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ಯೆಹೋಶುವನು ...........................................................146
ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕರು ..........................................................161
ರೂತಳು.......................................................................177
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ಅರಸುಗಳು - ದಿ್ವತೀಯ ಭಾಗ ..........................................240
ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ .................................261
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ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆ ........................................744
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ಆದಿಕಾಂಡ

ಆದಿಕಾಲದ ಚರಿತೆ್ರ 1:1—11:26

ದೇವರು ಲೋಕವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದು್ದ

ಆದಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರು ಆಕಾಶವನು್ನ, ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಮಾಡಿದನು. 2 ಭೂಮಿಯು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆಯೂ
ಬರಿದಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ. ಆದಿಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲಿತು್ತ.

ದೇವರಾತ್ಮವು ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತಿ್ತತು್ತ.
3 ಆ ನಂತರ ದೇವರು ≪ಬೆಳಕಾಗಲಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು

ಬೆಳಕಾಯಿತು. 4 ದೇವರು ಆ ಬೆಳಕನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಕಂಡನು.
5 ದೇವರು ಬೆಳಕನೂ್ನ ಕತ್ತಲನೂ್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ≪ಹಗಲು≫
ಎಂದೂ, ಕತ್ತಲೆಗೆ ≪ಇರುಳು≫ ಎಂದೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಹೀಗೆ
ಸಾಯಂಕಾಲವೂ ಉದಯಕಾಲವೂ ಆಗಿ ಮೊದಲನೆಯ
ದಿನವಾಯಿತು.

6 ಬಳಿಕ ದೇವರು ≪ಜಲರಾಶಿಗಳ ನಡುವೆ ವಿಸಾ್ತರವಾದ
ಗುಮ್ಮಟವು ಉಂಟಾಗಲಿ ಅದು ಕೆಳಗಿನ ನೀರುಗಳನೂ್ನ ಮೇಲಿನ
ನೀರುಗಳನೂ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಲಿ≫ ಅಂದನು. 7 ದೇವರು
ವಿಸಾ್ತರವಾದ ಗುಮ್ಮಟವನು್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಕೆಳಗಿದ್ದ ನೀರುಗಳನು್ನ
ಅದರ ಮೇಲಿದ್ದ ನೀರುಗಳಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಿದನು. ಅದು ಹಾಗೆಯೇ
ಆಯಿತು. 8 ದೇವರು ಆ ಗುಮ್ಮಟಕೆ್ಕ ≪ಆಕಾಶ≫ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಹೀಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲವೂ ಉದಯಕಾಲವೂ ಆಗಿ
ಎರಡನೆಯ ದಿನವಾಯಿತು.

9 ಅನಂತರ ದೇವರು, ≪ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗಿರುವ ನೀರೆಲಾ್ಲ ಒಂದೇ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಮತು್ತ ಒಣನೆಲವು ಕಾಣಿಸಲಿ≫
ಅಂದನು. ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು. 10 ದೇವರು ಒಣನೆಲಕೆ್ಕ
≪ಭೂಮಿ≫ ಎಂದೂ ಜಲರಾಶಿಗೆ ≪ಸಮುದ್ರ≫ ಎಂದೂ
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಆತನು ಅದನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ನೋಡಿದನು.

11 ತರುವಾಯ ದೇವರು, ≪ಭೂಮಿಯು ಹುಲ್ಲನು್ನ,
ಸಸ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಬೀಜಬಿಡುವ ಕಾಯಿಪಲ್ಯದ ಗಿಡಗಳನೂ್ನ ಬೆಳೆಯಿಸಲಿ
ಮತು್ತ ಬೀಜವುಳ್ಳ ಹಣಿ್ಣನ ಮರಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ
ಜಾತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಫಲಿಸಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು, ಹಾಗೆಯೇ
ಆಯಿತು. 12 ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆದವು. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಜಾತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೀಜಬಿಡುವ ಕಾಯಿಪಲ್ಯದ ಗಿಡಗಳು
ಉಂಟಾದವು. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಬೀಜವುಳ್ಳ ಹಣಿ್ಣನ
ಮರಗಳು ಉತ್ಪತಿ್ತಯಾದವು. ದೇವರು ಅದನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು
ಕಂಡನು 13 ಹೀಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲವೂ ಉದಯಕಾಲವೂ ಆಗಿ
ಮೂರನೆಯ ದಿನವಾಯಿತು.

14 ಬಳಿಕ ದೇವರು, ≪ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳಕುಗಳು
ಉಂಟಾಗಲಿ. ಅವು ಹಗಲಿರುಳುಗಳನು್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಲಿ. ಅವು
ಕಾಲಗಳನೂ್ನ, ದಿನಸಂವತ್ಸರಗಳನೂ್ನ ಸೂಚಿಸುವ
ಗುರುತುಗಳಾಗಿರಲಿ. 15 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ
ಅವು ಆಕಾಶಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ದೀಪಗಳಂತಿರಲಿ≫ ಅಂದನು.
ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು.

16 ದೇವರು ಹಗಲನಾ್ನಳುವುದಕೆ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕನೂ್ನ
ಇರುಳನಾ್ನಳುವುದಕೆ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬೆಳಕನೂ್ನ ಹೀಗೆ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ
ಬೆಳಕುಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. ಆತನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಸಹ
ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. 17 ದೇವರು ಆ ಬೆಳಕುಗಳನು್ನ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ
ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ 18

ಹಗಲಿರುಳುಗಳನು್ನ ಆಳುವುದಕೂ್ಕ ಬೆಳಕನು್ನ, ಕತ್ತಲನು್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಅವುಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. ದೇವರು ಅದನು್ನ
ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಕಂಡನು. 19 ಸಾಯಂಕಾಲವೂ ಉದಯಕಾಲವೂ
ಆಗಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನವಾಯಿತು.

20 ತರುವಾಯ ದೇವರು, ≪ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಚಲಿಸುವ
ಜಲಜಂತುಗಳು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಹಾರಾಡಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಹೀಗೆ
ದೇವರು ಮಹಾ ಜಲಚರಗಳನೂ್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ತುಂಬಿರುವ ಸಕಲ
ವಿಧವಾದ ಜೀವಿಗಳನೂ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳುಳ್ಳ ಸಕಲವಿಧವಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳನೂ್ನ

ಅವುಗಳ ಜಾತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದನು. ಆತನು
ಅದನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಕಂಡನು.

22 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು, ≪ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗಿ
ಹೆಚಿ್ಚರಿ, ಜಲಚರಗಳು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ,
ಪಕ್ಷಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 23 ಹೀಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲವೂ ಉದಯಕಾಲವೂ
ಆಗಿ ಐದನೆಯ ದಿನವಾಯಿತು.

24 ಬಳಿಕ ದೇವರು, ≪ಭೂಮಿಯಿಂದ ಜೀವಜಂತುಗಳು
ಉಂಟಾಗಲಿ; ಪಶು, ಕಿ್ರಮಿಗಳೂ ಕಾಡುಮೃಗಗಳು, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಜಾತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲಿ≫ ಅಂದನು. ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು.
25 ದೇವರು ಕಾಡುಮೃಗಗಳನೂ್ನ, ಪಶುಗಳನೂ್ನ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಹರಿದಾಡುವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಜಾತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ
ಉಂಟುಮಾಡಿದನು. ಆತನು ಅದನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಕಂಡನು.

26 ಆಮೇಲೆ ದೇವರು, ≪ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆಗೆ
ಸರಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಉಂಟು ಮಾಡೋಣ. ಅವರು
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಅಂತರಿಕ್ಷದಲಿ್ಲ
ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಸಾಕುಪಾ್ರಣಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ,
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಎಲಾ್ಲ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆಯೂ
ಎಲಾ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ದೊರೆತನಮಾಡಲಿ≫ ಅಂದನು.
27 ಹೀಗೆ ದೇವರು; ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲಿ್ಲ
ಉಂಟುಮಾಡಿದನು. ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡಿದನು. ಅವರನು್ನ ಗಂಡುಹೆಣಾ್ಣಗಿ ಸೃಷಿ್ಟ ಮಾಡಿದನು.

28 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, ≪ನೀವು ಬಹು
ಸಂತಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚರಿ. ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ
ವಶಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಆಕಾಶದ
ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಚಲಿಸುವ ಎಲಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ ದೊರೆತನ ಮಾಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

29 ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರು, ≪ಇಗೋ, ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ
ಬೀಜವುಳ್ಳ ಎಲಾ್ಲ ಪೈರುಗಳನೂ್ನ, ಬೀಜವುಳ್ಳ ಎಲಾ್ಲ ಹಣಿ್ಣನ
ಮರಗಳನೂ್ನ ನಿಮಗೆ ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ 30 ಇದಲ್ಲದೆ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಾಡುವ ಮೃಗಗಳು, ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ
ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ನೆಲದಲಿ್ಲ ಹರಿದಾಡುವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳು
ಮೊದಲಾದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹಸುರಾದ ಸಸ್ಯಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು. 31

ದೇವರು ತಾನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೋಡಲಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ
ಬಹು ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿ ತೋರಿತು. ಸಾಯಂಕಾಲವೂ ಉದಯಕಾಲವೂ
ಆಗಿ ಆರನೆಯ ದಿನವಾಯಿತು.

ಹೀಗೆ ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳೂ ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂ
ನಿಮಿರ್ತವಾದವು. 2 ದೇವರು ತನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮುಗಿಸಿಬಿಟು್ಟ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನು. 3

ದೇವರು ತನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ದಿನವನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ
ದಿನವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 4 ಯೆಹೋವನಾದ
ದೇವರು ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳನು್ನ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಿದ ಚರಿತೆ್ರ ಇದೇ.

ಏದೆನ್ ಉದಾ್ಯನವನವೂ ಪಾಪೋತ್ಪತಿ್ತಯೂ
5 ಯೆಹೋವನಾದ ದೇವರು ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳನು್ನ

ಉಂಟುಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಗಿಡವೂ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಸ್ಯವೂ ಮೊಳೆತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ಯೆಹೋವನಾದ ದೇವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯನು್ನ
ಸುರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯನು್ನ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಮನುಷ್ಯನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 6 ಆದರೂ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗ
ಉಕಿ್ಕ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನೆಲವನೆ್ನಲಾ್ಲ ತೋಯಿಸುತಿ್ತದವು.

7 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನಾದ ದೇವರು ನೆಲದ ಮಣಿ್ಣನಿಂದ
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಅವನ ಮೂಗಿನಲಿ್ಲ ಜೀವಶಾ್ವಸವನು್ನ
ಊದಿದನು. ಆಗ ಮನುಷ್ಯನು ಬದುಕುವ ಪಾ್ರಣಿಯಾದನು. 8

ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನಾದ ದೇವರು ಮೂಡಣ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ

5 ಆದಿಕಾಂಡ 2:8
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ಏದೆನ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಉದಾ್ಯನವನವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ತಾನು
ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ತಂಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು.

9 ಆನಂತರ ಯೆಹೋವನಾದ ದೇವರು ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ
ರಮ್ಯವಾಗಿಯೂ, ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಎಲಾ್ಲ
ತರಹದ ಮರಗಳನು್ನ ಆ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು.
ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ವನದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಜೀವದಾಯಕ ವೃಕ್ಷವನೂ್ನ ಒಳೆ್ಳೕದರ
ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಅರಿವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವ ವೃಕ್ಷವನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸಿದನು.

10 ಏದೆನ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ನದಿ ಹುಟಿ್ಟ ಆ ವನವನು್ನ
ತೋಯಿಸುತಿ್ತತು. ಅದು ಅಲಿ್ಲಂದ ನಾಲು್ಕ ಉಪನದಿಗಳಾಗಿ
ಕವಲೊಡೆದಿತು್ತ. 11 ಮೊದಲನೆಯದರ ಹೆಸರು ಪೀಶೋನ್, ಅದು
ಬಂಗಾರ ದೊರೆಯುವ ಹವೀಲ ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸುತಿ್ತ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.
12 ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಬಂಗಾರವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದು್ದ. ಅಲಿ್ಲ
ಬದೋಲಖ ಧೂಪವೂ, ಗೋಮೇಧಿಕದ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನವು
ಸಿಕು್ಕತ್ತದೆ. 13 ಎರಡನೆಯ ನದಿಯ ಹೆಸರು ಗೀಹೋನ್, ಅದು
ಕೂಷ್ ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸುತಿ್ತ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. 14 ಮೂರನೆಯ ನದಿಯ
ಹೆಸರು ಟೈಗಿ್ರೕಸ್; ಅದು ಅಶೂ್ಯರ್ ದೇಶದ ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ
ಹರಿಯುವುದು. ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿ.

15 ಯೆಹೋವನಾದ ದೇವರು ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಏದೆನ್ ತೋಟವನು್ನ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ಕಾಯುವುದಕೂ್ಕ ಅದರಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. 16 ಇದಲ್ಲದೆ
ಯೆಹೋವನಾದ ದೇವರು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ≪ನೀನು
ತೋಟದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಮರಗಳ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ
ತಿನ್ನಬಹುದು. 17 ಒಳೆ್ಳೕದರ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಅರಿವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವ ಈ
ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬಾರದು. ತಿಂದ ದಿನವೇ ಸತು್ತ
ಹೋಗುವೆ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

18 ಅನಂತರ ಯೆಹೋವನಾದ ದೇವರು, ≪ಮನುಷ್ಯನು
ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ
ಸಹಕಾರಿಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವೆನು≫ ಅಂದನು.

19 ಯೆಹೋವನು ಎಲಾ್ಲ ಭೂಜಂತುಗಳನೂ್ನ ಆಕಾಶದ
ಪಕ್ಷಿಗಳನೂ್ನ, ನೆಲದ ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನು
ಏನೇನು ಹೆಸರಿಡುವನೋ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಅವನ ಬಳಿಗೆ
ಬರಮಾಡಿದನು. ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದೊಂದು ಪಾ್ರಣಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ
ಹೆಸರಿಟ್ಟನೋ ಅದೇ ಅವುಗಳ ಹೆಸರಾಯಿತು. 20 ಹೀಗೆ ಆ
ಮನುಷ್ಯನು ಎಲಾ್ಲ ಪಶುಗಳಿಗೂ, ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ,
ಕಾಡುಮೃಗಗಳಿಗೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ
ಸರಿಯಾದ ಸಹಕಾರಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

21 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ
ಗಾಢನಿದೆ್ರಯನು್ನ ಬರಮಾಡಿ ಅವನ ಪಕೆ್ಕಯ ಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಮಾಂಸದಿಂದ
ತುಂಬಿದನು. 22 ಯೆಹೋವನು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ತೆಗೆದ ಎಲುಬನು್ನ,
ಸಿ್ತ್ರೕಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ,

23 ≪ಈಗ ಸರಿ, ಈಕೆಯು ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳಿಂದ ಬಂದ
ಎಲುಬು, ನನ್ನ ಮಾಂಸದಿಂದ ಬಂದ ಮಾಂಸವೂ ಆಗಿದಾ್ದಳೆ.
ಈಕೆಯು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಉತ್ಪತಿ್ತಯಾದ ಕಾರಣ ನಾರೀ
ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವಳು≫ ಅಂದನು.

24 ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪುರುಷನು ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ
ಶರೀರವಾಗಿರುವರು.

25 ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದರೂ
ನಾಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನಾದ ದೇವರು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ
ಕಾಡುಮೃಗಗಳಲಿ್ಲ ಸಪರ್ವು ಅತಿ ಯುಕಿ್ತಯುಳ್ಳದಾ್ದಗಿತು್ತ.
ಸಪರ್ವು ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ಏನಮಾ್ಮ,

ತೋಟದಲಿ್ಲರುವ ಯಾವ ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದೆಂದು
ದೇವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದು ನಿಜವೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು.

2 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಸಪರ್ಕೆ್ಕ, ≪ತೋಟದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಮರಗಳ
ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು, 3 ಆದರೆ ತೋಟದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಆ
ಮರದ ಹಣಿ್ಣನ ವಿಷಯವಾಗಿ, ≪ನೀವು ಇದನು್ನ ತಿನ್ನಲೂ ಬಾರದು,
ಮುಟ್ಟಲೂ ಕೂಡದು, ತಿಂದರೆ ಸಾಯುವಿರಿ≫ ಎಂದು ದೇವರು
ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ≫ ಅಂದಳು.

4 ಆಗ ಸಪರ್ವು ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ, ≪ನೀವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ.
5 ನೀವು ಇದರ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿಂದ ಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು
ತೆರೆಯುವವು, ನೀವು ದೇವರಂತೆ ಆಗಿ ಒಳೆ್ಳಯದರ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ
ಬೇಧವನು್ನ ತಿಳಿಯುವಿರಿ, ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಗೊತು್ತ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿತು.

6 ಆಗ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಆ ಮರದ ಹಣು್ಣ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ
ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೂ, ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ರಮ್ಯವಾಗಿಯೂ,

ಜ್ಞಾನೋದಯಕೆ್ಕ ಅಪೇಕ್ಷಿಸತಕ್ಕದಾ್ದಗಿಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು
ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದಳು ಮತು್ತ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಗಂಡನಿಗೂ
ಕೊಡಲೂ, ಅವನೂ ತಿಂದನು.

7 ಕೂಡಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಕಣು್ಣಗಳು ತೆರೆದವು. ತಾವು
ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅಂಜೂರದ ಎಲೆಗಳನು್ನ ಹೊಲಿದು
ಉಟು್ಟಕೊಂಡರು.

8 ತರುವಾಯ ಯೆಹೋವನಾದ ದೇವರು ಸಂಜೆಯ
ತಂಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ ತೋಟದೊಳಗೆ ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ ಆ ಮನುಷ್ಯನು
ಮತು್ತ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಆತನ ಸಪ್ಪಳವನು್ನ ಕೇಳಿ ಆತನಿಗೆ
ಕಾಣಿಸಬಾರದೆಂದು ತೋಟದ ಮರಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. 9

ಆಗ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕರೆದು, ≪ನೀನು
ಎಲಿ್ಲದಿ್ದೕ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

10 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ≪ನೀನು ತೋಟದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವ
ಸಪ್ಪಳವನು್ನ ನಾನು ಕೇಳಿ, ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆದರಿ
ಅಡಗಿಕೊಂಡೆನು≫ಎಂದನು.

11 ಅದಕಾ್ಕತನು, ≪ನೀನು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿದಿ್ದೕಯೆಂದು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸಿದವರಾರು? ತಿನ್ನಬಾರದೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ
ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿಂದಿದಿ್ದಯಾ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಮನುಷ್ಯನು, ≪ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲರುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು
ಕೊಟ್ಟ ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, ಆ ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು, ನಾನು
ತಿಂದೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಯೆಹೋವನಾದ ದೇವರು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ, ≪ಇದೇನು ನೀನು
ಮಾಡಿದು್ದ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, ≪ಸಪರ್ವು ನನ್ನನು್ನ
ವಂಚಿಸಿತು, ನಾನು ತಿಂದೆನು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಳು.

14 ಆಗ ಯೆಹೋವನಾದ ದೇವರು ಸಪರ್ಕೆ್ಕ;
≪ನೀನು ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಎಲಾ್ಲ

ಪಶುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಡವಿಯ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಡುಮೃಗಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ಹೊಟೆ್ಟಯಿಂದ ಹರಿದು ನಿನ್ನ
ಜೀವಮಾನದ ದಿನಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಮಣ್ಣನೆ್ನೕ ತಿನು್ನವಿ.

15 ನಿನಗೂ, ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಗೂ, ನಿನ್ನ ಸಂತಾನಕೂ್ಕ ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯ
ಸಂತಾನಕೂ್ಕ ಹಗೆತನವಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು. ಈಕೆಯ
ಸಂತಾನವು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಜಜು್ಜವುದು. ನೀನು ಅವನ
ಹಿಮ್ಮಡಿಯನು್ನ ಕಚು್ಚವಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಆ ನಂತರ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ, ≪ನಾನು ನಿನ್ನ ಗಭರ್ವೇದನೆಯನು್ನ
ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು ನೀನು ನೋವಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಹಡೆಯುವಿ. ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಬಯಕೆ ಇರುವುದು, ಆದರೆ
ಅವನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ ಮಾಡುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಅನಂತರ ಆ ಪುರುಷನಿಗೆ, ≪ತಿನ್ನಬಾರದೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಮರದ ಫಲವನು್ನ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ತಿಂದ
ಕಾರಣ, ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಭೂಮಿಯು ಶಾಪಗ್ರಸ್ಥವಾಯಿತು. ನಿನ್ನ
ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ದುಡಿದು ಭೂಮಿಯ
ಹುಟು್ಟವಳಿಯನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು.

18 ಆ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳೂ ಕಳೆಗಳೂ ಬಹಳವಾಗಿ
ಬೆಳೆಯುವವು, ಹೊಲದ ಬೆಳೆಗಳು ನಿನಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿರುವವು.

19 ನೀನು ಪುನಃ ಮಣಿ್ಣಗೆ ಸೇರುವ ತನಕ ಬೆವರು ಸುರಿಸುತಾ್ತ
ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು. ನೀನು ಮಣಿ್ಣನಿಂದ
ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀನು ಮಣೆ್ಣೕ; ಪುನಃ ಮಣಿ್ಣಗೆ
ಸೇರತಕ್ಕವನಾಗಿದಿ್ದೕ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ≪ಹವ್ವ≫ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಆದುದರಿಂದ ಬದುಕಿರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಕೆಯೇ
ಮೂಲತಾಯಿಯಾಗಿದಾ್ದಳೆ. 21 ಯೆಹೋವ ದೇವರು
ಆದಾಮನಿಗೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಚಮರ್ದ ಅಂಗಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ
ತೊಡಿಸಿದನು.

22 ಯೆಹೋವ ದೇವರು ≪ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಒಳೆ್ಳಯದರ ಮತು್ತ
ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಬೇಧವನ್ನರಿತು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಂತಾದನಲಾ್ಲ? ಇದರಿಂದ
ಇವನು ಕೈಚಾಚಿ ಜೀವವೃಕ್ಷದ ಫಲವನು್ನ ಸಹ ತಿಂದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ
ಬದುಕುವವನಾಗಬಾರದು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 23

ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಮಣಿ್ಣನ
ಭೂಮಿಯನೆ್ನೕ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವನನು್ನ ಏದೆನ್
ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು. 24 ಹೀಗೆ ಆತನು
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ, ಜೀವವೃಕ್ಷಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನು್ನ
ಕಾಯುವುದಕೆ್ಕ, ಏದೆನ್ ವನದ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಕೆರೂಬಿಯರನೂ್ನ,
ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಧಗಧಗಿಸುತಾ್ತ ಉರಿಯುವ ಜಾ್ವಲೆಯ ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಇರಿಸಿದನು.
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ಕಾಯಿನನು ತಮ್ಮನನು್ನ ಕೊಂದದು್ದ

ಆದಾಮನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಹವ್ವಳನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಲು
ಆಕೆ ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿನನನು್ನ ಹೆತು್ತ, ≪ನಾನು
ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ

ಪಡೆದಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 2 ತರುವಾಯ ಅವನ
ತಮ್ಮನಾದ ಹೇಬೆಲನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಹೇಬೆಲನು
ಕುರಿಕಾಯುವವನಾದನು. ಕಾಯಿನನು ವ್ಯವಸಾಯಗಾರನಾದನು.

3 ಕಾಲಾಂತರದಲಿ್ಲ ಕಾಯಿನನು ಹೊಲದ ಬೆಳೆಯಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ
ತಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 4

ಹೇಬೆಲನು ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಚೊಚ್ಚಲ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ತಂದು ಅವುಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಹೋಮ ಮಾಡಿದನು,
ಯೆಹೋವನು ಹೇಬೆಲನನೂ್ನ ಅವನ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡನು. 5 ಆದರೆ ಕಾಯಿನನನೂ್ನ ಅವನ ಕಾಣಿಕೆಯನೂ್ನ
ಮೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಯಿನನು ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡನು, ಅವನ
ಮುಖವು ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಕಳೆಗುಂದಿತು.

6 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಕಾಯಿನನಿಗೆ, ≪ನೀನು
ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದೕಕೆ? 7 ನಿನ್ನ ಮುಖವು ಕಳೆಗುಂದಲು
ಕಾರಣವೇನು? ನೀನು ತಲೆ ತಗಿ್ಗಸಲು ಕಾರಣವೇನು? ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಯು ಎತ್ತಲ್ಪಡುವುದಲ್ಲವೇ? ಪಾಪವು
ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಹೊಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು,
ಅದು ನಿನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದು. ಆದರೆ ನೀನು
ಅದನು್ನ ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ತರುವಾಯ ಕಾಯಿನನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಹೇಬೆಲನಿಗೆ,
≪ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ≫ ಎಂದು ಕರೆದನು. ಅಡವಿಗೆ
ಬಂದಾಗ ಕಾಯಿನನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವನನು್ನ
ಕೊಂದನು.

9 ಯೆಹೋವನು ಕಾಯಿನನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಹೇಬೆಲನು
ಎಲಿ್ಲ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, ≪ನಾನರಿಯೆ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ
ನಾನೇನು ಕಾವಲುಗಾರನೋ?≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು.

10 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, ≪ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ನಿನ್ನ
ತಮ್ಮನ ರಕ್ತವು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಗಿ ನನಗೆ
ಮೊರೆಯಿಡುತಿ್ತದೆ. 11 ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಸುರಿಸಿದ, ನಿನ್ನ
ತಮ್ಮನ ರಕ್ತದಿಂದ ನೆನೆದ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಶಾಪ ಬಂತು.
12 ನೀನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿದರೂ, ಅದು ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಫಲಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಅಲೆದಾಡುವವನು ದೇಶ ಭ್ರಷ್ಟನೂ ಆಗಿರುವಿ≫ ಎಂದನು.

13 ಆಗ ಕಾಯಿನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ಅಪರಾಧದ ಫಲ
ಸಹಿಸಲಾರದಷಾ್ಟಗಿದೆ. 14 ಇಗೋ, ನೀನು ಈ ಹೊತು್ತ ನನ್ನನು್ನ
ಸ್ವದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಸಿ ಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕಯಲಾ್ಲ! ನಿನ್ನ ಸಮು್ಮಖದಿಂದ
ಮರೆಯಾಗಿರುವೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಅಲೆಮಾರಿಯಾಗಿ ದೇಶಭ್ರಷ್ಟನೂ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು; ಇದಲ್ಲದೆ
ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡವರು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, ≪ಕಾಯಿನನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ತೆಗೆದವನಿಗೆ ಏಳರಷು್ಟ ಪ್ರತಿದಂಡನೆಯಾಗುವುದು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಕಾಯಿನನನು್ನ ಕಂಡವರು ಕೊಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುರುತನು್ನ ಇಟ್ಟನು. 16 ಆಗ ಕಾಯಿನನು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಏದೆನ್
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ನೋದ್ ಎಂಬ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದನು.

ಕಲೆಗಳ ಉತ್ಪತಿ್ತ
17 ಕಾಯಿನನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಲು ಅವಳು

ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ ಹನೋಕನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಾಯಿನನು ಒಂದು
ಊರನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅದಕೆ್ಕ ಹನೋಕ್ ಎಂದು ತನ್ನ ಮಗನ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
18 ಹನೋಕನಿಂದ ಈರಾದನು ಹುಟಿ್ಟದನು. ಈರಾದನು
ಮೆಹೂಯಾಯೇಲನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಮೆಹೂಯಾಯೇಲನು
ಮೆತೂಷಾಯೇಲನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಮೆತೂಷಾಯೇಲನು
ಲೆಮೆಕನನು್ನ ಪಡೆದನು.

19 ಲೆಮೆಕನು ಆದಾ, ಚಿಲಾ್ಲ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ
ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 20 ಆದಾಳು ಯಾಬಾಲನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು;
ದನಕರುಗಳನು್ನ ಸಾಕುತಾ್ತ ಗುಡಾರಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವರೆಲ್ಲರ
ಮೂಲ ಪುರುಷನು ಇವನೇ. 21 ಇವನ ತಮ್ಮನ ಹೆಸರು
ಯೂಬಾಲನು; ಇವನು ಕಿನ್ನರಿ ಮತು್ತ ಕೊಳಲುಗಳನು್ನ
ನುಡಿಸುವವರ ಮೂಲ ಪುರುಷನು. 22 ಚಿಲಾ್ಲ ಎಂಬುವವಳು
ತೂಬಲ್ ಕಾಯಿನನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಇವನು ಕಬಿ್ಬಣ ಮತು್ತ ತಾಮ್ರದ
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಮಾಡುವ ಕುಲುಮೆಗಾರರಿಗೆ ಮೂಲ ಪುರುಷ.
ತೂಬಲ್ ಕಾಯಿನನ ತಂಗಿಯ ಹೆಸರು ನಯಮಾ.

23 ಲೆಮೆಕನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು;
≪ಆದಾ, ಚಿಲಾ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಕೊಡಿರಿ;
ಲೆಮೆಕನ ಹೆಂಡತಿಯರೇ, ನಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಗಮನಿಸಿರಿ.

ನನಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕೊಂದೆನು;
ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದ ಒಬ್ಬ ಪಾ್ರಯಸ್ಥನನು್ನ ಹತಮಾಡಿದೆನು.

24 ಕಾಯಿನನನು್ನ ಕೊಂದವನಿಗೆ ಏಳರಷು್ಟ ಪ್ರತಿದಂಡನೆ
ಬರುವುದಾದರೆ,

ಲೆಮೆಕನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವವನಿಗೆ ಎಪ್ಪತೆ್ತೕಳರಷಾ್ಟಗುವುದು
ಅಲ್ಲವೇ≫ ಎಂದನು.

25 ಆದಾಮನು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಲು ಆಕೆ
ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತು್ತ, ≪ಕಾಯಿನನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ
ಹೇಬೆಲನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು≫ ಎಂದು, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ≪ಸೇತ್≫ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. 26 ತರುವಾಯ ಸೇತನು ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದು ಅವನಿಗೆ,
≪ಎನೋಷ್≫ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಜನರು, ≪ಯೆಹೋವ≫
ಎಂಬ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆರಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅಂದಿನಿಂದ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.

ಆದಾಮನ ವಂಶಾವಳಿ

ಆದಾಮನ ವಂಶದವರ ದಾಖಲೆ: ದೇವರು ಸೃಷಿ್ಟಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟ
ಮಾಡಿದನು. 2 ಅವರನು್ನ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣಾ್ಣಗಿ ಉಂಟು

ಮಾಡಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಅವರನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ≪ಮನುಷ್ಯ≫ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

3 ಆದಾಮನು ನೂರಮೂವತು್ತ ವಷರ್ದವನಾದಾಗ, ರೂಪದಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದು ಅವನಿಗೆ
ಸೇತನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 4 ಸೇತನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ, ಆದಾಮನು
ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಎಂಟುನೂರು ವಷರ್
ಬದುಕಿದನು. 5 ಆದಾಮನು ಒಟು್ಟ ಒಂಭೈನೂರ ಮೂವತು್ತ ವಷರ್
ಬದುಕಿ ನಂತರ ಸತ್ತನು.

6 ಸೇತನು ನೂರ ಐದು ವಷರ್ದವನಾದಾಗ, ಎನೋಷನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 7 ಎನೋಷನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ, ಸೇತನು ಗಂಡು ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು, ಎಂಟುನೂರ ಏಳು ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು.
8 ಸೇತನು ಒಟು್ಟ ಒಂಭೈನೂರ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ ಬದುಕಿ ನಂತರ
ಸತ್ತನು.

9 ಎನೋಷನು ತೊಂಭತು್ತ ವಷರ್ದವನಾದಾಗ, ಕೇನಾನನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 10 ಕೇನಾನನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಎನೋಷನು ಗಂಡು
ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಎಂಟುನೂರ ಹದಿನೈದು ವಷರ್
ಬದುಕಿದನು. 11 ಎನೋಷನು ಒಟು್ಟ ಒಂಭೈನೂರ ಐದು ವಷರ್
ಬದುಕಿ ನಂತರ ಸತ್ತನು.

12 ಕೇನಾನನು ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದವನಾದಾಗ, ಮಹಲಲೇಲನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 13 ಮಹಲಲೇಲನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೇನಾನನು ಗಂಡು
ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಎಂಟುನೂರ ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್
ಬದುಕಿದನು. 14 ಕೇನಾನನು ಒಟು್ಟ ಒಂಭೈನೂರ ಹತು್ತ ವಷರ್
ಬದುಕಿ ನಂತರ ಸತ್ತನು.

15 ಮಹಲಲೇಲನು ಅರವತೆ್ತೖದು ವಷರ್ದವನಾದಾಗ
ಯೆರೆದನನು್ನ ಪಡೆದನು. 16 ಯೆರೆದನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಮಹಲಲೇಲನು ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು
ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು.

17 ಮಹಲಲೇಲನು ಒಟು್ಟ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಭತೆ್ತೖದು ವಷರ್
ಬದುಕಿ ನಂತರ ಸತ್ತನು.

18 ಯೆರೆದನು ನೂರ ಅರುವತೆ್ತರಡು ವಷರ್ದವನಾದಾಗ
ಹನೋಕನನು್ನ ಪಡೆದನು. 19 ಹನೋಕನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಯೆರೆದನು ಎಂಟುನೂರು ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು. 20 ಯೆರೆದನು ಒಟು್ಟ
ಒಂಭೈನೂರ ಅರುವತೆ್ತರಡು ವಷರ್ ಬದುಕಿ ನಂತರ ಸತ್ತನು.

21 ಹನೋಕನು ಅರುವತೆ್ತೖದು ವಷರ್ದವನಾದಾಗ
ಮೆತೂಷೆಲಹನನು್ನ ಪಡೆದನು. 22 ಮೆತೂಷೆಲಹನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಹನೋಕನು ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ದೇವರ
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ಮುನೂ್ನರು ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು. 23

ಹನೋಕನು ಬದುಕಿದ ಒಟು್ಟ ಕಾಲ ಮುನೂ್ನರ ಅರುವತೆ್ತೖದು
ವಷರ್ಗಳು. 24 ಹನೋಕನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯವಾಗಿ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಇರುವಾಗ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡ
ಕಾರಣ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಕಾಣದೆ ಹೋದನು.

25 ಮೆತೂಷೆಲಹನು ನೂರ ಎಂಭತೆ್ತೕಳು ವಷರ್ದವನಾದಾಗ
ಲೆಮೆಕನನು್ನ ಪಡೆದನು. 26 ಲೆಮೆಕನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಮೆತೂಷೆಲಹನು ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು
ಏಳುನೂರ ಎಂಭತೆ್ತರಡು ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು. 27 ಮೆತೂಷೆಲಹನು
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ಒಟು್ಟ ಒಂಭೈನೂರ ಅರುವತೊ್ತಂಭತು್ತ ವಷರ್ ಬದುಕಿ ನಂತರ
ಸತ್ತನು.

28 ಲೆಮೆಕನು ನೂರ ಎಂಭತೆ್ತರಡು ವಷರ್ದವನಾದಾಗ ಒಬ್ಬ
ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 29 ಅವನಿಗೆ ≪ನೋಹ≫ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟು್ಟ, ≪ಯೆಹೋವನು ಶಾಪಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಾವು
ಕೈಕೆಸರಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಶ್ರಮೆಗೆ ಈ ಮಗನಿಂದ
ಆದರಣೆ ಸಿಕು್ಕವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ನೋಹನು ಹುಟಿ್ಟದ
ಮೇಲೆ ಲೆಮೆಕನು ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಐನೂರ
ತೊಂಭತೆ್ತೖದು ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು. 31 ಲೆಮೆಕನು ಒಟು್ಟ ಏಳುನೂರ
ಎಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ವಷರ್ ಬದುಕಿ ನಂತರ ಸತ್ತನು.

32 ನೋಹನು ಐನೂರು ವಷರ್ದವನಾದಾಗ ಶೇಮ್, ಹಾಮ್,
ಯೆಫೆತ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

ನೋಹನ ಚರಿತೆ್ರ

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಖೆ್ಯ ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು.
ಇವರಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು 2

ಸೌಂದಯರ್ವುಳ್ಳವರಾಗಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ದೇವಪುತ್ರರು
ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದವರನು್ನ ಹೆಂಡತಿಯರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 3

ಆಗ ಯೆಹೋವನು, ≪ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಮನುಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ
ಹೆಣಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ರಕ್ತಮಾಂಸ ಹೊಂದಿರುವ
ಮತ್ಯರ್ರೇ. ಅವರು ನೂರ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಬದುಕುವರು≫
ಅಂದನು.

4 ಅನಂತರ ದೇವಪುತ್ರರು ಮನುಷ್ಯ ಪುತಿ್ರಯರೊಂದಿಗೆ
ಸಂಗಮಿಸಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು. ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅದಾದ
ನಂತರವೂ ಜಗದಲಿ್ಲ ನೆಫೀಲಿಯರು ಇದ್ದರು. ಇವರೇ
ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳು,
ಮಹಾಶರೀರಕರು ಎಂದು ಹೆಸರಾದವರು.

5 ಮನುಷ್ಯರ ಕೆಟ್ಟತನವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿರುವುದನೂ್ನ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ಯೋಚಿಸುವುದೆಲ್ಲವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನೆ್ನೕ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿದನು. 6

ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದಕೆ್ಕ ವ್ಯಥೆಪಟು್ಟ, ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ನೊಂದುಕೊಂಡನು.

7 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು, ≪ನಾನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಮನುಷ್ಯ
ಜಾತಿಯನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ಅಳಿಸಿಬಿಡುವೆನು;
ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಕಲ ಕಾಡುಮೃಗ, ಕಿ್ರಮಿ, ಕೀಟ, ಪಕ್ಷಿಗಳನೂ್ನ
ನಾಶ ಮಾಡುವೆನು. ನಾನು ಅವರನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಮಾಡಿದ್ದಕೆ್ಕ
ದುಃಖವಾಗುತಿ್ತದೆ≫ ಎಂದು ದುಃಖಿಸಿದನು. 8 ಆದರೆ ನೋಹನ
ನಡವಳಿಕೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೆಚು್ಚಗೆಯಾದುದರಿಂದ ನೋಹನಿಗೆ
ಯೆಹೋವನ ದಯೆ ದೊರಕಿತು.

9 ನೋಹನ ಚರಿತೆ್ರ: ನೋಹನು ಸತ್ಯವಂತನೂ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಲಿ್ಲ
ನೀತಿವಂತನು ಆಗಿದ್ದನು; ಅವನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯವಾಗಿ
ನಡೆದುಕೊಂಡನು. 10 ನೋಹನು ಶೇಮ್, ಹಾಮ್, ಯೆಫೆತ್ ಎಂಬ
ಮೂರು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

11 ಭೂಲೋಕದವರು ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯಿಂದ
ದೋಷಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಹಿಂಸೆ ಮತು್ತ ಅನಾ್ಯಯ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು್ತ. 12 ದೇವರು ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು
ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿತು್ತ. ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ
ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

13 ಆಗ ದೇವರು ನೋಹನಿಗೆ, ≪ಎಲಾ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ
ಅಂತ್ಯವನು್ನ ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಭೂಲೋಕವು ಅನಾ್ಯಯದಿಂದಲೂ
ಹಿಂಸೆಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದೆ; ನಾನು ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನೂ್ನ
ಅಳಿಸಿ ಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. 14 ನೀನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ತುರಾಯಿ ಮರದಿಂದ
ನಾವೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೋ; ಅದರಲಿ್ಲ ತುಂಬ ಕೋಣೆಗಳು ಇರಬೇಕು;
ಒಳಕೂ್ಕ ಹೊರಕೂ್ಕ ರಾಳವನು್ನ ಹಚು್ಚ. 15 ನೀನು ಅದನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆಂದರೆ, ಅದು ಮುನೂ್ನರು ಮೊಳ
ಉದ್ದವೂ, ಐವತು್ತ ಮೊಳ ಅಗಲವೂ, ಮೂವತು್ತ ಮೊಳ ಎತ್ತರವೂ
ಉಳ್ಳದಾ್ದಗಿರಬೇಕು. 16 ಅದರ ಚಾವಣಿಯ ಕೆಳಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು
ಮೊಳ ಎತ್ತರದ ಕಿಟಕಿಯನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು; ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ಬಾಗಿಲನಿ್ನಡಬೇಕು. ನಾವೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದಾಗಿ ಮೂರು
ಅಂತಸು್ತಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. 17 ನಾನಂತೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಜಲಪ್ರಳಯವನು್ನ ಬರಮಾಡಿ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗಿರುವ
ಸಕಲಪಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು; ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಸಮಸ್ತವೂ ಲಯವಾಗುವುದು.

18 ಆದರೆ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಸೊಸೆಯರು
ಸಹಿತವಾಗಿ ನಾವೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಬೇಕು. 19 ಇದಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರತಿ

ಜಾತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣು್ಣ ಹೀಗೆ ಎರಡೆರಡನು್ನ
ನಾವೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿ, ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಉಳಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 20

ಪಶು, ಪಕ್ಷಿ, ಕಾಡುಮೃಗ, ಕಿ್ರಮಿ, ಕೀಟ ಇವುಗಳ ಸಕಲ
ಜಾತಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಎರಡೆರಡು ಬದುಕುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವವು. 21 ನಿನಗೂ ಅವುಗಳಿಗೂ ಪೋಷಣೆಯಾಗುವಂತೆ ಸಕಲ
ವಿಧವಾದ ಆಹಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ದೇವರು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವೇ ನೋಹನು ಮಾಡಿದನು.

ಜಲಪ್ರಳಯ

ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನೋಹನಿಗೆ, ≪ನೀನೂ ನಿನ್ನ
ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿರಿ; ಈಗಿರುವ
ಮನುಷ್ಯ ಸಂತತಿಯಲಿ್ಲ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನನ್ನ ಮುಂದೆ

ನೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವುದನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. 2 ಎಲಾ್ಲ ಶುದ್ಧ
ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಏಳೇಳು ಗಂಡುಹೆಣು್ಣಗಳನು್ನ ಶುದ್ಧವಲ್ಲದ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ
ಎರಡೆರಡು ಗಂಡುಹೆಣು್ಣಗಳನೂ್ನ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
3 ಪಕ್ಷಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಏಳೇಳು ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಆಯಾ ಜಾತಿಯನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಉಳಿಸಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. 4 ಏಳು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಾನು
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಲ್ವತು್ತ ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ,
ನಾನು ಸೃಷಿ್ಟಮಾಡಿದ ಜೀವರಾಶಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನಿಂದ
ನಾಶಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೋಹನು ಮಾಡಿದನು.
6 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜಲಪ್ರಳಯವುಂಟಾದಾಗ ನೋಹನು

ಆರುನೂರು ವಷರ್ದವನಾಗಿದ್ದನು. 7 ಆಗ ನೋಹನು
ಪ್ರಳಯದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು,
ಸೊಸೆಯರು ಸಹಿತವಾಗಿ ನಾವೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿದನು. 8 ದೇವರು
ನೋಹನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟಂತೆ ಶುದ್ಧ, ಅಶುದ್ಧ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ 9 ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣಗಳು ಜೋಡಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ
ಬಂದು ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನೋಹನ ನಾವೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿದವು.
10 ಆ ಏಳು ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ ಜಲಪ್ರಳಯವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ
ಬಂತು.

11 ನೋಹನ ಜೀವಮಾನದ ಆರುನೂರು ವಷರ್ದ ಎರಡನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೇಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಸಾಗರದ
ಒರತೆಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡವು; ಆಕಾಶದ ತೂಬುಗಳೂ ತೆರೆದವು. 12

ನಲ್ವತು್ತ ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿರುಮಳೆ
ಸುರಿಯಿತು.

13 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೋಹನೂ ಶೇಮ್, ಹಾಮ್, ಯೆಫೆತರೆಂಬ
ಅವನ ಮಕ್ಕಳು, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಮೂರು ಮಂದಿ
ಸೊಸೆಯರೂ ನಾವೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿದರು. 14 ಎಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ
ಅಂದರೆ ಸಕಲ ಜಾತಿಯ ಮೃಗ, ಪಶು, ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪಕ್ಷಿ
ಮೊದಲಾದ ರೆಕೆ್ಕಯಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ 15 ಎರಡೆರಡು
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ನಾವೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿದವು. 16 ದೇವರು ನೋಹನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ
ಎಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣು್ಣ ಈ ಮೇರೆಗೆ
ಸೇರಿದವು. ಯೆಹೋವನು ನೋಹನನು್ನ ಒಳಗೆ ಇಟು್ಟ ಬಾಗಿಲನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚದನು.

17 ಜಲಪ್ರಳಯವು ನಲ್ವತು್ತ ದಿನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು
ನೀರು ಹೆಚು್ಚತಾ್ತ ನಾವೆಯನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲು ಅದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ
ತೇಲಾಡಿತು. 18 ನೀರು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಲು
ನಾವೆಯು ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸಿತು. 19 ನೀರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಕಾಶಮಂಡಲದ ಕೆಳಗಿರುವ
ಎಲಾ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳೂ ಮುಚಿ್ಚಹೋದವು. 20 ನೀರು ಆ
ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂತಲೂ ಹದಿನೈದು ಮೊಳ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೆಚ್ಚಲು ಅವುಗಳು
ಸಂಪೂಣರ್ ಮುಚಿ್ಚಹೋದುದರಿಂದ, 21 ಪಶು, ಪಕ್ಷಿ, ಮೃಗ,
ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಚಲಿಸುವ ಸಕಲ ಭೂಜಂತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾದವು.

22 ಮೂಗಿನಿಂದ ಉಸಿರಾಡುವ ಭೂಜಂತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ತವು. 23

ಮನುಷ್ಯ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಪಶು, ಪಕ್ಷಿ, ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳ ವರೆಗೂ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದದೆ್ದಲಾ್ಲ ನಾಶವಾಯಿತು; ನೋಹನೂ
ಅವನೊಂದಿಗೆ ನಾವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಜೀವಿಗಳೂ ಮಾತ್ರ
ಉಳಿದುಕೊಂಡವು.

24 ಪ್ರಳಯದ ನೀರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೂರೈವತು್ತ ದಿನ
ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿತು.

ತರುವಾಯ ದೇವರು ನೋಹನನೂ್ನ ಅವನ ಸಂಗಡ
ನಾವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಮೃಗಪಶುಗಳನೂ್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೊಂಡು ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ

ಮಾಡಲಾಗಿ ನೀರು ತಗಿ್ಗತು. 2 ಭೂಮಿಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸಾಗರದ
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ಸೆಲೆಗಳೂ ಆಕಾಶದ ತೂಬುಗಳೂ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡವು. ಆಕಾಶದಿಂದ
ಸುರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ಮಳೆ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ
ನೀರು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ತಗು್ಗತಾ್ತ ಬಂತು. 3 ಹೀಗೆ ನೂರೈವತು್ತ
ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. 4 ಏಳನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೇಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಾವೆಯು ಅರಾರಾಟ್
ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿತು. 5 ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನವರೆಗೂ ನೀರು
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಾ್ತ ಬಂದಿತು. ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಶಿಖರಗಳು ಕಾಣಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದವು.

6 ನಲ್ವತು್ತ ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನೋಹನು ತಾನು ಮಾಡಿದ
ನಾವೆಯ ಕಿಟಕಿಯನು್ನ ತೆರೆದು ಕಾಗೆಯೊಂದನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಿಟ್ಟನು.
7 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ನೀರು ಒಣಗುವ ತನಕ ಆ ಕಾಗೆ
ಹೋಗುತಾ್ತ ಬರುತಾ್ತ ಇತು್ತ. 8 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ
ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನೋಹನು
ಪಾರಿವಾಳವೊಂದನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಿಟ್ಟನು. 9 ಆದರೆ ನೀರು
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ಇದು್ದದರಿಂದ ಪಾರಿವಾಳವು ಕಾಲಿಡುವುದಕೆ್ಕ
ಸ್ಥಳ ಕಾಣದೆ ತಿರುಗಿ ನಾವೆಗೆ ಬಂದಿತು. ನೋಹನು ಕೈಚಾಚಿ ಅದನು್ನ
ಹಿಡಿದು ನಾವೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 10 ಅವನು
ಇನೂ್ನ ಏಳು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪಾರಿವಾಳವನು್ನ ತಿರುಗಿ ಹೊರಕೆ್ಕ
ಬಿಟ್ಟನು. 11 ಸಂಜೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಪಾರಿವಾಳವು ಅವನ ಬಳಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲು, ಆಹಾ, ಅದರ ಬಾಯಲಿ್ಲ ಎಣೆ್ಣ ಮರದ ಹೊಸ
ಚಿಗುರು ಇತು್ತ. ನೋಹನು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ನೀರು ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿದು ಹೋಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. 12 ಮತೆ್ತ
ಏಳು ದಿನದ ಮೇಲೆ ಪಾರಿವಾಳವನು್ನ ಬಿಡಲು ಅದು ಅವನ ಬಳಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ.

13 ಆರುನೂರ ಒಂದನೆಯ ವಷರ್ದ ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ನೀರು ಇಳಿದಿತು್ತ.
ನೋಹನು ನಾವೆಯ ಗವಾಕ್ಷಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಲಾಗಿ, ಆಹಾ,
ಭೂಮಿಯು ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಒಣಗಿತು್ತ. 14 ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿ ಒಣಗಿತು್ತ.

15 ಆಗ ದೇವರು ನೋಹನಿಗೆ, 16 ≪ನೀನು, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ,
ಮಕ್ಕಳು, ಸೊಸೆಯರ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಾವೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ ಬಾ;
17 ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಪಶು, ಪಕ್ಷಿ, ಕಿ್ರಮಿಕೀಟ ಮುಂತಾದ ಎಲಾ್ಲ
ಜೀವಿಗಳೂ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ; ಅವುಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹು
ಸಂತಾನವಾಗಲಿ; ಅವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಲಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 18 ನೋಹನು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೊಸೆಯರು
ಸಹಿತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. 19 ಎಲಾ್ಲ ಮೃಗಗಳು, ಪಶು
ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಜಾತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದವು.

20 ಆಗ ನೋಹನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರತಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ
ಆಯು್ದಕೊಂಡು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮಾಡಿದನು. 21 ಅದರ
ಸುವಾಸನೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಗಮಗಮಿಸಲು ಆತನು
ಹೃದಯದೊಳಗೆ, ≪ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯದ ಆಲೋಚನೆ
ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಕೆಟ್ಟದು್ದ, ಆದರೂ ನಾನು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಅವರ
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಶಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲಾ್ಲ
ಜೀವಿಗಳನೂ್ನ ಈಗ ನಾಶಮಾಡಿದಂತೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಾಶ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

22 ಭೂಮಿಯು ಇರುವವರೆಗೆ ಬಿತು್ತವ ಕಾಲವೂ ಕೊಯು್ಯವ
ಕಾಲವೂ ಚಳಿಯೂ, ಮಳೆಯೂ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲವೂ, ಹಿಮಕಾಲವೂ,
ಹಗಲೂ, ಇರುಳೂ ಇವುಗಳ ಕ್ರಮ ನಿಂತುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ≫
ಎಂದನು.

ನೋಹನೊಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ದೇವರು ನೋಹನನೂ್ನ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಬಹುಸಂತಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚರಿ;
ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 2 ಭೂಮಿಯ

ಮೇಲಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಮೃಗಗಳೂ, ಆಕಾಶದ ಎಲಾ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳೂ, ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಎಲಾ್ಲ ಕಿ್ರಮಿಗಳೂ, ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಳೂ
ನಿಮಗೆ ಹೆದರುವುವು. ನಾನು ಅವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಾ್ವಧೀನಕೆ್ಕ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 3 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವ ಎಲಾ್ಲ
ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳೂ ನಿಮಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿರುವವು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ಆಹಾರಕೆ್ಕ ಹಸಿರುಪಲ್ಯಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿ

4 ಆದರೆ ಮಾಂಸವನು್ನ ಅದರ ಜೀವಸತ್ವವಾದ ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ
ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಜೀವ ಇದೆ. 5 ಇದಲ್ಲದೆ
ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ಜೀವ ತೆಗೆಯುವವನಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು.
ಮೃಗವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದಕೂ್ಕ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದರೆ,

ಹತನಾದವನು ಅವನ ಸಹೋದರನಾದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೂ
ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು. ನರಹತ್ಯವು ಸಹೋದರ ಹತ್ಯವಲ್ಲವೇ?

6 ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲಿ್ಲ
ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತವನು್ನ
ಸುರಿಸುತಾ್ತನೋ ಅವನ ರಕ್ತವನು್ನ ಮನುಷ್ಯನೇ ಸುರಿಸುವನು.

7 ನೀವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚರಿ; ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ
ಬಹುಸಂತಾನವಾಗಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ನೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, 9

≪ಕೇಳಿರಿ ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೂ, ನಿಮ್ಮ ತರುವಾಯ ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರೊಂದಿಗೂ, ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 10

ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ನಾವೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ, ಮೃಗ, ಸಕಲ
ಭೂಜಂತುಗಳೊಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 11

ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪಾ್ರಣಿಗಳೂ
ಜಲಪ್ರಳಯದಿಂದ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುವ ಜಲಪ್ರಳಯವು ಬರುವುದೇ
ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ದೇವರು ಪುನಃ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ನಾನು ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಇರುವ ಸಮಸ್ತ ಜೀವರಾಶಿಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು
ತಲತಲಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮಾಡುವ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ
ಮೇಘಗಳಲಿ್ಲ ನಾನು ಇಟಿ್ಟರುವ ಈ ಕಾಮನಬಿಲೆ್ಲೕ
ಗುರುತಾಗಿರುವುದು. 13 ನನಗೂ ಭೂಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಇದೇ ಗುರುತಾಗಿರಲಿ. 14 ನಾನು ಭೂಲೋಕದ
ಮೇಲೆ ಮೇಘಗಳನು್ನ ಕವಿಸುವಾಗ ಆ ಕಾಮನಬಿಲು್ಲ ಮೇಘಗಳಲಿ್ಲ
ಕಂಡುಬರುವುದು. 15 ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನೂ್ನ, ಎಲಾ್ಲ
ಜೀವರಾಶಿಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನೀರು ಹೆಚಿ್ಚ ಎಲಾ್ಲ
ಭೂಜೀವಿಗಳನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುವ ಪ್ರಳಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 16 ಆ
ಕಾಮನಬಿಲು್ಲ ಮೇಘಗಳಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸುವಾಗ ನಾನು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ
ದೇವರಾದ ನನಗೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಜೀವಜಂತುಗಳಿಗೂ ಆದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು≫ ಅಂದನು.

17 ಮತು್ತ ದೇವರು ನೋಹನಿಗೆ, ≪ನನಗೂ ಎಲಾ್ಲ
ಭೂಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಇದೇ ಗುರುತು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಶೇಮ್ ಯೆಫೆತರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಆಶೀವಾರ್ದ, ಕಾನಾನ್ಯರಿಗೆ ದೊರೆತ ಶಾಪ
18 ನಾವೆಯಿಂದ ಹೊರಟುಬಂದ ನೋಹನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ

ಶೇಮ್, ಹಾಮ್, ಯೆಫೆತ್. ಹಾಮನು ಕಾನಾನನ ತಂದೆಯು. 19 ಈ
ಮೂವರು ನೋಹನ ಮಕ್ಕಳು. ಇವರಿಂದಲೇ ಜನರು ಉತ್ಪತಿ್ತಯಾಗಿ
ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡರು.

20 ನೋಹನು ವ್ಯವಸಾಯಗಾರನಾಗಿದ್ದನು; ದಾ್ರಕ್ಷಿ ತೋಟ
ಮಾಡುವುದನು್ನ ಮೊದಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದವನು ಇವನೇ. 21 ಒಂದು
ದಿನ ಅವನು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದು ಅಮಲೇರಿ ತನ್ನ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ
ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಬಿದಿ್ದದ್ದನು. 22 ಕಾನಾನನ ತಂದೆಯಾದ ಹಾಮನು
ತಂದೆಯು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, ಹೊರಗಿದ್ದ ತನ್ನ
ಸಹೋದರರಾದ ಶೇಮ್ ಮತು್ತ ಯೆಫೆತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 23 ಆಗ
ಶೇಮ್ ಮತು್ತ ಯೆಫೆತರು ಕಂಬಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮಿ್ಮಬ್ಬರ
ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹಿಂಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದು ತಂದೆಗೆ
ಹೊದಿಸಿ ಅವನ ಬೆತ್ತಲೆತನವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದರು. ಅವರು
ಹಿಮು್ಮಖರಾಗಿದು್ದದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದದ್ದನು್ನ
ನೋಡಲಿಲ್ಲ.

24 ನೋಹನು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಅಮಲಿನಿಂದ ಎಚೆ್ಚತು್ತ ಕಿರಿಯ
ಮಗನು ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ತಿಳಿದು, 25 ≪ಕಾನಾನನು
ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ.
ಅವನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ದಾಸಾನುದಾಸನಾಗಲಿ≫

ಎಂದನು.
26 ಅವನು ಇನೂ್ನ ನುಡಿದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

≪ಶೇಮನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ;
ಕಾನಾನನು ಅವರಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿರಲಿ.

27 ಯೆಫೆತನ ಮೇರೆಯನು್ನ ದೇವರು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿ,
ಅವನು ಶೇಮನ ಗುಡಾರಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರಲಿ,
ಕಾನಾನನು ಅವರಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿರಲಿ≫ ಎಂದನು.
28 ಪ್ರಳಯವಾದ ಮೇಲೆ ನೋಹನು ಮುನೂ್ನರೈವತು್ತ ವಷರ್

ಬದುಕಿದನು. 29 ನೋಹನು ಒಂಭೈನೂರ ಐವತು್ತ ವಷರ್ ಬದುಕಿ
ಸತ್ತನು.

ಆದಿಕಾಂಡ 8:3 9 ಆದಿಕಾಂಡ 9:29
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ನೋಹನ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತಾನ

ನೋಹನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶೇಮ್, ಹಾಮ್, ಯೆಫೆತ್
ಎಂಬುವವರ ಸಂತಾನದವರ ಚರಿತೆ್ರ: ಜಲಪ್ರಳಯದ
ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು.

2 ಯೆಫೆತನ ಸಂತಾನದವರು ಯಾರೆಂದರೆ - ಗೋಮೆರ್,
ಮಾಗೋಗ್, ಮಾದಯ್, ಯಾವಾನ್, ತೂಬಲ್, ಮೆಷೆಕ್,
ತೀರಾಸ್ ಎಂಬವರು.

3 ಗೋಮೆರನ ಸಂತಾನದವರು - ಅಷೆ್ಕನಸ್, ರೀಫತ್,
ತೋಗಮರ್ ಎಂಬವರು.

4 ಯಾವಾನನ ಸಂತಾನದವರು - ಎಲೀಷಾ, ತಾಷೀರ್ಷ್,
ಕಿತಿ್ತೕಮ್, ದೋದಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದವರು. ಇವರು ಸಮುದ್ರದ ರೇವು
ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡರು. 5 ದೇಶ, ಭಾಷೆ, ಕುಲ,
ಜನಾಂಗಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇವರೇ ಯೆಫೆತನ ವಂಶದವರು.

6 ಹಾಮನ ಸಂತಾನದವರು ಯಾರೆಂದರೆ - ಕೂಷ್,
ಮಿಚ್ರಯಿಮ್, ಪೂತ್, ಕಾನಾನ್ ಎಂಬುವವರು.

7 ಕೂಷನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ - ಸೆಬಾ, ಹವೀಲ, ಸಬಾ್ತ, ರಗ್ಮ,
ಸಬ್ತಕಾ ಎಂಬವರು. ರಗ್ಮ ಸಂತಾನದವರು - ಶೆಬಾ, ದೆದಾನ್
ಎಂಬುವವರು.

8 ಕೂಷನು ನಿಮೊ್ರೕದನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಅವನು ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದನು. 9

ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನಿಮೊ್ರೕದನು ದಿಟ್ಟ ಬೇಟೆಗಾರನಾಗಿದ್ದನು.
ಆದುದರಿಂದ ≪ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ದಿಟ್ಟ
ಬೇಟೆಗಾರನಾಗಿಸಲಿ≫ ಎಂಬ ಗಾದೆ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಹೇಳುವುದುಂಟು. 10 ಶಿನಾರ್ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಬಾಬೆಲ್, ಯೆರೆಕ್,
ಅಕ್ಕದ್, ಕಲೆ್ನೕ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳೇ ಅವನ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳು. 11 ಅವನು ಆ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟು ಅಶೂ್ಯರ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಿನೆವೆ, ರೆಹೋಬೋತೀರ್, ಕೆಲಹ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ, 12 ನಿನೆವೆಗೂ ಕೆಲಹಕೂ್ಕ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇರುವ
ರೆಸೆನ್ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ರೆಸೆನ್ ಮಹಾಪಟ್ಟಣವೆಂದು
ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

13 ಮಿಚ್ರಯಿಮ್ಯರಿಂದ ಲೂದ್ಯರು, ಅನಾಮ್ಯರು, ಲೆಹಾಬ್ಯರು,
ನಫು್ತಹ್ಯರು, ಹುಟಿ್ಟದರು. 14 ಪತು್ರಸ್ಯರು, ಕಸು್ಲಹ್ಯರು,
ಕಫೊ್ತೕಯರ್ರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದರು.

15 ಕಾನಾನ್ ವಂಶದಲಿ್ಲ ಮೊದಲು ಹುಟಿ್ಟದವನು ಸೀದೋನ್; ಆ
ಮೇಲೆ ಹೇತ್ ಹುಟಿ್ಟದನು. 16 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಬೂಸಿಯರು,
ಅಮೋರಿಯರು, ಗಿಗಾರ್ಷಿಯರು, 17 ಹಿವಿ್ವಯರು, ಅಕಿರ್ಯರು,
ಸೀನಿಯರು ಕಾನಾನನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದರು. 18 ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಈ
ಕಾನಾನ್ಯರ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಸೀನಿಯರು, ಅವಾರ್ದಿಯರು,
ಚೆಮಾರಿಯರು, ಹದೋರಾಮರು, ಹಮಾತಿಯರು ಹರಡಿ
ಕಾನಾನನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದರು.

19 ಕಾನಾನ್ಯರ ಸೀಮೆಯು ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಗೆರಾರಿಗೆ
ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಣದ ವರೆಗೂ ಮತು್ತ
ಸೊದೋಮ್, ಗೊಮೋರ, ಅದಾ್ಮ, ಚೆಬೋಯಿಮ್ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ ಲೆಷಾ ಊರಿನವರೆಗೂ
ಇರುತ್ತದೆ.

20 ಕುಲ, ಭಾಷೆ, ದೇಶ, ಜನಾಂಗಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇವರೇ ಹಾಮನ
ವಂಶದವರು.

21 ಇಬಿ್ರಯರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮೂಲಪುರುಷನನೂ, ಯೆಫೆತನ ಅಣ್ಣನೂ
ಆಗಿದ್ದ ಶೇಮನಿಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು.

22 ಶೇಮನ ಮಕ್ಕಳು - ಏಲಾಮ್, ಅಶೂ್ಯರ್, ಅಪರ್ಕ್ಷದ್,
ಲೂದ್, ಅರಾಮ್ ಎಂಬವರು.

23 ಅರಾಮ್ ಸಂತಾನದವರು - ಊಸ್, ಹೂಲ್, ಗೆತೆರ್, ಮಷ್
ಎಂಬವರು.

24 ಅಪರ್ಕ್ಷದನಿಂದ ಶೆಲಹನೂ, ಶೆಲಹನಿಂದ ಎಬರನೂ
ಹುಟಿ್ಟದನು.

25 ಎಬರನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪೆಲೆಗೆಂಬ
ಹೆಸರು; ಅವನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯು ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅವನ
ತಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಯೊಕಾ್ತನ್.

26 ಯೊಕಾ್ತನನ ಸಂತಾನದವರು - ಅಲೊ್ಮೕದಾದ್, ಶೆಲೆಪ್,
ಹಚಮಾರ್ವೆತ್, ಯೆರಹ, 27 ಹದೋರಾಮ್, ಊಜಾಲ್, ದಿಕಾ್ಲ,
28 ಓಬಾಲ್, ಅಬೀಮಯೇಲ್, ಶೆಬಾ, ಓಫೀರ್, ಹವೀಲ,
ಯೋಬಾಬ್ ಎಂಬವರು. 29 ಹದೋರಾಮ್, ಊಜಾಲ್, ದಿಕಾ್ಲ,
ಓಬಾಲ್, ಅಬೀಮಯೇಲ್, ಶೆಬಾ, ಓಫೀರ್, ಹವೀಲ, ಯೋಬಾಬ್
ಈ ಕುಲಗಳೆಲಾ್ಲ ಯೊಕಾ್ತನನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವು.

30 ಇವರ ನಿವಾಸವು ಮೇಶಾ ಸೀಮೆ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಪೂವರ್
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಸೆಫಾರ್ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದ ವರೆಗೂ ಇತು್ತ.

31 ಕುಲ, ಭಾಷೆ, ಜನಾಂಗಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇವರೇ ಶೇಮನ
ವಂಶದವರು.

32 ಜನಾಂಗಗಳ ಸಂತತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇವರೇ ನೋಹನ
ವಂಶದವರು. ಜಲಪ್ರಳಯವಾದ ನಂತರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಹರಡಿಕೊಂಡ ಜನಾಂಗಗಳು ಇವರೇ.

ಭಾಷಾಭೇದ ಉಂಟಾದದು್ದ

ಆಗ ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ; ಒಂದೇ
ಮಾತು ಇತು್ತ. ಭಾಷಾಭೇದಗಳೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 2

ಜನರು ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ
ಶಿನಾರ್ ದೇಶದ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಅಲೆ್ಲೕ ನೆಲೆಸಿದರು.

3 ≪ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬನಿ್ನ, ನಾವು ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ, ಚೆನಾ್ನಗಿ
ಸುಡೋಣ,≫ ಎಂದು ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಕಲಿ್ಲಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಇಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ,
ಸುಣ್ಣಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. 4 ಅವರು,
≪ಬನಿ್ನರಿ, ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟೊ್ಟೕಣ, ಆಕಾಶವನು್ನ ಮುಟು್ಟವ
ಒಂದು ಗೋಪುರವನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನು್ನ
ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ; ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ
ಚದರಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದವಾಗುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು.

5 ಮನುಷ್ಯರು ಕಟು್ಟತಿ್ತದ್ದ ಆ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ, ಗೋಪುರವನೂ್ನ
ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಇಳಿದು ಬಂದನು. 6 ನೋಡಿದ
ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು, ≪ಇವರು ಒಂದೇ ಜನಾಂಗ; ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಒಂದೇ ಭಾಷೆ. ಪಾ್ರರಂಭದಲೆ್ಲೕ ಇವರು ಇಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ
ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಲು ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿದರೂ ಇವರಿಗೆ
ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 7 ಇವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರ ಮಾತು
ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಇವರ ಭಾಷೆಯನು್ನ ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡೋಣ
ಬನಿ್ನ≫ ಎಂದನು.

8 ಯೆಹೋವನು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅವರನು್ನ ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಚದರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು. ಅವರು ಆ ಪಟ್ಟಣ ಕಟು್ಟವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟರು.
9 ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಭಾಷೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿ
ಮಾಡಿ, ಅವರನು್ನ ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಚದರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
≪ಬಾಬೆಲ್≫ (ದೇವರ ಬಾಗಿಲು) ಎಂಬ ಹೆಸರಾಯಿತು.

ಶೇಮನ ವಂಶದವರ ಚರಿತೆ್ರ
10 ಶೇಮನ ವಂಶವೃಕ್ಷ: ಜಲಪ್ರಳಯವು ಕಳೆದು ಎರಡು

ವಷರ್ಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಶೇಮನು ನೂರು ವಷರ್ದವನಾಗಿ
ಅಪರ್ಕ್ಷದನನು್ನ ಪಡೆದನು. 11 ಶೇಮನು ಅಪರ್ಕ್ಷದನನು್ನ ಪಡೆದ
ಮೇಲೆ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಐನೂರು ವಷರ್
ಬದುಕಿದನು.

12 ಅಪರ್ಕ್ಷದನು ಮೂವತೆ್ತೖದು ವಷರ್ದವನಾಗಿ ಶೆಲಹನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 13 ಅಪರ್ಕ್ಷದನು ಶೆಲಹನನು್ನ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಗಂಡು
ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ನಾನೂರ ಮೂರು ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು.

14 ಶೆಲಹನು ಮೂವತ್ತನಾಲು್ಕ ವಷರ್ದವನಾಗಿ ಎಬರನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 15 ಶೆಲಹನು ಎಬರನನು್ನ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಗಂಡು ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ನಾನೂರ ಮೂರು ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು.

16 ಎಬರನು ಮೂವತು್ತನಾಲು್ಕ ವಷರ್ದವನಾಗಿ ಪೆಲೆಗನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 17 ಎಬರನು ಪೆಲೆಗನನು್ನ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ನಾನೂರ ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು.

18 ಪೆಲೆಗನು ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ದವನಾಗಿ ರೆಗೂವನನು್ನ ಪಡೆದನು.
19 ಪೆಲೆಗನು ರೆಗೂವನನು್ನ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಇನೂ್ನರ ಒಂಭತು್ತ ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು.

20 ರೆಗೂವನು ಮೂವತೆ್ತರಡು ವಷರ್ದವನಾಗಿ ಸೆರೂಗನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 21 ಸೆರೂಗನು ರೆಗೂವನನು್ನ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಗಂಡು
ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಇನೂ್ನರ ಏಳು ವಷರ್
ಬದುಕಿದನು.

22 ಸೆರೂಗನು ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ದವನಾಗಿ ನಾಹೋರನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 23 ಸೆರೂಗನು ನಾಹೋರನನು್ನ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಗಂಡು
ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಇನೂ್ನರು ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು.

24 ನಾಹೋರನು ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಭತು್ತ ವಷರ್ದವನಾಗಿ ತೆರಹನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 25 ನಾಹೋರ್ ತೆರಹನನು್ನ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಗಂಡು ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ನೂರ ಹತೊ್ತಂಭತು್ತ ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು.

26 ತೆರಹನು ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದವನಾಗಿ ಅಬಾ್ರಮ, ನಾಹೋರ್,
ಹಾರಾನ್ ಎಂಬ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

ಆದಿಕಾಂಡ 10:2 10 ಆದಿಕಾಂಡ 11:26
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ಅಬ್ರಹಾಮನ ಚರಿತೆ್ರ
27 ತೆರಹನ ವಂಶದವರ ಚರಿತೆ್ರಯು: ತೆರಹನು ಅಬಾ್ರಮ,

ನಾಹೋರ್, ಹಾರಾನ್ ಎಂಬುವರನು್ನ ಪಡೆದನು. ಹಾರಾನನು
ಲೋಟನನು್ನ ಪಡೆದನು. 28 ಹಾರಾನನು ತಾನು ಹುಟಿ್ಟದ
ದೇಶದೊಳಗೆ ಕಲಿ್ದೕಯರ ಊರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ತಂದೆಯಾದ ತೆರಹನ ಮುಂದೆಯೇ ಸತ್ತನು. 29 ಅಬಾ್ರಮನೂ
ನಾಹೋರನೂ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅಬಾ್ರಮನ ಹೆಂಡತಿಯ
ಹೆಸರು ಸಾರಯಳು, ನಾಹೋರನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಮಿಲಾ್ಕ.
ಈಕೆಯು ಹಾರಾನನ ಮಗಳು; ಹಾರಾನನು ಮಿಲ್ಕಳಿಗೂ ಇಸ್ಕಳಿಗೂ
ತಂದೆ. 30 ಸಾರಯಳು ಬಂಜೆಯಾಗಿದುದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ
ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ.

31 ತೆರಹನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಅಬಾ್ರಮನನೂ್ನ, ತನಗೆ
ಮೊಮ್ಮಗನೂ, ಹಾರಾನನಿಗೆ ಮಗನೂ ಆಗಿರುವ ಲೋಟನನೂ್ನ,
ತನಗೆ ಸೊಸೆಯೂ ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಆಗಿರುವ
ಸಾರಯಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ಕಲಿ್ದೕಯರ ಊರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅವರು ಹಾರಾನ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅಲೆ್ಲೕ ವಾಸಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

32 ತೆರಹನು ಇನೂ್ನರ ಐದು ವಷರ್ ಬದುಕಿ ನಂತರ ಹಾರಾನಿನಲಿ್ಲ
ಸತ್ತನು.

ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ ದೇವರ ಕರೆ ಬಂದದು್ದ

ಯೆಹೋವನು ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ, ≪ನೀನು, ನಿನ್ನ
ಸ್ವದೇಶವನೂ್ನ, ಬಂಧುಬಳಗವನೂ್ನ, ತಂದೆಯ
ಮನೆಯನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಾನು ತೋರಿಸುವ ದೇಶಕೆ್ಕ

ಹೊರಟು ಹೋಗು. 2 ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮಹಾ ಜನಾಂಗವಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡಿ, ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರಖಾ್ಯತಿಗೆ ತರುವೆನು. ನೀನು
ಆಶೀವಾರ್ದದ ನಿಧಿಯಾಗುವಿ. 3 ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವವರನು್ನ
ನಾನು ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು; ನಿನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸುವವರನು್ನ ನಾನು
ಶಪಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಭೂಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ
ಆಶೀವಾರ್ದವುಂಟಾಗುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅಬಾ್ರಮನು
ಹೊರಟುಹೋದನು. ಲೋಟನೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಹೋದನು.
ಅಬಾ್ರಮನು ಹಾರಾನ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟಾಗ ಎಪ್ಪತೆ್ತೖದು
ವಷರ್ದವನಾಗಿದ್ದನು. 5 ಅಬಾ್ರಮನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ
ಸಾರಯಳನೂ್ನ, ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗನಾದ ಲೋಟನನೂ್ನ, ತಾನೂ
ಲೋಟನೂ ಹಾರಾನಿನಲಿ್ಲ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಸೊತ್ತನೂ್ನ, ದಾಸ
ದಾಸಿಯರನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದನು.

6 ಅಬಾ್ರಮನು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುತಾ್ತ ಶೆಕೆಮ್
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲರುವ ಮೋರೆ ಎಂಬ ವೃಕ್ಷದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಕಾನಾನ್ಯರು ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದರು. 7 ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ
ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ, ≪ನಾನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನಕೆ್ಕ
ಕೊಡುವೆನು≫ ಅಂದನು. ತನಗೆ ದಶರ್ನಕೊಟ್ಟ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಬಾ್ರಮನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.

8 ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಬೇತೇಲಿನ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ
ಗುಡ್ಡಕೆ್ಕ ಬಂದು ತನ್ನ ಗುಡಾರವನು್ನ ಹಾಕಿ ಇಳಿದುಕೊಂಡನು.
ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ಬೇತೇಲ್, ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರುಗಳಿದ್ದವು.
ಅಲಿ್ಲಯೂ ಅಬಾ್ರಮನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಆರಾಧಿಸಿದನು. ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿ 9

ತರುವಾಯ ಅಬಾ್ರಮನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ
ದಕ್ಷಿಣ ಸೀಮೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಾ್ತ ಹೋದನು.

ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅಬಾ್ರಮನ ಹೆಂಡತಿಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಡೆದ
ಸಂಗತಿ

10 ದಕ್ಷಿಣ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಘೋರ ಕ್ಷಾಮವಿದು್ದದರಿಂದ,
ಅಬಾ್ರಮನು ಅಲಿ್ಲರದೆ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾಲ
ಇರಬೇಕೆಂದು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಹೋದನು. 11

ಅವನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ
ಸಾರಯಳಿಗೆ, ≪ಕೇಳು, ನೀನು ಸುಂದರಿ ಎಂದು ನಾನು ಬಲೆ್ಲ; 12

ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಡು, ಈಕೆಯು ಇವನ ಹೆಂಡತಿ
ಎಂದು ತಿಳಿದು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಉಳಿಸಬಹುದು. 13

ಆದಕಾರಣ ನೀನು ನನಗೆ ತಂಗಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು;
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ನನಗೆ ಹಿತವಾಗುವುದು, ನಾನು ನಿನ್ನ
ದೆಸೆಯಿಂದ ಸಾಯದೆ ಬದುಕುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಅಬಾ್ರಮನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಐಗುಪ್ತರು ಅವನ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ನೋಡಿ ಬಹು ಸುಂದರಿ ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಂಡರು. 15 ಫರೋಹನ ರಾಜಕುಮಾರರು ಆಕೆಯನು್ನ

ನೋಡಿ ಬಂದು, ಅವನ ಮುಂದೆ ಹೊಗಳಲಾಗಿ ಫರೋಹನು ಆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಆಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ
ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದನು. 16 ಆಗ ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ ಕುರಿ, ಎತು್ತ, ಗಂಡು,
ಹೆಣು್ಣ ಕತೆ್ತಗಳು, ದಾಸದಾಸಿಯರು, ಒಂಟೆಗಳು, ದೊರಕಿದವು.

17 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ
ಮನೆಯವರಿಗೂ ಅಬಾ್ರಮನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸಾರಯಳ ನಿಮಿತ್ತ
ಬಹಳ ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ಬಾಧಿಸಿದನು. 18 ಆಗ ಫರೋಹನು
ಅಬಾ್ರಮನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, ≪ನೀನು ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ? ಆಕೆ ನಿನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯೆಂದು ಏಕೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ? 19 ತಂಗಿಯೆಂದು ಯಾಕೆ
ಹೇಳಿದೆ? ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯನು್ನ ಹೆಂಡತಿಯನಾ್ನಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನಲಾ್ಲ. ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ; ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ, 20 ಫರೋಹನು ಅವನ ವಿಷಯವಾಗಿ
ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲು ಅವರು ಅಬಾ್ರಮನನೂ್ನ ಅವನ
ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿ
ಬಿಟ್ಟರು.

ಅಬಾ್ರಮನು ಲೋಟನನು್ನ ಅಗಲಿದು್ದ

ಹೀಗೆ ಅಬಾ್ರಮನು ತನ್ನದನೆ್ನಲಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ, ಲೋಟನನೂ್ನ ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಐಗುಪ್ತದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ

ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 2 ಅಬಾ್ರಮನು ಬಹು
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾಗಿದ್ದನು; ಅವನಿಗೆ ಪಶುಗಳೂ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವೂ
ಇದ್ದವು.

3 ಅವನು ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡುತಾ್ತ ಬೇತೇಲಿನವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಬೇತೇಲಿಗೂ ಆಯಿ ಎಂಬ
ಊರಿಗೂ 4 ನಡುವೆ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಗುಡಾರ ಹಾಕಿಸಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಅಬಾ್ರಮನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು
ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಆರಾಧಿಸಿದನು. ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿ 5

ಅಬಾ್ರಮನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಲೋಟನಿಗೂ ಕುರಿ, ಎತು್ತ,
ಗುಡಾರಗಳಿದ್ದವು. 6 ಆ ಸ್ಥಳವು ಅವರಿಬ್ಬರ ಜೀವನಕೆ್ಕ ಸಾಲದೆ
ಹೋಯಿತು. 7 ಅವರಿಬ್ಬರ ಆಸಿ್ತ ಬಹಳವಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರು
ಒಟಿ್ಟಗೆ ವಾಸವಾಗಿರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ
ಅಬಾ್ರಮನ ದನ ಕಾಯುವವರಿಗೂ ಲೋಟನ ದನ
ಕಾಯುವವರಿಗೂ ಜಗಳವಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಾನಾನ್ಯರೂ
ಪೆರಿಜೀಯರೂ ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ದೇಶದೊಳಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು.

8 ಹೀಗಿರಲು ಅಬಾ್ರಮನು ಲೋಟನಿಗೆ, ≪ನನಗೂ ನಿನಗೂ,
ನನ್ನ ದನ ಕಾಯುವವರಿಗೂ ನಿನ್ನ ದನ ಕಾಯುವವರಿಗೂ
ಜಗಳವಾಗಬಾರದು; ನಾವು ಸಹೋದರರಲ್ಲವೇ. 9 ದೇಶವೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ
ಎದುರಿಗೆ ಇದೆ; ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಹೋಗು.
ನೀನು ಎಡಗಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಬಲಗಡೆಗೆ ಹೋಗುವೆನು; ನೀನು
ಬಲಗಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಎಡಗಡೆಗೆ ಹೋಗುವೆನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

10 ಲೋಟನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲಾಗಿ, ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ
ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವು ಚೋಗರಿನವರೆಗೆ ನೀರಾವರಿಯ
ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋವನು ಸೊದೋಮ್
ಗೊಮೋರ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ಆ
ಸೀಮೆಯು ಯೆಹೋವನ ವನದಂತೆಯೂ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಂತೆಯೂ
ನೀರಾವರಿಯ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತು್ತ. 11 ಆದುದರಿಂದ ಲೋಟನು
ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಸುತ್ತಣ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ಮೂಡಣ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟನು. 12 ಹೀಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾದರು. ಅಬಾ್ರಮನು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡಿದನು. ಲೋಟನು ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಸುತ್ತಣ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡುತಾ್ತ ಸೊದೋಮಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
ಗುಡಾರ ಹಾಕಿದನು. 13 ಆದರೆ ಸೊದೋಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬಹು ದುಷ್ಟರೂ ಪಾಪಿಷ್ಠರು ಆಗಿದ್ದರು.

ದೇವರು ಅಬಾ್ರಮನ ಸಂತತಿಗೆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ನೀಡಿ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದು್ದ

14 ಲೋಟನು ಅಬಾ್ರಮನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆಯಾದ ನಂತರ
ಯೆಹೋವನು ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ, ≪ನೀನಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕೂ್ಕ,
ಉತ್ತರಕೂ್ಕ, ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ, ಪಶಿ್ಚಮಕೂ್ಕ, ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡು. 15 ನೀನು
ನೋಡುವ ಈ ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ
ಕೊಡುವೆನು. 16 ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದವರನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಧೂಳಿನಷು್ಟ
ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು. ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಧೂಳನು್ನ
ಲೆಕ್ಕಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನವನೂ್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಬಹುದು. 17

ನೀನೆದು್ದ, ಈ ದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ತಿರುಗಾಡು; ಇದನು್ನ
ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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18 ತರುವಾಯ ಅಬಾ್ರಮನು ಗುಡಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲರುವ ಮಮೆ್ರ ಮೋರೆ ಎಂಬ ತೋಪಿಗೆ ಬಂದು ಅಲೆ್ಲೕ
ವಾಸಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.

ಅಬಾ್ರಮನು ಲೋಟನನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದು್ದ

ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಶಿನಾರಿನ ಅರಸನಾದ ಅಮಾ್ರಫೆಲನು,
ಎಲ್ಲಜಾರಿನ ಅರಸನಾದ ಅರಿಯೋಕನು, ಏಲಾಮಿನ
ಅರಸನಾದ ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರನು, ಗೋಯಿಮದ

ಅರಸನಾದ ತಿದಾ್ಗಲನು ಈ ನಾಲ್ವರು ಈಗಿನ ಲವಣಸಮುದ್ರ
ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸಿದಿ್ದೕಮ್, 2 ತಗು್ಗ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕೂಡಿದ್ದ
ಸೊದೋಮಿನ ಅರಸನಾದ ಬೆರಗನು, ಗೊಮೋರದ ಅರಸನಾದ
ಬಿಶರ್ಗನು, ಅದಾ್ಮಹದ ಅರಸನಾದ ಶಿನಾಬನು, ಚೆಬೋಯಿಮನ
ಅರಸನಾದ ಶೆಮೇಬರನ, ಬೇಲಗ (ಅಂದರೆ ಚೋಗರದ) ಎಂಬ
ಐದು ಅರಸರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು.

3 ಈ ಐದು ಅರಸರು ಈಗಿನ ಲವಣಸಮುದ್ರ ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಸಿದಿ್ದೕಮ್, ತಗಿ್ಗನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕೂಡಿದ್ದರು. 4 ಬೆರಗ
ಮೊದಲಾದ ಈ ಐದು ಅರಸರು ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್
ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರನಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದು್ದ ಹದಿಮೂರನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರು.

5 ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರನೂ ಅವನಿಗೆ
ಸೇರಿದ್ದ ರಾಜರೂ ಬಂದು ಅಷ್ಟರೋತ್ ಕನರ್ಯಿಮಿನಲಿ್ಲ
ರೆಫಾಯರನೂ್ನ ಹಾಮಿನಲಿ್ಲ ಜೂಜ್ಯರನೂ್ನ
ಶಾವೆಕಿಯಾರ್ತಯಿಮಿನಲಿ್ಲ ಏಮಿಯರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. 6

ಇದಲ್ಲದೆ ಸೇಯಿರೆಂಬ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ
ಹೋರಿಯರನು್ನ, ಅಲೆ್ಲೕ ಸೋಲಿಸಿ ಮರಳುಗಾಡಿನ ಹತಿ್ತರವಿರುವ
ಎಲಾ್ಪರಾನಿನ ವರೆಗೂ ಹಿಂದಟಿ್ಟದನು. 7 ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು
ಹಿಂದಿರುಗಿಕೊಂಡು ಕಾದೇಶ್ ಎನು್ನವ ಎನಿ್ಮಷಾ್ಟಟಿಗೆ ಬಂದು
ಅಮಾಲೇಕ್ಯರ ಸಮಸ್ತ ನಾಡನೂ್ನ ಹಚಚೋನ್ ತಾಮರಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಅಮೋರಿಯರನೂ್ನ ಗೆದ್ದರು.

8 ಆಗ ಸೊದೋಮ್, ಗೊಮೋರ, ಅದಾ್ಮಹ, ಚೆಬೋಯಿಮ್
ಹಾಗೂ ಚೋಗರೆಂಬ ಬೇಲಗದ ರಾಜರು ಹೊರಟು
ಅವರಿಗೆದುರಾಗಿ, 9 ಅಂದರೆ ಏಲಾಮಿನ ರಾಜನಾದ
ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರ್, ಗೋಯಿಮದ ರಾಜನಾದ ತಿದಾ್ಗಲ, ಶಿನಾರ್
ಅರಸನಾದ ಅಮಾ್ರಫೆಲ್, ಎಲ್ಲಸಾರಿನ ರಾಜನಾದ ಅರಿಯೋಕ
ಇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸಿದಿ್ದೕಮ್ ಎಂಬ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ದಂಡನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಹೀಗೆ ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ರಾಜರು ಐದು ಮಂದಿ ರಾಜರನು್ನ
ಎದುರಿಸಿದರು. 10 ಆದರೆ ಸಿದಿ್ದೕಮ್ ತಗು್ಗ ಪ್ರದೇಶ ಕಲ್ಲರಗಿನ
ಕೆಸರುಗುಣಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತು್ತ. ಸೊದೋಮ್ ಗೊಮೋರಗಳ
ರಾಜರ ಕಡೆಯವರು ಓಡಿಹೋಗುವಾಗ ಆ ಗುಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ
ಸತ್ತರು; ಉಳಿದವರು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು. 11 ಗೆದ್ದ ಆ
ನಾಲು್ಕ ಅರಸರು ಸೊದೋಮ್ ಗೊಮೋರ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಸೂರೆಮಾಡಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಪತ್ತನೂ್ನ ದವಸವನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 12 ಸೊದೋಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ
ಅಬಾ್ರಮನ ತಮ್ಮನ ಮಗನಾದ ಲೋಟನನೂ್ನ ಅವನ ಆಸಿ್ತ ಸಹಿತ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

13 ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವನೊಬ್ಬನು, ಇಬಿ್ರಯನಾದ ಅಬಾ್ರಮನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅಬಾ್ರಮನು
ಅಮೋರಿಯನಾದ ಮಮೆ್ರಯನ ಮೋರೆ ತೋಪಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. ಮಮೆ್ರಯನಿಗೆ ಎಷೊ್ಕೕಲ ಮತು್ತ ಆನೇರ ಎಂಬ
ಸಹೋದರರಿದ್ದರು; ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅಬಾ್ರಮನಿಗೂ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿತು್ತ.

14 ಅಬಾ್ರಮನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗನು ಸೆರೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ
ತನ್ನ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಹುಟಿ್ಟ ಬೆಳೆದ ಶಿಕ್ಷಿತರಾದ ಮುನೂ್ನರ ಹದಿನೆಂಟು
ಮಂದಿ ಆಳುಗಳನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಆ
ರಾಜರನು್ನ ದಾನೂರಿನವರೆಗೂ ಹಿಂದಟಿ್ಟದನು. 15 ಅವನು ರಾತಿ್ರ
ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ದಂಡನು್ನ ಎರಡು ಭಾಗಮಾಡಿ ತನ್ನ ಭಟರೊಡನೆ
ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ, ಹೊಡೆದು, ದಮಸ್ಕ ಪಟ್ಟಣದ
ಉತ್ತರಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಹೋಬಾ ಊರಿನ ತನಕ ಅವರನು್ನ
ಹಿಂದಟಿ್ಟದ್ದನು. 16 ರಾಜರು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಅವನು ತಿರುಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗನಾದ
ಲೋಟನನೂ್ನ ಅವನ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲದೆ,
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನೂ್ನ, ಉಳಿದಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು.

ಅಬಾ್ರಮನನು್ನ ಯಾಜಕನಾದ ಮೆಲಿ್ಕೕಚೆದೆಕನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದು್ದ
17 ಅವನು ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರನೂ್ನ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ

ರಾಜರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೊದೋಮಿನ ಅರಸನು
ಅವನನು್ನ ಅರಸನ ತಗು್ಗ ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ ಶಾವೆ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಅಬಾ್ರಮನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡನು.

18 ಸಾಲೇಮಿನ ಅರಸನಾದ ಮೆಲಿ್ಕೕಚೆದೆಕನು ಸಹ ಬಂದು
ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಇವನು ಪರಾತ್ಪರನಾದ
ದೇವರ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದನು.

19 ಇವನು ಅಬಾ್ರಮನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, ≪ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶವನು್ನ
ನಿಮಾರ್ಣಮಾಡಿದ ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೇವರ ಆಶೀವಾರ್ದವು
ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿ;

20 ಪರಾತ್ವರನಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಬಾ್ರಮನು
ತಾನು ಗೆದು್ದ ತಂದಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು
ಭಾಗವನು್ನ ಯಾಜಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

21 ಸೊದೋಮಿನ ಅರಸನು, ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಬಿಡಿಸಿ
ತಂದ ಜನರನು್ನ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸು; ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ನೀನೇ ತೆಗೆದುಕೋ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಅಬಾ್ರಮನು, ಸೊದೋಮಿನ ಅರಸನಿಗೆ, 23 ≪ಒಂದು
ದಾರವನಾ್ನಗಲಿ, ಕೆರದ ಬಾರನಾ್ನಗಲಿ ನಿನ್ನದರಲಿ್ಲ ಯಾವುದನೂ್ನ
ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳನು್ನ
ನಿಮಾರ್ಣಮಾಡಿದ ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನ
ಕಡೆಗೆ ಕೈ ಎತಿ್ತ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ≪ನನಿ್ನಂದ ಅಬಾ್ರಮನು
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾದನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ
ಆಸ್ಪದವಾಗಬಾರದು, ನನಗೆ ಏನೂ ಬೇಡ.≫ 24 ಆಳುಗಳು
ತಿಂದದು್ದ ಹೊರತು ನನ್ನ ಜೊತೆಯವರಾದ ಆನೇರ ಎಷೊ್ಕೕಲ
ಮಮೆ್ರಯರಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಪಾಲು ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಅಬಾ್ರಮನ ಸಂತತಿಗೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನ

ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ
ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವುಂಟಾಗಿ
ಹೇಳಿದೇನೆಂದರೆ, ≪ಅಬಾ್ರಮನೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ,

ನಾನು ನಿನಗೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ನಿನಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ
ಬಹುಮಾನವು ದೊರೆಯುವುದು.≫

2 ಅದಕೆ್ಕ ಅಬಾ್ರಮನು, ≪ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ
ಏನು ಕೊಟ್ಟರೇನು? ನಾನು ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದವನು. ಮತು್ತ ನನ್ನ
ಆಸಿ್ತಯೆಲಾ್ಲ, ದಮಸ್ಕದವನಾದ ಎಲೀಯೆಜರನ
ಪಾಲಾಗುತ್ತದೆಯಲಾ್ಲ?≫ ಎಂದನು. 3 ಪುನಃ ಅಬಾ್ರಮನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ನೀನು ನನಗೆ ಸಂತಾನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ,
ನೋಡು, ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನೇ ನನಗೆ
ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಬೇಕಾಯಿತು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವು ಅವನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ, ≪ಈ
ಮನುಷ್ಯನು ನಿನಗೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ನಿನ್ನ
ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವವನೇ ನಿನಗೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗುವನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಅಬಾ್ರಮನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, 5

≪ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವುದು
ನಿನಿ್ನಂದಾದರೆ ಲೆಕಿ್ಕಸು.≫ ನಂತರ ಯೆಹೋವನು ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ,
≪ನಿನ್ನ ಸಂತಾನವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷಾ್ಟಗುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಅಬಾ್ರಮನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಂಬಿದನು; ಯೆಹೋವನು
ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕೆ್ಕ ನೀತಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದನು.

7 ನಂತರ ಆತನು ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ, ≪ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಿನಗೆ
ಬಾಧ್ಯಸ್ಥವಾಗಿ ಕೊಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಿನ್ನನು್ನ ಊರ್ ಎಂಬ
ಕಲಿ್ದೕಯರ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬರಮಾಡಿದ ಯೆಹೋವನು ನಾನೇ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ≪ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ಇದನು್ನ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ
ಹೊಂದುವೆನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

9 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಮೂರು ವಷರ್ದ
ಮಣಕ, ಒಂದು ಆಡು, ಒಂದು ಟಗರು, ಒಂದು ಬೆಳವಕಿ್ಕ, ಒಂದು
ಪಾರಿವಾಳದ ಮರಿಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ≫ ಎಂದನು.

10 ಅವನು ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೃಗಗಳನು್ನ
ಎರಡಾಗಿ ಸೀಳಿ, ಒಂದು ತುಂಡನು್ನ ಇನೊ್ನಂದರ ಎದುರಾಗಿ ಇಟ್ಟನು;
ಪಕ್ಷಿಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ಸೀಳಲಿಲ್ಲ. 11 ಆ ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆ ಹದು್ದಗಳು
ಎರಗಲು ಅಬಾ್ರಮನು ಅವುಗಳನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

ಆದಿಕಾಂಡ 13:18 12 ಆದಿಕಾಂಡ 15:11



16

17

12 ಹೊತು್ತ ಮುಣುಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ ಗಾಢನಿದೆ್ರ
ಹತಿ್ತತು; ಕಾಗರ್ತ್ತಲು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕವಿಯಿತು; ಅವನು
ಮಹಾಭೀತಿಯಿಂದ ಭಯಭಾ್ರಂತನಾದನು. 13 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಚೆನಾ್ನಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಯವರು ಅನ್ಯದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಯಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದು್ದ ಆ
ದೇಶದವರಿಗೆ ದಾಸರಾಗುವರು. ನಾನೂರು ವಷರ್ ಆ ದೇಶದವರಿಂದ
ಬಾಧೆಪಡುವರು. 14 ಅವರನು್ನ ದಾಸರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ
ಜನಾಂಗವನು್ನ ನಾನು ದಂಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಬಹಳ
ಸಂಪತು್ತಳ್ಳವರಾಗಿ ಆ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಹೊರಟು
ಬರುವರು. 15 ನೀನಂತೂ ಸಮಾಧಾನದೊಡನೆ ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ
ಸೇರುವಿ, ಬಹಳ ವೃದ್ಧನಾಗಿ ಉತ್ತರಕಿ್ರಯೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವಿ. 16

ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ತಿರುಗಿ
ಬರುವರು, ಅಮೋರಿಯರ ಅಪರಾಧವು ಇನೂ್ನ ಪೂಣರ್ಸಿ್ಥತಿಗೆ
ಬರಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಹೊತು್ತ ಮುಳುಗಿ ಕಾಗರ್ತ್ತಲಾದಾಗ, ಇಗೋ, ಹೊಗೆ
ಹಾಯುವ ಒಲೆಯೂ ಉರಿಯುವ ದೀಪವೂ ಕಾಣಿಸಿ ಆ ತುಂಡುಗಳ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಹಾದು ಹೋದವು.

18 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಅಬಾ್ರಮನ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ≪ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ನದಿಯಿಂದ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್
ಮಹಾ ನದಿಯವರೆಗೂ ಇರುವ ಈ ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 19 ಕೇನಿಯರೂ, ಕೆನಿಜೀಯರೂ,
ಕದೊ್ಮೕನಿಯರೂ, 20 ಹಿತಿ್ತಯರೂ, ಪೆರಿಜೀಯರೂ, ರೆಫಾಯರೂ,
21 ಅಮೋರಿಯರೂ, ಕಾನಾನ್ಯರೂ, ಗಿಗಾರ್ಷಿಯರೂ,
ಯೆಬೂಸಿಯರೂ ವಾಸವಾಗಿರುವ ದೇಶವನು್ನ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ,≫ ಎಂದು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದನು.

ಇಷಾ್ಮಯೇಲನ ಜನನ

ಅಬಾ್ರಮನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸಾರಯಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆಕೆಗೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದವಳಾದ ಹಾಗರಳೆಂಬ
ದಾಸಿಯಿದ್ದಳು. 2 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಸಾರಯಳು

ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ; ನೀನು ನನ್ನ ದಾಸಿಯಾದ ಹಾಗರಳ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಬೇಕು; ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಳ ಮೂಲಕ ನನಗೆ
ಸಂತಾನವಾದೀತು≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅಬಾ್ರಮನು ಆಕೆಯ
ಮಾತಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದನು. 3 ಅಬಾ್ರಮನು ಹತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ
ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ
ಸಾರಯಳು ಐಗುಪ್ತಳಾದ ಹಾಗರಳೆಂಬ ದಾಸಿಯನು್ನ ಕರೆದು ತನ್ನ
ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿದಳು.

4 ಅವನು ಹಾಗರಳನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಲು ಆಕೆಯು ಬಸುರಾದಳು.
ತಾನು ಬಸುರಾದೆನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಅವಳು ತನ್ನ
ಯಜಮಾನಿಯನು್ನ ತಾತಾ್ಸರ ಮಾಡತೊಡಗಿದಳು. 5 ಆಗ
ಸಾರಯಳು ಅಬಾ್ರಮನಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ಗೋಳು ನಿನಗೆ ತಟ್ಟಲಿ; ನನ್ನ
ದಾಸಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆನಷೆ್ಟ; ಅವಳು ತಾನು
ಬಸುರಾದೆನೆಂದು ತಿಳಿದು ನನ್ನನು್ನ ತಾತಾ್ಸರಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ; ನಿನಗೂ
ನನಗೂ ನಡುವೆ ಯೆಹೋವನೇ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಲಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು

6 ಆಗ ಅಬಾ್ರಮನು, ≪ನಿನ್ನ ದಾಸಿಯು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲೆ್ಲೕ
ಇದಾ್ದಳಲಾ್ಲ; ನಿನ್ನಗೆ ಮನಸು್ಸ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡು≫ ಎಂದನು. ಆಗ
ಸಾರಯಳು ಅವಳನು್ನ ಬಾಧಿಸಲು ಅವಳು ಓಡಿಹೋದಳು.

7 ಅವಳು ಮರಳುಗಾಡಿನಲಿ್ಲ ಶೂರಿನ ಮಾಗರ್ದ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಯ
ಹತಿ್ತರ ಇರುವಾಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅವಳನು್ನ ಕಂಡು, 8

≪ಸಾರಯಳ ದಾಸಿಯಾದ ಹಾಗರಳೇ, ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿ? ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತೕ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವಳು, ≪ನನ್ನ
ಯಜಮಾನಿಯಾದ ಸಾರಯಳ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತಾ್ತ
ಇದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದಳು.

9 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು, ≪ನೀನು ಯಜಮಾನಿಯ
ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಅಧೀನಳಾಗಿ ನಡೆದುಕೋ≫
ಎಂದನು. 10 ಅದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅವಳಿಗೆ, ≪ನಿನಗೆ
ಬಹುಸಂತಾನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು; ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯು
ಲೆಕಿ್ಕಸಲಾಗದಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11

ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅವಳಿಗೆ, ≪ನೀನು ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿದಿಯಾ;
ನಿನಗೆ ಮಗನು ಹುಟು್ಟವನು; ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಕೂಗಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಗನಿಗೆ ≪ಇಷಾ್ಮಯೇಲ್≫ (ದೇವರು
ಕೇಳುವನು) ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು.

12 ಆ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಡು ಕತೆ್ತಯಂತೆ ಇರುವನು. ಅವನು ಎಲ್ಲರ
ಮೇಲೆ ಕೈಯೆತು್ತವನು; ಹಾಗೆಯೇ ಅವನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ
ಕೈಯೆತು್ತವರು. ತನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ
ವಾಸವಾಗಿರುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದನು.

13 ಆಮೇಲೆ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವ ದೇವರು≫ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು: ಏಕೆಂದರೆ, ≪ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವಾತನನು್ನ ನಾನು
ಇಲಿ್ಲಯೂ ನೋಡುವಂತಾಯಿತಲಾ್ಲ≫ ಎಂದುಕೊಂಡಳು. 14 ಈ
ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಅಲಿ್ಲರುವ ಬಾವಿಗೆ ≪ಬೆರ್ ಲಹೈರೋಯಿ≫
(ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವ ಜೀವಸ್ವರೂಪನ ಬಾವಿ) ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು.
ಅದು ಕಾದೇಶಿಗೂ ಬೆರೆದಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇದೆ.

15 ಹಾಗರಳು ಅಬಾ್ರಮನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
ಅಬಾ್ರಮನು ಅವನಿಗೆ ಇಷಾ್ಮಯೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 16

ಹಾಗರಳು ಇಷಾ್ಮಯೇಲನನು್ನ ಹೆತಾ್ತಗ ಅಬಾ್ರಮನು ಎಂಭತಾ್ತರು
ವಷರ್ದವನಾಗಿದ್ದನು.

ಸುನ್ನತಿ ಸಂಸಾ್ಕರವನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ

ಅಬಾ್ರಮನು ತೊಂಭತೊಂಭತು್ತ ವಷರ್ದವನಾದಾಗ
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ, ≪ನಾನು
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು; ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ದೋಷ

ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊ. 2 ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ; ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಸಂತತಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ
ಕೊಡುವೆನು≫ ಎಂದನು.

3 ಅಬಾ್ರಮನು ಅಡ್ಡಬೀಳಲು ದೇವರು ಅವನ ಸಂಗಡ
ಮಾತನಾಡಿ, 4 ≪ನಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ; ಅದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ
ಮೂಲಪುರುಷನಾಗುವಿ, 5 ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಅಬಾ್ರಮ ಎಂದು
ಹೆಸರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನು್ನ ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಮೂಲಪಿತೃವಾಗಿ
ನೇಮಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಅಬ್ರಹಾಮ (ಅನೇಕ
ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಪಿತೃ) ಎಂದು ಹೆಸರಿರುವುದು. 6 ನಿನಗೆ
ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಸಂತಾನವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು ನಿನಿ್ನಂದ ಜನಾಂಗಗಳು
ಉತ್ಪತಿ್ತಯಾಗಿ ಅರಸರು ಹುಟು್ಟವರು. 7 ನಾನು ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಗೂ ದೇವರಾಗಿರುವೆನೆಂದೂ ನಿನಗೋಸ್ಕರವೂ ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಯ ಎಲಾ್ಲ ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡ
ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು. 8 ನೀನು
ಪ್ರವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನಾ್ನಗಿ ಕೊಟು್ಟ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅವರಿಗೆ
ದೇವರಾಗಿರುವೆನು≫ ಎಂದನು.

9 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, ≪ನೀನಂತೂ ನನ್ನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. ನೀನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು ತಲತಲಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆಯಬೇಕು. 10 ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯುವರೂ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ
ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯಾವುದೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಸುನ್ನತಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದೇ. 11 ಅದೇ ನಿಮಗೂ ನನಗೂ
ಉಂಟಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗುರುತಾಗಿದೆ. 12 ಮುಂದಿನ ಎಲಾ್ಲ
ತಲತಲಾಂತರವಾಗಿ ಬರುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಂಡು
ಮಗುವಿಗೂ, ಎಂಟು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು;
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯಲ್ಲದೆ ಪರರ
ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ, ಅನ್ಯರಿಂದ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನಾಗಲಿ; 13 ನಿನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನಿಗೂ, ನೀನು ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನಿಗೂ
ತಪ್ಪದೆ ಸುನ್ನತಿಯಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಗುರುತು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಸೂಚಿಸುವುದು. 14 ಸುನ್ನತಿಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಪುರುಷನಿಗೆ ನನ್ನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಉಲಂಘಿಸಿದಂತೆ ಆಗುವ ಕಾರಣ ಅವನನು್ನ
ಕುಲದಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸಾರಯಳೆಂದು ಕರೆಯದೆ ≪ಸಾರಾ≫ (ರಾಣಿ)
ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು. 16 ನಾನು ಆಕೆಯನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ,
ಆಕೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ನಾನು ಆಕೆಯನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳೂ ಅರಸರೂ
ಉತ್ಪತಿ್ತಯಾಗುವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅಡ್ಡ ಬಿದು್ದ ನಕು್ಕ, ≪ನೂರು ವಷರ್ದವನಿಗೆ
ಮಗ ಹುಟು್ಟವುದುಂಟೇ? ತೊಂಭತು್ತ ವಷರ್ದವಳಾದ ಸಾರಳು
ಹೆರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?≫ ಎಂದು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡನು. 18

ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಿಗೆ, ≪ಇಷಾ್ಮಯೇಲ್ ಇದಾ್ದನಲಾ್ಲ, ಅವನೇ
ನಿನ್ನ ದಯೆ ಹೊಂದಿ ಬಾಳಲಿ≫ ಎನ್ನಲು,

19 ದೇವರು, ≪ಹಾಗಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸಾರಳಲಿ್ಲಯೇ
ನಿನಗೆ ಮಗನು ಹುಟು್ಟವನು. ಅವನಿಗೆ ≪ಇಸಾಕ≫ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. ಅವನ ಸಂಗಡ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಸಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು; ಅದು ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲಯೂ
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು. 20 ಇಷಾ್ಮಯೇಲನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನು
ಮಾಡಿದ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನನೂ್ನ

ಆದಿಕಾಂಡ 15:12 13 ಆದಿಕಾಂಡ 17:20



18

ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಅವನನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ
ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಸಂತಾನವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಅವನು ಹನೆ್ನರಡು
ಮಂದಿ ಅರಸರನು್ನ ಪಡೆಯುವನು, ಅವನಿಂದ ಮಹಾ
ಜನಾಂಗವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. 21 ಆದರೆ ಆ ನನ್ನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಇಸಾಕನೊಂದಿಗೆ ಸಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ; ಬರುವ
ವಷರ್ ಇದೇ ವೇಳೆಗೆ ಸಾರಳು ಅವನನು್ನ ಹೆರುವಳು≫ ಅಂದನು.
22 ಆ ನಂತರ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವುದನು್ನ
ಮುಗಿಸಿ ಅವನ ಬಳಿಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರಿ ಹೋದನು.

23 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ
ಇಷಾ್ಮಯೇಲನಿಗೂ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಗಂಡಸರಿಗೂ,
ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಾನು ಕ್ರಯಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರಿಗೂ ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಸುನ್ನತಿಮಾಡಿಸಿದನು.
24 ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿಯಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ತೊಂಭತೊ್ತಂಭತು್ತ
ವಷರ್ವಾಗಿತು್ತ. 25 ಇಷಾ್ಮಯೇಲನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿಯಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ
ಹದಿಮೂರು ವಷರ್ವಾಗಿತು್ತ. 26 ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೂ ಅವನ
ಮಗನಾದ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನಿಗೂ ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸುನ್ನತಿಯಾಯಿತು.
27 ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅನ್ಯರಿಂದ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರಿಗೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸುನ್ನತಿಯಾಯಿತು.

ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ವಾಗಾ್ದನ

ಅಬ್ರಹಾಮನು ಬಿಸಿಲೇರಿದಾಗ ಮಮೆ್ರಯ ಮೋರೆ
ತೋಪಿನ ತನ್ನ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. 2 ಹೇಗೆಂದರೆ,

ಅಬ್ರಹಾಮನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲು ಅವನೆದುರಿನಲಿ್ಲ ಮೂವರು
ಪುರುಷರು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೆ ಅವರನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಅವನು ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ತಲೆಬಾಗಿ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿ,

3 ≪ಕತರ್ನೇ, ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದಯೆ ದೊರೆತಿದ್ದರೆ;
ದಾಸನ ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ದಯಮಾಡದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ನೀವು
ದಾಸನಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಹತಿ್ತರ ಹಾದು ಹೋಗುತಿ್ತೕರಲಾ್ಲ. 4 ನೀರು
ತರಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ; ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಮರದ
ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 5 ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ ತರುತೆ್ತೕನೆ,
ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮುಂದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು≫
ಎನ್ನಲು ಅವರು, ≪ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು≫ ಅಂದರು.

6 ಆಗ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಗುಡಾರದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಾರಳ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ
ಆಕೆಗೆ, ≪ಹಸನಾದ ಮೂರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟನು್ನ ನಾದಿ ಬೇಗ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ದನಗಳ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಕೊಬಿ್ಬದ ಎಳೇ
ಕರುವನು್ನ ತೆಗೆದು ಆಳಿನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 8 ಆಳು ಬೇಗನೆ ಕೊಬಿ್ಬದ
ಕರುವನು್ನ ಕಡಿದು, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದನು. ತರುವಾಯ ಅಬ್ರಹಾಮನು
ಹಾಲು ಮೊಸರನೂ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಂಸವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು ಆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಡಿಸಿದನು. ಅವರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು
ಊಟ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಅವನು ಹತಿ್ತರ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ
ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದನು.

9 ಬಳಿಕ ಅವರು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಪತಿ್ನಯಾದ ಸಾರಳು
ಎಲಿ್ಲದಾ್ದಳೆ≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು ≪ಅಗೋ,
ಗುಡಾರದಲಿ್ಲದಾ್ದಳೆ≫ ಎಂದನು.

10 ಅದಕಾ್ಕತನು, ≪ಬರುವ ವಷರ್ ಇದೇ ವೇಳೆಗೆ ನಾನು ತಪ್ಪದೆ
ತಿರುಗಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ; ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಪತಿ್ನಯಾದ ಸಾರಳಿಗೆ
ಮಗನಿರುವನು≫ ಎಂದನು. ಆ ಮಾತು ಹಿಂದೆ ಗುಡಾರದ
ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಸಾರಳ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತು್ತ. 11 ಅಬ್ರಹಾಮನೂ
ಸಾರಳೂ ಬಹುವೃದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು; ಸಾರಳಿಗೆ ಮುಟು್ಟ ನಿಂತು
ಹೋಗಿತು್ತ. 12 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಸಾರಳು, ≪ನನ್ನಂಥ ಮುದುಕಿಗೆ
ಭೋಗವಾದೀತೇ?≫ ನನ್ನ ಯಜಮಾನನೂ ಮುದುಕನಲ್ಲವೇ
ಎಂದು ತನೊ್ನಳಗೆ ನಕ್ಕಳು.

13 ಯೆಹೋವನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, ≪ಸಾರಳು ನಕು್ಕ,
ಮುದುಕಿಯಾದ, ನಾನು ಮಗುವನು್ನ ಹೆರುವುದಾದೀತೇ ಎಂದು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನು? 14 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದು್ದಂಟೋ? ನಾನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಬರುವ ವಷರ್ದ ಇದೇ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಾರಳಿಗೆ ಮಗನಿರುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಆಗ ಸಾರಳು ಭಯಪಟು್ಟ, ≪ನಾನು ನಗಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಸುಳಾ್ಳಡಿದಾಗ, ಆತನು ಅದಕೆ್ಕ, ≪ಹಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ನಕಿ್ಕದು್ದಂಟು≫
ಎಂದನು.

ಸೊದೋಮ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನಾಶಮಾಡಬಾರದೆಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದು್ದ
16 ತರುವಾಯ ಆ ಮನುಷ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು

ಸೊದೋಮಿನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದರು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಅವರ ಜೊತೆಯಲೆ್ಲೕ ಹೋದನು. 17 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ತನೊ್ನಳಗೆ, ≪ನಾನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಮರೆಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೋ? 18

ಅವನಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಮಹಾ ಜನಾಂಗವು ಹುಟ್ಟಬೇಕಲಾ್ಲ; ಅವನ
ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ಆಶೀವಾರ್ದ
ಉಂಟಾಗುವುದಲಾ್ಲ; 19 ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮನೆಯವರಿಗೂ
ನಾ್ಯಯ ನೀತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಯೆಹೋವನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ನಾನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನಲಾ್ಲ; ಅವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ವಾಗಾ್ದನವು ನೆರವೇರುವುದು≫
ಅಂದುಕೊಂಡನು.

20 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು, ≪ಸೊದೋಮ್ ಗೊಮೋರಗಳ
ದೊಡ್ಡ ಮೊರೆ ನನಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು; ಆ ಊರಿನವರ ಮೇಲೆ
ಹೊರಿಸಿರುವ ಪಾಪವು ಎಷೊ್ಟೕ ಘೋರವಾದದು್ದ, 21 ನಾನು
ಇಳಿದು ಹೋಗಿ, ನನಗೆ ಮುಟಿ್ಟದ ಮೊರೆಯಂತೆಯೇ ಅವರು
ಮಾಡಿರುವರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ≫
ಎಂದನು.

22 ಆ ಮನುಷ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಸೊದೋಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು;
ಆದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಇನೂ್ನ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

23 ಆಗ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು, ≪ನೀನು ದುಷ್ಟರ
ಸಂಗಡ ನೀತಿವಂತರನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡುವಿಯಾ? 24 ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ
ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರಿದಾ್ದರು; ಅದರಲಿ್ಲ
ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರಿದ್ದರೂ ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಉಳಿಸದೆ
ನಾಶಮಾಡುವಿಯಾ? 25 ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದುಷ್ಟರಿಗೂ ಶಿಷ್ಟರಿಗೂ
ಭೇದ ಮಾಡದೆ ದುಷ್ಟರ ಸಂಗಡ ನೀತಿವಂತರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸುವುದು
ನಿನಿ್ನಂದ ಎಂದಿಗೂ ಆಗಬಾರದು; ಸವರ್ಲೋಕಕೆ್ಕ
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವವನು ನಾ್ಯಯವನೆ್ನೕ ನಡಿಸುವನಲ್ಲವೇ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಲು

26 ಯೆಹೋವನು, ≪ಸೊದೋಮನಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ
ನೀತಿವಂತರು ನನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಅವರ ನಿಮಿತ್ತ ಪಟ್ಟಣವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಉಳಿಸುವೆನು≫ ಎಂದನು.

27 ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರಹಾಮನು, ≪ಇಗೋ, ಮಣೂ್ಣ ಬೂದಿಯೂ
ಆಗಿರುವ ನಾನು ಸಾ್ವಮಿಯ ಸಂಗಡ ವಾದಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಧೈಯರ್ಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; 28 ಒಂದು ವೇಳೆ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ
ನೀತಿವಂತರಲಿ್ಲ ಐದು ಮಂದಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಪಟ್ಟಣವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾಶ
ಮಾಡುವಿಯಾ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಯೆಹೋವನು, ≪ಅಲಿ್ಲ
ನಲ್ವತೆ್ತೖದು ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರು ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಅದನು್ನ ನಾಶ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ≫ ಅಂದನು.

29 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಆತನ ಸಂಗಡ ಇನೂ್ನ ಮಾತನಾಡಿ, ≪ಒಂದು
ವೇಳೆ ಅಲಿ್ಲ ನಲ್ವತು್ತ ಮಂದಿ ಸಿಕಾ್ಕರು≫ ಎನ್ನಲು ಆತನು, ≪ನಲ್ವತು್ತ
ಮಂದಿ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದನು.

30 ಅಬ್ರಹಾಮನು, ≪ಕತರ್ನೇ, ಕೋಪಮಾಡಬಾರದು; ಇನೂ್ನ
ಮಾತನಾಡುತೆ್ತೕನೆ; ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಅಲಿ್ಲ
ಸಿಕಾ್ಕರು≫ ಎನ್ನಲು ಆತನು, ≪ಅಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ
ಅದನು್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ≫ ಅಂದನು.

31 ಅವನು, ≪ಇಗೋ, ಸಾ್ವಮಿಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಧೈಯರ್ಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಅಲಿ್ಲ
ಸಿಕಾ್ಕರು≫ ಎನ್ನಲು ಆತನು, ≪ಇಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿಯಿದ್ದರೆ ಅವರ
ನಿಮಿತ್ತ ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಉಳಿಸುವೆನು, ನಾಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ≫
ಅಂದನು.

32 ಅಬ್ರಹಾಮನು, ≪ಕತರ್ನೇ, ಸಿಟಾ್ಟಗಬಾರದು; ಇನು್ನ ಒಂದೇ
ಸಾರಿ ಮಾತನಾಡುತೆ್ತೕನೆ; ಒಂದು ವೇಳೆ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಸಿಕಾ್ಕರು≫
ಎನ್ನಲು ಆತನು, ≪ಹತು್ತ ಮಂದಿಯ ನಿಮಿತ್ತವೂ ಅದನು್ನ
ಉಳಿಸುವೆನು, ನಾಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.≫ ಎಂದನು.

33 ಯೆಹೋವನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು; ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದನು.
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ಸೊದೋಮ್ ಗೊಮೋರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಾಶಮಾಡಿ ಲೋಟನನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಿದು್ದ

ಆ ದೂತರಿಬ್ಬರು ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ ಸೊದೋಮಿಗೆ
ಬಂದಾಗ ಲೋಟನು ಸೊದೋಮಿನ ಊರು ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನು ಅವರನು್ನ ಕಂಡಾಗ ಎದು್ದ,

ಎದುರುಗೊಂಡು ತಲೆ ಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, 2 ≪ಸಾ್ವಮಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ
ದಾಸನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇಳಿದುಕೊಂಡು ಕಾಲುಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾಗರ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬಹುದು≫ ಅಂದನು. ಅವರು, ≪ಹಾಗಲ್ಲ, ಬೀದಿಯಲೆ್ಲೕ
ರಾತಿ್ರ ಕಳೆಯುತೆ್ತೕವೆ≫ ಎನ್ನಲು 3 ಅವನು ಅವರನು್ನ ಬಹಳ
ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪದರು. ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಔತಣವನು್ನ ಮಾಡಿಸಲು
ಅವರು ಊಟಮಾಡಿದರು.

4 ಅವರು ಮಲಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಹುಡುಗರು ಮುದುಕರು
ಸಹಿತವಾಗಿ ಸೊದೋಮಿನ ಪಟ್ಟಣದವರೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟಾ್ಟಗಿ
ಮನೆಯನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿ, 5 ಲೋಟನಿಗೆ, ≪ಈ ರಾತಿ್ರ ನಿನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲಿ್ಲ? ಅವರನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಾ; ಅವರೊಡನೆ ನಮಗೆ ಸಂಗಮವಾಗಬೇಕೆಂದು≫ ಕೂಗಿ
ಹೇಳಿದರು. 6 ಲೋಟನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂದು ತನ್ನ ಹಿಂದೆ
ಕದಹಾಕಿ, 7 ≪ಅಣ್ಣಂದಿರೇ, ಈ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. 8

ಕೇಳಿರಿ, ನನಗೆ ಪುರುಷನನು್ನ ಅರಿಯದ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು
ಇದಾ್ದರೆ; ಅವರನಾ್ನದರೂ ನಿಮಗೆ ತಂದು ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ; ಅವರನು್ನ
ಮನಸು್ಸ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು; ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯರು ನನ್ನ
ಆಶ್ರಯಕೆ್ಕ ಬಂದವರು; ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಕೂಡದು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

9 ಅವರು ದಾರಿ ಬಿಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ≪ಇವನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ
ಪರದೇಶಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಈಗ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದನೆ;
ಆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೇಡು ಮಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಿನಗೇ ಕೇಡು
ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಲೋಟನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಬಹಳವಾಗಿ
ತುಳಿದು ಬಾಗಿಲನು್ನ ಮುರಿಯಲು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದರು.

10 ಆದರೆ ಒಳಗಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ್ಯರು ಕೈಚಾಚಿ ಲೋಟನನು್ನ ತಮ್ಮ
ಕಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕದ ಮುಚಿ್ಚದರು. 11

ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮನೆಯ ಹೊರಗಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೂ
ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಣು್ಣ ಮೊಬಾ್ಬಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಬಾಗಿಲು ಯಾವುದೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಬೇಸರಗೊಂಡರು.

12 ಆಗ ಆ ದೂತರು ಲೋಟನಿಗೆ, ≪ಇಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಇನಾ್ನರಿದಾ್ದರೆ?
ಅಳಿಯಂದಿರನೂ್ನ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ನಿನಗಿರುವ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಊರ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕರದುಕೊಂಡು ಬಾ. 13

ನಾವು ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದವರು. ಇಲಿ್ಲಯವರ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಮೊರೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಇವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

14 ಆಗ ಲೋಟನು ಹೊರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಗೊತು್ತಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಳಿಯಂದಿರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿ,
≪ನೀವೆದು್ದ, ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿರಿ ಯೆಹೋವನು ಈ
ಊರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಅವರು
ಲೋಟನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ ಎಂದುಕೊಂಡರು.

15 ಹೊತು್ತ ಮೂಡುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ಆ ದೂತರು ಲೋಟನಿಗೆ,
≪ನೀನೆದು್ದ ಇಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಬೇಗ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು; ಊರಿಗೆ
ಉಂಟಾಗುವ ದಂಡನೆಯಿಂದ ನಿನಗೂ ನಾಶವುಂಟಾದೀತು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿ ತ್ವರೆಪಡಿಸಿದರು.

16 ಅವನು ತಡಮಾಡಲು ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ
ಕನಿಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಮನುಷ್ಯರು ಅವನನೂ್ನ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ಹೊರಗೆ ತಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಆಚೆಗೆ ಬಿಟ್ಟರು.
17 ಅವರನು್ನ ಹೊರಗೆ ತಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು,
≪ಓಡಿಹೋಗು, ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೋ; ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ
ನೋಡಬೇಡ; ಈ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಎಲಿ್ಲಯೂ ನಿಲ್ಲದೆ ಬೆಟ್ಟದ
ಸೀಮೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗು; ನಿನಗೂ ನಾಶವುಂಟಾದೀತು≫ ಎಂದನು.

18 ಅದಕೆ್ಕ ಲೋಟನು, ≪ಕತರ್ನೇ, ಅದು ನನಿ್ನಂದಾಗದು; 19

ನೀನು ನಿನ್ನ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ದಯೆ ಇಟು್ಟ ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ಉಳಿಸಿದು್ದ ಬಹು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪಕಾರವೇ; ಆದರೆ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಓಡಿ
ಹೋಗಲಾರೆನು; ನಾನು ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಆ ವಿಪತು್ತ ನನಗೂ
ಉಂಟಾಗಿ ಸತೆ್ತೕನು. 20 ಆಗೋ, ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ
ಹತಿ್ತರವಾಗಿದೆ; ಅದು ಸಣ್ಣದು; ಅಲಿ್ಲಗಾದರೂ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ

ಅಪ್ಪಣೆಯಾದರೆ ನನ್ನ ಪಾ್ರಣ ಉಳಿಯುವುದು; ಆ ಊರು
ಸಣ್ಣದಲ್ಲವೇ?≫ ಎಂದನು.

21 ಅದಕಾ್ಕತನು, ≪ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ನೋಡು; ನೀನು ಹೇಳಿದ ಊರನು್ನ ನಾನು ಕೆಡವಿ
ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಬೇಗ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೋ; ನೀನು ಆ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮುಟು್ಟವ ತನಕ ನಾನೇನೂ
ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ≫ಎಂದನು. ಇದರಿಂದ ಆ ಊರಿಗೆ
ಚೋಗರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು.

23 ಲೋಟನು ಚೋಗರ್ ಮುಟು್ಟವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನು
ಉದಯಿಸಿದನು. 24 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಸೊದೋಮ್
ಗೊಮೋರಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಅಗಿ್ನಗಂಧಕಗಳನು್ನ ಸುರಿಸಿ 25

ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಸೀಮೆಯೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಊರುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಣ ಎಲಾ್ಲ ಬೆಳೆಯನೂ್ನ
ಹಾಳುಮಾಡಿದನು. 26 ಲೋಟನ ಹೆಂಡತಿ ಅವನ ಹಿಂದೆ
ಬರುತಿ್ತರುವಾಗ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಉಪಿ್ಪನ ಕಂಬವಾದಳು.

27 ಇತ್ತಲಾಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ತಾನು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಸೊದೋಮ್
ಗೊಮೋರಗಳ ಕಡೆಗೂ 28 ಸೊದೋಮ್ ಗೊಮೋರದ ಸುತ್ತಲಿನ
ಎಲಾ್ಲ ದಿಕು್ಕಗಳ ಕಡೆಗೂ ನೋಡಿದಾಗ, ಅಯೊ್ಯೕ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ
ಹೊಗೆಯು ಆವಿಗೆಯ ಹೊಗೆಯಂತೆ ಮೇಲಕೆ್ಕೕರುತಿ್ತತು್ತ.

29 ದೇವರು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದಾಗ,
ಅಬ್ರಹಾಮನನು್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಲೋಟನು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಥಳದೊಳಗಿಂದ ಲೋಟನನು್ನ
ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಪಾರುಮಾಡಿದನು.

ಮೋವಾಬ್ಯರೂ, ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರೂ ಲೋಟನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದು್ದ
30 ಲೋಟನು ಚೋಗರಿನಲಿ್ಲರುವುದಕೆ್ಕ ಹೆದರಿ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು

ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಅಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡಿದನು. ಅವನೂ ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಒಂದು
ಗವಿಯಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಿದರು. 31 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಹಿರೀಮಗಳು ತನ್ನ
ತಂಗಿಗೆ, ≪ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮುದುಕನಷೆ್ಟ; ಸವರ್ಲೋಕದ ಪದ್ಧತಿಯ
ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಪುರುಷರು ಎಲಿ್ಲಯೂ
ಇಲ್ಲ; 32 ನಾವು ತಂದೆಗೆ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಸಿ, ಅವನ ಸಂಗಡ
ಮಲಗಿಕೊಂಡು ತಂದೆಯಿಂದ ಸಂತಾನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳೊ್ಳೕಣ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

33 ಆ ರಾತಿ್ರ ಅವರು ತಂದೆಗೆ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಸಿದಾಗ ಹಿರೀ
ಮಗಳು ಅವನ ಸಂಗಡ ಮಲಗಿಕೊಂಡಳು; ಯಾವಾಗ
ಮಲಗಿಕೊಂಡಳೋ ಯಾವಾಗ ಎದು್ದ ಹೋದಳೋ ಅವನಿಗೇನೂ
ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

34 ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಹಿರಿಯವಳು ಕಿರಿಯವಳಿಗೆ, ≪ನಿನೆ್ನಯ
ರಾತಿ್ರ ನಾನೇ ಅಪ್ಪನ ಸಂಗಡ ಮಲಗಿಕೊಂಡೆನು; ಈ ರಾತಿ್ರಯೂ
ಅವನಿಗೆ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಸೋಣ; ಆ ಮೇಲೆ ನೀನು ಅವನ
ಸಂಗಡ ಮಲಗಿಕೋ; ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಸಂತಾನವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳೊ್ಳೕಣ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 35 ಆ ರಾತಿ್ರಯೂ
ಅವರು ತಂದೆಗೆ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕಿರಿಯ ಮಗಳು
ಅವನ ಸಂಗಡ ಮಲಗಿಕೊಂಡಳು; ಅವಳು ಯಾವಾಗ
ಮಲಗಿದಳೋ ಯಾವಾಗ ಎದು್ದ ಹೋದಳೋ ಅವನಿಗೇನೂ
ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

36 ಹೀಗೆ ಲೋಟನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯಿಂದ
ಬಸುರಾದರು. 37 ಹಿರಿಯವಳು ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ
≪ಮೋವಾಬ್≫ (ತಂದೆಯಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು) ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಇರುವ ಮೋವಾಬ್ಯರಿಗೆ ಅವನೇ
ಮೂಲಪುರುಷನು. 38 ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತು್ತ
ಅದಕೆ್ಕ ≪ಬೆನಮಿ್ಮ≫ (ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕನ ಮಗ) ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಇರುವ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ಇವನೇ
ಮೂಲಪುರುಷನು.

ಅಬ್ರಹಾಮನು ಮತು್ತ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು

ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ
ಸೀಮೆಗೆ ಹೋಗುತಾ್ತ ಹೋಗುತಾ್ತ ಕಾದೇಶಿಗೂ ಶೂರಿಗೂ
ನಡುವೆ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಗೆರಾರಿನಲೂ್ಲ

ವಾಸಮಾಡಿದನು. 2 ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸಾರಳನು್ನ
ತಂಗಿಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ, ಗೆರಾರಿನ ಅರಸನಾದ
ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆಸಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಆದಿಕಾಂಡ 19:2 15 ಆದಿಕಾಂಡ 20:2



21

3 ಆದರೆ ಆ ರಾತಿ್ರ ದೇವರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಬಂದು,
≪ನೀನು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮರಣಕೆ್ಕ
ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದಿ್ದ; ಆಕೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಹೆಂಡತಿ≫ ಎಂದನು.

4 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು,
≪ಕತರ್ನೇ, ನೀತಿವಂತರಾದ ಜನರನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡುವಿಯಾ? 5 ಆ
ಮನುಷ್ಯನು ಈಕೆ ತನಗೆ ತಂಗಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಈಕೆಯೂ ಅವನು ತನಗೆ ಅಣ್ಣನಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದಳು. ನಾನು
ಯಥಾಥರ್ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ, ಶುದ್ಧ ಹಸ್ತದಿಂದಲೂ ಇದನು್ನ
ಮಾಡಿದೆನು≫ ಎಂದನು.

6 ಅದಕೆ್ಕ ದೇವರು, ≪ನೀನು, ಇದನು್ನ ಯಥಾಥರ್ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನಾನು ಬಲೆ್ಲ; ಆದಕಾರಣ ನೀನು ನನಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡದಂತೆ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ತಡೆದು ಆಕೆಯನು್ನ
ಮುಟ್ಟಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 7 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಡು. ಅವನು ಪ್ರವಾದಿ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅವನು
ನನಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವನು ಮತು್ತ ನೀನು ಬದುಕುವಿ. ಆಕೆಯನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸದಿದ್ದರೆ ನೀನೂ ನಿನ್ನವರೆಲ್ಲರೂ ಮರಣಹೊಂದುವಿರಿ ಇದು
ಖಂಡಿತ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೋ≫ ಎಂದು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದನು.

8 ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಿಳಿಸಲು ಅವರು ಬಹಳ ಭಯಪಟ್ಟರು. 9

ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಅಬ್ರಹಾಮನನು್ನ ಕರೆದು, ≪ನೀನು ನಮಗೆ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕನು? ನಾನು ಯಾವ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನೂ್ನ
ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವನೂ್ನ ಮಹಾಪಾತಕಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿದಿ? ನೀನು
ಮಾಡಬಾರದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ನಾನು ನಿನಗೇನು
ಮಾಡಿದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ, 10 ≪ನೀನು ಯಾವ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಈ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿದೆ≫ ಎಂದು ಅಬೀಮೆಲೆಕನು
ಅಬ್ರಹಾಮನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.

11 ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರಹಾಮನು, ≪ಈ ಸ್ಥಳದವರು ದೇವರ ಭಯಭಕಿ್ತ
ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದಾರೆಂದು
ಭಾವಿಸಿದೆನು.

12 ಅದಲ್ಲದೆ ಆಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಗಳೇ;
ಆದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮಗಳಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ನನಗೆ
ಹೆಂಡತಿಯಾದಳು. 13 ನಾನು ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ತಂದೆಯ
ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೇಶಾಂತರ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟಾಗ ನಾನು
ಆಕೆಗೆ, ≪ನಾವು ಹೋಗುವ ಎಲಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನನಗೆ ನಿನಿ್ನಂದ
ಒಂದು ದಯೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದು, ಏನೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಅಣ್ಣನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು≫ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆನು≫ ಎಂದನು.

14 ಆಗ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಕುರಿದನಗಳನೂ್ನ
ದಾಸದಾಸಿಯರನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸಾರಳನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ, 15 ≪ಇಗೋ, ಇದು ನನ್ನ ದೇಶ; ಇದರೊಳಗೆ
ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ನೀನು ವಾಸ ಮಾಡಬಹುದು≫ ಎಂದು
ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಹೇಳಿದನು.

16 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಸಾರಳಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಾವಿರ
ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ನಡೆದದ್ದನು್ನ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರು ಗಮನಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಇರಲು ಇದು ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚವಾಗಿರಲಿ; ನೀನು
ಮಾನಸ್ಥಳೆಂದು ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

17 ತರುವಾಯ ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ದೇವರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನೂ್ನ, ಅವನ ಪತಿ್ನಯನೂ್ನ ಮತು್ತ
ದಾಸಿಯರನೂ್ನ ವಾಸಿಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾದರು. 18

ಅಬ್ರಹಾಮನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸಾರಳ ನಿಮಿತ್ತ ಮೊದಲು
ಯೆಹೋವನು ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಬಂಜೆಯರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದ್ದನು.

ಇಸಾಕನ ಜನನ

ಯೆಹೋವನು ತಾನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಸಾರಳ
ಮೇಲೆ ದಯವಿಟು್ಟ ಆಕೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಿದನು. 2 ಅದರಂತೆ ಸಾರಳು ಬಸುರಾಗಿ,

ದೇವರು ಮೊದಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಂದ ಅವನ
ಮುಪಿ್ಪನಲೆ್ಲೕ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 3 ಅಬ್ರಹಾಮನು
ಸಾರಳಲಿ್ಲ ತನಿ್ನಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಗನಿಗೆ ≪ಇಸಾಕ≫ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 4 ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ಅಬ್ರಹಾಮನು ಇಸಾಕನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿದನು. 5 ಇಸಾಕನು
ಹುಟಿ್ಟದಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮನು ನೂರು ವಷರ್ದವನಾಗಿದ್ದನು.

6 ಸಾರಳು, ≪ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ ನಗುವಂತೆ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ; ಇದುವರೆಗೂ ಈ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದವರು ನನೊ್ನಡನೆ
ನಗುವರು. 7 ಸಾರಳೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಲೆ ಕುಡಿಸುವಳೆಂದು
ಯಾರಾದರೂ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿತೆ್ತೕ? ಆದರೆ
ದೇವರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ನನ್ನ ಮುಪಿ್ಪನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅಬ್ರಹಾಮನ

ಮುಪಿ್ಪನಲೆ್ಲೕ ಅವನಿಗೆ ಮಗನನು್ನ ಹೆತಿ್ತದೆ್ದೕನಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡಳು.

8 ಆ ಕೂಸು ಬೆಳೆದು ಮೊಲೆಬಿಟಿ್ಟತು. ಇಸಾಕನು ಮೊಲೆ ಬಿಟ್ಟ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು. 9

ಆದರೆ ಐಗುಪ್ತಳಾದ ಹಾಗರಳಲಿ್ಲ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ್ದ ಮಗನು
ಇಸಾಕನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹಾಸ್ಯಮಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಸಾರಳು, 10

ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, ≪ಈ ದಾಸಿಯನೂ್ನ ಅವಳ ಮಗನನೂ್ನ ಹೊರಗೆ
ಹಾಕು; ಈ ದಾಸಿಯ ಮಗನು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಇಸಾಕನೊಂದಿಗೆ
ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಬಾರದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

11 ಮಗನ ಬಗೆ್ಗ ಆಡಿದ ಈ ಮಾತು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಬಹು
ದುಃಖವುಂಟುಮಾಡಿತು. 12 ಆದರೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, ≪ಮಗನ
ಮತು್ತ ದಾಸಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ವ್ಯಥೆಯಾಗಬಾರದು; ಸಾರಳು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡು; ಇಸಾಕನಿಂದ ಹುಟು್ಟವವರೇ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ
ಅನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವರು; 13 ಈ ದಾಸಿಯ ಮಗನು ನಿನಿ್ನಂದ
ಹುಟಿ್ಟದವನಾದುದರಿಂದ ಅವನಿಂದಲೂ ಬಹು ಜನಾಂಗವಾಗುವಂತೆ
ಆಶೀವಾರ್ದ ಮಾಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಗೆ್ಗ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಎದು್ದ, ಹಾಗರಳಿಗೆ
ಬುತಿ್ತಯನೂ್ನ, ಒಂದು ತಿತಿ್ತ ತಣಿ್ಣೕರನೂ್ನ ಅವಳ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ
ಇಟು್ಟ, ಮಗುವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಅವಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಅವಳು
ಹೊರಟು ಬೇಷೆರ್ಬದ ಕಾಡಿನಲಿ್ಲ ಅಲೆಯುತಿ್ತದ್ದಳು.

15 ತಿತಿ್ತಯಲಿ್ಲದ್ದ ನೀರು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಮಗುವನು್ನ
ಒಂದು ಗಿಡದ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಸಿ, 16 ಕಲೆ್ಲಸೆಯುವಷು್ಟ ದೂರ
ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ≪ಮಗುವು ಸಾಯುವುದನು್ನ
ನೋಡಲಾರೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಅತ್ತಳು.

17 ಆ ಹುಡುಗನ ಮೊರೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು; ದೇವದೂತನು
ಆಕಾಶದಿಂದ ಹಾಗರಳನು್ನ ಕರೆದು ಆಕೆಗೆ, ≪ಹಾಗರಳೇ,
ನಿನಗೇನಾಯಿತು? ಹೆದರಬೇಡ; ಆ ಹುಡುಗನ ಕೂಗು ದೇವರಿಗೆ
ಕೇಳಿಸಿತು; 18 ನೀನು ಎದು್ದ ಮಗನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಸಂತೈಸು.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಂದ ಮಹಾ ಜನಾಂಗವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅವಳ ಕಣ್ಣನು್ನ ತೆರೆದಿದ್ದರಿಂದ, ಅವಳು
ಅಲಿ್ಲ ನೀರಿನ ಬಾವಿಯನು್ನ ಕಂಡು ತಿತಿ್ತಯಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ
ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮಗನಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದಳು.

20 ದೇವರು ಆ ಹುಡುಗನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು; ಅವನು ಬೆಳೆದು
ಕಾಡಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದು್ದ ಬಿಲು್ಲಗಾರನಾದನು. 21 ಅವನು
ಪಾರಾನಿನ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು. ಅವನ ತಾಯಿ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಿಂದ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ತಂದು ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದಳು.

ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮತು್ತ ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಒಪ್ಪಂದ
22 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ

ಫೀಕೋಲನ ಸಮೇತ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಮಾಡುವ ಎಲಾ್ಲ
ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದಾ್ದನೆ. 23 ಆದುದರಿಂದ
ನೀನು ನನಗೂ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ನನ್ನ ಸಂತತಿಗೂ ಅನಾ್ಯಯ
ಮಾಡದೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹಿತವನು್ನ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ, ನನಗೂ,
ನೀನು ವಾಸಿಸುವ ಈ ದೇಶಕೂ್ಕ ಹಿತವನು್ನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ದೇವರ
ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರಹಾಮನು ≪ಹಾಗೆಯೇ≫
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಅಂದನು.

25 ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಆಳುಗಳು ಒಂದು ಬಾವಿಯನು್ನ
ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಮನು
ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಮೇಲೆ ತಪು್ಪ ಹೊರಿಸಲು, 26 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು,
≪ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರೋ ನಾನರಿಯೆ; ನೀನು
ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ, ಈಗಿನ ವರೆಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಕೇಳಲೂ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದನು.

27 ಆ ನಂತರ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಕುರಿದನಗಳನು್ನ ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ
ದಾನ ಮಾಡಿದನು. 28 ತರುವಾಯ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹಿಂಡಿನ ಏಳು
ಹೆಣು್ಣ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಇರಿಸಲು, 29

ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ≪ನೀನು ಈ ಏಳು ಹೆಣು್ಣ
ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

30 ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರಹಾಮನು, ≪ಈ ಬಾವಿಯನು್ನ ತೋಡಿಸಿದವನು
ನಾನೇ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನೀನು ಈ ಏಳು ಹೆಣು್ಣ
ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

31 ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
≪ಬೇಷೆರ್ಬ≫ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು.

32 ಬೇಷೆರ್ಬದಲಿ್ಲ ಅವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ
ತರುವಾಯ ಅಬೀಮೆಲೆಕನೂ ಅವನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ
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ಫೀಕೋಲನೂ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೊರಟು
ಹೋದರು. 33 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಬೇಷೆರ್ಬದಲಿ್ಲ ಪಿಚುಲ ವೃಕ್ಷವನು್ನ
ನೆಟು್ಟ ಅಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು
ಆರಾಧಿಸಿದನು. 34 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು.

ಅಬ್ರಹಾಮನನು್ನ ದೇವರು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದು್ದ

ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಆದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನು್ನ
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದನು. 2 ಹೇಗೆಂದರೆ ಆತನು
ಅವನನು್ನ,≪ಅಬ್ರಹಾಮನೇ≫ ಎಂದು ಕರೆಯಲು

ಅವನು, ≪ಇಗೋ, ಇದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದನು. ಆಗ ಆತನು, ≪ನಿನಗೆ
ಪಿ್ರಯನಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಇಸಾಕನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಮೊರೀಯ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ನಾನು ಹೇಳುವ ಒಂದು
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು≫ ಎಂದನು.
3 ಅದರಂತೆ ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಎದು್ದ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಕತೆ್ತಗೆ ತಡಿ
ಹಾಕಿಸಿ, ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಒಡೆಸಿ ಅದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನೂ್ನ, ತನ್ನ ಮಗನಾದ
ಇಸಾಕನನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು.
4 ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡುವಾಗ ಆ
ಸ್ಥಳವು ದೂರದಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, 5 ≪ನೀವು
ಇಲೆ್ಲೕ ಕತೆ್ತಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರಿ; ನಾನೂ ನನ್ನ ಮಗನೂ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ
ದೇವಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕವೆ≫ ಎಂದು
ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹೇಳಿದನು. 6 ಆನಂತರ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ
ಬೇಕಾದ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಇಸಾಕನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ,
ತನ್ನ ಕೈಯಲೆ್ಲೕ ಬೆಂಕಿಯನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹೊರಟರು. 7 ಹೋಗುವಾಗ ಇಸಾಕನು ತನ್ನ
ತಂದೆಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, ≪ಅಪಾ್ಪ≫ ಎಂದು ಕರೆಯಲು
ಅಬ್ರಹಾಮನು, ≪ಏನು ಮಗನೇ≫ ಎಂದನು. ಇಸಾಕನು,
≪ಇಗೋ, ಬೆಂಕಿಯೂ ಕಟಿ್ಟಗೆಯೂ ಉಂಟು; ಆದರೆ ಹೋಮಕೆ್ಕ
ಬೇಕಾದ ಕುರಿ ಎಲಿ್ಲ≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ, 8 ಅಬ್ರಹಾಮನು,
≪ಮಗನೇ, ಹೋಮಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ದೇವರೇ
ಒದಗಿಸುವನು≫ ಎಂದನು. 9 ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಅವರು
ಸೇರಿದಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಜೋಡಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಇಸಾಕನ ಕೈಕಾಲುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅವನನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದನು. 10

ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ, ಕೈಚಾಚಿ ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

11 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಆಕಾಶದೊಳಗಿನಿಂದ,
≪ಅಬ್ರಹಾಮನೇ, ಅಬ್ರಹಾಮನೇ≫ ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕರೆದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರಹಾಮನು, ≪ಇಗೋ, ಇದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದನು. 12 ಆ
ದೂತನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಬೇಡ, ಅವನಿಗೆ
ಏನೂ ಮಾಡಬೇಡ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನು್ನ ನನಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನು ದೇವರಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನು ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಾ್ತಯಿತು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 13 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ,
ಒಂದು ಟಗರು ಪೊದೆಯಲಿ್ಲ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಸಿಕಿ್ಕ
ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವನು ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಹಿಡಿದು
ತಂದು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಮಮಾಡಿದನು. 14 ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಅಬ್ರಹಾಮನು ≪ಯೆಹೋವ ಯೀರೆ≫ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
ಯೆಹೋವನು ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಒದಗಿಸುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ.

15 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಆಕಾಶದೊಳಗಿನಿಂದ ಎರಡನೆಯ
ಸಾರಿ ಅಬ್ರಹಾಮನನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, 16 ≪ನೀನು ನಿನ್ನ
ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಹಿಂದೆಗೆಯದೆ
ಹೋದುದರಿಂದ, ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ
ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ 17 ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿಯೇ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು; ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನು್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು,
ಅದನು್ನ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆಯೂ, ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲರುವ
ಮರಳಿನಂತೆಯೂ ಅಸಂಖ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು; ಅವರು
ಶತು್ರಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. 18 ನೀನು
ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಶೀವಾರ್ದವುಂಟಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.≫ ಎಂದನು. 19 ತರುವಾಯ
ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದನು. ಅವರು
ಹೊರಟು ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬೇಷೆರ್ಬಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
ಅಬ್ರಹಾಮನು ಬೇಷೆರ್ಬದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು.

ಅಬ್ರಹಾಮನ ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು
20 ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ನಾಹೋರನಿಗೆ ಮಿಲ್ಕಳಲಿ್ಲ

ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ ಎಂಬ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 21

ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಅವನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನಾದ ಊಜ್, ಇವನ
ತಮ್ಮನಾದ ಬೂಜ್, ಅರಾಮನ ತಂದೆಯಾದ ಕೆಮೂವೇಲನು. 22

ಕೆಸೆದ್, ಹಜೋ, ಪಿಲಾ್ದಷ್, ಇದಾ್ಲಫ್, ಬೆತೂವೇಲ್ ಎಂಬವರೇ. 23

ಬೆತೂವೇಲನು ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. ಈ ಎಂಟು ಮಂದಿಯನು್ನ
ಮಿಲ್ಕಳು ಅಬ್ರಹಾಮನ ತಮ್ಮನಾದ ನಾಹೋರನಿಂದ ಪಡೆದಳು. 24

ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನ ಉಪಪತಿ್ನಯಾದ ರೂಮಳೆಂಬುವಳು ಟೆಬಹ,
ಗಹಮ್, ತಹಷ್, ಮಾಕಾ ಎಂಬವರನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.

ಸಾರಳ ಮರಣ

ಸಾರಳು ನೂರಿಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ವಷರ್ ಬದುಕಿದಳು. ಇದು
ಅವಳ ಒಟು್ಟ ಜೀವಮಾನ ಕಾಲದ ವಷರ್ಗಳು. 2

ಸಾರಳು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಹೆಬೊ್ರೕನೆಂಬ
ಕಿಯರ್ತಬರ್ದಲಿ್ಲ ಸತ್ತಳು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಬಂದು ಆಕೆಗಾಗಿ
ಗೋಳಾಡಿ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸಿದನು. 3 ಆಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ಶವದ
ಬಳಿಯಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಎದು್ದ ಹಿತಿ್ತಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವರಿಗೆ, 4 ≪ನಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪರದೇಶದವನೂ, ಪ್ರವಾಸಿಯೂ
ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಈಗ ಮರಣಹೊಂದಿರುವ ನನ್ನ ಪತಿ್ನಯ
ಸಮಾಧಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನನ್ನ ಸ್ವಂತಕೆ್ಕ ಕೊಡಿ≫
ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

5 ಹಿತಿ್ತಯರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, 6 ≪ಸಾ್ವಮಿ, ನಮ್ಮ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳು. ನೀನು ನಮಗೆ ಮಹಾ ಪ್ರಭುವಾಗಿದಿ್ದೕಯಷೆ್ಟ.
ಮರಣಹೊಂದಿರುವ ನಿನ್ನ ಪತಿ್ನಯ ದೇಹವನು್ನ ನಮಗಿರುವ
ಸಮಾಧಿಯೊಳಗೆ ಶೇಷ್ಠವಾದದ್ದರಲಿ್ಲ ಇಡಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ
ಶವವನು್ನ ಇಡುವುದಕೆ್ಕ ನಮೊ್ಮಳಗೆ ಯಾರೂ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಹಿಂದೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು 7

ಅಬ್ರಹಾಮನು ಎದು್ದ, ಹಿತಿ್ತಯರಾಗಿದ್ದ ಆ ದೇಶದವರಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. 8 ಅವನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಪುನಃ ಮಾತನಾಡಿ,
≪ನಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪತಿ್ನಯ ಶವವನು್ನ ಸಮಾಧಿಮಾಡುವುದು
ನಿಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಗೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಇದೆ.
ನೀವು ಚೋಹರನ ಮಗನಾದ ಎಫೊ್ರೕನನ ಸಂಗಡ ನನಗೋಸ್ಕರ
ಮಾತನಾಡಿ, 9 ಅವನ ಭೂಮಿಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಮಕೆ್ಪೕಲ
ಗವಿಯನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತಕೆ್ಕ
ಈ ಸಮಾಧಿಯ ಸ್ಥಳ ನಿಮೆ್ಮದುರಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೂಣರ್
ಕ್ರಯವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದನು. 10 ಎಫೊ್ರೕನನು ಅಲಿ್ಲ
ಹಿತಿ್ತಯರ ನಡುವೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಹಿತಿ್ತಯನಾದ
ಎಫೊ್ರೕನನು ಹಿತಿ್ತಯರಾಗಿದ್ದ ಆ ಊರಿನವರೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, 11 ≪ಹಾಗಲ್ಲ ಸಾ್ವಮಿ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಲಾಲಿಸು.
ಆ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಗವಿಯನೂ್ನ ನಿನಗೆ ದಾನವಾಗಿ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ; ನನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆಯೇ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ;
ಮರಣಹೊಂದಿದ ನಿನ್ನ ಪತಿ್ನಯನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿ
ಮಾಡಬಹುದು≫ 12 ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅಬ್ರಹಾಮನು ಆ ದೇಶದ
ಜನರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ 13 ಎಫೊ್ರೕನನಿಗೆ,
≪ಕೊಡಲಿಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ದಯವಿಟು್ಟ ನಾನು ಅರಿಕೆಮಾಡುವುದನು್ನ
ಕೇಳು; ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಕ್ರಯವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನಿ್ನಂದ ಕ್ರಯ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದರಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪತಿ್ನಗೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುವೆನು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 14 ಅದಕೆ್ಕ ಎಫೊ್ರೕನನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, 15

≪ಸಾ್ವಮಿ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಲಾಲಿಸು; ನಾನೂರು ನಾಣ್ಯಗಳ
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಭೂಮಿಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿನಗೂ ನನಗೂ
ವಾದವೇತಕೆ್ಕ? ಸಮಾಧಿಮಾಡಬಹುದು≫ ಎಂದನು. 16

ಅಬ್ರಹಾಮನು ಎಫೊ್ರೕನನ ಮಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪದನು. ಎಫೊ್ರೕನನು
ಹಿತಿ್ತಯರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದ ನಾನೂರು ನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ
ಅಬ್ರಹಾಮನು ವತರ್ಕರಲಿ್ಲ ಸಲು್ಲವ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ತೂಕ
ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. 17 ಹೀಗೆ ಮಮೆ್ರಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಮಕೆ್ಪೕಲಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದ ಎಫೊ್ರೕನನ ಭೂಮಿಯು, ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಗವಿಯು ಅದರಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಣ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಮರಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ, 18

ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಯೆಂದು ಹಿತಿ್ತಯರಾಗಿದ್ದ ಆ
ಊರಿನವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತೀಮಾರ್ನವಾಯಿತು. 19 ಇದಾದ ಮೇಲೆ
ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸಾರಳ ಶವವನು್ನ ಕಾನಾನ್
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೆಬೊ್ರೕನೆಂಬ ಮಮೆ್ರಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಮಕೆ್ಪೕಲದ
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಗವಿಯೊಳಗೆ ಹೂಣಿಟ್ಟನು. 20 ಹಿತಿ್ತಯರು ಆ
ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಗವಿಯನೂ್ನ ಸ್ವಂತವಾದ ಸ್ಮಶಾನ
ಭೂಮಿಯನಾ್ನಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.
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ಇಸಾಕನಿಗೆ ಸ್ವದೇಶದಿಂದ ಹೆಣ್ಣನು್ನ ತಂದದು್ದ

ಅಬ್ರಹಾಮನು ದಿನ ತುಂಬಿದ ವೃದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಸಕಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದನು. 2 ಹೀಗಿರಲು ಅವನು ತನಗಿದ್ದ

ಆಸಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಹಿರಿಯ ಸೇವಕನಿಗೆ
ಅಬ್ರಹಾಮನು, ≪ನೀನು ನನ್ನ ತೊಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕೈಯಿಡು ಅಂದನು.
3 ಅನಂತರ ಯೆಹೋವನ ಆಣೆ ನಾನು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಈ
ಕಾನಾನ್ಯರ ಪುತಿ್ರಯರೊಳಗಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಇಸಾಕನಿಗೆ
ಹೆಣ್ಣನು್ನ ತಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡದೆ, 4 ನನ್ನ ದೇಶದ, ನನ್ನ
ಸಂಬಂಧಿಕರೊಳಗಿಂದ ಇಸಾಕನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣನು್ನ ತಂದು ಮದುವೆ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ಪರಲೋಕದ ಮತು್ತ ಭೂಲೋಕದ
ತಂದೆಯಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಸೇವಕನು, ≪ಒಂದು ವೇಳೆ ನನೊ್ನಡನೆ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ನೀನು ಬಿಟು್ಟ ಬಂದ
ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕೊ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

6 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಅಲಿ್ಲಗೆ ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಎಂದಿಗೂ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇ ಬಾರದು. 7 ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮನೆಯಿಂದಲೂ ನಾನು ಹುಟಿ್ಟದ ದೇಶದಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ
ಕರತಂದು, ≪ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು≫ ಎಂದು
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ ಪರಲೋಕದ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ನೀನು ಅಲಿ್ಲಂದ ನನ್ನ
ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಹೆಣ್ಣನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ
ಅನುಕೂಲಮಾಡುವನು. 8 ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಆ
ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ
ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ತಿರುಗಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಆಗ ಆ
ಸೇವಕನು ತನ್ನ ದಣಿಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ತೊಡೆಯ ಕೆಳಗೆ
ಕೈಯಿಟು್ಟ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದನು.

10 ತರುವಾಯ ಆ ಸೇವಕನು ತನ್ನ ದಣಿಯ ಒಂಟೆಗಳಲಿ್ಲ ಹತು್ತ
ಒಂಟೆಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ, ದಣಿಯ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ
ಒಡವೆಗಳನು್ನ ತನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು, ಅರಾಮ್
ಸೀಮೆಗೆ ಸೇರಿದ ನಾಹೋರನು ವಾಸಿಸಿದ ಊರನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು.
11 ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ನೀರು ತರುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಾಗ
ಅವನು ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಬಾವಿಯ ಹತಿ್ತರ ಒಂಟೆಗಳನು್ನ
ಮಲಗಿಸಿ,

12 ≪ನನ್ನ ದಣಿಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರಾಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನೇ, ಈ ಹೊತು್ತ ನಾನು ಬಂದ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ನೀನು
ಸಫಲಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ದಣಿಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ದಯೆಯನು್ನ
ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 13 ಇಗೋ, ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದೆ್ದೕನೆ; ಈ ಊರಿನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ನೀರಿಗೆ
ಬರುತಾ್ತರೆ. 14 ನಾನು ಯಾವ ಹುಡುಗಿಗೆ, ≪ನೀನು ದಯವಿಟು್ಟ
ನಿನ್ನ ಕೊಡವನು್ನ ಇಳಿಸಿ ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರನು್ನ ಕೊಡು≫
ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ, ≪ನೀನು ಕುಡಿಯಬಹುದು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಒಂಟೆಗಳಿಗೂ ನೀರು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎನು್ನವಳೋ, ಅವಳೇ ನಿನ್ನ
ದಾಸನಾದ ಇಸಾಕನಿಗೆ ನೀನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಕನೆ್ಯಯಾಗಲಿ. ನನ್ನ
ದಣಿಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ದಯೆಯಿದೆ ಎಂದು ಇದರಿಂದ ನನಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗುವುದು≫ ಎಂದನು.

15 ಅವನು ಹೀಗೆ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಅಬ್ರಹಾಮನ
ತಮ್ಮನಾದ ನಾಹೋರನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರುವ ಮಿಲ್ಕಳ ಮಗನಾದ
ಬೆತೂವೇಲನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ
ಕೊಡವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡು ಊರ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. 16

ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಹು ಸುಂದರಿಯೂ ಇನೂ್ನ ಮದುವೆಯಾಗದ
ಕನೆ್ಯಯಾಗಿದ್ದಳು.

17 ಆಕೆ ಬುಗೆ್ಗಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡದಲಿ್ಲ ನೀರು
ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಆ ಸೇವಕನು ಓಡಿಬಂದು
ಎದುರುಗೊಂಡು, ≪ಅಮಾ್ಮ, ದಯಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಕೊಡದಿಂದ ನನಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡು≫ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು
ಆಕೆಯು,

18 ಆಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊಡವನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸಿ
≪ಕುಡಿಯಿರಿ≫ ಎಂದು ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟಳು.

19 ನೀರು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ≪ನಾನು ನಿನ್ನ ಒಂಟೆಗಳಿಗೂ
ಬೇಕಾದಷು್ಟ ನೀರು ತಂದು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ, 20

ಕೊಡದಲಿ್ಲದ್ದ ನೀರನು್ನ ನೀರಿನ ತೊಟಿ್ಟಯೊಳಗೆ ಹೊಯಿದು ತಿರುಗಿ
ತರುವುದಕೆ್ಕ ಬಾವಿಗೆ ತ್ವರೆಯಾಗಿ ಹೋದಳು. ಹೀಗೆ ಅವನ ಎಲಾ್ಲ
ಒಂಟೆಗಳಿಗೂ ನೀರನು್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಳು. 21 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಆ

ಮನುಷ್ಯನು ಏನೂ ಮಾತನಾಡದೆ ಆಕೆಯನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡುತಾ್ತ,
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ ಸಫಲ ಮಾಡಿದನೋ ಇಲ್ಲವೋ
ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

22 ಒಂಟೆಗಳು ಕುಡಿದ ನಂತರ ಅವನು ಆಕೆಗೆ ಅಧರ್ ತೊಲಾ
ತೂಕವುಳ್ಳ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಮೂಗುತಿಯನು್ನ, ಆಕೆಯ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹತು್ತ
ತೊಲಾ ತೂಕವುಳ್ಳ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ, ≪ನೀನು
ಯಾರ ಮಗಳು? ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಹೇಳು. 23 ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನಾವು ಇಳಿದು ಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಸ್ಥಳವಿದೆಯೋ?≫
ಎಂದು ಕೇಳಲು,

24 ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾನು ನಾಹೋರನಿಗೆ ಮಿಲ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದ ಬೆತೂವೇಲನ ಮಗಳು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು. 25

ಇದಲ್ಲದೆ ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ, ≪ಹುಲೂ್ಲ ಮೇವೂ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಾಕಷು್ಟ
ಇದೆ ಮತು್ತ ನೀನು ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಸ್ಥಳವಿದೆ≫ ಎಂದಳು.

26 ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, 27 ≪ನನ್ನ ದಣಿಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರಾಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ. ಆತನು ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ
ಸತ್ಯತೆಯನೂ್ನ ನನ್ನ ದಣಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ; ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ದಣಿಯ
ಬಂಧುಗಳ ಮನೆಗೆ ನೆಟ್ಟನೆ ದಾರಿಯಿಂದಲೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದನು.

28 ಆ ಹುಡುಗಿಯು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ತಾಯಿಯ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು. 29 ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ
ಲಾಬಾನನೆಂಬ ಅಣ್ಣನಿದ್ದನು. ಅವನು ಬುಗೆ್ಗಯ ಹತಿ್ತರ ಒಂಟೆಗಳ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಬಂದನು. 30 ತನ್ನ
ತಂಗಿಯ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಮೂಗುತಿಯನೂ್ನ ಬಳೆಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿ, ಆ
ಮನುಷ್ಯನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನೆಂದು ರೆಬೆಕ್ಕಳು
ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ, ಬುಗೆ್ಗಯ ಹತಿ್ತರ ಒಂಟೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 31 ಅವನಿಗೆ,
≪ಯೆಹೋವನ ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದಿದವನೇ, ಒಳಗೆ ಬಾ;
ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿರುತಿ್ತೕ? ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಒಂಟೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

32 ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಮನೆಯೊಳಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಲಾಬಾನನು
ಒಂಟೆಗಳ ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಇಳಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹುಲ್ಲನು್ನ, ಮೇವನು್ನ
ಕೊಡಿಸಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರ
ಕಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 33 ಆದರೆ
ಅವನಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಬಡಿಸಿದಾಗ, ಅವನು, ≪ನಾನು ಬಂದ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಹೇಳದೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ≫ ಅನ್ನಲು ಲಾಬಾನನು,
≪ಹೇಳು≫ ಎಂದನು.

34 ಆಗ ಅವನು, ≪ನಾನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸೇವಕನು. 35

ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ದಣಿಯನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ ಕುರಿದನಗಳನೂ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂಗಾರವನೂ್ನ,
ದಾಸದಾಸಿಯರನೂ್ನ, ಒಂಟೆಗಳನೂ್ನ, ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಧನವಂತನಾದನು.

36 ನನ್ನ ದಣಿಯ ಪತಿ್ನಯಾದ ಸಾರಳು ವೃದಾ್ಧಪ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ
ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು; ಆ ಮಗನಿಗೆ ನನ್ನ ದಣಿಯು ತನಗಿರುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 37 ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ದಣಿಯು ನನಿ್ನಂದ ಪ್ರಮಾಣ
ಮಾಡಿಸಿ, ≪ನಾನು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದವರಿಂದ ನನ್ನ
38 ಮಗನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೂ
ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅವರಲೆ್ಲೕ ಹೆಣ್ಣನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ನನಿ್ನಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿದನು.≫

39 ನಾನು ನನ್ನ ದಣಿಗೆ, ≪ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಆ ಕನೆ್ಯಗೆ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು,

40 ಅವನು ನನಗೆ, ≪ನಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತಾ್ತ ಬಂದಿರುವ
ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿ ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆತನಕೆ್ಕ ಸೇರಿರುವ ಬಂಧುಗಳಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೆಣು್ಣ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವನು.
41 ಆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನೀನು ಹೋದಾಗ
ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಹೆಣ್ಣನು್ನ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ
ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

42 ನಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ಈ ಊರಿನ ಬುಗೆ್ಗಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ,
≪ನನ್ನ ದಣಿಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನೇ,
ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟ; ನೀನು ನನ್ನ
ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ ಸಫಲಮಾಡುವುದಾದರೆ 43 ನೀರಿಗೆ ಬರುವ
ಯಾವ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ, ≪ನೀನು ದಯವಿಟು್ಟ, ನಿನ್ನ ಕೊಡದಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡಮಾ್ಮ≫ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳುವಾಗ,
ಅವಳು, 44 ≪ಕುಡಿಯಿರಿ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಒಂಟೆಗಳಿಗೂ ನೀರು ತಂದು
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ ಅನು್ನವಳೋ ಅವಳೇ ಯೆಹೋವನಿಂದ ನನ್ನ ದಣಿಯ
ಮಗನಿಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಕನೆ್ಯಯಾಗಿರಲಿ≫ ಎಂದು,
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45 ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವಾಗಲೇ,
ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೊಡವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆಕೆಯು ಬುಗೆ್ಗಗೆ ಇಳಿದು ನೀರನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಆಕೆಗೆ, ≪ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ
ನೀರನು್ನ ಕೊಡು≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನು.

46 ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆಕೆ ಕೊಡವನು್ನ ಹೆಗಲಿನಿಂದ ಇಳಿಸಿ,
≪ಕುಡಿಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂಟೆಗಳಿಗೂ ತಂದು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫
ಎಂದಳು. ನಾನು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಒಂಟೆಗಳಿಗೂ ನೀರು
ತಂದುಕೊಟ್ಟಳು.

47 ನೀನು ಯಾರ ಮಗಳೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಆಕೆಯು,
≪ನಾನು ನಾಹೋರನಿಗೆ ಮಿಲ್ಕಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಬೆತೂವೇಲನ
ಮಗಳು≫ ಎಂದಳು. 48 ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ನಾನು ಆಕೆಯ ಮೂಗಿಗೆ
ಮೂಗುತಿಯನೂ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಬಳೆಗಳನೂ್ನ ಇಟು್ಟ ನನ್ನ ದಣಿಯಾದ
ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ
ಆತನು ನನ್ನ ದಣಿಯ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನ ತಮ್ಮನ ಮಗಳನೆ್ನೕ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದುದಕಾ್ಕಗಿ ಆತನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದನು. 49 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ನೀವು
ನನ್ನ ದಣಿಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದಲೂ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪದರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿರಿ; ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲವೆನಿ್ನರಿ; ಆಗ ನಾನು
ಬಲಗಡೆಗಾಗಲಿ ಎಡಗಡೆಗಾಗಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ
ಮುಂದುವರೆಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದನು.

50 ಅದಕೆ್ಕ ಲಾಬಾನನೂ, ಬೆತೂವೇಲನೂ, ≪ಈ ಕಾಯರ್ವು
ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಯಿತು; ನಾವಂತೂ ಹೌದೆಂದೂ,
ಅಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳಲಾರೆವು. ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ನಿನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ;
51 ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು; ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ದಣಿಯ ಮಗನಿಗೆ
ಹೆಂಡತಿಯಾಗಲಿ≫ ಎಂದರು.

52 ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸೇವಕನು ಅವರ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. 53 ಆ ಮೇಲೆ ತಾನು
ತಂದಿದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳನೂ್ನ, ವಸ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದು
ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆಕೆಯ ಅಣ್ಣನಿಗೂ ತಾಯಿಗೂ ಸಹ
ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 54 ಬಳಿಕ ಅವನೂ ಅವನ
ಸಂಗಡ ಬಂದ ಸೇವಕರೂ ಊಟ ಉಪಚಾರಗಳನು್ನ
ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ಅಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರು. ಬೆಳಗೆ್ಗ ಎದಾ್ದಗ
ಅವನು, ≪ನನ್ನ ದಣಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು,

55 ರೆಬೆಕ್ಕಳ ಅಣ್ಣನೂ, ತಾಯಿಯೂ ಅವನಿಗೆ, ≪ಹುಡುಗಿಯು
ಇನು್ನ ಹತು್ತ ದಿನವಾದರೂ ನಮ್ಮಲಿ್ಲರಲಿ; ಆ ಮೇಲೆ ಆಕೆ
ಹೋಗಬಹುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

56 ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ
ಸಫಲಮಾಡಿದಾ್ದನೆ; ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಬೇಡಿರಿ, ನನ್ನ
ದಣಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕು≫
ಎಂದು ಹೇಳಲು

57 ಅವರು, ≪ನಾವು ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ಕರೆದು ಆಕೆಯ
ಅಭಿಪಾ್ರಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ≫ ಎಂದರು. 58 ಅವರು
ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದು ಆಕೆಗೆ, ≪ಅಮಾ್ಮ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ನೀನು ಹೋಗುವಿಯಾ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವಳು
≪ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದಳು.

59 ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯಾದ ರೆಬೆಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಅವಳ
ದಾಸಿಯರನು್ನ, ಸಂಗಡ ಬಂದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಗಡ
ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು. 60 ಮತು್ತ ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ, ≪ತಂಗಿ, ನಿನಿ್ನಂದ
ಸಾವಿರ, ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಸಂತಾನವಾಗಲಿ; ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದವರು ತಮ್ಮ
ವೈರಿಗಳ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಹರಸಿದರು.

61 ರೆಬೆಕ್ಕಳೂ ಆಕೆಯ ದಾಸಿಯರೂ ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಹತಿ್ತದವರಾಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸೇವಕನ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು. ಹೀಗೆ ಆ
ಸೇವಕರು ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು.

62 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಇಸಾಕನು ಬೆರ್ ಲಹೈರೋಯಿ ಬಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಬಂದಿದ್ದನು; ಅವನು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. 63 ಇಸಾಕನು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಧಾ್ಯನ
ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ
ನೋಡಲಾಗಿ ಒಂಟೆಗಳು ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. 64 ರೆಬೆಕ್ಕಳು
ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಇಸಾಕನನು್ನ ನೋಡಿ ಒಂಟೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಳು. 65

ಆಕೆಯು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, ≪ನಮ್ಮನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಬರುವ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾರು?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದಳು. ಅವನೇ ನನ್ನ ದಣಿಯೆಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದಾಗ ಆಕೆ
ಮುಸುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಳು.

66 ಆ ಸೇವಕನು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಇಸಾಕನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಇಸಾಕನು ಆಕೆಯನು್ನ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಸಾರಳ
ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 67 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಇಸಾಕನು ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ವರಿಸಿದನು, ಆಕೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದಳು.
ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಸಾರಳು ಸತ್ತ ದುಃಖವನು್ನ
ಶಮನ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.

ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತಾನ

ಅಬ್ರಹಾಮನು ಕೆಟೂರಳೆಂಬ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 2 ಆಕೆ ಅವನಿಗೆ ಜಿಮಾ್ರನ್,
ಯೊಕ್ಷಾನ್, ಮೆದಾನ್, ಮಿದಾ್ಯನ್, ಇಷಾ್ಬಕ್, ಶೂಹ

ಇವರನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 3 ಯೊಕ್ಷಾನನು ಶೆಬಾ, ದೆದಾನ್ ಎಂಬಿವರನು್ನ
ಪಡೆದನು. ಅಶೂ್ಮಯರ್ರೂ, ಲೆಟೂಶ್ಯರೂ, ಲೆಯುಮ್ಯರೂ
ದೆದಾನನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರು. 4 ಗೇಫಾ, ಗೇಫೆರ್, ಹನೋಕ್,
ಅಬೀದಾ, ಎಲಾ್ದಯ ಎಂಬುವವರು ಮಿದಾ್ಯನನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದರು.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೆಟೂರಳ ಸಂತತಿಯವರು.

5 ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನಗಿದ್ದ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಇಸಾಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
6 ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು
ಸೊತು್ತಗಳನು್ನ ದಾನಮಾಡಿ ತಾನು ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದಿರುವಾಗಲೇ
ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಇಸಾಕನ ಬಳಿಯಿಂದ ಪೂವರ್
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಕೆದೆಮ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು.

ಅಬ್ರಹಾಮನು ಮೃತಪಟ್ಟದು್ದ
7 ಅಬ್ರಹಾಮನು ನೂರ ಎಪ್ಪತೆ್ತೖದು ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು. 8

ಅಬ್ರಹಾಮನು ಪೂಣಾರ್ಯುಷ್ಯದಿಂದ ದಿನತುಂಬಿದ ಮುದುಕನಾಗಿ
ಪಾ್ರಣ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು. 9 ಅವನ ಮಕ್ಕಳಾದ
ಇಸಾಕ್, ಇಷಾ್ಮಯೇಲರು ಹಿತಿ್ತಯನಾದ ಚೋಹರನ ಮಗ
ಎಫೊ್ರೕನನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಮಕೆ್ಪೕಲದ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅದು ಮಮೆ್ರಯ ತೋಪಿನ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದೆ. 10 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅದನು್ನ ಹಿತಿ್ತಯರಿಂದ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅದರಲಿ್ಲ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೂ, ಅವನ
ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸಾರಳಿಗೂ ಸಮಾಧಿ ಆಯಿತು. 11 ಅಬ್ರಹಾಮನು
ತೀರಿಹೋದ ನಂತರ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವು ಅವನ ಮಗನಾದ
ಇಸಾಕನ ಮೇಲೂ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇಸಾಕನು ಬೆರ್
ಲಹೈರೋಯಿಯ ಹತಿ್ತರ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು.

ಇಷಾ್ಮಯೇಲನ ವಂಶಸ್ಥರನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ
12 ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಸಾರಳ ಐಗುಪ್ತ ದಾಸಿಯಾದ ಹಾಗರಳಲಿ್ಲ

ಹುಟಿ್ಟದ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನ ವಂಶದ ಚರಿತೆ್ರ.
13 ಇಷಾ್ಮಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಕುಲಗಳಿಗೂ

ಇರುವ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾವುದೆಂದರೆ: ಮೊದಲು ಹುಟಿ್ಟದವನು
ನೆಬಾಯೋತ್, ಆ ಮೇಲೆ ಹುಟಿ್ಟದವರು ಕೇದಾರ್, ಅದ್ಬಯೇಲ್,
ಮಿಬಾ್ಸಮ್, 14 ಮಿಷಾ್ಮ, ದೂಮಾ, ಮಸಾ್ಸ, 15 ಹದದ್, ತೇಮಾ,
ಯಟೂರ್, ನಾಫೀಷ್, ಕೇದಾ್ಮ ಎಂಬುವವರೇ. 16 ವಂಶ
ಪಾರಂಪರೆಯಾಗಿ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಪಾಳೆಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ವಾಸಿಸುವ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನ ಸಂತಾನದವರೂ ಇವರೇ ಆಗಿದಾ್ದರೆ.
ಇವರ ಕುಲಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ಅರಸರಿರುತಾ್ತರೆ.

17 ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು ನೂರಮೂವತೆ್ತೕಳು ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು.
ನಂತರ ಅವನು ಪಾ್ರಣ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು. 18

ಇಷಾ್ಮಯೇಲ್ಯರು ಹವೀಲದಿಂದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮೂಡಲಲಿ್ಲರುವ
ಅಶೂ್ಯರಿನ ದಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ ಶೂರಿನ ತನಕ ವಾಸಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ
ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ವಾಸಸ್ಥಳ ಸಿಕಿ್ಕತು.

ಇಸಾಕ್, ಯಾಕೋಬ ಹಾಗೂ ಏಸಾವರ ಚರಿತೆ್ರ 25:19 - 37:1.

ಇಸಾಕನಿಗೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದು್ದ
19 ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಗನಾದ ಇಸಾಕನ ಚರಿತೆ್ರ. 20

ಅಬ್ರಹಾಮನು ಇಸಾಕನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಇಸಾಕನು ನಲವತು್ತ
ವಷರ್ದವನಾದಾಗ ಅರಾಮ್ಯನಾದ ಬೆತೂವೇಲನ ಮಗಳೂ
ಅರಾಮ್ಯನಾದ ಲಾಬಾನನ ತಂಗಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ಪದ್ದನ್
ಅರಾಮಿನಿಂದ ಕರೆದುತಂದು ಹೆಂಡತಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.

21 ಆಕೆ ಬಂಜೆಯಾಗಿರಲಾಗಿ ಇಸಾಕನು ಆಕೆಗೊಸ್ಕರ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನ
ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಬಸುರಾದಳು. 22

ಆಕೆಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಶಿಶುಗಳು ಒಂದನೊ್ನಂದು ನೂಕಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ

ಆದಿಕಾಂಡ 24:45 19 ಆದಿಕಾಂಡ 25:22
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ಆಕೆಯು, ≪ಹೀಗಾದರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಇದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಹೋದಳು.

23 ಯೆಹೋವನು ಆಕೆಗೆ,
≪ನಿನ್ನ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಜನಾಂಗಗಳು ಇವೆ;
ಆ ಎರಡು ಜನಾಂಗಗಳು ಹುಟಿ್ಟನಿಂದಲೇ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವವು;
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮತೊ್ತಂದಕಿ್ಕಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುವುದು;
ಹಿರಿಯವನು ಕಿರಿಯವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವನು≫ ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
24 ಆಕೆ ದಿನತುಂಬಿದಾಗ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 25

ಮೊದಲು ಹುಟಿ್ಟದು್ದ ಕೆಂಪಾಗಿಯೂ ಮೈಮೇಲೆಲಾ್ಲ ಕೂದಲಿನ
ವಸ್ತ್ರದಂತೆ ರೋಮವುಳ್ಳದಾ್ದಗಿಯೂ ಇತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ ≪ಏಸಾವ≫
(ತುಂಬ ಕೂದಲುಳ್ಳ) ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. 26 ಎರಡನೆಯ ಶಿಶುವು
ಏಸಾವನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನು್ನ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ಅದಕೆ್ಕ ≪ಯಾಕೋಬ≫ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಇವರಿಬ್ಬರು
ಹುಟಿ್ಟದಾಗ ಇಸಾಕನು ಅರುವತು್ತ ವಷರ್ದವನಾಗಿದ್ದನು.

ಏಸಾವನು ಚೊಚ್ಚಲತನದ ಹಕ್ಕನು್ನ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟದು್ದ
27 ಆ ಹುಡುಗರಿಬ್ಬರೂ ಬೆಳೆದಾಗ ಅವರಲಿ್ಲ ಏಸಾವನು

ಬೇಟೆಯಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ನಿಪುಣನಾಗಿದ್ದನು; ಅವನು ಅರಣ್ಯವಾಸಿ.
ಯಾಕೋಬನು ಸಾಧು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಗುಡಾರಗಳಲೆ್ಲೕ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 28 ಬೇಟೆಯ ಮಾಂಸವು ಇಸಾಕನಿಗೆ
ಇಷ್ಟವಾದುದರಿಂದ ಅವನು ಏಸಾವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು; ರೆಬೆಕ್ಕಳು
ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಳು.

29 ಒಂದು ದಿನ ಯಾಕೋಬನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ
ಏಸಾವನು ಕಾಡಿನಿಂದ ದಣಿದು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾನು ಬಹಳ
ದಣಿದು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ; 30 ಆ ಕೆಂಪಾದ ರುಚಿ ಪದಾಥರ್ವನು್ನ ಈಗಲೇ
ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡು≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಈ ಸಂಗತಿಯಿಂದ
ಏಸಾವನಿಗೆ ≪ಎದೋಮ್≫ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು.

31 ಯಾಕೋಬನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಮೊದಲು ನಿನ್ನ
ಚೊಚ್ಚಲತನದ ಹಕ್ಕನು್ನ ನನಗೆ ಮಾರಿ ಬಿಡು≫ ಅನ್ನಲು,

32 ಏಸಾವನು, ≪ಆಗಲಿ≫ನನ್ನಂಥ ಸಾಯುವವನಿಗೆ
ಚೊಚ್ಚಲತನದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಅಂದನು.

33 ಆಗ ಯಾಕೋಬನು ಮೊದಲು ಪ್ರಮಾಣಮಾಡು ಅಂದಾಗ
ಏಸಾವನು ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲತನದ ಹಕ್ಕನು್ನ
ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು.

34 ಆಗ ಯಾಕೋಬನು ಏಸಾವನಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಅಲಸಂದಿ
ಗುಗ್ಗರಿಯ ಪಲ್ಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಏಸಾವನು ತಿಂದು ಕುಡಿದು ಎದು್ದ
ಹೋದನು. ಹೀಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲತನದ ಹಕ್ಕನು್ನ ತಾತಾ್ಸರ
ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟನು.

ದೇವರು ಇಸಾಕನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನ

ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬಂದ ಮೊದಲನೆಯ
ಬರಗಾಲವಲ್ಲದೆ ಇನೊ್ನಂದು ಬರಗಾಲವು ಕಾನಾನ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದಿತು. ಆಗ ಇಸಾಕನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ

ಅರಸನಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಬಳಿಗೆ ಗೆರಾರಿಗೆ ಹೋದನು. 2 ಅಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಇಸಾಕನಿಗೆ ದಶರ್ನಕೊಟು್ಟ, ≪ನೀನು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಹೋಗಬೇಡ; ನಾನು ಹೇಳುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀನು
ವಾಸಮಾಡಬೇಕು. 3 ನೀನು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಯಾಗಿರು;
ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದು್ದ ನಿನ್ನನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿ ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಡುವೆನು. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವೆನು, 4 ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲರುವ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು. ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಕೊಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯ ಎಲಾ್ಲ
ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ಆಶೀವಾರ್ದವುಂಟಾಗುವುದು. 5 ಏಕೆಂದರೆ
ಅಬ್ರಹಾಮನು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ, ನನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ, ನನ್ನ ನೇಮಗಳನು್ನ, ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ, ಕೈಗೊಂಡು
ನಡೆದನು≫ ಎಂದನು.

ಇಸಾಕನು ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ತಂಗಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದು್ದ 6 ಇಸಾಕನು
ಗೆರಾರಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು.

7 ಆ ಸ್ಥಳದ ಜನರು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಆಕೆಯನು್ನ
ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ರೆಬೆಕ್ಕಳು
ಸುಂದರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳದ ಜನರು ಈಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತ
ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದಾರು ಅಂದುಕೊಂಡು ಆಕೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ

ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಭಯಪಟು್ಟ ತಂಗಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

8 ಅವನು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ದಿನ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅರಸನಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಕಿಟಿಕಿಯಿಂದ
ನೋಡಿದಾಗ ಇಸಾಕನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ರೆಬೆಕ್ಕಳ ಸಂಗಡ
ಸರಸವಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. 9 ಆಗ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಇಸಾಕನನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿ, ≪ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಈಕೆಯ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲವೇ, ತಂಗಿ
ಎಂದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಇಸಾಕನು, ≪ಜನರು
ಈಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದಾರೆಂದು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆನು≫
ಎಂದನು.

10 ಅದಕೆ್ಕ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು, ≪ನೀನು ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ
ಮಾಡಿದೆ? ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ
ಸಂಗಮಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದವಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ
ದೋಷ ಪಾ್ರಪ್ತವಾಗುತಿ್ತತ್ತಲಾ್ಲ?≫

11 ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ, ≪ಈ
ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಲಿ ಇವನ ಹೆಂಡತಿಗಾಗಲಿ ಕೇಡುಮಾಡುವವನಿಗೆ
ತಪ್ಪದೆ ಮರಣ ದಂಡನೆಯಾಗುವುದು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸಾಕನನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿದು್ದ
12 ಇಸಾಕನು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತ ಅದೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ

ನೂರರಷು್ಟ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯ್ದನು; ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದನು; 13 ಅವನ ಐಶ್ವಯರ್ವು ದಿನೇ ದಿನೇ
ಹೆಚಿ್ಚದ್ದರಿಂದ ಬಹು ಧನವಂತನಾದನು. 14 ಅವನಿಗೆ ದನಕುರಿಗಳೂ,
ಸಂಪತೂ್ತ, ಸೇವಕರು ಹೇರಳವಾಗಿದು್ದದನು್ನ ನೋಡಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟ್ಟರು. 15 ಅವನ ತಂದೆಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ
ಸೇವಕರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಕಾಲದಲೆ್ಲೕ ತೋಡಿದ್ದ ಬಾವಿಗಳನು್ನ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮಣು್ಣಹಾಕಿ ಮುಚಿ್ಚದ್ದರು.

16 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಇಸಾಕನಿಗೆ, ≪ನೀನು
ನಮಗಿಂತ ಬಹು ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿದಿ್ದೕ;

17 ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಬೇಕು≫
ಎಂದು ಹೇಳಲು ಇಸಾಕನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗಿ ಗೆರಾರ್ ತಗಿ್ಗನ
ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಬಿಡಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. 18

ಅಬ್ರಹಾಮನು ತೋಡಿಸಿದ್ದ ಬಾವಿಗಳನು್ನ ಅವನು ಸತ್ತ ನಂತರ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮುಚಿ್ಚ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಇಸಾಕನು ಅವುಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿ
ಆಗಿಸಿ, ತಂದೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಹೆಸರುಗಳನೆ್ನೕ ಇಟ್ಟನು.

19 ಇಸಾಕನ ಸೇವಕರು ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಅಗಿಯುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಉಕು್ಕವ
ಒರತೆಯ ನೀರಿನ ಬಾವಿಯು ಸಿಕಿ್ಕತು. 20 ಗೆರಾರಿನ ದನ
ಕಾಯುವವರು ಬಂದು ಆ ನೀರು ತಮ್ಮದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇಸಾಕನ
ದನ ಕಾಯುವವರ ಸಂಗಡ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಸಾಕನು ಆ
ಬಾವಿಗೆ ≪ಏಸೆಕ್≫ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 21 ತರುವಾಯ ಅವನ
ಜನರು ಬೇರೊಂದು ಬಾವಿಯನು್ನ ತೋಡಿದಾಗ ಆ ದೇಶದವರು
ಅದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅದಕೆ್ಕ ≪ಸಿಟಾ್ನ≫
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 22 ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಮತೊ್ತಂದು
ಬಾವಿಯನೂ್ನ ತೋಡಿಸಿದಾಗ ಅದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯಾರೂ
ಜಗಳವಾಡದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ಅವನು, ≪ಈಗ ಯೆಹೋವನು
ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಥಳ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗುವೆವು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ ≪ರೆಹೋಬೋತ್≫ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

ಇಸಾಕ ಮತು್ತ ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
23 ಇಸಾಕನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಗಟಾ್ಟ ಹತಿ್ತ ಬೇಷೆರ್ಬಕೆ್ಕ

ಬಂದನು. 24 ಆ ರಾತಿ್ರ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು,
≪ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರು; ನೀನು
ಭಯಪಡಬೇಡ; ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ಅಬ್ರಹಾಮನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಇಸಾಕನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ
ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆರಾಧಿಸಿ ಅಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಗುಡಾರವನು್ನ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡನು.

26 ಅಲಿ್ಲಯೂ ಇಸಾಕನ ಸೇವಕರು ಬಾವಿಯನು್ನ ಅಗಿದರು. ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ಮಂತಿ್ರಯಾದ ಅಹುಜ್ಜತನನೂ್ನ,
ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ಫೀಕೋಲನನೂ್ನ ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಗೆರಾರಿನಿಂದ ಇಸಾಕನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಇಸಾಕನು,

27 ನೀವು, ≪ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿ
ಬಿಟಿ್ಟರಲಾ್ಲ; ಈಗ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಿ≫ ಎಂದು ಅವರನು್ನ
ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಅವರು,

28 ≪ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದಾ್ದನೆ ಎಂದು ನಮಗೆ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದುದರಿಂದ ನೀನೂ, ನಾವೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಪ್ರಮಾಣಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳೊ್ಳೕಣವೆಂದು
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ಆಲೋಚಿಸಿದೆವು. 29 ನಾವು ನಿನಗೆ ಯಾವ ಕೇಡನೂ್ನ ಮಾಡದೆ
ಹಿತವನೆ್ನೕ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿದೆವಲಾ್ಲ.
ಅದರಂತೆ ನೀನು ನಮಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಬೇಕು. ನೀನು ಈಗ ಯೆಹೋವನ ದಯೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದಿ್ದೕಯಲ್ಲವೇ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

30 ಆಗ ಇಸಾಕನು ಅವರಿಗೆ ಔತಣವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭೋಜನ ಉಪಚಾರಗಳನು್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡರು. 31

ಅವರು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇಸಾಕನು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವರು
ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು.

32 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇಸಾಕನ ಸೇವಕರು ಬಂದು, ≪ನಮಗೆ ನೀರು
ಸಿಕಿ್ಕತು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಾವು ತೋಡಿದ ಬಾವಿಯ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದರು. 33 ಅವನು ಆ ಬಾವಿಗೆ ≪ಷಿಬಾ≫ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಆದುದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲರುವ ಊರಿಗೆ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
≪ಬೇಷೆರ್ಬ≫ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು.

ಏಸಾವನು ಹಿತಿ್ತಯರಲಿ್ಲ ಹೆಣು್ಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದು್ದ
34 ಏಸಾವನು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ದವನಾದಾಗ ಹಿತಿ್ತಯನಾದ

ಬೇರಿಯ ಮಗಳಾದ ಯೆಹೂದೀತಳನೂ್ನ ಹಿತಿ್ತಯನಾದ ಏಲೋನನ
ಮಗಳಾದ ಬಾಸೆಮತಳನೂ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 35 ಇವರ
ದೆಸೆಯಿಂದ ಇಸಾಕನಿಗೂ ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೂ ಮನೋವ್ಯಥೆ
ಉಂಟಾಯಿತು.

ಯಾಕೋಬನು ಮೋಸದಿಂದ ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡದು್ದ

ಇಸಾಕನು ಮುಪಿ್ಪನಿಂದ ಕಣು್ಣ ಕಾಣಲಾರದಷು್ಟ
ಮೊಬಾ್ಬಗಿರಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹಿರೀಮಗನಾದ
ಏಸಾವನನು್ನ ಕರೆದು, ≪ಮಗನೇ≫ ಎನ್ನಲು

ಏಸಾವನು, ≪ಇಗೋ ಇದೆ್ದೕನೆ≫ ಅಂದನು.
2 ಇಸಾಕನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾನು ಮುದುಕನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಯಾವಾಗ

ಸಾಯುವೆನೋ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. 3 ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಬಿಲು್ಲ ಬತ್ತಳಿಕೆ
ಮುಂತಾದ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 4 ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಬೇಟೆ ಮಾಂಸದಿಂದ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವ
ರುಚಿಪದಾಥರ್ವನು್ನ ನನ್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು, ಸಾವು
ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಅದನು್ನ ತಿಂದು ನಿನ್ನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಇಸಾಕನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಏಸಾವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು
ರೆಬೆಕ್ಕಳ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತು್ತ. 6 ಏಸಾವನು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕಾಡಿಗೆ
ಹೋಗಿದಾ್ದಗ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಏಸಾವನಿಗೆ, 7 ≪ನೀನು ಹೋಗಿ
ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಬೇಟೆಯ ಮಾಂಸದಿಂದ ನನ್ನ ಊಟಕೆ್ಕ
ರುಚಿಪದಾಥರ್ವನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡು; ಸಾವು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 8 ಆದುದರಿಂದ ಮಗನೇ, ನೀನು
ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಮಾಡು. 9 ಆಡಿನ
ಹಿಂಡಿನೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಎರಡು ಒಳೆ್ಳ ಆಡಿನ ಮರಿಗಳನು್ನ ಬೇಗ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ; ಅವುಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವ
ರುಚಿಪದಾಥರ್ವನು್ನ ನಾನೇ ಸಿದ್ಧಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 10 ನೀನು ಅದನು್ನ
ಅವನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಡಿಸಬೇಕು; ಹೀಗೆ
ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಸಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು≫ ಎಂದಳು.

11 ಅದಕೆ್ಕ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಾಯಿ ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ, ≪ನನ್ನ
ಅಣ್ಣನಾದ ಏಸಾವನು ಮೈತುಂಬ ಅಧಿಕವಾಗಿ
ರೋಮವುಳ್ಳವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನಾನು ನುಣುಪಾದ ಚಮರ್ವುಳ್ಳವನು.
12 ಒಂದು ವೇಳೆ ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ನೋಡಿದರೆ ನಾನು
ಅವನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವವನಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ,
ಆಶೀವಾರ್ದಕಿ್ಕಂತ ಶಾಪವನೆ್ನೕ ಹೊಂದುವೆನು≫ ಎಂದನು.

13 ಅವನ ತಾಯಿಯು ಅವನಿಗೆ, ≪ಮಗನೇ, ಅವನು ನಿನಗೆ
ಶಾಪಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಶಾಪ ನನಗಿರಲಿ; ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ
ಆಡಿನ ಮರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

14 ಅವನು ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ತಂದು ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಸವಿಯೂಟವನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಳು. 15 ಆಮೇಲೆ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ವಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಹಿರೀಮಗನಾದ ಏಸಾವನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು,
ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಹೊದಿಸಿದಳು. 16 ಆ
ಆಡಿನ ಮರಿಗಳ ಚಮರ್ಗಳನು್ನ ಅವನ ಕೈಗಳಿಗೂ, ನುಣುಪಾದ
ಕೊರಳಿಗೂ ಸುತಿ್ತದಳು. 17 ನಂತರ ತಾನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದ್ದ

ರುಚಿಪದಾಥರ್ವನೂ್ನ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯಾಕೋಬನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟಳು.

18 ಅವನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ≪ಅಪಾ್ಪ≫ ಎಂದು
ಕರೆಯಲು, ತಂದೆಯು, ≪ಏನು ಮಗನೇ, ನೀನು ಯಾರು?≫
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

19 ಯಾಕೋಬನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಿರೀಮಗನಾದ
ಏಸಾವನು; ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಊಟ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಎದು್ದ, ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾನು ತಂದಿರುವ ಬೇಟೆ
ಮಾಂಸವನು್ನ ಊಟಮಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಲು,

20 ಇಸಾಕನು, ≪ಏನು ಮಗನೇ, ಇಷು್ಟ ಬೇಗ ಬೇಟೆ ಹೇಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕತು≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಅವನು, ≪ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ನನೆ್ನದುರಿಗೆ ಬರಮಾಡಿದನು≫ ಎಂದನು.

21 ಇಸಾಕನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ, ≪ಕಂದಾ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಾ;
ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಏಸಾವನೋ ಅಲ್ಲವೋ ನಿನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಇಸಾಕನು
ಅವನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ನೋಡಿ, ≪ಸ್ವರವೇನೋ ಯಾಕೋಬನ
ಸ್ವರವಾಗಿದೆ, ಕೈಗಳು ಏಸಾವನ ಕೈಗಳು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23

ಯಾಕೋಬನ ಕೈಗಳು ಏಸಾವನ ಕೈಗಳಂತೆ
ರೋಮವುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಸಾಕನು ಅವನ ಗುರುತನು್ನ
ಹಿಡಿಯಲಾರದೆ ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 24 ಅವನು,
≪ನೀನು ನಿಜವಾದ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಏಸಾವನೋ≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಯಾಕೋಬನು, ≪ಹೌದು≫ ಎನ್ನಲು,

25 ಇಸಾಕನು, ≪ಆ ಪದಾಥರ್ವನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಾ; ನೀನು ತಂದ ಬೇಟೆ ಮಾಂಸವನು್ನ ನಾನು ಊಟಮಾಡಿದ
ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯಾಕೋಬನು ಅದನು್ನ ಅವನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು
ಅವನು ತಿಂದನು; ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದನು. 26 ಆಮೇಲೆ ಅವನ
ತಂದೆಯಾದ ಇಸಾಕನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಮಗನೇ, ನೀನು ಹತಿ್ತರ ಬಂದು
ನನಗೆ ಮುದಿ್ದಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ತಂದೆಗೆ
ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು.

27 ಇಸಾಕನು ಅವನ ವಸ್ತ್ರಗಳ ವಾಸನೆಯನು್ನ ಮೂಸಿ ನೋಡಿ
ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ,
≪ಆಹಾ, ನನ್ನ ಮಗನ ಸುವಾಸನೆಯು,
ಯೆಹೋವನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ ಹೊಲದ

ಸುವಾಸನೆಯಂತಿರುವುದು.
28 ದೇವರು ನಿನಗೆ ಆಕಾಶದ ಮಂಜನೂ್ನ,
ಸಾರವುಳ್ಳ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ
ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನೂ್ನ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ ಹೇರಳವಾಗಿ

ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ.
29 ಜನಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಲಿ,
ಜನಾಂಗಗಳು ನಿನಗೆ ಅಧೀನವಾಗಲಿ.
ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ನೀನು ದೊರೆಯಾಗಿರು,
ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಲಿ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸುವವರಿಗೆ ಶಾಪವೂ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವವರಿಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದವೂ ಉಂಟಾಗಲಿ≫

ಎಂದನು.
30 ಇಸಾಕನು ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೋಬನು

ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದ ಕ್ಷಣವೇ ಅವನ
ಅಣ್ಣನಾದ ಏಸಾವನು ಬೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದನು. 31 ಅವನೂ
ಸವಿಯೂಟವನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ತಂದು
ಅವನಿಗೆ, ≪ಅಪಾ್ಪ, ನೀನು ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ನಾನು
ಬೇಟೆಯಿಂದ ತಂದಿರುವ ಮಾಂಸವನು್ನ ಊಟಮಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32 ಅವನ ತಂದೆಯಾದ ಇಸಾಕನು, ≪ನೀನು ಯಾರು?≫
ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಲು ಅವನು, ≪ನಾನು ನಿನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ
ಮಗನಾದ ಏಸಾವನು≫ ಎಂದನು.

33 ಅದಕೆ್ಕ ಇಸಾಕನು ಬಹಳವಾಗಿ ಗಡಗಡನೆ ನಡುಗುತಾ್ತ,
≪ಯಾರೋ ಬೇರೊಬ್ಬನು ಬೇಟೆ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಂದು ನನಗೆ
ಕೊಟು್ಟಹೋದನಲಾ್ಲ. ನೀನು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ಅವನು
ತಂದಿದ್ದರಲಿ್ಲ ನಾನು ಊಟಮಾಡಿ ಅವನನೆ್ನೕ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದೆನು;
ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಆಶೀವಾರ್ದ ತಪ್ಪಲಾರದು≫ ಎಂದನು.

34 ಏಸಾವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ದುಃಖಾಕಾ್ರಂತನಾಗಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಅಳುತಾ್ತ, ≪ಅಪಾ್ಪ, ತಂದೆಯೇ,
ನನ್ನನು್ನ ಸಹ ಆಶೀವರ್ದಿಸು≫ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಸಾಕನು,

35 ≪ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನು ಮೋಸದಿಂದ ಬಂದು ನಿನಗಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ
ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು≫ ಎಂದನು.
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36 ಅದಕೆ್ಕ ಏಸಾವನು, ≪ಯಾಕೋಬನೆಂಬ ಹೆಸರು ಅವನಿಗೆ
ಉಂಟಾದದು್ದ ನಾ್ಯಯವಲ್ಲವೋ? ಎರಡು ಸಾರಿ ನನ್ನನು್ನ
ವಂಚಿಸಿದಾ್ದನೆ, ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲತನದ ಹಕ್ಕನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿದನು;
ಈಗ ಬಂದು ನನಗಾಗ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಆಶೀವಾರ್ದವನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ,
≪ನನಗೋಸ್ಕರವೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಆಶೀವಾರ್ದವಿಲ್ಲವೋ≫ ಎಂದು
ಕೇಳಲು,

37 ಇಸಾಕನು ಏಸಾವನಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಅವನನು್ನ ನಿನ್ನ
ದೊರೆಯನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಸೇವಕನನಾ್ನಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನೂ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ
ಅವನ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ ನೋಡು. ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ನಾನು
ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಲಿ≫ ಎಂದನು.

38 ಏಸಾವನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಅಪಾ್ಪ, ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಒಂದೇ
ಒಂದು ಆಶೀವಾರ್ದ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದೋ? ಅಪಾ್ಪ, ನನ್ನನೂ್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಗೋಳಾಡುತಾ್ತ ಅಳಲು

39 ಅವನ ತಂದೆಯಾದ ಇಸಾಕನು ಅವನಿಗೆ,
≪ಸಾರವುಳ್ಳ ಭೂಮಿಯೂ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬೀಳುವ ಆಕಾಶದ

ಮಂಜು
ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನಿವಾಸವಿರುವುದು.
40 ನೀನು ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡುವಿ. ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ
ಸೇವಕನಾಗಿರುವಿ. ಆದರೂ ನೀನು ತಾಳೆ್ಮ ಮೀರುವಾಗ, ಅವನು

ನಿನ್ನ ಹೆಗಲಿನ
ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿರುವ ನೊಗವನು್ನ ಮುರಿದು ಹಾಕುವಿ≫ ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
41 ತಂದೆಯು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಆಶೀವಾರ್ದದ ನಿಮಿತ್ತ

ಏಸಾವನು ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಹಗೆಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನೊಳಗೆ,
≪ತಂದೆಗೋಸ್ಕರ ದುಃಖಿಸುವ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿತು. ತರುವಾಯ
ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಯಾಕೋಬನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವೆನು≫ಎಂದುಕೊಂಡನು.

42 ಹಿರಿಮಗನಾದ ಏಸಾವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ
ತಿಳಿದುಬಂದಾಗ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಯಾಕೋಬನನು್ನ
ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಏಸಾವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಂದು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. 43

ಆದುದರಿಂದ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗು; ನೀನು ಎದು್ದ
ಹಾರಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಲಾಬಾನನ ಬಳಿಗೆ
ಹೊರಟುಹೋಗು. 44 ಕೆಲವು ಕಾಲ, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಕೋಪವು
ಶಮನವಾಗುವ ವರೆಗೂ ಅವನ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಇರು. 45 ನಿನ್ನ
ಅಣ್ಣನು ನೀನು ಮಾಡಿರುವುದನು್ನ ಮರೆತು, ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ಮರೆತು ಬಿಟಾ್ಟಗ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಕರೆಯಿಸುವೆನು. ನಾನು
ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮಿ್ಮಬ್ಬರನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದು ಏಕೆ?≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

46 ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಇಸಾಕನಿಗೆ, ≪ಹಿತಿ್ತಯರಾದ ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯರ
ದೆಸೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ, ಯಾಕೋಬನೂ ಈ
ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಹಿತಿ್ತಯ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನಾನು ಇನೂ್ನ ಬದುಕುವುದರಿಂದ
ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

ಯಾಕೋಬನು ಹೆಣ್ಣನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದು್ದ

ಆಗ ಇಸಾಕನು ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಕರೆದು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ನೀನು ಕಾನಾನ್ಯರ
ಹೆಣ್ಣನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದು. 2 ಪದ್ದನ್ ಅರಾಮ್

ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ತಂದೆಯಾದ ಬೆತೂವೇಲನ ಮನೆಗೆ
ಹೊರಟು ಹೋಗು. ಅಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರನಾದ
ಲಾಬಾನನ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೋ. 3

ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ನಿನಗೆ ಬಹಳ
ಸಂತತಿಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ನಿನಿ್ನಂದ ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳು ಹುಟು್ಟವಂತೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. 4 ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೂ ಕೊಡಲಿ, ದೇವರು
ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ, ನೀನು ಈಗ
ಪ್ರವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ದೇಶವನು್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದುವಂತೆ
ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೂ
ಕೊಡಲಿ≫ ಎಂದನು. 5 ಇಸಾಕನು ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ
ಅವನು ಪದ್ದನ್ ಅರಾಮನಲಿ್ಲದ್ದ ಯಾಕೋಬನ ಮತು್ತ ಏಸಾವನ
ತಾಯಿಯಾದ ರೆಬೆಕ್ಕಳ ಅಣ್ಣನಾದ ಅರಾಮಿನವನಾದ ಬೆತೂವೇಲನ
ಮಗನಾಗಿದ್ದ ಲಾಬಾನನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.

6 ಇಸಾಕನು ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಪದ್ದನ್
ಅರಾಮಿನಲಿ್ಲ ಹೆಣ್ಣನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಕಳುಹಿಸಿದ್ದನೂ್ನ, ಅವನು ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವಾಗ

ಅವನಿಗೆ, ನೀನು ಕಾನಾನ್ಯರ ಹೆಣ್ಣನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟದ್ದನೂ್ನ, ಏಸಾವನು ನೋಡಿದನು. 7 ಯಾಕೋಬನು
ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಪದ್ದನ್ ಅರಾಮಿಗೆ
ಹೋದದ್ದನೂ್ನ ಸಹ ಏಸಾವನು ನೋಡಿದನು. 8 ಕಾನಾನ್ಯರ ಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಇಸಾಕನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೆಂದು ಏಸಾವನು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. 9 ಏಸಾವನು ಇಷಾ್ಮಯೇಲನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಗನೂ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನ ಮಗಳೂ ನೆಬಾಯೋತನ
ತಂಗಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಮಹಲತಳನು್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.

ಯಾಕೋಬನ ಕನಸು
10 ಆಗ ಯಾಕೋಬನು ಹಾರಾನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು

ಬೇಷೆರ್ಬದಿಂದ ಹೊರಟನು. 11 ಅವನು ಪ್ರಯಾಣಾಥರ್ವಾಗಿ
ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಹೊತು್ತ ಮುಳುಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ರಾತಿ್ರ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಉಳಿದುಕೊಂಡನು. ಅವನು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕಲು್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ
ತಲೆದಿಂಬಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. 12 ಆ
ರಾತಿ್ರ ಅವನು ಒಂದು ಕನಸು ಕಂಡನು. ಆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಏಣಿಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿತು. ಅದರ ತುದಿ ಆಕಾಶವನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ದೇವ ದೂತರು ಏರುತಾ್ತ ಇಳಿಯುತಾ್ತ
ಇದ್ದರು. 13 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು,
≪ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರೂ, ಇಸಾಕನ ದೇವರೂ
ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ನಾನೇ. ನೀನು ಮಲಗಿರುವ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೂ ಕೊಡುವೆನು. 14 ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯು
ಭೂಮಿಯ ಧೂಳಿನಷು್ಟ ಅಸಂಖ್ಯವಾಗುವುದು. ನೀನು ಪೂವರ್,
ಪಶಿ್ಚಮ, ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ ದಿಕು್ಕಗಳಿಗೆ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವಿ. ನಿನಿ್ನಂದಲೂ,
ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯಿಂದಲೂ, ಭೂಮಿಯ ಎಲಾ್ಲ ಕುಲದವರು
ಆಶೀವಾರ್ದ ಹೊಂದುವರು. 15 ಇಗೋ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದ
ನೀನು ಹೋಗುವಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡಿ, ಪುನಃ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಬರಮಾಡುವೆನು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನೆರವೇರಿಸದ ಹೊರತು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದನು.

16 ಯಾಕೋಬನು ನಿದೆ್ದಯಿಂದ ಎಚೆ್ಚತು್ತ, ≪ನಿಜವಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದಾ್ದನೆ. ಇದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದೆ
ಹೋಯಿತು≫ ಎಂದನು. 17 ಅವನು ಭಯಪಟ್ಟವನಾಗಿ, ≪ಈ
ಸ್ಥಳವು ಪವಿತ್ರವಾದ್ದದು. ಇದು ದೇವರ ಮನೆಯೇ ಹೊರತು
ಬೇರೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪರಲೋಕದ ಬಾಗಿಲು≫ ಎಂದನು.

18 ಯಾಕೋಬನು ಬೆಳಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ತಾನು ತಲೆದಿಂಬಾಗಿ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿ
ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹೊಯ್ದನು. 19 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಆ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ≪ಬೇತೇಲ್≫ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ಆ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ≪ಲೂಜ್≫ ಎಂದು ಹೆಸರಿತು್ತ.

20 ಯಾಕೋಬನು ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ, ≪ದೇವರು ನನ್ನ
ಸಂಗಡ ಇದು್ದ ನಾನು ಹೋಗುವ ಈ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡಿ
ಉಣು್ಣವುದಕೆ್ಕ ಆಹಾರವನೂ್ನ, ಉಡುವುದಕೆ್ಕ ವಸ್ತ್ರವನೂ್ನ, ನನಗೆ
ಕೊಟು್ಟ, 21 ತಿರುಗಿ ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ
ಬರಮಾಡಿದರೆ ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವನು. 22

ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಈ ಕಲು್ಲ ದೇವರ
ಮನೆಯಾಗುವುದು. ಆಗ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಡುವುದರಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹತ್ತರಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ನಿನಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು≫
ಎಂದು ಹರಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡನು.

ಯಾಕೋಬನು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡದು್ದ

ಆಗ ಯಾಕೋಬನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನ
ಜನರ ಸೀಮೆಗೆ ಬಂದನು. 2 ಅವನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ
ನೋಡಲಾಗಿ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಾವಿಯನು್ನ ಕಂಡನು.

ಬಾವಿಯ ಹತಿ್ತರ ಮೂರು ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳು ಮಲಗಿದ್ದವು. ಆ
ಬಾವಿಯ ನೀರನು್ನ ಮಂದೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಬಾವಿಯ
ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ ಇಡಲಾಗಿತು್ತ. 3 ಹಿಂಡುಗಳೆಲಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲ
ಕೂಡಿದಾಗ ಕುರಿಕಾಯುವವರು ಬಾವಿಯ ಮೇಲೆ ಮುಚಿ್ಚದ್ದ ಕಲ್ಲನು್ನ
ಉರುಳಿಸಿ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಕಲ್ಲನು್ನ ಬಾವಿಯ
ಮೇಲೆ ಮುಚು್ಚತಿ್ತದ್ದರು.

4 ಯಾಕೋಬನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಅಣ್ಣಂದಿರೇ, ನೀವು
ಎಲಿ್ಲಯವರು?≫ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು, ≪ನಾವು ಖಾರಾನ್
ಊರಿನವರು≫ ಎಂದರು.

5 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಾಹೋರನ ಮಗನಾದ
ಲಾಬಾನನನು್ನ ನೀವು ಬಲಿ್ಲರೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ,≪ನಾವು
ಅವನನು್ನ ಬಲೆ್ಲವು≫ ಎಂದರು.
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6 ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಅವನು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದಾ್ದನೋ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಲು ಅವರು,≪ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅಗೋ, ಅವನ ಮಗಳಾದ
ರಾಹೇಲಳು ಕುರಿಗಳ ಸಂಗಡ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ≫ ಎಂದರು.

7 ಯಾಕೋಬನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಇನೂ್ನ ಹೊತು್ತ ಬಹಳ ಇದೆ,
ಮಂದೆಗಳಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಸಿ ಪುನಃ ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ
ಅನ್ನಲು ಅವರು,

8 ಮಂದೆಗಳೆಲ್ಲವು ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ಬಾವಿಯ ಮೇಲೆ
ಮುಚಿ್ಚರುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದು; ಅನಂತರ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನೀರು
ಕುಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ≫ ಎಂದರು.

9 ಅವನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ರಾಹೇಲಳು
ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗಡ ಬಂದಳು; ಆಕೆಯೇ ಅವುಗಳನು್ನ
ಮೇಯಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. 10 ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಅಣ್ಣನಾದ
ಲಾಬಾನನ ಮಗಳಾದ ರಾಹೇಲಳನೂ್ನ ಲಾಬಾನನ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ
ಕಂಡಾಗ ಬಾವಿಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮುಚಿ್ಚದ್ದ ಕಲ್ಲನು್ನ
ಸರಿಸಿ ಲಾಬನನ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿದನು. 11 ಯಾಕೋಬನು
ರಾಹೇಲಳಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಜೋರಾಗಿ ಅತು್ತ ಆಕೆಗೆ, 12 ≪ನಾನು ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯ ಸೋದರಳಿಯನೂ ರೆಬೆಕ್ಕಳ ಮಗನಾದ
ಯಾಕೋಬನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದನು≫ ಆಗ ರಾಹೇಲಳು ಓಡಿಹೋಗಿ ಆ
ಮಾತನು್ನ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು.

13 ಲಾಬಾನನು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಮಗನಾದ ಯಾಕೋಬನು
ಬಂದಿರುವ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಓಡಿಬಂದು ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ತನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 14 ಯಾಕೋಬನು ಲಾಬಾನನಿಗೆ
ಎಲಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ಲಾಬಾನನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿಜವಾಗಿ
ನೀನು ನನ್ನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದಿ್ದ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15

ಅವನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನವರೆಗೂ ಲಾಬಾನನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡಿದನು. ಆ ಮೇಲೆ ಲಾಬಾನನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ,
≪ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಯೆಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು
ನಾ್ಯಯವೋ? ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಕೊಡಲಿ?≫
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

16 ಲಾಬಾನನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು; ದೊಡ್ಡವಳ ಹೆಸರು
ಲೇಯಾ, ಚಿಕ್ಕವಳ ಹೆಸರು ರಾಹೇಲ್. 17 ಲೇಯಾ ಎಂಬಾಕೆಯ
ಕಣು್ಣಗಳು ಕಾಂತಿ ಹೀನವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ರಾಹೇಲಳು ಬಹು
ಸುಂದರಿಯು ಲಾವಣ್ಯವತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಳು. 18 ಯಾಕೋಬನು
ರಾಹೇಲಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ≪ನಿನ್ನ ಕಿರಿಯ ಮಗಳಾದ
ರಾಹೇಲಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏಳು ವಷರ್ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಲು, 19 ಲಾಬಾನನು, ≪ಆಕೆಯನು್ನ ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ
ಕೊಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವುದೇ ಒಳೆ್ಳಯದು. ಆದುದರಿಂದ
ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ವಾಸವಾಗಿರು≫ ಎಂದನು. 20 ಈ ಪ್ರಕಾರ
ಯಾಕೋಬನು ರಾಹೇಲಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏಳು ವಷರ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದನು.
ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅವನಿಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು.

21 ತರುವಾಯ ಯಾಕೋಬನು ಲಾಬಾನನಿಗೆ,≪ನನಗೆ ಗೊತು್ತ
ಮಾಡಿದ ಕಾಲವು ಪೂತಿರ್ಯಾದವು. ರಾಹೇಲಳನು್ನ ನನಗೆ
ಮದುವೆಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸಾ್ವಧೀನಕೆ್ಕ ಕೊಡು≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

22 ಆಗ ಲಾಬಾನನು ಆ ಸ್ಥಳದವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕರೆಸಿ ಔತಣವನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿದನು. 23 ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಹಿರೀಮಗಳಾದ
ಲೇಯಳನೆ್ನೕ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ
ಸಂಗಮಿಸಿದನು. 24 ಲಾಬಾನನು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಲೇಯಳಿಗೆ ಜಿಲಾ್ಪ
ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ದಾಸಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

25 ಬೆಳಗೆ್ಗ ಆಕೆ ಲೇಯಳೆಂದು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರಲು
ಅವನು ಲಾಬಾನನಿಗೆ, ≪ಇದೇನು ನೀನು ನನಗೆ ಮಾಡಿದು್ದ?
ರಾಹೇಲಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನಗೆ ಸೇವೆಮಾಡಿದೆನಲಾ್ಲ; ಯಾಕೆ ನನಗೆ
ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ,

26 ಲಾಬಾನನು, ≪ಹಿರಿ ಮಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಕಿರಿಯ
ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ
ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲ. 27 ಆಕೆಯ ಮದುವೆಯ ವಾರವನು್ನ ಪೂರೈಸು.
ಅನಂತರ ಈ ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಮಗಳನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ;
ಈಕೆಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಇನೂ್ನ ಏಳು ವಷರ್ ಸೇವೆಮಾಡು≫
ಅಂದನು.

28 ಯಾಕೋಬನು ಅದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಹಿರಿಯವಳ ಮದುವೆಯ
ವಾರವನು್ನ ತೀರಿಸಿದನು. ಆಗ ಲಾಬಾನನು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ
ರಾಹೇಲಳನು್ನ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟನು. 29

ಲಾಬಾನನು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ರಾಹೇಲಳಿಗೆ ಬಿಲಾ್ಹ ಎಂಬ ದಾಸಿಯನು್ನ
ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟನು. 30 ಯಾಕೋಬನು ರಾಹೇಲಳನೂ್ನ ಸಂಗಮಿಸಿ
ಆಕೆಯನು್ನ ಲೇಯಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಆಕೆಗೋಸ್ಕರ
ಲಾಬಾನನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಏಳು ವಷರ್ ಸೇವೆಮಾಡಿದನು.

ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದು್ದ
31 ಲೇಯಳು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಅಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದಾ್ದಳೆಂಬುದನು್ನ

ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿ, ಆಕೆಯು ಗಭರ್ಧರಿಸುವಂತೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು; ಆದರೆ ರಾಹೇಲಳು ಬಂಜೆಯಾಗಿದ್ದಳು. 32

ಲೇಯಳು ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತು್ತ,
≪ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ವ್ಯಥೆಯನು್ನ ನೋಡಿದಾ್ದನೆ, ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ನನ್ನ ಗಂಡನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ
≪ರೂಬೇನ್ ಎಂದು≫ ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು≫

33 ಆಕೆ ತಿರುಗಿ ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತು್ತ,
≪ನಾನು ಗಂಡನ ಅಲಕ್ಷ್ಯಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾದೆನೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಗುವನೂ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ
≪ಸಿಮೆಯೋನ್≫ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು≫

34 ಆಕೆಯು ತಿರುಗಿ ಗಭರ್ಧರಿಸಿ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತು್ತ,
≪ಈಗಲಾದರೂ ನನ್ನ ಗಂಡನೂ ನಾನೂ ಒಂದಾಗುವೆವು, ಅವನಿಗೆ
ಮೂರು ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತಿ್ತದೆ್ದೕನಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಅದಕೆ್ಕ ≪ಲೇವಿಯೆಂದು≫ ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು

35 ಆಕೆಯು ತಿರುಗಿ ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತು್ತ,
≪ಈಗ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಸು್ತತಿಮಾಡುವೆನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ ≪ಯೆಹೂದಾ≫ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಆ ಮೇಲೆ
ಆಕೆಗೆ ಗಭರ್ಧಾರಣೆಯಾಗುವುದು ನಿಂತಿತು.

ರಾಹೇಲಳು ತಾನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರದೆ
ಇರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮೇಲೆ
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟು್ಟ, ಯಾಕೋಬನಿಗೆ, ≪ಮಕ್ಕಳನು್ನ

ನನಗೆ ಕೊಡು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಯುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
2 ಯಾಕೋಬನು ರಾಹೇಲಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು,

≪ದೇವರು ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಡದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕೊಡಲಿಕೆ್ಕ
ನನಿ್ನಂದಾದೀತೋ≫ ಎಂದನು.

3 ಅದಕೆ್ಕ ಆಕೆಯು, ≪ನನ್ನ ದಾಸಿಯಾದ ಬಿಲಾ್ಹ ಇದಾ್ದಳಲಾ್ಲ,
ಅವಳನು್ನ ಸಂಗಮಿಸು, ಅವಳು ಬಸುರಾದರೆ ಆ ಮಗುವನು್ನ ನನ್ನ
ಮಡಿಲಲಿ್ಲ ಹಾಕಲಿ. ಆಗ ನನಗೂ ಸಂತಾನವಾಗುವುದು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿ

4 ತನ್ನ ದಾಸಿಯಾದ ಬಿಲ್ಹಳನು್ನ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ
ಹೆಂಡತಿಯಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದಳು. 5 ಯಾಕೋಬನು ಅವಳನು್ನ
ಸಂಗಮಿಸಲು ಬಿಲ್ಹಳು ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆರಲು,
6 ರಾಹೇಲಳು, ≪ದೇವರು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ನನ್ನ ಮೊರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಮಗನನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ ≪ದಾನ್≫ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

7 ರಾಹೇಲಳ ದಾಸಿಯಾದ ಬಿಲ್ಹಳು ತಿರುಗಿ ಬಸುರಾಗಿ
ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆರಲು, 8

ರಾಹೇಲಳು, ≪ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಸಂಗಡ ಬಲವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ
ಜಯಿಸಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ ≪ನಫಾ್ತಲಿ≫ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

9 ಲೇಯಳು ತನಗೆ ಹೆರಿಗೆ ನಿಂತುಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ತಿಳಿದು ತನ್ನ
ದಾಸಿಯಾದ ಜಿಲ್ಪಳನು್ನ ಯಾಕೋಬನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಸಿದಳು. 10 ಲೇಯಳ ದಾಸಿಯಾದ ಜಿಲ್ಪಳು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ
ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆರಲು, 11 ಲೇಯಳು, ≪ನನಗೆ
ಶುಭವಾಯಿತೆಂದು≫ ಹೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ ≪ಗಾದ್≫ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

12 ಲೇಯಳ ದಾಸಿಯಾದ ಜಿಲ್ಪಳು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಇನೊ್ನಂದು
ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆರಲು, 13 ಲೇಯಳು, ≪ನಾನು ಧನ್ಯಳಾದೆ,
ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ನನ್ನನು್ನ ಧನ್ಯಳೆಂದು ಹೊಗಳುವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಅದಕೆ್ಕ ≪ಆಶೇರ್≫ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

14 ಗೋಧಿ ಸುಗಿ್ಗಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ರೂಬೇನನು ಅಡವಿಗೆ
ಹೋಗಿದಾ್ದಗ ಕಾಮಜನಕ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಂಡು ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ
ಲೇಯಳಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡಲು ರಾಹೇಲಳು ಆಕೆಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಮಗನು
ತಂದಿರುವ ಕಾಮಜನಕ ಹಣು್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು≫
ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು.

15 ಅದಕೆ್ಕ ಲೇಯಳು, ≪ನೀನು ನನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡದು್ದ ಸಾಲದೋ? ನನ್ನ ಮಗನು ತಂದ ಕಾಮಜನಕ
ಹಣು್ಣಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತಿ್ತೕಯಾ?≫
ಎಂದು ಹೇಳಲು ರಾಹೇಲಳು, ≪ಒಳೆ್ಳಯದು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಗನು
ತಂದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗಂಡನು ಈ ಹೊತು್ತ ರಾತಿ್ರ
ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ಇರಲಿ≫ ಎಂದಳು.

16 ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯಾಕೋಬನು ಅಡವಿಯಿಂದ ಬರುವಾಗ
ಲೇಯಳು ಅವನೆದುರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ≪ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಬರಬೇಕು,
ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನು ತಂದ ಕಾಮಜನಕ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
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ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದಳು. ಆ ಹೊತು್ತ ರಾತಿ್ರ
ಅವನು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು.

17 ದೇವರು ಲೇಯಳ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಆಕೆಯು
ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಐದನೆಯ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ
ಹೆತ್ತಳು. 18 ಲೇಯಳು, ≪ನನ್ನ ದಾಸಿಯನು್ನ ನನ್ನ ಗಂಡನ ವಶಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಸಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ≫ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ ≪ಇಸಾ್ಸಕಾರ್≫ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

19 ಲೇಯಳು ಪುನಃ ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಆರನೆಯ
ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 20 ಲೇಯಳು, ≪ದೇವರು ನನಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ವರದಾನವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಆರು
ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನನೊ್ನಡನೆಯೇ
ವಾಸಿಸುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ ≪ಜೆಬುಲೂನ್≫ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

21 ತರುವಾಯ ಆಕೆಯು ಹೆಣು್ಣ ಮಗುವನು್ನ ಹೆತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ
≪ದೀನಾ≫ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

22 ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ರಾಹೇಲಳನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆಕೆಯ
ಮೊರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಕೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. 23

ಆಕೆಯು ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತು್ತ, ≪ದೇವರು
ನನಗಿದ್ದ ಅವಮಾನವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದಳು. 24

ಇದಲ್ಲದೆ ಆಕೆಯು, ≪ಯೆಹೋವನು ಇನೊ್ನಂದು ಗಂಡು
ಮಗುವನು್ನ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ
≪ಯೋಸೇಫ್≫ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

ಯಾಕೋಬನು ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ
25 ರಾಹೇಲಳು ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಹೆತ್ತ ನಂತರ ಯಾಕೋಬನು

ಲಾಬಾನನಿಗೆ, ≪ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ
ಹೋಗಲು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕು. 26 ನಾನು ಸೇವೆಮಾಡಿ
ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು.

27 ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಯನು್ನ ನೀನು
ಬಲ್ಲವನಾಗಿರುವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಲಾಬಾನನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನನ್ನ
ಮೇಲೆ ದಯೆ ಇಟು್ಟ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಇರು. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ
ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆಂದು ಚೆನಾ್ನಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 28 ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳು
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29 ಅದಕೆ್ಕ ಯಾಕೋಬನು, ≪ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಾಡಿದ
ಸೇವೆಯನೂ್ನ ನನ್ನ ವಶದಲಿ್ಲದ್ದ ನಿನ್ನ ಪಶುಪಾ್ರಣಿಗಳು
ಅಭಿವೃದಿ್ದಯಾದುದ್ದನೂ್ನ ನೀನು ಬಲೆ್ಲೕ. 30 ನಾನು ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಮೊದಲು ನಿನಗಿದ್ದದು್ದ ಸ್ವಲ್ಪವೇ. ಈಗ ಅದು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚದೆ.
ನಾನು ಕೈಹಾಕಿದ ಎಲಾ್ಲ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಇನು್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ
ಯಾವಾಗ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

31 ಅದಕೆ್ಕ ಲಾಬಾನನು, ≪ನಿನಗೆ ನಾನೇನು ಕೊಡಬೇಕು
ಹೇಳು≫ ಅನ್ನಲು ಯಾಕೋಬನು, ≪ನನಗೆ ಏನೂ ಕೊಡಬೇಡ,
ನೀನು ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯರ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನಾನು
ಪುನಃ ನಿನ್ನ ಹಿಂಡನು್ನ ಮೇಯಿಸಿ ಕಾಯುವೆನು≫ 32 ಅದೇನೆಂದರೆ,
≪ಈ ಹೊತು್ತ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಿಂಡಿನೊಳಗೆ ಹೋಗಿ, ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಚುಕೆ್ಕ
ಮತು್ತ ಮಚೆ್ಚಗಳಿರುವವುಗಳನೂ್ನ, ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ
ಕಪಾ್ಪಗಿರುವವುಗಳನೂ್ನ, ಆಡುಗಳಲಿ್ಲ ಚುಕೆ್ಕ ಮತು್ತ
ಮಚೆ್ಚಗಳಿರುವುಗಳನೂ್ನ ವಿಂಗಡಿಸುವೆನು. ಅವೇ ನನ್ನ
ಸಂಬಳವಾಗಿರಲಿ. 33 ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಬರುವ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಸಂಬಳಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ
ಪಾ್ರಮಾಣಿಕತೆಯೇ ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವುದು. ಆಡುಗಳಲಿ್ಲ ಚುಕೆ್ಕ
ಮಚೆ್ಚಗಳಿಲ್ಲದು್ದ, ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಕಪಿ್ಪಲ್ಲದು್ದ, ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ
ಅದನು್ನ ಕದ್ದದೆ್ದಂದು ಎಣಿಸಬಹುದು≫ ಎಂದನು.

34 ಅದಕೆ್ಕ ಲಾಬಾನನು, ≪ಒಳೆ್ಳಯದು, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಆಗಲಿ≫ ಎಂದನು. 35 ಅದೇ ದಿನ ಲಾಬಾನನು ಆಡುಗಳಲಿ್ಲ ರೇಖೆ
ಮಚೆ್ಚ ಇದ್ದವುಗಳನೂ್ನ, ಮೇಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಚುಕೆ್ಕ ಮಚೆ್ಚ ಇದ್ದವುಗಳನೂ್ನ,
ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳುಪಾದ ಬಣ್ಣವು ತೋರಿದ ಎಲ್ಲವುಗಳನೂ್ನ,
ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಕಪಾ್ಪಗಿದು್ದವುಗಳನೂ್ನ ವಿಂಗಡಿಸಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವಶಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. 36 ಲಾಬಾನನು ತನಗೂ, ಯಾಕೋಬನಿಗೂ
ಮೂರು ದಿನದ ಪ್ರಯಾಣದಷು್ಟ ದೂರ ಅಂತರವನು್ನ ಬಿಟ್ಟನು.
ಯಾಕೋಬನು ಲಾಬಾನನ ಹಿಂಡಿನಲಿ್ಲ ಮಿಕಾ್ಕದವುಗಳನು್ನ
ಮೇಯಿಸಿದನು.

37 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಯಾಕೋಬನು ಚಿನಾರು, ಬಾದಾಮಿ,
ಅಮೋರ್ನ್ ಎಂಬ ಮರಗಳ ಹಸಿ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಪಟೆ್ಟಪಟೆ್ಟಯಾಗಿ ತೊಗಟೆಯನು್ನ ಸುಲಿದು, 38 ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವು ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಕೋಲುಗಳನು್ನ

ಆಡುಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ತೊಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು.
ಆಡುಕುರಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಸಮಯ, ಸಂಗಮ ಸಮಯ.
39 ಆಡುಕುರಿಗಳು ಆ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ನೋಡುತಾ್ತ
ಸಂಗಮಮಾದಿದ್ದರಿಂದ ರೇಖೆ, ಚುಕೆ್ಕ, ಮಚೆ್ಚಗಳುಳ್ಳ ಮರಿಗಳನು್ನ
ಈಯುತಿ್ತದ್ದವು. 40 ಯಾಕೋಬನು ಆ ಮರಿಗಳನು್ನ ಲಾಬಾನನ
ಹಿಂಡಿಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ತನ್ನವೆಂದು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಲಾಬಾನನ
ಆಡು ಕುರಿಗಳ ಮುಖಗಳನು್ನ ರೇಖೆಯುಳ್ಳ ಆ ಆಡುಗಳ ಮತು್ತ
ಕಪಾ್ಪದ ಕುರಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದನು. 41 ಇದಲ್ಲದೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ
ಆಡು ಕುರಿಗಳು ಸಂಗಮಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ನೋಡುತಾ್ತ ಸಂಗಮಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಯಾಕೋಬನು ತೊಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ
ಕೋಲುಗಳನಿ್ನಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಆಡುಕುರಿಗಳು ಬಲಹೀನವಾಗಿದಾ್ದಗ
ಅವನು ಕೋಲುಗಳನು್ನ ತೊಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಇಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 42 ಹೀಗಾಗಿ
ಬಲಹೀನವಾದ ಹಿಂಡು ಲಾಬಾನನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದವು,
ಬಲಿಷ್ಠವಾದವುಗಳು ಯಾಕೋಬನು ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದವು. 43 ಈ
ಪ್ರಕಾರ ಯಾಕೋಬನು ಬಹಳ ಸಂಪತು್ತಳ್ಳವನಾದನು. ಅವನಿಗೆ
ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳು, ದಾಸದಾಸಿಯರು, ಒಂಟೆ ಕತೆ್ತಗಳು,
ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದವು.

ಯಾಕೋಬನು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಓಡಿ ಬಂದದು್ದ

≪ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಸಿ್ತಯೆಲಾ್ಲ ಯಾಕೋಬನ
ಪಾಲಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಸಿ್ತಯಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ
ಇಷೊ್ಟಂದು ಐಶ್ವಯರ್ವುಂಟಾಯಿತು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ

ಲಾಬಾನನ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವ ಮಾತುಗಳು ಯಾಕೋಬನ
ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದವು. 2 ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾಕೋಬನು ಲಾಬಾನನ
ಮುಖಭಾವವನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಮೊದಲಿದ್ದಂತೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ

3 ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ, ≪ನೀನು ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯ ದೇಶಕೂ್ಕ ನಿನ್ನ ಬಂಧುಗಳ ಬಳಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗು,
ನಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾಕೋಬನು ರಾಹೇಲಳನೂ್ನ,
ಲೇಯಳನೂ್ನ, ತನ್ನ ಆಡುಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡನು್ನ ಮೇಯಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಅಡವಿಗೆ ಕರೆಕಳುಹಿಸಿ 5 ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯ ಮುಖಭಾವವು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮೊದಲಿದ್ದಂತೆ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಬಂತು. ಆದರೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇದಾ್ದನೆ. 6 ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಪೂಣರ್ಬಲದಿಂದ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ, ನೀವೂ ಅದನು್ನ ಬಲಿ್ಲರಿ. 7 ಆದರೆ
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿ ನನ್ನ ಸಂಬಳವನು್ನ ಹತು್ತ ಸಾರಿ
ಬದಲಾಯಿಸಿದನು, ನನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ
ಅವಕಾಶಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 8 ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೆ, ≪ಚುಕೆ್ಕಯುಳ್ಳದು್ದ
ನಿನ್ನ ಸಂಬಳವಾಗಿರಲಿ≫ ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದಾಗ ಹಿಂಡಿನ
ಆಡುಕುರಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಚುಕೆ್ಕಯುಳ್ಳದ್ದನೆ್ನೕ ಈಯಿತು. ಅವನು
≪ರೇಖೆಯುಳ್ಳದು್ದ ನಿನ್ನ ಸಂಬಳವಾಗಿರಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ
ಆಡುಕುರಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ರೇಖೆಯುಳ್ಳ ಮರಿಗಳನೆ್ನೕ ಈದವು. 9 ಹೀಗೆ
ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ, ಪಶುಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ
ಅವನಿಂದ ತೆಗೆದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

10 ಕುರಿಗಳು ಗಭರ್ಧರಿಸುವ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾನು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ
ನೋಡಿದಾಗ ಕುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಗಮಿಸಿದ ಆಡುಗಳೆಲ್ಲವೂ ರೇಖೆ,
ಚುಕೆ್ಕ ಮಚೆ್ಚಗಳುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದವು. 11 ಆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ
ದೇವದೂತನು,≪ಯಾಕೋಬನೇ≫ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ನಾನು,
≪ಇದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ 12 ಆತನು ನನಗೆ, ≪ಲಾಬಾನನು
ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಕುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಗಮಿಸುವ
ಆಡುಗಳನು್ನ ನೋಡು. ರೇಖೆಯೂ, ಚುಕೆ್ಕಯೂ, ಮಚೆ್ಚಯೂ
ಉಳ್ಳವುಗಳಾಗಿವೆ. 13 ನೀನು ಸ್ತಂಭವನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ನನಗೆ
ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಬೇತೇಲಿನ ದೇವರು ನಾನೇ. ಈಗ ನೀನೆದು್ದ ಈ
ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನೀನು ಹುಟಿ್ಟದ ದೇಶಕೂ್ಕ ಬಂಧುಗಳ ಬಳಿಗೂ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗು≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಯಾಕೋಬನು ಈ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡಿದಾಗ ರಾಹೇಲಳು ಮತು್ತ
ಲೇಯಳು, ≪ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಪಾಲೂ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯತೆ
ಇನೆ್ನೕನಿದೆ? 15 ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಅನ್ಯರೆಂದು ಎಣಿಸುತಾ್ತನಲಾ್ಲ;
ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಮಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಸಿಕಿ್ಕದ ಹಣವನು್ನ ತಾನೇ
ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟನಲಾ್ಲ. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಮಗೂ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಕೊಟ್ಟನಲಾ್ಲ, ದೇವರು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡು≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು.

17 ಆಗ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ
ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತಸಿದನು. 18 ತಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಎಲಾ್ಲ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ, ಪದ್ದನ್ ಅರಾಮ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಪಶುಪಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಆದಿಕಾಂಡ 30:17 24 ಆದಿಕಾಂಡ 31:18
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ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಇಸಾಕನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟನು.

19 ಆಗ ಲಾಬಾನನು ತನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹೋಗಿದ್ದನು. ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ರಾಹೇಲಳು ತನ್ನ
ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡಳು. 20 ಆದರೆ
ಯಾಕೋಬನು ತಾನು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆಂದು ಅರಾಮ್ಯನಾದ
ಲಾಬಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಅವನನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟನು.
21 ಹೀಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ಮಹಾ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಗಿಲಾ್ಯದೆಂಬ ಬೆಟ್ಟದ
ಸೀಮೆಯ ದಾರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದನು.

22 ಯಾಕೋಬನು ಹೊರಟುಹೋದ ವತರ್ಮಾನವು
ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಲಾಬಾನನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬರಲು, 23 ಅವನು
ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಏಳು ದಿನ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ
ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ
ಅವನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದನು. 24 ಆದರೆ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ದೇವರು
ಅರಾಮ್ಯನಾದ ಲಾಬಾನನ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಬಂದು, ≪ನೀನು
ಯಾಕೋಬನ ಸಂಗಡ ಒಳೆ್ಳಯದನಾ್ನಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನಾ್ನಗಲಿ
ಮಾತನಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರು≫ ಎಂದನು.

25 ತರುವಾಯ ಲಾಬಾನನೂ ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದಾಗ
ಯಾಕೋಬನು ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಗುಡಾರವನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದನು.
ಲಾಬಾನನು ಸಹ ತನ್ನವರೊಡನೆ ಅದೇ ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ಗುಡಾರವನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡನು. 26 ಲಾಬಾನನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ,
≪ಇದೇನು ನೀನು ಮಾಡಿದು್ದ? ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಹಿಡಿದವರಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಏನೂ ಹೇಳದೆ
ಹೊರಟುಬಂದೆಯಲಾ್ಲ. 27 ಯಾಕೆ ನನ್ನನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ
ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದಿ? ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೆ ನಾನು
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಡು, ವೀಣೆ, ತಾಳ ಮುಂತಾದ ವಾದ್ಯಗಳೊಡನೆ
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು. 28 ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ಮುದಿ್ದಡುವುದಕಾ್ಕದರೂ ಆಗದಂತೆ
ಮಾಡಿದಿ. ನೀನು ಮಾಡಿದು್ದ ಹುಚು್ಚ ಕೆಲಸ. 29 ನಿಮಗೆ
ಕೇಡುಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಸಾಮಥ್ಯರ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರು, ≪ಯಾಕೋಬನಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದನಾ್ನಗಲೀ, ಕೆಟ್ಟದನಾ್ನಗಲಿ ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಆದರೆ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಆಶೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ
ನೀನು ನನ್ನ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಕದ್ದದು್ದ ಯಾಕೆ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

31 ಅದಕೆ್ಕ ಯಾಕೋಬನು ಲಾಬಾನನಿಗೆ, ≪ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬಲಾತಾ್ಕರದಿಂದ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವಿ ಎಂದು
ಭಯಪಟು್ಟ ಹೊರಟು ಬಂದೆನು. 32 ನಿನ್ನ ದೇವರುಗಳು ಯಾರ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಕು್ಕತ್ತವೆಯೋ ಅವರು ಸಾಯಲಿ. ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳ
ಮುಂದೆಯೇ ನನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅದರಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನದೇನಾದರೂ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ರಾಹೇಲಳು ಆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಕದ್ದದು್ದ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ
ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

33 ಲಾಬಾನನು ಯಾಕೋಬನ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲಯೂ, ಲೇಯಳ
ಗುಡಾರದಲಿ್ಲಯೂ, ಆ ಇಬ್ಬರು ದಾಸಿಯರ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲಯೂ
ಹುಡುಕಿದನು. ಆದರೂ ಅವನಿಗೇನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿ್ಲಲ್ಲ. ಲೇಯಳ
ಗುಡಾರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ರಾಹೇಲಳ ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 34

ರಾಹೇಲಳು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂಟೆಯ
ಸಬರದೊಳಗಿಟು್ಟ (ತಡಿಯ ಚೀಲದಲಿ್ಲ) ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದಳು. ಲಾಬಾನನು ಗುಡಾರದಲಿ್ಲದ್ದ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನೋಡಿದರೂ ಅವುಗಳನು್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.

35 ರಾಹೇಲಳು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ≪ಅಪಾ್ಪ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ಎದು್ದ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೂ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ನಾನು
ಮೈಲಿಗೆಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅವನು ಚೆನಾ್ನಗಿ
ಹುಡುಕಿದರೂ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೊರಟು
ಹೋದನು.

36 ಆಗ ಯಾಕೋಬನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಲಾಬಾನನನು್ನ ಗದರಿಸಿ,
≪ನೀನು ಇಷು್ಟ ಆತುರ ಪಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಬರುವಂತೆ
ನಾನೇನು ದೊ್ರೕಹ ಮಾಡಿದೆನು? 37 ನನ್ನ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
ನೋಡುವಂತೆ ನಾನೇನು ತಪು್ಪಮಾಡಿದೆನು? ನಿನ್ನ ಸೊತು್ತ ಏನಾದರೂ
ನನ್ನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದೆಯೋ? ನನ್ನ ಬಳಗದವರ ಮುಂದೆಯೂ ನಿನ್ನ
ಬಂಧುಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಅದನು್ನ ತಂದು ಇಡು. ಇವರೇ ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ
ನಾ್ಯಯವನು್ನ ತೀರಿಸಲಿ.

38 ನಾನು ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದೆ್ದನು. ನಿನ್ನ ಹಿಂಡಿನ
ಹೆಣು್ಣ ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ಕಂದು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಿಂಡಿನ
ಟಗರುಗಳನು್ನ ನಾನೇನೂ ತಿಂದುಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 39 ಕಾಡುಮೃಗಗಳಿಂದ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಕುರಿ, ಆಡುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಭಾಗಕೆ್ಕ ಹಾಕದೆ ನಾನೇ

ನಷ್ಟವನು್ನ ಹೊತೆ್ತನು. ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ, ಇರುಳಿನಲಿ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋದದ್ದರ
ಲೆಕ್ಕವನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. 40 ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಲೂ,
ಇರುಳಲಿ್ಲ ಚಳಿಯಿಂದಲೂ ಬಾಧೆಪಟೆ್ಟನು,
ನಿದೆ್ದಮಾಡುವುದಕಾ್ಕದರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಿ್ಥತಿ ಹೀಗಿತು್ತ.
41 ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು. ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹದಿನಾಲು್ಕ ವಷರ್ವೂ ನಿನ್ನ ಆಡು
ಕುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆರು ವಷರ್ವೂ ಸೇವೆಮಾಡಿದೆನು. ಆದರೆ ನೀನು
ನನ್ನ ಸಂಬಳವನು್ನ ಹತು್ತ ಸಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. 42 ನನ್ನ
ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೂ, ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರೂ, ಇಸಾಕನು
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೇವಿಸಿದ ದೇವರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ
ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬರಿಗೈಯಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುತಿ್ತದೆ್ದ, ದೇವರು ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನೂ್ನ ನಾನು ಪಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಸ
ಗೊತಿ್ತದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿನೆ್ನಯ ರಾತಿ್ರ ನಿನ್ನನು್ನ ಗದರಿಸಿದನು≫ ಎಂದನು.

43 ಅದಕೆ್ಕ ಲಾಬಾನನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ, ≪ಈ ಪುತಿ್ರಯರು ನನ್ನ
ಪುತಿ್ರಯರಲ್ಲವೇ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲವೇ, ಈ
ಹಿಂಡುಗಳೂ ನನ್ನವೇ, ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಮುಂದೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನದೇ.
ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನನ್ನ ಪುತಿ್ರಯರಿಗೋಸ್ಕರವೂ, ಇವರು ಹೆತ್ತ
ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? 44 ಆದುದರಿಂದ
ನಾವಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ ಬಾ,
ಅದು ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

45 ಆಗ ಯಾಕೋಬನು ಒಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಸ್ತಂಬವಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 46 ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಕಡೆಯವರಿಗೆ,
≪ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವರು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿ ಗುಡೆ್ಡ ಮಾಡಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಗುಡೆ್ಡಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಭೋಜನವನು್ನ ಮಾಡಿದರು. 47 ಆ ಗುಡೆ್ಡಗೆ ಲಾಬಾನನು
≪ಯಗರಸಾಹದೂತ≫ ಎಂದೂ ಯಾಕೋಬನು ≪ಗಲೇದ್≫
ಎಂದೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.

48 ಆಗ ಲಾಬಾನನು, ≪ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಆದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಈ ಗುಡೆ್ಡಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ
ಅದಕೆ್ಕ ಗಲೇದ್ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. 49 ಅದಲ್ಲದೆ ಅವನು,
≪ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಗಲಿರುವಾಗ ಯೆಹೋವನೇ
ನಮಿ್ಮಬ್ಬರನೂ್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಇರುವನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕೆ್ಕ ಮಿಚಾ್ಪ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು 50 ಮತು್ತ
ಲಾಬಾನನು, ≪ನೀನು ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ
ನೋಯಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ವಿಚಾರಿಸುವವರು ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಯಾರೂ
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ≫ ಎಂದನು.

51 ಇದಲ್ಲದೆ ಲಾಬಾನನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ, ≪ನಿನಗೂ ನನಗೂ
ನಡುವೆ ನಾನು ನಿಲಿ್ಲಸಿರುವ ಈ ಸ್ತಂಬವನು್ನ ನೋಡು, ಈ
ಗುಡೆ್ಡಯನೂ್ನ ನೋಡು. 52 ನಾನು ಕೇಡು ಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಈ
ಗುಡೆ್ಡಯನು್ನ, ದಾಟಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀನು ಈ
ಗುಡೆ್ಡಯನೂ್ನ ಈ ಸ್ತಂಬವನು್ನ ದಾಟಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಕೂಡದು.
ಇದಕೆ್ಕ ಈ ಗುಡೆ್ಡಯೂ ಸ್ತಂಬವೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲಿ. 53

ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರು, ನಾಹೋರನ ದೇವರು, ಅವರ ತಂದೆಯ
ದೇವರು ನಿನಗೂ ನನಗೂ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಲಿ≫ ಎಂದನು. ಅದೇ
ಪ್ರಕಾರ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಇಸಾಕನು
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ
ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದನು. 54 ಯಾಕೋಬನು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳನು್ನ ತನೊ್ನಡನೆ ಊಟಮಾಡಲು
ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲಯೇ ರಾತಿ್ರ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು

55 ಮುಂಜಾನೆ ಲಾಬಾನನು ಎದು್ದ ತನ್ನ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ,
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದನು.

ಯಾಕೋಬನ ಹೋರಾಟ

ಯಾಕೋಬನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಲು
ದೇವದೂತರು ಅವನೆದುರಿಗೆ ಬಂದರು. 2

ಯಾಕೋಬನು ಅವರನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ≪ಇದು
ದೇವರ ಸೇನಾನಿವೇಶ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
≪ಮಹನಯಿಮ್≫ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

3 ಬಳಿಕ ಯಾಕೋಬನು ತನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಎದೋಮ್ಯರ
ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ಸೇಯಿರ್ ಸೀಮೆಗೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಏಸಾವನ
ಬಳಿಗೆ ಸೇವಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ
≪ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಾದ ಏಸಾವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ,
≪ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಯಾಕೋಬನು ಇಷು್ಟ ದಿನ ಲಾಬಾನನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು 5 ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಎತು್ತ, ಕತೆ್ತ ಮುಂತಾದ
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ಪಶುಗಳ ಹಿಂಡುಗಳೂ ದಾಸದಾಸಿಯರು ಇದಾ್ದರೆ. ಅವನು ತಮ್ಮ
ದಯೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ ಅಂದನು.

6 ತರುವಾಯ ಆ ಸೇವಕರು ಯಾಕೋಬನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದು, ≪ನಾವು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಏಸಾವನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ, ಅವನು ನಾನೂರು ಜನರ ಸಮೇತ ನಿನ್ನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬರುತಾ್ತನೆ≫ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ,

7 ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಬಹು ಭಯವೂ ಕಳವಳವೂ ಉಂಟಾದವು.
ಅವನು ತನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ಜನರನು್ನ, ಕುರಿದನಗಳನು್ನ ಹಾಗೂ
ಒಂಟೆಗಳನು್ನ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದನು. 8 ಏಕೆಂದರೆ,
≪ಏಸಾವನು ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ಮತೊ್ತಂದು
ಗುಂಪು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು≫ ಅಂದುಕೊಂಡನು.

9 ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾಕೋಬನು ದೇವರನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ,
≪ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ
ತಂದೆಯಾದ ಇಸಾಕನ ದೇವರೇ, ≪ನಿನ್ನ ಸ್ವದೇಶಕೂ್ಕ, ಬಂಧುಗಳ
ಬಳಿಗೂ ತಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ನಿನಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವೆನೆಂದು≫ ನನಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ
ಯೆಹೋವನೇ, 10 ನೀನು ನಿನ್ನ ದಾಸನಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷೊ್ಟೕ
ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಟು್ಟ ನಿನ್ನ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದಿ್ದೕಯಲಾ್ಲ. ನಾನು
ಅದಕೆ್ಕ ಕೇವಲ ಅಯೋಗ್ಯನು. ನಾನು ಮೊದಲು ಈ ಯೊದರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿದಾಗ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕೋಲು ಮಾತ್ರವೇ
ಇತು್ತ. ಈಗ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 11 ನನ್ನ
ಅಣ್ಣನಾದ ಏಸಾವನು ಬಂದು ನನ್ನನೂ್ನ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಅವರ
ತಾಯಿಯರನೂ್ನ ಕೊಂದುಹಾಕುವನೋ ಎಂದು ನನಗೆ ಭಯವಿದೆ.
ಅವನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ, 12 ≪ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಮಾಡಿ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನು್ನ ಸಮುದ್ರದ ಉಸುಬಿನಂತೆ
ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮಾಡುವೆನೆಂದು ನೀನು ನನಗೆ
ಹೇಳಿದಿ್ದೕಯಲಾ್ಲ?≫ ≫ ಎಂದನು.

13 ಯಾಕೋಬನು ಆ ರಾತಿ್ರ ಅಲೆ್ಲೕ ತಂಗಿದನು. ತಾನು
ತಂದದ್ದರಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ಸಹೋದರನಾದ ಏಸಾವನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 14 ಇನೂ್ನರು ಆಡುಕುರಿ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಹೋತ,
ಇಪ್ಪತು್ತ ಟಗರು, ಮರಿಯೊಡನೆ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ 15 ಮೂವತು್ತ
ಒಂಟೆ, ನಲ್ವತು್ತ ಆಕಳು, ಹತು್ತ ಹೋರಿ ಇಪ್ಪತು್ತ ಹೆಣು್ಣಕತೆ್ತ, ಹತು್ತ
ಗಂಡುಕತೆ್ತ ಇವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 16 ಇವುಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಂಡನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ, ≪ನೀವು
ನನಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗಿರಿ ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ
ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಂತರವಿರಲಿ≫ ಎಂದನು.

17 ಮೊದಲನೆಯ ಹಿಂಡಿನ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ
ಏಸಾವನು ನಿನೆ್ನದುರಿಗೆ ಬಂದು, ≪ನೀನು ಯಾರ ಸೇವಕನು? ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತೕ? ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಇವೆಲಾ್ಲ ಯಾರದು?≫ ≫
ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, 18 ಆಗ ನೀನು,≪ಇವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾದ
ಯಾಕೋಬನದು. ತನ್ನ ಪ್ರಭುಗಳಾದ ನಿಮಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಅವನೂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ
ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.

19 ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡನೆಯವನಿಗೂ ಮೂರನೆಯವನಿಗೂ
ಹಿಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ≪ನೀವು ಏಸಾವನನು್ನ
ನೋಡುವಾಗ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ಯಾಕೋಬನೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ ಎನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 20 ಯಾಕೋಬನು ತನೊ್ನಳಗೆ, ≪ನನ್ನ ಮುಂದೆ
ಹೋಗುವ ಈ ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಏಸಾವನನು್ನ
ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವೆನು. ಆಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಸಂಧಿಸುವಾಗ,
ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವನೇನೋ≫
ಎಂದುಕೊಂಡನು. 21 ಹೀಗೆ ಆ ಕಾಣಿಕೆಯು ಅವನ ಮುಂದಾಗಿ
ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು. ತಾನು ಆ ರಾತಿ್ರ ತನ್ನ ಪಾಳೆಯದಲೆ್ಲೕ
ಉಳಿದುಕೊಂಡನು.

22 ಆ ರಾತಿ್ರ ಅವನು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ, ಇಬ್ಬರು
ದಾಸಿಯರನು್ನ ಹಾಗೂ ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ಹೊಳೆಯನು್ನ ದಾಟಿದನು. 23

ಅವರನೂ್ನ, ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯೆಲ್ಲವನೂ್ನ ದಾಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ 24

ಯಾಕೋಬನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿರಲು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ
ಪುರುಷನು ಬೆಳಗಾಗುವ ತನಕ ಅವನ ಸಂಗಡ ಹೋರಾಡಿದನು. 25

ಆ ಪುರುಷನು ತಾನು ಗೆಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಯಾಕೋಬನ
ತೊಡೆಯ ಕೀಲನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಯಾಕೋಬನು ಅವನ ಸಂಗಡ
ಹೋರಾಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಅವನ ತೊಡೆಯ ಕೀಲು ತಪಿ್ಪತು. 26 ಆ
ಪುರುಷನು, ≪ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡು, ಬೆಳಗಾಗುತಿ್ತದೆ≫ ಎನ್ನಲು,

ಯಾಕೋಬನು, ≪ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸದ ಹೊರತು ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದನು.

27 ಆ ಪುರುಷನು, ≪ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ
ಅವನು, ≪ಯಾಕೋಬನು≫ ಎಂದಾಗ,

28 ಅವನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ, ≪ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನೀನು
ಯಾಕೋಬನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ; ನೀನು ದೇವರ
ಸಂಗಡಲೂ, ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಗಡಲೂ ಹೋರಾಡಿ
ಗೆದ್ದವನಾದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್≫ ಎಂದು
ಹೆಸರಾಗುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29 ಯಾಕೋಬನು, ≪ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ನನಗೆ
ತಿಳಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಆತನು, ≪ನನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದೇಕೆ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

30 ಆಗ ಯಾಕೋಬನು, ≪ನಾನು ದೇವರನು್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ
ನೋಡಿದೆನಲಾ್ಲ; ಆದರೂ ನನ್ನ ಪಾ್ರಣ ಉಳಿದಿದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಪೆನೀಯೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು,

31 ಅವನು, ಪೆನೂವೇಲನು್ನ ದಾಟುತಿ್ತರುವಾಗ
ಸೂಯೋರ್ದಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಯಾಕೋಬನು ತೊಡೆಯ
ನೋವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಕುಂಟುತಾ್ತ ನಡೆದನು. 32 ಆ ಪುರುಷನು
ಯಾಕೋಬನ ತೊಡೆಯ ಕೀಲನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು
ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ತೊಡೆಯ ಕೀಲಿನ ಮೇಲಿರುವ ಸೊಂಟದ
ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ.

ಯಾಕೋಬನು ಏಸಾವನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದು್ದ

ಯಾಕೋಬನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿದಾಗ, ಏಸಾವನು
ನಾನೂರು ಮಂದಿ ಜನರ ಸಮೇತ ಬರುವುದನು್ನ
ಕಂಡನು.ಆಗ ಅವನು ಲೇಯಳಿಗೂ ರಾಹೇಲಳಿಗೂ

ಇಬ್ಬರು ದಾಸಿಯರಿಗೂ ಅವರವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಅವರನು್ನ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ 2 ಮುಂದುಗಡೆಯಲಿ್ಲ ದಾಸಿಯರನೂ್ನ ಅವರ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಲೇಯಳನೂ್ನ ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ರಾಹೇಲಳನೂ್ನ ಯೋಸೇಫನನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 3 ತಾನೇ
ಅವರ ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನು ಹತಿ್ತರ
ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ ಏಳು ಸಾರಿ ನೆಲದವರೆಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.

4 ಆಗ ಏಸಾವನು ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಓಡಿ ಬಂದು
ಅವನ ಕೊರಳನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ಅತ್ತರು. 5 ತರುವಾಯ ಏಸಾವನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನೂ್ನ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕಂಡು, ≪ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಯಾರು?≫
ಎಂದು ಕೇಳಲು ಯಾಕೋಬನು ಅವನಿಗೆ, ≪ದೇವರು ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನಿಗೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವರು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆಗ ಅವನ ದಾಸಿಯರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು. 7 ಆ ಮೇಲೆ
ಲೇಯಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಬಂದು ಅಡ್ಡಬಿದ್ದಳು. ಕೊನೆಗೆ
ಯೋಸೇಫನೂ ರಾಹೇಲಳೂ ಬಂದು ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು.

8 ಏಸಾವನು, ≪ನಾನು ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕಂಡ ಆ ಪಶುಗಳು
ಯಾತಕೆ್ಕ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಯಾಕೋಬನು, ≪ಸಾ್ವಮಿಯವರ
ದಯೆ ನನಗೆ ದೊರಕಬೇಕೆಂದು ನಾನು ತಮಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟೆ್ಟನು≫ ಎಂದನು.

9 ಏಸಾವನು ಅದಕೆ್ಕ, ≪ತಮ್ಮನೇ, ನನಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ
ಆಸಿ್ತಯುಂಟು, ನಿನ್ನದು ನಿನಗೇ ಇರಲಿ≫ ಎನ್ನಲು

10 ಯಾಕೋಬನು, ≪ಹಾಗಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ದಯೆಯಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು. ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದು್ದ ದೇವರನು್ನ ನೋಡಿದ
ಹಾಗಾಯಿತು, ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ್ದೕ ವಿಶೇಷ
ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. 11 ದೇವರು ನನಗೆ ಕೃಪೆಯನು್ನ ತೋರಿದ್ದರಿಂದ
ನನಗೆ ಸಮೃದಿ್ಧಯುಂಟಾಯಿತು. ಆದಕಾರಣ ನಾನು ಸಮಪಿರ್ಸುವ
ಉಡುಗೊರೆಯನು್ನ ನೀನು ದಯವಿಟು್ಟ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಏಸಾವನನು್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಆ
ಉಡುಗೊರೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

12 ತರುವಾಯ ಏಸಾವನು, ≪ನಾವು ಮುಂದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ
ಬೆಳೆಸೋಣ. ನಾನು ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದನು.

13 ಅದಕೆ್ಕ ಯಾಕೋಬನು, ≪ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಳೇ
ಪಾ್ರಯದವರು ಇದಲ್ಲದೆ ಎಳೆಯ ದನಕುರಿಗಳು ನನ್ನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವುದು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿದರೆ ಆಡುಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸತು್ತ
ಹೋದಾವು. 14 ತಾವು ದಯವಿಟು್ಟ ಸೇವಕನಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ
ಹೋಗಬಹುದು ನಾನು ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ಆಡುಕುರಿಗಳ ನಡಿಗೆಗೂ
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ಮಕ್ಕಳ ಶಕಿ್ತಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ನಡೆದು ನನ್ನ ಪ್ರಭುವಿನ
ಸೀಮೆಯಾಗಿರುವ ಸೇಯಿರಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದನು.

15 ಏಸಾವನು, ≪ನನ್ನ ಆಳುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎನ್ನಲು ಯಾಕೋಬನು, ≪ಅದರ
ಅಗತ್ಯವೇನು? ಒಡೆಯನೇ, ತಮ್ಮ ದಯೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಹೀಗೆ ಏಸಾವನು ಆ ದಿನವೇ ಸೇಯಿರ್ ಸೀಮೆಗೆ
ಹೊರಟುಹೋದನು. 17 ಯಾಕೋಬನು ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ
ಸುಕೊ್ಕೕತಿಗೆ ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ತನಗೋಸ್ಕರ ಮನೆಯನೂ್ನ ದನಗಳಿಗೆ
ಆಶ್ರಯವನೂ್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
≪ಸುಕೊ್ಕೕತ್≫ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು.

18 ಯಾಕೋಬನು ಪದ್ದನ್ ಅರಾಮಿನಿಂದ ಬಂದು, ಕಾನಾನ್
ದೇಶದ ಶೆಕೆಮ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೇರಿದನು. ಆ ಊರಿನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಗುಡಾರಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡನು. 19 ಅವನು ತನ್ನ
ಗುಡಾರಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಸಿದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹಮೋರನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ನೂರು ನಾಣ್ಯ ಕೊಟು್ಟ ಅವರಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. ಹಮೋರನು
ಶೆಕೆಮನ ತಂದೆ. 20 ಅಲಿ್ಲ ಯಾಕೋಬನು ಯೆಹೋವನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಅದಕೆ್ಕ ≪ಏಲ್ ಎಲೋಹೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್≫ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಲೇಯಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಗಳಾದ
ದೀನಳು ಒಂದು ದಿನ ಆ ದೇಶದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ
ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಗೆ ಬಂದಳು. 2

ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ಹಿವಿ್ವಯನಾದ ಹಮೋರನ ಮಗ ಶೆಕೆಮನು
ಆಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾನಭಂಗಪಡಿಸಿದನು.
3 ಅವನ ಮನಸು್ಸ ಯಾಕೋಬನ ಮಗಳಾದ ದೀನಳ ಮೇಲೆಯೇ
ಇತು್ತ. ಆ ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಆಕೆಯ ಸಂಗಡ ಮನವೊಲಿಸುವ
ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡಿದನು. 4 ಶೆಕೆಮನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ಹಮೋರನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಈ ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ನನಗೆ
ಮದುವೆಮಾಡಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

5 ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ದೀನಳಿಗೆ ಶೆಕೆಮನಿಂದ
ಮಾನಭಂಗವಾದ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ದನಗಳನು್ನ ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು
ಬರುವ ತನಕ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೇ ಇದ್ದನು. 6 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಶೆಕೆಮನ
ತಂದೆಯಾದ ಹಮೋರನು ಯಾಕೋಬನ ಸಂಗಡ
ಮಾತನಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 7 ಯಾಕೋಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ತಂಗಿಯ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅಡವಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಸನಪಟು್ಟ
ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಶೆಕೆಮನು ಯಾಕೋಬನ ಮಗಳ
ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಳಗೆ ಬಹಳ
ಅವಮಾನಕರವಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಿದನು.

8 ಹಮೋರನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಶೆಕೆಮನು ನಿಮ್ಮ
ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ಬಹಳ ಆಶೆಯಿಂದ ಮೋಹಿಸಿದಾ್ದನೆ, ಆಕೆಯನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 9 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಮ್ಮಲೆ್ಲೕ ವಾಸವಾಗಿದು್ದ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುತಾ್ತ ನಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ
ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಬೀಗರಾಗಿರಿ. 10 ದೇಶವೆಲಾ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಿ,
ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಬಳಿಕ ಶೆಕೆಮನು ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆಗೂ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೂ,
≪ನಿಮ್ಮ ದಯೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ನೀವು ಹೇಳುವಷು್ಟ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 12 ನೀವು ಹೇಳುವ ಮೇರೆಗೆ ಎಷಾ್ಟದರೂ ತೆರವನೂ್ನ
ಕಾಣಿಕೆಯನೂ್ನ ಹೆಣಿ್ಣಗಾಗಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯನು್ನ
ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಕೊಡಿರಿ≫ ಎಂದನು.

13 ಶೆಕೆಮನು ತಮ್ಮ ತಂಗಿಯಾದ ದೀನಳನು್ನ ಮಾನಭಂಗ
ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಯಾಕೋಬನ ಮಕ್ಕಳು ಅವನಿಗೂ ಅವನ
ತಂದೆಯಾದ ಹಮೋರನಿಗೂ ವಂಚನೆಯ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 14

ಯಾಕೋಬನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಾವು ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮಾಡಲಾರೆವು. ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯನು್ನ
ಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕೊಡುವುದು ನಮಗೆ ಅವಮಾನ.
15 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲನ ಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ ಸುನ್ನತಿಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ
ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಹೀಗಾಗುವ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿಮ್ಮ
ಮಾತಿಗೆ ಒಪು್ಪವೆವು. 16 ನಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತಾ್ತ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡಿ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಕುಲವಾಗಿರುವೆವು. 17 ಆದರೆ
ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪದೆ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ
ನಾವು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು
ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ≫ ಎಂದನು.

18 ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಹಮೋರನಿಗೂ, ಅವನ ಮಗನಾದ
ಶೆಕೆಮನಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ತೋಚಿತು. 19 ಆ ಯೌವನಸ್ಥನು

ಯಾಕೋಬನ ಮಗಳನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ
ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ತಡಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಗೌರವವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. 20 ಆಗ
ಹಮೋರನೂ ಅವನ ಮಗನಾದ ಶೆಕೆಮನೂ ಊರ ಬಾಗಿಲಿಗೆ
ಬಂದು ಊರಿನವರೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರಿಗೆ, 21 ≪ಈ
ಜನರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದಾ್ದರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲೆ್ಲೕ ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಲಿ. ಈ
ದೇಶವು ಅವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಸಾಕಾಗುವಷು್ಟ ವಿಸಾ್ತರವಾಗಿದೆ. ನಾವು
ಅವರ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ ನಮ್ಮ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ.

22 ಆದರೆ ಅವರು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರಾದ್ದರಿಂದ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಪುರುಷರೆಲ್ಲರು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕನು್ನತಾ್ತರೆ.
ಹೀಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ನಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಒಂದೇ ಕುಲವಾಗುವುದಕೂ್ಕ ಒಪು್ಪವರು. 23 ಅವರ
ಕುರಿದನಗಳೂ, ಅವರ ಆಸಿ್ತಯೂ ಅವರ ಎಲಾ್ಲ ಪಶುಪಾ್ರಣಿಗಳೂ
ನಮ್ಮದಾಗುವುದಲ್ಲವೇ? ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಕೊಳೊ್ಳೕಣ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಆಗ ಪಟ್ಟಣದ ದಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಹೋಗುವವರೆಲಾ್ಲ, ಹಮೋರನ
ಮಗನಾದ ಶೆಕೆಮನೂ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಊರಿನವರೆಲ್ಲರೂ
ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ ಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ
ಸುನ್ನತಿಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

25 ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ಗಾಯದಿಂದ ಬಹು
ಬಾಧೆಪಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಯಾಕೋಬನ ಮಕ್ಕಳೂ, ದೀನಳ
ಅಣ್ಣಂದಿರಾದ ಸಿಮೆಯೋನ್, ಲೇವಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಕತಿ್ತಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಧೈಯರ್ವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದು
ಗಂಡಸರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದನು. 26 ಊರಿನವರ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ
ಹಮೋರ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಗನಾದ ಶೆಕೆಮ್ ಸಹಿತವಾಗಿ
ಪುರುಷರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಂದು ಶೆಕೆಮನ
ಮನೆಯಿಂದ ದೀನಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟುಹೋದರು. 27

ಅವರು ಹತವಾದ ನಂತರ ಯಾಕೋಬನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು, ಇವರು
ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯನು್ನ ಮಾನಭಂಗಪಡಿಸಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಊರನು್ನ
ಸೂರೆಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. 28 ಅವರ ಕುರಿಗಳನು್ನ, ದನಗಳನು್ನ ಹಾಗೂ
ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಊರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಅವರ
ಆಸಿ್ತಯೆಲ್ಲವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 29 ಅವರ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಮನೆಯಲಿ್ಲದು್ದದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳ
ಹೊಡೆದರು

30 ಆಗ ಯಾಕೋಬನು ಸಿಮೆಯೋನನಿಗೂ ಲೇವಿಗೂ, ≪ನೀವು
ಈ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಕಾನಾನ್ಯರಲಿ್ಲಯೂ ಪೆರಿಜೀಯರಲಿ್ಲಯೂ
ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೆಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಅಪಾಯಕೆ್ಕ ಗುರಿಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ನನಗಿರುವ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪವೇ. ಈ ದೇಶದವರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದರೆ ನಾನೂ ನನ್ನ
ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ನಾಶವಾಗುವೆವು≫ ಎಂದನು. 31 ಅದಕೆ್ಕ
ಅವರು,≪ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯನು್ನ ವೇಶೆ್ಯಯಂತೆ
ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿದು್ದ ಸರಿಯೇ≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಯಾಕೋಬನು ಬೇತೇಲಿಗೆ ಬಂದದು್ದ

ದೇವರು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಗಟಾ್ಟ ಹತಿ್ತ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಏಸಾವನ

ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಅಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ದಶರ್ನಕೊಟ್ಟನಲಾ್ಲ, ಆತನಿಗಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ಆಗ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ತನ್ನ ಸಂಗಡ
ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ≪ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯಲಿ್ಲರುವ ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಿರಿ, 3 ನಾವು ಇಲಿ್ಲಂದ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ.
ಕಷ್ಟಕಾಲದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸಿ ನಾನು ಹೋದ
ಮಾಗರ್ದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ದೇವರಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 4 ಆಗ
ಅವರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳನು್ನ, ತಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಓಲೆಗಳನು್ನ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಶೆಕೆಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಏಲಾ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಹೂಣಿಟ್ಟನು.
5 ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ, ಸುತ್ತಲಿರುವ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರ ಭಯವು ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ಯಾಕೋಬನ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಬರಲಿಲ್ಲ.

6 ಹೀಗೆ ಯಾಕೋಬನೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಬೇತೇಲ್ ಎಂಬ ಲೂಜಿಗೆ ಬಂದರು. 7

ಆದಿಕಾಂಡ 33:15 27 ಆದಿಕಾಂಡ 35:7



36

ಅವನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋದಾಗ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. ಅದುದರಿಂದ ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಏಲ್ ಬೇತೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

8 ಅಲಿ್ಲ ರೆಬೆಕ್ಕಳ ದಾಸಿಯಾದ ದೆಬೋರಳು ಸತು್ತ ಹೋದಾಗ,
ಅವರು ಆಕೆಯನು್ನ ಬೇತೇಲಿನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲರುವ ಅಲೊ್ಲೕನ್ ಮರದ
ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಅಲೊ್ಲೕನ್ ಬಾಕೂತ್
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.

ದೇವರು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನ
9 ಯಾಕೋಬನು ಪದ್ದನ್ ಅರಾಮಿನಿಂದ ಬಂದಾಗ ದೇವರು

ಪುನಃ ಅವನಿಗೆ ದಶರ್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 10

ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, ≪ಈಗ ನಿನಗೆ ಯಾಕೋಬನೆಂದು
ಹೆಸರಿರುವುದು. ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನೀನು ಯಾಕೋಬನೆಂದು
ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್≫ ಎಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

11 ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾನೇ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು, ನೀನು
ಬಹು ಸಂತಾನವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಹೆಚು್ಚವೆ, ನಿನಿ್ನಂದ ಜನಾಂಗವೂ,
ಜನಾಂಗಗಳ ಗುಂಪು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳ
ಅರಸರು ನಿನಿ್ನಂದ ಹುಟು್ಟವರು. 12 ನಾನು ಅಬ್ರಹಾಮ ಮತು್ತ
ಇಸಾಕರಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ತರುವಾಯ
ಬರುವ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಕೊಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
13 ಅನಂತರ ದೇವರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಮೇಲಕೆ್ಕೕರಿ ಹೋದನು.

14 ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಕಲಿ್ಲನ ಸ್ತಂಭವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಾನಕಾಭಿಷೇಕಮಾಡಿ
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹೊಯ್ದನು. 15 ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ದೇವರು
ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ≪ಬೇತೇಲ್≫ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

ರಾಹೇಲಳ ಮತು್ತ ಇಸಾಕನ ಮರಣ
16 ಅವರು ಬೇತೇಲಿನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುತಿ್ತರಲು ಎಫಾ್ರತಿಗೆ

ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಿದಾ್ದಗ ರಾಹೇಲಳು ಪ್ರಸವ
ವೇದನೆಯಿಂದ ನರಳಿದಳು. 17 ಆಕೆಯು ಹೆರಿಗೆಯ ನೋವಿನಿಂದ
ಬಹು ಕಷ್ಟಪಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಸೂಲಗಿತಿ್ತಯು ಆಕೆಗೆ, ≪ಅಂಜಬೇಡ
ಇನೊ್ನಂದು ಗಂಡು ಮಗುವು ಹುಟು್ಟವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
18 ಆದರೆ ರಾಹೇಲಳು ಸತು್ತಹೋದಳು. ಪಾ್ರಣಬಿಡುವಾಗ ಆಕೆಯು
ಆ ಮಗುವಿಗೆ, ≪ಬೆನೋನಿ≫ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಆದರೆ ಅದರ
ತಂದೆಯು ಅದಕೆ್ಕ, ≪ಬೆನಾ್ಯಮೀನ≫ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

19 ರಾಹೇಲಳು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ, ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ ಎಂಬ ಎಫಾ್ರತಿಗೆ
ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಆಕೆಯನು್ನ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. 20

ಯಾಕೋಬನು ಆಕೆಯ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ತಂಬವನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಅದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ≪ರಾಹೇಲಳ ಸಮಾಧಿಯ
ಸ್ತಂಭ≫ ಎಂದೇ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

21 ಅಲಿ್ಲಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಮಿಗ್ದಲ್ ಏದರಿನ
ಆಚೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಗುಡಾರವನು್ನ ಹಾಕಿಸಿದನು. 22 ಇಸಾ್ರಯೇಲನು ಆ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದಾ್ದಗ ರೂಬೇನನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಉಪಪತಿ್ನಯಾದ ಬಿಲ್ಹಳನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದನು. ಈ ಸಂಗತಿಯು
ಇಸಾ್ರಯೇಲನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.

23 ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಲೇಯಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರು ಯಾರೆಂದರೆ:
ಯಾಕೋಬನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಾದ ರೂಬೇನ್ ಮತು್ತ
ಸಿಮೆಯೋನ್, ಲೇವಿ, ಯೆಹೂದ, ಇಸಾ್ಸಕಾರ್, ಜೆಬುಲೂನ್.

24 ರಾಹೇಲಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರು: ಯೋಸೇಫನು ಮತು್ತ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನನು.

25 ರಾಹೇಲಳ ದಾಸಿಯಾದ ಬಿಲ್ಹಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರು: ದಾನ್,
ನಫಾ್ತಲಿ.

26 ಲೇಯಳ ದಾಸಿಯಾದ ಜಿಲ್ಪಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರು: ಗಾದ್,
ಆಶೇರ್. ಪದ್ದನ್ ಅರಾಮಿನಲಿ್ಲ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು
ಇವರೇ.

27 ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಇಸಾಕನ ಬಳಿಗೆ ಮಮೆ್ರಗೆ
ಬಂದನು. ಮಮೆ್ರಯು ಹೆಬೊ್ರೕನೆಂಬ ಕಿಯರ್ತಬರ್ಕೆ್ಕ ಸೇರಿರುವುದು.
ಅದು ಅಬ್ರಹಾಮ ಇಸಾಕರು ಪರದೇಶಸ್ಥರಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳ.

28 ಇಸಾಕನು ದಿನತುಂಬಿದ ಮುದುಕನಾಗಿದು್ದ ನೂರ
ಎಂಭತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಣಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ
ಸೇರಿದನು.

29 ಇಸಾಕನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಏಸಾವ, ಯಾಕೋಬರು ಅವನನು್ನ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.

ಏಸಾವನ ವಂಶಸ್ಥರು

ಎದೋಮ್ ಎಂಬ ಏಸಾವನ ವಂಶಾವಳಿ ಇದು:
2 ಏಸಾವನು ಕಾನಾನ್ಯರ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ

ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ,
ಹಿತಿ್ತಯನಾದ ಏಲೋನನ ಮಗಳಾಗಿದ್ದ ಆದಾ, ಹಿವಿ್ವಯನಾದ
ಸಿಬಿಯೋನನ ಮಗಳಾದ ಅನಾಹಳ ಮಗಳು
ಒಹೊಲೀಬಾಮಳನು್ನ, 3 ಮತು್ತ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನ ಮಗಳೂ
ನೆಬಾಯೋತನ ತಂಗಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಬಾಸೆಮತ್ ಇವರನು್ನ
ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದನು.

4 ಆದಾಳು ಏಸಾವನಿಗೆ ಎಲೀಫಜನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಬಾಸೆಮತಳು
ರೆಗೂವೇಲನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 5 ಒಹೊಲೀಬಾಮಳು ಯೆಗೂಷನನು್ನ
ಯಳಾಮನನೂ್ನ, ಕೋರಹನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಏಸಾವನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು ಇವರೇ.

6 ತರುವಾಯ ಏಸಾವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ, ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರನೂ್ನ, ತನಗಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ
ಪಶುಪಾ್ರಣಿಗಳ ಹಿಂಡುಗಳನೂ್ನ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದ
ಆಸಿ್ತಯೆಲ್ಲವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಯಾಕೋಬನ
ಬಳಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು. 7 ಅವರ ಸಂಪತು್ತ
ಹೆಚಿ್ಚದ್ದದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲರುವುದಕೆ್ಕ
ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಪಶುಪಾ್ರಣಿಗಳು ಬಹಳವಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಅವರು ಪ್ರವಾಸವಾಗಿದ್ದ ದೇಶವು ಅವರಿಗೆ ಸಾಲದೆ ಹೋಯಿತು. 8

ಹೀಗೆ ಏಸಾವನು ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. ಏಸಾವನೆಂದರೆ ಎದೋಮನು.

9 ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎದೋಮ್ಯರ
ಮೂಲಪುರುಷನಾದ ಏಸಾವನ ವಂಶದ ಚರಿತೆ್ರ:

10 ಏಸಾವನ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ:
ಎಲೀಫಜನು, ಏಸಾವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಆದಾ ಎಂಬಾಕೆಯ
ಮಗನು. ರೆಗೂವೇಲನು ಏಸಾವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಬಾಸೆಮತಳ
ಮಗನು.

11 ಎಲೀಫಜನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ತೇಮಾನ್, ಓಮಾರ್,
ಚೆಫೋ, ಗತಾಮ್, ಕೆನೆಜ್,

12 ತಿಮ್ನ ಎಂಬವಳು ಏಸಾವನ ಮಗನಾದ ಎಲೀಫಜನಿಗೆ
ಉಪಪತಿ್ನಯಾಗಿದು್ದ ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ ಅಮಾಲೇಕನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
ಇವರೇ ಏಸಾವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಆದಾ ಎಂಬಾಕೆಯ ಮಕ್ಕಳು.

13 ರೆಗೂವೇಲನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ನಹತ್, ಜೆರಹ, ಶಮಾ್ಮ
ಮಿಜಾ್ಜ ಇವರು ಏಸಾವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಬಾಸೆಮತಳ ಪುತ್ರರು.

14 ಏಸಾವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸಿಬಿಯೋನನ ಮಗಳಾದ
ಅನಾಹನ ಮಗಳಾದ ಒಹೊಲೀಬಾಮಳ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ:
ಯೆಗೂಷ್ ವಂಶಸ್ಥರನು್ನ, ಯಳಾಮ ಕೋರಹ ಇವರನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.

15 ಏಸಾವನ ಪುತ್ರರ ಮುಖಂಡರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಏಸಾವನ
ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಾದ ಎಲೀಫಜನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರು ಯಾರೆಂದರೆ:
ತೇಮಾನ್, ಓಮಾರ್, ಚೆಫೋ, ಕೆನೆಜ್, 16 ಕೋರಹ, ಗತಾಮ್,
ಅಮಾಲೇಕ್, ಇವರೇ, ಈ ಕುಲಪತಿಗಳು ಎದೋಮ್ಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ
ಎಲೀಫಜನಿಂದ ಬಂದವರು. ಇವರು ಆದಾಳ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು.

17 ಏಸಾವನ ಮಗನಾದ ರೆಗೂವೇಲನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದವರು
ಯಾರೆಂದರೆ: ನಹತ್, ಜೆರಹ, ಶಮಾ್ಮ, ಮಿಜಾ್ಜ ಎಂಬ
ಕುಲನಾಯಕರು ಹುಟಿ್ಟದರು. ಇವರು ಎದೋಮ್ಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಏಸಾವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಬಾಸೆಮತಳಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು.

18 ಏಸಾವನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದ ಒಹೊಲೀಬಾಮಳ ಮಗಳಾದ
ಅನಾಳ ಸಂತಾನದ ಕುಲನಾಯಕರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಯೆಗೂಷ್,
ಯಳಾಮ, ಮತು್ತ ಕೋರಹ. ಇವರೇ ಅನಾಹನ ಮಗಳೂ ಏಸಾವನ
ಹೆಂಡತಿಯೂ ಆಗಿದ ಒಹೊಲೀಬಾಮಳ ಸಂತಾನದವರು. 19

ಎದೋಮನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಏಸಾವನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಕುಲಗಳಿಗೆ
ಇವರೇ ಮುಖಂಡರು.

20 ಆ ಸೀಮೆಯ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳು ಹೋರಿಯನಾದ
ಸೇಯೀರಿನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರು. ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಲೋಟಾನ್,
ಶೋಬಾಲ್, ಸಿಬೆಯೋನ್, ಅನಾಹ, 21 ದೀಶೋನ್, ಏಚೆರ್,
ದೀಶಾನ್ ಇವರು ಎದೋಮ್ಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೇಯೀರನ
ಸಂತತಿಯವರಾದ ಹೋರಿಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಮುಖಂಡರು.

22 ಲೋಟಾನನ ಮಕ್ಕಳು: ಹೋರಿ, ಹೇಮಾಮ್, ಲೋಟಾನನ
ತಂಗಿ ತಿಮಾ್ನ.

23 ಶೋಬಾಲನ ಮಕ್ಕಳು: ಅಲಾ್ವನ್, ಮಾನಹತ್, ಗೇಬಾಲ್,
ಶೆಫೋ ಮತು್ತ ಓನಾಮ್.

24 ಸಿಬೆಯೋನನ ಮಕ್ಕಳು: ಅಯಾ್ಯ ಮತು್ತ ಅನಾಹ ಎಂಬವರು.
ಈ ಅನಾಹನೇ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಸಿಬಿಯೋನನ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ
ಮೇಯಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಕಾಡಿನಲಿ್ಲ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಒರತೆಗಳನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಂಡವನು.

ಆದಿಕಾಂಡ 35:8 28 ಆದಿಕಾಂಡ 36:24



37

25 ಅನಾಹನ ಮಕ್ಕಳು: ದೀಶೋನ್ ಮತು್ತ ಅನಾಹನ ಮಗಳಾದ
ಒಹೊಲೀಬಾಮಳು.

26 ದೀಶೋನನ ಮಕ್ಕಳು: ಹೆಮಾ್ದನ್, ಎಷಾ್ಬನ್, ಇತಾ್ರನ್,
ಕೆರಾನ್.

27 ಏಚೆರನ ಮಕ್ಕಳು: ಬಿಲಾ್ಹನ್, ಜಾವಾನ್, ಅಕಾನ್.
28 ದೀಶಾನನ ಮಕ್ಕಳು: ಊಚ್ ಮತು್ತ ಅರಾನ್.
29 ಹೋರಿಯರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಮುಖಂಡರು: ಲೋಟಾನ್,

ಶೋಬಾಲ್, ಸಿಬೆಯೋನ್, ಅನಾಹ 30 ದೀಶೋನ್, ಏಚೆರ್,
ದೀಶಾನ್ ಇವರೇ. ಇವರು ಹೋರಿಯರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರಾಗಿ
ಸೇಯೀರ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಅಧಿಪತ್ಯ ನಡಿಸಿದ ಮುಖಂಡರು.

31 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಅರಸರು ಆಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು
ಎದೋಮ್ಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಅರಸರ ಚರಿತೆ್ರ:

32 ಬೆಯೋರನ ಮಗನಾದ ಬೆಲಗನು ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ಆಳಿದನು.
ಅವನ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸರು ದಿನಾ್ಹಬಾ.

33 ಬೆಲಗನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಬೊಚ್ರದವನಾದ ಜೆರಹನ ಮಗನಾಗಿದ್ದ
ಯೋಬಾಬನು ಅಧಿಪತ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದನು.

34 ಯೋಬಾಬನು ಸತ್ತ ನಂತರ ತೇಮಾನೀಯರ ಹುಷಾಮನು
ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಆಳಿದನು.

35 ಹುಷಾಮನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಮೋವಾಬ್ಯರ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ
ಮಿದಾ್ಯನರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಬೆದದನ ಮಗನಾದ ಹದದನು
ಅರಸನಾದನು. ಅವನ ರಾಜಧಾನಿಯ ಹೆಸರು ಅವೀತ್.

36 ಹದದನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಮಸೆ್ರೕಕದವನಾದ ಸಮಾ್ಲಹನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ
ಬಂದನು.

37 ಸಮಾ್ಲಹನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನದಿ ತೀರದಲಿ್ಲರುವ
ರೆಹೋಬೋತೂರಿನ ಸೌಲನು ಅರಸನಾದನು.

38 ಸೌಲನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಅಕೊ್ಬೕರನ ಮಗನಾದ ಬಾಳಾ್ಹನಾನನು
ಅರಸನಾದನು. 39 ಅಕೊ್ಬೕರನ ಮಗನಾದ ಬಾಳಾ್ಹನಾನನು ಸತ್ತ
ಮೇಲೆ ಹದರನು ಅರಸನಾದನು. ಅವನ ರಾಜಧಾನಿಯ ಹೆಸರು
ಪಾಗು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಮಹೇಟಬೇಲ್; ಆಕೆಯು
ಮೇಜಾಹಾಬನ ಮಗಳಾದ ಮಟೆ್ರೕದಳ ಮಗಳು.

40 ಸ್ಥಳ, ಕುಲ, ಹೆಸರುಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಏಸಾವನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ
ಕುಲಪತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ: ತಿಮ್ನ, ಅಲಾ್ವ, ಯೆತೇತ,
41 ಒಹೋಲಿಬಾಮ, ಏಲಾ, ಪೀನೋನ್, 42 ಕೆನೆಜ್, ತೇಮಾನ್,
ಮಿಪಾ್ಚರ್ 43 ಮಗಿ್ದೕಯೇಲ್ ಗೀರಾಮ್ ಇವರೇ ತಮ್ಮ ದೇಶದ
ನಿವಾಸ ಸ್ಥಳಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎದೋಮ್ಯರ ಮುಖಂಡರು. ಈ
ಎದೋಮ್ಯರ ಮೂಲ ಪುರುಷನೇ ಏಸಾವನು.

ಯೋಸೇಫನ ಚರಿತೆ್ರ

ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಮಾರಿದು್ದ

ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಪ್ರವಾಸವಾಗಿದ್ದ
ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು.

2 ಇದು ಯಾಕೋಬನ ವಂಶದವರ ಚರಿತೆ್ರ:
ಯೋಸೇಫನು ಹದಿನೇಳು ವಷರ್ದವನಾಗಿದಾ್ದಗ ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಂಡತಿಯರಾದ ಬಿಲಾ್ಹ ಮತು್ತ
ಜಿಲಾ್ಪರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಆಡು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವರು ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ತಂದೆಗೆ
ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

3 ಯೋಸೇಫನು ಇಸಾ್ರಯೇಲನಿಗೆ ಮುಪಿ್ಪನಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದವನಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು, ಅಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ
ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಹೊಲಿಸಿ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. 4 ಅವನ
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಎಲಾ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತಲೂ
ಇವನನೆ್ನೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಯೋಸೇಫನನು್ನ
ಹಗೆಮಾಡಿ ಅವನೊಡನೆ ಸೆ್ನೕಹಭಾವದಿಂದ ಮಾತನಾಡಲಾರದೆ
ಹೋದರು.

5 ಒಂದು ದಿನ ಯೋಸೇಫನು ಕನಸು ಕಂಡು ಅದನು್ನ ತನ್ನ
ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರು. 6 ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಾನು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಕಂಡದ್ದನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ದಯವಿಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ. 7 ಆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ನಾವು
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಸಿವುಡುಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟತಾ್ತ ಇದೆ್ದವು. ಆಗ ನನ್ನ ಸಿವುಡು
ಎದು್ದ ನಿಂತಿತು. ನಿಮ್ಮ ಸಿವುಡುಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ಬಂದು ನನ್ನ ಸಿವುಡಿಗೆ
ಅಡ್ಡಬಿದ್ದದ್ದನು್ನ ಕಂಡೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ನಿಜವಾಗಿ
ನಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವಿಯಾ? ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ
ಮಾಡುವಿಯಾ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನ ಕನಸುಗಳಿಗಾಗಿಯೂ,

ಅದನು್ನ ಅವನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿಯು ಮತ್ತಷು್ಟ ಅವನನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರು.

9 ಅವನು ಇನೊ್ನಂದು ಕನಸನು್ನ ಕಂಡನು. ಅದನು್ನ ತನ್ನ
ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಇನೊ್ನಂದು ಕನಸು
ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದರಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರರೂ, ಹನೊ್ನಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳೂ
ನನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದವು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಅವನು ಈ ಕನಸನು್ನ ತನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಮತು್ತ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೂ
ತಿಳಿಸಿದಾಗ ತಂದೆಯು ಅವನಿಗೆ, ≪ಇದು ಎಂಥಾ ಕನಸು ನೀನು
ಕಂಡದು್ದ? ನಾನೂ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯೂ, ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ ನಿನ್ನ
ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆವೋ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಗದರಿಸಿದನು. 11 ಹೀಗೆ ಯೋಸೇಫನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅವನ ಮೇಲೆ
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅವನ ತಂದೆಯು ಅವನ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡನು.

12 ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ತಂದೆಯ ಆಡುಕುರಿ ಹಿಂಡುಗಳನು್ನ
ಮೇಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಹೋದರು. 13 ಇಸಾ್ರಯೇಲನು
ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲ ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ
ಮೇಯಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರಲಾ್ಲ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ಹೋಗು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ≪ಆಗಲಿ,
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದನು.

14 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ
ಅಣ್ಣಂದಿರ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮವನೂ್ನ, ಆಡುಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡಿನ ಯೋಗ
ಕ್ಷೇಮವನೂ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾ≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟು್ಟ,
ಅವನನು್ನ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲು ಯೋಸೇಫನು
ಹೊರಟನು. 15 ಅವನು ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಅಡವಿಯೊಳಗೆ
ತಿರುಗಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು, ≪ಏನು
ಹುಡುಕುತಿ್ತೕ?≫ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ

16 ಅವನು, ≪ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರನು್ನ ಹುಡುಕುತಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ. ಅವರು
ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಮೇಯಿಸುತಾ್ತರೆ ದಯವಿಟು್ಟ ಹೇಳು≫
ಎಂದನು.

17 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಮನುಷ್ಯನು, ≪ಅವರು ಇಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಟುಹೋದರು. ಅವರು ನಾವು ದೋತಾನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ
ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನು್ನ ನಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆನು≫
ಎಂದು ಹೇಳಲು ಯೋಸೇಫನು ಅವರನು್ನ ಹುಡುಕುತಾ್ತ ಹೋಗಿ
ದೋತಾನಿನಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಕಂಡನು. 18 ಅವರು ಅವನನು್ನ
ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿ ಅವನು ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಷ್ಟರೊಳಗೆ
ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

19 ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, ≪ಅಗೋ ಆ ಕನಸುಗಾರನು
ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ ನೋಡಿರಿ 20 ಬನಿ್ನರಿ, ಈಗ ನಾವು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು
ಈ ಗುಂಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ, ಕಾಡುಮೃಗವು ಅವನನು್ನ
ತಿಂದು ಬಿಟಿ್ಟತೆಂದು ಹೇಳೋಣ. ಆಗ ಅವನ ಕನಸುಗಳು
ಏನಾಗುವವೋ? ನೋಡೋಣ≫ ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು.

21 ರೂಬೇನನು ಈ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ, ≪ನಾವು ಅವನ
ಪಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆಯಬಾರದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22

ರೂಬೇನನು ಅವನನು್ನ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ತಂದೆಗೆ ತಿರುಗಿ
ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕೆಂದು ನೆನಸಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ಇವನ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಬೇಡಿರಿ,
ಅವನನು್ನ ಈ ಕಾಡಿನಲಿ್ಲರುವ ಈ ಗುಂಡಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿರಿ, ಅವನ
ಮೇಲೆ ಕೈಹಾಕಬೇಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಅವರು
ಅವನ ಮೇಲಿದ್ದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದರು. 24 ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಆ ಗುಂಡಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಆ ಗುಂಡಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬರಿದಾಗಿತು್ತ.

25 ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಕಣು್ಣಗಳನೆ್ನತಿ್ತ ನೋಡಲಾಗಿ, ಇಷಾ್ಮಯೇಲರ ಗುಂಪು ಒಂಟೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಪರಿಮಳ ದ್ರವ್ಯ, ಸುಗಂಧ ತೈಲ, ರಕ್ತಬೋಳ, ಇವುಗಳನು್ನ
ಹೇರಿಕೊಂಡು ಗಿಲಾ್ಯದಿನಿಂದ ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುತಾ್ತ
ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು.

26 ಆಗ ಯೆಹೂದನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ, ≪ನಾವು ನಮ್ಮ
ತಮ್ಮನನು್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿ ಅವನ ರಕ್ತವನು್ನ ಮರೆಮಾಡಿದರೆ
ಲಾಭವೇನು? 27 ಬನಿ್ನರಿ, ಅವನನು್ನ ಆ ಇಷಾ್ಮಯೇಲ್ಯರಿಗೆ
ಮಾರಿಬಿಡೋಣ. ನಾವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೈಹಾಕಬಾರದು. ಅವನು
ನಮ್ಮ ಒಡಹುಟಿ್ಟದ ತಮ್ಮನಲ್ಲವೇ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಮಾತಿಗೆ
ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಒಪಿ್ಪದರು.

28 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರಾದ ವತರ್ಕರು ಹಾದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅವರು ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಗುಂಡಿಯೊಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಎತಿ್ತ ಆ
ಇಷಾ್ಮಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವನನು್ನ
ಮಾರಿದರು. ಅವರು ಅವನನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು.
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29 ರೂಬೇನನು ತಿರುಗಿ ಆ ಗುಂಡಿಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅದರಲಿ್ಲ
ಯೋಸೇಫನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡನು. 30 ಅವನು ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
≪ಅಯೊ್ಯೕ, ಹುಡುಗನು ಇಲ್ಲವಲಾ್ಲ, ನಾನೆಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಲಿ?≫
ಎಂದು ಗೋಳಾಡಿದನು.

31 ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಅದರ
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಯೋಸೇಫನ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಅದಿ್ದ, 32 ಆ ಬಣ್ಣದ
ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ತಂದು, ≪ಇದು ನಮಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕತು. ಇದು ನಿನ್ನ ಮಗನ ಅಂಗಿಯೋ ಏನೋ ದಯವಿಟು್ಟ
ನೋಡು≫ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.

33 ಯಾಕೋಬನು ಅದರ ಗುರುತು ಹಿಡಿದು, ≪ಈ ಅಂಗಿ ನನ್ನ
ಮಗನದೇ ಹೌದು, ಕಾಡುಮೃಗವು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ತಿಂದು
ಬಿಟಿ್ಟದೆ. ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ಸೀಳಿಹಾಕಿರಬೇಕು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

34 ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ನಡುವಿಗೆ
ಗೋಣಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಬಹು
ದಿನಗಳವರೆಗೂ ದುಃಖಪಟ್ಟನು. 35 ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ದುಃಖ ಶಮನಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದಾ್ದಗೂ್ಯ ಅವನು ಸಮಾಧಾನ ಆದರಣೆ ಹೊಂದಲಾರದೇ,
≪ನಾನು ಹೀಗೆ ದುಃಖಪಡುತಾ್ತ ನನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಿ
ಸೇರುವೆನು≫ ಎಂದನು. ಹೀಗೆ ತಂದೆಯು ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ
ದುಃಖಿಸಿದನು.

36 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರು ಯೋಸೇಫನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಫರೋಹನ ಉದೊ್ಯೕಗಸ್ಥನಾದ
ಪೋಟೀಫರನಿಗೆ ಮಾರಿದರು. ಇವನು ಅರಸನ ಮೈಗಾವಲಿನವರ
ದಳಪತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದನು.

ಯೆಹೂದನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳು

ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಗಟಾ್ಟ ಇಳಿದು ಅದುಲಾ್ಲಮಿನ ಊರಿನವನಾದ
ಹೀರಾ ಎಂಬುವವನ ಹತಿ್ತರ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು. 2 ಅಲಿ್ಲ

ಯೆಹೂದನು ಕಾನಾನ್ಯನಾದ ಶೂಗನ ಮಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಅವಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು 3 ಅವಳು ಬಸುರಾಗಿ ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ
ಹೆತ್ತಳು ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದನು ≪ಏರ್≫ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 4

ಅವಳು ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ಬಸುರಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತಾ್ತಗ
ಅದಕೆ್ಕ ≪ಓನಾನ್≫ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. 5 ಅವಳು ಪುನಃ
ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಅದಕೆ್ಕ ≪ಶೇಲಹ≫
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಅವಳು ಆ ಮಗುವನು್ನ ಹೆತಾ್ತಗ ಯೆಹೂದನು
ಕಜೀಬೂರಿನಲಿ್ಲದ್ದನು. 6 ಯೆಹೂದನು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನಾದ
ಏರನಿಗೆ ≪ತಾಮಾರ್≫ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣನು್ನ ತಂದು ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಸಿದನು. 7 ಆದರೆ ಯೆಹೂದನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಾದ ಏರನು
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ಅವನನು್ನ ಸಾಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. 8 ಬಳಿಕ ಯೆಹೂದನು
ಓನಾನನಿಗೆ, ≪ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೈದುನ ಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದು ನಿನ್ನ
ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಂತತಿಯನು್ನ ಉಂಟು ಮಾಡು≫ ಎಂದನು. 9 ಆದರೆ
ಓನಾನನು ಈ ರೀತಿ ಆಗುವ ಸಂತಾನವು ತನ್ನದಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ತಿಳಿದು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಂತತಿಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಬಾರದೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ತನ್ನ
ಅತಿ್ತಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಗಮಿಸುವಾಗೆಲಾ್ಲ ಅವಳು ಗಭರ್ಧರಿಸದಂತೆ
ತನ್ನ ವೀಯರ್ವನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುತಿದ್ದನು. 10 ಈ ನಡತೆ
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಾ್ದಗಿದು್ದದರಿಂದ ಆತನು ಅವನನೂ್ನ
ಸಾಯಿಸಿದನು. 11 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೂದನು ಒಂದು ವೇಳೆ
ಶೇಲಹನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಂತೆಯೇ ಸತಾ್ತನೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ತನ್ನ
ಸೊಸೆಯಾದ ತಾಮಾರಳಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಶೇಲಹನು
ಪಾ್ರಯಸ್ಥನಾಗುವ ತನಕ ನೀನು ವಿಧವೆಯಾಗಿದು್ದ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮನೆಯಲಿ್ಲರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವಳು ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ವಾಸಮಾಡಿದಳು. 12 ಬಹಳ ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ
ಯೆಹೂದನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದ ಶೂಗನ ಮಗಳು ತೀರಿಕೊಂಡಳು.
ಯೆಹೂದನು ತನಗೆ ದುಃಖಶಮನವಾದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣ
ಕತ್ತರಿಸುವವರ ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಾದ ಹೀರಾ ಎಂಬ
ಅದುಲಾ್ಲಮ್ಯನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಗಟಾ್ಟ ಹತಿ್ತ ತಿಮಾ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋದನು.
13 ಆಗ ತಾಮಾರಳಿಗೆ, ≪ಮಾವನು ತನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣೕ
ಕತ್ತರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತಿಮಾ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು
ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು 14 ಆಗ ಆಕೆಯು ಶೇಲಹನು ಪಾ್ರಯಸ್ಥನಾದಾಗೂ್ಯ
ನನ್ನನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡು ತನ್ನ
ವಿಧವಾ ವಸ್ತ್ರವನು್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ ಮುಸುಕನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು
ವೇಶಾ್ಯಸಿ್ತ್ರೕಯಂತೆ ಅಲಂಕೃತಳಾಗಿ ತಿಮಾ್ನ ಊರಿನ ದಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಏನಯಿಮ್ ಊರಿನ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು. 15

ಯೆಹೂದನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕಂಡಾಗ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮುಸುಕು
ಇದ್ದದರಿಂದ ಸೊಸೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ವೇಶಾ್ಯಸಿ್ತ್ರೕಯೆಂದು
ಭಾವಿಸಿದನು. 16 ಮಾಗರ್ದಿಂದ ಓರೆಯಾಗಿ ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
≪ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು≫ ಆಕೆ, ≪ನೀನು
ನನ್ನಲಿ್ಲ ಬರಬೇಕಾದರೆ, ನನಗೆ ಏನು ಕೊಡುತಿ್ತೕ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದಳು. 17 ಅವನು, ≪ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಒಂದು ಹೋತಮರಿಯನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಅಂದಾಗ ಆಕೆ, ≪ನೀನು ಆದನು್ನ ಕೊಡುವ ತನಕ
ನನ್ನಲಿ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒತೆ್ತಯಿಡಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ, 18

ಅವನು, ≪ಏನು ಒತೆ್ತೕ ಇಡಲಿ≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ಆಕೆಯು
≪ನಿನ್ನ ಮುದೆ್ರ, ನಿನ್ನ ದಾರ, ನಿನ್ನ ಕೈಕೋಲು ಈ ಮೂರನು್ನ
ಒತೆ್ತಯಾಗಿ ಇಡು≫ ಅಂದಳು. ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಲು ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ ಗಭಿರ್ಣಿಯಾದಳು.
19 ತರುವಾಯ ಆಕೆ ತಾನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮುಸುಕನು್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ
ತಿರುಗಿ ವಿಧವೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಉಟು್ಟಕೊಂಡಳು. 20 ಯೆಹೂದನು
ತಾನು ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಒತೆ್ತಯನು್ನ ಆ ಹೆಂಗಸಿನ ಕೈಯಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕಸ್ಕರ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಾದ ಅದುಲಾ್ಲಮ್ಯನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹೋತಮರಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ
ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 21 ಅವನು ಅವಳ ಊರಿನವರನು್ನ, ≪ಏನಯಿಮಿನ
ದಾರಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವೇಶಾ್ಯಸಿ್ತ್ರೕ ಎಲಿ್ಲರುವಳು≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಅವರು, ≪ಇಲಿ್ಲ ಯಾವ ವೇಶಾ್ಯಸಿ್ತ್ರೕಯೂ ಇಲ್ಲ≫
ಎಂದರು. 22 ಅವನು ಯೆಹೂದನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು,
≪ನಾನು ಅವಳನು್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಆ
ಊರಿನವರು ಅಲಿ್ಲ ಯಾವ ವೇಶಾ್ಯಸಿ್ತ್ರೕಯೂ ಇಲ್ಲವೆಂದರು≫
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. 23 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದನು, ≪ನಾವು
ಅಪಹಾಸ್ಯಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗದ ಹಾಗೆ ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವಳೇ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿ. ನಾನಂತೂ ಹೋತಮರಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟೆ್ಟನು.
ಅವಳು ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದನು.

24 ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೂದನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ
ಸೊಸೆಯಾದ ತಾಮಾರಳು ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ ಬಸುರಾಗಿದಾ್ದಳೆ≫
ಎಂಬ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಯೆಹೂದನು,
≪ಆಕೆಯನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರತನಿ್ನರಿ, ಆಕೆಯನು್ನ ಸುಡಬೇಕು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25 ಆಕೆಯನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ತಂದಾಗ, ಆಕೆಯು
ತನ್ನ ಮಾವನಿಗೆ, ≪ಈ ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ಇವು ಯಾವ
ಮನುಷ್ಯನದೋ, ಅವನಿಂದಲೇ ನಾನು ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಮುದೆ್ರ, ದಾರ, ಕೋಲು ಇವುಗಳ ಗುರುತನು್ನ ತಿಳಿಯಬಹುದು≫
ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು. 26 ಯೆಹೂದನು ಅವುಗಳ ಗುರುತನು್ನ
ತಿಳಿದು, ≪ನಾನು, ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಶೇಲಹನನು್ನ ಆಕೆಗೆ ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಆಕೆಯು ನನಗಿಂತಲೂ
ನೀತಿವಂತಳು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಪುನಃ ಆಕೆಯ
ಸಹವಾಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

27 ತಾಮಾರಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಆಕೆಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ
ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. 28 ಆಕೆಯು ಹೆರುವಾಗ
ಒಂದು ಮಗುವು ಮುಂದಕೆ್ಕ ಕೈಚಾಚಲು ಸೂಲಗಿತಿ್ತಯು, ≪ಇದು
ಮೊದಲು ಹೊರಗೆ ಬಂದದು್ದ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದರ ಕೈಗೆ ಕೆಂಪು
ದಾರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದಳು. 29 ಅದು ಕೈಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆಯಲು,
ಅದರೊಡನೆ ಇದ್ದ ಮತೊ್ತಂದು ಶಿಶುವು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು.
ಸೂಲಗಿತಿ್ತಯು ಇದನು್ನ ಕಂಡು, ≪ನೀನು ಛೇದಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದೆಯಾ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅದಕೆ್ಕ ≪ಪೆರೆಚ್≫ ಎಂದು
ಹೆಸರಾಯಿತು. 30 ತರುವಾಯ ಕೈಗೆ ಕೆಂಪು ನೂಲು ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡ
ಶಿಶುವು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು. ಅದಕೆ್ಕ ≪ಜೆರಹ≫ ಎಂದು
ಹೆಸರಾಯಿತು.

ಯೋಸೇಫನ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕತೆ

ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ
ಇಷಾ್ಮಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ
ಐಗುಪ್ತ್ಯನು ಅವನನು್ನ ಅವರಿಂದ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಇವನು ಫರೋಹನ ಉದೊ್ಯೕಗಸ್ಥನು, ಐಗುಪ್ತರ
ದಂಡಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಆಗಿದ್ದ ಪೋಟೀಫರನು ಎಂಬುವನಾಗಿದ್ದನು.
2 ಯೆಹೋವನು ಯೋಸೇಫನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವನು
ಕೃತಾಥರ್ನಾದನು. ಐಗುಪ್ತನಾದ ತನ್ನ ದಣಿಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ
ಯೋಸೇಫನು ಸೇವಕನಾದನು. 3 ಯೆಹೋವನು ಯೋಸೇಫನ
ಸಂಡಗವಿದು್ದ ಅವನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಫಲವಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡುತಾ್ತನೆಂದು ಅವನ ದಣಿಯು ತಿಳಿದನು. 4 ಆದುದರಿಂದ
ಅವನ ದಣಿಯು ಯೋಸೇಫನ ಮೇಲೆ ದಯೆ ಇಟು್ಟ, ಅವನನು್ನ
ಸ್ವಂತ ಸೇವಕನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದಣಿಯು
ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಪಾರುಪತ್ಯವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ತನ್ನ
ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವನ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. 5 ಅವನು
ಯೋಸೇಫನನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆಯೂ, ಆಸಿ್ತಯ ಮೇಲೆಯೂ
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ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನನಾ್ನಗಿ ಇಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಯೋಸೇಫನ
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆ ಐಗುಪ್ತನ ಮನೆಯನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ತಂದನು.
ಮನೆಯಲಾ್ಲಗಲಿ, ಹೊಲದಲಾ್ಲಗಲಿ ಅವನಿಗಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲದರ ಮೇಲೆ
ಯೆಹೋವನ ಆಶೀವಾರ್ದವುಂಟಾಯಿತು.

6 ಅವನು ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಯೋಸೇಫನ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.
ಇವನು ತನ್ನ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದದರಿಂದ ತಾನು ತಿನು್ನವ ಆಹಾರ
ಒಂದನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲೂ್ಲ ಚಿಂತಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಯೋಸೇಫನು ರೂಪವಂತನೂ, ಸುಂದರನೂ ಆಗಿದ್ದನು. 7

ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಯೋಸೇಫನ ದಣಿಯ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನನು್ನ
ಮೋಹಿಸಿ ≪ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಸಂಗಮಿಸಲು ಬಾ≫ಎಂದಳು.

8 ಆದರೆ ಅವನು ಒಪ್ಪದೆ, ≪ನನ್ನ ದಣಿಯು ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿರುವುದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇಲಿ್ಲ ಇರುವುದರಿಂದ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಯಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಚಿಂತಿಸದೇ ಇದಾ್ದನೆ.
9 ಈ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನನಗಿಂತ ಯಾರೂ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ. ನೀನು ಅವನ
ಧಮರ್ಪತಿ್ನಯಾದುದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಅಧೀನ
ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ನಾನು ಇಂಥಾ ಮಹಾ ದುಷ್ಟ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪಾಪ
ಮಾಡಲಿ?≫ ಎಂದು ತನ್ನ ದಣಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದನು.
10 ಅವಳು ಯೋಸೇಫನ ಸಂಗಡ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಈ ಮಾತನು್ನ
ಆಡಿದಾ್ದಗೂ್ಯ ಅವನು ಅದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಆಕೆಯನು್ನ
ಮೋಹಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ, ಆಕೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವುದಕಾ್ಕಗಲೀ
ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ.

11 ಹೀಗಿರಲು ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ
ಬಂದಾಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾವ ಸೇವಕರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 12 ಆಕೆ
ಅವನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು,≪ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸಂಗಮಿಸಲು
ಬಾ≫ ಎಂದು ಕರೆಯಲು, ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಆಕೆಯ
ಕೈಯಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಓಡಿಹೋದನು.

13 ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಅವಳ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದನು್ನ ಆಕೆಯು ನೋಡಿ, 14 ಮನೆಯ
ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ,≪ನೋಡಿರಿ, ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು
ಒಬ್ಬ ಇಬಿ್ರಯನನು್ನ ನಮೊ್ಮಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಅವಮಾನಕೆ್ಕ
ಗುರಿಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಮಾನಭಂಗಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ
ಹತಿ್ತರ ಬಂದನು. ನಾನು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡೆನು. 15 ನಾನು
ಕೂಗುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ
ಬಿಟು್ಟ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋದನು≫ ಎಂದಳು.

16 ತನ್ನ ಯಜಮಾನನು ಮನೆಗೆ ಬರುವ ತನಕ ಆಕೆಯು ಆ
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದಳು. 17

ಯಜಮಾನನು ಬಂದಾಗ ಆಕೆಯು ಅದೇ ಮಾತನು್ನ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ,
≪ನೀನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಆ ಇಬಿ್ರಯ ಸೇವಕನು ನನ್ನನು್ನ
ಮಾನಭಂಗಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 18 ನಾನು
ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋದನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

19 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಮಾಡಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಯೋಸೇಫನ ದಣಿಯು ಕೇಳಿದಾಗ
ಬಹಳ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡನು. 20 ಆಗ ಯೋಸೇಫನ ದಣಿಯು ಅವನನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಅರಸನ ಕೈದಿಗಳನಿ್ನಡುವ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಸಿದನು.
ಅಲಿ್ಲ ಯೋಸೇಫನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕಾಯಿತು.

21 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಯೋಸೇಫನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದ ಅವನ
ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯನಿ್ನಟು್ಟ ಸೆರೆಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಿಂದ ದಯೆ
ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. 22 ಸೆರೆಮನೆಯ ಯಜಮಾನನು
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಯೋಸೇಫನ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಅವನನು್ನ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಯೋಸೇಫನೇ ಮಾಡಿಸುತಿ್ತದನು. 23 ಯೆಹೋವನು
ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದ ಅವನು ನಡಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ
ಸಫಲಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದ್ದ ಯಾವ ವಿಷಯದ
ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಸೆರೆಮನೆಯ ಯಜಮಾನನು ಯೋಚಿಸದೆ
ನಿಶಿ್ಚಂತನಾಗಿದ್ದನು.

ಯೋಸೇಫನು ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದು್ದ

ಈ ಸಂಗತಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಅರಸನಾದ
ಫರೋಹನಿಗೆ ಪಾನಗಳನು್ನ ಕೊಡುವವನೂ,
ಆಹಾರಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವವನೂ ತಮ್ಮ ಅರಸನಿಗೆ

ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರು. 2 ಫರೋಹನು ಆ ಇಬ್ಬರು
ಉದೊ್ಯೕಗಸ್ಥರ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಪಾನದಾಯಕರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ
ಮೇಲೆಯೂ ಅಡಿಗೆ ಭಟರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಮೇಲೆಯೂ
ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡು, 3 ಅವರನು್ನ ಮೈಗಾವಲಿನವರ ಅಧಿಪತಿಯ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾವಲಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. ಅದು ಯೋಸೇಫನು
ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಸೆರೆಮನೆಯಾಗಿತು್ತ 4 ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯು

ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಅವರ ಉಪಚಾರಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಯೋಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವನಾದನು. ಹೀಗೆ ಅವರು
ಕೆಲವು ಕಾಲ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು.

5 ಐಗುಪ್ತ ಅರಸನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಸಿದ್ದ ಪಾನದಾಯಕನಿಗೂ,
ಅಡಿಗೆ ಭಟನಿಗೂ, ಒಂದೇ ರಾತಿ್ರ ಕನಸುಬಿತು್ತ. ಅವರವರ ಕನಸಿಗೆ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಥರ್ವಿತು್ತ.

6 ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಯೋಸೇಫನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಬಹು
ಚಿಂತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರು. 7 ಅದನು್ನ ಅವನು ನೋಡಿ,
≪ನಿಮ್ಮ ಮುಖವು ಈ ಹೊತು್ತ ಏಕೆ ಕಳೆಗುಂದಿದೆ?≫ ಎಂದು ತನ್ನ
ದಣಿಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕಾವಲಲಿ್ಲದ್ದ ಫರೋಹನ
ಉದೊ್ಯೕಗಸ್ಥರನು್ನ ಕೇಳಿದನು.

8 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಮಗೆ ಕನಸುಬಿತು್ತ. ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ
ಹೇಳುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಯೋಸೇಫನು
ಅವರಿಗೆ, ≪ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವು ದೇವರಿಂದ ದೊರಕಬಹುದಲ್ಲವೇ?
ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಆಗ ಪಾನದಾಯಕರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, ≪ನನ್ನ
ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯನು್ನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಂಡೆನು. 10

ಅದಕೆ್ಕ ಮೂರು ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯ ಕೊಂಬೆಗಳಿದ್ದವು. ಅದು
ಚಿಗುರುತ್ತಲೇ ಹೂವುಗಳನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟತು; ಆ ಹೂವುಗಳು
ಗೊಂಚಲುಗಳಾಗಿ ಹಣಾ್ಣದವು. 11 ಫರೋಹನ ಪಾನಪಾತೆ್ರಯು
ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದದರಿಂದ ನಾನು ಆ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ಗೊಂಚಲುಗಳನು್ನ
ಕೊಯು್ದ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಹಿಂಡಿ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ಫರೋಹನ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ಯೋಸೇಫನು, ≪ಆ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವೇನೆಂದರೆ, ಆ
ಮೂರು ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯ ಕೊಂಬೆಗಳೇ ಮೂರು ದಿನಗಳು. 13 ಈ
ಹೊತಿ್ತಗೆ ಇನು್ನ ಮೂರು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಫರೋಹನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತ, ನಿನ್ನ ಉದೊ್ಯೕಗಕೆ್ಕ ಪುನಃ ನಿನ್ನನು್ನ ನೇಮಿಸುವನು.
ನೀನು ಮೊದಲು ಫರೋಹನ ಪಾನದಾಯಕನಾಗಿದು್ದ ಅವನ ಕೈಗೆ
ಪಾನಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸುತಿ್ತದ್ದಂತೆಯೇ ಮುಂದೆಯೂ ಒಪಿ್ಪಸುವಿ.
14 ಆದರೆ ನೀನು ಸುಖದಿಂದಿರುವಾಗ ನನ್ನನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿ ಫರೋಹನಿಗೆ ನನ್ನ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ಈ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಬೇಕು. 15

ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇಬಿ್ರಯ ದೇಶದವನು. ಕೆಲವರು ನನ್ನನು್ನ ಕದು್ದ ಈ
ದೇಶಕೆ್ಕ ತಂದರು. ಇಲಿ್ಲಯೂ ನಾನು ಯಾವ ತಪು್ಪ ಮಾಡದೆ
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವೆನು≫ ಅಂದನು.

16 ಅವನು ಹೇಳಿದ ಅಥರ್ವು ಶುಭಕರವಾದದೆ್ದಂದು
ಅಡಿಗೆಭಟ್ಟರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ತಿಳಿದು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, ನಾನೂ ಕಂಡ
ಕನಸನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಕೇಳು,≪ನನಗೆ ಬಿದ್ದ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಸೊಗಸಾದ
ರೊಟಿ್ಟ ಪದಾಥರ್ಗಳು ತುಂಬಿದ್ದ ಮೂರು ಪುಟಿ್ಟಗಳು ನನ್ನ ತಲೆಯ
ಮೇಲಿದ್ದವು. 17 ಮೇಲಿನ ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಫರೋಹನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲಾ್ಲ
ವಿಧವಾದ ರೊಟಿ್ಟ ಪದಾಥರ್ಗಳು ಇದ್ದವು. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು
ಅವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಪುಟಿ್ಟಯೊಳಗಿಂದಲೇ
ತಿಂದುಹಾಕಿದವು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಅದಕೆ್ಕ ಯೋಸೇಫನು,≪ನಿನ್ನ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವೇನೆಂದರೆ, ಆ
ಮೂರು ಪುಟಿ್ಟಗಳೇ ಮೂರು ದಿನಗಳು. 19 ಈ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಮೂರು
ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಫರೋಹನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ತೆಗೆಸುವನು, ನಿನ್ನನು್ನ
ಮರಕೆ್ಕ ತೂಗು ಹಾಕಿಸುವನು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮಾಂಸವನು್ನ
ತಿಂದುಬಿಡುವವು≫ ಎಂದನು.

20 ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಫರೋಹನ ಜನ್ಮ ದಿನವಾದುದರಿಂದ
ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಔತಣವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ
ಮುಖ್ಯಪಾನದಾಯಕನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮುಖ್ಯ ಅಡಿಗೆಭಟ್ಟನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ
ಸೇವಕರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 21 ಪಾನದಾಯಕರ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನು್ನ ಪುನಃ ಅವನ ಉದೊ್ಯೕಗಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿದನು. ಅವನು
ಪಾನ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ಫರೋಹನ ಕೈಗೆ ಕೊಡುವವನಾದನು. 22

ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ಅಡಿಗೆಭಟ್ಟನನು್ನ ಫರೋಹನು ಗಲಿ್ಲಗೆ ಹಾಕಿಸಿದನು.
ಹೀಗೆ ಯೋಸೇಫನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಯಿತು.

23 ಆದಾಗೂ್ಯ ಮುಖ್ಯಪಾನದಾಯಕನು ಯೋಸೇಫನನು್ನ
ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟನು.

ಫರೋಹನ ಕನಸು

ಎರಡು ವಷರ್ಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಫರೋಹನಿಗೆ
ಕನಸುಬಿತು್ತ. ಆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಅವನು ನೈಲ್ ನದಿಯ
ತೀರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. 2 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಏಳು

ಕೊಬಿ್ಬದ ಆಕಳುಗಳು ಆ ನೈಲ್ ನದಿಯೊಳಗಿಂದ ಬಂದು
ಹುಲು್ಲಗಾವಲಲಿ್ಲ ಮೇಯುತಿ್ತದ್ದವು. 3 ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ
ಅವಲಕ್ಷಣವಾದ ಹಾಗೂ ಬಡಕಲಾದ ಏಳು ಆಕಳುಗಳು ನೈಲ್
ನದಿಯೊಳಗಿಂದ ಬಂದು ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿದ ಆಕಳುಗಳ ಹತಿ್ತರ
ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ನಿಂತವು. 4 ಅವಲಕ್ಷಣವಾದ ಈ ಬಡ ಏಳು
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ಆಕಳುಗಳು ಲಕ್ಷಣವಾದ ಆ ಕೊಬಿ್ಬದ ಆಕಳುಗಳನು್ನ ತಿಂದು
ಬಿಟ್ಟವು. ಆಗ ಫರೋಹನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು.

5 ಅವನು ಮತೆ್ತ ನಿದೆ್ರಮಾಡಿದಾಗ ಮತೊ್ತಂದು ಕನಸು ಬಿತು್ತ.
ಅದೇನೆಂದರೆ, ಒಳೆ್ಳಯ ಪುಷಿ್ಟಯುಳ್ಳ ಏಳು ತೆನೆಗಳು ಒಂದೇ
ದಂಟಿನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವು. 6 ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೂಡಣ ಗಾಳಿಯಿಂದ
ಬತಿ್ತ ಒಣಗಿಹೋಗಿದ್ದ ಬೇರೆ ಏಳು ತೆನೆಗಳು ಮೊಳೆತು ಬಂದವು. 7

ಆ ಬತಿ್ತ ಹೋಗಿದ್ದ ಈ ತೆನೆಗಳು ಆ ಏಳು ಪುಷಿ್ಟಯುಳ್ಳ ತೆನೆಗಳನು್ನ
ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟವು. ಆಗ ಫರೋಹನು ಎಚ್ಚತು್ತ, ಅದನು್ನ ಕನಸೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು.

8 ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಫರೋಹನು ಮನದಲಿ್ಲ ಕಳವಳಗೊಂಡು,
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಜೋಯಿಸರನೂ್ನ, ವಿದಾ್ವಂಸರನೂ್ನ
ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕನಸನು್ನ ತಿಳಿಸಲಾಗಿ,
ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ ಬಲ್ಲವರು ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ
ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.

9 ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪಾನದಾಯಕರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಫರೋಹನಿಗೆ,
≪ಅರಸನೇ, ಈ ಹೊತು್ತ ನನ್ನ ತಪು್ಪಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 10 ಫರೋಹನು ತಮ್ಮ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ
ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ನನ್ನನೂ್ನ, ಅಡಿಗೆ ಭಟರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನೂ್ನ
ಮೈಗಾವಲಿನವರ ಅಧಿಪತಿಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾವಲಲಿ್ಲ ಇಟಾ್ಟಗ,
11 ನಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಕನಸುಬಿತು್ತ. ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನ
ಕನಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಥರ್ವಿತು್ತ. 12 ಅಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಇಬಿ್ರಯನಾದ ಒಬ್ಬ ಪಾ್ರಯಸ್ಥನಿದ್ದನು. ಅವನು ಮೈಗಾವಲಿನವರ
ಅಧಿಪತಿಯ ಸೇವಕನು. ನಾವು ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಅವುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳಿದನು. 13

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಅಥರ್ಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ
ಕಾಯರ್ವು ನಡೆಯಿತು. ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನನ್ನ ಉದೊ್ಯೕಗವು
ಪುನಃ ನನಗೆ ದೊರಕಿತು. ಅಡಿಗೆ ಭಟರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನೋ ಗಲಿ್ಲಗೆ
ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟನು≫ ಎಂದನು.

14 ಫರೋಹನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಯೋಸೇಫನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೋಸೇಫನನು
ಬೇಗನೆ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಆತನು
ಕ್ಷೌರಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಟೆ್ಟ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಫರೋಹನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಂದನು.

15 ಆಗ ಫರೋಹನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, ≪ನಾನು ಒಂದು ಕನಸನು್ನ
ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳ ಬಲ್ಲವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನೀನು ಕನಸನು್ನ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳ
ಬಲ್ಲವನೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಅದಕೆ್ಕ ಯೋಸೇಫನು, ≪ನನ್ನಲಿ್ಲ ಅಂಥ ಸಾಮಥ್ಯರ್ವೇನೂ
ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ಫರೋಹನಿಗೆ ಶುಭಕರವಾದ ಉತ್ತರವನೂ್ನ
ಕೊಡುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಆಗ ಫರೋಹನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ಕನಸಿನೊಳಗೆ
ನಾನು ನೈಲ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.≫ 18 ನೈಲ್
ನದಿಯೊಳಗಿಂದ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಏಳು ಕೊಬಿ್ಬದ ಆಕಳುಗಳು ಬಂದು
ಹುಲು್ಲಗಾವಲಲಿ್ಲ ಮೇಯುತಿ್ತದ್ದವು. 19 ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ
ಅವಲಕ್ಷಣವಾದ ಕೊಬಿ್ಬಲ್ಲದ ಬಡಕಲಾದ ಆಕಳುಗಳು ಏರಿ ಬಂದವು.
ಇಂಥ ಆಕಳುಗಳನು್ನ ನಾನು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲಯೂ
ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. 20 ಅದಲ್ಲದೆ ಅವಲಕ್ಷಣವಾದ ಆ ಬಡ ಆಕಳುಗಳು
ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿದ ಆ ಏಳು ಕೊಬಿ್ಬದ ಆಕಳುಗಳನು್ನ ತಿಂದು
ಬಿಟ್ಟವು. 21 ಇವು ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಂದ ಮೇಲೂ ಅವು ತಿಂದ ಹಾಗೆ
ತೋರಿಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವು ಮೊದಲಿದ್ದಂತೆ ಬಡವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದವು. ಆಗ
ನನಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು.

22 ≪ನನಗೆ ಬಿದ್ದ ಇನೊ್ನಂದು ಕನಸಿನೊಳಗೆ ಏಳು ಒಳೆ್ಳ
ಪುಷಿ್ಟಯುಳ್ಳ ತೆನೆಗಳು ಒಂದೇ ದಂಟಿನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟ ಬಂದವು. 23

ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೂಡಣ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬತಿ್ತ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ
ಬೇರೆ ಏಳು ತೆನೆಗಳು ಮೊಳೆತು ಬಂದವು. 24 ಬತಿ್ತ ಹೋಗಿದ್ದ
ತೆನೆಗಳು ಆ ಏಳು ಒಳೆ್ಳ ತೆನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟವು. ಈ
ಕನಸುಗಳನು್ನ ಜೋಯಿಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ಅವುಗಳ
ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ≫
ಎಂದನು.

25 ಯೋಸೇಫನು ಫರೋಹನಿಗೆ, ≪ತಾವು ಕಂಡ ಎರಡು
ಕನಸುಗಳು ಒಂದೇಯಾಗಿದೆ. ದೇವರು ತಾನು
ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದನು್ನ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದನೆ.
26 ಆ ಏಳು ಒಳೆ್ಳ ಆಕಳುಗಳು ಏಳು ವಷರ್ಗಳು ಆ ಏಳು ಒಳೆ್ಳ
ತೆನೆಗಳು ಏಳು ವಷರ್ಗಳು. ಎರಡು ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ ಒಂದೇ. 27

ಒಳೆ್ಳ ಆಕಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಅವಲಕ್ಷಣವಾದ ಬಡ ಆಕಳುಗಳೂ
ಮೂಡಣ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬತಿ್ತ ಹೋಗಿದ್ದ ಆ ಏಳು ತೆನೆಗಳೂ
ಬರವುಂಟಾಗುವ ಏಳು ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

28 ದೇವರು ತಾನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದನು್ನ ಫರೋಹನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. 29 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಬಹು ವಿಶೇಷವಾದ ಏಳು ಸುಭಿಕ್ಷ ವಷರ್ಗಳೂ ಬರುವವು. 30

ಅವುಗಳ ತರುವಾಯ ಏಳು ದುಭಿರ್ಕ್ಷ ವಷರ್ಗಳೂ ಬರುವವು. ಆಗ
ಐಗುಪ್ತದವರು ಮೊದಲಿದ್ದ ಸುಭಿಕ್ಷವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವರು. ಆ
ಬರದಿಂದ ದೇಶವು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುವುದು. 31 ಮುಂದೆ ಬರುವ
ಕ್ಷಾಮವು ಅತ್ಯಂತ ಘೋರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲಿದ್ದ
ಸಮೃದಿ್ಧಯ ಗುರುತೇ ಕಾಣಿಸದೆ ಹೋಗುವುದು. 32 ಫರೋಹನಿಗೆ
ಕನಸು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿದಿ್ದದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಇದನು್ನ ಬೇಗ ಮಾಡುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

33 ಆದುದರಿಂದ ಫರೋಹನು ವಿವೇಕಿಯೂ, ಬುದಿ್ಧವಂತನೂ
ಆಗಿರುವ ಪುರುಷನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು, ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 34

ಫರೋಹನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಸುಭಿಕ್ಷವಾದ ಏಳು
ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ದೇಶದ ಬೆಳೆಯೊಳಗೆ ಐದರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಪಾಲನು್ನ
ಕಂದಾಯವಾಗಿ ಎತಿ್ತಸಬೇಕು. 35 ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಒಳೆ್ಳಯ
ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಆಹಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ, ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಶೇಖರಿಸಿ ಫರೋಹನ ವಶದೊಳಗೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಟು್ಟ ಕಾಯಲಿ. 36

ಆ ಆಹಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾಗುವ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ಬರಗಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು
ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

37 ಆ ಮಾತು ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಸೇವಕರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳೕದಾಗಿ
ತೋರಿತು. 38 ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, ≪ಇವನಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಆತ್ಮ ಉಂಟಲಾ್ಲ. ಇಂಥ ಯೋಗ್ಯನಾದ ಪುರುಷನು ನಮಗೆ
ಸಿಕಾ್ಕನೋ?≫ ಎಂದನು.

39 ಫರೋಹನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, ≪ದೇವರು ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಸಮಾನನಾದ ಬುದಿ್ಧ, ವಿವೇಕವುಳ್ಳ
ಪುರುಷನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. 40 ನೀನೇ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಸವಾರ್ಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಿಂಹಾಸನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರುವೆನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

41 ಫರೋಹನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, ≪ನೋಡು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ
ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಅಧಿಕಾರಿಯನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿ, 42 ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಉಂಗುರವನು್ನ ತೆಗೆದು
ಯೋಸೇಫನ ಬೆರಳಿಗೆ ತೊಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ನಾರುಮಡಿಯನು್ನ
ಹೊದಿಸಿ ಅವನ ಕೊರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸರವನು್ನ ಹಾಕಿದನು. 43 ತನಗಿದ್ದ
ಎರಡನೇ ರಥದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ, ≪ಅವನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ
ಬೀಳಿರಿ≫ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಸವಾರ್ಧಿಕಾರಿಯನಾ್ನಗಿ ಇಟ್ಟನು.

44 ಅಲ್ಲದೆ ಫರೋಹನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
≪ನಾನು ಫರೋಹನು. ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಒಬ್ಬನೂ ಕೈಯನಾ್ನಗಲಿ, ಕಾಲನಾ್ನಗಲಿ ಕದಲಿಸಬಾರದು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 45 ಇದಲ್ಲದೆ ಫರೋಹನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ
≪ಸಾಫ್ನತ್ಪನೆ್ನೕಹ≫ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ತರುವಾಯ ಓನನ
ಯಾಜಕನಾದ ಪೋಟೀಫೆರನ ಮಗಳಾದ ಆಸನತ್ ಎಂಬಾಕೆಯನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆಮಾಡಿಸಿದನು. ಯೋಸೇಫನು ಐಗುಪ್ತದೇಶದ
ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿದನು.

ಏಳು ವಷರ್ ಬರಗಾಲ
46 ಯೋಸೇಫನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಅರಸನಾದ ಫರೋಹನ

ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಾಗ ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಫರೋಹನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಸಂಚಾರಮಾಡಿದನು. 47 ಸುಭಿಕ್ಷವಾದ ಏಳು ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಭೂಮಿಯು ಹೇರಳವಾಗಿ ಫಲಕೊಟಿ್ಟತು. 48 ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ
ಸುಭಿಕ್ಷವಾದ ಆ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಯೋಸೇಫನು ಕೂಡಿಸಿ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಡುವ ವ್ಯವಸೆ್ಥಮಾಡಿದನು. ಒಂದೊಂದು
ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಹೊಲಗಳ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಆಯಾ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೇ
ಶೇಖರಿಸಿದ್ದನು. 49 ಯೋಸೇಫನು ದವಸಧಾನ್ಯವನು್ನ ಸಮುದ್ರ
ತೀರದ ಮರಳಿನಂತೆ ರಾಶಿರಾಶಿಯಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ
ಮಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಅದನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಆಗದೇ ಹೋಯಿತು.

50 ಬರಗಾಲ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು
ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು. ಇವರು ಓನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಯಾಜಕನಾದ
ಪೋಟೀಫೆರನ ಮಗಳಾದ ಆಸನತ್ ಎಂಬಾಕೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದರು. 51

ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದಾಗ ಯೋಸೇಫನು, ≪ನಾನು ನನ್ನ
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ಎಲಾ್ಲ ಕಷ್ಟವನು್ನ, ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರನೂ್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವಂತೆ
ದೇವರು ಮಾಡಿದನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ≪ಮನಸೆ್ಸ≫
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 52 ಎರಡನೆಯ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದಾಗ, ≪ನನಗೆ
ಸಂಕಟ ಬಂದ ದೇಶದಲೆ್ಲೕ ದೇವರು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗನಿಗೆ
≪ಎಫಾ್ರಯಿಮ್≫ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

53 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸುಭಿಕ್ಷದ ಏಳು ವಷರ್ಗಳು ಮುಗಿದ
ತರುವಾಯ 54 ಯೋಸೇಫನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಷಾಮದ ಏಳು
ವಷರ್ಗಳು ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು. ಬರವು ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎಲಾ್ಲ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹಬಿ್ಬತು. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರವಿತು್ತ.
55 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬರ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಜೆಗಳು ಆಹಾರ ಬೇಕೆಂದು
ಫರೋಹನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಯೋಸೇಫನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ, ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿರಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

56 ಬರವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದಾಗ
ಯೋಸೇಫನು ಕಣಜಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತೆಗೆದು ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ಧಾನ್ಯವನು್ನ
ಮಾರಿದನು. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬರವು ಬಹುಘೋರವಾಗಿತು್ತ. 57

ಇದಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಬರವು ಬಹುಘೋರವಾಗಿದುದರಿಂದ
ಎಲಾ್ಲ ದೇಶದವರೂ ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ ಯೋಸೇಫನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.

ಅಣ್ಣಂದಿರು ಯೋಸೇಫನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದು್ದ

ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ದವಸಧಾನ್ಯವುಂಟೆಂದು
ಯಾಕೋಬನು ತಿಳಿದಾಗ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ≪ನೀವು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ನೋಡಿಕೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?≫ 2

≪ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ದವಸಧಾನ್ಯ ಉಂಟೆಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾವು ಸಾಯದೆ ಬದುಕುವಂತೆ ನೀವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಕಾದ
ದವಸವನು್ನ ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಯೋಸೇಫನ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಧಾನ್ಯವನು್ನ
ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ತರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 4

ಆದರೆ ಯಾಕೋಬನು ಯೋಸೇಫನ ತಮ್ಮನಾದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನನಿಗೆ
≪ಕೇಡು ಉಂಟಾದೀತೆಂದು≫ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ.

5 ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಬಂದವರಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾನಾನ್
ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಬರವಿತು್ತ.

6 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ನಡಿಸಿ ಜನರಿಗೆ
ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಮಾರುವವನು ಯೋಸೇಫನೇ ಆಗಿದ್ದನು.
ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಬಂದು ಅವನ ಮುಂದೆಯೇ
ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು. 7 ಯೋಸೇಫನು ಅವರನು್ನ ಕಂಡಾಗ ಅವರ ಗುರುತು
ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರೆಂದು ತಿಳಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯನಂತೆ
ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಠಿಣ ನುಡಿಯಿಂದ, ≪ನೀವು ಎಲಿ್ಲಂದ
ಬಂದವರು≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವರು, ≪ಧಾನ್ಯವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕಸ್ಕರ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ≫
ಎಂದರು.

8 ಅಣ್ಣಂದಿರ ಗುರುತು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅವನ
ಗುರುತು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 9 ಯೋಸೇಫನು ಅವರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತನಗೆ ಬಿದ್ದ ಕನಸುಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡನು.
ಅವರಿಗೆ ಅವನು, ≪ನೀವು ಗೂಢಚಾರರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ
ಭದ್ರತೆಯಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದವರು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, ≪ಇಲ್ಲ ಸಾ್ವಮಿ, ತಮ್ಮ ಸೇವಕರಾದ ನಾವು
ಆಹಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ.
11 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ನಾವು
ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಹೊರತು ಗೂಢಚಾರರಲ್ಲ≫ ಅಂದರು.

12 ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯಿಲ್ಲದ
ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿ್ದದೀರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, ≪ತಮ್ಮ ಸೇವಕರಾದ ನಾವು ಹನೆ್ನರಡು
ಮಂದಿ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು, ನಾವು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದವರು, ಒಬ್ಬ
ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಚಿಕ್ಕವನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ.
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದರು.

14 ಯೋಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ
ನೀವು ಗೂಢಚಾರರೇ. 15 ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ,
ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ತಮ್ಮನು ಬರಬೇಕು. ಅವನು ಬಂದ ಹೊರತು
ಫರೋಹನ ಜೀವದಾಣೆ ನೀವು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಬಾರದು.
16 ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಅವನು ಬರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ
ಇಡುತೆ್ತೕನೆ. ಹೀಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೀವು

ಸತ್ಯವಂತರೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ
ತಮ್ಮನು ಬಾರದೆ ಹೋದರೆ ಫರೋಹನ ಜೀವದಾಣೆ ನೀವು
ಗೂಢಚಾರರೇ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಅವನು,
ಮೂರು ದಿನ ಕಾವಲಿನಲಿ್ಲರಿಸಿದನು.

18 ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೋಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಾನು
ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವವನು. ನೀವು ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು
ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 19 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಮಾತ್ರ
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಮಿಕ್ಕವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಧಾನ್ಯವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. 20 ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನು್ನ
ಸತ್ಯವೆಂದು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ನೀವು
ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದನು. ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಲು
ಒಪಿ್ಪದರು.

21 ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮೊ್ಮಳಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು,
≪ನಾವು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡಿದು್ದ ಅಪರಾಧವೇ ಸರಿ. ಅವನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅವನ ಪಾ್ರಣಸಂಕಟವನು್ನ
ತಿಳಿದರೂ ಅವನ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ
ಸಂಕಟವು ನಮಗೆ ಪಾ್ರಪ್ತವಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು.

22 ಅದಕೆ್ಕ ರೂಬೇನನು, ≪ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏನೂ ಕೇಡು
ಮಾಡಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲವೆ. ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಆದುದರಿಂದ ಅವನಿಗಾದ ಪಾ್ರಣ ಹಾನಿಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಾವು
ಈಗ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ≫ ಎಂದನು. 23

ಯೋಸೇಫನು ದಿ್ವಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲ
ಅನುವಾದಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತು
ಅವನಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

24 ಯೋಸೇಫನಾದರೋ ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ
ಅತ್ತನು. ತರುವಾಯ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಅವರ
ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರೊಳಗೆ ಸಿಮೆಯೋನನನು್ನ ಹಿಡಿಸಿ ಅವರ
ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಡಿಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಸಿದನು.

25 ಆ ಮೇಲೆ ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಆಳುಗಳಿಗೆ ಆ ಮನುಷ್ಯರ
ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಧಾನ್ಯವನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನ ಚೀಲದಲಿ್ಲ
ಅವರವರು ತಂದಿದ್ದ ಹಣವನು್ನ ಅವರ ಚೀಲಗಳಲೆ್ಲೕ ಇಟು್ಟ ಅವರ
ಪ್ರಯಾಣಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ
ಮಾಡಲು ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದರು. 26 ಇವರು ತಾವು
ಕೊಂಡ ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು
ಹೋದರು.

27 ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಾಗ
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕತೆ್ತಗೆ ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ
ಚೀಲವನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚದಾಗ ಅದರ ಬಾಯಲಿ್ಲ ತಾನು ತಂದಿದ್ದ ಹಣವನು್ನ
ಕಂಡನು. 28 ಅವನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ, ≪ನಾನು ಕೊಟ್ಟ
ಹಣವು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ. ಇಗೋ, ಅದು ನನ್ನ ಚೀಲದಲಿ್ಲದೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವರು ಧೈಯರ್ಗೆಟು್ಟ ನಡುಗುತಾ್ತ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ನೋಡಿ, ≪ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನು?≫ ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಂಡರು.

29 ಅವರು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಯಾಕೋಬನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. 30 ಆ
ದೇಶಾಧಿಪತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಕಟುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮನು್ನ
ಗೂಢಚಾರರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದನು. 31 ನಾವು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾವು
ಸತ್ಯವಂತರೇ ಹೊರತು ಗೂಢಚಾರರಲ್ಲ. 32 ನಾವು ಒಬ್ಬ
ತಂದೆಯಿಂದಲೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕವನು ಈಗ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ
ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದಾನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆವು.

33 ಅದಕೆ್ಕ ≪ದೇಶಾಧಿಪತಿ, ನೀವು ಸತ್ಯವಂತರೋ ಅಲ್ಲವೋ
ಎಂಬುದು ಗೊತಾ್ತಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ಒಬ್ಬನನು್ನ ನನ್ನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಕ್ಷಾಮ ನಿವಾರಣೆಗೆ
ಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, 34 ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನನು್ನ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನೀವು
ಗೂಢಚಾರರಲ್ಲ ಸತ್ಯವಂತರೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ
ಅಣ್ಣನನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ನೀವು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಬಹುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಎಂದರು.

35 ಅವರು ತಮ್ಮ ಚೀಲಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ
ಚೀಲದಲಿ್ಲಯೂ ಅವರವರ ಹಣದ ಗಂಟು ಸಿಕಿ್ಕತು. ಅವರು, ಅವರ
ತಂದೆಯೂ ಹಣದ ಗಂಟುಗಳನು್ನ ಕಂಡಾಗ ಭಯಪಟ್ಟರು. 36 ಆಗ
ಅವರ ತಂದೆಯಾದ ಯಾಕೋಬನು, ≪ಅವರಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವನಂತೆ ಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಯೋಸೇಫನು ಇಲ್ಲ,
ಸಿಮೆಯೋನನು ಇಲ್ಲ. ಬೆನಾ್ಯಮೀನನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಈ ಕಷ್ಟವೆಲಾ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ
ಬಂದಿತಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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37 ರೂಬೇನನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ≪ನಾನು ಈ ಹುಡುಗನನು್ನ ತಿರುಗಿ
ತಂದು ಒಪಿ್ಪಸದೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದು
ಹಾಕಬಹುದು. ಇವನನು್ನ ನನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ತಪ್ಪದೆ
ಇವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

38 ಆದರೆ ಯಾಕೋಬನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ಮಗನು ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಹೋಗಬಾರದು. ಇವನ ಒಡಹುಟಿ್ಟದವನು ಸತು್ತ ಹೋದನು.
ಇವನೊಬ್ಬನೇ ಉಳಿದಿದಾ್ದನೆ. ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಇವನಿಗೇನಾದರೂ
ಕೇಡಾದರೆ ಈ ಮುದಿ ತಲೆ ದುಃಖದಿಂದಲೇ ಸಮಾಧಿಗೆ ಸೇರಲು
ನೀವು ಕಾರಣರಾಗುವಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೋಸೇಫನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ ಬಂದದು್ದ

ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬರವು ಬಹು ಘೋರವಾಗಿತು್ತ. 2 ಅವರು
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ದವಸಧಾನ್ಯವು ಮುಗಿದ
ನಂತರ ಅವರ ತಂದೆಯು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಪುನಃ

ಹೋಗಿ ಇನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ≫
ಎಂದನು.

3 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ಆ
ಮನುಷ್ಯನು ನಮಗೆ ≪ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ
ಹೊರತು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡಬಾರದು≫ ಎಂದು
ಖಂಡಿತವಾಗಿ≫ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 4 ನೀನು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನನು್ನ ನಮ್ಮ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ, ನಿನಗೆ ಧಾನ್ಯವನು್ನ
ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ತರುತೆ್ತೕವೆ. 5 ಅವನನು್ನ ನೀನು ಕಳುಹಿಸದೆ
ಹೋದರೆ ನಾವು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ≪ಮನುಷ್ಯನು
ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ
ನೋಡಬಾರದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.

6 ಅದಕೆ್ಕ ಇಸಾ್ರಯೇಲನು, ≪ಇನೊ್ನಬ್ಬ ತಮ್ಮನಿದಾ್ದನೆಂದು ಆ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಕೇಡು ಮಾಡಿದಿರಿ?≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಅವರು, ≪ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದನು, ಮತೆ್ತ
ಅವನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಇನೂ್ನ ಬದುಕಿದಾ್ದನೋ? ನಿಮಗೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ
ತಮ್ಮನಿದಾ್ದನೋ? ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು
ಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟವು. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ
ಎಂದು ಹೇಳುವನೆಂದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು≫ ಎಂದರು.

8 ಆಗ ಯೆಹೂದನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲನಿಗೆ, ≪ಆ
ಹುಡುಗನನು್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು, ನಾವು
ಹೋಗುವೆವು. ಆಗ ನೀನೂ, ನಾವು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೂ
ಸಾಯದೆ ಬದುಕುವೆವು. 9 ನಾನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಹೊಣೆಯಾಗಿರುವೆನು. ಅವನ ವಿಷಯ ನನ್ನನೆ್ನೕ ಕೇಳಬಹುದು.
ನಾನು ಅವನನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ
ನಿಲಿ್ಲಸದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಅಪರಾಧ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ.
10 ನಾವು ತಡಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ
ಹೋಗಿ ಬರುತಿ್ತದೆ್ದವು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರ ತಂದೆಯಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲನು ಅವರಿಗೆ,
≪ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ದೊರಕುವ
ಶೆ್ರೕಷ್ಟವಾದ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಚೀಲದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು
ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ
ತೈಲ, ಜೇನು, ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ, ಕಾಕಂಬಿ, ಹಾಲುಮಡಿ್ಡ, ರಕ್ತಬೋಳ,
ಗೋಡಂಬಿ, ಬಾದಾಮಿ ಇವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. 12

ಇದಲ್ಲದೆ ಎರಡರಷು್ಟ ಹಣವನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ.
ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಚೀಲಗಳ ಬಾಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದ
ಹಣವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಯದೆ ಇದಿ್ದರಬಹುದು. 13 ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು,
ತಿರುಗಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ. 14 ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು
ನಿಮ್ಮ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಅಣ್ಣನನೂ್ನ, ಬೆನಾ್ಯಮೀನನನೂ್ನ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ.
ನಾನಂತೂ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದರೆ
ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಆಗ ಆ ಮನುಷ್ಯರು ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡು,
ಎರಡರಷು್ಟ ಹಣವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಬೆನಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ತಮ್ಮ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಯೋಸೇಫನ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 16 ಬೆನಾ್ಯಮೀನನು ಅವರ ಸಂಗಡ
ಇರುವುದನು್ನ ಯೋಸೇಫನು ಕಂಡು ತನ್ನ ಗೃಹನಿವಾರ್ಹಕನನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿ, ≪ಈ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗು, ಒಳೆ್ಳ ಕೊಬಿ್ಬದ ಪಶುವನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧಮಾಡು.
ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಹೊತು್ತ ಮಧಾ್ಯಹ್ನ ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಊಟ ಮಾಡುವರು≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.

17 ಯೋಸೇಫನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಗೃಹನಿವಾರ್ಹಕನು
ಅವರನು್ನ ಯೋಸೇಫನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
18 ಯೋಸೇಫನ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಭಯಪಟು್ಟ,
≪ಮೊದಲನೆಯ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದ ಹಣದ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ
ಕರೆಸಿದಾ್ದನೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಫಕ್ಕನೆ ಬಿದು್ದ, ನಮ್ಮನೂ್ನ, ನಮ್ಮ
ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನು್ನ ದಾಸರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದುಕೊಂಡರು.

19 ಆಗ ಅವರು ಯೋಸೇಫನ ಗೃಹನಿವಾರ್ಹಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ
ಅವನಿಗೆ, 20 ≪ಅಯಾ್ಯ, ಮೊದಲನೆಯ ಸಾರಿ ನಾವು ಆಹಾರ
ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕವು. 21 ನಾವು
ಹೊರಟುಹೋದ ನಂತರ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ
ಚೀಲಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಹಣವು ತೂಕದಲಿ್ಲ
ಏನೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಚೀಲದಲೆ್ಲೕ ಇತು್ತ. ಅದನು್ನ
ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ತಂದಿದೆ್ದೕವೆ. 22 ದವಸವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಬೇರೆ ಹಣವನೂ್ನ ತಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಆ ಹಣವನು್ನ ನಮ್ಮ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ
ಯಾರು ಇಟ್ಟರೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

23 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ≪ನೀವು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಿ. ನೀವೇನೂ
ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೂ ದೇವರಾಗಿರುವಾತನು
ನಿಮ್ಮ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಹಣವನು್ನ ಇಟಿ್ಟರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ನನಗೆ
ಮುಟಿ್ಟತು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅವನು ಸಿಮೆಯೋನನನು್ನ ಅವರ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.

24 ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಯೋಸೇಫನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. ಕಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರನು್ನ ಕೊಡಿಸಿ, ಅವರ
ಕತೆ್ತಗಳಿಗೂ ಮೇವು ಹಾಕಿಸಿದನು. 25 ತಾವು ಅಲೆ್ಲೕ ಊಟ
ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ತಾವು ತಂದಿದ್ದ
ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

26 ಯೋಸೇಫನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಂದು, ಅವನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ಅವನ
ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು. 27 ಅವನು ಅವರ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮವನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ನೀವು ಹೇಳಿದ,
ಮುದುಕನಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕ್ಷೇಮವೋ? ಅವನು ಇನೂ್ನ
ಬದುಕಿದಾ್ದನೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

28 ಅವರು ಅದಕೆ್ಕ, ≪ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ
ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು ಇನೂ್ನ ಬದುಕಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ,
ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳನು್ನ ಬಾಗಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು.

29 ಆಗ ಅವನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ತನ್ನ ಒಡಹುಟಿ್ಟದ ತಮ್ಮನಾದ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ನೋಡಿ, ≪ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಿಮ್ಮ ಕಿರಿಯ
ತಮ್ಮನು ಇವನೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ, ≪ಮಗನೇ, ದೇವರ
ದಯೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಯೋಸೇಫನು
ಅವಸರವಾಗಿ ಎದು್ದ ತನ್ನ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಹೋದನು. ಏಕೆಂದರೆ
ತನ್ನ ಕರಳು ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಮರುಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ
ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಅತ್ತನು.

31 ಆ ಮೇಲೆ ಮುಖವನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದು,
ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು, ≪ಊಟಕೆ್ಕ ಬಡಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ
ಕೊಟ್ಟನು.

32 ಪರಿಚಾರಕರು ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ಅವನ
ಸಂಗಡವಿದ್ದ ಐಗುಪ್ತರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಊಟಕೆ್ಕ ಬಡಿಸಿದರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಐಗುಪ್ತರು ಇಬಿ್ರಯರ ಜೊತೆ ಸಹಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಊಟಮಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿತು್ತ. 33

ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರನು್ನ ಹಿರಿಯವನು
ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಕಿರಿಯವನವರೆಗೂ ಅವರವರ ವಯಸಿ್ಸನ
ಪ್ರಕಾರವೇ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ತಮೊ್ಮಳಗೆ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 34 ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಮುಂದಿಟಿ್ಟದ್ದ
ಆಹಾರಗಳಲಿ್ಲ ಭಾಗಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ಬೆನಾ್ಯಮೀನನಿಗೆ ಬಂದ
ಭಾಗವು ಮಿಕಾ್ಕದವರ ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಐದರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿತು್ತ. ಅವರು
ಪಾನಮಾಡಿ ಅವನ ಸಂಗಡ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದರು.

ಯೋಸೇಫನ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಪಾತೆ್ರ

ಯೋಸೇಫನು ತರುವಾಯ ತನ್ನ ಗೃಹನಿವಾರ್ಹಕನಿಗೆ,
≪ಆ ಮನುಷ್ಯರು ಚೀಲಗಳನು್ನ ಹೊರುವಷು್ಟ
ಧಾನ್ಯವನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ, ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನ ಚೀಲದ ಬಾಯಲಿ್ಲ

ಅವನವನ ಹಣದ ಗಂಟನು್ನ ಇಡಿರಿ. 2 ಕಿರಿಯವನ ಚೀಲದಲಿ್ಲ
ಅವನು ದವಸಕೆ್ಕ ತಂದ ಹಣವನ್ನಲ್ಲದೇ, ತನ್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಪಾನ
ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ಇಡಬೇಕು≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲು,
ಗೃಹನಿವಾರ್ಹಕನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದನು.
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3 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಹೊತು್ತ ಅವರು ಮೂಡುವಾಗ ಅಪ್ಪಣೆ
ಪಡೆದು, ಕತೆ್ತಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹೊರಟುಹೋದರು. 4 ಅವರು
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ, ಯೋಸೇಫನು
ತನ್ನ ಗೃಹನಿವಾರ್ಹಕನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಎದು್ದ ಆ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ
ಹಿಂದಟು್ಟ, ಅವರು ಸಿಕಿ್ಕದಾಗ ನೀವು ಉಪಕಾರಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ
ಅಪಕಾರ ಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ? 5 ಆ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ದಣಿಯು
ಪಾನಮಾಡುತಾ್ತನಲ್ಲವೇ? ಅವನು ದೈವೋಕಿ್ತಯನು್ನ
ಹೇಳುವವನಲ್ಲವೆ? ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದು್ದ ಕೆಟ್ಟಕೆಲಸ≫ ಎಂದು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು ಎಂದನು.

6 ಗೃಹನಿವಾರ್ಹಕನು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ, ಅವರಿಗೆ ಈ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು. 7 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಮ್ಮ
ಒಡೆಯನೇ, ಇಂಥಾ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದೇನು? ನಿನ್ನ
ಸೇವಕರು ಇಂಥಾ ಕೃತ್ಯವನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ. 8

ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಚೀಲಗಳ ಬಾಯಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಹಣವನು್ನ
ನಾವು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಿಂದ ತಿರುಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲು ತಂದೆವು.
ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾವು ನಿನ್ನ ದಣಿಯ ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳ
ಬಂಗಾರವನು್ನ ಹೇಗೆ ಕದು್ದಕೊಂಡೇವು? 9 ಆ ಪಾತೆ್ರಯು ನಿನ್ನ
ಸೇವಕರೊಳಗೆ ಯಾರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಕು್ಕತ್ತದೋ, ಅವನು ಮರಣ
ದಂಡನೆಯನು್ನ ಹೊಂದಲಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಾ್ವಮಿಗೆ
ದಾಸರಾಗುವೆವು≫ ಎಂದರು.

10 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ≪ಒಳೆ್ಳಯದು, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗಲಿ. ಆ
ಪಾತೆ್ರ ಯಾವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಕು್ಕತ್ತದೋ, ಅವನು ನನಗೆ
ದಾಸನಾಗಬೇಕು. ಉಳಿದವರು ನಿರಪರಾಧಿಗಳು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದಾಗ,

11 ಅವರು ತಟ್ಟನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಚೀಲವನು್ನ
ನೆಲಕಿ್ಕಳಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚದರು. 12 ಅವನು ಹಿರಿಯವನಿಂದ
ಹಿಡಿದು ಕಿರಿಯವನ ತನಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿದನು. ಆ ಪಾತೆ್ರಯು
ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಚೀಲದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕತು. 13 ಸಿಕಿ್ಕದಾಗ, ಅವರು
ದುಃಖಾಕಾ್ರಂತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಕತೆ್ತಗಳ
ಮೇಲೆ ಚೀಲಗಳನು್ನ ಹೇರಿ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು.

14 ಯೆಹೂದನೂ ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ ಯೋಸೇಫನ
ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಇನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದನು. ಅವರು
ಅವನೆದುರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು. 15 ಯೋಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು
ಮಾಡಿರುವ ಈ ಕೃತ್ಯವು ಏನು? ನನ್ನಂಥ ಮನುಷ್ಯನು
ದೈವೋಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಬಲೆ್ಲನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲವೋ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಲು,

16 ಯೆಹೂದನು, ≪ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾ್ವಮಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಣ?
ನಾವು ಏನು ಮಾತನಾಡೋಣ? ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ
ತೋರುವಂತೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಪಾಪಕೃತ್ಯವನು್ನ
ದೇವರು ಹೊರಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಈ ಪಾತೆ್ರಯು ಯಾರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕತೋ ಅವನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಾ್ವಮಿಗೆ
ಗುಲಾಮರಾದೆವು≫ ಎಂದನು.

17 ಯೋಸೇಫನು, ≪ಹಾಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಗಬಾರದು. ಈ
ಪಾತೆ್ರಯು ಯಾರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕತೋ ಅವನು ಮಾತ್ರವೇ ನನಗೆ
ಗುಲಾಮನಾಗಿರಲಿ. ನೀವಾದರೋ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ≫ ಎಂದನು.

18 ಯೆಹೂದನು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು, ≪ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನಾದ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಬಿಡಿಸಿ
ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕು. ನಿನ್ನ ದಾಸನ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಫರೋಹನಿಗೆ ಸಮಾನನು
ಎಂದು ನಾನು ಬಲೆ್ಲೕ. 19 ತಾವು ತಮ್ಮ ಸೇವಕರಾದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಕುರಿತು, ≪ನಿಮಗೆ ತಂದೆಯಾಗಲಿ, ತಮ್ಮನಾಗಲಿ ಇದಾ್ದನೋ?≫
ಎಂದು ಕೇಳಲು, 20 ನಾವು ≪ನಮಗೆ ಮುದುಕನಾದ
ತಂದೆಯಿದಾ್ದನೆ, ಅವನಿಗೆ ಮುಪಿ್ಪನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನೂ
ಇದಾ್ದನೆ, ಅವನ ಒಡಹುಟಿ್ಟದವನು ಸತು್ತ ಹೋಗಿದಾ್ದನೆ. ಆದುದರಿಂದ
ಅವನ ತಾಯಿಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರೊಳಗೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ
ಉಳಿದಿದಾ್ದನೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ತಂದೆಗೆ ಬಹಳ ಪಿ್ರೕತಿಯುಂಟು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದೆವು.

21 ಅದಕೆ್ಕ ತಾವು, ≪ನಾನು ಆ ಹುಡುಗನನು್ನ ನೋಡಬೇಕು
ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲು, 22 ನಾವು ಸಾ್ವಮಿಯವರಿಗೆ, ≪ಆ ಹುಡುಗನು
ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ತಂದೆಯನು್ನ
ಅಗಲಿದರೆ ತಂದೆಯು ಸಾಯುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆವು. 23

ಅದಕೆ್ಕ ನೀವು, ≪ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ನೀವು
ಇನೊ್ನಂದು ಸಾರಿ ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡಬಾರದು≫ ಎಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟರಿ. 24 ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾ್ವಮಿಯ ಮಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆವು.

25 ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು, ≪ನೀವು ಪುನಃ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ
ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಕೊಂಡು ಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, 26

ನಾವು ಆತನಿಗೆ, ≪ಹೇಗೆ ಹೋಗುವುದು, ತಮ್ಮನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೇ, ನಾವು ಆ
ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದೆವು. 27 ಅದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು,
≪ನನ್ನ ಪತಿ್ನಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟರುವುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. 28 ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ
ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಅವನು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ಮೃಗದಿಂದ ಸೀಳಿ
ಹಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದೆನು. ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಅವನನು್ನ
ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. 29 ಈಗ ಇವನನೂ್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಇವನಿಗೂ ಕೇಡು ಬಂದರೆ ಈ ಮುದಿ
ತಲೆಯು ದುಃಖದಿಂದ ಸಮಾಧಿಗೆ ಸೇರಲು ನೀವು
ಕಾರಣರಾಗುವಿರಿ≫ ಎಂದನು.

30 ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಪಾ್ರಣವು ಇವನ ಪಾ್ರಣವು ಒಂದೇ
ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದಾಗ, 31 ಈ ಹುಡುಗನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನು್ನ
ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಸಾಯುವನು. ತಮ್ಮ ಸೇವಕರಾದ
ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಪಾ್ಪದ ತಂದೆ ದುಃಖದಿಂದಲೇ ಸಮಾಧಿಗೆ ಸೇರಲು
ಕಾರಣರಾಗುವೆವು. 32 ಸೇವಕನಾದ ನಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಈ
ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೊಣೆಯಾಗಿ, ≪ನಾನು ಇವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾರದೆ ಹೋದರೆ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ತಂದೆಗೆ
ದೋಷಿಯಾಗಿರುವೆನು≫ ಎಂದು ಮಾತು ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

33 ಆದುದರಿಂದ ಸೇವಕನಾದ ನಾನು ಈ ಹುಡುಗನ ಬದಲಾಗಿ
ಸಾ್ವಮಿಗೆ ಗುಲಾಮನಾಗುವಂತೆಯೂ ಇವನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರ
ಸಂಗಡ ಹೋಗುವಂತೆಯೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 34 ಈ ಹುಡುಗನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಾನು ನನ್ನ
ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಿ? ಹೋದರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಆಗುವ
ಆಘಾತ, ದುಃಖ ನನಿ್ನಂದ ನೋಡಲಾಗದು≫ ಎಂದನು.

ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನನು್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ

ಯೋಸೇಫನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದವರ ಮುಂದೆ ದುಃಖವನು್ನ ತಾಳಲಾರದೆ,
≪ಎಲ್ಲರನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರಿ≫

ಎಂದು ಕೂಗಿದನು. ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ತನ್ನ
ಗುರುತು ಸಿಕು್ಕವಂತೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಹತಿ್ತರ
ಇರಲಿಲ್ಲ. 2 ಅವನು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಅತ್ತದ್ದರಿಂದ ಐಗುಪ್ತರಿಗೂ,
ಫರೋಹನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಆ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸಿತು.

3 ಅವನು, ≪ತನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ನಾನು ಯೋಸೇಫನು,
ನನ್ನ ತಂದೆ ಇನೂ್ನ ಇದಾ್ದನೋ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವರು ಅವನ
ಮುಂದೆ ತತ್ತರಗೊಂಡು ಉತ್ತರಕೊಡಲಾರದೆ ಹೋದರು. 4

ಯೋಸೇಫನು, ≪ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ದಯಮಾಡಿ ಬನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು
ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಅವರು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ
≪ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನಾದ ಯೋಸೇಫನು
ನಾನೇ. 5 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹಾಗೆ ಮಾರಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ವ್ಯಸನಪಟು್ಟ
ದುಃಖಿಸಬೇಡಿರಿ. ಪಾ್ರಣ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 6 ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರ ಬಂದು ಎರಡು
ವಷರ್ವಾಗಿದೆಯಷೆ್ಟ. ಇನೂ್ನ ಐದು ವಷರ್ಗಳ ಪಯರ್ಂತರ
ಬಿತು್ತವುದಕಾ್ಕಗಲಿ, ಕೊಯು್ಯವುದಕಾ್ಕಗಲಿ, ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. 7 ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುವಂತೆಯೂ ನೀವು ಈ
ವಿಪತಿ್ತಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆ, ಬಹು ಜನವಾಗುವಂತೆಯೂ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ
ಮೊದಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು.

8 ದೇವರೇ ನನ್ನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನಲ್ಲದೆ ನೀವು
ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಫರೋಹನ
ಮಂತಿ್ರಯನಾ್ನಗಿಯೂ, ಫರೋಹನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಅಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿಯೂ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಸವಾರ್ಧಿಕಾರಿಯನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. 9 ನೀವು ಬೇಗ ನನ್ನ
ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ
ಯೋಸೇಫನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಸವಾರ್ಧಿಕಾರಿಯನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದಾ್ದನೆ. ನೀನು ತಡಮಾಡದೆ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬಾ. 10 ಗೋಷೆನ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ನೀನು
ವಾಸಮಾಡಬಹುದು. ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೂ,
ಕುರಿದನಗಳೂ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಇರಬೇಕು.
11 ಈ ಬರಗಾಲ ಮುಗಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಐದು ವಷರ್
ಹೋಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೂ
ನಿನಗಿರುವ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ಬಡತನವುಂಟಾಗದಂತೆ ಇಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ
ಪೋಷಿಸುವೆನೆಂದು≫ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರಿ.
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12 ನಾನು ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದೆ್ದನಲಾ್ಲ. ಅದಕೆ್ಕ
ನೀವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ನನ್ನ ಒಡಹುಟಿ್ಟದವನಾದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನನೂ ಸಾಕ್ಷಿ. 13

ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನನಗಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ವೈಭವವನೂ್ನ, ನೀವು
ಕಂಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಬೇಗನೆ ಅವನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ,

14 ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಕೊರಳನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು
ಅತ್ತನು. ಬೆನಾ್ಯಮೀನನೂ ಅವನ ಕೊರಳನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅತ್ತನು.
15 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ
ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅತ್ತನು. ತರುವಾಯ ಅವರು
ಅವನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದರು.

16 ಯೋಸೇಫನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಬಂದ ಸಮಾಚಾರವು
ಫರೋಹನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ
ಪರಿವಾರದವರಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. 17 ಫರೋಹನು
ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, ≪ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಏನೆಂದರೆ ≪ನಿಮ್ಮ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ
ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ ಹೇರಿ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, 18 ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯನೂ್ನ ಮನೆಯವರನೂ್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ.
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ದೊರಕುವ ಉತ್ತಮ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವೆನು ಮತು್ತ ನೀವು ಈ ದೇಶದ ಸುಖವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.

19 ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ
ರಥಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ. 20 ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳಿಗಾಗಿ
ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಇರುವ ಉತ್ತಮ ವಸು್ತಗಳು
ನಿಮ್ಮದೇ≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಇಸಾ್ರಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರು.
ಫರೋಹನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ
ರಥಗಳನೂ್ನ ಮಾಗರ್ಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನೂ್ನ ಕೊಡಿಸಿದನು. 22

ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಬೆನಾ್ಯಮೀನನಿಗೋ ಮುನೂ್ನರು ನಾಣ್ಯಗಳನೂ್ನ ಹಾಗೂ ಐದು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ
ವಸ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 23 ತನ್ನ ತಂದೆಗೋಸ್ಕರ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ
ಒಳೆ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಸಿ, ಹತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ದವಸ
ಧಾನ್ಯಗಳನು್ನ, ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಇತರ ಆಹಾರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
24 ಆಗ ತನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ, ≪ನೀವು ದಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಜಗಳಮಾಡಬೇಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋದರು.

25 ಅವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿ
ತಂದೆಯಾದ ಯಾಕೋಬನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 26 ಅವನಿಗೆ,
≪ಯೋಸೇಫನು ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದ ಇದಾ್ದನೆ ಅವನು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದ ಸವಾರ್ಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು, ಅವನು
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 27 ತರುವಾಯ ಯೋಸೇಫನು ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಯೋಸೇಫನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ರಥಗಳನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ
ಯಾಕೋಬನ ಆತ್ಮವು ಉಲಾ್ಲಸಗೊಂಡಿತು, ಅಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊಸ
ಜೀವ ಬಂದಂತಾಯಿತು. 28 ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲನು, ≪ನನ್ನ
ಮಗನಾದ ಯೋಸೇಫನು ಜೀವಂತವಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನಾನು
ಸಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ನೋಡುವೆನು≫
ಎಂದನು.

ಯಾಕೋಬನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದವರ ವಿವರಣೆ

ಇಸಾ್ರಯೇಲನು ತನಗಿದ್ದ ಸವರ್ಸ್ವವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಬೇಷೇರ್ಬಕೆ್ಕ ಬಂದು ತನ್ನ
ತಂದೆಯಾದ ಇಸಾಕನ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ

ಅಪಿರ್ಸಿದನು.
2 ಅಲಿ್ಲ ದೇವರು ರಾತಿ್ರಯ ಸ್ವಪ್ನದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲನಿಗೆ,

≪ಯಾಕೋಬನೇ, ಯಾಕೋಬನೇ≫ ಎಂದು ಕರೆಯಲು, ಅವನು,
≪ಇಗೋ ಇದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದನು.

3 ಆತನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾನೇ ದೇವರು, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು
ನಾನೇ; ನೀನು ಗಟಾ್ಟ ಇಳಿದು ಹೆದರದೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗು;
ಅಲಿ್ಲ ನಿನಿ್ನಂದ ಮಹಾ ಜನಾಂಗವುಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. 4

ನಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ ಬರುವೆನು; ಅಲಿ್ಲಂದ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ಪುನಃ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು; (ನಿನ್ನ
ಅವಸಾನಕಾಲದಲಿ್ಲ) ನಿನ್ನ ಮರಣದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೋಸೇಫನು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇದು್ದ ಸಂತೈಸುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಬಳಿಕ ಯಾಕೋಬನು ಬೇಷೇರ್ಬದಿಂದ ಹೊರಟನು.
ಫರೋಹನು ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ
ರಥಗಳಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳು, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ

ಯಾಕೋಬನನೂ್ನ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡು
ಹೊರಟರು. 6 ಯಾಕೋಬನೂ, ಅವನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ
ದನಕುರಿಗಳನೂ್ನ ತಾವು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಸಂಪತು್ತಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನು್ನ ತಲುಪಿದರು.
7 ಹೀಗೆ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ,
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ತನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ತನ್ನ ಸಂಗಡಲೇ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

8 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು ಸೇರಿದ ಇಸಾ್ರಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳ
ಹೆಸರುಗಳು: ಯಾಕೋಬನು ಮತು್ತ ಅವನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಾದ
ರೂಬೇನನು.

9 ರೂಬೇನನ ಮಕ್ಕಳು: ಹನೋಕ್, ಫಲೂ್ಲ, ಹೆಚೊ್ರೕನ್, ಕಮೀರ್.
10 ಸಿಮೆಯೋನನ ಮಕ್ಕಳು: ಯೆಮೂವೇಲ್, ಯಾಮೀನ್,

ಓಹದ್, ಯಾಕೀನ್, ಚೋಹರ್ ಮತು್ತ ಕಾನಾನ್ಯ ಸಿ್ತ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಸೌಲ.

11 ಲೇವಿಯ ಮಕ್ಕಳು: ಗೇಷೋರ್ನ್, ಕೆಹಾತ್, ಮೆರಾರೀ.
12 ಯೆಹೂದನ ಮಕ್ಕಳು: ಏರ್, ಓನಾನ್, ಶೇಲಾಹ, ಪೆರೆಚ್,

ಜೆರಹ. ಇವರಲಿ್ಲ ಏರ್, ಓನಾನ್ ಎಂಬವರು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲೆ್ಲೕ
ಸತು್ತ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಪೆರೆಚನ ಮಕ್ಕಳು: ಹೆಚೊ್ರೕನ್, ಹಾಮೂಲ್.

13 ಇಸಾ್ಸಕಾರನ ಮಕ್ಕಳು: ತೋಲಾ, ಪುವಾ್ವ, ಯೋಬ್,
ಶಿಮೊ್ರೕನ್.

14 ಜೆಬುಲೂನನ ಮಕ್ಕಳು: ಸೆರೆದ್, ಏಲೋನ್, ಯಹೆ್ಲೕಲ್ 15

ಇವರೆಲ್ಲರು ಲೇಯಳ ಸಂತತಿಯವರು. ಆಕೆಯು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ
ಇವರನೂ್ನ, ದೀನಳೆಂಬ ಹೆಣು್ಣ ಮಗಳನೂ್ನ ಪದ್ದನ್ ಆರಾಮಿನಲಿ್ಲ
ಪಡೆದಳು. ಆಕೆಯಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮೂವತು್ತ
ಮೂರು ಮಂದಿ.

16 ಗಾದನ ಮಕ್ಕಳು: ಚಿಪೊ್ಯೕನ್, ಹಗಿ್ಗೕ, ಶೂನೀ, ಎಚೊ್ಬೕನ್,
ಏರೀ, ಅರೋದೀ, ಅರೇಲೀ; 17 ಆಶೇರನ ಮಕ್ಕಳು: ಇಮಾ್ನ,
ಇಷಾ್ವ, ಇಷಿ್ವೕ, ಬೆರೀಗಾ, ಇವರ ತಂಗಿಯಾದ ಸೆರಹ; ಬೆರೀಗನ
ಮಕ್ಕಳಾದ ಹೆಬೆರ್, ಮಲಿ್ಕೕಯೇಲ್.

18 ಇವರೆಲ್ಲರು ಲಾಬಾನನು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಲೇಯಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಜಿಲ್ಪಳ ಸಂತತಿಯವರು. ಈಕೆಯಿಂದ ಯಾಕೋಬನಿಗಾದ ಮಕ್ಕಳೂ
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೂ ಹದಿನಾರು ಮಂದಿ.

19 ಯಾಕೋಬನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ರಾಹೇಲಳ ಮಕ್ಕಳು
ಯೋಸೇಫ್, ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್. 20 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ
ಓನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಪುರೋಹಿತನಾದ ಪೋಟೀಫೆರನ ಮಗಳಾದ
ಆಸನತ್ ಎಂಬಾಕೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರು ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ
ಎಫಾ್ರಯಿಮ್.

21 ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಮಕ್ಕಳು: ಬಿಳಾ, ಬೆಕೆರ್, ಅಶೆ್ಬೕಲ್, ಗೇರಾ,
ನಾಮಾನ್, ಏಹೀರೋಷ್, ಮುಪಿ್ಪೕಮ್, ಹುಪಿ್ಪೕಮ್, ಆದ್ರ್.

22 ಈ ಹದಿನಾಲು್ಕ ಮಂದಿಯು ರಾಹೇಲಳ ಮೂಲಕ
ಯಾಕೋಬನಿಂದಾದ ಸಂತತಿಯವರು.

23 ದಾನನ ಮಗನು: ಹುಶೀಮ್.
24 ನಫಾ್ತಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು: ಯಹೇಲ್, ಗೂನೀ, ಯೇಚೆರ್,

ಶಿಲೆ್ಲೕಮ್.
25 ಇವರು ಲಾಬಾನನು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ರಾಹೇಲಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ

ಬಿಲ್ಹಳ ಸಂತತಿಯವರು. ಈಕೆಯಿಂದ ಯಾಕೋಬನಿಗಾದ ಮಕ್ಕಳೂ
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೂ ಏಳು ಮಂದಿ.

26 ಯಾಕೋಬನ ಸೊಸೆಯರಲ್ಲದೆ ಯಾಕೋಬನಿಂದಲೇ ಹುಟಿ್ಟ
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದವರು ಒಟು್ಟ ಅರವತಾ್ತರು
ಮಂದಿ. 27 ಅವರಲ್ಲದೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ
ಹುಟಿ್ಟದವರು ಇಬ್ಬರು. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದ ಯಾಕೋಬನ
ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರು ಒಟು್ಟ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ.

28 ಯಾಕೋಬನು ಗೋಷೆನ್ ಸೀಮೆಯ ದಾರಿಯನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದನನು್ನ ಮುಂದಾಗಿ ಯೋಸೇಫನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಗೋಷೆನ್ ಸೀಮೆಗೆ ಬಂದಾಗ, 29

ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ರಥವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಗೋಷೆನಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ, ತಂದೆಯನು್ನ ಬಹಳ ಹೊತಿ್ತನ ವರೆಗೆ
ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅತ್ತನು.

30 ಇಸಾ್ರಯೇಲನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, ≪ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಖವನು್ನ
ನೋಡಿ, ನೀನು ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿ
ಸಾಯುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

31 ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರನೂ್ನ, ತಂದೆಯ
ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕುರಿತು ≪ನಾನು ಹೋಗಿ ಫರೋಹನ
ಸನಿ್ನಧಾನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಂದ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸಿ, ಕಾನಾನ್
ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ನನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರೂ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ; 32 ಅವರು ಕುರಿಕಾಯುವವರು,
ಪಶುಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಕಸುಬು; ಅವರು ತಮ್ಮ
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ಕುರಿದನಗಳನೂ್ನ ತಮಗಿರುವ ಸವರ್ಸ್ವವನೂ್ನ ತಂದಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 33 ಫರೋಹನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, ≪ನಿಮ್ಮ
ಕಸುಬು ಏನು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, 34 ≪ನೀವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ
ಇದುವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಪದ್ಧತಿಯ
ಮೇರೆಗೆ ಪಶುಪಾಲಕರು ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ಪಶುಪಾಲಕರು ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ
ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಗೋಷೆನ್ ಸೀಮೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ನಿವಾಸಕಾ್ಕಗಿ ನೇಮಿಸುವನು≫ ಎಂದನು.

ಆಗ ಯೋಸೇಫನು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ≪ನನ್ನ
ತಂದೆಯೂ, ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ, ಕುರಿದನಗಳನೂ್ನ,
ಸಮಸ್ತ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾನಾನ್

ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಗೋಷೆನ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ≫
ಎಂದನು. 2 ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಲಿ್ಲ ಐದು ಮಂದಿಯನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಫರೋಹನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.

3 ಫರೋಹನು ಯೋಸೇಫನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ, ≪ನಿಮ್ಮ
ಕಸುಬು ಏನು?≫ ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಲು ಅವರು, ≪ನಿನ್ನ
ಸೇವಕರಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಹಾಗೆ ಕುರಿಕಾಯುವವರು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 4 ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಫರೋಹನಿಗೆ, ≪ಕಾನಾನ್
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬರಗಾಲವು ಘೋರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ
ಕುರಿದನಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ; ಆದುದರಿಂದ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ನಾವು ಗೋಷೆನ್
ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

5 ಆಗ ಫರೋಹನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ತಂದೆಯೂ,
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ; 6 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವು
ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಉತ್ತಮ ಭಾಗದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ತಂದೆ,
ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ವಾಸಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡು. ಅವರು
ಗೋಷೆನ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಲಿ; ಅವರಲಿ್ಲ ಯಾರಾದರೂ
ಸಮಥರ್ರೆಂದು ತಿಳಿದರೆ ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಕುರಿದನ ಮಂದೆಗಳ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಗಾಗಿ ನೇಮಿಸು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಯಾಕೋಬನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಫರೋಹನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಲು, ಯಾಕೋಬನು
ಫರೋಹನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 8 ಫರೋಹನು, ≪ನಿನಗೆ ಈಗ
ಎಷು್ಟ ವಷರ್?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

9 ಯಾಕೋಬನು ಫರೋಹನಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ಇಹಲೋಕ
ಪ್ರಯಾಣದ ಕಾಲವು ನೂರಮೂವತು್ತ ವಷರ್ಗಳು. ನಾನು
ಜೀವಿಸಿರುವ ಕಾಲವು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ದುಃಖಕರವಾಗಿಯೂ
ಇತು್ತ; ಆದರೂ ನನ್ನ ಪಿತೃಗಳು ಜೀವಿಸಿದಷು್ಟ ವಷರ್ಗಳು
ನನಗಾಗಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಪುನಃ ಯಾಕೋಬನು
ಫರೋಹನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಅವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋದನು.

11 ಫರೋಹನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ
ತಂದೆಗೂ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಲು
ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದ ರಮೆ್ಸೕಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯ ಕೊಟ್ಟನು. 12

ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೂ, ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ, ತಂದೆಯ
ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರ ಲೆಕ್ಕದ
ಪ್ರಕಾರ ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದನು.

ಬರಗಾಲದಲಿ್ಲ ಯೋಸೇಫನ ಆಡಳಿತ
13 ಬರವು ಬಹು ಘೋರವಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ದೇಶದ ಯಾವ

ಭಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಆಹಾರ ಸಿಕು್ಕತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬರದ ನಿಮಿತ್ತ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶವು ಹಾಗೂ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವು ಕ್ಷಾಮದಿಂದ ಬರಡಾದವು. 14

ಯೋಸೇಫನು ಜನರಿಗೆ ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಮಾರುತಾ್ತ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ, ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಹಣವನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಫರೋಹನ ಬೊಕ್ಕಸದೊಳಗೆ ತುಂಬಿದನು. 15

ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ, ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಹಣವೆಲಾ್ಲ
ಮುಗಿದುಹೋದ ನಂತರ ಐಗುಪ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಯೋಸೇಫನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, ≪ನಮ್ಮ ಹಣವೆಲಾ್ಲ ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು; ನೀನು ನಮಗೆ
ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು; ನಾವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಸತ್ತರೆ
ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

16 ಅದಕೆ್ಕ ಯೋಸೇಫನು, ≪ನಿಮ್ಮ ಕುರಿದನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ; ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕುರಿದನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಧಾನ್ಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದನು. 17

ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುರಿದನಗಳನು್ನ ಯೋಸೇಫನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರಲು, ಅವನು ಅವರ ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ, ಕುರಿದನಗಳನೂ್ನ,
ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅವರ ಕುರಿದನಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಧಾನ್ಯವನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದನು.

18 ಆ ವಷರ್ ಕಳೆದ ನಂತರ ಅವರು ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ನಮ್ಮ ಹಣವೆಲಾ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ;
ನಮ್ಮ ಕುರಿದನಗಳು ಸಾ್ವಮಿಯ ವಶವಾದವು; ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯೂ, ನಮ್ಮ ದೇಹಗಳೂ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಇನೆ್ನೕನೂ
ಉಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಮ್ಮ ಸಾ್ವಮಿಗೆ ಮರೆಮಾಡದೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕವೆ≫
ಎಂದರು. 19 ≪ನಿನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ನಾವು ಏಕೆ ಸಾಯಬೇಕು; ನಮ್ಮ
ಭೂಮಿಯು ಏಕೆ ಹಾಳಾಗಬೇಕು; ನಮ್ಮನೂ್ನ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಕೊಡು; ನಾವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಫರೋಹನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಟು್ಟ ಅವನಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗುವೆವು. ನಾವು
ಸಾಯದೆ ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯು ಹಾಳಾಗದ ಹಾಗೆ
ನೀನು ನಮಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

20 ಹೀಗೆ ಯೋಸೇಫನು ಐಗುಪ್ತರಿಂದ ಎಲಾ್ಲ ಸಾಗುವಳಿಯ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಫರೋಹನಿಗಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಐಗುಪ್ತನು್ನ ತನ್ನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟನು. ಬರವು
ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಘೋರವಾಗಿದ್ದದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರ ಭೂಮಿಯು
ಫರೋಹನ ವಶವಾಯಿತು. 21 ಯೋಸೇಫನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ
ಒಂದು ಮೇರೆಯಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಮೇರೆಯವರೆಗೂ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ
ದಾಸರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು.

22 ಪುರೋಹಿತರ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮಾತ್ರ ಅವನು
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಪುರೋಹಿತರು ಫರೋಹನ ಕಡೆಯಿಂದ ಭತೆ್ಯ
ಸಿಕಿ್ಕದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಫರೋಹನು ಕೊಟ್ಟ ಭತೆ್ಯದಿಂದಲೇ ಜೀವನ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು; ಆದುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮಾರಲಿಲ್ಲ.

23 ಯೋಸೇಫನು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ, ≪ನಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ
ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಫರೋಹನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ
ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಇಗೋ, ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೀಜವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ಭೂಮಿಯನು್ನ ಬಿತಿ್ತರಿ. 24 ಪೈರು ಕೊಯು್ಯವ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಐದರಲೊ್ಲಂದು ಪಾಲು ಫರೋಹನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು; ಮಿಕ್ಕ
ನಾಲು್ಕ ಪಾಲು ನಿಮ್ಮದು; ಅದು ಬೀಜಕೆ್ಕ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ನಿಮಗೂ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಆಹಾರಕಾ್ಕಗುತ್ತದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, ≪ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿದಿ್ದೕ; ನಮ್ಮ
ಸಾ್ವಮಿಯ ದಯೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ; ನಾವು ಫರೋಹನಿಗೆ
ಗುಲಾಮರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ≫ ಎಂದರು.

26 ಬೆಳೆಯಲಿ್ಲ ಐದನೆಯ ಒಂದು ಪಾಲು ಫರೋಹನಿಗೆ
ಸಲ್ಲಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಯೋಸೇಫನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಯಾಗಿ
ಮಾಡಿದನು. ಈ ದಿನದ ವರೆಗೂ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ.
ಪುರೋಹಿತರ ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ಫರೋಹನಿಗೆ ಸಾ್ವಧೀನವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಯಾಕೋಬನ ಆಜ್ಞೆ
27 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿರುವ ಗೋಷೆನ್

ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಿದರು. ಅದರಲಿ್ಲ ಅವರು ಆಸಿ್ತಯನು್ನ
ಸಂಪಾದಿಸಿ ಬಹುಸಂತಾನವಾಗಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚದರು.

28 ಯಾಕೋಬನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹದಿನೇಳು ವಷರ್
ಬದುಕಿದನು. ಅವನ ಜೀವಿತ ಕಾಲದ ದಿನಗಳು ನೂರ ನಲ್ವತೆ್ತೕಳು
ವಷರ್ಗಳು.

29 ಇಸಾ್ರಯೇಲನಿಗೆ ಮರಣಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ
ಮಗನಾದ ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, ≪ಈಗ ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ನಾನು ದಯೆ ಹೊಂದಿ್ದದೆಯಾದ್ದರೆ ಪದ್ದತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ
ನನ್ನ ತೊಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇಟು್ಟ ನನಗೆ ಉಪಕಾರವನು್ನ
ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ತೋರಿಸು. ನನ್ನನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿ
ಮಾಡಬೇಡ. 30 ನಾನು ಮರಣ ಹೊಂದಿ ನನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ
ಸೇರಿದಾಗ ನನ್ನ ಮೃತ ದೇಹವನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಪಿತೃಗಳ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ
ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಅವನು, ≪ನೀನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದನು.

31 ಇಸಾ್ರಯೇಲನು, ≪ಪ್ರಮಾಣಮಾಡು≫ ಎನ್ನಲು ಅವನು
ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲನು ತನ್ನ ಊರುಕೋಲಿನ
ಮೇಲೆ ಬಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿದನು.

ಕೆಲವು ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, ≪ಅವನ
ತಂದೆಯು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂಬ ವಾತೆರ್ಯು
ದೊರಕಿತು. ಆಗ ಯೋಸೇಫನು ಮನಸೆ್ಸ

ಎಫಾ್ರಯಿಮರೆಂಬ ತನಿ್ನಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತನ್ನ ಸಂಗಡ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 2 ≪ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ
ಯೋಸೇಫನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಲು, ಇಸಾ್ರಯೇಲನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಎದು್ದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
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3 ಯಾಕೋಬನು, ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, ≪ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು
ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ಲೂಜ್ ಎಂಬಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದಶರ್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 4 ಆತನು ನನಗೆ, ≪ನಿನ್ನನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿ
ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು. ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳು
ನಿನಿ್ನಂದುಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ತರುವಾಯ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ
ಈ ದೇಶವನು್ನ ಶಾಶ್ವತ ಸೊತ್ತನಾ್ನಗಿ ಕೊಡುವೆನು≫ ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

5 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ಇಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದ ನಿನಿ್ನಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಬೇಕು. ರೂಬೇನ್
ಸಿಮೆಯೋನರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತೆಯೆ ಎಫಾ್ರಯಿಮ್
ಮನಸೆ್ಸಯರೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿ. 6 ಅವರ ತರುವಾಯ ನೀನು
ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನವರಾಗಿರಲಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿ, ಅವರ ಕುಲದ ಹೆಸರನೆ್ನೕ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿ. 7 ನಾನು ಪದ್ದನ್ ಅರಾಮಿನಿಂದ ಬರುವಾಗ
ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರತನು್ನ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ
ದೂರವಿದಾ್ದಗ ರಾಹೇಲಳು ದಾರಿಯಲೆ್ಲೕ ಸತು್ತಹೋದಳು.
ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ ಎಂಬ ಎಫಾ್ರತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಆಕೆಗೆ
ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದೆನು ಎಂದನು.

8 ನಂತರ ಇಸಾ್ರಯೇಲನು ಯೋಸೇಫನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೋಡಿ,
≪ಇವರು ಯಾರು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು,

9 ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ≪ಇವರು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅದಕ್ಕವನು, ≪ನಾನು ಇವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ≫ ಎಂದನು. 10 ಇಸಾ್ರಯೇಲನು
ವೃದಾ್ಧಪ್ಯದಿಂದ ಮೊಬು್ಬ ಕಣು್ಣಳ್ಳವನಾಗಿ ನೋಡಲಾರದೆ ಇದ್ದನು.
ಯೋಸೇಫನು ಅವರನು್ನ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು
ಅವನು ಅವರನು್ನ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡನು.

11 ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಮುಖವನು್ನ
ತಿರುಗಿ ನೋಡುವೆನೆಂದು ನಾನು ನೆನಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನವನೂ್ನ ನೋಡುವಂತೆ ದೇವರು
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದನು.

12 ಆಗ ಯೋಸೇಫನು ಅವರನು್ನ ತಂದೆಯ ಮಡಿಲಿನಿಂದ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. 13

ತರುವಾಯ ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲನ
ಎಡಗೈಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಎಫಾ್ರಯಿಮನನೂ್ನ, ತನ್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲನ ಬಲಗೈಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಮನಸೆ್ಸಯನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ,
ಅವರಿಬ್ಬರನೂ್ನ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 14 ಮನಸೆ್ಸಯು
ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಸಾ್ರಯೇಲನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ
ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಚಾಚಿ ಕಿರಿಯವನಾದ ಎಫಾ್ರಯಿಮನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಬಲಗೈಯನೂ್ನ, ಮನಸೆ್ಸಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎಡಗೈಯನೂ್ನ ಇಟ್ಟನು.

15 ನಂತರ ಅವನು ಯೋಸೇಫನನು್ನ, ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, ≪ನನ್ನ
ಪಿತೃಗಳಾದ ಅಬ್ರಹಾಮ ಇಸಾಕರು ಸೇವಿಸಿದ ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ
ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಈ ದಿನದ ವರೆಗೂ ಪರಾಂಬರಿಸುತಾ್ತ ಬಂದ ದೇವರು,
16 ನನ್ನನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಕಾಪಾಡುತಾ್ತ ಬಂದ
ದೂತನಾಗಿಯೂ ಇರುವಾತನು ಈ ಹುಡುಗರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.
ಇವರು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ, ನನ್ನ ಪಿತೃಗಳಾದ ಅಬ್ರಹಾಮ ಇಸಾಕರ
ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇವರ ಹೆಸರುಗಳು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿ, ಇವರು ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಹೆಚಿ್ಚ ಬಹು ಸಂತಾನವನು್ನ ಪಡೆಯಲಿ≫ ಎಂದನು.

17 ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಬಲಗೈಯನು್ನ ಎಫಾ್ರಯಿಮನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಇಡುವುದನು್ನ ಯೋಸೇಫನು ಕಂಡು ಅಸಮಾಧಾನಪಟು್ಟ ಅವನ
ಕೈಯನು್ನ ಎಫಾ್ರಯಿಮನ ತಲೆಯಿಂದ ಎತಿ್ತ ಮನಸೆ್ಸಯ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟ, 18 ಯೋಸೇಫನು ತಂದೆಗೆ, ≪ಅಪಾ್ಪ, ಇವನೇ
ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನು ಬಲಗೈಯನು್ನ ಇವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಇಡಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಆದರೆ ಅವನ ತಂದೆ ಒಪ್ಪದೆ, ≪ಮಗನೇ ನಾನು ಬಲೆ್ಲ. ನನಗೆ
ಗೊತು್ತ. ಇವನಿಂದಲೂ ಜನಾಂಗವುಂಟಾಗುವುದು. ಇವನು
ಬಲಿಷ್ಠನಾಗುವನು. ಆದರೂ ಇವನಿಗಿಂತಲೂ ಇವನ ತಮ್ಮನು
ಬಲಿಷ್ಠನಾಗುವನು. ತಮ್ಮನ ಸಂತತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಜನರು ಹೇರಳವಾಗಿ
ಹುಟು್ಟವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು
ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, ≪ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಡುವರು. ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ಹಾಗೂ ಮನಸೆ್ಸಯ ಹಾಗೆ
ದೇವರು ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಎಫಾ್ರಯಿಮನನು್ನ ಮನಸೆ್ಸಯ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.

21 ಇಸಾ್ರಯೇಲನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, ≪ನನಗೆ ಮರಣವು
ಸಮೀಪಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿತೃಗಳ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಪುನಃ ಬರಮಾಡುವನು. 22 ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ
ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಾನು ಕತಿ್ತ ಬಿಲು್ಲಗಳಿಂದ

ಅಮೋರಿಯರ ವಶದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಪಡೆದ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲನು್ನ ನಿನಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲನು ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿದು್ದ

ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರಿಗೆ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬನಿ್ನರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

2 ಯಾಕೋಬನ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಕೇಳಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲನ ಮಾತನು್ನ ಲಾಲಿಸಿರಿ.
3 ರೂಬೇನನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನೂ, ನನ್ನ

ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪನೂ, ನನ್ನ ಪ್ರಥಮಫಲವೂ,
ಗೌರವದಲಿ್ಲಯೂ, ಅಧಿಕಾರದಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರಮುಖನೂ ಆಗಿದಿ್ದೕ.
4 ಆದರೆ ದಡಮೀರಿದ ಪ್ರವಾಹದಂತಿರುವ ನೀನು ಇನು್ನ

ಶೆ್ರೕಷ್ಠನಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಹತಿ್ತ,
ಅದನು್ನ ಹೊಲೆ ಮಾಡಿದಿಯಲಾ್ಲ. ಇವನು ನನ್ನ ಮಂಚವನು್ನ

ಹತಿ್ತದನು!
5 ಸಿಮೆಯೋನನು ಲೇವಿಯೂ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು.
ಇವರ ಕತಿ್ತಗಳು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಆಯುಧಗಳು.
6 ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವೇ ಅವರ ಗುಪ್ತವಾದ ದುರಾಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ನೀನು

ಒಳಪಡಬಾರದು.
ನನ್ನ ಮನವೇ ಅವರ ಗುಂಪಿಗೆ ನೀನು ಸೇರಬೇಡ. ಆದುದರಿಂದ

ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವರು ಕೋಪೋದೆ್ರಕದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರು.
ಮದದಿಂದ ಎತು್ತಗಳನು್ನ ದುಬರ್ಲಗೊಳಿಸಿದರು.
7 ಅವರ ಕೋಪವು ಭಯಂಕರವಾಗಿಯೂ ಅವರ ರೌದ್ರವು

ಕೂ್ರರವಾಗಿಯೂ ಇದು್ದ
ಅದು ಶಾಪಗ್ರಸ್ಥವಾದುದಾಗಿದೆ.
ಯಾಕೋಬನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ವಿಭಾಗಿಸುವೆನು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಚದುರಿಸುವೆನು.
8 ಯೆಹೂದನೇ, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಸು್ತತಿಸುವರು.
ನಿನ್ನ ಕೈ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಕುತಿ್ತಗೆಯ ಮೇಲಿರುವುದು.
ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರು ನಿನಗೆ ಆಡ್ಡ ಬೀಳುವರು.
9 ಯೆಹೂದನು ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹದಂತಿದಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಮೃಗವನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಂದು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ

ಸೇರಿದ ಸಿಂಹದೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲದಿ್ದೕ.
ಅವನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಕಾಲು ಮುದುರಿ ಹೊಂಚುಹಾಕಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.
ಮೃಗ ರಾಜನಿಗೆ ಸಮನಾದ ಇವನನು್ನ ಕೆಣಕುವುದು

ಯಾರಿಂದಾದೀತು?
10 ರಾಜದಂಡವನು್ನ ಹಿಡಿಯತಕ್ಕವನು ಶಿಲೋವಿನಿಂದ ಬರುವ

ತನಕ ಆ ದಂಡವು ಯೆಹೂದನ ಕೈಯಿಂದ ತಪು್ಪವುದಿಲ್ಲ.
ಮುದೆ್ರ ಕೋಲು ಅವನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಿಂದ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ.
ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳೂ ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವರು.
11 ಅವನು ತನ್ನ ವಾಹನ ಮೃಗವನು್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗೆ

ಕಟು್ಟವನು.
ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ಬಳಿ್ಳಗೆ ತನ್ನ ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ಬಿಗಿಯುವನು;
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಅಂಗಿಗಳನು್ನ ಒಗೆಯುವನು;
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಲಿ್ಲಯೇ ತನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಅದಿ್ದ ತೊಳೆಯುವನು.
12 ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಸಮೃದಿ್ಧಯಿಂದ ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳು ಕೆಂಪಾಗಿ

ಇರುವವು.
ಹಾಲಿನ ಸಮೃದಿ್ಧಯಿಂದ ಅವನ ಹಲು್ಲಗಳು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿ ಇರುವವು.
13 ಜೆಬುಲೂನನು ಸಮುದ್ರದ ಕರಾವಳಿಯಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುವನು.
ಅವನಿಗೆ ಹಡಗುಗಳು ಸೇರುವ ಬಂದರು ಇರುವುದು.
ಅವನ ಸೀಮೆಯ ಒಂದು ಮೇರೆ ಚೀದೋನಿಗೆ ಮುಟು್ಟವುದು.
14 ಇಸಾ್ಸಕಾರನು ಕುರಿಯ ಹಟಿ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವ

ಬಲವುಳ್ಳ ಕತೆ್ತಯಂತಿರುವನು.
15 ತಾನು ಸೇರಿದ ಪ್ರದೇಶವು ವಿಶಾ್ರಂತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವೂ
ಸುಖಾಸ್ಪದವೂ ಆಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು.
ಅವನು ಹೊರೆಯನು್ನ ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ ಬೆನು್ನ ಬಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು
ಬಿಟಿ್ಟೕ ಸೇವೆಮಾಡುವನು.
16 ದಾನನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದರಂತೆ
ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.
17 ದಾನನು ಮಾಗರ್ದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ವಿಷಸಪರ್ದಂತೆ

ಇರುವನು
ಅದು ಕುದುರೆಯ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನು್ನ ಕಚು್ಚವುದು.
ಸವಾರನು ಕೆಳಗೆ ಅಂಗಾತವಾಗಿ ಬೀಳುವನು.
18 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾಗರ್ವನು್ನ

ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
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19 ಗಾದನ ಮೇಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವವರು ಬೀಳಲು,
ಇವನು ಅವರನು್ನ ಹಿಮ್ಮಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು.
20 ಆಶೇರನಿಗೆ ಧಾನ್ಯ ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗುವುದು.
ಅವನಲಿ್ಲ ರಾಜಭೋಗ ಪದಾಥರ್ಗಳು ದೊರಕುವವು.
21 ನಫಾ್ತಲಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜಿಂಕೆಯಂತಿದಾ್ದನೆ.
ಅವನಿಂದ ಇಂಪಾದ ಮಾತುಗಳುಂಟಾಗುವವು.
22 ಯೋಸೇಫನು ಫಲಭರಿತವಾದ ವೃಕ್ಷವು,
ಒರತೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಫಲವತಾ್ತದ ವೃಕ್ಷವೇ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
ಗೋಡೆಯ ಆಚೆಗೆ ಅದರ ರೆಂಬೆಗಳು ಹರಡಿವೆ.
23 ಬಿಲು್ಲಗಾರರು ಅವನನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸುವರು,
ಹಗೆತನದಿಂದ ಬಾಣವನು್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವರು.
24 ಆದರೂ ಯಾಕೋಬನ ವಂಶಸ್ಥರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಪರಾಕ್ರಮಿಯ

ಭುಜಬಲದಿಂದಲೂ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲನಿಗೆ ಪಾಲಕನೂ ಬಂಡೆಯೂ ಆಗಿರುವಾತನಿಂದಲೂ
ಅವನ ಕೈಗಳ ಬಿಲು್ಲ ಸಿ್ಥರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು.
ಅವನ ಕೈಗಳು ಯಾಕೋಬನ ಒಡೆಯನಿಂದ ಬಲಗೊಂಡಿವೆ.
25 ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು,
ಆತನು ಮೇಲಣ ಆಕಾಶದಿಂದಲೂ,
ಕೆಳಗಣ ಸಾಗರದ ಸೆಲೆಗಳಿಂದಲೂ,
ಸ್ತನದಿಂದಲೂ, ಗಭರ್ಫಲದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುವ

ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.
26 ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಶೀವಾರ್ದಗಳು ನಿನ್ನ ಪಿತೃಗಳ

ಆಶೀವಾರ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಮೀಗಿಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಿಯಿಂದಲೂ
ಪವರ್ತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಎಲಾ್ಲ ಮೇಲುಗಳಿಗಿಂತಲೂ,
ಸದಾಕಾಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಎಲಾ್ಲ ಸುಫಲಗಳು
ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಯೋಸೇಫನಿಗೂ ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ
ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿ ದೊರೆಯುವುದು.

27 ≪ಬೆನಾ್ಯಮೀನನು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವ
ತೋಳದಂತಿದಾ್ದನೆ.
ರಾತಿ್ರ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ತಿನು್ನತಾ್ತನೆ.
ಕೊಳೆ್ಳಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ಸಂಜೆಯಲಿ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವನು≫ ಎಂದನು.

28 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲನಿಂದುಂಟಾದ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳು.
ಅವರ ತಂದೆ ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಹೇಳಿದ ನುಡಿಗಳು ಇವುಗಳೇ.
ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಆಶೀವಾರ್ದದ ಪ್ರಕಾರ
ಆಶೀವರ್ಚನಗಳನು್ನ ನುಡಿದನು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲನ ಮರಣ
29 ಇಸಾ್ರಯೇಲನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ,

≪ನಾನು ನನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ ಕಾಲವು ಸಮೀಪಿಸಿತು.
ಹಿತಿ್ತಯನಾದ ಎಫೊ್ರೕನನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಗವಿಯೊಳಗೆ ನನ್ನನು್ನ
ನನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಬೇಕು. 30 ಆ ಗವಿಯು
ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ಮಮೆ್ರಗೆದುರಾಗಿರುವ ಮಕೆ್ಪೕಲ ಎಂಬ
ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಇದೆ. ಅದನು್ನ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಅದರ ಸುತ್ತಲಿರುವ
ಭೂಮಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹಿತಿ್ತಯನಾದ ಎಫೊ್ರೕನನಿಂದ ಸ್ವಂತ ಸ್ಮಶಾನ
ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. 31 ಅಲಿ್ಲ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೂ
ಅವನ ಪತಿ್ನಯಾದ ಸಾರಳಿಗೂ ಸಮಾಧಿಯಾಯಿತು. ಅಲೆ್ಲೕ
ಇಸಾಕನಿಗೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೂ
ಸಮಾಧಿಯಾಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ನಾನು ಲೇಯಳನು್ನ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 32 ಹೊಲದೊಂದಿಗೆ ಹಿತಿ್ತಯರಿಂದ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ನನಗೂ ಸಮಾಧಿಮಾಡಬೇಕು≫
ಎಂದನು.

33 ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವುದನು್ನ
ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನು್ನ
ಮಡಚಿಕೊಂಡು ಪಾ್ರಣಬಿಟು್ಟ ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು.

ಯಾಕೋಬನ ಉತ್ತರಕಿ್ರಯೆ

ಆಗ ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಖದ ಮೇಲೆ
ಬಿದು್ದ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸುತಾ್ತ ಅವನಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. 2

ತರುವಾಯ ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ,
≪ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಶವವನು್ನ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲು ಅವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲನ
ಶವವನು್ನ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದರು. 3 ನಲ್ವತು್ತ ದಿನಗಳು
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ತುಂಬುವ ಪದ್ಧತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಅಷು್ಟ ದಿನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತಾ್ತ ಇದ್ದರು. ಐಗುಪ್ತರು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಪ್ಪತು್ತ ದಿನ
ಶೋಕಾಚರಣೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು.

4 ಶೋಕಾಚರಣೆಯು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಯೋಸೇಫನು
ಫರೋಹನ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ, ≪ದಯವಿಟು್ಟ ನೀವು ಫರೋಹನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಮನಮುಟು್ಟವಂತೆ ಮಾಡಿ, 5

≪ನನ್ನ ತಂದೆಯು, ತಾನು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ತನಗೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಸಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ನನಿ್ನಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಟಾಕ್ಷವಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಫರೋಹನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ತಂದೆಗೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿ
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ≫ ≫
ಎಂದನು.

6 ಫರೋಹನು ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ
ತಂದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ
ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿಬರಬಹುದು≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.

7 ಯೋಸೇಫನು ತಂದೆಗೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟಾಗ
ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಫರೋಹನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ, ಅರಮನೆಯ
ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲರೂ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ 8

ಯೋಸೇಫನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ, ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ, ತಂದೆಯ
ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕುರಿದನಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ಗೋಷೆನ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದರು.
9 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನ ಸಂಗಡ ರಥಗಳೂ, ಕುದುರೆಗಳೂ ಸಹ
ಹೋದವು. ಯೋಸೇಫನ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟು ಹೋದವರು ಬಹು
ಮಂದಿಯಾಗಿದ್ದರು.

10 ಅವರು ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯಿಂದಾಚೆ ಇರುವ ಆಟಾದ್
ಎಂಬ ಕಣಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಗೋಳಾಡಿದರು.
ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೋಸ್ಕರ ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ
ಶೋಕಾಚರಿಸಿದನು. 11 ಆ ದೇಶದ ಜನರಾಗಿದ್ದ ಕಾನಾನ್ಯರು
ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯಿಂದಾಚೆ ಇರುವ ಆಟಾದ್ ಎಂಬ ಕಣದಲಿ್ಲ
ನಡೆದ ಗೋಳಾಟವನು್ನ ನೋಡಿ ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ
ಶೋಕವು ಬಹು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
≪ಆಬೇಲ್ ಮಿಚ್ರಯಿಮ್≫ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು.

12 ಯಾಕೋಬನ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ಮಾಡಿದರು. 13 ಅವನ ಶವವನು್ನ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಕೆ್ಪೕಲ ಎಂಬ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲರುವ
ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹಿತಿ್ತಯನಾದ
ಎಫೊ್ರೕನನಿಂದ ಮಮೆ್ರಗೆದುರಿನಲಿ್ಲರುವ ಆ ಗವಿಯನು್ನ ಸುತ್ತಲಿರುವ
ಭೂಮಿ ಸಹಿತ ಸ್ವಂತ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಯನಾ್ನಗಿ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

14 ತಂದೆಗೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯೋಸೇಫನೂ ಅವನ
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ ತಂದೆಯ ಉತ್ತರ ಕಿ್ರಯೆಗೋಸ್ಕರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಹೋಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದರು.

ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದು್ದ
15 ಯೋಸೇಫನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ತಂದೆ ಸತ್ತದ್ದನು್ನ ಕಂಡು,

≪ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೋಸೇಫನು ನಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ನಾವು ಅವನಿಗೆ
ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ಕೇಡಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ
ಕೊಡಬಹುದು≫ ಎಂದು ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು.
16 ಅವರು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಸಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 17 ≪ನಿನ್ನ
ಅಣ್ಣಂದಿರಾದ ನಾವು ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಮಾಡಿದು್ದ ನಿಜವೇ. ಆದರೂ
ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವವರು, ಸೇವಕರೂ ಆದ
ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ≫
ಎಂದು ಯೋಸೇಫನ ಬಳಿ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಯೋಸೇಫನು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸಿದನು.

18 ಇದಲ್ಲದೆ ಅಣ್ಣಂದಿರು ತಾವೇ ಬಂದು ಅವನ ಮುಂದೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, ≪ಇಗೋ ನಾವು ನಿನಗೆ ಗುಲಾಮರು≫ ಎಂದರು. 19

ಯೋಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ನಾನೇನು ದೇವರ
ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಇದೆ್ದೕನೋ? 20 ನೀವಂತೂ ನನಗೆ ಕೇಡಾಗಬೇಕೆಂದು
ಎಣಿಸಿದಿರಿ. ಆದರೆ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಮೇಲಾಗಬೇಕೆಂದು
ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿದನು; ಆದುದರಿಂದ ಇಂದು ನೀವು ಕಾಣುವಂತೆ, ಅನೇಕ
ಜನರ ಪಾ್ರಣವು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ≫ ಎಂದನು. 21 ಆದುದರಿಂದ
ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನೂ್ನ, ನಿಮಗೆ
ಸೇರಿದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಪೋಷಿಸುವೆನು. ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ
ಸಂತೈಸಿ ಅವರ ಸಂಗಡ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದನು.

ಯೋಸೇಫನು ಮೃತಪಟ್ಟದು್ದ
22 ಹೀಗೆ ಯೋಸೇಫನು, ಅವನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರೂ

ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಿದರು. ಯೋಸೇಫನು ನೂರಹತು್ತ
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ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು. 23 ಅವನು ಎಫಾ್ರಯಿಮನ ಮಕ್ಕಳ
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನವರೆಗೂ
ನೋಡಿದನು. ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗನಾದ ಮಾಕೀರನಿಗೂ
ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದಾಗ ಅವರೂ ಯೋಸೇಫನ ಮಡಿಲಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಬೆಳೆದರು. ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿಕೊಂಡನು.

24 ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ, ≪ನನಗೆ
ಅವಸಾನಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿತು. ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಾಂಬರಿಸಿ ತಾನು ಅಬ್ರಹಾಮ, ಇಸಾಕ್,
ಯಾಕೋಬರಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ

ನೀವು ಹೋಗಿ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡುವನು≫ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
25 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೋಸೇಫನು ಇಸಾ್ರಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ≪ದೇವರು
ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಾಂಬರಿಸುವನು. ಆಗ ನೀವು ನನ್ನ
ಶವವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಅವರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿಸಿದನು.

26 ಯೋಸೇಫನು ನೂರಹತು್ತ ವಷರ್ದವನಾಗಿ ಪಾ್ರಣ ಬಿಟ್ಟನು.
ಅವನ ಶವಕೆ್ಕ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ತುಂಬಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗೆ
ಅದನು್ನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದರು.
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ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ

ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು

ಯಾಕೋಬನೊಂದಿಗೆ ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಮನೆಯವರ ಸಂಗಡ ಬಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮಕ್ಕಳ
ಹೆಸರುಗಳು: 2 ರೂಬೇನ್, ಸಿಮೆಯೋನ್, ಲೇವಿ,

ಯೆಹೂದ, 3 ಇಸಾ್ಸಕಾರ್, ಜೆಬುಲೂನ್ ಮತು್ತ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್, 4

ದಾನ್, ಗಾದ್, ನಫಾ್ತಲಿ ಮತು್ತ ಆಶೇರ್. 5 ಯಾಕೋಬನ ಎಲಾ್ಲ
ಸಂತತಿಯವರು ಒಟು್ಟ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ. ಆದರೆ ಯೋಸೇಫನು
ಮೊದಲೇ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದನು.

6 ಆ ನಂತರ ಯೋಸೇಫನೂ, ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ, ಆ
ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. 7 ಆದರೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗಿ, ಹೆಚಿ್ಚನ
ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದು ಬಲ ಹೊಂದಿದರು. ಆ ದೇಶವು ಅವರಿಂದ
ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. 8 ತರುವಾಯ ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಅರಿಯದ
ಹೊಸ ಅರಸನು ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಬಂದನು. 9 ಅರಸನು
ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ ಮತು್ತ
ನಮಗಿಂತ ಬಹಳ ಬಲಶಾಲಿಗಳೂ ಆಗಿದಾ್ದರೆ ನೋಡಿರಿ. 10 ನಮಗೆ
ಯುದ್ಧವೇನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡು, ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ದೇಶವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋದಾರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗದಂತೆ ನಾವು ಉಪಾಯ ಮಾಡೋಣ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ 11

ಅವರನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟೕ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಪೀಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ, ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ
ಮಾಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದನು. ಅವರು
ಫರೋಹನನಿಗೆ ಪಿತೋಮ್ ಮತು್ತ ರಾಮೆ್ಸೕಸ್ ಎಂಬ ಉಗಾ್ರಣ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 12 ಐಗುಪ್ತರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಉಪದ್ರವಪಡಿಸಿದಷೂ್ಟ, ಅವರು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚ
ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಐಗುಪ್ತರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಬಹಳ ಹೆದರಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾದರು. 13 ಐಗುಪ್ತರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಂದ
ಕೂ್ರರವಾಗಿ ಸೇವೆಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 14 ಮಣಿ್ಣನ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲಯೂ,
ಇಟಿ್ಟಗೆಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲಯೂ, ವ್ಯವಸಾಯದ ಎಲಾ್ಲ ವಿಧವಾದ
ಕೆಲಸದಲಿ್ಲಯೂ ಕಠಿಣವಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಜೀವಿತವನೆ್ನೕ
ಬೇಸರಪಡಿಸಿದರು. ಐಗುಪ್ತರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ ಎಲಾ್ಲ
ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದವು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ
ಅರಸನು ≪ಶಿಪಾ್ರ≫ ಮತು್ತ ≪ಪೂಗಾ≫ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಇಬಿ್ರಯ
ಸೂಲಗಿತಿ್ತಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು. 16 ಅವನು ಅವರಿಗೆ,
≪ನೀವು ಇಬಿ್ರಯ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಅವರು
ಹೆರುವ ಮಗುವು ಗಂಡು ಮಗುವಾಗಿದ್ದರೆ ಕೊಂದುಹಾಕಿರಿ,
ಹೆಣಾ್ಣಗಿದ್ದರೆ ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ಆದರೆ
ಸೂಲಗಿತಿ್ತಯರು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಐಗುಪ್ತರ ಅರಸನ
ಮಾತಿನಂತೆ ಮಾಡದೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿಸಿದರು.
18 ಆಗ ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನು ಸೂಲಗಿತಿ್ತಯರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ,
≪ನೀವು ಅವರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಉಳಿಸಿದೆ್ದೕನು? ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ
ಮಾಡಿದಿರಿ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 19 ಸೂಲಗಿತಿ್ತಯರು
ಫರೋಹನಿಗೆ, ≪ಇಬಿ್ರಯರ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಐಗುಪ್ತ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಂತೆ ಅಲ್ಲ,
ಅವರು ಬಹು ಚುರುಕು ಬುದಿ್ಧಯವರು. ಸೂಲಗಿತಿ್ತಯು ಅವರ
ಹತಿ್ತರ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲೇ ಮಗುವನು್ನ ಹೆರುತಿ್ತದ್ದರು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 20 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಆ ಸೂಲಗಿತಿ್ತಯರಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಇದರಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರು
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಬಹಳ ಬಲಗೊಂಡರು. 21 ಸೂಲಗಿತಿ್ತಯರು ದೇವರಿಗೆ
ಭಯಪಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ, ಆತನು ಅವರಿಗೆ ವಂಶಾಭಿವೃದಿ್ಧಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಹೆಚಿ್ಚ ಬಲಗೊಂಡರು.

22 ತರುವಾಯ ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ, ≪ಇಬಿ್ರಯರ ಗಂಡು
ಕೂಸುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೈಲ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು,
ಹೆಣು್ಣಕೂಸುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಉಳಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು.

ಮೋಶೆಯ ಜನನ ಮತು್ತ ಬಾಲ್ಯ

ಆ ನಂತರ ಲೇವಿಯ ವಂಶದವನಾದ ಒಬ್ಬನು
ಲೇವಿಯಕುಲದ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.
2 ಆಕೆಯು ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.

ಅದು ಸುಂದರವಾದ ಕೂಸೆಂದು ತಿಳಿದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅದನು್ನ
ಬಚಿ್ಚಟ್ಟಳು. 3 ಆಕೆ ಅದನು್ನ ಇನು್ನ ಹೆಚು್ಚಕಾಲ ಮರೆಮಾಡಲಾಗದೆ,
ಆಪಿನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೇಡಿಮಣ್ಣನೂ್ನ ರಾಳವನು್ನ
ಹಚಿ್ಚ, ಕೂಸನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಸಿ, ನೈಲ್ ನದಿಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ
ಜಂಬುಹುಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟಳು. 4 ಕೂಸಿಗೆ ಏನಾಗುವುದೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ, ಆ ಕೂಸಿನ ಅಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡಳು.

5 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಫರೋಹನ ಮಗಳು ಸಾ್ನನಕಾ್ಕಗಿ ನೈಲ್ ನದಿಯ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ಆಕೆಯ ಸೇವಕಿಯರು ನದಿಯ ದಡದಲಿ್ಲ
ತಿರುಗಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಕೆ ಜಂಬುಹುಲಿ್ಲನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಕಂಡು,
ದಾಸಿಯೊಬ್ಬಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅದನು್ನ ತರಿಸಿದಳು. 6 ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ತೆರೆದು ನೋಡುವಾಗ, ಆಹಾ! ಅಳುವ ಕೂಸು. ಆಕೆಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಕನಿಕರಹುಟಿ್ಟ,≪ಇದು ಇಬಿ್ರಯರ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಒಂದಾಗಿರಬಹುದು≫ಎಂದುಕೊಂಡಳು. 7 ಆಗಲೇ ಮಗುವಿನ
ಅಕ್ಕ ಬಂದು, ≪ಫರೋಹನನ ಮಗಳಿಗೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕೂಸನು್ನ
ಮೊಲೆಕೊಟು್ಟ ಸಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಇಬಿ್ರಯ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ದಾದಿಯನು್ನ
ನಾನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬಹುದೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. 8

ಫರೋಹನ ಮಗಳು ಆಕೆಗೆ, ≪ಹೋಗು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ≫
ಎಂದಳು. ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೋಗಿ ಕೂಸಿನ ತಾಯಿಯನೆ್ನೕ
ಕರೆದುತಂದಳು. 9 ಫರೋಹನ ಮಗಳು ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಗೆ,
≪ನೀನು ಈ ಮಗುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರ
ಹಾಲುಕೊಟು್ಟ ಸಾಕಬೇಕು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಂಬಳವನು್ನ
ಕೊಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಕೂಸನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾಕಿದಳು. 10 ಆ ಹುಡುಗನು ಬೆಳೆದಾಗ,
ಅವನನು್ನ ಫರೋಹನ ಮಗಳ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಳು,
ಅವನು ಆಕೆಗೆ ಮಗನಾದನು. ≪ಇವನನು್ನ ನೀರಿನೊಳಗಿಂದ
ಎಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ
≪ಮೋಶೆ≫ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

ಮೋಶೆಯು ಮಿದಾ್ಯನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದದು್ದ
11 ಮೋಶೆಯು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ, ಸ್ವಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ

ಅವರ ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆಗ ಒಬ್ಬ
ಐಗುಪ್ತ್ಯದವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರಾದ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದ
ಇಬಿ್ರಯನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. 12 ಮೋಶೆ ಅತಿ್ತತ್ತ
ನೋಡಿ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು, ಆ ಐಗುಪ್ತ್ಯದವನನು್ನ
ಹೊಡೆದು ಕೊಂದುಹಾಕಿ ಅವನ ಶವವನು್ನ ಮರಳಿನಲಿ್ಲ
ಮುಚಿ್ಚಹಾಕಿದನು. 13 ಮರುದಿನ ಅವನು ಮತೆ್ತ ಹೊರಗೆ
ಹೋದಾಗ, ಇಬಿ್ರಯರಾದ ಇಬ್ಬರು ಜಗಳವಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅನಾ್ಯಯಮಾಡುತಿ್ತದ್ದವನಿಗೆ ಅವನು, ≪ಏನಯಾ್ಯ, ನೀನು ಯಾಕೆ
ಸ್ವಕುಲದವರನು್ನ ಹೊಡೆಯುತಿ್ತೕ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 14 ಆ
ಮನುಷ್ಯನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಅಧಿಕಾರಿಯನಾ್ನಗಿಯೂ, ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿಯೂ, ಇಟ್ಟವರು
ಯಾರು? ಆ ಐಗುಪ್ತ್ಯನನು್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದಂತೆ ನನ್ನನೂ್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದಯೋ?≫ ಅಂದನು. ಈ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ
ಮೋಶೆಯು ಭಯಪಟು್ಟ, ≪ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ
ಕಾಯರ್ವು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂತಲಾ್ಲ≫ ಅಂದುಕೊಂಡನು. 15 ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಯು ಫರೋಹನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಾಗ, ಅವನು ಮೋಶೆಯನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದುದರಿಂದ ಮೋಶೆಯು
ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಮಿದಾ್ಯನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು
ಬಾವಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.

16 ಮಿದಾ್ಯನರ ಯಾಜಕನಿಗೆ ಏಳು ಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
ಅವರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕುರಿ ಮಂದೆಗಳಿಗೆ ನೀರು
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ಕುಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ, ನೀರನು್ನ ಸೇದಿ ತೊಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
17 ಕುರುಬರು ಬಂದು ಅವರನು್ನ ಬಾವಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಸಲು,
ಮೋಶೆಯು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಬಂದು ಅವರ ಕುರಿಗಳಿಗೆ
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಸಿದನು. 18 ಆ ನಂತರ ಆ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ
ತಂದೆಯಾದ ರೆಗೂವೇಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಅವರಿಗೆ,
≪ಏಕೆ ಈ ಹೊತು್ತ ಬೇಗ ಬಂದಿದೀರಲ್ಲ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 19

ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, ≪ಐಗುಪ್ತದವನಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಕುರುಬರ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿದಲ್ಲದೆ, ಅವನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ನೀರು
ಸೇದಿ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದನು≫ ಅಂದರು. 20 ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ≪ಅವನು ಎಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ? ಏಕೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಬಂದಿರಿ? ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಿರಿ, ಅವನು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಊಟಮಾಡಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಮೋಶೆಯು ಆ ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಮಾಡಲು
ಬಯಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಚಿಪೊ್ಪೕರಳನು್ನ ಮೋಶೆಗೆ
ಮದುವೆಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟನು. 22 ಆಕೆ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆರಲು
ಮೋಶೆ ನಾನು ಅನ್ಯದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಹೇಳಿ
ಅದಕೆ್ಕ ಗೇಷೋರ್ಮ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

ದೇವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆಯನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದು್ದ

23 ಹೀಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ
ಅರಸನು ಸತ್ತನು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬಿಟಿ್ಟೕ
ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ನಿಟು್ಟಸಿರು ಬಿಟು್ಟ ಗೋಳಾಡುತಾ್ತ ಇದ್ದರು. ಆ ಗೋಳು
ದೇವರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. 24 ದೇವರು ಅವರ ನರಳಾಟವನು್ನ ಕೇಳಿ,
ತಾನು ಅಬಾ್ರಹಾಮ, ಇಸಾಕ, ಯಾಕೋಬನ ಸಂಗಡ ಮಾಡಿದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡನು. 25 ದೇವರು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕನಿಕರಪಟ್ಟನು.

ಮೋಶೆಯು ತನ್ನ ಮಾವನಾದ, ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಯಾಜಕನಾದ
ಇತೊ್ರೕನನ ಮಂದೆಯನು್ನ ಮೇಯಿಸುತಿ್ತರಲಾಗಿ ಆ
ಮಂದೆಯನು್ನ ಅಡವಿಯ ಮತೊ್ತಂದುಭಾಗಕೆ್ಕ

ನಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಾ್ತ, ≪ಹೋರೇಬ್≫ ಎಂಬ ದೇವರ
ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 2 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಮುಳಿ್ಳನ
ಪೊದೆಯೊಳಗಿನಿಂದ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿ ಜಾ್ವಲೆಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಮೋಶೆಯು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿದಾಗ, ಆ ಮುಳಿ್ಳನ
ಪೊದೆಯು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿಯುತಿ್ತತು್ತ; ಆದರೆ ಅದು ಸುಟು್ಟ
ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 3 ಆಗ ಮೋಶೆ, ≪ಇದೇನು ಆಶ್ಚಯರ್! ಪೊದೆಯು
ಸುಟು್ಟ ಹೋಗುತಿ್ತಲ್ಲವಲಾ್ಲ! ಇದನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ನೋಡುವೆನು≫ ಅಂದುಕೊಂಡನು. 4 ಅವನು ಅದನು್ನ
ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತರ ಬರುವುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕಂಡನು. ಆಗ
ದೇವರು ಆ ಪೊದೆಯೊಳಗಿಂದ ≪ಮೋಶೆಯೇ, ಮೋಶೆಯೇ≫
ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕರೆದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆ, ≪ಇಗೋ ಇದೆ್ದೕನೆ≫
ಅಂದನು. 5 ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಪೊದೆಯ ಹತಿ್ತರ
ಬರಬೇಡ! ನಿನ್ನ ಕಾಲಿನ ಕೆರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ
ನೀನು ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಳವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾನು ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯಾದ, ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರು, ಇಸಾಕನ ದೇವರು,
ಯಾಕೋಬನ ದೇವರೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಮೋಶೆಯು ದೇವರನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಭಯಪಟು್ಟ ಮುಖವನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡನು.

7 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, ≪ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಜನರ
ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಬಿಟಿ್ಟೕ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ಅವರು ಇಟ್ಟ ಮೊರೆಯು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.
ಅವರ ದುಃಖವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾನು ಬಲೆ್ಲನು. 8 ಆದಕಾರಣ ಅವರನು್ನ
ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ಕೈಯೊಳಗಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಆ ದೇಶದಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಹಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ವಿಸಾ್ತರವಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಅಂದರೆ ಕಾನಾನ್ಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು, ಅಮೋರಿಯರು, ಪೆರಿಜೀಯರು,
ಹಿವಿ್ವಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರು ವಾಸವಾಗಿರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ
ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೂ್ಕ ಇಳಿದು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 9 ಈಗ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಕೂಗು ನನಗೆ ಮುಟಿ್ಟದೆ. ಐಗುಪ್ತ್ಯರು ಅವರಿಗೆ
ಕೊಡುವ ಉಪದ್ರವವನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. 10 ಆದುದರಿಂದ
ಈಗ ಬಾ, ನನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಬರಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನನು್ನ ಫರೋಹನನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಅಂದನು.

11 ಆಗ ಮೋಶೆಯು ದೇವರಿಗೆ, ≪ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುವುದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಕೂ್ಕ ನಾನು ಎಷ್ಟರವನು?≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 12 ಅದಕೆ್ಕ ದೇವರು, ≪ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡ ಇರುವೆನು. ನೀನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ

ಹೊರಗೆ ತಂದಾಗ ನೀವು ಈ ಬೆಟ್ಟದಲೆ್ಲೕ ನನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವಿರಿ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವನು ನಾನೇ ಎಂಬುವುದಕೆ್ಕ ಇದು ನಿನಗೆ
ಗುರುತಾಗಿರುವುದು≫ ಅಂದನು.

13 ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆಯು ದೇವರಿಗೆ, ≪ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ≪ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ನನಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು,
ಆತನ ಹೆಸರು ಏನು? ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ನಾನೇನು
ಉತ್ತರಕೊಡಬೇಕು≫ ಎಂದನು. 14 ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ,
≪ಇರುವಾತನೇ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ≪ಮತು್ತ ನೀನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ, ಇರುವಾತನೆಂಬುವವನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು≫ ಅಂದನು.

15 ದೇವರು ಪುನಃ ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ನೀನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಾದ ಅಬ್ರಹಾಮ್, ಇಸಾಕ್,
ಯಾಕೋಬರ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಸದಾಕಾಲಕೂ್ಕ ಇರುವ
ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಇದು ತಲಾಂತರಕೂ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾದ ನಾಮ.
16 ಆತನು, ನೀನು ಹೋಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮ್,
ಇಸಾಕ್, ಯಾಕೋಬರ ದೇವರು ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ದಶರ್ನಕೊಟು್ಟ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. 17 ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗುಂಟಾದ ದುರವಸೆ್ಥಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ,
ಹಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ ಕಾನಾನ್ಯರೂ,
ಹಿತಿ್ತಯರೂ, ಅಮೋರಿಯರೂ, ಪೆರಿಜೀಯರೂ, ಹಿವಿ್ವಯರೂ,
ಯೆಬೂಸಿಯರೂ, ವಾಸವಾಗಿರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. 18 ಅವರು ನಿನ್ನ
ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವರು. ನೀನು ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರು
ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, ≪ಇಬಿ್ರಯರ
ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು.
ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನದ
ಪ್ರಯಾಣದಷು್ಟ ದೂರ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಯಜ್ಞಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕು≫ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 19 ಆ ಐಗುಪ್ತದ
ಅರಸನು ನೀವು ಎಷು್ಟ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 20 ಆದಕಾರಣ ನಾನು ನನ್ನ
ಕೈಯನು್ನ ಚಾಚಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ
ಅದನು್ನ ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ಬಾಧಿಸುವೆನು. ಅನಂತರ ಅರಸನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವನು. 21 ≪ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ನನ್ನ ಜನರ
ಮೇಲೆ ಐಗುಪ್ತ್ಯರಿಗೆ ದಯೆಯುಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೊರಡುವಾಗ ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ ಬರಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
22 ನಿಮಲಿ್ಲನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ನೆರೆಹೊರೆಯ
ಹೆಂಗಸರಿಂದಲೂ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ತಂಗಿರುವ
ಹೆಂಗಸರಿಂದಲೂ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳನೂ್ನ, ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ತೊಡಿಸಿರಿ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಐಗುಪ್ತ್ಯರನು್ನ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿಹೊರಟು
ಬರುವಿರಿ≫ ಅಂದನು.

ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆಯು ಉತ್ತರವಾಗಿ, ≪ಅವರು ನನ್ನನು್ನ
ನಂಬದೆ, ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ, ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು?≫ ಎಂದನು.

2 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲರುವುದೇನು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವನು, ಇದು ≪ಇದು
ಒಂದು ಕೋಲು≫ ಅಂದನು. 3 ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ,
≪ಅದನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕು≫ ಎಂದನು. ಅವನು ನೆಲದಲಿ್ಲ
ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಅದು ಹಾವಾಯಿತು! ಮೋಶೆ ಅದಕೆ್ಕ ಭಯಪಟು್ಟ
ಓಡಿಹೋದನು. 4 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಕೈಚಾಚಿ
ಅದರ ಬಾಲವನು್ನ ಹಿಡಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಅದನು್ನ
ಹಿಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಕೋಲಾಯಿತು. 5 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಅವನಿಗೆ, ≪ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಾದ ಅಬ್ರಹಾಮ್,
ಇಸಾಕ್, ಯಾಕೋಬರ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು, ನಿನಗೆ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿಜ ಎಂದು ನಂಬುವರು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 6 ಯೆಹೋವನು ತಿರುಗಿ ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ
ಎದೆಯಭಾಗದೊಳಗೆ ಇಟು್ಟಕೋ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು
ಹಾಗೆ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಲು ಅವನ ಕೈ ಕುಷ್ಠ ಹತಿ್ತ
ಹಿಮದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿತು್ತ. 7 ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ
ತಿರುಗಿ ಎದೆಯಭಾಗದೊಳಗೆ ≪ಸೇರಿಸು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅವನು ಅದನು್ನ ತಿರುಗಿ ಎದೆಯಭಾಗದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತೆಗೆದು
ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಉಳಿದ ದೇಹದಂತೆ ಆಗಿತು್ತ. 8 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ನಂಬದೆ,
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ಮೊದಲನೆಯ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನು್ನ ಗಮನಿಸದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೂ,
ಎರಡನೆಯ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನು್ನ ನಂಬುವರು. 9 ಆ ಎರಡು
ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ, ಅವರು ನಂಬದೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳದೆಯೂ ಹೋದರೆ, ನೀನು ನೈಲ್ ನದಿಯ ನೀರನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಣಗಿದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಬೇಕು. ಆಗ
ಒಣಗಿದ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಸುರಿದ ನೀರು ರಕ್ತವಾಗುವುದು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

10 ಆಗ ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ≪ಕತರ್ನೇ, ನಾನು
ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ, ನೀನು ನಿನ್ನ ದಾಸನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದ
ಮೇಲೆಯೂ ನಾನು ವಾಕಾ್ಚತುಯರ್ವಿಲ್ಲದವನು. ನಾನು
ತೊದಲುವವನಾಗಿದು್ದ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯೂ ಮಂದವಾಗಿವೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 11 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ
ಬಾಯಿಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? ಒಬ್ಬನನು್ನ ಮೂಕನಾಗಿ, ಕಿವುಡನಾಗಿ,
ದೃಷಿ್ಠಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕುರುಡನಾಗಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದವನಾರು?
ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಅಲ್ಲವೇ? 12 ಹಾಗಾದರೆ ಈಗಲೇ ನೀನು
ಹೊರಡು, ನಾನು ನಿನ್ನಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಸಾಮತ್ಯರ್ವನು್ನ
ಕೊಡುತಾ್ತ, ನೀನು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ನಿನಗೆ
ಬೋಧಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆಯು,
≪ಕತರ್ನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನೀನು ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು≫
ಎಂದನು. 14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, ≪ಲೇವಿಯನಾದ ಆರೋನನು ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರನಲ್ಲವೇ? ಅವನು ಚೆನಾ್ನಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲವನೆಂದು
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬರುತಾ್ತನೆ.
ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಿಸುವನು. 15 ನೀನು ಅವನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ
ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡು. ನಿನ್ನ
ಬಾಯಿಗೂ ಅವನ ಬಾಯಿಗೂ ಸಹಾಯವಾಗಿದು್ದ ನೀವು
ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ಬೋಧಿಸುವೆನು. 16 ಅವನು ನಿನಗೆ ಬದಲಾಗಿ
ಜನರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವನು. ಅವನು ನಿನಗೆ
ಬಾಯಂತಿರುವನು. ನೀನು ಅವನಿಗೆ ದೇವರಂತಿರುವಿ. 17 ಇದಲ್ಲದೆ
ಈ ಕೋಲನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು.
ಇದರಿಂದಲೇ ಆ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವಿ≫ ಅಂದನು.

ಮೋಶೆ ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದು್ದ
18 ಆಗ ಮೋಶೆ ತನ್ನ ಮಾವನಾದ ಇತೊ್ರೕನನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ
ಸಹೋದರರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಜೀವದಿಂದ
ಇದಾ್ದರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಹೋಗಿ ನೋಡುವೆನು≫ ಎಂದನು.
ಇತೊ್ರೕನನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ನೀನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗು≫
ಅಂದನು.

19 ಯೆಹೋವನು ಮಿದಾ್ಯನಿನಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಗೆ, ನೀನು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗು. ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಸತು್ತ ಹೋದರು ಎಂದನು. 20 ಮೋಶೆ
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ
ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು.
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಅವನು ದೇವದಂಡವನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

21 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಇಂತೆಂದನು, ≪ನೀನು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಆದರೂ ನಾನು ಅವನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸುವೆನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಜನರನು್ನ ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಆಗ
ನೀನು ಫರೋಹನಿಗೆ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲನು ನನ್ನ ಮಗನು, ನನಗೆ
ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು. 23 ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಗನು ನಿನ್ನ ದೇಶದಿಂದ
ಹೊರಟು ನನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕು.
ಅದಕೆ್ಕ ನೀನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ, ನಾನು ನಿನಗಿರುವ
ಚೊಚ್ಚಲಮಗನನು್ನ ಸಾಯಿಸುವೆನೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ≫ ≫ ಎಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕು.

24 ಇದಲ್ಲದೆ ಮೋಶೆಯು ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ, ಛತ್ರದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ
ಯೆಹೋವನು ಅವನೆದುರಿಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 25 ಹೀಗಿರುವಾಗ ಚಿಪೊ್ಪೕರಳು ಕಲಿ್ಲನ
ಚೂರಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿ ಅದನು್ನ ಮೋಶೆಯ
ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟಸಿದಳು. ನಂತರ ಅವಳು, ≪ನೀನು ನನಗೆ
ರಕ್ತಧಾರೆಯಿಂದಾದ ಮದಲಿಂಗನು≫ ಎಂದಳು. 26 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಉಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವಳು, ≪ಸುನ್ನತಿಯ
ನಿಮಿತ್ತವೇ ನೀನು ನನಗೆ ರಕ್ತಧಾರೆಯಿಂದಾದ ಮದಲಿಂಗನು≫
ಎಂಬ ಮಾತನು್ನ ಹೇಳಿದಳು.

27 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನಿಗೆ, ≪ನೀನು
ಮೋಶೆಯನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಮರುಭೂಮಿಗೆ

ಹೊರಟುಹೋಗು≫ ಎಂದನು. ಅವನು ಹೋಗಿ ದೇವರ ಬೆಟ್ಟದಲೆ್ಲೕ
ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. 28 ಆಗ ಮೋಶೆಯು
ಆರೋನನಿಗೆ, ತನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಎಲಾ್ಲ
ಮಾತುಗಳನೂ್ನ, ತನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ, ತಾನು
ಮಾಡಿದವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆರೋನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

29 ತರುವಾಯ ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಹೋಗಿ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಹಿರಿಯರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. 30

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆರೋನನು
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಜನರ ಕಣು್ಣಗಳ ಮುಂದೆ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದನು. 31 ಜನರು ನಂಬಿದರು. ಯೆಹೋವನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ತಮ್ಮ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ
ತಂದುಕೊಂಡನೆಂಬುದನು್ನ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಕೇಳಿದಾಗ ತಲೆಬಾಗಿಸಿ
ಆರಾಧಿಸಿದರು.

ಅರಸನು ಮೋಶೆಯ ಮಾತನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಹೋದದು್ದ

ಬಳಿಕ ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಫರೋಹನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಹೋಗಿ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು,
ನನ್ನ ಜನರು ನನಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಜಾತೆ್ರ ನಡೆಸುವಂತೆ

ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ≫ ಅಂದರು. 2

ಅದಕೆ್ಕ ಫರೋಹನು, ≪ಯೆಹೋವನೆಂಬುವವನು ಯಾರು ? ನಾನು
ಅವನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಹೋಗಗೊಡಿಸುವುದೇತಕೆ್ಕ? ಯೆಹೋವನು ಯಾರೋ ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಹೋಗಲು ನಾನು
ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ≫ ಅಂದನು. 3 ಆಗ ಅವರು, ≪ಇಬಿ್ರಯರ
ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡನು. ಅಪ್ಪಣೆಯಾದರೆ ನಾವು
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞಮಾಡಿ ಬರುವೆವು.
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ವಾ್ಯಧಿಯಿಂದಾದರೂ,
ಕತಿ್ತಯಿಂದಾದರೂ ಸಂಹಾರಮಾಡುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

4 ಐಗುಪ್ತರ ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರೇ,
ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡದಂತೆ ಯಾಕೆ ಅಡಿ್ಡ
ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ? ನಿಮ್ಮ ಬಿಟಿ್ಟೕ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 5 ಫರೋಹನು, ≪ಇಬಿ್ರಯರು ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಿಟಿ್ಟೕ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮಾಡದಂತೆ
ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಬಿಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಲಾ್ಲ?≫ ಎಂದನು. 6 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಫರೋಹನು
ಬಿಟಿ್ಟೕಮಾಡಿಸುವವರನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ,
7 ≪ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಜನರಿಗೆ ಇಟಿ್ಟಗೆ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಹುಲ್ಲನು್ನ ಕೊಡಬಾರದು. ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಹುಲ್ಲನು್ನ
ಶೇಖರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ, 8 ಆದರೂ ಅವರು ಈವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ
ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಏನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರು ಮೈಗಳ್ಳರೇ, ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅವರು,
≪ನಾವು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞಮಾಡಿ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕು≫ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 9 ಈ ಜನರು
ವ್ಯಥರ್ವಾದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದಂತೆ ನೀವು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಹೆಚು್ಚ ಕೆಲಸವನು್ನ ಹೊರಿಸಿರಿ. ಅವರು ದುಡಿಯಲಿ≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

ಐಗುಪ್ತ್ಯರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಬಾಧಿಸಿದು್ದ
10 ಆಗ ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಿಸುವವರೂ ಮತು್ತ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಜನರಿಗೆ, ≪ನಿಮಗೆ ಹುಲ್ಲನು್ನ
ಕೊಡಬಾರದೆಂದು ಫರೋಹನ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ. 11 ನಿಮಗೆ ಹುಲು್ಲ
ಎಲಿ್ಲ ದೊರಕುವುದೋ ಅಲಿ್ಲಗೆ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಆದರೂ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವೂ
ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಾರದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 12 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ
ಜನರು ಹುಲ್ಲನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಚದರಿಹೋಗಿ ಹುಡುಕತೊಡಗಿದರು. 13 ಇದಲ್ಲದೆ ಬಿಟಿ್ಟೕ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿಸುವವರು, ≪ನಿಮಗೆ ಹುಲು್ಲ ಇದಾ್ದಗ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ
ಪ್ರತಿದಿನದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಅದೇ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ಮುಗಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಅವಸರ ಪಡಿಸಿದರು. 14 ಫರೋಹನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾವೇ ನೇಮಿಸಿದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರಿಗೆ,
≪ನೀವು ಮೊದಲುಇಟಿ್ಟಗೆಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸುತಿ್ತದ್ದಂತೆ ನಿನೆ್ನ ಹಾಗೂ ಈ
ಹೊತು್ತ ಯಾಕೆ ಒಪಿ್ಪಸಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಹೊಡೆದರು.
15 ಹೀಗಿರಲು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ, ≪ಏಕೆ ನಿನ್ನ ದಾಸರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತಿ್ತರುವಿರಿ ಸಾ್ವಮೀ?
16 ನಿನ್ನ ದಾಸರಿಗೆ, ನೇಮಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹುಲ್ಲನು್ನ ಕೊಡದೆ
≪ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿರಿ!≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತ ನಮ್ಮನು್ನ
ಹೊಡೆಯುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಜನರು ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದು
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ಪಾಪಕಾಯರ್ವಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು ಗೋಳಾಡಿದರು. 17 ಅದಕೆ್ಕ
ಅವನು, ≪ನೀವು ಮೈಗಳ್ಳರು, ನೀವು ಮೈಗಳ್ಳರಾದ ಕಾರಣ,
≪ನಾವು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿ ಬರಬೇಕು≫
ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ನಡೆಯಿರಿ
ನಿಮಗೆ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನೇಮಿಸಿದ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳ
ಲೆಕ್ಕವನು್ನ ತಪ್ಪದೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು≫ ಅಂದನು.

19 ದಿನ ದಿನವೂ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕಾದ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳ ಲೆಕ್ಕ
ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಾರದೆಂಬ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರು ತಾವು ದುರವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿವೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. 20 ಅವರು ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಿಂತಿದ್ದ ಮೋಶೆ ಮತು್ತ
ಆರೋನರನು್ನ ನೋಡಿ 21 ಮೋಶೆ ಹಾಗು ಆರೋನರಿಗೆ,
≪ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ಫರೋಹನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕರೂ ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ
ಅಸಹ್ಯಪಡುವಂತೆ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಿರಿ. ನಮ್ಮನು್ನ
ಸಂಹಾರಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅವರ ಕೈಗೆ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ≫
ಅಂದರು. ≪ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಕ್ಕ
ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ದೇವರು ಮೋಶೆಯನು್ನ ಧೈಯರ್ಪಡಿಸಿದು್ದ
22 ಆಗ ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು,

≪ಸಾ್ವಮೀ, ಈ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಮಾಡಿದಿ್ದೕಯಲಾ್ಲ? ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ ಯಾಕೆ? 23 ನಾನು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದಂದಿನಿಂದ ಅವನು ಈ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡನೆ್ನೕ
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಎಷು್ಟ ಮಾತ್ರವೂ
ತಪಿ್ಪಸಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆನಂತರ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ನಾನು
ಫರೋಹನಿಗೆ ಮಾಡುವುದನು್ನ ನೀನು ಈಗ ನೋಡುವೆ.
ಅವನು ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಹಸ್ತವನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರನು್ನ

ಹೋಗಗೊಡಿಸುವನು. ನನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿ ಅವರನು್ನ
ತನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವನು≫ ಅಂದನು.

2 ದೇವರು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಪುನಃಮಾತನಾಡಿ ಇಂತೆಂದನು,
≪ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು, 3 ನಾನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೂ,
ಇಸಾಕನಿಗೂ, ಯಾಕೋಬನಿಗೂ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಅವರಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 4 ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕಾನಾನ್
ದೇಶವನು್ನ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಪರದೇಶದವರಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ
ಪ್ರವಾಸದ ದೇಶವನು್ನ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಅವರ
ಸಂಗಡ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆನು. 5

ಐಗುಪ್ತರು ದಾಸರಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಗೋಳು
ಈಗ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ನಾನು ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಪುನಃ
ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು. 6 ಆದುದರಿಂದ, ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು
ಐಗುಪ್ತರು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಮಾಡಿಸುವ ಬಿಟಿ್ಟೕ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ,
ಅವರ ದಾಸತ್ವದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ, ನನ್ನ ಕೈಚಾಚಿ ಅವರಿಗೆ
ಮಹಾ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ವಿಧಿಸಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು. 7 ನಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ
ದೇವರಾಗಿರುವೆನು. ಐಗುಪ್ತ್ಯರು ಮಾಡಿಸುವ ಬಿಟಿ್ಟೕ ಸೇವೆಯನು್ನ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿದಾಗ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. 8 ಇದಲ್ಲದೆ
ಅಬ್ರಹಾಮ್, ಇಸಾಕ್ ಮತು್ತ ಯಾಕೋಬರಿಗೆ ನಾನು ಕೈ ಎತಿ್ತ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬರಮಾಡಿ, ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನಾ್ನಗಿ ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿದವನು ಯೆಹೋವನೆಂಬ
ನಾನೇ≫ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು≫ ಅಂದನು. 9 ಮೋಶೆ ಈ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ,
ಅವರ ಮನಸು್ಸ ಕುಗಿ್ಗಹೋದದ್ದರಿಂದಲೂ, ಕಠಿಣವಾಗಿ ದಾಸತ್ವದ
ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದದ್ದರಿಂದಲೂ ಅವರು ಮೋಶೆಯ
ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ
ಸಂಗಡ ಮಾತಾನಾಡಿ, 11 ≪ನೀನು ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ಅರಸನಾದ
ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ತನ್ನ
ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುವಂತೆ ಅವನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡು≫
ಅಂದನು. 12 ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ,
≪ಇಗೋ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ ನನ್ನ ಮಾತಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ;
ಹೀಗಿರುವಾಗ ತೊದಲು ಮಾತನಾಡುವ ನನ್ನ ಮಾತಗಳಿಗೆ
ಫರೋಹನು ಕಿವಿಗೊಟಾ್ಟನೇ?≫ ಅಂದನು. 13 ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ

ಅವರನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಬಳಿಗೂ ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನಾದ
ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ವಂಶಾವಳಿ
14 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಗೋತ್ರಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು:

ಇಸಾ್ರಯೇಲನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನಾದ ರೂಬೇನನ ಮಕ್ಕಳು:
ಹನೋಕ್, ಫಲು್ಲ, ಹೆಚೊ್ರೕನ್, ಕಮೀರ್.ಇವರೇ ರೂಬೇನಿನಿಂದ
ಉಂಟಾದ ಗೋತ್ರಗಳ ಮೂಲ ಪುರುಷರು. 15 ಸಿಮೆಯೋನನ
ಮಕ್ಕಳಾದ; ಯೆಮೂಯೇಲ್, ಯಾಮೀನ್, ಓಹದ್, ಯಾಕೀನ್,
ಚೋಹರ್ ಮತು್ತ ಕಾನಾನ್ಯ ಸಿ್ತ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಸೌಲ ಇವರು
ಸಿಮೆಯೋನನಿಂದುಂಟಾದ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಪುರುಷರು. 16

ವಂಶಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಲೇವಿಯರ ಮಕ್ಕಳು: ಗೇಷೋರ್ನ್,
ಕೆಹಾತ್, ಮೆರಾರೀ,ಇವರೇ. ಲೇವಿಯು ನೂರ ಮೂವತೆ್ತೕಳು ವಷರ್
ಬದುಕಿದ್ದನು. 17 ಗೋತ್ರಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಗೇಷೋರ್ನನ
ಮಕ್ಕಳು: ಲಿಬಿ್ನೕ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮ. 18 ಕೊಹಾತನ ಮಕ್ಕಳು:
ಅಮಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್, ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್. ಕೆಹಾತನು ನೂರ
ಮೂವತ್ತಮೂರು ವರುಷ ಬದುಕಿದನು. 19 ಮೆರಾರೀಯ ಮಕ್ಕಳು:
ಮಹಿ್ಲೕ, ಮೂಷೀ ವಂಶಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಲೇವಿಯಿಂದುಂಟಾದ
ಗೋತ್ರಗಳು ಇವೇ ಆಗಿದ್ದವು. 20 ಅಮಾ್ರಮನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ತಂಗಿ
ಯೋಕೆಬೆದಳನು್ನ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ
ಆರೋನನನೂ್ನ, ಮೋಶೆಯನೂ್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಅಮಾ್ರಮನು
ನೂರಮೂವತೆ್ತೕಳು ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು. 21 ಇಚಾ್ಹರನ ಮಕ್ಕಳು
ಕೋರಹ, ನೆಫೆಗ್ ಮತು್ತ ಚಿಕಿ್ರ. 22 ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳು:
ಮೀಷಾಯೇಲ್, ಎಲಾ್ಜಫಾನ್ ಮತು್ತ ಸಿತಿ್ರ. 23 ಆರೋನನು
ಅಮಿ್ಮೕನಾದಾಬನ ಮಗಳೂ ನಹಶೋನನ ತಂಗಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ,
ಎಲೀಶೇಬಳನು್ನ ಮದುವೆಯಾದನು. ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನಾದಾಬ್,
ಅಬೀಹೂ, ಎಲಾ್ಲಜಾರ್, ಈತಾಮಾರ್ ಎಂಬವರು ಹುಟಿ್ಟದರು. 24

ಕೋರಹನ ಮಕ್ಕಳು: ಅಸಿ್ಸೕರ್, ಎಲಾ್ಕನ್, ಅಬೀಯಾಸಾಫ್ ಇವರೇ
ಕೋರಹೀಯರ ಗೋತ್ರಗಳು. 25 ಆರೋನನ ಮಗನಾದ
ಎಲಾ್ಲಜಾರನು ಪೂಟಿಯೇಲನ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬಾ್ಬಕೆಯನು್ನ
ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆಕೆ ಅವನಿಗೆ ಫಿನೇಹಾಸನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
ಅವರವರ ಗೋತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇವರೇ ಲೇವಿಯರ ಪೂವಿರ್ಕರು. 26

ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಅವರ ಗೋತ್ರಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ,
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದನೋ ಅವರೇ ಆರೋನ್ ಮತು್ತ ಮೋಶೆ. 27

ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಬರಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಫರೋಹನ ಸಂಗಡ
ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಇವರೇ.

ಮೋಶೆ ಆರೋನರು ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದು್ದ

28 ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ, ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಮಾತನಾಡಿದಾಗ 29 ಆತನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ನಾನು ಯೆಹೋವನು
ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀನು ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ಅರಸನಾದ
ಫರೋಹನನಿಗೆ ತಿಳಿಸು≫ ಎಂದನು. 30 ಆದರೆ ಮೋಶೆಯು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ≪ಇಗೋ, ಸಾ್ವಮಿ ನಾನು ಮಾತಾಡುವುದರಲಿ್ಲ
ಜಾಣನಲ್ಲ, ಫರೋಹನು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಹೇಗೆ ಕೇಳಾನು≫
ಅಂದನು.

ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಇಂತೆಂದನು, ≪ನಿನ್ನನು್ನ
ಫರೋಹನಿಗೆ ದೇವರ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನೋಡು,
ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಆರೋನನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ

ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿರುವನು. 2 ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ದೇಶದಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕೆಂಬದಾಗಿ ನಿನ್ನ
ಅಣ್ಣನಾದ ಆರೋನನೇ ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. 3

ಆದರೂ ನಾನು ಫರೋಹನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಹಠವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿ,
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅದು್ಬತಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು. 4

ಫರೋಹನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾನು
ಐಗುಪ್ತದೇಶದವರನು್ನ ಬಾಧಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಮಹಾಶಿಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ವಿಧಿಸಿ,
ನನ್ನ ಜನರಾಗಿರುವ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸೈನ್ಯವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ
ಹೊರತರುವೆನು. 5 ನಾನು ಐಗುಪ್ತ್ಯರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕೈಚಾಚಿ
ಅವರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಹೊರತಂದಾಗ ನಾನು
ಯೆಹೋವನು ಎಂಬುವುದನು್ನ ಐಗುಪ್ತ್ಯರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು≫
ಅಂದನು.

6 ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆಯೇ ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು
ಮಾಡಿದರು. 7 ಅವರು ಫರೋಹನ ಹತಿ್ತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
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ಮೋಶೆ ಎಂಬತು್ತ ವರುಷದವನೂ ಮತು್ತ ಆರೋನನು
ಎಂಭತ್ತಮೂರು ವರುಷದವನೂ ಆಗಿದ್ದರು.

8 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಹಾಗೂ ಆರೋನರ ಸಂಗಡ
ಮಾತನಾಡಿ, 9 ≪ಫರೋಹನು ನಿಮಗೆ ≪ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನು್ನ
ನಂಬುವಂತೆ ನೀವು ಮಹತಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ
ಮಾಡಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಮೋಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ,
≪ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಕೋಲನು್ನ ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ ನೆಲದಲಿ್ಲ
ಹಾಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಸಪರ್ವಾಗುವುದು≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 10 ಮೋಶೆ ಆರೋನರು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ತಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದರು. ಆರೋನನು ತನ್ನ
ಕೋಲನು್ನ ಫರೋಹನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪರಿವಾರದವರ ಮುಂದೆ
ನೆಲದಲಿ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಸಪರ್ವಾಯಿತು. 11 ಫರೋಹನು
ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ವಿದಾ್ವಂಸರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳನೂ್ನ
ಕರೆಯಿಸಿದಾಗ ಆ ಮಾಂತಿ್ರಕರು ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರವಿದೆ್ಯಗಳಿಂದ ಅದೇ
ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. 12 ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ನೆಲಕೆ್ಕ ಹಾಕಲು ಅವು ಸಪರ್ಗಳಾದವು. ಆದರೆ ಆರೋನನ ಕೋಲು
ಅವರ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು. 13 ಯೆಹೋವನು ಮೊದಲು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಫರೋಹನ ಹೃದಯವು ಕಠಿಣವಾಯಿತು. ಅವನು
ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಹೋದನು.

ನೈಲನದಿಯ ನೀರು ರಕ್ತವಾದದು್ದ
14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ಫರೋಹನ ಹೃದಯವು

ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ, ತಾನು ಜನರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ
ಎನು್ನತಾ್ತನೆ. 15 ನೀನು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು, ಅವನು
ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಇಳಿದು ಬರುತಾ್ತನಲಾ್ಲ. ಸಪರ್ವಾಗಿ
ಮಾಪಾರ್ಟುಮಾಡಿದ ಆ ಕೋಲನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನೈಲ್ ನದಿ ತೀರದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಹೀಗನ್ನಬೇಕು, 16 ≪ಇಬಿ್ರಯರ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ,
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ತನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನಷೆ್ಟೕ. ಈ ವರೆಗೂ
ನೀನು ಅದನು್ನ ಲಕ್ಷಕೆ್ಕ ತರಲಿಲ್ಲ. 17 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವನೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಸೇವಕನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಕೋಲಿನಿಂದ
ನೈಲ್ ನದಿಯ ನೀರನು್ನ ಹೊಡೆಸುವೆನು. ಆಗ ಅದು
ರಕ್ತವಾಗುವುದು. 18 ನದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಮೀನುಗಳು ಸಾಯುವವು.
ನದಿಯು ಹೊಲಸಾಗಿ ನಾರುವುದು. ಅದನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ
ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ಹೇಸಿಗೆಯಾಗುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು≫
ಅಂದನು.

19 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ, ≪ನೀನು
ಆರೋನನಿಗೆ ≪ನಿನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಹೊಳೆ, ಕಾಲುವೆ, ಕೆರೆ, ಕೊಳ ಮೊದಲಾದ
ನೀರಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನು್ನ ಚಾಚು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಬೇಕು. ಅವನು ಚಾಚುವಾಗ ಆ ನೀರೆಲಾ್ಲ ರಕ್ತವಾಗುವುದು.
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಮರದ ಪಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಕಲಿ್ಲನ
ಪಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ನೀರು ರಕ್ತವಾಗುವುದು≫ ಅಂದನು. 20

ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಯೆಹೋವನು ತಮಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದರು. ಆರೋನನು ಫರೋಹನ ಮತು್ತ
ಅವನ ಪರಿವಾರದ ಮುಂದೆ ಕೋಲನು್ನ ಎತಿ್ತ, ನೈಲ್ ನದಿಯಲಿ್ಲರುವ
ನೀರನು್ನ ಹೊಡೆಯಲು ಅದೆಲಾ್ಲ ರಕ್ತವಾಯಿತು. 21 ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ
ಮೀನುಗಳು ಸತು್ತಹೋದವು. ನದಿಯು ದುವಾರ್ಸನೆಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ಐಗುಪ್ತರು ನೈಲ್ ನದಿಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲಾರದೆ ಹೋದರು.
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ರಕ್ತವೇ ಕಾಣುತಿತು್ತ.

22 ಆದರೆ ಐಗುಪ್ತ್ಯ ದೇಶದ ಮಾಂತಿ್ರಕರು ತಮ್ಮ
ಮಂತ್ರವಿದೆ್ಯಗಳಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನ
ಹೃದಯವು ಇನೂ್ನ ಕಠಿಣವಾಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಅವನು ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದನು.
23 ಫರೋಹನು ಆ ಮಾಹತಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ಲಕ್ಷ್ಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಹೊರಟುಹೋದನು. 24 ಐಗುಪ್ತ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ನದಿಯ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿಯಲಾರದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ
ಗುಂಡಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದರು. 25 ಯೆಹೋವನು ನೈಲ್ ನದಿಯನು್ನ
ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಏಳು ದಿನಗಳು ತುಂಬಿದವು.

ಕಪೆ್ಪಗಳಿಂದ ಬಾಧೆಯುಂಟಾದದು್ದ

ನಂತರ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ
ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಬೇಕು, ≪ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ:

ನನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕು. 2

ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಕಪೆ್ಪಗಳಿಂದ
ಉಪದ್ರವ ಕೊಡುವೆನು. 3 ನೈಲ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಕಪೆ್ಪಗಳು
ಅಸಂಖಾ್ಯತವಾಗಿ ಹುಟು್ಟವವು. ಅವು ಹೊರಟು ಬಂದು ನಿನ್ನ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಮಂಚದ
ಮೇಲೆಯೂ ಬರುವುದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಪರಿವಾರದವರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಒಲೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಹಿಟು್ಟ ನಾದುವ
ಪಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬರುವವು. 4 ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ ಪರಿವಾರದವರ ಮೇಲೆಯೂ ಕಪೆ್ಪಗಳು
ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವವು.≫ ≫ ಎಂದನು.

5 ಯೆಹೋವನು ಪುನಃ ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ,
≪ನೀನು ಆರೋನನಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊಳೆ,
ಕಾಲುವೆ, ಕೆರೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೈಯನು್ನ
ಚಾಚು. ಆಗ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ಕಪೆ್ಪಗಳು ಬರುವವು≫
ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದನು. 6 ಆರೋನನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ನೀರಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಚಾಚಲು ಕಪೆ್ಪಗಳು
ಹೊರಟು ಬಂದು ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡವು. 7

ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರವಿದೆ್ಯಗಳಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿ,
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕಪೆ್ಪಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡಿದರು.

8 ಆಗ ಫರೋಹನು ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ,
≪ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಪೆ್ಪಗಳನು್ನ ನನ್ನ
ಬಳಿಯಿಂದಲೂ, ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಳಿಯಿಂದಲೂ ತೊಲಗಿಸಬೇಕು,
ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಯಜ್ಞಮಾಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವೆನು≫
ಎಂದನು. 9 ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆ ಫರೋಹನಿಗೆ, ≪ಈ ಕಪೆ್ಪಗಳು ನಿನ್ನ
ಬಳಿಯಿಂದಲೂ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಳಿಯಿಂದಲೂ, ನಿನ್ನ
ಮನೆಗಳಿಂದಲೂ ತೊಲಗಿ ನೈಲ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುವಂತೆ
ನಿನಗೋಸ್ಕರವೂ, ನಿನ್ನ ಪರಿವಾರದವರಿಗೋಸ್ಕರವೂ ನಾನು
ಯಾವಾಗ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕೆ್ಕ ಸರಿ ತೋರುವಂತೆ ನೀನೇ
ಅದಕೊ್ಕಂದು ಕಾಲವನು್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು ಫರೋಹನನು್ನ
ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡನು. 10 ಫರೋಹನು ಮೋಶೆಗೆ,
≪ನಾಳೆ≫ಎಂದನು. ಆಗ ಮೋಶೆಯು, ≪ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ
ಪ್ರಕಾರವೇ ಆಗಲಿ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಾನರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ. 11

ಕಪೆ್ಪಗಳು ನಿನ್ನನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಮನೆಗಳನೂ್ನ, ನಿನ್ನ
ಪ್ರಜಾಪರಿವಾರದವರನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ, ನೈಲ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ
ಇರುವವು≫ ಎಂದನು. 12 ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಫರೋಹನ
ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಆಗ ಮೋಶೆಯು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ನೀನು ಫರೋಹನ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿರುವ
ಕಪೆ್ಪಗಳನು್ನ ತೊಲಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟನು. 13 ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಯ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರವೇ ಮಾಡಿದನು. ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಅಂಗಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಬಯಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಕಪೆ್ಪಗಳು
ಸತು್ತಹೋದವು. 14 ಜನರು ಅವುಗಳನು್ನ ರಾಶಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ
ಕೂಡಿಸಿದರು. ದೇಶವೆಲಾ್ಲ ದುವಾರ್ಸನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು.
15 ಆದರೆ ಫರೋಹನು ಕಪೆ್ಪಗಳ ಕಾಟವು ತೀರಿತೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ, ತನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅವನು, ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನನ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದನು.

ಹೇನು ಮತು್ತ ಹುಳಗಳ ಬಾಧೆ
16 ತರುವಾಯ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ,

≪ನೀನು ಆರೋನನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ಚಾಚಿ ಭೂಮಿಯ
ಧೂಳನು್ನ ಹೊಡೆ, ಆಗ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಧೂಳೆಲಾ್ಲ
ಹೇನುಗಳಾಗುವುದು≫ ≫ ಎಂದನು. 17 ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ
ಮಾಡಿದರು. ಆರೋನನು ಕೋಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ
ಚಾಚಿ, ಭೂಮಿಯ ಧೂಳನು್ನ ಹೊಡೆದನು. ಆಗ ಮನುಷ್ಯರ
ಮೇಲೆಯೂ, ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಹೇನುಗಳು ಬಂದವು. ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಧೂಳು ಹೇನುಗಳಾದವು. 18

ಮಂತ್ರಗಾರರು ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರವಿದೆ್ಯಗಳಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಹೇನುಗಳನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ ಆಗದೆ ಹೋಯಿತು. ಆ
ಹೇನುಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಇದ್ದವು.
19 ಆಗ ಆ ಮಂತ್ರಗಾರರು ಫರೋಹನಿಗೆ, ≪ಇದು ದೇವರ
ಕೈಕೆಲಸವೇ ಸರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ ಫರೋಹನ
ಹೃದಯವು ಕಠಿಣವಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ
ಮುಂತಿಳಿಸಿದಂತೆಯೇ ಫರೋಹನು ಅವರ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ
ಹೋದನು. 20 ತರುವಾಯ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ನೀನು
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೋ. ಅವನು ಹೊರಗೆ
ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಾ್ತನೆ. ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳು,
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9

≪ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕು. 21 ಆದರೆ
ನೀನು, ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡದೇ ಹೋದರೆ, ನಾನು ನಿನಗೂ,
ನಿನ್ನ ಪರಿವಾರದವರಿಗೂ, ನಿನ್ನ ಮನೆಗಳಿಗೂ ನೊಣಗಳ
ಕಾಟವುಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಅವರ ಎಲಾ್ಲ ಭೂಮಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆ ನೊಣಗಳು
ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವವು. 22 ಆದರೆ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಾನೇ, ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನನ್ನ ಜನರು
ವಾಸವಾಗಿರುವ ಗೋಷೆನ್ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವೆನು. ಅಲಿ್ಲ ಆ
ನೊಣಗಳ ಕಾಟವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 23 ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಜನಕೂ್ಕ, ನಿನ್ನ
ಜನಕೂ್ಕ ನಡುವೆ ವ್ಯತಾ್ಯಸವನು್ನಂಟು ಮಾಡುವೆನು. ನಾಳೆಯೇ ಈ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ ಉಂಟಾಗುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು≫
ಎಂದನು. 24 ಯೆಹೋವನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದನು. ಬಾಧಿಸುವ
ನೊಣಗಳು ಫರೋಹನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಅವನ
ಪರಿವಾರದವರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಸಮಸ್ತ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ
ವಿಪರಿತವಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡವು. ಅವುಗಳಿಂದ ದೇಶವು
ಹಾಳಾಗಿಹೋಯಿತು.

25 ಆಗ ಫರೋಹನು ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಹೋಗಿ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿರಿ≫ ಎಂದನು. 26 ಆದರೆ ಮೋಶೆ, ≪ಹಾಗೆ
ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಾವು
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವುದು ಐಗುಪ್ತ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದೆ. ಐಗುಪ್ತ್ಯರಿಗೆ
ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರುವುದನು್ನ ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಅಪಿರ್ಸಿದರೆ
ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲು್ಲವರಲ್ಲವೇ? 27 ನಾವು
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಯಜ್ಞಮಾಡಬೇಕು≫
ಎಂದನು. 28 ಅದಕೆ್ಕ ಫರೋಹನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಮಾಡುವಂತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಬಾರದು.
ನನಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಿರಿ≫ ಎಂದನು. 29 ಅದಕೆ್ಕ
ಮೋಶೆಯು, ≪ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದ
ಕೂಡಲೇ, ಫರೋಹನಾದ ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ಪರಿವಾರದವರಿಗೂ
ನೊಣಗಳ ಬಾಧೆಯು ನಾಳೆಯಿಂದ ಇರಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಯಜ್ಞವನಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡದೆ ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ವಂಚನೆಮಾಡಬಾರದು≫ ಎಂದನು. 30 ಮೋಶೆ
ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡಿದನು. 31 ಮೋಶೆಯು ಪಾ್ರಥರ್ಸಿದಂತೆಯೇ
ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದನು. ಆ ನೊಣಗಳೆಲಾ್ಲ ಫರೋಹನ
ಬಳಿಯಿಂದಲೂ, ಅವನ ಪ್ರಜಾ ಪರಿವಾರದವರ ಬಳಿಯಿಂದಲೂ
ತೊಲಗಿಹೋದವು. ಒಂದೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 32 ಆದರೂ
ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

ಐಗುಪ್ತ್ಯರಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವರ ದನಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾದ ವಾ್ಯಧಿ

ತರುವಾಯ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
≪ನೀನು, ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ,
≪ಇಬಿ್ರಯರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ

ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ
ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 2 ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡದೆ ಇನೂ್ನ ಅವರನು್ನ
ತಡೆದರೆ, 3 ಯೆಹೋವನು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಪಶುಗಳಿಗೂ, ಕುದುರೆ, ಕತೆ್ತ, ಒಂಟೆ, ದನ, ಕುರಿ, ಆಡು
ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ವಿರೋಧವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಎತಿ್ತ
ಘೋರವಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೋ. 4

ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪಶುಗಳಿಗೂ, ಐಗುಪ್ತರ ಪಶುಗಳಿಗೂ
ವ್ಯತಾ್ಯಸವನು್ನಂಟು ಮಾಡುವನು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗಿರುವ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು≫ ಎಂದನು. 5

ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು, ≪ನಿದಿರ್ಷ್ಟವಾದ ಸಮಯವನು್ನ ನೇಮಿಸಿ,
ನಾಳೆಯೇ ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮಾಡುವನು ಎಂದು
ಹೇಳು≫ ಎಂದನು.

6 ಮರುದಿನ ಯೆಹೋವನು ಆ ಕಾಯರ್ವುಂಟಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡಿದನು. ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ಪಶುಗಳೆಲಾ್ಲ ಸತು್ತಹೋದವು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. 7 ಫರೋಹನು
ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ
ಸಾಯಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. ಆದರೂ ಫರೋಹನ
ಹೃದಯವು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

8 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಒಲೆಯ
ಬೂದಿಯನು್ನ ಕೈತುಂಬಾ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಮೋಶೆ ಅದನು್ನ
ಫರೋಹನ ಕಣು್ಣಗಳ ಮುಂದೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ತೂರಲಿ. 9 ಆಗ
ಅದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳಾಗಿ ಮಾಪರ್ಟು್ಟ ಅದು
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ ಪಶುಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ ಹುಣು್ಣಗಳಾಗುವ ಬೊಕೆ್ಕಗಳು ಏಳುವಂತೆ
ಮಾಡುವವು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಅದರಂತೆ ಮೋಶೆ ಮತು್ತ
ಆರೋನರು ಒಲೆಯ ಬೂದಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫರೋಹನ
ಮುಂದೆ ನಿಂತರು. ಮೋಶೆಯು ಆ ಬೂದಿಯನು್ನ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ
ತೂರಿದನು. ಆಗ ಅದು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ, ಪಶುಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ ಹರಡಿ ಹುಣು್ಣಗಳಾಗುವಂತೆ ಬೊಕೆ್ಕಗಳನೆ್ನಬಿ್ಬಸಿತು. 11

ಇದಲ್ಲದೆ ಮಂತ್ರಗಾರರು, ಹುಣು್ಣಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮೋಶೆಯ
ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ ಹೋದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಹುಣು್ಣಗಳು
ಮಂತ್ರಗಾರರ ಮೇಲೆಯೂ, ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ ಎದಿ್ದದ್ದವು. 12

ಆದರೂ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಯಿತು.
ಯೆಹೋವನು ಫರೋಹನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆಹೋದನು.

ಆನೆಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬಾಧೆ
13 ತರುವಾಯ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ನೀನು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ

ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, ≪ಇಬಿ್ರಯರ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕು. 14 ಈ ಸಾರಿ
ನಾನು ನನ್ನ ವಶದಲಿ್ಲರುವ ಈ ಬಾಧೆಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ
ಪ್ರಜಾಪರಿವಾರದವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯಕೂ್ಕ
ತಗಲುವಂತೆಯೂ ಮಾಡುವೆನು. ಆದುದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ನನಗೆ ಸಮಾನರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ. 15 ನಾನು ಕೈಯನೆ್ನತಿ್ತ ನಿನ್ನನೂ್ನ, ನಿನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗಳನೂ್ನ, ವಾ್ಯಧಿಯಿಂದ ಬಾಧಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನನು್ನ
ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದ ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡುವೆನು. 16 ಆದರೆ ನಾನು
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಾಯಿಸದೇ
ಉಳಿಸಿರುವೆನು. 17 ನೀನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸದೆ
ಅವರ ಮುಂದೆ, ಅಡಿ್ಡ ಆತಂಕಗಳನು್ನ ಒಡು್ಡತಿ್ತರುವೆಯಾ? 18

ಹಾಗಾದರೆ, ನಾಳೆ ಇಷು್ಟ ಹೊತಿ್ತಗೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಆನೆಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆ
ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಐಗುಪ್ತ ರಾಜ್ಯವು ಸಾ್ಥಪಿತವಾದ ದಿನ
ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಂಥಾ ಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆ
ಬಿದಿ್ದರುವುದಿಲ್ಲ. 19 ಆದಕಾರಣ ನೀನು ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ನಿನ್ನ
ಪಶುಗಳನೂ್ನ, ನಿನಗೆ ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಬೇಗ
ಭದ್ರಪಡಿಸು. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಾರದೆ ಬಯಲಿನಲೆ್ಲೕ ಇರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಮನುಷ್ಯರೂ, ಪಶುಗಳೂ ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯ ಹೊಡೆತದಿಂದ
ಸಾಯುವರು≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20 ಆಗ ಫರೋಹನ
ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಯಾರಾರು ಯೆಹೋವನ ಮಾತಿಗೆ ಹೆದರಿದರೋ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಳುಗಳನೂ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಬೇಗ ಮನೆಗೆ
ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 21 ಯಾರು ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ
ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೋ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಳುಗಳನೂ್ನ,
ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟ್ಟರು. 22 ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಗೆ, ≪ಆಕಾಶಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಕೈಚಾಚು, ಆಗ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ, ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವ
ಎಲಾ್ಲ ಪೈರುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಆನೆಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆ ಬೀಳುವುದು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23 ಮೋಶೆಯು ತನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ
ಚಾಚಿದಾಗ ಯೆಹೋವನು ಗುಡುಗನು್ನ, ಆನೆಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಸಿಡಿಲುಗಳು ನೆಲಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದವು. ಯೆಹೋವನು
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆನೆಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸಿದನು. 24

ಆನೆಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯು ಬಹು ರಭಸವಾಗಿತು್ತ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚು
ಫಳಫಳನೆ ಹೊಳೆಯುತಿತು್ತ. ಐಗುಪ್ತ್ಯದವರು ಒಂದು
ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಂದಿನಿಂದ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅಂಥ ಘೋರವಾದ ಆನೆ ಕಲಿ್ಲನ
ಮಳೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. 25 ಆ ಮಳೆಯಿಂದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ
ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಮನುಷ್ಯರು, ಪಶುಗಳು, ಬಯಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲವೂ
ನಾಶವಾದವು. ಆನೆ ಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯಿಂದ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಪೈರುಗಳು
ಹಾಳಾದವು. ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಮರಗಳು ಮುರಿದುಹೋದವು. 26

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಗೋಷೆನ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ
ಆನೆಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. 27 ಆಗ ಫರೋಹನು ಮೋಶೆ
ಆರೋನರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ನಾನು ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು
ಈಗ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಯೆಹೋವನು ನಾ್ಯಯವಂತನು. ನಾನೂ
ನನ್ನ ಜನರೂ ದೋಷಿಗಳು. 28 ಈ ಭಯಂಕರವಾದ ಗುಡುಗು
ಮತು್ತ ಆನೆಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯೂ ಬಹಳ ಹೆಚಾ್ಚದವು. ಇವುಗಳನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ಈ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 8:21 46 ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 9:28
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ಹೊರಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇನು್ನ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದನು. 29 ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆ, ≪ನಾನು ಈ
ಪಟ್ಟಣದಿಂದಾಚೆಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಕೈಯೆತಿ್ತ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು. ಆಗ ಗುಡುಗು ಮತು್ತ ಆನೆಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯು
ನಿಂತುಹೋಗುವದು. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಭೂಲೋಕವು
ಯೆಹೋವನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದೆ ಎಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ. 30

ಆದರೂ ನೀನಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಪರಿವಾರದವರಾಗಲಿ, ದೇವರಾಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆಗಲೂ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲೆ್ಲನು≫
ಎಂದನು.

31 ಜವೆಗೋದಿ ಮತು್ತ ಅಗಸೆ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶವಾದವು. ಏಕೆಂದರೆ
ಜವೆಗೋದಿ ತೆನೆ ಬಿಟಿ್ಟತು್ತ, ಅಗಸೆ ಮೊಗು್ಗ ಬಿಟಿ್ಟತು್ತ. 32 ಆದರೆ
ಗೋದಿ ಮತು್ತ ಕಡಲೆ ಹಿಂದಿನ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಹಾನಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. 33 ಮೋಶೆಯು ಫರೋಹನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಕೈಯನೆ್ನತಿ್ತ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಗುಡುಗೂ, ಆನೆ ಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯೂ
ನಿಂತುಹೋದವು. 34 ಆದರೆ ಆನೆ ಕಲು್ಲ ಮಳೆ, ಗುಡುಗು
ನಿಂತುಹೋದದ್ದನು್ನ ಫರೋಹನು ಕಂಡಾಗ ಅವನೂ, ಅವನ
ಪರಿವಾರದವರೂ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಇನೂ್ನ ಪಾಪ ಮಾಡಿದರು. 35 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯಿಂದ
ಹೇಳಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆಯಿತು. ಫರೋಹನ ಹೃದಯವು ಕಠಿಣವಾಗಿತು್ತ.
ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಹೋಗಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

ಮಿಡತೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬಾಧೆ

ತರುವಾಯ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ಫರೋಹನ
ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗು. ನಾನು ಫರೋಹನ ಮತು್ತ
ಅವನ ಪರಿವಾರದವರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣ

ಗೊಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಈ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರ
ಮುಂದೆ ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ ಇದು ಕಾರಣವಾಯಿತು. 2 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾನು ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ನಡುವೆ
ನಡೆಸಿರುವ ಈ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ವಿವರಿಸಿ ಯೆಹೋವನು
ಐಗುಪ್ತ್ಯರನು್ನ ತನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ
ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಾನು ಫರೋಹನ ಹೃದಯವನು್ನ, ಅವನ
ಪರಿವಾರದವರ ಹೃದಯಗಳನೂ್ನ ಕಠಿಣಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಂದ ನೀವು ನನ್ನನೆ್ನೕ ಯೆಹೋವನೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ≫ ಎಂದನು.

3 ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವನಿಗೆ, ≪ಇಬಿ್ರಯರ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ≪ನೀನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಇರುವುದು ಇನು್ನ ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ? ನನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ
ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು. 4 ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ನಾಳೆ ನಿನ್ನ
ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. 5 ಅವು
ಭೂಮಿಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವು. ನೆಲವೇ ಕಾಣಿಸದೆ
ಹೋಗುವುದು. ಆನೆಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯಿಂದ ನಾಶವಾಗದೆ
ಉಳಿದಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಮಿಡತೆಗಳು ತಿಂದುಬಿಡುವವು. ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವ
ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಮರಗಳ ಎಲೆ ಚಿಗುರುಗಳನೂ್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವವು. 6

ಅವು ನಿನ್ನ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ನಿನ್ನ ಪರಿವಾರದವರ
ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಐಗುಪ್ತ್ಯರೆಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವವು. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಕಾಲದಿಂದ
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಂಥ ಮಿಡತೆಯ ದಂಡನು್ನ ಎಂದೂ ಅವರು
ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಮೋಶೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.

7 ಆಗ ಫರೋಹನ ಪರಿವಾರದವರು ಅವನಿಗೆ, ≪ಈ
ಮನುಷ್ಯನು ಇನು್ನ ಎಷು್ಟ ದಿನ ನಮಗೆ ಉರುಲಾಗಿರಬೇಕು. ಆ
ಜನರು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವು ಹಾಳಾಯಿತೆಂದು
ಇನು್ನ ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲವೋ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 8

ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಫರೋಹನು, ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರನು್ನ ತಿರುಗಿ
ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾರಾರು
ಹೋಗಬೇಕನು್ನತಿ್ತೕರಿ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 9 ಮೋಶೆ ಅವನಿಗೆ,
≪ನಾವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜಾತೆ್ರಯನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಆದಕಾರಣ ಚಿಕ್ಕವರು ಮೊದಲುಗೊಂಡು, ಮುದುಕರವರೆಗೂ
ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ; ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ದನಕುರಿಗಳ
ಮಂದೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 10 ಅದಕೆ್ಕ ಫರೋಹನು, ≪ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ;
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡವಿರುವನು. ನೋಡಿ,
ನೀವು ದುರಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದವರು. 11 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ

ಗಂಡಸರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿ ಬರಬಹುದು.
ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡದು್ದ ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲವೇ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ
ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

12 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ
ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಚಾಚಿ, ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡು. ಆನೆಕಲಿ್ಲನ
ಮಳೆಯಿಂದ ನಾಶವಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಪೈರುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಿಡತೆಗಳು
ತಿಂದುಬಿಡಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಮೋಶೆ ತನ್ನ ಕೋಲನು್ನ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಚಾಚಿದಾಗ, ಯೆಹೋವನು ಹಗಲಿರುಳು
ಮೂಡಣದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಗಾಳಿಯನು್ನ ಬೀಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು.
ಹೊತಾ್ತರೆ ಗಾಳಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮಿಡತೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. 14

ಮಿಡತೆಗಳು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಬಂದಿಳಿದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ
ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಮುತಿ್ತಕೊಂಡವು. ಅಂಥ
ಮಿಡತೆಯ ದಂಡು ಹಿಂದೆಂದೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ ಬರಲು
ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ. 15 ಅವು ಭೂಮಿಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ನೆಲವು ಕಾಣದೇ ಹೋಯಿತು. ಆನೆಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯಿಂದ ನಾಶವಾಗದೆ
ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಪೈರುಗಳನೂ್ನ, ಮರಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ
ಕಾಯಿಗಳನೂ್ನ ಅವು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಮರಗಳಲಾ್ಲಗಲಿ, ಹೊಲದ ಗಿಡಗಳಲಾ್ಲಗಲಿ ಹಸುರಾದದು್ದ ಒಂದೂ
ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

16 ಆಗ ಫರೋಹನು ಮೋಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ತ್ವರೆಯಾಗಿ
ಕರೆಯಿಸಿ, ≪ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೂ, ನಿಮಗೂ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 17 ಆದರೂ ಈ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನನ್ನ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ
ಮರಣಕರವಾದ ವಿಪತ್ತನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ತೊಲಗಿಸುವಂತೆ
ಆತನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕು≫ ಎಂದನು. 18 ಮೋಶೆ ಫರೋಹನ
ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 19

ಯೆಹೋವನು ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು.
ಅದು ಆ ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟಿ್ಟತು. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ
ಮೇರೆಗಳೊಳಗೆ ಒಂದು ಮಿಡತೆಯೂ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. 20 ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಫರೋಹನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.

ಮೂರು ದಿನ ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಯುಂಟಾದದು್ದ
21 ತರುವಾಯ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ಆಕಾಶಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ

ಕೈಯನು್ನ ಚಾಚು. ಆಗ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಕತ್ತಲು
ಉಂಟಾಗುವುದು. ಆ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ತಡವರಿಸುತಾ್ತ
ನಡೆಯುವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22 ಮೋಶೆ ಆಕಾಶಕೆ್ಕ
ಕೈಯನು್ನ ಚಾಚಿದಾಗ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಮೂರು ದಿನ ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು. 23 ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅವರು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಏಳಲೂ
ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳಕು ಇತು್ತ.
24 ಆಗ ಫರೋಹನು ಮೋಶೆಯನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀವು
ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರೂ ಹೋಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುರಿದನಗಳನು್ನ
ಮಾತ್ರ ಇಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕು≫ ಎಂದನು. 25 ಅದಕೆ್ಕ
ಮೋಶೆಯು, ≪ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಾವು
ಯಜ್ಞಹೋಮಗಳನು್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ಬೇಕಾದ ಪಶುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕು. 26 ನಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ
ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆವು.
ಒಂದು ಗೊರಸಯನಾ್ನದರೂ ನಾವು ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ
ಪಶುಗಳಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆಯನು್ನ
ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು. ಯಾವ ಪಶುಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂಬುದು ನಾವು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು≫ ಎಂದನು. 27

ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಫರೋಹನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣ
ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಾರದೆ ಹೋದನು. 28

ಆಗ ಫರೋಹನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು. ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರು.
ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀನು
ಸಾಯುವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆಯು,
≪ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನ್ನ
ಮುಖವನು್ನ ಪುನಃ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದನು.

ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಹಾರ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ಫರೋಹನಿಗೂ ಮತು್ತ
ಐಗುಪ್ತ್ಯರಿಗೂ ಇನೊ್ನಂದು ಉಪದ್ರವವನು್ನ
ಬರಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅದು ಬಂದನಂತರ ಅವನು ನಿಮಗೆ
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ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವನು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಡುವನು. 2

ಆದುದರಿಂದ ಸಿ್ತ್ರೕಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳು≫ ಎಂದನು.
3 ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಐಗುಪ್ತ್ಯರಲಿ್ಲ ದಯೆಯನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟಸಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಫರೋಹನ
ಪ್ರಜಾಪರಿವಾರದವರು ಹಾಗು ಜನರು ಮೋಶೆಯನು್ನ
ಮಹಾಶೆ್ರೕಷ್ಠಪುರುಷನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರು.

4 ಆಗ ಮೋಶೆ ಫರೋಹನಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನು
ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ≪ನಾನು ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ
ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ನಡುವೆ ಹಾದುಹೋಗುವೆನು. 5 ಆಗ ಸಿಂಹಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಫರೋಹನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನು
ಮೊದಲುಗೊಂಡು, ಬೀಸುವಕಲಿ್ಲನ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿರುವ ದಾಸಿಯ
ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನವರೆಗೂ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಚೊಚ್ಚಲು
ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯುವರು. ಪಶುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಚೊಚ್ಚಲಾದವುಗಳೆಲಾ್ಲ ಸಾಯುವವು. 6 ಆಗ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ದೊಡ್ಡ ಗೋಳಾಟವುಂಟಾಗುವುದು, ಅಂಥ ಗೋಳಾಟವು ಈವರೆಗೆ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಂದೂ ಉಂಟಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ
ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 7 ಆದರೆ ಐಗುಪ್ತ್ಯರಿಗೂ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ
ಯೆಹೋವನು ವ್ಯತಾ್ಯಸಮಾಡಿದಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲರುವ ಮನುಷ್ಯರ ಎದುರಿಗಾಗಲಿ, ಪಶುಗಳ
ಎದುರಿಗಾಗಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿಯಾದರೂ ಬೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ≫ 8

ಆಗ ನಿನ್ನ ಪರಿವಾರದವರೆಲ್ಲರೂ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ,
≪ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗಬೇಕು≫ ಎಂದು ಬೇಡುವರು. ಆ ಮೇಲೆ ನಾನು
ಹೊರಟುಹೋಗುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಮೋಶೆ ಈ ಮಾತನು್ನ
ಹೇಳಿ ಕೋಪಾವೇಶವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಫರೋಹನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೊರಟುಹೋದನು.

9 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಫರೋಹನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ ಆ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಫರೋಹನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ತನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ
ಕೊಡದೆಹೋದನು.

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ

ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಮತು್ತ
ಆರೋನರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2

≪ಎಲಾ್ಲ ತಿಂಗಳುಗಳಲಿ್ಲ ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲ
ತಿಂಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರುಷದ ಮೊದಲನೆಯ
ತಿಂಗಳಾಗಿರುವುದು. 3 ಇದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಸಮೂಹಕೆ್ಕಲಾ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಬೇಕು, ≪ಈ ತಿಂಗಳಿನ
ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಮನೆಯವರು ಒಂದೊಂದು ಕುರಿಮರಿಯನಾ್ನಗಲಿ,
ಆಡುಮರಿಯನಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 4 ಕುಟುಂಬವು
ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ
ಆಗದೆ ಹೋದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ನೆರೆಮನೆಯ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ,
ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನು ಎಷೆ್ಟಷು್ಟ ತಿನು್ನವನೆಂದು ಗೊತು್ತಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನಗಳ
ಸಂಖಾ್ಯನುಸಾರ ಮರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. 5 ಆ ಮರಿಯು
ಊನವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ವರುಷದ ಗಂಡುಮರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು
ಕುರಿಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಡುಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಅದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 6 ಈ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ
ದಿನದವರೆಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದು್ದ, ಆ ದಿನದ ಸಂಜೆ
ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. 7 ಅವರು ಅವುಗಳ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ತೆಗೆದು ತಾವು ಆ ಭೋಜನವನು್ನ ಮಾಡುವ ಮನೆಬಾಗಿಲಿನ ಎರಡು
ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟಗಳಿಗೂ, ಮೇಲಿನ ಪಟಿ್ಟಗೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು. 8 ಆ
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೇ ಆ ಮಾಂಸವನು್ನ ಭೋಜನಮಾಡಬೇಕು. ಅದನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳ ಮತು್ತ ಕಹಿಯಾದ
ಸೊಪಿ್ಪನ ಪಲ್ಯಗಳ ಸಂಗಡ ಊಟಮಾಡಬೇಕು. 9 ಅದನು್ನ
ಹಸಿಯಾಗಿಯೂ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿಯೂ ತಿನ್ನಕೂಡದು. ಅದರ
ತಲೆ, ತೊಡೆ, ಹೊಟೆ್ಟ, ಇವುಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯಲೆ್ಲೕ ಸುಟು್ಟ
ತಿನ್ನಬೇಕು. 10 ಮರುದಿನದ ಬೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಅದರಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪವನಾ್ನದರೂ ಉಳಿಸಕೂಡದು, ಬೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಉಳಿದದ್ದನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 11 ಆ ಭೋಜನವನು್ನ

ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆಂದರೆ: ನೀವು ನಡುವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು,
ಕೆರವನು್ನ ಮೆಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ಕೋಲುಹಿಡಿದು, ತ್ವರೆಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಇದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆಚರಿಸತಕ್ಕ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು. 12 ಆ ರಾತಿ್ರ
ನಾನು ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಾದುಹೋಗಿ ಮನುಷ್ಯರಲಾ್ಲಗಲಿ,
ಪಶುಗಳಲಾ್ಲಗಲಿ, ಚೊಚ್ಚಲಾಗಿರುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಂಹರಿಸುವೆನು.
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು.
ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು. 13 ಆದರೆ ನೀವು ಇರುವ ಎಲಾ್ಲ ಮನೆಗಳ
ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಚಿ್ಚರುವ ರಕ್ತವು ನಿಮಗೆ ಗುರುತಾಗಿರುವುದು. ಆ
ರಕ್ತವನು್ನ ನಾನು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನಷ್ಟವನೂ್ನ
ಮಾಡದೇ ಮುಂದಕೆ್ಕ ದಾಟಿಹೋಗುವೆನು. ನಾನು ಐಗುಪ್ತ್ಯದವರನು್ನ
ಸಂಹರಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
14 ಈ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಾಥರ್ವಾಗಿರುವುದು. ಯೆಹೋವನ
ಘನಕಾ್ಕಗಿ ಆ ಹಬ್ಬವನು್ನ ತಲತಲಾಂತರಕೂ್ಕ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಅದನು್ನ
ಶಾಶ್ವತನಿಯಮವೆಂದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 15 ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು.
ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೇ ಹುಳಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ
ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಿಂದ ಏಳನೆಯ
ದಿನದವರೆಗೆ ಹುಳಿರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವವನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು. 16 ಮೊದಲನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವಾರಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರಬೇಕು. ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ದೇವಾರಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರಬೇಕು. ಈ ಎರಡು
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಕೂಡದು. ಊಟಕೆ್ಕ
ಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಬಾರದು. 17 ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ
ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನದಲಿ್ಲಯೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ನೀವೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ಈ ದಿನವನು್ನ ಆಚರಣೆಗೆ
ತರಬೇಕು. ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. 18 ಮೊದಲನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೊದಲುಗೊಂಡು
ಅದೇ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದನೆಯ ದಿನದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ
ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನೆ್ನೕ ತಿನ್ನಬೇಕು. 19 ಆ ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಹುಳಿಹಿಟು್ಟ ಇರಬಾರದು. ಹುಳಿ
ಬೆರಸಿದ್ದನು್ನ ಯಾರು ತಿನು್ನವರೋ ಅವನು ಪರದೇಶದವನಾಗಲಿ,
ಸ್ವದೇಶದವನಾಗಲಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲ ಸಮೂಹದೊಳಗಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು. 20 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಹುಳಿಕಲಸಿದ ಯಾವುದನೂ್ನ
ತಿನ್ನಕೂಡದು≫ ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

21 ಆಗ ಮೋಶೆಯು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕರೆಯಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೋಸ್ಕರ
ಮಂದೆಯಿಂದ ಮರಿಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬಕೆ್ಕ ಕೊಯಿ್ಯರಿ.
22 ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಕಟ್ಟನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬೋಗುಣಿಯಲಿ್ಲರುವ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಅದಿ್ದ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲಿನ
ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗೂ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲರುವ ಎರಡು ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟಗಳಿಗೂ
ಹಚ್ಚಬೇಕು. ತರುವಾಯ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಬೆಳಗಾಗುವವರೆಗೆ
ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. 23

ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತ್ಯರನು್ನ ಹತಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ದೇಶದ ನಡುವೆ
ಹಾದುಹೋಗುವನು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲಣ
ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲಯೂ, ಎರಡು ನಿಲುವು ಪಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆ ರಕ್ತವನು್ನ
ಕಂಡು ಮುಂದಕೆ್ಕ ದಾಟಿ ಹೋಗುವನು. ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಣ
ತೆಗೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಸಂಹಾರಕನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
24 ಇದು ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾದ
ನಿಯಮವೆಂದು ಆಚರಿಸಬೇಕು. 25 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮಾತಿನ
ಮೇರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು ಬಂದಾಗ, ಈ
ಆಚರಣೆಯನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 26 ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು,
≪ನೀವು ನಡೆಸುವ ಈ ಆಚರಣೆ ಏನು?≫ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೇಳುವಾಗ, 27 ನೀವು ಅವರಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತ್ಯರನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿದಾಗ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ ಮುಂದಕೆ್ಕ ದಾಟಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರನು್ನ
ಉಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯೆಹೋವನ ಪಸ್ಕವೆಂಬ ಈ ಆಚರಣೆಯನು್ನ
ನಡೆಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು≫ ≫ ಎಂದನು. ಆಗ ಜನರು
ತಲೆಬಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. 28 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಮಾಡಿದರು.

ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳು ಸತು್ತಹೋದದು್ದ
29 ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಸಿಂಹಾಸನದಲಿ್ಲರುವ

ಫರೋಹನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಸೆರೆಯವನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನವರೆಗೂ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ
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ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನು. ಪಶುಗಳ ಚೊಚ್ಚಲು
ಮರಿಗಳನೂ್ನ ಸಂಹಾರಮಾಡಿದನು. 30 ಆ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ
ಫರೋಹನೂ, ಅವನ ಪರಿವಾರದವರೂ, ಐಗುಪ್ತ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಎದು್ದ
ನೋಡಲಾಗಿ ಸಾವಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಒಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ದೊಡ್ಡ ಗೋಳಾಟವಾಯಿತು.

31 ಫರೋಹನು ಆ ರಾತಿ್ರಯಲೆ್ಲೕ ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಎದು್ದ ನನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋಗಿರಿ. ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಹೊರಟುಹೋಗಿರಿ.
32 ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿದನಗಳ ಹಿಂಡುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ನನ್ನನೂ್ನ ಸಹ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರಿ≫ ಎಂದನು.

33 ಐಗುಪ್ತರು, ≪ನಾವೆಲ್ಲರು ಸಾಯುತೆ್ತೕವೆ≫ ಎಂದುಕೊಂಡು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಬೇಗನೇ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪೇಕ್ಷೆಪಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ಬಲವಂತಮಾಡಿದರು. 34 ಆದುದರಿಂದ
ಜನರು ಹಿಟಿ್ಟಗೆ ಹುಳಿಹಾಕುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ನಾದುವ ಪಾತೆ್ರಗಳ
ಸಂಗಡ ಕಣಕದ ಮುದೆ್ದಯನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಗಂಟುಕಟಿ್ಟ ಹೆಗಲಿನ
ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟುಹೋದರು.

35 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಮೋಶೆಯ ಮಾತಿನ ಮೇರೆಗೆ ಐಗುಪ್ತ್ಯರಿಂದ
ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂಗಾರದ ಒಡವೆಗಳನು್ನ, ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 36 ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಐಗುಪ್ತ್ಯರಲಿ್ಲ
ದಯೆಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ
ಐಗುಪ್ತರು ಕೊಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ಸೊತ್ತನು್ನ
ಸುಲಿದುಕೊಂಡರು. 37 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ರಾಮೆ್ಸೕಸ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ
ಹೊರಟು ಸುಕೊ್ಕೕತಿಗೆ ಬಂದರು. ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲದೆ
ಗಂಡಸರು ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಆರುಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. 38

ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹು ಮಂದಿ ಅನ್ಯರೂ ಹೊರಟುಬಂದಿದ್ದರು.
ಕುರಿದನಗಳ ಹಿಂಡೂ ಪಶುಗಳೂ ಅವರ ಸಂಗಡ
ಹೊರಟುಹೋದವು. 39 ಅವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ತಂದ ನಾದಿದ
ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕದೆ
ಹೋದದರಿಂದ ಕಣಕದಲಿ್ಲ ಹುಳಿಯನು್ನ ಕಲಸಿರಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಬೇರೆ
ಯಾವ ಆಹಾರವನೂ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

40 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸುಮಾರು
ನಾನೂರಮೂವತು್ತ ವರುಷ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. 41

ನಾನೂರಮೂವತು್ತ ವರುಷಗಳು ಕಳೆದನಂತರ ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲಯೇ
ಯೆಹೋವನ ಸೈನ್ಯಗಳೆಲಾ್ಲ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೊರಟುಹೋದವು . 42 ಯೆಹೋವನು ಆ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೇ
ಅವರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಈ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಆತನ ಘನಕಾ್ಕಗಿ ಜಾಗರಣೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದರು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ತಲತಲಾಂತರಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಜಾಗರಣೆಯನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ರಾತಿ್ರಯು ಇದೇ ಆಗಿದೆ.

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ
43 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

≪ಪಸ್ಕವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆಂದರೆ, ಅನ್ಯನೊಬ್ಬನೂ
ಅದರಲಿ್ಲ ಭೋಜನ ಮಾಡಬಾರದು. 44 ಆದರೆ ನೀವು ಕ್ರಯಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗುಲಾಮನು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ
ನಂತರ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 45 ಪರದೇಶದವರೂ,
ಕೂಲಿಯವರೂ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು. 46 ಅವರವರ
ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಅದನು್ನ ಊಟಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ
ಮಾಂಸವನಾ್ನದರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬಾರದು. ಆ ಪಶುವಿನ ಒಂದು ಎಲುಬನಾ್ನದರೂ
ಮುರಿಯಬಾರದು. 47 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಈ
ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 48 ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ
ಪರದೇಶದವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಈ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅವನೂ, ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿರುವ
ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ಸುನ್ನತಿಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತರುವಾಯ ಅವನು
ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಮೀಪ ಬರಲಿ. ಅಂಥವನು
ಸ್ವದೇಶದವನಂತೆಯೇ ಇರುವನು. ಆದರೆ
ಸುನ್ನತಿಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದವನು ಆ ಭೋಜನವನು್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು. 49

ಸ್ವದೇಶದವನಿಗೂ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಪರದೇಶದವನಿಗೂ
ಒಂದೇ ನಿಯಮವಿರಬೇಕು≫ ಎಂದನು.

50 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ
ಪ್ರಕಾರ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದರು. 51 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಅವರವರ ಸೈನ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದನು.

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ, 2

≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೊಚ್ಚಲ
ಗಂಡನು್ನ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರಲಾ್ಲಗಲೀ,

ಪಶುಗಳಲಾ್ಲಗಲೀ ಹುಟು್ಟವ ಪ್ರಥಮ ಗಭರ್ಫಲವು ನನ್ನದಾಗಿದೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಮೋಶೆಯು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ, ≪ನೀವು ದಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದ್ದ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ದಿನವನು್ನ
ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಹುಳಿಬೆರೆಸಿದ್ದನು್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು. 4 ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಈ ದಿನದಲೆ್ಲೕ
ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರುವಿರಿ. 5 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ
ಹರಿಯುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ ಕಾನಾನ್ಯರು, ಹಿತಿ್ತೕಯರು,
ಅಮೋರಿಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರು ವಾಸವಾಗಿರುವ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದು ತಂದು ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಾ್ಟಗ ನೀವು ಈ
ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಆಚರಣೆಯನು್ನ ನಡೆಸಬೇಕು. 6 ಏಳು ದಿನ ನೀವು
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಘನಕಾ್ಕಗಿ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 7 ಆ ಏಳು
ದಿನವೂ ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹುಳಿಹಿಟು್ಟ ಕಾಣಿಸಬಾರದು. ಇಲ್ಲವೆ
ಹುಳಿಹಿಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ಗಡಿಯಲೆ್ಲೕ ಕಾಣಬಾರದು. 8 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜನರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟು
ಬಂದಾಗ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪು
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಈ ಆಚರಣೆಯನು್ನ ಆಚರಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 9

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ನಿಯಮವನು್ನ ಕುರಿತು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಈ
ಆಚರಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಗುರುತಾಗಿಯೂ, ಹಣೆಗೆ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿರುವ ಜ್ಞಾಪಕಪಟಿ್ಟಯಂತೆಯೂ ಇರಬೇಕು. 10

ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿವರುಷವು ನಿಯಮಿತವಾದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಈ ಆಚರಣೆಯನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು.

11 ≪ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೂ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಾನಾನ್ಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರಮಾಡಿ
ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ, 12 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ
ಪಶುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹುಟು್ಟವ ಪ್ರಥಮ ಗಭರ್ಫಲವು ಗಂಡಾದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ
ಅದು ಯೆಹೋವನ ಭಾಗವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಆತನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 13 ಮೊದಲು ಹುಟಿ್ಟದ ಕತೆ್ತಯ ಚೊಚ್ಚಲಮರಿಗೆ
ಬದಲಾಗಿ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಬಿಡಿಸದೆ
ಹೋದರೆ ಅದರ ಕುತಿ್ತಗೆ ಮುರಿದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರ
ಚೊಚ್ಚಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ
ಬೇಕು. 14 ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ≪ಇದರ ಅಥರ್ ಏನು?≫
ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ ನೀವು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಾವು
ದಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದ್ದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಭುಜಬಲದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು. 15 ಫರೋಹನು
ಹಠಹಿಡಿದು ನಮ್ಮನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸದೇ ಇದಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಚೊಚ್ಚಲುಮಕ್ಕಳನು್ನ, ಪಶುಗಳ
ಚೊಚ್ಚಲು ಮರಿಗಳನು್ನ ಅಂತೂ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದ
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನು. ಆದಕಾರಣ ಗಂಡಾಗಿ ಹುಟು್ಟವ
ಪ್ರಥಮ ಗಭರ್ಫಲವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದುಂಟು. ಮನುಷ್ಯರಿಂದಾದ ಪ್ರಥಮ
ಗಭರ್ಫಲವನಾ್ನದರೋ ಅದನು್ನ ಬದಲುಕೊಟು್ಟ ಬಿಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ≫ ≫
ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 16 ಯೆಹೋವನು ಭುಜಬಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೀವು
ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದರ ಗುರುತಾಗಿ ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾಪಕಪಟಿ್ಟಯಂತೆಯೂ ಇರಬೇಕು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ದಾಟಿದು್ದ
17 ಫರೋಹನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ

ಕೊಟಾ್ಟಗ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದ ಮಾಗರ್ವು ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದರೂ
ದೇವರು ಆ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ,
≪ದೇವರು, ಜನರು ಯುದ್ಧವನು್ನ ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದಾರೂ≫ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 18 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ
ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ
ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಆದರೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ದರಾಗಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟುಬಂದರು. 19

ಇದಲ್ಲದೆ ಯೋಸೇಫನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ, ≪ದೇವರು
ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಾಂಬರಿಸಿ ತನ್ನ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 12:30 49 ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 13:19
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ದೇಹದ ಅಸಿ್ತಮೂಳೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕು≫ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆಯು ಅವನ ಮೂಳೆಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಸಂಗಡ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 20 ಅವರು ಸುಕೊ್ಕೕತಿನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡಿ ಮರಳುಗಾಡಿನ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಏತಾಮಿನಲಿ್ಲ
ಪಾಳೆಯಮಾಡಿ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

21 ಯೆಹೋವನು ಹಗಲು ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ದಾರಿತೋರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಮೇಘಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲಯೂ, ರಾತಿ್ರವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಕುಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ
ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲಯೂ ಇದು್ದ ಅವನು್ನ ನಡೆಸುತಿದ್ದನು. ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಅವರು ಹಗಲಿರುಳು ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿದರು. 22 ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ
ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ, ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಜನರಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗದೆ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇರುತಿ್ತದ್ದನು.

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ 2

≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಪೀಹಹೀರೋತಿನ
ಪೂವರ್ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಮಿಗೊ್ದೕಲಿಗೂ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕೂ್ಕ

ನಡುವೆ ಬಾಳೆ್ಚಫೋನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳು. ಅದರ ಎದುರಾಗಿಯೇ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಅವರು
ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 3 ಫರೋಹನು ಅದನು್ನ ಕಂಡು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಕುರಿತು, ≪ಅವರಿಗೆ ದಾರಿತಪಿ್ಪದೆ, ಎಲಾ್ಲ
ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮರಭೂಮಿ ಅವರನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದಿದೆ≫ ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಳು್ಳವನು. 4 ನಾನು ಫರೋಹನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಕಠಿಣಪಡಿಸುವೆನು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ
ಬರುವನು. ಆಗ ನಾನು ಫರೋಹನಲಿ್ಲಯೂ, ಅವನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಮಹಿಮೆಗೊಳು್ಳವೆನು. ≪ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು≫ ಎಂದು
ಐಗುಪ್ತ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ನಡೆದುಕೊಂಡರು.

5 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಓಡಿಹೋದರೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವು ಐಗುಪ್ತದ
ಅರಸನಾದ ಫರೋಹನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಾಗ, ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಫರೋಹನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪರಿವಾರದವರ ಹೃದಯವು ಅವರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಠಿಣಗೊಂಡಿತು. ಅವರು, ≪ಇದೇನು ನಾವು
ಮಾಡಿದು್ದ? ನಮಗೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಹೊರಟು
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಬಿಟೆ್ಟವಲಾ್ಲ≫ ಎಂದುಕೊಂಡರು. 6 ಆಗ
ಫರೋಹನು ತನ್ನ ರಥಬಲವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಭಟರೊಡನೆ ಹೊರಟನು. 7 ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಆರುನೂರು ರಥಗಳನೂ್ನ,
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ ರಥಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ
ಹೋದನು. ಆ ಎಲಾ್ಲ ರಥಗಳಲಿ್ಲ ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಕರೆಸಿ ಕೊಂಡನು.
8 ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಅರಸನಾದ ಫರೋಹನ
ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಹೋದನು. ಆದರೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ
ಹೊರಟು ಬಂದಿದ್ದರು. 9 ಐಗುಪ್ತ್ಯರು ಅಂದರೆ ಫರೋಹನ
ಕುದುರೆಗಳೂ, ರಥಗಳೂ, ಅವನ ರಾಹುತರೂ, ಸೈನ್ಯದವರೆಲ್ಲರೂ
ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟು ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಪೀಹಹೀರೋತಿನ ಹತಿ್ತರ
ಬಾಳೆ್ಚಫೋನಿನ ಎದುರಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಅವರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದರು.

10 ಫರೋಹನು ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ
ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟು ಬಂದಿದ್ದ ಐಗುಪ್ತ್ಯರನು್ನ ಕಂಡು, ಬಹಳ
ಭಯಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು. 11 ಅವರು
ಮೋಶೆಗೆ, ≪ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಗಳಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸಾಯಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆಯೋ? ಯಾಕೆ ನೀನು ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಮಾಡಿ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ? 12 ನಾವು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಲಿ್ಲರುವಾಗಲೇ, ≪ನೀನು ನಮ್ಮ ಗೊಡವೆಗೆ ಬರಬೇಡ. ನಾವು
ಐಗುಪ್ತ್ಯರಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿಯೇ ಇರುವೆವು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನಗೆ
ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ. ನಾವು ಈ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಐಗುಪ್ತ್ಯರಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿರುವುದೇ ಮೇಲಲ್ಲವೇ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

13 ಆದರೆ ಮೋಶೆ ಆ ಜನರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಅಂಜಬೇಡಿರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದು್ದ ಯೆಹೋವನು ಈ ಹೊತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ
ರೀತಿಯನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ನೀವು ಈ ಹೊತು್ತ ನೋಡುವ ಐಗುಪ್ತ್ಯರನು್ನ
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಯೆಹೋವನೇ
ನಿಮಗಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುವನು. ನೀವಂತು ಸುಮ್ಮನೇ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ನೀನು ನನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವುದೇನು?
ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೊರಡಬೇಕೆಂದು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೇಳು. 16 ನೀನು
ನಿನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ಎತಿ್ತ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೈಚಾಚಿ ಅದನು್ನ
ವಿಭಾಗಿಸು, ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಣಗಿದ
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಕೊಂಡುಹೋಗುವರು. 17 ನಾನಂತೂ
ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸುವೆನು. ಅವರು ಇವರನು್ನ

ಹಿಂದಟು್ಟವರು. ಆಗ ನಾನು ಫರೋಹನ ಮೇಲೆಯೂ, ಅವನ
ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯದವರ ಮೇಲೆಯೂ, ರಥಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ
ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರಖಾ್ಯತಿಗೊಳು್ಳವೆನು. 18 ನಾನು
ಫರೋಹನನಲಿ್ಲಯೂ ಅವನ ರಥಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಕುದುರೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಪ್ರಖಾ್ಯತಿ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂಬುದನು್ನ
ಐಗುಪ್ತ್ಯರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು≫ ಎಂದನು.

19 ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದಂಡಿನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ
ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅವರ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬಂದನು.
ಅವರ ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಮೇಘಸ್ತಂಭವು ಅಲಿ್ಲಂದ ಬಂದು
ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. 20 ಆ ಮೇಘಸ್ತಂಭವು ಐಗುಪ್ತ್ಯರ
ಪಾಳೆಯಕೂ್ಕ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪಾಳೆಯಕೂ್ಕ ನಡುವೆ ಬಂದಿತು.
ಅದು ಐಗುಪ್ತ್ಯರಿಗೆ ಕತ್ತಲನೂ್ನ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ
ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಆ ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ಒಬ್ಬರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬರು
ಬರಲಾಗಲಿಲ್ಲ. 21 ಮೋಶೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೈಚಾಚಿದಾಗ,
ಯೆಹೋವನು ಆ ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ಮೂಡಣ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬಲವಾದ
ಬಿರುಗಾಳಿಯನು್ನ ಬೀಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನು್ನ ಒಂದು
ಕಡೆಗೆ ನೂಕಿ ಅದರ ತಳದಲಿ್ಲ ಒಣನೆಲವು ಕಾಣಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡಿದನು. ನೀರು ಇಬಾ್ಭಗವಾಯಿತು. 22 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಹೋದರು. ನೀರು
ಅವರ ಎಡಗಡೆ ಮತು್ತ ಬಲಗಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೋಡೆಯಂತೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು.

23 ಐಗುಪ್ತ್ಯರೂ ಅಂದರೆ ಫರೋಹನ ಕುದುರೆಗಳೂ, ರಥಗಳೂ,
ರಾಹುತರೂ ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟವವರಾಗಿ ಅವರ ಹಿಂದೆಯೇ
ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬಂದರು. 24 ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಆ ಅಗಿ್ನ ಸ್ತಂಭ ಮತು್ತ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭದೊಳಗಿನಿಂದ ಐಗುಪ್ತ್ಯರ
ದಂಡಿನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಯನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡಿದನು. 25 ಯೆಹೋವನು ಅವರ ರಥಗಳ ಚಕ್ರದ
ಕೀಲುಗಳಲಿ್ಲ ವ್ಯತಾ್ಯಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಐಗುಪ್ತರು ಬಹು
ಕಷ್ಟದಿಂದ ರಥಗಳನು್ನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆಗ
ಐಗುಪ್ತ್ಯರು, ≪ನಾವು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರೆವು, ಓಡಿ
ಹೋಗೋಣ, ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುತಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

26 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ
ನಿನ್ನ ಕೈಚಾಚು, ಆಗ ಅದರ ನೀರು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಬಂದು
ಐಗುಪ್ತ್ಯರನೂ್ನ, ಅವರ ರಥಗಳನೂ್ನ, ರಾಹುತರನೂ್ನ
ಮುಳುಗಿಸುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27 ಮೋಶೆ ಸಮುದ್ರದ
ಮೇಲೆ ಕೈಚಾಚಿದನು. ಬೆಳಗಾಗುವಾಗಲೇ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು
ಮೊದಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. ಐಗುಪ್ತ್ಯರು ಓಡಿಹೋಗುತಾ್ತ
ಅದರ ಎದುರಾಗಿಯೇ ಬಂದರು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತ್ಯರನು್ನ
ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟನು. 28 ನೀರು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಬಂದು ಆ
ರಥಗಳನೂ್ನ, ರಾಹುತರನೂ್ನ, ಅವರ ಹಿಂದೆ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ
ಹೋಗಿದ್ದ ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು್ತ,
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 29 ಇಸಾ್ರಯೇಲರಾದರೋ,
ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಒಣನೆಲದಲೆ್ಲೕ ನಡೆದುಹೋದರು. ನೀರು ಅವರ
ಎಡಗಡೆ ಮತು್ತ ಬಲಗಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೋಡೆಯಂತೆ ನಿಂತಿತು್ತ. 30 ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ಕೈಯಿಂದ
ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಐಗುಪ್ತ್ಯರು ಸತು್ತ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ನೋಡಿದರು. 31 ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತ್ಯರಲಿ್ಲ
ಮಾಡಿದ ಈ ಪರಾಕ್ರಮ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ನೋಡಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಆತನಲಿ್ಲಯೂ ಆತನ ಸೇವಕನಾದ
ಮೋಶೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಟ್ಟರು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಹಾಡಿದ ಜಯಗೀತೆ

ಆಗ ಮೋಶೆಯೂ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸು್ತತಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಈ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಹಾಡಿದರು:
≪ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಗಾನಮಾಡೋಣ;

ಆತನು ಮಹಾಜಯಶಾಲಿಯಾದವನು.
ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ರಾಹೂತರನು್ನ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಕೆಡವಿ

ನಾಶಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
2 ನನ್ನ ಬಲವೂ, ಕೀತರ್ನೆಯೂ ಯಾಹುವೇ.
ಆತನಿಂದ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು.
ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆತನೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು,
ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರು ಆತನೇ,
ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಪ್ರಖಾ್ಯತಿಪಡಿಸುವೆವು.
3 ಯೆಹೋವನು ಯುದ್ಧವೀರನು;
ಯೆಹೋವ ಎಂಬುದು ಆತನ ನಾಮವಾಗಿದೆ.
4 ಆತನು ಫರೋಹನ ರಥಗಳನೂ್ನ, ಸೆ್ಯನಿಕರನೂ್ನ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ

ಕೆಡವಿಹಾಕಿದನು.
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ಫರೋಹನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ವೀರರನು್ನ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಿ
ಬಿಟ್ಟನು.

5 ಆಳವಾದ ಸಾಗರವು ಅವರನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟತು.
ಅವರು ಕಲಿ್ಲನಂತೆ ಸಮುದ್ರದ ತಳವನು್ನ ಸೇರಿದರು.
6 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲರುವ ಶಕಿ್ತ ಎಷೊ್ಟೕ

ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳದಾ್ದಗಿದೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಶತು್ರಗಳನು್ನ

ಪುಡಿಪುಡಿಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
7 ನೀನು ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಿನೆ್ನದುರಿಗೆ

ನಿಲು್ಲವವರನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟಿ್ಟರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಕೋಪಾಗಿ್ನಯು ಹೊರಟು ಅವರನು್ನ ಒಣಗಿದ ಹುಲ್ಲನೊ್ನೕ

ಎಂಬಂತೆ ಸುಟು್ಟ ಬಸ್ಮಮಾಡಿ ಬಿಟಿ್ಟದೆ.
8 ನಿನ್ನ ಮೂಗಿನ ಶಾ್ವಸದಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಒಟು್ಟಗೂಡಿದವು;
ಪ್ರವಾಹವು ಗೋಡೆಯೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು;
ಸಾಗರದಾಳದೊಳಗಿನ ನೀರು ಗಟಿ್ಟಯಾಯಿತು.
9 ಶತು್ರವು, ≪ನಾವು ಇವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಡಿಯುವೆವು, ಅವರ

ಸೊತ್ತನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವೆವು;
ಅವರಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಯನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆವು.
ನಾವು ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹಿಡಿದು; ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವರನು್ನ

ಸಂಹಾರಮಾಡುವೆವು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
10 ಆದರೆ ನೀನು ಗಾಳಿಯನು್ನ ಊದಿದಾಗ, ಸಮುದ್ರವು ಅವರನು್ನ

ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು;
ಅವರು ಮಹಾಸಾಗರದೊಳಗೆ ಸೀಸದ ಗುಂಡಿನಂತೆ

ಮುಳುಗಿಹೋದರು.
11 ಯೆಹೋವನೇ, ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರು?
ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವದಲಿ್ಲ ಸವೋರ್ತ್ತಮನು
ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿದವನು, ಭಯಂಕರನೂ, ಅದು್ಭತ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ

ನಡಿಸುವವನೂ ಆಗಿರುವ ನಿನಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರಿದಾ್ದರೆ?
12 ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ಚಾಚಿದಾಗ,
ಭೂಮಿಯು ಬಾಯೆ್ದರೆದು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತಲಾ್ಲ.
13 ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಲಿ್ಲ ನೀನು ನಿನ್ನ

ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವೆ.
ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ನೀನು ವಾಸಮಾಡುವ ಪರಿಶುದ್ಧ

ನಿವಾಸಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿರುವೆ.
14 ಜನಾಂಗಗಳು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ನಡುಗುವರು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವರು ಭಯಭೀತರಾಗುವರು.
15 ಎದೋಮ್ಯರ ಪ್ರಭುಗಳು ದಿಗ್ಬ್ರಮೆಗೊಳು್ಳವರು;
ಮೋವಾಬ್ಯರ ಸೈನಿಕರು ನಡುಗುವರು;
ಕಾನಾನಿನ ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕರಗಿ ಹೋಗುವರು.
16 ಭಯವೂ, ಹೆದರಿಕೆಯೂ, ಅವರಿಗುಂಟಾಗುವುದು.
ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲದ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವರು ಕಲಿ್ಲನಂತೆ ಸ್ತಬ್ಧರಾಗುವರು.
ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಕಾಪಾಡಿದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು
ದಾಟಿ ಹೋಗಿ ದೇಶವನು್ನ ಸೇರುವರು.
17 ನೀನು ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ದೇಶವಾಗಿರುವ ಬೆಟ್ಟದ

ಸೀಮೆಗೆ ತಂದು ಬಲಪಡಿಸುವಿ,
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಸ್ವಂತ ನಿವಾಸಕಾ್ಕಗಿ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿರುವ

ಸ್ಥಳದವರೆಗೂ
ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ನಿನಗಾಗಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪವಿತ್ರ

ಪವರ್ತದವರೆಗೂ ಅವರನು್ನ ಬರಮಾಡುವಿ.
18 ಯೆಹೋವನೇ ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅರಸನಾಗಿ

ಆಳುವವನು.≫
19 ಫರೋಹನ ಕುದುರೆಗಳು, ರಥಗಳೂ, ರಾಹುತರೂ

ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಯೆಹೋವನು ಸಮುದ್ರದ ನೀರನು್ನ
ಅವರ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡಿ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಆದರೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಾದರೋ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲನ ಒಣ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ದಾಟಿ ಹೋದರು. 20 ಆಗ ಪ್ರವಾದಿನಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋನನ
ಸಹೋದರಿ ಮಿಯಾರ್ಮಳು ಕೈಯಲಿ್ಲ ತಾಳವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು.
ಸಿ್ತ್ರೕಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ತಾಳಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ನಾಟ್ಯವಾಡುತಾ್ತ, ಆಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು. 21 ಮಿಯಾರ್ಮಳು
ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹಾಡಿದಳು:
≪ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೀತರ್ನೆ ಹಾಡಿರಿ, ಆತನು ಮಹೋನ್ನತನಾದ

ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ, ರಾಹುತರನೂ್ನ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಿ

ನಾಶಮಾಡಿದನು.≫

ಕಹಿನೀರು ಸಿಹಿಯಾದದು್ದ
22 ಆನಂತರ ಮೋಶೆಯು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ

ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿದನು. ಅವರು ಶೂರ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ

ಮೂರು ದಿನಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. 23

ತರುವಾಯ ಅವರು ಮಾರಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಆ
ಸ್ಥಳದ ನೀರು ಕಹಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ
ಆಗದೆ ಹೋಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಮಾರಾ ಎಂದು
ಹೆಸರಾಯಿತು. 24 ಜನರು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ನಾವೇನು
ಕುಡಿಯಬೇಕು?≫ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗುಣಗುಟಿ್ಟದರು.
25 ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಡವನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ಅವನು
ಅದನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗ, ನೀರು ಸಿಹಿಯಾಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ನಿಯಮವನು್ನ ಮಾಡಿ
ಅವರನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದನು. 26 ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಶ್ರದೆ್ಧಯಿಂದ ಕೇಳಿ, ಆತನ
ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಸರಿಬೀಳುವುದನು್ನ ಮಾಡಿ, ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಿದು್ದ, ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ,
ನಾನು ಐಗುಪ್ತ್ಯರಿಗೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ವಾ್ಯಧಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ
ನಿಮಗೆ ಬರಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ
ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೂ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವವನೂ
ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದನು.

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

ದೇವರು ಲಾವಕಿ್ಕ ಮತು್ತ ಮನ್ನವನು್ನ ಕೊಟ್ಟದು್ದ

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹವೆಲಾ್ಲ ಏಲೀಮಿನಿಂದ
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಅವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟ
ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ

ಎಲೀಮಿಗೂ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಕೂ್ಕ ನಡುವೆಯಿರುವ ಸೀನ್ ಎಂಬ
ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರು. 2 ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹವೆಲಾ್ಲ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಮೇಲೆ
ಗುಣುಗುಟ್ಟತೊಡಗಿದರು. 3 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಮೋಶೆ ಮತು್ತ
ಆರೋನರಿಗೆ, ≪ಈ ಸಮೂಹವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹಸಿವೆಯಿಂದ
ಸಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ಈ ಮರುಭೂಮಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ನಾವು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ
ಮಾಂಸದ ಪಾತೆ್ರಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತದಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಿಂದ ಸತು್ತ
ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿತು್ತ≫ ಎಂದರು. 4 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ನಾನು ಆಕಾಶದಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ
ಆಹಾರವನು್ನ ಸುರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ
ಆ ದಿನಕೆ್ಕ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟನು್ನ ಮಾತ್ರ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ
ಅವರು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವರೋ ಇಲ್ಲವೋ
ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 5 ಆರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅವರು
ತಂದದ್ದನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಪ್ರತಿದಿನದಲಿ್ಲ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಎರಡರಷಾ್ಟಗಿರುವುದು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

6 ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ, ≪ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಮಾಡಿದಾತನು
ಯೆಹೋವನೇ ಎಂಬುದು ಇಂದು ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. 7 ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು
ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ಆತನು ಕೇಳಿದಾ್ದನೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ನೀವು ಗುಣುಗುಟು್ಟವುದೇನು? ನಾವು ಎಷು್ಟ ಮಾತ್ರದವರು?≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 8 ಆಗ ಮೋಶೆ, ≪ಯೆಹೋವನು
ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರವನೂ್ನ,
ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಕೊಡುವನು. ನಿಮ್ಮ
ಗುಣುಗುಟು್ಟವಿಕೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ನಾನು ಮತು್ತ
ಆರೋನನು ಎಷ್ಟರವರು? ನಿಮ್ಮ ಗುಣುಗುಟು್ಟವಿಕೆ ಯೆಹೋವನ
ವಿರುದ್ಧವೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ≫ ಎಂದನು.

9 ಮೋಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಸಮೂಹದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಗುಣುಗುಟು್ಟವಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದಾ್ದನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸು≫ ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಆರೋನನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹಕೆ್ಕಲಾ್ಲ
ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ, ಅವರು ಮರುಭೂಮಿಯ
ಕಡೆಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ, ಮೇಘದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ಅವರಿಗೆ
ಕಾಣಿಸಿತು.

11 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 12 ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಗುಣುಗುಟು್ಟವಿಕೆಯು
ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ
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ಮಾಂಸವನೂ್ನ, ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ
ತಿನು್ನವಿರಿ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು≫ ≫
ಎಂಬುದೇ.

13 ಸಾಯಂಕಾಲವಾಗುತ್ತಲೇ ಲಾವಕಿ್ಕಗಳು ಬಂದು ಅವರ
ಪಾಳೆಯವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡವು. ಅದಲ್ಲದೆ ಹೊತಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಮಂಜು
ಪಾಳೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿದಿ್ದತು್ತ. 14 ಆ ಮಂಜು ಕರಗಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ
ಮರುಭೂಮಿಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳಂತೆ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ
ರವೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದವು. 15 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅದನು್ನ ಕಂಡು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, ≪ಇದೇನಿರಬಹುದು?≫ ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಂಡರು. ಅದು ಏನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮೋಶೆ
ಅವರಿಗೆ, ≪ಇದು ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗಾಗಿ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ರೊಟಿ್ಟಯಾಗಿದೆ. 16 ಯೆಹೋವನು ಇದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ
ಸಂಖಾ್ಯನುಸಾರ ತಲೆಗೆ ಮೂರು ಸೇರಿನಂತೆ ತನ್ನ ಡೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಾನು ಎಷು್ಟ ತಿನು್ನವನೋ ಅದರ
ಪಾ್ರಕಾರ ನೀವು ಕೂಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17

ಇಸಾ್ರಯೇಲಯರು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವರು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ,
ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 18 ಅವರು ಅದನು್ನ
ಸೇರಿನಿಂದ ಅಳತೆಮಾಡಿದರು. ಬಹಳ ಕೂಡಿಸಿದವನಿಗೆ ಏನೂ
ಹೆಚಾ್ಚಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿದವನಿಗೆ ಏನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಭೋಜನಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾಗುವಷ್ಟನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.

19 ಅದಲ್ಲದೆ ಮೋಶೆ ಅವರಿಗೆ, ≪ಇದನು್ನ ಯಾರೂ ಮರು
ದಿನದವರೆಗೆ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಾರದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20

ಆದಾಗೂ್ಯ ಅವರು ಮೋಶೆಯ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ, ಅದರಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಮರು ದಿನದವರೆಗೆ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಹುಳ ಬಿದು್ದ
ಹೊಲಸುವಾಸನೆ ಹಿಡಿದು ಕೆಟು್ಟಹೋಯಿತು. ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆ ಅವರ
ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು. 21 ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ
ತಮ್ಮ ಭೋಜನಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಷು್ಟ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಿಸಿಲು ಹೆಚಾ್ಚದಾಗ
ಅದು ಕರಗಿಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ.

22 ಆರನೆಯ ದಿನ ಎರಡರಷು್ಟ ಆಹಾರವು, ಅಂದರೆ
ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಸೇರಿನಂತೆ ಆರಿಸಿ
ತುಂಬಿಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಮೂಹದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರು
ಮೋಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. 23 ಅದಕೆ್ಕ
ಅವನು, ≪ಇದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ≪ನಾಳೆ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಬ್ಬತ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ
ದಿನವೇ ಸುಡಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ಸುಟು್ಟ, ಬೇಯಿಸಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ
ಬೇಯಿಸಿರಿ. ಇದರಲಿ್ಲ ಮಿಕಾ್ಕದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾಳೆಯವರೆಗೆ
ಇಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ≫ ≫ ಎಂದನು. 24 ಮೋಶೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅವರು
ಮರು ದಿನದವರೆಗೆ ಅದನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅದು ಕೆಟು್ಟ
ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹುಳ ಬೀಳಲೂ್ಲ ಇಲ್ಲ. 25 ಆಗ ಮೋಶೆ ಅವರಿಗೆ,
≪ಈ ಹೊತು್ತ ಅದನು್ನ ಊಟ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ದಿನವು ಯೆಹೋವನ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಅದು ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 26 ಆರು ದಿನ ಅದನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಡಬೇಕು.
ಏಳನೆಯ ದಿನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು
ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27 ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು.
ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 28

ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ನೀವು ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ನನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಗಳನೂ್ನ, ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ
ಅಲಕ್ಷ ಮಾಡುವಿರಿ? 29 ನೋಡಿರಿ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದಲೇ
ಆರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎರಡು ದಿನದ ಆಹಾರವು ನಿಮಗೆ
ದೊರಕುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು
ತಾನಿರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ತನ್ನ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
30 ಆದುದರಿಂದ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜನರು ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡದೆ
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರು.

31 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಆ ಆಹಾರಕೆ್ಕ ≪ಮನ್ನ≫ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಅದು ಬಿಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳಿನಂತಿದು್ದ ರುಚಿಯಲಿ್ಲ
ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸವರಿದ ದೋಸೆಯಂತೆ ಇತು್ತ. 32 ಮೋಶೆಯು
ಜನರಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದು್ದ ಇದೇ, ≪ನಾನು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊರಗೆ ಬರಮಾಡಿದಾಗ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ಆಹಾರವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನದವರು ನೋಡುವ
ಹಾಗೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಸೇರು ಮನ್ನವನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33

ಆದಕಾರಣ ಮೋಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಒಂದು

ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸೇರಿನಷು್ಟ
ಮನ್ನವನು್ನ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರು ನೋಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 34 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ,
ಆರೋನನು ಆಜ್ಞಾನುಶಾಸನ ಮಂಜೂಷದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ಇರಿಸಿದನು.

35 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ತಾವು ವಾಸಮಾಡಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ
ಬರುವವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಬಂದು ಸೇರುವವರೆಗೆ
ನಲ್ವತು್ತ ವರುಷ ಮನ್ನವನೆ್ನೕ ಊಟಮಾಡಿದರು. 36 ಓಮೆರ್
(ಸೇರು) ಎಂಬುದು ಏಫಾದಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಪಾಲು
ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಅಳತೆಯ ಮಾಪನವಾಗಿದೆ.

ದೇವರು ಬಂಡೆಯೊಳಗಿಂದ ನೀರನು್ನ ಬರಮಾಡಿದು್ದ

ತರುವಾಯ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹವೆಲಾ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ≪ಸೀನ್≫ ಎಂಬ
ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣ

ಮಾಡಿ ರೆಫೀದೀಮಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅಲಿ್ಲಯೂ ಜನರಿಗೆ
ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ.

2 ಆದಕಾರಣ ಜನರು ಮೋಶೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಣುಗುಟು್ಟತಾ್ತ,
≪ನಮಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಗದ್ದಲವೆಬಿ್ಬಸಲು, ಮೋಶೆಯು ಅವರಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಏಕೆ
ಜಗಳವಾಡುತಿ್ತೕರಿ? ಯೆಹೋವನನು್ನ ಏಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತಿ್ತೕರಿ?≫
ಎಂದನು.

3 ಅಲಿ್ಲ ಜನರು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ, ಮೋಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಗುಣುಗುಟಿ್ಟ, ≪ನೀನು ನಮ್ಮನೂ್ನ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ದನಗಳನೂ್ನ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುತಂದು ಈಗ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯುವ
ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ?≫ ಎಂದರು.

4 ಆಗ ಮೋಶೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟು್ಟ, ≪ಈ ಜನರಿಗಾಗಿ
ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲು್ಲವ
ಹಾಗಿದಾ್ದರಲ್ಲ≫ ಎಂದನು. 5 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ,
≪ನೀನು ನೈಲ್ ನದಿಯನು್ನ ಹೊಡೆದ ಕೋಲನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೊರಟು, ನಾನು ತೋರಿಸುವ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗು. 6 ಅಲಿ್ಲ ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲರುವ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ
ನಾನೇ ನಿನಗೆದುರಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವೆನು. ನೀನು ಆ ಬಂಡೆಯನು್ನ
ಹೊಡೆದಾಗ, ಜನರು ಕುಡಿಯುವಂತೆ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು≫
ಎಂದನು. ಮೋಶೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ
ಮಾಡಿದನು. 7 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು, ≪ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದನೋ ಇಲ್ಲವೋ?≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಮೋಶೆ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಮಸಾ್ಸ ಎಂತಲೂ ಅವರು
ಗದ್ದಲ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕೆ್ಕ ಮೆರೀಬಾ ಎಂತಲೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

ಅಮಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದು್ದ
8 ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು ರೆಫೀದೀಮಿನಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಂಗಡ

ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರು. 9 ಆಗ ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ,
≪ನೀನು ನಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ಅಮಾಲೇಕ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನಾಳೆ ದೇವರ
ಕೋಲನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ
ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಮೋಶೆಯ
ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಅಮಾಲೇಕ್ಯರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿದನು. ಮೋಶೆಯೂ, ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ ಹೂರನು
ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಹೋದರು. 11 ಮೋಶೆಯು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತದಾಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಬಲಗೊಳು್ಳವರು. ಅವನು ತನ್ನ
ಕೈಯನು್ನ ಇಳಿಸಿದಾಗ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು ಬಲಗೊಳು್ಳವರು. 12

ಮೋಶೆಯ ಕೈಗಳು ಭಾರವಾದಾಗ, ಆರೋನ ಮತು್ತ ಹೂರನು
ಒಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ ತಂದು ಇಟ್ಟರು. ಮೋಶೆಯು ಅದರ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಆರೋನನು ಒಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಹೂರನು
ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮೋಶೆಯ ಕೈಗಳನು್ನ
ಎತಿ್ತ ಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಅವನ ಕೈಗಳು
ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗುವವರೆಗೆ ಕೆಳಗಿಳಿಸದೆ ಇದ್ದರು. 13

ಯೆಹೋಶುವನು ಅಮಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಭಟರನು್ನ
ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದನು.

14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ಇದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಾಥರ್ಕವಾಗಿ
ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆ. ಅದನು್ನ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ತಿಳಿಸು.
ಏಕಂದರೆ ನಾನು ಅಮಾಲೇಕ್ಯರ ನೆನಪು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಇರದಂತೆ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಿ ಬಿಡುವೆನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
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15 ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಯು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಅದಕೆ್ಕ
≪ಯೆಹೋವ ನಿಸಿ್ಸ≫ (ಜಯದ್ವಜ) ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 16

ಏಕೆಂದರೆ, ≪ಯೆಹೋವನ ಸಿಂಹಾಸನದಾಣೆಗೂ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರ
ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಲತಲಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧವಿರುವುದು≫
ಎಂದನು.

ಇತೊ್ರೕವನು ಮೋಶೆಯನು್ನ ಭೇಟಿಮಾಡಿದು್ದ

ದೇವರು ಮೋಶೆಗೂ ತನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ
ಮಹೋಪಕಾರಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದನೂ್ನ, ಯೆಹೋವನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕರತಂದದ್ದನೂ್ನ,

ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಆಚಾಯರ್ನೂ ಮೋಶೆಯ ಮಾವನೂ ಆಗಿದ್ದ
ಇತೊ್ರೕವನು ಕೇಳಿದನು. 2 ಆಗ ಮೋಶೆಯ ಮಾವನಾದ
ಇತೊ್ರೕವನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಮೋಶೆಯ
ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಚಿಪೊ್ಪೕರಳನೂ್ನ, ಆಕೆಯ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 3 ಆ ಪುತ್ರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ
≪ಗೇಷೋರ್ಮ್≫ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೋಶೆಯು,
≪ನಾನು ಅನ್ಯದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 4 ತನ್ನ ಇನೊಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಮೋಶೆಯು, ≪ನನ್ನ
ತಂದೆಯ ದೇವರು ನನಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದು್ದ ನನ್ನನು್ನ ಫರೋಹನ
ಕತಿ್ತಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿ ಕಾಪಾಡಿದನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಆ ಮಗನಿಗೆ
≪ಎಲೀಯೆಜೆರ್≫ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 5 ಮೋಶೆಯ
ಮಾವನಾದ ಇತೊ್ರೕವನು ಮೋಶೆಯ ಮಕ್ಕಳನು್ನ, ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ಬೆಟ್ಟದ ಹತಿ್ತರ
ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೋಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 6 ಅವನು ಮೋಶೆಗೆ,
≪ನಿನ್ನ ಮಾವನಾದ ಇತೊ್ರೕವನಾದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ,
ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 7 ಮೋಶೆಯು ತನ್ನ ಮಾವನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಆತನನು್ನ ವಂದಿಸಿ ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು.
ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ಡೇರೆಯೊಳಗೆ ಹೋದರು.

8 ಆ ನಂತರ ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಪರವಾಗಿ ಫರೋಹನಿಗೂ, ಐಗುಪ್ತ್ಯರಿಗೂ ಮಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ,
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ತಮಗುಂಟಾದ ಎಲಾ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನೂ್ನ, ಯೆಹೋವನು ಆ
ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿದ್ದನೂ್ನ ತನ್ನ ಮಾವನಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು. 9

ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ಕೈಯಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ ಉಪಕಾರವನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಇತೊ್ರೕವನು ಸಂತೋಷ
ಪಟ್ಟನು. 10 ಇತೊ್ರೕವನು, ≪ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ಕೈಯಿಂದಲೂ,
ಫರೋಹನ ಕೈಯಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ. 11 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ಆ ಐಗುಪ್ತ್ಯರು ಯಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಗವರ್ಪಡುತಿ್ತದ್ದರೋ, ಆ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಎಲಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ಈಗ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಅಂದನು. 12 ಇದಲ್ಲದೆ ಮೋಶೆಯ
ಮಾವನಾದ ಇತೊ್ರೕವನು ದೇವರಿಗೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಆರೋನನು, ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಸಹಭೋಜನವನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 13 ಮರುದಿನ
ಮೋಶೆ ಜನರಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕುಳಿತಿರಲು
ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಜನರು ಅವನ ಹತಿ್ತರ
ನಿಂತಿದ್ದರು. 14 ಮೋಶೆಯು ಜನರಿಗಾಗಿ ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದೆಲ್ಲವನು್ನ
ಮಾವನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಯಾತಕೆ್ಕ ಜನರಿಗಾಗಿ ಇಷು್ಟ
ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುತಿ್ತರುವೆ? ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 15 ಮೋಶೆ ತನ್ನ
ಮಾವನಿಗೆ, ≪ದೇವರ ನಡೆಸುವಿಕೆಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಜನರು ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬರುತಾ್ತರೆ. 16 ಹಾಗೆಯೇ ಅವರೊಳಗೆ
ವಾ್ಯಜ್ಯವೇನಾದರೂ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಾ್ತರೆ. ನಾನು
ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಮೋಶೆಯ ಮಾವನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು
ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಕಾಯರ್ವಿಧಾನ ಸರಿಯಲ್ಲ. 18 ಈ ಕೆಲಸ ಬಹಳ
ಕಷ್ಟವಾದದು್ದ. ನಿನೊ್ನಬ್ಬನಿಂದಲೇ ಅದನು್ನ ನಡೆಸಲಾಗದು. ನೀನು
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವ ಈ ಜನರೂ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಬಳಲಿಹೋಗುವಿರಿ.
19 ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ. ನೀನು ಜನರಿಗೂ,
ದೇವರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದು್ದ ಜನರ ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ದೇವರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ತರಬೇಕು. 20 ನೀನು ದೇವರ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಬೋಧಿಸಿ, ಅವರು
ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಾಗರ್ವನೂ್ನ, ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬೇಕು. 21 ಆದರೆ ನೀನು ಸಮಸ್ತ

ಜನರೊಳಗೆ ಸಮಥರ್ರೂ, ಭಕ್ತರೂ, ನಂಬಿಗಸ್ತರೂ,
ಲಂಚಮುಟ್ಟದವರೂ ಆಗಿರುವ ಪುರುಷರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ಅವರನು್ನ ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆಯೂ, ನೂರು ಮಂದಿಯ
ಮೇಲೆಯೂ, ಐವತು್ತ ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆಯೂ, ಹತು್ತ ಮಂದಿಯ
ಮೇಲೆಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು. 22 ಅವರೇ
ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರಿಗೆ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ತೀರಿಸಲಿ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ
ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತರಲಿ. ಸಣ್ಣ ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವರೇ
ತೀರಿಸಲಿ. ಅವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಈ ಭಾರವನು್ನ ಹೊರುವುದರಿಂದ
ನಿನಗೆ ಸುಲಭವಾಗುವುದು. 23 ದೇವರು ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ
ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವುದಾದರೆ, ನೀನು ಈ ಕೆಲಸದ
ಹೊರೆಯನು್ನ ನಿವರ್ಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ಈ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹೋಗುವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಮೋಶೆ ತನ್ನ ಮಾವನ ಮಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅವನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಮಾಡಿದನು. 25 ಮೋಶೆಯು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಸಮಥರ್ರಾದವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರ
ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆಯೂ, ನೂರು ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆಯೂ, ಐವತು್ತ
ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆಯೂ, ಹತು್ತ ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆಯೂ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. 26 ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ
ಜನರಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವವರಾಗಿ ಕಠಿಣ ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ಮೋಶೆಯ
ಬಳಿಗೆ ತರುತಾ್ತ, ಸುಲಭವಾದ ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ತಾವೇ ತೀರಿಸುತಾ್ತ
ಬಂದರು. 27 ತರುವಾಯ ಮೋಶೆ ತನ್ನ ಮಾವನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ
ಕೊಡಲಾಗಿ, ಅವನು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು.

ದೇವರು ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದದು್ದ

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟ
ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸೀನಾಯಿ
ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರು. 2 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು

ರೇಫೀದೀಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಡೇರೆ ಹಾಕಿ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಎದುರಾಗಿ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

3 ಮೋಶೆ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋದನು. ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಮೋಶೆಯನು್ನ ಕರೆದು
ಅವನಿಗೆ,≪ನೀನು ಯಾಕೋಬನ ಮನೆತನದವರಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. 4 ≪ನಾನು
ಐಗುಪ್ತ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನೂ್ನ, ಹದು್ದ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ
ಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಬರಮಾಡಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಶ್ರದೆ್ಧಯಿಂದ ಕೇಳಿ, ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಕೀಯ
ಜನರಾಗಿರುವಿರಿ. ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯು ನನ್ನದೇ. 6 ನೀವು ನನಗೆ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಯಾಜಕರೂ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೂ ಆಗಿರುವಿರಿ≫ ನೀನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತುಗಳು ಇವೇ≫ ಅಂದನು.

7 ಆಗ ಮೋಶೆ ಬಂದು ಜನರ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದ ಈ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. 8 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟಾ್ಟಗಿ, ≪ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡುವೆವು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. ಮೋಶೆ
ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

9 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ಇಗೋ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಜನರು ಕೇಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನನು್ನ
ನಂಬುವಂತೆ ನಾನು ಮೇಘದೊಳಗಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಮೋಶೆ ಜನರ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. 10 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
≪ನೀನು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಈ ದಿನ ಮತು್ತ ನಾಳೆ ಅವರನು್ನ
ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸು. ನನ್ನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸು. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು, 11 ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು
ಬರುವನು. 12 ಜನರು ಹತಿ್ತರ ಬಾರದಂತೆ ನೀನು ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲೂ
ಗಡಿಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಜನರಿಗೆ, ≪ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ, ನೀವು ಈ
ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಏರದಂತೆಯೂ ಅದರ ಗಡಿಯನು್ನ ಮುಟ್ಟದಂತೆಯೂ
ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವರೆಲಾ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಸತು್ತಹೋಗುವರು.≫ 13 ಅಂಥವನನು್ನ ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟಬಾರದು.
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಅಥವಾ ಬಾಣವನು್ನ ಎಸೆದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವನನು್ನ
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ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನಾಗಲಿ, ಪಶುಗಳಾಗಲಿ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಕೊಂಬಿನ ಧ್ವನಿ ದೀಘರ್ವಾಗಿ
ಕೇಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಬೆಟ್ಟದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಹೇಳು ಎಂದನು. 14 ಮೋಶೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
ಅವರನು್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧರಾದರು. 15 ಆಗ ಮೋಶೆ ಜನರಿಗೆ,
≪ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ. ಯಾವ ಪುರುಷನೂ
ಸಿ್ತ್ರೕಸಂಗ ಮಾಡಬಾರದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಮೂರನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಸೂಯೋರ್ದಯವಾಗಲು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಗುಡುಗು,
ಮಿಂಚೂ, ಕಾಮುರ್ಗಿಲೂ, ತುತೂರಿಯ ಮಹಾಧ್ವನಿಯೂ
ಉಂಟಾಗಲು ಪಾಳೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಡುಗಿದರು. 17

ದೇವದಶರ್ನಕಾ್ಕಗಿ ಮೋಶೆ ಜನರನು್ನ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು, ಅವರು ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.
18 ಯೆಹೋವನು ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು
ಬಂದನು. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಬೆಟ್ಟವೆಲಾ್ಲ ಹೊಗೆಯಿಂದ
ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆ ಹೊಗೆ ಆವಿಗೆಯ ಹೊಗೆಯಂತೆ ಏರಿತು.
ಅದಲ್ಲದೆ ಬೆಟ್ಟವೆಲಾ್ಲ ಬಹಳವಾಗಿ ಕಂಪಿಸಿತು.

19 ತುತೂರಿಯ ಧ್ವನಿ ಹೆಚಾ್ಚಗುತಾ್ತ ಬಂದಾಗ, ಮೋಶೆಯು
ದೇವರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಆಗ ದೇವರು ಎತ್ತರದ
ಧ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 20 ಯೆಹೋವನು
ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ಶಿಖರಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಬಂದನು. ಆತನು ಬೆಟ್ಟದ
ತುದಿಗೆ ಬಾ ಎಂದು ಮೋಶೆಯನು್ನ ಕರೆಯಲು ಅವನು
ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿದನು. 21 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ನೀನು
ಇಳಿದು ಹೋಗಿ ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಅವರು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ
ಆಶೆಯಿಂದ ಗಡಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಯೆಹೋವನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದರೆ
ಅವರಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಜನರು ನಾಶವಾಗುವರು. 22 ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರುವ ಯಾಜಕರೂ ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಯೆಹೋವನು ಪಕ್ಕನೆ ಅವರನೂ್ನ
ಸಂಹಾರಮಾಡುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23 ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ≪ಜನರು ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರುವುದಕೆ್ಕ
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ≪ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಗಡಿಯನು್ನ ಹಾಕಿ
ನಿನಗಾಗಿ ಶುದ್ಧಮಾಡು≫ ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರುವೆಯಲಾ್ಲ
ಎಂದನು. 24 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ನೀನು ಇಳಿದುಹೋಗಿ
ಆರೋನನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಾ. ಆದರೆ
ಯಾಜಕರೂ, ಜನರೂ ಆ ಗಡಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಯೆಹೋವನ ಹತಿ್ತರ
ಬರಬಾರದು. ದಾಟಿ ಬಂದರೆ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಪಕ್ಕನೇ ಸಂಹಾರ
ಮಾಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25 ಮೋಶೆ ಜನರ ಬಳಿಗೆ
ಇಳಿದುಹೋಗಿ ಆ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

ದಶಾಜ್ಞೆಗಳು

ದೇವರು ಈ ಎಲಾ್ಲ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು:
2 ≪ನೀನು ಗುಲಾಮತನದಲಿ್ಲದ್ದ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದ

ಯೆಹೋವನು ಎಂಬ ≪ನಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರು≫ 3 ನಾನಲ್ಲದೆ
ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳು ಇರಬಾರದು.

4 ≪ಯಾವ ಮೂತಿರ್ಯನೂ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಆಕಾಶದಲಾ್ಲಗಲಿ, ಭೂಮಿಯಲಾ್ಲಗಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಣ
ನೀರಿನಲಾ್ಲಗಲಿ ಇರುವ ಯಾವುದರ ರೂಪವನೂ್ನ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 5 ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳಬಾರದು, ಪೂಜೆ
ಮಾಡಬಾರದು. ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನು ನನಗೆ
ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಗೌರವವನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಂದೆಗಳ
ದೋಷಫಲವನು್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಮೂರು ನಾಲು್ಕ ತಲೆಗಳವರೆಗೆ
ಬರಮಾಡುವೆನು. 6 ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ಕೈಗೊಳು್ಳವವರಿಗಾದರೋ ಸಾವಿರ ತಲೆಗಳವರೆಗೆ
ದಯೆತೋರಿಸುವೆನು. 7 ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ
ಅಯೋಗ್ಯಕಾಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ ಎತ್ತಬಾರದು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ಅಯೋಗ್ಯಕಾಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ ಎತು್ತವವನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

8 ≪ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ದೇವರ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಣೆಗೆ
ತರುವುದಕೆ್ಕ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 9 ಆರು ದಿನಗಳು ನೀನು
ದುಡಿದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 10 ಆದರೆ
ಏಳನೆಯ ದಿನವು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ
ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀನು ಯಾವ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು,
ಗಂಡಾಳು, ಹೆಣಾ್ಣಳು, ಪಶುಪಾ್ರಣಿಗಳು ನಿನ್ನ ಊರಿನಲಿ್ಲರುವ
ಅನ್ಯದೇಶದವನು ಸಹ ಯಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. 11

ಆರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳನೂ್ನ,

ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಿ,
ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದುದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನವಾಗಿರಲಿ
ಎಂದು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

12 ≪ನಿನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸಬೇಕು, ಸನಾ್ಮನಿಸಿದರೆ
ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ನೀನು ಬಹುಕಾಲ ಬದುಕುವಿ.

13 ≪ಕೊಲೆ ಮಾಡಬಾರದು.
14 ≪ವ್ಯಭಿಚಾರಮಾಡಬಾರದು.
15 ≪ಕದಿಯಬಾರದು.
16 ≪ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬಾರದು.
17 ≪ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಮನೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಆಶೆಪಡಬಾರದು.

ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿ, ಗಂಡಾಳು, ಹೆಣಾ್ಣಳು, ಎತು್ತ, ಕತೆ್ತ ಮುಂತಾದ
ಯಾವುದನೂ್ನ ಬಯಸಬಾರದು.≫

18 ಆ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು, ತುತೂರಿಯ ಧ್ವನಿ, ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ
ಹೊರಬರುತಿ್ತದ್ದ ಹೊಗೆಯನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ, ನಡುಗುತಾ್ತ
ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 19 ಅವರು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ನೀನೇ
ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡು, ನಾವು ಕೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ನಾವು ಸತು್ತ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 20 ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆಯು ಜನರಿಗೆ, ≪ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ,
ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ, ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡದಂತೆ
ಆತನ ಮೇಲಿನ ಭಯವು ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ ಇಳಿದು
ಬಂದಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದನು. 21 ಜನರು ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ಮೋಶೆಯು ದೇವರಿರುವ ಆ ಕಾಗರ್ತ್ತಲಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿ
22 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೀಗೆಂದನು, ≪ನೀನು

ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ; ≪ನಾನು ಆಕಾಶದಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. 23 ನೀವು
ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂಗಾರಗಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. 24 ನೀವು
ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಅದರ
ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞ,
ಕುರಿದನಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಎಲಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು. 25 ನೀವು ನನಗಾಗಿ
ಕಲಿ್ಲನಿಂದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಾದರೆ, ಅದನು್ನ ಕೆತಿ್ತರುವ
ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಉಳಿ, ಮುಂತಾದುದನು್ನ
ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಪವಿತ್ರವಾಗುವುದು. 26

ಅದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ನಗ್ನತೆಯು ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ
ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಬಳಸಿ ಅದನು್ನ ಹತ್ತಬಾರದು≫ ≫ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿದನು.

≪ಈಗ ನೀನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕಾದ
ನಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳು ಯಾವುದೆಂದರೆ;

2 ≪ ≪ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಇಬಿ್ರಯನೊಬ್ಬನನು್ನ
ದಾಸತ್ವಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಆ ಇಬಿ್ರಯನು ಆರು ವರುಷ
ದಾಸನಾಗಿದು್ದ ಏಳನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಏನೂ ಕೊಡದೆ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. 3 ಪುರುಷನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ
ಬಂದಿದ್ದರೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಹೊರಟುಹೋಗಬೇಕು.
ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಅವನ ಜೊತೆ
ಹೋಗಬೇಕು. 4 ಅವನ ಯಜಮಾನನು ಅವನಿಗೆ
ಮದುವೆಮಾಡಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಆ ಹೆಂಡತಿಯಲಿ್ಲ ಗಂಡು ಇಲ್ಲವೆ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದ್ದರೆ, ಆ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳೂ
ಯಜಮಾನನ ಸೊತಾ್ತಗುವರು. ದಾಸನು ಒಂಟಿಗನಾಗಿಯೇ
ಹೊರಟುಹೋಗಬೇಕು.≫ ≫

5 ಆದರೆ ದಾಸನು, ≪ನಾನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನೂ್ನ, ನನ್ನ
ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಮನಸಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಸ್ಪಸ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, 6 ಅವನ ಯಜಮಾನನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ
ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಅಥವಾ
ಬಾಗಿಲಿನ ನಿಲುವು ಪಟಿ್ಟಗಳ ಹತಿ್ತರ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಅವನ ಕಿವಿಯನು್ನ
ಸೂಜಿಯಿಂದ ಚುಚಿ್ಚ ಗುರುತು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿರುವನು.

7 ಯಾರಾದರೂ ತನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ದಾಸಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾರಿದರೆ,
ದಾಸರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವ ಪ್ರಕಾರ ಅವಳು
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಹೋಗಬಾರದು. 8 ಅವಳನು್ನ ನಿಶ್ಚಯ
ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾಗದೆ
ಹೋದರೆ ಅವಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಅವನು ಅನುಮತಿ
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ನೀಡಬೇಕು. ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪಿ್ಪದವನಾದ್ದರಿಂದ
ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಅವಳನು್ನ ಮಾರುವುದಕೆ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ.

9 ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅವಳನು್ನ ನಿಶ್ಚಯ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮಗಳಂತೆ ಆಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 10

ಯಜಮಾನನು ಇನೊ್ನಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆಯಾದರೆ
ಮೊದಲನೆಯವಳಿಗೆ ಅನ್ನ, ವಸ್ತ್ರ, ದಾಂಪತ್ಯದ ಹಕು್ಕಗಳನು್ನ
ಕಡಿಮೆಮಾಡಬಾರದು. 11 ಈ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಯಾವುದನೂ್ನ ನಡೆಸದೆ
ಹೋದರೆ ಅವಳು ಏನೂ ಕೊಡದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ
ಹೋಗಬಹುದು.

12 ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಸಾಯಬೇಕು. 13 ಆದರೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಯೋಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೇವರ
ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಆ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆಯಾದರೆ, ಆ ಕೊಲೆಮಾಡಿದವನು
ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ
ನೇಮಿಸುವೆನು. 14 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲೇ ಅವನನು್ನ ಮೋಸದಿಂದ
ಕೊಂದರೆ, ಅವನು ಸಾಯುವಂತೆ ನೀನು ಅವನನು್ನ ನನ್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಕೊಂದುಹಾಕಬೇಕು.

15 ಯಾರಾದರೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯನಾ್ನಗಲಿ ತಾಯಿಯನಾ್ನಗಲಿ
ಹೊಡೆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವನು ಸಾಯಲೇಬೇಕು.

16 ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಮಾರಿದರೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಗ,
ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ
ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು.

17 ತಂದೆಯನಾ್ನಗಲಿ ತಾಯಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಶಪಿಸುವವನಿಗೆ
ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು.

18 ಇಬ್ಬರು ಜಗಳವಾಡುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ
ಕಲಿ್ಲನಿಂದಾಗಲಿ, ಮುಷಿ್ಠಯಿಂದಾಗಲೀ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ
ಗಾಯಪಟ್ಟವನು ಸಾಯದೆ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದು,

19 ತರುವಾಯ ಅವನು ಎದು್ದ ಕೋಲೂರಿಕೊಂಡು
ತಿರುಗಾಡುವುದಾದರೆ ಅವನನು್ನ ಹೊಡೆದವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ
ವಿಧಿಸಬಾರದು. ಆದರೆ ಪೆಟು್ಟತಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು
ಗುಣಹೊಂದುವವರೆಗೂ ಆಗುವ ಖಚರ್ನು್ನ ಹೊಡೆದವನು
ಕೊಡಬೇಕು ಮತು್ತ ಅವನು ಪೂಣರ್ ಸ್ವಸ್ಥನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.
20 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ದಾಸನನಾ್ನಗಲಿ, ದಾಸಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಕೋಲಿನಿಂದ
ಹೊಡೆದು ಸಾಯುವಂತೆ ಹೊಡೆದರೆ, ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು.

21 ಆ ದಾಸನು ಆಗಲೇ ಸಾಯದೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಬದುಕಿದ್ದರೆ,
ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದಾಸನು
ಅವನ ಸೊತಾ್ತಗಿದಾ್ದನೆ.

22 ಗಂಡಸರು ಜಗಳವಾಡುವಾಗ ಗಭಿರ್ಣಿಯಾದ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಏಟು
ತಗಲಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಗಭರ್ಸಾ್ರವವಾದರೆ, ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಗಂಡನು
ಕೇಳಿದಷು್ಟ ಮತು್ತ ನಾ್ಯಯಾಲಯವು ವಿಧಿಸುವಷು್ಟ ದಂಡವನು್ನ
ಹೊಡೆದವನು ಕೊಡಬೇಕು. 23 ಬೇರೆ ಹಾನಿಯಾದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ
ಪಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 24 ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಣ್ಣನು್ನ,
ಹಲಿ್ಲಗೆ ಹಲ್ಲನು್ನ, ಕೈಗೆ ಕೈಯನು್ನ, ಕಾಲಿಗೆ ಕಾಲನು್ನ, 25 ಬರೆಗೆ
ಬರೆಯನು್ನ, ಗಾಯಕೆ್ಕ ಗಾಯವನು್ನ, ಏಟಿಗೆ ಏಟನು್ನ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ
ಕೊಡಬೇಕು.

26 ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ದಾಸನ ಅಥವಾ ದಾಸಿಯ ಕಣ್ಣನು್ನ
ಹೊಡೆದು ನಷ್ಟಪಡಿಸಿದರೆ ಆ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಈಡಾಗಿ (ಬದಲಾಗಿ) ಅವರನು್ನ
ಅವನು ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. 27 ಒಬ್ಬನು ದಾಸನ
ಅಥವಾ ದಾಸಿಯ ಹಲ್ಲನು್ನ ಉದುರಿಸಿದರೆ ಹಲಿ್ಲಗೆ ಈಡಾಗಿ
ಅವರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.

28 ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಎತು್ತ ಪುರುಷನನಾ್ನಗಲಿ,
ಸಿ್ತ್ರೕಯನಾ್ನಗಲಿ, ತಿವಿದು ಕೊಂದರೆ ಆ ಎತ್ತನು್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಅದರ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಆದರೆ
ಆ ಎತಿ್ತನ ಯಜಮಾನನು ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿರಬೇಕು. 29 ಆದರೆ ಆ
ಎತು್ತ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಹಾಯುವಂಥದೆಂದು ಯಜಮಾನನಿಗೆ
ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅವನು ಅದನು್ನ ಕಟಿ್ಟಹಾಕದೇ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಅದು
ಪುರುಷನನಾ್ನಗಲಿ, ಸಿ್ತ್ರೕಯನಾ್ನಗಲಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಎತ್ತನು್ನ
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ಯಜಮಾನನೂ
ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವನು.

30 ಆದರೆ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಹಣವನು್ನ ನೇಮಿಸಿದರೆ ಅವನು
ತನಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. 31 ಆ ಎತು್ತ ಮಗನನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ
ಮಗಳನಾ್ನಗಲಿ ತಿವಿದರೆ ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ
ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. 32 ದಾಸನನಾ್ನದರೂ ಅಥವಾ
ದಾಸಿಯನಾ್ನದರೂ ಎತು್ತ ತಿವಿದರೆ ದಾಸನ ಅಥವ ದಾಸಿಯ

ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತು್ತ
ಆ ಎತ್ತನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.

33 ಒಬ್ಬನು ಗುಂಡಿಯನು್ನ ಅಗೆದರೆ ಇಲ್ಲವೆ ಅಗೆದು ಅದನು್ನ
ಮುಚ್ಚದೇ ಇದು್ದ ಅದರಲಿ್ಲ ಎತಾ್ತಗಲಿ, ಕತೆ್ತಯಾಗಲಿ ಆ ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ
ಬಿದು್ದ ಸತ್ತರೆ, 34 ಆ ಗುಂಡಿಯನು್ನ ಅಗೆಸಿದವನು ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟಕೆ್ಕ
ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಈಡು ಕೊಡಬೇಕು. ಎತಿ್ತನ ಯಜಮಾನನಿಗೆ
ತೃಪಿ್ತಯಾಗುವಷು್ಟ ಕ್ರಯವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸತ್ತ ಎತ್ತನು್ನ ತಾನೇ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

35 ಒಬ್ಬನ ಎತು್ತ ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಎತ್ತನು್ನ ಹಾಯು್ದ ಕೊಂದರೆ
ಜೀವದಿಂದಿರುವ ಎತ್ತನು್ನ ಮಾರಿ ಅದರ ಕ್ರಯವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.
ಸತ್ತ ಎತ್ತನೂ್ನ ಇಬ್ಬರೂ ಸಮವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 36 ಆದರೆ ಆ
ಎತು್ತ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹಾಯುವಂಥದೆ್ದೕ ಎಂದು ಅದರ
ಯಜಮಾನನಿಗೆ ತಿಳಿದಿ್ದದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಕಟಿ್ಟಹಾಕದೇ ಹೋದದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಎತಿ್ತಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎತ್ತನು್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬದಲು
ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಸತ್ತ ಎತ್ತನು್ನ ತಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಒಬ್ಬನು ಎತ್ತನಾ್ನಗಲಿ, ಕುರಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಕದು್ದಕೊಂಡು
ಕೊಯ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೆ ಮಾರಿದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಎತಿ್ತಗೆ
ಬದಲಾಗಿ ಐದು ಎತು್ತಗಳನು್ನ ಒಂದು ಕುರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ

ನಾಲು್ಕ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 2 ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನು ಕಳ್ಳತನ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದಾಗ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದರೆ ಅದನು್ನ
ನರಹತೆ್ಯಯೆಂದು ಎಣಿಸಕೂಡದು. 3 ಸೂಯೋರ್ದಯವಾದ
ನಂತರ ಒಬ್ಬನು ಕಳ್ಳತನಮಾಡಿ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದಾ್ದಗ, ಅವನನು್ನ ಹೊಡೆದು
ಕೊಂದರೆ ಅದನು್ನ ನರಹತೆ್ಯಯೆಂದು ಎಣಿಸಬೇಕು.

ಅವನು ಕದ್ದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಪೂತಿರ್ಯಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಅವನಲಿ್ಲ
ಕೊಡಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಅವನು ಆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಮಾರಲ್ಪಡಬೇಕು. 4 ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಎತಾ್ತಗಲಿ,
ಕತೆ್ತಯಾಗಲಿ, ಆಡು, ಕುರಿಯಾದರೂ ಜೀವದಿಂದಲೇ ಕದ್ದವನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಅವನು ಎರಡರಷು್ಟ ಈಡು ಕೊಡಬೇಕು.

5 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೊಲದಲಾ್ಲಗಲಿ, ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟದಲಾ್ಲಗಲಿ ತನ್ನ
ದನಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸಿ, ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಹೊಲದಲಾ್ಲಗಲಿ,
ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟದಲಾ್ಲಗಲಿ ಮೇಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ತನ್ನ ಹೊಲದ
ಅಥವಾ ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟದ ಉತ್ತಮ ಭಾಗವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಈಡು
ಕೊಡಬೇಕು.

6 ಒಬ್ಬನು ಹೊತಿ್ತಸಿದ ಬೆಂಕಿ ಅಕಸ್ಮತಾ್ತಗಿ ಮುಳಿ್ಳನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ
ಬೆಂಕಿ ಹತಿ್ತಕೊಂಡು ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ದವಸದ ರಾಶಿಗಳಾಗಲಿ,
ಬೆಳೆಯಾಗಲಿ, ಹೊಲವಾಗಲಿ ಸುಟು್ಟ ಹೋದರೆ ಬೆಂಕಿ
ಹೊತಿ್ತಸಿದವನು ಅದಕೆ್ಕ ಈಡುಕೊಡಬೇಕು.

7 ಒಬ್ಬನು ಹಣವನಾ್ನಗಲಿ, ಒಡವೆಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಕಾಪಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದಾಗ ಅದು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಕಳ್ಳತನವಾಗಿ, ಕಳ್ಳನು ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡರೆ ಎರಡರಷು್ಟ ದಂಡವನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕು. 8 ಕಳ್ಳನು ಸಿಕ್ಕದೇ ಹೋದರೆ ಆ ಮನೆಯ
ಯಜಮಾನನು ತಾನೇ ಆ ಒಡವೆಗಳನು್ನ ಕದ್ದನೋ ಇಲ್ಲವೋ
ಎಂಬುದನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 9 ವಂಚನೆಯಾಯಿತೆಂಬ ಅನುಮಾನ ಹುಟಿ್ಟದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಅದು ಎತು್ತ, ಕತೆ್ತ, ಕುರಿ ಅಥವಾ
ಬಟೆ್ಟಗಳ ವಿಷಯವಾದರೂ, ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಸು್ತವಿನ
ವಿಷಯವಾದರೂ, ಇಬ್ಬರು ಅದು ತಮ್ಮದೆಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಆ
ಇಬ್ಬರ ವಾ್ಯಜ್ಯವು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ದೇವರು ಯಾರನು್ನ
ದೊ್ರೕಹಿಯೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸುತಾ್ತನೋ ಅವನು ಎರಡರಷು್ಟ ತನ್ನ
ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.

10 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಕತೆ್ತಯನಾ್ನಗಲಿ, ಎತ್ತನಾ್ನಗಲಿ,
ಕುರಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಶುವನಾ್ನಗಲಿ ಕಾಪಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಕೊಟಿ್ಟದು್ದ, ಅದು ಸತ್ತರೆ ಇಲ್ಲವೆ ಗಾಯಗೊಂಡರೆ ಇಲ್ಲವೆ ಯಾರೂ
ತಿಳಿಯದಂತೆ ಕಳ್ಳತನವಾದರೆ, 11 ಆ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನೇ ಆ
ಸೊತಿ್ತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮೋಸಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ
ದೃಢಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಬೇಕು.
ಆಗ ಪಶುವಿನ ಒಡೆಯನು ಆ ಪ್ರಮಾಣವಾಕ್ಯವನು್ನ ನಂಬಬೇಕು.
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದವನು ಅದಕೆ್ಕ ಈಡುಕೊಡಬೇಕಾದ
ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 12 ಆದರೆ ಆ ಪಶುವು ಅವನ ಬಳಿಯಿಂದ
ಕಳುವಾದರೆ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಅದರ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ
ಈಡುಕೊಡಬೇಕು. 13 ಕಾಡುಮೃಗವು ಆ ಪಶುವನು್ನ ಕೊಂದಿದ್ದರೆ,
ಅದರ ಹೆಣವನು್ನ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ತೋರಿಸಲಿ. ಕಾಡುಮೃಗ ಕೊಂದಿದ್ದಕೆ್ಕ
ಈಡು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

14 ಒಬ್ಬನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಂದ ಪಶುವನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಕೆ್ಕ ಬಾಡಿಗೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಾಗಿ ಆ ಪಶುವಿನ ಒಡೆಯನು ಅದರ ಹತಿ್ತರವಿಲ್ಲದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅದು ಗಾಯಗೊಂಡರೆ ಇಲ್ಲವೆ ಸತು್ತಹೋದರೆ ಸಾಲ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನು ಈಡುಕೊಡಬೇಕು. 15 ಯಜಮಾನನು ಅದರ
ಹತಿ್ತರದಲೆ್ಲೕ ಇದಿದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಈಡುಕೊಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
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ಅದನು್ನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟವು
ಬಾಡಿಗೆಯ ಲೆಕ್ಕಕೆ್ಕ ಎಣಿಕೆಯಾಗಬೇಕು.

16 ನಿಶಿ್ಚತಾಥರ್ವಾಗದ ಹೆಣ್ಣನು್ನ ಒಬ್ಬನು ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ
ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ತಕ್ಕ ತೆರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವಳನು್ನ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 17 ಅವಳ ತಂದೆ ಅವಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ತಕ್ಕ ಹಣವನು್ನ
ದಂಡವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು.

18 ಮಾಟಗಾತಿರ್ಯನು್ನ ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿಸಬಾರದು.
19 ಪಶುಸಂಗ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು.
20 ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನಿಗೇ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ದೇವರಿಗೆ

ಯಜ್ಞ ಅಪಿರ್ಸುವವನು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಬೇಕು. 21

ಪರದೇಶದವನಿಗೆ ಅನಾ್ಯಯ ಮಾಡಬಾರದು ಉಪದ್ರವ
ಕೊಡಬಾರದು ನೀವು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಪರದೇಶಿಗಳಾಗಿದಿ್ದೕರಲ್ಲವೇ?

22 ವಿಧವೆಯರನಾ್ನಗಲಿ, ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳನಾ್ನಗಲಿ,
ತೊಂದರೆಪಡಿಸಬಾರದು. 23 ನೀವು ಇಂಥವರನು್ನ
ತೊಂದರೆಪಡಿಸಿದರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವರು ಆ ಮೊರೆಗೆ
ನಾನು ಕಿವಿಗೊಡುವೆನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 24 ನಾನು
ಕೋಪಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹಾರಮಾಡಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರು
ವಿಧವೆಯಾರಾಗುವರು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರಾಗುವರು.

25 ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಬಡವನಿಗೆ ನೀನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ
ಅವನನು್ನ ಸಾಲಗಾರನಂತೆ ಕಾಣಬಾರದು. ಅವನಿಂದ ಬಡಿ್ಡಯನು್ನ
ಕೇಳಬಾರದು. 26 ನೀನು ಒಬ್ಬನ ಕಂಬಳಿಯನು್ನ ಅಡವು
ಇಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕೊಡಬೇಕು. 27 ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ
ಹೊದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಅವನ ಮೈಗೆ ಉಡುಪು. ಅವನು ಬೇರೆ
ಯಾವುದನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು ಮಲಗಬೇಕು? ಅವನು ನನಗೆ
ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳುವೆನು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು
ದಯಾಪರನು.

28 ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಬಾರದು. ನಿನ್ನ ಜನರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ
ನೀನು ಶಪಿಸಬಾರದು.

29 ನಿಮ್ಮ ಕಣದಿಂದ ಹಾಗೂ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯಿಂದ ನನಗೆ
ಸಲಿ್ಲಸತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ತಡಮಾಡಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ
ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 30

ಅದರಂತೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿ, ದನಗಳ ಚೊಚ್ಚಲು ಮರಿಗಳನು್ನ ನನಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆ ಮರಿ ತನ್ನ
ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ನನಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 31 ನೀವು ನನಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಾಗಿರಬೇಕು.
ಆದುದರಿಂದ ಕಾಡುಮೃಗ ಕೊಂದದ್ದನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದು,
ಅದನು್ನ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು.

ಸುಳು್ಳ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಹಬಿ್ಬಸಬಾರದು. ದುಷ್ಟರೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿ ಸುಳು್ಳ ಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ ಹೇಳಬಾರದು. 2 ದುಷ್ಟ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡುವವರು ಬಹಳಮಂದಿ ಇದಾ್ದರೆ,

ಆದಾಗೂ್ಯ ನೀವು ಅವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಬಾರದು. ಬಹು
ಮಂದಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಕೆಡಿಸುವ ಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ
ಹೇಳಬಾರದು. 3 ಇದಲ್ಲದೆ ಬಡವನ ಮೇಲಿನ ಕರುಣೆಯಿಂದ
ಪಕ್ಷಪಾತದ ತೀಮಾರ್ನವನು್ನ ಮಾಡಬಾರದು.

4 ನಿನ್ನ ವೈರಿಯ ಎತಾ್ತಗಲಿ, ಕತೆ್ತಯಾಗಲಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗಿರಲಾಗಿ ಅದು ನಿನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಅದನು್ನ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು. 5 ನಿನ್ನನು್ನ ಹಗೆಮಾಡುವವನ ಕತೆ್ತಯ ಹೊರೆಯ
ಕೆಳಗೆ ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಕಂಡರೆ, ಅದನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವುದಕೆ್ಕ
ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಬಿ್ಬಸಲೇಬೇಕು.

6 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಬಡವರ ನಾ್ಯಯಕೋರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ
ನೀವು ಅನಾ್ಯಯವಾಗಿ ತೀಮಾರ್ನಮಾಡಬಾರದು. 7 ಮೋಸದ
ಕಾಯರ್ಕೆ್ಕ ದೂರವಾಗಿರಬೇಕು. ನಿರಪರಾಧಿಯೂ,
ನೀತಿವಂತನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ
ವಿಧಿಸಲೇಬಾರದು. ಅಂಥ ದುಷ್ಟನಿಗೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸದೇ
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಲಂಚವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಲಂಚವು
ಕಣು್ಣಳ್ಳವರನು್ನ ಕುರುಡರಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಿರಪರಾಧಿಗೆ
ದೊರಕಬೇಕಾದ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ತಪಿ್ಪಸುತ್ತದೆ.

9 ಪರದೇಶದವನಿಗೆ ಉಪದ್ರವವನು್ನ ಕೊಡಬಾರದು. ನೀವೂ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಪರದೇಶದವರಾಗಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟೕ. ಅಂಥವರ
ಮನೋವ್ಯಥೆಯನು್ನ ತಿಳಿದವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 10 ಆರು ವರುಷ ನಿಮ್ಮ
ಹೊಲವನು್ನ ಬಿತ್ತನೆಮಾಡಿ ಅದರ ಬೆಳೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 11

ಅದರೆ ಏಳನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಳದೆ
ಬೀಳುಬಿಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಡವರು ಅದರಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆಯುವುದನು್ನ ತಿನ್ನಲಿ. ಮಿಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಕಾಡುಮೃಗಗಳು ಮೇಯಲಿ.

ನಿಮ್ಮ ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟಗಳ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣೕ ಮರಗಳ ತೋಪುಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು.

12 ಆರು ದಿನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಡಿಸಿ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯಾವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡದೇ ಇರಬೇಕು. ಆ ಹೊತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಎತು್ತಗಳು, ಕತೆ್ತಗಳು, ದಾಸ, ದಾಸಿಯರು, ಪರದೇಶಸ್ಥರು
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬಗಳು
13 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ

ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಬಾರದು,
ಅವುಗಳನು್ನ ಉಚ್ಚರಿಸಬಾರದು. 14 ನೀವು ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಮೂರಾವತಿರ್
ನನಗೆ ಹಬ್ಬಮಾಡಬೇಕು. 15 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ತಿನ್ನಬೇಕಾದ ಹಬ್ಬ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ನೀವು
ಚೈತ್ರಮಾಸದಲಿ್ಲ ನೇಮಕವಾದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಏಳು ದಿವಸವೂ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಆ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇದನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು.
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಯಾರು
ಬರಬಾರದು.

16 ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬಿತಿ್ತದ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರಥಮಫಲವು
ದೊರೆತಾಗ ಸುಗಿ್ಗಯ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಹೊಲ ತೋಟಗಳ
ಬೆಳೆಯನೂ್ನ ಕೂಡಿಸುವಾಗ ಅಂದರೆ ವರುಷದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಸುಗಿ್ಗ
ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 17 ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಮೂರಾವತಿರ್
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಬರಬೇಕು.

18 ನನಗೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ
ರಕ್ತದೊಡನೆ ಹುಳಿಯಾದ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬಾರದು. ನನ್ನ
ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ನೀವು ನನಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕಾದ ಪಶುವಿನ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ಮರುದಿನದವರೆಗೆ ಇಡಲೇಬಾರದು. 19 ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ
ಪ್ರಥಮಫಲದಲಿ್ಲ ಅತಿ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದದ್ದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ತರಬೇಕು. ಹೋತ ಮರಿಯನು್ನ ಅದರ
ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿನಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಬಾರದು.

20 ಇಗೋ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಾಪಾಡುವುದಕೂ್ಕ, ನಾನು
ಗೊತು್ತಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆತರುವುದಕೂ್ಕ ದೂತನನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 21 ನೀವು ಆತನಲಿ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟು್ಟ
ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು. ಆತನನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲಾರನು. ನನ್ನ ನಾಮಮಹಿಮೆ
ಆತನಲಿ್ಲ ಇರುವುದು. 22 ನೀವು ಆತನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಶ್ರದೆ್ಧಯಿಂದ
ಆಲಿಸಿ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನದೆದುಕೊಂಡರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಶತು್ರವಾಗಿಯೂ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೀಡಿಸುವವರನು್ನ
ಪೀಡಿಸುವವನಾಗಿಯೂ ಇರುವೆನು. 23 ನನ್ನ ದೂತನು ನಿಮ್ಮ
ಮುಂದಾಗಿ ಹೊರಟು ಅಮೋರಿಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು, ಪೆರಿಜೀಯರು,
ಕಾನಾನ್ಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರೂ ಇರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೇರಿಸುವನು. ಅವರನಾ್ನದರೋ ನಾನು
ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡುವೆನು.

24 ಅವರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಲೂ
ಬಾರದು, ಅವರ ಆಚರಣೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲೇ ಬಾರದು. ಆ
ಜನಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡಿ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಬೇಕು. 25 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ
ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ವಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವನು.
26 ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಗಭರ್ಪಾತವಾಗಲಿ, ಬಂಜೆತನವಾಗಲಿ
ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ವಾದ ಆಯುಷ್ಯನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು.

27 ನೀವು ಹೋಗುವ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಾನು ಜನಗಳ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಹೆದರಿಕೆಯನು್ನಂಟು ಮಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿ,
ನಿಮ್ಮವಿರೋಧಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. 28

ಅದಲ್ಲದೆ ಕಡಜದ ಹುಳಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ
ಹಿವಿ್ವಯರು, ಕಾನಾನ್ಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲದಂತೆ
ಅವು ಅವರನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. 29 ಆದರೆ ನಾನು
ಒಂದೇ ವಷರ್ದೊಳಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಜನರು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ
ಕಾಡುಮೃಗಗಳು ಹೆಚಿ್ಚ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದೀತು. 30 ನೀವು
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗಿ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವ ತನಕ ಅವರನು್ನ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸುವೆನು. 31 ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದಿಂದ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ ಮತು್ತ ಈ
ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ಮಹಾನದಿಯವರೆಗೂ ಇರುವ
ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಮಗಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸುವೆನು. ನೀವು ಅವರನು್ನ ಹೊರಡಿಸುವಿರಿ. 32
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ನೀವು ಅವರೊಡನೆ ಅವರ ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ
ವಿಧವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 33 ಅವರು
ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲೆ್ಲೕ ವಾಸವಾಗಿರಬಾರದು. ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವರು.
ನೀವು ಅವರ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಆ ಪೂಜೆಯು ನಿಮಗೆ
ಉರುಲಾಗುವುದು.

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದು್ದ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ನೀನು, ಆರೋನ್,
ನಾದಾಬ್, ಅಬೀಹೂ ಹಾಗೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಈ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ

ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. 2 ಮೋಶೆ ಒಬ್ಬನೇ ಯೆಹೋವನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರಬಾರದು. ಮಿಕ್ಕ
ಜನರು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತ್ತಲೇಬಾರದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಮೋಶೆ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಎಲಾ್ಲ
ಮಾತುಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನೂ್ನ ವಿವರಿಸಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ,
≪ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವೆವು≫
ಎಂದು ಒಕೊ್ಕರಳಿನಿಂದ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 4 ಮೋಶೆಯು
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಟನು. ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಆ ಬೆಟ್ಟದ
ತಪ್ಪಲಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಹನೆ್ನರಡು
ಕುಲಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಕಂಬಗಳನು್ನ
ಸಾ್ಥಪನೆಮಾಡಿಸಿದನು. 5 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಯೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ನೀವು
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ
ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟಕಳುಹಿಸಿದನು. 6 ಅನಂತರ ಮೋಶೆ ಆ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ
ಅಧರ್ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಟ್ಟಲುಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿ ಅಧರ್ವನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಪೊ್ರೕಕ್ಷಿಸಿದನು. 7 ತರುವಾಯ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ
ಓದಿದನು. ಅವರು ಕೇಳಿ, ≪ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾವು
ಅನುಸರಿಸಿ ವಿಧೇಯರಾಗುವೆವು≫ ಅಂದರು. 8 ಆಗ ಮೋಶೆಯು
ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜನರ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸಿ, ≪ಇಗೋ
ಈ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತವು ಇದೇ≫
ಅಂದನು.

9 ಮೋಶೆ, ಆರೋನ್, ನಾದಾಬ್, ಅಬೀಹೂ ಹಾಗೂ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ ಜನರು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದರು.
10 ಅವರಿಗೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರ ದಶರ್ನವಾಯಿತು. ಅವರು
ದೇವರನು್ನ ನೋಡಿದರು. ಆಕಾಶಮಂಡಲದಂತೆ ಅತೀ
ನಿಮರ್ಲವಾದ ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಯ ನೆಲಗಟು್ಟ ಆತನ
ಪಾದಪೀಠವಾಗಿತು್ತ. 11 ಆತನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮುಖಂಡರಿಗೆ
ಯಾವ ಕೇಡನೂ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೇವರನು್ನ ನೋಡಿ
ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಮೋಶೆ ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದು್ದ
12 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ನೀನು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಬಂದು

ನನ್ನ ಹತಿ್ತರದಲೆ್ಲೕ ಇರು. ನೀನು ಆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಆಜ್ಞೆಗಳನೂ್ನ ಜನರಿಗೆ ಭೋಧಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಬರೆದಿರುವ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 13 ಮೋಶೆಯು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾದ
ಯೆಹೋಶುವನೊಂದಿಗೆ ಎದು್ದ ದೇವರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
14 ಇದಕೆ್ಕ ಮೊದಲು ಅವನು ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ≪ನಾವು ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ತನಕ ನೀವು ಇಲೆ್ಲೕ ಕಾದುಕೊಂಡಿರಿ. ಆರೋನನು
ಮತು್ತ ಹೂರನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವರು. ಯಾರಿಗಾದರೂ
ವಾ್ಯಜ್ಯವಿದ್ದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಅವರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಮೋಶೆಯು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದನು ಮತು್ತ ಮೇಘವು
ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 16 ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ
ಸೀನಾಯಿಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತು್ತ ಮತು್ತ ಆ ಮೇಘವು ಆರು
ದಿನಗಳ ವರೆಗೂ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು್ತ. ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಮೇಘದೊಳಗಿನಿಂದ ಮೋಶೆಯನು್ನ ಕೂಗಿ
ಕರೆದನು. 17 ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ದಹಿಸುವ
ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು. 18 ಮೋಶೆಯು ಆ
ಮೇಘದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿದನು. ಅವನು ಆ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ನಲ್ವತು್ತ ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಆ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದನು.

ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರವೂ ಅದರ ಯಾಜಕರೂ

25:1 - 31:18.

ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರವೂ ಅದರ ಕಾಣಿಕೆಗಳೂ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2

≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ನನಗಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ತರಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. ಮನಃ ಪೂವರ್ಕವಾಗಿ

ಕೊಡುವವರಿಂದಲೇ ಆ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 3

ನೀನು ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಣಿಕೆಗಳು
ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಹಾಗೂ ತಾಮ್ರ ಎಂಬ ಲೋಹಗಳು, 4

ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ರಕ್ತಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ದಾರಗಳೂ,
ನಾರುಬಟೆ್ಟಗಳೂ, ಆಡು ಕೂದಲಿನ ಉಣೆ್ಣಯ ಬಟೆ್ಟಗಳೂ, 5

ಹದಮಾಡಿರುವ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಟಗರಿನ ತೊಗಲುಗಳು,
ಕಡಲಪಾ್ರಣಿಯ ತೊಗಲುಗಳೂ, ಜಾಲೀಮರವೂ, 6 ದೀಪಕೆ್ಕ
ಬೇಕಾದ ಎಣೆ್ಣಯೂ, ಅಭಿಷೇಕ ತೈಲಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಪರಿಮಳಧೂಪಕೆ್ಕ
ಬೇಕಾದ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳೂ, 7 ಮಹಾಯಾಜಕನ ಕವಚಕೆ್ಕ
(ಏಫೊದ್) ಹಾಗೂ ಎದೆಗೆ ಧರಿಸುವ ಪದಕದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲು
ಬೇಕಾಗಿರುವ ಗೋಮೇಧಕರತ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ರತ್ನಗಳೂ ಇವೇ.

8 ≪ನಾನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ
ಒಂದು ಗುಡಾರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. 9 ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವ
ಮಾದರಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಗುಡಾರವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಸಾಮಾನುಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ
10 ≪ನೀನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಒಂದು ಮಂಜೂಷವನು್ನ

ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದು ಎರಡುವರೆ ಮೊಳ ಉದ್ದವು, ಒಂದುವರೆ
ಮೊಳ ಅಗಲವು ಹಾಗೂ ಒಂದುವರೆ ಮೊಳ ಎತ್ತರವು ಆಗಿರಬೇಕು.
11 ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಅದರ ಹೊರಗಡೆಯೂ
ಹಾಗೂ ಒಳಗಡೆಯೂ ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ
ಚಿನ್ನದ ತೋರಣ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. 12 ನಾಲು್ಕ ಬಂಗಾರದ ಬಳೆಗಳನು್ನ
ಅದರ ನಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಿಗೂ
ಎರಡೆರಡು ಬಳೆಗಳನು್ನ ಹಾಕಬೇಕು. 13 ಆ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಹೊರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಜಾಲೀಮರದ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, 14 ಮಂಜೂಷದ
ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಕು. 15 ಆ
ಕಂಬಗಳನು್ನ ಮಂಜೂಷದ ಬಳೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯದೇ ಅವುಗಳಲಿ್ಲಯೇ
ಬಿಟಿ್ಟರಬೇಕು. 16 ಆ ಮಂಜೂಷದಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವ
ಆಜ್ಞಾಶಾಸನವನು್ನ ಇಡಬೇಕು. 17 ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ
ಕೃಪಾಸನವನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದು ಎರಡುವರೆ ಮೊಳ ಉದ್ದವು,
ಒಂದುವರೆ ಮೊಳ ಅಗಲವೂ ಆಗಿರಬೇಕು. 18 ಕೃಪಾಸನದ ಎರಡು
ಕೊನೆಗಳಲಿ್ಲ ಎರಡು ಬಂಗಾರದ ಕೆರೂಬಿಗಳನು್ನ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸದಿಂದ
ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 19 ಕೃಪಾಸನದ ಒಂದೊಂದು ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ
ಒಂದೊಂದು ಕೆರೂಬಿಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೃಪಾಸನಕೆ್ಕ
ಜೋಡಿಸಬೇಕು. 20 ಆ ಕೆರೂಬಿಗಳು ಮೇಲಕೆ್ಕ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ
ಚಾಚಿರುವಂತೆಯೂ ಮತು್ತ ಕೃಪಾಸನವನು್ನ ತಮ್ಮ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಂದ
ಮುಚಿ್ಚರುವಂತೆಯೂ ಇರಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಮುಖಗಳು
ಎದುರುಬದುರಾಗಿ ಕೃಪಾಸನವನು್ನ ನೋಡುವಂತಿರಬೇಕು. 21 ಆ
ಕೃಪಾಸನವನು್ನ ಮಂಜೂಷದ ಮೇಲಿರಿಸಬೇಕು. ನಾನು ನಿನಗೆ
ಕೊಡುವ ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳನು್ನ ಆ ಮಂಜೂಷದೊಳಗೆ ಇರಿಸಬೇಕು
22 ಅಲಿ್ಲಯೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಕೃಪಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳನು್ನ ಇಟಿ್ಟರುವ ಮಂಜೂಷದ ಮೇಲಣ
ಎರಡು ಕೆರೂಬಿಗಳ ನಡುವೆಯೇ ನಾನು ಇದು್ದ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಮಾತನಾಡಿ ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುವೆನು.

ರೊಟಿ್ಟಯ ಮೇಜು
23 ≪ನೀನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಒಂದು ಮೇಜನು್ನ

ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದು ಎರಡು ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ, ಒಂದು
ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿಯೂ, ಒಂದುವರೆ ಮೊಳ ಎತ್ತರವಾಗಿಯೂ
ಇರಬೇಕು. 24 ಅದಕೆ್ಕ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿ,
ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ ತೋರಣ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. 25 ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ
ಅಂಗೈ ಅಗಲದ ಅಡ್ಡ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅದಕೂ್ಕ ಚಿನ್ನದ
ತೋರಣ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. 26 ನಾಲು್ಕ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ
ಮೇಜಿನ ನಾಲು್ಕ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. 27 ಆ ಬಳೆಗಳು
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ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಮೇಜನು್ನ ಎತು್ತವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಕು. 28 ಆ ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳನು್ನ
ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ಮೇಜನು್ನ ಎತ್ತಬೇಕು. 29 ಮೇಜಿನ
ಮೇಲಿಡಬೇಕಾದ ಹರಿವಾಣಗಳನು್ನ, ಧೂಪಾರತಿಗಳನು್ನ,
ಹೂಜಿಗಳನು್ನ,ಪಾನದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ
ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದಿಂದಲೇ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 30

ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ
ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲಯೇ ಇಟಿ್ಟರಬೇಕು.

ದೀಪ ಸ್ತಂಭ
31 ≪ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.

ಅದರ ಕೆಳಭಾಗವನು್ನ ಕಂಭವನೂ್ನ ನಕಾಸಿ ಕೆಲಸದಿಂದ
ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಬುಡದಿಂದಲೇ ಅಖಂಡವಾಗಿ
ಪುಷ್ಪದ ಗೊಂಚಲುಗಳು, ಅರಳಿದ ಪುಷ್ಪಗಳು ಮೊಗು್ಗಗಳು
ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಕೆತಿ್ತರಬೇಕು. 32 ಕಂಭದ ಒಂದೊಂದು
ಪಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಮೂರು ಮೂರು ಕೊಂಬೆಗಳಂತೆ ಹಾಗೆ ಆರು
ಕೊಂಬೆಗಳೂ ಇರಬೇಕು. 33 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ
ಬಾದಾಮಿ ಹೂವುಗಳಂತಿರುವ ಮೂರು ಮೂರು ಹೂವುಗಳೂ
ಮೊಗು್ಗಗಳೂ ಇರಬೇಕು.ದೀಪಸ್ತಂಭದಿಂದ ಬರುವ ಆರು
ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 34 ದೀಪಸ್ತಂಭದ
ಕಂಬದಲಿ್ಲ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛಗಳೂ, ಪುಷ್ಪಗಳೂ,ಮೊಗು್ಗಗಳು ಇರುವ
ಬಾದಾಮಿ ಹೂವುಗಳಂತೆ ನಾಲು್ಕ ಪುಷಾ್ಪಲಂಕಾರಗಳೂ ಇರಬೇಕು.
35 ಎರಡೆರಡು ಕೊಂಬೆಗಳು ಕವಲು ಒಡೆದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಒಂದೊಂದು ಮೊಗು್ಗ ಇರಬೇಕು. 36 ಪುಷ್ಪಪಾತೆ್ರಗಳೂ,
ಕೊಂಬುಗಳೂ ಸಹಿತವಾದ ದೀಪಸ್ತಂಭವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಚೊಕ್ಕ
ಬಂಗಾರದಿಂದ ನಕಾಸಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 37 ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು
ಹಣತೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಹಣತೆಗಳ ಬೆಳಕು ಎದುರಿನಿಂದ
ಬೀಳುವಂತೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಹಚಿ್ಚರಬೇಕು. 38 ದೀಪದ ಕುಡಿತೆಗೆಯುವ
ಕತ್ತರಿಗಳೂ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕುಡಿಗಳನು್ನಹಾಕುವ ಬಟ್ಟಲುಗಳನೂ್ನ ಚೊಕ್ಕ
ಬಂಗಾರದಿಂದಲೇ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 39 ದೀಪಸ್ತಂಭವೂ ಅದರ ಎಲಾ್ಲ
ಉಪಕರಣಗಳೂ ಒಂದು ತೊಲಾ (35 ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ) ಚೊಕ್ಕ
ಬಂಗಾರವಾಗಿರಬೇಕು. 40 ನೋಡು, ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿನಗೆ
ತೋರಿಸಿದ ಮಾದರಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ಮಾಡಿಸಬೇಕು.≫

ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರ

ನನ್ನ ನಿವಾಸಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಗುಡಾರವನು್ನ ಹತು್ತ
ಪರದೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅವು ನಯವಾಗಿ
ಹೊಸೆದ ನಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ನೀಲಿ,

ನೇರಳೆ ಮತು್ತ ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳ ದಾರದಿಂದ ಕೆರೂಬಿಗಳನು್ನ
ನೇಯೆ್ಗಯಿಂದ ಕಸೂತಿ ಹಾಕಿಸಬೇಕು. 2 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಟೆ್ಟಯೂ
ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ನಾಲು್ಕ ಮೊಳ
ಅಗಲವಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಎಲಾ್ಲ ಪರದೆಗಳು ಒಂದೇ
ಅಳತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. 3 ಐದೈದು ಬಟೆ್ಟಯ ಪರದೆಗಳನು್ನ
ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. 4 ಈ ಎರಡು ಜೋಡಣೆಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದೊಂದರ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ನೀಲಿ ದಾರದಿಂದ
ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 5 ಆ ಕುಣಿಕೆಗಳು ಐವತೆ್ತೖವತ್ತರ
ಮೇರೆಗೆ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಎದುರುಬದುರಾಗಿರಬೇಕು. 6 ಅದಲ್ಲದೆ
ಐವತು್ತ ಚಿನ್ನದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಪರದೆಗಳನು್ನ
ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಹೆಣೆದು ಒಂದೇ ಗುಡಾರವಾಗುವಂತೆ
ಜೋಡಿಸಬೇಕು.

7 ಈ ಗುಡಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆಡಿನ
ರೋಮದಿಂದ ಹನೊ್ನಂದು ಪರದೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 8

ಒಂದೊಂದು ಪರದೆಯು ಮೂವತು್ತ ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ನಾಲು್ಕ
ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಎಲಾ್ಲ ಪರದೆಗಳು ಒಂದೇ
ಅಳತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. 9 ಐದು ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಂದಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ
ಮಿಕ್ಕ ಆರು ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಂದಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಆರನೆಯ
ಪರದೆಯನು್ನ ಗುಡಾರದ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಮಡಿಚಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 10

ಹೀಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಹೆಣೆದ ಪರದೆಗಳ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಐವತೆ್ತೖವತು್ತ
ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 11 ತಾಮ್ರದ ಐವತು್ತ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಕುಣಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಸಮಸ್ತವು ಸೇರಿ
ಒಂದೇ ಗುಡಾರವಾಗುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. 12 ಹೊದಿಕೆಯ
ಪರದೆಗಳಲಿ್ಲ ಅಧರ್ ಪರದೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿರುವುದು, ಆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಭಾಗವು
ಗುಡಾರದ ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಮಡಿಸಿ ತೂಗಾಡುವಂತೆ ಬಿಡಬೇಕು. 13

ಹೊದಿಕೆಯ ಪರದೆಗಳ ಉದ್ದದಲಿ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಮೊಳವೂ, ಆ
ಕಡೆ ಒಂದು ಮೊಳವೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿರುವುದು. ಅದು ಒಳಗಣ

ಗುಡಾರವನು್ನ ಮುಚು್ಚವಂತೆ ಈ ಕಡೆಯೂ ಆ ಕಡೆಯೂ
ತುಗಾಡುವಂತಿರಬೇಕು. 14 ಈ ಹೊದಿಕೆಗೆ ಹೊದಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಹದಮಾಡಿರುವ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಟಗರಿನ ತೊಗಲುಗಳಿಂದ ಒಂದು
ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ಕಡಲುಪಾ್ರಣಿಯ ತೊಗಲುಗಳಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು
ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.

15 ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ
ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 16 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೌಕಟು್ಟ ಹತು್ತ ಮೊಳ
ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಒಂದೂವರೆ ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿಯೂ
ಇರಬೇಕು. 17 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೌಕಟು್ಟ ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗಳಿಂದ
ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು ನಿಲುವು ಪಟಿ್ಟಗಳುಳ್ಳದಾ್ದಗಿರಬೇಕು.
ಗುಡಾರದ ಎಲಾ್ಲ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನೂ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 18

ಗುಡಾರದ ದಕ್ಷಿಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು.
19 ನಾಲ್ವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ (ಅಡಿಗಲು್ಲ) ಮಾಡಿಸಿ ಆ
ಇಪ್ಪತು್ತ ಚೌಕಟು್ಟಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು
ಚೌಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವ ಎರಡು ಪಟಿ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲ
ಇರಬೇಕು. 20 ಹಾಗೆಯೇ ಗುಡಾರದ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಚೌಕಟು್ಟಗಳು, 21 ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ ಎರಡೆರಡು
ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳು ಇರಬೇಕು. 22 ಗುಡಾರದ ಹಿಂಭಾಗಕೆ್ಕ
ಅಂದರೆ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಆರು ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.
23 ಗುಡಾರದ ಹಿಂಭಾಗದ ಎರಡು ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಎರಡು
ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 24 ಅವುಗಳನು್ನ ಅಡಿಯಿಂದ
ತುದಿಯವರೆಗೂ ಜೋಡಿಸಿರಬೇಕು. ಮೇಲಾ್ಭಗದಲಿ್ಲಯೂ ಒಂದೇ
ಬಳೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎರಡು ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ
ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 25 ಹೀಗೆ ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಎಂಟು ಚೌಕಟು್ಟಗಳೂ
ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳೂ ಅಂತೂ
ಹದಿನಾರು ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳು ಇರಬೇಕು. 26 ಜಾಲೀಮರದಿಂದ
ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಗುಡಾರದ ಎರಡು ಕಡೆಯ
ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೂ, 27 ಅದರ ಹಿಂದುಗಡೆಯ ಅಂದರೆ ಪಶಿ್ಚಮ
ಕಡೆಯ ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೂ ಐದೈದು ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.
28 ಚೌಕಟು್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಅಗುಳಿಯು ಒಂದು ಕೊನೆಯಿಂದ
ಮತೊ್ತಂದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ತಲುಪುವಂತಿರಬೇಕು. 29 ಆ
ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಆ
ಅಗುಳಿಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ
ಅಗುಳಿಗಳನೂ್ನ ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಬೇಕು. 30 ನಾನು
ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ರೀತಿಯಲೆ್ಲೕ ಗುಡಾರವನು್ನ
ಬಿಡಿಸಬೇಕು.

31 ನೀಲಿ, ನೆರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ನಯವಾಗಿ
ಹೊಸೆದ ಹತಿ್ತಯ ನೂಲಿನಿಂದ ಪರದೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ, ಅದಕೆ್ಕ
ಕೆರೂಬಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಕಸೂತಿ ಹಾಕಿಸಬೇಕು. 32

ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ನಾಲು್ಕ ಕಂಭಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ, ಚಿನ್ನದ
ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, ನಾಲು್ಕ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮೇಲೆ
ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಚಿನ್ನದ ಕೊಂಡಿಗಳಿಂದ ಆ ಪರದೆಯನು್ನ ಆ ನಾಲು್ಕ
ಕಂಭಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕು. 33 ಆ ಪರದೆಯನು್ನ ಕೊಂಡಿಗಳಿಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಸಿದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ತರಿಸಿಡಬೇಕು. ಆ ಪರದೆಯು ಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನವೆಂಬುದನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಮಹಾಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನವನೂ್ನ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು. 34

ಮಹಾಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷದ ಮೇಲೆ
ಕೃಪಾಸನವನು್ನ ತಂದಿರಿಸಬೇಕು. 35 ಪರದೆಯ ಹೊರಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಮೇಜನೂ್ನ ಮೇಜಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಗುಡಾರದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ದೀಪಸ್ತಂಭವನೂ್ನ ಇರಿಸಬೇಕು. ಮೇಜು ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲಿ್ಲರಬೇಕು.
36 ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ನಯವಾಗಿ ಹೊಸೆದ ನಾರಿನ
ಪರದೆಯಲಿ್ಲ ನೀಲಿ, ನೆರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ದಾರಗಳಿಂದ
ಕಸೂತಿ ಹಾಕಿಸಬೇಕು. 37 ಆ ಪರದೆ ತೂಗಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಐದು ಕಂಬಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಚಿನ್ನದ
ತಗಡುಗಳನು್ನಹೊದಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದಿಂದ
ಮಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಐದು ತಾಮ್ರದ ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಸಬೇಕು.

ಯಜ್ಞವೇದಿ

ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಐದು ಮೊಳ
ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ, ಐದು ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿಯೂ
ಚಚ ್ೌಚಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಎತ್ತರವು ಮೂರು

ಮೊಳವಿರಬೇಕು. 2 ಅದರ ನಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕ
ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಕೊಂಬುಗಳು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯಿಂದಲೇ ಬಂದವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ
ತಾಮ್ರದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು. 3 ಅದರಲಿ್ಲರುವ
ಬೂದಿಯನು್ನ ತೆಗೆಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ, ಸಲಿಕೆಗಳನೂ್ನ,
ಬೋಗುಣಿಗಳನೂ್ನ, ಮುಳು್ಳಚಮಚಗಳನೂ್ನ, ಹಾಗೂ
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ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಉಪಕರಣಗಳೆಲಾ್ಲ
ತಾಮ್ರದವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. 4 ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಹೆಣಿಗೆ ಕೆಲಸದಿಂದ
ತಾಮ್ರದ ಜಾಲರಿಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು, ಆ ಜಾಲರಿಯ ನಾಲು್ಕ
ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ತಾಮ್ರದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಸಬೇಕು. 5 ಆ
ಜಾಲರಿಯು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಕಟೆ್ಟಯ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ
ಇದು್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಅಡಿಯಿಂದ ನಡುವಿನ ತನಕ ಇರುವಂತೆ
ಹಾಕಿಸಬೇಕು. 6 ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ, ತಾಮ್ರದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು.
7 ಆ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಆ ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅವು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಹೊರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅದರ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ
ಇರಬೇಕು. 8 ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಟೊಳಾ್ಳದ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಂತೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಅದನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.

ಗುಡಾರದ ಅಂಗಳ
9 ಪರಿಶುದ್ಧ ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಅಂಗಳವನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ ದಕ್ಷಿಣ

ಭಾಗದ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಪರದೆಗಳು ಇರಬೇಕು. ಆ ಪರದೆಗಳನು್ನ
ನಯವಾಗಿ ಹತಿ್ತಯ ನೂಲಿನಿಂದ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅವು
ನೂರು ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿರಬೇಕು. 10 ಆ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಕಂಬಗಳು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ತಾಮ್ರದ ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳು
ಇರಬೇಕು. ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಕೊಂಡಿಗಳೂ ಪಟಿ್ಟಗಳೂ
ಇರಬೇಕು. 11 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಉತ್ತರ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನೂರು
ಮೊಳ ಉದ್ದವಾದ ಪರದೆಗಳೂ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಕಂಬಗಳು, ಇಪ್ಪತು್ತ
ತಾಮ್ರದ ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳು ಇರಬೇಕು ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳೂ,
ಪಟಿ್ಟಗಳೂ ಬೆಳಿ್ಳಯವಾಗಿರಬೇಕು. 12 ಪಶಿ್ಚಮ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಅಂಗಳದ
ಅಗಲಕೆ್ಕ ಐವತು್ತ ಮೊಳ ಉದ್ದವಾದ ಪರದೆಗಳೂ ಹತು್ತ ಕಂಬಗಳೂ,
ಹತು್ತ ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳೂ ಇರಬೇಕು. 13 ಪೂವರ್ದ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂ
ಅಂಗಳದ ಅಗಲವು ಐವತು್ತ ಮೊಳವಿರಬೇಕು. 14 ಒಂದು
ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಹದಿನೈದು ಮೊಳ ಉದ್ದವಾದ ಪರದೆಗಳಿದು್ದ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಮೂರು ಸ್ತಂಭಗಳೂ, ಮೂರು ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳು ಇರಬೇಕು. 15

ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಹದಿನೈದು ಮೊಳ ಉದ್ದವಾದ ಪರದೆಗಳಿದು್ದ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಸ್ತಂಭಗಳೂ, ಮೂರು ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳು
ಇರಬೇಕು 16 ಅಂಗಳದ ಬಾಗಿಲಲೆ್ಲೕ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳದ ಪರದೆಯೂ
ಇರಬೇಕು. ಅದನು್ನ ನಯವಾಗಿ ಹೊಸೆದ ನಾರಿನ ನೂಲು, ನೀಲಿ,
ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ದಾರದಿಂದ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸದವರ
ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಾಲು್ಕ ಕಂಬಗಳೂ ನಾಲು್ಕ
ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳು ಇರಬೇಕು. 17 ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಕಂಬಗಳಿಗೂ, ಬೆಳಿ್ಳಯ ಪಟಿ್ಟಗಳೂ, ಬೆಳಿ್ಳಯ ಕೊಂಡಿಗಳೂ,
ತಾಮ್ರದ ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳು ಇರಬೇಕು. 18 ಅಂಗಳವು ನೂರು ಮೊಳ
ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ಸುತ್ತಲೂ ಐವತು್ತ ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿಯೂ
ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪರದೆಯು ನಯವಾಗಿ ಹೊಸೆದ
ಹತಿ್ತಯ ನೂಲಿನಿಂದ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಮಾಡಿದು್ದ ಅದಕೆ್ಕ ಐದು ಮೊಳ
ಎತ್ತರವಿರಬೇಕು. ಅದಕೆ್ಕ ತಾಮ್ರದ ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳಿರಬೇಕು. 19

ಗುಡಾರದ ಸಕಲವಿಧವಾದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಉಪಕರಣಗಳೂ,
ಗುಡಾರದ ಗೂಟಗಳೂ, ಅಂಗಳದ ಗೂಟಗಳೂ
ತಾಮ್ರದವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು.

ದೀಪಸ್ತಂಬದ ಎಣೆ್ಣ
20 ದೀಪವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉರಿಯುವಂತೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು

ಒಲಿವ್ ಮರದ ಕಾಯಿಗಳನು್ನ ಕುಟಿ್ಟ ನಿಮರ್ಲವಾದ ಒಲಿವ್
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕು. 21 ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ
ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದಿರುವ ಪರದೆಯ ಹೊರಗೆ
ಆರೋನನೂ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅದನು್ನ ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದ
ಉದಯದವರೆಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಆ ದೀಪವು
ಉರಿಯುತಿ್ತರುವಂತೆ ಸರಿಪಡಿಸುತಿ್ತರಬೇಕು. ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಅವರ
ಸಂತತಿಯವರು ಈ ನಿಯಮವನು್ನ ತಲತಲಾಂತರದವರೆಗೆ
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ
ನಿಯಮವಾಗಿರಬೇಕು.

ಯಾಜಕರು ಧರಿಸಬೇಕಾದ ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಗಳ ವಿಷಯ

ನನಗೆ ಯಾಜಕನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ನಿನ್ನ
ಅಣ್ಣನಾದ ಆರೋನನನೂ್ನ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳಾದ
ನಾದಾಬ್, ಅಬೀಹೂ, ಎಲಾ್ಲಜಾರ್, ಈತಾಮಾರ್

ಎಂಬುವರನೂ್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಾ. 2 ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಆರೋನನಿಗೆ ಗೌರವವೂ, ಅಲಂಕಾರವೂ
ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಅವನಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ (ಪರಿಶುದ್ಧವಸು್ತಗಳು)

ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 3 ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಜ್ಞಾನದ ವರವನು್ನ
ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೋ ಅಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆರೆಲ್ಲರ
ಸಂಗಡ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಆ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಆರೋನನು ಅವುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ
ಯಾಜಕನಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತನಾಗುವನು. 4 ಅವರು
ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ; ಎದೆಯ ಪದಕದ ಚೀಲ
(ಎದೆಯ ಕವಚ) , ಮಹಾಯಾಜಕನ ಕವಚ (ಏಫೋದ್),
ನಿಲುವಂಗಿ, ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಂಗಿ, ಮುಂಡಾಸ ಹಾಗೂ
ನಡುಕಟು್ಟ ಇವುಗಳೇ. ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಾದ ಆರೋನನೂ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳೂ ನನ್ನ ಯಾಜಕರಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ
ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 5 ಜನರು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ
ಕೊಡುವ ಚಿನ್ನವನು್ನ, ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ
ದಾರವನು್ನ, ಹಾಗೂ ನಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಆ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ
ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.

ಏಫೋದ್
6 ಎಫೋದೆಂಬ ಕವಚವನು್ನ ನಯವಾಗಿ ಹೊಸೆದ ಹತಿ್ತಯ

ದಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ಚಿನ್ನ, ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ಹಾಗೂ
ಕಡುಗೆಂಪು ದಾರಗಳಿಂದಲೂ ಕಸೂತಿ ಹಾಕಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು. 7

ಆ ಕವಚಕೆ್ಕ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪಟಿ್ಟಗಳು ಇರಬೇಕು. ಅದರ
ಎರಡು ತುದಿಗಳು ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರಬೇಕು. 8 ಕವಚದ ಮೇಲಿರುವ
ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸದ ನಡುಕಟು್ಟ ಏಕವಾಗಿದು್ದ ಅದರಂತೆಯೇ ನಯವಾಗಿ
ಹೊಸೆದ ಹತಿ್ತಯ ದಾರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟು್ಟ ಚಿನ್ನದ ದಾರದಿಂದಲೂ
ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ದಾರದಿಂದಲೂ
ಅಲಂಕೃತವಾಗಿರಬೇಕು. 9 ಮತು್ತ ನೀನು ಎರಡು ಗೋಮೇಧಕ
ಅಮೂಲ್ಯರತ್ನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಕುಲಗಳ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಬೇಕು. 10 ಒಂದು ರತ್ನದಲಿ್ಲ ಆರು
ಹೆಸರುಗಳನೂ್ನ ಮತೊ್ತಂದು ರತ್ನದಲಿ್ಲ ಮಿಕ್ಕ ಆರು ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಅವರವರ ಜನನ ಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆತಿ್ತಸಬೇಕು. 11 ಮುದೆ್ರಗಳನು್ನ
ಕೆತು್ತವ ಹಾಗೆ ಆ ಶಿಲಿ್ಪಗರಿಂದ ಎರಡೂ ರತ್ನಗಳಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಕುಲಗಳ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿ, ಅದಕೆ್ಕ ಚಿನ್ನವನು್ನ ಆ ಮುದೆ್ರಗಳ
ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಬೇಕು. 12 ಆ ಎರಡು ರತ್ನಗಳನು್ನ ಹೆಗಲಿನ
ಮೇಲಿರುವ ಏಫೋಧಿನ ಪಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಸಬೇಕು. ಅವು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಜ್ಞಾಪಕಾಥರ್ವಾದ ರತ್ನಗಳಾಗಿರುವವು. ಆರೋನನು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುವಾಗೆಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಕುಲಗಳ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಆತನ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ
ಎರಡೂ ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುವನು. 13 ಆ ರತ್ನಗಳನು್ನ ಜೋಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಚಿನ್ನದ
ಸರಿಗೆಯನು್ನ ಹೆಣೆದು ಗೂಡುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 14 ಮತು್ತ
ಹೆಣಿಗೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹುರಿಗಳಂತಿರುವ ಎರಡು ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ
ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ರತ್ನಗಳ ಗೂಡುಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕು.

ಎದೆಯ ಪದಕದ ಕವಚ
15 ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಎದೆಯ ಪದಕದ ಕವಚವನು್ನ ಕಸೂತಿ

ಕೆಲಸದಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದನು್ನ ಏಫೋದ್ ದನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದ
ಹಾಗೆಯೇ ಚಿನ್ನದ ದಾರದಿಂದಲೂ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು
ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ದಾರದಿಂದಲೂ ನಯವಾಗಿ ಹೊಸೆದ ಹತಿ್ತಯ
ದಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 16 ಅದು ಒಂದು ಗೇಣುದ್ದವಾಗಿಯೂ
ಮತು್ತ ಒಂದು ಗೇಣಗಲವಾಗಿಯೂ ಎರಡು ಪದರುಳ್ಳದಾ್ದಗಿ
ಚಚ ್ೌಚಕವಾಗಿರಬೇಕು. 17 ಅದರ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕ
ಸಾಲುಗಳಾಗಿ ರತ್ನಗಳನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿರಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಲಿನಲಿ್ಲ
ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಪುಷ್ಯರಾಗ ಮತು್ತ ಸ್ಫಟಿಕಗಳು ಇರಬೇಕು. 18

ಎರಡನೆಯ ಸಾಲಿನಲಿ್ಲ ಪಚೆ್ಚ, ನೀಲರತ್ನ ಮತು್ತ ವಜ್ರಗಳಿರಬೇಕು. 19

ಮೂರನೆಯ ಸಾಲಿನಲಿ್ಲ ಸುವಣರ್ರತ್ನ, ಸುಗಂಧಿ ಮತು್ತ
ಪದ್ಮರಾಗಗಳು ಇರಬೇಕು. 20 ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಾಲಿನಲಿ್ಲ ಪೀತರತ್ನ,
ಬೆರುಲ್ಲ, ವೈಡೂಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಕು. 21

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಕುಲಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು
ರತ್ನಗಳಿರಬೇಕು. ಮುದೆ್ರಗಳನು್ನ ಕೆತು್ತವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು
ರತ್ನದಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕುಲದ ಹೆಸರನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಬೇಕು.

22 ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ಪದಕದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಹುರಿಗಳಂತಿರುವ ಚೊಕ್ಕ
ಬಂಗಾರದ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಹೆಣಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಸಿಡಬೇಕು.
23 ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಎದೆಯ ಪದಕದ
ಕವಚದ ಎರಡು ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. 24 ಆ ಎರಡು
ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಎದೆಯ ಪದಕದ ಕವಚದ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಕೊಂಡಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕು. 25 ಆ ಸರಪಣಿಗಳ ಕೊನೆಗಳನು್ನ
ಏಫೋದ್ ಕವಚದ ಹೆಗಲಿನ ಪಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲರುವ ಎರಡು ಕೊಂಡಿಗಳಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲರಿಸಬೇಕು. 26 ಅದಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ
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ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಎದೆ ಪದಕದ ಒಳಗಣ ಅಂಚಿನ
ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಕವಚದ ಹತಿ್ತರದಲೆ್ಲ ಇಡಿಸಬೇಕು. 27 ಮತು್ತ ಬೇರೆ
ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಏಫೋದ್ ಕವಚದ ಎರಡು
ಹೆಗಲಿನ ಪಟಿ್ಟಗಳ ಮುಂಭಾಗದ ಕೆಳಗೆ ಕವಚವನು್ನ ಜೋಡಿಸಿರುವ
ಸ್ಥಳದ ಹತಿ್ತರ ಕಸೂತಿ ಹಾಕಿಸಿದ ನಡುಕಟಿ್ಟನ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಬೇಕು. 28 ಎದೆಯ ಪದಕವು ಕಸೂತಿಹಾಕಿದ ನಡುಕಟಿ್ಟನ
ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಬಿಗಿಯಾಗಿರುವಂತೆಯೂ, ಏಫೋದ್ ಕವಚದಿಂದ
ಕಳಚಿಬೀಳದಂತೆಯೂ ಅದರ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಏಫೋದ್ ಕವಚದ
ಕೊಂಡಿಗಳಿಗೆ ನೀಲಿ ದಾರದಿಂದ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. 29 ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ
ಎದೆಯ ಪದಕದ ಮೇಲೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಕುಲಗಳ ಹೆಸರುಗಳು
ಬರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಆರೋನನು ಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನದೊಳಗೆ
ಹೋಗುವಾಗೆಲಾ್ಲ ಆ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಸತತವಾಗಿ ಯೆಹೋವನ
ನೆನಪಿಗೆ ತರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯವೂ
ಧರಿಸುವನು. 30 ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನು್ನ ತಿಳಿಸುವ ಊರೀಮ್ ಮತು್ತ
ತುಮಿ್ಮೕಮ್ (ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತು್ತ ಸತ್ಯ) ಆ ಎದೆಯ ಪದಕದಲಿ್ಲ
ಇಡಬೇಕು. ಆರೋನನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವು
ಅವನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವವು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ
ನಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ಆರೋನನು ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

ಯಾಜಕರ ಇತರ ವಸ್ತ್ರಗಳು
31 ಮಹಾಯಾಜಕನು ಏಫೋದ್ ಕವಚದ ಸಂಗಡ

ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ನೀನು ನೀಲಿಬಣ್ಣದ
ಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 32 ತಲೆತೂರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅದರಲಿ್ಲ
ಸಂದು ಇರಬೇಕು. ಅದು ಹರಿಯದಂತೆ ಆ ಸಂದಿನ ಸುತ್ತಲೂ
ನೇಯಿಗೆ ಕಸೂತಿಯನು್ನ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಹಾಕಿಸಬೇಕು. 33 ನಿಲುವಂಗಿಯ ಅಂಚಿನ ಸುತ್ತಲೂ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ,
ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ದಾರದಿಂದ ದಾಳಿಂಬ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಗೆಜೆ್ಜಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಸಬೇಕು. 34 ಚಿನ್ನದ
ಗೆಜೆ್ಜಯೂ ದಾಳಿಂಬೆಯೂ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆ
ನಿಲುವಂಗಿಯ ಅಂಚಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರಬೇಕು. 35 ಆರೋನನು
ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನದೊಳಗೆ
ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಬರುವಾಗಲೂ ಸಾಯದಂತಿರಲು ಆ ಗೆಜೆ್ಜಗಳ
ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸಬೇಕು.

36 ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಒಂದು ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ
ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ
≪ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲು≫ ಎಂಬ ಲಿಪಿಯನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಬೇಕು. 37

ಅದನು್ನ ಮುಂಡಾಸಕೆ್ಕ ಬಿಗಿಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನೀಲಿ ದಾರವನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ
ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. ಅದು ಮುಂಡಾಸದ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕು. 38

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ದೇವರ ಎಲಾ್ಲ
ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೋಷವೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
ಆರೋನನು ಆ ಪಟ್ಟವನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿ
ಆ ದೋಷ ಫಲವನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಅವರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವರು.

39 ಆರೊನನು ಧರಿಸಬೇಕಾದ ಒಳ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತಯ
ನೂಲಿನಿಂದ ಕಸೂತಿ ಹಾಕಿಸಿ ನೇಯಿಸಬೇಕು. ಅವನ
ಮುಂಡಾಸವನು್ನ ಹತಿ್ತಯ ನೂಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅವನ
ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 40 ಆರೋನನ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಗೌರವಕಾ್ಕಗಿಯೂ, ಅಲಂಕಾರಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ
ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ, ನಡುಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮುಂಡಾಸಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಸಬೇಕು.

41 ಅವರು ನನಗೆ ಯಾಜಕಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆ
ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಆರೋನನಿಗೂ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ತೊಡಿಸಿ, ಅವರನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ, ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಬೇಕು.

42 ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರ ನಗ್ನತೆಯನು್ನ ಮರೆಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಅವರಿಗೆ ಸೊಂಟದಿಂದ ತೊಡೆಯ ತನಕ ಇರುವ ನಾರಿನ ಚಡಿ್ಡಗಳನು್ನ
ಸಣಬಿನ ದಾರದಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 43 ಆರೋನನೂ, ಅವನ
ಮಕ್ಕಳೂ ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ,
ಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬರುವಾಗಲೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ
ಅವರು ಆ ಅಪರಾಧದ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಸತಾ್ತರು. ಅವನಿಗೂ
ಅವನ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೂ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ.

ಯಾಜಕರನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ

ಅವರು ನನಗೆ ಯಾಜಕರಾಗುವಂತೆ ಅವರನು್ನ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ
ಕಾಯರ್ಗಳೆನೆಂದರೆ; ಒಂದು ಹೋರಿ ಮತು್ತ ಕರುವನು್ನ

ಯಾವ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಎರಡು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
2 ಮತು್ತ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ, ಎಣೆ್ಣ ಮಿಶಿ್ರತವಾದ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಹೋಳಿಗೆಗಳನು್ನ, ಎಣೆ್ಣ ಸವರಿದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ಕಡಬುಗಳನೂ್ನ, 3 ಗೋದಿಯ ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದೇ
ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಆ ಪುಟಿ್ಟಯನು್ನ,
ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಎರಡು ಟಗರುಗಳೊಂದಿಗೆ ತರಬೇಕು. 4 ಆಗ
ಆರೋನನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ಸಾ್ನನಮಾಡಿಸಬೇಕು. 5 ಆ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಳ
ಅಂಗಿಯನು್ನ ಏಫೋದ್ ಕವಚದ ಸಂಗಡ ತೊಟು್ಟಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ
ನಿಲುವಂಗಿಯನೂ್ನ, ಏಫೋದ್ ಕವಚವನು್ನ ಎದೆಯ ಪದಕವನೂ್ನ
ಆರೋನನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿ ಏಫೋದ್ ಕವಚದ ಕಸೂತಿ ಹಾಕಿದ
ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ, 6 ಅವನ ತಲೆಗೆ ಮುಂಡಾಸವನು್ನ ಹಾಕಿಸಿ,
ಮುಂಡಾಸದ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರ ಪಟ್ಟವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ, 7

ಅಭೀಷೇಕತೈಲವನು್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಅವನನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಬೇಕು.

8 ತರುವಾಯ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು,ಅವರಿಗೆ
ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸಿ 9 ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ನಡುಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಮುಂಡಾಸಗಳನು್ನ ಇಡಬೇಕು. ಅಂದಿನಿಂದ
ಯಾಜಕತ್ವವು ಅವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಹಕಾ್ಕಗಿರುವುದು. ಹೀಗೆ
ಆರೋನನೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಯಾಜಕ ಸೇವೆಗೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತರಾಗಿರುವರು.

10 ತರುವಾಯ ನೀನು ಆ ಹೋರಿಯನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರದ ಎದುರಿಗೆ ತಂದು, ಆರೋನನೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅದರ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನಿ್ನಡಬೇಕು. 11 ಆ ನಂತರ ನೀನು
ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ
ಬಾಗಿಲಲೆ್ಲೕ ವಧಿಸಬೇಕು. 12 ಆ ಹೋರಿಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚ
ಮಿಕ್ಕ ರಕ್ತವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡಕೆ್ಕ ಹೊಯ್ಯಬೇಕು. 13

ಅದರ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಮೇಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಎರಡು
ಮೂತ್ರಕೋಶಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು. 14

ಹೋರಿಯ ಮಾಂಸವನು್ನ, ಚಮರ್ವನು್ನ ಮತು್ತ ಕಲ್ಮಷವನು್ನ
ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ
ಇದು ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞ.

15 ತರುವಾಯ ನೀನು ಆ ಟಗರುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಆರೋನನೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ
ಕೈಗಳನು್ನ ಇಡಬೇಕು. 16 ನೀನು ಅದನು್ನ ವಧಿಸಿ ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ನಾಲು್ಕ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು. 17 ಆ ನಂತರ
ನೀನು ಆ ಟಗರನು್ನ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದರ
ಕರಳುಗಳನೂ್ನ, ಕಾಲುಗಳನೂ್ನ ತೊಳೆದು ಅದರ ತುಂಡುಗಳನೂ್ನ,
ತಲೆಯನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಇಡಬೇಕು. 18 ಅದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದಹನಬಲಿಯಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇದು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಹೋಮವಾಗಿದೆ. 19 ಆ ಮೇಲೆ ನೀನು
ಎರಡನೆಯ ಟಗರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೋನನೂ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳೂ ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಇಡಬೇಕು. 20

ನಂತರ ಅದನು್ನ ವಧಿಸಿ ಅದರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಆರೋನನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೂ ಬಲಗೈಯ
ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ, ಬಲಗಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಹಚಿ್ಚ, ಮಿಕ್ಕ ರಕ್ತವನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲು ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು. 21 ಅದಲ್ಲದೆ ನೀನು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲಿರುವ ರಕ್ತದಲಿ್ಲಯೂ, ಅಭಿಷೇಕ
ತೈಲದಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೋನನ ಮತು್ತ
ಅವನ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಮತು್ತ ಅವರ
ವಸ್ತ್ರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅವನೂ ಮತು್ತ
ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅವರ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗುವರು.

22 ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಗಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಟಗರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ
ಕೊಬ್ಬನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಾಲದ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ವಪೆಯನು್ನ, ಪಿತ್ತಕೋಶದ
ಮೇಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ಎರಡು ಮೂತ್ರಕೋಶಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ
ಮೇಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಹಾಗೂ ಬಲತೊಡೆಯನು್ನ, 23 ಮತು್ತ
ಯೆಹೋವನಿಗೆದುರಾಗಿ ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ಪದಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ, ಎಣೆ್ಣ ಮಿಶ್ರವಾದ ಒಂದು
ಹೋಳಿಗೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ಕಡುಬನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, 24

ಅವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಕೊಟು್ಟ
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ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 25

ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಸುಡಬೇಕು. ಅದು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧ ಹೋಮವಾಗಿದೆ.

26 ಮತು್ತ ಆರೋನನ ಪಟಾ್ಟಭೀಷೇಕಕಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದ ಟಗರಿನ
ಎದೆಯ ಭಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ನೈವೇಧ್ಯವಾಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿವಾಳಿಸಬೇಕು. ಅದು ನಿನಗೇ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ
ಪಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 27 ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ
ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಟಗರಿನ ಮಾಂಸದಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ
ನಿವಾಳಿಸಿದ ಎದೆಯ ಭಾಗವನೂ್ನ ಯಾಜಕರ ಭಾಗಕೆ್ಕ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದ
ತೊಡೆಯನೂ್ನ ದೇವರದೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. 28 ಶಾಶ್ವತ
ನಿಯಮವಾಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅವುಗಳನು್ನ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ
ವಂಶಸ್ಥರಿಗೂ ಕೊಡತಕ್ಕದು್ದ. ಅವು ಯಾಜಕರ ಭಾಗಕಾ್ಕಗಿ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ
ಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವಾಗೆಲಾ್ಲ ಆ
ಭಾಗಗಳನು್ನ ಯಾಜಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು.

29 ಆರೋನನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಯಾಜಕದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಗಳು ಅವನ
ತರುವಾಯ ಅವನ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗಬೇಕು. ಅವರು
ಅದರಲಿ್ಲಯೇ ನನಗಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು. 30 ಅವನ
ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗುವವನು
ಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂದಿನಿಂದ ಏಳು
ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಆ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.

31 ಆರೋನನು ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಗಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಟಗರಿನ ಮಾಂಸವನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. 32

ಆರೋನನೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಆ ಟಗರಿನ ಮಾಂಸವನೂ್ನ
ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲರುವ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರದ
ಬಾಗಿಲೊಳಗೆ ಊಟಮಾಡಬೇಕು. 33 ಅವರನು್ನ ಯಾಜಕ ಸೇವೆಗೆ
ನೇಮಿಸುವುದಕೂ್ಕ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವುದಕೂ್ಕ
ಯಾವ ಪದಾಥರ್ಗಳು ದೋಷಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟವೋ
ಅವುಗಳನು್ನ ಅವರು ತಿನ್ನಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇತರರು ತಿನ್ನಬಾರದು
ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದವುಗಳಾಗಿ ಮೀಸಲಾದುದು . 34

ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಂಸದಲಾ್ಲಗಲಿ, ರೊಟಿ್ಟಯಲಾ್ಲಗಲಿ
ಏನಾದರೂ ಮರುದಿನದ ಉದಯದ ವರೆಗೆ ಉಳಿದರೆ ಅದನು್ನ
ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ಪವಿತ್ರವಾದುದರಿಂದ ಯಾರೂ ಅದನು್ನ
ತಿನ್ನಬಾರದು.

35 ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ
ಹೀಗೆ ಅವರನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು. ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು. 36 ಪ್ರತಿದಿನವೂ
ದೋಷಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ ಯಜ್ಞಮಾಡಬೇಕು.
ಅದಲ್ಲದೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಶುದ್ಧಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ
ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ, ಅದನು್ನ ದೇವರ
ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಬೇಕು. 37 ಹೀಗೆ ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ
ಆಚಾರವನು್ನ ನಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು. ಯಜ್ಞವೇದಿಯು ಅತಿ
ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಮುಟು್ಟವವರೆಲ್ಲರೂ
ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು.

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ದಹನ ಬಲಿಯ ಕ್ರಮ
38 ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯವೂ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕಾದವುಗಳು,

ಒಂದು ವರುಷದ ಎರಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ
ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. 39 ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಉದಯಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಮತೊ್ತಂದನು್ನ ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 40

ಒಂದೂವರೆ ಸೇರು ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಮೂರು ಸೇರು
ಗೋದಿಹಿಟ್ಟನೂ್ನ ಬೆರಸಿ ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಗಾಗಿ ಆ ಮೊದಲನೆಯ
ಕುರಿಯ ಸಂಗಡ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಪಾನದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು
ಪಾವು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 41

ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ ಎರಡನೆಯ ಕುರಿಯನು್ನ ಹೋಮಮಾಡುವಾಗ
ಹೊತಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಭೋಜನ
ನೈವೇದ್ಯವನೂ್ನ, ಪಾನದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ ದಹನಯಾಗವಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುವಾಸನೆಯ
ಹೋಮವಾಗಿರುವುದು.

42 ಈ ದಹನಬಲಿಯನು್ನ ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರು
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ
ಬಾಗಿಲಿನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ನಾನು
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವೆನು. 43 ಅಲಿ್ಲಯೇ ನಾನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಅಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸುವ ನನ್ನ
ತೇಜಸಿ್ಸನಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. 44 ನಾನು

ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರವನೂ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನೂ್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವೆನು. ಆರೋನನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ನನಗೆ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವೆನು. 45 ನಾನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದು್ದ ಅವರಿಗೆ
ದೇವರಾಗಿರುವೆನು. 46 ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಅವರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಬರಮಾಡಿದ ನಾನೇ ಅವರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು
ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಾನೇ.

ಧೂಪವೇದಿಕೆ

≪ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಧೂಪಹಾಕುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು
ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಒಂದು ಧೂಪವೇದಿಯನು್ನ
ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 2 ಅದು ಒಂದು ಮೊಳ

ಉದ್ದವಾಗಿಯು, ಒಂದು ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿಯೂ ಇದು್ದ
ಚಚ ್ೌಚಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದರ ಎತ್ತರವು ಎರಡು ಮೊಳವಾಗಿರಬೇಕು.
ಅದರ ಕೊಂಬುಗಳು ಅದರಿಂದಲೇ ಆಗಿರಬೇಕು. 3 ಅದರ
ಮೇಲಾ್ಭಗಕೆ್ಕ, ನಾಲು್ಕ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ, ಚೊಕ್ಕ
ಬಂಗಾರದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ
ಅರುಗನು್ನ (ಅಂಚು) ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. 4 ಅದರ ತೋರಣದ ಕೆಳಗೆ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಎರಡು ಪಾಶ್ವರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಚಿನ್ನದ
ಬಳೆಗಳನು್ನ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಹಾಕಿಸಬೇಕು. ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಕು. 5 ಆ
ಕಂಬಗಳನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ
ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು. 6 ಆಜ್ಞಾಪ್ರಮಾಣವಿರುವ
ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದಣ ಪರದೆಗೆ ಎದುರಾಗಿ, ಅಂದರೆ
ಆಜ್ಞಾಪ್ರಮಾಣವಿರುವ ಮಂಜುಷದ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಮತು್ತ ನಾನು
ನಿನಗೆ ದಶರ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂದೆ ಅದನು್ನ
ಇಡಬೇಕು.

7 ≪ಆರೋನನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೊತಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ದೀಪಗಳನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸುವಾಗಲೂ 8 ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ ದೀಪಗಳನು್ನ
ಹೊತಿ್ತಸುವಾಗಲೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಧೂಪವನು್ನ
ಹಾಕಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಿಮಿ್ಮಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಂದಲೂ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಧೂಪ ಸಮಪರ್ಣೆಯು
ನಡೆಯುತಿ್ತರಬೇಕು. 9 ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವ
ಧೂಪವನೂ್ನ ಹಾಕಬಾರದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇತರೆ
ಹೋಮವನಾ್ನಗಲಿ, ಭೋಜನದ್ರವ್ಯವನಾ್ನಗಲಿ ಹಾಗೂ
ಪಾನದ್ರವ್ಯವನಾ್ನಗಲಿ ಸಮಪಿರ್ಸಕೂಡದು. 10 ಆರೋನನು ಅವನ
ಸಂತತಿಯವರೂ ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಒಂದು ಸಾರಿ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದ
ಪಶುವಿನ ರಕ್ತವನು್ನ ಆ ವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚ ಅದರ
ಕುರಿತಾಗಿ ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅತೀ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ.≫

ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತದ ಹಣ
11 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 12 ≪ನೀನು

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವಾಗ
ಅವರಿಗೆ ಭಾದೆಯುಂಟಾಗಿ ವಾ್ಯಧಿ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ
ತನ್ನ ತನ್ನ ಪಾ್ರಣಕಾ್ಕಗಿ ವಿಮೋಚನ ಕ್ರಯವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೊಡಬೇಕು. 13 ಲೆಕಿ್ಕತರಾದವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ
ನೇಮಕವಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಗೇರಾ ತೂಕದ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೇರೆಗೆ
ಅಧರ್ ಶೆಕೆಲ್ (ಅಧರ್ ರೂಪಾಯಿ) ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ
ಅಧರ್ಶೆಕೆಲ್ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 14

ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ವರುಷದವರೂ ಹಾಗೂ ಅದಕೆ್ಕ
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರೂ ಆ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೊಡಬೇಕು. 15 ಪಾ್ರಣಗಳ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಕಾ್ಕಗಿ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡುವುದರಲಿ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಾದರೂ
ಅಧರ್ಶೆಕೆಲಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಕೊಡಬಾರದು. ಬಡವರು ಕಡಿಮೆ
ಕೊಡಬಾರದು. 16 ನೀನು ಪಾ್ರಣಗಳ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತಕಾ್ಕಗಿ ಹಣವನು್ನ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರದ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆ ಕಾಣಿಕೆಯು
ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕವಾಗಿರುವುದು.≫

ತೊಳೆಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತೊಟಿ್ಟಯ ರಚನೆ
17 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 18 ≪ಸಾ್ನನಕಾ್ಕಗಿ

ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ತೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಅದಕೆ್ಕ ತಾಮ್ರದ ಪೀಠವನೂ್ನ
ಮಾಡಿಸಿ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರಕೂ್ಕ, ಯಜ್ಞವೇದಿಗೂ ನಡುವೆ
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31

32

ಇಟು್ಟ ಅದರಲಿ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಸಬೇಕು. 19 ಆರೋನನೂ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳೂ ಅದರಿಂದ ಕೈಕಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 20

ಅವರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಗೂ
ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಹೋಮವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವಾಗ ಜೀವದಿಂದಿರಲು ಕೈಕಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು
ಬರಬೇಕು. 21 ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಬಂದರೆ ಮರಣ
ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವುದು. ಇದು ಅವನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ನಿಯಮವಾಗಿರಬೇಕು.≫

ಅಭಿಷೇಕ ತೈಲ
22 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಪುನಃ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

23 ≪ನೀನು ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕವಾದ
ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ಐನೂರು ಶೆಕೆಲ್ ಅಚ್ಚರಕ್ತಬೋಳ, ಅದರಧರ್
ಅಂದರೆ ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಲವಂಗ, 24 ಐನೂರು
ಸುಗಂಧವಾದ ಚೆಕೆ್ಕ, ಮತು್ತ ಒಂದು ಹೀನ್ ಒಲೀವ ಎಣೆ್ಣ
ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, 25 ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಕಾರರ ಪದ್ದತಿಯ
ಮೇರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಮಾಡಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಅಭೀಷೇಕ ತೈಲವನು್ನ
ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಅಭೀಷೇಕ
ತೈಲವಾಗಿರುವುದು. 26 ಆದುದರಿಂದ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರ,
ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷ, ಮೇಜು, ಮೇಜಿನ ಉಪಕರಣಗಳು,
27 ದೀಪಸ್ತಂಭ, ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಉಪಕರಣಗಳು, 28 ಧೂಪವೇದಿ,
ಯಜ್ಞವೇದಿ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗು ನೀರಿನ ತೊಟಿ್ಟ
ಅದರ ಪೀಠ ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅಭೀಷೇಕಿಸಬೇಕು. 29 ಅವು ಅತಿ
ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುವಂತೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳನು್ನ
ಮುಟು್ಟವವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. 30 ಅದಲ್ಲದೆ
ಆರೋನನೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ನನಗೆ ಯಾಜಕರಾಗುವಂತೆ
ಅವರನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಬೇಕು.≫

31 ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸತಕ್ಕದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ನೀವೂ
ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ಈ ತೈಲವನು್ನ ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕವಾದ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಭಿಷೇಕ ತೈಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 32 ಜನರು
ಮೈಗೆ ಹಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಇದನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಈ
ವಿಧಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ತೈಲವನು್ನ ಮಾಡಲೇಬಾರದು.
ಇದು ದೇವರ ವಸು್ತ. ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದು್ದ ಎಂದು ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 33 ಇದರಂತೆ ತೈಲವನು್ನ ಮಾಡುವವನಾಗಲಿ
ಇದನು್ನ ಯಾಜಕನಲ್ಲದವನ ಮೇಲೆ ಹಚು್ಚವವನಾಗಲಿ ತನ್ನ
ಕುಲದಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕೃತನಾಗುವನು.≫

ಪರಿಮಳ ದ್ರವ್ಯ
34 ಅದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನಂದರೆ,

≪ನೀನು ಹಾಲುಮಡಿ್ಡ, ಗುಗು್ಗಲ ಹಾಗೂ ಗಂಧದ ಚೆಕೆ್ಕ ಎಂಬ
ಪರಿಮಳ ದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಧೂಪವನೂ್ನ ಸಮಭಾಗವಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, 35 ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ತಯಾರಿಸುವವರ ಕೌಶಲ್ಯಕೆ್ಕ
ತಕ್ಕಂತೆ ಕಲಿಸಿ ಉಪು್ಪ ಹಾಕಿ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ
ಧೂಪದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 36 ಅದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ಪುಡಿಮಾಡಿಸಿ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳ
ಮಂಜೂಷದ ಎದುರಾಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ದಶರ್ನ ಕೊಡುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಬೇಕು. ಅದು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದೆ್ದಂದು ನೀವು
ಭಾವಿಸಬೇಕು. 37 ನೀವು ಆ ಧೂಪದ್ರವ್ಯದ ವಿಧಾನದ ಮೇರೆಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಧೂಪದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಅದು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದ
ಮೀಸಲಾದ ಪವಿತ್ರ ಪದಾಥರ್ವೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. 38

ಸುವಾಸನೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಥದನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ತನ್ನ
ಕುಲದಿಂದ ಬಹಿಷಾ್ಕರಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುವನು.≫

ಗುಡಾರದ ನಿಮಾರ್ಣಕೆ್ಕ ಕೆಲಸಗಾರರ ಆಯೆ್ಕ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೀಗೆಂದನು, 2 ≪ನೋಡು,
ನಾನು ಯೆಹೂದ ಕುಲದವನಾದ ಹೂರನ
ಮೊಮ್ಮಗನೂ, ಊರಿಯನ ಮಗನೂ ಆಗಿರುವ

ಬೆಚಲೇಲನೆಂಬುವನನು್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 3

ಕಲಾತ್ಮಕವಾದ ವಿನಾ್ಯಸಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ ಹಾಗು
ತಾಮ್ರಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ, 4 ರತ್ನಗಳನು್ನ
ಕೆತು್ತವುದಕೂ್ಕ, ಮರದಲಿ್ಲ ಕೆತ್ತನೇ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ, 5

ಅವನಿಗೆ ದೇವರಾತ್ಮವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿ, ಅದಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನ,
ವಿದೆ್ಯ, ವಿವೇಕಗಳನೂ್ನ ಸಕಲ ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾಜ್ಞಾನವನೂ್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 6 ಅವನೊಂದಿಗೆ ದಾನ್ ಕುಲದವನಾದ
ಅಹೀಸಾಮಾಕನ ಮಗನಾದ ಒಹೋಲೀಯಾಬನನೂ್ನ

ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ
ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ
ಜ್ಞಾನವನು್ನಂಟುಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 7 ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರ,
ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳನು್ನ ಇಟಿ್ಟರುವ ಮಂಜೂಷ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ
ಕೃಪಾಸನ, ಗುಡಾರದ ಎಲಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳು, 8 ಮೇಜು ಅದರ
ಉಪಕರಣಗಳು, ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭ ಅದರ
ಉಪಕರಣಗಳು, 9 ಧೂಪವೇದಿ, ಯಜ್ಞವೇದಿ ಅದರ
ಉಪಕರಣಗಳು, ನೀರಿನ ತೊಟಿ್ಟ ಅದರ ಪೀಠ, 10 ಅಲಂಕಾರವಾದ
ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಬೇಕಾದ ಪವಿತ್ರ ಯಾಜಕವಸ್ತ್ರಗಳು, 11 ಅಭಿಷೇಕತೈಲ ಮತು್ತ
ಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನದ ಸೇವೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪರಿಮಳಧೂಪ ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವರು ಮಾಡುವರು.≫

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ನಿಯಮ
12 ಯೆಹೋವನು ಮತೆ್ತ ಮೋಶೆಗೆ ಹೀಗೆಂದನು, 13 ≪ನೀನು

ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕಾದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ನಾನು ನೇಮಿಸಿದ
ಪವಿತ್ರ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ ನೀವು ತಪ್ಪದೇ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಶುಧೀಪಡಿಸುವ ಯೆಹೋವನು ನಾನೇ ಎಂದು ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಇದೇ ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರ
ಮಧ್ಯ ಇರುವ ಗುರುತು. 14 ಆದಕಾರಣ ನೀವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದಿನವೆಂದು ಎಣಿಸಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಅದನು್ನ
ಅಶುದ್ಧಪಡಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾವನಾದರೂ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನನು್ನ
ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. 15 ಆರು ದಿನಗಳು ಕೆಲಸ
ಮಾಡಬೇಕು. ಏಳನೆಯ ದಿನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಕೆಲಸವನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕಾದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದಿನ. ಇಂಥ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸವೇನಾದರೂ
ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. 16 ಆದುದರಿಂದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಈ ಆಚರಣೆಯು
ಅವರಿಗೂ, ಅವರ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾದ
ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. 17 ಇದು ನನಗೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ
ನಡುವೆಯಿರುವ ಸದಾಕಾಲದ ಗುರುತು. ಏಕೆಂದರೆ ಆರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡದೇ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನಲ್ಲವೇ?≫

18 ಯೆಹೋವನು ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಮಾತನಾಡುವುದನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಎರಡು
ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವು ದೇವರ ಕೈಯಿಂದ
ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳಾಗಿವೆ.

ಬಂಗಾರದ ಹೋರಿಕರು

ಮೋಶೆಯು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವುದರಲಿ್ಲ
ತಡವಾದುದನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ನೋಡಿ, ಆರೋನನ
ಬಳಿಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ, ≪ಏಳು,

ನಮ್ಮನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೊಬ್ಬ
ದೇವರನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಡು ಏಕೆಂದರೆ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಆ ಮೋಶೆಯು ಏನಾದನೋ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 2 ಅದಕೆ್ಕ ಆರೋನನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಿಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಯರ ಹಾಗು ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಕಿವಿಯಲಿ್ಲ
ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿರಿ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಚಿನ್ನದ
ಓಲೆಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಆರೋನನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. 4 ಅವನು
ಆ ಚಿನ್ನವನು್ನ ತನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋರಿಕರುವಿನ
ಆಕಾರವನು್ನ ಉಳಿಯಿಂದ ರೂಪಿಸಿ ಎರಕ ಹೊಯಿಸಿದನು. ಆಗ
ಅವರು ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ ನೋಡಿರಿ, ಇದೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ದೇವರು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 5 ಆರೋನನು ಅದನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಹೋರಿಕರುವಿಗೆ
ಎದುರಾಗಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ, ≪ನಾಳೆ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹಬ್ಬವಾಗಬೇಕು≫ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. 6

ಆದುದರಿಂದ ಮರುದಿನದಲಿ್ಲ ಜನರು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ
ದಹನಬಲಿಗಳನೂ್ನ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು.ಆನಂತರ ಜನರು ತಿನು್ನವುದಕೂ್ಕ
ಕುಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಆಮೇಲೆ ಕುಣಿದಾಡಲು
ಎದ್ದರು.

7 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ನೀನು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ
ಇಳಿದುಹೋಗು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ನೀನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ
ನಿನ್ನ ಜನರು ಕೆಟು್ಟಹೋದರು. 8 ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅವರು ಬೇಗನೇ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿ ತಮಗೆ ಎರಕ

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 30:19 62 ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 32:8
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ಹೊಯ್ದ ಹೋರಿಕರುವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೇ ನೋಡಿರಿ ಇದೇ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ದೇವರು ಎಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರೆ≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಅದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ಈ ಜನರ ಸ್ವಭಾವವನು್ನ
ನಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಇವರು ಮೊಂಡುತನವುಳ್ಳ ಜನರಾಗಿದಾ್ದರೆ 10

ಆದಕಾರಣ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಬೇಡ. ನನ್ನ ಕೋಪಾಗಿ್ನ
ಉರಿಯಲಿ, ಅವರನು್ನ ಭಸ್ಮಮಾಡಿಬಿಡುವೆನು. ತರುವಾಯ
ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಒಂದು ಮಹಾ ಜನಾಂಗವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವೆನು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆಗ ಮೋಶೆ ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡು,
≪ಯೆಹೋವನೇ ನೀನು ಮಹಾ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ,
ಭುಜಬಲದಿಂದಲೂ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದ ನಿನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪದಿಂದುರಿಯುವುದೇತಕೆ? 12 ಐಗುಪ್ತ್ಯರು
ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ≪ಯೆಹೋವನು ಕೇಡು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ
ಅಭಿಪಾ್ರಯದಿಂದಲೇ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಇಲಿ್ಲಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನಲಾ್ಲ. ಅವರನು್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಸಾಯಿಸಲಿಕೂ್ಕ
ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಅವರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದೇತಕೆ್ಕ?≫ ನೀನು
ರೋಷಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕೆಡುಕನು್ನ ಮಾಡದೆ
ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದಲು ಮಾಡಿಕೋ. 13 ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾದ
ಅಬ್ರಹಾಮ್, ಇಸಾಕ್ ಹಾಗು ಯಾಕೋಬರನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೋ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ,
≪ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷು್ಟ
ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ
ಕೊಡುವೆನೆಂದೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ
ಸಾ್ವಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರೆಂದೂ ಮಾತುಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇ≫ ≫
ಅಂದನು. 14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವೆನೆಂದು
ತಾನು ಹೇಳಿದ ಕೇಡಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡನು.

15 ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳಾದ ಆ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ
ಮೋಶೆಯು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದನು.
ಆ ಹಲಿಗೆಗಳ ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬರೆದಿದ್ದವು. ಈ
ಕಡೆಯೂ ಆ ಕಡೆಯೂ ಬರಹವಿತು್ತ. 16 ಆ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳು
ದೇವರ ಕೆಲಸವೇ ಆಗಿದು್ದ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆತಿ್ತದ ಅಕ್ಷರಗಳು ದೇವರೇ
ಬರೆದದಾ್ದಗಿತು್ತ.

17 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಉತಾ್ಸಹದಿಂದ ಕೂಗಾಡುತಾ್ತ ಇರಲಾಗಿ
ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿ, ≪ಪಾಳೆಯದ ಕಡೆಯಿಂದ
ಯುದ್ಧಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ≫ ಎಂದು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದನು. 18

ಅದಕ್ಕವನು,
≪ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುವುದು ಜಯ ಧ್ವನಿಯೂ ಅಲ್ಲ,

ವಿಜಯಗೀತೆಯೂ ಅಲ್ಲ
ಸೋತು ಗೋಳಾಡುವವರ ಧ್ವನಿಯೂ ಅಲ್ಲ,
ಗಾನಮಾಡುವವರ ಉಲಾ್ಲಸದ ಧ್ವನಿಯೇ ಆಗಿದೆ≫ ಅಂದನು.

19 ಮೋಶೆಯು ಪಾಳೆಯದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಆ
ಹೋರಿಕರುವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಜನರು ಕುಣಿದಾಡುವುದನೂ್ನ ಕಂಡಾಗ
ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳನು್ನ ಬೆಟ್ಟದ
ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ನೆಲಕೆ್ಕ ಹಾಕಿ ಒಡೆದುಬಿಟ್ಟನು. 20 ಜನರು
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೋರಿಕರುವನು್ನ ಅವನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟ
ಅರೆದು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಕಲೆಸಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಆ
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಸಿದನು.

21 ಆಗ ಮೋಶೆ ಆರೋನನನು್ನ ಕುರಿತು, ≪ನೀನು ಈ ಜನರಿಂದ
ಮಹಾ ಅಪರಾಧವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದಿಯಲಾ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಇವರು ನಿನಗೇನು ಮಾಡಿದರು?≫ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು, 22

ಆರೋನನು, ≪ಸಾ್ವಮಿಯವರು, ರೋಷಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಈ ಜನರು
ದುಷ್ಟಸ್ವಭಾದವರು, ಹಠಮಾರಿಗಳು ಎಂಬುವುದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೇ? 23 ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ನಮ್ಮನು್ನ
ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ದೇವರನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಡು, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದ ಮೋಶೆಗೆ ಏನಾಯಿತೋ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ≫ ಅಂದರು. 24 ಅದಕೆ್ಕ
ನಾನು ≪ಯಾರಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಯಿದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ
ಬಿಚಿ್ಚ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು≫ ಅಂದೆನು. ಅವರು ಹಾಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿ
ನಾನು ಆ ಚಿನ್ನವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಹೋರಿಕರುವಿನ
ರೂಪವು ಉಂಟಾಯಿತು≫ ಅಂದನು.

25 ಮೋಶೆಯು ಜನರು ಅಂಕೆ ತಪಿ್ಪ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ
ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆರೋನನು ಅವರನು್ನ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ಅವನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಪಹಾಸ್ಯಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದವಾಯಿತು,
26 ಅವರು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಸೆ್ವೕಚೆ್ಛಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ

ನೋಡಿ ಪಾಳೆಯದ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ≪ಯೆಹೋವನ
ಪಕ್ಷದವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ
ಲೇವಿಯ ಕುಲದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಬಂದರು. 27

ಮೋಶೆ ಅವರಿಗೆ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ≪ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ
ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಪಾಳೆಯದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಬಾಗಿಲಿನ ವರೆಗೂ ಹೋಗುತಾ್ತ ಬರುತಾ್ತ
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸಹೋದರ, ಗೆಳೆಯ ಮತು್ತ ನೆರೆಯವ ಎಂದು ಲಕ್ಷಿಸದೆ
ಜನರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕು≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ಲೇವಿಯ ಕುಲದವರು ಮೋಶೆಯ ಆಜ್ಞೆಯ
ಪ್ರಕಾರವೇಮಾಡಿದರು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜನರೊಳಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ
ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಹತರಾದರು. 29 ಮೋಶೆಯು
ಲೇವಿಯರಿಗೆ, ≪ಈ ಹೊತು್ತ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು
ಮಗನನಾ್ನದರೂ ಸಹೋದರರನಾ್ನದರೂ ಲಕ್ಷ್ಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಗೇ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಮೋಶೆಯು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡದು್ದ
30 ಮರುದಿನದಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಯು ಜನರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಮಹಾ

ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡಿರುವಿರಿ. ಆದರೂ ನಾನು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗುವೆನು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ
ಪಾಪಕೃತ್ಯಕೆ್ಕ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತವನು್ನ ನಾನು ಮಾಡಬಹುದೇನೋ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

31 ಆಗ ಮೋಶೆ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ,
≪ಅಯೊ್ಯೕ! ಈ ಜನರು ಮಹಾ ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ಚಿನ್ನದ
ಹೋರಿಕರುವನು್ನ ಮಾಡಿ ದೇವರೆಂದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. 32 ಆದರೂ
ನೀನು ಕರುಣೆಯಿಟು್ಟ ಅವರ ಪಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ
ನೀನು ಬರೆದಿರುವ ಜೀವಿತರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರನೂ್ನ
ಅಳಿಸಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

33 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ಯಾರು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ
ಮೀರಿ ಪಾಪಮಾಡಿದರೋ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನೆ್ನೕ ನನ್ನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನಾನು ಅಳಿಸಿಬಿಡುವೆನು. 34 ನೀನು
ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಈ ಜನರನು್ನ
ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗು. ನೋಡು, ನನ್ನ ದೂತನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ನಡೆದು ಮುನ್ನಡೆಸುವನು, ಆದರೂ ನನ್ನ ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲ
ನಾನು ಅವರ ಪಾಪಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.≫ 35

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಆರೋನನ ಕೈಯಿಂದ ಆ ಹೋರಿಕರುವನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು.

ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಆಜ್ಞೆ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ನೀನು
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುತಂದ ಈ ಜನರನು್ನ ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ≪ನಾನು

ಅಬ್ರಹಾಮ, ಇಸಾಕ ಮತು್ತ ಯಾಕೋಬರಿಗೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನೆಂದು≫ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋಗು. 2 ನಾನು, ನಿನಗಿಂತ ಮುಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬ
ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕಾನಾನ್ಯರನು್ನ, ಅಮೋರಿಯರನು್ನ,
ಹಿತಿ್ತಯರನು್ನ, ಪೆರಿಜೀಯರನು್ನ, ಹಿವಿ್ವಯರನು್ನ ಹಾಗು
ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ ಹೊರದೂಡುವೆನು. 3 ಹಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ
ಹರಿಯುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀನು ಹೋಗು. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಮೊಂಡುತನದ ಜನರು. ನಾನು
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟೆ್ಟೕನು≫ ಅಂದನು.

4 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರು ದೋಷರೋಪಣೆಯ ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಕೇಳಿದಾಗ ದುಖಃಪಟ್ಟರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಆಭರಣಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 5 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೀಗೆಂದನು.
≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ನೀವು
ಮೊಂಡುತನವುಳ್ಳ ಜನರು, ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬರುವುದಾದರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ
ಮಾಡಿಬಿಡುವೆನು. ಆದಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ಈಗ
ತೆಗೆದುಬಿಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ
ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು≫ ≫ ಅಂದನು. 6 ಅದರಂತೆಯೇ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಹೋರೆಬ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಭರಣಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

7 ಮೋಶೆಯು ಗುಡಾರವನು್ನ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ದೂರವಾಗಿ
ಹಾಕಿದ್ದನು. ಅದಕೆ್ಕ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
ಯೆಹೋವನ ಉತ್ತರವನು್ನ ಬಯಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಳೆಯದ
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ಹೊರಗಿದ್ದ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 8

ಮೋಶೆಯು ಆ ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಎದು್ದ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಂತು, ಮೋಶೆಯು ಆ
ಗುಡಾರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ತನಕ ಅವನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. 9

ಮೋಶೆಯು ಆ ಗುಡಾರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದಕೂಡಲೆ ಮೇಘಸ್ತಂಭವು
ಇಳಿದು ಆ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲತಿ್ತತು್ತ ಹಾಗು ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 10 ಆ ಮೇಘಸ್ತಂಭವು
ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಡೇರೆಗಳ ಬಾಗಿಲಲೆ್ಲೕ ಅಡ್ಡಬೀಳುತಿ್ತದ್ದರು. 11 ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ
ಒಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೊಡನೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡುವನೋ ಹಾಗೆಯೇ
ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ
ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆನಂತರ ಮೋಶೆಯು ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬರುವನು. ಆದರೆ ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನೆಂಬ
ಯೌವನಸ್ಥನಾದ ಅವನ ಶಿಷ್ಯನು ಆ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲಯೇ ಇರುತಿ್ತದ್ದನು,
ಅದರ ಬಳಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

ಮೋಶೆಯು ಮತು್ತ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ
12 ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ ≪ಈ

ಜನರನು್ನ ಆ ಸೀಮೆಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು≫ ನೀನು
ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಿಯಷೆ್ಟೕ. ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಯಾರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಕೊಡುವೆಯೆಂಬುದನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲವಲಾ್ಲ. ≪ಆದರೆ ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಬಲೆ್ಲನು. ನಿನಗೆ ನನ್ನ ದಯೆ ದೊರಕಿತೆಂದೂ≫
ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳಿರುವೆಯಲಾ್ಲ. 13 ನನ್ನ
ಮೇಲೆದಯೆಯಿರುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸು ಆಗ ನಿನ್ನ ದಯೆ ನನಗೆ ದೊರೆಯಿತೆಂದು ನನಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದು. ಈ ಜನಾಂಗವು ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯೆಂಬುದನು್ನ
ನೆನಪುಮಾಡಿಕೋ≫ ಎಂದು ಅರಿಕೆಮಾಡಿದನು.

14 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, ≪ನನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನಿನ್ನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುವುದು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ
ನೀಡುವೆನು≫ ಅಂದನು. 15 ಮೋಶೆಯು ಆತನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ
ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬಾರದೇ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲಂದ
ಹೋಗಗೊಡಿಸಬೇಡ. 16 ನನಗೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇವರಿಗೂ ನಿನ್ನ
ದಯೆಯು ದೊರಕಿತೆಂಬುದು ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಬರುವುದರಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದ
ತಿಳಿದುಬರುವುದು? ಇದರಿಂದ ನಾನೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ
ಇವರೂ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಬೇರೆ ಎಲಾ್ಲ ಜನಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ವಿಶೇಷತೆಯುಳ್ಳವರೆಂಬುದು ಗೊತಾ್ತಗುವುದು≫ ಅಂದನು.

17 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ನಿನಗೆ ನನ್ನ ದಯೆಯು
ದೊರಕಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಬಲ್ಲವನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮಾಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆಯು,
≪ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ತೋರಿಸು≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 19 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, ≪ನಾನು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ
ತೇಜಸ್ಸನು್ನ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಿನೆ್ನದುರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನನ್ನ ನಾಮದ ಪೂಣರ್ ಮಹತ್ವವನು್ನ ನಿನೆ್ನದುರಾಗಿ
ಪ್ರಕಟಿಸುವೆನು. ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೆ
ದಯೆತೋರಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವೆನೋ ಅವನ ಮೇಲೆ ದಯೆ
ತೋರಿಸುವೆನು, ಯಾರನು್ನ ಕರುಣಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವೆನೋ ಅವನನು್ನ
ಕರುಣಿಸುವೆನು≫ ಅಂದನು. 20 ಆದರೆ ಆತನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು
ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ಮನುಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಬದುಕಿರಲಾರನು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ,
≪ನೋಡು, ಇಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸಮೀಪದಲೆ್ಲೕ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಿದೆ. ನೀನು ಈ
ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರು. 22 ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು
ನಿನೆ್ನದುರಿಗೆ ದಾಟಿಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಈ ಬಂಡೆಯ ಸಂದಿನಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನನು್ನ ಇರಿಸಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ದಾಟಿ ಹೋಗುವ ತನಕ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೈಯಿಂದ ಮರೆಮಾಡುವೆನು. 23 ತರುವಾಯ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಯನು್ನ
ತೆಗೆದಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಹಿಂಭಾಗವನು್ನ ನೋಡುವಿಯೇ ಹೊರತು ನನ್ನ
ಮುಖವು ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು್ನ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

ದೇವರು ದಶಾಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಪುನಃ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟದು್ದ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ನೀನು ಮೊದಲಿನ ಕಲಿ್ಲನ
ಹಲಗೆಗಳಂತೆ ಇನೂ್ನ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ
ಕೆತಿ್ತಸಿಕೋ. ನೀನು ಒಡೆದು ಬಿಟ್ಟ ಆ ಮೊದಲನೆಯ

ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಈ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು

ಬರೆಯುವೆನು. 2 ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನೀನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ, ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ
ಹತಿ್ತ ಅಲಿ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರಬೇಕು.
3 ಯಾರೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬರಬಾರದು. ಈ
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಎಲಿ್ಲಯೂ ಕಾಣಿಸಕೂಡದು;
ಕುರಿದನಗಳೂ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮೇಯಬಾರದು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 4 ಆದಕಾರಣ ಮೋಶೆಯು ಮೊದಲಿದ್ದ ಹಲಗೆಗಳಂತೆ
ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿಕೊಂಡು, ಯೆಹೋವನ
ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಳಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಆ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೀನಾಯಿಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದನು. 5 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಮೇಘದಲಿ್ಲ ಇಳಿದು ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಅವನ ಹತಿ್ತರ
ನಿಂತು ಯೆಹೋವನೆಂಬ ತನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.

6 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೋಗುತಾ್ತ ಪ್ರಕಟಿಸಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ; ≪ಯೆಹೋವನೆಂಬ ದೇವರು ಕರುಣಾಳುವು,
ಕೃಪಾಳುವು, ದೀಘರ್ಶಾಂತವುಳ್ಳವನು, ಪಿ್ರೕತಿಯುಳ್ಳವನು ಹಾಗು
ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ದೇವರು ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ; 7 ಸಾವಿರಾರು
ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೂ ದಯೆತೋರಿಸುವವನು; ದೋಷಾಪರಾಧ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವವನು; ಆದರೂ ಅಪರಾಧಿಗಳನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ತಂದೆಗಳ ದೋಷಫಲವನು್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮೂರು
ನಾಲು್ಕ ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಬರಮಾಡುವವನು ಆಗಿದಾ್ದನೆ≫
ಎಂಬುದೇ.

8 ಮೋಶೆ ತ್ವರೆಪಟು್ಟ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, 9 ≪ಕತರ್ನೇ,
ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದಯೆಯು ನನಗೆ ದೊರಕಿರುವುದಾದರೆ ನೀನೇ
ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜನರು
ಮೊಂಡುಬುದಿ್ಧಯವರೇ; ಆದಾಗೂ್ಯ ನೀನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನೂ್ನ,
ಅಧಮರ್ಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದನು.

10 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ಕೇಳು, ನಾನು ಒಂದು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲಯೂ ಯಾವ
ಜನಾಂಗದಲಿ್ಲಯಾದರೂ ನಡೆಯದಂಥ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ
ಜನರೆಲ್ಲರು ನೋಡುವಂತೆ ನಡೆಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ
ಎಲಾ್ಲ ಜನರೂ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡುವ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ
ನೋಡುವರು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದು
ಭಯಂಕರವಾದದಾ್ದಗಿದೆ. 11 ನಾನು ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಇಗೋ,
ನಾನು ಅಮೋರಿಯರನು್ನ, ಕಾನಾನ್ಯರನು್ನ, ಹಿತಿ್ತಯರನು್ನ,
ಪೆರಿಜೀಯರನು್ನ, ಹಿವಿ್ವಯರನು್ನ ಹಾಗು ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು. 12 ನೀವು ಹೋಗಿ ಸೇರುವ
ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಗಡ ಯಾವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ; ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದು
ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಉರುಲಿನಂತಿರುವುದು. 13 ಆದರೆ ನೀವು ಅವರ
ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಅವರ ಕಲು್ಲಕಂಬಗಳನು್ನ ಒಡೆದು
ಅಶೇರವೆಂಬ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಕಡಿದುಹಾಕಬೇಕು. 14 ಏಕೆಂದರೆ
ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯುಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ
ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಗೌರವವನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಗೊಡಿಸದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರ ಮುಂದೆಯೂ ಅಡ್ಡಬೀಳಬಾರದು. 15

ನೀವು ಆ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಗಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ
ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಮಾಡುವಾಗ
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಯಜ್ಞಭೋಜನಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಕರೆದಾನು, ನೀವು
ಹೋಗಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಬೇಕಾದೀತು, 16 ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಪುತ್ರರಿಗಾಗಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಪುತಿ್ರಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅದು
ಮಾಗರ್ವಾಗುವುದು; ತರುವಾಯ ಆ ಸೊಸೆಯರು ತವರುಮನೆಯ
ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವವರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಅನ್ಯದೇವರುಗಳ ಪೂಜೆ ಎಂಬ ವ್ಯಭಿಚಾರಕೆ್ಕ ಎಳೆದಾರು, ಎಚ್ಚರ.
17 ಎರಕದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

18 ≪ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಚೈತ್ರಮಾಸದಲಿ್ಲ ನೇಮಕವಾದ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ತಿನ್ನಬೇಕು. ನೀವು ಚೈತ್ರಮಾಸದಲಿ್ಲಯೇ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರಲ್ಲವೇ?

19 ≪ಪ್ರಥಮ ಗಭರ್ಫಲವೆಲಾ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದನ ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ
ಹುಟು್ಟವ ಚೊಚ್ಚಲು ಮರಿಗಳೆಲಾ್ಲ ಗಂಡಾದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ನನ್ನದೇ. 20

ಕತೆ್ತಯ ಮರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಆ
ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ಬಿಡಿಸಬಹುದು; ಹಾಗೆ ಬಿಡಿಸಲೊಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ
ಅದರ ಕುತಿ್ತಗೆ ಮುರಿದು ಕೊಂದುಬಿಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬದಲು ಕೊಟು್ಟ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ
ಬೇಕು. ಒಬ್ಬರೂ ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
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21 ≪ಆರು ದಿನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಿ ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಮಾಡದೆ ಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು. ಉಳುವ
ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ, ಕೊಯು್ಯವ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸಮಾಡದೆ ಇರಬೇಕು.

22 ≪ಗೋದಿ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಥಮ ಫಲದ ಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವಾಗಿ ಏಳು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಸುಗಿ್ಗ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸುವಾಗ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ವಷರ್ದ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ
ಫಲಸಂಗ್ರಹದ ಹಬ್ಬವನೂ್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 23 ವರುಷಕೆ್ಕ
ಮೂರಾವತಿರ್ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ದೇವರಾಗಿರುವ ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬರಬೇಕು.
24 ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವೆನು. ನೀವು ವರುಷಕೆ್ಕ ಮೂರಾವತಿರ್
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರೂ
ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಆಶೆಪಟು್ಟ ಅಪಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

25 ≪ನನಗೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ
ರಕ್ತದೊಡನೆ ಹುಳಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಕೂಡದು. ಪಸ್ಕದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಯಜ್ಞಮಾಂಸವನು್ನ ಮರುದಿನದ
ಸೂಯೋರ್ದಯದವರೆಗೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 26 ಭೂಮಿಯ
ಪ್ರಥಮ ಫಲಗಳಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದುದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ತರಬೇಕು. ಆಡುಮರಿಯನು್ನ ಅದರ
ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿನಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಕೂಡದು.≫

27 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ನೀನು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಬರೆ,
ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಲೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಸಂಗಡಲೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು
ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 28 ಮೋಶೆಯು ಆ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹಗಲಿರುಳು ನಲ್ವತು್ತ ದಿನ ಇದ್ದನು. ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಅವನು ಏನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆತನು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ಹತು್ತ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಆ ಕಲಿ್ಲನ
ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದನು.

29 ಮೋಶೆಯು ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳಾದ ಆ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ
ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ
ಇಳಿದುಬಂದಾಗ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇದು್ದ ಆತನ
ಸಂಗಡ ಸಂಭಾಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮುಖವು
ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿತು್ತ; ಆದರೆ ಅ ಪ್ರಭಾವವು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
30 ಮೋಶೆಯ ಮುಖವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುವುದನು್ನ
ಆರೋನನೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಅವನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಭಯಪಟ್ಟರು. 31 ಆದರೆ ಮೋಶೆಯು ಅವರನು್ನ
ಕರೆಯಲು ಆರೋನನೂ ಸಮೂಹದ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು; ಮೋಶೆ ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದನು. 32

ತರುವಾಯ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಮೋಶೆಯು
ತಾನು ಸೀನಾಯಿಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಹೊಂದಿದ
ಆಜ್ಞೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 33 ಮೋಶೆಯು ಅವರ ಸಂಗಡ
ಮಾತನಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ
ಮುಸುಕುಹಾಕಿಕೊಂಡನು. 34 ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಸಂಗಡ
ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ ಈ
ಮುಸುಕನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಮುಸುಕನು್ನ
ತೆಗೆದಿಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಯೆಹೋವನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 35 ಮೋಶೆಯ
ಮುಖವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುವುದನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದಕಾರಣ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸಂಗಡ
ಮಾತನಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ತನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಆ
ಮುಸುಕನು್ನ ಪುನಃ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದನು.

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ನಿಯಮ

ಮೋಶೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸೇರಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. 2 ಆರು ದಿನಗಳು

ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು; ಏಳನೆಯ ದಿನವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದಿನ;
ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅಂದು ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡಬೇಕು; ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸಮಾಡುವವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯಾಗಬೇಕು; 3

ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯಾದರೂ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಬೆಂಕಿಯನೂ್ನ ಹೊತಿ್ತಸಬಾರದು ಎಂದು≫ ಹೇಳಿದನು.

ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರದ ನಿಮಾರ್ಣಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ವಸು್ತಗಳು
4 ಮೋಶೆಯು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಸವರ್ಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಹೀಗೆಂದನು:

≪ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 5 ನೀವು ನಿಮ್ಮ

ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಡಬೇಕು;
ಒಳೆ್ಳಯ ಮನಸಿ್ಸರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ ಆ ಕಾಣಿಕೆಯು
ಎಂಥದಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ; ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ತಾಮ್ರ ಎಂಬ ಲೋಹಗಳು, 6

ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ದಾರಗಳು,
ನಾರುಬಟೆ್ಟಗಳು, ಉಣೆ್ಣಯ ಬಟೆ್ಟಗಳು, 7 ಹದಮಾಡಿರುವ
ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಟಗರಿನ ತೊಗಲುಗಳು, ಕಡಲುಪಾ್ರಣಿಯ
ತೊಗಲುಗಳು, ಜಾಲೀಮರವು, ದೀಪಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಎಣೆ್ಣಯು, 8

ಅಭಿಷೇಕತೈಲಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಪರಿಮಳಧೂಪಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳು, 9 ಏಫೋದ್ ಕವಚಕೆ್ಕ ಬೇಕಾಗಿರುವ ರತ್ನಗಳು
ಹಾಗು ಎದೆಪದಕದಲಿ್ಲ ಹಚ್ಚಬೇಕಾದ ನಾನಾ ರತ್ನಗಳು ಇವೇ.

10 ≪ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಶಿಲಿ್ಪಗಳು ಬಂದು
ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. 11 ಅವರು
ಮಾಡಬೇಕಾದವುಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ; ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರ,
ಅದರ ಮೇಲೊ್ಹೕದಿಕೆಗಳು, ಕೊಂಡಿಗಳು, ಚೌಕಟು್ಟಗಳು,
ಅಗುಳಿಗಳು, ಕಂಬಗಳು, ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳು, 12 ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳ
ಮಂಜೂಷ, ಅದನು್ನ ಹೊರುವ ಕಂಬಗಳು, ಕೃಪಾಸನ, ಅದನು್ನ
ಮರೆಮಾಡುವ ಪರದೆ, 13 ಮೇಜು, ಅದರ ಕಂಬಗಳು, ಅದರ
ಉಪಕರಣಗಳು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಡತಕ್ಕ ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟಗಳು,
14 ದೀಪಸ್ತಂಭ, ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳು, ಹಣತೆಗಳು, ದೀಪಕೆ್ಕ
ಬೇಕಾದ ಎಣೆ್ಣ, 15 ಧೂಪವೇದಿ, ಅದರ ಕಂಬಗಳು, ಅಭಿಷೇಕ ತೈಲ,
ಪರಿಮಳಧೂಪದ್ರವ್ಯ, ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಪರದೆ, 16 ಯಜ್ಞವೇದಿ,
ಅದರ ತಾಮ್ರದ ಜಾಳಿಗೆ, ಕಂಬಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು, ಬೋಗುಣಿ,
ಅದರ ಪೀಠ, 17 ಅಂಗಳದ ತೆರೆಗಳು, ಕಂಬಗಳು, ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳು,
ಅಂಗಳದ ಬಾಗಿಲಿನ ಪರದೆ, 18 ಗುಡಾರದ ಗೂಟಗಳು, ಅಂಗಳದ
ಗೂಟಗಳು, ಇವುಗಳ ಹಗ್ಗಗಳು, 19 ಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನದ ಸೇವೆಗೆ ಬೇಕಾದ
ಸುಂದರವಾದ ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ
ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬೇಕಾದ ಪವಿತ್ರ
ಯಾಜಕವಸ್ತ್ರಗಳು ಇವೇ≫ ಅಂದನು.

20 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಮತು್ತ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಮೋಶೆಯ
ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದರು. 21 ಯಾರನು್ನ ಹೃದಯವು
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿತೋ, ಯಾರ ಮನಸು್ಸ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತೊ್ತೕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಬಂದು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಅದರ ಸಮಸ್ತ
ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿಯೂ, ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದರು. 22 ಸಿದ್ಧಚಿತ್ತರಾದ ಗಂಡಸರೂ, ಹೆಂಗಸರೂ
ಬಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ಕಡಗ,
ಮೂಗುತಿ, ಮುದೆ್ರಯುಂಗರ, ಕಂಠಮಾಲೆ ಮೊದಲಾದ ಚಿನ್ನದ
ಒಡವೆಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 23 ಯಾರಲಿ್ಲ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ಹಾಗು
ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ದಾರಗಳು, ನಾರುಬಟೆ್ಟಯು, ಉಣೆ್ಣ
ಬಟೆ್ಟಯು, ಹದಮಾಡಿದ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಟಗರಿನ ತೊಗಲುಗಳು
ಹಾಗು ಕಡಲುಪಾ್ರಣಿಯ ತೊಗಲುಗಳು ಇದ್ದವೋ ಅವರು
ಅವುಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 24 ಯಾರಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳ ಇಲ್ಲವೇ ತಾಮ್ರ
ಇತೊ್ತೕ ಅವರು ಅವುಗಳನೆ್ನೕ ತಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. ಯಾರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಗುಡಾರದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ
ಜಾಲೀಮರವಿತೊ್ತೕ ಅವರು ಅದನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 25

ನಿಪುಣೆಯರಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ,
ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ನೂಲನೂ್ನ,ಹತಿ್ತಯ ನೂಲನೂ್ನ ನೇಯು್ದ
ಆ ನೂಲನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 26 ಬುದಿ್ಧವಂತೆಯರಾದ ಬೇರೆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಆಡಿನ ಕೂದಲುಗಳನು್ನ ನೇಯು್ದ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 27

ಅಧಿಪತಿಗಳು ಏಫೋದ್ ಕವಚಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಗೋಮೇಧಕ
ರತ್ನಗಳನು್ನ, ಎದೆಪದಕದಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕಾದ ರತ್ನಗಳನು್ನ, 28 ದೀಪಕೆ್ಕ
ಬೇಕಾದ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಾಗು ಅಭಿಷೇಕತೈಲಕೆ್ಕ ಮತು್ತ
ಪರಿಮಳಧೂಪಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
29 ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಎಲಾ್ಲ
ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ
ಹೃದಯದಿಂದ ಪೆ್ರೕರೇಪಿತರಾಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಸಿ್ತ್ರೕಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ
ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿಯೇ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಗುಡಾರದ ಶಿಲಿ್ಪಗಳು
30 ಮೋಶೆಯು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು, ≪ನೋಡಿರಿ,

ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ ಕುಲದವನಾದ ಹೂರನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ,
ಊರಿಯ ಮಗನೂ ಆಗಿರುವ ಬೆಚಲೇಲನೆಂಬವನನು್ನ ಹೆಸರು
ಹಿಡಿದು ಕರೆದಿದಾ್ದನೆ. 31 ಕಲಾತ್ಮಕವಾದ ವಿನಾ್ಯಸಗಳನು್ನ
ಕಲಿ್ಪಸುವುದಕೂ್ಕ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ ಹಾಗು ತಾಮ್ರಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ, 32 ರತ್ನಗಳನು್ನ ಕೆತು್ತವುದಕೂ್ಕ, ಮರದಲಿ್ಲ ಕೆತ್ತನೇ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ, 33 ಅವನಿಗೆ ದೇವರಾತ್ಮವನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನ, ವಿದೆ್ಯ, ವಿವೇಕಗಳನೂ್ನ ಸಕಲ
ಶಿಲ್ಪಕಲಾಜ್ಞಾನವನೂ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 34 ಅದಲ್ಲದೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಗೆ
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ಕಲಿಸಿಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಹ ಅವನಿಗೂ ಮತು್ತ ದಾನ್ ಕುಲದ
ಅಹೀಸಾಮಾಕನ ಮಗನಾದ ಒಹೋಲೀಯಾಬನಿಗೂ
ವರಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 35 ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸ ಕಲಿ್ಪಸುವವರು, ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ
ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ದ ದಾರದಿಂದಲೂ, ಹತಿ್ತಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೂ ಕಸೂತಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ನೇಯುವವರು, ಅಂತೂ ಎಲಾ್ಲ
ಕಸಬುದಾರರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಕಸಿಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನೆ.≫

≪ಬೆಚಲೇಲನು ಹಾಗೂ ಒಹೋಲೀಯಾಬನು ಮತು್ತ
ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲರು ಅಂದರೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಜ್ಞಾನವಿವೇಕಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿ ಪವಿತ್ರ ದೇವಮಂದಿರವನು್ನ

ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ಬೇಕಾದ ಸಕಲವಿಧವಾದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮತಿಳಿದಿರುವವರು, ಯೆಹೋವನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಮಾಡುವರು≫ ಅಂದನು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟದು್ದ
2 ಬೆಚಲೇಲನನೂ್ನ ಒಹೋಲೀಯಾಬನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಯಾರ

ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನೋ, ಯಾರಾರಿಗೆ
ಈ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಾಯಿತೋ
ಅಂಥಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಮೋಶೆಯು ತನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆಸಿದನು.
3 ಅವರು ದೇವಮಂದಿರವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ತಂದಿದ್ದ ಕಾಣಿಕೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮೋಶೆಯಿಂದ
ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊತಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ
ಮೋಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. 4 ಆಗ ದೇವಮಂದಿರದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಆ
ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲರು, 5 ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮೋಶೆಯ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ಬೇಕಾಗಿರುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಬಹಳ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಜನರು ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ತರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ ಎಂದು≫ ಹೇಳಿದರು. 6 ಆಗ ಮೋಶೆಯು ಇದನು್ನ
ಗಮನಿಸಿ, ≪ದೇವಮಂದಿರದ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ಯಾವ ಪುರುಷನಾಗಲಿ,
ಸಿ್ತ್ರೕಯಾಗಲಿ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಬಾರದು≫
ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿ ಅದನು್ನ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಜನರು
ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತರುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟರು. 7 ಏಕೆಂದರೆ
ಕೆಲಸವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಾಕಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ
ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳಿದ್ದವು.

8 ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲರು ಹೊಸೆದ ನಾರಿನ ಹತು್ತ
ಪರದೆಗಳಿಂದ ಗುಡಾರವನು್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಪರದೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ
ಮತು್ತ ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳ ದಾರಗಳಿಂದ ನೇಯೆ್ಗಯವರಂತೆ
ಕೆರೂಬಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಅದಕೆ್ಕ ಚಮತಾ್ಕರವಾಗಿ ಕಸೂತಿ ಹಾಕಿ
ಮಾಡಿದರು. 9 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರದೆಯು ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಮೊಳ
ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ನಾಲು್ಕ ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದವು. ಎಲಾ್ಲ
ಪರದೆಗಳು ಸಮಾನ ಅಳತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವು. 10 ಐದೈದು ಪರದೆಗಳನು್ನ
ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದರು. 11 ಈ ಎರಡು ಜೋಡನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದೊಂದರ ಕೊನೇ ಪರದೆಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ 12 ನೀಲಿ ದಾರದಿಂದ
ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು; ಆ ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಐವತೆ್ತೖವತ್ತರ ಮೇರೆಗೆ
ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಎದುರಾಗಿ ಇರಿಸಿದರು. 13 ಅದಲ್ಲದೆ ಐವತು್ತ ಚಿನ್ನದ
ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು
ಜೋಡಿಸಿದರು; ಹೀಗೆ ಅದು ಒಂದೇ ಗುಡಾರ ಆಯಿತು.

14 ಬೆಚಲೇಲನು ಗುಡಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಉಣೆ್ಣಯ ಹನೊ್ನಂದು ಪರದೆಗಳಿಂದ ಆ ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಮೇಲಣ
ಡೇರೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದನು. 15 ಒಂದೊಂದು ಪರದೆಯು ಮೂವತು್ತ
ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ನಾಲು್ಕ ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದವು;
ಎಲಾ್ಲ ಪರದೆಗಳೂ ಒಂದೇ ಅಳತೆಯಾಗಿದ್ದವು. 16 ಐದು
ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಂದಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಮಿಕ್ಕ ಆರು ಪರದೆಗಳನೂ್ನ
ಒಂದಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದರು. 17 ಒಂದೊಂದರ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯ
ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಐವತೆ್ತೖವತು್ತ ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. 18 ಒಂದೇ
ಡೇರೆಯಾಗುವಂತೆ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಜೋಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತಾಮ್ರದ
ಐವತು್ತ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. 19 ಅದಲ್ಲದೆ ಹದಮಾಡಿರುವ
ಟಗರಿನ ತೊಗಲುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನೂ್ನ,
ಕಡಲುಪಾ್ರಣಿಯ ತೊಗಲುಗಳಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನೂ್ನ
ಮಾಡಿದರು.

20 ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಂತಿರುವ ಹಲಗೆಗಳಿಂದ
ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. 21 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೌಕಟೂ್ಟ ಹತು್ತ
ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ಒಂದುವರೆ ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ;
22 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೌಕಟೂ್ಟ ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗಳಿಂದ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಎರಡು ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟಗಳುಳ್ಳದಾ್ದಗಿತು್ತ; ಗುಡಾರದ ಎಲಾ್ಲ
ಚೌಕಟು್ಟಗಳನೂ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. 23 ಗುಡಾರದ
ದಕ್ಷಿಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು; 24 ನಲ್ವತು್ತ

ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಇಪ್ಪತು್ತ ಚೌಕಟು್ಟಗಳ ಕೆಳಗೆ
ಇಟ್ಟರು; ಒಂದೊಂದು ಚೌಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವ ಎರಡು ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟಗಳ
ಕೆಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗದಿ್ದಗೆಕಲ್ಲನು್ನ ಇಟ್ಟರು. 25 ಹಾಗೆಯೇ ಗುಡಾರದ
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ 26 ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ ಎರಡೆರಡು ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನಲ್ವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಗದಿ್ದಗೆಕಲ್ಲಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. 27 ಗುಡಾರದ ಹಿಂಭಾಗಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ
ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಆರು ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. 28 ಗುಡಾರದ
ಹಿಂಭಾಗದ ಎರಡು ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಎರಡು ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದರು. 29 ಅವು ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಅಂದರೆ
ಮೊದಲನೆಯ ಬಳೆಯವರೆಗೂ ಜೋಡಿಸಿದ್ದವು; ಹಾಗೆ ಎರಡು
ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ ಮಾಡಿದರು. 30 ಹೀಗೆ ಎಂಟು ಚೌಕಟು್ಟಗಳೂ
ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ ಎರಡೆರಡು ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳೂ ಒಟು್ಟ ಹದಿನಾರು ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳಿದ್ದವು. 31

ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. 32 ಗುಡಾರದ
ಎರಡು ಕಡೆಗಳ ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೂ ಅದರ ಹಿಂದುಗಡೆಯ ಅಂದರೆ
ಪಶಿ್ಚಮ ಕಡೆಯ ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೂ ಐದೈದು ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದರು. 33 ಚೌಕಟು್ಟಗಳ ನಟ್ಟನಡುವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅಗುಳಿಯು
ಒಂದು ಕೊನೆಯಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮುಟು್ಟವಂತೆ
ಮಾಡಿದರು. 34 ಆ ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿ
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಅಗುಳಿಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆ
ಅಗುಳಿಗಳನೂ್ನ ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಿದರು.

35 ನಯವಾಗಿ ಹೊಸೆದ ನಾರಿನ ಪರದೆಯಲಿ್ಲ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ,
ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ದಾರಗಳಿಂದ ಕೆರೂಬಿಗಳಿಗೆ
ಚಮತಾ್ಕರವಾಗಿ ಕಸೂತಿಹಾಕಿ ಒಂದು ತೆರೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದರು. 36

ಅದಕೆ್ಕ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ನಾಲು್ಕ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಚಿನ್ನದ
ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದರು; ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿ ನಾಲು್ಕ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಎರಕಹೊಯಿಸಿದರು.

37 ಡೇರೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹುರಿ ನಾರಿನ ಪರದೆಯಲಿ್ಲ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ,
ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ದಾರದಿಂದ ಕಸೂತಿಹಾಕಿ ಪರದೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿದರು. 38 ಆ ಪರದೆಯನು್ನ ತೂಗು ಹಾಕುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಐದು
ಕಂಬಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲ
ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿಗೂ, ಕಟು್ಟಗಳಿಗೂ ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳನು್ನ
ಹೊದಿಸಿದರು. ಅವುಗಳ ಐದು ತಳಭಾಗಗಳನು್ನ ತಾಮ್ರದಿಂದ
ಮಾಡಿದರು.

ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ

ಬೆಚಲೇಲನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿದನು. ಅದು ಎರಡುವರೆ ಮೊಳ ಉದ್ದ,
ಒಂದುವರೆ ಮೊಳ ಅಗಲ ಹಾಗೂ ಒಂದುವರೆ ಮೊಳ

ಎತ್ತರವೂ ಆಗಿತು್ತ. 2 ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಅದರ
ಹೊರಗಡೆಯೂ ಮತು್ತ ಒಳಗಡೆಯೂ ಹೊದಿಸಿದನು. ಅದರ ಮೇಲೆ
ಸುತ್ತಲು ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 3 ನಾಲು್ಕ ಬಂಗಾರದ
ಬಳೆಗಳನು್ನ ಎರಕಹೊಯಿಸಿ ಅದರ ನಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ,
ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಬಳೆಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. 4

ಮತು್ತ ಜಾಲೀಮರದ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ
ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು. 5 ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊರುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಕಂಬಗಳನು್ನ ಮಂಜೂಷದ ಪಾಶ್ವರ್ಗಳಲಿ್ಲರುವ ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ಸಿಕಿ್ಕಸಿದನು.

6 ಇದಲ್ಲದೆ ಚೊಕ್ಕಬಂಗಾರದಿಂದ ಕೃಪಾಸನವನು್ನ ಮಾಡಿದನು.
ಅದು ಎರಡುವರೆ ಮೊಳ ಉದ್ದವು, ಒಂದುವರೆ ಮೊಳ ಅಗಲವೂ
ಆಗಿತು್ತ. 7 ಬೆಚಲೇಲನು ಕೃಪಾಸನದ ಎರಡು ಕೊನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆರೂಬಿಗಳ ಎರಡು ಬಂಗಾರದ ಆಕಾರಗಳನು್ನ ನಕಾಸಿಕೆಲಸದಿಂದ
ಮಾಡಿಸಿದನು. 8 ಕೃಪಾಸನದ ಒಂದೊಂದು ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ
ಒಂದೊಂದು ಕೆರೂಬಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೃಪಾಸನಕೆ್ಕ
ಜೋಡಿಸಿದನು. 9 ಆ ಕೆರೂಬಿಗಳು ಮೇಲಕೆ್ಕ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ
ಚಾಚಿರುವಂತೆಯೂ, ಕೃಪಾಸನವನು್ನ ತಮ್ಮ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಂದ
ಮುಚು್ಚವಂತೆಯೂ ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಮುಖಗಳು ಎದುರು
ಬದುರಾಗಿ ಕೃಪಾಸನವನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದವು.

10 ಬೆಚಲೇಲನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಮೇಜನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಅದು
ಎರಡು ಮೊಳ ಉದ್ದವೂ ಒಂದು ಮೊಳ ಅಗಲವೂ ಒಂದುವರೆ
ಮೊಳ ಎತ್ತರವೂ ಆಗಿತು್ತ. 11 ಅದಕೆ್ಕ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ
ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ ತೋರಣಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದನು. 12 ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲು ಅಂಗೈ ಅಗಲದ ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿ ಅದಕೂ್ಕ ನಾಲು್ಕ ಚಿನ್ನದ ತೋರಣ ಕಟಿ್ಟದನು. 13 ಮೇಜನು್ನ
ಎತು್ತವ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅದಕೆ್ಕ ನಾಲು್ಕ ಚಿನ್ನದ
ಬಳೆಗಳನು್ನ ಎರಕಹೊಯಿಸಿ ಅದರ ನಾಲು್ಕ ಕಾಲುಗಳಲಿ್ಲ
ಜೋಡಿಸಿದನು. 14 ಆ ಬಳೆಗಳು ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. 15

ಮೇಜನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರಿಗಾಗಿ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ
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ಕಂಬಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳನು್ನ
ಹೊದಿಸಿದನು. 16 ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕಾದ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ
ಅಂದರೆ ಹರಿವಾಣಗಳು, ಧೂಪಾರತಿಗಳು, ಹೂಜಿಗಳು,
ಪಾನದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಬಟ್ಟಲುಗಳು
ಇವುಗಳನು್ನ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದನು.

17 ಮತು್ತ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಮಾಡಿದನು.
ಅದರ ಬುಡವನು್ನ ಮತು್ತ ಕಂಬವನು್ನ ನಕಾಸಿಕೆಲಸದಿಂದ
ಮಾಡಿದನು. ಆ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಅಖಂಡವಾಗಿ
ಪುಷ್ಪದಗೊಂಚಲುಗಳು, ಪುಷ್ಟಗಳು, ಮೊಗು್ಗಗಳು ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ
ಅದರಿಂದಲೇ ಹೊರಟಂತೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿತು್ತ. 18 ಕಂಬದ ಒಂದೊಂದು
ಪಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲ ಮೂರು ಮೂರು ಕೊಂಬೆಗಳಂತೆ ಒಟು್ಟ ಆರು
ಕೊಂಬೆಗಳು ಇದ್ದವು. 19 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬೆಯಲಿ್ಲ ಬಾದಾಮಿ
ಹೂವುಗಳಂತಿರುವ ಮೂರು ಮೂರು ಪುಷಾ್ಪಕೃತಿಗಳಿದ್ದವು;
ಒಂದೊಂದು ಆಕೃತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪುಷ್ಪವೂ, ಒಂದು ಮೊಗು್ಗ
ಇದ್ದವು. ಆರು ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದವು. 20

ದೀಪಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲ ಬಾದಾಮಿ ಹೂವುಗಳಂತಿರುವ ಪುಷ್ಪಗಳೂ,
ಮೊಗು್ಗಗಳೂ ಇರುವ ಹೂ ಗೊಂಚಲುಗಳಂತೆ ನಾಲು್ಕ
ಪುಷಾ್ಪಕೃತಿಗಳು ಇದ್ದವು. 21 ಎರಡೆರಡು ಕೊಂಬೆಗಳು ಕವಲು
ಒಡೆದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮೊಗು್ಗ, ಕೊಂಬೆಗಳ ಕೆಳಗೆ
ಕವಲೊಡೆದಿರುವ ಜಾಗಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಒಂದೊಂದು ಮೊಗು್ಗ ಹೀಗೆ
ಕೊಂಬೆಗಳ ಆರು ಶಾಖೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮೊಗು್ಗಗಳಿದ್ದವು. 22

ಮೊಗು್ಗಗಳು, ಶಾಖೆಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವಗೊಂಡಿದ್ದವು.
ದೀಪಸ್ತಂಭವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಚೊಕ್ಕಬಂಗಾರದಿಂದ ಏಕವಾಗಿ
ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ. 23 ಅದರ ಏಳು ಹಣತೆಗಳನೂ್ನ ಅದರ
ಕತ್ತರಿಗಳನೂ್ನ ದೀಪದ ಕುಡಿತೆಗೆಯುವ ಬಟ್ಟಲುಗಳನೂ್ನ ಚೊಕ್ಕ
ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ. 24 ದೀಪಸ್ತಂಭವನೂ್ನ ಅದರ ಎಲಾ್ಲ
ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ ಒಂದು ತಲಾಂತು ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ದಿಂದ
ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ.

25 ಅವನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಧೂಪವೇದಿಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು.
ಅದು ಒಂದು ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ, ಒಂದು ಮೊಳ
ಅಗಲವಾಗಿಯು ಇದು್ದ ಚಚ ್ೌಚಕವಾಗಿತು್ತ; ಅದರ ಎತ್ತರವು ಎರಡು
ಮೊಳವಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಕೊಂಬುಗಳು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಏಕವಾಗಿದ್ದವು.
26 ಅದರ ಮೇಲಾ್ಭಗಕೂ್ಕ ಹಲಗೆಗಳಿಗೂ ನಾಲು್ಕ ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಹಲಗೆಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೂ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ
ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು. ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ ತೋರಣ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 27 ಅದನು್ನ ಎತು್ತವ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ತೋರಣದ ಕೆಳಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಎರಡು ಪಾಶ್ವರ್ಗಳ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ
ಎರಡೆರಡು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಜೋಡಿಸಿದನು. 28

ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ
ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು.

29 ಅದಲ್ಲದೆ ಅವನು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕವಾದ
ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕತೈಲವನೂ್ನ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ
ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಧೂಪದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಮಾಡುವವರ
ವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರವೇ ತಯಾರಿಸಿದನು.

ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದು್ದ

ಅವನು ದಹನ ಬಲಿಯ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಕಟಿ್ಟದನು. ಅದು ಐದು ಮೊಳ
ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ಐದು ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿಯೂ

ಚಚ ್ೌಚಕವಾಗಿತು್ತ; ಅದರ ಎತ್ತರ ಮೂರು ಮೊಳವಾಗಿತು್ತ. 2 ಅದರ
ನಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು; ಅವು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. ಆ ವೇದಿಗೆ ತಾಮ್ರದ
ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು. 3 ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಉಪಕರಣಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ಬಟ್ಟಲುಗಳು, ಸಲಿಕೆಗಳು,
ತೊಟಿ್ಟಗಳು, ಮುಳು್ಳಚಮಚಗಳು, ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆಗಳು ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ತಾಮ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿದನು. 4 ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಹೆಣಿಗೆ ಕೆಲಸದಿಂದ
ತಾಮ್ರದ ಜಾಲರಿಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಅದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಸುತ್ತಲಿರುವ ಕಟೆ್ಟಯ ಕೆಳಗೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡದಿಂದ ನಡುವಿನ
ತನಕ ಇರುವಂತೆ ಹಾಕಿದನು. 5 ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಎತಿ್ತ ಹಿಡಿಯುವ
ಕಂಬಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತಾಮ್ರದ ಜಾಲರಿಯ ನಾಲು್ಕ
ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಎರಕಹೊಯಿಸಿದನು. 6

ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಹೊರುವ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ
ಮಾಡಿಸಿ ತಾಮ್ರದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು. 7 ಎರಡು
ಬದಿಗಳಲಿ್ಲರುವ ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿದನು. ಆ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಬರಿದಾಗಿರುವ ಒಂದು
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಂತೆ ಮಾಡಿಸಿದನು.

8 ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಕೊಟ್ಟ ದಪರ್ಣಗಳಿಂದ ತಾಮ್ರದ ತೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ, ಅದರ
ಪೀಠವನೂ್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು.

ಅಂಗಳ
9 ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಅಂಗಳವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಆ ಅಂಗಳದ

ದಕ್ಷಿಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಪರದೆಗಳು ನಯವಾದ ನಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ
ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ, ನೂರುಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದವು. 10 ಅವುಗಳಿಗೆ
ಇಪ್ಪತು್ತ ಕಂಬಗಳೂ ಇಪ್ಪತು್ತ ತಾಮ್ರದ ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳೂ ಇದ್ದವು;
ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳೂ ಹಾಗೂ ಕಟು್ಟಗಳೂ ಬೆಳಿ್ಳಯವುಗಳಾಗಿದ್ದವು.
11 ಉತ್ತರದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನೂರು ಮೊಳ ಉದ್ದವಾದ
ಪರದೆಗಳಿದ್ದವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ಕಂಬಗಳೂ ಇಪ್ಪತು್ತ ತಾಮ್ರದ
ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳೂ ಇದ್ದವು; ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳೂ ಕಟು್ಟಗಳೂ
ಬೆಳಿ್ಳಯವುಗಳಾಗಿದ್ದವು. 12 ಪಶಿ್ಚಮ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ ಮೊಳ
ಉದ್ದವಾದ ತೆರೆಗಳಿದ್ದವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹತು್ತ ಕಂಬಗಳೂ ಹತು್ತ
ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳೂ ಇದ್ದವು; ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳೂ ಕಟು್ಟಗಳೂ
ಬೆಳಿ್ಳಯವಾಗಿದ್ದವು. 13 ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂ ಅಂಗಳದ ಅಗಲವು
ಐವತು್ತ ಮೊಳವಾಗಿತು್ತ. 14 ಅಲಿ್ಲ ಬಾಗಿಲಿನ ಎರಡೂ
ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹದಿನೈದು ಮೊಳ ಉದ್ದವಾದ ತೆರೆಗಳಿದ್ದವು
ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಮೂರು ಕಂಬಗಳೂ ಮೂರು ಮೂರು
ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳೂ ಇದ್ದವು. 16 ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿರುವ
ಪರದೆಗಳೆಲ್ಲವು ನಯವಾಗಿ ಹೆಣೆದ ಹತಿ್ತಯ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ
ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು; 17 ಕಂಬಗಳ ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳು ತಾಮ್ರದವುಗಳು;
ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳೂ, ಕಟು್ಟಗಳೂ ಬೆಳಿ್ಳಯವು; ಅವುಗಳ
ಬೋದಿಗೆಗಳು ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಗಡುಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅಂಗಳದ
ಎಲಾ್ಲ ಕಂಬಗಳಿಗೂ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಕಟು್ಟಗಳಿದ್ದವು. 18 ಅಂಗಳದ
ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲದ್ದ ಪರದೆಯು ನಯವಾದ ಹತಿ್ತಯ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೂ
ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ದಾರಗಳಿಂದಲೂ ಕಸೂತಿ
ಕೆಲಸದವರ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೇ ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. ಅದರ
ಉದ್ದವು ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳವಾಗಿತು್ತ; ಅದರ ಅಗಲವು ಅಂಗಳದ ಮಿಕ್ಕ
ಪರದೆಗಳಂತೆ ಐದು ಮೊಳ. 19 ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಾಲು್ಕ ಕಂಬಗಳೂ
ನಾಲು್ಕ ತಾಮ್ರದ ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳೂ ಇದ್ದವು; ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳಿಗೆ,
ಕಟು್ಟಗಳಿಗೆ ಹಾಗು ಬೋದಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹೊದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಗಡುಗಳು
ಬೆಳಿ್ಳಯವಾಗಿದ್ದವು. 20 ಗುಡಾರದ ಗೂಟಗಳೂ ಅಂಗಳದ
ಗೂಟಗಳೂ ತಾಮ್ರದವುಗಳಾಗಿದ್ದವು.

ಗುಡಾರವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುವುದರಲಿ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳು
21 ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರವನು್ನ ಅಂದರೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ

ನಿಯಮದ ಗುಡಾರವನು್ನ ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ
ಪದಾಥರ್ಗಳ ಲೆಕಾ್ಕಚಾರ: ಮೋಶೆಯ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ
ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನ ಮಗನಾದ ಈತಾಮಾರನು
ಲೇವಿಯರ ಕೈಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕಮಾಡಿಸಿದ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ
ಖಚುರ್ ವೆಚ್ಚಗಳು.

22 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ ಕುಲದ
ಹೂರನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಊರಿಯ ಮಗನೂ ಆಗಿದ್ದ ಬೆಚಲೇಲನೇ
ಮಾಡಿದನು. 23 ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ದಾನ್ ಕುಲದ
ಅಹೀಸಾಮಾಕನ ಮಗನಾದ ಒಹೋಲೀಯಾಬನು ಸೇರಿದ್ದನು;
ಇವನು ಶಿಲ್ಪವಿದೆ್ಯಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದನು, ಕಲಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮಾಡಿಸುವವನು ಹಾಗು ಹತಿ್ತಯಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ,
ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ನೂಲಿನಿಂದ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವವನು ಆಗಿದ್ದನು.

24 ದೇವಮಂದಿರದ ಸಕಲವಿಧವಾದ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲ
ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಾಣಿಕೆಯ ಬಂಗಾರವು ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ
ನೇಮಕವಾದ ಶೆಕೆಲಿನ ಮೇರೆಗೆ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಬತು್ತ ತಲಾಂತು ಮತು್ತ
ಏಳುನೂರಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್. 25 ಸಮೂಹದ ಜನಗಣತಿಯಲಿ್ಲ
ದಾಖಲಿಸಿದ ಜನರಿಂದ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆಂದು ಸಂಗ್ರಹಿದ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ತೂಕವು ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಶೆಕೆಲಿನ ಮೇರೆಗೆ ನೂರು
ತಲಾಂತು ಹಾಗು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಎಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಶೆಕೆಲ್. 26

ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಶೆಕೆಲಿನ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದೊಂದು
≪ಬೆಕಾ≫ ಅಂದರೆ ಅಧರ್ ಶೆಕೆಲ್ ಆಗಿತು್ತ. ಜನಗಣತಿಯಲಿ್ಲ
ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ವರುಷದವರು ಹಾಗೂ ಅದಕೂ್ಕ
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರ ಲೆಕ್ಕ ಆರು ಲಕ್ಷದ ಮೂರು ಸಾವಿರದ
ಐನೂರ ಐವತು್ತ ಮಂದಿಯಾಗಿತು್ತ. 27 ದೇವಮಂದಿರದ
ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ ಪರದೆಯ ಕಂಬಗಳ ಮೆಟು್ಟವಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ
ಎರಕಹೊಯು್ಯವುದರಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಗದಿ್ದಗೆಕಲಿ್ಲಗೆ ಒಂದೊಂದು
ತಲಾಂತಿನ ಮೇರೆಗೆ ನೂರು ತಲಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯು
ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು. 28 ಮಿಕ್ಕ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ
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ಎಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಶಕೆಲಿನಿಂದ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡಿಗಳನೂ್ನ ಕಟು್ಟಗಳನೂ್ನ
ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಅಗುಳಿಗಳಿಗೆ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದರು.

29 ಜನರು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ತಾಮ್ರದ ಲೆಕ್ಕವು ಎಪ್ಪತು್ತ
ತಲಾಂತು ಮತು್ತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾನೂರು ಶೆಕೆಲಗಳಾಗಿತು್ತ. 30

ಅವುಗಳಿಂದ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿನ
ಮೆಟು್ಟವಕಲು್ಲಗಳನು್ನ, ತಾಮ್ರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ, ಅದರ ತಾಮ್ರದ
ಜಾಲರಿಯನು್ನ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಎಲಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ, 31

ಅಂಗಳದ ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳನು್ನ, ಅಂಗಳದ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೆಟು್ಟವ
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಹಾಗು ಗುಡಾರದ ಮತು್ತ ಅಂಗಳದ ಎಲಾ್ಲ
ಗೂಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು.

ಯಾಜಕರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದು್ದ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ,
ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ದಾರಗಳಿಂದ ದೇವಮಂದಿರದ
ಸೇವೆಗೆ ಅಲಂಕಾರವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ

ಆರೋನನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಿದರು.
2 ಮಹಾಯಾಜಕನ ಏಫೋದೆಂಬ ಕವಚವನು್ನ ನಯವಾಗಿ

ಹೊಸೆದ ಹತಿ್ತಯ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೂ ಚಿನ್ನದ ದಾರದಿಂದಲೂ ನೀಲಿ,
ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ದಾರಗಳಿಂದಲೂ ಮಾಡಿದರು. 3

ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ದಾರದೊಡನೆಯೂ
ಹತಿ್ತಯ ಬಟೆ್ಟಯೊಡನೆಯೂ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸದವರ ಪದ್ಧತಿಯ
ಮೇರೆಗೆ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಂಗಾರವನು್ನ
ಬಡಿದು ಹಗುರವಾದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಳೆಗಳಾಗಿ
ಕತ್ತರಿಸಿದರು. 4 ಏಫೋದ್ ಕವಚಕೆ್ಕ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಎರಡು
ಪಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು; ಅದರ ಎರಡು ಅಂಚುಗಳು
ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 5 ಕವಚದ ಮೇಲಿರುವ ಕಸೂತಿ ನಡುಕಟು್ಟ
ಕವಚಕೆ್ಕ ಏಕವಾಗಿದು್ದ ಅದರಂತೆಯೇ ನಯವಾಗಿ ಹೊಸೆದ ಹತಿ್ತಯ
ಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲು, ಚಿನ್ನದ ದಾರಗಳಿಂದಲು ಹಾಗೂ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ,
ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ದಾರದಿಂದಲೂ ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.
ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅದನು್ನ ಮಾಡಿದರು.

6 ಮುದಾ್ರಕ್ಷವನು್ನ ಕೆತು್ತವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಗೋಮೇಧಕರತ್ನಗಳಲಿ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತ ಆ ರತ್ನಗಳನು್ನ
ಕುಂದಣದಲಿ್ಲ ಹಚಿ್ಚದರು. 7 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆ ರತ್ನಗಳನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಜ್ಞಾಪಕಾಥರ್ವಾಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಏಫೋದ್ ಕವಚದ ಹೆಗಲಿನ
ಮೇಲಿರುವ ಪಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಬಿಗಿಸಿದನು.

8 ಏಫೋದ್ ಕವಚದಂತೆಯೇ ಕಸೂತಿಯಿಂದಲೂ ಕೆಲಸದಿಂದ
ಚಿನ್ನದ ದಾರಗಳಿಂದಲೂ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ
ದಾರಗಳಿಂದಲೂ ನಯವಾದ ನಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಎದೆಯಪದಕವನು್ನ ಮಾಡಿದನು. 9 ಅದು ಚಚ ್ೌಚಕವಾಗಿತು್ತ. ಆ
ಎದೆಯಪದಕವು ಎರಡು ಪದರುಗಳು್ಳಳದಾ್ದಗಿತು್ತ; ಅದು ಒಂದು
ಗೇಣು ಉದ್ದವೂ ಒಂದು ಗೇಣು ಅಗಲವೂ ಆಗಿತು್ತ. 10 ಅದರ
ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕ ಸಾಲುಗಳಾಗಿ ರತ್ನಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದರು.
ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಲಿನಲಿ್ಲ ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಪುಷ್ಯರಾಗ ಮತು್ತ ಸ್ಫಟಿಕಗಳು.
11 ಎರಡನೆಯ ಸಾಲಿನಲಿ್ಲ ಪಚೆ್ಚ, ನೀಲಮಣಿ ಮತು್ತ ವಜ್ರಗಳು. 12

ಮೂರನೆಯ ಸಾಲಿನಲಿ್ಲ ಸುವಣರ್ರತ್ನ, ಸುಗಂಧಿ ಮತು್ತ
ಪದ್ಮರಾಗಗಳು. 13 ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಾಲಿನಲಿ್ಲ ಪೀತರತ್ನ, ಬೆರುಲ್ಲ
ಮತು್ತ ವೈಢೂಯರ್ಗಳು ಇದ್ದವು. ಈ ರತ್ನಗಳನು್ನ ಕುಂದಣಗಳಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಿದರು. 14 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಕುಲಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಯ ಪ್ರಕಾರ
ಹನೆ್ನರಡು ರತ್ನಗಳಿದ್ದವು; ಮುದಾ್ರಕ್ಷಗಳಲಿ್ಲ ಕೆತು್ತವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಒಂದೊಂದು ರತ್ನದಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕುಲದ ಹೆಸರು ಕೆತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. 15

ಎದೆಪದಕದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಹುರಿಗಳಂತಿರುವ ಚೊಕ್ಕಬಂಗಾರದ
ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ನೇಯೆ್ಗಯ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮಾಡಿದರು. 16 ಎರಡು
ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನೂ್ನ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಿ ಆ
ಉಂಗುರಗಳನು್ನ ಎದೆಪದಕದ ಎರಡು ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದರು.
17 ಹೆಣಿಗೇಕೆಲಸದ ಆ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಪದಕದ
ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಉಂಗುರಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದರು. 18

ಹೆಣಿಗೇಕೆಲಸದ ಆ ಸರಪಣಿಗಳ ಅಂಚುಗಳನು್ನ ಏಫೋದ್ ಕವಚದ
ಹೆಗಲಿನ ಪಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲರುವ ಎರಡು ಬಳೆಗಳ ಮುಂಭಾಗಕೆ್ಕ
ಜೋಡಿಸಿದರು. 19 ಅದಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿ ಪದಕದ ಒಳಗಣ ಅಂಚಿನ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಕವಚದ
ಹತಿ್ತರದಲೆ್ಲೕ ಇಟ್ಟರು. 20 ಅವರು ಬೇರೆ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ
ಉಂಗುರಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಕವಚದ ಎರಡು ಹೆಗಲಿನ ಪಟಿ್ಟಗಳ
ಮುಂಭಾಗದ ಕೆಳಗೆ, ಏಫೋದ್ ಕವಚವನು್ನ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದ
ಹತಿ್ತರ ಆ ಕಸೂತಿಯ ನಡುಕಟಿ್ಟನ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದರು. 21

ಎದೆಯಪದಕವು ಕಸೂತಿಯ ನಡುಕಟಿ್ಟನ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಬಿಗಿಯಾಗಿರುವಂತೆಯೂ ಕವಚದಿಂದ ಕಳಚಿಬೀಳದಂತೆಯೂ ಅದರ
ಉಂಗುರಗಳನು್ನ ಕವಚದ ಉಂಗುರಗಳಿಗೆ ನೀಲಿ ದಾರದಿಂದ

ಕಟಿ್ಟದರು. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇದನು್ನ
ಮಾಡಿದರು.

22 ಬೆಚಲೇಲನು ಏಫೋದ್ ಕವಚದ ಸಂಗಡ
ತೊಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ನೀಲಿಬಣ್ಣದ
ಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೇ ನೇಕಾರನ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮಾಡಿದನು. 23

ತಲೆತೂರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅದರಲಿ್ಲ ಕೊರಳು ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮಾಡಿ ಅದು
ಹರಿಯದಂತೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ನೇಯೆ್ಗ ಕಸೂತಿಯನು್ನ ಹಾಕಿದನು.
24 ನಿಲುವಂಗಿಯ ಅಂಚಿನ ಸುತ್ತಲೂ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು
ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ದಾರಗಳಿಂದ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣಿ್ಣನಂತೆ ಚೆಂಡುಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದರು. 25 ಮತು್ತ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಗೆಜೆ್ಜಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ
ನಿಲುವಂಗಿಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ದಾಳಿಂಬೆ ಚೆಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟರು.
26 ಚಿನ್ನದ ಗೆಜೆ್ಜಯೂ ದಾಳಿಂಬೆಯಂತಿರುವ ಚೆಂಡೂ ಒಂದಾದ
ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೇವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಇರುವ ಆ ನಿಲುವಂಗಿಯ
ಅಂಚಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದವು. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅದನು್ನ ಮಾಡಿದನು.

27 ಅವರು ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಯವಾದ
ನಾರಿನಿಂದ ನೇಕಾರರ ಕೆಲಸದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮೇಲಂಗಿಗಳನೂ್ನ, 28

ನಯವಾದ ನಾರಿನಿಂದ ಮಹಾಯಾಜಕನ ಮುಂಡಾಸವನು್ನ,
ಯಾಜಕರ ಅಲಂಕಾರವಾದ ಮುಂಡಾಸಗಳನು್ನ ಹಾಗೂ
ಚಡಿ್ಡಗಳನು್ನ, 29 ಮತು್ತ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ
ದಾರದಿಂದಲೂ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಡುಕಟ್ಟನೂ್ನ
ಮಾಡಿದರು. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅದನು್ನ
ಮಾಡಿದರು.

30 ಅವರು ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕಿರೀಟಕೆ್ಕ
ಬಾಸಿಂಗವನು್ನ ಮಾಡಿ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಕೆತು್ತವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅದರಲಿ್ಲ,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲು ಎಂಬ ಲಿಪಿಯನು್ನ ಬರೆದರು. 31 ಅದನು್ನ
ಮುಂಡಾಸಕೆ್ಕ ಜೋಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನೀಲಿ ದಾರವನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ
ಕಟಿ್ಟದರು. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅದನು್ನ
ಮಾಡಿದರು.

ಗುಡಾರ ಕೆಲಸದ ಮುಕಾ್ತಯ
32 ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಕೆಲಸವೆಲಾ್ಲ

ಮುಗಿಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅದನು್ನ ಮಾಡಿದರು.

33 ಆಗ ಅವರು ಆ ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರವನು್ನ ಮೋಶೆಯ
ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಗುಡಾರವನು್ನ, ಅದಕೆ್ಕ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಪಕರಣಗಳೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಅಂದರೆ ಅದರ
ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ, ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ, ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ, ಕಂಬಗಳನು್ನ,
ಮೆಟು್ಟವಕಲು್ಲಗಳನು್ನ, 34 ಹದಮಾಡಿರುವ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಟಗರಿನ
ತೊಗಲುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ, ಕಡಲಪಾ್ರಣಿಯ
ತೊಗಲುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ಹಾಗೂ
ಗಭರ್ಗುಡಿಯನು್ನ ಮರೆಮಾಡುವ ಪರದೆಯನು್ನ, 35

ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷವನು್ನ, ಅದರ ಕೋಲುಗಳನು್ನ,
ಕೃಪಾಸನವನು್ನ, 36 ಮೇಜನು್ನ, ಅದರ ಎಲಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ,
ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ, 37 ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ,
ಅದರ ಮೇಲಿಡಬೇಕಾದ ಹಣತೆಗಳನು್ನ, ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ,
ದೀಪಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ, 38 ಚಿನ್ನದ ಧೂಪವೇದಿಯನು್ನ,
ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ, ಸುವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಧೂಪವನು್ನ, ಗುಡಾರದ
ಬಾಗಿಲಿನ ಪರದೆಯನು್ನ, 39 ತಾಮ್ರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ, ಅದರ
ತಾಮ್ರದ ಜಾಲರಿಯನು್ನ, ಅದರ ಕೋಲುಗಳನು್ನ,
ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ, 40 ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ, ಅದರ ಪೀಠವನು್ನ,
ಅಂಗಳದ ತೆರೆಗಳನು್ನ, ಕಂಬಗಳನು್ನ, ಮೆಟು್ಟವಕಲು್ಲಗಳನು್ನ,
ಅಂಗಳದ ಬಾಗಿಲಿನ ಪರದೆಯನು್ನ, ಅದರ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ,
ಗೂಟಗಳನು್ನ, ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಸೇವೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲಾ್ಲ
ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ, 41 ದೇವಮಂದಿರದೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ
ದೇವರಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ವಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಆರೋನನಿಗೆ
ಬೇಕಾದ ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಯಾಜಕಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಾದ
ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ತಂದರು.

42 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಆ ಕೆಲಸಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದರು. 43 ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮೋಶೆಯು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಯೆಹೋವನ
ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆಯೇ ಅವರು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆಯು
ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
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ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, 2 ≪ಮೊದಲನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಪ್ರಥಮ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರವನು್ನ ತೆರೆಯಬೇಕು. 3 ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳ

ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ ಆ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಪರದೆಯಿಂದ
ಮರೆಮಾಡಬೇಕು. 4 ಆ ಮೇಲೆ ಮೇಜನು್ನ ಒಳಗೆ ತಂದು ಅದರ
ಮೇಲಿಡಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕು; ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ
ಒಳಗೆ ತಂದು ಅದರ ಹಣತೆಗಳನು್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. 5

ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷದ ಎದುರಾಗಿ ಚಿನ್ನದ
ಧೂಪವೇದಿಯನು್ನ ಇಟು್ಟ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲನ ಪರದೆಯನು್ನ
ಕಟ್ಟಬೇಕು. 6 ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ
ದಹನಬಲಿಯ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಇರಿಸಬೇಕು. 7 ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರಕೂ್ಕ, ಯಜ್ಞವೇದಿಗೂ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ತೊಟಿ್ಟಯೊಂದನು್ನ
ಇಟು್ಟ ಅದರಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. 8 ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿನ
ಆವರಣವನು್ನ ತೆರೆದು, ಅಂಗಳದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪರದೆಯನು್ನ
ತೂಗಿಬಿಡಬೇಕು.

9 ≪ನೀನು ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗುಡಾರವನೂ್ನ
ಅದರಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಅದರ ಎಲಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು; ಅಂದಿನಿಂದ ಅದು
ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. 10 ಯಜ್ಞವೇದಿಯನೂ್ನ ಅದರ
ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ದಹನಬಲಿಯ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು; ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. 11

ನೀನು ತಾಮ್ರದ ಬೋಗುಣಿಯನೂ್ನ ಅದರ ಪೀಠವನೂ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು.

12 ≪ಅದಲ್ಲದೆ ಆರೋನನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರಮಾಡಿ 13

ಆರೋನನು ನನಗೆ ಯಾಜಕನಾಗುವಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ
ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು.
14 ಆ ನಂತರ ನೀನು ಅವನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬರಮಾಡಿ 15 ಅವರಿಗೆ
ಅಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸಿ ಅವರು ನನಗೋಸ್ಕರ
ಯಾಜಕರಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಅವರ ತಂದೆಯನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವರನೂ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಬೇಕು. ಈ
ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ಯಾಜಕತ್ವವು ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಯೆಹೋವನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಮೋಶೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಮಾಡಿದನು.

17 ಎರಡನೆಯ ವರುಷದ ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಪ್ರಥಮದಿನದಲಿ್ಲ ಮೋಶೆ ಗುಡಾರವನು್ನ ತೆರೆದನು. 18 ಮೋಶೆಯು
ಗುಡಾರವನು್ನ ತೆರೆದು ಅದಕೆ್ಕ ಮೆಟು್ಟವಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಹಾಕಿ
ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಕಂಬಗಳನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 19 ಗುಡಾರದ ಮೇಲೆ ಡೇರೆಯ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹಾಸಿ ಆ
ಡೇರೆಗೆ ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ಹಾಕಿ ಅದನು್ನ ಮರೆಮಾಡಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಮೋಶೆ ಅದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡಿದನು.

20 ಅವನು ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳನು್ನ ಮಂಜೂಷದಲಿ್ಲಟು್ಟ
ಮಂಜೂಷಕೆ್ಕ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಹಾಕಿ ಕೃಪಾಸನವನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. 21

ಮೋಶೆಯು ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಗುಡಾರದೊಳಕೆ್ಕ ತಂದು, ಅದರ
ಮುಂದೆ ಪರದೆಯನು್ನ ಇರಿಸಿ ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಮರೆಮಾಡಿದನು.

22 ಮೋಶೆ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲಿ್ಲ
ತೆರೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಮೇಜನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. 23 ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಕ್ರಮವಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು.

24 ಅವನು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಮೇಜಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ
ಗುಡಾರದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲಿ್ಲ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. 25

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ಅದರ ಹಣತೆಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇರಿಸಿದನು.

26 ಮತು್ತ ಅವನು ಚಿನ್ನದ ಧೂಪವೇದಿಯನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ತೆರೆಯ ಎದುರಿಗೆ ಇರಿಸಿದನು. 27 ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಹಾಗೆಯೇ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಮಳ
ದ್ರವ್ಯಗಳ ಧೂಪವನು್ನ ಹಾಕಿದನು. 28 ಅವನು ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ
ಪರದೆಯನು್ನ ಹಾಕಿದನು. 29 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ
ದಹನಬಲಿಯ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಇಟು್ಟ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಮತು್ತ ಧಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯನೂ್ನ
ಮಾಡಿದನು.

30 ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಮೋಶೆ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರಕೂ್ಕ, ಯಜ್ಞವೇದಿಗೂ ನಡುವೆ ನೀರಿನ ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಇರಿಸಿ
ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿದನು. 31

ಮೋಶೆಯು, ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅದರಲಿ್ಲ
ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಂಡರು. 32 ಅವರು ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರ
ಬರುವಾಗಲೂ ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಕೈಕಾಲುಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.

33 ಮೋಶೆಯು ಗುಡಾರಕೂ್ಕ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೂ ಸುತ್ತಲು ಅಂಗಳದ
ಆವರಣವನು್ನ ತೆರೆದು ಅಂಗಳದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪರದೆಯನು್ನ
ಹಾಕಿದನು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮೋಶೆ ಆ ಕೆಲಸವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮುಗಿಸಿದನು.

34 ಆಗ ಮೇಘವು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚತು;
ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ಗುಡಾರವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. 35

ಮೇಘವು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದು್ದ
ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿವಾಸದ ತುಂಬಾ ಅವರಿಸಿ
ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಗುಡಾರದೊಳಗೆ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿ್ದದರಿಂದಲೂ ಮೋಶೆಯು ಗುಡಾರದ ಒಳಗೆ
ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

36 ಆ ಮೇಘವು ಗುಡಾರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದಾಗ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 37 ಆ
ಮೇಘವು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋಗದೇ ಇದು್ದ ಅದು ಹೊರಡುವ ತನಕ
ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡದೆ ಇರುತಿ್ತದ್ದರು. 38 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎಲಾ್ಲ
ಪ್ರಯಾಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳ ಮುಂದೆ ಹಗಲು ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಮೇಘವು ಗುಡಾರದ ಮೇಲೆಯೂ ಇರುತಿ್ತತು್ತ; ರಾತಿ್ರ
ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಮೇಘದೊಳಗೆ ಅಗಿ್ನಯು ಇರುತಿ್ತತು್ತ.
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ಯಾಜಕಕಾಂಡ

ಯಜ್ಞ ಸಮಪರ್ಣೆಯ ಕ್ರಮ 1 - 7

ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ವಿಧಾನ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯನು್ನ ಕರೆದು ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರದೊಳಗಿಂದ ಅವನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ
ಹೀಗೆಂದನು, 2 ≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ

ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾವನಾದರೂ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಶುವನು್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ
ಅವನು ಅದನು್ನ ಹಿಂಡಿನ ದನಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಡುಕುರಿಗಳ
ಹಿಂಡಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

3 ≪ ≪ಅವನು ದನವನು್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಾದರೆ ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಗಂಡನು್ನ ತರಬೇಕು.
ತನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಮೆಚು್ಚವಂತೆ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ
ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅದನು್ನ ತರಬೇಕು. 4 ಅವನು ಆ ಯಜ್ಞ ಪಶುವಿನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಡಬೇಕು; ಆಗ ಅದು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ
ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗುವುದು.

5 ≪ ≪ಅವನು ಆ ಹೋರಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ವಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆರೋನನ ವಂಶದವರಾದ ಯಾಜಕರು ಅದರ
ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ
ಎದುರಾಗಿರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಎರಚಬೇಕು. 6

ಅನಂತರ ಅವನು ಆ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ಚಮರ್ವನು್ನ ಸುಲಿದು ಅದರ
ದೇಹವನು್ನ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕಡಿಯಬೇಕು. 7 ಆರೋನನ
ವಂಶದವರಾದ ಯಾಜಕರು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನಿ್ನಟು್ಟ,
ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. 8 ಆಮೇಲೆ
ಯಾಜಕರು ಅಂದರೆ ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ತುಂಡುಗಳನು್ನ,
ತಲೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು.
9 ಅದರ ಕರುಳುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ತೊಳೆದನಂತರ ಯಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಪೂತಿರ್ಯಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮೇಲೆ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗುತ್ತದೆ.

10 ≪ ≪ಒಬ್ಬನು ಆಡನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ಕುರಿಯನಾ್ನಗಲಿ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನಾ್ನಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅವನು
ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಗಂಡನು್ನ ತರಬೇಕು. 11 ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲಿ್ಲ ವಧಿಸಬೇಕು.
ತರುವಾಯ ಆರೋನನ ವಂಶದವರಾದ ಯಾಜಕರು ಅದರ
ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಕಬೇಕು. 12 ಅವನು ಆ
ಪಶುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾಜಕನು
ಆ ತುಂಡುಗಳನು್ನ, ತಲೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮೇಲಣ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. 13

ಅದರ ಕರುಳುಗಳನು್ನ ಹಾಗು ಕಾಲುಗಳನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ತೊಳೆದನಂತರ ಯಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಪೂತಿರ್ಯಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮೇಲೆ ಸುಡಬೇಕು. ಅದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪರಿಮಳವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿದೆ.

14 ≪ ≪ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸುವಂಥದು್ದ ಪಕ್ಷಿಜಾತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಬೆಳವಕಿ್ಕಯಾಗಲಿ
ಅಥವಾ ಪಾರಿವಾಳದ ಮರಿಯಾಗಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು. 15 ಯಾಜಕನು
ಅದನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಗೆ ತಂದು, ಕುತಿ್ತಗೆ ಮುರಿದು ಅದನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಅದರ
ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ
ಹಿಂಗಿಸಬೇಕು. 16 ಅದರ ಕರುಳುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಬೂದಿಯ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. 17 ಅವನು ಆ ಪಕ್ಷಿಯನು್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇಬಾ್ಭಗವಾಗಿ ಹರಿಯಬೇಕು, ಅವನು ಅದನು್ನ
ವಿಭಾಗಿಸಬಾರದು. ಆದರೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಪೂರಾ ಕಿತು್ತಹಾಕಬಾರದು.

ಅನಂತರ ಯಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲಣ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. ಅದು
ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿದೆ.

ಧಾನ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆ

≪ ≪ಯಾವನಾದರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅದು
ಗೋದಿಹಿಟಿ್ಟನದಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನು ಅದರ ಮೇಲೆ

ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹೊಯು್ದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಧೂಪವನು್ನ ಇಡಬೇಕು. 2

ಅದನು್ನ ಆರೋನನ ವಂಶದವರಾದ ಯಾಜಕರ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು.
ಯಾಜಕನು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾದದ್ದನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಹಿಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಹಿಡಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಧೂಪವೆಲ್ಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಅಗಿ್ನಯ
ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು. 3

ಆ ನೈವೇದ್ಯದಲಿ್ಲ ಉಳಿದದು್ದ ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ
ವಂಶದವರಿಗೂ ಆಗಬೇಕು; ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ತವಾದ
ಹೋಮಶೇಷಗಳಲಿ್ಲ ಅತೀಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

4 ≪ ≪ನೀವು ಒಲೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಿಗೆಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕಾದರೆ, ಅದು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ಗೋದಿಹಿಟಿ್ಟನ ಹೋಳಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಎಣೆ್ಣ ಹಾಕಿದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ಕಡುಬುಗಳು ಆಗಿರಬೇಕು. 5 ನೀವು ಅಪಿರ್ಸುವ ಧಾನ್ಯ ನೈವೇದ್ಯವು
ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟದಾ್ದದರೆ ಅದು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಗೋದಿಹಿಟಿ್ಟನದಾಗಿರಬೇಕು. 6 ನೀವು ಅದನು್ನ
ಚೂರುಚೂರಾಗಿ ಮುರಿದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣ ಹೊಯ್ಯಬೇಕು.
ಇದು ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವಾಗಿದೆ. 7 ನೀವು ಅಪಿರ್ಸುವ ಧಾನ್ಯ ನೈವೇದ್ಯ
ಬಾಂಡಿ್ಲಯಲಿ್ಲ ಪಕ್ವಮಾಡಿದಾ್ದದರೆ ಅದು ಎಣೆ್ಣ ಹೊಯ್ದ
ಗೋದಿಹಿಟಿ್ಟನದಾಗಿರಬೇಕು. 8 ನೀವು ಈ ಪದಾಥರ್ಗಳಿಂದ
ಮಾಡಿದ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವಾಗ ಅದನು್ನ
ಯಾಜಕನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು; ಅವನೇ ಅದನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಗೆ
ತರಬೇಕು. 9 ಯಾಜಕನು ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. ಅದು
ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವುದು. 10 ಧಾನ್ಯ ನೈವೇದ್ಯದಲಿ್ಲ ಉಳಿದದು್ದ
ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು; ಅದು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ತವಾದ ಹೋಮಶೇಷವಾದ್ದರಿಂದ
ಅತೀಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

11 ≪ ≪ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಧಾನ್ಯ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಯಾವ ಪದಾಥರ್ವನು್ನ ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ
ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾವ ಹುಳಿಪದಾಥರ್ವನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ
ಜೇನುತುಪ್ಪವನಾ್ನಗಲಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮಮಾಡಬಾರದು. 12

ಅವುಗಳನು್ನ ಪ್ರಥಮಫಲವಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬಹುದೇ
ಹೊರತು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಮಳವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಹೋಮಮಾಡಬಾರದು.
13 ಎಲಾ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಪದಾಥರ್ಗಳಿಗೂ ಉಪು್ಪಹಾಕಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಉಪು್ಪ ಯೆಹೋವನ ಸಂಗಡ ನಿಮಗಿರುವ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಯಾವ ನೈವೇದ್ಯ
ಪದಾಥರ್ವಾದರೂ ಉಪಿ್ಪಲ್ಲದೆ ಇರಬಾರದು. ನೀವು ಅಪಿರ್ಸುವ
ಎಲಾ್ಲ ಪದಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಉಪ್ಪನು್ನ ಸೇರಿಸಲೇಬೇಕು.

14 ≪ ≪ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಧಾನ್ಯ ನೈವೇದ್ಯದ
ಪ್ರಥಮಫಲವನು್ನ ಸಮಪರ್ಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಗೋದಿಯ ಹಸೀ
ತೆನೆಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟ, ಉಮಿ್ಮಗೆಯನು್ನ (ಪುಡಿಮಾಡಿದ
ಹಿಟು್ಟ ಧಾನ್ಯ) ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 15 ಅದು ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ
ವಸು್ತವಾದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣ ಹೊಯು್ದ
ಧೂಪವಿಡಬೇಕು. 16 ಯಾಜಕನು ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಯೆಹೋವನ
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ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆ ಉಮಿ್ಮಗೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಧೂಪವೆಲ್ಲವನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿ ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು.

ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞ

≪ ≪ಯಾವನಾದರೂ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞವನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಪಶುವು
ದನವಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಅದು ಗಂಡಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಣಾ್ಣಗಲಿ

ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. 2

ಅವನು ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತಂದು ಅದರ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಕೈಯನಿ್ನಟು್ಟ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ
ವಧಿಸಬೇಕು. ಆರೋನನ ವಂಶದವರಾದ ಯಾಜಕರು ಅದರ
ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಎರಚಬೇಕು. 3 ಆ
ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ಅಂಗಾಂಶದ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ಕರುಳುಗಳ ಮೇಲಣ ಎಲಾ್ಲ
ಕೊಬ್ಬನು್ನ, 4 ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ, ಸೊಂಟದಲಿ್ಲರುವ
ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ಕಳಿಜದ ಹತಿ್ತರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ತನಕ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ತೆಗೆದು ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. 5

ಆರೋನನ ವಂಶದವರಾದ ಯಾಜಕರು ಅದನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ
ಉರಿಯುವ ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ
ದ್ರವ್ಯದೊಡನೆ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸುಗಂಧಹೋಮ ಆಗಿರುವುದು.

6 ≪ ≪ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸುವಂಥದು ಕುರಿ ಅಥವಾ ಆಡು ಆಗಿರುವ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ, ಅದು
ಗಂಡಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಣಾ್ಣಗಲಿ ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾಗಿರಬೇಕು. 7 ಅದು
ಕುರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ತಂದವನು ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 8 ಅವನು ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಕೈಯನಿ್ನಟು್ಟ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಎದುರಾಗಿ ಅದನು್ನ
ವಧಿಸಬೇಕು. ಆರೋನನ ವಂಶದವರಾದ ಯಾಜಕರು ಅದರ
ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಎರಚಬೇಕು. 9 ಆ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞದ ಪಶುವಿನ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಹೋಮವಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಬಾಲದ ಕೊಬ್ಬನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಬೆನೆ್ನಲುಬಿನ ಬಳಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ ಅದನು್ನ, ಅಂಗಾಂಶದ
ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ಕರುಳುಗಳ ಮೇಲಣ ಎಲಾ್ಲ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, 10 ಎರಡು
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನು್ನ, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ಮತು್ತ ಕಳಿಜದ ಮೇಲೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ತನಕ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ತೆಗೆಯಬೇಕು. 11 ಯಾಜಕನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಗಿ್ನಯ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆಹಾರವಾಗುವುದು.

12 ≪ ≪ಸಮಪಿರ್ಸುವಂಥದು್ದ ಆಡು ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಪಿರ್ಸುವವನು
ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 13

ಅವನು ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯನಿ್ನಟು್ಟ, ದೇವದಶರ್ನ
ಗುಡಾರದ ಎದುರಾಗಿ ವಧಿಸಬೇಕು. ಆರೋನನ ವಂಶದವರಾದ
ಯಾಜಕರು ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ
ಎರಚಬೇಕು. 14 ಅದರ ಅಂಗಾಂಶದ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಮತು್ತ ಕರುಳುಗಳ
ಮೇಲಣ ಎಲಾ್ಲ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, 15 ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನು್ನ,
ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಮತು್ತ ಕಳಿಜದ ಹತಿ್ತರ
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ತನಕ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 16 ಯಾಜಕನು ಅದನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸುಗಂಧಹೋಮದ ರೂಪವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆಹಾರವಾಗಿರುವುದು.
ಯಜ್ಞಪಶುಗಳ ಕೊಬೆ್ಬಲ್ಲವೂ ಯೆಹೋವನದು. 17 ಕೊಬ್ಬನಾ್ನಗಲಿ
ಅಥವಾ ರಕ್ತವನಾ್ನಗಲಿ ತಿನ್ನಬಾರದೆಂಬುದು ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ಎಲಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ≫ ≫ ಅಂದನು.

ತಿಳಿಯದೆ ತಪು್ಪಮಾಡಿದವನ ದೋಷಪರಿಹಾರ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಇಂತೆಂದನು, 2 ≪ನೀನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ
ಹೇಳಬೇಕಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ ≪ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ತಿಳಿಯದೆ

ಯೆಹೋವನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನಾ್ನದರೂ
ಮಾಡಿ ದೋಷಿಯಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ದೋಷಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ
ಕ್ರಮ ಹೀಗಿದೆ. 3 ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾದ ಯಾಜಕನೇ ದೋಷಿಯಾಗಿ
ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಅಪರಾಧಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿದರೆ, ತನ್ನ
ದೋಷಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಹೋರಿಯನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 4 ಅವನು ಆ ಹೋರಿಯನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಂದು,

ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯನಿ್ನಟು್ಟ, ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಅದನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. 5 ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಯಾಜಕನು ಆ ಹೋರಿಯ
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದೊಳಗೆ
ಬರಬೇಕು. 6 ಯಾಜಕನು ಆ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಬೆರಳನು್ನ ಅದಿ್ದ,
ಮಹಾಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನದ ಮುಂದಿನ ತೆರೆಯ ಎದುರಾಗಿ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ಸಾರಿ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು. 7 ಆಗ ಯಾಜಕನು
ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಪರಿಮಳಧೂಪವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ,
ಹೋರಿಯ ಉಳಿದ ರಕ್ತವನೆ್ನಲಾ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ
ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಮಾಡುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿದುಬಿಡಬೇಕು. 8 ಆ ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞದ
ಹೋರಿಯ ಕೊಬ್ಬನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂಗಾಂಶದ ಕೊಬ್ಬನು್ನ,
ಕರುಳುಗಳ ಮೇಲಣ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, 9 ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನು್ನ,
ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೊಂಟದ ಹತಿ್ತರ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಮತು್ತ ಕಳಿಜದ
ಹತಿ್ತರದಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ತನಕ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕು. 10 ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞದ
ಹೋರಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇದರಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದ ವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು. 11

ಆ ಹೋರಿಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ಚಮರ್, ಮಾಂಸ,
ತಲೆ, ಕಾಲುಗಳು, 12 ಕರುಳುಗಳು, ಕರುಳುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಕಲ್ಮಶ
ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ವೇದಿಯ ಬೂದಿಯನು್ನ
ಹಾಕುವ ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಕಟಿ್ಟಗೆಯ
ಮೇಲಿರಿಸಿ, ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಡಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಬೂದಿಯನು್ನ ಹಾಕುವ
ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಅದನು್ನ ಸುಡಿಸಿಬಿಡಬೇಕು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಸಮೂಹದ ದೋಷಪರಿಹಾರ
13 ≪ ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹವೆಲಾ್ಲ ತಿಳಿಯದೆ

ದೋಷಿಗಳಾದರೆ ಅಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಅವರು ಯಾವುದನಾ್ನದರೂ ಮಾಡಿ ದೋಷಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾದರೆ, 14

ಮೊದಲು ತಮಗೂ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ಆ ದೋಷವು ತಿಳಿದುಬಂದ
ನಂತರ ಅದನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ
ಹೋರಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಆ ಹೋರಿಯನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತರಿಸಬೇಕು. 15 ಸಮೂಹದ ಹಿರಿಯರು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ
ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. 16

ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಯಾಜಕನು ಅದರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ದೇವದಶರ್ನ
ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ತಂದು, 17 ಅದರಲಿ್ಲ ಬೆರಳನು್ನ ಅದಿ್ದ, ತೆರೆಯ
ಮುಂದೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಏಳು ಸಾರಿ
ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು. 18 ಆ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ ಧೂಪವೇದಿಯ
ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚ ಉಳಿದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ
ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ
ಸುರಿದುಬಿಡಬೇಕು. 19 ಅವನು ಹೋರಿಯ ಕೊಬ್ಬನೆ್ನಲಾ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. 20 ಅವನು
(ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಯಾಜಕ) ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞದ ಹೋರಿಯ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತೋ, ಇದರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಜಕನು
ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದನಂತರ ಅವರಿಗೆ
ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಗುವುದು. 21 ಆ ಮೊದಲನೆಯ ಹೋರಿಯನು್ನ
ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ
ಈ ಹೋರಿಯನು್ನ ಸುಡಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಇದು ಜನಸಮೂಹದ
ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞ.

ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯ ದೋಷಪರಿಹಾರ
22 ≪ ≪ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿ ತನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು

ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನಾ್ನದರೂ ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿ
ದೋಷಿಯಾದರೆ, 23 ತನ್ನ ತಪು್ಪ ತನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಾಗ ಅವನು
ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಹೋತವನು್ನ ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 24

ಅವನು ಆ ಹೋತದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯನಿ್ನಟು್ಟ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ
ಅದನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. ಅದು ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞ. 25

ಯಾಜಕನು ಆ ಪಶುರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಬೆರೆಳಿನಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚ, ಉಳಿದ
ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿದುಬಿಡಬೇಕು. 26

ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞದ ಪಶುವಿನ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಅವನು ಹೋಮಮಾಡುವ
ಪ್ರಕಾರವೇ ಇದರ ಎಲಾ್ಲ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ
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ಯಾಜಕನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ
ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಗುವುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ದೋಷಪರಿಹಾರ
27 ≪ ≪ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವನಾದರೂ

ಯೆಹೋವನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನಾ್ನದರೂ
ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿ ದೋಷಿಯಾದರೆ, 28 ತನ್ನ ತಪು್ಪ ತನಗೆ
ತಿಳಿದುಬಂದಾಗ ಆ ದೋಷಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಹೆಣು್ಣ
ಮೇಕೆಯನು್ನ ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 29 ಅವನು ಅದರ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಕೈಯನಿ್ನಟ್ಟನಂತರ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಪಶುಗಳನು್ನ
ವಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಅದನು್ನ ವಧಿಸಬೇಕು. 30 ಯಾಜಕನು ಅದರ
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚ, ಉಳಿದ ರಕ್ತವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ
ಸುರಿದುಬಿಡಬೇಕು. 31 ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಜಕನು ಇದರ ಎಲಾ್ಲ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಯಾಜಕನು
ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ
ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಗುವುದು.

32 ≪ ≪ಅವನು ತನ್ನ ದೋಷಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ತರುವುದು
ಕುರಿಯಾದರೆ ಅದು ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಹೆಣಾ್ಣಗಿರಬೇಕು. 33

ಅವನು ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯನಿ್ನಟ್ಟನಂತರ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಅದನು್ನ
ದೋಷಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ವಧಿಸಬೇಕು. 34 ಯಾಜಕನು ಅದರ
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚ, ಉಳಿದ ರಕ್ತವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ
ಸುರಿದುಬಿಡಬೇಕು. 35 ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಜಕನು ಇದರ ಎಲಾ್ಲ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ ಉರಿಯುವ ಹೋಮ ದ್ರವ್ಯಗಳ
ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. ಅವನ ತಪಿ್ಪನ ನಿಮಿತ್ತ
ಯಾಜಕನು ಹೀಗೆ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ
ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಗುವುದು.

ಅಶುದ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಂಗತಿಗಳು

≪ ≪ನಾ್ಯಯಾಧಿಕಾರಿಯು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಣೆ
ಇಟ್ಟರೂ, ಯಾವನಾದರೂ ತಾನು ಕಂಡು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ
ತಿಳಿಸದೆಹೋದರೆ ಅವನು ಪಾಪಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುವನು. 2

ಯಾವನಿಗಾದರೂ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಕಾಡುಮೃಗ, ಪಶು ಮತು್ತ ಜಂತು
ಇವುಗಳ ಹೆಣವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಶುದ್ಧವಸು್ತವಾಗಲಿ
ತಗಲಿದರೆ, ದೇವರು ಅದನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದರಿಂದ
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆಹೋದರೂ ಅವನು ಅಶುದ್ಧನೂ ಮತು್ತ
ದೋಷಿಯೂ ಆಗಿರುವನು. 3 ಮನುಷ್ಯದೇಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ
ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅಶುದ್ಧವಸು್ತ ತಗಲಿದು್ದ ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಯದೆಹೋದರೂ ಅದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಾಗ ಅವನು
ದೋಷಿಯಾಗುವನು. 4 ಯಾವನಾದರೂ ಆಲೋಚಿಸದೆ
ಮೇಲಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಡಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ
ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದರೂ
ತಿಳಿದುಬಂದಾಗ ಅವನು ಇದರಿಂದಲೂ ದೋಷಿಯಾಗುವನು. 5

ಅವನು ಈ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದರಲಿ್ಲ
ದೋಷಿಯಾದಾಗ ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 6

ಅವನು ದೋಷದ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಕಾ್ಕಗಿ ಹೆಣು್ಣ ಕುರಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ
ಹೆಣು್ಣ ಮೇಕೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಯಾಜಕನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವನು.

7 ≪ ≪ಕುರಿಯನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲದ
ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ದೋಷದ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಕಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳನಾ್ನಗಲಿ
ಅಥವಾ ಎರಡು ಪಾರಿವಾಳದ ಮರಿಗಳನಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು, ಒಂದನು್ನ ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞವಾಗಿ ಮತೊ್ತಂದನು್ನ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 8

ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತಂದಾಗ ಯಾಜಕನು
ಮೊದಲು ದೋಷಪರಿಹಾರಾಥರ್ವಾದದ್ದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಅವನು ಅದರ ಕುತಿ್ತಗೆ ಮುರಿಯಬೇಕು; ಆದರೆ ತಲೆಯನು್ನ
ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತೆಗೆದುಬಿಡಬಾರದು. 9 ಆಗ ಅವನು
ದೋಷಪರಿಹಾರಾಥರ್ವಾದ ಆ ಪಕ್ಷಿಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪಕ್ಕಕೆ್ಕ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಉಳಿದ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸುರಿಯಬೇಕು. ಅದು ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞ. 10

ಅವನು ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷಿಯನು್ನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನ ತಪಿ್ಪನ

ನಿಮಿತ್ತ ಯಾಜಕನು ಹೀಗೆ ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ ಮಾಡಿದಾಗ
ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಗುವುದು.

11 ≪ ≪ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡು
ಪಾರಿವಾಳದ ಮರಿಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ
ಹೋದರೆ, ಅವನು ದೋಷಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಮೂರು ಸೇರು
ಗೋದಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ತರಬೇಕು. ಆ ಹೋಮದ್ರವ್ಯವು
ದೋಷಪರಿಹಾರಾಥರ್ವಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹೊಯ್ಯಬಾರದು ಅಥವಾ ಧೂಪವನು್ನ ಇಡಬಾರದು.
12 ಅವನು ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಅದನು್ನ ತಂದನಂತರ ಅದು
ದೈವಾಪಿರ್ತವೆಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯಾಜಕನು ಅದರಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಹಿಡಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ
ಹೋಮದ್ರವ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು;
ಅದು ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞ. 13 ಮೇಲೆ ಕಂಡ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ
ಯಾವ ವಿಧವಾಗಿ ಅವನು ದೋಷಿಯಾದರೂ, ಯಾಜಕನು
ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ ಮಾಡಿದನಂತರ
ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಗುವುದು. ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ದ್ರವ್ಯದಲಿ್ಲ
ಉಳಿದದು್ದ ಹೇಗೆ ಯಾಜಕನಿಗೆ ಸಲು್ಲತ್ತದೋ ಇದರಲಿ್ಲಯೂ
ಉಳಿದದು್ದ ಯಾಜಕನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು.≫ ≫

ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಬಲಿದಾನಗಳು
14 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 15

≪ಯಾವನಾದರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕಾದ ದೇವರ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದರಲಿ್ಲ ಅಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿ
ದೋಷಕೆ್ಕ ಒಳಗಾದರೆ ಅವನು ಆ ಅಪರಾಧದ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಕಾ್ಕಗಿ
ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಟಗರನು್ನ ಆಡುಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡಿನಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು ಅಥವಾ
ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಎರಡು ಬೆಳಿ್ಳ ನಾಣ್ಯ ಅಥವಾ ಹೆಚು್ಚ
ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಟಗರನು್ನ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ತಂದು ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 16

ಅವನು ತಾನು ಅನಾ್ಯಯವಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಐದನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಯಾಜಕನಿಗೆ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಕಾ್ಕಗಿ ತಂದ
ಟಗರಿನಿಂದ ಯಾಜಕನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ
ದೋಷಪರಿಹಾರಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಗುವುದು.

17 ≪ಯಾವನಾದರೂ ಯೆಹೋವನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ
ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನಾ್ನದರೂ ಮಾಡಿ ದೋಷಕೆ್ಕ ಒಳಗಾದರೆ,
ಅದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆಹೋದರೂ ಅವನು ಅದರಿಂದ
ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾಪಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. 18

ಅವನು ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಕಾ್ಕಗಿ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ತೋರುವ
ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಟಗರನು್ನ ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರಬೇಕು. ಅವನು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನು್ನ
ಪರಿಹರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯಾಜಕನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ
ದೋಷಪರಿಹಾರಮಾಡಬೇಕು; ಆಗ ಅವನಿಗೆ
ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಗುವುದು. 19 ಅವನು ಅಪರಾಧಿಯಾದುದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಈ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞವನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕು.≫

ಇತರ ಪಾಪ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಯಜ್ಞ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, 2 ≪ಯಾವನಾದರೂ
ಪಾಪಮಾಡಿ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ,
ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಂದ ತನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಸು್ತವಿನ

ವಿಷಯದಲಾ್ಲಗಲಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಡವಿಟ್ಟ
ವಸು್ತಗಳ ವಿಷಯದಲಾ್ಲಗಲಿ ಸುಳಾ್ಳಡುವುದರಿಂದ, ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ
ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, 3 ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ತಾನು
ಕಂಡು ಸುಳಾ್ಳಣೆಯಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ, ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವ
ವಿಷಯದಲಾ್ಲದರೂ ಒಬ್ಬನು ಪಾಪಮಾಡಿದರೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ದೊ್ರೕಹಿಯಾಗಿ ದೋಷಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗುವನು. 4 ಅವನು ಪಾಪಮಾಡಿ
ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ತಾನು ಕದ್ದದ್ದನು್ನ,
ಮೋಸದಿಂದ ಪಡೆದದ್ದನು್ನ ತನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ, ತಾನು
ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ, 5 ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವನು
ಸುಳಾ್ಳಣೆಯಿಟ್ಟನೋ ಅದನು್ನ ಪೂತಿರ್ಯಾಗಿ ತಂದುಕೊಡಬೇಕಲ್ಲದೆ,
ಐದನೆಯ ಒಂದು ಪಾಲನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು
ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞವನು್ನ ಮಾಡುವ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ಅದನು್ನ ನಾ್ಯಯವಾದ
ಅದರ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. 6 ಅವನು
ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಕಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ ಸರಿಯೆಂದು ತೋರುವ ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ
ಟಗರನು್ನ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ತಂದು ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆಂದು
ಯಾಜಕನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು. 7 ಯಾಜಕನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ ಮಾಡಿದಾಗ
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ಅವನು ಯಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಪರಾಧಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗಿದ್ದನೋ ಆ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಗುವುದು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಯಜ್ಞಗಳ ವಿಷಯವಾದ ನಿಯಮಗಳು
8 ಅನಂತರ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, 9 ≪ನೀನು

ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಮುಂದಿನ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು, ≪ಇವು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ
ವಿಷಯವಾದ ನಿಯಮಗಳು: ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದ್ರವ್ಯವು
ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ಮತು್ತ ಮರುದಿನದ ಬೆಳಗಿನ ವರೆಗೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮೇಲೆ ಉರಿಯುತಾ್ತ ಇರಬೇಕು. ಅದು ನಂದಬಾರದು. 10

ಯಾಜಕನು ನಾರಿನ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು,
ಮಾನರಕ್ಷಕವಾದ ನಾರಿನ ಒಳಉಡುಪುನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು,
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲಣ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದ್ರವ್ಯದ ಬೂದಿಯನು್ನ
ಎತಿ್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು. 11 ಅನಂತರ ಆ
ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ, ಬೇರೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಆ
ಬೂದಿಯನು್ನ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. 12 ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲಣ ಬೆಂಕಿ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು; ಅದು
ಆರಿಹೋಗಬಾರದು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೊತಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಯಾಜಕನು
ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತಂದುಹಾಕಿ, ಬೆಂಕಿ ಉರಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ
ಹೋಮದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿ, ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಪಶುಗಳ
ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. 13 ಬೆಂಕಿಯು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉರಿಯುತಿ್ತರಬೇಕು;
ಆರಿಹೋಗಬಾರದು.

14 ≪ ≪ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ವಿಷಯವಾದ ನಿಯಮಗಳು:
ಆರೋನನ ವಂಶದವರು ನೈವೇದ್ಯದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಎದುರಾಗಿಯೇ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 15

ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನೈವೇದ್ಯವಾದದ್ದನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ
ಹೊಯ್ದ ಹಿಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹಿಡಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ
ಧೂಪವೆಲ್ಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮಮಾಡಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡಬೇಕು. 16 ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ
ಅವನ ವಂಶದವರೂ ತಿನ್ನಬಹುದು; ಅವರು ಅದರಿಂದ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಗೆ
ಅಂದರೆ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು. 17

ಅದಕೆ್ಕ ಹುಳಿಹಿಟು್ಟ ಸೇರಿಸಿ ಸುಡಬಾರದು. ನನಗೆ
ಹೋಮರೂಪವಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ದ್ರವ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಅವರ
ಪಾಲಿಗೆ ಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯದಂತೆಯೂ
ಮತು್ತ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯದಂತೆಯೂ ಅದು
ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾದದು್ದ. 18 ಆರೋನನ ವಂಶದವರಾದ
ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಹೋಮವಾಗಿ ಅಪಿರ್ತವಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದೆ್ದಂಬುದು ಶಾಶ್ವತನಿಯಮ. ಆ
ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ ತಗಲಿದೆ್ದಲಾ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುವುದು≫ ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

19 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಪುನಃ ಮಾತನಾಡಿ, 20

≪ಆರೋನನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವಾದ ದಿನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಅವನೂ
ಮತು್ತ ಅವನ ವಂಶದವರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕಾದ
ಧಾನ್ಯ ನೈವೇದ್ಯ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆಂದರೆ, ಅವರು ನಿತ್ಯವೂ ಮೂರು ಸೇರು
ಗೋದಿಹಿಟ್ಟನು್ನ, ಹೊತಾ್ತರೆ ಅಧರ್ವನು್ನ ಹಾಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲ
ಅಧರ್ವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 21 ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣ
ಸವರಿ ಅದನು್ನ ಸುಡಬೇಕು. ಅದನು್ನ ತರುವಾಗ ಅದು ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ
ನೆನಸಿದಾ್ದಗಿರಬೇಕು. ಅದನು್ನ ಭಾಗಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ನೈವೇದ್ಯವನಾ್ನಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 22 ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಯಾವನು
ಅವನ ತರುವಾಯ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾದ ಯಾಜಕನ ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬರುವನೋ
ಅವನೇ ಅದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು; ಇದು ಶಾಶ್ವತನಿಯಮ. ಅದನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. 23

ಯಾಜಕರು ತಮಗೋಸ್ಕರ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ನೈವೇದ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು; ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಪುನಃ ಮಾತನಾಡಿ, 25

≪ನೀನು ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಹೀಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸು, ≪ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದ ನಿಯಮಗಳು:
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಪಶುವನು್ನ ವಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ
ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶುವನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ವಧಿಸಬೇಕು. ಅದು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾದದು್ದ. 26 ಅದನು್ನ

ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಯಾಜಕನು ಅದರ ಮಾಂಸವನು್ನ
ಊಟಮಾಡಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಊಟಮಾಡಬೇಕು. 27 ಆ
ಪಶುವಿನ ಮಾಂಸಕೆ್ಕ ಸೋಂಕಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುವುದು. ಅದರ
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಬಟೆ್ಟಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಆ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 28 ಅದನು್ನ ಬೇಯಿಸಿದ
ಮಣಿ್ಣನ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಡಬೇಕು. ತಾಮ್ರದ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ಬೇಯಿಸಿದಾ್ದದರೆ ಆ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ಉಜಿ್ಜ ನೀರಿನಿಂದ
ತೊಳೆಯಬೇಕು. 29 ಯಾಜಕರಲಿ್ಲ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ
ತಿನ್ನಬಹುದು; ಅದು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾದದು್ದ. 30 ಆದರೆ
ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವ ಪಶುವಿನ ರಕ್ತವನು್ನ
ದೋಷಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದೊಳಗೆ, ಪವಿತ್ರ
ಸಾ್ಥನದೊಳಗೆ ತಂದಿರುವರೋ ಅದರ ಮಾಂಸವನು್ನ
ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು. ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.

ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞದ ನಿಯಮಗಳು

≪ ≪ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞದ ನಿಯಮಗಳು: ಆ ಯಜ್ಞವು
ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾದದು್ದ. 2 ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಪಶುವನು್ನ
ವಧಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞದ ಪಶುವನು್ನ

ವಧಿಸಬೇಕು. ಯಾಜಕನು ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಸುತ್ತಲೂ ಎರಚಬೇಕು. 3 ಅವನು ಅದರ ಕೊಬ್ಬನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅಂದರೆ, 4

ಬಾಲದ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ಅಂಗಾಂಶದ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ಎರಡು
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನು್ನ, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ,
ಕಳಿಜದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ತನಕ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ತೆಗೆಯಬೇಕು. 5 ಯಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ
ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ. 6 ಹೋಮಶೇಷವನು್ನ ಯಾಜಕರಲಿ್ಲ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ
ತಿನ್ನಬಹುದು; ಅದು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾದುದರಿಂದ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. 7 ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞದ
ಹೋಮಶೇಷದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ
ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞದ ಹೋಮಶೇಷದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಒಂದೇ ನಿಯಮಯುಂಟು; ಹೇಗೆಂದರೆ ಆ ಹೋಮಶೇಷವು
ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ ಮಾಡಿಸುವ ಯಾಜಕನಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದು್ದ. 8

ಯಾರಾದರೂ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಪಶುವನು್ನ ತಂದಾಗ ಅದರ
ಚಮರ್ವು ಆ ಪಶುವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಯಾಜಕನದಾ್ದಗಿಯೇ
ಇರಬೇಕು. 9 ಒಲೆಯಲಾ್ಲಗಲಿ, ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಂಚಿನಲಾ್ಲಗಲಿ ಅಥವಾ
ಬಾಂಡಿ್ಲಯಲಾ್ಲಗಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ನೈವೇದ್ಯಪದಾಥರ್ವೆಲಾ್ಲ
ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಯಾಜಕನಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. 10 ಆದರೆ ಎಣೆ್ಣ ಹೊಯ್ದ
ಹಿಟ್ಟನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ಬರೀ ಹಿಟ್ಟನಾ್ನಗಲಿ ಯಾರಾದರೂ
ನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ತಂದಾಗ ಅದನು್ನ ಆರೋನನ ವಂಶದವರೆಲ್ಲರೂ
ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.

11 ≪ ≪ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞದ ನಿಯಮಗಳು ಇವೇ. 12 ಯಾರಾದರೂ
ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞವನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅದರೊಡನೆ ಎಣೆ್ಣ ಮಿಶ್ರವಾದ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಕಡುಬುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ ಪೂರಾ ನೆನಸಿದ
ಗೋದಿ ಹಿಟಿ್ಟನ ಹೋಳಿಗೆಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 13

ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞದಲಿ್ಲ
ಒಪಿ್ಪಸುವ ಪಶುವಿನೊಡನೆ ಹುಳಿರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
14 ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧವಾದ ಯಜ್ಞದ
ಪದಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಒಂದೊಂದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು. ಅವು ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ರಕ್ತವನು್ನ
ಎರಚಿದ ಯಾಜಕನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 15 ಕೃತಜ್ಞತೆಯ
ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ಮಾಂಸವನು್ನ ಯಜ್ಞವು ನಡೆದ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ಭೋಜನ
ಮಾಡಬೇಕು; ಮರುದಿನದ ವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವನಾ್ನದರೂ ಉಳಿಸಬಾರದು.

16 ≪ ≪ಯಾರಾದರೂ ಹರಕೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ, ಸ್ವ
ಇಚೆ್ಛಯಿಂದಾಗಲಿ ಅಂತಹ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಅದನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ಅದರ ಮಾಂಸವನು್ನ ಊಟಮಾಡಬೇಕು;
ಆದರೆ ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಮರುದಿನದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬಹುದು. 17 ಮೂರನೆಯ
ದಿನದ ವರೆಗೆ ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 18 ಆ
ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ಮಾಂಸದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನಾ್ನದರೂ ಮೂರನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಊಟಮಾಡಿದರೆ ಆ ಯಜ್ಞವು ಸಮಪರ್ಕವಾದದ್ದಲ್ಲ;
ಅಪಿರ್ಸಿದವನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಫಲವೇನೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು
ಅಸಹ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಅದನು್ನ ತಿಂದವನು ಆ ಪಾಪದ ಫಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. 19 ಅಶುದ್ಧವಾದ ವಸು್ತವಿಗೆ ಸೋಂಕಿದ
ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನದೆ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.
ಶುದ್ಧರಾಗಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ಮಾಂಸವನು್ನ
ತಿನ್ನಬಹುದು. 20 ಯಾವನಾದರೂ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿದು್ದ,
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ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ತವಾದ ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ
ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಕುಲದಿಂದ
ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. 21 ಯಾವನಿಗಾದರೂ ಮನುಷ್ಯದೇಹದಿಂದ
ಉಂಟಾದ ಅಶುದ್ಧವಸು್ತ ಅಥವಾ ಅಶುದ್ಧಮೃಗ ಮತು್ತ ನಿಷಿದ್ಧವಸು್ತ
ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದಾದರೂ ಸೋಂಕಿದರೆ ಮತು್ತ ಅವನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ತವಾದ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ಮಾಂಸವನು್ನ
ತಿಂದರೆ ತನ್ನ ಕುಲದಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು≫ ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

22 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, 23 ≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು, ≪ನೀವು ಎತು್ತ, ಕುರಿ ಮತು್ತ ಆಡುಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ತಿನ್ನಬಾರದು. 24 ಅಂತಹ ಪಶುವು ರೋಗದಿಂದ ಸತ್ತರೆ ಇಲ್ಲವೇ
ಕಾಡುಮೃಗವು ಕೊಂದರೆ, ಅದರ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಎಷು್ಟ ಮಾತ್ರವೂ ತಿನ್ನಬಾರದು.
25 ಮನುಷ್ಯರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮಮಾಡುವಂತಹ ಪಶು
ಜಾತಿಯ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಯಾವನಾದರೂ ತಿಂದರೆ ಅವನು ಕುಲದಿಂದ
ಬಹಿಷಾ್ಕರಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗುವನು. 26 ಪಕ್ಷಿಯದಾಗಲಿ ಅಥವಾ
ಪಶುವಿನದಾಗಲಿ ಯಾವ ರಕ್ತವನು್ನ ನೀವು ಎಲಿ್ಲಯೂ
ಊಟಮಾಡಬಾರದು. 27 ರಕ್ತಭೋಜನವನು್ನ ಮಾಡಿದವನು
ಕುಲದಿಂದ ಬಹಿಷಾ್ಕರಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗುವನು≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 29 ≪ನೀನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು, ≪ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞದ
ಪಶುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವವನು ಆ
ಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ
ತಂದುಕೊಡಬೇಕು. 30 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮರೂಪವಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕಾದುದನು್ನ ಅಂದರೆ ಪಶುವಿನ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ತನ್ನ
ಕೈಯಿಂದಲೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಎದೆಯ
ಭಾಗವನು್ನ ನೈವೇದ್ಯರೂಪವಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನಿವಾಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 31 ಯಾಜಕನು ಆ
ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು; ಎದೆಯ
ಭಾಗವು ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಸೇರಬೇಕು.
32 ನೀವು ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಬಲತೊಡೆಯನು್ನ
ಯಾಜಕನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. 33 ಆರೋನನ
ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಯಾವನು ಆ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ರಕ್ತವನು್ನ ಮತು್ತ
ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುತಾ್ತನೋ ಅದರ ಬಲತೊಡೆಯು ಅವನ
ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು. 34 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಪಶುವಿನ
ಮಾಂಸದಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯರೂಪವಾಗಿ ನಿವಾಳಿಸುವ ಎದೆಯ ಭಾಗವನು್ನ
ಮತು್ತ ಯಾಜಕನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವ ತೊಡೆಯನು್ನ ನಾನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನಿಗೂ ಹಾಗು ಅವನ
ವಂಶದವರಿಗೂ ಕೊಟು್ಟ ಇವು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ಯಾಜಕರಿಗೆ
ಯಾವಾಗಲೂ ಸಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿಯಮವನು್ನ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 35 ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಹೋಮರೂಪವಾಗಿ ಅಪಿರ್ತವಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಇವೇ
ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ
ಭಾಗಗಳಾಗಿರುವವು. ಮೋಶೆ ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಯಾಜಕೋದೊ್ಯೕಗಕಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ಇದು
ನೇಮಕವಾಯಿತು. 36 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಇವುಗಳನು್ನ ಯಾಜಕರಿಗೆ
ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಯಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ನೇಮಿಸಿದನು.

37 ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ,
ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞ, ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ, ಯಾಜಕ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ
ಮತು್ತ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞ ಎಂಬ ಯಜ್ಞಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮೇಲೆ
ಹೇಳಿದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 38 ಯೆಹೋವನು
ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಗೆ ಈ ಎಲಾ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಮೋಶೆ ಸೀನಾಯಿ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅಪಿರ್ಸಬೇಕಾದ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕಂಡ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
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ಆರೋನನ ಹಾಗು ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಯಾಜಕಾಭಿಷೇಕ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 2

≪ನೀನು ಆರೋನನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ

ಮತು್ತ ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ, ದೋಷಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕಾದ ಹೋರಿಯನು್ನ, ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ತುಂಬಿರುವ ಪುಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಬಂದು, 3 ಜನಸಮೂಹವನೆ್ನಲಾ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ

ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 4 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮೋಶೆಯು
ಮಾಡಿದನು. ಜನಸಮೂಹವೆಲಾ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ
ಬಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಕೂಡಿಬಂದರು. 5 ಆಗ ಮೋಶೆ ಅವರಿಗೆ,
≪ನಾನು ಈಗ ಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ವು ಯೆಹೋವನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದು್ದ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆಗ ಮೋಶೆ ಆರೋನನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾ್ನನಮಾಡಿಸಿದನು. 7 ಆ ಮೇಲೆ
ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಆರೋನನಿಗೆ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ತೊಡಿಸಿ, ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತ, ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ತೊಡಿಸಿ, ಏಪೋದ್
ಕವಚವನು್ನ ಹಾಕಿಸಿ, ಕವಚದ ಮೇಲೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ನೇಯ್ದ
ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು, ಅದರಿಂದ ಕವಚವನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಹೊದಿಸಿದನು. 8 ಅವನು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಪದಕವನು್ನ ಬಿಗಿದು
ಆರೋನನಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದರೊಳಗೆ ಊರೀಮ್ ಮತು್ತ ತುಮಿ್ಮೕಮ್
ಎಂಬ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟನು. 9 ಅವನ ತಲೆಗೆ ಪೇಟವನು್ನ ಇಟು್ಟ,
ಅದರ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು; ಅದೇ
ಅವನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕಿರೀಟದಂತೆ ಇತು್ತ. ಯೆಹೋವನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಮೋಶೆಯು ಮಾಡಿದನು.

10 ಅನಂತರ ಮೋಶೆ ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು. 11 ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಏಳುಸಾರಿ
ಆ ತೈಲವನು್ನ ಚಿಮುಕಿಸಿ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಅದರ ಎಲಾ್ಲ
ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ, ಬೋಗುಣಿಯನು್ನ ಅದರ ಪೀಠವನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು. 12 ಆರೋನನನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಆ ತೈಲದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೋನನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೊಯು್ದ ಅವನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು. 13 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಮೋಶೆ ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು,
ಅವರಿಗೆ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸಿ, ನಡುಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಸುತಿ್ತ, ತಲೆಗೆ
ಪೇಟಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟನು.

ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞ
14 ಅನಂತರ ಅವನು ದೋಷಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಹೋರಿಯನು್ನ

ತರಿಸಿದನು. ಆಗ ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ತಮ್ಮ
ಕೈಗಳನು್ನ ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. 15 ಆ ಹೋರಿಯನು್ನ
ವಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮೋಶೆ ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹಚಿ್ಚ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ
ಸುರಿದುಬಿಟ್ಟನು. ಇದರ ನಿಮಿತ್ತ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಆಚಾರವನು್ನ
ನಡೆಸಿ, ಅದನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು. 16 ಆ ಹೋರಿಯ ಕರುಳುಗಳ
ಮೇಲಣ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ಕಳಿಜದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ಎರಡು
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಮೋಶೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಮಾಡಿದನು. 17

ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅದರಲಿ್ಲ ಉಳಿದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅಂದರೆ
ಅದರ ಚಮರ್ವನು್ನ, ಮಾಂಸವನು್ನ ಮತು್ತ ಕಲ್ಮಷವನು್ನ ಪಾಳೆಯದ
ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಸಮಪರ್ಣೆ
18 ತರುವಾಯ ಅವನು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಟಗರನು್ನ

ತರಿಸಿದನು. ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅದರ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟರು. 19 ಅದನು್ನ ವಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ಮೋಶೆ ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಎರಚಿದನು. 20

ಆ ಟಗರನು್ನ ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿ ಕಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೋಶೆ ಅದರ
ತಲೆಯನು್ನ, ಮಾಂಸಭಾಗಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ಹೋಮಮಾಡಿದನು. 21 ಅದರ ಕರುಳುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಕಾಲುಗಳನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳಿದು, ಮೋಶೆ ಆ ಟಗರನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಪೂತಿರ್ಯಾಗಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅದು ಅಗಿ್ನಯ
ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿತು್ತ.

ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕ ಯಜ್ಞ
22 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ಯಾಜಕ ಪಟಾ್ಟಅಬಿಷೇಕಕಾ್ಕಗಿ

ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕಾದ ಎರಡನೆಯ ಟಗರನು್ನ ತರಿಸಿದನು.
ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ
ಕೈಗಳನಿ್ನಟ್ಟರು. 23 ಅದನು್ನ ವಧಿಸಿದ ನಂತರ ಮೋಶೆ ಅದರ
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೋನನ ಬಲಗಿವಿಯ
ತುದಿಗೂ, ಬಲಗೈಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಬಲಗಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬಟಿ್ಟಗೂ
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ಹಚಿ್ಚದನು. 24 ಆಗ ಮೋಶೆ ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಕರೆದು, ಆ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಅವರವರ ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೂ,
ಬಲಗೈಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಬಲಗಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬಟಿ್ಟಗೂ ಹಚಿ್ಚ, ಉಳಿದ
ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಎರಚಿದನು. 25 ಅವನು ಆ
ಟಗರಿನ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಅಂದರೆ ಬಾಲದ ಕೊಬು್ಬ, ಕರುಳುಗಳ ಮೇಲಣ
ಎಲಾ್ಲ ಕೊಬು್ಬ, ಕಳಿಜದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಕೊಬು್ಬ, ಎರಡು
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಮತು್ತ
ಬಲತೊಡೆಯನು್ನ, 26 ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ,
ಎಣೆ್ಣಮಿಶ್ರವಾದ ಒಂದು ಹೋಳಿಗೆಯನು್ನ ಹಾಗು ಒಂದು ಕಡುಬನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನು್ನ ಆ ಕೊಬಿ್ಬನ ಮತು್ತ ಬಲದೊಡೆಯ
ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟನು. 27 ಅವನು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ಆರೋನನ ಮತು್ತ
ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ನೈವೇದ್ಯವೆಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ನಿವಾಳಿಸಿದನು. 28 ಆ ಮೇಲೆ
ಮೋಶೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದ್ರವ್ಯದ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ಹೋಮಮಾಡಿದನು. ಅದು ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕ ಯಜ್ಞವಾಗಿತು್ತ. 29 ಮೋಶೆ ಅದರ
ಎದೆಯ ಭಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿವಾಳಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಆ
ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕಯಜ್ಞದ ಟಗರಿನಲಿ್ಲ ಆ ಎದೆಯ ಭಾಗವೇ ಮೋಶೆಗೆ
ಸಲ್ಲಬೇಕಾದದು್ದ.

30 ಆಗ ಮೋಶೆ ಅಭಿಷೇಕತೈಲದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮೇಲಿದ್ದ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೋನನ ಹಾಗೂ
ಅವನ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಮತು್ತ ಅವರ
ವಸ್ತ್ರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಚಿಮುಕಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಆರೋನನನು್ನ ಅವನ
ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು.

31 ಮೋಶೆ ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ,
≪ಮಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ
ಬೇಯಿಸಿ ಅದನು್ನ ಮತು್ತ ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕಕಾ್ಕಗಿ ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುವ
ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಊಟಮಾಡಬೇಕು. ≪ಆರೋನನೂ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳೂ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು≫ ಎಂಬುದೇ ನನಗಾದ ಅಪ್ಪಣೆ. 32

ಆ ಮಾಂಸದಲಿ್ಲಯೂ, ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ನೀವು
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 33 ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ನಿಮ್ಮ
ಯಾಜಕೋದೊ್ಯೕಗದ ದೀಕ್ಷೆಯು ಪೂರೈಸುವುದಕೆ್ಕ ಏಳು ದಿನಗಳು
ಆಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಆಚೆಗೆ
ಹೋಗಬಾರದು. 34 ನಿಮ್ಮ ದೋಷಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಈ ಹೊತು್ತ
ಏನೇನು ನಡೆಯಿತೋ ಅದನು್ನ ಏಳು ದಿನವೂ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ. 35 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಏಳು ದಿನವೂ ಹಗಲಿರುಳು
ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಇರಬೇಕು; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಸಾಯುವಿರಿ, ಹೀಗೆಯೇ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 36 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅನುಸರಿಸಿ
ನಡೆದರು.

ಆರೋನನು ಪ್ರಥಮಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದು್ದ

ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮೋಶೆ ಆರೋನನನು್ನ, ಅವನ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕರೆದನು.
2 ಅವನು ಆರೋನನಿಗೆ, ≪ನೀನು ದೋಷಪರಿಹಾರ

ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಹೋರಿಕರುವನು್ನ ಮತು್ತ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಟಗರನು್ನ ನಿನಗೋಸ್ಕರ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 3

ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ಈ ಹೊತು್ತ
ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುತಾ್ತನೆ, ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಆತನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದೋಷಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಲು ಒಂದು
ಹೋತವನು್ನ, ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ವರುಷದ
ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಕರುವನು್ನ, 4 ಕುರಿಯನು್ನ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ, ಟಗರನು್ನ
ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣಮಿಶ್ರವಾದ ಪದಾಥರ್ವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸು≫
≫ ಅಂದನು.

5 ಮೋಶೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಅವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ತಂದರು.
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತರು. 6 ಆಗ ಮೋಶೆ ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಏನು
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದು್ದ ಇದೇ; ಅದರಂತೆ

ನಡೆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಆಗ ಮೋಶೆ ಆರೋನನಿಗೆ, ≪ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು
ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ,
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರವೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವೂ ದೋಷವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸು; ಜನರು ತಂದದ್ದನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಅವರಿಗಾಗಿ
ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ ಮಾಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8

ಆರೋನನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ತನಗೋಸ್ಕರ
ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞದ ಹೋರಿಯನು್ನ ವಧಿಸಿದನು. 9

ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳು ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದಾಗ ಅವನು
ಅದರಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಬೆರಳನು್ನ ಅದಿ್ದ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚ,
ಉಳಿದ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಹೊಯು್ದಬಿಟ್ಟನು. 10

ಆ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ಕೊಬ್ಬನು್ನ,
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನು್ನ, ಕಳಿಜದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮೇಲೆ ಹೋಮಮಾಡಿದನು. 11 ಅದರ ಮಾಂಸವನು್ನ ಮತು್ತ
ಚಮರ್ವನು್ನ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 12

ತರುವಾಯ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶುವನು್ನ ವಧಿಸಿದನು. ಆರೋನನ
ಮಕ್ಕಳು ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಂದು ಒಪಿ್ಪಸಿದಾಗ ಅವನು
ಅದನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಎರಚಿದನು. 13 ಅವರು ಆ
ಪಶುವಿನ ಮಾಂಸಭಾಗಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ತಲೆಯನು್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ
ಒಪಿ್ಪಸಿದಾಗ ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮಮಾಡಿದನು. 14 ಅದರ ಕರುಳುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಕಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳಿದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದ್ರವ್ಯದ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಹೋಮಮಾಡಿದನು.

15 ತರುವಾಯ ಜನಸಮೂಹವು ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಪಶುಗಳನು್ನ
ಆರೋನನು ತರಿಸಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಹೋತವನು್ನ
ಮೊದಲನೆಯ ಪಶುವಿನಂತೆ ವಧಿಸಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ
ದೋಷಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 16

ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶುವನು್ನ ಯಥಾವಿಧಿಯಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
17 ಅವರು ತಂದ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ದ್ರವ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹಿಡಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಹೊತಾ್ತರೆಯ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಸಂಗಡ
ಅದನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮಮಾಡಿದನು. 18 ಬಳಿಕ
ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ನೇಮಕವಾದ
ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಟಗರನು್ನ ವಧಿಸಿದನು. ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳು
ಅವುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಲಾಗಿ ಅವನು ಅದನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಸುತ್ತಲೂ ಎರಚಿದನು. 19 ಅವರು ಹೋರಿಯ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ಟಗರಿನ
ಬಾಲದ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ಅಂಗಾಂಶದ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನು್ನ,
ಕಳಿಜದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, 20 ಎದೆಯ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ
ಇಟು್ಟ ಒಪಿ್ಪಸಲಾಗಿ ಅವನು ಆ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮಮಾಡಿದನು. 21 ಮೋಶೆಯು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಆರೋನನು
ಅವುಗಳ ಎದೆಯ ಭಾಗಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಲತೊಡೆಯನು್ನ
ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿವಾಳಿಸಿದನು. 22

ಆರೋನನು ಆ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ,
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಮತು್ತ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನಂತರ ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಎತಿ್ತ ಅವರನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಇಳಿದು ಬಂದನು.

23 ತರುವಾಯ ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನನು ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ
ಜನರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದರು. ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು
ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತು. 24 ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ
ಬೆಂಕಿಯು ಹೊರಟು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ
ಸವಾರ್ಂಹೋಮದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು.
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ ಕಂಡು ಉತಾ್ಸಹದಿಂದ ಆಭರ್ಟಿಸಿ, ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.

ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರ ಮರಣ

ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ನಾದಾಬ್ ಹಾಗೂ ಅಬೀಹೂ
ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧೂಪಾರತಿಗಳಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸದೆ ಇದ್ದ ಬೇರೆ ಬೆಂಕಿಯನಿ್ನಟು್ಟ

ಅದರ ಮೇಲೆ ಧೂಪದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಹಾಕಿ ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 2 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ
ಬೆಂಕಿ ಹೊರಟು ಅವರನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು; ಅವರು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಸತ್ತರು. 3 ಆಗ ಮೋಶೆ ಆರೋನನಿಗೆ,
≪ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಇದೇ ದೃಷಾ್ಟಂತ; ಆ ಮಾತು
ಏನೆಂದರೆ,
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≪ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂಬುದನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವವರ
ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ತೋಪರ್ಡಿಸುವೆನು,
ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ನನ್ನ ಘನತೆಯನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವೆನು

ಎಂಬುದೇ≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಆರೋನನು ಮೌನವಾಗಿದ್ದನು. 4 ಮೋಶೆ ಆರೋನನ

ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ಉಜಿ್ಜಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮೀಶಾಯೇಲನನು್ನ ಮತು್ತ
ಎಲಾ್ಸಫಾನನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, ≪ನೀವು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ
ಅಣ್ಣಂದಿರ ಶವಗಳನು್ನ ದೇವಮಂದಿರದ ಎದುರಿನಿಂದ ಪಾಳೆಯದ
ಹೊರಕೆ್ಕ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು≫ ಅಂದನು. 5 ಮೋಶೆಯ
ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು ಸತ್ತವರು
ತೊಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆಯದೆ ಅವರ ಶವಗಳನು್ನ
ಎತಿ್ತ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋದರು.

6 ಮೋಶೆ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ
ಈತಾಮಾರ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ತಲೆಯನು್ನ
ಕೆದರಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು; ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಹಾಗೆ
ಮಾಡಿದರೆ ನೀವೂ ಸಾಯುವಿರಿ; ಅದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಜನಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟ ಉಂಟಾಗುವುದು.
ಯೆಹೋವನು ಹೊತಿ್ತಸಿದ ಈ ಬೆಂಕಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರರಾಗಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮನೆತನದವರೇ
ದುಃಖಿಸಲಿ. 7 ಯೆಹೋವನ ಅಭಿಷೇಕ ತೈಲವು ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಬಾರದು; ಹೋದರೆ ಸಾಯುವಿರಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಮೋಶೆಯ ಮಾತಿನಂತೆಯೇ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಯಾಜಕರಿಗೆ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳು
8 ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 9 ≪ನೀನೂ

ಹಾಗು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ಮದ್ಯವನಾ್ನಗಲಿ
ಕುಡಿದು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಬರಬಾರದು; ಹಾಗೆ
ಬಂದರೆ ಸಾಯುವಿರಿ. ಇದು ನಿನಗೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತನಿಯಮ. 10 ಅದಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಗೆ
ಮೀಸಲಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅಲ್ಲದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ,
ಶುದ್ಧವಾದವುಗಳನು್ನ, ಅಶುದ್ಧವಾದವುಗಳನು್ನ ವಿವೇಚಿಸುವುದೂ,
11 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಮಾಡಿದ
ಎಲಾ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದೂ ನಿಮ್ಮ
ಕತರ್ವ್ಯವಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಮೋಶೆ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳಾದ
ಎಲಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈತಾಮಾರ್ ಎಂಬವರಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಸಮಪಿರ್ತವಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ
ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ದ್ರವ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದರಿಂದ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಊಟಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. 13

ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಗೇ ಅದನು್ನ ಊಟಮಾಡಬೇಕು. ಜನರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಹೋಮದ್ರವ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಅದು ನಿನಗೂ
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದೆ್ದಂದು ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ. 14

ನೀವು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ ಎದೆಯ ಭಾಗವನು್ನ, ಯಾಜಕರಿಗೋಸ್ಕರ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದ ತೊಡೆಯನು್ನ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಶುದ್ಧಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಊಟಮಾಡಬಹುದು. ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಹಾಗು
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಇವೇ ನಿನಗೂ ಮತು್ತ
ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ನೇಮಕವಾಗಿದೆ. 15 ಜನರು
ಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸುವಾಗೆಲಾ್ಲ
ಯಾಜಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕಾದ ಆ ತೊಡೆಯನು್ನ
ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ನಿವಾಳಿಸಬೇಕಾದ ಆ ಎದೆಯ ಭಾಗವನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ತರಬೇಕು. ಯೆಹೋವನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅವು ನಿನಗೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ವಂಶದವರಿಗೂ
ಸಲ್ಲತಕ್ಕದು್ದ; ಇದು ಶಾಶ್ವತನಿಯಮ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲು
ಸಮಪಿರ್ತವಾದ ಹೋತದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅದು ಏನಾಯಿತೆಂದು
ಮೋಶೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರೆಂದು ತಿಳಿಯಬಂತು.
ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಆರೋನನ ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳಾದ
ಎಲಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈತಾಮಾರ್ ಎಂಬವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು,
17 ≪ಆ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯವು
ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದಲ್ಲವೇ? ನೀವು ಜನಸಮೂಹದ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಪರಿಹಾರಮಾಡುವಂತೆಯೂ, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ಅದು
ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದೆಯಲಾ್ಲ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಅದನು್ನ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಊಟಮಾಡಲಿಲ್ಲ? 18 ಅದರ ರಕ್ತವು
ಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನದೊಳಗೆ ತರಬಾರದಾಗಿತು್ತ, ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ

ನೀವು ದೇವಸಾ್ಥನದ ಪಾ್ರಕಾರದೊಳಗೆ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗಿತು್ತ≫
ಅಂದನು. 19 ಅದಕೆ್ಕ ಆರೋನನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ಇವರು ಈ ಹೊತು್ತ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ತಮಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಮತು್ತ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ್ದರೂ ಈ
ಆಪತು್ತ ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು; ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾನು
ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಈ ಹೊತು್ತ ಊಟಮಾಡಿದ್ದರೆ
ಅದು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿ ತೋರುತಿ್ತತೊ್ತೕ?≫
20 ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಡಲಾಗಿ ಮೋಶೆ ಆ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ
ತೃಪಿ್ತಗೊಂಡನು.

ಅಪವಿತ್ರತೆಗೆ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ಕ್ರಮ 11 - 15

ಶುದ್ಧ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಪಾ್ರಣಿಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಆರೋನರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 ≪ನೀವು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ≪ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ

ಪಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಇವುಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು, 3 ಅವು
ಯಾವುವೆಂದರೆ ಯಾವ ಪಾ್ರಣಿಯ ಕಾಲೊ್ಗರಸು ಸೀಳಿದೆಯೋ ಅದು
ಮೆಲುಕುಹಾಕುವಂಥದಾದರೆ ಅದರ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 4

ಆದರೆ ಯಾವ ಪಾ್ರಣಿಯು ಮೆಲಕು ಹಾಕಿದರೂ ಗೊರಸು
ಸೀಳಲಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಮತು್ತ ಯಾವ ಪಾ್ರಣಿಯು ಗೊರಸು
ಸೀಳಿದರೂ ಮೆಲಕು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವುಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ
ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂಟೆಯು
ಮೆಲಕುಹಾಕುವಂಥದು ಸರಿ; ಆದರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸೀಳುಗೊರಸು
ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ನೀವು ಅದರ ಮಾಂಸವನು್ನ
ಅಶುದ್ಧವೆಂದೆಣಿಸಬೇಕು. 5 ಬೆಟ್ಟದ ಮೊಲವೂ
ಮೆಲಕುಹಾಕುವಂಥದು; ಆದರೂ ಸೀಳುಗೊರಸು ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ
ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ. 6 ಮೊಲವೂ ಮೆಲಕುಹಾಕುವಂಥದು;
ಆದರೂ ಸೀಳುಗೊರಸು ಇಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ಅದೂ ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ.
7 ಹಂದಿಯ ಗೊರಸು ಸೀಳಿದೆ; ಆದರೂ ಅದು ಮೆಲಕು
ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ. 8 ಇವುಗಳ
ಮಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದು; ಇವುಗಳ ಹೆಣವನು್ನ
ಮುಟ್ಟಬಾರದು; ಇವುಗಳನು್ನ ಅಶುದ್ಧವೆಂದೆಣಿಸಬೇಕು.

ಶುದ್ಧ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಜಲಜಂತುಗಳು
9 ≪ ≪ಜಲಜಂತುಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದಾದವುಗಳು

ಯಾವುವೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ, ನದಿಯಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ, ಬೇರೆ
ಜಲಾಶಯದಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಪಾ್ರಣಿಗೆ ರೆಕೆ್ಕ ಇದು್ದ
ಮೈಯೆಲಾ್ಲ ಪರೆಪರೆಯಾಗಿರುವುದೋ ಅದರ ಮಾಂಸವನು್ನ
ತಿನ್ನಬಹುದು. 10 ಆದರೆ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅಥವಾ
ನದಿಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಜಲಚರಗಳಾದ ಸಕಲವಿಧವಾದ
ಜೀವಜಂತುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ರೆಕೆ್ಕಯೂ ಮತು್ತ ಪರೆಪರೆಯಾದ
ಮೈಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ನಿಷಿದ್ಧವಾದದು್ದ. 11

ಅಂತಹವು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ
ಮಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದು; ಅವುಗಳ ಹೆಣಗಳು ನಿಮಗೆ
ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. 12 ಜಲಜಂತುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದಕೆ್ಕ ರೆಕೆ್ಕಗಳೂ,
ಪರೆಪರೆಯಾದ ಮೈ ಇಲ್ಲವೋ ಅವು ನಿಮಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು.

ಶುದ್ಧ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳು
13 ≪ ≪ನಿಮಗೆ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಮತು್ತ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳು

ಯಾವುವೆಂದರೆ ಗರುಡ, ಬೆಟ್ಟದ ಹದು್ದ, 14 ಕ ್ೌರಂಚ, ಹದು್ದ, 15

ಸಕಲವಿಧವಾದ ಗಿಡುಗ, 16 ಸಕಲವಿಧವಾದ ಕಾಗೆ, ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿ,
ಉಲೂಕ, ಕಡಲಹಕಿ್ಕ, ಸಕಲವಿಧವಾದ ಡೇಗೆ, 17 ಗೂಬೆ, ಹೆಗೂ್ಗಬೆ,
ನೀರುಕಾಗೆ, 18 ಬಿಳಿಗೂಬೆ, ಕರೇಟು, ಕಣಜ ಗೂಬೆ, ರಣಹದು್ದ,
ಕಡಲ ಡೇಗೆ, 19 ಕೊಕ್ಕರೆ, ಸಕಲವಿಧವಾದ ಬಕ, ಹೆಡೆಹಕಿ್ಕ,
ಕಣ್ಣಕಪಡಿ. ಇವುಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು.

ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳು
20 ≪ ≪ರೆಕೆ್ಕಯುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಡುವ

ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. 21 ಆದರೆ
ಕಾಲುಳ್ಳ ಯಾವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಹಾರುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಮುದುರಿಕೊಂಡಿರುವ ತೊಡೆಗಳು
ಇರುತ್ತವೆಯೋ ಅವುಗಳನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು. 22

ಸಕಲವಿಧವಾದ ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ, ಬೋಳುಮಿಡತೆಗಳನು್ನ,
ಜಿಟಿ್ಟಮಿಡತೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸಣ್ಣಮಿಡತೆ ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
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ತಿನ್ನಬಹುದು. 23 ರೆಕೆ್ಕಯುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಡುವ
ಸಕಲವಿಧವಾದ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳು ನಿಮಗೆ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.

ಅಪವಿತ್ರತೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪಾ್ರಣಿಗಳು
24 ≪ ≪ಅದಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರುವ ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ

ಅಪವಿತ್ರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಹೆಣ ಯಾವನಿಗೆ
ಸೋಂಕುವುದೋ ಅವನು ಆ ದಿನದ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವರೆಗೂ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 25 ಅವುಗಳ ಹೆಣವನು್ನ ಎತಿ್ತದವನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತು್ತ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 26 ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಯಾವ ಪಶುವಿನ
ಗೊರಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಳಿದ್ದರೂ ಇಗೊ್ಗರಸಾಗಿಲ್ಲವೋ ಮತು್ತ
ಮೆಲಕುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ. ಯಾರನು್ನ ಅವು
ಸೋಂಕುವವೋ ಅವನು ಅಶುದ್ಧನಾಗುವನು. 27 ಚತುಷಾ್ಪದ
[ನಾಲು್ಕಕಾಳುಗಳ] ಪಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಂಗಾಲುಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವ
ಎಲ್ಲವುಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವವು; ಅವುಗಳ ಹೆಣವನು್ನ
ಯಾರು ಮುಟು್ಟವರೋ ಅವರು ಆ ದಿನದ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವರೆಗೂ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವರು. 28 ಅವುಗಳ ಹೆಣವನು್ನ ಎತಿ್ತದವನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತು್ತ ಆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವರೆಗೂ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. ಅವು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ.

ಅಶುದ್ಧವಾದ ಜಂತುಗಳು
29 ≪ ≪ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಜಂತುಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ

ಅಶುದ್ಧವಾದವುಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಮುಂಗುಸಿ, ಇಲಿ,
ಸಕಲವಿಧವಾದ ಉಡ, 30 ಹಾವುರಾಣಿ, ಊಸುರುವಳಿ್ಳ, ಹಲಿ್ಲ,
ಬಸವನಹುಳ, ಚಿಟಿ್ಟಲಿ ಇವೇ. 31 ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಈ
ಅಶುದ್ಧವಾದ ಸಣ್ಣ ಜಂತುಗಳ ಹೆಣವನು್ನ ಮುಟು್ಟವವನು ಆ
ಸಾಯಂಕಾಲದ ವರೆಗೂ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 32 ಇವುಗಳ
ಹೆಣವು ಯಾವ ವಸು್ತವಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದೋ ಆ ವಸು್ತವು
ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. ಅದು ಮರದ ವಸು್ತವಾಗಲಿ ಬಟೆ್ಟಯಾಗಲಿ,
ಚಮರ್ವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗೋಣಿಯಾಗಲಿ ಅದು ಎಂಥದಾದರೂ,
ಯಾವ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ನೆನಸಬೇಕು; ಅದು ಆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವರೆಗೂ
ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು; ತರುವಾಯ ಶುದಿ್ಧಯಾಗುವುದು. 33 ಆ
ಜಂತುಗಳ ಹೆಣ ಮಣಿ್ಣನ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದರೆ ಆ
ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲರುವುದೆಲಾ್ಲ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಮತು್ತ ಆ
ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ನೀವು ಒಡೆದುಬಿಡಬೇಕು. 34 ಅದರಲಿ್ಲರುವ ತಿನ್ನತಕ್ಕ
ಪದಾಥರ್ವೆಲಾ್ಲ ನೀರಿನಿಂದ ನೆನದರೆ ಅಶುದ್ಧವಾಗುವುದು. ಪಾನ
ದ್ರವ್ಯವು ಆ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಅದೂ ಅಶುದ್ಧವಾಗುವುದು. 35 ಆ
ಜಂತುಗಳ ಹೆಣ ಯಾವ ಸಾಮಾನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ಆ ಸಾಮಾನು
ಅಶುದ್ಧವಾಗುವುದು. ಒಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಅದು ಒಂಟಿ ಒಲೆಯಾಗಿದ್ದರೂ
ಅಥವಾ ಜೋಡಿ ಒಲೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಅಶುದ್ಧವಾದುದರಿಂದ
ಅದನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಡಬೇಕು; ಅದು ಅಶುದ್ಧವೇ. 36 ಒರತೆ
ಮೊದಲಾದ ಜಲಾಶಯಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು
ಶುದ್ಧವೆಂದೆಣಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವುಗಳೊಳಗಿಂದ ಆ ಹೆಣವನು್ನ
ಎತಿ್ತದವನು ಅಶುದ್ಧನಾಗುವನು. 37 ಬಿತ್ತಬೇಕಾದ ಬೀಜದ ಮೇಲೆ
ಈ ಜಂತುಗಳ ಹೆಣ ಬಿದ್ದರೆ ಆ ಬೀಜವು ಅಶುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 38

ನೀರು ಹಾಕಿ ನೆನಸಿದ ಬೀಜದ ಮೇಲೆ ಆ ಹೆಣ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ
ಅಶುದ್ಧ.

39 ≪ ≪ಆಹಾರಕೆ್ಕ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಪಶುವು ಸತ್ತರೆ ಅದರ
ಹೆಣವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನು ಆ ದಿನದ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವರೆಗೂ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 40 ಆ ಹೆಣದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ತಿಂದರೂ ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು ಆ ದಿನದ ಸಾಯಂಕಾಲದ
ವರೆಗೂ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. ಆ ಹೆಣವನು್ನ ಹೊತ್ತವನೂ ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಅವನು ಆ ಸಾಯಂಕಾಲದ
ವರೆಗೂ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು.

ತಿನ್ನಬಾರದ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳು
41 ≪ ≪ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳೆಲಾ್ಲ

ಅಸಹ್ಯವಾಗಿವೆ; ಅವುಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು. 42

ಹೊಟೆ್ಟಯಿಂದ ಹರಿದು ಹೋಗುವುದನು್ನ, ಕಾಲಿನಿಂದ
ಹರಿದಾಡುವಂಥದನು್ನ, ಬಹಳ ಕಾಲುಳ್ಳದ್ದನು್ನ ಅಂತೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಹರಿದಾಡುವ ಯಾವ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಯನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದು; ಅವು
ಅಸಹ್ಯವಾಗಿವೆ. 43 ನೀವು ಅಂತಹ ಯಾವ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಯನು್ನ
ತಿಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ ಹೇಸಿಗೆಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಅಶುದ್ಧರಾಗಬಾರದು. 44 ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು; ನೀವು ದೇವಜನರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರಬೇಕು. ನಾನು
ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವೂ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ನೆಲದ

ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಯಾವ ಜಂತುವಿನಿಂದಾದರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಶುದ್ಧಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 45 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರಮಾಡಿದ ಯೆಹೋವನು
ನಾನೇ; ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವೂ
ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು.

46 ≪ ≪ಇದೇ ಪಶು, ಪಕ್ಷಿ, ಜಲಚರ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳ
ವಿಷಯವಾದ ನಿಯಮ. 47 ಇದರಿಂದ ಶುದ್ಧ ಹಾಗು ಅಶುದ್ಧಗಳನು್ನ,
ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಜೀವಿಗಳು ಮತು್ತ ತಿನ್ನಬಾರದಾದ ಜೀವಿಗಳ ಕುರಿತು
ವಿವೇಚಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಿ್ಮಂದಾಗುವುದು.≫ ≫

ಬಾಣಂತಿಯರ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, 2 ≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು, ≪ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕ ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ
ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರೆ ತಾನು ತಿಂಗಳ ಮುಟಿ್ಟನಿಂದ ಹೇಗೆ

ಅಶುದ್ಧಳಾಗುವಳೋ ಹಾಗೆಯೇ ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ
ಅಶುದ್ಧಳಾಗಿರಬೇಕು. 3 ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ಮಗುವಿಗೆ
ಸುನ್ನತಿಮಾಡಿಸಬೇಕು. 4 ಆ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ
ಪೂಣರ್ಗೊಳ್ಳಲು ಇನು್ನ ಮೂವತ್ತಮೂರು ದಿನ ಆಗುವುದು. ಅದು
ಪೂಣರ್ಗೊಳು್ಳವ ತನಕ ಅವಳು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತವನು್ನ
ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಅಥವಾ ದೇವಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಬರಬಾರದು. 5

ಹೆಣು್ಣಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರೆ ತಾನು ತಿಂಗಳ ಮುಟಿ್ಟನಿಂದ ಹೇಗೆ
ಅಶುದ್ಧಳಾಗುವಳೋ ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡು ವಾರಗಳು
ಅಶುದ್ಧಳಾಗಿರಬೇಕು ಮತು್ತ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಪೂಣರ್ಗೊಳ್ಳಲು
ಅರುವತಾ್ತರು ದಿನಗಳು ಆಗುವುದು.

6 ≪ ≪ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರೂ ಅಥವಾ
ಹೆಣು್ಣಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರೂ ಅವಳ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ದಿನಗಳು
ಪೂರೈಸಿದಾಗ ಅವಳು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ವರುಷದ
ಕುರಿಯನು್ನ, ದೋಷಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಪಾರಿವಾಳದ ಮರಿಯನು್ನ
ಇಲ್ಲವೆ ಬೆಳವಕಿ್ಕಯನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಂದು
ಯಾಜಕನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು. 7 ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ
ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ರಕ್ತಸಾ್ರವದಿಂದುಂಟಾದ ಅಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ
ಶುದ್ಧಳಾಗುವಳು. ಗಂಡುಮಗುವಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಣು್ಣ
ಮಗುವಿಗಾಗಲಿ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದವಳಿಗೆ ಇದೇ ನಿಯಮ. 8 ಕುರಿಯನು್ನ
ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಗತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವಳು ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳನಾ್ನಗಲಿ
ಅಥವಾ ಎರಡು ಪಾರಿವಾಳದ ಮರಿಗಳನಾ್ನಗಲಿ ತಂದು
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದನು್ನ, ದೋಷಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ
ಮತೊ್ತಂದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಯಾಜಕನು ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ
ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಶುದ್ಧಳಾಗುವಳು≫ ≫
ಎಂಬುದೆ.

ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪವಿತ್ರತೆ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ, 2 ≪ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನ ಮೈಮೇಲೆ ಬಾವಾಗಲಿ, ಗುಳೆ್ಳಯಾಗಲಿ
ಅಥವಾ ಹೊಳೆಯುವ ಮಚೆ್ಚಯಾಗಲಿ ಉಂಟಾಗಿ

ಅದರಲಿ್ಲ ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋರಿದರೆ ಅವನನು್ನ
ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನ ಬಳಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆ ಆರೋನನ
ಮಕ್ಕಳಾದ ಯಾಜಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು.
3 ಯಾಜಕನು ಅವನ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಮಚೆ್ಚಯನು್ನ
ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಆ ಮಚೆ್ಚಯಲಿ್ಲರುವ ರೋಮ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ
ಆ ಮಚೆ್ಚ ಉಳಿದ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ಆಳವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಕುಷ್ಠರೋಗ.
ಯಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. 4 ಆ ಹೊಳೆಯುವ ಮಚೆ್ಚ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದು್ದ ಉಳಿದ
ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ಆಳವಾಗಿರದೆ ಹೋದರೆ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲರುವ ರೋಮ
ಬೆಳ್ಳಗಾಗದಿದ್ದರೆ ಯಾಜಕನು ಆ ಮಚೆ್ಚಯಿದ್ದವನನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳ
ವರೆಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 5 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಆ ಮಚೆ್ಚ ದೇಹದ
ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸಿದರೆ
ಯಾಜಕನು ಇನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳ ವರೆಗೂ ಅವನನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ
ಇರಿಸಬೇಕು. 6 ಆ ಏಳು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಯಾಜಕನು ಪುನಃ
ಅವನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಆ ಮಚೆ್ಚ ದೇಹದ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ
ಹರಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮೊಬಾ್ಬಗಿದ್ದರೆ ಯಾಜಕನು ಅದು ಬರೀ
ಗುಳೆ್ಳಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.
ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧನಾಗುವನು. 7

ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಶುದಿ್ಧಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತನ್ನನು್ನ ಯಾಜಕನಿಗೆ
ತೋರಿಸಿಕೊಂಡನಂತರ ಆ ಗುಳೆ್ಳ ದೇಹದ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ
ಹರಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ಪುನಃ ಯಾಜಕನಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
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8 ಯಾಜಕನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಆ ಮಚೆ್ಚ ದೇಹದ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ
ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಕುಷ್ಠವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನನು್ನ
ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.

9 ≪ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವನಲಾ್ಲದರೂ ಕಾಣಿಸಿದರೆ
ಅವನನು್ನ ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 10

ಯಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ದೇಹದ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ
ಬೆಳ್ಳಗಾದ ಬಾವು ಇದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲರುವ ರೋಮವು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದ್ದರೆ
ಮತು್ತ ಆ ಬಾವಿನಲಿ್ಲ ಮಾಂಸ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಅದು ಹಳೇ
ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಗುರುತು. 11 ಅವನು ಅಶುದ್ಧನಾದುದರಿಂದ
ಯಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸದೆ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.

12 ≪ಆದರೆ ಒಬ್ಬನ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ತೊನು್ನ ಹತಿ್ತ ಯಾಜಕನು
ನೋಡುವ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ತಲೆ ಮೊದಲುಗೊಂಡು
ಅಂಗಾಲಿನವರೆಗೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, 13 ಯಾಜಕನು
ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಆ ತೊನು್ನ ದೇಹದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ವಾ್ಯಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,
ಅಂಥವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು ಯಾಜಕನು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. ಅವನ
ಚಮರ್ವೆಲಾ್ಲ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿ ಹೋದುದರಿಂದ ಅವನು ಶುದ್ಧನು. 14

ಆದರೆ ಅಂಥವನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲಯಾದರೂ ಮಾಂಸ
ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅವನು ಅಶುದ್ಧನಾಗುವನು. 15 ಯಾಜಕನು ಆ
ಮಾಂಸವನು್ನ ನೋಡಿ ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.
ಅಂತಹ ಮಾಂಸವು ಅಶುದ್ಧವೇ; ಅದು ಕುಷ್ಠವೇ. 16 ಆದರೆ ಆ
ಮಾಂಸವು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇರದೆ ಪುನಃ ಬೆಳ್ಳಗಾದರೆ ಅವನು
ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು. 17 ಯಾಜಕನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಆ
ಮಚೆ್ಚಯು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿಹೋಗಿದ್ದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು; ಅವನು ಶುದ್ಧನೇ.

18 ≪ಒಬ್ಬನ ದೇಹದ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹುಣು್ಣ ಆಗಿದು್ದ ಅದು
ವಾಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ, 19 ಅದು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬಿಳಿ ಬಾವಾಗಲಿ
ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಿಳುಪು ಮಿಶ್ರವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ಕಲೆಯಾಗಲಿ
ಉಂಟಾದರೆ ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಯಾಜಕನಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
20 ಯಾಜಕನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಆ ಕಲೆ ಉಳಿದ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ
ಆಳವಾಗಿ ಕಂಡರೆ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ರೋಮ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿ
ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಆ ಹುಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಕುಷ್ಠಹುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ಯಾಜಕನು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. 21 ಆದರೆ
ಯಾಜಕನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಅದರಲಿ್ಲ ಬಿಳಿ ರೋಮವಿಲ್ಲದೆ
ಹೋದರೆ ಮತು್ತ ಆ ಕಲೆ ಉಳಿದ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ಆಳವಾಗಿರದೆ
ಮೊಬಾ್ಬಗಿದ್ದರೆ ಯಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ
ಇರಿಸಬೇಕು. 22 ತರುವಾಯ ಅದು ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ
ಯಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು; ಅದು
ಕುಷ್ಠರೋಗವೇ. 23 ಆದರೆ ಆ ಹೊಳೆಯುವ ಕಲೆ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಮೊದಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆ ಹುಣಿ್ಣನ ಕಲೆಯೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಯಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.

24 ≪ಒಬ್ಬನ ದೇಹದ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಿಂದುಂಟಾದ ಬೊಬೆ್ಬ
ಇರಲಾಗಿ ಆ ಬೊಬೆ್ಬಯ ಸ್ಥಳವು ಹೊಳೆಯುವ ಕಲೆಯಾಗಿ
ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿಯಾಗಲಿ ಕೆಂಪು ಬಿಳುಪು ಮಿಶ್ರವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾಜಕನು
ಅದನು್ನ ನೋಡಬೇಕು. 25 ಅವನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಆ
ಹೊಳೆಯುವ ಕಲೆಯಲಿ್ಲರುವ ರೋಮವು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಆ
ಕಲೆಯು ಉಳಿದ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ಆಳವಾಗಿ ತೋರಿದರೆ ಅದು ಆ
ಬೊಬೆ್ಬಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಕುಷ್ಠವೆಂದು ತಿಳಿದು ಯಾಜಕನು ಅವನನು್ನ
ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. 26 ಆದರೆ ಯಾಜಕನು
ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಆ ಹೊಳೆಯುವ ಕಲೆಯಲಿ್ಲ ಬಿಳಿ ರೋಮವಿಲ್ಲದೆ
ಹೋದರೆ ಮತು್ತ ಅದು ಉಳಿದ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ಆಳವಾಗಿ ಕಾಣದೆ,
ಮೊಬಾ್ಬಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಯಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 27 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾಜಕನು
ಅವನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಅದು ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ
ಅದು ಕುಷ್ಠರೋಗವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. 28 ಆ ಹೊಳೆಯುವ ಕಲೆಯು ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ
ಹರಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಇದು್ದ ಮೊಬಾ್ಬಗಿಹೋಗಿದ್ದರೆ
ಅದು ಬೆಂಕಿಸುಟ್ಟ ಬೊಬೆ್ಬಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಯಾಜಕನು ಅವನನು್ನ
ಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. ಅದು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟ ಕಲೆಯೇ
ಹೊರತು ಮತೆ್ತೕನೂ ಅಲ್ಲ.

29 ≪ಹೆಂಗಸಿನ ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಆಗಲಿ, ಗಂಡಸಿನ ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಆಗಲಿ
ಅಥವಾ ಗಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ಕಲೆಯುಂಟಾದರೆ ಯಾಜಕನು
ಅದನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. 30 ಆಗ ಅದು ಉಳಿದ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ
ಆಳವಾಗಿ ತೋರಿದರೆ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲ ಹಳದಿಬಣ್ಣವುಳ್ಳ ಸಣ್ಣ
ಕೂದಲು ಇದ್ದರೆ ಅದು ತಲೆಯಲಾ್ಲಗಲಿ ಅಥವಾ ಗಡ್ಡದಲಾ್ಲಗಲಿ
ಉಂಟಾದ ಕುಷ್ಠವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಲಕ್ಷಣವಿದ್ದರೆ ಯಾಜಕನು
ಅಂಥವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. 31 ಯಾಜಕನು ಆ

ಗಾಯವನು್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ಆಳವಾಗಿ
ಕಾಣದೆ ಹೋದಾಗೂ್ಯ, ಅದು ಇರುವ ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಕಪು್ಪಕೂದಲು
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು. 32 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾಜಕನು
ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಆ ಗಾಯ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಅದು
ಇರುವ ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕೂದಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಅದು
ಉಳಿದ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ಆಳವಾಗಿ ಕಾಣದೆಹೋದರೆ, 33 ಅವನು
ಕ್ಷೌರಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಗಾಯ ಇರುವ ಭಾಗವನು್ನ ಮಾತ್ರ
ಕ್ಷೌರಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಯಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಇನು್ನ ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು. 34 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯಾಜಕನು ಪುನಃ ಆ ಗಾಯವನು್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ
ಹರಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಉಳಿದ ಚಮರ್ಕಿ್ಕಂತ ಆಳವಾಗಿ ತೋರದೆ
ಇದ್ದರೆ ಯಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.
ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಶುದ್ಧನಾಗುವನು. 35

ಆದರೆ ಅವನು ಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಗಾಯ
ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡರೆ, 36 ಯಾಜಕನು ಅವನನು್ನ
ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು; ಆದರೆ ಹಳದಿಬಣ್ಣದ ಕೂದಲು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ
ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ಅವನು ಅಶುದ್ಧನೇ. 37 ಆ
ಗಾಯ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಇದು್ದ ಅದರಲಿ್ಲ ಕಪು್ಪ ಕೂದಲು
ಹುಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಅದು ವಾಸಿಯಾಯಿತು. ಅವನು ಶುದ್ಧನು; ಯಾಜಕನು
ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.

38 ≪ಪುರುಷನಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಿ್ತ್ರೕಗಾಗಲಿ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ
ಹೊಳೆಯುವ ಬಿಳುಪಾದ ಕಲೆಗಳು ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಯಾಜಕನು
ಅವುಗಳನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. 39 ಆ ಹೊಳೆಯುವ ಕಲೆಗಳು
ಮೊಬಾ್ಬದ ಬಿಳೀ ಬಣ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ದೇಹದ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಚಿಬು್ಬ; ಅವನು ಶುದ್ಧನು.

40 ≪ಯಾವನ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಉದುರಿ ಹೋಗಿ ಅವನು
ಬೋಳುತಲೆಯವನಾದರೂ ಅವನು ಶುದ್ಧನೇ. 41 ಮುಂದಲೆಯ
ಕೂದಲು ಉದುರಿದರೆ ಅವನು ಪಟೆ್ಟತಲೆಯವನಾದರೂ ಶುದ್ಧನೇ.
42 ಆದರೆ ಬೋಳತಲೆಯಲಾ್ಲಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಟೆ್ಟತಲೆಯಲಾ್ಲಗಲಿ
ಕೆಂಪು ಬಿಳುಪು ಮಿಶ್ರವಾದ ಮಚೆ್ಚ ಹುಟಿ್ಟದರೆ ಅದು ಕುಷ್ಠವೇ. 43

ಯಾಜಕನು ಅವನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಅದರಿಂದುಂಟಾದ
ಬಾವು ಕೆಂಪು ಬಿಳುಪು ಮಿಶ್ರವಾಗಿ ಚಮರ್ದಲಿ್ಲನ ಕುಷ್ಠದಂತೆ
ತೋರಿದರೆ, 44 ಅವನು ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧನು. ಅವನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಷ್ಠದ ಗುರುತು ಕಾಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಅಶುದ್ಧನೆಂದು ಯಾಜಕನು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.

45 ≪ಯಾರಲಿ್ಲ ಕುಷ್ಠದ ಗುರುತು ಕಾಣಿಸಿತೋ ಅವನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, ತಲೆಯನು್ನ ಕೆದರಿಕೊಂಡು,
ಬಾಯಿಯನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ≪ನಾನು ಅಶುದ್ಧನು,
ಅಶುದ್ಧನು≫ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 46 ಆ ರೋಗದ
ಗುರುತುಗಳು ಅವನಲಿ್ಲ ಇರುವ ದಿನಗಳೆಲಾ್ಲ ಅವನು
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. ಅವನು ಅಶುದ್ಧನಾದುದರಿಂದ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿಯೇ ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕು; ಅವನ ನಿವಾಸವು
ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಇರಬೇಕು.

47 ≪ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಗುರುತು ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಅದು
ಉಣೆ್ಣಯ ಬಟೆ್ಟಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯಾಗಲಿ, 48

ನಾರಿನ ಅಥವಾ ಉಣೆ್ಣಯ ಹಾಸಿನಲಾ್ಲಗಲಿ, ಹೆಣಿಗೆಯಲಾ್ಲಗಲಿ
ಇಲ್ಲವೆ ತೊಗಲಿನಲಾ್ಲಗಲಿ, ತೊಗಲಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ
ವಸು್ತವಿನಲಾ್ಲಗಲಿ, 49 ಆ ಬಟೆ್ಟ, ತೊಗಲು, ಹಾಸು, ಹೆಣಿಗೆ,
ತೊಗಲಿನ ಸಾಮಾನುಗಳಲಿ್ಲ ಹಸುರಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಕೆಂಪಾಗಿ
ಮಚೆ್ಚಕಾಣಿಸಿದರೆ ಅದು ಕುಷ್ಠದ ಗುರುತು; ಅದನು್ನ ಯಾಜಕನಿಗೆ
ತೋರಿಸಬೇಕು. 50 ಯಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿ ಏಳು
ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಇಡಿಸಬೇಕು. 51 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಅವನು ಅದನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಆ ಬಟೆ್ಟಯ ಹಾಸಿನಲಾ್ಲಗಲಿ
ಅಥವಾ ಹೆಣಿಗೆಯಲಾ್ಲಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರುವ ಆ ತೊಗಲಿನಲಿ್ಲ ಆ ಮಚೆ್ಚ
ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಪಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಅಪಾಯಕರವಾದ ಕುಷ್ಠವೇ, ಆ
ವಸು್ತವು ಅಶುದ್ಧ. 52 ಆ ವಸು್ತವು ಬಟೆ್ಟಯಾದರೂ, ಹಾಸಾದರೂ,
ಹೊಕಾ್ಕದರೂ, ಉಣೆ್ಣಯದಾದರೂ, ನಾರಿನದಾದರೂ ಅಥವಾ
ತೊಗಲಿನದಾದರೂ ಅದರಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಅಪಾಯಕರವಾದ
ಕುಷ್ಠವಿರುವುದರಿಂದ ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. 53

ಆದರೆ ಯಾಜಕನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಆ ವಸು್ತವಿನಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ
ಬಟೆ್ಟ, ಹಾಸು, ಹೆಣಿಗೆ, ತೊಗಲಿನ ಸಾಮಾನು ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಮಚೆ್ಚ
ಹರಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, 54 ಅದನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕೆಂದು
ಯಾಜಕನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ ಇನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ ಅದನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಇಡಿಸಬೇಕು. 55 ಆ ಮಚೆ್ಚ ಇದ್ದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ತೊಳೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಯಾಜಕನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಆ ಮಚೆ್ಚಯು
ಹರಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದಾ್ದಗೂ್ಯ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಮೊದಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇದ್ದರೆ
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ಆ ವಸು್ತ ಅಶುದ್ಧ. ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಗುರುತು ಅದರ
ಮೇಲಾ್ಭಗದಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದಾಗಲಿ ಆ
ವಸು್ತವಿನೊಳಗೆ ವಾ್ಯಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 56 ಆದರೆ ತೊಳೆದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಯಾಜಕನು
ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಮಚೆ್ಚ ಮೊಬಾ್ಬಗಿಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಆ
ಮಚೆ್ಚ ಇರುವ ಭಾಗವನು್ನ ಆ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದಾಗಲಿ, ತೊಗಲಿನಿಂದಾಗಲಿ,
ಹಾಸಿನಿಂದಾಗಲಿ, ಹೆಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. 57 ಆ
ಮೇಲೆಯೂ ಕುಷ್ಠದ ಮಚೆ್ಚ ಆ ಬಟೆ್ಟಯಲಾ್ಲಗಲಿ, ಹಾಸಿನಲಾ್ಲಗಲಿ,
ಹೆಣಿಗೆಯಲಾ್ಲಗಲಿ ಅಥವಾ ತೊಗಲಿನ ಸಾಮಾನಿನಲಾ್ಲಗಲಿ ಕಂಡು
ಬಂದರೆ ಕುಷ್ಠರೋಗವು ಇನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ಉಂಟೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಮಚೆ್ಚ ಇರುವ ವಸು್ತವನೆ್ನೕ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 58 ಆ ಬಟೆ್ಟಯನಾ್ನಗಲಿ, ಹಾಸನಾ್ನಗಲಿ,
ಹೆಣಿಗೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ತೊಗಲಿನ ಸಾಮಾನನಾ್ನಗಲಿ
ತೊಳೆದನಂತರ ಆ ಮಚೆ್ಚ ಕಾಣದೆಹೋದರೆ ಅದನು್ನ ಎರಡನೆಯ
ಸಾರಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು; ಆಗ ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗುವುದು.

59 ≪ಉಣೆ್ಣೕ ಬಟೆ್ಟಯಲಾ್ಲಗಲಿ, ನಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯಲಾ್ಲಗಲಿ,
ಹಾಸಿನಲಾ್ಲಗಲಿ, ಹೆಣಿಗೆಯಲಾ್ಲಗಲಿ ಅಥವಾ ತೊಗಲಿನ
ಸಾಮಾನಿನಲಾ್ಲಗಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಗುರುತಿನ
ವಿಷಯವಾದ ನಿಯಮ ಇದೇ. ಅದು ಶುದ್ಧವೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಅಶುದ್ಧವೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕೋ
ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 2

≪ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯು ಶುದ್ಧನಾಗುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆಂದರೆ,

ಅವನನು್ನ ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. 3

ಯಾಜಕನು ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಲಿ್ಲರುವ ಕುಷ್ಠವು
ವಾಸಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. 4 ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನಿಗಾಗಿ
ಸಜೀವವಾದ ಮತು್ತ ಶುದ್ಧವಾದ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳನು್ನ, ದೇವದಾರಿನ
ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ, ರಕ್ತವಣರ್ವುಳ್ಳ ದಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ
ಬರಲನು್ನ ತರಬೇಕೆಂದು ಯಾಜಕನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು. 5 ಆ
ಪಕ್ಷಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಮಣಿ್ಣನ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ವಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಯಾಜಕನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು.

6 ≪ಅವನು ಮತೊ್ತಂದು ಪಕ್ಷಿಯನು್ನ, ಆ ದೇವದಾರಿನ
ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ, ರಕ್ತವಣರ್ವುಳ್ಳ ದಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ
ಬರಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ವಧಿಸಿದ ಆ
ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷಿಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಈ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆ
ಪಕ್ಷಿಯನು್ನ ಸಜೀವವಾಗಿಯೇ ಅದ್ದಬೇಕು. 7 ಆಮೇಲೆ ಅವನು
ಕುಷ್ಠರೋಗದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ ಮೇಲೆ
ಏಳು ಸಾರಿ ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ಚಿಮುಕಿಸಿ, ಅವನನು್ನ ಶುದ್ಧನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಿ, ಆ ಜೀವವುಳ್ಳ ಪಕ್ಷಿಯನು್ನ ಅಡವಿಯ ಕಡೆಗೆ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 8 ಆಗ ಶುದ್ಧಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು, ಸವಾರ್ಂಗಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಸಾ್ನನಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧನಾಗುವನು; ತರುವಾಯ ಅವನು
ಪಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಬರಬಹುದು; ಆದರೂ ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ ತನ್ನ
ಡೇರೆಯ ಹೊರಗೆ ಇರಬೇಕು. 9 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ತಲೆಗೂದಲು, ಗಡ್ಡ, ಹುಬು್ಬ, ಮೈಗೂದಲು ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಕ್ಷೌರಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು
ಸಾ್ನನಮಾಡಬೇಕು. ಅಗ ಅವನು ಶುದ್ಧನಾಗುವನು.

10 ≪ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಎರಡು
ಟಗರುಗಳನು್ನ, ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಕುರಿಯನು್ನ,
ನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು [ಏಫಾದ ಹತ್ತರಲಿ್ಲ
ಮೂರನೆಯ ಭಾಗ] ಗೋದಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ಸೇರು
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 11 ಶುದಿ್ಧ ಮಾಡುವ
ಯಾಜಕನು ಶುದ್ಧಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನನು್ನ ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ
ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 12 ಯಾಜಕನು ಆ ಟಗರುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಮತು್ತ ಆ
ಒಂದು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞವಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವುಗಳನು್ನ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿವಾಳಿಸಬೇಕು. 13 ದೋಷಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞಪಶುವನು್ನ ಮತು್ತ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶುವನು್ನ ವಧಿಸುವ
ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಅಂದರೆ ದೇವಸಾ್ಥನದ ಪಾ್ರಕಾರದೊಳಗೆ ಆ ಟಗರು
ವಧಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯದಂತೆಯೇ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯವೂ ಯಾಜಕನಿಗೆ
ಸಲ್ಲತಕ್ಕದು್ದ, ಅದು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿವೆ. 14 ಆಗ ಯಾಜಕನು
ಆ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ ಪಶುವಿನ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಶುದ್ಧಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೂ, ಬಲಗೈಯ
ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಬಲಗಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು. 15 ಆಗ
ಯಾಜಕನು ಆ ಒಂದು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತನ್ನ
ಎಡಗೈಯಲಿ್ಲ ಹೊಯು್ದಕೊಂಡು, 16 ತನ್ನ ಬಲಗೈಯ ಬೆರಳನು್ನ
ಅದರಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ, ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ಸಾರಿ ಬೆರಳಿನಿಂದ
ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು. 17 ಯಾಜಕನು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಉಳಿದ
ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ ಬಲಗಿವಿಯ
ತುದಿಗೂ, ಬಲಗೈಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಬಲಗಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬಟಿ್ಟಗೂ
ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ ಪಶುವಿನ ರಕ್ತವನು್ನ ಹಚಿ್ಚದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೇ
ಹಚ್ಚಬೇಕು. 18 ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಉಳಿದ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಶುದ್ಧಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಯು್ದಬಿಡಬೇಕು.
ಹೀಗೆ ಯಾಜಕನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವನ ದೋಷವನು್ನ
ಪರಿಹರಿಸುವನು.

19 ≪ಅದಲ್ಲದೆ ಯಾಜಕನು ಶುದ್ಧಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ
ಅಪವಿತ್ರತೆಯನು್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆ ಕುರಿಯನು್ನ
ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಅವನ ದೋಷವನು್ನ
ಪರಿಹರಿಸುವನು. ಆ ಮೇಲೆ ಯಾಜಕನು ಆ ಎರಡನೆಯ
ಟಗರುಮರಿಯನು್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ವಧಿಸಬೇಕು. 20

ಅವನು ಆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಮತು್ತ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಯಾಜಕನು
ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ದೋಷಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು
ಶುದ್ಧನಾಗುವನು.

21 ≪ಅವನು ಬಡವನಾಗಿದು್ದ ಅಷ್ಟನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಆಗದಿದ್ದರೆ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಟಗರುಮರಿಯನು್ನ
ತಂದು ದೋಷಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯಾಜಕನ
ಕೈಯಿಂದ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ನಿವಾಳಿಸಬೇಕು; ಮತು್ತ
ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಹತ್ತರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಣೆ್ಣ ಕಲಸಿದ
ಗೋದಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತರಬೇಕು. 22

ಅದಲ್ಲದೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳನಾ್ನಗಲಿ
ಅಥವಾ ಎರಡು ಪಾರಿವಾಳದ ಮರಿಗಳನಾ್ನಗಲಿ ತಂದು
ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಒಂದನು್ನ, ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ
ಮತೊ್ತಂದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 23 ಅವನು ತನ್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣಕಾ್ಕಗಿ
ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇವುಗಳನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ
ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತಂದು ಯಾಜಕನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು.
24 ಯಾಜಕನು ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯನು್ನ, ಒಂದು ಸೇರು
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ
ನಿವಾಳಿಸಬೇಕು. 25 ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯನು್ನ
ವಧಿಸಿದನಂತರ ಯಾಜಕನು ಅದರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೂ,
ಬಲಗೈಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಬಲಗಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬಟಿ್ಟಗೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು.
26 ಅನಂತರ ಯಾಜಕನು ಆ ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತನ್ನ
ಎಡಗೈಯಲಿ್ಲ ಹೊಯು್ದಕೊಂಡು, 27 ಅದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಬಲಗೈಯ
ಬೆರಳಿನಿಂದ ಏಳು ಸಾರಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು. 28 ಆಮೇಲೆ ಯಾಜಕನು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ
ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ ಬಲಗಿವಿಯ
ತುದಿಗೂ, ಬಲಗೈಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ, ಬಲಗಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬಟಿ್ಟಗೂ
ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ ಪಶುವಿನ ರಕ್ತವನು್ನ ಹಚಿ್ಚದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೇ
ಹಚ್ಚಬೇಕು. 29 ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನಿಗಾಗಿ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯಾಜಕನು
ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಉಳಿದ ಎಣೆ್ಣಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೊಯ್ಯಬೇಕು. 30 ತರುವಾಯ ಅವನು ತನ್ನ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಂದ
ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳನಾ್ನಗಲಿ 31 ಪಾರಿವಾಳದ ಮರಿಗಳನಾ್ನಗಲಿ
ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಒಂದನು್ನ ಮತು್ತ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಮತೊ್ತಂದನು್ನ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯದೊಂದಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಯಾಜಕನು ಶುದ್ಧ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನಿಗಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ ಮಾಡುವನು.

32 ≪ಶುದಿ್ಧಕರಣಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಗತಿಯಿಲ್ಲದ
ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇದೇ ನಿಯಮ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ, 34 ≪ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶವಾಗಿ ಕೊಡುವ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು ಬಂದ
ನಂತರ ಆ ದೇಶದ ಯಾವ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ನಾನು ಕುಷ್ಠದ
ಗುರುತನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವೆನೋ, 35 ಆ ಮನೆಯ ಒಡೆಯನು
ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕುಷ್ಠರೋಗದ
ಗುರುತು ಉಂಟಾದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ≫ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಬೇಕು. 36 ಯಾಜಕನು ತಾನು ಆ ರೋಗದ ಗುರುತನು್ನ
ನೋಡಲು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲು ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಬರಿದುಮಾಡಲು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬರಿದುಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ
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ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳೂ ಅಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಬರಿದುಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ
ಯಾಜಕನು ಆ ಮನೆಯನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.
37 ಅವನು ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ರೋಗದ ಗುರುತುಗಳನು್ನ
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಗುರುತುಗಳು ಹಸುರಾಗಿ ಅಥವಾ
ಕೆಂಪಾಗಿ ಇದು್ದ, ಗೋಡೆಯ ಮಟ್ಟಕಿ್ಕಂತ ಆಳವಾಗಿ ತೋರಿದರೆ, 38

ಯಾಜಕನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೂ
ಮುಚಿ್ಚಸಿಬಿಡಬೇಕು. 39 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾಜಕನು ಬಂದು
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಗುರುತು ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ
ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, 40 ಆ ಗುರುತುಗಳು ಇರುವ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ, ಊರಿನ ಹೊರಗೆ ಅಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಹಾಕಿಸಬೇಕು. 41 ಅದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಆ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ
ಒಳಗೋಡೆಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೆರೆದು, ಅದರ ಮಣ್ಣನು್ನ ಊರಿನ ಹೊರಗೆ
ಅಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಸಬೇಕು. 42 ಆಗ ಅವರು ಬೇರೆ
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತರಿಸಿ ಮೊದಲಿದ್ದ ಕಲು್ಲಗಳ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಸಿ, ಹೊಸ
ಮಣ್ಣನು್ನ ತರಿಸಿ ಆ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಗಿಲಾವು ಮಾಡಿಸಬೇಕು.

43 ≪ಅವನು ಆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗಿಸಿ, ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ
ಕೆರೆದು ಗಿಲಾವು ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ರೋಗದ ಗುರುತು ಪುನಃ
ಕಂಡುಬಂದರೆ ಯಾಜಕನು ಬಂದು ಅದನು್ನ ನೋಡಬೇಕು. 44 ಆ
ಗುರುತು ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು
ಪಾ್ರಣಹಾನಿಕರವಾದ ಕುಷ್ಠವೇ; ಆ ಮನೆ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. 45

ಅವನು ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿ, ಅದರ ಎಲಾ್ಲ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ,
ತೊಲೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮಣ್ಣನು್ನ ಊರಿನ ಹೊರಗೆ ಅಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಹಾಕಿಸಬೇಕು. 46 ಆ ಮನೆಯು ಮುಚಿ್ಚರುವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಯಾವನಾದರೂ ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋದರೆ ಅವನು ಆ ದಿನದ
ಸಾಯಂಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 47 ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿಕೊಂಡವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಅಲಿ್ಲ
ಊಟಮಾಡಿದವನೂ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

48 ≪ಆದರೆ ತಾನು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಗಿಲಾವು ಮಾಡಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ಯಾಜಕನು ಬಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಆ ರೋಗದ ಗುರುತು
ಕಾಣಿಸದೆಹೋದರೆ, ರೋಗಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಆ ಮನೆ
ಶುದ್ಧವಾಯಿತೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. 49 ಆ ಮನೆಯ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಣಕಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳನು್ನ, ದೇವದಾರಿನ
ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ, ರಕ್ತವಣರ್ವುಳ್ಳ ದಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ
ಬರಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 50 ಅವನು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯನು್ನ ಒರತೆ
ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಮಣಿ್ಣನ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ವಧಿಸಬೇಕು, 51 ಆ
ದೇವದಾರಿನ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ, ಹಿಸೊ್ಸೕಪಿನ ಬರಲನು್ನ, ರಕ್ತವಣರ್ವುಳ್ಳ
ದಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಸಜೀವವಾದ ಮತೊ್ತಂದು ಪಕ್ಷಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾನು ವಧಿಸಿದ ಪಕ್ಷಿಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲಯೂ ಹಾಗು
ಒರತೆಯ ನೀರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಅದಿ್ದ ಏಳು ಸಾರಿ ಆ ಮನೆಯ
ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಪೊ್ರೕಕ್ಷಿಸಬೇಕು. 52 ಹಾಗೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಯ ರಕ್ತ, ಸೆಲೇ
ನೀರು, ಸಜೀವಪಕ್ಷಿ, ದೇವದಾರಿನ ಕಟಿ್ಟಗೆ, ಹಿಸೊ್ಸೕಪು, ರಕ್ತವಣರ್ದ
ದಾರ ಇವುಗಳಿಂದ ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಅವನು ಶುದಿ್ಧಮಾಡುವನು. 53

ಅವನು ಆ ಜೀವವುಳ್ಳ ಪಕ್ಷಿಯನು್ನ ಊರ ಹೊರಕೆ್ಕ ಅಡವಿಯ ಕಡೆಗೆ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅವನು ಆ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರ
ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು.

54 ≪ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಕುಷ್ಠರೋಗದ ಗುರುತುಗಳು ಅಂದರೆ,
55 ಕೂದಲುಬೆಳೆಯದ ಗಾಯ, ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಥವಾ ಮನೆಯ
ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸುವ ಕುಷ್ಠ ರೋಗದ ಗುರುತು, 56 ಶರೀರದ
ಚಮರ್ದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಬಾವು, ಗುಳೆ್ಳ, ಹೊಳೆಯುವ ಕಲೆ
57 ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧ ಅಥವಾ ಅಶುದ್ಧದ ಭೇದವನು್ನ ತಿಳಿಸುವ
ನಿಯಮ ಇದೇ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಜನನೇಂದಿ್ರಯದ ಸಾ್ರವದಿಂದುಂಟಾಗುವ ಅಶುದ್ಧತೆ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಿ, 2 ≪ನೀವು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕಾದುದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ಒಬ್ಬನ

ಜನನೇಂದಿ್ರಯದಲಿ್ಲ ಮೇಹಸಾ್ರವವಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವನು
ಅಶುದ್ಧನಾಗುವನು. 3 ಆ ಸಾ್ರವವು ಹರಿಯುತಿ್ತದ್ದರು ಅಥವಾ
ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದರು ಆ ದೇಹಸಿ್ಥತಿಯಿಂದ ಅವನು ಅಶುದ್ಧನು. 4

ಅಂಥವನು ಮಲಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಸಿಗೆಯೂ ಮತು್ತ
ಕುಳಿತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸನವೂ ಅಶುದ್ಧವು. 5 ಅವನ
ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು
ಸಾ್ನನಮಾಡಬೇಕು; ಅವನು ಆ ದಿನದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 6 ಸಾ್ರವವುಳ್ಳವನು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು
ಸಾ್ನನಮಾಡಬೇಕು, ಅವನು ಆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 7 ಅವನ ಶರೀರವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾ್ನನಮಾಡಬೇಕು, ಅವನು ಆ

ಸಾಯಂಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 8 ಶುದ್ಧನಾಗಿರುವವನ
ಮೇಲೆ ಸಾ್ರವವುಳ್ಳವನು ಉಗುಳಿದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾ್ನನಮಾಡಬೇಕು; ಅವನು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 9 ಸಾ್ರವವುಳ್ಳವನು ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದ ತಡಿಯು
ಅಶುದ್ಧವು. 10 ಅವನ ಕೆಳಗಿದ್ದ ಯಾವ ವಸು್ತವನಾ್ನದರೂ
ಮುಟಿ್ಟದವನು ಸಾಯಂಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. ಅಂತಹ
ವಸು್ತವನು್ನ ಎತಿ್ತದವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು
ಸಾ್ನನಮಾಡಬೇಕು; ಅವನು ಸಾಯಂಕಾಲದ ವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 11 ಸಾ್ರವವುಳ್ಳವನು ಕೈಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಯಾವನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೂ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾ್ನನಮಾಡಬೇಕು, ಅವನು
ಸಾಯಂಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 12 ಸಾ್ರವವುಳ್ಳವನು
ಮುಟಿ್ಟದ ಮಣಿ್ಣನ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಡಬೇಕು. ಅವನು ಮರದ
ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅದನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು.

13 ≪ ≪ಸಾ್ರವವುಳ್ಳವನ ಸಾ್ರವವು ನಿಂತು ವಾಸಿಯಾದಾಗ,
ಅವನು ಶುದ್ಧಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಆ ದಿನದಿಂದ ಏಳು
ದಿನಗಳನು್ನ ಲೆಕ್ಕಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು,
ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ತನ್ನ ಶರೀರವನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು
ಶುದ್ಧನಾಗುವನು. 14 ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎರಡು
ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಪಾರಿವಾಳದ ಮರಿಗಳನಾ್ನಗಲಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಂದು ಯಾಜಕನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು. 15 ಯಾಜಕನು
ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದನು್ನ ಮತು್ತ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಯಾಜಕನು ಅವನ ಸಾ್ರವದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗಾಗಿ ದೋಷಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವನು.

16 ≪ ≪ಒಬ್ಬನಿಗೆ ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನವಾದರೆ ಅವನು ಸವಾರ್ಂಗ
ಸಾ್ನನಮಾಡಬೇಕು, ಅವನು ಆ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 17 ಯಾವ ಬಟೆ್ಟಯ ಮೇಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ
ತೊಗಲಿನ ಮೇಲಾಗಲಿ ವೀಯರ್ವು ಬಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ
ತೊಳೆಯಬೇಕು, ಅದು ಸಾಯಂಕಾಲದ ವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. 18 ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಿ್ತ್ರೕಸಂಗದಿಂದ
ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನವಾದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸಾ್ನನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು;
ಅವರು ಸಾಯಂಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧರಾಗಿರುವರು.

19 ≪ ≪ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ರಕ್ತಸಾ್ರವವಾದರೆ ಅವಳು ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಅವಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವರು ಆ ದಿನದ
ಸಾಯಂಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧರಾಗಿರುವರು. 20 ಅವಳು
ಮುಟಾ್ಟಗಿರುವಾಗ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದರು ಅಥವಾ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು ಅದು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. 21 ಅವಳ
ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು
ಸಾ್ನನಮಾಡಬೇಕು; ಅವನು ಸಾಯಂಕಾಲದ ವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 22 ಅವಳು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದಳೋ ಅದನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವರು ಅವರ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾ್ನನಮಾಡಬೇಕು; ಅವರು ಸಾಯಂಕಾಲದ ವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧರಾಗಿರುವರು. 23 ಅವಳು ಮಲಗಿದ್ದ ಹಾಸಿಗೆಯ
ಮೇಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಇದ್ದ
ಯಾವುದನಾ್ನದರೂ ಮುಟಿ್ಟದವನು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 24 ಪುರುಷನು ಒಂದು ವೇಳೆ
ಅಂಥವಳೊಡನೆ ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ, ಅವಳ ಋತುಸಾ್ರವ ಅವನಿಗೆ
ತಗುಲಿದರೆ, ಅವನು ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು.
ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅವನು ಯಾವ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡರೂ
ಅದು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು.

25 ≪ ≪ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಮುಟಿ್ಟನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ರಕ್ತಸಾ್ರವವಾದರೆ, ಇಲ್ಲವೆ ಮುಟಿ್ಟನ ಕಾಲಕಿ್ಕಂತ
ಹೆಚು್ಚ ದಿನಗಳು ರಕ್ತಸಾ್ರವವಾದರೆ ಅವಳು ತಿಂಗಳಿನ ಮುಟಿ್ಟನಿಂದ
ಹೇಗೆ ಅಶುದ್ಧಳೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಸಾ್ರವವಾಗುವ ದಿನಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಅಶುದ್ಧಳಾಗಿರುವಳು. 26 ಆ ಸಾ್ರವವಿರುವ ತನಕ ಅವಳು ಯಾವ
ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದರೂ ಅದು ಮುಟಿ್ಟನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿದ ಹಾಸಿಗೆಯಂತೆಯೇ ಅಶುದ್ಧವಾಗುವುದು. ಅವಳು
ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೂ ಅದು ಮುಟಿ್ಟನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ವಸು್ತವಿನಂತೆ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. 27 ಆ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನು ಅಶುದ್ಧನಾದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾ್ನನಮಾಡಬೇಕು; ಅವನು ಸಾಯಂಕಾಲದ ವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. 28 ಅವಳಿಗೆ ರಕ್ತಸಾ್ರವ ನಿಂತ ದಿನದಿಂದ
ಅವಳು ಏಳು ದಿನಗಳನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ತರುವಾಯ
ಶುದ್ಧಳಾಗುವಳು. 29 ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವಳು ಎರಡು
ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಪಾರಿವಾಳದ ಮರಿಗಳನಾ್ನಗಲಿ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು.
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30 ಯಾಜಕನು ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದನು್ನ ಮತು್ತ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ
ಯಾಜಕನು ಅವಳ ಸಾ್ರವದಿಂದುಂಟಾದ ಅಶುದ್ಧತೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರ
ಮಾಡುವನು.

31 ≪ ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅಶುದ್ಧತೆಗೆ ದೂರವಾಗಿರುವಂತೆ ನೀವು
ಅವರನು್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಅಪವಿತ್ರರಾಗಿದು್ದ
ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಗುಡಾರವನು್ನ ಹೊಲೆಮಾಡಿದರೆ
ನಾಶವಾಗುವರು.

32 ≪ ≪ಮೇಹಸಾ್ರವವುಳ್ಳವನು, ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನದಿಂದ
ಅಶುದ್ಧನಾದವನು, 33 ಮುಟಾ್ಟದ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, ಸಾ್ರವವುಂಟಾಗುವ ಸಿ್ತ್ರೕ
ಮತು್ತ ಪುರುಷರು, ಅಶುದ್ಧಳಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದವನು
ಇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇದೇ ನಿಯಮ≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದೋಷಪರಿಹಾರಕದ ಮಹಾದಿನ

ಆರೋನನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಬಂದು ನಾಶವಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ
ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ, 2 ≪ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಆರೋನನು

ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಾಗೆಲಾ್ಲ ತೆರೆಯನು್ನ ದಾಟಿ ಮಹಾಪವಿತ್ರವಾದ
ಸಾ್ಥನದೊಳಕೆ್ಕ ಮಂಜೂಷದ ಮೇಲಣ ಕೃಪಾಸನದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬರಬಾರದೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು. ನಾನು ಕೃಪಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಮೇಘದಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಅವನು ನಾಶವಾಗುವನು. 3

ಆರೋನನು ಮಹಾಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನದೊಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಮುಂದೆ
ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಅವನು ದೋಷಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಟಗರನು್ನ
ತರಬೇಕು. 4 ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾರಿನ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ತೊಟು್ಟಕೊಂಡು, ನಾರಿನ ಒಳಉಡುಪನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ನಾರಿನ
ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಮತು್ತ ತಲೆಗೆ ನಾರಿನ ಪೇಟವನು್ನ
ಸುತಿ್ತಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವು ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಗಳಾದುದರಿಂದ ಅವನು
ಅವುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ಸಾ್ನನಮಾಡಬೇಕು. 5

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಜನಸಮೂಹದಿಂದ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ
ಎರಡು ಹೋತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಟಗರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 6 ಆರೋನನು ತನಗಾಗಿಯೂ
ಮತು್ತ ತನ್ನ ಮನೆತನದವರಿಗಾಗಿಯೂ ದೋಷಪರಿಹಾರ
ಮಾಡಬೇಕು. 7 ಆ ಎರಡು ಹೋತಗಳನು್ನ ಅವನು ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 8

ಆಗ ಅವನು ಆ ಹೋತಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರವೆಂದು
ಮತೊ್ತಂದು ಅಜಾಜೇಲನಿಗೋಸ್ಕರವೆಂದು ಚೀಟುಗಳನು್ನ ಬರೆದು
ಹಾಕಬೇಕು. 9 ಯಾವ ಹೋತ ಯೆಹೋವನದೆಂದು
ಗೊತಾ್ತಗುವುದೋ ಅದನು್ನ ಆರೋನನು ದೋಷಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 10 ಯಾವ ಹೋತ
ಅಜಾಜೇಲನದೆಂದು ಗೊತಾ್ತಗುವುದೋ ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಜೀವವಾಗಿಯೇ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ದೋಷವನು್ನ
ಹೊರಿಸಿ ಅರಣ್ಯಕೆ್ಕ ಅಜಾಜೇಲನಿಗಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು.

11 ≪ಆರೋನನು ತನಗಾಗಿ ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞದ
ಹೋರಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ತನಗಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ತನ್ನ
ಮನೆತನದವರಿಗಾಗಿಯೂ ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. 12

ಅವನು ತನಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಿಯನು್ನ ವಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಿಂದ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ
ಧೂಪಾರತಿಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸಿ, ಪರಿಮಳಧೂಪದ್ರವ್ಯದ ಚೂಣರ್ದಲಿ್ಲ
ಎರಡು ಹಿಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ತೆರೆಯೊಳಗೆ ತರಬೇಕು.
13 ಅವನು ಆ ಧೂಪವನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಕೆಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಪಾ್ರಣನಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ಆ
ಧೂಪದ ಹೊಗೆಯು ಮೇಘದೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳ
ಮೇಲಣ ಕೃಪಾಸನವನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. 14 ಆಗ ಅವನು
ಆ ಹೋರಿಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೃಪಾಸನದ
ಪೂವರ್ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಚಿಮುಕಿಸಿ ಕೃಪಾಸನದ
ಎದುರಾಗಿಯೂ ಏಳು ಸಾರಿ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು.

15 ≪ತರುವಾಯ ಅವನು ಜನರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ
ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞದ ಹೋತವನು್ನ ವಧಿಸಿ, ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ
ತೆರೆಯೊಳಗೆ ತಂದು, ಹೋರಿಯ ರಕ್ತದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಇದರ
ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ಮಾಡಿ, ಕೃಪಾಸನದ ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ ಅದರ
ಎದುರಾಗಿಯೂ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು. 16 ಹೀಗೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ನಾನಾ
ವಿಧವಾದ ಅಶುದ್ಧತ್ವ, ಅಪರಾಧ, ದೊ್ರೕಹ ಇವುಗಳಿಂದ
ಮಹಾಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ದೋಷವನು್ನ ಆರೋನನು
ಪರಿಹರಿಸುವನು. ಅಶುದ್ಧರಾದ ಅವರ ನಡುವೆ ಇರುವ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವೂ ಅವನು ಹಾಗೆಯೇ
ದೋಷಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವನು. 17 ಅವನು ದೋಷಪರಿಹಾರ

ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಮಹಾ ಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ
ಬರುವ ತನಕ ಯಾರೂ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ
ಹೋಗಬಾರದು. ಹಾಗೆ ತನಗಾಗಿಯೂ, ತನ್ನ
ಮನೆತನದವರಿಗಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎಲಾ್ಲ
ಜನಸಮೂಹಕಾ್ಕಗಿಯೂ ದೋಷಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವನು. 18

ತರುವಾಯ ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದಕಾ್ಕಗಿ
ದೋಷಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಹೋರಿಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲಯೂ
ಹಾಗೂ ಆ ಹೋತದ ರಕ್ತದಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು. 19 ಅವನು ಆ
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏಳು ಸಾರಿ ಬೆರಳಿನಿಂದ
ಚಿಮುಕಿಸಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ಅದಕೆ್ಕ ಉಂಟಾದ ಅಶುದ್ಧತ್ವವನು್ನ
ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು.

20 ≪ಆರೋನನು ಮಹಾಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನ, ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರ,
ಯಜ್ಞವೇದಿ ಇವುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ಆ ಸಜೀವವಾದ ಹೋತವನು್ನ ತರಿಸಬೇಕು. 21 ಅವನು
ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕೈಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಎಲಾ್ಲ ಪಾಪಗಳನು್ನ, ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅರಿಕೆಮಾಡಿ ಆ ಹೋತದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ,
ಅದನು್ನ ಆ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ನೇಮಕವಾದವನ ಕೈಯಿಂದ ಅರಣ್ಯಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. 22 ಆ ಹೋತ ಅವರ ಎಲಾ್ಲ ಪಾಪಗಳನು್ನ ತನ್ನ
ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನಿಜರ್ನವಾದ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಂತೆ ಆ
ಮನುಷ್ಯನು ಅದನು್ನ ಅರಣ್ಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.

23 ≪ತರುವಾಯ ಆರೋನನು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದೊಳಗೆ
ಬಂದು ತಾನು ಮಹಾಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನದೊಳಗೆ ಹೋಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾರುಮಡಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಅಲೆ್ಲೕ ಇಡಬೇಕು. 24

ಅವನು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಪಾ್ರಕಾರದಲಿ್ಲ ಸಾ್ನನಮಾಡಿ, ತನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತನಗಾಗಿಯೂ
ಮತು್ತ ಜನಸಮೂಹಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿ, ತನಗಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಜನರಿಗಾಗಿಯೂ
ದೋಷಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. 25 ಅವನು ದೋಷಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞಪಶುಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು.

26 ≪ಅಜಾಜೇಲನಿಗೆ ಹೋತವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಂದವನು ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾ್ನನಮಾಡಿಯೇ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ಬರಬೇಕು. 27 ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳಾದ ಹೋರಿ ಮತು್ತ
ಹೋತಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಮಹಾಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ದೋಷಪರಿಹಾರ
ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತಂದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಶರೀರಗಳನು್ನ ಪಾಳೆಯದ
ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಚಮರ್, ಮಾಂಸ ಮತು್ತ
ಕಲ್ಮಷಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಿಸಬೇಕು. 28 ಅವುಗಳನು್ನ
ಸುಟ್ಟವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾ್ನನಮಾಡಿಯೇ
ಪಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಬರಬೇಕು.

ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ದಿನಾಚರಣೆ
29 ≪ಸ್ವದೇಶಸ್ಥರಾದ ನೀವೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ

ಅನ್ಯದೇಶದವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಉಪವಾಸಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ
ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಕುಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ
ನಿಯಮ. 30 ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಈ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು,
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ದೋಷಗಳು
ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವವು. 31 ಈ ದಿನ ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕಾದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವಾಗಿರಬೇಕು; ಇದರಲಿ್ಲ
ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು; ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತನಿಯಮ.

32 ≪ಆರೋನನ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಯಾವನಿಗೆ ಪಿತೃಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಮಹಾಯಾಜಕನ ಸೇವಾವೃತಿ್ತಯನು್ನ ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ
ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕವಾಗುವುದೋ ಅವನೇ ಈ ದೋಷಪರಿಹಾರ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಅವನೇ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ
ನಾರುಮಡಿಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 33 ಅವನು ದೇವಸಾ್ಥನ,
ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರ, ಯಜ್ಞವೇದಿ, ಯಾಜಕರು,
ಜನಸಮೂಹದವರು ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕು. 34 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎಲಾ್ಲ ದೋಷಗಳನು್ನ
ನಿವಾರಣೆಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಒಂದಾವತಿರ್
ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಿಮಗೆ
ಶಾಶ್ವತನಿಯಮ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆರೋನನು ಮಾಡಿದನು.
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ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ದೇವಜನರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆಜ್ಞೆ
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ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನು್ನ ದೇವಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲಯೇ ವಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 2

≪ನೀನು ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮತು್ತ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, 3 ಯೆಹೋವನು

ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಯಾವನಾದರೂ
ಹೋರಿಯನಾ್ನಗಲಿ, ಕುರಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಡನಾ್ನಗಲಿ
ಕೊಯು್ಯವಾಗ, 4 ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಆತನ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಾರದೆ, ಪಾಳೆಯದ ಒಳಗಾಗಲಿ
ಅಥವಾ ಹೊರಗಾಗಲಿ ವಧಿಸಿದರೆ ಅವನನು್ನ ಕೊಲೆಪಾತಕನೆಂದು
ನೀವು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. ಅವನು ರಕ್ತವನು್ನ
ಸುರಿಸಿದವನಾದುದರಿಂದ ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. 5

ಏಕೆಂದರೆ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನು್ನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ವಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು, ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞವಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
6 ಯಾಜಕನು ಅವುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ
ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದಿರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಎರಚಿ, ಅವುಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ಹೋಮಮಾಡಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡಬೇಕು. 7 ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಅಜದೇವತೆಗಳಿಗೆ [ಆಡುಗಳ ವಿಗ್ರಹ] ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಬಲಿಕೊಟು್ಟ
ದೇವದೊ್ರೕಹಿಗಳಾಗಬಾರದು. ಅವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವರ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಇದು ಶಾಶ್ವತನಿಯಮ.≫

ರಕ್ತವನು್ನ ಭುಜಿಸಲೇ ಬಾರದೆಂಬ ನಿಯಮ
8 ≪ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು,

≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಾ್ಲಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ನಡುವೆ
ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಅನ್ಯದೇಶದವರಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ ಯಾರದರು
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಥವಾ, 9 ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಪಶುವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಹಾಕಬೇಕು.

10 ≪ ≪ಇದಲ್ಲದೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಾ್ಲಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ
ನಡುವೆ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಅನ್ಯದೇಶದವರಲಾ್ಲಗಲಿ ಯಾವನಾದರೂ
ರಕ್ತಭೋಜನಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರವಾದ
ಕೋಪವನು್ನ ಮಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವೆನು. 11

ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿದೇಹಿಗೂ ರಕ್ತವೇ ಪಾ್ರಣಾಧಾರ. ಅಂತಹ ರಕ್ತವನು್ನ
ನೀವು ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಎರಚಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ರಕ್ತವು
ಪಾ್ರಣಾಧಾರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅದರಿಂದ ದೋಷಪರಿಹಾರ
ಆಗುತ್ತದಷೆ್ಟ. 12 ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ
ನಡುವೆ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಅನ್ಯದೇಶದವರಲಾ್ಲಗಲಿ ಯಾರೂ
ರಕ್ತಭೋಜನ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

13 ≪ ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಾ್ಲಗಲಿ ಅವರ ನಡುವೆ ವಾಸವಾಗಿರುವ
ಅನ್ಯದೇಶದವರಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ ಯಾವನಾದರೂ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿನ್ನತಕ್ಕ
ಮೃಗವನು್ನ ಇಲ್ಲವೆ ಪಕ್ಷಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದರೆ ಅವನು ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ
ಸುರಿಸಿ ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡಬೇಕು. 14 ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿದೇಹಿಗೂ
ರಕ್ತವೇ ಪಾ್ರಣಾಧಾರವು. ಆದಕಾರಣ ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ,
ಪ್ರತಿಪಾ್ರಣಿಗೂ ರಕ್ತವೇ ಪಾ್ರಣಾಧಾರವಾದುದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವ
ವಿಧವಾದ ಪಾ್ರಣಿಯ ರಕ್ತವನು್ನ ಉಣ್ಣಬಾರದು; ರಕ್ತಭೋಜನ
ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಬಹಿಷಾ್ಕರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

15 ≪ ≪ತಾನಾಗಿ ಸತು್ತಬಿದ್ದದ್ದನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಡುಮೃಗ
ಕೊಂದದ್ದನು್ನ ತಿಂದವನಾಗಲಿ ಸ್ವದೇಶದವನಾದರೂ ಇಲ್ಲವೇ
ಅನ್ಯದೇಶದವನಾದರೂ ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು
ಸಾ್ನನಮಾಡಬೇಕು; ಆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿದು್ದ
ಬಳಿಕ ಶುದ್ಧನಾಗುವನು. 16 ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅಥವಾ ಸಾ್ನನ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ತನ್ನ ಪಾಪದ
ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಧಮರ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಲೈಂಗಿಕ ನಿಯಮಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 2

≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು,
≪ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು. 3

ನೀವು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಆಚಾರಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಬಾರದು; ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬರಮಾಡುವ ಕಾನಾನ್
ದೇಶದ ಆಚರಣೆಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬಾರದು, ಅವರಲಿ್ಲರುವ
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ನೀವು ಒಳಗಾಗಬಾರದು. 4 ಯೆಹೋವನೆಂಬ
ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ನಿಣರ್ಯಗಳ
ಪ್ರಕಾರವೇ ನೀವು ನಡೆಯಬೇಕು, ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 5 ನನ್ನ ಆಜ್ಞಾನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವವರು ಆ ಆಜ್ಞಾನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ
ಬದುಕುವರು. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಅವುಗಳನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು;
ನಾನು ಯೆಹೋವನು.

6 ≪ ≪ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ರಕ್ತಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಸಿ್ತ್ರೕಯ
ಸಹವಾಸವನು್ನ ಮಾಡಬಾರದು, ನಾನು ಯೆಹೋವನು. 7

ತಾಯಿಯನು್ನ ಎಷು್ಟ ಮಾತ್ರವೂ ಸಂಗಮಿಸಬಾರದು, ಆಕೆ
ಹೆತ್ತವಳಲ್ಲವೇ; ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ ತಂದೆಗೆ ಮಾನಭಂಗವಾಗುವುದು. 8

ಮಲತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಸಂಗಮಿಸಬಾರದು; ಆಕೆ ತಂದೆಗೆ
ಹೆಂಡತಿಯಾದವಳಲ್ಲವೇ. 9 ತಂದೆಯ ಮಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ
ತಾಯಿಯ ಮಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಸಂಗಮಿಸಬಾರದು; ಅವರು ಒಡ
ಹುಟಿ್ಟದವರು ಇಲ್ಲವೇ ಪರಸಿ್ತ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರಾದರೂ ನಿಮಗೆ
ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರಲ್ಲವೇ. 10 ಮಗನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಗಳ
ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಗಮಿಸಬಾರದು; ಅವರು ನಿಮಗೆ
ಮಕ್ಕಳಂತಲ್ಲವೇ. 11 ತಂದೆಯ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದವಳ ಜೊತೆ ಸಂಗಮಿಸಬಾರದು; ಆಕೆ ಸಹೋದರಿ. 12

ತಂದೆಯ ಒಡಹುಟಿ್ಟದವಳ ಸಂಗ ಮಾಡಬಾರದು; ಆಕೆ ನಿಮಗೆ
ತಂದೆಯ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿ. 13 ತಾಯಿಯ ಒಡಹುಟಿ್ಟದವಳ ಜೊತೆ
ಸಂಗಮಿಸಬಾರದು; ಆಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿ. 14

ತಂದೆಯ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ಹೆಂಡತಿಯರ ಜೊತೆ ಸಂಗಮಿಸಬಾರದು.
ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲವೇ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಲ್ಲವೇ. 15 ಸೊಸೆಯ
ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬಾರದು; ಆಕೆ ಮಗನ ಹೆಂಡತಿಯಾದವಳಲ್ಲವೇ.
16 ಅತಿ್ತಗೆ ಮತು್ತ ನಾದಿನಿಯರನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಬಾರದು; ಅವರು
ಅಣ್ಣ ಅಥವಾ ತಮ್ಮಂದಿರ ಹೆಂಡತಿಯರಲ್ಲವೇ. 17 ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಆಕೆಯ ಮಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ
ಮೊಮ್ಮಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಸಂಗಮಿಸಬಾರದು; ಅವರು
ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗಳಾದುದರಿಂದ ಅದು ದುಷ್ಟ ಕಾಯರ್ವೇ. 18

ಹೆಂಡತಿಯು ಜೀವದಿಂದಿರುವಾಗಲೇ ಆಕೆಯ ಒಡಹುಟಿ್ಟದವಳನು್ನ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮನಸಾ್ತಪವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡಬಾರದು.

19 ≪ ≪ಮುಟಿ್ಟನಿಂದ ಅಶುದ್ಧಳಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ
ಸಂಗಮಿಸಬಾರದು. 20 ಪರಸಿ್ತ್ರೕ ಸಂಗಮದಿಂದ
ಅಶುದ್ಧರಾಗಬಾರದು.

21 ≪ ≪ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಯಾರನಾ್ನದರೂ ಮೋಲೆಕನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಹೆಸರನು್ನ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ
ಗುರಿಮಾಡಬಾರದು; ನಾನು ಯೆಹೋವನು.

22 ≪ ≪ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸುವಂತೆ ಪುರುಷನನು್ನ
ಸಂಗಮಿಸಬಾರದು; ಅದು ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ. 23

ಪಶುಸಂಗಮವನು್ನ ಮಾಡಿ ಅಶುದ್ಧರಾಗಬಾರದು. ಯಾವ ಸಿ್ತ್ರೕಯೂ
ಸಂಗಮಕಾ್ಕಗಿ ಪಶುವಿನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು; ಅದು ಸ್ವಭಾವಕೆ್ಕ
ವಿರುದ್ಧವಾದದು್ದ.

24 ≪ ≪ಈ ದುರಾಚಾರಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ನೀವು
ಅಶುದ್ಧರಾಗಬಾರದು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ ಮೊದಲು
ಹೊರಡಿಸಿದ ಜನಾಂಗಗಳವರು ಇಂಥ ದುರಾಚಾರಗಳಿಂದ
ಅಶುದ್ಧರಾದರು. 25 ಅವರ ದೇಶವು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋದುದರಿಂದ
ಅವರ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಆ ದೇಶವು ತನ್ನಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ ಜನರನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿತು. 26 ಆದುದರಿಂದ
ಸ್ವದೇಶದವರಾದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ
ವಾಸವಾಗಿರುವ ಅನ್ಯದೇಶದವರಲಿ್ಲಯೂ ಯಾರೂ ಈ
ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನಾ್ನದರೂ ನಡೆಸದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ
ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು. 27 ನಿಮಗಿಂತ
ಮುಂಚೆ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇದ್ದವರು ಇಂಥ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ದೇಶವು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಯಿತಲಾ್ಲ. 28 ಆ
ದೇಶವು ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದ
ಪ್ರಕಾರವೇ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಅಶುದ್ಧವಾದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
29 ಯಾವನಾದರೂ ಈ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನಾ್ನದರೂ
ಮಾಡಿದರೆ ಅವನನು್ನ ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. 30
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ಆದುದರಿಂದ ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಅಸಹ್ಯವಾದ
ಆಚರಣೆಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಶುದ್ಧಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನನ್ನ
ನಿಯಮಗಳನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು; ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಧಮರ್ ನಿಯಮಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 2

≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹದವರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು, ≪ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ

ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವೂ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು.
3 ≪ ≪ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಾಯಿತಂದೆಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು.

4 ≪ ≪ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು;
ದೇವರೆಂದು ಎರಕದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನಾನು
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು.

5 ≪ ≪ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 6 ನೀವು ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞದ ಮಾಂಸವನು್ನ ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮರುದಿನದಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ
ಊಟಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರನೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ ಏನಾದರೂ
ಉಳಿದರೆ ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 7 ಮೂರನೆಯ
ದಿನದ ತನಕ ಉಳಿದದು್ದ ಹೇಯವಾದುದರಿಂದ ಅದರಲಿ್ಲ ಏನಾದರೂ
ತಿಂದರೆ ಆ ಯಜ್ಞವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
8 ಅದರಲಿ್ಲ ಏನಾದರೂ ತಿಂದವನು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರ
ದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಹೊಲೆಮಾಡಿದವನಾದುದರಿಂದ ತನ್ನ ಪಾಪದ ಫಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕು; ಅವನನು್ನ ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು.

9 ≪ ≪ನೀವು ಪೈರುಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ಯವಾಗ ಹೊಲಗಳ
ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಇರುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಯ್ಯಬಾರದು ಮತು್ತ ಕೊಯಾ್ದಗ
ಹಕ್ಕಲಾಯಬಾರದು. 10 ದಾ್ರಕ್ಷೇಯ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಹಕ್ಕಲಾಯಬಾರದು; ಉದುರಿದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಬಡವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಪರದೇಶಿಗಳಿಗೂ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ನಾನು
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು.

11 ≪ ≪ಕದಿಯಬಾರದು,
≪ ≪ಮೋಸಮಾಡಬಾರದು,
≪ ≪ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಬಾರದು.
12 ≪ ≪ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಸುಳಾ್ಳಣೆಯಿಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ

ನಾಮವನು್ನ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಾರದು. ನಾನು
ಯೆಹೋವನು.

13 ≪ ≪ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಬಲಾತ್ಕರಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಅವನ
ಸೊತ್ತನು್ನ ಅಪಹರಿಸಬಾರದು. ಅವನ ಕೂಲಿಯನು್ನ ಮರುದಿನದ
ವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 14 ಕಿವುಡರನು್ನ
ದೂಷಿಸಬಾರದು; ಕುರುಡರು ನಡೆಯುವ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅವರ ಕಾಲು
ಎಡವುವಂತೆ ಕಲ್ಲನು್ನ ಇಡಬಾರದು; ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾನು ಯೆಹೋವನು.

15 ≪ ≪ವಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ ಅನಾ್ಯಯವಾದ
ತೀಪರ್ನು್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ಬಡವನ ಬಡತನವನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ
ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನ ಘನತೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡದೆ, ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ
ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.

16 ≪ ≪ಪರಿಚಯವುಳ್ಳವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು
ಚಾಡಿಹೇಳಬಾರದು. ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲೇಬೇಕು
ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿಯಬಾರದು. ನಾನು ಯೆಹೋವನು.

17 ≪ ≪ಸಹೋದರನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ದೆ್ವೕಷವನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನೆರೆಯವನ ದೋಷಕೆ್ಕ ನೀವು ಒಳಗಾಗದಂತೆ
ಅವನ ತಪ್ಪನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕು.

18 ≪ ≪ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಜನರಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಡಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ
ಮಾಡದೆ, ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಮತ್ಸರವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳದೆ, ನಿಮ್ಮ
ನೆರೆಯವರನು್ನ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಯೆಹೋವನು.

19 ≪ ≪ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು.
≪ ≪ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳನು್ನ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಪಶುಗಳೊಂದಿಗೆ

ಕೂಡಿಸಿ ತಳಿಪಡಿಯಬಾರದು;
≪ ≪ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಮಿಶ್ರಬೀಜಗಳನು್ನ ಬಿತ್ತಬಾರದು;
≪ ≪ನಾರು ಮತು್ತ ಉಣೆ್ಣ ಕೂಡಿರುವ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ

ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
20 ≪ ≪ಒಬ್ಬನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವ ದಾಸಿ

ಹಣಕೊಡುವುದರಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಉಚಿತವಾಗಿಯಾಗಲಿ
ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ಹೊಂದದೆ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವನಾದರೂ ಅವಳನು್ನ

ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ
ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಅವಳು ಸ್ವತಂತ್ರಳಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ
ಅವರಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಬಾರದು. 21 ಆ ಪುರುಷನು
ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಟಗರನು್ನ ತರಬೇಕು. 22 ಅವನ
ದೋಷಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಯಾಜಕನು ಆ ಟಗರನು್ನ
ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞವಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿ,
ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ
ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಗುವುದು.

23 ≪ ≪ನೀವು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೇರಿದಾಗ ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಯಾವ
ಜಾತಿಯ ಹಣಿ್ಣನ ಸಸಿಯನು್ನ ನೆಟ್ಟರೂ, ಅದರ ಫಲವನು್ನ ಮೂರು
ವರುಷದ ತನಕ ಅಶುದ್ಧವೆಂದೆಣಿಸಿ ತಿನ್ನದಿರಬೇಕು. 24 ನಾಲ್ಕನೆಯ
ವರುಷದಲಿ್ಲ ಅದರ ಎಲಾ್ಲ ಹಣು್ಣಗಳೂ ದೇವರದಾಗಿರಬೇಕು;
ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಕಾಣಿಕೆಯನಾ್ನಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 25 ಐದನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಅದರಿಂದ
ಉಂಟಾಗುವ ಆದಾಯವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವುದು; ಅದರ
ಫಲಗಳನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು.

26 ≪ ≪ರಕ್ತಸಹಿತವಾದ ಯಾವ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು.
≪ ≪ಯಂತ್ರಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಮಾಡಬಾರದು, ಶಕುನಗಳನು್ನ

ನೋಡಬಾರದು.
27 ≪ ≪ಚಂಡಿಕೆ ಬಿಡಬಾರದು ಹಾಗೂ ಗಡ್ಡವನು್ನ

ವಿಕಾರಗೊಳಿಸಬಾರದು.
28 ≪ ≪ಸತ್ತವರಿಗೋಸ್ಕರ ದುಃಖವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ

ದೇಹವನು್ನ ಗಾಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಹಚೆ್ಚೕ
ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನಾನು ಯೆಹೋವನು.

29 ≪ ≪ಮಗಳನು್ನ ವೇಶೆ್ಯಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಹಾಗೆ
ಮಾಡಿದರೆ ವೇಶಾ್ಯವಾಟಿಕೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ತುಂಬಿಹೋಗುವುದು.

30 ≪ ≪ನಾನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ ನೀವು
ಆಚರಿಸಬೇಕು; ನನ್ನ ದೇವಸಾ್ಥನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ಯೆಹೋವನು.

31 ≪ ≪ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರ ಮತು್ತ ಮಂತಾ್ರವಾದಿಗಳ
ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಬಾರದು; ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ
ಅಶುದ್ಧರಾಗಬಾರದು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು.

32 ≪ ≪ವಯೋ ವೃದ್ಧರ ಮುಂದೆ ಎದು್ದ ನಿಂತು ಅವರನು್ನ
ಸನಾ್ಮನಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು;
ನಾನು ಯೆಹೋವನು.

33 ≪ ≪ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಪರದೇಶದವರಿಗೆ
ಅನಾ್ಯಯವೇನೂ ಮಾಡಬಾರದು. 34 ಅವರು ನಿಮಗೆ
ಸ್ವದೇಶದವರಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕು; ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ನೀವೂ ಅನ್ಯರಾಗಿದಿ್ದರಲ್ಲವೇ.
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು.

35 ≪ ≪ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ, ತೂಕ, ಅಳತೆ ಮತು್ತ
ಪರಿಮಾಣಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ನಾ್ಯಯವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯಬಾರದು. 36

ತಕ್ಕಡಿ, ತೂಕದ ಕಲು್ಲ, ಕೊಳಗ ಮತು್ತ ಸೇರು ಇವುಗಳೆಲಾ್ಲ
ನಾ್ಯಯವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ
ಬರಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಾನೇ. 37

ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ
ನಡೆಯಬೇಕು. ನಾನು ಯೆಹೋವನು≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದೈವಾಜ್ಞೆಮೀರಿ ದುರಾಚಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 2

≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು,
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಾ್ಲಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ನಡುವೆ

ವಾಸವಾಗಿರುವ ಪರದೇಶದವರಲಾ್ಲಗಲಿ ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ
ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಯಾರನಾ್ನದರೂ ಮೋಲೆಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅವನಿಗೆ
ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು; ದೇಶದ ಜನರು ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 3 ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಯಾರನಾ್ನದರೂ
ಮೋಲೆಕನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ನನ್ನ ದೇವಸಾ್ಥನವನು್ನ ಅಶುದ್ಧಮಾಡಿ, ನನ್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಹೆಸರನು್ನ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರೆ, ನಾನು
ಅವನಿಗೆ ವಿಮುಖನಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವೆನು. 4

ಆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಯಾರನಾ್ನದರೂ ಮೋಲೆಕನಿಗೆ
ಕೊಟಾ್ಟಗ ಸ್ವದೇಶದವರು ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ
ಕೆಲಸವನು್ನ ನೋಡಿಯೂ ನೋಡದವರಂತಿದ್ದರೆ, 5 ಆಗ ನಾನು ಆ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ವಿಮುಖನಾಗಿ
ಅವನನು್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು
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ದೇವದೊ್ರೕಹಿಗಳಾಗಿ ಮೋಲೆಕನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವೆನು.

6 ≪ ≪ಯಾವನಾದರೂ ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರ ಅಥವಾ
ಬೇತಾಳಿಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು
ದೇವದೊ್ರೕಹಿಯಾದರೆ, ನಾನು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿಮುಖನಾಗಿ
ಅವನನು್ನ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವೆನು. 7 ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನವರಾಗಿ
ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. 8 ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ನಡೆಯಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಜನವಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡುವ ಯೆಹೋವನು.

9 ≪ ≪ತಂದೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯನಾ್ನಗಲಿ
ದೂಷಿಸುವವನಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ
ದೂಷಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅವನೇ
ಕಾರಣನು.

10 ≪ ≪ಯಾವನಾದರೂ ಪರನ ಪತಿ್ನಯೊಡನೆ ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ
ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. 11

ಯಾವನಾದರೂ ಮಲತಾಯಿಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ ಅವನು
ತಂದೆಗೇ ಮಾನಭಂಗಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು; ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ
ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು; ಆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅವರೇ ಕಾರಣರು. 12

ಯಾವನಾದರೂ ಸೊಸೆಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ
ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು; ಅವರು ಧಮರ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅವರೇ ಕಾರಣರು. 13

ಯಾವನಾದರೂ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸುವಂತೆ ಪುರುಷನನು್ನ
ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು; ಆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅವರೇ
ಕಾರಣರು. 14 ಯಾವನಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಹಾಗೂ ಅವಳ
ತಾಯಿಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ ಅದು
ಅತಿದುಷ್ಟಕಾಯರ್ವಾದುದರಿಂದ ಆ ಮೂರು ಜನರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಸುಡಿಸಿಬಿಡಬೇಕು; ಅಂತಹ ದುರಾಚಾರವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ
ಮಾತ್ರವೂ ನಡೆಯಬಾರದು. 15 ಯಾವನಾದರೂ ಪಶುಸಂಗ
ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು; ಆ ಪಶುವನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 16 ಯಾವ ಸಿ್ತ್ರೕಯಾದರೂ ಪಶುವಿನಿಂದ
ಸಂಗಮಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಮತು್ತ ಪಶುವನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕು; ಅವಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅದಕೂ್ಕ ಮರಣವೇ ನಿಯಮ;
ಆ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ತಾವೇ ಕಾರಣರು. 17 ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ
ಒಡಹುಟಿ್ಟದವಳನು್ನ ಅಂದರೆ ತಂದೆಯ ಮಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ
ತಾಯಿಯ ಮಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವಳ ಮಾನವನು್ನ
ಇವನೂ ಹಾಗು ಇವನ ಮಾನವನು್ನ ಅವಳೂ ನೋಡಿದರೆ ಅದು
ನಾಚಿಕೆಗೇಡಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಕುಲದವರ
ಎದುರಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ
ಮನುಷ್ಯನು ಒಡಹುಟಿ್ಟದವಳನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಪಾಪದ
ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. 18 ಯಾವನಾದರೂ ಮುಟಾ್ಟದ
ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ ಅವನು ಅವಳ ರಕ್ತಸಾ್ರವದ ಸಾ್ಥನವನು್ನ
ಬಯಲು ಪಡಿಸಿದವನು, ಅವಳು ಬಯಲುಪಡಿಸಿಕೊಂಡವಳು;
ಆದುದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. 19

ತಂದೆಯ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಒಡಹುಟಿ್ಟದವಳ ಸಂಗಮ
ಮಾಡಬಾರದು; ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದವನು ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಯನು್ನ
ಸಂಗಮಿಸಿದವನಾದುದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಪಾಪದ
ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. 20 ಯಾವನಾದರೂ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ
ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನನಾ್ನಗಲಿ ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ ಅವನು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮತು್ತ
ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನವರ ಮಾನವನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿದವನಾದುದರಿಂದ ಆ
ಸಿ್ತ್ರೕಪುರುಷರು ಆ ಪಾಪದ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು; ಅವರು
ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯುವರು. 21 ಯಾವನಾದರೂ ಅತಿ್ತಗೆ ಇಲ್ಲವೇ
ನಾದಿನಿಯರನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಶುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸ; ಅವನು
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ಮಾನವನೆ್ನೕ ಭಂಗಪಡಿಸಿದವನು; ಅವರಿಗೆ
ಸಂತಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

22 ≪ ≪ಈ ನನ್ನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ
ನಡೆಯಬೇಕು; ಹಾಗೆ ನಡೆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯಾವ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಬರಮಾಡಿ ಅದನು್ನ ನಿವಾಸಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೋ ಆ ದೇಶವು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ತ್ಯಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 23 ನಾನು ನಿಮಗಿಂತ ಮೊದಲು
ಹೊರಡಿಸಿದ ಜನಾಂಗದ ಆಚಾರಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬಾರದು;
ಅವರು ಈ ದುರಾಚಾರಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ
ಅಸಹ್ಯವಾದಾರು. 24 ನಿಮಗಾದರೂ, ನೀವು ಅವರ ದೇಶವನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ, ಹಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವಂಥ
ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶವಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವೆನು ಎಂದು
ನಾನು ಮಾತುಕೊಟೆ್ಟನಲ್ಲವೇ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇತರ
ಜನಾಂಗಗಳಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು.

25 ≪ ≪ನೀವು ಶುದ್ಧ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧ ಪಶುಗಳನು್ನ ಹಾಗು
ಪಕ್ಷಿಗಳನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವ ವಿವೇಚನೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಾನು
ಅಶುದ್ಧವೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿರುವ ಯಾವ ಪಶು, ಪಕ್ಷಿ ಹಾಗು
ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಸಹ್ಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 26

ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಮತು್ತ ನೀವು ನನ್ನ
ಜನರಾಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದೆ್ದೕನೆ;
ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನನಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರಬೇಕು.

27 ≪ ≪ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರೂ, ಬೇತಾಳಿಕರೂ ಅವರು
ಸಿ್ತ್ರೕಯರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪುರುಷರಾಗಲಿ ಅವರು ಮರಣಶಿಕ್ಷೆ
ಹೊಂದಬೇಕು. ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು, ಆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅವರೇ
ಕಾರಣರು≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದೇವರ ಘನತೆ ಗೌರವವನು್ನ ಉಳಿಸುವಂತೆ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ≪ನೀನು
ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು, ≪ಕುಲದಲಿ್ಲ ಸತ್ತವರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ

ಯಾಜಕನೂ ತನ್ನನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 2 ಆದರೂ
ಸಮೀಪ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ನಿಯಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 3

ಇದಲ್ಲದೆ ಕನಿ್ನಕೆಯಾಗಿರುವ ತಂಗಿ ಇನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಅವನ
ಆಶ್ರಯದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಅಪವಿತ್ರ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 4 ಅವನು ಕುಲದಲಿ್ಲ
ನಾಯಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು,
ಮಾಡಿದರೆ ಯಾಜಕಸೇವೆಗೆ ಅಯೋಗ್ಯನಾದಾನು. 5 ಅವರು
ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಗಡ್ಡವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ
ವಿಕಾರಗೊಳಿಸಬಾರದು; ದೇಹವನು್ನ ಗಾಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
6 ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರಬೇಕು; ತಾವು ಸೇವಿಸುವ ದೇವರ
ಹೆಸರನು್ನ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬಾರದು. ತಮ್ಮ ದೇವರ
ಆಹಾರವನು್ನ ಅಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಹೋಮದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಅವರು
ಸಮಪಿರ್ಸುವವರು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪವಿತ್ರರಾಗಿರಬೇಕು. 7

ಯಾಜಕರು ತಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾದವರು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ
ವೇಶಾ್ಯ ಸಿ್ತ್ರೕಯನಾ್ನಗಲಿ, ಮಾನವನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ
ಸಿ್ತ್ರೕಯನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ಗಂಡನಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವಳನಾ್ನಗಲಿ
ಹೆಂಡತಿಯನಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 8 ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ
ಆಹಾರವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವವರಾದ ಕಾರಣ ಅವರನು್ನ ದೇವರ
ಸೇವಕರೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನು
ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರೆಂದು ನೀವು
ಭಾವಿಸಬೇಕು. 9 ಯಾಜಕನ ಮಗಳು ವೇಶೆ್ಯ ಎಂಬ ನಿಂದೆಗೆ
ಒಳಗಾದರೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ನಿಂದೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದವಳಾದಳು,
ಅವಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.

10 ≪ ≪ಮಹಾಯಾಜಕನು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ
ಪ್ರಧಾನನು, ಯಾವನು ತೈಲಾಭಿಷೇಕಹೊಂದಿ, ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿ, ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬರುವನೋ ಅವನು ದುಃಖಸೂಚನೆಗಾಗಿ ತನ್ನ
ತಲೆಯ ಕೂದಲನು್ನ ಕೆದರಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 11 ಅವನು ಶವವಿರುವ ಯಾವ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ
ಹೋಗಬಾರದು. ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಮರಣದ ನಿಮಿತ್ತ ತನ್ನನು್ನ
ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 12 ಇದಕಾ್ಕಗಿ ಅವನು
ದೇವಸಾ್ಥನವನು್ನ ಬಿಡಲೇ ಬಾರದು; ಬಿಟು್ಟಹೋದರೆ ತಾನು
ಸೇವೆಮಾಡುವ ದೇವರ ಮಂದಿರದ ಗೌರವಕೆ್ಕ ಕುಂದು ಬರುವುದು.
ತನ್ನ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೊಯಿ್ಯಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತನಾಗಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ, ನಾನು ಯೆಹೋವನು.
13 ಅವನು ಕನಿ್ನಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 14 ಅವನು
ವಿಧವೆಯನಾ್ನಗಲಿ, ಗಂಡನಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವಳನಾ್ನಗಲಿ, ಮಾನವನು್ನ
ಭಂಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿ್ತ್ರೕಯನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ವೇಶಾ್ಯ ಸಿ್ತ್ರೕಯನಾ್ನಗಲಿ
ಹೆಂಡತಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸ್ವದೇಶದವರಲಿ್ಲಯ
ಕನಿ್ನಕೆಯನೆ್ನೕ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 15 ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವನ
ಸಂತತಿಯ ಸ್ವಜನರೊಳಗೆ ಅವನು ಅಪವಾದಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುವನು.
ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ಯೆಹೋವನು ನಾನು≫
≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅಂಗಹೀನರು ಯಾಜಕ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ನಡೆಸಬಾರದೆಂಬ
ನಿಯಮ

16 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 17 ≪ನೀನು
ಆರೋನನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು, ≪ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರ ಎಲಾ್ಲ
ತಲಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಯಾವ ಅಂಗವಿಕಲನೂ ದೇವರ
ಆಹಾರವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಬಾರದು;
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ಅಂಗವಿಕಲನು ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬಾರದು. 18

ಅವನು ಕುರುಡನಾಗಲಿ, ಕುಂಟನಾಗಲಿ, ವಿಕಾರ
ಮುಖವುಳ್ಳವನಾಗಲಿ, 19 ವಿಪರೀತ ಅವಯವಗಳುಳ್ಳವನಾಗಲಿ,
ಕೈಕಾಲು ಮುರಿದವನಾಗಲಿ, 20 ಗೂನು ಇಲವೇ ಕುಬ್ಜರಾಗಲಿ,
ಹೂಗಣ್ಣ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಗಣ್ಣನಾಗಲಿ, ಕಜಿ್ಜ, ತುರಿಗಳುಳ್ಳವನಾಗಲಿ,
21 ನಪುಂಸಕನಾಗಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಳಂಕವಿದ್ದವನಾಗಲಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಬರಬಾರದು. ಅಂಥವನು ದೇಹದಲಿ್ಲ ದೋಷವಿರುವುದರಿಂದ
ದೇವರ ಆಹಾರವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಲೇಬಾರದು. 22 ದೇವರಿಗೆ
ನೈವೇದ್ಯವಾದ ಆಹಾರದಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದನು್ನ ಮತು್ತ
ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾದುದನು್ನ ಅವನು ಊಟಮಾಡಬಹುದು. 23

ಅವನಿಗೆ ಕಳಂಕವಿರುವುದರಿಂದ ತೆರೆಯನು್ನ ದಾಟಿ ಒಳಗೆ
ಬರಬಾರದು; ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬರಬಾರದು; ನನ್ನ
ಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನಗಳ ಗೌರವಕೆ್ಕ ಅವನಿಂದ ಕುಂದು ಉಂಟಾಗಬಾರದು;
ಆ ಸಾ್ಥನಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ಯೆಹೋವನು
ನಾನು≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಮೋಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೂ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮತು್ತ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.

ಪರಿಶುದ್ಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಸಾಧಾರಣವೆಂದೆಣಿಸಿಬಾರದೆಂಬ
ಯೆಹೋವನ ನಿಯಮ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 2

≪ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ತಾವು
ಅಶುದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ನನಗೆ

ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಶುದ್ಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರದೆಂದು
ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು. ಅವರು ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದ ಘನತೆಗೆ
ಕುಂದನು್ನ ತರಬಾರದು; ನಾನು ಯೆಹೋವನು. 3 ಅವರಿಗೆ ನೀನು
ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು, ≪ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರಲಾ್ಲಗಲಿ ಯಾವನಾದರೂ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವಾಗ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲೆಂದು ಸಮಪಿರ್ಸುವ
ದ್ರವ್ಯಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಸಾನಿಧ್ಯಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು
ಹಾಕಬೇಕು; ನಾನು ಯೆಹೋವನು. 4 ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ
ಯಾವನಿಗಾದರೂ ಕುಷ್ಠರೋಗವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೇಹವಾಗಲಿ
ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಶುದ್ಧನಾಗುವ ತನಕ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾದ
ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಊಟಮಾಡಬಾರದು. ಹೆಣದ ಸಂಪಕರ್ದಿಂದ
ಅಶುದ್ಧವಾದುದನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನಾಗಲಿ, ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡವನಾಗಲಿ, 5 ಹರಿದಾಡುವ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟ
ಅಥವಾ ಅಶುದ್ಧನಾದ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನು
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು.

6 ≪ ≪ಅಶುದ್ಧವಾದುದನು್ನ ಮುಟು್ಟವ ಯಾಜಕನು ಆ ದಿನದ
ಸಾಯಂಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರುವನು. ಆದುದರಿಂದ
ಸಾ್ನನಮಾಡುವ ತನಕ ಅವನು ನೈವೇದ್ಯದ್ರವ್ಯವನು್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು. 7

ಹೊತು್ತಮುಣುಗಿದ ನಂತರ ಅವನು ಶುದ್ಧನಾಗಿ ನೈವೇದ್ಯದ್ರವ್ಯವನು್ನ
ಊಟಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಅವನ ಆಹಾರವೇ. 8 ಅವನು
ತಾನಾಗಿ ಸತು್ತಬಿದ್ದದ್ದನಾ್ನಗಲಿ, ಕಾಡುಮೃಗದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ
ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ತಿಂದು ತನ್ನನು್ನ ಅಪವಿತ್ರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು; ನಾನು
ಯೆಹೋವನು. 9 ಯಾಜಕರು ಈ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ನಡೆಯಬೇಕು. ಇವುಗಳನು್ನ ಮೀರಿ ನನ್ನ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ
ಅಪವಿತ್ರಪಡಿಸಿದರೆ ಆ ದೋಷದ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಸತಾ್ತರು.
ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ಯೆಹೋವನು ನಾನು.

10 ≪ ≪ಯಾಜಕನಲ್ಲದೆ ಇತರರು ನೈವೇದ್ಯದ ಪದಾಥರ್ವನು್ನ
ಊಟಮಾಡಬಾರದು. ಯಾಜಕನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಅತಿಥಿಯಾಗಲಿ
ಅಥವಾ ಕೂಲಿಯಾಳಾಗಲಿ ಅದನು್ನ ಊಟಮಾಡಬಾರದು. 11

ಆದರೆ ಯಾಜಕನು ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಗುಲಾಮರೂ ಮತು್ತ
ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಗುಲಾಮರು ಅದನು್ನ
ಊಟಮಾಡಬಹುದು. 12 ಯಾಜಕನ ಮಗಳು ಯಾಜಕನಲ್ಲದ
ಇತರರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವಳು ನೈವೇದ್ಯದ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ಊಟಮಾಡಬಾರದು. 13 ಯಾಜಕನ ಮಗಳು ವಿಧವೆಯಾಗಲಿ
ಅಥವಾ ಗಂಡನಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವಳಾಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ
ಬಾಲ್ಯದಲಿ್ಲ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಕನೆ್ಯಯಾಗಿಯೇ
ತಂದೆಯ ಮನೆಯನು್ನ ಸೇರಿ ತಂದೆಯ ಆಹಾರದಲಿ್ಲ
ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು. ಯಾಜಕರಲ್ಲದ ಇತರರು ಅದನು್ನ
ಊಟಮಾಡಲೇಬಾರದು. 14 ಯಾವನಾದರೂ ತಿಳಿಯದೆ
ನೈವೇದ್ಯವಾದದ್ದನು್ನ ಊಟಮಾಡಿದರೆ ಅದನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ
ಐದನೆಯ ಭಾಗವನು್ನ ಯಾಜಕನಿಗೆ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು. 15

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲೆಂದು ಇಟ್ಟ ನೈವೇದ್ಯದ
ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಯಾಜಕರು ಸಾಧಾರಣವೆಂದು ಎಣಿಸಬಾರದು. 16

ಹಾಗೆ ಎಣಿಸಿದರೆ ತಾವು ಆ ನೈವೇದ್ಯಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ

ಊಟಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಹೊಂದುವರು. ನನ್ನ
ಸೇವೆಗೆ ಅವರನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ಯೆಹೋವನು ನಾನು≫ ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಪಶುಗಳನೆ್ನೕ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ
17 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 18 ≪ನೀನು

ಆರೋನನಿಗೂ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಆಗಲಿ, ಅವರ ನಡುವೆ
ವಾಸಿಸುವ ಇತರರಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ ಯಾವನಾದರೂ ಹರಕೆಯಾಗಿ
ಅಥವಾ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಮಾಡುವಾಗ, 19 ಅದು ಸಮಪರ್ಕವಾಗುವಂತೆ ದನಗಳಿಂದಾಗಲಿ
ಅಥವಾ ಆಡು ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಗಂಡನೆ್ನೕ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 20 ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇರುವಂಥದ್ದನು್ನ ತರಬಾರದು;
ಅಂಥದು ಸಮಪರ್ಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 21 ಯಾವನಾದರೂ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಹರಕೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ
ದನವನು್ನ ಅಥವಾ ಹಿಂಡಿನ ಆಡು ಇಲ್ಲವೇ ಕುರಿಗಳನು್ನ ತಂದರೆ
ಅವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪರ್ಕವಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅದು
ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು; ಅದರಲಿ್ಲ ಯಾವ
ಕುಂದುಕೊರತೆಯೂ ಇರಬಾರದು. 22 ಕುರುಡಾದದು್ದ,
ಕುಂಟಾದದು್ದ, ಗಾಯವಾದದು್ದ, ಹುಣು್ಣಳ್ಳದು್ದ, ಕಜಿ್ಜ ತುರಿಯುಳ್ಳದು್ದ
ಇಂಥವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಲೇಬಾರದು,
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಮಾಡಲೇಬಾರದು. 23 ಹೋರಿಯ
ಇಲ್ಲವೆ ಕುರಿಯ ಅವಯವಗಳಲಿ್ಲ ಏನಾದರೂ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ
ಅದನು್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಹರಕೆಯಾಗಿ
ಒಪಿ್ಪಸಿದರೆ ಅದು ಸಮಪರ್ಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 24 ಬೀಜಹೊಡೆದ,
ಕುಟಿ್ಟದ, ಒಡೆದ ಮತು್ತ ಕೊಯ್ದ ಪಶುವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬಾರದು, ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ
ಮಾಡಲೇ ಬಾರದು. 25 ಅನ್ಯದೇಶದವನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ
ಅಂತಹ ಪಶುವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಬಾರದು;
ಅದು ಕುಂದುಳ್ಳದು್ದ, ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದುದಲ್ಲ; ಆದಕಾರಣ
ಸಮಪರ್ಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ≫ ≫ ಅಂದನು.

26 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 27

≪ಕರುವಾಗಲಿ, ಕುರಿಮರಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಡುಮರಿಯಾಗಲಿ
ಹುಟಿ್ಟದಾಗ ಅದು ಏಳು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇರಬೇಕು. ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಿಂದ ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಹೋಮವಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರೆ ಅದು ಅಂಗೀಕಾರವಾಗುವುದು. 28

ಹೆತ್ತ ಆಕಳನು್ನ, ಅದರ ಕರುವನು್ನ ಇಲ್ಲವೆ ಈದ ಆಡು, ಕುರಿಗಳನು್ನ,
ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳನು್ನ ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಧಿಸಬಾರದು.

29 ≪ನೀವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಗೆಯಾದ ರೀತಿಯಲೆ್ಲೕ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 30 ಅದೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ಊಟಮಾಡಬೇಕು; ಮರುದಿನದ ವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವನಾ್ನದರೂ
ಉಳಿಸಬಾರದು. ನಾನು ಯೆಹೋವನು.

31 ≪ಈ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು;
ನಾನು ಯೆಹೋವನು. 32 ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದ ಘನತೆಗೆ ಕುಂದು
ತರಬಾರದು; ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು
ಎಣಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು; ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ
ಯೆಹೋವನು. 33 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾಗುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬರಮಾಡಿದೆನಲಾ್ಲ; ನಾನು ಯೆಹೋವನು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಹಬ್ಬ ಉತ್ಸವಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 2

≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು,
≪ಯೆಹೋವನಿಂದ ನೇಮಕವಾದ ಹಬ್ಬಗಳ ದಿನಗಳು

ಇವೇ; ಈ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇವಾರಾಧನೆಗಾಗಿ ಜನರು
ಸಭೆಸೇರಿಬರಬೇಕೆಂದು ಸಾರಬೇಕು. ನಾನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಹಬ್ಬದ
ದಿನಗಳು ಇವೇ.

3 ≪ ≪ಆರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು;
ಏಳನೆಯ ದಿನ ಯಾವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಬಾರದು, ಅದು ಸಬ್ಬತ್
ದಿನವಾಗಿದೆ. ಅದರಲಿ್ಲ ದೇವಾರಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಭೆಸೇರಬೇಕು. ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ
ಎಲಾ್ಲ ವಾಸಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೀಸಲಾದ ವಿಶಾ್ರಂತಿದಿನವಾಗಿದೆ.

4 ≪ ≪ಯೆಹೋವನಿಂದ ನೇಮಕವಾದ ಹಬ್ಬದ ಕಾಲಗಳು
ಇವೇ; ಈ ಕಾಲಗಳಲಿ್ಲ ದೇವಾರಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಭೆಸೇರಬೇಕು.
ನೇಮಕವಾದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಇವುಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಬೇಕು.
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ಪಸ್ಕ ಮತು್ತ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬ
5 ≪ ≪ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದ

ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನೇಮಿಸಿದ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಬೇಕು. 6 ಅದೇ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ ಜಾತೆ್ರಯನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಅದು ಮೊದಲುಗೊಂಡು
ಏಳು ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಊಟಮಾಡಬೇಕು. 7 ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇವಾರಾಧನೆಗಾಗಿ
ಸಭೆಸೇರಬೇಕು; ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾವ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ
ನಡೆಸಬಾರದು. 8 ಏಳು ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಹೋಮವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ದೇವಾರಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಭೆಸೇರಬೇಕು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾವ
ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಮಾಡಬಾರದು≫ ≫ ಅಂದನು.

9 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 10 ≪ನೀನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು, ≪ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಸೇರಿದ ನಂತರ ಅಲಿ್ಲನ ಜವೆಗೋದಿಯ ಪೈರನು್ನ
ಕೊಯು್ಯವಾಗ, ಪ್ರಥಮಫಲದ ಸಿವುಡನು್ನ ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು
ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು. 11 ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗುವಂತೆ
ಯಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ
ನಿವಾಳಿಸಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವನು. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಮರು ದಿನದಲಿ್ಲಯೇ
ಅದನು್ನ ನಿವಾಳಿಸಬೇಕು. 12 ಆ ಸಿವುಡನು್ನ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ
ನಿವಾಳಿಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ವರುಷದ ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ
ಟಗರನು್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 13 ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ
ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆತ ಆರು ಸೇರು
ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಇದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು.
ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕಾದ ಪಾನದ್ರವ್ಯವು ಒಂದುವರೆ ಸೇರು
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ. 14 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ತಂದು
ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಆ ವರುಷದ ಬೆಳೆಯ ರೊಟಿ್ಟಯನಾ್ನಗಲಿ, ಸುಟ್ಟ
ತೆನೆಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಸಿತೆನೆಗಳನಾ್ನಗಲಿ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು.
ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ
ವಾಸಸಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದು ಶಾಶ್ವತನಿಯಮ.

ಸುಗಿ್ಗ ಹಬ್ಬ
15 ≪ ≪ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಮರುದಿನದಿಂದ ಆ ಪ್ರಥಮ ಸಿವುಡನು್ನ

ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ನಿವಾಳಿಸಿದ ದಿನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಏಳು ವಾರಗಳು ಮುಗಿಯುವಂತೆ ಐವತು್ತ ದಿನಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು.
16 ಏಳನೆಯ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಮರುದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಹೊಸಬೆಳೆಯ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 17 ನಿಮ್ಮ
ನಿವಾಸಗಳಿಂದ ತಂದ ಹಿಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಆರು ಸೇರು ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಎರಡು
ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವುಗಳನು್ನ ಹುಳಿಹಾಕಿದ
ಗೋದಿಯ ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಮಾಡಿ ಪ್ರಥಮಫಲವಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 18 ಆ ರೊಟಿ್ಟಗಳೊಡನೆ ಒಂದು ವರುಷದ
ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಏಳು ಕುರಿಗಳನು್ನ, ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವು ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯದೊಡನೆ
ಮತು್ತ ಪಾನದ್ರವ್ಯದೊಡನೆ ಅಗಿ್ನಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪರಿಮಳವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗುವವು.
19 ಅದಲ್ಲದೆ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ
ಮತು್ತ ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ವರುಷದ ಎರಡು
ಟಗರುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 20 ಯಾಜಕನು ಇವುಗಳನು್ನ,
ಪ್ರಥಮಫಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಎರಡು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ನಿವಾಳಿಸಬೇಕು. ಅವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಯಾಜಕನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. 21 ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇವಾರಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಭೆಸೇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ
ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಬೇಕು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾವ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ
ನಡೆಸಬಾರದು. ಇದು ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ನಿವಾಸಗಳಲಿ್ಲ ಶಾಶ್ವತನಿಯಮ.

22 ≪ ≪ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಪೈರನು್ನ ಕೊಯು್ಯವಾಗ ಹೊಲಗಳ
ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಯ್ಯಬಾರದು ಮತು್ತ
ಹಕ್ಕಲಾಯಬಾರದು. ಇವುಗಳನು್ನ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರವು ಹಾಗು
ಪರದೇಶದವರಿಗೋಸ್ಕರವು ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಹೊಸವಷರ್ದ ಹಬ್ಬ
23 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 24 ≪ನೀನು

ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು, ≪ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ವಿರಾಮವಿರಬೇಕು.
ಅದನು್ನ ತುತೂ್ತರಿಗಳ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಬೇಕು.
ದೇವಾರಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಭೆಸೇರಬೇಕು. 25 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾವ
ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ನಡೆಸಬಾರದು; ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮವನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕು≫ ≫ ಅಂದನು.

ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ದಿನ
26 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 27 ≪ಅದೇ

ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ದಿನ.
ಅದರಲಿ್ಲ ದೇವಾರಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಭೆಸೇರಬೇಕು; ನೀವು ಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಉಪವಾಸಮಾಡಬೇಕು ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಹೋಮವನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. 28 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾವ
ಉದೊ್ಯೕಗವನೂ್ನ ನಡೆಸಬಾರದು. ಅದು ದೋಷಪರಿಹಾರಕ
ದಿನವಾಗಿದೆ, ಅದರಲಿ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯುವುದು. 29 ಯಾವನಾದರೂ
ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಉಪವಾಸ ಮಾಡದೆಹೋದರೆ ಅವನನು್ನ ಕುಲದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. 30 ಯಾವನಾದರೂ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮಾಡಿದರೆ ಅವನನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಇರದಂತೆ
ನಾಶಮಾಡುವೆನು. 31 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾವ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ನಿವಾಸಗಳಲಿ್ಲ ಶಾಶ್ವತನಿಯಮ. 32 ಆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವು
ಸಂಪೂಣರ್ವಿರಾಮವುಳ್ಳ ದಿನವಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಉಪವಾಸದಿಂದಿರಬೇಕು. ಆ ತಿಂಗಳಿನ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ದಿನದ
ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಮರುದಿನದ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವರೆಗೆ
ನೀವು ಆ ವಿರಾಮದಿನವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬ
33 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 34 ≪ನೀನು

ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು, ≪ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಏಳು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ
ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ ಜಾತೆ್ರಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಆಚರಿಸಬೇಕು.
35 ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇವಾರಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಭೆಸೇರಬೇಕು;
ಯಾವ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ನಡೆಸಬಾರದು. 36 ಆ ಏಳು
ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ
ದೇವಾರಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಭೆಸೇರಬೇಕು, ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸಭೆಸೇರುವ ದಿನವಾದುದರಿಂದ ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾವ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಮಾಡಬಾರದು.

37 ≪ ≪ಯೆಹೋವನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳ
ಹೊರತಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ದಿನಗಳೇ ಯೆಹೋವನ ಹಬ್ಬದ
ದಿನಗಳು. ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇವಾರಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಭೆಸೇರುವಂತೆ ನೀವು
ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಆಯಾ ದಿನಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ, ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞ, ಪಾನದ್ರವ್ಯ
ಇವುಗಳನು್ನ ತಂದು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. 38 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕಾದ ಕಪ್ಪ,
ಕಾಣಿಕೆ, ಹರಕೆ ಇವುಗಳನು್ನ ನೀವು ಯೆಹೋವನು ನೇಮಿಸಿರುವ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಹಬ್ಬದ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

39 ≪ ≪ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು
ತೋಟ ಮತು್ತ ತೋಪುಗಳ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದ ನಂತರ
ಯೆಹೋವನು ನೇಮಿಸಿದ ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ ಜಾತೆ್ರಯನು್ನ ಏಳು
ದಿನಗಳ ವರೆಗೂ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ
ಮತು್ತ ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಯಾವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡದೆ
ಸಂಪೂಣರ್ ವಿರಾಮದಿಂದಿರಬೇಕು. 40 ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠವೃಕ್ಷದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ, ಖಜೂರ್ರ ಮರದ ಗರಿಗಳನು್ನ, ಎಲೆಗಳು
ದಟ್ಟವಾಗಿರುವ ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನೀರಿನ ಕಾಲಿವೆಗಳ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ನೀರವಂಜಿ ಚಿಗುರುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ
ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿರಬೇಕು. 41 ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ವರುಷದಲಿ್ಲಯೂ ಏಳು
ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು; ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಇದು ಶಾಶ್ವತನಿಯಮ; ಏಳನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 42 ಏಳು ದಿನಗಳು ನೀವು
ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕು, ಸ್ವದೇಶಸ್ಥರಾದ
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ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲಯೇ ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕು. 43

ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬರಮಾಡಿದಾಗ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವಂತೆ
ಮಾಡಿದೆನೆಂಬುದಾಗಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು≫ ≫
ಅಂದನು.

44 ಯೆಹೋವನಿಂದ ನೇಮಕವಾದ ಹಬ್ಬಗಳ ದಿನಗಳ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಮೋಶೆಯು ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು.

ದೇವಸಾ್ಥನದ ದೀಪಸ್ತಂಭ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ, 2

≪ದೇವಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲನ ದೀಪಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ
ಉರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಎಣೆ್ಣಮರದ

ಕಾಯಿಗಳನು್ನ ಕುಟಿ್ಟ ತೆಗೆದ ನಿಮರ್ಲವಾದ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ನಿನಗೆ
ತಂದುಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು. 3 ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದಣ ತೆರೆಯ
ಹೊರಗೆ, ಆ ದೀಪಗಳು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ವರೆಗೂ ಉರಿಯುತಿ್ತರುವಂತೆ
ಆರೋನನು ಅವುಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತನಿಯಮ. 4 ಅವನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹಣತೆಗಳನು್ನ ಆ ಚೊಕ್ಕಬಂಗಾರದ
ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟು್ಟ ನಿವರ್ಹಿಸಬೇಕು.

ಪವಿತ್ರವಾದ ರೊಟಿ್ಟ
5 ≪ಅದಲ್ಲದೆ ನೀನು ಗೋದಿಯ ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು

ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು; ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೊಟಿ್ಟಯು ಆರಾರು
ಸೇರಿನದಾಗಿರಬೇಕು [ಏಫಾದ ಹತ್ತರಲಿ್ಲ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ]. 6

ಅವುಗಳನು್ನ ಆರಾರು ರೊಟಿ್ಟಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಎರಡು ರಾಶಿಗಳಾಗಿ,
ಚೊಕ್ಕಬಂಗಾರದ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಇಡಬೇಕು. 7 ಒಂದೊಂದು ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಧೂಪವನು್ನ
ಇಡಬೇಕು. ಆ ರೊಟಿ್ಟಗಳ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆ
ಧೂಪವೇ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. 8 ಯಾಜಕನು
ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಂದು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಕ್ರಮಪಡಿಸಬೇಕು. ಶಾಶ್ವತವಾದ
ನಿಬಂಧನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೋಸ್ಕರ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 9 ಅವು ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ
ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾದ
ಅವುಗಳನು್ನ ದೇವಸಾ್ಥನದ ಪಾ್ರಕಾರದಲಿ್ಲಯೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ತವಾದ ಹೋಮದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ
ಸೇರಿದವುಗಳಾದುದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಜಕರಿಗೇ
ಸಲ್ಲಬೇಕು≫ ಅಂದನು.

ದೇವದೂಷಕನಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆ
10 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಸಿ್ತ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಐಗುಪ್ತ ಪುರುಷನಿಂದ

ಹುಟಿ್ಟದವನೊಬ್ಬನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲನಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಗಡ ಜಗಳವಾಡುತಾ್ತ
ಬಂದನು. 11 ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ದೂಷಿಸಿ ಆತನನು್ನ
ಶಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಮೋಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವನ ತಾಯಿಯು ದಾನ್ ಕುಲದ
ದಿಬಿ್ರೕಯ ಮಗಳಾದ ಶೆಲೋಮೀತ್ ಎಂಬುವವಳು. 12 ಅವನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ತೀಪರ್ನು್ನ ತಿಳುಕೊಳು್ಳವ ತನಕ
ಅವನನು್ನ ಕಾವಲಲಿ್ಲರಿಸಿದರು.

13 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 14

≪ದೂಷಿಸಿದ ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಒಯ್ಯಬೇಕು.
ಅವನ ದೂಷಣೆಯ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನಿ್ನಟ್ಟನಂತರ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ
ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 15 ಮತು್ತ ನೀನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ≪ತನ್ನ ದೇವರನು್ನ
ದೂಷಿಸಿದವನು ಆ ದೋಷದ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. 16

ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ನಿಂದಿಸಿದವನಿಗೆ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು;
ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.
ಅನ್ಯದೇಶಸ್ಥನೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವದೇಶಸ್ಥನೇ ಆಗಿರಲಿ
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ನಿಂದಿಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ
ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು.

17 ≪ ≪ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕೊಂದವನಿಗೆ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು.
18 ಪಶುವನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದವನಿಂದ ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ

ಈಡನು್ನ ಕೊಡಿಸಬೇಕು, ಪಾ್ರಣಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪಾ್ರಣಿಯನು್ನ
ಕೊಡಿಸಬೇಕು. 19 ಯಾವನಾದರೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ
ಅಂಗಹೀನಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಅವನಿಗೆ
ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 20 ಅವಯವವನು್ನ ಮುರಿದವನಿಗೆ
ಅವಯವವನು್ನ ಮುರಿಯುವುದೇ ಶಿಕ್ಷೆ. ಕಣಿ್ಣಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣನೂ್ನ,
ಹಲಿ್ಲಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಲ್ಲನೂ್ನ ತೆಗೆಸಬೇಕು. ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ
ಅಂಗಹೀನ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. 21

ಪಶುವನು್ನ ಕೊಂದವನು ಅದಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ಈಡು ಕೊಡಬೇಕು.
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕೊಂದವನಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. 22

ಅನ್ಯರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವದೇಶದವರಿಗಾಗಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ
ಒಂದೇ ನಿಯಮವಿರಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು≫ ≫ ಎಂಬುದೇ.

23 ಮೋಶೆ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿ
ಅವರು ದೂಷಿಸಿದವನಾದ ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟರು. ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಮಾಡಿದರು.

ಸಬ್ಬತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ವರುಷ

ಯೆಹೋವನು ಸೀನಾಯಿಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 ≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸು, ≪ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು

ಬಂದಾಗ ಆ ದೇಶವೂ ಯೆಹೋವನ ಗೌರವಾಥರ್ವಾಗಿ ಸಬ್ಬತ್
ಕಾಲವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 3 ಆರು ವರುಷಗಳು ನೀವು ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತ್ತಬಹುದು, ದಾ್ರಕ್ಷೇ ತೋಟದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ನಡೆಸಬಹುದು ಮತು್ತ ಹೊಲತೋಟಗಳ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. 4 ಆದರೆ ಏಳನೆಯ ವರುಷ ಯಾವ
ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಬಾರದ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಕಾಲವಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದ ಸಬ್ಬತ್ ಕಾಲವಾಗಿಯೂ
ಇರಬೇಕು. ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತ್ತಬಾರದು, ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟದ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಬಾರದು. 5 ಹೊಲದಲಿ್ಲ ತಾನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಪೈರನು್ನ
ನೀವು ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಟ್ಟ
ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳಲಿ್ಲ ಬಂದ ಹಣ್ಣನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು. ಆ
ವರುಷವೆಲಾ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಿರಬೇಕು. 6

ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸಬ್ಬತ್ ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ ತಾನಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದು್ದ ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸದಾಸಿಯರಿಗೂ, ಕೂಲಿಯವರಿಗೂ,
7 ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವವರಿಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳಿಗೂ
ಮತು್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಕಾಡುಮೃಗಗಳಿಗೂ ಆಹಾರವಾಗಬಹುದು.

ಜೂಬಿಲಿ ಎಂಬ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂವತ್ಸರ
8 ≪ ≪ಅದಲ್ಲದೆ ಏಳು ವರುಷಕೊ್ಕಂದರಂತೆ ಏಳು ಸಬ್ಬತ್

ವರುಷಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು. ಆ ಏಳು ಸಬ್ಬತ್ ಸಂವತ್ಸರಗಳ
ಕಾಲವು ಅಂದರೆ ನಲ್ವತೊ್ತಂಭತು್ತ ವರುಷಗಳು ಕಳೆಯಬೇಕು. 9

ಆಮೇಲೆ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕೊಂಬನು್ನ ಊದಿಸಬೇಕು. ಸಕಲ
ದೋಷಪರಿಹಾರಕವಾದ ಆ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಆ
ಕೊಂಬನು್ನ ಊದಿಸಬೇಕು. 10 ನೀವು ಐವತ್ತನೆಯ ವರುಷವನು್ನ
ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ವರುಷವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅದರಲಿ್ಲ ದೇಶದ
ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾರಬೇಕು.
ಅದು ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರವಾದುದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ
ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಸ್ವಜನರ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗಿ
ಇರಬಹುದು. 11 ಆ ಐವತ್ತನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೂಬಿಲಿ
ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತ್ತಬಾರದು, ತಾನಾಗಿ ಬೆಳೆದ
ಪೈರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಾರದು; ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಟ್ಟ
ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳದ ಹಣ್ಣನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು. 12 ಅದು
ಜೂಬಿಲಿ ವರುಷವಾದುದರಿಂದ ನೀವು ಅದನು್ನ ಮೀಸಲಾದದೆ್ದಂದು
ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಹೊಲದಲಿ್ಲ ತಾನಾಗಿ ಬೆಳೆದದ್ದನು್ನ
ಊಟಮಾಡಬೇಕು.

13 ≪ ≪ಜೂಬಿಲಿ ವರುಷದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಗಳು
ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ ಬರುವವು. 14 ನೀವು ಸಿ್ಥರಸೊತ್ತನು್ನ
ಸ್ವದೇಶದವರೊಡನೆ ಕ್ರಯ ಮತು್ತ ವಿಕ್ರಯ ಮಾಡುವಾಗ ಇದರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅನಾ್ಯಯಮಾಡಬಾರದು. 15 ಹಿಂದಿನ ಜೂಬಿಲಿ
ಸಂವತ್ಸರದಿಂದ ಎಷು್ಟ ವರುಷವಾಯಿತೆಂದು ಲೆಕಿ್ಕಸಿ,
ಸ್ವದೇಶದವನಿಂದ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಅದರಂತೆ
ಮಾರುವವನು ಎಷು್ಟ ವರುಷಗಳ ಬೆಳೆಯಾಯಿತೆಂದು ಲೆಕಿ್ಕಸಿ
ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. 16 ಮುಂದಣ ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದ ತನಕ
ಹೆಚು್ಚ ವರುಷಗಳಾದರೆ ಭೂಮಿಯ ಕ್ರಯವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಬೇಕು,
ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು
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ಮಾರುವುದು ಭೂಮಿಯನ್ನಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳೆಗಳನೆ್ನೕ
ಮಾರುತಾ್ತನಲಾ್ಲ. 17 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಅನಾ್ಯಯಮಾಡಬಾರದು; ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ
ಭಯಪಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು; ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು.

18 ≪ ≪ನನ್ನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ
ನಡೆಯಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಭರ್ಯವಾಗಿ
ವಾಸವಾಗಿರುವಿರಿ. 19 ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು ಫಲವತಾ್ತಗುವುದು,
ನೀವು ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿ ಊಟಮಾಡುವಿರಿ ಮತು್ತ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ನೀವು ನಿಭರ್ಯವಾಗಿ ವಾಸಮಾಡುವಿರಿ.

20 ≪ ≪ಏಳನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತವುದಕಾ್ಕಗಲಿ,
ಬೆಳೆದದ್ದನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲವಲಾ್ಲ; ಆ
ವರುಷದಲಿ್ಲ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು?≫ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುತಿ್ತೕರೋ 21

ಕೇಳಿರಿ, ಆರನೆಯ ವರುಷದ ಬೆಳೆ ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮೂರು
ವರುಷಗಳ ಬೆಳೆಯಷಾ್ಟಗುವುದು. 22 ನೀವು ಎಂಟನೆಯ
ವರುಷದಲಿ್ಲ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತ, ಅದರ ಬೆಳೆ ದೊರೆಯುವ ತನಕ
ಅಂದರೆ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವರುಷದ ವರೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಬೆಳೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವನಮಾಡುವಿರಿ.

ಸಿ್ಥರ ಆಸಿ್ತಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ
23 ≪ ≪ಭೂಮಿಯನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಾರಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ

ಆ ಭೂಮಿ ನನ್ನದು; ನೀವಾದರೋ ಪರದೇಶದವರು ಹಾಗೂ
ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡವರು. 24 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯ ಭೂಮಿ ನಿಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ ಬಂದರೆ ಅದನು್ನ
ಈಡುಕೊಟು್ಟ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅಧಿಕಾರವು ಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ಇರಬೇಕು.

25 ≪ ≪ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಬಡವನಾಗಿ ತನ್ನ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಏನಾದರೂ ಮಾರಿಕೊಂಡರೆ ಅವನ ಸಮೀಪವಾದ
ಬಂಧುವು ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 26 ಬಿಡಿಸುವ ಬಂಧುವು
ಇಲ್ಲದೆಹೋದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಮಾರಿದವನೇ ಸಿ್ಥತಿವಂತನಾಗಿ ಅದನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ಹಣವನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ, 27 ಆ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮಾರಿದಂದಿನಿಂದ ಕಳೆದ ವರುಷಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಉಳಿದ ಕ್ರಯವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ತನ್ನ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 28 ಅವನು ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದ
ತನಕ ಕೊಂಡುಕೊಂಡವನ ವಶದಲೆ್ಲೕ ಇರಬೇಕು. ಜೂಬಿಲಿ
ವರುಷದಲಿ್ಲ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು; ಆಗ ಆ ಭೂಮಿ ಪುನಃ
ಮಾರಿದವನ ವಶಕೆ್ಕ ಬರುವುದು.

29 ≪ ≪ಯಾವನಾದರೂ ಪೌಳಿ ಗೋಡೆಯುಳ್ಳ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ ಮನೆಯನು್ನ ಮಾರಿದರೆ ಅದನು್ನ ಮಾರಿದ ದಿನ
ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಒಂದು ವರುಷ ಪೂತಿರ್ಯಾಗುವುದರೊಳಗೆ
ಈಡುಕೊಟು್ಟ ಬಿಡಿಸಬಹುದು; ಪೂರಾ ಒಂದು ವರುಷದ ತನಕ
ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವು ಅವನಿಗಿರುವುದು. 30

ಪೌಳಿಗೋಡೆಯುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ ಆ ಮನೆ ಒಂದು
ವರುಷದೊಳಗಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದರೆ, ಅದು
ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮಾರಿದವನಿಗೆ ಮತು್ತ
ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದು. 31

ಪೌಳಿಗೋಡೆಯಿಲ್ಲದ ಊರುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಮನೆಗಳು ಬಯಲಿನ
ಹೊಲಗಳಂತೆ ಎಣಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು; ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವ
ಅಧಿಕಾರವಿದು್ದ, ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ ಅವು
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವವು. 32 ಆದರೆ ಲೇವಿಯರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿರುವ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲನ ಮನೆಗಳು ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವ
ಅಧಿಕಾರವು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದು. 33

ಲೇವಿಯರೊಳಗೆ ಯಾರೂ ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸದೆಹೋದರೆ, ಲೇವಿಯರ
ಸ್ವಂತವಾಗಿರುವ ಅಂತಹ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟ ಮನೆ ಜೂಬಿಲಿ
ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು. ಲೇವಿಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲನ
ಮನೆಗಳು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಅವರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಷೆ್ಡ. 34

ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಹುಲು್ಲಗಾವುಲನು್ನ
ಮಾರಲೇಬಾರದು. ಅವು ಅವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯ.

ಬಡವರ ವಿಮೋಚನೆ
35 ≪ ≪ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನು ಬಡತನದಿಂದ

ಗತಿಹೀನನಾದರೆ, ಅವನು ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನೀವು ಅವನನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇಳಿದುಕೊಂಡ ವಿದೇಶೀಯನೆಂದು ಅಥವಾ
ಪ್ರವಾಸಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸಹಾಯಮಾಡಬೇಕು. 36 ನೀವು
ಅವನಿಂದ ಬಡಿ್ಡಯನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಭವನಾ್ನಗಲಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು; ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬದುಕುವಂತೆ
ನೀವು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 37

ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಹಣವನು್ನ ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಡಿ್ಡಯನು್ನ
ಕೇಳಬಾರದು, ದವಸಕೊಟ್ಟರೆ ಲಾಭವನು್ನ ಕೇಳಬಾರದು. 38 ನಾನು
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು; ನಿಮಗೆ ದೇವರಾಗುವುದಕೂ್ಕ
ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರಮಾಡಿದವನು ನಾನೇ.

39 ≪ ≪ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನು ಬಡವನಾಗಿ ತನ್ನನೆ್ನೕ
ಮಾರಿಕೊಂಡರೆ ಅವನನು್ನ ಗುಲಾಮನಂತೆ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 40 ಅವನು ಕೂಲಿಯವನಂತೆಯೂ
ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರವಾಸಿಯಂತೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದು್ದ, ಜೂಬಿಲಿ
ಸಂವತ್ಸರದ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡಲಿ. 41 ಆಗ
ಅವನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು; ಅವನು
ಸ್ವಜನರ ಬಳಿಗೂ ಪಿತಾ್ರಜಿರ್ತ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಕೂ್ಕ ಹೋಗಬಹುದು. 42

ಅವರು ನನಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿದಾ್ದರೆ; ನಾನು ಅವರನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರಮಾಡಿದೆನು; ದಾಸರನು್ನ ಮಾರುವಂತೆ
ಅವರನು್ನ ಮಾರಬಾರದು. 43 ಅವರಿಂದ ಕಠಿಣವಾಗಿ
ಸೇವೆಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು; ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕು. 44

ನಿಮಗೆ ದಾಸದಾಸಿಯರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಅನ್ಯರನು್ನ
ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 45 ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರುವ
ವಿದೇಶಿಯರನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರಿಂದ
ಹುಟಿ್ಟದವರನೂ್ನ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು; ಅಂಥವರು ನಿಮಗೆ
ಸೊತಾ್ತಗಬಹುದು. 46 ನೀವು ಅಂಥವರನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ನಿಮ್ಮ ತರುವಾಯ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟು್ಟ
ಬಿಡಬಹುದು. ಅವರನು್ನ ಶಾಶ್ವತ ದಾಸರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರಾದ ನೀವಾದರೋ ಎಲ್ಲರೂ
ಸಹೋದರರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಕಠಿಣವಾಗಿ
ಸೇವೆಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

47 ≪ ≪ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಬಡವನಾಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮ
ನಡುವೆ ಮನೆಮಾಡಿಕೊಂಡ ಧನವಂತನಾದ ಅನ್ಯದೇಶದವನಿಗಾಗಲಿ
ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದವನಿಗಾಗಲಿ ತನ್ನನು್ನ ಮಾರಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ
ಅವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು. 48 ಅವನ ಬಂಧುಗಳಲಿ್ಲ
ಯಾರಾದರೂ ಈಡುಕೊಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಬಹುದು. 49 ಅವನ
ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದಿರಾಗಲಿ, ಇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ
ಸಮೀಪಬಂಧುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಈಡುಕೊಟು್ಟ ಅವನನು್ನ
ಬಿಡಿಸಬಹುದು. ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಹಣವು ದೊರೆತರೆ ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 50 ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಮಾರಿಕೊಂಡ ವರುಷ
ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಮುಂದಣ ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದ ತನಕ ದಣಿಯ
ಸಂಗಡ ವರುಷಗಳ ಲೆಕ್ಕವನು್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಲೆಕ್ಕದ ಮೇರೆಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕ್ರಯವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೂಲಿಯವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು.
51 ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರವು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಇನು್ನ ಅನೇಕ
ವರುಷಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ತನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯ
ಕ್ರಯವನೂ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 52 ಕೆಲವು ವರುಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದರೆ
ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗವನೂ್ನ ದಣಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ತನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 53

ಅವನು ವರುಷವರುಷಕೆ್ಕ ಗೊತು್ತಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಕೂಲಿಯವನಂತೆಯೇ ದಣಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರಬೇಕು. ಆ ದಣಿ
ಅವನಿಂದ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಸೇವೆಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿ
ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರದು. 54 ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ ಅವನೂ ಮತು್ತ
ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕು. 55 ಏಕೆಂದರೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ನನ್ನ ದಾಸರೇ; ನಾನು ಅವರನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರಮಾಡಿದೆನಲ್ಲವೇ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯನು್ನ ಮಾಡಬಾರದೆಂಬ ನಿಯಮ

≪ನೀವು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು; ಕೆತಿ್ತದ
ಪ್ರತಿಮೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಲು್ಲ ಕಂಬವನಾ್ನಗಲಿ
ನಿಲಿ್ಲಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು; ಅಡ್ಡಬೀಳುವುದಕಾ್ಕಗಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ

ಕೆತಿ್ತದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇಡಬಾರದು; ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು. 2 ನಾನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನಗಳನು್ನ ನೀವು ಆಚರಿಸಬೇಕು; ನನ್ನ ದೇವಸಾ್ಥನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ಯೆಹೋವನು.

ವಿಧೇಯತೆ ತರುವ ಆಶೀವಾರ್ದ
3 ≪ನೀವು ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ

ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ, 4 ನಾನು ಮುಂಗಾರು ಮತು್ತ ಹಿಂಗಾರು
ಮಳೆಗಳನು್ನ ಆಯಾ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ಬರಮಾಡುವೆನು; ನಿಮ್ಮ
ಹೊಲಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಡುವವು ಹಾಗು ತೋಟದ
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ಮರಗಳು ಹೇರಳವಾದ ಫಲಕೊಡುವವು. 5 ಕಣತುಳಿಸುವ
ಕೆಲಸವು ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಬೆಳೆಯ ಕಾಲದ ತನಕ ಮತು್ತ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ
ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವು ಬಿತ್ತನೆಯ ಕಾಲದ ವರೆಗೂ
ನಡೆಯುವವು, ನೀವು ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಸಮಾಡುವಿರಿ. 6 ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು; ಯಾರ ಭಯವೂ
ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ; ದುಷ್ಟಮೃಗಗಳನು್ನ ದೇಶದಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕುವೆನು; ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಶತು್ರಗಳ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 7 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಓಡಿಸುವಿರಿ ಮತು್ತ
ಅವರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸುವಿರಿ. 8 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಐದು ಜನರು
ನೂರು ಜನರನೂ್ನ ಮತು್ತ ನೂರು ಜನರು ಹತು್ತಸಾವಿರ ಜನರನೂ್ನ
ಓಡಿಸುವರು; ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹತರಾಗುವರು.
9 ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ ಬಹುಸಂತಾನವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು; ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು. 10 ನೀವು ಬಹುದಿವಸದಿಂದ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವ
ಹಳೆಯ ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಊಟಮಾಡುವಿರಿ; ಹೊಸದಕೆ್ಕ ಸ್ಥಳ
ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಹಳೆಯದನು್ನ ತೆಗೆಯುವಿರಿ. 11 ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ನಡುವೆ ವಾಸಮಾಡುವೆನು; ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 12 ನಿಮ್ಮ
ನಡುವೆ ತಿರುಗಾಡುತಾ್ತ ನಿಮಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು, ನೀವು ನನಗೆ
ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವಿರಿ. 13 ನೀವು ಐಗುಪ್ತ್ಯರಿಗೆ
ಗುಲಾಮರಾಗಿರಬಾರದೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅವರ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ಬರಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಾನೇ; ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕುಗಿ್ಗಸಿದ ನೊಗವನು್ನ ಮುರಿದು ನೀವು ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಂತು ನಡೆಯುವಂತೆ
ಮಾಡಿದವನು ನಾನು.

ಅವಿಧೇಯತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ
14 ≪ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ

ಅನುಸರಿಸದೆ, 15 ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಬೇಡವೆಂದು ನನ್ನ
ವಿಧಿಗಳನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ನನ್ನ
ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮೀರಿ ನಡೆದರೆ, 16 ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕ್ಷಯರೋಗ, ಚಳಿಜ್ವರ ಮುಂತಾದ
ಭಯಂಕರ ವಾ್ಯಧಿಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು;
ಇವುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ನೀವು ಕಂಗೆಟ್ಟವರಾಗಿಯೂ,
ಮನಗುಂದಿದವರಾಗಿಯೂ ಇರುವಿರಿ. ನೀವು ಬೀಜಬಿತಿ್ತದಾಗ ಅದರ
ಫಲವು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯದೆ ಹೋಗುವುದು; ಶತು್ರಗಳು ಬಂದು
ಅದನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವರು. 17 ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಉಗ್ರಕೋಪಗೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ ಮುಂದೆ
ಸೋತು ಹೋಗುವಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವರು;
ಯಾರೂ ಬೆನಟಿ್ಟ ಬರದಿದ್ದರುನೀವು ಹೆದರಿ ಓಡುವಿರಿ.

18 ≪ಇಷಾ್ಟದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ನಾ
ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಏಳರಷಾ್ಟಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. 19

ನಿಮ್ಮ ಗವರ್ಕೆ್ಕ ಕಾರಣವಾದ ಬಲವನು್ನ ಮುರಿಯುವೆನು. ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲಿರುವ ಆಕಾಶವನು್ನ ಕಬಿ್ಬಣದಂತೆಯೂ ಹಾಗು ನೀವು
ಸಾಗುವಳಿಮಾಡುವ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತಾಮ್ರದಂತೆಯೂ
ಮಾಡುವೆನು. 20 ನೀವು ದುಡಿದದೆ್ದಲಾ್ಲ ವ್ಯಥರ್ವಾಗುವುದು; ನಿಮ್ಮ
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ತೋಟಗಳ ಮರಗಳು ಫಲ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.

21 ≪ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದರೆ
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಇನೂ್ನ ಏಳರಷಾ್ಟಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಾಧಿಸುವೆನು. 22 ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾಡುಮೃಗಗಳನು್ನ
ಬರಮಾಡುವೆನು; ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು
ಹೋಗುವವು, ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವು, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ
ಜನರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವವು; ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗಳು ಪಾಳು ಬೀಳುತ್ತದೆ.

23 ≪ಇಷು್ಟ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿಂದಲೂ ನೀವು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ
ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆದರೆ, 24 ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಾನೇ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಏಳರಷಾ್ಟಗಿ ಬಾಧಿಸುವೆನು. 25 ಶತು್ರಗಳ ಕತಿ್ತಯ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವೆನು; ನೀವು ನನ್ನ
ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಕತಿ್ತಯು
ಪ್ರತಿದಂಡನೆಮಾಡುವುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಕೂಡಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಂಟುರೋಗ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡುವೆನು; ಹೀಗೆ ನೀವು ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೆ ಬೀಳುವಿರಿ. 26 ನಾನು
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಾಧಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟಾ್ಟಗ ಹತು್ತ ಜನರು ಹೆಂಗಸರು
ಒಂದೇ ಒಲೆಯಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟಸುಟು್ಟ, ಅದನು್ನ ತೂಕದ ಪ್ರಕಾರ
ಹಂಚಿಕೊಡುವರು; ನೀವು ಅದನು್ನ ಊಟಮಾಡಿದಾಗ
ತೃಪಿ್ತಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

27 ≪ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಇನೂ್ನ ನನ್ನ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆದರೆ, 28 ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡವನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಏಳರಷಾ್ಟಗಿ

ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. 29 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳ
ಮಾಂಸವನೆ್ನೕ ತಿನು್ನವಿರಿ. 30 ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಇಲ್ಲದಂತೆ
ಮಾಡುವೆನು; ನೀವು ಸೂಯರ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಇಟಿ್ಟರುವ ಕಂಬಗಳನು್ನ
ಕಡಿದುಹಾಕುವೆನು; ನಿಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣಗಳನು್ನ
ಬೀಸಾಡುವೆನು; ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಸಹ್ಯಪಡುವೆನು. 31

ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ದೇವಸಾ್ಥನಗಳನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವೆನು; ನೀವು ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳ
ಪರಿಮಳವನು್ನ ನಾನು ಮೂಸಿಯೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 32 ನಾನು
ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಹಾಳುಮಾಡುವೆನು; ಅದರಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳೂ ಅದನು್ನ ನೋಡಿ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು. 33 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅನ್ಯಜನಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿಸಿ,
ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಬೀಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು
ಹಾಳಾಗುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳು ನಾಶವಾಗುವವು. 34 ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಇರುವ ದಿನಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ದೇಶವು ಹಾಳುಬಿದು್ದ ತನಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಬ್ಬತ್ ಕಾಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವುದು; ಅದು ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ಸಬ್ಬತ್
ಕಾಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದು. 35 ನೀವು ಅದರಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದಾ್ದಗ ಅದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಸಬ್ಬತ್ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ದೊರೆಯದ
ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ, ಅದು ಹಾಳುಬಿದಿ್ದರುವ ಎಲಾ್ಲ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ
ಅವುಭವಿಸುವುದು.

36 ≪ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಾರು ಶತು್ರಗಳ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವರೋ
ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ನಾನು ಭೀತಿಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವೆನು.
ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಡಿದಾಡುವ ಉದುರೆಲೆಯ ಸಪ್ಪಳವೂ ಅವರಲಿ್ಲ
ದಿಗಿಲು ಹುಟಿ್ಟಸುವುದು. ಅವರು ಆ ಸಪ್ಪಳವನು್ನ ಕೇಳಿ ಕತಿ್ತಯ
ಎದುರಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವವರಂತೆ ಓಡಿಹೋಗುವರು. ಯಾರೂ
ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಬಾರದಿರುವಾಗಲೂ ಅವರು ಓಡಿಹೋಗಿ ಬೀಳುವರು. 37

ಯಾರೂ ಓಡಿಸದಿದ್ದರೂ ಕತಿ್ತಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡುವವರಂತೆ ಒಬ್ಬರ
ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಬೀಳುವರು; ಶತು್ರಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ
ತತ್ತರಿಸುವಿರಿ. 38 ಅನ್ಯಜನಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಕಾಣಿಸದೆ
ಹೋಗುವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ ದೇಶವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.
39 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ಅವರಂತೆಯೇ ಶತು್ರಗಳ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ಹೋಗುವರು.

40 ≪ಆದರೆ ಅವರು ತಾವೂ ಹಾಗು ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ನನಗೆ
ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡಿದವರೆಂದೂ ಅರಿಕೆಮಾಡಿದರೆ, ತಾವು
ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆದುದರಿಂದಲೇ 41 ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಶತು್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಯವರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತೆಂದೂ ಒಪಿ್ಪ, ತಮ್ಮ ಮೊಂಡತನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಗೆ ತಲೆ ಬಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾಪದಿಂದುಂಟಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಾದರೆ, 42 ನಾನು ಯಾಕೋಬ್ ಇಸಾಕ್ ಅಬ್ರಹಾಮ್
ಇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು
ನೆರವೇರಿಸುವೆನು; ಅವರ ಸ್ವದೇಶವನೂ್ನ ನಾನು ದಯೆಯಿಂದ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 43 ಅವರು ಬಿಟು್ಟಹೋದ ಸ್ವದೇಶವು
ನಿಜರ್ನವಾಗಿ ಬಿದಿ್ದರುವಾಗ ತನಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಸಬ್ಬತ್
ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆ
ಬೇಡವೆಂದು ಆತನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ತಾತಾ್ಸರ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣವೇ ತಮ್ಮ
ಪಾಪದ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು. 44 ಆದರೂ
ಅವರು ಶತು್ರಗಳ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವಾಗಲೂ ನಾನು ಅವರನು್ನ
ಬೇಡವೆನು್ನವುದಿಲ್ಲ, ತಾತಾ್ಸರಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ಮಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರನು್ನ ಇಲ್ಲದಂತೆ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ನಾನು ಅವರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲ್ಲವೇ. 45

ಅವರ ಪಿತೃಗಳ ಸಂಗಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹಿತವನು್ನ ಮಾಡುವೆನು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ದೇವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಪಿತೃಗಳನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರಮಾಡಿದೆನಲ್ಲವೇ.
ನಾನು ಯೆಹೋವನು≫ ಎಂಬುದೇ.

46 ಯೆಹೋವನು ಸೀನಾಯಿಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳೇ ಇವು.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತೀರಿಸಬೇಕಾದ ಹರಕೆಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ, 2

≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು,
≪ಯಾವನಾದರೂ ಮನುಷ್ಯರ ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಶೆಕೆಲ್ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು
ಅವನಿಂದ ಕೊಡಿಸಬೇಕಾದ ಈಡು ಹೀಗಿರಬೇಕು. 3 ಇಪ್ಪತು್ತ
ವರುಷದಿಂದ ಅರುವತು್ತ ವರುಷದ ವರೆಗಿನ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ
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ಪುರುಷನಿಗೋಸ್ಕರ, ದೇವಾಲಯದ ಶೆಕೆಲ್ ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಐವತು್ತ
ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 4 ಅದೇ ವಯಸಿ್ಸನ
ಸಿ್ತ್ರೕಗೋಸ್ಕರ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 5 ಐದು
ವರುಷದ ವಯಸಿ್ಸನಿಂದ ಇಪ್ಪತು್ತ ವರುಷದ ವಯಸಿ್ಸನ ವರೆಗೆ
ಪುರುಷನಿಗೋಸ್ಕರ ಇಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಮತು್ತ ಸಿ್ತ್ರೕಗೋಸ್ಕರ
ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 6 ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನ
ವಯಸು್ಸ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಐದು ವರುಷದ ವಯಸಿ್ಸನ
ಹುಡುಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಐದು ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ, ಹುಡುಗಿಗೋಸ್ಕರ
ಮೂರು ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 7 ಅರವತು್ತ ವರುಷಗಳ
ಪಾ್ರಯವನು್ನ ದಾಟಿದ ಪುರುಷನಿಗೋಸ್ಕರ ಹದಿನೈದು ಶೆಕೆಲ್
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಮತು್ತ ಸಿ್ತ್ರೕಗೋಸ್ಕರ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕು. 8 ಯಾವನಾದರೂ ಬಡವನಾಗಿ ನೇಮಕವಾದ
ಹಣವನು್ನ ಕೊಡಲಾರದೆ ಹೋದರೆ, ಅವನು ಹರಕೆಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದ
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಯಾಜಕನ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. ಯಾಜಕನು
ಹರಕೆಮಾಡಿದವನ ಸಿ್ಥತಿಗತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವನು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಣ
ಇಷೆ್ಟಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.

9 ≪ ≪ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬಹುದಾದ ಪಶುವನು್ನ
ಯಾವನಾದರೂ ಹರಕೆಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದಾ್ದದರೆ ಅದು ದೇವರ
ಸೊತಾ್ತಗಿರಬೇಕು. 10 ಅದನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದಕೆ್ಕ
ಬದಲಾಗಿ ಒಳೆ್ಳಯದನೂ್ನ ಇಲ್ಲವೇ ಒಳೆ್ಳಯದಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನೂ್ನ, ಒಂದಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೊಂದನೂ್ನ ಕೊಡಬಾರದು.
ಅವನು ಗೊತು್ತಮಾಡಿದ ಪಶುವಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೊಂದು
ಪಶುವನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಟಿ್ಟರುವ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ, ಮೊದಲನೆಯ ಪಶುವೂ
ಹಾಗೂ ಅದಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ಇಟ್ಟ ಪಶುವೂ ಎರಡೂ
ಯೆಹೋವನದಾಗಿರಬೇಕು. 11 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕಾದ
ಪಶುವು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನು್ನ ಯಾಜಕನ ಮುಂದೆ
ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 12 ಅದು ಒಳೆ್ಳಯದೋ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದೊ್ದೕ ಎಂದು
ಯಾಜಕನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬೆಲೆ ಇಷೆ್ಟಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು; ಯಾಜಕನು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ ಬೆಲೆಯೇ
ಅಂತಿಮವಾದದು್ದ ಸಿ್ಥರವಾಗಿರುವುದು. 13 ಹರಕೆಮಾಡಿದವನು
ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಕ್ರಯದೊಡನೆ ಐದನೆಯ
ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡಬೇಕು.

14 ≪ ≪ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೀಸಲಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರೆ, ಯಾಜಕನು ಅದು ಉತ್ತಮವಾದ
ಮನೆಯೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಬೆಲೆಯನು್ನ
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು; ಯಾಜಕನು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ ಬೆಲೆ
ಅಂತಿಮವಾಗಿರುವುದು. 15 ಹರಕೆಮಾಡಿದವನು ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಮಾಡಿದ
ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಕ್ರಯದೊಡನೆ
ಐದನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡಬೇಕು; ಆಗ ಆ ಮನೆ
ಅವನದಾಗುವುದು.

16 ≪ ≪ಯಾವನಾದರೂ ಪಿತಾ್ರಜಿರ್ತ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಭಾಗವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರೆ, ಅದರಲಿ್ಲ
ಇಷು್ಟ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತ್ತತಕ್ಕದು್ದ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ ಅದರ
ಬೆಲೆಯನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಹೊಮೆರ್ [ಎರಡು
ಕಂಡುಗ] ಜವೆಗೋದಿಯನು್ನ ಬಿತ್ತಬಹುದಾದ ಹೊಲವು ಐವತು್ತ
ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದು. 17 ಅವನು ಜೂಬಿಲಿ
ಸಂವತ್ಸರದಿಂದ ಆ ಹೊಲವನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರೆ ಈ ಕ್ರಯ
ಸಿ್ಥರವಾಗಿರುವುದು. 18 ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದ ತರುವಾಯ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ
ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹರಕೆಮಾಡಿದರೆ, ಮುಂದಣ ಜೂಬಿಲಿ
ಸಂವತ್ಸರಕೆ್ಕ ಕಳೆಯಬೇಕಾದ ವರುಷಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಯ ಮೇರೆಗೆ ಅದರ
ಬೆಲೆಯನು್ನ ಕಡಿಮೆಮಾಡಬೇಕು. 19 ಹರಕೆಮಾಡಿದವನು ಅದನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಅದರ ಕ್ರಯದೊಡನೆ ಐದನೆಯ
ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡಬೇಕು; ಆಗ ಆ ಹೊಲ
ಅವನದಾಗಿರುವುದು. 20 ತಾನು ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾರಿದರೆ ಮುಂದೆ ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ

ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 21 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಜೂಬಿಲಿ
ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ ಆ ಹೊಲವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ
ಹೊಲದಂತೆ ಆತನ ಸೊತಾ್ತಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು; ಅದು ಯಾಜಕರ
ವಶದಲಿ್ಲರಬೇಕು.

22 ≪ ≪ಯಾವನಾದರೂ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹೊಲವನು್ನ
ಅಂದರೆ ಪಿತಾ್ರಜಿರ್ತ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರದಿರುವ ಹೊಲವನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರೆ, 23 ಯಾಜಕನು
ಮುಂದಣ ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರದ ತನಕ ಇರುವ ವರುಷಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಅದರ ಬೆಲೆಯನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದವನು
ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಣವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾದದೆ್ದಂದು
ಭಾವಿಸಿ ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೊಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 24 ಜೂಬಿಲಿ
ಸಂವತ್ಸರದಲಿ್ಲ ಆ ಹೊಲವು ಮಾರಿದವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾರ
ಪಿತಾ್ರಜಿರ್ತ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿದೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಪುನಃ ಬರಬೇಕು. 25

ದೇವರ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನೇಮಕವಾದ ಎಲಾ್ಲ ತೂಕವು ದೇವಾಲಯದ
ಶೆಕೆಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಪ್ಪತು್ತ ಗೇರಾ ತೂಕವು ಒಂದು ಶೆಕೆಲಿಗೆ
ಸಮವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.

26 ≪ ≪ಶುದ್ಧ ಪಶುವಿನಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದು್ದ
ಯೆಹೋವನದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನು್ನ ಯಾರೂ ಹರಕೆಯಾಗಿ
ಕೊಡಬಾರದು; ಹೋರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಡು ಅಥವಾ
ಕುರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಯೆಹೋವನ ಸೊತೆ್ತೕ. 27

ಅಶುದ್ಧಪಶುವಿನಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲಮರಿ ಹುಟಿ್ಟದಾ್ದದರೆ
ಹರಕೆಮಾಡಿದವನು ನಿಣರ್ಯವಾದ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಐದನೆಯ
ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಟು್ಟ ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅವನು ಬಿಡಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅದನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ
ಮಾರಬೇಕು.

28 ≪ ≪ಯಾವನಾದರೂ ಮನುಷ್ಯನನಾ್ನಗಲಿ, ಪಶುವನಾ್ನಗಲಿ,
ಪಿತಾ್ರಜಿರ್ತ ಭೂಮಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದನಾ್ನಗಲಿ
ಕೇವಲ ಯೆಹೋವನದಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಹರಕೆಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅದನು್ನ
ಮಾರಲೂ ಬಾರದು, ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಬಾರದು. ಕೇವಲ
ಯೆಹೋವನದಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಸಮಪಿರ್ಸುವಂಥದೆಲಾ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. 29 ಕೇವಲ
ಯೆಹೋವನ ಸೊತಾ್ತಗುವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ ಮನುಷ್ಯ
ಜಾತಿಯಾದರೆ ಬಿಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗದು; ಅವನಿಗೆ ಮರಣವೇ
ಆಗಬೇಕು.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕಾದ ದಶಮಾಂಶ
30 ≪ ≪ಹೊಲದ ಬೆಳೆಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ತೋಟದ

ಹಣು್ಣಗಳಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದುಂಟಾದ ಎಲಾ್ಲ ಆದಾಯದಲಿ್ಲ
ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಪಾಲು ಯೆಹೋವನದಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾದದು್ದ. 31 ಯಾವನಾದರೂ ತಾನು
ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಪಾಲಿನಲಿ್ಲ ಏನಾದರೂ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟರೊಡನೆ ಐದನೆಯ ಒಂದು
ಭಾಗವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. 32 ದನಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಹಿಂಡಿನ
ಆಡು ಅಥವಾ ಕುರಿಗಳಾಗಲಿ ಕುರುಬನು ಲೆಕ್ಕಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ
ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತನೆಯದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರಬೇಕು.
33 ಆ ಪಶುವು ಒಳೆ್ಳೕದೋ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದೊ್ದೕ ಎಂದು
ನೋಡಬಾರದು; ಅದನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದು.
ಕೊಡಬೇಕಾದವನು ಅದನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾ್ದದರೆ ಅವನು
ಮೊದಲು ಲೆಕಿ್ಕಸಿದೂ್ದ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ಇಟ್ಟದೂ್ದ ಎರಡೂ
ಯೆಹೋವನದಾಗಿರಬೇಕು; ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

34 ಯೆಹೋವನು ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಇವೇ.
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ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ

ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗತಕ್ಕವರ ಸಂಖೆ್ಯ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ನೇಮಕ

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟ ಎರಡನೆಯ
ವರುಷದ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಸೀನಾಯಿ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದೊಳಗೆ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು, 2

≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದ ಗಂಡಸರನು್ನ ಗೋತ್ರದ
ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರನಾ್ನಗಿ
ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು. 3 ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರನು್ನ
ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವರುಷ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ
ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು ಸೈನ್ಯಸೈನ್ಯವಾಗಿ ನೀನೂ ಮತು್ತ ಆರೋನನೂ
ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬೇಕು. 4 ಈ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಆಯಾ ಕುಲದ
ಒಂದೊಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಸಹಾಯಕನಿರಬೇಕು
ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಕುಲಕಾ್ಕಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಜನರನು್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು
ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು. 5 ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಬೇಕಾದ ಪುರುಷರು
ಯಾರಾರೆಂದರೆ:
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 ವಂಶದವರಲಿ್ಲ: ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದಿಂದ

ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗನಾದ ಎಲೀಷಾಮಾ,
ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದಿಂದ ಪೆದಾಚೂರನ ಮಗನಾದ ಗಮಿ್ಲೕಯೇಲ್,
11 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದಿಂದ ಗಿದೊ್ಯೕನಿಯ ಮಗನಾದ

ಅಬೀದಾನ್,
12 ದಾನ್ ಕುಲದಿಂದ ಅಮಿ್ಮೕಷದೆ್ದೖಯ ಮಗನಾದ ಅಹೀಗೆಜೆರ್,
13 ಆಶೇರ್ ಕುಲದಿಂದ ಒಕಾ್ರನನ ಮಗನಾದ ಪಗೀಯೇಲ್,
14 ಗಾದ್ ಕುಲದಿಂದ ರೆಗೂವೇಲನ ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಯಸಾಫ್,
15 ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದಿಂದ ಏನಾನನ ಮಗನಾದ ಅಹೀರ.≫
16 ಇವರು ಸವರ್ಸಮೂಹದೊಳಗಿಂದ ಆಯು್ದಕೊಂಡು

ನೇಮಕವಾದವರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕುಲಗಳಿಗೆ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಕುಲಗಳ ಪ್ರಮುಖರು.

17 ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸೂಚಿತರಾದ ಈ ಪುರುಷರನು್ನ ಮೋಶೆಯು
ಮತು್ತ ಆರೋನನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. 18 ಅವರು ಎರಡನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಪುರುಷರನೂ್ನ
ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿದರು. ಇಪ್ಪತು್ತ ವರುಷ ಹಾಗೂ
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರೆಲ್ಲರೂ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಾಗಿ ಗೋತ್ರ
ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ವಂಶಾವಳಿಯನು್ನ
ಬರೆಯಿಸಿಕೊಂಡರು. 19 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಮೋಶೆ ಸೀನಾಯಿ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ
ಲೆಕ್ಕಮಾಡಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಜನಗಣತಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.

20 ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಾದ ರೂಬೇನನ
ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ
ವರುಷ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಾಗಿ ಹೆಸರೆಸರಾಗಿ
ಲೆಕ್ಕಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು. 21 ರೂಬೇನನ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಗಂಡಸರು - 46,500 ಮಂದಿ.

22 ಸಿಮೆಯೋನನ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು
ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವರುಷಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಾಗಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 23 ಸಿಮೆಯೋನನ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ ಎಣಿಕೆಯಾದ
ಗಂಡಸರು - 59,300 ಮಂದಿ.

24 ಗಾದ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು ಅಂದರೆ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವರುಷ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಾಗಿ ಹೆಸರೆಸರಾಗಿ
ಲೆಕ್ಕಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು. 25 ಗಾದ್ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರು -
45,650 ಮಂದಿ.

26 ಯೆಹೂದ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು
ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವರುಷ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ
ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಾಗಿ
ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 27 ಯೆಹೂದ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರು - 74,600 ಮಂದಿ.

28 ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು
ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವರುಷ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ
ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಾಗಿ
ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 29 ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರು - 54,400 ಮಂದಿ.

30 ಜೆಬುಲೂನ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು
ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವರುಷ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ
ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಾಗಿ
ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 31 ಜೆಬುಲೂನ್ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರು - 57,400 ಮಂದಿ.

32 ಯೋಸೇಫನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರೊಳಗೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ
ವರುಷ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಾಗಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 33 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಗಂಡಸರು - 40,500 ಮಂದಿ.

34 ಮನಸೆ್ಸ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು ಅಂದರೆ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವರುಷ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಾಗಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 35 ಮನಸೆ್ಸ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರು -
32,200 ಮಂದಿ.

36 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು
ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವರುಷ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ
ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಾಗಿ
ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 37 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರು - 35,400 ಮಂದಿ.

38 ದಾನ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು ಅಂದರೆ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವರುಷ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಾಗಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 39 ದಾನ್ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರು -
62,700 ಮಂದಿ.

40 ಆಶೇರ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು ಅಂದರೆ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವರಷ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಾಗಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 41 ಆಶೇರ್ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರು -
41,500 ಮಂದಿ.

42 ನಫಾ್ತಲಿ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಹೊರಡತಕ್ಕವರು ಅಂದರೆ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವರುಷ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಾಗಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 43 ನಫಾ್ತಲಿ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡಸರು -
53,400 ಮಂದಿ.

44 ಮೋಶೆ, ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಹನೆ್ನರಡು
ಕುಲಗಳ ನಾಯಕರು ಲೆಕ್ಕಮಾಡಿದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಜನರು ಇವರೇ.
45 ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವರುಷ
ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರಾಗಿದು್ದ ಸೈನಿಕರಾಗಿ
ಹೊರಡತಕ್ಕವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. 46 ಗಂಡಸರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ -
6,03,550 ಮಂದಿ.
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47 ಆದರೆ ಅವರೊಡನೆ ಲೇವಿ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. 48 ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 49 ≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಎಣಿಸುವಾಗ
ಲೇವಿ ಕುಲದವರನು್ನ ಎಣಿಸಬಾರದು. 50 ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳಿರುವ
ಗುಡಾರವನೂ್ನ ಅದರ ಸಾಮಾನು, ಉಪಕರಣ ಇವುಗಳನೂ್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಲೇವಿಯರನು್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಆ
ಗುಡಾರವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಸಾಮಾನುಗಳನೂ್ನ ಹೊರುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಇರಬೇಕು. ಅವರು ಅದರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಅದರ
ಸುತ್ತಲೂ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 51 ಗುಡಾರವು
ಹೊರಡುವಾಗ ಲೇವಿಯರೇ ಅದನು್ನ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು;
ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವಾಗ ಲೇವಿಯರೇ ಅದನು್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಇತರರು
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. 52

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಆಯಾ ಸೈನ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ದಂಡಿನ ಧ್ವಜದ ಹತಿ್ತರ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 53 ಆದರೆ ಲೇವಿಯರು
ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಸುತ್ತಲೂ
ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗಾದರೆ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಲೇವಿಯರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರವನು್ನ
ಕಾಯುವವರಾಗಿರಬೇಕು.≫ 54 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಮಾಡಿದರು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಗುಡಾರಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಳು್ಳವ ಕ್ರಮ

ಯೆಹೋವನು ಮಾತನಾಡಿ ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ
ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಗುರುತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಾಗಿ ಡೇರೆಗಳನು್ನ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದಂಡಿನ ಧ್ವಜದ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು
ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.≫

3 ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಸೂಯೋರ್ದಯವಾಗುವ ಕಡೆಗೆ ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ದಂಡಿಗೆ
ಸೇರಿದವರು ಸೈನ್ಯಸೈನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ದಂಡಿನ ಧ್ವಜದ ಹತಿ್ತರ
ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿಯು
ಅಮಿ್ಮೕನಾದಾಬನ ಮಗನಾದ ನಹಶೋನನು. 4 ಅವನ ಸೈನಿಕರ
ಸಂಖೆ್ಯ 74,600 ಮಂದಿ.

5 ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವವರು
ಇಸಾ್ಸಕಾರನ ಕುಲದವರು. ಚೂವಾರನ ಮಗನಾದ ನೆತನೇಲನು
ಇಸಾ್ಸಕಾರರ ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿ. 6 ಅವನ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 54,400
ಮಂದಿ.

7 ಇಸಾ್ಸಕಾರರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವವರು ಜೆಬುಲೂನ್
ಕುಲದವರು. ಹೇಲೋನನ ಮಗನಾದ ಎಲೀಯಾಬನು
ಜೆಬುಲೂನ್ಯರ ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿ. 8 ಅವನ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 57,400
ಮಂದಿ.

9 ಹೀಗೆ ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದವರ ಸೈನಿಕರ ಒಟು್ಟ
ಸಂಖೆ್ಯ 1,86,400 ಮಂದಿ. ಇವರು ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಹೊರಡಬೇಕು.

10 ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಸೈನ್ಯ
ಸೈನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶೆದೇಯೂರನ
ಮಗನಾದ ಎಲೀಚೂರನು ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿ. 11

ಅವನ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 46,500 ಮಂದಿ.
12 ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವವರು

ಸಿಮೆಯೋನ್ ಕುಲದವರು. ಚೂರೀಷದೆ್ದೖಯನ ಮಗನಾದ
ಶೆಲುಮೀಯೇಲನು ಸಿಮೆಯೋನ್ ಕುಲದ ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿ. 13 ಅವನ
ಸೈನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 59,300 ಮಂದಿ.

14 ತರುವಾಯ ಗಾದ್ಯರ ಕುಲದವರು. ರೆಗೂವೇಲನ ಮಗನಾದ
ಎಲಾ್ಯಸಾಫನು ಗಾದ್ ಕುಲದ ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿ. 15 ಅವನ ಸೈನಿಕರ
ಸಂಖೆ್ಯ 45,650 ಮಂದಿ.

16 ಹೀಗೆ ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸೈನಿಕರ ಒಟು್ಟ
ಸಂಖೆ್ಯ 1,51,450 ಮಂದಿ. ಇವರು ಎರಡನೆಯ ದಂಡಾಗಿ
ಹೊರಡಬೇಕು.

17 ಅನಂತರ ಸೈನ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರವು
ಲೇವಿಯರ ಪಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು. ಅವರು
ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರಕಾರವೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧ್ವಜಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಗೊತಾ್ತದ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಹೊರಡಬೇಕು.

18 ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದವರು
ಸೈನ್ಯಸೈನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗನಾದ ಎಲೀಷಾಮಾನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದ
ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿ. 19 ಅವನ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 40,500 ಮಂದಿ.

20 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪೆದಾಚೂರನ ಮಗನಾದ

ಗಮಿ್ಲೕಯೇಲ್ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿ. 21 ಅವನ ಸೈನಿಕರ
ಸಂಖೆ್ಯ 32,200 ಮಂದಿ.

22 ತರುವಾಯ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ ಕುಲದವರು. ಗಿದೊ್ಯೕನಿಯ
ಮಗನಾದ ಅಬೀದಾನ್ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ ಕುಲದ ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿ. 23

ಅವನ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 35,400 ಮಂದಿ.
24 ಹೀಗೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸೈನಿಕರ ಒಟು್ಟ

ಸಂಖೆ್ಯ 1,08,100 ಮಂದಿ. ಇವರು ಮೂರನೆಯ ದಂಡಾಗಿ
ಹೊರಡಬೇಕು.

25 ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ದಾನ್ ಕುಲದ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದವರು
ಸೈನ್ಯಸೈನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಮಿ್ಮಷದೆ್ದೖಯ
ಮಗನಾದ ಅಹೀಗೆಜೆರ್ ದಾನ್ ಕುಲದ ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿ. 26 ಅವನ
ಸೈನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 62,700 ಮಂದಿ.

27 ದಾನ್ ಕುಲದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರು ತಮ್ಮ
ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಕಾ್ರನನ ಮಗನಾದ
ಪಗೀಯೇಲನು ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರ ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿ. 28 ಅವನ
ಸೈನಿಕರ ಸಂಖೆ್ಯ 41,500 ಮಂದಿ.

29 ತರುವಾಯ ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರು, ಏನಾನನ ಮಗನಾದ
ಅಹೀರನು ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದ ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿ. 30 ಅವನ ಸೈನಿಕರ
ಸಂಖೆ್ಯ 53,400 ಮಂದಿ.

31 ಹೀಗೆ ದಾನ್ ಕುಲದ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸೈನಿಕರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ
1,57,600 ಮಂದಿ. ಇವರು ಕಡೆಯ ದಂಡಾಗಿ ಹೊರಡಬೇಕು.

32 ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಗೋತ್ರಗಳ
ಪ್ರಕಾರ ದಂಡುಗಳಲಿ್ಲ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ
6,03,550 ಮಂದಿ. 33 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ
ಲೇವಿಯರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಂಗಡ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಿಲ್ಲ.

34 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ದಂಡು ದಂಡಾಗಿ ಡೇರೆಗಳನು್ನ
ಹಾಕಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ
ಹೊರಡುತಿ್ತದ್ದರು.

ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳ ವಿವರಣೆ

ಯೆಹೋವನು ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಲದಲಿ್ಲದ್ದ ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ
ವಂಶದವರು. 2 ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು:

ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಾದ ನಾದಾಬ್, ಅಬೀಹೂ, ಎಲಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ
ಈತಾಮಾರ್ ಎಂಬುವವರೇ.

3 ಇವರು ಯಾಜಕ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ನಡೆಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಅಭಿಷೇಕಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತರಾದ ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳು. 4

ಆದರೆ ನಾದಾಬ್ ಮತು್ತ ಅಬೀಹೂ ಎಂಬುವವರು ಸೀನಾಯಿ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸದೇ ಇದ್ದ ಬೇರೆ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಧೂಪವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲೆ್ಲೕ
ಸತು್ತ ಹೋದರು. ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಎಲಾ್ಲಜಾರ್
ಮತು್ತ ಈತಾಮಾರ್ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಆರೋನನ
ಕೈಕೆಳಗೆ ಯಾಜಕಧಮರ್ವನು್ನ ನಡೆಸಿದರು.

ಯಾಜಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಲೇವಿಯರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ
5 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 6 ≪ನೀನು

ಲೇವಿಯ ಕುಲದವರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರು ದೇವರ
ಸೇವಕಾಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ ಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನ ಕೈಕೆಳಗಿರುವಂತೆ
ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸು.

7 ≪ಅವರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದು್ದ,
ಆರೋನನಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರಿಗೂಸ್ಕರವೂ
ದೇವಸಾ್ಥನದ ಸೇವಾಕಾಯರ್ವನು್ನ ನಡಿಸಬೇಕು. 8 ಅವರು
ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ ಕಾಯಬೇಕು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವಸಾ್ಥನದ ಸೇವಕಾಯರ್ವನು್ನ
ನಡೆಸಬೇಕು.

9 ≪ನೀನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಆರೋನನಿಗೆ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಇವರೇ. 10 ಯಾಜಕ
ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ನಡೆಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆರೋನನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಇತರರು ಆ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಕೈಹಾಕಿದರೆ
ಅವರಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಜೇಷ್ಠ ಪುತ್ರರ ಸಾ್ಥನಮಾನ
11 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ ಅವನಿಗೆ

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 12 ≪ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲಾದ
ಗಂಡಸರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಲೇವಿಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು
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ತಿಳಿದುಕೋ. ಆದುದರಿಂದ ಲೇವಿಯರು ನನ್ನ ಸೊತು್ತ. 13

ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲಾದವರು ನನ್ನ ಸೊತು್ತ. ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಚೊಚ್ಚಲಾದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾನು ಸಂಹಾರಮಾಡಿದಾಗ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲರುವ ಚೊಚ್ಚಲಾದ ಮನುಷ್ಯರನೂ್ನ, ಪಶುಗಳನೂ್ನ
ನನ್ನ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡೆನು; ಅವರು ನನ್ನವರಾಗಿರಬೇಕು.
ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಲೇವಿಯರ ಎಣಿಕೆ
14 ಯೆಹೋವನು ಸೀನಾಯಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಯ

ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 15 ≪ನೀನು ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ
ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ
ಗಂಡಸರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು≫
ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 16 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ಮೋಶೆ ಅವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದನು.

17 ಲೇವಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ: ಗೇಷೋರ್ನ್, ಕೆಹಾತ್
ಮತು್ತ ಮೆರಾರೀ ಇವರೇ. 18 ಗೋತ್ರಸಾ್ಥಪಕರಾದ ಗೇಷೋರ್ನನ
ಮಕ್ಕಳು: ಲಿಬಿ್ನೕ, ಶಿಮಿ್ಮೕ ಇವರೇ. 19 ಗೋತ್ರಸಾ್ಥಪಕರಾದ ಕೆಹಾತನ
ಮಕ್ಕಳು: ಅಮಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್, ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್,
ಎಂಬುವವರು. 20 ಗೋತ್ರಸಾ್ಥಪಕರಾದ ಮೆರಾರೀಯ ಮಕ್ಕಳು:
ಮಹಿ್ಲೕ, ಮೂಷೀ ಎಂಬುವವರು. ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ
ಇವರೇ ಲೇವಿಯ ವಂಶದವರು.

21 ಗೇಷೋರ್ನ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಲಿಬಿ್ನೕ ಗೋತ್ರದವರೂ ಶಿಮಿ್ಮೕ
ಗೋತ್ರದವರೂ ಇದ್ದರು. 22 ಅವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ತಿಂಗಳು
ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಗಂಡಸರ ಸಂಖೆ್ಯ 7,500
ಮಂದಿ. 23 ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರ ಗೋತ್ರದವರು ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರದ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ
ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

24 ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರ ಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷನು ಲಾಯೇಲನ
ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಯಸಾಫ್. 25 ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ
ಉಪಕರಣಗಳಲಿ್ಲ ಗೇಷೋರ್ನನ ವಂಶದವರು
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದವುಗಳು ಯಾವುದೆಂದರೆ: ಗುಡಾರ ಅದರ
ಮೇಲಣ ಡೇರೆಯ ಬಟೆ್ಟ, ಅದರ ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆ, ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲರುವ ಪರದೆಗಳು, 26 ಗುಡಾರದ ಮತು್ತ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಅಂಗಳದ ತೆರೆಗಳೂ, ಅಂಗಳದ
ಬಾಗಿಲಿನ ಪರೆದೆಗಳು, ಇವುಗಳ ಹಗ್ಗಗಳೂ ಇವೇ. ಇಂತಹ
ಸಕಲವಿಧವಾದ ಸೇವಕಾಯರ್ವನು್ನ ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು ಮಾಡಬೇಕು.

27 ಕೆಹಾತ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಅಮಾ್ರಮ್ ಗೋತ್ರದವರು, ಇಚಾ್ಹರ್
ಗೋತ್ರದವರೂ, ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಗೋತ್ರದವರೂ, ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್
ಗೋತ್ರದವರೂ ಇದ್ದರು. 28 ಅವರಲಿ್ಲ ದೇವಸಾ್ಥನವನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕವರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಗಂಡಸರ ಸಂಖೆ್ಯ 8,600 ಮಂದಿ. 29

ಕೆಹಾತ್ಯರ ಗೋತ್ರಗಳವರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ದಕ್ಷಿಣ
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

30 ಕೆಹಾತ್ಯರ ಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷನು ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನ
ಮಗನಾದ ಎಲೀಚಾಫಾನ್. 31 ಅವರು
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದವುಗಳು ಯಾವುದೆಂದರೆ: ಮಂಜೂಷವು,
ಮೇಜು, ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳು, ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳು, ದೇವಸಾ್ಥನದ ಸೇವೆಯ
ಉಪಕರಣಗಳು, ಒಳಗಣ ತೆರೆಗಳು ಇವುಗಳೇ. ಇವುಗಳ
ಸಕಲವಿಧವಾದ ಸೇವಕಾಯರ್ವನು್ನ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು. 32

ಅದಲ್ಲದೆ ಮಹಾಯಾಜಕ ಆರೋನನ ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನು
ಲೇವಿಯರ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ದೇವಸಾ್ಥನವನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾಗಿರಬೇಕು.

33 ಮೆರಾರೀ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಮಹಿ್ಲೕ ಗೋತ್ರದವರೂ, ಮೂಷೀ
ಗೋತ್ರದವರೂ ಇದ್ದರು. 34 ಅವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ತಿಂಗಳು
ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಗಂಡಸರ ಸಂಖೆ್ಯ 6,200
ಮಂದಿ. 35 ಮೆರಾರೀಯರ ಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷನು
ಅಬೀಹೈಲನ ಮಗನಾದ ಚೂರೀಯೇಲ್. ಇವರು ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರದ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

36 ಮೆರಾರೀ ವಂಶದವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದವುಗಳು
ಯಾವುವೆಂದರೆ: ಗುಡಾರದ ಚೌಕಟು್ಟಗಳು, ಅಗುಳಿಗಳು, ಕಂಬಗಳು,
ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು, ಇವುಗಳ ಉಪಕರಣಗಳು, 37 ಅಂಗಳದ
ಸುತ್ತಲಿರುವ ಕಂಬಗಳು, ಇವುಗಳ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು, ಗೂಟಗಳು,
ಹಗ್ಗಗಳು ಇವುಗಳೇ. ಇವುಗಳ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಸೇವಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಇವರೇ ಮಾಡಬೇಕು.

38 ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ
ಸೂಯೋರ್ದಯವಾಗುವ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೋಶೆ, ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ
ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವಸಾ್ಥನವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಇತರರು ಆ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಕೈಹಾಕಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು.
39 ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದ ಲೇವಿಯರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು
ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಗಂಡಸರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ
22,000 ಮಂದಿ.

ಯೆಹೋವನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡದು್ದ
40 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ನೀನು

ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ
ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡಸರನು್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಎಣಿಕೆಮಾಡು.
41 ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲರುವ ಚೊಚ್ಚಲಾದವರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ
ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಚೊಚ್ಚಲು ಪಶುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ
ಲೇವಿಯರ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ನನಗೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೋ, ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನು≫ ಎಂದನು.

42 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಶೆಯು,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲದ್ದ ಚೊಚ್ಚಲಾದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದನು. 43 ಹೆಸರು
ಹಿಡಿದು ಏಣಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಚೊಚ್ಚಲಾದವರು ಅಂದರೆ ಒಂದು
ತಿಂಗಳು ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಗಂಡಸರ ಸಂಖೆ್ಯ
22,273 ಮಂದಿ.

44 ಪುನಃ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 45 ≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಚೊಚ್ಚಲಾದವರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಲೇವಿಯರನು್ನ, ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲಾದ
ಪಶುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಲೇವಿಯರ ಪಶುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ.
ಲೇವಿಯರೇ ನನ್ನ ಸೊತಾ್ತಗಿರುವರು; ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು.

46 ≪ಲೇವಿಯರ ಸಂಖೆ್ಯಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ 273 ಮಂದಿ ಚೊಚ್ಚಲರು
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಬಿಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಿಗೆ ಐದೈದು ಶೆಕೆಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಈಡು
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 47 ದೇವಸಾ್ಥನದ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಶೆಕೆಲ್
ಗಳ ಮೇರೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನಿಗೆ ಐದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 48 ಅವರೊಳಗೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿರುವವರ
ಬಿಡುಗಡೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಕೊಡುವ ಹಣವನು್ನ ನೀನು
ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು≫ ಎಂದನು.

49 ಅದಕೆ್ಕ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮೋಶೆ ಲೇವಿಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚದ
ಚೊಚ್ಚಲರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 50

ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲಾದವರಿಂದ ದೇವಸಾ್ಥನದ ಸೇವೆಗೆ
ನೇಮಕವಾದ ರೂಪಾಯಿಯಲಿ್ಲ 1,365 ಶೆಕೆಲಗಳನು್ನ ಮೋಶೆಯು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 51 ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಮೋಶೆ ಆ
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಣವನು್ನ ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಕೊಟ್ಟನು.

ಕೆಹಾತ್ಯರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 ≪ನೀನು ಲೇವಿಯರೊಳಗೆ
ಕೆಹಾತ್ಯರನು್ನ ಅವರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ

ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು. 3 ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತು್ತ ವರುಷದವರೆಗೂ
ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರನು್ನ ಎಣಿಕೆಮಾಡು, ಅವರು ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರದ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. 4 ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೆಹಾತ್ಯರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೆಂದರೆ;
ಅವರು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 5

ದಂಡು ಹೊರಡುವಾಗ, ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ
ಒಳಗೆ ಬಂದು ಮಾಹಾಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನವನು್ನ ಮರೆಮಾಡುವ ತೆರೆಯನು್ನ
ಇಳಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಮಂಜೂಷದ ಆಜ್ಞಾಶಾಸನವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟು್ಟ, 6

ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಸನಾದ ತೊಗಲನೂ್ನ ಮತು್ತ ನೀಲಿ ಬಟೆ್ಟಯನೂ್ನ
ಹೊದಿಸಿ, ಮಂಜೂಷದ ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ಸೇರಿಸಬೇಕು. 7 ಬಳಿಕ ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲರುವ
ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ನೀಲಿ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹಾಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೇಜಿಗೆ
ಸೇರಿದ ಪಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ, ಧೂಪಾರತಿಗಳನೂ್ನ, ಹೂಜಿಗಳನೂ್ನ,
ಪಾನದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆಯ ಬಟ್ಟಲುಗಳನೂ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ
ಇರಬೇಕಾದ ರೊಟಿ್ಟಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. 8 ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ
ಮೇಲೆ ಅವರು ಕಡುಗೆಂಪಾದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹಾಸಿ, ಹಸನಾದ
ತೊಗಲನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು. 9 ಆ
ಮೇಲೆ ಅವರು ದೀಪಸ್ತಂಭವನೂ್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ಹಣತೆಗಳನೂ್ನ, ಎಣೆ್ಣಯ ಪಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ 10 ನೀಲಿಬಟೆ್ಟಯಿಂದ
ಮುಚಿ್ಚಬಿಟು್ಟ ಅದಕೂ್ಕ ಅದರ ಎಲಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೂ ಹಸನಾದ
ತೊಗಲನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಅಡ್ಡದಂಡಕೆ್ಕ ಕಟ್ಟಬೇಕು. 11

ತರುವಾಯ ಅವರು ಬಂಗಾರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ನೀಲಿಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹಾಸಿ, ಹಸನಾದ ತೊಗಲನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ಹೊರುವ

ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 3:13 93 ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 4:11



5

ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಅಡ್ಡ ದಂಡಕೆ್ಕ ಕಟ್ಟಬೇಕು. 12 ದೇವಸಾ್ಥನದ ಸವರ್
ಉಪಕರಣಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀಲಿಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ, ಹಸನಾದ ತೊಗಲನು್ನ
ಹೊದಿಸಿ ಅಡ್ಡ ದಂಡಕೆ್ಕ ಕಟ್ಟಬೇಕು. 13 ಅವರು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಬೂದಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರಳೆ
ವಣರ್ದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹಾಸಿದರು. 14 ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಗೆಗಳು, ಮುಳು್ಳಗಳು, ಸಲಿಕೆಗಳು, ಬೋಗುಣಿಗಳು
ಮುಂತಾದ ಉಪಕರಣಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟ ಹಸನಾದ
ತೊಗಲನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಹಾಕಬೇಕು. 15

ದಂಡು ಹೊರಡುವಾಗ ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ
ದೇವಸಾ್ಥನದ ಎಲಾ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದ ನಂತರ
ಕೆಹಾತ್ಯರು ಅವುಗಳನು್ನ ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕು. ಇವರು
ದೇವಸಾ್ಥನದ ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರದು, ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಸತು್ತ
ಹೋಗುವರು. ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಸಾಮಾನುಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆಹಾತ್ಯರು ಹೊರಬೇಕಾದವುಗಳು ಇವೇ. 16 ಮಹಾಯಾಜಕ
ಆರೋನನ ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನು ದೀಪದ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ,
ಪರಿಮಳಧೂಪವನೂ್ನ, ನಿತ್ಯವಾಗಿ ನೈವೇದ್ಯಮಾಡುವ
ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ, ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನೂ್ನ ತನ್ನ ವಶದಲಿ್ಲ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಎಲಾ್ಲ
ಭಾಗಗಳೂ ಅದರಲಿ್ಲಯೂ ಅದರ ಪಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಸಮಸ್ತ
ವಸು್ತಗಳೂ ಅವನ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕು.≫

17 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನನ ಸಂಗಡ
ಮಾತನಾಡಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 18 ≪ಕೆಹಾತ್ಯರ
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳವರು ಲೇವಿಯರೊಡನೆ ಉಳಿಯದೆ
ನಾಶಗುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದಕೊಡಬೇಡಿರಿ. 19 ಅವರು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ
ವಸು್ತಗಳ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಸಾಯದಂತೆ ನೀವು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. 20 ಕೆಹಾತ್ಯರು ಒಳಗೆ ಬಂದು, ಒಂದು
ಕ್ಷಣವು ಆ ಪರಿಶುದ್ದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೋಡಬಾರದು; ನೋಡಿದರೆ
ಸತೆ್ತೕ ಹೋಗುವರು. ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಒಳಗೆ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಅವರವರ ಹೊರೆಗಳನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ
ನೇಮಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದನು. 21 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಮಾತನಾಡಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 22 ≪ನೀನು ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರ
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಏಣಿಕೆಮಾಡಬೇಕು. 23

ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತು್ತ ವರುಷದವರೆಗೂ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರಾಗಿ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಸೇವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾದವರನು್ನ
ಎಣಿಕೆಮಾಡಬೇಕು. 24 ಸೇವಕಾಯರ್ ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೂ,
ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಹೊರುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರ
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬದವರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸೇವೆ ಯಾವುದೆಂದರೆ; 25

ಅವರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹೊರಬೇಕು
ಅಂದರೆ ಗುಡಾರ, ಅದರ ಹೊದಿಕೆ, ಅದರ ಮೇಲಣ ಹಸನಾದ
ಪಾ್ರಣಿಯ ತೊಗಲಿನ ಹೊದಿಕೆ, 26 ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ
ಬಾಗಿಲಿನ ಪರದೆ, ಗುಡಾರದ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಣ
ಅಂಗಳದ ತೆರೆಗಳು, ಅದರ ಬಾಗಿಲಿನ ಪರದೆಗಳು, ಹಗ್ಗಗಳು, ಎಲಾ್ಲ
ಉಪಕರಣಗಳು ಇವುಗಳನು್ನ ಹೊರಬೇಕು ಮತು್ತ ಇವುಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲಾ್ಲ ಕೆಲಸವನು್ನ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು. 27

ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು ಹೊರೆ ಹೊರುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಬೇರೆ ಸೇವಾಕಾಯರ್
ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ
ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಡೆಯಬೇಕು. ನೀವೇ ಹೊರೆಗಳನು್ನ
ಗೊತು್ತಮಾಡಿ ಅವರವರ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. 28 ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬದವರು
ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಇದೇ. ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನ
ಮಗನಾದ ಈತಾಮಾರನು ಅವರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. 29

ನೀನು ಮೆರಾರೀಯರನು್ನ ಅವರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ
ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು. 30 ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತು್ತ ವರುಷದವರೆಗೂ
ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು
ಅಹರ್ರಾದವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು. 31 ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೆಂದರೆ:
ಅವರು ಗುಡಾರದ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ, ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ, ಕಂಬಗಳನು್ನ,
ಅವುಗಳ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ, 32 ಅಂಗಳದ ಕಂಬಗಳನು್ನ, ಇವುಗಳ
ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ, ಗೂಟಗಳನೂ್ನ, ಹಗ್ಗಗಳನೂ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ ಹೊರಬೇಕು; ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲಾ್ಲ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರವರ ಜವಾಬಾ್ದರಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನೀವು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಗೊತು್ತಮಾಡಬೇಕು. 33 ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮೆರಾರೀಯರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬದವರು
ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಇದೇ. ಅವರು ಮಹಾಯಾಜಕ ಆರೋನನ
ಮಗನಾದ ಈತಾಮಾರನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದು್ದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕು≫ ಎಂದನು. 34 ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರೂ,
ಸಮೂಹದ ಪ್ರಧಾನರೂ ಕೆಹಾತ್ಯರನು್ನ ಅವರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ
ಪ್ರಕಾರ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. 35 ಅವರು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತು್ತ

ವರುಷದವರೆಗೂ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಸೇವೆ
ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯರಾದವರನು್ನ ಎಣಿಕೆಮಾಡಿದರು. 36 ಅವರಲಿ್ಲ
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಣಿಕೆಯಾದವರು 2,750 ಮಂದಿ.
37 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಶೆ
ಆರೋನರು ಕೆಹಾತ್ಯರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬವನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಲಾಗಿ ಅವರಲಿ್ಲ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡತಕ್ಕವರು ಇಷೆ್ಟೕ
ಜನರು. 38 ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರನು್ನ ಅವರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ
ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. 39 ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತು್ತ ವರುಷದವರೆಗೂ
ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರಾಗಿ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು
ಅಹರ್ರದವರನು್ನ ಎಣಿಕೆಮಾಡಿದರು. 40 ಗುಡಾರದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ಸೇರತಕ್ಕವರೆಂದು ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರು
2,630 ಮಂದಿ. 41 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಶೆ
ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬದವರನು
ಎಣಿಕೆಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮಾಡತಕ್ಕವರು ಇಷೆ್ಟೕ ಜನರು. 42 ಮೆರಾರೀಯರಲಿ್ಲ ಅವರ
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. 43

ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತು್ತ ವರುಷದವರೆಗೂ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರಾಗಿ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಅಹರ್ರಾದವರನು್ನ
ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. 44 ಗುಡಾರದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರೆಂದು
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರು 3,200 ಮಂದಿ. 45

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮೋಶೆ ಮತು್ತ
ಆರೋನರು ಮೆರಾರೀಯರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬವನು್ನ ಎಣಿಕೆ
ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯ ಇಷೆ್ಟೕ ಎಂದು ಗೊತ್ತಯಿತು. 46 ಮೋಶೆ
ಮತು್ತ ಆರೋನರೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪ್ರಧಾನರೂ ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ
ಅವರ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. 47

ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಐವತು್ತ ವರುಷದವರೆಗೂ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರಾಗಿ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಅಹರ್ರಾದವರನು್ನ
ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಸೇವಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮಾಡಲೂ, ಅದರ ಜವಾಬಾ್ದರಿಗಳನು್ನನಿವರ್ಹಿಸುವವರನು್ನ
ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. 48 ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ
ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ 8,580. 49 ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಅವನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ
ಅವನವನ ಕೆಲಸವೂ, ಜವಾಬಾ್ದರಿಯೂ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಲೆಕ್ಕವಾಯಿತು.
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ಅಶುದ್ಧರಾದವರನು್ನ ಪಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 ≪ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನು್ನ,
ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕವಾದ ಚಮರ್ರೋಗ ಇರುವವರನು್ನ,

ಮೇಹಸಾ್ರವವುಳ್ಳವರನು್ನ ಹಾಗು ಹೆಣದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ
ಅಶುದ್ಧರಾದವರನು್ನ ಪಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಬೇಕೆಂದು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು. 3 ಅಂಥವರು ಗಂಡಸರೇ ಆಗಲಿ
ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸರೇ ಆಗಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಪಾಳೆಯದಿಂದ
ಹೊರಗೆಹಾಕಬೇಕು. ನಾನೇ ಅವರ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಅದನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ
ಮಾಡಬಾರದು.≫ 4 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದರು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಅಶುದ್ಧರಾದವರನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಪಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

ಮೋಸದಿಂದ ಪಡೆದುದನು್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ
5 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 6 ≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು:
ಯಾವ ಪುರುಷನಾಗಲಿ, ಸಿ್ತ್ರೕಯಾಗಲಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ
ಮೋಸಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿ
ಅಪರಾಧಿಗಳಾದರೆ, 7 ಅಂಥವರು ತಮ್ಮ ಅಪರಾಧವನು್ನ
ಅರಿಕೆಮಾಡಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದವನು
ನಷ್ಟಪಟ್ಟವನಿಗೆ ಮೂಲದ್ರವ್ಯದ ಬೆಲೆಗೆ ಐದನೆಯ ಒಂದು
ಭಾಗವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು.

8 ≪ಆದರೆ ದಂಡವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋಳು್ಳವವನು ಮೃತನಾಗಿ
ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರುಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆ ದ್ರವ್ಯವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಆ ದ್ರವ್ಯ ಮತು್ತ ದೋಷಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಡುವ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತದ ಟಗರು ಈ ಎರಡೂ ಯಾಜಕನಿಗೆ
ಸೇರಬೇಕು. 9 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ವಸು್ತಗಳಿಂದ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ತರುವ ಕಾಣಿಕೆಗಳೆಲಾ್ಲ ಯಾಜಕನಿಗೇ ಸಲ್ಲಬೇಕು. 10 ಪ್ರತಿ
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ಮನುಷ್ಯನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಯಾವ
ಯಾಜಕನಿಗೆ ತಂದು ಒಪಿ್ಪಸುತಾ್ತನೋ ಅದು ಆ
ಯಾಜಕನದಾ್ದಗಿರುತ್ತದೆ.≫

ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತ ಪತಿ್ನಯ ಪರಿಹಾರ
11 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 12 ≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು:
≪ಯಾರ ಹೆಂಡತಿ ತಪು್ಪ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಗಂಡನಿಗೆ
ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತಳಾಗಿ, 13 ಯಾರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆಯೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲದೆಯೂ
ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೇ ಪರಪುರುಷನೊಡನೆ ಸಂಗಮಿಸಿ ಗಂಡನಿಗೆ
ದೊ್ರೕಹಿಯಾಗಿ ಅಶುದ್ಧಳಾದ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ, 14 ಅಥವಾ ಅವಳು
ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಅಶುದ್ಧಳಾಗದ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲಯೂ, ಆಕೆಯು
ಕೆಟು್ಟಹೋದಳೆಂಬ ಸಂಶಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಬಂದರೆ, 15 ಆಗ ಅವನು
ಮಾಡಬೇಕಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ಆ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಮತು್ತ ಅವಳ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಯಾಜಕನಿಗೆ ಮೂರು
ಸೇರು ಜವೆಗೋದಿಯ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು.
ಅದು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಸಂಶಯವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ
ಪಾಪವನು್ನ ಹೊರಪಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾದ
ಕಾಣಿಕೆಯಾದುದರಿಂದ ಆ ಹಿಟಿ್ಟನ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಹೊಯ್ಯಲೂಬಾರದು, ಧೂಪವನು್ನ ಇಡಲೂಬಾರದು.

16 ≪ ≪ಯಾಜಕನು ಅವಳನು್ನ ಕರೆದು ಯೆಹೋವನ
ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 17 ಯಾಜಕನು ಮಣಿ್ಣನ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಜಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ
ನೆಲದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಳನು್ನ ಆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. 18

ಯಾಜಕನು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ,
ಅವಳ ತಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಮುಸುಕನು್ನ ತೆಗೆದು, ಕೂದಲನು್ನ
ಕೆದರಿಸಿ ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಸಂಶಯವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಆ ನೈವೇದ್ಯದ
ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಅವಳ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ, ಶಾಪವನು್ನಂಟುಮಾಡುವ
ವಿಷಕರವಾದ ಆ ನೀರನು್ನ ಯಾಜಕನು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 19 ಯಾಜಕನೂ ಅವಳಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿಸಿ
ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ≪ಒಬ್ಬ ಪರಪುರುಷನ ಸಂಗಮಮಾಡದಿದ್ದರೆ,
ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನೀನು ಜಾರತ್ವ ಮಾಡದೇ
ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಕರವಾದ ಈ ನೀರು ನಿನಗೆ
ಯಾವ ಹಾನಿಯನು್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 20 ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ
ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪರಪುರುಷನೊಡನೆ ಜಾರತ್ವಮಾಡಿ
ಅಶುದ್ಧಳಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮತೊ್ತಬ್ಬನೊಡನೆ ನೀನು
ಸಂಗಮಿಸಿದ್ದರೆ,≫ 21 ≪ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ತೊಡೆಗಳು
ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಜನನೇಂದಿ್ರಯಗಳು ಬತಿ್ತ
ಹೋಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯು ಉಬು್ಬವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ
ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತಳನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಲಿ. 22

ಶಾಪವನು್ನಂಟುಮಾಡುವ ಈ ನೀರು ನಿನೊ್ನಳಗೆ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ
ಹೊಟೆ್ಟಯು ಉಬು್ಬವಂತೆ ನಿನ್ನ ತೊಡೆಗಳು ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ
ನಿನ್ನ ಜನನೇಂದಿ್ರಯಗಳು ಬತಿ್ತ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.≫
ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, ≪ನಾನು ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಹಾಗೆಯೇ
ಆಗಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

23 ≪ ≪ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾಜಕನು ಈ ಶಾಪವಚನಗಳನು್ನ
ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದು, ವಿಷಕರ ಜಲದಲಿ್ಲ ಆ ಶಾಪವಚನವನು್ನ
ತೊಳೆಯಬೇಕು. 24 ಶಾಪವನು್ನಂಟುಮಾಡುವ ವಿಷಕರವಾದ
ನೀರನು್ನ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಶಪಿಸುವ ನೀರು ಅವಳಲಿ್ಲ
ಸೇರಿ ವಿಷಕರವಾಗುವುದು. 25 ಬಳಿಕ ಯಾಜಕನು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯ
ಕೈಯಿಂದ ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಸಂಶಯ ಸೂಚಕವಾದ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ
ನೈವೇದ್ಯಮಾಡಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರ ತರಬೇಕು. 26 ಆಗ
ಯಾಜಕನು ನೈವೇದ್ಯವಾದದ್ದನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ
ಒಂದು ಹಿಡಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಟು್ಟ
ಆ ನೀರನು್ನ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಕುಡಿಸಬೇಕು. 27 ಅವಳು ಅಶುದ್ಧಳಾಗಿ ಗಂಡನಿಗೆ
ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿದವಳಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಆ ನೀರು
ಅವಳೊಳಗೆ ಸೇರಿ ವಿಷವಾಗುವುದರಿಂದ ಅವಳ ಹೊಟೆ್ಟ
ಉಬು್ಬವುದು, ಅವಳ ತೊಡೆಗಳು ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ಹೋಗುವವು. ಆಗ ಆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯು ತನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತಳಾಗುವಳು. 28 ಆದರೆ ಆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಪರಿಶುದ್ಧಳಾಗಿ ನಿರಪರಾಧಿಯಾದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಯಾವ
ಹಾನಿಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸದೆ ಸಂತಾನವನು್ನ ಪಡೆಯುವಳು. 29 ಒಬ್ಬ
ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಜಾರತ್ವಮಾಡಿ ಅಶುದ್ಧಳಾದರೆ
ಇಂತಹ ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಸಂಶಯವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಯಮ ಇದೇ.
30 ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟರೆ ಅವನು
ಅವಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ತಂದು ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು.
ಯಾಜಕನು ಅವಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಈ ವಿಧಿನಿಯಮವನು್ನ

ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. 31 ಆಗ ಗಂಡನು ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗುವನು. ಆ
ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಅಕ್ರಮವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳವಳು.≫ ≫

ನಾಜೀರನ ವ್ರತ ನಿಯಮ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 ≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸು: ಯಾವ ಪುರುಷನಾಗಲಿ ಸಿ್ತ್ರೕಯಾಗಲಿ

ನಾಜೀರರ ಹರಕೆಯನು್ನ ಅಂದರೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತನ್ನನು್ನ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಳು್ಳವ, 3 ವಿಶೇಷವಾದ ಹರಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದಾಗ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮದ್ಯಪಾನವನೂ್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರದು.
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಹುಳಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಬೇರೆ ಮದ್ಯಪಾನದ ಹುಳಿಯನಾ್ನಗಲಿ
ಕುಡಿಯಬಾರದು. ದಾ್ರಕ್ಷೇ ಹಣಿ್ಣನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಪಾನವನೂ್ನ
ಕುಡಿಯಬಾರದು. ಹಸಿ ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ ದಾ್ರಕ್ಷೇ ಹಣ್ಣನೂ್ನ
ತಿನ್ನಬಾರದು. 4 ಅವನು ಹರಕೆಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ
ದಿನಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದ ಬೀಜನಾ್ನಗಲಿ,
ಸಿಪೆ್ಪಯನಾ್ನಗಲಿ ತಿನ್ನಬಾರದು.

5 ≪ಅವನು ತನ್ನ ಹರಕೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಕ್ಷೌರಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ದಿನಗಳು ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ತಾನು ದೇವರಿಗೆ
ಮೀಸಲಾಗಿದು್ದ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಕೂದಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸದೆ ಬಿಡಬೇಕು. 6

ತನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವ
ಶವವನೂ್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರದು. 7 ತಾಯಿ, ತಂದೆ, ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮ, ಅಕ್ಕ,
ತಂಗಿ ಇವರಲಿ್ಲ ಯಾರು ಸತ್ತರೂ ಅವರ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನು ತನ್ನನು್ನ
ದೇವರಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಅಪವಿತ್ರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ
ತಾನು ದೇವರಿಗೆ ಮಿಸಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಕೂದಲು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಇದೆಯಲಾ್ಲ. 8 ತಾನು ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದಿನಗಳೆಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಅವನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. 9 ಯಾರಾದರೂ
ಅಕಸಾ್ಮತಾ್ತಗಿ ಅವನ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಸತ್ತರೆ, ತಾನು ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ
ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಅಪವಿತ್ರವಾದರೆ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ
ಶುದ್ಧನಾಗುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಲೆಯನು್ನ ಕ್ಷೌರಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 10

ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು ಎರಡು ಬೆಳವಕಿ್ಕಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ
ಎರಡು ಪಾರಿವಾಳದ ಮರಿಗಳನಾ್ನಗಲಿ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ
ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ತರಬೇಕು. 11 ಯಾಜಕನು ಒಂದನು್ನ
ದೋಷಪರಿಹಾರಯಜ್ಞವಾಗಿ, ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಶವಸೋಂಕಿದವನಿಗಾಗಿ ದೋಷಪರಿಹಾರಮಾಡಿ ಅವನ
ತಲೆಯ ಕೂದಲನು್ನ ಆ ದಿನದಿಂದ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು.
12 ಅವನು ಎಷು್ಟ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತನ್ನನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೋ,
ಅಷು್ಟ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತು್ತ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞವಾಗಿ ಒಂದು
ವರುಷದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದ
ಹರಕೆಗೆ ವಿಘ್ನಪಾ್ರಪ್ತವಾದುದರಿಂದ ಕಳೆದುಹೋದ ದಿನಗಳು
ವ್ಯಥರ್ವಾದುದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. 13 ನಾಜೀರನು ತನ್ನ
ವ್ರತದಿನಗಳು ಮುಗಿದಾಗ ತನ್ನನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅವನು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ
ಬರಬೇಕು. 14 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕಾದ ಕಾಣಿಕೆಗಳು
ಯಾವುವೆಂದರೆ: ಅವನು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದ
ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಒಂದು ವರುಷದ ಟಗರಿನ ಮರಿಯನು್ನ,
ದೋಷಪರಿಹಾರಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ
ಒಂದು ವರುಷದ ಹೆಣು್ಣ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ, ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ
ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದಟಗರನು್ನ ಹಾಗು ತರಬೇಕು. 15

ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಪುಟಿ್ಟತುಂಬಾ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಹಿಟಿ್ಟನ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳು, ಎಣೆ್ಣ ಹಾಕಿದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ಕಡಬುಗಳನು್ನ ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯ, ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳೊಡನೆ ತರಬೇಕು. 16

ಯಾಜಕನು ಇವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತಂದು ನಾಜೀರನ
ದೋಷಪರಿಹಾಕಯಜ್ಞವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 17 ಆ ಟಗರನೂ್ನ, ಪುಟಿ್ಟತುಂಬಾ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ, ಯಾಜಕನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞವಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವನು ತಂದ ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯ ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ
ನೈವೇದ್ಯಮಾಡಬೇಕು. 18 ಆಗ ನಾಜೀರನು ತನ್ನ ಸಮಪರ್ಣೆಯ
ದೀಕ್ಷೆಯನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ತಲೆಯ ಕೂದಲನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕ್ಷೌರಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಆ
ಕೂದಲನು್ನ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಹಾಕಬೇಕು. 19 ತರುವಾಯ ಯಾಜಕನು ಆ ಟಗರಿನ ಬೇಯಿಸಿದ
ಮುಂದೊಡೆಯನೂ್ನ, ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲನ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಒಂದು
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ, ಹಾಗೂ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಕಡುಬನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾಜೀರನು ಕ್ಷೌರಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 20 ಯಾಜಕನು ಅವುಗಳನು್ನ
ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ನಿವಾಳಿಸಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
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ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವ ಎದೆಯ ಭಾಗದಂತೆ ಹಾಗೂ
ಯಾಜಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವ ತೊಡೆಯಂತೆ ಯಾಜಕನಿಗೆ
ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು. ಅನಂತರ ಆ ನಾಜೀರನು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ
ಪಾನಮಾಡಬೇಕು. 21 ಹರಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಾಜೀರರ ವ್ರತ
ನಿಯಮವು ಇದೇ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ರತಪೂತಿರ್ಗಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕಾದ ಕಾಣಿಕೆ ಇದೇ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಗನುಸಾರ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿಯೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ತಾವು ಕೊಡುತೆ್ತವೆಂದು
ಹರಕೆಮಾಡಿದಷು್ಟ ವ್ರತವಿಧಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು.≫

ಆಶೀವಾರ್ದ ವಚನ
22 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 23 ≪ನೀನು ಆರೋನನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು, ≪ನೀವು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಹೀಗೆ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, 24

ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಕಾಪಾಡಲಿ; 25

ಯೆಹೋವನು ಪ್ರಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ದಯವಿಡಲಿ; 26 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ
ಶಾಂತಿಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ≫ ಎಂಬುದೇ. 27 ಹೀಗೆ ಅವರು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಉಚ್ಚರಿಸುವಾಗ ನಾನು
ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು.≫

ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ 7, 8

ಗುಡಾರದ ಸೇವೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಯ ವಿವರ

ಮೋಶೆ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರವನು್ನ ಎತಿ್ತ ನಿಲಿ್ಲಸಿ
ಅದನೂ್ನ, ಅದರ ಸಾಮಾನುಗಳನೂ್ನ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯನೂ್ನ
ಮತು್ತ ವೇದಿಯ ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ

ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು. 2 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪ್ರಧಾನ
ಪುರುಷರು ಅಂದರೆ ಗೋತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರು, ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು,
ಜನಗಣತಿಯ ನೇತೃತ್ವವನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 3 ಅವರು ಆರು ಕಮಾನು ಬಂಡಿಯನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಹನೆ್ನರಡು ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ತಂದರು. ನಾಯಕರಾದ ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದು
ಕಮಾನು ಬಂಡಿಯನೂ್ನ, ಪ್ರತಿ ನಾಯಕನು ಒಂದು ಜೋಡಿ
ಎತ್ತನೂ್ನ, ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರದ ಮುಂದೆ ತಂದರು. ಹೀಗೆ ಆರು
ಜೊತೆ ಬಂಡಿ ಆರು ಜೊತೆ ಎತು್ತಗಳನು ತಂದು ಅಪಿರ್ಸಿದರು.

4 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 5 ≪ನೀನು ಇವರ ಕೈಯಿಂದ ಈ ಕಾಣಿಕೆಯ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಸೇವೆಗಾಗಿ
ಉಪಯೋಗಿಸು. ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಅವರವರ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

6 ಮೋಶೆ ಆ ಬಂಡಿಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 7 ಅವನು ಗೇಷೋರ್ನ್ಯ ಸಂತಾನದವರಿಗೆ
ಅವರ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಬಂಡಿಗಳನು್ನ, ಮತು್ತ ಎರಡು
ಜೋಡಿ ಎತು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 8 ಮೆರಾರೀ ಸಂತಾನದವರಿಗೆ
ಅವರ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾಲು್ಕ ಬಂಡಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನಾಲು್ಕ
ಜೋಡಿ ಎತು್ತಗಳನು್ನ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನ ಮಗನಾದ
ಈತಾಮಾರನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು.

9 ಕೆಹಾತ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು
ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರದ ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ ಸಾಗಿಸುವುದೇ ಅವರಿಗೆ
ನೇಮಕವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿತು್ತ. ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ
ಹೊರುತಿ್ತದ್ದರು.

10 ಮೋಶೆಯು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ,
ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಅದರ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಗಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದು ಅದರ
ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು. 11 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ
ಕುಲಾಧಿಪತಿಯು ತನಗೆ ನೇಮಕವಾದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಗಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

12 ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದವನು
ಯೆಹೂದ ಕುಲಾಧಿಪತಿಯಾದ ಅಮಿ್ಮೕನಾದಾಬನ ಮಗನಾದ
ನಹಶೋನ. 13 ಅವನು ತಂದ ಕಾಣಿಕೆ: ದೇವಸಾ್ಥನದ ನಾಣ್ಯ
ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ನೂರ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ [ತೊಲೆ] ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಒಂದು ತಟೆ್ಟ. ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲು; ಈ
ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ
ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ. 14 ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ
ಚಿನ್ನದ ಧೂಪಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

15 ಅವನು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು
ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವರುಷದ ಕುರಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 16

ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ, 17

ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು,
ಐದು ಹೋತಗಳು, ಮತು್ತ ಒಂದು ವರುಷದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಅಮಿ್ಮೕನಾದಾಬನ ಮಗನಾದ ನಹಶೋನನು
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಇವೇ.

18 ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿಯೂ
ಚೂವಾರನ ಮಗನೂ ಆದ ನೆತನೇಲನು ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 19 ಅವನು ತಂದ ಕಾಣಿಕೆ: ದೇವಸಾ್ಥನದ ನಾಣ್ಯ
ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ನೂರ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ
ತಟೆ್ಟಯು; ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲು; ಈ
ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಧಾನ್ಯ ನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ
ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ.

20 ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ
ಧೂಪಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 21 ಅವನು
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು ಟಗರು ಮತು್ತ
ಒಂದು ವರುಷದ ಕುರಿಯನು್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. 22

ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ, 23

ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು,
ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವರುಷದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಚೂವಾರನ ಮಗನಾದ ನೆತನೇಲನು ಸಮಪಿರ್ಸಿದ
ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಇವೇ.

24 ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿಯೂ,
ಹೇಲೋನನ ಮಗನೂ ಆದ ಎಲೀಯಾಬನು ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 25 ಅವನು ತಂದ ಕಾಣಿಕೆ: ದೇವಸಾ್ಥನದ ನಾಣ್ಯ
ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ನೂರ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ
ತಟೆ್ಟ; ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು; ಈ
ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ
ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ; 26 ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್
ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ ಧೂಪಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

27 ಅವನು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು
ಟಗರು, ಮತು್ತ ಒಂದು ವರುಷದ ಕುರಿಯನು್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು. 28 ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ, 29

ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು,
ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವರುಷದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಹೇಲೋನನ ಮಗನಾದ ಎಲೀಯಾಬನು
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಇವೇ.

30 ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ರೂಬೇನ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿಯೂ,
ಶೆದೇಯೂರನ ಮಗನೂ ಆದ ಎಲೀಚೂರನು ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 31 ಅವನು ತಂದ ಕಾಣಿಕೆ: ದೇವಸಾ್ಥನದ ನಾಣ್ಯ
ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ನೂರ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು
ತಟೆ್ಟ; ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು; ಈ
ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ
ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ. 32 ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ
ಚಿನ್ನದ ಧೂಪಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 33 ಅವನು
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು ಟಗರು ಮತು್ತ
ಒಂದು ವರುಷದ ಕುರಿಯನು್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. 34

ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ, 35

ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು,
ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವರುಷದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಶೆದೇಯೂರನ ಮಗನಾದ ಎಲೀಚೂರನು
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಇವೇ.

36 ಐದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಿಮೆಯೋನ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿಯೂ,
ಚೂರೀಷದೆ್ದೖಯ ಮಗನೂ ಆದ ಶೆಲುಮೀಯೇಲನು ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 37 ಅವನು ತಂದ ಕಾಣಿಕೆ: ದೇವಸಾ್ಥನದ ನಾಣ್ಯ
ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ನೂರ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು
ತಟೆ್ಟ; ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು; ಈ
ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ
ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ. 38 ಅವನು ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್
ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ ಧೂಪಾರತಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

39 ಅವನು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು
ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವರುಷದ ಕುರಿಯನು್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು. 40 ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ, 41

ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು,
ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವರುಷದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಚೂರೀಷದೆ್ದೖಯ ಮಗನಾದ ಶೆಲುಮೀಯೇಲನು
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಇವೇ.
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42 ಆರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಗಾದ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿಯೂ, ದೆಗೂವೇಲನ
ಮಗನೂ ಆದ ಎಲಾ್ಯಸಾಫನು ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 43

ಅವನು ತಂದ ಕಾಣಿಕೆ: ದೇವಸಾ್ಥನದ ನಾಣ್ಯ ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ನೂರ
ಮೂವತು್ತ ಶೆಕಲ್ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ತಟೆ್ಟ, ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್
ತೂಕವುಳ್ಳ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲು; ಈ ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ
ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ.
44 ಅವನು ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ
ಧೂಪಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

45 ಅವನು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು
ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವರುಷದ ಕುರಿಯನು್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು. 46 ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ, 47

ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು,
ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವರುಷದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು, ದೆಗೂವೇಲನ ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಯಸಾಫನು
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಇವೇ.

48 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿಯೂ,
ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗನೂ ಆದ ಎಲೀಷಾಮನು ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 49 ಅವನು ತಂದ ಕಾಣಿಕೆ: ದೇವಸಾ್ಥನದ ನಾಣ್ಯ
ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ನೂರ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕಲ್ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು
ತಟೆ್ಟ; ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು; ಈ
ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ
ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ. 50 ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ
ಚಿನ್ನದ ಧೂಪಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

51 ಅವನು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು
ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವರುಷದ ಕುರಿಯನು್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು. 52 ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ, 53

ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು,
ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವರುಷದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗನಾದ ಎಲೀಷಾಮನು
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಇವೇ.

54 ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಾಧಿಪತಿಯೂ,
ಪೆದಾಚೂರನ ಮಗನೂ ಆದ ಗಮಿ್ಲೕಯೇಲನು ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 55 ಅವನು ತಂದ ಕಾಣಿಕೆ: ದೇವಸಾ್ಥನದ ನಾಣ್ಯ
ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ನೂರ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು
ತಟೆ್ಟ, ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು; ಈ
ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ
ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ. 56 ಅವನು ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್
ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ ಧೂಪಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

57 ಅವನು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು
ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವರುಷದ ಕುರಿಯನು್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು. 58 ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ, 59

ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು,
ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವರುಷದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

60 ಒಂಭತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿಯೂ
ಗಿದೊ್ಯೕನಿಯ ಮಗನೂ ಆದ ಅಬೀದಾನನು ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 61 ಅವನು ತಂದ ಕಾಣಿಕೆ: ದೇವಸಾ್ಥನದ ನಾಣ್ಯ
ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ನೂರ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು
ತಟೆ್ಟ; ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು; ಈ
ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ
ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ. 62 ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ
ಚಿನ್ನದ ಧೂಪಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

63 ಅವನು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು
ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವರುಷದ ಕುರಿಯನು್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು. 64 ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ, 65

ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು,
ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವರುಷದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಗಿದೊ್ಯೕನಿಯ ಮಗನಾದ ಅಬೀದಾನನು
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಇವೇ.

66 ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ದಾನ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿಯೂ ಅಮಿ್ಮೕಷದೆ್ದೖಯ್ಯ
ಮಗನೂ ಆದ ಅಹೀಗೆಜೆರನು ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 67

ಅವನು ತಂದ ಕಾಣಿಕೆ: ದೇವಸಾ್ಥನದ ನಾಣ್ಯ ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ನೂರ
ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ತಟೆ್ಟ; ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕಲ್
ತೂಕವುಳ್ಳ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು; ಈ ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ
ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ.
68 ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ
ಧೂಪಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

69 ಅವನು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು
ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವರುಷದ ಕುರಿಯನು್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು. 70 ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ, 71

ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು,
ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವರುಷದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಅಮಿ್ಮೕಷದೆ್ದೖಯ ಮಗನಾದ ಅಹೀಗೆಜೆರನು
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಇವೇ.

72 ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆಶೇರ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿಯೂ
ಒಕಾ್ರನನ ಮಗನೂ ಆದ ಪಗೀಯೇಲನು ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 73 ಅವನು ತಂದ ಕಾಣಿಕೆ: ದೇವಸಾ್ಥನದ ನಾಣ್ಯ
ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ನೂರ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು
ತಟೆ್ಟಯೂ, ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು;
ಈ ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ
ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ. 74 ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ
ಚಿನ್ನದ ಧೂಪಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

75 ಅವನು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು
ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವರುಷದ ಕುರಿಯನು್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು. 76 ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ, 77

ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು,
ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವರುಷದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

78 ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲಾಧಿಪತಿಯೂ ಏನಾನನ
ಮಗನೂ ಆದ ಅಹೀರನು ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 79

ಅವನು ತಂದ ಕಾಣಿಕೆ: ದೇವಸಾ್ಥನದ ನಾಣ್ಯ ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ ನೂರ
ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ತಟೆ್ಟ, ಎಪ್ಪತು್ತ ಶೆಕೆಲ್
ತೂಕವುಳ್ಳ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು; ಈ ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ
ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ ತುಂಬಿತು್ತ.
80 ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕವುಳ್ಳ ಚಿನ್ನದ
ಧೂಪಾರತಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

81 ಅವನು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು
ಟಗರು ಮತು್ತ ಒಂದು ವರುಷದ ಕುರಿಯನು್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು. 82 ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತ, 83

ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳು, ಐದು ಟಗರುಗಳು,
ಐದು ಹೋತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ವರುಷದ ಐದು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

84 ಯಜ್ಞವೇದಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು, ಅದರ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ
12 ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಟೆ್ಟಗಳು, 12 ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲುಗಳು, 12 ಚಿನ್ನದ
ಧೂಪಾರತಿಗಳು. 85 ಒಂದೊಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಟೆ್ಟಯು 120 ಶೆಕೆಲ್
ತೂಕವುಳ್ಳದು್ದ, ಒಂದೊಂದು ಬಟ್ಟಲು 70 ಶೆಕೆಲ್ ತೂಕದು್ದ. ಆ
ಬೆಳಿ್ಳಯ ಪಾತೆ್ರಗಳ ಒಟು್ಟ ತೂಕ ದೇವಸಾ್ಥನದ ನಾಣ್ಯ ತೂಕದ
ಪ್ರಕಾರ 2,400 ಶೆಕೆಲ್. 86 ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದ ಒಂದೊಂದು
ಚಿನ್ನದ ಧೂಪಾರತಿಯ ತೂಕವು ದೇವಸಾ್ಥನದ ನಾಣ್ಯ ತೂಕದ
ಪ್ರಕಾರ ಹತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಹನೆ್ನರಡು
ಧೂಪಾರತಿಗಳ ಚಿನ್ನವು ಒಟಾ್ಟಗಿ 120 ಶೆಕೆಲ್.

87 ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಒಟು್ಟ ಪಶುಗಳು: 12
ಹೋರಿಗಳು, 12 ಟಗರುಗಳು, ಒಂದು ವರುಷದ 12 ಕುರಿಗಳು
ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕಾದ ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಟ್ಟದು್ದ 12 ಹೋತಗಳು.

88 ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಒಟು್ಟ ಪಶುಗಳು: 24
ಹೋರಿಗಳು, 60 ಟಗರುಗಳು, 60 ಹೋತಗಳು, ಒಂದು ವರುಷದ
60 ಕುರಿಗಳು, ಯಜ್ಞವೇದಿಯು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಇದೇ
ಅದರ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆ.

89 ಮೋಶೆ ಯೆಹೋವನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು
ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳ
ಮಂಜೂಷದ ಮೇಲಣ ಕೃಪಾಸನದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಆ ಎರಡು
ಕೆರೂಬಿಗಳ ನಡುವೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವ
ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದನು.

ದೇವಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲನ ದೀಪಗಳನು್ನ ಹಚು್ಚವ ಕ್ರಮ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ,
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 ≪ಆರೋನನು ದೇವಸಾ್ಥನದ
ದೀಪಗಳನು್ನ ಕ್ರಮಪಡಿಸುವಾಗ ಆ ಏಳು ದೀಪಗಳು

ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಎದುರಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬೆಳಕುಕೊಡುವಂತೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ಇಡಬೇಕೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
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3 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆರೋನನು
ಮಾಡಿದನು. ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಎದುರಿನ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಬೆಳಕುಕೊಡುವಂತೆ
ಆ ದೀಪಗಳನು್ನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಟ್ಟನು. 4 ದೀಪಸ್ತಂಭವೂ, ಅದರ
ಬುಡದ ಭಾಗವೂ, ಪುಷಾ್ಪಲಂಕಾರಗಳೂ ಬಂಗಾರದ ನಕಾಸಿ
ಕೆಲಸದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಯೆಹೋವನು ತೋರಿಸಿದ
ಮಾದರಿಯಂತೆ ಮೋಶೆ ಅದನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು.

ಲೇವಿಯರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿ ಉದೊ್ಯೕಗಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿದು್ದ
5 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ

ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 6 ≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಂದ
ಲೇವಿಯರನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಬೇಕು. 7 ಅವರನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆಂದರೆ: ನೀನು ಅವರ ಮೇಲೆ
ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಜಲವನು್ನ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಸವಾರ್ಂಗ
ಕ್ಷೌರಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು
ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 8 ತರುವಾಯ ಅವರು
ಸವಾರ್ಂಗಹೊಮಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಅದರೊಡನೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕಾದ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ
ಗೋದಿಯ ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಮತೊ್ತಂದು
ಹೋರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 9 ಆಗ ನೀನು ಲೇವಿಯರನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರದ ಮುಂದೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. 10 ಲೇವಿಯರನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದಾಗ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ತಮ್ಮ
ಕೈಗಳನು್ನ ಲೇವಿಯರ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. 11 ಲೇವಿಯರು
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಾಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡುವವರಾಗುವಂತೆ
ಆರೋನನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯದಂತೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

12 ≪ಲೇವಿಯರು ಆ ಹೋರಿಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ
ಕೈಗಳನಿ್ನಡಬೇಕು. ನಂತರ ನೀನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞವಾಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ,
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ ಮತೊ್ತಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕು. 13 ನೀನು ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ
ಲೇವಿಯರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಅವರನು್ನ ನೈವೇದ್ಯದಂತೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 14 ಹೀಗೆ ನೀನು ಲೇವಿಯರನು್ನ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದಾಗ ಅವರು ನನ್ನ ಸೊತಾ್ತಗುವರು.

15 ≪ಅದಾದ ನಂತರ ಲೇವಿಯರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ
ಸೇವಾಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀನು ಅವರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿ
ನೈವೇದ್ಯದಂತೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 16 ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಇವರು
ನನಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ತರಾದವರು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಲೇವಿಯರನು್ನ ನನ್ನ
ಸ್ವಂತಕಾ್ಕಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 17 ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲರುವ
ಚೊಚ್ಚಲಾದ ಮನುಷ್ಯರೂ ಪಶುಗಳೂ ಎಲಾ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸೊತು್ತ.
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಚೊಚ್ಚಲಾದುದನು್ನ ನಾನು ಸಂಹರಿಸಿದಾಗ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಚೊಚ್ಚಲಾದುದನು್ನ ನನ್ನ ಸ್ವಂತಕಾ್ಕಗಿ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡೆನು. 18 ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಚೊಚ್ಚಲುಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಬದಲಾಗಿ ಲೇವಿಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 19

ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗಾಗಿ ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರದ ಸೇವಾಕಾಯರ್ವನು್ನ
ನಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ಲೇವಿಯರನು್ನ ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ವಶಕೆ್ಕ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ದೇವಾಲಯದ
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾಯವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.≫

20 ಯೆಹೋವನು ಲೇವಿಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಮೋಶೆ, ಆರೋನರೂ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ
ಮಾಡಿದರು. 21 ಲೇವಿಯರು ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆರೋನನು ಅವರನು್ನ
ನೈವೇದ್ಯದಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸಿ, ಅವರನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರಿಗೊಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ
ಮಾಡಿದನು.

22 ಆ ಮೇಲೆ ಲೇವಿಯರು ತಮಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ
ಕೈಕೆಳಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದರು. 23 ಪುನಃ
ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
24 ≪ಲೇವಿಯರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪದ್ಧತಿ ಏನೆಂದರೆ:
ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ವರುಷ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಿ್ಚನ ವಯಸಿ್ಸನವರು
ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರದ ಸೇವಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು. 25 ಅವರು
ಐವತು್ತ ವರುಷದವರಾದ ನಂತರ ಆ ಮಂಡಳಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ದೇವಾಲಯದ ಸೇವಾಕಾಯರ್ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವರು. 26

ಅಂಥವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಕುಲದವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನ
ಗುಡಾರವನು್ನ ಕಾಯುವ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು
ಅವರಿಂದ ಬೇರೆ ಸೇವಾಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿಸಬಾರದು.
ಲೇವಿಯರು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ ಕತರ್ವ್ಯಗಳನು್ನ ನೀನು ಹೀಗೆ ಅವರಿಗೆ
ನೇಮಿಸಬೇಕು.≫

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಎರಡನೆ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದು್ದ

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಂದ
ಎರಡನೆಯ ವರುಷದ ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ,
ಸೀನಾಯಿ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, 2

≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ನೇಮಕವಾದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಆಚರಿಸಲು ಹೇಳು. 3 ನಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ
ನೇಮಕವಾದ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ಅಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ
ದಿನದ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಅದನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಆದಕಾರಣ ಮೋಶೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ, ನೀವು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 5 ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು
ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದ ಸಂಜೆಯ
ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಸೀನಾಯಿ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು.
ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಮಾಡಿದರು.

6 ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಶವಸೋಂಕು ಇದು್ದದರಿಂದ
ಅಶುದ್ಧರಾಗಿ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗದೆ ಮೋಶೆ
ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 7 ಈ ಜನರು ಮೋಶೆಗೆ
≪ಮನುಷ್ಯನ ಶವಸೋಂಕಿದರಿಂದ ನಾವು ಅಶುದ್ಧರಾದೆವು. ನಾವು
ಉಳಿದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ನೇಮಕವಾದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲವೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

8 ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆ ಅವರಿಗೆ, ≪ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದುಕೊಂಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಏನು ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡುವನೋ ನಾನು
ವಿಚಾರಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 10 ≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು,
≪ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ ಶವ
ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಅಶುದ್ಧರಾದವರೂ ಅಥವಾ ದೂರ
ಪ್ರಯಾಣದಲಿ್ಲರುವವರೂ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕು.≫ 11 ಅಂಥವರು ಎರಡನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಆ ಪಶುವಿನ ಮಾಂಸವನು್ನ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳ
ಮತು್ತ ಕಹಿಯಾದ ಪಲ್ಯಗಳ ಸಂಗಡ ಊಟಮಾಡಬೇಕು. 12

ಅದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನಾ್ನದರೂ ಮರುದಿನದವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಾರದು. ಆ
ಪಶುವಿನ ಒಂದು ಎಲುಬನಾ್ನದರೂ ಮುರಿಯಬಾರದು. ಅಂತೂ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ
ಅದನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 13 ಆದರೆ ಯಾವನಾದರೂ ಶುದ್ಧನಾಗದೆ,
ಪ್ರಯಾಣಮಾಡದೆ ಇದು್ದ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲು ತಪಿ್ಪದರೆ
ಅವನನು್ನ ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವನು
ಯೆಹೋವನಿಂದ ನೇಮಿತವಾದ ಯಜ್ಞವನು್ನ ನೇಮಕವಾದ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ತನ್ನ ದೋಷಫಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.

14 ≪ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಅನ್ಯದೇಶದವನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ
ಅದರ ವಿಷಯವಾದ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅದನು್ನ ಆಚರಿಸಲಿ.
ಪರದೇಶದವನಿಗೂ ಸ್ವದೇಶದವನಿಗೂ ಒಂದೇ
ನಿಯಮವಿರಬೇಕು.≫

ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಮೇಘಸ್ತಂಭದ ಸೂಚನೆ
15 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರವನು್ನ ಎತಿ್ತ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ

ದಿನದಲಿ್ಲ ಮೇಘವು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರವನು್ನ
ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅದು ಸಂಜೆಯಿಂದ ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ
ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 16 ನಿತ್ಯವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಣಿಸುತಿ್ತತು್ತ;
ಮೇಘವು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರವನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ರಾತಿ್ರವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಮೇಘವು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 17 ಆ
ಮೇಘವು ಗುಡಾರದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎದಾ್ದಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಮುಂದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಮೇಘವು ಎಲಿ್ಲ
ನಿಲು್ಲವುದೋ ಅಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ
ಹಾಕಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 18 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು, ಯೆಹೋವನ
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ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳನು್ನ
ಹಾಕಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಮೇಘವು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ
ಮೇಲಿರುವ ತನಕ ಅವರು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಇರುತಿ್ತದ್ದರು. 19 ಆ
ಮೇಘವು ಬಹುದಿನದವರೆಗೂ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಮೇಲೆ
ಇರುವಾಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೋವನ ಸೂಚನೆಯನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡದೆ ಇರುತಿ್ತದ್ದರು. 20 ಒಂದೊಂದು
ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಮೇಘವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಗುಡಾರದ ಮೇಲೆ
ನಿಂತಿರುತಿ್ತತು್ತ. ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು
ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ
ಡೇರೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಡುತಿ್ತದ್ದರು. 21 ಕೆಲವು
ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಮೇಘವು ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದ ಬೆಳಗಿ್ಗನವರೆಗೆ
ಇರುತಿ್ತತು್ತ. ಬೆಳಗೆ್ಗ ಅದು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏಳುವಾಗ ಜನರು
ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಅದು ಹಗಲಿರುಳು
ನಿಂತಿರುತಿ್ತತು್ತ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಮೇಲೇಳುತಿ್ತತೊ್ತೕ ಆಗ ಜನರು
ಹೊರಡುತಿ್ತದ್ದರು. 22 ಆ ಮೇಘವು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ
ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಎರಡು ದಿನವಾದರೂ, ಒಂದು
ತಿಂಗಳಾದರೂ, ಒಂದು ವರುಷವಾದರೂ ಅಲಿ್ಲಯ ತನಕ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಪ್ರಯಾಣಮಾಡದೆ ಅಲೆ್ಲೕ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದರು.
ಮೇಘವು ಏಳುವಾಗ ಅವರು ಹೊರಡುತಿ್ತದ್ದರು. 23 ಯೆಹೋವನ
ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅವರು ಡೇರೆಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವರು ಯೆಹೋವನ
ಸೂಚನೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.

ದೇವಸಾ್ಥನದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ತುತೂರಿಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ,
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 ≪ನೀನು ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಗಡಿನಿಂದ
ಎರಡು ತುತೂರಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.

ಜನಸಮೂಹದವರನು್ನ ಕೂಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ದಂಡುಗಳನು್ನ
ಹೊರಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಅವುಗಳನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. 3 ನೀನು
ತುತೂರಿಗಳನು್ನ ಊದಿಸುವಾಗ ಜನಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ
ಹತಿ್ತರ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೂಡಿಬರಬೇಕು. 4

ನೀನು ಒಂದನು್ನ ಮಾತ್ರ ಊದಿಸುವಾಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರಧಾನರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬರಬೇಕು. 5

ನೀನು ಆಭರ್ಟವಾಗಿ ಊದಿಸುವಾಗ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ದಂಡುಗಳು
ಹೊರಡಬೇಕು. 6 ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ಆಭರ್ಟವಾಗಿ ಊದಿಸುವಾಗ
ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನ ದಂಡುಗಳು ಹೊರಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಯಾಣಕೆ್ಕ
ಹೊರಡಬೇಕಾದಾಗ ಆಭರ್ಟವಾಗಿಯೇ ಊದಿಸಬೇಕು. 7

ಜನಸಮೂಹದವರು ಕೂಡಿಬರಬೇಕಾದಾಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ
ಊದಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಆಭರ್ಟವಾಗಿ ಊದಿಸಬಾರದು.

8 ≪ಆರೋನನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಜಕರೇ ಆ ತುತೂರಿಗಳನು್ನ
ಊದಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ
ನಿಯಮವಾಗಿರಲಿ. 9 ನೀವು ಸ್ವದೇಶವನು್ನ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಉಪದ್ರವಪಡಿಸುವ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೊರಡುವಾಗ ಆ ತುತೂರಿಗಳನು್ನ ಆಭರ್ಟವಾಗಿ ಊದಿಸಬೇಕು.
ಆಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ
ತಂದುಕೊಂಡು ಶತು್ರಗಳ ಕೈಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವನು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ
ನೀವು ಉತ್ಸವ ಕಾಲಗಳಲಿ್ಲಯು, ಹಬ್ಬಗಳಲಿ್ಲಯು,
ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ,
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವಾಗ ಆ ತುತೂರಿಗಳನು್ನ
ಊದಿಸಬೇಕು. ಆ ತುತೂರಿಯ ಧ್ವನಿಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ
ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ ತರುವುದು, ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು.≫

ಸೈನ್ಯಗಳ ಪ್ರಯಾಣದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳು
11 ಎರಡನೆಯ ವರುಷದ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ

ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಮೇಲಿದ್ದ ಮೇಘವು ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಎದಿ್ದತು. 12 ಆದುದರಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಸೀನಾಯಿ ಅರಣ್ಯವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿದರು. ತರುವಾಯ ಆ
ಮೇಘವು ಪಾರಾನ್ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿತು. 13 ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು
ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿದು್ದ ಇದೇ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾರಿ.

14 ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದವರು
ಸೈನ್ಯಸೈನ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಅವರಿಗೆ ಸೇನಾನಾಯಕನಾಗಿ
ಇದ್ದವನು ಅಮಿ್ಮೕನಾದಾಬನ ಮಗನಾದ ನಹಶೋನನು. 15

ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಸೇನಾನಾಯಕನಾಗಿ ಇದ್ದವನು ಚೂವಾರನ
ಮಗನಾದ ನೆತನೇಲನು. 16 ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ

ಸೇನಾನಾಯಕನಾಗಿ ಇದ್ದವನು ಹೇಲೋನನ ಮಗನಾದ
ಎಲೀಯಾಬನು.

17 ತರುವಾಯ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರವನು್ನ ಇಳಿಸಿದಾಗ
ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು ಮತು್ತ ಮೆರಾರೀಯರೂ ಅದನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೊರಟರು. 18 ಆಮೇಲೆ ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದವರು
ಸೈನ್ಯಸೈನ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಅವರಿಗೆ ಸೇನಾನಾಯಕನಾಗಿ
ಇದ್ದವನು ಶೆದೇಯೂರನ ಮಗನಾದ ಎಲೀಚೂರನು. 19

ಸಿಮೆಯೋನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಸೇನಾನಾಯಕನಾಗಿ ಇದ್ದವನು
ಚೂರೀಷದೆ್ದೖಯ ಮಗನಾದ ಶೆಲುಮೀಯೇಲನು. 20 ಗಾದ್
ಕುಲದವರಿಗೆ ಸೇನಾನಾಯಕನಾಗಿ ಇದ್ದವನು ದೆಗೂವೇಲನ
ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಯಸಾಫನು.

21 ಅವರ ಹಿಂದೆ ಕೆಹಾತ್ಯರು ದೇವಾಲಯದ ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. ಅವರು ಬರುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ಉಳಿದ
ಲೇವಿಯರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.

22 ಆ ಮೇಲೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದ ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದವರು
ಸೈನ್ಯಸೈನ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಅವರಿಗೆ ಸೇನಾನಾಯಕನಾಗಿ
ಇದ್ದವನು ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗನಾದ ಎಲೀಷಾಮನು. 23 ಮನಸೆ್ಸ
ಕುಲದವರಿಗೆ ಸೇನಾನಾಯಕನಾಗಿ ಇದ್ದವನು ಪೆದಾಚೂರನ
ಮಗನಾದ ಗಮಿ್ಲೕಯೇಲನು. 24 ಬೆನಾ್ಯಮಿನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ
ಸೇನಾನಾಯಕನಾಗಿ ಇದ್ದವನು ಗಿದೊ್ಯೕನಿಯ ಮಗನಾದ
ಅಬೀದಾನನು.

25 ಆ ಮೇಲೆ ಎಲಾ್ಲ ದಂಡುಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ದಾನ್ ಕುಲದ
ದಂಡಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಸೈನ್ಯಸೈನ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಅವರ
ಸೇನಾನಾಯಕನಾಗಿ ಇದ್ದವನು ಅಮಿ್ಮೕಷದೆ್ದೖಯ ಮಗನಾದ
ಅಹೀಗೆಜೆರನು. 26 ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಸೇನಾನಾಯಕನಾಗಿ
ಇದ್ದವನು ಒಕಾ್ರನನ ಮಗನಾದ ಪಗೀಯೇಲನು. 27 ನಫಾ್ತಲಿ
ಕುಲದವರಿಗೆ ಸೇನಾನಾಯಕನಾಗಿ ಇದ್ದವನು ಏನಾನನ ಮಗನಾದ
ಅಹೀರನು. 28 ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಸೈನ್ಯಸೈನ್ಯವಾಗಿ
ಹೊರಟು ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿದರು.

ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವು ಮುಂದಾಗಿ ಹೋದದು್ದ
29 ಮೋಶೆಯು ತನ್ನ ಮಾವನಾಗಿದ್ದ ಮಿದಾ್ಯನ್ಯನಾದ

ರೆಗೂವೇಲನ ಮಗನಾದ ಹೋಬಾಬನಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಾವು
ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುತಾ್ತ ಇದೆ್ದೕವೆ. ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಒಳಿತನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಯೆಹೋವನು ತಾನೇ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.
ಆದುದರಿಂದ ನೀನೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬಾ; ನಮಿ್ಮಂದ ನಿನಗೂ
ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

30 ಅದರೆ ಹೋಬಾಬನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ನನ್ನ
ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ, ನನ್ನ ಸ್ವಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ≫ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

31 ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆಯು ಉತ್ತರವಾಗಿ, ≪ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗಬೇಡವೆಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಈ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಹಾಕುವ ಸ್ಥಳಗಳು ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ
ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ನಮಗೆ ಕಣಾ್ಣಗಿರಬೇಕು. 32 ನೀನು
ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಮಾಡುವ
ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾವು ನಿನಗೂ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆವು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮೂರು ದಿನದ
ಪ್ರಯಾಣದಷು್ಟ ದೂರ ಹೋದರು. ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತವಾದ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೋಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮಂಜೂಷವು ಆ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಅವರ ಮುಂದಾಗಿ
ಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ. 34 ಅವರು ಪಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಹಗಲು
ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮೇಘವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರುತಿ್ತತು್ತ.

35 ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವು ಹೊರಡುವಾಗ ಮೋಶೆ,
≪ಯೆಹೋವನೇ, ಎದು್ದ ಹೊರಡೋಣವಾಗಲಿ; ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳು

ಚದರಿಹೋಗಲಿ; ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಬೆನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಓಡಿಹೋಗಲಿ≫
ಎಂದು ಹೇಳುವನು.

36 ಅದು ನಿಂತಾಗ ಅವನು,
≪ಯೆಹೋವನೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳ

ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮರಳಿ ಆಗಮಿಸು≫ ಎಂದು ಹೇಳುವನು.

ತಬೇರದಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ

ಜನರು ತಮಗೆ ದುರಾವಸೆ್ಥ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಗುಣುಗುಟು್ಟವವರಾದರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ

ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಾಳೆಯದ ಕಡೇ
ಭಾಗದಲಿ್ಲದ್ದವರು ಸುಟು್ಟಹೋದರು. 2 ಆಗ ಜನರು ಮೋಶೆಯ
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ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು. ಮೋಶೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲಾಗಿ ಆ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಹೋಯಿತು. 3

ಯೆಹೋವನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಬೆಂಕಿ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಉರಿದುದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ≪ತಬೇರ≫ (ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುವುದು)
ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು.

4 ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಇತರ ಜನರು ಮಾಂಸವನು್ನ ಆಶಿಸಿದರು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಪುನಃ ಕಣಿ್ಣೕರಿಡುತಾ್ತ ಅಯೊ್ಯೕ, ≪ಮಾಂಸವು
ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಕಿ್ಕೕತು? 5 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಾವು ಬಿಟಿ್ಟಯಾಗಿ
ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದ ಮೀನು, ಸವತೆಕಾಯಿ, ಕಬೂರ್ಜ, ಈರುಳಿ್ಳ ಹಾಗೂ
ಬೆಳು್ಳಳಿ್ಳ ಇವು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. 6 ಇಲಿ್ಲಯಾದರೋ ನಾವು
ಬಲಹೀನರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಈ ಮನ್ನವೇ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಇನೆ್ನೕನೂ
ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ≫ಎಂದು ನಿಷು್ಠರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ
ತೊಡಗಿದರು.

7 ಆ ಮನ್ನವು ಕೊತು್ತಂಬರಿ ಬೀಜದ ಹಾಗೆ ಇತು್ತ. ಅದು
ಗುಗು್ಗಲದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 8 ಜನರು ತಿರುಗಾಡುತಾ್ತ ಅದನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀಸುವ ಕಲು್ಲಗಳಿ್ಳಂದ ಬೀಸಿ, ಇಲ್ಲವೆ ಒರಳಿನಲಿ್ಲ
ಕುಟಿ್ಟ ಪಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದರ
ರುಚಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಂತಿತು್ತ. 9 ರಾತಿ್ರ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಮಂಜು
ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಬೀಳುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮನ್ನವೂ ಬೀಳುತಿ್ತತು್ತ.

10 ಎಲಾ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಡೇರೆ ಬಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ
ನಿಂತು ಕಣಿ್ಣೕರಿಟು್ಟ ಅಳುವ ಆ ಶಬ್ದವು ಮೋಶೆಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಅವರ
ಗುಣುಗುಟು್ಟವಿಕೆಯಿಂದ ಮೋಶೆಗೆ ಬೇಸರವಾಯಿತು. 11 ಆಗ
ಮೋಶೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ≪ಈ ಜನರನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ
ಹೊಣೆಯನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ ನೀನು ಏಕೆ ನಿನ್ನ ದಾಸನಿಗೆ
ತೊಂದರೆಯನು್ನ ತಂದಿದಿ್ದೕ? ನಿನ್ನ ದಯೆಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ
ಅಪಾತ್ರನಾದೆ? 12 ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯೇ? ಇವರನು್ನ
ಮಗುವನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ, ಮಡಿಲಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು
ಅವರ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತೕಯಲಾ್ಲ? 13 ಇವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಅಳುತಾ್ತ ಬಂದು,
≪ಮಾಂಸವನು್ನ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕೆ್ಕ ಕೊಡು≫ ಎಂದು ಕೇಳುತಾ್ತರಲಾ್ಲ,
ಇಷು್ಟ ಜನಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಮಾಂಸವು ನನಗೆ ಎಲಿ್ಲಂದ ದೊರಕೀತು? 14

ಇಷು್ಟ ಜನರ ಹೊಣೆಯನು್ನನಾನೊಬ್ಬನೇ ಹೊರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ;
ಅದು ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಗೆ ಮೀರಿದ ಕೆಲಸ. 15 ನೀನು ಹೀಗೆ
ಮಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ನನ್ನನು್ನ ಈಗಲೇ ಕೊಂದುಹಾಕಿಬಿಟ್ಟರೆ
ಉಪಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ; ನನಗಾಗುತಿ್ತರುವ ದುರಾವಸೆ್ಥಯನು್ನ ನಾನು
ಸಹಿಸಲಾರೆ≫ ಎಂದನು.

16 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೇಂದರೆ,
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಹಿರಿಯರೆಂದೂ ಮತು್ತ ಅಧಿಪತಿಗಳೆಂದೂ
ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕರೆದು ಅಲಿ್ಲ ನಿನೊ್ನಡನೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿಕೋ. 17

ನಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವೆನು.
ಅದಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ಅವರಿಗೂ ಪಾಲುಕೊಡುವೆನು. ಆಗ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಈ ಜನರ
ಹೊಣೆಯನು್ನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ; ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಇವರೂ
ಜವಾಬಾ್ದರಿವಹಿಸುವರು.≫

18 ಇದಲ್ಲದೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ≪ನಾಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಂಸವು ದೊರೆಯುವುದು.
ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ, ≪ನಮಗೆ ಮಾಂಸವನು್ನ
ಕೊಡುವವರೇ ಇಲ್ಲ; ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ
ಸುಖವಾಗಿದೆ್ದೕವಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಅಳುತಾ್ತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನೇ ನಿಮಗೆ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಲಿಕೆ್ಕ ಕೊಡುವನು. 19

ನೀವು ತಿನು್ನವುದು ಒಂದು ದಿನವಲ್ಲ, ಎರಡು ದಿನವಲ್ಲ, ಐದು
ದಿನವಲ್ಲ, ಹತು್ತ ದಿನವಲ್ಲ, ಇಪ್ಪತು್ತ ದಿನವೂ ಅಲ್ಲ. 20 ಆದರೆ ನೀವು
ಪೂತಿರ್ಯಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾಂಸವನು್ನ ಊಟಮಾಡುವಿರಿ.
ಅದು ವಾಕರಿಕೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನಲಿ್ಲ ಹೊರಟು ನಿಮಗೆ
ಅಸಹ್ಯವಾಗುವ ತನಕ ಅದನು್ನ ಊಟಮಾಡುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನೀವು ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡಿ ಆತನ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಅತು್ತ, ≪ನಾವು ಏಕೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಂದೆವು ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳು≫
ಎಂದನು.

21 ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆ, ≪ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವ ಜನರು ಆರು ಲಕ್ಷ
ಕಾಲಾಳುಗಳು, ಆದರೂ ನೀನು, ≪ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು
ಪೂತಿರ್ಯಾಗಿ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದಿ್ದೕ. 22 ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಸಿಕು್ಕವಂತೆ ನಾವು ಹಿಂಡಿನಿಂದ
ಆಡು, ಕುರಿ, ದನಗಳನೂ್ನ ಕೊಯ್ಯಬೇಕನು್ನತಿ್ತಯೋ? ಇಲ್ಲವೆ
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಮೀನುಗಳನೂ್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

23 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ನನ್ನ ಕೈ ಮೋಟುಗೈಯೋ? ನನ್ನ
ಮಾತು ನೆರವೇರುತ್ತದೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಈಗ ನೀನು ನೋಡುವಿ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಮೋಶೆ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಅವನು ಜನರ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ
ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಸುತ್ತಲೂ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 25 ಯೆಹೋವನು ಆ ಮೇಘದಲಿ್ಲ ಇಳಿದು ಬಂದು
ಅವನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಮೋಶೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟನು. ಆ
ಆತ್ಮವು ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿದಾಗ ಅವರು ಪರವಶರಾಗಿ ಆ
ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವಾದಿಸಿದರು. ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ
ಪ್ರವಾದಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ.

26 ಆದರೆ ಎಲಾ್ದದ್, ಮೇದಾದ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪಾಳೆಯದೊಳಗೆ
ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಾ್ದಗೂ್ಯ ಅವರು
ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಆತ್ಮವು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಇಳಿದುಬಂದುದರಿಂದ ಅವರು ಪಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಪರವಶರಾಗಿ
ಪ್ರವಾದಿಸಿದರು. 27 ಪಾಳೆಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನು ಮೋಶೆಯ
ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು, ≪ಎಲಾ್ದದ್ ಮತು್ತ ಮೇದಾದರು ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ
ಪರವಶರಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

28 ಮೋಶೆಯ ಶಿಷ್ಯನಾದ ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನು
ಮೋಶೆಗೆ, ≪ಗುರುವೇ, ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಸುವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29 ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆ, ≪ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೀನು
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡುತಿ್ತೕಯೋ? ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆತನ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮವನು್ನ ಹೊಂದಿದವರೂ, ಪ್ರವಾದಿಸುವವರೂ
ಆದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು≫ ಎಂದನು. 30 ತರುವಾಯ
ಮೋಶೆಯೂ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರೂ ಪಾಳೆಯದೊಳಗೆ
ಬಂದು ಸೇರಿದರು.

31 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಯಿಂದ ಗಾಳಿಹೊರಟು ಸಮುದ್ರದಿಂದ
ಲಾವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಪಾಳೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು
ದಿನದ ಪ್ರಯಾಣದಷು್ಟ ದೂರದವರೆಗೆ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಎರಡು ಮೊಳ
ಎತ್ತರದಲಿ್ಲ ಹಾರುತಾ್ತ ಬರುವಂತೆಮಾಡಿತು. 32 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಆ
ದಿನವೆಲಾ್ಲ, ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ, ಮರುದಿನವೆಲಾ್ಲ ಲಾವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿದರು. ಯಾರು ಹತು್ತ ಹೋಮೆರಿಗಿಂತ (ಒಂದು ಹೋಮೆರ್
ಅಂದರೆ 2.37 ಲೀಟರ್) ಕಡಿಮೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಪಾಳೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಅವುಗಳನು್ನ ಹರಡಿಕೊಂಡರು. [ಕಡಿಮೆ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದವರೂ ಸಹ ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಗಾ್ರಂನಷು್ಟ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.]

33 ಆದರೆ ಮಾಂಸವು ಇನೂ್ನ ಅವರ ಹಲು್ಲಗಳ ನಡುವೆ ಇದಾ್ದಗ
ಅದನು್ನ ಅಗಿಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಯೆಹೊವನ
ಕೂಪವು ಉರಿದದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಜನರನು್ನ ಘೋರವಾ್ಯಧಿಯಿಂದ
ಸಾಯಿಸಿದನು. 34 ಆಶೆಪಟ್ಟವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಆ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ≪ಕಿಬೊ್ರೕತ್ ಹತಾವ≫ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು.
[ಅತಾ್ಯಶೆಪಟ್ಟವರು ಅಲಿ್ಲ ಸಅಮಾಧಿಯಾದರು.]

35 ತರುವಾಯ ಜನರು ಕಿಬೊ್ರೕತ್ ಹತಾವದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ
ಹಚೇರೋತಿಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

ಮಿಯಾರ್ಮಳಿಗೆ ಉಂಟಾದ ತೊನು್ನ

ಮೋಶೆ ಕೂಷ್ ದೇಶದ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆ ಕಾರಣಕಾ್ಕಗಿ ಮಿಯಾರ್ಮಳೂ
ಹಾಗೂ ಆರೋನನೂ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ

ಮಾತನಾಡಿದರು. 2 ಅವರು, ≪ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಮಾತನಾಡುತಾ್ತನೋ? ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ
ಆತನು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಅವರು ಆಡಿದ ಮಾತು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. 3 ಮೋಶೆಯು
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ಬಹು
ಸಾತಿ್ವಕನು.

4 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಅವರು ಆಡಿದ ಮಾತನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿ
ಫಕ್ಕನೆ ಮೋಶೆ, ಆರೋನ್ ಮತು್ತ ಮಿಯಾರ್ಮರಿಗೆ, ≪ನೀವು
ಮೂರು ಮಂದಿಯೂ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕು≫
ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಆ ಮೂವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. 5

ಯೆಹೋವನು ಮೇಘಸ್ತಂಭದೊಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಆರೋನನು್ನ ಮತು್ತ
ಮಿಯಾರ್ಮಳನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದನು. ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದರು.

6 ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಯಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ
ಜ್ಞಾನದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸುವೆನು,
ಮತು್ತ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಅವನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವೆನು.

7 ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯು ಅಂಥವನಲ್ಲ.
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ಅವನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
8 ನಾನು ಅವನ ಸಂಗಡ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ,
ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅವನ ಸಂಗಡ

ಮಾತನಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರೂಪವನೆ್ನೕ ದೃಷಿ್ಟಸುವನು.
ಹೀಗಿರಲು ನೀವು ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಗೆ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ

ಮಾತನಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಏಕೆ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ?≫ ಎಂದನು.
9 ನಂತರ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು

ಹೊರಟುಹೋದನು. 10 ಆ ಮೇಘವು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ
ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. ಪಕ್ಕನೆ ಮಿಯಾರ್ಮಳಿಗೆ ತೊನು್ನ
ಹತಿ್ತದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಚಮರ್ ಹಿಮದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿ ಹೋಯಿತು.
ಆರೋನನು ಮಿಯಾರ್ಮಳನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆಕೆಗೆ ತೊನು್ನ
ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. 11 ಆಗ ಆರೋನನು ಮೋಶೆಗೆ,
≪ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಾವು ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದು
ದೋಷಿಗಳಾದೆವು. ಈ ದೋಷದ ಫಲವನು್ನ ನಾವು
ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
12 ಅಧರ್ ಮಾಂಸ ಕೊಳೆತುಹೋಗಿ ಹುಟಿ್ಟದ ಶಿಶುವಿನಂತೆ ಈಕೆ
ಆಗಬಾರದು≫ ಎಂದು ಬೇಡಿದನು. 13 ಆಗ ಮೋಶೆ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ≪ದೇವಾ, ಆಕೆಯನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟನು.

14 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಆಕೆಯ
ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿದರೆ, ಆಕೆ ಏಳು ದಿನ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ
ಮರೆಯಾಗುತಿ್ತದ್ದಳಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಆಕೆ ಏಳು ದಿನ ಪಾಳೆಯದ
ಹೊರಗೆ ಇರಲಿ, ತರುವಾಯ ನೀನು ಆಕೆಯನು್ನ ಪಾಳೆಯದೊಳಗೆ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 15 ಹಾಗೆಯೇ
ಮಿಯಾರ್ಮಳು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ
ಇರಬೇಕಾಯಿತು. ಆಕೆಯನು್ನ ತಿರುಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ವರೆಗೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 16 ತರುವಾಯ ಅವರು
ಹಚೇರೋತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಪಾರಾನ್ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 ≪ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಕೊಡುವ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ

ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ಒಂದೊಂದು ಕುಲದಿಂದ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

3 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಶೆ ಪಾರಾನ್
ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4

ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ: ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ಜಕೂ್ಕರನ
ಮಗನಾದ ಶಮೂ್ಮವ,

5 ಸಿಮೆಯೋನ್ ಕುಲದ ಹೋರಿಯನ ಮಗನಾದ ಶಾಫಾಟ್,
6 ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಯೆಫುನೆ್ನಯನ ಮಗನಾದ ಕಾಲೇಬ್,
7 ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಕುಲದ ಯೋಸೇಫನ ಮಗನಾದ ಇಗಾಲ್,
8 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದ ನೂನನ ಮಗನಾದ ಹೋಶೇಯ,
9 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ರಾಫೂವನ ಮಗನಾದ ಪಲಿ್ಟೕ,
10 ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದ ಸೋದೀಯನ ಮಗನಾದ ಗದಿ್ದೕಯೇಲ್,
11 ಯೋಸೇಫ್ ಅಂದರೆ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಸೂಸೀಯನ
ಮಗನಾದ ಗದಿ್ದೕ,
12 ದಾನ್ ಕುಲದ ಗೆಮಲಿ್ಲೕಯನ ಮಗನಾದ ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲ್,
13 ಆಶೇರ್ ಕುಲದ ಮೀಕಾಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಸೆತೂರ್,
14 ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದ ವಾಪೆಸೀಯನ ಮಗನಾದ ನಹಬೀ,
15 ಗಾದ್ ಕುಲದ ಮಾಕೀಯನ ಮಗನಾದ ಗೆಯೂವೇಲ್.
16 ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆ ಕಳುಹಿಸಿದ

ಮನುಷ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳು ಇವೇ. ಮೋಶೆ ನೂನನ ಮಗನಾದ
ಹೋಶೇಯನಿಗೆ ಯೆಹೋಶುವನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 17 ಕಾನಾನ್
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆ ಅವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ
ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೆ ಹತಿ್ತಹೋಗಿ ಆ ದೇಶದ
ಸಂಗತಿಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 18 ಅಲಿ್ಲನ
ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಲಿಷ್ಠರೋ ಅಥವಾ ಬಲಹೀನರೋ, ಬಹಳ ಜನರೋ
ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರೋ, 19 ಅವರ ದೇಶವು ಒಳೆ್ಳಯದೋ ಅಥವಾ
ಕೆಟ್ಟದೊ್ದೕ? ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಪಾಳೆಯಗಳೋ ಅಥವಾ
ಕೋಟೆಗಳೋ? 20 ಭೂಮಿಯು ಸಾರವಾದುದೋ ಅಥವಾ
ನಿಸಾ್ಸರವಾದುದೋ, ಮರಗಳುಳ್ಳದೊ್ದೕ ಅಥವಾ
ಬಯಲುಪ್ರದೇಶವೋ ಎಂದು ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ
ನೀವು ಧೈಯರ್ವುಳ್ಳವರಾಗಿದು್ದ ಆ ದೇಶದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ

ತರಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳ ಪ್ರಥಮ
ಫಲದ ಕಾಲವಾಗಿತು್ತ.

21 ಅವರು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಚಿನ್ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಹಮಾತಿನ
ದಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ ರೆಹೋಬಿನ ವರೆಗೆ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ
ನೋಡಿದರು. 22 ಅವರು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ
ಪಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ದಾಟಿ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅಹೀಮನ್,
ಶೇಷೈ, ತಲೆ್ಮೖ ಎಂಬ ಉನ್ನತ ಪುರುಷರು ಇದ್ದರು. ಹೆಬೊ್ರೕನ್
ಪಟ್ಟಣವು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಚೋವನ್ ಪಟ್ಟಣಕಿ್ಕಂತ ಏಳು
ವರುಷ ಮೊದಲು ನಿಮಿರ್ಸಲಾಗಿತು್ತ. 23 ಅವರು ಎಷೊ್ಕೕಲ್ ಎಂಬ
ತಗಿ್ಗಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಗೊಂಚಲುಳ್ಳ
ಕೊಂಬೆಯನು್ನ ಕೊಯ್ದರು; ಇಬ್ಬರು ಅದನು್ನ ಅಡ್ಡಕೋಲಿನಿಂದ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಕೆಲವು ದಾಳಿಂಬೆ ಮತು್ತ ಅಂಜೂರದ
ಹಣು್ಣಗಳನೂ್ನ ತಂದರು. 24 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅಲಿ್ಲ ಆ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ
ಗೊಂಚಲನು್ನ ಕೊಯ್ದದ್ದರಿಂದಲೇ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ≪ಎಷೊ್ಕೕಲ್≫
ಎಂದು ಹೆಸರುಉಂಟಾಯಿತು.

25 ಅವರು ನಲ್ವತು್ತ ದಿನಗಳು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ
ನೋಡಿದರು. 26 ಆ ಮೇಲೆ ಪಾರಾನ್ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಮೋಶೆ,
ಆರೋನರು ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ ಬಳಿಗೆ
ಕಾದೇಶಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಆ ದೇಶದ
ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದರು. 27 ಅವರು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ನೀನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದೆವು; ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಹಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶವೇ; ಅಲಿ್ಲನ ಹಣು್ಣಗಳು
ಇಂಥವು. 28 ಆದರೆ ಆ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಲಿಷ್ಠರು:
ಅವರಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೂ, ಕೋಟೆ
ಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳದಾ್ದಗಿಯೂ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅಲಿ್ಲ ಉನ್ನತ
ಪುರುಷರನು್ನ ನೋಡಿದೆವು. 29 ದಕ್ಷಿಣ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ
ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು, ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಹಿತಿ್ತಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರು,
ಅಮೋರಿಯರು ಸಮುದ್ರತೀರದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕಾನಾನ್ಯರೂ ವಾಸವಾಗಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

30 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಮೋಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದರು.
ಕಾಲೇಬನು ಅವರನು್ನ ಸುಮ್ಮನಿರಿಸಿ, ≪ನಾವು ನಿಭರ್ಯವಾಗಿ ಆ
ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೆ ಹತಿ್ತಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ.
ಅದನು್ನ ಜಯಿಸಲು ನಾವು ಶಕ್ತರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
31 ಆದರೆ ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದವರು, ≪ಆ ಜನರು
ನಮಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠರು; ಅವರನು್ನ ಜಯಿಸಲು ನಮಗೆ
ಶಕಿ್ತಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

32 ಅದಲ್ಲದೆ ಇವರು ತಾವು ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ ದೇಶದ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಅಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ
ಹೇಳುವವರಾಗಿ, ≪ನಾವು ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ ದೇಶವು ತನ್ನಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವವರನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅದರಲಿ್ಲ
ನೋಡಿದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾದವರು. 33 ಅಲಿ್ಲ
ನೆಫೀಲಿಯರನು್ನ ಅಂದರೆ ನೆಫೀಲಿಯ (ರಾಕ್ಷಸಾಕಾರದವರು)
ವಂಶದವರಾದ ಉನ್ನತ ಪುರುಷರನು್ನ ನೋಡಿದೆವು. ನಾವು ಅವರ
ಮುಂದೆ ಮಿಡತೆಗಳಂತೆ ಇದೆ್ದೕವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು.
ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಣಿಸಿದೆವು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಜನರು ಮೋಶೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ನಾಶವಾದದು್ದ

ಆಗ ಜನಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವರ ಎತಿ್ತ ಆ
ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ಗೋಳಾಡಿದರು. 2 ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ
ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟ,

≪ನಾವು ಈ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಸತಿ್ತದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿತು್ತ 3 ಯೆಹೋವನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಯಾಕೆ ಕತಿ್ತಯ ಬಾಯಿಂದ ಸಾಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು
ಬೇರೆಯವರ ಪಾಲಾಗುವರು. ನಾವು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ
ಹೋಗುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲವೇ≫ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು.
4 ಹೀಗೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರ ಸಂಗಡಲೊಬ್ಬರು, ≪ನಾವು ಬೇರೆ
ನಾಯಕನನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋಗೋಣ≫ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು.

5 ಆಗ ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು. 6 ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನು್ನ
ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದವರಲಿ್ಲ ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನು
ಮತು್ತ ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗನಾದ ಕಾಲೇಬನೂ ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡರು. 7 ಅವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, ≪ನಾವು ಸಂಚರಿಸಿ
ನೋಡಿದ ದೇಶವು ಅತು್ಯತ್ತಮವಾದದು್ದ. 8 ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡರೆ ಹಾಲೂ, ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಮ್ಮನು್ನ
ಸೇರಿಸಿ ಅದನು್ನ ನಮ್ಮ ಸಾ್ವಧೀನಕೆ್ಕ ಕೊಡುವನು. 9
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ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಿರುಗಿಬೀಳಬೇಡಿರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ
ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅವರನು್ನ
ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಿಸಿಬಿಡುವೆವು. ಅವರಿಗೆ ನೆರಳಾಗಿದ್ದ ದೇವರು
ಅವರನು್ನ ಕೈಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ, ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದಾ್ದನೆ.
ಅವರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ≫ ಎಂದರು. 10 ಆದರೆ
ಜನಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದೆ, ಅವರನು್ನ
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವಾಗ, ಯೆಹೋವನ
ತೇಜಸು್ಸ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

11 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ಈ ಜನರು ಇನು್ನ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ
ನನ್ನನು್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡುವರು? ನಾನು ನಡೆಸಿದ ಎಲಾ್ಲ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗೂ್ಯ ಇನು್ನ
ಎಷು್ಟ ದಿನ ನನ್ನನು್ನ ನಂಬದೆ ಇರುವರು? 12 ನಾನು ಇವರಿಗೆ
ವಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಇವರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡುವೆನು.
ಈ ಜನರಿಗಿಂತ ನಿನ್ನನು್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೂ, ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿಯೂ
ಇರುವ ಜನಾಂಗವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
13 ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಹೀಗೆ
ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಐಗುಪ್ತ್ಯರು ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳುವರು. ಅವರ
ಕೈಯಿಂದ ನೀನು ಈ ಜನರನು್ನ ಭುಜಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ಈ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಈ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವರು. 14

ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನಾದ ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇರುವ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ, ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ, ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಮೇಘಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲಯೂ,
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲಯೂ ಇದು್ದ ಇವರ ಮುಂದೆ
ನಡೆದುಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ನೀನಿರುವ ಮೇಘವು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಇರುವುದಾಗಿಯೂ ಈ ದೇಶದವರು
ಕೇಳಿದಾ್ದರೆ. 15 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನೀನು ಒಂದೇ ಪೆಟಿ್ಟನಿಂದ ಈ
ಜನರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಾಯಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಖಾ್ಯತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಜನಾಂಗದವರು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ,

16 ≪ ≪ಯೆಹೋವನು ಪ್ರಮಾಣಪೂವರ್ಕವಾಗಿ
ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆ ಜನರನು್ನ ಸೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಶಕಿ್ತಸಾಲದೆ, ಅವರನು್ನ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೊಂದುಹಾಕಿಬಿಟ್ಟನು≫ ಎಂದು
ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. 17 ಈಗ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ
ಯೆಹೋವನ ಬಲವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, 18 ≪ಯೆಹೋವನು ದೀಘರ್ಶಾಂತನು,
ದಯೆಯುಳ್ಳವನು, ಅಪರಾಧ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವವನು,
ಆದರೂ ಅಪರಾಧಿಗಳನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಬಿಡದವನು, ತಂದೆಗಳ
ಪಾಪಫಲವನು್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮೂರು ನಾಲು್ಕ ತಲೆಗಳವರೆಗೆ
ಬರಮಾಡುವವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿ್ದ. 19 ನಾವು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ದಿನದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇದುವರೆಗೆ ನೀನು
ಈ ಜನರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಈಗಲೂ
ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಇವರ ಪಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

20 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, ≪ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು
ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 21 ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ, ಯೆಹೋವನ
ಮಹಿಮೆಯು ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ತುಂಬಿರುವುದು. 22 ಈ
ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ,
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ನಾನು ನಡೆಸಿರುವ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ, ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ನೋಡಿದರೂ ನನ್ನ
ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ, ಪದೇ ಪದೇ ನನ್ನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ 23

ನಾನು ಅವರ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ ಇವರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ; ನನ್ನನು್ನ
ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡಿದ ಇವರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಅದನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 24 ನನ್ನ
ದಾಸನಾದ ಕಾಲೇಬನಿಗೆ ಅವರಂಥ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವನಾಗಿರದೆ
ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದುದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಸಂಚರಿಸಿದ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಸೇರಿಸುವೆನು, ಅವನ
ಸಂತತಿಯವರು ಅದನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. 25

ಅಮಾಲೇಕ್ಯರೂ, ಕಾನಾನ್ಯರೂ ಆ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದಾ್ದರೆ. ನೀವು
ನಾಳೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಅರಣ್ಯಕೆ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಸಂಗಡ
ಮಾತನಾಡಿ, 27 ≪ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗುಣುಗುಟು್ಟವ ಈ ದುಷ್ಟ
ಸಮೂಹದವರನು್ನ ನಾನು ಎಷು್ಟ ದಿನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ?
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗುಣುಗುಟು್ಟವ ಮಾತುಗಳು
ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿದವು. 28 ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು,
≪ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ, ನೀವು
ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಅಂದುಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಾನು ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ;
ನಿಮ್ಮ ಶವಗಳು ಈ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ ಬೀಳುವವು. 29 ನೀವು ನನಗೆ

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಣಿಕೆಯಾದವರೆಲ್ಲರು
ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ವರುಷಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರೆಲ್ಲರೂ
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ ಸಾಯುವರು. 30 ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗನಾದ
ಕಾಲೇಬನು ಮತು್ತ ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನು
ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮ ವಾಸಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು
ಪ್ರಮಾಣಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ
ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. 31 ಆದರೆ ಇತರರ ಪಾಲಾಗುವರೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ
ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿಸುವೆನು. ನೀವು ಬೇಡವೆಂದು
ಹೇಳಿದ ದೇಶವನು್ನ ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವರು. 32 ನೀವಂತೂ ಈ
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಾಯುವಿರಿ. 33 ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಶವಗಳು ಈ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೀಳುವವರೆಗೂ ನೀವು ಮಾಡಿದ ದೊ್ರೕಹದ
ಫಲವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸುವವರಾಗಿ ನಲ್ವತು್ತ ವರುಷ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಬೇಕು. 34 ನೀವು ಆ ದೇಶವನು್ನ
ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ ನಲ್ವತು್ತ ದಿನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ದಿನಕೆ್ಕ ಒಂದು
ವರುಷವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಲ್ವತು್ತ ವರುಷ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪದಫಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವವರಾಗಿ ನಾನು ಕೈಬಿಟ್ಟವರ ಗತಿ ಎಂಥದೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 35 ಇದು ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ
ಮಾತು. ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೇರಿರುವ ಈ ದುಷ್ಟ
ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರವೇ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈ
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯಬೇಕು≫ ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

36 ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆಯಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಆ ದೇಶದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ ಹೇಳಿ
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರನು್ನ ಮೋಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗುಣುಗುಟು್ಟವಂತೆ
ಮಾಡಿದರು. 37 ಅಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ ತಂದ ಆ ಮನುಷ್ಯರು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಾ್ಯಧಿಯಿಂದ ಸತ್ತರು. 38 ಆ
ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯರಲಿ್ಲ
ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಯೆಫುನೆ್ನಯ
ಮಗನಾದ ಕಾಲೇಬನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದರು.

39 ಮೋಶೆ ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಲಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟರು. 40 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ಜನರು ಎದು್ದ, ≪ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿರುವುದು ನಿಜ; ಯೆಹೋವನು
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹತೊ್ತೕಣ ಬನಿ್ನ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತಹೋದರು.

41 ಆದರೆ ಮೋಶೆ ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಮೀರುತಿ್ತೕರಿ? ಇದು ಸಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
42 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹತ್ತಬೇಡಿರಿ. ನೀವು
ಶತು್ರಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ ಬಿದು್ದ ಸತು್ತಹೋಗುವಿರಿ. 43 ಅಲಿ್ಲ
ಅಮಾಲೇಕ್ಯರೂ, ಕಾನಾನ್ಯರೂ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಇರುವುದರಿಂದ
ನೀವು ಅವರ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸತು್ತಹೋಗುವಿರಿ. ನೀವು ಯೆಹೋವನ
ಮಾತನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆತನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

44 ಆದರೂ ಅವರು ಹಟಮಾಡಿ ಆ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದರು.
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವಾಗಲಿ ಮೋಶೆಯಾಗಲಿ
ಪಾಳೆಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಡಲಿಲ್ಲ. 45 ಆಗ ಆ ಬೆಟ್ಟದ
ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರೂ ಮತು್ತ ಕಾನಾನ್ಯರೂ
ಇಳಿದು ಬಂದು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಹೊಡೆದು ಹೊಮಾರ್
ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಸಂಹರಿಸಿದರು.

ನಾನಾ ನಿಯಮಗಳು 15

ಯಜ್ಞಪಶುಗಳೊಡನೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕಾದ ನೈವೇದ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳ
ವಿವರಣೆ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 ≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು, ≪ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಾಸಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಡುವ

ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು ಸೇರಿದ ನಂತರ, 3 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಪಶುಗಳಿಂದಾಗಲಿ, ಆಡುಕುರಿ
ಹಿಂಡುಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಒಂದು ಪಶುವನು್ನ ಹೋಮಮಾಡುವವನು,
ದಹನ ಬಲಿ ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ, ಹರಕೆಸಲಿ್ಲಸುವುದಕೊ್ಕೕ,
ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕ, ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಮಾಡಿದರೆ, 4 ಅದರೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಸಮಪಿರ್ಸುವಾಗ ಒಂದುವರೆ ಸೇರು
ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಮೂರು ಸೇರು ಗೋದಿಯ ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
5 ಪಾನದ್ರವ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದುವರೆ ಸೇರು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ ತರಬೇಕು.
ನೀವು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಅಥವಾ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞವಾಗಿ
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ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕುರಿಯೊಂದಿಗೂ ದಹನ ಬಲಿಯನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

6 ≪ ≪ಇದಲ್ಲದೆ ಟಗರಿನೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪರಿಮಳವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ, ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಎರಡು
ಸೇರು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಆರು ಸೇರು ಗೋದಿಯ ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ, 7

ಪಾನದ್ರವ್ಯವಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುವಾಸನೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಸೇರು
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

8 ≪ ≪ನೀನು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಹರಕೆಸಲಿ್ಲಸುವಯಜ್ಞ, ಬೇರೆ
ವಿಧವಾದ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞ ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಿಯನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದಹನ ಬಲಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ದಮಾಡುವಾಗ, 9 ಅವನು
ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಮೂರು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು
ಗೋದಿಯ ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ, ಒಂದು ಹೋರಿಯೊಂದಿಗೆ ತರಬೇಕು. 10

ಪಾನದ್ರವ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಮೂರು ಸೇರು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ ತಂದು
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುವಾಸನೆಯ ಸುಗಂಧ
ಹೋಮವಾಗುವುದು.

11 ≪ ≪ಕುರಿ, ಆಡು, ಟಗರು, ಹೋರಿ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಶುವಿನ ಸಂಗಡ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು
ನೈವೇದ್ಯಮಾಡಬೇಕು. 12 ನೀವು ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಪಶುಗಳ ಲೆಕ್ಕದ
ಪ್ರಕಾರವೇ ಒಂದೊಂದು ಪಶುವಿನ ಸಂಗಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 13 ಸ್ವದೇಶದವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧ
ಹೋಮವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. 14

ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲವೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಅನ್ಯದೇಶದವನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ
ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ
ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಅವನೂ ಮಾಡಬೇಕು. 15 ಸವರ್ರಿಗೂ ಅಂದರೆ
ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಅನ್ಯದೇಶದವರಿಗೂ ಒಂದೇ
ನಿಯಮವಿರಬೇಕು; ಇದು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿಯಮ. ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಹೇಗೋ,
ಅನ್ಯದೇಶದವನೂ ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವನು. 16 ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಒಕ್ಕಲಿರುವ ಅನ್ಯದೇಶದವನಿಗೂ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ
ನಿಯಮಗಳಿರಬೇಕು.≫ ≫

ಯಾಜಕರಿಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕಾದ ರೊಟಿ್ಟಯ ನಿಯಮ
17 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 18 ≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು, ≪ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವ
ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು ಸೇರಿದ ನಂತರ, 19 ನೀವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದ
ಬೆಳೆಯನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು. 20 ನೀವು
ಕಣದಲಿ್ಲ ತುಳಿಸಿದ ದವಸದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಯೆಹೋವನದೆಂದು
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ಕಣಕದಿಂದ ಮಾಡುವ ಮೊದಲನೆಯ
ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು.

ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ತಪಿ್ಪಗಾಗಿ ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ ಮಾಡುವ
ವಿಧಾನ

21 ≪ ≪ನೀವೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ಕಣಕದಿಂದ
ಮಾಡುವ ಮೊದಲನೆಯ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು. 22 ನಾನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಈ
ಎಲಾ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, 23 ಆತನು ನಿಮಗೆ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ದಿನದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಗೂ ಮೋಶೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ನೀವು
ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ, 24 ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಸಮೂಹದವರು
ತಿಳಿಯದೆ ಮೀರಿ ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದರೆ, ಸವರ್ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರು
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುವಾಸನೆಯನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದಹನ ಬಲಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ,
ನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಅದಕೆ್ಕ ನೇಮಿತವಾದ ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ದೋಷಪರಿಹಾರಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಹೋತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 25 ಯಾಜಕನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ ಮಾಡಿದಾಗ
ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಗುವುದು. ಅವರು ಆ ತಪ್ಪನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ
ಮಾಡಿದುದರಿಂದ ಮತು್ತ ಅವರು ಅದನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸವಾರ್ಂಗ
ಹೋಮವನೂ್ನ, ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞವನೂ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ,
26 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆ ತಪ್ಪನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರಿಗೂ, ಅವರಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಅನ್ಯದೇಶದವರಿಗೂ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಗುವುದು.

27 ≪ ≪ಯಾವನಾದರೂ ತಿಳಿಯದೆ ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು
ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ವರುಷದ ಆಡನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 28 ತಿಳಿಯದೆ ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಯಾಜಕನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ
ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಗುವುದು. 29 ಈ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲರುವ ಸ್ವದೇಶದವರಿಗೂ,
ಅನ್ಯದೇಶದವರಿಗೂ ಒಂದೇ ನಿಯಮವಿರಬೇಕು, 30 ಆದರೆ
ಸ್ವದೇಶದವನಾಗಲಿ, ಅನ್ಯದೇಶದವನಾಗಲಿ ಯಾವನಾದರೂ
ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಹಟದಿಂದ ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ದೂಷಿಸಿದವನಾದುದರಿಂದ ಕುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಹಾಕಬೇಕು. 31 ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ
ತಾತಾ್ಸರಮಾಡಿ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಮೀರಿದುದರಿಂದ ಕುಲದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ ಪಾಪದ ಫಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಲಿ.≫ ≫

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದು್ದ
32 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಮರುಭುಮಿಯಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದಗ ಒಬ್ಬನು ಸಬ್ಬತ್

ದಿನದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಗೆಕೂಡಿಸುವುದನು್ನ ಕಂಡರು. 33 ಅದನು್ನ
ನೋಡಿದವರು ಅವನನು್ನ ಮೋಶೆ, ಆರೋನರ ಮತು್ತ
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 34

ಅಂಥವನಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆ ವರೆಗೂ
ನಿಯಮವೇ ಇರಲಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ಅವರು ಅವನನು್ನ
ಕಾವಲಲಿ್ಲಟ್ಟರು. 35 ತರುವಾಯ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ಆ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು; ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ
ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 36 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟಂತೆ
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರು ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಬಟೆ್ಟಯ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಗೊಂಡೆ
ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು

37 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 38 ≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಂತತಿಯವರ
ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ
ಗೊಂಡೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊಂಡೆಯೂ
ಒಂದೊಂದು ನೀಲಿ ದಾರದಿಂದ ಕಟಿ್ಟರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸು. 39 ಆ ಗೊಂಡೆಗಳ ಉಪಯೋಗವೇನೆಂದರೆ, ನೀವು
ಅವುಗಳನು್ನ ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಮತು್ತ ನೀವು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ
ನನಗೆ ದೇವದೊ್ರೕಹಿಗಳಾಗಿ ಮನಸಿ್ಸಗೂ, ಕಣಿ್ಣಗೂ ತೋರಿದಂತೆ 40

ದಾರಿ ತಪಿ್ಪ ನಡೆದ ಪ್ರಕಾರ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಡೆಯದೆ, ನನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಲಕ್ಷಿಸಿ ಅನುಸರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ. 41 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಾನೇ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಾನೇ.≫

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ
ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದು್ದ

ಕೋರಹನ, ದಾತಾನ್, ಅಬೀರಾಮರ, ವಿರೋದ

ಆಗ ಲೇವಿಯನ ಮರಿಮಗನೂ, ಕೇಹಾತನ
ಮೊಮ್ಮಗನೂ, ಇಚಾ್ಚರನ ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ
ಎಲೀಯಾಬನ ಮಕ್ಕಳಾದ ದಾತಾನನೂ,

ಅಬೀರಾಮನೂ ಮತು್ತ ಪೆಲೆತನ ಮಗನಾದ ಓನನೂ
ಕರೆದುಕೊಂಡು, ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದರು. 2 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಸಮೂಹದವರಲಿ್ಲದ್ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೂ, ಪ್ರಸಿದ್ದರಾಗಿ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದ
ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ ಜನರು ಮೋಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ
ತಿರುಗಿಬಿದ್ದರು. 3 ಅವರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮೋಶೆ ಮತು್ತ
ಆರೋನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಹೆಚು್ಚ ಅಧಿಕಾರ
ನಡೆಸುತಿ್ತೕರಿ. ಈ ಸಮೂಹದವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ದೇವರಿಗೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತನಾದವನು, ಯೆಹೋವನು ಇವರೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದನೆ.
ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸಮೂಹದವರಿಗಿಂತಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನೀವೇ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಏಕೆ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

4 ಮೋಶೆ ಆ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಬೋರಲುಬಿದ್ದನು. 5 ಮೋಶೆಯು
ಕೋರಹನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಸಮೂಹದವರಿಗೂ,
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≪ತನ್ನವರು ಯಾರು ಎಂಬುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನಾಳೆ
ತಿಳಿಸುವನು. ಯಾರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದಾ್ದನೋ,
ಯಾರನು್ನ ಆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೋ ಅವರನು್ನ ಮಾತ್ರ ಆತನು ತನ್ನ
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರಗೊಡಿಸುವನು. 6 ನೀವು ಇದನು್ನ ಮಾಡಿರಿ-
ಕೋರಹನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ
ಧೂಪಾರತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, 7 ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಂಡಗಳನಿ್ನಟು್ಟ
ನಾಳೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಧೂಪಹಾಕಿರಿ. ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಯಾರನು್ನ ಮೆಚು್ಚವನೋ ಅವನೇ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತನೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಲೇವಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ವತರ್ನೆ ಅತಿಯಾಯಿತು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಪುನಃ ಮೋಶೆ ಕೋರಹನಿಗೆ, ≪ಲೇವಿಯ ಸಂತಾನದವರೇ,
ಈಗ ಕೇಳಿರಿ, 9 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಗುಡಾರದ ಸೇವಾಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ,
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹತಿ್ತರ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಮೂಹದವರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಪವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೋ? 10 ಆತನು
ನಿನ್ನನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಕುಲದವರಾದ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ
ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ನೀವು ಸಹ ಯಾಜಕತ್ವವನು್ನ
ಬಯಸುತಿ್ತರೋ? 11 ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರಿ, ನನಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ
ನಡೆಯುವ ಆರೋನನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು
ಗುಣಗುಟು್ಟವುದೇಕೆ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

12 ಮೋಶೆಯು, ಎಲೀಯಾಬನ ಮಕ್ಕಳಾದ ದಾತಾನ್ ಮತು್ತ
ಅಬೀರಾಮರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೇಳಿದರು ಅವರು
ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 13 ನೀನು ಹಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ
ಹರಿಯುವ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮನು್ನ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸಾಯಿಸುವುದು ನಿನಗೆ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲವೋ?
ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು
ಕೋರುತಿ್ತಯೋ? 14 ಅಷು್ಟ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಹಾಲೂ
ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಮ್ಮನು್ನ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ; ಹೊಲಗಳನೂ್ನ,
ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟಗಳನೂ್ನ ನಮಗೆ ಸ್ವಂತಕೆ್ಕ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ; ಈ ಜನರ
ಕಣಿ್ಣಗೆ ಮಣು್ಣ ಹಾಕಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕಯೋ? ನಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆಯು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೆ,
≪ನೀನು ಅವರ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಲಕ್ಷ್ಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ; ನಾನು
ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಕತೆ್ತಯನಾ್ನದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನಲ್ಲ; ಅವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನಿಗಾದರೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಮನವಿಮಾಡಿದನು.

16 ಮೋಶೆ ಕೋರಹನಿಗೆ, ≪ನಾಳೆ ನೀನೂ, ನಿನ್ನ
ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಮತು್ತ ಆರೋನನೂ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಬರಬೇಕು. 17 ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನು ತನ್ನ ತನ್ನ ಧೂಪಾರತಿಗಳನು್ನ,
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ ಧೂಪಾರತಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಧೂಪಹಾಕಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ನೀನು
ಮತು್ತ ಆರೋನನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಧೂಪಾರತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಅದಕೆ್ಕ ಅನುಸಾರವಾಗಿ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧೂಪಾರತಿಗಳನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಂಡಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಧೂಪದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ
ಹಾಕಿ ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 19 ಅದಲ್ಲದೆ ಕೋರಹನು
ತಮಗೆ ಎದುರಾದ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕೂಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನ
ತೇಜಸು್ಸ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಿತು. 20 ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
21 ≪ನೀವು ಈ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲರಿ;
ನಾನು ಇವರನು್ನ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ ದಹಿಸಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 22 ಅವರು ಬೋರಲುಬಿದು್ದ, ≪ದೇವರೇ, ಎಲಾ್ಲ
ಮನುಷ್ಯರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವವನೇ, ಇವರಲಿ್ಲ
ದೋಷಿಯಾದವನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರಲಾಗಿ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರ
ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದೋ?≫ ಎಂದು ಬಿನೆ್ನೖಸಿದನು.

23 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, 24

≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹದವರಿಗೆ, ≪ಕೋರಹ, ದಾತಾನ್ ಮತು್ತ
ಅಬೀರಾಮರ ಗುಡಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು≫ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಆಗ ಮೋಶೆ ಎದು್ದ ದಾತಾನ್ ಮತು್ತ ಅಬೀರಾಮರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದನು; ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು.
26 ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹದವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಈ ದುಷ್ಟರ
ಡೇರೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರದೆ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು; ಇವರ ಸೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ
ಯಾವುದನೂ್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರದು; ಇವರ ದೋಷಗಳಿಗಾಗಿ

ಉಂಟಾಗುವ ಶಿಕ್ಷೆ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋದೀತು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 27 ಆದಕಾರಣ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೋರಹ, ದಾತಾನ್
ಮತು್ತ ಅಬೀರಾಮರ ಗುಡಾರದಿಂದ ದೂರ ಹೋದರು. ದಾತಾನ್
ಮತು್ತ ಅಬೀರಾಮರೂ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳ
ಬಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.

28 ಆಗ ಮೋಶೆ ಜನರಿಗೆ, ≪ಈ ಕಾಯರ್ಗಳೆಲಾ್ಲ ನನ್ನ
ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನೇ
ಇವುಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನೆಂದೂ ನೀವೇ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 29 ಹೇಗೆಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯುವ ರೀತಿಯಲೆ್ಲೕ
ಇವರು ಸತ್ತರೆ, ಇಲ್ಲವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಭವಿಸುವ ಗತಿ
ಇವರಿಗುಂಟಾದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 30 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ
ಭೂಮಿಯು ಬಾಯೆ್ದರೆದು ಇವರನೂ್ನ, ಇವರ ಸವರ್ಸ್ವವನೂ್ನ ನುಂಗಿ,
ಇವರು ಸಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರೆ, ಇವರು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವರೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 31 ಮೋಶೆ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ
ಕೂಡಲೆ ಆ ಮನುಷ್ಯರ ಕೆಳಗಿದ್ದ ನೆಲವು ಸೀಳಿತು. 32 ಭೂಮಿಯು
ಬಾಯೆ್ದರೆದು ಅವರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕೋರಹನಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರನೂ್ನ, ಅವರ ಸವರ್ಸ್ವವನೂ್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು. 33

ಅವರು ಸಜೀವಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸವರ್ಸ್ವ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು, ಭೂಮಿಯು ಅವರನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು. ಹೀಗೆ
ಅವರು ಸಮೂಹದವರೊಳಗಿಂದ ನಾಶವಾದರು. 34 ಅವರ
ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಹೆದರಿಕೊಂಡು, ≪ಭೂಮಿಯು
ನಮ್ಮನೂ್ನ ಸಹ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟೕತು!≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಓಡಿಹೋದರು.

35 ನಂತರ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಹೊರಟು,
ಧೂಪವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ ಆ ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ
ದಹಿಸಬಿಟಿ್ಟತು. 36 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಮಾತನಾಡಿ 37 ≪ಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನ ಮಗನಾದ
ಎಲಾ್ಲಜಾರನಿಗೆ, ಧೂಪಾರತಿಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ದಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಆ ಧೂಪಾರತಿಗಳನು್ನ
ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸು ಮತು್ತ ನೀನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ದೂರ ಚೆಲು್ಲ. 38 ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆ ದೋಷಿಗಳ ಧೂಪಾರತಿಗಳು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತಂದ ಕಾರಣ ಅವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದವು. ಆದುದರಿಂದ
ಅವುಗಳನು್ನ ತಗಡುಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ, ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಮುಚ್ಚಳವನು್ನ
ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಅವು ಗುರುತುಗಳಾಗಿರಬೇಕು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 39 ಆಗ ಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನು
ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ
ದಹಿಸಿಹೋದವರು ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆ ತಾಮ್ರದ ಧೂಪಾರತಿಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಗಡುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚದನು. 40 ಆರೋನನ ಸಂತಾನಕೆ್ಕ ಸೇರದ ಬೇರೆ ಜನರು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಂದು ಧೂಪವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬಾರದು.
ಸಮಪಿರ್ಸಿದರೆ ಕೋರಹನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಮೂಹದವಗರಿಗೂ
ಆದ ಸಿ್ಥತಿಯೇ ಇವರಿಗೂ ಉಂಟಾಗುವುದೆಂಬುದನು್ನ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಗುರುತಾಯಿತು.

ಜನರು ಗುಣುಗುಟಿ್ಟ ಘೋರವಾ್ಯಧಿಯಿಂದ ಸತ್ತದು್ದ
41 ಮರುದಿನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರು ಮೋಶೆ

ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಮೇಲೆ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟ, ≪ನೀವೇ ಯೆಹೋವನ
ಜನರನು್ನ ಸಾಯಿಸಿದಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳುವವರಾದರು. 42

ಸವರ್ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಾಗ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಮೇಲೆ,
ಮೇಘವು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ಅಲಿ್ಲ
ಕಾಣಿಸಿತು. 43 ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರದ ಮುಂಭಾಗಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 44 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ
ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 45 ≪ನೀವಿಬ್ಬರೂ
ಸಮೂಹದವರಲಿ್ಲ ಇರದೆ ಬೇರೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು
ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಬೋರಲುಬಿದ್ದರು. 46

ಮೋಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನ ಕೋಪದಿಂದ ಈ
ಜನರೊಳಗೆ ಘೋರವಾ್ಯಧಿಯು ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು. ನೀನು
ಧೂಪಾರತಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಿಂದ
ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟ ಧೂಪಹಾಕಿ, ಸಮೂಹದವರ ಬಳಿಗೆ ಬೇಗ
ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 47 ಮೋಶೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆರೋನನು
ಧೂಪಾರತಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮೂಹದವರ ಮಧ್ಯಕೆ್ಕ
ಓಡಿದಾಗ ಘೋರವಾ್ಯಧಿಯು ಜನರೊಳಗೆ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿತು್ತ.

ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 16:6 104 ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 16:47



17

18

ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಧೂಪಹಾಕಿ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ
ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ ಮಾಡಿದನು. 48 ಅವನು ಸತ್ತವರಿಗೂ,
ಬದುಕುವವರಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡುದರಿಂದ ಆ ವಾ್ಯಧಿಯು
ಶಮನವಾಯಿತು. 49 ಕೋರಹನ ನಿಮಿತ್ತ ಸತು್ತಹೋದವರ
ಹೊರತಾಗಿ ಆ ವಾ್ಯಧಿಯಿಂದ ಸತ್ತವರ ಸಂಖೆ್ಯ ಹದಿನಾಲು್ಕಸಾವಿರದ
ಏಳುನೂರು ಮಂದಿ. 50 ಆ ವಾ್ಯಧಿ ಶಮನವಾದಾಗ ಆರೋನನು
ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮೋಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದನು.

ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನ ಕೋಲನು್ನ ಚಿಗುರಿಸಿದು್ದ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 ≪ನೀನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ, ≪ಅವರ ಪಿತೃಗಳ
ಒಂದೊಂದು ಕಾಲದ ಅಧಿಪತಿಯಿಂದ ಗೋತ್ರಗಳ

ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕೋಲುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು
ಕೋಲುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನವನ ಕೋಲಿನ ಮೇಲೆ
ಅವರ ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಯಿಸಬೇಕು. 3 ಲೇವಿ ಕುಲಕೂ್ಕ ಒಂದು
ಕೋಲು ಇರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆರೋನನ ಹೆಸರನು್ನ
ಬರೆಯಿಸಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಪಿತೃಗಳ ಗೋತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಗೆ
ಒಂದು ಕೋಲು ಇರಬೇಕು. 4 ನೀನು ಆ ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳ ಮುಂದೆ ನಾನು
ನಿಮಗೆ ದಶರ್ನಕೊಡುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು. 5 ನಾನು ಯಾರನು್ನ
ಆಯು್ದಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೋ ಅವನ ಕೋಲು ಚಿಗುರುವುದು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ನಿಮಿ್ಮಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗುಣುಗುಟು್ಟವುದನು್ನ
ನಾನು ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಬಿಡುವೆನು≫ ≫ ಎಂದನು.

6 ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆಯು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದನು.
ಅವರ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕುಲಕೆ್ಕ ಒಂದು ಕೋಲಿನ ಪ್ರಕಾರ
ಹನೆ್ನರಡು ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಅವನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವುಗಳೊಡನೆ
ಆರೋನನ ಕೋಲೂ ಇತು್ತ. 7 ಮೋಶೆ ಆ ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳಿರುವ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಇಟ್ಟನು. 8 ಮರುದಿನ ಮೋಶೆಯು ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳಿರುವ
ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅಗೋ, ಲೇವಿಕುಲಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಆರೋನನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಕೋಲು ಚಿಗುರಿ, ಮೊಗು್ಗಬಿಟು್ಟ ಹೂವಾಗಿ
ಬಾದಾಮಿ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಫಲಿಸಿತು್ತ! 9 ಮೋಶೆ ಆ ಕೋಲುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಬಳಿಗೆ ತಂದು
ತೋರಿಸಿದನು. ಅವರು ನೋಡಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

10 ತರುವಾಯ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ಆರೋನನ
ಕೋಲನು್ನ ತಿರುಗಿ ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು. ಅದು
ತಿರುಗಿಬೀಳುವವರಿಗೆ ದೃಷಾ್ಟಂತವಾಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಇರಬೇಕು. ಇವರು
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗುಣುಗುಟು್ಟವುದನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡಬೇಕು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 11

ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಮೋಶೆ ಮಾಡಿದನು.
12 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಮೋಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ,

≪ನಾವು ಇಲಿ್ಲ ಸಾಯುತೆ್ತೕವೆ; ಇಲ್ಲವೇ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ. 13

ಯೆಹೋವನ ಗುಡಾರದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರುವವರೆಲ್ಲರೂ
ಸಾಯುತಾ್ತರಷೆ್ಟ; ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಯಬೇಕೇನು?≫
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಯಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಕತರ್ವ್ಯ

ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನಿಗೆ, ≪ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಕ್ರಮವೇನಾದರೂ ನಡೆದರೆ
ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರೂ, ನಿನ್ನ ಕುಲದವರೆಲ್ಲರೂ

ಆ ದೋಷದ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಯಾಜಕತ್ವದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಕ್ರಮವೇನಾದರೂ ನಡೆದರೆ ನೀನೂ, ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಯವರು ಮಾತ್ರವೇ ಆ ದೋಷದ ಫಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. 2 ನಿನ್ನ ಕುಲದ ಮೂಲಪುರುಷನಾದ
ಲೇವಿಯವಂಶದವರನು್ನ ನೀನು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಳಗೆ ಸೇವೆಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ
ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳಿರುವ ಗುಡಾರದ ಮುಂದೆ ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ
ಮಾತ್ರ ಸೇವೆಮಾಡಬೇಕು. 3 ಲೇವಿಯರು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ
ನಡೆದು ಗುಡಾರವನು್ನ ಕಾಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನದ ವಸು್ತಗಳ
ಹತಿ್ತರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರವಾಗಲಿ ಅವರು
ಬರಬಾರದು, ಬಂದರೆ ಅವರು ಸಾಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀವೂ
ಸಾಯುವಿರಿ. 4 ಅವರೇ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದು್ದ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಸಕಲ ಸೇವಾಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕು. ಇತರ ಕುಲದವರು ನಿಮ್ಮ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರಬಾರದು. 5

ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ದೇವರ
ಕೋಪವುಂಟಾಗದಂತೆ, ನೀವೇ ದೇವಸಾ್ಥನದ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ,
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನೂ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 6 ಇಗೋ, ನಾನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಳಗಿಂದ ನಿನ್ನ ಕುಲದವರಾದ ಲೇವಿಯರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಕಾಣಿಕೆಯಂತೆ ನಿನ್ನ ವಶದಲಿ್ಲಯೇ ಇದಾ್ದರೆ. ಅವರೇ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರದ ಸೇವಾಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. 7 ನೀನೂ, ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಯವರೂ ಯಾಜಕೋದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಕೈಕೊಂಡವರಾಗಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮತು್ತ ತೆರೆಯ ಒಳಗಿನ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನಡೆಸಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಸೇವಾಕಾಯರ್ವನು್ನ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು.
ನಾನು ಯಾಜಕತ್ವವನು್ನ ನಿಮಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಇತರರು ಅದಕೆ್ಕ ಕೈಹಾಕಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು≫
ಎಂದನು.

8 ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವ
ಪದಾಥರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾನು
ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರ ಪಾಲಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ದಾನಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವು ಸದಾಕಾಲವೂ ನಿಮಗೇ ಸಲ್ಲಬೇಕು. 9

ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಮಮಾಡದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಮಹಾ ಪರಿಶುದ್ದ
ವಸು್ತಗಳು ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ನನಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಎಲಾ್ಲ ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯ, ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞ,
ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಹೋಮಶೇಷವು
ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾದುದರಿಂದ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ಸಲ್ಲಬೇಕು. 10 ನೀವು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಅವುಗಳನು್ನ ಊಟಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ
ಅವುಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅವು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾದವುಗಳೆಂದು
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

11 ≪ಇದಲ್ಲದೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಮಾಡುವ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಕೊಡುವ
ದ್ರವ್ಯಗಳೂ, ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ನಿವಾಳಿಸುವ ದ್ರವ್ಯಗಳೂ ನಿಮಗೆ
ಸೇರಬೇಕು. ಇವು ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರಾದ
ಸಿ್ತ್ರೕಪುರುಷರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ನಿಯಮವಾಗಿ ಸಲ್ಲಬೇಕೆಂದು
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಶುದ್ಧರಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು. 12 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಪ್ರಥಮಫಲಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ:
ಎಣೆ್ಣ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಧಾನ್ಯ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದದು್ದ ನಿನಗೇ
ಸೇರಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 13 ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ
ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ತರುವ ಪ್ರಥಮಫಲಗಳು ನಿನಗೇ
ಸಲ್ಲಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ
ಅವುಗಳನು್ನ ಊಟಮಾಡಬಹುದು. 14 ಕೇವಲ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವುದಕೆ್ಕ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಹರಕೆಮಾಡಿ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದೆಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ಸೇರಬೇಕು. 15 ಮನುಷ್ಯರಲಾ್ಲಗಲಿ,
ಪಶುಗಳಲಾ್ಲಗಲಿ ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ
ಸಕಲಪಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲಾದದು್ದ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಆದರೆ
ಮನುಷ್ಯರ ಚೊಚ್ಚಲುಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ಅಪವಿತ್ರವಾದ ಪಶುಗಳ
ಮರಿಗಳಿಗೂ ಬದಲಾಗಿ ನೀನು ಈಡನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 16 ಹೀಗೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕಾದ
ಶಿಶುಗಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನ ಪಾ್ರಯಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ, ನೀವು ಗೊತು್ತ
ಮಾಡಿದ ಈಡನು್ನ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಗೇರಾ
ತೂಕದ ಶೆಕೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಐದು ಶೆಕೆಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.

17 ≪ಆಕಳಿನ ಮತು್ತ ಆಡುಕುರಿಗಳ ಚೊಚ್ಚಲುಮರಿಗಳು ದೇವರ
ಸೊತಾ್ತಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಡಬಾರದು. ಅವುಗಳ
ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಚಿಮುಕಿಸಿಬೇಕು, ಅವುಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಹೋಮಮಾಡಬೇಕು. 18 ಅವುಗಳ
ಮಾಂಸವು ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ನಿವಾಳಿಸುವ
ಎದೆಯ ಭಾಗದಂತೆಯೂ, ಬಲತೊಡೆಯಂತೆಯೂ ನಿನಗೇ
ಸಲ್ಲಬೇಕು. 19 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ
ಸಮಪಿರ್ಸುವ ದೇವರ ವಸು್ತಗಳೆಲಾ್ಲ ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಯವರಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಪುರುಷರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸದಾಕಾಲವೂ
ಸಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಅನುಗ್ರಹಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಇದು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿನೊ್ನಡನೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯೊಡನೆಯೂ
ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪಿ್ಪನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಬೇಕು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತಕಾ್ಕಗಿ
ಯಾವ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು ಇರಬಾರದು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿನಗೆ ಪಾಲು
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಾನೇ ನಿನಗೆ
ಪಾಲಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇದೆ್ದೕನೆ.
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ಲೇವಿಯರ ಪಾಲು
21 ≪ಲೇವಿಯರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ

ಸೇವಾಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ಸಕಲ
ಪದಾಥರ್ಗಳ ಹತ್ತನೆಯ ಪಾಲನು್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 22

ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬರಬಾರದು, ಬಂದರೆ ಅವರು ಆ ದೋಷದಿಂದ ಸತು್ತಹೋಗುವರು.
23 ಲೇವಿಯರೇ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಸೇವಾಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡುವ
ಪಾಪದಫಲವನು್ನ ತಾವೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ನಿಯಮವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾದ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 24 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ≪ಇತರ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ≫ ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣ.

25 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 26 ≪ನೀನು
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸ್ವಂತಕಾ್ಕಗಿ
ನಾನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 27 ನೀವು ಹೀಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ
ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದ ಕಣದಲಿ್ಲನ ಧಾನ್ಯವನೂ್ನ,
ದಾ್ರಕ್ಷೇತೊಟಿ್ಟಯ ರಸದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ದಶಮಾಂಶವೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು. 28 ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಲು್ಲವ
ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ
ಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು. 29 ನಿಮಗೆ
ಕೊಡಲ್ಪಡುವ ಸಕಲ ಪದಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಉತ್ತಮ
ಭಾಗವನೆ್ನೕ ದೇವರ ವಸು್ತವಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಯೋಗ್ಯಭಾಗವನೆ್ನೕ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು≫ 30

ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ≪ನಿಮಗೆ
ದೊರಕಿದ್ದರಲಿ್ಲ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನೆ್ನೕ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ
ಮೇಲೆ ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಕಣದಲಿ್ಲನ ದವಸದ ಹಾಗೂ, ದಾ್ರಕ್ಷೇತೊಟಿ್ಟಯ
ರಸವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 31 ನೀವೂ,
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೂ ಅದನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಊಟಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ
ಸೇವಾಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕೆ್ಕ ಅದು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವ
ಪ್ರತಿಫಲ. 32 ಅದರಲಿ್ಲ ಉತ್ತಮ ಭಾಗವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಉಳಿದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯಾವ
ದೋಷಕೂ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಸಮಪಿರ್ಸುವ
ದೇವರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅಪವಿತ್ರಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಸಾಯುವಿರಿ≫ ≫
ಎಂದನು.

ಅರಣ್ಯ ಸಂಚಾರ ಚರಿತೆ್ರಯ ಸಮಾಪಿ್ತ

ಮನುಷ್ಯನ ಶವವು ಸೋಂಕಿದಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಆಚಾರವನು್ನ
ಕುರಿತದು್ದ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು, 2 ≪ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ಒಂದು
ನಿಯಮವನು್ನ ನಿಯಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ: ಎಂದೂ

ನೊಗವನು್ನ ಹೊರದ ಮತು್ತ ಯಾವ ದೋಷವಿಲ್ಲದ
ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಕೆಂದಾಕಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಂದುಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು. 3 ಅದನು್ನ ನೀವು ಯಾಜಕನಾದ
ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು. ಅವನು ಅದನು್ನ ಪಾಳೆಯದ
ಹೊರಗೆ ಹೊರಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಎದುರೇ ಒಬ್ಬನ ಕೈಯಿಂದ
ವಧೆಮಾಡಿಸಬೇಕು. 4 ತರುವಾಯ ಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನು
ಅದರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ
ಮುಂಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಏಳು ಸಾರಿ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 5 ಆಗ ಅವನು ಆ
ಆಕಳನು್ನ ಚಮರ್, ಮಾಂಸ, ರಕ್ತ, ಕಲ್ಮಷಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ತನ್ನ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಸುಡಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. 6 ಯಾಜಕನು
ದೇವದಾರುಮರದ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನೂ್ನ, ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಬರಲನೂ್ನ,
ರಕ್ತವಣರ್ವುಳ್ಳ ದಾರವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಆಕಳನು್ನ ಸುಡುವ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. 7 ಆ ಯಾಜಕನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾ್ನನಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪಾಳೆಯದೊಳಗೆ
ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ದಿನದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಅವನು
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು. 8 ಆ ಆಕಳನು್ನ ಸುಟ್ಟವನೂ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ

ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾ್ನನಮಾಡಿ ಆ ದಿನದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು.

9 ≪ಶುದ್ಧನಾದವನೊಬ್ಬನು ಆ ಆಕಳಿನ ಬೂದಿಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ
ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು. ಅದನು್ನ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹದವರ ಉಪಯೋಗಕಾ್ಕಗಿ ನೀವು
ಜೋಪಾನಮಾಡಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ನೀರನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ಆಲೆ್ಲೕ ಇಟಿ್ಟರಬೇಕು. ಅದು
ಅಶುದ್ಧವಾದದು್ದ. 10 ಆ ಕೆಂದಾಕಳ ಬೂದಿಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದವನು
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ದಿನದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವರಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ.

11 ≪ಮನುಷ್ಯನ ಶವ ಸೋಂಕಿದವನು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು. 12 ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ಬೂದಿಯಿಂದ
ದೋಷಪರಿಹಾರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಶುದ್ಧನಾಗುವನು. ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು
ದೋಷಪರಿಹಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ
ಶುದ್ಧನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 13 ಮನುಷ್ಯನ ಶವ ಸೋಂಕಿದವನು
ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆಹೊದರೆ ಅವನು
ಯೆಹೋವನ ಗುಡಾರವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರಪಡಿಸುವನು. ಅಂಥವನನು್ನ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ನೀರನು್ನ ತನ್ನ
ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಅಶುದ್ಧನು.
ಅವನ ಅಶುದ್ಧತ್ವವು ಇನೂ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು.

14 ≪ಯಾರಾದರೂ ಡೇರೆಯಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ ಅವನ ವಿಷಯವಾದ
ನಿಯಮವೇನೆಂದರೆ: ಆ ಡೇರೆಯಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಮತು್ತ
ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಅಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. 15 ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕದೆ ತೆರೆದಿರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಪಾತೆ್ರಗಳು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವವು. 16 ಬಯಲಿನಲಿ್ಲರುವ
ಯಾವನಾದರೂ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನಾದರೂ,
ಯಾವನಿಗಾದರೂ ಮನುಷ್ಯನ ಶವವಾಗಲಿ, ಮನುಷ್ಯನ
ಎಲುಬಾಗಲಿ, ಸಮಾಧಿಯಾಗಲಿ ಸೋಂಕಿದರೆ ಅವನು ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು.

17 ≪ಅಶುದ್ಧನಾದವನನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಆ
ದೋಷಪರಿಹಾರಕವಾದ ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ಇಟು್ಟ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರನು್ನ ಹಾಕಬೇಕು. 18 ಆಗ
ಶುದ್ಧನಾದವನೊಬ್ಬನು ಆ ನೀರನು್ನ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಬರಲಿಂದ
ಮನುಷ್ಯನು ಸತ್ತ ಆ ಡೇರೆಯ ಮೇಲೆಯೂ, ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ
ಸಾಮಾನುಗಳ ಮತು್ತ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು.
ಹಾಗೆಯೇ ಎಲುಬಾಗಲಿ, ಹತವಾದವನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯನ
ಶವವಾಗಲಿ, ಸಮಾಧಿಯಾಗಲಿ ಯಾವನಿಗೆ ಸೋಂಕುವುದೋ
ಅವನ ಮೇಲೆಯೂ ನೀರನು್ನ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು. 19 ಶುದ್ಧನಾದವನು
ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ, ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ
ಅಶುದ್ಧನಾದವನ ಮೇಲೆ ಅದನು್ನ ಚಿಮಿಕಿಸಬೇಕು.
ಅಶುದ್ಧನಾದವನು ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೋಷಪರಿಹಾರ
ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡು, ಸಾ್ನನಮಾಡಿ
ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧನಾಗುವನು. 20 ಅಶುದ್ಧನಾಗಿ
ದೋಷಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ
ಅಪವಿತ್ರಪಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ಸಭೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು.
ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ನೀರನು್ನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಚಿಮಿಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಹೋದುದರಿಂದ ಅವನು ಅಶುದ್ಧನಾಗುವನು.

21 ≪ಇದು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ನಿಯಮವಾಗಿರುವುದು.
ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ಆ ನೀರನು್ನ ಚಿಮಿಕಿಸಿದವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತು್ತ ಆ ನೀರು ಯಾರಿಗೆ ಸೋಂಕುವುದೋ
ಅವನು ಆ ದಿನದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು. 22

ಅಶುದ್ಧನಿಗೆ ಸೋಂಕಿದ ವಸು್ತ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಅಶುದ್ಧವೆಂದು
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸೋಂಕುವುದೋ
ಅವನೂ ಆ ದಿನದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಶುದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು.≫

ಯೆಹೋವನು ಬಂಡೆಯೊಳಗಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀರು
ಬರಮಾಡಿದು್ದ

ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರು ≪ಚಿನ್≫ ಎಂಬ
ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು, ಕಾದೇಶಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

ಅಲಿ್ಲ ಮಿಯಾರ್ಮಳು ತೀರಿಹೋದಳು. ಆಕೆಯ ಶವವನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.

2 ಸಮೂಹದವರಿಗೆ ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರು ಮೋಶೆ ಮತು್ತ
ಆರೋನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡರು. 3 ಜನರು ಮೋಶೆಯ
ಸಂಗಡ ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಡಿ, ≪ನಮ್ಮ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಸತು್ತಹೋದಾಗಲೇ ನಾವೂ ಸಹ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ
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ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿತು್ತ. 4 ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಸಮೂಹದವರಾದ
ನಮ್ಮನೂ್ನ, ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಈ ಮರಳುಕಾಡಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು ಯಾಕೆ ಸಾಯಿಸುತಿ್ತೕರಿ? 5 ನಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ
ಬರಮಾಡಿ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಯಾಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ? ಈ
ನೆಲದಲಿ್ಲ ಧಾನ್ಯವೂ, ಅಂಜೂರವೂ, ದಾ್ರಕ್ಷೆಯೂ, ದಾಳಿಂಬೆಯೂ
ಮತು್ತ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರೂ ಸಹ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.

6 ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಜನಸಮೂಹದ ಎದುರಿನಿಂದ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೋರಲುಬಿದಾ್ದಗ
ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು. 7 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ, 8 ≪ನೀನು ಕೋಲನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಆರೋನನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಸಮೂಹದವರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಎದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಆ
ಕಡಿದಾದ ಬಂಡೆಗೆ ನೀರುಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸು.
ಅದರೊಳಗಿಂದ ನೀರು ಹೊರಟುಬರುವುದು, ನೀನು
ಸಮೂಹದವರಿಗೂ, ಅವರ ಪಶುಗಳಿಗೂ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ
ಕೊಡಬಹುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಮೋಶೆಯು ಆ ಕೋಲನು್ನ
ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 10 ಮೋಶೆ ಮತು್ತ
ಆರೋನರು ಸಮೂಹದವರನು್ನ ಆ ಕಡಿದಾದ ಬಂಡೆಗೆ ಎದುರಾಗಿ
ಕೂಡಿಸಿದರು. ಮೋಶೆ ಅವರಿಗೆ, ≪ದೊ್ರೕಹಿಗಳೇ, ಕೇಳಿರಿ, ನಾವು ಈ
ಬಂಡೆಯೊಳಗಿಂದಲೇ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀರನು್ನ
ಬರಮಾಡಬೇಕೋ?≫ 11 ಆಗ ಮೋಶೆ ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಎತಿ್ತ ಕೋಲಿನಿಂದ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಎರಡು ಸಾರಿ ಹೊಡೆದನು. ಆಗ
ನೀರು ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಹೊರಟಿತು. ಸಮೂಹದವರೂ ಮತು್ತ ಅವರ
ಪಶುಗಳೂ ನೀರು ಕುಡಿದರು.

12 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ, ≪ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ನಂಬದವರಾಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಗೌರವವನು್ನ ಕಾಪಾಡದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ಈ ಸಮೂಹದವರಿಗೆ
ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬಾರದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸಂಗಡ
ವಾದಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ನೀರು ಬಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ≪ಮೆರೀಬಾ≫
ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. ಅದಲ್ಲದೆ ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು.

ಎದೋಮ್ಯರು ತಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ದಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದದು್ದ

14 ಮೋಶೆ ಕಾದೇಶಿನಿಂದ ಎದೋಮ್ಯರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ≪ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದೇನೆಂದರೆ, ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎಲಾ್ಲ ಕಷ್ಟವನು್ನ
ತಾವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 15 ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಇಳಿದು
ಹೋದರು. ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಬಹುದಿವಸ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಐಗುಪ್ತ್ಯರು
ನಮ್ಮನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನೂ್ನ ಉಪದ್ರವಪಡಿಸಿದ್ದರು. 16

ನಾವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಲಾಗಿ, ಆತನು ನಮ್ಮ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ನಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದನು. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ
ಗಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕಾದೇಶ್ ಎಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ. 17 ತಮ್ಮ
ದೇಶವನು್ನ ದಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ನಾವು ಹೊಲವನಾ್ನದರೂ,
ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟವನಾ್ನದರೂ ದಾಟಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾವಿಗಳ
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನಡೆದು ನಮ್ಮ
ದೇಶದ ಗಡಿಯನು್ನ ದಾಟುವ ತನಕ ಬಲಕಾ್ಕಗಲಿ, ಎಡಕಾ್ಕಗಲಿ
ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದನು.

18 ಆದರೆ ಎದೋಮ್ಯರು, ≪ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು ದಾಟಿ
ಹೋಗಬಾರದು. ದಾಟುವುದಾದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಬರುತೆ್ತೕವೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

19 ಅದಕೆ್ಕ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು, ≪ನಾವು ರಾಜಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ
ಹೋಗುವೆವು. ನಾವೂ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳೂ ನಿಮ್ಮ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವೆವು. ಬೇರೆ ಏನನು್ನ ಮಾಡದೆ,
ಕಾಲ್ನಡೆಯಾಗಿ ದಾಟಿಹೋಗುವುದಕಷೆ್ಟೕ ನಮಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

20 ಆದರೆ ಎದೋಮ್ಯರು, ≪ನೀವು ದಾಟಲೇ ಬಾರದು≫
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟು್ಟ ಬಹುಜನರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 21 ಎದೋಮ್ಯರು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ದಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಬೇರೊಂದು ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಹೊರಟರು.

ಆರೋನನು ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸತ್ತದು್ದ
22 ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರು ಕಾದೇಶಿನಿಂದ

ಹೊರಟು ಹೋರ್ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 23 ಯೆಹೋವನು
ಎದೋಮ್ಯರ ದೇಶದ ಗಡಿಯ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಹೋರ್ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ, 24

≪ಆರೋನನು ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರುವನು. ನೀವಿಬ್ಬರೂ
ಮೆರೀಬಾ ಪ್ರವಾಹದ ಹತಿ್ತರ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ತಿರುಗಿಬಿದು್ದದರಿಂದ ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದ
ದೇಶದೊಳಗೆ ಆರೋನನು ಸೇರಬಾರದು. 25 ನೀನು
ಆರೋನನನೂ್ನ, ಅವನ ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನನೂ್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಾ. 26 ಆರೋನನ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದು ಅವನ ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನಿಗೆ ತೊಡಿಸಬೇಕು.
ಆರೋನನು ಅಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

27 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಶೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದನು.
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರು ನೋಡುತಿ್ತರಲಾಗಿ ಅವರು ಹೋರ್
ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದರು. 28 ಮೋಶೆ ಆರೋನನ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು
ಅವನ ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದನು. ಆರೋನನು ಅಲೆ್ಲೕ
ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದನು. ತರುವಾಯ ಮೋಶೆಯೂ
ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲಜಾರನೂ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದರು. 29

ಆರೋನನು ಸತು್ತಹೋದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ಸಮೂಹದವರು ಕೇಳಿ ಮೂವತು್ತ ದಿನಗಳು ಅವನಿಗಾಗಿ
ಶೋಕಿಸಿದರು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅರಾದಿನ ಅರಸನನು್ನ ಜಯಿಸಿದು್ದ

ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಕಾನಾನ್ಯನಾದ
ಅರಾದ್ ಪಟ್ಟಣದ ಅರಸನು, ಅತಾರೀಮ್
ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಬರುತಾ್ತರೆಂಬ

ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ
ಕೆಲವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. 2 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿ, ≪ನಾವು ಈ ಜನರನು್ನ ಜಯಿಸುವಂತೆ ನೀನು
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ನಾವು ಅವರ ಗಾ್ರಮಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ನಾಶಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 3 ಯೆಹೋವನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಕಾನಾನ್ಯರನು್ನ ಜಯಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡಿದನು. ಅವರನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಿದರು. ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
≪ಹೊಮಾರ್≫ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು.

ಮೋಶೆ ತಾಮ್ರದ ಸಪರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದು್ದ
4 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊರಟು ಎದೋಮ್ಯರ

ದೇಶವನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ
ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುವಾಗ, ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಆಯಾಸದಿಂದ
ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರವಾಯಿತು. 5 ಆಗ ಅವರು ದೇವರಿಗೂ ಮತು್ತ
ಮೋಶೆಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ≪ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ಈ
ಮರಳುಕಾಡಿನಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ? ಇಲಿ್ಲ ಆಹಾರವೂ ಇಲ್ಲ, ನೀರೂ ಇಲ್ಲ.
ಈ ರುಚಿ ಇಲ್ಲದ ಆಹಾರವನು್ನ ತಿಂದು ನಮಗೆ ಬೇಸರವಾಯಿತು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 6 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ವಿಷಸಪರ್ಗಳನು್ನ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರೊಳಗೆ ಬರಮಾಡಿದನು. ಅವು ಜನರನು್ನ
ಕಚಿ್ಚದ್ದರಿಂದ ಬಹಳಜನರು ಸತು್ತಹೋದರು. 7 ಆದುದರಿಂದ ಜನರು
ಮೋಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ನಾವು ನಿನಗೂ ಮತು್ತ
ಯೆಹೋವನಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದೆವು. ಈ
ಸಪರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ತೊಲಗಿಹೋಗುವಂತೆ ನೀನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡಬೇಕು≫ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
8 ಮೋಶೆ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ,
≪ನೀನು ತಾಮ್ರದಿಂದ ವಿಷಸಪರ್ದ ಆಕಾರವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ
ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಎತಿ್ತ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. ಸಪರ್ಗಳಿಂದ
ಗಾಯಪಟ್ಟವರು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವರು≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 9 ಆದಕಾರಣ ಮೋಶೆ ತಾಮ್ರದಿಂದ ಸಪರ್ವನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟನು. ಸಪರ್ದಿಂದ
ಗಾಯಪಟ್ಟವರಲಿ್ಲ ಯಾರು ಆ ತಾಮ್ರದ ಸಪರ್ವನು್ನ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟು್ಟ
ನೋಡಿದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕಿಕೊಂಡರು.
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ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಸೀಹೋನ್, ಓಗ್ ಅರಸರ ದೇಶಗಳನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡದು್ದ

10 ತರುವಾಯ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು
ಓಬೋತಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 11 ಓಬೋತಿನಿಂದ ಹೊರಟು
ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದ ಮೂಡಲ ದಿಕಿ್ಕನ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಇಯೆ್ಯೕ
ಅಬಾರೀಮಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 12 ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಜೆರೆದ್
ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 13 ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಅನೋರ್ನ್
ನದಿಯ ಆಚೆ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯು
ಅಮೋರಿಯರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದಾಚೆ ಇರುವ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ
ಮೋವಾಬ್ಯರಿಗೂ, ಅಮೋರಿಯರಿಗೂ ನಡುವೆ ಇದು್ದ ಮೋವಾಬ್ಯರ
ಗಡಿಯಾಗಿದೆ.

14 ಅದಕೆ್ಕ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯೆಹೋವವಿಜಯ ಎಂಬ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ,
≪ಸೂಫಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ವಾಹೇಬನೂ್ನ,
ಮತು್ತ ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಗೆ ಕೂಡುವ ಹಳ್ಳಗಳನೂ್ನ,
15 ಆರ್ ಪಟ್ಟಣದ ತನಕ ಮೋವಾಬಿನ ಮೇರೆಯಾಗಿರುವ
ಕೊರಕಲನೂ್ನ ದಾಟಿದಾ್ದಯಿತು≫ ಎಂದು ಬರೆದದೆ.

16 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರು ಬೇರ್ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇಲಿ್ಲನ ಬಾವಿಯ ವಿಷಯವೇ.
ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ಜನರನು್ನ ಸೇರಿಸು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ನೀರನು್ನ ಕೊಡುವೆನು≫ಅಂದನು.

17 ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಈ ಹಾಡನು್ನ ಗಾನಮಾಡಿದರು;
≪ಬಾವಿಯೇ, ಉಕು್ಕತಾ್ತ ಬಾ! ಜನರೇ, ಉಲಾ್ಲಸದಿಂದ

ಗಾನಮಾಡಿರಿ
18 ಇದು ಪ್ರಧಾನರು ಕೋಲುಗಳಿಂದ ತೋಡಿದ ಬಾವಿ,
ಇದು ಜನಾಧಿಪತಿಗಳು ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಅಗಿದ ಬಾವಿ≫

ಎಂಬುವುದೇ. ಅವರು ಅರಣ್ಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮತಾ್ತನಕೂ್ಕ,
19 ಮತಾ್ತನದಿಂದ ನಹಲೀಯೇಲಿಗೂ, ನಹಲೀಯೇಲಿನಿಂದ

ಬಾಮೋತಿಗೂ ಬಂದರು. 20 ಬಾಮೋತಿನಿಂದ ಮೋವಾಬ್ಯರ
ಬಯಲಿನಲಿ್ಲರುವ ತಗಿ್ಗನಿಂದ ಪಿಸಾ್ಗ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಬಂದರು.
ಅಲಿ್ಲಂದ ಯೆಷೀಮೋನ್ ಮರಳುಗಾಡು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

21 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅಮೋರಿಯರ ಅರಸನಾದ ಸೀಹೋನನ
ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, 22 ≪ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ
ದಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕು. ನಾವು
ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ, ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟಗಳಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾವಿಗಳ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ
ದೇಶವನು್ನ ದಾಟುವವರೆಗೂ ರಾಜಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನಡೆದು
ಹೋಗುವೆವು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 23 ಆದರೆ ತನ್ನ ಸೀಮೆಯನು್ನ
ದಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಸೀಹೋನನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡದೆ ತನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ
ಎದುರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಅವನು ಯಹಚಕೆ್ಕ
ಬಂದು ಅವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದನು. 24 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಅವನ ಜನರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿ ಅನೋರ್ನ್ ನದಿ
ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ನದಿಯವರೆಗೂ, ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ
ಗಡಿಯವರೆಗೂ ಸೀಹೋನನ ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಮಕ್ಕಳ
ಗಡಿಯು ಬಲವುಳ್ಳದಾ್ದಗಿತು್ತ. 25 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಈ
ಪಟ್ಟಣಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ವಶಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು
ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಗಾ್ರಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಅಮೋರಿಯರ ಬೇರೆ ಎಲಾ್ಲ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ವಾಸಿಸಿದರು. 26

ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ಪಟ್ಟಣವು ಅಮೋರಿಯರ ಅರಸನಾದ ಸೀಹೋನನ
ರಾಜಧಾನಿ. ಅವನು ಮೋವಾಬ್ಯರ ಪೂವರ್ದ ಅರಸನ ಮೇಲೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯ ವರೆಗೂ ಅವನ ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಸಾ್ವಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.

27 ಕವಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಪದ್ಯವು ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ;
≪ಹೆಷೊ್ಬೕನಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ.
ಅದನು್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು,
ಸೀಹೋನನ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪುನಃಸಾ್ಥಪನೆಮಾಡಬೇಕು.

28 ಸೀಹೋನನ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಿಂದ ಅಗಿ್ನ
ಜಾ್ವಲೆಹೊರಟು,

ಮೋವಾಬ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಆರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ
ಅನೋರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರಭುಗಳನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು.

29 ಮೋವಾಬ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯೇನೆಂದು ಹೇಳಲಿ!
ಕೆಮೋಷಿನ ಭಕ್ತರೇ, ನಿಮಗೆ ದುಗರ್ತಿಯುಂಟಾಯಿತು.
ಆತನು ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು.
ನಿನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸೆರೆಯವರನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ.
ಅಮೋರಿಯರ ಅರಸನಾದ ಸೀಹೋನನಿಗೆ ಸೆರೆಯವರಾದರು.

30 ನಾವು ಅವರನು್ನ ಬಾಣದಿಂದ ಹೊಡೆದೆವು;
ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಿಂದ ದೀಬೋನಿವರೆಗೂ ಎಲಾ್ಲ ನಾಶವಾಯಿತು.
ಮೇದೆಬಾ ಊರಿನ ನೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ ನೋಫಹದ ತನಕ

ಹಾಳುಮಾಡಿ ಬಿಟೆ್ಟವು.≫
31 ಹೀಗೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅಮೊ್ಮೕರಿಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ

ವಾಸಮಾಡುವಂತಾಯಿತು. 32 ಅದಲ್ಲದೆ ಮೋಶೆ ಗೂಢಚಾರರ
ಮೂಲಕ ಯಗೆ್ಜೕರನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅದರ
ಗಾ್ರಮಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಅಮೋರಿಯರನು್ನ
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.

33 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಾಷಾನಿನ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ
ಹತಿ್ತಹೋಗಲಾಗಿ ಬಾಷಾನಿನ ಅರಸನಾದ ಓಗನು ತನ್ನ
ಜನರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಎದೆ್ರೖವೂರಿಗೆ ಹೊರಟುಬಂದನು. 34 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ,
≪ಅವನಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಾನು ಅವನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸಮಸ್ತ ಜನರನೂ್ನ ಅವನ ದೇಶವನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅಮೋರಿಯರ ಅರಸನಾದ ಸೀಹೋನನಿಗೆ
ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಇವರಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
35 ಆದಕಾರಣ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು, ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ಉಳಿಯದಂತೆ
ಅವನನೂ್ನ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಅವನ ಜನರನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾಶಮಾಡಿ
ಅವನ ದೇಶವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಬಿಳಾಮನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಶಪಿಸದೆ ಅವರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನೆ್ನೕ
ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ

ತರುವಾಯ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ಯೆರಿಕೋ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಎದುರಾಗಿ ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ
ಮೋವಾಬ್ಯರ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

2 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅಮೋರಿಯರಿಗೆ ಮಾಡಿದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಚಿಪೊ್ಪೕರನ
ಮಗನಾದ ಬಾಲಾಕನು ನೋಡಿದನು. ಇವನು ಮೊವಾಬ್ಯರ
ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು. 3 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಬಹಳ ಜನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಮೋವಾಬ್ಯರು ಬಹಳ ಭಯಪಟು್ಟ ಹೆದರಿದರು.

4 ಮೋವಾಬ್ಯರ ಅರಸನು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ≪ದನಗಳು
ಅಡವಿಯ ಹುಲ್ಲನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮೇಯುವಂತೆ ಈ ಸಮೂಹವು ನಮ್ಮನೂ್ನ,
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡುವ ಹಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 5 ಅವನು ಬೆಯೋರನ ಮಗನಾದ ಬಿಳಾಮನನು್ನ
ಕರೆಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸ್ವಜನರ ದೇಶವಾದ ಯೂಫೆ್ರಟೀಸ್ ನದಿಯ
ತೀರದಲಿ್ಲರುವ ಪೆತೋರ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ, ≪ಒಂದು ಜನಾಂಗವು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ಅವರು ಭೂಮಿಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬಂದಿದಾ್ದರೆ. 6 ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ದಯಮಾಡಿ ಬಂದು
ನನಗೋಸ್ಕರ ಈ ಜನರಿಗೆ ಶಾಪಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಿ್ನಂದ
ಆಗುವುದು. ನಿನ್ನ ಆಶೀವಾರ್ದದಿಂದ ಶುಭವೂ, ನಿನ್ನ ಶಾಪದಿಂದ
ಅಶುಭವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನಾನು ಬಲೆ್ಲನು≫ ಎಂದು
ಕಳುಹಿಸಿದನು.

7 ಮೋವಾಬ್ಯರ ಹಿರಿಯರೂ, ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಹಿರಿಯರೂ ಶಕುನದ
ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಳಾಮನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು
ಬಾಲಾಕನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. 8 ಬಿಳಾಮನು ಅವರಿಗೆ,
≪ಈ ರಾತಿ್ರ ನೀವು ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ. ಯೆಹೋವನು
ನನಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಆ ರಾತಿ್ರ ಮೋವಾಬ್ಯರ ಪ್ರಧಾನರು ಬಿಳಾಮನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

9 ದೇವರು ಬಿಳಾಮನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಆ
ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು, 10 ಬಿಳಾಮನು
ದೇವರಿಗೆ, ≪ಮೋವಾಬ್ಯರ ಅರಸನೂ, ಚಿಪೊ್ಪೕರನ ಮಗನಾದ
ಬಾಲಾಕನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, 11 ≪ಒಂದು
ಜನಾಂಗವು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದಿದೆ. ಅವರು
ಭೂಮಿಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ; ನೀನು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ
ಶಾಪಕೊಡಬೇಕು; ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಿ್ನಂದ ಆಗುವುದು≫ ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ದೇವರು ಬಿಳಾಮನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಅವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಹೋಗಬಾರದು. ಆ ಜನಾಂಗದವರು ನನ್ನ ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ
ಹೊಂದಿದವರು; ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸಬಾರದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಬಿಳಾಮನು ಎದು್ದ ಬಾಲಾಕನ ಪ್ರಧಾನರಿಗೆ, ≪ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಮೋವಾಬ್ಯರ ಪ್ರಧಾನರು ಹೊರಟು ಬಾಲಾಕನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, ≪ಬಿಳಾಮನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬರಲಿ್ಲಲ≫ ಎಂದು
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ತಿಳಿಸಿದರು. 15 ಆದರೆ ಬಾಲಾಕನು ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಘನವಂತರಾದ
ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ ಪ್ರಧಾನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 16 ಇವರು ಬಿಳಾಮನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, ≪ಚಿಪೊ್ಪೕರನ ಮಗನಾದ ಬಾಲಾಕನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, ≪ನೀನು ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಯಾವ ಅಡಿ್ಡಯನೂ್ನ ಹೇಳಬೇಡ. 17 ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಹಳವಾಗಿ ಘನಪಡಿಸುವೆನು. ನೀನು ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಅದನು್ನ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ದಯಮಾಡಿ ಬಂದು ಈ ಜನರನು್ನ ನನಗಾಗಿ
ಶಪಿಸಬೇಕು≫ ≫ ಎಂದನು.

18 ಅದಕೆ್ಕ ಬಿಳಾಮನು ಬಾಲಾಕನ ಸೇವಕರಿಗೆ, ≪ತನ್ನ ಮನೇ
ತುಂಬುವಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟರೂ ನಾನು ನನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಮೀರಿ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನಾ್ನಗಲಿ, ದೊಡ್ಡ
ಕೆಲಸವನಾ್ನಗಲಿ ಮಾಡಲಾರೆನು. 19 ಆದುದರಿಂದ ನೀವೂ ಕೂಡ
ಈ ರಾತಿ್ರ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಯೆಹೋವನು ಈಗ ಏನು
ಹೇಳುವನೋ ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 20 ಆ ರಾತಿ್ರ ದೇವರು ಬಿಳಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
≪ಆ ಮನುಷ್ಯರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ
ಎದು್ದ ಅವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು. ಆದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು≫ ಎಂದನು.

21 ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಬಿಳಾಮನು ತನ್ನ ಕತೆ್ತಗೆ ಕಡಿವಾಣಹಾಕಿಸಿ ಮೋವಾಬ್ಯರ
ಪ್ರಧಾನರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟನು. 22 ಅವನು ಹೋದುದರಿಂದ
ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪವುಂಟಾಯಿತು. ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅವನಿಗೆ
ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಬಿಳಾಮನು ತನ್ನ
ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಆಳುಗಳು
ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು. 23 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು
ಬಿಚು್ಚಕತಿ್ತಯನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದಾರಿಯಲೆ್ಲೕ
ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಆ ಕತೆ್ತ ನೋಡಿ ದಾರಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅಡವಿಯ
ಕಡೆಗೆ ಹೋಯಿತು. ಕತೆ್ತಯನು್ನ ದಾರಿಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಿಳಾಮನು
ಅದನು್ನ ಹೊಡೆದನು.

24 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟಗಳ
ಸಂದಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. ಎರಡು ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಗೋಡೆಯಿತು್ತ.
25 ಕತೆ್ತ ಯೆಹೋವನ ದೂತನನು್ನ ಪುನಃ ನೋಡಿ ಗೋಡೆಗೆ
ಒತಿ್ತಕೊಂಡು ಬಿಳಾಮನ ಕಾಲನು್ನ ಆ ಗೋಡೆಗೆ ಇರುಕಿಸಲು ಅವನು
ಅದನು್ನ ತಿರಿಗಿ ಹೊಡೆದನು.

26 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಡಬಲಕೆ್ಕ
ತಿರುಗಲಿಕೆ್ಕ ದಾರಿಯಿಲ್ಲದ ಇಕ್ಕಟಾ್ಟದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು. 27

ಕತೆ್ತಯು ಯೆಹೋವನ ದೂತನನು್ನ ನೋಡಿ ಬಿಳಾಮನ ಕೆಳಗೆ ಬಿತು್ತ.
ಬಿಳಾಮನು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ತನ್ನ ಕೈಕೋಲಿನಿಂದ ಕತೆ್ತಯನು್ನ
ಹೊಡೆದನು. 28 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಆ ಕತೆ್ತಗೆ ಮಾತನಾಡುವ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಡಲಾಗಿ ಅದು ಬಿಳಾಮನನು್ನ, ≪ನೀನು ಮೂರು
ಸಾರಿ ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದದೆ್ದೕಕೆ? ನಾನು ನಿನಗೇನು ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ≫
ಎಂದು ಕೇಳಿತು.

29 ಅದಕೆ್ಕ ಬಿಳಾಮನು ಕತೆ್ತಗೆ, ≪ನೀನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ
ಆಡಿಸಿದೆಯಲಾ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂದು
ಹಾಕಿಬಿಡುತಿ್ತದೆ್ದ≫ ಎಂದನು. 30 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಕತೆ್ತಯು ಬಿಳಾಮನಿಗೆ,
≪ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನೀನು ಹತು್ತತಾ್ತ ಇರುವ
ನಿನ್ನ ಕತೆ್ತಯು ನಾನಲ್ಲವೇ? ನಾನು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಈ
ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದು್ದಂಟೋ?≫ ಎಂದಾಗ ಬಿಳಾಮನು ≪ಇಲ್ಲ≫
ಎಂದನು.

31 ಅಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ ಯೆಹೋವನು ಬಿಳಾಮನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು.
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಬಿಚು್ಚ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ದಾರಿಯಲೆ್ಲೕ
ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಬೋರಲುಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. 32

ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಮೂರು ಸಾರಿ
ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಹೊಡೆದದೆ್ದೕಕೆ? ನೀನು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾಗರ್ವನು್ನ
ಹಿಡಿದುದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ತಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ನಾನೇ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 33 ಆ
ಕತೆ್ತ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಮೂರು ಸಾರಿ ನನ್ನ ಎದುರಿನಿಂದ ವಾರೆಯಾಗಿ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿತು. ಹಾಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕತೆ್ತಯ
ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಡುತಿ್ತದೆ್ದನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

34 ಅದಕೆ್ಕ ಬಿಳಾಮನು ಯೆಹೋವನ ದೂತನಿಗೆ, ≪ನಾನು
ಪಾಪಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನೇ ನನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿರುವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡುವುದು ನಿನಗೆ
ಕೆಟ್ಟದಾ್ದಗಿ ತೋರಿದರೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದನು. 35

ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಬಿಳಾಮನಿಗೆ, ≪ಈ ಮನುಷ್ಯರ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು. ಆದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತನೆ್ನೕ
ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದನೂ್ನ ಹೇಳಬಾರದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಬಿಳಾಮನು ಬಾಲಾಕನ ಪ್ರಧಾನರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟುಹೋದನು.

ಬಿಳಾಮ ಮತು್ತ ಬಾಲಾಕನ ಭೇಟಿ
36 ಬಿಳಾಮನು ಬಂದ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ಬಾಲಾಕನು ಕೇಳಿ

ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ದೇಶದ ಗಡಿಯಾದ
ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲರುವ ಮೋವಾಬ್ಯರ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. 37 ಬಾಲಾಕನು ಬಿಳಾಮನನು್ನ ಕಂಡಾಗ, ≪ನಿನ್ನನು್ನ
ಅವಸರದಿಂದ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನಲಾ್ಲ? ನೀನು
ಏಕೆ ಆಗಲೇ ಬರಲಿಲ್ಲ? ನಿನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಾನು
ಸಮಥರ್ನಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸುತಿ್ತೕಯೋ?≫ ಎಂದನು.

38 ಅದಕೆ್ಕ ಬಿಳಾಮನು ಬಾಲಾಕನಿಗೆ, ≪ನೋಡು, ನಾನು ನಿನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನಾನಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ನನಗೆ ಶಕಿ್ತಯಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನನಿ್ನಂದ ಹೇಳಿಸಿದ ಮಾತನೆ್ನೕ
ಹೇಳುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 39 ಆಗ ಬಿಳಾಮನು ಬಾಲಾಕನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದನು. ಅವರು ಕಿಯರ್ತ್ ಹುಚೋತಿಗೆ ಬಂದರು.
40 ಬಾಲಾಕನು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ, ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ವಧಿಸಿ ಯಜ್ಞಮಾಡಿ
ಬಿಳಾಮನಿಗೂ, ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಪ್ರಧಾನರಿಗೂ ಊಟಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.

41 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಬಾಲಾಕನು ಬಿಳಾಮನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
≪ಬಾಳ್≫ ಎಂಬ ದೇವತೆಯ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಗುಡ್ಡವನು್ನ
ಹತಿ್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ತೋರಿಸಿದನು.

ಆಗ ಬಿಳಾಮನು ಬಾಲಾಕನಿಗೆ, ≪ಇಲಿ್ಲ ಏಳು
ಯಜ್ಞವೇಧಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸು ಮತು್ತ ಏಳು ಹೋರಿಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಏಳು ಟಗರುಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು. 2 ಬಾಲಾಕನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದನು. ಬಾಲಾಕನು
ಮತು್ತ ಬಿಳಾಮನು ಪ್ರತಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು
ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 3 ಬಿಳಾಮನು ಬಾಲಾಕನಿಗೆ, ≪ನೀನು
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಇರು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ
ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದು, ಆತನು ನನಗೆ
ಏನನು್ನ ಸೂಚಿಸುವನೋ ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಮರವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

4 ದೇವರು ಬಿಳಾಮನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಬಿಳಾಮನು
ಆತನಿಗೆ, ≪ನಾನು ಆ ಏಳು ಯಜ್ಞವೇಧಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಒಂದೊಂದು
ಯಜ್ಞವೇಧಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ, ಒಂದು ಟಗರನು್ನ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5

ಯೆಹೋವನು ಬಿಳಾಮನಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತನು್ನ
ಕಲಿಸಿಕೊಟು್ಟ, ≪ನೀನು ಬಾಲಾಕನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಬೇಕು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 6 ಬಿಳಾಮನು ಬಾಲಾಕನ
ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ಬಾಲಾಕನು ತಾನು
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ್ದ ಯಜ್ಞವೇಧಿಯ ಹತಿ್ತರ
ನಿಂತಿದ್ದನು. ಮೋವಾಬ್ಯರ ಪ್ರಧಾನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದರು.

7 ಆಗ ಬಿಳಾಮನು ಪದ್ಯರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
≪ಬಾಲಾಕನು ನನ್ನನು್ನ ಆರಾಮಿನಿಂದ ಕರೆಯಿಸಿದನು,
ಮೋವಾಬ್ಯರ ಅರಸನು ಪೂವರ್ ಪವರ್ತಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ

ಬರಮಾಡಿದನು,
≪ನೀನು ಬಂದು ಯಾಕೋಬ ವಂಶದವರನು್ನ ನನಗಾಗಿ

ಶಪಿಸಬೇಕು.≫
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಎದುರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಾ.≫

8 ದೇವರು ಶಪಿಸದವನನು್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಶಪಿಸಲಿ?
ಯೆಹೋವನು ಎದುರಿಸದವನನು್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಲಿ?

9 ಬಂಡೆಗಳ ಶಿಖರದಿಂದ ನಾನು ಅವರನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ;
ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಅವರನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಆ ಜನಾಂಗವು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವುದು.
ಆ ಜನಾಂಗವು ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳಂತೆ ಸಾಧಾರಣ ಜನರೆಂದು

ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
10 ಯಾಕೋಬನ ಧೂಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವುದಕೆ್ಕ ಯಾರಿಂದಾದಿತು?
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನಾ್ನದರೂ

ಲೆಕಿ್ಕಸುವುದಕೆ್ಕ ಯಾರಿಂದಾದಿತು?
ನೀತಿವಂತನು ಸಾಯುವಂತೆ ನಾನು ಸಾಯಬೇಕು.
ಅವರಿಗುಂಟಾಗುವ ಅವಸಾನವು ನನಗೂ ಆಗಬೇಕು!≫

ಎಂದನು.
11 ಬಾಲಾಕನು ಬಿಳಾಮನಿಗೆ, ≪ನೀನು ನನಗೆ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನು? ನನ್ನ
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಶಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆಯಿಸಿದೆನು. ನೀನು ಅವರನು್ನ
ಶಪಿಸದೆ ಆಶೀವಾರ್ದವನೆ್ನೕ ಮಾಡಿದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 12

ಅದಕೆ್ಕ ಬಿಳಾಮನು, ≪ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವ ಮಾತನೆ್ನೕ ನಾನು
ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ?≫ ಎಂದನು.

13 ಆಗ ಬಾಲಾಕನು, ≪ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕೂಡ ಇನೊ್ನಂದು
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಾ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರನು್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ
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ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ನೋಡದೆ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಇರುವವರನು್ನ ಮಾತ್ರ
ನೋಡುವಿ. ಅಲಿ್ಲ ನನಗಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದನು. 14

ಹೀಗೆ ಬಾಲಾಕನು ಬಿಳಾಮನನು್ನ ಪಿಸಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಚೋಫೀಮ್ ಬಯಲು ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲಯೂ ಏಳು ಯಜ್ಞವೇಧಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಯಜ್ಞವೇಧಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ, ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 15 ಬಿಳಾಮನು
ಬಾಲಾಕನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಇಲೆ್ಲೕ ದಹನಬಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೋ. ನಾನು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಳು್ಳವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಯೆಹೋವನು ಬಿಳಾಮನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದು ಅವನು
ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತನು್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಅವನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ನೀನು ಬಾಲಾಕನ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಬೇಕು≫ ಎಂದನು. 17 ಬಿಳಾಮನು ಬಾಲಾಕನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಾಗ ಬಾಲಾಕನು ತಾನು ದಹನಬಲಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ
ವೇಧಿಯ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಮೋವಾಬ್ಯರ ಪ್ರಧಾನರು ಅವನ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು. ಬಾಲಾಕನು, ≪ಯೆಹೋವನು ಏನು
ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ?≫ ಎಂದನು. 18 ಬಿಳಾಮನು ಪದ್ಯರೂಪವಾಗಿ
ಪ್ರವಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
≪ಬಾಲಾಕನೇ, ಎದು್ದ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳು.
ಚಿಪೊ್ಪೕರನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಲಾಲಿಸು.

19 ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಎರಡು ಮಾತಿನವನಲ್ಲ.
ಮಾನವನಂತೆ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವವನಲ್ಲ.

ತಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯದಿರುತಾ್ತನೆಯೇ?
ಮಾತುಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನೆರೆವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ?

20 ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿತು.
ಆತನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾರೆನು.

21 ಈ ಯಾಕೋಬನಲಿ್ಲ ಯಾವ ಆಪತಿ್ತನ ಸೂಚನೆಯೂ
ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ

ಅಥವಾ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಪತಿ್ತನ ಸೂಚನೆಯೂ
ತೋರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದಾ್ದನೆ,
ಅವರು ತಮ್ಮ ಅರಸನಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಜಯ ಘೋಷವು

ಕೇಳಿಸುತ್ತ ಇದೆ.
22 ಅವರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವನು

ದೇವರೇ,
ಅವರು ಕಾಡುಕೋಣದಷು್ಟ ಬಲವುಳ್ಳವರು.

23 ಯಾಕೋಬರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಶಕುನವಿಲ್ಲ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಕಣಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಬದಲಾಗಿ, ಯಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ
ಹೇಳುವರು.

≪ದೇವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೋಡಿರಿ!≫
24 ಇಗೋ, ಜನಾಂಗದವರು ಎದು್ದ ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹದಂತೆ

ನಿಂತಿದಾ್ದರೆ;
ಸಿಂಹವು ಮೃಗವನು್ನ ಕೊಂದು
ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದು ತೃಪಿ್ತಹೊಂದದ ಹೊರತು ಮಲಗುವುದಿಲ್ಲ
ತಾನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿದು ಮಲಗುವುದು.≫

25 ಆಗ ಬಾಲಾಕನು ಬಿಳಾಮನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸಲೂ
ಬೇಡ; ಆಶೀವರ್ದಿಸಲೂ ಬೇಡ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 26 ಅದಕೆ್ಕ
ಬಿಳಾಮನು ಬಾಲಾಕನಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ≪ಯೆಹೋವನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ
ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ?≫ ಎಂದನು. 27 ತರುವಾಯ ಬಾಲಾಕನು
ಬಿಳಾಮನಿಗೆ, ≪ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ ಬಾ; ಅಲಿ್ಲಯಾದರೂ ನೀನು ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ದೇವರು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬಹುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ಆದಕಾರಣ ಬಾಲಾಕನು ಬಿಳಾಮನನು್ನ ಪೆಗೋರ್ ಎಂಬ
ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನಿಂದ
ಕೆಳಗಿರುವ ಯೆಷೀಮೋನ್ ಎಂಬ ಅರಣ್ಯಪ್ರದೇಶವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
29 ಆಗ ಬಿಳಾಮನು ಬಾಲಾಕನಿಗೆ, ≪ಇಲಿ್ಲಯೂ ಏಳು
ಯಜ್ಞವೇಧಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಏಳು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ, ಏಳು
ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು 30 ಬಿಳಾಮನ
ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಲಾಕನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಜ್ಞ ವೇಧಿಯಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ. ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಯೆಹೋವನ
ಚಿತ್ತವೆಂದು ಬಿಳಾಮನು ತಿಳಿದು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಶಕುನ
ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗದೆ ಅರಣ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖವನು್ನ

ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡನು. 2 ಬಿಳಾಮನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲಾಗಿ ಕುಲಗಳ

ಪ್ರಕಾರ ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅವನಿಗೆ
ಕಾಣಿಸಿದರು. ಆಗ ಅವನು ದೇವಾತ್ಮಪೆ್ರೕರಿತನಾಗಿ, 3 ಹೀಗೆ
ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು,
≪ಬೆಯೋರನ ಮಗನಾದ ಬಿಳಾಮನು ಹೇಳಿದು್ದ,
ಮನೋದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ ನೋಡುವ ಪುರುಷನು ನುಡಿದದು್ದ.

4 ದೇವರ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವವನಾಗಿಯೂ,
ಸವರ್ಶಕ್ತನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಹೊಂದುವವನಾಗಿಯೂ

ಪರವಶವಾಗಿ ತೆರೆದ ಕಣು್ಣಳ್ಳವನೂ ಹೇಳಿದು್ದ.
5 ಯಾಕೋಬೇ, ನಿಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಚೆಲುವಾಗಿವೆ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಿವಾಸಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ರಮ್ಯವಾಗಿವೆ.

6 ಅವು ಕಣಿವೆಗಳ ಹಾಗೇ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ನದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ತೋಟಗಳಂತೆಯೂ,
ಯೆಹೋವನು ನೆಟ್ಟ ಅಗರುಮರಗಳ ಹಾಗೆಯೂ
ನೀರಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ದೇವದಾರುವೃಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿವೆ.

7 ತನ್ನ ತೊಟಿ್ಟಗಳಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ,
ಅವರ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ನೀರು ಇರುವುದು.

ಅವರ ಅರಸನು ಅಗಾಗ್ ರಾಜನಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರುವನು.
ಅವರ ರಾಜ್ಯವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಲಿ್ಲರುವುದು.

8 ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು.

ಅವರು ಕಾಡುಕೋಣದಷು್ಟ ಬಲವುಳ್ಳವರು.
ಅವರು ಶತು್ರಜನರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡುವರು.
ವೈರಿಗಳ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಹಾಕುವರು.
ಅವರನು್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಗಾಯಪಡಿಸುವರು.

9 ಆ ಜನಾಂಗವು ಸಿಂಹದಂತೆ ಕಾಲುಮುದುರಿ
ಹೊಂಚುಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ,

ಮೃಗೇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಮನಾದ ಆ ಜನರನು್ನ ಕೆಣಕುವುದು
ಯಾರಿಂದಾದೀತು?
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವವನಿಗೆ

ಆಶೀವಾರ್ದವೂ,
ಶಪಿಸುವವನಿಗೆ ಶಾಪವೂ ಉಂಟಾಗುವುದು≫ ಎಂದನು.
10 ಆಗ ಬಾಲಾಕನು ಬಿಳಾಮನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು

ಚಪಾ್ಪಳೆಹೊಡೆದು ಅವನಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಶಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದೆನು. ಆದರೆ ಇಗೋ, ನೀನು ಅವರನು್ನ ಮೂರು
ಸಾರಿಯೂ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದೆ. 11 ಆದಕಾರಣ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ
ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡು. ನಿನ್ನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಸನಾ್ಮನಿಸಿ
ಘನಪಡಿಸುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡೆನು. ಆದರೆ ನಿನಗೆ
ಸನಾ್ಮನಮಾಡದಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಅಡಿ್ಡಮಾಡಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ಬಿಳಾಮನು ಬಾಲಾಕನಿಗೆ, ≪ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದ ಸೇವಕನಿಗೆ, 13 ≪ಬಾಲಾಕನು ನನಗೆ ತನ್ನ ಮನೇ
ತುಂಬುವಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವನು್ನ ದಾನಮಾಡಿದರೂ ನಾನು
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಮೀರಿ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ
ಒಳೆ್ಳೕಯದನಾ್ನದರೂ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನಾ್ನದರೂ ಮಾಡಲಾರೆ. ಯೆಹೋವನು
ಏನು ಹೇಳುತಾ್ತನೋ ಅದನೆ್ನೕ ಮಾತನಾಡುವೆನು ಎಂದು
ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೋ?≫ 14 ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಜನರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಕಡೆಗೆ ಆ ಜನರು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಮುಂದಿನ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಏನು ಮಾಡುವರೋ ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫
ಎಂದನು.

15 ಬಿಳಾಮನು ಪದ್ಯರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು,
≪ಬೆಯೋರನ ಮಗನಾದ ಬಿಳಾಮನಿಗುಂಟಾದ ದೇವೋಕಿ್ತ,
ಮನೋದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ ನೋಡುವ ಪುರುಷನು ನುಡಿದದು್ದ.

16 ದೇವರ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವವನೂ,
ಪರಾತ್ಪರನ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಪಡೆದವನೂ,
ಪರವಶವಾಗಿ ಕಣು್ಣತೆರೆದು,
ಸವರ್ಶಕ್ತನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಹೊಂದುವವನೂ ಆಗಿರುವ ಪುರುಷನು

ನುಡಿದದು್ದ.
17 ನಾನು ಅವನನು್ನ ನೋಡುವೆನು, ಈಗಲ್ಲ.
ಆತನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸುವೆನು, ಆದರೆ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಅಲ್ಲ.
ಯಾಕೋಬ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರವು ಉದಯಿಸುವುದು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ರಾಜದಂಡವು ಏಳುವುದು.
ಅದು ಮೋವಾಬ್ಯರ ತಲೆಯನು್ನ ಸೀಳಿಹಾಕುವುದು
ಸೇತನ ಎಲಾ್ಲ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿವುದು.

18 ಅದಲ್ಲದೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಎದೋಮ್ಯರ ದೇಶವನೂ್ನ ಸಾ್ವಧೀನ
ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ,

ಹಗೆಗಳಾದ ಸೇಯಿರಿನವರು ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನರಾದರು.
19 ಇಸಾ್ರಯೇಲರೋ ಬಲಗೊಂಡವರು, ಯಾಕೋಬ್ಯರಿಗೇ

ದೊರೆತನವಾಯಿತು,
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ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರೂ ನಾಶವಾದರು≫ ಎಂದನು.
20 ತರುವಾಯ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಪ್ರವಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
≪ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲವೇ,
ಆದರೂ ನಾಶನವೇ ಅವರ ಗತಿ.≫

21 ಬಳಿಕ ಅವನು ಕೇನ್ಯರನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಪ್ರವಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
≪ನಿಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಳವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಯೇ ತೋರುತ್ತದೆ,
ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಗೂಡನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
22 ಆದರೂ ಕೇನ್ಯರೂ ನಾಶವಾಗುವರು. ಅದು ಎಷು್ಟ ದೂರ

ಅನು್ನತಿ್ತೕರೋ?
ಅಶೂ್ಯಯರ್ರೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.≫

23 ಅವನು ಮತೂ್ತ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
≪ಅಯೊ್ಯೕ! ದೇವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರು

ಉಳಿಯುವರು?
24 ಕಿತಿ್ತೕಮೆಂಬ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಜನರು ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ ಬಂದು
ಅಶೂ್ಯಯರ್ರನೂ್ನ ಏಬೆರ್ ಜನರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸುವರು;
ಅವರಿಗೂ ನಾಶನವುಂಟಾಗುವುದು≫ ಎಂದನು.

25 ತರುವಾಯ ಬಿಳಾಮನು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ತಿರಿಗಿ ಹೋದನು,
ಬಾಲಾಕನೂ ಹೊರಟುಹೋದನು.

ಮಿದಾ್ಯನ್ಯ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ದೊ್ರೕಹಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದು್ದ

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಶಿಟಿ್ಟೕಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದಾ್ದಗ ಅವರು
ಮೋವಾಬ್ ಸಿ್ತ್ರೕಯರೊಡನೆ ಸಹವಾಸ
ಮಾಡುವವರಾದರು. 2 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ತಮ್ಮ

ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಔತಣದ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಆಹಾ್ವನಿಸಿದರು. ಇವರು ಆ ಭೋಜನವನು್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ
ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವವರಾದರು. 3 ಹೀಗೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಪೆಗೋರದ ಬಾಳನ ಭಕ್ತರಾದರು. ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ಅವರ
ಮೇಲೆ ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು.

4 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ನೀನು ಜನರ
ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಹಿಡಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಕೋಪಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ತೊಲಗಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 5 ಆದಕಾರಣ ಮೋಶೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮುಖಂಡರಿಗೆ,
≪ಪೆಗೋರದ ಬಾಳ್ ನನು್ನ ಪೂಜಿಸುವ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ವಶದಲಿ್ಲದ್ದರೆ
ಅಂಥವನಿಗೆ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

6 ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ತನ್ನ ಸಹೋದರರೊಳಗೆ
ಒಬ್ಬ ಮಿದಾ್ಯನ್ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. 7 ಕೂಡಲೆ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನ
ಮೊಮ್ಮಗನೂ, ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಮಗನಾದ ಫೀನೆಹಾಸನು ಸಭೆಯ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ಈಟಿಯನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. 8

ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಮಲಗುವ
ಕೋಣೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವರಿಬ್ಬರನೂ್ನ ಅಂದರೆ ಆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯನೂ್ನ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ
ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ತಿವಿದು ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ವಾ್ಯಧಿಯು ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. 9 ಈಗಾಗಲೇ ಆ
ವಾ್ಯಧಿಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು.

10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ, 11

≪ನಾನು ನನ್ನ ಗೌರವವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರಕಾರ
ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ, ಎಲಾ್ಲಜಾರನ
ಮಗನಾದ ಫೀನೆಹಾಸನು ನನ್ನ ಗೌರವವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲಿದ್ದ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೊಲಗಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಗೌರವವನು್ನ
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 12 ಆದಕಾರಣ ನಾನು
ಅವನ ಸಂಗಡ ಸೆ್ನೕಹದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸು. 13 ಅವನಿಗೂ, ಅವನ ತರುವಾಯ ಅವನ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಯಾಜಕತ್ವವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದೆಂದು
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರ ಗೌರವವನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಸಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರವನು್ನ
ಮಾಡಿದುದರಿಂದ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಈ ಮಾತನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಆ ಮಿದಾ್ಯನ್ ಸಿ್ತ್ರೕಯೊಡನೆ ಹತವಾದವನ ಆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನವನ ಹೆಸರು ಜಿಮಿ್ರ, ಅವನು ಸಿಮೆಯೋನ್ಯ
ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಗೋತ್ರ ಪ್ರಧಾನನಾದ ಸಾಲೂ ಎಂಬುವನ ಮಗನು.

15 ಹತವಾದ ಆ ಮಿದಾ್ಯನ್ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಹೆಸರು ಕೊಜಿ್ಬೕ, ಅವಳು
ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರಲಿ್ಲ ಗೋತ್ರ ಪ್ರಧಾನನಾದ ಚೂರ್ ಎಂಬುವನ ಮಗಳು.

16 ತರುವಾಯ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
17 ≪ನೀನು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ವೈರಿಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಸಂಹರಿಸಬೇಕು.
18 ಅವರು ಪೆಗೋರದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ
ಅಧಿಪತಿಯ ಮಗಳಾದ ಕೊಜಿ್ಬೕ ಎಂಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ಹಿಂಸಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಪೆಗೋರದ
ಘಟನೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಘೋರ ವಾ್ಯಧಿ ಉಂಟಾದಾಗ
ಹತಳಾದವಳು.≫

ಎರಡನೆಯ ಜನಗಣತಿ

ಆ ಘೋರವಾದ ವಾ್ಯಧಿ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಗೂ ಮತು್ತ ಆರೋನನ ಮಗನೂ, ಯಾಜಕನೂ
ಆಗಿರುವ ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ, 2

≪ನೀವು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ವರುಷ
ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಿ್ಚನ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರನು್ನ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೊರಡತಕ್ಕವರನು್ನ ಗೋತ್ರಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು≫
ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 3 ಆಗ ಮೋಶೆಯೂ ಯಾಜಕನಾದ
ಎಲಾ್ಲಜಾರನೂ ಮೋವಾಬ್ಯರ ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲ ಯೆರಿಕೋಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಎದುರಾಗಿ ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ,
4 ≪ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ
ಹೊರಟಿ್ಟದ್ದ ಮತು್ತ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನೂ ಯೊದರ್ನ್
ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಮೋವಾಬ್ಯರ ಮೈದಾನದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವರುಷ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಿ್ಚನ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸಿರಿ≫ ಎಂದನು. 5 ಇಸಾ್ರಯೇಲನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನಾದ
ರೂಬೇನನಿಂದುಂಟಾದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ: ಹನೋಕನ
ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಹನೋಕ್ಯರು, ಪಲೂ್ಲವಿನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ
ಪಲೂ್ಲವಿನವರು, 6 ಹೆಚೊ್ರೕನನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಹೆಚೊ್ರೕನ್ಯರು,
ಕಮೀರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಕಮೀರ್ಯರು ಇವರೇ.

7 ಇವೇ ರೂಬೇನ್ಯರ ಕುಟುಂಬದವರು, ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ
ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ - 43,730 ಮಂದಿ.

8 ಪಲೂ್ಲವಿನ ಮಗನು ಎಲೀಯಾಬ್. 9 ಎಲೀಯಾಬನ
ಮಕ್ಕಳು: ನೆಮೂವೇಲ್, ದಾತಾನ್, ಅಬೀರಾಮ್ ಎಂಬುವವರೇ.
ಕೋರಹನ ಗುಂಪಿನವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿವಾದಿಸಿದ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅವರೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿವಾದಿಸಿದ ಆಲೋಚನಾಕತರ್ರಾದ ದಾತಾನ್ ಮತು್ತ
ಅಬೀರಾಮರು ಇವರೇ.

10 ಭೂಮಿಯು ಬಾಯೆ್ದರೆದು ಅವರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕೋರಹನನೂ್ನ
ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿಯು ಆ ಗುಂಪಿನವರಲಿ್ಲ ಬೇರೆ
ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ದಹಿಸಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿತು. 11 ಆ ಗುಂಪಿನವರೆಲ್ಲರು
ಸತ್ತರೂ ಕೋರಹನ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ.

12 ಸಿಮೆಯೋನ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ:
ನೆಮೂವೇಲನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ನೆಮೂವೇಲ್ಯರು,
ಯಾಮೀನನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಮೀನ್ಯರು,
ಯಾಕೀನನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಕೀನ್ಯರು,
13 ಜೆರಹನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಜೆರಹಿಯರು,
ಸೌಲನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಸೌಲ್ಯರು ಇವರೇ.

14 ಸಿಮೆಯೋನ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ -
22,200 ಮಂದಿ.

15 ಗಾದ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ:
ಚೆಫೋನನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಚೆಫೋನ್ಯರು,
ಹಗಿ್ಗೕಯ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಹಗಿ್ಗೕಯರು,
ಶೂನೀಯ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಶೂನೀಯರು,
16 ಒಜಿ್ನೕಯ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಒಜಿ್ನೕಯರು,
ಏರೀಯ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಏರೀಯರು,
17 ಅರೋದನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಅರೋದ್ಯರು,
ಅರೇಲೀಯ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಅರೇಲೀಯರು ಇವರೇ.

18 ಗಾದ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ - 40,500
ಮಂದಿ.

19 ಯೆಹೂದನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಏರ್ ಮತು್ತ ಓನಾನರು ಕಾನಾನ್
ದೇಶದಲೆ್ಲೕ ಸತ್ತರು. 20 ಯೆಹೂದನ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಉಳಿದ
ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ:
ಶೇಲಹನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಶೇಲಾನ್ಯರು,
ಪೆರೆಹನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಪೆರೆಚ್ಯರು,
ಜೆರಹನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಜೆರಹಿಯರು ಇವರೇ. 21

ಪೆರೆಚನಿಂದುಂಟಾದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಹೆಚೊ್ರೕನನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಹೆಚೊ್ರೕನ್ಯರೂ
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ಹಾಮೂಲನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಹಾಮೂಲ್ಯರೂ. 22 ಯೆಹೂದ
ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ - 76,500 ಮಂದಿ.

23 ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ:
ತೋಲನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ತೋಲಾಯರು,
ಪುವ್ವನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಪೂನ್ಯರು,
24 ಯಾಶೂಬನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಶೂಬ್ಯರು,
ಶಿಮೊ್ರೕನನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಶಿಮೊ್ರೕನ್ಯರು ಇವರೇ. 25 ಇಸಾ್ಸಕಾರ

ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ - 64,300 ಮಂದಿ.
26 ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ:

ಸೆರೆದನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಸೆರೆದ್ಯರು,
ಏಲೋನನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಏಲೋನ್ಯರು,
ಯಹಲೇಲನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಹಲೇಲ್ಯರು. 27 ಜೆಬುಲೂನ್

ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ - 60,500 ಮಂದಿ.
28 ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯೋಸೇಫನ ಮಕ್ಕಳು ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ

ಎಫಾ್ರಯೀಮ್. 29 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು
ಯಾವುವೆಂದರೆ:
ಮಾಕೀರನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಮಾಕೀಯರ್ರು,
ಮಾಕೀರನ ಮಗನಾದ ಗಿಲಾ್ಯದನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಗಿಲಾ್ಯದ್ಯರು

ಇವರೇ.
30 ಗಿಲಾ್ಯದನ ವಂಶದವರು ಯಾರೆಂದರೆ:
ಈಯೆಜೆರನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಈಯೆಜೆಯರ್ರು,
ಹೇಲೆಕನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಹೇಲೆಕ್ಯರು,
31 ಅಸಿ್ರೕಯೇಲನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಅಸಿ್ರೕಯೇಲ್ಯರು,
ಶೆಕೆಮನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಶೆಕೆಮ್ಯರು,
32 ಶೆಮೀದಾಯನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಶೆಮೀದಾಯರು,
ಹೇಫೆರನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಹೇಫೆಯರ್ರು ಇವರೇ.

33 ಹೇಫೆರನ ಮಗನಾದ ಚಲ್ಪಹಾದನಿಗೆ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು
ಹುಟಿ್ಟದರೇ ಹೊರತು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಅವನ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು: ಮಹಾ್ಲ, ನೋವಾ, ಹೊಗಾ್ಲ, ಮಿಲಾ್ಕ, ತಿಚಾರ್
ಎಂಬುವವರೇ.

34 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ -
52,700 ಮಂದಿ.

35 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ:
ಶೂತೆಲಹನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಶೂತೆಲಹ್ಯರು, ಬೆಕೆರನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ
ಬೆಕೆಯರ್ರು, ತಹನನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ತಹನಿಯರು, 36 ಶೂತೆಲಹನ
ಮಗನಾದ ಏರಾನನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಏರಾನ್ಯರು ಇವರೇ. 37

ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ -
32,500 ಮಂದಿ. ಇದೇ ಯೋಸೇಫ್ ವಂಶದ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಿವರ.

38 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ:
ಬೆಲಗನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಬೆಲಗ್ಯರು,
ಅಷೆ್ಬೕಲನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಅಷೆ್ಬೕಲ್ಯರು,
ಅಹೀರಾಮನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಅಹೀರಾಮ್ಯರು,
39 ಶೂಫಾಮನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಶೂಫಾಮ್ಯರು,
ಹೊಫಾಮನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಹೊಫಾಮ್ಯರು ಇವರೇ.

40 ಬೆಲಗನಿಗೆ ಅದ್ರ್, ನಾಮಾನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
ಅದರ್ನ ವಂಶದವರು ಅದ್ಯರ್ರು, ನಾಮಾನನ ವಂಶದವರು
ನಾಮಾನ್ಯರು. 41 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ
ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ - 45,600 ಮಂದಿ.

42 ದಾನ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ: ಶೂಹಾಮನ
ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಶೂಹಾಮ್ಯರು. 43 ಶೂಹಾಮ್ಯರ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ - 64,400 ಮಂದಿ.

44 ಆಶೇರ್ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಇಮಾ್ನಹನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಇಮಾ್ನಹ್ಯರು,
ಇಷಿ್ವೕಯ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಇಷಿ್ವೕಯರು,
ಬೆರೀಯನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಬೆರೀಯರು.

45 ಬೆರೀಯನ ಮಕ್ಕಳಿಂದುಂಟಾದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಹೇಬೆರನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಹೇಬೆಯರ್ರು,
ಮಲಿ್ಕೕಯೇಲನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಮಲಿ್ಕೕಯೇಲ್ಯರು.

46 ಆಶೇರನಿಗೆ ಸೆರಹಳೆಂಬ ಮಗಳು ಸಹ ಇದ್ದಳು. 47 ಆಶೇರ್
ಕುಲದವರಾದ ಇವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರು 53,400 ಮಂದಿ.

48 ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಯಹಚೇಲನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಹಚೇಲ್ಯರು,
ಗೂನೀಯ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಗೂನೀಯರು,
49 ಯೇಚೆರನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯೇಚೇಯರ್ರು, ಶಿಲೆ್ಲೕಮನ

ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಶಿಲೆ್ಲೕಮ್ಯರು.
50 ನಫಾ್ತಲ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ -

45,400 ಮಂದಿ.
51 ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯ - 601,730.

52 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 53 ≪ನೀವು
ಈ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಅವರವರ ಸಂಖೆ್ಯಯ ಪ್ರಕಾರ ಆ ದೇಶವನು್ನ
ಸ್ವದೇಶವಾಗುವಂತೆ ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕು. 54 ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿಯುಳ್ಳ
ಕುಲಕೆ್ಕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿಯೂ, ಕಡಿಮೆ ಮಂದಿಯುಳ್ಳ ಕುಲಕೆ್ಕ
ಕಡಮೆಯಾಗಿಯೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಲೆಕಿ್ಕಸಿದ ಸಂಖೆ್ಯಯ ಪ್ರಕಾರವೇ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. 55

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲದ ಪಿತೃವಿನ ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆದು ಚೀಟುಹಾಕಿ
ಆಯಾ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಮಾಡಬೇಕು. 56 ಹೆಚು್ಚ
ಮಂದಿಯುಳ್ಳ ಕುಲಕಾ್ಕಗಲಿ, ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕುಲಕಾ್ಕಗಲಿ ಚೀಟು
ಬಂದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡಬೇಕು.≫

ಲೇವಿಯರ ಜನಗಣತಿ
57 ಲೇವಿಯರೊಳಗೆ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳು:

ಗೇಷೋರ್ನನ ವಂಶದವರಾದ ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು,
ಕೆಹಾತನ ವಂಶದವರಾದ ಕೆಹಾತ್ಯರು,
ಮೆರಾರೀಯ ವಂಶದವರಾದ ಮೆರಾರೀಯರು.

58 ಲೇವಿ ಕುಲದವರ ಕುಟುಂಬಗಳು:
ಲಿಬಿ್ನೕಯರ ಕುಟುಂಬ,
ಹೆಬೊ್ರೕನ್ಯರ ಕುಟುಂಬ,
ಮಹಿ್ಲೕಯರ ಕುಟುಂಬ,
ಮೂಷೀಯರ ಕುಟುಂಬ,
ಕೋರಹಿಯರ ಕುಟುಂಬ ಇವುಗಳೇ.
ಕೆಹಾತನು ಅಮಾ್ರಮನನು್ನ ಪಡೆದನು.

59 ಅಮಾ್ರಮನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರೆಂದರೆ: ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಲೇವಿಯಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಯೋಕೆಬೆದಳು. ಈಕೆಯಲಿ್ಲ ಅಮಾ್ರಮನಿಂದ
ಆರೋನನೂ, ಮೋಶೆಯೂ ಮತು್ತ ಇವರ ಅಕ್ಕ ಮಿಯಾರ್ಮಳೂ
ಹುಟಿ್ಟದರು.

60 ಆರೋನನಿಂದ ನಾದಾಬ್, ಅಬೀಹೂ, ಎಲಾ್ಲಜಾರ್,
ಈತಾಮಾರ್ ಎಂಬುವವರು ಹುಟಿ್ಟದರು. 61 ನಾದಾಬ್ ಮತು್ತ
ಅಬೀಹೂ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಆತನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸದೆ ಇದ್ದ ಬೇರೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಧೂಪವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ್ದರಿಂದ ಸತು್ತಹೋದರು. 62 ಬೇರೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯ ದೊರಕಿದಂತೆ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯ ದೊರೆಯದೆ
ಹೋದುದರಿಂದ ಅವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ
ಲೇವಿಯರೊಳಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚು್ಚ
ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಗಂಡಸರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಲಾಗಿ ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯ - 23,000
ಮಂದಿ.

63 ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣದ ಹತಿ್ತರ
ಮೋವಾಬ್ಯರ ಮೈದಾನದಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಯೂ ಮತು್ತ ಯಾಜಕನಾದ
ಎಲಾ್ಲಜಾರನೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದರು. 64

ಮೋಶೆಯೂ ಮತು್ತ ಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನೂ ಸೀನಾಯಿ
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರೊಳಗೆ
ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಇವರಲಿ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. 65 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ
ಸಾಯುವರೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದನು.
ಆದುದರಿಂದ ಯೆಪುನೆ್ನಯ ಮಗನಾದ ಕಾಲೇಬ್ ಮತು್ತ ನೂನನ
ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವ ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ
ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯತಕ್ಕ ಕ್ರಮ

ಯೋಸೇಫನ ಕುಮಾರ ಮನಸೆ್ಸಯ ವಂಶದವರೊಳಗೆ
ಮನಸೆ್ಸಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಾಕೀರನ ಮರಿಮಗನೂ, ಗಿಲಾ್ಯದನ
ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಹೇಫೆರನ ಮಗನಾದ ಚಲ್ಪಹಾದನ

ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಾದ ಮಹಾ್ಲ, ನೋವಾ, ಹೊಗಾ್ಲ, ಮಿಲಾ್ಕ, ತಿಚಾರ್
ಎಂಬುವವರು ಮೋಶೆಯ ಬಳಿಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 2 ಅವರು ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರದ ಬಾಗೀಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮೋಶೆ, ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ
ಎಲಾ್ಲಜಾರ್, ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು, ಸವರ್ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ
ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ, 3 ≪ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಸತು್ತಹೋದನು. ಅವನು ಕೋರಹನ ಸಮೂಹದವರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದವರೊಳಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ.
ಅವನು ಸತ್ತದು್ದ ಸ್ವಂತ ಕಮರ್ಫಲವೇ. ಅವನಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ.
4 ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಗಂಡು ಮಗನಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರು
ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದು ನಾ್ಯಯವೋ? ತಂದೆಯ
ಕುಲದವರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೂ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

5 ಮೋಶೆಯು ಅವರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 6 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ
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ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 7 ≪ಚಲ್ಪಹಾದನ
ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುವುದು ನಾ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ತಂದೆಯ
ಕುಲದವರೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ನೀನು ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.
ತಂದೆಯ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿ.

8 ≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು,
≪ಯಾವನಾದರೂ ಮಗನಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ ಅವನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು ಅವನ
ಮಗಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. 9 ಮಗಳೂ ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಅವನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ
ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 10 ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಲ್ಲದ
ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಅವನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ತಂದೆಯ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ
ಕೊಡಬೇಕು. 11 ಇವರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ
ಸಮೀಪಬಂಧುವಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವನೇ ಆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಲಿ. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿದ ಈ
ತೀಮಾರ್ನವು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ನಾ್ಯಯನಿಯಮಗಳಾಗಿರಬೇಕು.≫
≫

ಮೋಶೆಯ ತರುವಾಯ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದು್ದ

12 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ನೀನು ಈ ಅಬಾರೀಮ್
ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದ
ದೇಶವನು್ನ ನೋಡು. 13 ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಆರೋನನು ಪಿತೃಗಳ
ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆಯೇ ನೀನೂ ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ
ಸೇರಬೇಕು. 14 ಚಿನ್ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹದವರು
ನನೊ್ನಡನೆ ವಿವಾದಿಸಿದಾಗ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಗೌರವವನು್ನ ಅವರ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಕಾಪಾಡದೆ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ
ದೇಶವನು್ನ ಸೇರಬಾರದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. ಚಿನ್
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲನ ಮೆರೀಬಾ ಕಾದೇಶಿನ ಪ್ರವಾಹದ ಹತಿ್ತರ ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಸೂಚಿಸಿ ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

15 ಆಗ ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ, 16

≪ಎಲಾ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಆತ್ಮಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ಜನ
ಸಮೂಹದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಇಡಲಿ. 17 ಯೆಹೋವನು
ಅವರ ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲು,
ಮುಂದಾಗಿ ಬರಲಿ ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು, ಒಬ್ಬ
ನಾಯಕನನು್ನ ನೇಮಿಸು ನಿನ್ನವರಾದ ಈ ಜನ ಸಮೂಹವು
ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಆಗಬಾರದು≫ ಎಂದು ಬೇಡಿದನು.

18 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ನನ್ನ ಆತ್ಮವುಳ್ಳ ನೂನನ
ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಂಪತು್ತ ಉಳ್ಳವನು ಅವನ
ಮೇಲೆ ಇಡು. 19 ಅವನನು್ನ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನ
ಮತು್ತ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟ
ಅವರ ಎದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 20 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ಇರುವ ಗೌರವವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 21 ಯೆಹೋವನ
ಚಿತ್ತವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕಅವನು ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ
ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಹತಿ್ತರ ಬರಬೇಕು. ಎಲಾ್ಲಜಾರನು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಊರೀಮಿನ ನಾ್ಯಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ
ವಿಚಾರಣೆಯನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೆಹೋಶುವನೂ ಮತು್ತ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರೂ ಅವನ ಮಾತಿನಂತೆ
ಹೊರಡಬೇಕು, ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು, ಅವನ ಮಾತಿನಂತೆ
ನಡೆಯಬೇಕು.≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

22 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮೋಶೆಯು
ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಮತು್ತ
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 23 ಅವನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ
ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವನಿಗೆ
ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ನಿತ್ಯ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದು

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 ≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ನನಗೆ

ಸುಗಂಧಹೋಮಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ನನಗೋಸ್ಕರ
ತರುವ ಆಹಾರವನು್ನ ನೇಮಕವಾದ ಕಾಲಗಳಲಿ್ಲ ತಂದು
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು.≫ 3

ಇದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ಹೇಳಬೇಕಾದುದೇನೆಂದರೆ, ≪ನೀವು
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ
ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಎರಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 4 ಹೊತಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕುರಿಯನು್ನ,
ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕುರಿಯನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 5 ನೀವು
ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದುವರೆ ಸೇರು ಶೆ್ರೕಷ್ಟವಾದ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ,

ಮೂರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಬೆರೆಸಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 6 ನೀವು
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಕರವಾದ ಈ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ನೇಮಕವಾಯಿತು. 7 ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಂದುವರೆ ಸೇರು ಅಮಲೇರುವ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಪಾನದ್ರವ್ಯ
ಅಪರ್ಣೆಗಾಗಿ, ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಹೊಯು್ದಬಿಡಬೇಕು. 8

ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇನೊ್ನಂದು ಕುರಿಯನು್ನ ಹೋಮಮಾಡುವಾಗ
ಹೊತಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯ,
ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸುಗಂಧಕರ ಹೋಮವಾಗಿರುವುದು.

9 ≪ ≪ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಧಾನ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆಗಾಗಿ ಎರಡು
ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ವರುಷದ
ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ, ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಆರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ, ಅದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ
ಪಾನದ ಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. 10 ನಿತ್ಯ ದಹನಬಲಿ
ಹೊರತು ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತಿ್ತಗೆ ತಕ್ಕ ದಹನಬಲಿಯೂ, ಅದರ ಪಾನದ
ಅಪರ್ಣೆಯೂ ಆಗಬೇಕು.

11 ≪ ≪ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ನೀವು ದಹನಬಲಿಗಾಗಿ
ಎರಡು ಟಗರು, ಏಳು ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಒಂದು ವರುಷದ
ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಕುರಿಮರಿಗಳು ಇವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 12 ಒಂದೊಂದು ಹೋರಿಗೆ ಧಾನ್ಯ
ಸಮಪರ್ಣೆಗಾಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಕಲಸಿದ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ, ಟಗರಿಗೆ
ಧಾನ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆಗಾಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಆರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟನು್ನ
ಸೇರಿಸಬೇಕು. 13 ಕುರಿಮರಿಗೆ ಧಾನ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆಗಾಗಿ ಎಣೆ್ಣ
ಬೆರಸಿದ ಮೂರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸುಗಂಧವಾಸನೆಯ ದಹನಬಲಿಗಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ
ಬಲಿಯೂ ಇದೇ. 14 ಇವುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾನದ್ರವಾ್ಯಪರ್ಣೆ
ಯಾವುದೆಂದರೆ: ಒಂದೊಂದು ಹೋರಿಗೆ ಮೂರು ಸೇರು
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ, ಟಗರಿಗೆ ಎರಡು ಸೇರು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ, ಕುರಿಗೆ
ಒಂದುವರೆ ಸೇರು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ, ವರುಷದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿನ
ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ದಹನಬಲಿಯನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. 15 ನಿತ್ಯ
ದಹನಬಲಿಯ ಹೊರತು ದೋಷಪರಿಹಾರಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಹೋತವನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಪಾನದ ಅಪರ್ಣೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಅಪರ್ಣೆ
16 ≪ ≪ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ

ಯೆಹೋವನು ನೇಮಿಸಿದ ಹಬ್ಬವಾಗಬೇಕು. 17 ಅದೇ ತಿಂಗಳಿನ
ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜಾತೆ್ರ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುವುದು; ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಉಟಮಾಡಬೇಕು.
18 ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇವಾರಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಭೆಕೂಡಬೇಕು.
ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾವ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ನಡೆಸಬಾರದು. 19

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಎರಡು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ,
ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ವರುಷದ ಏಳು ಕುರಿಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಈ ಪಶುಗಳೂ ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾಗಿ
ದೋಷವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಇರಬೇಕು. 20 ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ
ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು.
ಹೋರಿಗೆ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು, ಟಗರಿಗೆ ಆರು ಸೇರು, 21 ಏಳು
ಕುರಿಮರಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದಕೆ್ಕ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಮೂರು ಸೇರನು್ನ, 22

ಅದಲ್ಲದೆ ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 23 ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಪಾ್ರತಃಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
24 ಆ ಏಳು ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿತ್ಯ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿದಿನವೂ
ಹೋಮರೂಪವಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆಹಾರವನು್ನ, ಪಾನದ್ರವ್ಯವನು್ನ
ಸಹ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ
ಸುವಾಸನೆಯನು್ನಂಟುಮಾಡಬೇಕು. 25 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲೂ್ಲ
ಸಭೆಕೂಡಬೇಕು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾವ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ
ನಡಿಸಬಾರದು.

26 ≪ ≪ಪಸ್ಕವಾದ ಏಳು ವಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೊಸ
ಬೆಳೆಯ ಗೋದಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಮಾಡುವಾಗ
ಪ್ರಥಮಫಲಾಪರ್ಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ
ನಡಿಸದೆ ದೇವಾರಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಭೆಕೂಡಬೇಕು. 27 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುವಾಸನೆಯನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಎರಡು
ಹೋರಿ, ಒಂದು ಟಗರು, ಒಂದು ವರುಷದ ಏಳು ಕುರಿಗಳು
ಇವುಗಳನೂ್ನ, 28 ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಹಿಟ್ಟನು್ನ
ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಗರಿಗೆ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು, 29 ಹೋರಿಗೆ ಆರು
ಸೇರು, ಕುರಿಗೆ ಮೂರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ, 30
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ದೋಷಪರಿಹಾರಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
31 ಈ ಪಶುಗಳೆಲಾ್ಲ ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾಗಿ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ
ಇರಬೇಕು. ನಿತ್ಯ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ
ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯ, ನೈವೇದ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ಕಂಡ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಅವುಗಳೊಡನೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಪಾನದ್ರವ್ಯ, ನೈವೇದ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.≫ ≫

ಹೊಸವಷರ್ದ ಅಪರ್ಣೆ

≪ ≪ತುತೂರಿಗಳ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ
ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಯಾವ ಉದೊ್ಯೕಗವನೂ್ನ ನಡೆಸದೆ ದೇವಾರಾಧನೆಗಾಗಿ

ಸಭೆಕೂಡಬೇಕು. 2 ಅದರಲಿ್ಲ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸುವಾಸನೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ದಹನಬಲಿಗಾಗಿ
ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು ಟಗರು, ಏಳು ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಒಂದು
ವರುಷದ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 3

ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಆ ಹೋರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು
ಹಿಟು್ಟನು್ನ, ಟಗರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಆರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟನು್ನ, 4 ಆ ಏಳು
ಕುರಿಮರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದಕೆ್ಕ ಮೂರು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ
ಹಿಟ್ಟನು್ನ, 5 ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ
ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 6 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ, ಅವುಗಳಿಗೆ
ನೇಮಕವಾದ ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ,
ನೈವೇದ್ಯಗಳನೂ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸುಗಂಧಹೋಮವಾಗಿರುವುದು.

ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ ದಿನದ ಅಪರ್ಣೆ
7 ≪ ≪ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಯಾವ

ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಊಟವನು್ನ ಮಾಡದೆ ದೇವಾರಾಧನೆಗಾಗಿ
ಸಭೆಕೂಡಬೇಕು. 8 ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುವಾಸನೆಯನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವ ದಹನಬಲಿಗಾಗಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಹೋರಿ,
ಒಂದು ಟಗರು, ಏಳು ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಒಂದು ವರುಷದ
ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 9 ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ
ಹೋರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು ಹಿಟ್ಟನು್ನ, ಟಗರಿಗೆ ಆರು
ಸೇರು ಎಣೆ್ಣ ಬೆರೆಸಿದ ಹಿಟ್ಟನು್ನ, 10 ಏಳು ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದಕೆ್ಕ
ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಮೂರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟನು್ನ, 11 ದೋಷಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಆ
ದಿನಕೆ್ಕ ನೇಮಕವಾದ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ನಿತ್ಯ
ದಹನಬಲಿ, ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯ, ಪಾನದ್ರವ್ಯ, ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ
ಕಂಡ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

ಗುಡಾರ ಹಬ್ಬದ ಅಪರ್ಣೆ
12 ≪ ≪ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ

ದೇವಾರಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಭೆಕೂಡಬೇಕು. ನೀವು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾವ
ಉದೊ್ಯೕಗವನೂ್ನ ನಡೆಸಬಾರದು. ಆ ದಿನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಉತ್ಸವವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 13 ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ದಹನಬಲಿ, ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯ, ಪಾನದ್ರವ್ಯ,
ನೈವೇದ್ಯಗಳನೂ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುವಾಸನೆಯನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದ
ಹದಿಮೂರು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ, ಎರಡು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ, ಹದಿನಾಲು್ಕ
ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಒಂದು ವರುಷದ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ, 14

ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ
ಒಂಭತು್ತ ಸೇರು ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ, ಟಗರಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಆರು ಸೇರು
ಹಿಟ್ಟನು್ನ, 15 ಹದಿನಾಲು್ಕ ಕುರಿಮರಿಗಳಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಬೆರಸಿದ ಮೂರು
ಸೇರು ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 16

ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ ನಿತ್ಯ
ದಹನಬಲಿಯನು್ನ, ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನು್ನ, ಪಾನದ್ರವ್ಯವನು್ನ ತಂದು
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

17 ≪ ≪ಆ ಉತ್ಸವದ ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿತ್ಯ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ, ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಹನೆ್ನರಡು
ಹೋರಿ, ಎರಡು ಟಗರು, ಹದಿನಾಲು್ಕ ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಒಂದು
ವರುಷದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 18 ನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ
ಹೋರಿ, ಟಗರು ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕವಾದ
ಪ್ರಕಾರವೇ ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, 19

ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ, ನಿತ್ಯ

ದಹನಬಲಿಗಾಗಿ ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

20 ≪ ≪ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಹನೊ್ನಂದು
ಹೋರಿ, ಎರಡು ಟಗರು, ಹದಿನಾಲು್ಕ ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಒಂದು
ವರುಷದ ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ, 21 ನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಹೋರಿ, ಟಗರು,
ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕವಾದ ಪ್ರಕಾರವೇ
ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 22

ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ ಅದರೊಂದಿಗೆ
ನಿತ್ಯ ದಹನಬಲಿಗಳನೂ್ನ, ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

23 ≪ ≪ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ
ಅದಕೆ್ಕ ನೇಮಕವಾದ ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಹತು್ತ ಹೋರಿ, ಎರಡು ಟಗರು,
ಹದಿನಾಲು್ಕ ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಒಂದು ವರುಷದ ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 24 ನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಹೋರಿ, ಟಗರು ಮತು್ತ
ಕುರಿಮರಿ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕವಾದ ಪ್ರಕಾರವೇ
ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 25

ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ ಅದರೊಂದಿಗೆ
ನಿತ್ಯ ದಹನಬಲಿಗಳನೂ್ನ, ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

26 ≪ ≪ಐದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿತ್ಯ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ ಅದಕೆ್ಕ ನೇಮಕವಾದ
ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಒಂಭತು್ತ ಹೋರಿ, ಎರಡು ಟಗರು, ಹದಿನಾಲು್ಕ
ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಒಂದು ವರುಷದ ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 27 ನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಹೋರಿ, ಟಗರು ಮತು್ತ
ಕುರಿಮರಿ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕವಾದ ಪ್ರಕಾರವೇ
ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 28

ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ, ಅದರೊಂದಿಗೆ
ನಿತ್ಯ ದಹನಬಲಿಗಳನೂ್ನ, ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

29 ≪ ≪ಆರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ
ಅದಕೆ್ಕ ನೇಮಕವಾದ ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಎಂಟು ಹೋರಿ, ಎರಡು ಟಗರು,
ಹದಿನಾಲು್ಕ ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಒಂದು ವರುಷದ ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 30 ನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಹೋರಿ, ಟಗರು ಮತು್ತ
ಕುರಿಮರಿ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕವಾದ ಪ್ರಕಾರವೇ
ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 31

ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ ಅದರೊಂದಿಗೆ
ನಿತ್ಯ ದಹನಬಲಿಗಳನೂ್ನ, ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

32 ≪ ≪ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ
ಅದಕೆ್ಕ ನೇಮಕವಾದ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಏಳು ಹೋರಿ, ಎರಡು ಟಗರು,
ಹದಿನಾಲು್ಕ ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಒಂದು ವರುಷದ ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 33 ನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಹೋರಿ, ಟಗರು ಮತು್ತ
ಕುರಿಮರಿ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕವಾದ ಪ್ರಕಾರವೇ
ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 34

ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ ಅದರೊಂದಿಗೆ
ನಿತ್ಯ ದಹನಬಲಿಗಳನೂ್ನ, ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

35 ≪ ≪ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಭೆ
ಕೂಡಿಬರಬೇಕು. ಅದರಲಿ್ಲ ಯಾವ ಉದೊ್ಯೕಗವನೂ್ನ
ನಡಡೆಸಬಾರದು. 36 ನೀವು ನಿತ್ಯ ದಹನಬಲಿಗಾಗಿ ಅದಕೆ್ಕ
ನೇಮಕವಾದ ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುವಾಸನೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಒಂದು
ಟಗರು, ಏಳು ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಒಂದು ವರುಷದ
ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

37 ≪ ≪ನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಹೋರಿ, ಟಗರು ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿ ಈ
ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೆ್ಕ ನೇಮಕವಾದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ,
ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು 38

ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋತವನೂ್ನ ಅದರೊಂದಿಗೆ
ನಿತ್ಯ ದಹನಬಲಿಗಳನೂ್ನ, ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.

39 ≪ ≪ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಹರಕೆಯನು್ನ
ತೀರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ಮಾಡುವ ದಹನಬಲಿ, ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯನೈವೇದ್ಯ,
ಪಾನದ್ರವ್ಯ, ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞ ಇವುಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಹಬ್ಬಗಳ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.≫ ≫
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40 ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದ ಈ ಎಲಾ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಮೋಶೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

ಹರಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತು್ತ ತೀರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಮೋಶೆಯು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ, 2 ಯಾವನಾದರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಹರಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲವೆ ತಾನು ಅಶುದ್ಧವಾದುದನು್ನ ಮುಟ್ಟದೆ
ಇರುವೆನೆಂದು ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮಾತನು್ನ
ಮೀರದೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು.

3 ≪ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಕನಾ್ಯವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲದು್ದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲವೆ ಯಾವುದಾದರೂ
ಒಂದನು್ನ ಮುಟ್ಟದೆ ಇರುವೆನೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ
4 ಅವಳ ತಂದೆಯು ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿದು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ
ಅವಳು ಆ ಹರಕೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದನು್ನ
ಮುಟ್ಟದೆ ಇರುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿದಳೋ ಅದನು್ನ ಮುಟ್ಟಲೇ ಬಾರದು.
5 ಆದರೆ ತಂದೆ ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿದಾಗ ಹಾಗೆ
ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಳು ಮಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳೂ,
ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳೂ ವ್ಯಥರ್ವಾಗುವವು. ತಂದೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬೇಡವೆಂದು
ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವಳನು್ನ ದೋಷಿಯೆಂದು
ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

6 ≪ಅವಳು ಮದುವೆಯಾದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ಹರಕೆ ಇಲ್ಲವೆ
ಯೋಚಿಸದೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ನಡೆಯುವಷ್ಟರೊಳಗೆ, 7 ಗಂಡನು ಆ
ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿದು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಆ ಹರಕೆಗಳೂ,
ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳೂ ನಡೆಯಬೇಕು. 8 ಆದರೆ ಗಂಡನು ಕೇಳಿದಾಗಲೇ
ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬೇಡವೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಹರಕೆಯು ಇಲ್ಲವೆ ಆ
ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ನಿರಥರ್ಕವಾಗುವವು. ಯೆಹೋವನು ಅವಳನು್ನ
ದೋಷಿಯೆಂದು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

9 ≪ವಿಧವೆಯು ಇಲ್ಲವೆ ಗಂಡನಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಇಂತಹ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ನಿಲು್ಲವುದು. ಅವಳು ಅದನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು.

10 ≪ಮುತೆ್ತೖದೆಯು ಅಂತಹ ಹರಕೆಯನಾ್ನಗಲಿ,
ಪ್ರಮಾಣವನಾ್ನಗಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ, 11 ಅವಳ ಗಂಡನು ತಿಳಿದು
ಅಡಿ್ಡಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಆ ಹರಕೆಗಳೂ, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳೂ
ನಿಲು್ಲವವು. 12 ಆದರೆ ಗಂಡನು ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಳಿದಾಗಲೇ
ಬೇಡವೆಂದರೆ ಅವು ರದಾ್ದಗುವವು. ಗಂಡನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬೇಡವೆಂದು
ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅಂಥವಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆ ಮಾಡಿದರೂ,
ದೋಷಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. 13 ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದ
ಹರಕೆಯನೂ್ನ, ಉಪವಾಸವಾಗಿರುವೆನೆಂದು ಅವಳು ಮಾಡಿದ
ಪ್ರಮಾಣವನೂ್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ರದು್ದಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ
ಗಂಡನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದು. 14 ಆದರೆ ಅವಳ ಗಂಡನು ಯಾವ
ಅಡಿ್ಡಯನೂ್ನ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಅವನು ಅವಳ ಹರಕೆಗಳನೂ್ನ,
ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನೂ್ನ ಅವನು ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ಆಗುವುದು. 15 ಅವನು
ತರುವಾಯ ಬೇಡವೆಂದರೆ ಆ ಪಾಪದ ಫಲವನು್ನ ಅವನೇ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.≫

16 ಗಂಡಹೆಂಡತಿಯರ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ, ಇನೂ್ನ
ಮದುವೆಯಿಲ್ಲದ ಹೆಂಗಸು ಮತು್ತ ಅವಳ ತಂದೆ ಇವರ
ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ, ಹರಕೆಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಿಯಮಗಳು ಇವೇ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದು್ದ

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ, 2

≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರಿಗೆ
ಪ್ರತಿದಂಡನೆಯನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಂತರ ನೀನು

ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
3 ಆಗ ಮೋಶೆಯು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ, ≪ನಿಮೊ್ಮಳಗಿಂದ ಕೆಲವರು

ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಯೆಹೋವನ ಪ್ರತಿದಂಡನೆಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತೀರಿಸಬೇಕು. 4

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಒಂದೊಂದು ಕುಲದಿಂದ ಸಾವಿರ ಜನ ಭಟರನು್ನ
ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.≫ 5

ಆದಕಾರಣ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಕುಲವೊಂದಕೆ್ಕ ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯ
ಮೇರೆಗೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸನ್ನದ್ಧರಾದ ಹನೆ್ನರಡು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ
ಎಣಿಕೆಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

6 ಮೋಶೆಯು ಇವರನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ
ಕುಲವೊಂದಕೆ್ಕ ಸಾವಿರ ಭಟರನು್ನ, ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ
ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಮಗನಾದ ಫೀನೆಹಾಸನನು್ನ, ದೇವರ

ಸಾಮಾನುಗಳನೂ್ನ, ಆಜ್ಞಾತುತೂರಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವರೊಡನೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

7 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅವರು
ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಸಂಹಾರಮಾಡಿದರು. 8 ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತರಾದವರಲಿ್ಲ ಎವೀ, ರೆಕೆಮ್,
ಚೂರ್, ಹೂರ್, ರೆಬಾ ಎಂಬ ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಐದು ಮಂದಿ ರಾಜರು
ಇದ್ದರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಬೆಯೋರನ ಮಗನಾದ ಬಿಳಾಮನನು್ನ
ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟರು.

9 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಎಲಾ್ಲ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ, ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಎಲಾ್ಲ ದನಕುರಿಗಳನೂ್ನ, ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ
ಸೂರೆಮಾಡಿದರು. 10 ಅವರು ಇದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಊರುಗಳನೂ್ನ,
ಪಾಳೆಯಗಳನೂ್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. 11 ಒಂದನೂ್ನ ಬಿಡದೆ
ಮನುಷ್ಯರನೂ್ನ, ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದರು. 12 ಮತು್ತ ಅವರು
ಸೆರೆಯವರನೂ್ನ, ಪಶುಗಳನೂ್ನ, ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣದ ಎದುರಾಗಿ ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ
ಮೋವಾಬ್ಯರ ಮೈದಾನದಲಿ್ಲದ್ದ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಮೋಶೆ,
ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.

13 ಮೋಶೆಯೂ, ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನೂ,
ಸಮೂಹದ ಪ್ರಧಾನರೂ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡರು.

14 ಆಗ ಮೋಶೆಯು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದ ಸೈನ್ಯದ
ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗಳ ಮತು್ತ ಶತಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು.

15 ಮೋಶೆಯು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಹೆಂಗಸರನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಉಳಿಸಿದೆ್ದೕನು? 16 ಪೆಗೋರದ ಬಾಳನ ಸಂಗತಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಳಾಮನ
ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ದೊ್ರೕಹಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ ಸಮೂಹದವರಲಿ್ಲ ಘೋರವಾ್ಯಧಿ
ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದವರು ಇವರೇ ಅಲ್ಲವೇ. 17 ಆದಕಾರಣ
ನೀವು ಈ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಪುರುಷ
ಸಂಗಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 18 ಪುರುಷ
ಸಂಗಮಾಡದಿರುವ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 19 ನೀವಾದರೋ ಏಳು ದಿನದವರೆಗೂ
ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಇರಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಪಾ್ರಣತೆಗೆದವರೂ,
ಶವಸೋಂಕಿದವರೂ, ನಿಮ್ಮವರಾದರೂ, ಸೆರೆಯವರಾದರೂ
ಮೂರನೆಯ ಮತು್ತ ಏಳನೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ದೋಷಪರಿಹಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 20 ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲಾ್ಲ
ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ, ತೊಗಲಿನ ಸಾಮಾನನೂ್ನ, ಮೇಕೆ ಕೂದಲಿನ
ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಮರದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದ
ಭಟರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು, ≪ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿದ
ನಿಯಮ ಏನೆಂದರೆ, 22 ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ತಡೆಯುವ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ,
ತಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ, ತವರ, ಸೀಸ ಮೊದಲಾದವುಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿದಾಟಿಸಿ
ಶುದ್ಧಮಾಡಬೇಕು, 23 ಅವುಗಳನು್ನ ಹೊಲೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ
ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಶುದ್ಧಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಲಾರದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧಮಾಡಬೇಕು. 24 ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಶುದ್ಧರಾಗುವಿರಿ.
ಆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಬರಬಹುದು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

25 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 26 ≪ನೀನೂ, ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ
ಎಲಾ್ಲಜಾರನೂ, ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಸಮೂಹದವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ
ಮನುಷ್ಯರನೂ್ನ, ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ, 27 ಒಟು್ಟ ಎರಡು
ಭಾಗಮಾಡಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋದ ಭಟರಿಗೆ ಅಧರ್ವನೂ್ನ, ಮಿಕ್ಕ
ಸಮೂಹದವರಿಗೆ ಅಧರ್ವನೂ್ನ ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕು. 28 ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೋದ ಭಟರಿಗೆ ಬರುವ ಭಾಗದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ, ದನ, ಕತೆ್ತ, ಆಡು,
ಕುರಿ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಐನೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದರ ಮೇರೆಗೆ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಪ್ಪವನು್ನ ಎತ್ತಬೇಕು. 29 ಅವರ ಅಧರ್ಪಾಲಿನಿಂದ
ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪರ್ಣೆಯಾಗಿ
ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು. 30 ಉಳಿದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಬರುವ ಭಾಗದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ, ದನ, ಕತೆ್ತ, ಆಡು,
ಕುರಿ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಐವತ್ತರಲಿ್ಲ ಒಂದರ ಮೇರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನ ಗುಡಾರವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಕೊಡಬೇಕು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 31 ಯೆಹೋವನ
ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಶೆಯೂ, ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ
ಎಲಾ್ಲಜಾರನೂ ಮಾಡಿದರು.

32 ಭಟರು ತಂದ ಸುಲಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವುದಕೋಸ್ಕರ
ಉಳಿದದು್ದ ಎಷೆ್ಟಂದರೆ: ಕುರಿಗಳು - 675,000,

ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 29:40 115 ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 31:32



32

33 ದನಗಳು - 72,000,
34 ಕತೆ್ತಗಳು - 61,000,
35 ಕನೆ್ಯಯರು - 32,000.
36 ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದ ಭಟರಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಅಧರ್

ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕುರಿಗಳು - 3,37,500.
37 ಕುರಿಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬಂದ ಕಪ್ಪ - 675.
38 ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿದ 36,000, ಎತು್ತಗಳಲಿ್ಲ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬಂದ ಕಪ್ಪ - 72.
39 ಕತೆ್ತಗಳಲಿ್ಲ - 30,500 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬಂದ ಕಪ್ಪ - 61 40

16,000 ಕನೆ್ಯಯರಲಿ್ಲ- ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬಂದ ಕಪ್ಪ - 32
ಕನೆ್ಯಯರು. 41 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಶೆ ಆ
ಕಪ್ಪವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ
ಎಲಾ್ಲಜಾರನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.

42 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಭಟರು ತಂದ ಸುಲಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮೋಶೆ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದ ಹಂಚಿದ ಅಧರ್ ಭಾಗದ 43 ಎಷೆ್ಟಂದರೆ - 337,500
ಆಡುಕುರಿಗಳು.

44 ಎತು್ತಗಳು - 36,000,
45 ಕತೆ್ತಗಳು - 30,500,
46 ಕನೆ್ಯಯರು - 16,000, ಇಷು್ಟ ಇಸಾ್ರಯೇಲ ಸಮೂಹದವರ

ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದವು.
47 ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ

ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಐವತ್ತರಲಿ್ಲ ಒಂದರ ಮೇರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನ ಗುಡಾರವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು.

48 ಆಗ ದಂಡಿನ ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗಳೂ ಮೋಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಅವನಿಗೆ, 49 ≪ನಿನ್ನ ದಾಸರಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದೊಳಗೆ
ಇದ್ದ ಭಟರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಲಾಗಿ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು
ಗೊತಾ್ತಯಿತು. 50 ಆದಕಾರಣ ಯೆಹೋವನು ಕಾಪಾಡಿದ ನಮ್ಮ
ಪಾ್ರಣಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗಿ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನು ತನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳಲಿ್ಲ ತೋಳ್ಬಳೆ,
ಕಡಗ, ಮುದೆ್ರಯುಂಗರ, ಮುರುವು, ಕಂಠಮಾಲೆ
ಮುಂತಾದವುಗಳನು್ನ ತಂದಿದೆ್ದೕವೆ≫ ಎಂದರು. 51 ಅವರು ಕೊಟ್ಟ
ಆ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನು್ನ ಮೋಶೆಯೂ, ಮಹಾಯಾಜಕ
ಎಲಾ್ಲಜಾರನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವುಗಳೆಲಾ್ಲ ವಿಚಿತ್ರವಾದ
ಆಭರಣಗಳು.

52 ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗಳೂ, ಶತಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಕಾಣಿಕೆಯ ಒಟು್ಟ ತೂಕ - 16,750 ತೊಲೆ.
53 ಅದಲ್ಲದೆ ದಂಡಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಂತಕಾ್ಕಗಿ ಲೂಟಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 54 ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗಳೂ, ಶತಾಧಿಪತಿಗಳೂ,
ಕೊಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನು್ನ ಮೋಶೆಯೂ, ಮಹಾಯಾಜಕ ಎಲಾ್ಲಜಾರನೂ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ
ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ತಂದರು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರು ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯ ಮೂಡಣ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿದು್ದ

ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರಿಗೂ, ಗಾದ್ ಕುಲದವರಿಗೂ ಬಹಳ
ದನಕುರಿಗಳಿದ್ದವು. ಯಗೆ್ಜೕರ್, ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಎಂಬ
ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವು ದನಕುರಿಗಳ ಮೇವಿಗೆ

ತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. 2 ಗಾದ್ ಮತು್ತ ರೂಬೇನ್
ಸಂತತಿಯವರು ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನು
ಬಳಿಗೂ, ಸಮೂಹದ ಪ್ರಧಾನರ ಬಳಿಗೂ ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
3 ≪ಅಟಾರೋತ್, ದೀಬೋನ್, ಯಗೆ್ಜೕರ್, ನಿಮಾ್ರ, ಹೆಷೊ್ಬೕನ್,
ಎಲೆಯಾಲೆ, ಸೆಬಾಮ್, ನೆಬೋ, ಬೆಯೋನ್, 4 ಇವು
ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಅಧೀನಪಡಿಸಿದ
ಪಟ್ಟಣಗಳು. ದನಕುರಿಗಳ ಮೇವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ
ದಾಸರಾದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ದನ ಕುರಿಗಳುಂಟು. 5 ಆದಕಾರಣ
ನೀವು, ದಾಸರಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ಇಟು್ಟ ನಮ್ಮನು್ನ ಯೊದರ್ನ್
ನದಿಯ ಆಚೆಗೆ ಬರಮಾಡಿದ ಈ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನೕ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ
ಕೊಡಬೇಕು≫ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

6 ಮೋಶೆಯು ಗಾದ್ ಮತು್ತ ರೂಬೇನ ಸಂತಾನದವರಿಗೆ,
≪ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಯದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಅಲೆ್ಲೕ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಬೇಕೇನು? 7 ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರು ಹೋಗದಂತೆ ನೀವು ಏಕೆ ಅವರಿಗೆ
ಅಧೈಯರ್ವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುತಿ್ತೕರಿ? 8 ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ನಾನು ಕಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಅವರೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದರು. 9 ಅವರು
ಎಷೊ್ಕೕಲ್ ತಗಿ್ಗಗೆ ಬಂದು ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೋಡಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಅಧೈಯರ್ವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ತಮಗೆ

ಯೆಹೋವನು ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 10

ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಂಡವನಾಗಿ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿ, 11 ≪ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ಈ
ಜನರೊಳಗೆ ಯಾರೂ ನನ್ನನು್ನ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಅನುಸರಿಸದೆ
ಹೋದುದರಿಂದ ನಾನು ಅಬ್ರಹಾಮ್, ಇಸಾಕ್, ಯಾಕೋಬರಿಗೆ
ಪ್ರಮಾಣ ಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶವನು್ನ, ಅವರೊಳಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ
ವರುಷ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹೆಚಿ್ಚನ ವಯಸಿ್ಸನವರಲಿ್ಲ 12

ಕೆನಿಜಿ್ಜೕಯನಾದ ಯೆಪುನೆ್ನಯ ಮಗನಾದ ಕಾಲೇಬನೂ ಮತು್ತ
ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನೂ ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಹೊರತು
ಯಾರೂ ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ≫ ≫ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಹೇಳಿದನು.

13 ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡವನಾಗಿ
ತನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯುಳ್ಳ ಆ ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರೂ
ನಾಶವಾಗುವ ತನಕ ನಲ್ವತು್ತ ವರುಷ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಮರುಭೂಮಿಯಲೆ್ಲೕ ತಿರುಗಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. 14 ≪ಈ
ದುಷ್ಟ ಸಂತತಿಯವರಾದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ
ಬಂದು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲಿದ್ದ ಯೆಹೋವನ ರೋಷಾಗಿ್ನಯನು್ನ
ಮತ್ತಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚಸುತಿ್ತೕರಿ. 15 ನೀವು ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸದೆ ಇರುವ
ಕಾರಣ ಆತನು ಆ ಜನರನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದರೆ, ಈ
ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗವನು್ನ ನೀವೇ ನಾಶ ಮಾಡುವಿರಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

16 ಆಗ ಅವರು ಮೋಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ನಾವು ಇಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ
ದನಕುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೊಡಿ್ಡಗಳನೂ್ನ, ನಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಊರುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವೆವು. 17

ನಾವಾದರೋ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಅವರವರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಸೇರಿಸುವವರೆಗೂ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಅವರ ಮುಂದೆ
ನಡೆಯುವೆವು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳವರು ಈ ದೇಶದ
ನಿವಾಸಿಗಳ ಭಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಕೋಟೆಕೋತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಲಿ. 18 ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಗಳನು್ನ ಸ್ವತಂತಿ್ರಸಿಕೊಳು್ಳವರೆಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ತಿರುಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 19 ನಮಗೆ ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ
ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದರು.

20 ಅದಕೆ್ಕ ಮೋಶೆ ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಮಾತಿನಂತೆ
ನಡೆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಭಟರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ, 21

ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ತನಕ
ಆತನ ಮುಂದೆ 22 ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ತರುವಾಯ ನೀವು ತಿರುಗಿ ಬಂದು
ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಯಲೂ್ಲ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೃಷಿ್ಟಯಲೂ್ಲ
ನಿದೋರ್ಷಿಗಳಾಗಿರುವಿರಿ ಮತು್ತ ಈ ದೇಶವು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲೆ್ಲೕ ನಿಮಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿರುವುದು.

23 ≪ಆದರೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡಿದವರಾಗುವಿರಿ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪವು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಡಿಯುವ ತನಕ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡೇ ಬರುವುದು ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 24 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೋಸ್ಕರ
ಊರುಗಳನೂ್ನ, ದನಕುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೊಡಿ್ಡಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡ
ತರುವಾಯ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿರಿ≫ ಎಂದನು. 25

ಅದಕೆ್ಕ ಗಾದ್ಯರೂ ಮತು್ತ ರೂಬೇನ್ಯರೂ ಮೋಶೆಗೆ, ≪ಸಾ್ವಮಿಯವರ
ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದಾಸರಾದ ನಾವು ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ ಎಂದರು. 26

ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಡತಿಯರೂ, ದನಕುರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಪತು್ತ
ಇಲೆ್ಲೕ ಗಿಲಾ್ಯದ್ ದೇಶದ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಇರಲಿ. 27 ನಿನ್ನ ದಾಸರಾದ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧರೆಲ್ಲರೂ ಸಾ್ವಮಿಯವರ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದುಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟು ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ
ಯುದ್ಧಮಾಡುವೆವು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು.

28 ಆದಕಾರಣ ಮೋಶೆ ಅವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಹಾಯಾಜಕ
ಎಲಾ್ಲಜಾರನಿಗೂ, ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೂ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮತು್ತ ಗೋತ್ರಗಳ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ
ಆಜ್ಞೆಮಾಡಿದನು. 29 ಮೋಶೆಯು ಅವರಿಗೆ, ≪ಗಾದ್ಯರಲಿ್ಲಯೂ,
ರೂಬೇನ್ಯರಲಿ್ಲಯೂ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧರಾದವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮೊ್ಮಡನೆ
ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರೆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. 30 ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮೊ್ಮಡನೆ
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಅವರಿಗೆ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

31 ಅದಕೆ್ಕ ಗಾದ್ಯರೂ ರೂಬೇನ್ಯರೂ ಉತ್ತರವಾಗಿ,
≪ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ದಾಸರಾದ ನಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಮಾಡುವೆವು. 32 ನಾವು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ
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ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಡುವೆವು, ಆಗ ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯ
ಆಚೆಯೇ ನಮಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು ದೊರಕಬೇಕು≫ ಎಂದರು.

33 ಹೀಗೆ ಮೋಶೆಯು ಗಾದ್ಯರಿಗೂ, ರೂಬೇನ್ಯರಿಗೂ,
ಯೋಸೇಫನ ಮಗನಾದ ಮನಸೆ್ಸಯ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ
ಅಧರ್ಜನರಿಗೂ, ಅಮೋರಿಯರ ಅರಸನಾದ ಸೀಹೋನನ
ರಾಜ್ಯವನೂ್ನ, ಬಾಷಾನಿನ ಅರಸನಾದ ಓಗನ ರಾಜ್ಯವನೂ್ನ,
ಅವುಗಳ ಎಲಾ್ಲ ಊರುಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಭೂಮಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

34 ಗಾದ್ಯನ ಮಕ್ಕಳು ದೀಬೋನ್, ಅಟಾರೋತ್, ಅರೋಯೇರ್
ಊರುಗಳನು್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಿದರು. 35 ಆಟೊ್ರೕತೊ್ಷೕಫಾನ್,
ಯಗೆ್ಜೕರ್, ಯೊಗೆ್ಬಹಾ, 36 ಬೇತಿ್ನಮಾ್ರ ಮತು್ತ ಬೇತ್ ಹಾರಾನಿನ
ಸುತ್ತ ಗೋಡೆಗಳುಳ್ಳ ಊರುಗಳನು್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರು.
ತಮ್ಮ ದನಕುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೊಡಿ್ಡಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರು.

37 ರೂಬೇನ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಷೊ್ಬೕನ್, ಎಲೆಯಾಲೆ,
ಕಿಯಾರ್ತಯಿಮ್ ಊರುಗಳನು್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಿದರು. 38

ಸಿಬಾ್ಮ ಎಂಬ ಊರುಗಳನೂ್ನ, ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸತಕ್ಕ
ನೆಬೋ, ಬಾಳೆ್ಮಯೋನ್ ಎಂಬವುಗಳನೂ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟಿ್ಟ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟರು. 39 ಮನಸೆ್ಸಯ
ಮಗನಾದ ಮಾಕೀರನ ವಂಶದವರು ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಅಮೋರಿಯರನು್ನ
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.

40 ಮೋಶೆಯು ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗನಾದ ಮಾಕೀರನ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಡಲಾಗಿ ಅವರು ಅಲೆ್ಲೕ
ವಾಸಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 41 ಮನಸೆ್ಸಯ ವಂಶದವನಾದ
ಯಾಯಿರನು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಅಮೋರಿಯರ ಗಾ್ರಮಗಳನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾಯಿರನ ಗಾ್ರಮಗಳೆಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 42 ನೋಬಹನು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಕೆನಾತ್ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಊರುಗಳನೂ್ನ ಜಯಿಸಿ
ಅದಕೆ್ಕ ನೋಬಹ ಎಂದು ತನ್ನ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಕೊಟ್ಟನು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುವಾಗ
ಇಳಿದುಕೊಂಡ ಸ್ಥಳಗಳು

ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಕೈಕೆಳಗೆ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಸೈನ್ಯಸೈನ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಟ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪ್ರಯಾಣಗಳ ವಿವರ: 2 ಮೋಶೆ

ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪ್ರಯಾಣಗಳ
ವಿವರಗಳನು್ನ ಬರೆದನು.

3 ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ
ಮರುದಿನದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ಎದುರಿನಲೆ್ಲೕ
ರಮೆ್ಸೕಸಿನಿಂದ ಹೊರಟರು. 4 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ, ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ಚೊಚ್ಚಲುಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಶವಗಳನು್ನ
ಸಮಾಧಿಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

5 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ರಮೆ್ಸೕಸಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಸುಕೊ್ಕೕತಿನಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 6 ಸುಕೊ್ಕೕತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಅರಣ್ಯದ
ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಏತಾಮಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 7 ಏತಾಮಿನಿಂದ
ಹೊರಟು ಬಾಳೆ್ಚಫೋನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಪೀಹಹೀರೋತಿಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಮಿಗೊ್ದೕಲಿನ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

8 ಪೀಹಹೀರೋತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲೆ್ಲೕ
ನಡೆದು ಅರಣ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಏತಾಮಿನ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನ
ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ಮಾರಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 9

ಮಾರಾದಿಂದ ಹೊರಟು ಏಲೀಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು
ನೀರಿನ ಒರತೆಗಳೂ, ಎಪ್ಪತು್ತ ಖಜೂರ್ರದ ಮರಗಳೂ ಇದು್ದದರಿಂದ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

10 ಏಲೀಮಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 11 ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹೊರಟು ಸೀನ್
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 12 ಸೀನ್
ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ದೊಪ್ಕದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 13

ದೊಪ್ಕದಿಂದ ಹೊರಟು ಆಲೂಷಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 14

ಆಲೂಷಿನಿಂದ ಹೊರಟು ರೆಫೀದೀಮಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅಲಿ್ಲ
ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.

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. 32 ಬೆನೇಯಾಕಾನಿನಿಂದ ಹೊರಟು
ಹೋಹರ್ಗಿದಾ್ಗದಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 33 ಹೋಹರ್ಗಿದಾ್ಗದಿನಿಂದ
ಹೊರಟು ಯೊಟಾ್ಬತದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 34 ಯೊಟಾ್ಬತದಿಂದ
ಹೊರಟು ಅಬೊ್ರೕನದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 35 ಅಬೊ್ರೕನದಿಂದ
ಹೊರಟು ಎಚೊ್ಯೕನ್ ಗೆಬೆರಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 36 ಎಚೊ್ಯೕನ್
ಗೆಬೆರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಕಾದೇಶೆಂಬ ಚಿನ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

37 ಕಾದೇಶಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಎದೋಮ್ಯರ ದೇಶದ
ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 38

ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿ ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟ ನಲ್ವತ್ತನೆಯ ವರುಷದ ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಲೆ್ಲೕ ಪಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು. 39 ಆರೋನನು
ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಸತಾ್ತಗ ಅವನು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು
ವರುಷದವನಾಗಿದ್ದನು.

40 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಬರುತಾ್ತರೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ಕಾನಾನ್
ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಕಾನಾನ್ಯನಾದ ಅರಾದ್
ಪಟ್ಟಣದ ಅರಸನು ಕೇಳಿದನು. 41 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಹೋರ್
ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊರಟು ಚಲೊ್ಮೕನದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 42

ಚಲೊ್ಮೕನದಿಂದ ಹೊರಟು ಪೂನೋನಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 43

ಪೂನೋನಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಓಬೋತಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 44

ಓಬೋತಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಮೋವಾಬ್ಯರ ಗಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಯೊದರ್ನ್
ನದಿಯ ಆಚೆಯಿರುವ ಇಯಿ್ಯಮಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 45

ಇಯಿ್ಯಮಿನಿಂದ ಹೊರಟು ದೀಬೋನ್ ಗಾದಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
46 ದೀಬೋನ್ ಗಾದಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಅಲೊ್ಮೕನ್
ದಿಬಾ್ಲತಯಿಮಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 47 ಅಲೊ್ಮೕನ್
ದಿಬಾ್ಲತಯಿಮಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಅಬಾರೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲರುವ
ನೇಬೋವಿನ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 48 ಅಬಾರೀಮ್
ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಹೊರಟು ಯೆರಿಕೋಪಟ್ಟಣದ ಹತಿ್ತರ ಯೊದರ್ನ್
ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಮೋವಾಬ್ಯರ ಮೈದಾನದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
49 ಅವರು ಮೋವಾಬ್ಯರ ಮೈದಾನದಲಿ್ಲ ಬೇತ್ ಯೆಷೀಮೋತಿನಿಂದ
ಆಬೇಲ್ ಶಿಟಿ್ಟೕಮಿನವರೆಗೂ ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಚೀಟುಹಾಕಿ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ

ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಜಯಿಸಿ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳು

50 ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣದ
ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಮೋವಾಬ್ಯರ ಮೈದಾನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 51 ≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು,
≪ನೀವು ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನು್ನ
ಸೇರಿದಾಗ, 52 ಆ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ
ಅವರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ, ಲೋಹವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ
ನಾಶಮಾಡಿ ಅವರ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಬೇಕು. 53

ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸ್ವದೇಶವಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟದರಿಂದ
ನೀವು ಅದನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಬೇಕು. 54

ನೀವು ಚೀಟುಹಾಕಿ ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿಯುಳ್ಳ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿಯೂ,
ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಯೂ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು
ದೊರಕಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಚೀಟು ಯಾವ ಯಾವ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವುದೋ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಆ ಕುಟುಂಬದ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಿರಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದೇ
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ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರಬೇಕು. 55 ನೀವು ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡದೆ ಹೋದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ನೀವು ಉಳಿಸಿದವರು ನಿಮಗೆ
ಕಣು್ಣಚುಚು್ಚವ ಮುಳು್ಳಗಳಂತೆಯೂ, ಪಕೆ್ಕತಿವಿಯುವ
ಶೂಲಗಳಂತೆಯೂ, ಆಗಿ ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಕಂಟಕರಾಗಿರುವರು. 56 ಅದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಏನು
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದೇನೋ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ
ಮಾಡುವೆನು.≫ ≫

ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ
ಮೇರೆಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ
ಹೇಳೀದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 ≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು, ≪ಸಮಸ್ತ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವೇ ನಿಮಗೆ

ಸ್ವದೇಶವಾಗಿ ದೊರಕುವುದು. 3 ನೀವು ಅಲಿ್ಲ ಸೇರಿದಾಗ
ಎದೋಮ್ಯರ ಗಡಿಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಚಿನ್ ಅರಣ್ಯವು ನಿಮ್ಮ
ದಕ್ಷಿಣದ ಮೇರೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಮೇರೆಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ
ಲವಣಸಮುದ್ರದ ಕೊನೆಯಿಂದ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಬೇಕು. 4 ದಕ್ಷಿಣಕೆ್ಕ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಬಿ್ಬೕಮ್ ಎಂಬ ಕಣಿವೆಯ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಚಿನಿಗೆ
ಬರಬೇಕು. ಅದರ ಮೂಲೆ ಕಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣದ
ಕಡೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕು. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಹಚರದಾ್ದರಿಗೆ ಹೊರಟು
ಅಚೊ್ಮೕನಿಗೆ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕು. 5 ಅಚೊ್ಮೕನಿನಿಂದ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದ ಹಳ್ಳಕೆ್ಕ ಬಂದು ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲಿ್ಲ ಮುಗಿಯಬೇಕು. 6

ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮಹಾಸಮುದ್ರದ ದಡವೇ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ
ಮೇರೆಯಾಗಿರುವುದು. 7 ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಗಾಗಿ ನೀವು
ಮಹಾಸಮುದ್ರದಿಂದ, 8 ಹೋರ್ ಪವರ್ತದಿಂದ ಹಮಾತಿನವರೆಗೂ
ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲಂದ ಚೆದಾದಿನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಇರುವುದು. 9 ಆ ಮೇಲೆ ಅದು
ಜಿಫೊ್ರೕನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಚರೇನಾನಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮುಗಿಯಬೇಕು.
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯಾಗಿರುವುದು. 10

ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಗಾಗಿ ಹಚರೇನಾನಿನಿಂದ ಶೆಫಾಮಿಗೆ
ಗುರುತುಹಾಕಬೇಕು. 11 ಶೆಫಾಮಿನಿಂದ ಅಯಿನಿನ
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ರಿಬ್ಲಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕು. ತರುವಾಯ ಅದು ಗಟಾ್ಟ
ಇಳಿದು ಕಿನೆ್ನರೆತ್ ಸಮುದ್ರದ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಬೇಕು. 12 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಗೆ ಇಳಿದು
ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಲವಣಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮುಗಿಯಬೇಕು.
ಇವೇ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇರೆಗಳು≫ ≫ ಎಂದನು. 13

ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಮೋಶೆಯು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ, ≪ನೀವು
ಚೀಟುಹಾಕಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ
ದೇಶವು ಇದೇ. ಒಂಭತು್ತವರೆ ಕುಲದವರಿಗೆ ಇದನು್ನ
ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕು. 14 ರೂಬೇನ್ಯರ ಮಕ್ಕಳ ಗೋತ್ರವೂ, ಗಾದ್ಯರ
ಮಕ್ಕಳ ಗೋತ್ರವೂ, ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಅಧರ್ಗೋತ್ರವೂ ತಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳ ಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿದಾ್ದರೆ.
15 ಎರಡುವರೆ ಗೋತ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಯೊದರ್ನ್
ನದಿಯ ಆಚೆ ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.≫

ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ
ಹೆಸರುಗಳು

16 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 17 ≪ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹಂಚಬೇಕಾದ
ಜನರ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ: ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ
ಎಲಾ್ಲಜಾರನು ಮತು್ತ ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನೂ. 18

ಒಂದೊಂದು ಕುಲದಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ಕುಲಾಧಿಪತಿಯೂ
ಇವರೇ. ಇವರು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಗಳನು್ನ
ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕು. 19 ನೀವು ಆಯಾ ಕುಲಗಳಿಂದ
ನೇಮಿಸಬೇಕಾದವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಯೆಹೂದ ಕುಲದಿಂದ
ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗನಾದ ಕಾಲೇಬ್, 20 ಸಿಮೆಯೋನ್ ಕುಲದಿಂದ
ಅಮಿ್ಮಹೂದನ ಮಗ ಶೆಮೂವೇಲ್, 21 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದಿಂದ
ಕಿಸೊ್ಲೕನನ ಮಗ ಎಲೀದಾದ್, 22 ದಾನ್ ಕುಲದಿಂದ ಯೊಗಿ್ಲೕಯ
ಮಗ ಬುಕಿ್ಕೕ ಕುಲಾಧಿಪತಿ, 23 ಯೋಸೇಫನ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ: ಮನಸೆ್ಸ
ಕುಲದಿಂದ ಏಫೋದನ ಮಗ ಹನಿ್ನೕಯೇಲ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿ, 24

ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದಿಂದ ಶಿಫಾ್ಟನನ ಮಗ ಕೆಮೂವೇಲ್
ಕುಲಾಧಿಪತಿ, 25 ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದಿಂದ ಪನಾರ್ಕನ ಮಗ
ಎಲೀಚಾಫಾನ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿ, 26 ಇಸಾ್ಸಕಾರ ಕುಲದಿಂದ ಅಜಾ್ಜನನ
ಮಗ ಪಲಿ್ಟೕಯೇಲ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿ, 27 ಆಶೇರ್ ಕುಲದಿಂದ
ಶೆಲೋಮಮೀಯ ಮಗ ಅಹೀಹೂದ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿ, 28 ನಫಾ್ತಲಿ
ಕುಲದಿಂದ ಅಮಿ್ಮಹೂದನ ಮಗ ಪೆದಹೇಲ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿ
ಇವರೇ.≫ 29 ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಅವರವರ

ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಗಳನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಇವರನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನೇಮಿಸಿದನು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಕುರಿತದು್ದ

ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣದ
ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಮೋವಾಬ್ಯರ ಮೈದಾನದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ತಾವು ಹೊಂದುವ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ, ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ
ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ವಾಸಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸು. 3 ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಲೇವಿಯರ ವಾಸ ಸ್ಥಳವಾಗುವುದು.
ಸುತ್ತಲಿರುವ ಭೂಮಿಗಳು ಅವರ ದನಕುರಿಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ
ಪಶುಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಇರುವವು. 4 ನೀವು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೊಡುವ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಸುತ್ತಲಿನ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಗೋಡೆಯಿಂದ ನಾಲು್ಕ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಸಾವಿರ ಮೊಳದಷು್ಟ
ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 5 ನೀವು ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗಡೆ ಪೂವರ್
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೊಳ, ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೊಳ,
ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೊಳ, ಉತ್ತರದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರ
ಮೊಳ, ಅಳೆಯಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅವರ
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಉಪನಗರಗಳು ಇರಬೇಕು. 6 ಮನುಷ್ಯನನು್ನ
ಹತೆ್ಯಮಾಡಿದವರು ಆಶ್ರಯಕಾ್ಕಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ನೀವು ನೇಮಿಸುವ ಆರು ಆಶ್ರಯನಗರಗಳನೂ್ನ, ಬೇರೆ ನಲ್ವತೆ್ತರಡು
ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಅಂತು ನಲ್ವತೆ್ತಂಟು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಕೊಡಬೇಕು. 7 ನೀವು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಹುಲು್ಲಗಾವಲುಗಳ ಸಂಗಡ
ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಮಸ್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ನಲ್ವತೆ್ತಂಟಾಗಿರಬೇಕು. 8

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದಲಿ್ಲ ಆಯಾ ಕುಲದ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣಕೆ್ಕ
ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಹೆಚಾ್ಚದ ಜನರುಳ್ಳವರಿಂದ ಹೆಚಾ್ಚಗಿಯೂ, ಕಡಿಮೆಯಾದ
ಜನರಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಯೂ ಲೇವಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಊರುಗಳನು್ನ
ಕೊಡಿಸಬೇಕು.≫

ನರಹತೆ್ಯ ಮಾಡಿದವನ ಆಶ್ರಯಕೆ್ಕ ಆರು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ನೇಮಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ

9 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 10 ≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು, ≪ನೀವು ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಕಾನಾನ್
ದೇಶವನು್ನ ಸೇರಿದ ನಂತರ, 11 ಆಶ್ರಯ ಸಾ್ಥನಗಳಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಕೈತಪಿ್ಪ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದವನು
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರಬಹುದು. 12

ಅವನು ಸಭೆಯವರಿಂದ ತೀಪುರ್ ಹೊಂದುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ
ಹತವಾದವನ ಸಮೀಪಬಂಧುವಿನಿಂದ ಸಾಯದಂತೆ ಆ ಆಶ್ರಯ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ಇರಬೇಕು. 13 ಹೀಗೆ ಆರು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಆಶ್ರಯದ ಪಟ್ಟಣಗಳಾಗಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು. 14 ನೀವು ಯೊದರ್ನ್
ನದಿಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ಮತು್ತ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮೂರು
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಅವು ಆಶ್ರಯದ ಪಟ್ಟಣಗಳಾಗಿ
ಇರಬೇಕು. 15 ಕೈತಪಿ್ಪ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದವನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲನಾಗಲಿ, ಪರದೇಶದವನಾಗಲಿ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡವನಾಗಲಿ ಆ ಆರು ಪಟ್ಟಣಗಳೊಳಗೆ ಒಂದಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಆಶ್ರಯಹೊಂದಬಹುದು.

16 ≪ ≪ಯಾವನಾದರೂ ಕಬಿ್ಬಣದ ಆಯುಧದಿಂದ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದರೆ ಅವನು ನರಹತೆ್ಯ
ಮಾಡಿದವನೆಂದು ನೀವು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಕು. ಅಂಥವನಿಗೆ
ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. 17 ಯಾವನಾದರೂ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದು ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ
ಹೊಡೆದು ಕೊಂದರೆ ಅವನು ನರಹತೆ್ಯ ಮಾಡಿದವನೇ. ಅವನಿಗೆ
ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. 18 ಯಾವನಾದರೂ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಆಯುಧವನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದು
ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದರೆ ಅವನು ನರಹತೆ್ಯಮಾಡಿದವನೇ.
ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. 19 ನರಹತೆ್ಯಮಾಡಿದವನು ಎಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕದರೂ ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾದವನು ಯಾರೆಂದರೆ
ಹತವಾದವನ ಸಮೀಪಬಂಧುವೇ. 20 ಯಾವನಾದರೂ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಹಗೆಮಾಡಿ ನೂಕುವುದರಿಂದಾಗಲಿ, ಸಮಯ
ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ
ಎಸೆಯುವುದರಿಂದಾಗಲಿ, 21 ಇಲ್ಲವೆ ದೆ್ವೕಷದಿಂದ ಕೈಯಾರೆ
ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದಾಗಲಿ ಕೊಂದರೆ ಅವನು
ನರಹತೆ್ಯಮಾಡಿದವನೇ. ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು.
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ಹತವಾದವನ ಸಮೀಪಬಂಧುವು ಅವನನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಕಂಡರೂ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.

22 ≪ ≪ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಯಾವ ದೆ್ವೕಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅಕಸಾ್ಮತಾ್ತಗಿ
ನೂಕುವುದರಿಂದಾಗಲಿ, ಹಾನಿಮಾಡುವ ಸಮಯವನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಏನಾದರೂ ಎಸೆಯುವುದರಿಂದಾಗಲಿ, 23

ಕೊಲು್ಲವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಬೀಳಿಸುವುದರಿಂದಾಗಲಿ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಸತ್ತರೆ ಅವನು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವೈರಿಯಾಗಿರದೆಯೂ
ಹಾನಿಯನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪಾ್ರಯವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ,
24 ಸಭೆಯವರು ಹತೆ್ಯಮಾಡಿದವನಿಗೂ, ಹತವಾದವನ
ಸಮೀಪಬಂಧುವಿಗೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಬೇಕು. 25 ಸಭೆಯು ಹತ್ಯಮಾಡಿದವನನು್ನ ಆ
ಸಮೀಪ ಬಂಧುವಿನ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಅವನು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದ
ಆಶ್ರಯನಗರಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿದ
ಮಹಾಯಾಜಕನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ಅವನು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲೕ
ವಾಸಿಸಬೇಕು.

26 ≪ ≪ಆ ಹತೆ್ಯಮಾಡಿದವನು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ತಾನು
ಓಡಿಹೋಗಿದು್ದ ಆಶ್ರಯಪಟ್ಟಣದ ಮೇರೆಯ ಹೊರಗೆ
ಹೋಗಿರುವಾಗ, 27 ಹತವಾದವನ ಸಮೀಪಬಂಧುವು ಅವನನು್ನ
ಆಶ್ರಯಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ಕಂಡು ಕೊಂದುಹಾಕಿದರೆ ಅವನು
ಕೊಲೆಪಾತಕನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 28 ಮಹಾಯಾಜಕನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ
ತನಕ ಅವನು ಆಶ್ರಯ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತು್ತ.
ಮಹಾಯಾಜಕನು ತೀರಿಹೋದ ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಿರುವ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಹುದು.

29 ≪ ≪ನೀವೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ
ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಬೇಕು. 30 ಯಾವನಾದರೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ
ಕೊಂದಾಗ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ
ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಬಾರದು.

31 ≪ ≪ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾದ ಕೊಲೆಪಾತಕನನು್ನ
ಉಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಈಡನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅವನಿಗೆ
ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯೇ ಆಗಬೇಕು. 32 ನೀವು ಆಶ್ರಯಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋದವನಿಂದ ಧನವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಹಾಯಾಜಕನು
ಜೀವದಿಂದಿರುವಾಗಲೇ ಸ್ವಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಗೊಡಿಸಬಾರದು. ಅವನಿಗೆ
ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯೇ ಆಗಬೇಕು.

33 ≪ ≪ನೀವು ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು
ಅಪವಿತ್ರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಕ್ತವು ದೇಶವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವುದು.
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನ ರಕ್ತಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಂದವನ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತವಿಲ್ಲ. 34 ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ದೇಶವನು್ನ
ಅಪವಿತ್ರಮಾಡಬಾರದು. ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನೇ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆ.≫ ≫

ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಕುಲದಲಿ್ಲಯೇ ಮದುವೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ

ಯೋಸೇಫನ ವಂಶದವರೊಳಗೆ ಮನಸೆ್ಸಯ
ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಮಾಕೀರನ ಮಗನಾದ ಗಿಲಾ್ಯದನ
ಸಂತತಿಯವರ ಮುಖಂಡರು ಮೋಶೆಯ ಮತು್ತ

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 2 ≪ದೇಶವನು್ನ
ಚೀಟುಹಾಕಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ಒಡೆಯನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ತರುವಾಯ ನಮ್ಮ ಸ್ವಕುಲದವನಾದ
ಚಲ್ಪಹಾದನಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಅವನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿದನು. 3 ಹೀಗಿರಲು ಅವರು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಬೇರೆ ಕುಲದವರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಅವರ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು ನಮ್ಮ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವ
ಕುಲಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಕೆ್ಕ
ನಷ್ಟವುಂಟಾಗುವುದು. 4 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಜೂಬಿಲಿ ಸಂವತ್ಸರವು
ಬಂದಾಗ ಅವರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು ಅವರು ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವ ಕುಲದ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಕೆ್ಕ
ಕೂಡಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 5 ಆಗ ಮೋಶೆಯು ಯೆಹೋವನ
ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ, ≪ಯೋಸೇಫನ
ಕುಲದವರು ಹೇಳುವ ಮಾತು ನಾ್ಯಯವಾಗಿದೆ. 6 ಆದಕಾರಣ
ಯೆಹೋವನು ಚಲ್ಪಹಾದನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ತಮ್ಮ ಕುಲದ ಕುಟುಂಬಗಳಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರವೇ
ತಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದವರನು್ನ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು≫
ಎಂಬುದೇ. 7 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಯಾವ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವೂ ಒಂದು ಕುಲದಿಂದ
ಬೇರೊಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಾರದು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕುಲಗಳ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು. 8

ಇದಕಾ್ಕಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ವಂಶದಲಿ್ಲ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿದ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಕುಲದಲಿ್ಲಯೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 9

ಹೀಗೆ ಯಾವ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವೂ ಒಂದು ಕುಲದಿಂದ ಬೇರೊಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ
ಹೋಗದೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲವು ತನ್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇ ಇರುವುದು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 10

ಚಲ್ಪಹಾದನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವೇ
ನಡೆದುಕೊಂಡರು. 11 ಚಲ್ಪಹಾದನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಾದ ಮಹಾ್ಲ,
ತಿಚಾರ್, ಹೊಗಾ್ಲ, ಮಿಲಾ್ಕ, ನೋವಾ ಎಂಬುವವರು ಮನಸೆ್ಸಯ
ಕುಲದವರನು್ನ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 12 ಅವರು ಯೋಸೇಫನ
ಮಗನಾದ ಮನಸೆ್ಸಯ ಕುಲದವರಿಗೇ ಮದುವೆಯಾದುದರಿಂದ
ಅವರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು ತಂದೆಯ ಕುಲದಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿಯಿತು. 13

ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ
ಮೋವಾಬ್ಯರ ಮೈದಾನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳು ಇವೇ.
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ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕಾಂಡ

ಮೋಶೆಯು ಮೂರು ಉಪದೇಶಾತ್ಮಕ
ಉಪನಾ್ಯಸಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ ಕಾಲ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳ

ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ, ಪಾರಾನ್, ತೋಫೆಲ್,
ಲಾಬಾನ್, ಹಚೇರೋತ್ ಮತು್ತ ದೀಜಾಹಾಬ್ ಎಂಬ
ಸ್ಥಳಗಳ ನಡುವೆ, ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಆರಾಬಾ ಎಂಬ ತಗಾ್ಗದ

ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೂಫಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಮೋಶೆಯು ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶ ಮತು್ತ ಉಪನಾ್ಯಸಗಳು. 2 ಹೋರೇಬಿನಿಂದ
ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಕಾದೇಶ್ಬನೇರ್ಯದ ತನಕ
ಹನೊ್ನಂದು ದಿನದ ಪ್ರಯಾಣ.

3 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತದೇಶವನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ನಲ್ವತ್ತನೆಯ
ವರುಷದ, ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮೋಶೆಯು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 4 ಯೆಹೋವನು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಅಮೋರಿಯರ ಅರಸನಾದ ಸೀಹೋನನನೂ್ನ, ಅಷಾ್ಟರೋತ್, ಎದೆ್ರೖ
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಬಾಷಾನಿನ ಅರಸನಾದ ಓಗನನೂ್ನ
ಜಯಿಸಿದ ತರುವಾಯವೇ ಮೋಶೆಯು ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದನು.

ಮೋಶೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೆಯ ಉಪನಾ್ಯಸ 1:5 -
4:40.

ಮೋಶೆ ಅರಣ್ಯಪ್ರಯಾಣದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ನೆನಪಿಸಿದು್ದ 1:5 - 3:29.

ಅವಿಧೇಯತೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ವ್ಯಥರ್ವಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ

5 ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ ಮೋವಾಬ್ಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಮೋಶೆಯು ಈ ಮುಂದಣ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ವಿವರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:

6 ≪ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ,
≪ನೀವು ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದು್ದ ಸಾಕು. 7 ಈಗ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಅಮೋರಿಯರು ಇರುವ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೂ ಮತು್ತ
ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿರಿ. ಅವು
ಯಾವುವೆಂದರೆ: ತಗಾ್ಗದ ಪ್ರದೇಶ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶ,
ಇಳಕಲಿನ ಪ್ರದೇಶ, ದಕ್ಷಿಣಸೀಮೆ ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರತೀರ ಎಂಬ
ನಾಡುಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಾನಾನ್ಯರ ದೇಶ, ಲೆಬನೋನ್
ಪವರ್ತ ಮತು್ತ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ಎಂಬ ಮಹಾನದಿಯ ವರೆಗೆ
ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ. 8 ಆ ದೇಶವನು್ನ
ನಿಮಗೇ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಾದ
ಅಬ್ರಹಾಮ್, ಇಸಾಕ್, ಯಾಕೋಬರಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವರ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು
ಪ್ರಮಾಣಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದೆನಲಾ್ಲ. ಅದರಲಿ್ಲ
ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ≫ ≫ ಎಂದು
ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

9 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ, ≪ನಿಮ್ಮ
ಹೊಣೆಯನು್ನ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಹೊರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. 10 ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಧಿಕ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ
ಹೆಚಿ್ಚಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈಗ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷು್ಟ
ಅಸಂಖ್ಯರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 11 ನೀವು ಈಗ ಇರುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಇನು್ನ
ಸಾವಿರದಷಾ್ಟಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿ, ತಾನು ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಿಮಗೆ
ಶುಭಗಳನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. 12 ಆದರೆ ನಿಮಿ್ಮಂದಾಗುವ
ತೊಂದರೆಗಳನೂ್ನ, ಹೊಣೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳನೂ್ನ
ನಾನೊಬ್ಬನೇ ನಿಬಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? 13 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲದಿಂದ ಬುದಿ್ಧವಿವೇಕಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ

ಪುರುಷರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಾನು ಅವರನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಅಧಿಪತಿಗಳನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. 14 ಅದಕೆ್ಕ
ನೀವು, ≪ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ನಡೆಯುವುದು ಹಿತವಾದದೆ್ದೕ≫
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟಿ್ಟರಿ. 15 ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ,
ಬುದಿ್ಧವಂತರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಕುಲದಲಿ್ಲ ಸಾವಿರ
ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ, ನೂರು ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ, ಐವತು್ತ ಜನರಿಗೆ
ಒಬ್ಬರಂತೆ ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ
ಮತು್ತ ಉಪ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದೆನು. 16 ಆ
ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿ, ≪ನೀವು
ಸ್ವಕುಲದವರ ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು. ಅವರು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಡಿದರೂ, ಅನ್ಯರೊಡನೆ
ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಡಿದರೂ ನೀವು ನಾ್ಯಯದ ಪ್ರಕಾರವೇ
ತೀಪುರ್ಮಾಡಬೇಕು. 17 ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ
ಮುಖದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಮಾಡದೆ, ಪ್ರಮುಖರನೂ್ನ ಹಾಗು ಅಲ್ಪರನೂ್ನ
ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ನೀವು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವವರಾದ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡಿ
ಹೆದರಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ತೀರಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಆಗದ ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ತರಬೇಕು; ನಾನೇ ಅವುಗಳನು್ನ ತೀರಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
18 ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನಾನು ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞೆಕೊಟೆ್ಟನು.

19 ನಾವು ಹೋರೇಬಿನಿಂದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅಮೋರಿಯರ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದು ನೀವು ನೋಡಿದ ಆ ಘೋರವಾದ ಮಹಾ
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಕಾದೇಶ್ಬನೇರ್ಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದೆವು. 20 ಆಗ
ನಾನು, ≪ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ
ಅಮೋರಿಯರ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 21 ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೇ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ;
ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ
ಹತಿ್ತ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ನೀವು ಭಯಪಡದೆ
ಧೈಯರ್ವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

22 ಆಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ನಮಗಿಂತ
ಮುಂದಾಗಿ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆವು. ಅವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆ
ದೇಶವನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಹತಿ್ತ ಹೋಗಬೇಕಾದ ದಾರಿಯ
ವಿಷಯದಲೂ್ಲ ಮತು್ತ ಸೇರಬೇಕಾದ ಊರುಗಳ ವಿಷಯದಲೂ್ಲ
ನಮಗೆ ವತರ್ಮಾನ ತಿಳಿಸಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. 23 ಅದು
ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲೋಚನೆಯೆಂದು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಕುಲಕೆ್ಕ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನಂತೆ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು. 24

ಅವರು ಹೋಗಿ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಹತಿ್ತ, ಎಷೊ್ಕೕಲ್ ಎಂಬ
ತಗಿ್ಗನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದರು. 25

ಅವರು ಅಲಿ್ಲನ ಹಣು್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ತಂದು ತೋರಿಸಿ, ≪ನಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆ ದೇಶವು ಒಳೆ್ಳಯ
ದೇಶ≫ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 26 ಆದರೂ ನೀವು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ
ಹತಿ್ತ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಿರಿ. 27 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳಲಿ್ಲ
ಗುಣುಗುಟು್ಟತಾ್ತ, ≪ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ
ಬರಮಾಡಿದು್ದ ಹಗೆತನದಿಂದಲೇ; ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಮೋರಿಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತಾ್ತನೆ. 28 ನಾವು
ಹೋಗಬೇಕಾದ ಆ ಸೀಮೆ ಎಂಥದೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿರಿ; ಅಲಿ್ಲ
ಹೋಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ನಮಗೆ, ≪ಆ ದೇಶದ ಜನರು
ನಮಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಎತ್ತರವಾಗಿಯೂ ಇದಾ್ದರೆ.
ಅವರಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಆಕಾಶವನು್ನ
ಮುಟು್ಟವ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳಿಂದ ಇವೆ. ಅಲಿ್ಲ ನಾವು ಎತ್ತರವಾದ
ಪುರುಷರನು್ನ ಅಂದರೆ ಅನಾಕೀಮ್ ವಂಶಸ್ಥರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ನೋಡಿದೆ್ದೕವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಧೈಯರ್ವನು್ನ ಕೆಡಿಸಿದಾ್ದರೆ≫
ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದರಿ.

29 ಅದಕೆ್ಕ ನಾನು, ≪ಕಳವಳಪಡಬೇಡಿರಿ, ಅವರಿಗೆ
ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. 30 ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾಗರ್ದಶರ್ಕನಾಗಿ
ಹೋಗುವ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತ
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ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ, ನೀವು ನೋಡಿದ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ನಿಮ್ಮವನಾಗಿ
ಯುದ್ಧಮಾಡುವನು. 31 ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸೇರುವ ತನಕ ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರಯಾಣದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಹೇಗೆ
ಮುನ್ನಡೆಸುತಾ್ತನೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊತ್ತನಲ್ಲವೇ?≫ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆನು.

32 ಆದರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಂಬಲೇ
ಇಲ್ಲ. 33 ನೀವು ಹೋಗಬೇಕಾದ ದಾರಿಯನು್ನ ತೋರಿಸುವುದಕೂ್ಕ,
ದಂಡು ಇಳಿಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ
ಮೇಘದೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ದೇವರನು್ನ ನೀವು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 34 ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಕೋಪಗೊಂಡನು. 35 ಆತನು,
≪ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದ ಆ ಒಳೆ್ಳೕ ದೇಶವನು್ನ ಈ
ದುಷ್ಟ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದನು. 36 ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು ≪ಯೆಫುನೆ್ನಯ
ಮಗನಾದ ಕಾಲೇಬನೊಬ್ಬನೇ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅವನೇ ಅದನು್ನ
ನೋಡುವನು. ಅವನು ಸಂಚರಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಅವನಿಗೂ ಮತು್ತ
ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಕೊಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 37

ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಿ್ಮಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ
ಕೋಪಗೊಂಡು, ≪ನೀನೂ ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ; 38 ಆದರೆ
ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು, ನೂನನ ಮಗನೂ ಆದ
ಯೆಹೋಶುವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರುವನು. ಅವನೇ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಆ
ದೇಶವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸುವನು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನನು್ನ
ಧೈಯರ್ಗೊಳಿಸು. 39 ಆದರೆ ಪರರ ಪಾಲಾಗುವರೆಂದು ನೀವು
ಹೇಳಿದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೂ ಹಾಗು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮತು್ತ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಅರಿಯದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೂ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರುವರು. ಅವರಿಗೇ
ಆ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು; ಅವರು ಅದನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. 40 ನೀವಾದರೋ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಕೆಂಪು
ಸಮುದ್ರದ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅರಣ್ಯಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋಗಿರಿ≫
ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

41 ಅದಕೆ್ಕ ನೀವು, ≪ನಾವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದೆವು.
ಆದರೂ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ನಾವೇ
ಈಗ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಯುದ್ಧಮಾಡುವೆವು≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟಿ್ಟರಿ. ಮತು್ತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಜಯಿಸುವುದು
ಅಲ್ಪಕಾಯರ್ವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹೊರಡುವುದಕಿ್ಕದಿ್ದರಿ. 42 ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ≪ನಾನು ಇವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಇವರು ಸೋತುಹೋಗುವರು. ಇವರು
ಯುದ್ಧಮಾಡಲೂ ಬಾರದು, ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೆ ಹೋಗಲೂ
ಬಾರದು ಎಂದು ಇವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

43 ನಾನು ಆ ಮಾತನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೂ, ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡದೆ
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ತಾತಾ್ಸರಮಾಡಿ ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ ಆ
ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದಿರಿ. 44 ಆಗ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲದ್ದ ಅಮೋರಿಯರು ನಿಮಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೊರಟು ಜೇನುಹುಳಗಳಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮುತಿ್ತ
ಸೇಯೀರಿನಲಿ್ಲ ಹೊಮರ್ದ ವರೆಗೂ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಸಂಹರಿಸಿದರು. 45

ನೀವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಗೋಳಾಡಿದಾಗ
ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮೊರೆಯನು್ನ ಕೇಳಲೂ ಇಲ್ಲ ಮತು್ತ ರಕ್ಷಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ.

46 ಆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾದೇಶಿನಲಿ್ಲ ಬಹುಕಾಲ ವಾಸವಾಗಿದಿ್ದರಿ
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಎದೋಮ್ ಮತು್ತ ಮೋವಾಬ್ಯರ ದೇಶಗಳನು್ನ
ದಾಟಿದು್ದ

ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ನಾವು
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಅರಣ್ಯಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ
ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟದ

ಸೀಮೆಯನು್ನ ಸುತು್ತತಿ್ತದೆ್ದವು. 2 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, 3

≪ನೀವು ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಸುತಿ್ತದು್ದ ಸಾಕು; ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 4 ಮತು್ತ ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು,
≪ಸೇಯೀರ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಾದ
ಏಸಾವನ ವಂಶದವರ ದೇಶವನು್ನ ದಾಟುವುದಕಿ್ಕದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ. ಅವರು
ನಿಮಗೆ ಭಯಪಡುವರು; ನೀವು ಅವರ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗದೆ
ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. 5 ನಾನು ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟದ
ಸೀಮೆಯನು್ನ ಏಸಾವ್ಯರಿಗೇ ಸ್ವದೇಶವಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ
ಅದರಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡುವಷು್ಟ ನೆಲವನಾ್ನದರೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
6 ನೀವು ಅಲಿ್ಲ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಆಹಾರಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ತಿನ್ನಬೇಕು; ನೀರನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಬೇಕು. 7 ನೀವು

ಕೈಹಾಕಿದ ಎಲಾ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಸಫಲಪಡಿಸಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತರುವಾಗೆಲಾ್ಲ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಾಂಬರಿಸುತಾ್ತ
ಬಂದನು. ಈ ನಲ್ವತು್ತ ವರುಷ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಕೊರತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ≫
≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಆದಕಾರಣ ನಾವು ಸೇಯೀರಿನಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಾದ
ಏಸಾವ್ಯರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅರಾಬದ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಏಲತ್ ಮತು್ತ ಎಚೊ್ಯೕನ್ ಗೆಬೆರ್ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ಮೋವಾಬ್ಯರ ಅಡವಿಯ
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದೆವು. 9 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ≪ನೀವು
ಮೋವಾಬ್ಯರಿಗೆ ವೈರಿಗಳಾಗಿ ನಡೆದು ಅವರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡಬಾರದು. ಲೋಟನ ವಂಶದವರಾದ ಅವರಿಗೆ ನಾನು
ಆರ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಸ್ವದೇಶವಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ
ಅದರಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 10 ಏಮಿಯರು ಮೊದಲು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಲಿಷ್ಠರೂ, ಬಹುಜನರೂ ಮತು್ತ
ಅನಾಕೀಮ್ಯರಂತೆ ಎತ್ತರವಾದ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದರು. 11 ಅವರು
ಅನಾಕ್ಯರಂತೆ ರೆಫಾಯರಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು;
ಆದರೆ ಮೋವಾಬ್ಯರು ಅವರನು್ನ ಏಮಿಯರೆಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. 12

ಹೋರಿಯರು ಸಹ ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಸೇಯೀರಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ತರುವಾಯ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ತಮಗೆ
ಯೆಹೋವನು ಕೊಟ್ಟ ದೇಶವನು್ನ ಹೇಗೆ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡರೋ
ಹಾಗೆಯೇ ಏಸಾವ್ಯರು ಬಂದು ಹೋರಿಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಅವರ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಿದರು. 13 ಆಗ ನಾನು, ≪ಎದು್ದ ಜೆರೆದ್
ಹಳ್ಳವನು್ನ ದಾಟಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಾವು ಜೆರೆದ್ ಹಳ್ಳವನು್ನ
ದಾಟಿದೆವು. 14 ನಾವು ಕಾದೇಶ್ಬನೇರ್ಯದಿಂದ ಹೊರಟು ಜೆರೆದ್
ಹಳ್ಳವನು್ನ ದಾಟಲು ಮೂವತೆ್ತಂಟು ವರುಷವಾಯಿತು.
ಯೆಹೋವನು ಪ್ರಮಾಣಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಆ
ತಲೆಮಾರಿನ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದರು. 15 ಯೆಹೋವನ
ಹಸ್ತವು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ
ಉಳಿಯದಂತೆ ನಾಶವಾದರು.

16 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ
ಸತು್ತಹೋದರು. 17 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ
ನನಗೆ, 18 ≪ನೀವು ಈಗ ಮೋವಾಬ್ಯರ ಪಾ್ರಂತ್ಯವಾಗಿರುವ ಆರ್
ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ದಾಟುವವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 19 ಮುಂದೆ ನೀವು
ಅಮೋನಿಯರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಪಡಿಸಲೂ
ಬೇಡಿರಿ, ಅವರಿಗೆ ವೈರಿಗಳಾಗಿ ನಡೆದು ಯುದ್ಧಮಾಡಲೂಬೇಡಿರಿ.
ನಾನು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಲೋಟನ ವಂಶದವರಾದ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದರಲಿ್ಲ ಯಾವ
ಭಾಗವನಾ್ನದರೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.≫ 20 ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ರೆಫಾಯರು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅದು ರೆಫಾಯರ
ದೇಶವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ಅವರನು್ನ
ಜಂಜುಮ್ಯರೆಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. 21 ಅವರು ಬಲಿಷ್ಠರೂ,
ಬಹುಜನರೂ ಮತು್ತ ಅನಾಕ್ಯರಂತೆ ಎತ್ತರವಾದ ಪುರುಷರೂ
ಆಗಿದ್ದರು. 22 ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಯೆಹೋವನು ಸೇಯೀರಿನಲಿ್ಲರುವ
ಏಸಾವ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಿಯರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿದಾಗ ಏಸಾವ್ಯರು ಆ
ದೇಶವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ
ವಾಸವಾಗಿದಾ್ದರೋ, 23 ಮತು್ತ ಹೇಗೆ ಕಫೊ್ತೕರಿಂದ ಬಂದ
ಕಫೊ್ತೕಯರ್ರು ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ ಹಳಿ್ಳಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಅವಿ್ವಯರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿ ಅವರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಿದರೋ,
ಹಾಗೆಯೇ ಯೆಹೋವನು ರೆಫಾಯರನು್ನ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ
ನಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು
ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡ
ತೊಡಗಿದರು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಸೀಹೋನನ ಮತು್ತ ಓಗನ ರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡಿದು್ದ

24 ≪ಈಗ ನೀವು ಹೊರಟು ಅನೋರ್ನ್ ಹಳ್ಳವನು್ನ ದಾಟಿರಿ.
ಅಮೋರಿಯನಾಗಿರುವ ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಅರಸನಾದ ಸೀಹೋನನು
ನಿಮಿ್ಮಂದ ಸೋತುಹೋಗುವನು, ಅವನ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮಗೇ
ವಶವಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನೊಡನೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿ, ಆ ದೇಶವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿರಿ. 25 ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ನಿಮಿ್ಮಂದ
ದಿಗಿಲೂ ಮತು್ತ ಹೆದರಿಕೆಯೂ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಇಂದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕೆ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ
ಗಡಗಡನೆ ನಡುಗಿ ಸಂಕಟಪಡುವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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3

26 ಆಗ ನಾನು ಕೆದೇಮೋತಿನ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ
ಅರಸನಾದ ಸೀಹೋನನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ,
27 ≪ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ದಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಎಡಬಲಕೆ್ಕ ತಿರುಗದೆ ದಾರಿಹಿಡಿದು
ನಡೆದುಹೋಗುವೆವು. 28 ನಮಿ್ಮಂದ ಕ್ರಯತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಆಹಾರಪದಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕುಡಿಯಲಿಕೆ್ಕ ನೀರನೂ್ನ ಕೊಡಿರಿ.
29 ನಾವು ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ ಸೇರಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕವೆ.
ಸೇಯೀರಿನಲಿ್ಲರುವ ಏಸಾವ್ಯರೂ ಮತು್ತ ಆರ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ಮೋವಾಬ್ಯರೂ ನಮಗೆ ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನೀನೂ ಕೊಡಬೇಕು.
ಕಾಲ್ನಡೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ದಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ
ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಸಮಾಧಾನಕರವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. 30

ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಮೂಖರ್ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಹಟವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸಮ್ಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನು
ನಿಮಿ್ಮಂದ ಸೋತುಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿತು್ತ ; ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ನೆರವೇರಿತಲಾ್ಲ.

31 ತರುವಾಯ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ≪ಈಗ ನಾನು
ಸೀಹೋನನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ದೇಶವನೂ್ನ ನಿಮಗೆ
ವಶಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಅದನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಮಾಡಿರಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 32 ಸೀಹೋನನು ತನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರ ಸಮೇತ ನಮೊ್ಮಡನೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಯಹಜಿಗೆ ಹೊರಟುಬಂದನು. 33 ನಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ
ಪರಾಜಯಪಡಿಸಿದನು. ನಾವು ಅವನನೂ್ನ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದೆವು. 34 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾವು
ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಗಂಡಸರನೂ್ನ, ಹೆಂಗಸರನು್ನ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ನಿಶೆ್ಯೕಷವಾಗಿ
ಹತಮಾಡಿದೆವು; ಒಬ್ಬನನೂ್ನ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 35 ಪಶುಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ
ಉಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕಾ್ಕಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಊರುಗಳನು್ನ
ಸೂರೆಮಾಡಿಬಿಟೆ್ಟವು. 36 ಅನೋರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ
ಅರೋಯೇರ್ ಪಟ್ಟಣವು ಮತು್ತ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವ ಪಟ್ಟಣವು
ಇವುಗಳು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಸೀಮೆಯವರೆಗೂ ಯಾವ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಜಯಿಸಲು ನಮಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕು್ಕವಂತೆ
ಮಾಡಿದನು. 37 ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ದೇಶವನು್ನ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ
ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ಹೊಳೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರದೇಶವು ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟದ
ಸೀಮೆಯ ಊರುಗಳು ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನೀವು
ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲಿಲ್ಲ; ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಲೇ ಬಾರದೆಂದು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು.

ಅರಸನಾದ ಓಗನ ಪರಾಜಯ

ತರುವಾಯ ನಾವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಾಷಾನಿನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದಾಗ ಬಾಷಾನಿನ ಅರಸನಾದ
ಓಗನು ತನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರ ಸಮೇತ ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ

ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಎದೆ್ರೖ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟುಬಂದನು. 2 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ≪ಅವನಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡ; ನಾನು
ಅವನನೂ್ನ, ಅವನ ಸಮಸ್ತ ಜನರನೂ್ನ ಮತು್ತ ದೇಶವನೂ್ನ ನಿನ್ನ
ಕೈವಶಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅಮೋರಿಯರ
ಅರಸನಾದ ಸೀಹೋನನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಇವನಿಗೂ
ಮಾಡಬೇಕು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

3 ಬಾಷಾನಿನ ಅರಸನಾದ ಓಗನೂ ಅವನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಮಿ್ಮಂದ
ಸೋತುಹೋಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಲಾಗಿ
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ಅವರನು್ನ ಹತಮಾಡಿದೆವು.
4 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾವು ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಜಯಿಸಿದೆವು;
ನಾವು ಜಯಿಸದೇ ಇದ್ದ ಪಟ್ಟಣವು ಒಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಬಾಷಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ಓಗನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಗೋರ್ಬ್ ಎಂಬ
ಸಮಸ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಅರವತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆವು. 5

ಅವುಗಳೆಲಾ್ಲ ಎತ್ತರವಾದ ಪೌಳಿಗೋಡೆಗಳಿಂದಲೂ, ಕದಗಳಿಂದಲೂ,
ಅಗುಳಿಗಳಿಂದಲೂ ಭದ್ರಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳೇ. ಅವುಗಳಲ್ಲದೆ
ಹಳಿ್ಳಪಳಿ್ಳಗಳು ಬಹಳ ಇದ್ದವು. 6 ನಾವು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಅರಸನಾದ
ಸೀಹೋನನ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇವುಗಳಿಗೂ ಮಾಡಿದೆವು.
ಅವುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಗಂಡಸರನೂ್ನ, ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಿದೆವು. 7 ಪಶುಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿ
ಸ್ವಂತಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಊರುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸೂರೆಮಾಡಿಬಿಟೆ್ಟವು.

8 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾವು ಅನೋರ್ನ್ ನದಿ ಮೊದಲುಗೊಂಡು
ಹೆಮೋರ್ನ್ ಪವರ್ತದವರೆಗೂ, ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯ ಈಚೆ ಇರುವ

ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅಮೋರಿಯರ ಇಬ್ಬರು ಅರಸರಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆವು. 9 (ಹೆಮೋರ್ನ್ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಚೀದೋನ್ಯರು
ಸಿಯೋರ್ನ್ ಎಂದೂ ಮತು್ತ ಅಮೋರಿಯರು ಸೆನೀರ್ ಎಂದೂ
ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.) 10 ಹೀಗೆ ಮೀಶೊರೆಂಬ ಎತ್ತರವಾದ
ಬೈಲುಸೀಮೆಯ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ, ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಸೀಮೆಯನೂ್ನ,
ಓಗನ ರಾಜ್ಯವಾದ ಸಲಾ್ಕ ಮತು್ತ ಎದೆ್ರೖ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ
ಕೂಡಿರುವ ಬಾಷಾನ್ ಸೀಮೆಯನೂ್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು.
11 (ರೆಫಾಯರೊಳಗೆ ಬಾಷಾನಿನ ಅರಸನಾದ ಓಗನೊಬ್ಬನೇ
ಉಳಿದಿದ್ದನು. ಅವನ ಮಂಚ ಕಬಿ್ಬಣದು್ದ; ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ರಬಾ್ಬ
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಈಗಲೂ ನೋಡಬಹುದು. ಪುರುಷನ ಕೈ
ಅಳತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ಉದ್ದ ಒಂಭತು್ತ ಮೊಳ, ಅಗಲ ನಾಲು್ಕ
ಮೊಳ.) 12 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾವು ಆ ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಅನೋರ್ನ್ ಹಳ್ಳದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಅರೋಯೇರ್ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಸೀಮೆಯ ಮಧ್ಯದ
ವರೆಗೂ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅದರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ
ನಾನು ರೂಬೇನ್ಯರಿಗೂ ಮತು್ತ ಗಾದ್ಯರಿಗೂ ಕೊಟೆ್ಟನು. 13 ಗಿಲಾ್ಯದಿನ
ಮಿಕ್ಕ ಭಾಗವನೂ್ನ ಓಗನ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಅಗೋರ್ಬ್
ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸಮಸ್ತ ಬಾಷಾನ್ ದೇಶವನೂ್ನ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ
ಅಧರ್ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು. 14 (ಬಾಷಾನ್ ದೇಶವು ರೆಫಾಯರ
ದೇಶವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಮನಸೆ್ಸಯ ವಂಶಸ್ಥನಾದ ಯಾಯಿರನು
ಗೆಷೂಯರ್ರ ಮತು್ತ ಮಾಕಾತ್ಯರ ಮೇರೆಯವರೆಗೆ ಅಗೋರ್ಬ್
ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅವನು
ಬಾಷಾನಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಆ ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೆ್ಕ ಯಾಯೀರನ ಗಾ್ರಮಗಳೆಂದು
ತನ್ನ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಈ ಹೆಸರು ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಉಂಟು.) 15 ನಾನು
ಗಿಲಾ್ಯದ್ ದೇಶವನು್ನ ಮಾಕೀರನಿಗೂ ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಮೊದಲುಗೊಂಡು
(ದಕ್ಷಿಣದ) ಅನೋರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನ ವರೆಗೂ, 16 (ಪೂವರ್ದ)
ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ನದಿಯ ವರೆಗೂ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ರೂಬೇನ್ಯರಿಗೂ
ಮತು್ತ ಗಾದ್ಯರಿಗೂ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಅನೋರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನ ಮಧ್ಯಭಾಗವೇ
ಅವರ (ದಕ್ಷಿಣ) ಮೇರೆ. ಅವರಿಗೂ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರಿಗೂ ನಡುವೆ
ಇರುವ ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ನದಿಯು ಅವರ (ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನವರೆಗೆ) ಮೇರೆ.
17 ಅದಲ್ಲದೆ ಆರಾಬಾ ಎಂಬ ತಗ್ಗನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು; ಅದರಲಿ್ಲ
ಕಿನೆ್ನರೆತ್ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಪಿಸಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುವ ಅರಾಬದ
ಸಮುದ್ರವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಲವಣಸಮುದ್ರದ ವರೆಗೆ ಯೊದರ್ನ್
ನದಿಯು ಅವರ (ಪಶಿ್ಚಮದ ವರೆಗೆ) ಮೇರೆ.

ಕಾನಾನ್ಯರ ದೇಶವನು್ನ ಜಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮಾಡಿದ ಸಿದ್ಧತೆ
18 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ≪ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ

ಯೆಹೋವನು ಈ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮುಂದೆ ಹೊರಟು ಹೊಳೆ ದಾಟಿ
ಹೋಗಬೇಕು. 19 ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ದನಕುರಿಗಳು ಉಂಟೆಂಬುದನು್ನ
ನಾನು ಬಲೆ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯ
ಆಚೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶವು ಅವರಿಗೆ
ಸಾ್ವಧೀನವಾಗುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೂ, ದನಕುರಿಗಳೂ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಲೆ್ಲೕ ಇರಲಿ. 20 ಅನಂತರ
ನಿಮ್ಮಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಯೆಹೋವನಿಂದ ವಿಶಾ್ರಂತಿ
ದೊರಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಬಹುದು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆನು.

21 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, ≪ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಇಬ್ಬರು ಅರಸರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀನು ನೋಡೇ
ಇದಿ್ದೕ. ನೀನು ನದಿ ದಾಟಿಹೋಗುವ ಎಲಾ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನೂ್ನ ಆತನು
ಹಾಗೆಯೇ ನಾಶಮಾಡುವನು. 22 ನೀವು ಅವರಿಗೆ
ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ
ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುವನು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆನು.

23 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ≪ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಹತ್ವವನೂ್ನ, ಭುಜಬಲವನೂ್ನ ನಿನ್ನ
ದಾಸನಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದಿ. 24 ನೀನು ನಡಿಸುವ ಈ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಆಕಾಶದಲಾ್ಲಗಲಿ, ಭೂಮಿಯಲಾ್ಲಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರು
ನಡೆಸಲಾರನು? 25 ಕತರ್ನೇ, ನಾನೂ ಈ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ
ಆಚೆಯಿರುವ ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶವನು್ನ ಅಂದರೆ ಆ ಅಂದವಾದ ಬೆಟ್ಟದ
ಸೀಮೆಯನೂ್ನ, ಲೆಬನೋನ್ ಪವರ್ತವನೂ್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ≫ ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿದೆನು. 26 ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ದೆಸೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪವುಳ್ಳವನಾಗಿ
ನನ್ನ ಮನವಿಯನು್ನ ಕೇಳದೆ, ≪ಸಾಕು, ಇದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇನು್ನ
ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಬೇಡ; ನೀನು ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ದಾಟಬಾರದು. 27 ಅದರೆ ಪಿಸಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ತುದಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತು, ನಾಲು್ಕ ದಿಕು್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ದೇಶವನು್ನ ಕಣು್ಣ
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ತುಂಬಾ ನೋಡಬಹುದು. 28 ಯೆಹೋಶುವನೇ ಈ ಜನರ
ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ನೋಡುವ ದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸುವನು. ಅವನಿಗೇ ಈ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು;
ಅವನು ದೃಢವಾಗುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ಧೈಯರ್ಪಡಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

29 ಆಗ ನಾವು ಬೇತ್ಪೆಗೋರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದೆ್ದವು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರದೆಂಬ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳು

ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ ಕೇಳಿರಿ, ನೀವು ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿದು
ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ ಸೇರಿ, ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ

ಸಾಧ್ಯವಾಗಲು ನಾನು ಈಗ ಬೋಧಿಸುವ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಗಮನಿಸಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 2 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆಗಳನೆ್ನೕ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ. ಈ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ನೀವು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅವುಗಳಿಗೆ
ಯಾವುದನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಬಾರದು, ಅವುಗಳಿಂದ ಯಾವುದನೂ್ನ
ತೆಗೆಯಬಾರದು. 3 ಪೆಗೋರದ ಬಾಳನ ಸಂಗತಿಯಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಿ್ದೕರಿ.
ಪೆಗೋರದ ಬಾಳನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರದಂತೆ ನಾಶಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. 4 ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನೀವು ನಂಬಿ ನಡೆದುದರಿಂದ
ನೀವಾದರೋ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಉಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ.

5 ನೀವು ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ನನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
6 ಇವುಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ಅನುಸರಿಸಿರಿ. ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ
ನಡೆದರೆ ಅನ್ಯಜನಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ, ವಿವೇಕಿಗಳೂ ಎಂದು
ತಿಳಿಯುವರು. ಅವರು ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ
ಕೇಳಿ, ≪ಈ ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗವು ಜ್ಞಾನವಿವೇಕವುಳ್ಳ ಜನಾಂಗ≫
ಎಂದು ಹೇಳುವರು. 7 ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೊರೆಯಿಡುವಾಗೆಲಾ್ಲ ಆತನು ಸಮೀಪವಾಗಿಯೇ ಇದಾ್ದನಲಾ್ಲ; ಬೇರೆ
ಎಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗಕಾ್ಕದರೂ ಯಾವ ದೇವರು ಹೀಗೆ
ಸಮೀಪವಾಗಿರುವನು? 8 ನಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ಇಡುವ ಇಂಥ ನಾ್ಯಯವಾದ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳುಳ್ಳ ಈ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ
ಸಮಾನವಾದದು್ದ ಬೇರೆ ಯಾವ ಜನಾಂಗಕೆ್ಕ ಉಂಟು?

9 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು್ಳವವರಾಗಿ, ನೀವು ನೋಡಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಎಷು್ಟ ಮಾತ್ರವೂ ಮರೆಯದೆ ಜೀವದಿಂದಿರುವ
ವರೆಗೂ ಅವುಗಳನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಮತು್ತ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಿಳಿಸುತಾ್ತ ಹೋಗಬೇಕು. 10 ಆ
ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ, ನೀವು ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದಾ್ದಗ ಆತನು ನನಗೆ,
≪ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕೂಡಿಸು; ಅವರು ತಾವು ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿರುವ ದಿನಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನನಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರುವುದಕೆ್ಕ
ಕಲಿತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರಲು ಕತ್ತಲೂ,
ಮೋಡವೂ, ಕಾಗರ್ತ್ತಲೂ ಕವಿದು ಆ ಬೆಟ್ಟವು ಆಕಾಶದ
ತುದಿಯವರೆಗೂ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿಯಿತು. 12 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯೊಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದನು.
ಆತನು ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ವರ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸಿತೇ ಹೊರತು ಯಾವ
ಆಕಾರವೂ ಕಾಣಿಸಲಿ್ಲಲ್ಲ. 13 ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನು
ನೇಮಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಅಂದರೆ ಹತು್ತ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ
ವಿವರಿಸಿ, ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿದನು. 14

ನೀವು ನದಿ ದಾಟಿ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೀವು
ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

15 ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯೊಳಗಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಆಕಾರವೂ
ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ
ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 16 ನೀವು
ಸಿ್ತ್ರೕಪುರುಷರ ರೂಪವನಾ್ನಗಲಿ, 17 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುವ
ಮೃಗದ ರೂಪವನಾ್ನಗಲಿ, ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಯ
ರೂಪವನಾ್ನಗಲಿ, 18 ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳ
ರೂಪವನಾ್ನಗಲಿ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಣ ನೀರಿನಲಿ್ಲರುವ
ಮೀನಿನ ರೂಪವನಾ್ನಗಲಿ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು

ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಬಾರದು. 19 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಬೇರೆ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೋಸ್ಕರ
ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ ಅಥವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಆಕಾಶಸೈನ್ಯವನು್ನ ನೀವು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡುವಾಗ,
ಮರುಳುಗೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲೂ ಬಾರದು ಮತು್ತ
ನಮಸ್ಕರಿಸಲೂ ಬಾರದು. 20 ನಿಮ್ಮನಾ್ನದರೋ ಯೆಹೋವನು
ತನಗೆ ಸ್ವಂತ ಜನರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿ,
ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಕರಗಿಸುವ ಕುಲುಮೆಯೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿದನು; ಆ ಸಂಕಲ್ಪವು ಈಗ ನೆರವೇರಿತು.

21 ಅದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ದೆಸೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ
ಕೋಪಗೊಂಡು ನಾನು ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ, ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶವಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ
ಆ ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶವನು್ನ ಸೇರದೆ, 22 ಇಲಿ್ಲಯೇ ಸಾಯಬೇಕೆಂದು
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ನೀವಾದರೋ ನದಿದಾಟಿ ಆ ಒಳೆ್ಳಯ
ದೇಶವನು್ನ ಸೇರಿ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

23 ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಮಾಡಿದ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ನೀವು ಮರೆತು,
ಪೂಜಿಸಬೇಡಿರೆಂದು ಆತನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಯಾವ ವಸು್ತವಿನ
ವಿಗ್ರಹವನೂ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 24 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಗೌರವವನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ
ಸಲ್ಲಗೊಡಿಸದೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ದೊ್ರೕಹಿಗಳನು್ನ
ದಹಿಸಿಬಿಡುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

25 ನೀವು ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪಡೆದು
ಬಹುಕಾಲ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಮೇಲೆ ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾಗಿ ಯಾವ
ವಿಗ್ರಹವನಾ್ನದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಡಿಸಿ, 26 ಆತನನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದರೆ, ನೀವು
ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಆ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿಯದೆ, ಬೇಗನೆ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ ಎಂದು
ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳನು್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಟು್ಟ ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಆ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹುದಿನ ಇರದೆ ನಾಶವಾಗಿಯೇ ಹೋಗುವಿರಿ. 27

ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅನ್ಯಜನಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಸುವನು; ಆತನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಓಡಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ
ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುವಿರಿ. 28 ನೀವು ಆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು
ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ಮರದಲಾ್ಲಗಲಿ,
ಕಲಿ್ಲನಲಾ್ಲಗಲಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟು್ಟ ನೋಡಲಾರದೆ, ಕೇಳಲಾರದೆ, ತಿನ್ನಲಾರದೆ,
ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಿಸಲಾರದೆ ಇರುವ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸುವವರಾಗುವಿರಿ.

29 ಆಗ ಅಲಿ್ಲಂದಲಾದರೂ ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್
ಹೃದಯದಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹುಡುಕಿದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸಿಕು್ಕವನು. 30

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎಲಾ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿ, ನೀವು
ಸಂಕಟದಲಿ್ಲರುವಾಗ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವಿರಿ. 31 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಕನಿಕರವುಳ್ಳ ದೇವರಾದುದರಿಂದ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ವಿನಾಶಕೆ್ಕ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ
ಸಂಗಡ ಪ್ರಮಾಣಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

32 ದೇವರು, ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದ
ದಿನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಒಂದು ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ
ಮತೊ್ತಂದು ದಿಕಿ್ಕನವರೆಗೂ ಇಂತಹ ಅದು್ಭತ ಕಾಯರ್ವು
ನಡೆದದು್ದಂಟೋ, ಇಲ್ಲವೆ ಇಂತಹ ಸುದಿ್ದ ಕೇಳಿದು್ದಂಟೋ ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 33 ದೇವರು ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯೊಳಗಿಂದ
ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ವರವು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸಿತಲಾ್ಲ; ಬೇರೆ ಯಾವ
ಜನರಾದರೂ ದೇವರ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿ ಬದುಕಿದು್ದಂಟೋ? 34 ಬೇರೆ
ಯಾವ ದೇವರೂ ಮನಪರಿಶೋಧನೆ, ಮಹತಾ್ಕಯರ್, ಉತಾ್ಪತ,
ಯುದ್ಧ, ಭುಜಪರಾಕ್ರಮ, ಶಿಕ್ಷಾಹಸ್ತ, ಮಹಾಭೀತಿ ಇವುಗಳನು್ನ
ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ, ಒಂದು ಜನಾಂಗವನು್ನ ಮತೊ್ತಂದು ಜನಾಂಗದ
ಕೈಯೊಳಗಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದಾ್ದನೇ? ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಾದರೋ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣ ಮುಂದೆ ನಡಿಸಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ. 35 ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ
ದೇವರು, ಬೇರೆ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಇದೆಲಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದಾ್ದನೆ. 36

ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಆಕಾಶದಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು; ಮತು್ತ ತನ್ನ ಮಹಾ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯನು್ನ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದನು. ಅದಲ್ಲದೆ ಆ
ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯೊಳಗಿಂದ ಆತನು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡಿದನು.
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37 ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಅವರ ತರುವಾಯ ಅವರ
ಸಂತತಿಯವರಾದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, 38 ಈಗ ನಮ್ಮ
ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬಂದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗಿಂತ ಮಹಾಬಲಿಷ್ಠವಾದ
ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸಲು ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೇರಿಸಿ,
ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೇ ಸ್ವದೇಶವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿ,
ತಾನೇ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ ತನ್ನ ಅಪಾರ ಸಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರಮಾಡಿದನಲಾ್ಲ. 39 ನೀವು ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಆಲೋಚಿಸಿ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು, ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರೂ
ಇಲ್ಲವೆಂಬುವುದನು್ನ ಈಗ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಡಬೇಕು. 40

ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ಶುಭವುಂಟಾಗುವಂತೆಯೂ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಸದಾಕಾಲ ಬಾಳುವಂತೆಯೂ,
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಸಿದ ಆತನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ನೀವು
ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು.

ಮೋಶೆಯು ಮೂರು ಆಶ್ರಯ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ
41 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಮೋಶೆ ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ

ಮೂರು ಆಶ್ರಯ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡಿದನು. 42 ಯಾವ
ದೆ್ವೕಷವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕೈತಪಿ್ಪ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದವನು ಆ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಆ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 43 ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ -
ರೂಬೇನ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಮೀಶೋರ್ ಎಂಬ ಎತ್ತರವಾದ ಬಯಲು
ಸೀಮೆಯ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಚೆರ್; ಗಾದ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ
ಗಿಲಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲರುವ ರಾಮೋತ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯವರಿಗೋಸ್ಕರ
ಬಾಷಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ಗೋಲಾನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳು.

ಮೋಶೆಯ ಎರಡನೆಯ ಉಪದೇಶ ಮತು್ತ ಉಪನಾ್ಯಸ
44 ಮೋಶೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಇದೇ. 45

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಾಗ ಮೋಶೆಯು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿನಿಯಮಗಳು ಇವೇ. 46

ಅವರು ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ ಬೇತ್ಪೆಗೋರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ
ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದರು. ಅಮೋರಿಯರ
ಅರಸನಾದ ಸೀಹೋನನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಯೂ ಮತು್ತ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬಂದಾಗ ಆ ಸೀಹೋನನನು್ನ
ಜಯಿಸಿದ್ದರು. 47 ಅವರು ಅವನ ರಾಜ್ಯವನೂ್ನ, ಬಾಷಾನ್ ದೇಶದ
ಅರಸನಾದ ಓಗನ ರಾಜ್ಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದ ಅಮೋರಿಯರ ಇಬ್ಬರು ಅರಸರ ರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ
ಗೆದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದರು. 48 ಅಂತು ಅನೋರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ
ಅರೋಯೇರ್ ಪಟ್ಟಣ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹೆಮೋರ್ನ್ ಎಂಬ
ಸೀಯೋನ್ ಪವರ್ತದವರೆಗೂ ಮತು್ತ 49 ಅರಾಬಾ ಎಂಬ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಪಿಸಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲಿ್ಲರುವ ಅರಾಬ ಸಮುದ್ರದ ವರೆಗೆ ಯೊದರ್ನ್
ನದಿಯ ಆಚೆ ಇರುವ ಭಾಗವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೋಧನೆ
5-11

ದಶಾಜ್ಞೆಗಳು

ಮೋಶೆ ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಕರೆದು,
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ, ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ
ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ; ಇವುಗಳನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು

ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು. 2 ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದನು. 3

ಆತನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡ ಈ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮಾಡದೆ,
ಈಗ ಇಲಿ್ಲ ಜೀವದಿಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಲೇ ಇದನು್ನ ಮಾಡಿದನು.
4 ಯೆಹೋವನು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ಞಾಲೆಯೊಳಗಿಂದ
ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದನು. 5 ನೀವು ಆ
ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಭಯಪಟು್ಟ, ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತ್ತದೆ
ಇದು್ದದರಿಂದ ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮಗೂ ನಡುವೆ
ನಿಂತು ಆತನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಆತನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

6 ≪ನೀನು ದಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದ್ದ ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಾನೇ. 7

ನಾನಲ್ಲದೆ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳು ಇರಬಾರದು.

8 ≪ಯಾವ ಮೂತಿರ್ಯನೂ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಆಕಾಶದಲಾ್ಲಗಲಿ, ಭೂಮಿಯಲಾ್ಲಗಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಣ
ನೀರಿನಲಾ್ಲಗಲಿ ಇರುವ ಯಾವುದರ ರೂಪವನೂ್ನ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 9 ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಲೂ ಬಾರದು,
ಪೂಜೆಮಾಡಲೂ ಬಾರದು. ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ
ನಾನು ನನಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಗೌರವವನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ
ಸಲ್ಲಗೊಡಿಸದವನಾದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಪಿತೃಗಳ ದೋಷಫಲವನು್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮೂರು ನಾಲು್ಕ ತಲೆಗಳ
ವರೆಗೆ ಬರಮಾಡುವವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 10 ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ನನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳವವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾವಿರ ತಲೆಗಳವರೆಗೆ
ದಯೆತೋರಿಸುವವನಾಗಿಯೂ ಇದೆ್ದೕನೆ.

11 ≪ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ
ಅಯೋಗ್ಯಕಾಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವವನನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

12 ≪ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ನೀನು
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ದೇವರ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಬೇಕು. 13 ಆರು
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ದುಡಿದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. 14

ಏಳನೆಯ ದಿನ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ
ವಿಶಾ್ರಂತಿದಿನವಾಗಿದೆ. ಅದರಲಿ್ಲ ನೀನು ಯಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ
ಮಾಡಬಾರದು. ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡಾಳು,
ಹೆಣಾ್ಣಳು, ಎತು್ತ, ಕತೆ್ತ, ಪಶುಗಳು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಊರಲಿ್ಲರುವ
ಅನ್ಯದೇಶದವರು ಯಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಮಾಡಬಾರದು.
ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಗಂಡಾಳು ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳಿಗೂ ವಿಶಾ್ರಂತಿ
ದೊರೆಯಬೇಕು. 15 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು
ದಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದು್ದದ್ದನೂ್ನ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಭುಜಪರಾಕ್ರಮದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಶಿಕ್ಷಾಹಸ್ತದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು ಸಬ್ಬತ್
ದಿನವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ.

16 ≪ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ನಿನ್ನ
ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸಬೇಕು; ಸನಾ್ಮನಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀನು
ಬಹುಕಾಲ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಇರುವಿ, ಮತು್ತ ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುವುದು.

17 ≪ನರಹತ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು.
18 ≪ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು.
19 ≪ಕದಿಯಬಾರದು.
20 ≪ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬಾರದು.
21 ≪ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಾರದು;

ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಹೊಲ, ಮನೆ, ಗಂಡಾಳು, ಹೆಣಾ್ಣಳು, ಎತು್ತ ಮತು್ತ ಕತೆ್ತ
ಮುಂತಾದವುಗಳನು್ನ ಆಶಿಸಬಾರದು.≫

22 ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ,
ಮೋಡ, ಕಾಗರ್ತ್ತಲು ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ಸವರ್ಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಮಹಾ ಸ್ವರದಿಂದ ನುಡಿದನು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಮತೆ್ತೕನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಆ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೆತಿ್ತ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

ಜನರ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ - ಮೋಶೆಯ ಮಧ್ಯಸಿ್ತಕೆ
23 ಆ ಬೆಟ್ಟವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ ಆ

ಕತ್ತಲೊಳಗಿಂದ ದೇವರ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿ, ನೀವು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 24

≪ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಘನವನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯೊಳಗಿಂದ ತನ್ನ
ಸ್ವರವನು್ನ ನಮಗೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದನಲಾ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ
ಸಂಗಡ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಸಾಯದೆ ಬದುಕಿದು್ದಂಟೆಂಬುದು
ಈ ಹೊತು್ತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಬಂತು. 25 ಆದರೂ ಈ ಘೋರವಾದ
ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯು ನಮ್ಮನು್ನ ದಹಿಸಿ ಬಿಟಿ್ಟೕತು, ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವನು್ನ ನಾವು ಪುನಃ ಕೇಳಿದರೆ ಸತೆ್ತೕವು. 26

ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯೊಳಗಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪನಾದ
ದೇವರ ಸ್ವರವನು್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದಂತೆ ಎಲಾ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ
ಯಾರು ಕೇಳಿ ಬದುಕಿದರು? ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಯಾಕೆ
ಸಾಯಬೇಕು? 27 ನೀನೇ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿಸು; ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾವು ನಡಿಸುವೆವು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ.

28 ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ, ≪ಈ
ಜನರು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ; ಆ ಮಾತುಗಳೆಲಾ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯವೇ. 29 ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿ, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವ ಮನಸು್ಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಇದ್ದರೆ
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ಒಳೆ್ಳೕಯದು. ಆಗ ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ಯಾವಾಗಲೂ ಶುಭವುಂಟಾಗುವುದು≫ 30 ≪ ≪ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ
ಡೇರೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿರಿ≫ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು. 31

ನೀನಾದರೋ ಇಲೆ್ಲೕ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿರು; ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸಬೇಕಾದ ಎಲಾ್ಲ ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಮತು್ತ
ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನೂ್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ಸ್ವಂತಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು ಇವುಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಬಲಕಾ್ಕಗಲಿ ಎಡಕಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದೆ
ತಪಿ್ಪ ನಡೆಯದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 33 ಆಗ ನೀವು
ಸ್ವತಂತಿ್ರಸಿಕೊಳು್ಳವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹುಕಾಲ ಸುಕ್ಷೇಮದಿಂದ
ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ
ಮಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನಡೆಯಬೇಕು.

ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರೆಂಬ ಧಮೋರ್ಪದೇಶ

ನೀವು ಯೊದರ್ನ್ ನದಿ ದಾಟಿ ಸ್ವತಂತಿ್ರಸಿಕೊಳು್ಳವ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನುಸರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮಗೆ
ಬೋಧಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು

ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಧಮೋರ್ಪದೇಶವೂ ಮತು್ತ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳೂ
ಇವೇ. 2 ನೀವೂ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಅವರ
ಸಂತತಿಯವರು ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿದು್ದಕೊಂಡು, ನಾನು ಈಗ
ಬೋಧಿಸುವ ಆತನ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದೂ
ಮತು್ತ ನೀವು ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳಬೇಕೆಂದೂ ಇವುಗಳನು್ನ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ. 3 ಆದುದರಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಲೂ ಮತು್ತ
ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಶುಭವುಂಟಾಗುವುದಕೂ್ಕ,
ನೀವು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟು್ಟ ಕೇಳಿ
ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕು.

4 ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ, ಕೇಳಿರಿ, ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು; 5 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ಪಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ಪೂಣರ್ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು.

6 ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲರಬೇಕು. 7 ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಅಭಾ್ಯಸಮಾಡಿಸಿ, ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವಾಗಲೂ, ದಾರಿಯಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುವಾಗಲೂ, ಮಲಗುವಾಗಲೂ ಮತು್ತ ಏಳುವಾಗಲೂ
ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. 8 ಇವುಗಳನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಕಾಥರ್ವಾಗಿ ಕೈಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇವು ಹಣೆಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವ
ಜ್ಞಾಪಕದ ಪಟಿ್ಟಯಂತೆ ಇರಬೇಕು. 9 ನಿಮ್ಮ ಮನೆಬಾಗಿಲಿನ ನಿಲುವು
ಪಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ದಾ್ವರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಇವುಗಳನು್ನ
ಬರೆಯಬೇಕು.

10 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಾದ
ಅಬ್ರಹಾಮ್, ಇಸಾಕ್ ಮತು್ತ ಯಾಕೋಬರಿಗೆ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನೀವು
ಕಟ್ಟದ ಒಳೆ್ಳಯ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ, ನೀವು ಕೂಡಿಸದ
ಉತ್ತಮವಸು್ತಗಳಿಂದ 11 ತುಂಬಿದ ಮನೆಗಳನೂ್ನ, ನೀವು ತೋಡದ
ನೀರುಗುಂಡಿಗಳನೂ್ನ, ನೀವು ಬೆಳಸದ ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಎಣೆ್ಣಮರಗಳನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸುತಾ್ತ ತೃಪ್ತರಾಗಿರುವಾಗ, 12

ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ದಾಸರಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆಯದೇ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. 13 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೇ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು, ಆತನನೆ್ನೕ
ಸೇವಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಆತನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಬೇಕು.
14 ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಜನಾಂಗಗಳು ಸೇವಿಸುವ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ನೀವು ಆರಾಧಿಸಬಾರದು. 15 ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಗೌರವವನು್ನ
ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯದಂತೆ
ನಾಶಮಾಡಾನು.

16 ನೀವು ಮಸ್ಸದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. 17 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ನೇಮಿಸಿದ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕು. 18 ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಯಾವುದು
ನಾ್ಯಯವೂ ಮತು್ತ ಯೋಗ್ಯವೂ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನೆ್ನೕ ಮಾಡಬೇಕು.
ಹೀಗೆ ನಡೆದರೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭವುಂಟಾಗುವುದು, ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ
ಉತ್ತಮದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಸೇರಿ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 19

ಆತನು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ
ಹೊರಡಿಸುವೆನೆಂದು ಮಾತುಕೊಟ್ಟನಲ್ಲವೇ.

20 ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ≪ಈ
ಆಜ್ಞಾವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಏಕೆ
ನೇಮಿಸಿದನು?≫ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ 21 ನೀವು ಅವರಿಗೆ,
≪ನಾವು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಫರೋಹನಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿದಾ್ದಗ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದನು. 22 ಆತನು ಐಗುಪ್ತ್ಯರನೂ್ನ, ಫರೋಹನನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಮನೆಯವರನೂ್ನ ಬಾಧಕವಾದ ದೊಡ್ಡ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಂದಲೂ, ಉತಾ್ಪತಗಳಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ
ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ, 23 ತಾನು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ಸೇರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರಮಾಡಿದನು. 24 ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ
ಈ ನಿಯಮಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನು ನಮಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಶುಭವುಂಟಾಗುವಂತೆಯೂ,
ಆತನು ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತೆಯೂ ನಾವು
ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು.
25 ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಈ
ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ನೀತಿವಂತರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಯೋಗ್ಯರಾಗುವೆವು≫
ಎಂಬುವುದಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತರಕೊಡಬೇಕು.

ಕಾನಾನ್ಯರ ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ ದೇವತಾಪ್ರತಿಮೆಗಳನೂ್ನ
ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡಲು ಆಜ್ಞೆ

ನೀವು ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅಧಿಕ
ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಅಧಿಕ ಬಲದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮಗೆ

ಮೀರುವ ಹಿತಿ್ತಯರು, ಗಿಗಾರ್ಷಿಯರು, ಅಮೋರಿಯರು,
ಕಾನಾನ್ಯರು, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು ಮತು್ತ ಯೆಬೂಸಿಯರು
ಎಂಬ ಏಳು ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ ಹೊರಡಿಸುವನು.
2 ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ನಿಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲು ನೀವು ಅವರನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಹಾಗು ಅವರಿಗೆ ಕನಿಕರ ತೋರಬಾರದು. 3

ಅವರೊಡನೆ ಬೀಗತನಮಾಡಬಾರದು; ಅವರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಡಲೂಬಾರದು ಮತು್ತ ಅವರ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಲೂಬಾರದು. 4 ಹಾಗೆ
ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ
ಮಾಡದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿ, ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವ ಹಾಗೆ
ಮಾಡುವರು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು
ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವನು. 5 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಹೀಗೆ
ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಬಲಿಪೀಠಗಳನು್ನ ಕೆಡವಬೇಕು; ಅವರ
ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಲಿ್ಲನ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಒಡೆದು, ಅಶೇರವೆಂಬ
ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಕಡಿದು, ಅವರ ದೇವತಾಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.

6 ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೀಸಲಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಾಗಿದಿ್ದೕರಲ್ಲವೇ; ಆತನು
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ
ಸ್ವಕೀಯಜನವಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 7 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಜನರು ಎಂದು ಇಷ್ಟಪಟು್ಟ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ;
ನೀವು ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಲ್ಪಸಂಖಾ್ಯತರು. 8

ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ತಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ
ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ಅರಸನಾದ
ಫರೋಹನ ಕೈಕೆಳಗೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿ, ತನ್ನ
ಭುಜಬಲವನು್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಆ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರಮಾಡಿದನು.

9 ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ
ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ದೇವರು;
ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ತನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ತಾನು
ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕೃಪೆಯನೂ್ನ ಅವರ
ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಸಾವಿರ ತಲೆಗಳವರೆಗೂ
ನೆರವೇರಿಸುವವನಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ 10 ತನ್ನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವರಿಗೆ
ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾಶವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವವನಾಗಿಯೂ ಇದಾ್ದನೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಹಗೆ ಮಾಡುವವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಡಮಾಡದೆ
ಆಗಲೇ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವನು. 11 ಆದಕಾರಣ ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ
ಬೋಧಿಸುವ ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನೂ್ನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನೂ್ನ ನೀವು
ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು.

ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕಾಂಡ 5:30 125 ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕಾಂಡ 7:11
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ವಿಧೇಯತೆಯಲಿ್ಲ ಆಶೀವಾರ್ದ
12 ನೀವು ಈ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟು್ಟ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಅದಕೆ್ಕ

ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ
ಪ್ರಮಾಣಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 13 ಆತನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿ ಹೆಚಿ್ಚಸುವನು. ಆತನು ನಿಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನವನೂ್ನ,
ವ್ಯವಸಾಯವನೂ್ನ, ನಿಮಗಿರುವ ದವಸ ಧಾನ್ಯ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ
ಇವುಗಳನೂ್ನ, ನಿಮ್ಮ ದನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ್ದನೂ್ನ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು. 14 ನೀವು ಎಲಾ್ಲ ಜನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನು್ನ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರುವಿರಿ. ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ
ಸಿ್ತ್ರೕಪುರುಷರಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ, ಹೆಣು್ಣಗಂಡು ಪಶುಗಳಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ
ಬಂಜೆತನವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 15 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾವ ವಾ್ಯಧಿಯೂ
ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡುವನು. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕೆ್ಕ
ಬಂದ ಪ್ರಕಾರ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವ
ಕೂ್ರರವಾ್ಯಧಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಬರಗೊಡಿಸದೆ, ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಬರಮಾಡುವನು.

16 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಪರಾಜಯ
ಹೊಂದುವ ಜನಾಂಗಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀವು ಕನಿಕರಿಸದೆ
ನಾಶಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲೇಬಾರದು;
ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕೆ್ಕ ಉರುಲಾಗುವವು.

17 ಆ ಜನಗಳು ನಮಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿದಾ್ದರೆ; ಅವರನು್ನ
ಹೊರಡಿಸುವುದು ನಮಿ್ಮಂದ ಹೇಗಾದೀತು ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರೋ?
ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ. 18 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಫರೋಹನಿಗೂ ಮತು್ತ ಐಗುಪ್ತ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 19 ಆಗ ನೀವು ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆತನು
ವಿಶೇಷ ಪರಿಶೋಧನೆ, ಮಹತಾ್ಕಯರ್, ಉತಾ್ಪತ, ಭುಜಪರಾಕ್ರಮ,
ಶಿಕ್ಷೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದನಲಾ್ಲ.
ನೀವು ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳವ ಆ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ಆತನು
ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುವನು. 20 ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಕಣಜದ ಹುಳಗಳನು್ನ ಅವರ ನಡುವೆ
ಕಳುಹಿಸುವನು. ಮರೆಯಾಗಿದು್ದ ಉಳಿದವರು ಆ ಹುಳಗಳ
ದೆಸೆಯಿಂದ ನಾಶವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣದೆ ಹೋಗುವರು. 21 ನೀವು
ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ; ಆತನು ನಮ್ಮ ಭಕಿ್ತಗೆ ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ
ವಿಸ್ಮಯ ಹುಟಿ್ಟಸುವ ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೆ. 22 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ
ಸ್ವಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವನು. ನೀವು
ಅವರನು್ನ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡಬಾರದು. ಹಾಗೆ
ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಡುಮೃಗಗಳು ಹೆಚಿ್ಚ ಅವು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. 23 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಅವರನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಸೋಲಿಸಿ, ಬಹಳವಾಗಿ ಗಲಿಬಿಲಿಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ
ಅವರನು್ನ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವನು. 24 ಆತನು ಅವರ ಅರಸರನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳೇ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮ
ಮುಂದೆ ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ; ನೀವು ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡುವಿರಿ.

25 ಅವರು ದೇವರೆಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮರದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ನೀವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲಿರುವ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವನು್ನ ನೀವು ಆಶಿಸಬಾರದು; ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ
ಅದು ನಿಮಗೆ ಉರುಲಾಗುವುದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾದುದು. 26 ಅದು ಕೇವಲ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ನಾಶವಾಗತಕ್ಕದು್ದ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಅಂತಹ
ವಸು್ತವನು್ನ ಮನೆಯೊಳಕೆ್ಕ ತಂದು ಅದರಂತೆಯೇ ನಾಶಕೆ್ಕ
ಗುರಿಯಾಗಬಾರದು. ನೀವು ಅದನು್ನ ಅಸಹ್ಯಪಟು್ಟ ಮುಟ್ಟಲೂ
ಬಾರದು.

ಕಾನಾನ್ ದೇಶವು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ದೊರಕುವ ಭರವಸೆ

ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಬದುಕಿ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಹೊಂದುವಿರಿ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ

ಪ್ರಮಾಣಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶವನು್ನ ಸೇರಿ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 2 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈ ನಲ್ವತು್ತ ವರುಷ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡಿಸಿದ್ದನೂ್ನ, ನೀವು
ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳತಿ್ತರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಷ್ಟಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ
ಮನೋಭಾವವನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದನೂ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 3

ಮನುಷ್ಯರು ಆಹಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯೆಹೋವನ ಬಾಯಿಂದ
ಹೊರಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನುಡಿಯಿಂದಲೂ ಬದುಕುತಾ್ತರೆ
ಎಂಬುವುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಷ್ಟಕೆ್ಕ
ಒಳಪಡಿಸಿ, ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಬಳಲಿಸಿ, ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೂ
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಮನ್ನವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಪೋಷಿಸಿದನು. 4 ಆ ನಲವತು್ತ ವರುಷ ನಿಮ್ಮ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ
ಉಡುಪು ಹಳೇಯದಾಗಲಿಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಬಾತುಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
5 ತಂದೆಯು ಮಗನನು್ನ ಹೇಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುತಾ್ತ ಬಂದನು
ಎಂಬುವುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 6 ನೀವು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿ, ಆತನು ಹೇಳಿದ ಮಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನಡೆದು
ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. 7 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಉತ್ತಮವಾದ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೇರಿಸುತಾ್ತನೆ. ಆ
ದೇಶದ ಹಳ್ಳಗಳಲಿ್ಲ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹರಿಯುತ್ತದೆ; ಮತು್ತ
ತಗು್ಗಗಳಲಾ್ಲಗಲಿ, ಗುಡ್ಡಗಳಲಾ್ಲಗಲಿ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬುಗೆ್ಗಗಳಿಂದ
ನೀರು ಉಕು್ಕತ್ತದೆ. 8 ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಗೋದಿ, ಜವೆಗೋದಿ, ದಾ್ರಕ್ಷೇ,
ಅಂಜೂರ, ದಾಳಿಂಬ ಇವುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ; ಎಣೆ್ಣ ಮರಗಳೂ
ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಸಿಕು್ಕತ್ತವೆ. 9 ಅಲಿ್ಲ ನೀವು ದುಭಿರ್ಕ್ಷವನು್ನ ಕಾಣದೆ
ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿ ಊಟಮಾಡಿ, ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ
ಇರುವಿರಿ. ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕಬಿ್ಬಣದ ಕಲು್ಲ ಸಿಕು್ಕತ್ತದೆ; ಅಲಿ್ಲಯ
ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತಾಮ್ರದ ಗಣಿಗಳುಂಟು. 10 ನೀವು ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬಾ
ಊಟಮಾಡಿ ಸುಖದಿಂದಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಬೇಕು.

ದೇವರನು್ನ ಮರೆಯಬಾರದೆಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
11 ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ

ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳದವರೂ,
ಆತನನು್ನ ಮರೆಯುವವರೂ ಆಗಬೇಡಿರಿ. 12 ನೀವು ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಾ
ಊಟಮಾಡಿ, ಸುಖವಾಗಿದು್ದ ಒಳೆ್ಳೕ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು,
13 ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದನಗಳೂ, ಆಡು
ಕುರಿಗಳೂ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಬಂಗಾರವೂ, 14 ಆಸಿ್ತಯೆಲ್ಲವೂ
ಹೆಚು್ಚತಿ್ತರುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತೀರಿ. 15 ಆತನು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ದಾಸರಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿ, ವಿಷಸಪರ್ಗಳೂ
ಮತು್ತ ಚೇಳುಗಳೂ ಇದ್ದ ಆ ಘೋರವಾದ ಮಹಾ ಅರಣ್ಯವನೂ್ನ,
ನೀರು ಬತಿ್ತಹೋದ ಭೂಮಿಗಳನೂ್ನ ದಾಟಿಸಿದ್ದನು್ನ ಮತು್ತ
ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಬಂಡೆಯೊಳಗಿಂದ ನೀರು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದನು್ನ
ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. 16 ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಷ್ಟಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿ
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದನಂತರ, ನಿಮಗೆ ಸುಕ್ಷೇಮವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬೇಕೆಂಬ
ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಇದ್ದ ಮನ್ನವನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಪೋಷಿಸಿದಾತನನು್ನ ನೀವು ಮರೆತು 17 ನಿಮ್ಮ
ಮನಸಿ್ಸನೊಳಗೆ, ≪ಈ ಭಾಗ್ಯವು ನಮ್ಮ ಸಾಮಥ್ಯರ್ ಮತು್ತ
ಸಾಹಸಗಳಿಂದಲೇ ನಮಗುಂಟಾಯಿತು≫ ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಂಡೀರಿ. 18 ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪೂವರ್ಕವಾಗಿ
ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬಂದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ನೆರವೇರಿಸುವವನಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಇಷು್ಟ ಭಾಗ್ಯವನು್ನ
ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವನೆಂದು
ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 19 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತು, ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ
ಪೂಜಿಸಿದರೆ ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವಿರೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಈಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 20 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಾಗಿ
ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳಂತೆಯೇ ನೀವೂ ಆತನಿಂದ
ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅವಿಧೇಯತೆ

ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ ಕೇಳಿರಿ, ನಿಮಗಿಂತ ಮಹಾ ಬಲಿಷ್ಠ
ಜನಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಆಕಾಶವನು್ನ ಮುಟು್ಟವ
ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಸಾ್ವಧೀನ

ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಈ ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಇಂದು
ದಾಟಲಿದಿ್ದೕರಿ. 2 ಆ ದೇಶದ ಅನಾಕ್ಯರು ಬಲಿಷ್ಠರು ಮತು್ತ
ಎತ್ತರವಾದ ಪುರುಷರು ಆಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ
ಇದೆ, ≪ಅನಾಕ್ಯರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲವರು ಯಾರಿದಾ್ದರೆ?≫ ಎಂಬ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 3 ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ತಾನೇ ವಿರುದಿಗಳನು್ನ ದಹಿಸುವ
ಬೆಂಕಿಯೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಾ್ತನೆಂದು ಈಗ
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ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆತನೇ ಅವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವನು; ಆತನೇ
ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸೋತುಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವನು.
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ಅವರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿ,
ಬೇಗನೆ ನಾಶಮಾಡುವಿರಿ.

4 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ,
≪ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದು ಅದನು್ನ ನಮಗೆ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿದ್ದಕೆ್ಕ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸದಾಚಾರವೇ≫
ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಆ ಜನಾಂಗಗಳ ದುನರ್ಡತೆಯ
ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಹೊರಡಿಸುತಾ್ತನೆ. 5 ನೀವು ಅವರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅದನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಸದಾಚಾರವಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ
ಒಳೆ್ಳಯ ಸ್ವಭಾವವೇ ಆಗಲಿ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಆ ಜನಾಂಗಗಳ
ದುನರ್ಡತೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಾದ ಅಬ್ರಹಾಮ್, ಇಸಾಕ್ ಮತು್ತ ಯಾಕೋಬರಿಗೆ
ಪ್ರಮಾಣಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುತಾ್ತನೆ. 6 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ
ಉತ್ತಮ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶವಾಗಿ ಕೊಡುವುದು ನಿಮ್ಮ
ಸದಾಚಾರದ ಫಲವಲ್ಲವೆಂದು ಚೆನಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು ಆತನ
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸದ ಮೊಂಡ ಜನರೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ.

7 ನೀವು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೋಪಹುಟಿ್ಟಸಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಅದನು್ನ
ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ಐಗುಪ್ತದೇಶವನು್ನ ಬಿಟ್ಟಂದಿನಿಂದ ಈ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದ ದಿನದವರೆಗೂ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ಧಿಕ್ಕರಿಸುವವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 8 ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ನೀವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದಿರಿ. ಆಗ ಆತನು ಬಲು
ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 9

ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾಡಿದ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಬರೆದ ಆ
ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಾನು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ
ಹತಿ್ತದಾ್ದಗ ನಾನು ಅನ್ನ ಪಾನಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹಗಲಿರುಳು ನಲ್ವತು್ತ
ದಿನ ಆ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲದೆ್ದನು. 10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ
ಬರೆದ ಆ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ನನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟನು. ನೀವು
ಸಭೆ ಕೂಡಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯೊಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಆ
ಹಲಿಗೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದವು. 11 ಆ ನಲ್ವತು್ತ ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿರುವ ಆ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ
ನನಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ≪ನೀನು ಬೇಗ ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗು; 12 ನೀನು
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿನ್ನ ಜನರು
ಕೆಟು್ಟಹೋದರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅವರು
ಬೇಗನೆ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಲೋಹದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಅದಲ್ಲದೆ ಆತನು
ನನಗೆ, ≪ಈ ಜನರ ಸ್ವಭಾವವನು್ನ ನಾನು ನೋಡುತಾ್ತ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ;
ಇವರು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದವರು. 14 ಬಿಡು, ನಾನು
ಅವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿ, ಅವರ ಹೆಸರನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಉಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ತರುವಾಯ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಮಹಾ
ಬಲಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗವು ನಿನಿ್ನಂದುಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 15 ಆಗ ನಾನು ಆ ಎರಡು ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳನು್ನ ನನ್ನ
ಎರಡು ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿಯುವ ಆ
ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ 16 ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾಗಿ ಲೋಹದ ಬಸವನನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದ ಮಾಗರ್ವನು್ನ
ಬೇಗನೆ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದದು್ದ ನನಗೆ ಕಂಡುಬಂತು. 17 ಅದನು್ನ ನೋಡಿ
ನಾನು ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಆ ಎರಡು ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳನು್ನ
ನಿಮಗೆದುರಾಗಿಯೇ ನೆಲಕೆ್ಕ ಹಾಕಿ ಒಡೆದುಬಿಟೆ್ಟನು.

18 ನೀವು ಹೀಗೆ ಅಪರಾಧಮಾಡಿ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಡಿಸಿ ಆತನನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಾನು
ಮೊದಲಿನಂತೆ ಅನ್ನ ಪಾನಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಲ್ವತು್ತ ದಿನಗಳು
ಹಗಲಿರುಳು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲೆ್ಲೕ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದನು. 19

ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೆದರಿಕೊಂಡೆನು.
ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೂ ಆತನು ನನ್ನ ಮನವಿಯನು್ನ
ಕೇಳಿದನು. 20 ಅದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ
ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ಅವನನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು
ಅವನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಆ ಸಮಯದದಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು. 21

ಮತು್ತ ನೀವು ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡಿದಿ್ದರೋ ಆ
ಬಸವನನು್ನ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟ, ಒಡೆದು,

ಅರೆದು ಧೂಳುಮಾಡಿ, ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲ
ಬೀಸಾಡಿಬಿಟೆ್ಟ.

22 ತಬೆರಾ, ಮಸಾ್ಸ, ಕಿಬೊ್ರೕತ್ ಹತಾವಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದಿ್ದರಿ. 23 ಅದಲ್ಲದೆ
ಕಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ, ≪ಬೆಟ್ಟದ
ಸೀಮೆಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ದೇಶವನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಾ್ಟಗಲೂ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ, ಆತನನು್ನ
ನಂಬದೆ, ಆತನ ಮಾತನು್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದಿರಿ. 24 ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ
ಪರಿಚಯವಾದಂದಿನಿಂದಲೂ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾಗಿ
ನಡೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.

25 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾಶಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು
ಆ ನಲ್ವತು್ತ ದಿನವೂ ಹಗಲಿರುಳು ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದನು.
26 ನಾನು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ, ≪ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಸಿ ನಿನ್ನ
ಭುಜಬಲದಿಂದ ಐಗುಪ್ತ್ಯರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದ ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ
ಜನರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಬೇಡ. 27 ಇವರ ಮೊಂಡುತನ, ದುಷ್ಟತ್ವ,
ಪಾಪ ಇವುಗಳನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾದ
ಅಬ್ರಹಾಮ್, ಇಸಾಕ್ ಮತು್ತ ಯಾಕೋಬರನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೋ. 28 ನೀನು ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಬರಮಾಡಿದಿಯೋ ಆ ದೇಶದವರು, ≪ಯೆಹೋವನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಸೇರಿಸಲಾರದೆ
ಹಗೆಮಾಡಿ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು≫ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದವಾದೀತು. 29 ಇವರು
ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಭುಜಬಲದಿಂದಲೂ ನೀನು ಬಿಡಿಸಿದ
ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರಲ್ಲವೇ≫ ಎಂದು ಬಿನೆ್ನೖಸಿದೆನು.

ಮೋಶೆಯು ದಶಾಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಪುನಃ ಪಡೆದದು್ದ

ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ≪ನೀನು
ಮೊದಲಿನ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳಂತೆ ಬೇರೆ ಎರಡು
ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ನನ್ನ

ಬಳಿಗೆ ಬಾ; ಮತು್ತ ಒಂದು ಮರದ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 2 ನೀನು ಒಡೆದುಬಿಟ್ಟ ಆ ಮೊದಲಿನ
ಹಲಿಗೆಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನಾನು ಈ ಹಲಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಬರೆಯುವೆನು. ತರುವಾಯ ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಆ ಮಂಜೂಷದಲಿ್ಲ
ಇಡಬೇಕು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 3 ಆದಕಾರಣ ನಾನು
ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಮೊದಲಿನ ಕಲಿ್ಲನ
ಹಲಿಗೆಗಳಂತೆ ಬೇರೆ ಎರಡು ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಆ ಎರಡು
ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದೆನು. 4

ಯೆಹೋವನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯೊಳಗಿಂದ ನೀವು ಸಭೆ
ಕೂಡಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನು್ನ, ಅಂದರೆ
ಆ ಹತು್ತ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಆತನು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಆ ಹಲಿಗೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಬರೆದನು. 5 ಯೆಹೋವನು ಆ ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ನನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ
ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಾನು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ನನಿ್ನಂದ
ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಮಂಜೂಷದಲಿ್ಲ ಆತನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ಇಟೆ್ಟನು; ಅವು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅದರಲೆ್ಲೕ ಇವೆ.

ಆರೋನನ ಮರಣ ಮತು್ತ ಲೇವಿ ಕುಲದವರ ಜವಾಬಾ್ದರಿಕೆಗಳು
6 (ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಯಾಕಾನ್ಯರ ಬಾವಿಗಳ ಬಳಿಯಿಂದ

ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ಮೋಸೇರಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಆರೋನನು
ಸಾಯಲಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವನ
ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನು ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ
ಮಹಾಯಾಜಕನಾದನು. 7 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರು ಗುದೊ್ಗೕದಕೂ್ಕ,
ಗುದೊ್ಗೕದದಿಂದ ನೀರಿನ ಹಳ್ಳಗಳುಳ್ಳ ಯೊಟಾ್ಬತಕೂ್ಕ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡಿದರು.)

8 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಲೇವಿ ಕುಲದವರನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ
ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊರುವುದಕೂ್ಕ, ತನ್ನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ
ಜನರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಅವರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. ಅವರು
ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಡಿಸುತಾ್ತರೆ. 9 ಆದುದರಿಂದ
ಉಳಿದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ದೊರಕಿದಂತೆ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾದ
ಭೂಸಿ್ಥತಿಯು ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಯೆಹೋವನೇ ಅವರಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯ. 10 ನಾನು
ಮೊದಲಿನಂತೆ ಹಗಲಿರುಳು ನಲ್ವತು್ತ ದಿನವೂ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಇರಲಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾಶಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. 11 ತರುವಾಯ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ≪ನೀನು ಈ
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ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗು; ನಾನು ಇವರ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೇಶವನು್ನ ಇವರು ಸೇರಿ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

ವಿಧೇಯತೆ ಮತು್ತ ಅವಿಧೇಯತೆಯ ಫಲ
12 ಆದುದರಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ

ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಎಲಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆತನು ಹೇಳುವ ಮಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನಡೆಯುತಾ್ತ,
ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತ, ಸಂಪೂಣರ್ವಾದ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ,
ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಾ್ತ, 13 ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿಗಾಗಿ
ಈಗ ಬೋಧಿಸುವ ಆತನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಾ್ತ
ಇರುವುದನೆ್ನೕ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು 14

ನಿಮಿ್ಮಂದ ಬೇರೇನು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ? ಆಲೋಚಿಸಿರಿ; ಉನ್ನತವಾದ
ಆಕಾಶಮಂಡಲವೂ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯೂ, ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲವೂ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನವೇ. 15 ಆದರೂ ಆತನು ನಿಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳಲಿ್ಲ ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಿಮ್ಮ
ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬಂದಂತೆ ಅವರ ತರುವಾಯ ಅವರ ಸಂತತಿಯವರಾದ
ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳೊಳಗಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 16

ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಆಜ್ಞೆಗೆ ಮಣಿಯದ ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಟಸ್ವಭಾವವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲೆ್ಲೕ ಸುನ್ನತಿಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 17 ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ದೇವಾಧಿದೇವನಾಗಿಯೂ, ಕತರ್ರ
ಕತರ್ನಾಗಿಯೂ ಇದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಪರಮದೇವರೂ, ಪರಾಕ್ರಮಿಯೂ
ಮತು್ತ ಭಯಂಕರನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡುವವನಲ್ಲ
ಹಾಗೂ ಲಂಚತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವನಲ್ಲ. 18 ಆತನು ಅನಾಥರ ಮತು್ತ
ವಿಧವೆಯರ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುತಾ್ತನೆ. ಪರದೇಶಿಗಳಾದವರಲಿ್ಲ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. 19

ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವೇ ಪರದೇಶಿಗಳಾಗಿದ್ದದ್ದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು
ಪರದೇಶದವರಲಿ್ಲ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಡಿರಿ. 20 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಆತನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸಬೇಕು;
ಆತನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು, ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆಯೇ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಬೇಕು. 21 ಆತನೊಬ್ಬನೇ ನಿಮ್ಮ ಸು್ತತಿ ಸೊ್ತೕತ್ರಕೆ್ಕ
ಪಾತ್ರನು; ಆತನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರು; ನೀವು ನೋಡಿದ ಆ
ಅದು್ಭತವಾದ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಡಿಸಿದವನು
ಆತನೇ. 22 ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ ಜನರು ಮಾತ್ರ
ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದರು; ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷು್ಟ ಅಸಂಖ್ಯರಾಗಿರುವಂತೆ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳು

ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ಆತನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು, ಆತನ
ಆಜ್ಞಾವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ

ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
2 ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡದೆಯೂ ಮತು್ತ ತಿಳಿಯದೆಯೂ

ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಈ ಮಾತನು್ನ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮವನೂ್ನ,
ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ, ಭುಜಬಲವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಶಿಕ್ಷಾಹಸ್ತದಿಂದ ನಡಿಸಿದ
ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿದಿರಿ.
3 ಆತನು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಫರೋಹನನೂ್ನ ಹಾಗೂ ಅವನ
ದೇಶವನೂ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ 4 ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ಸೈನ್ಯ ಅಂದರೆ, ಅವರ
ರಥಾಶ್ವಬಲಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಬಂದಾಗ ಆತನು ಕೆಂಪು
ಸಮುದ್ರದ ನೀರನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ನಾಶಮಾಡಿದ್ದನೂ್ನ, 5 ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸೇರುವ ತನಕ ಆತನು
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಉಪಕಾರಮಾಡಿದ್ದನೂ್ನ, 6 ರೂಬೇನನ
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೂ, ಎಲೀಯಾಬನ ಮಕ್ಕಳೂ ಆದ ದಾತಾನ್ ಮತು್ತ
ಅಬೀರಾಮರು ತಿರುಗಿ ಬಿದಾ್ದಗ ಭೂಮಿಯು ಬಾಯೆ್ದರೆದು
ಅವರನೂ್ನ, ಅವರ ಮನೆಯವರನೂ್ನ, ಅವರ ಡೇರೆಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ನಡುವೆ
ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟದ್ದನೂ್ನ ಈಗ ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 7 ಯೆಹೋವನು
ನಡಿಸಿದ ಆ ವಿಶೇಷ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದವರಾದ
ನಿಮಗೇ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ವಾಗ್ದತ್ತ ದೇಶದ ಸೌಭಾಗ್ಯ
8 ಆದುದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಈ

ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು
ಬಲವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಈ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಆಚೆಯಿರುವ 9 ದೇಶವನು್ನ

ಸೇರಿ ಸಾ್ವಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳಿಗೂ ಅವರ ಸಂತತಿಗೂ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದ
ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಹುಕಾಲ ಬದುಕುವಿರಿ. ಅದು ಹಾಲೂ ಮತು್ತ
ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶ. 10 ನೀವು ಸ್ವತಂತಿ್ರಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವ ದೇಶವು ಬಿಟು್ಟಬಂದ ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಹಾಗಲ್ಲ.
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳಲಿ್ಲ ಬೀಜ ಬಿತಿ್ತದ ಮೇಲೆ
ಕಾಯಿಪಲ್ಯಗಳ ತೋಟವನು್ನ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಏತವನು್ನ ತುಳಿದು ನೀರು ಕಟು್ಟತಿ್ತದಿ್ದರಿ. 11 ಆದರೆ ನೀವು ಸಾ್ವಧೀನ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದೇಶವೋ ಹಳ್ಳದಿಣೆ್ಣಗಳ ದೇಶ;
ಆಕಾಶದಿಂದ ಮಳೆಬಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅದಕೆ್ಕ ನೀರು ದೊರೆಯುವುದು.
12 ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಪರಾಂಬರಿಸುವ ದೇಶ;
ವಷರ್ದ ಪಾ್ರರಂಭ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಕೊನೆಯ ವರೆಗೂ ಆತನು
ಅದನು್ನ ಸದಾ ಕಟಾಕ್ಷಿಸುವನು. 13 ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ
ಬೋಧಿಸುವ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಟು್ಟ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ, ಸಂಪೂಣರ್
ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಆತನನು್ನ ಸೇವಿಸಿದರೆ, 14 ನಿಮಗೆ
ಗೋಧಿ, ದಾ್ರಕ್ಷೇ, ಎಣೆ್ಣೕಕಾಯಿ ಇವುಗಳ ಬೆಳೆ ಚೆನಾ್ನಗಿ
ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮುಂಗಾರು
ಮತು್ತ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಯನು್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವನು. 15

ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಕೊಡುವನು;
ನೀವು ಆಹಾರದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗಿರುವಿರಿ. 16 ಆದರೆ ನೀವು
ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು; ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಮರುಳುಗೊಂಡು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಅವಲಂಭಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, 17 ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು
ಮಳೆಬಾರದಂತೆ ಆಕಾಶವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಾ್ಟನು; ಆಗ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆಯಾಗದೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆ ಉತ್ತಮ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಉಳಿಯದೆ ಬೇಗ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ.

18 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಈ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲಯೂ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಇವುಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಾಥರ್ವಾಗಿ ಕೈಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವು ನಿಮ್ಮ
ಹಣೆಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವ ಜ್ಞಾಪಕದ ಪಟಿ್ಟಯಂತಿರಬೇಕು. 19 ನೀವು
ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವಾಗಲೂ, ಪ್ರಯಾಣದಲಿ್ಲರುವಾಗಲೂ,
ಮಲಗುವಾಗಲೂ ಮತು್ತ ಏಳುವಾಗಲೂ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಮಾತನಾಡುತಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ
ಅಭಾ್ಯಸಮಾಡಿಸಬೇಕು. 20 ನಿಮ್ಮ ಮನೇಬಾಗಿಲಿನ
ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ
ಇವುಗಳನು್ನ ಬರೆಯಬೇಕು. 21 ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಆಕಾಶವು ಎಷು್ಟ ಕಾಲ ಇರುವುದೋ, ಅಷು್ಟ ಕಾಲದ ವರೆಗೆ
ನೀವೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಬಾಳುವಿರಿ.

22 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಈ ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನೀವು ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆತನು ಹೇಳುವ ಮಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ
ನಡೆದು, ಆತನನೆ್ನೕ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 23 ಆಗ ಆತನು ಆ
ಜನಾಂಗಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವನು.
ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಮಹಾಬಲಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗಗಳ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು
ಸಾ್ವಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 24 ನೀವು ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡುವ ಎಲಾ್ಲ
ಸ್ಥಳಗಳು ನಿಮ್ಮದಾಗುವವು. ಅರಣ್ಯ ಮೊದಲುಗೊಂಡು
ಲೆಬನೋನ್ ಪವರ್ತದ ವರೆಗೂ ಮತು್ತ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯಿಂದ
ಪಶಿ್ಚಮ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸೀಮೆ ವಾ್ಯಪಿಸುವುದು. 25

ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ. ತಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ
ನೀವು ಕಾಲಿಡುವ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನಗಳಿಗೂ ನಿಮಿ್ಮಂದ
ದಿಗಿಲೂ ಮತು್ತ ಹೆದರಿಕೆಯೂ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಮಾಡುವನು.

26 ಇಗೋ ನೋಡಿರಿ, ಈ ಹೊತು್ತ ನಾನು ಆಶೀವಾರ್ದವನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಶಾಪವನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ. 27 ನಾನು
ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಆಶೀವಾರ್ದವೂ, 28 ಈ
ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿ, ನಾನು ಈಗ ಬೋಧಿಸುವ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ ಶಾಪವೂ ನಿಮಗುಂಟಾಗುವವು.

29 ನೀವು ಸಾ್ವಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು
ಗೆರಿಜಿ್ಜೕಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆಶೀವಾರ್ದವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಏಬಾಲ್
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಶಾಪವನೂ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. 30 ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳು
ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ, ಪಡುವಣ ದಾರಿಯ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ
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ಕಾನಾನ್ಯರು ವಾಸಿಸುವ ಅರಾಬಾ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ, ಗಿಲಾ್ಗಲಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ
ಮೋರೆ ಎಂಬ ವೃಕ್ಷದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇವೆ.

31 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ
ದೇಶವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಯೊದರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಬೇಕು. ನೀವು ಆ ದೇಶವನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದರಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುವಾಗ 32 ನಾನು
ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಎಲಾ್ಲ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುರಿಸಿ
ನಡೆಯಲೇಬೇಕು.

ನಿಬಂಧನಗ್ರಂಥವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಮಗಳ ವಿವರಣೆ
12:1 - 26:15

ಯೆಹೋವನ ಆರಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇರಬೇಕೆಂಬ
ಆಜ್ಞೆ

ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಸ್ವದೇಶವಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವ ಎಲಾ್ಲ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ

ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳು ಇವೇ:
2 ನೀವು ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ದೇಶದ ಜನಾಂಗಗಳು ದೊಡ್ಡ

ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ದಿಣೆ್ಣಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಹರಡಿಕೊಂಡು,
ಮರಗಳ ಕೆಳಗೂ ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆರಾಧಿಸುತಾ್ತರಷೆ್ಟ; ಆ
ಸ್ಥಳಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ನಾಶಮಾಡಬೇಕು. 3 ಅವರ
ಬಲಿಪೀಠಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ, ಅದರ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಲು್ಲಕಂಬಗಳನು್ನ
ಒಡೆದು, ಅಶೇರವೆಂಬ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ, ಅವರ
ದೇವತಾಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಕಡಿದುಬಿಟು್ಟ ಆ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರೇ
ಉಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.

4 ಅವರು ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪೂಜಿಸಬಾರದು. 5 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಎಲಾ್ಲ ಕುಲಗಳೊಳಗಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ನೀವು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿ ಬರಬೇಕು. ಅಲೆ್ಲೕ ಆತನು
ವಾಸಿಸುವನು. 6 ನೀವು ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ,
ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನೂ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯಲಿ್ಲ ದಶಮಾಂಶವನೂ್ನ,
ಯಾಜಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವ ಪದಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ, ಹರಕೆ
ಕಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ, ದನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳ ಚೊಚ್ಚಲ ಮರಿಗಳನೂ್ನ ಆ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಮಾತ್ರ ತರಬೇಕು. 7 ಅಲಿ್ಲಯೇ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಊಟಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ ಕೈಗೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ನೀವೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಮನೆಗಳವರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಬೇಕು.

8 ಈಗ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಾವು ನಡೆಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತೋರಿದಂತೆ ನಡೆಯಬಾರದು. 9 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿ ನೀವು ಇನೂ್ನ
ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ. 10 ಆದರೆ ನೀವು ಯೊದರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡುವ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮನೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ,
ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಶತು್ರಗಳು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಭರ್ಯವಾಗಿರುವ ಕಾಲದಲಿ್ಲ, 11 ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳೇ ಮುಂತಾದ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನೂ್ನ, ಬೆಳೆಯ
ದಶಮಾಂಶಗಳನೂ್ನ, ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವ
ಪದಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ, ಹರಕೆಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ
ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಸಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕೕ ತರಬೇಕು. 12 ಅಲಿ್ಲ
ನೀವೂ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳೂ, ದಾಸ ದಾಸಿಯರೂ ಮತು್ತ
ನಿಮೊ್ಮಡನೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದದೆ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ
ಲೇವಿಯರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು. 13 ನೀವು ಕಂಡ ಕಂಡ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬಾರದು, ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 14

ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕುಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ನಿಮ್ಮ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು; ಅಲಿ್ಲಯೇ ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಎಲಾ್ಲ
ಆಚಾರಗಳನು್ನ ನಡಿಸಬೇಕು. 15 ಆದರೆ ನೀವು ಎಲಾ್ಲ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪಶುಗಳನು್ನ ಇಷಾ್ಟನುಸಾರವಾಗಿ
ಕೊಯಿದು ಊಟಮಾಡಬಹುದು. ಶುದ್ಧರೂ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧರೂ
ಜಿಂಕೆದುಪಿ್ಪಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವ ಪ್ರಕಾರ ಇವುಗಳನು್ನ
ತಿನ್ನಬಹುದು. 16 ರಕ್ತವನು್ನ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬಾರದು; ಅದನು್ನ

ನೀರಿನಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದುಬಿಡಬೇಕು. 17 ಧಾನ್ಯ,
ದಾ್ರಕ್ಷೆ, ಎಣೆ್ಣೕಕಾಯಿ ಈ ಬೆಳೆಗಳ ದಶಮಾಂಶಗಳನೂ್ನ, ದನ ಮತು್ತ
ಕುರಿಗಳ ಚೊಚ್ಚಲು ಮರಿಗಳನೂ್ನ, ಹರಕೆಮಾಡಿದ ಪದಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ,
ಕಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ, ಯಾಜಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದ ಪದಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ
ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬಾರದು. 18 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆಯು್ದಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಅವುಗಳನು್ನ ಊಟಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು
ಕೈಗೂಡಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದಿದು್ದ, ನೀವೂ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳೂ, ಆಳುಗಳೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲಿ್ಲರುವ ಲೇವಿಯರೂ
ಇಂಥವುಗಳನು್ನ ಊಟಮಾಡಬೇಕು. 19 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಇರುವ ತನಕ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಕೈಬಿಡಬಾರದು, ಜ್ಞಾಪಕವಿರಲಿ.

20 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾಗ ನೀವು, ≪ನಾವು
ಮಾಂಸಾಹಾರವನು್ನ ಉಟಮಾಡಬೇಕು≫ ಎಂದು ನೀವು
ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಮಾಂಸಾಹಾರವನು್ನ ಮಾಡಬಹುದು. 21 ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳವು ನಿಮಗೆ ದೂರವಾದರೆ, ಆತನು ನಿಮಗೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ದನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟನು್ನ ನಾನು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಕೊಯಿದು ನಿಮ್ಮ ಊರಲೆ್ಲೕ
ಊಟಮಾಡಬಹುದು. 22 ಜಿಂಕೆದುಪಿ್ಪಗಳನು್ನ ಶುದ್ಧರೂ ಮತು್ತ
ಅಶುದ್ಧರೂ ತಿನು್ನವ ಪ್ರಕಾರ ದನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು.

23 ಆದರೆ ರಕ್ತವು ಜೀವಾಧಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಮಾಂಸದೊಡನೆ
ರಕ್ತವನು್ನ ತಿನ್ನಲೇ ಕೂಡದೆಂಬುದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಡಿರಿ.
ಪಶುಮಾಂಸದೊಡನೆ ಅದರ ಜೀವಾಧಾರವಾದದ್ದನೂ್ನ
ತಿನ್ನಬಾರದಷೆ್ಟ. 24 ಅದನು್ನ ತಿನ್ನದೆ, ನೀರಿನಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಸುರಿದುಬಿಡಬೇಕು. 25 ನೀವು ಅದನು್ನ ತಿನ್ನದೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಗೆಯಾಗಿರುವುದನು್ನ ನಡಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಶುಭವುಂಟಾಗುವುದು.

26 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ
ಹರಕೆಮಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕೕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. 27 ಸವಾರ್ಂಗ ಹೋಮಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವಾಗ, ರಕ್ತ ಮಾಂಸಗಳೆರಡನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ ದಹಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಸಮಾಧಾನ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಮಾಡುವಾಗ ರಕ್ತವನು್ನ ಆತನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ಸುರಿದುಬಿಟು್ಟ ಮಾಂಸವನು್ನ ಊಟಮಾಡಬೇಕು.

28 ನಾನು ಬೋಧಿಸುವ ಈ ಎಲಾ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಚೆನಾ್ನಗಿ
ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ, ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದೂ ಹಾಗು ಯುಕ್ತವೂ ಆಗಿರುವುದನು್ನ
ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಸದಾಕಾಲ
ಶುಭವುಂಟಾಗುವುದು.

ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಎಷು್ಟ ಮಾತ್ರಕೂ್ಕ ಆರಾಧಿಸಬಾರದೆಂಬ ವಿಧಿ
29 ನೀವು ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದೇಶದ

ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ನಾಶಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ವಶಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಅದರಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವಾಗ 30 ನೀವು ಭ್ರಮೆಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ
ಎದುರಿನಿಂದ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋದವರ ದುಷ್ಟಪದ್ಧತಿಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಬಾರದು. ನೀವು, ≪ಈ ದೇಶದ ಜನರು ತಮ್ಮ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸುತಿ್ತದ್ದರೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವೂ
ಸೇವಿಸುವೆವು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರಾಗಿ ಅವರ ದೇವರುಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಣೆಯನು್ನ ಎಷು್ಟ ಮಾತ್ರವೂ ಮಾಡಬಾರದು.
31 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರುವ ಹಲವು ಕೆಟ್ಟಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಡಿಸುತಾ್ತರಲಾ್ಲ. ತಮ್ಮ ಗಂಡು
ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಸುಡುತಾ್ತರಲಾ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹಾಗೆ
ಸೇವಿಸಲೇಬಾರದು.

32 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀವು
ಅನುಸರಿಸಲೇಬೇಕು; ಅದಕೆ್ಕ ಏನೂ ಸೇರಿಸಬಾರದು; ಅದರಿಂದ
ಏನೂ ತೆಗೆದುಬಿಡಬಾರದು.

ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕನಸುಗಾರನೇ ಆಗಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಂದು, ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಇತರ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿ, 2 ≪ಈ ದೇವತೆಗಳನು್ನ

ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸೋಣ≫ ಎಂದು ಬೋಧಿಸುತಾ್ತ,
ಆ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಅದು್ಭತವನಾ್ನಗಲಿ
ಅಥವಾ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ವನಾ್ನಗಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳಿ
ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ನಡೆದರೂ ನೀವು ಅವನ ಮಾತಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು. 3 ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು,
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≪ಇವರು ಸಂಪೂಣರ್ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಸಂಪೂಣರ್
ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ತನ್ನನೆ್ನೕ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ≫
ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ. 4

ಆತನು ಹೇಳುವ ಮಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನೀವು ನಡೆದು, ಆತನಲಿ್ಲಯೇ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿ, ಆತನಿಗೇ
ವಿಧೇಯರಾಗಿ, ಆತನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸುತಾ್ತ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 5

ಆ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಕನಸುಗಾರನಿಗೆ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು.
ದಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದ್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿ, ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನು ದೊ್ರೕಹದ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡಿ, ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಮಾಗರ್ದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ತಪಿ್ಪಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನಲಾ್ಲ. ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿ, ಆ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. 6 ಒಡಹುಟಿ್ಟದ
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಾಗಲಿ, ಮಗನಾಗಲಿ, ಮಗಳಾಗಲಿ,
ಪಾ್ರಣಪಿ್ರಯಳಾದ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಲಿ, ಆಪ್ತಮಿತ್ರನಾಗಲಿ ಇತರ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿ, ≪ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೂ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸೋಣ ಬನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು
ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಆಕಷಿರ್ಸಿ, ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರೆ, 7 ಆ ದೇವರುಗಳು
ಹತಿ್ತರುವಿರುವ ಜನಾಂಗಗಳ ದೇವರುಗಳಾದರೂ, ದೂರವಾದವರ
ದೇವರುಗಳಾದರೂ, ಭೂಲೋಕದ ಯಾವ ಭಾಗದವರ
ದೇವರುಗಳಾದರೂ 8 ನೀವು ಸಮ್ಮತಿಸಲೂ ಬಾರದು ಮತು್ತ
ಕಿವಿಗೊಡಲೂಬಾರದು. ಅವನನು್ನ ಕನಿಕರಿಸಲೂಬಾರದು,
ತಪಿ್ಪಸಲೂಬಾರದು, ಬಚಿ್ಚಡಲೂಬಾರದು ಅವನನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಲೇಬೇಕು. 9 ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ನಡಿಸುವಾಗ ತಪು್ಪ ಕಂಡವನೇ
ಮೊದಲು ಕೈಹಾಕಬೇಕು. 10 ತರುವಾಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೈಹಾಕಲಿ,
ದಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದ್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಲೇಬೇಕು. 11 ಇದನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ
ಭಯಪಟು್ಟ ಅಂಥ ದುಷಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡದೆ
ಇರುವರು.

12 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ನಿವಾಸಕಾ್ಕಗಿ
ಕೊಡುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಊರಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, 13 ಅಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿರುವ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ದುಷ್ಟರು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಊರಿನವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ,
≪ಆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸೋಣ ಬನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಅವರನು್ನ ಸನಾ್ಮಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿದಾ್ದರೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ನೀವು
ಕೇಳಿದರೆ, 14 ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಹ ಅಸಹ್ಯಕಾಯರ್ವು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ
ನಡೆದದು್ದ 15 ನಿಜವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದರೆ ಆ ಊರನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿ, ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ,
ದನಗಳನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿಡಬೇಕು. 16 ಅದರಲಿ್ಲರುವ
ಎಲಾ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ ಗಾ್ರಮಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ, ಊರನೂ್ನ
ಅದರಲಿ್ಲರವ ಎಲಾ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ಅದು
ಪುನಃ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಳುದಿಬ್ಬವಾಗಿರಬೇಕು. 17

≪ಕೇವಲ ಯೆಹೋವನಿಗೇ ಆಗಲಿ≫ ಎಂದು ನೀವು ಗೊತು್ತ
ಮಾಡಿದ್ದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನಾ್ನದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನಾನು ಈಗ
ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಆತನ ಎಲಾ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ಆತನ
ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಸರಿಯಾದದ್ದನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. 18 ನೀವು ಹೀಗೆ ನಡೆದು
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ, ಆಗ ಆತನು
ತನ್ನ ರೋಷಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿಮಗೆ ದಯೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ,
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರುಣಿಸಿ, ತಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಂತೆ
ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸುವನು.

ದೇವಜನರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನ
ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸತ್ತವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇಹವನು್ನ
ಗಾಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಮತು್ತ ತಲೆಯ

ಮುಂದಿನಭಾಗವನು್ನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಬಾರದು. 2 ಯಾಕೆಂದರೆ
ನೀವು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೇ.
ಆತನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ
ಸ್ವಕೀಯ ಜನರಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

3 ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಯಾವುದನೂ್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದು. 4

ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಪಶುಜಾತಿಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ ದನ, ಕುರಿ,
ಆಡು, 5 ದುಪಿ್ಪ, ಜಿಂಕೆ, ಸಾರಂಗ, ಕಾಡುಮೇಕೆ, ಚಿಗರಿ, ಕಡವೆ,
ಕೊಂಡಗುರಿ (ಕಾಡುಟಗರು) ಎಂಬಿವುಗಳೇ. 6 ಯಾವ ಪಾ್ರಣಿಯ

ಕಾಲೊ್ಗರಸು ಸೀಳಿದೆಯೋ ಅದು ಮೆಲಕುಹಾಕುವಂಥದಾದರೆ ಅದರ
ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 7 ಆದರೆ ಯಾವ ಪಾ್ರಣಿಯು
ಮೆಲಕುಹಾಕಿದರೂ ಗೊರಸು ಸೀಳಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಮತು್ತ ಯಾವ
ಪಾ್ರಣಿಯ ಗೊರಸು ಸೀಳಿದ್ದರೂ ಮೆಲಕು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲವೋ,
ಅವುಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಉದಾಹರಣೆ: ಒಂಟೆ,
ಮೊಲ, ಬೆಟ್ಟದಮೊಲ ಇವುಗಳು ಮೆಲಕುಹಾಕುವಂಥವುಗಳಾದರೂ
ಸೀಳುಗೊರಸು ಇಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ಅವು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ. 8

ಹಂದಿಯ ಗೊರಸು ಸೀಳಿದ್ದರೂ ಅದು
ಮೆಲಕುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ.
ಇವುಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದು; ಇವುಗಳ ಹೆಣವನು್ನ
ಮುಟ್ಟಬಾರದು.

9 ಜಲಜಂತುಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದಾದವುಗಳು
ಯಾವುವೆಂದರೆ: ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಜಲಜಂತುಗಳಿಗೆ ರೆಕೆ್ಕ ಇದು್ದ
ದೇಹವೆಲಾ್ಲ ಪರೆಪರೆಯಾಗಿರುವುದೋ ಅದರ ಮಾಂಸವನು್ನ
ತಿನ್ನಬಹುದು. 10 ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಜಲಜಂತುಗಳಿಗೆ ರೆಕೆ್ಕಯೂ
ಮತು್ತ ಪರೆಪರೆಯಾದ ದೇಹವು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವುಗಳ
ಮಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದು; ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ.

11 ಎಲಾ್ಲ ಶುದ್ಧ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು. 12

ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದವುಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಗರುಡ, ಬೆಟ್ಟದ ಹದು್ದ,
ಕ ್ೌರಂಚ, 13 ಗಿಡಗ, ಹಕಿ್ಕಸಾಲೆ, ಸಕಲವಿಧವಾದ ಹದು್ದ, 14

ಸಕಲವಿಧವಾದ ಕಾಗೆ, 15 ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿ, ಉಲೂಕ, ಕಡಲಹಕಿ್ಕ,
ಸಕಲವಿಧವಾದ ಡೇಗೆ, 16 ಗೂಬೆ, ಹೆಗೂ್ಗಬೆ, ಕರೇಟು, 17

ಚೀಲಮೂಗಿ, ರಣಹದು್ದ, ನೀರುಕಾಗೆ, 18 ಕೊಕ್ಕರೆ, ಸಕಲವಿಧವಾದ
ಬಕ, ಹೆಡೆಹಕಿ್ಕ ಮತು್ತ ಕಣ್ಣಕಪಡಿ.

19 ರೆಕೆ್ಕಯುಳ್ಳ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಅಶುದ್ಧ.
ಅವುಗಳನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದು. 20 ರೆಕೆ್ಕಯುಳ್ಳವುಗಳಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧ
ಜಾತಿಯವುಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು.

21 ಸತು್ತಬಿದ್ದದ್ದನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಾರದು; ನಿಮ್ಮ ಊರಲಿ್ಲರುವ
ಪರದೇಶೀಯರಿಗೆ ಅದನು್ನ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡಬಹುದು, ಅನ್ಯರಿಗೆ
ಮಾರಬಹುದು. ನೀವಾದರೋ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತರಾದವರು. ಆಡುಮರಿಯನು್ನ ಅದರ ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿನಲಿ್ಲ
ಬೇಯಿಸಬಾರದು.

ದಶಮಾಂಶವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ
22 ಪ್ರತಿವರುಷದ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದ ಬೆಳೆಯಲಿ್ಲ ದಶಮ ಭಾಗವನು್ನ

ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು. 23 ಧಾನ್ಯ, ದಾ್ರಕ್ಷೆ, ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ
ದಶಮಭಾಗವನೂ್ನ ದನಕುರಿಗಳ ಚೊಚ್ಚಲು ಮರಿಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಲೆ್ಲೕ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿ
ಇರುವುದನು್ನ ಅಭಾ್ಯಸ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವವರಾಗಿರಬೇಕು.

24 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳವು
ನಿಮಗೆ ದೂರವಾಗಿದು್ದ, ಆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅಷು್ಟ ದೂರ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ, 25 ಅವುಗಳನು್ನ ಮಾರಿಬಿಟು್ಟ, ಆ ಹಣದ ಗಂಟನು್ನ
ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. 26 ಅಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಇಷಾ್ಟನುಸಾರ ದನ, ಕುರಿ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಮದ್ಯ
ಮೊದಲಾದವುಗಳನು್ನ ಆ ಹಣದಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು, ನೀವೂ
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಊಟಮಾಡಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು. 27

ಲೇವಿಯರಿಗೆ ನಿಮೊ್ಮಡನೆ ಯಾವ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಅವರನು್ನ ಕೈಬಿಡಬಾರದು.

28 ಪ್ರತಿ ಮೂರನೆಯ ವರುಷದ ಬೆಳೆಯ ದಶಮಭಾಗವನು್ನ
ತಂದು ನೀವು ಇರುವ ಊರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. 29 ಆಗ
ಊರಿನಲಿ್ಲರುವ ಅನ್ಯದೇಶದವರೂ, ಅನಾಥರು, ವಿಧವೆಯರೂ
ಮತು್ತ ನಿಮೊ್ಮಡನೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದದೆಹೋದ ಲೇವಿಯರೂ
ಊಟಮಾಡಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ
ಸಫಲಮಾಡುವನು.

ಪ್ರತಿ ಏಳನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ದಾಸರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ

ಪ್ರತಿ ಏಳುನೆಯ ವರುಷದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಸಾಲವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 2 ಹೇಗೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು
ನೇಮಿಸಿದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ವರುಷವು ಬಂತೆಂದು

ಪ್ರಕಟವಾದುದರಿಂದ ಸಾಲಕೊಟ್ಟವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನಿಗೆ ಆ
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ಸಾಲವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ಅವನು ಸ್ವದೇಶದವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಸಾಲವನು್ನ ಕೇಳಬಾರದು. 3 ಅನ್ಯದೇಶದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಲವನು್ನ
ಕೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಹೊರತು ಸ್ವದೇಶದವನಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟರುವುನು್ನ ಕೇಳಬಾರದು.

4 ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ, ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಈ
ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, 5 ಯೆಹೋವನು ತಾನು
ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶವಾಗಿ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಡವರೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 6 ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು. ನೀವು ಅನೇಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಾಲಕೊಡುವಿರೇ
ಹೊರತು ಅವರಿಂದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅನೇಕ
ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡುವಿರೇ ಹೊರತು ಅವರು
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

7 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದ
ಯಾವ ಊರಿನಲಾ್ಲದರೂ ಸ್ವದೇಶದವನಾದ ಬಡವನು ಇದ್ದರೆ,
ನೀವು ಆ ಬಡ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಕಠಿಣಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡದೆ ಇರಬಾರದು. 8 ನೀವು ಕೈತೆರೆದು
ಅವನಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಬೇಕು. 9 ನೀವು ≪ಬಿಡುಗಡೆಯುಂಟಾಗುವ ಏಳನೆಯ
ವರುಷವು ಸಮೀಪವಾಯಿತು≫ ಎಂಬ ನೀಚವಾದ
ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಮಾಡಿ, ಆ ಬಡ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಏನೂ ಕೊಡದೆ
ಇರಬಾರದು, ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ಹಾಗೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದರೆ ಅವನು ಒಂದು ವೇಳೆ
ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟಾ್ಟನು, ನೀವು
ದೋಷಿಗಳಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಿರಿ. 10 ನೀವು ಕೊಡುವಾಗ
ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಉದಾರವಾದ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೇ ಕೊಡಬೇಕು.
ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ
ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು. 11 ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಡವರು
ಇರುವರಷೆ್ಟ; ಆದುದರಿಂದ, ≪ನೀವು ಸ್ವದೇಶದವರಾದ ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರರಿಗೂ, ಬಡವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಗತಿಯಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ಕೈನೀಡಿ
ಸಹಾಯಮಾಡಬೇಕು≫ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

12 ಸ್ವದೇಶದವರೊಳಗೆ ಯಾವ ಇಬಿ್ರಯ ಪುರುಷನಾಗಲಿ,
ಸಿ್ತ್ರೕಯಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ದಾಸರಾಗಿರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಮಾರಲ್ಪಡುವ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ,
ಅಂಥವರು ಆರು ವರುಷಗಳವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ;
ಏಳನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ನೀವು ಅವರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು.
13 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬರೀಗೈಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡಬಾರದು.
14 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ
ಮೇರೆಗೆ ನಿಮಗಿರುವ ಹಿಂಡು, ದವಸ, ದಾ್ರಕ್ಷೆ ಆಲೆ ಮತು್ತ ಕಣ
ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. 15

ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವೇ ದಾಸರಾಗಿರಲು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಇದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ನಾನು ಈ
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

ಶಾಶ್ವತ ದಾಸರಾಗಲು ಕ್ರಮ
16 ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ದಾಸನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸುಖವಾಗಿದು್ದ,

ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ತಾನು
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ, 17

ನೀವು ದಬ್ಬಲದಿಂದ ಅವನ ಕಿವಿಯನು್ನ ಚುಚಿ್ಚ, ಕದಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕು.
ಆ ದಿನದಿಂದ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ದಾಸನಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ
ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾಸಿಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

18 ದಾಸನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅವನು ಆರು ವರುಷಗಳು ನಿಮ್ಮ
ದಾಸನಾಗಿದು್ದ ಕೂಲಿಯಾಳಿಗಿಂತ ಎರಡರಷು್ಟ ಪ್ರಯೋಜನವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡಿದನಲಾ್ಲ. ನೀವು ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ
ಸಫಲಗೊಳಿಸುವನು.

ದನಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲಾದ ಗಂಡನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ

19 ದನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಆಡುಕುರಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಚೊಚ್ಚಲಾದ
ಗಂಡನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು.
ಚೊಚ್ಚಲಾದ ಹೋರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡಿಸಬಾರದು; ಚೊಚ್ಚಲಾದ
ಕುರಿಯ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು. 20 ಪ್ರತಿ ವರುಷದಲಿ್ಲ
ನೀವೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೂ ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ

ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಆತನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲೆ್ಲೕ ಕೊಯಿದು ತಿನ್ನಬೇಕು.

21 ಅದು ಕುಂಟಾಗಿ, ಕುರುಡಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಿಂದ
ವಿರೂಪವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬಾರದು. 22 ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಊರಲೆ್ಲೕ ತಿನ್ನಬೇಕು.
ಶುದ್ಧರೂ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧರೂ ಜಿಂಕೆ ದುಪಿ್ಪಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವ
ಪ್ರಕಾರ ಇವುಗಳನೂ್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 23 ನೀವು ರಕ್ತವನು್ನ ಮಾತ್ರ
ಊಟಮಾಡಬಾರದು; ಅದನು್ನ ನೀರಿನಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಸುರಿದುಬಿಡಬೇಕು.

ವಾಷಿರ್ಕ ಜಾತೆ್ರಗಳು

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ

ನೀವು ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಆ
ಮಾಸದ ಒಂದು ರಾತಿ್ರ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು

ನಿಮ್ಮ ಪುವರ್ಜರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 2 ನೀವು ಆಡು ಕುರಿಗಳಲಾ್ಲಗಲಿ,
ದನಗಳಲಾ್ಲಗಲಿ ಪಸ್ಕದ ಪಶುವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಸಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಆತನಿಗಾಗಿ ವಧಿಸಬೇಕು.
3 ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹುಳಿಹಾಕಿದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನ್ನಬಾರದು;
ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು (ರೊಟಿ್ಟಗೆ ಹುಳಿಹಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ)
ಅವಸರದಿಂದ ಐಗುಪ್ತದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದಿರಿ. ನಿಮಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆ ದಿನವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನೀವು ಕಷ್ಟವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಏಳು ದಿನಗಳ ವರೆಗೂ ತಿನ್ನಬೇಕು. 4

ಆ ಏಳು ದಿನಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹುಳಿಬೆರೆತ ಯಾವ
ಪದಾಥರ್ವೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರಲೇಬಾರದು. ಮೊದಲನೆಯ
ದಿನದ ಸಂಜೆಯಲಿ್ಲ ನೀವು ವಧಿಸಿದ ಪಶುಮಾಂಸದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನೂ್ನ
ಮರುದಿನದ ವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಾರದು.

5 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಯಾವ
ಊರಲಿ್ಲಯಾದರೂ ಪಸ್ಕದ ಪಶುವನು್ನ ವಧಿಸದೆ, 6 ಆತನು ತನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ, ನೀವು
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟುಬಂದ ಸಮಯ, ಅಂದರೆ
ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕದ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 7 ಆ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ನೀವು ಅದನು್ನ ಅಡಿಗೆಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಮರುದಿನ
ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಬಹುದು. 8 ಆರು
ದಿನ ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು; ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರಿಬರಬೇಕು;
ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾವ ಕೆಲಸವ ಮಾನೂ್ನಡಬಾರದು.

ಸುಗಿ್ಗ ಜಾತೆ್ರ - ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬ
9 ಬೆಳೆ ಕೊಯು್ಯವುದಕೆ್ಕ ಕುಡುಗೋಲು ಹಾಕುವ ಕಾಲ

ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಏಳು ವಾರಗಳನು್ನ ಎಣಿಸಿ, 10 ಆ ಏಳು
ವಾರಗಳಾದನಂತರ ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಬೆಳೆಗೆ ತಕ್ಕಷು್ಟ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ನೀವು ಆಗ
ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ತರಬೇಕು. 11 ಮತು್ತ ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಸಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು
ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳೂ, ದಾಸ ದಾಸಿಯರೂ, ನಿಮ್ಮ ಊರಲಿ್ಲರುವ
ಲೇವಿಯರೂ, ಪರದೇಶದವರೂ, ಅನಾಥರು ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯರೂ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕು.
12 ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ದಾಸರಾಗಿದೆ್ದವೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೊಂಡು ಈ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು.

13 ನೀವು ಕಣದ ಕೆಲಸವನೂ್ನ, ದಾ್ರಕ್ಷೆ ಆಲೆಯ ಕೆಲಸವನೂ್ನ
ಪೂರೈಸಿ, ಬೆಳೆಯನು್ನ ಮನೆಗೆ ತಂದಾಗ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೂ
ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 14 ಅದರಲಿ್ಲ ನೀವೂ,
ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳೂ, ದಾಸ ಮತು್ತ ದಾಸಿಯರೂ, ನಿಮ್ಮ
ಊರಲಿ್ಲರುವ ಲೇವಿಯರೂ, ಪರದೇಶದವರೂ, ಅನಾಥರು ಮತು್ತ
ವಿಧವೆಯರೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕು. 15 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀವು ಏಳು ದಿನವೂ ಆ
ಜಾತೆ್ರಯನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬೇರೆ
ಎಲಾ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನೂ್ನ ಆತನು ಸಫಲ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬಹಳ
ಆನಂದದಿಂದಿರಬೇಕು.

16 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲಯೂ, ಪಂಚಾಶತ್ತಮ
ದಿನದ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲಯೂ
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ಅಂತು ವರುಷಕೆ್ಕ ಮೂರಾವತಿರ್ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಆತನು
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಬ್ಬರೂ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಕಾಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಬಾರದು. 17 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು
ತನಗೆ ಯೆಹೋವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಆದಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ತನ್ನ
ಶಕಾ್ತ್ಯನುಸಾರ ಕೊಡಬೇಕು.

ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಮತು್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ರೀತಿ
18 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲವು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ

ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಎಲಾ್ಲ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನೂ್ನ ನೀವು
ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ
ಸರಿಯಾದ ತೀಪುರ್ಕೊಡಬೇಕು.

19 ನೀವು ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತೀಮಾರ್ನ ಮಾಡಬಾರದು,
ಪಕ್ಷಪಾತಮಾಡಬಾರದು, ಲಂಚತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಲಂಚವು
ಬುದಿ್ಧವಂತರನೂ್ನ ಕುರುಡರಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ನಿರಪರಾಧಿಗಳ
ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ. 20 ನೀವು ಕೇವಲ ನಾ್ಯಯವನೆ್ನೕ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಡೆದರೆ ನೀವು ಬದುಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ
ವಿಧಿ

21 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು
ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ, ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವ ಮರದ ಸ್ತಂಭವನೂ್ನ ನೆಡಬಾರದು. 22

ಪವಿತ್ರ ಕಲಿ್ಲನ ಕಂಬವನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬಾರದು; ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದು್ದ.

ಯಾವುದೇ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಊನ ಇರುವ ಎತು್ತ
ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬಾರದು. ಅಂಥವುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದು

ಆತನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದೆ.
2 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಯಾವುದೇ

ಊರಿನಲಿ್ಲ, ಯಾವ ಪುರುಷನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಿ್ತ್ರೕಯಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮೀರಿ, 3 ಆತನಿಂದ
ದೂರಹೋಗಿ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬಾರದೆಂದು ಮತು್ತ
ಆತನು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ ಅಥವಾ
ನಕ್ಷತ್ರಮಂಡಲವನಾ್ನಗಲಿ ಸೇವಿಸಿ, ಪೂಜಿಸಿ ಯೆಹೋವನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಸಹ್ಯವಾದದ್ದನು್ನ ನಡಿಸಿದರೆ, 4 ನೀವು ಆ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಯನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು.
ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಆ ನಿಷಿದ್ಧಕಾಯರ್ವು
ನಡೆದದು್ದ ನಿಜವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದರೆ, 5 ಆಗ ಆ ಪುರುಷನನಾ್ನಗಲಿ
ಅಥವಾ ಸಿ್ತ್ರೕಯನಾ್ನಗಲಿ ಹಿಡಿದು ಊರ ಹೊರಗೆ ತಂದು ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 6 ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ
ಯಾರಿಗೂ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬಾರದು. ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ
ವಿಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲವೆ ಮೂವರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬೇಕು. 7

ಅಪರಾಧಿಯನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳೇ ಮೊದಲು ಕಲ್ಲನು್ನ
ಹಾಕಬೇಕು; ತರುವಾಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಕಲಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೀವು
ಆ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.

ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ಕ್ರಮ
8 ವಿಧವಿಧವಾದ ಕೊಲೆ, ನಾ್ಯಯ, ಹೊಡೆದಾಟ ಇವುಗಳ

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅನುಮಾನ ಅಥವಾ ಚಚೆರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲಿ್ಲ
ಉಂಟಾದಾಗ, ನಾ್ಯಯ ತೀರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೆ, ನೀವು
ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕು. 9 ಅಲಿ್ಲ ಯಾಜಕಸೇವೆಯನು್ನ
ಮಾಡುವ ಲೇವಿಯರ ಮತು್ತ ಆ ಕಾಲದ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾದ ತೀಪರ್ನು್ನ ಅವರು
ತಿಳಿಸುವರು. 10 ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಅವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು.
ಅವರು ಬೋಧಿಸುವುದನೆ್ನೕ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 11 ಅವರು
ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಡುವ
ತೀಪಿರ್ನಂತೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು; ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಮಾತನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಎಡಕಾ್ಕದರೂ ಬಲಕಾ್ಕದರೂ ತಿರುಗಬಾರದು. 12 ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಯಾಜಕರ
ಅಥವಾ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯ ಮಾತನು್ನ ಯಾರು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ
ನಿರಾಕರಿಸುತಾ್ತರೋ ಅವರಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ನೀವು ಆ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮಧ್ಯದಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. 13 ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ಭಯಪಟು್ಟ ಇನು್ನ
ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನಡೆಯದೆ ಇರುವರು.

ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸುವ ವಿಷಯ
14 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ

ದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಸೇರಿ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿರುವಾಗ, ≪ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಂತೆ ನಾವೂ
ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವ
ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ, 15 ನೀವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕಿ್ತಯನೆ್ನೕ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಾದ ಸ್ವಜನರಲೆ್ಲೕ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅನ್ಯದೇಶದವನನು್ನ
ನೇಮಿಸಬಾರದು.

16 ಅವನು ಕುದುರೆಯ ದಂಡನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಗೊಡಿಸಬಾರದು. ನೀವು ಇನು್ನ ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋಗಲೇಬಾರದು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ. 17

ಅವನು ಅನೇಕ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು;
ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವನ ಮನಸು್ಸ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಯಿಂದ
ತಿರುಗುವುದಕೆ್ಕ ಅವಕಾಶವಾಗುವುದು. ಅವನು ಹೆಚು್ಚ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

18 ಅವನು ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಯಾಜಕ ಸೇವೆಮಾಡುವ
ಲೇವಿಯರ ವಶದಲಿ್ಲರುವ ಈ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥದ ಒಂದು
ಪ್ರತಿಯನು್ನ ತನಗೋಸ್ಕರ ಪುಸ್ತಕರೂಪವಾಗಿ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
19 ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲಾ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ ವಿಧಿಗಳನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅಭಾ್ಯಸಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಆ ಗ್ರಂಥವು ಅವನ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ
ಇರಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ದಿನಗಳೆಲಾ್ಲ ಅದನು್ನ
ಓದಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಇರಬೇಕು. 20 ಅವನೂ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸಂತತಿಯವರೂ ಬಹುಕಾಲ ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವನು್ನ ನಡಿಸುತಾ್ತ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ನಡುವೆ ಬಾಳುವಂತೆಯೂ ಮತು್ತ ಅವನು
ಮದದಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವದೇಶದವರನು್ನ ಹಿಯಾಳಿಸದಂತೆಯೂ ಅವನು
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅದನು್ನ ಮೀರಿ
ಎಡಕಾ್ಕಗಲಿ ಬಲಕಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು .

ಯಾಜಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಕಾಣಿಕೆಗಳ ವಿಷಯ

ಯಾಜಕಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಲೇವಿಯರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ
ಲೇವಿಯ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಇತರ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ಸ್ವಂತಕಾ್ಕಗಿ ಪಾಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ

ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಲಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಡುವ ಹೋಮದ್ರವ್ಯಗಳೂ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನಾಧಾರ. 2

ಸ್ವದೇಶಸ್ಥರೊಂದಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ;
ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ತಾನೇ ಅವರಿಗೆ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿರುವನು.

3 ಜನರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾಜಕರು ಹೊಂದಬೇಕಾದವುಗಳು
ಯಾವುವೆಂದರೆ: ದನಗಳಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ, ಆಡು ಮತು್ತ
ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ ಪಶುವನು್ನ ಕೊಯಿದು
ಯಜ್ಞಮಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಅದರ ಮುಂದೊಡೆಯನೂ್ನ, ಎರಡು
ದವಡೆಗಳನೂ್ನ, ಕೋಷ್ಠವನೂ್ನ (ಒಳಭಾಗವನು್ನ) ಯಾಜಕರಿಗೆ
ಕೊಡಬೇಕು. 4 ಧಾನ್ಯ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳ
ಪ್ರಥಮಫಲಗಳನು್ನ ಹಾಗೂ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾರಿ ಕತ್ತರಿಸುವ
ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 5 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಇವರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಇವರ
ತರುವಾಯ ಇವರ ಸಂತತಿಯವರನೂ್ನ ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ತಾನೇ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡನಲಾ್ಲ.

6 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಊರಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರವ ಲೇವಿಯನು ಸ್ವಂತ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಆ ಊರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ, ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದು, 7

ಅಲೆ್ಲೕ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡುವ ತನ್ನ
ಸ್ವಕುಲದವರಂತೆ ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿ
ತಾನೂ ಸೇವೆ ನಡಿಸಿದರೆ, 8 ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಪಿತಾ್ರಜಿರ್ತ ಸೊತ್ತನು್ನ
ಮಾರಿದ ಹಣವಿದ್ದರೂ, ಇತರ ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮವಾಗಿ
ಭೋಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಾಧ್ಯನಾಗಿರುವನು.
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ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವ ವಾಗಾ್ದನ
9 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ

ನೀವು ಸೇರಿದಾಗ ಅಲಿ್ಲರುವ ಜನಗಳು ಮಾಡುವ ಅಸಹ್ಯವಾದ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನನೀವು ಅನುಸರಿಸಲೇಬಾರದು. 10 ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಬಲಿಕೊಡುವವರು, ಕಣಿಹೇಳುವವರು, ಶಕುನನೋಡುವವರು,
ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಮಾಡುವವರು, 11 ಮಾಟಗಾರರು,
ತಂತ್ರಗಾರರು, ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರು, ಬೇತಾಳ, ಪೆ್ರೕತ,
ಭೂತ ಎಂದು ಪೂಜಿಸುವವರು ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರಬಾರದು. 12

ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವವರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂಥ ಹೇಯಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವ ಆ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವಂತೆ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. 13 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ನಿದೊರ್ಷಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. 14 ನೀವು ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ
ದೇಶದ ಜನಾಂಗಗಳು ಶಕುನಗಳನು್ನ ನೋಡುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಯಂತ್ರ
ಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ನೀವಾದರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆಹೊಂದಲಿಲ್ಲ.

15 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ
ನನ್ನಂಥ ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಏಪರ್ಡಿಸುವನು; ಅವನಿಗೇ ನೀವು
ಕಿವಿಗೊಡಬೇಕು. 16 ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ಸಭೆಕೂಡಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು,
≪ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವನು್ನ ಇನು್ನ
ಕೇಳುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಘೋರವಾದ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯನು್ನ
ಇನು್ನ ನೋಡವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ನಮಗೆ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ, ಹಾಗೇನಾದರು ಕೇಳಿ
ನೋಡಿದರೆ ಸತು್ತ ಹೋಗುವೆವು≫ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಷೆ್ಟ. 17

ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ≪ಇವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಒಳೆ್ಳಯದೇ;
18 ಇವರ ಸ್ವದೇಶದವರಲಿ್ಲ ನಿನ್ನಂಥ ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ
ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏಪರ್ಡಿಸುವೆನು; ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ನನ್ನ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುವೆನು; ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಅವನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವನು. 19 ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದ
ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಕಿವಿಗೊಡುವದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥವರನು್ನ ನಾನು
ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು. 20 ಆದರೆ ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿ ನನಿ್ನಂದ
ಅಧಿಕಾರಹೊಂದದೆ, ನಾನು ಪೆ್ರೕರಣೆಮಾಡದ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಮಾತೆಂದು ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವನೋ, ಇಲ್ಲವೆ
ಇತರ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡುವನೋ ಅವನಿಗೆ
ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ≪ಪ್ರವಾದಿಯು
ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಯೆಹೋವನ ಮಾತಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು
ಹೇಗೆ≫ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರೋ? 22 ಪ್ರವಾದಿಯು ≪ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಆತನು ತಿಳಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯೂ
ನಡೆಯದೆ ಹೋದರೆ, ಅವನ ಮಾತು ಯೆಹೋವನದಲ್ಲವೆಂದು
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲದೆ
ಮಾತನಾಡಿದವನು ಮತು್ತ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಬಾರದು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆಶ್ರಯ ನಗರಗಳು

ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ
ದೇಶದ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಆತನು ನಾಶಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ
ತರುವಾಯ, ನೀವು ಆ ದೇಶವನು್ನ

ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಗಾ್ರಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ, 2

ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ವಾಸವಾಗಿರುವಾಗ, ಆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಮೂರು ಆಶ್ರಯ ನಗರಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡಬೇಕು. 3

ನರಹತ್ಯಮಾಡಿದವರು ಆ ನಗರಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೊಗುವುದಕೆ್ಕ
ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನೀವು ಅವುಗಳ ದಾರಿಗಳನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಸ್ವದೇಶವಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಮೂರು ಭಾಗ
ಮಾಡಬೇಕು.

4 ಆ ನಗರಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ, ಯಾವನಾದರೂ ದೆ್ವೕಷವಿಲ್ಲದೆ
ಕೈತಪಿ್ಪ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದರೆ ಅವನು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 5 ಉದಾಹರಣೆ, ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನು ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಕಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಮತೊ್ತಬ್ಬನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮರವನು್ನ
ಕಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುತಿ್ತರುವಾಗ,
ಕೊಡಲಿಯು ಕಾವಿನಿಂದ ಜಾರಿ ಆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ತಗಲಿದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಸತ್ತರೆ, ಹೊಡೆದವನು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ
ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 6 ಸತ್ತವನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು
ದೆ್ವೕಷವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ಸಾಯಿಸುವ ಉದೆ್ದೕಶವಿಲ್ಲದ
ಕಾರಣ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಪಾತ್ರನಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹತ್ಯಮಾಡಿದವನಿಗೆ
ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ ಹಂಗುಳ್ಳ ಸಮೀಪ ಬಂಧುವು ಇನು್ನ ಕೋಪದಿಂದ

ಉರಿಯುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಅವನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹೋಗಬವುದು ಮತು್ತ
ಮಾಗರ್ ದೂರವಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಂದು
ಹಾಕಿಬಿಡಬಹುದು. 7 ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಮೂರು ಆಶ್ರಯ
ನಗರಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

8 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ
ರಾಜ್ಯವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ತಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ
ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಡುವಾಗ, ಇನೂ್ನ ಮೂರು ನಗರಗಳನು್ನ
ನಿಮಗಾಗಿ ಗೊತು್ತಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ
ಈ ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀವು ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿ, 9 ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ಆತನು ಹೇಳುವ
ಮಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೆಯುವುದಾದರೆ, ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಈ ಮೂರು ನಗರಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. 10

ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶವಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗದಂತೆ; ಆ
ದೋಷವು ನಿಮ್ಮದಾಗದಂತೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು.

11 ಆದರೆ ಯಾವನಾದರೂ ಒಬ್ಬನಲಿ್ಲ ದೆ್ವೕಷವನೆ್ನೕ ಇಟು್ಟ
ಸಮಯನೋಡಿಕೊಂಡು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ಹೊಡೆದು
ಕೊಂದ ತರುವಾಯ ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ 12 ಒಂದಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದರೆ,
ಅವನ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹಿಡಿದು ತರಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವಂತೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ ಹಂಗುಳ್ಳವನ
ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು. 13 ನೀವು ಅವನನು್ನ ಕನಿಕರಿಸಬಾರದು. ನಿಮಗೆ
ಶುಭವುಂಟಾಗುವಂತೆ ನಿರಪರಾಧಿಯ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆದವನನು್ನ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಉಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮೇರೆಯನು್ನ ಸರಿಸಕೂಡದೆಂಬ ಕ್ರಮ
14 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ

ಸ್ವದೇಶವಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದಲಿ್ಲ ನೆರೆಯವನ ಭೂಮಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಗಡಿಯನು್ನ
ಒತ್ತಬಾರದು.

ಒಂದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಾಲದು ಎಂಬ ನಿಯಮ
15 ಯಾವ ದೋಷದ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧದ ವಿಷಯದಲೂ್ಲ

ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನ ಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ ನೀವು ಅಂಗೀಕರಿಸಬಾರದು. ನಡೆದ
ಸಂಗತಿ ರುಜುವಾತಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಇಬ್ಬರ ಇಲ್ಲವೆ ಮೂವರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು
ಬೇಕು.

ಸುಳು್ಳ ಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ ಹೇಳಿದವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ
16 ಯಾವನಾದರೂ ನಾ್ಯಯವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದು ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ

ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿಹೇಳಿದರೆ, 17 ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಡುವ ಆ ಇಬ್ಬರೂ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಯಾಜಕರ ಮುಂದೆಯೂ, ಆಗ ಇರುವ
ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. 18

ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಚೆನಾ್ನಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ
ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಕ್ಷಿ ಸುಳೆ್ಳಂದು ತೋರಿಬಂದರೆ, 19 ಅವನು ಆ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು.
ಹೀಗೆ ನೀವು ಆ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. 20 ಉಳಿದವರು ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ
ಭಯಪಟು್ಟ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಅಂಥ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. 21

ನೀವು ಅಂಥವರನು್ನ ಕನಿಕರಿಸಬಾರದು; ಪಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ
ಪಾ್ರಣವನೂ್ನ, ಕಣಿ್ಣಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣನೂ್ನ, ಹಲಿ್ಲಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ
ಹಲ್ಲನೂ್ನ, ಕೈಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೈಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕಾಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ
ಕಾಲನೂ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕು.

ಯುದ್ಧಕ್ರಮ

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೊರಟಾಗ ಅವರ ಹತಿ್ತರ ಕುದುರೆಗಳೂ, ರಥಗಳೂ
ಮತು್ತ ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚದ ಕಾಲ್ಬಲವೂ ಇರುವುದನು್ನ

ಕಂಡರೆ ಹೆದರಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದಾ್ದನಲಾ್ಲ.

2 ನಿಮಗೆ ಯುದ್ಧ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಯಾಜಕನು ಮುಂದೆ ಬಂದು
ಭಟರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರಿಗೆ, 3 ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ,
ಕೇಳಿರಿ; ನೀವು ಈಗ ಶತು್ರಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವ ಕಾಲ
ಸಮೀಪಿಸಿತಷೆ್ಟ. ನೀವು ಎದೆಗುಂದಬಾರದು, ದಿಗಿಲುಪಡಬಾರದು,
ನಡುಗಬಾರದೂ ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಲೂಬಾರದು. 4 ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದು್ದ
ಶತು್ರಗಳೊಡನೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಜಯವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕಾಂಡ 18:9 133 ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕಾಂಡ 20:4
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5 ಮತು್ತ ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಯಾವನಾದರೂ ಹೊಸ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಇನು್ನ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ
ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಅವನು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಬಂದು ಸತ್ತರೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 6 ಯಾವನಾದರೂ ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟವನು್ನ
ಮಾಡಿ ಅದರ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ ಅನುಭೋಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವನು
ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ; ಅವನು ಕಾಳಗದಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಆ
ತೋಟದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಅನುಭೋಗಿಸಬಹುದು. 7

ಯಾವನಾದರೂ ತಾನು ಮದುವೆಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೆಣ್ಣನು್ನ
ಇನೂ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ; ಅವನು
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಅವಳನು್ನ ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 8 ಇದಲ್ಲದೆ,
≪ಯಾವನಾದರೂ ಅಧೈಯರ್ದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿದರೆ
ಅವನೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ; ಅವನು ದಿಗಿಲುಪಡುವುದರಿಂದ ಅವನ
ಜೊತೆಗಾರರೂ ದಿಗಿಲುಪಟಾ್ಟರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 9

ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿಗಳು ಭಟರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದನಂತರ
ದಂಡಿನವರ ಮೇಲೆ ನಾಯಕರನು್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು.

10 ನೀವು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಅದರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲು ಅದು ಯುದ್ಧವಿಲ್ಲದೆ
ಸಮಾಧಾನದಿಂದಲೇ ಅಧೀನವಾಗಬಹುದೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. 11

ಅದರಲಿ್ಲರುವವರು ಒಪಿ್ಪ ಬಾಗಿಲನು್ನ ನಿಮಗೆ ತೆರೆದುಕೊಟ್ಟರೆ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡುವ ದಾಸರಾಗಬೇಕು.
12 ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸದೆ ಎದುರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಆ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. 13 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನಿಮಗೆ ವಶವಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕನಿಕರಿಸದೆ
ಸಂಹಾರಮಾಡಬೇಕು. 14 ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ, ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ದನಗಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಊರಿನಲಿ್ಲರುವ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ನೀವು ಸ್ವಂತಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ವಶಪಡಿಸಿದ ಶತು್ರಗಳ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ನೀವೇ ಅನುಭೋಗಿಸಬಹುದು.
15 ಈ ದೇಶದ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸೇರದೆ ದೂರವಾಗಿರುವ
ಜನಾಂಗಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹಾಗೆಯೇ
ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 16 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೆ ಸ್ವಂತಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಡುವ ಈ ಜನಾಂಗಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಉಸಿರಾಡುವ ಒಬ್ಬರನಾ್ನದರೂ
ಉಳಿಸಬಾರದು. 17 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟಂತೆ ಇವರನು್ನ ಅಂದರೆ ಹಿತಿ್ತಯರು, ಅಮೋರಿಯರು,
ಕಾನಾನ್ಯರು, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರು,
ಇವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. 18 ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವರು
ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳಿಗಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಆಚಾರಗಳನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟಾ್ಟರು; ಮತು್ತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾಗಬಹುದು.

19 ನೀವು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಅದಕೆ್ಕ ಬಹುದಿನ ಮುತಿ್ತಗೆಹಾಕಿದಾಗ, ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿರುವ ಮರಗಳನು್ನ
ಹಾಳುಮಾಡಬಾರದು; ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿಯನು್ನ
ಹಾಕಲೇಬಾರದು. ಅವುಗಳ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದೇ ಹೊರತು
ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿಯಬಾರದು. ಅಡವಿಯ ಮರಗಳು ಯಾರಿಗೂ
ಶತು್ರಗಳಲ್ಲ! ಅವುಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಬಹುದೇ? 20 ಮರಗಳು
ತಿನ್ನತಕ್ಕ ಹಣು್ಣ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ
ಅದನು್ನ ಕಡಿದು ನಾಶಮಾಡಬಹುದು. ಅವುಗಳಿಂದ
ಯುದ್ಧಸಲಕರಣೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ
ಆ ಪಟ್ಟಣವು ನಾಶವಾಗುವ ತನಕ ಅದಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಬೇಕು.

ಅನಾ್ಯಯವಾದ ನರಹತ್ಯದೋಷವನು್ನ ನಿವಾರಿಸುವುದು

ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶವಾಗಿ
ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹತನಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಶವವು
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ನೀವು ಕಂಡರೆ ಮತು್ತ

ಅವನನು್ನ ಕೊಂದವನು ಯಾರೆಂಬುವುದು ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದರೆ, 2

ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೂ ಮತು್ತ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಬಂದು
ಹತನಾದವನ ಶವದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದು
ಹತಿ್ತರವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅಳತೆಮಾಡಬೇಕು. 3 ಯಾವ
ಊರು ಹತಿ್ತರವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಇನೂ್ನ ನೊಗಕೆ್ಕ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಡದೆಯೂ, ಯಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಮಾಡದೆಯೂ ಇರುವ
ಒಂದು ಮಣಕವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 4 ಅವರು ಅದನು್ನ
ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯವಸಾಯಕೆ್ಕ ಉಪಯೋಗಿಸದಂಥ ಅಥವಾ ನೀರು
ಯಾವಾಗಲೂ ಹರಿಯುವಂಥ ತಗಿ್ಗಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲ
ಅದರ ಕುತಿ್ತಗೆಯನು್ನ ಮುರಿದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 5 ಲೇವಿಕುಲದವರಾದ
ಯಾಜಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಹತಿ್ತರ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ

ಯೆಹೋವನು ಅವರನೆ್ನೕ ತನ್ನ ಸಾನಿ್ನಧ್ಯಸೇವೆಯನು್ನ
ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನರನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ; ಅನುಮಾನವಾದ
ಎಲಾ್ಲ ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳ ಮತು್ತ ಹೊಡೆದಾಟಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವರೇ
ತೀಮಾರ್ನಿಸುವವರು, ಅವರ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 6 ಹತನಾದ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹತಿ್ತರುವಿರುವ ಗಾ್ರಮದ ಹಿರಿಯರು, ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಕುತಿ್ತಗೆ
ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಮಣಕದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡು, 7 ≪ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಈ ಹತ್ಯವನು್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ,
ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. 8 ಯೆಹೋವನೇ ನೀನು
ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು; ಅನಾ್ಯಯವಾದ
ನರಹತ್ಯದೋಷ ಫಲವು ನಿನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ತಗಲದಿರಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 9 ಆಗ ಆ ರಕಾ್ತಪರಾಧವು
ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಸರಿಯಾದುದನು್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವೇ ಅನಾ್ಯಯವಾದ
ನರಹತ್ಯದೋಷವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿರಿ.

ಸೆರೆಯ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಕ್ರಮ
10 ನೀವು ಶತು್ರಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ

ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದಾಗ ನೀವು
ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಯಾಗಿ ಒಯ್ಯಬೇಕು. 11 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾವನಾದರೂ
ಸೆರೆಯವರಲಿ್ಲ ಸುಂದರ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಕಂಡು ಮೋಹಿಸಿ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ, 12 ಅವಳನು್ನ
ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿ, ತರುವಾಯ ಅವಳು
ಕ್ಷೌರಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಉಗುರುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಳು. 13

ಅವಳು ಸೆರೆಯ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ, ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ತಿಂಗಳಿನ ವರೆಗೆ ತಾಯಿ ಮತು್ತ ತಂದೆಗಳ ವಿಯೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ
ಹಂಬಲಿಸಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಅವಳನು್ನ ಹೆಂಡತಿಯನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 14 ತರುವಾಯ ಅವಳು ಅವನಿಗೆ
ಇಷ್ಟವಾಗದೆಹೋದರೆ ಅವನು ಅವಳನು್ನ ಅವಳ ಮನಸು್ಸ
ಬಂದಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡಬೇಕು. ಅವಳನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಣ
ಕೊಟು್ಟ ದಾಸತ್ವಕೆ್ಕ ಮಾರಲೂ ಬಾರದು, ದಾಸಿಯಂತೆ ನಡಿಸಲೂ
ಬಾರದು.

ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನ ಹಕು್ಕ
15 ಯಾವನಾದರು ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು

ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ಮತೊ್ತಬ್ಬಳನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ
ಸಂದಭರ್ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅವನಿಂದ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ,
ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳಲಿ್ಲಯೇ ಹುಟಿ್ಟದ್ದರೆ, 16

ತಂದೆಯಾದವನು ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ
ಕೊಡುವಾಗ ಆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳ ಮಗನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟು್ಟ ತಾನು
ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಗನನೆ್ನೕ ಚೊಚ್ಚಲನೆಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು.
17 ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳ ಮಗನೇ ಚೊಚ್ಚಲನೆಂದು ಒಪಿ್ಪ, ಅವನಿಗೆ
ಎರಡು ಭಾಗಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನೇ ತಂದೆಯ ವೀಯರ್ಕೆ್ಕ
ಪ್ರಥಮಫಲವೂ ಮತು್ತ ಚೊಚ್ಚಲುತನದ ಹಕಿ್ಕಗೆ ಬಾಧ್ಯನೂ
ಆಗಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ.

ದುಷ್ಟಪುತ್ರನ ಶಿಕ್ಷಾಕ್ರಮ
18 ಒಬ್ಬ ಮಗನು ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ

ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ಮೊಂಡನೂ ಮತು್ತ ಅವಿಧೇಯನೂ ಆಗಿ, 19

ಅವರ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆಹೋದರೆ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಅವನನು್ನ
ಹಿಡಿದು, 20 ಊರು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ತಂದು ಅವರಿಗೆ,
≪ಈ ನಮ್ಮ ಮಗನು ನಮ್ಮ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಆಜ್ಞೆಗೆ
ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಇವನು ಮೊಂಡ, ಕುಡುಕ ಮತು್ತ ಹೊಟೆ್ಟಬಾಕ≫
ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿಹೇಳಬೇಕು. 21 ಆಗ ಊರಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಆ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿಬಿಡಬೇಕು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ
ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಭಯಪಡುವರು.

ಮರಕೆ್ಕ ತೂಗಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟವನನು್ನ ಹೂಣಿಡುವ ಕ್ರಮ
22 ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದವನು ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ

ನೀವು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಮರದ ಕಂಬಕೆ್ಕ ತೂಗುಹಾಕಿದರೆ, 23 ಅದು
ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ಮರದ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರದು; ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ನೆಲದಲಿ್ಲ ಹೂಣಿಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಸ್ವದೇಶವಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ ದೇಶವು ಅಪವಿತ್ರವಾಗಬಾರದು.
ಮರಕೆ್ಕ ತೂಗಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟವನು ದೇವರ ಶಾಪವನು್ನ
ಹೊಂದಿದವನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ.
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ಸಿಕಿ್ಕದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿ

ಸ್ವದೇಶದವನ ಎತಾ್ತಗಲಿ ಅಥವಾ ಕುರಿಯಾಗಲಿ ದಾರಿ
ತಪಿ್ಪ ಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿಯೂ
ನೋಡದಂತೆ ಅದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಬಾರದು; ಅದನು್ನ

ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. 2 ಅವನು ನಿಮಗೆ
ದೂರವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೆ ಅವನು ಯಾರೋ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ
ಹೋದರೆ, ಆ ಪಶುವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಕಾಯಬೇಕು. ಅವನು ಅದನು್ನ ಹುಡುಕುತಾ್ತ ಬಂದಾಗ ನೀವು
ಅದನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. 3 ಅವನ ಕತೆ್ತಯಾಗಲಿ,
ಬಟೆ್ಟಯಾಗಲಿ, ಅವನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯಾವ ವಸು್ತವಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕು; ನೋಡದಂತೆ ಇರಲೇ ಬಾರದು.

4 ಸ್ವದೇಶದವನ ಕತೆ್ತಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಎತಾ್ತಗಲಿ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ನೀವು ಕಂಡರೆ ಕಾಣದವರಂತೆ ಹೋಗದೆ ಅವನಿಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡಿ ಎಬಿ್ಬಸಬೇಕು.

ವಿಧವಿಧವಾದ ನೇಮಗಳು
5 ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಪುರುಷವೇಷವನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ಪುರುಷನು

ಸಿ್ತ್ರೕವೇಷವನಾ್ನಗಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು; ಹಾಗೆ ಮಾಡುವವರು
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯರು.

6 ನೀವು ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಮರದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ
ನೆಲದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯ ಗೂಡಿನೊಳಗೆ ಮರಿಗಳು
ಅಥವಾ ಮೊಟೆ್ಟಗಳು ಇದು್ದ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತಾಯಿ
ಹೊದಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡರೆ ಮರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ
ಹೊರತು ತಾಯಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 7 ನೀವು ಹೀಗೆ
ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ಶೆ್ರೕಯಸು್ಸ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಮತು್ತ
ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳುವಿರಿ.

8 ಹೊಸ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಳು್ಳವಾಗ ಯಾವನಾದರೂ
ಅದರ ಮಾಳಿಗೆಯಿಂದ ಬಿದು್ದ ನಿಮಗೆ ಜೀವಹತ್ಯ
ದೋಷವುಂಟಾಗದಂತೆ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಸಣ್ಣ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು.

9 ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಬೀಜವನು್ನ
ಬಿತ್ತಬಾರದು; ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾಜಕರು ಆ ಬೆಳೆಯನು್ನ,
ದಾ್ರಕ್ಷೇಯ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಅಂತೂ ಆ ತೋಟದ ಎಲಾ್ಲ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವರು. 10 ಎತ್ತನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕತೆ್ತಯನೂ್ನ
ಜೊತೆಮಾಡಿ ನೇಗಿಲಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ ಉಳಬಾರದು. 11 ನಾರು ಹಾಗು
ಉಣೆ್ಣಯೂ ಕೂಡಿರುವ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

12 ನೀವು ಹೊದು್ದಕೊಳು್ಳವ ಬಟೆ್ಟಯ ನಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ
ಗೊಂಡೆಗಳನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು.

ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಪರಿತಾ್ಯಗಮಾಡುವವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕ್ರಮ
13 ಯಾವನಾದರೂ ತಾನು ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ

ದೆ್ವೕಷಿಸಿ, ಅವಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಿ,
14 ≪ನಾನು ಇವಳನು್ನ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು; ಆದರೆ
ಇವಳೊಡನೆ ಸಂಗಮಿಸಿದಾಗ ಇವಳು ಕನಿ್ನಕೆಯಲ್ಲವೆಂದು
ತಿಳಿದುಬಂತು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವಳ ಹೆಸರನು್ನ ಕೆಡಿಸಿದರೆ, 15

ಅವಳ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ವಿವಾಹಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ
ಪುರುಷಸಂಪಕರ್ವಿಲ್ಲದವಳು ಎಂಬುವುದಕೆ್ಕ ನಿದಶರ್ನವನು್ನ ಊರ
ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ತಂದು ತೋರಿಸಬೇಕು. 16 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯ
ತಂದೆ ಅವರಿಗೆ, ≪ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಈ ಪುರುಷನಿಗೆ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ 17 ಇವನು ಅವಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ,
ಪರಪುರುಷನ ಸಂಪಕರ್ ಮಾಡಿದವಳೆಂದು ನಿರಾಧಾರವಾದ
ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡಿ ಅವಳ ಹೆಸರನು್ನ ಅವಮಾನಪಡಿಸುತಾ್ತನೆ. ಇಗೋ
ನನ್ನ ಮಗಳು ವಿವಾಹಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ಪುರುಷಸಂಪಕರ್ ಮಾಡಿದವಳಲ್ಲ
ಎಂಬುವುದಕೆ್ಕ ಇದೇ ಪ್ರಮಾಣ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವಳ
ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಆ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು. 18 ಆ
ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಹೊಡಿಸಬೇಕು.
19 ಇಸಾ್ರಯೇಲಳಾದ ಹೆಣಿ್ಣನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆ ಪುರುಷನು
ನಿರಾಧಾರವಾದ ತಪು್ಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅವನಿಗೆ ನೂರು ಶೆಕೆಲ್
ಬೆಳಿ್ಳ ದಂಡವನು್ನ ವಿಧಿಸಿ, ಆ ಹಣವನು್ನ ಅವಳ ತಂದೆಗೆ
ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಮತು್ತ ಅವನು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಹೆಂಡತಿಯನಾ್ನಗಿಯೇ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಅವನ ಜೀವಮಾನಕಾಲವೆಲಾ್ಲ ಅವಳನು್ನ
ಪರಿತಾ್ಯಗಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ದುರಾಚಾರಿಯಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷೆ
20 ಆದರೆ ಆ ಹೆಣು್ಣ ವಿವಾಹಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ

ಪುರುಷಸಂಪಕರ್ ಮಾಡಿದು್ದ ನಿಜ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದರೆ, 21

ಅವಳು ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಪರಪುರುಷನೊಡನೆ ಸಂಪಕರ್ಮಾಡಿ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಳಗೆ ದುರಾಚಾರವನು್ನ ನಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು
ಅವಳನು್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಬೇಕು;
ಊರಿನವರೆಲ್ಲರು ಅವಳನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಆ
ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪರಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಮಾನಭಂಗಪಡಿಸಿದವನಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷೆ
22 ಯಾವನಾದರೂ ಇನೊ್ನಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ

ವ್ಯಭಿಚಾರಮಾಡಿದು್ದ ತಿಳಿದುಬಂದರೆ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕ ಮತು್ತ
ಪುರುಷರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಆ
ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.

23 ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಿಶಿ್ಚತಳಾದ ಹೆಣ್ಣನು್ನ ಯಾವನಾದರೂ ಊರೊಳಗೆ
ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ, 24 ನೀವು ಅವರಿಬ್ಬರನೂ್ನ
ಊರುಬಾಗಲಿನ ಹೊರಕೆ್ಕ ತರಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.
ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಿಶಿ್ಚತಳಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಕೆಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಪುರುಷನಿಗೂ,
ಊರಲಿ್ಲದು್ದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೂ
ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಆ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.

25 ಆದರೆ ಆ ಪುರುಷನು ನಿಶಿ್ಚತಳಾದ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ
ಬಲಾತಾ್ಕರದಿಂದ ಸಂಗಮಿಸಿದ್ದರೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮಾತ್ರ
ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. 26 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆಯೂ
ಆಗಬಾರದು; ಅವಳಲಿ್ಲ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ ಅಪರಾಧವೇನೂ
ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಕೊಲು್ಲವುದು
ಹೇಗೋ ಈ ಸಂಗತಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 27 ಆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಅಡವಿಯಲೆ್ಲೕ ಅವನ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ್ದರಿಂದ ಅವಳು
ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ತಪಿ್ಪಸುವವರು ಇರಲಿಲ್ಲ. 28 ಯಾರಿಗೂ
ನಿಶ್ಚಯವಾಗದೆ ಇರುವ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಒಬ್ಬನು ಹಿಡಿದು ಸಂಗಮಿಸಿದು್ದ
ತಿಳಿದು ಬಂದರೆ, 29 ಅವನು ಅವಳನು್ನ ಮಾನಭಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ,
ಅವಳ ತಂದೆಗೆ ಐವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವಳನು್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು ಬದುಕುವ ತನಕ
ಅವಳನು್ನ ಪರಿತಾ್ಯಗಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಲತಾಯಿಯ ಸಂಗನಿಷೇಧ
30 ತಂದೆಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾದವಳನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಲೇ ಬಾರದು; ಅದು

ತಂದೆಗೆ ಅಪಮಾನಪಡಿಸಿದ ಹಾಗಾಗುವುದು.

ಸಭೆಯಿಂದ ಬಹಿಷಾ್ಕರ ಮಾಡುವುದರ ವಿಷಯ

ಬೀಜಹೊಡಿಸಿಕೊಂಡವರು [ವೀಯರ್ನಾಶ] ಅಥವಾ
ರಹಸಾ್ಯಂಗವನು್ನ [ಜನನೆಂದಿ್ರಯ] ಛೇದಿಸಿಕೊಂಡವರು
ಯೆಹೋವನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಬಾರದು. 2 ಅನೈತಿಕ

ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಸಂತತಿಯವರು, ಹತ್ತನೆಯ
ತಲೆಯವರಾದರೂ ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಬಾರದು.

3 ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೋವಾಬ್ಯರಾಗಲಿ
ಯೆಹೋವನ ಸಭೆಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸೇರಬಾರದು. ಅವರ
ಸಂತತಿಯವರು ಹತ್ತನೆಯ ತಲೆಯವರಾದರೂ ಯೆಹೋವನ ಸಭೆಗೆ
ಸೇರಬಾರದು. 4 ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬಂದಾಗ
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ಮೋವಾಬ್ಯರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಪಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಬೆಯೋರನ ಮಗನಾದ ಬಿಳಾಮನಿಗೆ ಹಣಕೊಟು್ಟ ಎರಡು ನದಿಗಳ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಅರಾಮಿನ ಪೆತೋರ್ ಊರಿನಿಂದ ಅವನನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿದರು. 5 ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಳಾಮನ ಮಾತಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸದೆ
ಅವನಿಂದ ಶಾಪವನು್ನ ನುಡಿಸದೆ ಆಶೀವಾರ್ದವನೆ್ನೕ ಹೇಳಿಸಿದನು. 6

ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನಕಾಲವೆಲಾ್ಲ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನು್ನ
ಬಯಸಲೇ ಬಾರದು.

7 ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಬಾರದು; ಅವರು
ನಮ್ಮ ಹತಿ್ತರ ಸಂಭಂದಿಕರು. ಐಗುಪ್ತ್ಯರನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ನಿಷೇಧಿಸಬಾರದು; ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿದಿ್ದರಲಾ್ಲ.
8 ಅವರ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಮೂರನೆಯ ತಲೆಯವರು
ಯೆಹೋವನ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಬಹುದು.
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ಯುದ್ಧಕಾಲದಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯವು ನಿಮರ್ಲವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ
9 ನೀವು ಶತು್ರಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಟು

ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲರುವಾಗ ಯಾವ ಅಶುದ್ಧ ಕಾಯರ್ಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ
ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು. 10 ರಾತಿ್ರಕಾಲದಲಿ್ಲ ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನದಿಂದ
ಯಾವನಾದರೂ ಅಶುದ್ಧನಾದರೆ, ಅವನು ಪಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಇರದೆ
ಹೊರಗೆ ಇರಬೇಕು. 11 ಅವನು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಸಾ್ನನಮಾಡಿ
ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಬರಬಹುದು. 12

ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಪಾಯಿಖಾನೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಗೊತು್ತಮಾಡಬೇಕು. 13 ಯುದ್ಧದ ಸಾಮಾನುಗಳಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸಲಿಕೆ ಇರಬೇಕು; ನೀವು ಬಹಿಭೂರ್ಮಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ
ಸಲಿಕೆಯಿಂದ ಅಗಿದು ಕಲ್ಮಷವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡಬೇಕು. 14 ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಾಪಾಡುವುದಕೂ್ಕ,
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈವಶಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಪಾಳೆಯದೊಳಗೆ
ಸಂಚಾರಮಾಡುತಾ್ತನಲಾ್ಲ; ಆದುದರಿಂದ ಪಾಳೆಯವು
ನಿಮಲರ್ವಾಗಿರಬೇಕು; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಶುದ್ಧವೇನಾದರೂ ಕಂಡುಬಂದರೆ
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದಾನು.

ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ದಾಸರನು್ನ ದಣಿಗೆ ವಶಪಡಿಸಬಾರದೆಂಬ ವಿಧಿ
15 ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಗುಲಾಮನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದರೆ

ಅವನನು್ನ ಅವನ ದಣಿಗೆ ಪುನಃ ವಶಪಡಿಸಬಾರದು. 16 ನಿಮ್ಮ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವ ಸ್ಥಳವು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೋ ಅಲೆ್ಲೕ
ಅವನು ವಾಸವಾಗಿರಬಹುದು; ಅವನನು್ನ ನಿಬರ್ಂಧಪಡಿಸಬಾರದು
ಹಾಗೂ ನೀವು ಅವನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಶೋಷಣೆಗೆ ಗುರಿಮಾಡಬಾರದು.

ವ್ಯಭಿಚಾರ ನಿಷಿದ್ಧವಾದದು್ದ
17 ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಯಾವ ಸಿ್ತ್ರೕಯೂ

ದೇವದಾಸಿಯಾಗಬಾರದು; ಯಾವ ಪುರುಷನೂ ಅಂತಹ
ವ್ಯಭಿಚಾರಕೆ್ಕ ಇಳಿಯಬಾರದು. 18 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪುರುಷ ಅಥವಾ
ಸಿ್ತ್ರೕಯೂ ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನು್ನ ಹರಕೆಯಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ತರಲೇಬಾರದು.
ಈ ಎರಡೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾದ ವಿಷಯ.

ಸ್ವದೇಶದವನಿಂದ ಬಡಿ್ಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂಬ ವಿಧಿ
19 ಹಣವನಾ್ನಗಲಿ, ಆಹಾರಪದಾಥರ್ಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಬೇರೆ

ಯಾವುದನಾ್ನಗಲಿ ಪರದೇಶದವನಿಗೆ ಬಡಿ್ಡಗೆ ಕೊಡಬಹುದೇ ಹೊರತು
ಸ್ವದೇಶದವನಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು. 20 ಹೀಗೆ ನಡೆದರೆ ನೀವು
ಸ್ವದೇಶವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಿರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು.

ಹರಕೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿ
21 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ

ಅದನು್ನ ತಡಮಾಡದೆ ತೀರಿಸಬೇಕು; ಆತನು ತಪ್ಪದೆ ಅದನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸುವನು; ತೀರಿಸದೆ ಹೋಗುವುದು ಪಾಪ. 22 ನೀವು
ಹರಕೆಮಾಡದಿದ್ದರೆ ದೋಷವೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ; 23 ಆದರೆ ಬಾಯಿಂದ
ನುಡಿದದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬಾಯಿಂದ ಹರಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆಯೇ ಅದನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಡಬೇಕು.

ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಬೆಳೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಕ್ರಮ
24 ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ

ಇಷಾ್ಟನುಸಾರವಾಗಿ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದೇ ಹೊರತು
ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು. 25 ಮತೊ್ತಬ್ಬನ
ಪೈರಿನಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕೈಯಿಂದ
ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಹೊರತು ಆ ಪೈರಿಗೆ ಕುಡುಗೋಲು
ಹಾಕಬಾರದು.

ಪರಿತಾ್ಯಗಮಾಡಿದ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಪುನಃ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಬಾರದು

ಯಾವನಾದರೂ ತಾನು ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಸಿ್ತ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಏನೋ ಅವಲಕ್ಷಣವನು್ನ ಕಂಡು ಅವಳಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಪಡದೆ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ತಾ್ಯಗಪತ್ರವನು್ನ

ಬರೆದುಕೊಟು್ಟ ಅವಳನು್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. 2 ಅವಳು
ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು. 3

ಆಕೆ ಎರಡನೆಯ ಗಂಡನಿಂದಲೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ, ತಾ್ಯಗಪತ್ರವನು್ನ

ಹೊಂದಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಎರಡನೆಯ ಗಂಡನು ಸತ್ತರೆ, 4

ಆಗ ಅವಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಗಂಡನು ಅವಳನು್ನ
ಪುನಃ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಬಾರದು; ಅವಳು
ಅಶುದ್ಧಳಾದಳು; ಅವಳನು್ನ ಪುನಃ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದು ಯಹೋವನಿಗೆ
ಅಸಹ್ಯ ಕಾಯರ್. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಸ್ವದೇಶವಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ದೋಷವುಂಟಾಗುವಂತೆ
ಅವಕಾಶಕೊಡಬಾರದು.

ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡವರ ನಿಯಮ
5 ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ಸೈನ್ಯದವರೊಡನೆ

ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಾರದು; ಭಾರವಾದ ಯಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ
ಅವನಿಗೆ ನೇಮಿಸಬಾರದು. ಅವನು ಒಂದು ವರುಷದ ವರೆಗೂ
ಬಿಡುವಾಗಿ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ
ಸುಖವಾಗಿರಲಿ.

ವಿವಿಧ ನಿಯಮಗಳು ಮತು್ತ ಸುಧಾರಣೆಗಳು
6 ಬೀಸುವಕಲ್ಲನು್ನ ಪೂತಿರ್ಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಧರ್ವಾಗಲಿ ಒತೆ್ತ

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು; ಅದು ಜೀವನಾಧಾರವನೆ್ನೕ ಒತೆ್ತಯಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಾಗಾಗುವುದು.

7 ಯಾವನಾದರೂ ಸ್ವದೇಶದವನಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲನನು್ನ ಕದು್ದ
ಅವನನು್ನ ದಾಸತ್ವದಲಿ್ಲ ನಡಿಸಿದಾ್ದಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟದು್ದ
ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕದ್ದವನಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅಂಥ
ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿಬಿಡಬೇಕು.

8 ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯಾಜಕರಾದ ಲೇವಿಯರು
ಬೋಧಿಸುವಂತೆಯೇ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ
ನಿಯಮಗಳನೆ್ನೕ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 9 ನೀವು
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬಂದಾಗ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಮಿಯಾರ್ಮಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

10 ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಸಾಲಕೊಡುವಾಗ ಒತೆ್ತಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅವನ ಮನೆಯೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗದೆ ಹೊರಗೆ
ಇರಬೇಕು. 11 ಸಾಲತೆಗೆದುಕೊಂಡವನೇ ಒತೆ್ತಯ ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ
ತಂದುಕೊಡಬೇಕು. 12 ಅವನು ಕೇವಲ ಬಡತನದಿಂದ ತನ್ನ
ಕಂಬಳಿಯನೆ್ನೕ ಒತೆ್ತಯಾಗಿ ಇಟ್ಟ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ
ಹೊತು್ತಮುಣುಗಿದಾಗ ಅದನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. 13 ಅದನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡು ರಾತಿ್ರ ಮಲಗಬಾರದು; ಅವನು ಅದನು್ನ
ಹೊದು್ದಕೊಂಡೇ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಲಾ್ಲ; ಅದಲ್ಲದೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹರಸುವನು, ಮತು್ತ ನೀವು ಮಾಡಿದು್ದ ಧಮರ್ಕಾಯರ್ವೆಂದು ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವನು.

14 ನೀವು ಸ್ವದೇಶದವರಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಅನ್ಯದೇಶದವರಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ ಗತಿಯಿಲ್ಲದ ಬಡ ಕೂಲಿಯವನಿಗೆ 15

ಏನೂ ಅನಾ್ಯಯಮಾಡದೆ ದಿನದ ಕೂಲಿಯನು್ನ ಆ ದಿನದಲೆ್ಲೕ
ಹೊತು್ತಮುಣುಗುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.
ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅದನೆ್ನೕ
ಎದುರುನೋಡುತಾ್ತನಲಾ್ಲ. ನೀವು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಅವನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟಾ್ಟನು; ಆಗ ನೀವು ದೋಷಿಗಳಾಗಿ
ಕಂಡುಬಂದೀರಿ.

16 ಮಕ್ಕಳ ಪಾಪಕಾ್ಕಗಿ ತಂದೆಗೂ, ತಂದೆಯ ಪಾಪಕಾ್ಕಗಿ
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬಾರದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ
ಪಾಪಫಲವನು್ನ ತಾನೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.

17 ನೀವು ಪರದೇಶಿಯ ಅಥವಾ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವನ ವಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತೀಪುರ್ ಕೊಡಬಾರದು.
ವಿಧವೆಯಿಂದ ಉಡುವ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಒತೆ್ತಯಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
18 ನೀವೇ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ದಾಸರಾಗಿದಾ್ದಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನೆಂಬುವುದನು್ನ
ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಅದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಇದನು್ನ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

19 ನೀವು ಪೈರುಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ಯವಾಗ ಒಂದು ಸಿವುಡನು್ನ
ಹೊಲದಲೆ್ಲೕ ಮರೆತುಬಂದರೆ ಅದನು್ನ ತರುವುದಕೆ್ಕ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಹೋಗಬಾರದು; ಪರದೇಶಿ, ಅನಾಥ, ವಿಧವೆ ಇಂಥವರಿಗೋಸ್ಕರ
ಇರಲಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು. 20 ಎಣೆ್ಣಯಮರಗಳ ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ
ಹೊಡೆದು ಕಾಯಿಗಳನು್ನ ಉದುರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ
ಉದುರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಾರದು; ಮಿಕ್ಕ ಕಾಯಿಗಳು ಪರದೇಶಿ,
ಅನಾಥ, ವಿಧವೆ ಇಂಥವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರಲಿ. 21 ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟದ
ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಾಗ ಹಕ್ಕಲಾಯಬಾರದು; ಅದು
ಪರದೇಶಿ, ಅನಾಥ, ವಿಧವೆ ಇಂಥವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರಲಿ. 22 ನೀವೇ
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ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ದಾಸರಾಗಿದ್ದದು್ದ ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲರಬೇಕು;
ಅದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಇದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

ಅಪರಾಧಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷೆ

ಇಬ್ಬರು ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಡುತಾ್ತ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದರೆ, ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳು ತಪಿ್ಪಲ್ಲದವನನು್ನ
ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂದೂ ತಪು್ಪಳ್ಳವನನು್ನ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದೂ

ತೀಮಾರ್ನಿಸಬೇಕು. 2 ಅಪರಾಧಿಗೆ ಪೆಟಿ್ಟನ ಶಿಕ್ಷೆ ತೀಮಾರ್ನವಾದರೆ
ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯು ಅವನನು್ನ ಮಲಗಿಸಿ, ಅವನ ಅಪರಾಧಕೆ್ಕ
ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪೆಟು್ಟಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಹೊಡಿಸಿ
ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು. 3 ಪೆಟು್ಟಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಯು ನಲ್ವತ್ತಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಿ್ಚರಬಾರದು.
ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಪೆಟು್ಟಗಳನು್ನ ನೀವು ಹೊಡಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಸ್ವದೇಶದವನನು್ನ ನೀವು ಕೇವಲ ನೀಚನನಾ್ನಗಿ ಕಂಡಂತೆ ಆಗುವುದು.

4 ಕಣತುಳಿಯುವ ಎತಿ್ತನ ಬಾಯಿಯನು್ನ ಕಟ್ಟಬಾರದು.

ಮೈದುನನಿಂದ ವಂಶಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯ
5 ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲರುವಾಗ ಅಣ್ಣನು

ಮಗನಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೆ ಪುರುಷನನು್ನ
ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದು. ಅವಳ ಮೈದುನನು ಅವಳನು್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೈದುನಧಮರ್ವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. 6 ಅವಳಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವ ಚೊಚ್ಚಲುಮಗನು
ಸತ್ತವನ ಮಗನೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ
ಸತ್ತವನ ಹೆಸರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಳಗಿಂದ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 7

ತಮ್ಮನು ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಪರಿಗ್ರಹಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅವಳು
ಊರ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಯ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ಗಂಡನ
ತಮ್ಮನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರನು್ನ ಉಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧನಿಲ್ಲ. ಅವನು
ಮೈದುನಧಮರ್ವನು್ನ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನು್ನತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು
ತಿಳಿಸಬೇಕು. 8 ಆಗ ಆ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ
ವಿಚಾರಿಸಿದಲಿ್ಲ ಅವನು ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, ≪ಈಕೆಯನು್ನ
ಪರಿಗ್ರಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ, 9

ಅವನ ಅತಿ್ತಗೆ ಹಿರಿಯರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಅವನ ಕೆರವನು್ನ ಅವನ
ಕಾಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ, ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ,
≪ಅಣ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂತಾನವನು್ನ ವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇಂಥ ಅವಮಾನವಾಗಲಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಬೇಕು. 10 ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನೆಯವರಿಗೆ,
≪ಕೆರವನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡವನ ಮನೆಯವರು≫ ಎಂದು
ಹೆಸರುಂಟಾಗುವುದು.

ಲಜಾ್ಜಹೀನಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷೆ
11 ಇಬ್ಬರು ಜಗಳವಾಡುತಿ್ತರಲಾಗಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿ

ಬಂದು ತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಪರಪುರುಷನ
ಜನನೇಂದಿ್ರಯವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ, 12 ಅವನು ಅವಳನು್ನ
ಕನಿಕರಿಸದೆ ಅವಳ ಕೈಯನು್ನ ಕಡಿದುಹಾಕಬೇಕು.

ವಾ್ಯಪಾರದ ಅಳತೆತೂಕಗಳ ವಿಧಿ
13 ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ತೂಕದ

ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಚೀಲದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 14

ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆಯಾದ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಸೇರುಗಳು ಹಾಗೂ ಮೋಸ
ಮಾಡುವ ತೂಕದ ಕಲು್ಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇರಬಾರದು. 15

ನಿಮ್ಮ ತೂಕದ ಕಲೂ್ಲ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಅಳತೆಯ ಸೇರೂ
ನಾ್ಯಯವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹುಕಾಲ
ಬಾಳುವಿರಿ. 16 ನಾ್ಯಯವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಳತೆತೂಕಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಸಹ್ಯರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಅಮಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಸಂಹಾರಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿ
17 ನೀವು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ

ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18

ಅವರು ದೇವರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಲ್ಲದವರಾಗಿ, ನೀವು
ದಣಿದು ಮತು್ತ ಬಳಲಿದಾಗ ನಿಮ್ಮವರಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆಬಿದ್ದ ಬಲಹೀನರನು್ನ
ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದರು. 19 ಆದಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶವಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಸುತ್ತಲು ಯಾವ ಶತು್ರಗಳೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ
ಮಾಡಿದಾಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರ ಹೆಸರೇ
ಉಳಿಯದಂತೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು; ಇದನು್ನ ಮರೆಯಬಾರದು.

ಪ್ರಥಮಫಲಗಳ ಸಮಪರ್ಣೆ

ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಸ್ವದೇಶವಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಸೇರಿ,
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವಾಗ, 2

ನಿಮ್ಮಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಆತನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಹೊಲದ
ಎಲಾ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಥಮಫಲಗಳನು್ನ ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲಟು್ಟ, ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಆದುಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತರಬೇಕು. 3 ನೀವು ಅದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇರುವ ಮಹಾಯಾಜಕನಿಗೆ,
≪ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಾವು ಸೇರಿದಾ್ದಯಿತೆಂದು ನೀನು ಸೇವಿಸುವ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 4 ಯಾಜಕನು ಆ ಪುಟಿ್ಟಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮುಂದೆ ಇಡುವನು. 5 ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ, ≪ಅರಾಮ್ಯನಾದ ನಮ್ಮ
ಮೂಲಪಿತೃವು ಗತಿಯಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುತಾ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರೊಡನೆ
ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡನು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನ
ಸಂತಾನದವರು ಹೆಚಿ್ಚ ಅವರು ಮಹಾಬಲಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗವಾದರು. 6

ಐಗುಪ್ತ್ಯರು ನಮ್ಮನು್ನ ಉಪದ್ರವಪಡಿಸಿ, ಬಾಧಿಸಿ, ನಮಿ್ಮಂದ
ಕಠಿಣವಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 7 ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಲಾಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮ
ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮ ದುರವಸೆ್ಥಯನೂ್ನ, ಕಷ್ಟವನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಉಪದ್ರವವನೂ್ನ ನೋಡಿದನು. 8 ಆತನು ತನ್ನ ಭುಜಬಲವನೂ್ನ,
ಶಿಕ್ಷಾಹಸ್ತವನೂ್ನ, ಮಹಾಭೀತಿಗಳನೂ್ನ, ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು. 9

ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಕರೆತಂದು ಹಾಲೂ ಮತು್ತ
ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 10

ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಭೂಮಿಯ
ಬೆಳೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಥಮಫಲಗಳನು್ನ ನಾವು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ತಂದಿದೆ್ದೕವೆ,
ಅದನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಥಮಫಲಗಳನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಆತನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. 11 ಆತನು ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಮನೆಯವರಿಗೂ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ಸುಖಸಂತೋಷಗಳಿಗಾಗಿ
ನೀವೂ, ಲೇವಿಯರೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಪರದೇಶಿಗಳೂ
ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಿರಬೇಕು.

ಪ್ರತಿ ಮೂರನೆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ದಶಮಾಂಶವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಕ್ರಮ
12 ದಶಮಾಂಶವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ

ನಿಮಗುಂಟಾದ ಆದಾಯದ ದಶಮ ಭಾಗವನು್ನ ನೀವು
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಲೇವಿಯರೂ,
ಪರದೇಶಿಗಳೂ, ಅನಾಥರು ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯರೂ ಊಟಮಾಡಿ
ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಂತೆ ಅದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಲಾ್ಲ. 13 ಆಗ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ, ≪ನಾವು
ಪ್ರತೆ್ಯಕಿಸಿದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ.
ನೀನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಲೇವಿಯರು,
ಪರದೇಶಿಗಳು, ಅನಾಥರು, ವಿಧವೆಯರು ಇಂಥವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಮೀರಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಮರೆಯಲೂ ಇಲ್ಲ.
14 ನಾವು ಸತ್ತವರಿಗೋಸ್ಕರ ದುಃಖಿಸುವ ಕಾಲದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಅದರಲಿ್ಲ
ಏನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ; ಅಶುದ್ಧರಾಗಿ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಿಲ್ಲ;
ಸತ್ತವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದರಲಿ್ಲ ಏನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಮಾತಿನಲಿ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟು್ಟ ನೀನು ನೇಮಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಅನುಸರಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. 15 ನೀನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಾಸಸಾ್ಥನವಾಗಿರುವ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕೆಳಗಿರುವ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಜನರಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನೂ್ನ ಹಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ನೀನು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ
ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ,ನಮ್ಮನು್ನ ಈ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು
ದೇವರೇ≫ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

ಮೋಶೆಯ ಎರಡನೆಯ ಉಪನಾ್ಯಸದ ಸಮಾಪಿ್ತ

ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
16 ಈ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ

ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ವಾದ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ,
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ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. 17

ನಮಗೆ ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರಾಗಿರುವನೆಂದೂ, ಆತನು ಹೇಳಿದ
ಮಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನಡೆದು ಆತನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು,
ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಡುವೆವು ಎಂದು ನೀವು ಈಗ ಒಡಂಬಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ.
18 ಯೆಹೋವನೋ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ≪ಇವರು ನನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸುವ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ನನ್ನ ವಾಗಾ್ದನಕೆ್ಕ
ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನನಗೆ 19 ಸ್ವಕೀಯಜನರಾಗಿ ಇರುವರೆಂದೂ,
ನಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಬೇರೆ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಇವರಿಗೆ
ಹೆಚಾ್ಚದ ಕೀತಿರ್ ಮತು್ತ ಘನಮಾನಗಳನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವೆನೆಂದೂ
ಇವರು ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇರೆಗೆ ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಾದ ಜನರಾಗುವರು≫ ಎಂದು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.

ಕಲಿ್ಲನ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತಿ್ತಸಬೇಕಾದ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯಗಳು

ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರ ಸಹಿತ ಜನರಿಗೆ,
≪ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ
ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 2

ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟುವಾಗ
ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಗಿಲಾವು
ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 3 ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತಾನು
ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಹಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ
ಹರಿಯುವ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಯೊದರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ದಾಟುವಾಗ ಈ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾಕ್ಯಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆ
ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಿಸಬೇಕು. 4 ನೀವು ಯೊದರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿದ ನಂತರ ನಾನು ಈಗ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಏಬಾಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಗಿಲಾವು ಮಾಡಿಸಬೇಕು.

5 ≪ಅಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು
ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. 6 ಉಳಿ
ಮುಂತಾದದ್ದನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಹುಟು್ಟಕಲು್ಲಗಳಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. 7 ಅಲಿ್ಲ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿ, ಸಹಭೋಜನಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕು. 8 ನೀವು ಆ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಈ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾಕ್ಯಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

9 ಮೋಶೆ, ಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರೊಡನೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ, ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಗಿದು್ದ ಕೇಳಿರಿ,
ನೀವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಜನರಾಗಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ. 10

ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಆತನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಮೋಶೆ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 12

≪ನೀವು ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿದಾಗ ಸಿಮೆಯೋನ್, ಲೇವಿ,
ಯೆಹೂದ, ಇಸಾ್ಸಕಾರ್, ಯೋಸೇಫ್ ಮತು್ತ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಎಂಬ
ಈ ಕುಲಗಳವರು ಗೆರಿಜಿ್ಜೕಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ಆಶೀವಾರ್ದಗಳನು್ನ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. 13 ರೂಬೇನ್, ಗಾದ್,
ಆಶೇರ್, ಜೆಬುಲೂನ್, ದಾನ್ ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ ಎಂಬ ಈ
ಕುಲಗಳವರು ಏಬಾಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ಶಾಪೋಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು.

14 ≪ಲೇವಿಯರು ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಸ್ವರದಿಂದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೂ, 15 ≪ಶಿಲಿ್ಪಯ ಕೆಲಸವಾಗಿರುವ ಮರದ
ವಿಗ್ರಹ ಮತು್ತ ಲೋಹವಿಗ್ರಹ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾದುದರಿಂದ
ಅವುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿಕೊಂಡವನು
ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ, ≪ಆಮೆನ್≫ ≫
ಅನ್ನಬೇಕು.

16 ≪ಲೇವಿಯರು, ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ಅವಮಾನಪಡಿಸಿದವನು
ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ, ≪ಆಮೆನ್≫
ಅನ್ನಬೇಕು.

17 ≪ಅವರು, ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಗಡಿಮೇರೆಯನು್ನ ಮೀರಿಬಂದವನು
ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು, ≪ಆಮೆನ್≫ ಅನ್ನಬೇಕು.

18 ≪ಅವರು, ಕುರುಡರಿಗೆ ದಾರಿತಪಿ್ಪಸಿದವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನು≫
ಎಂದು ಹೇಳಲು, ≪ಆಮೆನ್≫ ಅನ್ನಬೇಕು.

19 ≪ಅವರು, ಪರದೇಶಿ, ಅನಾಥ, ಇವರ ವಾ್ಯಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯ
ಬಿಟು್ಟ ತೀಪುರ್ಹೇಳಿದವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು
ಜನರೆಲ್ಲರೂ, ≪ಆಮೆನ್≫ ಅನ್ನಬೇಕು.

20 ≪ಅವರು, ಮಲತಾಯಿಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿ ತಂದೆಗೆ
ಅವಮಾನಪಡಿಸಿದವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು
ಜನರೆಲ್ಲರೂ, ≪ಆಮೆನ್≫ ಅನ್ನಬೇಕು.

21 ≪ಅವರು, ಪಶುಸಂಗಮ ಮಾಡಿದವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನು≫
ಎಂದು ಹೇಳಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ, ≪ಆಮೆನ್≫ ಅನ್ನಬೇಕು.

22 ≪ಅವರು, ತಂದೆಯ ಮಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ
ಮಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಸಂಗಮಿಸಿದವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು
ಜನರೆಲ್ಲರೂ, ≪ಆಮೆನ್≫ ಅನ್ನಬೇಕು.

23 ≪ಅವರು, ಅತೆ್ತಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನು≫
ಎಂದು ಹೇಳಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ, ≪ಆಮೆನ್≫ ಅನ್ನಬೇಕು.

24 ≪ಅವರು, ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನರಹತ್ಯಮಾಡಿದವನು
ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ, ≪ಆಮೆನ್≫
ಅನ್ನಬೇಕು.

25 ≪ಅವರು, ಹಣತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿರಪರಾಧಿಯನು್ನ
ಕೊಂದವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನು≫ ಎನ್ನಲಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ,
≪ಆಮೆನ್≫ ಅನ್ನಬೇಕು.

26 ≪ಅವರು, ಈ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಡಂಬಟು್ಟ
ಕೈಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು
ಜನರೆಲ್ಲರೂ, ≪ಆಮೆನ್≫ ಅನ್ನಬೇಕು.

ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಸಿಕು್ಕವ ಆಶೀವಾರ್ದಗಳು

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ
ಶ್ರದೆ್ಧಯಿಂದ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ
ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ, ಆತನು

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಉನ್ನತಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವನು. 2 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನಡೆದರೆ ಈ ಶುಭಗಳೆಲಾ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಪಾ್ರಪ್ತವಾಗುವವು. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ:

3 ನಿಮಗೆ ಊರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ಶುಭವುಂಟಾಗುವುದು. 4 ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನದವರಿಗೂ,
ವ್ಯವಸಾಯಗಳಿಗೂ, ದನ, ಕುರಿ ಮುಂತಾದ ಪಶುಗಳಿಗೂ
ಶುಭವುಂಟಾಗುವುದು. 5 ನಿಮ್ಮ ಪುಟಿ್ಟಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ
ಕೊಣವಿಗೆಗಳಿಗೂ (ಹಿಟು್ಟ ನಾದುವ ಬೋಗುಣಿ)
ಶುಭವುಂಟಾಗುವುದು. 6 ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಒಳಗೆ
ಬರುವಾಗಲೂ ಶುಭವುಂಟಾಗುವುದು.

7 ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುವ ಶತು್ರಗಳು ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಸೋತುಹೋಗುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡುವನು; ಅವರು ಒಂದೇ
ದಾರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದರೂ ಏಳು ದಾರಿಗಳಿಂದ
ಓಡಿಹೋಗುವರು.

8 ನಿಮ್ಮ ಕಣಜಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಿರುವಂತೆಯೂ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲಾ್ಲ ಸಫಲವಾಗುವಂತೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಶುಭವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು. ಆತನು
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಶುಭವನೆ್ನೕ
ಉಂಟುಮಾಡುವನು.

9 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ ಆತನು ಹೇಳಿದ ಮಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನಡೆದರೆ, ಆತನು
ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಾದ
ಜನರನಾ್ನಗಿ ಸಾ್ಥಪಿಸುವನು. 10 ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಜನಗಳೂ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಜನರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ
ಭಯಪಡುವರು.

11 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಮೇರೆಗೆ
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನ, ಪಶು ಮತು್ತ
ವ್ಯವಸಾಯಗಳಲಿ್ಲ ಸಮೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವನು. 12

ಯೆಹೋವನು ಆಕಾಶದಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಜಲನಿಧಿಯನು್ನ ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮ
ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ
ಎಲಾ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯವು ಫಲಭರಿತವಾಗುವಂತೆ ಸಾಫಲ್ಯತೆ
ಉಂಟುಮಾಡುವನು. ನೀವು ಅನೇಕಜನಗಳಿಗೆ ಸಾಲಕೊಡುವಿರೇ
ಹೊರತು ಸಾಲತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

13 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನೆ್ನೕ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟು್ಟ
ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಿನವರಾಗಿರುವಿರೇ ಹೊರತು
ಇತರರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 14 ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ
ಬೋಧಿಸುವ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎಡಕಾ್ಕಗಲಿ ಅಥವಾ
ಬಲಕಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗದೆ, ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸದೆ,
ಅವುಗಳನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ಆತನು ಇತರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಧೀನಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿರಸ್ಸನಾ್ನಗಿಯೇ ಮಾಡುವನು.
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ಅವಿಧೇಯತ್ವದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಾಪಗಳು
15 ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತಿಗೆ

ಕಿವಿಗೊಡದೆ, ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಆತನ
ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಶಾಪಗಳು ನಿಮಗೆ
ಪಾ್ರಪ್ತವಾಗುವವು:

16 ನಿಮಗೆ ಊರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಶಾಪ
ಉಂಟಾಗುವುದು. 17 ನಿಮ್ಮ ಪುಟಿ್ಟಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ
ಕೊಣವಿಗೆಗಳಿಗೂ ಶಾಪ ಉಂಟಾಗುವುದು. 18 ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನ,
ವ್ಯವಸಾಯ, ದನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳಿಗೂ ಶಾಪ ಉಂಟಾಗುವುದು. 19

ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ, ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗಲೂ ಶಾಪ
ಉಂಟಾಗುವುದು.

20 ನೀವು ದುನರ್ಡತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ವಿಪತು್ತ,
ಕಳವಳ, ಶಾಪ ಇವುಗಳನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತಾ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಗನೆ
ನಾಶಮಾಡುವನು. 21 ವಾ್ಯಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಹತಿ್ತಕೊಂಡೇ ಇರುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಸಾ್ವಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಉಳಿಯದಂತೆ
ಮಾಡುವನು. 22 ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಯರೋಗ, ಚಳಿಜ್ವರ,
ಉರಿತ, ಉಷ್ಣಜ್ವರಗಳಿಂದಲೂ, ದೇಶವನು್ನ ಕ್ಷಾಮದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕಾಡಿನ ಬಿಸಿಗಾಳಿಗಳಿಂದಲೂ ನರಳುವಂತೆ
ಮಾಡುವನು. ನೀವು ಸಾಯುವ ತನಕ ಇವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೆನ್ನತು್ತವವು.
23 ಮೇಲೆ ಆಕಾಶವು ಮಳೆಸುರಿಸದೆ ತಾಮ್ರದಂತೆಯೂ ಮತು್ತ ಕೆಳಗೆ
ಭೂಮಿಯು ಬೆಳೆಕೊಡದೆ ಕಬಿ್ಬಣದಂತೆಯೂ ಇರುವವು. 24 ನಿಮ್ಮ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಮಳೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಧೂಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಉಸುಬನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವನು; ಅದುದರಿಂದ
ನೀವು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ. 25 ನೀವು ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಸೋಲನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡುವನು; ನೀವು ಒಂದೇ
ದಾರಿಯಿಂದ ಅವರೆದುರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏಳು ದಾರಿಗಳಿಂದ
ಓಡಿಹೋಗುವಿರಿ. ಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳವರೂ ಇದನು್ನ ಕಂಡು
ಬೆರಗಾಗುವರು. 26 ನಿಮ್ಮ ಹೆಣಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಕಾಡು
ಮೃಗಗಳಿಗೂ ಆಹಾರವಾಗುವವು; ಅವುಗಳನು್ನ ಬೆದರಿಸುವವರು
ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

27 ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ಹುಣು್ಣ, ಬಾವು, ತುರಿಕಜಿ್ಜ ಮುಂತಾದ
ವಾಸಿಯಾಗದ ರೋಗಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಾಧಿಸುವನು. 28 ಚಿತ್ತಭ್ರಮಣೆ, ಕುರುಡುತನ, ಮನೋವಿಸ್ಮಯ
ಇವುಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಾಧಿಸುವನು. 29 ನೀವು
ಕುರುಡರಂತೆ ಮಧಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲಯೂ ಕತ್ತಲಾಯಿತೆಂದು ತಡವರಿಸುತಾ್ತ
ಇರುವಿರಿ; ನೀವು ಮಾಡುವ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಕೈಗೂಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಅನ್ಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೀಡಿಸುತಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ಸೊತ್ತನು್ನ
ಸೂರೆಮಾಡುತಾ್ತ ಇರುವರು; ತಪಿ್ಪಸುವವರು ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
30 ನೀವು ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು
ಮಾನಭಂಗಪಡಿಸುವನು; ನೀವು ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ವಾಸಮಾಡುವನು; ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ
ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟದ ಬೆಳೆಯು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 31 ನಿಮ್ಮ
ದನಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣ ಮುಂದೆ ಕೊಯು್ಯವರು; ಅವುಗಳ
ಮಾಂಸವು ನಿಮಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮುಂದೆಯೇ ಬಲಾತಾ್ಕರದಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡುಹೋಗುವರು.
ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆಡು ಮತು್ತ
ಕುರಿಗಳು ಶತು್ರಗಳ ಪಾಲಾಗುವವು. ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಕರು ಯಾರೂ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 32 ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮುಂದೆಯೇ ಹಿಡಿದು ಅನ್ಯರಿಗೆ ವಶಪಡಿಸುವರು; ನೀವು ಹಗಲೆಲಾ್ಲ
ಅವರನು್ನ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಹಂಬಲಿಸುತಾ್ತ ಕಂಗೆಡುವಿರಿ; ಆದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವೇನೂ ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 33 ನಿಮಗೆ ಗುರುತೇ ಇಲ್ಲದ
ಜನಾಂಗದವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆಳೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಕಷಾ್ಟಜಿರ್ತವನೂ್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವರು. ನೀವಾದರೋ ಯಾವಾಗಲೂ
ಹಿಂಸೆಗೂ ಬಲಾತಾ್ಕರಕೂ್ಕ ಗುರಿಯಾಗಿ, 34 ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಹುಚ್ಚರಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ.

35 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ತೊಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಅಂಗಾಲು ಮೊದಲುಗೊಂಡು
ನಡುನೆತಿ್ತಯ ವರೆಗೂ ವಾಸಿಯಾಗದ ಕೆಟ್ಟ ಹುಣು್ಣಗಳನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿ
ಬಾಧಿಸುವನು. 36 ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ
ಜನಾಂಗದವರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಮತು್ತ ನೀವು
ನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅರಸರನೂ್ನ ಒಯು್ಯವನು; ಅಲಿ್ಲ ನೀವು ಮರದ
ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕಲಿ್ಲನ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ಸೇವಿಸುವಿರಿ. 37

ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡೆಸುವ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು
ಭೀಕರತೆಗೂ, ಗಾದೆಗೂ ಮತು್ತ ಪರಿಹಾಸ್ಯಕೂ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುವಿರಿ.

38 ನೀವು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತದ್ದರೂ
ಮಿಡತೆಯದಂಡು ಬಂದು ಅದನು್ನ ತಿಂದು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ
ದೊರೆಯುವ ಬೆಳೆ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗುವುದು. 39 ನೀವು ದಾ್ರಕ್ಷೇ
ವ್ಯವಸಾಯವನು್ನ ಎಷು್ಟ ಮಾಡಿದರೂ ಅದರ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಹುಳಗಳೇ ತಿಂದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅದರ ಸಾರವನು್ನ
ರುಚಿನೋಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 40 ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ಎಣೆ್ಣೕಮರಗಳು ಎಷಿ್ಟದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಕಾಯಿಗಳು
ಉದುರಿಹೋಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಮೈಗೆ
ಹಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 41 ನಿಮಗೆ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು
ಎಷು್ಟ ಹುಟಿ್ಟದರೂ ಅವರು ಸೆರೆಯವರಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 42 ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಮರಗಳೂ ಮತು್ತ
ಪೈರುಗಳೂ ಮಿಡತೆಯ ಪಾಲಾಗುವವು. 43 ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ
ಅನ್ಯರು ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಬರುವರು; ನೀವೋ
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಾ್ತ ಹೀನಸಿ್ಥತಿಗೆ ಬರುವಿರಿ. 44 ಅವರು ನಿಮಗೆ
ಸಾಲಕೊಡುವರೇ ಹೊರತು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು
ಅವರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗುವಿರಿ; ಅವರು ನಿಮಗೆ ಶಿರಸಾ್ಸಗುವರು.

45 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡದೆಯೂ, ಆತನು ನೇಮಿಸಿದ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸದೆಯೂ ಹೋದುದರಿಂದ ಈ ಎಲಾ್ಲ ಅಶುಭಗಳು ನಿಮಗೆ
ಪಾ್ರಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಡಿದು ಕಡೆಗೆ ನಾಶಮಾಡುವವು.
46 ಇವು ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ
ಪಾ್ರಪ್ತವಾಗುತಾ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬೆರಗನೂ್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವವು.

47 ನಿಮಗೆ ಸವರ್ಸಮೃದಿ್ಧಯುಂಟಾದ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹಷಾರ್ನಂದಗಳುಳ್ಳವರಾಗಿ
ಸೇವಿಸದೆ ಹೋದುದರಿಂದ, 48 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡುವನು; ಆಗ ನೀವು ಹಸಿವೆ,
ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಬಟೆ್ಟಯೂ ಮತು್ತ ಏನೂ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ
ಆ ಶತು್ರಗಳಿಗೇ ಸೇವಕರಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. ಆತನು ಕಬಿ್ಬಣದ
ನೊಗವನು್ನ ಹೇರಿಸಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವನು. 49 ರಣಹದು್ದ
ಹೇಗೆ ದೂರದಿಂದ ಹಾರಿಬರುವುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ
ಭಾಷೆಯನಾ್ನಡುವ ಒಂದು ಜನಾಂಗವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಮಾಡುವನು. 50 ಆ ಜನಾಂಗದವರು
ಕೂ್ರರಮುಖವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ವೃದ್ಧರೆಂದು ಮಯಾರ್ದೆ
ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಚಿಕ್ಕವರೆಂದು ಕನಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 51

ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದನಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬೆಳೆಗಳನೂ್ನ ತಿಂದುಬಿಟು್ಟ
ನಿಮಗೆ ಧಾನ್ಯವನಾ್ನಗಲಿ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನಾ್ನಗಲಿ, ಎಣೆ್ಣಯನಾ್ನಗಲಿ,
ದನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳ ಸಂತಾನವನಾ್ನಗಲಿ ಉಳಿಸದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುವರು. 52 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ
ಅವರು ಮುತಿ್ತಗೆಹಾಕಿ, ನೀವು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎತ್ತರವಾದ
ಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡುವರು. 53 ಶತು್ರಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನವನೆ್ನೕ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳ ಮಾಂಸವನೆ್ನೕ ತಿನು್ನವಿರಿ. 54 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮೃದುಸ್ವಭಾವಿಯೂ
ಮತು್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗುಣವುಳ್ಳವನು ಆಗಿರುವ ಸಹೋದರನು ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ
ತನ್ನ ಸಹೋದರ, ಪಿ್ರೕತಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ದೆ್ವೕಶಿಸುವನು. 55 ಶತು್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ
ಮುತಿ್ತಗೆಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸುವ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ತನಗೆ
ತಿನ್ನಲಿಕೆ್ಕ ಏನೂ ಉಳಿಯದೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ
ಮಕ್ಕಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಾನೇ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ,
ಪಾ್ರಣಪಿ್ರಯಳಾದ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಮತು್ತ ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಕೋಪಗೊಂಡವನಂತೆ ನಟಿಸುತಾ್ತ ಆ ಮಾಂಸದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪವನಾ್ನದರೂ ಕೊಡದೆ ಹೋಗುವನು. 56 ಶತು್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸುವ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಕೋಮಲತೆಯ ಮತು್ತ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಅಂಗಾಲನೂ್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಇಡದವಳಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ತಿನ್ನಲಿಕೆ್ಕ ಏನೂ
ಇಲ್ಲದವಳಾಗಿ, ನರಳುವಾಗ 57 ತಾನು ಆಗಲೇ ಹೆತ್ತ ಮಗುವಿನ
ಮಾಂಸವನೂ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ,
ಪಾ್ರಣಪಿ್ರಯನಾದ ಗಂಡನಿಗೂ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಆ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡುವಳು.

58 ಈ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀವು
ಅನುಸರಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ
ಮಹಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಅದು್ಭತ ನಾಮದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಡೆಯದೆ ಹೋದರೆ, 59 ಆತನು
ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ದೀಘರ್ಕಾಲವಿರುವ
ಬಹುಭಯಂಕರವಾದ ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡುವನು.
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ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೂ ವಾಸಿಯಾಗದ ಘೋರ ವಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಾಧಿಸುವನು. 60 ನೀವು ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ರೋಗಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಬರಮಾಡುವನು; ಅವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಂಟಿಕೊಂಡೇ ಇರುವವು. 61

ಇಷು್ಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯದೆ ಇರುವ
ವಿಧವಿಧವಾದ ರೋಗಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ವಾ್ಯಧಿಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಬರಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವನು. 62 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷು್ಟ
ಅಸಂಖ್ಯರಾಗಿರುವ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಮಾತಿನಲಿ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಡದೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಾಗಿಯೇ
ಉಳಿಯುವಿರಿ. 63 ಹೇಗೆ ಯೆಹೋವನು ಈಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ, ಹೆಚಿ್ಚಸುವದರಲಿ್ಲಯೂ
ಸಂತೋಷಪಡುತಾ್ತನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೆಡಿಸಿ
ನಾಶಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ, ನೀವು
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಿತು್ತಹಾಕುವನು. 64 ಭೂಮಂಡಲದ
ಚತುದಿರ್ಕು್ಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಚದರಿಸುವನು. ಅಲಿ್ಲ ನಿಮಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳಿಗಾಗಲಿ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಮರದ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ಕಲಿ್ಲನ
ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ಪೂಜಿಸುವಿರಿ. 65 ಆ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವ
ವಿಶಾ್ರಂತಿಯೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ; ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತು್ತ
ಅಂಗಾಲಿಡುವುದಕೂ್ಕ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಳಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಡುಗುವ
ಹೃದಯವುಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ, ದಿಕು್ಕತೋರದೆ ಕಂಗೆಟ್ಟವರಾಗಿಯೂ,
ಮನಗುಂದಿದವರಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಮಾಡುವನು.
66 ಬದುಕುವೆವೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನುಮಾನಪಟು್ಟ
ನೀವು ಹಗಲಿರುಳು ಪಾ್ರಣಭಯದಲಿ್ಲರುವಿರಿ; ಪಾ್ರಣದ ಮೇಲಣ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಬಿಟೆ್ಟೕಬಿಡುವಿರಿ. 67 ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ
ಪಾ್ರಣಭಯವಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಕಣಿ್ಣನಿಂದ ಭಯಂಕರವಾದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದರಿಂದಲೂ ನೀವು ಹೊತಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ,
≪ಅಯೊ್ಯೕ, ಅಯೊ್ಯೕ ಸಾಯಂಕಾಲ ಯಾವಾಗ ಬರುವುದೋ≫
ಎಂದೂ, ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ, ≪ಅಯೊ್ಯೕ, ಅಯೊ್ಯೕ! ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ಯಾವಾಗ ಬರುವುದೋ≫ ಎಂದು ಕೊರಗುವಿರಿ. 68 ನೀವು
ಐಗುಪ್ತದೇಶವನು್ನ ತಿರುಗಿ ಎಂದಿಗೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಡಗುಗಳನೆ್ನೕರಿಸಿ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗ ಮಾಡುವನು. ಅಲಿ್ಲ ನೀವು ಶತು್ರಗಳಿಗೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಾಸದಾಸಿಯರನಾ್ನಗಿ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

ಮೋಶೆಯ ಮೂರನೆಯ ಉಪನಾ್ಯಸ 29. 30

ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ಯೆಹೋವನು ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ
ಮಾಡಿದ ನಿಬಂಧನೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಆತನು ಮೋವಾಬ್ಯರ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರೊಡನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮೋಶೆಗೆ

ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಚನಗಳು.
2 ಮೋಶೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಕರೆದು, ≪ಯೆಹೋವನು

ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಮುಂದೆ ಫರೋಹನಿಗೂ, ಅವನ
ಪರಿವಾರದವರಿಗೂ ಮತು್ತ 3 ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ
ಮಾಡಿದವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಮಹಾಮನಶೊ್ಶೕಧನೆ, ಉತಾ್ಪತ
ಮತು್ತ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು ನೋಡೇ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. 4

ಆದರೂ ಗ್ರಹಿಸುವ ಬುದಿ್ಧ, ನೋಡುವ ಕಣು್ಣ ಮತು್ತ ಕೇಳುವ ಕಿವಿ
ಇವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ. 5 ನಲ್ವತು್ತ ವರುಷ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ
ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಉಡುಪು
ಹರಿಯಲಿ್ಲಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಾಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆರವಾಗಲಿ ಸವೆದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ;
6 ನೀವು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನಾ್ನಗಲಿ ಯಾವ
ಮದ್ಯವನಾ್ನಗಲಿ ಕುಡಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು
ಎಂಬುವುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಹೀಗಾಯಿತು.
7 ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಅರಸನಾದ
ಸೀಹೋನನೂ, ಬಾಷಾನಿನ ಅರಸನಾದ ಓಗನೂ ನಮೊ್ಮಡನೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬರಲಾಗಿ ನಾವು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆವು.
8 ಅವರ ರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೂಬೇನ್ಯರಿಗೂ,
ಗಾದ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗು ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಅಧರ್ಜನರಿಗೂ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟೆ್ಟವಷೆ್ಟ. 9 ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀವು
ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ನಡೆಯಬೇಕು; ಆಗ ನೀವು ನಡಿಸುವ ಎಲಾ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಜಾಣರಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಹೊಂದುವಿರಿ. 10 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಪುರುಷರೇ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಹೊತು್ತ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ

ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದಕೆ್ಕ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನರು,
ಗೋತ್ರದವರು, ಹಿರಿಯರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 11 ಹೆಂಗಸರು,
ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಮ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲರುವ ಅನ್ಯರಾದ ಕಟಿ್ಟಗೆ
ಒಡೆಯುವವರು ಮತು್ತ ನೀರು ಸೇದುವವರು ಮುಂತಾದ ಆಳುಗಳು,
12 ಹೀಗೆ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಈ ಹೊತು್ತ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಪ್ರಮಾಣಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ. ನೀವು ಅದರಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಕೂಡಿಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದಂತೆ, 13 ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಾದ ಅಬ್ರಹಾಮ್, ಇಸಾಕ್ ಮತು್ತ
ಯಾಕೋಬರಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಂತೆಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನಗೆ
ಸ್ವಕೀಯಜನರನಾ್ನಗಿಯೂ, ತನ್ನನು್ನ ನಿಮಗೆ ದೇವರನಾ್ನಗಿಯೂ
ಸಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.

14 ≪ಆತನು ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಕೇವಲ ನಮೊ್ಮಡನೆ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 15 ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ನಮೊ್ಮಡನೆ ಮತು್ತ ಮುಂದೆ
ಹುಟು್ಟವ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೊಡನೆಯೂ
ಪ್ರಮಾಣಪೂವರ್ಕವಾದ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 16 ನಾವು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡಿದೂ್ದ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ
ದಾಟಿಬಂದದೂ್ದ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. 17 ಆ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುವ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಆಚಾರಗಳನೂ್ನ ಹಾಗು ಅವರು ಮರ,
ಕಲು್ಲ, ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಬಂಗಾರ ಇವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಪೂಜಿಸುವ ಬೊಂಬೆಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ.

18 ≪ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ, ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಆ ಜನಾಂಗಗಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸುವ ಯಾವ
ಕುಲವಾಗಲಿ, ಕುಟುಂಬವಾಗಲಿ, ಸಿ್ತ್ರೕಯರಾಗಲಿ, ಪುರುಷರಾಗಲಿ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರಲೇ ಬಾರದು; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾವ ವಿಷದ ಬಳಿ್ಳಯ
ಬೇರೂ ಇರಬಾರದು. 19 ಶಾಪದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿದ ಯಾವನಾದರೂ ತನೊ್ನಳಗೆ, ≪ನಾನು ಹಟವನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಅವಿಧೇಯನಾದರೂ ನನಗೆ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು≫
ಅಂದುಕೊಂಡು ಹಿಗ್ಗಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವವನು ದೋಷಿಗಳಿಗೂ
ಮತು್ತ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ನಾಶನವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವವನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ. 20 ಯೆಹೋವನು ಅಂಥವನನು್ನ
ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸದೆ ಬಹಳ ಸಿಟು್ಟಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಗೌರವವನು್ನ
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಶಾಪೋಕಿ್ತಗಳಿಗೂ ಅವನನು್ನ ಗುರಿಪಡಿಸಿ ಅವನ ಹೆಸರನು್ನ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವನು. 21 ಈ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮೀರುವವರಿಗೆ
ಉಂಟಾಗುವ ಶಾಪಗಳು ಅವನಲಿ್ಲ ನೆರವೇರಲೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ಅವನನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎಲಾ್ಲ ಕುಲಗಳಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ
ದಂಡಿಸುವನು.

22 ≪ಮುಂದೆ ಹುಟು್ಟವ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ
ದೇಶಾಂತರಗಳಿಂದ ಬರುವ ಅನ್ಯರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು
ಉಂಟುಮಾಡಿದ ರೋಗ ಮತು್ತ ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ಕಂಡು
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು. 23 ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳವರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು
ಯಾವ ವ್ಯವಸಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಹುಲಾ್ಲದರೂ ಬೆಳೆಯದೆ,
ಹಾಳುಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಕಾಣುವರು. ಯೆಹೋವನು ಮಹಾ
ಕೋಪದಿಂದ ಕೆಡವಿದ ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ ಗೊಮೋರ, ಅದಾ್ಮ
ಮತು್ತ ಚೆಬೋಯಿಮ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಪ್ರದೇಶದಂತೆ ಸುಟು್ಟ
ಹೋಗಿ, ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಗಂಧಕ ಉಪು್ಪಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, 24 ≪ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೀಗೆ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? ಇಂಥ ಕೋಪಾಗಿ್ನಗೆ ಕಾರಣವೇನಿದಿ್ದೕತು?≫ ಎಂಬದಾಗಿ
ವಿಚಾರಿಸುವರು. 25 ಅದಕೆ್ಕ ಜನರು, ≪ಈ ದೇಶದವರ ಪಿತೃಗಳ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ಅವರೊಡನೆ ಮಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವರು
ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರು. 26 ಅವರು ತಮಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಡದೆಯೂ ಮತು್ತ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದೆಯೂ ಇದ್ದ ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸಿ
ಪೂಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ, 27 ಯೆಹೋವನು ಅವರ ದೇಶದ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಮಾಡಿ, ಈ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಶಾಪಗಳನು್ನ ಅವರ
ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿದನು. 28 ಅವನು ಮಹಾಕೋಪೋದೆ್ರೕಕದಿಂದ ಆ
ಜನರನು್ನ ದೇಶದಿಂದ ಕಿತು್ತಹಾಕಿ, ಈಗ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವಂತೆ
ದೇಶಾಂತರದಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟನು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವರು.

29 ≪ರಹಸ್ಯವಾದವುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನವು;
ಆದರೆ ಆತನಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾದವುಗಳು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರ ಪಾಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಈ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ
ಹಂಗಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ.≫
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ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವನೆಂಬ
ವಾಗಾ್ದನ

ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟರುವ ಆಶೀವಾರ್ದವೂ ಮತು್ತ
ಶಾಪವೂ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಚದರಿಸಿರುವ

ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಇವುಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು, 2 ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಶ್ರಯಕೆ್ಕ
ತಿರುಗಿ ಬಂದು, ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಆತನ
ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ವಾದ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ,
ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ವಿಧೇಯರಾದರೆ, 3 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ದುರವಸೆ್ಥಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ, ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕನಿಕರಿಸಿ, ತಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಚದರಿಸಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳಿಂದ ಪುನಃ
ಕೂಡಿಸುವನು. 4 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಭೂಲೋಕದ ಕೊನೆಯ
ವರೆಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ಅಲಿ್ಲಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅವರನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವನು. 5 ನಿಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿದ್ದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿ, ಅದು ನಿಮಗೂ
ಸ್ವದೇಶವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಮೇಲನು್ನಂಟುಮಾಡಿ
ಪಿತೃಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸುವನು. 6 ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರ
ಹೃದಯಕೆ್ಕ ಸುನ್ನತಿಮಾಡುವನು. ಆಗ ನೀವು ಆತನನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾದ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಸಂಪೂಣರ್ವಾದ
ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 7 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಶಾಪಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಹಿಂಸಿಸಿದ
ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಬರಮಾಡುವನು. 8 ನೀವಾದರೋ
ಯೆಹೋವನ ಮಾತಿಗೆ ಪುನಃ ವಿಧೇಯರಾಗಿ, ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ
ಬೋಧಿಸುವ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಂತೆ ನಡೆಯುವಿರಿ. 9 ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನ, ಪಶು ಮತು್ತ
ವ್ಯವಸಾಯಗಳನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ
ಸಫಲಪಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಲನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವನು. 10 ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಈ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಸಂಪೂಣರ್ವಾದ
ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಸಂಪೂಣರ್ವಾದ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ
ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲು, ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ತಿರುಗಿ
ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ನಿಮಗೆ ಮೇಲನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವನು.

11 ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಧಮೋರ್ಪದೇಶವು ನಿಮಗೆ
ಗ್ರಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕಷ್ಟವಾದದು್ದ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಅನುಸರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅಸಾಧ್ಯವಾದದೂ್ದ ಅಲ್ಲ. 12 ಇದು ಮೇಲಣ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ಮಾತಲ್ಲ. ≪ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮೇಲಣ ಲೋಕವನು್ನ ಏರಿ ಅದನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡುಬಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಷು್ಟ ಶಕ್ತರು ಯಾರಿದಾ್ದರೆ?
ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಕೇಳಿ ಕೈಕೊಂಡೇವು≫ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಅವಕಾಶವೇನೂ ಇಲ್ಲ. 13 ಮತು್ತ ≪ಇದು ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆ ಇರುವ
ಮಾತಲ್ಲ. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ದಾಟಿ ಅದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಬಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಷು್ಟ ಶಕ್ತರು ಯಾರಿದಾ್ದರೆ?
ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಕೈಕೊಂಡೇವು≫ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದವೇನೂ
ಇಲ್ಲ. 14 ಈ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ; ಇದು ನಿಮ್ಮ
ಬಾಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇದೆ; ಇದನು್ನ
ಅನುಸಿರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವಕಾಶವುಂಟಷೆ್ಟ.

ಶುಭವನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮೋಶೆ ಬೋಧಿಸಿದು್ದ
15 ≪ನೋಡಿರಿ, ಈಗ ನಾನು ಜೀವ ಮತು್ತ ಶುಭಗಳನೂ್ನ ಹಾಗೂ

ಮರಣ ಮತು್ತ ಅಶುಭಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 16

ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ಆತನು ಹೇಳಿದ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು,
ಆತನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನೀವು
ಬದುಕಿಕೊಂಡು ಹೆಚು್ಚವಿರಿ; ಮತು್ತ ನೀವು
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು. 17

ಆದರೆ ನೀವು ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಆತನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಲೊಲ್ಲದೆ
ಮರುಳುಗೊಂಡವರಾಗಿ, ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ,
ಸೇವಿಸಿದರೆ, 18 ನೀವು ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಯೊದರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹುಕಾಲ ಇರದೆ
ನಾಶವಾಗಿಯೇ ಹೋಗುವಿರೆಂದು ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 19 ನಾನು ಜೀವ ಮತು್ತ ಮರಣಗಳನೂ್ನ ಹಾಗು
ಆಶೀವಾರ್ದ ಮತು್ತ ಶಾಪಗಳನೂ್ನ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
ಇದಕೆ್ಕ ಭೂಮಿ ಮತು್ತ ಆಕಾಶಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಲಿ. ಆದುದರಿಂದ

ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಜೀವವನೆ್ನೕ
ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 20 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ,
ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ, ಆತನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೇ ಇರಿ್ರ.
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಾದ ಅಬ್ರಹಾಮ್, ಇಸಾಕ್ ಮತು್ತ
ಯಾಕೋಬರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಬಹುಕಾಲ ಇರುವುದಕೂ್ಕ ಆತನೇ
ಆಧಾರ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಮೋಶೆಯ ಚರಿತೆ್ರಯ ಮುಕಾ್ತಯ. 31 - 34

ಮೋಶೆ ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ

ಮೋಶೆ ಹೋಗಿ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. 2 ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಾನು ಈಗ
ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ವರುಷದವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ವಿಶೇಷವಾದ

ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿವರ್ಹಿಸುವುದು ಇನು್ನ ನನಿ್ನಂದಾಗದು.
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ≪ನೀನು ಈ ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ದಾಟಬಾರದು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ. 3 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವನು; ಆತನು ಆ
ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲದಂತೆ
ನಾಶಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅವರ ದೇಶವನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ
ಯೆಹೋಶುವನು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕನಾಗಿ ನದಿಯನು್ನ
ದಾಟಿಹೋಗುವನು. 4 ಯೆಹೋವನು ಅಮೋರಿಯರ ಅರಸನಾದ
ಸೀಹೋನ್ ಮತು್ತ ಓಗರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿ, ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿದಂತೆ ಆ ಜನಾಂಗಗಳನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡಿ ಅವರ
ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ವಶಪಡಿಸುವನು. 5 ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ
ನಿಮಿ್ಮಂದ ಪರಾಜಯಪಡಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 6 ನೀವು
ಶೂರರಾಗಿ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಇರಿ್ರ; ಅವರಿಗೆ ಅಂಜಬೇಡಿರಿ,
ಕಳವಳಪಡಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಇರುತಾ್ತನಲಾ್ಲ; ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಅಪಜಯಕೆ್ಕ ಗುರಿಪಡಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಆಗ ಮೋಶೆ ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಕರೆದು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನು ಇವರ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀನೇ ಇವರೊಡನೆ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಶೂರನಾಗಿ
ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು; 8 ಯೆಹೋವನು ತಾನೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ಹೋಗುವನು; ಆತನೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವನು; ನಿನ್ನನು್ನ
ಅಪಜಯಕೆ್ಕ ಗುರಿಪಡಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ಅಂಜಬೇಡ,
ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಏಳನೆಯ ವಷರ್ ಯಾಜಕರು ಈ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಓದಬೇಕೆಂಬ
ನಿಯಮ

9 ಮೋಶೆ ಈ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಬರೆದು ಯೆಹೋವನ
ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊರುವ ಲೇವಿಯರಾದ
ಯಾಜಕರ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟನು. 10

ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಪ್ರತಿ ಏಳು ವರುಷಗಳು ಪೂತಿರ್ಯಾದಾಗ
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂವತ್ಸರದ ನೇಮಕ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ
ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ ಜಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ 11 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಆದುಕೊಂಡ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರು ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಕೂಡಿಬಂದಾಗ ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಈ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಅವರ ಮುಂದೆ ಓದಬೇಕು. 12 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಈ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನೂ್ನ,
ಪುರುಷರನೂ್ನ, ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಅನ್ಯರನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಈ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸಿರಿಸಿ ನಡೆಯುವರು. 13 ಮತು್ತ
ಯೆಹೋವನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡದಿರುವ ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರೂ ಕೇಳಿ ನೀವು ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವರು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
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ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ
14 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ನೀನು ಸಾಯಬೇಕಾದ ದಿನಗಳು

ಸಮೀಪವಾದವು, ಆದಕಾರಣ ನೀನು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲಬೇಕು; ಆಗ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ
ಕೊಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಮೋಶೆ ಮತು್ತ
ಯೆಹೋಶುವನೂ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 15 ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಮೇಘಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಿದನು; ಆ ಮೇಘಸ್ತಂಭವು ಗುಡಾರದ
ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿತು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಕುರಿತು ಮೋಶೆ ರಚಿಸಬೇಕಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗೀತೆ
16 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ≪ನೀನು ಪಿತೃಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ

ಈ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಾನು ಅವರೊಡನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿ ದೇವದೊ್ರೕಹಿಗಳಾಗಿ ತಾವು ಹೋಗುವ
ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವರು. 17 ಆಗ ನಾನು
ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಲುಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ
ವಿಮುಖನಾಗಿರುವೆನು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಸಂಹಾರಕೆ್ಕ
ಗುರಿಯಾಗುವರು; ಮತು್ತ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳೂ ಹಾಗು ವಿಪತು್ತಗಳೂ
ಅವರಿಗೆ ಒದಗುವವು. ಆಗ ಅವರು, ≪ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದುದರಿಂದಲೇ ಈ ವಿಪತು್ತಗಳೆಲಾ್ಲ ನಮಗೆ
ಸಂಭವಿಸಿತ್ತಲ್ಲ≫ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು. 18 ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬಹಳ ದುಷಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ನಾನು ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ
ವಿಮುಖನಾಗಿರುವೆನು.

19 ≪ಆದಕಾರಣ ನೀನು ಈ ಪದ್ಯವನು್ನ ಬರೆದುಕೊಂಡು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಪದ್ಯವು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಇದನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಬಾಯಿಪಾಠಮಾಡಿಸು. 20 ನಾನು ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಇವರು ಸೇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಇವರು ಈಗಲೂ
ಮಾಡುವ ದುರಾಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ನಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ನಾನು ಇವರ
ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದಂತೆ ಹಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಇವರನು್ನ ಸೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಚೆನಾ್ನಗಿ ಊಟಮಾಡಿ
ಕೊಬಿ್ಬದವರಾದಾಗ ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಸೇವಿಸಿ
ನನ್ನನು್ನ ತಾತಾ್ಸರಮಾಡಿ ನನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮೀರುವರು. 21

ಅನಂತರ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳೂ ಮತು್ತ ವಿಪತು್ತಗಳೂ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ
ಈ ಪದ್ಯವು ಇವರ ಸಂತತಿಯವರ ಬಾಯಲಿ್ಲ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಅವರ
ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿಕೊಡುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22 ಆದಕಾರಣ
ಮೋಶೆ ಆ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ಈ ಪದ್ಯವನು್ನ ಬರೆದು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಕಲಿಸಿದನು.

23 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ,
≪ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀನೇ
ಅವರನು್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು; ಆದುದರಿಂದ ಶೂರನಾಗಿ ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು;
ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವೆನು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಜನರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದು್ದ
24 ಮೋಶೆ ಈ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಗ್ರಂಥರೂಪವಾಗಿ ಬರೆದು

ಪೂರೈಸಿದಾಗ, 25 ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಹೊರುವ ಲೇವಿಯರಿಗೆ, 26 ≪ನೀವು ಈ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಡಿರಿ. ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ,
ಅಲಿ್ಲ ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಕೊಡುವುದಾಗಿರಲಿ. 27

ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹಟಮಾರಿಗಳು, ಆಜ್ಞೆಗೆ ಒಳಗಾಗದವರೆಂಬುದು
ನನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ನಾನು ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದಿರುವಾಗಲೇ ನೀವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದಿ್ದೕರಿ; ನಾನು ಹೋದ
ತರುವಾಯ ನೀವು ಪುನಃ ಬೀಳುವುದು ಮತ್ತಷು್ಟ ನಿಶ್ಚಯ. 28

ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳ ಹಿರಿಯರನೂ್ನ, ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕೂಡಿಸಿರಿ; ನಾನು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಭೂಮಿ ಮತು್ತ ಆಕಾಶಗಳನು್ನ
ಕರೆಯುವೆನು. 29 ನಾನು ಹೋದ ಮೇಲೆ ನೀವು ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾಗಿ
ನಾನು ಬೋಧಿಸಿದ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ತಪಿ್ಪಹೋಗುವಿರೆಂದೂ ತಿಳಿದಿದೆ,
ಅನಂತರದಲಿ್ಲ ನೀವು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಡಿಸಿ
ದುರಾಚಾರಿಗಳಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಆಪತು್ತಗಳು ಉಂಟಾಗುವವೆಂದೂ ನಾನು ಬಲೆ್ಲ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಮೋಶೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತು್ತ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹ
30 ಆಗ ಮೋಶೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರಿಗೆ

ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಈ ಪದ್ಯದ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹೇಳಿದನು.
ಆಕಾಶಮಂಡಲವೇ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
ಭೂಮಂಡಲವೇ, ನಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳು.
2 ನನ್ನ ಉಪದೇಶವು ಹಸಿಹುಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ

ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯ ತುಂತುರುಗಳಂತೆ ತಣ್ಣಗಿರುವುದು;
ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯು ಮಂಜಿನಂತೆಯೂ ಮತು್ತ ಕಾಯಿಪಲ್ಯಗಳ

ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಹದಮಳೆಯಂತೆಯೂ ಹಿತವಾಗಿರುವುದು.
3 ನಾನು ಯೆಹೋವನ ನಾಮಮಹತ್ವವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವೆನು; ನಮ್ಮ

ದೇವರನು್ನ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವನೆಂದು ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.
4 ನಮಗೆ ಶರಣನಾದ ದೇವರು ಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಯಾವ

ಕುಂದೂ ಇಲ್ಲ; ಆತನು ನಡೆಸುವುದೆಲಾ್ಲ ನಾ್ಯಯ;
ಆತನು ನಿವರ್ಂಚಕನಾದ ನಂಬಿಗಸ್ತ ದೇವರು, ನೀತಿಯುಳ್ಳವನೂ

ಮತು್ತ ಯಥಾಥರ್ನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
5 ಆದರೆ ಅವರು ದೊ್ರೕಹಿಗಳೇ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ; ಇದು ಅವರ

ದೋಷವು; ಅವರು ವಕ್ರಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳ ಮೂಖರ್ಜಾತಿಯವರು.
6 ದುರಾಚಾರಿಗಳಿರಾ, ಅವಿವೇಕಿಗಳಿರಾ, ಯೆಹೋವನ

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವತಿರ್ಸಬಹುದೇ?
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ತಂದೆಯಲ್ಲವೇ; ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಜನಾಂಗವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದನಲ್ಲವೇ.
7 ಪೂವರ್ಕಾಲವನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ; ನಿಮ್ಮ ಪೂವರ್ಜರ

ಚರಿತೆ್ರಯನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗಳನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಅವರು ತಿಳಿಸುವರು;

ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ವಿವರಿಸುವರು.
8 ಹೇಗೆಂದರೆ, ≪ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೇವರು ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಬೇರೆ

ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಅವರವರಿಗೆ ಸ್ವದೇಶಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಟಾ್ಟಗ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಂಖೆ್ಯಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯಾ ಜನಾಂಗಕೆ್ಕ ಒಂದೊಂದು

ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಗೊತು್ತ ಮಾಡಿದನು.
9 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಮಾತ್ರ ಯೆಹೋವನ ಸ್ವಂತ ಜನರಾದರು.

ಯಾಕೋಬನ ವಂಶಸ್ಥರು ಆತನಿಗೆ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾದರು.
10 ಆತನು ಶೂನ್ಯವೂ ಮತು್ತ ಭಯಂಕರವೂ ಆಗಿರುವ
ಮರಳುಗಾಡಿನಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಕಂಡು ಗುರಾಣಿಯಂತೆ

ಆವರಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಪರಾಂಬರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಕಣು್ಣಗುಡೆ್ದಯಂತೆ

ಕಾಪಾಡಿದನು.
11 ಹದು್ದ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ಗೂಡಿನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ,
ಅವುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹಾರಾಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ

ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಚಾಚಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ
ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದನು.

12 ಯಾವ ಅನ್ಯದೇವರೂ ಇಲ್ಲ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ಅವರನು್ನ
ನಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು.

13 ಆತನು ಅವರನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ
ಹತಿ್ತಸಿ
ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸಾಯವೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿ,
ಬಂಡೆಯಿಂದ ಜೇನೂ ಮತು್ತ ಗಿರಿಯಿಂದ ಎಣೆ್ಣಯೂ

ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು.
14 ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಆಕಳಿನ ಮೊಸರು, ಆಡು ಕುರಿಗಳ ಹಾಲು,

ಕೊಬಿ್ಬದ ಕುರಿ ಟಗರುಗಳ ಮಾಂಸವು,
ಬಾಷಾನ್ ಸೀಮೆಯ ಉತ್ತಮಪಶುಗಳು, ಹೋತಗಳು, ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ

ಗೋದಿ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಪಾನಕಾ್ಕಗಿ ದಾ್ರಕ್ಷೇಯರಸವನೂ್ನ
ಕೊಟ್ಟದೂ್ದ;
ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.≫
15 ಆದರೆ ಯೆಶುರೂನು ಚೆನಾ್ನಗಿ ತಿಂದು, ಕೊಬಿ್ಬ,
ತನ್ನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ದೇವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವನು್ನ

ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದನು.
16 ಅವರು ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಆತನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದರು;
ನಿಷಿದಾ್ಧಚಾರಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಸಿಟೆ್ಟೕರಿಸಿದರು.
17 ದೇವರೇ ಅಲ್ಲದ ಕ್ಷುದ್ರದೇವತೆಗಳಿಗೂ, ಪಿತೃಗಳು ಭಜಿಸದೆ ಇದ್ದ
ಮತು್ತ ತಮಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದೆ ಇರುವ
ನೂತನದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಬಲಿಯನ್ನಪಿರ್ಸಿದರು.
18 ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದ ತಂದೆಯಂತಿರುವ

ಶರಣನನು್ನ ನೀವು ಸ್ಮರಿಸಲಿಲ್ಲ;
ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯಂತಿರುವ ದೇವರನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರಿ.
19 ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ಬೇಸರಗೊಂಡನು;
ತನ್ನ ಕುಮಾರ ಕುಮಾತೆರ್ಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ವ್ಯಥೆಪಟ್ಟನು.
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20 ಆತನು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡನು,
≪ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾ್ರಪ್ತವಾಗುವ

ಗತಿಯನು್ನ ನೋಡುವೆನು.
ಅವರು ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದೂ ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ, ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದ

ಮಕ್ಕಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.
21 ಅವರು ದೇವರಲ್ಲದವುಗಳ ಮೂಲಕ ನನ್ನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ

ನಾನು ಜನಾಂಗವಲ್ಲದವರ ಮೂಲಕ ಅವರಲಿ್ಲ
ಕೋಪಹುಟಿ್ಟಸುವೆನು.
ಅವರು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮೂಲಕ ನನ್ನನು್ನ

ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸಿದ್ದರಿಂದ
ನಾನು ಸದಾಚಾರವಿಲ್ಲದ ಜನರ ಮೂಲಕ ಅವರನು್ನ

ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸುವೆನು.
22 ನನ್ನ ಕೋಪಾಗಿ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತದೆ; ಅದು ಪಾತಾಳದ ವರೆಗೂ

ವಾ್ಯಪಿಸಿ
ಬೆಳೆಯ ಸಹಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಬುಡಸಹಿತವಾಗಿ

ಬೆಟ್ಟಗಳನೂ್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು.
23 ಅವರಿಗೆ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದಾಗಿ ವಿಪತು್ತಗಳನು್ನ

ಬರಮಾಡುವೆನು;
ನನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಬಾಣಗಳನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವೆನು.
24 ಅವರು ಬರದಿಂದ ಕ್ಷೀಣವಾಗುವರು, ತಾಪದಿಂದಲೂ

ಅಂಟುರೋಗದಿಂದಲೂ ಸಾಯುವರು;
ಅದಲ್ಲದೆ ನಾನು ದುಷ್ಟ ಮೃಗಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ವಿಷಸಪರ್ಗಳನೂ್ನ

ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡುವೆನು.
25 ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಕತಿ್ತಯೂ, ಒಳಗೆ ಭಯವೂ ಇರುವುದು.
ಯೌವನಸ್ಥರು, ಕನೆ್ಯಯರು, ಮೊಲೆಕೂಸುಗಳು, ನರೇತಲೆಯವರು
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು.
26 ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದನು,
ಅವರು ಮನುಷ್ಯರ ಜ್ಞಾಪಕದಲೂ್ಲ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದನು.
27 ಆದರೆ ಅವರ ವಿರುಧಿಗಳ ಹಮಿ್ಮನಿಂದ ತಪಾ್ಪದ ಭಾವನೆ

ಮಾಡಿಕೊಂಡು,
≪ಇದು ನಮ್ಮ ಭುಜಬಲದಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಯೆಹೋವನಿಂದ

ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು≫ ಎಂದು ನಾನು ಹಿಂದೆಗೆದೆನು≫
ಎಂಬುದೇ.

28 ಅವರು ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರು; ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ
ವಿವೇಕವಿಲ್ಲ.

29 ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಗ್ರಹಿಸುತಿ್ತದ್ದರು;
ತಮಗೆ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ದುರವಸೆ್ಥ ಪಾ್ರಪ್ತವಾಗುವುದೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು!

30 ಅವರ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ
ಶತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡದಿದ್ದರೆ
ಒಬ್ಬನಿಂದ ಸಾವಿರ ಜನರು ಹೇಗೆ ಸೋತುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು?
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಕೈಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಹತು್ತ

ಸಾವಿರ ಜನರು ಹೇಗೆ ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು?
31 ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ ಅವರ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ದಂತಲಾ್ಲ, ನಮ್ಮ

ಅಶ್ರಯದಾತನಿಗೆ ಯಾರು ಸಮಾನರಲ್ಲವೆಂದು ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳೇ
ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.

32 ಅವರು ಸೊದೋಮ್ಯರೆಂಬ ದಾ್ರಕ್ಷೇಲತೆಯ ಒಂದು
ಬಳಿ್ಳಯಂತಿದಾ್ದರೆ;
ಮತು್ತ ಅದು ಗೊಮೋರ ಪಟ್ಟಣದ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ

ಜಾತಿ.
ಅದರ ದಾ್ರಕ್ಷೇಹಣು್ಣ ವಿಷದ ದಾ್ರಕ್ಷೇಹಣು್ಣ;
ಅದರ ಗೊಂಚಲು ಕಹಿ.
33 ಅದರ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು ಸಪರ್ದಂತೆಯೂ ಮತು್ತ ಕೂ್ರರ

ವಿಷಸಪರ್ದಂತೆ ಮರಣಕರವಾದದು್ದ.
34 ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾನು ಮುದೆ್ರಹಾಕಿ ನನ್ನ

ಉಗಾ್ರಣದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಅಲ್ಲವೇ?
35 ಪ್ರತೀಕಾರಮಾಡಿ ಮುಯಿ್ಯಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವುದು ನನ್ನ

ಕೆಲಸ;
ಅವರು ಜಾರಿ ಬೀಳುವ ಸಮಯ ಬರುವುದು. ಅವರಿಗೆ

ಆಪತಾ್ಕಲವು ಸಮೀಪಿಸಿತು;
ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ದುಗರ್ತಿ ಬೇಗ ಬರುವುದು.
36 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.
ಪರತಂತ್ರರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ

ನಿರಾಶಿ್ರತರಾಗಿ
ನಿಶೆ್ಶೕಷರಾದುದ್ದನು್ನ ಆತನು ತಿಳಿದು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ಕನಿಕರ ಪಡುವನು.
37 ಯೆಹೋವನು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೇಳುವುದು ಏನೆಂದರೆ,

≪ಅವರು ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದ ದೇವರುಗಳು ಎಲಿ್ಲ ಹೋದರು?
ಅವರು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ನು ಎಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ?
38 ಅವರ ನೈವೇದ್ಯಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ತಿಂದು ಮತು್ತ ಅವರು
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಕುಡಿದ ದೇವತೆಗಳು ಎಲಿ್ಲ?
ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕೆ್ಕ ಬರಲಿ; ಅವರೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಾಯಲಿ.
39 ನಾನೇ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರಾಗಿರಲಾಗಿ
ನನ್ನ ಹೊರತು ಯಾವ ದೇವರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಈಗಲಾದರೂ

ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಬದುಕಿಸುವವನೂ ಹಾಗೂ ಕೊಲು್ಲವವನೂ ನಾನೇ;

ಗಾಯಪಡಿಸುವವನೂ ಮತು್ತ ವಾಸಿಮಾಡುವವನೂ ನಾನೇ;
ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಲು ಶಕ್ತನು ಯಾವನೂ ಇಲ್ಲ.
40 ನಾನು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕೈಯೆತಿ್ತ ನಾನು ಸದಾಕಾಲ
ಜೀವಿಸುವವನೆಂಬುದು ಎಷು್ಟ ನಿಶ್ಚಯ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ

ಪ್ರಮಾಣಮಾಡುವೆನು,
41 ≪ಥಳಥಳಿಸುವ ನನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ನಾನು ಹದಮಾಡಿ,
ನಾನು ಕೈ ಚಾಚಿ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮುನು್ನಗಿ್ಗ ನನ್ನ

ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು,
ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಂಡನೆ ಮಾಡುವೆನು;
42 ನನ್ನ ಬಾಣಗಳು ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿದು ಮತ್ತವಾಗುವವು;
ನನ್ನ ಕತಿ್ತಯು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರ ಮತು್ತ ಸೆರೆಹಿಡಿದವರ

ರಕ್ತಮಾಂಸಗಳನು್ನ ಭಕ್ಷಿಸಿ
ಶತು್ರಗಳಲಿ್ಲರುವ ವೀರರ ತಲೆಗಳನು್ನ ಚೆಂಡಾಡುವುದು≫

ಎಂಬುದೇ.
43 ಜನಾಂಗಳಿರಾ, ದೇವರ ಜನರನು್ನ ಹೊಗಳಿರಿ.
ತನ್ನ ಸೇವಕರ ರಕ್ತವನು್ನ ಚೆಲಿ್ಲದ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಯೆಹೋವನು

ಪ್ರತಿದಂಡನೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ; ಅವರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುತಾ್ತನೆ;
ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಮತು್ತ ದೇಶಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವೂ ದೋಷ

ಪರಿಹಾರಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
44 ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನೂ ಈ

ಪದ್ಯದ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು.≫

ಮೋಶೆಯ ಕಡೇಯ ಬೋಧನೆ
45 ಮೋಶೆ ಈ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೇಳಿ

ಮುಗಿಸಿದನಂತರ, 46 ಅವರಿಗೆ, ≪ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಈ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಅನುಸಿರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರಿ. 47 ಇದು ನಿರಥರ್ಕವೆಂದು
ಭಾವಿಸಬಾರದು; ಇದರಿಂದ ನೀವು ಬಾಳುವಿರಿ; ನೀವು ಯೊದರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಬಹುಕಾಲ
ಇರುವಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಮೋಶೆಗೆ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆ
48 ಆದೇ ದಿನ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, 49 ≪ನೀನು ಈ

ಅಬಾರೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ಮೋವಾಬ್ಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಎದುರಾಗಿರುವ ನೆಬೋ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ,
ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಸ್ವದೇಶವಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ ಕಾನಾನ್
ದೇಶವನು್ನ ನೋಡು. 50 ಅನಂತರ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಆರೋನನು
ಹೇಗೆ ಹೋರೆಬ್ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ದೇಹವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳಲಿ್ಲ
ಸೇರಿದನೋ ಹಾಗೆಯೇ ನೀನೂ ಈ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ದೇಹವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಪಿತೃಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಬೇಕು. 51 ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಚಿನ್ ಅರಣ್ಯದ ಕಾದೇಶಿನ
ಮೆರೀಬಾದಲಿ್ಲ ನೀರು ಹೊರಟ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದಾ್ದಗ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಗೌರವವನು್ನ
ಕಾಪಾಡದೆಹೋದುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು. 52 ನಾನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ ನೀನು ದೂರದಿಂದ
ನೋಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅದರಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಕೂಡದು≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

ಮೋಶೆಯ ಆಶೀವರ್ಚನಗಳು

ದೇವಪುರುಷನಾದ ಮೋಶೆ ದೇಹವನು್ನ ಬಿಡುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಮುಂಚೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ
ಆಶೀವಾರ್ದವು:

2 ≪ಯೆಹೋವನು ಸೀನಾಯಿಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದು ಸೇಯೀರ್
ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯೊಳಗಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿ ಪಾರಾನ್ ಪವರ್ತದಿಂದ
ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪರಿಶುದ್ಧದೂತರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ
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ದಯಮಾಡಿದನು; ಆತನ ಬಲಪಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನಸದೃಶವಾದ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿತು್ತ.

3 ≪ಆತನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ. ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರು ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲಿ್ಲಯೇ ಇದಾ್ದರೆ; ನಿನ್ನ
ಚರಣಸನಿ್ನಧಾನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವರು; ನೀನು ಹೇಳುವ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿದರು. 4 ಮೋಶೆಯಾದ, ನಾನು ಯಾಕೋಬನ
ಸಂತತಿಯವರಾದ ನಿಮಗೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 5 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಕುಲಗಳು ಅವರ ಅಧಿಪತಿಗಳೊಡನೆ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದಾಗ ಯೆಹೋವನು ತಾನೇ ಯೆಶುರೂನಿನಲಿ್ಲ
ಅರಸನಾದನು.

6 ≪ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ≪ರೂಬೇನ್ ಕುಲವು
ನಾಶವಾಗದೆ ಉಳಿಯಲಿ; ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ
ಜನರುಳ್ಳದಾ್ದಗಿರುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ≪ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ≪ಯೆಹೋವನೇ,
ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರ ಮೊರೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಅವರ
ಬಂಧುಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿಸು. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರಲಾ್ಲ;
ಅವರ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಲೇವಿಕುಲದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ≪ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ
ನಿಣರ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸುವ ಊರೀಮ್ ಮತು್ತ ತುಮಿ್ಮೕಮ್ ಎಂಬ
ವಸು್ತಗಳು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಾದ ಇವರ ವಶದಲಿ್ಲ ಉಂಟಷೆ್ಟ. ನೀನು
ಮಸ್ಸದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಿಯಲಾ್ಲ; ಮೆರೀಬದಲಿ್ಲ ನೀರು
ಹೊರಟ ಸ್ಥಳದ ಹತಿ್ತರ ಅವರೊಡನೆ ವಿವಾದಮಾಡಿದಿ. 9 ಅವರು
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಾ್ತ ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ
ಕೈಕೊಳು್ಳವವರಾಗಿ ತಾಯಿತಂದೆಗಳನು್ನ ≪ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ,
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರನು್ನ ಅರಿಯವೆಂದೂ ಮತು್ತ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಗುರುತಿಲ್ಲವೆಂದೂ≫ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರಲಾ್ಲ. 10 ಅವರು ಯಾಕೋಬ್
ವಂಶದವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ನಿಣರ್ಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುವರು; ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಕಲಿಸುವರು. ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಧೂಪಹಾಕುವರು; ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವರು. 11 ಯೆಹೋವನೇ,
ಅವರ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ವೃದಿ್ಧಪಡಿಸು; ಅವರ ಸೇವೆಯು ನಿನಗೆ
ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿರಲಿ; ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುವವರ ನಡುವನು್ನ
ಮುರಿದು ಅವರ ವೈರಿಗಳು ಪುನಃ ಎದು್ದ ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ≪ಯೆಹೋವನು
ಇವರ ಬೆಟ್ಟಗಳ ತಪ್ಪಲುಗಳಲೆ್ಲೕ ವಾಸಿಸುತಾ್ತ ಇವರನು್ನ
ಯಾವಾಗಲೂ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆತನ ಪಿ್ರಯರಾದ
ಇವರು ನಿಭರ್ಯವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಯೋಸೇಫ್ ಕುಲಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ≪ಅವರ ಸೀಮೆಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಆಶೀವಾರ್ದವಾಗಲಿ. ಮೇಲಣ
ಆಕಾಶದಿಂದುಂಟಾಗುವ ಮಂಜು, ಕೆಳಗಣ ಸಾಗರದ ಸೆಲೆ, 14

ವರುಷ ವರುಷಕೂ್ಕ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಆಗುವ ಬೆಳೆ, 15

ಅನಾದಿಯಾದ ಪವರ್ತಗಳ ಉತ್ಪನ್ನ, ಶಾಶ್ವತವಾದ
ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದುಂಟಾಗುವ ಮೇಲು, 16 ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿ
ಬೆಳೆಯುವ ಫಲ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದದೂ್ದ ಮತು್ತ
(ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲನ) ಪೊದೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದಾತನ ದಯೆಯೂ
ಯೋಸೇಫ್ ವಂಶದವರ ಪಾಲಿಗೆ ಬರಲಿ; ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ
ಪ್ರಭುವಾಗಿರುವ ಮತು್ತ ಕುಲದವರ ಶಿರಸಾ್ಸಗಿರುವ ಇವನ ಮೇಲೆ
ಆಶೀವಾರ್ದ ಉಂಟಾಗಲಿ. 17 ಯೋಸೇಫನ ಜೆ್ಯೕಷ್ಠಸಂತತಿಯವರು
ಗೂಳಿಯೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ ಗಾಂಭೀಯರ್ವುಳ್ಳವರು. ಅವರ
ಕೊಂಬುಗಳು ಕಾಡುಕೋಣದ ಕೊಂಬುಗಳಷು್ಟ (ಬಲವುಳ್ಳವು);
ಅವುಗಳಿಂದ ಭೂಮಂಡಲದ ಜನಾಂಗಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಇರಿದು
ಓಡಿಸುವರು. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದ ಕೊಟಾ್ಯಂತರ ಜನರೂ
ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿಯೂ ಇಂಥವರೇ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

18 ಜೆಬುಲೂನ್ಯರ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ಸಕಾಯರ್ರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ,
≪ಜೆಬುಲೂನ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ್ರ;
ಇಸಾ್ಸಕಾಯರ್ರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಳೆಯಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದವಾಗಿರಿ್ರ. 19

ಅವರು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಮರಳಿನಲಿ್ಲ,
ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಪಡೆಯುವರು.
ಅನ್ಯಜನಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಅಲಿ್ಲ
ನಾ್ಯಯವಾದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಗಾದ್ ಕುಲದವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ≪ಗಾದ್ಯರ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ವಿಸಾ್ತರಮಾಡಿದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ. ಅವರು ಸಿಂಹದಂತೆ
ಹೊಂಚಿಕೊಂಡು (ಶತು್ರಗಳ) ಭುಜವನೂ್ನ ಅಥವಾ ಶಿರಸ್ಸನೂ್ನ
ಮುರಿಯುತಾ್ತರೆ. 21 ಅವರು ದೇಶದ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗವನು್ನ
ತಮಗೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು; ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರಧಾನನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು ದೊರಕಿತು. ಅವರು ಜನಾಧಿಪತಿಗಳ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದು

ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಆತನ
ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ದಾನ್ ಕುಲದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ≪ದಾನ್ ಕುಲವು ಬಾಷಾನ್
ಸೀಮೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹಾರಿಬರುವ ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹದಂತಿದೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ನಫಾ್ತಲಿಕುಲದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ≪ನಫಾ್ತಲಿಕುಲವೇ, ನೀನು
ಯೆಹೋವನ ದಯೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ಸಂತೃಪ್ತನಾದೆ; ಆತನ
ಆಶೀವಾರ್ದದಿಂದ ನಿನಗೆ ಸಮೃದಿ್ಧಯುಂಟು. (ಕಿನೆ್ನರೆತ್)
ಸಮುದ್ರವೂ ದಕ್ಷಿಣಪ್ರದೇಶವೂ ನಿನಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಲಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

24 ಅಶೇರ್ ಕುಲದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ≪ಪುತ್ರಶೆ್ರೕಷ್ಠರಾದ
ಆಶೇಯರ್ರು ಭಾಗ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಲಿ; ಅವರು ಸಹೋದರರ
ದಯೆಯನು್ನ ಪಡೆಯಲಿ; ಅವರು ಎಣೆ್ಣಯಲೆ್ಲೕ ಕಾಲನು್ನ ಅದ್ದಲಿ. 25

ನಿಮ್ಮ ಕೋಟೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಕಬಿ್ಬಣದ ಮತು್ತ ತಾಮ್ರದ
ಅಗುಳಿಗಳು ಇರಲಿ; ನೀವು ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಬಲವಿರಲಿ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 ಯೆಶುರೂನೇ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ;
ಆತನು ಆಕಾಶವನೆ್ನೕರಿ ಮೇಘಾರೂಢನಾಗಿ
ಮಹಾಗಾಂಭೀಯರ್ದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕೆ್ಕ ಬರುವನು. 27

ಆದಿಯಿಂದಲೂ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ನಿವಾಸಸಾ್ಥನವಾಗಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ;
ಸದಾ ದೇವರ ಹಸ್ತವೇ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ. ಆತನು ≪ನಿಮೆ್ಮದುರಿನಿಂದ
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು; 28 ಆದಕಾರಣ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಆಕಾಶದಿಂದ
ಮಂಜು ಸುರಿದು, ಧಾನ್ಯವೂ ಮತು್ತ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವೂ
ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿರುವ ದೇಶದಲೆ್ಲೕ ಸೇರಿ ನಿಭರ್ಯವಾಗಿ
ವಾಸಿಸುವವರಾದರು, ಯಾಕೋಬನ ವಂಶದವರು ಸುರಕ್ಷಿತರಾದರು.

29 ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ, ನೀವು ಎಷೊ್ಟೕ ಧನ್ಯರು; ನಿಮ್ಮಷು್ಟ
ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಯಾರಿದಾ್ದರೆ? ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ
ಜಯವನು್ನ ಹೊಂದಿದವರು. ಆತನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಾಯುವ
ಗುರಾಣಿಯು, ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವನು್ನ ಕಾಪಾಡುವ ಕತಿ್ತಯೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆದದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮುದುರಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ;
ನೀವೋ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಎತ್ತರವಾದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ
ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತೕರಿ≫ ಎಂಬುದೇ.

ಮೋಶೆಯ ಮರಣ

ಮೋಶೆಯು ಮೋವಾಬ್ಯರ ಮೈದಾನದಿಂದ ಯೆರಿಕೋ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಎದುರಾಗಿರುವ ನೆಬೋ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಪಿಸಾ್ಗ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದ ಶಿಖರವನು್ನ ಹತಿ್ತದನು. ಆಗ

ಯೆಹೋವನು ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅಂದರೆ ದಾನ್ ಪಟ್ಟಣದ
ವರೆಗೂ ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಸೀಮೆ, 2 ನಫಾ್ತಲಿ ಪ್ರದೇಶ, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳವರ ಸೀಮೆ, ಪಶಿ್ಚಮಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ
ಯೆಹೂದ ಸೀಮೆ, 3 ದಕ್ಷಿಣಪ್ರದೇಶ, ಚೋಗರೂರಿನ ತನಕ
ಯೆರಿಕೋ ಎಂಬ ಖಜೂರ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಮೈದಾನ
ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, 4 ≪ನಾನು ಅಬ್ರಹಾಮ್, ಇಸಾಕ್
ಮತು್ತ ಯಾಕೋಬರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿ ಅವರ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ
ಕೊಡುವೆನೆಂದು ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದ ದೇಶವು ಇದೇ; ನಿನಗೆ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನದಿ ದಾಟಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗಕೂಡದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಯೆಹೋವನ ಮಾತಿನಂತೆ ಆತನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆ ಅಲೆ್ಲೕ
ಮೋವಾಬ್ಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. 6 ಮೋವಾಬ್ಯರ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೇತ್-ಪೆಗೋರದ ಎದುರಾಗಿರುವ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ
(ಯೆಹೋವನು) ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದನು; ಅವನ
ಸಮಾಧಿ ಎಲಿ್ಲದೆಯೋ ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು. 7

ಮೋಶೆ ಸಾಯುವಾಗ ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ವರುಷದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ
ಕಣು್ಣ ಮೊಬಾ್ಬಗಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಜೀವಕಳೆ ಕುಂದಿಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. 8

ಮೋವಾಬ್ಯರ ಮೈದಾನದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಮೋಶೆಗೋಸ್ಕರ
ಮೂವತು್ತ ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ದುಃಖಿಸಿದರು. ಅಲಿ್ಲಗೆ ಮೋಶೆಯ
ಪ್ರಲಾಪದ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದವು.

9 ಮೋಶೆಯು ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನ ಮೇಲೆ
ಕೈಯಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಜ್ಞಾನವರಸಂಪನ್ನನಾದನು. ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಯೆಹೋಶುವನ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದರು.

10 ಮೋಶೆಗೆ ಸಮಾನನಾದ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಮತೆ್ತ ಹುಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 11 ಆತನು
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಫರೋಹನ ಮುಂದೆಯೂ, ಅವನ
ಪ್ರಜಾಪರಿವಾರದವರ ಮುಂದೆಯೂ ವಿಧವಿಧವಾದ
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
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ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 12 ಅವನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಭುಜಪರಾಕ್ರಮವನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನಡೆಸಿದನು.
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ಯೆಹೋಶುವನು

ಕಾನಾನ್ ದೇಶವು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ವಶವಾದದು್ದ (1-12)

ಹೊಳೆದಾಟುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅಪ್ಪಣೆ

ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ
ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಸೇವಕನಾದ ನೂನನ
ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ 2 ≪ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ

ಮೋಶೆ ಸತ್ತನು; ನೀನು ಈಗ ಹೊರಟು ಸಮಸ್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯನು್ನ ದಾಟಿ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ಕೊಡುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗು. 3 ನಾನು ಮೋಶೆಗೆ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದಂತೆ ನೀವು ಕಾಲಿಡುವ ಸ್ಥಳಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
4 ಅರಣ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಲೆಬನೋನ್ ಪವರ್ತದಿಂದ
ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ಮಹಾನದಿಯ ವರೆಗಿರುವ
ಹಿತಿ್ತಯರ ದೇಶವೆಲಾ್ಲ ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು; ನಿಮ್ಮ ಸೀಮೆಯು
ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನ ಮಹಾಸಾಗರದ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. 5 ನಿನ್ನ
ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲನು; ನಾನು
ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವೂ ಇರುವೆನು. 6

ನಿನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತನಾಗಿರು,
ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಈ ಜನರ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ
ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ ಇವರಿಗಾಗಿ ನೀನೇ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. 7 ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯು
ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆಯುವುದರಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತನಾಗಿರು, ಪೂಣರ್ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು.
ಅದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎಡಕಾ್ಕಗಲಿ ಬಲಕಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗಬೇಡ, ಆಗ ನೀನು
ಸಫಲನಾಗುವಿ. 8 ಈ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ
ಬಾಯಲಿ್ಲರಲಿ; ಹಗಲಿರುಳು ಅದನು್ನ ಧಾ್ಯನಿಸುತಾ್ತ ಅದರಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಕಾಯರ್ವೆಲ್ಲವೂ,
ನೀನು ಹೋಗುವ ಮಾಗರ್ಗಳು ಸಫಲವಾಗುವುದು. ನೀನು ಚುರುಕು
ಬುದಿ್ಧಯ ವ್ಯಕಿ್ತಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದುವಿ. 9 ನಾನು ನಿನಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತನಾಗಿರು, ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು, ಅಂಜಬೇಡ,
ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ನೀನು ಹೋಗುವಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವನು ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 11 ≪ನೀವು
ಪಾಳೆಯದ ಎಲೆ್ಲಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ≪ನೀವು ಇನು್ನ
ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ
ಆಹಾರವನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ≫ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ≫ ಅಂದನು.

12 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋಶುವನು ರೂಬೇನ್ಯರಿಗೂ, ಗಾದ್ಯರಿಗೂ,
ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ ಜನರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ 13

≪ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ
ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟು್ಟ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ನೀಡಿದಾ್ದನೆ. 14 ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ
ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಮ ದನಕುರಿಗಳೂ ಮೋಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಯೊದರ್ನಿನ
ಆಚೆಯಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲೆ್ಲೕ ವಾಸವಾಗಿರಲಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಭಟರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿ
ಹೊರಟು, ಹೊಳೆದಾಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಬೇಕು. 15 ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರರು ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೂ ನಿಮ್ಮಂತೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿ
ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ, ಮೋಶೆಯು
ನಿಮಗೆ ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ
ದೇಶವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ≫
ಎಂದನು. 16 ಆಗ ಅವರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ
≪ನೀನು ನಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ; ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದರೂ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ. 17 ನಾವು ಮೋಶೆಯ ಎಲಾ್ಲ
ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೂ
ವಿಧೇಯರಾಗುವೆವು. ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ

ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವೂ ಇರಲಿ. 18 ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದನಾ್ನದರೂ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ನಡೆದರೆ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗತಕ್ಕವನು; ಆದುದರಿಂದ
ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತನಾಗಿರು, ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಗೂಢಚಾರರು ಯೆರಿಕೋವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದದು್ದ

ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಇಬ್ಬರು
ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ
ನೋಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಶಿಟಿ್ಟೕಮಿನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಅವರಿಗೆ ≪ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ಯೆರಿಕೋ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನೋಡಿರಿ≫ ಎಂದನು. ಆಗ ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ
ರಾಹಾಬಳೆಂಬ ವೇಶೆ್ಯಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 2 ಜನರು
ಯೆರಿಕೋವಿನ ಅರಸನಿಗೆ ≪ಇಗೋ, ಈ ರಾತಿ್ರ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಕಡೆಯವರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ಹೊಂಚುಹಾಕುವುದಕೆ್ಕ
ಬಂದಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 3 ಆಗ ಯೆರಿಕೋವಿನ ಅರಸನು
ರಾಹಾಬಳಿಗೆ ≪ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಆ
ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ತಂದೊಪಿ್ಪಸು; ಅವರು ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ
ನೋಡಿ ಹೊಂಚುಹಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ಆದರೆ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಆ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟು್ಟ
ಕೇಳಲು ಬಂದವರಿಗೆ, ≪ಆ ಮನುಷ್ಯರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದು್ದ ನಿಜ;
ಅವರು ಎಲಿ್ಲಯವರೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 5

ಊರಬಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚು್ಚವ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಕತ್ತಲಲೆ್ಲೕ
ಹೊರಟುಹೋದರು. ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೆಂಬುದು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಬೇಗನೆ
ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟರಿ; ನಿಮಗೆ ಸಿಕಾ್ಕರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 6

ಆದರೆ ಅವಳು ಆ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತಸಿ, ಅಲಿ್ಲ
ಸಾಲಾಗಿ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸೆಣಬಿನ ಹೊರೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟದ್ದಳು. 7

ಅರಸನ ಆಳುಗಳು ಯೊದರ್ನಿನ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿ
ಹೊಳೆದಾಟುವ ಸ್ಥಳದವರೆಗೂ ಹುಡುಕಿದರು. ಅವರನು್ನ
ಹಿಂದಟು್ಟವವರು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದರು.

8 ಆ ಗೂಢಚಾರರು ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವ ಮೊದಲೇ ಆಕೆಯು
ಮಾಳಿಗೆ ಹತಿ್ತ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ 9

≪ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆಂದು ನಾನು
ಬಲೆ್ಲನು. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಮಹಾಭಯವುಂಟಾಗಿದೆ;
ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕಂಗೆಟು್ಟಹೋಗಿದಾ್ದರೆ. 10 ನೀವು
ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಮುಂದೆ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರವನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿಬಿಟಿ್ಟದ್ದನೂ್ನ, ನೀವು
ಯೊದರ್ನಿನ ಆಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸೀಹೋನ್ ಮತು್ತ ಓಗ್ ಎಂಬ
ಅಮೋರಿಯರ ಅರಸರಿಬ್ಬರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಕೇಳಿ 11 ನಮ್ಮ
ಎದೆ ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎದುರಿಸುವ ಧೈಯರ್ವು
ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರು. 12

ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ನೀವು ನನಗೆ ನಂಬತಕ್ಕ ಒಂದು ಗುರುತನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಿದಂತೆ ನೀವೂ ಸಹ ನನ್ನ
ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನ
ಮೇಲೆ ವಾಗಾ್ದನ ನೀಡಬೇಕು. 13 ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನೂ್ನ
ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನೂ್ನ ಅವರಿಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನು್ನ
ನಾಶಮಾಡದೆ ಉಳಿಸುವುದಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ≫
ಎಂದಳು. 14 ಆಗ ಆ ಗೂಢಚಾರರು ≪ನೀವು ನಮ್ಮ
ವಿಷಯವನು್ನ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಣಕೆ್ಕ
ಹೊಣೆಯಾಗಿರುತೆ್ತೕವೆ; ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಮಗೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ದಯೆಯಿಂದಲೂ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವೆವು≫
ಅಂದರು. 15 ಅವಳ ಮನೆಯು ಊರಗೋಡೆಯ
ಮೇಲಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಹಗ್ಗದ ಮೂಲಕ ಕಿಟಿಕಿಯಿಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ
ಇಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ 16 ≪ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವವರಿಗೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಕದಂತೆ
ಆ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದು್ದ,
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ತರುವಾಯ ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು
ಹೋಗಿರಿ≫ ಎಂದಳು. 17 ಆಗ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಆಕೆಗೆ ≪ನಾವು
ಹೇಳುವ ಮಾತಿನಂತೆ ನೀನು ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ನೀನು ನಮಿ್ಮಂದ
ಮಾಡಿಸಿದ ವಾಗಾ್ದನಕೆ್ಕ ನಾವು ಹೊಣೆಗಾರರಲ್ಲ; 18 ನಾವು ಈ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಇಳಿಸಿದ ಕಿಟಿಕಿಗೆ ಈ
ಕೆಂಪು ದಾರವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನೂ್ನ
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರನೂ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಬಂಧುಬಳಗದವರನೂ್ನ ನಿನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 19 ಅವರಲಿ್ಲ ಯಾರಾದರೂ
ಮನೆಬಿಟು್ಟ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರ ಮರಣಕೆ್ಕ ಅವರೇ ಕಾರಣರು;
ಅದಕೆ್ಕ ನಾವು ಹೊಣೆಗಾರರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನೊ್ನಡನೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರ
ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೈ ಮಾಡಿದಾ್ದದರೆ ಆ ರಕಾ್ತಪರಾಧವು ನಮ್ಮ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು. 20 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ನಮ್ಮ
ವಿಷಯವನು್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೆ ನಮಿ್ಮಂದ ಮಾಡಿಸಿದ ವಾಗಾ್ದನಕೆ್ಕ
ನಾವು ಹೊಣೆಗಾರರಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 21 ಅದಕೆ್ಕ ಅವಳು
≪ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಳು; ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಕೆಂಪು
ದಾರವನು್ನ ಕಿಟಿಕಿಗೆ ಕಟಿ್ಟದಳು.

22 ಗೂಢಚಾರರು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಆ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಸೇರಿ
ಬೆನ್ನಟು್ಟವವರು ಹಿಂದಿರುಗುವ ತನಕ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಲೆ್ಲೕ
ತಂಗಿದ್ದರು. ಬೆನ್ನಟು್ಟವವರು ಅವರನು್ನ ದಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ ಹುಡುಕಿ
ಕಾಣದೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. 23 ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು,
ಹೊಳೆದಾಟಿ, ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ತಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದರು. 24 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು
≪ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಆ ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ; ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳೆಲಾ್ಲ ನಮ್ಮ
ನಿಮಿತ್ತ ನಡುಗುತಾ್ತ ಕಂಗೆಟು್ಟ ಹೋಗಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯನು್ನ ದಾಟಿದು್ದ

ಯೆಹೋಶುವನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲೆ್ಲೕ ಎದ್ದನು;
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಶಿಟಿ್ಟೕಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಯೊದರ್ನಿಗೆ ಬಂದು ಅದನು್ನ ದಾಟುವ ಮೊದಲು ಅಲೆ್ಲೕ

ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 2 ಮೂರು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಜನಾಧಿಪತಿಗಳು
ಪಾಳೆಯದ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ 3 ≪ಯಾಜಕರಾದ
ಲೇವಿಯರು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡ ಕೂಡಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅದನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ. 4 ಆದರೆ ನಿಮಗೂ
ಮಂಜೂಷಕೂ್ಕ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೊಳ
ಅಂತರವಿರಬೇಕು; ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಬಾರದು. ಹೀಗೆ ನೀವು
ಹೋಗಬೇಕಾದ ಮಾಗರ್ವು ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು; ಏಕೆಂದರೆ
ನೀವು ಆ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ≫ ಅಂದರು. 5 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋಶುವನು
ಜನರಿಗೆ ≪ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಯೆಹೋವನು ನಾಳೆ
ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 6 ನಂತರ ಯೆಹೋಶುವನು ಯಾಜಕರಿಗೆ ≪ನೀವು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಜನರ ಮುಂದಾಗಿ
ನಡೆದು ಹೊಳೆ ದಾಟಿರಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಅವರು ಆ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಜನರ ಮುಂದಾಗಿ ಹೋದರು.

7 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ≪ನಾನು ಈ ದಿನ
ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಘನಪಡಿಸುವೆನು; ನಾನು
ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಲೂ ಇರುವೆನೆಂದು
ಅವರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. 8 ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಹೊತ್ತ ಯಾಜಕರು ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೆ
ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಆಗ
ಯೆಹೋಶುವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ≪ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ,
10 ≪ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದನೆಂದು
ಆತನು ಕಾನಾನ್ಯರನು್ನ, ಹಿತಿ್ತಯರನು್ನ, ಹಿವಿ್ವಯರನು್ನ,
ಪೆರಿಜೀಯರನು್ನ, ಗಿಗಾರ್ಷಿಯರನು್ನ, ಅಮೋರಿಯರನು್ನ,
ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓಡಿಸಿಬಿಡುವನೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. 11 ಹೇಗೆಂದರೆ ಸವರ್ಲೋಕದ ಒಡೆಯನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗಿ
ಯೊದರ್ನಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿಯವುದು. 12 ಆಗ ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಕುಲಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬನಂತೆ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 13

ಸವರ್ಲೋಕದ ಒಡೆಯನಾದ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊರುವ ಯಾಜಕರು ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನು್ನ
ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ನೀರಲಿ್ಲ ಇಡುತ್ತಲೇ ಮೇಲಿನಿಂದ ಹರಿದು
ಬರುವ ನೀರು ಮುಂದೆ ಸಾಗದೆ, ಅಲೆ್ಲೕ ರಾಶಿಯಾಗಿ
ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವುದು≫ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

14 ಜನರು ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯನು್ನ ದಾಟುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತಮ್ಮ
ಡೇರೆಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತ್ತ ಯಾಜಕರು ಅವರ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರು. 15

ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತ್ತ ಯಾಜಕರು ಯೊದರ್ನಿಗೆ ಬಂದು, ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ಇಡುತ್ತಲೇ ಸುಗಿ್ಗೕ ಕಾಲದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ದಡಮೀರಿ
ಹರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ನೀರು ನಿಂತುಹೋಯಿತು. 16

ಮೇಲಿನಿಂದ ಹರಿದು ಬರುತಿ್ತದ್ದ ನೀರು ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲದ್ದ
ಚಾರೆತಾನಿನ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಆದಾಮ್ ಊರಿನ ತನಕ ರಾಶಿಯಾಗಿ
ನಿಂತಿತು. ಕೆಳಗಿನ ನೀರು ಅರಾಬಾ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲರುವ ಲವಣಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ
ಹರಿದು ಹೋಯಿತು ಜನರು ಯೆರಿಕೋವಿನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಹೊಳೆದಾಟಿದರು. 17 ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತ್ತ ಯಾಜಕರು ಯೊದರ್ನಿನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಒಣನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂ
ಒಣನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಹೋದರು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಯೊದರ್ನಿನ ಆಚೆಗೆ ತಲುಪಿದರು.

ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದು್ದ

ಜನರೆಲ್ಲರು ಯೊದರ್ನಿನ ಆಚೆಗೆ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ
ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ 2 ≪ನೀನು
ಜನರೊಳಗಿಂದ ಕುಲಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬನಂತೆ ಹನೆ್ನರಡು

ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು 3 ಯೊದರ್ನಿನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಯಾಜಕರು ನಿಂತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತ
ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಈಚೇ ದಡಕೆ್ಕ ತಂದು ನೀವು ಈ ರಾತಿ್ರ
ತಂಗುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸು ಎಂದನು. 4 ಆಗ
ಯೆಹೋಶುವನು ತಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೊಳಗಿಂದ ಕುಲಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬನಂತೆ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ 5 ≪ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದಾಗಿ
ಯೊದರ್ನಿನ ಮಧ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಕುಲಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಗೆ
ಸರಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ ಹೆಗಲ
ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ. 6 ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಗುರುತಾಗಿರುವವು. ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ≪ಈ
ಕಲು್ಲಗಳು ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ?≫ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳುವಾಗ 7

ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮುಂಜೂಷವು
ಯೊದರ್ನ್ ನದಿ ದಾಟುವಾಗ ಅದರ ಮುಂದೆ ಯೊದರ್ನಿನ ನೀರು
ನಿಂತುಹೋಯಿತೆಂದು ಹೇಳಿರಿ. ಯೊದರ್ನಿನ ನೀರು ನಿಂತು
ಹೋಯಿತೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಈ ಕಲು್ಲಗಳು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಸದಾಕಾಲಕೂ್ಕ
ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರುವವು≫ ಅಂದನು. 8 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು
ಯೆಹೋಶುವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದರು. ಯೆಹೋವನು
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಕುಲಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಯೊದರ್ನಿನ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತ ತಾವು ಇಳುಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತಂದು ಅಲಿ್ಲ
ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 9 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಹನೆ್ನರಡು
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಯೊದರ್ನಿನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತ್ತ ಯಾಜಕರು ನಿಂತಿದ್ದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಅವು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇವೆ. 10

ಮೋಶೆಯು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ
ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸುವ ತನಕ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತ್ತ ಯಾಜಕರು ಯೊದರ್ನಿನ ಮಧ್ಯದಲೆ್ಲೕ
ನಿಂತರು. 11 ಜನರು ಬೇಗನೆ ಹೊಳೆ ದಾಟಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರು ಆಚೆ
ದಡ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಯಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷ
ಸಹಿತವಾಗಿ ಹೊಳೆ ದಾಟಿ ಜನರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೋದರು. 12

ರೂಬೇನ್ಯರೂ, ಗಾದ್ಯರೂ, ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ ಗೋತ್ರದವರೂ
ಮೋಶೆಯು ತಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ದರಾಗಿ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಮುಂದಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೊಳೆದಾಟಿದರು. 13

ಸುಮಾರು ನಲವತು್ತ ಸಾವಿರ ಭಟರು ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಯೆರಿಕೋವಿನ ಬೈಲಿಗೆ ಬಂದರು: 14

ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಮುಂದೆ ಘನಪಡಿಸಿದನು. ಅವರು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಗೆ
ನಡೆದುಕೊಂಡರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಯೆಹೋಶುವನು ಭಯ ಮತು್ತ
ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡರು. 15 ಯೆಹೋವನು
ಯೆಹೋಶುವನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ ≪ಆಜ್ಞಾಶಾಸನಗಳ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತ್ತ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಯೊದರ್ನಿನ ಹೊಳೆಯಿಂದ
ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸು≫ ಎಂದನು. 17 ಆಗ
ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯಿಂದ
ಹೊರಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 18 ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತ್ತ ಯಾಜಕರು
ಯೊದರ್ನಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನಿ್ನಟ್ಟ
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ಕೂಡಲೇ ನೀರು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಬಂದು, ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯು
ದಡಮೀರಿ ಹರಿಯಿತು.

19 ಜನರು ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯೊದರ್ನನು್ನ ದಾಟಿ ಬಂದು ಯೆರಿಕೋವಿನ ಪೂವರ್ ಗಡಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಬಂದು ತಂಗಿದರು. 20 ಯೆಹೋಶುವನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಯೊದರ್ನಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಹನೆ್ನರಡು
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲೆ್ಲೕ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 21 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ,
≪ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಏಕೆ ಹೀಗೆ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದಾ್ದರೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ 22

≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಒಣನೆಲವಾಗಿದ್ದ ಈ ಯೊದರ್ನನು್ನ ದಾಟಿ
ಬಂದ್ದದರ ಗುರುತು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. 23 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣ ಮುಂದೆ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರವನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿ,
ನಮ್ಮನು್ನ ದಾಟಿಸಿದಂತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಈ
ಯೊದರ್ನನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಾಟಿಸಿದಾ್ದನೆ. 24 ಇದರಿಂದ
ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳದೆ್ದಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಹಾಗೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಯಾವಾಗಲೂ ಭಯಪಡುವವರಾಗಿರುವರು≫ ಎಂದನು.

ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಸುನ್ನತಿ ಸಂಸಾ್ಕರ
ಹಾಗೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದು್ದ

ಯೊದರ್ನಿನ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲದ್ದ ಅಮೋರಿಯರ ಎಲಾ್ಲ
ಅರಸರು ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ
ಕಾನಾನ್ಯರ ರಾಜರು, ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ

ಮುಂದೆ ಯೊದರ್ನಿನ ಹೊಳೆಯನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿ, ಅವರನು್ನ
ದಾಟಿಸಿದನೆಂಬ ವಾತೆರ್ ಕೇಳಲು ಅವರ ಎದೆಯೊಡೆದು ಹೋಯಿತು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರು ಬಲಗುಂದಿ ಹೋದರು.

2 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ≪ನೀನು
ಕಲಿ್ಲನ ಚೂರಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ
ಮಾಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು 3 ಯೆಹೋಶುವನು ಕಲಿ್ಲನ
ಚೂರಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುನ್ನತಿಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ
ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿದನು. 4 ಯೆಹೋಶುವನು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿದ್ದಕೆ್ಕ
ಕಾರಣವೇನಂದರೆ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದ ಗಂಡಸರಲಿ್ಲ
ಯುದ್ಧವೀರರೆಲ್ಲರು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದ ನಂತರ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ
ಸತು್ತ ಹೋದರು. 5 ಅಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಗಂಡಸರಿಗೆಲಾ್ಲ
ಸುನ್ನತಿಯಾಗಿತು್ತ. ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಅರಣ್ಯ
ಪ್ರಯಾಣದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುನ್ನತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 6

ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳದೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಟರೆಲ್ಲರು ಸಂಹಾರವಾಗುವ
ತನಕ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ಅರಣ್ಯದಲೆ್ಲೕ ಅಲೆಯುತಿ್ತರಬೇಕಾಯಿತು.
ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಆ ಜನರ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದ
ಹಾಲೂ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ
ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಖಾಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. 7

ಆದುದರಿಂದ ಅವರ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡು
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿದನು. ದಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಯಾರೂ ಅವರಿಗೆ ಸುನ್ನತಿಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು
ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದರು. 8 ಸುನ್ನತಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಜನರು
ವಾಸಿಯಾಗುವ ತನಕ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾಳೆಯಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದರು. 9

ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, ≪ನಾನು ಐಗುಪ್ತ್ಯರ
ನಿಂದೆಯನು್ನ ಈ ಹೊತು್ತ ನಿಮಿ್ಮಂದ ನಿವಾರಿಸಿ ಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಗಿಲಾ್ಗಲ್ (ಗಿಲಾ್ಗಲ್ ಎಂದರೆ
ಉರುಳಿ ಹೋಗುವುದು) ಎಂಬ ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ.

10 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ತಂಗಿದಾ್ದಗ ಮೊದಲನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಯೆರಿಕೋವಿನ
ಬೈಲಿನಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು. 11 ಮರುದಿನದಿಂದ ಆ
ದೇಶದ ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ತೊಡಗಿದರು.
ಹೇಗೆಂದರೆ ಅದೇ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ, ಸುಟ್ಟ ತೆನೆಗಳನೂ್ನ ತಿಂದರು. 12 ಆ ದೇಶದ
ಹುಟು್ಟವಳಿಯನು್ನ ಊಟಮಾಡಿದ ಮರುದಿನವೇ ಮನ್ನವು
ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಸಿಕ್ಕಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಆ ವಷರ್ವೆಲ್ಲ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ಉತ್ಪನ್ನವನೆ್ನೕ
ಅನುಭವಿಸಿದರು.

ಯೆಹೋವನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದದು್ದ
13 ಯೆಹೋಶುವನು ಯೆರಿಕೋವಿನ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದಗ ಒಮೆ್ಮ

ತನ್ನ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಹಿರಿದ ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದು ತನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಅವನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ≪ನೀನು

ನಮ್ಮವನೋ ಅಥವಾ ಶತು್ರ ಪಕ್ಷದವನೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು 14

ಆ ಮನುಷ್ಯನು ≪ನಾನು ಅಂಥವನಲ್ಲ; ಯೆಹೋವನ ಸೇನಾಧಿಪತಿ;
ಈಗಲೇ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಆಗ
ಯೆಹೋಶುವನು ಅವನಿಗೆ ಸಾಷಾ್ಟಂಗ ನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿ
≪ಒಡೆಯಾ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸನಾದ ನನಗೆ ಏನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ?≫ ಅನ್ನಲು 15 ಯೆಹೋವನ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು ≪ನಿನ್ನ ಕಾಲಿನ ಕೆರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕು,
ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಳವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದು್ದ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಯೆಹೋಶುವನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದನು.

ಯೆರಿಕೋವಿನವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಹೆದರಿ ತಮ್ಮ
ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡರು.
ಯಾರೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ; ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. 2 ಆಗ

ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ≪ನೋಡು, ನಾನು
ಯೆರಿಕೋವನೂ್ನ ಅದರ ಅರಸನನೂ್ನ ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧವೀರರನೂ್ನ
ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ್ದೕನೆ. 3 ನಿನ್ನ ಭಟರೆಲ್ಲ ಆರು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ
ದಿನಕೆ್ಕ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುತ್ತಲಿ. 4 ಏಳು ಮಂದಿ
ಯಾಜಕರು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ
ನಡೆಯಲಿ. ಏಳನೆಯ ದಿನ ನೀವು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಏಳು ಸಾರಿ
ಸುತ್ತಬೇಕು; ಯಾಜಕರು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಊದಬೇಕು. 5 ಅವರು
ದೀಘರ್ವಾಗಿ ಊದುವ ಕೊಂಬಿನ ಧ್ವನಿಯು ಕೇಳಿಸುತ್ತಲೇ
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಆಭರ್ಟಿಸಿರಿ. ಆಗ ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಯು
ತಾನೇ ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು; ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ನೆಟ್ಟಗೆ ಒಳಗೆ
ನುಗ್ಗಬಹುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಯೆರಿಕೋವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿದು್ದ
6 ಆಗ ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಯಾಜಕರನು್ನ

ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, ≪ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ಏಳು ಮಂದಿ ಯಾಜಕರು
ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷದ
ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿ≫ ಎಂದನು. 7 ಮತು್ತ ಅವನು ಜನರಿಗೆ
≪ನೀವು ಹೋಗಿ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುತಿ್ತರಿ. ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧರೆಲ್ಲರೂ
ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 8 ಯೆಹೋಶುವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಏಳು ಮಂದಿ
ಯಾಜಕರು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಊದುತಾ್ತ,
ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆದರು. ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಯಿತು. 9

ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧರಾದವರು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಊದುತಿ್ತದ್ದ ಯಾಜಕರ
ಮುಂದೆ ಇದ್ದರು. ಹಿಂಬದಿಯ ದಂಡು ಮಂಜೂಷದ ಹಿಂದಿತು್ತ.
ಯಾಜಕರು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಊದುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 10

ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ ≪ನೀವು ಈಗ ಆಭರ್ಟಿಸಬಾರದು;
ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯು ಕೇಳಿಸದಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು
ಮಾತಾದರೂ ಹೊರಡದಿರಲಿ. ಆಭರ್ಟಿಸಿರೆಂದು ನಾನು ಹೇಳುವ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ ಆಭರ್ಟಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 11

ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ರಾತಿ್ರ
ಕಳೆದರು.

12 ಯೆಹೋಶುವನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲೆ್ಲೕ ಎದ್ದನು. ಯಾಜಕರು
ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. 13

ಏಳು ಮಂದಿ ಯಾಜಕರು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಊದುತಾ್ತ ಯೆಹೋವನ
ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ನಡೆದರು. ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧರು ಅವರ
ಮುಂದಿದ್ದರು. ಹಿಂಬದಿಯ ದಂಡು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷದ
ಹಿಂದಿತು್ತ. ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಊದುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 14 ಹೀಗೆ
ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುತಿ್ತ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. 15 ಆರು ದಿನ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ಸೂಯೋರ್ದಯವಾಗುತ್ತಲೇ ಎದು್ದ ಅದೇ
ಕ್ರಮದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಏಳು ಸಾರಿ ಸುತಿ್ತದರು. ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ
ಅದನು್ನ ಏಳು ಸಾರಿ ಸುತಿ್ತದರು. 16 ಏಳನೆಯ ಸಾರಿ ಸುತು್ತವಾಗ
ಯಾಜಕರು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಊದಲು ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ,
≪ಆಭರ್ಟಿಸಿರಿ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 17 ಇದೂ ಇದರಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಪಿರ್ತವಾದವುಗಳೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ವೇಶೆ್ಯಯಾದ ರಾಹಾಬಳೂ
ಅವಳ ಸಂಗಡ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಉಳಿಯಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ನಾವು ಕಳುಹಿಸಿದ ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಅವಳು ಅಡಗಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದಳಲಾ್ಲ. 18

ನೀವಾದರೋ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವ ವಸು್ತಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ನೀವು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನಾ್ನದರೂ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಪಾಳೆಯವು ಶಾಪಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗಿ
ನಾಶವಾದೀತು. 19 ಎಲಾ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂಗಾರವೂ, ತಾಮ್ರ ಕಬಿ್ಬಣಗಳ
ಪಾತೆ್ರಗಳೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದು್ದ ಆತನ ಭಂಡಾರಕೆ್ಕ
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ಸೇರತಕ್ಕವುಗಳು≫ ಎಂದನು. 20 ಕೂಡಲೆ ಜನರ ಆಭರ್ಟವೂ
ಕೊಂಬುಗಳ ಧ್ವನಿಯೂ ಉಂಟಾದವು. ಜನರು ಕೊಂಬಿನ
ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಆಭರ್ಟಿಸಲು ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಯು
ತಾನೇ ಬಿದು್ದಹೋಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ನೆಟ್ಟಗೆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗ
ಹೋದನು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ವಶವಾಯಿತು. 21 ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ
ಗಂಡಸರನೂ್ನ, ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ, ಹುಡುಗರನೂ್ನ, ಮುದುಕರನೂ್ನ,
ದನಕುರಿ ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.

22 ಯೆಹೋಶುವನು ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು
ಗೂಢಚಾರರಿಗೆ ≪ನೀವು ಆ ವೇಶೆ್ಯಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದಂತೆ ಅವಳನೂ್ನ ಅವಳಿಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಹೊರಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು 23 ಆ ಯೌವನಸ್ಥರು
ಹೋಗಿ ರಾಹಾಬಳನೂ್ನ ಅವಳ ತಂದೆತಾಯಿಯನು್ನ,
ಸಹೋದರರನು್ನ, ಅವಳಿಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ, ಅವಳ ಗೋತ್ರದ ಎಲಾ್ಲ
ಜನರನೂ್ನ ತಂದು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟರು. 24

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವನೂ್ನ, ತಾಮ್ರ
ಕಬಿ್ಬಣಗಳ ಪಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಭಂಡಾರಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಸಿದರು. 25 ವೇಶೆ್ಯಯಾದ ರಾಹಾಬಳು ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೋಶುವನ
ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅವಳನೂ್ನ, ಅವಳ
ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರನೂ್ನ, ಅವಳಿಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಉಳಿಸಿದನು.
ಅವಳು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದಾ್ದಳೆ.

26 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋಶುವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಂದ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ

≪ಈ ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಕೈ ಹಾಕುವ
ಮನುಷ್ಯನು

ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಿರಲಿ.
ಅಂಥವನು ಅದಕೆ್ಕ ಅಸಿ್ತವಾರ ಹಾಕುವಾಗ ತನ್ನ ಹಿರಿಯ

ಮಗನನೂ್ನ
ಬಾಗಿಲುಗಳನಿ್ನಡುವಾಗ ಕಿರಿಯ ಮಗನನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ≫

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
27 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವನ

ಕೀತಿರ್ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬತು.

ಆಕಾನನ ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗುಂಟಾದ
ಅಪಜಯವೂ ಅವನಿಗಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯೂ

ಯೆಹೂದ ಕುಲದವನೂ ಜೆರಹನ ಗೋತ್ರದವನೂ,
ಜಬಿ್ದೕಯ ಕುಟುಂಬದವನೂ, ಕಮೀರ್ಯ ಮಗನೂ ಆದ
ಆಕಾನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ

ಕೆಲವನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರು
ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದರು. ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು.

2 ಯೆಹೋಶುವನು ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಕರೆದು ≪ನೀವು ಗಟಾ್ಟ
ಹತಿ್ತ ಬೇತೇಲಿನ ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ ಬೇತಾವೆನಿನ ಸಮೀಪದಲೂ್ಲ ಇರುವ
≪ಆಯಿ≫ ಎಂಬ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಿ
ನೋಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಯೆರಿಕೋವಿನಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಹೋಗಿ ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ
ನೋಡಿ, 3 ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ≪ಎಲಾ್ಲ ಜನರು
ಹೋಗುವುದು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ; ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಸಾವಿರ
ಮಂದಿ ಹೋದರೆ ಸಾಕು. ಅವರೇ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಜಯಿಸಬಹುದು.
ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ದಣಿಸುವುದೇತಕೆ? ಅವರು ಕಡಿಮೆ
ಜನರಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 4 ಅದರಂತೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು
ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಆಯಿ
ಊರಿನವರ ಎದುರಿನಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. 5 ಆಯಿ
ಊರಿನವರು ಅವರನು್ನ ಊರ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಕಲು್ಲಗಣಿಯವರೆಗೂ
ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಇಳಿನೆಲದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಸುಮಾರು
ಮೂವತಾ್ತರು ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. ಇದರಿಂದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಧೈಯರ್ ಕುಂದಿಹೋಯಿತು.

6 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನೂ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಹಿರಿಯರೂ
ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಭೂದಿಯನು್ನ
ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷದ
ಮುಂದೆ ಬೋರಲು ಬಿದ್ದರು. 7 ಯೆಹೋಶುವನು ≪ಅಯೊ್ಯೕ,
ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಈ ಜನರನು್ನ ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆ
ದಾಟಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ? ನಮ್ಮನು್ನ ಅಮೋರಿಯರ ಕೈಗೊಪಿ್ಪಸಿ ನಾಶ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವಿಯಾ? ನಾವು ಇಷೆ್ಟೕ ಸಾಕೆಂದು ಯೊದರ್ನ್
ಹೊಳೆಯ ಆಚೆ ಕಡೆಯಲೆ್ಲೕ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಚೆನಾ್ನಗಿತು್ತ. 8

ಕತರ್ನೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಬೆನು್ನ

ತೋರಿಸಬೇಕಾಯಿತಲಾ್ಲ. 9 ನಾನು ಏನು ತಾನೇ ಹೇಳಲಿ?
ಕಾನಾನ್ಯರೂ ಮತು್ತ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಎಲಾ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳೂ ಇದನು್ನ
ಕೇಳಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಸುತು್ತವರೆದು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಉಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡುವರು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಹತಾ್ತದ ಹೆಸರನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಮಾಡುವಿ?≫ ಎಂದನು. 10 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ ≪ಏಳು, ನೀನು
ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬೋರಲು ಬಿದಿ್ದರುವುದೇಕೆ? 11 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ನನ್ನ
ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮೀರಿ ಪಾಪಿಷ್ಠರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಕೊಳೆ್ಳಯಲಿ್ಲ
ಮೀಸಲಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದು್ದ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನುಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟು್ಟ
ವಂಚಕರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 12 ಆದುದರಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಶತು್ರಗಳ
ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆನು್ನ ತೋರಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರೇ ಸರಿ. ಶಾಪಕೆ್ಕ ಕಾರಣವಾದವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ತನಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 13

ನೀನೆದು್ದ ಜನರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸು. ನೀನು ಅವರಿಗೆ
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೇ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಶಾಪಕೆ್ಕ ಕಾರಣವಾದ ವಸು್ತವಿದೆ. ನೀವು ಅದನು್ನ
ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ತನಕ ಶತು್ರಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರಿರಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 14 ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನೀವು ಕುಲ
ಕುಲವಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ. ಯೆಹೋವನು ಯಾವ ಕುಲವನು್ನ
ಸೂಚಿಸುತಾ್ತನೋ ಆ ಕುಲವು ಗೋತ್ರ ಗೋತ್ರವಾಗಿ, ಯಾವ
ಗೋತ್ರವನು್ನ ಸೂಚಿಸುತಾ್ತನೋ ಆ ಗೋತ್ರವು ಕುಟುಂಬ
ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ಕುಟುಂಬನು್ನ
ಸೂಚಿಸುತಾ್ತನೋ ಆ ಕುಟುಂಬದವರು ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರಬೇಕು. 15 ಯಾವನು ಮೀಸಲಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನೆಂದು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುತಾ್ತನೋ ಅವನು
ಯೆಹೋವನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮೀರಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಬುದಿ್ಧಹೀನಕಾಯರ್ ನಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಆಸಿ್ತ ಸಹಿತವಾಗಿ
ಸುಡಲ್ಪಡಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳು ಎಂಬುದೇ.

16 ಯೆಹೋಶುವನು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಕುಲಗಳನು್ನ
ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರಮಾಡಲು ಯೆಹೂದ ಕುಲವು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
17 ಅದರ ಗೋತ್ರಗಳನು್ನ ಕರೆದಾಗ ಜೆರಹನ ಗೋತ್ರವು
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿತು. ಅ ಗೋತ್ರದ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಕರೆದಾಗ ಜಬಿ್ದೕಯ
ಕುಟುಂಬವು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 18 ಆ ಕುಟುಂಬದ ಪುರುಷರನು್ನ
ಕರೆದಾಗ ಯೆಹೂದ ಕುಲದವನೂ ಜೆರಹನ ಗೋತ್ರದವನೂ
ಜಬಿ್ದೕಯ ಕುಟುಂಬದವನೂ ಕಮೀರ್ಯನ ಮಗನೂ ಆದ
ಆಕಾನನು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟನು. 19 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಆಕಾನನಿಗೆ
≪ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸು. ನೀನು
ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ನನಗೆ ಹೇಳು, ಯಾವುದನೂ್ನ ಮುಚಿ್ಚಡಬೇಡ≫
ಅಂದನು. 20 ಆಕಾನನು,≪ನಾನು ಇಂಥ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿ
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ
ಮಾಡಿ್ದದು ನಿಜ. ನಾನು ಕೊಳೆ್ಳಯಲಿ್ಲ ಶಿನಾರ್ ದೇಶದ ಒಂದು
ಉತ್ತಮವಾದ ನಿಲುವಂಗಿಯನೂ್ನ ಇನೂ್ನರು ರೂಪಾಯಿ ತೂಕದ
ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಐವತು್ತ ರೂಪಾಯಿ ತೂಕದ ಬಂಗಾರದ ಗಟಿ್ಟಯನೂ್ನ
ಕಂಡು ಅದನು್ನ ಮೋಹಿಸಿ ಆಸೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು.
ಅವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಗುಡಾರದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಹೂತಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ಬೆಳಿ್ಳಯು
ಅಂಗಿಯ ಕೆಳಗಿರುತ್ತದೆ≫ ಎಂದನು. 22 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು
ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವರು ಓಡಿಹೋಗಿ ಹುಡುಕಲಾಗಿ ಆ
ನಿಲುವಂಗಿಯು ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಹೂತಿಡಲಾಗಿತು್ತ. ಬೆಳಿ್ಳಯು ಅದರ
ಕೆಳಗೆ ಇತು್ತ. 23 ಆಳುಗಳು ಅವುಗಳನು್ನ ಗುಡಾರದೊಳಗಿನಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋಶುವನೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೂ ಇದ್ದಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದಿಟ್ಟರು. 24 ಯೆಹೋಶುವನೂ ಮತು್ತ
ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೂ, ಜೆರಹನ ಮಗನಾದ ಆಕಾನನನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಬೆಳಿ್ಳ, ನಿಲುವಂಗಿ, ಬಂಗಾರದ ಗಟಿ್ಟ, ಅವನ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ, ದನ ಕರು, ಕತೆ್ತ, ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಗುಡಾರದ
ಸಹಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಆಕೋರಿನ ತಗಿ್ಗಗೆ ಒಯ್ದರು. 25 ಆಗ
ಯೆಹೋಶುವನು ಆಕಾನನಿಗೆ ≪ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಆಪತಿ್ತಗೆ
ಗುರಿಮಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? ಈ ಹೊತು್ತ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಪತ್ತನು್ನ
ಬರಮಾಡುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂ
ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು. ಅವನಿಗಿದ್ದದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. 26 ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ರಾಶಿಯು ನಿಮಾರ್ಣವಾಯಿತು. ಅದು ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಆಗ
ಯೆಹೋವನ ಕೋಪಾಗಿ್ನ ತಣ್ಣಗಾಯಿತು. ಈ ಸಂಗತಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಆಕೋರಿನ ತಗು್ಗ ಎಂಬ ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ.
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ಆಯಿ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಸಾ್ವಧೀನವಾದದು್ದ

ಅನಂತರ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ
≪ಅಂಜಬೇಡ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡ; ಎದು್ದ ಭಟರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆಯಿ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗು. ನೋಡು, ಆಯಿ

ಎಂಬ ಊರಿನ ಅರಸ, ಪ್ರಜೆ, ನಗರ, ಸೀಮೆ ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿನಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 2 ಯೆರಿಕೋವಿಗೂ ಅದರ ಅರಸನಿಗೂ
ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಆಯಿಗೂ ಅದರ ಅರಸನಿಗೂ ಮಾಡು. ಆದರೆ
ಕೊಳೆ್ಳಯನೂ್ನ ಪಶುಪಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಆ ಊರಿನ ಹಿಂಬದಿಯಲಿ್ಲ
ಹೊಂಚುಹಾಕಿಕೊಂಡಿರಲಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 3 ಅಂತೆಯೇ
ಯೆಹೋಶುವನು ಎದು್ದ ಭಟರೆಲ್ಲರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಆಯಿಗೆ
ಹೋಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಮೂವತು್ತ ಸಾವಿರ
ಯುದ್ಧವೀರರನು್ನ ಆರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ 4 ≪ನೀವು ಪಟ್ಟಣದ
ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಹೊಂಚುಹಾಕಿ ಕುಳಿತಿರಬೇಕು. ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಬಹುದೂರವಾಗಿರಬೇಡಿರಿ; ಎಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ. 5 ನಾನೂ ಮತು್ತ
ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವೆವು. ಅವರು ಮೊದಲಿನಂತೆ ನಮೊ್ಮಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಂದ
ಕೂಡಲೆ ನಾವು ಓಡಿ ಹೋಗುವೆವು. 6 ಇವರು ಮೊದಲಿನಂತೆ
ನಮಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಹಿಂದಟು್ಟವರು; ನಾವು ಓಡುತ್ತಲೇ ಇರುವೆವು. 7 ನಾವೂ ಅವರೂ
ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ದೂರವಾದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಹೊಂಚಿ ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದ
ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎದು್ದ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಅದನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನ
ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವನು. 8 ನೀವು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಹಿಡಿದ ಕೂಡಲೆ ಅದಕೆ್ಕ
ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿ್ತಸಿರಿ. ಯೆಹೋವನ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆಯಿರಿ. ಇದೇ ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆಜ್ಞೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೇ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 9 ಅವರು ಹೊಂಚುಹಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋಗಿ
ಬೇತೇಲಿಗೂ ಆಯಿಗೂ ನಡುವೆ ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ರಾತಿ್ರಯನು್ನ ಜನರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕಳೆದನು.

10 ಅವನು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಹಿರಿಯರ ಸಂಗಡ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಅವರ ಮುಂದಾಗಿ ಆಯಿಗೆ ಹೊರಟನು. 11

ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಭಟರೆಲ್ಲರೂ ಗಟಾ್ಟಹತಿ್ತ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬಂದು ಅದರ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅವರಿಗೂ
ಆಯಿಗೂ ನಡುವೆ ಒಂದು ತಗು್ಗ ಇತು್ತ. 12 ಯೆಹೋಶುವನು
ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇತೇಲಿಗೂ
ಆಯಿಗೂ ನಡುವೆ ಇರುವ ಪಟ್ಟಣದ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ
ಹೊಂಚಿನೋಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಇರಿಸಿದನು. 13 ಪಟ್ಟಣದ
ಉತ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ
ಹೊಂಚಿನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಕಣಿವೆಗೆ ಹೋದನು. 14 ಆಯಿ
ಎಂಬ ಊರಿನ ಅರಸನು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಇದನು್ನ ತಿಳಿದು ತ್ವರೆಯಾಗಿ
ಜನರೆಲ್ಲರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ
ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು. ಅವನೂ ಅವನ ಜನರೂ ಅರಾಬಾ
ಎಂಬ ಕಣಿವೆಯ ಪ್ರದೇಶವು ಕಾಣುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಪಟ್ಟಣದ
ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಹೊಂಚಿನೋಡುತಿ್ತರುವುದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
15 ಯೆಹೋಶುವನೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂ
ತಾವು ಸೋತವರೋ ಎಂಬಂತೆ ಅರಣ್ಯಮಾಗರ್ವಾಗಿ
ಓಡತೊಡಗಿದರು. 16 ಆಯಿ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದವರು ಊರಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ತಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ
ಹಿಂದಟು್ಟತಾ್ತ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ದೂರವಾಗಿ ಓಡತೊಡಗಿದರು. 17 ಆಯಿ
ಎಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸಾದರೂ
ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಊರಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ಬಿಟು್ಟ ಎಲ್ಲರೂ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹೊರಟರು. 18

ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ≪ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ
ಈಟಿಯನು್ನ ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚು; ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎನ್ನಲು ಅವನು ಅದನು್ನ ಚಾಚಿದನು. 19

ಅವನು ಈಟಿಯನು್ನ ಚಾಚಿದ ಕೂಡಲೆ ಹೊಂಚಿನೋಡುತಿ್ತದ್ದವರು
ತಾವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎದು್ದ ಓಡಿಬಂದು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ನುಗಿ್ಗ ಕೂಡಲೆ
ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಹಚಿ್ಚದರು. 20 ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನ ಜನರು
ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಗೆಯು ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕೆ್ಕ
ಏರಿಹೋಗುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಯಾವ ಮಾಗರ್ದಿಂದಲೂ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಇದ್ದರು. ಅರಣ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಹಿಂದಟು್ಟವವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರು. 21

ಯೆಹೋಶುವನೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೂ ಪಟ್ಟಣವು ಹೊಂಚಿ
ನೋಡುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೆ ಸಾ್ವಧೀನವಾದದ್ದನೂ್ನ, ಹೊಗೆಯು ಆಕಾಶಕೆ್ಕ
ಏರಿಹೋಗುತಿ್ತದ್ದದ್ದನೂ್ನ ಕಂಡು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಆಯಿ ಊರಿನ

ಜನರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರು. 22 ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗದವರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನವರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಈ
ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಇದ್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದರು.
ಅವರು ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರು. ಒಬ್ಬನಾದರೂ
ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಯಾವನೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 23 ಆಯಿ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣದ ಅರಸನನು್ನ ಮಾತ್ರ ಜೀವಸಹಿತ ಹಿಡಿದು ಯೆಹೋಶುವನ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 24 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ತಮ್ಮನು್ನ
ಅರಣ್ಯದವರೆಗೂ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಬಂದ ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನವರನು್ನ
ಅಲೆ್ಲೕ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದವರನು್ನ ಕೊಂದರು. 25 ಆ ದಿನ ಆಯಿ ಎಂಬ
ಊರಿನಲಿ್ಲ ಸತ್ತ ಗಂಡಸರ ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸರ ಸಂಖೆ್ಯ ಹನೆ್ನರಡು
ಸಾವಿರ ಮಂದಿ. 26 ಪಟ್ಟಣದವರೆಲ್ಲರೂ ಹತರಾಗುವವರೆಗೆ
ಯೆಹೋಶುವನು ಈಟಿ ಹಿಡಿದು ಚಾಚಿದ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಂದೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ.
27 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಆ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿಂದ ಪಶು ಪಾ್ರಣಿ
ಮೊದಲಾದವುಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಳೆ್ಳಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 28

ಯೆಹೋಶುವನು ಆಯಿ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಅದು
ಎಂದಿಗೂ ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಹಾಳುದಿಬ್ಬವನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದನು. ಅದು ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. 29

ಆಯಿ ಊರಿನ ಅರಸನನು್ನ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಮರಕೆ್ಕ ನೇತು
ಹಾಕಿಸಿ ಸೂಯರ್ನು ಅಸ್ತಮಿಸುವಾಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಅವನ
ಶವವನು್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಅದನು್ನ ಊರಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಕಲಿ್ಲನ ದೊಡ್ಡ ರಾಶಿಯನು್ನ ಹಾಕಿಸಿದನು. ಅದು ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ
ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ.

ಏಬಾಲ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದೂ್ದ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಪಾರಾಯಣಮಾಡಿದೂ್ದ

30 ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಹಾಗೂ ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಏಬಾಲ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಉಳಿಯು ಮುಟ್ಟದ ಹುಟು್ಟಕಲು್ಲಗಳಿಂದಲೇ ಅದನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು 31 ಜನರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 32 ಯೆಹೋಶುವನು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ
ಜನರೆಲ್ಲರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು
ಪ್ರತಿಯನು್ನ ಬರೆದನು. 33 ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು, ಅಂದರೆ
ಹಿರಿಯರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳು, ಪರದೇಶದವರೂ
ಹಾಗೂ ಸ್ವದೇಶಸ್ಥರೂ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷದ
ಎಡಬಲಗಳಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಹೊತ್ತ ಲೇವಿಯರಾದ ಯಾಜಕರ
ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಗೆರಿಜಿ್ಜೕಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆ
ಅಧರ್ಜನರೂ, ಏಬಾಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆ ಅಧರ್ ಜನರೂ, ಹೀಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ
ಆಶೀವಾರ್ದಗಳನು್ನ ನುಡಿಯುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಿಂತರು. 34

ಅನಂತರ ಯೆಹೋಶುವನು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲಾ್ಲ ಅಶೀವಾರ್ದದ
ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಹಾಗೂ ಶಾಪವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಆ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಇದ್ದ
ಹಾಗೆಯೇ ಓದಿದನು. 35 ಮೋಶೆಯು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ
ಬಿಡದೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೂ, ಚಿಕ್ಕವರಿಗೂ, ಪರದೇಶದವರಿಗೂ
ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಸವರ್ಸಮೂಹದ ಮುಂದೆ ಅದನು್ನ ಓದಿದನು.

ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರು ಯುಕಿ್ತಯಿಂದ ಉಳಿದದೂ್ದ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ದಾಸರಾದದೂ್ದ

ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಆಚೆಗಿರುವ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ
ಪ್ರದೇಶ, ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶ, ಲೆಬನೋನಿನ ಎದುರಿಗಿರುವ
ಮಹಾಸಾಗರದ ತೀರಪ್ರದೇಶ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ

ಅಮೋರಿಯ, ಹಿತಿ್ತಯ, ಕಾನಾನ್, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯ, ಹಿವಿ್ವಯ,
ಯೆಬೂಸಿಯ ರಾಜರು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದರು ಹಾಗೂ 2

ಒಂದೇ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೂ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೂಡಿಕೊಂಡರು.

3 ಯೆರಿಕೋವಿನವರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನವರನೂ್ನ
ಯೆಹೋಶುವನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಸುದಿ್ದಯು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ
ಮುಟಿ್ಟತು 4 ಅವರು ಒಂದು ಉಪಾಯವನು್ನ ಮಾಡಿದರು.
ಅದೇನೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳೆಯ ಗೋಣಿ
ತಟು್ಟಗಳನು್ನ ಹಾಕಿ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತೇಪೆ ಹಾಕಿದ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ
ಹಳೆಯ ಬುದ್ದಲಿಗಳನು್ನ ಹೇರಿದರು, 5 ಹರಿದುಹೋಗಿದ್ದ ಹಳೆಯ
ಕೆರಗಳನು್ನ ಮೆಟಿ್ಟಕೊಂಡರು. ಹಳೆಯ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು.
ಒಣರೊಟಿ್ಟ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಬುತಿ್ತಯಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರು. 6 ಅವರು
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ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೋಶುವನ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅವನಿಗೂ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೂ ≪ನಾವು ದೂರದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು. ನೀವು
ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು≫ ಎಂದು ಕೇಳಿ
ಕೊಂಡರು. 7 ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಹಿವಿ್ವಯರಾದ ಅವರಿಗೆ
≪ಬಹುಶಃ ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳೇ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಒಪ್ಪಂದ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆ?≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 8 ಅವರು
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ≪ನಾವು ನಿಮ್ಮ ದಾಸರು≫ ಎಂದರು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರನು್ನ ≪ನೀವು ಯಾರು? ಎಲಿ್ಲಯವರು?≫
ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 9 ಅವರು ≪ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ನಾವು
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ನಾಮ ಮಹತ್ತನು್ನ ಕೇಳಿ
ಬಹುದೂರ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೂ
ದೇಶನಿವಾಸಿಗಳೂ ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ನಡಿಸಿದ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದಾ್ದರೆ. 10 ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ
ಅರಸನಾದ ಸೀಹೋನ್, ಅಷ್ಟರೋತಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಬಾಷಾನಿನ
ಅರಸನಾದ ಓಗ್ ಎಂಬ ಈ ಇಬ್ಬರು ಅಮೋರಿಯರ ಅರಸರಿಗೆ
ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಕೇಳಿದಾ್ದರೆ. 11 ≪ನೀವು
ಪ್ರಯಾಣಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಬುತಿ್ತೕ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡು ≪ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರು≫, ನೀವು ನಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 12 ನಾವು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಮನೆಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟಾಗ
ಪ್ರಯಾಣಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ರೊಟಿ್ಟ ಬಿಸಿಯಾಗಿತು್ತ. ಈಗ
ಒಣಗಿ ಚೂರುಚೂರಾಗಿದೆ ನೋಡಿರಿ. 13 ನಾವು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ
ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಬುದ್ದಲಿಗಳು ಹೊಸದಾಗಿದ್ದವು; ಈಗ
ಹರಿದುಹೋಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಬರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆರಗಳು
ದೀಘರ್ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಸವೆದುಹೋಗಿವೆ≫ ≫ ಎಂದು
ವಿವರಿಸಿದರು. 14 ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಅವರ ಬುತಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. 15

ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರೊಡನೆ ≪ನಿಮ್ಮ ಜೀವವನು್ನ
ಕಾಪಾಡುತೆ್ತೕವೆ≫ ಎಂದು ಶಾಂತಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.
ಸಭೆಯ ನಾಯಕರೂ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಜನರ
ಪ್ರಧಾನರೂ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದರು.

16 ಈ ಒಪ್ಪಂದವಾದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ
ನೆರೆಯವರೆಂದು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ ವಾಸಿಸುವವರೆಂದು
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಯಿತು. 17 ಹೇಗೆಂದರೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು
ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹೊರಟು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್, ಕೆಫೀರಾ, ಬೇರೋತ್,
ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳನು್ನ ಸೇರಿದರು. ಆಗ ಆ
ಊರುಗಳು ಆ ಜನರದೆ್ದೕ ಎಂದು ಗೊತಾ್ತಯಿತು. 18 ಸಭೆಯ
ನಾಯಕರು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಆ
ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಅವರನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಗೊಣಗಾಡಿದರು. 19 ಆಗ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರು ಸಭೆಯ ಎಲಾ್ಲ
ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ≪ನಾವು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಮುಟ್ಟಲಾಗದು. 20 ನಾವು ಇಟ್ಟ ಆಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರ
ಕೋಪವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಾರದಂತೆ ಅವರನು್ನ
ಜೀವದಿಂದುಳಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ, ಅವರನು್ನ
ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿಸಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಡೋಣ 21 ಅವರು ಸಮೂಹಕೆ್ಕಲಾ್ಲ
ಕಟಿ್ಟಗೆ ಸೀಳುವವರೂ ನೀರು ಹೊರುವವರೂ ಆಗಿರಲಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. ನಾಯಕರ ಮಾತಿನಂತೆಯೇ ಆಯಿತು. 22

ಯೆಹೋಶುವನು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರನು್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ≪ನೀವು ನಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೂ ಬಹು ದೂರದವರೆಂದು ಹೇಳಿ
ನಮ್ಮನು್ನ ವಂಚಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ? 23 ಇದರಿಂದ ನೀವು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರು! ನೀವು
ಯಾವಾಗಲೂ ದಾಸರಾಗಿದು್ದ ನನ್ನ ದೇವರ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟಗೆ
ಹೊಡೆಯುವವರೂ ನೀರುತರುವವರೂ ಆಗಿರಬೇಕು≫ ಎಂದನು.
24 ಅವರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ≪ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಗೆ ≪ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ಇದರ ಎಲಾ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ
ಬಿಡಬೇಕೆಂದು≫ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಣ
ತೆಗೆಯುವಿರೆಂದು ಹೆದರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆವು. 25 ಇಗೋ, ಈಗ
ನಾವು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ; ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು,
ನಾ್ಯಯವಾದುದು್ದ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೋ ಅದರಂತೆ ನಮಗೆ
ಮಾಡು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 26 ಯೆಹೋಶುವನು ತಾನು
ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಅವರನು್ನ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಕೈಯಿಂದ ಹತರಾಗದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿದನು. 27

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಕಟ್ಟಲಾಗುವ ಆತನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೂ ಕಟಿ್ಟಗೆ ಕಡಿಯುವವರನಾ್ನಗಿ

ಹಾಗೂ ನೀರು ಹೊರುವವರನಾ್ನಗಿ ಅವರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. ಅವರು
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅದೇ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೊಂದಿಗಿದಾ್ದರೆ.

ಯೆಹೋಶುವನು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದು್ದ

ಯೆಹೋಶುವನು ಆಯಿ ನಗರವನು್ನ, ಅದರ ಅರಸನನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಯೆರಿಕೋವನೂ್ನ ಅದರ ಅರಸನನೂ್ನ ಹೇಗೆ
ಸಂಹರಿಸಿದನೆಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅರಸ

ಅದೋನೀಚೆದೆಕನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. 2 ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿಗಿಂತ
ದೊಡ್ಡದೂ, ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿಯಷು್ಟ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವೂ ಆಗಿರುವ
ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧವೀರರಾಗಿದ್ದರೂ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿಯುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಅವರ ಸಂಗಡ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ ಎಂಬುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅರಸನಾದ ಅದೋನೀಚೆದೆಕನು ಬಹಳವಾಗಿ
ಭಯಪಟ್ಟನು. 3 ಆದುದರಿಂದ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಅರಸನಾದ
ಹೋಹಾಮ್, ಯಮೂರ್ತಿನ ಅರಸನಾದ ಪಿರಾಮ್, ಲಾಕೀಷಿನ
ಅರಸನಾದ ಯಾಫೀಯ, ಎಗೊ್ಲೕನಿನ ಅರಸನಾದ ದೆಬೀರ್ ಇವರ
ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ≪ನೀವು ಬಂದು ನನಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡಿರಿ, ನಾವು ಯೆಹೋಶುವನ ಸಂಗಡಲೂ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಸಂಗಡಲೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ
ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸೋಣ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 5

ಆಗ ಯೆರೂಸಲೇಮ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್, ಯಮೂರ್ತ್, ಲಾಕೀಷ್,
ಎಗೊ್ಲೕನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಐದು ಮಂದಿ ಅಮೋರಿಯ ರಾಜರು
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ದಂಡೆತಿ್ತ ಬಂದರು. ಅವರು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆಹಾಕಿ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರು. 6 ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರು ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಯೆಹೋಶುವನ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ≪ನಿಮ್ಮ
ಸೇವಕರಾದ ನಮ್ಮನು್ನ ಕೈಬಿಡದೆ, ಬೇಗನೆ ಬಂದು ಸಹಾಯಮಾಡಿ
ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯ
ಎಲಾ್ಲ ಅಮೋರಿಯ ರಾಜರಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿರಿ≫ ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 7 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಎಲಾ್ಲ ಭಟರ ಮತು್ತ
ಯುದ್ಧವೀರರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಿಂದ ಹೊರಟನು. 8

ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ≪ಹೆದರಬೇಡ,
ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದನು 9 ಯೆಹೋಶುವನು ಗಿಲಾ್ಗಲ್ ಬಿಟು್ಟ
ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ತಟ್ಟನೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದನು. 10 ಆ
ಅಮೋರಿಯರಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಕುರಿತಾಗಿ
ಅವರನು್ನ ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರನು್ನ
ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಹತಿ್ತರ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ ಬೇತ್ಹೋರೋನ್
ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅಜೇಕ, ಮಕೆ್ಕೕದ ಎಂಬ
ಊರುಗಳವರೆಗೂ ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಸಂಹರಿಸಿದನು. 11 ಅವರು
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಬೆಂಗೊಟು್ಟ ಬೇತ್ಹೋರೋನಿನ ಇಳಿಜಾರಿನಲಿ್ಲ
ಓಡುತಾ್ತ ಅಜೇಕವನು್ನ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಯೆಹೋವನು ಅವರ
ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸಿದನು. ಈ
ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕರು ಸತ್ತರು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹಾರವಾದವರಿಗಿಂತ ಕಲ್ಮಳೆಯಿಂದ ನಾಶವಾದವರೇ ಹೆಚು್ಚ
ಮಂದಿಯಾಗಿದ್ದರು.

12 ಯೆಹೋವನು ಅಮೋರಿಯರನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋಶುವನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.

≪ಸೂಯರ್ನೇ, ನೀನು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲೆ್ಲೕ ನಿಲು್ಲ;
ಚಂದ್ರನೇ, ನೀನು ಅಯಾ್ಯಲೋನ್ ಕಣಿವೆಯಲೆ್ಲೕ ನಿಲು್ಲ≫
ಎಂದು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

13 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ ತನಕ
ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರರು ಹಾಗೆಯೇ ನಿಂತರು.
ಈ ಮಾತು ಯಾಷಾರ್ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲವೆ?

ಹೀಗೆ ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಲು ಆತುರ ಪಡದೆ ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ
ಒಂದು ದಿನ ಪೂತಿರ್ ಆಕಾಶದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತನು.

14 ಯೆಹೋವನು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಟ್ಟ ದಿನವು ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹಿಂದೆಯೂ ಮುಂದೆಯೂ ಇಲ್ಲವೇ
ಇಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ತಾನೇ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ
ಯುದ್ಧಮಾಡುತಾ್ತ ಇದ್ದನು. 15 ಯೆಹೋಶುವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಸಹಿತವಾಗಿ ಗಿಲಾ್ಗಲಿನ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.

16 ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸರು ಓಡಿಹೋಗಿ ಮಕೆ್ಕೕದದ
ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. 17 ಜನರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ≪ಆ
ಐದು ಮಂದಿ ನಮಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಮಕೆ್ಕೕದದ ಗವಿಯಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 18 ಆಗ
ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ ≪ಆ ಗವಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ದೊಡ್ಡ
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ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಹೊರಳಿಸಿ ಕಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಕಾವಲುಗಾರರನು್ನ ಇಡಿರಿ.
ನೀವಾದರೂ ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತು ಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಬೇಗನೆ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಂದೆ
ಬರುವ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಹತಮಾಡುತಾ್ತ ಹೋಗಿರಿ. 19 ಅವರನು್ನ
ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ಬಿಡಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ?≫ ಎಂದನು.
20 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೆಹೋಶುವನೂ ಹಾಗೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೂ
ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಸ್ವಲ್ಪ
ಜನರು ಮಾತ್ರ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲುಗಳಿದ್ದ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. 21 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಾದರೋ
ಮಕೆ್ಕೕದದಲಿ್ಲ ಇಳುಕೊಂಡಿದ್ದ ಯೆಹೋಶುವನ ಬಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿ
ಬಂದರು. ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಒಬ್ಬನೂ
ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. 22 ಅನಂತರ ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರಿಗೆ
≪ಗವಿಯ ಬಾಯನು್ನ ತೆರೆದು ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸರನು್ನ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ತನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದನು. 23 ಅವರು ಹೋಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮ್,
ಹೆಬೊ್ರೕನ್, ಯಮೂರ್ತ್, ಲಾಕೀಷ್, ಎಗೊ್ಲೕನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸರನು್ನ ಗವಿಯಿಂದ ಎಳೆದು ಕೊಂಡು ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. 24 ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತಂದನಂತರ
ಯೆಹೋಶುವನು ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಕರೆಸಿ ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಬಂದಿದ್ದ ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ≪ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಈ ಅರಸರ ಕೊರಳಿನ
ಮೇಲೆ ಪಾದಗಳನಿ್ನಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವರು ಹತಿ್ತರ
ಬಂದು ಅವರ ಕುತಿ್ತಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. 25 ಆಗ ಅವನು
ಅವರಿಗೆ ≪ಅಂಜಬೇಡಿರಿ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ; ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತರಾಗಿ,
ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರಿ. ನಿಮೊ್ಮಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬರುವ ಎಲಾ್ಲ ವೈರಿಗಳಿಗೂ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 26

ಅನಂತರ ಆ ಅರಸರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿ ಐದು ಮರಗಳಿಗೆ
ನೇತುಹಾಕಿಸಿದನು. ಅವರ ಶವಗಳು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ
ತೂಗಾಡುತಿ್ತದ್ದವು. 27 ಸೂಯಾರ್ಸ್ತಮಾನದ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಜನರು
ಯೆಹೋಶುವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಮರಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ
ಅವರು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗವಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಹಾಕಿ ಅದರ ಬಾಯಿಗೆ
ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಹೊರಳಿಸಿದರು. ಆ ಕಲು್ಲಗಳು ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಅಲೆ್ಲೕ ಇರುತ್ತವೆ.

ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗವು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ವಶವಾದದು್ದ
28 ಅದೇ ದಿನ ಯೆಹೋಶುವನು ಮಕೆ್ಕೕದವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿ

ಕೊಂಡನು. ಅ ಊರಿನ ರಾಜ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಒಬ್ಬನನೂ್ನ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯೆರಿಕೋವಿನ ಅರಸನಿಗೆ
ಮಾಡಿದಂತೆ ಈ ಅರಸನಿಗೂ ಮಾಡಿದನು.

29 ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರೆಲ್ಲರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಮಕೆ್ಕೕದದಿಂದ
ಲಿಬ್ನಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಯವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದನು. 30

ಯೆಹೋವನು ಅದನೂ್ನ ಅದರ ಅರಸನನೂ್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಕೈವಶಮಾಡಿದನು. ಅವರು ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನೂ್ನ
ಉಳಿಸದೆ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಯೆರಿಕೋವಿನ
ಅರಸನಿಗಾದ ಗತಿಯೇ ಇವರ ಅರಸನಿಗೂ ಆಯಿತು.

31 ಅಲಿ್ಲಂದ ಯೆಹೋಶುವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಸಹಿತವಾಗಿ
ಲಾಕೀಷಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುತಿ್ತಗೆಹಾಕಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದನು. 32

ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು
ಅದನು್ನ ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನೂ್ನ
ಅದರ ಜನರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಲಿಬ್ನದವರಿಗಾದ ಗತಿಯೇ
ಇವರಿಗೂ ಆಯಿತು.

33 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಲಾಕೀಷಿನವರ ಸಹಾಯಕೆ್ಕ ಬಂದ
ಗೆಜೆರಿನ ಅರಸನಾದ ಹೋರಾಮನನೂ್ನ ಅವನ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಸದೆಬಡಿದನು. ಒಬ್ಬನೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

34 ತರುವಾಯ ಯೆಹೋಶುವನು ಲಾಕೀಷನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಎಗೊ್ಲೕನಿಗೆ ಬಂದು ಮುತಿ್ತಗೆಹಾಕಿ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿದನು. 35 ಅವರು ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಲಾಕೀಷಿನವರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಅದನೂ್ನ ಅದರ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.

36 ಅನಂತರ ಯೆಹೋಶುವನೂ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ಎಗೊ್ಲೕನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದಕೆ್ಕ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ
37 ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಊರುಗಳನೂ್ನ ಅದರ ರಾಜಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಎಗೊ್ಲೕನಿನಲಿ್ಲ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ
ಇಲಿ್ಲಯೂ ಒಬ್ಬನನೂ್ನ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ; ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಜನರನೂ್ನ
ನಾಶಮಾಡಿದರು.

38 ಅಲಿ್ಲಂದ ಯೆಹೋಶುವನೂ ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ದೆಬೀರಿಗೆ
ಬಂದು ಅಲಿ್ಲಯವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರು. 39 ಅದನೂ್ನ ಅದಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದ ಊರುಗಳನೂ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದರ
ರಾಜಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬನನೂ್ನ
ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೂ ಅದರ ಅರಸನಿಗೂ ಲಿಬ್ನಕೂ್ಕ ಅದರ

ಅರಸನಿಗೂ ಆದ ಗತಿಯೇ ದೆಬೀರಿಗೂ ಅದರ ಅರಸನಿಗೂ
ಆಯಿತು.

40 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಣ ಪ್ರದೇಶ,
ದಕ್ಷಿಣಪಾ್ರಂತ್ಯ, ಇಳುಕಲಿ್ಲನ ಪ್ರದೇಶ, ಬೆಟ್ಟಗಳ ತಗು್ಗ ಪ್ರದೇಶ
ಇವುಗಳನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇವುಗಳ ರಾಜಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಒಬ್ಬನನೂ್ನ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಜೀವವಿರುವುದೆಲ್ಲವನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿದನು. 41 ಕಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದಿಂದ ಗಾಜಾ ಊರಿನ
ವರೆಗೂ ಗೋಷೆನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ
ಸೋಲಿಸಿದನು. 42 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋಶುವನು ಈ ಎಲಾ್ಲ
ರಾಜರನೂ್ನ ರಾಜ್ಯಗಳನೂ್ನ ಏಕಕಾಲದಲಿ್ಲ ವಶಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 43

ತರುವಾಯ ಯೆಹೋಶುವನು ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೊಡನೆ
ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.

ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ಉತ್ತರ ಭಾಗವು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ವಶವಾದದು್ದ

ಹಾಚೋರಿನ ಅರಸನಾದ ಯಾಬೀನನು ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೇಳಿ
ಯೋಬಾಬನೆಂಬ ಮಾದೋನಿನ ಅರಸನು ಶಿಮೊ್ರೕನಿನ
ಅರಸನನು್ನ ಅಕ್ಷಾಫಿನ ಅರಸನನ್ನ, ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ

ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶ, 2 ಕಿನೆ್ನರೋತ್ ಸಮುದ್ರದ ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲನ ತಗಾ್ಗದ
ಪ್ರದೇಶ, ಇಳುಕಲಿ್ಲನ ಪ್ರದೇಶ, ದೋರ್ ಊರಿನ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲದ್ದ
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶ, ಇವುಗಳ ಅರಸರನೂ್ನ
ಪೂವರ್ಪಶಿ್ಚಮಗಳಲಿ್ಲರುವ 3 ಕಾನಾನ್ಯರು, ಅಮೋರಿಯರು,
ಹಿತಿ್ತಯರು, ಪೆರೆಜಿ್ಜೕಯರು, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ
ಯೆಬೂಸಿಯರು, ಹೆಮೋರ್ನಿನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲದ್ದ ಮಿಚಾ್ಪ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ
ಹಿವಿ್ವಯರು ಇವರನೂ್ನ ಕರೆಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ಅವರು ಒಡನೆ ಬಹು
ರಥಾಶ್ವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ತಮ್ಮ ಸವರ್ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೊರಟರು. ಆ ಸೈನಿಕರು ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಮರಳಿನಂತೆ
ಅಸಂಖ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. 5 ಈ ಎಲಾ್ಲ ಅರಸರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ
ಮೇರೋಮ್ ಜಲಾಶಯದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 6 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
≪ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ. ನಾಳೆ ಇದೇ
ವೇಳೆಗೆ ಅವರನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು, ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಬಿಡುವರು. ನೀನು ಅವರ ಕುದುರೆಗಳ
ಹಿಂಗಾಲಿನ ನರಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ದ ರಥಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು≫
ಅಂದನು. 7 ಯೆಹೋಶುವನು ಮಿಚೆ್ಪಯ ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಭಟರೊಡನೆ
ಹೊರಟು ಹೋಗಿ, ಮೇರೋಮ್ ಜಲಾಶಯದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕನೆ ಬಿದ್ದನು. 8 ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಇವರು ಅವರನು್ನ ದೊಡ್ಡ
ಚೀದೋನ್ ಹಾಗೂ ಮಿಸೆ್ರಫೋತ್ಮಯಿಮ್ ಎಂಬ
ಊರುಗಳವರೆಗೂ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಮಿಚೆ್ಪಯ ಬೈಲಿನವರೆಗೂ
ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹೊಡೆದರು. ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಉಳಿಯದಂತೆ
ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರು. 9 ಯೆಹೋಶುವನು ಯೆಹೋವನ
ಅಪ್ಪಣೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರ ಕುದುರೆಗಳ ಹಿಂಗಾಲಿನ ನರಗಳನು್ನ
ರಥಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು.

10 ಕೂಡಲೇ ಯೆಹೋಶುವನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹಾಚೋರನನೂ್ನ
ಅವರ ಅರಸನನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದನು.
ಹಾಚೋರೆಂಬುವುದು ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಆ ಎಲಾ್ಲ
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲು ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾಗಿತು್ತ. 11 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ
ಎಲ್ಲರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿ ಹಾಚೋರ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. ಒಂದು ಜೀವಿಯಾದರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 12 ನಂತರ
ಯೆಹೋಶುವನು ಉಳಿದ ಅರಸರನೂ್ನ ಅವರ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ
ಅವರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದನು. 13 ಯೆಹೋಶುವನು ಸುಟ್ಟ
ಹಾಚೋರ್ ಒಂದನು್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ದಿನೆ್ನಯ ಮೇಲಿನ
ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಸುಟು್ಟಹಾಕಲಿಲ್ಲ. 14 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಅವುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಪಶುಪಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಕೊಳೆ್ಳ
ಹೊಡೆದರು. ಆದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹೊಡೆದು
ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಉಸಿರಿರುವ ಒಂದನೂ್ನ ಅವರು
ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 15 ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯು ದೇವರು
ತನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಅದರಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದನು, ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಮೀರಲಿಲ್ಲ.

ಯುದ್ಧ ಫಲವು
16 ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶ, ದಕ್ಷಿಣ ಪಾ್ರಂತ

ಗೋಷೆನ್ ಸೀಮೆ, ಇಳಿಜಾರಿನ ಪ್ರದೇಶ, ತಗಾ್ಗದ ಪ್ರದೇಶ,
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12

13

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಸೀಮೆಯ ಪವರ್ತ ಪಾ್ರಂತ್ಯ, ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ
ಇಳಿಜಾರಿನ ಪ್ರದೇಶ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ
ಸಾ್ವಧೀನವಾದವು. 17 ಅವನು ಸೇಯೀರಿನ ದಾರಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಹಾಲಾಕ್
ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೆಮೋರ್ನಿನ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಲೆಬನೋನಿನ
ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಬಾಲಾ್ಗದ್ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ ಇರುವ ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅದರ ಎಲಾ್ಲ ಅರಸರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.
18 ಯೆಹೋಶುವನು ಈ ಎಲಾ್ಲ ಅರಸರೊಡನೆ ಬಹು
ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು. 19 ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ
ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಹಿವಿ್ವಯರು ಹೊರತು ಯಾವ ಪಟ್ಟಣದವರೂ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ಒಪ್ಪಂದಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ
ಯುದ್ಧದಿಂದಲೇ ವಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. 20 ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಹರಿಸಿ ಬಿಡುವ ಹಾಗೆ ಯೆಹೋವನು ತಾನೇ ಆ
ಜನರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬರುವಂತೆ
ಮಾಡಿದನು.

21 ಅದೇ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋಶುವನು ಮಲೆನಾಡುಗಳಾದ
ಹೆಬೊ್ರೕನ್, ದೆಬೀರ್, ಅನಾಬ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಯೆಹೂದ ಹಾಗೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಪಾ್ರಂತದ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಅನಾಕ್ಯರನು್ನ (ಉನ್ನತ ಪುರುಷರು) ನಾಶಮಾಡಿ
ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿದನು. 22 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಪಾ್ರಂತಗಳಲಿ್ಲ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗಾಜಾ,
ಗತೂರು, ಅಷೊ್ಡೕದ್, ಎಂಬ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರು
ಉಳಿದಿದ್ದರು. 23 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಮುಖಾಂತರ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಯೆಹೋಶುವನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಕುಲಭಾಗಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ವಿಭಾಗಿಸಿ
ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟನು. ಯುದ್ಧವು ನಿಂತು ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಸಮಾಧಾನವುಂಟಾಯಿತು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಸೋಲಿಸಿದ ಅರಸರ ಪಟಿ್ಟ

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಪೂವರ್
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಅನೋರ್ನ್ ಕಣಿವೆ ಮೊದಲುಗೊಂಡು
ಹೆಮೋರ್ನ್ ಪವರ್ತದವರೆಗಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶವನೂ್ನ ಕಣಿವೆ

ಪ್ರದೇಶದ ಪೂವರ್ಭಾಗವನೂ್ನ ಸಾ್ವಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಅವುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಸರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರು. 2 ಅವರಲಿ್ಲ
ಮೊದಲನೆಯವನು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅಮೋರಿಯರ
ಅರಸನಾಗಿದ್ದವನು ಸೀಹೋನ್. ಇವನು ಅನೋರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯ
ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಅರೋಯೇರ್ ಪಟ್ಟಣವು ಮತು್ತ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲಯೇ
ಇದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇವುಗಳು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ
ಮೇರೆಯಾಗಿರುವ ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ಹೊಳೆಯವರೆಗಿರುವ ಗಿಲಾ್ಯದಿನ
ಅಧರ್ಪಾ್ರಂತ್ಯವು 3 ಹಾಗೂ ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ
ಕಿನೆ್ನರೋತ್ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಲವಣಸಮುದ್ರವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅರಾಬ್
ಸಮುದ್ರದ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಬೇತಯೆಷಿಮೋತಿನವರೆಗೂ
ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲರುವ ಪಿಸಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದವರೆಗೂ ಇರುವ ಕಣಿವೆ
ಪ್ರದೇಶವು ಇವೇ ಅವನ ರಾಜ್ಯ: 4 ಅಷ್ಟರೋತ್ ಹಾಗೂ ಎದೆ್ರೖ
ಎಂಬ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ರೇಫಾಯರ ವಂಶಸ್ಥರು
ಬಾಷಾನಿನ ಅರಸನೂ ಆದ ಓಗನು ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಲಿ್ಲ
ಎರಡನೆಯವನು. 5 ಇವನ ರಾಜ್ಯ- ಹೆಮೋರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ
ಸೀಮೆ, ಸಲಾ್ಕ ಪಟ್ಟಣವು, ಗೆಷೂಯರ್ರ ಮತು್ತ ಮಾಕತೀಯರ
ಮೇರೆವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಬಾಷಾನಿನ ಸೀಮೆ, ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಅರಸನಾದ
ಸೀಹೋನನ ಮೇರೆಯವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಅಧರ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ
ವರೆಗಿದಿ್ದತು್ತ. 6 ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯೂ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಆ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರ
ರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ರೂಬೇನ್ಯರಿಗೂ, ಗಾದ್ಯರಿಗೂ, ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್
ಗೋತ್ರದವರಿಗೂ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. 7 ಯೆಹೋಶುವನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ
ಲೆಬನೋನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಬಾಲಾ್ಗದಿನಿಂದ ಸೇಯೀರಿನ
ದಾರಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಹಾಲಾಕ್ ಪವರ್ತದವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು, 8 ಇಳುಕಲಿ್ಲನ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕಣಿವೆ
ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಬುಡದಲಿ್ಲರುವ ಸೀಮೆಗಳು, ಅರಣ್ಯದ
ದಕ್ಷಿಣ ಪಾ್ರಂತ್ಯ ಇವುಗಳನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಹಿತಿ್ತಯ, ಅಮೋರಿಯ,
ಕಾನಾನ, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯ, ಹಿವಿ್ವಯ, ಯೆಬೂಸಿಯ ಅರಸರನೂ್ನ
ಸೋಲಿಸಿ, ಅವರ ದೇಶಗಳನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಕುಲದವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ
ಆಸಿ್ತಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಅರಸರ ಪಟಿ್ಟಯು ಹೇಗೆಂದರೆ,

9 ಯೆರಿಕೋವಿನ ಅರಸನು - 1
ಬೇತೇಲ್ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನ ಅರಸನು - 1

10 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅರಸನು - 1
ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಅರಸನು - 1

11 ಯಮೂರ್ತಿನ ಅರಸನು - 1

ಲಾಕೀಷಿನ ಅರಸನು - 1
12 ಎಗೊ್ಲೕನಿನ ಅರಸನು - 1

ಗೆಜೆರಿನ ಅರಸನು - 1
13 ದೆಬೀರಿನ ಅರಸನು - 1

ಗೆದೆರಿನ ಅರಸನು - 1
14 ಹೊಮರ್ದ ಅರಸನು - 1

ಆರಾದಿನ ಅರಸನು - 1
15 ಲಿಬ್ನದ ಅರಸನು - 1

ಅದುಲಾ್ಲಮಿನ ಅರಸನು - 1
16 ಮಕೆ್ಕೕದದ ಅರಸನು - 1

ಬೇತೇಲಿನ ಅರಸನು - 1
17 ತಪೂ್ಪಹದ ಅರಸನು - 1

ಹೇಫೆರಿನ ಅರಸನು - 1
18 ಅಫೇಕದ ಅರಸನು - 1

ಲಷಾ್ಷರೋನಿನ ಅರಸನು - 1
19 ಮಾದೋನಿನ ಅರಸನು - 1

ಹಾಚೋರಿನ ಅರಸನು.
20 ಶಿಮೊ್ರೕನೆ್ಮರೋನಿನ ಅರಸನು - 1

ಅಕ್ಷಾಫಿನ ಅರಸನು - 1
21 ತಾನಕದ ಅರಸನು - 1

ಮೆಗಿದೊ್ದೕವಿನ ಅರಸನು - 1
22 ಕೆದೆಷಿನ ಅರಸನು - 1

ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಯೊಕೆ್ನಯಾಮದ ಅರಸನು - 1
23 ದೋರ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ದೋರಿನ ಅರಸನು - 1

ಗಿಲಾ್ಗಲಿನ ಅರಸನು - 1
24 ತಿಚರ್ದ ಅರಸನು - 1

ಒಟು್ಟ 31 ಮಂದಿ ಅರಸರು.

ಯೆಹೋಶುವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನು್ನ
ಹಂಚಿಕೊಟಿ್ಟದು್ದ 13-21

ದೇಶವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡಲು ಅಪ್ಪಣೆ

ಯೆಹೋಶುವನು ದಿನತುಂಬಿದ ಮುದುಕನಾಗಲು
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಈಗ ಮುದುಕನಾದಿ,
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ದೇಶಗಳು ಇನೂ್ನ ಬಹಳ ಇವೆ.

2 ಅವುಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ: ಐಗುಪ್ತದ ಈಚೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಶೀಹೋರ್ ಹಳ್ಳ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಕಾನಾನ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಉತ್ತರ
ಮೇರೆಯಾದ ಎಕೊ್ರೕನಿನವರೆಗಿರುವ 3 ಗಾಜಾ, ಅಷೊ್ಡೕದ್,
ಅಷೆ್ಕಲೋನ್, ಗತೂರು, ಎಕೊ್ರೕನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಐದು ಮಂದಿ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಭುಗಳ ಸಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯ;
ಗೆಷೂಯರ್ರ ಸೀಮೆಯು, 4 ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಅವಿ್ವೕಯರ ದೇಶ
ಚೀದೋನ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೆಯಾರಾ ಮೊದಲುಗೊಂಡು
ಅಮೋರಿಯರ ಮೇರೆಯಾದ ಅಫೇಕದವರೆಗಿರುವ ಕಾನಾನ್ಯರ
ದೇಶವು 5 ಗೆಬಾಲ್ಯರ ಸೀಮೆ, ಹೆಮೋರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲಿ್ಲರುವ
ಬಾಲಾ್ಗದಿನಿಂದ ಹಾಮಾತಿನ ದಾರಿಯ ವರೆಗಿರುವ ಲೆಬನೋನಿನ
ಪೂವರ್ ಪ್ರದೇಶ; 6 ಒಟಾ್ಟರೆ ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ
ಮಿಸೆ್ರಫೋತ್ಮಯಿಮಿನವರೆಗೂ, ಚೀದೋನ್ಯರ ಎಲಾ್ಲ ಪವರ್ತ
ಪಾ್ರಂತಗಳು. ನಾನೇ ಈ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಸಮು್ಮಖದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ನೀನಾದರೂ ನಾನು
ಮೊದಲೇ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ದೇಶವನು್ನ
ಹಂಚಿಕೊಡುವಾಗ ಇವುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ 7 ಒಂಭತು್ತ
ಕುಲಗಳಿಗೂ, ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ ಜನರಿಗೂ ಪಾಲು ಮಾಡಿ
ಕೊಡು≫ ಎಂದನು.

ಯೊದರ್ನಿನ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಭಜನೆ
8 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಉಳಿದ ಅಧರ್ಜನರಿಗೆ, ರೂಬೇನ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ

ಗಾದ್ಯರಿಗೆ ಮೋಶೆಯಿಂದ ಯೊದರ್ನಿನ ಆಚೆಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವು
ದೊರಕಿತು. ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ: 9 ಅನೋರ್ನಿನ ಕಣಿವೆಯ
ಅಂಚಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅರೋಯೇರ್ ಪಟ್ಟಣ ಮತು್ತ ಅದೇ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ
ಇದ್ದ ಪಟ್ಟಣ, ಇವು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ದೀಬೋನಿನವರೆಗೆ
ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೇದೆಬದ ತಪ್ಪಲ ಸೀಮೆ; 10 ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ
ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಅಮೋರಿಯರ ಅರಸನಾದ ಸೀಹೋನನ ವಶದಲಿ್ಲದ್ದ
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಮೇರೆಯ ಈಚೆಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳು;
ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಸೀಮೆ 11 ಗೆಷೂರ್ಯರ ಮತು್ತ ಮಾಕತೀಯರ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳು
ಹೆಮೋರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರದೇಶ, 12 ಅಷ್ಟರೋತ್
ಎದೆ್ರೖ ಎಂಬ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ರೆಫಾಯರ ವಂಶಸ್ಥನಾದ

ಯೆಹೋಶುವನು 11:17 153 ಯೆಹೋಶುವನು 13:12
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ಓಗನ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಸಲಾ್ಕ ಪಟ್ಟಣದ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಬಾಷಾನಿನ ಎಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳೂ. ಮೋಶೆ ಅವರನು್ನ ಗೆದು್ದ ಅವರ
ದೇಶಗಳನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 13 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು
ಗೆಷೂರ್ಯರನೂ್ನ, ಮಾಕತೀಯರನೂ್ನ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ಹೊರಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗೆಷೂರ್ಯರೂ ಮಾಕತೀಯರೂ
ಅವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇರುತಾ್ತರೆ. 14

ಲೇವಿಯಕುಲದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಪಾಲು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಆತನ
ಯಜ್ಞಶೇಷವೇ ಅವರ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಾಗಿತು್ತ.

15 ಮೋಶೆಯು ರೂಬೇನ್ಯರ ಮಕ್ಕಳ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ: 16 ಅನೋರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯ
ಅಂಚಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಆರೋಯೇರ್ ಪಟ್ಟಣ; 17 ಮೇದೆಬದ ತಪ್ಪಲ
ಸೀಮೆಗೆ ಸೇರಿದ ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ಪಟ್ಟಣ, ಅಲೆ್ಲೕ ಎತ್ತರವಾದ
ಬೈಲಿನಲಿ್ಲರುವ ದೀಬೋನ್, ಬಾಮೋತ್ ಬಾಳ್ ಬೇತಾ್ಬಳೆ್ಮಯೋನ್,
18 ಯಹಚಾ ಕೆದೇಮೋತ್, ಮೇಫಾಯತ್, 19 ಕಿಯಾರ್ತಯಿಮ್
ಸಿಬಾ್ಮ ಎಂಬ ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಉಪಗಾ್ರಮಗಳು, ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಚೆರೆತ್ ಶಹರ್, 20 ಬೇತೆ್ಪಗೋರ್, ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಪಿಸಾ್ಗದ ಬುಡದಲಿ್ಲರುವ ಸೀಮೆ, ಬೇತ್ಯೆಷಿಮೋತ್
ಪಟ್ಟಣ, 21 ಒಟಾ್ಟರೆ ಮೀಶೋರೆಂಬ ಎತ್ತರವಾದ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಅಮೋರಿಯರ
ಅರಸನಾದ ಸೀಹೋನಿನ ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಯಗಳು. ಮೋಶೆಯು ಆ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಸೀಹೋನನೂ್ನ ಎವೀ, ರೆಕೆಮ್, ಚೂರ್,
ಹೂರ್, ರೆಬಾ ಎಂಬ ಮಿದಾ್ಯನ್ ಪ್ರಭುಗಳಾಗಿರುವ ಅವನ
ಸರದಾರರನೂ್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. 22 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸಿದವರಲಿ್ಲ ಬೆಯೋರನ ಮಗನೂ ಶಕುನ
ನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದ ಬಿಳಾಮನೂ ಇದ್ದನು. 23 ಯೊದರ್ನ್
ಹೊಳೆಯು, ರೂಬೇನ್ಯರ ಪಡುವಣ ಮೇರೆಯಾಗಿತು್ತ. ರೂಬೇನ್ಯರ
ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕದ ಗಾ್ರಮನಗರಗಳು ಇವುಗಳೇ.

24 ಮೋಶೆಯು ಗಾದ್ ಕುಲದ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ
ಪ್ರದೇಶಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ: 25 ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಅರಸನಾದ
ಸೀಹೋನಿನ ರಾಜ್ಯದ ಉಳಿದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಯಗೆ್ಜೕರ್,
ಮೊದಲಾದ ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳು, ರಬಾ್ಬ ಊರಿನ
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಅರೋಯೇರ್ ಪಟ್ಟಣದ ವರೆಗೆ
ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಅಧರ್ ರಾಜ್ಯ, 26

ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಿಂದ ರಾಮತ್ ಮಿಚೆ್ಪ, ಬೆಟೋನೀಮ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳ
ವರೆಗೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾನಯಿಮಿನಿಂದ ದೆಬೀರ್
ಪಾ್ರಂತದವರೆಗೂ ಇರುವ ಸೀಮೆ, 27 ಯೊದರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಬೇತ್ಹಾರಾಮ್; ಬೇತ್ನಿಮಾ್ರ, ಸುಕೊ್ಕೕತ್, ಚಾಫೋನ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಗಳು. ಕಿನೆ್ನರೆತ್ ಸಮುದ್ರದ ದಕ್ಷಿಣದಿಕಿ್ಕನ ಮೂಲೆಯ ವರೆಗೆ
ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೊದರ್ನಿನ ಪೂವರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು. 28 ಈ
ಎಲಾ್ಲ ಗಾ್ರಮನಗರಗಳು ಗಾದ್ ಕುಲದ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಾದವು.

29 ಮಹನಯಿಮಿನ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದ ಹಾಗೂ ಮೊದಲು ಬಾಷಾನಿನ
ಅರಸನಾಗಿದ್ದ ಓಗನ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಬಾಷಾನ್ ಸೀಮೆಯನು್ನ,
30 ಮೋಶೆಯು ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಯಾಯೀರನ ಗಾ್ರಮಗಳೆನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅರವತು್ತ ಊರುಗಳು
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. 31 ಗಿಲಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಅಧರ್ ಭಾಗವು ಓಗನ
ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ, ಬಾಷಾನಿನ ಅಷ್ಟರೋತ್ ಹಾಗೂ ಎದೆ್ರೖ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗನಾದ ಮಾಕೀರನ ಗೋತ್ರದ ಅಧರ್
ಜನರಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದವು.

32 ಮೋಶೆಯು ಯೊದರ್ನಿನ ಆಚೆ ಯೆರಿಕೋವಿನ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲರುವ ಮೋವಾಬ್ಯರ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಇವುಗಳನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. 33 ಆದರೆ ಲೇವಿಯ ಕುಲಕೆ್ಕ
ಮೋಶೆಯು ಯಾವ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವನು್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದಂತೆ
ಆತನೇ ಅವರ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಾಗಿದ್ದನು.

ಯೊದರ್ನಿನ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಉಳಿದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟದು್ದ

ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಎಲಿಯಾಜರನೂ, ನೂನನ
ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನೂ ಹಾಗೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳೂ 2 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ

ಮೂಲಕ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಯೊದರ್ನಿನ ಪಶಿ್ಚಮದ ಕಾನಾನ
ದೇಶವನು್ನ ಚೀಟು ಹಾಕಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಒಂಭತು್ತವರೆ ಕುಲದವರಿಗೆ
ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು 3 ಉಳಿದ ಎರಡುವರೆ ಕುಲಗಳ ಜನರಿಗೆ
ಯೊದರ್ನಿನ ಆಚೆಯಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಯೇ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. 4 ಯೋಸೇಫನ ಮಕ್ಕಳಾದ
ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಕುಲಗಳಾಗಿ ಅವರು
ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರಲಾ್ಲ; ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಹಾಗೂ

ಅವರ ದನಕುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲಿ್ಲನ ಕೆಲವು ಹುಲು್ಲಗಾವಲುಗಳನೂ್ನ
ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 5 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ದೇಶವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಕಾಲೇಬನ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವು
6 ಯೆಹೋಶುವನು ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರು

ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆನೆಜಿ್ಜೕಯನೂ ಯೆಫುನೆ್ನಯ
ಮಗನೂ ಆದ ಕಾಲೇಬನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ≪ಯೆಹೋವನು
ಕಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದಲಿ್ಲ ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೇವರ
ಮನುಷ್ಯನಾದ ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದು್ದ ನಿನಗೆ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಗೊತಿ್ತದೆ. 7

ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ
ನೋಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಕಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ವಾಗಿತು್ತ. 8 ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಬಂದಿದ್ದ ಸಹೋದರರು ಜನರನು್ನ ಎದೆಗುಂದಿಸಿದರು. ನಾನಾದರೋ
ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಂಬಿ
ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿ ಆತನನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿದೆ. 9 ಮೋಶೆಯು ಆ ದಿನ
ನನಗೆ ≪ನೀನು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ನನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಸಂಚರಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶವು
ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದವರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಾಗಿರುವುದು≫
ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದನು. 10 ಯೆಹೋವನು ಈ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದಂದಿನಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಲೆಯುತಿ್ತದ್ದ ವಷರ್ಗಳು ಸೇರಿ ನಲ್ವತೆ್ತೖದು ವಷರ್ಗಳು
ದಾಟಿದವು. ಯೆಹೋವನು ತಾನು ನುಡಿದಂತೆಯೇ ಈ ಕಾಲವೆಲಾ್ಲ
ನನ್ನನು್ನ ಜೀವದಿಂದುಳಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಈಗ ನಾನು ಎಂಭತೆ್ತೖದು
ವಷರ್ದವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 11 ಮೋಶೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ
ನನಗೆಷು್ಟ ಬಲವಿತೊ್ತೕ ಈಗಲೂ ಅಷೆ್ಟೕ ಬಲವಿದೆ.
ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ವಿಶೇಷ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನಿವರ್ಹಿಸುವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ಬಲವಿದೆ.
12 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು ಆ ದಿನದಂದು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಈ
ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು ಇದರಲಿ್ಲ ಉನ್ನತ ಪುರುಷರು
(ಅನಾಕ್ಯರು) ಇರುತಾ್ತರೆ ಎಂದು ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊಡ್ಡದೂ,
ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಳ್ಳವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ ಎಂದೂ ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನೇ
ಕೇಳಿದಿ್ದೕಯಲಾ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮಾತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವನೆಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಅಂದನು. 13 ಆಗ
ಯೆಹೋಶುವನು ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗನಾದ ಕಾಲೇಬನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು.
14 ಕೆನಿಜಿ್ಜೕಯನಾದ ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗನು ಕಾಲೇಬ್ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿ
ವಿಧೇಯನಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಅವನಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕತು.
ಅದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅವನದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 15 ಅದರ ಹಿಂದಿನ
ಹೆಸರು ≪ಕಿಯಾರ್ತ್ಅಬರ್≫ ಎಂಬುದಾಗಿತು್ತ. ≪ಅಬರ್≫
ಎಂಬುವವನು ಉನ್ನತ ಪುರುಷರಲಿ್ಲ (ಅನಾಕ್ಯರಲಿ್ಲ)
ಪ್ರಮುಖನಾಗಿದ್ದನು. ಯುದ್ಧವು ನಿಂತು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಾನ
ಉಂಟಾಯಿತು.

ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವು

ಎದೋಮ್ ಸೀಮೆಯೂ, ಚಿನ್ ಅರಣ್ಯದ
ಮೇರೆಯಾಗಿರುವ ಕಾನಾನ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗವು
ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕತು. 2

ಅದರ ದಕ್ಷಿಣದ ಮೇರೆಯು ಲವಣಸಮುದ್ರದ ತೆಂಕಣ ಕೊನೆಯಿಂದ
3 ಅಕ್ರಬಿ್ಬೕಮ್ ಕಣಿವೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಚಿನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಅಲಿ್ಲಂದ ಕಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಹೆಚೊ್ರೕನಿಗೂ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಏರುತಾ್ತ ಅದಾ್ದರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಕಕರ್ದ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ ಅಚೊ್ಮೕನಿನ ಮೇಲೆ, 4 ಐಗುಪ್ತದ ಹಳ್ಳಕೆ್ಕ ಬಂದು
ಸಮುದ್ರತೀರವನು್ನ ಸೇರುವುದು. ಇದು ಅದರ ತೆಂಕಣ ಮೇರೆ. 5

ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಮುಖದಾ್ವರದಿಂದ ಲವಣಸಮುದ್ರವೆಲಾ್ಲ,
ಅದರ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ
ಮೇರೆಯು ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯು ಲವಣಸಮುದ್ರದಿಂದ ಕೂಡುವ
ಸ್ಥಳದಿಂದ 6 ಬೇತ್ ಹೊಗಾ್ಲ ಬೇತ್ ಆರಾಬದ ಉತ್ತರ ಪಾ್ರಂತ್ಯ
ರೂಬೇನನ ಮಗನಾದ ಬೋಹನನ ಬಂಡೆ, 7 ಆಕೋರಿನ ಕಣಿವೆ
ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ದೆಬೇರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಅಲಿ್ಲಂದ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಹಳ್ಳದ ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲರುವ ಅದುಮೀಮಿಗೆ ಹೋಗುವ
ದಾರಿಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲರುವ ಗಿಲಾ್ಗಲ್ ಏನ್ ಷೆಮೆಷ್ ಅನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಬುಗೆ್ಗ ಏನ್ ರೋಗೆಲ್ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ 8 ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್
ಕಣಿವೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವು
ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಯೆಬೂಸಿಯರ ಬೆಟ್ಟದ ದಕ್ಷಿಣ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ
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ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ಕಣಿವೆಯ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುವ ರೆಫಾಯಿಮ್ ಕಣಿವೆಯ
ಉತ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 9 ಅದು ಆ ಬೆಟ್ಟದ
ತುದಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ನೆಫೊ್ತೕಹ ಬುಗೆ್ಗ, ಎಫೊ್ರೕನ್ ಬೆಟ್ಟದ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮ್ ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಬಾಲಾ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 10 ಅಲಿ್ಲಂದ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುವ
ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಕೆಸಾಲೋನ್
ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯಾರೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಉತ್ತರಮಾಗರ್ವಾಗಿ
ಇಳಿಯುತಾ್ತ ಬೇತಷೆಮೆಷಿಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ ತಿಮಾ್ನ ಊರಿಗೂ ಬಂದು
11 ಮುಂದೆ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಎಕೊ್ರೕನ್ ಗುಡ್ಡಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಶಿಕೆ್ಕರೋನಿಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಬಾಲಾ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಯಬೆ್ನೕಲಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. 12 ಮಹಾಸಾಗರದ ತೀರವೇ
ಪಶಿ್ಚಮ ಮೇರೆಯು. ಯೆಹೂದಾ ಗೋತ್ರಗಳ ದೇಶದ ಸುತ್ತಣ
ಮೇರೆಗಳು ಇವೇ.

ಕಾಲೇಬನಿಗೆ ಕೊಡಲಾದ ಹೆಬೊ್ರೕನ್
13 ಯೆಹೋಶುವನು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಯೆಫುನೆ್ನಯ

ಮಗನಾದ ಕಾಲೇಬನಿಗೆ ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ
ಅನಾಕನ ತಂದೆಯಾದ ಅಬರ್ನ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದ್ದ ಹೆಬೊ್ರೕನನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. 14 ಕಾಲೇಬನು ಶೇಷೈ, ಅಹೀಮನ್, ತಲೆ್ಮೖ ಎಂಬ
ಅನಾಕನ ಮೂರು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 15

ಆನಂತರ ಅವನು ಹೊರಟು ಕಿಯಾರ್ತಸೇಫೇರ್ ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ
ದೆಬೀರಿನ ನಿವಾಸಿಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದನು. 16 ಅವನು
≪ಕಿಯಾರ್ತಸೇಫೆರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳವವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ
ಅಕ್ಷಾ ಎಂಬಾಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದನು.
17 ಕೆನೆಜನ ಮಗನೂ ಕಾಲೇಬನ ತಮ್ಮನೂ ಆದ ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು
ಅದನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನಿಗೆ ಕಾಲೇಬನ ಮಗಳಾದ
ಅಕ್ಷಾಳನು್ನ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. 18 ಆಕೆಯು ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮನೆ ಸೇರಿದಾಗ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹತಿ್ತರ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಗಂಡನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ ತಾನು ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲಿಂದ
ಇಳಿದಳು ಕಾಲೇಬನು, ≪ನಿನಗೇನು ಬೇಕು≫ಎಂದು ಆಕೆಯನು್ನ
ಕೇಳಲು 19 ಆಕೆಯು ≪ನನಗೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ಬೇಕು. ನನ್ನನು್ನ
ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದ ಬೆಂಗಾಡಿಗೆ (ಬರಡು ಭೂಮಿ) ಕೊಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟಯಲಾ್ಲ?
ಬುಗೆ್ಗಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು≫ ಎಂದಳು. ಆಗ ಅವನು
ಆಕೆಗೆ ಮೇಲಣ ಮತು್ತ ಕೆಳಗಣ ಬುಗೆ್ಗಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಿಗೆ ದೊರೆತ ನಗರಗಳು ಹಾಗು ಗಾ್ರಮಗಳು
20 ಯೆಹೂದದ ಕುಲಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯದ ವಿವರ: 21

ಎದೋಮ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಮೇರೆಯಾಗಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲಿ್ಲ
ಕಬೆ್ಜೕಲ್, ಏದೆರ್, ಯಾಗೂರ್, 22 ಕೀನಾ, ದೀಮೋನ್, ಅದಾದ್,
23 ಕೆದೆಷ್, ಹಾಚೋರ್, ಇತಾ್ನನ್, 24 ಜೀಫ್, ಟೆಲೆಮ್,
ಬೆಯಾಲೋತ್, 25 ಹಾಚೋರ್ ಹದತಾ್ತ, ಹಾಚೋರ್ ಎಂಬ
ಕಿಯೋರ್ತ್, ಹೆಚೊ್ರೕನ್, ಹಾಚೋರ್, 26 ಅಮಾಮ್, ಶೆಮ,
ಮೋಲಾದಾ, 27 ಹಚರ್ ಗದಾ್ದ, ಹೆಷೊ್ಮೕನ್, ಬೇತೆ್ಪಲೆಟ್, 28

ಹಚರ್ ಷೂವಾಲ್, ಬೇಷೆರ್ಬ, ಬಿಜೊ್ಯೕತಾ್ಯ, 29 ಬಾಲಾ,
ಇಯೀಮ್, ಎಚೆಮ್, 30 ಎಲೊ್ಟೕಲದ್, ಕೆಸೀಲ್, ಹೊಮಾರ್, 31

ಚಿಕ್ಲಗ್, ಮದ್ಮನಾ್ನ, ಸನ್ಸನಾ್ನ, 32 ಲೆಬಾವೋತ್, ಶಿಲಿ್ಹೕಮ್,
ಆಯಿನ್, ರಿಮೊ್ಮೕನ್ ಎಂಬ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಬತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗಾ್ರಮಗಳು, 33 ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಎಷಾ್ಟವೋಲ್, ಚೊಗಾರ್, ಅಶಾ್ನ 34 ಜನೋಹ, ಏಂಗನಿ್ನೕಮ್, 35

ತಪೂ್ಪಹ, ಏನಾಮ್, ಯಮೂರ್ತ್, 36 ಅದುಲಾ್ಲಮ್, ಸೋಕೋ,
ಅಜೇಕಾ, ಶಾರಯಿಮ್, ಅದೀತಯಿಮ್, ಗೆದೇರಾ,
ಗೆದೆರೋತಯಿಮ್ ಎಂಬ ಹದಿನಾಲು್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗಾ್ರಮಗಳು. 37 ಚೆನಾನ್, ಹದಾಷಾ,
ಮಿಗ್ದಲಾ್ಗದ್, 38 ದಿಲಾನ್, ಮಿಚೆ್ಪ, ಯೊಕೆ್ತೕಲ್, 39 ಲಾಕೀಷ್,
ಬೊಚ್ಕತ್, ಎಗೊ್ಲೕನ್, 40 ಕಬೊ್ಬೕನ್, ಲಹಾ್ಮಸ್, ಕಿತಿ್ಲೕಷ್,
ಗೆದೇರೋತ್, ಬೇತ್ದಾಗೋನ್, ನಾಮಾ, 41 ಮಕೆ್ಕೕದಾ, ಎಂಬ
ಹದಿನಾರು ಪಟ್ಟಣಗಳೂ, ಅವುಗಳ ಗಾ್ರಮಗಳು. 42 ಲಿಬಾ್ನ, ಎತೆರ್,
ಆಷಾನ್, 43 ಇಪಾ್ತಹ, 44 ಅಶಾ್ನ, ನೆಚೀಬ್, ಕೆಯಿಲಾ, ಅಕಿ್ಜೕಬ್,
ಮಾರೇಷಾ, ಎಂಬ ಒಂಭತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಸೇರಿದ ಗಾ್ರಮಗಳು. 45 ಎಕೊ್ರೕನ್ ಸಂಸಾ್ಥನವೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ
ಗಾ್ರಮ ಪಟ್ಟಣಗಳು. 46 ಎಕೊ್ರೕನಿನಿಂದ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ
ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತ ಗಾ್ರಮಗಳು; 47 ಮತು್ತ
ಅಷೊ್ಡೕದ್ ಸಂಸಾ್ಥನ ಮತು್ತ ಅದರ ಗಾ್ರಮ ಪಟ್ಟಣಗಳು; ಗಾಜಾ
ಸಂಸಾ್ಥನ ಹಾಗೂ ಐಗುಪ್ತ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಮಹಾಸಾಗರದ ತೀರದಲಿ್ಲ ಇರುವ ಅದರ ಎಲಾ್ಲ ಗಾ್ರಮ,
ಪಟ್ಟಣಗಳು. 48 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಶಾಮೀರ್,
ಯತಿ್ತೕರ್, ಸೋಕೋ, 49 ದನಾ್ನ, ದೆಬೀರ್, ಎಂಬ ಕಿಯರ್ತ್ ಸನಾ್ನ,

50 ಅನಾಬ್, ಎಷೆ್ಟಮೋ, ಅನೀಮ್, 51 ಗೋಷೆನ್, ಹೋಲೋನ್,
ಗಿಲೋ ಎಂಬ ಹನೊ್ನಂದು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಗಾ್ರಮಗಳು. 52 ಅರಬ್, ದೂಮಾ, ಎಷಾನ್, 53 ಯಾನೂಮ್,
ಬೇತ್ ತಪೂ್ಪಹ, ಅಫೇಕಾ, 54 ಹುಮಾ್ಟ, ಹೆಬೊ್ರೕನೆಂಬ
ಕಿಯರ್ತ್ಅಬರ್, ಚೀಯೋರ್ ಎಂಬ ಒಂಭತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಮತು್ತ
ಅವುಗಳ ಗಾ್ರಮಗಳು. 55 ಮಾವೋನ್, 56 ಕಮೆರ್ಲ್, ಜೀಫ್,
ಯುಟಾ್ಟ, 57 ಇಜೆ್ರೕಲ್, ಯೊಗೆ್ದಯಾಮ್, ಜನೋಹ, ಕಯಿನ್,
ಗಿಬೆಯಾ, ತಿಮಾ್ನ ಎಂಬ ಹತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ಗಾ್ರಮಗಳು. 58 ಹಲೂ್ಹಲ್, ಬೇತ್ಚೂರ್, ಗೆದೋರ್, 59

ಮಾರಾತ್, ಬೇತನೋತ್, ಎಲೆ್ಟಕೋನ್ ಎಂಬ ಆರು ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗಾ್ರಮಗಳು. 60 ಕಿಯಾರ್ತಾ್ಯರೀಮ್
ಅನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಕಿಯಾರ್ತ್ ಬಾಳ್, ರಬಾ್ಬ ಎಂಬ ಎರಡು
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳು ಗಾ್ರಮಗಳು. 61 ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ
ಬೇತ್ ಆರಾಬಾ, ಮಿದಿ್ದೕನ್, ಸೆಕಾಕಾ, 62 ನಿಬಾ್ಷನ್, ಉಪಿ್ಪನ
ಪಟ್ಟಣವು, ಏಂಗೆದೀ ಎಂಬ ಆರು ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಅವುಗಳ
ಗಾ್ರಮಗಳು. 63 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ
ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಲು ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಿಂದ ಆಗದೆ
ಹೋಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಯೆಹೂದ
ಕುಲದವರೊಡನೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ವಾಸವಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಎಫಾ್ರಯಿಮ್, ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವು

ಯೋಸೇಫನ ವಂಶದವರಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯದ
ಮೇರೆಯು : ಯೆರಿಕೋವಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಯೊದರ್ನ್
ತೀರದಿಂದ ಯೆರಿಕೋವಿನ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ನದಿ,

ಯೆರಿಕೋವಿಗೂ ಬೇತೇಲಿಗೂ ನಡುವೆ ಇರುವ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯ
ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ 2 ಬೇತೇಲ್ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಲೂಜಿಗೂ
ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅಕಿರ್ಯರ ಮೇರೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ಅಟಾರೋತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ 3 ಅಲಿ್ಲಂದ ಇಳಿದು ಪಶಿ್ಚಮ
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಯಫೆ್ಲೕಟ್ಯರ ಪಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ಕೆಳಗಿನ ಬೇತ್
ಹೋರೋನ್ ಮೇಲೆ ಗೆಜೆರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ
ಮುಕಾ್ತಯಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 4 ಇದು ಯೋಸೇಫನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮನಸೆ್ಸ,
ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ಎಂಬ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯದ ಮೇರೆಯು.

ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ಕುಲದ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯ
5 ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ಗೋತ್ರಗಳ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯು

ಅಟಾರೋತದಾ್ದರಿನ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬೇತ್ ಹೋರೋನಿನ
ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರತೀರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಮುಕಾ್ತಯಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 6

ಅದರ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯು ಮಿಕೆ್ಮತಾತ್ ಯಿಂದ ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ತಾನತ್ ಶೀಲೋ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 7

ಅಲಿ್ಲಂದ ಯಾನೋಹ ಊರಿನ ಪೂವರ್ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಅಟಾರೋತ್,
ನಾರಾ ಎಂಬ ಊರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುತಾ್ತ ಯೆರಿಕೋ ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೆ್ಕ
ಬಂದು ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಮುಕಾ್ತಯಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 8

ಅದರ ಮೇರೆಯು ತಪೂ್ಪಹದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾನಾ
ಹಳ್ಳವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಸಮುದ್ರತೀರದಲಿ್ಲ ಮುಕಾ್ತಯಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವು ಇವುಗಳೇ.

9 ಇದಲ್ಲದೆ ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ಕುಲದವರ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾದ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಗಾ್ರಮಗಳು ದೊರಕಿದವು. 10 ಅವರು ಗೆಜೆರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಕಾನಾನ್ಯರನು್ನ
ಹೊರಡಿಸದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ಯರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ದಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯ

ಯೋಸೇಫನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಾದ ಮನಸೆ್ಸಯ
ವಂಶದವರಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯದ ವಿವರ: ಮನಸೆ್ಸಯ ಹಿರಿಯ
ಮಗನೂ ಗಿಲಾ್ಯದನ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರುವ ಮಾಕೀರನು

ಯುದ್ಧವೀರನಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಗಿಲಾ್ಯದ್, ಬಾಷಾನ್
ಎಂಬ ಪಾ್ರಂತಗಳು ಸಿಕಿ್ಕದವು. 2 ಯೋಸೇಫನ ಮಗನಾಗಿರುವ
ಮನಸೆ್ಸಯ ಉಳಿದ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದ ಅಬೀಯೆಜರ್, ಹೇಲೆಕ್,
ಅಸಿ್ರೕಯೇಲ್, ಶೆಕೆಮ್, ಹೇಫೆರ್, ಶೆಮೀದಾ ಎಂಬುವವರ
ವಂಶದವರಿಗೆ ಯೊದರ್ನಿನ ಈಚೆಯಲಿ್ಲ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವು ಸಿಕಿ್ಕತು. 3

ಮನಸೆ್ಸಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಾಕೀರನ ಮರಿಮಗನೂ ಗಿಲಾ್ಯದನ
ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಹೇಫೆರನ ಮಗನೂ ಆದ ಚಲ್ಪಹಾದನಿಗೆ ಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳ ಹೊರತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾ್ಲ, ನೋವಾ,
ಹೊಗಾ್ಲ, ಮಿಲಾ್ಕ, ತಿಚಾರ್ ಎಂಬುವವರು ಅವನ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು. 4

ಇವರು ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರ, ನೂನನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋಶುವ, ಹಾಗೂ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ನಮ್ಮ
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ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೊಡನೆ ನಮಗೂ ಪಾಲುಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನಲಾ್ಲ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು
ಯೆಹೋಶುವನು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ
ತಂದೆಯ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 5 ಮನಸೆ್ಸ
ಕುಲದ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯ
ದೊರಕಿದ್ದರಿಂದ ಮನಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ ಯೊದರ್ನಿನ ಆಚೆಯಲಿ್ಲ
ಬಾಷಾನ್ ಮತು್ತ ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈಚೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಹತು್ತ ಪಾಲು ಸಿಕಿ್ಕದವು. 6 ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಸೀಮೆಯು ಮನಸೆ್ಸಯ
ಉಳಿದ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕತು.

7 ಮನಸೆ್ಸಯವರ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯದ ಮೇರೆಯು ಆಶೇರ್ ಊರಿನಿಂದ
ಶೆಕೆಮಿನ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಮಿಕೆ್ಮತಾತಿನ ಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲರುವ
ತಪೂ್ಪಹದ ಬುಗೆ್ಗಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 8 ತಪೂ್ಪಹ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಸೇರುವ
ಭೂಮಿಯು ಮನಸೆ್ಸಯವರದು; ಆದರೆ ಅವರ ಮೇರೆಗೆ
ಹೊಂದಿರುವ ತಪೂ್ಪಹ ಪಟ್ಟಣವು ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ಯರದು; 9 ಅಲಿ್ಲಂದ
ಅವರ ಮೇರೆಯು ಇಳಿಯುತಾ್ತ ಕಾನಾ ಹಳ್ಳದ ದಕ್ಷಿಣಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲ ಮನಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ ಇರುವಂತೆ ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ಯರಿಗೂ
ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮನಸೆ್ಸಯವರ ಮುಂದಿನ ಮೇರೆಯು
ಹಳ್ಳದ ಉತ್ತರ ತೀರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲಿ್ಲ
ಮುಕಾ್ತಯಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 10 ಆ ಹಳ್ಳದ ದಕ್ಷಿಣ ತೀರವು
ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ಯರದು; ಉತ್ತರ ತೀರವು ಮನಸೆ್ಸಯವರದು.
ಸಮುದ್ರವೇ ಇವರ ಪಶಿ್ಚಮದ ಮೇರೆಯು. ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಆಶೇರ್
ಕುಲದವರ ಪಾ್ರಂತವೂ ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಕುಲದವರ ದೇಶವೂ
ಇರುತ್ತದೆ.

11 ಇದಲ್ಲದೆ ಮನಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ ಇಸಾ್ಸಕಾರ್, ಆಶೇರ್
ಎಂಬುವವರ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಬೇತಷೆಯಾನ್, ಇಬೆ್ಲಯಾಮ, ದೋರ್
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಅವುಗಳ ಗಾ್ರಮಗಳೂ ದುಗರ್ತ್ರಯವಾದ
ಎಂದೋರ, ತಾನಾಕ್, ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಸೇರಿದ ಊರುಗಳು ಸಿಕಿ್ಕದವು. 12 ಆದರೆ ಮನಸೆ್ಸಯವರು ಆ
ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ ಹೊರದೂಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾನಾನ್ಯರಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. 13 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು
ಬಲಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕಾನಾನ್ಯರನು್ನ ಹೊರಡಿಸದೇ ಅವರನು್ನ
ದಾಸತ್ವಕೆ್ಕ ಹಚಿ್ಚದರು.

ಹೆಚಿ್ಚನ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯವರ ಕೋರಿಕೆ
14 ಆದರೆ ಯೋಸೇಫನ ಸಂತಾನದವರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ,

≪ನೀನು ಚೀಟು ಹಾಕಿ, ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಭಾಗವನು್ನ ಕೊಟ್ಟದೆ್ದೕಕೆ?
ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರುವುದರಿಂದ
ನಾವು ಮಹಾಜನಾಂಗವಾಗಿದೆ್ದೕವಲಾ್ಲ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು 15

ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಮಹಾಜನಾಂಗವಾದ ನಿಮಗೆ
ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆ ಸಾಲದಿದ್ದರೆ ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರ ಮತು್ತ
ರೆಫಾಯರ ಸೀಮೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲನ ಕಾಡು ಕಡಿದು
ಸ್ಥಳಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ≫ ಎಂದನು. 16 ಅವರು ತಿರುಗಿ
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, ≪ನಮ್ಮ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶವು ನಮಗೆ
ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇತಷೆಯಾನ್ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ
ಊರುಗಳಿರುವ ಕಣಿವೆಯಲೂ್ಲ ಹಾಗೂ ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಕಣಿವೆಯಲೂ್ಲ
ವಾಸಮಾಡುವ ಕಾನಾನ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕಬಿ್ಬಣದ ರಥವುಳ್ಳವರು≫
ಎಂದರು 17 ಯೆಹೋಶುವನು ಯೋಸೇಫರಾದ ಎಫಾ್ರಯಿಮ್
ಹಾಗೂ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳ ಜನರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಮಹಾಜನಾಂಗವೂ
ಬಹು ಬಲವುಳ್ಳವರೂ ಆಗಿರುವುದು ನಿಜ. ನೀವು ಒಂದು ಭಾಗಕಿ್ಕಂತ
ಹೆಚು್ಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. 18 ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. ಅದರಲಿ್ಲ ಕಾಡುಗಳಿದ್ದರೂ ನೀವು
ಅವುಗಳನು್ನ ಕಡಿದುಹಾಕಬಹುದು. ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿರುವ ಬಯಲು
ಭೂಮಿ ನಿಮ್ಮದೇ. ಕಾನಾನ್ಯರು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿ ಕಬಿ್ಬಣದ
ರಥಗಳುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ಅವರನು್ನ ಹೊರದೂಡುವಿರಿ≫
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು.

ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮಾಡಿದು್ದ

ದೇಶವೆಲಾ್ಲ ತಮ್ಮ ವಶವಾದ ಮೇಲೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯ
ಸಮೂಹದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರೂ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಕೂಡಿ
ಬಂದು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.

2 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಏಳು ಕುಲದವರಿಗೆ ಪಾಲು
ಸಿಕಿ್ಕರಲಿಲ್ಲ. 3 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ≪ನಿಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶವನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನಷು್ಟ ತಡಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ? 4

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲದಿಂದ ಮೂರು ಮೂರು ಜನರನು್ನ ನೇಮಿಸಿರಿ.
ನಾನು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಅವರು ಹೋಗಿ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಸಂಚರಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಲಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳ

ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಬರೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ. 5 ತರುವಾಯ
ಅವರು ಏಳು ಪಾಲುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಿಗೂ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲ
ಯೋಸೇಫನ ಕುಲದವರಿಗೂ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವು ಸಿಕು್ಕತ್ತದೆ. ಅದು ಅವರಿಗೇ
ಇರಲಿ. 6 ಅವರು ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೇಶವನು್ನ ಏಳು ಪಾಲು ಮಾಡಿ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಚೀಟು ಹಾಕುವೆನು. 7

ಲೇವಿಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಪಾಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಲಿ್ಲಸುವ ಯಾಜಕ ಸೇವೆಯೇ ಅವರ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗಾದ್ ಹಾಗೂ
ರೂಬೇನ್ ಕುಲಗಳಿಗೂ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ ಜನರಿಗೂ
ಯೊದರ್ನಿನ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ
ಮೋಶೆಯಿಂದಲೇ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವು ಸಿಕಿ್ಕದೆ,≫ ಎಂದನು 8 ದೇಶದ
ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮಾಡತಕ್ಕ ಜನರು ಹೊರಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು
ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಹೋಗಿ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ
ಪಟಿ್ಟಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ. ನಾನು
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಚೀಟು ಹಾಕುವೆನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 9 ಆ ಜನರು ಹೊರಟು ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಸಂಚರಿಸಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಅದರ ಗಾ್ರಮ ನಗರಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಬರೆದು
ಏಳು ಭಾಗಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೋಶುವನ
ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು. 10 ಯೆಹೋಶುವನು
ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲಯೇ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಚೀಟು
ಹಾಕಿ ದೇಶವನು್ನ ಅವರ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟನು.

ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವು
11 ಚೀಟು ಮೊದಲು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ ಕುಲದವರಿಗೆ ಬಿದಿ್ದತು. ಅವರ

ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ ಯೋಸೇಫರ
ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ. 12 ಅದರ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯು
ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯಿಂದ ಯೆರಿಕೋವಿನ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ಗುಡ್ಡದ
ಮೇಲಿನಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಗಟಾ್ಟಹತಿ್ತ ಬೇತಾವೆನಿನ
ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 13 ಅಲಿ್ಲಂದ ದಕ್ಷಿಣಕೆ್ಕ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಈಗ ಬೇತೇಲ್ ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ ಲೂಜ್ ಊರಿರುವ
ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 14 ಅದರ ಮೇರೆಯ ಪಶಿ್ಚಮದ
ಮೂಲೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಅದು ದಕ್ಷಿಣಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ಕಿಯಾರ್ತ್ ಬಾಳ್ ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಕಿಯಾರ್ತಾ್ಯರೀಮ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಇದೇ
ಅವರ ಪಡುವಣ ಮೇರೆ. 15 ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯು ಪಡುವಣ
ಮೂಲೆಯಾಗಿರುವ ಕಿಯಾರ್ತಾ್ಯರೀಮಿನ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದ 16

ನೆಫೊ್ತೕಹ ಬುಗೆ್ಗಯ ಮೇಲೆ ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ಕಣಿವೆಯ ಈಚೆಗೂ
ರೆಫಾಯಿಮ್ ಕಣಿವೆಯ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಬೆಟ್ಟದ ಅಂಚಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಯೆಬೂಸಿಯರ ಬೆಟ್ಟದ ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆನ್
ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ಕಣಿವೆಯ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಏನರೋಗೆಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 17

ಅದು ಅಲಿ್ಲಂದ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಇಳಿಯುತಾ್ತ ಏನ್
ಷೆಮೆಸಿಗೂ, ಅದುಮೀಮಿನ ದಾರಿಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲರುವ
ಗೆಲೀಲೋತಕೆ್ಕ ತಲುಪಿ ರೂಬೇನನ ಮಗನಾದ ಬೋಹನನ
ಬಂಡೆಯ ತನಕ ಇಳಿದು, 18 ಅರಾಬದ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಟ್ಟ
ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅರಾಬಾ ಎಂಬ ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 19

ಅಲಿ್ಲಂದ ಮೇರೆಯು ಬೇತ್ ಹೊಗಾ್ಲ ಎಂಬ ಊರಿನ
ಉತ್ತರದಲಿ್ಲರುವ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಲವಣಸಮುದ್ರದ ಬಡಗಣ
ಮೂಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯು ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ಬಂದು
ಸೇರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಇದೇ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನ
ಮೇರೆಯು. 20 ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯೇ ಅವರ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನ
ಮೇರೆಯು. 21 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಗೋತ್ರಗಳ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯದ ಸುತ್ತಣ
ಮೇರೆಯು ಇದೇ ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ದೊರಕಿದ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ: ಯೆರಿಕೋ, ಬೇತ್ಹೊಗಾ್ಲ,
ಏಮೆಕೆ್ಕಚಿ್ಚೕಚ್, 22 ಬೇತ್ ಅರಾಬಾ, ಚೆಮಾರಯಿಮ್, ಬೇತೇಲ್,
23 ಅವಿ್ವೕಮ್, ಪಾರಾ, ಒಫಾ್ರ, ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯ, 24 ಕೆಫೆರ್, ಒಫಿ್ನೕ,
ಗೆಬಾ ಎಂಬ ಹನೆ್ನರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಗಾ್ರಮಗಳು; 25 ಗಿಬೊ್ಯೕನ್, ರಾಮಾ, ಬೇರೋತ್, 26 ಮಿಚೆ್ಪ,
ಕೆಫೀರಾ, ಮೋಚಾ, 27 ರೆಕೆಮ್, ಇಪೇರ್ಲ್, ತರಲಾ, 28 ಚೇಲ,
ಎಲೆಫ್, ಯೆಬೂಸಿಯರು ಇದ್ದಂಥ ಯೆರೂಸಲೇಮ್, ಗಿಬೆಯತ್,
ಕಿಯರ್ತ್ ಎಂಬ ಹದಿನಾಲು್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಗಾ್ರಮಗಳು ಇವೇ. ಬೆನಾ್ಯಮೀನ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವು
ಇವೇ.
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ಸಿಮೆಯೋನ್ ಕುಲದ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯ

ಚೀಟು ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ಸಿಮೆಯೋನನ ಕುಲದವರಿಗೆ
ಬಿದಿ್ದತು. ಸಿಮೆಯೋನನ ಕುಲದ ಗೋತ್ರಗಳ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವು
ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲತು್ತ. 2 ಅವರ

ಊರುಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ: ಬೇಷೆರ್ಬ, ಶೆಬ, ಮೋಲಾದಾ, 3

ಹಚರ್ ಷೂವಾಲ್, ಬಾಲಾ, ಎಚೆಮ್, 4 ಎಲೊ್ತೕಲದ್, ಬೆತೂಲ್,
ಹೊಮಾರ್, 5 ಚಿಕ್ಲಗ್, ಬೇತ್ಮಕಾರ್ಬೋತ್, ಹಚರ್ಸೂಸಾ, 6

ಬೇತ್ಲೆಬಾವೋತ್, ಶಾರೂಹೆನ್ ಎಂಬ ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಗಾ್ರಮಗಳು. 7 ಆಯಿನ್, ರಿಮೊ್ಮೕನ್, ಏತೆರ್,
ಅಷಾನ್ ಎಂಬ ನಾಲು್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಗಾ್ರಮಗಳು.
8 ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಣ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ರಾಮ ಎಂಬ ಬಾಲತ್ ಬೇರ್
ಎಂಬ ಊರಿನವರೆಗೂ ಇದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಗಾ್ರಮಗಳೂ ಆಗಿವೆ.

ಬಾಲತ್ ಬೇರ್ ಎಂಬುದು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಮ ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
ಸಿಮೆಯೋನ್ ಕುಲದ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವು ಇವೇ. 9

ಸಿಮೆಯೋನ್ಯರ ಈ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯದ ಒಂದು
ಭಾಗವಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಪ್ರದೇಶವು
ಹೆಚಾ್ಚಗಿದು್ದದರಿಂದ ಸಿಮೆಯೋನ್ಯರಿಗೂ ಅದರಲೆ್ಲೕ ಪಾಲು ಸಿಕಿ್ಕತು.

10 ಚೀಟು ಮೂರನೆಯ ಸಾರಿ ಜೆಬುಲೂನ್ಯರಿಗೆ ಬಿದಿ್ದತು. ಆ
ಕುಲದ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯದ ಮೇರೆಯು 11 ಸಾರೀದಿನಿಂದ
ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಮಗರ್ಲಾ, ದಬೆ್ಬಷೆತ್ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಯೊಕೆ್ನಯಾಮ್ ಊರಿನ ಈಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ಹಳ್ಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 12

ಅದೇ ಸಾರೀದಿನಿಂದ ಅದು ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಕಿಸೊ್ಲೕತ್
ತಾಬೋರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಹತಿ್ತ ದಾಬೆರತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ
ಏರುತಾ್ತ ಯಾಫೀಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 13 ಅಲಿ್ಲಂದ ಮತು್ತ ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ
ಮುಂದುವರೆದು ಗತ್ಹೇಫೆರನು್ನ ಎತ್ಕಾಚೀನ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಹಾದು ನೇಯದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಇರುವ ರಿಮೊ್ಮೕನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 14

ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಹನಾ್ನತೋನಿನ ಮೇಲೆ
ಇಪ್ತಹೇಲಿನ ಕಣಿವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಮುಕಾ್ತಯಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 15

ಕಟಾ್ಟತ್, ನಹಲಾ್ಲಲ್, ಶಿಮೊ್ರೕನ್, ಇದಲಾ, ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ ಇವೇ
ಮೊದಲಾದ ಹನೆ್ನರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಗಾ್ರಮಗಳು. 16 ಜೆಬುಲೂನಿನ ಕುಲದ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ
ದೊರಕಿದವು.

ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಬಂದ ಪಾಲು
17 ಚೀಟು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಾರಿ ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಬಿದಿ್ದತು.

ಅವರ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ: 18

ಇಜೆ್ರೕಲ್, ಕೆಸುಲೊ್ಲೕತ್, ಶೂನೇಮ್, 19 ಹಫಾರಯಿಮ್,
ಶೀಯೋನ್, ಅನಾಹರತ್, 20 ರಬಿ್ಬೕತ್, ಕಿಷೊ್ಯೕನ್, ಎಬೆಜ್, 21

ರೆಮೆತ್, ಏಂಗನಿ್ನೕಮ್, ಏನ್ಹದಾ್ದ, ಬೇತ್ ಪಚೆ್ಚೕಚ್ ಇವುಗಳೇ. 22

ತಾಬೋರ್, ಶಹಚೀಮಾ, ಬೇತ್ಷೆಮೆಷ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳು ಅದರ
ಮೇರೆಯೊಳಗಿದ್ದವು. ಮೇರೆಯು ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ತೀರದಲಿ್ಲ
ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಒಟಾ್ಟರೆ ಹದಿನಾರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ಗಾ್ರಮಗಳು, 23 ಇಸಾ್ಸಕಾರನ ಕುಲದ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದವು.

24 ಚೀಟು ಐದನೆಯ ಸಾರಿ ಅಶೇರ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಬಿದಿ್ದತು.
ಅವರ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಊರುಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ: - 25

ಹೆಲ್ಕತ್, ಹಲೀ, ಬೆಟೆನ್, ಅಕ್ಷಾಫ್, 26 ಅಲಮೆ್ಮಲೆಕ್, ಅಮಾದ್,
ಮಿಷಾಲ್ ಇವುಗಳೇ. ಇವರ ದೇಶದ ಮೇರೆಯು ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ
ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟಕೂ್ಕ, ಶೀಹೋರ್ ಲಿಬ್ನತ್ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಕೂ್ಕ ತಾಕಿ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ, 27 ಬೇತ್ದಾಗೋನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಅಲಿ್ಲಂದ ಜೆಬುಲೂನ್ಯರ ಮೇರೆಗೂ ಇಪ್ತಹೇಲಿನ ಕಣಿವೆಯ ಉತ್ತರ
ದಿಕಿ್ಕನ ಮೂಲೆಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬೇತೇಮೇಕ ನೆಗೀಯೇಲ್
ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಮುಂದುವರೆದು 28 ಕಾಬೂಲ್,
ಎಬೊ್ರೕನ್, ರೆಹೋಬ್, ಹಮೊ್ಮೕನ್, ಕಾನಾ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಚೀದೋನ್ ಎಂಬ ಮಹಾನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 29 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅದು
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ರಾಮ, ತೂರ್ ಕೋಟೆ, ಹೋಸಾ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಅಕಿ್ಜೕಬ್ ಪಾ್ರಂತಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
30 ಉಮಾ್ಮ, ಅಫೇಕ್, ರೆಹೋಬ್ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಗಾ್ರಮಗಳು. 31 ಅಶೇರನ ಕುಲದ
ಗೋತ್ರಗಳ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಾಗಿವೆ.

32 ಚೀಟು ಆರನೆಯ ಸಾರಿ ನಫಾ್ತಲಿಯ ಕುಲದವರಿಗೆ ಬಿದಿ್ದತು. ಆ
ಕುಲದ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯದ ಮೇರೆಯು 33

ಚಾನನಿ್ನೕಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಹೆಲೇಫಿನ ಅಲೊ್ಲೕನ ಮರದಿಂದ
ಆದಾಮಿನೆಕೆಬ್, ಯಬೆ್ನಯೇಲ್, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಲಕೂ್ಕಮಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಮುಕಾ್ತಯಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
34 ಇದಲ್ಲದೆ ಮೇರೆಯು ತಿರುಗಿ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅಜೊ್ನತ್-
ತಾಬೋರಿನ ಮೇಲೆ ಹುಕೊ್ಕೕಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲ

ಜೆಬುಲೋನ್ಯರ ಮೇರೆಗೂ, ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಅಶೇರರ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೇರೆಗೂ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಗೂ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 35 ಚಿದಿ್ದೕಮ್, ಚೇರ್, ಹಮ್ಮತ್, ರಕ್ಕತ್,
ಕಿನೆ್ನರೆತ್, 36 ಆದಾಮಾ, ರಾಮಾ, ಹಾಚೋರ್, 37 ಕೆದೆಷ್ ಎದೆ್ರೖ,
ಏನ್ ಹಾಚೋರ್, 38 ಇರೋನ್, ಮಿಗ್ದಲೇಲ್, ಹೊರೇಮ್, ಬೇತ್
ಷೆಮೆಷ್, ಬೆತನಾತ್ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಹತೊ್ತಂಬತು್ತ
ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಗಾ್ರಮಗಳು,
39 ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಾಗಿದೆ.

40 ಚೀಟು ಏಳನೆಯ ಸಾರಿ ದಾನನ ಕುಲದವರಿಗೆ ಬಿದಿ್ದತು. ಅವರ
ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ದೊರಕಿದ ಊರುಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ:
41 ಚೊಗಾರ್, ಎಷಾ್ಟವೋಲ್, ಈಷೆರ್ಮೆಷ್, 42 ಶಾಲಬಿ್ಬೕನ್,
ಅಯಾ್ಯಲೋನ್, ಇತಾ್ಲ, 43 ಏಲೋನ್, ತಿಮಾ್ನ ಎಕೊ್ರೕನ್, 44

ಎಲೆ್ತಕೇ, ಗಿಬೆ್ಬತೋನ್, ಬಾಲತ್, 45 ಯೆಹುದ್, ಬೆನೇಬೆರಕ್, ಗತ್
ರಿಮೊ್ಮೕನ್, 46 ಮೇಯಕೋರ್ನ್, ರಕೊ್ಕೕನ್ ಇವೇ. ಯೊಪ್ಪಕೆ್ಕ
ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶವೂ ಇವರಿಗೇ ದೊರಕಿತು. 47 ದಾನ್
ಕುಲದವರು ತಮ್ಮ ಪಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟು
ಲೆಷೆಮಿನವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಜಯಿಸಿ ಆ ಜನರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸಿ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ತಮ್ಮ ಮೂಲಪುರುಷನ ಹೆಸರಾದ ದಾನ್
ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. 48 ದಾನ್ ಕುಲದ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವು
ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಗಾ್ರಮ ಮತು್ತ ನಗರಗಳು ಇವೇ.

49 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ದೇಶವನು್ನ ಮೇರೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತಮೊ್ಮಳಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೂ
ತಮ್ಮದರಲಿ್ಲ ಪಾಲು ಕೊಟ್ಟರು. 50 ಅವನು ತನಗೋಸ್ಕರ
ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ತಿಮ್ನತ್ ಸೆರಹ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ
ಅದನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಬಿಟ್ಟರು. ಅವನು ಅದನು್ನ ಹೊಸದಾಗಿ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಅದರಲೆ್ಲೕ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. 51 ಯಾಜಕನಾದ
ಎಲಿಯಾಜರನೂ, ನೂನನ ಮಗ ಯೆಹೋಶುವನೂ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಕುಲಮುಖ್ಯಸ್ಥರೂ ಸೇರಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ
ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲೆ್ಲೕ ಚೀಟು ಹಾಕಿ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟ ಪಾ್ರಂತಗಳು ಇವೇ. ಹೀಗೆ
ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ಕಾಯರ್ವು ಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿತು.

ಆಶ್ರಯ ನಗರಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ

ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಕುರಿತು, 2 ≪ನೀನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ≪ನಾನು ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಆಶ್ರಯ

ನಗರಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತ ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; 3 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ತಿಳಿಯದೆ
ಅಕಸಾ್ಮತಾಗಿ ನರಹತ್ಯಮಾಡಿದವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ.
ಹತವಾದವನ ಸಮೀಪ ಬಂಧುವು ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸದಂತೆ ಅವು
ನಿಮಗೆ ಆಶ್ರಯಸಾ್ಥನಗಳಾಗಿರಲಿ. 4 ಅಂಥ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಓಡಿ
ಹೋದವನು ಮೊದಲು ಊರ ಬಾಗಿಲಲೆ್ಲೕ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲನ
ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಿ. ಅವರು ಅವನನು್ನ
ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವನ ವಾಸಕೆ್ಕ ಸ್ಥಳ ಕೊಡಲಿ 5

ಹತವಾದವನ ಸಮೀಪ ಬಂಧುವು ಕೊಂದವನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಅವನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬಾರದು.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ನೆರೆಯವನನು್ನ ಹಳೆಯ ದೆ್ವೕಷವೇನೂ ಇಲ್ಲದೆ
ಅಕಸಾ್ಮತಾಗಿ ಕೊಂದನು. 6 ಒಂದು ಸಭೆಯನು್ನ ಸೇರಿಸಿ
ಅಂಥವನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು; ಮತು್ತ ಅವನು ಆಗಿನ
ಮಹಾಯಾಜಕನ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ಅದೇ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕು.
ಆ ನಂತರ ತಾನು ಬಿಟು್ಟ ಬಂದ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋಗಬಹುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳು≫ ಎಂದನು. 7 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು
ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರ ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶವಾದ ಗಲಿಲಾಯ
ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲನ ಕೆದೆಷ್, ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲನ
ಶೆಕೆಮ್ ಹಾಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಹೆಬೊ್ರೕನ್
ಅನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ ಕಿಯಾರ್ತಬರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದರು.
8 ಇವುಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಯೆರಿಕೋವಿನ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ
ಯೊದರ್ನಿನ ಆಚೆಯಲಿ್ಲ ರೂಬೇನ್ಯರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಅರಣ್ಯ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಚೆರ್, ಗಾದ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ
ರಾಮೋತ್, ಮನಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬಾಷಾನಿನಲಿ್ಲರುವ
ಗೋಲಾನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 9

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ಪರದೇಶಿಗಳಿಗೂ ಇವು ಆಶ್ರಯ ನಗರಗಳಾಗಿ ನೇಮಕ ಆಗಿದ್ದವು.
ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ ಅಕಸಾ್ಮತಾಗಿ ಕೊಂದವನು ಓಡಿಹೋಗಿ
ಹತನಾದವನ ಹತಿ್ತರದ ಬಂಧುವಿನಿಂದ ತಲೆ ತಪಿ್ಪಸಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅಲ್ಲದೆ ತಾನು ನಾ್ಯಯ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲು್ಲವವರೆಗೆ ಅಲೆ್ಲೕ
ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ.
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ಲೇವಿಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ
ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರ,
ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲ

ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಇವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 2 ≪ನಮ್ಮ ನಿವಾಸಕೆ್ಕ
ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಗೋಮಾಳಗಳನೂ್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನಲ್ಲವೆ?≫
ಅನ್ನಲು 3 ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯದಿಂದ
ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಷು್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಗೋಮಾಳಗಳನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.

4 ಕೆಹಾತ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಚೀಟುಹಾಕಿದಾಗ ಆರೋನನ
ವಂಶದವರಾದ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಯೆಹೂದ, ಸಿಮೆಯೋನ್,
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲಗಳಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರೆತವು. 5

ಉಳಿದ ಕೆಹಾತ್ಯರಿಗೆ ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ದಾನ್ ಕುಲಗಳಿಂದ ಮನಸೆ್ಸಯ
ಅಧರ್ಕುಲದಿಂದಲೂ ಹತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಸಿಕಿ್ಕದವು. 6 ಪುನಃ ಚೀಟು
ಹಾಕಿದಾಗ ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರಿಗೆ ಇಸಾ್ಸಕಾರ್, ಆಶೇರ್, ನಫಾ್ತಲಿ ಎಂಬ
ಕುಲಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಬಾಷಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್
ಕುಲದಿಂದಲೂ ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರಕಿದವು. 7

ಮೆರಾರೀ ಗೋತ್ರದವರಿಗೆ ರೂಬೇನ್, ಗಾದ್, ಜೆಬುಲೂನ್
ಕುಲಗಳಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಸಿಕಿ್ಕದವು 8 ಯೆಹೋವನು
ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಚೀಟು ಹಾಕಿ
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಇಷು್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಗೋಮಾಳಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು.

9 ಲೇವಿಕುಲದವರು ಕೆಹಾತ್ಯರ ಗೋತ್ರದವರೂ ಆದ ಆರೋನನ
ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಚೀಟು ಬಿದಿ್ದತು. 10 ಆದ್ದರಿಂದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಯೆಹೂದ ಸಿಮೆಯೋನ್ ಕುಲಗಳಿಂದ
ಕೆಳಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 11 ಇವುಗಳಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯ ಹೆಬೊ್ರೕನೆಂಬ ಗೋಮಾಳ ಸಹಿತವಾದ
ಕಿಯಾರ್ತಬರ್ವೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. (ಕಿಯಾರ್ತ ಅಬರ್ ಎಂದರೆ
ಅನಾಕನ ತಂದೆಯಾದ ಅಬರ್ನ ಪಟ್ಟಣ) ಅದರ ಸುತ್ತಲಿರುವ
ಉಪನಗರಗಳನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 12 ಆದರೆ ಇದರ
ಹೊಲಗಳನೂ್ನ, ಇದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಗಾ್ರಮಗಳನೂ್ನ ಯೆಫುನೆ್ನಯ
ಮಗನಾದ ಕಾಲೇಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 13 ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ
ಆರೋನನ ವಂಶದವರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಕುಲಗಳಿಂದ
ಹೆಬೊ್ರೕನೆಂಬ ಆಶ್ರಯ ನಗರವಾದ ಲಿಬಾ್ನ, 14 ಯತಿ್ತೕರ್,
ಎಷೆ್ಟಮೋಹ, 15 ಹೋಲೋನ್, ದೆಬೀರ್, 16 ಆಯಿನ್, ಯುಟಾ್ಟ,
ಬೇತ್ಷೆಮೆಷ್ ಎಂಬ ಒಂಭತು್ತ ಗೋಮಾಳ ಸಹಿತವಾದ
ಪಟ್ಟಣಗಳು 17 ಹಾಗೂ ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದಿಂದ ಗಿಬೊ್ಯೕನ್,
ಗೆಬ, 18 ಅನಾತೋತ್, ಅಲೊ್ಮೕನ್ ಎಂಬ ನಾಲು್ಕ ಗೋಮಾಳ
ಸಹಿತವಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ದೊರಕಿದವು. 19 ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ
ಆರೋನನ ವಂಶದವರ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಗೋಮಾಳ ಸಹಿತವಾದ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಹದಿಮೂರು.

20 ಲೇವಿಯರಾದ ಕೆಹಾತ್ಯರ ಉಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 21

ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ಯರ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯದಿಂದ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲರುವ ಶೆಕೆಮ್ ಎಂಬ ಆಶ್ರಯ
ನಗರ, 22 ಗೆಜೆರ್, ಕಿಬೆ್ಚೖಮ್ ಹಾಗೂ ಬೇತ್ಹೋರೋನ್ ಎಂಬ
ಗೋಮಾಳ ಸಹಿತವಾದ ನಾಲು್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು, 23 ದಾನ್ಯರ
ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯದಿಂದ ಎಲೆ್ತಕೇ, ಗಿಬೆ್ಬತೋನ್, 24 ಅಯಾ್ಯಲೋನ್,
ಗತ್ರಿಮೊ್ಮೕನ್ ಎಂಬ ಗೋಮಾಳ ಸಹಿತವಾದ ನಾಲು್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು,
25 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯದಿಂದ ತಾನಾಕ್,
ಗತ್ರಿಮೊ್ಮೕನ್, ಎಂಬ ಎರಡು ಗೋಮಾಳ ಸಹಿತವಾದ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಚೀಟಿನಿಂದ ದೊರಕಿದವು. 26 ಒಟಾ್ಟರೆ ಕೆಹಾತ್ಯರಿಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕದಂಥ ಗೋಮಾಳ ಸಹಿತವಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಹತು್ತ.

27 ಗೆಷೋರ್ನ್ಯರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಧರ್ ಮನಸೆ್ಸಯವರ
ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯದಿಂದ ದೊರಕಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇವು: ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ
ಆಶ್ರಯ ನಗರವಾದ ಬಾಷಾನಿನ ಗೋಲಾನ್, ಬೆಯೆಷೆ್ಟರಾ ಎಂಬ
ಗೋಮಾಳ ಸಹಿತವಾದ ಎರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳು; 28 ಇಸಾ್ಸಕಾರ್
ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯದಿಂದ ಕಿಷೊ್ಯೕನ್, ದಾಬೆರತ್, 29 ಯಮೂರ್ತ್, ಏಂಗನಿ್ನೕಮ್,
ಎಂಬ ನಾಲು್ಕ ಗೋಮಾಳ ಸಹಿತವಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು; 30 ಅಶೇರ್
ಕುಲದಿಂದ ಮಿಷಾಲ್, ಅಬೊ್ದೕನ್, 31 ಹೆಲಾ್ಕತ್ ರೆಹೋಬ್ ಎಂಬ
ನಾಲು್ಕ ಗೋಮಾಳ ಸಹಿತವಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು; 32 ನಫಾ್ತಲಿ
ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯದಿಂದ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನಗರವಾದ
ಗಲಿಲಾಯದ ಕೆದೆಷ್ ಹಮೊ್ಮೕತ್ ದೋರ್, ಕತಾರ್ನ್ ಎಂಬ
ಗೋಮಾಳ ಸಹಿತವಾದ ಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರಕಿದವು. 33

ಗೇಷೊರ್ನ್ಯರಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಗೋಮಾಳ ಸಹಿತವಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಹದಿಮೂರು. 34 ಮಿಕ್ಕ ಲೇವಿಯರಾದ ಮೆರಾರೀ ಗೋತ್ರದವರಿಗೆ
ಜೆಬುಲೂನ್ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯದಿಂದ ಯೋಕೆ್ನಯಾಮ್, 35 ಕತಾರ್, ದಿಮಾ್ನ
ಹಾಗೂ ನಹಲಾಲ್ ಎಂಬ ಗೋಮಾಳ ಸಹಿತವಾದ

ನಾಲು್ಕಪಟ್ಟಣಗಳು. 36 ರೂಬೇನ್ಯರ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯದಿಂದ ಬೆಚೆರ್, ಯಹಚಾ,
37 ಕೆದೇಮೋತ್ ಹಾಗೂ ಮೇಫಾಗತ್ ಎಂಬ ಗೋಮಾಳ
ಸಹಿತವಾದ ನಾಲು್ಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು; 38 ಗಾದ್ಯರ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯದಿಂದ ಕೊಲೆ
ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನಗರವಾಗಿರುವ ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ರಾಮೋತ್,
ಮಹನಯಿಮ್, 39 ಹೆಷೊ್ಬೕನ್, ಯಗೆ್ಜೕರ್ ಎಂಬ ಗೋಮಾಳ
ಸಹಿತವಾದ ನಾಲು್ಕಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರಕಿದವು. 40 ಮಿಕ್ಕ
ಲೇವಿಯರಾದ ಮೆರಾರೀ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಚೀಟಿಯಿಂದ ದೊರಕಿದ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು. 41 ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ದೊರಕಿದ ಗೋಮಾಳ ಸಹಿತವಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ನಲವತೆ್ತಂಟು. 42 ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೂ್ಕ
ಗೋಮಾಳಗಳಿದ್ದವು. ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ಹೀಗೆಯೇ ಇದಿ್ದತು.

43 ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಪ್ರಮಾಣಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರು ಅದನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಅದರಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಿದರು. 44 ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ
ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ವೈರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ
ಅವರೆದುರು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಅವರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.
45 ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅತಿ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ
ವಾಗಾ್ದನಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ ತಪಿ್ಪ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರಿದವು.
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ಪಶಿ್ಚಮದ ಗೋತ್ರದವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದದು್ದ

ಯೆಹೋಶುವನು ರೂಬೇನ್ಯರನೂ್ನ ಗಾದ್ಯರನೂ್ನ
ಮನಸೆ್ಸಯ ಕುಲದ ಅಧರ್ ಜನರನು್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ, 2

≪ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯ
ಆಜ್ಞೆಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಕೈಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನೆರವೇರಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. 3 ಈ ಕಾಲದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರರಿಂದ ಬೇಪರ್ಡದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಪಾಲಿಸುತಾ್ತ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 4 ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ವಾಗಾ್ದನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ
ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಆತನ ಸೇವಕನಾದ
ಮೋಶೆಯು ಯೊದರ್ನಿನ ಆಚೆಯಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಿವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. 5

ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಧಮೋರ್ಪದೇಶದ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸಿರಿ;
ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಆತನ
ಮಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನಡೆದು, ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ಆತನೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ
ಆತನನು್ನ ಸೇವಿಸಿರಿ,≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ 6 ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. 7

ಮೋಶೆಯು ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ ಜನರಿಗೆ ಬಾಷಾನಿನಲಿ್ಲ
ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಉಳಿದ ಅಧರ್ಜನರಿಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು
ಯೊದರ್ನಿನ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಕುಲದವರೊಂದಿಗೆ
ಪಾಲುಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರನು್ನ ಹೀಗೆ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ 8 ಅವರನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ≪ನೀವು ಬಹಳ ಸಮೃದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ದನಕುರಿ,
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರ, ತಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ, ವಸ್ತ್ರ, ಮೊದಲಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ನಿವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಶತು್ರಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೊಳೆ್ಳಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೂ
ಪಾಲು ಕೊಡಿರಿ≫ ಎಂದನು 9 ಆಗ ರೂಬೇನ್ಯರೂ ಗಾದ್ಯರೂ
ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ ಜನರೂ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗನುಸಾರವಾಗಿ
ಮೋಶೆಯಿಂದ ತಮಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಾದ ಗಿಲಾ್ಯದ್ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೊರಟು ಹೋದರು.

ಯೊದರ್ನಿನ ಆಚೆಯ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದವರು
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದು್ದ

10 ರೂಬೇನ್ಯರೂ ಗಾದ್ಯರೂ ಹಾಗೂ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್
ಜನರೂ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಯೊದರ್ನಿನ ತೀರಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ
ಬಂದಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. 11

ರೂಬೇನ್ಯರು, ಗಾದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ ಜನರು
ಇಸಾ್ರಯೇಲ ಕಾನಾನಿನ ಪೂವರ್ಕಿ್ಕರುವ ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ
ತೀರಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದಾ್ದರೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವು
ಮಿಕ್ಕ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಾಗ, 12 ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿ ಅವರೊಡನೆ ಹೋರಾಡಲು
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ಸಿದ್ಧರಾದರು. 13 ಅದಕೆ್ಕ ಮೊದಲು ಗಿಲಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲರುವ ರೂಬೇನ್ಯರ,
ಗಾದ್ಯರ ಹಾಗೂ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಮಹಾಯಾಜಕ
ಎಲಿಯಾಜರನ ಮಗನಾದ ಫೀನೆಹಾಸನನು್ನ 14 ಮತು್ತ ಕುಲಕೆ್ಕ
ಒಬ್ಬನಂತೆ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ನಾಯಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇವರಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ತನ್ನ ಕುಲಗೋತ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳಲಿ್ಲ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. 15 ಇವರು ಗಿಲಾ್ಯದನಲಿ್ಲದ್ದ ರೂಬೇನ್ಯರ,
ಗಾದ್ಯರ ಹಾಗೂ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 16

≪ಯೆಹೋವನ ಸವರ್ ಸಭೆಯ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ; ನೀವು
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಂಥ ದೊ್ರೕಹ ಮಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ?
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು; ನೀವು ಈ ಹೊತು್ತ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಂತಾಯಿತು. 17 ನಾವು
ಪೆಗೋರದಲಿ್ಲ ಅಪರಾಧಿಗಳಾದದು್ದ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲವೋ? ಅದರ
ದೆಸೆಯಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಸಭೆಗೆ ವಾ್ಯಧಿ ಬಂದರೂ ನಾವು ಇನೂ್ನ
ಅದರಿಂದ ಪೂಣರ್ ಶುದ್ಧರಾಗಲಿಲ್ಲ. 18 ಈಗ ನೀವು ಪುನಃ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಳಿ್ಳ ಬಿಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರೋ? ನೀವು ಈ ಹೊತು್ತ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರೆ, ನಾಳೆಯೇ
ಯೆಹೋವನ ಕೋಪಾಗಿ್ನಯು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಸವರ್ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ
ಉರಿಯ ತೊಡಗುವುದು. 19 ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ
ಎಂದು ತೋರಿದರೆ ಯೆಹೋವನ ಗುಡಾರವಿರುವ ಆತನ ಸ್ವಂತ
ಸೀಮೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳ.
ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹೊರತು
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೂ
ನಮಗೂ ವಿರೋಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬೀಳಬೇಡಿರಿ. 20 ಜೆರಹನ
ಮಗನಾದ ಆಕಾನನು ಯೆಹೋವನ ಸೊತ್ತನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು
ದೊ್ರೕಹಿಯಾದಾಗ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಸವರ್ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು. ಅವನ ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಅವನೊಡನೆ ಅನೇಕರು ಸಾಯಬೇಕಾಯಿತಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

21 ಆಗ ರೂಬೇನ್ಯರು, ಗಾದ್ಯರು ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಅಧರ್
ಜನರು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು:
22 ≪ದೇವಾಧಿದೇವನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದಕೆ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ; ಆ
ದೇವಾಧಿದೇವನಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇದು ಗೊತಿ್ತದೆ.
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. ನಾವು ದೊ್ರೕಹಿಗಳು,
ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡಿದವರು ಆಗಿದ್ದರೆ
ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಈ ಹೊತೆ್ತೕ ನಮ್ಮ ಜೀವವನು್ನ
ತೆಗೆದುಬಿಡಲಿ. 23 ನಾವು ಯೆಹೋವನಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞ, ಧಾನ್ಯ ನೈವೇದ್ಯ
ಇವುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಯೆಹೋವನು ತಾನೇ ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲಿ. 24 ಒಂದು
ವಿಶೇಷವಾದ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಿದೆ್ದೕವಷೆ್ಟೕ,
ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೇನು ಪಾಲಿದೆ?≫ 25

ರೂಬೇನ್ಯರೇ, ಗಾದ್ಯರೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೂ ನಮಗೂ ನಡುವೆ
ಈ ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯನು್ನ ಮೇರೆಯಾಗಿ ಇಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪಾಲೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ದೈವಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿಯಾರೆಂದು
ಭಯಪಟೆ್ಟವು. 26 ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ, ≪ಬನಿ್ನ, ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟೊ್ಟೕಣ. ಅದು
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ,≫ 27

ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಯಜ್ಞ,
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞ, ಮೊದಲಾದವುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ
ಆರಾಧಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಮಗೂ ಹಕಿ್ಕದೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದು
ನಮಗೂ, ನಿಮಗೂ, ನಮ್ಮ ಸಂತಾನಕೂ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನಕೂ್ಕ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪಾಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ಆಸ್ಪದವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 28 ಅವರು ಮುಂದೆ ನಮಗಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ
ಸಂತಾನದವರಿಗಾಗಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ
≪ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮಾದರಿಯನು್ನ ನೋಡಿರಿ: ನಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳು ಇದನು್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ; ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆಯಷೆ್ಟ≫ ಎಂದು ಹೇಳುವೆವು. 29 ನಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಗುಡಾರದ ಮುಂದಿರುವ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಹೊರತು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ, ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞ,
ಮೊದಲಾದವುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಬೇರೊಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾಗಿರದಂತಾಗಲಿ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಗದಿರಲಿ≫
ಎಂದರು.

30 ಯಾಜಕನಾದ ಫೀನೆಹಾಸನೂ ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದ
ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರುವ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಪ್ರಭುಗಳು, ರೂಬೇನ್,
ಗಾದ್, ಮನಸೆ್ಸಯ ಕುಲಗಳವರ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. 31 ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನ
ಮಗನಾದ ಫೀನೆಹಾಸನು ರೂಬೇನ್, ಗಾದ್, ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳವರಿಗೆ
≪ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂಥ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ
ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆಂಬುದು ಈಗ
ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನೀವು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಶಿಕ್ಷಾಹಸ್ತದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿದಿ್ದೕರಿ≫ ಎಂದನು. 32

ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಮಗನಾದ ಫೀನೆಹಾಸನು,
ಪ್ರಭುಗಳು, ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ರೂಬೇನ್ಯರು, ಗಾದ್ಯರು ಇವರ
ಬಳಿಯಿಂದ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
ಅವರಿಗೆ ಈ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸಲು 33 ಅವರು ಬಹು
ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ ರೂಬೇನ್ ಗಾದ್
ಕುಲಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವರ ದೇಶವನು್ನ
ಹಾಳುಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಬಿಟ್ಟರು. 34

ರೂಬೇನ್ಯರೂ ಗಾದ್ಯರೂ ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಈ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ ≪ಏದ್≫ ಎಂಬ
ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.

ಯೆಹೋಶುವನ ಕೊನೆಯ ಉಪದೇಶ

ಯೆಹೋವನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಕೊಟ್ಟನು.
ತರುವಾಯ ಬಹು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋಶುವನು

ದಿನತುಂಬಿದ ಮುದುಕನಾದನು. 2 ಆತನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಹಿರಿಯ
ಪ್ರಭುಗಳು, ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಎಲಾ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ನಾನು
ದಿನತುಂಬಿದ ಮುದುಕನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 3 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲವನೂ್ನ
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟೕ. ಹೌದು, ನಿಮಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ
ಮಾಡಿದಾತನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ. 4 ನಾನು
ಯೊದರ್ನಿನಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ ಇರುವ
ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಸತ್ತವರ ಮತು್ತ ಉಳಿದಿರುವವರ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 5 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತಾನೇ
ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುವನು. ಆತನ
ವಾಗಾ್ದನದಂತೆ ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
6 ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೈಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಅದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎಡಕಾ್ಕಗಲಿ ಬಲಕಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗಬೇಡಿರಿ. 7

ಉಳಿದಿರುವ ಈ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಇಜೊ್ಜೕಡಾಗಬೇಡಿರಿ. ಅವರ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿ
ಆರಾಧಿಸಲೂ ಬಾರದು ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಲೂ ಬಾರದು. ಅವುಗಳಿಗೆ
ಅಡ್ಡ ಬಿದು್ದ ಸೇವಿಸಲೂ ಬಾರದು. 8 ಈವರೆಗೆ ಹೇಗೊ ಹಾಗೆಯೇ
ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ
ಆತುಕೊಂಡಿರಿ. 9 ಯೆಹೋವನು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಾದ
ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿಮೆ್ಮದುರಿನಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ಈವರೆಗೂ ಒಬ್ಬನೂ ತಲೆಯೆತಿ್ತ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ. 10 ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ವಾಗಾ್ದನದಂತೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ
ಓಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತನಾದನು. 11 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ
ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. 12 ನೀವು ದೇವರಿಗೆ
ವಿಮುಖರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ ಈ
ಜನಾಂಗಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ
ಕೊಟು್ಟ ತಂದು ಸಂಬಂಧವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡರೆ, 13 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವುದೇ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಉರುಲೂ ಬೋನೂ
ಆಗಿರುವರು. ಅವರು ಪಕೆ್ಕಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಕೊರಡೆಯಂತೆಯೂ
ಕಣಿ್ಣಗೆ ಚುಚು್ಚವ ಮುಳಿ್ಳನಂತೆಯೂ ಇರುವರು. ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಉತ್ತಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವಿರಿ. 14 ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗುವ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ನಾನು ಈಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನುಡಿದ ಆಶೀವಾರ್ದದ
ವಚನಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ ವ್ಯಥರ್ವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪದೆ ನೆರವೇರಿದೆ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಮನದಟಾ್ಟಗಿದೆಯಲ್ಲ. 15 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ವಾಗಾ್ದನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಲಾ್ಲ
ತರದ ಮೇಲನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಂತೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಕಲ
ವಿಧವಾದ ಕೇಡುಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡಿ, ತಾನು ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಈ ಉತ್ತಮ
ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತೆಗೆದು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುವನು. 16 ನಿಮ್ಮ
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ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮೀರಿ
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಯೆಹೋವನ
ಕೋಪಾಗಿ್ನಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉರಿಯುವುದು ಮತು್ತ ಆತನು ಕೊಟ್ಟ
ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟು್ಟ ಬೇಗನೆ
ನಾಶವಾದೀರಿ≫ ಎಂದನು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದು್ದ

ತರುವಾಯ ಯೆಹೋಶುವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಎಲಾ್ಲ
ಕುಲದವರನು್ನ ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರಿಸಿದನು.
ಹಿರಿಯರು, ಪ್ರಧಾನರು, ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳು,

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 2

ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಅಬ್ರಹಾಮ, ನಾಹೋರ ಎಂಬುವವರ
ತಂದೆಯಾದ ತೆರಹ, ಮೊದಲಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಪುರುಷರು
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃವಾದ
ಅಬ್ರಹಾಮನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಕರೆತಂದು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ, ಇಸಾಕನೆಂಬ ಮಗನನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವನ
ಸಂತಾನವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿದೆನು. 4 ಇಸಾಕನಿಗೆ ಯಾಕೋಬ, ಏಸಾವ
ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ಏಸಾವನಿಗೆ ಸೇಯೀರ್
ಪವರ್ತವನೂ್ನ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸಿದೆನು. ಯಾಕೋಬನಾದರೊ
ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 5 ತರುವಾಯ
ನಾನು ಮೋಶೆ, ಆರೋನರನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ಆ ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ, ಅವರನು್ನ ಭಾಧಿಸಿ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಕರೆತಂದೆನು. 6 ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ
ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ಬರುತಿ್ತರುವಾಗ ಐಗುಪ್ತರು ರಥಾಶ್ವಬಲಗಳ
ಸಹಿತವಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಆ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ ಹಿಂದಟಿ್ಟದರು. 7

ಅವರು ಯೆಹೋವನಾದ ನನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಲು ನಾನು ಅವರಿಗೂ,
ಐಗುಪ್ತರಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆನು.
ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಐಗುಪ್ತರ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಬರಮಾಡಿ
ಅವರನು್ನ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಟೆ್ಟನು. ನಾನು ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಏನೇನು
ಮಾಡಿದೆನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದಿ್ದರಿ. 8 ನೀವು ಬಹು
ಕಾಲದವರೆಗೆ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯೊದರ್ನಿನ
ಆಚೆಯಲಿ್ಲ ಅಮೋರಿಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದೆನು. ನಿಮೊ್ಮಡನೆ
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಂದ ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟನು. ನೀವು
ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ. ಅವರನು್ನ
ನಿಮೆ್ಮದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಸಂಹರಿಸಿದೆನು. 9 ಅನಂತರ ಮೋವಾಬ್ಯರ
ಅರಸನೂ ಚಿಪೊ್ಪೕರನ ಮಗನೂ ಆದ ಬಾಲಾಕನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಾದ ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಎದು್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಪಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಬೆಯೋರನ ಮಗನಾದ
ಬಿಳಾಮನನು್ನ ಕರೆಕಳುಹಿಸಿದನು. 10 ಆದರೆ ನಾನು ಬಿಳಾಮನಿಗೆ
ಸಮ್ಮತಿಕೊಡಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅವನ ಕೈಗೆ
ಬೀಳದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿದೆನು. 11 ನೀವು ಯೊದರ್ನನು್ನ ದಾಟಿ
ಯೆರಿಕೋವಿಗೆ ಬಂದಿರಿ. ಆಗ ಯೆರಿಕೋವಿನವರು ಅಮೋರಿಯರು,
ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರು, ಕಾನಾನ್ಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು, ಗಿಗಾರ್ಷಿಯರು,
ಹಿವಿ್ವಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರು ಇವರೆಲಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬರಲು ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆನು. 12

ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಕಡಜದ ಹುಳಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಅವು ಅಮೋರಿಯರ ಅರಸರಿಬ್ಬರನು್ನ
ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟವು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕತಿ್ತ ಬಿಲು್ಲಗಳಿಂದಲ್ಲ. 13 ನೀವು
ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡದೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು.
ನೀವು ಕಟ್ಟದೆ ಇರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನೆಟು್ಟ
ಬೆಳೆಸದೆ ಇರುವ ದಾ್ರಕ್ಷಿ, ಎಣೆ್ಣಮರ ಇವುಗಳ ಫಲಗಳನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತೕದಿ್ದೕರಿ≫ 14 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ, ≪ನೀವು
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ ಆತನನು್ನ
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ, ಯಥಾಥರ್ಚಿತ್ತದಿಂದಲೂ ಸೇವಿಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಪೂವರ್ಜರು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲಯೂ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕಿರಿ. ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸಿರಿ. 15 ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಕಾಣದಿದ್ದರೆ ಯಾರನು್ನ

ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರೆಂಬುದನು್ನ? ಈ ಹೊತೆ್ತೕ ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ: ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲ ಸೇವಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ದೇವತೆಗಳೋ ಈ ದೇಶದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಅಮೋರಿಯರ
ದೇವತೆಗಳೋ ಹೇಳಿರಿ. ನಾನೂ, ನನ್ನ ಮನೆಯವರೂ
ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸುವೆವು≫ ಎಂದನು.

16 ಅದಕೆ್ಕ ಜನರು, ≪ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ನಮಗೆ ದೂರವಾಗಿರಲಿ. 17

ನಾವು ದಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದ್ದ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನೂ್ನ
ಹೊರತಂದು ನಮೆ್ಮದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ
ನಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ನಾವೂ ದಾಟಿ ಬಂದ
ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಾಪಾಡಿದವನು
ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲ್ಲವೇ. 18 ಈ ದೇಶದ
ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಅಮೋರಿಯರು ಮೊದಲಾದ ಸವರ್
ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟವನು ಆತನೇ.
ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸುವೆವು. ಆತನೇ ನಮ್ಮ
ದೇವರು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. 19 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು
ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸೇವಿಸಲು ಶಕ್ತರಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ಪರಿಶುದ್ಧನು; ತನಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕಾದ ಗೌರವವನು್ನ
ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಗೆ ಸಲ್ಲಗೊಡಿಸದ ದೇವರು; ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ,
ಅಪರಾಧಗಳನೂ್ನ, ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 20 ನೀವು ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ,
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ವಿಮುಖನಾಗಿ
ಮೇಲಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಕೇಡನು್ನ ಬರಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿ
ಬಿಡುವನು≫ ಎಂದನು. 21 ಜನರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, ≪ಇಲ್ಲ,
ನಾವು ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸುವೆವು≫ ಎಂದರು. 22

ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಕೆ್ಕ ನೀವೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅನ್ನಲು ಅವರು ಹೌದು
ನಾವೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು≫ ಎಂದರು 23 ಆಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರಿಗೆ,
≪ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ≫ ಎಂದನು. 24 ಅದಕೆ್ಕ ಜನರು, ≪ನಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಆತನ ಮಾತನೆ್ನೕ
ಕೇಳುತೆ್ತೕವೆ≫ ಎಂದರು. 25 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ
ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ವಿಧಿಸಿದನು. 26 ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವನು ಈ
ಎಲಾ್ಲ ಮಾತುಗಳನು್ನ ದೇವರ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದು,
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ ತಂದು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇದ್ದ ಅಲಾ್ಲವೃಕ್ಷದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, 27 ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ,
≪ಇಗೋ, ಈ ಕಲು್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವುದು.
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಎಲಾ್ಲ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಇದು ಕೇಳಿದೆ.
ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆದರೆ ಇದೇ ನಿಮಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ 28 ಅವರನು್ನ
ಅವರವರ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಯೆಹೋಶುವನ ಮರಣ
29 ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ ನೂನನ

ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ನೂರಹತು್ತ ವಷರ್ದವನಾಗಿ
ಮರಣಹೊಂದಿದನು. 30 ಅವನ ಶವವನು್ನ ಎಫಾ್ರಯಿಮ್
ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಗಾಷ್ ಬೆಟ್ಟದ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ
ತಿಮ್ನತ್ಸೆರಹ ಎಂಬ ಅವನ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. 31 ಯೆಹೋಶುವನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅವನ
ಕಾಲದಿಂದ ಇನೂ್ನ ಜೀವಿಸುತಾ್ತ ಯೆಹೋವನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೋಸ್ಕರ ನಡೆಸಿದ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗೆ
ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯರ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 32 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು
ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ತಂದ ಯೋಸೇಫನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ, ಯಾಕೋಬನು
ಶೆಕೆಮಿನ ತಂದೆಯಾದ ಹಮೋರನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೂರು ವರಹಾ
ಕೊಟು್ಟ ಕೊಂಡು ಕೊಂಡ ಶೆಕೆಮ್ ಊರಿನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಹೂಣಿಟ್ಟರು.
ಆ ಹೊಲವು ಯೋಸೇಫ್ಯರ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಾಗಿತು್ತ. 33 ಆರೋನನ
ಮಗನಾದ ಎಲಿಯಾಜರನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಅವನ
ಶವವನು್ನ ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ಪವರ್ತ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವನ ಮಗನಾದ
ಫೀನೆಹಾಸನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.
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ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕರು

ಕಾನಾನ್ ದೇಶವು ಸಾ್ವಧೀನವಾಗುವ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದ
ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾದ ಘಟನೆಗಳು

ಯೆಹೋಶುವನು ಮರಣಹೊಂದಿದ ನಂತರ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ≪ಕಾನಾನ್ಯರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮೊದಲು ಯಾರು

ಹೋಗಬೇಕು?≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಲು 2 ಆತನು
ಅವರಿಗೆ ≪ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೋಗಲಿ; ಇಗೋ, ದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಅಂದನು. 3 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ
ಸಹೋದರರಾದ ಸಿಮೆಯೋನ್ಯರಿಗೆ, ≪ಕಾನಾನ್ಯರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನಮ್ಮ
ಸ್ವದೀನದಲಿ್ಲರುವ ಭೂಮಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ; ಅನಂತರ ನಾವೂ ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವದೀನದಲಿ್ಲರುವ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವೆವು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 4 ಅವರು ಒಪಿ್ಪ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೋದರು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಕಾನಾನ್ಯರನೂ್ನ, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರನೂ್ನ
ಅವರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅವರಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ
ಮಂದಿಯನು್ನ ಬೆಜೆಕ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹತೆ್ಯಮಾಡಿದರು. 5 ಅವರು
ಅಲಿ್ಲ ಅದೋನೀಬೆಜೆಕನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ, ಅವನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ
ಕಾನಾನ್ಯರನೂ್ನ, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. 6

ಅದೋನೀಬೆಜೆಕನು ಓಡಿಹೋಗಲು ಅವನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಡಿದು
ಅವನ ಕೈಕಾಲುಗಳ ಹೆಬೆ್ಬರಳುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 7 ಆಗ
ಅದೋನೀಬೆಜೆಕನು, ≪ಕೈ ಕಾಲುಗಳ ಹೆಬೆ್ಬರಳುಗಳನು್ನ ನಾನು
ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಅರಸರು ನನ್ನ ಮೇಜಿನ ಕೆಳಗೆ
ಬೀಳುವ ಆಹಾರದ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದರು.
ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ದೇವರು ನನಗೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ≫
ಅಂದನು. ಅವರು ಅವನನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರಲು ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಸತ್ತನು. 8 ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ, ಅಲಿ್ಲನ ಜನರನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿಯಿಟ್ಟರು.
9 ತರುವಾಯ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೋಗಿ ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶ, ದಕ್ಷಿಣಸೀಮೆ
ಹಾಗೂ ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಕಾನಾನ್ಯರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರು.

10 ಅವರು ಮೊದಲು ಕಿಯರ್ತಬರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದ್ದ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕಾನಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ, ಅವರಲಿ್ಲ ಶೇಷೈ,
ಅಹೀಮನ್, ತಲೆ್ಮೖ ಎಂಬುವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. 11 ಅಲಿ್ಲಂದ
ದೆಬೀರಿನವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೋದರು; ದೆಬೀರಕೆ್ಕ ಮೊದಲು
ಕಿಯರ್ತ್ ಸೇಫೆರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿತು್ತ. 12 ಕಿಯರ್ತ್ ಸೇಫೆರ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಅಕ್ಷಾಳನು್ನ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಕಾಲೇಬನು ಹೇಳಿದನು. 13 ಅವನ
ತಮ್ಮನೂ, ಕೆನಜನ ಮಗನೂ ಆದ ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು ಕಿಯರ್ತ್
ಸೇಫೆರನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಕಾಲೇಬನು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ
ಅಕ್ಷಾಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. 14 ಆಕೆಯು
ಬರುತಿ್ತರುವಾಗ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹತಿ್ತರ ಹೊಲವನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು
ಗಂಡನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ ತಾನು ಕತೆ್ತಯಿಂದ ಇಳಿದಳು. ಕಾಲೇಬನು,
≪ನಿನಗೇನು ಬೇಕು?≫ ಎಂದು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಲು 15 ಆಕೆಯು,
≪ನನಗೊಂದು ದಾನಕೊಡಬೇಕು; ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೆ್ಕ
ಕೊಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟಯಲಾ್ಲ, ಬುಗೆ್ಗಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು≫
ಅಂದಳು. ಆಗ ಅವನು ಆಕೆಗೆ ಮೇಲಣ ಬುಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಕೆಳಗಣ
ಪ್ರದೇಶದ ಬುಗೆ್ಗಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

16 ಮೋಶೆಯ ಮಾವನಾದ ಕೇನ್ಯನ ವಂಶದವರು ಖಜೂರ್ರ
ನಗರದಿಂದ ಹೊರಟು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಅರಾದಿನ
ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ ಅಡವಿಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲನ ಜನರ ಸಂಗಡ
ವಾಸಮಾಡಿದರು. 17 ತರುವಾಯ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ
ಬಂಧುಗಳಾದ ಸಿಮೆಯೋನ್ಯರ ಸಂಗಡ ಹೋಗಿ ಚೆಫತ್ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಕಾನಾನ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಹಾಳುಮಾಡಿ ಅದನು್ನ ಹೊಮಾರ್ (ಹೊಮಾರ್ ಎಂದರೆ ಹಾಳಾದದು್ದ
ಎಂದು ಅಥರ್) ಎಂದು ಕರೆದರು. 18 ಅನಂತರ ಅವರು ಗಾಜಾ,

ಅಷೆ್ಕಲೋನ್, ಎಕೊ್ರೕನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ
ಮೇರೆಗಳನೂ್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 19 ಯೆಹೋವನು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವರು
ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ತಗಿ್ಗನ
ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಕಬಿ್ಬಣದ ರಥಗಳಿದು್ದದರಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಹೊರಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 20 ಮೋಶೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ
ಅವರು ಕಾಲೇಬನಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವನು
ಅನಾಕನ ಮೂರು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

21 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರು
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ
ಸಂಗಡ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ವಾಸವಾಗಿದಾ್ದರೆ.

22 ಇವರ ಹಾಗೆಯೇ ಯೋಸೇಫನ ವಂಶದವರೂ ಹೊರಟು
ಬೇತೇಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು. 23

ಅವರು ಲೂಜ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಬೇತೇಲ್ ಊರನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ
ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 24 ಅವರು ಆ
ಊರೊಳಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ,
≪ದಯವಿಟು್ಟ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಬಹುದಾದ ದಾರಿಯನು್ನ
ನಮಗೆ ತೋರಿಸು; ನಾವೂ ನಿನಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುವೆವು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಲು ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಆ ದಾರಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. 25 ಆಗ
ಅವರು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ
ಮನುಷ್ಯನನೂ್ನ ಅವನ ಕುಟುಂಬವನೂ್ನ ಏನು ಮಾಡದೆ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 26 ಅವನು ಹಿತಿ್ತಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಒಂದು
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ ಲೂಜ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು;
ಅದಕೆ್ಕ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅದೇ ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ.

27 ಮನಸೆ್ಸಯವರು ಬೇತ್ ಷೆಯಾನ್, ತಾನಾಕ್, ದೋರ್,
ಇಬೆ್ಲಯಾಮ್, ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅವುಗಳ
ಗಾ್ರಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ ವಾಸವಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಆದುದರಿಂದ ಕಾನಾನ್ಯರು ಆ ಪಾ್ರಂತಗಳಲೆ್ಲೕ ವಾಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ದೃಢಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 28 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಬಲಗೊಂಡ ಮೇಲೆ
ಅವರನು್ನ ದಾಸತ್ವದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡರೇ ಹೊರತು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಓಡಿಸಲಿಲ್ಲ.

29 ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ಯರು ಗೆಜೆರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಕಾನಾನ್ಯರನು್ನ
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾನಾನ್ಯರು ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ಯರ
ಮಧ್ಯದಲೆ್ಲೕ ವಾಸಿಸುವವರಾದರು.

30 ಜೆಬುಲೂನ್ಯರು ಕಿತೊ್ರೕನ್, ನಹಲೋಲ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ ಓಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕಾನಾನ್ಯರು ಅವರ
ಮಧ್ಯದಲೆ್ಲೕ ವಾಸಮಾಡುವವರಾದರು. ಆದರೆ ಜೆಬುಲೂನ್ಯರು
ಕಾನಾನ್ಯರನು್ನ ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

31 ಆಶೇಯರ್ರು ಅಕೊ್ಕೕ, ಚೀದೋನ್, ಅಹಾ್ಲಬ್, ಅಕಿ್ಜೕಬ್,
ಹೆಲಾ್ಬ, ಅಫೀಕ್, ರೆಹೋಬ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ
ಜನರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ; 32 ಹೀಗಾಗಿ ಆಶೇಯರ್ರು
ಕಾನಾನ್ಯರನ ಮಧ್ಯದಲೆ್ಲೕ ವಾಸಮಾಡಿದರು.

33 ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರು ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷ್, ಬೇತನಾತ್ ಎಂಬ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಸಾ್ವದೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಲಿ್ಲಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ
ಕಾನಾನ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲೆ್ಲೕ ವಾಸಮಾಡಿದರು ಮತು್ತ ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷ್,
ಬೇತನಾತ್ ಊರುಗಳ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾದರು.

34 ಇದಲ್ಲದೆ ಅಮೋರಿಯರು ದಾನ್ ಕುಲದವರನು್ನ ತಗಿ್ಗನ
ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಇಳಿಯಗೊಡದೆ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 35

ಹೀಗೆ ಅಮೋರಿಯರು ಅಯಾ್ಯಲೋನ್, ಶಲಿ್ಬೕಮ್ ಎಂಬ
ಊರುಗಳ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಹರ್ ಹೆರೆಸ್ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದ ಹತಿ್ತರ ವಾಸಿಸಲು
ನಿಧಾರ್ರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಯೋಸೇಫನ ಕುಲದವರು
ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಗುಲಾಮರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 36

ಅಮೋರಿಯರ ಮೇರೆಯು ಅಕ್ರಬಿ್ಬೕಮ್ ಮೇಲುದಿಣೆ್ಣಯಿಂದ ಸೇಲಾ
ಊರಿನಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
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ಬೋಕೀಮಿನಲಿ್ಲ ದೇವದೂತನು

ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಿಂದ ಬೋಕೀಮಿಗೆ
ಬಂದು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ, ≪ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬರಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ

ಮಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದೆನು. ≪ನಿಮೊ್ಮಡನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಎಂದೂ ಭಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು
ಮಾತು ಕೊಟಾ್ಟಗ, 2 ನೀವು ಈ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಗಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು; ಅವರ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ
ಕೆಡವಿಬಿಡಬೇಕು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದಿರಿ? 3 ≪ನೀವು ಹೀಗೆ
ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಾನು ಈ ದೇಶ ನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ ನಿಮೆ್ಮದುರಿನಿಂದ
ಓಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪಕೆ್ಕಗಳಿಗೆ ಮುಳು್ಳಗಳಾಗಿರುವರು;
ಅವರ ದೇವತೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಉರುಲಾಗುವವು≫ ಎಂದು ನಾನು
ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ್ದನಲ್ಲ≫ ಅಂದನು. 4 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಈ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳವಾಗಿ ದುಖಿಸಿ
ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಅತ್ತರು. 5 ಮತು್ತ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬೋಕೀಮೆಂಬ ಹೆಸರಿಟು್ಟ,
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞಮಾಡಿದರು.
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ಯೆಹೋಶುವನ ಮರಣ
6 ಯೆಹೋಶುವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ

ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 7 ಯೆಹೋಶುವನ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅವನ ಕಾಲದಿಂದ ಇನೂ್ನ ಬದುಕಿದ್ದ,
ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯರ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸೇವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 8 ಯೆಹೋವನ
ಸೇವಕನಾದ ನೂನನ ಮಗ ಯೆಹೋಶುವನು ನೂರ ಹತು್ತ
ವರುಷದವನಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು. 9 ಅವನನು್ನ ಅವನ
ಸಾ್ವದೀನದ ಭೂಮಿಯಾದ ತಿಮ್ನತ್ ಹೆರೆಸ್ ಎಂಬಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅದು ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ಗಾಷ್ ಬೆಟ್ಟದ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ. 10 ಅವನ ಕಾಲದವರೆಲ್ಲರೂ
ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಆನಂತರ ಯೆಹೋವನನೂ್ನ, ಆತನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಅರಿಯದಿದ್ದ ಬೇರೊಂದು ಸಂತಾನವು ಹುಟಿ್ಟತು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದ್ದದು
11 ಈ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದನು್ನ

ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೂ ಬಾಳನನು್ನ ಸೇವಿಸಿದರು. 12 ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಕರತಂದ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಣ ಜನಾಂಗಗಳ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಿಟು್ಟ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. 13 ಅವರು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಾಳ್, ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್ ಎಂಬ ದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸುವವರಾದರು. 14 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ಅವರ
ಮೇಲೆ ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು. ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸೂರೆಮಾಡುವವರ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಲು ಅವರು ಅವರನು್ನ ಸೂರೆಮಾಡಿದರು. ಆತನು ಅವರನು್ನ
ಸುತ್ತಣ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟನು. ಅವರು ಆ ಶತು್ರಗಳ ಮುಂದೆ
ನಿಲ್ಲಲಾರದವರಾದರು. 15 ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಮೊದಲೇ
ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಎಲಿ್ಲ ಹೋದರೂ ಆತನ ಕೈ
ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೇ ಇತು್ತ. ಅವರು ಬಹು ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ
ಗುರಿಯಾದರು. 16 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ
ಸೂರೆಮಾಡುವವರ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 17 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅವರ
ಮಾತನೂ್ನ ಕೇಳದೆ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ದೈವದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದರು. ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ಕೈಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬೇಗನೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು.
ಅವರಂತೆ ನಡೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. 18 ವೈರಿಗಳ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ತಾಳಲಾರದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಗೋಳಾಟವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿ, ಕನಿಕರಪಟು್ಟ,
ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕರನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ಅವರ ಸಂಗಡ
ಇದ್ದನು. ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿದನು. 19 ಅಂಥ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕರು ತೀರಿಹೋದನಂತರ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಪುನಃ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗಿಂತಲೂ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಸೇವಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು.

ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಮಾರ್ಗರ್ಗಳನು್ನ, ಮೊಂಡತನಗಳನು್ನ ಬಿಡಲೇ
ಇಲ್ಲ. 20 ಆದ್ದದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಮೇಲೆ ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು. ಆತನು, ≪ಈ ಜನರ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಇವರು ಕೈಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 21 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋಶುವನು ಸಾಯುವ
ಮೊದಲು ಹೊರಡಿಸದೆ ಬಿಟಿ್ಟದ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನಾನು ಒಂದನು್ನ
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಇವರೂ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಂತೆ
ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುವರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಈ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ಪರೀಕ್ಷಿಸುವೆನು≫ ಅಂದನು. 23 ಇದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ಯೆಹೋಶುವನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸದೆ ಉಳಿಸಿದ್ದ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಬೇಗನೆ
ಓಡಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಕಾನಾನ್ಯರೊಡನೆ ನಡೆದ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ
ಅರಿಯದೆ ಇದ್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕೂ್ಕ, 2

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ವಿದೆ್ಯಯನು್ನ
ಅರಿಯದವರಿಗೆ ಅದನು್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನು
ಉಳಿಸಿದ ಜನಾಂಗಗಳವರು ಯಾರಾರೆಂದರೆ, 3 ಐದು ಮಂದಿ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಭುಗಳು, ಸವರ್ ಕಾನಾನ್ಯರು, ಚೀದೋನ್ಯರು,
ಲೆಬನೋನ್ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬಾಳ್ ಹೆಮೊರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ
ಹಮಾತಿನ ದಾರಿಯವರೆಗೆ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಹಿವಿ್ವಯರು ಇವರೇ. 4

ತಾನು ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇವರ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವರೋ ಇಲ್ಲವೋ
ಎಂಬುದನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಯೆಹೋವನು
ಅವರನು್ನ ಉಳಿಸಿದ್ದನು. 5 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಕಾನಾನ್ಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು,
ಅಮೋರಿಯರು, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರು
ಎಂಬೀ ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಾ್ತ, 6 ಅವರ
ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ತಾವು ತಂದು, ತಮ್ಮ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಅವರ
ಕುಮಾರರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ಅವರ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸಿದರು.

ಒತಿ್ನೕಯೇಲ್, ಏಹೂದ್, ಶಮ್ಗರ್ ಎಂಬ ಪ್ರಥಮ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕರು
7 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಬಾಳ್, ಆಶೇರ ಎಂಬ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ,

ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟು್ಟ ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದರು. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡು, ಅವರನು್ನ ಎರಡು ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ
ಆರಾಮ್ ರಾಜ್ಯದ ಅರಸನಾದ ಕೂಷನ್ ರಿಷಾತಯಿಮ್
ಎಂಬುವವನಿಗೆ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟನು. ಅವರು ಎಂಟು ವರುಷಗಳ ವರೆಗೆ
ಅವನಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದರು. 9 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೊರೆಯಿಟಾ್ಟಗ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ರಕ್ಷಕನನು್ನ
ಎಬಿ್ಬಸಿದನು. ಕಾಲೇಬನ ತಮ್ಮನೂ ಕೆನಜನ ಮಗನೂ ಆದ
ಒತಿ್ನೕಯೇಲನೇ ಆ ರಕ್ಷಕನು. 10 ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಅವನ
ಮೇಲೆ ಬಂದುದರಿಂದ ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು. ಯೆಹೋವನು
ಎರಡು ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಆರಾಮ್ ರಾಜ್ಯದ ಅರಸನಾದ
ಕೂಷನ್ ರಿಷಾತಯಿಮನನು್ನ ಅವನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಅವನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 11

ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಾಲ್ವತು್ತ ವರುಷಗಳ ಕಾಲ ಸಮಾಧಾನವಿತು್ತ. ತರುವಾಯ
ಕೆನಜನ ಮಗನಾದ ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು.

12 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಪುನಃ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದರು; ಆತನು ಅವರ ದೊ್ರೕಹದ ನಿಮಿತ್ತ ಮೋವಾಬ್ಯರ
ಅರಸನಾದ ಎಗೊ್ಲೕನನನು್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಬಲಪಡಿಸಿದನು. 13 ಇವನು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರನೂ್ನ,
ಅಮಾಲೇಕ್ಯರನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಬಂದು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಖಜೂರ್ರನಗರವನು್ನ ಹಿಡಿದನು. 14

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅವನಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರುಷ ದಾಸರಾಗಿದ್ದರು. 15

ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಲು ಆತನು ಅವರನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಗೇರನ ಮಗನಾದ
ಏಹೂದನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು. ಅವನು ಎಡಚನಾಗಿದ್ದನು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅವನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೋವಾಬ್ಯರ ಅರಸನಾದ
ಎಗೊ್ಲೕನನಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 16 ಅವನು
ತನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗುದು್ದಮೊಳ (ಒಂದುವರೆ ಅಡಿ) ಉದ್ದವಾದ
ಇಬಾ್ಬಯಿಕತಿ್ತಯನು್ನ ಮಾಡಿ ಅದನು್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳ ಒಳಗೆ ಬಲಗಡೆಯ
ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 17 ಮೋವಾಬ್ಯರ ಅರಸನಾದ
ಎಗೊ್ಲೕನನಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಎಗೊ್ಲೕನನು ಬಹಳ
ದಪ್ಪನಾದ ವ್ಯಕಿ್ತ. 18 ಏಹೂದನು ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿದ
ಮೇಲೆ ಅದನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಆಳುಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟು್ಟ, 19 ತಾನು ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲರುವ ವಿಗ್ರಹಸ್ಥಳದಿಂದ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಎಗೊ್ಲೕನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ಅರಸನೇ, ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸತಕ್ಕದೊ್ದಂದು ರಹಸ್ಯವಿದೆ≫ ಅಂದನು. ಆಗ ಅರಸನು,
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≪ನಿಶ್ಯಬ್ದ≫ ಅನ್ನಲು ಅವನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ಹೋದರು.
20 ಅರಸನು ತನ್ನ ತಂಪಾದ ಮೇಲಂತಸಿ್ತನ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದಾ್ದಗ ಏಹೂದನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ≪ನಿನಗೆ
ಹೇಳಬೇಕಾದದೊ್ದಂದು ದೈವೋಕಿ್ತಯಿದೆ≫ ಅನ್ನಲು ಅವನು ತನ್ನ
ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಎದ್ದನು. 21 ಆಗ ಏಹೂದನು ಎಡಗೈ ಚಾಚಿ
ಬಲಗಡೆಯ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟದ್ದ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿರಿದು ಅವನ
ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ತಿವಿದನು. 22 ಆ ಕತಿ್ತ ಹಿಡಿಯ ಸಮೇತ
ಹೊಟೆ್ಟಯೊಳಗೆ ಹೊಕಿ್ಕತು. ಅವನು ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹೊರಗೆ
ತೆಗೆಯದಿದು್ದದರಿಂದ ಕೊಬು್ಬ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿತು; ಅದರ
ತುದಿಯು ಬೆನಿ್ನನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು. 23 ಏಹೂದನು
ಪಡಸಾಲೆಗೆ ಬಂದು, ಆ ಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆಯ ಕದವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ
ಬೀಗಹಾಕಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು. 24 ತರುವಾಯ ಸೇವಕರು ಅಲಿ್ಲ
ಬಂದು ಬಾಗಲಿಗೆ ಬೀಗಹಾಕಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, ಅರಸನು ತಂಪಾದ
ಕೋಣೆಗೆ ಸೇರಿದ ಪಾಯಖಾನೆಗೆ ಹೋಗಿರಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡು
25 ತಮಗೆ ಬೇಸರವಾಗುವ ತನಕ ಕಾಯುತಾ್ತ ಇದ್ದರು. ಆದರೂ
ಕದಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡದೆ ಇರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಬೀಗದ ಕೈಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾಗಲನು್ನ ತೆರೆಯಲು, ಇಗೋ, ಅವರ ಒಡೆಯನು
ಸತು್ತಬಿದಿ್ದದ್ದನು. 26 ಅವರು ಅರಸನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದ
ಸಮಯದಲೆ್ಲೕ ಏಹೂದನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ವಿಗ್ರಹಗಳಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಹೊಳೆದಾಟಿ ಸೆಯೀರಾ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು, 27 ಎಫಾ್ರಯಿಮ್
ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೊಂಬನು್ನ ಊದಿದನು. ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಗಟಾ್ಟ ಇಳಿದು ಅವನ ಸಂಗಡ ಹೊರಟರು.
28 ಅವನು ಅವರ ನಾಯಕನಾಗಿ, ≪ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ;
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಾದ ಮೋವಾಬ್ಯರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಅವರು ಅವನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ
ಮೋವಾಬಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಾಯಗಡಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ (ನಿದಿಯಲಿ್ಲ ಹಾದು
ಹೋಗಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳಗಳು) ಹಿಡಿದರು; ಯಾರನೂ್ನ
ದಾಟಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 29 ಅವರು ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಪುಷ್ಟರೂ
ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳೂ ಆದ ಸುಮಾರು ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ
ಮೋವಾಬ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಹತೆ್ಯಮಾಡಿದರು. 30

ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಮೋವಾಬ್ಯರು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಂದ ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಟ್ಟರು.
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಂಭತು್ತ ವರುಷ ಸಮಾಧಾನವಿತು್ತ. 31 ಏಹೂದನ
ತರುವಾಯ ಆನಾತನ ಮಗನಾದ ಶಮ್ಗರನು ಎದು್ದ ಎತಿ್ತನ
ತಿವಿಗೋಲಿನಿಂದ ಆರುನೂರು ಮಂದಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಂದು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.

ದೆಬೋರಾ, ಬಾರಾಕ್ ಎಂಬ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕರು

ಏಹೂದನು ಮರಣಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು
ಪುನಃ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. 2

ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಹಾಚೋರಿನಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ
ಕಾನಾನ್ಯ ರಾಜನಾದ ಯಾಬೀನನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಅನ್ಯಜನರ
ಹರೋಷೆತ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಸೀಸೆರನು ಅವನ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. 3 ಒಂಭೈನೂರು ಕಬಿ್ಬಣದ ರಥಗಳುಳ್ಳ
ಇವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಇಪ್ಪತು್ತ ವರುಷಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣವಾಗಿ
ಬಾಧಿಸುತಿ್ತರಲು ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು.

4 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಲಪಿ್ಪೕದೋತನ ಹೆಂಡತಿ, ದೆಬೋರಳೆಂಬ
ಪ್ರವಾದಿನಿಯು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು.
5 ಆಕೆ ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ರಾಮಕೂ್ಕ ಬೇತೇಲಿಗೂ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ದೆಬೋರಳ ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷವೆಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡ
ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದಳು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗಾಗಿ ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. 6 ಆಕೆ ನಫಾ್ತಲಿ
ದೇಶದ ಕೆದೆಷ್ ಊರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅಬೀನೋವಮನ ಮಗನಾದ
ಬಾರಾಕನನು್ನ ಬರಲು ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ, ≪ಎದು್ದ ನಫಾ್ತಲಿ,
ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲಗಳಿಂದ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು
ತಾಬೋರ್ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಹೋಗು. 7 ನಾನು ಯಾಬೀನನ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ ಸೀಸೆರನನೂ್ನ ಅವನ ಸೈನ್ಯರಥಗಳನೂ್ನ ನಿನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕೀಷೋನ್ ಹಳ್ಳಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ≫ ಅಂದಳು. 8

ಬಾರಾಕನು ಆಕೆಗೆ, ≪ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರುವುದಾದರೆ
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ; ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ≫ ಅನ್ನಲು 9 ಆಕೆಯು,
≪ನಾನು ಹೇಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರುವೆನು; ಆದರೆ ಈ
ಯುದ್ಧಪ್ರಯಾಣದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾಗುವ ಗೌರವ ನಿನಗೆ ಸಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕ ಸೀಸೆರನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಮಾಡುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ದೆಬೋರಳು ಬಾರಾಕನೊಡನೆ
ಕೆದೆಷಿಗೆ ಹೋದಳು. 10 ಬಾರಾಕನು ಜೆಬುಲೂನ್ಯರನೂ್ನ,
ನಫಾ್ತಲ್ಯರನೂ್ನ ಕೆದೆಷಿಗೆ ಕರೆಸಿದನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ
ಅವನ ಹೆಜೆ್ಜ ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋದರು, ದೆಬೋರಳೂ

ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋದಳು. 11 (ಕೇನ್ಯನಾದ) ಹೆಬೆರನು ಉಳಿದ
ಕೇನ್ಯರಿಂದ ತನ್ನನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಕೊಂಡನು. ಕೇನ್ಯರು ಮೋಶೆಯ
ಮಾವನಾದ ಹೋಬಾಬನ ವಂಶದವರು. ಹೆಬೆರನು ಕೆದೆಷಿನ ಹತಿ್ತರ
ಇರುವ ಚಾನನಿ್ನೕಮೆಂಬ ಊರಿನ ಏಲೋನ್ ವೃಕ್ಷದ ವರೆಗೆ ಬಂದು
ಅಲಿ್ಲ ಗುಡಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 12 ಅಬೀನೋವಮನ ಮಗನಾದ
ಬಾರಾಕನು ತಾಬೋರ್ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿ ಬಂದಿದಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವು
ಸೀಸೆರನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟದಾಗ 13 ಅವನು ತನ್ನ ಒಂಭೈನೂರು ಕಬಿ್ಬಣದ
ರಥಗಳನೂ್ನ, ಎಲಾ್ಲ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅನ್ಯಜನರ
ಹರೋಷತಿನಿಂದ ಕೀಷೋನ್ ಹಳ್ಳಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 14 ಆಗ
ದೆಬೋರಳು ಬಾರಾಕನಿಗೆ, ≪ಏಳು, ಯೆಹೋವನು ಸೀಸೆರನನು್ನ
ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವ ದಿನವು ಇಂದೇ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಆತನು ತಾನೇ
ನಿನಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಡುವನು≫ ಅನ್ನಲು ಬಾರಾಕನು
ಬೇಗನೆ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಜನರ ಸಹಿತವಾಗಿ ತಾಬೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ
ಇಳಿದನು. 15 ಯೆಹೋವನು ಸೀಸೆರನನು್ನ ಅವನ ಎಲಾ್ಲ
ಸೈನ್ಯರಥಗಳನೂ್ನ ಬಾರಾಕನ ಮುಂದೆ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸಿ, ಕತಿ್ತಗೆ
ತುತಾ್ತಗಿಸಿದನು. ಸೀಸೆರನು ರಥದಿಂದ ಇಳಿದು ಓಡಿಹೋದನು. 16

ಬಾರಾಕನು ಅವನ ಸೈನ್ಯರಥಗಳನು್ನ ಅನ್ಯಜನರ ಹರೋಷೆತಿನ
ವರೆಗೂ ಹಿಂದಟಿ್ಟದನು. ಸೀಸೆರನ ಸೈನ್ಯದವರೆಲ್ಲರೂ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಹತರಾದರು; ಒಬ್ಬನೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

17 ಹಾಚೋರಿನ ಅರಸನಾದ ಯಾಬೀನನಿಗೂ ಕೇನ್ಯನಾದ
ಹೆಬೆರನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನವಿದು್ದದರಿಂದ ಸೀಸೆರನು
ಕಾಲುನಡಿಗೆಯಿಂದ ಕೇನ್ಯನಾದ ಹೆಬೆರನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾಯೇಲಳ
ಗುಡಾರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದನು. 18 ಯಾಯೇಲಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ
ಸೀಸೆರನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, ≪ಸಾ್ವಮೀ, ಒಳಗೆ ಬನಿ್ನರಿ;
ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬನಿ್ನರಿ≫ ಅನ್ನಲು ಅವನು
ಗುಡಾರದೊಳಗೆ ಹೋದನು. ಆಗ ಆಕೆಯು ಅವನನು್ನ
ಕಂಬಳಿಯಿಂದ ಮುಚಿ್ಚದಳು. 19 ಅವನು ಆಕೆಗೆ, ≪ದಯವಿಟು್ಟ
ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ಕೊಡು, ನನಗೆ ಬಹಳ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ≫
ಅಂದನು. ಆಕೆಯು ಬುದ್ದಲಿಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಹಾಲನು್ನ ಕುಡಿಯಲು
ಕೊಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಪುನಃ ಮುಚಿ್ಚದಳು. 20 ಅವನು ಆಕೆಗೆ,
≪ನೀನು ಗುಡಾರದ ಬಾಗಲಲೆ್ಲೕ ನಿಂತಿರು; ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು
≪ಇಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದಾ್ದನೆಯೇ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ≫ ಇಲ್ಲ
ಎಂದು ಹೇಳು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಹೆಬೆರನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ
ಯಾಯೇಲಳು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಗುಡಾರದ ಗೂಟವನೂ್ನ, ಒಂದು
ಸುತಿ್ತಗೆಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನು ಆಯಾಸದಿಂದ
ಗಾಢನಿದೆ್ರಯಲಿ್ಲದಾ್ದಗ, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ, ಅವನ ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಆ
ಗೂಟವನು್ನ ಹೊಡೆದು ನೆಲಕೆ್ಕ ನಾಟಿಸಿದಳು; ಅವನು ಸತ್ತನು. 22

ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ ಸೀಸೆರನನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟತಿ್ತದ್ದ ಬಾರಾಕನು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದನು. ಯಾಯೇಲಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡು, ≪ಬಾ, ನೀನು ಹುಡುಕುವ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ
ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ
ಸೀಸೆರನು ಸತು್ತ ಬಿದ್ದದ್ದನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವನ ಕಣ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಗೂಟವು
ಜಡಿದಿತು್ತ. 23 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಕಾನಾನ್ಯ ರಾಜನಾದ
ಯಾಬೀನನನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮುಂದೆ ತಗಿ್ಗಸಿದನು. 24

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಹಸ್ತವು ಹೆಚು್ಚ ಹೆಚು್ಚ ಬಲಗೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಕಾನಾನ್ಯರ
ಅರಸನಾದ ಯಾಬೀನನು ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸೋತು
ನಿನಾರ್ಮವಾದನು.

ದೆಬೋರ ಬಾರಾಕನ ಜಯಗೀತೆ

ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೆಬೋರಳೂ ಅಬೀನೋವಮನ ಮಗನಾದ
ಬಾರಾಕನೂ ಈ ಗೀತೆಯನು್ನ ಹಾಡಿದರು:

2 ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಸೇನಾ ನಾಯಕರು ಎದಿ್ದದಾ್ದರೆ;
ಜನರು ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರಿದಾ್ದರೆ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.

3 ≪ಅರಸರೇ, ಕೇಳಿರಿ! ಪ್ರಭುಗಳೇ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!
ನಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವೆನು;
ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು್ತತಿ ಗೀತೆ

ಹಾಡುವೆನು.
4 ≪ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಹೊರಟು
ಎದೋಮ್ಯರ ಪಾ್ರಂತವಾದ ಸೇಯೀರಿನ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ

ಪಯಣಮಾಡುತಾ್ತ ಬರುವಾಗ
ಭೂಲೋಕವು ಕಂಪಿಸಿತು, ಆಕಾಶವು ನಡುಗಿತು;
ಮೇಘಮಂಡಲವು ಮಳೆಗರೆಯಿತು.

5 ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಪವರ್ತಗಳು ಕರಗಿಹೋದವು,
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿಗೆ ಆ

ಸೀನಾಯಿಬೆಟ್ಟವೂ ನೀರಾಯಿತು.
6 ≪ಅನಾತನ ಮಗನಾದ ಶಮ್ಗರನ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ,
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ಯಾಯೇಲಳ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ರಾಜಮಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚಾರವು
ನಿಂತುಹೋಯಿತು.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ದಾರಿಹಿಡಿದು ಹೋದರು.
7 ದೆಬೋರಳಾದ ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ತಾಯಿಯಂತೆ

ಎದು್ದಬರುವವರೆಗೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಗಾ್ರಮಗಳು ಹಾಳುಬಿದಿ್ದದ್ದವು.

8 ಜನರು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು;
ಯುದ್ಧವು ಉರುಬಾಗಿಲವರೆಗೂ ಬಂದಿತು್ತ.
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ನಾಲ್ವತು್ತ ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಗುರಾಣಿ

ಬಜಿರ್ಗಳು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ.
9 ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ ಜನರಲಿ್ಲಯೂ

ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತದೆ;
ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುತೆ್ತೕವೆ.

10 ≪ಬಿಳೀ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿಮಾಡುವವರೇ,
ರತ್ನಗಂಬಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವವರೇ, ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲಿ್ಲ

ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರೇ, ಗಾನಮಾಡಿರಿ.
11 ಸೇದುವ ಬಾವಿಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಳೆ್ಳಯನು್ನ

ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವವರ ಧ್ವನಿಗಿಂತ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ
ಯೆಹೋವನ ನೀತಿಸಾಧನೆಯ ವಣರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರುವ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಗಾ್ರಮಸ್ಥರ

ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ.
ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಜನರು ಊರುಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಇಳಿದು

ಬಂದರು.
12 ≪ಎಚ್ಚರವಾಗು, ದೆಬೋರಳೇ! ಎಚ್ಚರವಾಗು,
ಎಚ್ಚರವಾಗು, ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಗಾನಮಾಡು.
ಬಾರಾಕನೇ, ಏಳು;
ಅಬೀನೋವಮನ ಮಗನೇ, ನೀನು ಸೆರೆಹಿಡಿದವರನು್ನ

ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗು.≫
13 ≪ಆಗ ಚದರಿಹೋದವರು ನಾಯಕರ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದರು.
ಯೆಹೋವನ ಜನರು ವೀರರಾಗಿ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕೆ್ಕ ನೆರೆದು

ಬಂದರು.
14 ಅಮಾಲೇಕ್ಯರ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ

ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ಯರೂ
ಅವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರೂ ಬಂದರು.
ಮಾಕೀರನ ಗೋತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಧಾನರೂ
ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದಿಂದ ದಂಡಧಾರಿಗಳಾದ ಸೇನಾನಾಯಕರೂ

15 ದೆಬೋರಳ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಕುಲಪ್ರಭುಗಳೂ
ಇಸಾ್ಸಕಾರರೊಡನೆ ಬಾರಾಕನೂ ಆಗಮಿಸಿದರು.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಾರಾಕನ ಹೆಜೆ್ಜಹಿಡಿದು ತಟ್ಟನೆ ತಗಿ್ಗನ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ

ಬಂದರು.
ರೂಬೇನ್ಯರ ಗೋತ್ರದವರು ಬಹಳಷು್ಟ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ

ವಿಶೆ್ಲೕಷಿಸಿದರೂ ತೀಮಾರ್ನಿಸಲಾಗಲಿ್ಲಲ್ಲ
16 ರೂಬೇನ್ಯರೇ, ನೀವು ಕುರಿಹಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ,
ಮಂದೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೊಳಲೂದುವುದನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು

ಅಲಿ್ಲಯೇ ಕುಳಿತಿರುವುದೇಕೆ?
ರೂಬೇನ್ಯರು ಗೋತ್ರದವರು ಬಹಳಷು್ಟ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ

ವಿಶೆ್ಲೕಷಿಸಿದರೂ ತೀಮಾರ್ನಿಸಲಾಗಲಿ್ಲಲ್ಲ.
17 ಗಿಲಾ್ಯದ್ಯರು ಯೊದರ್ನಿನ ಆಚೆಯಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದರು.
ದಾನ್ ಕುಲದವರು ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದದೆ್ದೕಕೆ?
ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರು ತಮ್ಮ ರೇವುಗಳನು್ನ ಬಿಡದೆ ಸಮುದ್ರ

ತೀರದಲಿ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಬಿಟ್ಟರು.
18 ಜೆಬುಲೂನ್ಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನು್ನ ಮರಣದ ಆಪತಿ್ತಗೆ

ಒಪಿ್ಪಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದರು,
ನಫಾ್ತಲ್ಯರು ಸಹ ರಣರಂಗದಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದರು.

19 ≪ಅರಸರು ಬಂದು ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರು;
ಕಾನಾನ್ಯ ರಾಜರು ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳ

ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ತಾನಾಕದಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದು ಹೋರಾಡಿದರು.
ಅವರಿಗೆ ದ್ರವ್ಯವೇನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.

20 ನಕ್ಷತ್ರಗಳೂ ಆಕಾಶಪಥದಲಿ್ಲದು್ದ ಸೀಸೆರನೊಡನೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿದವು.

21 ಪೂವರ್ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೀಷೋನ್ ಹೊಳೆಯು ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು.

ನನ್ನ ಮನವೇ ನೀನು ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೊರಡು.
22 ಆಗ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತಿ್ತದ್ದ ಅವರ ಬಲವಾದ ಕುದುರೆಗಳ

ಗೊರಸುಗಳ ಪೆಟಿ್ಟನಿಂದ ನೆಲವು ಕಂಪಿಸಿತು.
23 ≪ಮೇರೋಜ್≫ ಊರನು್ನ ಶಪಿಸಿರೆಂದು ಯೆಹೋವನ

ದೂತನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

≪ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಯೆಹೋವನ ಸಹಾಯಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಯುದ್ಧವೀರರ ಹೋರಾಟದ ವಿರುದ್ಧ ಯೆಹೋವನ ಸಹಾಯಕೆ್ಕ

ಬರಲಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ;
ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸೇ ಶಪಿಸಿರಿ!≫

24 ≪ಎಲಾ್ಲ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಕೇನ್ಯನಾದ ಹೆಬೆರನ ಹೆಂಡತಿ
ಯಾಯೇಲಳೆ ಭಾಗ್ಯವಂತಳು.

ಗುಡಾರಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಆಕೆಯೇ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳು.

25 ನೀರು ಕೇಳಿದನು, ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟಳು;
ಉತ್ತಮ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಮಜಿ್ಜಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು.

26 ಕೈಚಾಚಿ ಗೂಟವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು;
ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸುತಿ್ತಗೆಯನು್ನ ಹಿಡಿದಳು;
ಆ ಸುತಿ್ತಗೆಯಿಂದ ಸೀಸೆರನ ತಲೆಯನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಟ್ಟಳು.
ಅವನ ನೆತಿ್ತಗೆ ತಿವಿದು ಜಡಿದಳು.

27 ಅವನು ಆಕೆಯ ಕಾಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದನು;
ಅವನು ಆಕೆಯ ಕಾಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮುದುರಿಕೊಂಡು

ಉರುಳಿದನು.
ಅವನು ಬಿದ್ದಲೆ್ಲೕ ಸತ್ತನು.

28 ≪ಸೀಸೆರನ ತಾಯಿಯು ಕಿಟಿಕಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಳು;
ಸೀಸೆರನ ತಾಯಿಯು ಕಿಟಿಕಿಯ ಜಾಲರಿಗಳಿಂದ ಕೂಗಿದಳು.
≪ಅವನ ರಥವು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಏಕೆ ಇಷು್ಟಹೊತಾ್ತಯಿತು!
ಅವನ ಕುದುರೆಗಳ ಗೊರಸುಗಳಿಗೆ ಇಷು್ಟ ಸಾವಕಾಶವೇಕೆ≫

ಅಂದಳು.
29 ಬುದಿ್ಧವಂತೆಯರಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವನೆ್ನೕ
ಈಕೆಯು ತನ್ನಲಿ್ಲ ತಾನೇ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದದು್ದ ಏನೆಂದರೆ,

30 ≪ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಳೆ್ಳಸಿಕಿ್ಕರುತ್ತದೆ; ಅದನು್ನ
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರಲ್ಲವೋ?.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೆ ಒಬಿ್ಬಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರೂ, ಸೀಸೆರನಿಗೆ
ನಾನಾ ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಬಟೆ್ಟಗಳೂ, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಸೂತಿಹಾಕಿದ
ಎರಡು ವಸ್ತ್ರಗಳೂ, ಕಂಠಮಾಲೆಯೂ ದೊರಕಿರುತ್ತವೆ.≫

31 ≪ಯೆಹೋವನ ಎಲಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳೂ ಹೀಗೆಯೇ ನಾಶವಾಗಲಿ.
ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಉದಯಿಸುವ

ಸೂಯರ್ನಂತಿರಲಿ.≫
ಅನಂತರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ ವರುಷ ಸಮಾಧಾನವಿತು್ತ.

ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಕಾಟವೂ, ಯೆಹೋವನು ಗಿದೊ್ಯೕನನನು್ನ ಕರೆದದೂ್ದ

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ತಿರುಗಿ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಏಳು ವರುಷಗಳ
ಕಾಲ ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. 2 ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ

ಹಸ್ತವು ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿ
ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಗುಹೆಗಳನು್ನ, ಕಂದರಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಇವರು ಬಿತ್ತನೆಮಾಡಿದಾಗಲೆಲಾ್ಲ ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರೂ
ಅಮಾಲೇಕ್ಯರೂ ಮೂಡಣ ದೇಶದವರೂ ಇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ದಂಡೆತಿ್ತ ಬಂದು ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 4 ಅವರು ಗಾಜಾ
ಪಾ್ರಂತ್ಯದವರೆಗಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಹುಟು್ಟವಳಿಯನು್ನ
ಹಾಳುಮಾಡಿಬಿಡುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ದವಸಧಾನ್ಯವಾಗಲಿ, ಕುರಿ,
ದನ, ಕತೆ್ತಗಳಾಗಲಿ ಉಳಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ. 5 ಆ ಶತು್ರಗಳು ತಮ್ಮ
ಕುರಿದನ ಗುಡಾರಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ಮಿಡಿತೆಗಳಂತೆ ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ
ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರೂ ಅವರ ಒಂಟೆಗಳೂ ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಆ
ಗುಂಪೆಲಾ್ಲ ಬಂದು ದೇಶವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುತಿ್ತತು್ತ. 6

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು.

7 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಸಹಿಸಲಾರದೆ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟಾ್ಟಗ 8 ಆತನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ
ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ,
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;
ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ≪ನೀವು ದಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದ್ದ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆತಂದೆನು. 9 ಐಗುಪ್ತ್ಯರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ
ಬೇರೆ ಎಲಾ್ಲ ಬಾಧಕರಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ, ಅವರನು್ನ
ನಿಮೆ್ಮದುರಿನಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ, ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು.
10 ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದೂ, ನೀವು
ಅಮೋರಿಯರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಅವರ ದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸಬಾರದೆಂದೂ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದನು; ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ≫ ≫ ಅಂದನು.

11 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಬಂದು ಒಫ್ರದಲಿ್ಲದ್ದ ಏಲಾ
ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಅದು ಅಬೀಯೆಜೆರನ
ಗೋತ್ರದವನಾದ ಯೋವಾಷನದಾಗಿತು್ತ. ಅವನ ಮಗನಾದ
ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗದ ಹಾಗೆ ಅಲಿ್ಲನ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ
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ಆಲೆಯ ಮರೆಯಲಿ್ಲ ಗೋದಿಯನು್ನ ಬಡಿಯುತಿ್ತದ್ದನು. 12

ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ,
≪ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದಾ್ದನೆ≫
ಅಂದನು. 13 ಆಗ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಅವನಿಗೆ ≪ಸಾ್ವಮೀ,
ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಇದೆಲಾ್ಲ ಯಾಕೆ
ಸಂಭವಿಸೀತು? ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಯೆಹೋವನು ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ
ನಡಿಸಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನೆಂಬುದಾಗಿ
ವಿವರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅಂಥ ಅದು್ಭತಗಳು ಈಗೆಲಿ್ಲವೆ? ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ
ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನಲಾ್ಲ≫ ಅಂದನು. 14

ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ ನೋಡಿ,≪ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಹೋಗು; ನಿನ್ನ ಈ ಬಲದಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ
ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರಿಂದ ಬಿಡಿಸು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ಆಗ
ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಆತನಿಗೆ, ≪ಕತರ್ನೇ, ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆಯು
ಕನಿಷ್ಠವಾದದು್ದ; ಮತು್ತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಅಲ್ಪನು≫
ಅಂದನು. 16 ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಇರುವುದರಿಂದ ನೀನು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರನೂ್ನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನೊ್ನೕ
ಎಂಬಂತೆ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಡುವಿ≫ ಅಂದನು. 17 ಅವನು ಆತನಿಗೆ,
≪ಕತರ್ನೇ, ದಯವಿರಲಿ; ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವವರು
ತಾವೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನನಗೊಂದು ಗುರುತನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. 18 ನಾನು ಹೋಗಿ ತಮಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ವರೆಗೆ ತಾವು ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಡಬಾರದು≫
ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಲು ಆತನು, ≪ನೀನು ತಿರುಗಿ ಬರುವ ವರೆಗೆ ನಾನು
ಇಲೆ್ಲೕ ಇರುವೆನು≫ ಅಂದನು. 19 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಒಂದು ಆಡಿನ ಮರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಒಂದು ಏಫಾ ಅಂದರೆ
ಸುಮಾರು ಮುವ್ವತು್ತ ಸೇರು ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಸುಟು್ಟ, ಮಾಂಸವನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ, ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಅದರ ರಸವನು್ನ
ಬಟ್ಟಲಿನಲಿ್ಲ ಹೊಯು್ದ, ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಏಲಾ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಆತನ
ಮುಂದೆ ತಂದಿಟ್ಟನು. 20 ಆಗ ದೇವದೂತನು ಅವನಿಗೆ,
≪ಮಾಂಸವನೂ್ನ, ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಆ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ
ರಸವನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊಯಿ್ಯ≫ ಅನ್ನಲು ಅವನು ಹಾಗೆಯೇ
ಮಾಡಿದನು. 21 ಅನಂತರ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ತನ್ನ
ಕೈಕೋಲನು್ನ ಚಾಚಿ ಅದರ ತುದಿಯನು್ನ ಆ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿಗೂ,
ಮಾಂಸಕೂ್ಕ ಮುಟಿ್ಟಸಲು ಬಂಡೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಯೆದು್ದ ಅವೆರಡನೂ್ನ
ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು; ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅದೃಶ್ಯನಾದನು. 22 ಆತನು
ಯೆಹೋವನ ದೂತನೆಂದು ಗಿದೊ್ಯೕನನು ತಿಳಿದು ಭಯಪಟು್ಟ,
≪ಅಯೊ್ಯೕ ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ಯೆಹೋವನ ದೂತನನು್ನ
ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಬಿಟೆ್ಟನಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಕೂಗಿದನು. 23

ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರು,
ಹೆದರಬೇಡ; ನೀನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ≫ ಅಂದನು. 24 ಗಿದೊ್ಯೕನನು
ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅದಕೆ್ಕ
≪ಯೆಹೋವ ಷಾಲೋಮ್≫ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು; ಅದು ಈ
ವರೆಗೂ ಅಬೀಯೆಜೆರನ ಗೋತ್ರದವರ ಒಫ್ರದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ.

25 ಅದೇ ದಿನ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು
ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೋರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೋರಿಯನೂ್ನ, ಏಳು
ವರುಷದ ಇನೊ್ನಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯು ಕಟಿ್ಟರುವ ಬಾಳನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕೆಡವಿ, ಅದರ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಅಶೇರವೆಂಬ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭವನು್ನ ಕಡಿದುಹಾಕು. 26

ಈ ಗುಡ್ದದ ಶಿಖರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ನೇಮಕವಾದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸು. ನೀನು ಕಡಿದು
ಹಾಕಿದ ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭದಿಂದ ಬೆಂಕಿಮಾಡಿ, ಆ ಎರಡನೆಯ
ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 27 ಆಗ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಹತು್ತ
ಮಂದಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೂ,
ಊರಿನವರಿಗೂ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದನು್ನ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಮಾಡದೆ
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದನು. 28 ಊರಿನ ಜನರು ಹೊತಾ್ತರೆಯಲೆ್ಲದು್ದ
ಬಾಳನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯು ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನೂ್ನ, ಅದರ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭವು ಕಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟರುವುದನೂ್ನ,
ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯ ಹೋರಿಯು
ಯಜ್ಞವಾದದ್ದನೂ್ನ ಕಂಡು, 29 ≪ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದವರಾರು?≫
ಎಂದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ವಿಚಾರಿಸುವಲಿ್ಲ ಯೋವಾಷನ ಮಗನಾದ
ಗಿದೊ್ಯೕನನೇ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು. 30 ಆ ಜನರು
ಯೋವಾಷನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ;
ಅವನು ಸಾಯಬೇಕು; ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಳನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
ಕೆಡವಿ ಅದರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭವನು್ನ
ಕಡಿದುಹಾಕಿದಾ್ದನೆ≫ ಅಂದರು. 31 ಯೋವಾಷನು ತನಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಂತವರೆಲ್ಲರಿಗೆ, ≪ಬಾಳನಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು

ವಾ್ಯಜ್ಯಮಾಡಬೇಕೋ? ನೀವು ಅವನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೋ?
ಅವನಿಗಾಗಿ ವಾ್ಯಜ್ಯಮಾಡುವವರು ಈ ಹೊತೆ್ತೕ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಲಿ.
ಬಾಳನು ದೇವನಾಗಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟದ್ದಕಾ್ಕಗಿ
ತಾನೇ ವಾ್ಯಜ್ಯಮಾಡಲಿ≫ ಎಂದನು. 32 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು,
≪ಬಾಳನು ತನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟವನೊಡನೆ ತಾನೇ
ವಾ್ಯಜ್ಯಮಾಡಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ
≪ಯೆರುಬಾ್ಬಳ≫ ಎಂಬ ಹೆಸರಾಯಿತು.

33 ಇಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರೂ, ಅಮಾಲೇಕ್ಯರೂ,
ಮೂಡಣದೇಶದವರೂ ಸೇರಿ ಹೊಳೆದಾಟಿ ಬಂದು ಇಜೆ್ರೕಲಿನ
ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 34 ಆಗ ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಮೇಲೆ
ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಬಂದಿತು್ತ. ಅವನು ಕೊಂಬನು್ನ ಊದಲು
ಅಬೀಯೆಜೆರನ ಗೋತ್ರದವರು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.
35 ಅವನು ಉಳಿದ ಮನಸೆ್ಸಯವರ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿ ಅವರೂ ಕೂಡಿಬಂದರು. ಆಶೇರ್, ಜೆಬುಲೂನ್,
ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲಗಳವರ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವರೂ
ಬಂದು ಯುದ್ಧಪ್ರಯಾಣಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.

36 ಮತು್ತ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ದೇವರಿಗೆ, ≪ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವಿಯೋ ಇಲ್ಲವೋ
ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು. 37 ಇಗೋ, ನಾನು ಕಣದಲಿ್ಲ ಕುರಿಯ
ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ; ಅದರಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮಂಜುಬಿದು್ದ ನೆಲವೆಲಾ್ಲ
ಒಣಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ನನ್ನ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವಿಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವೆನು≫ ಎಂಬದಾಗಿ
ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 38 ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು; ಅವನು ಮರುದಿನ
ಹೊತಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಒತಿ್ತ ಹಿಂಡಲು ಮಂಜಿನ ನೀರು
ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ತುಂಬಾ ಆಯಿತು. 39 ಅವನು ತಿರುಗಿ ದೇವರಿಗೆ,
≪ಸಾ್ವಮೀ, ಸಿಟಾ್ಟಗಬಾರದು; ಇನೊ್ನಂದು ಸಾರಿ ಮಾತನಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಇನು್ನ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಈ ಉಣೆ್ಣಯಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ; ಈ ಉಣೆ್ಣ ಮಾತ್ರವೇ ಒಣಗಿದು್ದ ನೆಲದ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ
ಹನಿಬಿದಿ್ದರಲಿ≫ ಅಂದನು. 40 ಆ ರಾತಿ್ರ ದೇವರು ಹಾಗೆಯೇ
ಮಾಡಿದನು; ಉಣೆ್ಣ ಮಾತ್ರ ಒಣಗಿತು್ತ, ನೆಲದ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ಹನಿ
ಬಿದಿ್ದತು್ತ.

ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಮುನೂ್ನರು ಜನರಿಂದ ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದು್ದ

ಆನಂತರ ಯೆರುಬಾ್ಬಳನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಗಿದೊ್ಯೕನನೂ,
ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಜನರೂ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಹೊರಟು
ಹೋಗಿ ಹರೋದಿನ ಬುಗೆ್ಗಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಡಾರ

ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ಇವರ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೋರೆಗುಡ್ಡದ ಹಿಂದಿನ
ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ದಂಡಿಳಿದಿತು್ತ.

2 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವ
ಜನರು ಹೆಚಾ್ಚಗಿದಾ್ದರೆ; ಇವರ ಕೈಗೆ ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸುವುದು
ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವಹಸ್ತದಿಂದಲೇ
ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯುಂಟಾಯಿತೆಂದು ಹೆಚ್ಚಳಪಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ
ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡಾರು. 3 ಆದುದರಿಂದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ,
≪ಧೈಯರ್ವಿಲ್ಲದವರೂ, ಅಂಜುವವರೂ ಈ ಗಿಲಾ್ಯದ್
ಪವರ್ತವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸು≫ ≫
ಅಂದನು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋದರು; ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಉಳಿದರು.

4 ಯೆಹೋವನು ತಿರುಗಿ ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಜನರು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿದಾ್ದರೆ; ನೀನು ಅವರನು್ನ ಹಳ್ಳಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು; ನಾನು, ಅಲಿ್ಲ ಈ ಜನರ ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ
ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಯಾರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಹೋಗಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುವೆನೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಲಿ;
ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ಹೇಳುವೆನೋ ಅವರು
ಹೋಗದಿರಲಿ≫ ಅಂದನು. 5 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಜನರನು್ನ ಹಳ್ಳಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾಯಿಯಂತೆ
ನೀರನು್ನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕು್ಕವವರನೂ್ನ, ಮೊಣಕಾಲೂರಿ
ಕುಡಿಯುವವರನೂ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 6 ಕೈಯಿಂದ ನೀರನು್ನ ಬಾಯಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ನೆಕಿ್ಕಕುಡಿದವರ ಸಂಖೆ್ಯ ಮುನೂ್ನರು. ಇತರ ಜನರು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ
ಕುಡಿದವರು. 7 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, ≪ನೀರನು್ನ
ನೆಕಿ್ಕಕುಡಿದ ಆ ಮುನೂ್ನರು ಜನರಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ
ಜಯವನು್ನಂಟುಮಾಡಿ ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವೆನು; ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಲಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 8 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಆ
ಮುನೂ್ನರು ಜನರನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ
ಅವರವರ ಗುಡಾರಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಅವರ
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ಹತಿ್ತರ ಇದ್ದ ಆಹಾರವನೂ್ನ, ಕೊಂಬುಗಳನೂ್ನ ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ದಂಡು ಕೆಳಗೆ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡಿತು್ತ.

9 ಅದೇ ದಿನದ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು
ಎದು್ದ ಹೋಗಿ, ಶತು್ರಗಳ ಪಾಳೆಯದ ಮೇಲೆ ಬೀಳು. ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 10 ಆದರೆ ನೀನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಕೆ್ಕ
ಹೆದರುತಿ್ತೕಯಾದರೆ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಪುರನ ಸಂಗಡ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಲಾಲಿಸು; 11

ಆಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ಧೈಯರ್ಬರುವುದು≫
ಅಂದನು. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಅದರಂತೆಯೇ ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಪುರನ
ಸಂಗಡ ಶತು್ರಸೈನಿಕರ ಪಾಳೆಯದ ಕಡೇ ಭಾಗಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 12

ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರೂ, ಅಮಾಲೇಕ್ಯರೂ, ಮೂಡಣ ದೇಶದವರೂ
ಮಿಡಿತೆಗಳಂತೆ ಗುಂಪಾಗಿ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ
ಒಂಟೆಗಳು ಸಮುದ್ರತೀರದ ಮರಳಿನಂತೆ ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. 13

ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಬಂದಾಗ ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ತನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನಿಗೆ ಒಂದು
ಕನಸನು್ನ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು, ≪ಇಗೋ, ನಾನು ಒಂದು ಕನಸು
ಕಂಡೆನು; ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜವೆಗೋದಿಯ ರೊಟಿ್ಟಯು ಉರುಳುತಾ್ತ
ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಪಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಬಂದು, ಒಂದು ಡೇರೆಗೆ ತಗಲಿ,
ಅದನು್ನ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿ ಬೀಳಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು
14 ಆಗ ಅವನ ಜೊತೆಗಾರನು, ≪ಇದು ಇಸಾ್ರಯೇಲನಾದ
ಯೋವಾಷನ ಮಗ ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಕತಿ್ತಯೇ ಹೊರತು ಮತೊ್ತಂದಲ್ಲ;
ದೇವರು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರನೂ್ನ ಅವರ ಪಾಳೆಯಗಳನೂ್ನ ಅವನ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ≫ ಅಂದನು.

15 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಆ ಕನಸನೂ್ನ, ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, ≪ಏಳಿರಿ, ಯೆಹೋವನು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ
ಪಾಳೆಯವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಅಂದನು. 16 ಮತು್ತ
ಅವನು ಆ ಮುನೂ್ನರು ಮಂದಿಯನು್ನ ಮೂರು ಗುಂಪು ಮಾಡಿ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೊಂಬನೂ್ನ, ಉರಿಯುವ ಪಂಜು ಇರುವ
ಬರಿಕೊಡವನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ, 17 ≪ನನ್ನನೆ್ನೕ ನೋಡುತಾ್ತ
ನಾನು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರಿ. ನಾನು ಪಾಳೆಯದ ಅಂಚಿಗೆ
ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೋ ಹಾಗೆ ನೀವೂ ಮಾಡಬೇಕು. 18

ನಾನೂ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರೂ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಊದಲು ನೀವೂ
ಪಾಳೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೊಂಬನು್ನ ಊದಿ, ≪ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜಯ,
ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಜಯ ಎಂದು ಕೂಗಿರಿ≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರಯ ಮೊದಲನೆಯ ಜಾವದಲಿ್ಲ ಕಾವಲುಗಾರರು
ಬದಲಾದ ಕೂಡಲೆ ಗಿದೊ್ಯೕನನೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ನೂರು
ಮಂದಿಯೂ (ಶತು್ರಗಳ) ಪಾಳೆಯದ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದು,
ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಊದಿ, ತಮ್ಮ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಕೊಡಗಳನು್ನ
ಒಡೆದುಬಿಟ್ಟರು. 20 ಕೂಡಲೆ ಮೂರು ಗುಂಪಿನವರೂ
ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಊದಿ, ಕೊಡಗಳನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಟು್ಟ, ಎಡಗೈಯಲಿ್ಲ
ಪಂಜುಗಳನೂ್ನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ಊದುವ ಕೊಂಬುಗಳನೂ್ನ ಹಿಡಿದು,
≪ಯೆಹೋವನ ಕತಿ್ತ, ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಕತಿ್ತ ಆಗಿದೆ≫ ಎಂದು ಕೂಗಿ 21

ಪಾಳೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತರು.
ಪಾಳೆಯದವರಾದರೋ ಕೂಗುತಾ್ತ ಓಡಿಹೋದರು. 22 ಆ
ಮುನೂ್ನರು ಮಂದಿಯು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಊದುತಿ್ತರುವಾಗ
ಪಾಳೆಯದವರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಹತಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದನು. ಪಾಳೆಯದವರು ಚೆರೇರದ
ದಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ ಬೇತ್ಷಿಟ್ಟದ ವರೆಗೂ ಟಬಾ್ಬತಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಆಬೇಲೆ್ಮ ಹೋಲಾ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ವರೆಗೂ ಓಡಿಹೋದರು. 23

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಾದ ನಫಾ್ತಲಿ, ಆಶೇರ್ ಕುಲಗಳವರೂ, ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ
ಎಲಾ್ಲ ಜನರೂ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದರು. 24

ಇದಲ್ಲದೆ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಲಿ್ಲನವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೊರಟು ಬೇತ್ಬಾರದವರೆಗಿರುವ ಪ್ರವಾಹಗಳನೂ್ನ
ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯನೂ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆಗ ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಬೇತ್ಬಾರದವರೆಗಿರುವ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಗೂ ಬಂದು ಅವುಗಳ
ಹಾಯಗಡಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮತು್ತ ಯೋದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯನೂ್ನ ಹಿಡಿದರು.
25 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ನಾಯಕರಾದ ಓರೇಬ್, ಜೇಬ್
ಎಂಬುವರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಓರೇಬನನು್ನ, ಓರೇಬನ ಬಂಡೆಯ
ಮೇಲೆಯೂ, ಜೇಬನನು್ನ ಜೇಬನ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಆಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಕೊಂದು ಅವರ ತಲೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ
ಹಿಂದಟು್ಟತಾ್ತ ಯೊದರ್ನಿನ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು.

ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ಯರು ಗಿದೊ್ಯೕನನೊಡನೆ ಕಲಹಮಾಡಿದು್ದ

ಅನಂತರ ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ಯರು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಹೀಗೆ
ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದಿ? ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟಾಗ ನಮ್ಮನೆ್ನೕಕೆ

ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ?≫ ಎಂದು ಉಗ್ರಕೋಪದಿಂದ ಜಗಳವಾಡಿದರು. 2

ಆಗ ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ಸಮಾನವಾಗುವಂತದು್ದ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ? ಅಬೀಯೆಜೆರನವರು
ಸುಗಿ್ಗಯಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ, ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ಯರು ಹಕ್ಕಲಾಯು್ದ
ಕೂಡಿಸಿದು್ದ ಹೆಚಾ್ಚಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? 3 ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ನಾಯಕರಾದ ಓರೇಬ್ ಜೇಬರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿ
ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನಲಾ್ಲ! ಇದಕೆ್ಕ ಸಮಾನವಾದದ್ದನು್ನ ನಾನೇನು
ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ?≫ ಎಂದನು. ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರ
ಸಿಟಿ್ಟಳಿಯಿತು.

ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದು್ದ
4 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಮುನೂ್ನರು ಜನರು ಬಹಳ

ದಣಿದವರಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಿಂದಟು್ಟತಾ್ತ ಯೊದರ್ನನು್ನ ದಾಟಿ
ಸುಖೋತಿಗೆ ಬಂದರು. 5 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಸುಖೋತಿನವರಿಗೆ,
≪ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದಿರುವವರಿಗೆ ಕೆಲವು
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಡಿರಿ, ಅವರು ಬಹಳ ದಣಿದಿದಾ್ದರೆ; ನಾನು
ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಅರಸರಾದ ಜೆಬಹ, ಚಲು್ಮನ್ನರನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟತಾ್ತ
ಇದೆ್ದೕನೆ≫ ಅಂದನು. 6 ಆದರೆ ಸುಖೋತಿನ ಮುಖಂಡರು
ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾವು ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ
ಜೆಬಹ, ಚಲು್ಮನ್ನರನು್ನ ನೀನು ಕೈಕಟಿ್ಟ
ವಶಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕಯೋ?≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 7 ಆಗ
ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಒಳೆ್ಳೕದು, ಯೆಹೋವನು ಜೆಬಹ,
ಚಲು್ಮನ್ನರನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟ ತರುವಾಯ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕಾಡಿನಲಿ್ಲರುವ ಜಾಲಿಮುಳು್ಳಗಳಿಂದಲೂ, ಕಾರೆಗಿಡಗಳಿಂದಲೂ
ಹೊಡಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಪೆನೂವೇಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲನವರನು್ನ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಬಿನ್ನವಿಸಲು
ಅವರೂ ಸುಖೋತಿನವರಂತೆಯೇ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 9

ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ
ಈ ಬುರುಜನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡುವೆನು≫ ಅಂದನು.

10 ಜೆಬಹ, ಚಲು್ಮನ್ನರು ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ
ಸೈನಿಕರೊಡನೆ ಕಕೋರ್ರಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮೂಡಣದೇಶದವರ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಭಟರು
ಹತರಾಗಿ ಉಳಿದವರು ಇಷೆ್ಟೕ ಮಂದಿ. 11 ಗಿದೊ್ಯೕನನು
ಕಾಡುಗೊಲ್ಲರ ಪ್ರದೇಶಮಾಗರ್ವಾಗಿ ನೋಬಹ, ಯೊಗೆ್ಬಹಾ ಇವುಗಳ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಭರ್ಯದಿಂದ ಇಳುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ
ಪಾಳೆಯದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದನು. 12 ಜೆಬಹನೂ ಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನನೂ
ಓಡಿಹೋಗಲಾಗಿ, ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಡಿದು, ಅವರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಚದರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

13 ಯೋವಾಷನ ಮಗನಾದ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹೆರೆಸಿನ
ಗಟ್ಟದ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು, 14 ಸುಖೋತಿನ ಒಬ್ಬ
ಯೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಆ ಊರಿನ ಮುಖಂಡರೂ, ಹಿರಿಯರೂ
ಯಾರಾರೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ಎಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಮಂದಿಯ
ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟನು. 15 ಅನಂತರ ಅವನು
ಸುಖೋತಿನವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ನಾವು ದಣಿದಿರುವ
ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಜೆಬಹ,
ಚಲು್ಮನ್ನರನು್ನ ಕೈಕಟಿ್ಟ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕಯೋ? ಎಂದು
ನನ್ನನು್ನ ನಿಂದಿಸಿದಿರಲಾ್ಲ; 16 ನೋಡಿರಿ, ಅವರು ಇಲಿ್ಲರುತಾ್ತರೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರನೂ್ನ, ಮುಖಂಡರನೂ್ನ,
ಜಾಲಿಮುಳು್ಳಗಳಿಂದಲೂ, ಕಾರೆಗಿಡಗಳಿಂದಲೂ ಹೊಡಿಸಿ
ಸುಖೋತಿನವರಿಗೆ ಬುದಿ್ಧಕಲಿಸಿದನು. 17 ಮತು್ತ ಪೆನೂವೇಲಿನ
ಬುರುಜನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟು್ಟ ಆ ಊರಿನ ಜನರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು.

18 ಅವನು ಜೆಬಹ, ಚಲು್ಮನ್ನರನು್ನ, ≪ನೀವು ತಾಬೋರದಲಿ್ಲ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದ ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಗಿದ್ದರು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿ
ಅವರು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದರು; ಎಲ್ಲರೂ ರೂಪದಲಿ್ಲ
ರಾಜಪುತ್ರರಂತಿದ್ದರು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 19 ಆಗ ಅವನು,
≪ಅವರು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು; ನನ್ನ ಸಹೋದರರು;
ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ನೀವು ಅವರನು್ನ ಉಳಿಸಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಲು್ಲತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ 20 ತನ್ನ ಹಿರೀ ಮಗನಾದ
ಎತೆರನಿಗೆ, ≪ನೀನೆದು್ದ ಇವರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕು≫ ಅಂದನು.
ಆದರೆ ಅವನು ಇನೂ್ನ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಟು್ಟ ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಹಿರಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ. 21 ಆಗ ಜೆಬಹನೂ ಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನನೂ
ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, ≪ನೀನೇ ಎದು್ದ ಬಂದು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕು;
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ಪಾ್ರಯಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಬಲವಿರುತ್ತದಲಾ್ಲ≫ ಅನ್ನಲು
ಅವನೆದು್ದ ಜೆಬಹ, ಚಲು್ಮನ್ನರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿ, ಅವರ ಒಂಟೆಗಳ
ಕೊರಳಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅಧರ್ಚಂದಾ್ರಕಾರದ ಆಭರಣಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಚರಿತೆ್ರಯ ಸಮಾಪಿ್ತ
22 ತರುವಾಯ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, ≪ನೀನು

ನಮ್ಮನು್ನ ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಿ್ದೕಯಲಾ್ಲ; ನೀನೂ, ನಿನ್ನ
ಮಗನೂ, ಮೊಮ್ಮಗನೂ ವಂಶಪಾರಂಪಯರ್ವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಅರಸರಾಗಿರಬೇಕು≫ ಎಂದರು. 23 ಅವನು ಅವರಿಗೆ,
≪ನಾನಾಗಲಿ, ನನ್ನ ಮಗನಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವುದಿಲ್ಲ;
ಯೆಹೋವನೇ ನಿಮ್ಮ ಅರಸನಾಗಿರುವನು. 24 ಆದರೆ ನಿಮಗೆ
ಒಂದು ಬಿನ್ನಹ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ; ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಾನು ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದ
ಬಂಗಾರದ ಓಲೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಲಿ≫ ಅಂದನು. ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರು
ಇಷಾ್ಮಯೇಲ್ಯರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಓಲೆಗಳು
ಇದ್ದವು. 25 ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಬಿನ್ನಹಕೆ್ಕ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು, ≪ನಾವು
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಡುವೆವು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹಾಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತಾವು ಕೊಳೆ್ಳಯಾಗಿ ತಂದ
ಓಲೆಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. 26 ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ದೊರಕಿದ್ದ
ಅಧರ್ಚಂದಾ್ರಕಾರದ ಆಭರಣ, ಕುಂಡಲ, ಮಿದಾ್ಯನ್ ರಾಜರು
ಹೊದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದ ರಕಾ್ತಂಬರ, ಅವರ ಒಂಟೆಗಳ ಕಂಠಮಾಲೆ,
ಇವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಂದ ಕೇಳಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಓಲೆಗಳ ಬಂಗಾರವೇ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರು ತೊಲೆ
ತೂಕವಾಗಿತು್ತ. 27 ಈ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಒಂದು
ಏಫೋದನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ, ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಊರಾದ ಒಫ್ರದಲಿ್ಲಟ್ಟನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ
ದೈವದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದರು; ಅದು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೂ ಅವನ
ಮನೆಯವರಿಗೂ ಉರುಲಾಯಿತು. 28 ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರು
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಮುಂದೆ ಬಹಳವಾಗಿ ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಟ್ಟರು; ಅವರು ಪುನಃ
ತಲೆಯೆತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಜೀವಮಾನದಲಿ್ಲ ನಾಲ್ವತು್ತ ವರುಷಗಳ
ಕಾಲ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಾನವಿತು್ತ.

29 ಯೋವಾಷನ ಮಗ ಯೆರುಬಾ್ಬಳನು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. 30 ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ
ಹೆಂಡತಿಯರಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು
ಹುಟಿ್ಟದರು. 31 ಅವನಿಗೆ ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯಲಿ್ಲ
ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟ್ಟಲು, ಆ ಮಗನಿಗೆ ಅಬೀಮೆಲೆಕನೆಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 32 ಯೋವಾಷನ ಮಗನಾದ ಗಿದೊ್ಯೕನನು
ದಿನತುಂಬಿದ ಮುದುಕನಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಲು, ಅವನ ಶವವನು್ನ
ಅಬೀಯೆಜೆರೀಯರ ಒಫ್ರದಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ
ಹೂಣಿಟ್ಟರು. ಆ ಸಮಾಧಿಯು ಅವನ ತಂದೆಯಾದ
ಯೋವಾಷನದಾಗಿತು್ತ. 33 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಸತ್ತನಂತರ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ದೈವದೊ್ರೕಹಿಗಳಾಗಿ ಬಾಳನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸಿದರು; ಬಾಳ್ಬೆರೀತನನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇವರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 34 ಸುತ್ತಣ ಎಲಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿದ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು. 35

ಯೆರುಬಾ್ಬಳನೆಂಬ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ತಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನು್ನ
ಅವರು ನೆನಸಲಿಲ್ಲ; ಅವನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಮಗ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು

ಯೆರುಬಾ್ಬಳನ ಮಗನಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಶೆಕೆಮಿಗೆ
ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸೋದರಮಾವಂದಿರಿಗೂ, ತಾಯಿಯ
ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 ≪ನೀವು

ದಯವಿಟು್ಟ ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಮಾತನಾಡಿಸಿ,
≪ಯೆರುಬಾ್ಬಳನ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳಿ್ವಕೆ
ಮಾಡುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೋ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನೇ ಆಳುವುದು
ಮೇಲೋ?≫ ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಅವರ
ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ≫ ಅಂದನು. 3

ಅವರು ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಬೀಮೆಲೆಕನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಲು ಅವರು, ≪ಇವನು ನಮ್ಮ
ಸಹೋದರನಾಗಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ≫ ಅಂದುಕೊಂಡು ಅವನ ಪಕ್ಷವನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. 4 ಮತು್ತ ಅವರು ಬಾಳ್ಬೆರೀತಿನ
ದೇವಸಾ್ಥನದಿಂದ ಎಪ್ಪತು್ತ ರೂಪಾಯಿಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಅವನು ಈ ಹಣದಿಂದ ಕೆಲವು ಕಾಕಪೋಕರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ, 5 ಅವರ
ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಟು, ಒಫ್ರದಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ಯೆರುಬಾ್ಬಳನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವನ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಹಿಡಿದು, ಒಂದೇ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. ಆದರೆ
ಕಿರಿಯವನಾದ ಯೋತಾಮನೆಂಬವನು ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಉಳಿದನು.

6 ತರುವಾಯ ಎಲಾ್ಲ ಶೆಕೆಮಿನವರೂ ಮಿಲೊ್ಲೕ ಕೋಟೆಯವರೂ
ಶೆಕೆಮಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕಸ್ತಂಭವಿರುವ ಏಲೋನ್ ವೃಕ್ಷದ ಹತಿ್ತರ
ಕೂಡಿಬಂದು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ತಮ್ಮ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

7 ಯೋತಾಮನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಗೆರಿಜಿ್ಜೕಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತು ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ, ≪ಶೆಕೆಮಿನ ಜನರೇ, ನನ್ನ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ; ಆಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು≫
ಎಂದನು.

8 ≪ಒಮೆ್ಮ, ಮರಗಳು ತಮಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟು ಎಣೆ್ಣಯ ಮರದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
≪ನೀನು ಬಂದು ನಮಗೆ ಅರಸನಾಗು≫ ಅಂದವು. 9 ಆಗ ಅದು
ಅವುಗಳಿಗೆ, ≪ನನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಎಣೆ್ಣಗೋಸ್ಕರ ದೇವತೆಗಳೂ,
ಮನುಷ್ಯರು ನನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸುತಾ್ತರೆ; ಇದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮರಗಳ
ಮೇಲೆ ಓಲಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೋ?≫ ಅಂದಿತು. 10 ತರುವಾಯ
ಅವು ಅಂಜೂರ ಗಿಡದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದಕೆ್ಕ, ≪ನೀನು ಬಂದು
ನಮಗೆ ಅರಸನಾಗು≫ ಎನ್ನಲು 11 ಅದು, ≪ನಾನು ನನ್ನ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಮಧುರಫಲದಾನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ
ಓಲಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೋ?≫ ಎಂದಿತು. 12 ಅನಂತರ ಅವು
ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ≪ನೀನು ಬಂದು ನಮಗೆ
ಅರಸನಾಗು≫ ಎನ್ನಲು 13 ಅದು ಅವುಗಳಿಗೆ, ≪ನಾನು ನನ್ನ
ರಸದಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಆನಂದಕೊಡುವುದನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಓಲಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೋ?≫ ಎಂದಿತು.
14 ಕೊನೆಗೆ ಎಲಾ್ಲ ಮರಗಳು ಮುಳು್ಳಗಿಡದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
≪ನೀನು ಬಂದು ನಮಗೆ ಅರಸನಾಗು≫ ಅನ್ನಲು 15 ಅದು,
≪ನೀವು ಯಥಾಥರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ನನಗೆ ರಾಜಾ್ಯಭಿಷೇಕ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದಾದರೆ ಬಂದು ನನ್ನ ನೆರಳನು್ನ
ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನನಿ್ನಂದ ಬೆಂಕಿಹೊರಟು
ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವದಾರು ವೃಕ್ಷಗಳನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು≫
ಎಂದಿತು.

16 ≪ನೀವು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದು್ದ
ನಾ್ಯಯವೋ? ಅದು ಧಮರ್ಕಾಯರ್ವೋ? ಯೆರುಬಾ್ಬಳನು ನಿಮಗೆ
ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನೀವು ಅವನಿಗೂ ಅವನ
ಮನೆಯವರಿಗೂ ಪ್ರತು್ಯಪಕಾರಮಾಡಿದಿರೋ? 17 ನನ್ನ ತಂದೆಯು
ತನ್ನ ಜೀವದ ಆಶೆಯನು್ನ ತೊರೆದು, ಹೋರಾಡಿ, ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನಲಾ್ಲ. 18 ಆದರೆ ನೀವು ಈಗ ನನ್ನ
ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಂತು, ಅವನ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಒಂದೇ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ವಧಿಸಿ, ಅವನ ದಾಸಿಯ
ಮಗನಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ನಮ್ಮ ಬಂಧುವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಶೆಕೆಮಿನ
ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 19 ನೀವು ಈಗ
ಯೆರುಬಾ್ಬಳನಿಗೂ ಅವನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಮಾಡಿದು್ದ ನಾ್ಯಯವೂ,
ಧಮರ್ವೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಬೀಮೆಲೆಕನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಿರಿ; ಅವನು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಲಿ. 20 ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಂದ
ಬೆಂಕಿಹೊರಟು ಶೆಕೆಮಿನವರನೂ್ನ, ಮಿಲೊ್ಲೕ ಕೋಟೆಯವರನೂ್ನ
ದಹಿಸಿಬಿಡಲಿ; ಶೆಕೆಮಿನವರಿಂದಲೂ, ಮಿಲೊ್ಲೕ
ಕೋಟೆಯವರಿಂದಲೂ ಬೆಂಕಿಹೊರಟು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ
ದಹಿಸಿಬಿಡಲಿ≫ ಎಂದನು. 21 ಯೋತಾಮನು ಇಷು್ಟ ಹೇಳಿ ತನ್ನ
ಸಹೋದರನಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬೇರಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ವಾಸಮಾಡಿದನು.

22 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಮೂರು ವರುಷ
ಆಳಿದನಂತರ 23 ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೂ ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೂ
ವೈಮನಸು್ಸ ಹುಟು್ಟವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ
ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿದರು. 24 ಇದರಿಂದ ಯೆರುಬಾ್ಬಳನ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೂ್ರರತನದಿಂದ ಕೊಂದುಹಾಕಿದ ರಕಾ್ತಪರಾಧಫಲವು
ಅವರ ಸಹೋದರನಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಮೇಲೆಯೂ, ಆ ಕೃತ್ಯದಲಿ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಶೆಕೆಮಿನವರ ಮೇಲೆಯೂ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಕಾರಣವಾಯಿತು. 25 ಶೆಕೆಮಿನವರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪವರ್ತಶಿಖರಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಂಚುಗಾರರನಿ್ನಟ್ಟರು.
ಇವರು ಆ ದಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನು್ನ ಸುಲಿಗೆ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ವತರ್ಮಾನವು ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ
ಮುಟಿ್ಟತು.

26 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎಬೆದನ ಮಗನಾದ ಗಾಳನೆಂಬುವನು
ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳೊಡನೆ ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಬಂದನು. ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರು
ಅವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟ್ಟರು. 27 ಆ ಊರಿನವರು ಒಂದಾನೊಂದು
ದಿನ ತಮ್ಮ ದಾ್ರಕ್ಷಾಫಲಗಳನು್ನ ಕೊಯಿದು, ಆಲೆಗಳಲಿ್ಲ ರಸತೆಗೆದು,
ತಮ್ಮ ದೇವರ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಬ್ಬಮಾಡಿ, ಉಂಡುಕುಡಿದು
ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ಶಪಿಸಿದರು. 28 ಎಬೆದನ ಮಗನಾದ ಗಾಳನೂ
ಅವರ ಸಂಗಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡು, ≪ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಎಷ್ಟರವನು?
ಶೆಕೆಮಿನವರಾದ ನಾವು ಎಷ್ಟರವರು? ನಾವು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ
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ಯಾಕೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು? ಅವನು ಯೆರುಬಾ್ಬಳನ ಮಗನಲ್ಲವೋ?
ಅವನ ಪುರಾಧಿಕಾರಿಯು ಜೆಬುಲನಲ್ಲವೋ? ನಾವು ಅವನನು್ನ
ಯಾಕೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು? ಶೆಕೆಮನ ತಂದೆಯಾದ ಹಮೋರನ
ವಂಶದವರ ಸೇವೇಯನು್ನ ಮಾಡಲಿ. 29 ಈ ಜನರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ
ಅಧಿಕಾರವಿದಿ್ದದ್ದರೆ ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಡುತಿ್ತದೆ್ದನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿ, ≪ಎಲಾ, ಅಬೀಮೆಲೆಕನೇ, ಸೈನ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ನನೊ್ನಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಾ≫ ಎಂದು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡನು. 30

ಪುರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಜೆಬುಲನು ಎಬೆದನ ಮಗನಾದ ಗಾಳನ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ, ಕೋಪಗೊಂಡು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ
ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, 31 ≪ಇಗೋ,
ಎಬೆದನ ಮಗನಾದ ಗಾಳನೂ ಅವನ ಬಂಧುಗಳೂ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು
ಶೆಕೆಮಿನವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
32 ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಈ ರಾತಿ್ರಯೇ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಂಚುಹಾಕಿಕೊಂಡಿರು. ಸೂಯರ್ನು
ಉದಯಿಸುತ್ತಲೇ ಎದು್ದ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಬೀಳು. ಅವನೂ ಅವನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲರುವವರೂ 33 ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೊರಟು
ಬಂದಾಗ ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲ ತೋರಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿಸಿದನು. 34 ಅಬೀಮೆಲೆಕನೂ, ಅವನ ಜನರೂ ರಾತಿ್ರಯಲೆ್ಲೕ
ಹೊರಟು ಬಂದು ನಾಲು್ಕ ಗುಂಪಾಗಿ ಶೆಕೆಮಿನವರನು್ನ
ಹೊಂಚಿಕಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 35 ಎಬೆದನ ಮಗನಾದ ಗಾಳನು ಹೊರಗೆ
ಹೋಗಿ ಊರುಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ ಅಬೀಮೆಲೆಕನೂ ಅವನ
ಜನರೂ ತಾವು ಹೊಂಚಿನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎದು್ದ ಬಂದರು. 36

ಗಾಳನು ಅವರನು್ನ ಕಂಡು ಜೆಬುಲನಿಗೆ, ≪ಇಗೋ, ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲಿನಿಂದ ಜನರು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಜೆಬುಲನು
ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಬೆಟ್ಟದ ನೆರಳನು್ನ ನೋಡಿ ಜನರೆಂದು
ಭಾವಿಸುತಿ್ತೕ≫ ಅನ್ನಲು 37 ಅವನು ತಿರುಗಿ, ≪ನೋಡು, ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲಿನಿಂದ ಜನರು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ; ಕಣಿಹೇಳುವವರ ಮರದ
ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪು ಬರುತಿ್ತದೆ≫ ಅಂದನು. 38 ಆಗ
ಜೆಬುಲನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಈಗ ನಿನ್ನ ಬಾಯೆಲಿ್ಲದೆ? ಅಬೀಮೆಲೆಕನು
ಎಷ್ಟರವನು? ನಾವು ಅವನನು್ನ ಯಾಕೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು
ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡಿಯಲಾ್ಲ; ಅವರು ನೀನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಜನರಲ್ಲವೋ?
ಹಾಗಾದರೆ ಹೋಗಿ ಅವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡು, ನೋಡೋಣ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 39 ಗಾಳನು ಶೆಕೆಮಿನವರ ನಾಯಕನಾಗಿ
ಹೊರಟು ಅಬೀಮೆಲೆಕನೊಡನೆ ಕಾದಾಡಿದನು. 40 ಆದರೆ
ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ಬೆನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಓಡಿಹೋಗಲು, ಅವನು ಇವನನು್ನ
ಹಿಂದಟಿ್ಟದನು. ಊರುಬಾಗಿಲಿನವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಹತರಾಗಿ
ಬಿದ್ದರು. 41 ಅನಂತರ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಹೋಗಿ ಅರೂಮದಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡಿದನು. ಇತ್ತ ಜೆಬುಲನು ಗಾಳನನೂ್ನ ಅವನ
ಬಂಧುಗಳನೂ್ನ ಶೆಕೆಮಿನಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

42 ಮರುದಿನ ಜನರು ಬೈಲಿಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದರು; 43 ಇದು
ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಮೂರು
ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ
ಹೊಂಚಿ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಜನರು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಟು
ಬರುವುದನು್ನ ಇವನು ಕಾಣುತ್ತಲೇ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಎದು್ದ ಅವರನು್ನ
ಹೊಡೆದನು. 44 ಅಬೀಮೆಲೆಕನೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ
ಗುಂಪಿನವರೂ ಓಡಿ ಬಂದು ಊರು ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಂತರು; ಉಳಿದ
ಎರಡು ಗುಂಪಿನವರು ಬೈಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಶೆಕೆಮಿನವರ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ
ಅವರನು್ನ ಹತಮಾಡಿದರು. 45 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಆ ದಿನವೆಲಾ್ಲ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿ, ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದರ
ಜನರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿ, ಊರನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟು್ಟ, ಅಲಿ್ಲ ಉಪ್ಪನು್ನ
ಎರಚಿಬಿಟ್ಟನು. 46 ಶೆಕೆಮಿನ ಕೋಟೆಯವರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಏಲ್ಬೆರೀತೆ ಎಂಬ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ನೆಲಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. 47 ಕೋಟೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆಂಬುದು ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ಗೊತಾ್ತದಾಗ 48

ಅವನು ಕೊಡಲಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೊಡನೆ
ಚಲೊ್ಮೕನ್ ಗುಡ್ಡವನೆ್ನೕರಿ ತನ್ನವರಿಗೆ, ≪ನಾನು ಮಾಡುವಂತೆಯೇ
ನೀವೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಾನು ಒಂದು ಮರದ
ಕೊಂಬೆಯನು್ನ ಕಡಿದು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಳ್ಳಲು 49 ಅವರೂ
ಅದರಂತೆಯೇ ಮಾಡಿ, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ
ಅವರಿದ್ದ ನೆಲಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಕಿ, ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸಿ ಅದನು್ನ
ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಶೆಕೆಮ್ ಕೋಟೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ತರು. ಅವರ
ಸಿ್ತ್ರೕಪುರುಷರೆಲಾ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ಜನರಿದ್ದರು.

50 ಅನಂತರ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತೇಬೇಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುತಿ್ತಗೆಹಾಕಿ
ಅದನು್ನ ಹಿಡಿದನು. 51 ಆ ಊರಿನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಭದ್ರವಾದ
ಬುರುಜು ಇತು್ತ; ಊರಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ ಓಡಿಹೋಗಿ,
ಅದರೊಳಗೆ ಹೊಕು್ಕ, ಬಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತದರು.
52 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಯುದ್ಧಮಾಡುತಾ್ತ ಬುರುಜಿನ
ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿ್ತಸಬೇಕೆಂದು ಅದರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು,

53 ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಮೇಲಿನಿಂದ ಒಂದು ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ಬೀಳಿಸಿ,
ಅವನ ತಲೆಬುರುಡೆಯನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಟ್ಟಳು. 54 ಅವನು ಕೂಡಲೆ
ತನ್ನ ಆಯುಧ ಹೊರುವವನನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, ≪ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಹಿರಿದು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲ; ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾನು ಹೆಂಗಸಿನ ಕೈಯಿಂದ
ಸತ್ತನೆಂದು ಜನರು ಹೇಳಾರು≫ ಎನ್ನಲು ಆ ಪಾ್ರಯಸ್ಥನು ಅವನನು್ನ
ತಿವಿದು ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. 55 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಸತು್ತ ಹೋದದ್ದನು್ನ
ಕಂಡು ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.

56 ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಸಹೋದರರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿ, ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ
ದೊ್ರೕಹಿಯಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ದೇವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿದನು. 57 ಶೆಕೆಮಿನವರಿಗಾದರೋ ಅವರ
ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಬರಮಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ
ಯೆರುಬಾ್ಬಳನ ಮಗನಾದ ಯೋತಾಮನು ಇವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನುಡಿದ ಶಾಪವು ನೆರವೇರಿತು.

ತೋಲಾ ಮತು್ತ ಯಾಯಿರ್ ಎಂಬ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕರು

ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ತರುವಾಯ ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಕುಲದ ಪೂವನ
ಮಗನೂ, ದೋದೋವಿನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಆಗಿದ್ದ
ತೋಲನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ

ಎದ್ದನು. ಅವನು ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯ ಶಾಮೀರೆಂಬ
ಊರಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. 2 ಇಪ್ಪತೂ್ಮಮೂರು ವರುಷಗಳವರೆಗೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಪಾಲಿಸಿದನಂತರ, ಅವನು ಸತು್ತ ಶಾಮೀರಿನಲಿ್ಲ
ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟನು.

3 ಅವನ ತರುವಾಯ ಗಿಲಾ್ಯದ್ಯನಾದ ಯಾಯೀರನು ಎದು್ದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ವರುಷ ಪಾಲಿಸಿದನು. 4 ಇವನಿಗೆ
ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಮೂವತು್ತ ಸವಾರಿ
ಕತೆ್ತಗಳೂ, ಗಿಲಾ್ಯದ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ ಊರುಗಳೂ ಇದ್ದವು.
ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಯಾಯೀರನ ಗಾ್ರಮಗಳೆಂದು
ಹೆಸರಿದೆ. 5 ಯಾಯೀರನು ಸತು್ತ ಕಾಮೋನಿನಲಿ್ಲ ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟನು.

ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಕಾಟವು
6 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಪುನಃ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ

ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದರು. ಅವರು ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಾಳ್, ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್
ಎಂಬ ದೇವತೆಗಳನೂ್ನ, ಅರಾಮ್ಯರು, ಚೀದೋನ್ಯರು,
ಮೋವಾಬ್ಯರು, ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇವರ
ದೇವತೆಗಳನೂ್ನ ಪೂಜಿಸತೊಡಗಿದರು. ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತು
ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದನು್ನ ಬಿಟೆ್ಟೕಬಿಟ್ಟರು. 7 ಆದುದರಿಂದ
ಆತನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮತು್ತ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟ್ಟನು. 8 ಇವರು
ಅಂದಿನಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ವರುಷಗಳ ವರೆಗೆ ಯೊದರ್ನಿನ ಆಚೆ
ಗಿಲಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಪೀಡಿಸುತಾ್ತ,
ಕುಗಿ್ಗಸುತಾ್ತ ಇದ್ದರು. ಈ ದೇಶವು ಮೊದಲು ಅಮೋರಿಯರದಾಗಿತು್ತ.
9 ಇದಲ್ಲದೆ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯನು್ನ ದಾಟಿ,
ಯೆಹೂದ, ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್, ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ಕುಲಗಳೊಡನೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. 10

ಆಗ ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ≪ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ, ಬಾಳನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ, ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಪಾಪಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ≫ ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು. 11 ಆತನು ಅವರಿಗೆ,
≪ ಐಗುಪ್ತ, ಅಮೋರಿಯ, ಅಮೊ್ಮೕನಿಯ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ,
ಚೀದೋನ್ಯ, ಅಮಾಲೇಕ್ಯ, ಮಾವೋನ್ಯ ಇವೇ 12 ಮೊದಲಾದ
ಜನಾಂಗಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೀಡಿಸಿದಾಗ ನೀವು ನನಗೆ ಮೊರೆಯಿಟಿ್ಟರಿ;
ನಾನು ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದರೂ 13 ನೀವು ಪುನಃ ನನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ, ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸುತಾ್ತ ಬಂದಿರಿ. ಆದುದರಿಂದ
ನಾನು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 14 ಹೋಗಿ,
ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಿರಿ; ಅವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಈ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಿ≫ ಅಂದನು. 15 ಅವರು ತಿರುಗಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ≪ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ; ನಿನಗೆ ಸರಿಕಾಣುವ
ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಮಾಡು; ಆದರೆ ಈ ಸಾರಿ ಹೇಗೂ ನಮ್ಮನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಟು್ಟ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ
ತಮ್ಮಲಿ್ಲಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸೇವಿಸುವವರಾದರು.
16 ಆಗ ಆತನ ಮನಸು್ಸ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಂಕಟದ ನಿಮಿತ್ತ
ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದಿತು.

17 ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ದಂಡೆತಿ್ತ ಬಂದು ಗಿಲಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಸೇರಿ ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ
ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 18 ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಜನರೂ ಅಧಿಪತಿಗಳೂ,
≪ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಕೈಹಾಕುವವನು
ಯಾರು? ಅಂಥವನನು್ನ ಗಿಲಾ್ಯದಿನವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಾಯಕನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವೆವು≫ ಎಂದು ತಮ್ಮ ತಮೊ್ಮಳಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು.

ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕರು 9:29 168 ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕರು 10:18
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ಗಿಲಾ್ಯದಿನವರ ನಾಯಕನಾದ ಯೆಫಾ್ತಹ

ಗಿಲಾ್ಯದ್ಯನಾದ ಯೆಪಾ್ತಹನು
ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಗಿಲಾ್ಯದನಿಂದ
ಒಬ್ಬ ವೇಶೆ್ಯಗೆ ಹುಟಿ್ಟದವನು. 2 ಗಿಲಾ್ಯದನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಗೂ

ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದ್ದರು. ಇವರು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಪಾ್ತಹನಿಗೆ,
≪ನೀನು ಪರಸಿ್ತ್ರೕಯಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು; ಆದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ
ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬಾಧ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಲಾರದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಅವನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರು. 3 ಅವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಟೋಬ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಅಲಿ್ಲನ ಕಾಕಪೋಕರು ಕೂಡಿ
ಅವನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.

4 ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ ನಂತರ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಂದ
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 5

ಆಗ ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಹಿರಿಯರು ಯೆಪಾ್ತಹನನು್ನ ಟೋಬ್ ದೇಶದಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು. 6 ಅವರು
ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾವು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವ ಹಾಗೆ
ನೀನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಾಯಕನಾಗು≫ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 7

ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನನ್ನನು್ನ ಹಗೆಮಾಡಿ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟವರು ನೀವೇ ಅಲ್ಲವೋ? ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ
ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಿ?≫ ಎನ್ನಲು 8 ಅವರು,
≪ಆದುದರಿಂದಲೇ ಈಗ ತಿರುಗಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ; ನಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಬಂದು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಾದರೆ
ಗಿಲಾ್ಯದಿನವರಿಗೆಲಾ್ಲ ನೀನೇ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 9 ಆಗ ಯೆಪಾ್ತಹನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟರೆ
ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಅಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವಿರೋ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಲು 10 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, ≪ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುವೆವು;
ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಯೆಹೋವನೇ ಸಾಕ್ಷಿ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 11 ಆಗ ಯೆಪಾ್ತಹನು ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಹಿರಿಯರ
ಸಂಗಡ ಹೋದನು. ಜನರು ಅವನನು್ನ ಅಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿಯೂ,
ನಾಯಕನನಾ್ನಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದರು. ಮತು್ತ ಯೆಪಾ್ತಹನು ತನ್ನ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಿಚೆ್ಚಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ಅರಿಕೆಮಾಡಿದನು.

12 ಯೆಪಾ್ತಹನು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, ≪ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಏನಿದೆ? ನೀನು ನನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಏನು ಕಾರಣ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 13 ಆ ಅರಸನು ದೂತರಿಗೆ, ≪ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅನೋರ್ನಿನಿಂದ ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ಮತು್ತ
ಯೋದರ್ನ್ ಹೊಳೆಗಳವರೆಗೂ ಇದ್ದ ನನ್ನ ದೇಶವನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರಲಾ್ಲ; ನೀನು ಈಗ ಅದನು್ನ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 14 ಯೆಪಾ್ತಹನು
ಇನೊ್ನಂದು ಸಾರಿ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, 15 ≪ಯೆಫಾ್ತಹನಾದ ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳು;
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಮೋವಾಬ್ಯರ ಮತು್ತ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ದೇಶವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ. 16 ಅವರು ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಬಿಟ್ಟನಂತರ
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕೂ್ಕ ಅನಂತರ ಕಾದೇಶಿಗೂ
ಬಂದರು. 17 ಅವರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಎದೋಮ್ಯರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ≪ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ದಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕು≫ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು
ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ತರುವಾಯ ಮೋವಾಬ್ಯರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವನೂ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ಆದುದರಿಂದ
ಅವರು ಕಾದೇಶಿನಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು. 18 ಅನಂತರ
ಅವರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ಎದೋಮ್, ಮೋವಾಬ್
ದೇಶಗಳನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಮೋವಾಬ್ದೇಶದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ
ಬಂದು, ಅದರ ಮೇರೆಯಾಗಿರುವ ಅನೋರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ
ಆಚೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಮೋವಾಬ್ಯರ ಮೇರೆಯೊಳಗೆ
ಕಾಲಿಡಲಿಲ್ಲ. 19 ತರುವಾಯ ಅವರು ಹೆಷೊ್ಬೕನನು್ನ
ರಾಜಧಾನಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಮೋರಿಯರ ಅರಸನಾದ
ಸೀಹೋನನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ≪ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ದಾಟಿ
ನಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು≫ ಎಂದು ಅವನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 20 ಆದರೆ ಸೀಹೋನನು ಅವರನು್ನ ನಂಬದೆ ತನ್ನ
ಸೀಮೆಯನು್ನ ದಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡದೆ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಹಚಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅವರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿದನು. 21 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಸೀಹೋನನನೂ್ನ, ಅವನ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ
ಅಮೋರಿಯರನು್ನ ಹೊಡೆದು, ಅವರ ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ

ಸ್ವದೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 22 ಹೀಗೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಅನೋರ್ನಿನಿಂದ ಯಬೊ್ಬೕಕಿನವರೆಗೂ, ಅರಣ್ಯದಿಂದ
ಯೊದರ್ನಿನವರೆಗೂ ಇದ್ದ ಅಮೋರಿಯರ ಪಾ್ರಂತ್ಯವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ವಶಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 23 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಈ ದೇಶವನು್ನ ಅಮೋರಿಯರಿಂದ ತೆಗೆದು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀನು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದು
ಹೇಗೆ? 24 ನಿನ್ನ ದೇವನಾದ ಕೆಮೋಷನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವ
ದೇಶಗಳನು್ನ ನೀನು ಸ್ವದೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲವೋ? ಹಾಗೆಯೇ
ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವುದನು್ನ
ನಾವು ಸ್ವದೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ನಾ್ಯಯವಾಗಿದೆ. 25 ಚಿಪೊ್ಪೕರನ
ಮಗನೂ ಮೋವಾಬ್ಯರ ಅರಸನೂ ಆದ ಬಾಲಾಕನಿಗಿಂತ ನೀನು
ಹೆಚಿ್ಚನವನೋ? ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ಎಂದಾದರೂ
ವಿವಾದಮಾಡಿದನೋ? ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಬಂದನೋ? 26 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಮುನೂ್ನರು ವರುಷಗಳಿಂದ
ಹೆಷೊ್ಬೕನ್, ಅರೋಯೇರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಅವುಗಳ
ಗಾ್ರಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಅನೋರ್ನ್ ತೀರದ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರಲಾ್ಲ. ಇಷು್ಟ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀನು ಅದನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದದೆ್ದೕಕೆ? 27 ನಾನು ನಿನಗೆ ಯಾವ
ಅನಾ್ಯಯವನೂ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಈಗ ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ನೀನೇ ಅನಾ್ಯಯ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು.
ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕನಾದ ಯೆಹೋವನೇ ಈ ಹೊತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಮತು್ತ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಲಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿಸಿದನು. 28 ಆದರೆ ಯೆಪಾ್ತಹನು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದ
ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಅರಸನು ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.

ಯೆಪಾ್ತಹನು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದು್ದ
29 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಯೆಪಾ್ತಹನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು.

ಅವನು ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯ, ಮನಸೆ್ಸಯ ದೇಶ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ
ತಿರುಗಿ ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಮಿಚೆ್ಚಗೆ ಬಂದು, ಅಲಿ್ಲಂದ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಮೇಲೆ
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 30 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ,
≪ನೀನು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವುದಾದರೆ 31

ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಸೇರುವಾಗ ನನ್ನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಮೊದಲು
ಬರುವಂಥ ಪಾ್ರಣಿಯು ನಿನ್ನದೇ ಎಂದು ಅದನು್ನ ನಿನಗೋಸ್ಕರ
ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಹರಕೆಮಾಡಿದನು. 32

ಯೆಪಾ್ತಹನು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಅವನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. 33 ಅವನು
ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅರೋಯೇರಿನಿಂದ ಮಿನಿ್ನೕತಿನ
ದಾರಿಯವರೆಗೂ ಆಬೇಲ್ ಕೆರಾಮೀಮಿನವರೆಗೂ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿಬಿಟ್ಟನು. ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಯವಾಗಿ
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮುಂದೆ ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಟ್ಟರು.

ಯೆಪಾ್ತಹನು ತನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞಮಾಡಿದು್ದ
34 ಯೆಪಾ್ತಹನು ಮಿಚೆ್ಚಯಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ

ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಮಗಳು ದಮ್ಮಡಿಬಡಿಯುತಾ್ತ,
ನೃತ್ಯಮಾಡುತಾ್ತ ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದಳು.
ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಹೊರತು
ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 35 ಆಕೆಯನು್ನ
ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಅವನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು,
≪ಅಯೊ್ಯೕ, ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸೇಬಿಟೆ್ಟಯಲಾ್ಲ;
ನನಗೆ ಮಹಾಸಂಕಟವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದಿ. ನಾನು ಬಾಯೆ್ದರೆದು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಅದಕೆ್ಕ ಹಿಂದೆಗೆಯಲಾರೆನು≫
ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಲು 36 ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ,
ನೀನು ಬಾಯೆ್ದರೆದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು
ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳಾದ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ
ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟದ್ದನೆ್ನೕ ನೆರವೇರಿಸು≫ ಎಂದಳು. 37 ಆಕೆಯು
ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ≪ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಲಾಲಿಸು; ಎರಡು
ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡು. ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯರೊಡನೆ
ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನನ್ನ ಕನಾ್ಯವಸೆ್ಥಗೋಸ್ಕರ
ಗೋಳಾಡುವೆನು≫ ಎಂದಳು. 38 ಅವನು, ≪ಎರಡು ತಿಂಗಳ
ತನಕ ಹೋಗಿ ಬಾ≫ ಎಂದು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆಕೆಯು ಸಖಿಯರ
ಸಹಿತವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಕನಾ್ಯವಸೆ್ಥಗೋಸ್ಕರ
ಗೋಳಾಡಿದಳು. 39 ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಆಕೆ ಪುನಃ
ತಂದೆಯ ಹತಿ್ತರ ಬರಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹರಕೆಯನು್ನ ತೀರಿಸಿದನು.
ಆಕೆಯು ಪುರುಷನನ್ನರಿಯದವಳು. 40 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿವರುಷದಲಿ್ಲಯೂ ನಾಲು್ಕ ದಿನ ಗಿಲಾ್ಯದ್ಯನಾದ
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ಯೆಪಾ್ತಹನ ಮಗಳನು್ನ ವಣಿರ್ಸುತಾ್ತರೆ. ಇದು ಅವರಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಪದ್ಧತಿ.

ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ಯರ ಅಪಜಯಗಳು

ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ಯರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯೊದರ್ನಿನ
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಚಾಫೋನನು್ನ ದಾಟಿ ಯೆಪಾ್ತಹನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ

ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮನು್ನ ಯಾಕೆ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ?
ಈಗ ನಾವು ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಯನೂ್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ≫
ಅಂದರು. 2 ಆಗ ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನನಗೂ ನನ್ನ ಜನರಿಗೂ
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರೊಡನೆ ವಾ್ಯಜ್ಯವಿದಾ್ದಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದೆನು;
ಆದರೆ ನೀವು ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 3

ನೀವು ಸಹಾಯಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಜೀವವನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಹಿಡಿದು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋದೆನು. ಯೆಹೋವನು
ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಹೀಗಿರಲು ನೀವು ಈಗ ಬಂದು
ನನೊ್ನಡನೆ ಕಲಹಮಾಡುವುದೇಕೆ?≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ, 4

ಗಿಲಾ್ಯದಿನವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ಯರಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ನಿಂತನು. ಆಗ ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ಯರು
≪ಗಿಲಾ್ಯದ್ಯರಾದ ನೀವು, ನಮ್ಮ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯವರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದು್ದ ಸ್ವಕುಲವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ≫
ಎಂದು ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಗಿಲಾ್ಯದ್ಯರು ಕೋಪಗೊಂಡು
ಅವರನು್ನ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 5 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು
ಎಫಾ್ರಯಿಮಿಗೆ ಹೋಗುವ ಯೊದರ್ನಿನ ಹಾಯಗಡಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಹಿಡಿದರು. ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ಯರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು
ನನ್ನನು್ನ ದಾಟಗೊಡಿಸಿರಿ ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು,
≪ನೀನು ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ಯನೋ≫ ಎಂದು ಕೇಳುವರು. 6 ಅವನು
ಅಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಷಿಬೊ್ಬೕಲೆತ್ ಎಂದು ಹೇಳು≫
ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಹಾಗೆ ಅನ್ನಲಿಕೆ್ಕ ಬಾರದೆ ಅವನು ಸಿಬೊ್ಬೕಲೆತ್
ಅನು್ನವನು. ಕೂಡಲೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಯೊದರ್ನಿನ
ಹಾಯಗಡಗಳ(ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಿಂದ ದಾಟಬಹುದಾದ ನಿರುಳ್ಳಸ್ಥಳ)
ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಕೊಂದುಹಾಕುವರು. ಹೀಗೆ ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ಯರೊಳಗೆ ನಾಲ್ವತೆ್ತರಡು ಸಾವಿರ ಜನರು ಹತರಾದರು.

7 ಗಿಲಾ್ಯದ್ಯನಾದ ಯೆಪಾ್ತಹನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಆರು ವರುಷ
ಪಾಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸತ್ತನು; ಅವನ ಶವವನು್ನ ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಒಂದು
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರು.

ಇಬಾ್ಚನ್, ಏಲೋನ್, ಅಬೊ್ದೕನ್ ಎಂಬ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕರು
8 ಯೆಪಾ್ತಹನ ತರುವಾಯ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವನಾದ ಇಬಾ್ಚನನು

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ನಾ್ಯಯಪಾಲಕನಾದನು. 9 ಅವನಿಗೆ ಮೂವತು್ತ
ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ, ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ
ಇದ್ದರು. ತನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ,
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೊರಗಿನ ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ
ತಂದನು. 10 ಇವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಏಳು ವರುಷ
ಪಾಲಿಸಿದನು. ಇಬಾ್ಚನನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವನ ಶವವನು್ನ
ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.

11 ಇವನ ತರುವಾಯ ಜೆಬುಲೂನ್ಯನಾದ ಏಲೋನನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪಾಲಕನಾಗಿ ಹತು್ತ ವರುಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರನು್ನ
ಪಾಲಿಸಿದನಂತರ ಮರಣಹೊಂದಿದನು. 12 ಅವನ ಶವವನು್ನ
ಜೆಬುಲೂನ್ ದೇಶದ ಅಯಾ್ಯಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.

13 ಇವನ ತರುವಾಯ ಪಿರಾತೋನಿನವನೂ, ಹಿಲೆ್ಲೕಲನ ಮಗನೂ
ಆದ ಅಬೊ್ದೕನನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪಾಲಕನಾದನು. 14 ಇವನಿಗೆ
ನಾಲ್ವತು್ತ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳೂ, ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೂ
ಇದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸವಾರಿಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಎಪ್ಪತು್ತ
ಕತೆ್ತಗಳಿದ್ದವು. ಪಿರಾತೋನಿನವನೂ ಹಿಲೆ್ಲೕಲನ ಮಗನೂ ಆದ
ಅಬೊ್ದೕನನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಎಂಟು ವರುಷಗಳ ಕಾಲ
ಪಾಲಿಸಿದನಂತರ ಮರಣಹೊಂದಿದನು; 15 ಅವನ ಶವವನು್ನ
ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ
ಪಿರಾತೋನಿನಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.

ಸಂಸೋನನ ಜನನ

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ತಿರುಗಿ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದುದರಿಂದ ಆತನು ಅವರನು್ನ ನಲ್ವತು್ತ
ವರುಷಗಳ ಕಾಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.

2 ಚೊಗಾರ್ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ದಾನ್ ಕುಲದವನಾದ ಮಾನೋಹ
ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು
ಬಂಜೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. 3 ಒಂದಾನೊಂದು
ದಿನ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಆಕೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ≪ಇಗೋ,

ಬಂಜೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿರುವ ನೀನು ಗಭರ್ವತಿಯಾಗಿ ಮಗನನು್ನ
ಹೆರುವಿ. 4 ಆದುದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರು;
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನಾ್ನಗಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಮದ್ಯವನಾ್ನಗಲಿ ಕುಡಿಯದಿರು;
ಯಾವ ನಿಷಿದ್ಧ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಊಟಮಾಡದಿರು. 5 ನೀನು
ಗಭರ್ವತಿಯಾಗಿ ಹೆರುವ ಮಗನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೌರದ ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಲೇಬಾರದು; ಅವನು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ದೇವರಿಗೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತನಾಗಿರುವನು; ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈಯಿಂದ
ಬಿಡಿಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವನು≫ ಅಂದನು. 6 ತರುವಾಯ ಆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ≪ಒಬ್ಬ ದೇವರಪುರುಷನು
ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದಿದ್ದನು. ಅವನ ರೂಪವು ದೇವದೂತನ
ರೂಪದಂತಿದು್ದ ಭಯಂಕರನಾಗಿದ್ದನು. ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿ
ಎಂದು ನಾನು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ; ಅವನೂ ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 7 ಆದರೆ ನನಗೆ, ≪ನೀನು ಗಭರ್ವತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ
ಮಗನನು್ನ ಹೆರುವಿ; ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನಾ್ನಗಲಿ, ಬೇರೆ
ಯಾವ ಮದ್ಯವನಾ್ನಗಲಿ ಕುಡಿಯದಿರು, ಯಾವ ನಿಷಿದಾ್ಧಹಾರವನೂ್ನ
ಮುಟ್ಟಬೇಡ; ಆ ಹುಡುಗನು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ಸಾಯುವ ವರೆಗೆ
ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತನಾಗಿರುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು≫ ಅಂದಳು.

8 ಮಾನೋಹನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ≪ಸಾ್ವಮೀ,
ದಯವಿರಲಿ; ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿದ ದೇವಪುರುಷನು ಇನೊ್ನಂದು ಸಾರಿ
ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹುಟ್ಟಲಿಕಿ್ಕರುವ ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ
ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸಲಿ≫ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ದೇವರು ಅವನ ಮೊರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 9 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ದೇವದೂತನು ಪುನಃ ಬಂದನು. ಆಕೆಯ ಗಂಡನಾದ
ಮಾನೋಹನು ಅಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಬೇಗನೆ
ಗಂಡನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ≪ಮೊನೆ್ನ ನನಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ ಪುರುಷನು
ತಿರುಗಿ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು 11 ಅವನೆದು್ದ
ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಬಂದು ಆ ಪುರುಷನಿಗೆ, ≪ಮೊನೆ್ನ ಈಕೆಯೊಡನೆ
ಮಾತನಾಡಿದವನು ನೀನೋ≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, ≪ಹೌದು,
ನಾನೇ≫ ಅಂದನು. 12 ಆಗ ಮಾನೋಹನು, ≪ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ
ನೆರವೇರಿದಾಗ ನಾವು ಆ ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡತಕ್ಕದೆ್ದೕನು?
ಅವನನು್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ ಬೇಕು≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು 13 ಯೆಹೋವನ
ದೂತನು ಮಾನೋಹನಿಗೆ, ≪ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಈಕೆಯು
ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಿ. 14 ದಾ್ರಕ್ಷಾಫಲವನು್ನ ತಿನ್ನದಿರಲಿ;
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನಾ್ನಗಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಮದ್ಯವನಾ್ನಗಲಿ ಕುಡಿಯದಿರಲಿ;
ನಿಷಿದಾ್ಧಹಾರವನು್ನ ಮುಟ್ಟದಿರಲಿ; ಹೀಗೆ ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲಾ
ಕೈಕೊಳ್ಳಲಿ≫ ಅಂದನು. 15 ಮತು್ತ ಮಾನೋಹನು ಯೆಹೋವನ
ದೂತನನು್ನ, ≪ನಾವು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹೋತಮರಿಯನು್ನ
ಪಕ್ವಮಾಡಿ ತರುವವರೆಗೆ ದಯವಿಟು್ಟ ಇಲೆ್ಲೕ ನಿಲ್ಲಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 16 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಮಾನೋಹನಿಗೆ,
≪ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಕೊಂಡರೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಹಾರವನು್ನ
ಊಟಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಯಜ್ಞಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ
ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸು≫ ಅಂದನು. ಅವನು
ಯೆಹೋವನ ದೂತನೆಂಬುದು ಮಾನೋಹನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 17

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಆ ದೂತನನು್ನ, ≪ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ
ನೆರವೇರಿದಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸಬೇಕೆಂದಿರುತೆ್ತೕವೆ, ನಿನ್ನ
ಹೆಸರೇನು≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 18 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು,
≪ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೇಳುವುದೇಕೆ? ಅದು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದದು್ದ≫
ಅಂದನು. 19 ಮಾನೋಹನು ಹೋತಮರಿಯನೂ್ನ
ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ ತಂದು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಮಾನೋಹನೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯೂ
ನೋಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಆಶ್ಚಯರ್ವನು್ನ
ನಡಿಸಿದನು. 20 ಏನಂದರೆ ಅವನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯಿಂದ ಆಕಾಶಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯೊಳಗೆ ಮೇಲಕೆ್ಕೕರಿ ಹೋದನು. ಅವರು
ಇದನು್ನ ನೋಡುತ್ತಲೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೋರಲುಬಿದ್ದರು. 21

ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಮಾನೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಮತೆ್ತ
ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮಾನೋಹನು ಆತನು ಯೆಹೋವನ
ದೂತನೆಂದು ತಿಳಿದು 22 ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ≪ನಾವು ಸಾಯುವುದು
ನಿಜ, ದೇವರನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡೆವಲಾ್ಲ≫ ಅಂದನು. 23 ಆದರೆ
ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ
ಆತನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಯಜ್ಞವನೂ್ನ, ನೈವೇದ್ಯವನೂ್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ಈಗ ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ,
ಹೇಳುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ≫ ಅಂದಳು.

24 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಮಗನನು್ನ ಹೆತು್ತ ಅವನಿಗೆ ಸಂಸೋನನೆಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಹುಡುಗನು ದೊಡ್ಡವನಾದನು. ಯೆಹೋವನ
ಆಶೀವಾರ್ದವು ಅವನ ಮೇಲಿತು್ತ. 25 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು
ಚೊಗರ್ಕೂ್ಕ, ಎಷಾ್ಟವೋಲಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ದಾನ್ ಕುಲದ
ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಅವನನು್ನ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತು.
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ಸಂಸೋನನು ಗಟಾ್ಟ ಇಳಿದು ತಿಮಾ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಹೆಣು್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳನು್ನ ನೋಡಿ,
ತಿರುಗಿ ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು 2 ಅವರಿಗೆ,

≪ನಾನು ತಿಮಾ್ನ ಊರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಹೆಣ್ಣನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ಆಕೆಯನು್ನ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3

ಆಗ ಅವರು ಅವನಿಗೆ, ≪ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಹೆಣ್ಣನು್ನ
ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುತಿ್ತೕಯಲಾ್ಲ; ನಿನ್ನ
ಬಂಧುಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ನಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಲಿ್ಲಯೂ ನಿನಗೆ ಹೆಣು್ಣ
ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲವೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, ≪ನನಗೋಸ್ಕರ
ಆಕೆಯನೆ್ನೕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಆಕೆಯನೆ್ನೕ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ≫
ಅಂದನು. 4 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೇಡಿಗೆ ಕಾರಣ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದ
ಯೆಹೋವನ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಸಂಗತಿ ಉಂಟಾಯಿತೆಂಬುದು
ಅವನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದರು.

5 ಸಂಸೋನನು ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಸಹಿತ ತಿಮಾ್ನ ಊರಿಗೆ
ಹೊರಟು ಅಲಿ್ಲನ ದಾ್ರಕ್ಷೇ ತೋಟಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು
ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹವು ಗಜಿರ್ಸುತಾ್ತ ಅವನೆದುರಿಗೆ ಬಂದಿತು. 6 ಅವನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಅವನ ಮೇಲೆ
ಫಕ್ಕನೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಿಂಹವನು್ನ ಹೋತ ಮರಿಯನೊ್ನೕ
ಎಂಬಂತೆ ಸೀಳಿಬಿಟ್ಟನು. ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ
ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 7 ಅನಂತರ ಅವನು ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ
ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡನು. 8 ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದ
ಮೇಲೆ ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ವರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತಿರುಗಿ ಆ
ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದಗ ದಾರಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದ್ದ ಸಿಂಹದ
ಹೆಣವನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಅದರ ಒಡಲಲಿ್ಲ
ಜೇನುಹುಳಗಳನೂ್ನ, ಜೇನನೂ್ನ ಕಂಡು, 9 ಆ ಜೇನನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿನು್ನತಾ್ತ ಹೋದನು; ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೂ
ಕೊಟ್ಟನು; ಅವರೂ ತಿಂದರು. ಆದರೆ ಸತ್ತ ಸಿಂಹದ ದೇಹದಿಂದ
ತಾನು ಜೇನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಸಂಸೋನನ ಒಗಟು
10 ಸಂಸೋನನ ತಂದೆಯು ಹೆಣಿ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ

ಸಂಸೋನನು ಯೌವನಸ್ಥರ ಪದ್ದತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಲಿ್ಲ ಔತಣವನು್ನ
ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಸಿದನು. 11 ಅವರು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ ತಮ್ಮಲಿ್ಲಂದ
ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿ ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲರಿಸಿದರು. 12

ಸಂಸೋನನು ಇವರಿಗೆ, ≪ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಗಟನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ನೀವು ಔತಣದ ಏಳು ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಅದನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ
ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂವತು್ತ ದುಪ್ಪಟಿಗಳನೂ್ನ
ಮೂವತು್ತ ವಿಶೇಷವಸ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ ಕೊಡುವೆನು. 13 ನಿಮಿ್ಮಂದ ಆಗದೆ
ಹೋದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಮೂವತು್ತ ನಾರು ಬಟೆ್ಟಯ
ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ (ದುಪ್ಪಟಿಗಳನೂ್ನ), ಮೂವತು್ತ
ವಿಶೇಷವಸ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ ಕೊಡಬೇಕು≫ ಅನ್ನಲು ಅವರು ಅವನಿಗೆ,
≪ನಿನ್ನ ಒಗಟನು್ನ ಹೇಳು, ಕೇಳೋಣ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 14

ಆಗ ಅವನು,
≪ತಿಂದುಬಿಡುವಂಥದರಿಂದ ತಿನ್ನತಕ್ಕದು್ದ ದೊರಕಿತು;
ಕೂ್ರರವಾದದ್ದರಿಂದ ಮಧುರವಾದದು್ದ ಹುಟಿ್ಟತು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಮೂರು ದಿನಗಳಾದರೂ ಅವರು ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಲಾರದೆ

ಹೋದರು. 15 ಅವರು ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಂಸೋನನ
ಹೆಂಡತಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ ಅವನಿಂದ ಒಗಟಿನ
ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೋ; ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾವು ನಿನ್ನನೂ್ನ, ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರನೂ್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವೆವು;
ನಮಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಕರೆಸಿದಿರೋ≫ ಅಂದರು. 16 ಆಕೆಯು ಸಂಸೋನನ ಮುಂದೆ
ಅಳುತಾ್ತ, ≪ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತೕಯಷೆ್ಟ;
ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಒಗಟನು್ನ ಹೇಳಿದಿ್ದೕ, ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ನನಗೆ
ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ತೊಂದರೆಪಡಿಸಿದಳು. ಅವನು ಆಕೆಗೆ,
≪ಅದನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ; ನಿನಗೆ
ಹೇಳುವೆನೋ?≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 17 ಆಕೆಯು ಔತಣದ
ಏಳು ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅವನ ಮುಂದೆ ಅಳುತಿ್ತದ್ದಳು. ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು ಬಹಳವಾಗಿ ಪೀಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟನು. ಆಕೆಯು ಒಗಟಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದಳು. 18 ಅವರು ಏಳನೆಯ ದಿನ ಸೂಯರ್
ಮುಳುಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ಅವನಿಗೆ,

≪ಜೇನಿಗಿಂತ ಸಿಹಿಯಾದದು್ದ ಯಾವುದು?

ಸಿಂಹಕಿ್ಕಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದದು್ದ ಯಾವುದು?≫
ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು,
≪ನೀವು ನನ್ನ ಕಡಸಿನಿಂದ (ಮಣಕದಿಂದ) ಉಳದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ
ಒಗಟನು್ನ ಬಿಚು್ಚವುದು ನಿಮಿ್ಮಂದಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ≫ ಅಂದನು.
19 ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಫಕ್ಕನೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು;

ಅವನು ಅಷೆ್ಕಲೋನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲನ ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ
ಹೊಡೆದು, ಅವರ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಸುಲುಕೊಂಡು ಒಗಟನು್ನ
ಬಿಚಿ್ಚದವರಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟನು. ಮತು್ತ ಕೊಪಗೊಂಡವನಾಗಿ ತನ್ನ
ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. 20 ಇತ್ತ ಸಂಸೋನನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಆ ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹಿತನಾಗಿದ್ದವನಿಗೆ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.

ಸಂಸೋನನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿದು್ದ

ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಗೋದಿಯ ಸುಗಿ್ಗಯಲಿ್ಲ
ಸಂಸೋನನು ಒಂದು ಹೋತಮರಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ

ನೋಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಆಕೆಯ ತಂದೆಗೆ, ≪ನಾನು
ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹತಿ್ತರ ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ≫
ಅಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ≪ಹೋಗಬಾರದು; 2 ನೀನು ನಿಜವಾಗಿ
ಆಕೆಯನು್ನ ಹಗೆಮಾಡುತಿ್ತೕಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವಳನು್ನ ನಿನ್ನ
ಗೆಳೆಯರಲೊ್ಲಬ್ಬನಿಗೆ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಟೆ್ಟನು. ಆಕೆಯ ತಂಗಿಯು
ಆಕೆಗಿಂತ ಸುಂದರಿಯಾಗಿದಾ್ದಳಲಾ್ಲ; ಈಕೆಯು ನಿನಗಿರಲಿ≫
ಅಂದನು. 3 ಆಗ ಸಂಸೋನನು, ≪ಈ ಸಾರಿ ನಾನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ
ಕೇಡುಮಾಡುವುದಾದರೆ ತಪು್ಪ ನನ್ನದಲ್ಲ≫ ಎಂದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
4 ಮುನೂ್ನರು ನರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಬಾಲಕೆ್ಕ ಬಾಲವನು್ನ ಸೇರಿಸಿ
ಕಟಿ್ಟ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದೊಂದು ಪಂಜನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ, ಪಂಜುಗಳಿಗೆ
ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸಿ, 5 ಆ ನರಿಗಳನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ,
ಅವರ ತೆನೆಗೂಡುಗಳನೂ್ನ, ಇನೂ್ನ ಕೊಯ್ಯದೆ ಇದ್ದ ಬೆಳೆಯನೂ್ನ,
ಎಣೆ್ಣಯ ಮರಗಳ ತೋಟಗಳನೂ್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. 6 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಇದನು್ನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರೆಂದು ವಿಚಾರಿಸುವಲಿ್ಲ ತಿಮಾ್ನ
ಊರಿನವನ ಅಳಿಯನಾದ ಸಂಸೋನನೆಂದು ಗೊತಾ್ತಯಿತು. ಅವನ
ಮಾವನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟದೆ್ದೕ
ಇದಕೆ್ಕ ಕಾರಣವೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದು, ಆಕೆಯನೂ್ನ, ಆಕೆಯ
ತಂದೆಯನೂ್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. 7 ಸಂಸೋನನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸದೆ
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ 8 ಅವರ ತೊಡೆ, ಸೊಂಟಗಳನು್ನ
ಮುರಿದು, ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ, ತಾನು ಹೋಗಿ ಏಟಾಮ್ ಗಿರಿಯ
ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಿದನು.

ಸಂಸೋನನು ಲೇಹಿಯಲಿ್ಲ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಹೊಡೆದು ಸೋಲಿಸಿದು್ದ

9 ಆಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಹೊರಟು ಯೆಹೂದಾ ಪಾ್ರಂತದ ಲೇಹಿ
ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 10 ನೀವು ನಮಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ ಎಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಅವರನು್ನ ಕೇಳಲು ಅವರು, ≪ಸಂಸೋನನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕಟಿ್ಟ
ಅವನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಅವನಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಬಂದೆವು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 11 ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಏಟಾಮ್ ಗಿರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಸೋನನಿಗೆ,
≪ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ ಎಂಬುದು
ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೋ? ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದಿ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು
ಅವನು, ≪ಅವರು ನನಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಅಂದನು. 12 ಅವರು, ≪ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಟಿ್ಟ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕೆಂದು ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ≫ ಅನ್ನಲು
ಸಂಸೋನನು, ≪ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಆಣೆಮಾಡಿರಿ≫ ಎಂದನು. 13 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, ≪ನಾವು ಸತ್ಯವಾಗಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ; ನಿನ್ನನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಎರಡು ಹೊಸ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ
ಕಟಿ್ಟ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕರತಂದರು.

14 ಸಂಸೋನನು ಲೆಹೀಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರಲು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಆಬರ್ಟಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಅವನ
ಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಅವನ ರಟೆ್ಟಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕಟಿ್ಟದ್ದ ಹಗ್ಗಗಳು
ಸುಟ್ಟ ಸಣಬಿನ ಹಾಗಾದವು; ಕೈಗೆ ಹಾಕಿದ ಬೇಡಿಗಳು ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದವು.
15 ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕತೆ್ತಯ ದವಡೇ ಎಲುಬು ಬಿದಿ್ದತು್ತ. ಅದು ಇನೂ್ನ
ಹಸಿದಾಗಿತು್ತ. ಅವನು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಸಾವಿರ
ಜನರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟು್ಟ,
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16 ≪ಕತೆ್ತಯ ದವಡೇ ಎಲುಬಿನಿಂದ ಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ
ಸಾಯಿಸಿದೆನು; ಕತೆ್ತಯ ದವಡೇ ಎಲುಬಿನಿಂದ ಹೆಣಗಳನು್ನ
ರಾಶಿರಾಶಿಯಾಗಿ ಬೀಳಿಸಿದೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ,

17 ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲುಬನು್ನ ಬೀಸಾಡಿದನು. ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ರಾಮತ್ ಲೆಹೀ (ದವಡೆಯ ಗುಡ್ಡ ಎಂದು ಅಥರ್) ಎಂದು
ಹೆಸರಾಯಿತು. 18 ಅವನು ಬಹಳ ಬಾಯಾರಿದವನಾಗಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ
ಮಹಾಜಯವನು್ನಂಟುಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ದಾಹದಿಂದ ಸತು್ತ
ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಬೀಳಬೇಕೋ≫ ಎಂದು
ಮೊರೆಯಿಡಲು 19 ಆತನು ಲೇಹಿಯಲಿ್ಲ ಒರಳಬಂಡೆಯನು್ನ ಸೀಳಿ
ಅದರೊಳಗಿಂದ ನೀರು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವನು ಅದನು್ನ
ಕುಡಿದು ಪುನಃ ಚೈತನ್ಯಹೊಂದಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕೆ್ಕ ಏನ್
ಹಕೊ್ಕೕರೇ (ಮೊರೆಯಿಡುವವನ ಬುಗೆ್ಗ ಎಂದು ಅಥರ್) ಎಂದು
ಹೆಸರಾಯಿತು; ಅದು ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಲೆಹೀಯಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ. 20

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಪಾ್ರಬಲ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಂಸೋನನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ
ಇಪ್ಪತು ವರುಷಗಳ ವರೆಗೆ ಪಾಲಿಸಿದನು.

ಸಂಸೋನನ ಪರಾಕ್ರಮ

ತರುವಾಯ ಸಂಸೋನನು ಗಾಜಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ
ವೇಶ್ಯಯನು್ನ ಕಂಡು ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. 2

ಸಂಸೋನನು ಬಂದಿರುವುದು ಗಾಜದವರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗಲು
ಅವರು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡರು.
ಸೂಯೋರ್ದಯವಾಗುತ್ತಲೆ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕೋಣ
ಎಂದುಕೊಂಡು ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ಊರುಬಾಗಲಲಿ್ಲ ಹೊಂಚಿನೋಡುತಾ್ತ
ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು. 3 ಸಂಸೋನನು ಮಲಗಿ ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರಯಲೆ್ಲದು್ದ
ಊರು ಬಾಗಿಲಿನ ಕದಗಳನೂ್ನ, ಅದರ ಎರಡು
ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ, ಅಗುಳಿಗಳನೂ್ನ ಕಿತು್ತ, ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಎದುರಿಗಿರುವ ಪವರ್ತ
ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟನು.

ಸಂಸೋನನು ದೆಲೀಲಳಿಂದ ನಾಶವಾದದು್ದ
4 ಅನಂತರ ಸಂಸೋನನು ಸೋರೇಕ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ

ದೆಲೀಲಾ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಮೋಹಿತನಾದನು. 5

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ, ≪ನೀನು
ಅವನನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ, ಅವನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯ ಮೂಲ
ಯಾವುದೆಂಬುದನೂ್ನ, ನಾವು ಅವನನೂ್ನ ಗೆದು್ದ, ಬಲವನು್ನ
ಕುಂದಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂಬುದನೂ್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ
ತಿಳಿಸು; ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ನಿನಗೆ ಸಾವಿರದ ನೂರು
ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವೆವು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 6 ದೆಲೀಲಳು
ಸಂಸೋನನಿಗೆ, ≪ನಿನಗೆ ಇಂಥ ಮಹಾ ಶಕಿ್ತ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು?
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲವನು್ನ ಕುಂದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ
ನನಗೆ ತಿಳಿಸು≫ ಅಂದಳು. 7 ಅವನು, ≪ಹಸಿ ನಾರಿನ ಏಳು
ಎಳೆಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರೆ ನಾನು ಬಲಹೀನನಾಗಿ ಬೇರೆ
ಮನುಷ್ಯನಂತಾಗುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
ಪ್ರಭುಗಳು ಅಂಥ ಹಸೀ ನಾರಿನ ಏಳು ಎಳೆಗಳನು್ನ ಅವಳಿಗೆ
ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 9 ಅವಳು ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ
ಹೊಂಚುಗಾರರನಿ್ನಟು್ಟ ಅವುಗಳಿಂದ ಅವನನು್ನ ಕಟಿ್ಟ,
≪ಸಂಸೋನನೇ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದರು≫ ಎಂದು
ಕೂಗಿದಳು. ಅವನು ಬೆಂಕಿತಗುಲಿದ ಸೆಣಬಿನ ದಾರವನೊ್ನೕ
ಎಂಬಂತೇ ಆ ಎಳೆಗಳನು್ನ ಹರಿದುಬಿಟ್ಟನು; ಹೀಗೆ ಅವನ ಶಕಿ್ತಯ
ರಹಸ್ಯವು ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಯಿತು.

10 ದೆಲೀಲಳು ತಿರುಗಿ ಸಂಸೋನನಿಗೆ, ≪ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ವಂಚಿಸಿದಿ; ಸುಳಾ್ಳಡಿದಿ; ನಿನ್ನನು್ನ ಯಾವುದರಿಂದ
ಕಟ್ಟಬಹುದೆಂಬುದನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು≫ ಎಂದಳು. 11

ಅವನು ಅವಳಿಗೆ, ≪ಯಾವುದಕೂ್ಕ ಉಪಯೋಗಿಸದ ಹೊಸ
ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರೆ ನಾನು ಬಲಹೀನನಾಗಿ ಬೇರೆ
ಮನುಷ್ಯರಂತಾಗುವೆನು≫ ಅಂದನು. 12 ಅವಳು ಒಳಗಿನ
ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚುಗಾರರನಿ್ನರಿಸಿ, ಹೊಸ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಂದ ಅವನನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, ≪ಸಂಸೋನನೇ,
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು ಕೂಗಲು ಅವನೆದು್ದ
ತೋಳುಗಳಿಗೆ ಕಟಿ್ಟದ್ದ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ದಾರವನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ
ಹರಿದುಬಿಟ್ಟನು.

13 ಆಗ ದೆಲೀಲಳು ಸಂಸೋನನಿಗೆ ≪ನೀನು ತಿರುಗಿ ನನ್ನನು್ನ
ವಂಚಿಸಿದಿ; ಸುಳಾ್ಳಡಿದಿ; ನಿನ್ನನು್ನ ಯಾವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಬಹುದೆಂದು
ತಿಳಿಸು≫ ಅನ್ನಲು ಅವನು, ≪ನನ್ನ ತಲೆಕೂದಲಿನ ಏಳು
ಜಡೆಗಳನು್ನ ಮಗ್ಗದಲಿ್ಲ ನೇಯಿದರೆ ಸಾಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 14

ಅವಳು ಅವನ ತಲೆಕೂದಲಿನ ಏಳು ಜಡೆಗಳನು್ನ ಗೂಟಕೆ್ಕ

ಭದ್ರಮಾಡಿ, ≪ಸಂಸೋನನೇ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು
ಕೂಗಿದಳು. ಅವನು ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎಚ್ಚತು್ತ ಮಗ್ಗವನೂ್ನ ಮಗ್ಗದ
ಗೂಟವನೂ್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಹೋದನು.

15 ಆಕೆಯು ತಿರುಗಿ ಅವನಿಗೆ, ≪ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು
ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವೇ? ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಇಲ್ಲವಲಾ್ಲ; ಮೂರು ಸಾರಿ ನನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿದಿ. ನಿನಗೆ ಇಂಥ ಮಹಾ
ಶಕಿ್ತ ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂದಿತೆಂಬುದನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ≫
ಅಂದಳು. 16 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವಳು ಅವನನು್ನ ದಿನದಿನವೂ
ಮಾತಿನಿಂದ ಪೀಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಾಯುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು
ಎನು್ನವಷು್ಟ ಬೇಸರವಾಯಿತು. 17 ಆಗ ಅವನು, ≪ಕ್ಷೌರಕತಿ್ತಯು
ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಟಿ್ಟಸಿಲ್ಲ; ನಾನು ಮಾತೃಗಭರ್ದಿಂದಲೇ
ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತನಾದವನು (ನಾಜೀರನು). ನನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ
ಕ್ಷೌರಮಾಡುವುದಾದರೆ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯು ಹೋಗುವುದು; ಮತು್ತ ನಾನು
ಬಲಹೀನನಾಗಿ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯನಂತಾಗುವೆನು≫ ಎಂದು ತನ್ನ
ಗುಟ್ಟನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆಕೆಯ ಮುಂದೆ ಬಿಚಿ್ಚಹೇಳಿದನು. 18 ಅವನು
ಇದ್ದದ್ದನು್ನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಿದನೆಂದು ದೆಲೀಲಳು ತಿಳಿದು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಭುಗಳ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರಿಗೆ,
≪ಇದೊಂದು ಸಾರಿ ಬನಿ್ನರಿ: ಅವನು ನನಗೆ ತನ್ನ ಹೃದಯವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ತಿಳಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಕರೆಕಳುಹಿಸಿದಳು. ಅವರು ಹಣವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 19 ಆಕೆಯು
ಸಂಸೋನನನು್ನ ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ
ನಿದೆ್ರಹತಿ್ತದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯ ಏಳು
ಜಡೆಗಳನು್ನ ಬೋಳಿಸಿ, ಅವನನು್ನ ದುಬರ್ಲಪಡಿಸಿದಳು. ಅವನ
ಶಕಿ್ತಯು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಯಿತು, 20 ಆಗ ಅವಳು,
≪ಸಂಸೋನನೇ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು ಕೂಗಲು
ಅವನು ಎಚೆ್ಚತು್ತ, ಮುಂಚಿನಂತೆ ಈಗಲೂ ಕೊಸರಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುವೆನು ಅಂದುಕೊಂಡನು; ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದಾ್ದನೆಂಬದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 21 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ, ಗಾಜಕೆ್ಕ ಒಯು್ದ, ಕಬಿ್ಬಣದ
ಬೇಡಿಗಳನು್ನ ಹಾಕಿ, ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಬೀಸುವುದಕೆ್ಕ
ಇರಿಸಿದರು. 22 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅವನ ತಲೆಯ ಕೂದಲುಗಳು ಬೆಳೆಯ
ತೊಡಗಿದವು.

ಸಂಸೋನನ ಮರಣ
23 ಶತು್ರವಾದ ಸಂಸೋನನನು್ನ ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದ ತಮ್ಮ

ದೇವರಾದ ದಾಗೋನನಿಗೆ ಮಹಾಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ
ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕೆಂದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಬಂದರು. 24 ಜನರು ಸಂಸೋನನನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ,

≪ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನೇಕರನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದ ಈ ಶತು್ರವನು್ನ

ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು
ಹಾಡುಹಾಡಿ ಸಂತೋಷಿಸಿದರು.

25 ಅವರು ಸಂಭ್ರಮದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ, ≪ನಮ್ಮ ವಿನೋದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಸಂಸೋನನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ≫ ಅಂದರು. ಅದರಂತೆಯೇ
ಸಂಸೋನನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವನು
ಎರಡು ಸ್ತಂಭಗಳ ನಡವೆ ನಿಂತು ವಿನೋದ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. 26

ಆಗ ಸಂಸೋನನು ತನ್ನನು್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಹುಡುಗನಿಗೆ,
≪ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಬಿಡು; ನಾನು ಕೈಯಾಡಿಸಿ ಮನೆಗೆ
ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಒರಗಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ≫ ಅಂದನು. 27 ಆ ಮನೆಯು ಸಿ್ತ್ರೕಪುರುಷರಿಂದ
ಕಿಕಿ್ಕರಿದು ಹೋಗಿತು್ತ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು;
ಸಂಸೋನನ ವಿನೋದವನು್ನ ನೋಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದವರಲಿ್ಲ
ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸಿ್ತ್ರೕಪುರುಷರು ಮಾಳಿಗೆಯ
ಮೇಲಿದ್ದರು. 28 ಆಗ ಸಂಸೋನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ≪ಕತರ್ನೇ,
ಯೆಹೋವನೇ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಕಿತು್ತಹಾಕಿದ ನನ್ನ ಎರಡೂ
ಕಣು್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವಾದರೂ ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಈ ಸಾರಿ ಬಲಪಡಿಸು≫ ಎಂದು
ಮೊರೆಯಿಟು್ಟ, 29 ಮನೆಯ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ
ಬಲಗೈಯಿಂದಲೂ, ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಎಡಗೈಯಿಂದಲೂ ಹಿಡಿದು,
ಅವುಗಳನು್ನ ಒತಿ್ತ, 30 ≪ನಾನೂ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸಂಗಡ
ಸಾಯುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಲವಾಗಿ ಬಾಗಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಅ
ಕಟ್ಟಡವು ಅಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಲಿ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರ
ಮೇಲೆಯೂ ಬಿದಿ್ದತು. ಅವನು ಜೀವದಿಂದಿದಾ್ದಗ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದವರಿಗಿಂತ ಸಾಯುವಾಗ ಕೊಂದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯೇ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿತು್ತ.

31 ಅವನ ಬಂಧುಗಳೂ, ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು
ಅವನ ಶವವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚೊಗರ್ಕೂ್ಕ
ಎಷಾ್ಟವೋಲಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಅವನ ತಂದೆಯಾದ ಮಾನೋಹನ
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ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೂಣಿಟ್ಟರು. ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಇಪ್ಪತು್ತ
ವರುಷ ಪಾಲಿಸಿದ್ದನು.

ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕರ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಗಳು

ಮೀಕನ ಮನೆಯ ವಿಗ್ರಹ

ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಮೀಕನೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನು ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ,
≪ಅಮಾ್ಮ, ಕಳುವಾಗಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಸಾವಿರದ ನೂರು

ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ
ಶಪಿಸಿದಿಯಲಾ್ಲ; 2 ಇಗೋ, ಆ ರೂಪಾಯಿಗಳು ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಇವೆ;
ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಕೆಯು, ≪ನನ್ನ
ಮಗನೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ≫ ಅಂದಳು. 3

ಅವನು ಆ ಸಾವಿರದ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡಲು ಆಕೆಯು, ≪ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹಿತವಾಗಲೆಂದು ಈ
ಹಣವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಇದರಿಂದ ಒಂದು
ಎರಕದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡುವೆನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿ, 4 ಮಗನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನರು
ರೂಪಾಯಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು. ಅವನು
ಅವುಗಳಿಂದ ಕೆತ್ತನೆಯ ಮತು್ತ ಎರಕದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. ಮೀಕನು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡನು.

5 ಈ ಮೀಕನು ಏಫೋದನೂ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಿಸಿ,
ಅವುಗಳನು್ನ ತಾನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ ದೇವಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲಟು್ಟ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಅಚರ್ಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು. 6 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಳಗೆ ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಮನಸಿ್ಸಗೆ
ಬಂದ ಹಾಗೆಯೇ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.

7 ಯೆಹೂದದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವನೂ, ಯೆಹೂದ ಕುಲದವನೂ
ಆಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥನಾದ ಲೇವಿಯು ಉಪಜೀವನಕೆ್ಕ
ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 8 ವಾಸಮಾಡಲು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ, ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುತಾ್ತ ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಮೀಕನ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. 9 ≪ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿ≫ ಎಂದು
ಮೀಕನು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಲು ಅವನು, ≪ನಾನು ಯೆಹೂದದ
ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವನಾದ ಲೇವಿಯನು; ಉಪಜೀವನಕೆ್ಕ
ಅನುಕೂಲವಾದ ವಾಸಸ್ಥಳವನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದೆ್ದೕನೆ≫
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 10 ಮೀಕನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು
ನಮ್ಮಲಿ್ಲರು; ನಮಗೆ ತಂದೆಯೂ, ಯಾಜಕನೂ ಆಗು. ನಿನಗೆ
ವರುಷಕೆ್ಕ ಹತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ನಾಣ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಬಟೆ್ಟಯನೂ್ನ, ಆಹಾರವನೂ್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಅನ್ನಲು 11 ಆ ಲೇವಿಯನು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅಲೆ್ಲೕ
ವಾಸಮಾಡಿದನು; ಹೀಗೆ ಆ ಯೌವನಸ್ಥನು ಅವನ
ಮಕ್ಕಳಲೊ್ಲಬ್ಬನಂತಾದನು. 12 ಮೀಕನು ಯೌವನಸ್ಥನಾದ ಆ
ಲೇವಿಯನನು್ನ ಯಾಜಕಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿ ತನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು, 13 ≪ಒಬ್ಬ ಲೇವಿಯು ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಯಾಜಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನೆಂದು ಬಲೆ್ಲನು≫ ಅಂದುಕೊಂಡನು.

ದಾನ್ಯರು ಮೀಕನ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಲಯಿಷಿಗೆ ಒಯ್ದದು್ದ

ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಳಗೆ ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ.
ದಾನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಆ ವರೆಗೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು ದೊರಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಮಗೋಸ್ಕರ

ವಾಸಸ್ಥಳವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು. 2 ಅವರು ಚೊಗಾರ್,
ಎಷಾ್ಟವೋಲ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಐದು ಮಂದಿ
ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳಾದ ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಆರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು
ಹೋಗಿ ಲಯಿಷ್ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿರಿ≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇವರು ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುತಾ್ತ
ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಮೀಕನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 3 ಇವರು ಮೀಕನ ಮನೆಯ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ಆ
ಯೌವನಸ್ಥನಾದ ಲೇವಿಯನು ಮಾತನಾಡುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ,
ಗುರುತುಹಿಡಿದು, ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ≪ನಿನ್ನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಕರೆತಂದವರಾರು? ಇಲಿ್ಲ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತೕ? ಏನು ಸಿಕು್ಕತ್ತದೆ≫
ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಲು ಅವನು, 4 ಮೀಕನು ತನಗೆ
ಇಂಥಿಂಥವುಗಳನು್ನ ಸಂಬಳವಾಗಿ ಕೊಡುತಾ್ತನೆಂದೂ, ತಾನು ಅವನ
ಯಾಜಕನಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದೂ ಹೇಳಿದನು. 5 ಆಗ ಅವರು ಅವನಿಗೆ,
≪ದಯವಿಟು್ಟ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವು ಸಫಲವಾಗುವುದೋ ಇಲ್ಲವೋ
ಎಂಬುದನು್ನ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸು≫ ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು 6 ಅವನು, ≪ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗಿರಿ;
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸುವನು≫ ಅಂದನು.

7 ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಹೊರಟು ಲಯಿಷಿಗೆ ಬಂದು, ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು
ನಿಭೀರ್ತರಾಗಿ ಚೀದೋನ್ಯರಂತೆ ಸುಖ ಸಮಾಧಾನಗಳಿಂದ
ಜೀವಿಸುತಾ್ತರೆ; ಅವರನು್ನ ತಗಿ್ಗಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇಶದಲಿ್ಲಲ್ಲ;
ಅವರು ಚೀದೋನ್ಯರಿಗೆ ದೂರವಾಗಿದು್ದ ಯಾರೊಡನೆಯೂ
ಒಡನಾಟವಿಲ್ಲದವರು ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು 8 ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಚೊಗಾರ್, ಎಷಾ್ಟವೋಲ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳಲಿ್ಲರುವ ತಮ್ಮ
ಬಂಧುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರ ಬಂಧುಗಳು, ≪ನೀವು ಯಾವ
ವತರ್ಮಾನ ತಂದಿದಿ್ದೕರಿ≫ ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಲು 9 ಅವರು,
≪ಏಳಿರಿ, ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು
ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೋಡಿದೆವು; ಅದು ಬಹು ಉತ್ತಮದೇಶ. ನೀವು
ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದೇಕೆ? ತಡಮಾಡದೆ ಹೊರಡಿರಿ; ಆ
ದೇಶವನು್ನ ಸಾ್ವದಿನಪಡಿಸಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ. 10 ನೀವು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ನಿಭರ್ಯದಿಂದ
ಜೀವಿಸುವವರೆಂದೂ, ಅವರ ದೇಶವು ಬಹು ವಿಸಾ್ತರವಾಗಿದೆ ಎಂದೂ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ದೇವರು ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದಾ್ದನೆ;
ಅದರಲಿ್ಲ ದೊರಕದಿರುವ ಪದಾಥರ್ಗಳು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ≫
ಅಂದರು.

11 ಆಗ ಚೊಗಾರ್ ಎಷಾ್ಟವೋಲ್ ಊರುಗಳಿಂದ ಆರುನೂರು
ಮಂದಿ ದಾನ್ಕುಲದವರು ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಹೊರಟು, 12

ಗಟಾ್ಟಹತಿ್ತ ಯೆಹೂದದ ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ದಾನ್ಯರ
ಪಾಳೆಯವೆಂಬ ಹೆಸರಿದೆ; ಅದು ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮಿನ
ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ. 13 ಅವರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ
ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಮೀಕನ ಮನೆಯ ಹತಿ್ತರ
ಬಂದರು. 14 ಆಗ ಲಯಿಷ್ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿದ್ದ ಐದು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ≪ಈ ಗಾ್ರಮದಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಏಫೋದೂ, ದೇವತಾಪ್ರತಿಮೆಗಳೂ, ಕೆತ್ತನೆಯ ಮತು್ತ
ಎರಕದ ವಿಗ್ರಹಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತು್ತಂಟೋ? 15

ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಾವು ಅಲಿ್ಲಂದ ಮೀಕನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಆ
ಯೌವನಸ್ಥನಾದ ಲೇವಿಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನ
ಕ್ಷೇಮಸಮಾಚಾರವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸ ತೊಡಗಿದರು. 16 ಇಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧರಾದ ಆರುನೂರು ಮಂದಿ ದಾನ್ಯರು ಬಂದು ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ
ನಿಂತರು. 17 ಯಾಜಕನೂ ಬಂದು ಇವರೊಡನೆ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದಾ್ದಗ, ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಮನೆಯನು್ನ ಹೊಕು್ಕ, ಕೆತ್ತನೆಯ ಮತು್ತ
ಎರಕದ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ, ಏಫೋದನೂ್ನ, ದೇವತಾಪ್ರತಿಮೆಗಳನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 18 ಅವರು ಮೀಕನ ಮನೆಯನು್ನ ಹೊಕು್ಕ
ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಯಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಕಂಡು
ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಮಾಡಿದೆ್ದೕನು≫ ಅಂದನು. 19 ಅವರು
ಅವನಿಗೆ, ≪ಸುಮ್ಮನಿರು; ಬಾಯಿ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು; ನಮ್ಮ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದು ನಮಗೆ ತಂದೆಯೂ, ಯಾಜಕನೂ ಆಗಿರು.
ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಯಾಜಕನಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮವೋ ಅಥವಾ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಒಂದು ಕುಲಕೂ್ಕ, ಗೋತ್ರಕೂ್ಕ
ಯಾಜಕನಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮವೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 20

ಯಾಜಕನು ಈ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ಏಫೋದನೂ್ನ
ದೇವತಾಪ್ರತಿಮೆಗಳನೂ್ನ, ಕೆತ್ತನೆಯ ವಿಗ್ರಹವನೂ್ನ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 21 ತರುವಾಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಕುರಿದನ ಮೊದಲಾದ ಸೊತ್ತನೂ್ನ ಮುಂದಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ
ತಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೊರಟರು.

22 ಅವರು ಮೀಕನ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಾದ ಮೇಲೆ ಮೀಕನೂ
ಅವನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ದಾನ್ಯರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ 23 ಅವರ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಕೂಗಿದರು. ದಾನ್ಯರು ಹಿಂದಿರುಗಿ
ನೋಡಿ ಮೀಕನಿಗೆ, ≪ನಿನಗೇನಾಯಿತು? ಗುಂಪನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು 24 ಅವನು,
≪ನೀವು ಯಾಜಕನನೂ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ
ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ, ನನಗೆ ಇನೆ್ನೕನಿದೆ; ಹೀಗಿರಲಾಗಿ
ನಿನಗೇನಾಯಿತೆಂದು ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳುವುದು ಹೇಗೆ?≫
ಅಂದನು. 25 ದಾನ್ಯರು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ
ಕೊಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರಿದಾ್ದರೆ; ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ನೀನೂ,
ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೂ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಮುಂದೆ ನಡೆದರು. 26 ಅವರು ತನಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠರೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮೀಕನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು.

27 ದಾನ್ಯರು ಮೀಕನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಅವನ
ಯಾಜಕನನೂ್ನ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಲಯಿಷಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಸುಖದಿಂದಲೂ, ನಿಭರ್ಯದಿಂದಲೂ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಅಲಿ್ಲನ ಜನರ
ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ, ಅವರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿ, ಅವರ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. 28 ಆ ಪಟ್ಟಣವು ಚೀದೋನಿಗೆ
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ದೂರವಾಗಿದು್ದದರಿಂದಲೂ, ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಯಾರು
ಇಲ್ಲದೆ ಇದು್ದದರಿಂದಲೂ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯದೊರಕಲಿಲ್ಲ.
ಬೇತ್ರೆಹೋಬಿನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲದ್ದ ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ದಾನ್ಯರು ಪುನಃ
ಕಟಿ್ಟಸಿ ಅದರಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದರು. 29 ಮೊದಲು ಲಯಿಷ್ ಎಂಬ
ಹೆಸರಿದ್ದ ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಈಗ ದಾನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ದಾನ್
ಎಂಬುದು ಇವರ ಮೂಲಪುರುಷನೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲನ ಮಗನೂ ಆದ
ದಾನನ ಹೆಸರು.

30 ಇದಲ್ಲದೆ ದಾನ್ಯರು ಆ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಟ್ಟರು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಮೋಶೆಯ ಮೊಮ್ಮಗನೂ,
ಗೇಷೋರ್ಮನ ಮಗನೂ ಆದ ಯೋನಾತಾನನೂ ಅವನ
ವಂಶದವರೂ ದಾನ್ಯರಿಗೆ ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದರು. 31 ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ
ದೇವಾಲಯವಿದ್ದ ಕಾಲದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ದಾನ್ಯರಲಿ್ಲ ಮೀಕನು ಮಾಡಿಸಿದ
ವಿಗ್ರಹವಿತು್ತ.

ಗಿಬೆಯದವರ ಕೂ್ರರಕೃತ್ಯ

ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೊಳಗೆ ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ.
ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ದೂರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಲೇವಿಯನು ಪ್ರವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೂದದ

ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವಳಾದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಅವನಿಗೆ
ಉಪಪತಿ್ನಯಾಗಿದ್ದಳು. 2 ಆಕೆಯು ಇವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಜಾರತ್ವಮಾಡಿ,
ಯೆಹೂದದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ತವರುಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ನಾಲು್ಕ ತಿಂಗಳು ಇದ್ದಳು. 3 ಅನಂತರ ಆಕೆಯ ಗಂಡನಾದ ಆ
ಲೇವಿಯನು ಆಕೆಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನೂ್ನ, ಎರಡು
ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. ಆಕೆಯು ಅವನನು್ನ
ತನ್ನ ತವರುಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಳು; ಆಕೆಯ ತಂದೆಯೂ
ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು. 4 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ತಂದೆಯಾದ
ಅವನ ಮಾವನು ಅವನನು್ನ ಮೂರು ದಿವಸ ಅಲೆ್ಲೕ
ಉಳಿಸಿಕೊಂಡನು; ಅವನೂ ಅವನ ಸೇವಕನೂ ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 5 ಅವರು ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ಎದು್ದ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ತಂದೆಯು ತನ್ನ
ಅಳಿಯನಿಗೆ, ≪ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟಮಾಡಿ ಬಲಹೊಂದು;
ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಬಹುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು 6 ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಊಟವಾದ
ಮೇಲೆ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ತಂದೆಯು ಪುನಃ ಅವನಿಗೆ, ≪ದಯವಿಟು್ಟ ಈ
ಹೊತಿ್ತನ ರಾತಿ್ರ ಇಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದ ಸಂತೋಷಪಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ
ಆ ಲೇವಿಯನು ಹೊರಡುವುದಕಿ್ಕದ್ದನು; 7 ಆದರೆ ಅವನ ಮಾವನು
ಬಹಳ ಒತಾ್ತಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ರಾತಿ್ರ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಇಳಿದುಕೊಂಡನು. 8 ಅವರು ಐದನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ದರಾಗಲು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ತಂದೆಯು, ≪ದಯವಿಟು್ಟ
ಮಧಾ್ಯಹ್ನದವರೆಗೆ ಇಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದ ಬಲಹೊಂದು≫ ಎಂದು ಅವನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ತಿರುಗಿ ಊಟಕೆ್ಕ ನಿಂತನು. 9 ಅನಂತರ
ಅವನೂ, ಅವನ ಉಪಪತಿ್ನಯೂ, ಸೇವಕನೂ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಅಳಿಯನಿಗೆ, ≪ಹೊತು್ತ
ಹೋಯಿತು; ಸಾಯಂಕಾಲವಾಗುತಿ್ತದೆ, ದಯವಿಟು್ಟ ಈ ಹೊತಿ್ತನ
ರಾತಿ್ರ ಇಲೆ್ಲೕ ಇರು; ನೋಡು, ಈ ರಾತಿ್ರ ಇಲಿ್ಲದು್ದ ನಮೊ್ಮಡನೆ
ಸಂತೋಷಪಡು; ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗಬಹುದು≫ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 10 ಆದರೆ ಆ
ಲೇವಿಯನು ಒಪ್ಪದೆ ತನ್ನ ಎರಡು ಕತೆ್ತಗಳಿಗೆ ತಡಿಹಾಕಿಸಿ,
ಉಪಪತಿ್ನಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. 11 ಅವರು
ಯೆಬೂಸಿಯರ ಊರಾದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ
ಹೊತು್ತಮುಳುಗುವ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೇವಕನು ದಣಿಗೆ,
≪ದಯವಿಟು್ಟ ಬಾ; ನಾವು ಯೆಬೂಸಿಯರ ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ,
ಅಲಿ್ಲ ರಾತಿ್ರಯನು್ನ ಕಳೆಯೋಣ≫ ಅಂದನು. 12 ಆಗ ದಣಿಯು,
≪ನಾವು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಲ್ಲದ ಅನ್ಯರ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇಳಿಯಬಾರದು;
ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ≫ ಅಂದನು. 13 ಅವನು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ
ಆಳಿಗೆ, ≪ನಾವು ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದಿರುವ ಗಿಬೆಯದಲಾ್ಲಗಲಿ,
ರಾಮದಲಾ್ಲಗಲಿ ಇಳಿದುಕೊಳೊ್ಳೕಣ ಬಾ≫ ಅಂದನು. 14 ಹೀಗೆ
ಅವರು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಗಿಬೆಯ ಊರಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬಂದಾಗ ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿದ್ದನು. 15 ಅವರು
ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಆದರೆ
ಯಾರೂ ಅವರನು್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶಕೊಡದ
ಕಾರಣ ಅವರು ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.

16 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರಯಿಮಿನ ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಒಬ್ಬ
ಮುದುಕನು, ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಊರಾದ ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ
ಆ ಮುದುಕನು ಸಾಯಂಕಾಲವಾದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಗಿಸಿ
ಹೊಲದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದನು. 17 ಈ ಮುದುಕನು ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಪ್ರಯಾಣಿಕನನು್ನ ಕಂಡು, ≪ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ

ಬಂದೆ? ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತೕ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು 18 ಆ ಲೇವಿಯನು
ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾವು ಯೆಹೂದದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಿಂದ ಎಫಾ್ರಯಿಮಿನ
ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ದೂರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ನಾನು ಯೆಹೂದದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ್ದನು;
ಈಗ ತಿರುಗಿ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ಇಲಿ್ಲ ಯಾರೂ
ನಮ್ಮನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 19 ನಮ್ಮ ಕತೆ್ತಗಳಿಗೆ
ಹುಲೂ್ಲ ಕಾಳೂ ಇವೆ; ನನಗೂ ನಿನ್ನ ಸೇವಕಿಗೂ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ
ಸಂಗಡ ಬಂದಿರುವ ಈ ಪಾ್ರಯಸ್ಥನಿಗೂ ಸಾಕಾಗುವಷು್ಟ
ರೊಟಿ್ಟಯೂ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವೂ ಇರುತ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಏನೂ
ಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20 ಆಗ ಆ ಮುದುಕನು,
≪ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ; ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಅದನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ; 21 ಈ ರಾತಿ್ರಯನು್ನ ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಕಳೆಯಬೇಡ,
ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಾ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಅವನ ಕತೆ್ತಗಳಿಗೆ ಮೇವುಕೊಟ್ಟನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಕಾಲುಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

22 ಅವರು ಭೋಜನದಿಂದ ತೃಪಿ್ತಪಡುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಆ ಊರಲಿ್ಲದ್ದ
ನೀಚಜನರು ಬಂದು ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು, ಬಾಗಿಲನು್ನ
ಬಡಿದು, ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಾದ ಮುದುಕನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಬಂದಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ;
ಅವನೊಡನೆ ನಾವು ಸಂಗಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. 23 ಆಗ
ಆ ಮುದುಕನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ಸಹೋದರರೇ, ಇಂಥ
ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನಡೆಸಬೇಡಿರಿ; ಅವನು ಆಶ್ರಯಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಬಂದಿದಾ್ದನೆ; ನೀವು ಇಂಥ ಹುಚು್ಚತನವನು್ನ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. 24

ಇನೂ್ನ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ನನ್ನ ಮಗಳನೂ್ನ, ಅವನ
ಉಪಪತಿ್ನಯನೂ್ನ ಹೊರಗೆ ತರುತೆ್ತೕನೆ; ಅವರನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿರಿ;
ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ
ಮಾತ್ರ ಅಂಥ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನು್ನ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ≫ ಅಂದನು. 25 ಆದರೆ
ಅವರು ಆ ಮುದುಕನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ಆ
ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯನು್ನ ಹೊರಗೆ ಅವರ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಅವರು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೆಡಿಸಿ, ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ
ಬಹುಕೂ್ರರತನದಿಂದ ವತಿರ್ಸಿ, ಬೆಳಗಾಗುವಾಗ ಆಕೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. 26 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಸೂಯೋರ್ದಯಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ
ಬಂದು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನು ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ
ಬಂದು ಬಿದ್ದವಳು ಬೆಳಗಾದರೂ ಏಳಲೇ ಇಲ್ಲ. 27 ಆಕೆಯ ಪತಿಯು
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಹೊರಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಬಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆಯಲು,
ತನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯು ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ಬಿದಿ್ದರುವುದನೂ್ನ, ಆಕೆಯ
ಕೈಗಳು ಹೊಸ್ತಲಿನ ಮೇಲಿರುವುದನೂ್ನ ಕಂಡನು. 28 ಅವನು,
≪ಏಳು, ಹೋಗೋಣ≫ ಎಂದು ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆಯಲು
ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನು ಆಕೆಯ ಶವವನು್ನ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ
ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು.

29 ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯ ಶವವನು್ನ ಎಲುಬುಗಳ
ಸಹಿತವಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು ತುಂಡುಮಾಡಿ, ಅವುಗಳನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಎಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 30 ಅವುಗಳನು್ನ
ಕಂಡವರೆಲ್ಲರೂ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದ
ದಿನದಿಂದ ಈ ದಿನದವರೆಗೆ ಇಂಥ ಕೃತ್ಯವು ನಡೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು
ಅದನು್ನ ನೋಡಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಂದು
ವಿಚಾರಿಸತಕ್ಕದು್ದ≫ ಅಂದುಕೊಂಡರು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಬೆನಾ್ಯಮಿನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು
ಸಿದ್ಧರಾಗಿದು್ದ

ದಾನ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗಿರುವ
ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಗಿಲಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಹೊರಟು

ಮಿಚೆ್ಪಗೆ ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರಿದರು. 2 ಆ
ದೇವಜನರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಲ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳೂ,
ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧರಾದ ನಾಲು್ಕ ಲಕ್ಷ ಕಾಲಾಳುಗಳೂ ಇದ್ದರು. 3

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಿಚೆ್ಪಗೆ ಬಂದಿದಾ್ದರೆಂಬ
ವತರ್ಮಾನವು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರು, ≪ಈ
ದುಷ್ಟತನವು ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು 4

ಹತಳಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಗಂಡನಾದ ಆ ಲೇವಿಯನು, ≪ನಾನು ನನ್ನ
ಉಪಪತಿ್ನಯ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಊರಾದ ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲ
ಒಂದು ರಾತಿ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡೆನು. 5 ಆ ಊರಿನ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಅದೇ ರಾತಿ್ರ ನಾನು ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನೆಯನು್ನ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡರು, ಮತು್ತ ನನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿದರು,
ಆಕೆಯು ಸತು್ತಹೋದಳು. 6 ಅವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದ
ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಮತು್ತ ಕೂ್ರರ ಕೆಲಸವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತಾ್ತಗಲೆಂದು
ನಾನು ಆಕೆಯ ಶವವನು್ನ ತುಂಡುಮಾಡಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎಲಾ್ಲ
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ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. 7 ಇಲಿ್ಲ ಕೂಡಿರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮತು್ತ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳನು್ನ
ಹೇಳಿರಿ≫ ಅಂದನು.

8 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಜನರು ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ, ≪ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಯಾವನೂ ತನ್ನ ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಾರದು; ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗದಿರಲಿ. 9 ನಾವು ಚೀಟು ಹಾಕೋಣ; ಅದು ಬಿದ್ದ
ಪ್ರಕಾರವೇ ಗಿಬೆಯದವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ.
10 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ನೂರಕೆ್ಕ ಹತು್ತ, ಸಾವಿರಕೆ್ಕ ನೂರು,
ಹತು್ತ ಸಾವಿರಕೆ್ಕ ಸಾವಿರ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ಅವರನು್ನ ಆಹಾರ ತರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕಳುಹಿಸೋಣ. ಅವರು ಬಂದ
ಮೇಲೆ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಾದ ಗಿಬೆಯದವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ
ನಡೆಸಿದ ದುಷ್ಟ ಕಾಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ ಅವರಿಗೆ ದಂಡನೆಮಾಡೋಣ≫
ಅಂದುಕೊಂಡರು. 11 ಹೀಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಆ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡರು.

12 ಅವರು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸಮಸ್ತ ಕುಲದವರ ಬಳಿಗೆ
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ
ಎಂಥದು? 13 ಈಗ ಗಿಬೆಯ ಊರಲಿ್ಲರುವ ಆ ನೀಚರನು್ನ ನಮಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿರಿ; ನಾವು ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮಧ್ಯದಿಂದ
ಇಂಥ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುತೆ್ತೕವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 14

ಆದರೆ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ
ತಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಊರುಗಳಿಂದ ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸನ್ನದ್ಧರಾದರು. 15 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆಯಾ
ಊರುಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಸೇರಿಬಂದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ
ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇಪ್ಪತಾ್ತರು ಸಾವಿರವಾಗಿತು್ತ. ಇವರಲ್ಲದೆ
ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲಯೇ ಏಳು ನೂರು ಮಂದಿ ಯುದ್ಧವೀರರಿದ್ದರು. 16 ಈ
ಎಲಾ್ಲ ಜನರಲಿ್ಲ ಏಳುನೂರು ಜನರು ಎಡಚರಾದ
ಯುದ್ಧವೀರರಿದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂದಲೆಳೆಯಷು್ಟ
ಗುರಿತಪ್ಪದ ಹಾಗೆ ಕವಣೆಯನು್ನ ಹೊಡೆಯುವುದರಲಿ್ಲ
ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದರು. 17 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಲ್ಲದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕ
ಲಕ್ಷ ಯೋಧರಿದ್ದರು; ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವೀರರಾಗಿದ್ದರು.

ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ
18 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ≪ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ

ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮೊದಲು ಯಾರು ಹೋಗಬೇಕು?≫
ಎಂದು ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಲು ಆತನು, ≪ಮೊದಲು
ಯೆಹೂದಕುಲದವರು ಹೋಗಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 19

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಬೆಳಗೆ್ಗ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಗಿಬೆಯದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡು, 20 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ, ಗಿಬೆಯದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ವೂ್ಯಹಕಟಿ್ಟ ನಿಂತರು. 21 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರು
ಗಿಬೆಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು
ಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ ನೆಲಕು್ಕರುಳಿಸಿದರು.

22 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ತಿರುಗಿ ಧೈಯರ್ ತಂದುಕೊಂಡು
ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪೂ್ಯಹಕಟಿ್ಟದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ತಿರುಗಿ ವೂ್ಯಹಕಟಿ್ಟ
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ನಿಂತರು.

23 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಅಳುತಾ್ತ,
≪ನಾವು ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಾದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡಬೇಕೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಆತನು, ≪ಹೋಗಿ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿರಿ≫ ಅಂದನು. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಎರಡನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. 25 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ
ಗಿಬೆಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು
ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಯುದ್ಧವೀರರನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಉರುಳಿಸಿದರು.

26 ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂ, ಎಲಾ್ಲ ಜನರೂ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಅಳುತಾ್ತ ಬಿದು್ದ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವರೆಗೆ
ಉಪವಾಸಮಾಡಿದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಆತನಿಗೆ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ, ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 27 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮಂಜೂಷವು ಆ ಊರೊಳಗಿತು್ತ; 28 ಆರೋನನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ,
ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಮಗನೂ ಆದ ಫೀನೆಹಾಸನು
ಯಾಜಕಸೇವೆಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು,
≪ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಾದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೋಗಬೇಕೋ, ಬೇಡವೋ?≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಕೇಳಿದರು. ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಹೋಗಿರಿ, ನಾಳೆ ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು≫ ಅಂದನು.

29 ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಗಿಬೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೆಲವರನು್ನ
ಹೊಂಚು ಹಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಇರಿಸಿ, 30 ಉಳಿದವರು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ
ಸಂಗಡ ಕಾದಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಮುಂಚಿನಂತೆ ಮೂರನೆಯ

ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಗಿಬೆಯದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ವೂ್ಯಹಕಟಿ್ಟದರು. 31

ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅವರು ಮೊದಲಿನಂತೆ
ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಬೇತೇಲಿಗೂ, ಬೈಲಿನಲಿ್ಲರುವ
ಗಿಬೆಯಕೂ್ಕ ಹೋಗುವ ರಾಜಮಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಸುಮಾರು ಮೂವತು್ತ
ಮಂದಿಯನು್ನ ಹತಮಾಡಿದರು. 32 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರು, ≪ಅವರು
ಮುಂಚಿನಂತೆ ಈಗಲೂ ಸೋತುಹೋಗುತಾ್ತರೆ≫ ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಂಡರು. ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಾದರೋ, ≪ಅವರು ತಮ್ಮ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ದೂರವಾಗುವಂತೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ
ಓಡಿಹೋಗೋಣ≫ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು, 33 ತಾವು
ಮೊದಲು ನಿಂತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡತೊಡಗಿದರು. ಬಾಳ್ತಾಮರಿಗೆ
ಮುಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೆ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತು ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧವನು್ನ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಹೊಂಚಿ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದವರು ತಾವು
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಿಬೆಯದ ಮೈದಾನದಿಂದ ಎದು್ದ 34 ಪಟ್ಟಣದ
ಮುಂದೆ ಬಂದರು; ಅವರು ಸುಮಾರು ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ
ಯುದ್ಧವೀರರು. ಯುದ್ಧವು ಬಹುಘೋರವಾಯಿತು. ತಮಗೆ
ಅಪಾಯವು ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ಇನೂ್ನ
ಗೊತಾ್ತಗಿರಲಿಲ್ಲ. 35 ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಜಯವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರದ ನೂರು
ಮಂದಿ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಯೋಧರನು್ನ ಹತಮಾಡಿದರು. 36 ತಾವು
ಸೋತುಹೋದೆವೆಂಬುದು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ಆಗ ತಿಳಿಯಿತು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ವಿಜಯ

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ತಾವು ಗಿಬೆಯದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು
ಹಾಕುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಇಟ್ಟ ಜನರಲಿ್ಲ ಭರವಸವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ತಮ್ಮ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಮುಂದೆ ಓಡಿಹೋದರು. 37

ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಎದು್ದ ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ
ಹೋಗಿ, ಅದರೊಳಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರು. 38

ಅಡಗಿದ್ದವರು ಊರಿಗೆ ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸಿ ಹೊಗೆ ಏರಿಹೋಗುವಂತೆ
ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವರು ಪುನಃ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಹೊಂಚು ಹಾಕುವವರೂ ಹಾಗು ಉಳಿದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮೊ್ಮಳಗೆ ಮೊದಲೇ
ಗೊತು್ತಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 39 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಾದರೋ,
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಮುಂಚಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ಸೋತುಹೋದರು≫ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವರನು್ನ ಹತಮಾಡಲು
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿ, ಸುಮಾರು ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. 40 ಆದರೆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊಗೆ ಎದು್ದ
ಸ್ತಂಭದೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ತಿರುಗಿ
ನಿಂತರು. 41 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವು
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವುದನು್ನ ಕಂಡು ತಮಗೆ ಅಪಾಯ
ಉಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಕಳವಳಗೊಂಡರು. 42 ಅವರು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಬೆನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಅರಣ್ಯಮಾಗರ್ವಾಗಿ
ಓಡಿಹೋದರು. ಆದರೆ ಯುದ್ಧವೀರರು ಅವರನು್ನ
ಹಿಂದಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದಲೂ, ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿ್ತಸಿದವರು ಹೊರಗೆ
ಬಂದುಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದಲೂ, ಅವರು ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕಹಾಕಿಕೊಂಡರು. 43 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅವರನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು,
ಎಲಿ್ಲಯೂ ಓಡಿಹೋಗದಂತೆ, ಗಿಬೆಯ ಊರಿನ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಮೆನೂಹದಲಿ್ಲ ತುಳಿದುಹಾಕಿಬಿಟ್ಟರು. 44 ಈ
ಪ್ರಕಾರ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಲಿ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ
ಯುದ್ಧವೀರರು ಹತರಾದರು. 45 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ರಿಮೊ್ಮೕನ್ ಗಿರಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗುವಾಗ ಹಕ್ಕಲು
ತೆನೆಗಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ ರಾಜಮಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರು. ಅಲಿ್ಲಂದ ಗಿದೋಮಿನವರೆಗೆ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ತಿರುಗಿ
ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಹತಮಾಡಿದರು. 46 ಹೀಗೆ ಆ ದಿನ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧರಾದ ಸೈನಿಕರು
ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.

47 ಆದರೆ ಆರು ನೂರು ಮಂದಿ ಅರಣ್ಯಮಾಗರ್ವಾಗಿ
ಓಡಿಹೋಗಿ, ರಿಮೊ್ಮೕನ್ ಗಿರಿಯನು್ನ ಸೇರಿ ಅಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕ ತಿಂಗಳಿದ್ದರು.
48 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಪುನಃ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ದೇಶದ
ಉಳಿದ ಗಾ್ರಮನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವುಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳನೂ್ನ,
ದನಕುರಿಗಳನೂ್ನ, ಸಿಕಿ್ಕದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಎಲಾ್ಲ ಊರುಗಳನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು.

ಉಳಿದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದು್ದ

ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ತಾವು
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಣೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದರು. 2 ಅವರು

ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕರು 20:7 175 ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕರು 21:2



ಬೇತೇಲಿಗೆ ಬಂದು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು,
ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಅಳುತಾ್ತ , 3 ≪ಯೆಹೋವನೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ದೇವರೇ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಆಯಿತು? ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಒಂದು
ಕುಲವು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯಿತಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. 4

ಮರುದಿನ ಅವರು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ, ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 5 ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಸಭೆ ಸೇರಿದಾಗ,
ಬಾರದೆ ಇದ್ದಂಥ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಯಾರಾರೆಂದು
ವಿಚಾರಮಾಡಿದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಿಚೆ್ಬಯಲಿ್ಲ, ≪ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಾರದವರನು್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕುವೆವು≫ ಎಂದು
ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದ್ದರು. 6 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ತಮ್ಮ
ಬಂಧುಗಳಾದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಅವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಕಂಡು ದುಃಖದಿಂದ,
≪ಅಯೊ್ಯೕ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರಾದ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕುಲವು
ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತಲಾ್ಲ; 7 ಜೀವದಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ
ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವುದು ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಆಣೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಗೋಳಾಡಿದರು.

8 ಮಿಚೆ್ಬಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಸಭೆ ಸೇರಿದಾಗ, ಅದಕೆ್ಕ
ಬಾರದಿದ್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಯಾರಾದರೂ ಇದಾ್ದರೋ ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಯಾಬೇಷ್ಗಿಲಾ್ಯದಿನಿಂದ ಒಬ್ಬನೂ ಬರಲಿಲ್ಲವೆಂದು
ಗೊತಾ್ತಯಿತು. 9 ಜನರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದಾಗ ಯಾಬೇಷ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿನಿಂದ
ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲವೆಂಬದು ದೃಢವಾಯಿತು. 10 ಆಗ ಅವರು
ತಮ್ಮಲಿ್ಲಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಯಾಬೇಷ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಎಲಾ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳನೂ್ನ, ಸಿ್ತ್ರೕಯರನೂ್ನ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಬಿಡದೆ
ಸಂಹರಿಸಬೇಕು; 11 ಹೇಗೂ ಪುರುಷರನು್ನ, ಮದುವೆಯಾದ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರನೂ್ನ ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 12 ಯಾಬೇಷ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ಮದುವೆಯಾಗದಿದ್ದ ನಾನೂರು ಮಂದಿ ಯುವತಿಯರಿದ್ದರು.
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋದವರು ಇವರನು್ನ ಉಳಿಸಿ,
ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದರು. 13 ಅನಂತರ ಸವರ್ಸಭೆಯವರು ರಿಮೊ್ಮೕನ್ ಗಿರಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಾನವಾಕ್ಯವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಅವರು ತಿರುಗಿ ಬಂದರು. 14

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ತಾವು ಯಾಬೇಷ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿನಿಂದ ಉಳಿಸಿ ತಂದ
ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು; ಆದರೂ
ಅನೇಕರಿಗೆ ಕನೆ್ಯಯರು ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.

15 ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೆನಾ್ಯಮೀನರನು್ನ
ಬೇಪರ್ಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ದುಃಖಪಟ್ಟರು. 16 ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರು, ≪ಉಳಿದಿರುವ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡುವುದು
ಹೇಗೆ? ಅವರ ಸಿ್ತ್ರೕಯರೆಲಾ್ಲ ಸಂಹಾರವಾದರಲಾ್ಲ. 17

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಒಂದು ಪೂಣರ್ ಕುಲವು ಅಳಿದುಹೋಗಬಾರದು;
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿರುವ ಬೆನಾ್ಯಮೀನರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರು
ಹುಟು್ಟಬೇಕಲಾ್ಲ. 18 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಕೊಡುವ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗಲಿ ಎಂದು
ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 19

ಆಗ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರತೀ ವಷರ್ ಯೆಹೋವನ ಉತ್ಸವ
ನಡೆಯುತ್ತದೆಂಬುದು ಅವರ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿತು. (ಶೀಲೋ
ಎಂಬುದು ಬೇತೇಲಿನ ಉತ್ತರಕೂ್ಕ ಬೇತೇಲಿನಿಂದ ಶೆಕೆಮಿಗೆ
ಹೋಗುವ ರಾಜಮಾಗರ್ದ ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ, ಲೆಬೋನದ ದಕ್ಷಿಣಕೂ್ಕ
ಇರುತ್ತದೆ.) 20 ಆಗ ಅವರು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ,
≪ಇಗೋ, ನೀವು ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; 21

ಶೀಲೋವಿನ ಕನೆ್ಯಯರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಾಟ್ಯವಾಡುವಾಗ, ನೀವು
ತೋಟಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನತನಗೆ
ಶೀಲೋವಿನ ಕನೆ್ಯಯರಿಂದ ಒಬ್ಬಳನು್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸೀಮೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ. 22 ಅವರ
ತಂದೆಗಳೂ, ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ ನಮ್ಮ ಹತಿ್ತರ ದೂರು ತಂದರೆ ನಾವು
ಅವರಿಗೆ, ≪ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃಪೆತೋರಿಸಿರಿ;
ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣನು್ನ ದೊರಕಿಸುವುದು
ನಮಿ್ಮಂದಾಗಲಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ; ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೀವೇ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿರಪರಾಧಿಗಳು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವೆವು≫ ಅಂದರು. 23 ಅದರಂತೆಯೇ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ನೃತ್ಯಮಾಡುತ್ತ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕನೆ್ಯಯರಲಿ್ಲ
ತಮ್ಮ ಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಸರಿಯಾಗುವಷು್ಟ ಮಂದಿಯನು್ನ ಹೆಂಡತಿಯರನಾ್ನಗಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಾ್ವದೀನವಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ವಾಸಮಾಡಿದರು.

24 ಅನಂತರ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಲಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದರು. 25 ಆ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಳಗೆ ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ; ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ
ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದನು.
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ರೂತಳು

ರೂತಳು ಅತೆ್ತಯೊಡನೆ ಯೆಹೂದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದದು್ದ

ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕರು ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಒಮೆ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಬರ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತದ
ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವನೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರ

ಸಹಿತವಾಗಿ ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಹೊರಟುಹೋದನು. 2 ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಸರು ಎಲೀಮೆಲೆಕ,
ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ನೊವೊಮಿ. ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು
ಮಹೊ್ಲೕನ್ ಮತು್ತ ಕಿಲೊ್ಯೕನ್. ಯೆಹೂದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ
ಎಫಾ್ರತದಲಿ್ಲರುವ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವರಾದ ಇವರು ಮೋವಾಬ್
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಂದು ವಾಸವಾಗಿದಾ್ದಗ 3 ನೊವೊಮಿಯ ಗಂಡನಾದ
ಎಲೀಮೆಲೆಕನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಆಕೆಯು ಇಬ್ಬರು
ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದಳು. 4 ಈ ಮಕ್ಕಳು ಒಫಾರ್, ರೂತ್
ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮೋವಾಬ್ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಸುಮಾರು ಹತು್ತ ವರುಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. 5

ಅವರು ಅಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ನೊವೊಮಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮಹೊ್ಲೕನ್ ಮತು್ತ
ಕಿಲೊ್ಯೕನ್ ಇಬ್ಬರೂ ತೀರಿಹೋದರು. ಹೀಗೆ ನೊವೊಮಿ ಗಂಡನನೂ್ನ,
ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸೊಸೆಯರೊಂದಿಗೆ ಅಲೆ್ಲೕ
ಉಳಿದಳು.

6 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿ ಅವರಿಗೆ
ಆಹಾರವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ಕೇಳಿದ
ನೊವೊಮಿಯು ತನ್ನ ಸೊಸೆಯರೊಡನೆ ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದಿಂದ
ಯೆಹೂದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದಳು. 7 ಆಕೆಯು
ಇಬ್ಬರು ಸೊಸೆಯರೊಡನೆ ತಾನಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಯೆಹೂದ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ 8 ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು
ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತವರುಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೀವು ನನ್ನನೂ್ನ,
ಮರಣಹೊಂದಿದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆತೋರಿಸಲಿ. 9 ನೀವಿಬ್ಬರೂ
ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸುಖವಾಗಿರುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ
ಮುದಿ್ದಟ್ಟಳು. 10 ಆಗ ಅವರು ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ
ಅತು್ತ ನಾವೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲೆ್ಲೕ ನಿನ್ನ ಸ್ವಜನರ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕವೆ
ಅನ್ನಲು, 11 ಆಕೆಯು, ≪ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ನನೊ್ನಡನೆ
ಬರುವುದೇಕೆ? ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಗಂಡಂದಿರನು್ನ
ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ. 12 ನಾನು
ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಪುನಃ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಪಾ್ರಯವೂ ನನಗೆ
ದಾಟಿಹೋಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋಗಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಈ ಹೊತೆ್ತೕ ನಾನು ಪುನಃ
ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತರೂ, 13 ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾಗುವ
ತನಕ ನೀವು ಕಾದಿರುವಿರೋ? ಅಲಿ್ಲಯ ವರೆಗೂ ಗಂಡಂದಿರಿಲ್ಲದೆ
ಇರುವಿರೋ? ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ; ಯೆಹೋವನ
ಹಸ್ತವು ನನಿ್ನಂದ ದೂರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗಿಂತ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ದುಃಖಪಡುತೆ್ತೕನೆ, ಅಂದಳು. 14 ಆಗ ಅವರು ಬಹಳವಾಗಿ
ದುಃಖಿಸಿ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಅತ್ತರು. ಒಫರ್ಳು ಅತೆ್ತಯನು್ನ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ
ಹೊರಟು ತನ್ನ ತವರಿಗೆ ಹೋದಳು; ರೂತಳಾದರೋ ಅತೆ್ತಯನು್ನ
ತೊರೆದುಹೋಗದೆ ಅವಳೊಂದಿಗೇ ಇದ್ದಳು. 15 ನೊವೊಮಿಯು
ರೂತಳಿಗೆ, ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಓರಗಿತಿ್ತಯು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಜನರ ಬಳಿಗೂ,
ತನ್ನ ಕುಲದೇವರುಗಳ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗಿದಾ್ದಳೆ. ನೀನೂ ಆಕೆಯಂತೆ
ನಿನ್ನ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂದಾಗ, 16 ಆಕೆಯು, ≪ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನು್ನ ಒತಾ್ತಯಪಡಿಸಬೇಡ.
ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೂ ನಾನೂ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವೆನು; ನೀನು
ವಾಸಿಸುವಲೆ್ಲೕ ನಾನೂ ವಾಸಿಸುವೆನು; ನಿನ್ನ ಜನರೇ ನನ್ನ ಜನರು;
ನಿನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ದೇವರು. 17 ನೀನು ಸಾಯುವಲೆ್ಲೕ ನಾನೂ
ಸಾಯುವೆನು; ಅಲೆ್ಲೕ ನನಗೆ ಸಮಾಧಿಯಾಗಬೇಕು.
ಮರಣದಿಂದಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಗಲಿದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಲಿ≫ ಎಂದಳು. 18 ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ನಿಧರ್ರಿಸಿದಾ್ದಳೆಂದು ನೊವೊಮಿಯು ತಿಳಿದು

ಸುಮ್ಮನಾದಳು. 19 ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದಾಗ
ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಲಿ್ಲ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿತು. ಸಿ್ತ್ರೕಯರು, ≪ಈಕೆಯು
ನೊವೊಮಿಯಲ್ಲವೇ?≫ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು 20 ಆಕೆಯು
ಅವರಿಗೆ, ≪ನನ್ನನು್ನ ನೊವೊಮಿಯೆಂದು ಕರೆಯಬೇಡಿರಿ; ನನ್ನನು್ನ
≪ಮಾರಾ≫ (ಕಹಿ) ಎಂದು ಕರೆಯಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ
ದೇವರು ಬಹಳ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನು್ನ ಮಾಪರ್ದಿಸಿದಾ್ದನೆ. 21

ಸಿರಿವಂತಳಾಗಿ ಹೋದೆನು; ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಗತಿಹೀನಳನಾ್ನಗಿ
ಹಿಂತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿದಾ್ದನೆ, ಸವರ್ಶಕ್ತನು ನನ್ನನು್ನ ಭಾದಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನೊವೊಮಿಯೆಂದು ಕರೆಯುವುದು
ಸರಿಯೇ≫ ಅಂದಳು.

22 ಹೀಗೆ, ನೊವೊಮಿಯು ಮೋವಾಬ್ಯಳಾದ ತನ್ನ ಸೊಸೆ
ರೂತಳೊಡನೆ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಬಂದಳು. ಆಗ ಜವೆಗೋದಿಯ
ಸುಗಿ್ಗಯು ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿತು್ತ.

ರೂತಳು ಬೋವಜನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಹಕ್ಕಲಾಯ್ದದು್ದ

ನೊವೊಮಿಯ ಗಂಡನಾದ ಎಲೀಮೆಲೆಕನ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ
ಬೋವಜನೆಂಬ ಬಹು ಧನವಂತನಾದ ಒಬ್ಬ
ಸಂಬಂಧಿಕನಿದ್ದನು. 2 ಮೋವಾಬ್ಯಳಾದ ರೂತಳು

ನೊವೊಮಿಗೆ, ≪ನಾನು ಹೋಗಿ, ಹಕ್ಕಲ ತೆನೆಗಳನು್ನ
ಆಯು್ದಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವವರ ಹೊಲದಿಂದ
ತೆನೆಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತೆ್ತೕನೆ≫ ಅಂದಳು. ಅದಕೆ್ಕ
ನವೋಮಿ ≪ಹೋಗಿ ಬಾ ಮಗಳೆ≫ ಅಂದಳು. 3 ಆಕೆಯು
ದೈವಯೋಗದಿಂದ ಎಲೀಮೆಲೆಕನ ಗೋತ್ರದವನಾದ ಬೋವಜನ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ತೆನೆ ಕೊಯು್ಯವವರ ಹಿಂದಿನಿಂದ
ಹಕ್ಕಲಾಯುತಾ್ತ ಇದ್ದಳು. 4 ಆಗ ಬೋವಜನು ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಿಂದ
ಹೊಲಕೆ್ಕ ಬಂದು ಕೊಯು್ಯವವರಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಇರಲಿ≫ ಅಂದನು. ಅವರು, ≪ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ≫ ಎಂದು ಹರಸಿದರು.

5 ತೆನೆ ಕೊಯು್ಯವವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ರೂತಳನು್ನ ನೋಡಿ
ಬೋವಜನು ತೆನೆ ಕೊಯು್ಯವವರನು್ನ ನಿವರ್ಹಿಸಲು ನೇಮಿಸಿದ್ದ ತನ್ನ
ಸೇವಕನನು್ನ, ≪ಈ ಹೆಂಗಸು ಯಾರು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ 6

ಅವನು ≪ಈಕೆಯು ಮೋವಾಬ್ ಸೀಮೆಯಿಂದ ನೊವೊಮಿಯ
ಸಂಗಡ ಬಂದ ಮೋವಾಬ್ ಸಿ್ತ್ರೕ.≫ ಎಂದನು. 7 ಇವಳು ತೆನೆ
≪ಕೊಯು್ಯವವರೊಂದಿಗೆ ಸಿವುಡುಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಹಕ್ಕಲಾಯು್ದಕೊಳು್ಳವ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದಳು,
ಹಾಗೂ ಈಕೆಯು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲಿಲ್ಲ;
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಬಂದವಳು ಇನೂ್ನ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇದಾ್ದಳೆ≫ ಅಂದನು. 8 ಆಗ
ಬೋವಜನು ರೂತಳಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ಕೇಳು; ನನ್ನ ಹೊಲವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆಯವರ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಡ; ನನ್ನ ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳ
ಜೊತೆಯಲೆ್ಲೕ ಇರು. 9 ನನ್ನ ಆಳುಗಳು ತೆನೆ ಕೊಯು್ಯವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಯಾವ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಾ್ತರೋ ಆ ಹೊಲಕೆ್ಕ ನೀನೂ ಹೋಗು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟಬಾರದೆಂದು ನನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ನಿನಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾದರೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ
ಸೇವಕರೇ ತುಂಬಿಸಿದ ನೀರಿನ ಪಾತೆ್ರಗಳಿಂದ ನೀರು
ಕುಡಿಯಬಹುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ರೂತಳು ಅವನಿಗೆ
ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿ ≪ಪರದೇಶಿಯಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಷು್ಟ
ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ ದಯೆ ತೋರಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದಳು. 11 ಅದಕೆ್ಕ ಬೋವಜನು, ≪ನಿನ್ನ ಗಂಡನು ಮರಣ
ಹೊಂದಿದ ದಿನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಅತೆ್ತಗಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ, ನನಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನೂ್ನ, ಸ್ವದೇಶವನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ,
ನಿನಗೆ ಅರಿಯದ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವಿಯೆಂಬುದು ನನಗೆ
ಚೆನಾ್ನಗಿ ಗೊತಿ್ತದೆ. 12 ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯಕಾಯರ್ದ
ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡಲಿ;
ನೀನು ಯಾವ ದೇವರ ಕೃಪಾಶಿವಾರ್ದದ ಆಶ್ರಯ ಹೊಂದಲು
ಬಂದಿರುವೆಯೋ ಆ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
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ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಶ್ರಯವನು್ನ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 13 ಆಗ ಆಕೆಯು,
≪ಸಾ್ವಮೀ, ತಾವು ದಾಸಿಯಾದ ನನ್ನನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿದಿ್ದೕರಿ; ನಾನು
ತಮ್ಮ ದಾಸಿಯೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಯೋಗ್ಯಳಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನನ್ನನು್ನ
ಕನಿಕರಿಸಿ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಿದಿರಿ≫ ಅಂದಳು. 14

ಊಟದ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಬೋವಜನು ≪ಇಲಿ್ಲ ಬಾ; ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುರಿದು ಹುಳಿರಸದಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ತಿನು್ನ≫ ಎಂದು
ಕರೆಯಲು ಆಕೆಯು ಹೋಗಿ ತೆನೆ ಕೊಯು್ಯವವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಆಕೆಗೆ ಸುಟ್ಟ ತೆನೆಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಆಕೆಯು ತಿಂದು ತೃಪ್ತಳಾಗಿ ಇನೂ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಳು. 15

ತರುವಾಯ ತಿರುಗಿ ಹಕ್ಕಲಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಏಳಲು ಬೋವಜನು ತನ್ನ
ಸೇವಕರಿಗೆ, ≪ಈಕೆಯು ಸಿವುಡುಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಹಕ್ಕಲಾಯು್ದಕೊಳ್ಳಲಿ, ಅಡಿ್ಡ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ; 16 ಸಿವುಡುಗಳಿಂದ
ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಹಾಕಿರಿ; ಈಕೆಯು ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ,
ಗದರಿಸಬೇಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 17 ರೂತಳು
ಸಾಯಂಕಾಲದ ವರೆಗೂ ಹಕ್ಕಲಾಯು್ದ ಕೂಡಿಸಿದ್ದನು್ನ ಬಡಿದಾಗ
ಸುಮಾರು ಮೂವತು್ತ ಸೇರು ಜವೆಗೋದಿ ಸಿಕಿ್ಕತು. 18 ಆಕೆಯು
ಅದನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಬಂದು, ಆಕೆ ಹಕ್ಕಲಾಯ್ದದು
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದನು್ನ ತನ್ನ ಅತೆ್ತಗೆ ತೋರಿಸಿದಳು. ತಾನು ಉಳಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದ
ಸುಟ್ಟ ತೆನೆಯನು್ನ ರೂತಳು ತನ್ನ ಅತೆ್ತಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು. 19 ಅತೆ್ತಯು
≪ನೀನು ಈ ಹೊತು್ತ ಯಾರ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಹಕ್ಕಲಾಯಿ್ದ? ಎಲಿ್ಲ
ಕೆಲಸಮಾಡಿದಿ? ನಿನ್ನನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿದವನಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ≫ ಎನ್ನಲು
ರೂತಳು ನಾನು ಹಕ್ಕಲಾಯ್ದ ಹೊಲದ ಯಜಮಾನನ ಹೆಸರು,
ಬೋವಜನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು. 20 ಆಗ ನೊವೊಮಿಯು
≪ಸತ್ತವರಿಗೂ, ಬದುಕುವವರಿಗೂ ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವ ಯೆಹೋವನು ಆತನನು್ನ ಆಶೀವಾರ್ದಿಸಲಿ≫ ಎಂದು
ಹರಸಿ, ≪ಆ ಮನುಷ್ಯನು ನಮಗೆ ಹತಿ್ತರದ ನೆಂಟ,
ಪೋಷಿಸಬೇಕಾದವನು≫ ಎಂದು ರೂತಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು. 21 ಆಗ
ಮೋವಾಬ್ಯಳಾದ ರೂತಳು ≪ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ನನಗೆ,
≪ಸುಗಿ್ಗ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ನನ್ನ ಆಳುಗಳ ಜೊತೆಯಲೆ್ಲೕ ಇರು
ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ≫ ≫ ಎಂದಳು. 22 ನೊವೊಮಿಯು ತನ್ನ
ಸೊಸೆಯಾದ ರೂತಳಿಗೆ ≪ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ನೀನು ಅವನ
ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳ ಸಂಗಡಲೇ ಹೊರಟುಹೋಗುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು;
ಬೇರೆ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದೀತು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
23 ಅದರಂತೆಯೇ ರೂತಳು ಅತೆ್ತಯ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು
ಜವೆಗೋದಿಯ ಮತು್ತ ಗೋದಿಯ ಸುಗಿ್ಗ ಮುಗಿಯುವ ವರೆಗೆ
ಬೋವಜನ ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳ ಸಂಗಡಲೇ ಹೋಗಿ ಹಕ್ಕಲಾಯುತಿ್ತದ್ದಳು.

ಬೋವಜನು ರೂತಳಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದು್ದ

ನೊವೊಮಿಯು ಸೊಸೆಗೆ, ≪ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ನಿನಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ, ನೀನು ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ
ಸುಖದಿಂದಿರುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಕಲ್ಲವೇ?

2 ಈಗ ನೀನು ಯಾರ ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲರುತಿ್ತೕಯೋ ಆ
ಬೋವಜನು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕನಲ್ಲವೇ? ಅವನು ಈ ರಾತಿ್ರ ಕಣದಲಿ್ಲ
ಜವೆಗೋದಿಯನು್ನ ತೂರುವನು. 3 ನೀನು ಸಾ್ನನಮಾಡಿ,
ಸುಗಂಧತೈಲವನು್ನ ಹಚಿ್ಚಕೊಂಡು, ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗು; ಅವನು ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವರೆಗೂ
ಮರೆಯಾಗಿದು್ದ. 4 ಅವನು ಮಲಗಿದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಅವನ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲಣ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಟು್ಟ
ಅಲೆ್ಲೕ ಮಲಗಿಕೋ; ಆ ಮೇಲೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಅವನು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸುವನು≫ ಅಂದಳು. 5 ಅದಕೆ್ಕ ರೂತಳು ≪ನೀನು ಹೇಳಿದ
ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

6 ಅತೆ್ತಯ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆಯೇ ಕಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, 7 ಬೋವಜನು
ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ರಾಶಿಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ಅವನ ಕಾಲುಗಳ
ಮೇಲಣ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ, ಕಾಲ್ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದಳು.
8 ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಬೋವಾಜನು ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರುವ ಹೆಂಗಸನು್ನ ಕಂಡು, 9 ಹೆದರಿ ಆಕೆಯನು್ನ
≪ನೀನು ಯಾರು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆಕೆಯು ≪ನಾನು ನಿನ್ನ
ದಾಸಿಯಾದ ರೂತಳು, ನೀನು ಸಮೀಪಬಂಧುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯ ಅಂಚನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕು≫ ಅಂದಳು. 10

ಆಗ ಅವನು ≪ಮಗಳೇ, ಯೆಹೋವನಿಂದ ನಿನಗೆ
ಆಶೀವಾರ್ದವಾಗಲಿ; ನೀನು ಬಡವರೂ ಅಥವಾ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೂ
ಆದ ಯೌವನಸ್ಥರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಪತಿಭಕಿ್ತಯು
ಮೊದಲಗಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತು. 11 ನನ್ನ ಮಗಳೇ,
ಈಗ ಭಯಪಡಬೇಡ. ನೀನು ಗುಣವಂತೆಯೆಂಬುದು
ಊರಿನವರಿಗೆಲಾ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಮಾಡುವೆನು. 12 ನಾನು ಸಮೀಪಬಂಧುವೆಂಬುದು ನಿಜ; ಆದರೂ

ನನಗಿಂತ ಸಮೀಪ ಬಂಧು ಒಬ್ಬನಿದಾ್ದನೆ. 13 ಈ ರಾತಿ್ರ ಇಲೆ್ಲೕ ಇರು;
ನಾಳೆ ಅವನು ಮೈದುನಧಮರ್ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ ಸರಿ;
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ನಾನೇ ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.
ಬೆಳಗಾಗುವ ತನಕ ಇಲೆ್ಲೕ ಮಲಗಿಕೋ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 14

ಆಕೆಯು ಆ ವರೆಗೂ ಅವನ ಕಾಲುಗಳ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ
ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಕಣಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದಳೆಂಬುವುದು
ಯಾರಿಗೂ ಗೊತಾ್ತಗಬಾರದೆಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಗುರುತು
ಹಿಡಿಯಲಾರದಷು್ಟ ಕತ್ತಲಿರುವಾಗಲೇ ಆಕೆಯು ಎದ್ದಳು. 15 ಆಗ
ಅವನು ಆಕೆಗೆ ≪ನಿನ್ನ ಮೇಲೊ್ಹೕದಿಕೆಯನು್ನ ಹಾಸು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು, ಆಕೆ ಹಾಸಲು ಅದರಲಿ್ಲ ಆರು ಪಡಿ (ಸುಮಾರು
ಮೂವತು್ತ ಸೇರಿನಷು್ಟ) ಜವೆಗೋದಿಯನು್ನ ಹಾಕಿ ಹೊರಿಸಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆಕೆಯು ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದಳು. 16 ಅತೆ್ತಯ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅತೆ್ತಯು ≪ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ನೀನು ಹೋಗಿದ್ದ
ಕಾಯರ್ವೇನಾಯಿತು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆಕೆಯು ಆ ಮನುಷ್ಯನು
ಮಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ತಿಳಿಸಿ, 17 ≪ ≪ನೀನು ಬರಿಗೈಯಿಂದ ಅತೆ್ತಯ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದೆಂದು≫ ಹೇಳಿ ಈ ಆರು ಪಡಿ
ಜವೆಗೋದಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು≫ ಅಂದಳು. 18 ಅತೆ್ತಯು ≪ನನ್ನ
ಮಗಳೇ, ಈ ಕಾಯರ್ವು ಏನಾಗುವುದೆಂದು ಗೊತಾ್ತಗುವವರೆಗೂ
ಸುಮ್ಮನಿರು; ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಇತ್ಯಥರ್ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಅವನಿಗೆ
ಸಮಾಧಾನವಿರಲಾರದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

ರೂತಳು ಬೋವಜನನು್ನ ಮದುವೆಯಾದದು್ದ

ಬೋವಜನು ಊರಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದ ಸಮೀಪಬಂಧುವು ಆ
ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ಕಂಡು, ಬೋವಜನು

ಅವನಿಗೆ ≪ಇಲಿ್ಲ ಬಾ, ಇಲಿ್ಲ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೋ≫ ಎಂದು
ಕರೆಯಲು ಅವನು ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 2 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು
ಊರಿನ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕರೆದಾಗ ಅವರೂ
ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 3 ಆಗ ಅವನು ಆ ಸಮೀಪಬಂಧುವಿಗೆ,
≪ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿರುವ ನೊವೊಮಿಯು
ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನಾದ ಎಲೀಮೆಲೆಕನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಹೊಲವನು್ನ
ಮಾರಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದಳೆ. 4 ನಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವುದೇನಂದರೆ ≪ನಿನಗೆ ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವ
ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ಇಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆಯೇ
ಕೊಂಡುಕೋ.≫ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು; ಇದು ನನಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗಬೇಕು. ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ತರುವಾಯ ನಾನೂ ಅಲ್ಲದೆ ಅದನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಬಾಧ್ಯರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಲು ಅವನು ≪ನಾನೇ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ≫ ಅಂದನು. 5

ಆಗ ಬೋವಜನು ≪ನೀನು ನೊವೊಮಿಯಿಂದ ಆ ಹೊಲವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಹೊಲದ ಖಾತೆಯೂ ಆಕೆಯ
ಸತು್ತಹೋದ ಮಗನ ಹೆಸರಿನಲೆ್ಲೕ ಉಳಿಯುದಿರುವಂತೆ, ಅವನ
ಹೆಂಡತಿ ಮೋವಾಬ್ಯಳಾದ ರೂತಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು≫
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. 6 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಸಮೀಪಬಂಧುವು ≪ಹಾಗಾದರೆ
ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ
ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆನು; ಆ ಬಾಧ್ಯತೆಯನು್ನ ನೀನೇ ವಹಿಸಿಕೋ;
ನನಿ್ನಂದಾಗದು≫ ಅಂದನು.

7 ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಸು್ತವನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಾಗಲೂ,
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವಾಗಲೂ, ಕೊಡುವಾಗಲೂ ಮಾತನು್ನ
ದೃಢಪಡಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ಕಾಲದಿಂದ
ಇದ್ಧ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವುದಂದರೆ, ಕೊಡುವವನು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ
ತನ್ನ ಪಾದರಕ್ಷೆಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಕೊಡಬೇಕು; ಇದರಿಂದ ಮಾತು
ದೃಢವಾಯಿತೆಂದು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. 8

ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಸಮೀಪಬಂಧುವು ಬೋವಜನಿಗೆ ≪ನೀನೇ
ತೆಗೆದುಕೋ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಪಾದರಕ್ಷೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟನು.

9 ಆಗ ಬೋವಜನು ಹಿರಿಯರಿಗೂ, ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ≪ನಾನು
ಎಲೀಮೆಲೆಕ್, ಕಿಲೊ್ಯೕನ್, ಮಹೊ್ಲೕನ್ ಎಂಬುವರಿಗಿದ್ದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನೊವೊಮಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; 10 ಇದಲ್ಲದೆ ಹೊಲದ
ಖಾತೆಯು ಸತು್ತಹೋದ ಮಹೊ್ಲೕನನ ಹೆಸರಿನಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದು, ಅವನ
ಬಂಧುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಊರಲಿ್ಲಯೂ ಅವನ ಸಂತಾನವು
ಉಳಿಯುವಂತೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೋವಾಬ್ಯಳಾದ
ರೂತಳನು್ನ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಇದಕೆ್ಕ ನೀವೇ
ಸಾಕ್ಷಿಗಳು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಅದಕೆ್ಕ ಊರ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ
ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದ ಹಿರಿಯರೂ, ಎಲಾ್ಲ ಜನರೂ ≪ಹೌದು, ನಾವೇ
ಸಾಕ್ಷಿಗಳು; ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲನ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದ.
ರಾಹೇಲ್, ಲೇಯಾ ಎಂಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯನೂ್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಿ. ಎಫಾ್ರತದಲಿ್ಲ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದು, ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗು. 12

ಯೆಹೋವನು ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ
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ಸಂತಾನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನೆಯು ಯೆಹೂದನಿಗೆ ತಾಮಾರಳಿಂದ
ಹುಟಿ್ಟದ ಪೆರೆಚನ ಮನೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಲಿ≫ ಅಂದರು.

13 ಬೋವಜನು ರೂತಳನು್ನ ಹೆಂಡತಿಯನಾ್ನಗಿ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಆಕೆಯು ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ ಮಗನನು್ನ
ಹೆತ್ತಳು. 14 ಆಗ ಹೆಂಗಸರು ನೊವೊಮಿಗೆ ≪ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನಗೆ
ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ
ಮಗನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಪ್ರಖಾತ್ಯನಾಗಲಿ. 15 ಇವನು ನಿನಗೆ
ನವಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿ ಪುನಜರ್ನ್ಮ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುವನು,
ವೃದಾ್ಧಪ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವನು. ನಿನ್ನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತ ಏಳು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ
ಗೌರವಿಸುವ ನಿನ್ನ ಸೊಸೆಯು ಇವನನು್ನ ಹೆತ್ತಳಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

16 ನೊವೊಮಿಯೇ ಆ ಮಗುವನು್ನ ಮಡಿಲಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು
ಸಾಕುತಿ್ತದ್ದಳು. 17 ನೆರೆಹೊರೆಯ ಹೆಂಗಸರು ನೊವೊಮಿಗೆ ≪ಒಬ್ಬ

ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದಾ್ದನೆಂದು≫ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಓಬೇದನೆಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಇವನೇ ಇಷಯನಿಗೆ ತಂದೆಯೂ, ದಾವೀದನಿಗೆ
ಅಜ್ಜನೂ ಆದನು.

ದಾವೀದನ ವಂಶಾವಳಿ
18 ಪೆರೆಚನ ವಂಶಾವಳಿ: ಪೆರೆಚನು ಹೆಚೊ್ರೕನನನು್ನ ಪಡೆದನು;

19 ಹೆಚೊ್ರೕನನು ರಾಮನನು್ನ ಪಡೆದನು; ರಾಮನು
ಅಮಿ್ಮೕನಾದಾಬನನು್ನ ಪಡೆದನು; 20 ಅಮಿ್ಮೕನಾದಾಬನು
ನಹಶೋನನನು್ನ ಪಡೆದನು; ನಹಶೋನನು ಸಲೊ್ಮೕನನನು್ನ
ಪಡೆದನು; 21 ಸಲೊ್ಮೕನನು ಬೋವಜನನು್ನ ಪಡೆದನು;
ಬೋವಜನು ಓಬೇದನನು್ನ ಪಡೆದನು; 22 ಓಬೇದನು ಇಷಯನನು್ನ
ಪಡೆದನು; ಇಷಯನು ದಾವೀದನನು್ನ ಪಡೆದನು.
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ಸಮುವೇಲನು - ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ

ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕನಾದ ಸಮುವೇಲನು 1-7

ಸಮುವೇಲನ ಜನನ

ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲನ ರಾಮಾತಯಿಮ್
ಚೋಫೀಮ್ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಕನನೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಇವನು ಯೆರೋಹಾಮನ ಮಗನೂ

ಎಲೀಹುವಿನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ತೋಹುವಿನ ಮರಿಮಗನೂ ಆಗಿದ್ದನು.
ತೋಹು ಎಂಬವನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯನಾದ ಚೂಫನ ಮಗನು. 2

ಎಲಾ್ಕನನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರು. ಮೊದಲನೆಯವಳು
ಹನ್ನಳು, ಎರಡನೆಯವಳು ಪೆನಿನ್ನಳು. ಪೆನಿನ್ನಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು;
ಹನ್ನಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. 3 ಅವನು ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ
ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತನ್ನ ಊರಿನಿಂದ ಶೀಲೋವಿಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ ಏಲಿಯನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಹೊಫಿ್ನ ಮತು್ತ
ಫೀನೆಹಾಸ್ ಎಂಬವರು ಯೆಹೋವನ ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದರು. 4

ಎಲಾ್ಕನನು ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿದಾಗೆಲಾ್ಲ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ
ಪೆನಿನ್ನಳಿಗೂ ಆಕೆಯ ಎಲಾ್ಲ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಭಾಗಗಳನು್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. 5 ಅವನು ಹನ್ನಳನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೂ,
ಯೆಹೋವನು ಆಕೆಯ ಗಭರ್ವನು್ನ ತಡೆದಿದ್ದರಿಂದ, ಅವನು ಆಕೆಗೆ
ಎರಡು ಭಾಗವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಆಕೆಯ
ಸವತಿಯಾದ ಪೆನಿನ್ನಳು, ≪ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಜೆಯನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಕೆಣಕಿ ನೋಯಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು.
7 ಅವರು ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ
ಹೋದಾಗೆಲಾ್ಲ ಪೆನಿನ್ನಳು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೆಣಕುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಹನ್ನಳು
ಊಟ ಮಾಡದೆ ಅಳುತಾ್ತ ಇದ್ದಳು. 8 ಆಗ ಆಕೆಯ ಗಂಡನಾದ
ಎಲಾ್ಕನನು ಆಕೆಗೆ ≪ಹನಾ್ನ, ಏಕೆ ಅಳುತಿ್ತೕ? ಊಟ
ಮಾಡದಿರುವುದಕೆ್ಕ ಕಾರಣವೇನು? ನೀನು ವ್ಯಸನಪಡುವುದೇಕೆ?
ನಾನು ನಿನಗೆ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿದೆ್ದೕನಲಾ್ಲ≫
ಅಂದನು.

ಹನ್ನಳ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
9 ಅವರು ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ,

ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಹನ್ನಳು ಎದು್ದ
ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋದಳು. ಯಾಜಕನಾದ ಏಲಿಯು
ಮಂದಿರದಾ್ವರದ ನಿಲುವುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದನು. 10 ಹನ್ನಳು ಬಹುದುಃಖದಿಂದ ಕಣಿ್ಣೕರುಸುರಿಸುತಾ್ತ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ, 11 ≪ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ
ದಾಸಿಯ ದುಃಖವನು್ನ ಪರಾಂಬರಿಸು; ನಿನ್ನ ದಾಸಿಯನು್ನ ಮರೆಯದೆ
ನನ್ನನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ನನಗೊಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು;
ಅವನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ನಿನ್ನವನಾಗಿಯೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ
ಅವನನು್ನ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವೆನು; ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೌರ
ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಮುಟ್ಟಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ
ಹರಕೆಮಾಡಿದಳು. 12 ಆಕೆಯು ಬಹಳ ಹೊತಿ್ತನ ವರೆಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಏಲಿಯು
ಆಕೆಯ ಬಾಯನೆ್ನೕ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು. 13 ಆಕೆ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರಿಂದ ತುಟಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲಾ್ಲಡುತಿ್ತದ್ದವು; ಶಬ್ದ
ಕೇಳಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಮದ್ಯಪಾನಮಾಡಿದಾ್ದಳೆಂದು
ತಿಳಿದು 14 ಏಲಿಯು, ≪ನಿನ್ನ ಕುಡಿತದ ಅಮಲು ಇನೂ್ನ
ಇಳಿಯಲಿಲ್ಲವೇ? ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ನಿಶೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಲಿ≫
ಅಂದನು. 15 ಅದಕೆ್ಕ ಹನ್ನಳು ≪ಸಾ್ವಮೀ, ಹಾಗಲ್ಲ; ನಾನು ಬಹು
ದುಃಖಪೀಡಿತಳು; ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನಾ್ನದರೂ ಬೇರೆ ಯಾವ
ಮದ್ಯವನಾ್ನದರೂ ಕುಡಿದವಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೋವೇದನೆಯನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ತೋಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ. 16 ನಿನ್ನ
ದಾಸಿಯಾದ ನನ್ನನು್ನ ಅಯೋಗ್ಯಳೆಂದು ನೆನಸಬೇಡ; ಈವರೆಗೆ ನನ್ನ
ಹೆಚಾ್ಚದ ಚಿಂತೆಯನೂ್ನ, ವ್ಯಥೆಯನೂ್ನ ಅರಿಕೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು≫

ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 17 ಆಗ ಏಲಿಯು ಆಕೆಗೆ, ≪ಸಮಾಧಾನದಿಂದ
ಹೋಗು; ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಲಿ≫ ಎಂದನು. 18 ಹನ್ನಳು ಏಲಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ದಾಸಿಯ
ಮೇಲೆ ಕಟಾಕ್ಷವಿರಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟುಹೋಗಿ
ಊಟಮಾಡಿದಳು. ಆ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ಮುಖದಲಿ್ಲ ದುಃಖವು
ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.

ಸಮುವೇಲನ ಜನನ ಮತು್ತ ಸಮಪರ್ಣೆ
19 ಅವರು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿ

ರಾಮದಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಎಲಾ್ಕನನು ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಹನ್ನಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಗಮಿಸಲು, ಯೆಹೋವನು
ಆಕೆಯ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು
ಗಭಿರ್ಣಿಯಾದಳು. 20 ಹನ್ನಳು ದಿನತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ
ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬೇಡಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆನೆಂದು
ಹೇಳಿ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಸಮುವೇಲನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

21 ಎಲಾ್ಕನನು ಎಂದಿನಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತವಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಾಷಿರ್ಕಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ಹರಕೆಸಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಶೀಲೋವಿಗೆ
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧನಾಗಲು ಹನ್ನಳು 22 ≪ಮಗನು ಮೊಲೆಬಿಡುವ
ವರೆಗೂ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅವನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 23 ಆಕೆಯ
ಗಂಡನಾದ ಎಲಾ್ಕನನು ಆಕೆಗೆ ≪ನಿನಗೆ ಸರಿತೋರುವ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ;
ಮಗನು ಮೊಲೆಬಿಡುವವರೆಗೆ ಇರು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ದೃಢಪಡಿಸಲಿ≫ ಅಂದನು. ಮಗನು ಮೊಲೆಬಿಡುವ ತನಕ ಹನ್ನಳು
ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದ ಅವನನು್ನ ಸಾಕಿದಳು. 24 ಅನಂತರ ಆಕೆಯು
ಮೂರು ವಷರ್ದ ಒಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ, ಒಂದು ಏಫಾ (ಐದು
ಸೇರು) ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ, ಒಂದು ತಿತಿ್ತ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಪುತ್ರನೊಂದಿಗೆ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ
ಬಂದಳು. ಮಗನು ಇನೂ್ನ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದನು. 25 ಅವರು
ಹೋರಿಯನು್ನ ಯಜ್ಞಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಗನನು್ನ ಏಲಿಯ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 26 ಹನ್ನಳು ಏಲಿಗೆ ≪ಸಾ್ವಮೀ, ನಿನ್ನ
ಜೀವದಾಣೆ; ಮೊದಲು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡುತಾ್ತ, ಇಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ನಾನೇ. 27

ಆತನು ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಗನು
ಇವನೇ; 28 ನಾನು ಇವನನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೇ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಇವನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ಆತನಿಗೇ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತನಾಗಿರುವನು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಶಿಲೋವಿನಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದರು.

ಹನ್ನಳು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ
ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದದು್ದ

ಹನ್ನಳು ದೇವರ ಬಳಿ ಹೀಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದಳು,
≪ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸಿಸುತ್ತದೆ;
ನನ್ನ ಕೊಂಬು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಎತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಶತು್ರಗಳ

ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಧೈಯರ್ವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ,
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

2 ≪ಯೆಹೋವನಂಥ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ;
ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ದೇವರಂತಹ ಸಮಾನವಾದ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲ.

3 ≪ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಗವರ್ದಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿರಿ;
ಸೊಕಿ್ಕನ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡದಿರಲಿ.
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಸವರ್ಜ್ಞನು;
ಆತನು ಮನುಷ್ಯರ ಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ತೂಗಿನೋಡುವನು.

4 ≪ಶೂರರ ಬಿಲು್ಲಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ,
ಎಡವಿದವರು ಶೌಯರ್ವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

5 ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಾ ಊಟಮಾಡುತಿ್ತದ್ದವರು ಅನ್ನಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಕೂಲಿಮಾಡುತಾ್ತರೆ;
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ಹಸಿದವರು ಉಂಡು ಸುಖದಿಂದಿರುತಾ್ತರೆ.
ಬಂಜೆಯು ಏಳು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರುವಳು;
ಮಕ್ಕಳುಳ್ಳವಳು ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವಳು.

6 ≪ಯೆಹೋವನೇ ಸಾಯಿಸುವವನೂ ಬದುಕಿಸುವವನೂ;
ಪಾತಾಳದಲಿ್ಲ ದೊಬು್ಬವವನೂ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬರಮಾಡುವವನೂ

ಆತನೇ.
7 ಬಡತನ, ಸಿರಿತನಗಳನು್ನ ಕೊಡುವವನೂ ಯೆಹೋವನೇ,
ತಗಿ್ಗಸುವವನೂ, ಹೆಚಿ್ಚಸುವವನೂ ಆತನೇ.

8 ಆತನು ದೀನರನು್ನ ಧೂಳಿನಿಂದ ಎತಿ್ತ; ದರಿದ್ರರನು್ನ ತಿಪೆ್ಪಯಿಂದ
ಎಬಿ್ಬಸಿ ಅಧಿಪತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ

ಅವನಿಗೆ ಮಹಿಮಾಸನವನು್ನ ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ಭೂಮಿಯ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳು ಯೆಹೋವನವೇ;
ಆತನೇ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದಾ್ದನೆ.

9 ≪ಆತನು ತನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಭಕ್ತರ ಹೆಜೆ್ಜಗಳನು್ನ ಕಾಯುವನು;
ಆದರೆ ದುಷ್ಟರನು್ನ ಅಂಧಕಾರದ ಮೌನದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸುವನು,
ಭುಜಬಲದಿಂದಲೇ ಯಾವನೂ ಜಯಹೊಂದಲಾರನು.

10 ≪ಯೆಹೋವನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುವವರು ಮುರಿಯಲ್ಪಡುತಾ್ತರೆ;
ಆತನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗಜಿರ್ಸುತಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೂ

ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.
ತಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಅರಸನಿಗೆ ಬಲವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು;
ತನ್ನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನ ಕೊಂಬನು್ನ ಉನ್ನತಮಾಡುವನು.≫
11 ಅನಂತರ ಎಲಾ್ಕನನು ರಾಮದಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು;

ಹುಡುಗನು ಯಾಜಕನಾದ ಏಲಿಯ ಕೈಕೆಳಗಿದು್ದಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

ಏಲಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದುಷ್ಟತ್ವಕೆ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಮುಂತಿಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದು್ದ
12 ಏಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಬಹುದುಷ್ಟರಾಗಿದ್ದರು; ಅವರು

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 13 ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಬಂದ ಜನರಲಿ್ಲ ಈ ಯಾಜಕರು ನಡಿಸಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ಯಜ್ಞಮಾಂಸವು
ಬೇಯುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಯಾಜಕನ ಆಳು ಕೈಯಲಿ್ಲ ತಿ್ರಶೂಲವನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದನು. 14 ಆ ಮಾಂಸ ಬೇಯುತಿ್ತರುವ
ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯಲಾ್ಲಗಲಿ , ಭಾಂಡಲಾ್ಲಗಲಿ (ದೊಡ್ಡ ಹಂಡೆ),
ತಪ್ಪಲೆಯಲಾ್ಲಗಲಿ, ಗಡಿಗೆಯಲಾ್ಲಗಲಿ ಚುಚಿ್ಚ ಅದಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ
ಯಾಜಕನಿಗೆಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಶೀಲೋವಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ
ಯಾಜಕನ ಆಳು ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಹೋಮಮಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಮುಂಚೆಯೇ ಬಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವವನಿಗೆ,
≪ಯಾಜಕನಿಗೋಸ್ಕರ ಸುಡತಕ್ಕ ಮಾಂಸವನು್ನ ಕೊಡು; ನೀನು
ಬೇಯಿಸಿದ ಮಾಂಸವನು್ನ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ಅವನಿಗೆ
ಹಸಿಮಾಂಸವೇ ಬೇಕು≫ ಅನು್ನವನು. 16 ಅಪಿರ್ಸುವವನು,
ಮೊದಲು ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಹೋಮಮಾಡಲಿ, ಅನಂತರ ನಿನಗೆ
ಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು, ≪ಈಗಲೇ
ಕೊಡಬೇಕು; ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬಲಾತಾ್ಕರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು≫
ಎನು್ನವನು. 17 ಹೀಗೆ ಆ ಯೌವನಸ್ಥರು ಯೆಹೋವನ
ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ತುಚಿ್ಛೕಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಪಾಪವು ಯೆಹೋವನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಆಧಿಕವಾಯಿತು.

18 ಆದರೆ ಬಾಲಕನಾದ ಸಮುವೇಲನು ಏಫೋದೆಂಬ ನಾರು
ಮಡಿಯಂಗಿಯನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 19 ಅವನ ತಾಯಿಯು ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ ತನ್ನ ಗಂಡನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ
ಅಂಗಿಯನು್ನ ಹೊಲಿದು ಅವನಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುತಿ್ತದ್ದಳು. 20

ಏಲಿಯು ಎಲಾ್ಕನನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟ್ಟ
ಮಗನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಆತನು ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೊಡಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನೂ್ನ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅನಂತರ ಅವರು ಸ್ವಗಾ್ರಮಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗುತಿ್ತದ್ದರು. 21 ಯೆಹೋವನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹನ್ನಳಿಗೆ
ಮೂರು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ, ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಾದರು.
ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದ ಸಮುವೇಲನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲೆ್ಲೕ ಬೆಳೆದು
ದೊಡ್ಡವನಾದನು.

22 ಬಹುವೃದ್ಧನಾದ ಏಲಿಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲಾ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ನಡೆಸುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ, ಅವರು ದೇವದಶರ್ನ
ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರೊಡನೆ
ಸಂಗಮಿಸುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ ಕೇಳಿ 23 ಅವರಿಗೆ, ≪ಎಲಾ್ಲ
ಜನರಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಹೀಗೇಕೆ
ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ?≫ 24 ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು, ನೀವು
ಯೆಹೋವನ ಜನರನು್ನ ದುಮಾರ್ಗರ್ಕೆ್ಕ ಎಳೆಯುವವರಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು

ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ; ಇದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ. 25 ≪ಮನುಷ್ಯನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ
ಅಪರಾಧಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು ಮಧ್ಯಸಿ್ಥಕೆಯನು್ನ ವಹಿಸುವನು;
ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪರಾಧಮಾಡಿದರೆ ಮಧ್ಯಸಿ್ಥಕೆ
ವಹಿಸುವವರಾರು?≫ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ
ತಂದೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಅವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದ್ದನು. 26 ಬಾಲಕನಾದ
ಸಮುವೇಲನಾದರೋ ಬೆಳೆಯುತಾ್ತ ಬಂದ ಹಾಗೆಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಮತು್ತ ಮನುಷ್ಯರ ದಯೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾದನು.

27 ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನು ಏಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ,
≪ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಫರೋಹನ ದಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ನಾನು ನಿನ್ನ
ಗೋತ್ರದವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ 28 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎಲಾ್ಲ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಅವರನೆ್ನೕ ಯಾಜಕೋದೊ್ಯೕಗಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವುದಕೂ್ಕ, ಧೂಪಹಾಕುವುದಕೂ್ಕ, ನನ್ನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಏಫೋದನು್ನ (ಯಾಜಕರ ವಸ್ತ್ರ)
ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು; ಅವರಿಗೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಯಜ್ಞಶೇಷದ ಹಕ್ಕನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆನು. 29 ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ನನ್ನ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ತರುವ
ಯಜ್ಞನೈವೇದ್ಯಗಳ ಘನತೆಯನು್ನ ನೀವು ಭಂಗಪಡಿಸಿ, ಅವುಗಳ
ಶೆ್ರೕಷ್ಟ ಭಾಗಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಬಿ್ಬಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇಕೆ? ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಗೌರವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ
ಗೌರವಿಸುವುದು ಸರಿಯೋ?≫ 30 ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ≪ನಿನ್ನ ಗೋತ್ರದವರೂ,
ಸಂತಾನದವರೂ ನಿರಂತರವೂ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಸೇವೆಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು
ತಿಳಿಸುವುದೇನಂದರೆ, ಅದು ನನಗೆ ದೂರವಾಗಿರಲಿ; ನನ್ನನು್ನ
ಸನಾ್ಮನಿಸುವವರನು್ನ ನಾನು ಸನಾ್ಮನಿಸುವೆನು; ನನ್ನನು್ನ
ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವರನು್ನ ನಾನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವೆನು. 31 ಇಗೋ, ನಾನು
ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರ ಭುಜಬಲವನು್ನ ಮುರಿಯುವ
ದಿನಗಳು ಬರುವವು. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಯಾರೂ
ಪೂಣಾರ್ಯುಷ್ಯವನು್ನ ಮುಟು್ಟವುದಿಲ್ಲ. 32 ನಿನ್ನ ವೈರಿಯು ನನ್ನ
ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡುವುದನು್ನ ನೋಡುವಿ. ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಸವರ್ಶುಭವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು; ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಪೂಣಾರ್ಯುಷ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಜೀವಿಸುವವರು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ಒಬ್ಬರಾದರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 33 ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂತಾನವನು್ನ ನನ್ನ
ಸಾನಿ್ನಧ್ಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕದೆ, ಒಬ್ಬನನಾ್ನದರೂ ಉಳಿಸಿದರೆ
ಅವನು ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿಗೂ ಮತು್ತ ಮನೋವ್ಯಥೆಗೂ
ಕಾರಣನಾಗುವನು. ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದವರೆಲ್ಲರೂ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹಾರವಾಗುವರು. 34 ಇದೆಲಾ್ಲ ನೆರವೇರುವುದೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ
ಮಕ್ಕಳಾದ ಹೊಫಿ್ನ ಹಾಗೂ ಫೀನೆಹಾಸರು ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಸಾಯುವುದೇ ಗುರುತಾಗಿರುವುದು. 35 ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಹಾಗೂ
ಮನಸಿ್ಸನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ಒಬ್ಬ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ
ಯಾಜಕನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು; ಅವನಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಗೃಹವನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು. ಅವನು ನನ್ನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸದಾಕಾಲ
ಸೇವೆಮಾಡುವನು. 36 ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಬಂದು
ಅವನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದು್ದ, ≪ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಕಾಸನು್ನ
ರೊಟಿ್ಟಯ ಚೂರನು್ನ ಕೊಡು; ಒಂದು ತುತು್ತ ಅನ್ನಕೆ್ಕ ಮಾಗರ್ವಾಗುವ
ಹಾಗೆ ಯಾಜಕನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಯಾವುದಕಾ್ಕದರೂ ನಮ್ಮನು್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೋ≫ ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವರು, ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಸಮುವೇಲನಿಗಾದ ದೇವದಶರ್ನ

ಬಾಲಕನಾದ ಸಮುವೇಲನು ಏಲಿಯ ಕೈಕೆಳಗಿದು್ದಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ದೈವೋಕಿ್ತಗಳು ವಿರಳವಾಗಿದ್ದವು; ದೇವದಶರ್ನಗಳು

ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದವು. 2 ಏಲಿಯ ಕಣು್ಣಗಳು ದಿನದಿನಕೆ್ಕ
ಮೊಬಾ್ಬಗುತಾ್ತ ಬಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸದೆಹೋಗಿದ್ದವು. ಅವನು
ಒಂದು ರಾತಿ್ರ ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದನು; 3 ಸಮುವೇಲನು
ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿದ್ದನು. ಆಗ ದೇವದೀಪವು ಇನೂ್ನ ಉರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. 4

ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಕರೆದನು; ಸಮುವೇಲನು
≪ಇಗೋ ಬಂದೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟು್ಟ ಒಡನೆ ಏಲಿಯ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ, 5 ≪ಇಗೋ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ; ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಕರೆದೆಯಲ್ಲವೇ?≫ ಅಂದನು. ಆಗ ಏಲಿಯು, ≪ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಕೋ≫ ಅಂದನು. ಸಮುವೇಲನು
ಹೋಗಿ ಮಲಗಿದನು. 6 ಯೆಹೋವನು ತಿರುಗಿ,
≪ಸಮುವೇಲನೇ≫ ಎಂದು ಕರೆದನು. ಸಮುವೇಲನು ಕೂಡಲೆ
ಎದು್ದ ಏಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ≪ಇಗೋ, ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ; ನೀನು
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ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದೆಯಲಾ್ಲ≫ ಅನ್ನಲು ಅವನು, ≪ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯಲಿಲಾ್ಲ, ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಕೋ≫ ಎಂದನು. 7

ಆವರೆಗೂ ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಅನುಭವವಿರಲಿಲ್ಲ;
ಅವನು ದೈವೋಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 8 ಯೆಹೋವನು
ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಮೂರನೆಯ ಸಾರಿ ಕರೆದನು. ಅವನು ತಟ್ಟನೆ
ಏಲಿಯ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ, ≪ಇಗೋ, ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನನು್ನ
ಕರೆದಿಯಲಾ್ಲ≫ ಅನ್ನಲು, ಹುಡುಗನನು್ನ ಕರೆದವನು ಯೆಹೋವನೇ
ಎಂದು ಏಲಿಯು ತಿಳಿದು ಅವನಿಗೆ, ≪ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಕೋ; 9

ಪುನಃ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದರೆ ಯೆಹೋವನೇ, ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ,
ನಿನ್ನ ದಾಸನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳು ಅಂದನು.
ಸಮುವೇಲನು ತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. 10

ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮುಂಚಿನಂತೆಯೇ ≪ಸಮುವೇಲನೇ,
ಸಮುವೇಲನೇ≫ ಅಂದನು. ಸಮುವೇಲನು, ≪ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ,
ನಿನ್ನ ದಾಸನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದನು.

11 ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ≪ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ
ಒಂದು ವಿಶೇಷಕಾಯರ್ವನು್ನ ನಡೆಸುವೆನು; ಅದರ ವಿಷಯ
ಕೇಳುವವರ ಎರಡು ಕಿವಿಗಳೂ ನಿಮಿರುವುವು. 12 ಏಲಿಯ
ಮನೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಪ್ಪದೆ
ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. 13 ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದೇವದೂಷಕರೆಂದು ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿದು ಬಂದರೂ ಅವನು ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾಪದ
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವನ ಮನೆಯನು್ನ ನಿತ್ಯದಂಡನೆಗೆ
ಗುರಿಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದೆನು. 14 ಏಲಿಯ
ಮನೆಯವರ ಅಪರಾಧಕೆ್ಕ ಯಜ್ಞ ಅಥವಾ ನೈವೇದ್ಯಗಳಿಂದ
ಎಂದಿಗೂ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಆಣೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಅನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಮಲಗಿ ಮುಂಜಾನೆಯಲೆ್ಲೕ ಎದು್ದ
ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು. ಅವನು ತಾನು
ಕಂಡದ್ದನು್ನ ಏಲಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಭಯಪಟ್ಟನು. 16 ಆದರೆ
ಏಲಿಯು, ≪ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಸಮುವೇಲನೇ≫ ಎಂದು ಕರೆಯಲು
ಅವನು, ≪ಇಗೋ, ಇದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದನು. 17 ಆಗ ಏಲಿಯು
ಅವನಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನು? ಆತನ
ಮಾತುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನಾ್ನದರೂ ಮುಚಿ್ಚಡಬೇಡ; ಮುಚಿ್ಚಟ್ಟರೆ ಆತನು
ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು 18

ಸಮುವೇಲನು ಮುಚು್ಚಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಏಲಿಯು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ, ≪ಆತನು ಯೆಹೋವನು; ತನಗೆ
ಸರಿಕಾಣುವುದನು್ನ ಮಾಡಲಿ≫ ಎಂದನು.

19 ಸಮುವೇಲನು ದೊಡ್ಡವನಾಗುತಾ್ತ ಬಂದನು. ಯೆಹೋವನು
ಅವನೊಡನೆ ಇದು್ದದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಪ್ರವಾದನೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ
ಬಿದು್ದಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 20 ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ತನ್ನ
ಪ್ರವಾದಿಯನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ದಾನ್ ಊರಿನಿಂದ
ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಯಿತು. 21

ಯೆಹೋವನು ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ದಶರ್ನಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿ
ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ತನ್ನನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ
ಬಂದನು. ಸಮುವೇಲನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೈವೋತ್ತರಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಜಯ; ಏಲಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೊರಟು ಎಬೆನೆಜೆರಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡರು; ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದು

ಅಫೇಕಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 2 ಇವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಎದುರಾಗಿ ವೂ್ಯಹಕಟಿ್ಟ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಸೋತರು;
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಸುಮಾರು ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರು. 3 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ತಮ್ಮ
ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹಿರಿಯರು ಅವರಿಗೆ,
≪ಯೆಹೋವನು ಈ ಹೊತು್ತ ನಮ್ಮನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ
ಅಪಜಯಪಡಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ? ಶೀಲೋವಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತರಿಸೋಣ; ಆತನು ನಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಂದು ಶತು್ರಗಳ ಕೈಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಲಿ≫
ಎಂದು ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
4 ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಆಸೀನನಾಗಿರುವ ಸೈನಾ್ಯಧೀಶ್ವರ
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತರಿಸಿದರು.
ಏಲಿಯ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾದ ಹೊಫಿ್ನ, ಫೀನೆಹಾಸ್ ಎಂಬವರು
ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷದ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು. 5

ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವು ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲಾ್ಲ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು. 6

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, ≪ಇಬಿ್ರಯರ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಇಂಥ
ಆಭರ್ಟಕೆ್ಕೕನು ಕಾರಣ≫ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುವಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ

ಮಂಜೂಷವು ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಬಂದದೆ್ದೕ ಕಾರಣವೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. 7 ದೇವರು ಇವರ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬಂದಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ
ಎಂದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಹಳವಾಗಿ ಭಯಪಟು್ಟ, ≪ಅಯೊ್ಯೕ!
ಮುಂಚೆ ಹೀಗಾಗಿರಲಿ್ಲಲ್ಲ. 8 ಅಯೊ್ಯೕ! ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳ ಈ ದೇವರ
ಕೈಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸುವವರು ಯಾರು? ಐಗುಪ್ತ್ಯರನು್ನ
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ದೇವರುಗಳು
ಇವರೇ ಅಲ್ಲವೋ! 9 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೇ, ಬಲಗೊಳಿ್ಳರಿ, ಶೂರರಾಗಿರಿ್ರ;
ನಿಮಗೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದ ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ ನೀವೇ ದಾಸರಾದೀರಿ. ಆದಕಾರಣ
ಶೌಯರ್ದಿಂದ ಯುದ್ಧಮಾಡಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು 10

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಸೋತು ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು. ಮಹಾ ಸಂಹಾರವಾಯಿತು;
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ ಸಾವಿರ ಕಾಲಾಳುಗಳು ಮಡಿದರು.
11 ದೇವರ ಮಂಜೂಷವು ಶತು್ರವಶವಾಯಿತು; ಏಲಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದ
ಹೊಫಿ್ನಯೂ ಮತು್ತ ಫೀನೆಹಾಸನೂ ಹತರಾದರು.

12 ಅದೇ ದಿನ ಒಬ್ಬ ಬೆನಾ್ಯಮೀನನು ರಣರಂಗದಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಮಣು್ಣಹಾಕಿಕೊಂಡು ಶೀಲೋವಿಗೆ ಬಂದು 13 ನಡೆದದ್ದನು್ನ
ತಿಳಿಸಲಾಗಿ ಜನರೆಲಾ್ಲ ಗೋಳಾಡತೊಡಗಿದರು. ದೇವರ
ಮಂಜೂಷವೇನಾಯಿತೋ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಮಂದಿರದಾ್ವರದ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಆಸೀನನಾಗಿ ದಾರಿಯನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಏಲಿಯು ಆ
ದುಃಖದ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ 14 ಈ ಗದ್ದಲವೇನೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು
ಒಡನೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಏಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಡೆದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ
ತಿಳಿಸಿದನು. ಏಲಿಯು ತೊಂಭತೆ್ತಂಟು ವಷರ್ದವನು; 15 ಕಣು್ಣಗಳು
ಇಂಗಿಹೋಗಿ ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದನು. 16 ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಏಲಿಗೆ,
≪ನಾನು ರಣರಂಗದಲಿ್ಲದ್ದವನು; ಈ ಹೊತೆ್ತೕ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಓಡಿಬಂದೆನು≫ ಅನ್ನಲು ಏಲಿಯು ಅವನನು್ನ, ≪ನನ್ನ ಮಗನೇ,
ವತರ್ಮಾನವೇನು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 17 ಅವನು ಏಲಿಗೆ,
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಬೆನು್ನತೋರಿಸಿದರು;
ಮಹಾಸಂಹಾರವಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾದ ಹೊಫಿ್ನ,
ಫೀನೆಹಾಸರು ಸತ್ತರು; ದೇವರ ಮಂಜೂಷವು ಶತು್ರವಶವಾಯಿತು≫
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. 18 ಮುದುಕನೂ, ಸೂ್ಥಲಕಾಯನೂ ಆದ
ಏಲಿಯು ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷದ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ
ಕೇಳಿದೊಡನೆಯೇ ಪೀಠದಿಂದ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬಾಗಿಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಬಿದು್ದ
ಕುತಿ್ತಗೆ ಮುರಿದು ಸತ್ತನು. ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ನಲ್ವತು ವಷರ್
ಪಾಲಿಸಿದ್ದನು.

19 ಅವನ ಸೊಸೆಯಾದ ಫೀನೆಹಾಸನ ಹೆಂಡತಿ ದಿನತುಂಬಿದ
ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಅವಳು ದೇವರ ಮಂಜೂಷವು ಶತು್ರ
ವಶವಾಯಿತೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವನೂ್ನ, ತನ್ನ ಮಾವನೂ, ತನ್ನ
ಗಂಡನೂ ಹತರಾದದ್ದನೂ್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಪ್ರಸವವೇದನೆಯುಂಟಾಗಿ
ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 20 ಆಕೆಯು ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು, ≪ಭಯಪಡಬೇಡ, ಮಗನನು್ನ
ಹಡೆದಿರುವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಕೆಯು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ
ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರತು್ಯತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 21 ದೇವರ ಮಂಜೂಷವು
ಶತು್ರವಶವಾದ್ದರಿಂದಲೂ, ಮಾವನೂ, ಗಂಡನೂ
ಮೃತರಾದ್ದರಿಂದಲೂ, ≪ಮಹಿಮೆಯು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಯಿತೆಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಕೂಸಿಗೆ ಈಕಾಬೋದ್≫ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. 22 ≪ದೇವರ ಮಂಜೂಷವು ಶತು್ರವಶವಾದ್ದರಿಂದಲೇ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮಹಿಮೆಯು ಹೊರಟುಹೋಯಿತೆಂದು≫
ಹೇಳಿದಳು.

ದೇವರ ಮಂಜೂಷವು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದದು್ದ

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಎಬೆನೆಜೆರಿನಿಂದ
ಅಷೊ್ಡೕದಿನಲಿ್ಲರುವ 2 ದಾಗೋನನ ಗುಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ದಾಗೋನನ ಮಗು್ಗಲಲೆ್ಲೕ ಇಟ್ಟರು. 3

ಅಷೊ್ಡೕದಿನವರು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ನೋಡಲಾಗಿ ದಾಗೋನ್
ವಿಗ್ರಹವು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ
ಬೋರಲಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅದನು್ನ ಎತಿ್ತ ತಿರುಗಿ ಅದರ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಟ್ಟರು. 4 ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನೋಡುವಾಗ
ದಾಗೋನನ ತಲೆಯೂ, ಕೈಗಳೂ ಕಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಹೊಸಿ್ತಲಿನ ಮೇಲೆ
ಬಿದಿ್ದದ್ದವು; ಮುಂಡ ಮಾತ್ರ ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ
ಬಿದಿ್ದತು್ತ; 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನದ ವರೆಗೂ ದಾಗೋನನ
ಯಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ದಾಗೋನನ ಮನೆಗೆ ಬರುವವರೆಲ್ಲರೂ
ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಗುಡಿಯ ಹೊಸಿ್ತಲನು್ನ ಇಂದಿಗೂ ತುಳಿಯದಿರುವುದಕೆ್ಕ
ಇದೇ ಕಾರಣ.

6 ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು ಅಷೊ್ಡೕದಿನವರಿಗೆ ಬಾಧಕವಾಗಿತು್ತ;
ಆತನು ಆ ನಗರದಲಿ್ಲಯೂ, ಅದರ ಗಾ್ರಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಗಡೆ್ಡ
ರೋಗವನು್ನ ಬರಮಾಡಿ ಅವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದನು. 7

ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಜನರು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರ
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ಮಂಜೂಷವು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರಬಾರದು; ಏಕೆಂದರೆ ಆತನ
ಹಸ್ತವು ನಮಗೂ, ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ದಾಗೋನನಿಗೂ
ಬಾಧಕವಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ 8 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಭುಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಕೂಡಿಸಿ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಏನು
ಮಾಡೋಣ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು, ≪ಅದನು್ನ ಗತ್ ಊರಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದರು.≫ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 9

ಮಂಜೂಷವು ಅಲಿ್ಲ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು ಆ
ಊರಿನವರಿಗೂ ಬಾಧಕವಾದುದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ
ಗದ್ದಲವಾಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ಊರಿನ ಚಿಕ್ಕವರಲಿ್ಲಯೂ,
ದೊಡ್ಡವರಲಿ್ಲಯೂ ಗಡೆ್ಡಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡಿದನು. 10 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಎಕೊ್ರೕನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅದು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಊರಿನವರು, ≪ನೋಡಿರಿ, ನಮ್ಮನೂ್ನ, ನಮಗೆ
ಸೇರಿದವರನೂ್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.
11 ದೇವರ ಹಸ್ತವು ಅವರಿಗೂ ಬಾಧಕವಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ
ಮರಣಭಯವುಂಟಾಯಿತು. ಅವರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಭುಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಕೂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡಿರಿ≫ ಅಂದರು. 12 ಸಾಯದೆ
ಉಳಿದ ಜನರಿಗೂ ಗಡೆ್ಡರೋಗ ಬಂದಿತು್ತ. ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಳಾಟವು
ಆಕಾಶವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟತು.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ

ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಏಳು
ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇತು್ತ. 2 ನಂತರ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಪೂಜಾರಿಗಳನೂ್ನ, ಕಣಿಹೇಳುವವರನೂ್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ,

≪ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನು್ನ
ಪುನಃ ಅದರ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೇಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ತಿಳಿಸಿರಿ≫ ಅನ್ನಲು 3

ಅವರು, ≪ನೀವು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳುಹಿಸಬಾರದು. ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತದ್ರವ್ಯದೊಡನೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ
ಮಾತ್ರ ಗುಣಹೊಂದುವಿರಿ. ಆತನ ಶಿಕ್ಷಾಹಸ್ತವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಾಧಿಸುತಿ್ತರುವುದಕೆ್ಕ ಕಾರಣವು ಗೊತಾ್ತಗುವುದು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 4 ಜನರು, ≪ನಾವು ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತಾ್ತಥರ್ವಾಗಿ ಏನು
ಕಳುಹಿಸಬೇಕು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು, ≪ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರಭುಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ವಾ್ಯಧಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಭುಗಳ
ಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ಐದು ಗಡೆ್ಡಗಳನೂ್ನ, ಬಂಗಾರದ
ಐದು ಇಲಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 5 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶನಿವಾಸಿಗಳ
ವಿನಾಶಕೆ್ಕ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಗಡೆ್ಡ ಮತು್ತ ಇಲಿ ಇವುಗಳ
ಸ್ವರೂಪಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ, ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರಿಗೆ
ಅದನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿದರೆ, ಆತನ ಶಿಕ್ಷಾಹಸ್ತವು
ನಿಮ್ಮನೂ್ನ, ನಿಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳನೂ್ನ, ಪಾ್ರಂತಗಳನೂ್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋದೀತು. 6 ಐಗುಪ್ತರಂತೆಯೂ ಫರೋಹನಂತೆಯೂ
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇಕೆ?
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲೊಲ್ಲದ ಇವರನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ಎಷೊ್ಟೕ ವಿಧವಾಗಿ ಬಾಧಿಸಬೇಕಾಯಿತಲಾ್ಲ. 7 ಈಗ ನೀವು ಒಂದು
ಹೊಸ ಬಂಡಿಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಿರಿ. ಅದಕೆ್ಕ ಹಾಲು ಕರೆಯುವ ಮತು್ತ
ಎಂದೂ ನೊಗಹೊರದ ಎರಡು ಹಸುಗಳನು್ನ ಹೂಡಿಸಿರಿ. ಆ
ಹಸುಗಳ ಕರುಗಳನು್ನ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ 8 ಆ
ಬಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನೂ್ನ, ನೀವು
ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತಾ್ತಥರ್ವಾಗಿ ಕೊಡುವ ಬಂಗಾರದ ವಸು್ತಗಳುಳ್ಳ ಚಿಕ್ಕ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನೂ್ನ ಇಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡಿರಿ. 9 ಅ ಹಸುಗಳು ತಾವಾಗಿ
ಸ್ವದೇಶದ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಈ
ದೊಡ್ಡ ಕೇಡನು್ನ ಬರಮಾಡಿದವನು ಯೆಹೋವನೇ ಎಂದೂ, ಆ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಆತನ ಹಸ್ತವು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಾಧಿಸಲಿ್ಲಲ್ಲ
ಇದು ಆಕಸಿ್ಮಕವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು, ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ≫ ಅಂದರು.

10 ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಹಾಲುಕರೆಯುವ ಎರಡು
ಹಸುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂಡಿಗೆ ಹೂಡಿ ಅವುಗಳ ಕರುಗಳನು್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಹಾಕಿದರು. 11 ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನೂ್ನ,
ಚಿನ್ನದ ಇಲಿಗಳೂ, ಗಡೆ್ಡಗಳೂ ಇದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನೂ್ನ ಬಂಡಿಯ
ಮೇಲಿಟ್ಟರು. 12 ಕೂಡಲೆ ಆ ಹಸುಗಳು ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ
ರಾಜಮಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಕೂಗುತಾ್ತ ನೆಟ್ಟಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೆದವು;
ಎಡಬಲಕೆ್ಕ ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನ
ಎಲೆ್ಲಯವರೆಗೂ ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು. 13 ಬೇತ್
ಷೆಮೆಷಿನವರು ಅಲಿ್ಲನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಗೋದಿಯ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಕೊಯು್ಯತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ನೋಡಿ ಬಹು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. 14 ಬಂಡಿಯು ಬೇತ್
ಷೆಮೆಷಿನವನಾದ ಯೆಹೋಶುವನ ಹೊಲದಲಿ್ಲದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಕಲಿ್ಲನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತಿತು. ಆಗ ಅವರು ಹೋಗಿ ಬಂಡಿಯ

ಕಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಸೀಳಿ, ಆ ಹಸುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಯಜ್ಞಮಾಡಿದರು. 15 ಲೇವಿಯರು ಯೆಹೋವನ
ಮಂಜೂಷವನೂ್ನ, ಚಿನ್ನದ ವಸು್ತಗಳುಳ್ಳ ಚಿಕ್ಕ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನೂ್ನ ಇಳಿಸಿ
ಆ ದೊಡ್ಡ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲಿಟ್ಟರು. ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನವರು ಅದೇ ದಿನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 16 ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಐದು ಮಂದಿ ಪ್ರಭುಗಳು ಅದೇ ದಿನ ಎಕೊ್ರೕನಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.

17 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಗಡೆ್ಡಗಳು
ಅಷೊ್ಡೕದ್, ಗಾಜಾ, ಅಷೆ್ಕಲೋನ್, ಗತ್ ಊರು, ಎಕೊ್ರೕನ್ ಎಂಬ
ಅವರ ಸಂಸಾ್ಥನಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಗಳಿಗೂ 18 ಅವರು ಕಳುಹಿಸಿದ
ಬಂಗಾರದ ಇಲಿಗಳು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಐದು ಮಂದಿ ಅರಸುಗಳ
ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಗಾ್ರಮ ನಗರಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಗಳಿಗೂ
ಸರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನವನಾದ ಯೆಹೋಶುವನ
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಇರುವ ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವೂ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆ
ದೊಡ್ಡ ಕಲೆ್ಲೕ ಇದಕೆ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ. 19 ಬೇತ್
ಷೆಮೆಷಿನವರು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷದಲಿ್ಲ ಇಣಕಿ
ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವರಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ
ಸಾಯಿಸಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಐವತು್ತ ಸಾವಿರ ಜನರು ಮರಣ
ಹೊಂದಿದರು. ಯೆಹೋವನು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮಹಾನಾಶನವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷಿನವರು ಗೋಳಾಡಿದರು. 20

ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಿಂತಾರು?
ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಈತನು ಹೋಗತಕ್ಕ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಎಂದು
ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು 21 ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮಿನವರ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದರೆ; ನೀವು ಬಂದು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆಗ ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮಿನವರು ಬಂದು ಯೆಹೋವನ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಅಬೀನಾದಾಬನ ಮನೆಯಲಿ್ಲಟು್ಟ, ಅವನ

ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನನು್ನ ಅದರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡದು್ದ; ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಅಪಜಯಹೊಂದಿದು್ದ

2 ಮಂಜೂಷವು ಕಿಯಾರ್ತಾ್ಯರೀಮಿಗೆ ಬಂದು ಬಹಳ ದಿನಗಳು
ಅಂದರೆ, ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳು ಕಳೆದು ಹೋದವು. ಈ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ದುಃಖಿಸುತಾ್ತ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಂಬಲಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಆಗ ಸಮುವೇಲನು
ಅವರಿಗೆ, ≪ ನೀವು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿರುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್
ಮೊದಲಾದ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಯೆಹೋವನ
ಮೇಲೆಯೇ ಮನಸಿ್ಸಟು್ಟ ಆತನೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸಿರಿ. ಆಗ ಆತನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವನು≫
ಅಂದನು. 4 ಹಾಗೆಯೇ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಬಾಳ್ ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್
ದೇವತೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ
ಆರಾಧಿಸತೊಡಗಿದರು. 5 ಸಮುವೇಲನು ತಿರುಗಿ ಅವರಿಗೆ,
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬರಲಿ; ನಾನು
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು≫ ಅಂದನು. 6

ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದು, ನೀರು ಸೇದಿ, ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ಹೊಯು್ದ, ಆ ದಿನ ಉಪವಾಸವಿದು್ದ, ≪ನಾವು ನಿನಗೆ
ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆ≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅರಿಕೆಮಾಡಿದರು.
ಆನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ನಾ್ಯಯಪಾಲಕನಾಗಿದು್ದ, ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ತೀರಿಸಿದನು.

7 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತದಾಗ ಅವರ ರಾಜರು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಇದನು್ನ ತಿಳಿದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಬಹಳವಾಗಿ ಭಯಪಟು್ಟ ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, 8 ≪ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವ
ಹಾಗೆ ನೀನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡು,
ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಡ≫ ಅಂದರು. 9 ಆಗ ಸಮುವೇಲನು
ಹಾಲುಕುಡಿಯುವ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ತಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ
ಮೊರೆಯಿಡಲು ಆತನು ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. 10

ಹೇಗೆಂದರೆ, ಸಮುವೇಲನು ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಸಮೀಪಿಸಲಾಗಿ, ಯೆಹೋವನು ದೊಡ್ಡ ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಸೋತು ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತೆ
ಮಾಡಿದನು. 11 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಾದರೋ ಮಿಚೆ್ಪಯಿಂದ ಹೊರಟು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಬೇತ್ಕರಿನ ತಗಿ್ಗನವರೆಗೆ ಅವರನು್ನ
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ಹತಮಾಡಿದರು. 12 ಅನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಮಿಚೆ್ಪಗೂ ಶೇನಿಗೂ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ≪ಯೆಹೋವನು ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ
ನಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ ಎಬೆನೆಜೆರ್
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 13 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಹಳವಾಗಿ
ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಟ್ಟದರಿಂದ ತಿರುಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಪಾ್ರಂತದೊಳಗೆ ಬರಲೇ
ಇಲ್ಲ. ಸಮುವೇಲನ ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೇ ಇತು್ತ. 14 ಅವರು ಎಕೊ್ರೕನ್
ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಗತ್ ಊರಿನ ವರೆಗೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಂದ
ಕಿತು್ತಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೇ ದೊರಕಿದವು.
ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗಾ್ರಮಗಳನೂ್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ ಅಮೋರಿಯರಿಗೂ
ಸಮಾಧಾನವಿತು್ತ.

15 ಸಮುವೇಲನು ಜೀವದಿಂದ ಇರುವವರೆಗೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 16 ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ
ತೀರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ ಬೇತೇಲ್, ಗಿಲಾ್ಗಲ್, ಮಿಚೆ್ಪ
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸುತಿ್ತ ರಾಮಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದನು. 17 ಅಲಿ್ಲ
ಅವನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಿದು್ದದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ವಿವಾದಗಳನು್ನ
ತೀರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

ಸಮುವೇಲನೂ ಸೌಲನೂ 8-15

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ತಮಗೊಬ್ಬ ಅರಸನು ಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದು್ದ

ಸಮುವೇಲನು ಮುದುಕನಾದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. 2

ಅವನ ಮೊದಲನೆಯ ಮಗನ ಹೆಸರು ಯೋವೇಲ್,
ಎರಡನೆಯ ಮಗನ ಹೆಸರು ಅಬೀಯ. ಇವರು ಬೇಷೆರ್ಬದಲಿ್ಲ
ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕರಾಗಿದ್ದರು. 3 ಇವರು ತಂದೆಯ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯದೆ ದ್ರವಾ್ಯಶೆಯಿಂದ ಲಂಚತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ನಾ್ಯಯವಿರುದ್ಧವಾದ ತೀಪುರ್ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. 4 ಆದ್ದರಿಂದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಾಮದಲಿ್ಲದ್ದ
ಸಮುವೇಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು 5 ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನಂತೂ
ಮುದುಕನಾದಿ; ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತೆ ನಮಗೂ ಒಬ್ಬ
ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಡು. ಅವನೇ ನಮ್ಮ
ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕನಾಗಿರಲಿ≫ ಅಂದರು. 6 ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪನೆಗೋಸ್ಕರ
ನಮಗೊಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಡು ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ
ಸಮುವೇಲನು ದುಃಖಪಟು್ಟ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 7

ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, ≪ಜನರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಮಾಡು; ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾ್ದರೆ. ನನ್ನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಬೇಡವೆನು್ನತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 8 ನಾನು ಅವರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿದಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸಿದರು. ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೋ,
ಹಾಗೆಯೇ ನಿನಗೂ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. 9 ನೀನು ಈಗ ಅವರು
ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ಮಾಡು; ಆದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ರಾಜರಿಗಿರುವ
ಅಧಿಕಾರ ಎಷೆ್ಟಂಬುದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಎಚ್ಚರಿಸು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

10 ಸಮುವೇಲನು ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಡು ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ, 11 ≪ ಅರಸನಿಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರವೆಷೆ್ಟಂದು ಕೇಳಿರಿ,
ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಸಾರಥಿಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ ರಾಹುತರನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಅವರು ಅವನ ರಥಗಳ ಮುಂದೆ ಓಡುವವರಾಗಬೇಕು. 12

ಕೆಲವರನು್ನ ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ, ಕೆಲವರನು್ನ
ಪಂಚಶತಾಧಿಪತಿಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ ನೇಮಿಸುವನು. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು
ಅವನ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಳುವವರೂ, ಪೈರನು್ನ ಕೊಯು್ಯವವರೂ,
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಆಯುಧ, ರಥಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಮಾಡುವವರೂ
ಆಗಬೇಕು. 13 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ, ಅಡಿಗೆಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ,
ರೊಟಿ್ಟಸುಡುವುದಕೂ್ಕ ನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 14 ನಿಮ್ಮ
ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಲಗಳನೂ್ನ, ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟಗಳನೂ್ನ ಎಣೆ್ಣೕ ಮರದ
ತೋಪುಗಳನೂ್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಕೊಡುವನು. 15

ನಿಮ್ಮ ಧಾನ್ಯ, ದಾ್ರಕ್ಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತರಷ್ಟನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಪ್ರಧಾನರಿಗೂ, ಪರಿವಾರದವರಿಗೂ ಕೊಡುವನು. 16 ನಿಮ್ಮ
ದಾಸದಾಸಿಯರನೂ್ನ, ಉತ್ತಮವಾದ ಎತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ ತನ್ನ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು. 17 ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳಲಿ್ಲ
ಹತ್ತರಲೊ್ಲಂದು ಭಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ನೀವು ಅವನಿಗೆ

ದಾಸರಾಗಿರಬೇಕು. 18 ಆಗ ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಅರಸನ
ದೆಸೆಯಿಂದ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬೇಸತು್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವಿರಿ.
ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ≫ ಅಂದನು. 19

ಸಮುವೇಲನು ಎಷು್ಟ ಹೇಳಿದರೂ ಜನರು ಅವನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಲೊಲ್ಲದೆ, ≪ಇಲ್ಲ; ನಮಗೆ ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಡು; 20

ನಾವು ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ
ತೀರಿಸಿ ನಮಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಹೊರಟು ನಮಗೋಸ್ಕರ
ಯುದ್ಧಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 21

ಸಮುವೇಲನು ಜನರ ಈ ಎಲಾ್ಲ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಲಾಗಿ 22 ಆತನು ಅವನಿಗೆ, ≪ ಅವರ ಇಷ್ಟದಂತೆ
ಅವರಿಗೊಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸು≫ ಎಂದನು. ಆಗ
ಸಮುವೇಲನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ, ≪ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಿರಿ≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.

ಸೌಲ ಮತು್ತ ಸಮುವೇಲರ ಭೇಟಿ

ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದಲಿ್ಲ ಕೀಷನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ
ಮತು್ತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಕೀಷನು
ಅಬೀಯೇಲನ ಮಗ, ಅಬೀಯೇಲನು ಚೆರೋರನ ಮಗ,

ಬೆಕೋರತನ ಮೊಮ್ಮಗ ಹಾಗೂ ಅಫೀಹನ ಮರಿಮಗನು. 2

ಕೀಷನಿಗೆ ಸೌಲನೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ಈ ಸೌಲನು
ಯೌವನಸ್ಥನೂ, ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಅತಿಸುಂದರನೂ
ಆಗಿದ್ದನು. ಜನರ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಅವನ ಹೆಗಲೂ ತಲೆಯೂ
ಕಾಣುವಷು್ಟ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದನು. 3 ಒಂದು ದಿನ ಸೌಲನ ತಂದೆಯಾದ
ಕೀಷನ ಕತೆ್ತಗಳು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋದುದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ
ಮಗನಾದ ಸೌಲನಿಗೆ, ≪ನೀನೆದು್ದ ಆಳುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 4 ಅದರಂತೆಯೇ ಅವನು ಹೊರಟು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಪವರ್ತಪಾ್ರಂತ್ಯ, ಶಾಲಿಷಾ ದೇಶ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ
ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಶಾಲೀಮ್, ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಈ
ಪಾ್ರಂತಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 5 ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಚೂಫ್ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಬಂದಾಗ ಸೌಲನು ತನ್ನ ಆಳಿಗೆ, ≪ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗೋಣ ನಡಿ;
ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಈಗ ಕತೆ್ತಗಳ ಚಿಂತೆ ಬಿಟು್ಟ ನಮ್ಮ
ಚಿಂತೆಯಲಿ್ಲರಬಹುದು≫ ಅಂದನು 6 ಆದರೆ ಆ ಆಳು,≪ಇಗೋ,
ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಗೌರವಸ್ಥನಾದ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಿರುತಾ್ತನೆ.
ಅವನು ನುಡಿಯುವುದೆಲಾ್ಲ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ; ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗೋಣ;
ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ನಾವು ಹೋಗತಕ್ಕ ಮಾಗರ್ವನು್ನ
ತಿಳಿಸುವನು≫ ಎಂದನು. 7 ಅದಕೆ್ಕ ಸೌಲನು, ≪ನಾವು ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು;
ನಾವು ತಂದಿದ್ದ ಆಹಾರಸಾಮಗಿ್ರಯು ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು. ಆ
ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮಲಿ್ಲಲ್ಲವಲಾ್ಲ; ಏನು
ಕೊಡಬೇಕು?≫ಎನ್ನಲು 8 ಆಳು, ≪ಇಗೋ, ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಪಾವಲಿಯಿದೆ (ಪಾವಲಿ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ನಾಣ್ಯದ ಕಾಲು
ಭಾಗ); ಇದನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡೋಣ; ಅವನು ನಮಗೆ ಮಾಗರ್
ತೋರಿಸುವನು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 9 (ಪೂವರ್ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಯಾವನಾದರೂ ದೈವೋತ್ತರ ಕೇಳಬೇಕಾದರೆ
≪ದೇವ ದಶಿರ್ಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನಿ್ನರಿ≫ ಎನು್ನವರು. ಈ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ, ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ದೇವದಶಿರ್ಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.) 10 ಆಗ ಸೌಲನು ಆಳಿಗೆ,
≪ನೀನು ಹೇಳುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು; ಹೋಗೋಣ ನಡಿ≫ ಅಂದನು.
11 ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಗುಡ್ಡವನು್ನ ಹತಿ್ತ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಲು ನೀರು ಸೇದುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಊರ
ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಕಂಡು, ≪ದಶಿರ್ಯು
ಊರಲಿ್ಲದಾ್ದನೋ≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅವರು, ≪ಇದಾ್ದನೆ; 12

ಈ ಹೊತು್ತ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಈಗಲೇ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿರುವನು;
ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿರಿ. 13 ಅವನು ಯಜ್ಞಭೋಜನಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಗುಡ್ಡಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದರೆ ಸಿಕು್ಕವನು.
ಅವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವ ವರೆಗೆ ಜನರು ಊಟಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ಹೋಗಿ ಯಜ್ಞಾಹಾರವನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತಾ್ತನೆ. ಅನಂತರ
ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಊಟಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಈಗಲೇ ಹೋಗಿರಿ. ಅವನು
ಸಿಕು್ಕವ ಸಮಯ ಇದೇ≫ ಅಂದರು. 14 ಅವರು ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತ
ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಮುವೇಲನು ಗುಡ್ಡಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಹೊರಟು ಅವರೆದುರಿಗೆ ಬಂದನು.

15 ಸೌಲನು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂದಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, 16 ≪ನಾಳೆ ಇಷು್ಟ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ದೇಶದ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಮಾಡುವೆನು. ನೀನು ಅವನನು್ನ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ನಾಯಕನನಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಬೇಕು. ಅವನು ನನ್ನ
ಜನರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವನು. ಅವರ
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ಕೂಗು ನನಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು; ಅವರನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. 17 ಸಮುವೇಲನು ಸೌಲನನು್ನ ಕಂಡಾಗ ಯೆಹೋವನು
ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನು ಇವನೇ; ಇವನೇ ನನ್ನ
ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಆಳತಕ್ಕವನು≫ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದನು. 18

ಊರಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದ ಸೌಲನು ತನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಸಮುವೇಲನನು್ನ
ನೋಡಿ, ≪ದಶಿರ್ಯ ಮನೆ ಎಲಿ್ಲದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ
ತಿಳಿಸುವಿಯೋ?≫ ಎನ್ನಲು ಸಮುವೇಲನು, ≪ನಾನೇ ಆ ದಶಿರ್.
19 ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಗುಡ್ಡಕೆ್ಕ ಬಾ; ನೀವು ಈ ಹೊತು್ತ ನನ್ನ
ಸಂಗಡ ಊಟಮಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿ ನಾಳೆ
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವೆನು. 20 ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ಕತೆ್ತಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತೆಮಾಡಬೇಡ; ಅವು
ಸಿಕಿ್ಕವೆ. ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅಭಿಲಾಷೆಯೆಲಾ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು,
ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಸಲು್ಲವುದು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಅದಕೆ್ಕ ಸೌಲನು, ≪ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಅಲ್ಪವಾಗಿರುವ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವನಲ್ಲವೋ?
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಎಲಾ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನದು ಕನಿಷ್ಠವಾದದು್ದ;
ನನಗೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಾತನು್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳುತಿ್ತೕ?≫ ಎಂದನು. 22

ಸಮುವೇಲನು ಸೌಲನನೂ್ನ ಅವನ ಸೇವಕನನೂ್ನ ಮಂಟಪಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು; ಭೋಜನಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದ ಸುಮಾರು
ಮೂವತು್ತ ಜನರಲಿ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮುಖ್ಯಸಾ್ಥನವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಅನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಅಡಿಗೆಯವನಿಗೆ, 23 ≪ನಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಇಡಿಸಿದ್ದ ಮಾಂಸಭಾಗವನು್ನ ತಂದಿಡು≫
ಅಂದನು. 24 ಅವನು ಒಂದು ತೊಡೆಯ ಮಾಂಸವನೂ್ನ ಅದರ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದದ್ದನೂ್ನ ತಂದು ಸೌಲನ ಮುಂದಿಟ್ಟನು. ಆಗ
ಸಮುವೇಲನು, ≪ಇಗೋ, ಇದು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದು್ದ;
ಇದನು್ನ ತಿನು್ನ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನರನು್ನ ಭೋಜನಕೆ್ಕ ಕರೆದಾಗಿನಿಂದ
ಇದು ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ≫ ಎಂದು ಸೌಲನಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. ಸೌಲನು ಆ ದಿನ ಸಮುವೇಲನ ಸಂಗಡ
ಊಟಮಾಡಿದನು. 25 ಅವರು ಗುಡ್ಡದಿಂದಿಳಿದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಬಂದನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಸೌಲನನು್ನ ತನ್ನ ಮನೇ ಮಾಳಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದನು.

ಸೌಲನಿಗೆ ರಾಜಾ್ಯಭಿಷೇಕವಾದದು್ದ
26 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಸಮುವೇಲನು ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ

ಮಲಗಿದ್ದ ಸೌಲನನು್ನ, ≪ಏಳು, ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫
ಎಂದು ಎಬಿ್ಬಸಲು ಅವನು ಎದ್ದನು. ತರುವಾಯ ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ಹೊರಟು ಊರ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ 27 ಸಮುವೇಲನು ಸೌಲನಿಗೆ,
≪ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸಿ ನೀನು ಇಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲು್ಲ;
ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ ದೈವೋಕಿ್ತ ಒಂದುಂಟು≫ ಎಂದನು.

ಆ ಆಳು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಸಮುವೇಲನು ತೈಲದ
ಕೊಂಬಿನಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತೈಲವನು್ನ
ಹೊಯು್ದ ಅವನನು್ನ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಅವನಿಗೆ,

≪ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಅಳುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಿಜವಾಗಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಾ್ದನೆ. 2 ಈ ಹೊತು್ತ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋದ ನಂತರ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಮೇರೆಯೊಳಗಿರುವ
ರಾಹೇಲಳ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವಂಥ ಚೆಲ್ಚಹಿನಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು
ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಕಾಣುವಿ. ಅವರು ನಿನಗೆ, ≪ನೀನು ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವ
ಕತೆ್ತಗಳು ಸಿಕಿ್ಕದವು; ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಕತೆ್ತಗಳ ಚಿಂತೆಬಿಟು್ಟ ನನ್ನ
ಮಗನು ಎಲಿ್ಲ ಹೋದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರ
ಹಂಬಲಿಸುತಿ್ತರುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. 3 ನೀನು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಮುಂದೆ ನಡೆದು ತಾಬೋರಿನ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಏಲೋನ್ ವೃಕ್ಷದ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದೇವದಶರ್ನಕಾ್ಕಗಿ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋಗುವ
ಮೂವರು ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವರು. ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬನು
ಮೂರು ಹೋತಮರಿಗಳನೂ್ನ, ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಮೂರು
ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ, ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಒಂದು ಬುದ್ದಲಿಯನೂ್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿರುವರು. 4 ಅವರು ನಿನ್ನ ಕ್ಷೇಮಸಮಾಚಾರವನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸಿ ಎರಡು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವರು; ನೀನು
ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 5 ಅಲಿ್ಲಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದಂಡು
ಇರುವ ದೇವಗಿರಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಾಗ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಸ್ವರಮಂಡಲ,
ದಮ್ಮಡಿ, ಕೊಳಲು, ಕಿನ್ನರಿ ಈ ವಾದ್ಯಗಾರರೊಡನೆ ಗುಡ್ಡದಿಂದ
ಇಳಿದು ಬರುತಿ್ತರುವ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಸಮೂಹವನು್ನ ಕಾಣುವಿ. ಅವರು
ಪರವಶರಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸುವರು. 6 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನ
ಮೇಲೆಯೂ ಬರುವುದರಿಂದ ನೀನೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಸುವಿ.
ನೀನು ಮಾಪರ್ಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನಾಗುವಿ. 7 ಈ ಗುರುತುಗಳೆಲಾ್ಲ
ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲವಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾಡು; ದೇವರು ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡ ಇದಾ್ದನೆ. 8 ನೀನು ಮುಂದಾಗಿ ಗಿಲಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋಗು; ಏಳು
ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ ನಾನು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅಲಿ್ಲಗೆ

ಬಂದು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು; ಅಲಿ್ಲಯ
ವರೆಗೆ ಕಾದುಕೊಂಡಿರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಸೌಲನು ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟ ಕೂಡಲೆ ದೇವರು
ಅವನಿಗೆ ನೂತನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ
ಎಲಾ್ಲ ಗುರುತುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು. 10 ಅವನು ದೇವಗಿರಿಗೆ ಬಂದ
ಕೂಡಲೆ ಪರವಶವಾದ ಪ್ರವಾದಿಸಮೂಹವು ತನೆ್ನದುರಿಗೆ
ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಸೌಲನ ಮೇಲೆ
ಬಂದ್ದದರಿಂದ ಅವನೂ ಪರವಶನಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ
ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು. 11 ಅವನು ಪರವಶನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನು್ನ
ಅವನ ಪರಿಚಿತರು ಕಂಡು ತಮ್ಮ ತಮೊ್ಮಳಗೆ, ≪ಕೀಷನ ಮಗನಿಗೆ
ಏನಾಯಿತು? ಸೌಲನೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೋ?≫ ಎಂದು
ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 12 ಆಗ ಆ ಸ್ಥಳದವನೊಬ್ಬನು,
≪ಹಾಗಾದರೆ ಇವರ ತಂದೆ ಯಾರು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಈ
ಸಂಗತಿಯಿಂದ ≪ಸೌಲನು ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ≫ ಎಂಬ ವಿಷಯ
ಹುಟಿ್ಟತು. 13 ಅವನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ ನಂತರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದ್ದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 14 ಸೌಲನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನು ಅವನನೂ್ನ
ಅವನ ಸೇವಕನನೂ್ನ,≪ನೀವು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಲು ಅವನು, ≪ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದೆ್ದವು.
ಅವು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಸಮುವೇಲನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದೆವು≫
ಅಂದನು. 15 ≪ಸಮುವೇಲನು ಏನು ಹೇಳಿದನು?≫ ಎಂದು
ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನು ಕೇಳಲು 16 ಸೌಲನು, ≪ಕತೆ್ತಗಳು ಸಿಕಿ್ಕವೇ ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದನು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನೇ ಹೊರತು ಸಮುವೇಲನು
ಹೇಳಿದ ರಾಜ್ಯಭಾರದ ಮಾತನು್ನ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಚೀಟುಹಾಕಿ ಸೌಲನನು್ನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ
17 ಸಮುವೇಲನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಮಿಚೆ್ಪಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ

ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು. 18 ಆತನು ಅವರಿಗೆ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
≪ನೀವು ಐಗುಪ್ತರ ಕೈಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅವರ
ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದವನೂ, ಬಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಬೇರೆ ಎಲಾ್ಲ
ಜನಾಂಗಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದವನೂ ನಾನೇ. 19 ನೀವಾದರೋ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ನನ್ನನು್ನ
ಈಗ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ನಮಗೊಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ
ಅನು್ನತಾ್ತನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಕುಲ ಕುಲವಾಗಿಯೂ
ಗೋತ್ರಗೋತ್ರವಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು. 20 ಸಮುವೇಲನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಎಲಾ್ಲ ಕುಲಗಳನು್ನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಕರೆದಾಗ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲಕೆ್ಕ ಚೀಟುಬಿದಿ್ದತು. 21 ಆ ಕುಲದ ಗೋತ್ರಗಳನು್ನ
ಬರಮಾಡಿದಾಗ ಮಟಿ್ರಯ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ ಕೀಷನ ಮಗನಾದ ಸೌಲನಿಗೆ
ಚೀಟುಬಿದಿ್ದತು. ಆದರೆ ಅವನನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಅವನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 22

ಅವರು,≪ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವನೋ≫ ಎಂದು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಆತನು, ≪ಬಂದಿದಾ್ದನೆ; ಇಗೋ,
ಸಾಮಾನುಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 23 ಅವರು ತಟ್ಟನೆ ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.
ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗಿಂತ ಅವನ ಹೆಗಲೂ ತಲೆಯೂ
ಕಾಣುವಷು್ಟ ಎತ್ತರವಾದ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದನು. 24 ಆಗ
ಸಮುವೇಲನು ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ, ≪ನೋಡಿದಿರಾ, ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಇವನೇ; ಸವರ್ಜನರಲಿ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಸಮಾನರು
ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ≫ ಎನ್ನಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ, ≪ಅರಸನು
ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರಲಿ≫ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಗಳನು್ನ ಕೂಗಿದರು. 25

ತರುವಾಯ ಸಮುವೇಲನು ಜನರಿಗೆ ರಾಜನೀತಿಯನು್ನ ಬೋಧಿಸಿ,
ಅದನು್ನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದು, ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟನು. ಆ ಮೇಲೆ ಜನರನು್ನ ಅವರವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 26 ಸೌಲನೂ ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹೋದನು; ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಶೂರರು ದೇವರಿಂದ ಪೆ್ರೕರಿತರಾಗಿ ಅವನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದರು. 27 ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಅಯೋಗ್ಯರು,
≪ಇವನು ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನೋ?≫ ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ
ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸೌಲನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದನು.

ಸೌಲನು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದು್ದ

ಅಮೊ್ಮೕನಿಯನಾದ ನಾಹಾಷನು ಹೊರಟು ಬಂದು
ಯಾಬೇಷ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಲು,
ಯಾಬೇಷಿನವರು ಅವನನು್ನ, ≪ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ

ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೋ; ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೇವಿಸುವೆವು≫ ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 2 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ≪ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಅವಮಾನಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
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ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಲಗಣ್ಣನು್ನ ಕಿತು್ತಹಾಕುತೆ್ತೕನೆ. ಇದಕೆ್ಕ ನೀವು
ಒಪು್ಪವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ≫
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 3 ಆಗ ಯಾಬೇಷಿನ ಹಿರಿಯರು ಅವನಿಗೆ,
≪ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡು; ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾವು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಯಾರೂ ರಕ್ಷಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟು
ಬಂದು ನಿನಗೆ ಅಧೀನರಾಗುತೆ್ತೕವೆ≫ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 4

ದೂತರು ಸೌಲನು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲನವರಿಗೆ
ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಅಳತೊಡಗಿದರು. 5 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಸೌಲನು ಹೊಲದಿಂದ ದನಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ಅವನು, ≪ಜನರು ಗೋಳಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕಾರಣವೇನು?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಲು ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಯಾಬೇಷಿನವರ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದರು. 6 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು.
ಅವನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು, ಒಂದು ಜೋಡಿ ಎತು್ತಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿದನು. 7 ಆ ತುಂಡುಗಳನು್ನ
ದೂತರ ಮುಖಾಂತರ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ,
≪ಯಾರು ಸೌಲ, ಸಮುವೇಲರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ
ಅವರ ಎತು್ತಗಳು ಹೀಗೆಯೇ ಕಡಿಯಲ್ಪಡುವವು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಬೆಜೆಕಿನಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದರು. 8 ಅವರನು್ನ
ಬೆಜೆಕಿನಲಿ್ಲ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದಾಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಮೂರು ಲಕ್ಷ
ಸೈನಿಕರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರೂ ಇದ್ದರು. 9

ಅವರು ಬಂದಿದ್ದ ದೂತರಿಗೆ, ≪ನಾಳೆ ಮಧಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಸಹಾಯ ಸಿಕು್ಕವುದೆಂದು ಯಾಬೇಷ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 10 ದೂತರು ಹೋಗಿ ಈ
ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ಯಾಬೇಷಿನವರು ಬಹಳವಾಗಿ
ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ, ≪ನಾವು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವೆವು; ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಕಾಣುವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿರಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 11 ಸೌಲನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಮೂರು
ಗುಂಪನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಪಾಳೆಯದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ
ಅವರನು್ನ ಮಧಾ್ಯಹ್ನದ ವರೆಗೆ ಹತೆ್ಯಮಾಡಿದನು. ಉಳಿದವರನು್ನ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ಚದರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

12 ತರುವಾಯ ಜನರು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, ≪ಸೌಲನು ನಮಗೆ
ಅರಸನಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು? ಅವರನು್ನ
ನಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿರಿ; ನಾವು ಕೊಂದುಹಾಕುತೆ್ತೕವೆ≫ ಎಂದರು. 13

ಸೌಲನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನು ಈ ದಿನ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ
ಜಯವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರನೂ್ನ
ಕೊಲ್ಲಬಾರದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 14 ಸಮುವೇಲನು ಜನರಿಗೆ,
≪ಬನಿ್ನರಿ; ಗಿಲಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೌಲನ ಅರಸುತನವನು್ನ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸೋಣ≫ ಅನ್ನಲು 15 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೌಲನ ಅರಸುತನವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿ,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ,
ಸೌಲನೊಡನೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿದರು.

ಸಮುವೇಲನು ಉದೊ್ಯೕಗದಿಂದ ನಿವೃತ್ತನಾಗುವಾಗ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು

ಸಮುವೇಲನು ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ, ≪ನೋಡಿರಿ,
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಿನ್ನಹಗಳನು್ನ ಆಲಿಸಿ ನಿಮಗೊಬ್ಬ
ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದೆನು. 2 ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಇವನೇ

ನಿಮ್ಮ ಅರಸನಾಗಿರುವನು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ
ನಾನು ಈಗ ತಲೆನರೆತ ಮುದುಕನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿದಾ್ದರೆ. 3 ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವ ನಾನು ಯಾರ
ಎತ್ತನಾ್ನಗಲಿ, ಕತೆ್ತಯನಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾರನಾ್ನದರೂ
ವಂಚಿಸಿ, ಪೀಡಿಸಿದೂ್ದ, ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುರುಡನಂತೆ ತೀಪುರ್
ಮಾಡಿದೂ್ದ ಉಂಟೋ? ಇದ್ದರೆ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆಯೂ ಆತನ
ಅಭಿಷಿಕ್ತನ ಮುಂದೆಯೂ ಹೇಳಿರಿ; ನಾನು ಅದನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಅಂದನು. 4 ಅವರು,≪ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ವಂಚಿಸಿ
ಪೀಡಿಸಿದಾ್ದಗಲಿ, ನಮಿ್ಮಂದ ಏನಾದರೂ ಕಸಿದುಕೊಂಡದಾ್ದಗಲಿ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. 5 ಸಮುವೇಲನು ಪುನಃ
≪ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಇಂಥದನೆ್ನೕನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ
ಯೆಹೋವನೂ ಆತನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದನು.
ಅವರು, ≪ಹೌದು, ಯೆಹೋವನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 6 ಆಗ ಸಮುವೇಲನು, ≪ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಕರೆತರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಮೋಶೆ ಹಾಗೂ ಆರೋನರನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದ ಯೆಹೋವನೇ ಇದಕೆ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ. 7 ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ಕೇಳಿರಿ; ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವೂ, ನಿಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ ನಡೆಸಿದ ನೀತಿಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಆತನ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 8

ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ ಬಂದ ಯಾಕೋಬನ ವಂಶದವರಾದ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟಾ್ಟಗ, ಆತನು ಮೋಶೆ ಆರೋನರ
ಮುಖಾಂತರ ಅವರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದನು. 9 ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಡಲು ಆತನು ಅವರನು್ನ ಹಾಚೋರಿನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ
ಸೀಸೆರನಿಗೂ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೂ, ಮೋವಾಬ್ ರಾಜನಿಗೂ
ಮಾರಿಬಿಟ್ಟನು. ಇವರು ಬಂದು ಅವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರು.
10 ಆಗ ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ≪ನಾವು ಯೆಹೋವನಾದ
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಾಳ್, ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್ ಎಂಬ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ
ಪಾಪಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಈಗ ಕೃಪೆಮಾಡಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಯಿಂದ
ಬಿಡಿಸು; ನಾವು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸುವೆವು≫ ಎಂದು
ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು. 11 ಯೆಹೋವನು ಯೆರುಬಾ್ಬಳ್, ಬಾರಾಕ್,
ಯೆಫಾ್ತಹ, ಸಮುವೇಲ್ ಇವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಶತು್ರಗಳ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡಿದನು. 12 ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಅರಸನಾದ ನಾಹಾಷನು ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬರುತಾ್ತನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗಲು, ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಅರಸನಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು,
≪ನಮಗೊಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸು≫ ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡಿರಿ. 13 ಇಗೋ, ನೀವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ
ಅರಸನು ಇವನೇ; ಯೆಹೋವನು ಇವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದಾ್ದನೆ. 14 ನೀವೂ, ನಿಮ್ಮ ಅರಸನೂ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿದು್ದಕೊಂಡು,
ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ, ಆತನನು್ನ ಸೇವಿಸುತಾ್ತ, ತಪ್ಪದೆ ಆತನ
ಮಾತನು್ನ ಪಾಲಿಸುವವರಾಗಿ, ಆತನನೆ್ನೕ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದಾದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು. 15 ನೀವು
ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆಯೂ, ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ಕೈಕೊಳ್ಳದೆಯೂ ಹೋದರೆ, ಆತನ ಹಸ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದಂತೆ ನಿಮಗೂ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು.
16 ಈಗ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಮುಂದೆ ಮಾಡುವ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ನೋಡಿರಿ. 17 ನಾನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವೆನು; ಈಗ ಗೋದಿಯ ಸುಗಿ್ಗಯಿದ್ದರೂ
ಆತನು ಗುಡುಗನೂ್ನ, ಮಳೆಯನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ
ನೀವು ಅರಸನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡದು್ದ ತನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ತಪು್ಪ
ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವನು≫ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟನು. 18 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಗುಡುಗು
ಮಳೆಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೂ
ಸಮುವೇಲನಿಗೂ ಬಹಳವಾಗಿ ಭಯಪಟು್ಟ 19 ಸಮುವೇಲನನು್ನ,
≪ನಮಗೊಬ್ಬ ಅರಸನು ಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ
ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಪಾಪ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು; ಆದ್ದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ನಾವು ಸಾಯದಂತೆ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೋ≫ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಲು 20

ಅವನು,≪ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ; ಇಷು್ಟ ಪಾಪಮಾಡಿದ ನೀವು ಇನು್ನ
ಮುಂದೆಯಾದರೂ ಅದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಅಂಟಿಕೊಂಡು, ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಆತನೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸಿರಿ.
21 ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಡಿರಿ;
ಅವುಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವೂ, ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ. ಅವು
ವ್ಯಥರ್ವಾದವುಗಳೇ. 22 ಯೆಹೋವನು ದಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸ್ವಕೀಯಜನವನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆತನು ತನ್ನ
ಮಹೋನ್ನತ ನಾಮದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೈಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 23

ನಾನಾದರೋ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಾ್ತ,
ಆತನ ಉತ್ತಮ ನೀತಿಮಾಗರ್ವನು್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದನು್ನ
ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ಬಿಟ್ಟರೆ ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಪಾಪಿಯಾಗಿರುವೆನು.
24 ನೀವಾದರೋ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿದು್ದ,
ಆತನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು, ಆತನನು್ನ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ
ಸೇವಿಸುತಾ್ತ ಬರಬೇಕು; 25 ನೀವು ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರೆ
ನೀವು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಅರಸನು ನಾಶವಾಗುವಿರಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಮತು್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಯುದ್ಧ

ಸೌಲನು ಅರಸನಾದಾಗ ಮೂವತು್ತ
ವಷರ್ದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಎರಡು
ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದನು. 2 ಅವನು

ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು, ಅವರಲಿ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನರು ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಮಿಕಾ್ಮಷಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಬೇತೇಲಿನ ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದರು. ಒಂದು
ಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಯೋನಾತಾನನ
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ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟನು. ಉಳಿದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಅವರವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3 ಯೋನಾತಾನನು ಗೆಬದಲಿ್ಲದ್ದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಕಾವಲುಪಡೆಯ ಪಾಳೆಯವನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದನು. ಈ
ವತರ್ಮಾನವು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. ಸೌಲನು ≪ಎಲಾ್ಲ
ಇಬಿ್ರಯರು ಕೇಳಲಿ≫ ಎಂದು ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ತುತೂ್ತರಿ
ಊದಿಸಿದನು. 4 ಸೌಲನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕಾವಲುಪಡೆಯ
ಪಾಳೆಯವನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಅವರ ದೆ್ವೕಷಕೆ್ಕ
ಗುರಿಯಾದೆವೆಂದು ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ತಿಳಿದು ಗಿಲಾ್ಗಲಿಗೆ ಬಂದು
ಸೌಲನನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡರು. 5 ಆಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಮೂವತು್ತ
ಸಾವಿರ ರಥಬಲವನೂ್ನ, ಆರು ಸಾವಿರ ಅಶ್ವಬಲವನೂ್ನ, ಸಮುದ್ರದ
ಮರಳಿನಷು್ಟ ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ಕಾಲಾಳುಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು ಬೇತಾವೆನಿನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಮಿಕಾ್ಮಷಿನಲಿ್ಲ
ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 6 ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಕೇಡು ಬಂದಿತು.
ತಾವು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದು ಗವಿ, ಕಾಡು, ಬಂಡೆ,
ನೆಲಮನೆ, ಗುಂಡಿ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. 7 ಕೆಲವರು
ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆದಾಟಿ ಗಾದ್ಯರ ದೇಶಕೂ್ಕ, ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೂ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋದರು. ಸೌಲನು ಇನೂ್ನ ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದನು. ಅವನ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತ ಅವನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. 8 ಸೌಲನು ಸಮುವೇಲನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ
ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲೆ್ಲೕ ಏಳು ದಿನ ಇದ್ದರೂ ಸಮುವೇಲನು ಬರಲಿಲ್ಲ;
ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಜನರು ಚದರಿಹೋದರು.

ಸೌಲನು ಧಮರ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿದು್ದ
9 ಆಗ ಸೌಲನು ಜನರಿಂದ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕೂ್ಕ, ಸಮಾಧಾನ

ಯಜ್ಞಕೂ್ಕ ಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ತರಿಸಿ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 10 ಅದು ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ ಸಮುವೇಲನು
ಬಂದನು. ಸೌಲನು ಅವನನು್ನ ವಂದಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಎದುರಿಗೆ
ಹೋಗಲು 11 ಸಮುವೇಲನು ಅವನನು್ನ, ≪ಇದೇನು ನೀನು
ಮಾಡಿದು್ದ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, ≪ಜನರು
ಚದರಿಹೋಗುವುದನೂ್ನ, ನೀನು ನಿಯಮಿತಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಬಾರದಿರುವುದನೂ್ನ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮಿಕಾ್ಮಷಿನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನೂ್ನ ನೋಡಿದೆನು. 12 ಆಗ
ನಾನು ≪ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ
ಮೇಲೆ ಬಿದಾ್ದರು, ನಾನು ಯೆಹೋವನ ದಯೆಯನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು, ಭಯಪಟು್ಟ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂದಾದೆನು≫ ಅಂದನು. 13 ಆಗ
ಸಮುವೇಲನು, ≪ನೀನು ಬುದಿ್ಧಹೀನಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿದೆ;
ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆತನು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 14 ಈಗಲಾದರೋ ನಿನ್ನ
ಅರಸುತನವು ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ; ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಕೈಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ಆತನು ತನಗೆ ಒಪು್ಪವ ಬೇರೊಬ್ಬ
ಪುರುಷನನು್ನ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುವಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದಾ್ದನೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ಅನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಗಿಲಾ್ಗಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

16 ಸೌಲನು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದಾಗ ಆರು
ನೂರು ಪುರುಷರಿದ್ದರು. ಅವರೊಡನೆ ಅವನೂ ಅವನ ಮಗನಾದ
ಯೋನಾತಾನನೂ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಗೆಬದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮಿಕಾ್ಮಷಿನಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 17

ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಪಾಳೆಯದಿಂದ ಮೂರು
ಗುಂಪುಗಳು ಹೊರಟು, ಒಂದು ಗುಂಪು ಒಫ್ರದ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ
ಶುವಲ್ ನಾಡಿಗೂ, 18 ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪು ಬೇತ್ಹೋರೋನಿನ
ಕಡೆಗೂ, ಮತೊ್ತಂದು ಜೆಬೋಯೀಮಿನ ಕಣಿವೆಯ ಕೆಳಗಿರುವ
ಅರಣ್ಯವನು್ನ ನೋಡಬಹುದಾದ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಹೋದವು. 19

ಇಬಿ್ರಯರು ಈಟಿಕತಿ್ತಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಆಜ್ಞೆಯಿದ್ದದರಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಮಾಡುವ
ಕಮಾ್ಮರರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 20 (ಅವರು ತಮ್ಮ ನೇಗಿಲಿನ ಗುಳ, ಸಲಿಕೆ,
ಕೊಡಲಿ, ಗುದ್ದಲಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಹರಿತ ಮಾಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಹತಿ್ತರವೇ ಹೋಗಬೇಕಿತು್ತ. 21 ಗುದ್ದಲಿ, ಸಲಿಕೆ, ತಿ್ರಶೂಲ, ಕೊಡಲಿ,
ಮುಳು್ಳಗೋಲು ಇವುಗಳನು್ನ ಹದಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅವರಲಿ್ಲ
ಹರಿತ ಮಾಡುವ ಕಲು್ಲ (ಅರ) ಮಾತ್ರ ಇತು್ತ . 22 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ಯುದ್ಧ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾಗ ಸೌಲ ಮತು್ತ ಯೋನಾತಾನರ ಹೊರತು
ಅವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಕೈಯಲಾ್ಲದರೂ,
ಕತಿ್ತಯಾಗಲಿ ಬಜಿರ್ಯಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. 23 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಕಾವಲುದಂಡು ಮಿಕಾ್ಮಷಿನ ಕಣಿವೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿತು.

ಯೋನಾತಾನನ ಶೌಯರ್

ಒಂದು ದಿನ ಸೌಲನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನನು ತನ್ನ
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊರುವ ಸೇವಕನಿಗೆ, ≪ಆಚೆ ಇರುವ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕಾವಲುದಂಡಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ

ಹೋಗೋಣ ಬಾ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 2 ಸೌಲನಾದರೋ ಗಿಬೆಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ
ಅಂತ್ಯಭಾಗವಾಗಿರುವ ಮಿಗೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲನ ಒಂದು ದಾಳಿಂಬೆ ವೃಕ್ಷದ
ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ತಂಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಸುಮಾರು ಆರು ನೂರು
ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರೂ, 3 ಏಫೋದನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಹೀಯನೂ
ಇದ್ದರು. ಆ ಅಹೀಯನು ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದ ಏಲಿಯ ಮರಿಮಗನೂ, ಫೀನೆಹಾಸನ
ಮೊಮ್ಮಗನೂ, ಈಕಾಬೋದನ ಅಣ್ಣನಾದ ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗನೂ
ಆಗಿದ್ದನು. ಯೋನಾತಾನನು ಹೋದದು್ದ ಜನರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 4

ಅವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕಾವಲುದಂಡಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೊರಟಾಗ,
ಕಣಿವೆಯ ಮಾಗರ್ದ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೋಚೇಚ್, ಸೆನೆ ಎಂಬ
ಎರಡು ಕಡಿದಾದ ಬಂಡೆಗಳು ಇದ್ದವು. 5 ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬಂಡೆ
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕಗೆ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಮಿಕಾ್ಮಷಿಗೂ, ಮತೊ್ತಂದು ದಕ್ಷಿಣದಿಕಿ್ಕನ
ಗೆಬಕೆ್ಕ ಎದುರಾಗಿದ್ದವು. 6 ಯೋನಾತಾನನು ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಹೊರುವವನಿಗೆ, ≪ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದ ಈ ಕಾವಲುದಂಡಿನವರಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ಬಾ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೆಹೋವನು
ತಾನೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯರ್ನಡಿಸುವನು. ಬಹು ಜನರಿದ್ದರೂ,
ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿದ್ದರೂ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊರುವ ಸೇವಕನು,
≪ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಂತೆ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯ ಹಾಗೆ ನಾನೂ
ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಅಂದನು. 8 ಆಗ ಯೋನಾತಾನನು
ಅವನಿಗೆ, ≪ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಾಣುವಂತೆ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಹೋಗೋಣ. 9 ≪ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ತನಕ ಅಲೆ್ಲೕ
ನಿಲಿ್ಲರಿ≫ ಎಂದು ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತದೆ ಇದ್ದ
ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಇರೋಣ. 10 ಆದರೆ ಅವರು, ≪ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತ ನಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ
ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೇ ಗುರುತು ಎಂದು ತಿಳಿದು
ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ≫ ಎಂದನು.

11 ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕಾವಲು ದಂಡಿನವರಿಗೆ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು, ≪ಇಗೋ, ಇಬಿ್ರಯರು ತಾವು
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗುಹೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಲಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು
ತಮೊ್ಮಳಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು. 12 ಅವರು ಯೋನಾತಾನನಿಗೂ
ಅವನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊರುವವನಿಗೂ, ≪ಹತಿ್ತ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬನಿ್ನರಿ; ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಬೇಕಾದ ಕಾಯರ್ ಬಂದಿದೆ≫ ಎಂದರು.
ಯೋನಾತಾನನು ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊರುವ ಸೇವಕನಿಗೆ,
≪ನೀನೂ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಹತಿ್ತ ಬಾ; ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13

ಯೋನಾತಾನನೂ ಅವನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊರುವ ಸೇವಕನೂ
ತಮ್ಮ ಕೈ ಮತು್ತ ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗಟಾ್ಟ ಹತಿ್ತದರು;
ಯೋನಾತಾನನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ನೆಲಕು್ಕರುಳಿಸುತಾ್ತ ಹೋದನು.
ಅವನ ಸೇವಕನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲತಾ್ತ ಹೋದನು. 14

ಯೋನಾತಾನನು ಅವನ ಸೇವಕನು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ದಾಳಿಯಲಿ್ಲ
ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತು್ತ ಜನರು ಅಧರ್ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಸತು್ತಹೋದರು.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಪಜಯ
15 ಆಗ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದವರೂ, ಕಾವಲುಗಾರರಾಗಿ

ಠಾಣದಲಿ್ಲದ್ದವರೂ, ಸುಲಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವರೂ,
ಉಳಿದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರೂ ಭಯದಿಂದ ಕಳವಳಗೊಂಡರು. ಇದಲ್ಲದೆ
ದೇವರು ಭೂಕಂಪವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಜನರಲಿ್ಲ
ಮಹಾಭೀತಿಯುಂಟಾಯಿತು. 16 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲ
ಕಾವಲಿದ್ದ ಸೌಲನ ಸೈನಿಕರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದಂಡು ಕಳವಳಗೊಂಡು
ಚದರಿಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು. 17 ಸೌಲನು ತನ್ನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ, ≪ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದವರು
ಯಾರೆಂಬುದನು್ನ ಲೆಕ್ಕಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.
ಅವರು ಲೆಕ್ಕಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯೋನಾತಾನನೂ, ಅವನ
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊರುವ ಸೇವಕನೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತು.
18 ಅನಂತರ ಸೌಲನು ಅಹೀಯನಿಗೆ, ≪ಏಫೋದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಇವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಳಗೆ ಏಫೋದನು್ನ ಧರಿಸುತಿ್ತದ್ದನಷೆ್ಟ.
19 ಸೌಲನು ಯಾಜಕನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯದ ಗದ್ದಲವು ಬಲು ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು. ಆಗ ಸೌಲನು
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ಯಾಜಕನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ತೆಗೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ 20 ತನ್ನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಯುಂಟಾಗಿ
ಒಬ್ಬನನೊ್ನಬ್ಬನು ಕೊಂದುಹಾಕುತಿ್ತದ್ದರು. 21 ಇದಲ್ಲದೆ
ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವರೊಡನೆ
ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಇಬಿ್ರಯರು, ಸೌಲ ಮತು್ತ ಯೋನಾತಾನರ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡರು. 22

ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಪವರ್ತ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಓಡಿಹೋದರೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವು
ಮುಟಿ್ಟದಾಗ ಅವರೂ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದರು. 23

ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಜಯವನು್ನಂಟುಮಾಡಿದನು. ಯುದ್ಧವು ಬೇತಾವೆನಿನ
ಆಚೆಯವರೆಗೂ ನಡೆಯಿತು.

ಸೌಲನ ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಆಜ್ಞೆ
24 ಆ ದಿನ ಸೌಲನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಕುರಿತು, ≪ಶತು್ರಗಳಿಗೆ

ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದರೂ
ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಊಟಮಾಡಬಾರದು; ಮಾಡಿದವನು
ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ≫ ಎಂದು ಆಣೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅಂದು
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹುವಾಗಿ ಬಳಲಿಹೋಗಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬನಾದರೂ
ಆಹಾರ ಪಧಾಥರ್ವನು್ನ ರುಚಿಸಿ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. 25 ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ನೆಲಜೇನು ಇರುವ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದರು. 26 ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಜೇನುತುಪ್ಪ
ಹರಿಯುವುದನು್ನ ಕಂಡರೂ ಶಾಪಕೆ್ಕ ಭಯಪಟ್ಟದರಿಂದ ಯಾವನೂ
ಅದನು್ನ ಬಾಯೊಳಗೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. 27 ಯೋನಾತಾನನಿಗೆ ತನ್ನ
ತಂದೆಯು ಜನರಿಗೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳಿದು್ದ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ತನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ಜೇನುಹುಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಚುಚಿ್ಚ, ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದು
ತಿನ್ನಲು ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳು ಕಳೆಗೊಂಡವು. 28 ಕೂಡಲೆ ಒಬ್ಬನು
ಅವನಿಗೆ, ≪ಈ ಹೊತು್ತ ಊಟಮಾಡುವಂಥವರು
ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗುವರೆಂದು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ≫
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. 29 ಜನರು ಬಹಳವಾಗಿ ಬಳಲಿ ಹೋದದ್ದನು್ನ
ಕಂಡು ಯೋನಾತಾನನು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ತಂದೆಯು
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದಾ್ದನೆ; ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ
ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ತಿಂದದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಹೇಗೆ
ಕಳೆಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ನೋಡು. 30 ಜನರು ತಾವು ಇಂದು ಶತು್ರಗಳಿಂದ
ಸುಲಿದುಕೊಂಡ ಆಹಾರವನು್ನ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಊಟಮಾಡಿದ್ದರೆ
ಅವರು ಇನ್ನಷು್ಟ ಬಲಗೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಲಿ್ಲ
ಹತರಾಗದವರು ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ ಇದಾ್ದರೆ≫ ಅಂದನು. 31 ಆ
ದಿನ ಜನರು ಮಿಕಾ್ಮಷಿನಿಂದ ಅಯಾ್ಯಲೋನಿನ ವರೆಗೆ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಹೊಡೆದು ಬಹಳವಾಗಿ ದಣಿದಿದ್ದರು. 32 ಅವರು
ತಾವು ಕೊಳೆ್ಳಮಾಡಿದ ಎತು್ತ, ಕುರಿ, ಕರು ಇವುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ನೆಲದ
ಮೇಲೆಯೇ ಕೊಂದು ಮಾಂಸವನು್ನ ರಕ್ತದೊಡನೆ ತಿಂದರು. 33 ಆಗ
ಕೆಲವರು ಸೌಲನಿಗೆ, ≪ನೋಡು, ಜನರು ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ
ಊಟಮಾಡಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ≫
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸೌಲನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಇದು ಮಹಾಪಾತಕವೇ
ಸರಿ; ನೀವು ಬೇಗನೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲೊ್ಲಂದನು್ನ ಹೊರಳಿಸಿ
ತಂದಿಟು್ಟ; 34 ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ
ಭೋಜನ ಮಾಡಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡಬೇಡಿರಿ;
ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ತಂದು, ಕೊಂದು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು
ಹೇಳಿರಿ≫ ≫ ಅಂದನು. ಹಾಗೆಯೇ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಎತು್ತ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಅದೇ ರಾತಿ್ರ ಅಲಿ್ಲಗೆ ತಂದು ಕೊಂದು ತಿಂದರು. 35

ಸೌಲನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು; ಅವನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳಲಿ್ಲ ಇದೇ
ಮೊದಲನೆಯದು.

36 ಸೌಲನು ತನ್ನ ಸೈನಿಕರನು್ನ, ≪ಬನಿ್ನರಿ; ನಾವು ಈ ರಾತಿ್ರಯಲೆ್ಲೕ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ, ಬೆಳಗಾಗುವವರೆಗೆ ಅವರನು್ನ
ಸುಲಿದುಕೊಂಡು, ಒಬ್ಬನನೂ್ನ ಉಳಿಸದೆ ಕೊಂದುಹಾಕೋಣ≫
ಎಂದು ಕರೆದನು. ಅವರು, ≪ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಆಗಲಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಯಾಜಕನು, ≪ಇತ್ತ ಬನಿ್ನರಿ; ನಾವು ದೇವರನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸೋಣ≫ ಎಂದನು. 37 ಆಗ ಸೌಲನು,≪ದೇವಾ, ನಾವು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬಹುದೋ? ನೀನು ಅವರನು್ನ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವಿಯೋ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಆ ದಿನ ಉತ್ತರಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ.
38 ಆಗ ಸೌಲನು ಪ್ರಜೆಗಳ ಮುಖಂಡರಿಗೆ, ≪ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲಿ್ಲ
ಬಂದು, ಈ ಹೊತು್ತ ಪಾಪ ಯಾವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸಿ ಗೊತು್ತಮಾಡಿರಿ. 39 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ರಕ್ಷಕನಾದ
ಯೆಹೋವನ ಆಣೆ, ಪಾಪಮಾಡಿದವನು ನನ್ನ ಮಗನಾದ
ಯೋನಾತಾನನಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ, ಅವನು ಸಾಯಲೇಬೇಕು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು; ಜನರು ಏನೂ ಮಾತನಾಡದೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು.

40 ಆಗ ಸೌಲನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲಿ್ಲರಿ;
ನಾನೂ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನನೂ ಮತೊ್ತಂದು
ಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವೆವು≫ ಅನ್ನಲು ಅವರು, ≪ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಆಗಲಿ≫
ಅಂದರು. 41 ಅನಂತರ ಸೌಲನು, ≪ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ದೇವರೇ,
ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸು≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಚೀಟು
ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಅವನಿಗೂ ಯೋನಾತಾನನಿಗೂ ಬಂದಿತು, ಜನರು
ಪಾರಾದರು. 42 ಸೌಲನು ಪುನಃ, ≪ನಮಿ್ಮಬ್ಬರೊಳಗೆ ಚೀಟು
ಹಾಕಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೀಟು
ಯೋನಾತಾನನಿಗೆ ಬಿದಿ್ದತು. 43 ಆಗ ಸೌಲನು ಯೋನಾತಾನನನು್ನ,
≪ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದಿ, ಹೇಳು≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು,
≪ನಾನು ಕೋಲಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ತಿಂದೆನು; ನಾನು ಸಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 44 ಅದಕೆ್ಕ ಸೌಲನು, ≪ಯೋನಾತಾನನೇ, ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ಮಾಡಲಿ≫
ಎಂದನು. 45 ಜನರು ಅವನಿಗೆ, ≪ದೇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ
ಹೊತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಮಹಾ ಜಯವನು್ನಂಟುಮಾಡಿದ
ಯೋನಾತಾನನು ಸಾಯಬೇಕೋ? ಕೂಡದು; ಯೆಹೋವನಾಣೆ,
ಅವನ ತಲೆಗೂದಲುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸಬಾರದು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ಅವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದರು.
46 ಸೌಲನು ಆ ಮೇಲೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಹಿಂದಟ್ಟದೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹೋದನು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೂ ತಮ್ಮ ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು.

ಸೌಲನ ಯುದ್ಧಗಳೂ ಅವನ ಕುಟುಂಬವೂ
47 ಸೌಲನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಅರಸನಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು

ಸುತ್ತಣ ವೈರಿಗಳಾದ ಮೋವಾಬ್ಯರು, ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು,
ಎದೋಮ್ಯರು, ಚೋಬದ ಅರಸರು, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇವರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಹೋದ ಕಡೆಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಜಯವನೆ್ನೕ
ಹೊಂದಿದನು. 48 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಅಮಾಲೇಕ್ಯರಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ದಂಡೆತಿ್ತ ಹೋಗಿ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಸದೆಬಡಿದನು. ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಸುಲಿಗೆಮಾಡುವವರ ಕೈಗೆ
ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿದನು.

49 ಸೌಲನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು - ಯೋನಾತಾನ, ಇಷಿ್ವ ಮತು್ತ
ಮಲಿ್ಕೕಷೂವ. ಅವನ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು - ಮೇರಬ್ ಮತು್ತ ಮೀಕಲ್.
50 ಅಹೀಮಾಚನ ಮಗಳಾದ ಅಹೀನೋವಮಳು ಸೌಲನ ಹೆಂಡತಿ.
ನೇರನ ಮಗನಾದ ಅಬೆ್ನೕರನು ಅವನ ಸೇನಾಪತಿ. ನೇರನು ಸೌಲನು
ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನು. 51 ಸೌಲನ ತಂದೆಯಾದ ಕೀಷನೂ, ಅಬೆ್ನೕರನ
ತಂದೆಯಾದ ನೇರನೂ ಅಬೀಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳು.

52 ಸೌಲನ ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೂ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ ಘೋರ ಯುದ್ಧವಾಗುತಿ್ತದು್ದದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಎಲಿ್ಲಯಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠನೂ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೂ ಆದ
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕಂಡರೆ, ಕೂಡಲೆ ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ
ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.

ಅಮಾಲೇಕ್ಯರೊಡನೆ ನಡೆದ ಯುದ್ಧ, ಸೌಲನ ಅವಿಧೇಯತೆ

ಸಮುವೇಲನು ಸೌಲನಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ
ಅಭಿಷೇಕಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನನ್ನನೆ್ನೕ ಕಳುಹಿಸಿದನಲಾ್ಲ;

ಆತನು ಈಗ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳು. 2 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ
ಬರುತಿ್ತರುವಾಗ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ನಿಂತು ತೊಂದರೆಪಡಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು. 3 ಈಗ ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಅವರಿಗಿರುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಹಾಳುಮಾಡು.
ಗಂಡಸರನೂ್ನ, ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ, ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಶಿಶುಗಳನೂ್ನ, ಎತು್ತ,
ಕುರಿ, ಕತೆ್ತ, ಒಂಟೆ, ಇವುಗಳನೂ್ನ ಕನಿಕರವಿಲ್ಲದೆ ಕೊಂದುಹಾಕು
ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ≫ ≫ ಅಂದನು.

4 ಸೌಲನು ತೆಲಾಯೀಮಿನಲಿ್ಲ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಲೆಕಿ್ಕಸಲು
ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕಾಲಾಳುಗಳು ಇದ್ದರು; ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹತು್ತ ಸಾವಿರ
ಜನರು ಇದ್ದರು. 5 ಅವನು ಇವರೊಡನೆ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರ
ರಾಜಧಾನಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲನ ಒಂದು ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಹೊಂಚುಹಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. 6 ಆದರೆ ಅವನು ಕೇನ್ಯರಿಗೆ, ≪ನೀವು
ಅಮಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿರಿ; ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀವೂ
ಅವರೊಡನೆ ನಾಶವಾದೀರಿ. ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ
ಬರುತಿ್ತದಾ್ದಗ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಿದಿರಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅದರಂತೆಯೇ ಅವರು ಅಮಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. 7 ಆಗ ಸೌಲನು ಅಮಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಹವೀಲಾ
ಪಾ್ರಂತ್ಯದಿಂದ ಐಗುಪ್ತದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಶೂರಿನವರೆಗೆ

ಸಮುವೇಲನು - ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ 14:20 188 ಸಮುವೇಲನು - ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ 15:7
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ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುತಾ್ತ ಹೋದನು. 8 ಅವರ ಅರಸನಾದ
ಅಗಾಗನನು್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು, ಎಲಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸಿದನು. 9 ಸೌಲನೂ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ಅಗಾಗನನೂ್ನ,
ಉತ್ತಮವಾದ ಕುರಿದನಗಳನೂ್ನ, ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ, ಕೊಬಿ್ಬದ
ಪಶುಗಳನೂ್ನ, ಶೆ್ರೕಷ್ಟವಾದ ಎಲಾ್ಲ ಪದಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡಲು
ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಉಳಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಂಥ
ಹೀನವಾದವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾಶಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು.

10 ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, ≪ಸೌಲನನು್ನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದ್ದಕೆ್ಕ ಈಗ ವಿಷಾದಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು;
ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11

ಸಮುವೇಲನು ಕೋಪಗೊಂಡು ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೊರೆಯಿಟ್ಟನು.

ಯೆಹೋವನು ಸೌಲನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟದು್ದ
12 ಸಮುವೇಲನು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಸೌಲನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ

ಹೊರಟಾಗ ಅವನಿಗೆ, ≪ಸೌಲನು ಕಮೆರ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ತನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕಸ್ತಂಭವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಗಟಾ್ಟ
ಇಳಿದು ಗಿಲಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋದನು≫ ಎಂಬ ವತರ್ಮಾನವು
ಬಂದದ್ದರಿಂದ 13 ಸಮುವೇಲನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. ಸೌಲನು
ಅವನನು್ನ ಕಂಡು, ≪ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ;
ನಾನು ಆತನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದೆನು≫ ಅಂದನು. 14

ಅದಕೆ್ಕ ಸಮುವೇಲನು, ≪ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇನು? ಕುರಿಗಳ ಕೂಗು
ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ದನಗಳ ಶಬ್ದವು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ≫
ಎನ್ನಲು 15 ಸೌಲನು, ≪ಜನರು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರ ಕುರಿದನಗಳಲಿ್ಲ
ಉತ್ತಮವಾದವುಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿ ತಂದಿದಾ್ದರೆ; ಮಿಕಾ್ಕದವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಿದೆವು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 16

ಆಗ ಸಮುವೇಲನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಅದಿರಲಿ; ಯೆಹೋವನು ಕಳೆದ
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಕೇಳು≫ ಎನ್ನಲು
ಅವನು, ≪ಹೇಳು≫ ಅಂದನು. 17 ಸಮುವೇಲನು, ≪ನೀನು
ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಲ್ಪನಾಗಿದ್ದರೂ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ರಾಜಾ್ಯಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಎಲಾ್ಲ
ಕುಲಗಳಿಗೆ ಶಿರಸ್ಸನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. 18 ಆತನು ನಿನಗೆ,
≪ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ದುಷ್ಟರಾದ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 19 ಆದರೆ ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳದೆ ಕೊಳೆ್ಳಗಾಗಿ ಮನಸೋತು ಆತನಿಗೆ ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ?≫
ಅಂದನು. 20 ಆಗ ಸೌಲನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, ≪ಏನು? ನಾನು
ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೋ? ಆತನು ಕಳುಹಿಸಿದಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗಿ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿ ಅವರ ಅರಸನಾದ
ಅಗಾಗನನು್ನ ಹಿಡಿದು ತಂದೆನು. 21 ಆದರೆ ಜನರು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಸಂಹರಿಸಬೇಕಾದ ಕೊಳೆ್ಳಯಲಿ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದ ಕುರಿದನಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞಾಪರ್ಣೆಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಉಳಿಸಿ ತಂದರು≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 22 ಅದಕೆ್ಕ ಸಮುವೇಲನು,

≪ ಯೆಹೋವನು ವಿಧೇಯತ್ವವನು್ನ ಮೆಚು್ಚವಷು್ಟ
ಯಜ್ಞಹೋಮಗಳಿಗೆ ಮೆಚು್ಚತಾ್ತನೋ?

ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಆತನ ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆ
ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ;

ಟಗರುಗಳ ಕೊಬಿ್ಬಗಿಂತ ವಿಧೇಯತೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುದು.
23 ಅವಿಧೇಯತ್ವವು ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳಷೆ್ಟೕ ಕೆಟ್ಟದಾ್ದಗಿರುವುದು.
ಹಟವು ಮಿಥಾ್ಯಭಕಿ್ತಗೂ, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಗೂ

ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದು.
ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಮಾತಿನಂತೆ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯದೆ

ಇದು್ದದರಿಂದ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಸುತನದಿಂದ
ನಿವಾರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಸೌಲನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, ≪ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಮತು್ತ
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಮೀರಿ ಪಾಪಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಅವರ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 25 ನೀನು ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಪಾಪವನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸು; ನಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನನ್ನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬಾ≫ ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 26 ಅದಕೆ್ಕ
ಸಮುವೇಲನು, ≪ನಾನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯದೆ
ಇದು್ದದರಿಂದ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸುತನದಿಂದ
ನಿವಾರಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಹೊರಡಲು 27

ಸೌಲನು ಅವನ ಮೇಲಂಗಿಯ ಅಂಚನು್ನ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದನು; ಅದು
ಹರಿದುಹೋಯಿತು. 28 ಆಗ ಸಮುವೇಲನು ಅವನಿಗೆ,
≪ಯೆಹೋವನು ಈ ಹೊತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ

ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ನಿನಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾದ ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
29 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ನಿರಂತರ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇರುವವನು
ಸುಳಾ್ಳಡುವವನಲ್ಲ; ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಡುವವನಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದ ಮಾತನು್ನ ನಡೆಸದೆ ಬಿಡುವವನಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
30 ಅದಕೆ್ಕ ಸೌಲನು, ≪ನಾನು ಪಾಪಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ದಯವಿಟು್ಟ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮುಂದೆಯೂ, ಜನರ ಮುಂದೆಯೂ ಹಿರಿಯರ
ಮುಂದೆಯೂ ನನ್ನ ಮಾನವನು್ನಳಿಸು. ನಾನು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಬಾ≫ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 31 ಸಮುವೇಲನು ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಸೌಲನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದನು. ಆಗ ಸೌಲನು ದೇವರನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಿದನು.

32 ತರುವಾಯ ಸಮುವೇಲನು, ≪ಅಮಾಲೇಕ್ಯರ ಅರಸನಾದ
ಅಗಾಗನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದನು. ಅಗಾಗನು
ಮರಣಭಯ ತಪಿ್ಪತೆಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವನ
ಹತಿ್ತರ ಬಂದನು. 33 ಆದರೆ ಸಮುವೇಲನು ಅವನಿಗೆ,
≪ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತಯು ಅನೇಕ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೆ

ಪುತ್ರಶೋಕವನು್ನಂಟುಮಾಡಿದೆ; ಅದರಂತೆ
ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪುತ್ರಶೋಕವನು್ನ

ಅನುಭವಿಸಲಿ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲೆ್ಲೕ

ಕಡಿದುಹಾಕಿದನು.
34 ಅನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ರಾಮಕೆ್ಕ ಹೋದನು; ಸೌಲನು ತನ್ನ

ಊರಾದ ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲರುವ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. 35 ಸಮುವೇಲನು
ಜೀವದಿಂದ ಇರುವವರೆಗೂ ಸೌಲನನು್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ; ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಸೌಲನನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ವಿಷಾದಪಟ್ಟನು. ಸಮುವೇಲನು ಅವನ ಕುರಿತು
ದುಃಖಪಡುತಿ್ತದ್ದನು.

ಸೌಲನೂ ದಾವೀದನೂ 16-31

ದಾವೀದನ ರಾಜಾ್ಯಭಿಷೇಕ

ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, ≪ನಾನು ಸೌಲನನು್ನ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ
ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲವೆಂದು ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನಲಾ್ಲ; ನೀನು

ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ದುಃಖಿಸುತಿ್ತರುವಿ? ಕೊಂಬಿನಲಿ್ಲ
ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾ; ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವನಾದ ಇಷಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ; ಅವನ
ಮಕ್ಕಳಲೊ್ಲಬ್ಬನನು್ನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 2 ಅದಕೆ್ಕ ಸಮುವೇಲನು, ≪ನಾನು ಹೋಗುವುದು
ಹೇಗೆ? ಇದು ಸೌಲನಿಗೆ ಗೊತಾ್ತದರೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕುವನಲ್ಲವೇ≫ ಎಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು,
≪ನೀನು ಒಂದು ಕರುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಹೇಳಿ
ಇಷಯನನು್ನ ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಕರೆ. 3 ಆ ನಂತರ ನೀನು
ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ನಾನೇ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ಯಾರನು್ನ
ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೋ, ಅವನನು್ನ ನೀನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಬೇಕು≫
ಎಂದನು. 4 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಸಮುವೇಲನು
ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಆ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ನಡುಗುತಾ್ತ
ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ≪ನಿನ್ನ ಆಗಮನವು ನಮಗೆ
ಶುಭಕರವಾಗಿದೆಯೇ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು 5 ಅವನು, ≪ಹೌದು,
ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ; ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇಷಯನನೂ್ನ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿ ಅವರನೂ್ನ ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಕರೆದನು. 6 ಅವರು ಬರಲು
ಅವನು ಎಲೀಯಾಬನನು್ನ ನೋಡಿ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಅಭಿಷೇಕಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನು ಆತನ ಮುಂದೆ ಇದಾ್ದನೆ
ಎಂದುಕೊಂಡನು. 7 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, ≪
ನೀನು ಅವನ ಸೌಂದಯರ್ವನೂ್ನ, ಎತ್ತರವನೂ್ನ ನೋಡಬೇಡ;
ನಾನು ಅವನನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೋವನು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ
ಹೊರಗಿನ ತೋರಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡದೆ ಹೃದಯದ ಮತು್ತ
ಅಂತರಂಗದ ಸೌಂದಯರ್ ನೋಡುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ≫ ಅಂದನು. 8

ಇಷಯನು ಅಬೀನಾದಾಬನನು್ನ ಸಮುವೇಲನ ಬಳಿಗೆ ಬರಮಾಡಲು
ಸಮುವೇಲನು, ≪ಯೆಹೋವನು ಇವನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ≫
ಎಂದನು. 9 ತರುವಾಯ ಇಷಯನು ಶಮ್ಮನನು್ನ ಬರಮಾಡಲು
ಸಮುವೇಲನು, ≪ಯೆಹೋವನು ಇವನನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಹೀಗೆ ಇಷಯನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಏಳು
ಮಂದಿಯನು್ನ ಸಮುವೇಲನ ಬಳಿಗೆ ಬರಮಾಡಿದರೂ ಅವನು,
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≪ಯೆಹೋವನು ಇವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ನುಡಿದನು.
11 ಅನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಇಷಯನನು್ನ, ≪ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲಾ್ಲ
ಇಷೆ್ಟೕ ಮಂದಿಯೋ≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು,
≪ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕವನು ಒಬ್ಬನಿರುತಾ್ತನೆ; ಅವನು
ಕುರಿಮೇಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಆಗ ಸಮುವೇಲನು, ≪ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ತಿಳಿಸು;
ಅವನು ಬರುವವರೆಗೂ ನಾವು ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು≫
ಎಂದು ಹೇಳಲು ಇಷಯನು ಅವನನು್ನ ಕರೆದು ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದನು. 12 ಅವನು ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದವನೂ,
ಸುಂದರನೇತ್ರನೂ, ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ರಮಣೀಯನೂ ಆಗಿದ್ದನು.
ಯೆಹೋವನು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, ≪ಎದು್ದ ಇವನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು;
ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನು ಇವನೇ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು 13

ಸಮುವೇಲನು ಎಣೆ್ಣಯ ಕೊಂಬನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ,
ಅವನ ಸಹೋದರರ ಮಧ್ಯದಲೆ್ಲೕ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು. ಕೂಡಲೆ
ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ದಾವೀದನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನೆಲೆಗೊಂಡಿತು.
ಅನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ರಾಮಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು.

ಸೌಲನ ಆಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ದಾವೀದನು
14 ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಸೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಯಿತು;

ಯೆಹೋವನು ಕಳುಹಿಸಿದ ದುರಾತ್ಮವು ಬಂದು ಅವನನು್ನ
ಪೀಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರಿಂದ 15 ಅವನ ಸೇವಕರು ಅವನಿಗೆ, ≪ಇಗೋ,
ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ದುರಾತ್ಮವು ನಿನ್ನನು್ನ ಪೀಡಿಸುತಾ್ತ ಇದೆ. 16

ಸಾ್ವಮೀ, ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ; ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ನಿನ್ನ
ಸೇವಕರಾದ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕಿನ್ನರಿ ನುಡಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ನಿಪುಣನಾದ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಹುಡುಕಿ ತರುತೆ್ತೕನೆ. ಯೆಹೋವನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ದುರಾತ್ಮವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಅವನು ಕಿನ್ನರಿ ನುಡಿಸಿದರೆ
ನಿನಗೆ ಉಪಶಮನವಾಗುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 17 ಸೌಲನು
ಅವರಿಗೆ, ≪ಚೆನಾ್ನಗಿ ನುಡಿಸಬಲ್ಲವನಾದ ಒಬ್ಬನನು್ನ ನನಗೋಸ್ಕರ
ಹುಡುಕಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 18

ಸೇವಕರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವನಾದ ಇಷಯನ
ಮಗನನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಅವನು ಚೆನಾ್ನಗಿ ಕಿನ್ನರಿ ನುಡಿಸಬಲ್ಲವನೂ,
ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೂ, ಯುದ್ಧ ನಿಪುಣನೂ, ವಾಕ್ಚತುರನೂ,
ಸುಂದರನೂ, ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹವನು್ನ ಹೊಂದಿದವನೂ
ಆಗಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. 19 ಕೂಡಲೆ ಸೌಲನು ಇಷಯನ
ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, ≪ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಮೇಯಿಸುತಿ್ತರುವ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ದಾವೀದನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದನು. 20 ಇಷಯನು ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ,
ಒಂದು ಬುದ್ದಲಿ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ, ಒಂದು ಹೋತಮರಿಯನೂ್ನ,
ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ದಾವೀದನ ಮುಖಾಂತರ
ಸೌಲನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 21 ಹೀಗೆ ದಾವೀದನು ಸೌಲನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ಅವನ ಸೇವಕನಾದನು. ಸೌಲನು ಅವನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡನು.
22 ತರುವಾಯ ಸೌಲನು ಇಷಯನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾನು ದಾವೀದನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ; ಅವನು ನನ್ನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡಲಿ≫ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. 23 ದೇವರಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದುರಾತ್ಮವು ಸೌಲನ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ದಾವೀದನು
ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ನುಡಿಸುವನು; ಅದರಿಂದ ದುರಾತ್ಮವು ಸೌಲನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದು; ಅವನು ಉಪಶಮನಹೊಂದಿ
ಚೆನಾ್ನಗಿರುತಿ್ತದ್ದನು.

ದಾವೀದನು ಗೊಲಾ್ಯತನನು್ನ ಕೊಂದದು್ದ.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಯೆಹೂದದೇಶದ ಸೋಕೋವಿನಲಿ್ಲ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೋಕೋವಿಗೂ ಆಜೇಕಕೂ್ಕ

ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಎಫೆಸ್ದಮಿ್ಮೕಮಿನಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 2

ಸೌಲನೂ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೂ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಏಲಾ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೂ್ಯಹಕಟಿ್ಟದರು. 3 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಒಂದು
ಗುಡ್ಡದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಇನೊ್ನಂದು ಗುಡ್ಡದ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಂತರು. ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕಣಿವೆ ಇತು್ತ. 4

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಪಾಳೆಯದಿಂದ ಗತ್ ಊರಿನವನಾದ ಗೊಲಾ್ಯತನೆಂಬ
ಒಬ್ಬ ರಣಶೂರನು ಹೊರಟುಬಂದನು. ಅವನು ಆರುವರೆ ಮೊಳ
ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದನು. 5 ಅವನ ಶಿರಸಾ್ತ್ರಣವು ತಾಮ್ರದು್ದ. ತಾಮ್ರ
ಲೋಹದ ಬಿಲೆ್ಲಗಳಿಂದ ಪರೆಪರೆಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅವನ
ಕವಚವು (ಐದು ಸಾವಿರ ಶೆಕೆಲಿನ ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯಗಳಷು್ಟ
ತೂಕವಾಗಿತು್ತ.) 6 ಅವನ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು, ಹೆಗಲ ಮೇಲಣ
ಈಟಿಯೂ ತಾಮ್ರದವು. 7 ಅವನ ಬಜಿರ್ಯ ಹಿಡಿಕೆಯು

ನೇಯಿಗಾರ ಕುಂಟೆಯಷು್ಟ ಗಾತ್ರವಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಅಲಗು
ಆರುನೂರು ತೊಲೆ ಕಬಿ್ಬಣದಿಂದ ಮಾಡಿದು್ದ. ಅವನ ಗುರಾಣಿಯನು್ನ
ಹೊರುವವನು ಅವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. 8 ಅವನು ನಿಂತು
ಇಸಾ್ರಯೇಲ ಸೈನ್ಯದವರನು್ನ ಕೂಗಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು
ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ? ನಾನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನು. ನೀವು ಸೌಲನ
ಸೇವಕರು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿರಿ. 9 ಅವನು ನನೊ್ನಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದರೆ
ನಾವು ನಿಮಗೇ ದಾಸರಾಗಿರುವೆವು. ಆದರೆ ನಾನು ಅವನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ ಕೊಂದರೆ ಆಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ
ಸೇವೆಮಾಡುವವರಾಗುವಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಮತು್ತ
ಅವನು, ≪ಈಹೊತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲ ಸೈನ್ಯದವರನು್ನ ಕುರಿತು.
ನನೊ್ನಡನೆ ಕಾಳಗಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರಿ
ನೋಡೋಣ≫ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದನು. 11 ಸೌಲನೂ ಎಲಾ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ಎದೆಗುಂದಿದವರಾಗಿ ಬಹಳ ಭಯಪಟ್ಟರು.

12 ಸೌಲನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ ಎಂಬ ಊರಿನ
ಎಫಾ್ರತ್ಯನಾದ ಇಷಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧನಿದ್ದನು. ಇವನ ಎಂಟು
ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ದಾವೀದನು ಒಬ್ಬನು. 13 ಇವನ ಮೂರು ಹಿರಿಯ
ಮಕ್ಕಳು ಸೌಲನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ
ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನ ಹೆಸರು ಎಲೀಯಾಬ, ಎರಡನೆಯ ಮಗನ ಹೆಸರು
ಅಬೀನಾದಾಬ, ಮೂರನೆಯವನ ಹೆಸರು ಶಮ್ಮ, 14 ದಾವೀದನೇ
ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಕಿರಿಯನು. ಮೂರು ಮಂದಿ ಹಿರಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೌಲನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋದ್ದರಿಂದ 15 ದಾವೀದನು ಸೌಲನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. 16 ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನು ನಲ್ವತು್ತ ದಿನ
ಉದಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ, ಬಂದು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ
ಕೂಗುತಾ್ತ ಸವಾಲು ಹಾಕುತಾ್ತ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ನಿಲು್ಲತಿ್ತದ್ದನು.

17 ಒಂದು ದಿನ ಇಷಯನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ,
≪ಇಗೋ ಇಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ ಸೇರು ಹುರಿದ ಧಾನ್ಯ, ಹತು್ತ
ರೊಟಿ್ಟಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ
ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಕೊಡು. 18 ಇದಲ್ಲದೆ ಇಲಿ್ಲ
ಹತು್ತ ಗಿಣ್ಣದ ಉಂಡೆಗಳಿವೆ, ಇವುಗಳನು್ನ ಅವರ ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗೆ
ಕೊಡು. ಬರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಕ್ಷೇಮಸಮಾಚಾರವನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಗುರುತನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಾ. 19 ಸೌಲನೂ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ಏಲಾ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
20 ದಾವೀದನು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಕುರಿ ಕಾಯುವವನಿಗೆ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿ, ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಇಷಯನು ಹೇಳಿದವುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೈನ್ಯವು ಹೊರಟು ಯುದ್ಧಕಾ್ಕಗಿ ಅಭರ್ಟಿಸುವ
ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯದ ರಥಗಳು ನಿಂತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 21

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೂ ಎದುರೆದುರು ವೂ್ಯಹಕಟು್ಟವಷ್ಟರಲಿ್ಲ
22 ದಾವೀದನು ತಾನು ತಂದವುಗಳನು್ನ ಸಾಮಾನು ಕಾಯುವವನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ರಣರಂಗಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರರ
ಕ್ಷೇಮಸಮಾಚಾರವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುತಾ್ತ ಅವರೊಡನೆ
ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 23 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಗತ್ ಊರಿನ ಯುದ್ಧವೀರನಾದ
ಗೊಲಾ್ಯತನೆಂಬ ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು
ಮುಂಚಿನಂತೆಯೇ ಕೂಗಿದನು. ದಾವೀದನು ಅವನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿದನು. 24 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ಬಹಳವಾಗಿ
ಭಯಪಟು್ಟ ಅಲಿ್ಲಂದ ಓಡಿಹೋದರು. 25 ಅವರು,
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಾದ ನಮ್ಮನು್ನ ಹೀಯಾಳಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಬಂದಿರುವ ಈ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕಂಡಿರಾ? ಯಾವನು ಇವನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವನೋ ಅಂಥವನಿಗೆ ಅರಸನು ಅಪಾರದ್ರವ್ಯದೊಡನೆ ತನ್ನ
ಮಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಮದುವೆ ಮಾಡುವನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನ
ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸುವನು≫
ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 26 ದಾವೀದನು, ≪
ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಹೀಯಾಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದ ಈ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನು ಎಷ್ಟರವನು ? ಇವನನು್ನ ಕೊಂದು
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ನಿಂದೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವವನಿಗೆ
ಏನು ಸಿಕು್ಕವುದು ಹೇಳಿರಿ≫ ಎಂದು ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ
ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಕೇಳಿದನು, 27 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು ಮುಂಚಿನಂತೆ
ಇಂಥಿಂಥದು ದೊರಕುವುದೆಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 28 ದಾವೀದನು
ಜನರ ಸಂಗಡ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅವನ ಹಿರಿಯ
ಅಣ್ಣನಾದ ಎಲೀಯಾಬನು ಕೇಳಿ ಕೋಪಗೊಂಡು, ≪ನೀನು ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ? ಅಡವಿಯಲಿ್ಲರುವ ನಾಲಾ್ಕರು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಯಾರಿಗೊಪಿ್ಪಸಿ ಬಂದಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಸೊಕು್ಕ, ತುಂಟತನವು ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀನು ಯುದ್ಧವನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದಿ್ದೕ≫ ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಗದರಿಸಿದನು. 29 ಆಗ ದಾವೀದನು, ≪ನಾನೇನು ತಪು್ಪ
ಮಾಡಿದೆನು? ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತನಾಡಿದೆನಷೆ್ಟ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ 30
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ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಚಾರಿಸಲು
ಜನರು ಮುಂಚಿನಂತೆಯೇ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 31 ದಾವೀದನು ಈ
ಪ್ರಕಾರ ವಿಚಾರಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದವರು ಸೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅವನು ದಾವೀದನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೇಳಿದನು.

32 ದಾವೀದನು ಸೌಲನಿಗೆ, ≪ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ
ಯಾವನೂ ಧೈಯರ್ಗೆಡಬಾರದು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನಾನು ಹೋಗಿ
ಅವನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವೆನು≫ ಅನ್ನಲು, 33 ಸೌಲನು
ಅವನಿಗೆ, ≪ಅವನೊಡನೆ ಕಾದಾಡಲಾರೆ, ನೀನು ಇನೂ್ನ ಹುಡುಗನು
ಅವನಾದರೋ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧವೀರನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 34 ಆಗ ದಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕಾಯುತಿ್ತರುವಾಗ ಸಿಂಹವಾಗಲಿ,
ಕರಡಿಯಾಗಲಿ ಹಿಂಡಿನಲಿ್ಲನ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಲು ಬಂದರೆ 35 ನಾನು ಒಡನೇ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ, ಅದನು್ನ ಹೊಡೆದು,
ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು. ಅದು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಬೀಳಲು ಬಂದಾಗ ಅದರ ಗದ್ದಹಿಡಿದು ಬಡಿದು
ಕೊಂದುಹಾಕುತಿ್ತದೆ್ದನು. 36 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ
ಸಿಂಹಕೂ್ಕ, ಕರಡಿಗೂ ಆದ ಗತಿಯೇ ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ನಿಂದಿಸುವಂಥ ಈ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನಿಗೂ
ಆಗಬೇಕು. 37 ನನ್ನನು್ನ ಅಂಥ ಸಿಂಹದ ಮತು್ತ ಕರಡಿಯ
ಉಗುರುಗಳಿಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿದ ಯೆಹೋವನು ಈ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನ
ಕೈಯಿಂದಲೂ ತಪಿ್ಪಸುವನು≫ ಎಂದನು. ಆಗ ಸೌಲನು
ದಾವೀದನಿಗೆ ≪ಹೋಗು ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿ, 38 ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಯುದ್ಧ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ, ಕವಚವನೂ್ನ
ತೊಣಿಸಿ, ತಲೆಗೊಂದು ತಾಮ್ರದ ಶಿರಸಾ್ತ್ರಣವನಿ್ನಟ್ಟನು. 39

ದಾವೀದನು ಯುದ್ಧ ವಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕತಿ್ತಯನೂ್ನ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡ
ನಂತರ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ಸೌಲನಿಗೆ, ≪ನನಗೆ ಅಭಾ್ಯಸವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಲಾರೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದಿಟು್ಟ 40 ತನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು, ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲನ
ಐದು ನುಣುಪುಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವುಗಳನು್ನ ಕುರುಬರ
ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ತನಗಿರುವ ಸೊಂಟದ ಚೀಲದಲಿ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಕವಣೆಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.

41 ಇತ್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನೂ ದಾವೀದನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದನು.
ಗುರಾಣಿ ಹೊರುವವರು ಅವನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರು. 42 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನು
ಕೆಂಬಣ್ಣದವನೂ, ಸುಂದರನೂ, ಯೌವನಸ್ಥನೂ ಆದ ದಾವೀದನನು್ನ
ನೋಡಿ ತಿರಸಾ್ಕರದಿಂದ ಅವನಿಗೆ, 43 ≪ನೀನು ಕೋಲುಹಿಡಿದು
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದೇನು? ನಾನು ನಾಯಿಯೋ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಶಪಿಸಿ, 44 ≪ಇಲಿ್ಲ ಬಾ, ನಿನ್ನ
ಮಾಂಸವನು್ನ ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಅಂದನು. 45

ಆಗ ದಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಈಟಿ, ಕತಿ್ತ, ಬಜಿರ್ಗಳೊಡನೆ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತೕ. ನಾನಾದರೋ ನೀನು ಹೀಯಾಳಿಸಿದಂಥ
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಯುದ್ಧಭಟರ ದೇವರೂ
ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನ ನಾಮದೊಡನೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 46

ಆತನು ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವನು. ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂದು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಕಡಿದು ಹಾಕಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೈನ್ಯದ
ಶವಗಳನು್ನ ಮೃಗಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡುವೆನು. ಇದರಿಂದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಳಗೆ ದೇವರಿದಾ್ದನೆಂಬುದು ಭೂಲೋಕದವರಿಗೆಲಾ್ಲ
ತಿಳಿದುಬರುವುದು. 47 ಯೆಹೋವನು ಈಟಿಕತಿ್ತಗಳಿಲ್ಲದೇ
ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲನೆಂಬುದು ಇಲಿ್ಲ ಕೂಡಿರುವವರಿಗೆಲಾ್ಲ ತಿಳಿದುಬರುವುದು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಯುದ್ಧಫಲವು ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಲಿ್ಲದೆ. ಆತನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವನು≫ ಅಂದನು. 48 ಕೂಡಲೇ
ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನು ಹೊರಟು ದಾವೀದನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ದಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯದ ಕಡೆಗೆ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ, 49 ಚೀಲದಲಿ್ಲ ಕೈ ಹಾಕಿ,
ಒಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದು ಅವನ ಹಣೆಗೆ ಗುರಿಯಿಟು್ಟ ಕವಣೆಯನು್ನ
ಬೀಸಿ ಹೊಡೆಯಲು ಕಲು್ಲ ಅವನ ಹಣೆಯೊಳಗೆ ಹೊಕಿ್ಕತು. ಅವನು
ಬೋರಲುಬಿದ್ದನು 50 ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಓಡಿಹೋಗಿ ಆ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಅವನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಅದರಿಂದಲೇ ಅವನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅವನನು್ನ ಸಾಯಿಸಿದನು.
51 ಈ ಪ್ರಕಾರ ದಾವೀದನು ಕತಿ್ತಯಿಂದಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದು ಕವಣೆಯ
ಕಲಿ್ಲನಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಕೊಂದು ಹಾಕಿದನು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ತಮ್ಮ ರಣವೀರನು ಸತು್ತಹೋದದ್ದನು್ನ ಕಂಡು
ಓಡಿಹೋದರು. 52 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೂದ್ಯರು ಎದು್ದ ಆಭರ್ಟಿಸಿ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ತಗಿ್ಗನ ದಾರಿಯವರೆಗೂ ಎಕೊ್ರೕನಿನ
ಬಾಗಿಲುಗಳವರೆಗೂ ಹಿಂದಟಿ್ಟದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಹೆಣಗಳು
ಶಾರಯಿಮಿನಿಂದ ಗತ್ ಎಕೊ್ರೕನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳವರೆಗೂ ಬಿದಿ್ದದ್ದವು.
53 ಅನಂತರ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಪಾಳೆಯವನು್ನ ಸೂರೆಮಾಡಿದರು. 54 ದಾವೀದನು ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನ

ತಲೆಯನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಒಯ್ದನು. ಅವನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ತನ್ನ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡನು.

ಸೌಲ ದಾವೀದರ ಪರಿಚಯ.
55 ದಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ

ಹೊರಟದ್ದನು್ನ ಸೌಲನು ಕಂಡು ತನ್ನ ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ,
≪ಅಬೆ್ನೕರನೇ ಈ ಹುಡುಗನು ಯಾರ ಮಗನು?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಅವನು ಸೌಲನಿಗೆ, ≪ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 56 ಆಗ ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ,
≪ಆ ಪಾ್ರಯಸ್ಥನು ಯಾರ ಮಗನೆಂದು ವಿಚಾರಿಸು≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 57 ದಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನನು್ನ ಕೊಂದು ಅವನ
ತಲೆಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಅಬೆ್ನೕರನು
ಅವನನು್ನ ಕರೆದು ಸೌಲನ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 58 ಸೌಲನು
ಅವನನು್ನ,≪ಹುಡುಗನೇ ನೀನು ಯಾರ ಮಗನು?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಅವನು, ≪ನಾನು ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವನೂ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೂ
ಆದ ಇಷಯನ ಮಗನು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ದಾವೀದ ಯೋನಾತಾನರ ಗೆಳೆತನ

ದಾವೀದನು ಸೌಲನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ಯೋನಾತಾನನ ಪಾ್ರಣವು ದಾವೀದನ
ಪಾ್ರಣದೊಡನೆ ಒಂದಾಯಿತು. ಅವನು ದಾವೀದನನು್ನ

ತನ್ನ ಪಾ್ರಣದಂತೆಯೇ ಪಿ್ರೕತಿಸತೊಡಗಿದನು. 2 ಆ ದಿನದಿಂದ
ಸೌಲನು ದಾವೀದನನು್ನ ಅವನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಗೊಡದೇ,
ತನ್ನ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಇಟು್ಟಕೊಂಡನು. 3 ಯೋನಾತಾನನು
ದಾವೀದನನು್ನ ತನ್ನ ಪಾ್ರಣದಂತೆಯೇ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನೊಡನೆ
ಸೆ್ನೕಹದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 4 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ತನ್ನ
ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಯುದ್ಧವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ, ಕತಿ್ತ,
ಬಿಲು್ಲ, ನಡುಕಟು್ಟಗಳನೂ್ನ ದಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 5

ದಾವೀದನಾದರೋ ಸೌಲನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೂ ಹೋಗಿ
ಎಲ್ಲವನು್ನ ವಿವೇಕದಿಂದ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಸೌಲನು ಇವನನು್ನ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಇದು ಅವನ ಸೇವಕರಿಗೂ,
ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಮೆಚಿ್ಚಗೆಯಾಯಿತು.

ಸೌಲನು ದಾವೀದನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದು್ದ
6 ದಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ, ಸವರ್ಜನರೊಡನೆ

ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ದಮ್ಮಡಿತಾಳಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು,
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಡುತಾ್ತ, ಕುಣಿಯುತಾ್ತ, ಅರಸನಾದ ಸೌಲನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡರು. 7 ಅವರು ಹಾಡುತಾ್ತ, ಕೊಂಡಾಡುತಾ್ತ,
≪ಸೌಲನು ಸಾವಿರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು.
ದಾವೀದನು ಹತು್ತ ಸಾವಿರಾರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು≫ ಎಂದು

ಹಾಡಿದರು.
8 ಈ ಮಾತುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸೌಲನಿಗೆ ಬಹು ಅಸೂಯೆ

ಉಂಟಾಗಿ ದಾವೀದನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಅವನು
≪ದಾವೀದನು ಹತು್ತ ಸಾವಿರಾರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನೆಂದೂ,
ನಾನು ಸಾವಿರಾರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದೆನೆಂದೂ ಹಾಡುತಾ್ತರಲಾ್ಲ,
ರಾಜತ್ವದ ಹೊರತು ಅವನಿಗೆ ಇನೆ್ನೕನು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು≫
ಅಂದುಕೊಂಡು 9 ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನು ದಾವೀದನನು್ನ
ಸಂಶಯದಿಂದ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು. 10 ಮರುದಿನ ದೇವರಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದುರಾತ್ಮವು ಸೌಲನ ಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಬುದಿ್ಧಗೆಟು್ಟ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಈಟಿ ಇತು್ತ. ದಾವೀದನು ವಾಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ
ನುಡಿಸುತಾ್ತ ಇದ್ದನು. 11 ಆಗ ಸೌಲನು ದಾವೀದನನು್ನ ಗೋಡೆಗೆ
ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವ ಹಾಗೆ ತಿವಿಯುವೆನು ಎಂದುಕೊಂಡು ಈಟಿಯನು್ನ
ಎಸೆದನು. ದಾವೀದನು ಎರಡು ಸಾರಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡನು. 12

ಯೆಹೋವನು ಸೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದಾವೀದನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ
ಸೌಲನು ದಾವೀದನಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ, 13 ಅವನನು್ನ ತನ್ನ
ಸಾನಿಧ್ಯಸೇವೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ, ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ದಾವೀದನು ಜನರ ಸಂಗಡ ಹೋಗುತಾ್ತ
ಬರುತಾ್ತ ಇದ್ದನು. 14 ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದದರಿಂದ
ದಾವೀದನು ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ವಿವೇಕದಿಂದ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದನು.
15 ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಸೌಲನು ದಾವೀದನಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ
ಹೆದರಿಕೊಂಡನು. 16 ಆದರೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ, ಯೆಹೂದ್ಯರೂ
ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹೋಗುತಾ್ತ ಬರುತಾ್ತ ಇದ್ದ ದಾವೀದನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
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ದಾವೀದನು ಸೌಲನ ಅಳಿಯನಾದದು್ದ
17 ಒಂದು ದಿನ ಸೌಲನು, ಇವನು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ

ಕೈಯಿಂದ ಸಾಯಲಿ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ದಾವೀದನಿಗೆ,
≪ನನ್ನ ವೀರನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನ ಯುದ್ಧಗಳನು್ನ ನಡಿಸು.
ನಾನು ನನ್ನ ಹಿರೀ ಮಗಳಾದ ಮೇರಬಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಅಂದನು. 18 ಅದಕೆ್ಕ ದಾವೀದನು
≪ಅರಸನ ಅಳಿಯನಾಗುವುದಕೆ್ಕ ನಾನು ಎಷ್ಟರವನು?
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬವೂ ಸಮಾನವೇ?≫
ಎಂದನು. 19 ಸೌಲನು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಮೇರಬಳನು್ನ ದಾವೀದನಿಗೆ
ಕೊಡತಕ್ಕ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಅವಳನು್ನ ಮೆಹೋಲದ
ಅದಿ್ರಯೇಲ ಎಂಬವನಿಗೆ ಮದುವೆಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟನು.

20 ಸೌಲನ ಮಗಳಾದ ಮೀಕಲಳು ದಾವೀದನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಳು.
ಇದು ಸೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. 21

ಅವಳು ದಾವೀದನಿಗೆ ಉರಲಾಗಿರುವಂತೆಯೂ, ಅವನು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವಂತೆಯೂ ಇವಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಕೊಡುವೆನು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ನನ್ನ
ಅಳಿಯನಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಈಗ ಎರಡನೆಯ ಸಂದಭರ್ವುಂಟಾಯಿತು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22 ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, ≪ನೀವು
ದಾವೀದನಿಗೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ, ≪ಅರಸನಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಒಲಿಯುತಾ್ತನೆ,
ಅವನ ಸೇವಕರು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತರೆ. ನೀನು ಅರಸನ
ಅಳಿಯನಾಗು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ≫ ಅಂದನು. 23 ಆ ಸೇವಕರು
ದಾವೀದನಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು, ≪ ಅರಸನ
ಅಳಿಯನಾಗುವುದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದು
ನೆನಸುತಿ್ತೕರೋ? ನಾನು ದರಿದ್ರನೂ, ಅಲ್ಪನೂ ಆಗಿರುತೆ್ತನಲಾ್ಲ≫
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 24 ಸೇವಕರು ದಾವೀದನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಸೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 25 ಆಗ ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಹೋಗಿ
ದಾವೀದನಿಗೆ, ≪ಅರಸನು ತೆರವನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ
ಶತು್ರಗಳಾದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿ ಅವರಲಿ್ಲನ ನೂರು
ಮಂದಿಯ ಮುಂದೊಗಲನು್ನ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ದಾವೀದನನು್ನ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಂದ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವನ ಉದೆ್ದೕಶವಾಗಿತು್ತ. 26

ಸೇವಕರು ದಾವೀದನಿಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವನು
ಅರಸನ ಅಳಿಯನಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪದನು. ನೇಮಕವಾದ ದಿನಗಳು
ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ, 27 ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಸೇವಕರೊಡನೆ
ಹೊರಟು, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲನ ಇನೂ್ನರು ಜನರನು್ನ
ಕೊಂದು, ಮುಂದೊಗಲುಗಳನು್ನ ತಂದು, ಅರಸನ
ಅಳಿಯನಾಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಆಗ ಸೌಲನು ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಮೀಕಲಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. 28 ಆಕೆಯು ಅವನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವಳಾದಳು. ಯೆಹೋವನು ದಾವೀದನ ಸಂಗಡ
ಇದಾ್ದನೆಂದು, 29 ಸೌಲನು ತಿಳಿದು ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ
ಹೆದರುವವನಾಗಿ ಅವನ ನಿತ್ಯವೈರಿಯಾದನು. 30 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
ಪ್ರಭುಗಳು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗೆಲಾ್ಲ ಸೌಲನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಲಿ್ಲ
ದಾವೀದನೇ ಹೆಚು್ಚ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬರುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಅವನ
ಹೆಸರು ಬಹು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

ಸೌಲನು ದಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದು್ದ

ಸೌಲನು ದಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಮಗನಾದ
ಯೋನಾತಾನನಿಗೂ, ಎಲಾ್ಲ ಪರಿವಾರದವರಿಗೂ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಯೋನಾತಾನನು ದಾವೀದನನು್ನ

ಬಹಳವಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 2 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ದಾವೀದನಿಗೆ,
≪ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಸೌಲನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುತಾ್ತನೆ.
ನೀನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರು. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಒಂದು ಗುಪ್ತವಾದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರು. 3 ನೀನು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಲಕೆ್ಕ
ನಾನು ಬಂದು, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು, ನಿನ್ನ
ವಿಷಯವನು್ನ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವನಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವ ವಿಚಾರವನು್ನ
ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 4 ತರುವಾಯ ಅವನು
ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ದಾವೀದನನು್ನ ಹೊಗಳಿ, ≪ಒಡೆಯನು ತನ್ನ
ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಅನಾ್ಯಯ ಮಾಡದಿರಲಿ. ಅವನು ನಿನಗೆ
ದೊ್ರೕಹ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಹಿತಕಾ್ಕಗಿಯೇ.
5 ತನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನನು್ನ ಕೊಂದನು. ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ
ಮಹಾ ಜಯವನು್ನಂಟುಮಾಡಿದನು. ನೀನು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ
ಸಂತೋಷಪಟಿ್ಟಯಲಾ್ಲ. ದಾವೀದನನು್ನ ನಿಷ್ಕರುಣೆಯಾಗಿ ಕೊಂದು,
ನಿರಪರಾಧಿಯ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ, ಅಪರಾಧಕೆ್ಕ ನೀನೇಕೆ
ಗುರಿಯಾಗುತಿ್ತೕ?≫ ಅಂದನು. 6 ಸೌಲನು ಯೋನಾತಾನನ

ಮಾತುಗಳನು್ನ ಲಾಲಿಸಿ, ≪ ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ಅವನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದನು. 7 ಆಗ
ಯೋನಾತಾನನು ದಾವೀದನನು್ನ ಕರೆದು, ಅವನಿಗೆ ಈ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ, ಸೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ದಾವೀದನು ಮುಂಚಿನಂತೆ ಸೌಲನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇರುವವನಾದನು.
8 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ದಾವೀದನು ಹೋಗಿ
ಅವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ,
ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

9 ಒಂದು ದಿನ ಸೌಲನು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಈಟಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದುರಾತ್ಮವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು. 10 ಅವನು
ಒಡನೆ ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ನುಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ ದಾವೀದನನು್ನ ಗೋಡೆಗೆ
ಹತಿ್ತಕೊಳು್ಳವಂತೆ ತಿವಿಯಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಈಟಿಯನು್ನ ಎಸೆದನು.
ಆದರೆ ದಾವೀದನು ಪಕ್ಕನೆ ಸೌಲನೆದುರಿನಿಂದ ಸರಿದುಕೊಂಡ
ಕಾರಣ, ಅದು ಗೋಡೆಯೊಳಗೆ ನಾಟಿತು. ದಾವೀದನು ಆ
ರಾತಿ್ರಯಲೆ್ಲೕ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋದನು. 11 ಸೌಲನು ಕೂಡಲೇ
ದೂತರನು್ನ ಕರಿಸಿ ದಾವೀದನ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹೊಂಚುಹಾಕಿ
ಅವನನು್ನ ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಕೊಂದುಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಮೀಕಲಳು ತನ್ನ ಗಂಡನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ, ≪ನೀನು
ಈ ರಾತಿ್ರಯೇ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ಹತನಾಗುವಿ≫ಎಂದು ಹೇಳಿ 12 ಅವನನು್ನ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ
ಕೆಳಕಿ್ಕಳಿಸಲು ಅವನು ಓಡಿಹೋಗಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡನು. 13 ಅನಂತರ
ಆಕೆಯು ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ತಂದು, ಹಾಸಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ, ಅದರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೇಕೆಕೂದಲಿನಿಂದ
ಹೆಣೆದ ಜಾಲರಿಯನು್ನ ತಲೆದಿಂಬಿನ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಂಬಳಿಯನು್ನ
ಹೊದಿಸಿದಳು. 14 ಸೌಲನ ದೂತರು ದಾವೀದನನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥವಿಲ್ಲವೆಂದು
ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದಳು. 15 ಸೌಲನು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಆಳುಗಳನು್ನ,
≪ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ದಾವೀದನನು್ನ ಹಾಸಿಗೆಯೊಡನೆ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ, ಕೊಂದುಹಾಕುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 16 ಅವರು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಹಾಸಿಗೆಯ
ಮೇಲಿರುವುದು ಮೇಕೆಕೂದಲಿನಿಂದ ಹೆಣೆದ ಜಾಲರಿಯ ಒಂದು
ವಿಗ್ರಹ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂತು. 17 ಆಗ ಸೌಲನು ಮೀಕಲಳಿಗೆ,
≪ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ? ನನ್ನ ಶತು್ರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನು
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡಿದಿಯಲಾ್ಲ≫ ಎನ್ನಲು ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ,
≪ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು
ಅವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು≫ ಅಂದಳು.

ದಾವೀದನು ಸಮುವೇಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದು್ದ
18 ದಾವೀದನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ರಾಮದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಮುವೇಲನ

ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸೌಲನು ತನಗೆ ಮಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲನ ನಯೋತ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. 19 ದಾವೀದನು ರಾಮದ ನಯೋತಿನಲಿ್ಲರುವುದು
ಸೌಲನಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗಲು, 20 ಅವನು ದಾವೀದನನು್ನ ಹಿಡಿದು
ತರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲನ
ಪ್ರವಾದಿ ಸಮೂಹವು ಪ್ರವಾದಿಸುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ, ಸಮುವೇಲನು
ಅವರ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡಾಗ, ದೇವರ ಆತ್ಮವು
ಅವರ ಮೇಲೆಯೂ ಬಂದಿತು. ಅವರೂ ಪ್ರವಾದಿಸಿದರು. 21

ಸೌಲನಿಗೆ ಈ ವತರ್ಮಾನವು ಮುಟಿ್ಟದಾಗ ಅವನು ಬೇರೆ
ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವರೂ ಪ್ರವಾದಿಸಿದರು. ಅವನು
ಮೂರನೆಯ ಸಾರಿ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಆಳುಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರೂ ಪ್ರವಾದಿಸಿದರು. 22 ಆಗ ಸೌಲನು ತಾನೇ
ರಾಮಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟು, ಸೇಕೂವಿನಲಿ್ಲರುವ ದೊಡ್ಡ
ಬಾವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ಸಮುವೇಲ ದಾವೀದರು
ಎಲಿ್ಲರುತಾ್ತರೆ?≫ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು. ಆಗ ಜನರು, ≪ರಾಮದ
ನಯೋತಿನಲಿ್ಲ ಇರುತಾ್ತರೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 23 ಅವನು
ಅಲಿ್ಲಂದ ರಾಮದ ನಯೋತಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದೇವರ ಆತ್ಮವು
ಅವನ ಮೇಲೆಯೂ ಬಂದಿತು. ಅವನು ಆ ಊರನು್ನ ಮುಟು್ಟವ
ತನಕ ಪ್ರವಾದಿಸುತಾ್ತ ಹೋದನು. 24 ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಸಮುವೇಲನ ಮುಂದೆ
ಪ್ರವಾದಿಸುತಾ್ತ, ಆ ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ
ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ ≪ಸೌಲನೂ ಕೂಡ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನಾಗಿದಾ್ದನೆಯೇ≫ ಎಂಬ ಮಾತು ಪ್ರಚಲಿತವಾಯಿತು.
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ದಾವೀದ ಯೋನಾತಾನರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ದಾವೀದನು ರಾಮದ ನಯೋತಿನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಯೋನಾತಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯು ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿರುತಾ್ತನಲ್ಲ,

ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆನು? ನನ್ನ ಅಪರಾಧವೇನು? ನಾನು ಅವನಿಗೆ
ಮಾಡಿದ ದೊ್ರೕಹವು ಯಾವುದು?≫ ಎನ್ನಲು, 2 ಯೋನಾತಾನನು
ಅವನಿಗೆ, ≪ಇದು ಆಗಲೇಬಾರದು, ನಿನಗೆ ಮರಣವಾಗಕೂಡದು.
ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಅಲ್ಪಕಾಯರ್ವನಾ್ನಗಲಿ, ಮಹಾಕಾಯರ್ವನಾ್ನಗಲಿ
ನನಗೆ ತಿಳಿಸದೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ಹೇಗೆ
ಮರೆಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಅದಕೆ್ಕ
ದಾವೀದನು, ≪ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಮುಂದೆ ನನಗೆ ದಯೆ
ದೊರಕುತ್ತದೆಂಬುದನು್ನ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಬಲ್ಲನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನು್ನ
ಯೋನಾತಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖವಾಗುವುದೆಂದು
ಮರೆಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ, ಯೆಹೋವನ ಆಣೆ, ನನಗೂ
ಮರಣಕೂ್ಕ ಒಂದು ಗೇಣು ಅಂತರವಿದೆ≫ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಹೇಳಿದನು. 4 ಆಗ ಯೋನಾತಾನನು ದಾವೀದನಿಗೆ, ≪ನಾನು
ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ಹೇಳು ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ≫
ಅಂದನು. 5 ಅದಕೆ್ಕ ದಾವೀದನು, ≪ನಾಳೆ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ. ನಾನು
ಅರಸನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ನೀನು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಮೂರನೆಯ ದಿನ
ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವೆನು. 6 ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀನು,
≪ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಊರಾದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
ಅವನ ಗೋತ್ರದವರು ಅಲಿ್ಲ ವಾಷಿರ್ಕಯಜ್ಞಮಾಡುತಾ್ತರೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳು. 7 ಅವನು ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನಾನು
ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವೆನು. ಸಿಟು್ಟಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಂದ ನನಗೆ ಕೇಡು
ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೋ, ಸೇವಕನ ಮೇಲೆ ದಯೆಯಿರಲಿ. 8

ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಯಲಾ್ಲ, ನಾನು ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ
ತಂದೆಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವುದೇಕೆ? ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 9 ಯೋನಾತಾನನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಇದು ಆಗಲೇ
ಬಾರದು, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಕೇಡು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ
ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸದಿರುತೆ್ತೕನೆಯೇ?≫ ಅಂದನು. 10 ದಾವೀದನು, ≪ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯು ಬಿರುನುಡಿಯಿಂದ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನು್ನ ಯಾರ
ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಿ?≫ ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಲು 11

ಯೋನಾತಾನನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾವು ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ ಬಾ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಯೋನಾತಾನನು
ದಾವೀದನಿಗೆ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ ಸಾಕ್ಷಿ,
ನಾನು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲವೆ ನಾಡಿದು್ದ ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಡನೆ
ಮಾತನಾಡಿ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ದಯೆ ಉಂಟೆಂದು ಗೊತಾ್ತದರೆ
ಕೂಡಲೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು. 13 ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನಗೆ
ಕೇಡುಮಾಡುವ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವನಾಗಿದಾ್ದನೆಂದು ಗೊತಾ್ತದರೆ, ಅದನೂ್ನ
ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ನೀನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ಮಾಡಲಿ, ಆತನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಲೂ ಇರಲಿ. 14 ನೀನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ನೆನಸಿ ನನ್ನ
ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನನಗೆ ಕೃಪೆತೋರಿಸು. 15 ನಾನು ಸತ್ತನಂತರ
ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿನ್ನ ದಯೆಯಿರಲಿ.
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು
ಹಾಕಿದರೂ ಅದು ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಲದಿರಲಿ. 16 ಅಗಲಿದರೆ
ಯೆಹೋವನೇ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಯಿಂದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ
ತೀರಿಸಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರ ಮನೆಯವರೊಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು , 17 ತಾನು ದಾವೀದನನು್ನ ಸ್ವಂತ ಪಾ್ರಣದಂತೆ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಆ ಪಿ್ರೕತಿಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅವನಿಂದ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿಸಿದನು.

18 ಯೋನಾತಾನನು ದಾವೀದನಿಗೆ, ≪ನಾಳೆ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ, ನಿನ್ನ
ಸ್ಥಳವು ಬರಿದಾಗಿರುವುದನು್ನ ಅರಸನು ಕಂಡು ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ
ವಿಚಾರಿಸುವನು. 19 ನೀನು ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮೊದಲು
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬೇಗ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲನ ಕಲು್ಲಕುಪೆ್ಪಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು. 20 ನಾನು ಗುರಿಯಿಟ್ಟವನೋ
ಎಂಬಂತೆ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಮೂರು ಬಾಣಗಳನು್ನ ಎಸೆದು ಕೂಡಲೇ
ಅವುಗಳನು್ನ 21 ತರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.
ನಾನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಬಾಣಗಳು ಈಚೆ ಬಿದಿ್ದರುತ್ತವೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನೀನು ಬಾ ಯೆಹೋವನ
ಆಣೆ ಯಾವ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸದೆ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವಿ. 22 ಆದರೆ,

≪ಬಾಣಗಳು ಆಚೆ ಬಿದಿ್ದರುತ್ತವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ
ಹೊರಟುಹೋಗು, ನೀನು ಹೋಗುವುದೇ ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ.
23 ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಯೆಹೋವನೇ ನಿತ್ಯ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವನು≫ ಅಂದನು.

24 ದಾವೀದನು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡನು. 25 ಅರಸನು
ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ ದಿನ, ಪದ್ದತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಗೋಡೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ತನ್ನ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಭೋಜನಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಅವನ
ಎದುರಾಗಿ ಯೋನಾತಾನನೂ, ಅವನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಅಬೆ್ನೕರನೂ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಸೌಲನು ದಾವೀದನ ಸ್ಥಳವು
ಬರಿದಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡರೂ, 26 ಆ ದಿನ ಅವನ ವಿಷಯ ಏನೂ
ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿರಬೇಕು. ಅವನು
ಹೊಲೆಯಾಗಿದಾ್ದನು, ತನ್ನನು್ನ ಇನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಇರಬಹುದು ಅಂದುಕೊಂಡನು. 27 ಮರುದಿನದಲಿ್ಲಯೂ, ಅಂದರೆ
ತಿಂಗಳಿನ ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ದಾವೀದನ ಸಾ್ಥನ
ಬರಿದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೌಲನು, ≪ಇಷಯನ ಮಗನು ನಿನೆ್ನಯೂ, ಈ
ಹೊತೂ್ತ ಭೋಜನಕೆ್ಕ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ?≫ ಎಂದು ತನ್ನ ಮಗನಾದ
ಯೋನಾತಾನನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 28 ಅದಕೆ್ಕ ಯೋನಾತಾನನು,
≪ದಾವೀದನು ≪ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರದವರು
ಯಜ್ಞಮಾಡುತಾ್ತರೆ 29 ನನ್ನ ಅಣ್ಣನು ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದಿದಾ್ದನೆ.
ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು ನಾನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ
ಅಣ್ಣಂದಿರನು್ನ ನೋಡಿ ಬರುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ
ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅರಸನ ಪಂಕಿ್ತಗೆ
ಬರಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 30 ಆಗ ಸೌಲನು ಬಹಳವಾಗಿ
ಕೋಪಗೊಂಡು ಯೋನಾತಾನನಿಗೆ, ≪ಎಲೈ ದುಷ್ಟ ದಾಸಿಯ
ಮಗನೇ, ನೀನು ಇಷಯನ ಮಗನೊಡನೆ ಸೆ್ನೕಹದಿಂದಿರುವುದು
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೋ? ಇದರಿಂದ ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆತ್ತವಳಿಗೂ
ಮಾನಭಂಗವಾಗುವುದು. 31 ಆ ಇಷಯನ ಮಗನು
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವವರೆಗೆ ನಿನಗಾದರೂ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಕಾ್ಕದರೂ
ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. ಅವನು ಸಾಯಬೇಕು≫ ಅಂದನು. 32 ಅದಕೆ್ಕ
ಯೋನಾತಾನನು, ≪ಅವನು ಯಾಕೆ ಸಾಯಬೇಕು? ಅವನು ಏನು
ಮಾಡಿದನು?≫ ಎಂದು ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 33 ಕೂಡಲೆ
ಸೌಲನು ಅವನನು್ನ ತಿವಿಯಬೇಕೆಂದು ಈಟಿಯನೆ್ನಸೆದನು. ತನ್ನ
ತಂದೆಯು ದಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದಾ್ದನೆಂಬುದು
ಯೋನಾತಾನಾನಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗಲು 34 ಅವನು ಬಲು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು
ಪಂಕಿ್ತಯಿಂದೆದು್ದ ಹೋದನು. ತನ್ನ ತಂದೆಯು ದಾವೀದನನು್ನ
ಅಪಮಾನಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯೋನಾತಾನನಿಗೆ ಬಹಳ
ದುಃಖವುಂಟಾಗಿ ಅವನು ಆ ದಿನ ಊಟಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ.

35 ಅವನು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ದಾವೀದನನು್ನ ನೋಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, 36

ಹುಡುಗನಿಗೆ, ≪ಬೇಗ ಹೋಗಿ ನಾನು ಎಸೆದ ಬಾಣಗಳನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಹುಡುಗನು
ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಯೋನಾತಾನನು ಬಾಣವನು್ನ ಅವನ ಆಚೆಗೆ
ಎಸೆದನು. 37 ಹುಡುಗನು ಬಾಣ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ
ಯೋನಾತಾನನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಬಾಣವು ನಿನ್ನ ಆಚೆ ಬಿದಿ್ದತಲಾ್ಲ 38

ಬೇಗ ಹೋಗು ನಿಲ್ಲಬೇಡ≫ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಹುಡುಗನು
ಬಾಣಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಜಮಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 39

ಇದರ ರಹಸ್ಯವು ಯೋನಾತಾನ ದಾವೀದರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತೆ್ತೕ ಹೊರತು ಆ
ಹುಡುಗನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

40 ಯೋನಾತಾನನು ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹುಡುಗನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಕೊಟು್ಟ ಅವನಿಗೆ, ≪ಅವುಗಳನು್ನ ಊರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 41 ಹುಡುಗನು ಹೋಗುತ್ತಲೇ
ದಾವೀದನು ಕಲು್ಲಕುಪೆ್ಪಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಎದು್ದಬಂದು ಮೂರು ಸಾರಿ
ಸಾಷಾ್ಟಂಗವಾಗಿ ಯೋನಾತಾನನನು್ನ ವಂದಿಸಿದನು. ಅವರು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮುದಿ್ದಟು್ಟಕೊಂಡು ಅತ್ತರು. ದಾವೀದನು
ಬಹಳವಾಗಿ ಅತ್ತನು. 42 ಅನಂತರ ಯೋನಾತಾನನು ದಾವೀದನಿಗೆ,
≪ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗು. ನಾವು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವಲಾ್ಲ. ಆತನೇ
ನನಗೂ ನಿನಗೂ, ನನ್ನ ಸಂತಾನಕೂ್ಕ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನಕೂ್ಕ ಸದಾ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ತರುವಾಯ ದಾವೀದನು
ಹೊರಟುಹೋದನು. ಯೋನಾತಾನನು ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

ದಾವೀದನು ನೋಬಕೆ್ಕ ಹೋದದು್ದ.

ದಾವೀದನು ನೋಬ್ ಊರಲಿ್ಲದ್ದ ಯಾಜಕನಾದ
ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅಹೀಮೆಲೆಕನು
ದಾವೀದನನು್ನ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಎದುರುಗೊಂಡು,

≪ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇಲ್ಲವಲಾ್ಲ, ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ
ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ?≫ ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 2 ಅವನು,
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≪ಅರಸನು ಒಂದು ಕೆಲಸವನು್ನ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ, ಇದನು್ನ ಯಾರಿಗೂ
ತಿಳಿಸಬಾರದೆಂದು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಆಳುಗಳು
ಇಂಥಿಂಥ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಗೊತು್ತಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
3 ಈಗ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಏನಾದರೂ ಉಂಟೋ? ನಾಲೆ್ಕೖದು
ರೊಟಿ್ಟಗಳಾದರೂ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಹಾರಪದಾಥರ್ವಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
ನನಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಡು≫ ಎಂದನು. 4 ಯಾಜಕನು ದಾವೀದನಿಗೆ,
≪ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮೀಸಲು ರೊಟಿ್ಟಗಳು ಹೊರತು ಬೇರೆ
ರೊಟಿ್ಟಗಳಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಆಳುಗಳು ಸಿ್ತ್ರೕಸಂಗ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಡಬಹುದು≫ ಎಂದನು. 5 ದಾವೀದನು, ≪ನಮ್ಮ
ಎಲಾ್ಲ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲಿ್ಲ ಸಿ್ತ್ರೕಸಂಗವನು್ನ ನಿಷೇಧಮಾಡುವಂತೆ
ಈಗಲೂ ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಕಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ಹೊರಟಾಗಲೂ ಆಳುಗಳು, ಸಾಮಾನುಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವು ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದಲ್ಲವೇ≫
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು 6 ಬಿಸಿರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನೈವೇದ್ಯವಾದ
ಮೊದಲ ರೊಟಿ್ಟಗಳ ಹೊರತು ಅಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ರೊಟಿ್ಟಗಳು
ಇರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಯಾಜಕನು ಆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನೆ್ನೕ
ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. 7 ಅದೇ ದಿನ ಸೌಲನ ಪಶುಪಾಲರಲಿ್ಲ
ಪ್ರಧಾನನಾದ ದೋಯೇಗನೆಂಬ ಎದೋಮ್ಯನು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 8 ದಾವೀದನು
ಅಹೀಮೆಲೆಕನನು್ನ, ≪ಅರಸನ ಕಾಯರ್ವು ತುತಾರ್ದ್ದರಿಂದ
ಕತಿ್ತಯನಾ್ನಗಲಿ, ಬೇರೆ ಆಯುಧವನಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ,
ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಜಿರ್ಯಾಗಲಿ ಕತಿ್ತಯಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೋ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 9 ಅವನು, ≪ನೀನು ಏಲಾ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನಾದ ಗೊಲಾ್ಯತನ ಕತಿ್ತಯು ಒಂದು ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಸುತ್ತಲ್ಪಟು್ಟ, ಏಫೋದಿನ ಹಿಂದೆ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಬೇಕಾದರೆ ಅದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊ. ಅದರ ಹೊರತು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ≫
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ದಾವೀದನು, ≪ಅದಕೆ್ಕ ಸಮಾನವಾದದು್ದ
ಮತೊ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅದನೆ್ನೕ ಕೊಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

ದಾವೀದನು ಗತ್ ಊರಿಗೆ ಓಡಿಹೋದದು್ದ
10 ದಾವೀದನನು ಸೌಲನ ಭಯದಿಂದ ಅದೇ ದಿನ ಗತ್ ಊರಿನ

ಅರಸನಾದ ಆಕೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದನು. 11 ಆಕೀಷನ
ಸೇವಕರು, ≪ಸೌಲನು ಸಾವಿರಾರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು,
ದಾವೀದನು ಹತು್ತ ಸಾವಿರಾರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಕುಣಿಯುತಾ್ತ ಹಾಡಿದು್ದ ಇವನ ಕುರಿತಲ್ಲವೋ?≫ ಎಂದು
ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು. 12 ದಾವೀದನು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಗತ್ ಊರಿನ ಅರಸನಾದ ಆಕೀಷನಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ
ಹೆದರಿ, 13 ಅವನ ಸೇವಕರ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ
ಮಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಗಡ್ಡದ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ಜೊಲು್ಲ ಸುರಿಸುತಾ್ತ,
ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಕೆರೆಯುತಾ್ತ, ತನ್ನನು್ನ ಹುಚ್ಚನಂತೆ ನಟಿಸಿದನು. 14

ಆಗ ಆಕೀಷನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, ≪ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಹುಚ್ಚನೆಂದು
ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಇವನನು್ನ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಯಾಕೆ
ಕರೆತಂದಿರಿ? 15 ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹುಚ್ಚರು ಕಡಿಮೆಯೆಂದು ನೆನಸಿ
ನನ್ನನು್ನ ಬೇಸರಗೊಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಇವನನು್ನ ಕರೆತಂದಿರೋ?
ಇಂಥವನೂ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕೋ?≫ ಅಂದನು.

ದಾವೀದನು ಅದುಲಾ್ಲಮ್ ಗವಿಗೆ ಹೋದದು್ದ

ದಾವೀದನು ಅಕೀಷ ರಾಜನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಅದುಲಾ್ಲಮ್ ಎಂಬ ಗವಿಗೆ ಹೋದನು. ಈ
ವತರ್ಮಾನವು ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೂ, ಬೇರೆ ಎಲಾ್ಲ

ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಲಾಗಿ, ಅವರೂ ಬಂದು ಅವನನು್ನ
ಸೇರಿಕೊಂಡರು. 2 ಇದಲ್ಲದೆ ಕುಗಿ್ಗದವರೂ, ಸಾಲಗಾರರೂ,
ಮನನೊಂದವರೂ, ಆಗಿರುವ ಸವರ್ಜನರೂ ಬಂದು ಅವನನು್ನ
ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅವನು ಸುಮಾರು ನಾನೂರು ಜನರಿಗೆ
ನಾಯಕನಾದನು.

3 ಅನಂತರ ದಾವೀದನು ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ಮೋವಾಬ್
ದೇಶದ ಮಿಚೆ್ಪ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಯ
ಅರಸನಿಗೆ, ≪ದೇವರು ನನಗೆ ಮಾಗರ್ತೋರಿಸುವವರೆಗೆ ನನ್ನ
ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕು≫
ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡು, ಅವರನು್ನ ಅವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟ್ಟನು. 4

ದಾವೀದನು ದುಗರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಕಾಲವೆಲಾ್ಲ ಅವನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಈ
ಅರಸನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. 5 ಗಾದ್ ಪ್ರವಾದಿಯು
ದಾವೀದನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಈ ದುಗರ್ದಲಿ್ಲರಬಾರದು, ಇದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಯೆಹೂದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಹೆರೆತ್
ಅರಣ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

ಸೌಲನು ನೋಬಿನ ಯಾಜಕರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದು್ದ.
6 ಒಂದು ದಿನ ಸೌಲನು ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಪರಿವಾರದವರ ನಡುವೆ

ಕೈಯಲಿ್ಲ ಬಜಿರ್ಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಗಿಬೆಯ ಗುಡ್ಡದ ಪಿಚುಲ
ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಲು ದಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳವು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯು
ಅವನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. 7 ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿದ್ದ
ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ, ≪ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೇಳಿರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ನನಗೆ ಒಳಸಂಚು ಮಾಡುವುದೇಕೆ? ಇಷಯನ ಮಗನು
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಲಗಳನು್ನ, ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟಗಳನು್ನ ಕೊಡುವನೋ?
ಎಲ್ಲರನು್ನ ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗಳನಾ್ನಗಲಿ, ಶತಾಧಿಪತಿಗಳನಾ್ನಗಲಿ
ಮಾಡುವನೋ? 8 ನನ್ನ ಮಗನು ಇಷಯನ ಮಗನೊಡನೆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನನಗೆ
ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ. ನನ್ನ ಸೇವಕನು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಒಳಸಂಚುಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಅವನನು್ನ
ಎಬಿ್ಬಸಿದಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ?
ನೀವು ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯನೆ್ನೕ ಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ≫ ಅಂದನು 9 ಆಗ ಸೌಲನ
ಸೇವಕರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಎದೋಮ್ಯನಾದ ದೋಯೇಗನು,
≪ಇಷಯನ ಮಗನು ನೋಬದಲಿ್ಲರುವ ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗನಾದ
ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದ್ದನು್ನ ಕಂಡೆನು. 10 ಅವನು ಇವನಿಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ತಿಳಿಸಿ, ಆಹಾರವನೂ್ನ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನಾದ
ಗೊಲಾ್ಯತನ ಕತಿ್ತಯನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11

ಕೂಡಲೆ ಸೌಲನು ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗನೂ ಯಾಜಕನೂ ಆಗಿದ್ದ
ಅಹೀಮೆಲೆಕನನೂ್ನ, ಅವನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ನೋಬದ ಬೇರೆ
ಎಲಾ್ಲ ಯಾಜಕರೊಡನೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅರಸನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಲು, 12 ಸೌಲನು,
≪ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗನೇ ಕೇಳು≫ ಅಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು,
≪ಒಡೆಯಾ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 13 ಆಗ
ಸೌಲನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಇಷಯನ
ಮಗನೊಡನೆ ಒಳಸಂಚುಮಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? ಅವನು ನನಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದು್ದ ನನ್ನ ಜೀವಕಾ್ಕಗಿ ಹೊಂಚುಹಾಕುವಂತೆ ನೀನು
ಅವನಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಕತಿ್ತಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ದೈವೋತ್ತರವನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು 14 ಅವನು, ≪ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಅರಸನ ಅಳಿಯನಾಗಿರುವ ದಾವೀದನಂತೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದವನು ಯಾವನಿದಾ್ದನೆ? ಅವನು ನಿನ್ನ
ಆಲೋಚಕರಲೊ್ಲೕಬ್ಬನು, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಗೌರವಸ್ಥನೂ
ಆಗಿದ್ದನಲ್ಲವೇ? 15 ನಾನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ವಿಚಾರಮಾಡಿದು್ದ ಇದೇ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾರಿಯೋ? ಇದು ನನಗೆ
ದೂರವಾಗಿರಲಿ. ಅರಸನು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಅವನ
ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಮಾತನು್ನ ಹೊರಿಸಬಾರದು. ಈ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 16 ಆಗ ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಅಹೀಮೆಲೆಕನೇ
ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೂ ಸಾಯಲೇ ಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ 17 ಸಿಪಾಯಿಗಳಿಗೆ, ≪ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಈ
ಯಾಜಕರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲರಿ. ದಾವೀದನು ಓಡಿಹೋದದು್ದ ಗೊತಿ್ತದ್ದರೂ
ನನಗೆ ತಿಳಿಸದೇ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅರಸನ ಸಿಪಾಯಿಗಳು
ಯಾಜಕರ ಮೇಲೆ ಕೈಹಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 18

ಆದ್ದರಿಂದ ಸೌಲನು ಎದೋಮ್ಯನಾದ ದೋಯೇಗನಿಗೆ, ≪ನೀನು
ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು, ಅವನು ನಾರು
ಬಟೆ್ಟಯ ಎಪೋದನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂಭತೆ್ತೖದು ಯಾಜಕರನು್ನ
ಆ ದಿನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. 19 ಅನಂತರ ಅವನು ಯಾಜಕರ
ಪಟ್ಟಣವಾದ ನೋಬಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲನ ಸಿ್ತ್ರೕಪುರುಷರನೂ್ನ,
ಶಿಶುಬಾಲಕರನೂ್ನ ದನಕುರಿಕತೆ್ತಗಳನು್ನ, ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದನು.
20 ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗನಾದ ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಮಕ್ಕಳಲೊ್ಲಬ್ಬನಾದ
ಎಬಾ್ಯತಾರನೆಂಬುವನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ
ಓಡಿಬಂದು, 21 ಸೌಲನು ಯೆಹೋವನ ಯಾಜಕರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 22 ದಾವೀದನು
ಎದೋಮ್ಯನಾದ ದೋಯೇಗನನು್ನ, ≪ನಾನು ಅಲಿ್ಲ ಕಂಡಾಗಲೇ
ಇವನು ಸೌಲನಿಗೆ ಹೇಗೂ ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವನೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು. ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಾವಿಗೆ ನಾನೇ
ಕಾರಣನಾದೆನಲಾ್ಲ. 23 ನೀನಾದರೋ ಹೆದರದೆ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರು.
ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿರುವವನೇ ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಣವನೂ್ನ
ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿರುತಾ್ತನೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲರುವುದಾದರೆ
ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವಿ≫ ಎಂದನು.
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ದಾವೀದನು ಕೆಯೀಲಾ ಊರಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಿದು್ದ

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಕೆಯೀಲಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿ ಅಲಿ್ಲನ
ಕಣಗಳನು್ನ ಸೂರೆಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ ಎಂಬ ವತರ್ಮಾನವು
ದಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲು 2 ಅವನು, ≪ನಾನು ಹೋಗಿ

ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಹೊಡೆಯಬಹುದೋ≫ ಎಂದು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಆತನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಹೋಗಿ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೆಯೀಲಾ ಊರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 3 ಆದರೆ ದಾವೀದನ ಸೈನಿಕರು ಅವನಿಗೆ,
≪ನಮಗೆ ಯೆಹೂದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇಷು್ಟ ಭಯವಿರುವಾಗ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೆಯೀಲಕೆ್ಕ
ಹೋದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ≫ ಅಂದರು.
4 ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಪುನಃ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
ಆತನು, ≪ನೀನೆದು್ದ ಕೆಯೀಲಕೆ್ಕ ಹೋಗು. ನಾನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 5 ಆಗ
ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರೊಡನೆ ಕೆಯೀಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ,
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ, ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಸೋಲಿಸಿ, ಅವರ ಪಶುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಯೀಲದವರನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಿದನು. 6 ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಬಂದಿದ್ದ ಅಹೀಮೆಲೆಕನ
ಮಗನಾದ ಎಬಾ್ಯತಾರನು ಕೆಯೀಲಕೆ್ಕ ಬರುವಾಗ ಏಫೋದನು್ನ
ತಂದಿದ್ದನು, 7 ದಾವೀದನು ಕೆಯೀಲದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವು
ಸೌಲನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. ಆಗ ಅವನು, ದೇವರು ದಾವೀದನನು್ನ ನನ್ನ
ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಅವನು ಅಗುಳಿ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಂದ ಭದ್ರವಾಗಿರುವ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು ಅಂದುಕೊಂಡು, 8 ಕೆಯೀಲದಲಿ್ಲದ್ದ
ದಾವೀದನನೂ್ನ, ಅವನ ಜನರನೂ್ನ ಹಿಡಿಯಲು
ಹೋಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದನು. 9 ಸೌಲನು ತನಗೆ
ಕೇಡುಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ದಾವೀದನು ತಿಳಿದು
ಯಾಜಕನಾದ ಎಬಾ್ಯತಾರನಿಗೆ, ≪ಏಫೋದನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ≫ ಎಂದನು. 10 ಆಗ ದಾವೀದನು,
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ ಸೌಲನು ಕೆಯೀಲಕೆ್ಕ
ಬಂದು ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಹಾಳು
ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದನೆಂದು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನನಗೆ ಸುದಿ್ದ ಬಂದಿತು.
11 ನಾನು ಕೇಳಿದ ಸುದಿ್ದಯಂತೆ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿ ಬರುವನೋ
ಕೆಯೀಲಾ ಊರಿನವರು ನನ್ನನು್ನ ಅವನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವರೋ?
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರ
ದಯಪಾಲಿಸು≫ ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಅವನು ಬರುವನೆಂಬುದಾಗಿ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಉತ್ತರ ಸಿಕಿ್ಕತು. 12 ದಾವೀದನು ತಿರುಗಿ
ಯೆಹೋವನನು್ನ, ≪ಕೆಯೀಲದವರು ನನ್ನನೂ್ನ, ನನ್ನ ಜನರನೂ್ನ
ಸೌಲನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವರೋ≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಆತನು,
≪ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವರು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 13 ಆಗ
ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಆರುನೂರು ಜನರ ಸಹಿತವಾಗಿ
ಕೆಯೀಲಾ ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮನಬಂದ ಕಡೆಗೆ ಅಲೆದಾಡಿದರು.
ದಾವೀದನು ಕೆಯೀಲದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡನೆಂದು ಸೌಲನಿಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗಲು ಅವನು ಹೊರಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟನು.

ದಾವೀದನು ಜೀಫ್ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಇದ್ದದು್ದ.
14 ಅನಂತರ ದಾವೀದನು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಆಯಾ

ಆಶ್ರಯಗಿರಿಗಳಲಿ್ಲ ಇರುತಿ್ತದ್ದನು. ಅನಂತರ ಜೀಫ್ ಅರಣ್ಯದ
ಪವರ್ತಪಾ್ರಂತ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಿದನು. ಸೌಲನು ಪ್ರತಿದಿನ
ಅವನನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರೂ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಸೌಲನ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಲಿಲ್ಲ. 15 ಸೌಲನು ತನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಹೊರಟಿದಾ್ದನೆಂದು
ದಾವೀದನು ತಿಳಿದು ಜೀಫ್ ಅರಣ್ಯದ ಹೋರೆಷದಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 16 ಆಗ ಸೌಲನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನನು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ, 17 ದಾವೀದನಿಗೆ, ≪ಭಯಪಡಬೇಡ; ನೀನು ನನ್ನ
ತಂದೆಯಾದ ಸೌಲನ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಅರಸನಾಗುವಿ; ನಾನು ನಿನಗೆ ಎರಡನೆಯವನಾಗಿರುವೆನು.
ಹೀಗಾಗುವುದೆಂದು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಸೌಲನೂ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ದೇವರಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಿದನು. 18 ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ತರುವಾಯ ಯೋನಾತಾನನು ತನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ದಾವೀದನು ಹೋರೆಷದಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದನು.

19 ಜೀಫ್ಯರು ಗಿಬೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ,
≪ಒಡೆಯಾ, ಕೇಳು ದಾವೀದನು ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ
ಹೋರೆಷದ ಗಿರಿಗಳಲಿ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲರುವ ಹಕೀಲಾ
ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. 20 ಅರಸನು ತನ್ನ ಇಚೆ್ಛಯಂತೆ
ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬರೋಣವಾಗಲಿ. ಅವನನು್ನ ಅರಸನ ಕೈಗೆ

ಒಪಿ್ಪಸುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 21 ಆಗ ಸೌಲನು
ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸಿ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಆಶೀವಾರ್ದವು ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲಿರಲಿ. 22 ನೀವು ದಯವಿಟು್ಟ ಹೋಗಿ ಅವನು
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳವನು್ನ, ಅಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಕಂಡವರನೂ್ನ
ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ, ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವನು ಬಹು
ಯುಕಿ್ತವಂತನೆಂದು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 23 ಆದುದರಿಂದ ಅವನು
ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಎಲಾ್ಲ ಗುಪ್ತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಸರಿಯಾದ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ನನಗೆ ತಲುಪಿಸಿರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಬರುವೆನು. ಅವನು ದೇಶದಲಿ್ಲರುವುದಾದರೆ ಎಲಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮದ್ಯದಲಾ್ಲಗಲಿ ಹುಡುಕಿ ಅವನನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವೆನು≫ ಅಂದನು. 24 ಅವರು ಹೊರಟು ಸೌಲನ
ಮುಂದಾಗಿ ಜೀಫಿಗೆ ಬಂದರು. ದಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ
ಮಾವೋನ ಅರಣ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಅರಾಬ್ ಎಂಬ ತಗಾ್ಗದ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದನು. 25 ಸೌಲನು ತನ್ನ ಜನರೊಡನೆ ದಾವೀದನನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಈ ವತರ್ಮಾನವು ದಾವೀದನಿಗೆ
ತಲುಪಲು ಅವನು ಮಾವೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಒಂದು ಕಡಿದಾದ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡನು. ಸೌಲನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಮಾವೋನ
ಅರಣ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಒಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. 26

ಅದರ ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ದಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ ಇದ್ದರು.
ದಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ತ್ವರೆಪಡುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಸೌಲನೂ, ಅವನ ಜನರೂ ಬಂದು ಅವರನು್ನ
ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕುವುದಕಿ್ಕದ್ದರು. 27 ಆಗಲೇ ಒಬ್ಬ ದೂತನು ಸೌಲನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, ≪ಬೇಗ ಬಾ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದೇಶದೊಳಗೆ
ನುಗಿ್ಗದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. 28 ಅವನು ದಾವೀದನನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿರುದ್ಧ
ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಹೊರಟನು. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ
≪ಮಕೆ್ಹಲೋಕೆತ್≫ ಎಂದರೆ ≪ಪಾರದ ಬಂಡೆ≫ ಎಂದು
ಹೆಸರಾಯಿತು. 29 ದಾವೀದನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಗಟಾ್ಟಹತಿ್ತ ಹೋಗಿ
ಏಂಗೆದಿಯ ಗಿರಿಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದನು.

ಸೌಲನು ದಾವೀದನಿಗೆ ಕೇಡುಮಾಡದೆ ಬಿಟಿ್ಟದು್ದ

ಸೌಲನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಓಡಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ
ದಾವೀದನು ಏಂಗೆದಿಯ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದನೆಂದು
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. 2 ಆಗ ಅವನು ಎಲಾ್ಲ

ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಟರಾದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಡು, ಗವಿ ಬಂಡೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ದಾವೀದನನೂ್ನ, ಅವನ
ಜನರನೂ್ನ ಹುಡುಕುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹೊರಟನು. 3 ಅವನು
ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಕುರಿಹಟಿ್ಟಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗವಿಯನು್ನ ಕಂಡು
ಶೌಚಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ದಾವೀದನೂ ಅವನ
ಜನರೂ ಅದೇ ಗವಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 4

ಜನರು ದಾವೀದನಿಗೆ ≪ನಿನ್ನ ಶತು್ರವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವೆನು, ಆಗ ನೀನು ಅವನನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ
ನಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು
ನೆರವೇರುವ ದಿನ ಇದೇ≫ ಅಂದಾಗ ಅವನೆದು್ದ ಮೆಲ್ಲನೆ ಹೋಗಿ
ಸೌಲನ ನಿಲುವಂಗಿಯ ತುದಿಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡನು. 5 ಅನಂತರ
ಸೌಲನ ನಿಲುವಂಗಿಯ ತುದಿಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಅವನ
ಮನಸಾ್ಸಕ್ಷಿಯು ಅವನನು್ನ ಚುಚ್ಚತೊಡಗಿತು. 6 ಅವನು ತನ್ನ
ಜನರಿಗೆ, ≪ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೂ, ನನ್ನ
ಒಡೆಯನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಯೆಹೋವನ
ಅಭಿಷಿಕ್ತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕೈಯೆತ್ತದಂತೆ ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ
ಅಡಿ್ಡ ಮಾಡಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು 7 ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವನು
ಸೌಲನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಏಳದಂತೆ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ತಡೆದನು.
ಸೌಲನು ಗವಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ
8 ದಾವೀದನೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದು, ≪ಅರಸನೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ≫
ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೂಗಿದನು. ಸೌಲನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಲು
ಅವನಿಗೆ ಸಾಷಾ್ಟಂಗ ನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿ, 9 ≪ದಾವೀದನು ನಿನಗೆ
ಕೇಡುಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುತಾ್ತನೆಂದು ಹೇಳುವವರ ಮಾತಿಗೆ ನೀನೇಕೆ
ಕಿವಿಗೊಡುತಿ್ತೕ? 10 ಈ ಹೊತು್ತ ಯೆಹೋವನು ಗವಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ
ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆಂಬುದು ಈಗ ನಿನಗೆ
ಗೊತಾ್ತಯಿತಲ್ಲವೋ? ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವರು
ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನ
ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಮೇಲೆ ಕೈಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಉಳಿಸಿದೆನು. 11 ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ಇಗೋ ನೋಡು,
ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನಿಲುವಂಗಿಯ ತುಂಡು ಇದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲದೆ, ನಿನ್ನ ನಿಲುವಂಗಿಯ ತುದಿಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡೆನಷೆ್ಟೕ
ಇದರಿಂದ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಅಪರಾಧವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ದೊ್ರೕಹಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು
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ತಿಳಿದುಕೋ. ಆದರೂ ನೀನು ನನ್ನ ಪಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಹೊಂಚು
ಹಾಕುತಿ್ತರುವಿಯಲಾ್ಲ. 12 ಯೆಹೋವನೇ ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ ಮಧೆ್ಯ
ವಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ತೀರಿಸಲಿ. ಆತನೇ ನನಗೋಸ್ಕರ ನಿನಗೆ ಮುಯಿ್ಯ
ತೀರಿಸಲಿ. ನಾನಂತೂ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕೈಯೆತು್ತವುದಿಲ್ಲ. 13

≪ಕೆಟ್ಟವರಿಂದಲೇ ಕೆಡುಕು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿರಿಯರ
ಗಾದೆಯುಂಟಷೆ್ಟ. ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕೈಯೆತು್ತವುದಿಲ್ಲ.
14 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೇ ಯಾರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ
ಹೊರಟಿರುವೇ? ಯಾರನು್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದಿರುತಿ್ತೕ? ಸತ್ತ
ನಾಯಿಯನೊ್ನೕ? ಒಂದು ಬಡ ನೊಣವನೊ್ನೕ?. 15 ಯೆಹೋವನು
ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ ವಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ತೀರಿಸಲಿ. ಆತನೇ
ನೋಡಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ವಾದಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಲಿ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ದಾವೀದನ ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ
ಸೌಲನು, ≪ದಾವೀದನೇ, ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಇದು ನಿನ್ನ ಸ್ವರವೋ?≫
ಅಂದು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಅತ್ತನು. 17 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ದಾವೀದನಿಗೆ,
≪ನೀನು ನನಗಿಂತ ನೀತಿವಂತನೂ. ನಾನು ನಿನಗೆ
ಕೇಡುಮಾಡಿದರೂ ನೀನು ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಮಾಡಿದಿ. 18

ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟರೂ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ ಹಿತವನೆ್ನೕ
ಮಾಡುವಂಥವನೆಂಬುದು ಈ ಹೊತು್ತ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. 19

ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ವೈರಿಯನು್ನ ಸುಕ್ಷೇಮದಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವನೋ? ನೀನು ಈ ಹೊತು್ತ ನನಗೆ
ಉಪಕಾರಮಾಡಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲಿ.
20 ಕೇಳು, ನೀನು ಹೇಗೂ ಅರಸನಾಗುವಿ ಎಂದೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ರಾಜ್ಯವು ನಿನಿ್ನಂದ ಸಿ್ಥರವಾಗುವುದೆಂದು ಬಲೆ್ಲನು. 21

ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಸಂತಾನವನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ನಮ್ಮ ಕುಲದಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ
ಮಾಡು≫ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ದಾವೀದನು
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದನು. 22 ಅನಂತರ ಸೌಲನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹೊರಟನು. ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರೊಡನೆ ಆಶ್ರಯಗಿರಿಗೆ
ಹೋದನು.

ಸಮುವೇಲನ ಮರಣ

ಸಮುವೇಲನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬಂದು ಅವನಿಗಾಗಿ
ಗೋಳಾಡುತಾ್ತ ಅವನ ಶವವನು್ನ ರಾಮದಲಿ್ಲದ್ದ ಅವನ

ಮನೆಯ ನಿವೇಶನದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ದಾವೀದನು
ಹೊರಟು ಪಾರಾನ್ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹೋದನು.

ದಾವೀದನೂ, ನಾಬಾಲ ಮತು್ತ ಅಬೀಗೈಲರೂ
2 ಕಮೆರ್ಲಿನಲಿ್ಲ ಸ್ವಂತ ಸೊತು್ತ ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು.

ಅವನು ಮಾವೋನಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು
ನಾಬಾಲ್. 3 ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಅಬೀಗೈಲ್. ಆಕೆಯು
ಬಹು ಬುದಿ್ಧವಂತೆಯೂ, ಸುಂದರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಳು. ಕಾಲೇಬನ
ವಂಶದವನಾದ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ನಿಷು್ಠರನೂ, ದುಷ್ಕಮಿರ್ಯೂ
ಆಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಬಹು ಶಿ್ರೕಮಂತನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಮೂರು
ಸಾವಿರ ಕುರಿಗಳೂ, ಸಾವಿರ ಆಡುಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅವನು ಒಂದು
ಸಾರಿ ಕಮೆರ್ಲಿನಲಿ್ಲ ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 4

ನಾಬಾಲನು ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವು ಅಲಿ್ಲ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. 5 ಅವನು ಹತು್ತ
ಮಂದಿ ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಕಮೆರ್ಲಿನಲಿ್ಲರುವ
ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕನಾದ ನಾಬಾಲನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಕ್ಷೇಮ
ಸಮಾಚಾರವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ. 6 ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ≪
ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ, ನಿನ್ನ ಸವರ್ಸಂಪತಿ್ತಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ.
7 ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕೆಲಸವು
ನಡೆಯುತ್ತದೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನ ಕುರುಬರು
ನಮೊ್ಮಡನೆ ಕಮೆರ್ಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಕಾಲವೆಲಾ್ಲ ನಾವು ಅವರನು್ನ
ತೊಂದರೆಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೇನೂ ನಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. 8 ನಿನ್ನ
ಆಳುಗಳನು್ನ ಕೇಳು, ಅವರೇ ಹೇಳುವರು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ಶುಭಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ನನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ನಿನ್ನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದಯೆದೊರಕಲಿ. ಕೃಪೆಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೂ
ಮಗನಾದ ದಾವೀದನಿಗೂ ನಿನಗಿರುವುದರಲಿ್ಲ ಕೊಡು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿರಿ≫ ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 9 ದಾವೀದನ
ಸೇವಕರು ಹೋಗಿ ಅವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಈ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನಾಬಾಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಉತ್ತರಕಾ್ಕಗಿ ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 10 ನಾಬಾಲನು
ಅವರಿಗೆ, ≪ದಾವೀದನಾರು? ಇಷಯನ ಮಗನಾರು?
ಯಜಮಾನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದ ಸೇವಕರು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ

ಮಂದಿಯಿಲ್ಲ. 11 ಉಣೆ್ಣಕತ್ತರಿಸುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಿದ್ಧ
ಮಾಡಿಸಿರುವ ಮಾಂಸವನು್ನ ಆಹಾರಪಾನಗಳನೂ್ನ, ಎಲಿ್ಲಂದಲೋ
ಬಂದವರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಡಬೇಕೋ?≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 12

ಆ ಸೇವಕರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ತಮ್ಮ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತಿಳಿಸಲಾಗಿ, 13 ಅವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ
≪ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.
ಅವರೆಲ್ಲರು ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರು. ದಾವೀದನೂ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡನು. ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ನಾನೂರು ಮಂದಿ ದಾವೀದನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದರು. ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಸಾಮಾನುಗಳ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದರು.

14 ನಾಬಾಲನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ
ಅಬೀಗೈಲಳಿಗೆ, ≪ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ದಾವೀದನು ನಮ್ಮ
ಧಣಿಯ ಕ್ಷೇಮವಿಚಾರಕಾ್ಕಗಿ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು, ಧಣಿಯು
ಬಂದವರನು್ನ ಬೈದನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. 15 ಆ ಜನರು ನಮಗೆ ಬಹಳ
ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದವರು. ನಾವು ಅವರೊಡನೆ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಕಾಲವೆಲಾ್ಲ ಅವರು ನಮಗೆ ಏನೂ
ತೊಂದರೆಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಷ್ಟಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. 16 ನಾವು
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವವರಾಗಿ ಅವರೊಡನೆ ಇದಾ್ದಗ ಅವರು
ಹಗಲಿರುಳು ನಮಗೆ ಕಾವಲು ಗೋಡೆಯಂತಿದ್ದರು. 17 ಈಗ
ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ನೀನೇ ಆಲೋಚಿಸಿ ಗೊತು್ತಮಾಡು. ನಮ್ಮ
ಯಜಮಾನನಿಗೂ, ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಡು
ಹತಿ್ತರವಾಗಿದೆ. ಮೂಖರ್ನಾದ ಅವನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುವುದು
ಅಸಾಧ್ಯ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಆಗ ಅಬೀಗೈಲಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ
ಇನೂ್ನರು ರೊಟಿ್ಟ, ಎರಡು ಬುದ್ದಲಿ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದ ಐದು
ಕುರಿಗಳ ಮಾಂಸ, ಐವತು್ತ ಸೇರು ಹುರಿಗಾಳು, ಒಣಗಿದ ನೂರು
ದಾ್ರಕ್ಷೇ ಗೊಂಚಲುಗಳು, ಅಂಜೂರ ಹಣು್ಣಗಳು, ಇನೂ್ನರು
ಉಂಡೆಗಳು ಇವುಗಳನು್ನ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಸಿ, 19 ತನ್ನ
ಸೇವಕರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಮುಂದೆ ನಡೆಯಿರಿ, ನಾನು ಹಿಂದೆ
ಬರುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಳು. ಗಂಡನಾದ
ನಾಬಾಲನಿಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 20 ಆಕೆ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಗುಡ್ಡದ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ,
ದಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ ಗುಡ್ಡ ಇಳಿದು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಲು
ಆಕೆಯು ಅವರನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡಳು. 21 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ದಾವೀದನು,
≪ನಾನು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಏನೂ
ನಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿದು್ದ ವ್ಯಥರ್ವಾಯಿತು. ಅವನು ಉಪಕಾರಕೆ್ಕ
ಅಪಕಾರ ಮಾಡಿದನು. 22 ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅವನ ಜನರೊಳಗೆ
ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸಾದರೂ ಉಳಿದರೆ ದೇವರು ದಾವೀದನಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ
ಮಾಡಲಿ≫ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು. 23 ಅಬೀಗೈಲಳು
ದಾವೀದನನು್ನ ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಕತೆ್ತಯಿಂದಿಳಿದು, ಅವನಿಗೆ
ಸಾಷಾ್ಟಂಗವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಳು. 24 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನ ಪಾದಗಳ
ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವನಿಗೆ, ≪ಸಾ್ವಮೀ ಅಪರಾಧವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಇರಲಿ. ನಿನ್ನ ದಾಸಿಯು ಮಾತನಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ. ನನ್ನ
ಮಾತನು್ನ ಲಾಲಿಸಬೇಕು. 25 ಸಾ್ವಮಿಯು ಆ ಮೂಖರ್ನಾದ
ನಾಬಾಲನನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸದಿರಲಿ. ಅವನ ಹೆಸರು ನಾಬಾಲ. ಹೆಸರಿಗೆ
ತಕ್ಕಂತೆ ಅವನು ಮೂಖರ್ನೇ ಆಗಿದಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನ ದಾಸಿಯಾದ ನಾನು
ಸಾ್ವಮಿಯು ಕಳುಹಿಸಿದ ಸೇವಕರನು್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. 26 ಸಾ್ವಮೀ,
ನೀನು ಸ್ವಹಸ್ತದಿಂದ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿ ರಕಾ್ತಪರಾಧಕೆ್ಕ
ಗುರಿಯಾಗದಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡಿದಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳೂ, ನಿನಗೆ
ಕೇಡು ಬಗೆಯುವವರೂ ನಾಬಾಲನ ಗತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಲಿ. 27 ನಿನ್ನ
ದಾಸಿಯು ತಂದ ಈ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಾ್ವಮಿಯು ತಮ್ಮ ಸೇವಕರಿಗೆ
ಸಲಿ್ಲಸಲಿ. 28 ನಿನ್ನ ದಾಸಿಯ ಅಪರಾಧಕೆ್ಕ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಗಲಿ.
ಸಾ್ವಮಿಯೇ, ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಶತು್ರಗಳೊಡನೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆತನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಕೆಟ್ಟತನವು ಕಾಣದಿರಲಿ. 29 ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ ಜೀವತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ, ಆ ನಿನ್ನ ಜೀವವು ನಿನ್ನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜೀವನಿಕ್ಷೇಪದಲಿ್ಲ
ಭದ್ರವಾಗಿರಲಿ. ಆದರೆ ಆತನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಜೀವವನು್ನ ಕವಣೆಯ
ಕಲ್ಲನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಎಸೆದು ಬಿಡಲಿ. 30 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ
ಸಾ್ವಮಿಯಾದ ನಿನಗೆ ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯವನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸಲಿ. ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಪ್ರಭುವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದ
ಮೇಲೆ, 31 ನಿರಪರಾಧಿಯ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ ಮುಯಿ್ಯ
ತೀರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪ ಮನೋವ್ಯಥೆಗಳಿಗೆ
ಕಾರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಮಹಾ ಪದವಿಗೆ ತರುವಾಗ
ನಿನ್ನ ದಾಸಿಯಾದ ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡ≫ ಅಂದಳು. 32 ಆಗ
ದಾವೀದನು ಅಬೀಗೈಲಳಿಗೆ, ≪ಈ ದಿನ ನನ್ನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
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ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ. 33 ಸ್ವಹಸ್ತದಿಂದ
ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿ ರಕಾ್ತಪರಾಧಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ತಡೆದ
ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಬುದಿ್ಧಯೂ ಸೊ್ತೕತಾ್ರಹರ್ವೆ. ಸರಿ. 34 ನಿನಗೆ ಕೇಡು
ಮಾಡದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ತಡೆದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಆಣೆ, ನೀನು ಬೇಗನೇ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ
ನಿಜವಾಗಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ನಾಬಾಲನವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ
ಗಂಡಸಾದರೂ ಉಳಿಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 35

ಅವನು ಆಕೆ ತಂದ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಕೆಗೆ
≪ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ
ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಅಂದನು.

36 ಅಬೀಗೈಲಳು ನಾಬಾಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ಅವನು ತನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ರಾಜರಂತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ
ಬಹಳವಾಗಿ ಕುಡಿದು ಬಹು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕಾರಣ ಆಕೆಯು
ಮರುದಿನದ ವರೆಗೆ ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 37

ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಅಮಲಿಳಿದ ನಂತರ ಈಕೆಯು ಈ
ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿ, ಅವನ ಹೃದಯವೇ
ನಿಂತಂತೆ ಆಯಿತು. ಅವನು ಸ್ತಬ್ಧನಾದನು. 38 ಸುಮಾರು ಹತು್ತ
ದಿನಗಳಾದನಂತರ ನಾಬಾಲನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಹತನಾಗಿ ಸತ್ತನು.
39 ನಾಬಾಲನು ಸತ್ತನೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವು ದಾವೀದನು ಕೇಳಿ,
≪ನನಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ ನಾಬಾಲನಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿದಂತ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ. ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ
ದೂರಮಾಡಿ ನಾಬಾಲನ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ
ಹೊರಿಸಿದನಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅನಂತರ ಅವನು
ಅಬೀಗೈಲಳನು್ನ ತನಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ದೂತರ ಮೂಲಕ
ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 40 ಅವರು ಕಮೆರ್ಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅಬೀಗೈಲಳ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕೆಗೆ, ≪ದಾವೀದನು ನಿನ್ನನು್ನ ತನಗೆ
ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಅಂದರು. 41 ಆಕೆ ಎದು್ದ ನಮಸಾ್ಕರಮಾಡಿ
ಸೇವಕರಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ದಾಸಿಯಾದ ನಾನು ನನ್ನ ಸಾ್ವಮಿಯ ಸೇವಕರ
ಪಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುವ ಸೇವಕಿಯಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದೆ್ದೕನೆ≫
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟು್ಟ, 42 ಬೇಗನೇ ಒಂದು ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಹತಿ್ತ, ತನ್ನ
ಐದು ಮಂದಿ ದಾಸಿಯರ ಸಹಿತವಾಗಿ ದಾವೀದನ ಸೇವಕರ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದಳು. 43

ಇದಲ್ಲದೆ ದಾವೀದನು ಇಜೆ್ರೕಲಿನವಳಾದ (ಜೆಸಿ್ರೕಲ್)
ಅಹೀನೋಮವಳನು್ನ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯರಾದರು. 44 ಸೌಲನು ದಾವೀದನ
ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೀಕಲಳೆಂಬ ತನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಪುನಃ ಗಲಿ್ಲೕಮ್
ಊರಿನ ಲಯಿಷನ ಮಗನಾದ ಪಲಿ್ಟೕ ಎಂಬವನಿಗೆ ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು.

ದಾವೀದನು ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ಸೌಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ಉಳಿಸಿದು್ದ

ಜೀಫ್ಯರು ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಸೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಅವನಿಗೆ, ≪ದಾವೀದನು ಅರಣ್ಯದ ಮೂಡಣ
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಹಕೀಲಾ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವುದು

ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೋ?≫ ಅಂದರು. 2 ಆಗ ಸೌಲನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಟರಾದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ದಾವೀದನನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಜೀಫ್
ಅರಣ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದರ ಮೂಡಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ, 3 ದಾರಿಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಹಕೀಲಾ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಸೌಲನು ತನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅರಣ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದಿದಾ್ದನೆಂಬ
ವತರ್ಮಾನವು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದ ದಾವೀದನಿಗೆ ತಲುಪಲು 4 ಅವನು
ಕೂಡಲೇ ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಸೌಲನು ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 5 ಅನಂತರ ತಾನಾಗಿಯೇ
ಸೌಲನ ಪಾಳೆಯದ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ, ಸೌಲನೂ, ನೇರನ ಮಗನಾದ
ಅವನ ಸೇನಾಪತಿ ಅಬೆ್ನೕರನೂ ಮಲಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. ಸೌಲನು ರಥಗಳನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟರುವ ಸ್ಥಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೈನಿಕರು ಇದ್ದರು. 6 ಆಗ
ದಾವೀದನು ಹಿತಿ್ತಯನ ಮಗನಾದ ಅಹೀಮೆಲೆಕನಿಗೂ, ಚೆರೂಯಳ
ಮಗನೂ ಯೋವಾಬನ ತಮ್ಮನೂ ಆದ ಅಬೀಷೈಗೂ, ≪ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಸೌಲನ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಯಾರು ಬರುವಿರಿ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಅಬೀಷೈಯು, ≪ನಾನು ಬರುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟನು. 7 ದಾವೀದನೂ ಮತು್ತ ಅಬೀಷೈಯೂ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಆ
ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೋದಾಗ ಸೌಲನು ಬಂಡಿಗಳ ಗುಂಪಿನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿಕೊಂಡು ನಿದೆ್ರಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಬಜಿರ್ಯು ಅವನ
ತಲೆಯ ಹತಿ್ತರ ನೆಲದಲಿ್ಲ ನೆಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅಬೆ್ನೕರನೂ, ಸೈನಿಕರೂ
ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಮಲಗಿದ್ದರು. 8 ಅಬೀಷೈಯು ದಾವೀದನಿಗೆ,
≪ದೇವರು ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನ ವೈರಿಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದಾ್ದನೆ,
ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ ನಾನು ಬಜಿರ್ಯಿಂದ ಒಂದೇ ಪೆಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ

ನೆಲಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತಕೊಳು್ಳವಂತೆ ತಿವಿಯುವೆನು. ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ
ಹೊಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9

ಆದರೆ ದಾವೀದನು, ≪ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ, ಯೆಹೋವನ
ಅಭಿಷಿಕ್ತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕೈಯೆತು್ತವ ಯಾವನಾದರೂ
ನಿರಪರಾಧಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ?≫ ಅಂದನು. 10

ಇದಲ್ಲದೆ ದಾವೀದನು, ≪ಯೆಹೋವನ ಆಣೆ, ಅವನು
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸಾಯುವನು, ಇಲ್ಲವೆ ಕಾಲ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ
ಮರಣ ಹೊಂದುವನು ಅಥವಾ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸಾಯುವನು. 11 ತನ್ನ
ಅಭಿಷಿಕ್ತನಿಗೆ ಕೈಯೆತ್ತದಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಲಿ. ಈಗ
ಅವನ ತಲೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಬಜಿರ್ಯನು್ನ, ನೀರಿನ
ತಂಬಿಗೆಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ 12

ಸೌಲನ ತಲೆದಿಂಬಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಬಜಿರ್ ಮತು್ತ ನೀರಿನ
ತಂಬಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಯಾರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ,
ಯಾರಿಗೂ ಗೊತಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಗಾಢನಿದೆ್ರಯನು್ನ ಬರಮಾಡಿದ್ದನು.
ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಎಚ್ಚರವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿದೆ್ರಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

13 ದಾವೀದನು ತನಗೂ ಪಾಳೆಯಕೂ್ಕ ತಕ್ಕಷು್ಟ ಅಂತರವಿರುವ
ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಗುಡ್ಡವನೆ್ನೕರಿ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು, 14

≪ಅಬೆ್ನೕರನೇ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲವೋ?≫ ಎಂದು ನೇರನ
ಮಗನಾದ ಅವನಿಗೂ, ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಕೂಗಿದನು.
ಅಬೆ್ನೕರನು, ≪ಅರಸನನು್ನ ಕೂಗುವ ನೀನಾರು?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 15 ದಾವೀದನು ಅಬೆ್ನೕರನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಶೂರನಲ್ಲವೋ?
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಮಾನನಾದವನು ಯಾರು? ನೀನು ನಿನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಅರಸನನು್ನ ಯಾಕೆ ಕಾಯಲಿಲ್ಲ. ಜನರಲೊ್ಲಬ್ಬನು
ಒಳಕೆ್ಕ ಹೊಕು್ಕ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಅರಸನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.
16 ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ಆತನ
ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನನು್ನ ಕಾಯದಿರುವ ನೀವು
ಮರಣಕೆ್ಕ ಪಾತ್ರರೇ ಹೌದು. ಅರಸನ ತಲೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಬಜಿರ್ಯೂ ತಂಬಿಗೆಯೂ ಏನಾದವೋ ನೋಡು≫ ಎಂದು ಕೂಗಿ
ಹೇಳಿದನು. 17 ಸೌಲನು ದಾವೀದನ ಸ್ವರದ ಗುರುತು ಹಿಡಿದು
ಅವನನು್ನ, ≪ದಾವೀದನೇ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಇದು ನಿನ್ನ ಸ್ವರವೋ≫
ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, ≪ಅರಸನೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ ಹೌದು,
ನನ್ನ ಸ್ವರವೇ, 18 ನನ್ನ ಸಾ್ವಮಿಯು ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಈ ಪ್ರಕಾರ
ಹಿಂಸಿಸುವುದೇಕೇ? ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆನು? 19 ಯಾವ ಪಾಪಕೆ್ಕ
ಕೈಹಾಕಿದೆನು? ನನ್ನ ಅರಸನಾದ ಒಡೆಯನು ದಯವಿಟು್ಟ ತನ್ನ
ಸೇವಕನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಲಾಲಿಸಬೇಕು. ನಿನ್ನನು್ನ ನನಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದವನು ಯೆಹೋವನೇ ಆಗಿರುವ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ,
ಆತನಿಗೆ ಘಮಘಮಿಸುವ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು.
ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅವರು
ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗಿರಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ಪಾಲು ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ≪ಹೋಗಿ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸು≫
ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟರು. 20 ಯೆಹೋವನ ಸಾನಿಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ರಕ್ತವು ಸುರಿಸಲ್ಪಡದಿರಲಿ. ಅಯೊ್ಯೕ ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ
ಕೌಜುಗವನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಹೊರಟ ಬೇಟೆಗಾರನೋ ಎಂಬಂತೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ಹೊರಟು ಬಂದು ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿರುತಾ್ತನಲ್ಲ≫ ಅಂದನು. 21 ಆಗ ಸೌಲನು
ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾನು ಪಾಪಮಾಡಿದೆನು, ದಾವೀದನೇ ನನ್ನ ಮಗನೇ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಾ. ಈ ಹೊತು್ತ ನನ್ನ ಜೀವವು ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬಹು
ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ನಿನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವರೆಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದು್ದ
ಹುಚು್ಚತನವೂ ದೊಡ್ಡ ತಪೂ್ಪ ಆಗಿದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು 22

ದಾವೀದನು ಅರಸನಿಗೆ, ≪ಅರಸನೇ, ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಬಜಿರ್ ಇಲಿ್ಲದೆ,
ಸೇವಕರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಬಂದು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ. 23

ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನವನ ನೀತಿಸತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ
ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಆತನು ಈ ಹೊತು್ತ
ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೂ, ನೀನು ಯೆಹೋವನ
ಅಭಿಷಿಕ್ತನೆಂದು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈಹಾಕಲಿಲ್ಲ. 24 ನಾನು ಈ
ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಮಾನ್ಯವಾದದೆ್ದಂದು ಎಣಿಸಿದಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಮಾನ್ಯವಾದದೆ್ದಂದು ಎಣಿಸಿ, ಎಲಾ್ಲ
ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಿ≫ ಎಂದನು. 25 ಆಗ ಸೌಲನು ದಾವೀದನಿಗೆ,
≪ನನ್ನ ಮಗನೇ ದಾವೀದನೇ ನೀನು ಆಶೀವಾರ್ದ ಹೊಂದು. ನೀನು
ಹೇಗೂ ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ ಸಫಲನಾಗುವಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟನು. ದಾವೀದನು ತನ್ನ ದಾರಿಯನು್ನ
ಹಿಡಿದನು.
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ದಾವೀದನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ ಆಕೀಷನು

ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ, ≪ನಾನು ಇಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರೆ
ಹೇಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಸೌಲನ ಕೈಯಿಂದ ಸಾಯಲೇಬೇಕು
ಆದ್ದರಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ

ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ಉತ್ತಮ. ಆ ಮೇಲೆ ಸೌಲನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕದೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವನು. ನಾನು ಅವನ
ಕೈಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿರುವೆನು≫ ಅಂದುಕೊಂಡನು. 2 ಅವನು
ತನ್ನ ಆರುನೂರು ಜನರೊಡನೆ ಗತ್ ಊರಿನ ಅರಸನೂ
ಮಾವೋಕನ ಮಗನೂ ಆದ ಆಕೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. 3

ಅವನೂ, ಅವನ ಜನರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತವಾಗಿ
ಆಕೀಷನ ಊರಾದ ಗತ್ ಊರಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಿದರು. ದಾವೀದನ
ಹೆಂಡತಿಯರಾಗಿರುವ ಇಜೆ್ರೕಲ್ಯಳಾದ ಅಹೀನೋಮವಳೂ,
ಕಮೇರ್ಲ್ಯನಾದ ನಾಬಾಲನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಬೀಗೈಲಳೂ ಅವನ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು. 4 ದಾವೀದನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಗತ್ ಊರಿಗೆ
ಹೋದನೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ಸೌಲನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ
ಹುಡುಕಲೇ ಇಲ್ಲ. 5 ಒಂದು ದಿನ ದಾವೀದನು ಆಕೀಷನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನಾದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ರಾಜಧಾನಿಯಲೆ್ಲೕಕೆ
ವಾಸಿಸಬೇಕು? ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದಯೆ ದೊರಕಿರುವುದಾದರೆ
ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ಥಳಕೊಡು. ನಾನು
ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುವೆನು≫ ಅಂದನು. 6 ಆಕೀಷನು ಕೂಡಲೇ
ಅವನಿಗೆ ಚಿಕ್ಲಗ್ ಊರನು್ನ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಕ್ಲಗ್
ಎಂಬುದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಯೆಹೂದ ರಾಜರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.

7 ದಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಷರ್ ನಾಲು್ಕ
ತಿಂಗಳೂ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. 8 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನೂ, ಅವನ
ಜನರೂ ತೇಲಾಮಿನಿಂದ ಶೂರಿನವರೆಗೂ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದವರೆಗೂ
ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಗೆಷೂಯರ್ರು,
ಗಿಜಿ್ರೕಯರು, ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ
ಸುಲಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 9 ದಾವೀದನು ಸಿ್ತ್ರೕಪುರುಷರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರನೂ್ನ
ಉಳಿಸದೆ ದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು, ಕುರಿ, ದನ, ಕತೆ್ತ,
ಒಂಟೆ, ಉಡುಗೊರೆ ಇವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಕೀಷನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. 10 ಆಕೀಷನು ಅವನನು್ನ ≪ಈ ಹೊತು್ತ ಯಾವ
ಪಾ್ರಂತ್ಯದವರನು್ನ ಸೂರೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ≫ ಎಂದು
ಕೇಳುವನು. ದಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ ≪ದಕ್ಷಿಣ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ
ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಎರಹೆ್ಮೕಲ್ಯರು ಕೇನ್ಯರು ಇವರಲಿ್ಲ ಯಾರ
ಹೆಸರನಾ್ನದರೂ≫ ಹೇಳುವರು. 11 ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಕೃತ್ಯವನು್ನ
ಜನರು ಹೇಳಾರೆಂದು ನೆನಸಿ, ಅವನು ಯಾರನೂ್ನ ಗತ್ ಊರಿಗೆ
ತಾರದೆ, ಎಲಾ್ಲ ಸಿ್ತ್ರೕಪುರುಷರನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಕೊಂದುಹಾಕುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಇದೇ
ರೀತಿ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 12 ದಾವೀದನ ಹೆಸರು ಸ್ವಜನರಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವನು ತನ್ನ
ನಿತ್ಯ ದಾಸನಾಗಿರುವನೆಂದು ಆಕೀಷನು ನಂಬಿಕೊಂಡನು.

ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಕೂಡಿಸತೊಡಗಿದರು. ಆಗ ಆಕೀಷನು ದಾವೀದನಿಗೆ,

≪ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಜನರೂ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಬರಬೇಕೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೋ≫ ಎನ್ನಲು ದಾವೀದನು, 2

≪ಹೌದು ನಿನ್ನ ದಾಸನ ಸಾಹಸವು ಗೊತಾ್ತಗುವುದು≫ ಅಂದನು.
ಆಕೀಷನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಹಾಗಾದರೆ ಯುದ್ಧಕಾಲದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ
ನನ್ನ ಮೈಗಾವಲಿಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು≫ ಅಂದನು.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯುದ್ಧಫಲಕಾ್ಕಗಿ ಒಬ್ಬ ಯಕ್ಷಿಣಿಯನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದು್ದ
3 ಸಮುವೇಲನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರು

ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಗೋಳಾಡಿ, ಅವನ ಶವವನು್ನ ಅವನ ಸ್ವಂತ
ಊರಾದ ರಾಮದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದ್ದರು. ಸೌಲನು ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ
ವಿಚಾರಿಸುವವರನೂ್ನ, ಬೇತಾಳಿಕರನೂ್ನ ದೇಶದಿಂದ
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 4 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೈನ್ಯಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು
ಶೂನೇಮಿನಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸೌಲನು ಎಲಾ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ಬಂದು, ಗಿಲೊ್ಬೕವದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 5

ಅವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಪಾಳೆಯವನು್ನ ಕಂಡು ಬಹಳ ಭಯದಿಂದ
ಎದೆಯೊಡೆದವನಂತಾದನು. 6 ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ವಿಚಾರಿಸಿದರೂ, ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಕನಸುಗಳಿಂದಾಗಲಿ
ಊರೀಮಿನಿಂದಾಗಲಿ, ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ.
7 ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, ≪ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ
ವಿಚಾರಿಸಬಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಹುಡುಕಿರಿ. ನಾನು ಆಕೆಯ ಹತಿ್ತರ
ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವರು,
≪ಅಂಥವಳೊಬ್ಬಳು ಏಂದೋರಿನಲಿ್ಲದಾ್ದಳೆ≫ ಅಂದರು. 8 ಆಗ

ಸೌಲನು ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ತನ್ನನು್ನ ಮಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಇಬ್ಬರು
ಸೇವಕರೊಡನೆ ಹೊರಟು, ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಆಕೆಯ ಮನೆ ಸೇರಿ,
≪ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿ ಕಣಿಹೇಳು.
ನಾನು ಯಾವನ ಹೆಸರು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೋ ಅವನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಬರಮಾಡು≫ ಎಂದು ಆಕೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು 9 ಆಗ
ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ, ≪ಸೌಲನು ಮಾಡಿದು್ದ ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು.
ಅವನು ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರನು್ನ ಬೇತಾಳಿಕರನೂ್ನ
ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನಲಾ್ಲ, ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನಾನೂ ಸಾಯುವಂತೆ
ನೀನು ನನ್ನ ಪಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಉರುಲೊಡು್ಡವುದೇಕೆ?≫ ಅಂದಳು. 10

ಅದಕೆ್ಕ ಸೌಲನು, ≪ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನು
ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಆಕೆಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದನು. 11 ಆಗ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, ≪ನಿನಗೆ
ಯಾರನು್ನ ಬರಮಾಡಬೇಕು?≫ ಎನ್ನಲು, ≪ಸಮುವೇಲನನು್ನ≫
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 12 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಸಮುವೇಲನನು್ನ
ಕಂಡಕೂಡಲೇ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ಸೌಲನಿಗೆ, ≪ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ವಂಚಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ, ನೀನು ಸೌಲನಲ್ಲವೋ?≫ ಅಂದಳು. 13 ಅರಸನು,
≪ಹೆದರಬೇಡ, ನಿನಗೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ?≫ ಎಂದು ಆಕೆಯನು್ನ
ಕೇಳಲು, ≪ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದ ಒಬ್ಬ ದೇವನು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಳು. 14 ಅವನು ತಿರುಗಿ,
≪ಅವನ ರೂಪ ಹೇಗಿದೆ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆಕೆಯು,
≪ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಉಟು್ಟಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕನು
ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅವನು ಸಮುವೇಲನೆ ಎಂದು
ಸೌಲನು ತಿಳಿದು, ನೆಲದ ಮಟಿ್ಟಗೂ ಬೊಗಿ್ಗ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. 15

ಆಗ ಸಮುವೇಲನು ಸೌಲನನು್ನ, ≪ನೀನು ನನ್ನ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ
ಕೇಡಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ? ನನ್ನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಮಾಡಿದೆ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಸೌಲನು, ≪ನಾನು ಬಲು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ. ದೇವರು
ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರ ಹೋಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ನನಗೆ
ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದಾಗಲಿ, ಕನಸುಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಉತ್ತರಕೊಡಲೊಲ್ಲನು.
ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ನೀನು ತಿಳಿಸುವಿಯೆಂದು
ನಿನ್ನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಮಾಡಿದೆನು≫ ಅಂದನು. 16 ಆಗ
ಸಮುವೇಲನು, ≪ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನಗೆ
ವಿರೋಧಿಯಾದ ಮೇಲೆ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದೇಕೆ? 17

ಆತನು ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ರಾಜ್ಯವನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನಾದ
ದಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 18 ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಅಮಾಲೇಕ್ಯರ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರಕೊಪಗೊಂಡು
ಮಾಡಿದ ಕೋಪಾಜ್ಞೆಯನು್ನ ನೀನು ನೆರವೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಈಗ ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. 19 ಆತನು ನಿನ್ನ
ಕೂಡ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವನು.
ನಾಳೆ ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ನಾನಿರುವಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವಿರಿ. ಆತನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವನು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20 ಸೌಲನು ಸಮುವೇಲನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಭಯಭಾ್ರಂತನಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉದ್ದಕೆ್ಕ ಬಿದ್ದನು.
ಅವನು ಇಡೀ ದಿನ ಊಟಮಾಡಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಲಿ್ಲ ಬಲವೇ
ಇರಲಿಲ್ಲ. 21 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಸೌಲನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಅವನು ಬಹು
ಭೀತನಾಗಿದಾ್ದನೆಂದು ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ದಾಸಿಯಾದ ನಾನು
ನಿನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಕೈಯಲಿ್ಲ ಜೀವಹಿಡಿದವಳಾಗಿ ನಿನ್ನ
ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದೆನು. 22 ಆದುದರಿಂದ ನೀನು
ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ದಾಸಿಯ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರ
ತರುತೆ್ತೕನೆ, ಪ್ರಯಾಣಕೆ್ಕ ಬಲಬರುವ ಹಾಗೆ ಅದನು್ನ
ಊಟಮಾಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 23 ಅವನು, ≪ಒಲೆ್ಲನು,
ಊಟಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ≫ ಅಂದನು. ಆದರೆ ಅವನ ಸೇವಕರೂ ಆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯೂ ಬಹಳವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ನೆಲದಿಂದೆದು್ದ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 24

ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುವಿತು್ತ. ಆಕೆಯು
ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅದನು್ನ ಕೊಯು್ದ, ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ, ಹಿಟ್ಟನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ನಾದಿ, ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಸೌಲನಿಗೂ ಅವನ
ಸೇವಕರಿಗೂ ಬಡಿಸಿದಳು. 25 ಅವರು ಊಟಮಾಡಿ ಅದೇ ರಾತಿ್ರ
ಹೊರಟುಹೋದರು.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಭುಗಳು ದಾವೀದನನು್ನ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು
ಅಫೇಕಿನಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಬೈಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಬುಗೆ್ಗಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ

ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 2 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಭುಗಳ ಸೈನಿಕರು ನೂರು
ನೂರು ಮಂದಿಯಾಗಿಯೂ, ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯಾಗಿ,
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30

31

ಬರುತಿ್ತರುವಾಗ ದಾವೀದನು ಅವನ ಜನರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಆಕೀಷನ
ಸಂಗಡ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 3 ಆಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಭುಗಳು, ≪ಈ
ಇಬಿ್ರಯರು ಯಾಕೆ?≫ ಎಂದು ಆಕೀಷನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಅವನು
ಅವರಿಗೆ, ≪ಇವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಸೌಲನ ಸೇವಕ
ದಾವೀದನಲ್ಲವೋ, ಇವನು ಇಷು್ಟ ವಷರ್, ಇಷು್ಟ ದಿನಗಳಿಂದ ನನ್ನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ. ಸೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದ ದಿನ
ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಇವನಲಿ್ಲ ಯಾವ
ಅಪರಾಧವನೂ್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 4 ಆದರೆ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ,
≪ಈ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು, ಇವನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ
ನೀನು ನೇಮಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ವಾಸಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬರಬಾರದು. ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಶತು್ರವಾಗಿ ನಿಂತಾನು,
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ತಲೆಗಳನು್ನ ಕಡಿದಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಇವನು ತನ್ನ
ಯಜಮಾನನ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯನು್ನ ಪಡೆಯಬಹುದಲ್ಲವೇ? 5

≪ಸೌಲನು ಸಾವಿರಾರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು. ದಾವೀದನು ಹತು್ತ
ಸಾವಿರಾರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕೊಂದನು≫ ಎಂದು ಸಿ್ತ್ರೕಯರು
ಕುಣಿಯುತಾ್ತ ಹಾಡಿದು್ದ ಈ ದಾವೀದನನು್ನ ಕುರಿತೇ ಅಲ್ಲವೇ?≫
ಅಂದರು.

6 ಆಗ ಆಕೀಷನು ದಾವೀದನನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ,
≪ಯೆಹೋವನಾಣೆ ನೀನು ಯಥಾಥರ್ನು. ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಾ್ತ ಬರುತಾ್ತ
ಇರುವುದು ಯುಕ್ತವೆಂದು ನನಗೆ ತೋರಿತು. ನೀನು ಬಂದಂದಿನಿಂದ
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಯಾವ ದೋಷವನೂ್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. 7

ಆದರೆ ಪ್ರಭುಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೆಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು
ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗು ಅವರನು್ನ
ಸಿಟು್ಟಗೊಳಿಸಬಾರದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ದಾವೀದನು
ಆಕೀಷನಿಗೆ, ≪ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆನು? ನಿನ್ನ ದಾಸನಾದ ನಾನು ನಿನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಯಾವ
ಅಪರಾಧವನು್ನ ಕಂಡಿ? ಅರಸನಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಹೋಗಿ, ಅವನ ಶತು್ರಗಳೊಡನೆ ನಾನೇಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರದು?≫
ಅಂದನು. 9 ಆಗ ಆಕೀಷನು ದಾವೀದನಿಗೆ, ≪ನೀನು
ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತದೆ, ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನೀನು
ದೇವದೂತನಂತಿರುತಿ್ತೕ. ಆದರೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಭುಗಳು, ≪ಇವನು
ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಡಬಾರದು≫ ಎಂದು
ಹೇಳುತಾ್ತರಲಾ್ಲ . 10 ಆದುದ್ದರಿಂದ ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಂದ
ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನ ಸೇವಕರೂ, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಹೊತು್ತ ಮೂಡಿದ
ಕೂಡಲೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11

ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರೊಡನೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋದರು.

ದಾವೀದನು ಅಮಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದು್ದ

ದಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಚಿಕ್ಲಗ್
ಊರನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು
ದಂಡೆತಿ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೂ್ಕ ಚಿಕ್ಲಗ್ ಊರಿಗೂ ಬಂದು

ಚಿಕ್ಲಗ್ ಊರನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಹಾಳುಮಾಡಿ, 2 ಆ ಊರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ
ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಚಿಕ್ಕವರನೂ್ನ ದೊಡ್ಡವರನೂ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿದ್ದರು. 3 ಆದರೆ ಯಾರನೂ್ನ ಕೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ದಾವೀದನೂ
ಅವನ ಜನರೂ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು
ಸುಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನೂ್ನ, ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ
ಸೆರೆಯಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನೂ್ನ ಕಂಡು 4 ಅವರು
ತಮಿ್ಮಂದಾಗುವಷು್ಟ ಕಾಲ ಅತ್ತರು. 5 ದಾವೀದನ ಇಬ್ಬರು
ಹೆಂಡತಿಯರಾದ ಇಜೆ್ರೕಲಿನವಳಾದ ಅಹೀನೋವಮಳೂ,
ಕಮೆರ್ಲ್ಯನಾದ ನಾಬಾಲನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಬೀಗೈಲಳೂ
ಸೆರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದುಕೊಂಡು,
ದಾವೀದನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಬಲು
ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದನು. ಆದರೂ ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ತನ್ನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 7 ಅಹೀಮೆಲೆಕನ
ಮಗನಾದ ಎಬಾ್ಯತಾರನಿಗೆ, ≪ದಯವಿಟು್ಟ ಏಫೋದನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು ತಂದನು. 8 ಆಗ
ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನನು್ನ, ≪ನಾನು ಆ ಗುಂಪನು್ನ
ಹಿಂದಟ್ಟಬಹುದೋ, ಅದು ನನಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು
ಆತನು, ≪ಹಿಂದಟು್ಟ, ಅದು ನಿನಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದು, ನೀನು ಎಲ್ಲರನೂ್ನ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಿ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

9 ದಾವೀದನೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಆರುನೂರು ಮಂದಿ
ಸೈನಿಕರೂ ಹೊರಟು ಬೆಸೋರ್ ಹಳ್ಳಕೆ್ಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಹಳ್ಳದಿಂದ
ಮೇಲೆ ಹತ್ತಲಾರದಷು್ಟ 10 ಆಯಾಸಗೊಂಡ ಇನೂ್ನರು ಜನರು
ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ, ದಾವೀದನು ಉಳಿದ ನಾನೂರು

ಜನರನೆ್ನೕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಡೆದನು. 11 ಅವನ ಜನರು
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಐಗುಪ್ತನು ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, ಅವನನು್ನ
ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು, ಅವನಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟ ತಿನಿ್ನಸಿ, ನೀರು ಕುಡಿಸಿ,
12 ಅಂಜೂರ ಹಣಿ್ಣನ ಉಂಡೆಯನೂ್ನ ಎರಡು ದಾ್ರಕ್ಷೇ
ಗೊಂಚಲುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಮೂರು ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು
ಅನ್ನಪಾನವಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಬಳಲಿಹೋಗಿದ್ದ ಇವನು ಅವುಗಳನು್ನ
ತಿನು್ನತ್ತಲೇ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡನು. 13 ಆಗ ದಾವೀದನು ಅವನನು್ನ,
≪ನೀನು ಯಾರ ಕಡೆಯವನು, ಎಲಿ್ಲಯವನು?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. ಅವನು ≪ನಾನು ಐಗುಪ್ತನು, ಒಬ್ಬ ಅಮಾಲೇಕ್ಯನ
ದಾಸನು. ನಾನು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ
ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. 14 ನಾವು ಕೆರೇತ್ಯರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ
ಕಾಲೇಬ್ಯರೂ ಇರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಸೂರೆಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಲಗ್
ಊರನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟು್ಟ ಬಂದೆವು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 15

ಅನಂತರ ದಾವೀದನು, ≪ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಆ ಗುಂಪು ಇರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಿಯೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಅವನು,
≪ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಗುಂಪಿನವರ ಬಳಿಗೆ ಕರಕೊಂಡು
ಹೋಗುವೆನು≫ ಅಂದನು. 16 ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ
ಗುಂಪಿನವರು ತಮಗೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ
ದೊರಕಿದ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳೆ್ಳಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸಿ, ಉಂಡು
ಕುಡಿದು, ಕುಣಿದಾಡುತಾ್ತ ಅಲಿ್ಲನ ಬೈಲಿನಲಿ್ಲ ವಾ್ಯಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
17 ದಾವೀದನು ಮರುದಿನ ಹೊತಾ್ತರೆಯಿಂದ
ಸೂಯರ್ಸ್ತಮಾನದವರೆಗೂ ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು.
ಒಂಟೆಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತ ಓಡಿಹೋದ ನಾನೂರು ಮಂದಿ ಪಾ್ರಯಸ್ಥರ
ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 18 ದಾವೀದನು ತನ್ನ
ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು ಒಯಿ್ದದ್ದ ಎಲಾ್ಲ
ಕೊಳೆ್ಳಯನೂ್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 19 ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು ಒಯಿ್ದದ್ದ ಚಿಕ್ಕ
ದೊಡ್ಡ ಒಡವೆಗಳಾಗಲಿ, ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಒಂದನೂ್ನ
ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತಿರುಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 20 ಇದಲ್ಲದೆ
ದಾವೀದನು ಶತು್ರಗಳ ದನಕುರಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅವನ
ಜನರು, ≪ಇವು ದಾವೀದನ ಕೊಳೆ್ಳ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವುಗಳನು್ನ
ತಮ್ಮ ದನಗಳ ಮುಂದಾಗಿ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.

21 ಅನಂತರ ದಾವೀದನು ಆಯಾಸದಿಂದ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ
ಬರಲಾರದೆ ಬೆಸೋರ್ ಹಳ್ಳದ ಹತಿ್ತರ ಉಳಿದಿದ್ದ ಇನೂ್ನರು ಜನರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ, ಅವರು ಅವನನೂ್ನ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ
ಜನರನೂ್ನ ಸಂಧಿಸಿ, ಅವರ ಕ್ಷೇಮಸಮಾಚಾರವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದರು.
22 ಆಗ ದಾವೀದನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟರೂ
ಮೂಖರ್ರೂ ಆದ ಕೆಲವು ಮಂದಿ, ≪ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಬಾರದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಕೊಳೆ್ಳಯಲಿ್ಲ
ಇವರಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡಲಿ≫ ಎಂದರು. 23 ಆಗ ದಾವೀದನು
ಅವರಿಗೆ, ≪ಸಹೋದರರೇ, ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಾಪಾಡಿ
ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಶತು್ರಗಳ ಗುಂಪನು್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೀಗೆ
ಮಾಡಬಾರದು. 24 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನು್ನ ಯಾರು
ಕೇಳುವರು? ಯುದ್ಧಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಸಿಕು್ಕವಷು್ಟ ಪಾಲು ಸಾಮಾನು
ಕಾಯುವವನಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು. ಉಭಯರಿಗೂ
ಸಮಭಾಗವಾಗಬೇಕು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 25 ದಾವೀದನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಕಟ್ಟಳೆಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ನಡೆಯುತಾ್ತ ಬಂದಿದೆ.

26 ದಾವೀದನು ಚಿಕ್ಲಗ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದನಂತರ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಾದ
ಯೆಹೂದದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೊಳೆ್ಳಯ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ,
≪ಇಗೋ ಯೆಹೋವನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೂರೆಮಾಡಿ ತಂದವುಗಳಲಿ್ಲ
ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿರಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27

ಬಹುಮಾನ ಹೊಂದಿದವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಬೇತೇಲಿನವರು, ದಕ್ಷಿಣ
ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ರಾಮೋತಿನವರು, ಯತಿ್ತೕರಿನವರು, 28

ಅರೋಯೇರಿನವರು ಸಿಪೊ್ಮೕತಿನವರು ಎಷೆ್ಟಮೋವದವರು, 29

ರಾಕಾಲಿನವರು, ಎರಹೆ್ಮೕಲ್ಯರು, ಕೇನ್ಯರು, 30 ಹೊಮರ್ದವರು,
ಬೋರಾಷಾನಿನವರು, ಅತಾಕಿನವರು, 31 ಹೆಬೊ್ರೕನಿನವರು ಮತು್ತ
ದಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಇತರ ಎಲಾ್ಲ
ಸ್ಥಳಗಳವರು ಇವರೇ.

ಸೌಲ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅವರಿಂದ ಅಪಜಯಹೊಂದಿ ಗಿಲೊ್ಬೕವ
ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಹತರಾದರು. 2 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೌಲನನೂ್ನ

ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಬಿಡದೆ ಹಿಂದಟಿ್ಟ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳಾದ
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ಯೋನಾತಾನನನೂ್ನ ಅಬೀನಾದಾಬನನೂ್ನ ಮಲಿ್ಕೕಷೂವನನೂ್ನ
ಕೊಂದರು. 3 ಸೌಲನಿದ್ದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧವು ಬಹು
ಘೋರವಾಗಿತು್ತ. ಬಿಲು್ಲಗಾರನು ಅವನಿಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟನು. 4

ಆದುದರಿಂದ ಸೌಲನು ಬಹು ಭೀತನಾಗಿ ತನ್ನ ಆಯುಧವಾಹಕನಿಗೆ
≪ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿರಿದು ನನ್ನನು್ನ ತಿವಿದು ಕೊಲು್ಲ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ
ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದ ಈ ಜನರು ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ತಿವಿದು,
ಅಪಕೀತಿರ್ಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಾರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು
ಹೆದರಿ, ≪ನಾನು ಕೊಲ್ಲಲಾರೆ≫ ಎಂದನು. ಆದುದರಿಂದ ಸೌಲನು
ತಾನೇ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿರಿದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದನು. 5 ಸೌಲನು
ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವುದನು್ನ ಅವನ ಆಯುಧವಾಹಕನು ಕಂಡು
ತಾನೂ ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಸತ್ತನು. 6 ಹೀಗೆ
ಸೌಲನೂ ಅವನ ಮೂರು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳೂ, ಅವನ
ಆಯುಧವಾಹಕನು, ಎಲಾ್ಲ ಆಳುಗಳೂ ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸತ್ತರು. 7

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಭಟರು ಸೋತುಹೋದರು. ಸೌಲನೂ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳೂ ಸತ್ತರು ಎಂಬ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ತಗಿ್ಗನ ಆಚೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಯೊದರ್ನಿನ ಆಚೆಯಲಿ್ಲಯೂ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಕೇಳಿ
ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದು
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಿದರು.

8 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸತ್ತವರ ಒಡವೆಗಳನು್ನ
ಸುಲಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ, ಸೌಲನೂ ಅವನ ಮೂರು ಮಂದಿ
ಮಕ್ಕಳೂ ಗಿಲೊ್ಬೕವ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಸತು್ತಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಕಂಡು 9

ಸೌಲನ ತಲೆಯನು್ನ ಕಡಿದು ಅವನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅವುಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗೂ
ಕಳುಹಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ದೇವಸಾ್ಥನಗಳಿಗೂ
ಜಯವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟಸಿದರು. 10 ಅವನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್ ದೇವತೆಯ ಗುಡಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. ಅವನ ಶವವನು್ನ
ಬೇತೆ್ಷಯಾನಿನ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಗೆ ನೇತುಹಾಕಿದರು. 11 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಸೌಲನಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದರೆಂಬ ವತರ್ಮಾನ ಯಾಬೆಷ್
ಗಿಲಾ್ಯದಿನವರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟದಾಗ 12 ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ ಶೂರರೆಲ್ಲರೂ
ಹೊರಟು, ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ನಡೆದುಹೋಗಿ, ಸೌಲನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳ ಶವಗಳನು್ನ ಬೇತೆ್ಷಯಾನಿನ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಇಳಿಸಿ,
ಯಾಬೇಷಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ
ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. 13 ಅವರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಯಾಬೇಷಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಪಿಚುಲ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿ, ಏಳು ದಿನ ಉಪವಾಸ
ಮಾಡಿದರು.
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1

2

ಸಮುವೇಲನು - ದಿ್ವತೀಯ ಭಾಗ

ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ದಾವೀದನೂ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು
ಅರಸರಾದದು್ದ ಹಾಗು ಸೌಲ ಮತು್ತ ಯೋನಾತಾನರ ಮರಣದ

ಸುದಿ್ದಯು ದಾವೀದನಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಬಗೆ್ಗ 1 - 4

ಸೌಲನು ಸತ್ತನಂತರ, ದಾವೀದನು ಅಮಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿ ಚಿಕ್ಲಗಿನಲಿ್ಲ ಎರಡು ದಿನ ಇದ್ದನು. 2

ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸೌಲನ ಪಾಳೆಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನು ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲದ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಬಾಗಿ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಅವನು ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಮಣು್ಣ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 3 ದಾವೀದನು ಅವನನು್ನ,
≪ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿ≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, ≪ನಾನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪಾಳೆಯದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆನು≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 4 ಆಗ ದಾವೀದನು, ≪ದಯವಿಟು್ಟ
ಕಾಯರ್ವೇನಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಸು≫ ಅನ್ನಲು ಆ ಮನುಷ್ಯನು,
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ರಣರಂಗದಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು. ಅನೇಕರು
ಸತು್ತಹೋದರು. ಸೌಲನೂ ಅವನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನನೂ
ಮರಣಹೊಂದಿದರು≫ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. 5 ದಾವೀದನು ಈ
ವತರ್ಮಾನ ತಂದ ಆ ಪಾ್ರಯಸ್ಥನಿಗೆ ≪ಸೌಲನೂ ಅವನ ಮಗನಾದ
ಯೋನಾತಾನನೂ ಸತಿ್ತರುವುದು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತಾ್ತಯಿತು≫
ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಲು ಅವನು, 6 ≪ನಾನು ಆಕಸಿ್ಮಕವಾಗಿ ಗಿಲೊ್ಬೕವ
ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಸೌಲನು ತನ್ನ ಬಜಿರ್ಯನೂ್ನರಿಕೊಂಡು
ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ ರಥಗಳು ಮತು್ತ ರಾಹುತರು ಅವನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ
ಬರುತಿ್ತರುವುದನೂ್ನ ಕಂಡೆನು. 7 ಅವನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ
ನೋಡಿ ಕರೆದನು. 8 ನಾನು, ≪ಇಗೋ ಬಂದೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಹೋದಾಗ ಅವನು ≪ನೀನಾರು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ, ≪ನಾನು
ಅಮಾಲೇಕ್ಯನು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟನು. 9 ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ,
≪ನೀನು ದಯೆಮಾಡಿ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಜೀವವು ಇನೂ್ನ ಪೂಣರ್ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ನನಗೆ ಸಂಕಟ ಹಿಡಿದದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ನಾನು ಹತಿ್ತರ
ಹೋಗಿ ಅವನು ಬಿದ್ದನಂತರ ಬದುಕಲಾರನೆಂದು ನೆನಸಿ, ಅವನನು್ನ
ಕೊಂದು ಹಾಕಿ, ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲಣ ಕಿರೀಟವನೂ್ನ
ತೋಳಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಬಳೆಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ನಿನಗೆ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಅಂದನು. 11 ಸೌಲನೂ ಅವನ
ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನನೂ, ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹೃತರಾದದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ದಾವೀದನೂ
ಅವನ ಜನರೂ 12 ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, ಗೋಳಾಡಿ,
ಅತು್ತ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರು. 13

ದಾವೀದನು ವತರ್ಮಾನ ತಂದ ಯುವಕನನು್ನ, ≪ನೀನು
ಎಲಿ್ಲಯವನು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವನು, ≪ನಾನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಅಮಾಲೇಕ್ಯನು≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 14 ದಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಕೈಯೆತಿ್ತ
ಯೆಹೋವನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಏಕೆ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ?≫
ಎಂದು ಹೇಳಿ 15 ತನ್ನ ಆಳುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದು, ≪ಹೋಗಿ
ಇವನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕು≫ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಅವನು
ಅಮಾಲೇಕ್ಯನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದನು. 16 ದಾವೀದನು, ≪ಈ
ರಕಾ್ತಪರಾಧವು ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಇರಲಿ. ಯೆಹೋವನ
ಅಭಿಷಿಕ್ತನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದೆನೆಂದು ನಿನ್ನ ಬಾಯೇ ನಿನಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿತು≫ ಅಂದನು.

ದಾವೀದನು ಸೌಲಯೋನಾತಾನರನು್ನ ಕುರಿತು ರಚಿಸಿದ ಶೋಕಗೀತೆ
17 ದಾವೀದನು ಸೌಲಯೋನಾತನರಿಗಾಗಿ ಶೋಕಿಸುತಾ್ತ, ಒಂದು

ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ರಚಿಸಿ, 18 ಅದನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆ ಗೀತವು ಯಾಷಾರ್ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ.

19 ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ, ನಿಮ್ಮ ವೈಭವವು ನಿಮ್ಮ ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ
ಮಣು್ಣ ಪಾಲಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಅಯೊ್ಯೕ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳೇ,
ನೀವು ಹೇಗೆ ಹತರಾದಿರಿ.

20 ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಗತ್ ಊರಿನಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಬೇಡಿರಿ.
ಅಷೆ್ಕಲೋನಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಸಾರಬೇಡಿರಿ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಹೆಂಗಸರು
ಸಂತೋಷಿಸಾರು. ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಉಲಾ್ಲಸಪಟಾ್ಟರು.

21 ಗಿಲೊ್ಬೕವ ಗುಡ್ಡಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಂಜು, ಮಳೆಯು,
ನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಫಲಿಸುವ ಹೊಲಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಲಿ. ಅಲಿ್ಲ
ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳ ಗುರಾಣಿಗಳು ಬಿದಿ್ದರುತ್ತವೆ. ಸೌಲನ
ಗುರಾಣಿಯೂ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಲ್ಲದವನ ಗುರಾಣಿಯಂತೆ ಬಿದಿ್ದದೆ.

22 ಯೋನಾತಾನನ ಬಿಲು್ಲ ಹತರಾದವರ ರಕ್ತವನು್ನ ಹೀರದೆಯೂ
ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ರುಚಿಸದೆಯೂ ಬರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಸೌಲನ ಕತಿ್ತಯು ವ್ಯಥರ್ವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

23 ಸೌಲಯೋನಾತಾನರು ಪಿ್ರಯರೂ ಮನೋಹರರೂ ಆಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ಜೀವಿಸುವಾಗಲೂ ಸಾಯುವಾಗಲೂ ಅಗಲಿದವರಲ್ಲ.
ಅವರು ಹದು್ದಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗವುಳ್ಳವರು, ಸಿಂಹಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಬಲವುಳ್ಳವರು.

24 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಸಿ್ತ್ರೕಯರೇ, ಸೌಲನಿಗಾಗಿ ಗೋಳಾಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ
ಉಲಾ್ಲಸಕರವಾದ ರಕಾ್ತಂಬರಗಳನು್ನ ಉಡಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಸುವಣಾರ್ಭರಣಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸಿದವನು ಆತನೇ ಅಲ್ಲವೋ?

25 ಅಯೊ್ಯೕ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳೇ, ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ ಮರಣ
ಹೊಂದಿದಿರಿ. ಯೋನಾತಾನನು ನಿಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಹತನಾಗಿ
ಬಿದ್ದನಲಾ್ಲ

26 ಯೋನಾತಾನನೇ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಬಹು ಸಂಕಟವುಂಟಾಗಿದೆ. ನೀನು ನನಗೆ ಮನೋಹರನಾಗಿದಿ್ದ. ನನ್ನ
ಮೇಲಿನ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದದು್ದ. ಅದು ಸತಿ
ಪೆ್ರೕಮಕಿ್ಕಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದದು್ದ.

27 ಅಯೊ್ಯೕ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹತರಾದರು, ಯುದ್ಧದ
ಆಯುಧಗಳು ಹೇಗೆ ಹಾಳಾದವು.≫

ದಾವೀದನ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ರಾಜಾ್ಯಭಿಷೇಕ

ಅನಂತರ ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನನು್ನ, ≪ನಾನು
ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹೋಗಬಹುದೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆತನು

ಹೋಗಬಹುದು ಅಂದನು. ಅವನು ತಿರುಗಿ, ≪ಯಾವ ಊರಿಗೆ
ಹೋಗಲಿ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಹೋಗು ಎಂದು
ಉತ್ತರ ಸಿಕಿ್ಕತು. 2 ಆಗ ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರಾದ
ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಅಹೀನೋವಮಳನೂ್ನ, ಕಮೇರ್ಲ್ಯನಾದ ನಾಬಾಲನ
ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಬೀಗೈಲಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋದನು. 3 ದಾವೀದನ ಜನರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಿದರು.

4 ತರುವಾಯ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ದಾವೀದನನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಕುಲಕೆ್ಕ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸೌಲನ
ಶವವನು್ನ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದವರು ಯಾಬೇಷ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿನವರೇ ಎಂಬ
ಸಂಗತಿಯು ದಾವೀದನಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಯಿತು. 5 ಆಗ ದಾವೀದನು
ಅವರ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ≪ನೀವು ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ಒಡೆಯನಾದ ಸೌಲನ ಶವವನು್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಆಶೀವಾರ್ದವುಂಟಾಗಲಿ.

6 ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಂಬಿಕೆ ಮತು್ತ ಸತ್ಯ
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ. ಈ ಕಾಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ ನಾನೂ ನಿಮಗೆ ಉಪಕಾರ
ಮಾಡುವೆನು. 7 ಯೆಹೂದ್ಯರು ನನ್ನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ, ತಮ್ಮ
ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅರಸನಾದ ಸೌಲನು
ಸತು್ತಹೋದರೂ ನೀವು ಶೂರರಾಗಿರಿ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು
ಜೋಲುಬೀಳದಿರಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ದಾವೀದನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದು್ದ
8 ಸೌಲನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯೂ ನೇರನ ಮಗನೂ ಆದ ಅಬೆ್ನೕರನು

ಸೌಲನ ಮಗನಾದ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನನು್ನ ಹೊಳೆಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 9 ಅವನನು್ನ ಗಿಲಾ್ಯದ್,
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ಆಶೇರ್, ಜೆಸಿ್ರೕಲ್, ಎಫಾ್ರಯಿಮ್, ಬೆನಾ್ಯಮಿನ ಜನರಿಗೂ ಬೇರೆ
ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. 10 ಸೌಲನ
ಮಗನಾದ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ನಲ್ವತು್ತ ವರುಷದವನಾದಾಗ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಆಳತೊಡಗಿ ಎರಡು ವರುಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ
ಮಾಡಿದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮಾತ್ರ ದಾವೀದನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.
11 ದಾವೀದನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾಗಿದ್ದದು್ದ
ಏಳು ವರುಷ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳು. 12 ಒಂದು ದಿನ ನೇರನ
ಮಗನಾದ ಅಬೆ್ನೕರನೂ, ಸೌಲನ ಮಗನಾದ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ
ಸೇವಕರೂ ಮಹನಯಿಮಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿಗೆ ಬಂದರು.
13 ಚೆರೂಯಳ ಮಗನಾದ ಯೋವಾಬನೂ ದಾವೀದನ ಸೇವಕರು
ಹೊರಟು ಅವರನು್ನ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಕೆರೆಯ ಹತಿ್ತರ ಸಂಧಿಸಿ, ಒಂದು
ಗುಂಪು ಕೆರೆಯ ಈಚೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪು
ಆಚೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 14 ಆಗ ಅಬೆ್ನೕರನು
ಯೋವಾಬನಿಗೆ, ≪ಎರಡು ಕಡೆಯ ತರುಣರು ಎದು್ದ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ಸ್ಪಧಿರ್ಸಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಯೋವಾಬನು, ≪ಆಗಲಿ≫
ಅಂದನು. 15 ಆಗ ಸೌಲನ ಮಗನಾದ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ
ಕಡೆಯವರಾದ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಬೆನಾ್ಯಮಿನ್ಯರು, ದಾವೀದನ
ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯೂ ಸಮಸಂಖೆ್ಯಯಾಗಿ ಹೊರಟು
ಬಂದರು. 16 ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿಯ
ತಲೆಹಿಡಿದು, ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಪಕೆ್ಕಯಲಿ್ಲ ತಿವಿದಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸತು್ತ
ಬಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲರುವ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ≪ಹೆಲಾ್ಕತ್
ಹಸೂ್ಸರಿಂ ಅಥವಾ ಹದಗತಿ್ತ ಹೊಲ≫ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. 17

ಅನಂತರ ಆ ದಿನ ಘೋರ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಅಬೆ್ನೕರನೂ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೂ ದಾವೀದನ ಸೇವಕರಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 18

ಚೆರೂಯಳ ಮೂರು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯೋವಾಬ, ಅಬೀಷೈ,
ಅಸಾಹೇಲ ಎಂಬುವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಸಾಹೇಲನು
ಅಡವಿಯ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಚುರುಕು ಕಾಲಿನವನಾಗಿದ್ದನು. 19 ಇವನು
ಎಡಕಾ್ಕದರೂ ಬಲಕಾ್ಕದರೂ ತಿರುಗದೇ ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದನು.
20 ಅಬೆ್ನೕರನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ, ≪ನೀನು ಅಸಾಹೇಲನೋ?≫
ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಅವನು ಹೌದೆಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 21 ಆಗ
ಅಬೆ್ನೕರನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎಡಕಾ್ಕಗಲಿ, ಬಲಕಾ್ಕಗಲಿ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಯುವಕರಲೊ್ಲಬ್ಬನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಸುಲಿದುಕೋ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಅಸಾಹೇಲನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 22 ಅಬೆ್ನೕರನು
ತಿರುಗಿ ಅಸಾಹೇಲನಿಗೆ, ≪ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗು, ನಾನೇಕೆ
ನಿನ್ನನು್ನ ನೆಲಕು್ಕರುಳಿಸಬೇಕು? ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ
ಯೋವಾಬನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸಲಿ≫ ಅಂದನು. 23

ಅಸಾಹೇಲನು ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಒಪ್ಪದ ಕಾರಣ ಅಬೆ್ನೕರನು
ಬಜಿರ್ಯನು್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟಯೊಳಗೆ ತಿವಿದನು.
ಬಜಿರ್ಯು ಅವನ ಬೆನಿ್ನನಿಂದ ಹಾಯು್ದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು. ಅವನು
ಕೂಡಲೇ ಅಲೆ್ಲೕ ಬಿದು್ದ ಸತ್ತನು. ಅಸಾಹೇಲನು ಸತು್ತ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಂತರು. 24 ಆದರೆ ಯೋವಾಬನೂ,
ಅಬೀಷೈಯೂ ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದರು. ಹೀಗೆ ಅವರು
≪ಅಮಾ್ಮ≫ ಎಂಬ ಗುಡ್ಡಕೆ್ಕ ಬರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಸೂಯಾರ್ಸ್ಥಮಾನವಾಯಿತು. ಆ ಗುಡ್ಡವು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಅರಣ್ಯ
ಮಾಗರ್ದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಗೀಯದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ. 25

ಬೆನಾ್ಯಮಿನ್ಯರು ಒಂದೇ ಗುಂಪಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅಬೆ್ನೕರನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ನಿಂತರು.

26 ಆಗ ಅಬೆ್ನೕರನು, ≪ಯೋವಾಬನನು್ನ ಕತಿ್ತಯು ಯಾವಾಗಲೂ
ತಿನು್ನತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೋ? ಹಗೆತನವೇ ಇದರ ಅಂತ್ಯಫಲವೆಂದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗಲಿಲ್ಲವೋ? ಸಹೋದರರನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವುದು ಸಾಕೆಂದು
ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವಿ≫ ಎಂದನು. 27 ಅದಕೆ್ಕ
ಯೋವಾಬನು, ≪ದೇವರ ಜೀವದಾಣೆ, ಈಗ ನೀನು ಈ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಜನರು ನಾಳೆ ಬೆಳಗಾಗುವವರೆಗೆ ತಮ್ಮ
ಬಂಧುಗಳನು್ನ ಹಿಂದಟ್ಟದೆ ಬಿಡುವುದಿ್ದಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟು್ಟ
ಕೂಡಲೇ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿಸಿದನು. 28 ಆಗ ಅವರು
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಹಿಂದಟ್ಟದೆ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಯುದ್ಧವು
ನಿಂತುಹೋಯಿತು. 29 ಅಬೆ್ನೕರನೂ ಅವನ ಜನರೂ ಅರಾಬಾ
ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಯೋದರ್ನ್ ಹೊಳೆದಾಟಿ,
ಬಿಥೊ್ರೕನ ಕಣಿವೆಯನು್ನ ಹಾದು, ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಸೇರಿದರು.

30 ಯೋವಾಬನು ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಹಿಂದಟ್ಟದೆ ಬಿಟು್ಟ, ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಬಂದು, ಜನರನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಲಿ್ಲ ದಾವೀದನ
ಹತೊ್ತಂಬತು್ತ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರೂ ಅಸಾಹೇಲನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 31

ಆದರೆ ದಾವೀದನ ಸೈನಿಕರು ಅಬೆ್ನೕರನ ಜನರಾಗಿರುವ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಲಿ್ಲ ಮುನೂ್ನರ ಅರವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಂದಿದ್ದರು.
32 ಅವರು ಅಸಾಹೇಲನ ಶವವನು್ನ ತಂದು ಅದನು್ನ
ಬೆತೆ್ಲೕಹೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಅವನ ತಂದೆಯ ಸ್ಮಶಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅನಂತರ ಯೋವಾಬನೂ, ಅವನ ಜನರೂ

ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂದರು. ಆಗ
ಸೂಯೋರ್ದಯವಾಯಿತು.

ಬಹು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸೌಲನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಮತು್ತ
ದಾವೀದನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು.
ದಾವೀದನು ಬಲಗೊಳು್ಳತಾ್ತ ಬಂದನು. ಸೌಲನ ವಂಶವು

ದುಬರ್ಲವಾಗುತಾ್ತ ಬಂತು.

ದಾವೀದನ ಕುಟುಂಬವು
2 ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲರುವಾಗ ದಾವೀದನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು;

ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನು ಅಮೊ್ನೕನನು, ಇವನು ಇಜೆ್ರೕಲಿನವಳಾದ
ಅಹೀನೋವಮಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು. 3 ಎರಡನೆಯವನು
ಕಿಲಾಬನು. ಇವನು ಕಮೆರ್ಲ್ಯನಾದ ನಾಬಾಲನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದ
ಅಬೀಗೈಲಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು. ಮೂರನೆಯವನು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು.
ಇವನು ಗೆಷೂರಿನ ಅರಸನಾದ ತಲೆ್ಮೖ ಎಂಬುವನ ಮಗಳಾದ
ಮಾಕಳ ಪುತ್ರನು. 4 ನಾಲ್ಕನೆಯವನು ಅದೋನಿಯನು. ಇವನು
ಹಗಿ್ಗೕತಳ ಮಗನು. ಐದನೆಯವನು ಶೆಫಟ್ಯನು, ಇವನು ಅಬೀಟಳ
ಮಗನು. 5 ಆರನೆಯವನು ಇತಾ್ರಮನು. ಇವನು ದಾವೀದನಿಗೆ
ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಎಗ್ಲಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು.
ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲರುವಾಗ ದಾವೀದನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು ಇವರೇ.

ಅಬೆ್ನೕರನು ಯೋವಾಬನಿಂದ ಹತನಾದದು್ದ
6 ಸೌಲನ ವಂಶದವರಿಗೂ ದಾವೀದನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಯುದ್ಧ

ನಡೆಯುತಿ್ತರುವಾಗ ಸೌಲನ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಅಬೆ್ನೕರನೇ
ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದನು. 7 ಅಯಾಹನ ಮಗಳಾದ ರಿಚ್ಪಳು ಸೌಲನ
ಉಪಪತಿ್ನಯಾಗಿದ್ದಳು. ಒಂದು ದಿನ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ,
≪ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಉಪಪತಿ್ನಯರನು್ನ ಕೂಡಿದೆ್ದೕಕೆ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 8 ಅಬೆ್ನೕರನು ಈ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಕೋಪಗೊಂಡು
ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನಿಗೆ, ≪ಈ ವರೆಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಸೌಲನ
ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ಅವನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ
ದಯೆತೋರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನಲಾ್ಲ. ನಿನ್ನನು್ನ ದಾವೀದನ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲವಷೆ್ಟ. ಈಗ ಈ ಹೆಂಗಸಿನ ದೆಸೆಯಿಂದ ನನ್ನಲಿ್ಲ
ತಪು್ಪಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನಾನೇನು ಯೆಹೂದ ನಾಯಿಯ ತಲೆಯೋ?
9 ನಾನು ಅರಸುತನವನು್ನ ಸೌಲನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ತೆಗೆದು
ದಾನಿನಿಂದ ಬೇಷರ್ಬದ ವರೆಗಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲಯೂ,
ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲಯೂ ದಾವೀದನ ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿ, 10

ಯೆಹೋವನಾದ ದೇವರು ದಾವೀದನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸದೆ ಹೋದರೆ, ಆತನು ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ಮಾಡಲಿ≫
ಅಂದನು. 11 ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿ ಏನೂ
ಉತ್ತರಕೊಡಲಾರದೆ ಹೋದನು.

12 ಅನಂತರ ಅಬೆ್ನೕರನು ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ, ≪ದೇಶವು ಯಾರದು? ನೀನು ನನೊ್ನಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ
ಪ್ರಯತ್ನದಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಕೈಜೋಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿಸಿದನು. 13 ಅದಕೆ್ಕ ದಾವೀದನು, ≪ಒಳೆ್ಳಯದು, ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನಿನಿ್ನಂದ ನನಗೆ ಒಂದು
ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬರುವಾಗ ಸೌಲನ
ಮಗಳಾದ ಮೀಕಲಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾರದಿದ್ದರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ
ನೋಡಕೂಡದು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 14 ಆಗ ದಾವೀದನು
ಸೌಲನ ಮಗನಾದ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾನು ನೂರು ಮಂದಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮುಂದೊಗಲನು್ನ
ತಂದು ಕೊಟು್ಟ ವರಿಸಿದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಮೀಕಲಳನು್ನ
ನನಗೊಪಿ್ಪಸು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 15 ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು
ಲಯಿಷನ ಮಗನೂ ಆಕೆಯ ಗಂಡನೂ ಆದ ಪಲಿ್ಟೕಯೇಲನ ಮನೆಗೆ
ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದನು. 16 ಆಗ
ಪಲಿ್ಟೕಯೇಲನು ಬಹುರೀಮಿನವರೆಗೆ ಅಳುತಾ್ತ ಆಕೆಯ ಹಿಂದೆ
ಹೋದನು. ಅನಂತರ ಅಬೆ್ನೕರನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಹಿಂದಿರುಗಿ ಮನಗೆ
ಹೋಗು≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದನು.

17 ಅಬೆ್ನೕರನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ≪ದಾವೀದನು ನಮ್ಮ
ಅರಸನಾಗಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಮೊದಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದಂತೆಯೇ ಈಗ
ಮಾಡಿರಿ. 18 ಯೆಹೋವನು ದಾವೀದನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನನ್ನ
ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈಗೂ ಬೇರೆ ಎಲಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೂ
ತಪಿ್ಪಸುವನೆಂದು ನುಡಿದಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 19

ಅವನು ಬೆನಾ್ಯಮಿನ್ಯರಿಗೂ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದನು. ತರುವಾಯ
ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ಬೆನಾ್ಯಮಿನ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ದಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ
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ಹೊರಟನು. 20 ಅವನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದಾವೀದನು
ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಬಂದಿದ್ದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಜನರಿಗೂ ಔತಣ
ಮಾಡಿಸಿದನು. 21 ಅಬೆ್ನೕರನು ದಾವೀದನಿಗೆ, ≪ನಾನು
ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು. ಅವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲರ
ಮೇಲೆ ದೊರೆತನಮಾಡಬಹುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು ದಾವೀದನು
ಅವನನು್ನ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

22 ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ದಾವೀದನ ಭಟರು
ಯೋವಾಬನೂ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳೆ್ಳಯೊಡನೆ ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದರು. ಅವನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಬೆ್ನೕರನು ದಾವೀದನ
ಹತಿ್ತರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಾವೀದನು ಅವನನು್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದ್ದನು. 23 ಸೈನ್ಯಸಹಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ
ಯೋವಾಬನು ನೇರನ ಮಗನಾದ ಅಬೆ್ನೕರನು ಬಂದಿದ್ದನೆಂದೂ,
ಅರಸನು ಅವನನು್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನೆಂದೂ ತಿಳಿದು,
ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 24 ≪ನೀನು ಮಾಡಿದೆ್ದೕನು? ಅಬೆ್ನೕರನು
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನಂತೆ. ನೀನು ಅವನನು್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕಕೆ? 25 ನೇರನ ಮಗನಾದ ಅಬೆ್ನೕರನ ಸಂಗತಿ
ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೋ? ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸುವುದಕೂ್ಕ ನಿನ್ನ
ಸಿ್ಥತಿಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ನೀನು ಏನೇನು
ಮಾಡುತಿ್ತರುತಿ್ತೕ ಎಂಬುದನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ
ಬಂದಿದ್ದನಷೆ್ಟೕ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ, 26 ಯೋವಾಬನು ದಾವೀದನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಕರೆತರುವಂತೆ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವರು ಹೋಗಿ ಸಿರಾ ಬಾವಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ
ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಇದು ದಾವೀದನಿಗೆ
ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 27 ಅಬೆ್ನೕರನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯೋವಾಬನು
ಅವನನು್ನ ರಹಸ್ಯಸಂಭಾಷಣೆಗೋ ಎಂಬಂತೆ ಊರಬಾಗಿಲಿನೊಳಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಅಸಾಹೇಲನನು್ನ
ಕೊಂದದ್ದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ತಿವಿದು ಕೊಂದನು.

28 ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತಾ್ತದ ಮೇಲೆ ಈ ವತರ್ಮಾನವು ದಾವೀದನಿಗೆ
ಮುಟಿ್ಟತು. ಆಗ ಅವನು, ≪ನೇರನ ಮಗನಾದ ಅಬೆ್ನೕರನ
ರಕಾ್ತಪರಾಧಕೆ್ಕ ನಾನೂ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವೂ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ಸದಾ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳು. 29 ಈ ಅಪರಾಧವು ಯೋವಾಬನ
ಮೇಲೆಯೂ ಅವನ ಸಂತಾನದವರ ಮೇಲೆಯೂ ಇರಲಿ. ಅವನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮೇಹಸಾ್ರವವುಳ್ಳವರೂ (ರಕ್ತ, ಕೀವುಸ್ರವಿಸುವ ಚಮರ್
ರೋಗ), ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳೂ, ಕುಂಟರೂ, ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಹತರಾಗುವವರೂ, ಭಿಕ್ಷೇ ಬೇಡುವವರು ಇದೆ್ದೕ ಇರಲಿ≫ ಅಂದನು.
30 ಅಬೆ್ನೕರನು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಸಮೀಪದಲಾ್ಲದ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಯೋವಾಬ ಅಬೀಷೈಯರ ತಮ್ಮನಾದ ಅಸಾಹೇಲನನು್ನ
ಸಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇವನನು್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರು.

31 ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು ಯೋವಾಬನಿಗೂ ಅವನ ಸಂಗಡ
ಇದ್ದ ಜನರಿಗೂ, ≪ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು,
ಗೋಣಿತಟು್ಟಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ಗೋಳಾಡುತಾ್ತ ಅಬೆ್ನೕರನ ಶವದ
ಮುಂದೆ ನಡೆಯಿರಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ತಾನು ಶವಯಾತೆ್ರ ಹಿಂದೆ
ಹೋದನು. 32 ಅಬೆ್ನೕರನ ಶವವನು್ನ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅರಸನು ಅವನ ಸಮಾಧಿಯ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತು
ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಅತ್ತನು. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ತರು. 33 ದಾವೀದನು
ಅಬೆ್ನೕರನನು್ನ ಕುರಿತು,
≪ಅಬೆ್ನೕರನೇ ನಿನಗೆ ಮೂಖರ್ರಿಗಾಗುವಂತೆ

ದುಮರ್ರಣವಾಯಿತೋ?
34 ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಗಳು

ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ.
ನೀನು ದುಷ್ಟರಿಂದ ಹತನಾದಂತೆ ಹತನಾದಿ≫

ಎಂದು ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಹಾಡಲು ಜನರು ತಿರುಗಿ ಅತ್ತರು.
35 ಸೂಯರ್ಸ್ತಮಾನಕೆ್ಕ ಮೊದಲೇ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದಾವೀದನ

ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಎಬಿ್ಬಸಬೇಕೆಂದು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವನು, ≪ಸೂಯರ್ನು ಮುಣುಗುವ
ಮೊದಲು ನಾನು ರೊಟಿ್ಟಯನಾ್ನಗಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದನಾ್ನಗಲಿ
ಬಾಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ಮಾಡಲಿ≫
ಎಂದು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳಿದನು. 36 ಜನರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು
ಮೆಚಿ್ಚದರು. ಅರಸನು ಮಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಗೆಯಾಯಿತು.
37 ನೇರನ ಮಗನಾದ ಅಬೆ್ನೕರನ ಕೊಲೆಯಲಿ್ಲ ಅರಸನು
ಕೈಹಾಕಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ
ಅದೇ ದಿನ ಗೊತಾ್ತಯಿತು. 38 ಅರಸನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, ≪ಈ
ದಿನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಹತವಾದವನು, ಪ್ರಭುವೂ,
ಮಹಾಪುರುಷನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆಯಲಾ್ಲ. 39

ನಾನು ರಾಜಾ್ಯಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದರೂ ಈಗ ಏನೂ
ಮಾಡಲಾರದವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಚೆರೂಯಳ ಮಕ್ಕಳಾದ ಇವರು ನನ್ನ

ಹತೋಟಿಗೆ ಬಾರದವರು ಯೆಹೋವನೇ ಕೆಡುಕರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ
ತೀರಿಸಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ

ಅಬೆ್ನೕರನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಸತ್ತನೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವು
ಸೌಲನ ಮಗನಾದ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟದಾಗ ಅವನ
ಕೈಗಳು ಜೋಲುಬಿದ್ದವು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರು

ಕಳವಳಗೊಂಡರು. 2 ಸೌಲನ ಮಗನಿಗೆ ಬಾಣ, ರೇಕಾಬ ಎಂಬ
ಇಬ್ಬರು ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಬೆನಾ್ಯಮಿನ್ ಕುಲದ
ಬೇರೋತಿನವನಾದ ರಿಮೊ್ಮೕನನ ಮಕ್ಕಳು. ಬೇರೋತ ಎಂಬುದು
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗಾ್ರಮ. 3 ಆದರೆ ಬೇರೋತ್ಯರು
ಗಿತ್ತಯಿಮಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ, ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ
ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.

4 ಸೌಲನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನನಿಗೆ ಮೆಫಿಬೋಶೆತನೆಂಬ
ಒಬ್ಬ ಕುಂಟ ಮಗನಿದ್ದನು. ಅವನು ಕುಂಟನಾಗಿದು್ದ ಹೇಗೆಂದರೆ,
ಸೌಲಯೋನಾತಾನರು ಸತ್ತರೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವು ಇಜೆ್ರೕಲಿನಿಂದ
ಬಂದಾಗ, ಐದು ವರುಷದವನಾಗಿದ್ದ ಅವನನು್ನ ಅವನ ದಾದಿಯು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವಸರದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವಾಗ ಅವನು ಬಿದು್ದ
ಕುಂಟನಾದನು.

5 ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನು ಮಧಾ್ಯಹ್ನದ ಬಿಸಿಲು ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗೆ
ಮಲಗಿರುವಾಗ ಬೇರೋತಿನ ರಿಮೊ್ಮೕನನ ಮಕ್ಕಳಾದ ರೇಕಾಬ್,
ಬಾಣ ಎಂಬುವರು ಅವನ ಮನೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 6 ಆಗ
ಬಾಗಿಲು ಕಾಯುವವಳು ಗೋದಿ ಸ್ವಚ್ಛಮಾಡುತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ
ತೂಕಡಿಸಿ ನಿದೆ್ದಮಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಬಾಣ ಮತು್ತ ರೇಕಾಬರು ಕಂಡು
ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಬಂದರು. 7 ಅವರು ಒಳಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ
ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಅರಸನನು್ನ ಹೊಡೆದು, ಕೊಂದುಹಾಕಿ,
ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ,ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ಅರಾಬಾ
ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ, 8 ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಸನಾದ
ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಆ ತಲೆಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ,
≪ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಜೀವತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಶತು್ರವಾದ ಸೌಲನ
ಮಗ ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ತಲೆ. ಅರಸನಾದ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಿಗಾಗಿ
ಸೌಲನಿಗೂ ಅವನ ಸಂತಾನಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಈ ಹೊತು್ತ
ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಅಂದನು. 9 ದಾವೀದನು ಬೇರೋತಿನ
ರಿಮೊ್ಮೕನನ ಮಕ್ಕಳಾದ ರೇಕಾಬ್, ಬಾಣರಿಗೆ, 10 ≪ಸೌಲನ
ಮರಣವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದು ಶುಭಕರವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಬಂದು,
ನನಗೆ ಹೇಳಿದವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಗೆ ಚಿಕ್ಲಗಿನಲಿ್ಲ
ಮರಣದಂಡನೆಯೆಂಬ ಬಹುಮಾನವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿದೆನಲ್ಲವೋ? 11

ಮಹಾ ದುಷ್ಟರಾದ ನೀವು ನೀತಿವಂತನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ,
ಅವನನು್ನ ಅವನ ಮಂಚದ ಮೇಲೆಯೇ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ, ಆ
ರಕಾ್ತಪರಾಧಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವುದು ಎಷೊ್ಟೕ
ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ
ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಭೂಲೋಕದಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಡುವೆನು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿ, 12 ತನ್ನ ಆಳುಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಅವರು ಇವರನು್ನ
ಕೊಂದು, ಕೈಕಾಲುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಶವಗಳನು್ನ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಕೆರೆಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನೇತುಹಾಕಿದರು. ಈಷೊ್ಬೕಶೆತನ ತಲೆಯನು್ನ
ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅಬೆ್ನೕರನ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟರು.

ದಾವೀದನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾಯರ್ಗಳು 5-12

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ದಾವೀದನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದೂ್ದ, ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ಪಟ್ಟಣ ರಾಜಧಾನಿಯಾದದು್ದ

ಅನಂತರ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎಲಾ್ಲ ಕುಲಗಳವರು
ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ,
≪ನಾವು ನಿನ್ನ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆ, 2 ಹಿಂದಿನ

ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೌಲನ ಆಡಳಿತದಲಿ್ಲ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ದಳಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತಾ್ತ ಬರುತಾ್ತ ಇದ್ದವನು ನೀನೇ. ನಿನ್ನನು್ನ
ಕುರಿತು ಯೆಹೋವನು, ≪ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ನಾಯಕನೂ ಪಾಲಕನೂ ಆಗಿರುವಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ≫ ≫
ಅಂದರು. 3 ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಿದ್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅವರು
ದಾವೀದನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದರು. 4 ದಾವೀದನು ಮೂವತು್ತ ವರುಷದವನಾದಾಗ
ಅರಸನಾಗಿ, ನಲ್ವತು್ತ ವರುಷ ಆಳಿದನು. 5 ಅವನು
ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದು್ದ ಯೆಹೂದ ಕುಲವೊಂದನೆ್ನೕ ಆಳಿದು್ದ ಏಳು ವರುಷ
ಆರು ತಿಂಗಳು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದು್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಮತು್ತ
ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಆಳಿದು್ದ ಮೂವತು್ತ ಮೂರು ವರುಷಗಳು.
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6 ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ದೇಶದ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳಾದ
ಯೆಬೂಸಿಯರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೊರಟನು. ಅವರು ಇವನು
ಒಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ದಾವೀದನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಒಳಗೆ
ಬರಲಾರೆ, ಕುರುಡರು ಕುಂಟರು ಇವರೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವರು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 7 ಅದರೂ ದಾವೀದನು ದಾವೀದನಗರ
ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ ಚೀಯೋನಿನ ಕೋಟೆಯನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು.

8 ಆ ದಿನ ದಾವೀದನು, ≪ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ
ಜಯಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವವನು, ಜಲದಾ್ವರದ ಮೂಲಕ ಹತಿ್ತ ಹೋಗಿ,
ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಕುರುಡರನು್ನ ಮತು್ತ ಕುಂಟರನು್ನ ಕಂದಕದಲಿ್ಲ
ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದುದರಿಂದ
≪ಕುರುಡರೂ ಕುಂಟರೂ ಅರಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಬರಲಾಗದು≫
ಎಂಬ ಗಾದೆಯುಂಟು.

ಯೆರುಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವು ರಾಜಧಾನಿಯಾದದು್ದ
9 ದಾವೀದನು ಆ ಕೋಟೆಗೆ ದಾವೀದ ನಗರವೆಂದು ಹೆಸರಿಟು್ಟ

ಅಲೆ್ಲೕ ವಾಸಿಸುತಾ್ತ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಮಿಲೊ್ಲೕವಿನಿಂದ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿ,
ಒಳಗಣ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 10 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ
ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವನು
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದುತಾ್ತ ಹೋದನು. 11 ತೂರಿನ ಅರಸನಾದ
ಹೀರಾಮನು ದಾವೀದನಿಗೆ ದೂತರನೂ್ನ, ದೇವದಾರುಮರಗಳನೂ್ನ,
ಬಡಗಿಯವರನೂ್ನ ಶಿಲಿ್ಪಗಳನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವರು
ದಾವೀದನಿಗೋಸ್ಕರ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. 12 ಇದರಿಂದ
ದಾವೀದನು, ≪ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿ, ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನನ್ನ
ರಾಜ್ಯವನು್ನ ವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. 13

ದಾವೀದನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ
ಅಲಿ್ಲಯೂ ಅನೇಕ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಪತಿ್ನಯರನಾ್ನಗಿಯೂ ಮತು್ತ
ಉಪಪತಿ್ನಯರನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇನೂ್ನ
ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು. 14 ಅಲಿ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು: ಶಮೂ್ಮವ, ಶೋಬಾಬ್,
ನಾತಾನ್, ಸೊಲೊಮೋನ್, 15 ಇಬಾ್ಹರ್, ಎಲೀಷೂವ, ನೆಫೆಗ್,
ಯಾಫೀಯ, 16 ಎಲೀಷಾಮ, ಎಲಾ್ಯದ ಮತು್ತ ಎಲೀಫೆಲೆಟ್.

ದಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಎರಡು ಸಾರಿ ಸೋಲಿಸಿದು್ದ
17 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ದಾವೀದನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ, ತಮ್ಮ

ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ
ತಲುಪಿದಾಗ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟರು.
ದಾವೀದನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ದುಗರ್ಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 18 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ದೇಶದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ರೆಫಾಯಿಮಿನ ತಗಿ್ಗಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ
ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 19 ಅದನು್ನ ತಿಳಿದು ದಾವೀದನು
ಯೆಹೋವನನು್ನ, ≪ನಾನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಹೋಗಬಹುದೋ? ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವಿಯೋ?≫
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, ≪ಹೋಗು ನಾನು
ಹೇಗೂ ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವೆನು≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 20 ಆಗ ಅವನು ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ,
≪ಯೆಹೋವನು ಕಟೆ್ಟ ಒಡೆದ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ
ಬಿದು್ದ, ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ
ನಾಶಮಾಡಿದಾ್ದನೆ≫ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಯುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ≪ಬಾಳ್
ಪೆರಾಚೀಮ್≫ (ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವವ)
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 21 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಅಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿದ್ದ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ದಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದರು.

22 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ ಹೊರಟು ಬಂದು ರೆಫಾಯಿಮಿನ
ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 23 ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಆತನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ನೇರವಾಗಿ
ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಬೇಡ. ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, ಬಾಕ ಮರಗಳಿರುವ ಕಡೆಯಿಂದ
ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳು. 24 ಆ ಬಾಕ ಮರಗಳ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಹೆಜೆ್ಜಗಳ
ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿಸುವಾಗ ಯೆಹೋವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಮುಂದಾಗಿ ಹೊರಟನೆಂದು ತಿಳಿದು
ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಮಾಡು≫ ಎಂದನು. 25 ದಾವೀದನು
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಗೆಬದಿಂದ ಗೆಜೆರಿನವರೆಗೂ ಸಂಹರಿಸಿದನು.

ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಚೀಯೋನಿಗೆ ತಂದದು್ದ

ಅನಂತರ ದಾವೀದನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ
ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ
ಸಂಗಡ 2 ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತರುವುದಕಾ್ಕಗಿ

ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಬಾಳಾ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. ಆ ಮಂಜೂಷವು
ದೇವನಾಮದಿಂದ ಅಂದರೆ ಕೆರೂಬಿಯರ ನಡುವೆ ಆಸೀನನಾಗಿರುವ
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನಾಮದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತು್ತ. 3

ಅವರು ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿರುವ
ಅಬೀನಾದಾಬನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದು, ಅದನು್ನ ಒಂದು
ಹೊಸ ಬಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿದರು. ಅಬೀನಾದಾಬನ ಮಕ್ಕಳಾದ
ಉಜ್ಜನೂ ಮತು್ತ ಅಹಿಯೋವನೂ ಬಂಡಿಯನು್ನ ಮಾಗರ್
ತೋರಿಸುತಾ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. 4 ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ
ಅಬೀನಾದಾಬನ ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರ ಮಂಜೂಷದ
ಮುಂದೆ ಅಹಿಯೋವನೂ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. 5 ದಾವೀದನೂ ಎಲಾ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ಶಂಕುಮರದಿಂದ (ಸೈಪಿ್ರಸ್ ಮರ) ಮಾಡಿದ ಕಿನ್ನರಿ,
ಸ್ವರಮಂಡಲ, ದಮ್ಮಡಿ, ಝಲ್ಲರಿ, ತಾಳ ಇವುಗಳನು್ನ
ಬಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂಣಾರ್ಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡುತಾ್ತ,
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನತರ್ನ ಮಾಡುತಾ್ತ ಹೋದರು. 6 ಅವರು
ನಾಕೋನನ ಕಣಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಎತು್ತಗಳು ಎಡವಿದ್ದರಿಂದ ಉಜ್ಜನು
ಕೈಚಾಚಿ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹಿಡಿದನು. 7 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಉಜ್ಜನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, ಈ ತಪಿ್ಪಗೆ ಅವನನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಅವನು ಅಲೆ್ಲೕ ದೇವರ ಮಂಜೂಷದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಸತ್ತನು. 8 ಯೆಹೋವನು ಉಜ್ಜನನು್ನ ಹತ್ಯಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ದಾವೀದನು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ≪ಪೆರೆಚ್ ಉಜಾ್ಜ≫ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಅದಕೆ್ಕ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಅದೇ ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ. 9 ಆ
ದಿನ ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ, ≪ಯೆಹೋವನ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ನಾನಿರುವಲಿ್ಲಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು
ಹೇಗೆ?≫ ಎಂದುಕೊಂಡು, 10 ಅದನು್ನ ದಾವೀದನಗರಕೆ್ಕ
ತರಲೊಲ್ಲದೆ ಗತ್ ಊರಿನ ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 11 ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವು ಗತ್ ಊರಿನ
ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇತು್ತ. ಆ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಅವನನೂ್ನ ಅವನ ಮನೆಯವರನೂ್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

12 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಮಂಜೂಷದ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಓಬೇದೆದೋಮನನೂ್ನ ಅವನಿಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವು ದಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟದಾಗ,
ಅವನು ಹೋಗಿ ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ದೇವರ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಉತಾ್ಸಹದಿಂದ ದಾವೀದನಗರಕೆ್ಕ ತಂದನು. 13

ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತ್ತವರು ಆರು ಹೆಜೆ್ಜ ನಡೆದ
ನಂತರ, ದಾವೀದನು ಒಂದು ಎತ್ತನೂ್ನ ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುವನೂ್ನ
ಯಜ್ಞಮಾಡಿದನು. 14 ದಾವೀದನು ನಾರಿನ ಏಫೋದನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ, ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಪೂಣಾರ್ಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಕುಣಿದಾಡಿದನು. 15 ಹೀಗೆ ದಾವೀದನೂ
ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ಅಭರ್ಟಿಸುತಾ್ತ, ತುತೂ್ತರಿ ಊದುತಾ್ತ,
ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತಂದರು. 16 ಮಂಜೂಷವು
ದಾವೀದನಗರದೊಳಗೆ ಬರುತಿ್ತರುವಾಗ ಸೌಲನ ಮಗಳಾದ
ಮೀಕಲಳು ಕಿಟಿಕಿಯಿಂದ ಇಣಿಕಿ ನೋಡಿ, ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ಜಿಗಿಯುತಾ್ತ, ಕುಣಿಯುತಾ್ತ ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡು,
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಳು 17 ಜನರು ಯೆಹೋವನ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತಂದು ದಾವೀದನು ಹಾಕಿಸಿದ ಗುಡಾರದೊಳಗೆ
ನಿಯಮಿತ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಟ್ಟರು. ಆಗ ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ, ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 18 ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 19

ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಗಂಡಸಿಗೂ ಹೆಂಗಸಿಗೂ ಒಂದು ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ, ಒಂದು ತುಂಡು
ಮಾಂಸವನೂ್ನ ಮತು್ತ ದಾ್ರಕ್ಷೇ ಹಣಿ್ಣನ ಉಂಡೆಯನೂ್ನ ಕೊಡಿಸಿದರು.
ತರುವಾಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು.

20 ಅನಂತರ ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋದಾಗ ಸೌಲನ ಮಗಳಾದ ಮೀಕಲಳು
ಅವನೆದುರಿಗೆ ಬಂದು, ≪ಈ ಹೊತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು
ಎಂಥ ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡನು. ಹುಚ್ಚರಲೊ್ಲಬ್ಬನಂತೆ ತನ್ನ
ಜನರ ದಾಸಿಯರ ಮುಂದೆ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದನಲಾ್ಲ≫ ಅಂದಳು. 21

ಆಗ ದಾವೀದನು ಮೀಕಲಳಿಗೆ, ≪ಇದನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟೕ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ ಅವರ
ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ, ನನ್ನನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದ ಯೆಹೋವನ
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ಮುಂದೆ ಇನೂ್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಣಿದಾಡುವೆನು. 22 ಇದಕಿ್ಕಂತ
ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತಿರಸಾ್ಕರ ಹೊಂದುವುದಕೂ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಅಲ್ಪನೆಂದು
ಭಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಹೇಳಿದ
ದಾಸಿಯರಾದರೋ ಹೇಗೂ ನನ್ನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸುವರು≫ ಎಂದನು.
23 ಸೌಲನ ಮಗಳಾದ ಮೀಕಲಳಿಗೆ ಜೀವದಿಂದಿರುವ ವರೆಗೂ
ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ದಾವೀದನ ರಾಜ್ಯಸಂತಾನವನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುಸುವೆನೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದು್ದ

ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸುತ್ತಣ ವೈರಿಗಳ
ಭಯವೆಲಾ್ಲ ತಪಿ್ಪಹೋಗಿ ಅರಸನು ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 2 ಅರಸನು ಒಂದು

ದಿನ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾತನನಿಗೆ, ≪ನೋಡು, ನಾನು ದೇವದಾರು
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ದೇವರ ಮಂಜೂಷವಾದರೂ ಬಟೆ್ಟಯ
ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ನಾತಾನನು
ಅರಸನಿಗೆ, ≪ಆಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ಮಾಡು.
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುತಾ್ತನೆ≫ ಅಂದನು.

4 ಅದೇ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನಾತಾನನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಮಾತು ಕೇಳಿ
ಬಂತು. 5 ಯೆಹೋವನು, ≪ನೀನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ದಾವೀದನಿಗೆ ≪ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೋ? 6

ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬರಮಾಡಿದಂದಿನಿಂದ
ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಗುಡಾರದಲೆ್ಲೕ
ವಾಸಿಸುತಾ್ತ ಅವರೊಡನೆ ಸಂಚರಿಸಿದೆನು. 7 ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ನನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಪಾಲಿಸುವುದಕೊ್ಕಸ್ಕರ ನನಿ್ನಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವ
ಕುಲನಾಯಕನನಾ್ನದರೂ ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ ದೇವದಾರು ಮರದ
ಮನೆಯನೆ್ನೕಕೆ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೇಳಿದೆನೋ?≫ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳು. 8 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು
ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
≪ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಕುರಿಗಳ
ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ನಿನ್ನನು್ನ ಅಡವಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ನಾಯಕನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆನು. 9

ನೀನು ಹೋದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದೆ್ದನು. ನಿನ್ನ
ಶತು್ರಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟೆ್ಟನು. ಲೋಕದ
ಮಹಾ ಪುರುಷರ ಹೆಸರಿನಂತೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನೂ್ನ ಉನ್ನತಿಗೆ ತರುವೆನು.
10 ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ,
ಅದರಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು. ಅವರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ಯಾವ ಭಯವು ಇಲ್ಲದೆ ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವರು. 11

ಪೂವರ್ಕಾಲದಲೂ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗಾಗಿ
ನೇಮಿಸಿದ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕರ ಕಾಲದಿಂದ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ದುಷ್ಟರು
ಅವರನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿದಂತೆ ಇನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು
ಶತು್ರಭಯವಿಲ್ಲದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಇದಲ್ಲದೆ
ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ
ಕಟು್ಟವೆನೆಂದು ಮಾತು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 12 ನಿನ್ನ ಆಯುಷಾ್ಕಲವು
ಮುಗಿದು, ನೀನು ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ, ನಿನಿ್ನಂದ ಹುಟು್ಟವ
ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ, ಅವನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು.
13 ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವನು.
ನಾನು ಅವನ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು. 14 ನಾನು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವೆನು. ಅವನು
ನನಗೆ ಮಗನಾಗಿರುವನು. ಅವನು ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದರೆ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ
ಬೆತ್ತದಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕೊಡುವೆನು ಮತು್ತ ನರಪುತ್ರರಂತೆ ಅವನನು್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು. 15 ಆದರೂ ನನ್ನ ನಿಷೆ್ಠಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು
ಸೌಲನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಸೌಲನನು್ನ ನಿನೆ್ನದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟೆ್ಟನಲಾ್ಲ 16 ನಿನ್ನ
ಮನೆಯೂ ಅರಸುತನವೂ ಸದಾಕಾಲ ಸಿ್ಥರವಾಗಿರುವುದು. ನಿನ್ನ
ಸಿಂಹಾಸನವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು≫ ≫ ಎಂದು 17 ನಾತಾನನು
ತನಗುಂಟಾದ ದಶರ್ನದ ಈ ಎಲಾ್ಲ ಮಾತುಗಳನು್ನ ದಾವೀದನಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು.

18 ಅನಂತರ ದಾವೀದನು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ≪ಕತರ್ನಾದ, ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನೆಷ್ಟರವನು?
ನನ್ನ ಮನೆ ಎಷ್ಟರದು? ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ
ತಂದಿದಿ್ದಯಲಾ್ಲ. 19 ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ! ಇದು ನಿನ್ನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಲ್ಪವೆಂದು ಕಾಣಿಸಿದರೂ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಂತಾನದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿರುವೆ. ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ!
ನೀನು ಮಾನವರಾದ ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಹೀಗೆ ವತಿರ್ಸುವುದು ಎಂಥಾ
ಭಾಗ್ಯ. 20 ಕತರ್ನೇ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ದಾವೀದನನು್ನ ಬಲೆ್ಲ. ನಾನು ಇನೆ್ನೕನು ಹೇಳಲಿ? 21 ನೀನು ನಿನ್ನ
ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ, ನಿನ್ನ

ಇಷಾ್ಟನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಎಲಾ್ಲ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ,
ಅವುಗಳ ಅನುಭವಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಉಂಟುಮಾಡದಿ್ದೕ. 22

ದೇವರೇ, ಯೆಹೋವನೇ! ನೀನೇ ಮಹೋನ್ನತನು. ನಿನ್ನ ಸಮಾನರು
ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇಳಿದವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀನು ನಮಗೆ
ನೀಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರೇ
ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ. 23 ನಿನ್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಪ್ರಜೆಗೆ
ಸಮಾನವಾದ ಜನಾಂಗವು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಯಾವುದಿದೆ? ನೀನೇ
ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ವಿಮೋಚಿಸಿ, ಸ್ವಪ್ರಜೆಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ, ಐಗುಪ್ತರು ಮೊದಲಾದ
ಅನ್ಯಜನರ ಕೈಗೂ ಅವರ ದೇವತೆಗಳ ಕೈಗೂ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿ,
ರಕ್ಷಿಸಿ, ಅವರ ಎದುರಿನಲೆ್ಲೕ ನಿನ್ನ ದೇಶಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಭಯಂಕರವಾದ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿದಿ. 24 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಸದಾಕಾಲವೂ
ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು
ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾದಿ. 25 ದೇವರೇ, ಯೆಹೋವನೇ! ನೀನು ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನನೂ್ನ ಅವನ ಮನೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸು. ಅದು ಸದಾ ಸಿ್ಥರವಾಗಿರಲಿ. 26 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರು ಎಂಬ ನಿನ್ನ
ನಾಮಧೇಯಗಳಿಗೆ ಸದಾಕಾಲವೂ ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನ ಮನೆಯು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಸಿ್ಥರವಾಗಿರಲಿ. 27 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನನಗೆ ≪ನಾನು
ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮನೆ ಕಟು್ಟವೆನು≫ ಎಂದು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಧೈಯರ್ಗೊಂಡನು.
28 ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ! ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಈ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ
ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ ನೀನು ದೇವರಾಗಿರುತಿ್ತೕ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು
ಸತ್ಯವಾದದು್ದ. 29 ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಮನೆಯನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸು. ಸದಾಕಾಲವೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷವಿರಲಿ.
ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ! ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದವನು ನೀನೇ. ನಿನ್ನ
ಆಶೀವಾರ್ದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ
ಸೌಭಾಗ್ಯವಿರಲಿ≫ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

ದಾವೀದನು ಮಾಡಿದ ಯುದ್ಧಗಳೂ

ಅನಂತರ ದಾವೀದನು ಹೋಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮೇಲೆ
ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿ , ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಅವರ
ರಾಜಧಾನಿಯನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಆಡಳಿತವನು್ನ ತನ್ನ

ಸಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡನು. 2 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಮೋವಾಬ್ಯರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ, ಅವರನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಉರುಳಿಸಿ, ಹಗ್ಗದಿಂದ ಅಳತೆಮಾಡಿಸಿ,
ಪ್ರತಿ ಮೂರನೆಯ ಎರಡು ಭಾಗದ ಜನರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿ,
ಮುರನೆಭಾಗದ ಜನರನು್ನ ಉಳಿಸಿದನು. ಉಳಿದ ಮೋವಾಬ್ಯರು
ದಾವೀದನ ದಾಸರಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕಪ್ಪಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು.

3 ದಾವೀದನು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಸುತ್ತಣ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ರೆಹೋಬನ
ಮಗನೂ ಚೋಬದ ಅರಸನೂ ಆದ ಹದದೆಜೆರನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದನು. 4 ಅವನು ಅವರ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರು
ರಾಹುತರನೂ್ನ ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಕಾಲಾಳುಗಳನೂ್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದು ನೂರು ಕುದುರೆಗಳನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡು ಮಿಕಾ್ಕದ ಕುದುರೆಗಳ
ಹಿಂಗಾಲಿನ ನರಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

5 ದಮಸ್ಕದ ಆರಾಮ್ಯರು, ಚೋಬದ ಅರಸನಾದ
ಹದದೆಜೆರನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಾಗ ದಾವೀದನು ಅವರನೂ್ನ
ಸೋಲಿಸಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದನು. 6

ಅನಂತರ ದಾವೀದನು ದಮಸ್ಕದ ಆರಾಮ್ಯ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಕಾವಲುದಂಡನಿ್ನರಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಆರಾಮ್ಯರು ಅವನ ಸೇವಕರಾಗಿ
ಅವನಿಗೆ ಕಪ್ಪಕೊಡುವವರಾದರು. ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ
ದಾವೀದನಿಗೆ ಎಲಿ್ಲ ಹೋದರೂ ಜಯದೊರಕಿತು.

7 ಅವನು ಹದದೆಜೆರನ ಸೇವಕರಬಳಿ ಇದ್ದ ಬಂಗಾರದ
ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 8

ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು ಹದದೆಜೆರನ ಪಟ್ಟಣಗಳಾದ
ಬೆಟಹದಿಂದಲೂ ಬೇರೋತೈಯಿಂದಲೂ ಬಹಳ ತಾಮ್ರವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

9 ದಾವೀದನು ಹದದೇಜೆರನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನೆಂಬ
ವತರ್ಮಾನವು ಹಮಾತಿನ ಅರಸನಾದ ತೋವಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. 10

ತೋವಿಗೂ ಹದದೆಜೆರನಿಗೂ ವಿರೋಧವಿತು್ತ. ದಾವೀದನು
ಹದದೆಜೆರನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಮಾಡಿ, ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ತೋವು ದಾವೀದನನು್ನ ವಂದಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಹರಸುವುದಕೂ್ಕ ತನ್ನ
ಮಗನಾದ ಯೋರಾಮನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವನು ಬರುವಾಗ
ದಾವೀದನಿಗೋಸ್ಕರ ತಾಮ್ರ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂಗಾರದ ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ
ತಂದನು.
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11 ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು ಇವುಗಳನು್ನ ತನಿ್ನಂದ
ಅಪಜಯಹೊಂದಿದ ಅರಾಮ್ಯರೂ, ಮೋವಾಬ್ಯರೂ,
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರೂ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೂ, ಅಮಾಲೇಕ್ಯರೂ ಎಂಬ ಈ
ಸುತ್ತಣ ಜನಾಂಗಗಳಿಂದಲೂ, 12 ಚೋಬದ ಅರಸನಾದ
ರೆಹೋಬನ ಮಗ ಹದದೆಜೆರನಿಂದಲೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬೆಳಿ್ಳ,
ಬಂಗಾರವನೂ್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು.

13 ಇದಲ್ಲದೆ ದಾವೀದನು ಹೋಗಿ ಉಪಿ್ಪನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಆರಾಮ್ಯರ
ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದಂದಿನಿಂದ ಬಹು
ಪ್ರಖಾ್ಯತಿ ಹೊಂದಿದನು. 14 ಅವನು ಎದೋಮಿನಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಕಾವಲುದಂಡನಿ್ನರಿಸಿದನು. ಎದೋಮ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ದಾವೀದನ
ದಾಸರಾದರು. ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಎಲಿ್ಲ
ಹೋದರೂ ಜಯವುಂಟಾಯಿತು.

15 ದಾವೀದನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಅರಸನಾಗಿ, ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ
ನೀತಿನಾ್ಯಯಗಳಿಂದ ನಡೆಸುತಾ್ತ ಬಂದನು. 16 ಚೆರೂಯಳ
ಮಗನಾದ ಯೋವಾಬನೂ ಅವನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯೂ
ಅಹೀಲೂದನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಮಂತಿ್ರಯೂ
ಆಗಿದ್ದನು. 17 ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗನಾದ ಚಾದೋಕನೂ
ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಮಗನಾದ ಎಬಾ್ಯತಾರನೂ ಅವನ ಯಾಜಕರು,
ಸೆರಾಯನು ಲೇಖಕನು, 18 ಯೆಹೋಯಾದಾವನ ಮಗನಾದ
ಬೆನಾಯನು ಕೆರೇತ್ಯ ಮತು್ತ ಪೆಲೇತ್ಯ ಎಂಬ ಕಾವಲು ದಂಡುಗಳ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು. ದಾವೀದನ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜನ
ಮುಖ್ಯಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದರು.

ದಾವೀದನು ಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಿದು್ದ

ಒಂದು ದಿನ ದಾವೀದನು, ≪ಸೌಲನ ಮನೆಯವರಲಿ್ಲ
ಯಾರಾದರೂ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ಯೋನಾತಾನನ ಸಲುವಾಗಿ

ದಯೆತೋರಿಸಬೇಕೆಂದಿರುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎನ್ನಲು, 2 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು
ಸೌಲನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ದಾಸನಾಗಿದ್ದ ಚೀಬನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅರಸನು ಅವನನು್ನ, ≪ನೀನು
ಚೀಬನೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, ≪ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ನಾನು ಚೀಬನೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 3 ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ,
≪ಸೌಲನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಹೇಳು, ನಾನು
ದೇವರನು್ನ ನೆನಸಿ ಅವರಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದನು. ಆಗ
ಚೀಬನು ಅರಸನಿಗೆ ≪ಯೋನಾತಾನನಿಗೆ ಎರಡೂ ಕಾಲು ಕುಂಟಾದ
ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಅರಸನು, ≪ಅವನು ಎಲಿ್ಲರುತಾ್ತನೆ?≫ ಎಂದು ಅವನನು್ನ
ಕೇಳಲು ಚೀಬನು, ≪ಲೋದೆಬಾರಿನಲಿ್ಲರುವ ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲನ
ಮಗನಾದ ಮಾಕೀರನ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

5 ಕೂಡಲೆ ಅರಸನು ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನನು್ನ
ಲೋದೆಬಾರಿನಲಿ್ಲರುವ ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಮಾಕೀರನ
ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆಯಿಸಿದನು. 6 ಸೌಲನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ,
ಯೋನಾತಾನನ ಮಗನೂ ಆದ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಬಂದಾಗ
ದಾವೀದನಿಗೆ ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿದನು. ದಾವೀದನು
ಮೆಫೀಬೋಶೆತನೇ ಅನ್ನಲು ಅವನು, ≪ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನಾನು
ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದನು.

7 ಆಗ ದಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಹೆದರಬೇಡ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ಯೋನಾತಾನನನು್ನ ನೆನಸಿ ನಿನಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ
ಅಜ್ಜನಾದ ಸೌಲನ ಭೂಮಿಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ,
ಮತು್ತ ನೀನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ನನ್ನ ಪಂಕಿ್ತಯಲೆ್ಲೕ ಊಟಮಾಡಬೇಕು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅರಸನಿಗೆ
ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರಮಾಡಿ, ≪ಸತ್ತ ನಾಯಿಯಂತಿರುವ ನನ್ನನು್ನ
ನೀನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಲು ನಿನ್ನ ದಾಸನಾದ ನಾನು ಎಷ್ಟರವನು?≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

9 ಅನಂತರ ದಾವೀದನು ಸೌಲನ ಸೇವಕನಾದ ಚೀಬನನು್ನ ಕರೆದು
ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನನಾದ ಸೌಲನಿಗೂ, ಅವನ
ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಅವನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 10 ನೀನು, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ದಾಸರು ನಿನ್ನ
ಯಜಮಾನನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಇವರ ಮನೆಯವರ
ಅಶನಾಥರ್ವಾಗಿ (ಜೀವನಾಂಶಕಾ್ಕಗಿ) ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ
ಮೆಫಿಬೋಶೆತಿ್ತಗಾದರೋ ನಿತ್ಯವೂ ನನ್ನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಭೋಜನವಾಗುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಚೀಬನಿಗೆ ಹದಿನೈದು
ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೂ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಸೇವಕರು ಇದ್ದರು.

11 ಚೀಬನು ಅರಸನಿಗೆ, ≪ಒಡೆಯನಾದ ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು ನಡೆಯುವನು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಈ
ಪ್ರಕಾರ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು ರಾಜಪುತ್ರರಂತೆ ಅರಸನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ

ಊಟಮಾಡುವವನಾದನು. 12 ಅವನಿಗೆ ಮೀಕನೆಂಬೊಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ
ಮಗನಿದ್ದನು. ಚೀಬನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ, ಅವನ ಸೇವಕರಾದರು.
13 ಮೆಫೇಬೋಶೆತನಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ರಾಜಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಊಟವಾಗುತಿ್ತದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ
ವಾಸಮಾಡಿದನು. ಅವನ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು ಕುಂಟಾಗಿದ್ದವು.

ದಾವೀದನು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಮತು್ತ ಅರಾಮ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿದು್ದ

ಇದಾದ ನಂತರ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಅರಸನು ಸತ್ತನು.
ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ ಹಾನೂನನು
ಅರಸನಾದನು. 2 ದಾವೀದನು, ≪ನಾಹಾಷನು ನನಗೆ

ದಯೆತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಅವನ ಮಗ ಹಾನೂನನಿಗೂ
ದಯೆತೋರಿಸುವೆನು≫ ಎಂದುಕೊಂಡು, ಪಿತೃಶೋಕದಲಿ್ಲದ್ದ
ಹಾನೂನನನು್ನ ಸಂತೈಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ದಾವೀದನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. 3 ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ರಾಜ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮ
ಒಡೆಯನಾದ ಹಾನೂನನಿಗೆ, ≪ದಾವೀದನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಸಂತೈಸುವವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ
ಸನಾ್ಮನಿಸುವವನು ಎಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬಹುದೋ?
ಅವರು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿ,
ಸಾ್ವಧಿನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 4 ಇದರಿಂದ ಹಾನೂನನು
ದಾವೀದನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಸಿ, ಗಡ್ಡದ ಅಧರ್ ಭಾಗವನು್ನ
ಬೋಳಿಸಿ, ಸೊಂಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಅವರ ನಗ್ನತೆಯು ಕಾಣುವಂತೆ
ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 5 ಅವರು ಈ
ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಅವನು
ಬಹಳವಾಗಿ ಅಪಮಾನ ಹೊಂದಿದ ಅವರಿಗೆ ≪ನಿಮ್ಮ ಗಡ್ಡ
ಬೆಳೆಯುವವರೆಗೆ ನೀವು ಯೆರಿಕೋವಿನಲಿ್ಲದು್ದ ಅನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದ.

6 ತಾವು ದಾವೀದನ ಕೋಪಕೂ್ಕ, ಅಸಮಾಧಾನಕೂ್ಕ
ಗುರಿಯಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ಬೇತ್
ರೆಹೋಬ್ ಮತು್ತ ಚೋಬಾ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಅರಾಮ್ಯರ
ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಕಾಲಾಳುಗಳನೂ್ನ, ಮಾಕದ ರಾಜನಿಂದ ಸಾವಿರ
ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಟೋಬ್ ದೇಶದಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಸಾವಿರ
ದಂಡಾಳುಗಳನೂ್ನ ಹಣಕೊಟು್ಟ ತರಿಸಿದನು 7 ಈ ಸುದಿ್ದಯು
ದಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟದಾಗ ಅವನು ಯೋವಾಬನನೂ್ನ, ಎಲಾ್ಲ ಶೂರ
ಸೈನಿಕರನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 8 ಕೂಡಲೆ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ಹೊರಗೆ
ಬಂದು ಊರ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ವೂ್ಯಹರಚಿಸಿದರು. ಚೋಬ,
ರೆಹೋಬ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಗಳ ಅರಾಮ್ಯರೂ ಟೋಬ್ ಮತು್ತ ಮಾಕಾ
ದೇಶಗಳವರೂ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಮೈದಾನದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

9 ಯೋವಾಬನು ತನ್ನ ಮುಂದೆಯೂ, ಹಿಂದೆಯೂ ಯುದ್ಧ
ಪಾ್ರರಂಭವಾದದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠರಾದ
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರನು್ನ ಅರಾಮ್ಯರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 10 ಉಳಿದ ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಅಬೀಷೈಯ
ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟನು.

11 ಯೋವಾಬನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಅರಾಮ್ಯರು ನನ್ನನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಕಂಡರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸಹಾಯಕೆ್ಕ ಬಾ.
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಕಂಡರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ
ಸಹಾಯಕೆ್ಕ ಬರುವೆನು. 12 ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು, ನಮ್ಮ
ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ
ನಮ್ಮ ಶೌಯರ್ವನು್ನ, ಪೌರುಷವನು್ನ ತೋರಿಸೋಣ. ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಮಾಡಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

13 ಯೋವಾಬನು ಅವನ ಜನರು ಅರಾಮ್ಯರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅರಾಮ್ಯರು ಓಡಿಹೋದರು. 14 ಇವರು
ಓಡಿಹೋಗುವುದನು್ನ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ಕಂಡು ಅವರೂ
ಅಬೀಷೈಯ ಎದುರಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ, ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಯೋವಾಬನು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ
ಮಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು.

15 ಅರಾಮ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಂದ
ಅಪಜಯಹೊಂದಿತೆಂದು ಗೊತಾ್ತದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಕೂಡಿಬಂದರು. 16 ಹದದೇರೇಜೆರನು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ
ಆಚೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಾಮ್ಯರನು್ನ ಬರಲು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು
ಹೇಲಾಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಹದದೇಜೆರನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ
ಶೋಬಕನು ಅವರ ನಾಯಕನಾದನು.

17 ಈ ಸುದಿ್ದಯು ದಾವೀದನಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಅವನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯೋದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯನು್ನ
ದಾಟಿ ಹೇಲಾಮಿಗೆ ಬಂದನು. ಅರಾಮ್ಯರು ವೂ್ಯಹರಚಿಸಿ
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ದಾವೀದನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ನಿಂತಾಗ, 18 ಅರಾಮ್ಯರು
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಮುಂದೆ ಸೋತು ಓಡಿಹೋದರು. ದಾವೀದನು
ಅರಾಮ್ಯರ ಏಳುನೂರು ರಥ ಸಾರಥಿಗಳನು್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ, ನಲ್ವತು್ತ
ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ರಾಹುತರನು್ನ ಹತೆ್ಯಮಾಡಿದನು. ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ
ಶೋಬಕನು ಗಾಯಗೊಂಡು ಅಲೆ್ಲೕ ಸತ್ತನು. 19 ಹದದೇಜರನಿಗೆ
ದಾಸರಾಗಿದ್ದ ಅರಸರೆಲ್ಲರೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಂದ ತಾವು
ಸೋತುಹೋದೆವೆಂದು ತಿಳಿದು, ಅವರೊಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರಿಗೆ ದಾಸರಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅರಾಮ್ಯರು
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಮುಂದೆ
ಬರಲಿಲ್ಲ.

ದಾವೀದನ ನೀಚಕೃತ್ಯಗಳು

ರಾಜರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಸಂತಕಾಲದ ಪಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಡುವ ಸಮಯವನು್ನ
ಗೊತು್ತಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ದಾವೀದನು ಯೋವಾಬನನೂ್ನ,

ತನ್ನ ಸೇವಕರನೂ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನೂ್ನ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವರು ಹೋಗಿ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳನು್ನ
ನಾಶ ಮಾಡಿ ರಬ್ಬಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ದಾವೀದನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದನು.

2 ಅವನು ಒಂದು ದಿನ ಸಂಜೆ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಅರಮನೆಯ
ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಬಹು
ಸುಂದರಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕ ಸಾ್ನನಮಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. 3

ಕೂಡಲೆ ದಾವೀದನು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದು, ≪ಆ ಸಿ್ತ್ರೕ ಯಾರು?≫
ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು, ≪ಆಕೆಯು ಎಲೀಯಾಮನ
ಮಗಳೂ, ಹಿತಿ್ತಯನಾದ ಊರೀಯನ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಆಗಿರುವ
ಬತೆ್ಷಬೆ ಅಲ್ಲವೇ?≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು.

4 ಆಗ ದಾವೀದನು ಆಗ ತಾನೇ ಋತುಸಾ್ನನಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆದು ತರುವಂತೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆಕೆಯು
ಬರಲು ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಆಕೆಯು
ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು. 5 ಆಕೆಯು ತಾನು ಗಭರ್ಧರಿಸಿದು್ದ
ಗೊತಾ್ತದಾಗ ದಾವೀದನಿಗೆ ವತರ್ಮಾನ ಕಳುಹಿಸಿದಳು.

6 ಆಗ ದಾವೀದನು ದೂತರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯೋವಾಬನಿಗೆ,
≪ಹಿತಿ್ತಯನಾದ ಊರೀಯನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನು ಊರೀಯನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 7

ಊರೀಯನು ಬಂದಾಗ ದಾವೀದನು, ≪ಯೋವಾಬನೂ ಮತು್ತ
ಸೈನ್ಯದವರೂ ಹೇಗಿರುತಾ್ತರೆ? ಯುದ್ಧವು ಹೇಗೆ ನಡೆದಿದೆ?≫ ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸಿದ, ನಂತರ 8 ಅವನಿಗೆ, ≪ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೈಕಾಲು
ತೊಳೆದುಕೋ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಊರೀಯನು
ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟ ಕೂಡಲೆ ಅವನ ಹಿಂದೆಯೆ ಅರಸನ
ಭೋಜನ ಪದಾಥರ್ಗಳು ಹೋದವು.

9 ಆದರೆ ಊರೀಯನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಅರಸನ
ಸೇವಕರೊಡನೆ ಅರಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲೆ್ಲೕ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. 10

ಊರೀಯನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವತರ್ಮಾನವು
ದಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಅವನು ಊರೀಯನಿಗೆ, ≪ನೀನು
ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿಯಲಾ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗಲಿಲ್ಲ?≫ ಅಂದನು. 11 ಅದಕೆ್ಕ ಊರೀಯನು,
≪ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವೂ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೂ,
ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಗುಡಾರಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದಾ್ದರೆ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಯೋವಾಬನೂ, ಅವನ ಸೇವಕರೂ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ
ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟಮಾಡಿ, ಕುಡಿದು, ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ
ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆ? ನಿನಾ್ನಣೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವದ ಆಣೆ, ನಾನು
ಇಂಥದ್ದನು್ನ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 12

ಆಗ ದಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಈ ಹೊತು್ತ ಇಲೆ್ಲೕ ಇರು. ನಾಳೆ
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಊರೀಯನು
ಆ ದಿನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದನು. 13 ಮರುದಿನ ದಾವೀದನು
ಅವನನು್ನ ಅನ್ನಪಾನಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಮತ್ತನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಆ
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ ಅವನು ಹೋಗಿ ಯಜಮಾನನ ಸೇವಕರ ಹತಿ್ತರ
ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿಕೊಂಡನೇ ಹೊರತು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.

14 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ದಾವೀದನು ಯೋವಾಬನಿಗೆ ಒಂದು
ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದು ಅದನು್ನ ಊರೀಯನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೊಟು್ಟ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 15 ಅದರಲಿ್ಲ, ≪ಊರೀಯನು ಗಾಯಗೊಂಡು
ಸಾಯುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಕಡೆ
ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ನೀವು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಸರಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ≫
ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದನು. 16 ಯೋವಾಬನು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಹಾಕುವಾಗ ಶೂರರಾದ ಶತು್ರಸೈನಿಕರು ಎಲಿ್ಲರುತಾ್ತರೆಂದು

ಗೊತು್ತಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊರೀಯನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 17 ಆ
ಊರಿನ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಯೋವಾಬನೊಡನೆ ಕಾದಾಡಿದಾಗ
ದಾವೀದನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸತ್ತರು. ಹಿತಿ್ತಯನಾದ
ಊರೀಯನೂ ಸಹ ಸತ್ತನು.

18 ಅನಂತರ ಯೋವಾಬನು ಒಬ್ಬ ದೂತನನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ,
≪ನೀನು ಹೋಗಿ ದಾವೀದನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ವತರ್ಮಾನವನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಿಳಿಸು.
19 ನೀನು ಯುದ್ಧ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ
ಅರಸನು ಕೋಪಗೊಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ, 20 ≪ನೀವು ಯುದ್ಧ
ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋದದೆ್ದೕಕೆ? ಶತು್ರಗಳು
ಊರಗೋಡೆಯ ಮೇಲಣಿಂದ ಬಾಣಗಳನು್ನ ಎಸೆಯುವರೆಂದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲವೋ? 21 ಯೆರುಬೆ್ಬೕಷೆತನ ಮಗನಾದ
ಅಬೀಮೆಲೇಕನನು್ನ ಕೊಂದವರು ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೋ? ತೇಬೇಚಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನಿಂದ
ಒಂದು ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಎತಿ್ತ ಹಾಕಿ ಅವನನು್ನ
ಕೊಂದಳಲ್ಲವೇ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಗೋಡೆಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಹೋದದೆ್ದೕಕೆ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ನೀನು, ಹಿತಿ್ತಯನಾದ ನಿನ್ನ
ಸೇವಕ ಊರೀಯನು ಮೃತನಾದನೆಂದು ಹೇಳು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 22 ಆ ದೂತನು ಹೋಗಿ
ಯೋವಾಬನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ದಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 23 ≪ಆ
ಊರಿನವರು ಮಹಾಸೈನ್ಯಬಲದೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದರು. ನಾವು ಅವರನು್ನ ಊರ ಬಾಗಿಲಿನವರೆಗೂ
ಹಿಂದಟಿ್ಟದೆವು. 24 ಆಗ ಬಿಲು್ಲಗಾರರು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ನಿನ್ನ
ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನು್ನ ಎಸೆದದ್ದರಿಂದ ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಸತ್ತರು. ಹಿತಿ್ತಯನಾದ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಊರೀಯನೂ ಸತ್ತನು≫
ಎಂದನು.

25 ಅದಕೆ್ಕ ದಾವೀದನು ದೂತನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಹೋಗು,
ಇದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ವ್ಯಸನಪಡಬೇಡ. ಕತಿ್ತಯು ಈ ಹೊತು್ತ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ನುಂಗಿದರೆ, ನಾಳೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ನುಂಗುವುದು, ಮತ್ತಷು್ಟ
ಶೂರತನದಿಂದ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡಿರಿ
ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರಸನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತಾ್ತನೆ ಎಂದು ಯೋವಾಬನಿಗೆ
ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಧೈಯರ್ಪಡಿಸು≫ ಎಂದನು. 26 ಊರೀಯನ
ಮರಣದ ವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು ಕೇಳಿ ಗಂಡನಿಗೋಸ್ಕರ
ಗೋಳಾಡಿದಳು. 27 ದುಃಖಕಾಲವು ತೀರಿದ ನಂತರ ದಾವೀದನು
ಆಕೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರತರಿಸಿ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆಕೆಯು ಅವನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
ದಾವೀದನು ಮಾಡಿದ ಈ ಕೃತ್ಯಗಳು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಕೆಟ್ಟದೂ್ದ, ಅನೀತಿಯೂ ಆಗಿತು್ತ.

ದಾವೀದನಿಗೆ ನಾತಾನನ ಮುಖಾಂತರ ಸಂದೇಶ

ಯೆಹೋವನು ನಾತಾನನನು್ನ ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನು ದಾವೀದನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ಒಂದು ಊರಿನಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು

ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನು
ಬಡವನು. 2 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿಗೆ ಬಹಳ ಕುರಿದನಗಳಿದ್ದವು. 3

ಬಡವನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣು್ಣ ಕುರಿಮರಿಯ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಸಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಅದು
ಮಗಳಂತೆ ಅವನ ಸಂಗಡಲೂ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಗಡಲೂ
ಬೆಳೆಯುತಾ್ತ, ಅವರೊಡನೆ ರೊಟಿ್ಟ ತಿನು್ನತಾ್ತ, ಅವರ ಪಾತೆ್ರಯಲೆ್ಲೕ
ನೀರು ಕುಡಿಯುತಾ್ತ ಇತು್ತ. ಅವನ ಎದೆ ಮೇಲೆಯೇ ಒರಗಿಕೊಂಡು
ನಿದೆ್ದ ಮಾಡುತಿ್ತತು್ತ. 4 ಒಂದು ದಿನ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ
ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ಬಂದನು. ಆಗ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ತನ್ನ
ಕುರಿದನಗಳಿಂದ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ, ಆ ಬಡವನ
ಹೆಣು್ಣಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅತಿಥಿಗೋಸ್ಕರ ಅಡಿಗೆ
ಮಾಡಿಸಿದನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ದಾವೀದನು
ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ನಾತಾನನಿಗೆ,
≪ಯೆಹೋವನ ಆಣೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಯಲೇಬೇಕು. 6

ಅವನು ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಕುರಿಮರಿಗಾಗಿ
ನಾಲ್ಕರಷು್ಟ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು≫ ಎಂದನು.

7 ಆಗ ನಾತಾನನು ದಾವೀದನನು್ನ ನೋಡಿ, ≪ಆ ಮನುಷ್ಯನು
ನೀನೇ. ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ≪ನಿನ್ನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ
ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದವನು, ಸೌಲನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿದವನು
ನಾನೇ. 8 ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಮನೆಯನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸಿದೆನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ನಿನ್ನ ಮಗು್ಗಲಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಹಾಗೂ ಯೆಹೂದ ಕುಲಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ
ವಶಪಡಿಸಿದೆನು. ಇದೂ ಸಾಕಾಗಾದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ
ಇನೂ್ನ ಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದನು. 9 ಹೀಗಿರಲು ನೀನು
ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
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ಅನೀತಿಯನು್ನ ಕೆಟ್ಟದಾ್ದಗಿರುವುದನು್ನ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನು? ನೀನು
ಹಿತಿ್ತಯನಾದ ಊರೀಯನನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲಿ್ಲಸಿ, ಅವನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವೆ. 10

ನೀನು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ, ಹಿತಿ್ತಯನಾದ
ಊರೀಯನನು್ನ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲಿ್ಲಸಿ, ಅವನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದಲೂ,
ನೀತಿಯ ಕತಿ್ತಯು ನಿನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 11

ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳು. ನಾನು ನಿನ್ನ
ಮನೆಯವರಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ತೆಗೆದು ನಿನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ
ಕೊಡುವೆನು. ಅವನು ಹಗಲಿನಲಿ್ಲಯೇ ಅವರ ಕೂಡ ಮಲಗುವನು.
ನೀನು ಅದನು್ನ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವೆ. 12 ನಾನು ಹೇಳುವ
ಮಾತಾದರೋ ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಮುಂದೆ ಹಗಲಿನಲೆ್ಲೕ
ನೆರವೇರುವುದು≫ ≫ ಎಂದನು.

ದಾವೀದನ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪ
13 ಆಗ ದಾವೀದನು ನಾತಾನನಿಗೆ, ≪ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನಾತಾನನು
ಅವನಿಗೆ ≪ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಪಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದಾ್ದನೆ, ನೀನು
ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಆದರೂ ನೀನು ಈ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಯೆಹೋವನ
ವೈರಿಗಳು ಆತನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ನಿಂದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಿನಿ್ನಂದ ಹುಟಿ್ಟರುವ ಮಗುವು ಸತೆ್ತೕ
ಹೋಗುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟುಹೋದನು. 15

ಊರೀಯನ ಹೆಂಡತಿಯಲಿ್ಲ ದಾವೀದನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಗು
ಯೆಹೋವನ ಪೆಟಿ್ಟನಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥವಾಯಿತು.

16 ದಾವೀದನು ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಾ್ತ,
ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತಾ್ತ, ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ
ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದನು. 17 ಅವನ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ
ಸೇವಕರು ಅವನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಅವನು
ಏಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರೊಡನೆ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೂ ಇಲ್ಲ. 18

ಏಳನೆಯ ದಿನ ಮಗು ಸತು್ತಹೋಯಿತು. ಅವನ ಸೇವಕರು
ಭಯಪಟು್ಟ ಈ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ದಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು, ≪ಹುಡುಗನು ಜೀವದಿಂದಿದಾ್ದಗಲೇ ಅವನು ನಮ್ಮ
ಸಂತೈಸುವಿಕೆಯನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಮಗುವಿನ ಮರಣದ
ವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅವನು ತನಗೆ ಏನಾದರೂ
ಕೇಡುಮಾಡಿಕೊಂಡಾನಲ್ಲವೇ≫ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
19 ಸೇವಕರು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪಿಸುಗುಟು್ಟವುದನು್ನ ಕಂಡು ದಾವೀದನು,
ಮಗು ಸತು್ತ ಹೋಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದು ಸೇವಕರನು್ನ, ≪ಮಗು
ಸತು್ತಹೋಯಿತೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವರು, ≪ಹೌದು
ಸತು್ತಹೋಯಿತು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು 20 ಆಗ ದಾವೀದನು
ನೆಲದಿಂದೆದು್ದ, ಸಾ್ನನ ಮಾಡಿ, ತೈಲ ಹಚಿ್ಚಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಬದಲಿಸಿ, ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದನು.
ಅನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆಹಾರ ತರಿಸಿ ಊಟಮಾಡಿದನು. 21

ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಅವನ ಸೇವಕರು ಅವನಿಗೆ, ≪ಇದೇನು ನೀನು
ಮಾಡಿದು್ದ? ಹುಡುಗನು ಜೀವದಿಂದಿದಾ್ದಗ ಅಳುತಾ್ತ
ಉಪವಾಸಮಾಡಿದಿ್ದೕ. ಹುಡುಗನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಎದು್ದ ಊಟ
ಮಾಡಿರುವೆ≫ ಎಂದರು. 22 ದಾವೀದನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಹುಡುಗನು
ಜೀವದಿಂದಿದಾ್ದಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೆಹೋವನು ಕೃಪೆಮಾಡಿ ಅವನನು್ನ
ಉಳಿಸಾನು ಅಂದುಕೊಂಡು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದೆನು, ಅತೆ್ತನು. 23

ಈಗ ಸತು್ತಹೋದನಲಾ್ಲ. ನಾನೇಕೆ ಉಪವಾಸಮಾಡಬೇಕು?
ಅವನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರುವುದು ನನಿ್ನಂದಾದೀತೆ? ನಾನಾಗಿ ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ≫
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು.

ಸೊಲೊಮೋನನ ಜನನ
24 ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಬತೆ್ಷಬೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ

ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂತೈಸಿ ಆಕೆಯ ಸಂಗಡ ಮಲಗಿದನು. ಆಕೆಯು ಒಬ್ಬ
ಮಗನನು್ನ ಹೆತಾ್ತಗ ದಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ ≪ಸೊಲೊಮೋನನು≫
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. 25

ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾತಾನನು ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ
ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ≪ಯೆದೀದ್ಯ≫
(ಯೆಹೊವನಿಗೆ ಪಿ್ರಯನು) ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

ದಾವೀದನು ರಬ್ಬ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ವಶಮಾಡಿಕೊಂಡದು್ದ
26 ಯೋವಾಬನು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಪಟ್ಟಣವಾದ ರಬ್ಬಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ

ಹಾಕಿ ಅರಮನೆಯಿದ್ದ ಭಾಗವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 27

ಯೋವಾಬನು ದಾವೀದನಿಗೆ ದೂತರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ≪ನಾನು

ರಬ್ಬಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿ, ಹೊಳೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಭಾಗವನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 28 ನೀನು ಬೇಗನೆ ಉಳಿದ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿ,
ಉಳಿದ ಭಾಗವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೋ, ಅದನು್ನ ನಾನೇ ಹಿಡಿದರೆ
ಅದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

29 ಆಗ ದಾವೀದನು ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ರಬ್ಬಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನು್ನ ವಶಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 30 ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವನು ಮಲಾ್ಕಮ ಮೂತಿರ್ಯ ತಲೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ
ಕಿರೀಟವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅದು ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ ತೊಲೆ
ತೂಕವುಳ್ಳದಾ್ದಗಿತು್ತ (ಸುಮಾರು 34 ಕೆ.ಜಿ). ಅಲ್ಲದೆ ಅದರಲಿ್ಲ
ಆಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಣಿಯನು್ನ ಇರಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಅವರು ಅದನು್ನ
ದಾವೀದನ ಶಿರಸಿ್ಸನ ಮೇಲಿರಿಸಿದರು. ಆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ದೊಡ್ಡ
ಕೊಳೆ್ಳಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 31 ಊರಿನ
ನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ಗರಗಸ, ಗುದ್ದಲಿ, ಕೊಡಲಿಗಳಿಂದ ಮಾಡುವ
ಕೆಲಸಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಹಚಿ್ಚದರು.
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣದವರಿಗೂ ಇದೇ ಗತಿಯಾಯಿತು.
ಅನಂತರ ದಾವೀದನು ಎಲಾ್ಲ ಸೈನಿಕರೊಡನೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋದನು.

ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಉಂಟಾದ ಕಲಹಗಳು
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ಅಮೊ್ನೕನನು ಮತು್ತ ತಾಮಾರಳು

ದಾವೀದನ ಮಗನಾದ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ
ತಾಮಾರಳೆಂಬ ಬಹು ಸುಂದರಿಯಾದ ಒಬ್ಬಳು
ತಂಗಿಯಿದ್ದಳು. ದಾವೀದನ ಮಗ ಅಮೊ್ನೕನನು

ಆಕೆಯನು್ನ ಮೋಹಿಸಿದನು. 2 ಅವನು ಆಕೆಯ ಮೇಲಿನ
ಮೋಹದಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾದನು. ತಾಮಾರಳು
ಕನೆ್ಯಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು
ಅಮೊ್ನೕನನು ತಿಳಿದನು.

3 ಅವನಿಗೆ ಯೋನಾದಾಬನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯನಿದ್ದನು. ಇವನು
ದಾವೀದನ ಅಣ್ಣನಾದ ಶಿಮ್ಮನ ಮಗನು. 4 ಬಹು ಯುಕಿ್ತವಂತನಾದ
ಇವನು ಒಂದು ದಿನ ಅಮೊ್ನೕನನನು್ನ, ≪ರಾಜಪುತ್ರನೇ ನೀನು ದಿನೇ
ದಿನೇ ಕ್ಷೀಣನಾಗುತಾ್ತ ಬರುವುದೇಕೆ? ನನಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ≫
ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, ≪ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ
ತಂಗಿ ತಾಮಾರಳ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮೋಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 5 ಆಗ ಯೋನಾದಾಬನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು
ಅಸ್ವಸ್ಥನಾದವನಂತೆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೋ. ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ,
≪ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ತಾಮಾರಳನು್ನ ನನಗಾಗಿ ಆಹಾರ
ಸಿದ್ದಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸು. ಆಕೆ ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲಯೆ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ,
ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಊಟಮಾಡಿಸಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳು≫ ಎಂದನು.

6 ಅಮೊ್ನೕನನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾದವನಂತೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. ಅರಸನು
ಅವನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಅರಸನಿಗೆ,
≪ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ತಾಮಾರಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸು. ಆಕೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಆಹಾರವನು್ನ
ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾದರೆ ಊಟಮಾಡುವೆನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳದನು. 7 ಆಗ ದಾವೀದನು ಅರಮನೆಗೆ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಆಕೆಗೆ, ≪ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಅಮೊ್ನೕನನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಆಹಾರವನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಕೂಡಲೆ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಅಮೊ್ನೕನನ ಮನೆಗೆ
ಹೋದಳು. ಅವನು ಮಲಗಿದ್ದನು. ಆಕೆಯು ಹೋಗಿ ಹಿಟು್ಟ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾದಿ, ಅವನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದಳು. 9 ಅನಂತರ ಆಕೆಯು ಅವುಗಳನು್ನ ಪಾತೆ್ರಯಿಂದ
ತೆಗೆದು, ಅವನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಳು. ಅವನು ಊಟಮಾಡದೆ ಎಲಾ್ಲ
ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ
ಮಾಡಿದನು. 10 ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವನು ತಾಮಾರಳಿಗೆ,
≪ಆಹಾರವನು್ನ ಈ ಕೋಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ; ನೀನಾಗಿ
ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ ಊಟಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ
ತಾಮಾರಳು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವನು್ನ ಅಣ್ಣನಾದ
ಅಮೊ್ನೕನನಿದ್ದ ಕೋಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ
ಮುಂದಿಟ್ಟಳು. 11 ಕೂಡಲೆ ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ≪ನನ್ನ
ತಂಗಿಯೇ ಬಂದು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಲಗಿಕೋ≫ ಎಂದನು. 12

ಆಕೆಯು; ≪ಅಣ್ಣನೇ, ಬೇಡ, ನನ್ನನು್ನ ಅಪಮಾನಪಡಿಸಬೇಡ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಇಂಥ ನೀಚಕಾಯರ್ವು ನಡೆಯಬಾರದು. ಇಂಥ
ಅವಮಾನಕರವಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಬೇಡ. 13 ಈ
ಅಪಮಾನವನು್ನ ನಾನು ಮರೆಮಾಡುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ?
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ನಿನಗಂತೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ನೀಚನೆಂಬ ಹೆಸರು ತಪ್ಪದು.
ಆದುದರಿಂದ ದಯವಿಟು್ಟ ಅರಸನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡು. ಅವನು
ನನ್ನನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡದಿರಲಾರನು≫ ಎಂದಳು. 14 ಆದರೆ ಅವನು
ಆಕೆಗಿಂತಲೂ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ
ಬಲಾತಾ್ಕರದಿಂದ ಆಕೆಯನು್ನ ಕೆಡಿಸಿದನು. 15 ಇದಾದ ಮೇಲೆ
ಅವನಿಗೆ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ದೆ್ವೕಷಹುಟಿ್ಟತು. ಅವಳ ಬಗೆ್ಗ ಇದ್ದ
ಪಿ್ರೕತಿಗಿಂತ ಆಕೆಯ ಮೇಲಿನ ದೆ್ವೕಷವೇ ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು. 16

ಅಮೊ್ನೕನನು ಆಕೆಗೆ, ≪ಎದು್ದ ಹೋಗು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ
ಆಕೆಯು, ≪ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನನ್ನನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುವುದು
ನೀನು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೆಯ ಅನಾ್ಯಯಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಅನಾ್ಯಯವಾಗಿದೆ≫ ಅಂದಳು. 17 ಆದರೆ ಅವನು ಆಕೆಯ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುತಿ್ತದ್ದ ಆಳನು್ನ
ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, ≪ಇವಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ತಳಿ್ಳ ಕದವನು್ನ ಮುಚು್ಚ≫
ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 18 ಆಕೆಯು ನಾನಾ ವಣರ್ವುಳ್ಳ ಒಂದು
ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಕನೆ್ಯಯರಾದ
ರಾಜಪುತಿ್ರಯರು ಇದೇ ತರಹದ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
ಆತನ ಸೇವಕರು ಆಕೆಯನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕದವನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚದನು. 19 ತಾಮಾರಳು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೂದಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು
ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಕೈಗಳನು್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ
ಗೋಳಾಡುತಾ್ತ ಹೋದಳು. 20 ಆಕೆಯ ಸಹೋದರನಾದ
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು, ≪ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ
ಅಮೊ್ನೕನನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದನೋ? ತಂಗಿ, ಈಗ ಸುಮ್ಮನಿರು.
ಅವನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಲ್ಲವೋ? ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ
ಹಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ತಾಮಾರಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿ
ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ವಾಸಮಾಡಿದಳು.
21 ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳವಾಗಿ
ಕೋಪಗೊಂಡನು. 22 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಅಮೊ್ನೕನನ ಸಂಗಡ
ಒಳೆ್ಳಯ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ
ತಂಗಿಯಾದ ತಾಮಾರಳನು್ನ ಕೆಡಿಸಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಅವನು ಅಮೊ್ನೕನನನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿದನು.

ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಅಮೊ್ನೕನನನು್ನ ಕೊಂದದು್ದ
23 ಎರಡು ವರುಷಗಳಾದ ನಂತರ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಒಂದು ದಿನ

ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಬಾಳ್ ಹಾಚೋರಿನಲಿ್ಲ ಕುರಿಗಳ
ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಎಲಾ್ಲ ರಾಜಪುತ್ರರನು್ನ ಔತಣಕೆ್ಕ
ಕರೆದನು. 24 ಅವನು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ,
≪ಸಾ್ವಮೀ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸುವವರನು್ನ
ಕರೆಸಿದಾ್ದನೆ. ಅರಸನು ತನ್ನ ಸೇವಕರೊಡನೆ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ≫
ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 25 ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಮಗನೇ ಬೇಡ
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ ಭಾರವಾದೀತು≫ ಅನ್ನಲು
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಅವನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಒತಾ್ತಯಪಡಿಸಿದನು.
ಆದರೂ ಅರಸನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು
ಅಷೆ್ಟೕ. 26 ಆಗ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು, ≪ನೀನು ಬಾರದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ
ಅಣ್ಣನಾದ ಅಮೊ್ನೕನನನು್ನ ಕಳುಹಿಸು≫ ಅಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ
ಅರಸನು, ≪ಅವನೇಕೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರಬೇಕು?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 27 ಆದರೆ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಬಹಳವಾಗಿ
ಒತಾ್ತಯಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅರಸನು ಅಮೊ್ನೕನನನೂ್ನ ತನ್ನ ಬೇರೆ ಎಲಾ್ಲ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 28 ಇದಕೆ್ಕ ಮೊದಲೇ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು
ತನ್ನ ಆಳುಗಳಿಗೆ, ≪ಕೇಳಿರಿ, ಅಮೊ್ನೕನನು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಕುಡಿದು
ಮತ್ತನಾಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಹೊಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ
ಅವನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದುಹಾಕಿರಿ. ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದವನು ನಾನಲ್ಲವೇ? ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರಿ ಮತು್ತ
ಶೂರರಾಗಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಆಳುಗಳು
ಅವನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಅಮೊ್ನೕನನನು್ನ ಕೊಂದರು. ರಾಜಪುತ್ರರೆಲ್ಲರೂ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತ ಓಡಿಹೋದರು. 30 ಅವರು
ಇನೂ್ನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವಾಗಲೇ ದಾವೀದನಿಗೆ, ≪ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು
ರಾಜಪುತ್ರರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದನು ಒಬ್ಬನನೂ್ನ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ≫
ಎಂಬ ಸುದಿ್ದ ಮುಟಿ್ಟತು. 31 ಆಗ ಅರಸನು ಎದು್ದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದನು. ಅವನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತರು.
32 ಆಗ ದಾವೀದನ ಅಣ್ಣನಾದ ಶಿಮ್ಮನ ಮಗ ಯೋನಾದಾಬನು
ದಾವೀದನಿಗೆ, ≪ರಾಜಪುತ್ರರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದಾ್ದರೆಂದು
ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ನೆನಸದಿರಲಿ. ಅಮೊ್ನೕನನೊಬ್ಬನೇ ಸತಿ್ತರಬೇಕು.
ಅವನು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ತಂಗಿಯಾದ ತಾಮಾರಳನು್ನ
ಕೆಡಿಸಿದಾ್ದಗಿನಿಂದ ಹೀಗಾಗುವುದೆಂದು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ
ಮುಖದಿಂದಲೇ ತೋರುತಿ್ತತು್ತ. 33 ಆದುದರಿಂದ ರಾಜಪುತ್ರರೆಲ್ಲರೂ
ಸತ್ತರೆಂಬ ಸುದಿ್ದಗೆ ಅರಸನು ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಡದಿರಲಿ. ಅಮೊ್ನೕನನೊಬ್ಬನೇ
ಸತಿ್ತದಾ್ದನಷೆ್ಟ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಂತೈಸಿದನು. 34 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು

ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋದನು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ದಾರಿನೋಡುತಿ್ತದ್ದ
ಕಾವಲುಗಾರನು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಹೋರೋನಿನ
ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಗುಡ್ಡ ಇಳಿದು ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. 35

ಯೋನಾದಾಬನು ಅರಸನಿಗೆ, ≪ಇಗೋ ರಾಜಕುಮಾರರು
ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಮಾತಿನಂತೆಯೆ ಆಯಿತಲ್ಲವೋ?≫
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ, 36 ರಾಜಕುಮಾರರು ಬಂದು
ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಅತ್ತರು. ಅರಸನೂ ಅವನ ಸೇವಕರೂ ಬಹಳವಾಗಿ
ಗೋಳಾಡಿದರು. 37 ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ದುಃಖಪಡುತಿ್ತದ್ದನು. 38 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಗೆಷೂರಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲನ ಅರಸನೂ
ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗನೂ ಆದ ತಲೆ್ಮೖಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮೂರು
ವರುಷ ಇದ್ದನು. 39 ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು ಅಮೊ್ನೕನನ
ಮರಣದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆದರಣೆಹೊಂದಿ ತನ್ನ ಮಗನಾದ
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ನೋಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಹಳ ಆಸೆಪಟ್ಟನು.

ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಹಿಂದಿರುಗಲು ಯೋವಾಬನ ಪ್ರಯತ್ನ

ಅರಸನು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗಾಗಿ
ಹಂಬಲಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಚೆರೂಯಳ ಮಗನಾದ
ಯೋವಾಬನು ತಿಳಿದು 2 ತೆಕೋವದಿಂದ ಒಬ್ಬ

ಬುದಿ್ದವಂತೆಯಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದನು.
ಅವನು ಆಕೆಗೆ, ≪ನೀನು ಪಿ್ರಯರನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಹು
ದಿನಗಳಿಂದ ಶೋಕಪಡುತಿ್ತರುವ ಸಿ್ತ್ರೕಯೋ ಎಂಬಂತೆ
ಶೋಕವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಣೆ್ಣಹಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳದೆ, 3 ಅರಸನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ, ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಆಕೆಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 4

ತೆಕೋವದ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಅರಸನ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ನೆಲಕೆ್ಕ
ಬಿದು್ದ, ≪ಅರಸನೇ ರಕ್ಷಿಸು≫ ಎಂದು ಕೂಗಿದಳು. 5 ಅರಸನು,
≪ನಿನಗೇನಾಯಿತು?≫ ಎಂದು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಲು ಆಕೆಯು, 6

≪ನಾನು ವಿಧವೆ, ಗಂಡನು ಸತು್ತ ಹೋಗಿದಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನ ದಾಸಿಯಾದ
ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ಜಗಳವಾಡಿದರು. ಅಲಿ್ಲ ಬಿಡಿಸುವವರು ಯಾರೂ
ಇರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದನು.

7 ಈಗ ನೋಡು ಬಳಗದವರೆಲ್ಲರು ನಿನ್ನ ದಾಸಿಯಾದ ನನಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದು್ದ ≪ತಮ್ಮನನು್ನ ಕೊಂದವನೆಲಿ್ಲ?, ಅವನನು್ನ
ನಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸು. ತಮ್ಮನ ಪಾ್ರಣಕಾ್ಕಗಿ ಅವನ ಪಾ್ರಣವನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ≫
ಅನು್ನತಾ್ತರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ನನಗುಳಿದಿರುವ ಒಂದು ಕೆಂಡವನೂ್ನ
ಆರಿಸಿಬಿಟು್ಟ, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಹೆಸರನೂ್ನ, ಸಂತಾನವನೂ್ನ
ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಅಳಿಸಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟಳು.

8 ಆಗ ಅರಸನು, ≪ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಆ ತೆಕೋವದ ಸಿ್ತ್ರೕಯು,
≪ಅರಸನೇ, ಒಡೆಯನೇ ಅಪರಾಧವು ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ, ನನ್ನ
ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆಯು ಇರಲಿ. ಅರಸನಿಗೂ ಅವನ ಸಿಂಹಾಸನಕೂ್ಕ
ದೋಷ ಹತ್ತದಿರಲಿ≫ ಎಂದಳು. 10 ಅರಸನು ಆಕೆಗೆ, ≪ಹಾಗೆ
ಅಂದವರನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದನು.

11 ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, ≪ಸಮೀಪ ಬಂಧುವು ನನ್ನ ಎರಡನೆಯ
ಮಗನನು್ನ ಕೊಂದು ನನ್ನನು್ನ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡದಂತೆ
ಅರಸನು ತಾನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವನೆಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನು, ≪ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ನಿನ್ನ
ಮಗನ ಕೂದಲುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 12 ಆಗ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, ≪ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ,
ಇನೊ್ನಂದು ಮಾತನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ≫
ಅನ್ನಲು ಅರಸನು, ≪ಹೇಳು≫ ಎಂದನು. 13 ಆಕೆಯು,
≪ಅರಸನು ಈ ತೀಪುರ್ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ ಅಪರಾಧಿ
ಎಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಅವನು ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮಗನನು್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ದೇವಪ್ರಜೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಅರಸನು ಹೀಗೇಕೆ
ಮಾಡಬೇಕು? 14 ನಾವು ಸಾಯುವವರು. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೆಲಿ್ಲದ
ನೀರು ಪುನಃ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದಂತೆ ಇರುವ ನೀರಿನಂತೆ ನಾವು.
ಮನುಷ್ಯರ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆಯುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಆತನು
ಸದುಪಾಯಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುವವನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ. 15 ಅದಿರಲಿ ಜನರು
ನಿನ್ನ ಸೇವಕಿಯಾದ ನನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ≪ನಾನು ಈ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ, ತನ್ನ ಸೇವಕಿಯ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ
ಲಾಲಿಸಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಅರಸನಿಗೆ
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ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆನು ಎಂದಳು. 16 ಅರಸನು ತನ್ನ
ಸೇವಕಿಯಾದ ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಲಾಲಿಸಿ ನನ್ನನೂ್ನ, ನನ್ನ ಮಗನನೂ್ನ
ದೇವರ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂದಿರುವವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ
ತಪಿ್ಪಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವನೆಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.≫ 17 ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಅರಸನ ಮಾತು ಸಮಾಧಾನಕೆ್ಕ
ಕಾರಣವಾಗುವುದೆಂದು ನೆನಸಿ ನಿನ್ನ ದಾಸಿಯಾದ ನಾನು ಬಂದೆನು.
ನಾ್ಯಯ ಅನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದರಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಅರಸನು ದೇವದೂತನಂತಿದಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ≫ ಎಂದಳು.

18 ಆಗ ಅರಸನು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ, ≪ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಒಂದು ಮಾತು
ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿರುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಅದನು್ನ ಮರೆಮಾಚದೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು≫
ಎಂದನು. ಆಗ ಆಕೆಯು, ≪ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು. 19 ಅರಸನು, ≪ಈ ಕಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಯೋವಾಬನ
ಕೈವಾಡ ಇದೆಯೇ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು,
≪ಅರಸನ ಜೀವದಾಣೆ, ಅರಸನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಎಡಕಾ್ಕಗಲಿ, ಬಲಕಾ್ಕಗಲಿ ಜಾರಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದಾಸಿಯಾದ ನನ್ನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ, ಈ ಎಲಾ್ಲ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟವನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ಯೋವಾಬನೇ ಹೌದು. 20 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ನಡೆದಿರುವ
ಘಟನೆಯಿಂದ ಅರಸನು ಕೋಪಗೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂತೆ ವಿಷಯವನು್ನ
ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಯೋವಾಬನೇ ಇದನು್ನ
ಕಲಿಸಿದನು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ದೇವದೂತನಂಥ ಜ್ಞಾನಿ.
ಅವನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವನು≫
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು. 21 ಅನಂತರ ಅರಸನು ಯೋವಾಬನಿಗೆ,
≪ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಹೋಗಿ
ಯೌವನಸ್ಥನಾದ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ≫
ಅಂದನು.

ದಾವೀದ ಅಬಾ್ಷಲೋಮರ ಸಂಧಾನ
22 ಆಗ ಯೋವಾಬನು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಅರಸನನು್ನ

ಹರಸಿ, ≪ಅರಸನೇ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಲಾಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದಯೆ
ದೊರಕಿತೆಂದು ಈಗ ಗೊತಾ್ತಯಿತು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23

ನಂತರ ಯೋವಾಬನು ಎದು್ದ ಗೆಷೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
24 ಆದರೆ ಅರಸನು, ≪ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ,
ಅವನು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡಬಾರದು≫ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಅರಸನ
ಮುಖವನು್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ.

25 ಸೌಂದಯರ್ದಲಿ್ಲ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಂತೆ ಹೆಸರುಗೊಂಡ
ಪುರುಷನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನಲಿ್ಲ
ಅಂಗಾಲಿನಿಂದ ನಡುನೆತಿ್ತಯ ವರೆಗೂ ಒಂದು ದೋಷವಾದರೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ. 26 ಅವನ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಬಹು ಭಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ
ವರುಷದ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಆಗ ಅವನ
ಕೂದಲು ರಾಜರ ತೂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಇನೂ್ನರು ರೂಪಾಯಿ
ತೂಕವಾಗುತಿ್ತತು್ತ. 27 ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೂ,
ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳು ಇದ್ದಳು. ಮಗಳ ಹೆಸರು ತಾಮಾರಳು. ಈಕೆಯು
ಬಹು ಸುಂದರಿಯಾಗಿದ್ದಳು.

28 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಅರಸನ ಮೋರೆಯನು್ನ ನೋಡದೆ ಎರಡು
ವರುಷ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. 29 ಒಂದು ದಿನ
ಅವನು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯೋವಾಬನನು್ನ
ಕರೇಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಯೋವಾಬನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯ
ಸಾರಿ ಕರೇಕಳುಹಿಸಿದರೂ ಅವನು ಬರಲಿಲ್ಲ. 30 ಆದುದರಿಂದ
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, ≪ನೋಡಿರಿ, ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇ
ಯೋವಾಬನ ಜವೆಗೋದಿಯ ಹೊಲವುಂಟಲಾ್ಲ, ಹೋಗಿ ಅದಕೆ್ಕ
ಬೆಂಕಿ ಹಚಿ್ಚರಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ
ಮಾಡಿದರು. 31 ಆಗ ಯೋವಾಬನು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗಿ, ≪ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ನನ್ನ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಹಚಿ್ಚದೆ್ದೕಕೆ?≫
ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 32 ಅದಕೆ್ಕ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು
ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾನು ಗೆಷೂರಿನಿಂದ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ, ಅಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರೆ
ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುತಿ್ತತ್ತಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅರಸನಿಗೆ
ತಿಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೇಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ನಾನು ಹೇಗೂ
ಅರಸನ ದಶರ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಲಿ≫ ಎಂದನು. 33 ಯೋವಾಬನು ಹೋಗಿ ಇದನು್ನ
ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅರಸನು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ
ಕರೇಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಸಾಷಾ್ಠಂಗನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿದನು. ಅರಸನು ಅವನನು್ನ
ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು.

ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಒಳಸಂಚು

ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾದನಂತರ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ತನಗೋಸ್ಕರ
ಒಂದು ರಥವನು್ನ, ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ತನ್ನ
ಮುಂದೆ ಮೈಗಾವಲಾಗಿ ಓಡುವುದಕೆ್ಕ ಐವತು್ತ

ಪುರುಷರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 2 ಅವನು ಹೊತಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ
ಊರ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವನು. ಯಾರಾದರೂ
ತಮ್ಮ ವಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುವುದನು್ನ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಕಂಡರೆ ಅಂಥವರನು್ನ ತನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, ≪ನೀವು ಯಾವ ಊರಿನರವರು?≫ ಎಂದು
ಕೇಳುವನು. ಅವರು, ≪ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ನಾವು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಒಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವರು. 3 ಆಗ
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು, ≪ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯರ್ವು ಒಳೆ್ಳಯದೂ,
ನಾ್ಯಯವಾದದೂ್ದ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅರಸನಿಂದ ಯಾರೂ ನೇಮಕವಾಗಿಲ್ಲ. 4 ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಗಲಿ,
ಬಿನ್ನಹವಾಗಲಿ ಉಳ್ಳವರು ಬಂದು ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವ
ಹಾಗೆ ನನ್ನನೆ್ನೕ ದೇಶದ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದರೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುತಿ್ತತು್ತ≫ ಎಂದು ಹೇಳುವನು. 5

ಯಾರಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಸಾಷಾ್ಟಂಗ ನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಬಂದರೆ ಅಂಥವರನು್ನ ಕೂಡಲೆ ಕೈಚಾಚಿ ಅವರನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಮುದಿ್ದಡುವನು. 6 ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ವಾ್ಯಜ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಬರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರ
ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡನು. 7 ನಾಲು್ಕ
ವರುಷಗಳಾದ ನಂತರ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಅರಸನಿಗೆ, ≪ನಾನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೊತ್ತ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ
ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 8 ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನಾನು
ಆರಾಮ್ ದೇಶದ ಗೆಷೂರಿನಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ತಿರುಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬರಮಾಡುವುದಾದರೆ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು
ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಸುವೆನೆಂದು ಹರಕೆಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ≫
ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 9 ಆಗ ಅರಸನು, ≪ಹೋಗಿಬಾ, ನಿನಗೆ
ಶುಭವಾಗಲಿ≫ ಎಂದನು. ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಹೊರಟು
ಹೋದನು. 10 ಆದರೆ ಅವನು ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎಲಾ್ಲ ಕುಲದವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ತುತೂ್ತರಿಯ
ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ≪ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ
ಅರಸನಾದನೆಂದು ಅಭರ್ಟಿಸಿರಿ≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದ್ದನು. 11

ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಆರಾಧನೆಗೆಂದು ಇನೂ್ನರು
ಜನರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದನು. ಅವರು ಯಥಾಥರ್
ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಹೋದವರು. ಅವರಿಗೇನೂ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 12

ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ
ದಾವೀದನ ಮಂತಿ್ರಯಾಗಿದ್ದ ಗೀಲೋವಿನ
ಅಹೀತೋಫೆಲನೆಂಬುವನನು್ನ ಅವನ ಊರಾದ ಗೀಲೋವಿನಿಂದ
ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಜನರು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ
ಕೂಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಒಳಸಂಚು ಪ್ರಬಲವಾಗುತಾ್ತ
ಹೋಯಿತು.

ದಾವೀದನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋದದು್ದ
13 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಮನಸು್ಸ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಕಡೆಗೆ

ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿತೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವು ದಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. 14

ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, ≪ಏಳಿರಿ,
ಓಡಿಹೋಗೋಣ. ಇಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಕೈಯಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆವು. ಬೇಗ ಹೊರಡೋಣ. ಅವನು ಅಕಸಿ್ಮಕವಾಗಿ
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ, ನಮಗೆ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿ
ಪಟ್ಟಣದವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸುವನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 15 ಸೇವಕರು ಅರಸನಿಗೆ, ≪ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾದ
ಅರಸನಿಗೆ ಸರಿ ತೋರಿದ್ದನು್ನ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ≫
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. 16 ಆಗ ಅರಸನು ತನ್ನ ಅರಮನೆ
ಕಾಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಉಪಪತಿ್ನಯರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಉಳಿದವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. 17 ಅರಸನು ಅವನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಯ
ಮನೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತು್ತ ನಿಂತರು. 18 ದಾವೀದನೂ,
ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಸೇವಕರೂ, ಎಲಾ್ಲ ಕೆರೇತ್ಯ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಪೆಲೇತ್ಯ
ಎಂಬ ಕಾವಲು ದಂಡುಗಳೂ, ಗತ್ ಊರಿನಿಂದ ಅರಸನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ ಆರುನೂರು ಗಿತಿ್ತೕಯರೂ ಅರಸನ ಮುಂದೆ
ಹಾದು ಹೋದರು.

19 ಆಗ ಅರಸನು ಗಿತಿ್ತೕಯನಾದ ಇತೆ್ತೖ ಎಂಬುವನಿಗೆ, ≪ನೀನೂ
ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು? ನೀನು ಸ್ವದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನನ್ನ
ಆಶ್ರಯಕೆ್ಕ ಬಂದವನಲ್ಲವೇ. ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಅರಸನಾದ
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ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡು. 20 ನಾನು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೋ
ಅಲೆಯುತಿ್ತರಬೇಕಾಗುವುದು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನೆ್ನ ಬಂದಂಥ
ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏಕೆ ತಿರುಗಾಡಲಿಕೆ್ಕ
ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋಗು. ಕೃಪಾಸತ್ಯತೆಗಳು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 21 ಅದಕೆ್ಕ ಇತೆ್ತೖ, ≪ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಅರಸನ ಜೀವದಾಣೆ, ಪಾ್ರಣ ಹೋದರೂ, ಉಳಿದರೂ
ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಅರಸನು ಇರುವಲೆ್ಲೕ ಇರುವೆನು≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 22 ಆಗ ದಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಒಳೆ್ಳಯದು,
ಮುಂದೆ ನಡೆ≫ ಎಂದನು. ಗಿತಿ್ತೕಯನಾದ ಇತೆ್ತೖಯು ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಸೇವಕರನೂ್ನ, ಕುಟುಂಬದವರನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ
ನಡೆದನು. 23 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳವಾಗಿ ಅತ್ತರು. ಅರಸನೂ ಎಲಾ್ಲ ಜನರೂ
ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳವನು್ನ ದಾಟಿ ಅರಣ್ಯ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದರು.

24 ಚಾದೋಕನೂ ಅವನ ವಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಲೇವಿಯರೂ
ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದು
ಅದನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದಾಟಿಹೋಗುವವರೆಗೆ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು.
ಎಬಾ್ಯತಾರನೂ ಬಂದಿದ್ದನು. 25 ಅರಸನು ಚಾದೋಕನಿಗೆ,
≪ನೀನು ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದಯೆ
ದೊರಕಿದರೆ ನಾನು ಆತನನೂ್ನ, ಆತನ ಆಲಯವನೂ್ನ ನೋಡುವ
ಹಾಗೆ ಆತನೇ ನನ್ನನು್ನ ಪುನಃ ಬರಮಾಡುವನು. 26 ಒಂದು ವೇಳೆ
ಆತನು ≪ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ≫ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಇಗೋ,
ನಾನು ಇಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಆತನು ತನಗೆ ಸರಿ ಕಂಡಂತೆ ಮಾಡಲಿ≫
ಎಂದನು. 27 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಯಾಜಕನಾದ ಚಾದೋಕನಿಗೆ,
≪ನೀನು ದಶಿರ್ಯಲ್ಲವೇ? ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಅಹೀಮಾಚನು
ಮತು್ತ ಎಬಾ್ಯತಾರನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನರು ಎಂಬ ಈ ಇಬ್ಬರು
ಹುಡುಗರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗು. 28 ನಿಮಿ್ಮಂದ ವತರ್ಮಾನ ಬರುವ ತನಕ ನಾನು
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಳೆದಾಟುವ ಸ್ಥಳದ ಹತಿ್ತರ ಇರುವೆನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 29 ಆಗ ಚಾದೋಕನೂ ಮತು್ತ ಎಬಾ್ಯತಾರನೂ ದೇವರ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ
ವಾಸ ಮಾಡಿದರು.

30 ದಾವೀದನು ಮುಖವನು್ನ ಮರೆಮಾಚಿಕೊಂಡು ಅಳುತಾ್ತ,
ಬರಿಗಾಲಿನಿಂದ ಎಣೆ್ಣಮರದ ಗುಡ್ಡವನೆ್ನೕರಿದನು. ಅವನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೂ ಮೋರೆಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಅಳುತಾ್ತ ಗುಡ್ಡವನು್ನ
ಏರಿದರು. 31 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಸಂಗಡ ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿದವರಲಿ್ಲ
ಅಹೀತೋಫೆಲನೂ ಇದಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವು ದಾವೀದನಿಗೆ
ಮುಟಿ್ಟದಾಗ ಅವನು, ≪ಯೆಹೋವನೇ ಅಹೀತೋಫೆಲನ
ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ನಿರಥರ್ಕಪಡಿಸು≫ ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 32

ಅವನು ಗುಡ್ಡದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ದೇವಾರಾಧನೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಬಂದಾಗ ಅಕಿರ್ಯನಾದ ಹೂಷೈ ಎಂಬುವವನು ಅಂಗಿಯನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಣು್ಣ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಅರಸನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 33 ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಬರುವುದಾದರೆ ನನಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವೆ. 34 ಆದರೆ ನೀನು
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ, ಅರಸನೇ,
≪ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು; ಈ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಸೇವೆ
ಮಾಡಿದಂತೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆಗ ನೀನು ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ
ನಿರಥರ್ಕಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅನುಕೂಲ
ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾಗುವುದು. 35 ಅಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಚಾದೋಕ್
ಮತು್ತ ಎಬಾ್ಯತಾರನೂ ಇರುತಾ್ತರಲಾ್ಲ. ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗುವ ವತರ್ಮಾನವನೆ್ನಲ್ಲ ಆ ಇಬ್ಬರು ಯಾಜಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸು.
ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರಿದಾ್ದರೆ. 36 ಒಬ್ಬನು
ಚಾದೋಕನ ಮಗನಾದ ಅಹೀಮಾಚನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಎಬಾ್ಯತಾರನ
ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನನು. ಇವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀನು
ಎಲಾ್ಲ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ನನಗೆ ಮುಟಿ್ಟಸಬಹುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 37 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು
ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ ದಾವೀದನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಾದ
ಹೂಷೈಯು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದನು.

ಚೀಬನು ಅರಸನಿಗೆ ಆಹಾರ ತಂದದೂ್ದ

ದಾವೀದನು ಗುಡ್ಡದ ತುದಿಯ ಆಚೆಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೆ
ಮೆಫೀಬೋಶೆತನ ಸೇವಕನಾದ ಚೀಬನು ತಡಿಹಾಕಿದ
ಎರಡು ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಇನೂ್ನರು ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ, ನೂರು

ಒಣಗಿದ ದಾ್ರಕ್ಷೇ ಗೊಂಚಲುಗಳನೂ್ನ, ನೂರು ಅಂಜೂರ
ಹಣು್ಣಗಳನೂ್ನ, ಒಂದು ಬುದ್ದಲಿ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ ಹೇರಿಕೊಂಡು
ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡನು. 2 ಅರಸನು ಚೀಬನನು್ನ,

≪ಇವುಗಳನು್ನ ಯಾಕೆ ತಂದಿ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವನು,
≪ಅರಸನ ಮನೆಯವರು ಸವಾರಿಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ,
ಆಳುಗಳು ತಿನು್ನವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹಣು್ಣ ಮತು್ತ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ, ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ
ದಣಿದವರು ಕುಡಿಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ≫
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 3 ಅರಸನು ತಿರುಗಿ ಅವನನು್ನ, ≪ನಿನ್ನ
ಯಜಮಾನನ ಮಗನು ಎಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು,
≪ತನ್ನ ತಂದೆಯ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಮರಳಿ ತನಗೇ
ಕೊಡುವರೆಂದು ಹೇಳಿ ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದನು≫
ಅಂದನು 4 ಆಗ ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಮೆಫೀಬೋಶೆತನ
ಆಸಿ್ತಯೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನದೇ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು, ≪ಅರಸನೇ
ನಿನಗೆ ಸಾಷಾ್ಟಂಗ ನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನಿನ್ನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದಯೆ ದೊರಕಲಿ≫ ಎಂದನು.

ಶಿಮಿ್ಮಯು ದಾವೀದನನು್ನ ಶಪಿಸಿದು್ದ
5 ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು ಬಹುರೀಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೌಲನ

ವಂಶದವನೂ, ಗೇರನ ಮಗನೂ ಆದ ಶಿಮಿ್ಮೕಯು ದಾವೀದನನು್ನ
ಶಪಿಸುತಾ್ತ, ಆ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. 6 ಅವನು
ದಾವೀದನಿಗೂ, ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೂ, ಎಡಬಲದಲಿ್ಲರುವ
ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಮತು್ತ ಶೂರರಿಗೂ ಕಲೆ್ಲಸೆಯ ತೊಡಗಿದನು. 7 ಅವನು
ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸುತಾ್ತ, ≪ಹೋಗು ಕೊಲೆಗಾರನೆ, ನೀಚನೆ ಹೋಗು,
8 ಸೌಲನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಮನೆಯವರನು್ನ
ಕೊಂದದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು
ರಾಜ್ಯವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಬಿಟ್ಟನು.
ಕೊಲೆಗಾರನೇ ಇಗೋ, ನಿನಗೆ ಈಗ ತಕ್ಕ ಆಪತು್ತ ಬಂದಿದೆ≫
ಎಂದನು. 9 ಆಗ ಚೆರೂಯಳ ಮಗನಾದ ಅಬೀಷೈಯು ಅರಸನಿಗೆ,
≪ಈ ಸತ್ತ ನಾಯಿ, ಅರಸನಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನನು್ನ
ಶಪಿಸುವುದೇನು? ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ. ನಾನು ಅವನಿರುವಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ,
ಅವನ ತಲೆಯನು್ನ ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವೆನು≫ ಎಂದನು. 10

ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನು, ≪ಚೆರೂಯಳ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ನಿಮಗೇನು
ಮಾಡಿದೆ? ಬಹುಶಃ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸಿದಾ್ದನೆ, ಏಕೆಂದರೆ,
≪ದಾವೀದನನು್ನ ಶಪಿಸು≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನೇ ಅವನಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಮೇಲೆ ≪ನೀನು ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡಿದಿ?≫ ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಕೇಳುವವರು ಯಾರು?≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 11

ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಅಬೀಷೈಗೂ ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೂ,
≪ನೋಡಿರಿ, ನನಿ್ನಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ನನ್ನ ಮಗನೇ ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿರುವಲಿ್ಲ ಈ ಬೆನಾ್ಯಮೀನನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು
ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು? ಬಿಡಿರಿ, ಅವನು ಶಪಿಸಲಿ. ಹೀಗೆ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನೇ ಅವನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ. 12

ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನು್ನ ನೋಡಿ ಈ ಹೊತಿ್ತನ
ಶಾಪಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ನನಗೆ ಶುಭವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಾನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 13 ದಾವೀದನೂ ಅವನ ಜನರೂ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು
ಹೋಗುವಾಗ ಶಿಮಿ್ಮಯು ಶಪಿಸುತಾ್ತ, ಕಲೆ್ಲಸೆಯುತಾ್ತ, ಮಣೆ್ಣರೆಚುತಾ್ತ
ಗುಡ್ಡದ ಪಕ್ಕದಲೆ್ಲೕ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದನು. 14 ಅರಸನೂ ಅವನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ದಣಿದವರಾಗಿ, ಹೋಗಬೇಕಾದ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸೇರಿ, ಅಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಉಪದೇಶದಿಂದ
ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ

15 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು. ಅಹೀತೋಫೇಲನೂ ಅವನ ಸಂಗಡ
ಇದ್ದನು. 16 ಅಕಿರ್ಯನೂ ದಾವೀದನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೂ ಆಗಿದ್ದ
ಹೂಷೈಯು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ಅರಸನು
ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರಲಿ, ಅರಸನು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರಲಿ≫ ಎಂದು
ಕೂಗಿದನು. 17 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಅವನಿಗೆ ≪ಸೆ್ನೕಹಿತನ ಬಗೆ್ಗ
ನಿನಗಿರುವ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕತೆ ಪಿ್ರೕತಿ ಇಷೆ್ಟೕತಾನೇ? ನೀನು ನಿನ್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತನೊಡನೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ?≫ ಅಂದನು. 18 ಅದಕೆ್ಕ
ಹೂಷೈಯು, ≪ಹಾಗಲ್ಲ ಯೆಹೋವನೂ, ಈ ಜನರೂ, ಎಲಾ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ಯಾರನು್ನ ಆರಿಸಿದಾ್ದರೋ ನಾನು ಅವನ
ಪಕ್ಷದವನಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ಅವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವೆನು. 19

ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಈಗ ಸೇವೆಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದು ರಾಜಪುತ್ರನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಸಲಿ್ಲಸಿದಂತೆ ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು.

20 ಅನಂತರ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು, ≪ನಾವು ಈಗ
ಮಾಡತಕ್ಕದೆ್ದೕನು? ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಅಹೀತೋಫೆಲನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 21 ಆಗ ಅಹೀತೋಫೆಲನು,
≪ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಮನೆಕಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಿಟಿ್ಟರುವ ಅವನ
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ಉಪಪತಿ್ನಯರೊಡನೆ ಸಂಗಮಿಸು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನೀನು
ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ವೈರಿಯಾಗುವೆ ಎಂದು ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಷದವರು ಬಲಗೊಳು್ಳವರು≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 22 ಆಗ ಅವರು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೋಸ್ಕರ
ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಡಾರ ಹಾಕಿದರು. ಅವನು ಎಲಾ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಮುಂದೆಯೇ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಉಪಪತಿ್ನಗಳನು್ನ
ಸಂಗಮಿಸಿದನು. 23 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅಹೀತೋಫೆಲನ
ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ದೈವೋತ್ತರಗಳಿರುವಷು್ಟ ಬೆಲೆಯಿತು್ತ.
ದಾವೀದನೂ ಮತು್ತ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನೂ ಅವನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ
ಗೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

ಅಹೀತೋಫೆಲನ ಆಲೋಚನೆ ನಿರಥರ್ಕವಾದದು್ದ

ತರುವಾಯ ಅಹೀತೋಫೆಲನು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ,
≪ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ, ನಾನು ಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ರಾತಿ್ರಯೇ ದಾವೀದನನು್ನ

ಹಿಂದಟು್ಟವೆನು. 2 ಅವನು ದಣಿದವನೂ, ಧೈಯರ್ಗುಂದಿದವನೂ
ಆಗಿರುವಾಗಲೇ ಪಕ್ಕನೇ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವನನು್ನ
ಬೆದರಿಸುವೆನು. ಅವನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಓಡಿಹೋಗುವರು. 3 ನಾನು
ಅರಸನೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಕೊಂದು, ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಎಲಾ್ಲ ಜನರನು್ನ
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಸಮಾಧಾನವುಂಟಾಗುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಈ ಮಾತು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೂ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎಲಾ್ಲ
ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಡಿತು. 5 ಆಮೇಲೆ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು,
≪ಅಕೀರ್ಯನಾದ ಹೂಷೈಯನು್ನ ಕರೆದು ಅವನ ಅಭಿಪಾ್ರಯವನು್ನ
ಕೇಳೋಣ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಹೂಷೈಯನು
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನನು್ನ, ≪ಅಹೀತೋಫೆಲನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆ, ಇದರಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುವುದೋ,
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪಾ್ರಯವೇನು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 7

ಹೂಷೈಯು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ, ≪ಈ ಸಾರಿ ಅಹೀತೋಫೆಲನು
ಹೇಳಿದ ಆಲೋಚನೆ ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ. 8 ನಿನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಮತು್ತ
ಅವನ ಜನರೂ ಶೂರರಾಗಿದಾ್ದರೆ, ಈಗ ಅವರು ಮರಿಯನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕರಡಿಯಂತೆ ರೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿದಾ್ದರೆಂದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ನಿಪುಣನು, ಜನರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ರಾತಿ್ರ ಕಳೆಯುವವನಲ್ಲ. 9 ಅವನು ಈಗ ಒಂದು
ಗುಹೆಯಲಾ್ಲಗಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸ್ಥಳದಲಾ್ಲಗಲಿ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವನು. ಮೊದಲು ನಮ್ಮವರಲೆ್ಲೕ ಕೆಲವರು ಸತ್ತರೆ,
ಜನರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ
ಅಪಜಯವುಂಟಾಯಿತೆಂದು ಸುದಿ್ದ ಹಬಿ್ಬಸುವರು. 10 ಆಗ
ಸಿಂಹಹೃದಯಿಗಳಾದ ಶೂರರ ಎದೆಯು ಕರಗಿ ನೀರಾಗುವುದು. ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯು ರಣವೀರನೆಂದೂ, ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರು
ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳೆಂದೂ ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಬಲ್ಲರಷೆ್ಟ. 11

ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕೇಳು. ದಾನಿನಿಂದ
ಬೇಷರ್ಬದ ವರೆಗೆ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಳಗಿನಿಂದ
ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿನಷು್ಟ ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ,
ನೀನೂ ಅವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕು. 12 ನಾವು
ಅವನಿರುವ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇಬ್ಬನಿಯು
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೊ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋಣ.
ಆಗ ಅವನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರೂ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕು್ಕವರು.
ಒಬ್ಬನೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು. 13 ಅವನು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಹೊಕಿ್ಕರುವುದಾದರೆ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲಿ. ಆಗ ಆ ಊರನು್ನ ಒಂದು
ಹರಳಾದರೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಹೊಳೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿ ಬಿಡೋಣ≫ ಎಂದನು. 14 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನೂ, ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ, ≪ಅಕೀರ್ಯನಾದ
ಹೂಷೈಯ ಆಲೋಚನೆಯು ಅಹೀತೋಫೇಲನ ಆಲೋಚನೆಗಿಂತ
ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿದೆ≫ ಎಂದರು. ಯೆಹೋವನು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ
ಕೇಡನು್ನಂಟುಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಹೀತೋಫೇಲನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ
ನಿರಥರ್ಕಮಾಡಿದನು.

ಹೂಷೈಯು ದಾವೀದನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ ಮತು್ತ ಅಹೀತೋಫೆಲನ
ಮರಣ

15 ತರುವಾಯ ಹೂಷೈಯು ಯಾಜಕನಾದ ಚಾದೋಕ್
ಎಬಾ್ಯತಾರರಿಗೆ, ≪ಅಹೀತೋಫೆಲನು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೂ ಮತು್ತ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಇಂಥಿಂಥ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ
ಹೇಳಿದನು, ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 16 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು
ಬೇಗನೆ ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಈ ರಾತಿ್ರ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ
ನದಿ ದಾಟುವ ಸ್ಥಳದ ಹತಿ್ತರ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಶೀಘ್ರವಾಗಿ

ನದಿದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀನೂ ನಿನ್ನ
ಜನರೂ ನಾಶವಾಗುವಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿರಿ≫ ಎಂದನು
17 ಯೋನಾತಾನ ಮತು್ತ ಅಹೀಮಾಚರು ರೋಗೆಲಿನ ಬುಗೆ್ಗಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದರು. ಇವರ ಮನೆಯ ದಾಸಿಯು ಎಲಾ್ಲ
ವತರ್ಮಾನಗಳನು್ನ ಇವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಇವರ ಅರಸನಾದ
ದಾವೀದನಿಗೂ ಮುಟಿ್ಟಸುವಂತೆ ಗೊತು್ತಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮನು್ನ ಯಾರೂ ನೋಡಬಾರದೆಂದು ಇವರು ತಾವಾಗಿ
ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ. 18 ಆದರೂ ಒಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥನು ಅವರನು್ನ
ನೋಡಿ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಬಹೂರೀಮಿನಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬನ ಮನೆಯನು್ನ ಹೊಕ್ಕರು.
ಆ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬಾವಿಯಿತು್ತ. ಅವರು ಅದರಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 19 ಕೂಡಲೆ ಆ ಮನೆಯ ಹೆಂಗಸು ಅದರ ಮೇಲೆ
ಒಂದು ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹಾಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಗೋದಿಯ ನುಚ್ಚನು್ನ
ಹರಡಿದಳು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಅಡಗಿರುವ ವಿಷಯ
ಯಾರಿಗೂ ಗೊತಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ. 20 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಸೇವಕರು ಆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ≪ಅಹೀಮಾಚ ಮತು್ತ ಯೋನಾತಾನರು
ಎಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ?≫ ಎಂದು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಆಕೆಯು, ≪ಅವರು
ಹಳ್ಳ ದಾಟಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಳು. ಅವರು
ಅಹೀಮಾಚ ಮತು್ತ ಯೋನಾತಾನರನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ,
ಕಾಣದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. 21 ಅವರು ಹೋದ
ಕೂಡಲೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಬಾವಿಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅರಸನಾದ
ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ದಾವೀದನಿಗೆ,
≪ಅಹೀತೋಫೆಲನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಇಂಥಿಂಥ
ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಎದು್ದ
ನದಿದಾಟಿ ಹೋಗು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22 ಆಗ ದಾವೀದನೂ
ಮತು್ತ ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ದಾಟಿದರು. ಬೆಳಗಾದಾಗ ದಾಟಬೇಕಾದವನು ಒಬ್ಬನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
23 ಅಹೀತೋಫೆಲನು ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲವೆಂದು
ತಿಳಿದಾಗ ಅವನು ಕತೆ್ತಗೆ ತಡಿಹಾಕಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ
ಹೋದನು. ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ವ್ಯವಸೆ್ಥಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಉಲುರ್
ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸತ್ತನು. ಅವನ ಶವವನು್ನ ಅವನ ತಂದೆಯ
ಸ್ಮಶಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.

ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ದಾವೀದನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಮರಣ ಹೊಂದಿದು್ದ

24 ದಾವೀದನು ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು
ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಯೋದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ದಾಟಿದರು. 25 ಅವನು ಯೋವಾಬನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅಮಾಸನನು್ನ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಇಸಾ್ರಯೇಲನಾದ ಇತ್ರನು,
ನಾಹಾಷನ ಮಗಳೂ ಯೋವಾಬನ ತಾಯಿಯಾದ ಚೆರೂಯಳ
ತಂಗಿಯೂ ಆದ ಅಬೀಗೈಲ್ ಎಂಬುವಳನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ
ಅಮಾಸನು ಹುಟಿ್ಟದನು. 26 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೂ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನೂ
ಗಿಲಾ್ಯದ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

27 ದಾವೀದನು ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ
ರಬಾ್ಬ ಊರಿನವನಾದ ನಾಹಾಷನ ಮಗ ಶೋಬಿ, ಲೋದೆಬಾರಿನ
ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಮಾಕಿರ್, ರೋಗೆಲೀಮ್ ಊರಿನ
ಗಿಲಾ್ಯದ್ಯನಾದ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖ ಎಂಬುವರು 28 ದಾವೀದನಿಗೂ ಅವನ
ಜನರಿಗೂ ಹಾಸಿಗೆ, ಬಟ್ಟಲು, ಮಡಕೆ ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಊಟಕಾ್ಕಗಿ
ಗೋದಿ, ಜವೆಗೋದಿ, ಹಿಟು್ಟ, ಹುರಿಗಾಳು, ಅವರೆಕಾಳು, ಅಲಸಂದಿ,
ಬೇಳೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ, 29 ಬೆಣೆ್ಣ, ಕುರಿ ಹಸುವಿನ ಗಿಣು್ಣ ಇವುಗಳನು್ನ
ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಜನರು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಹಸಿದವರೂ,
ದಣಿದವರೂ ಮತು್ತ ಬಾಯಾರಿದವರೂ ಆಗಿದಾ್ದರೆ ಎಂದುಕೊಂಡು
ಇವುಗಳನು್ನ ತಂದರು.

ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಮರಣ

ತರುವಾಯ ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇದ್ದ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಎಣಿಸಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ
ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಶತಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ

ನೇಮಿಸಿದನು. 2 ಅವನು ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡಿ, ಒಂದು
ಭಾಗವನು್ನ ಯೋವಾಬನಿಗೂ, ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಚೆರೂಯಳ ಮಗನೂ
ಯೋವಾಬನ ತಮ್ಮನೂ ಆದ ಅಬೀಷೈಗೂ, ಮತೊ್ತಂದನು್ನ
ಗಿತಿ್ತೕಯನಾದ ಇತೆ್ತೖಗೂ ಒಪಿ್ಪಸಿ, ≪ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಬರುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಆಗ ಸೈನ್ಯದವರು ಅವನಿಗೆ,
≪ನೀನು ಬರಬಾರದು. ನಾವು ಸೋತು ಓಡಿಹೋದರೆ ಶತು್ರಗಳು
ಅದನು್ನ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಧರ್ ಜನರು ಸತ್ತಹೋದರೂ
ಅದು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂಥ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ
ಜನರಿಗಿರುವ ಬೆಲೆ ನಿನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ಉಂಟು. ನೀನು
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ಊರಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಂದಲೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಬಹುದು≫ ಎಂದನು. 4 ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಿಮಗೆ
ಸರಿಕಂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಊರಬಾಗಿಲಿನ
ಒಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತನು. ಸೈನಿಕರು ನೂರು ನೂರು
ಮಂದಿಯಾಗಿಯೂ, ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯಾಗಿಯೂ
ಹೊರಟರು. 5 ಅರಸನು ಯೋವಾಬ, ಅಬೀಷೈ ಮತು್ತ ಇತೆ್ತೖ
ಎಂಬುವರಿಗೆ, ≪ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯೌವನಸ್ಥನಾದ
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.
ದಾವೀದನು ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಅಪ್ಪಣೆಯು
ಸೈನ್ಯದವರಿಗೆಲಾ್ಲ ಕೇಳಿಸಿತು. 6 ಅನಂತರ ಸೈನಿಕರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೊರಟು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ
ಕಾಡಿನಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. 7 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ದಾವೀದನ
ಸೈನಿಕರಿಂದ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಆ ದಿನ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಸಾವಿರ ಜನರು ಹತರಾದರು. 8 ಯುದ್ಧವು ಸುತ್ತಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು. ಆ ದಿನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹತರಾದವರಿಗಿಂತ ಕಾಡಿನಲಿ್ಲ
ಹತರಾದವರೇ ಹೆಚಾ್ಚಗಿದ್ದರು.

9 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ದಾವೀದನ ಸೇವಕರ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದನು.
ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವನು ಹತಿ್ತದ ಹೆಸರುಗತೆ್ತಯು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ದೇವದಾರು (ಕಪೂರ್ರತೈಲದ) ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ
ಅವನ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕೊಂಬೆಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿತು. ಹೇಸರುಗತೆ್ತಯು ಅವನ ಕೆಳಗಿನಿಂದ
ಓಡಿಹೋಯಿತು. ಅವನು ಭೂಮಿಗೂ ಆಕಾಶಕೂ್ಕ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ನೇತಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 10 ಇದನು್ನ ನೋಡಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು
ಯೋವಾಬನಿಗೆ, ≪ಅಗೋ, ಆ ದೇವದಾರು ಮರದಲಿ್ಲ
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ನೇತಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 11 ಯೋವಾಬನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೆ
ಯಾಕೆ ಅವನನು್ನ ಕಡಿದು ನೆಲಕು್ಕರುಳಿಸಲಿಲ್ಲ? ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ
ನಾನು ನಿನಗೆ ಹತು್ತ ತಲಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ, ಒಂದು ನಡುಕಟ್ಟನೂ್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದನು≫ ಎಂದನು. 12 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಮನುಷ್ಯನು
ಯೋವಾಬನಿಗೆ, ≪ನೀನು ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಸಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳ
ನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ ನಾನು ಅರಸನ ಮಗನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಕೈಯೆತು್ತವುದಿಲ್ಲ. ಅರಸನು ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ನಿನಗೂ,
ಅಬೀಷೈಗೂ ಮತು್ತ ಇತೆ್ತೖಗೂ, ≪ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರಿ,
ಯೌವನಸ್ಥನಾದ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನನು್ನ ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟಬಾರದು≫
ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನಲ್ಲವೇ? 13 ನಾನು ಅವನ ಪಾ್ರಣಕೆ್ಕ
ಅಪಾಯವನು್ನಂಟುಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನೀನೂ ನನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಟು್ಟ ದೂರ ನಿಲು್ಲವಿ≫
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 14 ಆಗ ಯೋವಾಬನು, ≪ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತು
ತಡಮಾಡುವುದೇಕೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೂಡಲೆ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಮೂರು
ಈಟಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಎದೆಗೆ
ತಿವಿದನು. ಅವನು ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದ ಓಕ್ ಮರದಲಿ್ಲ
ನೇತಾಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ 15 ಯೋವಾಬನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಹೊರುವ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಯೌವನಸ್ಥರು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು
ಹಾಕಿದರು. 16 ಕೂಡಲೆ ಯೋವಾಬನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ತಡೆಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿಸಲು ಸೈನ್ಯದವರೆಲಾ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. 17

ಅವರು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಶವವನು್ನ ಆ ಕಾಡಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಗುಂಡಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಲು್ಲ ಕುಪೆ್ಪಯನು್ನ
ಮಾಡಿದರು. ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಾದರೋ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಗಳಿಗೆ
ಓಡಿಹೋದರು. 18 ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಜೀವದಿಂದ ಇದಾ್ದಗ ತನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನಳಿಸಲು ಮಗನಿಲ್ಲದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ಒಂದು ಕಲಿ್ಲನ
ಕಂಬವನು್ನ ತರಿಸಿ, ಅದನು್ನ ಅರಸನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕಾಥರ್ವಾಗಿ
ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಅದಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಹೆಸರನಿ್ನಟಿ್ಟದ್ದನು. ಅದು ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಜ್ಞಾಪಕಸ್ತಂಭ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತಿ್ತದೆ.

ದಾವೀದನು ಮಗನಿಗಾಗಿ ಗೋಳಾಡಿದು್ದ
19 ಚಾದೋಕನ ಮಗನಾದ ಅಹೀಮಾಚನು ಯೋವಾಬನಿಗೆ,

≪ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ ನಾನು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಅವನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿದಾ್ದನೆಂಬ ಶುಭ
ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸುವೆನು≫ ಎಂದನು. 20 ಯೋವಾಬನು
ಅವನಿಗೆ, ≪ಈ ಹೊತಿ್ತನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗತಕ್ಕವನು ನೀನಲ್ಲ. ಇನೊ್ನಂದು ಸಾರಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ಈ ಹೊತು್ತ ಅರಸನ ಮಗನು ಸತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ವತರ್ಮಾನವು
ಶುಭವಾದುದಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಯೋವಾಬನು ತನ್ನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬ ಕೂಷ್ಯನನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಹೋಗಿ
ಕಂಡದ್ದನು್ನ ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು
ಯೋವಾಬನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೊರಟುಹೋದನು. 22 ಚಾದೋಕನ
ಮಗನಾದ ಅಹೀಮಾಚನು ಪುನಃ ಯೋವಾಬನಿಗೆ, ≪ಆಗಿದಾ್ದಗಲಿ,

ದಯವಿಟು್ಟ ಆ ಕೂಷ್ಯನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ
ಕೊಡು≫ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ≪ಮಗನೇ
ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆನು್ನತಿ್ತೕ? ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ ಬಹುಮಾನ
ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ≫ ಎಂದನು. 23 ಆಗ ಅಹೀಮಾಚನು ಪುನಃ
≪ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸು≫ ಎಂದು
ಒತಾ್ತಯಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯೋವಾಬನು ≪ಹೋಗು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅಹೀಮಾಚನು ಯೋದರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲರುವ
ದಾರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ಆ ಕೂಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಮುಂದಾಗಿ ಓಡಿದನು.

24 ದಾವೀದನು ಒಳಗಣ ಮತು್ತ ಹೊರಗಣ ಬಾಗಿಲುಗಳ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಕಾವಲುಗಾರರು
ಗೋಪುರದ ಮಾಳಿಗೆಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಪಾ್ರಕಾರದ ಗೋಡೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತು ನೋಡಲು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಬರುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ
ಕಂಡರು. 25 ಅವನು ಕೂಡಲೆ ದಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ದಾವೀದನು,
≪ಅವನು ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಸಮಾಚಾರ
ತರುವವನಾಗಿರಬಹುದು≫ ಎಂದನು. ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಬರಬರುತಾ್ತ
ಸಮೀಪವಾದನು. 26 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಕಾವಲುಗಾರರು ಓಡುತಾ್ತ ಬರುವ
ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಕಂಡು ದಾ್ವರಪಾಲಕನ ಮುಖಾಂತರ, ≪ಇಗೋ,
ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಅರಸನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಅರಸನು, ≪ಹಾಗಾದರೆ ಅವನೂ ಸಮಾಚಾರ
ತರುವವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27 ಆಗ ಕಾವಲುಗಾರನು,
≪ಮುಂದಾಗಿ ಬರುತಿ್ತರುವವನ ಓಟವು ಚಾದೋಕನ ಮಗನಾದ
ಅಹೀಮಾಚನ ಓಟದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ≫ ಎಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ
ಅರಸನು, ≪ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯವನು, ಶುಭವತರ್ಮಾನ
ತರುವವನು≫ ಎಂದನು. 28 ಅಹೀಮಾಚನು ಹತಿ್ತರ ಬಂದು
ಅರಸನಿಗೆ, ≪ಶುಭವಾಗಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ
ಮಾಡಿ, ≪ಅರಸನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕೈಯೆತಿ್ತದವರನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿದ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ≫ ಎಂದನು. 29 ಆಗ ಅರಸನು ಅವನನು್ನ,
≪ಯೌವನಸ್ಥನಾದ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದಾ್ದನೋ≫
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅಹೀಮಾಚನು, ≪ಯೋವಾಬನು
ಒಡೆಯರ ಸೇವಕನಾದ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ನಾನು ಒಂದು
ದೊಡ್ಡ ದೊಂಬಿಯನು್ನ ಕಂಡೆನು, ಆದರೆ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂಬುದು ನನಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 30 ಆಗ ಅರಸನು
ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಇತ್ತ ನಿಲು್ಲ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು
ನಿಂತನು. 31 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಕೂಷ್ಯನು ಬಂದು, ≪ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಅರಸನಿಗೆ ಶುಭವತರ್ಮಾನ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದನು.
32 ಅರಸನು ಅವನನು್ನ, ≪ಯೌವನಸ್ಥನಾದ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು
ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿದಾ್ದನೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, ≪ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಅರಸನ ಶತು್ರಗಳಿಗೂ, ಅವನಿಗೆ ಕೇಡು
ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಎದು್ದ ನಿಂತವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಯೌವನಸ್ಥನಿಗಾದ
ಗತಿಯೇ ಆಗಲಿ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 33 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಅರಸನು ಎದೆಯೊಡದವನಾಗಿ, ≪ನನ್ನ ಮಗನೇ,
ಅಬಾ್ಷಲೋಮನೇ, ನಿನಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಸತಿ್ತದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ
ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಅಬಾ್ಷಲೋಮನೇ! ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನನ್ನ
ಮಗನೇ!≫ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಅಳುತಾ್ತ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ ಮೇಲಿರುವ
ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದನು.

ಅರಸನು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗಾಗಿ ಅಳುತಾ್ತ ಗೋಳಾಡುತಾ್ತ
ಇದಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವು ಯೋವಾಬನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು.
2 ಅರಸನು ಮಗನಿಗೊಸ್ಕರ ಪ್ರಲಾಪಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ ಎಂದು

ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಗೊತಾ್ತದುದರಿಂದ, ಅವರ ಜಯಘೋಷವು
ಗೋಳಾಟವಾಯಿತು. 3 ಜನರು ಆ ದಿನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೋತು ಓಡಿ
ಬಂದವರೋ ಎಂಬಂತೆ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಊರನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 4 ಅರಸನು ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು,
≪ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನೇ, ಅಬಾ್ಷಲೋಮನೇ, ನನ್ನ
ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಮಗನೇ!≫ ಎಂದು ಬಹಳವಾಗಿ ಗೋಳಾಡಿದನು. 5

ಯೋವಾಬನು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನನೂ್ನ, ನಿನ್ನ
ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ, ಉಪಪತಿ್ನಯರನೂ್ನ
ರಕ್ಷಿಸಿದಂಥ ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಈ ಹೊತು್ತ ಅಪಮಾನಪಡಿಸಿದಿ. 6

ನೀನು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನೂ, ಮಿತ್ರರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನೂ
ಆಗಿದಿ್ದೕ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ, ಸೈನಿಕರನೂ್ನ
ಲಕ್ಷಿಸುವವನಲ್ಲವೆಂದು ಈಗ ತೋರಿಸಿಕೊಟೆ್ಟ. ಇದರಿಂದ ಈ ದಿನ
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸತು್ತ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನೊಬ್ಬನೆ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ
ಸಂತೋಷವಾಗುತಿ್ತತೆ್ತಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಷೆ್ಟ. 7 ಈಗ ಎದು್ದ ಹೋಗಿ
ನಿನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ದಯೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸು. ಯೆಹೋವನಾಣೆ,
ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲವಾಗುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವರು. ಯೌವನ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ವರೆಗೆ ನಿನಗೆ
ಬಂದ ಎಲಾ್ಲ ಕೇಡುಗಳಲಿ್ಲ ಇದೇ ಹೆಚಿ್ಚನದಾಗಿರುವುದು≫ ಎಂದು
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ಹೇಳಿದನು. 8 ಆಗ ಅರಸನು ಎದು್ದ ಬಂದು ಊರಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಇಗೋ, ಅರಸನು ಬಂದು ಊರಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟದಾಗ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಮುಂದೆ ನೆರೆದು ಬಂದರು.

ದಾವೀದನು ಪುನಃ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದು್ದ
9 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಗಳಿಗೆ ಓಡಿ

ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಕುಲಗಳ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು
ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ ಜಗಳವಾಡಿ ≪ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈಗೂ, ಬೇರೆ ಎಲಾ್ಲ ವೈರಿಗಳ ಕೈಗೂ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿ
ಕಾಪಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ದೆಸೆಯಿಂದ
ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. 10 ನಾವು
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸತ್ತನು. ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ
ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬಾರದೇಕೆ?
ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿರುವುದೇಕೆ?≫ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು. 11

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡ ವತರ್ಮಾನವು
ದಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. ಅವನು ಯಾಜಕರಾದ ಚಾದೋಕ್ ಮತು್ತ
ಎಬಾ್ಯತಾರರಿಗೆ, ≪ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ಕುಲದ
ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ≪ಅರಸನಾದ ನನ್ನನು್ನ ತಿರುಗಿ ಅರಮನೆಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಲಿ್ಲ ತಡಮಾಡುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? 12

ನೀವು ನನ್ನ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ಸಹೋದರರಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ.
ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಲಿ್ಲ ನೀವು
ತಡಮಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. 13

ಅಮಾಸನಿಗೆ, ≪ನೀನು ನನಗೆ ರಕ್ತಸಂಬಂದಿಯಾಗಿದಿ್ದೕ. ನಾನು
ಯೋವಾಬನ ಬದಲಿಗೆ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನಿತ್ಯ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ಮಾಡಲಿ≫
ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

14 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಅರಸನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸೇವಕರೂ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದರು. 15 ಅರಸನು
ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟು ಯೋದಾರ್ನಿಗೆ ಬಂದಾಗ
ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರು ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ,
ಯೋದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಗಿಲಾ್ಗಲಿಗೆ ಬಂದರು. 16

ಬೆನಾ್ಯಮಿನ ಕುಲದ ಗೇರನ ಮಗನೂ ಬಹುರೀಮಿನವನೂ ಆದ
ಶಿಮಿ್ಮಯು ಅವಸರದಿಂದ ಬಂದು ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡನು.
17 ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಸಾವಿರ ಬೆನಾ್ಯಮಿನ್ಯರಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ
ಸೌಲನ ಮನೆಯ ಸೇವಕನಾದ ಚೀಬನು ತನ್ನ ಹದಿನೈದು ಮಂದಿ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಸೇವಕರನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅರಸನ
ಮುಂದೆಯೆ ಪೂಣಾರ್ಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಯೋದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯಲಿ್ಲಳಿದು
18 ಅರಸನ ಮನೆಯವರನು್ನ ದಾಟಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವೂ, ಅವರಿಗೆ
ಬೇಕಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವೂ ದಡದಿಂದ ದಡಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತಾ್ತ, ಬರುತಾ್ತ ಇದ್ದನು. ಅರಸನು ಯೋದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ದಾಟಿಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಗೇರನ ಮಗನಾದ ಶಿಮಿ್ಮಯು ಸಾಷಾ್ಟಂಗ
ನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ, 19 ≪ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ನನ್ನನು್ನ
ಅಪರಾಧಿಯೆಂದೆಣಿಸದಿರಲಿ. ನನ್ನ ಅರಸನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಮೂಖರ್ತನದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಲಕ್ಷಿಸದಿರಲಿ. 20 ಒಡೆಯನೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನಾನು
ಪಾಪಮಾಡಿದೆನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೆ ನಾನು ಈ
ಹೊತು್ತ ಅರಸನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಎಲಾ್ಲ ಯೋಸೇಫ್ಯರಲಿ್ಲ
ಮೊದಲಾಗಿ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಚೆರೂಯಳ
ಮಗನಾದ ಅಬೀಷೈಯು, ≪ಯೆಹೋವನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನನು್ನ
ಶಪಿಸಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಶಿಮಿ್ಮಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯಾಗಬೇಕಲ್ಲವೇ≫
ಎಂದನು. 22 ಅದಕೆ್ಕ ದಾವೀದನು, ≪ಚೆರೂಯಳ ಮಕ್ಕಳೇ, ನನಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಗೊಡವೆಯೇ ಬೇಡ, ನೀವು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಶತು್ರಗಳಾಗಬೇಕು?
ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ
ಮರಣದಂಡನೆಯಾಗುವುದು ಸರಿಯೋ? ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನೆಂಬುದು ಈಹೊತು್ತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತಾ್ತಯಿತು≫ ಎಂದು
ನುಡಿದನು. 23 ಅನಂತರ ಅರಸನು ಶಿಮಿ್ಮಗೆ, ≪ನಿನಗೆ
ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿ
ಹೇಳಿದನು.

ದಾವೀದನು ಮೆಫೀಬೋಶೆತನಿಗೆ ತೋರಿದ ಕರುಣೆ
24 ತರುವಾಯ ಸೌಲನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು

ಅರಸನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದನು. ಅರಸನು
ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟ್ಟಂದಿನಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ
ಹಿಂದಿರುವವರೆಗೂ ಇವನು ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನು್ನ

ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಮೀಸೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಒಗೆಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. 25 ಇವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಅರಸನ
ದಶರ್ನಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಅರಸನು, ≪ಮೆಫೀಬೋಶೆತನೇ, ನೀನು ನನ್ನ
ಸಂಗಡ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 26 ಅವನು,
≪ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಅರಸನೇ, ನನ್ನ ಸೇವಕನು ನನ್ನನು್ನ
ವಂಚಿಸಿದನು. ಕುಂಟನಾದ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ≪ಕತೆ್ತಗೆ ತಡಿಹಾಕು.
ನಾನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅರಸನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು≫
ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆನು. 27 ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಚಾಡಿಹೇಳಿದನು. ಅರಸನು ದೇವದೂತನ ಹಾಗಿರುತಾ್ತನೆ. ತನಗೆ
ಸರಿಕಂಡದ್ದನು್ನ ಮಾಡಲಿ. 28 ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ
ಅರಸನಾದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮರಣಕೆ್ಕ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು.
ಆದರೂ ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನನ್ನನು್ನ ಭೋಜನಕೆ್ಕ ತನ್ನ
ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅರಸನಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಮೊರೆಯಿಡುವುದಕೆ್ಕ ನಾನೇನು ಯೋಗ್ಯನೋ?≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟನು. 29 ಆಗ ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಹೆಚು್ಚ ಮಾತು ಯಾಕೆ?
ನೀನೂ ಮತು್ತ ಚೀಬನೂ ಹೊಲವನು್ನ
ಭಾಗಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ತೀಪುರ್≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
30 ಅದಕೆ್ಕ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನು, ≪ಚೀಬನು ಎಲ್ಲವನು್ನ ತಾನೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಅರಸನು
ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿ ಬಂದದೆ್ದೕ ಸಾಕು≫ ಎಂದನು.

31 ಗಿಲಾ್ಯದ್ಯನಾದ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖ ಎಂಬುವನು ಅರಸನನು್ನ
ಸಾಗಕಳುಹಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ರೋಗೆಲೀಮಿನಿಂದ ಯೋದಾರ್ನಿಗೆ
ಬಂದಿದ್ದನು. 32 ಇವನು ಎಂಬತು್ತ ವರುಷದ ಮುದುಕನು. ಇವನು
ಬಹು ಶಿ್ರೕಮಂತನಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ದಾವೀದನು ಮಹನಯಿಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಕಾಲದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಅವನ ಜೀವನಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ಇವನೇ
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. 33 ಅರಸನು ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖಗೆ, ≪ನನ್ನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ನದಿಯ ಆಚೆಗೆ ಬಾ, ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನನು್ನ ಹತಿ್ತರವೇ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದನು.

34 ಅದಕೆ್ಕ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖಯು, ≪ಇಷು್ಟ ವಯಸು್ಸ ಕಳೆದವನಾದ ನಾನು
ಅರಸನ ಸಂಗಡ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ 35 ಈಗ
ನಾನು ಎಂಬತು್ತ ವರುಷದವನು. ಒಳೆ್ಳಯದು, ಕೆಟ್ಟದು್ದ ಇವುಗಳ
ಭೇದವು ನನಗಿನು್ನ ತಿಳಿಯುವುದೋ? ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನನಗೆ
ಅನ್ನಪಾನಗಳ ರುಚಿಯು ಗೊತಾ್ತಗುವುದೋ? ಗಾಯನ ಮಾಡುವ
ಸಿ್ತ್ರೕಪುರುಷರ ಸ್ವರಗಳು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತವೋ? ನಾನು ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಅರಸನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊರೆಯಾಗಿರಬೇಕು? 36

ಹೊಳೆದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಅರಸನಾದ
ನೀನು ನನಗೇಕೆ ಇಂಥ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು?

37 ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನನಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ. ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳ
ಸಮಾಧಿಯಿರುವ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಸಾಯುವೆನು.
ಇಗೋ ಇಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಕಿಮಾ್ಹಮನಿರುತಾ್ತನೆ. ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಅರಸನು ಇವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ
ಇಷ್ಟವಿದ್ದಂತೆ ಇವನಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಲಿ≫ ಎಂದನು.

38 ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನು, ≪ಕಿಮಾ್ಹಮನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರಲಿ.
ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ದಯೆತೋರಿಸುವೆನು. ಇನು್ನ ಏನೇನು
ಮಾಡಬೇಕೆನು್ನತಿ್ತಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 39 ಎಲಾ್ಲ ಜನರೂ ನದಿದಾಟಿದರು. ಅರಸನು ನದಿ
ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖಯನು್ನ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
ಅನಂತರ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖಯು ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋದನು.

40 ಅರಸನು ಕಿಮಾ್ಹಮನೊಡನೆ ಗಿಲಾ್ಗಲಿಗೆ ತೆರಳಿದನು. ಎಲಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರೂ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಅಧರ್ ಜನರೂ ಅರಸನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

41 ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಅರಸನ ಮುಂದೆ ಬಂದು
ಅವನನು್ನ, ≪ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ನಮಗೆ
ತಿಳಿಸದೆ ತಾವೆ ಹೋಗಿ ಅರಸನನೂ್ನ, ಅವನ ಮನೆಯವರನೂ್ನ,
ಅವನೊಡನೆ ಇದ್ದ ಜನರನೂ್ನ ಯೋದರ್ನ್ ನದಿ ದಾಟಿಸಿ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

42 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ, ≪ಅರಸನು ನಮಗೆ
ಸಮೀಪದ ಬಂಧು. ನೀವು ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವುದೇಕೆ?
ನಾವೇನು ಅರಸನ ಹಣದಿಂದ ಊಟಮಾಡಿದೆವೋ? ಅವನು
ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟನೋ?≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. 43

ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, ≪ಅರಸನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಹತು್ತ
ಪಾಲು ಉಂಟಲಾ್ಲ, ದಾವೀದನ ವಿಷಯದಲೂ್ಲ ನಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಹಕು್ಕ
ಉಂಟು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಡೆಗಾಣಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ?
ನಮ್ಮ ಅರಸನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮೊದಲು
ಮಾತನಾಡಿದವರು ನಾವಲ್ಲವೋ?≫ ಎಂದರು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮಾತುಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದವು.
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ಶೆಬನ ದಂಗೆ

ಅಕಸಾ್ಮತಾಗಿ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ ಕುಲದವನೂ, ಬಿಕಿ್ರೕಯ
ಮಗನೂ ಆದ ಶೆಬನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟಮನುಷ್ಯನು ಅಲಿ್ಲ
ಹೇಗೋ ಬಂದಿದ್ದನು. ಅವನು ಕಹಳೆಯನು್ನ ಊದಿ,

≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ, ದಾವೀದನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಪಾಲಿಲ್ಲ. ಇಷಯನ
ಮಗನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ
ನಿವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ≫ ಎಂದನು. 2 ಆಗ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ದಾವೀದನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗನಾದ
ಶೆಬನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅರಸನನು್ನ
ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಯೋದರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ವರೆಗೂ
ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದರು.

3 ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ
ತಾನು ಅರಮನೆ ಕಾಯುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ತನ್ನ ಹತು್ತ ಮಂದಿ
ಉಪಪತಿ್ನಯರನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲಟು್ಟ, ಅವರಿಗೆ
ಅನ್ನವಸ್ತ್ರ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವರನು್ನ ತಿರುಗಿ ಸಂಗಮಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಜೀವದಿಂದಿರುವವರೆಗೂ ವಿಧೆವೆಯರಂತಿದು್ದ ಕಾವಲಲಿ್ಲ
ಇರಬೇಕಾಯಿತು.

ಅಮಾಸನ ಕೊಲೆ
4 ಅನಂತರ ಅರಸನು ಅಮಾಸನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಮೂರು

ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲಿ್ಲ
ಸಿದ್ಧವಾಗಿರು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 5 ಅಮಾಸನು ಹೋಗಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು ನೇಮಕವಾದ
ಸಮಯಕೆ್ಕ ಬಾರದೆ ತಡಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ 6 ಅರಸನು ಅಬೀಷೈಗೆ,
≪ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಗಿಂತ ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗನಾದ ಶೆಬನು ನಮಗೆ
ಹೆಚಿ್ಚನ ಕೇಡು ಮಾಡುವಂತಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಆಳುಗಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಜಡಿಸು.
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿ
ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡಾನು≫
ಎಂದನು. 7 ಆಗ ಅವನು ಯೋವಾಬನ ಸೈನಿಕರನೂ್ನ, ಕೆರೇತ್ಯ
ಮತು್ತ ಪೆಲೇತ್ಯ ಎಂಬ ಕಾವಲು ದಂಡುಗಳನೂ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಶೂರರನೂ್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗನಾದ ಶೆಬನನು್ನ
ಬೆನ್ನಟು್ಟವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹೊರಟರು.

8 ಅವರು ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ
ಅಮಾಸನು ಅವನೆದುರು ಬಂದನು. ಯುದ್ಧವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯೋವಾಬನೂ ಅವನನು್ನ ವಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಅವನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟದ ಕತಿ್ತಯೂ ಒರೆಯಿಂದ
ಕೆಳಗೆ ಬಿದಿ್ದತು. 9 ಅವನು ಅಮಾಸನನು್ನ, ≪ಸಹೋದರನೇ
ಕ್ಷೇಮವೋ≫ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಮುದಿ್ದಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವೋ ಎಂಬಂತೆ
ಬಲಗೈಯಿಂದ ಅವನ ಗಡ್ಡವನು್ನ ಹಿಡಿದು, 10 ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಗಮನಿಸದಿದ್ದ ಅಮಾಸನ ಹೊಟೆ್ಟಯೊಳಗೆ ತಿವಿದನು. ಅದರಿಂದ
ಅವನ ಕರಳುಗಳೆಲಾ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದವು. ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ
ತಿವಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕೆ್ಕ ಅವನು ಸತ್ತನು. ಯೋವಾಬನೂ ಅವನ
ತಮ್ಮನಾದ ಅಬೀಷೈಯೂ ಮತು್ತ ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗನಾದ ಶೆಬನನು್ನ
ಹಿಂದಟು್ಟವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಮುಂದೆ ನಡೆದಾಗ, 11 ಯೋವಾಬನ
ಆಳುಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಅಮಾಸನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತು, ≪ದಾವೀದ ಹಾಗೂ
ಯೋವಾಬರ ಕಡೆಯವರು ಯೋವಾಬನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿ≫
ಎಂದು ಕೂಗಿದನು 12 ಮಾಗರ್ದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ
ಹೊರಳಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಅಮಾಸನನು್ನ ನೋಡುತಾ್ತ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ನಿಂತರು.
ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಲು್ಲವುದನು್ನ ಕಂಡ ಆ ಆಳು ಅಮಾಸನ
ಶವವನು್ನ ದಾರಿಯಿಂದ ಎಳೆದು, ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಹಾಕಿ, ಅದನು್ನ
ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಮುಚಿ್ಚದನು. 13 ಶವವನು್ನ ಆಚೆ ಹಾಕಿದನಂತರ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗನಾದ ಶೆಬನನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವುದಕೊ್ಕಸ್ಕರ
ಯೋವಾಬನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.

ಶೆಬನ ಕೊಲೆ
14 ಶೆಬನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುತಾ್ತ

ಆಬೇಲ್, ಬೇತಾ್ಮಕಾಕೂ್ಕ ಬಂದನು. ಬೇರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ಅವನೊಡನೆ ಆ ಊರನು್ನ ಸೇರಿದರು. 15 ಯೋವಾಬನ
ಕಡೆಯವರು ಬೇತಾ್ಮಕಾಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಆಬೇಲ್ ಊರಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿ
ಅದಕೆ್ಕ ಎದುರಾಗಿ ಊರು ಗೋಡೆಗೆ ಹತಿ್ತರ ಒಂದು ಮಣಿ್ಣನ
ದಿಬ್ಬವನು್ನ ಮಾಡಿ, ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 16 ಆಗ ಆ ಊರಿನ ಬುದಿ್ದವಂತೆಯಾದ ಒಬ್ಬಳು
ಹೆಂಗಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ಕೇಳಿರಿ, ದಯವಿಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ.
ಯೋವಾಬನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ≫ ಎಂದು ಕೂಗಿದಳು. 17 ಯೋವಾಬನು

ಬರಲು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು, ≪ನೀನು ಯೋವಾಬನೋ?≫ ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಕೇಳಲು ಅವನು ≪ಹೌದು ನಾನೇ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟನು. ಆಕೆಯು, ≪ನಿನ್ನ ದಾಸಿಯ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳು≫ ಅನ್ನಲು
ಅವನು, ≪ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದನು. 18 ಆಗ ಆಕೆಯು,
≪ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ಆಬೇಲಿನವರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ
ಕೇಳೋಣ ಅಂದುಕೊಂಡು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ತೀಮಾರ್ನವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 19 ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಸಮಾಧನವುಳ್ಳದೂ್ದ, ರಾಜನಿಷೆ್ಠಯುಳ್ಳದೂ್ದ
ಆಗಿದೆ. ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ತಾಯಿಯೆಂದು
ಹೆಸರುಗೊಂಡ ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವೆ. ನೀನು
ಯೆಹೋವನ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದೇಕೆ?≫ ಎಂದಳು.

20 ಅದಕೆ್ಕ ಯೋವಾಬನು, ≪ನುಂಗಿಬಿಡುವುದಾಗಲಿ,
ಹಾಳುಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ನನಗೆ ದೂರವಾಗಿರಲಿ ಅಂಥದು್ದ ಬೇಡವೇ
ಬೇಡ. 21 ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶದ ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗನಾದ
ಶೆಬನೆಂಬುವವನು ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಕೈಯೆತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಅವನ್ನನೆ್ನೕ ಒಪಿ್ಪಸಿರಿ, ನಾನು ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಯೋವಾಬನಿಗೆ,
≪ನೋಡು ಈಗಲೇ ಅವನ ತಲೆಯು ಗೋಡೆಯ ಕಿಂಡಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ
ಕಡೆಗೆ ಒಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟು್ಟ, 22 ತನ್ನ
ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿವೇಕದೊಡನೆ ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದಳು. ಅವರು ಬಿಕಿ್ರೕಯ ಮಗನಾದ ಶೆಬನ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಯೋವಾಬನಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಎಸೆದರು. ಕೂಡಲೆ ಅವನು ಕಹಳೆಯನು್ನ
ಊದಿಸಿದನು. ಜನರು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ನಿವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಯೋವಾಬನು ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.

ದಾವೀದನ ಆಸಾ್ಥನಿಕರು
23 ಯೋವಾಬನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮುಖ್ಯ ಸೇನಾಧಿಪತಿ.

ಯೆಹೋಯಾದಾವನ ಮಗನಾದ ಬೆನಾಯನು ಕೆರೇತ್ಯ ಮತು್ತ
ಪೆಲೇತ್ಯ ಎಂಬ ಕಾವಲುದಂಡುಗಳ ಅಧಿಪತಿ. 24 ಅದೋರಾಮನು
ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವವನು. ಅಹೀಲೂದನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಮುಖ್ಯ ದಾಖಲೆಮಾಡುವ ಲೇಖಕ. 25

ಶೆವನು ಕಾಯರ್ದಶಿರ್, ಚಾದೋಕ್ ಮತು್ತ ಎಬಾ್ಯತಾರರು
ಯಾಜಕರು. 26 ಯಾಯೀರಿನವನಾದ ಈರನೂ ದಾವೀದನ
ಯಾಜಕನು.
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ದಾವೀದನು ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಪಟ್ಟದು್ದ

ದಾವೀದನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಮೂರು ವರುಷಗಳ ವರೆಗೂ
ಎಡಬಿಡದೆ ಬರವಿತು್ತ. ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸಲು ಆತನು, ≪ಸೌಲನು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರನು್ನ

ಕೊಲಿ್ಲಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮೇಲೆಯೂ, ಅವನ ಮನೆಯವರ
ಮೇಲೆಯೂ ರಕಾ್ತಪರಾಧವಿದೆ≫ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 2

ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ. ಸಂಹೃತರಾಗದೆ
ಉಳಿದ ಅಮೋರಿಯರಷೆ್ಟ. ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ತಾವು ಇವರನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಸೌಲನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಕುಲಗಳ ಮೇಲೆ ತನಗಿದ್ದ
ಅಭಿಮಾನದ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರನು್ನ ನಿನಾರ್ಮಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.

3 ಆಗ ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು,
≪ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆನು್ನತಿ್ತೕರಿ? ನಿಮಗೆ
ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತವಾಗಿ ಯಾವುದನು್ನ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಯೆಹೋವನ
ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವಿರಿ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 4 ಅದಕೆ್ಕ
ಅವರು, ≪ಸೌಲನ ಸಂತಾನದವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಇರುವ ವಾ್ಯಜ್ಯವು
ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮುಗಿಯಲಾರದು. ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವ ಅಧಿಕಾರವು ನಮಗಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ
ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿರಿ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ≫
ಅಂದನು. 5 ಆಗ ಅವರು, ≪ನಮ್ಮನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ನಿನಾರ್ಮಗೊಳಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಏಳು ಮಂದಿಯನು್ನ ನಮಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸು. 6 ಯೆಹೋವನಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೌಲನು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ
ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲ ನಾವು ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು, ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಅವರನು್ನ ನೇತು ಹಾಕುವೆವು≫ ಎಂದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನು,
≪ಆಗಲಿ ಅವರನು್ನ ನಿಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಅಂದನು. 7

ದಾವೀದನು ತಾನು ಸೌಲನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನನಿಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ
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ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೌಲನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಯೋನಾತಾನನ
ಮಗನೂ ಆದ ಮೆಫೀಬೋಶೆತನನು್ನ ಉಳಿಸಿದನು.

8 ಆದರೆ ಸೌಲನಿಗೆ ಅಯಾ್ಯಹನ ಮಗಳಾದ ರಿಚ್ಚಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಅಮೋರ್ನೀ ಮತು್ತ ಮೆಫೀಬೋಶೆತ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ,
ಮೆಹೋಲದ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖಯ ಮಗನಾದ ಅದಿ್ರಯೇಲನಿಗೆ ಸೌಲನ
ಮಗಳಾದ ಮೀಕಲಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಐದು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು. 9 ಅವರು
ಇವರನು್ನ ಕೊಂದು, ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನೇತುಹಾಕಿದರು. ಈ ಏಳು ಮಂದಿಯೂ ಏಕ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಸತು್ತಹೋದರು. ಇವರನು್ನ ಕೊಂದಾಗ ಜವೆಗೋದಿಯ ಸುಗಿ್ಗ
ಆರಂಭವಾಗಿತು್ತ 10 ಆಗ ಅಯಾ್ಯಹನ ಮಗಳಾದ ರಿಚ್ಬಳು ಒಂದು
ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನು್ನ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿ,
ಸುಗಿ್ಗಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಶವಗಳ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ತನಕ ಅದರ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳೂ,
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳೂ ಅವುಗಳನು್ನ ತಿನ್ನದಂತೆ
ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದಳು.

11 ಅಯಾ್ಯಹನ ಮಗಳೂ, ಸೌಲನ ಉಪಪತಿ್ನಯೂ ಆದ ರಿಚ್ಬಳು
ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾಯರ್ವು ದಾವೀದನಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಯಿತು. 12 ಆಗ
ಅವನು ಸೌಲನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನನ
ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ತರುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಯಾಬೇಷ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ
ಹೋದನು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೌಲನನು್ನ ಗಿಲೊ್ಬೕವದಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದ
ನಂತರ ಅವನ ಮತು್ತ ಯೋನಾತಾನನ ಶವಗಳನು್ನ ಬೇತ್
ಷೆಯಾನಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ನೇತುಹಾಕಿದ್ದರು. ಯಾಬೇಷ್
ಗಿಲಾ್ಯದಿನವರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು.
13 ದಾವೀದನು ಯಾಬೇಷಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಸೌಲ ಮತು್ತ ಯೋನಾತಾನರ
ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲ ಹತರಾದವರ ಎಲುಬುಗಳನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 14 ಅವರು ಅ ಎಲಬುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್
ದೇಶದ ಚೇಲಾ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಸೌಲನ ತಂದೆಯಾದ ಕೀಷನ
ಸ್ಮಶಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿಸಿದನು. ಅರಸನ
ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಇದೆಲಾ್ಲ ಆದ ನಂತರ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗಿದ್ದ
ಕೋಪವು ಶಾಂತವಾಗಿ, ಅವನು ಅವರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ದಾವೀದನ ಭಟರ ಶೂರಕೃತ್ಯಗಳು
15 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ ಪುನಃ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು.

ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋದಾಗ ಬಹಳವಾಗಿ ದಣಿದಿದ್ದನು. 16

ಆಗ ರೆಫಾಯರಲೊ್ಲಬ್ಬನಾದ ಇಷಿ್ಬಬೆನೋಬ್ ಎಂಬುವನು
ದಾವೀದನನು್ನ ಕೊಲು್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಅವನ ತಾಮ್ರದ ಬಜಿರ್ಯು
ಮುನೂ್ನರು ಶೇಕೆಲ್ (ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯ) ತೂಕದು್ದ. ಅವನು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ
ಹೊಸ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು. 17 ಆದರೆ ಚೆರೂಯಳ
ಮಗನಾದ ಅಬೀಷೈಯು ದಾವೀದನ ಸಹಾಯಕೆ್ಕ ಬಂದು, ಆ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯನನು್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದನು. ಆಗ ಜನರು ದಾವೀದನಿಗೆ,
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೀಪವು ಆರಿಹೋಗದಂತೆ ನೀನು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬರಬಾರದು≫ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಹೇಳಿದನು. 18 ಅನಂತರ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸಂಗಡ ಗೋಬಿನಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ
ನಡೆಯಿತು. ಆಗ ಹುಷಾ ಊರಿನವನಾದ ಸಿಬೆ್ಬಕೈ ಎಂಬುವನು
ರೆಫಾಯನಾದ ಸೆಫ ಎಂಬುವನನು್ನ ಕೊಂದನು.

19 ಗೋಬಿನಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ
ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವನಾದ ಯಾರೇ ಯೋರೆಗೀಮ್ ಎಂಬುವವನ
ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಹನಾನನು ಗಿತಿ್ತೕಯನಾದ ಗೊಲಾ್ಯತನನು್ನ ಕೊಂದನು.
ಗೊಲಾ್ಯತನ ಬಜಿರ್ಯ ಹಿಡಿಕೆಯು ನೇಕಾರರ ಕುಂಟೆಯಷು್ಟ
ಗಾತ್ರವಿತು್ತ.

20 ಮತೊ್ತಂದು ಸಾರಿ ಗತ್ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಎತ್ತರವಾದ ಪುರುಷನಿದ್ದನು. ಅವನ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಆರಾರು
ಬೆರಳುಗಳಂತೆ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲು್ಕ ಬೆರಳುಗಳಿದ್ದವು ಅವನು
ರೆಫಾಯನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದವನಾಗಿದ್ದನು. 21 ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ನಿಂದಿಸಿದಾಗ ದಾವೀದನ ಅಣ್ಣನಾದ ಶಿಮಿಯಾನನ ಮಗ
ಯೋನಾತಾನನು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದನು.

22 ಗತ್ ಊರಿನವರಾದ ಈ ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ರೆಫಾಯರೂ
ದಾವೀದನಿಂದಲೂ ಅವನ ಸೇವಕರಿಂದಲೂ ಹತರಾದರು.

ದಾವೀದನ ರಚಿಸಿದ ಸು್ತತಿಗೀತೆ

ಯೆಹೋವನು ದಾವೀದನನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೂ
ಸೌಲನ ಕೈಗೂ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿದಾಗ ಅವನು
ಯೆಹೋವನ ಘನಕಾ್ಕಗಿ ಈ ಜಯ ಗೀತೆಯನು್ನ ರಚಿಸಿ

ಹೀಗೆ ಹಾಡಿದನು:

2 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಬಂಡೆಯೂ, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯೂ ನನ್ನ
ವಿಮೋಚಕನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.

3 ಆತನು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯಾಗಿರುವ ದೇವರೂ, ನನ್ನ
ಗುರಾಣಿಯೂ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೊಂಬೂ, ನನ್ನ ದುಗರ್ವೂ, ನನ್ನ
ಶರಣನೂ, ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವವನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.

4 ಯೆಹೋವನು ಸೊ್ತೕತ್ರಕೆ್ಕ ಅಹರ್ನು. ನಾನು ಆತನಿಗೆ
ಮೊರೆಯಿಡಲು ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ.

5 ಮರಣ ಪ್ರವಾಹದ ಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡವು.
ನಾಶಪ್ರವಾಹವು ನನ್ನನು್ನ ನಡುಗಿಸಿತು.

6 ಪಾತಾಳಪಾಶಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡವು,
ಮರಣಕರವಾದ ಉರುಲುಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡವು.

7 ಅಂಥ ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟೆ್ಟನು. ನನ್ನ
ದೇವರನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು. ಆತನು ತನ್ನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.

8 ಆಗ ಆತನ ಕೋಪದಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸಿತು. ಆಕಾಶದ
ಆಧಾರಗಳು ನಡುಗಿ ಕದಲಿದವು.

9 ಆತನ ಮೂಗಿನಿಂದ ಹೊಗೆಯು ಬಂದಿತು. ಆತನ ಬಾಯಿಂದ
ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯು ಹೊರಟು ಸಿಕಿ್ಕದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ದಹಿಸಿ ಕೆಂಡವನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿತು.

10 ಆತನು ಆಕಾಶವನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿ ಇಳಿದು ಬಂದನು. ಆತನ ಪಾದಗಳ
ಕೆಳಗೆ ಕಾಗರ್ತ್ತಲಿತು್ತ.

11 ಕೆರೂಬಿವಾಹನನಾಗಿ ಹಾರಿದನು. ವಾಯುವೇ ಆತನ
ರೆಕೆ್ಕಗಳೋ ಎಂಬಂತೆ ಇಳಿದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು.

12 ಕತ್ತಲನೂ್ನ, ಜಲಮಯವಾಗಿರುವ ನೀಲಮೇಘಗಳನೂ್ನ, ತನ್ನ
ಸುತ್ತಲೂ ಗುಡಾರದಂತೆ ಕವಿಸಿಕೊಂಡನು.

13 ಆತನ ಸಾನಿಧ್ಯ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಉರಿಗೆಂಡಗಳು ಹೊರಟವು.
14 ಯೆಹೋವನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಗುಡುಗಿದನು. ಪರಾತ್ಪರನು

ಧ್ವನಿಗೊಟ್ಟನು.
15 ಆತನು ಬಾಣಗಳನೆ್ನಸೆದು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಚದುರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿದನು.
16 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಗದರಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಆತನ

ಶಾ್ವಸಭರದಿಂದಲೂ ಸಮುದ್ರದ ತಳವು ಕಾಣಿಸಿತು. ಭೂಮಂಡಲದ
ಅಸಿ್ಥವಾರವು ತೋರಿಬಂದವು.

17 ಆತನು ಮೇಲಣಲೋಕದಿಂದ ಕೈಚಾಚಿ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದು!
ಮಹಾಜಲರಾಶಿಯೊಳಗಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಎಳೆದನು.

18 ನನಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಟರೂ, ಪುಷ್ಠರೂ ಆಗಿ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.

19 ಅವರು ನನ್ನ ಆಪತಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು. ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಉದಾ್ಧರಕನಾದನು.

20 ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ವಿಶಾಲ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿದನು. ನನ್ನನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.

21 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಸನ್ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಿದನು. ನನ್ನ
ಕೈಗಳ ಶುದ್ಧತ್ವಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲಕೊಟ್ಟನು.

22 ಯೆಹೋವನ ಮಾಗರ್ವನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿದೆನಲಾ್ಲ ನನ್ನ
ದೇವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೊ್ರೕಹ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

23 ನಾನು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡೆನು. ಆತನ ವಿಧಿಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.

24 ನಾನು ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನಿದೋರ್ಷಿಯು. ಪಾಪದಲಿ್ಲ
ಬೀಳದಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡೆನು.

25 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ನೀತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೂ, ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ನಿರಪರಾಧಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆಯೂ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತಕ್ಕ
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

26 ನೀನು ಕೃಪೆಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ಕೃಪಾವಂತನೂ, ದೋಷವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ
ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ.

27 ಶುದ್ಧನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧನೂ, ವಕ್ರಬುದಿ್ಧಯವನಿಗೆ ವಕ್ರನೂ
ಆಗಿರುವಿ.

28 ದೀನರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುತಿ್ತ. ಹಮಿ್ಮನವರನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು
ತಗಿ್ಗಸಿಬಿಡುತಿ್ತ.

29 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೀಪವು ನೀನೇ. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ನನ್ನ ಕತ್ತಲನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವನು.

30 ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ನಾನು ದಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವೆನು. ನನ್ನ
ದೇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಾ್ರಕಾರಗಳನು್ನ ಹಾರುವೆನು.

31 ದೇವರ ಮಾಗರ್ವು ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲದು್ದ ಯೆಹೋವನ
ವಚನವು ಶುದ್ಧವಾದದು್ದ. ಆತನು ಆಶಿ್ರತರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಗುರಾಣಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ.

32 ಯೆಹೋವನಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹೊರತು
ಶರಣನು ಎಲಿ್ಲ?
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33 ದೇವರು ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಕೋಟೆಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ನನ್ನ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಸರಾಗಮಾಡುತಾ್ತನೆ.

34 ನನ್ನ ಕಾಲನು್ನ ಜಿಂಕೆಯ ಕಾಲಿನಂತೆ ಚುರುಕು ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
ನನ್ನನು್ನ ಉನ್ನತಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸುತಾ್ತನೆ

35 ಆತನು ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ವಿದೆ್ಯಯನು್ನ ಕಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು
ತಾಮ್ರದ ಬಿಲ್ಲನಾ್ನದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಲೆ್ಲನು.

36 ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಗುರಾಣಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಿಸಿದಿ್ದೕ. ನಿನ್ನ
ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷವು ನನ್ನನು್ನ ಉನ್ನತಕೆ್ಕ ಏರಿಸಿದೆ.

37 ನೀನು ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ವಿಶಾಲಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ
ಕಾಲುಗಳು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ.

38 ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಸಂಹರಿಸುವೆನು. ಅವರನು್ನ
ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ.

39 ಅವರನು್ನ ನಿನಾರ್ಮಗೊಳಿಸುವೆನು, ಹೊಡೆದು ಏಳಲಾರದಂತೆ
ಮಾಡುವೆನು. ಅವರು ನನ್ನ ಪಾದದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವರು.

40 ನೀನು ನನಗೆ ಯುದ್ಧಕಾ್ಕಗಿ ಶೌಯರ್ವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ
ಬಿಗಿದಿದಿ್ದ. ಎದುರಾಳಿಗಳನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿ ನನಗೆ ಅಧೀನಮಾಡಿದಿ್ದ.

41 ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಬೆಂಗೊಟು್ಟ ಓಡಮಾಡಿದಿ್ದೕ. ನನ್ನ
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡುವೆನು.

42 ಅವರು ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ರಕ್ಷಿಸುವವನಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರೂ ಆತನು ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಡಲೇ
ಇಲ್ಲ.

43 ಭೂಮಿಯ ದೂಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಅವರನು್ನ ಪುಡಿಪುಡಿ
ಮಾಡಿದೆನು. ಬೀದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕೆಸರನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಅವರನು್ನ
ತುಳಿದು ಎಸೆದುಬಿಟೆ್ಟನು.

44 ನನ್ನ ಜನರ ಕಲಹಗಳಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿದಿ್ದ. ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ
ದೊರೆಯಾಗುವಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಉಳಿಸಿದಿ್ದ. ನಾನರಿಯದ
ಜನಾಂಗದವರು ಸಹ ನನಗೆ ಅಧೀನರಾಗುವರು.

45 ದೇಶಾಂತರದವರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮುದುರಿಕೊಳು್ಳವರು. ನನ್ನ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕೆ್ಕ ನನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವರು.

46 ಅವರು ಧೈಯರ್ಗುಂದಿದವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಳಿಂದ
ನಡುಗುತಾ್ತ ಬರುವರು.

47 ಯೆಹೋವನು ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪನು. ನನ್ನ ಶರಣನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ.
ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯಾಗಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಂಡಾಟ.

48 ಆತನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಂಡನೆಮಾಡುವ ದೇವರು.
ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸುತಾ್ತನೆ.

49 ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸುವಾತನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ
ಎದುರಾಳಿಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಉನ್ನತಪಡಿಸುತಿ್ತ. ಬಲಾತಾ್ಕರಿಗಳಿಂದ
ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತಿ್ತ.

50 ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಯೆಹೋವನೇ, ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.

51 ಆತನು ತಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಅರಸನಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷ
ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ತಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ
ದಾವೀದನಿಗೂ, ಅವನ ಸಂತತಿಯವರೆಗೆ ಸದಾಕಾಲವೂ ಕೃಪೆಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ದಾವೀದನ ಕೊನೆಯ ಮಾತುಗಳು

ದಾವೀದನ ಕೊನೆಯ ಮಾತುಗಳು -
ಇಷಯನ ಮಗನಾದ ದಾವೀದನು,
ಉನ್ನತ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಸಾ್ಥಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು,

ಯಾಕೋಬನ ದೇವರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೂ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ವರಕವಿಯೂ ಆಗಿರುವವನ ನುಡಿಗಳು:
2 ≪ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿತು.
ಆತನ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ಬಾಯಲಿ್ಲತು್ತ.
3 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಶರಣನೂ,
ದೇವರೂ ಆಗಿರುವಾತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಜನರನು್ನ ನೀತಿಯಿಂದ

ಆಳುವವನು,
4 ಮೋಡಗಳಿಲ್ಲದ ಪಾ್ರತಃಕಾಲದಲಿ್ಲ ತೇಜೋಮಯನಾಗಿ

ಉದಯಿಸಿ,
ಮೋಡಗಳನು್ನ ಚದುರಿಸಿಬಿಟು್ಟ,
ಮಳೆಬಿದ್ದ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಮೋಳಿಸುವ ಸೂಯರ್ನಿಗೆ

ಸಮಾನನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
5 ನನ್ನ ಮನೆಯು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೀಗೆಯೇ

ಸಿ್ಥರವಾಗಿರುತ್ತದಲ್ಲವೇ?
ಆತನು ನನೊ್ನಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನಲ್ಲವೋ?
ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಬಿದು್ದಹೋಗದೆ ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ಖಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲವೂ, ನನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆಯನು್ನ
ಪೂತಿರ್ಗೊಳಿಸುವವನೂ ಆತನೇ ಅಲ್ಲವೋ?

6 ದುಷ್ಟರು ದೂರಕೆ್ಕ ಬಿಸಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮುಳು್ಳಗಳಂತಿರುತಾ್ತರೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ

ಹಿಡಿಯಲಾರದೆ,
7 ಕಬಿ್ಬಣದ ಆಯುಧವನೂ್ನ, ಬಜಿರ್ಯ ಹಿಡಿಯನೂ್ನ

ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.
ಅವು ಬಿದ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವವು.≫

ದಾವೀದನ ರಣವೀರರ ಶೌಯರ್ಸಾಹಸಗಳು
8 ದಾವೀದನೊಂದಿಗಿದ್ದ ರಣವೀರರ ಪಟಿ್ಟ: ತಹೆ್ಕಮೋನ್ಯನಾದ

ಯೋಷಬ್ ಬಷೆ್ಬಬೆತನು ಸರದಾರರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು. ಎಚಿ್ನೕಯನಾದ
ಅದೀನೋ ಅನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ ಇವನು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಎಂಟುನೂರು
ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಂದನು. 9 ಎರಡನೆಯವನು ಅಹೋಹ್ಯನಾದ
ದೋದೋ ಎಂಬುವವನ ಮಗನಾಗಿರುವ ಎಲಾ್ಲಜಾರನು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಕೂಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರನು್ನ ನಿಂದಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ದಾವೀದನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದ ಮೂರು ಮಂದಿ ಶೂರರಲಿ್ಲ
ಇವನೂ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. 10 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಹೋದನಂತರ
ಇವನು ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಕತಿ್ತ ಹಿಡಿದು, ಕೈ ಸೋತು ಹೋಗುವ ತನಕ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಲು್ಲತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಮಹಾಜಯವನು್ನಂಟುಮಾಡಲು ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಸುಲಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. 11 ಮೂರನೆಯವನು
ಹರಾಯರ್ನಾದ ಆಗೇಯನ ಮಗ ಶಮ್ಮ ಎಂಬುವವನು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಾಗಿ ಒಂದು ಅಲಸಂದಿಯ ಹೊಲಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. 12 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಅವರ ಎದುರಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋದಾಗ,
ಇವನು ಆ ಹೊಲದ ಮಧ್ಯದಲೆ್ಲೕ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಕೊಂದು, ಹೊಲವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಮಹಾಜಯವನು್ನಂಟುಮಾಡಿದನು. 13 ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಶೂರರಲಿ್ಲ ದಾವೀದನು ಅದುಲಾ್ಲಮ್ ಗವಿಯಲಿ್ಲದಾ್ದಗ
ಸುಗಿ್ಗಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಮೂವರು ಬಂದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ದಂಡೆತಿ್ತ ಬಂದು ರೆಫಾಯಿಮ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ,
14 ದಾವೀದನು ಆ ಅದುಲಾ್ಲಮ್ ದುಗರ್ದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಕಾವಲುದಂಡನಿ್ನಟಿ್ಟದ್ದರು. 15 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ದಾವೀದನು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ≪ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ ಊರಿನ ಬಾಗಿಲ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಬಾವಿಯ ನೀರನು್ನ ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ
ತಂದುಕೊಡುವುದಾದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು≫ ಎಂದೂ ಕೇಳಿದನು.
16 ಕೂಡಲೇ ಆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ದಂಡಿನಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗ ಹೋಗಿ, ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಬಾವಿಯ ನೀರನು್ನ ಸೇದಿ, ದಾವೀದನಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. 17

ಆದರೆ ಅವನು ಅದನು್ನ ಕುಡಿಯಲೊಲ್ಲದೆ , ≪ಯೆಹೋವನೇ, ಈ
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದು ನನಗೆ ದೂರವಾಗಿರಲಿ. ಜೀವದಾಶೆ
ತೊರೆದವರ ರಕ್ತವನು್ನ ನಾನು ಕುಡಿಯಬೇಕೆ? ಇದನು್ನ
ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ಹೊಯ್ದನು.

ಆ ಮೂರು ಜನರು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.
18 ಚೆರೂಯಳ ಮಗನೂ ಯೋವಾಬನ ತಮ್ಮನೂ ಆದ

ಅಬೀಷೈಯು ಈ ಮೂರು ಜನರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು. ಅವನು ತನ್ನ
ಬಜಿರ್ಯನು್ನ ಬೀಸುತಾ್ತ ಹೋಗಿ, ಮುನೂ್ನರು ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಈ
ಮೂವರಲಿ್ಲ ಕೀತಿರ್ಹೊಂದಿದನು. 19 ಅ ಮೂವರಲಿ್ಲ
ಘನತೆಯುಳ್ಳವನೂ, ನಾಯಕನೂ ಇವನೇ. ಇವನು ಮೊದಲಿನ
ಮೂರು ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನಲ್ಲವೇ? 20

ಯೆಹೋಯಾದಾವನ ಮಗನೂ ಕಬ್ಜಯೇಲಿನ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯೂ
ಆದ ಬೆನಾಯನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನು. ಇವನು ಅನೇಕ ಶೂರಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ದೃಷಾ್ಟಂತವೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ
ಮೋವಾಬ್ಯನಾದ ಅರೀಯೇಲನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದನು.
ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ ಹಿಮಕಾಲದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಹವು ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರಲು
ಇವನು ಆ ಗುಂಡಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಕೊಂದನು. 21

ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಉನ್ನತನಾದ ಒಬ್ಬ ಐಗುಪ್ತ್ಯನನು್ನ ಕೊಂದನು. ಆ
ಐಗುಪ್ತ್ಯನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬಜಿರ್ಯಿತು್ತ. ಇವನು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಕೋಲನು್ನ ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಬಜಿರ್ಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದನು. 22 ಈ
ಪರಾಕ್ರಮದ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಯೆಹೋಯಾದಾವನ ಮಗನಾದ
ಬೆನಾಯನು ಈ ಮೂವರಲಿ್ಲ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದನು. 23 ಮೂವತು್ತ
ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಇವನು ವಿಶೇಷ ಕೀತಿರ್ಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ,
ಮೊದಲಿನ ಮೂವರು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದಾವೀದನು
ಇವನನು್ನ ತನ್ನ ಕಾವಲುದಂಡಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. 24

ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ರಣವೀರರ ಪಟಿ್ಟ- ಯೋವಾಬನ ತಮ್ಮನಾದ
ಅಸಾಹೇಲನು, 25 ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನ ದೋದೋವಿನ ಮಗನಾದ
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ಎಲಾ್ಹನಾನ್, ಹರೋದಿನವರಾದ ಶಮ್ಮ ಮತು್ತ ಎಲೀಕರು. 26

ಪೆಲೆಟಿನವನಾದ ಹೆಲೆಚ್, ತೆಕೋವದ ಇಕೆ್ಕೕಷನ ಮಗನಾದ ಈರಾ,
27 ಅಣತೋತಿನವನಾದ ಅಬೀಯೆಜೆರ್, ಹುಷಾ ಊರಿನವನಾದ
ಮೆಬುನೆ್ನೖ, 28 ಅಹೋಹಿನವನಾದ ಚಲೊ್ಮೕನ್, ನೆಟೋಫದವನಾದ
ಮಹರೈ, 29 ನೆಟೋಫದವನಾದ ಬಾಣನ ಮಗ ಹೇಲೆಬ್,
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ದೇಶದ ಗಿಬೆಯ ಊರಿನ ರೀಬೈ ಎಂಬುವನ
ಮಗನಾದ ಇತೆ್ತೖ, 30 ಪಿರಾತೋನ್ಯನಾದ ಬೆನಾಯ,
ನಹಲೇಗಾಷಿನವನಾದ ಹಿದೆ್ದೖ . 31 ಅರಾಬಾ ತಗಿ್ಗನವನಾದ ಅಬೀ
ಅಲೊ್ಬೕನ್, ಬಹುರ್ಮ್ಯನಾದ ಅಜಾ್ಮವೇತ್, 32 ಶಾಲೊ್ಬೕನ್ಯನಾದ
ಎಲೆಯಖಾ್ಬ, ಯಾಷೇನನ ಮಕ್ಕಳು, ಯೋನಾತಾನನು, 33

ಹರಾಯರ್ನಾದ ಶಮ್ಮ, ಅರಾಯರ್ನಾದ ಶಾರಾರನ ಮಗ
ಅಹೀಯಾಮ್, 34 ಮಾಕಾ ಊರಿನ ಅಹಸೆ್ಬೖ ಎಂಬುವನ ಮಗನಾದ
ಎಲೀಫೆಲೆಟ್, ಗಿಲೋವಿನ ಅಹೀತೋಫೆಲ ಎಂಬುವನ ಮಗನಾದ
ಎಲೀಯಾಮ್, 35 ಕಮೆರ್ಲ್ಯನಾದ ಹೆಚೊ್ರೕ, ಅಬೀರ್ಯನಾದ
ಪಾರೈ, 36 ಚೋಬ ಊರಿನ ನಾತಾನ ಎಂಬುವನ ಮಗನಾದ
ಇಗಾಲ್, ಗಾದ್ಯನಾದ ಬಾನೀ, 37 ಅಮೊ್ಮೕನಿಯನಾದ ಚೆಲೆಕ್,
ಬೇರೋತ್ಯನೂ ಚೆರೂಯಳ ಮಗನಾದ ಯೋವಾಬನ
ಆಯುಧವಾಹಕನೂ ಆಗಿದ್ದ ನಹರೈ 38 ಇತಿ್ರೕಯರಾದ ಈರಾ ಮತು್ತ
ಗಾರೇಬರು, 39 ಹಿತಿ್ತಯನಾದ ಊರೀಯ, ಒಟಿ್ಟಗೆ ಮೂವತೆ್ತೕಳು
ಮಂದಿ.

ಖಾನೆಷುಮಾರಿಯೂ ಅದರ ಫಲವು

ಯೆಹೋವನು ಪುನಃ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡು ದಾವೀದನನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ ಕುಲಗಳವರ ಖಾನೆಷುಮಾರಿ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ

ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. 2 ಅರಸನು ತನ್ನ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ ಯೋವಾಬನಿಗೆ, ≪ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಗೊತಾ್ತಗುವ
ಹಾಗೆ ನೀನು ದಾನ್ ಊರಿನಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬದ ವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಿ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಕುಲಗಳ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾ≫ ಎಂದು
ಅವನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 3 ಆಗ ಯೋವಾಬನು ಅರಸನಿಗೆ,
≪ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ನಿನ್ನ ಆಯುಷಾ್ಕಲದಲೆ್ಲೕ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಈಗ ಇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ನೂರರಷು್ಟ
ಹೆಚಿ್ಚಸಲಿ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಅರಸನು ಈ ಕಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ?≫ ಅಂದನು.

4 ಆದರೆ ಅರಸನು ಯೋವಾಬನಿಗೂ ಇತರ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ
ಕಿವಿಗೊಡದೆ, ತನ್ನ ಮಾತನೆ್ನೕ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅರಸನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ
ಹೊರಟು ಹೋದರು. 5 ಅವರು ಯೋದಾರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ
ಗಾದ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲರುವ ಪಟ್ಟಣದ ಬಲಪಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲರುವ
ಅರೋಯೇರಿನಿಂದ ಯಗೆ್ಜೕರಿಗೂ, 6 ಅಲಿ್ಲಂದ ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯ,
ತಖಿ್ತೕಮ್ ಹೂಜೀ ಪ್ರದೇಶ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾನಿನ ದಾನ್
ಎಂಬಲಿ್ಲಗೂ ಬಂದರು. 7 ಅಲಿ್ಲಂದ ಚೀದೋನ್ ತೂರ್ ಕೋಟೆ,
ಹಿವಿ್ವಯರ ಮತು್ತ ಕಾನಾನ್ಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಬೇಷೆರ್ಬಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 8

ಹೀಗೆ ಒಂಭತು್ತ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತು್ತ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಸಂಚರಿಸಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದರು. 9

ಯೋವಾಬನು ಅರಸನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದ ಖಾನೇಷುಮಾರಿಯ
ಸಂಖೆ್ಯಯು - ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗತಕ್ಕ ಸೈನಿಕರು
ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಐದು ಲಕ್ಷ.

10 ಖಾನೇಷುಮಾರಿ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ದಾವೀದನಿಗೆ
ಮನಸಾ್ಸಕ್ಷಿಯು ಚುಚ್ಚತೊಡಗಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು
ಯೆಹೋವನನು್ನ, ≪ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು
ಬುದಿ್ದಹೀನಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿ ಪಾಪಿಯಾದೆನು. ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನ ಅಪರಾಧವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು≫ ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 11

ಅವನು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಏಳುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅವನ ದಶಿರ್ಯಾದ
ಗಾದ್ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ, 12 ≪ನೀನು

ದಾವೀದನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾನು ಮೂರು ವಿಧವಾದ
ಶಿಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನು್ನ ನಿನ್ನ
ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಬೇಕೋ ಆರಿಸಿಕೋ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಅನು್ನತಾ್ತನೆ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

13 ಆಗ ಗಾದನು ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ≪ನಿನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಏಳು ವರುಷಗಳು ಬರವು ಉಂಟಾಗಬೇಕೋ? ಇಲ್ಲವೆ ನಿನ್ನ
ಶತು್ರಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಗಳವರೆಗೆ
ಓಡಿಸಿಬಿಡಬೇಕೋ? ಇಲ್ಲವೆ ನಿನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮೂರು
ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಘೋರವಾ್ಯಧಿ ಬರಬೇಕೋ? ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದವನಿಗೆ ಯಾವ ಉತ್ತರವನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ಪಡೆದು ತಿಳಿಸಲಿ?
ಆಲೋಚಿಸಿ ಹೇಳು≫ ಎಂದನು. 14 ಅದಕೆ್ಕ ದಾವೀದನು ಗಾದನಿಗೆ,
≪ನಾನು ಬಲು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಬೀಳುತೆ್ತೕನೆ, ಆತನು ಕೃಪಾಪೂಣರ್ನು ನಾನು ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಬೀಳಲೊಲೆ್ಲನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ವಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ಬರಮಾಡಿದನು. ಅದು
ಹೊತಾ್ತರೆಯಿಂದ ನೇಮಕವಾದ ಹೊತಿ್ತನ ವರೆಗೂ ಇತು್ತ. ದಾನಿನಿಂದ
ಬೇಷೆರ್ಬದ ವರೆಗೆ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ
ಸಾವಿರ ಜನರು ಸತು್ತಹೋದರು. 16 ದೇವದೂತನು
ಯೆರೂಸಲೇಮನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕೈಚಾಚಿದಾಗ ಯೆಹೋವನು
ಆ ಕೇಡಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ಸಂಹಾರಕ ದೂತನಿಗೆ,
≪ಈಗ ಸಾಕು ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಂದೆಗೆ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.
ಆಗ ಆ ದೂತನು ಯೆಬೂಸಿಯನಾದ ಅರೌನನ ಕಣದಲಿ್ಲದ್ದನು.

17 ದಾವೀದನು ಜನಸಂಹಾರಕ ದೂತನನು್ನ ಕಂಡಾಗ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ≪ಮೂಖರ್ತನದಿಂದ ಪಾಪಮಾಡಿದವನು ನಾನು,
ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಈ ಜನರು ಏನು ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ? ನಿನ್ನ ಕೈ ನನಗೂ
ನನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ವಿರೋಧವಾಗಿರಲಿ≫ ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

18 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಗಾದನು ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ,
≪ನೀನು ಹೋಗಿ ಯೆಬೂಸಿಯನಾದ ಅರೌನನ ಕಣದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 19 ದಾವೀದನು ಗಾದನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ
ತನಗಾದ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಹೊರಟನು. 20

ದಾವೀದನೂ ಅವನ ಸೇವಕರೂ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದನು್ನ
ಅರೌನನು ಕಂಡು ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅರಸನಿಗೆ ಸಾಷಾ್ಟಂಗ
ನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿದನು. 21 ಅವನು, ≪ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಅರಸನು ತನ್ನ ಸೇವಕನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಕಾರಣವೇನು?≫
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ದಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ, ≪ವಾ್ಯಧಿಯು ಜನರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವಂತೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಣವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು
ಅದರಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

22 ಆಗ ಅರೌನನು ದಾವೀದನಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಅರಸನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅಪಿರ್ಸೋಣವಾಗಲಿ, ಇಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಹೋರಿಗಳೂ, ಸೌದೆಗೆ ನೊಗ
ಮೊದಲಾದ ಎತಿ್ತನ ಸಾಮಾನುಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. 23 ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಅರಸನ ಸೇವಕನಾದ ನಾನು ಅರಸನಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಲಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 24 ಅರಸನು ಅರೌನನಿಗೆ, ≪ಹಾಗಲ್ಲ, ನಾನು
ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕದ್ದನು್ನ ಯಜ್ಞವಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಲಾರೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಕಣವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ
ಐವತು್ತ ಶೇಕೆಲ್ ಬೆಳಿ್ಳಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. 25 ಅಲಿ್ಲ ಅವನು
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ
ಆತನಿಗೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ, ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದನು. ಹೀಗೆ ದೇಶದ ಮೇಲಿದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು
ಶಾಂತವಾಯಿತು. ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲದ್ದ ವಾ್ಯಧಿಯು ಗುಣವಾಯಿತು.
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ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು ದಿನತುಂಬಿದ
ಮುದುಕನಾಗಿದ್ದನು. ಸೇವಕರು ಎಷು್ಟ ಕಂಬಳಿ
ಹೊದಿಸಿದರೂ ಅವನಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 2

ಆದುದರಿಂದ ಅವನ ಸೇವಕರು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾದ
ಅರಸನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಹುಡುಕಿತರುವೆವು. ಆಕೆಯು
ಅರಸನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ ಪರಾಂಬರಿಸಬೇಕು.
ಆಕೆಯು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾದ ಅರಸನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಮಲಗುವುದರಿಂದ
ನಿಮಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಾಗುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 3 ಆನಂತರ
ಅವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಅತಿ ಸುಂದರಿಯಾದ
ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಶೂನೇಮ್ ಊರಿನ
ಅಬೀಷಗ್ ಎಂಬಾಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಆಕೆಯನು್ನ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 4 ಬಹು ಸುಂದರಿಯಾದ ಈಕೆಯು
ಅರಸನನು್ನ ಶುಶೂ್ರಷೆ ಮಾಡುವ ಸೇವಕಿಯಾದಳು. ಆದರೆ ಅರಸನು
ಈಕೆಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಅದೋನೀಯನು ಅರಸನಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದು್ದ
5 ಆನಂತರ ಹಗಿ್ಗೕತಳ ಮಗನಾದ ಅದೋನೀಯನು, ≪ನಾನೇ

ಅರಸನಾಗತಕ್ಕವನು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು,
ತನಗೋಸ್ಕರ ರಥರಥಾಶ್ವಗಳನೂ್ನ, ಮುಂದೆ ಓಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಐವತು್ತ
ಸಿಪಾಯಿಗಳನೂ್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡನು. 6 ಅವನ ತಂದೆಯಾದ
ದಾವೀದನು, ≪ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ≫ ಎಂದು ಅವನನು್ನ
ಒಂದು ಸಾರಿಯಾದರೂ ಗದರಿಸಿ ಬೇಸರಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು
ಬಹು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದನು. ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ತರುವಾಯ ಅವನೇ
ಹಿರಿಯನಾಗಿದ್ದನು. 7 ಅವನು ಚೆರೂಯಳ ಮಗನಾದ
ಯೋವಾಬನನು್ನ ಮತು್ತ ಯಾಜಕನಾದ ಎಬಾ್ಯತಾರನನೂ್ನ ತನ್ನ
ಕಡೆಗೆ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡನು. ಇವರು ಅವನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಅವನಿಗೆ
ಸಹಾಯಕರಾದರು. 8 ಆದರೆ ಯಾಜಕನಾದ ಚಾದೋಕ್,
ಯೆಹೋಯಾದವನ ಮಗನಾದ ಬೆನಾಯ, ಪ್ರವಾದಿಯಾದ
ನಾತಾನ್, ಶಿಮಿ್ಮೕ, ರೇಗೀ ಮತು್ತ ದಾವೀದನ ವಿಶೇಷ ಕಾವಲಿನವರು
ಅದೋನೀಯನನು್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿಲ್ಲ. 9 ಅದೋನೀಯನು
ರೋಗೆಲ್ ಬುಗೆ್ಗಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಚೋಹೆಲೆತ್ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ
ಕುರಿ, ಹೋರಿ ಮೊದಲಾದ ಕೊಬಿ್ಬದ ಪಶುಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞಮಾಡಿಸಿ,
ರಾಜಪುತ್ರರಾದ ತನ್ನ ಉಳಿದ ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಅರಸನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ಔತಣಕೆ್ಕ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದನು.
10 ಆದರೆ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾತಾನ್, ಬೆನಾಯ, ದಾವೀದನ ವಿಶೇಷ
ಕಾವಲಿನವರು ತಮ್ಮನಾದ ಸೊಲೊಮೋನ್ ಇವರನು್ನ ಮಾತ್ರ
ಆಮಂತಿ್ರಸಿರಲಿಲ್ಲ.

11 ಆಗ ನಾತಾನನು ಸೊಲೊಮೋನನ ತಾಯಿಯಾದ ಬತೆ್ಷಬೆಗೆ,
≪ಹಗಿ್ಗೕತಳ ಮಗನಾದ ಅದೋನೀಯನು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾದ
ದಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಅರಸನಾದನೆಂಬುದನು್ನ ನೀನು
ಕೇಳಿದಿಯಲ್ಲವೋ? 12 ಈಗ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸಿ ನಿನ್ನ
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನ ಜೀವವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೋ.
13 ನೀನು ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, ≪ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಅರಸನು ತನ್ನ ತರುವಾಯ ನನ್ನ ಮಗನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನೇ ಆಳಬೇಕು. ಅವನೇ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಮ್ಮ ದಾಸಿಯಾದ ನನಗೆ ಪ್ರಮಾಣ
ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದನಲಾ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದೋನೀಯನು
ಆಳುವುದೇಕೆ≫ ಎಂದು ಕೇಳು. 14 ನೀನು ಅರಸನೊಡನೆ
ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ನಾನು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮಾತನು್ನ
ದೃಢಪಡಿಸುವೆನು≫ ಎಂದನು. 15 ಅರಸನು ಬಹು
ವೃದ್ಧನಾಗಿದುದರಿಂದ ಶೂನೇಮ್ಯಳಾದ ಅಬೀಷಗ್ ಎಂಬಾಕೆಯಿಂದ
ಪರಾಂಬರಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದುತಾ್ತ ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಯೇ
ಇರುತಿ್ತದ್ದನು. 16 ಬತೆ್ಷಬೆಯು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಅರಸನಿಗೆ ಬಾಗಿ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಳು. ಅರಸನು, ≪ನಿನಗೇನು ಬೇಕು?≫ ಎಂದು
ಆಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 17 ಆಗ ಆಕೆಯು, ≪ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ತನ್ನ

ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ ದಾಸಿಯಾದ
ನನಗೆ ನನ್ನ ತರುವಾಯ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು
ಅರಸನಾಗಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿ ಅವನೇ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದಯಲಾ್ಲ. 18 ಆದರೆ ಈಗ
ಅದೋನೀಯನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ಅರಸನೂ ಆದ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯದೇ ಅರಸನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 19 ಆತನು ಹೋರಿ, ಕುರಿ ಮೊದಲಾದ
ಹಲವು ಕೊಬಿ್ಬದ ಪಶುಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞಮಾಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನ ಹೊರತಾಗಿ ಎಲಾ್ಲ ರಾಜಪುತ್ರರನೂ್ನ,
ಯಾಜಕನಾದ ಎಬಾ್ಯತಾರನನೂ್ನ, ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ
ಯೋವಾಬನನೂ್ನ ಔತಣಕೆ್ಕ ಕರೆದಿದಾ್ದನೆ. 20 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ
ಅರಸನೂ ಆದ ನಿಮ್ಮ ತರುವಾಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕವರು ಯಾರೆಂಬುದನು್ನ ನೀವೇ
ಗೊತು್ತಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಕಾದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
21 ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ, ಅರಸನೂ ಆದ ನೀವೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ
ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರುವುದಾದರೆ ನಾನೂ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಮಗನೂ
ದೋಷಾರೋಪಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವೆವು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

22 ಆಕೆಯು ಹೀಗೆ ಅರಸನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾತಾನನು ಬಂದನು. 23 ಸೇವಕರು ನಾತಾನನು
ಬಂದಿರುವ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರವಾದಿಯಾದ
ನಾತಾನನು ಅರಸನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ
ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರಮಾಡಿದನು. 24 ನಾತಾನನು, ≪ನನ್ನ
ಒಡೆಯನೂ, ಅರಸನೂ ಆದ ನೀನು ಅದೋನೀಯನಿಗೆ
ಅರಸನಾಗುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 25

ಅವನು ಗಟಾ್ಟ ಇಳಿದು ಹೋಗಿ ಹೋರಿ, ಕುರಿ ಮುಂತಾದ ಹಲವು
ಕೊಬಿ್ಬದ ಪಶುಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞಮಾಡಿಸಿ, ಎಲಾ್ಲ ರಾಜಪುತ್ರರನೂ್ನ,
ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ, ಯಾಜಕನಾದ ಎಬಾ್ಯತಾರನನೂ್ನ ಔತಣಕೆ್ಕ
ಕರೆದಿದಾ್ದನೆ. ಅವರು ಅವನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ≪ಅರಸನಾದ ಅದೋನೀಯನು
ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರಲಿ≫ ಎಂದು ಕೂಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 26 ಆದರೆ ಅವನು
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನನ್ನನೂ್ನ, ಯಾಜಕನಾದ ಚಾದೋಕ,
ಯೆಹೋಯಾದಾವನ ಮಗನಾದ ಬೆನಾಯ ಎಂಬುವರನೂ್ನ ನಿನ್ನ
ಮಗನೂ, ಸೇವಕನೂ ಸೊಲೊಮೋನನನೂ್ನ ಔತಣಕೆ್ಕ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ.
27 ಈ ಕಾಯರ್ವು ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ಅರಸನೂ ಆದ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ
ನಡೆದಿರುವ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ತರುವಾಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕವರು ಯಾರು ಎಂಬುವುದನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬಾರದಾಗಿತೆ್ತೕ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28 ಅರಸನಾದ
ದಾವೀದನು ಬತೆ್ಷಬೆಯನು್ನ ಕರೆಯಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.
ಆಕೆಯು ಬಂದು ಅರಸನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಳು. 29 ಅರಸನು ಆಕೆಗೆ,
≪ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿದ
ಯೆಹೋವನಾಣೆ, 30 ನನ್ನ ತರುವಾಯ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಅರಸನಾದ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ಈಹೊತೆ್ತೕ
ನೆರವೇರಿಸುವೆನು≫ ಎಂದನು. 31 ಆಗ ಬತೆ್ಷಬೆಯು ಅರಸನಿಗೆ
ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿ, ≪ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ ಅರಸನೂ ಆದ
ದಾವೀದನು ಸದಾಕಾಲವೂ ಬಾಳಲಿ≫ ಎಂದಳು.

ಸೊಲೊಮೋನನ ರಾಜಾ್ಯಭಿಷೇಕ
32 ಅನಂತರ ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ,

≪ಯಾಜಕನಾದ ಚಾದೋಕ, ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾತಾನ,
ಯೆಹೋಯಾದಾವನ ಮಗನಾದ ಬೆನಾಯ ಎಂಬುವರನು್ನ
ಕರೆಯಿರಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅವರು ಅರಸನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಬಂದರು. 33 ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ನನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ ನನ್ನ
ಹೇಸರಗತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡು ಗೀಹೋನ್ ಬುಗೆ್ಗಗೆ
ಹೋಗಿರಿ. 34 ಅಲಿ್ಲ ಯಾಜಕನಾದ ಚಾದೋಕನೂ ಮತು್ತ

ಅರಸುಗಳು - ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ 1:2 219 ಅರಸುಗಳು - ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ 1:34



2

ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾತಾನನೂ ಅವನನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲಿ. ಅನಂತರ ಕೊಂಬನೂ್ನದಿರಿ. ಎಲ್ಲರೂ,
≪ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರಲಿ≫ ಎಂದು
ಜಯಘೋಷ ಮಾಡಲಿ. 35 ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಬನಿ್ನರಿ.
ಅವನು ಅರಮನೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಆಳಬೇಕು. ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಆಳಲು ಅವನನೆ್ನೕ ಪ್ರಭುವನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದನು. 36 ಯೆಹೋಯಾದವನ ಮಗನಾದ
ಬೆನಾಯನು ಅರಸನಿಗೆ, ≪ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಅರಸನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಲಿ. 37

ಆತನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಅರಸನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಪ್ರಕಾರ
ಸೊಲೊಮೋನನ ಸಂಗಡಲೂ ಇದು್ದ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೂ,
ಅರಸನೂ ಆದ ನಿನ್ನ ಕಾಲದಲಿ್ಲದ್ದದಕಿ್ಕಂತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಮಾಡಲಿ≫
ಎಂದು ನುಡಿದನು. 38 ಆಗ ಯಾಜಕನಾದ ಚಾದೋಕ್,
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾತಾನ್, ಯೆಹೋಯಾದಾವನ ಮಗನಾದ
ಬೆನಾಯ ಎಂಬುವರು ಕೆರೇತ್ಯ ಮತು್ತ ಪೆಲೇತ್ಯ ಎಂಬ
ಕಾವಲುದಂಡುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ
ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನ ಹೇಸರಗತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ,
ಗೀಹೋನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 39 ಯಾಜಕನಾದ
ಚಾದೋಕನು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಎಣೆ್ಣಯ ಕೊಂಬನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ ಅಭೀಷೇಕಿಸಿದನು. ಕೂಡಲೇ
ಕೊಂಬನೂ್ನದಿ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ≪ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು
ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರಲಿ≫ ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು. 40 ತರುವಾಯ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಕೊಳಲೂದುತಾ್ತ,
ಬಹುಸಂತೋಷದಿಂದ ಜಯಘೋಷಮಾಡುತಾ್ತ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದರು. ಅವರ ಕೂಗಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯು ನಡುಗಿತೋ ಎಂಬಂತೆ
ಆಯಿತು.

41 ಅದೋನೀಯನು ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಅತಿಥಿಗಳೂ
ಭೋಜನವನು್ನ ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸಿತು.
ಯೋವಾಬನು ಕೊಂಬಿನ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, ≪ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಇಂಥ ಗದ್ದಲವೇಕೆ?≫ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 42 ಆಗ
ಯಾಜಕನಾದ ಎಬಾ್ಯತಾರನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನನು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದನು. ಅದೋನೀಯನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಬಾ ನೀನು ಯೋಗ್ಯ
ಪುರುಷನೂ, ಶುಭವತರ್ಮಾನವನು್ನ ತರುವವನೂ ಆಗಿರುತಿ್ತೕ≫
ಎಂದನು. 43 ಯೋನಾತಾನನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಶುಭವಾತೆರ್ ಎಲಿ್ಲ?
ನಮೊ್ಮಡೆಯನೂ, ಅರಸನೂ ಆದ ದಾವೀದನು
ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. 44 ಅರಸನು
ಯಾಜಕನಾದ ಚಾದೋಕ್, ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾತಾನ್
ಯೆಹೋಯಾದಾವನ ಮಗನಾದ ಬೆನಾಯ ಎಂಬುವರನೂ್ನ, ಕೆರೇತ್ಯ
ಮತು್ತ ಪೆಲೇತ್ಯರನೂ್ನ ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಅವರು
ಅವನನು್ನ ಅರಸನ ಹೇಸರಗತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದಾ್ದರೆ. 45

ಯಾಜಕನಾದ ಚಾದೋಕನೂ, ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾತಾನನೂ
ಗೀಹೋನಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ರಾಜಾ್ಯಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರು.
ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರು ಮಹಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡುತಾ್ತ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಗದ್ದಲವುಂಟಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೇಳಿದ ಶಬ್ಧವು ಇದೇ. 46 ಇದಲ್ಲದೆ
ಸೊಲೊಮೋನನು ರಾಜಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.
47 ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನ ಸೇವಕರು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೂ,
ಅರಸನೂ ಆದ ದಾವೀದನ ಮುಂದೆ ಬಂದು, ≪ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನ
ಹೆಸರಿಗಿಂತಲೂ ಸೊಲೊಮೋನನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಗೆ ತರಲಿ.
ರಾಜ್ಯವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದಕಿ್ಕಂತ ಅವನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ
ಬಲಪಡಿಸಲಿ≫ ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಹರಿಸಿದಾ್ದರೆ. 48 ಅರಸನು ತನ್ನ
ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಗಿಕೊಂಡು, ≪ನಾನು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಾಣುವಂತೆ
ಇಂದು ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ≫ಅಂದರು. 49 ಆಗ
ಅದೋನೀಯನಿಂದ ಔತಣಕೆ್ಕ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಪಟು್ಟ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದರು.

50 ಅದೋನೀಯನು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಹೆದರಿ
ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದನು. 51

ದೂತರು ಬಂದು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ, ≪ಅದೋನೀಯನು ನಿನಗೆ
ಹೆದರಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು, ≪ಅರಸನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನು ನನ್ನನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ಹೊತು್ತ ನನಗೆ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ≫ ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ
ತಿಳಿಸಿದನು. 52 ಅವನು, ≪ಅದೋನೀಯನು
ಯೋಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ಅವನ ಕೂದಲುಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದನೂ್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನಲಿ್ಲ

ಕೆಟ್ಟತನವು ಕಂಡುಬರುವುದಾದರೆ ಅವನು ಸಾಯುವನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ
ಕರೆಸಿದನು. 53 ಅವನು ಬಂದಾಗ ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ
ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿದನು. ಸೊಲೊಮೋನನು ಅವನಿಗೆ
ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.

ದಾವೀದನು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಡೆಯ ಮಾತುಗಳು

ದಾವೀದನಿಗೆ ಮರಣದ ಸಮಯ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಅವನು
ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
2 ≪ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನು್ನ

ನಾನೂ ಈಗ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ನೀನು ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು. ನಿನ್ನ
ಪೌರುಷವನು್ನ ತೋರಿಸು. 3 ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಅಪ್ಪಣೆಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ಆತನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೋ.
ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಆತನ ಆಜ್ಞಾನಿಯಮವಿಧಿ
ನಿಣರ್ಯಗಳನು್ನ ಪಾಲಿಸು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನೀನು
ಯಾವುದನು್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೂ ಸಫಲನಾಗುವಿ. 4

ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು, ≪ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದವರು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ,
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ಪಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ನನಗೆ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದಾದರೆ, ಅವರು
ತಪ್ಪದೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು≫
ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾನು ನನಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವನು, 5 ಚೆರೂಯಳ ಮಗನಾದ ಯೋವಾಬನು ನನಗೆ
ಮಾಡಿರುವುದನು್ನ ಬಲೆ್ಲಯಲಾ್ಲ ಅವನು ಇಬ್ಬರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ನೇರನ ಮಗನಾದ ಅಬೆ್ನೕರನನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಯೆತೆರನ ಮಗನಾದ ಆಮಾಸನನೂ್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. ಯುದ್ಧ
ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಸಮಾಧಾನ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ರಕ್ತಸುರಿಸಿ
ಅದನು್ನ ತನ್ನ ನಡುಕಟಿ್ಟಗೂ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಹಚಿ್ಚಕೊಂಡನು. 6

ಅವನಿಗೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಬುದಿ್ಧವಂತನಾದ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆಯಲಾ್ಲ. ಅವನ ಮುದಿ ತಲೆಯು ಸಮಾಧಿಯನು್ನ
ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸೇರದಂತೆ ಮಾಡು. 7 ಆದರೆ ನೀನು
ಗಿಲಾ್ಯದ್ಯನಾದ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಕಾರಮಾಡಬೇಕು.
ಅವರು ನಿತ್ಯವೂ ನಿನ್ನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟಮಾಡುತಿ್ತರಬೇಕು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಾದ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ
ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋದಾಗ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಉಪಚರಿಸಿದರು. 8

ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯನಾದ ಗೇರನ ಮಗನೂ ಬಹುರೀಮ್ ಊರಿನವನೂ
ಆದ ಶಿಮಿ್ಮೕಯು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುತಾ್ತನಲಾ್ಲ. ನಾನು
ಮಹನಯಿಮಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಬಹು ಕೂ್ರರವಾಗಿ
ಶಪಿಸಿದನು. ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಯೊದರ್ನಿಗೆ
ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ≫
ಎಂದು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದೆನು. 9

ನೀನಾದರೋ ಅವನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಬಿಡಬೇಡ. ನೀನು
ಬುದಿ್ಧವಂತನಲ್ಲವೋ. ಅವನ ಮುದಿತಲೆಯು ರಕ್ತಮಯವಾಗಿ
ಸಮಾಧಿ ಸೇರುವಂತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತರುತ್ತದೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದಾವೀದನ ಮರಣ
10 ಅನಂತರ ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು.

ಅವನ ಶವವನು್ನ ದಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. 11

ದಾವೀದನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಆಳಿದು್ದ ಒಟು್ಟ ನಲ್ವತು್ತ ವರುಷ.
ಹೇಗೆಂದರೆ, ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಏಳು ವರುಷ ಮತು್ತ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂವತ್ತಮೂರು ವರುಷ ಆಳಿ್ವಕೆ ಮಾಡಿದನು.
12 ಸೊಲೊಮೋನನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನ
ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ ಏರಿದನು. ಅವನ ರಾಜ್ಯವು ಬಹಳವಾಗಿ
ಬಲಗೊಂಡಿತು.

ಸೊಲೊಮೋನನು ರಾಜಕಂಟಕರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದು್ದ
13 ಹಗಿ್ಗೕತಳ ಮಗನಾದ ಅದೋನೀಯನು ಸೊಲೊಮೋನನ

ತಾಯಿಯಾದ ಬತೆ್ಷಬೆಯ ದಶರ್ನಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಆಕೆಯು ಅವನನು್ನ,
≪ನೀನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಬಂದಿರುವೆಯೋ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದಳು. ಅವನು, ≪ಹೌದು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಬಂದೆನು≫
ಎಂದನು. 14 ಆಮೇಲೆ ಅವನು, ≪ನಿನಗೊಂದು ಮಾತು
ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಆಕೆಯು,
≪ಹೇಳು≫ ಎಂದಳು. 15 ಆಗ ಅವನು, ≪ಈ ರಾಜ್ಯವು ನನಗೆ
ಬರಬೇಕಾಗಿತು್ತ. ನಾನೇ ಅರಸನಾಗುವೆನೆಂದು ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ
ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದ್ದರೆಂಬುದು ನೀನು ಬಲೆ್ಲಯಷೆ್ಟೕ. ಆದರೆ ಅದು
ತಪಿ್ಪ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ
ಅವನಿಗೆ ದೊರಕಿತು. ಅದಿರಲಿ, ಒಂದು ಬಿನ್ನಹವಿದೆ. 16 ಅದನು್ನ
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ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಡ≫ ಎನ್ನಲು ಆಕೆಯು, ≪ಅದೇನು ಹೇಳು≫
ಎಂದಳು. 17 ಆಗ ಅವನು, ≪ದಯವಿಟು್ಟ ಶೂನೇಮ್ಯಳಾದ
ಅಬೀಷಗ್ ಎಂಬಾಕೆಯನು್ನ ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿಯನಾ್ನಗಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಹೇಳು. ಅವನು ನಿನ್ನ ಮಾತನು್ನ
ತಳಿ್ಳಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದನು. 18 ಆಗ ಬತೆ್ಷಬೆಯು,
≪ಒಳೆ್ಳೕಯದು, ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅರಸನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಅರಿಕೆಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 19 ಆಕೆಯು
ಅದೋನೀಯನಿಗಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅರಸನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತರುವಾಗ ಅರಸನು ಎದು್ದಹೋಗಿ
ಆಕೆಯನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ತಾನು
ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು, ರಾಜ ಮಾತೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು
ಆಸನವನು್ನ ತರಿಸಲು ಆಕೆಯು ಅವನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು. 20 ಆಗ ಆಕೆಯು, ≪ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಿನ್ನಹ
ಉಂಟು. ಅದನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಡ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅರಸನು,
≪ನನ್ನ ತಾಯಿಯೇ ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳು, ನಾನು ಆಗದು
ಅನು್ನವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದನು. 21 ಆಗ ಆಕೆಯು, ≪ಶೂನೇಮ್ಯಳಾದ
ಅಬೀಷಗ್ ಎಂಬಾಕೆಯು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಅದೋನೀಯನಿಗೆ
ಮಾದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡು≫ ಎಂದಳು. 22 ಆಗ ಅರಸನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ, ≪ಅದೋನೀಯನಿಗೋಸ್ಕರ
ಶೂನೇಮ್ಯಳಾದ ಅಬೀಷಗ್ ಎಂಬಾಕೆಯನು್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳುವುದೇಕೆ
ಅವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನೂ್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳು. ಅವನು ನನ್ನ
ಅಣ್ಣನಲ್ಲವೇ. ಯಾಜಕನಾದ ಎಬಾ್ಯತಾರನೂ ಚೆರೂಯಳ
ಮಗನಾದ ಯೋವಾಬನೂ ಅವನ ಪಕ್ಷದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 23 ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು,
≪ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ಅದೋನೀಯನ ಈ ಮಾತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು
ಅವನನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಪಾತ್ರನೆಂದು ಎಣಿಸದಿದ್ದರೆ ದೇವರು ನನಗೆ
ಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ಮಾಡಲಿ. 24 ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನ
ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನು್ನ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ, ಬಲಪಡಿಸಿ, ತಾನು ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದಂತೆ ನನಗೆ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದ ಯೆಹೋವನಾಣೆ,
ಅದೋನೀಯನು ಈ ಹೊತೆ್ತೕ ಸಾಯಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
25 ಆಮೇಲೆ ಅರಸನು ಯೆಹೋಯಾದಾವನ ಮಗನಾದ
ಬೆನಾಯನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಹೋಗಿ
ಅದೋನೀಯನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು.

ಎಬಾ್ಯತಾರನು ಯಾಜಕೋದೊ್ಯೕಗದಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ
26 ತರುವಾಯ ಅರಸನು ಯಾಜಕನಾದ ಎಬಾ್ಯತಾರನಿಗೆ,

≪ನೀನು ಅಣತೋತಿನಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ನೀನು
ಮರಣಕೆ್ಕ ಪಾತ್ರನು. ಆದರೆ ನೀನು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ದಾವೀದನೊಡನೆ ಸಂಚರಿಸುತಾ್ತ ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಲಿ್ಲ
ಪಾಲುಗಾರನಾಗಿದು್ದದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸುವುದಿಲ್ಲ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27 ಸೊಲೊಮೋನನು ಅವನನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಯಾಜಕೋದೊ್ಯೕಗದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದನು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಏಲಿಯ ಮನೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ಮಾತು
ನೆರವೇರಿತು.

ಯೋವಾಬನ ಮರಣ
28 ಈ ವತರ್ಮಾನವು ಯೋವಾಬನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೆ

ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದನು. ಅವನು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಪಕ್ಷವನು್ನ
ಬೆಂಬಲಿಸದಿದ್ದರು ಅದೋನೀಯನ ಪಕ್ಷವನು್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದನು. 29

ಯೋವಾಬನು ಯೆಹೋವನ ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಹತಿ್ತರ ಇದಾ್ದನೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯು ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ
ತಲುಪಿದಾಗ ಅವನು ಯೆಹೋಯಾದಾವನ ಮಗನಾದ
ಬೆನಾಯನಿಗೆ, ≪ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕು≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 30 ಬೆನಾಯನು ಯೆಹೋವನ ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಯೋವಾಬನಿಗೆ, ≪ಅರಸನು ನಿನಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು ≪ಬರುವುದಿಲ್ಲ,
ನಾನು ಇಲಿ್ಲಯೇ ಸಾಯುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಬೆನಾಯನು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯೋವಾಬನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದನು. 31 ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಅವನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡು. ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಅವನ ಶವವನು್ನ
ಸಮಾಧಿಮಾಡು. ಯೋವಾಬನು ನಿಷಾ್ಕರಣವಾಗಿ ರಕ್ತಸುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ನನಗೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಹತಿ್ತರುವ ದೋಷವನು್ನ ಈ
ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಹರಿಸು. 32 ಯೆಹೋವನು ಈ ರಕಾ್ತಪರಾಧವನು್ನ
ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆಯೇ ಬರಮಾಡಲಿ. ಅವನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ದಾವೀದನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ತನಗಿಂತ ಉತ್ತಮರೂ ಮತು್ತ

ನೀತಿವಂತರೂ ಆದ ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಎಂದರೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ಸೇನಾಧಿಪತಿಯೂ, ನೇರನ ಮಗನೂ ಆದ ಅಬೆ್ನೕರನನೂ್ನ,
ಯೆಹೂದ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯೂ ಯೆತೆರನ ಮಗನೂ ಆದ
ಆಮಾಸನನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಂದನಲಾ್ಲ. 33 ಈ ಇಬ್ಬರನೂ್ನ
ಕೊಂದ ಪಾಪವು ಯೋವಾಬನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಅವನ
ಸಂತಾನದವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಇರಲಿ. ಆದರೆ ದಾವೀದನಿಗೂ
ಅವನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಕುಟುಂಬ, ಸಂತಾನದವರಿಗೂ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ದೊರಕಲಿ≫ ಎಂದನು. 34 ಯೆಹೋಯಾದಾವನ
ಮಗನಾದ ಬೆನಾಯನು ಹೋಗಿ ಯೋವಾಬನನು್ನ ಕೊಂದನು.
ಅವನ ಶವವನು್ನ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಅವನ ಮನೆಯ ನಿವೇಶನದಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. 35 ಅರಸನು ಯೋವಾಬನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ
ಯೆಹೋಯಾದಾವನ ಮಗನಾದ ಬೆನಾಯನನು್ನ
ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಎಬಾ್ಯತಾರನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ
ಚಾದೋಕನನು್ನ ಯಾಜಕನನಾ್ನಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದನು.

ಶಿಮಿ್ಮೕಯ ಮರಣ
36 ತರುವಾಯ ಅರಸನು ಶಿಮಿ್ಮೕಯನು್ನ ಕರೆಸಿ ಅವನಿಗೆ,

≪ನೀನು ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡಬೇಕು. ಇದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎಲಿ್ಲಗೂ ಹೋಗಬಾರದು. 37

ನೀನು ಇದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳದ ಆಚೆಗೆ ಹೋದೆಯಾದರೆ
ಅದೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೋ
ಮತು್ತ ಆ ರಕಾ್ತಪರಾಧವು ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಇರುವುದು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 38 ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಮಿ್ಮೕಯು, ≪ಒಳೆ್ಳೕಯದು ನನ್ನ
ಒಡೆಯನು ಅರಸನೂ ಆದ ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಸೇವಕನಾದ
ನಾನು ಮಾಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟು್ಟ ಬಹುದಿನಗಳ
ವರೆಗೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 39 ಮೂರು
ವರುಷಗಳಾದನಂತರ ಶಿಮಿ್ಮೕಯ ಇಬ್ಬರು ದಾಸರು ಗತ್ ಊರಿನ
ಅರಸನೂ ಮಾಕನ ಮಗನೂ ಆದ ಆಕೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.
ದಾಸರು ಗತ್ ಊರಿನಲಿ್ಲರುವುದು ಶಿಮಿ್ಮೕಗೆ ಗೊತಾ್ತಯಿತು. 40 ಆಗ
ಅವನು ಕತೆ್ತಗೆ ತಡಿಹಾಕಿಸಿ ತನ್ನ ದಾಸರನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಗತ್
ಊರಿನ ಅರಸನಾದ ಆಕೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ
ಗತ್ ಊರಿನಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 41 ಶಿಮಿ್ಮೕಯು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಗತ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ಸಂಗತಿಯು ಅರಸನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಾಗ ಅವನು ಅವನನು್ನ ಕರೆಸಿ
ಅವನಿಗೆ, 42 ≪ನೀನು ಈ ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎಲಿ್ಲಗಾದರೂ
ಹೋದರೆ ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವುದು ಎಂದು
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿನಿ್ನಂದ ಪ್ರಮಾಣ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನಲ್ಲವೋ? ಆಗ, ≪ನೀನು ಹೇಳುವುದು ಒಳೆ್ಳೕಯದು,
ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿಯಲಾ್ಲ. 43 ಹಾಗಾದರೆ
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣವನೂ್ನ ನಾನು
ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣೆಯನೂ್ನ ನೀನು ಯಾಕೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ≫
ಎಂದನು. 44 ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಸನು ಶಿಮಿ್ಮೕಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ದಾವೀದನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಮನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಯೆಹೋವನು ಅದರ ಫಲವನು್ನ ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಬರಮಾಡುವನು. 45 ಆದರೆ ಸೊಲೊಮೋನ ರಾಜನಿಗೆ
ಆಶೀವಾರ್ದವಾಗಲಿ. ದಾವೀದನ ಸಿಂಹಾಸನವು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸದಾಕಾಲವು ಸಿ್ಥರವಾಗಿಯೂ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ,
46 ಯೆಹೋಯಾದಾವನ ಮಗನಾದ ಬೆನಾಯನಿಗೆ, ≪ಅವನನು್ನ
ಸಂಹರಿಸು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಅವನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ
ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. ಹೀಗೆ
ಸೊಲೊಮೋನನ ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವು ಸುಭದ್ರವಾಯಿತು.

ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವು ದೊರಕಿದು್ದ

ಸೊಲೊಮೋನನು ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನಾದ ಫರೋಹನ
ಅಳಿಯನಾದನು. ಅವನು ಫರೋಹನ ಮಗಳನು್ನ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ,

ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಣ
ಗೋಡೆಯನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟ ಮುಗಿಸುವ ತನಕ ಆಕೆಯನು್ನ
ದಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. 2 ಆ ವರೆಗೂ ಯೆಹೋವನ
ನಾಮಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಆಲಯವಿರಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಜನರು
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಆಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3

ಸೊಲೊಮೋನನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ದಾವೀದನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳವವನಾಗಿದ್ದರೂ ಆ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಧೂಪಹಾಕುತಿ್ತದ್ದನು.

4 ಒಮೆ್ಮ ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಯಜ್ಞಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲನ
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ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸಹಸ್ರ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 5

ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ರಾತಿ್ರ ಕನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ
ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ≪ನಿನಗೆ ಯಾವ ವರ ಬೇಕು
ಕೇಳಿಕೋ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸೊಲೊಮೋನನು, 6 ≪ನಿನಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿಯೂ, ನೀತಿಯಿಂದಲೂ ಯಥಾಥರ್ಚಿತ್ತದಿಂದಲೂ
ನಡೆದುಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೂ, ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಆದ
ದಾವೀದನಿಗೆ ನೀನು ಮಹಾ ಕೃಪೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದಿ್ದೕ. ಅವನ ಮೇಲೆ
ಬಹಳವಾಗಿ ಕೃಪೆಯಿಟು್ಟ ಈಹೊತು್ತ ಅವನ ಸಿಂಹಾಸನಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ
ಮಗನನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿರುವೆ. 7

ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಿನಿ್ನಂದ
ಅರಸನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನಾನು ಇನೂ್ನ
ಚಿಕ್ಕವನು. ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವನು. 8 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ನಾನು ಲೆಕಿ್ಕಸಲಾಗದಂಥ ಮಹಾ ಜನಾಂಗವಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ
ಪ್ರಜೆಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ. 9 ಆದುದರಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಆಳುವುದಕೂ್ಕ, ನಾ್ಯಯ ಅನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ
ನನಗೆ ವಿವೇಕವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸು. ಈ ಮಹಾ ಜನಾಂಗವನು್ನ
ಆಳಬಲ್ಲ ಸಮಥರ್ರು ಯಾರಿದಾ್ದರೆ?≫ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

10 ಸೊಲೊಮೋನನ ಈ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಕತರ್ನಾದ ದೇವರು
ಮೆಚಿ್ಚದನು. 11 ಆಗ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ
ದೀಘಾರ್ಯುಷ್ಯವನಾ್ನಗಲೀ, ಐಶ್ವಯರ್ವನಾ್ನಗಲಿ ವೈರಿಗಳ
ಪಾ್ರಣವನಾ್ನಗಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ವಿವೇಕವನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 12 ನೋಡು, ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಮತು್ತ
ವಿವೇಕವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನಂಥ ಜ್ಞಾನಿಯು ಹಿಂದೆಯೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 13 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು
ಕೇಳಿದಂಥದ್ದನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನ
ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ, ಗೌರವ
ಘನತೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನನಾದ ಅರಸನು
ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿರುವುದಿಲ್ಲ. 14 ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನಂತೆ
ನನ್ನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು, ನನ್ನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಕೈಕೊಳು್ಳವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಆಯುಷ್ಯವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು≫
ಎಂದನು. 15 ಸೊಲೊಮೋನನು ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎಚ್ಚತಾ್ತಗ ಅದು
ಕನಸೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದ
ನಂತರ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ,
ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸೇವಕರಿಗಾಗಿ ಔತಣಮಾಡಿಸಿದನು.

ಸೊಲೊಮೋನನ ವಿವೇಕಪೂಣರ್ ತೀಪುರ್
16 ಅದೇ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ವೇಶೆ್ಯಯರು ಅರಸನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ

ಬಂದರು. 17 ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳು ಅರಸನಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ಒಡೆಯಾ
ಕೇಳು, ನಾನು ಮತು್ತ ಈ ಹೆಂಗಸು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಇವಳು ಮನೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದಗಲೇ ನಾನು
ಮಗುವನು್ನ ಹೆತೆ್ತನು. 18 ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇವಳೂ ಹೆತ್ತಳು.
ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಇದೆ್ದವು. ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ ಹೊರತು ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ 19 ಇವಳು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಕೂಸಿನ ಮೇಲೆ
ಹೊರಳಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸತಿ್ತತು. 20 ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೇ ಇವಳೆದು್ದ
ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕಳಾದ ನಾನು ಗಾಡನಿದೆ್ರಯಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ನನ್ನ ಮಗುವನು್ನ
ನನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲಿಟು್ಟಕೊಂಡಳು. ಸತು್ತ ಹೋದ
ತನ್ನ ಮಗುವನು್ನ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲರಿಸಿದಳು. 21 ನಾನು ಹೊತಾ್ತರೆ
ಎದು್ದ ಮಗುವಿಗೆ ಮೊಲೆಕುಡಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವಾಗ ಅದು ಸತಿ್ತತು್ತ.
ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನಾನು ಹೆತ್ತ
ಕೂಸಾಗಿರಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 22 ಆಗ ಎರಡನೆಯವಳು,
≪ಹಾಗಲ್ಲ, ಬದುಕಿರುವವನು ನನ್ನ ಮಗನು ಸತಿ್ತರುವವನು ನಿನ್ನ
ಮಗನು≫ ಎಂದು ನುಡಿದಳು. ಮೊದಲನೆಯವಳು ತಿರುಗಿ,
≪ಅಲ್ಲ, ಸತಿ್ತರುವವನು ನಿನ್ನ ಮಗನು, ಬದುಕಿರುವವನು ನನ್ನ
ಮಗನು≫ ಎಂದಳು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಅರಸನ ಮುಂದೆ ವಾದಿಸುತಾ್ತ
ಇದ್ದರು. 23 ಆಗ ಅರಸನು, ≪ಜೀವದಿಂದಿರುವ ಕೂಸು ನನ್ನದು.
ಸತಿ್ತರುವುದು ನಿನ್ನದು ಎಂದು ಒಬ್ಬಳು ಹೇಳುತಾ್ತಳೆ. ಇನೊ್ನಬ್ಬಳು
ಅಲ್ಲ ಸತಿ್ತರುವುದು ನಿನ್ನದು, ಜೀವದಿಂದಿರುವುದು ನನ್ನದು
ಅನು್ನತಾ್ತಳೆ. 24 ನನಗೊಂದು ಕತಿ್ತಯನು್ನ ತಂದು ಕೊಡಿರಿ≫ ಎಂದು
ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 25 ಅವರು ಕತಿ್ತಯನು್ನ ತರಲು ಅರಸನು
ಅವರಿಗೆ, ≪ಜೀವದಿಂದಿರುವ ಕೂಸನು್ನ ಕಡಿದು ಎರಡು ಭಾಗ
ಮಾಡಿ ಅಧರ್ವನು್ನ ಇವಳಿಗೂ ಅಧರ್ವನು್ನ ಅವಳಿಗೂ ಕೊಡಿರಿ≫
ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು. 26 ಆಗ ಜೀವದಿಂದಿದ್ದ ಕೂಸಿನ
ನಿಜವಾದ ತಾಯಿ ಕೂಸಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕರಳು ಮರುಗಿ ಅರಸನಿಗೆ,
≪ನನ್ನ ಒಡೆಯಾ ಬೇಡ, ಬದುಕಿರುವ ಕೂಸನು್ನ ಅವಳಿಗೇ
ಕೊಟು್ಟಬಿಡು. ಅದನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಡ≫ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವಲಿ್ಲ
ಎರಡನೆಯವಳು, ≪ಅದು ನನಗೂ ಬೇಡ, ನಿನಗೂ ಬೇಡ

ಕತ್ತರಿಸಲಿ≫ ಎಂದು ಕೂಗಿದಳು. 27 ಕೂಡಲೇ ಅರಸನು,
≪ಬದುಕಿರುವ ಕೂಸನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿರಿ. ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ಅವಳೇ
ಅದರ ತಾಯಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 28 ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ
ಈ ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೇಳಿ ನಾ್ಯಯ ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಈತನಲಿ್ಲ
ದೈವಜ್ಞಾನವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟರು.

ಸೊಲೊಮೋನನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸೊಲೊಮೋನ ರಾಜನು ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಮೇಲೆ
ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು. 2 ಅವನ ಮುಖ್ಯ ಉದೊ್ಯೕಗಸ್ಥರು
ಯಾರಾರೆಂದರೆ: ಚಾದೋಕನ ಮಗನಾದ ಅಜಯರ್ನು

ಯಾಜಕನು. 3 ಶೀಷನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಎಲೀಹೋರೇಫ್ ಮತು್ತ
ಅಹೀಯಾಹು ಎಂಬುವರು ಲೇಖಕರು. ಅಹೀಲೂದನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಅವನ ಮಂತಿ್ರಯು. 4 ಯೆಹೋಯಾದಾವನ
ಮಗನಾದ ಬೆನಾಯನು ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿ. ಚಾದೋಕನೂ ಮತು್ತ
ಎಬಾ್ಯತಾರನೂ ಯಾಜಕರು. 5 ನಾತಾನನ ಮಗನಾದ ಅಜಯರ್ನು
ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು. ನಾತಾನನ ಮಗನಾದ ಜಾಬೂದನು
ಯಾಜಕನೂ ಹಾಗು ಅರಸನ ಮಿತ್ರನೂ ಆಗಿದ್ದನು. 6 ಅಹೀಷಾರನು
ರಾಜಗೃಹಾಧಿಪತಿಯು. ಅಬ್ದನ ಮಗನಾದ ಅದೋನೀರಾಮನು
ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು.

7 ಸೊಲೊಮೋನನು ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಗಾಗಿ
ಹನೆ್ನರಡು ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. ಅವರಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಅರಸನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ
ಮನೆಯವರಿಗೂ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿವರುಷವೂ
ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿತು್ತ. 8 ಅವರು ಯಾರಾರೆಂದರೆ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಹೂರನ ಮಗ, 9

ಮಾಕಾಚ್, ಶಾಲಿ್ಬೕಮ್, ಬೇತ್ಷೆಮೇಷ್, ಏಲೋನ್ ಮತು್ತ ಬೇತ್
ಹಾನಾನ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳ ಒಡೆಯನಾದ ದೆಕೆರನ ಮಗನು. 10

ಅರುಬೊ್ಬೕತಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಹೆಸೆದನ ಮಗ, ಅವನು ಸೋಕೋ
ಮತು್ತ ಹೇಫೇರ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. 11

ದೋರ್ ಗುಡ್ಡದ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಅಬೀನಾದಾಬನ ಮಗ,
ಸೊಲೊಮೋನನ ಮಗಳಾದ ಟಾಫತಳು ಅವನ
ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದಳು. 12 ತಾಣಕ್ ಮತು್ತ ಮೆಗಿದೊ್ದೕ, ಚಾರೆತಾನಿನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಕೆಳಗಣಭಾಗಗಳೂ, ಬೇತ್
ಷೆಯಾನಿನಿಂದ ಅಬೇಲ್ ಮೆಹೋಲದವರೆಗೂ ಇರುವಂಥ
ಯೊಕೆ್ಮಯಾನಿನ ಆಚೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಬೇತ್ ಷೆಯಾನಿನ
ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರದೇಶ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಹೀಲೂದನ ಮಗನಾದ ಬಾಣಾ
ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. 13 ರಾಮೋತ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಗೆಬೇರನ
ಮಗ, ಅವನು ಗಿಲಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗನಾದ ಯಾಯೀರನ
ಗಾ್ರಮಗಳಿಗೂ, ಬಾಷಾನಿನಲಿ್ಲ ಪೌಳಿಗೋಡೆಗಳಿಂದಲೂ, ಕಬಿ್ಬಣದ
ಅಗುಳಿಗಳಿಂದಲೂ ಭದ್ರಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅರವತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಅಗೋರ್ಬ್ ಪ್ರದೇಶಕೂ್ಕ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. 14

ಮಹನಯಿಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಇದೊ್ದೕವಿನ ಮಗನಾದ ಅಹೀನಾದಾಬನು. 15

ನಫಾ್ತಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಅಹಿಮಾಚನು, ಅವನು ಸೊಲೊಮೋನನ
ಮಗಳಾದ ಬಾಸೆಮತಳನು್ನ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 16

ಅಶೇರಿಗೂ ಮತು್ತ ಆಲೋತಿಗೂ ಒಡೆಯನಾದ ಹೂಷೈಯ
ಮಗನಾದ ಬಾಣನು, 17 ಇಸಾ್ಸಕಾರ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಫಾರೂಹನ
ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು, 18 ಬೆನಾ್ಯಮೀನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಏಲನ
ಮಗನಾದ ಶಿಮಿ್ಮೕ, 19 ಅಮೋರಿಯರ ಅರಸನಾದ ಸೀಹೋನ್,
ಬಾಷಾನಿನ ಅರಸನಾದ ಓಗ್ ಇವರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಗಿಲಾ್ಯದ್
ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕಲಾ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು ಅವನು ಊರಿಯನ
ಮಗನಾದ ಗೆಬೆರ್ ಎಂಬುವವನು.

ಸೊಲೊಮೋನನ ವೈಭವವೂ ಜ್ಞಾನವೂ
20 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸಮುದ್ರ ತೀರದ

ಮರಳಿನಷು್ಟ ಅಸಂಖ್ಯರಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾದರು. ಅವರು
ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತ ತೃಪ್ತರಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದಿದ್ದರು. 21

ಸೊಲೊಮೋನನು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿ ಮೊದಲುಗೊಂಡು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮತು್ತ ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ದೇಶಗಳವರೆಗೂ ಇರುವ ಎಲಾ್ಲ
ರಾಜ್ಯಗಳವರನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವರು ಅವನ ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿ ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದ್ದರು.

22 ಸೊಲೊಮೋನನ ಅರಮನೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇಕಾಗುವ
ಆಹಾರಪದಾಥರ್ಗಳು, ಮೂವತು್ತ ಕೋರ್ ಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ,
ಅರುವತು್ತ ಕೋರ್ ಜವೆಗೋದಿಯ ಹಿಟು್ಟ, 23 ಹತು್ತ ಕೊಬಿ್ಬದ
ಎತು್ತಗಳು, ಇಪ್ಪತು್ತ ಹುಲು್ಲಗಾವಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಎತು್ತಗಳು, ನೂರು
ಕುರಿಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಕಡವೆ, ಜಿಂಕೆ, ಸಾರಂಗ, ಕೊಬಿ್ಬದ
ಕೋಳಿಗಳು ಇವುಗಳೇ. 24 ಅವನು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ
ಈಚೆಯಲಿ್ಲ ತಿಪ್ಸಹು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಗಾಜದವರೆಗಿರುವ ಈಚೆಯ
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ಎಲಾ್ಲ ಅರಸರಿಗೂ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಸುತ್ತಣ
ರಾಜರೊಡನೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿದ್ದನು. 25 ಸೊಲೊಮೋನನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ದಾನ್ ಪಟ್ಟಣ ಮೊದಲುಗೊಂಡು
ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆ, ಅಂಜೂರದ ಗಿಡ ಇವುಗಳ
ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಾ್ತ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದರು. 26

ಸೊಲೊಮೋನನ ಲಾಯಗಳಲಿ್ಲ ನಲ್ವತು್ತ ಸಾವಿರ ರಥಾಶ್ವಗಳಿಗೆ
ಸ್ಥಳವಿತು್ತ. ಅವನಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ಸಾವಿರ ಕುದುರೆಸವಾರರಿದ್ದರು. 27

ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕರು ತಮಗೆ ನೇಮಕವಾದ
ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೂ, ಅವನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗುವ ಆಹಾರ
ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ
ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. 28 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ರಥಾಶ್ವಗಳಿಗಾಗಿಯೂ
ಮತು್ತ ಸವಾರಿಕುದುರೆಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ನೇಮಕವಾದಷು್ಟ
ಜವೆಗೋದಿಯನು್ನ, ಹುಲ್ಲನೂ್ನ ಕುದುರೆಗಳಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕೕ
ತಂದೊಪಿ್ಪಸುತಿ್ತದ್ದರು.

29 ದೇವರು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನ,
ವಿವೇಕಗಳನೂ್ನ, ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಮರಳಿನಷು್ಟ ಅಪರಿಮಿತವಾದ
ಮನೋವಿಶಾಲತೆಯನೂ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. 30 ಅವನ ಜ್ಞಾನವು
ಮೂಡಣದೇಶದವರೆಲ್ಲರ ಜ್ಞಾನಕಿ್ಕಂತಲೂ ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ಜ್ಞಾನಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಮಿಗಿಲಾದುದಾಗಿತು್ತ. 31 ಅವನು ಜೆರಹನ ಮಗನಾದ ಏತಾನ್,
ಮಾಹೋಲನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಹೇಮಾನ್, ಕಲೊ್ಕೕಲ್, ದದರ್
ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಸುತ್ತಣ ಎಲಾ್ಲ
ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಅವನ ಹೆಸರು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. 32 ಅವನ
ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮತು್ತ ಗೀತೆಗಳು ಸಾವಿರದ ಐದು.
33 ಅವನು ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವದಾರು ವೃಕ್ಷ ಮೊದಲುಗೊಂಡು
ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದವರೆಗಿರುವ ಎಲಾ್ಲ
ವನಸ್ಪತಿಗಳನೂ್ನ, ಎಲಾ್ಲ ಪಶುಪಕ್ಷಿ, ಜಲಚರಗಳು, ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳನೂ್ನ
ಕುರಿತು ಪ್ರಸಾ್ತಪಿಸ ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದನು. 34 ಎಲಾ್ಲ
ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೊಲೊಮೋನನ ಜ್ಞಾನದ ವಿಶೇಷತೆಯನು್ನ
ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ ಅನೇಕ ರಾಜರೂ ಮತು್ತ ವಿಧಾ್ವಂಸರು ಅವನ
ಜ್ಞಾನವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.

ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧತೆ

ದಾವೀದನ ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಅವನ ಮಿತ್ರನಾಗಿದ್ದ
ತೂರಿನ ಅರಸನಾದ ಹೀರಾಮನು ಸೊಲೊಮೋನನು
ಅವನ ತಂದೆಯ ನಂತರ ಅಭೀಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು

ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವನ ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2 ಅನಂತರ ಸೊಲೊಮೋನನು ದೂತರ
ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೀರಾಮನಿಗೆ, 3 ≪ಯೆಹೋವನ
ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಎಲಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳು
ವಶವಾಗುವವರೆಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಯುದ್ಧಗಳನು್ನ
ನಡೆಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಲಾರದೆ ಹೋದನೆಂದು
ನೀನು ಬಲೆ್ಲೕ. 4 ನನಗಾದರೋ ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. ನನ್ನನು್ನ
ವಿರೋಧಿಸುವವನು ಒಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ, ಆತನ ದಯೆಯಿಂದ ಆಪತು್ತ
ನನಿ್ನಂದ ದೂರವಾಗಿದೆ. 5 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ದಾವೀದನಿಗೆ, ≪ನಾನು ನಿನಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿ್ಳರಿಸುವ ನಿನ್ನ ಮಗನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟ್ಟಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದು ಅಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ, 6

ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವದಾರು
ವೃಕ್ಷಗಳನು್ನ ಕೊಯ್ಯಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ಆಳುಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು, ಅವರ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಆಳುಗಳನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಆಳುಗಳಿಗೆ ನೀನು ಹೇಳುವಷು್ಟ ಸಂಬಳವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಚೀದೋನ್ಯರಂತೆ ಮರಕೊಯು್ಯವುದರಲಿ್ಲ ಜಾಣರು
ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆಯಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

7 ಹೀರಾಮನು ಸೊಲೊಮೋನನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ
ಬಹಳವಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ, ≪ಈ ಮಹಾ ಜನಾಂಗವನು್ನ
ಆಳುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದಾವೀದನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬುದಿ್ಧವಂತನಾದ ಮಗನನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಈಗ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ≫ ಎಂದು
ನುಡಿದನು. 8 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ, ≪ನೀನು
ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ದೇವದಾರು ವೃಕ್ಷಗಳನೂ್ನ, ತುರಾಯಿ
ಮರಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. 9

ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಅವುಗಳನು್ನ ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಪ್ಪವನಾ್ನಗಿ

ಕಟಿ್ಟಸಿ, ಸಮುದ್ರ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ನೀನು ನೇಮಿಸುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ,
ಅಲಿ್ಲ ಬಿಚಿ್ಚಸಿಕೊಡುವೆನು. ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 10 ಹೀಗೆ ಹೀರಾಮನು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ
ಬೇಕಾದಷು್ಟ ದೇವದಾರು ಮರಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ತುರಾಯಿ
ಮರಗಳನೂ್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. 11 ಸೊಲೊಮೋನನಾದರೋ ಪ್ರತಿ
ವರುಷ ಅವನ ಮನೆಯವರ ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಕೋರ್
ಗೋದಿಯನೂ್ನ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಕೋರ್ ನಿಮರ್ಲವಾದ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. 12 ಯೆಹೋವನು ತಾನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಂತೆ
ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.
ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೂ ಹೀರಾಮನಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಬಂದವಿತು್ತ,
ಅವರಿಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

13 ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಮೂವತು್ತ ಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕರೆತಂದನು. 14

ಅವರಲಿ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಜನರಂತೆ ಪ್ರತಿತಿಂಗಳು
ಲೆಬನೋನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು
ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮನೆಯಲಿ್ಲರುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅದೋನೀರಾಮನು ಇವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ
ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಜನರು ಹೊರೆ ಹೊರುವವರೂ,
ಎಂಭತು್ತ ಸಾವಿರ ಜನರು ಕಲು್ಲಗಣಿಯಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರೂ
ಇದ್ದರು. 16 ಈ ಕೆಲಸದವರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಅವನು ಮೂರು
ಸಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರು ಮೇಸಿ್ತ್ರಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 17 ಕೆತಿ್ತದ
ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಹಾಕಬೇಕಾದ ದೇವಾಲಯದ ಅಸಿ್ತವಾರಕಾ್ಕಗಿ
ಆಳುಗಳು ಸೊಲೊಮೋನನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ದೊಡ್ಡ
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೆತು್ತತಿ್ತದ್ದರು. 18 ಸೊಲೊಮೋನನ ಮತು್ತ ಹೀರಾಮನ
ಶಿಲಿ್ಪಗಳೂ ಹಾಗು ಗೆಬಾಲ್ಯರೂ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೆತು್ತತಿ್ತದ್ದರು.
ದೇವಾಲಯ ಕಟು್ಟವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಕಲು್ಲ ಮತು್ತ ಮರಗಳನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೂ ಇವರೇ .

ಸೊಲೊಮೋನನು ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದು್ದ

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಂದ ನಾನೂರ
ಎಂಭತ್ತನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ

ವರುಷದ, ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ, ವೈಶಾಖ ಮಾಸದಲಿ್ಲ ಅರಸನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 2 ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಟಿ್ಟಸಿದ
ಆಲಯದ ಉದ್ದ ಅರುವತು್ತ ಮೊಳ [27 ಮೀ.], ಅಗಲ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಮೊಳ [9 ಮೀ.], ಎತ್ತರ ಮೂವತು್ತ ಮೊಳ [13.5 ಮೀ.]. 3

ದೇವಾಲಯದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಮುಂದುಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಮಂಟಪವಿತು್ತ. ಅದರ ಉದ್ದ ದೇವಾಲಯದ ಅಗಲಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ
ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳ [9 ಮೀ.], ಅಗಲ ಹತು್ತ ಮೊಳ [4.5 ಮೀ]. 4

ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಆಲಯಕೆ್ಕ ತೆರೆಯಲಾರದ ಜಾಲರಿಗಳುಳ್ಳ
ಕಿಟಿಕಿಗಳನಿ್ನರಿಸಿದನು. 5 ದೇವಾಲಯದ ಗೋಡೆಯ ಸುತ್ತಲೂ
ಅಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಮತು್ತ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಇವುಗಳ
ಗೋಡೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇನೊ್ನಂದು ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ, ಇವುಗಳ
ನಡುವೆ ಅಂತಸು್ತಗಳುಳ್ಳ ಕೊಠಡಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು. 6 ಕೆಳಗಿನ
ಕೊಠಡಿಗಳ ಅಗಲವು ಐದು ಮೊಳ. ಮೊದಲನೆಯ ಅಂತಸು್ತಗಳ
ಕೊಠಡಿಗಳ ಅಗಲವು ಆರು ಮೊಳ. ಎರಡನೆಯ ಅಂತಸು್ತಗಳ
ಕೊಠಡಿಗಳ ಅಗಲವು ಏಳು ಮೊಳ. ಅಂತಸಿ್ತನ ತೊಲೆಗಳನಿ್ನಡುವಾಗ
ದೇವಾಲಯದ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ತೂತಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಗೋಡೆಯ
ಹೊರಮೈಯನು್ನ ಸೋಪಾನಾಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದನು.

7 ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತರುವಾಗ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಕಲು್ಲಗಣಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ಕಟು್ಟವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತಗೆ, ಉಳಿ ಮುಂತಾದ ಕಬಿ್ಬಣದ
ಸಾಮಾನುಗಳ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 8 ಕೆಳಗಿನ ಕೊಠಡಿಗೆ
ಹೋಗುವ ಬಾಗಿಲು ಆಲಯದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲತು್ತ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಮಧ್ಯದ
ಅಂತಸಿ್ತಗೂ ಮತು್ತ ಮೂರನೆಯ ಅಂತಸಿ್ತಗೂ ಹೋಗಲು
ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು. 9 ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು
ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ, ದೇವದಾರಿನ ತೊಲೆ ಮತು್ತ ಹಲಿಗೆಗಳಿಂದ
ಮಾಳಿಗೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದನು. 10 ಅವನು
ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಐದೈದು ಮೊಳ
ಎತ್ತರವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಇವು ದೇವದಾರಿನ
ತೊಲೆಗಳಿಂದ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.

11 ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದನು. 12 ≪ನೀನು ಈಗ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸುತಿ್ತರುವಿಯಷೆ್ಟ. ನೀನು ನನ್ನ ನಿಯಮ ವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದಾದರೆ,
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ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕುರಿತು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಮಾಡಿದ
ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. 13 ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಕೈಬಿಡದೆ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲೆ್ಲೕ ವಾಸಿಸುವೆನು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 14 ಸೊಲೊಮೋನನು ದೇವಾಲಯವನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿ ಮುಗಿಸಿದನು.

ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗಿನ ಅಲಂಕಾರ
15 ಅನಂತರ ಅವನು ಅದರ ಗೋಡೆಗಳ ಒಳಮೈಯನು್ನ

ನೆಲದಿಂದ ಮಾಳಿಗೆಯವರೆಗೆ ದೇವದಾರಿನ ಹಲಗೆಗಳಿಂದ
ಹೊದಿಸಿದನು. ನೆಲಕೆ್ಕ ತುರಾಯಿ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಹಾಕಿದನು.
16 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಹಿಂದಿನ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನೆಲದಿಂದ ತೊಲೆಗಳವರೆಗೆ ದೇವದಾರಿನ
ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಗೋಡೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಅದರ ಹಿಂದಿನ
ಭಾಗವನು್ನ ಗಭರ್ಗೃಹ ಅಥವಾ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಎಂದು
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದನು. 17 ದೇವಾಲಯದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಮುಂದಿನ ಭಾಗವು ನಲ್ವತು್ತ ಮೊಳ ಉದ್ದವಿತು್ತ. 18

ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಕಲು್ಲ ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಗೋಡೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಬಳಿ್ಳಗಳು
ಮತು್ತ ಹೂವುಗಳು ಕೆತಿ್ತರುವ ದೇವದಾರಿನ ಹಲಿಗೆಗಳಿಂದ
ಹೊದಿಸಿದನು. 19 ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಇಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ
ಗಭರ್ಗೃಹವೆಂದು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದನು. 20 ಆ ಗಭರ್ಗೃಹವು ಇಪ್ಪತು್ತ
ಮೊಳ ಉದ್ದವೂ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳ ಅಗಲವೂ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳ
ಎತ್ತರವೂ ಆಗಿತು್ತ. ಅದನು್ನ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ತಗಡಿನಿಂದಲೂ,
ದೂಪವೇದಿಯನು್ನ ದೇವದಾರು ಮರದಿಂದಲೂ ಹೊದಿಸಿದನು. 21

ಸೊಲೊಮೋನನು ದೇವಾಲಯದ ಒಳಮೈಯನು್ನ ಚೊಕ್ಕ
ಬಂಗಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗೋಡೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಇನೊ್ನಂದು ಗೋಡೆಗೆ
ಬಂಗಾರದ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 22 ದೇವಾಲಯದ ಎಲಾ್ಲ
ಗೋಡೆಗಳನೂ್ನ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ವೇದಿಯನೂ್ನ
ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು.

23 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಎಣೆ್ಣೕ ಮರದಿಂದ ಹತು್ತ ಮೊಳ ಎತ್ತರವಾದ
ಎರಡು ಕೆರೂಬಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ, ಅವುಗಳನು್ನ ಗಭರ್ಗೃಹದಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಿದನು. 24 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆರೂಬಿಯ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಐದೈದು
ಮೊಳ ಉದ್ದವಿದ್ದವು. ಎರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಅಂತರವು ಒಂದು
ತುದಿಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ತುದಿಗೆ ಹತು್ತ ಮೊಳಗಳಾಗಿದ್ದವು. 25

ಇನೊ್ನಂದು ಕೆರೂಬಿಯ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಅಂತರವು ಹತು್ತ ಮೊಳವಾಗಿತು್ತ.
ಎರಡೂ ಕೆರೂಬಿಗಳ ಅಳತೆಯೂ ಆಕಾರವೂ ಒಂದೇಯಾಗಿದ್ದವು.
26 ಅವೆರಡು ಹತ್ತತು್ತ ಮೊಳ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದವು. 27 ಅವನು
ಅವುಗಳನು್ನ ದೇವಾಲಯದ ಗಭರ್ಗೃಹದಲಿ್ಲಡಿಸಿದನು. ಅವುಗಳ
ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಚಾಚಿದಂತಿದು್ದದರಿಂದ ಮೊದಲನೆಯ ಕೆರೂಬಿಯ ಒಂದು
ರೆಕೆ್ಕಯು ಈಚೆಯ ಗೋಡೆಗೂ, ಎರಡನೆಯ ಕೆರೂಬಿಯ ಒಂದು
ರೆಕೆ್ಕಯು ಆಚೆಯ ಗೋಡೆಗೂ ತಗುಲಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಬೇರೆ ಎರಡು
ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಮನೆಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದನೊ್ನಂದು ತಗುಲಿದಂತೆ ಇತು್ತ.
28 ಈ ಕೆರೂಬಿಗಳು ಬಂಗಾರದ ತಗಡುಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.
29 ಅವನು ದೇವಾಲಯದ ಎಲಾ್ಲ ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಹೊರಗೂ ಮತು್ತ
ಒಳಗೂ ಕೆರೂಬಿ, ಖಜೂರ್ರವೃಕ್ಷ ಮತು್ತ ಹೂವು ಇವುಗಳ
ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿದನು. 30 ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗಣ ಮತು್ತ
ಹೊರಗಣ ನೆಲವನು್ನ ಬಂಗಾರದ ತಗಡುಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 31

ಗಭರ್ಗೃಹದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಎಣೆ್ಣೕ ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಇಡಿಸಿದನು.
ಚೌಕಟು್ಟ ಪಂಚಕೋನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತು್ತ. 32 ಎಣೆ್ಣೕ ಮರದ ಆ
ಎರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕೆರೂಬಿ, ಖಜೂರ್ರವೃಕ್ಷ ಮತು್ತ ಹೂವು
ಇವುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಬಂಗಾರದ
ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದಲಿ್ಲ ಆ ತಗಡನು್ನ ಇಡಿಸಿದನು.

33 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಎಣೆ್ಣೕ
ಮರದಿಂದ ಚತುಷೊ್ಕೕನದ ಚೌಕಟ್ಟನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ 34 ಅದಕೆ್ಕ
ತುರಾಯಿಮರದ ಎರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಇಡಿಸಿದನು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಗಿಲು ಎರಡು ಭಾಗವುಳ್ಳದಾ್ದಗಿ
ಮಡಿಚಬಹುದಾಗಿತು್ತ. 35 ಈ ಬಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆರೂಬಿ,
ಖಜೂರ್ರವೃಕ್ಷ ಮತು್ತ ಅರಳಿದ ಹೂವು ಇವುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿ,
ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ತಗಡನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, ಕೆತ್ತನೆಯಿದ್ದಲಿ್ಲ ಆ
ತಗಡನು್ನ ಇಡಿಸಿದನು. 36 ದೇವಾಲಯದ ಪಾ್ರಕಾರದಲಿ್ಲ ಮೂರು
ಸಾಲು ಕಲಿ್ಲನ ಕಂಬಗಳನೂ್ನ, ಒಂದು ಸಾಲು ದೇವದಾರಿನ
ಕಂಬಗಳನೂ್ನ ಇರಿಸಿದನು. 37 ಸೊಲೊಮೋನನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ನಾಲ್ಕನೆಯ ವರುಷದ ವೈಶಾಖ ಮಾಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಅಸಿ್ತವಾರವನು್ನ ಹಾಕಿದರು. 38 ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವರುಷದ
ಎಂಟನೆಯ ತಿಂಗಳಾದ ಕಾತಿರ್ಕ ಮಾಸದಲಿ್ಲ ದೇವಾಲಯವೂ ಮತು್ತ
ಅದರ ಎಲಾ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳೂ ನೇಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸಿದ್ಧವಾದವು.
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಏಳು ವರುಷ ಹಿಡಿಯಿತು.

ಸೊಲೊಮೋನನ ಅರಮನೆ

ಸೊಲೊಮೋನನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಹದಿಮೂರು
ವರುಷಗಳಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಮುಗಿಸಿದನು. 2 ಅವನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ
ಲೆಬನೋನಿನ ತೋಪು ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ ಮಂದಿರವು

ನೂರು ಮೊಳ ಉದ್ದ, ಐವತು್ತ ಮೊಳ ಅಗಲ ಮತು್ತ ಮೂವತು್ತ
ಮೊಳ ಎತ್ತರವಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಮಾಳಿಗೆಗೆ ದೇವದಾರಿನ ಮೂರು
ಸಾಲು ಕಂಬಗಳೂ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವದಾರಿನ
ತೊಲೆಗಳೂ ಅದಕೆ್ಕ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದವು. 3 ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೇಲಿರುವ
ತೊಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವದಾರಿನ ಹಲಿಗೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ
ಮಾಳಿಗೆಯಿತು್ತ. ಸ್ತಂಭಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲಿನಲಿ್ಲ ಹದಿನೈದರಂತೆ
ಒಟು್ಟ ನಲ್ವತೆ್ತೖದು ಇದ್ದವು. 4 ಬೆಳಕು ಎದುರೆದುರಾಗಿ ಬೀಳುವಂತೆ
ಎರಡು ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಮೂರು ಸಾಲು ಬೆಳಕಿನ
ಕಿಟಕಿಗಳಿದ್ದವು 5 ಎಲಾ್ಲ ದಾ್ವರಗಳೂ, ಬೆಳಕಿನ ಕಿಟಕಿಗಳೂ
ಚತುಷೊ್ಕೕಣದ ಆಕಾರವುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಮೂರು ಮೂರು
ಸಾಲು ಬೆಳಕಿನ ಕಿಟಕಿಗಳು ಎದುರುಬದುರಾಗಿದ್ದವು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಒಂದು ಕಂಬಮಂಟಪವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅದರ
ಉದ್ದ ಐವತು್ತ ಮೊಳ, ಅಗಲ ಮೂವತು್ತ ಮೊಳ. ಅದರ
ಮುಂದುಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಪಡಸಾಲೆಯಿತು್ತ. ಆ ಪಡಸಾಲೆಗೆ
ಕಂಬಗಳೂ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳೂ ಇದ್ದವು.

7 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಸಿಂಹಾಸನ ಮಂದಿರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯತೀಮಾರ್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರಿಂದ ಅದಕೆ್ಕ
ನಾ್ಯಯಮಂದಿರವೆಂತಲೂ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಇದರ ಎಲಾ್ಲ
ಗೋಡೆಗಳೂ ನೆಲದಿಂದ ಮಾಳಿಗೆಯ ವರೆಗೆ ದೇವದಾರು ಮರದ
ಹಲಿಗೆಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 8 ನಾ್ಯಯಮಂದಿರದ ಹಿಂದಿನ
ಪಾ್ರಕಾರದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ವಾಸಕಾ್ಕಗಿ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ, ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಫರೋಹನ ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇನೊ್ನಂದು
ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅದನು್ನ ನಾ್ಯಯಮಂದಿರದ ಹಾಗೆಯೇ
ಇವುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 9 ಈ ಎಲಾ್ಲ ಮಂದಿರಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ
ಸುತು್ತ ಗೋಡೆಯನೂ್ನ, ದೊಡ್ಡ ಪಾ್ರಕಾರದ ಸುತು್ತ ಗೋಡೆಯನೂ್ನ,
ಅಸಿ್ತವಾರದ ಮೇಲಣಿಂದ ಕಡೇ ವರಸೆಯವರೆಗೆ ಅಳತೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು ಮಗು್ಗಲಿಗೂ ಗರಗಸದಿಂದ ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 10 ಅಸಿ್ತವಾರಕೆ್ಕ ಹಾಕಿದ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳು ಎಂಟು ಮೊಳ ಹಾಗೂ ಹತು್ತ ಮೊಳ
ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದವು. 11 ಅಸಿ್ತವಾರದ ಮೇಲಣ ಭಾಗಕೆ್ಕ ಅಳತೆಯ
ಮೇರೆಗೆ ಕೆತಿ್ತದ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ, ದೇವದಾರಿನ ಮರವನೂ್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. 12 ಒಳಗಿನ ಪಾ್ರಕಾರವೆನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಪಾ್ರಕಾರಕೂ್ಕ ಅರಮನೆಯ ಪಾ್ರಕಾರಕೂ್ಕ
ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲಾ್ಲ ಮಂದಿರಗಳ ಸುತ್ತಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ
ಪಾ್ರಕಾರಕೆ್ಕ ಮೂರು ಸಾಲು ಕಲಿ್ಲನ ಕಂಬಗಳೂ, ಒಂದು ಸಾಲು
ದೇವದಾರಿನ ಮರದ ಕಂಬಗಳೂ ಇದ್ದವು.

ತಾಮ್ರದ ಕಂಬಗಳೂ ದೇವಾಲಯದ ಉಪಕರಣಗಳು
13 ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ

ಹೀರಾಮ್ ಎಂಬುವನನು್ನ ಕರೆಸಿದನು. 14 ಅವನು ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದ
ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯಲಿ್ಲ ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಒಬ್ಬ ಕಂಚುಗಾರನಿಗೆ
ಹುಟಿ್ಟದವನು. ಜಾಣನೂ, ತಾಮ್ರದ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ನಿಪೂಣನೂ,
ಅನುಭವಶಾಲಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಅವನು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಅರಸನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು.

15 ಅವನು ಎರಡು ತಾಮ್ರದ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಅವು
ಹದಿನೆಂಟು ಮೊಳ ಎತ್ತರವಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಳತೆಯು ಹನೆ್ನರಡು
ಮೊಳ. 16 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ತಾಮ್ರವನು್ನ ಎರಕ ಹೊಯು್ದ
ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದಕೊ್ಕಸ್ಕರ ಐದೈದು ಮೊಳ ಎತ್ತರವಾದ
ಎರಡು ಕುಂಭಗಳನೂ್ನ, 17 ಒಂದೊಂದಕೆ್ಕ ಏಳೇಳರಂತೆ ಕುಂಭಗಳ
ಮೇಲೆ ಹಾಕುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತಾಮ್ರದ ಸರಿಗೆಯ ಜಾಲರಿಗಳನೂ್ನ
ಮಾಡಿದನು. 18 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ತಾಮ್ರದ ದಾಳಿಂಬೆಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳನು್ನ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಂಭದ
ಜಾಲರಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಎರಡೆರಡು ಸಾಲಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದನು. 19

ಕಂಬಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕುಂಭಗಳ ಒಡಲು ನಾಲು್ಕ ಮೊಳಗಳವರೆಗೆ
ಕಮಲದ ಆಕಾರ ಉಳ್ಳದಾ್ದಗಿತು್ತ. 20 ಆ ಕುಂಭಗಳ ಮೇಲಿರುವ
ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಒಡಲಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಜಾಲರಿಯ ಹೊರಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣಿ್ಣನ
ಆಕಾರವುಳ್ಳ ಗುಂಡುಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಂಭದ ಸುತ್ತಲೂ
ಇನೂ್ನರು ಗುಂಡುಗಳನು್ನ ಸಾಲಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದನು. 21 ತರುವಾಯ
ಅವನು ಆ ಎರಡು ಕಂಬಗಳನೂ್ನ ದೇವಾಲಯದ ಮಂಟಪದ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಬಲಗಡೆಯ ಕಂಬಕೆ್ಕ ಯಾಕೀನ್ ಎಂದೂ,
ಎಡಗಡೆಯ ಕಂಬಕೆ್ಕ ಬೋವಜ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 22 ಅವನು
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ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಕಮಲಾಕಾರವನು್ನ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಕೆಲಸವನು್ನ
ತೀರಿಸಿದನು.

23 ಅನಂತರ ಹೀರಾಮನು ಸಮುದ್ರ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಒಂದು
ಎರಕದ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಅದರ ಬಾಯಿ
ಚಂದಾ್ರಕಾರವಾಗಿಯೂ, ಅಂಚಿನಿಂದ ಅಂಚಿಗೆ ಹತು್ತ
ಮೊಳವಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ. ಅದರ ಎತ್ತರ ಐದು ಮೊಳ ಮತು್ತ ಸುತ್ತಳತೆ
ಮೂವತು್ತ ಮೊಳ . 24 ಅದನು್ನ ಎರಕ ಹೊಯು್ಯವಾಗ ಅದರ
ಅಂಚಿನ ಕೆಳಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹತ್ತತು್ತ ಮೊಳ ಉದ್ದವಾದ ಬಳಿ್ಳಗಳನು್ನ
ಎರಡು ಸಾಲಾಗಿ ಎರಕ ಹೊಯಿ್ದದ್ದನು. 25 ಹನೆ್ನರಡು ಎರಕದ
ಹೋರಿಗಳು ಅದನು್ನ ಹೊತಿ್ತದ್ದವು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರು ಉತ್ತರ
ದಿಕಿ್ಕಗೂ, ಮೂರೂ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕಗೂ, ಮೂರು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕಗೂ
ಮತು್ತ ಮೂರು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೂ ಮುಖಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.
ಸಮುದ್ರವು ಅವುಗಳ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲೆ ಇತು್ತ. ಅವುಗಳ ಹಿಂಭಾಗವು
ಒಳಗಡೆ ಇತು್ತ. 26 ಪಾತೆ್ರಯು ನಾಲು್ಕ ಬೆರಳು ದಪ್ಪವಾಗಿತು್ತ. ಅದರ
ಅಂಚು ಕಮಲದ ಆಕಾರದ ಬಟ್ಟಲನು್ನ ಹೋಲುತಿ್ತತು್ತ. ಅದು ಎರಡು
ಸಾವಿರ ಬತ್ ನೀರು ಹಿಡಿಯುತಿ್ತತು್ತ.

27 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಹತು್ತ ತಾಮ್ರದ ಪೀಠಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಲು್ಕ ಮೊಳ ಉದ್ದ, ನಾಲು್ಕ ಮೊಳ ಅಗಲ, ಮೂರು
ಮೊಳ ಎತ್ತರ ಇತು್ತ. 28 ಅವುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆಂದರೆ,
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ನಿಲುವು ಪಟಿ್ಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗಳಿದ್ದವು. 29

ಆ ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹ, ಹೋರಿ ಮತು್ತ ಕೆರೂಬಿ ಇವುಗಳ
ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದವು. ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟಗಳಿಗೂ ಇದೇ ಅಲಂಕಾರವಿತು್ತ. ಸಿಂಹ,
ಹೋರಿ ಇವುಗಳ ಮೇಲೂ ಕೆಳಗೂ ತೋರಣ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದವು. 30

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀಠಕೆ್ಕ ನಾಲು್ಕ ತಾಮ್ರದ ಗಾಲಿಗಳೂ ಅಚು್ಚಗಳೂ
ಇದ್ದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟಯ ಮೇಲಣ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಎರಕ
ಹೊಯ್ದ ತಾಮ್ರದ ಹಿಡಿಗಳಿದ್ದವು. ಅವು ಪೀಠದ ಮೇಲಣ
ಗಂಗಾಳವನು್ನ [ನೀರು ತುಂಬುವ ಬೋಗುಣಿಗಳು] ಹಿಡಿಯುತಿ್ತದ್ದವು.
ಅವುಗಳ ಹೊರಮೈಗೆ ತೋರಣಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದವು. 31 ಗಂಗಾಳವನು್ನ
ಇಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಪೀಠದ ಮೇಲಣ ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಅಥವಾ
ಒಂದುವರೆ ಮೊಳ ಎತ್ತರವಾದ ಬಾಯಿತು್ತ. ಚಕಾ್ರಕಾರವಾಗಿರುವ ಈ
ಬಾಯಿಯು ಒಂದುವರೆ ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿತು್ತ. ಇದರ ಮೇಲೆಯೂ
ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದವು. ಇದಕೆ್ಕ ಆಧಾರವಾದ ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗಳು
ಚಕಾ್ರಕಾರವಾಗಿರದೆ ಚೌಕಾಕಾರವಾಗಿದ್ದವು. 32 ಮೇಲೆ ಕಂಡ ನಾಲು್ಕ
ಗಾಲಿಗಳು ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗಳ ಕೆಳಗಿದ್ದವು. ತಿರುಗೋಲು ಮತು್ತ ಪೀಠವು
ಅಖಂಡವಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಲಿಯು ಒಂದುವರೆ ಮೊಳ
ಎತ್ತರವಿತು್ತ. 33 ಅವು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಬಂಡಿಗಳ ಗಾಲಿಗಳಂತೆಯೇ
ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಕಟು್ಟ, ಅರ, ಕುಂಭ ಇವುಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ತಿರುಗೋಲು ತಾಮ್ರದವುಗಳು. 34 ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಪೀಠದ ತುದಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ನಾಲು್ಕ ಹಿಡಿಗಳು ಪೀಠದೊಡನೆ
ಅಖಂಡವಾಗಿದ್ದವು. 35 ಪೀಠದ ಮೇಲಣ ಭಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ
ಚಕಾ್ರಕಾರವಾದ ಬಾಯಿಯು ಅಧರ್ ಮೊಳ ಎತ್ತರವಾಗಿತು್ತ. ಪೀಠದ
ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ಹಿಡಿಗಳೂ ಅಡ್ಡ ಪಟಿ್ಟಗಳೂ ಅದರೊಡನೆ
ಅಖಂಡವಾಗಿದ್ದವು. 36 ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗಳಿಗೂ ಹಿಡಿಗಳ ಹೊರಮೈಗೂ
ಸ್ಥಳವಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಕೆರೂಬಿ, ಸಿಂಹ, ಖಜೂರ್ರವೃಕ್ಷ ಇವುಗಳ
ಚಿತ್ರಗಳನೂ್ನ ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ತೋರಣ ಚಿತ್ರಗಳನೂ್ನ
ಮಾಡಿಸಿದನು. 37 ಲೋಹಗಳನು್ನ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಕರಗಿಸಿ ಆ ಹತು್ತ
ಪೀಠಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಅವುಗಳ ಆಕಾರವು ಅಳತೆಯೂ
ಒಂದೇಯಾಗಿತು್ತ. 38 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ನಲ್ವತು್ತ ಬತ್ ನೀರು
ಹಿಡಿಯುವ ನಾಲು್ಕ ಮೊಳ ಅಗಲವಾದ ಹತು್ತ ಗಂಗಾಳಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದನು್ನ ಇಟ್ಟನು. 39

ಐದು ಪೀಠಗಳನು್ನ ದೇವಾಲಯದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಐದು
ಪೀಠಗಳನು್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇಟ್ಟನು. ಸಮುದ್ರವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ದೇವಾಲಯದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾ್ರಕಾರದ
ಆಗೆ್ನೕಯ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. 40 ಇದಲ್ಲದೆ ಹೀರಾಮನು
ಬಟ್ಟಲುಗಳನೂ್ನ, ಸಲಿಕೆಗಳನೂ್ನ, ಬೋಗುಣಿಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಿದನು.
ಅವನು ಸೊಲೊಮೋನನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ದೇವಾಲಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಹೀರಾಮನು ಮಾಡಿಸಿದ ಒಟು್ಟ ಸಾಮಾನುಗಳ ಪಟಿ್ಟ.

41 ಎರಡು ಕಂಬಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಕುಂಭಗಳು,
ಕುಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಎರಡು ಜಾಲರಿಗಳು 42

ಜಾಲರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡೆರಡು ಸಾಲಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ತಾಮ್ರದ ನಾನೂರು ದಾಳಿಂಬಹಣು್ಣಗಳು, 43 ಹತು್ತ ಪೀಠಗಳು,
ಅವುಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಹತು್ತ ಗಂಗಾಳಗಳು, 44

ಸಮುದ್ರವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪಾತೆ್ರಯೂ, ಅದನು್ನ ಹೊರುವ ಹನೆ್ನರಡು
ಎರಕದ ಹೋರಿಗಳು, 45 ಹಂಡೆ, ಸಲಿಕೆ ಬೋಗೊಣಿಗಳು ಇವೇ.
ಹೀರಾಮನು ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಈ ಎಲಾ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ
ರುಜುವಾತು ಪಡಿಸಿ ತಾಮ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದನು. 46 ಅರಸನು
ಯೊದರ್ನಿನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಸುಕೊ್ಕೕತಿಗೂ ಮತು್ತ ಚಾರೆತಾನಿಗೂ

ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಜೇಡಿ ಮಣು್ಣ ಇರುವ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಎರಕ
ಹೊಯಿ್ಸದನು. 47 ಸೊಲೊಮೋನನು ತಾನು ಮಾಡಿಸಿದ
ಸಾಮಾನುಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ತಾಮ್ರದ ತೂಕವು
ಎಷೆ್ಟಂಬುದನು್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡಲಾಗಲಿ್ಲಲ್ಲ. 48 ಸೊಲೊಮೋನನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಮಾಡಿಸಿದ ಒಳಗಿನ
ಸಾಮಾನುಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ - ಬಂಗಾರದ ಧೂಪವೇದಿಯು
ನೈವೇದ್ಯವಾದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನಿ್ನಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಂಗಾರದ ಮೇಜು, 49

ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧಸ್ಥಳದ ಎದುರಿಗೆ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಐದೈದರಂತೆ
ಇಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ
ಪುಷಾ್ಪಲಂಕಾರವುಳ್ಳ ಹತು್ತ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳು, ಬಂಗಾರದ ಹಣತೆ,
ಇಕ್ಕಳಗಳು, ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ಬಟ್ಟಲುಗಳು, 50 ಕತ್ತರಿಗಳು,
ಬೋಗುಣಿಗಳು, ಧೂಪಾರತಿಗಳು ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಗೆಗಳು, ದೇವಾಲಯದ
ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಗಭರ್ಗೃಹದ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೂ
51 ಪರಿಶುದ್ಧಸ್ಥಳದ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಬಂಗಾರದ
ತಿರುಗುಣಿಗಳು ಇವುಗಳೇ. ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಬೇಕಾದ ಎಲಾ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಹರಕೆಹೊತು್ತ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂಗಾರವನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಸಾಮಾನುಗಳನೂ್ನ ದೇವಾಲಯದ ಭಂಡಾರಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿದನು.

ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಚೀಯೋನಿನಿಂದ ತಂದದು್ದ ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಷಾ್ಠಪಿಸಿದು್ದ

ಅನಂತರ ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ದಾವೀದ
ನಗರವಾದ ಚೀಯೋನಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತರುವುದಕಾ್ಕಗಿ

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರೂ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು ಇವರೇ ಮೊದಲಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷರನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡನು. 2 ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಏಳನೇಯ ತಿಂಗಳಾದ
ಆಶಿ್ವೕಜ ಮಾಸದಲಿ್ಲ ಜಾತೆ್ರಗೋಸ್ಕರ ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನ
ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದರು. 3 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎಲಾ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಬಂದಾಗ ಯಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡರು. 4 ಉಳಿದ ಯಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರೂ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರ, ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಪರಿಶುದ್ಧವಸು್ತ ಇವುಗಳನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡರು. 5 ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಅಲಿ್ಲ ಕೂಡಿ
ಬಂದಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ
ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ಕುರಿದನಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞಮಾಡಿದರು. 6 ಯಾಜಕರು
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಗಭರ್ಗೃಹದಲಿ್ಲ
ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅದಕೆ್ಕ ನೇಮಕವಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು.
7 ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಮಂಜೂಷವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ
ಚಾಚಿದವುಗಳಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಮಂಜೂಷವೂ ಅದರ ಕೋಲುಗಳೂ
ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಅವುಗಳ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲದ್ದವು. 8 ಆ ಕೋಲುಗಳು ಬಹಳ
ಉದ್ದವಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವುಗಳ ತುದಿಗಳು ಗಭರ್ಗೃಹದ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲರುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದರೂ
ಹೊರಗೆ ನಿಂತವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಅವು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ
ಇವೆ. 9 ಮಂಜೂಷದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ
ಬೇರೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಂದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮೋಶೆಯು ಅವುಗಳನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲರಿಸಿದನು.
10 ಯಾಜಕರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೆ
ಮೇಘವು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. 11

ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸಿ್ಸನಿಂದ ವಾ್ಯಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಘವು
ಆಲಯವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡದರಿಂದ ಯಾಜಕರು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಸೇವೆ
ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.

12 ತರುವಾಯ ಸೊಲೊಮೋನನು, ≪ಯೆಹೋವನೇ,
ಕಾಗರ್ತ್ತಲಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳಿದಿ್ದೕ. 13 ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ
ಒಂದು ಮಂದಿರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದು ನಿನಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ
ವಾಸಸ್ಥಳವಾಗಿರಲಿ≫ ಎಂದು ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡಿದನು.

ಸೊಲೊಮೋನನ ಭಾಷಣ
14 ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅರಸನು ಎದು್ದ ನಿಂತು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್

ಸಮೂಹದವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, 15

≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ. ನನ್ನ
ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಆತನ ಬಾಯಿ ನುಡಿದಿದ್ದನು್ನ ಆತನ
ಹಸ್ತವು ಈಗ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. 16 ಆತನು, ≪ನಾನು ನನ್ನ ಜನರಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬರಮಾಡಿದಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಆಳುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ದಾವೀದನನು್ನ
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ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನೇ ಹೊರತು ನನ್ನ ನಾಮದ ನಿವಾಸಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಆಲಯ
ಸಾ್ಥನವನಾ್ನಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಕುಲಗಳ ಯಾವ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. 17 ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ದಾವೀದನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ
ಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಮನಸು್ಸ ಮಾಡಿದ್ದನು. 18 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು
ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಮಾಡಿದು್ದ ಒಳೆ್ಳೕದೆ ಸರಿ.
ಆದರೂ ನೀನು ಅದನು್ನ ಕಟ್ಟಬಾರದು. 19 ನಿನಿ್ನಂದ ಹುಟು್ಟವ
ಮಗನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20 ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಆತನ ವಾಗಾ್ದನದಂತೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ದಾವೀದನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಅರಸನಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದೆನು. 21 ಇದಲ್ಲದೆ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ದೊರಕಿದ ನಿಬಂಧನಾಶಾಸನಗಳಿರುವ
ಮಂಜೂಷಕೆ್ಕ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಅಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಇರಿಸಿದೆನು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಸೊಲೊಮೋನನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
22 ತರುವಾಯ ಸೊಲೊಮೋನನು ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ

ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಆಕಾಶದ
ಕಡೆಗೆ ಕೈಗಳನೆ್ನತಿ್ತ ಹೀಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು, 23 ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ,
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನನಾದ ದೇವರಿಲ್ಲ.
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ನಿನಗೆ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂಥ ಸೇವಕರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ, ಕೃಪೆಯನೂ್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವವನು. 24 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಆದ
ದಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ
ನುಡಿದಿದ್ದನು್ನ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವು ಈಗ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. 25 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ,
≪ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದವರು ನಿನ್ನಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನನ್ನ
ಮಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಾದರೆ, ಅವರು ತಪ್ಪದೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಮಾಡುವೆನು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಿಯಲಾ್ಲ ಅದನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸು. 26 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೂ,
ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಆದ ದಾವೀದನಿಗೆ ನುಡಿದಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ
ಸಾಥರ್ಕವಾಗಲಿ.

27 ≪ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವನೋ?
ಆಕಾಶವೂ ಉನ್ನತೋನ್ನತವಾದ ಆಕಾಶವೂ ನಿನ್ನ ವಾಸಕೆ್ಕ ಸಾಲದು.
ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ನಾನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಈ ಮಂದಿರವು ಹೇಗೆ ಸಾಕಾದೀತು?
28 ಆದರೂ ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೂ, ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗೂ ಕಿವಿಗೊಡು. ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನನು್ನ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತರುವ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಮೊರೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸು. 29 ಈ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕುರಿತು, ≪ನನ್ನ ನಾಮಪ್ರಭಾವವು ಇಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷವು
ಹಗಲಿರುಳು ಈ ಮಂದಿರದ ಮೇಲಿರಲಿ. ಇಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು
ನಿನ್ನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಾಗೆಲಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸು. 30 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನಾನಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಾಗಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದಾದರೆ, ನಿನ್ನ ನಿವಾಸವಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಕೇಳಿ, ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು.

31 ≪ನೆರೆಯವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ತಪು್ಪಮಾಡಿದವನೆಂಬ
ಸಂಶಯಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ನಿದೋರ್ಷಿಯೆಂದು
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅಂಥವನು ಈ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಿನ್ನ
ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪ್ರಮಾಣಮಾಡುವುದಾದರೆ, 32

ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನೀನು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ
ವಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ತೀರಿಸು. ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಅವನ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ಅವನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಬರಮಾಡಿ, ಅವನು ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು
ತೋರಿಸು. ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಅವನ ನೀತಿಯ ಫಲವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ
ಅವನು ನೀತಿವಂತನೆಂದೂ ತೋರಿಸಿಕೊಡು.

33 ≪ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ
ನಾಮವನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ ಈ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನೂ್ನ ಮಾಡುವುದರೆ, 34 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನೀನು
ಅದನು್ನ ಆಲಿಸಿ, ಅವರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅವರ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ
ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಮರಳಿ ಬರುವಂತೆಮಾಡು.

35 ≪ಅವರ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆಕಾಶವು
ಮಳೆಗರೆಯದಂತೆ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ತಮ್ಮನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿದವನು ನೀನೇ ಎಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವನು್ನ
ಸು್ತತಿಸಿ ಈ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದಾದರೆ,
36 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನೀನು ಆಲಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕರೂ ಪ್ರಜೆಗಳೂ
ಆದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವರು ನಡೆಯಬೇಕಾದ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಮಳೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು.

37 ≪ದೇಶಕೆ್ಕ ಕ್ಷಾಮ, ಘೋರವಾ್ಯಧಿ, ಬಿಸಿಗಾಳಿ, ಜೊಳು್ಳ,
ಮಿಡತೆ, ಜಿಟೆ್ಟೕಹುಳ, ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಶತು್ರಗಳ ಮುತಿ್ತಗೆ, ಅಂತು
ಯಾವ ಉಪದ್ರವದಿಂದಾಗಲಿ, ವಾ್ಯಧಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಬಾಧೆ
ಉಂಟಾಗುವಾಗ, 38 ಮನಸಾ್ಸಕ್ಷಿ ಪೀಡಿತರಾದ ಎಲಾ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಾಗಲಿ, ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಲಿ ಈ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೆ
ಕೈಯೆತಿ್ತ ಸು್ತತಿಸಿ ನಿನಗೆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನೂ್ನ, ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನು್ನ
ಮಾಡುವುದಾದರೆ, 39 ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲಂಥ ನೀನು
ನಿನ್ನ ನಿವಾಸವಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಲಾಲಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ
ಪಾಪಪರಿಹಾರವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಎಲಾ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ
ಅವನವನು ಹಿಡಿಯುವ ಮಾಗರ್ಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡು.
40 ಆಗ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು
ವಾಸಿಸುವ ಕಾಲದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವರು.

41 ≪ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲನಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ
ಪರದೇಶದವನು ನಿನ್ನ ನಾಮಸು್ತತಿಗೋಸ್ಕರ ದೂರದೇಶದಿಂದ
ಬರುವಾಗ 42 ಅಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನಾಮಮಹತು್ತ, ಭುಜಬಲ, ಶಿಕ್ಷಾಹಸ್ತ
ಇವುಗಳ ವತರ್ಮಾನವು ಪರರಾಜ್ಯಗಳವರಿಗೂ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.
ಅವನು ಈ ಆಲಯದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಿನ್ನನು್ನ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದಾದರೆ, 43 ನಿನ್ನ ನಿವಾಸವಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಅವನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ, ಅವನು ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಆಗ ಪರರಾಜ್ಯದವರೂ, ಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ನಿನ್ನ
ನಾಮಮಹತ್ತನು್ನ ತಿಳಿದು, ನಿನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಂತೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಈ ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟ್ಟಸಿದೆ್ದೕನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. 44 ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಶತು್ರಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಎಲಿ್ಲಗಾದರು
ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಂದ ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಣದ
ಕಡೆಗೂ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಈ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೂ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನಾದ ನಿನ್ನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದಾದರೆ 45

ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನೀನು ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನೂ್ನ ಕೇಳಿ, ಅವರ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸು.

46 ≪ಅವರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪಾಪಮಾಡದ ಮನುಷ್ಯನು ಒಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದಾಗ ಮತು್ತ ಆ
ಶತು್ರಗಳು ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ದೂರದಲಾ್ಲಗಲಿ,
ಸಮೀಪದಲಾ್ಲಗಲಿ ಇರುವ ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಒಯಾ್ದಗ, 47

ಸೆರೆಯವರಾಗಿ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು
ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ದೊರಕಿದ
ದೇಶದ ಕಡೆಗೂ, ನೀನು ಆರಿಸಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೂ, ನಾನು
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಈ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೂ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, 48 ≪ನಾವು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಮೀರಿ ಪಾಪಮಾಡಿ
ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದೆವು≫ ಎಂದು ಒಪಿ್ಪ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದಾದರೆ, 49 ನೀನು ನಿನ್ನ ನಿವಾಸವಾಗಿರುವ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅವರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸಿ ಅವರ
ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸು. 50 ಕಬಿ್ಬಣ ಕರಗಿಸುವ
ಕುಲುಮೆಯೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ನೀನು ಬಿಡಿಸಿದ
ಈ ಜನರು ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರಾಗಿದಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ
ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊ. 51 ಅವರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ
ಅಪರಾಧ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಯೊಯ್ದವರ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಯೆಹುಟಿ್ಟಸು. 52 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ
ಮೇಲೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆಯೂ
ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ ಅವರು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಾಗೆಲಾ್ಲ ಅವರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನು್ನ
ಲಾಲಿಸು. 53 ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಜನಾಂಗಗಳೊಳಗಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ, ಸ್ವಕೀಯಜನರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಮೋಶೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ
ಹೇಳಿದಿಯಲ್ಲವೇ≫ ಎಂದು ದೇವರನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

ಸೊಲೊಮೋನನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಸಮೂಹವನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದು್ದ
54 ಸೊಲೊಮೋನನು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕೈಯೆತಿ್ತ ಯೆಹೋವನ

ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ
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ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ ನಂತರ ಎದು್ದ ನಿಂತು 55 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, 56 ≪ತಾನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಂತೆ ತನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ. ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ಮೋಶೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅತಿ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ವಾಗಾ್ದನಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದೂ ತಪಿ್ಪ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 57 ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಲೂ ಇರಲಿ,
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೈಬಿಡದಿರಲಿ, ನಿರಾಕರಿಸದಿರಲಿ. 58 ನಾವು ನಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆಜ್ಞಾನಿಯಮವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ಆತನ
ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನು್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳಿ್ಳಲಿ. 59 ನಾನು ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯು ಹಗಲಿರುಳು ಆತನ
ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲರಲಿ. 60 ಭೂಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ
ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಆತನು
ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗೆಲಾ್ಲ ತನ್ನ ಸೇವಕನ ಮತು್ತ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುತಾ್ತ ಬರಲಿ. 61 ನೀವಾದರೋ
ಈಗಿನಂತೆ ಮುಂದೆಯೂ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಪೂಣರ್
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಆತನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ಆತನ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳಿ್ಳರಿ≫ ಎಂಬದೇ.

ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ
62 ಆನಂತರ ಅರಸನೂ, ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ಯೆಹೋವನ

ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಮಾಡಿದರು. 63 ಸೊಲೊಮೋನನು
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ವಧಿಸಿದ
ಹೋರಿಗಳು ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಸಾವಿರ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಸಾವಿರ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅರಸನೂ ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಮಾಡಿದರು. 64 ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಮುಂದಿರುವ ತಾಮ್ರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯು ಈ ಎಲಾ್ಲ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಧಾನ್ಯ ನೈವೇದ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞದ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಹಿಡಿಯಲಾರದಷು್ಟ
ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಆ ದಿನ ದೇವಾಲಯದ
ಮುಂದಿನ ಪಾ್ರಕಾರದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿ, ಅಲಿ್ಲ
ಅವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 65 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಹಮಾತಿನ ದಾರಿಯಿಂದ ಐಗುಪ್ತದ ಹಳ್ಳದ
ವರೆಗಿರುವ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಮಹಾ ಸಮೂಹವಾಗಿ ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದ
ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ಎರಡು ವಾರ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲು್ಕ
ದಿವಸಗಳ ವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಹಬ್ಬಮಾಡಿದರು. 66 ಎಂಟನೆಯ ದಿನ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲು ಅವರು ಅರಸನನು್ನ ವಂದಿಸಿ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನಿಗೂ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ
ಮಾಡಿದ ಸವೋರ್ಪಕಾರಗಳನು್ನ ನೆನದು ಆನಂದಚಿತ್ತರಾಗಿ,
ಹಷಿರ್ಸುತಾ್ತ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರು.

ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಪುನಃ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದು್ದ

ಸೊಲೊಮೋನನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನೂ್ನ ತನ್ನ
ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದ ನಂತರ, 2 ಯೆಹೋವನು
ಅವನಿಗೆ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದಂತೆ ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. 3 ಆತನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ನನಗೆ ಮಾಡಿದ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನೂ್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ
ನಾಮಮಹತು್ತ ನೀನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸದಾ ಇರುವಂತೆ
ಅದನು್ನ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯೂ,
ಮನಸೂ್ಸ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅದರ ಮೇಲಿರುವವು. 4 ನೀನು ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನಂತೆ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ,
ಯಥಾಥರ್ಚಿತ್ತದಿಂದಲೂ ನನಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ
ಆಜ್ಞಾವಿಧಿನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಬರುವುದಾದರೆ, 5

ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ ಸದಾ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು.
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದವರು ತಪ್ಪದೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ
ನಾನು ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. 6 ಆದರೆ
ನೀವಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ, ನನ್ನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳದೆ,
ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ
ಕೈಮುಗಿಯುವುದಾದರೆ 7 ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ
ಆಲಯವನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರು≫ ಎಲಾ್ಲ
ಜನಾಂಗಗಳವರ ಗಾದೆಗೂ ನಿಂದೆಗೂ, ಲೋಕದ ಅಪವಾದಕೂ್ಕ

ಗುರಿಯಾಗುವಾಗುವರು. 8 ಉನ್ನತವಾದ ಈ ಮಂದಿರದ
ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗುವವರು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ವಿಸಿ್ಮತರಾಗಿ,
≪ಅಬ್ಬಬಾ್ಬ ಇದೇನು, ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಮತು್ತ ಈ
ಆಲಯವನೂ್ನ ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡಿದನು?≫ ಎಂದು ಕೇಳುವರು. 9

ಆಗ ಈ ದೇಶದವರು ಅವರಿಗೆ , ≪ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನು್ನ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ
ಬರಮಾಡಿದ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ,
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ಸೇವಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಯೆಹೋವನು ಈ ಎಲಾ್ಲ ಆಪತ್ತನು್ನ
ಬರಮಾಡಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವರು≫ ಎಂದನು.

ಕಟ್ಟಡ ನಿಮಾರ್ಣ ಸಂಬಂಧವಾದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು
10 ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಇಪ್ಪತು್ತ ವರುಷಗಳಲಿ್ಲ

ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ
ಮುಗಿಸಿದನು. 11 ಆನಂತರ ಅವನು ತನಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ
ದೇವದಾರುಮರಗಳನೂ್ನ, ತುರಾಯಿಮರಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಬಂಗಾರವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತೂರಿನ ಅರಸನಾದ ಹೀರಾಮನಿಗೆ
ಗಲಿಲಾಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 12

ಹೀರಾಮನು ತೂರಿನಿಂದ ಬಂದು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನೋಡಲು
ಅವು ಅವನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಗೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. 13 ಆದುದರಿಂದ ಅವನು
ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ, ≪ಸಹೋದರನೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಎಂಥಾ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೇ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಕಾಬೂಲ್ ದೇಶವೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಇದೇ ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ. 14 ಹೀರಾಮನು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ
ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ತಲಾಂತು ಬಂಗಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

15 ಸೊಲೊಮೋನನ ಬಿಟಿ್ಟೕ [ಒತಾ್ತಯ ಪೂವರ್ಕವಾಗಿ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ] ಕೆಲಸದವರು ಕಟಿ್ಟದವುಗಳು
ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ, ಅರಮನೆ,
ಮಿಲೊ್ಲೕಕೋಟೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪೌಳಿಗೋಡೆ, ಹಾಚೋರ್
ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ಮತು್ತ ಗೆಜೆರ್ ಇವುಗಳೇ. 16 ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನಾದ
ಫರೋಹನು ಗೆಜೆರ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸಿ,
ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಕಾನಾನ್ಯರನು್ನ ಹತಿಸಿ, ಅದನು್ನ ವಶಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಸೊಲೊಮೋನನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆಯ
ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. 17 ಸೊಲೊಮೋನನು ಗೆಜೆರ್
ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರತಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಬೆತ್ ಹೋರೋನ್, 18 ಯೆಹೂದದ
ಅರಣ್ಯಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಬಾಲಾತ್ ಮತು್ತ ತಾಮಾರ್, 19 ತನ್ನ
ಎಲಾ್ಲ ಉಗಾ್ರಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಯುದ್ಧ ರಥಗಳನಿ್ನರಿಸುವ
ಪಟ್ಟಣಗಳು, ರಾಹುತರ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇವುಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ
ರಾಜ್ಯದ ಎಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ
ಬಂದವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 20 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ಸಂಹೃತರಾದ ಅನ್ಯ ಜನರನೂ್ನ, ಕಾನನ್
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಅಮೋರಿಯ, ಹಿತಿ್ತೕಯ, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯ, ಹಿವಿ್ವೕಯ,
ಯೆಬೂಸಿಯ , 21 ಮೊದಲಾದ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳ
ಸಂತಾನದವರೆಲ್ಲರನು್ನ ತನ್ನ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ಬಿಟಿ್ಟೕಹಿಡಿದನು. ಇಂದಿನ
ವರೆಗೂ ಅವರು ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸದವರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ. 22 ಆದರೆ ಅವನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟೕಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ
ಸೈನಿಕರನಾ್ನಗಿಯೂ, ಪರಿವಾರದವರನಾ್ನಗಿಯೂ
ಅಧಿಪತಿಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ, ಸರದಾರರನಾ್ನಗಿಯೂ, ರಥಾಶ್ವಬಲಗಳ
ನಾಯಕರನಾ್ನಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡನು. 23 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು
ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ಐನೂರೈವತು್ತ ಮಂದಿ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದನು. 24

ಫರೋಹನ ಮಗಳು ದಾವೀದನಗರದಿಂದ ತನಗೋಸ್ಕರ ಕಟಿ್ಟಸಿದ
ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದಳು. ಅನಂತರ ಸೊಲೊಮೋನನು ಮಿಲೊ್ಲೕ
ಕೋಟೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 25 ಸೊಲೊಮೋನನು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಮುಂದೆ ತಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಟಿ್ಟಸಿದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ವರುಷಕೆ್ಕ ಮೂರು ಸಾರಿ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ,
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞ ಇವುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಧೂಪಹಾಕುತಿ್ತದ್ದನು.
ಹೀಗೆ ಅವನು ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಂಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿದನು.

26 ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಎದೋಮ್
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಏಲೋತಿನ ಹತಿ್ತರ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲಿ್ಲರುವ
ಎಚೊ್ಯೕನೆ್ಗಬೆರಿನಲಿ್ಲ ಹಡಗುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 27 ಹೀರಾಮನು
ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಯಾಣದಲಿ್ಲ ನಿಪುಣರಾದ ತನ್ನ ನಾವಿಕರನು್ನ
ಸೊಲೊಮೋನನ ಸೇವಕರೊಡನೆ ಆ ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
28 ಅವರು ಓಫೀರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಅರಸನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ನಾನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ತಲಾಂತು ಬಂಗಾರವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.
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ಶೆಬಾದೇಶದ ರಾಣಿಯು ಸೊಲೊಮೋನನ ದಶರ್ನಕೆ್ಕ ಬಂದದು್ದ

ಯೆಹೋವನ ನಾಮಮಹತಿ್ತನಿಂದ
ಸೊಲೊಮೋನನಿಗುಂಟಾದ ಕೀತಿರ್ಯನು್ನ ಕುರಿತು ಶೆಬೆದ
ರಾಣಿಯು ಕೇಳಿ, ಅವನನು್ನ ಒಗಟುಗಳಿಂದ

ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದಳು. 2 ಆಕೆಯು ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ,
ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಬಂಗಾರ, ರತ್ನ ಇವುಗಳನು್ನ ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಹೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಮಹಾಪರಿವಾರದೊಡನೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು
ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಗೊತು್ತಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಕುರಿತು ಸೊಲೊಮೋನನೊಡನೆ ಸಂಭಾಷಿಸಿದಳು. 3

ಸೊಲೊಮೋನನು ಆಕೆಯ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂಥದು್ದ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅವನು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 4 ಶೆಬೆದ ರಾಣಿಯು ಸೊಲೊಮೋನನ ಎಲಾ್ಲ
ಜ್ಞಾನ, ಅವನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಅರಮನೆ, 5 ಅವನ ಭೋಜನಪೀಠದ
ಆಹಾರ, ಆ ಪೀಠದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಉದೊ್ಯೕಗಸ್ಥರ ಆಸನಗಳು,
ಅವನ ಪರಿಚಾರಕರ ಸೇವಾಕ್ರಮ, ಅವರ ಉಡುಪುಗಳು, ಅವನ
ಪಾನಕಗಳು ಇವುಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ
ನೋಡಿದಾಗ ವಿಸಿ್ಮತಳಾಗಿ ಹೋದಳು. 6 ಅವಳು ಅರಸನಿಗೆ,
≪ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವನು್ನ, ಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು
ಕೇಳಿದು್ದ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. 7 ನಾನಾಗಿ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಕಣಾ್ಣರೆ
ನೋಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ಜನರು ಹೇಳಿದ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲಿ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವೈಭವಗಳು
ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿವೆ. ಜನರು ಇದರಲಿ್ಲ ಅಧರ್ವನಾ್ನದರೂ
ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 8 ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸದಾ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳುವ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ಧನ್ಯರು. 9

ನಿನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದ ನಿನ್ನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ. ಆತನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಸದಾ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನಾದುದರಿಂದ ಅವರ
ನೀತಿನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 10 ಆಕೆಯು ಅರಸನಿಗೆ
ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ತಲಾಂತು ಬಂಗಾರವನೂ್ನ, ಅಪರಿಮಿತ
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ರತ್ನಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. ಶೆಬೆದ
ರಾಣಿಯು ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಷು್ಟ
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯವನು ಅವನಿಗೆ ಪುನಃ ಯಾರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಬರಲೇ
ಇಲ್ಲ.

11 ಹೀರಾಮನ ಹಡಗುಗಳು ಓಫೀರ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂಗಾರದ
ಹೊರತಾಗಿ ಸುಗಂಧದ ಮರವನೂ್ನ ಮತು್ತ ರತ್ನಗಳನೂ್ನ ರಾಶಿ
ರಾಶಿಯಾಗಿ ತಂದವು. 12 ಅರಸನು ಸುಗಂಧದ ಮರದಿಂದ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ ಮತು್ತ ಅರಮನೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಟಕಟೆಗಳನು್ನ,
ಗಾಯಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಿನ್ನರಿಗಳನೂ್ನ, ಸ್ವರಮಂಡಲಗಳನೂ್ನ
ಮಾಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಬಂದಷು್ಟ ಸುಗಂಧದ ಮರವು ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ
ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. 13 ಅರಸನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಶೆಬೆದ ರಾಣಿಗೆ ತಾನಾಗಿ ರಾಜಮಯಾರ್ದೆಯಿಂದ
ಕೊಟ್ಟ ವಸು್ತಗಳಲ್ಲದೆ ಆಕೆಯು ಕೇಳಿದವುಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ
ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಅನಂತರ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಪರಿವಾರದೊಡನೆ
ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದಳು.

ಸೊಲೊಮೋನನ ವೈಭವ
14 ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಒಂದು ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಆರುನೂರ

ಅರುವತಾ್ತರು ತಲಾಂತು ಬಂಗಾರ ದೊರಕುತಿ್ತತು್ತ. 15 ಅದರ ಜೊತೆಗೆ
ದೇಶಾಂತರ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳೂ, ವತರ್ಕರೂ, ಅರಬಿಯ ಅರಸರೂ,
ಪ್ರದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಸಹ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂಗಾರವನು್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. 16 ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಬಂಗಾರದ
ತಗಡಿನಿಂದ ಇನೂ್ನರು ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಗುರಾಣಿಗೆ ಆರುನೂರು ತೊಲ ಬಂಗಾರ ಹಿಡಿಯಿತು. 17 ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವನು ಬಂಗಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಮುನೂ್ನರು ಖೇಡ್ಯಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿದನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖೇಡ್ಯಕೆ್ಕ ನೂರೈವತು್ತ ತೊಲ ಬಂಗಾರ
ಹಿಡಿಯಿತು. ಅವನು ಇವುಗಳನು್ನ ಲೆಬನೋನಿನ ತೋಪು
ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು.

18 ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಸನು ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ದಂತ
ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅದಕೆ್ಕ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ತಗಡನು್ನ
ಹೊದಿಸಿದನು 19 ಅದಕೆ್ಕ ಆರು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು. ಅದರ
ಹಿಂಬಾಗದ ತುದಿಯು ಚಕಾ್ರಕಾರವಾಗಿತು್ತ. ಆಸನಕೆ್ಕ ಎರಡು ಕೈಗಳು,
ಅವುಗಳ ಹತಿ್ತರ ಎರಡು ಸಿಂಹಗಳು ಇದ್ದವು. 20 ಆರು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳ
ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲೂ್ಲ ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಸಿಂಹಗಳು ನಿಂತಿದ್ದವು. ಇಂಥ

ಸಿಂಹಾಸನವು ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 21

ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನ ಪಾನಪಾತೆ್ರಗಳು, ಲೆಬನೋನಿನ
ತೋಪು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಪಾನಪಾತೆ್ರಗಳು
ಬಂಗಾರದವುಗಳು. ಸೊಲೊಮೋನನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಗೆ ಬೆಲೆ
ಇರಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅವನಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಸಾಮಾನು ಒಂದಾದರೂ
ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. 22 ಹೀರಾಮನ ನಾವೆಗಳ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಸೊಲೊಮೋನನ ತಾಷೀರ್ಷ್ ಹಡಗುಗಳು ಹೋಗಿ ಮೂರು
ವರುಷಕೊ್ಕಮೆ್ಮ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳಿ್ಳ, ದಂತ, ವಾನರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ನವಿಲುಗಳನೂ್ನ ತರುತಿ್ತದ್ದವು. 23 ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅರಸನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಐಶ್ವಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ, ಜ್ಞಾನದಲಿ್ಲಯೂ
ಭೂಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ ಅರಸರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿದ್ದನು. 24

ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ
ಜ್ಞಾನವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅವನ ದಶರ್ನಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
25 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ವರುಷ ವರುಷ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರದ
ಸಾಮಾನು, ಉಡುಪು, ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಅಯುಧಗಳು,
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ, ಕುದುರೆ ಮತು್ತ ಹೇಸರಗತೆ್ತ ಇವುಗಳನು್ನ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.

26 ಸೊಲೊಮೋನನು ರಥಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ರಾಹುತರನೂ್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಅವನ ರಥಗಳು ಸಾವಿರದ ನಾನೂರು. ರಾಹುತರು
ಹನೆ್ನರಡು ಸಾವಿರ. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ಉಳಿದವುಗಳನು್ನ ರಥಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೇಮಿಸಿದ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಿಸಿದನು. 27 ಅವನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲಿ್ಲನ ಹಾಗೂ
ದೇವದಾರುಮರಗಳು ಇಳಕಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ
ಅತಿ್ತಮರಗಳ ಹಾಗೂ ಹೇರಳವಾಗಿ ದೊರೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 28

ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನ ಕುದುರೆಗಳು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದವುಗಳು.
ಅವನ ವತರ್ಕರು ಅವುಗಳನು್ನ ಹಿಂಡುಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು
ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. 29 ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ರಥಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ತರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಥಕೆ್ಕ ಆರುನೂರು
ರೂಪಾಯಿಗಳನೂ್ನ, ಕುದುರೆಗೆ ನೂರೈವತು್ತ ರೂಪಾಯಿಗಳನೂ್ನ
ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತು್ತ. ಅವು ಹಿತಿ್ತೕಯರ ಮತು್ತ ಅರಾಮ್ಯರ ಎಲಾ್ಲ
ಅರಸರಿಗೆ ಇವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೇ ಮಾರಾಟಗುತಿ್ತದ್ದವು.

ಸೊಲೊಮೋನನು ಅನ್ಯಜನಾಂಗದ ಪತಿ್ನಯರಿಂದ
ದೈವದೊ್ರೕಹಿಯಾದದು್ದ

ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಫರೋಹನ
ಮಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಮೋವಾಬ್ಯರು, ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು,
ಎದೋಮ್ಯರು, ಚೀದೋನ್ಯರು ಮತು್ತ ಹಿತಿ್ತೕಯರು ಎಂಬ

ಜನಾಂಗಗಳ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಮೋಹಿಸಿದನು. 2 ಯೆಹೋವನು ಈ
ಜನಾಂಗಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ, ≪ನಿಮಗೂ ಅವರಿಗೂ
ಕೊಡುವುದು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದು ನಡೆಯಬಾರದು, ಅದು
ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಾರು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದರೂ ಸೊಲೊಮೋನನು
ಅವರ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಅನುರಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು. 3 ಅವನಿಗೆ
ರಾಜವಂಶದವರಾದ ಏಳುನೂರು ಮಂದಿ ಪತಿ್ನಯರಲ್ಲದೆ
ಮುನೂ್ನರು ಜನರು ಉಪಪತಿ್ನಯರಿದ್ದರು. ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಅವನ
ಮನಸ್ಸನು್ನ ಕೆಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 4 ಅವನು ವೃದ್ಧನಾದಾಗ ಇವರು ಅವನ
ಹೃದಯವನು್ನ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದರು. ಈ
ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದ
ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾದ ಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ದಾವೀದನಂತೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 5 ಅವನು ಚೀದೋನ್ಯರ ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್
ದೇವತೆಯನೂ್ನ, ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಮಿಲೊ್ಕೕಮ್ ಎಂಬ ಅಸಹ್ಯ
ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಆರಾಧಿಸತೊಡಗಿ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ದೊ್ರೕಹಿಯಾದನು. 6 ಅವನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನು
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸೇವಿಸಿದಂತೆ ಅವನು
ಸೇವಿಸಲಿಲ್ಲ. 7 ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೂಡಲಲಿ್ಲರುವ
ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲ ಮೋವಾಬ್ಯರ ಕೆಮೋಷ್ ಎಂಬ ಅಸಹ್ಯ ವಿಗ್ರಹಕೂ್ಕ
ಮತು್ತ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಮೋಲೆಕ್ ಎಂಬ ಅಸಹ್ಯ ವಿಗ್ರಹಕೂ್ಕ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 8 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳಿಂದ ಬಂದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರು ತಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ
ಧೂಪಹಾಕುವುದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವಪಿರ್ಸುವುದಕೂ್ಕ ಅನುಕೂಲ
ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು.

9 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ
ಎರಡು ಸಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, 10 ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸಲೇ
ಬಾರದೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದರೂ ಅವನು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು. 11

ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ
ವಿಧಿನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ
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ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು. 12 ಆದರೂ ನಾನು
ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನನು್ನ ನೆನಸಿ ನಿನ್ನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಗನ ಕೈಯಿಂದ ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವೆನು.
13 ಆದರೆ ರಾಜ್ಯವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ದಾವೀದನಿಗೋಸ್ಕರವೂ ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ಪಟ್ಟಣಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವೂ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಕುಲವನು್ನ
ಉಳಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ವೈರಿಗಳು ಎದ್ದದು್ದ
14 ಯೆಹೋವನು ಎದೋಮ್ಯನೂ, ರಾಜಪುತ್ರನೂ ಆದ

ಹದದನನು್ನ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು. 15

ದಾವೀದನಿಗೂ ಎದೋಮಿನವರಿಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವಾಗ
ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ಯೋವಾಬನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಸವರ್ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ, ಹತರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದನು.
16 ಯೋವಾಬನು ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಆರು ತಿಂಗಳು
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇದು್ದ, ಎದೋಮ್ಯರ ಎಲಾ್ಲ ಗಂಡಸರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರು.
17 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬಾಲಕನಾದ ಹದದನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಸೇವಕರಾದ ಕೆಲವು ಜನರು ಎದೋಮ್ಯರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟನು. 18 ಅವರು ಮೊದಲು
ಮಿದಾ್ಯನಿಗೂ, ಆ ಮೇಲೆ ಪಾರಾನಿಗೂ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲಂದ ಕೆಲವು
ಜನರು ಪಾರಾನಿನ ಜನರನು್ನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನಾದ ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಫರೋಹನು
ಹದದನಿಗೆ ಆಹಾರವನು್ನ, ಮನೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. 19 ಹದದನು ಫರೋಹನ ವಿಶೇಷ ದಯೆಗೆ
ಪಾತ್ರನಾದುದರಿಂದ ಫರೋಹನನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೂ ರಾಣಿಯೂ
ಆದ ತಖೆ್ಪನೇಸ್ ಎಂಬಾಕೆಯ ತಂಗಿಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. 20 ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೆನುಬತ್ ಎಂಬ
ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದನು. ತಖೆ್ಪನೆಸಳು ಈ ಹುಡುಗನನು್ನ ಫರೋಹನ
ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಸಾಕಿದಳು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಫರೋಹನ ಕುಮಾರರ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. 21 ದಾವೀದನು ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನೆಂದೂ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ ಯೋವಾಬನು ಮೃತನಾದನೆಂದೂ
ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲದ್ದ ಹದದನು ಕೇಳಿ ಫರೋಹನನಿಗೆ, ≪ನಾನು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುತೆ್ತೕನೆ, ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು≫ ಅಂದನು. 22

ಫರೋಹನು ಅವನನು್ನ, ≪ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನೀನಗೇನು
ಕೊರತೆಯಾಯಿತು. ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಯಾಕೆ
ಬಯಸುತಿ್ತೕ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಹದದನು, ≪ಏನೂ
ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನನಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕು≫ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

23 ದೇವರು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದ
ಎರಡನೆಯ ವೈರಿಯು ಎಲಾ್ಯದಾವನ ಮಗನಾದ ರೆಜೋನ್
ಎಂಬುವನು. 24 ದಾವೀದನು ಚೋಬದವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದಾಗ
ಅವನು ಚೋಬದ ಅರಸನೂ ಒಡೆಯನೂ ಆದ ಹದದೆಜೆರನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಿ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಾನು ಅವರ
ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವರೊಡನೆ ದಮಸ್ಕಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಅರಸನಾದನು.
25 ಸೊಲೊಮೋನನ ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೆಲರಿಗೆ
ಮಹಾಬಾಧಕನಾದ ಹದದನಲ್ಲದೆ ಅವನೂ ವೈರಿಯಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಅರಾಮ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆಳುವವನಾಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಬಹಳವಾಗಿ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದನು.

26 ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದ್ದವರಲಿ್ಲ
ಅವನ ಸೇವಕನೂ ಚರೇದ ಊರಿನ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯನಾದ ನೆಬಾಟನ
ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನೆಂಬವನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನು. ಚೆರೂಗಳೆಂಬ
ವಿಧವೆಯು ಅವನ ತಾಯಿ. 27 ಅವನು ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದದು್ದ ಹೇಗೆಂದರೆ,
ಸೊಲೊಮೋನನು ಮಿಲೊ್ಲೕ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ತನ್ನ
ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನ ಪಟ್ಟಣದ ದುಬರ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಭದ್ರಪಡಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ, 28 ಯೌವನಸ್ಥನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು
ಬಹು ಸಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವನನು್ನ
ಯೋಸೇಫ್ಯರ ಎಲಾ್ಲ ಆಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಸಿ್ತ್ರಯನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿದನು. 29 ಒಂದು ದಿನ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಎಲಿ್ಲಗೋ ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ
ಶಿಲೋವಿನವನಾದ ಅಹೀಯನೆಂಬ ಪ್ರವಾದಿಯು ಅವನಿಗೆ
ಎದುರಾದನು. ಅವನು ಹೊಸ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಅಲಿ್ಲ ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 30 ಆಗ
ಅಹೀಯನು ತಾನು ಹೊದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೊಸ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹರಿದು ಹನೆ್ನರಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿದನು. 31 ಅವನು
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ತುಂಡುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೋ. ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ರಾಜ್ಯವನು್ನ
ಸೊಲೊಮೋನನಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು, 32 ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ದಾವೀದನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ, ತಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎಲಾ್ಲ

ಕುಲಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಕುಲವನು್ನ ಉಳಿಸಿ, ಬೇರೆ ಹತು್ತ
ಕುಲಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. 33

ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ನಿನಗೆ, ≪ಸೊಲೊಮೋನನೂ ಅವರ
ಮನೆಯವರೂ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಚೀದೋನ್ಯರ ದೇವತೆಯಾದ
ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್, ಮೋವಾಬ್ಯರ ದೇವತೆಯಾದ ≪ಕೆಮೋಷ್≫ ಮತು್ತ
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ≪ಮಿಲೊ್ಕೕಮ್≫ ಇವುಗಳನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದೂ್ದ
ಮತು್ತ ಅವರ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನು ನನ್ನ ನೇಮವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಕೈಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಿ ನಡೆದಂತೆ ಅವರು ನಡೆಯದೆ
ಹೋದದೆ್ದೕ ಇದಕೆ್ಕ ಕಾರಣ. 34 ಆದರೂ ನಾನು ಸೊಲೊಮೋನನ
ಕೈಯಿಂದ ರಾಜ್ಯವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಕೈಕೊಂಡವನೂ, ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸೇವಕನೂ ಆದ ದಾವೀದನ
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಅರಸನನಾ್ನಗಿಯೇ ಇರಿಸುವೆನು. 35 ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಅವನ ಮಗನ
ಕೈಯಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಹತು್ತ ಕುಲಗಳನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. 36

ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನ ದೀಪವು ನನ್ನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುವಂತೆ ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು
ಕುಲವನು್ನ ಉಳಿಸುವೆನು. 37 ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವೆನು. ನೀನು ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ
ಆಳಬಹುದು. 38 ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನು ನನ್ನ
ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡಂತೆ ನೀನೂ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು
ನನ್ನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ನನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದಾದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡ ಇದು್ದ ದಾವೀದನ ಸಂತಾನದಂತೆ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನವನೂ್ನ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು. ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ರಾಜ್ಯವು ನಿನ್ನ ಪಾಲಾಗುವುದು. 39

ದಾವೀದನ ಸಂತಾನದವರನು್ನ ಅವರ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ
ತಲೆತಗಿ್ಗಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕುಗಿ್ಗಸುವೆನು. ಆದರೆ ಸದಾಕಾಲಕು್ಕ ಅದು
ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಸೊಲೊಮೋನನ ಮರಣ
40 ಸೊಲೊಮೋನನು ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ

ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದಾಗ ಅವನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನಾದ
ಶೀಶಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೊಲೊಮೋನನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ವರೆಗೆ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದನು.

41 ಸೊಲೊಮೋನನ ಉಳಿದ ಎಲಾ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಅವನ
ಜ್ಞಾನವನೂ್ನ ಕುರಿತು ಸೊಲೊಮೋನನ ಚರಿತೆ್ರ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ. 42 ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಎಲಾ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ನಲ್ವತು್ತ ವರುಷ ಆಳಿದ ನಂತರ, 43 ಪಿತೃಗಳ
ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು. ಅವನ ಶವವನು್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ
ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಅರಸನಾದನು.

ರೆಹಬಾ್ಬಮನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು

ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ಅವನನು್ನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದರು. 2 ಇದಲ್ಲದೆ

ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದ ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 3 ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳ
ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ಕೇಳಿ ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ರೆಹಬಾ್ಬಮನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 4 ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಭಾರವಾದ ನೊಗವನು್ನ ಹೇರಿದನು. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನೇಮಿಸಿದ
ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸವನು್ನ ನೀನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ
ಭಾರವಾದ ನೊಗವನು್ನ ಹಗುರ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಾವು ನಿನಗೆ
ಸೇವೆಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 5 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು,
≪ನೀವು ಈಗ ಹೋಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ ಪುನಃ
ಬನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಜನರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದರು.

6 ಆಗ ಅರಸನಾದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಮಂತಿ್ರಗಳಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯರನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿ ತಾನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕ ಉತ್ತರದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವರ
ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 7 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಈ
ಹೊತು್ತ ಈ ಜನರ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ, ಅವರಿಗೆ ವಿನಯವಾಗಿ ಒಳೆ್ಳಯ
ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ
ಸೇವಕರಾಗಿರುವರು≫ ಎಂದರು. 8 ಆದರೆ ಅವನು ಹಿರಿಯರ
ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಬೆಳೆದ ತನ್ನ
ಮಂತಿ್ರಗಳಾದ ಯೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, 9 ≪ನನ್ನ ತಂದೆಯು
ಹೇರಿದ ನೊಗವನು್ನ ಹಗುರಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವ ಈ
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ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಆಲೋಚನೆ ಏನು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 10 ಅವರು ಅವನಿಗೆ,
≪ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಿರುವ ನೊಗವನು್ನ
ಹಗುರಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ನೀನು,
≪ನನ್ನ ತಂದೆಯ ನಡುವಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಕಿರಿಬೆರಳು ದಪ್ಪವಾಗಿದೆ. 11

ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾದ ನೊಗವನು್ನ ಹಾಕಿರುವುದು
ನಿಜ. ಆದರೆ ನಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಭಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ
ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಾರುಕೋಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದದು್ದ ನಿಜ.
ನಾನಾದರೋ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮುಳು್ಳಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ದಂಡಿಸುವೆನು≫
ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 12

ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನೂ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಜನರೂ ಅರಸನಾದ
ರೆಹಬಾ್ಬಮನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಮೂರನೇಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿ ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 13 ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ಉತ್ತರವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಅವನು ಹಿರಿಯರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ
ಯೌವನಸ್ಥರ ಆಲೋಚನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ, 14 ≪ನನ್ನ
ತಂದೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾದ ನೊಗವನು್ನ ಹಾಕಿರುವುದು
ನಿಜ. ಆದರೆ ನಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಭಾರವನು್ನ
ಕೂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಾರುಕೋಲುಗಳಿಂದ
ಹೊಡೆದದು್ದ ನಿಜ. ನಾನಾದರೋ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮುಳು್ಳ ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ
ದಂಡಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು ನುಡಿದನು. 15 ಅವನು ಜನರ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳದೇ ಹೋದದು್ದ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ. ಈ ಪ್ರಕಾರ
ಯೆಹೋವನು ಶಿಲೋವಿನವನಾದ ಅಹೀಯನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ
ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನಿಗೆ ಹೇಳಿಸಿದ ಮಾತು
ನೆರವೇರಿತು. 16 ಅರಸನು ತಮ್ಮ ಮಾತನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ
ತಿಳಿದು ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ, ≪ದಾವೀದನಲಿ್ಲ ನಮಗೇನು
ಪಾಲು? ಇಷಯನ ಮಗನಲಿ್ಲ ನಮಗೇನು ಬಾಧ್ಯತೆ? ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ,
ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಿವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ, ದಾವೀದನವರೇ ನಿಮ್ಮ
ಕುಲವನು್ನ ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ನಿವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. 17 ಯೆಹೂದ್ಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಾದರೋ ರೆಹಬಾ್ಬಮನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದರು. 18

ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಬಿಟಿ್ಟೕ ಕೆಲಸದವರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾದ
ಅದೋರಾಮನನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವರು
ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು. ಅರಸನಾದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಬೇಗನೆ
ರಥವನೆ್ನೕರಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಓಡಿಹೋದನು. 19 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ದಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದವರೊಡನೆ
ಸಮಾಧಾನವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. 20 ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದಿದಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ನೆರೆದ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಕರೆಯಿಸಿ ತಮ್ಮ
ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರು. ದಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ
ಯೆಹೂದ ಕುಲವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕುಲವೂ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಶೆಮಾಯ ನುಡಿದ ಭವಿಷ್ಯ
21 ಸೊಲೊಮೋನನ ಮಗನಾದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು

ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ತಿರುಗಿ ತನಗೆ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೂದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲಗಳಿಂದ
ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತು್ತ ಸಾವಿರ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದನು. 22 ಆಗ
ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಶೆಮಾಯನಿಗೆ ದೈವೋತ್ತರವುಂಟಾಯಿತು.
23 ≪ನೀನು ಹೋಗಿ, ಸೊಲೊಮೋನನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ
ಅರಸನೂ ಆದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನಿಗೂ, ಯೆಹೂದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್
ಕುಲಗಳವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಉಳಿದ ಜನರಿಗೂ 24 ≪ಯೆಹೋವನ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಾರದು.
ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿರಿ. ಈ ಕಾಯರ್ವು
ಯೆಹೋವನಿಂದಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು≫ ಎಂಬ
ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವರು
ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದರು.

ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದು್ದ
25 ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲನ

ಶೆಕೆಮ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲಂದ
ಪೆನೂವೇಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನೂ್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು. 26 ಅವನು ತನ್ನ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ, ≪ರಾಜ್ಯವು ಪುನಃ ದಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ
ಆಗುವುದೋ ಏನೋ, 27 ಜನರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಯಜ್ಞಾಪರ್ಣೆಗಾಗಿ ಹೋಗುವುದಾದರೆ,
ಅವರ ಮನಸು್ಸ ಅವರ ಒಡೆಯನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ

ರೆಹಬಾ್ಬಮನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗೀತು. ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದು ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾರು≫ ಅಂದುಕೊಂಡನು. 28 ಅವನು ಬಹಳವಾಗಿ
ಆಲೋಚಿಸಿ, ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಎರಡು ಬಸವನ
ಮೂತಿರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಜಾತೆ್ರಗಾಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದದು್ದ ಸಾಕಾಯಿತು, ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಕರೆತಂದ ದೇವರುಗಳು ಇಲಿ್ಲರುತ್ತವೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 29 ನಂತರ ಅವನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ
ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲರಿಸಿ, ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ದಾನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 30 ಇದು
ಪಾಪಕೆ್ಕ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಜನರು ಈ ಎರಡನೆಯ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ
ಮೆರವಣಿಗೆಯಾಗಿ ದಾನಿಗೆ ಒಯ್ದರು. 31 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು
ಪೂಜಾಗಿರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಡಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ, ಲೇವಿಯರಲ್ಲದ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನು್ನ ಯಾಜಕರನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. 32 ಅವನು
ಎಂಟನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ, ≪ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಜಾತೆ್ರಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜಾತೆ್ರಯು ನಡೆಯಬೇಕು≫
ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ತಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ
ಬಸವನ ಮೂತಿರ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞ
ಮಾಡಿದನು. ತಾನು ಏಪರ್ಡಿಸಿದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳ ಯಾಜಕರನು್ನ
ಬೇತೇಲಿನ ದೇವಸಾ್ಥನದ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದನು.

ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದಪ್ರವಾದಿಯ ಮರಣ
33 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಎಂಟನೆಯ ತಿಂಗಳ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ

ಹಬ್ಬವನಾ್ನಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಸ್ವ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ
ಗೊತು್ತಮಾಡಿ ಆ ಸಮಯಕೆ್ಕ ತಾನೂ ಬೇತೇಲಿನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಧೂಪಹಾಕುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅದರ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ
ಹತು್ತತಿ್ತದ್ದನು.

ಆಗ ಯೆಹೂದ ದೇಶದವನಾದ ಒಬ್ಬ ದೇವರ
ಮನುಷ್ಯನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ
ಬೇತೇಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು

ಧೂಪಹಾಕುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು
2 ಆಗ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕುರಿತು, ≪ವೇದಿಯೇ, ವೇದಿಯೇ, ದಾವೀದನ
ಸಂತಾನದಲಿ್ಲ ಯೋಷೀಯನು ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು
ಹುಟು್ಟವನು. ಅವನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಧೂಪಹಾಕುವ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳ
ಯಾಜಕರನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ
ಯಜ್ಞಮಾಡುವನು. ಮನುಷ್ಯರ ಎಲುಬುಗಳು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಸುಡಲ್ಪಡುವವು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ≫ ಅಂದನು. 3

ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು, ≪ನನ್ನ ಮಾತು ಯೆಹೋವನದು ಎಂಬುವುದಕೆ್ಕ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯು ಸೀಳಿ ಅದರ ಮೇಲಣ ಬೂದಿಯು
ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದೇ ಗುರುತಾಗಿರುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 4

ಬೇತೇಲಿನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಅರಸನು ಆ ದೇವರ
ಮನುಷ್ಯನು ವೇದಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ, ≪ಕೈಚಾಚಿ
ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿಯಿರಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಅವನ
ಕೈ ಬತಿ್ತ ಹೋಯಿತು. ಅವನು ಅದನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಅಗಲಿ್ಲಲ್ಲ. 5 ಯಜ್ಞವೇದಿಯು ಸೀಳಿ ಅದರ ಮೇಲಣ ಬೂದಿಯು
ಬಿದು್ದಹೋಯಿತು. ಹೀಗೆ ಆ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಯೆಹೋವನ
ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ಗುರುತು ನೆರವೇರಿತು. 6 ಅರಸನು ಆ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರಸನನಾ್ನಗುವಂತೆ
ಬೇಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಂತೆಗೆಯುವುದಕಾ್ಕಗುವ
ಹಾಗೆ ಆತನನು್ನ ನನಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸು≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ಅರಸನ ಕೈ ವಾಸಿಯಾಗಿ ಮುಂಚಿನಂತೆ ಆಯಿತು. 7 ಆಗ ಅರಸನು
ಅವನಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡಿ ವಿಶಾ್ರಂತಿ
ಪಡೆದುಕೋ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಹುಮಾನವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫
ಎಂದನು. 8 ಆದರೆ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಅರಸನಿಗೆ, ≪ನೀನು
ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಅಧರ್ವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲಿ್ಲ ಅನ್ನ ಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 9 ಇಲಿ್ಲ
ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದೂ ಮತು್ತ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋಗುವಾಗ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕೆಂತಲೂ ನನಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಆ
ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಬಂದ ದಾರಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಇನೊ್ನಂದು
ದಾರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ಹೊರಟು ಹೋದನು.

ಬೇತೇಲಿನ ಪ್ರವಾದಿ
11 ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಪ್ರವಾದಿಯು ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು.

ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಆ ದಿನ ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ
ಮಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನು ಅರಸನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೂ್ನ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. 12 ತಂದೆಯು ಅವರನು್ನ, ≪ಅವನು ಯಾವ
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ದಾರಿಯಿಂದ ಹೋದನು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು ಯೆಹೂದ
ದೇಶದವನಾದ ಆ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಹೋದ ದಾರಿಯನು್ನ
ತೋರಿಸಿದರು. 13 ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ≪ಕತೆ್ತಗೆ
ತಡಿಹಾಕಿರಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿಲು ಅವರು ತಡಿಹಾಕಿದರು. ಅವನು
ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. 14 ದೇವರ
ಮನುಷ್ಯನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಏಲಾ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದ ಅವನನು್ನ
ಕಂಡು, ≪ಯೆಹೂದದಿಂದ ಬಂದ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು
ನೀನೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವನು ಹೌದೆಂದನು. 15 ಆಗ ಆ
ಮುದುಕನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು
ಊಟಮಾಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು,
≪ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 17 ಇಲಿ್ಲ
ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದೂ, ಬಂದ ದಾರಿಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 18

ಆಗ ಆ ಮುದುಕನು, ≪ನಾನು ನಿನ್ನಂತೆ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಒಬ್ಬ
ದೇವದೂತನು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರಬೇಕೆಂದೂ ನಿನಗೆ ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದೂ
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸುಳಾ್ಳಗಿತು್ತ.
19 ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಆ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮಾತನು್ನ ನಂಬಿ ಅವನ
ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

20 ಅವರು ಊಟಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ತನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. 21 ಅವನು ಆ ಯೆಹೂದ
ದೇಶದವನಾದ ಆ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರೂ ನೀನು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಮೀರಿ ಅವಿಧೇಯನಾಗಿ, 22 ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದದ್ದರಿಂದ, ನಿನ್ನ ಶವವು
ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಮಶಾನಭೂಮಿಯನು್ನ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ≫ ಅಂದನು. 23 ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವನು ತಾನು ಕರೆದುಕೊಂದು ಬಂದಿದ್ದ
ಪ್ರವಾದಿಗೋಸ್ಕರ ಕತೆ್ತಗೆ ತಡಿಹಾಕಿಸಿದನು. 24 ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು
ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಿಂಹವು ಅವನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ
ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿತು. ಅವನ ಶವವು
ದಾರಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಬಿದಿ್ದತು್ತ. ಕತೆ್ತಯೂ ಸಿಂಹವೂ ಶವದ ಹತಿ್ತರ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದವು. 25 ಹಾದುಹೋಗುವವರು ಶವವು ದಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಬಿದಿ್ದರುವುದನೂ್ನ, ಸಿಂಹವು ಅದರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ
ಕಂಡು ವೃದ್ಧ ಪ್ರವಾದಿಯ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಅದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. 26

ಅವನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಪ್ರವಾದಿಯು ಈ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ಆ ಶವವು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನದೇ
ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅವೀಧೆಯನಾದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು
ನೆರವೇರುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಅದು
ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಟಿ್ಟತು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 27 ಅವನು, ≪ಕತೆ್ತಗೆ ತಡಿಹಾಕಿರಿ≫ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಆಜಾ್ಙಪಿಸಲು ಅವರು ತಡಿಹಾಕಿದರು. 28 ಅವನು ಹೋಗಿ ಶವವು
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವುದನೂ್ನ ಕತೆ್ತಯೂ ಸಿಂಹವೂ ಅದರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಸಿಂಹವು ಶವವನು್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಕತೆ್ತಯನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಲೂ ಇಲ್ಲ. 29 ಪ್ರವಾದಿಯು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನ ಶವವನು್ನ
ಹೂಣಿಟು್ಟ, ಗೋಳಾಡಬೇಕೆಂದು ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ, ತನ್ನ ಊರಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, 30 ತನ್ನ ಸ್ಮಶಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದನು. ಅವರು, ≪ಅಯೊ್ಯೕ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನೇ!≫
ಎಂದು ಗೋಳಾಡಿದರು. 31 ಅನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ,
≪ನಾನು ಸತಾ್ತಗ ನನ್ನ ಶವವನು್ನ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನ ಶವವಿರುವಲೆ್ಲೕ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿರಿ. ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಅವನ ಎಲುಬುಗಳು
ಇರುವಲೆ್ಲೕ ಇಡಿರಿ. 32 ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ
ಬೇತೇಲಿನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಸಮಾಯರ್ದ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ,
ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ನೆರವೇರುವವು≫ ಎಂದನು.

33 ಇಷಾ್ಟದರೂ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ದುಮಾರ್ಗರ್ವನು್ನ
ಬಿಡದೆ, ಪುನಃ ಕನಿಷ್ಠರಾದ ಜನರನು್ನ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳ
ಯಾಜಕರನಾ್ನಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು. 34 ಈ ಕಾರಣದಿಂದ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಕುಟುಂಬದವರು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟು್ಟ ನಿನಾರ್ಮವಾದರು.

ಅಬೀಯನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತು್ತ ಅಹೀಯನ ಪ್ರವಾದನೆ

ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮಗನಾದ ಅಬೀಯನು
ಅಸ್ವಸ್ಥನಾದನು. 2 ಆಗ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಗೆ, ≪ನೀನು ಎದು್ದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೆಂದು

ಯಾರಿಗೂ ಗೊತಾ್ತಗದಂತೆ ವೇಷಹಾಕಿಕೊಂಡು ಶೀಲೋವಿಗೆ
ಹೋಗು. ನಾನು ಈ ಜನರಿಗೆ ಅರಸನಾಗಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ
ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಅಹೀಯನು ಅಲಿ್ಲರುತಾ್ತನೆ. 3 ನೀನು
ಹತು್ತ ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ, ಒಂದಷು್ಟ ಸಿಹಿಪದಾಥರ್ವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು
ಕುಪೆ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು.
ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏನಾಗುವುದೆಂದು ಅವನು ತಿಳಿಸುವನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 4 ಆಕೆಯು ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡಿ
ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅಹೀಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು. ಮುಪಿ್ಪನ
ದೆಸೆಯಿಂದ ಅಹೀಯನ ಕಣು್ಣಗಳು ಮೊಬಾ್ಬಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ
ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 5 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ,
≪ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಹೆಂಡತಿಯು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾದ ತನ್ನ ಮಗನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೈವೋಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ತನ್ನನು್ನ ಅನ್ಯಳ ಹಾಗೆ
ವೇಷಮರೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತಾ್ತಳೆಂದೂ, ಆಕೆಗೆ ಇಂಥಿಂಥ ಉತ್ತರ
ಕೊಡಬೇಕು≫ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. 6 ಆಕೆಯು ಅಹೀಯನ
ಮನೆಯನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಅಹೀಯನು ಆಕೆಯ ಕಾಲು
ಸಪ್ಪಳವನು್ನ ಕೇಳಿ, ≪ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಹೆಂಡತಿಯೇ ಬಾ. ಯಾಕೆ
ನಿನ್ನನು್ನ ಅನ್ಯಳೆಂದು ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ? ನಿನಗೆ ಕಠಿಣವಾದ
ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ. 7 ನೀನು ಹೋಗಿ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನಿಗೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸು. ಆತನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಜನರ
ಮಧ್ಯದಿಂದ ಉನ್ನತಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ತಂದೆನು. ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ನಾಯಕನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆನು. 8 ರಾಜ್ಯವನು್ನ
ದಾವೀದನ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು.
ಆದರೂ ನೀನು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ಪೂಣರ್ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಿದಂಥ ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ದಾವೀದನಂತೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 9 ನೀನು ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಪೂವಾರ್ಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದುಷ್ಟನಾದಿ. ನನ್ನನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ,
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನೂ್ನ ಎರಕದ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಪೂಜಿಸಿ ನನಗೆ
ಕೋಪವನೆ್ನಬಿ್ಬಸಿದಿ. 10 ಆದುದರಿಂದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನೇ ಕೇಳು,
ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆ ಕೇಡನು್ನ ಬರಮಾಡುವೆನು. ನಿನ್ನ
ಕುಟುಂಬದ ಗಂಡಸರಲಿ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಲಿ, ದಾಸರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಳಗಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ಒಬ್ಬನು ಕಸವನು್ನ
ಗುಡಿಸಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರನು್ನ
ತೆಗೆದುಹಾಕುವೆನು. 11 ಅವರು ನಿನಾರ್ಮವಾಗುವರು. ಅವರಲಿ್ಲ
ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಸಾಯುವಂಥವರನು್ನ ನಾಯಿಗಳೂ ಮತು್ತ
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಸಾಯುವಂಥವರನು್ನ ಪಕ್ಷಿಗಳೂ ತಿಂದುಬಿಡುವವು
ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ≫. ಇದು ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ಮಾತು. ನೀನು
ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು. 12 ನೀನು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ
ಕಾಲಿಡುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಹುಡುಗನು ಸಾಯುವನು. 13

ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಗೋಳಾಡಿ ಅವನ ಶವವನು್ನ
ಸಮಾಧಿಮಾಡುವರು. ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮನೆಯವರೊಳಗೆ
ಅವನು ಮಾತ್ರ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನೊಬ್ಬನೇ
ಸಮಾಧಿಹೊಂದುವನು. 14 ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಆಳಲು ಬೇರೊಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸುವನು. ಅವನು ಕೂಡಲೇ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮನೆಯವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಡುವನು. ಇನು್ನ
ಏನೇನು ಸಂಭವಿಸುವದೋ? 15 ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಹೊಡೆಯುವನು. ಆಗ ಅವರು ನೀರಿನಲಿ್ಲರುವ ಆಪುಹುಲೊ್ಲೕ
ಎಂಬಂತೆ ಹೊಯಾ್ದಡುವರು. ಅವರು ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಕೋಪವನೆ್ನಬಿ್ಬಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರನು್ನ
ಅವರ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಕಿತು್ತಹಾಕಿ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್
ನದಿಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ದೇಶದೊಳಗೆ ಚದುರಿಸಿಬಿಡುವನು. 16

ಯೆಹೋವನು ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ
ಅವನ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಗಳ
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ಅವರನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವನು≫ ಎಂದು
ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಿದನು.

ಅಬೀಯ ಮತು್ತ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮರಣ
17 ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಹೆಂಡತಿಯು ತಿಚಾರ್ ಊರಿಗೆ

ಹೊರಟುಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಹೊಸಿ್ತಲಲಿ್ಲ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ
ಹುಡುಗನು ಸತ್ತನು. 18 ಯೆಹೋವನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಅಹೀಯನ
ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು

ಅರಸುಗಳು - ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ 13:13 231 ಅರಸುಗಳು - ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ 14:18



15

ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಗೋಳಾಡಿ ಅವನ ಶವವನು್ನ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.
19 ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಇತರ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಅವನ ಯುದ್ಧ ಮತು್ತ
ರಾಜ್ಯಭಾರಗಳ ವಿವರವೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ರಾಜಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ ಎಂಬ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 20 ಅವನು ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು
ವರುಷ ಆಳಿ ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ
ಮಗನಾದ ನಾದಾಬನು ಅರಸನಾದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು
21 ಸೊಲೊಮೋನನ ಮಗನಾದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಯೆಹೂದದ

ಅರಸನಾದನು. ಅವನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ನಲ್ವತೊ್ತಂದು
ವರುಷದವನಾಗಿದು್ದ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎಲಾ್ಲ ಕುಲಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹದಿನೇಳು ವರುಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿ್ವಕೆ ಮಾಡಿದನು.
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯಳಾದ ನಯಮಾ ಎಂಬಾಕೆಯು ಅವನ ತಾಯಿ. 22

ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದರು. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದುಷ್ಟರಾಗಿ ಆತನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದರು. 23

ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಂತೆಯೇ ಅವರೂ ತಮಗೋಸ್ಕರ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಣೆ್ಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಚೆನಾ್ನಗಿ
ಬೆಳೆದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕಲಿ್ಲನ ಕಂಬಗಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 24 ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವೇಶಾ್ಯವೃತಿ್ತಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವ
ದೇವದಾಸ, ದೇವದಾಸಿಯರು ಇದ್ದರು. ಯೆಹೋವನು ಅವರ
ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ದುರಾಚಾರಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವರೂ ಆಚರಿಸುವವರಾದರು.

25 ರೆಹಬಾ್ಬಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಐದನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಐಗುಪ್ತದ
ಅರಸನಾದ ಶೀಶಕನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಡೆತಿ್ತ
ಬಂದನು. 26 ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮತು್ತ
ಅರಮನೆಯ ಎಲಾ್ಲ ದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ ಹಾಗೂ ಸೊಲೊಮೋನನು
ಮಾಡಿಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಗುರಾಣಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
27 ಅರಸನಾದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ತಾಮ್ರದ
ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ, ಅವುಗಳನು್ನ ಅರಮನೆಯ
ದಾ್ವರಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ಮೈಗಾವಲಿನವರ ದಳವಾಯಿಗಳಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. 28 ಅರಸನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಅಲಿ್ಲಂದ ಅರಸನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ
ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಡುವರು. 29 ರೆಹಬಾ್ಬಮನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯು ಅವನ
ಎಲಾ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಯೆಹೂದ ರಾಜಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ. 30 ರೆಹಬಾ್ಬಮನಿಗೂ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನಿಗೂ
ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 31 ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಪಿತೃಗಳ
ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ದಾವೀದನಗರದೊಳಗೆ ಅವನ
ಹಿರಿಯರ ಶ್ಮಶಾಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯಳಾದ ನಯಮಾ ಎಂಬಾಕೆಯು ಅವನ ತಾಯಿ.
ಅನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ ಅಬೀಯಾಮನು ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ
ಅರಸನಾದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸರು ಮತು್ತ ಅವರ ಸಮಕಾಲಿನ,ರಾದ
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ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಅಬೀಯಾಮ

ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಅಬೀಯಾಮನು
ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದನು. 2 ಅವನು

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂರು ವರುಷ ಆಳಿ್ವಕೆ ಮಾಡಿದನು.
ಅಬೀಷಾಲೋಮನ ಮಗಳಾದ ಮಾಕಾ ಎಂಬಾಕೆಯು ಅವನ
ತಾಯಿ. 3 ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಅವನೂ ಮಾಡಿದನು. ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ದಾವೀದನು
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಯಥಾಥರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಸೇವಿಸಿದಂತೆ
ಅವನು ಸೇವಿಸಲಿಲ್ಲ. 4 ಆದರೂ ಹಿತಿ್ತಯನಾದ ಊರೀಯನ
ವಿಷಯದ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಮೀರದೆ ಜೀವದಿಂದಿರುವವರೆಗೂ ತನ್ನ
ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದ ದಾವೀದನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಅವನ ದೀಪವನು್ನ ಆರಿಸಲಿಲ್ಲ. 5

ಯೆರೂಸಲೇಮನೂ್ನ ಅವನ ಸಂತಾನವನೂ್ನ ಉಳಿಸಿದನು. 6

ರೆಹಬಾ್ಬಮನಿಗೂ ಮತು್ತ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ
ಯುದ್ಧನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 7 ಅಬೀಯಾಮನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ

ಮತು್ತ ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಯೆಹೂದರ ರಾಜಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ
ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ. ಅಬೀಯಾಮನಿಗೂ ಮತು್ತ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನಿಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 8 ಅಬೀಯಾಮನು
ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ದಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಮಗನಾದ
ಆಸನು ಅರಸನಾದನು.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಆಸ
9 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ

ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಆಸನು ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದನು. 10

ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ನಲ್ವತೊ್ತಂದು ವರುಷ ಆಳಿ್ವಕೆ
ಮಾಡಿದನು. ಅಬೀಷಾಲೋಮನ ಮಗಳಾದ ಮಾಕಾ ಎಂಬಾಕೆಯು
ಅವನ ತಾಯಿ. 11 ಅವನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ದಾವೀದನಂತೆ
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿ ನಡೆದನು. 12 ಅವನು
ವಿಟರನು್ನ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ, ತನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿಸಿಟ್ಟ
ವಿಗ್ರಹಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದನು. 13 ಅವನ ತಾಯಿಯಾದ
ಮಾಕಳೂ ಅಶೇರ ದೇವತೆಯ ಒಂದು ಅಸಹ್ಯವಾದ ಮೂತಿರ್ಯನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಸನು ಆಕೆಯನು್ನ ಗದು್ದಗೆಯಿಂದ ತಳಿ್ಳ, ಆ
ಮೂತಿರ್ಯನು್ನ ಕಡಿದು, ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳದ ಹತಿ್ತರ ಸುಟು್ಟ
ಹಾಕಿದನು. 14 ಅವನು ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಹಾಳುಮಾಡದಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾದ
ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಸತ್ಯಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡನು.
15 ಇದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯೂ ತಾನೂ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದ ಬೆಳಿ್ಳ
ಬಂಗಾರವನು್ನ ಪಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ತಂದಿಟ್ಟನು.

16 ಅವನಿಗೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಬಾಷನಿಗೂ
ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ 17 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನಾದ ಬಾಷನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ
ಯಾರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಆಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಬರುವುದಕಾ್ಕಗದಂತೆ ರಾಮ ಎಂಬ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 18

ಆಗ ಆಸನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮತು್ತ ಅರಮನೆಯ
ಭಂಡಾರಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಬಂಗಾರವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನು್ನ ದೂತರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ
ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನೂ, ಹೆಜೊ್ಯೕನನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ, ಟಬಿ್ರಮೊ್ಮೕನನ
ಮಗನೂ ಆದ ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 19 ಆತನು
ಅವನಿಗೆ ≪ನನಗೂ ನಿನಗೂ, ನನ್ನ ತಂದೆಗೂ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೂ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾದಂತೆ, ಇಗೋ ನಿನಗೆ ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಬಂಗಾರವನು್ನ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಬಾಷನು
ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವಂತೆ ಅವನ ಸಂಗಡ ನೀನು
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 20 ಬೆನ್ಹದದನು ಅರಸನಾದ ಆಸನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ತನ್ನ
ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಯುದ್ಧಕಾ್ಕಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವರು ಇಯೊ್ಯೕನ್, ದಾನ್, ಆಬೇಲೆ್ಬೕತಾ್ಮಕಾ,
ಕಿನೆ್ನರೋತ್ ಪ್ರದೇಶ, ನಫಾ್ತಲ್ಯರ ಎಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಂತ್ಯ ಇವುಗಳನು್ನ
ಹಾಳುಮಾಡಿದರು. 21 ಬಾಷನು ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ
ರಾಮಕೋಟೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಿಚರ್ಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ವಾಸಮಾಡಲು ತೊಡಗಿದನು. 22 ಅನಂತರ ಅರಸನಾದ
ಆಸನು ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನೂ್ನ ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಕರೆಯಿಸಿ,
ಬಾಷನು ರಾಮಕೋಟೆಗಾಗಿ ತರಿಸಿದ್ದ ಕಲು್ಲ, ಮರಗಳನು್ನ ಅವರ
ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಗೆಬ,
ಮಿಚೆ್ಪ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು. 23 ಆಸನ ಉಳಿದ
ಚರಿತೆ್ರ, ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಪರಾಕ್ರಮಕೃತ್ಯಗಳು, ಅವನು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳೂ, ಅವನ ಇತರ ಕಾಯರ್ಗಳು ಯೆಹೂದರ
ರಾಜಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ. ಮುಪಿ್ಪನಲಿ್ಲ
ಅವನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ರೋಗವುಂಟಾಯಿತು. 24 ಅವನು ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳ
ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು. ಅವನ ಶವವನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ
ದಾವೀದನ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಮಶಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಅರಸನಾದನು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ನಾದಾಬನು
25 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ

ವರುಷದಲಿ್ಲ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮಗನಾದ ನಾದಾಬನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾಗಿ ಎರಡು ವರುಷ ಆಳಿ್ವಕೆ ಮಾಡಿದನು. 26

ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿಯಾದನು.
27 ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಶದಲಿ್ಲದ್ದ
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ಗಿಬೆ್ಬತೋನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಸಾ್ಸಕಾರನ
ಕುಲದವನೂ, ಅಹೀಯನ ಮಗನೂ ಆದ ಬಾಷನೆಂಬುವವನು
ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದನು. 28

ಬಾಷನು ಯೆಹೂದ ಅರಸನಾದ ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ
ವರುಷದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ತಾನು
ಅರಸನಾದನು. 29 ಅರಸನಾದ ಕೂಡಲೆ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದುಳಿಸದೆ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ
ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಶೀಲೋವಿನ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ
ಅಹೀಯನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿದ ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು. 30

ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ತಾನು ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನೂ್ನ
ಪಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರಿಸಿ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೊಪಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೀಗಾಯಿತು. 31 ನಾದಾಬನ
ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ರಾಜಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ. 32 ಆಸನಿಗೂ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಬಾಷನಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ
ಯುದ್ಧನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಬಾಷನು
33 ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ

ವರುಷದಲಿ್ಲ ಅಹೀಯನ ಮಗನಾದ ಬಾಷನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನಾಗಿ ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲದು್ದ, ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲು್ಕ ವರುಷ ಆಳಿ್ವಕೆ
ಮಾಡಿದನು. 34 ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ದೊ್ರೕಹಿಯಾದನು.

ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಹನಾನೀಯನ ಮಗನಾದ
ಯೇಹುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 ≪ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದೂಳಿನಿಂದ

ಎತಿ್ತ, ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ನಾಯಕನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದರೂ
ನೀನು ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ನನ್ನ ಜನರಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿರುವೆ. ಅವರ ಪಾಪದ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಕೋಪವನೆ್ನಬಿ್ಬಸಿದಿ್ದ. 3 ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನನೂ್ನ
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು. ನೆಬಾಟನ
ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮನೆಗಾದ ಗತಿಯು ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ
ಮನೆಯವರಿಗೂ ಆಗುವುದು. 4 ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಲಿ್ಲ
ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಸಾಯುವವರನು್ನ ನಾಯಿಗಳೂ ಮತು್ತ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ
ಸಾಯುವವರನು್ನ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಿಂದುಬಿಡುವವು≫ ಎಂಬುದೇ. 5

ಬಾಷನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮಕೃತ್ಯಗಳೂ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ರಾಜಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ.
6 ಅವನು ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ
ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ
ಏಲನು ಅರಸನಾದನು. 7 ಬಾಷನು ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ
ಮನೆಯವರಂತೆ ತನ್ನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೊಪಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ದೊ್ರೕಹಿಯಾದುದರಿಂದಲೂ ಅವನು ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ
ಮನೆಯವರನು್ನ ನಿನಾರ್ಮಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಯೆಹೋವನು
ಹನಾನೀಯನ ಮಗ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೇಹುವಿನ ಮುಖಾಂತರ
ಬಾಷನಿಗೂ, ಅವನ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕಆಗುವ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ
ಮುಂತಿಳಿಸಿದನು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಏಲನು
8 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತಾ್ತರನೆಯ

ವರುಷದಲಿ್ಲ ಬಾಷನ ಮಗನಾದ ಏಲನು ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನಾಗಿ ಎರಡು ವರುಷ ಆಳಿ್ವಕೆ ಮಾಡಿದನು. 9 ಅವನ
ಸೇವಕನೂ ಅವನ ರಥಬಲದ ಅಧರ್ಭಾಗಕೆ್ಕ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ
ಜಿಮಿ್ರ ಎಂಬುವವನು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಳಸಂಚು
ಮಾಡಿದನು. ಅರಸನು ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾದ ಅಚರ್ನೆಂಬುವವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿದು
ಮತ್ತನಾಗಿರುವಾಗ ಜಿಮಿ್ರಯು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. 10 ಜಿಮಿ್ರಯು
ಏಲನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿ ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ
ತಾನು ಅರಸನಾದನು. ಇದು ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಆಸನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು. 11 ಅವನು
ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಆಳತೊಡಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಾಷನ
ಮನೆಯವರನೂ್ನ ಅವನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸನೂ್ನ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 12 ಬಾಷನೂ ಹಾಗು
ಅವನ ಮಗನಾದ ಏಲನೂ ತಾವು ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ, ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪಬರುವಂತೆ

ಮಾಡಿದರು. 13 ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೇಹುವಿನ
ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಾಷನ ಮನೆಗೆ ಆಗುವ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ
ಮುಂತಿಳಿಸಿದ್ದನು. ಜಿಮಿ್ರಯು ಬಾಷನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ನಿನಾರ್ಮಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಆ ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು. 14 ಏಲನ ಉಳಿದ
ಚರಿತೆ್ರಯೂ ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ರಾಜಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಜಿಮಿ್ರಯು
15 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ

ವರುಷದಲಿ್ಲ ಜಿಮಿ್ರಯು ತಿಚರ್ದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾಗಿ ಏಳು
ವರುಷ ಆಳಿ್ವಕೆ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಗಿಬೆ್ಬತೋನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಹಾಕಿದ್ದರು. 16 ಜಿಮಿ್ರಯು ಅರಸನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಳಸಂಚು
ಮಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವು
ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. ಅವರು ಅದೇ ದಿನ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿಯಾದ ಒಮಿ್ರಯನು್ನ ತಮ್ಮ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರು. 17 ಒಮಿ್ರಯೂ ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ಗಿಬೆ್ಬತೋನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ತಿಚರ್ಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಹಾಕಿದರು. 18 ಪಟ್ಟಣವು ಅವರ ವಶವಾದುದನು್ನ ಜಿಮಿ್ರಯು
ಕಂಡು ಅರಮನೆಯ ಗಭರ್ಗೃಹಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಅರಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ
ಹೊತಿ್ತಸಿ ಸುಟು್ಟಕೊಂಡು ಸತ್ತನು. 19 ಅವನು ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನಂತೆ
ತಾನು ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ,
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿಯಾದುದರಿಂದ ಹೀಗಾಯಿತು.
20 ಜಿಮಿ್ರಯ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ ಅವನ ಒಳಸಂಚೂ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ರಾಜಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ.
21 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಳಗೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳುಂಟಾದವು.
ಒಂದು ಪಕ್ಷದವರು ಗೀನತನ ಮಗನಾದ ತಿಬಿ್ನಯನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ
ಅವನನು್ನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಇನೊ್ನಂದು
ಪಕ್ಷದವರು ಒಮಿ್ರಯನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. 22 ಆದರೆ ಒಮಿ್ರಯ
ಪಕ್ಷದವರು ಗೀನತನ ಮಗನಾದ ತಿಬಿ್ನೕಯ ಪಕ್ಷದವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದರು. ತಿಬಿ್ನಯು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಒಮಿ್ರಯೇ
ಅರಸನಾದನು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಒಮಿ್ರಯು
23 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ

ಮೂವತೊ್ತಂದನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಒಮಿ್ರಯು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು ವರುಷ ಆಳಿ್ವಕೆ ಮಾಡಿದನು. ಆರು ವರುಷಗಳ
ವರೆಗೆ ತಿಚರ್ವೇ ಅವನ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತು್ತ. 24 ಅನಂತರ ಶೆಮೆರ್
ಎಂಬವನಿಗೆ ಎರಡು ತಲಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವನಿಂದ
ಸಮಾಯರ್ವೆಂಬ ಗುಡ್ಡವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು, ಅದರ ಮೇಲೆ
ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ, ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದ
ಶೆಮೆರನ ಜ್ಞಾಪಕಾಥರ್ವಾಗಿ ಸಮಾಯರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 25

ಒಮಿ್ರಯು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿಯೂ ತನ್ನ
ಪೂವಾರ್ಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದನು. 26 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪ
ಬರಿಸುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಅವನೂ ನಡೆದನು. 27 ಅವನ
ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ ಪರಾಕ್ರಮಕೃತ್ಯಗಳೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ರಾಜಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. 28 ಒಮಿ್ರಯು
ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಸಮಾಯರ್ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ ಅಹಾಬನು
ಅರಸನಾದನು.

ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲೀಯನ ಕಾಲದ ಅರಸರು 16, 29 - 22, 53

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಅಹಾಬ
29 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ

ಮೂವತೆ್ತಂಟನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಒಮಿ್ರಯ ಮಗನಾದ ಅಹಾಬನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾಗಿ ಸಮಾಯರ್ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು
ವರುಷ ಆಳಿ್ವಕೆ ಮಾಡಿದನು. 30 ಅವನು ತನ್ನ
ಪೂವಾರ್ಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ದುಷ್ಟನಾಗಿ ಯೆಹೋವನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿಯಾದನು 31 ಅವನು ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದು ಅಲ್ಪ ಪಾಪವೆಂದು
ತಿಳಿದವನೋ ಎಂಬಂತೆ ಚೀದೋನ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಎತಾ್ಬಳನ
ಮಗಳು ಈಜೆಬೆಲ್ ಎಂಬಾಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಳ್
ದೇವರನು್ನ ಪೂಜಿಸತೊಡಗಿದನು. 32 ಬಾಳ್ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ
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ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗುಡಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ, ಅದರಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು. 33 ಇದಲ್ಲದೆ ಅಶೇರ
ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಇನೂ್ನ ಎಷೊ್ಟೕ ಕೆಟ್ಟ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ, ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ರಾಜರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೋಪ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ.

34 ಅವನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬೇತೇಲಿನವನಾದ ಹೀಯೇಲನು ಯೆರಿಕೋ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅವನು ಅದಕೆ್ಕ ಅಸಿ್ತವಾರ ಹಾಕಿದಾಗ
ಹಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಅಬೀರಾಮನನೂ್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳನಿ್ನರಿಸಿದಾಗ
ಕಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಸೆಗೂಬನನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. ಹೀಗೆ
ಯೆಹೋವನು ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನಿಂದ ಹೇಳಿಸಿದ
ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು.

ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲೀಯನು ಕೆರೀತ್ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದು್ದ

ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ತಿಷಿ್ಬೕಯ ಊರಿನವನಾದ ತಿಷಿ್ಬೕಯನಾದ
ಎಲೀಯ ಎಂಬುವವನು ಅಹಾಬನಿಗೆ, ≪ನಾನು
ಸನಿ್ನಧಿಸೇವೆ ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ

ಯೆಹೋವನಾಣೆ, 2 ನಾನು ಸೂಚಿಸಿದ ಹೊರತು ಇಂದಿನಿಂದ
ಕೆಲವು ವರುಷಗಳ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಾಗಲಿ ಮಂಜಾಗಲಿ
ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ≫ ಅಂದನು.

3 ತರುವಾಯ ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಈ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಹೋಗಿ ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ
ಆಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ಕೆರೀತ್ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೋ. 4 ಆ ಹಳ್ಳದ ನೀರು
ನಿನಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಪಾನವಾಗಿರುವುದು. ನಿನಗೆ ಆಹಾರ ತಂದು
ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
5 ಎಲೀಯನು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಯೊದರ್ನಿನ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕರುವ ಕೆರೀತ್ ಹಳ್ಳದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡ
ತೊಡಗಿದನು. 6 ಕಾಗೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಪಾ್ರತಃಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ
ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಮಾಂಸಗಳನು್ನ
ತಂದುಕೊಡುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವನು ಇವುಗಳನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದನು. ಹಳ್ಳದ
ನೀರು ಅವನಿಗೆ ಪಾನವಾಗಿತು್ತ. 7 ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ
ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದನಂತರ ಹಳ್ಳವು ಬತಿ್ತಹೋಯಿತು.

ಎಲೀಯನನು್ನ ಪೋಷಿಸಿದ ಚಾರೆಪ್ತ ಊರಿನ ವಿಧವೆ
8 ಆಗ ಎಲೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಂತು, 9

ಆತನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಇಲಿ್ಲಂದ ಚೀದೋನ್ಯರ ಚಾರೆಪಾ್ತ
ಊರಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡು. ನಿನ್ನನು್ನ
ಸಾಕಬೇಕೆಂದು ಅಲಿ್ಲನ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಅಂದನು.
10 ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಚಾರೆಪಾ್ತದ ಊರುಬಾಗಿಲಿನ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಸೌದೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸುತಿ್ತರುವ ಒಬ್ಬ
ವಿಧವೆಯನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೂಗಿ, ≪ದಯವಿಟು್ಟ
ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ತಂಬಿಗೆಯಲಿ್ಲ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಾ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಆಕೆಯು ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಪುನಃ
ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆದು, ≪ನೀನು ಬರುವಾಗ ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು
ತುಂಡು ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ≫ ಅಂದನು. 12

ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ನನ್ನ
ಹತಿ್ತರ ರೊಟಿ್ಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಹಿಟು್ಟ,
ಮೊಗೆಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆನೂ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎರಡು ಕಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ನನಗೋಸ್ಕರವೂ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರವೂ ರೊಟಿ್ಟ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ,
ಬೇರೆ ಹಿಟು್ಟ, ಎಣೆ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅದನು್ನ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಯಬೇಕೇ
ಹೊರತು ಬೇರೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು. 13 ಆಗ
ಎಲೀಯನು ಆಕೆಗೆ, ≪ಹೆದರಬೇಡ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಮಾಡು. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಅದರಿಂದ ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾ. ತರುವಾಯ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ
ಮಗನಿಗೂ ಮಾಡಿಕೋ. 14 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ, ≪ನಾನು ದೇಶಕೆ್ಕ ಮಳೆಯನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುವವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮಡಿಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ಹಿಟು್ಟ ತೀರುವುದಿಲ್ಲ
ಮತು್ತ ಮೊಗೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎಣೆ್ಣಯು ಮುಗಿದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ≫ ≫
ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. 15 ಆಕೆಯು ಹೋಗಿ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೆ
ಮಾಡಿದಳು. ಆಕೆಯೂ, ಆಕೆಯ ಮನೆಯವರೂ ಮತು್ತ
ಎಲೀಯನು ಅದನು್ನ ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಊಟಮಾಡಿದರು. 16

ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ
ಮಡಿಕೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಹಿಟು್ಟ ತೀರಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಮೊಗೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎಣೆ್ಣಯು
ಮುಗಿದುಹೋಗಲಿಲ್ಲ.

17 ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದನಂತರ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಮಗನು
ಅಸ್ವಸ್ಥನಾದನು. ಹುಡುಗನಿಗೆ ರೋಗವು ಹೆಚಾ್ಚಗಿದು್ದದರಿಂದ

ಉಸಿರಾಡುವುದು ನಿಂತುಹೋಯಿತು. 18 ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು
ಎಲೀಯನಿಗೆ, ≪ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನೇ, ನನ್ನ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ?
ನೀನು ನನ್ನ ಪಾಪವನು್ನ ದೇವರ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ಸಾಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವೆಯೋ?≫ ಎಂದಳು. 19 ಅವನು
ಆಕೆಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ
ಆಕೆಯ ಮಡಿಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ತಾನು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ
ಮೇಲಿನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದನು.
20 ಅನಂತರ ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಸ್ಥಳಕೊಟ್ಟ ಈ ವಿಧವೆಯ ಮಗನನು್ನ ನೀನು
ಸಾಯಿಸಿ, ಆಕೆಗೆ ಕೇಡನು್ನಂಟುಮಾಡಿದೆ್ದೕನು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
21 ಆನಂತರ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಸಾರಿ ಬೋರಲು ಬಿದು್ದ,
≪ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಈ ಹುಡುಗನ ಪಾ್ರಣವು ತಿರುಗಿ
ಬರುವಂತೆ ಮಾಡು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟನು. 22

ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಹುಡುಗನ
ಪಾ್ರಣವು ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಅವನು ಜೀವಿಸಿದನು. 23 ಎಲೀಯನು ಆ
ಹುಡುಗನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಕೆಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅವನ
ತಾಯಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ, ≪ಇಗೋ, ನೋಡು ನಿನ್ನ ಮಗನು
ಜೀವಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ≫ ಅಂದನು. 24 ಆಗ ಆಕೆಯು ಎಲೀಯನಿಗೆ,
≪ನೀನು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನೆಂದೂ, ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ
ಯೆಹೋವನ ಮಾತು ಸತ್ಯವೆಂದೂ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ
ಗೊತಾ್ತಯಿತು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

ಸತ್ಯದೇವರು ಬಾಳನೋ, ಯೆಹೋವನೋ?

ಅನೇಕ ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ ಎಲೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ
ವಾಕ್ಯವುಂಟಾಯಿತು. ಬರಗಾಲದ ಮೂರನೆಯ
ವರುಷದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಹೋಗಿ

ಅಹಾಬನನು್ನ ಕಾಣು. ನಾನು ದೇಶಕೆ್ಕ ಮಳೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫
ಎಂದನು. 2 ಎಲೀಯನು ಅಹಾಬನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ
ಹೊರಟನು. ಆಗ ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಬರವು ಬಹು
ಘೋರವಾಗಿದು್ದದರಿಂದ, 3 ಅಹಾಬನು ತನ್ನ ಉಗಾ್ರಣಿಕನಾದ
ಓಬದ್ಯ ಎಂಬುವನನು್ನ ಕರೇಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ಈಜೆಬೆಲಳು
ಯೆಹೋವನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಬಹು ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನಾದ ಈ ಓಬದ್ಯನು ನೂರು ಜನರು
ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಐವತೆ್ತೖವತು್ತ ಜನರನಾ್ನಗಿ
ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟು್ಟ, ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಸಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. 5 ಅಹಾಬನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾವು ದೇಶಸಂಚಾರ
ಮಾಡುತಾ್ತ, ಎಲಾ್ಲ ಬುಗೆ್ಗ ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಹುಲು್ಲ
ಸಿಕು್ಕತ್ತದೋ ನೋಡೋಣ. ಸಿಕು್ಕವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕುದುರೆಗಳೂ
ಮತು್ತ ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳೂ ಉಳಿದಾವು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ
ಸತು್ತಹೋಗುವವು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಅವರು ಸಂಚಾರಕಾ್ಕಗಿ
ದೇಶವನು್ನ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಭಾಗಕೆ್ಕ ಓಬದ್ಯನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆ ತಾನೇ ಹೊರಟುಹೋದನು.

7 ಓಬದ್ಯನು ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಎಲೀಯನು ಪಕ್ಕನೆ
ಅವನಿಗೆ ಎದುರಾದನು. ಓಬದ್ಯನು ಅವನ ಗುರುತು ಹಿಡಿದು,
ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿ, ≪ನೀನು ನನ್ನ ಸಾ್ವಮಿಯಾದ
ಎಲೀಯನೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 8 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು,
≪ಹೌದು, ನೀನು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ≪ಎಲೀಯನು
ಬಂದಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳು≫ ಎಂದನು. 9 ಅದಕೆ್ಕ ಓಬದ್ಯನು,
≪ಅಹಾಬನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಹಾಗೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಅವನ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸುವುದೇಕೆ? ನಾನೇನು ಪಾಪಮಾಡಿದೆನು? 10 ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಸೇವಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ನಿನ್ನನು್ನ
ಹುಡುಕದ ಜನಾಂಗವೂ ರಾಜ್ಯವೂ ಒಂದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ
ಜನಾಂಗ ರಾಜ್ಯಗಳವರು ≪ಎಲೀಯನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದಿಲ್ಲ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಅವರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿದನು. 11

ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ನನಗೆ ಎಲೀಯನು ಬಂದಿದಾ್ದನೆಂದು ನಿನ್ನ
ಒಡೆಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದೇನು? 12 ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟ ಕೂಡಲೆ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನನು್ನ
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಒಯು್ಯವುದು. ನಾನು ಹೋಗಿ
ಅಹಾಬನಿಗೆ ಹೇಳುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋದರೆ
ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕುವನು. ನಾನು ಬಾಲಾ್ಯರಭ್ಯ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನಲ್ಲವೇ? 13 ಈಜೆಬೆಲಳು
ಯೆಹೋವನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ ನಾನು
ಮಾಡಿದು್ದ ನನ್ನ ಸಾ್ವಮಿಯಾದ ನಿನಗೆ ಗೊತಾ್ತಗಲಿಲ್ಲವೋ? ಅವರಲಿ್ಲ
ನೂರು ಜನರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಐವತೆ್ತೖವತು್ತ ಜನರನಾ್ನಗಿ
ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟು್ಟ, ಅನ್ನ ಪಾನಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಸಾಕಿದೆನಲ್ಲವೇ.
14 ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ನನಗೆ ಎಲೀಯನು ಬಂದಿದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ
ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತಿ್ತರುವೆಯಲಾ್ಲ. ಅವನು
ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವನಲ್ಲವೋ?≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 15 ಆಗ
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ಎಲೀಯನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾನು ಸನಿ್ನಧಿ ಸೇವೆಮಾಡುತಿ್ತರುವ
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ನಾನು ಈ ಹೊತು್ತ
ಅಹಾಬನಿಗೆ ಹೇಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು≫ ಅಂದನು.

16 ಓಬದ್ಯನು ಅಹಾಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಮಾತನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದನು. ಅಹಾಬನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಹೊರಟುಹೋಗಿ 17 ಅವನನು್ನ ಕಂಡಕೂಡಲೆ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಆಪತ್ತನು್ನ ಬರಮಾಡಿದವನೇ, ನೀನು ಬಂದಿಯಾ?≫ ಅಂದನು. 18

ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಆಪತ್ತನು್ನ ಬರಮಾಡಿದವನು
ನಾನಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಬಾಳನ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದ ನೀನೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೂ
ಅದಕೆ್ಕ ಕಾರಣರು. 19 ನೀನು ಈಗ ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನೂ್ನ,
ಈಜೆಬೆಲಳಿಂದ ಪೋಷಣೆ ಹೊಂದುವ ಬಾಳನ ನಾನೂರೈವತು್ತ
ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅಶೇರ ದೇವತೆಯ ನಾನೂರು
ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಕರೆಸು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20

ಅಹಾಬನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನೂ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಕರೆಯಿಸಿದನು.

21 ಎಲೀಯನು ಎಲಾ್ಲ ಜನರ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು
ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಎರಡು ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರಾಗಿರುವಿರಿ. ಯೆಹೋವನು
ದೇವರಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನನೆ್ನೕ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ ಬಾಳನು ದೇವರಾಗಿದ್ದರೆ
ಅವನನೆ್ನೕ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಜನರು ಇದಕೆ್ಕ
ಏನೂ ಉತ್ತರಕೊಡದೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. 22 ಮತು್ತ
ಎಲೀಯನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ
ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಉಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ, ಬಾಳನ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ನಾನೂರೈವತು್ತ
ಜನರಿದಾ್ದರೆ. 23 ಅವರು ಎರಡು ಹೋರಿಗಳನು್ನ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತರಲಿ
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಡಿದು, ತುಂಡು ಮಾಡಿ,
ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲಿಡಲಿ. ಆದರೆ ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸಬಾರದು. ನಾನೂ
ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸದೆ ಕಟಿ್ಟಗೆಯ
ಮೇಲಿಡುವೆನು 24 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ,
ಅನಂತರ ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು. ಆ
ಇಬ್ಬರಲಿ್ಲ ಯಾವನು ಲಾಲಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನೋ ಅವನೇ
ದೇವರೆಂದೂ ನಿಣರ್ಯಿಸೋಣ≫ ಅಂದನು. ಎಲಾ್ಲ ಜನರು, ≪ಸರಿ
ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 25 ಆಗ
ಅವನು ಬಾಳನ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ, ≪ನೀವು ಹೆಚು್ಚ ಜನ
ಇರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲು ನೀವೇ ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ಆದರೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸಬಾರದು≫ ಅಂದನು. 26

ಅವರು ತರಲ್ಪಟ್ಟ ಹೋರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಬಾಳನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ≪ಬಾಳನೇ
ನಮಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು≫ ಎಂದು ಹೊತಾ್ತರೆಯಿಂದ ಮಧಾ್ಯಹ್ನದವರೆಗೆ
ಕೂಗಿದರೂ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ
ಕುಣಿದಾಡಿದರೂ ಯಾರೂ ಉತ್ತರ ದಯಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. 27

ಮಧಾ್ಯಹ್ನವಾದನಂತರ ಎಲೀಯನು ಅವರನು್ನ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ,
≪ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕೂಗಿರಿ, ಅವನು ದೇವರಾಗಿರುತಾ್ತನಲಾ್ಲ. ಈಗ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಧಾ್ಯನದಲಿ್ಲರಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೋ
ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣದಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಅದೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ನಿದೆ್ರಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನು, ಎಚ್ಚರವಾಗಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28

ಅವರು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ತಮ್ಮ ಪದ್ದತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈಟಿ
ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ ರಕ್ತಸೋರುವಷು್ಟ ಗಾಯಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 29

ಮಧಾ್ಯಹ್ನದಿಂದ ನೈವೇದ್ಯ ಸಮಪರ್ಣೆಯ ಹೊತಿ್ತನವರೆಗೂ
ಪರವಶರಾಗಿ ಕೂಗುತಾ್ತ ಇದ್ದರು. ಆದರೂ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಯಾರೂ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವರನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ.

30 ಅನಂತರ ಎಲೀಯನು ಎಲಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆಯಲು
ಅವರು ಬಂದರು. ಅವನು ಹಾಳಗಿದ್ದ ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 31 ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲನೆಂಬ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದ ಯಾಕೋಬನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ
ಉತ್ಪತಿ್ತಯಾದ ಕುಲಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, 32 ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇಪ್ಪತು್ತ ಸೇರು
ಬೀಜಬಿತು್ತವಷು್ಟ ನೆಲವನು್ನ ಅಗಿಸಿ ಕಾಲುವೆಮಾಡಿಸಿದನು. 33

ಇದಲ್ಲದೆ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿ,
ಹೋರಿಯನು್ನ ವಧಿಸಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲಿಟ್ಟನು.
ಅನಂತರ ಜನರಿಗೆ, ≪ನಾಲು್ಕ ಕೊಡ ನೀರು ತಂದು ಯಜ್ಞಮಾಂಸದ
ಮೇಲೆಯೂ ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಸುರಿಯಿರಿ≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 34 ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು, ≪ಇನೊ್ನಂದು
ಸಾರಿ ತನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ತಿರುಗಿ ತಂದರು. ಅವನು
ಮೂರನೆಯ ಸಾರಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿಲು ಅವರು
ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ತಂದು ಸುರಿದರು 35 ನೀರು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ
ತುಂಬಿ ಹರಿಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಕಾಲುವೆಯನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ

ತುಂಬಿಸಿದನು. 36 ಸಂಧಾ್ಯನೈವೇದ್ಯದ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ
ಎಲೀಯನು ವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು, ≪ಅಬ್ರಹಾಮ, ಇಸಾಕ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾಗಿರುತಿ್ತೕ ಎಂಬುದನೂ್ನ, ನಾನು ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂಬುದನೂ್ನ ಮತು್ತ ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ
ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಿದೆನೆಂಬುದನೂ್ನ ಈ ಹೊತು್ತ
ತೋರಿಸಿಕೊಡು. 37 ಕಿವಿಗೊಡು, ಯೆಹೋವನೇ ಕಿವಿಗೊಡು,
ಯೆಹೋವನಾದ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರೂ! ಈ ಜನರ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನೂ ನೀನೆ ಆಗಿರುತಿ್ತೕ ಎಂಬುದನು್ನ
ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು≫ ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 38 ಕೂಡಲೇ
ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಬಿದು್ದ ಯಜ್ಞಮಾಂಸವನೂ್ನ, ಕಟಿ್ಟಗೆ,
ಕಲು್ಲ ಮಣು್ಣಗಳನೂ್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟು್ಟ ಕಾಲಿವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ನೀರನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಹೀರಿಬಿಟಿ್ಟತು. 39 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ ಕಂಡು ಬೋಲರ್ಬಿದು್ದ,
≪ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು! ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು!≫ ಎಂದು
ಕೂಗಿದರು. 40 ಆಗ ಎಲೀಯನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಬಾಳನ
ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಅವರು ಹಿಡಿದರು.
ಅವನು ಅವರನು್ನ ಕೀಷೋನ್ ಹಳ್ಳಕೆ್ಕ ಒಯು್ದ ಅಲಿ್ಲ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು .

41 ಅನಂತರ ಅವನು ಅಹಾಬನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ
ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ, ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯ ಶಬ್ದವು
ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ≫ ಅಂದನು. 42 ಅಹಾಬನು ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದಾಗ ಎಲೀಯನು ಕಮೆರ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದಕೊಂಡು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ
ತಲೆಯನಿ್ನಟ್ಟನು. 43 ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಮೇಲೆ
ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.
ಸೇವಕನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬಂದು, ≪ಏನೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹೀಗೆ ಅವನನು್ನ ಏಳು ಸಾರಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 44

ಏಳನೆಯ ಸಾರಿ ಸೇವಕನು, ≪ಅಂಗೈಯಷು್ಟ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮೋಡವು
ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಏರಿ ಬರುತಿ್ತದೆ≫ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ
ಎಲೀಯನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಹೋಗಿ ಅಹಾಬನಿಗೆ, ≪ಬೇಗನೆ
ರಥವನು್ನ ಹೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಳೆಯು ನಿನ್ನನು್ನ ತಡೆಯದಂತೆ
ಬೆಟ್ಟವನಿ್ನಳಿದು ಹೋಗು≫ ಎಂದು ಹೇಳು≫ ಅಂದನು. 45 ಸ್ವಲ
ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲಯೇ ಆಕಾಶವು ಮೋಡಗಾಳಿಗಳಿಂದ ಕಪಾ್ಪಗಿ ದೊಡ್ಡ
ಮಳೆಯು ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು. ಅಹಾಬನು ರಥದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹೋದನು. 46 ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು
ಎಲೀಯನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ನಡುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ಅಹಾಬನ ಮುಂದೆ ಓಡುತಾ್ತ ಇಜೆ್ರೕಲನು್ನ ಸೇರಿದನು.

ದೇವರು ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ಎಲೀಯನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದು್ದ

ಎಲೀಯನು ಬಾಳನ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸಿದ್ದನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಬೇರೆ ಎಲಾ್ಲ
ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅಹಾಬನು ಈಜೆಬೆಲಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

2 ಈಜೆಬೆಲಳು ಎಲೀಯನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ,
≪ನೀನು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆದಂತೆ ನಾಳೆ ಇಷು್ಟ ಹೊತಿ್ತಗೆ
ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆಯದೇ ಹೋದರೆ ದೇವತೆಗಳು ನನಗೆ
ಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ಮಾಡಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದಳು. 3 ಅವನು
ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ತನ್ನ ಪಾ್ರಣ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು
ಯೆಹೂದದ ಬೇಷೆರ್ಬಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಬಿಟ್ಟನು.
4 ತರುವಾಯ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಒಂದು ದಿವಸದ
ಪ್ರಯಾಣದಷು್ಟ ದೂರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಜಾಲೀ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮರಣವನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದನು. ಅವನು,
≪ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ ಸಾಕಾಯಿತು, ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ತೆಗೆದುಬಿಡು. ನಾನು ನನ್ನ ಪಿತೃಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ದೇವರನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಅದೇ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ನಿದೆ್ರ
ಮಾಡಿದನು. 5 ಪಕ್ಕನೆ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಅವನನು್ನ ತಟಿ್ಟ,
≪ಎದು್ದ ಊಟ ಮಾಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಎಲೀಯನು
ಎದು್ದ ನೋಡಲಾಗಿ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯೂ ಒಂದು
ತಂಬಿಗೆ ನೀರು ತನ್ನ ತಲೆಯ ಹತಿ್ತರ ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದು, ಕುಡಿದು ತಿರುಗಿ ಮಲಗಿದನು.
7 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ಬಂದು ಅವನನು್ನ
ತಟಿ್ಟ ಅವನಿಗೆ, ≪ಎದು್ದ ಊಟ ಮಾಡು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತ
ಮೀರುವಷು್ಟ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ≫ ಎಂದನು. 8 ಅವನು
ಎದು್ದ ತಿಂದು, ಕುಡಿದು ಅದರ ಬಲದಿಂದ ನಲ್ವತು್ತ ದಿವಸ
ಹಗಲಿರುಳು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ದೇವಗಿರಿಯಾದ 9 ಹೋರೇಬಿಗೆ
ತಲುಪಿ, ಅಲಿ್ಲನ ಒಂದು ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡನು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ
ಯೆಹೋವನಿಂದ, ≪ಎಲೀಯನೇ ನೀನು ಇಲೆ್ಲೕನು ಮಾಡುತಿ್ತೕ?≫
ಎಂಬ ವಾಣಿಯು ಕೇಳಿಸಿತು.
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10 ಅವನು ಅದಕೆ್ಕ, ≪ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ದೇವರೇ,
ಯೆಹೋವನೇ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮೀರಿದಾ್ದರೆ.
ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಹಾಕಿದಾ್ದರೆ, ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸಿದಾ್ದರೆ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಉಳಿದು ನಿನ್ನ ಗೌರವವನು್ನ
ಕಾಪಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನ
ಪಾ್ರಣವನೂ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 11

ಆಗ ಪುನಃ, ≪ನೀನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ನಿಲು್ಲ≫ ಎಂಬ ವಾಣಿಯಾಯಿತು. ಆಹಾ ಯೆಹೋವನು
ಅಲಿ್ಲ ಹಾದು ಹೋದನು. ಆತನ ಮುಂದೆ ಪವರ್ತಗಳು ಭೇದಿಸಿ
ಬಂಡೆಗಳನು್ನ ಪುಡಿ ಪುಡಿಮಾಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿಯು
ಬೀಸಿತು. ಯೆಹೋವನು ಅದರಲಿ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತರುವಾಯ
ಭೂಕಂಪವಾಯಿತು, ಅದರಲಿ್ಲಯೂ ಆತನಿರಲಿಲ್ಲ. 12

ಭೂಕಂಪವಾದ ನಂತರ ಸಿಡಿಲುಂಟಾಯಿತು, ಅದರಲಿ್ಲಯೂ
ಯೆಹೋವನಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ನಯವಾದ ಮೃದು ಸ್ವರವೊಂದು
ಕೇಳಿಸಿತು, 13 ಅದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಎಲೀಯನು ತನ್ನ
ಕಂಬಳಿಯಿಂದ ಮೋರೆಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗವಿಯ
ದಾ್ವರದಲಿ್ಲ ನಿಂತನು. ಆಗ, ≪ಎಲೀಯನೇ ನೀನು ಇಲೆ್ಲೕನು
ಮಾಡುತಿ್ತೕ?≫ ಎಂಬ ವಾಣಿಯು ಕೇಳಿಸಿತು. 14 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು,
≪ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ನಿನ್ನ
ನಿಭಂದನೆಯನು್ನ ಮೀರಿದಾ್ದರೆ, ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಹಾಕಿದಾ್ದರೆ,
ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದಾ್ದರೆ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಉಳಿದು
ನಿನ್ನ ಗೌರವವನು್ನ ಕಾಪಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ
ಅವರು ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನೂ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 15 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು
ಬಂದ ದಾರಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ದಮಸ್ಕದ ಅರಣ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು,
ಅಲಿ್ಲಂದ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹಜಾಯೇಲನನು್ನ ಅರಾಮ್ಯರ
ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. 16 ನಿಂಷಿಯ ಮಗನಾದ ಯೇಹುವನು್ನ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನನಾ್ನಗಿಯೂ, ಅಬೇಲ್ ಮೆಹೋಲದವನೂ
ಶಾಫಾಟನ ಮಗನೂ ಆದ ಎಲೀಷನನು್ನ ನಿನಗೆ ಬದಲಾಗಿ
ಪ್ರವಾದಿಯನಾ್ನಗಿಯೂ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. 17 ಹಜಾಯೇಲನ ಕತಿ್ತಗೆ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಯೇಹುವು ಕೊಲು್ಲವನು. ಅವನ ಕತಿ್ತಗೆ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಎಲೀಷನು ಕೊಲು್ಲವನು. 18 ಆದರೆ ಬಾಳನ
ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬೀಳದೆಯೂ, ಅದನು್ನ ಮುದಿ್ದಡದೆಯೂ ಇರುವ
ಏಳು ಸಾವಿರ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಉಳಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಎಲೀಷನು ಎಲೀಯನ ಸೇವಕನಾಗಿದು್ದ
19 ಎಲೀಯನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಶಾಫಾಟನ

ಮಗನಾದ ಎಲೀಷನನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವನು ಹೊಲವನು್ನ
ಉಳುವುದಕೆ್ಕ ಹನೆ್ನರಡು ಜೋಡಿ ಎತು್ತಗಳನು್ನ ತಂದು ಹನೆ್ನರಡನೆ
ಜೋಡಿಯಿಂದ ತಾನಾಗಿಯೇ ಹೊಲವನು್ನ ಉಳುತಿ್ತದ್ದನು.
ಎಲೀಯನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ತನ್ನ ಕಂಬಳಿಯನು್ನ
ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದನು. 20 ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಎತು್ತಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಓಡುತಾ್ತ ಬಂದು ಎಲೀಯನಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ
ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ, ಅನಂತರ ನಿನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸುವೆನು≫ ಅಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಎಲೀಯನು ≪ಹೋಗು
ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಾಡಿರುವುದನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡ?≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 21 ಎಲೀಷನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ತಾನು
ಉಳುತಿ್ತದ್ದ ಜೋಡಿ ಎತು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ
ವಧಿಸಿ ಮಾಂಸವನು್ನ ರಂಟೆಯ ಕಟಿ್ಟಗೆಯಿಂದ ಬೇಯಿಸಿ, ಜನರಿಗೆ
ಔತಣಮಾಡಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಅವನು ಎದು್ದ ಎಲೀಯನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಅವನ ಸೇವಕನಾದನು.

ಅಹಾಬನು ಅರಾಮ್ಯರನು್ನ ಎರಡು ಸಾರಿ ಸೋಲಿಸಿದು್ದ

ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಥಾಶ್ವಬಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ
ಮೂವತೆ್ತರಡು ಅರಸರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದು

ಸಮಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದನು. 2

ಅವನು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಅಹಾಬನ
ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, 3 ≪ನಿನ್ನ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರ
ನನ್ನದು. ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನವರೇ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೋ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. 4 ಅದಕೆ್ಕ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನು, ≪ನನ್ನ ಒಡಯನಾದ ಅರಸನೇ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ
ನಾನು ನಿನ್ನವನೇ, ನನಗಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 5 ಆ ದೂತರು ತಿರುಗಿ ಅಹಾಬನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ನಿನ್ನ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಹೆಂಡತಿ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದೆನಲಾ್ಲ. 6

ನಾಳೆ ಇಷು್ಟ ಹೊತಿ್ತಗೆ ನನ್ನ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು, ಅವರು
ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಶೋಧಿಸಿ ನಿಮಗೆ
ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವರು ಎಂಬದಾಗಿ
ಬೆನ್ಹದದನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 7 ಆಗ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ, ≪ನೋಡಿದಿರಾ ಅವನು ನಮಗೆ ಕೇಡು ಬಗೆಯುತಾ್ತನೆ,
≪ನಿನ್ನ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವನೂ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು≫
ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದಕೆ್ಕ ನಾನು ಒಪಿ್ಪದರೂ ಅವನಿಗೆ
ತೃಪಿ್ತಯಾಗಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಆಗ ಎಲಾ್ಲ ಹಿರಿಯರೂ
ಮತು್ತ ಜನರೂ ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಈ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಬೇಡ≫
ಎಂದರು. 9 ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಬಂದಂತ ದೂತರ
ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಅರಸನೇ,
ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಅದರಂತೆ ಮಾಡಲು
ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಲಾರೆನು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ದೂತರು ಬಂದು ಈ ಮಾತನು್ನ
ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 10 ಆಗ ಅವನು ಅಹಾಬನಿಗೆ,
≪ಸಮಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುವೆನು,
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ನನ್ನ ಸೈನಿಕರು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಒಂದು ಹಿಡಿ
ದೂಳನು್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇವತೆಗಳು ನನಗೆ
ಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ಮಾಡಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು. 11

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ಬಂದ ದೂತರಿಗೆ, ≪ಯುದ್ಧಕಾ್ಕಗಿ
ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಬಿಗಿದುಕೊಳು್ಳವವನು, ಅದನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಡುವ
ಜಯಶಾಲಿಯಂತೆ ಹೆಚ್ಚಳಪಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ≫
ಎಂದನು. 12 ತನ್ನ ಅರಸುಗಳ ಸಂಗಡ ಡೇರೆಗಳಲಿ್ಲ ಮದ್ಯಪಾನ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಬೆನ್ಹದದನು ಈ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕುವಂತೆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ
ಮಾಡಿದರು.

13 ಆಗ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ
ಅಹಾಬನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, ≪ಈ ಮಹಾ ಸಮೂಹವನು್ನ
ನೋಡಿದೆಯಾ, ನಾನು ಯೆಹೋವನೇ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗುವಂತೆ ಈ ದಿನವೇ ಇವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು
ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. 14

ಅಹಾಬನು ಅವನನು್ನ, ≪ಇದು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ
ಆಗುವುದು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಅವನು, ≪ಪ್ರದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳ
ಸೇವಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ
ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಗುವುದು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ≫
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಅಹಾಬನು ಪುನಃ ಅವನನು್ನ, ≪ಯುದ್ಧ
ಪಾ್ರರಂಭಮಾಡತಕ್ಕವರು ಯಾರು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು,
≪ನೀನೇ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ಅಹಾಬನು ಪ್ರದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳ
ಸೇವಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದಾಗ
ಇನೂ್ನರ ಮೂವತೆ್ತರಡು ಜನರಿದ್ದರು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸಿದಾಗ ಏಳು ಸಾವಿರ ಜನರಿದ್ದರು. 16 ಮಧಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ
ಬೆನ್ಹದದನು ತನ್ನ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದ ಮೂವತೆ್ತರಡು ಜನರು
ಅರಸರ ಸಂಗಡ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತರಾಗಿ ಡೇರೆಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದಾ್ದಗ ಇವರು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. 17

ಪ್ರದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳ ಆಳುಗಳು ಮೊದಲು ಬಂದರು. ಸಮಾಯರ್ದ
ಜನರು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರುತಾ್ತರೆಂದು ಬೆನ್ಹದದನ ಕಾವಲುಗಾರರು
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 18 ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಅವರು ಯುದ್ಧಕಾ್ಕಗಿ
ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಮಾಧಾನಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಅವರನು್ನ
ಸಜೀವಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಹಿಡಿದು ತನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 19

ಮೊದಲು ಹೊರಟುಬಂದಿದ್ದ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳ ಆಳುಗಳ ಹಿಂದೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಸೈನ್ಯದವರೂ ಬಂದರು. 20 ಅವರಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ವಿರೋಧಿಯನು್ನ ಕೊಲು್ಲತಾ್ತ
ಮುಂದುವರಿದರು. ಅರಾಮ್ಯರು ಓಡಿಹೋಗಲು ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದರು. ಅವರ ಅರಸನಾದ ಬೆನ್ಹದದನೂ ಹಾಗು
ಕೆಲವು ಸವಾರರೂ ಕುದುರೆಗಳನೆ್ನೕರಿ ಓಡಿಹೋಗಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರು.
21 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ಹೊರಟು ಬಂದು ಅರಾಮ್ಯರ
ರಥಾಶ್ವಬಲಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಮಹಾಸಮೂಹವನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು.

22 ಆಗ ಪ್ರವಾದಿಯು ಪುನಃ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, ≪ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನು ಮುಂದಿನ ವರುಷದಲಿ್ಲ
ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುತಾ್ತನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು
ಹೋಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೋ, ಜಾಗರೂಕನಾಗಿದು್ದ ನೀನು
ಮಾಡತಕ್ಕದೆ್ದೕನೆಂಬುದನು್ನ ಆಲೋಚಿಸು≫ ಎಂದನು.

23 ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನ ಮಂತಿ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಒಡೆಯನಿಗೆ,
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರು ಬೆಟ್ಟಗಳ ದೇವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ನಾವು ಅವರೊಡನೆ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ
ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಾದರೆ ಹೇಗೂ ಜಯಹೊಂದುವೆವು. 24 ನೀನು
ಆಯಾ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲರುವ ಅರಸರನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ
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ಪ್ರದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸು. 25 ಅನಂತರ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಿಂದ
ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋದಷು್ಟ ಜನರನು್ನ, ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ, ರಥಗಳನೂ್ನ
ತಿರುಗಿ ಕೂಡಿಸಿ ಅವರೊಡನೆ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಮಾಡೋಣ.
ನಮಗೆ ಹೇಗೂ ಜಯಸಿಕು್ಕವುದು ನಿಶ್ಚಯ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅವನು ಅದರಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದನು. 26 ಒಂದು ವರುಷ ದಾಟಿದ
ನಂತರ ಬೆನ್ಹದದನು ಅರಾಮ್ಯರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಫೇಕಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
27 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಸಹ ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದರು. ಅರಾಮ್ಯರು
ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ವಾ್ಯಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಡುಮರಿಗಳ ಎರಡು
ಹಿಂಡುಗಳಂತಿರುವ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 28 ಆಗ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
ಯೆಹೋವನು ತಗು್ಗಗಳ ದೇವರಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟಗಳ ದೇವರಾಗಿರುತಾ್ತನೆ
ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಈ ಅರಾಮ್ಯರ ಮಹಾ ಸಮೂಹವನು್ನ
ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಯೆಹೋವನೇ ಎಂದು
ನಿನಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ಈ ಎರಡು
ಸೈನ್ಯಗಳು ಏಳು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ಎದುರುಬದುರಾಗಿ ಪಾಳೆಯ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಲು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಆ ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅರಾಮ್ಯರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ
ಕಾಲಾಳುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿದರು. 30 ಉಳಿದ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಸಾವಿರ
ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರು ಅಫೇಕ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಹೊಕ್ಕರು. ಆದರೆ ಆ
ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಯು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರೂ
ಸತ್ತರು. ಬೆನ್ಹದದನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಹೊಕು್ಕ ಒಂದು ಮನೆಯ
ಒಳಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಟು್ಟಕೊಂಡನು.

ಅಹಾಬನು ಬೆನ್ಹದದನನು್ನ ಉಳಿಸಿದು್ದ
31 ಆಗ ಅವನ ಸೇವಕರು ಅವನಿಗೆ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸರು

ದಯೆಯುಳ್ಳವರೆಂದು ನಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ
ಗೋಣಿತಟು್ಟ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಗ್ಗವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡು ಆ
ಅರಸನ ಬಳಿ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ. ಹೀಗೆ
ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಉಳಿಸಾನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 32 ಅವರು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಗೋಣಿತಟು್ಟ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಗ್ಗವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, ≪ನನಗೆ ಜೀವದಾನಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುತಾ್ತನೆ≫ ಅಂದರು. ಆಗ
ಅವನು, ≪ಬೆನ್ಹದದನು ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದಿರುತಾ್ತನೋ? ಅವನು
ನನ್ನ ಸಹೋದರನು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 33 ಅವರು ಈ
ಮಾತು ಶುಭವಚನವೆಂದು ನೆನಸಿ ಕೂಡಲೆ ಅವನ ಮಾತನೆ್ನೕ
ಹಿಡಿದು, ≪ಬೆನ್ಹದದನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನೇ ಹೌದು≫ ಅಂದರು.
ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಹೋಗಿ ಬೆನ್ಹದದನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಅವನು ಬಂದಾಗ ಅವನನು್ನ ತನ್ನ
ರಥದಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡನು. 34 ಬೆನ್ಹದದನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನನ್ನ
ತಂದೆಯು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನಾನು
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ, ಅವನು ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದಂತೆ ನೀನು
ನಿನಗೋಸ್ಕರ ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಕೇರಿಗಳನು್ನ
ನಿನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅಹಾಬನು,
≪ನಾನು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಅವನಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

ಪ್ರವಾದಿ ಆಹಾಬನನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ
35 ಪ್ರವಾದಿಮಂಡಲಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ

ಪೆ್ರೕರಿತನಾಗಿ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನಿಗೆ ≪ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 36 ಆಗ ಪ್ರವಾದಿಯು
ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ
ಹೋದುದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಸಿಂಹವು
ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು≫ ಎಂದನು. ಅವನು ಅವನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋದ ಕೂಡಲೆ ಒಂದು ಸಿಂಹವು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು
ಹಾಕಿತು. 37 ಅನಂತರ ಆ ಪ್ರವಾದಿಯು ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ನೋಡಿ,
≪ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡಿ≫ ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಅವನು
ಇವನನು್ನ ಗಾಯವಾಗುವಷು್ಟ ಹೊಡೆದನು. 38 ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ
ಗುರುತು ತಿಳಿಯಬಾರದೆಂದು ಮುಂಡಾಸದಿಂದ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಅರಸನು ಬರುವ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತನು. 39 ಆವನು
ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಸೇವಕಾದ ನಾನು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೋದಾಗ ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ಶತು್ರವನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ನೀನು ಇವನನು್ನ
ಕಾಯಬೇಕು, ಇವನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರೆ ಇವನ ಪಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ

ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಣವು ನನ್ನದಾಗಿರುವುದು ಅಥವಾ ನೀನು ನನಗೆ ಒಂದು
ತಲಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 40

ನಾನು ಕೆಲಸದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಅವನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು≫
ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟನು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ಇವನಿಗೆ ≪ನಿನಗೆ
ಆ ತೀಪುರ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದವನು ನೀನೇ
ಅಲ್ಲವೋ?≫ ಎಂದು ನುಡಿದನು. 41 ಕೂಡಲೆ ಆ ಪ್ರವಾದಿಯು
ಕಣು್ಣಗಳ ಮೇಲಿನಿಂದ ಮುಂಡಾಸವನು್ನ ತೆಗೆದುದರಿಂದ ಅವನು
ಪ್ರವಾದಿಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬನೆಂದು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಯಿತು.
42 ಆಗ ಪ್ರವಾದಿಯು ಅರಸನಿಗೆ, ≪ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು
ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ನೀನು ಹೋಗಗೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ಅವನ ಪಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಣವು ಹೋಗುವುದು. ನಿನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗಳು ಅವನ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಅನು್ನತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 43 ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು
ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಗಂಟುಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಹೋದನು.

ನಾಬೋತನ ಮರಣ

ಅನಂತರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ಇಜೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ
ಸಮಾಯರ್ದ ಅರಸನಾದ ಅಹಾಬನ ಅರಮನೆಯ
ಹತಿ್ತರ ಇಜೆ್ರೕಲಿನವನಾದ ನಾಬೋತನೆಂಬ ಮನುಷ್ಯನ

ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟವಿತು್ತ. 2 ಅಹಾಬನು ನಾಬೋತನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ
ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು, ಅದು ನನ್ನ ಅರಮನೆಯ
ಹತಿ್ತರವಿರುವುದರಿಂದ ಅದನು್ನ ಕಾಯಿಪಲ್ಯದ ತೋಟವನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಅದಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ನಿನಗೆ ಅದಕಿ್ಕಂತ
ಉತ್ತಮವಾದ ತೋಟವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅದು ಬೇಡವಾದರೆ
ಕ್ರಯವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಅದಕೆ್ಕ
ನಾಬೋತನು ಅಹಾಬನಿಗೆ, ≪ನಾನು ಪಿತಾ್ರಜಿರ್ತ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ
ಮಾರದಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಲಿ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 4 ≪ನನ್ನ ಪಿತಾ್ರಜಿರ್ತ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ನಿನಗೆ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಇಜೆ್ರೕಲಿನವನಾದ ನಾಬೋತನು
ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅಹಾಬನು ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಗಂಟುಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟಮಾಡಲೊಲ್ಲದೆ, ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ
ಗೋಡೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡನು. 5 ಆಗ ಅವನ
ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಈಜೆಬೆಲಳು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನನು್ನ,
≪ನೀನು ಯಾಕೆ ಊಟಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ನಿನಗೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆ
ಇರುತ್ತದೆ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. 6 ಅವನು, ≪ನಾನು
ಇಜೆ್ರೕಲಿನವನಾದ ನಾಬೋತನಿಗೆ ≪ನಿನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟವನು್ನ ನನಗೆ
ಮಾರಿಬಿಡು, ಹಣ ಬೇಡವಾದರೆ ನಿನಗೆ ಬೇರೊಂದು
ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆನು. ಆದರೆ
ಅವನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದನು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 7

ಆಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಈಜೆಬೆಲಳು ಅವನಿಗೆ,
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು
ಸರಿಯೇ? ಎದು್ದ ಊಟ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರು. ನಾನು ನಿನಗೆ
ಇಜೆ್ರೕಲಿನವನಾದ ನಾಬೋತನ ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟವನು್ನ
ಕೊಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 8 ಆಮೇಲೆ ಈಜೆಬೆಲಳು
ಅಹಾಬನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಅದಕೆ್ಕ ಅವನ ಮುದೆ್ರ
ಹಾಕಿ, ಅದನು್ನ ನಾಬೋತನ ಊರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರಧಾನ
ಪುರುಷರಿಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಿದಳು. 9 ಅದರಲಿ್ಲ,
≪ಎಲ್ಲರೂ ಉಪವಾಸಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ನಾಬೋತನನು್ನ
ನೆರೆದ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, 10 ಅವನು ದೇವರನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅರಸನನೂ್ನ ಶಪಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿಸಿ,
ಅವನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಒಯು್ದ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲಿ್ಲರಿ≫ ಎಂದು
ಬರೆದಿದ್ದಳು. 11 ಆಗ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷರೂ
ಈಜೆಬೆಲಳು ಕಳುಹಿಸಿದ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದರು.
12 ಅವರು ಉಪವಾಸವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ನೆರೆದ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ
ನಾಬೋತನನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 13 ತರುವಾಯ ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಟರು
ಬಂದು ಅವನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಇವನು ದೇವರನೂ್ನ ಅರಸನನೂ್ನ
ಶಪಿಸಿದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದರು. ಜನರು ಅವನನು್ನ ಊರಿನ ಹೊರಗೆ ಒಯು್ದ
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು. 14 ನಾಬೋತನು ಕಲೆ್ಲಸೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಸತ್ತ
ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ಹಿರಿಯರು ಈಜೆಬೆಲಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 15

ಆಕೆಯು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅಹಾಬನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಹೋಗಿ
ನಾಬೋತನು ಮಾರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ ದಾ್ರಕ್ಷೇ ತೋಟವನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನ ಮಾಡಿಕೋ, ಅವನು ಜೀವದಿಂದಿಲ್ಲ ಸತ್ತನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು. 16 ಇಜೆ್ರೕಲಿನವನಾದ ನಾಬೋತನ
ಮರಣವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಅಹಾಬನು ಕೇಳಿ ದಾ್ರಕ್ಷೇ ತೋಟವನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಇಳಿದು ಹೋದನು.
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17 ಆಗ ತಿಷಿ್ಬೕಯನಾದ ಎಲೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ
ವಾಕ್ಯವುಂಟಾಯಿತು. 18 ಆತನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಹೋಗಿ
ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ರಾಜನನು್ನ ಕಾಣು.
ಅವನು ಈಗ ನಾಬೋತನ ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿದಾ್ದನೆ. 19 ಅವನಿಗೆ
ನೀನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿಯಲ್ಲವೋ?
ನಾಯಿಗಳು ನಾಬೋತನ ರಕ್ತವನು್ನ ನೆಕಿ್ಕದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ನಿನ್ನ
ರಕ್ತವನೂ್ನ ನೆಕು್ಕವವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ
ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳು≫ ಎಂಬದೇ. 20 ಅಹಾಬನು
ಎಲೀಯನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನನು್ನ, ≪ನನ್ನ ವೈರಿಯೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿದೆಯಾ≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, ≪ಹೌದು
ಕಂಡುಹಿಡಿದೇನು. ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಮಾರಿಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿಯಾದಿಯಲಾ್ಲ. 21

ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕುರಿತು, ≪ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಡನು್ನ
ಬರಮಾಡಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಸವನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವೆನು. ನಿನ್ನ
ಸಂತಾನದ ಗಂಡಸರಲಿ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಲಿ, ದಾಸರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಳಗಿಂದ ಕಡಿದುಬಿಡುವೆನು. 22 ನೀನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ ನನಗೆ
ಕೋಪವನೆ್ನಬಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ
ಮನೆಗೂ ಅಹೀಯನ ಮಗನಾದ ಬಾಷನ ಮನೆಗೂ ಆದ ಗತಿ ನಿನ್ನ
ಮನೆಗೂ ಆಗುವುದು≫ ಅನು್ನತಾ್ತನೆ 23 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು
ಈಜೆಬೆಲಳನು್ನ ಕುರಿತು, ≪ನಾಯಿಗಳು ಇಜೆ್ರೕಲ್ ಪಟ್ಟಣದ
ಗೋಡೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಆಕೆಯ ಶವವನು್ನ ತಿನು್ನವವು. 24 ಅಹಾಬನ
ಮನೆಯವರಲಿ್ಲ ಊರೊಳಗೆ ಸಾಯುವಂಥವರನು್ನ ನಾಯಿಗಳೂ,
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಸಾಯುವಂಥವರನು್ನ ಪಕ್ಷಿಗಳೂ ತಿಂದು ಬಿಡುವವು≫
ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ≫ ಅಂದನು. 25 ಹೆಂಡತಿಯಾದ
ಈಜೆಬೆಲಳಿಂದ ಪೆ್ರೕರೇಪಿತನಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಕೆಟ್ಟದಾ್ದಗಿರುವುದನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ತನ್ನನೆ್ನೕ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟ
ಅಹಾಬನಂಥ ದುಷ್ಟನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿರಲಿಲ್ಲ. 26 ಯೆಹೋವನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎದುರಿನಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಅಮೋರಿಯರಂತೆ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದ ಅಹಾಬನ ನಡತೆಯು ಕೇವಲ
ಅಸಹ್ಯವಾಗಿತು್ತ.

27 ಅಹಾಬನು ಎಲೀಯನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು, ಹಗಲಿರುಳು ಮೈಮೇಲೆ ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ
ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಉಪವಾಸಮಾಡುತಾ್ತ ದೀನಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ಪ್ರವತಿರ್ಸಿದನು. 28 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ತಿಷಿ್ಬೕಯನಾದ
ಎಲೀಯನಿಗೆ, ≪ಅಹಾಬನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು್ನ
ಕಂಡಿಯಾ? 29 ಅವನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು
ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಕೇಡನು್ನ ಅವನ ಜೀವಮಾನದಲಿ್ಲ ಬರಗೊಡದೆ ಅವನ
ಮಗನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನ ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆ ಅದನು್ನ
ಬರಮಾಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅಹಾಬನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಮೀಕಾಯೇಹು

ಮೂರು ವರುಷಗಳ ಕಾಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ
ಅರಾಮ್ಯರಿಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 2 ಮೂರನೆಯ
ವರುಷದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 3

ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, ≪ಗಿಲಾ್ಯದಿನ
ರಾಮೋತ್ ಪಟ್ಟಣವು ನಮ್ಮದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆಯಲಾ್ಲ.
ಅದನು್ನ ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುತೆ್ತೕವೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 4 ಅವನು ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನಿಗೆ,
≪ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ರಾಮೋತ್
ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ಬರುತಿ್ತೕಯೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, ≪ನಾನೂ
ನೀನೂ, ನನ್ನ ಜನರೂ ನಿನ್ನ ಜನರೂ, ನನ್ನ ಕುದುರೆಗಳೂ ನಿನ್ನ
ಕುದುರೆಗಳೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲವೇ?≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 5

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು, ≪ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಈಗ
ವಿಚಾರಿಸು≫ ಎಂದು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
6 ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಸುಮಾರು
ನಾನೂರು ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಅವರನು್ನ, ≪ನಾನು
ರಾಮೋತ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದೋ
ಹೋಗಬಾರದೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು,
≪ಹೋಗಬಹುದು, ಕತರ್ನು ಅದನು್ನ ಅರಸನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವನು≫
ಅಂದರು. 7 ಆದರೆ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಅರಸನನು್ನ, ≪ಯೆಹೋವನ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಇವರ ಹೊರತಾಗಿ
ನಾವು ವಿಚಾರಿಸಬಹುದಾದ ಬೇರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು
ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 8 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು
≪ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಬಲ್ಲವನಾದ

ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯಿರುತಾ್ತನೆ, ಅವನು ಇಮ್ಲನ ಮಗನಾದ
ಮೀಕಾಯೆಹು ಎಂಬುವನು. ಆದರೆ ನಾನು ಅವನನು್ನ
ಹಗೆಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಕುರಿತು ಯಾವಾಗಲೂ ಶುಭವನ್ನಲ್ಲ
ಅಶುಭವನೆ್ನೕ ಮುಂತಿಳಿಸುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಅದಕೆ್ಕ
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ≪ಅರಸನು ಹಾಗನ್ನದಿರಲಿ≫ ಅಂದನು. 9

ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಅರಸನು ಒಬ್ಬ ಕಂಚುಕಿಯನು್ನ ಕರೆದು
ಅವನಿಗೆ, ≪ಹೋಗಿ ಇಮ್ಲನ ಮಗನದ ಮೀಕಾಯೆಹುವನು್ನ ಬೇಗನೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 10 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನೂ
ರಾಜವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ
ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಲು ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅವರ ಮುಂದೆ
ಪರವಶರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತಾ್ತ ಇದ್ದರು. 11 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆನಾನನ
ಮಗನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯ ಎಂಬುವನು ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿ, ತಲೆಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬಂದು, ≪ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಅರಾಮ್ಯರು ನಿಮೂರ್ಲರಾಗುವವರೆಗೂ
ಇವುಗಳಿಂದ ನೀನು ಅವರನು್ನ ಇರಿದು ಕೊಂದುಹಾಕುವಿ≫
ಎಂದನು. 12 ಉಳಿದ ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ ಇದೇ ತರದ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಹೇಳಿ, ≪ರಾಮೋತ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋಗು ನೀನು ಸಫಲನಾಗಿ
ಬರುವಿ. ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ಅರಸನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವನು≫
ಅಂದರು. 13 ಮೀಕಾಯೆಹುವನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಹೋದ
ದೂತನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ ಏಕ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ಅರಸನಿಗೆ ಶುಭವನೆ್ನೕ ಮುಂತಿಳಿಸುತಾ್ತರೆ, ದಯವಿಟು್ಟ ನೀನೂ
ಅವರಂತೆ ಶುಭವನೆ್ನೕ ಮುಂತಿಳಿಸು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 14

ಅದಕೆ್ಕ ಮೀಕಾಯೆಹುವು, ≪ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದನೆ್ನೕ ನುಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 15

ಅವನು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅರಸನು, ≪ನಾವು ರಾಮೋತ್
ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕಾ್ಕಗಿ ಹೋಗಬಹುದೋ,
ಹೋಗಬಾರದೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು,
≪ಹೋಗಬಹುದು, ಸಫಲನಾಗುವಿ, ಯೆಹೋವನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಅರಸನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಆಗ
ಅರಸನು, ≪ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿನಿ್ನಂದ ಎಷು್ಟ ಸಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಬೇಕು?≫
ಎಂದನು. 17 ಆಗ ಮೀಕಾಯೆಹುವು, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರು
ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿಹೋದದ್ದನು್ನ
ಕಂಡೆನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು, ≪ಇವರು
ಒಡೆಯನಿಲ್ಲದವರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ≫ ಎಂದನು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
18 ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನಿಗೆ,
≪ಇವನು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಶುಭವನ್ನಲ್ಲ, ಅಶುಭವನೆ್ನೕ
ಮುಂತಿಳಿಸುತಾ್ತನೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೋ?≫ ಎಂದನು.
19 ಅದಕೆ್ಕ ಮೀಕಾಯೆಹುವು ≪ಅದಿರಲಿ, ಈಗ ಯೆಹೋವನ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳು, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡದ್ದನೂ್ನ ಪರಲೋಕಸೈನ್ಯಗಳು ಆತನ ಎಡಬಲಗಳಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದನೂ್ನ ಕಂಡೆನು. 20 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತವರನು್ನ,
≪ಅಹಾಬನು ಹತನಾಗಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ರಾಮೋತ್
ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಯಾರು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವಿರಿ≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ, ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಂದು
ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 21 ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಆತ್ಮವು
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾನು ಹೋಗಿ
ಅವರನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವೆನು≫ ಅಂದಿತು. 22 ≪ಹೇಗೆ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವಿ?≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಲು ಅದು, ≪ನಾನು
ಅಸತ್ಯವನಾ್ನಡುವ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಸೇರುವೆನು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟಿ್ಟತು. ಆಗ ಆತನು ಅದಕೆ್ಕ,
≪ಹೋಗಿ ಅದರಂತೆ ಮಾಡು ಅವನನು್ನ ಪೆ್ರೕರಿಸಿ ಸಫಲವಾಗುವಿ≫
ಅಂದನು. 23 ನೋಡು ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೇಡು
ನುಡಿದು ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಸತ್ಯವನಾ್ನಡುವ ಆತ್ಮವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಆಗ ಕೆನಾನನ ಮಗನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಮೀಕಾಯೆಹುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಕೆನೆ್ನಗೆ ಒಂದು ಏಟು ಹಾಕಿ, ≪ಯೆಹೋವನ
ಆತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಯಾವ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಬಂದಿತು?≫ ಎನ್ನಲು 25 ಮೀಕಾಯೆಹುವು,
≪ನೀನು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗುವ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದು ನಿನಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
26 ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಅರಸನು ಸೇವಕರಿಗೆ,
≪ಮೀಕಾಯೆಹುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಪುರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಆಮೋನನಿಗೂ, ರಾಜಪುತ್ರನಾದ
ಯೋವಾಷನಿಗೂ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಅವರಿಗೆ, 27 ≪ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿ
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ಹಿಂದಿರುಗುವವರೆಗೂ ಇವನನು್ನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಸೆರೆಮನೆಯ
ಅನ್ನಪಾನಗಳನೆ್ನೕ ಕೊಟು್ಟ ಕುಗಿ್ಗಸಬೇಕೆಂದು ಅರಸನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 28

ಮೀಕಾಯೆಹುವು ಅರಸನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ
ಬರುವುದಾದರೆ ನಾನು ನುಡಿದದು್ದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತಲ್ಲವೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೋ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ≪ಎಲಾ್ಲ ಜನರೇ, ಇದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ≫
ಎಂದು ಕೂಗಿದನು.

ಅಹಾಬನ ಮರಣ
29 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನೂ ರಾಮೋತ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಟರು. 30 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೂ
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನಿಗೆ, ≪ನಾನು ವೇಷಹಾಕಿಕೊಂಡು ರಣರಂಗಕೆ್ಕ
ಬರುವೆನು. ನೀನಾದರೂ ನಿನ್ನ ರಾಜವಸ್ತ್ರಗಳನೆ್ನೕ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಾ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ವೇಷಹಾಕಿಕೊಂಡು ರಣರಂಗಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
31 ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನು ತನ್ನ ರಥಬಲದ ಮೂವತೆ್ತರಡು
ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, ≪ನೀವು ಶತು್ರಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಸೈನಿಕರನೂ್ನ
ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೇ ಗುರಿಯಿಡಿರಿ≫
ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 32 ಅವರು ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನನು್ನ
ಕಂಡಾಗ ಅವನೇ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನ
ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರು. 33 ಆಗ ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಅರಸನಲ್ಲವೆಂಬುದು ರಥಬಲದ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಗೊತಾ್ತದಾಗ ಅವರು
ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.

34 ಅರಾಮ್ಯರ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ಯಾರಿಗೂ ಗುರಿಯಿಡದೆ
ಬಾಣವನೆ್ನಸೆಯಲು ಆ ಬಾಣವು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಅರಸನಿಗೆ ಅವನ
ಕವಚದ ಸಂದಿಯಲಿ್ಲ ತಾಗಿತು. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಸಾರಥಿಗೆ,
≪ರಥವನು್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ರಣರಂಗದಿಂದ ಆಚೆಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು, ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯವಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 35 ಆದರೂ ಆ ದಿನ ಯುದ್ಧವು ಬಹು
ಘೋರವಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅರಸನು ಅರಾಮ್ಯರ ಎದುರಾಗಿ ತನ್ನ
ರಥದಲಿ್ಲಯೇ ಆತುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದು್ದ ಸಾಯಂಕಾಲವಾದಾಗ
ಸತ್ತನು. ಗಾಯದಿಂದ ರಕ್ತವು ಸುರಿದು ಸುರಿದು ರಥದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿತು. 36 ಸೂಯರ್ಸ್ತಮಾನವಾದ ಕೂಡಲೆ ≪ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ
ತನ್ನ ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೂ್ಕ ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ ಹೋಗಲಿ≫ ಎಂಬ ಕೂಗು
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು 37 ಅರಸನು ಸಾಯಲು
ಅವನನು್ನ ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ ತಂದು ಅಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರು. 38

ದೇವದಾಸಿಯರು ಸಾ್ನನಮಾಡುವ ಸಮಾಯರ್ದ ಕೆರೆಯಲಿ್ಲ ಅವನ
ರಥವನು್ನ ತೊಳೆಯುತಿ್ತದಾ್ದಗ ನಾಯಿಗಳು ಬಂದು ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ
ರಕ್ತವನು್ನ ನೆಕಿ್ಕದವು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು
ನೆರವೇರಿತು.

39 ಅಹಾಬನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ ಅವನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ ದಂತ
ಮಂದಿರ ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಇವುಗಳ ವಿವರವೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಬೇರೆ
ಎಲಾ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ರಾಜಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ ಎಂಬ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ. 40 ಅಹಾಬನು ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು

ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಮಗನಾದ ಅಹಜ್ಯ ಎಂಬುವನು
ಅರಸನಾದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟ
41 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಅಹಾಬನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ

ವರುಷದಲಿ್ಲ ಆಸನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸನಾದನು. 42 ಅವನು ಅರಸನಾದಗ ಮೂವತೆ್ತೖದು
ವರುಷದವನಾಗಿದು್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ವರುಷ
ಆಳಿದನು. ಶಿಲಿ್ಹಯ ಮಗಳಾದ ಅಜೂಬಳೆಂಬಾಕೆಯು ಅವನ ತಾಯಿ
43 ಅವನು ತಪ್ಪದೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಆಸನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುತಾ್ತ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿದ್ದರೂ,
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞಮಾಡುತಾ್ತ ಧೂಪಹಾಕುತಾ್ತ ಇದ್ದರು. 44 ಅವನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಅರಸರೊಡನೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿದ್ದನು. 45 ಅವನ
ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ ಅವನು ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ನಡಿಸಿದ ಶೂರಕೃತ್ಯಗಳ
ವಿವರವೂ ಯೆಹೂದರ ರಾಜಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ. 46 ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಅಸನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ತಪಿ್ಪಸಕೊಂಡ ದೇವದಾಸದಾಸಿಯರನು್ನ ದೇಶದಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕಿದನು. 47 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೇ ಅದನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. 48

ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಓಫೀರಿನಿಂದ ಬಂಗಾರ
ತರುವುದಕ್ಕಗಿ ತಾಷಿರ್ಷ್ ಹಡಗುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು. 49 ಆಗ
ಅಹಾಬನ ಮಗನಾದ ಅಹಜ್ಯನು ಅವನನು್ನ, ≪ನಿನ್ನ ಜನರ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಜನರೂ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ≫ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ಅದಕೆ್ಕ
ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಹಡಗುಗಳು ಎಚೊ್ಯೕನೆ್ಗಬೆರಿನಲಿ್ಲ
ಒಡೆದುಹೋದುದರಿಂದ ಓಫೀರನು್ನ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. 50

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ
ಶವವನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ದಾವೀದನ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ
ಕುಟುಂಬ ಸ್ಮಶಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅವನ
ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋರಾಮನು ಅರಸನಾದನು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಅಹಜ್ಯ
51 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ

ಹದೀನೇಳನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಅಹಾಬನ ಮಗನಾದ ಅಹಜ್ಯ
ಎಂಬುವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾಗಿ ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಎರಡು
ವರುಷ ಆಳಿ್ವಕೆ ಮಾಡಿದನು. 52 ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮತು್ತ ತನ್ನ
ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ದೊ್ರೕಹಿಯಾದನು. 53 ತನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆ ಬಾಳ್ ದೇವರನು್ನ
ಪೂಜಿಸಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಪ
ಉಂಟುಮಾಡಿನು.
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ಅರಸುಗಳು - ದಿ್ವತೀಯ ಭಾಗ

ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲೀಯನು ಮತು್ತ ಅರಸನಾದ ಅಹಜ್ಯನು

ಅಹಾಬನು ಮರಣಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಮೋವಾಬ್ಯರು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದರು. 2

ಅಹಜ್ಯನು ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆಯ
ಕಿಟಿಕಿಯಿಂದ ಬಿದು್ದ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾದಾಗ ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದು
ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಎಕೊ್ರೕನಿನ ದೇವರಾದ ಬಾಳೆ್ಜಬೂಬನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಹೋಗಿ ನಾನು ಈ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ವಾಸಿಯಾಗುವೆನೋ ಇಲ್ಲವೋ
ಎಂಬುದನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು.

3 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ತಿಷಿ್ಬೕಯನಾದ ಎಲೀಯನಿಗೆ,
≪ನೀನು ಹೋಗಿ ಸಮಾಯರ್ದ ಅರಸನ ಸೇವಕರನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಎಕೊ್ರೕನಿನ ದೇವರಾದ
ಬಾಳೆ್ಜಬೂಬನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದೇನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ದೇವರಿಲ್ಲವೋ? 4 ಅಹಜ್ಯನು ತಾನು ಹತಿ್ತದ
ಮಂಚದಿಂದ ಇಳಿಯದೆ ಸಾಯಲೇ ಬೇಕು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳು ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಎಲೀಯನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದನು.

5 ದೂತರು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ, ≪ನೀವು
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ್ದದೇಕೆ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 6 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು,
≪ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ನಮ್ಮನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ನಮಗೆ,
≪ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ≫ ಯೆಹೋವನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಎಕೊ್ರೕನಿನ ದೇವರಾದ
ಬಾಳೆ್ಜಬೂಬನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುವುದೇನು?
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ದೇವರಿಲ್ಲವೋ? ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಹತಿ್ತದ ಮಂಚದಿಂದ ಇಳಿಯದೆ ಸಾಯಲೇ ಬೇಕು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಹೇಳಿರಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು.

7 ಅರಸನು ತಿರುಗಿ ಅವರನು್ನ, ≪ನಿಮಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಗಿದ್ದನು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು, 8 ಅವರು,
≪ಅವನು ಕಂಬಳಿ ಹೊದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ
ತೊಗಲಿನ ನಡುಕಟು್ಟ ಇತು್ತ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕೆ್ಕ
ಅರಸನು, ≪ಆ ಮನಷ್ಯನು ತಿಷಿ್ಬೕಯನಾದ ಎಲೀಯನೇ
ಆಗಿರಬೇಕು≫ ಎಂದನು.

9 ಆಗ ಅರಸನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಕರೆತರುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಪಂಚದಶಾಧಿಪತಿಯನು್ನ, ಅವನ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ
ಸಿಪಾಯಿಗಳೊಡನೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವನು ಹೋಗಿ ಎಲೀಯನು
ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ, ≪ದೇವರ
ಮನುಷ್ಯನೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಅರಸನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 10 ಅದಕೆ್ಕ ಎಲೀಯನು ಪಂಚದಶಾಧಿಪತಿಗೆ, ≪ನಾನು
ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿಬಿದು್ದ
ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಸಿಪಾಯಿಗಳನೂ್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡಲಿ≫
ಎಂದನು. ಕೂಡಲೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಬಿದು್ದ ಅವನನೂ್ನ, ಅವನ
ಸಿಪಾಯಿಗಳನೂ್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು.

11 ತರುವಾಯ ಅರಸನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಪಂಚದಶಾಧಿಪತಿಯನೂ್ನ,
ಅವನ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಸಿಪಾಯಿಗಳನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವನು
ಹೋಗಿ ಎಲೀಯನಿಗೆ ≪ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬೇಗನೆ ಇಳಿದು ಬಾ,
ಅರಸನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 12 ಆಗ
ಎಲೀಯನು,≪ನಾನು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವುದಾದರೆ
ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿಬಿದು್ದ ನಿನ್ನನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ
ಸಿಪಾಯಿಗಳನೂ್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡಲಿ≫ ಎಂದನು. ಕೂಡಲೆ ಆಕಾಶದಿಂದ
ಬೆಂಕಿ ಬಿದು್ದ ಅವನನೂ್ನ, ಅವನ ಸಿಪಾಯಿಗಳನೂ್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು.

13 ಆಗ ಅರಸನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಪಂಚದಶಾಧಿಪತಿಯನು್ನ, ಅವನ
ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಸಿಪಾಯಿಗಳನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವನು ಬಂದು
ಎಲೀಯನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ,
≪ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನೇ, ನನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಈ ಐವತು್ತ
ಮಂದಿಯ ಪಾ್ರಣವು ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದಾ್ದಗಿರಲಿ. 14

ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿಬಿದು್ದ ಮೊದಲು ಬಂದ ಇಬ್ಬರು
ಪಂಚದಶಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ, ಅವರ ಸಿಪಾಯಿಗಳನೂ್ನ

ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತಲಾ್ಲ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವಾದರೂ ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದೆ್ದಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ≫ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

15 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಎಲೀಯನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಇವನ
ಸಂಗಡ ಹೋಗು, ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಎದು್ದ, ಇವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. 16

ನಂತರ ಎಲೀಯನು ಅರಸನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಎಕೊ್ರೕನಿನ ದೇವರಾದ
ಬಾಳೆ್ಜಬೂಬನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನು?
ಅಂಥ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ದೇವರಿಲ್ಲವೋ?
ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹತಿ್ತದ ಮಂಚದಿಂದ ಇಳಿಯದೆ
ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

17 ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ
ಮುಂತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಅರಸನು ಸತ್ತನು. ಅವನಿಗೆ ಮಗನಿಲ್ಲದೆ
ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ
ಯೋರಾಮನೆಂಬವನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಮಗ ಯೆಹೋರಾಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ
ವರುಷದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದನು 18 ಅಹಜ್ಯನ ಉಳಿದ
ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ರಾಜಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ
ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ.

ಎಲೀಯನು ಸ್ವಗಾರ್ರೋಹಣವಾದ ನಂತರ ಎಲೀಷನ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನನು್ನ ಸುಂಟರಗಾಳಿಯ
ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಎಲೀಯನು ಎಲೀಷನೊಡನೆ

ಗಿಲಾ್ಗಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟನು. 2 ಆಗ ಎಲೀಯನು ಎಲೀಷನಿಗೆ,
≪ನೀನು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರು, ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬೇತೇಲಿಗೆ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು≫ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ ಎನ್ನಲು, ಎಲೀಷನು,
≪ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ತರುವಾಯ
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋದರು.

3 ಬೇತೇಲಿನ ಪ್ರವಾದಿ ಮಂಡಳಿಯವರು ಎಲೀಷನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವನನು್ನ, ≪ಯೆಹೋವನು ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನ
ಯಜಮಾನನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನೆಂಬುದು
ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು,
≪ಗೊತಿ್ತದೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನಿರಿ≫ ಎಂದನು. 4 ಆಗ ಎಲೀಯನು
ಎಲೀಷನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರು, ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ಯೆರಿಕೋವಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಎಲೀಷನು, ≪ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ನಿನ್ನ
ಜೀವದಾಣೆ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ಎಲೀಷನು ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಯೆರಿಕೋವಿಗೆ
ಹೋದನು.

5 ಯೆರಿಕೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರವಾದಿ ಮಂಡಳಿಯವರು ಎಲೀಷನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನು ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನ
ಯಜಮಾನನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟೋ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ನನಗೆ ≪ಗೊತು್ತಂಟು ನೀವು
ಸುಮ್ಮನಿರಿ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 6 ಎಲೀಯನು ತಿರುಗಿ
ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರು. ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಯೊದರ್ನಿಗೆ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ
ಎಲೀಷನು, ≪ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ಅನಂತರ
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹೊರಟು ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ದಡಕೆ್ಕ ಬಂದರು.

7 ಪ್ರವಾದಿ ಮಂಡಳಿಯವರಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ ಜನರು ಇವರ
ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಬಂದು ಯೊದರ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲಿ್ಲಯೇ
ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 8 ಅನಂತರ ಎಲೀಯನು ತನ್ನ ಕಂಬಳಿಯನು್ನ
ಮಡಚಿ ಅದರಿಂದ ನೀರನು್ನ ಹೊಡೆಯಲು ನೀರು ಎರಡು
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ಭಾಗವಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಣನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು
ಯೋದರ್ನನು್ನ ದಾಟಿದರು.

9 ಅವರು ಆಚೆ ದಡಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಎಲೀಯನು
ಎಲೀಷನನು್ನ, ≪ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು, ನಾನು
ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆನು್ನತಿ್ತೕ ಹೇಳು≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಎಲೀಷನು, ≪ನಿನಗಿರುವ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಎರಡರಷು್ಟ
ಪಾಲನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು≫ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 10 ಆಗ
ಎಲೀಯನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಕಷ್ಟಕರವಾದುದ್ದನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಆದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ
ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅದು ನಿನಗೆ
ದೊರಕುವುದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದನು. 11

ಅವರು ಮಾತನಾಡುತಾ್ತ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ, ಪಕ್ಕನೆ
ಅಗಿ್ನಮಯವಾದ ರಥಗಳು ನಡುವೆ ಬಂದು ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ
ಬೇಪರ್ಡಿಸಿದವು. ಎಲೀಯನು ಸುಂಟರಗಾಳಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ
ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿ ಹೋದನು. 12 ಎಲೀಷನು ಅದನು್ನ ನೋಡುತಾ್ತ,
≪ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ರಥಾರಥಾಶ್ವಗಳಾಗಿದ್ದವನೇ≫ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು.
ಎಲೀಯನು ತನಗೆ ಕಾಣಿಸದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದು ಎರಡು ತುಂಡುಮಾಡಿದನು.

13 ಅನಂತರ ಅವನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಿದ್ದ ಎಲೀಯನ
ಕಂಬಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೊದರ್ನ್ ನದಿ ತೀರಕೆ್ಕ ಬಂದು, 14

≪ಎಲೀಯನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೆಲಿ್ಲ?≫ ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಂಡು, ಆ ಕಂಬಳಿಯಿಂದ ನೀರನು್ನ ಹೊಡೆಯಲು ಅದು
ಎರಡು ಭಾಗವಾಯಿತು. ಎಲೀಷನು ಹೊಳೆಯನು್ನ ದಾಟಿಹೋದನು.
15 ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಯೆರಿಕೋವಿನ ಪ್ರವಾದಿ ಮಂಡಳಿಯವರು
ಇದನು್ನ ಕಂಡು, ≪ಎಲೀಯನಿಗಿದ್ದ ಆತ್ಮವು ಎಲೀಷನ ಮೇಲೆ
ಬಂದಿದೆ≫ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು,
ಅವನಿಗೆ ಸಾಷಾ್ಟಂಗ ನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿದರು. 16 ಅನಂತರ ಅವರು
ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ
ಬಲಿಷ್ಠಜನರಿದಾ್ದರೆ. ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಅವನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಾಗಲಿ ತಗಿ್ಗನಲಾ್ಲಗಲಿ
ಇಟಿ್ಟರಬಹುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು
ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿರಿ≫ ಎಂದನು.

17 ಆದರೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಒತಾ್ತಯಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಬೇಸರಗೊಂಡು, ≪ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರು ಐವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇವರು
ಮೂರು ದಿವಸ ಹುಡುಕಿದರೂ ಎಲೀಯನನು್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. 18 ಇನೂ್ನ
ಯೆರಿಕೋವಿನಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದ ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಎಲೀಷನು
ಅವರಿಗೆ, ಹೋಗಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೋ? ಎಂದನು.

ಎಲೀಷನ ಪವಾಡ ಕಾಯರ್ಗಳು
19 ಯೆರಿಕೋವಿನ ಜನರು ಎಲೀಷನಿಗೆ, ≪ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾದ

ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತರುವಂತೆ, ಈ ಊರು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಸ್ಥಳವು
ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀರು ಕೆಟ್ಟದಾ್ದಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಂಜೆತನ
ಉಂಟಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 20 ಆಗ ಎಲೀಷನು ಅವರಿಗೆ,
≪ಒಂದು ಹೊಸ ಮಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಉಪು್ಪ ಹಾಕಿ ಅದನು್ನ ತಂದು
ಕೊಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

21 ಅವನು ಬುಗೆ್ಗಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಉಪು್ಪ ಹಾಕಿ, ≪ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಮರಣವೂ ಬಂಜೆತನವೂ ಉಂಟಾಗದಂತೆ
ಇದರಲಿ್ಲದ್ದ ದೋಷವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22 ಕೂಡಲೆ
ನೀರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ದೋಷವೆಲಾ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು, ಎಲೀಷನ
ವಾಕ್ಯಬಲದಿಂದ ಅದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.

23 ಎಲೀಷನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೊರಟು ಅಲಿ್ಲನ ಗುಡ್ಡವನು್ನ
ಹತು್ತತಿ್ತರುವಾಗ, ಆ ಊರಿನ ಹುಡುಗರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು,
≪ಬೋಳು ಮಂಡೆಯವನೇ ಏರಿ ಬಾ, ಬೋಳು ಮಂಡೆಯವನೇ
ಏರಿ ಬಾ≫ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಅವನನು್ನ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. 24

ಅವನು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಕಾಡಿನಿಂದ ಎರಡು ಹೆಣು್ಣ
ಕರಡಿಗಳು ಬಂದು ಆ ಹುಡುಗರಲಿ್ಲ ನಾಲ್ವತೆ್ತರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ
ಹರಿದುಬಿಟ್ಟವು. 25 ಎಲೀಷನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಕಮೇರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅನಂತರ ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.

ಅರಸನಾದ ಯೋರಾಮನು ಮೋವಾಬ್ಯರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೋದದು್ದ

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಅಹಾಬನ ಮಗನಾದ
ಯೋರಾಮನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾಗಿ

ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ವರುಷ ಆಳಿದನು. 2 ಇವನು ತನ್ನ
ತಂದೆತಾಯಿಗಳಷು್ಟ ದುಷ್ಟನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಯೆಹೋವನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿಯಾಗಿದ್ದನು. ತನ್ನ ತಂದೆ ಬಾಳನಿಗೋಸ್ಕರ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಕಲಿ್ಲನ ಸ್ತಂಭ, ಸಾ್ಮರಕಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದನು. 3

ಆದರೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ ನೆಬಾಟನ
ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ.

4 ಅನೇಕ ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮೋವಾಬ್ಯರ
ಅರಸನಾದ ಮೇಷನೆಂಬುವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ ಒಂದು
ಲಕ್ಷ ಕುರಿಗಳ ಮತು್ತ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಟಗರುಗಳ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕಪ್ಪವಾಗಿ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. 5 ಆದರೆ ಅಹಾಬನು ಮರಣಹೊಂದಿದ ನಂತರ
ಮೋವಾಬ್ಯರ ಅರಸನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ತಿರುಗಿಬಿದ್ದನು. 6 ಆದುದರಿಂದ ಅರಸನಾದ ಯೋರಾಮನು
ಕೂಡಲೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಯರ್ದಿಂದ
ಹೊರಟು ಬಂದನು.

7 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನಿಗೆ ದೂತರ
ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ≪ಮೋವಾಬ್ಯರ ಅರಸನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ತಿರುಗಿಬಿದಿ್ದದಾ್ದನೆ. ಮೋವಾಬ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ನೀನೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುತಿ್ತೕಯೋ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು, ≪ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನೂ
ನೀನೂ, ನನ್ನ ಜನರೂ, ನಿನ್ನ ಜನರೂ, ನನ್ನ ಕುದುರೆಗಳೂ, ನಿನ್ನ
ಕುದುರೆಗಳೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲವೋ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 8

ಮತೆ್ತ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು, ≪ಯಾವ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ
ಹೋಗಬೇಕು?≫ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಯೋರಾಮನು,
≪ಎದೋಮ್ಯರ ಅರಣ್ಯ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ≫ ಎಂದನು.

9 ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್, ಯೆಹೂದ್ಯ, ಎದೋಮ್ ರಾಜ್ಯಗಳ
ಅರಸರು ಹೊರಟು ಸುತು್ತ ಬಳಸು ದಾರಿಯಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಅವರ ಸೈನಿಕರಿಗೂ, ಅವರು
ತಂದ ಪಶುಗಳಿಗೂ ನೀರು ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋಯಿತು. 10 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸರು, ≪ಅಯೊ್ಯೕ, ಯೆಹೋವನು ಮೂರು ಮಂದಿ ಅರಸರಾದ
ನಮ್ಮನು್ನ ಮೋವಾಬ್ಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಬರಮಾಡಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಗೋಳಾಡಿದರು.

11 ಆದರೆ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು, ≪ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಚಾರಿಸಬಲ್ಲವನಾದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯು ಇಲಿ್ಲ
ಇಲ್ಲವೇ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನ
ಸೇವಕರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಶಾಫಾಟನ ಮಗನು, ಎಲೀಯನ
ಕೈಗೆ ನೀರು ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದವನೂ ಆದ ಎಲೀಷನೆಂಬ ಪ್ರವಾದಿಯು
ಇಲಿ್ಲರುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 12

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು, ≪ಅವನು ಹೇಗೂ ಯೆಹೋವನ
ಉತ್ತರವನು್ನ ತಿಳಿಸುವನು≫ ಅಂದನು. ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್,
ಎದೋಮ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅರಸರು ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನೊಡನೆ
ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು.

13 ಎಲೀಷನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ, ≪ನನಗೂ ನಿನಗೂ
ಏನು ಸಂಬಂಧ? ನಿನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು,
≪ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಡ, ಯೆಹೋವನು ಈ ಮೂರು ಮಂದಿ
ಅರಸರಾದ ನಮ್ಮನು್ನ ಮೋವಾಬ್ಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಮಾಡಿದನಲ್ಲವೇ?≫ ಎಂದನು. 14 ಆಗ ಎಲೀಷನು,
≪ನಾನು ಸೇವೆಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ
ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು
ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲರದಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನು್ನ
ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 15 ಈಗ, ಒಬ್ಬ ವಾದ್ಯಗಾರನನು್ನ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ವಾದ್ಯಗಳ ಸ್ವರವನು್ನ
ಕೇಳುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ ಎಲೀಷನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಬಲವು ಬರುತಿ್ತತು್ತ. 16

ಅನಂತರ ಎಲೀಷನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ, ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, ≪ಈ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲ ತುಂಬಾ ಗುಂಡಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿರಿ.
17 ≪ನೀವು ಗಾಳಿ, ಮಳೆಗಳನು್ನ ಕಾಣದಿದ್ದರೂ, ಅದು ನೀರಿನಿಂದ
ತುಂಬುವುದು. ನೀವೂ, ನಿಮ್ಮ ಕುರಿದನಗಳೂ, ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿಯಬಹುದು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ.

18 ≪ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಈ ಕಾಯರ್ವೂ
ಸುಲುಭವಾಗಿರುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಮೋವಾಬ್ಯರನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವನು. 19 ನೀವು ಅವರ
ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ, ವಿಶೇಷವಾದ ಎಲಾ್ಲ
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ಊರುಗಳನೂ್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಎಲಾ್ಲ ಹಣಿ್ಣನ
ಮರಗಳನೂ್ನ ಕಡಿದುಹಾಕಿ, ಒರತೆಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟು್ಟ,
ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ ಹಾಳುಮಾಡುವಿರಿ≫ ಎಂದು
ನುಡಿದನು. 20 ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಪಕ್ಕನೆ ಎದೋಮಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು
ಬಂದು ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.

21 ಅರಸರು ತಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಬಂದಿದಾ್ದರೆಂಬುವುದನು್ನ ಮೋವಾಬ್ಯರು ಕೇಳಿ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಲು ಶಕ್ತರಾದ ಎಲಾ್ಲ ಯೌವನಸ್ಥರನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ
ದೇಶದ ಗಡಿಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 22 ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ನೋಡಲಾಗಿ,
ಎದುರಿಗೆ ಇದ್ದ ನೀರು ಮೋವಾಬ್ಯರ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಬಿದಿ್ದತು.
ಸೂಯರ್ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಆ ನೀರು ರಕ್ತದಂತೆ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತಿ್ತತು್ತ.
23 ಇವರು, ≪ಅದು ರಕ್ತ! ಅರಸರು ತಮ್ಮ ತಮೊ್ಮಳಗೆ ಜಗಳವಾಡಿ
ಸಂಹಾರರಾಗಿರಬೇಕು. ಮೋವಾಬ್ಯರೇ ಏಳಿರಿ, ಸುಲಿಗೆಗೆ
ಹೋಗೋಣ!≫ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ಹೋದರು.

24 ಆದರೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಎದು್ದ ಮೋವಾಬ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮೋವಾಬ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರು.
25 ಅವರು ದೇಶದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೊಲಗಳನು್ನ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದರು.
ಒರತೆಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ, ಹಣಿ್ಣನ ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದುಹಾಕಿದರು.
ಕೀಹರೆಷೆತ ಎಂಬ ಒಂದು ಮಾಗರ್ ಉಳಿಯಿತು.
ಕವಣೆಹೊಡೆಯುವವರು ಅದನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಕಲೆ್ಲಸೆದರು.

26 ಮೋವಾಬ್ಯರ ಅರಸನು ತಾನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಗೆಲ್ಲಲಾರೆನೆಂದು
ತಿಳಿದು, ಏಳು ನೂರು ಮಂದಿ ಭಟರೊಡನೆ, ಸೈನ್ಯದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ
ಎದೋಮ್ಯರ ಅರಸನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. ಆದರೆ
ಆಗದೆಹೋಯಿತು. 27 ಆಗ ಅವನು ತನಗೆ ಬದಲಾಗಿ
ಅರಸನಾಗತಕ್ಕ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನನು್ನ ಹಿಡಿದು ವಧಿಸಿ ಗೋಡೆಯ
ಮೇಲೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮಾಡಿದನು. ಇದರಿಂದ ಮೋವಾಬ್ಯರಿಗೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪೋದೆ್ರೕಕ ಉಂಟಾಗಲು ಅವರು
ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದರು.

ಎಲೀಷನ ಕೆಲವು ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳು

ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರವಾದಿ ಮಂಡಳಿಯಲಿ್ಲನ ಒಬ್ಬನ
ಹೆಂಡತಿಯು ಎಲೀಷನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನಾದ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಅವನು

ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆಯಲಾ್ಲ. ಸಾಲಕೊಟ್ಟವನು, ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ದಾಸರನಾ್ನಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು
ಮೊರೆಯಿಟ್ಟಳು. 2 ಎಲೀಷನು ಆಕೆಗೆ, ≪ನಾನು ನಿನಗೇನು
ಮಾಡಬೇಕೆನು್ನತಿ್ತೕ? ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಏನಿರುತ್ತದೆ? ಹೇಳು
ಎಂದನು.≫ ಅದಕೆ್ಕ ಆಕೆಯು, ≪ನಿನ್ನ ದಾಸಿಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಮೊಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಹೊರತಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟಳು.

3 ಆಗ ಎಲೀಷನು ಆಕೆಗೆ, ≪ಹೋಗಿ, ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರಿಂದ
ಸಿಕು್ಕವಷು್ಟ ಬರೀದಾದ ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. 4

ಅನಂತರ, ನೀನು, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ, ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಪಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಯು್ದ
ತುಂಬಿದವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಆಕೆಯು ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು,
ಬಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ, ಅವರು ಮುಂದಿಟ್ಟ ಪಾತೆ್ರಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಎಣೆ್ಣ
ಹೊಯ್ದಳು. 6 ಪಾತೆ್ರಗಳೆಲಾ್ಲ ತುಂಬಿದಾಗ ಆಕೆಯು ಮಗನಿಗೆ,
≪ಇನೊ್ನಂದು ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ತಂದಿಡು≫ ಎನ್ನಲು ಅವನು,
≪ಪಾತೆ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋದವು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
ಕೂಡಲೇ ಎಣೆ್ಣ ಉಕು್ಕವುದು ನಿಂತುಹೋಯಿತು.

7 ತರುವಾಯ ಆಕೆಯು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು
ನಡೆದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಅವನು ಆಕೆಗೆ, ≪ಹೋಗಿ, ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಮಾರಿ ಸಾಲತೀರಿಸು. ಉಳಿದ ಹಣದಿಂದ ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು
ಜೀವನಮಾಡಿರಿ≫ ಎಂದನು.

8 ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಲೀಷನು ಶೂನೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ
ಕುಲೀನ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಊಟಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತಾ್ತಯಪಡಿಸಿದಳು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನು
ಆ ಮಾಗರ್ದಿಂದ ಹೋಗುವಾಗೆಲಾ್ಲ ಆ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ
ಊಟಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 9 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ,
≪ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಾ್ತ ಬರುತಾ್ತ ಇರುವ ಆ
ಮನುಷ್ಯನು ಪರಿಶುದ್ಧನೂ, ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನೂ ಆಗಿರುತಾ್ತನೆ
ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಾ್ತಯಿತು. 10 ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಅವನಿಗಾಗಿ
ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಅದರಲಿ್ಲ

ಒಂದು ಮಂಚ, ಮೇಜು, ಕುಚಿರ್, ದೀಪಸ್ತಂಭ ಇವುಗಳನು್ನ
ಇಡೋಣ. ಅವನು ಇಲಿ್ಲ ಬಂದಾಗಲೆಲಾ್ಲ ಅದರಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ
ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 11 ಒಂದು ದಿನ ಎಲೀಷನು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಆ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ
ದಣಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡನು. 12 ಅನಂತರ, ≪ಆ ಶೂನೇಮ್ಯಳನು್ನ
ಕರೆಯಿರಿ≫ ಎಂದು ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಗೇಹಜಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.
ಅವನು ಹೋಗಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆಯಲು, ಆಕೆಯು ಬಂದು ಅವನ
ಮುಂದೆ ನಿಂತಳು. 13 ಆಗ ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಗೆ ≪ನೀನು ಆಕೆಗೆ
ಹೇಳು, ≪ನೀನು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ನಮಗೆ ಇಷೆ್ಟಲಾ್ಲ ಉಪಕಾರ
ಮಾಡಿರುವೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರತು್ಯಪಕಾರ ಮಾಡಲಿ?
ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅರಸನ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಯಾಗಲಿ
ಮಾತನಾಡಬೇಕೋ≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು≫ ಆಕೆಯು, ≪ನಾನು
ಸ್ವಕುಲದವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.

14 ಆ ಮೇಲೆ ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಗೆ, ≪ನಾವು ಆಕೆಗೆ ಯಾವ
ಉಪಕಾರವನು್ನ ಮಾಡಬಹುದು≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು,
≪ಆಕೆಗೆ ಮಗನಿಲ್ಲ, ಗಂಡನು ಮುದುಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದನು. 15

ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಎಲೀಷನು, ≪ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಕರೆ≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು ಹೋಗಿ ಕರೆಯಲು, ಆಕೆಯು ಬಂದು
ಬಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಳು. 16 ಎಲೀಷನು ಆಕೆಗೆ, ≪ನೀನು ಬರುವ
ವರುಷ, ಇದೇ ಕಾಲದಲಿ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲಿ್ಲ
ಹೊಂದಿರುವಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಆಕೆಯು, ≪ದೇವರ
ಮನುಷ್ಯನೇ, ಒಡೆಯನೇ, ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ದಾಸಿಗೆ ಸುಳ್ಳನು್ನ
ಹೇಳಬೇಡ≫ ಎಂದು ನುಡಿದಳು.

17 ಆದರೆ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ ಎಲೀಷನು ಹೇಳಿದಂತೆ,
ಮುಂದಿನ ವರುಷ ಅದೇ ಕಾಲದಲಿ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 18

ಹುಡುಗನು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ, ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆ
ಕೊಯು್ಯವವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. 19

ಅಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಅವನು ಪಕ್ಕನೆ, ≪ಅಪಾ್ಪ, ನನ್ನ ತಲೆ, ನನ್ನ ತಲೆ≫
ಎಂದು ಕೂಗಲು, ತಂದೆಯು ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ,
≪ಇವನನು್ನ ತಾಯಿಯ ಹತಿ್ತರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 20 ಸೇವಕನು ಹುಡುಗನನು್ನ ಅವನ ತಾಯಿಗೆ
ತಂದು ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಹುಡುಗನು ಮಧಾ್ಯಹ್ನದವರೆಗೂ ತಾಯಿಯ
ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಇದು್ದ ಅನಂತರ ಸತ್ತನು.

21 ಕೂಡಲೆ ಆಕೆಯು ಅವನನು್ನ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನ ಕೋಣೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಗನನು್ನ
ಮಲಗಿಸಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚಿ್ಚದಳು. 22 ಗಂಡನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವನಿಗೆ,
≪ದಯವಿಟು್ಟ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನೂ್ನ, ಒಂದು
ಕತೆ್ತಯನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸು. ನಾನು ಬೇಗನೆ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿಬರುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

23 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ≪ಇದು ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯಲ್ಲ, ಸಬ್ಬತ್ತಲ್ಲ. ಈ
ಹೊತು್ತ ಯಾಕೆ ಹೋಗುತಿ್ತೕ?≫ ಎಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಆಕೆಯು,
≪ಎಲ್ಲವು ಸರಿಯೇ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 24 ನಂತರ ಆಕೆಯು
ಕತೆ್ತಗೆ ತಡಿ ಹಾಕಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸೇವಕನಿಗೆ,
≪ಬೇಗ ಓಡಿಸು, ನಾನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವವರೆಗೆ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಡ≫
ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಳು. 25 ಹೀಗೆ ಆಕೆಯು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ
ಕಮೇರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದ್ದ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು.
ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಆಕೆಯನು್ನ ದೂರದಿಂದಲೇ ಕಂಡು ತನ್ನ
ಸೇವಕನಾದ ಗೇಹಜಿಗೆ, ≪ಅಗೋ, ಅಲಿ್ಲ ಶೂನೇಮ್ಯಳು
ಬರುತಿದಾ್ದಳೆ≫ 26 ನೀನು, ದಯವಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಿ ಆಕೆಯನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡು, ≪ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೂ, ಮಗನಿಗೂ
ಕ್ಷೇಮವೋ?≫ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆಕೆಯು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ, ≪ಕ್ಷೇಮ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರ ಕೊಟು್ಟ,

27 ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದ್ದ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಅವನ
ಪಾದಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಳು. ಗೇಹಜಿಯು ಆಕೆಯನು್ನ ದೂರ
ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹತಿ್ತರ ಬರಲು, ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಅವನಿಗೆ,
≪ಬಿಡು, ಆಕೆಯ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಬಹು ದುಃಖವಿರುವ ಹಾಗೆ
ತೋರುತ್ತದೆ. ಯೆಹೋವನು ಆಕೆಯ ದುಃಖವನು್ನ ನನಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸದೆ,
ಮರೆಮಾಡಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ಆಕೆಯು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ≪ನನಗೆ ಮಗನು ಬೇಕೆಂದು
ಸಾ್ವಮಿಯಾದ ನಿನ್ನನು್ನ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನೇ?
≪ವಂಚಿಸಬಾರದೆಂದು≫ ಮೊರೆಯಿಟೆ್ಟನಲ್ಲವೇ?≫ ಎಂದಳು. 29

ಆಗ ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಗೆ, ≪ನೀನು ನಡುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ನನ್ನ
ಕೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹುಡುಗನ ಮುಖದ ಮೇಲಿಡು,
ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಯಾರನೂ್ನ ವಂದಿಸಬೇಡ, ಯಾರ ಅವರ
ವಂದನೆಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಬೇಡ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
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30 ಆದರೂ ಹುಡುಗನ ತಾಯಿ, ≪ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ನಿನ್ನ
ಜೀವದಾಣೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಎಲೀಷನು ಆಕೆಯ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟನು. 31

ಅವರ ಮುಂದಾಗಿ ಹೋದ ಗೇಹಜಿಯು ಕೋಲನು್ನ ಹುಡುಗನ
ಮುಖದ ಮೇಲಿಟ್ಟರೂ ಹುಡುಗನು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ,
ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ
ಎಲೀಷನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, ≪ಹುಡುಗನು
ಎಚ್ಚರವಾಗಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದನು.

32 ಎಲೀಷನು ಆ ಮನೆಯನು್ನ ತಲುಪಿದಾಗ, ಸತ್ತ ಹುಡುಗನನು್ನ
ತನ್ನ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. 33 ಎಲೀಷನು
ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 34 ಅನಂತರ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ
ಬೋರಲುಬಿದು್ದ ತನ್ನ ಬಾಯಿ, ಕಣು್ಣ, ಕೈಗಳನು್ನ ಅವನ ಬಾಯಿ,
ಕಣು್ಣ, ಕೈಗಳಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟಸಿದ್ದರಿಂದ ಹುಡುಗನ ದೇಹವು
ಬೆಚ್ಚಗಾಯಿತು.

35 ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಗನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎದು್ದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ತುಸುಹೊತು್ತ ಅತಿ್ತತ್ತ ಅಡಾ್ಡಡಿ ತಿರುಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬೋರಲು
ಬೀಳಲು ಹುಡುಗನು ಏಳು ಸಾರಿ ಸೀನಿ ಕಣೆ್ದರೆದನು. 36 ಆಗ
ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಗೆ, ≪ಶೂನೇಮ್ಯಳನು್ನ ಕರೆ≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆದನು. ಆಕೆಯು ಬಂದಾಗ,
ಎಲೀಷನು ಆಕೆಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 37 ಆಕೆಯು ಹತಿ್ತರ ಬಂದು, ಅವನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬಿದು್ದ
ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿ, ಮಗನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದಳು.

38 ಎಲೀಷನು ತಿರುಗಿ ಗಿಲಾ್ಗಲಿಗೆ ಹೋದನು. ಅಗ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಬರವಿದಿ್ದತು. ಪ್ರವಾದಿಮಂಡಳಿಯವರು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿ
ಬರಲು ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, ≪ದೊಡ್ಡ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 39 ಒಬ್ಬನು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಪಲ್ಯ
ಸಿಕಿ್ಕೕತೆಂದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಅಡವಿಯ
ಸೋರೆಬಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕಂಡು ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತ ಉಡಿಯಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿಕೊಂಡು, ಅದರ ಕಾಯಿಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದು ತುಂಡು
ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಆ ಪಾತೆ್ರಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿದನು. ಅದು ಎಂಥ
ಕಾಯಿಯೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

40 ಜನರಿಗೆ ಅದನೆ್ನೕ ಊಟಕೆ್ಕ ಬಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಅದನು್ನ
ಬಾಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೆ ತಿನ್ನಲಾರದೆ, ≪ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನೇ
ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ವಿಷ≫ ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಲಾರದೆ
ಹೋದರು. 41 ಆಗ ಎಲೀಷನು, ≪ಹಿಟ್ಟನು್ನ ತಂದು ಕೊಡಿರಿ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವರು ತಂದಾಗ, ಅದನು್ನ ಆ ಪಾತೆ್ರಯೊಳಗೆ
ಹಾಕಿ, ≪ಈಗ ಇದನು್ನ ಬಡಿಸಬಹುದು. ಜನರು ಇದನು್ನ
ಊಟಮಾಡಲಿ≫ ಎಂದನು. ಕೂಡಲೇ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಷವೆಲಾ್ಲ
ಹೋಯಿತು.

42 ಒಂದು ದಿನ ಬಾಳ್ ಷಾಲಿಷಾ ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು
ಇಪ್ಪತು್ತ ಜವೆಗೋದಿಯ ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ, ಒಂದು ಚೀಲದ ತುಂಬಾ
ಹಸೀ ತೆನೆಗಳನೂ್ನ, ಪ್ರಥಮಫಲದ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಎಲೀಷನು ತನ್ನ
ಸೇವಕನಿಗೆ, ≪ಇದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡು ಅವರು ಊಟಮಾಡಲಿ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 43 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ≪ಇಷ್ಟನು್ನ ನೂರು
ಮಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಡಿಸಲಿ≫ ಎಂದನು. ಎಲೀಷನು ಅವನಿಗೆ,
≪ಇರಲಿ, ಕೊಡು. ಅವರು ಊಟಮಾಡಲಿ. ಅವರು ಅದನು್ನ
ಊಟಮಾಡಿ ತೃಪ್ತರಾಗಿ ಇನೂ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವರೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ಎನು್ನತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 44 ಸೇವಕರು
ಬಡಿಸಲು, ಯೆಹೋವನ ಮಾತಿನಂತೆ ಜನರು ಊಟಮಾಡಿ,
ತೃಪ್ತರಾಗಿ, ಇನೂ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಎಲೀಷನು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯಾದ ನಾಮಾನನನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡಿದು್ದ

ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನಿಗೆ ನಾಮಾನನೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು ಇವನ
ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅರಾಮ್ಯರಿಗೆ ಜಯವನು್ನ

ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದದರಿಂದ ಅರಸನು ಇವನನು್ನ ಮಹಾ ಪುರುಷನೆಂದೂ
ಸನಾ್ಮನಯೋಗ್ಯನೆಂದೂ ಗೌರವಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೆ
ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ಇವನು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದನು. 2

ಅರಾಮ್ಯರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ಅಲಿ್ಲನ ಒಬ್ಬ
ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಕೆಯು ನಾಮಾನನ
ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸೇವಕಿಯಾದಳು.

3 ಆಕೆಯು ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ ಯಜಮಾನಿಯ ಬಳಿ, ≪ನಮ್ಮ
ದಣಿಯು ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರವಾದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ

ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಅವನು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನನು್ನ
ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ವಾಸಿಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 4

ನಾಮಾನನು ಅರಸನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶದ
ಹುಡುಗಿಯು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.

5 ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾ.
ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದನು. ನಾಮಾನನು ಹತು್ತ ತಲಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳ,
(ಮೂವತು್ತ ಸಾವಿರ) ಆರು ಸಾವಿರ ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ, ಹತು್ತ ಜೊತೆ
ಬಟೆ್ಟಗಳು ಇವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, 6

ಪತ್ರವನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಅದರಲಿ್ಲ, ≪ನನ್ನ
ಸೇವಕನಾದ ನಾಮಾನನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ನೀನು
ಅವನ ಕುಷ್ಠರೋಗವನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡತಕ್ಕದೆ್ದಂದು ಈ ಪತ್ರದಿಂದ
ತಿಳಿದುಕೋ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿತು್ತ.

7 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ಪತ್ರವನು್ನ ಓದಿದ ಕೂಡಲೆ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ, ≪ಅವನು
ಕಳುಹಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ವಾಸಿಮಾಡಬೇಕಂತೆ.
ಇದು ಎಂಥ ಅಪ್ಪಣೆ! ನಾನೇನು ದೇವರೋ?
ಜೀವದಾನಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ, ಸಾಯಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ನನಗೆ
ಸಾಮಥ್ಯರ್ ಉಂಟೋ? ಇವನು ನನೊ್ನಡನೆ ಜಗಳವಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಕಾರಣ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಾ್ದನಲ್ಲವೇ ನೀವೇ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಿರಿ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡನೆಂಬುದನು್ನ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಎಲೀಷನು ಕೇಳಿ
ದೂತರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು, ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡದೆ್ದೕಕೆ? ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯಿದಾ್ದನೆಂಬುದು ಅವನಿಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 9 ನಾಮಾನನು
ರಥಾಶ್ವಗಳೊಡನೆ ಎಲೀಷನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ
ನಿಂತನು. 10 ಎಲೀಷನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಹೋಗಿ ಯೊದಾರ್ನ್
ನದಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ಸಾರಿ ಮುಳುಗಿ ಬಾ, ಆಗ ನಿನ್ನ ದೇಹವು
ಮೊದಲಿನಂತಾಗುವುದು; ನೀನು ಶುದ್ಧನಾಗುವಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.

11 ನಾಮಾನನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಕೋಪಗೊಂಡು, ≪ಇದೇನು?
ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ
ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕುಷ್ಠದ ಮೇಲೆ ಕೈಯಾಡಿಸಿ ವಾಸಿಮಾಡುವನೆಂದು
ನೆನಸಿದೆನು. 12 ದಮಸ್ಕದ ಅಬಾನಾ ಮತು್ತ ಪಪರ್ರ್ ಎಂಬ
ನದಿಗಳು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎಲಾ್ಲ ನದಿ ಹೊಳೆಹಳ್ಳಗಳಿಗಿಂತ
ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆಯಲ್ಲವೋ? ಸಾ್ನನದಿಂದ ಶುದ್ಧನಾಗುವ ಹಾಗಿದ್ದರೆ
ನಾನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಸಾ್ನನಮಾಡಬಹುದಲ್ಲವೇ?≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿ, ಬಲು ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.

13 ಆಗ ಅವನ ಸೇವಕರು ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, ≪ಸಾ್ವಮೀ,
ಪ್ರವಾದಿಯು ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಅದನು್ನ ನೀವು
ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ≪ಸಾ್ನನಮಾಡಿ ಶುದ್ಧನಾಗು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಯಾಕೆ ಅದರಂತೆ ಮಾಡಬಾರದು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 14 ಅವನು ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏಳು ಸಾರಿ
ಅದರಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದನು. ಕೂಡಲೆ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನ
ಮಾತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅವನ ದೇಹವು ಕೂಸಿನ ದೇಹದಂತೆ
ಶುದ್ಧವಾಯಿತು.

15 ಅನಂತರ, ನಾಮಾನನು ತನ್ನ ಪರಿವಾರದವರೊಡನೆ,
ಹಿಂದಿರುಗಿ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ, ಅವನ ಮುಂದೆ
ನಿಂತು, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಹೊರತಾಗಿ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ದೇವರು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಈಗ ನನಗೆ
ಗೊತಾ್ತಯಿತು. ನೀನು ದಯವಿಟು್ಟ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಅದಕೆ್ಕ ಎಲೀಷನು,
≪ನಾನು ಸೇವೆಮಾಡುತಿ್ತರುವ ನನ್ನ ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಜೀವಿಸುವ ದೇವರಾದದರಿಂದ ನಿನಿ್ನಂದ ಏನೂ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದನು. ನಾಮಾನನು ಎಷು್ಟ
ಒತಾ್ತಯಪಡಿಸಿದರೂ ಅವನು ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ.

17 ಆಗ ನಾಮಾನನು ಎಲೀಷನಿಗೆ, ≪ನೀನು ನನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನನಗೆ ಎರಡು ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳು
ಹೊರುವಷು್ಟ ಮಣ್ಣನು್ನ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಎಲಾ್ಲ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನಿಗೇ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 18

ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ, ನನ್ನ
ಒಡೆಯನು ಆರಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ರಿಮೊ್ಮೕನನ ದೇವಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ನನ್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ಆ ದೇವತೆಗೆ ನಮಸಾ್ಕರಮಾಡುವಾಗ ನಾನೂ
ನಮಸಾ್ಕರಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದನು.
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19 ಎಲೀಷನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗು≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವನು ಹೊರಟುಹೋದನು.

20 ನಾಮಾನನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕೆ್ಕ ಹೋದನಂತರ ದೇವರ
ಮನುಷ್ಯನಾದ ಎಲೀಷನ ಸೇವಕನಾದ ಗೇಹಜಿಯು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ,
≪ನೋಡು, ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ಆ ಅರಾಮ್ಯನಾದ
ನಾಮಾನನಿಂದ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅವನನು್ನ ಹಾಗೆಯೇ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನಲಾ್ಲ, ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ನಾನು ಅವನ ಹಿಂದೆ
ಓಡುತಾ್ತ ಹೋಗಿ ಅವನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವನಾ್ನದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವೆನು≫ ಅಂದುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. 21 ನಾಮಾನನು ತನ್ನ
ಹಿಂದೆ ಓಡುತಾ್ತ ಬರುವ ಗೇಹಜಿಯನು್ನ ಕಂಡು ರಥದಿಂದ ಇಳಿದು
ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು, ≪ಎಲಾ್ಲ ಕ್ಷೇಮವೋ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 22 ಅದಕೆ್ಕ ಗೇಹಜಿಯು, ≪ಕ್ಷೇಮ, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರವಾದಿಮಂಡಳಿಯವರಾದ ಇಬ್ಬರು
ಯೌವನಸ್ಥರು ಬಂದಿರುತಾ್ತರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ
ಬೇಗನೇ ಒಂದು ತಲಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ,(ಮೂರುಸಾವಿರ
ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯ) ಎರಡು ಜೋಡಿ ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು.

23 ನಾಮಾನನು, ≪ಎರಡು ತಲಾಂತನಾ್ನದರೂ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆ?≫ ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಒತಾ್ತಯಪಡಿಸಿ ಎರಡು
ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳ ನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ, ಆ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಎರಡು
ಜೋಡಿ ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ಇಟು್ಟ ಇಬ್ಬರು ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಹೊರಸಿ
ಅವರನು್ನ ಗೇಹಜಿಯ ಸಂಗಡ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಅವನ ಮುಂದೆ ನಡೆದರು. 24 ಗೇಹಜಿಯು
ಗುಡ್ಡವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಾಗ, ಎರಡು ಚೀಲ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟು್ಟ, ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು, ಅವರು
ಹೊರಟು ಹೋದರು. 25 ನಂತರ ಗೇಹಜಿಯು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಎಲೀಷನು ಅವನನು್ನ, ≪ಗೇಹಜಿಯೇ, ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗಿ ಬಂದಿರುವೆ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ≪ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನಾದ ನಾನು ಎಲಿ್ಲಯೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

26 ಆಗ ಎಲೀಷನು ಗೇಹಜಿಗೆ, ≪ಒಬ್ಬನು ರಥದಿಂದ ಇಳಿದು
ಬಂದು, ನಿನ್ನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡದು್ದ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದೃಷಿ್ಟಗೆ
ಕಾಣಲಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವೆಯಾ? ದ್ರವ್ಯ, ಬಟೆ್ಟಗಳು, ಎಣೆ್ಣೕ ಮರದ
ತೋಪುಗಳು, ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟಗಳು, ಕುರಿದನಗಳು, ದಾಸದಾಸಿಯರು,
ಜನರೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇದು ಸಮಯವೋ? 27

ನಾಮಾನನ ಕುಷ್ಠವು ನಿನ್ನನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದವರನೂ್ನ ಸದಾಕಾಲ
ಹಿಡಿದಿರುವುದು≫ ಎಂದನು. ಕೂಡಲೆ ಅವನಿಗೆ ಕುಷ್ಠ ಹತಿ್ತತು.
ಗೇಹಜಿ ಹಿಮದಂತೆ ಬಿಳುಪಾಗಿ ಎಲೀಷನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋದನು.

ಮುಳುಗಿದ್ದ ಕೊಡಲಿ ತೇಲಾಡಿದು್ದ

ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರವಾದಿಮಂಡಳಿಯವರು ಎಲೀಷನಿಗೆ,
≪ನಾವು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಈ ಸ್ಥಳವು
ಬಹಳ ಇಕ್ಕಟಾ್ಟಗಿದೆ. 2 ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಯೊದರ್ನಿಗೆ

ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಒಂದೊಂದು ತೊಲೆಯನು್ನ
ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ನಮ್ಮ ವಾಸಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ≫ ಎಂದರು. ಎಲೀಷನು ಅವರಿಗೆ,
≪ಹೋಗಿಬನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬನು,
≪ದಯವಿಟು್ಟ ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಬರಬೇಕು≫ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಅದಕೆ್ಕ ಎಲೀಷನು,
≪ಬರುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರೊಡನೆ ಹೊರಟನು.

4 ಅವರು ಯೊದರ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುತಿ್ತರುವಾಗ,
5 ಒಬ್ಬನ ಕೊಡಲಿಯು ಕೈಜಾರಿ ನೀರೊಳಗೆ ಬಿದಿ್ದತು. ಆಗ ಅವನು,
≪ಅಯೊ್ಯೕ, ಸಾ್ವಮಿ ನಾನು ಅದನು್ನ ಕಡವಾಗಿ ತಂದಿದೆ್ದನು≫
ಎಂದು ಕೂಗಿದನು. 6 ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಅದು ಎಲಿ್ಲ
ಬಿದಿ್ದತು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಅದು ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಅವನು
ತೋರಿಸಿದನು. ಆಗ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಮರದಿಂದ ಒಂದು
ತುಂಡು ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಮುರಿದು ಅಲಿ್ಲ ಹಾಕಿದನು, ಕೂಡಲೆ
ಕೊಡಲಿಯು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದು ತೇಲಾಡಿತು. 7 ಎಲೀಷನು
≪ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಆ ಮನುಷ್ಯನು
ಕೈಚಾಚಿ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

8 ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, ≪ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಹೊಂಚುಹಾಕತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡಬೇಕು≫ ಎಂದನು. 9

ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ,
≪ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರಿ, ನೀವು ಇಂಥಿಂಥ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ

ಹೋಗಬಾರದು. ಅಲಿ್ಲ ಅರಾಮ್ಯರು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು
ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

10 ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಸೂಚಿಸುವ ಎಲಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಅವನು
ಹಲವು ಸಾರಿ ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡನು.
11 ಇದರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನು ಕಳವಳಗೊಂಡು ತನ್ನ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಕರೆದು ಅವರನು್ನ, ≪ನಮ್ಮವರಲಿ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನ ಪಕ್ಷದವರು ಯಾರು? ನನಗೆ
ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

12 ಆಗ ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಅರಸೇ, ಹಾಗಲ್ಲ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಎಲೀಷನೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ಪ್ರವಾದಿಯಿರುತಾ್ತನೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಆಡುವ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಸಹ ಅವನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದನು. 13 ಅರಸನು
ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, ≪ಎಲೀಷನು ಎಲಿ್ಲರುತಾ್ತನೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿರಿ.
ನಾನು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
≪ಪ್ರವಾದಿಯು ದೋತಾನಿನಲಿ್ಲ ಇರುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಅರಸನು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು.

14 ಆಗ ಅರಸನು ರಥರಥಾಶ್ವ ಸಹಿತವಾದ ಮಹಾಸೈನ್ಯವನು್ನ
ದೋತಾನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಸೈನ್ಯದವರು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಆ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ ಅದಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿದರು. 15 ದೇವರ
ಮನುಷ್ಯನ ಸೇವಕನು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ
ರಥರಥಾಶ್ವಸಹಿತವಾದ ಮಹಾಸೈನ್ಯವು ಬಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲೂ
ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಗೆ, ≪ಅಯೊ್ಯೕ, ಸಾ್ವಮಿ
ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ?≫ ಎಂದನು. 16 ಆಗ ಎಲೀಷನು
ಅವನಿಗೆ, ≪ಹೆದರಬೇಡ, ಅವರ ಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗಿಂತಲೂ,
ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವವರು ಹೆಚಾ್ಚಗಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ,

17 ≪ಯೆಹೋವನೇ, ಇವನು ನೋಡುವಂತೆ ಇವನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ
ತೆರೆ≫ ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ
ತೆರೆದನು. ಆಗ ಎಲೀಷನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸುತ್ತಣ ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ಬಂದು
ನಿಂತಿದ್ದ ಅಗಿ್ನಮಯವಾದ ರಥರಥಾಶ್ವಗಳು ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ ಕಂಡವು.
18 ಶತು್ರಗಳಾದ ಆರಾಮ್ಯರು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಎಲೀಷನು,
≪ಸಾ್ವಮಿ, ಈ ಜನರನು್ನ ಕುರುಡರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡು≫ ಎಂದು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನ
ಮೊರೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಕುರುಡರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. 19

ಆಗ ಎಲೀಷನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣವೂ,
ದಾರಿಯೂ ಇದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬನಿ್ನರಿ, ನೀವು
ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

20 ಅವರು ಸಮಾಯರ್ದೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲೀಷನು, ≪ಇವರು
ನೋಡುವಂತೆ ಇವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆ≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು. ಆಗ
ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂತು. 21

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ಅವರನು್ನ ಕಂಡು ಎಲೀಷನಿಗೆ, ≪ಅಪಾ್ಪ,
ನಾನು ಇವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಬಿಡಲೋ? ಸಂಹರಿಸಲೇ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

22 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ≪ಇವರನು್ನ ನೀನು ಸಂಹರಿಸಬೇಡ,
ಕತಿ್ತಬಿಲು್ಲಗಳಿಂದ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೆರೆಯಾಗಿ ತಂದವರನು್ನ
ನೀನು ಸಂಹರಿಸುವೆಯೋ? ಇವರಿಗೆ ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ಕೊಡು,
ಉಂಡು ಕುಡಿದು ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋಗಲಿ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 23 ಆಗ ಅರಸನು
ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರು ಅನ್ನ
ಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಅವರನು್ನ ಅವರ
ಯಜಮಾನನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವ
ಅರಾಮ್ಯರ ಗುಂಪುಗಳು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪಾ್ರಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಮತೆ್ತ
ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದು್ದ
24 ಆ ನಂತರ ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ

ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಹಾಕಿದನು. 25 ಆಗ ಸಮಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಘೋರವಾದ
ಬರವಿದಿ್ದತು. ಮುತಿ್ತಗೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅದು ಮತ್ತಷು್ಟ
ಘೋರವಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಒಂದು ಕತೆ್ತಯ ತಲೆಗೆ ಎಂಭತು್ತ
ರೂಪಾಯಿಗಳೂ, ಅದರ್ಸೇರು ಪಾರಿವಾಳದ ಮಲವು ಐದು
ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟವು. 26 ಒಂದು ದಿನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನು ಪೌಳಿಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾದುಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ, ಒಬ್ಬ
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ಸಿ್ತ್ರೕಯು, ≪ಅರಸೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು≫ ಎಂದು
ಮೊರೆಯಿಟ್ಟಳು.

27 ಅರಸನು ಆಕೆಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸದಿದ್ದರೆ
ನಾನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು? ಕಣದಲಾ್ಲಗಲಿ, ದಾ್ರಕ್ಷೇ ಆಲೆಯಲಾ್ಲಗಲಿ
ಏನಾದರೂ ಉಂಟೋ≫ ಎಂದು ಕೇಳಿ, 28 ≪ನಿನಗಿರುವ ದುಃಖ
ಯಾವುದು≫ ಎಂದು ಅರಸನು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ಆಕೆಯು, ≪ಈ
ಸಿ್ತ್ರೕಯು ನನಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ನಾವು ಈ
ಹೊತು್ತ ಅವನನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡೋಣ, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ತಿನೊ್ನೕಣ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ, 29 ನಾವಿಬ್ಬರೂ ನನ್ನ
ಮಗನನು್ನ ಕೊಂದು ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದು ಬಿಟೆ್ಟವು. ಮರುದಿನ ನಾನು
ಆಕೆಗೆ, ≪ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ,
ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ತಿನೊ್ನೕಣ ಅಂದಾಗ ಆಕೆಯು ಅವನನು್ನ
ಎಲಿ್ಲಯೋ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಳು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

30 ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಅರಸನು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡನು. ಆಗ
ಅವನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಗೋಣಿತಟು್ಟ ಇರುವುದು ಜನರಿಗೆ ಕಂಡಿತು. 31

ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು, ≪ನಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ಶಾಫಾಟನ ಮಗನಾದ
ಎಲೀಷನ ತಲೆಯನು್ನ ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸದೆ ಹೋದರೆ
ದೇವರು ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ಮಾಡಲಿ≫ ಎಂದು
ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡನು.

32 ಎಲೀಷನು ಊರಿನ ಹಿರಿಯರೊಡನೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅರಸನು ತನ್ನ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಆಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನು ಇನೂ್ನ ದೂರದಲಿ್ಲರುವಾಗಲೇ ಎಲೀಷನು
ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ≪ನೋಡಿರಿ, ಆ ಕೊಲೆಗಾರನ ಮಗನು ನನ್ನ
ತಲೆಯನು್ನ ಹಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಆಳು ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ನೀವು ಬಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಅವನು ಒಳಗೆ ಬಾರದಂತೆ
ಅದನು್ನ ಒತಿ್ತ ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಅವನ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರುತಿ್ತರುವ ಅವನ
ಒಡೆಯನ ಕಾಲಿನ ಸಪ್ಪಳವು ಕೇಳಿಸುತಿ್ತದೆಯಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 33 ಅವನು ಅವರೊಡನೆ ಮಾತಾಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ,
ಸೇವಕನು ಅರಸನೊಂದಿಗೆ ಬಂದನು. ಅರಸನು ಎಲೀಷನಿಗೆ,
≪ನೋಡು, ಈ ಆಪತು್ತ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಬಂದದು್ದ, ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ನಾನೇಕೆ ಆತನನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು≫ ಎಂದನು.

ಆಗ ಎಲೀಷನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಕೇಳು, ಆತನು, ≪ನಾಳೆ ಈ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಸಮಾಯರ್
ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಗೋದಿಹಿಟು್ಟ ರೂಪಾಯಿಗೆ

ಹನೆ್ನರಡು ಸೇರಿನಂತೆಯೂ, ಜವೆಗೋದಿಯು ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲು್ಕ
ಸೇರಿನಂತೆಯೂ ಮಾರಲ್ಪಡುವುದು≫ ≫ ಎನು್ನತಾ್ತನೆ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 2 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅರಸನ ಸಮೀಪವತಿರ್ಯಾದ
ಸರದಾರನು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನು ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ
ಕಿಂಡಿಗಳನು್ನ ಕೊರೆದರೂ ಇದು ಸಂಭವಿಸಲಾರದು≫ ಎನ್ನಲು
ಎಲೀಷನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ನೀನು ಕಣಾ್ಣರೆ
ಕಾಣುವಿ, ಆದರೆ ನೀನು ಅದನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ≫ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

3 ಊರುಬಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿದ್ದರು.
ಅವರು ತಮೊ್ಮಳಗೆ, ≪ನಾವು ಸಾಯುವ ತನಕ ಇಲೆ್ಲೕ
ಕುಳಿತಿರಬೇಕೋ? 4 ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಬರವಿರುವುದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲ
ಹೋದರೂ ಸಾಯಬೇಕು, ಇಲಿ್ಲಯೇ ಕುಳಿತಿದ್ದರೂ ಸಾಯಬೇಕು.
ಆದುದರಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಅರಾಮ್ಯರ ಪಾಳೆಯವನು್ನ
ಸೇರೋಣ. ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಉಳಿಸುವುದಾದರೆ ಉಳಿಸಲಿ,
ಕೊಲು್ಲವುದಾದರೆ ಕೊಲ್ಲಲಿ≫ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು.

5 ಅವರು ಸಾಯಂಕಾಲವಾಗಲು ಅರಾಮ್ಯರ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ಹೊರಟರು. ಅವರು ಪಾಳೆಯದ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ
ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. 6 ಕತರ್ನು ಅರಾಮ್ಯರ ಪಾಳೆಯದವರಿಗೆ
ರಥರಥಾಶ್ವಸಹಿತವಾದ ಮಹಾಸೈನ್ಯಘೋಷವು ಕೇಳಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ಹಿತಿ್ತಯ,
ಐಗುಪ್ತ ಇವುಗಳ ಅರಸರಿಗೆ ಹಣಕೊಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ನಮಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕರೆದುತಂದಿದಾ್ದರೆ≫ ಅಂದುಕೊಂಡು, 7 ತಮ್ಮ
ಗುಡಾರಗಳನೂ್ನ, ಕತೆ್ತ ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲದು್ದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ
ಬಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ ಜೀವರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅದೇ ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದರು. 8 ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಪಾಳೆಯದ ಅಂಚಿಗೆ
ಬಂದಾಗ ಮೊದಲನೆಯ ಡೇರೆಯನು್ನ ಹೊಕು್ಕ ಉಂಡು, ಕುಡಿದು
ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂಗಾರವನೂ್ನ, ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟರು. ಇನೊ್ನಂದು ಡೇರೆಯನು್ನ ಹೊಕು್ಕ ಅಲಿ್ಲಂದಲೂ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟರು.

9 ಅನಂತರ ಅವರು, ≪ಇದು ಶುಭವಾತೆರ್ಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ನಾವು ಇದನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸದಿರುವುದು ಒಳೆ್ಳೕಯದಲ್ಲ.
ಬೆಳಗಾಗುವವರೆಗೆ ತಡಮಾಡಿದರೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದೇವು.
ಆದುದರಿಂದ ಹೋಗಿ ಅರಸನಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿಸೋಣ≫ ಎಂದು

ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟರು. 10 ಊರುಬಾಗಿಲಿಗೆ
ಬಂದು ಕಾವಲುಗಾರರಿಗೆ, ≪ನಾವು ಅರಾಮ್ಯರ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿದೆ್ದವು. ಅಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರ
ಶಬ್ಧವೇ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕತೆ್ತ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಹಾಕಲಾಗಿತು್ತ
ಡೇರೆಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಇವೆ≫ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು. 11

ಬಾಗಿಲು ಕಾಯುವವರು ಕೂಡಲೆ ಅರಸನ ಮನೆಯವರನು್ನ ಕೂಗಿ,
ಅವರಿಗೆ ಈ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.

12 ಅರಸನು ರಾತಿ್ರಯಲೆ್ಲೕ ಎದು್ದ ತನ್ನ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ,
≪ಅರಾಮ್ಯರ ಉಪಾಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಕೇಳಿರಿ; ನಾವು
ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಸಾಯುವವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುವುದನು್ನ ಅವರು
ಬಲ್ಲರು. ಆದುದರಿಂದ ಪಾಳೆಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ನಾವು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೆ
ನಮ್ಮನು್ನ ಜೀವ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದನು. 13 ಆಗ ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬನು
ಅರಸನಿಗೆ, ≪ರಾಹುತರು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ ಕುದುರೆಗಳಲಿ್ಲ
ನಾಲೆ್ಕೖದು ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಲಿ;
ಅವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಗತಿಯಾಗಲಿ,
ಸತು್ತಹೋದವರ ಗತಿಯಾಗಲಿ, ಸಂಭವಿಸುವುದಷೆ್ಟ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

14 ಕೂಡಲೆ ಅರಸನು ಎರಡು ಜೋಡಿ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ತರಿಸಿ,
ಅರಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ಎಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದನು್ನ ನೋಡಿ,
ಬರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ರಾಹುತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 15 ಅವರು
ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯವರೆಗೂ ಹೋಗಿ, ಅವಸರದಿಂದ ಓಡಿಹೋದ
ಅರಾಮ್ಯರು ದಾರಿಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ
ಬಿಸಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಕಂಡು, ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

16 ಆಗ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅರಾಮ್ಯರ ಪಾಳೆಯವನು್ನ
ಸೂರೆಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. ಯೆಹೋವನ ಮಾತಿನಂತೆ ಗೋದಿಹಿಟು್ಟ
ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ಸೇರಿನಂತೆಯೂ, ಜವೆಗೋದಿಯು
ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲು್ಕ ಸೇರಿನಂತೆಯೂ ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟವು. 17 ಅರಸನು ತನ್ನ
ಸಹವತಿರ್ಯಾದ ಸರದಾರನನು್ನ ಊರಬಾಗಿಲು ಕಾಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅವನು ಜನರಿಂದ ತುಳಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಸತು್ತ
ಹೋದನು. ಹೀಗೆ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಅರಸನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ, ತನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆ ಸರದಾರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು.

18 ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಅರಸನಿಗೆ, ≪ನಾಳೆ ಇಷು್ಟ ಹೊತಿ್ತಗೆ
ಸಮಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಗೋದಿಹಿಟು್ಟ ರೂಪಾಯಿಗೆ
ಹನೆ್ನರಡು ಸೇರಿನಂತೆಯೂ ಜವೆಗೋದಿಯು ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲು್ಕ
ಸೇರಿನಂತೆಯೂ ಮಾರಲ್ಪಡುವವು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 19 ಆ
ಸರದಾರನು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನು ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ
ಕಿಂಡಿಗಳನು್ನ ಕೊರೆದರೂ, ಇದು ಸಂಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ?≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು. ಆಗ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಎಲೀಷನು
ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು, ಅದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಾಣುವಿ, ಆದರೆ ಅದನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ನುಡಿದಿದ್ದನು. 20 ಅವನು
ಊರುಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಜನರಿಂದ ತುಳಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು.
ಎಲೀಷನು ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು.

ಶೂನೇಮ್ಯಳಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯ ವನು್ನ ತಿರುಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡದು್ದ

ಎಲೀಷನು ತಾನು ಬದುಕಿಸಿದ ಹುಡುಗನ ತಾಯಿಗೆ,
≪ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಏಳು ವರುಷಗಳ ಕಾಲ
ಕ್ಷಾಮವನು್ನ ಬರಮಾಡುವುದಕಿ್ಕದಾ್ದನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು

ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೊಡನೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಪರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 2 ಆಕೆಯು ದೇವರ
ಮನುಷ್ಯನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ತನ್ನ ಮನೆಯವರೊಡನೆ ಸ್ವದೇಶವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಏಳು ವರುಷ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದಳು. 3 ಏಳು ವರುಷಗಳಾದ ನಂತರ ಆಕೆಯು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು, ಪರಾಧೀನವಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ
ಹೊಲಮನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮೊರೆಯಿಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದಳು. 4 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅರಸನು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನ
ಸೇವಕನಾದ ಗೇಹಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತಾ್ತ, ≪ಎಲೀಷನು
ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನನಗೆ ವಿವರಿಸು≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು.

5 ಎಲೀಷನು ಸತ್ತ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಜೀವದಾನಮಾಡಿದ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಗೇಹಜಿಯು ಅರಸನಿಗೆ ವಿವರಿಸುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ
ಜೀವದಾನಹೊಂದಿದ ಹುಡುಗನ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ
ಹೊಲಮನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮೊರೆಯಿಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಳು. ಕೂಡಲೇ ಗೇಹಜಿಯು, ≪ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಎಲೀಷನು
ಬದುಕಿಸಿದ ಹುಡುಗನು ಇವನೇ; ಈಕೆಯು ಇವನ ತಾಯಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 6 ಅರಸನು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸಲು ಆಕೆಯು ಅದರಂತೆಯೇ ಎಲೀಷನಿಂದಾದ ದೇವರ
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ಮಹಿಮೆಯ ವಿಷಯವನು್ನ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಆಗ ಅರಸನು
ಒಬ್ಬ ಕಂಚುಕಿಯನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, ≪ಈಕೆಯ
ಹೊಲಮನೆಗಳನೂ್ನ, ಈಕೆಯು ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ದಿನದಿಂದ
ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಈಕೆಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಹೊಲದ ಆದಾಯವನೂ್ನ ಅವಳಿಗೆ
ಕೊಡಿಸು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ, ಅವನನು್ನ ಆಕೆಯ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಎಲೀಷನೂ ಹಜಾಯೇಲನೂ
7 ಒಮೆ್ಮ ಎಲೀಷನು ದಮಸ್ಕಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಆಗ ಅರಾಮ್ಯರ

ಅರಸನಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. ≪ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು
ಬಂದಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂಬ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ಅರಸನು ಕೇಳಿ, 8

ಅರಸನು ಹಜಾಯೇಲನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ವಾಸಿಯಾಗುವುದೋ?
ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನು್ನ ಅವನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 9

ಹಜಾಯೇಲನು ದಮಸ್ಕದ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ ಒಂಟೆಗಳು
ಹೊರುವಷು್ಟ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲೀಷನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, ≪ನಿನ್ನ ಮಗನೂ ಅರಾಮ್ಯರ
ಅರಸನೂ ಆದ ಬೆನ್ಹದದನು ತನಗೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗುವದೋ, ಇಲ್ಲವೋ
ಎಂಬುದನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಆಗ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಎಲೀಷನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಹೇಗೂ
ನಿನಗೆ ವಾಸಿಯಾಗುವುದು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ಹೇಳು;
ಆದರೂ, ಅವನು ಸತೆ್ತೕ ಹೋಗುವನೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ತಿಳಿಸಿದಾ್ದನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಸಿ್ಥರ ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ
ಹಜಾಯೇಲನನು್ನ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ ಅಳತೊಡಗಿದನು. 12

ಹಜಾಯೇಲನು ಅವನನು್ನ, ≪ನನ್ನ ಒಡೆಯಾ, ಯಾಕೆ ಅಳುತಿ್ತ?≫
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಎಷು್ಟ ಕೇಡು ಮಾಡುವಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ನೀನು
ಅವರ ಕೋಟೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿ್ತಸುವಿ. ಯೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸುವಿ. ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವಿ. ಗಭಿರ್ಣಿಯರ
ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ಸೀಳುವಿ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

13 ಹಜಾಯೇಲನು ಎಲೀಷನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನಾನು
ನಾಯಿಯಂತಿರುತೆ್ತೕನಷೆ್ಟೕ; ನನಿ್ನಂದ ಇಂಥಾ ಕೂ್ರರ
ಕಾಯರ್ವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, ≪ನೀನು
ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನಾಗುವಿಯೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ತಿಳಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದನು. 14 ಹಜಾಯೇಲನು ಎಲೀಷನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಇವನನು್ನ,
≪ಎಲೀಷನು ಏನು ಹೇಳಿದನು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ
ಇವನು, ≪ನಿನಗೆ ಹೇಗೂ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು≫
ಎಂಬುದಾಗಿ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 15 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಇವನು
ಕಂಬಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ತೋಯಿಸಿ, ಅರಸನ
ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸತ್ತನು. ಹಜಾಯೇಲನು
ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅರಸನಾದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋರಾಮ್ ಅಹಜ್ಯ
16 ಅಹಾಬನ ಮಗನೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಆದ

ಯೋರಾಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಐದನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ
ರಾಜನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಮಗ ಯೆಹೋರಾಮನು
ಆಳತೊಡಗಿದನು. 17 ಇವನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಮೂವತೆ್ತರಡು
ವರುಷದವನಾಗಿದು್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಎಂಟು ವರುಷ
ಆಳಿದನು. 18 ಇವನು ಅಹಾಬನ ಮಗಳನು್ನ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅಹಾಬನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ರಾಜರ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಯೆಹೋವನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿಯಾದನು. 19 ಆದರೂ, ಯೆಹೋವನು
ಯೆಹೂದ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಸಂತಾನದವರ ದೀಪವನು್ನ ಎಂದೂ ನಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುವುದಾಗಿ
ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿ
ಅದನು್ನ ಉಳಿಸಿದನು.

20 ಇವನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ಯರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ತಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ
ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರು. 21 ಆಗ ಯೆಹೋರಾಮನು ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ರಥಬಲಸಹಿತವಾಗಿ ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ದಾಟಿ ಚಾಯೀರಿಮಿಗೆ
ಹೋದನು. ಎದೋಮ್ಯರು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳ್ಳಲು
ಅವನು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ಅವರನು್ನ ಅವರ ರಥಬಲದ
ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಪಾರಾದನು. ಅವನ ಸೈನ್ಯದವರು ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.

22 ಹೀಗೆ ಎದೋಮ್ಯರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿ
ಬಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ.
ಅದೇ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಲಿಬ್ನದವರು ಸ್ವತಂತ್ರರಾದರು. 23

ಯೆಹೋರಾಮನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ ಕೃತ್ಯಗಳೂ,
ಯೆಹೂದ ರಾಜಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ. 24

ಯೆಹೋರಾಮನು ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ
ದಾವೀದ ನಗರದೊಳಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಮಶಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ ಅಹಜ್ಯನು
ಅರಸನಾದನು.

25 ಅಹಾಬನ ಮಗನೂ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಆದ
ಯೋರಾಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ
ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋರಾಮನ ಮಗ ಅಹಜ್ಯನು ಅರಸನಾದನು. 26

ಅಹಜ್ಯನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ವರುಷದವನಾಗಿದು್ದ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ವರುಷ ಆಳಿದನು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನಾದ ಒಮಿ್ರಯ ಮೊಮ್ಮಗಳಾದ ಅತಲ್ಯ ಎಂಬಾಕೆಯು ಇವನ
ತಾಯಿ. 27 ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ ಅಹಾಬನ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ
ಸಂಬಂಧವಿದು್ದದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅವರ ಮಾಗರ್ದಲೆ್ಲ ನಡೆದು
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿಯಾದನು.

28 ಇದಲ್ಲದೆ ಅಹಜ್ಯನು ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನಾದ
ಹಜಾಯೇಲನೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅಹಾಬನ
ಮಗನಾದ ಯೋರಾಮನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ರಾಮೋತ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ
ಹೋದನು. 29 ಅರಾಮ್ಯರು ಯೋರಾಮನನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಗಾಯಪಡಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ರಾಮದಲಿ್ಲ ಆದ ಗಾಯಗಳನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಹಜಾಯೇಲನು
ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋರಾಮನ
ಮಗ ಅಹಜ್ಯನು ಅಹಾಬನ ಮಗನಾದ ಯೋರಾಮನನು್ನ
ನೋಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು.

ಯೇಹುವಿನ ಆಳಿ್ವಕೆ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ರಾಜ್ಯ
ಪತನವಾದ ಚರಿತೆ್ರ

ಯೇಹುವಿನ ರಾಜಾ್ಯಭಿಷೇಕ

ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲೀಷನು ಪ್ರವಾದಿಮಂಡಳಿಯವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, ≪ಈ ಎಣೆ್ಣಯ ಕುಪಿ್ಪಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಮೋತ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಸಿದ್ಧನಾಗು.≫ 2 ಆ ಊರನು್ನ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ನಿಂಷಿಯ
ಮೊಮ್ಮಗನೂ, ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಮಗನೂ ಆದ ಯೇಹುವು
ಎಲಿ್ಲರುತಾ್ತನೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ, ಅವನು ಸಿಕಿ್ಕದಾಗ ಅವನನು್ನ ಅವರ
ಜೊತೆಗಾರರ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗು. 3 ತರುವಾಯ ಕುಪಿ್ಪಯಲಿ್ಲರುವ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಅವನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಯು್ದ, ≪ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಅನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು
ಓಡಿಹೋಗು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

4 ಆಗ ಯೌವನಸ್ಥನಾದ ಪ್ರವಾದಿಯು ಎಲೀಷನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ
ರಾಮೋತ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋದನು. 5 ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿಗಳೆಲಾ್ಲ ಒಂದು
ಕಡೆ ಸೇರಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವನು ಅವರನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ,
≪ನಾಯಕನೇ ನಿನಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳುವುದಿದೆ≫ ಎಂದನು.
ಯೇಹುವು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೆ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು
ಅವನು, ≪ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ ನಿನಗೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
6 ಯೇಹುವು ಎದು್ದ ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಲು ಆ
ಯೌವನಸ್ಥನು ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹೊಯು್ದ,
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳು,
ಆತನು ನಿನಗೆ, ≪ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 7 ನೀನು ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನನಾದ
ಅಹಾಬನ ಮನೆಯವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಡು; ಆಗ ನನ್ನ ಸೇವಕರಾದ
ಪ್ರವಾದಿಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರ ರಕ್ತವನು್ನ
ಸುರಿಸಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಈಜೆಬೆಲಳಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿದಂತಾಗುವುದು.
8 ಅಹಾಬನ ಕುಟುಂಬದವರೆಲಾ್ಲ ನಿನಾರ್ಮವಾಗಬೇಕು. ಅವನ
ಸಂತಾನದ ಗಂಡಸರಲಿ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಲಿ, ಗುಲಾಮನಾಗಲಿ
ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವೆನು. 9

ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮನೆಗೂ ಅಹೀಯನ
ಮಗನಾದ ಬಾಷನ ಮನೆಗೂ ಆದ ಗತಿಯು ಅಹಾಬನ ಮನೆಗೂ
ಆಗುವುದು. 10 ಈಜೆಬೆಲಳ ಶವವು ಸಮಾಧಿಯನು್ನ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾಯಿಗಳು ಅವಳ ಹೆಣವನು್ನ ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ತಿಂದುಬಿಡುವವು≫ ≫ ಎನು್ನತಾ್ತನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಾಗಿಲನು್ನ
ತೆರೆದು ಓಡಿಹೋದನು.
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11 ಯೇಹುವು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಒಡೆಯನ ಸೇವಕರ ಹತಿ್ತರ ಬರಲು
ಅವರು ಅವನನು್ನ, ≪ಶುಭವಾತೆರ್ಯೋ? ಆ ಹುಚ್ಚನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಹುವು, ≪ಆ
ಮನುಷ್ಯನು ಎಂಥವನು, ಅವನ ಮಾತು ಎಂಥದು ಎಂಬುದು
ನಿಮಗೇ ಗೊತಿ್ತದೆಯಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 12 ಆದರೆ
ಅವರು, ≪ಅದು ಸುಳು್ಳ, ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸು≫ ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಒತಾ್ತಯಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯೇಹುವು, ≪ನಿನ್ನನು್ನ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದೆ್ದೕನೆ
ಎಂಬುವುದಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದ
ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು.≫ 13 ಕೂಡಲೆ ಅವರು
ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹಾಸಿ
ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಿಸಿ ಯೇಹುವು ಅರಸನಾಗಿದಾ್ದನೆಂದು
ಘೋಷಣೆಗಳನು್ನ ಕೂಗಿದರು.

14 ಹೀಗೆ ನಿಂಷಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಮಗನೂ
ಆದ ಯೇಹುವು ಯೋರಾಮನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಒಳಸಂಚುಮಾಡಿದನು. ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಹಜಾಯೇಲನು
ರಾಮೋತ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರಲು ಯೋರಾಮನು ಅದನು್ನ
ಕಾಪಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹೋಗಿ
ಅದಕೆ್ಕ ಕಾವಲುದಂಡುಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. 15 ಅರಸನಾದ
ಯೋರಾಮನು, ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಹಜಾಯೇಲನೊಡನೆ
ಯುದ್ದಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಗಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಅದನು್ನ
ವಾಸಿಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಇಜೆ್ರೕಲ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಬಂದಿದ್ದನು. ಯೇಹುವು ತನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರಿಗೆ, ≪ನೀವು
ನನ್ನವರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸುದಿ್ದಯು ಇಜೆ್ರೕಲನು್ನ ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಒಬ್ಬನನೂ್ನ
ಈ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿ ಕೊಳಿ್ಳ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

16 ಅನಂತರ ಯೇಹುವು ರಥದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ
ಹೋಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟನು. ಅಲಿ್ಲ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾದ ಯೋರಾಮನು
ಅವನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ
ಅಹಜ್ಯನೂ ಇದ್ದನು. 17 ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಬುರುಜಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಕಾವಲುಗಾರರು
ಯೇಹುವಿನ ಗುಂಪಿನವರನು್ನ ಕಂಡು, ≪ಜನರ ಒಂದು ಗುಂಪು
ಬರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ≫ ಎಂದು ಯೋರಾಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಯೋರಾಮನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಒಬ್ಬ ರಾಹುತನನು್ನ ಕರೆದು
ಬರುತಿ್ತರುವವರು ಶುಭವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತರುತಿ್ತದಾ್ದರೊ? ಎಂದು
ಕೇಳುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕಳುಹಿಸು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 18

ರಾಹುತನು ಯೇಹುವನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು, ≪ಅರಸನು
ಶುಭವಾತೆರ್ಯುಂಟೋ? ಎಂದು ಕೇಳುತಾ್ತನೆ≫ ಎನ್ನಲು ಅವನು,
≪ಶುಭವಾತೆರ್ಯಿಂದ ನಿನಗೇನಾಗ ಬೇಕು ನೀನು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ
ಬಾ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಕಾವಲುಗಾರನು ಅರಸನಿಗೆ,
≪ರಾಹುತನು ಆ ಗುಂಪನು್ನ ತಲುಪಿದಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬರುವುದು ಕಾಣಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ≫ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅರಸನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ
ರಾಹುತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

19 ಅವನು ಹೋಗಿ ಯೇಹುವನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು, ≪ಅರಸನು
ಶುಭವಾತೆರ್ಯುಂಟೋ? ಎಂದು ಕೇಳುತಾ್ತನೆ≫ ಎನ್ನಲು ಅವನು,
≪ಶುಭವಾತೆರ್ಯಿಂದ ನಿನಗೇನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ
ಬಾ≫ ಎಂದನು. 20 ಕಾವಲುಗಾರನು ತಿರುಗಿ ಅರಸನಿಗೆ,
≪ಎರಡನೆಯವನೂ ಆ ಗುಂಪನು್ನ ತಲುಪಿದಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬರುವುದು ಕಾಣಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ರಥದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವವನು ಕುದುರೆಗಳನು್ನ
ಹುಚು್ಚ ಹಿಡಿದವನಂತೆ ಓಡಿಸುವುದನು್ನ ನೋಡಿದರೆ ಅವನು
ನಿಂಷಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಯೇಹುವೇ ಇರಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 21 ಯೋರಾಮನು ರಥವನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ
ಸೇವಕರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅವರು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದರು . ಆಗ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಯೋರಾಮನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸನಾದ ಅಹಜ್ಯನೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಥಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಯೇಹುವನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುಕಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟು ಇಜೆ್ರೕಲಿನವನಾದ
ನಾಬೋತನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದರು. 22

ಯೋರಾಮನು ಅವನನು್ನ ಕಂಡ ಕೂಡಲೆ, ≪ಯೇಹುವೇ,
ಶುಭವೋ?≫ ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು,
≪ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಈಜೆಬೆಲಳ ದೇವದೊ್ರೕಹವೂ,
ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವಲಿ್ಲ ಶುಭವೆಲಿ್ಲಂದ
ಬರುವುದು?≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 23 ಕೂಡಲೆ
ಯೋರಾಮನು ತನ್ನ ರಥವನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ, ≪ಅಹಜ್ಯನೇ,
ಇದು ಒಳಸಂಚು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಓಡಿಹೋದನು. 24 ಯೇಹುವು
ಪೂಣರ್ಬಲದಿಂದ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಬೊಗಿ್ಗಸಿ ಯೋರಾಮನ ಬೆನಿ್ನಗೆ
ಬಾಣವನೆ್ನಸೆದನು. ಅದು ಅವನ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು.
ಅವನು ಮುದುರಿ ರಥದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದನು.

25 ಆಗ ಯೇಹುವು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಬಿದ್ಕರನೆಂಬ
ಸೇನಾಪತಿಗೆ, ≪ಯೋರಾಮನ ಶವವನು್ನ ಎತಿ್ತ ಇಜೆ್ರೕಲಿನವನಾದ

ನಾಬೋತನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಿಸಾಡು. ಒಂದು ದಿನ ನಾವಿಬ್ಬರೂ
ಕುದುರೆ ಹತಿ್ತ, ಇವನ ತಂದೆಯಾದ ಅಹಾಬನ ಹಿಂದಿನಿಂದ
ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ, ಯೆಹೋವನು ಈ ಪ್ರವಾದನೆಯನು್ನ ಅವನ
ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ದನು: 26 ಯೆಹೋವನು ಅಹಾಬನಿಗೆ, ≪ನನ್ನ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳು, ನೀನು ನಿನೆ್ನ ಸುರಿಸಿದ ನಾಬೋತನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ತವನು್ನ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಅವರ
ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದ ಹೊಲದಲೆ್ಲೕ ನಿನಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು≫
ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಸಿದು್ದ ನಿನಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತದಲಾ್ಲ,
ಯೆಹೋವನ ಆ ಮಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇವನ ಶವವನು್ನ ಆ
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಿಸಾಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಅಹಜ್ಯನು ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕಂಡು
ಬೇತಹಗ್ಗನಿನ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಓಡಿಹೋದನು. ಯೇಹುವು ಅವನನು್ನ
ಹಿಂದಟಿ್ಟ, ≪ಅವನನೂ್ನ ರಥದಲಿ್ಲಯೇ ಹೊಡೆಯಿರಿ≫ ಎಂದು
ಕೂಗಲು, ಅವನ ಜನರು ಇಬೆ್ಲೕಯಾಮಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಗೂರ್
ಗಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಗಾಯಪಡಿಸಿದರು. ಅಹಜ್ಯನು
ಮೆಗಿದೊ್ದೕವಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಸತ್ತನು. 28 ಅವನ ಸೇವಕರು
ಅವನ ಶವವನು್ನ ರಥದಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ದಾವೀದ ನಗರಕೆ್ಕ ತಂದು ಅದನು್ನ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ
ಸ್ಮಶಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. 29 ಅಹಜ್ಯನು
ಅಹಾಬನ ಮಗನಾದ ಯೋರಾಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೊ್ನಂದನೆಯ
ವರುಷದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು.

30 ಅನಂತರ ಯೇಹುವು ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಈಜೆಬೆಲಳು
ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ನಯವಾಗಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡು, ಕಣಿ್ಣಗೆ
ಕಾಡಿಗೆ ಹಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದಳು.

31 ಅನಂತರ ಅರಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿದ
ಯೇಹುವನು್ನ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ, ≪ಯಜಮಾನನನು್ನ ಕೊಂದ
ಜಿಮಿ್ರಗೆ ಸಮಾಧಾನವೋ? ಕ್ಷೇಮವೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. 32

ಅವನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಕಿಟಕಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ, ≪ಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದವರು
ಯಾರಿದಾ್ದರೆ?≫ ಎಂದು ಕೂಗಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ
ಇಬ್ಬರು, ಮೂವರು ಕಂಚುಕಿಗಳು ಅವನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದರು.

33 ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಆಕೆಯನು್ನ ಕೆಳಗೆ ದೊಬಿ್ಬರಿ≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಅವರು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೆಳಗೆ ದೊಬಿ್ಬಬಿಟ್ಟರು. ಆಕೆಯ
ರಕ್ತವು ಗೋಡೆಗಳಿಗೂ, ಕುದುರೆಗಳಿಗೂ ಸಿಡಿಯಿತು. ಅವನು ಆಕೆಯ
ಶವವನು್ನ ತುಳಿದು ಹಾಕಿದನು. 34 ಅನಂತರ ಅವನು
ಅರಮನೆಯೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಸೇವಕರಿಗೆ, ≪ಆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಶವವನು್ನ ನೋಡಿ ಅದನು್ನ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿರಿ, ಆಕೆಯು ರಾಜಪುತಿ್ರಯಾಗಿರುತಾ್ತಳಲ್ಲವೇ≫
ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

35 ಸೇವಕರು ಶವವನು್ನ ಸಮಾಧಿಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹೋದರು.
ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಕೆಯ ತಲೆಬುರುಡೆ, ಕೈಕಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ
ಬೇರೆನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 36 ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಯೇಹುವಿನ ಹತಿ್ತರ
ಬಂದು ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ಅವನು ಅವರಿಗೆ,
≪ಯೆಹೋವನು, ತನ್ನ ದಾಸನಾಗಿರುವ ತಿಷಿ್ಬೕಯನಾದ ಎಲೀಯನ
ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿದ ಮಾತು ಈಗ ನೆರವೇರಿತು,
≪ನಾಯಿಗಳು ಈಜೆಬೆಲಳ ದೇಹಮಾಂಸವನು್ನ ಇಜೆ್ರೕಲಿನ
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ತಿಂದುಬಿಡುವವು. 37 ಆಕೆಯ ಶವವು ಇಜೆ್ರೕಲಿನ
ಹೊಲಕೆ್ಕ ಗೊಬ್ಬರವಾಗುವುದು. ಇದು ಈಜೆಬೆಲಳ ಶವವೆಂದು
ಯಾರಿಗೂ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕದ ಹಾಗಾಗುವುದು≫ ≫ಎಂದನು.

ಅಹಾಬನ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ನಾಶವಾದದು್ದ

ಆಗ ಸಮಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಅಹಾಬನ ಸಂತಾನದ
ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ರಾಜಪುತ್ರರಿದ್ದರು. ಯೇಹುವು ಆ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ

ಹಿರಿಯರಿಗೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲಕರಿಗೂ ಪತ್ರಗಳನು್ನ
ಬರೆದು ಅವುಗಳನು್ನ ದೂತರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2

ಪತ್ರಗಳಲಿ್ಲ, ≪ನಿಮ್ಮ ವಶದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನನ
ಮಕ್ಕಳೂ, ರಥಾಶ್ವಬಲಗಳೂ, ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ,
ಯುದಾ್ದಯುದ್ಧಗಳೂ ಇರುತ್ತವಷೆ್ಟೕ. 3 ಈ ಪತ್ರವು ಕೈ ಸೇರಿದೊಡನೆ
ಆ ರಾಜ ಪುತ್ರರಲಿ್ಲ ಉತ್ತಮನೂ, ಸಮಥರ್ನೂ ಆದ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವನನು್ನ ಅವನ ತಂದೆಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗಾಗಿ
ಯುದ್ದಮಾಡಿರಿ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿತು್ತ.

4 ಅವರು ಬಹಳವಾಗಿ ಭಯಪಟು್ಟ, ≪ಇಬ್ಬರೂ ರಾಜರು ಅವನ
ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ ಹೋದಮೇಲೆ, ನಾವು ನಿಲು್ಲವುದು ಹೇಗೆ?≫
ಅಂದುಕೊಂಡರು. 5 ಅನಂತರ ರಾಜಗೃಹಾಧಿಪತಿ, ಪಟ್ಟಣದ
ಪುರಾಧಿಕಾರಿ, ಹಿರಿಯರು, ರಾಜಪುತ್ರಪಾಲಕರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ
ಯೇಹುವಿಗೆ, ≪ನಾವು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞಾಪಾಲರಕರಾದ ಸೇವಕರು.

ಅರಸುಗಳು - ದಿ್ವತೀಯ ಭಾಗ 9:11 247 ಅರಸುಗಳು - ದಿ್ವತೀಯ ಭಾಗ 10:5
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ನಾವಾಗಿ ನಮಗೊಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ
ಚಿತ್ತವೇ ನೆರವೇರಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

6 ಆಗ ಯೇಹುವು ಇನೊ್ನಂದು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ,
≪ನೀವು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದವರಾಗಿದು್ದ ನನ್ನ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾಳೆ ಇಷು್ಟ ಹೊತಿ್ತಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನನ ಸಂತಾನದವರ ತಲೆಗಳೊಡನೆ ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ
ಬನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆಹಾಬನ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ
ರಾಜಪುತ್ರರು ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷರ ಪರಾಂಬರಿಕೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು.
7 ಪ್ರಧಾನಪುರುಷರು ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಓದಿದೊಡನೆ, ಆ ಎಪ್ಪತು್ತ
ಮಂದಿ ರಾಜಪುತ್ರರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಂದು ಅವರ ತಲೆಗಳನು್ನ
ಪುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿ ಇಜೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೇಹುವಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.

8 ರಾಜಪುತ್ರರ ತಲೆಗಳನು್ನ ತಂದಿದಾ್ದರೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವು
ಯೇಹುವಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಅವನು, ≪ಬೆಳಗಾಗುವ ತನಕ
ಅವುಗಳನು್ನ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಎರಡು ರಾಶಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ
ಹಾಕಿರಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 9 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಯೇಹುವು
ಅವುಗಳ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ ಎಲಾ್ಲ ಜನರ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ,
≪ನೀವು ನಿರಪರಾಧಿಗಳು, ನಾನಾದರೋ ನನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದವನು, ಆದರೆ
ಇವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹತಿಸಿದವರಾರು? 10 ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವು
ಅಹಾಬನ ಮನೆಯವರನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳೆಲಾ್ಲ ತಪ್ಪದೆ
ನೆರವೇರುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಸೇವಕನಾದ ಎಲೀಯನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಮಾಡಿದಾ್ದನಷೆ್ಟೕ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಅನಂತರ ಯೇಹುವು
ಇಜೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಅಹಾಬನ ಕುಟುಂಬದವರನೂ್ನ, ಅವನ
ಸರದಾರರೂ, ಆಪ್ತಮಿತ್ರರೂ, ಪುರೋಹಿತರು ಇವರನೂ್ನ
ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಒಬ್ಬನನೂ್ನ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

12 ನಂತರ ಯೇಹುವು ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಹೋದನು.
ಅವನು ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕುರುಬರು ಉಣೆ್ಣಕತ್ತರಿಸುವ ಮನೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಾಗ, 13 ಯೇಹುವು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಅಹಜ್ಯನ
ಸಹೋದರರನು್ನ ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಯಾರು?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, ≪ನಾವು ಅಹಜ್ಯನ ಸಹೋದರರು.
ರಾಜಪುತ್ರರನೂ್ನ, ರಾಜಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ವಂದಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟರು. 14 ಆಗ ಯೇಹುವು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, ≪ಅವರನು್ನ
ಜೀವಸಹಿತ ಹಿಡಿಯಿರಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅವರು
ಅವರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಂದು, ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮನೆಯ
ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ನಲ್ವತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ ಇದ್ದರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನೂ್ನ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

15 ಯೇಹುವು ಅಲಿ್ಲಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ, ತನ್ನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದ ರೇಕಾಬನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋನಾದಾಬನನು್ನ ಕಂಡು ವಂದಿಸಿ, ≪ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ನನ್ನ
ಹೃದಯವು ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿರುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು
ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿರುವುದೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವನು,
≪ಹೌದು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಯೇಹುವು,
≪ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನಕೊಡು≫ ಎನ್ನಲು ಅವನು ತನ್ನ
ಕೈಯನು್ನಕೊಟ್ಟನು. ಯೇಹುವು ಅವನನು್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ತನ್ನ ರಥದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿಕೊಂಡನು. 16 ಯೇಹುವು ಅವನಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಬಂದು, ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನನಗಿರುವ ಆಸಕಿ್ತಯನು್ನ ನೋಡು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ತನ್ನ ರಥದಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. 17 ಸಮಾಯರ್ವನು್ನ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಅಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದ
ಅಹಾಬನ ಸಂತಾನದವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಹೀಗೆ
ಯೆಹೋವನು ಎಲೀಯನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿದ ಮಾತು
ನೆರವೇರಿತು.

ಬಾಳ್ ದೇವತೆಯ ಆರಾಧಕರ ಹತೆ್ಯ
18 ತರುವಾಯ ಅವನು ಎಲಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿ

ಅವರಿಗೆ, ≪ಅಹಾಬನು ಬಾಳ್ ದೇವತೆಯನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ
ಆರಾಧಿಸಿದನು. ಯೇಹುವಾದರೂ ಇನೂ್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ
ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದನೆ. 19 ಆದುದರಿಂದ, ನೀವು ಬಾಳ್ ದೇವತೆಯ
ಆರಾಧಕರಾದ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳನೂ್ನ, ಭಕ್ತರನೂ್ನ, ಯಾಜಕರನೂ್ನ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ. ನಾನೂ ಬಾಳ್ ದೇವತೆಗೋಸ್ಕರ
ಸವಾರ್ಂಗಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ, ಆದುದರಿಂದ
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ಈ ಕಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಬಾರದಿರಕೂಡದು, ಬಾರದವನು
ಸಾಯಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಯೇಹುವು ಬಾಳ್ ದೇವತೆಯ
ಭಕ್ತರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಯುಕಿ್ತಯನು್ನ ಮಾಡಿದನು. 20

ಇದಲ್ಲದೆ, ಯೇಹುವು ದೂತರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ≪ಬಾಳ್
ದೇವತೆಯನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವ ಎಲಾ್ಲ ಭಕ್ತರೂ ತಮ್ಮನು್ನ
ಶುದಿ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ಸವಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಯೇಹುವು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಮಸ್ತ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ, ಬಾಳ್
ದೇವತೆಯನು್ನ ಸೇವಿಸುವ ಭಕ್ತರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ತಪ್ಪದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ
ಬರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಅವನು ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗೂ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ತಪಿ್ಪಸಿ ಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ
ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಾಳ್ ದೇವತೆಯ ದೇವಸಾ್ಥನವು ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಅವನ
ಪೂಜಾರಿಗಳಿಂದ, ಭಕ್ತರಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. 22 ಯೇಹುವು
ವಸ್ತ್ರಗಾರದ ಅಧಿಪತಿಗೆ, ≪ಬಾಳ್ ದೇವತೆಯನು್ನ ಸೇವಿಸುವ
ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಡು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿಲು ಅವನು
ತಂದುಕೊಟ್ಟನು.

23 ಅನಂತರ ಯೇಹುವು ರೇಕಾಬನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋನಾದಾಬನೊಡನೆ ದೇವಸಾ್ಥನವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬಾಳ್
ದೇವತೆಯನು್ನ ಸೇವಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರು ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಂದಿರುತಾ್ತರೋ? ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. ಬಾಳ್
ದೇವತೆಯ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇಲಿ್ಲರಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 24

ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಇದಕೆ್ಕ ಮೊದಲೇ ಅವನು
ದೇವಸಾ್ಥನದ ಹೊರಗೆ ಎಂಭತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕಾಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಇರಿಸಿ ಯೇಹುವು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಾನು ಯಾರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕು್ಕವ
ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನೋ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನೂ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿರಿ. ಬಿಟ್ಟರೆ
ಅವನ ಪಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಣವು ಹೋಗುವುದು≫
ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು.

25 ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಕೂಡಲೆ ಯೇಹುವು
ಕಾವಲುಗಾರರಿಗೂ, ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ, ≪ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿರಿ. ಒಬ್ಬನೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು≫
ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅವರು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಂದು ಅವರ ಶವಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಬಾಳ್
ದೇವತೆಯ ದೇವಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 26

ಅವರು ಅಲಿ್ಲನ ಬಾಳ್ ದೇವತೆಯ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸುಟು್ಟಹಾಕಿದರು. 27 ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಾಳ್
ದೇವತೆಯ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ, ದೇವಸಾ್ಥನಗಳನೂ್ನ ಕೆಡವಿ
ಹಾಳುಮಾಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಶೌಚಲಯಕಾ್ಕಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

28 ಹೀಗೆ ಯೇಹುವು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಬಾಳ್ ದೇವತೆಯ
ಪೂಜೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 29 ಆದರೂ ಯೇಹುವು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಬೆತೇಲ್ ಮತು್ತ ದಾನ್ ಊರುಗಳಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ
ಬಸವನನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡದೆ ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದನು.
30 ಯೆಹೋವನು ಯೇಹುವಿಗೆ,≪ನೀನು ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ
ಹಿತಕರವಾದದ್ದನು್ನ ನಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯನು್ನ ಪಡೆದಿರುವೆ.
ಅಹಾಬನ ಮನೆಯವರನು್ನ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದಿ್ದೕ.
ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದವರು ನಾಲ್ಕನೇಯ
ತಲೆಮಾರಿನವರೆಗೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 31 ಆದರೆ ಯೇಹುವು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಕೈಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸಮಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಲಿಲ್ಲ. ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡಲೂ ಇಲ್ಲ.

32 ಯೆಹೋವನು ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಕುಗಿ್ಗಸತೊಡಗಿದನು. ಹಜಾಯೇಲನು ಬಂದು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮೇರೆಗಳಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದನು. 33 ಯೊದರ್ನ್
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೂ, ಅನೊರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನ ಅರೋಯೇರ್ ಪಟ್ಟಣದ
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕಗೂ ಇರುವ ಗಿಲಾ್ಯದ್, ಬಾಷಾನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಗಾದ್, ರೂಬೇನ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳವರನೂ್ನ,
ಬೇರೆ ಎಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲರುವ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನೂ್ನ ಬಾಧಿಸಿದನು.

34 ಯೇಹುವಿನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ ಶೂರಕೃತ್ಯಗಳ
ವಿವರವೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ರಾಜಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 35 ಯೇಹುವು ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು,
ಅವನ ಶವವನು್ನ ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅವನ
ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋವಾಹಾಜನು ಅರಸನಾದನು. 36

ಯೇಹುವು ಸಮಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದು್ದಕೊಂಡು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ವರುಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದನು.

ಅತಲ್ಯ

ಅಹಜ್ಯನು ಮರಣಹೊಂದಿದನೆಂದು ಅವನ
ತಾಯಿಯಾದ ಅತಲ್ಯಳು ಕೇಳಿದಾಗ ಪಕ್ಕನೆ
ರಾಜಸಂತಾನದವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟಳು. 2 ಆದರೆ

ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋರಾಮನ ಮಗಳೂ, ಅಹಜ್ಯನ ತಂಗಿಯೂ ಆದ
ಯೆಹೋಷೆಬಳೆಂಬಾಕೆಯು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ
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12

ಮಗನಾದ ಯೆಹೋವಾಷನನು್ನ ಅತಲ್ಯಳಿಂದ ಹತರಾಗಿದ್ದ
ರಾಜಪುತ್ರರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಅವನ ದಾದಿಯರೊಡನೆ ಅವನನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಳು 3

ಹೀಗೆ ಅವನು ಅತಲ್ಯಳಿಂದ ಹತವಾಗದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿ ಕೊಂಡು ಆರು
ವರುಷಗಳವರೆಗೂ ಯೆಹೋಷೆಬಳೊಡನೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆ ಆರು ವರುಷಗಳಲಿ್ಲ ಅತಲ್ಯಳೇ ದೇಶವನು್ನ
ಆಳುತಿ್ತದ್ದಳು.

4 ಏಳನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ, ಯೆಹೋಯಾದಾವನು ಕಾರಿಯರ
ಎಂಬ ಸಿಪಾಯಿಗಳ ಮತು್ತ ಕಾವಲುದಂಡಿನವರ ಶತಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ
ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಕರೆಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನು
ಅವರ ಸಂಗಡ ಆಪ್ತನಾಗಿದು್ದ ಪ್ರಮಾಣಪೂವರ್ಕವಾದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ರಾಜಕುಮಾರನನು್ನ
ತೋರಿಸಿದನು. 5 ಯೆಹೋಯಾದಾವನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸೈನ್ಯದ ಮೂರರಲೊ್ಲಂದು ಭಾಗವು
ರಾಜರ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಾಯಬೇಕು, 6 ಮೂರರಲೊ್ಲಂದು
ಬಾಗವು ಸೂರ್ ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಮತೊ್ತಂದು ಬಾಗವು
ಕಾವಲುದಂಡಿನ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಇರಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕಾರ
ನೀವು ಅರಮನೆಯನು್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು. 7 ಇದಲ್ಲದೆ,
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅರಸನೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ
ಕಾಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬರುವ ಸೈನ್ಯವು ಇಬ್ಬಗೆಯಾಗಿದು್ದಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಕಾಯಬೇಕು. 8 ನೀವು ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತು, ಅವನ
ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ನುಗು್ಗವಂತವನನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕು. ಅರಸನು ಹೊರಗೆ
ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ ನೀವು ಅವನ ಜೊತೆಯಲೆ್ಲೕ ಇರಬೇಕು.
ಇದೇ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಯಾಜಕನಾದ
ಯೆಹೋಯಾದಾಮನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ, ಶತಾಧಿಪತಿಗಳು ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗತಕ್ಕ ಮತು್ತ ಕಾಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬರತಕ್ಕ
ಸಿಪಾಯಿಗಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ರಾಜಪುತ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 10

ಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಯಾದಾವನು ಆ ಶತಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನ
ಬಜಿರ್ಯನೂ್ನ, ಗುರಾಣಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

11 ಕಾವಲುದಂಡಿನವರು ಆಯುಧ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅರಸನನು್ನ
ಕಾಯುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ದೇವಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೂಲೆಯಿಂದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯವರೆಗೂ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೂಲೆಯವರೆಗೂ
ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತರು. 12 ಯೆಹೋಯಾದಾವನು ರಾಜಪುತ್ರನನು್ನ
ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಕಿರೀಟವನು್ನ ಇಟು್ಟ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ಅವನಿಗೆ
ರಾಜಾ್ಯಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಜನರು ಚಪಾ್ಪಳೆ ತಟು್ಟತಾ್ತ,
≪ಅರಸನು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರಲಿ≫ ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.

13 ಅತಲ್ಯಳು ಕಾವಲುದಂಡಿನವರ ಮತು್ತ ಇತರ ಜನರ
ಗದ್ದಲವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ
ಬಂದಳು. 14 ಅಲಿ್ಲ ಅರಸನು ಪದ್ದತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ತಂಭದ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಅಧಿಪತಿಗಳೂ, ತುತೂರಿಯನು್ನ
ಊದುವವರೂ ಅರಸನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದರು. ದೇಶದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಂಬೂದುತಿ್ತದ್ದರು. ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಕೂಡಲೆ
ಅತಲ್ಯಳು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, ≪ದೊ್ರೕಹ! ದೊ್ರೕಹ!≫
ಎಂದು ಕೂಗಿದಳು.

15 ಆಗ ಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಯಾದಾವನು ಸೇನಾನಿಗಳಾದ,
ಶತಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, ≪ಈಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿರಿ ಸಿಪಾಯಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಆಕೆಯನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ ಮತು್ತ ಆಕೆಯನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರನು್ನ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲಿ್ಲರಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 16 ಅವರು
ಆಕೆಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕುದುರೆಗಳ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ರಾಜನ ಅರಮನೆಗೆ
ಕರೆದೊಯು್ದ ಅಲಿ್ಲ ಹತೆ್ಯ ಮಾಡಿದರು.

17 ಅನಂತರ ಯೆಹೋಯಾದಾವನ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ಅರಸನೂ,
ಪ್ರಜೆಗಳೂ ತಾವು ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ರಾಜಪ್ರಜೆಗಳೂ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 18 ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಬಾಳನ
ದೇವಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಬಾಳನ ಪೂಜಾರಿಯಾದ ಮತಾ್ತನನನು್ನ
ಬಲಿಪೀಠಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಂದು, ದೇವಸಾ್ಥನವನೂ್ನ
ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಬಲಿಪೀಠಗಳನೂ್ನ, ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಹಾಳುಮಾಡಿದರು. ಯೆಹೋಯಾದಾವನು ಯೆಹೋವನ
ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಕಾವಲಿಟ್ಟನು.

19 ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋಯಾದಾವನು ಶತಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ,
ಕಾರಿಯರು ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸೈನ್ಯಗಳ ಕಾವಲುದಂಡನು್ನ,
ಸಾಧಾರಣ ಜನರನು್ನ ಅವರೊಡನೆ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋವಾಷನನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಕಾವಲುದಂಡಿನವರ ಬಾಗಿಲಿನ
ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ

ರಾಜಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದನು. 20 ದೇಶದವರೆಲ್ಲರೂ
ಬಹಳವಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಶಾಂತಿನೆಲೆಸಿತು .
ಅತಲ್ಯಳನು್ನ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸಿದರು. 21 ಯೆಹೋವಾಷನು ಅರಸನಾದಾಗ ಅವನು ಏಳು
ವರುಷದವನಾಗಿದ್ದನು.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋವಾಷನು

ಯೆಹೋವಾಷನು ಯೇಹುವಿನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಏಳನೆಯ
ವರುಷದಲಿ್ಲ ಅರಸನಾಗಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಲ್ವತು್ತ
ವರುಷ ಆಳಿದನು. ಬೇಷೆರ್ಬದವಳಾದ ಚಿಬ್ಯಳು ಇವನ

ತಾಯಿ. 2 ಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಯಾದಾವನು
ಯೆಹೋವಾಷನಿಗೆ ಬೋಧಕನಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿಯೇ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. 3 ಆದರೆ ಅವನು ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಹಾಕಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಜನರು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆಯೇ
ಯಜ್ಞಧೂಪಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು.

4 ಯೆಹೋವಾಷನು ಯಾಜಕರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಎಲಾ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಅಂದರೆ
ಖಾನೇಷುಮಾರಿಯಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತಂದುಕೊಡುವ
ಹಣ, ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತನಾದ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ತರುವ ಹಣ, ಜನರು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಸೆ್ವೕಚೆ್ಚಯಿಂದ ತಂದೊಪಿ್ಪಸುವ ಹಣ ಇವುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, 5 ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ
ದುರಸಿ್ತಯಾಗಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನೋಡಿ ಅದನು್ನ
ಸರಿಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ
ತನ್ನ ಪರಿಚಿತರಿಂದಲೇ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

6 ಯಾಜಕರು ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋವಾಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆ ವರುಷದವರೆಗೂ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ದುರಸಿ್ತ
ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. 7 ಆದುದರಿಂದ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋವಾಷನು
ಯೆಹೋಯಾದಾವ, ಮೊದಲಾದ ಯಾಜಕರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ,
≪ನೀವು ಈ ವರೆಗೂ ದೇವಾಲಯವನೆ್ನೕಕೆ ದುರಸಿ್ತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ?
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಿತರಿಂದ ಹಣವನು್ನ ವಸೂಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ
ನಿಮ್ಮಲಿರುವ ಹಣದಿಂದ ದೇವಾಲಯದ ದುರಸಿ್ತಗಾಗಿ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮಾಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಆಗ ಯಾಜಕರು ಅವನಿಗೆ,
≪ನಾವು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಜನರಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ದೇವಾಲಯದ ದುರಸಿ್ತಗಾಗಿ ಕೈಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಮಾತುಕೊಟ್ಟರು.

9 ಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಯಾದಾವನು ಒಂದು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದರ ಮುಚ್ಚಳದಲಿ್ಲ ತೂತು ಮಾಡಿ,
ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಇಟ್ಟನು. ದಾ್ವರಪಾಲಕರಾದ ಯಾಜಕರು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ತರಲ್ಪಟ್ಟ ಹಣವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅದರಲಿ್ಲಯೇ
ಹಾಕಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 10 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ
ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಹಣ ಇದೆಯೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದಾಗೆಲಾ್ಲ,
ರಾಜಲೇಖಕನೂ, ಮಹಾಯಾಜಕನೂ ಬಂದು ಅದನು್ನ ಎಣಿಸಿ
ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ ಇಡುವರು.

11 ಅವರು ತೂಕಮಾಡಿ ಎಣಿಸಿದ ಹಣವನು್ನ, ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಡಿಸುವ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವರು.
ಅವರು ಅದನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಡಗಿಯವರಿಗೂ,
ಶಿಲಿ್ಪಗಾರರಿಗೂ, ಮೇಸಿ್ತ್ರಗೂ, ಕಲು್ಲಕುಟಿಗರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರು. 12

ಇದಲ್ಲದೆ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ದುರಸು್ತ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಮರವನು್ನ, ಕೆತಿ್ತದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ,
ಆಲಯವನು್ನ ದುರಸಿ್ತ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಎಲಾ್ಲ ವೆಚ್ಚಕಾ್ಕಗಿಯೂ
ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು.

13 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ತಂದ ಹಣದಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ, ಕತ್ತರಿಗಳನು್ನ, ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ, ತುತೂ್ತರಿಗಳನೂ್ನ,
ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂಗಾರದ ಪಾತೆ್ರ ಇವುಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಉಪಯೋಗಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 14 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ತರಲ್ಪಟ್ಟ
ಹಣವನು್ನ ದುರಸಿ್ತ ಕಾಯರ್ಮಾಡುವವರ ಸಂಬಳಕಾ್ಕಗಿ
ಉಪಯೋಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

15 ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸಂಬಳಕೊಡುವ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಹಣದ ಲೆಕ್ಕವನು್ನ
ಯಾರೂ ಕೇಳುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 16 ಅಪರಾಧ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಕಾ್ಕಗಿಯೂ,
ದೋಷಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿಯೂ ತರಲ್ಪಟ್ಟ ಹಣವು ಯಾಜಕರ ಪಾಲಿಗೆ
ಸೇರುತಿ್ತತು್ತ. ಅದು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಸೇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

17 ಇದೇ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಹಜಾಯೇಲನು
ಬಂದು ಗತ್ ಊರಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿ, ಅದನು್ನ

ಅರಸುಗಳು - ದಿ್ವತೀಯ ಭಾಗ 11:3 249 ಅರಸುಗಳು - ದಿ್ವತೀಯ ಭಾಗ 12:17
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ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೊರಟನು. 18 ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ
ಯೆಹೋವಾಷನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ತಾನೂ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಾದ
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನೂ, ಯೆಹೋರಾಮನೂ, ಅಹಜ್ಯನೂ,
ಯೆಹೂದ ರಾಜರೂ ದೇವಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ
ಒಡವೆಗಳು, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಗಾಗಿ ಅರಮನೆಯ
ಬಂಡಾರಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಬಂಗಾರ ಇವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರಾಮ್ಯರ
ಅರಸನಾದ ಹಜಾಯೇಲನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವನು
ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದನು.

19 ಯೆಹೋವಾಷನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ ಎಲಾ್ಲ
ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಯೆಹೂದ ರಾಜಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. 20 ಯೆಹೋವಾಷನ ಉದೊ್ಯೕಗಸ್ಥರು ಅವನಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿ ≪ಸಿಲಾ್ಲ≫ ಊರಿಗೆ ಇಳಿದು
ಹೋಗುವ ಮಾಗರ್ವಾದ ≪ಮಿಲೊ್ಲೕ≫ ಗೃಹದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವಾಷನನು್ನ ಕೊಂದರು. 21 ಅವರಲಿ್ಲ ಶಿಮೆಯಾತನ
ಮಗನಾದ ಯೋಜಾಕಾರ್, ಶೋಮೆರನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋಜಾಬಾದ್ ಎಂಬುವವರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವನನು್ನ
ಕೊಂದರು. ಅವನ ಜನರು ಅವನ ಶವವನು್ನ ದಾವೀದ ನಗರದೊಳಗೆ
ಅವನ ಪಿತೃಗಳ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.
ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಮಗನಾದ ಅಮಚ್ಯನು ಅರಸನಾದನು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋವಾಹಾಜನು

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ, ಅಹಜ್ಯನ ಮಗನೂ ಆದ
ಯೆಹೋವಾಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೆಯ
ವರುಷದಲಿ್ಲ ಯೇಹುವಿನ ಮಗನಾದ

ಯೆಹೋವಾಹಾಜನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾಗಿ ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ಹದಿನೇಳು ವರುಷ ಆಳಿ್ವಕೆ ಮಾಡಿದನು. 2 ಅವನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡದೆ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ದೊ್ರೕಹಿಯಾದನು.

3 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಹಜಾಯೇಲನ
ಕೈಗೂ ಅವನ ಮಗನಾದ ಬೆನ್ಹದದನ ಕೈಗೂ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಅವರು
ಯೆಹೋವಾಹಾಜನ ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಅವರ ಅದೀನದಲಿ್ಲದ್ದರು.
4 ಯೆಹೋವಾಹಾಜನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟನು.
ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಮೊರೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸಿದನು.ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು
ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರುವುದನು್ನ
ನೋಡಿ, 5 ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ
ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಅವನ
ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಅರಾಮ್ಯರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ
ಮೊದಲಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿ
ವಾಸಿಸುವವರಾದರು.

6 ಆದರೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ತಮ್ಮನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೆಪಿಸಿದ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮನೆಯವರ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದರು. ಅದನು್ನ
ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಅಶೇರವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಬವು ಇದೆ್ದೕ ಇತು್ತ.
7 ಯೆಹೋವಾಹಾಜನಿಗೆ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ರಾಹುತರು, ಹತು್ತ
ರಥಗಳು, ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಕಾಲಾಳುಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದರು.
ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಕಣದ
ಧೂಳಿನಂತೆ ಮಾಡಿದನು.

8 ಯೆಹೋವಾಹಾಜನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ
ಶೂರಕೃತ್ಯಗಳ ವಿವರವೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ರಾಜಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ ಎಂಬ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. 9 ಯೆಹೋವಾಹಾಜನು ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳ
ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಮಗನಾದ
ಯೋವಾಷನು ಅರಸನಾದನು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಯೋವಾಷನು
10 ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಯೋವಾಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ

ಮೂವತೆ್ತೕಳನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವಾಹಾಜನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋವಾಷನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾಗಿ ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ಹದಿನಾರು ವರುಷ ಆಳಿದನು. 11 ಇವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಪಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೆಪಿಸಿದ ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡದೆ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿಯಾದನು.
12 ಯೋವಾಷನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ ಶೂರ ಕೃತ್ಯಗಳೂ,
ಇವನು ಯೆಹೂದರ ಅರಸನಾದ ಅಮಚ್ಯನು ಎಂಬವನೊಡನೆ
ನಡಿಸಿದ ಯುದ್ಧದ ವಿವರವೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ರಾಜಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ
ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. 13 ಯೋವಾಷನು ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ

ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಸಮಾಯರ್ದೊಳಗೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ರಾಜಸ್ಮಶಾನದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಇವನ ತರುವಾಯ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಸಿಂಹಾಸನವನೆ್ನೕರಿದನು.

14 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಎಲೀಷನು ಮರಣಕರವಾದ ರೋಗಕೆ್ಕ
ಗುರಿಯಾದನು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಯೋವಾಷನು ಇದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ≪ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ರಥರಥಾಶ್ವಬಲಗಳಾಗಿದ್ದವನೇ≫ ಎಂದು
ಕೂಗುತಾ್ತ ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಬಹಳವಾಗಿ ಅತ್ತನು. 15

ಆಗ ಎಲೀಷನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ, ≪ಬಿಲ್ಲನೂ್ನ,
ಬಾಣಗಳನೂ್ನ ತರಿಸು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 16 ಆಗ ಎಲೀಷನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ,
≪ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೋ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು
ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಅವನ ಕೈಮೇಲಿಟ್ಟನು.

17 ಎಲೀಷನು, ≪ಮೂಡಣ ದಿಕಿ್ಕಗಿರುವ ಕಿಟಕಿಯನು್ನ ತೆರೆ≫
ಎಂದನು. ಅವನು ತೆರೆದನು. ಅನಂತರ ಎಲೀಷನು, ≪ಬಾಣವನು್ನ
ಎಸೆ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು ಎಸೆಯಲು ಎಲೀಷನು,
≪ಇದು ಜಯಪ್ರದವಾದ ಯೆಹೋವನ ಬಾಣ; ಅರಾಮ್ಯರನು್ನ
ಜಯಿಸುವ ಬಾಣ. ನೀನು ಅರಾಮ್ಯರನು್ನ ಅಫೇಕದಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿ
ಸಂಹರಿಸಿಬಿಡುವಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಇದಲ್ಲದೆ ಎಲೀಷನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ, ≪ಬಾಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಲೀಷನು
ಅರಸನಿಗೆ, ≪ಇವುಗಳಿಂದ ನೆಲವನು್ನ ಹೊಡಿ≫ ಎಂದನು. ಅವನು
ಮೂರು ಸಾರಿ ಹೊಡೆದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತನು. 19 ಆಗ ದೇವರ
ಮನುಷ್ಯನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, ≪ನೀನು ಐದಾರು
ಸಾರಿ ಹೊಡೆಯಬೇಕಾಗಿತು್ತ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅರಾಮ್ಯರು
ನಿನಾರ್ಮವಾಗಿ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ
ಜಯದೊರಕುತಿ್ತತು್ತ. ನೀನು ಮೂರೇ ಸಾರಿ ಹೊಡೆದದ್ದರಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಮೂರು ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸೋಲಿಸುವಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

20 ಎಲೀಷನು ಮೃತಿ ಹೊಂದಲು, ಅವನ ಶವವನು್ನ ಅವರು
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಮೋವಾಬ್ಯರು ಪ್ರತಿ ವರುಷದ ಪಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ
ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. 21

ಒಂದು ದಿನ ಜನರು ಒಬ್ಬ ಸತ್ತವನನು್ನ ಸಮಾಧಿಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಹೋದಾಗ, ಮೋವಾಬ್ಯರ ಗುಂಪು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಶವವನು್ನ ಎಲೀಷನ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಸಾಡಿ ಓಡಿಹೋದರು. ಸತ್ತ
ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವು ಎಲೀಷನ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ತಗಲಿದ ಕೂಡಲೆ
ಅವನು ಜೀವ ಬಂದು ಎದು್ದ ನಿಂತನು.

22 ಆದರೆ ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಹಜಾಯೇಲನು
ಯೆಹೋವಾಹಾಜನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಪೀಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 23 ಆದರೂ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಹಾಳುಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ ಈ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ
ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ತಾನು ಅಬ್ರಹಾಮ್, ಇಸಾಕ್,
ಯಾಕೋಬರೊಡನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆನಪು
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ
ಅನುಕಂಪಗೊಂಡನು.

24 ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಹಜಾಯೇಲನು ಮರಣಹೊಂದಲು
ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಮಗನಾದ ಬೆನ್ಹದದನು ಅರಸನಾದನು.
25 ಯೆಹೋವಾಹಾಜನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋವಾಷನು ತನ್ನ
ತಂದೆಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಹಜಾಯೇಲನು ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಕಿತು್ತಕೊಂಡಿದ್ದ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಬೆನ್ಹದದನಿಂದ ತಿರುಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
ಯೋವಾಷನು ಅವನನು್ನ ಮೂರು ಸಾರಿ ಸೋಲಿಸಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಅಮಚ್ಯನು

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋವಾಹಾಜನ
ಮಗನಾದ ಯೋವಾಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ
ವರುಷದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋವಾಷನ

ಮಗ ಅಮಚ್ಯ ಎಂಬವನು ಅರಸನಾದನು. 2 ಅವನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ
ಬಂದಾಗ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ವರುಷದವನಾಗಿದು್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಬತು್ತ ವರುಷ ಆಳಿದನು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವಳಾದ
ಯೆಹೋವದಿ್ದೕನ್ ಎಂಬಾಕೆಯು ಇವನ ತಾಯಿ. 3 ಇವನು ತನ್ನ
ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋವಾಷನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ತಪ್ಪದೆ ನಡೆದು
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವನಾದನು, ಆದರೂ ತನ್ನ
ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ದಾವೀದನಷು್ಟ ಉತ್ತಮನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

4 ಇವನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳು ಇನೂ್ನ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ,
ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಧೂಪಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. 5 ಅವನು ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡ
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ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಕೊಂದ ಸೇವಕರಿಗೆ
ಮರಣದಂಡನೆವಿಧಿಸಿದನು.

6 ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ನಿಯಮಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನ
ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ, ≪ಮಕ್ಕಳ ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ತಂದೆಗೂ, ತಂದೆಯ
ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬಾರದು;
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಪಾಪದಫಲವನು್ನ ತಾನೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು≫
ಎಂಬುದನು್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.
7 ಇದಲ್ಲದೆ ಉಪಿ್ಪನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ಯರ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಂದ ಸೆಲ ದುಗರ್ವನ್ನ
ಹೋರಾಡ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ ಯೊಕೆ್ತಯೇಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಇದೇ ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ.

8 ಅನಂತರ ಅಮಚ್ಯನು ಯೇಹುವಿನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ,
ಯೆಹೋವಾಹಾಜನ ಮಗನೂ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ
ಯೆಹೋವಾಷನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾವು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಒಂದುಕೈನೋಡೋಣಬಾ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
9 ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋವಾಷನು ಯೆಹೂದದ
ಅರಸನಾದ ಅಮಚ್ಯನಿಗೆ, ≪ಲೆಬನೋನಿನ ಮುಳು್ಳ ಗಿಡವು ಅಲಿ್ಲನ
ದೇವದಾರುಮರಕೆ್ಕ, ≪ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಕೊಡು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತಾ್ತದ ಮೇಲೆ ಲೆಬನೋನಿನ
ಒಂದು ಕಾಡು ಮೃಗವು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹಾದುಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಅದನು್ನ
ತುಳಿದುಬಿಟಿ್ಟತು. 10 ನೀನು ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರಿಂದ
ಬಹಳವಾಗಿ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ; ಆ ಕೀತಿರ್ಯು ಸಾಕೆಂದು ನೆನದು
ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೋ. ನನ್ನನು್ನ ಕೆಣಕಿ ನಿನ್ನ
ಮೇಲೆಯೂ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವಾದ ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆಯೂ ಯಾಕೆ
ಕೇಡನು್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ?≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟು್ಟಕಳುಹಿಸಿದನು.

11 ಅಮಚ್ಯನು ಇದನು್ನ ಗಮನಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋವಾಷನು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೊರಟನು. ಅವರು ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಬೇತೆ್ಷಮೆಷಿನಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಎದುರುಗೊಂಡರು. 12 ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಗಳಿಗೆ
ಓಡಿಹೋದರು.

13 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಯೋವಾಷನೂ, ಅಹಜ್ಯನ
ಮೊಮ್ಮಗನೂ, ಯೆಹೋವಾಷನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ
ಆದ ಅಮಚ್ಯನನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೊವಾಷನು
ಬೇತೆ್ಷಮೆಷಿನಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದು ಅವನನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಮೂಲೆಯ
ಬಾಗಿಲಿನವರೆಗೂ ಇದ್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಾನೂರು ಮೊಳ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿ ಬಿಟ್ಟನು. 14 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಮತು್ತ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯ ಭಂಡಾರಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ
ಎಲಾ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂಗಾರವನೂ್ನ, ಪಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಒತೆ್ತಯಾಳಾಗಿ ಕೆಲವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. 15 ಯೆಹೋವಾಷನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ
ಶೂರ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ರಾಜನಾದ ಅಮಚ್ಯನೊಡನೆ
ನಡಿಸಿದ ಯುದ್ಧದ ವಿವರವೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ರಾಜಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ
ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 16 ಯೆಹೋವಾಷನು
ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಸಮಾಯರ್ದೊಳಗೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ರಾಜಸ್ಮಶಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.
ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು
ಅರಸನಾದನು.

17 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೂ, ಯೆಹೋವಾಹಾಜನ ಮಗನೂ
ಆದ ಯೋವಾಷನು ಸತ್ತನಂತರ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ
ಯೆಹೋವಾಷನ ಮಗನೂ ಆದ ಅಮಚ್ಯನು ಇನೂ್ನ ಹದಿನೈದು
ವರುಷ ಬದುಕಿದ್ದನು. 18 ಅಮಚ್ಯನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯು
ಯೆಹೂದರ ರಾಜಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ.
19 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಒಳಸಂಚು
ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಲಾಕೀಷಿಗೆ ಓಡಿಹೋದನು. ಆದರೆ ಅವರು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದರು.

20 ಅವನ ಜನರು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದು ದಾವೀದನಗರದೊಳಗೆ ಅವನ
ಪಿತು್ರಗಳಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರು. 21

ಅಮಚ್ಯನ ಮರಣದ ನಂತರ ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸೇರಿ ಹದಿನಾರು
ವರುಷದವನಾದ ಅಜಯರ್ನನು್ನಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದರು. 22

ಅರಸನಾದ ಅಮಚ್ಯನು ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ
ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಏಲತ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪುನಃ ಯೆಹೂದರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ
ಸೇರಿಸಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು
23 ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ, ಯೆಹೋವಾಷನ ಮಗನೂ ಆದ

ಅಮಚ್ಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೈದನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನಾದ ಯೋವಾಷನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು
ಅರಸನಾಗಿ ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ನಲ್ವತೊ್ತಂದು ವರುಷ ಆಳಿದನು. 24

ಇವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ ನೆಬಾಟನ
ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡದೆ ಯೆಹೋವನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿಯಾದನು. 25 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸೇವಕನೂ ಗತ್
ಹೇಫೆರಿನವನಾದ ಅಮಿತೆ್ತೖಯನ ಮಗನೂ ಆದ ಯೋನಾ ಎಂಬ
ಪ್ರವಾದಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಹಮಾತಿನ
ದಾರಿಯಿಂದ ಅರಾಬಾ ತಗಿ್ಗನ ಸಮುದ್ರದವರೆಗಿದ್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಮೇರೆಯನು್ನ ಪುನಃ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡವನು ಇವನೇ ಆಗಿದ್ದನು.

26 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿ
ಘೋರಕಷ್ಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರರೂ,
ಪರತಂತ್ರರೂ ನಾಶವಾಗುತಿ್ತದ್ದರೆ, ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವವನು ಒಬ್ಬನೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ. 27 ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಭೂಲೋಕದಿಂದ ನಿನಾರ್ಮ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ
ಯೋವಾಷನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ
ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.

28 ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ ಅವನು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ನಡಿಸಿದ ಶೂರಕೃತ್ಯಗಳೂ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದ ದಮಸ್ಕ,
ಹಮಾತ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಅವನಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ
ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿವರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇಸ್ರಯೇಲರ ರಾಜಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ
ಇತಿಹಾಸ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 29

ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ರಾಜರಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ
ಸೇರಲು ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ ಜೆಕಯರ್ನು
ಅರಸನಾದನು.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಅಜಯರ್ ಹಾಗೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸರು

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಅಮಚ್ಯನ ಮಗನಾದ
ಅಜಯರ್ನು ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದನು. 2

ಅಜಯರ್ನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಹದಿನಾರು
ವರುಷದವನಾಗಿದು್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಐವತೆ್ತರಡು
ವರುಷಗಳಕಾಲ ಆಳಿದನು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವಳಾದ ಯೆಕೊಲ್ಯ
ಎಂಬಾಕೆ ಇವನ ತಾಯಿ. 3 ಅಜಯರ್ನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ಅಮಚ್ಯನಂತೆ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿ ನಡೆದನು.

4 ಆದರೆ, ಇವನ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳು
ತೆಗೆಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಜನರು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞಧೂಪಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. 5 ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ
ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದನು. ಆದುದರಿಂದ ಇವನು
ಜೀವದಿಂದಿರುವವರೆಗೂ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ರಾಜಗೃಹಾಧಿಪತ್ಯವನೂ್ನ,
ಪ್ರಜಾಪಾಲನೆಯನೂ್ನ ಇವನ ಮಗನಾದ ಯೋತಾಮನು
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.

6 ಅಜಯರ್ನ ಉಳಿದ ಎಲಾ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಯೆಹೂದ ರಾಜಕಾಲದ
ವೃತಾಂತ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ. 7

ಅಜಯರ್ನು ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ದಾವೀದ
ನಗರದೊಳಗೆ ರಾಜಕುಟುಂಬದ ಸ್ಮಶಾನಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ
ಯೋತಾಮನು ಅರಸನಾದನು.

8 ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಅಜಯರ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಮೂವತೆ್ತಂಟನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮಗನಾದ
ಜೆಕಯರ್ ಎಂಬುವವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾಗಿ
ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಆರು ತಿಂಗಳು ಆಳಿದನು. 9 ಅವನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡದೆ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿಯಾದನು.

10 ಯಾಬೇಷನ ಮಗನಾದ ಶಲೂ್ಲಮನು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಒಳಸಂಚುಮಾಡಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು
ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ತಾನು ಅರಸನಾದನು. 11 ಜೆಕಯರ್ನ ಉಳಿದ
ಚರಿತೆ್ರಯು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ರಾಜಕಾಲ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ. 12 ≪ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದವರು ನಾಲ್ಕನೆಯ
ತಲೆಮಾರಿನವರೆಗೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ
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ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಯೇಹುವಿಗೆ
ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು.

13 ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಮೂವತೊ್ತಂಬತ್ತನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಯಾಬೇಷನ ಮಗನಾದ
ಶಲೂ್ಲಮನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾಗಿ ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ತಿಂಗಳು ಆಳಿದನು. 14 ಗಾದಿಯ ಮಗನಾದ
ಮೆನಹೇಮನೆಂಬುವನು ತಿಚರ್ದಿಂದ ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಯಾಬೇಷನ ಮಗನಾದ ಶಲೂ್ಲಮನನು್ನ ಕೊಂದು, ಅವನಿಗೆ
ಬದಲಾಗಿ ತಾನು ಅರಸನಾದನು. 15 ಶಲೂ್ಲಮನ ಉಳಿದ
ಚರಿತೆ್ರಯೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಒಳಸಂಚಿನ ವಿವರವೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ರಾಜಕಾಲ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
16 ಮೆನಹೇಮನು ತಿಚರ್ದಿಂದ ತಿಪ್ಸಹುವಿಗೆ ಹೋದಾಗ
ಅಲಿ್ಲಯವರು ತಮ್ಮ ಊರುಬಾಗಿಲನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ,
ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಆ ಊರನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಪ್ರದೇಶವನೂ್ನ
ಹಾಳುಮಾಡಿ ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ
ಎಲಾ್ಲ ಗಭಿರ್ಣಿಗಳ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ಸೀಳಿಹಾಕಿಸಿದನು.

17 ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಅಜಯರ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಮೂವತೊ್ತಂಭತ್ತನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಗಾದಿಯ ಮಗನಾದ
ಮೆನಹೇಮನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾಗಿ ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಹತು್ತ
ವರುಷ ಆಳಿದನು. 18 ಇವನು ಜೀವದಿಂದ ಇರುವವರೆಗೂ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದಸಿದ ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ದುಮರ್ಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡದೆ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿಯಾದನು. 19 ಅಶೂ್ಯರ ದೇಶದ
ಅರಸನಾದ ಪೂಲನೆಂಬವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಬಂದಾಗ ಮೆನಹೇಮನು ಅವನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ
ಅರಸುತನವನು್ನ ಜನರು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ
ಸಾವಿರ ತಲಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 20 ಮೆನಹೇಮನು
ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನಿಗೆ ಆ ಹಣವನು್ನ ಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿಂದ ಐವತು್ತ
ರೂಪಾಯಿಗಳನು್ನ ವಸೂಲಿಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆ ಹಣವು ಸಿಕಿ್ಕದ
ನಂತರ ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನು ಅಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದನು.

21 ಮೆನಹೇಮನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳೂ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ರಾಜಕಾಲ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ. 22 ಮೆನಹೇಮನು ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು
ಅವನ ಮಗನಾದ ಪೆಕಹ್ಯನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದನು.

23 ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಅಜಯರ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಐವತ್ತನೆಯ
ವರುಷದಲಿ್ಲ ಮೆನಹೇಮನ ಮಗನಾದ ಪೆಕಹ್ಯ ಎಂಬುವವನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾಗಿ ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಎರಡು ವರುಷ
ಆಳಿದನು. 24 ಇವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ
ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡದೆ
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿಯಾದನು.

25 ಇವನ ಸರದಾರನೂ, ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನೂ ಆಗಿದ್ದ ಪೆಕಹನು,
ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಜನರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿ ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಅರಮನೆಯ
ಗಭರ್ಗೃಹದಲಿ್ಲ ಇವನನೂ್ನ ಅಗೋರ್ಬ್, ಅಯೇರ್ ಎಂಬವರನೂ್ನ
ಕೊಂದು ಇವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ತಾನು ಅರಸನಾದನು. 26 ಪೆಕಹ್ಯನ
ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ರಾಜಕಾಲ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

27 ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಅಜಯರ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಐವತೆ್ತರಡನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನಾದ ಪೆಕಹನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾಗಿ ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ವರುಷ
ಆಳಿದನು. 28 ಇವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ
ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡದೆ
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿಯಾದನು.

29 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಪೆಕಹನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಯರ್
ದೇಶದ ಅರಸನಾದ ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸೆರನೆಂಬುವವನು ಬಂದು ಇಯೊ್ಯೕನ್,
ಆಬೇಲೆ್ಬೕತಾ್ಮಕಾ, ಯಾನೋಹ, ಕೆದೆಷ್, ಹಾಚೋರ್ ಮೊದಲಾದ
ನಫಾ್ತಲಿಯ ಊರುಗಳನು್ನ ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಮತು್ತ ಗಲಿಲಾಯ
ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ
ಅಶೂ್ಯರ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೆರೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು . 30 ಆಗ
ಏಲನ ಮಗನಾದ ಹೋಶೆಯನು, ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನಾದ ಪೆಕಹನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿ, ಇವನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮಗನಾದ
ಯೋತಾಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಕೊಂದು
ಇವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ತಾನು ಅರಸನಾದನು. 31 ಪೆಕಹನ ಉಳಿದ
ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ರಾಜಕಾಲ
ಇತಿಹಾಸ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

32 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೂ, ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನೂ ಆದ ಪೆಕಹನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದರ ಅರಸನಾದ

ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮಗನಾದ ಯೋತಾಮನು ಆಳತೊಡಗಿದನು. 33

ಇವನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ವರುಷದವನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹದಿನಾರು ವರುಷ ಆಳಿದನು. ಚಾದೋಕನ
ಮಗಳಾದ ಯೆರೂಷಾ ಇವನ ತಾಯಿ. 34 ಇವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ಉಜಿ್ಜೕಯನಂತೆ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿದ್ದನು.
35 ಆದರೆ ಇವನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳು ಇನೂ್ನ
ತೆಗೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಜನರು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞಧೂಪಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ
ಮೇಲಣ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲನು್ನ ಇಡಿಸಿದವನು ಇವನೇ. 36 ಯೋತಾಮನ
ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಯೆಹೂದ ರಾಜಕಾಲ
ಇತಿಹಾಸ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

37 ಯೆಹೋವನು ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನಾದ
ರೆಚೀನನನೂ್ನ, ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನಾದ ಪೆಕಹನನೂ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸತೊಡಗಿದನು. 38 ಯೋತಾಮನು ಪಿತೃಗಳ
ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ದಾವೀದನ
ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಅವನ ಪಿತೃಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಮಶಾನದಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ ಆಹಾಜನು
ಅರಸನಾದನು.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಆಹಾಜನು

ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನಾದ ಪೆಕಹನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಹದಿನೇಳನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ರಾಜನಾದ
ಯೋತಾಮನ ಮಗ ಆಹಾಜನು ಆಳತೊಡಗಿದನು. 2

ಆಹಾಜನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಇಪ್ಪತು್ತ ವರುಷದವನಾಗಿದು್ದ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹದಿನಾರು ವರುಷ ಆಳಿದನು. ಇವನು ತನ್ನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ
ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ದಾವೀದನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದನು. 3 ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ
ಅರಸುಗಳ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದುದಲ್ಲದೆ, ಯೆಹೋವನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳ
ಅಸಹ್ಯವಾದ ಪೂಜಾಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ಅಗಿ್ನಗೆ ಬಲಿಕೊಟ್ಟನು . 4 ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ದಿನೆ್ನಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ, ಎಲಾ್ಲ ಹಸಿರು ಮರಗಳ ಕೆಳಗಡೆಯೂ
ಯಜ್ಞಧೂಪಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 5 ಇವನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನಾದ ರೆಚೀನ್, ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೂ,
ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನೂ ಆದ ಪೆಕಹ ಎಂಬುವವರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಂದು ಆಹಾಜನನು್ನ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವನನು್ನ ಜಯಿಸುವುದು ಅವರಿಂದ
ಆಗಲಿಲ್ಲ. 6 ಇದೇ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನಾದ ರೆಚೀನನು
ಏಲತ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಅರಾಮ್ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಓಡಿಸಿದನು. ಎದೋಮ್ಯರು ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸತೊಡಗಿದರು.ಅವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ
ವಾಸವಾಗಿದಾ್ದರೆ. 7 ಆಹಾಜನು ಅಶೂ್ಯರ್ ದೇಶದ ಅರಸನಾದ
ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸೆರನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾನು ನಿನ್ನ
ದಾಸನೂ, ಮಗನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ, ನನಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದಿ್ದರುವ ಅರಾಮ್ಯರ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸುಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸು≫ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 8

ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಹಾಜನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೂ,
ಅರಮನೆಯ ಭಂಡಾರದಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ, ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
9 ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನು ಇವನ ಮಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ, ದಮಸ್ಕ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೋಗಿ ರೆಚೀನನನು್ನ ಕೊಂದು ನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದು, ಕೀರ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೆ್ಕ ತಂದನು.

10 ಅರಸನಾದ ಆಹಾಜನು ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನಾದ
ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸೆರನ ದಶರ್ನಕಾ್ಕಗಿ ದಮಸ್ಕಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅವನು ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಂಡು, ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯನೂ್ನ, ಅದರ
ಎಲಾ್ಲ ಅಲಂಕಾರದ ನಕ್ಷೆಯನೂ್ನ ಬರೆಯಿಸಿ, ಯಾಜಕನಾದ
ಊರೀಯನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 11 ಅರಸನಾದ ಆಹಾಜನು
ದಮಸ್ಕದಿಂದ ಬರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಊರೀಯನು ಅರಸನಿಂದ ತನಗೆ
ಬಂದ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದನು. 12 ಅರಸನು ದಮಸ್ಕದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ
ಮೇಲೆ ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಂಡು, ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಅದರ
ಮೇಲೆ ಬಲಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 13 ತಾನು ತಂದ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದ್ರವ್ಯ, ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ, ಪಾನದ್ರವ್ಯನೈವೇದ್ಯ
ಇವುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ವಧಿಸಿದ ಪಶುಗಳ
ರಕ್ತವನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸಿದನು. 14 ಇದಲ್ಲದೆ,
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೂ್ಕ, ತನ್ನ ವೇದಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದು್ದ ಆ
ವರೆಗೂ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತದ್ದ
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ತಾಮ್ರಯಜ್ಞವೇದಿಯನೂ್ನ ಆಲಯದ ಎದುರಿನಿಂದ ತೆಗೆಯಿಸಿ, ತನ್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಡಿಸಿದನು. 15 ಅರಸನಾದ
ಆಹಾಜನು ಯಾಜಕನಾದ ಊರೀಯನಿಗೆ, ≪ಉದಯಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ, ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನೂ್ನ,ಅರಸನು ತರುವ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದ್ರವ್ಯ,
ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಇವುಗಳನೂ್ನ, ಜನರು ತರುವ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದ್ರವ್ಯ, ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ, ಪಾನದ್ರವ್ಯ ಇವುಗಳನೂ್ನ
ಈ ಮಹಾವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು ಮತು್ತ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಯಜ್ಞಗಳಿಗಾಗಿ ವಧಿಸುವ ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ
ಇದರ ಮೇಲೆಯೇ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು. ತಾಮ್ರಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನೇ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

16 ಯಾಜಕನಾದ ಊರೀಯನು ಅರಸನಾದ ಆಹಾಜನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದನು. 17 ಅರಸನಾದ ಆಹಾಜನು
ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ ಪಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿದನು, ಅವುಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಗಂಗಾಳಗಳನು್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟನು.
ಕಡಲೆನಿಸುವ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ತಾಮ್ರದ ಹೋರಿಗಳ ಮೇಲಣಿಂದ ಇಳಿಸಿ
ಕಲು್ಲಕಟೆ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿಸಿದನು. 18 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಪಾ್ರಕಾರದೊಳಗೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ರಾಜರಿಗಾಗಿ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಮಂಟಪವನು್ನ ಹಾಗೂ ಅರಮನೆಯಿಂದ ದೇವಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವ ಹೊರಗಿನ ಬಾಗಿಲನೂ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದವನು ಅಶೂ್ಯರದ
ಅರಸನಾದ ಈ ಆಹಾಜನೇ. 19 ಆಹಾಜನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ,
ಅವನ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಯೆಹೂದರ ರಾಜಕಾಲ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಬ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 20 ಆಹಾಜನು ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ
ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ದಾವೀದನ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಅವನ
ಕುಟುಂಬಸ್ಮಶಾನದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ
ಮಗನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅರಸನಾದನು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಕೊನೆಯ ಅರಸನಾದ ಹೋಶೇಯನು

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಆಹಾಜನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಏಲನ ಮಗನಾದ
ಹೋಶೇಯನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾಗಿ

ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಒಂಭತು್ತ ವರುಷ ಆಳಿದನು. 2 ಹೋಶೇಯನು
ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸರಷು್ಟ
ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿರಲಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ದೊ್ರೕಹಿಯಾಗಿದ್ದನು. 3 ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನಾದ ಶಲ್ಮನೆಸರನು
ಹೋಶೇಯನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಾಗ, ಹೋಶೇಯನು ಅವನಿಗೆ
ಅಧೀನನಾಗಿ ಕಪ್ಪಕೊಡುವವನಾದನು. 4 ಕೆಲವು ವರುಷಗಳಾದ
ನಂತರ ಅರಸನಾದ ಹೋಶೇಯನು ಪ್ರತಿವರುಷವೂ ಕೊಡಬೇಕಾದ
ಕಪ್ಪವನು್ನ ಕೊಡದೆಹೋದುದರಿಂದಲೂ, ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನಾದ
ಸೋ ಎಂಬುವವನ ಬಳಿಗೆ ರಾಯಭಾರಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ
ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನು ಇವನನು್ನ ದೊ್ರೕಹಿಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂಧಿಸಿ
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟನು. 5 ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನು ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಬಂದು ಮೂರು
ವರುಷಗಳವರೆಗೂ ಅದಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿದನು. 6 ಹೋಶೇಯನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ, ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನು
ಸಮಾಯರ್ವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಅಶೂ್ಯರ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೆರೆಯಾಗಿ ಒಯ್ದನು. ಅವರನು್ನ ಹಲಹು
ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಹಾಬೋರ್ ಹೊಳೆಯಿರುವ ಗೋಜಾನ್
ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಮೇದ್ಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಿಸಿದನು.

7 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಈ ದುಗರ್ತಿಗೆ, ಅವರ ದುನರ್ಡತೆಯೇ ಕಾರಣ.
ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನಾದ ಫರೋಹನ
ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ಅವನ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರತಂದ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡದೆ, ಪಾಪಮಾಡಿ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಸೇವಿಸಿದರು. 8 ಯೆಹೋವನು ತಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ
ಜನಾಂಗಗಳ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ರಾಜರ ದುರಾಚಾರಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದರು. 9 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಗುಪ್ತವಾದ ದುಷ್ಟ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ನಡಿಸಿದರು. ಕಾವಲುಗಾರರ ಗೋಪುರವುಳ್ಳ ಚಿಕ್ಕ ಊರು
ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗಿರುವ
ಎಲಾ್ಲ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ತಮಗೋಸ್ಕರ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಏಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 10 ಎಲಾ್ಲ ದಿನೆ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ
ಹಸುರು ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕಲು್ಲ ಕಂಬ, ಅಶೇರವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭ
ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 11 ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಯೆಹೋವನು ತಮ್ಮ
ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ ಜಡಿಸಿದ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳಂತೆ ಎಲಾ್ಲ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಧೂಪವನು್ನಹಾಕಿ , ತಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ
ಆತನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದರು. 12 ≪ನೀವು ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಮಾಡಬಾರದು≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದರೂ

ಅವರು ಆತನ ಅಜ್ಞೆಯನು್ನ ಮೀರಿ ಅವರು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಿದರು. 13 ಯೆಹೋವನು ದಶರ್ಕರೆನಿಸಿಕೊಂಡ ತನ್ನ
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, ≪ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ದುರಾಚಾರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಾನು
ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೂ, ನನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳ
ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನನ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಆಜ್ಞಾನಿಯಮವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಿರಿ≫ ಎಂದು
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿದನು. 14 ಆದರೆ ಅವರು ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಂಬದೆ, ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಮಣಿಯದೆ ಇದ್ದ ತಮ್ಮ
ಹಿರಿಯರಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಹೋದರು. 15

ಆತನು ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಿಧಿನಿಬಂಧನೆಗಳನೂ್ನ, ತಮಗೆ
ಹೇಳಿಸಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ವ್ಯಥರ್ವಾದ
ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕರಾದರು. ಸುತ್ತಣ
ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬಾರದೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರೂ ಅವರು ಕೇಳದೆ, ಅವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು. 16

ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮೀರಿ ಎರಡು
ಎರಕದ ಬಸವನಮೂತಿರ್ಗಳು, ಅಶೇರವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭ ಇವುಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆಕಾಶಸೈನ್ಯ, ಬಾಳ್ ದೇವತೆ ಇವುಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸಿದರು. 17 ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಹುತಿ
ಕೊಟ್ಟರು. ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನೀಚಕೃತ್ಯಗಳಾಗಿರುವ
ಕಣಿಹೇಳುವುದು, ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದು ಮೊದಲಾದ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನು್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೋಪವನೆ್ನಬಿ್ಬಸಿದರು. 18 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಈ ಪ್ರಕಾರ
ನಡೆದುಕೊಂಡುದರಿಂದ, ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳವಾಗಿ
ಕೋಪಗೊಂಡು, ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರ ಹೊರತು ಎಲ್ಲ
ಕುಲಗಳವರನು್ನ ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟನು. 19

ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಕೈಕೊಳ್ಳದೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪದ್ದತಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು. 20

ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದವರನೂ್ನ
ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಟು್ಟ, ಸೂರೆಮಾಡುವವರಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿ ಅವರನು್ನ ಬಾಧಿಸಿದನು. 21 ಆತನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ರಾಜ್ಯವನು್ನ ದಾವೀದ ಸಂತಾನದವರ ಕೈಯಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡ ನಂತರ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನನು್ನ
ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವನು ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಬೀಳಿಸಿ ಮಹಾ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಿಸಿದನು. 22

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ದುಮಾರ್ಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು
ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನು್ನ ತೊರೆದು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 23

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ
ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ತನ್ನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟನು. ಅವರು ಸೆರೆಯವರಾಗಿ ತಮ್ಮ
ದೇಶದಿಂದ ಅಶೂ್ಯರ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇದಾ್ದರೆ.

ಸಮಾಯರ್ ಪುನಃ ಸಾ್ಥಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟದು
24 ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನು ಸಮಾಯರ್ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ

ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಸೆರೆಯಾಗಿ ಒಯ್ದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಆ
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಬಾಬೆಲ್, ಕೂತಾ, ಅವಾ್ವ, ಹಮಾತ್, ಸೆಫವರ್ಯಿಮ್
ಎಂಬ ಊರುಗಳವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು
ಸಮಾಯರ್ ದೇಶವನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡಿದರು. 25 ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಭಯಭಕಿ್ತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಸಿಂಹಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವು ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಕೊಂದವು. 26

ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನ ಸೇವಕರು ತಮ್ಮ ಅರಸನಿಗೆ, ≪ನೀನು
ಸಮಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಆಯಾ ಊರುಗಳ ಜನರು
ಆ ದೇಶದ ದೇವರಿಗೆ ನಡೆಯತಕ್ಕ ರೀತಿಯನು್ನ
ಅರಿಯದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲ ದೇವರು ಸಿಂಹಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 27

ಆಗ ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಅಲಿ್ಲಂದ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಸೆರೆಯವರಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಯಾಜಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಅವನು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದು್ದ ಆ ದೇಶದ
ದೇವರಿಗೆ ನಡೆಯತಕ್ಕ ರೀತಿಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಲಿ≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 28 ಅವರು ಸಮಾಯರ್ದಿಂದ ಸೆರೆಯವನಾಗಿ
ಬಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇವನು
ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದು್ದ ಜನರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಭಕಿ್ತಯನು್ನ
ಬೋಧಿಸಿದನು. 29 ಆದರೂ ಆ ಜನಾಂಗಗಳವರು ತಮ್ಮ
ದೇವತೆಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವು ವಾಸಿಸುವ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಸಮಾಯರ್ದವರು ಏಪರ್ಡಿಸಿದ್ದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಅವುಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 30 ಬಾಬೆಲಿನವರು
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ಸುಕೊ್ಕೕತೆ್ಬನೋತ್ ನನೂ್ನ, ಕೂತದವರು ನೇಗೆರ್ಲ್ ನನೂ್ನ
ಹಮಾತಿನವರು ಅಷೀಮನನು್ನ ಮಾಡಿದರು. 31 ಅವಿ್ವಯರು
ನಿಭಜ್ ಮತು್ತ ತತರ್ಕ್ ಎಂಬ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ
ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಸೆಫವರ್ಯಿಮಿನವರು ಅದ್ರಮೆ್ಮಲೆಕ್,
ಅನಮೆ್ಮಲೆಕ್ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಕುಲದೇವತೆಗಳನಾ್ನಗಿ ಪೂಜಿಸುತಾ್ತ ತಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬಲಿ ಅಗಿ್ನಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 32 ಅವರು
ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದವರನು್ನ ಉನ್ನತ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳ ಯಾಜಕರನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ
ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪೂಜಾಸ್ಥಳದ ಗುಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಆರಾಧನೆ
ನಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 33 ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ ತಾವು ಬಿಟು್ಟ
ಬಂದ ದೇಶಗಳ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ಕುಲದೇವತೆಗಳ
ಆರಾಧನೆಯನೂ್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

34 ಅವರು ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ರೂಢಿಯಾದ ಪದ್ದತಿಯಂತೆ
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಡೆಯುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಲ್ಲ. ಆತನಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲನೆಂಬ ಹೆಸರು
ಹೊಂದಿದ ಯಾಕೋಬನ ಸಂತಾನದವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ
ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ, ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 35

ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ
ಭಯಪಡಬಾರದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೈಮುಗಿಯಲೂ ಬಾರದು,
ಆರಾಧಿಸಲೂಬಾರದು, ಯಜ್ಞಅಪಿರ್ಸಲೂಬಾರದು. 36 ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮಹಾಶಕಿ್ತ, ಭುಜಬಲಪರಾಕ್ರಮ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿ, ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೇ ಕೈಮುಗಿದು
ಯಜ್ಞವಪಿರ್ಸಬೇಕು. 37 ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯಿಸಿ
ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳನು್ನ ತಪ್ಪದೇ
ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭಯಪಡಬಾರದು. 38

ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮರೆಯದೆ
ಇರಬೇಕು. ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬಾರದು. 39 ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನೀವು ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು.
ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ
ಕಾಪಾಡುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 40 ಅವರು ಅದನು್ನ ಲಕ್ಷ್ಯಕೆ್ಕ
ತಂದುಕೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಧತಿಗಳನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿದರು. 41

ಆ ಜನಾಂಗಗಳವರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೂ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಆರಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅವರ ಸಂತಾನದವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ಯೆಹೂದ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಆಳಿದ ಅರಸರು

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಏಲನ ಮಗನಾದ
ಹೋಶೇಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದ ರಾಜನಾದ ಆಹಾಜನ ಮಗ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು

ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಬಂದನು. 2 ಇವನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು
ವರುಷದವನಾಗಿದು್ದ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಭತು್ತ
ವರುಷಗಳಕಾಲ ಆಳಿದನು. ಜೆಕಯರ್ನ ಮಗಳಾದ ಅಬೀ
ಎಂಬಾಕೆಯು ಇವನ ತಾಯಿ. 3 ಇವನು ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ದಾವೀದನಂತೆ ಯೆಹೋವನ
ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದನು. 4 ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿ,
ಕಲು್ಲಕಂಬಗಳನು್ನ ಒಡೆದು, ಅಶೇರವಿಗ್ರಹ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಹಾಕಿದನು. ಮೋಶೆಯು ಮಾಡಿಸಿದ ತಾಮ್ರದ ಸಪರ್ವನು್ನ
ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡಿದನು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅದಕೆ್ಕ ಆ ವರೆಗೂ
ಧೂಪವನ್ನಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅದಕೆ್ಕ ≪ನೆಹುಷಾ್ಟನ್≫ ಎಂಬ
ಹೆಸರಿತು್ತ. 5 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದ್ದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಇವನಿಗೆ
ಸಮಾನನಾದ ಅರಸನು ಹಿಂದೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
6 ಇದಲ್ಲದೆ, ಇವನು ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನನು್ನ
ಬಿಡದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, ಮೋಶೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದನು. 7 ಯೆಹೋವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಹೋದಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಭಿವೃದಿ್ದ
ಹೊಂದಿದನು. ಇವನು ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಗೆ
ಎದು್ದ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದನು. 8 ಗಾಜಪಾ್ರಂತ್ಯದವರೆಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಕಾವಲುಗಾರರ ಗೋಪುರ
ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಚಿಕ್ಕಗಾ್ರಮ
ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಮಹಾನಗರಗಳವರೆಗೂ ಎಲಾ್ಲ ಊರುಗಳನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಿದನು.

9 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಏಲನ ಮಗನೂ ಆದ ಹೋಶೇಯನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಏಳನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ನಾಲ್ಕನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನಾದ ಶಲ್ಮನೆಸರನು
ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಂದು ಮೂರು ವರುಷಗಳವರೆಗೂ

ಅದಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 10 ಮೂರು
ವರುಷಗಳ ತರುವಾಯ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಹೋಶೇಯನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಆರನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಅವನು ಸಮಾಯರ್ವನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 11 ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅವರನು್ನ ಹಲಹು, ಹಾಬೋರ್
ನದಿಯಿರುವ ಗೋಜಾನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯ, ಮೇದ್ಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಿದನು. 12 ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿ, ಆತನ
ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೇ ಅವುಗಳಂತೆ ನಡೆಯದೇ
ಇದು್ದದರಿಂದಲೇ ಹೀಗಾಯಿತು.

ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು
13 ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ

ವರುಷದಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಬಂದು
ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 14 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಲಾಕೀಷಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾನು ಅಪರಾಧಿ; ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗು. ನೀನು ನನಗೆ ವಿಧಿಸುವಷು್ಟ ದಂಡವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನು ಮುನೂ್ನರು
ತಲಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ (10,000 ಕಿ.ಗಾ್ರಂ), ಮೂವತು್ತ ತಲಾಂತು
ಬಂಗಾರವನೂ್ನ (ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋ ಗಾ್ರಂ) ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 15 ಆಗ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಅರಸನ ಅರಮನೆಯ ಭಂಡಾರದಲಿ್ಲಯೂ
ಸಿಕಿ್ಕದ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 16 ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಕದಗಳಿಗೂ, ಕಂಬಗಳಿಗೂ ಹೊದಿಸಿದ್ದ
ಬಂಗಾರದ ತಗಡನೂ್ನ ತೆಗೆದು ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

17 ಆದರೆ ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನು ಲಾಕೀಷಿನಿಂದ ಮಹಾಸೈನ್ಯ
ಸಹಿತವಾಗಿ ತತಾರ್ನ್, ರಬಾ್ಸರೀಸ್, ರಬಾ್ಷಕೆ ಎಂಬುವವರನು್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವರು
ಗಟಾ್ಟ ಹತಿ್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಅಗಸರ ಹೊಲದ ಮೇಲೆ
ಹೋಗುವ ರಾಜಮಾಗರ್ದ ಹತಿ್ತರ ಇರುವ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 18 ಅವರು ಅರಸನನು್ನ
ಕೂಗಿ ಕರೆದಾಗ, ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ, ರಾಜಗೃಹಾಧಿಪತಿಯಾದ
ಎಲಾ್ಯಕೀಮ್, ಲೇಖಕನಾದ ಶೆಬ್ನ, ಆಸಾಫನ ಮಗನೂ ಮಂತಿ್ರಯೂ
ಆಗಿದ್ದ ಯೋವ ಎಂಬುವವರು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 19

ರಬಾ್ಷಕೆಯು ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ
ಮಹಾರಾಜನಾದ ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ.
ಅವನು, ≪ನಿನ್ನ ಭರವಸಕೆ್ಕ ಯಾವ ಆಧಾರವುಂಟು? 20 ಬರೀ
ಒಂದು ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ವಿವೇಕವೂ, ಬಲವೂ
ಉಂಟೆಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆಯೋ? ನೀನು ಯಾರ ಮೇಲೆ
ಭರವಸವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಿದಿ್ದರುವೆ? 21 ಜಜಿ್ಜದ
ದಂಟಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವೆಯೋ?
ಒಬ್ಬನು ಅಂಥ ದಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಕೈಯೂರಿಕೊಳು್ಳವುದಾದರೆ ಅದು
ಅವನ ಕೈಯನು್ನ ತಿವಿದು ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ; ಐಗುಪ್ತದ
ಅರಸನಾದ ಫರೋಹನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟ್ಟವರಿಗೆ ಇದೇ
ಗತಿಯಾಗುವುದು. 22 ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು, ≪ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, ≪ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮುಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆಮಾಡಬೇಕು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಗೂ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಆ
ಯೆಹೋವನ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ, ಎಲಾ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನೂ್ನ
ಹಾಳುಮಾಡಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ, 23 ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಅಶೂ್ಯರದ
ಅರಸನೊಂದಿಗೆ ಸವಾಲು ಮಾಡಿನೋಡು. ಆಗ ಕುದುರೆ
ಸವಾರರನು್ನ ಬಳಸಲು ನಿನಗೆ ಸಾಮಥ್ಯರ್ವಿದ್ದರೆ ಆತನು ಎರಡು
ಸಾವಿರ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. 24 ಹೀಗಿದಾ್ದಗ ನೀನು ನನ್ನ
ಒಡೆಯನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಲಿ್ಲ ಅತಿ ಸಣ್ಣವನನಾ್ನದರೂ
ಸೋಲಿಸುವುದು ಸಾದ್ಯವೇ? ರಥಾಶ್ವಬಲಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀನು
ಐಗುಪ್ತರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯಿಟಿ್ಟರುವೆ. 25 ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಹಾಳುಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಬಂದೆನೆಂದು
ನೆನಸುತಿ್ತೕಯೋ? ≪ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು, ಇದನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿಬಿಡು
ಎಂದು ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ≫ ಎಂದನು.

26 ಆಗ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಯಕೀಮ್, ಶೆಬ್ನ, ಯೋವ
ಎಂಬುವವರು ರಬಾ್ಷಕೆಗೆ, ≪ನೀನು ಮಾತನಾಡುವುದು
ಪೌಳಿಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದುದರಿಂದ ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ನಮೊ್ಮಡನೆ ಅರಾಮ್ಯ
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ಬಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡು, ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ಯೂದಾಯ ಬಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡಬೇಡ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
27 ಅದಕೆ್ಕ ರಬಾ್ಷಕೆಯು, ≪ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡವಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ಸಂಗಡವಾಗಲಿ
ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಜನರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಅವರು ನಿಮೊ್ಮಡನೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಂತ ಮಲವನು್ನ ತಿಂದು
ಸ್ವಂತ ಮೂತ್ರವನು್ನ ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗುವುದು≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 28 ನಂತರ, ರಬಾ್ಷಕೆಯು ಎದು್ದ ನಿಂತು
ಯೂದಾಯ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ, ≪ಅಶೂ್ಯರದ ಮಹಾರಾಜನ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ. 29 ಅರಸನು ನಿಮಗೆ, ≪ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಂದ
ಮೋಸಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ
ಬಿಡಿಸಲಾರನು≫ 30 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ನಿಮಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನ
ಮೇಲೆ ಭರವಸದಿಂದಿರಿ; ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೇಗೂ ರಕ್ಷಿಸುವನು. ಈ
ಪಟ್ಟಣವು ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನ ವಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿರಿ, ಒಪ್ಪಬೇಡಿರಿ≫ 31

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿರಿ. ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನಾದ ನನ್ನ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ≪ನನೊ್ನಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನೊ್ನಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಕೆ್ಕ
ಬನಿ್ನ ಆಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಅಂಜೂರ ಮರ,
ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆ ಇವುಗಳ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತಿಂದು ತನ್ನ ತನ್ನ ಬಾವಿಯ
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವನು. 32 ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾದ ನಂತರ ನಾನು
ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಧಾನ್ಯ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಆಹಾರ, ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟ,
ಎಣೆ್ಣಮರ, ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಸಮಾನವಾದ ಇನೊ್ನಂದು ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು.
ನೀವು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬದುಕುವಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸುವನು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟಸುವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿರಿ. 33 ಯಾವ
ಜನಾಂಗದ ದೇವತೆಯು ತನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನ ಕೈಗೆ
ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿ ಕಾಪಾಡಲುಸಾಧ್ಯ? 34 ಹಮಾತ್, ಅಪಾರ್ದ್,
ಸೆಫವರ್ಯಿಮ್, ಹೇನ ಮತು್ತ ಇವಾ್ವ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ದೇವತೆಗಳೇನಾದವು? ಅವು ಸಮಾಯರ್ವನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ
ತಪಿ್ಪಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತೇ? 35 ಯಾವ ಜನಾಂಗದ
ದೇವತೆಯಾದರೂ ತನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿ
ಕಾಪಾಡಲು ಆಗದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು
ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿ
ಕಾಪಾಡುವನೋ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 36 ಆ ಸೇನಾಪತಿಗಳಿಗೆ
ಯಾವ ಉತ್ತರವನೂ್ನ ಕೊಡಬಾರದೆಂದು ಅರಸನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು. ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 37

ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ, ರಾಜಗೃಹಾಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಎಲಾ್ಯಕೀಮ್
ಲೇಖಕನಾದ ಶೆಬ್ನ, ಆಸಾಫನ ಮಗನೂ ಮಂತಿ್ರಯೂ ಆಗಿದ್ದ
ಯೋವ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು
ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ರಬಾ್ಷಕೆಯ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ, ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 2 ಇದಲ್ಲದೆ,

ಅವನು ರಾಜಗೃಹಾಧಿಪತಿಯಾದ ಎಲಾ್ಯಕೀಮ್,
ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಯೂ, ಲೇಖಕನಾದ ಶೆಬ್ನ, ವೃದ್ಧ ಯಾಜಕರು ಇವರನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ನೀವು ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಆಮೋಚನ ಮಗನೂ, ಪ್ರವಾದಿಯೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಶಾಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ. 3 ಅವರು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, ≪ಈ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಮಹಾಕಷ್ಟವು ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು
ಅಪಮಾನವನು್ನ, ನಿಂದೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.
ಹೆರಿಗೆಯ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ; ಆದರೆ ಹೆರುವುದಕೆ್ಕ ಬಲ ಸಾಲದು. 4

ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ
ಯಜಮಾನನಾದ ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ರಬಾ್ಷಕೆಯ ನಿಂದನೆಯ ಮಾತುಗಳನು್ನ, ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿರುವನು. ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತಾನು
ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವನು. ಆದುದರಿಂದ
ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗಾಗಿಯಾದರೂ ಆತನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸು
ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ ಅಂದನು.
5 ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಸೇವಕರು ಯೆಶಾಯನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಾಗ, 6 ಯೆಶಾಯನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ
ನಿಮ್ಮ ರಾಜನಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, ನೀನು
ಕೇಳಿದ ಮಾತುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಹೆದರಬೇಡ, ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನ
ಸೇವಕರು ಆ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನನ್ನನೆ್ನೕ ದೂಷಿಸಿದಾ್ದರೆ. 7

ಆದುದರಿಂದ, ನಾನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಭಯದ ಆತ್ಮವನು್ನ

ಬರಮಾಡುವೆನು. ಅವನು ಒಂದು ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ
ಹಿಂತುರುಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡುವೆನು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನನಿಗೆ
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಅಶೂ್ಯರದವರು ನೀಡಿದ ಇನೊ್ನಂದು ಬೆದರಿಕೆ
8 ರಬಾ್ಷಕೆಯು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಯರದ

ಅರಸನು ಲಾಕೀಷನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದನೆಂಬ ವತರ್ಮಾನ ಕೇಳಿ
ಲಿಬ್ನಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಕಂಡನು. ಆಗ ಅವನು ಆ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುತಾ್ತ ಇದ್ದನು. 9 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನೂ ಮತು್ತ ಕೂಷಿನ ಅರಸನಾದ ತಿಹಾರ್ಕನು ತನಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದಾ್ದನೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
ಬಳಿಗೆ ಪುನಃ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, 10 ಅವರ ಮುಖಾಂತರ,
≪ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, ≪ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ
ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು ನಂಬಿರುವ
ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸದಿರಲಿ 11 ಅಶೂ್ಯರದ
ಅರಸುಗಳು ಎಲಾ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ನಾಶಮಾಡಿರುವರೆಂದು ಕೇಳಿರುವೆಯಲಾ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನೀನು
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವೆಯೋ? 12 ನನ್ನ ಪಿತೃಗಳು ಗೋಜಾನ್, ಖಾರಾನ್,
ರೆಚೆಫ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಜನರನೂ್ನ ತೆಲಸಾ್ಸರ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ
ಎದೇನಿನ ಜನರನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋದಾಗ ಅವರ
ದೇವತೆಗಳು ಅವರನು್ನ ಕಾಪಾಡಿದವೋ? 13 ಹಮಾತ್, ಅಪಾರ್ದ್,
ಸೆಫವರ್ಯಿಮ್, ಹೇನ, ಇವಾ್ವ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಅರಸರು
ಏನಾದರು? ಎಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದೋ ಎಂದು ಪತ್ರವನು್ನ ದೂತರ
ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ.≫ ≫ 14 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಆ ದೂತರು ತಂದ
ಪತ್ರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದಿದ ನಂತರ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟನು. 15

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸೀನನಾಗಿರುವಾತನೇ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ಎಲಾ್ಲ ಭೂರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ
ಆಳುವ ದೇವರು ನೀನೊಬ್ಬನೇ, ಪರಲೋಕಭೂಲೋಕಗಳನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡಿದವನು ನೀನೇ. 16 ಯೆಹೋವನೇ, ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ
ಕೇಳು; ಯೆಹೋವನೇ, ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ ನೋಡು. ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು
ಜೀವಸ್ವರೂಪದೇವರಾದ ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಂದಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಂದುಕೋ. 17

ಯೆಹೋವನೇ, ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸರು ದೇಶಗಳನೂ್ನ
ಜನಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿದರು. 18 ಅವರ ದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿದು್ದ ನಿಜ. ಅವು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರು ಕೆತಿ್ತದ
ಕಲು್ಲ ಮತು್ತ ಮರಗಳ ಬೊಂಬೆಗಳಷೆ್ಟೕ. ಆದುದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ
ಹಾಳುಮಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 19 ಯೆಹೋವನೇ,
ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರೆಂಬುದನು್ನ
ಭೂರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಇವನ ಕೈಯಿಂದ
ಬಿಡಿಸು≫ ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

20 ಆಗ ಆಮೋಚನ ಮಗನಾದ ಯೆಶಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ
ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಅನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನೀನು ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನಾದ
ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.≫
21 ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಕುರಿತು,
≪ಕನಿ್ನಕೆಯಾಗಿರುವ ಚೀಯೋನಿನ ಕುಮಾತೆರ್ಯು ನಿನ್ನನು್ನ

ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಪರಿಹಾಸ್ಯಮಾಡುತಾ್ತಳೆ.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಕುಮಾತೆರ್ಯು ನಿನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ

ತಲೆಯಾಡಿಸುತಾ್ತಳೆ.
22 ನೀನು ಯಾರನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಯಾರನು್ನ ದೂಷಿಸಿದಿ್ದೕ?
ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಯೆ್ದರೆದು ಹೀಯಾಳಿಸಿದಿ್ದ?

ನೀನು ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ ನೋಡಿದು್ದ ಯಾರನು್ನ? ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯನ್ನಲ್ಲವೇ!

23 ನೀನು ನಿನ್ನ ದೂತರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕತರ್ನನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ,
ರಥಸಮೂಹದೊಡನೆ ಪವರ್ತಶಿಖರಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಲೆಬನೋನಿನ ದುಗರ್ಮಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದರ
ಎತ್ತರವಾದ ದೇವದಾರುವೃಕ್ಷಗಳನೂ್ನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ

ತುರಾಯಿಮರಗಳನೂ್ನ ಕಡಿದುಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಅಲಿ್ಲನ ಬಹು ದೂರ ನಿವಾಸಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ,
ಉದಾ್ಯನವನಗಳನೂ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

24 ನಾನು ಅನ್ಯದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಾವಿಗಳನು್ನ ಅಗೆದು ನೀರು ತೆಗೆದು
ಕುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ!

ನನ್ನ ಪಾದಗಳಿಂದ ಐಗುಪ್ತದ ಎಲಾ್ಲ ನದಿಗಳನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿದೆ್ದೕನೆ
ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದಿ್ದೕಯಲ್ಲವೇ?≫
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25 ಬಹು ಕಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದನೆಲ್ಲ ಗೊತು್ತಮಾಡಿದವನು
ನಾನಲ್ಲವೇ?

ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ್ದನು್ನ ಈಗ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದುದರಿಂದ ಕೋಟೆ, ಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಹಾಳುದಿಬ್ಬಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವುದು ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತೋ?

26 ಅವುಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಲವಿಲ್ಲದವರಾಗಿ
ಹೆದರಿ ಆಶಾಭಂಗಪಟು್ಟ ಕಳವಳಗೊಂಡರು;

ಅವರು ಹೊಲದ ಗಿಡಕೂ್ಕ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಕೂ್ಕ
ಹಸಿರು ಹುಲಿ್ಲಗೂ, ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೂ,

ಹೊಲದ ಹುಲಿ್ಲನ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಮೊದಲೇ ಸುಟು್ಟಹೋದ ಪೈರಿಗೆ ಸಮಾನರಾದರು.
27 ≪ನೀನು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದು,
ಹೋಗುವುದು, ಬರುವುದೂ ನನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು.
ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ರೌದಾ್ರವೇಷವಾಗಿರುವುದನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು.

28 ನೀನು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿರುವುದೂ,
ಕೋಪವುಳ್ಳವನಾಗಿರುವುದೂ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮೂಗಿಗೂ, ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗೂ ಕಡಿವಾಣವನೂ್ನ
ಹಾಕಿ, ಬಂದ ದಾರಿಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು

ಹೋಗುವೆನು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.
29 ಈ ಮಾತುಗಳು ನೆರವೇರುವವು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ
ನೀವು ಈ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ತಾನೇ ಬೆಳೆದದ್ದನೂ್ನ

ಮುಂದಿನ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಮಿಕಿ್ಕರುವ ಬೆಳೆಯನೂ್ನ,
ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ ನೀವು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತ ಬೆಳೆದದ್ದನು್ನ,

ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ದನೂ್ನ
ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಗುರುತಾಗಿರುವುದು.

30 ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಅಭಿವೃದಿ್ದಯಾಗುವರು.

31 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಹಬಿ್ಬ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವರು,
ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರು

ಅಭಿವೃದಿ್ದಹೊಂದುವರು. ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ
ಅನುಗ್ರಹವೇ ಇದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದು.

32 ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನ ವಿಷಯವಾಗಿ,ಹೇಳಿದ
≪ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳು
ಅವನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಮೀಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅದಕೆ್ಕ ಬಾಣವನೆ್ನಸೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಗುರಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರುವವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅದನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅದರ ಎದುರಾಗಿ ಮಣಿ್ಣನ
ದಿಬ್ಬವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸುವುದಿಲ್ಲ.

33 ಅವನು ಬಂದ ದಾರಿಯಿಂದಲೇ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವನು.
ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ

34 ನನಗಾಗಿಯೂ, ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನಿಗಾಗಿಯೂ ಈ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವೆನು≫ ಎಂದು ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

35 ಅದೇ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಹೊರಟು ಬಂದು
ಅಶೂ್ಯಯರ್ದ ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಭತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಅಶೂ್ಯಯರ್ರು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ
ನೋಡಿದಾಗ ಪಾಳೆಯದ ತುಂಬಾ ಹೆಣಗಳು ಬಿದಿ್ದದ್ದವು. 36 ಆಗ
ಅಶೂ್ಯಯರ್ರ ಅರಸನಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಿನೆವೆ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಿದನು. 37 ಅವನು ಒಂದು ದಿನ
ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ದೇವರಾದ ನಿಸೊ್ರೕಕನನು್ನ
ಆರಾದಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಅದ್ರಮೆ್ಮಲೆಕ್, ಸರೆಚೆರ್ ಎಂಬುವವರು ಅವನನು್ನ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಂದು ಅರರಾಟ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದರು. ಅವನ
ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ ಏಸರ್ ಹದೊ್ದೕನನು ಅರಸನಾದನು.

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ

ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಮರಣಕರವಾದ ರೋಗವು
ಬಾಧಿಸಿತು. ಆಗ ಆಮೋಚನ ಮಗನೂ ಪ್ರವಾದಿಯೂ
ಆದ ಯೆಶಾಯನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, ≪

≪ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿ ಸೂಕ್ತಮಾಡಿಕೋ,
ನೀನು ಮರಣ ಹೊಂದುವಿ≫ ಎಂದು ಯೇಹೋವನು
ತಿಳಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 2 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಗೋಡೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, ಹೀಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು. 3 ≪ಯೆಹೋವನೇ,
ದಯವಿಟು್ಟ ನಾನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿಯೂ
ನಿನಗೆ,ಪಾ್ರಮಾಣಿಕನಾಗಿಯೂ ಶ್ರದೆ್ದಯಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು
ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿದು್ದದನು್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೋ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕಣಿ್ಣೕರಿಟು್ಟ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

4 ಯೆಶಾಯನು ಅರಮನೆಯ ಮಧ್ಯಪಾ್ರಕಾರವನು್ನ
ದಾಟುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿತು. 5

≪ನೀನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ, ನನ್ನ ಜನಗಳ ಪ್ರಭುವಾಗಿರುವ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಪಿತೃವಾದ ದಾವೀದನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ, ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಗುಣಹೊಂದಿ
ಮೂರನೆಯ ದಿನ ನನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬರುವೆ. 6 ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿನ್ನ
ಆಯುಷ್ಯಕೆ್ಕ ಹದಿನೈದು ವರುಷಗಳನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿದೆ್ದೕನೆ, ನಿನ್ನನೂ್ನ, ಈ
ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಅಶೂ್ಯರನ ಅರಸನ ಕೈಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸುವೆನು.
ನನಗಾಗಿಯೂ, ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನಿಗಾಗಿಯೂ ಈ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವೆನು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ
ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ದಾವೀದನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸು≫ ಅಂದನು. 7 ಅನಂತರ
ಯೆಶಾಯನು, ಒಂದು ಅಂಜೂರಹಣ್ಣನು್ನ ತೆಗೆದುಅವನ ಗಾಯದ
ಮೇಲೆ ಇಟಾ್ಟಗ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಗುಣಹೊಂದಿದನು.

8 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಶಾಯನಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ
ಗುಣಪಡಿಸುವನೆಂಬುವುದಕೂ್ಕ, ನಾನು ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಆತನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವೆನೆಂಬುವುದಕೂ್ಕ, ಇರುವ ಗುರುತು ಏನು?≫
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 9 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಶಾಯನು, ≪ಯೆಹೋವನು
ನುಡಿದಿದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಉಂಟಾದ ಗುರುತು ಕೇಳುತಿ್ತರುವೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನೆರಳು ಹತು್ತ
ಮೆಟ್ಟಲು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕೋ?ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕೋ? ಹೇಳು
ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕೋ ಹೇಳು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

10 ಅದಕೆ್ಕ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, ≪ನೆರಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು
ಸುಲಭ, ಆದುದರಿಂದ ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಆಗ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಲು ಆತನು ಆಹಾಜನ ಗಡಿಯಾರದ
ವೇಳಾನುಸಾರ ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನೆರಳನು್ನ ಹತು್ತ
ಮೆಟ್ಟಲು ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು.

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಮರಣ
12 ಅದೇ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬಲದಾನನ ಮಗನೂ, ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನೂ

ಆದ ಬೆರೋದಕಬಲದಾನ ಎಂಬುವವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದಾ್ದನೆಂದು ಕೇಳಿ, ದೂತರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ
ಪತ್ರವನೂ್ನ, ಬಹುಮಾನವನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 13 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಬಂದಂಥ ದೂತರ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ, ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರ,
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ, ಪರಿಮಳತೈಲ, ಮೊದಲಾದ ಪದಾಥರ್ಗಳಿರುವ
ಮನೆಯನೂ್ನ, ಆಯುಧಶಾಲೆಯನೂ್ನ, ತನ್ನ
ಭಂಡಾರದಲಿ್ಲದ್ದದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ಅವನ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸದಿದ್ದ
ವಸು್ತವು ಒಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

14 ಆಗ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನು ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನನು್ನ, ≪ಆ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲಿ್ಲಯವರು? ಏನು
ಹೇಳಿದರು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, ≪ಅವರು ಬಹು ದೂರ
ದೇಶವಾದ ಬಾಬೆಲಿನಿಂದ ಬಂದವರು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು.
15 ಯೆಶಾಯನು ತಿರುಗಿ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನನು್ನ, ≪ಅವರು ನಿನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಏನು ನೋಡಿದರು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು,
≪ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ನೋಡಿದರು. ನನ್ನ
ಭಂಡಾರದಲಿ್ಲ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸದಿದ್ದ ಒಂದು ವಸು್ತವು
ಇರುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದನು.

16 ಆಗ ಯೆಶಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳು, 17 ≪ಆತನು ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಕಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸಂಗ್ರಹವಾದದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವ
ದಿನವು ಬರುವುದು, ಇಲಿ್ಲ ಏನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. 18 ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಬಂದು
ನಿನಿ್ನಂದ ಹುಟು್ಟವಂಥ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ಅವರನು್ನ ತಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕಂಚುಕಿಗಳನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ≫ ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಶಾಯನಿಗೆ, ≪ನೀನು ತಿಳಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ
ಮಾತು ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಾನವೂ, ಭದ್ರತೆಯೂ ಇರುವುದಲ್ಲವೇ?≫ಎಂದು
ಕೊಂಡನು. 20 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ
ಪರಾಕ್ರಮಕೃತ್ಯಗಳೂ, ಅವನು ಕೆರೆಕಾಲುವೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ
ಊರೊಳಗೆ ನೀರನು್ನ ತಂದ ವಿವರವೂ ಯೆಹೂದ
ರಾಜರಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ ಪುಸ್ತಕ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. 21

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ
ಮಗನಾದ ಮನಸೆ್ಸಯು ಅರಸನಾದನು.
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ಅರಸನಾದ ಮನಸೆ್ಸಯು

ಮನಸೆ್ಸಯು ಅರಸನಾದಾಗ ಹನೆ್ನರಡು
ವರುಷದವನಾಗಿದು್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಐವತೆ್ತೖದು
ವರುಷ ಆಳಿದನು. ಅವನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಹೆಪಿ್ಸಬಾ.

2 ಅವನು ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ
ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳ ಅಸಹ್ಯಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವನು ಅನುಸರಿಸಿ
ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದನು. 3 ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿ ಸಾ್ಥಪಿಸಿ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಅಹಾಬನಂತೆ ಬಾಳದೇವತೆಗೋಸ್ಕರ
ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಅಶೇರವಿಗ್ರಹ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ
ನಕ್ಷತ್ರಮಂಡಲಕೆ್ಕ ಕೈಮುಗಿದು ಆರಾಧಿಸಿದನು. 4 ಇದಲ್ಲದೆ,
≪ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ಯಾವುದನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದನೋ, ಆ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಮನಸೆ್ಸಯು ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 5 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಎರಡು
ಪಾ್ರಕಾರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸವರ್ ನಕ್ಷತ್ರಮಂಡಲಗಳಿಗಾಗಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಮಗನನೆ್ನೕ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳಿಗೆ ಬಲಿಕೊಟ್ಟನು. ಕಣಿಕೇಳಿಸುವುದು,
ಮಾಟಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಜೋತಿಷ್ಯ,
ಮುಹೂತರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದು ಮತು್ತ ಭೂತಪೆ್ರೕತಗಳನೂ್ನ
ವಿಚಾರಿಸುವುದು, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೋಪವನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು. 7 ತಾನು ಮಾಡಿಸಿದ
ಅಶೇರವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭವನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಇಡಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಆ ಆಲಯದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದಾವೀದನಿಗೂ ಮತು್ತ
ಅವನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೂ, ≪ಈ ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೂ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಕಲ ಗೋತ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ನಾನು ಆಯು್ದಕೊಂಡ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಯುಗಯುಗಕೂ್ಕ
ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು 8 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ತಮಗೆ ಮೋಶೆಯ
ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮ
ನಿಬಂದನೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ನಡೆಯುವುದಾದರೆ, ನನ್ನ ನಾಮ
ಮಹತು್ತ ಈ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎಲಾ್ಲ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಸದಾಕಾಲ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ ಅಲೆದಾಡದೆ ತಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಾದ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ವಾಸವಾಗಿರುವಂತೆ
ಮಾಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಆದರೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಆತನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಮನಸೆ್ಸಯಿಂದ ಪೆ್ರೕರೇಪಿತರಾಗಿ ತಮ್ಮ
ಮುಂದೆಯೇ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸಂಹೃತವಾದ
ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದುಷ್ಟರಾದರು. 10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, 11

≪ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಮನಸೆ್ಸಯು ಮೊದಲು ಇದ್ದ
ಅಮೋರಿಯರ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ನಡಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ, ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ, 12 ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ಮೇಲೆಯೂ,
ಯೆಹೂದದವರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೇಡನು್ನ ಬರಮಾಡುವೆನು. ಅದನು್ನ
ಕೇಳುವವರ ಎರಡು ಕಿವಿಗಳು ಬಿರಿದು ಹೋಗುವವು. 13 ನೂಲು
ಮಟ್ಟಗೋಲು ಇವುಗಳಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ ಸಮಾಯರ್ವನೂ್ನ,
ಅಹಾಬನ ಮನೆಯನೂ್ನ ನೆಲಸಮಮಾಡಿದಂತೆ,
ಯೆರೂಸಲೇಮನೂ್ನ ಅದರಂತೆಯೇ ಮಾಡುವೆನು. ಒಬ್ಬನು
ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ಒರಸಿ ಬೋರಲು ಹಾಕುವ ಹಾಗೆ ನಾನು
ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಒರಸಿ ಬೋರಲು ಹಾಕುವೆನು. 14 ನನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವವರನು್ನ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು. ಅವರ
ಎಲಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳು ಬಂದು ಅವರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಸುಲಿದು
ಸೂರೆಮಾಡುವರು. 15 ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಐಗುಪ್ತದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಂದರೂ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಬಿಡದೆ
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರೇಗಿಸುತಾ್ತ ಬಂದದೆ್ದೕ
ಇದಕೆ್ಕ ಕಾರಣ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದನು. 16 ಮನಸೆ್ಸಯು
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡಲು
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿರಪರಾಧಿಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ
ತುಂಬಿಸಿದನು. 17 ಮನಸೆ್ಸಯ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ ಅವನ ಎಲಾ್ಲ
ಕಿ್ರೕಯೆಗಳೂ, ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳೂ ಯೆಹೂದ
ರಾಜರಕಾಲ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ. 18

ಮನಸೆ್ಸಯು ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಅವನ
ಅರಮನೆಯಿರುವ ಉಜ್ಜನ ವನದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅವನಿಗೆ
ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ ಆಮೋನನು ಅರಸನಾದನು.

ಅರಸನಾದ ಆಮೋನನು
19 ಆಮೋನನು ಅರಸನಾದಾಗ ಅವನು ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು

ವರುಷದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಎರಡು
ವರುಷಗಳಕಾಲ ಆಳಿದನು. ಯೊಟಾ್ಬ ಊರಿನವಳೂ ಹಾರೂಚನ
ಮಗಳೂ ಆದ ಮೆಷುಲೆ್ಲಮೆತ್ ಎಂಬಾಕೆಯು ಅವನ ತಾಯಿ. 20

ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನಡೆದು
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿಯಾದನು. 21 ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಅವನು ಪೂಜಿಸಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತಾನೂ
ಪೂಜಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದನು. 22 ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನೂ್ನ ಆರಾಧಿಸದೆ, ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಗೆಯಾಗುವಂತೆ
ನಡೆಯುವ ಮಾಗರ್ವನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. 23 ಮನಸೆ್ಸಯ
ಸೇವಕರು ಆಮೋನನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿ ಅವನನು್ನ
ಅರಸನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. 24 ಆದರೆ
ದೇಶದ ಜನರು ಒಳಸಂಚುಮಾಡಿದವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಂದುಹಾಕಿ,
ಆಮೋನನ ಮಗನಾದ ಯೋಷೀಯನನು್ನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದರು. 25 ಆಮೋನನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ
ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಯೆಹೂದ ರಾಜರಕಾಲ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ.
26 ಆಮೋನನ ಶವವನು್ನ ಉಜ್ಜನ ವನದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.
ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಮೊದಲೇ ತನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದನು.

ಅರಸನಾದ ಯೋಷೀಯನು

ಯೋಷೀಯನು ಅರಸನಾದಾಗ ಎಂಟು
ವರುಷದವನಾಗಿದು್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಮೂವತೊ್ತಂದು ವರುಷ ಆಳಿದನು.

ಬೊಚ್ಕತೂರಿನವಳೂ ಅದಾಯನ ಮಗಳೂ ಆದ ಯೆದೀದಾ
ಎಂಬಾಕೆಯು ಅವನ ತಾಯಿ. 2 ಅರಸನಾದ ಯೋಷೀಯನು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎಡಕಾ್ಕಗಲಿ ಬಲಕಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದೆ
ತನ್ನ ಪೂವರ್ಜನಾದ ದಾವೀದನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನಡೆದು
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿ ನಡೆದನು.

3 ಅರಸನಾದ ಯೋಷೀಯನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ
ವರುಷದಲಿ್ಲ ಅಚಲ್ಯನ ಮಗನೂ, ಮೆಷುಲಾ್ಲಮನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ,
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಲೇಖಕನೂ (ಕಾಯರ್ದಶಿರ್) ಆದ
ಶಾಫಾನನನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, 4 ≪ನೀನು ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ
ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವನಿಗೆ ದಾ್ವರಪಾಲಕರು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬರುವ ಜನರಿಂದ ಕೂಡಿಸಿದ ಹಣವನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕು, 5

ಅದಲ್ಲದೆ ಆಲಯದ ಕೆಲಸಮಾಡಿಸುವ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಅದನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ದುರಸಿ್ತ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿ, 6 ಬಡಗಿ, ಶಿಲಿ್ಪ,
ಮೇಸಿ್ತ್ರ ಮೊದಲಾದವರ ಸಂಬಳಕಾ್ಕಗಿಯೂ, ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ
ಬೇಕಾದ ಮರ, ಕೆತಿ್ತದ ಕಲು್ಲ ಇವುಗಳನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಅದನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ,
7 ಅವರು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡಲ್ಪಡುವ
ಹಣದ ಲೆಕ್ಕವನು್ನ ಕೇಳಬಾರದು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಅವನನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

8 ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಲೇಖಕನಾದ
(ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಯಾದ) ಶಾಫಾನನಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ನನಗೆ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಗ್ರಂಥವು ಸಿಕಿ್ಕರುತ್ತದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ,
ಅದನು್ನ ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟನು. ಶಾಫಾನನು ಅದನು್ನ ಓದಿದನು.
9 ಅನಂತರ ಲೇಖಕನಾದ ಶಾಫಾನನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ, ≪ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ಯೆಹೋವನ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದು ದೇವಾಲಯದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮಾಡಿಸುವ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಾಜಕನಾದ
ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಲೇಖಕನಾದ ಶಾಫಾನನಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದನು್ನ ಅರಸನ ಮುಂದೆ ಓದಿದನು.

11 ಅರಸನು ಧಮೋರ್ಪದೇಶಗ್ರಂಥದ ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ,
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡನು. 12 ಅರಸನು ಯಾಜಕನಾದ
ಹಿಲಿ್ಕೕಯ, ಶಾಫಾನನ ಮಗನಾದ ಅಹೀಕಾಮ್, ಮೀಕಾಯನ
ಮಗನಾದ ಅಕೊ್ಬೕರ್, ಲೇಖಕನಾದ ಶಾಫಾನ್, ತನ್ನ
ಸಹಾಯಕನಾದ ಅಸಾಯ ಎಂಬುವವರಿಗೆ, 13 ≪ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ನಮಗೆ ಸಿಕಿ್ಕರುವ ಈ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲನ ಧಮೊರ್ಪದೇಶ
ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆಯೂ, ಅವುಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳದೆಯೂ
ಹೋದುದರಿಂದ ನಾವು ಯೆಹೋವನ ಉಗ್ರಕೋಪಕೆ್ಕ
ಪಾತ್ರರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನನಗಾಗಿಯೂ,
ಜನರಿಗಾಗಿಯೂ, ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗಾಗಿಯೂ
ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲನ ದಮೊರ್ಪದೇಶ
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ವಾಕ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 14

ಆಗ ಯಾಜಕನಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು, ಅಹೀಕಾಮ್, ಅಕೊ್ಬೕರ್,
ಶಾಫಾನ್, ಅಸಾಯ, ಎಂಬುವವರು ≪ಹುಲ್ದ≫ ಎಂಬ
ಪ್ರವಾದಿನಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕೆಯ ಹತಿ್ತರ ವಿಚಾರಿಸಿದರು.
ಹಹರ್ಸನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ, ತಿಕ್ವನ ಮಗನೂ, ರಾಜವಸಾ್ತ್ರಗಾರದ
ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಶಲೂ್ಲಮನು ಈಕೆಯ ಪತಿ. ಈಕೆಯು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಎರಡನೆಯ ಕೇರಿಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. 15

ಹುಲ್ದಳು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವನಿಗೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ. 16 ಯೆಹೋವನು,
≪ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ಯೆಹೂದದ
ಅರಸನು ಓದಿಸಿದ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಆಪತು್ತಗಳನು್ನ
ಬರಮಾಡುವನು. 17 ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ
ಧೂಪಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವಂತೆ
ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಕೋಪಾಗಿ್ನಯು ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ
ಉರಿಯಹತಿ್ತದೆ, ಅದು ಆರಿಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ≫ ಎನು್ನತಾ್ತನೆ. 18

ತಾನು ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಿಗೆ
ನೀವು ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಮಾತೇನೆಂದರೆ, 19 ≪ನಾನು ಈ ದೇಶವನೂ್ನ, ನಿವಾಸಿಗಳನೂ್ನ,
ಶಾಪವಿಸ್ಮಯಗಳಿಗೆ ಗುರಿಮಾಡುವೆನೆಂಬುವುದನು್ನ ನೀನು
ಕೇಳಿದಾಗ, ದುಃಖಪಟು್ಟ ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ಮುಂದೆ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ, ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಕಣಿ್ಣೕರು
ಸುರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸಿದೆನು≫ 20 ಆದುದರಿಂದ,
≪ನಾನು ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಒಂದನೂ್ನ
ನೋಡದೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮರಣಹೊಂದಿ ಸಮಾದಿಸೇರುವಂತೆ
ಆಶೀವಾರ್ದಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು. ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಅರಸನಿಗೆ ಆ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದರು.

ಧಮರ್ಸಂಸಾ್ಥಪನೆ

ಅನಂತರ ಅರಸನು ದೂತರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಎಲಾ್ಲ ಊರುಗಳ ಹಿರಿಯರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಸಿದನು.

2 ಅರಸನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನೂ್ನ, ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ,
ಯಾಜಕರನೂ್ನ, ಪ್ರವಾದಿಗಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಚಿಕ್ಕವರು ಮೊದಲುಗೊಂಡು
ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಅಲಿ್ಲ
ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಿಭಂದನ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಓದಿಸಿದನು. 3 ಅರಸನು ಕಂಬದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು, ತಾನು
ಯೆಹೋವನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದಾಗಿಯೂ, ಆತನ
ಆಜ್ಞಾನಿಯಮ, ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ,
ಪೂಣರ್ಪಾ್ರಣದಿಂದಲೂ, ಕೈಕೊಳು್ಳವುದಾಗಿಯೂ ಆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಿಬಂಧನ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಎಲಾ್ಲ
ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಎಲಾ್ಲ
ಜನರ ಎದುರು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದನು. 4 ತರುವಾಯ ಅರಸನು
ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, ಅವನ ಕೈಕೆಳಗಿರುವ ಯಾಜಕರ
ಮತು್ತ ದಾ್ವರಪಾಲಕರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಾಳ್, ಅಶೇರ್ ಎಂಬ
ದೇವತೆಗಳಿಗಾಗಿಯೂ, ಆಕಾಶಸೈನ್ಯಗಳಿಗಾಗಿಯೂ,
ಉಪಯೋಗಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಿಂದ ತರಿಸಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಹೊರಗಿರುವ ಕಿದೊ್ರೕನ್
ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಬೂದಿಯನು್ನ ಬೇತೇಲಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 5 ಇದಲ್ಲದೆ, ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಇದ್ದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೂ, ಬಾಳನಿಗೂ, ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ
ಹಾಗೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಆಕಾಶಸೈನ್ಯಕೂ್ಕ,
ಧೂಪಹಾಕುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೂದ ರಾಜರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲಾ್ಲ
ಪೂಜಾರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದನು. 6 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ
ಅಶೇರ್ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭವನು್ನ ತರಿಸಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಹೊರಗಿರುವ
ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟ
ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಪುಡಿಯನು್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಸ್ಮಶಾನದಲಿ್ಲ
ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟನು. 7 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಪಾ್ರಕಾರದೊಳಗಿದ್ದ
ದೇವದಾಸ, ವೇಶ್ಯವೃತಿ್ತಯವರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಹಾಕಿಸಿದನು. ಆ
ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಅಶೇರ್ ದೇವತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಗುಡಾರದ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ನೇಯುತಿ್ತದ್ದರು. 8 ಅನಂತರ ಗೆಬದಿಂದ
ಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗಿರುವ ಯೆಹೂದ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಎಲಾ್ಲ ಯಾಜಕರನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಧೂಪಹಾಕುತಿ್ತದ್ದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಿಸಿದನು. ಪುರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಯೆಹೋಶುವನ ಬಾಗಿಲಿನ

ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ದಾ್ವರಗಳ ದೇವತೆಯ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ
ಹಾಕಿಸಿದನು. 9 ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬಂದ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಇತರ
ಯಾಜಕರೊಡನೆ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಪಾಲುಸಿಕಿ್ಕದರೂ,
ಅವರಿಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. 10 ತಮ್ಮ
ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮೋಲೆಕನಿಗೋಸ್ಕರ ಆಹುತಿ ಕೊಡದಂತೆ
ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲದ್ದ ≪ತೋಫೆತ್≫ ಎಂಬ
ಯಜ್ಞವೇಧಿಯ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಹೊಲೆಮಾಡಿದನು. 11 ಯೆಹೂದ
ರಾಜರು ಸೂಯರ್ದೇವತೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ರಥಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಅವು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ ಹೊರಗೆ ≪ಪವರ್ರೀಮ್≫ ಎಂಬ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕಂಚುಕಿಯಾದ ನಾತಾನ್ ಮೆಲೆಕನ ಕೋಣೆಯ ಹತಿ್ತರ
ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 12 ಇದಲ್ಲದೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸರು ದೇವಸಾ್ಥನದ
ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಆಹಾಜನ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯ ಹತಿ್ತರ ಕಟಿ್ಟಸಿದ್ದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನೂ್ನ, ಮನಸೆ್ಸಯು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಎರಡು
ಪಾ್ರಕಾರಗಳಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನೂ್ನ ಕೆಡವಿ ಪುಡಿಪುಡಿ
ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ದೂಳನು್ನ ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಸಿದನು. 13

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಚೀದೋನ್ಯರ
ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್, ಮೋವಾಬ್ಯರ ಕೆಮೋಷ್, ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ
ಮಿಲೊ್ಕೕಮ್ ಎಂಬ ಅಸಹ್ಯ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೂ, ವಿಘ್ನಪವರ್ತದ ದಕ್ಷಿಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದ್ದ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಅರಸನು ಹೊಲೆ ಮಾಡಿದನು. 14 ಕಲು್ಲ
ಕಂಬಗಳನು್ನ ಒಡೆದುಹಾಕಿ ಅಶೇರವಿಗ್ರಹ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಕಡಿದುಬಿಟು್ಟ
ಅವುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಮನುಷ್ಯರ ಎಲುಬುಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿಸಿದನು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ
ನಿಮಿರ್ಸಿದ್ದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳವನೂ್ನ, ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನೂ್ನ
ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟನು. ಪೂಜಾಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಅಶೇರ
ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭವನೂ್ನ ಸುಟು್ಟ ಬೂದಿಮಾಡಿನು. 16 ಯೋಷೀಯನು
ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲಿ್ಲನ ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಗಳನು್ನ ಕಂಡು,
ಅವುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ತರಿಸಿ ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ಸುಟು್ಟ ಅವುಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ ದೇವರ
ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವು ನೆರವೇರಿತು.
17 ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವನು ಒಂದು ಸಮಾಧಿಶಿಲೆಯನು್ನ ಕಂಡು, ಅದು
ಏನು? ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಆ ಊರಿನವರು, ≪ನೀನು ಈಗ
ಬೇತೇಲಿನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಯೆಹೂದ
ದೇಶದವನಾದ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನ ಸಮಾಧಿ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 18 ಆಗ ಯೋಷೀಯನು, ≪ಬಿಡಿರಿ, ಆ
ಮನುಷ್ಯನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟಬಾರದು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಅವನ ಮತು್ತ ಸಮಾಯರ್ದೇಶದ
ಪ್ರವಾದಿಯ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. 19 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ರಾಜರು ಸಮಾಯರ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಗುಡಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ, ಯೆಹೋವನ ಕೋಪಕೆ್ಕ
ಕಾರಣವಾದಂಥವುಗಳನು್ನ ಯೋಷೀಯನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ನಾಶಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅವೆಲ್ಲವನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದನು.
20 ಯೋಷೀಯನು ಅವುಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟು್ಟ ಅವುಗಳ
ಪೂಜಾರಿಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ವಧಿಸಿ ಆ ಮನುಷ್ಯರ
ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದನು.

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ
21 ಅನಂತರ ಅರಸನು ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ, ≪ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ

ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 22 ಇಂಥ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಪಾಲಿಸಿದ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕರ ಕಾಲದಲಾ್ಲಗಲಿ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸರ ಕಾಲದಲಾ್ಲಗಲಿ ನಡೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. 23 ಈ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು ಅರಸನಾದ ಯೋಷೀಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ
ವರುಷದಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ
ಆಚರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 24 ಇದಲ್ಲದೆ, ಯೋಷೀಯನು ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ
ವಿಚಾರಿಸುವವರನೂ್ನ,ಭೂತ ಪೆ್ರೕತಆರಾಧಕರನೂ್ನ,
ಯೆರೂಸಲೇಮ್, ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯ ಇವುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ
ತೆರಾಫೀಮ್ ಎಂಬ ಬೊಂಬೆಗಳನೂ್ನ, ಮೂತಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಅಸಹ್ಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಯಾಜಕನಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನಿಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ್ದ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲದ್ದ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದನು. 25 ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ಪಾ್ರಣದಿಂದಲೂ,
ಪೂಣರ್ಬಲದಿಂದಲೂ ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ
ಯೋಷೀಯನಿಗೆ ಸಮಾನನಾದ ಅರಸನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲೂ್ಲ ಆ
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ನಂತರದ ಕಾಲದಲೂ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. 26 ಆದರೂ ಮನಸೆ್ಸಯ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ
ದೆಸೆಯಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೇಲಿದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಉಗ್ರಕೋಪವು
ಇಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 27 ಯೆಹೋವನು, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಂತೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕುವೆನು, ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ನನ್ನ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡ
ದೇವಾಲಯವನೂ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ಯೋಷೀಯನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ ಎಲಾ್ಲ
ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಯೆಹೂದ ರಾಜರಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 29 ಅವನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ, ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನಾದ
ಫರೋಹ ನೆಕೋ ಎಂಬುವವನು ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದು್ದ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್
ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ
ಯೋಷೀಯನು ಮೆಗಿದೊ್ದೕವಿನಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ
ಅವನಿಂದ ಹತನಾದನು. 30 ಯೋಷೀಯನ ಸೇವಕರು ಅವನ
ಶವವನು್ನ ರಥದಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೆಗಿದೊ್ದೕವಿನಿಂದ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತಂದು ಅವನ ಸ್ವಂತ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು.
ಜನರು ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋವಾಹಾಜನನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದರು.

ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋವಾಹಾಜನು
31 ಯೆಹೋವಾಹಾಜನು ಅರಸನಾದಾಗ ಅವನು ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು

ವರುಷದವನಾಗಿದು್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ
ಕಾಲ ಆಳಿದನು. ಲಿಬ್ನದವನಾದ ಯೆರೆಮೀಯನ ಮಗಳಾದ
ಹಮೂಟಲ್ ಎಂಬಾಕೆಯು ಇವನ ತಾಯಿ. 32

ಯೆಹೋವಾಹಾಜನು ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ದೊ್ರೕಹಿಯಾದನು. 33 ಫರೋಹ ನೆಕೋವನು ಇವನನು್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬಹು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಳಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು
ಹಮಾತ ದೇಶದ ರಿಬಾ್ಲ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ಇವನನು್ನ
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟದ್ದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನಿಗೆ ನೂರು ತಲಾಂತು
ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ,(ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನಾಲು್ಕ ನೂರು ಕಿಲೋಗಾ್ರಂ)
ಒಂದು ತಲಾಂತು (ಮೂವತಾ್ನಲು್ಕಕಿಲೋಗಾ್ರಂ) ಬಂಗಾರವನೂ್ನ
ದಂಡ ತೆರಬೇಕಾಯಿತು. 34 ಫರೋಹ ನೆಕೋವನು
ಯೋಷೀಯನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಯಕೀಮನನು್ನ
ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನೆಂಬ ಹೊಸ
ಹೆಸರನಿ್ನಟು್ಟ ಯೆಹೋವಾಹಾಜನನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಯೆಹೋವಾಹಾಜನು ಅಲಿ್ಲ ಮರಣ
ಹೊಂದಿದನು. 35 ಫರೋಹನು ಗೊತು್ತಮಾಡಿದಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳ
ಬಂಗಾರವನು್ನ ಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ತನ್ನ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿದನು. ತೆರಿಗೆಕೊಡಬೇಕಾದ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನಗೆ ನೇಮಕವಾದಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂಗಾರವನು್ನ ದೇಶದ
ಜನರಿಂದ ವಸೂಲಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫರೋಹ ನೆಕೋವನಿಗೆ
ತಂದೊಪಿ್ಪಸಿದನು.

ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು
36 ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಅರಸನಾದಾಗ ಅವನು ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು

ವರುಷದವನಾಗಿದು್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹನೊ್ನಂದು ವರುಷಗಳ
ಕಾಲ ಆಳಿದನು. ರೂಮನ ಪೆದಾಯನ ಮಗಳಾದ ಜೆಬೂದಾ
ಎಂಬಾಕೆಯು ಅವನ ತಾಯಿ. 37 ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ತನ್ನ
ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿಯಾಗಿದ್ದನು.

ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಹೊರಟು ಬಂದನು.
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನನಾಗಿ ಮೂರು

ವರುಷಗಳಾದ ನಂತರ ಅವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದನು. 2

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ
ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಯೆಹೂದ ರಾಜ್ಯವನು್ನ
ಹಾಳುಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಕಸಿ್ದೕಯರ, ಅರಾಮ್ಯರ,
ಮೋವಾಬ್ಯರ, ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಸುಲಿಗೆಯ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3 ಯೆಹೂದ ರಾಜ್ಯದ ನಿರಪರಾಧಿಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ
ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ತುಂಬಿಸಿದ ಮನಸೆ್ಸಯ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ಕ್ಷಮಿಸದೆ ಹೋದನು. 4 ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸದೆ ತನ್ನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ
ಶಿಕ್ಷೆಯಾಯಿತು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಿತು.
5 ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನ ಕೃತ್ಯಗಳೂ
ಯೆಹೂದ ರಾಜರಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ (ಇತಿಹಾಸ) ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ. 6 ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು

ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಯಾಖೀನನು
ಅರಸನಾದನು. 7 ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಐಗುಪ್ತದ ಕಣಿವೆಯಿಂದ
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿವರೆಗೂ ಇದ್ದ, ಎಲಾ್ಲ ಭೂಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅನಂತರ ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನು ತನ್ನ
ದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯವಾ್ಯಪಿ್ತಗಾಗಿ ಹೊರಡಲಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋಯಾಖೀನನನೂ್ನ ಸೆರೆಯಾಗಿ ಒಯ್ದದು್ದ
8 ಯೆಹೋಯಾಖೀನನು ಅರಸನಾದಾಗ ಅವನು ಹದಿನೆಂಟು

ವರುಷದವನಾಗಿದು್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ
ಕಾಲ ಆಳಿದನು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಎಲಾ್ನತಾನನ ಮಗಳಾದ
ನೆಹುಷಾ್ಟ ಎಂಬಾಕೆಯು ಇವನ ತಾಯಿ. 9 ಇವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆ
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿಯಾಗಿದ್ದನು. 10 ಇವನ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸೈನ್ಯದವರು
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದು ಅದಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಹಾಕಿದರು. 11 ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ
ಸೈನ್ಯದವರು ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿದ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೂ ಬಂದನು. 12 ಆಗ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ
ಯೆಹೋಯಾಖೀನನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಪರಿವಾರದವರು,
ಸೇನಾಪತಿಗಳು, ಕಂಚುಕಿಗಳು ಇವರೊಡನೆ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಇವನನು್ನ ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಎಂಟನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು. 13 ಇದಲ್ಲದೆ,
ಯೆಹೋವನು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಮತು್ತ ಅರಸನ ಅರಮನೆಯ ಭಂಡಾರಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ದ್ರವ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕಾ್ಕಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಎಲಾ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ
ಮುರಿದುಬಿಟ್ಟನು. 14 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರಭುಗಳನೂ್ನ,
ಭಟರನೂ್ನ, ಕಮಾ್ಮರರನೂ್ನ, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಹತು್ತ
ಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ತನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯಜನರಾಗಿದ್ದ ಬಡವರು
ಹೊರತಾಗಿ ಯಾರನೂ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 15 ಅರಸನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೋಯಾಕೀನನನೂ್ನ, ಅವನ ತಾಯಿ,
ಹೆಂಡತಿ, ಕಂಚುಕಿಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷರನೂ್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋದನು. 16 ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಏಳು ಸಾವಿರ
ಮಂದಿ ಭಟರನೂ್ನ, ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಕಮಾ್ಮರರನೂ್ನ, ಬಡಗಿಗಳನು್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳೂ ಯುದ್ದವೀರರೂ ಆಗಿದ್ದರು. 17

ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಯೆಹೋಯಾಖೀನನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ
ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ಮತ್ತನ್ಯ ಎಂಬುವವನನು್ನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ ಚಿದಿ್ಕೕಯನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

ಅರಸನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
18 ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ತನ್ನ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದನೆಯ ವರುಷ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ

ಅರಸನಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹನೊ್ನಂದು ವರುಷಗಳ ಕಾಲ
ಆಳಿದನು. ಲಿಬ್ನದವನಾದ, ಯೆರೆಮೀಯನ ಮಗಳಾದ ಹಮೂಟಲ್
ಎಂಬಾಕೆಯು ಇವನ ತಾಯಿ. 19 ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನಂತೆ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ದೊ್ರೕಹಿಯಾಗಿದ್ದನು. 20 ಯೆಹೋವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ
ಮೇಲೆಯೂ ಬೇರೆ ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಬರಮಾಡಿ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ
ನಾಶಮಾಡುವಷು್ಟ ರೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದನು.

ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವರುಷದ
ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ, ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಬಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಸವರ್ಸೈನ್ಯ ಸಹಿತನಾಗಿ

ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು, ಅಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ
ಸುತ್ತಲೂ ಮಣಿ್ಣನ ದಿಬ್ಬವನು್ನ ಮಾಡಿದನು. 2 ಅವನು ಅರಸನಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೊ್ನಂದನೆ ವರುಷದವರೆಗೆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿದನು. 3 ಘೋರಕ್ಷಾಮದ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕದೇ ಹೋಯಿತು. 4 ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಸಿ್ದೕಯರು ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವರುಷದ ನಾಲ್ಕನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ದಿನ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ದಾ್ವರವನು್ನ
ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಒಳಗಿದ್ದ ಅರಸನೂ ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಸೈನಿಕರೂ ಅದೇ
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಅರಸನ ತೋಟದ ಗೋಡೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು. ಆ ಬಾಗಿಲು ಎರಡು ಗೋಡೆಗಳ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲತು್ತ. ಅರಸನು ಅರಾಬಾ ಎಂಬ ತಗಾ್ಗದ ಪ್ರದೇಶದ
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ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಓಡಿಹೋದನು. 5 ಕಸಿ್ದೕಯರ ಸೈನ್ಯದವರು
ಅರಸನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಯೆರಿಕೋವಿನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ
ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದರು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಅವನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಚದರಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. 6 ಅನಂತರ ಕಸಿ್ದೕಯರು ಬಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನನು್ನ ಹಿಡಿದು ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿದರು. 7

ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದರಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಡಿಹಾಕಿ, ಅವನ ಎರಡು
ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಬಾಬೆಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

8 ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹತೊ್ತಂಭತ್ತನೆಯ
ವರುಷದಲಿ್ಲ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಸೇವಕನೂ, ಕಾವಲುದಂಡಿನ
ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ನೆಬೂಜರದಾನ್ ಎಂಬುವವನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು. 9 ಅವನು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯವನೂ್ನ, ಅರಸನ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಎಲಾ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳನೂ್ನ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ
ಕಟ್ಟಡಗಳನೂ್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. 10 ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ
ಕಸಿ್ದೕಯರ ಸೈನ್ಯದವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತು್ತಗೋಡೆಗಳನು್ನ
ಕೆಡವಿದರು. 11 ಕಾವಲುದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿಯಾದ
ನೆಬೂಜರದಾನನು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರನೂ್ನ ಮೊದಲೇ
ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಮರೆಹೊಕ್ಕವರನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟರೆ ಎಲಾ್ಲ ಜನರನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದೊಯ್ದನು. 12 ಹೊಲಗಳನೂ್ನ, ದಾ್ರಕ್ಷೇ ತೋಟಗಳನೂ್ನ,
ವ್ಯವಸಾಯಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇಶದ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಬಡವರನು್ನ
ಮಾತ್ರ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. 13 ಕಸಿ್ದೕಯರು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ತಾಮ್ರದ ಕಂಬಗಳನು್ನ, ಪೀಠಗಳನೂ್ನ, ಕಡಲಿನ
ಆಕಾರದ ಪಾತೆ್ರಯನೂ್ನ ಒಡೆದು ಅವುಗಳ ತಾಮ್ರವನೂ್ನ ಬಾಬೆಲಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 14 ದೇವಾಲಯದ ಸೇವೆಗಾಗಿ
ಉಪಯೋಗಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಬೋಗುಣಿ, ಸಲಿಕೆ, ಕತ್ತರಿ, ಧೂಪಾರತಿ
ಮೊದಲಾದ ತಾಮ್ರದ ಸಾಮಾನುಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. 15 ಕಾವಲುದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿಯು ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರದ
ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆ, ಬಟ್ಟಲು ಮೊದಲಾದವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 16

ಸೊಲೊಮೋನನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕಾ್ಕಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಎರಡು
ಕಂಬಗಳು, ಕಡಲೆನಿಸಿಕೊಂಡ(ಕಡಲಿನಾಕರದ) ಪಾತೆ್ರಯು,
ಪೀಠಗಳು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ತಾಮ್ರವನು್ನ ಬಳಸಲಾಗಿತು್ತ.
17 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಬವು ಹದಿನೆಂಟು ಮೊಳ ಎತ್ತರವಿತು್ತ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಮೊಳ ಎತ್ತರವಾದ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ
ಕುಂಭವಿತು್ತ. ಆ ಕುಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ತಾಮ್ರದ ಜಾಲರಿಯೂ
ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳೂ ಇದ್ದವು. 18 ಕಾವಲುದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿಯಾದ
ನೆಬೂಜರದಾನನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ
ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಸೆರಾಯನು, ಎರಡನೆಯ ಯಾಜಕನಾದ
ಚೆಫನ್ಯನು ಮೂರು ಮಂದಿ ದಾ್ವರಪಾಲಕರು, 19 ಸೈನ್ಯ
ಸಂಬಂಧವಾದ ಎಲಾ್ಲ ವ್ಯವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಕಂಚುಕಿ,
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅರಸನಿಗೆ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದ ಐದು ಮಂದಿ
ಮಂತಿ್ರಗಳು, ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗತಕ್ಕವರ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮಾಡುವ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಯ ಲೇಖಕನು, ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಅರುವತು್ತ ಮಂದಿ

ಜನರೂ ಇದ್ದರು. 20 ನಂತರ ನೆಬೂಜರದಾದನು, ಇವರನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಮಾತ್ ಪ್ರದೇಶದ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲದ್ದ ಬಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲು, 21 ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಹಮಾತ್ ಪ್ರದೇಶದ
ಅವರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಸೆರೆಯವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು.

ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಗೆದಲ್ಯನು
22 ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತಾನು ಯೆಹೂದ

ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿಸಿದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಹೀಕಾಮನ ಮಗನೂ,
ಶಾಫಾನನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯ ಎಂಬುವನನು್ನ
ಅಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. 23 ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದ
ಯೆಹೂದ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು ಗೆದಲ್ಯನು ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಿಂದ
ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ಕೇಳಿ,
ತಮ್ಮ ಜನರೊಡನೆ ಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಗೆದಲ್ಯನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದರು. ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ, ನೆತನ್ಯನ ಮಗನಾದ
ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು, ಕಾರೇಹನ ಮಗನಾದ ಯೋಹಾನಾನ್,
ನೆಟೋಫದವನಾದ, ತನು್ಹಮೆತನ ಮಗನಾದ ಸೆರಾಯನು, ಮಾಕಾ
ಊರಿನವನಾದ ಯಾಜನ್ಯನು ಇವರೇ. 24 ಗೆದಲ್ಯನು ಇವರಿಗೂ
ಇವರ ಜನರಿಗೂ, ≪ಕಸಿ್ದೕಯರ ಸೈನ್ಯದವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ,
ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದು್ದ ಸೇವೆಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಇಲಿ್ಲಯೇ ವಾಸಮಾಡಿರಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಒಳಿತಾಗುವಾಗುವುದು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25 ಆದರೆ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ
ರಾಜವಂಶದವನೂ, ಎಲೀಷಾಮನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ, ನೆತನ್ಯನ
ಮಗನೂ ಆದ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಆಳುಗಳೊಡನೆ
ಬಂದು ಗೆದಲ್ಯನನೂ್ನ, ಅವನ ಸಂಗಡ ಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ, ಕಸಿ್ದೕಯರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು. 26 ಆಗ ಎಲಾ್ಲ
ಚಿಕ್ಕವರೂ, ದೊಡ್ಡವರೂ, ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಕಸಿ್ದೕಯರಿಗೆ ಹೆದರಿ
ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದರು.

ಯೆಹೋಯಾಖೀನನು ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿದು್ದ
27 ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು ತಾನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದ ಮೊದಲನೆಯ

ವರುಷದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ
ಯೆಹೋಯಾಖೀನನು ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೂವತೆ್ತೕಳನೆಯ ವರುಷದ
ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ,
ಯೆಹೋಯಾಖೀನನನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿ, ಅವನನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ತಂದನು. 28 ಅಲ್ಲದೆ ಅವನೊಡನೆ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ
ಅರಸುಗಳಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಉನ್ನತಸಾ್ಥನವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 29

ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು ಯೆಹೋಯಾಖೀನನ ಸೆರೆಯ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಜೀವದಿಂದಿರುವವರೆಗೂ ಅರಸನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಊಟಮಾಡಿದನು. 30 ಅವನು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಅವನಿಗೆ
ಬೇಕಾಗುವ ಎಲಾ್ಲ ಪದಾಥರ್ಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಅರಸನಿಂದಲೇ
ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತಿ್ತತು್ತ .
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ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ

ವಂಶಾವಳಿ 1-9

ಆದಾಮನಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಮನವರೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ವಂಶಾವಳಿ

ಅದಾಮನ ಸಂತಾನದವರು

ಆದಾಮನ ಮಗ ಸೇತ್; ಸೇತನ ಮಗ ಎನೋಷ್;
ಎನೋಷನ ಮಗ ಕೇನಾನ್; 2 ಕೇನಾನನ ಮಗ
ಮಹಲಲೇಲ್; ಮಹಲಲೇಲೀನ ಮಗ ಯೆರೆದ್; 3

ಯೆರೆದನ ಮಗ ಹನೋಕ್; ಹನೋಕನ ಮಗ ಮೆತೂಷೆಲಹ;
ಮೆತೂಷೆಲಹನ ಮಗ ಲೆಮೆಕ್; 4 ಲೆಮೆಕನ ಮಗ ನೋಹ,
ನೋಹನಿಗೆ ಶೇಮ್, ಹಾಮ್, ಯೆಫೆತ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಗಂಡು
ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು.

ಯೆಫೆತರು
5 ಯೆಫೆತನ ಸಂತಾನದವರು ಯಾರೆಂದರೆ; ಗೋಮೆರ್,

ಮಾಗೋಗ್, ಮಾದಯ್, ಯಾವಾನ್, ತೂಬಲ್, ಮೆಷೆಕ್ ಮತು್ತ
ತೀರಾಸ್ ಎಂಬವರು. 6 ಗೋಮೆರನ ಸಂತಾನದವರು ಯಾರೆಂದರೆ;
ಅಷೆ್ಕನೆಜ್, ರೀಫತ್ ಮತು್ತ ತೋಗಮರ್ ಎಂಬವರು. 7 ಯಾವಾನನ
ಸಂತಾನದವರು ಯಾರೆಂದರೆ ಎಲೀಷ , ತಾಷೀರ್ಷ್, ಕಿತಿ್ತೕಮ್,
ದೋದಾನೀಮ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಗಳವರು.

ಹಾಮನ್ಯರು
8 ಹಾಮಾನ ಸಂತಾನದವರು ಯಾರೆಂದರೆ ಕೂಷ್,

ಮಿಚ್ರಯಿಮ್, ಪೂಟ್, ಕಾನಾನ್ ಎಂಬವರು. 9 ಕೂಷನ
ಸಂತಾನದವರು: ಸೆಬಾ, ಹವೀಲ, ಸಬ್ತ, ರಮ್ಮ ಸಬೆ್ತಕ ಎಂಬುವರು.
ರಮ್ಮನ ಸಂತಾನದವರು: ಸೆಬ ಮತು್ತ ದೆದಾನ್ ಎಂಬವರು. 10

ಕೂಷನು ನಿಮೊ್ರೕದನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಇವನು ಈ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ರಾಜನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದನು. 11

ಮಿಚ್ರಯಿಮ್ಯರಿಂದ ಲೂದ್ಯರೂ, ಅನಾಮ್ಯರೂ, ಲೆಹಾಬ್ಯರೂ,
ನಫು್ತಹ್ಯರೂ, 12 ಪತು್ರಸ್ಯರೂ, ಕಸು್ಲಹ್ಯರೂ, ಕಫೊ್ತೕಯರ್ರೂ
ಹುಟಿ್ಟದರು. ಕಸು್ಲಹ್ಯರಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದರು. 13 ಕಾನಾನ್
ವಂಶದಲಿ್ಲ ಮೊದಲು ಹುಟಿ್ಟದವನು ಸೀದೋನ್, ನಂತರ ಹೇತ್
ಎಂಬವನು ಹುಟಿ್ಟದನು. 14 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಬೂಸಿಯರೂ,
ಅಮೋರಿಯರೂ, ಗಿಗಾರ್ಷಿಯರೂ, 15 ಹಿವಿ್ವಯರೂ,
ಅಕಿರ್ಯರೂ, ಸೀನಿಯರೂ, 16 ಅವಾರ್ದಿಯರೂ,
ಚೆಮಾರಿಯರೂ ಮತು್ತ ಹಮಾತಿಯರೂ ಕಾನಾನನಿಂದ
ಹುಟಿ್ಟದವರು.

ಶೇಮನ ವಂಶಾವಳಿ
17 ಶೇಮನ ಸಂತಾನದವರು: ಏಲಾಮ್, ಅಶೂ್ಯರ್, ಅಪರ್ಕ್ಷದ್,

ಲೂದ್, ಅರಾಮ್, ಊಜ್, ಹೂಲ್, ಗೆತೆರ್ ಮತು್ತ ಮೆಷೆಕ್
ಎಂಬುವರು. 18 ಅಪರ್ಕ್ಷದನಿಂದ ಶೆಲಹನೂ ಮತು್ತ ಶೆಳಹನಿಂದ
ಏಬೆರನೂ ಹುಟಿ್ಟದನು. 19 ಏಬೆರನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು.
ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪೆಲೆಗ್ (ವಿಂಗಡನೆ) ಎಂಬ ಹೆಸರು. ಇವನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಭೂಮಿಯ ಜನರು ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಇವನ ತಮ್ಮನ ಹೆಸರು
ಯೋಕಾ್ತನ್. 20 ಯೋಕಾ್ತನನ ಸಂತಾನದವರು: ಅಲೊ್ಮೕದಾದ್,
ಶೆಲೆಫ್, ಹಚಮಾರ್ವೆತ್, ಯೆರಹ, 21 ಹದೋರಾಮ್, ಊಜಾಲ್,
ದಿಕ್ಲ, 22 ಎಬಾಲ್, ಅಬೀಮಾಯೇಲ್, ಶೆಬಾ, 23 ಓಫೀರ್,
ಹವೀಲಾ ಮತು್ತ ಯೋಬಾಬ್ ಎಂಬುವರು. 24 ಶೇಮನ
ಸಂತಾನದವರು: ಅಪರ್ಕ್ಷದ್, ಶೆಲಹ, 25 ಏಬೆರ್, ಪೆಲೆಗ್, ರೆಯೂ,
26 ಸೆರೂಗ್, ನಾಹೋರ್, ತೆರಹ, 27 ಅಬಾ್ರಮ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು
ಹೊಂದಿದ ಅಬ್ರಹಾಮ ಎಂಬುವರು.

ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಂಶಾವಳಿ
28 ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಕ್ಕಳು: ಇಸಾಕ ಮತು್ತ ಇಷಾ್ಮಯೇಲ್.
29 ಇಷಾ್ಮಯೇಲರ ವಂಶಾವಳಿ: ಇಷಾ್ಮಯೇಲನಿಗೆ ಮೊದಲು

ಹುಟಿ್ಟದವನು ನೆಬಾಯೋತ್, ಆ ಮೇಲೆ ಹುಟಿ್ಟದವರು ಕೇದಾರ್,
ಅದೆ್ಬಯೇಲ್, ಮಿಬಾ್ಸಮ್, 30 ಮಿಷ್ಮ, ದೂಮಾ, ಮಸ್ಸ, ಹದದ್,
ತೇಮ, 31 ಯೆಟೂರ್, ನಾಫೀಷ್ ಮತು್ತ ಕೇದೆಮ್ ಎಂಬುವರು.

32 ಅಬ್ರಹಾಮನ ಉಪಪತಿ್ನಯಾದ ಕೆಟೂರಳ ಸಂತಾನದವರು:
ಜಿಮಾ್ರನ್, ಯೊಕ್ಷಾನ್, ಮೆದಾನ್, ಮಿದಾ್ಯನ್, ಇಷಾ್ಬಕ್ ಮತು್ತ
ಶೂಹ ಎಂಬವರು. ಯೊಕ್ಷಾನನು ಶೆಬಾ ಮತು್ತ ದೆದಾನ್
ಎಂಬವರನು್ನ ಪಡೆದನು. 33 ಏಫ, ಏಫೆರ್, ಹನೋಕ್, ಅಬೀದ,
ಎಲಾ್ದಯ ಎಂಬವರು ಮಿದಾ್ಯನನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ
ಕೆಟೂರಳ ಸಂತತಿಯವರು. 34 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಸಾರಳಿಂದ
ಇಸಾಕನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಏಸಾವ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ (ಯೇಹೂದ)
ಇಸಾಕನ ಮಕ್ಕಳು.

ಏಸಾವನ ವಂಶಜರು
35 ಏಸಾವನ ವಂಶಸ್ಥರು ಯಾರೆಂದರೆ ಎಲೀಫಜ್,

ರೆಯೂವೇಲ್, ಯೆಯೂಷ್, ಯಳಾಮ್ ಮತು್ತ ಕೋರಹ ಇವರೇ.
36 ಎಲೀಫಜನ ಮಕ್ಕಳು: ತೇಮಾನ್, ಓಮಾರ್, ಜೆಫೀ, ಗತಾಮ್,
ಕೆನಜ್; ತಿಮ್ನ ಮತು್ತ ಅಮಾಲೇಕ್ ಎಂಬವರು. 37 ರೆಯೂವೇಲನ
ಮಕ್ಕಳು: ನಹತ್, ಜೆರಹ, ಶಮ್ಮ ಮತು್ತ ಮಿಜ್ಜ.

ಎದೋಮಿನ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳು
38 ಸೇಯೀರನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರು ಲೋಟಾನ್, ಶೋಬಾಲ್,

ಚಿಬೊ್ಬೕನ್, ಅನಾಹ, ದೀಶೋನ್, ಏಚೆರ್ ಮತು್ತ ದೀಶಾನ್
ಸೇಯಿರನ ಮಕ್ಕಳು. 39 ಲೋಟಾನನ ಮಕ್ಕಳು ಹೋರೀ ಮತು್ತ
ಹೋಮಾಮ್. ಲೋಟಾನನ ತಂಗಿ ತಿಮ್ನ. 40 ಶೋಬಾಲನ ಮಕ್ಕಳು
ಅಲಾ್ಯನ್, ಮಾನಹತ್, ಏಬಾಲ್, ಶೆಫೀ ಮತು್ತ ಓನಾಮ್.
ಚಿಬೊ್ಬೕನನ ಮಕ್ಕಳು ಅಯಾ್ಯಹ ಮತು್ತ ಅನಾಹ. 41 ಅನಾಹನ
ಮಗನು ದೀಶೋನ್. ದೀಶೋನನ ಮಕ್ಕಳು ಹಮಾ್ರನ್, ಎಷಾ್ಬನ್,
ಇತಾ್ರನ್ ಮತು್ತ ಕೆರಾನ್. 42 ಏಚೆರನ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಲಾ್ಹನ್, ಜಾವಾನ್
ಮತು್ತ ಯಾಕಾನ್. ದಿಶಾನನ ಮಕ್ಕಳು ಊಚ್ ಮತು್ತ ಅರಾನ್.

ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಅರಸರು
43 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸರು ಆಳಿ್ವಕೆ ಮಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು

ಎದೋಮ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅರಸರು ಆಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಬೆಯೋರನ
ಮಗನಾದ ಬೆಳನು ಮೊದಲನೆಯವನು. ಅವನ ರಾಜಧಾನಿ ಹೆಸರು
ದೀನಾ್ಹಬಾ. 44 ಬೆಳನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಬೊಚ್ರದವನಾದ ಜೆರಹನ ಮಗ
ಯೋಬಾಬನು ಆಧಿಪತ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 45 ಯೋಬಾಬನು ಸತ್ತ
ಮೇಲೆ ತೇಮಾನೀಯರ ದೇಶದವನಾದ ಹುಷಾಮನು ಆಳಿ್ವಕೆ
ಮಾಡಿದನು. 46 ಹುಷಾಮನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮೋವಾಬ್ಯರ ಬೈಲಿನಲಿ್ಲ
ಮಿದಾ್ಯನರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಬೆದದನ ಮಗನಾದ ಹದದನು
ಅರಸನಾದನು. ಅವನ ರಾಜಧಾನಿಯ ಹೆಸರು ಅವೀತ್. 47

ಹದದನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮಸೆ್ರೕಕದವನಾದ ಸಮಾ್ಲಹನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ
ಬಂದನು. 48 ಸಮಾ್ಲಹನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿ
ತೀರದಲಿ್ಲರುವ ರೆಹೋಬೋತ್ ಊರಿನ ಸೌಲನು ಅರಸನಾದನು.
49 ಸೌಲನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅಕೊ್ಬೕರನ ಮಗನಾದ ಬಾಳಾ್ಹನಾನು
ಅರಸನಾದನು. 50 ಬಾಳಾ್ಹನಾನ್ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಹದದನು
ಅರಸನಾದನು. ಅವನ ರಾಜಧಾನಿಯ ಹೆಸರು ಪಾಗೀ. ಅವನ
ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಮೆಹೇಟಬೇಲ್; ಆಕೆ ಮೇಜಾಹಾಬನ
ಮಗಳಾದ ಮಟೆ್ರೕದಳ ಮಗಳು, 51 ಹದದನು ಸತ್ತ ನಂತರ
ಎದೋಮ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳಾದವರು ಯಾರೆಂದರೆ, ತಿಮ್ನ, ಅಲ್ಯ,
ಯೆತೇತ್, 52 ಒಹೋಲಿಬಾಮ, ಏಲ, ಪೀನೋನ್, 53 ಕೆನೆಜ್,
ತೇಮಾನ್, ಮಿಬಾ್ಚರ್, 54 ಮಗಿ್ದೕಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಇರಾಮ್ ಇವರೇ.
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ಇಸಾ್ರಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳು

ಇಸಾ್ರಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂದರೆ ರೂಬೇನ್,
ಸಿಮೆಯೋನ್, ಲೇವಿ, ಯೆಹೂದ, ಇಸಾ್ಸಕಾರ್,
ಜೆಬುಲೂನ್, 2 ದಾನ್, ಯೋಸೇಫ್, ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್,

ನಫಾ್ತಲಿ, ಗಾದ್ ಮತು್ತ ಆಶೇರ್.
3 ಯೆಹೂದನಿಗೆ ಏರ್, ಓನಾನ್ ಮತು್ತ ಶೇಲಾಹ ಎಂಬ ಮೂರು

ಜನರು ಮಕ್ಕಳು ಶೂನನ ಮಗಳಾದ ಕಾನಾನಳಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದರು.
ಯೆಹೂದನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಾದ ಏರನು ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಕೆ್ಕ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ
ಕೊಂದು ಹಾಕಿದನು. 4 ಯೆಹೂದನ ಸೊಸೆಯಾದ ತಾಮಾರಳು
ಅವನಿಂದ ಪೆರೆಚ್ ಮತು್ತ ಜೆರಹ ಎಂಬವರನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.

5 ಯೆಹೂದನಿಗೆ ಐದು ಮಕ್ಕಳು. ಪೆರೆಚನ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚೊ್ರೕನ್
ಮತು್ತ ಹಮೂಲ್. 6 ಜೆರಹನ ಐದು ಮಕ್ಕಳು ಜಿಮಿ್ರ, ಏತಾನ್,
ಹೇಮಾನ್, ಕಲೊ್ಕೕಲ್ ಮತು್ತ ದಾರಾ. 7 ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೀಸಲಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಆಪತಿ್ತಗೆ
ಗುರಿಮಾಡಿದ ಆಕಾರನು ಕಮೀರ್ಯನ ಮಗನು . 8 ಏತಾನನ
ಮಗನು ಅಜಯರ್ನು. 9 ಹೆಚೊ್ರೕನನ ಮಕ್ಕಳು ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನು,
ರಾಮ್ ಮತು್ತ ಕೆಲೂಬಾಯ್ ಎಂಬುವರು.

ರಾಮನ ವಂಶಾವಳಿ ಮತು್ತ ದಾವೀದನ ಪೂವರ್ಜರು
10 ರಾಮನು ಅಮಿ್ಮೕನಾದಾಬನನು್ನ ಪಡೆದನು;

ಅಮಿ್ಮನಾದಾಬನು ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಪ್ರಭುವಾದ ನಹಶೋನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 11 ನಹಶೋನನು ಸಲ್ಮನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಸಲ್ಮನು
ಬೋವಜನನು್ನ ಪಡೆದನು. 12 ಬೋವಜನು ಓಬೇದನನು್ನ
ಪಡೆದನು; ಓಬೇದನು ಇಷಯನನು್ನ ಪಡೆದನು. 13 ಇಷಯನ
ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನು ಎಲೀಯಾಬ್, ಎರಡನೆಯ ಮಗ
ಅಬೀನಾದಾಬ್, 14 ಮೂರನೆಯವನು ಶಿಮ್ಮ, ನಾಲ್ಕನೆಯವನು
ನೆತನೇಲ್, ಐದನೆಯವನು ರದೆ್ದೖ. 15 ಆರನೆಯವನು ಓಚೆಮ್,
ಏಳನೆಯವನು ದಾವೀದ್. 16 ಚೆರೂಯ ಮತು್ತ ಅಬೀಗೈಲರು
ಅವರ ಸಹೋದರಿಯರು. ಅಬೆ್ಷೖ, ಯೋವಾಬ ಮತು್ತ ಅಸಾಹೇಲ್
ಎಂಬವರು ಚೆರೂಯಳ ಮಕ್ಕಳು. 17 ಅಬೀಗೈಲಳು ಅಮಾಸನ
ತಾಯಿ. ಇಷಾ್ಮಯೇಲನಾದ ಯೆತೆರ್ ಎಂಬವನು ಅವನ ತಂದೆ.

ಕಾಲೇಬನ ವಂಶಾವಳಿ
18 ಹೆಚೊ್ರೕನನ ಮಗ ಕಾಲೇಬ. ಇವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ

ಅಜೂಬಳಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಯೆಯೋರ್ತಳಿಂದಲೂ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆದನು. ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು ಯೇಷೆರ್,
ಶೋಬಾಬ್ ಮತು್ತ ಅದೋರ್ನ್ ಎಂಬವರು. 19 ಅಜೂಬಳು ಸತ್ತ
ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಬನು ಎಫಾ್ರತಳನು್ನ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡನು.
ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹೂರನು ಹುಟಿ್ಟದನು. 20 ಹೂರನು
ಊರಿಯನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಊರಿಯನು ಬೆಚಲೇಲನನು್ನ ಪಡೆದನು.

21 ಹೆಚೊ್ರೕನನು ಅರವತು್ತ ವಷರ್ದವನಾದಾಗ ಗಿಲಾ್ಯದ್ಯರ
ಮೂಲಪುರುಷನಾದ ಮಾಕೀರನ ಮಗಳನು್ನ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆಕೆಯು ಅವನಿಂದ ಸೆಗೂಬನನು್ನ
ಪಡೆದಳು. 22 ಸೆಗೂಬನು ಯಾಯೀರನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಇವನಿಗೆ
ಗಿಲಾ್ಯದ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೂ್ತ್ಮರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇದ್ದವು. 23

ಗೆಷೂಯರ್ರು ಮತು್ತ ಅರಾಮ್ಯರು ಯಾಯೀರನ ಸಂತಾನದವರಿಂದ
ಯಾಯೀರಿನ ಗಾ್ರಮಗಳನೂ್ನ ಕೆನತ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಗಾ್ರಮಗಳನು್ನ,
ಒಟು್ಟ ಅರವತು್ತ ಸಂಸಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಂಡರು. ಈ
ಸಂಸಾ್ಥನದವರೆಲ್ಲರೂ ಗಿಲಾ್ಯದ್ಯರ ಮೂಲಪುರುಷನಾದ ಮಾಕೀರನ
ಗೋತ್ರದವರು. 24 ಹೆಚೊ್ರೕನನು ಕಾಲೇಬನ ಎಫಾ್ರತದಲಿ್ಲ
ಮರಣಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಅಬೀಯ
ಎಂಬಾಕೆಯು ಅಷೂ್ಹರನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಇವನು ತೆಕೋವದವರ
ಮೂಲಪುರುಷನು.

ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನ ವಂಶಾವಳಿ
25 ಹೆಚೊ್ರೕನನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನಾದ ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನಿಗೆ ಐದು

ಮಕ್ಕಳು: ರಾಮ್ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನು ಹಾಗೆಯೆ ಬೂನ, ಓರೆನ್,
ಓಚೆಮ್, ಅಹೀಯ ಎಂಬುವರು ಅನಂತರ ಹುಟಿ್ಟದವರು. 26

ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನಿಗೆ ಅಟಾರ ಎಂಬ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯಿದ್ದಳು.
ಈಕೆಯು ಓನಾಮನ ತಾಯಿ. 27 ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನ ಚೊಚ್ಚಲ
ಮಗನಾದ ರಾಮನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಚ್, ಯಾಮೀನ್ ಮತು್ತ ಏಕೆರ್
ಇವರೇ. 28 ಒನಾಮನ ಮಕ್ಕಳು ಶಮೆ್ಮೖ ಮತು್ತ ಯಾದ
ಎಂಬುವವರು. ಶಮೆ್ಮೖನ ಮಕ್ಕಳು ನಾದಾಬ್ ಮತು್ತ ಅಬಿಷೂರ್.
29 ಅಬಿಷೂರನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಅಬೀಹೈಲ್. ಈಕೆಯಲಿ್ಲ

ಅಹಾ್ಬನ್ ಮತು್ತ ಮೊಲೀದ್ ಎಂಬುವವರು ಹುಟಿ್ಟದರು. 30

ನಾದಾಬನ ಮಕ್ಕಳು ಸೆಲೆದ್ ಮತು್ತ ಅಪ್ಪಯಿಮ್ ಎಂಬುವವರು.
ಸೇಲೆದನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತು್ತಹೋದನು. 31 ಅಪ್ಪಯಿಮನ ಮಗ
ಇಷಿ್ಷೕ. ಇಷಿ್ಷೕಯನ ಮಗ ಶೇಷಾನ್. ಶೇಷಾನನ ಮಗ ಅಹೆ್ಲೖ. 32

ಶಮೆ್ಮೖಯ ತಮ್ಮನಾದ ಯಾದನ ಮಕ್ಕಳು ಯೆತೆರ್ ಮತು್ತ
ಯೋನಾತಾನ್ ಇವರೇ. ಯೆತೆರನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತನು. 33

ಯೋನಾತಾನನ ಮಕ್ಕಳು ಪೆಲೆತ್ ಮತು್ತ ಜಾಜ ಎಂಬುವವರು.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನ ಸಂತಾನದವರು.

34 ಶೇಷಾನನಿಗೆ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೇ ಹೊರತು ಗಂಡು
ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಯಹರ್ನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಐಗುಪ್ತ
ಸೇವಕನಿದ್ದನು. 35 ಶೇಷಾನನು ತನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಸೇವಕನಾದ
ಯಹರ್ನಿಗೆ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. ಆಕೆಯು ಅವನಿಂದ
ಅತೆ್ತೖಯನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 36 ಅತೆ್ತೖ ನಾತಾನನನು್ನ ಪಡೆದನು;
ನಾತಾನನು ಜಾಬಾದನನು್ನ ಪಡೆದನು. 37 ಜಾಬಾದನು
ಎಫಾ್ಲಲನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಎಫಾ್ಲಲನು ಓಬೇದನನು್ನ ಪಡೆದನು. 38

ಓಬೇದನು ಯೇಹೂವನು್ನ ಪಡೆದನು; ಯೇಹೂವು ಅಜಯರ್ನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 39 ಅಜಯರ್ನು ಹೆಲೆಚನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಹೆಲೆಚನು
ಎಲಾ್ಲಸನನು್ನ ಪಡೆದನು. 40 ಎಲಾ್ಲಸನು ಸಿಸೆ್ಮೖಯನು್ನ ಪಡೆದನು;
ಸಿಸೆ್ಮೖಯು ಶಲೂ್ಲಮನನು್ನ ಪಡೆದನು. 41 ಶಲೂ್ಲಮನು
ಯೆಕಮಾ್ಯಹನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಯೆಕಮಾ್ಯಹನನು ಎಲೀಷಾಮನನು್ನ
ಪಡೆದನು.

ಕಾಲೇಬನ ಗೋತ್ರಗಳು
42 ಯೆರಹೇಲ್ಮನ ಸಹೋದರನಾದ ಕಾಲೇಬನ ಸಂತಾನದವರು:

ಚೊಚ್ಚಲನು ಜೀಫ್ಯರ ಮೂಲಪುರುಷನಾದ ಮೇಷನು,
ಎರಡನೆಯವನು ಮಾರೇಷನು. 43 ಮಾರೇಷನು ಹೆಬೊ್ರೕನ್ಯರ
ಮೂಲಪುರುಷನು. ಹೆಬೊ್ರೕನ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು ಕೋರಹ, ತಪೂ್ಪಹ,
ರೆಕೆಮ್ ಮತು್ತ ಶೆಮ. 44 ಶೆಮ್ಯರಿಂದ ರಹಮ್ಯರು, ರಹಮ್ಯರಿಂದ
ಯೊಕೆರ್ಯಾಮ್ಯರು ಹುಟಿ್ಟದರು. 45 ರೆಕೆಮನು ಶಮೆ್ಮೖನನು್ನ
ಪಡೆದನು. ಶಮೆ್ಮೖನಿಂದ ಮವೋನ್ಯರು, ಮವೋನ್ಯರಿಂದ
ಬೇತೂ್ಸರಿನವರು ಹುಟಿ್ಟದರು.

46 ಕಾಲೇಬನ ಉಪಪತಿ್ನಯಾದ ಏಫಳಲಿ್ಲ ಹಾರಾನ್, ಮೋಚ
ಮತು್ತ ಗಾಜೇಜ್ ಎಂಬುವವರು ಹುಟಿ್ಟದರು. 47 ಹಾರಾನನು
ಗಾಜೇಜನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಯಾದೈಯಳಲಿ್ಲ ರೆಗೆಮ್, ಯೋತಾಮ್,
ಗೇಷಾನ್, ಪೆಲೆಟ್, ಏಫ ಮತು್ತ ಶಾಫ್ ಎಂಬುವವರು ಹುಟಿ್ಟದರು.
48 ಕಾಲೇಬನ ಉಪಪತಿ್ನಯಾದ ಮಾಕಳಲಿ್ಲ ಶೆಬೆರ್ ಮತು್ತ ತಿಹರ್ನ್
ಎಂಬುವವರು ಹುಟಿ್ಟದರು. 49 ಇವಳಲಿ್ಲ ಮದ್ಮನ್ನದವರ
ಮೂಲಪುರುಷನಾದ ಶಾಫ್; ಮಕೆ್ಬೕನಾ ಮತು್ತ ಗಿಬ್ಯ ಪಟ್ಟಣದವರ
ಮೂಲಪುರುಷನಾದ ಶೆವ ಇವರು ಹುಟಿ್ಟದರು. ಕಾಲೇಬನ ಮಗಳು
ಅಕಾ್ಸಹ. 50 ಕಾಲೇಬನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಎಫಾ್ರತಳ ಚೊಚ್ಚಲ
ಮಗನಾದ ಹೂರನ ಮಕ್ಕಳು ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮರ
ಮೂಲಪುರುಷನಾದ ಶೋಬಾಲ್, 51 ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ಯರ
ಮೂಲಪುರುಷನಾದ ಸಲ್ಮ ಮತು್ತ ಬೇತಾ್ಗದೇರಿನ
ಮೂಲಪುರುಷನಾದ ಹಾರೇಫ್. 52 ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮಿನ
ಮೂಲಪುರುಷನಾದ ಶೋಬಾಲನ ಸಂತಾನದವರು ಹಾರೋಯೆ,
ಮಾನಹತಿಯರ ಅಧರ್ ಜನರು, 53 ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮ್
ಕುಟುಂಬಗಳವರು, ಯೆತೆರಿನವರು, ಪೂತ್ಯರು, ಶುಮಾತ್ಯರು ಮತು್ತ
ಮಿಷಾ್ರಗ್ಯರು ಇವರೇ. ಇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಜನಾಂಗ ಚೊರಾ್ರತ್ಯರೂ
ಮತು್ತ ಎಷಾ್ಟವೋಲ್ಯರೂ. 54 ಸಲ್ಮನಿಂದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್, ನೆಟೋಫಾ,
ಅಟರೋತ್, ಬೇತೊ್ಯೕವಾಬ್ ಊರುಗಳವರೂ, ಚೊಗರ್ದಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವ ಮಾನಹತಿಯರಲಿ್ಲ ಅಧರ್ ಜನರೂ ಹುಟಿ್ಟದರು. 55

ಯಾಬೇಚಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಬರವಣಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ದಾಖಲೆಗಳನು್ನ
ಬರೆಯುವದರಲೂ್ಲ ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದರಲೂ್ಲ
ಪ್ರವಿಣರಾದ ತಿರಾ್ರತ್ಯರು, ಶಿಮಾ್ಗತ್ಯರು ಮತು್ತ ಸೂಕಾತ್ಯರು, ಇವರು
ರೇಕಾಬನ ಮನೆಯವರ ಮೂಲ ಪುರುಷನಾಗಿರುವ ಹಮತನಿಂದ
ಹುಟಿ್ಟದ ಕೇನ್ಯರು.

ದಾವೀದನ ವಂಶಾವಳಿ

ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ದಾವೀದನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು:
ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು ಅಮೊ್ನೕನನು, ಇವನು ಇಜೆ್ರೕಲಿನವಳಾದ
ಅಹೀನೋವಮಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು. ಎರಡನೆಯವನು

ದಾನಿಯೇಲನು, ಇವನು ಕಮೇರ್ಲ್ಯಳಾದ ಅಬೀಗೈಲಳಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದವನು. 2 ಮೂರನೆಯವನು ಅಬಾ್ಷಲೋಮ್, ಇವನು
ಗೆಷೂರಿನ ಅರಸನಾದ ತಲೆ್ಮೖ ಎಂಬವನ ಮಗಳಾದ ಮಾಕಳ
ಮಗನು. ನಾಲ್ಕನೆಯವನು ಅದೋನಿಯ. ಇವನು ಹಗಿ್ಗೕತಳ
ಪುತ್ರನು. 3 ಐದನೆಯವನು ಶೆಫಟ್ಯ, ಇವನು ಅಬೀಟಲಳ ಮಗನು.
ಆರನೆಯವನು ಇತಾ್ರಮ್. ಇವನು ದಾವೀದನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ
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ಎಗ್ಲಳಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು. 4 ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲರುವಾಗ ದಾವೀದನಿಗೆ
ಆರು ಜನರು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಏಳು ವರುಷ
ಆರು ತಿಂಗಳು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದನು ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ
ಮೂವತೂ್ತ್ಮರು ವಷರ್ ಆಳಿದನು. 5 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವಾಗ
ಅವನಿಗೆ ಶಿಮ್ಮ, ಶೋಬಾಬ್, ನಾತಾನ್, ಸೊಲೊಮೋನ್ ಎಂಬ
ನಾಲು್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲನ ಮಗಳಾದ ಬತೂ್ಷವಳಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದರು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಇಬಾ್ಹರ್, ಎಲೀಷಾಮ್, ಎಲೀಫೆಲೆಟ್, 7

ನೋಗ, ನೆಫೆಗ್, ಯಾಫೀಯ, 8 ಎಲೀಷಾಮ್, ಎಲಾ್ಯದ್,
ಎಲೀಫೆಲೆಟ್ ಎಂಬ ಒಂಬತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಅವನಿಗೆ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಹುಟಿ್ಟದರು. 9 ಉಪಪತಿ್ನಯಾರಿಂದಲೂ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು
ಹುಟಿ್ಟದರು. ತಾಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಣು್ಣಮಗಳೂ ದಾವೀದನಿಗೆ ಇದ್ದಳು.

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸರು
10 ಸೊಲೊಮೋನನ ಮಗ ರೆಹಬಾ್ಬಮ ; ರೆಹಬಾ್ಬಮನ ಮಗ

ಅಬೀಯನು. ಅಬೀಯನ ಮಗ ಆಸ; ಆಸನ ಮಗ
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟ; 11 ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಮಗ
ಯೆಹೋರಾಮ್; ಯೆಹೋರಾಮನ ಮಗ ಅಹಜ್ಯನು, ಅಹಜ್ಯನ
ಮಗ ಯೋವಾಷನು. 12 ಯೋವಾಷನ ಮಗ ಅಮಚ್ಯ. ಅಮಚ್ಯ
ಮಗ ಅಜಯರ್; ಅಜಯರ್ನ ಮಗ ಯೋತಾಮ್. 13

ಯೋತಾಮನ ಮಗ ಆಹಾಜ; ಆಹಾಜನ ಮಗ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು.
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಮಗ ಮನಸೆ್ಸಯು. 14 ಮನಸೆ್ಸಯ ಮಗ ಆಮೋನ್;
ಆಮೋನನ ಮಗ ಯೋಷೀಯ. 15 ಯೋಷೀಯನ ಮಕ್ಕಳು:
ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಯೋಹಾನಾನ್, ಎರಡನೆಯವನು
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮ್, ಮೂರನೆಯವನು ಚಿದಿ್ಕೕಯ,
ನಾಲ್ಕನೆಯವನು ಶಲೂ್ಲಮ್. 16 ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಮಗ
ಯೆಕೊನ್ಯನು; ಯೆಕೊನ್ಯನ ಮಗ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು.

ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ವಂಶಜರು
17 ಬಾಬಿಲೋನಿಯರಿಂದ ಸೆರೆಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಯೆಕೊನ್ಯನಿಗೆ

ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲ್, 18 ಮಲಿ್ಕೕರಾಮ್, ಪೆದಾಯ್,
ಶೆನಚ್ಚರ್, ಯೆಕಮ್ಯ, ಹೋಷಾಮ್ ಮತು್ತ ನೆದಬ್ಯ ಎಂಬ ಏಳು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. 19 ಪೆದಾಯನ ಮಕ್ಕಳು: ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲ್ ಮತು್ತ
ಶಿಮಿ್ಮೕ. ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನ ಮಕ್ಕಳು: ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್ ಮತು್ತ ಹನನ್ಯ.
ಶೆಲೋಮೀತ್ ಎಂಬ ಮಗಳೂ ಇದ್ದಳು. 20 ಇವರಲ್ಲದೆ
ಪೆದಾಯನಿಗೆ ಹಷುಬ, ಓಹೆಲ್, ಬೆರೆಕ್ಯ, ಹಸದ್ಯ ಮತು್ತ ಯೂಷಬ್
ಹೆಸೆದ್ ಎಂಬ ಐದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. 21 ಹನನ್ಯನ
ಸಂತಾನದವರು: ಪೆಲಟ್ಯ, ಯೆಶಾಯ ಮತು್ತ ರೆಫಾಯನ ಮಕ್ಕಳಾದ
ಅನಾರ್ನ್, ಓಬದ್ಯ ಮತು್ತ ಶೇಕನ್ಯ. 22 ಶೆಕನ್ಯನ ಮಗ ಶೆಮಾಯ.
ಶೆಮಾಯನಿಗೆ ಆರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು: ಹಟೂ್ಟಷ್, ಇಗಾಲ್,
ಬಾರೀಹ, ನೆಯಯರ್ ಮತು್ತ ಶಾಫಾಟ್. 23 ನೆಯಯರ್ನ ಮೂರು
ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು: ಎಲೊ್ಯೕಗೆನೈ, ಹಿಜಿ್ಕೕಯ ಮತು್ತ ಅಜಿ್ರೕಕಾಮ್. 24

ಎಲೊ್ಯೕಗೆನೈಯನ ಏಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು: ಹೋದವ್ಯ, ಎಲಾ್ಯಷೀಬ್,
ಪೆಲಾಯ, ಅಕೂ್ಕಬ್, ಯೋಹಾನಾನ್, ದೆಲಾಯ ಮತು್ತ ಅನಾನೀ.

ಯೆಹೂದನ ವಂಶಾವಳಿ

ಯೆಹೂದನ ಸಂತಾನದವರು: ಪೆರೆಚ್, ಹೆಚೊ್ರೕನ್,
ಕಮೀರ್, ಹೂರ್ ಮತು್ತ ಶೋಬಾಲ್. 2 ಶೋಬಾಲನ
ಮಗನಾದ ರೆವಾಯನು ಯಹತನನು್ನ ಪಡೆದನು.

ಯಹತನು ಅಹೂಮೈ ಮತು್ತ ಲಹದ್ ಇವರನು್ನ ಪಡೆದನು. ಇವರು
ಚೊರ್ರದ ಕುಟುಂಬದವರು.

3 ಇಜೆ್ರಯೇಲ್, ಇಷ್ಮ ಮತು್ತ ಇಬಾ್ಬಷ್ ಇವರು ಎಟಾಮಿನವರ
ಮೂಲಪುರುಷರು. ಹಚೆಲೆಲ್ಫೋನೀ ಎಂಬವಳು ಇವರ ತಂಗಿ. 4

ಗೆದೋರಿನ ಮೂಲಪುರುಷನು ಪೆನೂವೇಲನು. ಹೂಷಾಹ್ಯರ
ಮೂಲಪುರುಷನು ಏಜೆರ್. ಇವರು ಎಫಾ್ರತಾಹಳ ಚೊಚ್ಚಲ
ಮಗನಾದ ಹೂರನ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ಹೂರನೇ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ಯರ
ಮೂಲಪುರುಷನು.

5 ತೆಕೋವದವರ ಮೂಲಪುರುಷನಾದ ಅಷೂ್ಹರನಿಗೆ ಹೆಲಾಹ
ಮತು್ತ ನಾರ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರು. 6 ಅಹುಜಾ್ಜಮ್,
ಹೇಫೆರ್ ತೇಮಾನ್ಯರೂ ಮತು್ತ ಅಹಷಾ್ಟಯರ್ರೂ ಎಂಬುವವರು
ನಾರಳ ಸಂತಾನದವರು. 7 ಹೆಲಾಹಳ ಮಕ್ಕಳು: ಚೆರೆತ್ ಇಚಾ್ಹರ್
ಮತು್ತ ಎತಾ್ನನ್ ಎಂಬುವವರು. 8 ಕೋಚನಿಂದ ಅನೂಬ್ ಮತು್ತ
ಚೊಬೇಬ್ ಹುಟಿ್ಟದರು. ಅಹರೆ್ಹೕಲನು ಹಾರುಮನ ಮಗನು.
ಕೋಚನು ಇವರ ವಂಶದ ಮೂಲ ಪುರುಷ. 9 ಯಾಬೇಚನು ತನ್ನ
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಲಿ್ಲ ಗೌರವವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನನು್ನ ಬಹು
ವೇದನೆಯಿಂದ ಹೆತೆ್ತನೆಂದು ಇವನ ತಾಯಿ ಇವನಿಗೆ ಯಾಬೇಚನೆಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. 10 ಯಾಬೇಚನು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರಿಗೆ, ≪ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ,

ನಿನ್ನ ಕೃಪಾಹಸ್ತದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಇರಿಸಿ ಯಾವ ವೇದನೆಯೂ
ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಕೇಡಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಾರದೇ?≫ ಎಂದು
ಮೊರೆಯಿಡಲು ದೇವರು ಅವನ ಮೊರೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸಿದನು.

11 ಶೂಹನ ಸಹೋದರನಾದ ಕೆಲೂಬನು ಮೆಹೀರನನು್ನ
ಪಡೆದನು. ಮೆಹೀರನು ಎಷೊ್ಟೕನನ ತಂದೆ. 12 ಎಷೊ್ಟೕನನಿಂದ
ಬೇತಾ್ರಫ, ಪಾಸೇಹ, ತೆಹಿನ್ನ ಎಂಬ ಮೂರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
ಇವರು ರೇಕಾಹ್ಯರು. ತೆಹಿನ್ನನು ನಾಹಷ್ ಪಟ್ಟಣದವರ
ಮೂಲಪುರುಷನು. 13 ಕೆನಜನ ಮಕ್ಕಳು ಒತಿ್ನೕಯೇಲ್ ಮತು್ತ
ಸೆರಾಯ ಎಂಬುವವರು. ಒತಿ್ನೕಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳು ಹತತ್ ಮತು್ತ
ಮೆಯೋನೋತೈ. 14 ಮೆಯೋನೊತೈಯು ಒಫಾ್ರಹನನು್ನ ಪಡೆದನು.
ಸೆರಾಯನು ಶಿಲಿ್ಪಗಳಾದ ಗೇಹರಾಷೀಮ್ಯರ ಮೂಲಪುರುಷನಾದ
ಯೋವಾಬನನು್ನ ಪಡೆದನು. 15 ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗನಾದ ಕಾಲೇಬನ
ಸಂತಾನದವರು ಈರು, ಏಲಹ್ ಮತು್ತ ನಾಮ್. ಏಲನ ಮಗನಾದ
ಕೆನಜ್.

16 ಯೆಹಲೆ್ಲಲೇಲನ ಮಕ್ಕಳು: ಜೀಫ್, ಜೀಫಾ, ತೀಯರ್ ಮತು್ತ
ಅಸರೇಲ್ ಎಂಬುವವರು. 17 ಎಜ್ರನ ಮಕ್ಕಳು: ಯೆತೆರ್, ಮೆರೆದ್,
ಏಫೆರ್ ಮತು್ತ ಯಾಲೋನ್ ಎಂಬುವವರು. ಮೆರೆದನು ಫರೋಹನ
ಮಗಳಾದ ಬಿತೆ್ಯಳನು್ನ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಈಕೆಯು
ಅವನಿಂದ ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ ಮಿಯಾರ್ಮ್, ಶಮೆ್ಮೖ,
ಎಷೆ್ಟಮೋವದವರ ಮೂಲಪುರುಷನಾದ ಇಷ್ಬಹ ಇವರನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
18 ಯೆಹೂದ್ಯಳಾದ ಅವನ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯು ಗೆದೋಯರ್ರ
ಮೂಲಪುರುಷನಾದ ಯೆರೆದ್, ಸೋಕೋವಿನವರ
ಮೂಲಪುರುಷನಾದ ಹೆಬೆರ್ ಮತು್ತ ಜಾನೋಹದವರ
ಮೂಲಪುರುಷನಾದ ಯೆಕೂತೀಯೇಲ್ ಇವರನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 19

ನಹಮನ ತಂಗಿಯೂ, ಹೋದೀಯನ ಹೆಂಡತಿಯ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನು ಗಮ್ಯರ್ದ ಕೆಯೀಲದವರ ಮೂಲಪುರುಷನಾದನು,
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಎಷೆ್ಟಮೋವದವರ ಮಾಕಾತ್ಯ ಸಂತಾನದ
ಮೂಲಪುರುಷನಾದನು. 20 ಶೀಮೋನನ ಮಕ್ಕಳು: ಅಮೊ್ನೕನ್,
ರಿನ್ನ, ಬೆನಾ್ಹನಾನ್ ಮತು್ತ ತೀಲೋನ್. ಇಷಿ್ಷೕಯನ ಮಕ್ಕಳು:
ಜೋಹೇತ್ ಮತು್ತ ಬೆನೊ್ಜಹೇತ್.

21 ಯೆಹೂದನ ಮಗನಾದ ಶೇಲಹನ ಸಂತಾನದವರು:
ಲೇಕಾಹ್ಯರ ಮೂಲಪುರುಷನಾದ ಏರ್, ಮರೇಷದವರ
ಮೂಲಪುರುಷನಾದ ಲದ್ದ , ಬೇತಷೆ್ಬೕಯದಲಿ್ಲರುವ ನೇಯಿಗಾರರ
ಕುಟುಂಬಗಳವರು, 22 ಯೊಕೀಮನು ಕೋಜೇಬದವರು
ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ದೊರೆತನ ನಡಿಸಿ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ತಿರುಗಿ
ಬಂದ ಯೋವಾಷ್ ಮತು್ತ ಸಾರಾಫ್ ಇವರೇ. (ಇವು
ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳು.) 23 ಮೇಲೆ ಕಂಡ ಜನರು
ಕುಂಬಾರರು. ಅವರು ನೆಟಾಯಿಮ್ ಮತು್ತ ಗೆದೇರ ಎಂಬ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಾ್ತ ಅರಸನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

ಸಿಮೆಯೋನನ ವಂಶಾವಳಿ
24 ಸಿಮೆಯೋನನ ಮಕ್ಕಳು: ನೆಮೂವೇಲ್, ಯಾಮೀನ್,

ಯಾರೀಬ್, ಜೆರಹ ಮತು್ತ ಸೌಲ. 25 ಸೌಲನ ಮಗ ಶಲು್ಲಮ್.
ಇವನ ಮಗ ಮಿಬಾ್ಸಮ್. ಮಿಬಾ್ಸಮನ ಮಗ ಮಿಷ್ಮ. 26 ಮಿಷಾ್ಮನ
ಸಂತಾನದವರು: ಇವನ ಮಗ ಹಮೂ್ಮವೇಲ್, ಇವನ ಮೊಮ್ಮಗ
ಜಕೂ್ಕರ್. ಜಕೂ್ಕರನ ಮಗನು ಶಿಮಿ್ಮೕ. 27 ಶಿಮಿ್ಮೕಗೆ ಹದಿನಾರು
ಜನರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೂ ಮತು್ತ ಆರು ಜನರು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳೂ
ಇದ್ದರು. ಅವನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ
ಅವರ ಕುಲವು ಯೆಹೂದ ಕುಲದಷು್ಟ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗಲಿಲ್ಲ.

28 ಇವರು ಬೇಷೆರ್ಬ, ಮೋಲಾದ್ ಮತು್ತ ಹಚರ್ ಷೂವಾಲದಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. 29 ದಾವೀದನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ತನಕ ಅವರ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದ ಬಿಲ್ಹ, ಎಚೆಮ್, ತೋಲಾದ್, 30 ಬೆತೂವೇಲ್,
ಹೊಮರ್, ಚಿಕ್ಲಗ್, 31 ಬೇತ್ ಮಕಾರ್ಬೋತ್, ಹಚರ್ ಸೂಸೀಮ್,
ಬೆತ್ ಬಿರೀ ಮತು್ತ ಶಾರಯಿಮ್ ಎಂಬ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ದಾವೀದನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ವರೆಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. 32 ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ ಐದು
ಗಾ್ರಮಗಳು ಏಟಾಮ್, ಅಯಿನ್, ರಿಮೊ್ಮೕನ್, ತೋಕೆನ್ ಮತು್ತ
ಆಷಾನ್. 33 ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಣ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಾಲ್ ಊರಿನ
ವರೆಗಿರುವ ಗಾ್ರಮಗಳೂ ಅವರ ನಿವಾಸಸಾ್ಥನಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಅವರು
ವಂಶಾವಳಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರು.

34 ಮೆಷೋಬಾಬ್, ಯಮೆ್ಲೕಕ್, ಅಮಚ್ಯನ ಮಗನಾದ ಯೋಷ,
35 ಯೋವೇಲ್, ಯೊಷಿಬ್ಯನ ಮಗನೂ, ಸೆರಾಯನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ,
ಅಸಿಯೇಲನ ಮರಿಮಗನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಹೂ, 36

ಎಲೊ್ಯೕವೇನೈ, ಯಾಕೋಬ, ಯೆಷೋಹಾಯ, ಅಸಾಯ,
ಅದೀಯೇಲ್, ಯೆಸೀಮಿಯೇಲ್, ಬೆನಾಯ ಮತು್ತ 37 ಶೆಮಾಯನ
ಮಗನಾದ ಶಿಮಿ್ರಯಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಯೆದಾಯನ ಮರಿಮಗನೂ,
ಅಲೊ್ಲೕನನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ, ಶಿಪಿ್ಫಯ ಮಗನು ಆದ ಜೀಜ ಎಂಬ
ಹೆಸರುಳ್ಳವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದರು. 38

ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೆಳೆಯುತಾ್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾದವು. 39
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ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಡು, ಕುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹುಲು್ಲಗಾವಲುಗಳನು್ನ
ಹುಡುಕುತಾ್ತ ಗೆದೋರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕಣಿವೆಯನು್ನ ದಾಟಿ, ಆಚೆಯ
ತಗಿ್ಗನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಟವಾದ ಹಸಿರು
ಹುಲು್ಲಗಾವಲುಗಳನು್ನ ಕಂಡರು. 40 ದೇಶವು ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ
ವಿಸಾ್ತರವಾಗಿದು್ದ ಸುಖ ಸಮಾಧಾನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲ
ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ವಾಸವಾಗಿದ್ದವರು ಹಾಮ್ಯರೇ. 41 ಮೇಲೆ
ಹೇಳಿದ ಪ್ರಭುಗಳು ಯೆಹೂದ ರಾಜನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಹಾಮ್ಯರ ಪಾಳೆಯಗಳನೂ್ನ, ಅಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ
ಮೆಗೂನ್ಯರನೂ್ನ ಗೆದು್ದ, ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ನಿನಾರ್ಮಮಾಡಿದರು. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಆಡುಕುರಿಗಳಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಮೇವು ಸಿಕಿ್ಕದ್ದರಿಂದ ಅಲೆ್ಲೕ
ವಾಸಿಸಿದರು. ಅಲಿ್ಲನ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳು ಯಾರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
42 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಮೆಯೋನನ ಕುಲದ ಐನೂರು ಜನರು ಸೇಯೀರ್
ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಇಷಿ್ಷೕಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ಪೆಲಟ್ಯ, ನೆಗಯರ್,
ರೆಫಾಯ ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್ ಎಂಬುವವರು ಅವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು.
43 ಅವರು ಅಮಾಲೇಕ್ಯರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಅಲೆ್ಲೕ
ನೆಲೆಸಿದರು.

ರೂಬೇನನ ವಂಶಾವಳಿ

ಇಸಾ್ರಯೇಲನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಾದ ರೂಬೇನನ
ವಂಶಾವಳಿ. ರೂಬೇನನು ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೂ
ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಉಪಪತಿ್ನಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಗಮಿಸಿ

ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಹೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಹಕು್ಕ ಇಸಾ್ರಯೇಲನ
ಮಗನಾದ ಯೋಸೇಫನ ಕುಲಕೆ್ಕ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 2 ಆದರೆ
ಯೆಹೂದನು ಎಲಾ್ಲ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠನಾದುದರಿಂದಲೂ,
ರಾಜಾಧಿಕಾರವು ಇವನ ಕುಲಕೆ್ಕ ಬಂದುದರಿಂದಲೂ ಯೋಸೇಫನು
ವಂಶಾವಳಿಯ ಪಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನೆಂದು ಲಿಖಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೂ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕತಕ್ಕ ಪಾಲು ಅವನಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕತು. 3

ಇಸಾ್ರಯೇಲನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಾದ ರೂಬೇನನ ಮಕ್ಕಳು:
ಹನೋಕ್, ಫಲೂ್ಲ, ಹೆಚೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ ಕಮೀರ್. 4 ಯೋವೇಲನ
ವಂಶಾವಳಿ: ಇವನ ಮಗ ಶೆಮಾಯ; ಶೆಮಾಯನ ಮಗ ಗೋಗ್. 5

ಗೋಗನ ಮಗ ಶಿಮಿ್ಮೕ; ಇವನ ಮಗ ಮೀಕ. ಮೀಕನ ಮಗ
ರೆವಾಯ, ಇವನ ಮಗ ಬಾಳ್. 6 ಬಾಳನ ಮಗ ಬೇರ. ರೂಬೇನ್ಯರ
ಪ್ರಭುಗಳಲೊ್ಲಬ್ಬನಾಗಿದ್ದ ಇವನನು್ನ ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನಾದ ತಿಗ್ಲತ್
ಫಿಲೆ್ನೕಸರನು ಸೆರೆಯೊಯ್ದನು. 7 ವಂಶಾವಳಿಯ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಇವನ
ಗೋತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿ ಲಿಖಿತರಾದವರು ನಾಯಕನಾದ
ಯೆಗೀಯೇಲ್, ಜೆಕಯರ್, ಬೆಳ ಇವರೇ. ಬೆಳನು ಅಜಾಜನ ಮಗ.
8 ಬೆಳನು ಅಜಾಜನ ಮಗ. ಅಜಾಜನು ಶೆಮಯನ ಮಗ.
ಶೆಮಯನು ಯೋವೇಲನ ಮಗ. ಯೋವೇಲ್ಯರು
ಅರೋಯೇರಿನಿಂದ ನೆಬೋ ಮತು್ತ ಬಾಳೆ್ಮಯೋನ್ ಎಂಬ
ಸ್ಥಳಗಳವರೆಗೂ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 9 ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಈಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅರಣ್ಯವು ಇವರ ಮೇರೆ.
ಇವರಿಗೆ ಗಿಲಾ್ಯದ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ದನ ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳಿದ್ದವು. 10

ಇವರು ಸೌಲನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಹಗಿ್ರೕಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ,
ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ, ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಅವರ ಡೇರೆಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡ ತೊಡಗಿದನು.

ಗಾದನ ವಂಶಾವಳಿ
11 ರೂಬೇನ್ಯರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಬಾಷಾನ್ ಸೀಮೆಯ ಸಲ್ಕದವರೆಗೂ

ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದವರು ಗಾದ್ ಕುಲದವರು: 12 ಪ್ರಧಾನನಾದ
ಯೋವೇಲ್, ಎರಡನೆಯವನಾದ ಶಾಫಾಮ್, ಯನೆ್ನೖ,
ಬಾಷಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ಶಾಫಾಟ್ ಇವರೂ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. 13

ಮೀಕಾಯೇಲ್, ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್, ಶೆಬ, ಯೋರೈ, ಯಕಾ್ಕನ್, ಜೀಯ
ಮತು್ತ ಏಬೆರ್ ಎಂಬ ಏಳು ಕುಟುಂಬಗಳೂ ಇವರ
ಕುಲಸಂಬಂಧಿಗಳು. 14 ಇವರು ಅಬೀಹೈಲನ ಮಕ್ಕಳು:
ಅಬೀಹೈಲನು ಹೂರೀಯ ಮಗ, ಇವನು ಯಾರೋಹನ ಮಗ.
ಯಾರೋಹನು ಗಿಲಾ್ಯದನ ಮಗ, ಇವನು ಮೀಕಾಯೇಲನ ಮಗ.
ಮೀಕಾಯೇಲನು ಯೆಷೀಷೈಯನ ಮಗ, ಇವನು ಯಹೊ್ದೕವಿನ
ಮಗ, ಇವನು ಅಹೀಬೂಜನ ಮಗ. 15 ಅಹೀಬೂಜನು
ಅಬಿ್ದೕಯೇಲನ ಮಗ. ಅಬಿ್ದೕಯೇಲನು ಗೂನೀಯನ ಮಗ. ಇವನು
ಇವರ ಗೋತ್ರದ ಮೂಲಪುರುಷನು.

16 ಗಾದ್ಯರು ಗಿಲಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲಯೂ ಬಾಷಾನಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಅದರ
ಗಾ್ರಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಶಾರೋನಿನ ಎಲಾ್ಲ ಹುಲು್ಲಗಾವಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಅವುಗಳ ಮೇರೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 17 ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಯೋತಾಮನ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ
ವಂಶಾವಳಿಯ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.

18 ರೂಬೇನ್ಯರು, ಗಾದ್ಯರು, ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ ಜನರು
ಇವರಲಿ್ಲ ರಣವೀರರೂ ಗುರಾಣಿ ಖಡ್ಗಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯುವವರೂ,
ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಬೊಗಿ್ಗಸುವವರೂ, ಯುದ್ಧ ನಿಪುಣರೂ ಆಗಿರುವ
ನಲ್ವತ್ತನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರದ ಏಳು ನೂರ ಅರವತು್ತ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. 19

ಅವರು ಹೋಗಿ ಹಗಿ್ರೕಯ, ಯೆಟೂರ್, ನಾಫೀಷ್ ಮತು್ತ
ನೋದಾಬ್ ಇವರೊಡನೆಯೂ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರು. 20 ಅವರು
ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟ ಅವರ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಜಯವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.
ಹಗಿ್ರೕಯರೂ ಇವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೂ ಅವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟರು. 21 ಈ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಅವರ ಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ,
ಐವತು್ತ ಸಾವಿರ ಒಂಟೆಗಳು, ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಐವತು್ತ ಸಾವಿರ
ಕುರಿಗಳೂ, ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕತೆ್ತಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನರನೂ್ನ
ಕೊಳೆ್ಳಹಿಡಿದರು. 22 ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಅವರ ಪರವಾಗಿ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ವೈರಿಗಳಲಿ್ಲ ಅನೇಕರನು್ನ ತಿವಿದು
ಕೊಂದದ್ದಲ್ಲದೆ, ತಾವು ಸೆರೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಅವರ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದರು.

ಯೊದರ್ನಿನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಮನಸೆ್ಸಯ ವಂಶಜರು
23 ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ಜನರು ಬಾಷಾನಿನಿಂದ ಬಾಳ್

ಹೆಮೋರ್ನ್, ಸೆನೀರ್, ಹೆಮೋರ್ನ್ ಗಿರಿ ಇವುಗಳ ವರೆಗೂ
ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದರು. 24 ಇವರ
ಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷರು ಏಫೆರ್, ಇಷಿ್ಷೕ, ಎಲೀಯೇಲ್,
ಅಜಿ್ರೕಯೇಲ್, ಯೆರೆಮೀಯ, ಹೋದವ್ಯ ಮತು್ತ ಯೆಹಿ್ತೕಯೇಲ್.
ಇವರು ರಣವೀರರೂ ಪ್ರಖಾ್ಯತಿ ಹೊಂದಿದವರು ಗೋತ್ರಪ್ರಧಾನರೂ
ಆಗಿದ್ದರು. 25 ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಿಗೆ
ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾಗಿದರು. ಯೆಹೋವನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ ಸಂಹರಿಸಿದ
ಆ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆರಾಧಿಸತೊಡಗಿದರು. 26

ಆದುದರಿಂದ ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನಾದ ಪೂಲ್, ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರ್
ಎಂಬವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರ ಪೆ್ರೕರೆಣೆಯಿಂದ ಬಂದು
ರೂಬೇನ್ಯರು, ಗಾದ್ಯರು, ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಅಧರ್ ಜನರು ಇವರನು್ನ
ಹಲಹ, ಹಾಬೋರ್, ಹಾರ ಎಂಬ ಪಾ್ರಂತಗಳಿಗೂ, ಗೋಜಾನ್
ನದಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಅವರು
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ ದೇವರು.

ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಮಹಾಯಾಜಕರ ಕುಟುಂಬ

ಲೇವಿಯ ಮಕ್ಕಳು: ಗೇಷೋರ್ನ್, ಕೆಹಾತ್ ಮತು್ತ
ಮೆರಾರೀ. 2 ಕೆಹಾತನ ಮಕ್ಕಳು ಅಮಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್,
ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್. 3 ಅಮಾ್ರಮನ

ಮಕ್ಕಳು ಆರೋನ್, ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಮಿಯಾರ್ಮ್. ಆರೋನನ
ಮಕ್ಕಳು ನಾದಾಬ್, ಅಬೀಹೂ, ಎಲಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈತಾಮಾರ್.
4 ಎಲಾ್ಲಜಾರನು ಫೀನೆಹಾಸನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಫೀನೆಹಾಸನು
ಅಬೀಷೂವನನು್ನ ಪಡೆದನು; 5 ಅಬೀಷೂವನು ಬುಕಿ್ಕೕಯನನು್ನ
ಪಡೆದನು; ಬುಕಿ್ಕೕಯನು ಉಜಿ್ಜೕಯನನು್ನ ಪಡೆದನು. 6

ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಜೆರಹ್ಯನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಜೆರಹ್ಯನು
ಮೆರಾಯೋತನನು್ನ ಪಡೆದನು. 7 ಮೆರಾಯೋತನು ಅಮಯರ್ನನು್ನ
ಪಡೆದನು; ಅಮಯರ್ನು ಅಹೀಟೂಬನನು್ನ ಪಡೆದನು. 8

ಅಹೀಟೂಬನು ಚಾದೋಕನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಚಾದೋಕನು
ಅಹೀಮಾಚನನು್ನ ಪಡೆದನು. 9 ಅಹೀಮಾಚನು ಅಜಯರ್ನನು್ನ
ಪಡೆದನು; ಅಜಯರ್ನು ಯೋಹಾನಾನನನು್ನ ಪಡೆದನು. 10

ಯೋಹಾನಾನನು ಅಜಯರ್ನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಸೊಲೊಮೋನನು
ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದವನು ಇವನೇ. 11 ಅಜಯರ್ನು ಅಮಯರ್ನನು್ನ
ಪಡೆದನು; ಅಮಯರ್ನು ಅಹೀಟೂಬನನು್ನ ಪಡೆದನು. 12

ಅಹೀಟೂಬನು ಚಾದೋಕನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಚಾದೋಕನು
ಶಲೂ್ಲಮನನು್ನ ಪಡೆದನು. 13 ಶಲೂ್ಲಮನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯನನು್ನ
ಪಡೆದನು; ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಅಜಯರ್ನನು್ನ ಪಡೆದನು. 14

ಅಜಯರ್ನು ಸೆರಾಯನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಸೆರಾಯನು
ಯೆಹೋಚಾದಾಕನನು್ನ ಪಡೆದನು. 15 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಯೆಹೋವನ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನೂ್ನ ಸೆರೆಒಯಾ್ದಗ ಯೆಹೋಚಾದಾಕನು
ಅವರೊಡನೆ ಇದ್ದನು.

ಉಳಿದ ಲೇವಿಯರ ವಂಶಾವಳಿ
16 ಲೇವಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಗೇಷೋರ್ಮ್, ಕೆಹಾತ್, ಮೆರಾರೀ. 17

ಗೇಷೋರ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಲಿಬಿ್ನೕ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ. 18 ಕೆಹಾತನ
ಮಕ್ಕಳು ಅಮಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್
ಇವರೇ. 19 ಮೆರಾರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಹಿ್ಲೕ ಮತು್ತ ಮುಷೀ.
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ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಲೇವಿ ಗೋತ್ರಗಳ ಮೂಲಪುರುಷರು. 20

ಗೇಷೋರ್ಮನ ಗೋತ್ರ: ಗೇಷೋರ್ಮನ ಮಗ ಲಿಬಿ್ನೕ. ಇವನ ಮಗ
ಯಹತ್, ಇವನ ಮಗ ಜಿಮ್ಮ. ಜಿಮ್ಮನ ಮಗ ಯೋವಾಹ, 21

ಯೋವಾಹನ ಮಗ ಇದೊ್ದೕ, ಇವನ ಮಗ ಜೆರಹ. ಜೆರಹನ ಮಗ
ಯೆವತೆ್ರೖ.

22 ಕೆಹಾತನ ಸಂತಾನದವರು: ಇವನ ಮಗ ಅಮಿ್ಮೕನಾದಾಬ್,
ಇವನ ಮಗ ಕೋರಹ. ಕೋರಹನ ಮಗ ಅಸಿ್ಸೕರ್, 23 ಇವನ ಮಗ
ಎಲಾ್ಕನ. ಎಲಾ್ಕನನ ಮಗ ಎಬಾ್ಯಸಾಫ್. ಇವನ ಮಗ ಅಸಿ್ಸೕರ್. 24

ಅಸಿ್ಸೕರನ ಮಗ ತಹತ್, ಇವನ ಮಗ ಊರೀಯೇಲ್.
ಊರೀಯೇಲನ ಮಗ ಉಜಿ್ಜೕಯ, ಇವನ ಮಗ ಸೌಲ್. 25

ಎಲಾ್ಕನನ ಮಕ್ಕಳು; ಅಮಾಸೈ, ಅಹೀಮೋತ್ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಕನ್
ಎಂಬವರು. 26 ಎಲಾ್ಕನನ ಸಂತಾನದವರು. ಇವನ ಮಗನು,
ಚೋಫೈ, ಇವನ ಮಗ ನಹತ್. 27 ನಹತನ ಮಗ ಎಲೀಯಾಬ್,
ಇವನ ಮಗ ಯೆರೋಹಾಮ್, ಇವನ ಮಗ ಎಲಾ್ಕನ್. 28

ಸಮುವೇಲನ ಮಕ್ಕಳು ಯೋವೇಲ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಮತು್ತ
ಅಬೀಯನು ಎರಡನೆಯವನು.

29 ಮೆರಾರೀಯ ಸಂತಾನದವರು. ಇವನ ಮಗ ಮಹಿ್ಲೕ. ಇವನ
ಮಗ ಲಿಬಿ್ನೕ, ಇವನ ಮಗ ಶಿಮಿ್ಮೕ. ಶಿಮಿ್ಮೕಯ ಮಗನು ಉಜ್ಜ. 30

ಇವನ ಮಗನು ಶಿಮಾ್ಮ, ಇವನ ಮಗನು ಹಗಿ್ಗೕಯ, ಇವನ ಮಗನು
ಅಸಾಯ.

ಗಾಯಕರಾದ ಲೇವಿಯರ ವಂಶಾವಳಿ
31 ಮಂಜೂಷವು ವಿಶಾ್ರಂತಿಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ದಾವೀದನಿಂದ

ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ವಾದ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಪಟಿ್ಟ.
32 ಸೊಲೊಮೋನನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವ ತನಕ ಅವರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರವೆಂಬ
ಆಲಯದ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಕ್ರಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ವಾದ್ಯ ಸೇವೆಯನು್ನ
ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದರು.

33 ದೇವಾಲಯದ ಸೇವಕರೂ ಅವರ ವಂಶಾವಳಿಯೂ:
ಕೆಹಾತ್ಯನಾದ ಹೇಮಾನನು ಮೊದಲನೆಯವನು. ಪ್ರಥಮ ಸಂಗೀತ
ಮಂಡಳಿಯ ಗಾಯಕನಾದ ಇವನು ಯೋವೇಲನ ಮಗ, ಇವನು
ಸಮುವೇಲನ ಮಗ. 34 ಸಮುವೇಲನು ಎಲಾ್ಕನನ ಮಗ. ಇವನು
ಯೆರೋಹಾಮನ ಮಗ, ಯೆರೋಹಾಮನು ಎಲೀಯೇಲನ ಮಗ,
ಇವನು ತೋಹನ ಮಗ. 35 ತೋಹನು ಚೂಫನ ಮಗ, ಇವನು
ಎಲಾ್ಕನನ ಮಗ, ಎಲಾ್ಕನನು ಮಹತನ ಮಗ, ಮಹತನನು
ಅಮಾಸೈಯ ಮಗ, ಅಮಾಸೈಯನು ಎಲಾ್ಕನನ ಮಗ. 36

ಎಲಾ್ಕನನು ಯೋವೇಲನ ಮಗ, ಇವನು ಅಜಯರ್ನ ಮಗ.
ಅಜಯರ್ನು ಚೆಫನ್ಯನ ಮಗ, 37 ಇವನು ತಹತನ ಮಗ. ತಹತನು
ಅಸೀರನ ಮಗ, ಅಸಿ್ಸೕರನು ಎಬಾ್ಯಸಾಫನ ಮಗ, ಇವನು
ಕೋರಹನ ಮಗ, ಕೋರಹನು ಇಚಾ್ಹರನ ಮಗ. 38 ಇಚಾ್ಹರನು
ಕೆಹಾತನ ಮಗ, ಇವನು ಲೇವಿಯನ ಮಗ, ಲೇವಿಯು
ಇಸಾ್ರಯೇಲನ ಮಗ.

39 ಇವನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲತಿ್ತದ್ದ ಇವನ ಸಹೋದರನಾದ
ಆಸಾಫನು ಎರಡನೆಯವನು. ಇವನು ಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗ, ಇವನು
ಶಿಮ್ಮನ ಮಗ. 40 ಶಿಮ್ಮನು ಮೀಕಾಯೇಲನ ಮಗ, ಇವನು
ಬಾಸೇಯನ ಮಗ, ಬಾಸೇಯನು ಮಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ. 41

ಮಲಿ್ಕೕಯನು ಎತಿ್ನಯ ಮಗ, ಇವನು ಜೆರಹನ ಮಗ, ಜೆರಹನು
ಅದಾಯನ ಮಗನು. 42 ಅದಾಯನು ಏತಾನನ ಮಗ, ಇವನು
ಜಿಮ್ಮನ ಮಗ, ಜಿಮ್ಮನು ಶಿಮಿ್ಮೕಯ ಮಗ. 43 ಶಿಮಿ್ಮೕಯು
ಯಹತನ ಮಗ, ಇವನು ಗೇಷೋರ್ಮನ ಮಗ, ಗೇಷೋರ್ಮನು
ಲೇವಿಯ ಮಗ.

44 ಇವನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲತಿ್ತದ್ದ ಇವನ ಸಹೋದರನೂ,
ಮೆರಾರಿಯನೂ ಆದ ಏತಾನನು ಮೂರನೆಯವನು. ಇವನು
ಕೀಷೀಯ ಮಗ, ಇವನು ಅಬಿ್ದೕಯನ ಮಗ, ಇವನು ಮಲೂ್ಲಕನ
ಮಗ. 45 ಮಲೂ್ಲಕನು ಹಷಬ್ಯನ ಮಗ, ಇವನು ಅಮಚ್ಯನ ಮಗ,
ಇವನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ. 46 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಅಮಿ್ಚೕಯನ ಮಗ,
ಇವನು ಬಾನೀಯನ ಮಗ, ಬಾನೀಯು ಶೆಮೆರನ ಮಗ. 47

ಶೆಮೆರನು ಮಹಿ್ಲೕಯ ಮಗ, ಇವನು ಮೂಷೀಯ ಮಗ.
ಮೂಷೀಯು ಮೆರಾರಿಯ ಮಗ, ಮೆರಾರಿಯು ಲೇವಿಯ ಮಗನು.

ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನ ವಂಶಾವಳಿ
48 ಅವರ ಸಹೋದರರಾದ ಇತರ ಲೇವಿಯರು ದೇವಾಲಯದ

ಗುಡಾರದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 49 ದೇವರ ಸೇವಕನಾದ
ಮೋಶೆಯ ಎಲಾ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆರೋನನೂ, ಅವನ
ಮಕ್ಕಳೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞವೇದಿ, ಧೂಪವೇದಿ
ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಮಾಡುತಾ್ತ, ದೂಪ ಹಾಕುತಾ್ತ,
ದೇವಾಲಯದ ಅತಿಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಎಲಾ್ಲ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತ,

ದೋಷಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತಾ್ತ ಇದ್ದರು. 50 ಆರೋನನ
ಸಂತಾನದವರು: ಆರೋನನ ಮಗ ಎಲಾ್ಲಜಾರ್, ಇವನ ಮಗ
ಫೀನೆಹಾಸ್, ಫೀನೆಹಾಸನ ಮಗ ಅಬೀಷೂವ. 51 ಅಬೀಷೂವನ
ಮಗ ಬುಕಿ್ಕೕ, ಬುಕಿ್ಕೕಯ ಮಗ ಉಜಿ್ಜೕ, ಇವನ ಮಗ ಜೆರಹಾ್ಯಹ,
ಇವನ ಮಗ ಮೆರಾಯೋತ್. 52 ಮೆರಾಯೋತನ ಮಗ ಅಮಯರ್,
ಅಮಯರ್ನ ಮಗ ಅಹೀಟೂಬ್. 53 ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ
ಚಾದೋಕ್, ಇವನ ಮಗ ಅಹಿಮಾಚ್.

ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ದೊರಕಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳು
54 ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ದೊರಕಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳು:

ಆರೋನನ ಸಂತಾನದವರಾದ ಕೇಹಾತನ ಗೋತ್ರದವರಿಗೆ ಚೀಟು
ಮೊದಲು ಬಿದಿ್ದತು. 55 ಆದುದರಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅವರಿಗೆ
ಯೆಹೂದ ಸೀಮೆಯ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದರ
ಸುತ್ತಲಿನ ಗೋಮಾಳಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 56 ಆದರೆ ಅದರ
ಹೊಲಗಳನೂ್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಗಾ್ರಮಗಳನೂ್ನ, ಯೆಫುನೆ್ನಯನ
ಮಗನಾದ ಕಾಲೇಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. 57 ಆರೋನನ ವಂಶದವರಿಗೆ
ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಎಂಬ ಆಶ್ರಯ ನಗರವನು್ನ, ಲಿಬ್ನ ಮತು್ತ ಅದರ
ಗೋಮಾಳಗಳು, ಯತಿ್ತೕರ್, ಎಷೆ್ಟಮೋವ, ಅವುಗಳ
ಉಪನಗರಗಳೂ, 58 ಹೀಲೇನ್, ದೆಬೀರ್ 59 ಆಷಾನ್,
ಬೆತೆ್ಷೕಮೆಷ್ ಎಂಬ ಗೋಮಾಳ ಸಹಿತವಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ, 60

ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದಿಂದ ಗೆಬ, ಅಲೆಮೆತ್, ಅನಾತೋತ್ ಎಂಬ
ಗೋಮಾಳಸಹಿತವಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಒಟು್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಹದಿಮೂರು.

61 ಕೆಹಾತ್ಯರ ಉಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಚೀಟು ಹಾಕುವುದರ
ಮೂಲಕ ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದಿಂದ ಹತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ದೊರಕಿದವು. 62 ಗೇಷೋರ್ಮ್ಯರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇಸಾ್ಸಕಾರ್,
ಆಶೇರ್, ನಫಾ್ತಲಿ, ಬಾಷಾನಿನಲಿ್ಲರುವ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರಕಿದವು. 63 ಮೆರಾರೀ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ರೂಬೇನ್, ಗಾದ್, ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲಗಳ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಚೀಟು ಹಾಕುವುದರಿಂದ
ದೊರಕಿದವು. 64 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಆ
ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗೋಮಾಳುಗಳನೂ್ನ
ಕೊಟ್ಟರು. 65 ಅವರು ಚೀಟು ಹಾಕಿ ಯೆಹೂದ, ಸಿಮೆಯೋನ್
ಮತು್ತ ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲಗಳಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ
ಕೊಟ್ಟರು.

66 ಕೆಹಾತ್ಯರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದಿಂದ 67

ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲರುವ ಶೆಕೆಮ್ ಎಂಬ ಆಶ್ರಯ ನಗರ,
ಗೆಜೆರ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಉಪನಗರಗಳನೂ್ನ, 68 ಯೊಕೆ್ಮಯಾಮ್
ಮತು್ತ ಅದರ ಗೋಮಾಳಗಳು, ಬೇತ್ ಹೋರೋನ್ ಮತು್ತ ಅದರ
ಉಪನಗರಗಳು, 69 ಅಯಾ್ಯಲೋನ್, ಗತಿ್ರಮೊ್ಮೕನ್, ಎಂಬ
ಗೋಮಾಳ ಸಹಿತವಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಚೀಟಿಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ
ದೊರಕಿದವು. 70 ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದ ಆನೇರ್, ಬಿಳಾ್ಳಮ್
ಎಂಬ ಹುಲು್ಲಗಾವಲು ಸಹಿತವಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಕೆಹಾತ್ಯರ ಉಳಿದ
ಕುಟುಂಬಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದವು.

71 ಗೇಷೊರ್ಮ್ಯರಿಗೆ ಮನಸೆ್ಸಕುಲದ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದಿಂದ ಬಾಷಾನಿನ
ಗೋಲಾನ್, ಅಷಾ್ಟರೋಟ್ ಎಂಬ ಗೋಮಾಳ ಸಹಿತವಾದ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರಕಿದವು. 72 ಇಸಾ್ಸಕಾಯರ್ರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದಿಂದ
ಕೆದೆಷ್, ದಾಬೆರತ್, 73 ರಾಮೋತ್, ಅನೇಮ್ ಎಂಬ ಗೋಮಾಳ
ಸಹಿತವಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರಕಿದವು. 74 ಅಶೇರನ ಕುಲದ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದಿಂದ ಮಾಷಾಲ್, ಅಬೊ್ದೕನ್. 75 ಹೂಕೋಕ್, ರೆಹೋಬ್
ಎಂಬ ಗೋಮಾಳ ಸಹಿತವಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರಕಿದವು. 76

ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದಿಂದ ಗಲಿಲಾಯದ ಕೆದೆಷ್, ಹಮೊ್ಮೕನ್,
ಕಿಯಾರ್ತಾಯಿಮ್ ಎಂಬ ಗೋಮಾಳ ಸಹಿತವಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ದೊರಕಿದವು. 77 ಮಿಕ್ಕ ಲೇವಿಯರಾದ ಮೆರಾರಿಯರಿಗೆ
ಜೆಬುಲೋನ್ ಕುಲದ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದಿಂದ ರಿಮೊ್ಮೕನೋ, ತಾಬೋರ್ ಎಂಬ
ಗೋಮಾಳ ಸಹಿತವಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ, 78 ಯೆರಿಕೋವಿನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹರಿಯುವ ಯೋದರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ
ಅರಣ್ಯದ ಬೆಚೆರ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಗೋಮಾಳಗಳು, ಯಹಚ್ ಮತು್ತ
ಅದರ ಗೋಮಾಳಗಳು ರೂಬೆನ್ ಕುಲದಿಂದ ದೊರಕಿದವು. 79

ಕೆದೇಮೋತ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಗೋಮಾಳಗಳು, ಮೇಫಾತ್ ಮತು್ತ
ಅದರ ಗೋಮಾಳಗಳು ರೂಬೆನ್ ಕುಲದಿಂದ ದೊರಕಿದವು.

80 ಗಾದ್ ಕುಲದ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದಿಂದ ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ರಾಮೋತ್ ಮತು್ತ
ಅದರ ಗೋಮಾಳಗಳು ಮಹನಯಿಮ್, 81 ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ಮತು್ತ
ಅದರ ಗೋಮಾಳಗಳು, ಯಗೆ್ಜೕರ್ ಮತು್ತ ಅದರ ಗೋಮಾಳಗಳು
ಸಹಿತವಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊರಕಿದವು.
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ಇಸಾ್ಸಕಾರನ ಕುಲ

ಇಸಾ್ಸಕಾರನ ಮಕ್ಕಳು: ತೋಲ, ಪೂವ, ಯಾಶೂಬ್,
ಶಿಮೊ್ರೕನ್ ಎಂಬ ನಾಲು್ಕ ಜನರು. 2 ತೋಲನ ಮಕ್ಕಳಾದ,
ಉಜಿ್ಜೕ, ರೆಫಾಯ, ಯೆರೀಯೇಲ್, ಯಹೆ್ಮೖ, ಇಬಾ್ಸಮ್

ಮತು್ತ ಸಮುವೇಲ್. ಇವರು ತೋಲವಂಶದ ಕುಟುಂಬಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷರೂ, ರಣವೀರರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ತೋಲ ವಂಶದವರ
ಸಂಖೆ್ಯಯು ದಾವೀದನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಸಾವಿರದ
ಆರುನೂರು. 3 ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮಗ ಇಜ್ಯಹಾ್ಯಹ. ಇಜ್ಯಹಾ್ಯಹನ
ಮಕ್ಕಳು ಮಿಕಾಯೇಲ್, ಓಬದ್ಯ, ಯೋವೇಲ್, ಇಷಿ್ಷೕಯ. ಇವರು
ಈ ಕುಟುಂಬದ ಗೊತ್ರಪ್ರಧಾನರು. 4 ಇವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೂ,
ಇವರ ಗೋತ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಯುದ್ಧಭಟರು ಮತು್ತ
ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಮೂವತಾ್ತರು ಸಾವಿರ. 5 ಇವರ ಗೋತ್ರ
ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ಇಸಾ್ಸಕಾಯರ್ರೆಲ್ಲರೂ ರಣವೀರರು. ಈ
ಕುಟುಂಬದ ಬಹುಪಾಲು ಪುರುಷರು ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡಲು
ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆಂದು ತಮ್ಮನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡರು, ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಒಟು್ಟ ಎಂಭತೆ್ತೕಳು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ.

ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲ
6 ಬೆನಾ್ಯಮೀನನಿಗೆ ಬೆಳ, ಬೆಕರ್, ಯೆದೀಯಯೇಲ್ ಎಂಬ

ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. 7 ಬೆಳನ ಮಕ್ಕಳು ಎಚೊ್ಬೕನ್, ಉಜಿ್ಜೕ,
ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್, ಯೆರೀಮೋತ್ ಮತು್ತ ಈರೀ ಎಂಬವರು. ಈ ಐದು
ಜನರು ಗೋತ್ರ ಪ್ರಧಾನರು ರಣವೀರರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ
ವಂಶಾವಳಿಯ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತನಾಲು್ಕ
ಜನರೆಂದು ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟಿ್ಟವರು. 8 ಬೆಕೆರನ ಮಕ್ಕಳು ಜೆಮೀರ್,
ಯೋವಾಷ್, ಎಲೀಯೇಜೆರ್, ಎಲೊ್ಯೕವೇನೈ, ಒಮಿ್ರ,
ಯೆರೀಮೋತ್, ಅಬೀಯ, ಅನಾತೋತ್ ಮತು್ತ ಆಲೆಮೆತ್
ಎಂಬವರು. 9 ರಣವೀರರಾದ ಈ ಗೊತ್ರಪ್ರಧಾನರ ವಂಶಾವಳಿಯ
ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರದ ಇನೂ್ನರು ಯುದ್ಧ
ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳು . 10 ಯೆದೀಯಯೇಲನ ಮಗ ಬಿಲಾ್ಹನ್.
ಬಿಲಾ್ಹನನ ಮಕ್ಕಳು: ಯೆಯೂಷ್, ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್, ಏಹೂದ್,
ಕೆನಾನ, ಜೇತಾನ್, ತಾಷೀರ್ಷ್, ಅಹೀಷೆಹರ್ ಎಂಬವರು. 11 ಈ
ಗೋತ್ರ ಪ್ರಧಾನರಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆದೀಯಯೇಲನ
ಸಂತಾನದವರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಇನೂ್ನರು
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಹೊರಾಡತಕ್ಕ ಪರಾಕ್ರಮ ಶಾಲಿಗಳು.

ದಾನ್ ಕುಲ
12 ಶುಪಿ್ಪೕಮ್ ಮತು್ತ ಹುಪಿ್ಪೕಮರು ಈರನ ಮಕ್ಕಳು. ಹುಶೀಮನು

ಅಹೇರನ ಮಗ.

ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲ
13 ನಫಾ್ತಲಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಯಹಚಿಯೇಲ್, ಗೂನೀ, ಯೇಚೆರ್,

ಶಲೂ್ಲಮ್ ಇವರು ಬಿಲ್ಹಳ ಸಂತಾನದವರು.

ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲ
14 ಮನಸೆ್ಸಯ ಸಂತಾನದವರು: ಅರಾಮ್ಯಳಾದ ಮನಸೆ್ಸಯ

ಉಪಪತಿ್ನಯಿಂದ ಅಷಿ್ರೕಯೇಲ ಮತು್ತ ಮಾಕೀರನನು್ನ ಮನಸೆ್ಸ
ಪಡೆದನು. ಮಾಕೀರನು ಗಿಲಾ್ಯದನ ತಂದೆ. 15 ಮಾಕೀರನು
ಹುಪಿ್ಪೕಮ್ ಮತು್ತ ಶುಪಿ್ಪೕಮ್ಯರಿಂದ ಹೆಣ್ಣನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
ಅವನ ತಂಗಿಯ ಹೆಸರು ಮಾಕ. ಅವನ ತಮ್ಮನ ಹೆಸರು
ಚೆಲೋಫಾದ್. ಚೆಲೋಫಾದನಿಗೆ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು.
16 ಮಾಕೀರನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಮಾಕಳು ಮಗನನು್ನ ಹೆತು್ತ, ಅವನಿಗೆ
ಪೆರೇಷ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಇವನ ತಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಶೆರೆಷ್.
ಶೆರೆಷನ ಮಕ್ಕಳು ಊಲಾಮ್ ಮತು್ತ ರೆಕೆಮ್. 17 ಉಲಾಮನ
ಮಗನು ಬೆದಾನ್. ಇವರು ಮನಸೆ್ಸಯ ಮೊಮ್ಮಗ ಹಾಗೂ
ಮಾಕೀರನ ಮಗ. ಇವರು ಗಿಲಾ್ಯದನ ಸಂತಾನದವರು. 18

ಗಿಲಾ್ಯದನ ತಂಗಿಯಾದ ಹಮೊ್ಮೕಲೆಕೆತಳು ಈಷೊ್ಹೕದ್,
ಅಬೀಯೆಜೆರ್, ಮಹ್ಲ ಎಂಬವರನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 19 ಶೆಮೀದನ
ಮಕ್ಕಳು ಅಹಾ್ಯನ್, ಶೆಕೆಮ್, ಲಿಕಿ್ಹೕ, ಅನೀಯಾಮ್.

ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ಕುಲ
20 ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ಸಂತಾನದವರು: ಎಫಾ್ರಯಿಮನ ಮಗ

ಶೂತೆಲಹ, ಇವನ ಮಗ ಬೆರೆದ್. ಬೆರೆದನ ಮಗ ತಹತ್; ಇವನ ಮಗ
ಎಲಾ್ಲದ್. ಎಲಾ್ಲದನ ಮಗ ತಹತ್; 21 ತಹತನ ಮಗ ಜಾಬಾದ್,
ಜಾಬಾದನ ಮಕ್ಕಳು ಶೂತೆಲಹ, ಏಜೆರ್ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲದ್. ಇವರು

ಗತ್ ಊರಿನವರ ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಗಟಾ್ಟ ಇಳಿದು ಅವರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದುದರಿಂದ ಆ ದೇಶದ ಮೂಲ
ನಿವಾಸಿಗಳು ಇವರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. 22 ಆದುದರಿಂದ ಇವರ
ತಂದೆಯಾದ ಎಫಾ್ರಯಿಮನು ಬಹುದಿನಗಳವರೆಗೂ
ದುಃಖಪಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಸಹೋದರರು ಅವನನು್ನ
ಸಂತೈಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಬಂದರು. 23 ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಸಂಗಮಿಸಲು, ಆಕೆಯು ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಇದು
ಅವನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಒದಗಿದ ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ
ಮಗನಿಗೆ ಬೆರೀಯ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 24 ಶೇರ ಎಂಬವಳು
ಅವನ ಮಗಳು. ಈಕೆಯು ಮೇಲಣ ಮತು್ತ ಕೆಳಗಣ ಬೇತ್
ಹೊರೋನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕನ್ ಶೇರ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದಳು. 25 ಬೆರೀಯ ಮಗ ರೆಫಹ. ಇವನ
ಮಗ ರೆಷೆಫ್, ಇವನ ಮಗ ತೆಲಹ, ಇವನ ಮಗ ತಹಾನ್. 26 ,
ತಹಾನನ ಮಗ ಲದಾ್ದನ್, ಇವನ ಮಗ ಅಮಿ್ಮೕಹುದ್, ಇವನ ಮಗ
ಎಲೀಷಾಮ. 27 ಎಲೀಷಾಮ ಮಗ ನೋನ್, ಇವನ ಮಗ
ಯೆಹೋಷುವ.

28 ಅವರು ವಾಸಿಸಸುವ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದ ಮೇರೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಬೇತೇಲ್ ಪಟ್ಟಣ, ಅದರ ಗಾ್ರಮಗಳೂ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ನಾರಾನ್,
ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಗೆಜೆರ್ ಪಟ್ಟಣವೂ ಅದರ ಗಾ್ರಮಗಳೂ; ಉತ್ತರ
ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಶೇಕೆಮ್ ಮತು್ತ ಆಯಾ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಅವುಗಳ
ಗಾ್ರಮಗಳು. 29 ಬೇತಾ್ಷನ್, ತಾನಾಕ್, ಮೆಗಿದೊ್ದೕ, ದೋರ್ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಗಳೂ, ಅವುಗಳ ಗಾ್ರಮಗಳೂ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರ
ವಶದಲಿ್ಲದ್ದವು. ಈ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲನ ಮಗನಾದ
ಯೋಸೇಫನ ಸಂತಾನದವರು ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

ಅಶೇರ ಕುಲ
30 ಅಶೇರನ ಸಂತಾನದವರು: ಇಮ್ನ, ಇಷ್ವ, ಇಷಿ್ವೕ, ಬೆರೀಯ

ಎಂಬವರೂ ಸೇರಹಳೆಂಬ ಇವರ ತಂಗಿ. 31 ಬೆರೀಯನ ಮಕ್ಕಳು
ಹೆಬೆರ್, ಬಿಜೈರ್ತ್ ಊರಿನವರ ಮೂಲಪುರುಷನಾದ
ಮಲಿ್ಕೕಯೇಲ್. 32 ಹೆಬೆರನು ಯಫೆ್ಲೕಟ್, ಶೋಮೇರ್,
ಹೋತಾಮ್ ಇವರನೂ್ನ ಇವರ ತಂಗಿಯಾದ ಶೂವಳನೂ್ನ ಪಡೆದನು.
33 ಪಾಸಕ್, ಬಿಮಾ್ಹಲ್, ಅಶಾ್ವತ್ ಇವರು ಯಫೆ್ಲೕಟನ ಮಕ್ಕಳು. 34

ಅಹೀ, ರೋಹ್ಗ, ಹುಬ್ಬ, ಅರಾಮ್ ಎಂಬುವವರು ಶಮೆರನ ಮಕ್ಕಳು.
35 ಇವನ ತಮ್ಮನಾದ ಹೆಲೆಮನ ಮಕ್ಕಳು, ಚೋಫಹ, ಇಮ್ನ,
ಶೇಲೆಷ್, ಆಮಾಲ್ ಇವರೇ. 36 ಚೋಫಹನ ಮಕ್ಕಳು ಸೂಹ,
ಹನೇರ್ಫೆರ್, ಶೂಗಾಲ್, ಬೇರೀ, ಇಮ್ರ, 37 ಬೆಚೆರ್, ಹೋದ್,
ಶಮ್ಮ, ಶಿಲ್ಷನು, ಇತಾ್ರನ್, ಬೇರ. 38 ಯೆಫುನೆ್ನ, ಪಿಸ್ಪ, ಅರಾ
ಎಂಬುವವರು ಯೆತೆರನ ಮಕ್ಕಳು. 39 ಆರಹ, ಹನಿ್ನಯೇಲ, ರಿಚ್ಯ
ಇವರು ಉಲ್ಲನ ಮಕ್ಕಳು. 40 ಇವರೆಲ್ಲರು ಆಶೇಯರ್ರಲಿ್ಲ
ಗೋತ್ರಪ್ರಧಾನರೂ, ಯುದ್ಧಪ್ರವಿಣರಾದ ರಣವೀರರೂ ಮತು್ತ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠನಾಯಕರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರ ವಂಶಾವಳಿಯ ಪಟಿ್ಟಯ
ಪ್ರಕಾರ ಯುದ್ಧ ಪ್ರವೀಣರಾದ ಭಟರ ಸಂಖೆ್ಯ ಇಪ್ಪತಾ್ತರು ಸಾವಿರ.

ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲ

ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಮಕ್ಕಳು: ಬೆಳನು ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ.
ಅಷೆ್ಬೕಲ್ ಎರಡನೆಯವನು, ಅಹ್ರಹ ಮೂರನೆಯವನು, 2

ನೋಹ ನಾಲ್ಕನೆಯವನು, ರಾಫ ಐದನೆಯವನು. 3 ಬೆಳನ
ಮಕ್ಕಳು: ಅದಾ್ದರ್, ಗೇರ, ಅಬೀಹೂದ್, 4 ಅಬೀಷೂವ,
ನಾಮಾನ್, ಅಹೋಹ, 5 ಗೇರ, ಶೆಪೂಫಾನ್ ಮತು್ತ ಹೂರಾಮ್
ಎಂಬವರು. 6 ಏಹೂದನ ಸಂತಾನದವರು ಗೆಬ ಊರಿನ ಎಲಾ್ಲ
ಕುಟುಂಬಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು. 7 ನಾಮಾನ್, ಅಹೀಯ ಮತು್ತ ಗೇರ
ಇವರು ಮಾನಹತಿಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟರು. ಏಹೂದನು ಉಚ್ಚ ಮತು್ತ
ಅಹೀಹುದ್ ಇವರನು್ನ ಪಡೆದನು. 8 ಶಹರಯಿಮನು ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯರಾದ ಹೂಷೀಮ್ ಮತು್ತ ಬಾರ ಎಂಬವರನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ, 9

ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಹೋದೆಷಳಿಂದ ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಯೋವಾಬ್, ಚಿಬ್ಯ, ಮೇಷ, ಮಲಾ್ಕಮ್, ಯೆಯೂಚ್, ಸಾಕ್ಯ
ಮತು್ತ ಮಿಮರ್ ಇವರನು್ನ ಪಡೆದನು. 10 ಶಹರಯಿಮನ ಮಕ್ಕಳಾದ
ಇವರು ಗೋತ್ರ ಪ್ರಧಾನರಾಗಿದ್ದರು. 11 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು
ಹುಷೀಮಳಿಂದ ಅಬೀಟೂಬ್, ಎಲಾ್ಪಲ ಇವರನು್ನ ಪಡೆದನು. 12

ಎಲಾ್ಪಲನ ಮಕ್ಕಳು ಏಬರ್, ಮಿಷಾ್ಷಮ್ ಮತು್ತ ಶೆಮೆದ್. ಇವರೂ
ಓನೋ, ಲೋದ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಗಾ್ರಮಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದರು. 13 ಅಯಾ್ಯಲೋನ್ ಊರಿನ
ಕುಟುಂಬಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖರೂ, ಗತ್ ಊರಿನವರನು್ನ ಓಡಿಸಿ
ಬಿಟ್ಟವರು ಬೆರೀಯ ಮತು್ತ ಶಮ. 14 ಅಹಿಯೋ, ಶಾಷಕ್,
ಯೆರೇಮೋತ್, 15 ಜೆಬದ್ಯ, ಅರಾದ್, ಎದೆರ್, 16 ಮಿಕಾಯೇಲ್,
ಇಷ್ಪ ಮತು್ತ ಯೋಹ ಬೆರೀಯನ ಮಕ್ಕಳು. 17 ಎಲಾ್ಪಲನ ಮಕ್ಕಳು
ಜೆಬದ್ಯ, ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್, ಹೆಬೆರ್, ಹಿಜಿ್ಕೕ, 18 ಇಷೆ್ಮರೈ, ಇಜಿ್ಲೕಯ
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ಮತು್ತ ಯೋಬಾಬ್. 19 ಯಾಕೀಮ್, ಜಿಕಿ್ರೕ, ಜಬಿ್ದೕ, 20

ಎಲೀಗೇನೈ, ಚಿಲೆ್ಲತೈ, ಎಲೀಯೇಲ್, 21 ಆದಾಯ, ಬೆರಾಯ ಮತು್ತ
ಶಿಮಾ್ರತ್ ಇವರು ಶಮಿ್ಮೕಯ ಮಕ್ಕಳು. 22 ಇಷಾ್ಪನ್, ಏಬೆರ್,
ಎಲೀಯೇಲ್, 23 ಅಬೊ್ದೕನ್, ಜಿಕಿ್ರೕ, ಹಾನಾನ್, ಹನನ್ಯ,
ಏಲಾಮ್, ಅನೆತೋತೀಯ, 25 ಇಫೆ್ದಯಾಹ ಮತು್ತ ಪೆನುವೇಲನು
ಇವರು ಶಾಷಕನ ಮಕ್ಕಳು. 26 ಶಂಷೆರೈ, ಶೆಹಯರ್, ಅತಲ್ಯ, 27

ಯಾರೆಷ್ಯ, ಏಲೀಯ ಮತು್ತ ಜಿಕಿ್ರೕ ಇವರು ಯೆರೋಹಾಮನ
ಮಕ್ಕಳು. 28 ಇವರು ವಂಶಾವಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಗೋತ್ರಪ್ರಧಾನರೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವರೂ ಆಗಿದ್ದರು.

29 ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲ ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರ ಮೂಲಪುರುಷನಾದ
ಯೆಗೂವೇಲ್ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಮಾಕ.
30 ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನು ಅಬೊ್ದೕನನು, ತರುವಾಯ ಹುಟಿ್ಟದವರು,
ಚೂರ್, ಕೀಷ್, ಬಾಳ್, ನಾದಾಬ್, 31 ಗೆದೋರ್, ಅಹೊ್ಯೕ ಮತು್ತ
ಜೆಕೆರ್ ಇವರು. 32 ಮಿಕೊ್ಲೕತನು ಶಿಮಾಹನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಇವರು
ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರದ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

ಸೌಲನ ಕುಟುಂಬ
33 ನೇರನು ಕೀಷನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಕೀಷನು ಸೌಲನನು್ನ ಪಡೆದನು;

ಸೌಲನು ಯೋನಾತಾನ್, ಮಲಿ್ಕೕಷೂವ, ಅಬೀನಾದಾಬ್ ಮತು್ತ
ಎಷಾ್ಬಳ ಇವರನು್ನ ಪಡೆದನು. 34 ಯೋನಾತಾನನು
ಮೆರೀಬಾ್ಬಳನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಮೆರೀಬಾ್ಬಳನು ಮೀಕನನು್ನ ಪಡೆದನು.
35 ಮೀಕನ ಮಕ್ಕಳು: ಪೀತೋನ್, ಮೆಲೆಕ್, ತರೇಯ, ಆಹಾಜ್
ಇವರೇ. 36 ಆಹಾಜನು ಯೆಹೋವದಾ್ದಹನನು್ನ ಪಡೆದನು.
ಯೆಹೋವದಾ್ದಹನು ಆಲೆಮೆತ್, ಅಜಾ್ಮವೆತ್, ಜಿಮಿ್ರೕ ಇವರನು್ನ
ಪಡೆದನು. 37 ಜಿಮಿ್ರೕಯು ಮೋಚನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಮೋಚನು
ಬಿನ್ನನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಇವನ ಮಗ ರಾಫ. ಇವನ ಮಗನು ಎಲಾ್ಲಸ.
ಇವನ ಮಗನು ಅಚೇಲ. 38 ಅಚೇಲನಿಗೆ ಆರು ಮಂದಿ
ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಅಜಿ್ರೕಕಾಮ್, ಬೋಕೆರೂ,
ಇಷಾ್ಮಯೇಲ್, ಶೆಯಯರ್, ಓಬದ್ಯ ಮತು್ತ ಹಾನಾನ್.

39 ಆಚೇಲನ ತಮ್ಮನಾದ ಏಷಕನ ಮಕ್ಕಳು: ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗ
ಊಲಾಮ್, ಎರಡನೆಯವನು ಯೆಯೂಷ್, ಮೂರನೆಯವನಾದ
ಎಲೀಫೆಲೆಟ್. 40 ಊಲಾಮನ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಲ್ಲನು್ನ
ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಗಟಿ್ಟಗರಾದ ರಣವೀರರು. ಅವರು ಅನೇಕ
ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪಡೆದರು. ಒಟು್ಟ ನೂರ
ಐವತು್ತ ಜನರು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರು.

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ಪಟಿ್ಟ

ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಂಶಾವಳಿಯಲಿ್ಲ ಉಲೆ್ಲೕಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ

ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರು ದೇವದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದುದರಿಂದ
ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಸೆರೆಯವರಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. 2 ಆಗ ಅವರ
ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ, ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನೂ್ನ ಮೊದಲು
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು, ಯಾಜಕರು
ಲೇವಿಯರು ಮತು್ತ ದೇವಾಲಯದ ಸೇವಕರು ಇವರೇ.

3 ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು,
ಮನಸೆ್ಸಯರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದವರು. 4

ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಊತೈ ಅಮಿ್ಮೕಹೂದನ ಮಗ. ಅಮಿ್ಮಹೂದನು
ಒಮಿ್ರಯ ಮಗ. ಇವನು ಇಮಿ್ರಯ, ಮಗ. ಇವನು ಬಾನಿಯ ಮಗ.
ಇವನು ಯೆಹೂದನ ಮಗನಾದ ಪೆರೆಚನ ಸಂತಾನದವನು. 5

ಶೇಲಾಹನ ಸಂತಾನದ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನಾದ ಅಸಾಯ ಮತು್ತ
ಅವನ ಮಕ್ಕಳು. 6 ಯೆಯೂವೇಲ್ ಜೆರಹನ ಸಂತಾನದವನು.
ಇವನೂ ಇವನ ಸಹೋದರರೂ ಒಟ್ಟಗೆ ಆರುನೂರ ತೊಂಬತು್ತ
ಜನರು.

7 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಮೆಷುಲಾ್ಲಮನ ಮಗನೂ,
ಹೋದವ್ಯನ ಮೊಮ್ಮಮಗನೂ, ಹಸೆ್ಸನುವಾಹನ ಮರಿಮಗನೂ
ಆಗಿರುವ ಸಲು್ಲ ಪ್ರಮುಖನಾದವ. 8 ಯೆರೋಹಾಮನ ಮಗನಾದ
ಇಬೆ್ನಯಾಹ; ಉಜಿ್ಜಯನ ಮಗನೂ ಮಿಕಿ್ರೕರಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಆದ
ಏಲಾ, ಶೆಫಟ್ಯನ ಮಗನೂ ರೆಯೂವೇಲನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಇಬಿ್ನಯನ
ಮರಿಮಗನೂ ಆದ ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್ ಇವರೂ ಮತು್ತ ಇವರ
ಸಹೋದರರೂ, 9 ಒಟಿ್ಟಗೆ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತಾ್ತರು ಜನರು.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷರು.

10 ಯಾಜಕರಲಿ್ಲ ಯೆದಾಯ, ಯೆಹೋಯಾರೀಬ್, ಯಾಕೀನ್;
11 ಅಹೀಟೂಬನ ಸಂತಾನದವನಾದ ಮೆರಾಯೋತನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ
ಚಾದೋಕನ ಮರಿಮಗನೂ ಮೆಷುಲಾ್ಲಮನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ,

ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದವನೂ
ಆಗಿದ್ದ ಅಜಯರ್. 12 ಯೆರೋಹಾಮನ ಮಗನಾದ ಅದಾಯ
ಇವನೂ ಮತು್ತ ಇವನ ಸಹೋದರರೂ ಯೆರೊಹಾಮನು, ಪಶೂ್ಹರನ
ಮಗ; ಇವನು ಮಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ, ಇವನು ಮಾಸೈಯನ ಮಗ.
ಇವನು ಅದೀಯೇಲನ ಮಗ. ಇವನು ಯಹೆ್ಜೕರನ ಮಗ. ಇವನು
ಮೆಷುಲಾ್ಲಮನ ಮಗ. ಇವನು ಮೆಷಿಲೊ್ಲೕಮೋತನ ಮಗ. ಇವನು
ಇಮೆ್ಮೕರನ ಮಗ. 13 ಗೋತ್ರ ಪ್ರಧಾನರು ದೇವಾಲಯ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
ಗಟಿ್ಟಗರೂ ಆಗಿದ್ದ ಇವರೂ, ಇವರ ಸಹೋದರರೂ ಒಟ್ಟಗೆ ಸಾವಿರದ
ಏಳು ನೂರ ಅರವತು್ತ ಜನರು. 14 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಹಷಬ್ಯನ
ಮಗನೂ, ಅಜಿ್ರೕಕಾಮನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ, ಹಷಬ್ಯನ ಮರಿಮಗನೂ,
ಮೆರಾರೀ ಗೋತ್ರದವನೂ ಆದ ಶೆಮಾಯ 15 ಬಕ್ಬಕ್ಕರ್, ಹೆರೆಷ್,
ಗಾಲಾಲ್, ಮೀಕನ ಮಗನೂ ಜಿಕಿ್ರೕಯ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಆಸಾಫನ
ಮರಿಮಗನೂ ಆದ ಮತ್ತನ್ಯನು. 16 ಶೆಮಾಯನ ಮಗನೂ
ಯೆದೂತೂನನ ಮರಿಮಗನೂ ಆದ ಓಬದ್ಯ. ನೆಟೋಫಾತ್ಯರ
ಗಾ್ರಮಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಎಲಾ್ಕನನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಆಸನ
ಮಗನೂ ಆದ ಬೆರೆಕ್ಯ ಇವರೇ. 17 ದಾ್ವರಪಾಲಕರಲಿ್ಲ ಶಲೂ್ಲಮ್,
ಅಕೂ್ಕಬ್, ಟಲೊ್ಮೕನ್, ಅಹೀಮಾನ್, ಇವರೂ ಮತು್ತ ಇವರ
ಸಹೋದರರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಶಲೂ್ಲಮನು ಪ್ರಮುಖನಾಗಿದ್ದನು. 18

ಶಲೂ್ಲಮರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಅರಸನ
ಬಾಗಿಲನು್ನ ಕಾಯುತಿ್ತರುತಾ್ತರೆ. ಇವರು ಲೇವಿಯರ ಪಾಳೆಯಗಳ
ದಾ್ವರಪಾಲಕರು. 19 ಕೋರೇಯನ ಮಗನೂ ಎಬಾ್ಯಸಾಫನ
ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಕೋರಹನ ಮರಿಮಗನೂ ಆದ ಶಲೂ್ಲಮನೂ,
ಅವನ ಗೋತ್ರ ಬಂಧುಗಳಾದ ಮಿಕ್ಕ ಕೋರಹಿಯರೂ ಗುಡಾರದ
ದಾ್ವರಪಾಲಕ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಇವರ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಯೆಹೋವನ ಪಾಳೆಯದ ಪ್ರವೇಶ ದಾ್ವರವನು್ನ
ಕಾಯುವವರಾಗಿದ್ದರು. 20 ಆಗ ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಮಗನಾದ
ಫೀನೆಹಾಸನು ಅವರ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು ಇವನ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು. 21 ಮೆಷೆಲೆಮ್ಯನ ಮಗನಾದ ಜೆಕರೀಯನು
ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರ ದಾ್ವರಪಾಲಕನಾಗಿದ್ದನು. 22 ದಾ್ವರಪಾಲಕ
ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಇನೂ್ನರ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.
ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಅವರವರ ಗಾ್ರಮಗಳ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ದಾವೀದನೂ, ದಶಿರ್ಯಾದ ಸಮುವೇಲನೂ
ಅವರನು್ನ ಈ ಉದೊ್ಯಗಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿದರು. 23 ಅವರೂ ಅವರ
ಮಕ್ಕಳೂ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ, ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 24 ಪೂವರ್, ಪಶಿ್ಚಮ, ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ ಈ
ದಿಕು್ಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಕಾಯುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗೆ್ಗ
ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯುವುದು ಇವರ ಕತರ್ವ್ಯವಾಗಿತು್ತ. 25

ಗಾ್ರಮಗಳಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಅವರ ಗೋತ್ರ ಬಂಧುಗಳು ಅವರ ಸಂಗಡ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವುದಕೊ್ಕಸ್ಕರ ಸರತಿಯಂತೆ ಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮೇಲೆ
ಏಳೇಳು ದಿನಗಳು ಬರಬೇಕಾಯಿತು. 26 ಲೇವಿಯರಾದ ಮೇಲ್ಕಂಡ
ನಾಲು್ಕ ಜನರು ದಾ್ವರಪಾಲಕರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ
ಕೋಣೆಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಭಂಡಾರಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ
ಜವಾಬಾ್ದರರಾಗಿದ್ದರು. 27 ಅವರು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ದೇವಾಲಯದ
ಸುತ್ತಲೂ ಕಾವಲು ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ದೇವಾಲಯದ
ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. 28 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಪೂಜಾ
ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವುಗಳನು್ನ
ಕೊಡುವಾಗಲೂ ತಿರುಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವಾಗಲೂ ಲೆಕ್ಕವಿರಿಸಿಕೊಂಡು
ಕತರ್ವ್ಯ ನಿವರ್ಹಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 29 ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ದೇವಾಲಯದ
ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರೂ, ಗೋದಿಹಿಟು್ಟ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ,
ಎಣೆ್ಣ, ಧೂಪ, ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯ ಇವುಗಳ ಪಾರುಪತ್ಯಗಾರರು
ಆಗಿದ್ದರು. 30 ಯಾಜಕ ಸಂತಾನದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ತೈಲವನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 31 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ
ಕೋರಹಿಯನಾದ ಶಲೂ್ಲಮನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಾದ ಮತಿ್ತತ್ಯನು
ರೊಟಿ್ಟ ಸುಡುವ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು. 32 ಅವನ
ಸಹೋದರರಾದ ಮಿಕ್ಕ ಕೆಹಾತ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತಿ್ತನಲಿ್ಲ
ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಲಸವಿತು್ತ. 33 ಇನೂ್ನ
ಕೆಲವರು ವಾದ್ಯಗಾರರಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆಮಾಡುವ
ಜವಾಬಾ್ದರಿಯಿತು್ತ. ಇವರು ಲೇವಿಯ ಗೋತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಧಾನರೂ
ದೇವಾಲಯದ ಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು
ಹಗಲಿರುಳು ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಇರುತಿ್ತದ್ದರಿಂದ ಇತರ ಸೇವೆಯಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. 34 ಇವರು ವಂಶಾವಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ
ಲೇವಿಗೋತ್ರ ಪ್ರಧಾನರೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವರೂ
ಆಗಿದ್ದರು.

ಅರಸನಾದ ಸೌಲನ ವಂಶಾವಳಿ
35 ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲ ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ಯರ ಮೂಲಪುರುಷನಾದ

ಯೆಯೂವೇಲನು ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು
ಮಾಕ. 36 ಅವನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಅಬೊ್ದೕನನು. ತರುವಾಯ

ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ 8:19 267 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ 9:36
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ಹುಟಿ್ಟದವರು ಚೂರ್, ಕೀಷ್, ಬಾಳ್, ನೇರ್, ನಾದಾಬ್, 37

ಗೆದೋರ್, ಅಹೊ್ಯೕ, ಜೆಕಯರ್ ಮತು್ತ ಮಿಕೊ್ಲೕತ್. 38 ಮಿಕೊ್ಲೕತನು
ಶಿಮಾಮನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಂದ
ಬೇರೆಯಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ತಮ್ಮ ಕುಲಸಂಬಂಧಿಕರ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 39 ನೇರನು ಕೀಷನನು್ನ ಪಡೆದನು;
ಕೀಷನು ಸೌಲನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಸೌಲನು ಯೋನಾತಾನನನೂ್ನ,
ಮಲಿ್ಕೕಷೂವನನೂ್ನ, ಅಬೀನಾದಾಬನನೂ್ನ, ಎಷಾ್ಬಳನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 40 ಯೋನಾತಾನನು ಮೆರೀಬಾ್ಬಳನನು್ನ ಪಡೆದನು.
ಮೆರಿಬಾ್ಬಳನು ಮೀಕನನು್ನ ಪಡೆದನು. 41 ಮೀಕನ ಮಕ್ಕಳು
ಪೀತೋನ್, ಮೆಲೆಕ್, ತಹೆ್ರೕಯ ಮತು್ತ ಅಹಾಜ ಇವರೇ. 42

ಆಹಾಜನು ಯಗಾ್ರಹನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಯಗಾ್ರಹನು ಆಲೆಮೆತ್,
ಅಜಾ್ಮವೆತ್, ಜಿಮಿ್ರ ಇವರನು್ನ ಪಡೆದನು; ಜಿಮಿ್ರಯು ಮೋಚನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 43 ಮೋಚನು ಬಿನ್ನನನು್ನ ಪಡೆದನು; ಇವನ ಮಗನು
ರೆಫಾಯ; ಇವನ ಮಗ ಎಲಾ್ಲಸ; ಇವನ ಮಗ ಅಚೇಲ. 44

ಅಚೇಲನಿಗೆ ಆರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಅಜಿ್ರೕಕಾಮ್,
ಬೋಕೆರೂ, ಇಷಾ್ಮಯೇಲ್, ಶೆಯಯರ್, ಓಬದ್ಯ ಮತು್ತ ಹಾನಾನ್.

ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನ ಚರಿತೆ್ರ 10-29

ದಾವೀದನ ರಾಜಕೀಯ ಕಾಯರ್ಗಳು. 10:1—21:27

ಸೌಲನ ಅಂತ್ಯ

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅವರಿಂದ ಅಪಜಯಹೊಂದಿ ಗಿಲೊ್ಬೕವ
ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದರು. 2 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು

ಸೌಲನನೂ್ನ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಬಿಡದೆ ಹಿಂದಟಿ್ಟ, ಅವನ
ಮಕ್ಕಳಾದ ಯೋನಾತಾನನೂ್ನ, ಅಬೀನಾದಾಬನನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಮಲಿ್ಕೕಷೂವನನೂ್ನ ಕೊಂದರು. 3 ಸೌಲನಿದ್ದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧವು
ಬಹು ಘೋರವಾಗಿತು್ತ. ಬಿಲು್ಲಗಾರರು ಅವನಿಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟರು. 4

ಆಗ ಸೌಲನು ತನ್ನ ಆಯುಧ ಹೊರುವವನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಹಿರಿದು ನನ್ನನು್ನ ತಿವಿದು ಕೊಲು್ಲ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದ ಈ
ಜನರು ಬಂದು ನನಗೆ ಅಪಕೀತಿರ್ ತಂದಾರು. ಅವತಿಂದ ನಾನು
ಸಾಯಬಾರದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು ಹೆದರಿ ಹಿಂಜರಿದನು.
ಆದುದರಿಂದ ಸೌಲನು ತಾನೇ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿರಿದು, ಅದರ ಮೇಲೆ
ಬಿದ್ದನು. 5 ಸೌಲನು ಸತ್ತದ್ದನು್ನ ಅವನ ಆಯುಧ ಹೊರುವವನು್ನ
ಕಂಡು ತಾನೂ ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಸತ್ತನು. 6 ಹೀಗೆ
ಸೌಲನೂ, ಅವನ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳೂ, ಅವನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ
ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸತ್ತರು. 7 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಸೋತು ಹೋದರು.
ಸೌಲನೂ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತರು ಎಂಬ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡಿದರು.

8 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸತ್ತವರ ಒಡವೆಗಳನು್ನ
ಸುಲಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದಾಗ, ಸೌಲನೂ ಅವನ ಮೂರು
ಮಕ್ಕಳೂ ಗಿಲೊ್ಬೕವ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಸತು್ತಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು. 9

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೌಲನಿಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನು್ನ ಸುಲಿದುಕೊಂಡು ಅವನ
ತಲೆಯನೂ್ನ, ಆಯುಧಗಳನೂ್ನ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿ, ತಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ, ಜನರಿಗೂ ಜಯವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟಸಿದರು. 10 ಅವನ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ
ದೇವಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲಟ್ಟರು. ಅವನ ತಲೆಯನು್ನ ದಾಗೋನನ ಗುಡಿಯಲಿ್ಲ
ನೇತುಹಾಕಿದರು. 11 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸೌಲನಿಗೆ ಏನೇನು
ಮಾಡಿದರೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವು ಯಾಬೇಷ್ ಗಿಲಾ್ಯದವರಿಗೆ
ಮುಟಿ್ಟತು. 12 ಆಗ ಅವರಲಿ್ಲರುವ ಶೂರರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಟುಹೋಗಿ
ಸೌಲನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಶವಗಳನು್ನ ಯಾಬೇಷಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಅವರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಏಲಾಮರದ ಕೆಳಗೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿ, ಏಳು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ
ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರು.

13 ಸೌಲನು ಯೆಹೋವನ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಆತನಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ದೊ್ರೕಹ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ, ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸದೇ, ಭೂತ, ಪೆ್ರೕತಗಳನು್ನ ನಂಬಿ ದೇವ
ದೊ್ರೕಹಿಯಾದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇಂಥಹ ಮರಣವಾಯಿತು. 14

ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿ, ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಇಷಯನ
ಮಗನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.

ದಾವೀದನ ರಾಜಾ್ಯಭಿಷೇಕ

ಅನಂತರ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾವು ನಿನಗೆ
ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 2 ಸೌಲನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದಳಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದವನು ನೀನೇ. ನಿನ್ನ ಕುರಿತು
ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು, ≪ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ನಾಯಕನೂ, ಪಾಲಕನೂ ಆಗಿರುವಿ≫ ಎಂದು
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 3 ಆಗ ಅರಸನಾದ
ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಅಲೆ್ಲೕ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅವರು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ
ಯೆಹೋವನ ವಾಕಾ್ಯನುಸಾರವಾಗಿ ದಾವೀದನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದರು.

ದಾವೀದನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡದೂ್ದ
4 ದಾವೀದನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು

ಅಂದಿನಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಬೂಸೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
(ಯಾರು ಸಲೆಮಿನವರು) ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಲು ಹೊರಟನು. ಆ
ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳು ಯೆಬೂಸಿಯರು. 5

ಯೆಬೂಸಿಯರು ದಾವೀದನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಒಳಗೆ ಬರಲು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ ಅವನು
ದಾವೀದನಗರವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಚೀಯೋನ್ ಕೋಟೆಯನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 6 ಆ ದಿನ ದಾವೀದನು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಬಂದಿದ್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಕುರಿತು ≪ಯಾರು ಯೆಬೂಸೀಯರನು್ನ
ಮೊದಲು ಸೋಲಿಸುವನೋ ಅವನು ದಳಾಧಿಪತಿ ಆಗುವನು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಚೆರೂಯಳ ಮಗನಾದ ಯೋವಾಬನು
ಮೊದಲು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನೇ ದಳಾಧಿಪತಿ ಆದನು. 7

ದಾವೀದನು ಆ ಕೋಟೆಯನು್ನ ತನ್ನ ವಾಸಸಾ್ಥನವನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದಕೆ್ಕ ದಾವೀದನಗರ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು.
8 ಅವನು ಮಿಲೊ್ಲೕವಿನಿಂದ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಸುತ್ತಲೂ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು. ಯೋವಾಬನು ಪಟ್ಟಣದ ಉಳಿದ ಭಾಗವನು್ನ
ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು. 9 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ದಾವೀದನ
ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗುತಾ್ತ ಹೋದನು.

ದಾವೀದನ ಯುದ್ಧ ಪಾ್ರರಾಕ್ರಮಿಗಳು
10 ರಾಜ್ಯಸಂಬಂಧವಾಗಿ ದಾವೀದನಿಗೆ ವಿಶೇಷ

ಸಹಾಯಕರಾಗಿದು್ದ, ಯೆಹೋವನ ವಾಕಾ್ಯನುಸಾರವಾಗಿ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಅವನನು್ನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ. 11 ದಾವೀದನ ಯುದ್ಧವೀರರ ಪಟಿ್ಟ:
ಹಕೊ್ಮೕನಿಯನಾದ ಯಾಷೊಬಾ್ಬಮನು ಮೂವತು್ತ ಶೂರರಲಿ್ಲ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು. ಇವನು ತನ್ನ ಬಜಿರ್ಯನು್ನ ಬೀಸುತಾ್ತ ಹೋಗಿ ಒಂದೇ
ಸಾರಿ ಮುನೂ್ನರು ಜನರನು್ನ ಕೊಂದನು. 12 ಎರಡನೆಯವನು
ಅಹೋಹ್ಯನಾದ ದೋದೋ ಎಂಬುವವನ ಮಗನಾಗಿರುವ
ಎಲಾ್ಲಜಾರನು. ಇವನೂ ಆ ಮೂವರು ಶೂರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು. 13

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಪಸ್ದಮಿ್ಮೕಮಿನಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಇವನು
ದಾವೀದನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜವೆಗೋದಿಯ
ಹೊಲವಿತು್ತ. ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿಹೋಗಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದಾಗ, 14 ಆ ವೀರರು ಹೊಲದ ಮಧ್ಯದಲೆ್ಲೕ
ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಂದು, ಹೊಲವನು್ನ
ಕಾಪಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಮಹಾ
ಜಯವನು್ನಂಟುಮಾಡಿದನು.

15 ದಾವೀದನು ಅದುಲಾ್ಲಮ್ ಗಿರಿಯ ಗವಿಯಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಅವನ
ಮೂವತು್ತ ಜನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಶೂರರಲಿ್ಲ ಮೂವರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದರು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದಂಡೆತಿ್ತ ಬಂದು ರೆಫಾಯಿಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು. 16 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕಾವಲು ದಂಡನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದರು. ಆಗ
ದಾವೀದನು ದುಗರ್ದಲಿ್ಲದ್ದನು. 17 ದಾವೀದನು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ,
≪ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ ಊರಿನ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಬಾವಿಯ
ನೀರನು್ನ ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ತಂದು ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ
ಒಳೆ್ಳಯದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಕೂಡಲೆ ಆ ಮೂವರು
ವೀರರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದಂಡಿನೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಹೋಗಿ, ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್
ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಬಾವಿಯ ನೀರನು್ನ ಸೇದಿ, ದಾವೀದನಿಗೆ
ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. 19 ಆದರೆ ದಾವೀದನು ≪ತಮ್ಮ ಜೀವವನು್ನ
ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಈ ನೀರನು್ನ ತಂದು ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ. ಈ
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದರೆ ಈ ಪಾ್ರಕ್ರಮಶಾಲಿ ವೀರರ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿದಂತೆ
ಆಗುವುದು. ಇಂತಹ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ಆಗದಂತೆ ನನ್ನ ದೇವರು
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ತಡೆಯಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತ, ಆ ನೀರನು್ನ ದೇವರಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸುವಂತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು.

20 ಯೋವಾಬನ ತಮ್ಮನಾದ ಅಬೆ್ಷೖಯು ಬೇರೆ ಮೂರು ಜನರಲಿ್ಲ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು. ಇವನು ತನ್ನ ಬಜಿರ್ಯನು್ನ ಬೀಸುತಾ್ತ ಹೋಗಿ
ಮೂನೂ್ನರು ಜನರನು್ನ ಕೊಂದದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂವರಲಿ್ಲ
ಕೀತಿರ್ಗೊಂಡನು. 21 ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಇವನೇ
ಘನತೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದು್ದ ಅವರ ನಾಯಕನಾದನು. ಆದರೂ ಇವನು
ಮೊದಲಿನ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 22 ಅನೇಕ
ಶೂರಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿದ ಕಬ್ಜಯೇಲನವನಾದ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯ
ಮೊಮ್ಮಗನೂ, ಯೆಹೋಯಾದನ ಮಗನೂ ಆದ ಬೆನಾಯನು
ಇನೊ್ನಬ್ಬನು. ಇವನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮೋವಾಬ್ಯನಾದ ಅರೀಯೇಲನ
ಇನೂ್ನರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದನು. ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ ಹಿಮಕಾಲದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಸಿಂಹವು ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರಲು, ಇವನು ಆ ಗುಂಡಿಗೆ ಇಳಿದು
ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಕೊಂದನು. 23 ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಏಳುವರೆ ಅಡಿ
ಎತ್ತರದ ಅತೀ ಬಲವಾದ ಈಟಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ
ಐಗುಪ್ತ್ಯನನು್ನ ಕೊಂದನು. ಆ ಇಗುಪ್ತ್ಯನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಈಟಿಯು
ನೇಕಾರರು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಲವಾದದಿಂಡಿನಂತಿತು್ತ. ಆದರೆ
ಇವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕೋಲನು್ನ ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಈಟಿಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಅವನನು್ನ
ಕೊಂದನು. 24 ಈ ಪರಾಕ್ರಮ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಯೆಹೋಯಾದನ
ಮಗನಾದ ಬೆನಾಯನು ಈ ಮೂವರಲಿ್ಲ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದನು. 25

ಮೂವತು್ತ ಜನರಲಿ್ಲ ಇವನು ವಿಶೇಷ ಕೀತಿರ್ಯನು್ನ ಹೊಂದಿದರೂ
ಮೊದಲಿನ ಮೂವರಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದಾವೀದನು ಇವನನು್ನ
ತನ್ನ ಕಾವಲುದಂಡಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು.

26 ಯುದ್ಧವೀರರ ಇನೊ್ನಂದು ಪಟಿ್ಟ: ಯೋವಾಬನ ತಮ್ಮನಾದ
ಅಸಾಹೇಲನು, ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನ ದೋದೋವಿನ ಮಗನಾದ
ಎಲಾ್ಖನಾನ್, 27 ಹರೋರಿನವನಾದ ಶಮೊ್ಮೕತ್, ಪೆಲೋನ್ಯನಾದ
ಹೆಲೆಚ್, 28 ತೆಕೋವದ ಇಕೆ್ಕೕಷನ ಮಗನಾದ ಈರ,
ಅನತೋತಿನವನಾದ ಅಬೀಯೆಜೆರ, 29 ಹುಷ ಊರಿನವನಾದ ಸಿಬೆ್ಕೖ,
ಅಹೋಹಿನವನಾದ ಈಲೈ, 30 ನೆಟೋಫದವನಾದ ಮಹರೈಮತು್ತ
ಬಾಣನ ಮಗನಾದ ಹೇಲೆದ್, 31 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ ದೇಶದ ಗಿಬೆಯ
ಊರಿನ ರೀಬೈ ಎಂಬವನ ಮಗನಾದ ಈತೈ. ಪಿರಾತೊಂಯನಾದ
ಬೆನಾಯ, 32 ಹಲೇಗಾಷಿನವನಾದ ಹೂರೈ, ಅರಾಬಾ ತಗಿ್ಗನವನಾದ
ಅಬೀಯೇಲ್, 33 ಬಹರೂಮ್ಯನಾದ ಅಜಾ್ಮವೆತ್, ಶಾಲೊ್ಬೕನ್ಯನಾದ
ಎಲೆಯಖ್ಬ. 34 ಗೀಜೋನ್ಯನಾದ ಹಾಷೇಮನ ಮಕ್ಕಳು,
ಹರಾಯರ್ನಾದ ಶಾಗೇಯನ ಮಗ, ಯೋನಾತಾನ, 35

ಹರಾಯರ್ನಾದ ಶಾಕಾರನ ಮಗ ಅಹೀಯಾಮ್, ಊರನ
ಮಗನಾದ ಎಲೀಫಲ್, 36 ಮೆಕೆರಾತ್ಯನಾದ ಹೇಫೆರ್,
ಪೆಲೋನ್ಯನಾದ ಅಹೀಯ, 37 ಕಮೆರ್ಲ್ಯನಾದ ಹಚೊ್ರೕ, ಎಜೆ್ಬೖಯ
ಮಗನಾದ ನಾರೈ, 38 ನಾತಾನನ ತಮ್ಮನಾದ ಯೋವೇಲ್,
ಹಗಿ್ರೕಯನ ಮಗನಾದ ಮಿಬಾ್ಹರ, 39 ಅಮೊ್ಮೕನಿಯನಾದ ಚೆಲೆಕ್
ಬೇರೋತ್ಯನೂ ಚೆರೂಯಳ ಮಗನಾದ ಯೋವಾಬನೂ ಆಯುಧ
ಹೊರುವವನು ಆಗಿದ್ದ ನಹರೈ, 40 ಇತಿ್ರೕಯರಾದ ಈರ, ಗಾರೇಬರು,
41 ಹಿತಿ್ತೕಯನಾದ ಊರೀಯ, ಅಹೆ್ಲೖಯ ಮಗನಾದ ಜಾಬಾದ್, 42

ರೂಬೇನ್ಯನೂ ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದ ಮೂವತು್ತ ಜನರು.
ರೂಬೇನ್ಯರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನೂ ಶೀಜನ ಮಗನೂ ಆದ ಅದೀನ 43

ಮಾಕನ ಮಗನಾದ ಹಾನಾನ್, ಮೆತೆನ ಊರಿನವನಾದ
ಯೋಷಾಫಾಟ್, 44 ಅಷೆ್ಟರಾತ್ಯನಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯ, ಅರೋಯೇರಿನ
ಹೋತಾಮನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶಾಮಾ ಯೆಗೀಯೇಲರು, 45 ಶಿಮಿ್ರಯ
ಮಗನಾದ ಎದೀಗಯೇಲ್, ಎದೀಗೇಲನ ತಮ್ಮನೂ ತೀಚೀಯನೂ
ಆದ ಯೋಹ, 46 ಎಲಾ್ನಮನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮಹವೀಯನಾದ
ಎಲೀಯೇಲ್, ಯೆರೀಬೈ ಮತು್ತ ಯೋಷವ್ಯರು. ಮೋವಬ್ಯನಾದ
ಇತ್ಮ, 47 ಎಲೀಯೇಲ್ ಓಬೇದರು, ಮೆಚೋಬಾಯದವನಾದ
ಯಾಸೀಯೇಲನು ಇವರೇ.

ದಾವೀದನನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರು

ದಾವೀದನು ಕೀಷನ ಮಗನಾದ ಸೌಲನಿಗೆ ಹೆದರಿ
ಚಿಕ್ಲಗಿನಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದಾ್ದಗ 2 ಬಿಲು್ಲಗಾರರೂ, ಎಡಗೈ
ಬಲಗೈಗಳಿಂದ ಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬಾಣಗಳನೂ್ನ

ಎಸೆಯಬಲ್ಲವರೂ ಆಗಿದು್ದ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸಹಾಯಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಯುದ್ಧವೀರರ ಪಟಿ್ಟ.

3 ಸೌಲನ ಕುಲಬಂಧುಗಳಾದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾದ
ಅಹೀಯೆಜೆರ್ ಮತು್ತ ಯೋವಾಷ ಎಂಬ ಗಿಬೆಯ ಊರಿನ
ಹಷೆ್ಷಮಾಹನ ಮಕ್ಕಳು. ಅಜಾ್ಮವೆತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯೆಜೀಯೇಲ್
ಪೆಲೆಟರು. ಅನತೋತ ಊರಿನವರಾದ ಯೇಹು ಬೇರಾಕಾರು, 4

ಮೂವತು್ತ ಭಟರಲಿ್ಲ ಶೂರನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಆದ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ
ಇಷಾ್ಮಯ, ಗೆದೇರಾ ಊರಿನವರಾದ ಯೆರೆಮೀಯ
ಯಹಜೀಯೇಲ್, ಯೋಹಾನಾನ್, ಯೋಜಾಬಾದರು, 5

ಹರೀಫ್ಯರಾದ ಎಲೂ್ಲಜೈ, ಯೆರೀಮೋತ್, ಬೆಯಲ್ಯ, ಶೆಮಯರ್,
ಶೆಫಟ್ಯರು, 6 ಕೋರಹಿಯರಾದ ಎಲಾ್ಕನ್, ಇಷಿ್ಷೕಯ, ಅಜರೇಲ್,
ಯೋವೆಜೆರ್, ಯಾಷೊಬಾ್ಬಮರು, 7 ಗೆದೋರಿನ ಯೆರೋಹಾಮನ
ಮಕ್ಕಳಾದ ಯೋವೇಲ ಮತು್ತ ಜೆಬದ್ಯರು ಇವರೇ.

ದಾವೀದನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಗಾದ್ಯರು
8 ಯುದ್ಧವೀರರೂ ಯುದ್ಧನಿಪುಣರೂ, ಗುರಾಣಿಬಜಿರ್ಗಳಲಿ್ಲ

ಪ್ರವೀಣರೂ, ಸಿಂಹಮುಖರೂ, ಬೆಟ್ಟದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಓಡುವ
ಚುರುಕು ಕಾಲಿನವರು ಆಗಿದು್ದ, ದಾವೀದನು ಅರಣ್ಯ
ದುಗರ್ದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಅವನನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಗಾದ್ಯರು: 9 ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು
ಏಜೆರ್, ಎರಡನೆಯವನು ಓಬದ್ಯ, ಮೂರನೆಯವನು
ಎಲೀಯಾಬ್, 10 ನಾಲ್ಕನೆಯವನು ಮಷ್ಮನ್ನ, ಐದನೆಯವನು
ಯೆರೆಮೀಯ, 11 ಆರನೆಯವನು ಅತೆ್ತೖ, ಏಳನೆಯವನು
ಎಲೀಯೇಲ್, 12 ಎಂಟನೆಯವನು ಯೋಹಾನಾನ್,
ಒಂಬತ್ತನೆಯವನು ಎಲಾ್ಜಬಾದ್, 13 ಹತ್ತನೆಯವನು
ಯೆರೆಮೀಯನು, ಹನೊ್ನಂದನೆಯವನು ಮಕ್ಬನೆ್ನೖ ಇವರೇ. 14

ಗಾದ್ಯರಾದ ಇವರು ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಲಿ್ಲ
ಕನಿಷ್ಠನಾದವನು ನೂರು ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ, ಶೆ್ರೕಷ್ಠನಾದವನು
ಸಾವಿರ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ಇದ್ದರು. 15 ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯು
ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ದಡ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತಿ್ತರುವಾಗ, ಇವರು
ಅದನು್ನ ದಾಟಿ ನದಿಯ ತಗಿ್ಗನ ಪೂವರ್ ಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರವ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.

ದಾವೀದನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಯೂದ ಕುಲದವರು
16 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಮತು್ತ ಯೂದ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು

ದಾವೀದನಿದ್ದ ದುಗರ್ದ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ದಾವೀದನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವರೆದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ, 17 ≪ನೀವು ಸೆ್ನೕಹಭಾವದಿಂದ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದಾದರೆ
ನಿಮೊ್ಮಡನೆ ನನಗೆ ಐಕ್ಯಭಾವವಿರುವುದು. ನಿರಪರಾಧಿಯಾದ
ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವ ಕುಯುಕಿ್ತಯಿಂದ
ಬಂದಿರುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ
ದಂಡಿಸಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಆಗ ಮೂವತು್ತ ಜನರಲಿ್ಲ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾದ ಅಮಾಸೆ್ಯಯು ಆತಾ್ಮವೇಶವುಳ್ಳವನಾಗಿ,
≪ದಾವೀದನೇ, ನಾವು ನಿನ್ನವರು; ಶುಭವಾಗಲಿ! ಇಷಯನ
ಮಗನೇ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಷದವರು; ಶುಭವಾಗಲಿ! ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ
ಸಹಾಯಕರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ! ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಜಯವನು್ನ
ಕೊಡುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ದಾವೀದನು
ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿಗಳನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿದನು.

19 ಸೌಲನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ದಾವೀದನೂ ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಕೆಲವು ಜನ
ಮನಸೆ್ಸಯವರು ಬಂದು ಅವನೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ದಾವೀದನು
ನಿಜವಾಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಸಹಾಯಕನು ಆಗಿರಲಾರನೆಂದು, ಅವರ
ಪ್ರಭುಗಳು, ≪ಇವನು ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ
ಯಜಮಾನನಾದ ಸೌಲನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾನು≫
ಎಂಬುವುದಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 20

ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಚಿಕ್ಲಗಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ
ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗಳಾದ ಅದ್ನ, ಯೋಜಾಬಾದ್, ಎದೀಗಯೇಲ್,
ಮೀಕಾಯೇಲ್, ಯೋಜಾಬಾದ್, ಎಲೀಹು ಮತು್ತ ಚಿಲೆ್ಲತೈ
ಎಂಬುವರು ಬಂದು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. 21

ಯುದ್ಧವೀರರೂ, ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಆದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸುಲಿಗೆ
ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ದಾವೀದನಿಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡುವವರಾದರು. 22 ದಾವೀದನ ಸಹಾಯಕೆ್ಕ
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೊಸ ಗುಂಪುಗಳು ಬರುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವನ ಸೈನ್ಯವು
ದೇವರ ಸೈನ್ಯದಷು್ಟ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು.

ದಾವೀದನ ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂದ ಭಟರು
23 ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಸೌಲನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ದಾವೀದನಿಗೆ

ಒಪಿ್ಪಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅವನ ಬಳಿಗೆ
ಗುಂಪುಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಬಂದ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದವರ ಲೆಕ್ಕ; 24

ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ಬಜಿರ್, ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದ ಸೈನಿಕರು ಆರು
ಸಾವಿರದ ಎಂಟನೂರು. 25 ಸಿಮೆಯೋನ್ಯರಿಂದ ಏಳು ಸಾವಿರದ
ನೂರು ಯುದ್ಧವೀರರು. 26 ಲೇವಿಯರಿಂದ ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರದ
ಆರುನೂರು ಸೈನಿಕರಲ್ಲದೆ, 27 ಆರೋನ್ಯರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾದ
ಯೆಹೋಯಾದಾವನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳು
ನೂರು ಸೈನಿಕರೂ; 28 ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ಚಾದೋಕನೆಂಬ
ಯೌವನಸ್ಥನೂ, ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು
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ಅಧಿಪತಿಗಳೂ, 29 ಸೌಲನ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಲಿ್ಲ
ಮೂರು ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರು ಬಂದರು. ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಭಾಗದವರು ಸೌಲನ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 30

ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಆಯಾ ಗೋತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಮಹಾಯುದ್ಧವೀರರು, 31 ಮನಸೆ್ಸಯ
ಅಧರ್ಕುಲದಿಂದ ದಾವೀದನ ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ಹೆಸರುಹೆಸರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರು.
32 ಇಸಾ್ಸಕಾಯರ್ರಿಂದ ಇನೂ್ನರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಇವರು
ಸಮಯೋಚಿತಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದನು್ನ
ಅರಿತವರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರೂ ಇವರ ಆಜ್ಞೆಗೆ
ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. 33 ಜೆಬುಲೂನ್ಯರಿಂದ ಯುದ್ಧಪ್ರವೀಣರೂ,
ಸವಾರ್ಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿ ವೂ್ಯಹಕಟ್ಟ ಬಲ್ಲವರೂ, ದೃಢಚಿತ್ತರೂ
ಆದರು ಐವತು್ತ ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರು. 34 ನಫಾ್ತಲಿಯರಿಂದ ಸಾವಿರ
ನಾಯಕರೂ, ಗುರಾಣಿಬಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ ಮೂವತೆ್ತೕಳು
ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರೂ, 35 ದಾನ್ಯರಿಂದ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಸಾವಿರದ
ಆರುನೂರು ಯುದ್ಧನಿಪುಣರು. 36 ಆಶೇಯರ್ರಿಂದ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಸಿದ್ಧರಾದ ನಾಲ್ವತು್ತ ಸಾವಿರ ಯುದ್ಧನಿಪುಣರು, 37 ಯೊದರ್ನಿನ
ಆಚೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ರೂಬೇನ್, ಗಾದ್, ಅಧರ್ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳಿಂದ
ಸವಾರ್ಯುದ್ಧಧಾರಿಗಳಾದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರು.

38 ದಾವೀದನನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಯುದ್ಧನಿಪುಣರಾದ ಈ ಎಲಾ್ಲ ಸೈನಿಕರು
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಬಂದರು. ಉಳಿದ ಎಲಾ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ದಾವೀದನಿಗೆ ರಾಜಾ್ಯಭಿಷೇಕಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ
ಏಕಮನಸು್ಸಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. 39 ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನ
ದಾವೀದನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದ ಅನ್ನ ಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಅವರ ಸಹೋದರರು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು.
40 ಇದಲ್ಲದೆ ಇಸಾ್ಸಕಾರ್, ಜೆಬುಲೂನ್, ನಫಾ್ತಲಿ ಮೊದಲುಗೊಂಡು
ಎಲಾ್ಲ ಸಮೀಪ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳವರು ಎತು್ತ, ಕತೆ್ತ, ಹೇಸರುಕತೆ್ತ, ಒಂಟೆ
ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಬಂದರು. ಅವರು ತರತರದ ರೊಟಿ್ಟ, ಅಂಜೂರಹಣಿ್ಣನ ಉಂಡೆ,
ಒಣಗಿದ ದಾ್ರಕ್ಷೆಗೊಂಚಲು, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ, ಅನೇಕ ದನಕುರಿಗಳು
ಇವುಗಳನು್ನ ತಂದರು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಳಗೆ ಮಹಾ ಸಂಭ್ರಮ
ಸಂತೋಷವಿತು್ತ.

ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಕಿಯಾರ್ತಾ್ಯರೀಮಿನಿಂದ ತಂದದು್ದ ಮತು್ತ
ಸಂಭವಿಸಿದ ಆಪತು್ತ

ದಾವೀದನು ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿ, ಶತಾಧಿಪತಿ ಮೊದಲಾದ
ಸವರ್ಪ್ರಭುಗಳೊಡನೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಸಮಸ್ತ ಸಮೂಹದವರಿಗೆ, 2 ≪ನಿಮ್ಮ

ಸಮ್ಮತಿಯೂ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತವೂ
ಇರುವುದಾದರೆ, ನಾವು ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲರುವ
ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಗೋಮಾಳಸಹಿತವಾದ ತಮ್ಮ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲರುವ ಯಾಜಕ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಬೇಗನೆ
ಕರೆಕಳುಹಿಸೋಣ. 3 ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ
ನಾವು ಸೌಲನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡಿದ್ದ ನಮ್ಮ ದೇವರ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋಣ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
4 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಅದರಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಹೇಳಿದರು. 5 ಆಗ ದಾವೀದನು ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮಿನಿಂದ ತರುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಐಗುಪ್ತದ ಶೀಹೋರ್
ಹಳ್ಳದಿಂದ ಹಮಾತಿನ ದಾರಿಯ ವರೆಗೂ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ 6 ಎಲಾ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರೊಡನೆ, ಯೆಹೂದ
ದೇಶದ ಬಾಳಾ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಆ
ಮಂಜೂಷವು ಕೆರೂಬಿಯರ ನಡುವೆ ಆಸೀನನಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವ
ದೇವರ ನಾಮದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತು್ತ. 7 ಅವರು ದೇವರ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಅಬೀನಾದಾಬನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದು,
ಒಂದು ಹೊಸ ಬಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. ಉಜ್ಜನೂ ಮತು್ತ
ಅಹೀಯೋವನೂ ಬಂಡಿಯನು್ನ ಓಡಿಸಿದರು. 8 ದಾವೀದನೂ ಎಲಾ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ಕಿನ್ನರಿ, ಸ್ವರಮಂಡಲ, ದಮ್ಮಡಿ, ತಾಳ, ತುತೂರಿ
ಇವುಗಳ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆ ಪೂಣಾರ್ಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಗೀತೆಗಳನು್ನ
ಹಾಡುತಾ್ತ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ನತರ್ನ ಮಾಡುತಾ್ತ ಹೋದರು. 9

ಅವರು ಕೀದೋನಿನ ಕಾಳು ತರುವ ಕಣಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಎತು್ತಗಳು
ಎಡವಿದ್ದರಿಂದ ಉಜ್ಜನು ಕೈ ಚಾಚಿ ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಹಿಡಿದನು. 10 ಉಜ್ಜನು ಮಂಜೂಷದ ಮೇಲೆ ಕೈಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವನನು್ನ
ಹತಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಅಲೆ್ಲೕ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸತ್ತನು. 11

ಯೆಹೋವನಿಂದ ಉಜ್ಜನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ದಾವೀದನು
ಕೋಪಗೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಪೆರೆಚ್ ಉಜ್ಜ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಇದೇ ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ. 12 ಆ ದಿನ

ದಾವೀದನು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ, ≪ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ನಾನಿರುವಲಿ್ಲಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ≫
ಎಂದುಕೊಂಡು 13 ಮಂಜೂಷನು್ನ ದಾವೀದ ನಗರಕೆ್ಕ ತಾರದೇ, ಗತ್
ಊರಿನ ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 14 ದೇವರ
ಮಂಜೂಷವು ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು
ಇತು್ತ. ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಅವನಿಗಿದ್ದ ಸವರ್ಸ್ವವನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿನು.

ದಾವೀದನು ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡದು್ದ

ತೂರಿನ ಅರಸನಾದ ಹೀರಾಮನು ದಾವೀದನಿಗೆ
ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ದೂತರನೂ್ನ,
ದೇವದಾರುಮರಗಳನೂ್ನ, ಶಿಲಿ್ಪಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ

ಬಡಗಿಗಳನು್ನ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2 ಇದರಿಂದ
ದಾವೀದನು ದೇವರ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತನ್ನ
ರಾಜ್ಯವು ಉನ್ನತ ಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಮುಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದನೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು.

3 ದಾವೀದನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಕೆಲವು
ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. 4 ಅಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ
ಹೆಸರುಗಳು: ಶಮೂ್ಮವ, ಶೋಬಾಬ್, ನಾತಾನ್, ಸೊಲೊಮೋನ್,
5 ಇಬಾ್ಹರ್, ಎಲೀಷೂವ, ಎಲೆ್ಪಲೆಟ್, 6 ನೋಗಹ, ನೆಫೆಗ್,
ಯಾಫೀಯ, 7 ಎಲೀಷಾಮ್, ಬೇಲಾ್ಯದ ಮತು್ತ ಎಲೀಫೆಲೆಟ್.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮೇಲೆ ದಾವೀದನ ವಿಜಯ
8 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ದಾವೀದನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಅವನನು್ನ

ತಮ್ಮ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟದಾಗ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ
ಹೊರಟರು. ದಾವೀದನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ತಾನೂ ಅವರನೆ್ನದುರಿಸಲು
ಹೋದನು. 9 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ದೇಶದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ, ರೆಫಾಯೀಮ್
ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಸುಲಿಗೆಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 10 ದಾವೀದನು ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ, ≪ನಾನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಹೋಗಬಹುದೋ? ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವಿಯೋ≫
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, ≪ಹೋಗು ನಾನು
ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 11

ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಬಾಳ್ ಪೆರಾಚೀಮಿಗೆ ಬಂದ ಅವರನು್ನ ದಾವೀದನು
ಸೋಲಿಸಿ, ≪ಯೆಹೋವನು ಕಟೆ್ಟಯೊಡೆದ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ನನ್ನ
ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ
ನಾಶಮಾಡಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಯುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಾಳ್
ಪೆರಾಚೀಮ್ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. 12 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಅಲಿ್ಲ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದ್ದ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವಂತೆ ದಾವೀದನು
ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು.

13 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಬಂದು ಅದೇ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಸುಲಿಗೆಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 14 ದಾವೀದನು ಪುನಃ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಅವರನು್ನ
ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಡ, ಅವರ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ದಾಳಿಮಾಡದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋಗಿ ಬಾಕಾಮರಗಳಿರುವ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ
ದಾಳಿಮಾಡು. 15 ಬಾಕಾಮರಗಳ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಹೆಜೆ್ಜಗಳ ಶಬ್ದವು
ಕೇಳಿಸುವಾಗಲೇ ದೇವರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಿನ್ನನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಡು≫ ಎಂದನು. 16 ದಾವೀದನು
ದೇವರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಿಂದ ಗೆಜೆರಿನ ವರೆಗೂ
ಸಂಹರಿಸುತಾ್ತ ಹೋದರು. 17 ದಾವೀದನ ಕೀತಿರ್ಯು ಎಲಾ್ಲ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬತು. ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳೂ
ಹೆದರಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು.

ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷ ಚೀಯೋನಿಗೆ ಬಂದದು್ದ

ದಾವೀದನು ತನ್ನ ನಗರದಲಿ್ಲ ತನಗೋಸ್ಕರ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಮಂಜೂಷಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ ಗುಡಾರವನು್ನ ಹಾಕಿಸಿದನು. 2 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ

ದಾವೀದನು, ≪ಲೇವಿಯರ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾರೂ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಹೊರಬಾರದು, ಅದನು್ನ ಹೊರುವುದಕೂ್ಕ, ಸದಾಕಾಲ ತನ್ನ
ಸೇವೆಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಅವರನೆ್ನೕ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಅನಂತರ ದಾವೀದನು
ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತಾನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ತರುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
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ಕರೆಸಿದನು. 4 ದಾವೀದನು ಕರೆಸಿದ ಆರೋನನ ವಂಶದವರು,
ಲೇವಿಯರು, 5 ಕೆಹಾತ್ಯರಲಿ್ಲ ಊರೀಯೇಲನೆಂಬ ಪ್ರಧಾನನೂ
ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಜನರು, 6 ಮೆರಾರೀಯರಲಿ್ಲ
ಅಸಾಯನೆಂಬ ಪ್ರಧಾನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ
ಇನೂ್ನರಿಪ್ಪತು್ತ ಜನರು, 7 ಗೇಷೋರ್ಮ್ಯರಲಿ್ಲ ಯೋವೇಲನೆಂಬ
ಪ್ರಧಾನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ನೂರಮೂವತು್ತ ಜನರು, 8

ಎಲೀಚಾಫಾನ್ಯರಲಿ್ಲ ಶೆಮಾಯನೆಂಬ ಪ್ರಧಾನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ
ಕುಟುಂಬದ ಇನೂ್ನರು ಜನರು, 9 ಹೆಬೊ್ರೕನ್ಯರಲಿ್ಲ
ಎಲೀಯೇಲನೆಂಬ ಪ್ರಧಾನನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಎಂಭತು್ತ
ಜನರು 10 ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಅಮಿ್ಮೕನಾದಾಬನೆಂಬ ಪ್ರಧಾನನೂ
ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ನೂರ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬಂದನು.

11 ಆ ಮೇಲೆ ದಾವೀದನು ಚಾದೋಕ್, ಎಬಾ್ಯತಾರ್ ಎಂಬ
ಯಾಜಕರನೂ್ನ, ಊರೀಯೇಲ್, ಅಸಾಯ, ಯೋವೇಲ್,
ಶೆಮಾಯ, ಎಲೀಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಅಮಿ್ಮೕನಾದಾಬ್ ಎಂಬ
ಲೇವಿಯರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, ≪ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ
ಗೋತ್ರಪ್ರಧಾನರಾದ ನೀವು, 12 ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ನಾನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬನಿ್ನರಿ. 13 ನೀವು ಮೊದಲನೆಯ ಸಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ
ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಧಮರ್ವಿಧಿವಿರೋಧವಾಗಿ ನಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿದನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 14 ಅಗ ಯಾಜಕರೂ ಮತು್ತ
ಲೇವಿಯರೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತರುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತಮ್ಮನು್ನ
ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 15 ಮೋಶೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ
ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ಲೇವಿಯರು ದೇವರ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನಡೆದರು.

16 ಆಗ ದಾವೀದನು ಲೇವಿಯರ ಪ್ರಧಾನರಿಗೆ, ≪ಗಾಯಕರಾದ
ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರನು್ನ ಸ್ವರಮಂಡಲ, ಕಿನ್ನರಿ, ತಾಳ ಮೊದಲಾದ
ವಾದ್ಯಗಳಿಂದ ಉತಾ್ಸಹಧ್ವನಿ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನೇಮಿಸಿರಿ≫
ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 17 ಆಗ ಅವರು ಯೋವೇಲನ ಮಗನಾದ
ಹೇಮಾನ್, ಅವನ ಗೋತ್ರಬಂಧುವೂ ಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗನೂ ಆದ
ಆಸಾಫ್, ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರಾದ ಮೆರಾರೀಯರ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದ ಕೂಷಾಯನ ಮಗನಾದ ಏತಾನ್ ಎಂಬುವರನ್ನಲ್ಲದೆ, 18

ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಳಗೆ ಎರಡನೆಯ ದಜೆರ್ಯವರಾದ ಜೆಕಯರ್,
ಬೇನ್, ಯಾಜೀಯೇಲ್ ಶೆಮೀರಾಮೋತ್, ಯೆಹೀಯೇಲ್, ಉನಿ್ನೕ,
ಎಲೀಯಾಬ್, ಬೆನಾಯ, ಮಾಸೇಯ, ಮತಿ್ತತ್ಯ ಎಲೀಫೆಲೇಹು,
ಮಿಕೆ್ನೕಯ ದಾ್ವರಪಾಲಕರಾದ ಓಬೇದೆದೋಮ ಮತು್ತ ಯೆಗೀಯೇಲ್
ಇವರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 19 ಗಾಯಕರಾದ ಹೇಮಾನ್, ಆಸಾಫ್
ಮತು್ತ ಏತಾನರು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕಂಚಿನ ತಾಳಗಳನು್ನ ಬಾರಿಸಿವವರು.
20 ಜೆಕಯರ್, ಅಜೀಯೇಲ್, ಶೆಮೀರಾಮೋತ್, ಯೆಹೀಯೇಲ್,,
ಉನಿ್ನೕ, ಎಲೀಯಾಬ್, ಮಾಸೇಯ ಮತು್ತ ಬೆನಾಯ ಎಂಬುವವರು
ತಾರಕಸಾ್ಥಯಿಯ ಸ್ವರಮಂಡಲಗಳನು್ನ ಬಾರಿಸುವವರು. 21

ಮತಿ್ತತ್ಯ, ಎಲೀಫೆಲೇಹು, ಮಿಕೆ್ನೕಯ, ದಾ್ವರಪಾಲಕರಾದ
ಓಬೇದೆದೋಮ ಯೆಗೀಯೇಲರು ಅಹಜ್ಯ ಎಂಬವರು
ಗಾಯಕನಾಯಕರಾಗಿದು್ದ ಮಂದರದ್ವನಿಯ ಕಿನ್ನರಿಗಳನು್ನ
ನುಡಿಸುವವರನು್ನ ನೆಮಿಸಿಕೊಂಡನು. 22 ಜವಾಬಾ್ದರಿಯುತವಾಗಿ
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಿಸುವ ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ನಾಯಕನೂ ಆಗಿದ್ದ ಕೆನನ್ಯನು
ಮಂಜೂಷ ಹೊತ್ತವರಿಗೆ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾಗಿದ್ದನು. 23 ಬೆರೆಕ್ಯ
ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಕನ ಇವರು ಮಂಜೂಷದ ದಾ್ವರಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು. 24

ಶೆಬನ್ಯ, ಯೋಷಾಫಾಟ್, ನೆತನೇಲ್, ಅಮಾಸೈ, ಜೆಕಯರ್,
ಬೆನಾಯ ಮತು್ತ ಎಲೀಯೆಜೆರ್ ಎಂಬ ಯಾಜಕರು ತುತೂರಿಗಳನು್ನ
ಊದುತಾ್ತ ದೇವ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವವರು.
ಓಬೇದೆದೋಮ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೀಯ ಎಂಬುವವರು ಮಂಜೂಷದ
ದಾ್ವರಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು.

25 ದಾವೀದನೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಹಿರಿಯರೂ ಮತು್ತ
ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗಳೂ ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಉತಾ್ಸಹದಿಂದ ತರುತಿ್ತರುವಾಗ, 26

ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಂಜೂಷನು್ನ ಹೊತ್ತ ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ದೇವರ ಸಹಾಯ ದೊರೆತುದರಿಂದ ಏಳು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಏಳು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞಮಾಡಿದರು. 27 ದಾವೀದನೂ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊತ್ತ ಮತು್ತ ವಾದ್ಯನುಡಿಸುವ ಎಲಾ್ಲ
ಲೇವಿಯರೂ, ಹೊರುವವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾದ ಕೆನನ್ಯನೂ ನೂಲಿನ
ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ದಾವೀದನು ಇದರ
ಹೊರತಾಗಿ ನಾರಿನ ಏಫೋದನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 28 ಹೀಗೆ
ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಆನಂದ ಘೋಷಣೆಗಳಿಂದಲೂ, ಕೊಂಬು
ಮತು್ತ ತುತೂರಿಗಳನು್ನ, ತಾಳ, ತಂತಿ ವಾದ್ಯಗಳ ಸಂಗೀತದಿಂದ
ತಾಳಹಾಕುತಾ್ತ ಕಿನ್ನರಿಸ್ವರಮಂಡಲಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುತಾ್ತ, ಯೆಹೋವನ

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತಂದರು. 29 ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಂಜೂಷವು ದಾವೀದನ ನಗರಕೆ್ಕ ಬರುತಿ್ತರುವಾಗ
ಸೌಲನ ಮಗಳಾದ ಮೀಕಲಳು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಇಣಿಕಿನೋಡಿ
ದಾವೀದನು ಜಿಗಿಯುತಾ್ತ, ಕುಣಿಯುತಾ್ತ, ನೃತ್ಯಮಾಡುತಾ್ತ
ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಳು.

ಅವರು ದೇವರ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತಂದು ದಾವೀದನು
ಅದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲಟು್ಟ
ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ,

ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 2 ಆ ಯಜ್ಞಗಳು,
ಹೋಮಗಳು ಸಮಪರ್ಣೆಯಾದ ನಂತರ ದಾವೀದನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 3

ಹಾಗೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷ ಹಾಗು ಸಿ್ತ್ರಗೂ ಒಂದು
ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ, ಒಂದು ತುಂಡು ಬೇಯಿಸಿದ ಮಾಂಸವನೂ್ನ ಮತು್ತ
ದಾ್ರಕ್ಷೇಹಣಿ್ಣನ ಒಂದು ಗೊಂಚಲನೂ್ನ ಕೊಡಿಸಿದನು.

ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ಹಾಡಿದ ಕೀತರ್ನೆ
4 ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ದೇವರಾಧನೆ

ನಡಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ದಾವೀದನು ಕೆಲವು ಲೇವಿಯರನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದನು. ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸು್ತತಿಸುವುದೂ, ಹಾಡಿ ಹರಸುವುದೂ ಅವರ ಕತರ್ವ್ಯವಾಗಿತು್ತ. 5

ಅವರಲಿ್ಲ ಆಸಾಫನು ಪ್ರಧಾನನು. ಜೆಕಯರ್ನು ಎರಡನೆಯವನು.
ಯೆಗೀಯೇಲ್, ಶೆಮೀರಾಮೋತ್, ಯೆಹೀಯೇಲ, ಮತಿ್ತತ್ಯ,
ಎಲೀಯಾಬ್, ಬೆನಾಯ, ಓಬೇದೆದೋಮ್, ಯೆಗೀಯೇಲ್ ಇವರು
ಸ್ವರಮಂಡಲ, ಕಿನ್ನರಿ ಮೊದಲಾದ ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುವವರು,
ಆಸಾಫನು ಕೈತಾಳ ಹಾಕುವುದಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. 6 ಬೆನಾಯ,
ಯೆಹಜೀಯೇಲ್ ಎಂಬ ಯಾಜಕರು ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ ನಿತ್ಯವೂ ತುತೂರಿಗಳನು್ನ ಊದುವುದಕೆ್ಕ
ನೇಮಕವಾದರು. 7 ದಾವೀದನು ಆಸಾಫನನೂ್ನ, ಅವನ
ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ ಕೀತಿರ್ಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಸೊ್ತೕತ್ರಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ಮೊದಲು
ನೇಮಿಸಿದನು. ಅವರು ಹಾಡಿದೆ್ದೕನಂದರೆ;

8 ≪ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಆತನ ನಾಮದ
ಮಹತ್ವವನು್ನ ವಣಿರ್ಸಿರಿ. ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ ಸತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ.

9 ಆತನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ, ಭಜಿಸಿರಿ; ಆತನ ಅದು್ಭತಕೃತ್ಯಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಧಾ್ಯನಿಸಿರಿ.

10 ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಮದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ; ಯೆಹೋವನ
ದಶರ್ನವನು್ನ ಕೋರುವವರ ಹೃದಯವು ನಿತ್ಯವೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ
ಹಷಿರ್ಸಲಿ.

11 ಯೆಹೋವನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಆತನ ಬಲವನೂ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರಿ;
ನಿತ್ಯವೂ ಆತನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿರಿ.

12 ಆತನ ಸೇವಕನಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಸಂತತಿಯವರೇ, ಆತನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಯಾಕೋಬನ ವಂಶದವರೇ, ಆತನ ಅದು್ಭತ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ,

13 ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ, ನಾ್ಯಯ ನಿಣರ್ಯಗಳನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ.
14 ಯೆಹೋವನೆಂಬಾತನು ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಆತನ

ನಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳು ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಇವೆ.
15 ಆತನು ಸಾವಿರಾರು ತಲೆಮಾರಿನವರೆಗೂ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ

ವಾಗಾ್ದನ ಮತು್ತ ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇವುಗಳನು್ನ ನಿತ್ಯವೂ
ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ.

16 ಆತನು ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂಗಡ
ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಮತು್ತ ಇಸಾಕನಿಗಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿ ಭರವಸೆ
ನೀಡಿದನು.

17 ಅದು ರಾಜಶಾಸನದಂತಿರುವುದು ಎಂದು ಯಾಕೋಬನಿಗೂ
ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿರುವುದೆಂದು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ
ಮಾತುಕೊಟ್ಟನು.

18 ನೀವು ಇನೂ್ನ ಬಹು ಜನರು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು
ಆಗಿರುವಾಗಲೇ

19 ಆತನು, ≪ನಿಮಗೆ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು ಅದು ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿರುವುದು≫ ಎಂದು ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದನು.

20 ಅವರು ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕೂ್ಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕೂ್ಕ
ಹೋಗುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ

21 ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಅನಾ್ಯಯವಾಗಲಿ, ಅಪಾಯವಾಗಲಿ
ಆಗಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅರಸನು್ನ ಗದರಿಸಿ,

22 ≪ನಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವರನು್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ನನ್ನ
ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕೇಡನು್ನ ಮಾಡಬಾರದು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ 15:4 271 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ 16:22



17

23 ಎಲಾ್ಲ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ
ಹಾಡಿರಿ. ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸಾರಿಹೇಳಿರಿ.

24 ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ ಘನತೆಯನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಲಿ್ಲ ಆತನ
ಅದು್ಭತಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಿರಿ.

25 ಯೆಹೋವನು ದೊಡ್ಡವನು, ಬಹಳವಾಗಿ ಸು್ತತಿಗೆ ಪಾತ್ರನು
ಆಗಿದಾ್ದನೆ. ಎಲಾ್ಲ ದೇವತೆಗಳಲಿ್ಲ ಆತನೇ ಅದು್ಭತನಾದವನು.

26 ಜನಾಂಗಗಳ ದೇವತೆಗಳೆಲಾ್ಲ ಬರೀ ಬೊಂಬೆಗಳೇ.
ಯೆಹೋವನಾದರೋ ಗಗನಮಂಡಲವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು.

27 ಆತನ ಸಾನಿಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮಾನ ಮಹಿಮೆಗಳು ಆತನ
ಪವಿತಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆ, ಸು್ತತಿಸೊ್ತೕತ್ರಗಳು, ಸಂತೋಷಗಳೂ
ಇರುತ್ತವೆ.

28 ಭೂಜನಾಂಗಗಳೇ, ಬಲಪ್ರಭಾವಗಳು ಯೆಹೋವನವೇ
ಯೆಹೋವನವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿರಿ.

29 ಯೆಹೋವನ ನಾಮಕೆ್ಕ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಘನವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.
ಕಾಣಿಕೆ ಸಹಿತ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವವೆಂಬ
ಭೂಷಣದೊಡನೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿರಿ.

30 ಎಲಾ್ಲ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಆತನ ಮುಂದೆ ಸಾಷಾ್ಟ್ರಂಗವೆರಗಿ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿರಿ. ಭೂಮಿಯು ಸಿ್ಥರವಾಗಿರುವುದು, ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ,

31 ಗಗನಮಂಡಲವು ಹಷಿರ್ಸಲಿ; ಭೂಲೋಕವು ಸಂತೋಷಿಸಲಿ;
ಯೆಹೋವನು ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವನು್ನ ವಹಿಸಿದಾ್ದನೆಂದು ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ.

32 ಭೂನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬರುವನೆಂದು
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಸಮುದ್ರವೂ ಅದರಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವೂ
ಘೋಷಿಸಲಿ.

33 ಹೊಲಗಳೂ, ಅವುಗಳ ಪೈರುಗಳೂ ಉಲಾ್ಲಸಿಸಲಿ; ಮತು್ತ
ವನದ ಮರಗಳು ಉತಾ್ಸಹ ಧ್ವನಿ ಮಾಡಲಿ.

34 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಮಾಡಿರಿ; ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು;
ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು.

35 ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕನಾಗಿರುವ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು;
ಅನ್ಯಜನಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು; ಆಗ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮವನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆವು;
ನಿನ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರದಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವೆವು ಅನಿ್ನರಿ.

36 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳವರೆಗೂ ಕೊಂಡಾಟವಾಗಲಿ≫ ಎಂದು
ಹಾಡಿದರು. ಅವರು ಹೀಗೆ ಹಾಡಿದಾಗ ಸವರ್ಜನರೂ ಆಮೆನ್
ಎಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರು.

37 ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆರಾಧನೆ ನಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆಸಾಫನನೂ್ನ, ಅವನ
ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಬಾಗಿಲುಕಾಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ, 38 ಯೆದುತೂನನ
ಮಗನಾದ ಓಬೇದೆದೋಮ್ ಮತು್ತ ಹೋಸ ಇವರನು್ನ, ಅವರ
ಆರುವತೆ್ತಂಟು ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಇರಿಸಿದನು. 39

ಯಾಜಕನಾದ ಚಾದೋಕನನೂ್ನ, ಅವನ ಸಹೋದರರನೂ್ನ
ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಗುಡಾರದ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. 40 ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪಾ್ರತಃಕಾಲ ಮತು್ತ
ಸಾಯಂಕಾಲಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ವಿಧಿತವಾದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
41 ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ, ಆತನ ಶಾಶ್ವತವಾದ
ಕೃಪೆಗೋಸ್ಕರ ಸು್ತತಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೇಮಾನ್, ಯೆದುತೂನ ಮತು್ತ
ಹೆಸರು ಹೆಸರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬೇರೆ ಜನರೂ ಇದ್ದರು. 42

ಹೇಮಾನ್ ಮತು್ತ ಯೆದುತೂನರ ಹತಿ್ತರ ವಾಧ್ಯಗಾರರಿಗಾಗಿ
ತುತೂರಿ, ತಾಳ ಮೊದಲಾದ ವಾಧ್ಯಗಳೂ ಮತು್ತ ದೇವಕೀತರ್ನಾ
ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿದ್ದವು. ಯೆದುತೂನನ ಮಕ್ಕಳು ದಾ್ವರಪಾಲಕರಾಗಿ
ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.

43 ತರುವಾಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು.
ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಹೋದನು.

ದಾವೀದನಿಗೆ ನಾತನನ ಸಂದೇಶ

ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ
ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾತಾನನನು್ನ
ಬರಲುಹೇಳಿ, ≪ನೋಡು, ನಾನು ದೇವದಾರುಮರದ

ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಮಂಜೂಷವಾದರೋ ಬಟೆ್ಟಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 2 ನಾತಾನನು ದಾವೀದನಿಗೆ, ≪ನಿನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದಂತೆ
ಮಾಡು, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದನು.

3 ಅದೇ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ದೇವರು ನಾತಾನನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
4 ≪ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ, ≪ನೀನು ನನಗೆ

ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬಾರದು. 5 ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬರಮಾಡಿದಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಗುಡಾರಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಾ್ತ ಇದೆ್ದನು.
6 ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗೆಲಾ್ಲ ನನ್ನ
ಜನರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಪಾಲಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನನಿ್ನಂದ
ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕನಾ್ನದರೂ ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ
ದೇವದಾರುಮರದ ಮನೆಯನು್ನ ಏಕೆ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನೋ
ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳು
ಎಂದನು.

ರಾಜ್ಯಸಂತಾನಗಳ ಕುರಿತು ವಾಗಾ್ದನ
7 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ

ಹೇಳಬೇಕಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಕುರಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ನಿನ್ನನು್ನ ಅಡವಿಯಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ನಾಯಕನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆನು. 8 ನೀನು ಹೋದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡ ಇದೆ್ದನು. ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟೆ್ಟನು. ಲೋಕದ ಮಹಾಪುರುಷರ ಹೆಸರಿನಂತೆ ನಿನ್ನ
ಹೆಸರನೂ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವೆನು. 9 ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅದರಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ
ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು. ಅವರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ
ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುವರು. 10 ಪೂವರ್ಕಾಲದಲೂ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ
ಜನರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕರ
ಕಾಲದಿಂದೀಚೆಗೆ ದುಷ್ಟರು ಅವರನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿದಂತೆ ಇನು್ನ
ಕುಗಿ್ಗಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಅಧೀನಮಾಡುವೆನು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ
ಕಟು್ಟವೆನು ಎಂದು ಮಾತುಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 11 ನಿನ್ನ ಆಯುಷಾ್ಕಲವು
ಮುಗಿದು ನೀನು ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿ, ಅವನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು.
12 ಅವನು ನನಗಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವನು. ನಾನು
ಅವನ ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು. 13

ನಾನು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವೆನು, ಅವನು ನನಗೆ
ಮಗನಾಗಿರುವನು. ನನ್ನ ಕೃಪೆಯನು್ನ ನಿನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದವನಿಂದ
ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ ಅವನಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಅವನನು್ನ
ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸದಾ
ಸಿ್ಥರಗೊಳಿಸುವೆನು. ಅವನ ಸಿಂಹಾಸನವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು≫
ಎಂಬುದೇ. 15 ನಾತಾನನು ತನಗುಂಟಾದ ದಶರ್ನದ ಈ ಎಲಾ್ಲ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

ದಾವೀದನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
16 ಆಗ ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನ

ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ದೇವರೇ,
ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನಂಥವನಿಗೆ ಈ ಪದವಿಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಿ್ದ,
ನಾನೆಷ್ಟರವನು? ನನ್ನ ಮನೆ ಎಷ್ಟರದು? 17 ದೇವರೇ, ಇದು
ಸಾಲದೆಂದೆಣಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಮುಂಬರುವ ಸಂತಾನದ
ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿರುವೆ. ದೇವರೇ,
ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಲ್ಪನಾಗಿದ್ದರೂ ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿದಿ್ದೕ. 18 ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನನು್ನ
ಬಲೆ್ಲ. ಅವನು ತನಗುಂಟಾದ ಘನತೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಇನೆ್ನೕನು
ಹೇಳಾನು. 19 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಮೇಲಿಗಾಗಿಯೂ,
ನಿನ್ನ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿಯೂ ಈ ಎಲಾ್ಲ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ನಡೆಸಿ, ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ಮಹತ್ವವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿರುವೆ. 20

ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು
ಕೇಳಿದವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ದೇವರೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ. 21 ನಿನ್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗೆ
ಸಮಾನವಾದ ಜನಾಂಗವು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಯಾವುದಿರುತ್ತದೆ?
ದೇವರಾದ ನೀನೇ ಚಿತೆ್ತೖಯಿಸಿ, ಅದನು್ನ ವಿಮೋಚಿಸಿ, ಸ್ವಪ್ರಜೆಯಾಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿ. ಭಯಂಕರವಾದ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಿದಿ. ನೀನು ಐಗುಪ್ತರ ಕೈಯೊಳಗಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ
ರಕ್ಷಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯ ಎದುರಿನಿಂದ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳನು್ನ
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ. 22 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಸದಾಕಾಲವು ನಿನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದಿ್ದೕ. ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು
ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿದಿ್ದ. 23 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನನೂ್ನ ಅವನ ಮನೆಯನೂ್ನ ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ಶಾಶ್ವತಪಡಿಸಿ ನೆರವೇರಿಸು. ಅದು ಸದಾ ಸಿ್ಥರವಾಗಿರಲಿ. 24 ಜನರು
≪ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರೂ,
ಶರಣನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ. ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನ ಮನೆಯನು್ನ
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ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರವಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ನಿನ್ನ
ನಾಮವನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಲಿ. 25 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನಿಗೆ, ≪ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವೆನು≫
ಎಂದು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಧೈಯರ್ಗೊಂಡನು. 26 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಈ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ ನೀನು ನನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುತಿ್ತೕ. 27

ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಮನೆಯನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, ಅದನು್ನ
ಸದಾಕಾಲವೂ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮನಸು್ಸ
ಮಾಡಿದಿ್ದೕ. ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅದನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದಿ್ದೕ. ಅದು
ನಿತ್ಯವೂ ಸೌಭಾಗ್ಯದಿಂದಿರುವುದು≫ ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

ದಾವೀದನ ಸಾಧಿಸಿದ ದಿಗಿ್ವಜಯಗಳು

ದಾವೀದನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆಹಾಕಿ, ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ, ಅವರಿಂದ ಗತ್ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದರ
ಗಾ್ರಮಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 2 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು

ಮೋವಾಬ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಅವರು ದಾವೀದನಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿ
ಕಪ್ಪಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು.

3 ದಾವೀದನು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಸುತ್ತಣ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ತನ್ನ ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಚೋಬದ
ಅರಸನಾದ ಹದರೆಜರನನು್ನ ಹಮಾತಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದನು.
4 ದಾವೀದನು ಅವನ ಸಾವಿರ ರಥಗಳನೂ್ನ, ಏಳುಸಾವಿರ
ರಾಹುತರನೂ್ನ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಕಾಲಾಳುಗಳನೂ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು,
ನೂರು ಕುದುರೆಗಳನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡು, ಉಳಿದ ಕುದುರೆಗಳ ಹಿಂಗಾಲಿನ
ನರಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು. 5 ದಮಸ್ಕದ ಆರಾಮ್ಯರು ಚೋಬದ
ಅರಸನಾದ ಹದದೆಜರನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಾಗ ದಾವೀದನು
ಅವರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಅವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ
ಕೊಂದನು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ದಮಸ್ಕದ ಆರಾಮ್ಯ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಕಾವಲುದಂಡನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಆರಾಮ್ಯರು ಅವನ
ಸೇವಕರಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಕೊಡುವವರಾದರು. ಯೆಹೋವನ
ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಎಲಿ್ಲ ಹೋದರೂ ವಿಜಯದೊರಕಿತು.
7 ದಾವೀದನು ಹದರೆಜರನ ಸೇವಕರಿಗಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ
ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. 8 ಇದಲ್ಲದೆ ದಾವೀದನು ಹದರೇಜರನ ಟಿಭತ್ ಮತು್ತ
ಕೂನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಬಹಳ ತಾಮ್ರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. ಸೊಲೋಮೋನನು ಆ ತಾಮ್ರದಿಂದ ಕಂಚಿನ ಕಡೆಲೆಂಬ
ಪಾತೆ್ರಯನೂ್ನ, ಕಂಬಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ ಇದೇ
ತಾಮ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದನು.

9 ದಾವೀದನು ಚೋಬದ ಅರಸನಾದ ಹದದೆಜರನ ಸೈನ್ಯವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಸೋಲಿಸಿದನೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವು ಹಮಾತಿನ ಅರಸನಾದ ತೋವಿಗೆ
ಮುಟಿ್ಟತು. 10 ತೋವಿಗೂ ಹದರೆಜನಿಗೂ ವಿರೋಧವಿತು್ತ.
ದಾವೀದನು ಹದದೆಜರನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಅವನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ತೋವು ದಾವೀದನನು್ನ ವಂದಿಸುವುದಕೂ್ಕ,
ಹಾರೈಸುವುದಕೂ್ಕ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಹದೋರಾಮನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವನು ಬರುವಾಗ ದಾವೀದನಿಗೋಸ್ಕರ
ವಿಧವಿಧವಾದ ತಾಮ್ರ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂಗಾರಗಳ ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ತಂದನು.
11 ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು ಇವುಗಳನೂ್ನ ಎದೋಮ್ಯರು,
ಮೋವಾಬ್ಯರು, ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮತು್ತ
ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು ಎಂಬೀ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನಾಂಗಗಳಿಂದ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂಗಾರವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು.

12 ಇದಲ್ಲದೆ ಚೆರೂಯಳ ಮಗನಾದ ಅಬೆ್ಷೖಯು ಉಪಿ್ಪನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಎದೋಮ್ಯರ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. 13

ದಾವೀದನು ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲ ಕಾವಲುದಂಡುಗಳನಿ್ನರಿಸಿದನು.
ಎದೋಮ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ದಾವೀದನ ದಾಸರಾದರು. ಯೆಹೋವನ
ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಎಲಿ್ಲ ಹೋದರೂ ಜಯದೊರಕಿತು.

14 ದಾವೀದನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರ ಅರಸನಾಗಿ ಎಲಾ್ಲ
ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಧಮರ್ತಪ್ಪದೆ ನೀತಿ ಮತು್ತ ನಾ್ಯಯದಿಂದ ಕಾಯರ್
ನಿವರ್ಹಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 15 ಚೆರೂಯಳ ಮಗನಾದ ಯೋವಾಬನು
ಅವನ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯೂ, ಅಹೀಲೂದನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಮಂತಿ್ರಯೂ ಆಗಿದ್ದರು. 16 ಅಹೀಟೂಬನ
ಮಗನಾದ ಚಾದೋಕನೂ ಮತು್ತ ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಮಗನಾದ
ಎಬಾ್ಯತಾರನೂ ಅವನ ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದರು. ಶವ್ಷನು ಲೇಖಕನು. 17

ಯೆಹೋಯಾದನ ಮಗನಾದ ಬೆನಾಯನು, ಕೆರೇತ್ಯ ಮತು್ತ ಪೆಲೇತ್ಯ
ಎಂಬ ಕಾವಲುದಂಡುಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾದನು. ದಾವೀದನ ಮಕ್ಕಳು
ಅರಸನ ಒಡೊ್ಡೕಲಗದಲಿ್ಲ ಪ್ರಧಾನರಾಗಿದ್ದರು.

ದಾವೀದನು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದು್ದ

ಇದಾದನಂತರ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಅರಸನಾದ ನಾಹಾಷನು
ಸತ್ತನು. ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಮಗನು
ಅರಸನಾದನು. 2 ದಾವೀದನು, ≪ನಾಹಾಷನು ನನಗೆ

ದಯೆತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನೂ ಅವನ ಮಗನಾದ ಹಾನೂನನಿಗೆ
ದಯೆತೋರಿಸುವೆನು≫ ಅಂದುಕೊಂಡು ಪಿತೃಶೋಕದಲಿ್ಲದ್ದ
ಹಾನೂನನನು್ನ ಸಂತೈಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ದಾವೀದನ ಸೇವಕರು ಹಾನೂನನನು್ನ ಸಂತೈಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 3 ಆಗ ಅಮೊ್ಮೕನ್ ಪ್ರಭುಗಳು
ಹಾನೂನನಿಗೆ, ≪ದಾವೀದನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸಂತೈಸುವವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ
ಸನಾ್ಮನಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆಂದು ನೆನಸುತಿ್ತೕಯೋ? ಅವನ ಆಳುಗಳು
ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿ, ಅದನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಂದಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
4 ಆದುದರಿಂದ ಹಾನೂನನು ದಾವೀದನ ಸೇವಕರನು್ನ ಹಿಡಿಸಿ,
ಗಡ್ಡದ ಅಧರ್ ಭಾಗವನು್ನ ಬೋಳಿಸಿ, ಅವರ ಸೊಂಟದ ಕೆಳಭಾಗದ
ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 5 ಅವರು ಹೋಗಿ ಈ
ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಬಹಳ
ಅವಮಾನಹೊಂದಿ ಅವರಿಗೆ ಆಳುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ≪ನಿಮ್ಮ
ಗಡ್ಡ ಬೆಳೆಯುವವರೆಗೆ ನೀವು ಯೆರಿಕೋವಿನಲಿ್ಲದು್ದ ಅನಂತರ
ಬನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದನು.

ದಾವೀದನ ಯುದ್ಧಭಟರ ಶೂರಕೃತ್ಯಗಳು
6 ತಾವು ದಾವೀದನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯರಾದೆವೆಂದು ಹಾನೂನನೂ ಮತು್ತ

ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರೂ ತಿಳಿದು ಎರಡು ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ
ಆರಾಮ್ ಸೀಮೆಯಿಂದಲೂ, ಮಾಕದಿಂದಲೂ, ಚೋಬಾ
ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೂ ರಥಗಳನೂ್ನ, ರಾಹುತರನು್ನ ತರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಸಾವಿರ ತಲಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 7 ಆಗ
ಮೂವತೆ್ತರಡು ಸಾವಿರ ರಥಬಲದವರೂ, ಮಾಕದ ಅರಸನೂ ಮತು್ತ
ಅವನ ದಂಡಾಳುಗಳು ಬಂದು ಅವರ ಸಹಾಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಮೇದೆಬ
ಊರಿನ ಮುಂದೆ ಪಾಳಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರೂ
ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಕೂಡಿಬಂದರು. 8 ಈ ಸುದಿ್ದಯು
ದಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟದಾಗ ಅವನು ಯೋವಾಬನನೂ್ನ, ಎಲಾ್ಲ
ಶೂರಸೈನಿಕರನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 9 ಕೂಡಲೆ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು
ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಊರ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ವೂ್ಯಹಕಟಿ್ಟದರು.
ಅವರ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದ ಅರಸರು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಮೈದಾನದಲಿ್ಲ
ನಿಂತರು. 10 ಯೋವಾಬನು ತನ್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಹಿಂದೆಯೂ
ಯುದ್ಧ ಪಾ್ರರಂಭವಾದದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠರಾದ
ಎಲಾ್ಲ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರನು್ನ ಅರಾಮ್ಯರಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 11 ಉಳಿದ ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ
ಅಬೆ್ಷೖಯ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟು್ಟ ಅವನಿಗೆ, 12 ≪ಅರಾಮ್ಯರು ನನ್ನನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಕಂಡರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸಹಾಯಕೆ್ಕ ಬಾ,
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಕಂಡರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ
ಸಹಾಯಕೆ್ಕ ಬರುವೆನು. 13 ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು, ನಮ್ಮ
ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವೂ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ, ನಮ್ಮ
ಪೌರುಷವನು್ನ ತೋರಿಸೋಣ. ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ಸರಿಕಾಣುವ
ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 14 ಯೋವಾಬನೂ ಅವನ ಜನರೂ
ಅರಾಮ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅರಾಮ್ಯರು
ಓಡಿಹೋದರು. 15 ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುವುದನು್ನ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು
ಕಂಡು ಅವರೂ ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ ಅಬೆ್ಷೖಯ ಎದುರಿನಿಂದ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಯೋವಾಬನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು.

16 ಅರಾಮ್ಯರಿಗೆ ತಾವು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ಅಪಜಯ
ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆಂದು ಗೊತಾ್ತದಾಗ ಅವರು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ
ಆಚೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಾಮ್ಯರನು್ನ ಕರೆಕಳುಹಿಸಿದರು. ಹದರೆಜರನ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ ಶೋಫಕನು ಅವರ ನಾಯಕನಾದನು. 17 ಈ
ಸುದಿ್ದಯು ದಾವೀದನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟದಾಗ ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯನು್ನ ದಾಟಿ, ಆರಾಮ್ಯರ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅವರೊಡನೆ ಕಾದಾಡುವುದಕೊ್ಕಸ್ಕರ ವೂ್ಯಹ
ಕಟಿ್ಟದನು. 18 ಅರಾಮ್ಯರು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ನಿಂತಾಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಮುಂದೆ ಸೋತು ಓಡಿಹೋದರು. ದಾವೀದನು ಅರಾಮ್ಯರ
ಏಳುಸಾವಿರ ರಥಗಳನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿ, ನಲ್ವತು್ತ ಸಾವಿರ
ಕಾಲಾಳುಗಳನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟನು. ಅವನು ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ
ಶೋಫಕನನೂ್ನ ಕೊಂದನು. 19 ಹದರೆಜರನ ದಾಸರು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಕೈ ಸಾಗದೆಂದು ತಿಳಿದು
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ದಾವೀದನೊಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ದಾಸರಾದರು.
ಅಂದಿನಿಂದ ಅರಾಮ್ಯರು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಮಾಡಲಿ್ಲಲ್ಲ.

ಮರುವರುಷ ವಸಂತ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅರಸರು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೊರಡುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೋವಾಬನು ಬಲವಾದ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಮುನ್ನಡೆಸಿ, ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ

ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಬ್ಬಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಹಾಕಿದನು. ದಾವೀದನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದನು.
ಯೋವಾಬನು ರಬ್ಬ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 2

ದಾವೀದನು ಮಲಾ್ಕಮ್ ಮೂತಿರ್ಯ ತಲೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ
ಕಿರೀಟವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅದು ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ ತೊಲ
ತೂಕದು್ದ. ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಣಿಗಳನು್ನ ದಾವೀದನು
ತನ್ನ ಶಿರಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಧರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ಆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ದೊಡ್ಡ
ಕೊಳೆ್ಳಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 3 ಊರಿನ
ನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ಗರಗಸ, ಗುದ್ದಲಿ, ಕೊಡಲಿಗಳಿಂದ ಮಾಡುವ
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿದನು. ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣದವರಿಗೂ
ಇದೇ ಗತಿಯಾಯಿತು. ಅನಂತರ ದಾವೀದನು ಸವರ್ಸೈನಿಕರೊಡನೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದನು.

4 ಅನಂತರ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸಂಗಡ ಗೆಜೆರಿನಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು.
ಆಗ ಹುಷ ಊರಿನವನಾದ ಸಿಬೆ್ಬಕೈ ಎಂಬುವವನು ರೆಫಾಯನಾದ
ಸಿಪೆ್ಪೖ ಎಂಬುವವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಕುಗಿ್ಗಹೋದರು. 5

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಾಗ ಯಾಯೀರನ
ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಹನಾನನು ಗಿತಿ್ತೕಯನಾದ ಗೊಲಾ್ಯತನ ತಮ್ಮನಾದ
ಲಹಿ್ಮೕಯನನು್ನ ಕೊಂದನು. ಲಹಿ್ಮೕಯನ ಬಜಿರ್ಯ ಹಿಡಿಕೆಯು
ನೇಕಾರರು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ದಂಡಿನಷು್ಟ ಗಾತ್ರವಿತು್ತ.

6 ಮತೊ್ತಂದು ಸಾರಿ ಗತ್ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧನಡೆಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಎತ್ತರವಾದ ಪುರುಷನಿದ್ದನು ಅವನ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಆರಾರು
ಬೆರಳುಗಳಿದ್ದವು. ಅವನೂ ರೆಫಾಯನು. 7 ಅವನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ನಿಂದಿಸಿದಾಗ ದಾವೀದನ ಅಣ್ಣನಾದ ಶಿಮ್ಮನ
ಮಗ ಯೋನಾತಾನನು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು. 8 ಗತ್
ಊರಿನವರಾದ ಈ ರೆಫಾಯರು ದಾವೀದನಿಂದಲೂ ಅವನ
ಸೇವಕರಿಂದಲೂ ಹತರಾದರು.

ದಾವೀದನು ಮಾಡಿಸಿದ ಜನಗಣತಿ (ಖಾನೇಷುಮಾರಿ)

ಸೈತಾನನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ದ ಎದು್ದ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ದಾವೀದನನು್ನ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು. 2 ದಾವೀದನು ಯೋವಾಬನನೂ್ನ

ಮತು್ತ ಜನಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಕರೆದು, ≪ನನಗೆ ಜನರ ಲೆಕ್ಕ
ಗೊತಾ್ತಗುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಬೇಷರ್ಬದಿಂದ ದಾನ್ ಊರಿನವರೆಗೂ
ಸಂಚರಿಸಿ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 3 ಅಗ ಯೋವಾಬನು, ≪ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ
ಅರಸನೇ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ ನೂರರಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚಸಲಿ.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ದಾಸರಷೆ್ಟ. ಒಡೆಯನು ಇಂಥದ್ದನು್ನ
ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದೇನು? ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಅಪರಾಧಕೆ್ಕ
ಗುರಿಮಾಡುವುದೇಕೆ≫ ಎಂದನು. 4 ಆದರೆ ಅರಸನು
ಯೋವಾಬನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ತನ್ನ ಮಾತನೆ್ನೕ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. 5 ಯೋವಾಬನು ದಾವೀದನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದ ಜನಗಣತಿಯ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೋಗತಕ್ಕ ಸೈನಿಕರು ಹನೊ್ನಂದು ಲಕ್ಷ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕ
ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ. 6 ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆಯು ಯೋವಾಬನಿಗೆ
ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಆವನು ಲೇವಿ ಮತು್ತ ಬೆನಾ್ಯಮಿನ್
ಕುಲಗಳವರ ಜನಗಣತಿಯನು್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

7 ಜನಗಣತಿ ಮಾಡಿದು್ದ ದೇವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಕಂಡದ್ದರಿಂದ
ಆತನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಬಾಧಿಸಿದನು. 8 ಆಗ ದಾವೀದನು,
≪ನಾನು ಬುದಿ್ದಹೀನ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿ ಪಾಪಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಅಪರಾಧವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು≫ ಎಂದು
ದೇವರನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 9 ಯೆಹೋವನು ದಾವೀದನ
ದಶಿರ್ಯಾದ ಗಾದನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 10 ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾನು ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ
ಮುಂದೆ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಬರಮಾಡಬೇಕೋ ಆರಿಸಿಕೋ ಎಂಬುವುದಾಗಿ ದಾವೀದನಿಗೆ
ಹೇಳು≫ ಎಂದನು. 11 ಆಗ ಗಾದನು ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವನಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, 12 ≪ಮೂರು
ವರುಷಗಳ ವರೆಗೆ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗಬೇಕೋ, ಇಲ್ಲವೆ ನೀನು
ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವುದು
ಬೇಕೋ, ಇಲ್ಲವೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಮಸ್ತ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂಹಾರದೂತನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ

ಮೂರು ದಿನಗಳ ಘೋರವಾ್ಯಧಿಯ ರೂಪವಾದ ಯೆಹೋವನ ಶಿಕ್ಷೆ
ಬೇಕೋ, ಈ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊ≫ ಎಂಬುದೇ.
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವನಿಗೆ ಯಾವ ಉತ್ತರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕು ಆಲೋಚಿಸಿ ಹೇಳು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಅದಕೆ್ಕ
ದಾವೀದನು ಗಾದನಿಗೆ, ≪ನಾನು ಬಲು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲರುತೆ್ತೕನೆ.
ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಬೀಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತದಲಿ್ಲ
ಬೀಳುವುದು ಮೇಲು. ಆತನು ಕೃಪಾಪೂಣರ್ನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ವಾ್ಯಧಿಯನು್ನ
ಬರಮಾಡಿದನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಜನರು ಸತ್ತರು. 15

ದೇವರು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ದೂತನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದಕಿ್ಕದಾ್ದಗ
ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ಕಂಡು ಆ ಕೇಡಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ಸಂಹಾರ ದೂತನಿಗೆ, ≪ಸಾಕು ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ
ಹಿಂದೆಗೆ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು
ಯೆಬೂಸಿಯನಾದ ಒನಾರ್ನನ ಕಣದಲಿ್ಲ ನಿಂತನು. 16 ದಾವೀದನು
ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳ ನಡುವೆ
ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ, ಚಾಚಿದ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹಿರಿದ ಕತಿ್ತಯಿರುವುದನೂ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅವನೂ,
ಹಿರಿಯರೂ ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು ಬೋರಲು ಬಿದ್ದರು.
17 ಮತು್ತ ದಾವೀದನು ದೇವರಿಗೆ, ≪ಜನರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಬೇಕೆಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದವನು ನಾನಲ್ಲವೋ. ಮಹಾಪಾಪಮಾಡಿದವನು ನಾನೇ.
ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಈ ಜನರು ಏನು ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ? ಯೆಹೋವನೇ,
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಬಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರದೆ ನನಗೂ ನನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೂ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರಲಿ≫ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

18 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಗಾದನಿಗೆ, ≪ಯೆಬೂಸಿಯನಾದ
ಒನಾರ್ನನ ಕಣದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು
ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 19 ದಾವೀದನು
ಗಾದನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನಗಾದ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ
ಹೊರಟನು. 20 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಗೋದಿಯನು್ನ ತುಳಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಒನಾರ್ನನು
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ದೂತನನು್ನ ನೋಡಿದ್ದನು. ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಅವನ ನಾಲು್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 21 ದಾವೀದನು ತನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದನು್ನ ಒನಾರ್ನನು ಕಂಡು ಕಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿ
ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದನು. 22 ದಾವೀದನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ
ಕಣವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು, ವಾ್ಯಧಿಯು
ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವಂತೆ ನಾನು ಅದರಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಪೂಣರ್ಕ್ರಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಕೊಡು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 23 ಆಗ ಒನಾರ್ನನು ದಾವೀದನಿಗೆ, ≪ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಾದ ಅರಸನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯಜ್ಞಮಾಡೋಣವಾಗಲಿ. ಇಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಹೋರಿಗಳೂ, ಸೌದೆಗೆ
ಹಂತೀಕುಂಟೆಗಳೂ, ನೈವೇದ್ಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಗೋದಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ.
ಇವೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 24 ಅರಸನಾದ
ದಾವೀದನು ಒನಾರ್ನನಿಗೆ ≪ಹಾಗಲ್ಲ ನಾನು ನಿನಿ್ನಂದ ಪೂಣರ್
ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ್ದನು್ನ ಕ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25 ದಾವೀದನು ಆ ಭೂಮಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ
ಆರುನೂರು ಶೇಕೆಲ್ ಬಂಗಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 26 ಅಲಿ್ಲ
ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ,
ಅದರ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ,
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ, ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಮೊರೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸಿ,
ಆಕಾಶದಿಂದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ, 27

ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಒರೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ದೂತನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.
ಅವನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದನು.

ದಾವೀದನ ದೈವಿಕ ಕಾಯರ್ಗಳು 21:28—29:30

ದಾವೀದನು ದೇವಾಲಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡಿದು್ದ
28 ಮೋಶೆಯು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಗುಡಾರ

ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಯು ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದವು. 29 ಆದರೂ ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ
ದೂತನ ಕತಿ್ತಗೆ ಹೆದರಿ ದೇವದಶರ್ನಕಾ್ಕಗಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಲಾರದೆ,
ಯೆಬೂಸಿಯನಾದ ಒನಾರ್ನನ ಕಣದಲಿ್ಲಯೇ ಯಜ್ಞವನು್ನ
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ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 30 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ದಾವೀದನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಸದುತ್ತರ ದೊರಕಿತು.

ಆಗ ದಾವೀದನು, ≪ಇದೇ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯ. ಇದೇ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸತಕ್ಕ
ಯಜ್ಞವೇದಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದೇವಾಲಯ ಕಟು್ಟವುದಕಾ್ಕಗಿ ಮಾಡಿದ ಸಿದ್ಧತೆ
2 ಅನಂತರ ದಾವೀದನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ

ಅನ್ಯಜನಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ, ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ
ಕಲು್ಲಕುಟಿಗರನು್ನ ದೇವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡಕಾ್ಕಗಿ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಕೆತು್ತವುದಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿದನು. 3 ಇದಲ್ಲದೆ ದಾವೀದನು ದಾ್ವರಗಳ
ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೊಳೆಗಳನೂ್ನ,
ಪಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಹಳ ಕಬಿ್ಬಣಗಳನೂ್ನ, 4

ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ್ದಷು್ಟ ತಾಮ್ರವನೂ್ನ, ಎಣಿಸಲಾರದಷು್ಟ
ದೇವದಾರುಮರಗಳನೂ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು. ಚೀದೋನ್ಯರು ಮತು್ತ
ತೂಯರ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ದೇವದಾರುಮರಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 5

ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು
ಎಳೆ ಪಾ್ರಯದವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಟಿ್ಟಸತಕ್ಕ
ಆಲಯದ ಕೀತಿರ್ಯು ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಘನತೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಅಧಿಕ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು.
ಆದುದರಿಂದ ಅದಕೆ್ಕ ಬೇಕಾಗುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವೆನು
ಅಂದುಕೊಂಡು ಸಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲೇ ಎಲಾ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದನು.

6 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 7

ದಾವೀದನು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ, ≪ನಾನು ನನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು
ಮನಸು್ಸ ಮಾಡಿದೆ್ದನು. 8 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ≪ನೀನು
ಬಹಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದವನೂ, ಮಹಾ ಯುದ್ಧಗಳನು್ನ
ನಡಿಸಿದವನೂ ಆಗಿರುತಿ್ತೕ. ನೀನು ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ಬಹಳ ರಕ್ತವನು್ನ
ಸುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬಾರದು. 9

ನಿನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟು್ಟವನು, ಅವನು
ಸಮಾಧನಪುರುಷನಾಗಿರುವನು. ನಾನು ಅವನ ಸುತ್ತಣ ಎಲಾ್ಲ
ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿ, ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು. ಅವನಿಗೆ ಸೊಲೊಮೋನನೆಂಬ ಹೆಸರಿರುವುದು.
ಅವನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಸೌಭಾಗ್ಯವನೂ್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು. 10 ಅವನೇ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ
ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವನು. ಅವನು ನನಗೆ ಮಗನಾಗಿರುವನು.
ನಾನು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವೆನು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಅವನ
ರಾಜ್ಯಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ
ಹೇಳಿದನು≫. 11 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನೀನು ಸಫಲನಾಗಿರುವಂತೆಯೂ,
ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ
ವಾಗಾ್ದನದ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವಂತೆಯೂ
ಆತನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ. 12 ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಆತನು ನಿನಗೆ
ಜ್ಞಾನವಿವೇಕಗಳನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಆಳುವುದಕೆ್ಕ
ನಿನ್ನನು್ನ ನೇಮಿಸಲಿ. 13 ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ
ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಿಧಿನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ
ನೀನು ಕೈಕೊಳು್ಳವುದಾದರೆ ಸಫಲನಾಗುವಿ. ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತನಾಗಿರು,
ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು, ಅಂಜಬೇಡ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡ. 14 ಇಗೋ,
ನಾನು ಬಹು ಪ್ರಯಾಸಪಟು್ಟ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತಲಾಂತು ಬಂಗಾರವನೂ್ನ, ಹತು್ತ ಲಕ್ಷ ತಲಾಂತು
ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ತಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಕಲು್ಲ
ಮತು್ತ ಮರಗಳನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಇದಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ
ಕೂಡಿಸಬೇಕು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ಬೇಕಾದಷು್ಟ
ಕಲು್ಲಕುಟಿಗರೂ, ಶಿಲಿ್ಪಗಳೂ , 16 ಬಡಗಿಗಳೂ, ಬಂಗಾರ, ಬೆಳಿ್ಳ,
ತಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣಗಳ ಎಲಾ್ಲ ತರಹದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ
ಜಾಣರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುತಾ್ತರೆ. ಅವರನು್ನ ಎಣಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಎದು್ದ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಕೈ ಹಾಕು, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಇರಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ
ನೆರೆವಾಗಬೇಕೆಂದು ದಾವೀದನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎಲಾ್ಲ
ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 18 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದು್ದ ಎಲಾ್ಲ
ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ.
ಆತನು ಈ ದೇಶದ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದಾ್ದನೆ.
ದೇಶವು ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಆತನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಸಾ್ವಧೀನವಾಯಿತು

ನೋಡಿರಿ. 19 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ,
ಪೂಣರ್ಪಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ದಶರ್ನವನು್ನ ಬಯಸಿರಿ. ಏಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಪವಿತಾ್ರಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟರಿ. ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಮಂಜೂಷವನೂ್ನ, ದೇವಾರಾಧನೆಯ ಪವಿತ್ರ ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳನೂ್ನ
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಇಡಿರಿ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಲೇವಿಯರ ಕತರ್ವ್ಯಗಳು

ದಾವೀದನು ವಯೋವೃದ್ಧನಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದ
ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮಗನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ

ನೇಮಿಸಿದನು. 2 ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎಲಾ್ಲ ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ,
ಯಾಜಕರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದನು.

3 ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ಕಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚದ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಲೇವಿಯರನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸಿದಾಗ ಗಂಡಸರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಮೂವತೆ್ತಂಟು ಸಾವಿರವಾಗಿತು್ತ.
4 ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವವರ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ
ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮತು್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಆರು ಸಾವಿರ
ಜನರನು್ನ, 5 ದಾ್ವರಪಾಲಕರನಾ್ನಗಿ, ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಮತು್ತ
ತಾನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವಾದ್ಯಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಭಜಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ ಜನರನೂ್ನ ನೇಮಿಸಿದನು.

6 ಇದಲ್ಲದೆ ದಾವೀದನು ಲೇವಿಯ ಸಂತಾನದವರಾದ
ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರು, ಕೆಹಾತ್ಯರು ಮತು್ತ ಮೆರಾರೀಯರು ಇವರನು್ನ
ವಿವಿಧ ವಗರ್ಗಳನಾ್ನಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದನು.

7 ಗೇಷೋರ್ನ್ಯರ ಮೂಲಪುರುಷರು ಲದಾ್ದನ್ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ
ಎಂಬುವರು. 8 ಲದಾ್ದನನಿಗೆ ಪ್ರಧಾನನಾದ ಯೆಹೀಯೇಲ್,
ಜೇತಾಮ್ ಮತು್ತ ಯೋವೇಲ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. 9

ಶಿಮಿ್ಮೕಗೆ ಶೆಲೋಮೋತ್, ಹಜೀಯೇಲ್, ಹಾರಾನ್ ಎಂಬ ಮೂರು
ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಇವರು ಲದಾ್ದನ್ಯರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರಧಾನರು. 10 ಶಿಮಿ್ಮೕಗೆ
ಯಹತ್, ಜೀನ, ಯೆಯೂಷ್ ಮತು್ತ ಬೆರೀಯ ಎಂಬ ನಾಲು್ಕ
ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. 11 ಯಹತನು ಪ್ರಧಾನನು, ಜೀಜನು
ಎರಡನೆಯವನಾಗಿದ್ದನು, ಯೆಯೂಷ್, ಬೆರೀಯರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ
ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ
ವಗರ್ವಾಗಿಯೂ ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರು.

12 ಕೆಹಾತನಿಗೆ ಅಮಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ
ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್ ಎಂಬ ನಾಲು್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. 13 ಅಮಾ್ರಮನ
ಮಕ್ಕಳು ಆರೋನ್ ಮತು್ತ ಮೋಶೆ ಎಂಬುವವರು. ಆರೋನನು
ಅವನ ಸಂತಾನದವರು ಮಹಾ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಇವರು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸದಾಕಾಲ ಧೂಪಹಾಕುವವರೂ, ಆತನ ಸೇವೆ
ಮಾಡುವವರೂ, ಆತನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜನರನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವವರೂ ಆಗಿದ್ದರು. 14 ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಾದ
ಮೋಶೆಯ ಸಂತಾನದವರು ಸಾಧಾರಣ ಲೇವಿಯರೊಳಗೆ
ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 15 ಮೋಶೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಗೇಷೋರ್ಮ್ ಮತು್ತ
ಎಲೀಯೆಜೆರ್ ಎಂಬುವವರು. 16 ಪ್ರಧಾನನಾದ ಶೆಬೂವೇಲನು
ಗೇಷೋರ್ಮನ ಮಗನು. 17 ಪ್ರಧಾನನಾದ ರೆಹಬ್ಯ ಎಲೀಯೆಜೆರನ
ಮಗನು. ಎಲೀಯೆಜೆರನಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೆಹಬ್ಯನಿಗೆ
ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. 18 ಪ್ರಧಾನನಾದ ಶೆಲೋಮೋತನು ಇಚಾ್ಹರನ
ಮಗ. 19 ಹೆಬೊ್ರೕನನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಯೆರೀಯನು ಪ್ರಧಾನನು,
ಅಮಯರ್ನು ಎರಡನೆಯವನು, ಯಹಜೀಯೇಲನು
ಮೂರನೆಯವನು, ಯೆಕಮಾ್ಮಮ್ ನಾಲ್ಕನೆಯವನು. 20

ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಮೀಕನು ಪ್ರಧಾನನು, ಇಷಿ್ಷೕಯನು
ಎರಡನೆಯವನು.

21 ಮೆರಾರೀಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಹಿ್ಲೕ ಮತು್ತ ಮೂಷೀ
ಎಂಬುವವರು. ಮಹಿ್ಲೕಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಲಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಕೀಷ್. 22

ಎಲಾ್ಲಜಾರನು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತನು. ಅವನಿಗೆ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು
ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಾದ ಕೀಷನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಮದುವೆಯಾದರು. 23 ಮೂಷೀಗೆ ಮಹಿ್ಲೕ, ಏದೆರ್ ಮತು್ತ
ಯೆರೇಮೋತ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.

24 ಲೇವಿಯರ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಸರುಗಳ ಪ್ರಕಾರ
ಇವರೇ ಆಯಾ ಲೇವಿ ವಗರ್ಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಧಾನರು. ಇವರಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವರುಷಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡತಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರು. 25 ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು, ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ಸದಾಕಾಲವೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವವನಾದುದರಿಂದ, 26 ಲೇವಿಯರು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಆತನ
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ಗುಡಾರವನೂ್ನ, ಆರಾಧನಾ ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳನೂ್ನ ಹೊರುವುದು
ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಾವೀದನು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಆಜ್ಞೆ ವಿಧಿಸಿದನು. 27

ದಾವೀದನ ಈ ಕಡೇ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 28

ಅವರು ಆರೋನ್ಯರ ಕೈಕೆಳಗಿದು್ದಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಪರಿಚಾರಿಕೆಯನು್ನ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು
ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಅಂಗಳಗಳ ಕೋಣೆಗಳನು್ನ ಸ್ವಚ್ಛಮಾಡಿ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದೂ, ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಶುದ್ಧಮಾಡುವುದೂ, 29 ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡುವುದೂ,
ನೈವೇದ್ಯದ ಮೀಸಲು ರೊಟಿ್ಟ, ನೈವೇದ್ಯಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಗೋದಿಹಿಟು್ಟ,
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ, ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಂಚಿನಲಿ್ಲ ಸುಟ್ಟ ರೊಟಿ್ಟ,
ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ ನೆನೆದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಇವುಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುವುದೂ, ಸೇರು,
ಅಳತೆಗೋಲುಗಳನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದೂ, 30 ಪ್ರತಿದಿನ ಪಾ್ರಃತಕಾಲ
ಸಾಯಂಕಾಲಗಳಲಿ್ಲ ನಿಯಮಿತ ಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 31 ಸಬ್ಬತ್
ದಿನ, ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ, ಜಾತೆ್ರ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ತಪ್ಪದೆ
ನಡೆಯುವ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಸಮಪರ್ಣೆಯ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವುದೂ ಇವೇ. 32

ಹೀಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನಾದ ಆರೋನನ
ಸಹಾಯಕರಾಗಿದು್ದ ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರವನೂ್ನ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ
ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಮಾಡತಕ್ಕ ಕತರ್ವ್ಯಗಳು.

ಯಾಜಕರ ಕತರ್ವ್ಯಗಳು

ಆರೋನನ ಸಂತಾನದವರೂ ವಗರ್ಗಳಾಗಿ
ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳು ನಾದಾಬ್,
ಆಬೀಹೂ, ಎಲಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈತಾಮಾರ್

ಎಂಬುವರು. 2 ನಾದಾಬ್ ಮತು್ತ ಅಬೀಹೂ ಎಂಬುವರು
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಸತು್ತ ಹೋದುದರಿಂದ
ಎಲಾ್ಲಜಾರನೂ, ಈತಾಮಾರನೂ ಯಾಜಕ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ
ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ದಾವೀದನು ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಸಂತಾನದವನಾದ
ಚಾದೋಕನೂ, ಈತಾಮಾರನ ಸಂತಾನದವನಾದ ಅಹೀಮೆಲೆಕನು
ಯಾಜಕರನು್ನ ಸರದಿಯ ಮೇಲೆ ಸೇವೆಮಾಡತಕ್ಕ ವಗರ್ಗಳನಾ್ನಗಿ
ವಿಭಾಗಿಸಿದರು. 4 ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಸಂತಾನದ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಧಾನರು
ಈತಾಮಾಯರ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚೆ್ಚಂದು ಕಂಡು ಬಂದುದರಿಂದ
ಎಲಾ್ಲಜಾರರ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಪ್ರಧಾನರ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಹದಿನಾರು
ವಗರ್ಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ, ಈತಾಮಾಯರ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಎಂಟು
ವಗರ್ಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡಿ, 5 ಈ ವಗರ್ಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಚೀಟು
ಹಾಕಿದರು. ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಸಂತಾನದವರಲಿ್ಲ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ
ಈತಾಮಾರನ ಸಂತಾನದವರಲಿ್ಲಯೂ ಪವಿತಾ್ರಲಯದ
ಅಧಿಪತಿಗಳು, ದೈವೀಕ ಕಾಯರ್ಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಇರುವುದರಿಂದ
ಉಭಯ ಸಂತಾನದವರು ಸಮಾನ ಸಾ್ಥನಾದವರಾಗಿದ್ದರು. 6

ನೆತನೇಲನ ಮಗನಾದ ಶೆಮಾಯನೆಂಬ ಲೇವಿಯ ಲೇಖಕನು
ಅರಸನ ಮುಂದೆಯೂ, ಅಧಿಪತಿಗಳು, ಯಾಜಕನಾದ ಚಾದೋಕ್,
ಎಬಾ್ಯತಾರನ ಮಗನಾದ ಅಹೀಮೆಲೆಕ್, ಯಾಜಕರ ಮತು್ತ
ಲೇವಿಯರ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಧಾನರು ಇವರ ಮುಂದೆಯೂ ಆ ವಗರ್ಗಳ
ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಬರೆದನು. ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಒಂದು ವಗರ್ದವರಾದ ನಂತರ
ಈತಾಮಾಯರ್ರ ಒಂದು ವಗರ್ದವರು ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ನೇಮಿಸಿ
ಎಲಾ್ಲ ವಗರ್ಗಳ ಸರತಿಯನು್ನ ಚೀಟಿನಿಂದಲೇ ಗೊತು್ತಮಾಡಿದರು.

7 ಮೊದಲನೆಯ ಚೀಟು ಯೆಹೋಯಾರೀಬನಿಗೆ, ಎರಡನೆಯದು
ಯೆದಾಯನಿಗೆ, 8 ಮೂರನೆಯದು ಹಾರೀಮನಿಗೆ, ನಾಲ್ಕನೆಯದು
ಸೆಯೋರೀಮನಿಗೆ, 9 ಐದನೆಯದು ಮಲಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, ಆರನೆಯದು
ಮಿಯಾ್ಯಮೀನನಿಗೆ, 10 ಏಳನೆಯದು ಹಕೊ್ಕೕಚನಿಗೆ,
ಎಂಟನೆಯದು ಅಬೀಯನಿಗೆ, 11 ಒಂಬತ್ತನೆಯದು ಯೆಷೂವನಿಗೆ,
ಹತ್ತನೆಯದು ಶೆಕನ್ಯನಿಗೆ, 12 ಹನೊ್ನಂದನೆಯದು ಎಲಾ್ಯಷೀಬನಿಗೆ,
ಹನೆ್ನರಡನೆಯದು ಯಾಕೀಮನಿಗೆ, 13 ಹದಿಮೂರನೆಯದು
ಹುಪ್ಪನಿಗೆ, ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯದು ಎಷೆಬಾಬನಿಗೆ, 14

ಹದಿನೈದನೆಯದು ಬಿಲ್ಗನಿಗೆ, ಹದಿನಾರನೆಯದು ಇಮೆ್ಮೕರನಿಗೆ, 15

ಹದಿನೇಳನೆಯದು ಹೇಜೀರನಿಗೆ, ಹದಿನೆಂಟನೆಯದು
ಹಪಿ್ಪಚೆ್ಚೕಚನಿಗೆ, 16 ಹತೊ್ತಂಬತ್ತನೆಯದು ಪೆತಹ್ಯನಿಗೆ,
ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯದು ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನಿಗೆ, 17 ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದನೆಯದು
ಯಾಕೀನನಿಗೆ, ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡನೆಯದು ಗಾಮೂಲನಿಗೆ, 18 ಇಪ್ಪತ್ತ
ಮೂರನೆಯದು ದೆಲಾಯನಿಗೆ, ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಮಾಜ್ಯನಿಗೆ
ಬಿದಿ್ದತು. 19 ಆರೋನ್ಯರು ಈ ವಗರ್ ಕ್ರಮದಿಂದ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಲೇವಿಯರ ಮೂಲಪುರುಷನಾದ ಆರೋನನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ
ನೇಮಿಸಿದ ಸೇವೆಯನು್ನ ನಡಿಸತಕ್ಕದು್ದ.

20 ಉಳಿದ ಲೇವಿಯರ ಪಟಿ್ಟ. ಅಮಾ್ರಮನ ಸಂತಾನದವರಾದ
ಶೂಬಾಯೇಲನ ಕುಟುಂಬದವರಲಿ್ಲ ಯೆಹೆ್ದಯಾಹನು. 21 ರೆಹಬ್ಯನ

ಸಂತಾನದವರಲಿ್ಲ ಇಷಿ್ಷೕಯನೂ, 22 ಇಚಾ್ಹರನ ಸಂತಾನದ
ಶೆಲೋಮೋತನ ಕುಟುಂಬದವರಲಿ್ಲ ಯಹತನೂ ಪ್ರಧಾನರು. 23

ಹೆಬೊ್ರೕನನ ಸಂತಾನದವರಲಿ್ಲ ಯೆರೀಯನು ಪ್ರಧಾನನು,
ಅಮಯರ್ನು ಎರಡನೆಯವನು, ಯಹಜೀಯೇಲನು,
ಮೂರನೆಯವನು ಮತು್ತ ಯೆಕಮಾ್ಮಮನು ನಾಲ್ಕನೆಯವನು, 24

ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಮೀಕನ ಸಂತಾನದವರಲಿ್ಲ
ಶಾಮೀರನೂ, 25 ಮೀಕನ ತಮ್ಮನಾದ ಇಷಿ್ಷೕಯನ
ಸಂತಾನದವರಲಿ್ಲ ಜೆಕಯರ್ನು ಪ್ರಧಾನರು. 26 ಮೆರಾರೀಯ
ಮಕ್ಕಳು ಮಹಿ್ಲೕ ಮತು್ತ ಮೂಷೀ ಎಂಬುವವರು. ಅವನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ಮಗನಾದ ಯಾಜ್ಯನ ವಂಶದವನು ಬೆನೋ. 27 ಮೆರಾರೀಯ
ಸಂತಾನದವರಲಿ್ಲ ಯಾಜ್ಯ, ಬೆನೋ, ಶೋಹಮ್, ಜಕೂ್ಕರ್ ಮತು್ತ
ಇಬಿ್ರೕ ಇವರೇ. 28 ಮಹಿ್ಲೕಯನ ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ಲಜಾರನೂ
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತನು. 29 ಕೀಷನಿಂದ ಯೆರಹೆ್ಮೕಲನು ಹುಟಿ್ಟದನು. 30

ಮೂಷೀಯನ ಮಕ್ಕಳು ಮಹಿ್ಲೕ, ಏದೆರ್ ಮತು್ತ ಯೆರೀಮೋತ್
ಎಂಬುವವರು.

31 ಇವರೆಲಾ್ಲ ಲೇವಿಸಂತಾನದವರು. ಇವರ ಕುಟುಂಬಗಳಲಿ್ಲ
ಎಲಾ್ಲ ಹಿರಿಯರೂ, ಕಿರಿಯರೂ ತಮ್ಮ ಕುಲ ಬಂಧುಗಳಾದ
ಆರೋನ್ಯರಂತೆ ಅರಸನಾದ ದಾವೀದ ಚಾದೋಕ್ ಅಹೀಮೆಲೆಕ್
ಇವರ ಮುಂದೆಯೂ, ಯಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಕುಟುಂಬ
ಪ್ರಧಾನರ ಮುಂದೆಯೂ, ಚೀಟಿನಿಂದ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸರದಿಗಳನು್ನ
ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರು.

ದೇವಾಲಯದ ಸಂಗೀತ ಮಂಡಳಿ

ಆಮೇಲೆ ದಾವೀದನು ಮತು್ತ ಗುಡಾರದ ಸೇವೆ
ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದ್ದ ಪ್ರಧಾನರು ಆಸಾಫ್ಯ, ಹೇಮಾನ್ಯ ಮತು್ತ
ಯೆದುತೂನ್ಯರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ

ಆಯೆ್ಕಮಾಡಿದರು. ಇವರು ಕಿನ್ನರಿ, ಸ್ವರಮಂಡಲ, ತಾಳ, ಇವುಗಳನು್ನ
ನುಡಿಸುತಾ್ತ, ಪ್ರವಾದಿಸುತ್ತ, ಗಾಯನಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಮಾಡತಕ್ಕ ಪುರುಷರ ಪಟಿ್ಟ, 2 ಆಸಾಫ್ಯರಲಿ್ಲ ಜಕೂ್ಕರ್,
ಯೋಸೇಫ್, ನೆತನ್ಯ, ಅಶರೇಲ ಎಂಬವರು. ಇವರು ಅರಮನೆಯ
ಗಾಯಕನಾದ ಆಸಾಫನ ಸಹಾಯಕರು. 3 ಯೆದುತೂನ್ಯರಲಿ್ಲ
ಗೆದಲ್ಯ, ಚೆರೀ, ಯೆಶಾಯ, ಶಿಮಿ್ಮೕ, ಹಷಬ್ಯ, ಮತಿ್ತತ್ಯ ಇವರೇ.
ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ನುಡಿಸುತಾ್ತ ಪರವಶರಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಕೀತರ್ನೆ
ಮಾಡುವ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಯೆದುತೂನ್ಯನಿಗೆ ಈ ಆರು ಜನರೂ
ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. 4 ಹೇಮಾನ್ಯರಲಿ್ಲ ಬುಕಿ್ಕೕಯ, ಮತ್ತನ್ಯ,
ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್, ಶೆಬೂವೇಲ್, ಯೆರೀಮೋತ್, ಹನನ್ಯ, ಹನಾನೀ,
ಎಲೀಯಾತ, ಗಿದ್ದಲಿ್ತ, ರೋಮಮಿ್ತಯೆಜೆರ್, ಯೊಷೆ್ಬಕಾಷ,
ಮಲೊ್ಲೕತಿ, ಹೋತೀರ್ ಮತು್ತ ಮಹಜೀಯೋತ್. 5 ಇವರೆಲ್ಲರು
ಅರಸನ ದಶಿರ್ಯಾದ ಹೇಮಾನನ ಮಕ್ಕಳು. ದೇವರು ಹೆಮಾನನಿಗೆ,
≪ನೀನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದುವಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಅದರಂತೆಯೇ ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಹದಿನಾಲು್ಕ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಮೂರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು.
6 ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಆರಾಧನೆ
ನಡೆಯುತಿ್ತರುವಾಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ
ಕೈಕೆಳಗಿದು್ದಕೊಂಡು ತಾಳ, ಸ್ವರಮಂಡಲ, ಕಿನ್ನರಿ ಇವುಗಳಿಂದ
ಗಾಯನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಸಾಫ ಯೆದುತೂನ್ ಹೇಮಾನರು
ಅರಸನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು. 7 ಇವರು ಯೆಹೋವನ ಕೀತರ್ನೆಗಳನು್ನ
ಕಲಿತ ಇವರ ಸಹೋದರರು ಒಟು್ಟ ಇನೂ್ನರ ಎಂಭತೆ್ತಂಟು ಜನರು.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಗಾಯಕಪ್ರವೀಣರಾಗಿದ್ದರು.

8 ಇವರಲಿ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ಕಿರಿಯರು, ಗುರುಶಿಷ್ಯರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು
ಚೀಟಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕ್ರಮವನು್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 9

ಚೀಟಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ,
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಆಸಾಫ್ಯನಾದ ಯೋಸೇಫನು.
ಎರಡನೆಯವನು ಗೆದಲ್ಯ. ಇವನೂ ಇವನ ಸಹೋದರರೂ,

ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.
10 ಮೂರನೆಯವನು ಜಕೂ್ಕರ್. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ

ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.
11 ನಾಲ್ಕನೆಯವನು ಇಚಿ್ರೕ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ

ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.
12 ಐದನೆಯವನು ನೆತನ್ಯ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ

ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.
13 ಆರನೆಯವನು ಬುಕಿ್ಕೕಯ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ

ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.
14 ಏಳನೇಯವನು ಯೆಸರೇಲ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ

ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.
15 ಎಂಟನೆಯವನು ಯೆಶಾಯ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ

ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.
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16 ಒಂಬತ್ತನೆಯದು ಮತ್ತನ್ಯ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ
ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

17 ಹತ್ತನೆಯವನು ಶಿಮಿ್ಮೕ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ
ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

18 ಹನೊ್ನಂದನೆಯವನು ಅಜರೇಲ್. ಇವನೂ, ಇವನ
ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

19 ಹನೆ್ನರಡನೆಯವನು ಹಷಬ್ಯ. ಇವನೂ ಇವನ ಸಹೋದರರೂ
ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

20 ಹದಿಮೂರನೆಯದು ಶೂಬಾಯೇಲ್. ಇವನೂ, ಇವನ
ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

21 ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯವನು ಮತಿ್ತತ್ಯ. ಇವನೂ, ಇವನ
ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳೂ ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

22 ಹದಿನೈದನೆಯವನು ಯೆರೆಮೋತ್. ಇವನೂ, ಇವನ
ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

23 ಹದಿನಾರನೆಯವನು ಹನನ್ಯ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ
ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

24 ಹದಿನೇಳನೆಯವನು ಯೊಷೆ್ಬಕಾಷ. ಇವನೂ, ಇವನ
ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

25 ಹದಿನೆಂಟನೆಯವನು ಹನಾನೀ. ಇವನೂ, ಇವನ
ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

26 ಹತೊ್ತಂಬತ್ತನೆಯವನು ಮಲೊ್ಲೕತಿ. ಇವನೂ, ಇವನ
ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

27 ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯವನು ಎಲೀಯಾತ. ಇವನೂ, ಇವನ
ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

28 ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದನೆಯವನು ಹೋತೀರ್. ಇವನೂ, ಇವನ
ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

29 ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡನೆಯವನು ಗಿದ್ದಲಿ್ತ. ಇವನೂ, ಇವನ ಸಹೋದರರೂ
ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

30 ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯವನು ಮಹಜೀಯೋತ್. ಇವನೂ, ಇವನ
ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

31 ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯವನು ರೋಮಮಿ್ತಯೆಜೆರ್. ಇವನೂ, ಇವನ
ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳು ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಜನರು.

ದೇವಾಲಯದ ದಾ್ವರಪಾಲಕರು

ದಾ್ವರಪಾಲಕ ವಗರ್ಗಳ ವಿಷಯ:
ಕೋರಹೀಯನಾದ ಮೆಷೆಲೆಮ್ಯ ಎಂಬವನು,

ಕೊರೇಯನ ಮಗ ಹಾಗೂ ಆಸಾಫನ ಮೊಮ್ಮಗ.
2 ಮೆಷೆಲೆಮ್ಯನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಜೆಕೆಯರ್ನು ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ,

ಎದೀಯಯೇಲನು ಎರಡನೆಯವನು, ಜೆಬೆದ್ಯನು
ಮೂರನೆಯವನು, ಯೆತಿ್ನಯೇಲನು ನಾಲ್ಕನೆಯವನು. 3

ಏಲಾಮನು ಐದನೆಯವನು, ಯೆಹೋಹಾನಾನನು ಆರನೆಯವನು,
ಎಲೆ್ಯಹೋಯೇನೈ ಏಳನೆಯವನು.

4 ಓಬೇದೆದೋಮನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಶೆಮಾಯನು ಚೊಚ್ಚಲನು,
ಯೆಹೋಜಾಬಾದನು ಎರಡನೆಯವನು. ಯೋವಾಹನು
ಮೂರನೆಯವನು, ಸಾಕಾರನು ನಾಲ್ಕನೆಯವನು, ನೆತಾನೇಲನು
ಐದನೆಯವನು, 5 ಅಮಿ್ಮೕಯೇಲನು ಆರನೆಯವನು, ಇಸಾ್ಸಕಾರನು
ಏಳನೆಯವನು, ಪೆಯುಲೆ್ಲತೈಯು ಎಂಟನೆಯವನು.
ಓಬೇದೆದೋಮನು ದೇವರ ಆಶೀವಾರ್ದಕೆ್ಕ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದನಷೆ್ಟ. 6

ಅವನ ಮಗನಾದ ಶೆಮಾಯನ ಮಕ್ಕಳು ಗೋತ್ರಪ್ರಧಾನರೂ
ಮಹಾಸಮಥರ್ರೂ ಆಗಿದ್ದರು.

7 ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಒತಿ್ನೕ, ರೆಫಾಯೇಲ್, ಓಬೇದ್ ಮತು್ತ
ಎಲಾ್ಜಬಾದ್. ಇವರೂ ಬಹುಸಮಥರ್ರಾದ ಎಲೀಹು, ಸೆಮಕ್ಯ
ಎಂಬುವವರು ಇವರ ಸಹೋದರರು. 8 ಇವರೆಲ್ಲರೂ
ಓಬೇದೆದೋಮನ ಸಂತಾನದವರು. ಇವರು, ಇವರ ಮಕ್ಕಳು
ಸಮಥರ್ರೂ, ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಗಟಿ್ಟಗರೂ ಆಗಿದ್ದವರೂ. ಇವರೂ ಇವರ
ಸಹೋದರರೂ ಕೂಡಿ ಅರವತೆ್ತರಡು ಜನರು. 9 ಮೆಷೆಲೆಮ್ಯನ
ಮಕ್ಕಳೂ ಮತು್ತ ಸಹೋದರರೂ ಹದಿನೆಂಟು ಜನರು. ಇವರೂ
ಸಮಥರ್ರಾಗಿದ್ದರು.

10 ಮೆರಾರೀಯನಾದ ಹೋಸನಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು; ಅವರಲಿ್ಲ
ಶಿಮಿ್ರ ಎಂಬುವವನು ಪ್ರಧಾನನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ಚೊಚ್ಚಲ
ಮಗನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವನ ತಂದೆಯು ಅವನನೆ್ನೕ ಪ್ರಧಾನನನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿದನು. 11 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಎರಡನೆಯವನು, ಟೆಬಲ್ಯನು
ಮೂರನೆಯವನು, ಜೆಕಯರ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯವನು. ಹೋಸನ
ಮಕ್ಕಳು ಸಹೋದರರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಹದಿಮೂರು ಜನರು. 12 ಈ
ದಾ್ವರಪಾಲಕರ ವಗರ್ಗಳು ಪ್ರಧಾನಪುರುಷರು ತಮ್ಮ
ಕುಲಬಂಧುಗಳಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರು. 13 ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ಕುಟುಂಬವೆಂದೂ,
ಶೆ್ರೕಷ್ಠಕುಟುಂಬವೆಂದೂ ವ್ಯತಾ್ಯಸ ಮಾಡದೆ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು

ಕಾಯತಕ್ಕ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲುಗಳನು್ನ ಚೀಟಿನಿಂದಲೇ
ಗೊತು್ತಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 14 ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನ ಕಾವಲಿಗೆ ಚೀಟು
ಶೆಲೆಮ್ಯನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬಿದಿ್ದತು. ಬಹು ವಿವೇಕವುಳ್ಳ ಸಲಹೆಗಾನಾಗಿರುವ
ಅವನ ಮಗನಾದ ಜೆಕೆಯರ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಚೀಟು
ಬಿದಿ್ದತು. 15 ಓಬೇದೆದೋಮನಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಬಾಗಿಲು, ಅವನ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಗಾ್ರಣ ಮಂದಿರವೂ, 16 ಶುಪಿ್ಪೕಮ್ ಮತು್ತ ಹೋಸ
ಎಂಬುವರಿಗೆ ಪಶಿ್ಚಮದ ಬಾಗಿಲೂ ಅದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ
ಶಲೆ್ಲಕೆತ್ ಎಂಬ ಬಾಗಿಲು ಚೀಟಿನಿಂದ ನೇಮಕವಾದವು. ಶೆಲೆ್ಲಕೆತ್
ಬಾಗಿಲು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲಿ್ಲದೆ.
17 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಬಾಗಿಲನು್ನ ಆರು
ಜನರು, ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗಿಲನು್ನ ನಾಲು್ಕ ಜನರು, ಉಗಾ್ರಣ ಮಂದಿರದ
ಎರಡು ಬಾಗಿಲನು್ನ ಇಬಿ್ಬಬ್ಬರು, 18 ಪಬರ್ರೆಂಬ ಕಟ್ಟಡವಿರುವ
ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನ ದಾರಿ ಬಾಗಿಲನು್ನ ನಾಲು್ಕ ಜನರು, ಪಬರ್ರನು್ನ
ಇಬ್ಬರು ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 19 ಕೋರಹೀಯರ ಮತು್ತ ಮೆರಾರೀಯರ
ದಾ್ವರಪಾಲಕರ ವಗರ್ಗಳು ಇವೇ.

ದೇವಾಲಯ ಭಂಡಾರದ ಖಜಾಂಚಿಗಳು ಮತು್ತ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
20 ಲೇವಿಯನಾದ ಅಹೀಯನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವವರ

ಕುಲಬಂಧುಗಳೂ, ದೇವಾಲಯದ ಭಂಡಾರ, ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳ
ಭಂಡಾರ ಇವುಗಳನು್ನ ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 21 ಗೇಷೋರ್ಮನಿಗೆ
ಹುಟಿ್ಟದ ಲದಾ್ದನ ಸಂತಾನದವರಾದ ಲದಾ್ದನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳ
ಪ್ರಧಾನರಲಿ್ಲ ಯೆಹೀಯೇಲೀ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು, 22

ಯೆಹೀಯೇಲ್ಯರಾದ ಜೇತಾಮನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ
ಯೋವೇಲನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಭಂಡಾರಗಳನು್ನ
ಕಾಯುವವರಾಗಿದ್ದರು. 23 ಅಮಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್
ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್, 24 ಇವರ ಸಂತಾನದವರಲಿ್ಲ ಗೇಷೋರ್ಮನ
ಮಗನೂ ಮೋಶೆಯ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಆಗಿರುವ ಶೆಬೂವೇಲನು
ಭಂಡಾರಗಳನು್ನ ಕಾಯುವವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. 25

ಎಲೀಯೆಜೆರನ ಮಗ ರೆಹಬ್ಯ,
ರೆಹಬ್ಯನ ಮಗ ಯೆಶಾಯ
ಯೆಶಾಯನ ಮಗ ಯೋರಾಮ
ಯೋರಾಮನ ಮಗ ಜಿಕಿ್ರೕ
ಜಿಕಿ್ರೕಯನ ಮಗ ಶೆಲೋಮೋತನು.

26 ಶೆಲೋಮೋತನು ಅವನ ಸಹೋದರರೂ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ವಸು್ತಗಳ
ಭಂಡಾರವನು್ನ ಕಾಯುವವರು. ಇವರು ಶೆಬೂವೇಲನ
ಗೋತ್ರಬಂಧುಗಳು. ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನೂ,
ಗೋತ್ರ ಪ್ರಧಾನರೂ ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗಳೂ, ಶತಾಧಿಪತಿಗಳೂ,
ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದ್ದರು. 27 ಇವರು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ವೃದಿ್ಧಗೋಸ್ಕರ ತಮಗೆ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಕೊಳೆ್ಳಯ
ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆಂದು ಮುಡುಪಾಗಿ ಇಟ್ಟರು. 28

ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವ ದಶಿರ್ಯಾದ ಸಮುವೇಲನೂ, ಕೀಷನ ಮಗನಾದ
ಸೌಲನೂ, ನೇರನ ಮಗನಾದ ಅಬೆ್ನೕರನೂ, ಚೆರೂಯಳ ಮಗನಾದ
ಯೋವಾಬನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪ್ರಕಾರ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತವಾದದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಶೆಲೋಮೋತನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೋದರರ
ವಶದಲಿ್ಲತು್ತ.

29 ಇಚಾ್ಹಯರ್ರಲಿ್ಲ ಕೆನನ್ಯನೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು
ಲೌಕೀಕೋದೊ್ಯೕಗದಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಮತು್ತ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದರು. 30

ಹೆಬೊ್ರೕನ್ಯರಲಿ್ಲ ಹಷಬ್ಯನೂ ಅವನ ಸಹೋದರರೂ ಯೊದರ್ನ್
ಹೊಳೆಯ ಪಶಿ್ಚಮ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೊಳಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ರಾಜಕೀಯ
ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಸಮಥರ್ರಾದ ಅವರು ಸಾವಿರದ
ಏಳುನೂರು ಜನರು. 31 ದಾವೀದನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ನಲವತ್ತನೆಯ
ವರುಷದಲಿ್ಲ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಯಾರಾರೆಂದು ವಿಚಾರಣೆ
ನಡೆಸಿದಾಗ ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಯಾಜೇರಿನ ಶಿ್ರೕಮಂತರಿಗೆ ಅನೇಕರು ಅವರ
ಗೋತ್ರದವರಾಗಿರುತಾ್ತರೆಂದು ಗೊತಾ್ತಯಿತು. ಈ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ಯರಲಿ್ಲ
ಯೆರೀಯನು ಪ್ರಧಾನನು. 32 ಶಿ್ರೕಮಂತರೂ ಕುಟುಂಬಪ್ರಧಾನರೂ
ಆದ ಅವನ ಗೋತ್ರಬಂಧುಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರು
ಜನರು. ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು ರೂಬೆನ್, ಗಾದ್ ಅಧರ್ಮನಸೆ್ಸ
ಕುಲಗಳವರ ಮೇಲೆ ಇವರನೆ್ನೕ ದೈವೀಕ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ರಾಜಕೀಯ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು.

ಸೈನಿಕರ ವಗರ್ಗಳು

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಕುಲಪ್ರಧಾನರು, ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗಳು,
ಶತಾಧಿಪತಿಗಳೂ, ಅರಸನ ವಿಧವಿಧವಾದ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಗರ್ಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳ ವಿವರ:

ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ 25:16 277 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ 26:32
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ವಷರ್ದ ಎಲಾ್ಲ ತಿಂಗಳುಗಳಲಿ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಗರ್ದಂತೆ
ಸರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಗರ್ದಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪತಾ್ತ್ನಲು್ಕ ತ್ತ ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ ಜನರು ಇದ್ದರು. 2 ಪೆರೆಚನ
ಸಂತಾನದವನೂ, ಜಬಿ್ದೕಯೇಲನ ಮಗನೂ ಆದ
ಯಾಷೊಬಾ್ಬಮನು ಮೊದಲನೆಯ ವಗರ್ದ ನಾಯಕನು. 3 ಇವನು
ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು.
ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ಅವನ ವಗರ್ದವರ
ಸಂಖೆ್ಯ ಇಪ್ಪತಾ್ತ್ನಲು್ಕ ಸಾವಿರ. 4 ಅಹೋಹಿಯನಾದ ದೋದೈಯು
ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ವಗರ್ದ ನಾಯಕನು. ಆ ವಗರ್ದಲಿ್ಲ
ಮಿಕೊ್ಲೕತನೆಂಬವನು ನಾಯಕನು. ಅವನ ವಗರ್ದವರ ಸಂಖೆ್ಯ
ಇಪ್ಪತಾ್ತ್ನಲು್ಕ ಸಾವಿರ. 5 ಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಯಾದನ ಮಗನೂ
ಪ್ರಧಾನನೂ ಆದ ಬೆನಾಯನು ಮೂರನೆಯ ವಗರ್ದ ನಾಯಕನು.
ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡತಕ್ಕ ಅವನ ವಗರ್ದಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ ಜನರು. 6 ಈ ಬೆನಾಯನು ಮೂವತು್ತ
ಜನರಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಯುದ್ಧವೀರನೂ ಅವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನೂ
ಆಗಿದ್ದನು. ಅವನ ವಗರ್ದಲಿ್ಲ ಅವನ ಮಗನಾದ ಅಮಿ್ಮೕಜಾಬಾದನು
ಇದ್ದನು. 7 ಯೋವಾಬನ ತಮ್ಮನಾದ ಅಸಾಹೇಲನು. ಅವನು ಸತ್ತ
ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ ಜೆಬದ್ಯನು ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಗರ್ದ
ನಾಯಕನು. ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡತಕ್ಕ ಅವನ
ವಗರ್ದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇಪ್ಪತಾ್ತ್ನಲು್ಕ ಸಾವಿರ. 8 ಇಜಾ್ರಹ್ಯನಾದ
ಶಮೂ್ಹತನು ಐದನೆಯ ವಗರ್ದ ನಾಯಕನು. ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ
ಸೇವೆಮಾಡತಕ್ಕ ಅವನ ವಗರ್ದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇಪ್ಪತಾ್ತ್ನಲು್ಕ
ಸಾವಿರ. 9 ತೆಕೋವಿನ ಇಕೆ್ಕೕಷನ ಮಗನಾದ ಈರ ಎಂಬುವನು
ಆರನೆಯ ವಗರ್ದ ನಾಯಕನು. ಆರನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ
ಸೇವೆಮಾಡತಕ್ಕ ಅವನ ವಗರ್ದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇಪ್ಪತಾ್ತ್ನಲು್ಕ
ಸಾವಿರ. 10 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದ ಪೆಲೋನ್ಯನಾದ ಹೆಲೆಚನು
ಏಳನೆಯ ವಗರ್ದ ನಾಯಕನು. ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ
ಸೇವೆಮಾಡತಕ್ಕ ಅವನ ವಗರ್ದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇಪ್ಪತಾ್ತ್ನಲು್ಕ
ಸಾವಿರ. 11 ಹುಷ ಉರಿನ ಜೆರಹೀಯನಾದ ಸಿಬೆ್ಬಕೈಯು
ಎಂಟನೆಯ ವಗರ್ದ ನಾಯಕನು. ಎಂಟನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ
ಸೇವೆಮಾಡತಕ್ಕ ಅವನ ವಗರ್ದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇಪ್ಪತಾ್ತ್ನಲು್ಕ
ಸಾವಿರ. 12 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಅನತೋತ್ ಊರಿನವನಾದ
ಅಬೀಯೆಜೆರನು ಒಂಬತ್ತನೆಯ ವಗರ್ದ ನಾಯಕನು. ಒಂಬತ್ತನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡತಕ್ಕ ಅವನ ವಗರ್ದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು
ಇಪ್ಪತಾ್ತ್ನಲು್ಕ ಸಾವಿರ. 13 ನೆಟೋಫ ಊರಿನವನಾದ
ಜೆರಹೀಯನಾದ ಮಹರೈಯು ಹತ್ತನೆಯ ವಗರ್ದ ನಾಯಕನು.
ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡತಕ್ಕ ಅವನ ವಗರ್ದವರ
ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇಪ್ಪತಾ್ತ್ನಲು್ಕ ಸಾವಿರ. 14 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದ
ಪಿರಾ್ರತೋನ್ಯನಾದ ಬೆನಾಯನು ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವಗರ್ದ
ನಾಯಕನು. ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡತಕ್ಕ ಅವನ
ವಗರ್ದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇಪ್ಪತಾ್ತ್ನಲು್ಕ ಸಾವಿರ. 15 ನೆಟೋಫ
ಊರಿನವನಾದ ಒತಿ್ನೕಯೇಲನ ಸಂತಾನದವನಾದ ಹೆಲೆ್ದೖಯು
ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವಗರ್ದ ನಾಯಕನು. ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ
ಸೇವೆಮಾಡತಕ್ಕ ಅವನ ವಗರ್ದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಇಪ್ಪತಾ್ತ್ನಲು್ಕ
ಸಾವಿರ.

16 ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಕುಲ ಪ್ರಭುಗಳು: ರೂಬೇನ್ಯರಲಿ್ಲ ಜಿಕಿ್ರೕಯ
ಮಗನಾದ ಎಲೀಯೆಜೆರನು; ಸಿಮೆಯೋನ್ಯರಲಿ್ಲ ಮಾಕನ ಮಗನಾದ
ಶೆಪಟ್ಯನು; 17 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಮುವೇಲನ ಮಗನಾದ ಹಷಬ್ಯ;
ಆರೋನ್ಯರಲಿ್ಲ ಚಾದೋಕ್; 18 ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ದಾವೀದನ
ಅಣ್ಣನಾದ ಎಲೀಹು; ಇಸಾ್ಸಕಾಯರ್ರಲಿ್ಲ ಮೀಕಾಯೇಲನ ಮಗನಾದ
ಒಮಿ್ರ; 19 ಜೆಬುಲೂನ್ಯರಲಿ್ಲ ಓಬದ್ಯನ ಮಗನಾದ ಇಷಾ್ಮಯ;
ನಫಾ್ತಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಅಜಿ್ರೕಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಯೆರೀಮೋತ್; 20

ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರಲಿ್ಲ ಅಜಜ್ಯನ ಮಗನಾದ ಹೊಷೇಯ; ಮನಸೆ್ಸಯ
ಅಧರ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಪೆದಾಯನ ಮಗನಾದ ಯೋವೇಲ್; 21

ಗಿಲಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲರುವ ಮನಸೆ್ಸಯ ಅಧರ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಜೆಕಯರ್ಯನ
ಮಗನಾದ ಇದೊ್ದೕ; ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಲಿ್ಲ ಅಬೆ್ನೕರನ ಮಗನಾದ
ಯಗಸೀಯೇಲ್; 22 ದಾನ್ಯರಲಿ್ಲ ಯೆರೋಹಾಮನ ಮಗನಾದ
ಅಜರೇಲನು ಇವರೇ.

23 ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿ
ಮಾಡುವೆನೆಂಬುದಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನು್ನ ದಾವೀದನು
ನಂಬಿ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರನು್ನ
ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. 24 ಚೆರೂಯಳ ಮಗನಾದ ಯೋವಾಬನು
ಅವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಲಾರಂಭಿಸಿದ ಇದರ ನಿಮಿತ್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ
ದೇವರ ಕೋಪವುಂಟಾದ್ದರಿಂದ ಅದನು್ನ ಪೂತಿರ್ಗೊಳಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಖಾನೆಷುಮಾರಿಯು ದಾವೀದನ ರಾಜ್ಯದ
ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ದಾಖಲಿಸಲಿಲ್ಲ.

25 ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನ ಸೊತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರಾಗಿ
ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಯಾರೆಂದರೆ: ಅರಸನ ಭಂಡಾರಗಳನು್ನ

ಅದೀಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಅಜಾ್ಮವೆತ್, ಹೊಲದಲಿ್ಲಯೂ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಹಳಿ್ಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಬುರುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ
ಉಗಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನನು ಇದ್ದನು.
26 ಹೊಲಗಳನು್ನ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವ ಆಳುಗಳ ಕೆಲೂಬನ
ಮಗನಾದ ಎಜಿ್ರೕ ಇದ್ದನು. 27 ದಾ್ರಕ್ಷೇ ತೋಟಗಳ ರಾಮಾ ಊರಿನ
ಶಿಮಿ್ಮೕ, ದಾ್ರಕ್ಷೇ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲರುವ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಉಗಾ್ರಣಗಳನು್ನ
ಶಿಪಿ್ಮೕಯನಾದ ಜಬಿ್ದೕ ಇದ್ದನು. 28 ಎಣೆ್ಣೕ ಮರದ ತೋಪುಗಳನೂ್ನ
ಇಳುಕಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಅತಿ್ತಮರಗಳ ತೋಪುಗಳನು್ನ ಗೆದೇರಾ
ಊರಿನವನಾದ ಬಾಳಾ್ಹನಾನ್ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಯ ಉಗಾ್ರಣಗಳನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋವಾಷ್ ಇದ್ದನು. 29 ಶಾರೋನಿನಲಿ್ಲ
ಮೇಯುವ ಹಸುಗಳನು್ನ ಶಾರೋನ್ಯನಾದ ಶಿಟೆ್ರೖ ಇದ್ದನು. ತಗು್ಗಗಳಲಿ್ಲ
ಮೇಯುವ ಹಸುಗಳನು್ನ ಅದೆ್ಲೖಯ ಮಗನಾದ ಶಾಫಾಟನು ಇದ್ದನು.
30 ಒಂಟೆಗಳನು್ನ ಇಷಾ್ಮಯೇಲ್ಯನಾದ ಓಬೀಲ್, ಹೆಣು್ಣಕತೆ್ತಗಳನು್ನ
ಮೇರೊನೋತ್ಯನಾದ ಯೆಹೆ್ದಯ. 31 ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ
ಹಗಿ್ರೕಯನಾದ ಯಾಜೀಜ್ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.

32 ವಿವೇಕಿಯೂ, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನೂ ಆದ ಯೋನಾತಾನನೆಂಬ
ದಾವೀದನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನು, ಮಂತಿ್ರಯೂ ಹಕೊ್ಮೕನಿಯ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೀಯೇಲನು ರಾಜಪುತ್ರಪಾಲಕನೂ ಆಗಿದ್ದರು. 33

ಅಹೀತೋಫೆಲನು ಅರಸನ ಮಂತಿ್ರಯೂ, ಅಕೀರ್ಯನಾದ
ಹೂಷೈಯು ಅರಸನ ಮಿತ್ರನಾಗಿದ್ದನು. 34 ಬೆನಾಯನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋಯಾದಾವನೂ, ಎಬಾ್ಯತಾರನೂ, ಅಹೀತೋಫೆಲನ
ನಂತರದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಯೋವಾಬನು ಅರಸನ
ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು.

ದಾವೀದನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸೊಲೊಮೋನ

ದಾವೀದನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎಲಾ್ಲ ಗೋತ್ರಗಳ
ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ, ಅರಸನ ಸೇವೆಮಾಡುತಿ್ತರುವ
ವಗರ್ನಾಯಕರು, ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗಳು, ಶತಾಧಿಪತಿಗಳು

ಅರಸನ ದನಕುರಿ ಮೊದಲಾದ ಸಂಪತಿ್ತನ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರು,
ರಾಜಪುತ್ರ ಪಾಲಕರು, ಕಂಚುಕಿಗಳು, ಯುಧ್ದವೀರರು ಹಾಗೂ ಎಲಾ್ಲ
ಪ್ರಧಾನರನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿದನು. 2 ಅವರು ಸೇರಿ
ಬಂದಾಗ ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು ಎದು್ದ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳೇ, ನನ್ನ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮಂಜೂಷಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪಾದಪೀಠಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಮನಸು್ಸ ಮಾಡಿ ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆನು. 3 ಆಗ ದೇವರು ನನಗೆ, ≪ನೀನು
ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದವನು, ನನ್ನ
ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬಾರದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
4 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರಲಿ್ಲ ನನ್ನನೆ್ನೕ ಸದಾ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆತನು ಯೆಹೂದ ಕುಲವು
ರಾಜಕುಲವಾಗಬೇಕೆಂದು ನೇಮಿಸಿ, ಆ ಕುಲದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಎಲಾ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ನನ್ನನೆ್ನೕ ಮೆಚಿ್ಚ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. 5 ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನಾದ
ಸೊಲೋಮೋನನು್ನ ಯೆಹೋವನ ರಾಜ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನವಾಗಿರುವ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 6 ಆತನು ನನಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನೇ ನನ್ನ ಆಲಯವನೂ್ನ, ಅದರ ಪಾ್ರಕಾರಗಳನೂ್ನ
ಕಟಿ್ಟಸುವನು. ಅವನು ನನಗೆ ಮಗನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅವನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವೆನು. 7

ಅವನು ಈಗಿನಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ಅವನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಸದಾಕಾಲವೂ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.≫ 8 ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಎಲಾ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಧಾ್ಯನಿಸಿ
ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನ ಸಭೆಯಾದ ಸಮಸ್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶವು ಸದಾಕಾಲ
ನಿಮ್ಮ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನದವರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿರುವುದು. 9 ನನ್ನ
ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನೇ, ನೀನಂತೂ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ
ದೇವರನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಸಂಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ,
ಮನಸ್ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ ಆತನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸು. ಯೆಹೋವನು
ಎಲಾ್ಲ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವವನೂ, ಎಲಾ್ಲ
ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲವನೂ ಆಗಿರುತಾ್ತನಲಾ್ಲ. ನೀನು ಆತನನು್ನ
ಹುಡುಕುವುದಾದರೆ ಆತನು ನಿನಗೆ ಸಿಕು್ಕವನು. ಆತನನು್ನ
ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವನು. 10

ಆದುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರು, ಯೆಹೋವನು ತನಗೋಸ್ಕರ
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ಪವಿತಾ್ರಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.
ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡು≫ ಎಂಬುದೇ.

ಸೊಲೋಮೋನನಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ನಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟದು್ದ
11 ತರುವಾಯ ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ

ಸೊಲೋಮೋನನಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಮಂಟಪ, ಕಟ್ಟಡಗಳು,
ಭಂಡಾರಗಳು, ಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆಗಳು, ಒಳಗಣ ಕೋಣೆಗಳು, ಕೃಪಾಸನ
ಮಂದಿರ ಇವುಗಳ ನಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 12 ಇವನು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಅಂಗಳಗಳು, ಸುತ್ತಣ ಕೋಣೆಗಳು, ದೇವಾಲಯದ
ಭಂಡಾರಗಳು, ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ವಸು್ತಗಳು, ಭಂಡಾರಗಳು ಇವುಗಳ
ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ , 13 ಯಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ವಗರ್ಗಳು,
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯತಕ್ಕ ಎಲಾ್ಲ ಆರಾಧನೆ,
ಆರಾಧನೆಯ ಎಲಾ್ಲ ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳು 14 ಇವುಗಳ
ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ತಾನು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ನಿಣರ್ಯಿಸಿಕೊಂಡದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ವಿವರಿಸಿದನು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ
ಆರಾಧನೆಯ ಆಯಾ ಆಚಾರಗಳಲಿ್ಲ ಉಪಯೋಗವಾಗಬೇಕಾದ
ಎಲಾ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂಗಾರದ ತೂಕ, ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರದ
ಹಣತೆಗಳಿರುವ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೀಪಸ್ತಂಭದ ತೂಕ,
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಬೆಳಿ್ಳಯ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮತು್ತ ಅದರ ಹಣತೆಗಳ ತೂಕ, 16

ಮೀಸಲು ರೊಟಿ್ಟಗಳನಿ್ನಡುವ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಮೇಜಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದ ಬಂಗಾರದ ತೂಕ, ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಮೇಜುಗಳ ಬೆಳಿ್ಳಯ ತೂಕ, 17 ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ಮುಳು್ಳ
ಬೋಗುಣಿ, ಹೂಜಿಗಳ ಮತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂಗಾರದ ಆಯಾ ಪಾತೆ್ರಗಳ
ತೂಕ, 18 ಧೂಪವೇದಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದ ಚೊಕ್ಕ
ಬಂಗಾರದ ತೂಕ ಎಷೆ್ಟಷಾ್ಟಗಿರಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ವಿವರಿಸಿ, ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ
ಹರಡಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಮರೆಮಾಡುವ ಬಂಗಾರದ ಕೆರೂಬಿವಾಹನದ ನಕ್ಷೆಯನು್ನ
ಕೊಟು್ಟನು. 19 ಆ ನಕ್ಷೆಯಲಿ್ಲ ಸೂಚಿಸಿದ ಎಲಾ್ಲ ಕೆಲಸಗಳ
ವಿವರವಾದ ಜ್ಞಾನವು ತನಗೆ ಯೆಹೋವನು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ
ಪಾ್ರಪ್ತವಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಿದನು.

20 ಆ ಮೇಲೆ ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ,
≪ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತನಾಗಿರು, ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು, ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಕೈಹಾಕು,
ಅಂಜಬೇಡ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡ, ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವ
ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುತಾ್ತನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಆಲಯದ ಎಲಾ್ಲ
ಕೆಲಸಗಳು ತೀರುವವರೆಗೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ
ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 21 ಇಗೋ, ಯಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ
ವಗರ್ಗಳವರು ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಯಾವ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಜಾಣತನದಿಂದ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧಮನಸು್ಸ ಉಳ್ಳವರು ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರ
ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಇರುತಾ್ತರೆ. ಅಧಿಪತಿಗಳೂ, ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ನಿನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದಾವೀದನೂ ಮತು್ತ ಪ್ರಧಾನರೂ ದೇವಾಲಯಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆ

ತರುವಾಯ ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು, ≪ದೇವರು ನನ್ನ
ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನನೆ್ನೕ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಲು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಇನೂ್ನ ಎಳೇ

ಪಾ್ರಯದವನು. ಮಾಡತಕ್ಕ ಕೆಲಸವೋ ವಿಶೇಷವಾದದು್ದ. ಕಟ್ಟತಕ್ಕ
ಮಂದಿರವು ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿಯೇ ಹೊರತು
ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿಯಲ್ಲ. 2 ನಾನು ನನಿ್ನಂದಾಗುವಷು್ಟ ಪ್ರಯಾಸಪಟು್ಟ
ಬಂಗಾರದ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳಿ್ಳಯ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ
ಬೇಕಾಗುವ ಬೆಳಿ್ಳ, ತಾಮ್ರದ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ತಾಮ್ರ,
ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಕಬಿ್ಬಣ, ಮರದ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ
ಬೇಕಾಗುವ ಮರ ಇವುಗಳನೂ್ನ, ಗೋಮೇಧಿಕ ರತ್ನ, ಕೆತು್ತವುದಕೆ್ಕ
ಬೇಕಾಗುವ ರತ್ನ, ಕೆಂಪು ಹರಳು, ವಿಚಿತ್ರ ವಣರ್ದ ಕಲು್ಲ, ಎಲಾ್ಲ
ತರದ ಮಣಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತಶಿಲೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ದೇವರ
ಮಂದಿರಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ರಾಶಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 3 ನಾನು
ಪವಿತಾ್ರಲಯಕೆ್ಕ ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ದೇವರ
ಆಲಯದ ಮೇಲಣ ಅನುರಾಗದಿಂದ ಅದಕೊ್ಕಸ್ಕರ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಸೊತಿ್ತನಿಂದ 4 ಮೂರು ಸಾವಿರ ತಲಾಂತು ಓಫೀರ್ ದೇಶದ
ಬಂಗಾರವನೂ್ನ, ಏಳು ಸಾವಿರ ತಲಾಂತು ಚೊಕ್ಕ ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಆಲಯದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ
ಹೊದಿಸಬೇಕು. 5 ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಎಲಾ್ಲ ತರದ
ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂಗಾರದ ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಹೊತು್ತ
ಉದಾರಹಸ್ತದಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಯಾರಿಗೆ ಮನಸಿ್ಸದೆಯೋ ಅವರು
ಮುಂದೆ ಬರಲಿ≫ ಎಂದು ನೆರೆದ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳಿದನು. 6 ಆಗ

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಗೋತ್ರಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಧಾನರೂ,
ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗಳೂ, ಅರಸನ ಕೆಲಸದವರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೂ,
ದೇವಾಲಯದ ಕೆಲಸಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸ್ವ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ 7 ಐದು ಸಾವಿರ
ತಲಾಂತು, ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಪವನು ಬಂಗಾರವನೂ್ನ, ಹತು್ತ ಸಾವಿರ
ತಲಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ, ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ತಲಾಂತು
ತಾಮ್ರವನೂ್ನ, ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತಲಾಂತು ಕಬಿ್ಬಣವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 8

ರತ್ನಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಭಂಡಾರಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಗೇಷೋರ್ನ್ಯನಾದ ಯೆಹೀಯೇಲನ ವಶಕೆ್ಕ
ಕೊಟ್ಟರು. 9 ಅವರು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ, ಸ್ವ
ಇಚೆ್ಛಯಿಂದಲೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನಿಗೂ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷವಾಯಿತು.

ದಾವೀದನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
10 ಅನಂತರ ದಾವೀದನು ನೆರೆದ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ನಮ್ಮ ಪಿತೃವಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರೇ. ಯೆಹೋವನೇ, ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ
ನಿನಗೆ ಕೊಂಡಾಟವಾಗಲಿ. 11 ಯೆಹೋವನೇ, ಎಲಾ್ಲ ಮಹಿಮೆ,
ವೈಭವ, ಪರಾಕ್ರಮ, ಪ್ರಭಾವ, ಪ್ರತಾಪ, ಪ್ರತಿಭೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನವೆ.
ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳಲಿ್ಲ ಇರುವದೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನದೇ. ಯೆಹೋವನೇ ರಾಜ್ಯವು
ನಿನ್ನದು. ನೀನು ಮಹೋನ್ನತನಾಗಿ ಸವರ್ವನು್ನ ಆಳುವವನಾಗಿರುತಿ್ತೕ.
12 ಪ್ರಭಾವ ಐಶ್ವಯರ್ಗಳು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ನೀನು
ಸವಾರ್ಧಿಕಾರಿಯು. ಬಲಪರಾಕ್ರಮಗಳು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಲಿ್ಲರುತ್ತವೆ.
ಎಲಾ್ಲ ಮಹಿಮೆಗೂ, ಶಕಿ್ತಗೂ ನೀನೇ ಮೂಲನು. 13 ಆದುದರಿಂದ
ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ನಾವು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಮಾಡುತಾ್ತ, ನಿನ್ನ
ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ನಾಮವನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. 14 ನಾವು ಸ್ವ
ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಲು ನಾನಾಗಲಿ, ನನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಲಿ ಸಮಥರ್ರಲ್ಲ. ಸಮಸ್ತವೂ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ
ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು, ನೀನು ಕೊಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ ನಿನಗೆ ಕೊಟೆ್ಟವು. 15 ನಾವು
ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಪರದೇಶಿಗಳೂ, ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳೆಲ್ಲರಂತೆ
ಪ್ರವಾಸಿಗಳೂ ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮ ಆಯುಷಾ್ಕಲವು ನೆರಳಿನಂತಿದೆ.
ನಮಗೆ ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ. 16 ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಆಲಯಕಟಿ್ಟಸಬೇಕೆಂದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟಿ್ಟರುವ ಈ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳು
ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದವು. ಇವೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನವೇ. 17 ನನ್ನ
ದೇವರೇ, ನೀನು ಹೃದಯವನು್ನ ಶೋಧಿಸುವವನೂ,
ಯಥಾಥರ್ಚಿತ್ತರನು್ನ ಮೆಚು್ಚವವನೂ ಆಗಿದಿ್ದ ಎಂಬುದನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು.
ನಾನಂತೂ ಯಥಾಥರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ, ಸ್ವ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದಲೂ
ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಇಲಿ್ಲ ಕೂಡಿರುವ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಸ್ವ
ಇಚೆ್ಛಯಿಂದಲೇ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು ನೋಡಿ
ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 18 ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಾದ ಅಬ್ರಹಾಮ್, ಇಸಾಕ್
ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಲಿ್ಲ
ಇಂಥಾ ಮನಸು್ಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡು. ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತವನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸು. 19 ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ನಿನ್ನ
ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವಂತೆಯೂ, ನಾನು ಯಾವ
ಮಂದಿರಕೊ್ಕಸ್ಕರ ಇಷ್ಟನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುತೆ್ತೕನೋ ಆ ನಿನ್ನ
ಮಂದಿರವನು್ನ ಅವನು ಯಥಾಥರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಕಟಿ್ಟಸಿ
ತೀರಿಸುವಂತೆಯೂ ದಯಪಾಲಿಸು≫ ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

20 ತರುವಾಯ ದಾವೀದನು ನೆರೆದ ಸಭೆಯವರಿಗೆಲಾ್ಲ, ≪ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು
ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸು್ತತಿಸುತಾ್ತ ತಲೆಬಾಗಿ ದೇವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಅರಸನಿಗೂ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.

21 ಮರುದಿನ ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ,
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. ಅವರು ಆ ದಿನದ
ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಸಾವಿರ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ, ಸಾವಿರ ಟಗರುಗಳನೂ್ನ,
ಸಾವಿರ ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ವಧಿಸಿದರು. ಇವುಗಳೊಡನೆ ಅಪಿರ್ಸತಕ್ಕ
ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷು್ಟ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ, ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಮಹಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಸೊಲೊಮೋನನ ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕ, ದಾವೀದನ ಮರಣ
22 ಜನರು ದಾವೀದನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು್ನ ಪುನಃ

ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ ರಾಜನನಾ್ನಗಿಸಿವುದಕೂ್ಕ,
ಚಾದೋಕನನು್ನ ಯಾಜಕನಾಗುವುದಕೂ್ಕ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರು. 23 ಅಂದಿನಿಂದ
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ಸೊಲೊಮೋನನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಬದಲು
ಅರಸನಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸಿಂಹಾಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ವೃದಿ್ದಯಾಗುತಾ್ತ ಬಂದನು. ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯುವವರಾದರು. 24

ಎಲಾ್ಲ ಅಧಿಪತಿಗಳೂ ದಂಡಿನವರೂ ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನ ಎಲಾ್ಲ
ಮಕ್ಕಳೂ ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನರಾದರು. 25 ಯೆಹೋವನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವಂತೆ ಸೊಲೊಮೋನನು್ನ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿ ಅವನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಆಳಿದ
ಎಲಾ್ಲ ಅರಸರ ವೈಭವಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ವೈಭವವನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.

26 ಹೀಗೆ ಇಷಯನ ಮಗನಾದ ದಾವೀದನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರ
ಅರಸನಾಗಿ ಆಳಿ್ವಕೆ ಮಾಡಿದನು. 27 ಅವನು ಹೆಬೊ್ರೕನಿನಲಿ್ಲ ಏಳು

ವರುಷವೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ್ಮರು ವರುಷವೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ನಲ್ವತು್ತ ವರುಷ ಆಳಿದನು. 28 ಅವನು ಐಶ್ವಯರ್, ಮಾನ,
ದೀಘಾರ್ಯುಷ್ಯ ಇವುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ತುಂಬಾ
ವೃದ್ಧನಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ
ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಅರಸನಾದನು.

29 ದಾವೀದನ ಪೂವೋರ್ತ್ತರಚರಿತೆ್ರ ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆ, ಪರಾಕ್ರಮ
ಅವನಿಗೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ, ಸುತ್ತಣ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಂಭವಿಸಿದ
ಸುಖದುಃಖ ಇವುಗಳ ವೃತಾ್ತಂತ. 30 ದೇವದಶಿರ್ಯಾದ ಸಮುವೇಲ,
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾತಾನ, ದೇವದಶಿರ್ಯಾದ ಗಾದ ಇವರ
ಚರಿತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ.
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ಸೊಲೊಮೋನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನವೂ
ಘನಧನೈಯರ್ಗಳೂ ದೊರಕಿದು್ದ

ದಾವೀದನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಸಂಪೂಣರ್ ಪ್ರಭುತ್ವ ಹೊಂದಿದನು. ಅವನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದ ಅವನನು್ನ

ಬಲಾಢ್ಯನಾಗುವಂತೆ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ನಡೆಸಿದನು. 2 ಆಗ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಸಮಸ್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಶತಾಧಿಪತಿಗಳೊಂದಿಗೂ,
ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗಳೊಂದಿಗೂ, ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳೊಂದಿಗೂ, ಗೋತ್ರ
ಪ್ರಧಾನರಾದವರೊಂದಿಗೂ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಪ್ರಭುಗಳೊಂದಿಗೂ
ಮಾತನಾಡಿದನು. 3 ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಸವರ್ಸಮೂಹದೊಡನೆ
ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲರುವ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಏಕೆಂದರೆ
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರವು ಅಲಿ್ಲತು್ತ. 4 ದಾವೀದನು ದೇವರ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮಿನಿಂದ ತಾನು ಅದನಿ್ನರಿಸಲು ಸಿದ್ಧ
ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದನು. ಅವನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಗುಡಾರವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದನು. 5

ಇದಲ್ಲದೆ ಹೂರನ ಮಗನಾದ ಊರಿಯ, ಈತನ ಮಗನಾದ
ಬೆಚಲೇಲನು ಮಾಡಿದ ತಾಮ್ರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯು ಅಲೆ್ಲೕ
ಯೆಹೋವನ ಗುಡಾರದ ಮುಂದಿತು್ತ. ಸೊಲೊಮೋನನೂ ಆ
ಸಮೂಹದವರೂ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು. 6 ಆಗ ಸೊಲೊಮೋನನು
ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಇರುವ
ತಾಮ್ರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 7 ಅದೇ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ
ದೇವರು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನಗೆ,
ಯಾವ ವರ ಬೇಕು ಕೇಳಿಕೋ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು 8

ಸೊಲೊಮೋನನು ದೇವರಿಗೆ, ≪ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ದಾವೀದನಿಗೆ ಮಹಾ ದಯೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ
ನಾನು ಅರಸನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. 9 ಈಗ ≪ಯೆಹೋವನಾದ
ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಮಾಡಿದ
ವಾಗಾ್ದನವು ನೆರವೇರಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಧೂಳಿನಷು್ಟ
ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದಿ್ದೕ.
10 ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಈ ಮಹಾ ಜನಾಂಗವನು್ನ
ಮುನ್ನಡೆಸುವುದಕೂ್ಕ, ಆಳುವುದಕೂ್ಕ,ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು≫ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 11 ಆಗ
ದೇವರು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ, ≪ಇದು ನಿನ್ನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿ
ಇದು್ದದರಿಂದಲೂ ಘನವನೂ್ನ, ಧನವನೂ್ನ, ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ, ನಿನ್ನ
ವೈರಿಗಳ ಪಾ್ರಣವನಾ್ನಗಲಿ, ದೀಘಾರ್ಯುಷ್ಯವನಾ್ನಗಲಿ ಕೇಳದೆ,
ನಾನು ಯಾರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದೆನೋ ಆ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನಾ್ಯಯ ತೀರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನ,
ವಿವೇಕಗಳನು್ನ ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದಲೂ ಜ್ಞಾನವೂ,
ವಿವೇಕವೂ ನಿನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. 12 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನಗಿಂತ ಮೊದಲು
ಇದ್ದ ಅರಸುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲದಂಥ, ನಿನ್ನ ತರುವಾಯ
ಯಾರಿಗೂ ಇರದಂಥ ಘನ, ಧನ, ಐಶ್ವಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು≫ ಎಂದನು. 13 ಆನಂತರ ಸೊಲೊಮೋನನು
ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಲಿ್ಲರುವ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಆಳಿದನು.

ಸೊಲೊಮೋನನ ವೈಭವವು
14 ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ರಥಗಳನೂ್ನ ರಾಹುತರನೂ್ನ

ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಸಾವಿರದ ನಾನೂರು ರಥಗಳೂ ಮತು್ತ ಹನೆ್ನರಡು
ಸಾವಿರ ರಾಹುತರೂ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದರು. ಇವರನು್ನ ರಥದ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಲವರನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಅರಸನೊಂದಿಗೂ ಇರಿಸಿದನು. ಉಳಿದವುಗಳನು್ನ ರಥಗಳಿಗಾಗಿ
ನೇಮಿಸಿದ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. 15 ಅರಸನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂಗಾರವು ಹೇರಳವಾಗಿದು್ದ ಅವು

ಕಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ, ಹಾಗು ದೇವದಾರು ಮರಗಳು ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲರುವ
ಅತಿ್ತಮರಗಳಂತೆ ಹೇರಳವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. 16 ಅರಸನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನ ಕುದುರೆಗಳು ಐಗುಪ್ತ್ಯ ದೇಶದವುಗಳಾಗಿದ್ದವು.
ಅವನ ವತರ್ಕರು ಅವುಗಳನು್ನ ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು
ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. 17 ರಥಕೆ್ಕ ಆರುನೂರು ಬೆಳಿ್ಳ ನಾಣ್ಯಗಳಂತೆ, ಕುದುರೆಗೆ
ನೂರೈವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯಗಳಂತೆ ಕೊಟು್ಟ, ರಥಗಳನೂ್ನ,
ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ಐಗುಪ್ತ್ಯ ದೇಶದಿಂದ ತರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವುಗಳನು್ನ
ಹಿತಿ್ತಯರ ಮತು್ತ ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸರ ಮುಖಾಂತರವೇ
ತರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

ದೇವಾಲಯದ ನಿಮಾರ್ಣಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧತೆ

ಸೊಲೊಮೋನನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು
ಆಲಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ತನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು
ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಲು ತಿಮಾರ್ನಿಸಿದನು. 2

ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಹೊರೆ ಹೊರುವ ಎಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ, ಎಂಭತು್ತ
ಸಾವಿರ ಜನರು ಕಲು್ಲಗಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನು್ನ, ಇವರ
ಮೇಲಿ್ವೕಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಮಂದಿ
ಮೇಲಿ್ವೕಚಾರಕರನು್ನ ಸೊಲೊಮೋನನು ನೇಮಿಸಿದನು. 3 ಇದಲ್ಲದೆ,
ಸೊಲೊಮೋನನು ದೂತರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತೂರಿನ ಅರಸನಾದ
ಹೂರಾಮನಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ
ವಾಸಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅರಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಲು ದೇವದಾರು
ಮರಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ನನಗೂ ಮಾಡು. 4 ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗಿರುವ ಶಾಶ್ವತ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಆತನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಧೂಪಹಾಕುವುದಕೂ್ಕ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ
ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನಿ್ನಡುವುದಕೂ್ಕ, ಉದಯಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ,
ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಹಬ್ಬಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನ್ನಪಿರ್ಸುವುದಕೂ್ಕ ಈ
ಆಲಯವನು್ನ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 5 ನಾನು
ಕಟಿ್ಟಸುವ ಆಲಯವೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ
ದೇವರು ಎಲಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 6 ಆದರೆ
ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತರಾರು!
ಉನ್ನತೋನ್ನತವಾದ ಆಕಾಶವೂ ಆತನ ವಾಸಕೆ್ಕ ಸಾಲದಿರುವಾಗ
ಆತನಿಗಾಗಿ ಆಲಯ ಕಟ್ಟಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬಹುದೇ
ಹೊರತು ಆತನಿಗೆ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಲು ನಾನು ಎಷ್ಟರವನು! 7

ಹೀಗಿರಲು ಬಂಗಾರ, ಬೆಳಿ್ಳ, ತಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ, ಇವುಗಳ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೂ, ರಕ್ತವಣರ್, ಕಡುಗೆಂಪುವಣರ್,
ನೀಲವಣರ್ಗಳ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ನೇಯುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಚಿತ್ರ
ಕೆತು್ತವುದರಲಿ್ಲಯೂ ನಿಪುಣನಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸು; ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನು ಗೊತು್ತಮಾಡಿದಂಥ
ಮತು್ತ ನನೊ್ನಡನೆ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲಯೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ,
ಇರುವಂಥ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ. 8

ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ದೇವದಾರು ಮರಗಳನೂ್ನ, ತುರಾಯಿ
ಮರಗಳನೂ್ನ, ಸುಗಂಧದ ಮರಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
ಲೆಬನೋನಿನ ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವುದರಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಳುಗಳು
ಸಮಥರ್ರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಆಳುಗಳ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಆಳುಗಳೂ ಇರುವರು. 9 ನಾನು ಬೃಹದಾಕಾರವಾದ, ಭವ್ಯವಾದ
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುವುದರಿಂದ ನನಗೋಸ್ಕರ ಹೆಚು್ಚ
ಮರಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. 10 ಮರ ಕಡಿಯುವ ನಿನ್ನ
ಆಳುಗಳಿಗಾಗಿ ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಕೋರ್ (ಎರಡು ಸಾವಿರ ಟನ್)
ಗೋದಿಯನೂ್ನ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಕೋರ್ (ಎರಡು ಸಾವಿರ ಟನ್)
ಜವೆಗೋದಿಯನೂ್ನ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಬತ್ (ನಾಲು್ಕ ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್)
ದಾ್ರರಾಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಬತ್ (ನಾಲು್ಕ ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್)
ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಕೊಡುವೆನು≫ ಎಂದನು.
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3

4

11 ತೂರಿನ ಅರಸನಾದ ಹೂರಾಮನು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ
ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಒಪಿ್ಪಗೆ ಸುಉಚಿಸಿದನು. ≪ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಅವರ
ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದಾ್ದನೆ.≫ 12 ಇದಲ್ಲದೆ,
≪ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ತನಗೋಸ್ಕರ ದೇವಾಲಯವನೂ್ನ, ರಾಜನಿಗೋಸ್ಕರ
ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸತಕ್ಕ ಬುದಿ್ಧ, ಜ್ಞಾನ, ವಿವೇಕವುಳ್ಳ ಮಗನನು್ನ
ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ.
13 ಈಗ ನಾನು ಜ್ಞಾನಿಯು, ಕಲಾ ಪ್ರವೀಣನೂ ಆದ
ಹೂರಾಮಾಬೀಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 14 ಅವನು ದಾನ್ ಕುಲದ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳ ಮಗನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅವನ ತಂದೆ ತೂರಿನವನು.
ಅವನು ಬಂಗಾರ, ಬೆಳಿ್ಳ, ತಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ, ಕಲು್ಲ, ಮರ ಇವುಗಳ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ, ಕಡುಗೆಂಪುವಣರ್
ನೀಲರಕ್ತವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಅಮೂಲ್ಯರತ್ನಗಳನು್ನ
ಕೆತು್ತವುದಕೂ್ಕ,ನಯವಾದ ನಾರು ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ನೇಯುವುದಕೂ್ಕ,
ತನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲಾ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ಎಲಾ್ಲ
ತರದ ಕೆತ್ತನೆಯ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ತನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಎಲಾ್ಲ ಚಮತಾ್ಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಸಮಥರ್ನು,
ನೀನೂ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು, ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಆದ ದಾವೀದನೂ
ಗೊತು್ತಮಾಡಿದ ಕುಶಲಕಮಿರ್ಗಳೊಡನೆ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ 15

ಈಗ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ಆ ಗೋದಿಯನು್ನ,
ಜವೆಗೋದಿಯನು್ನ, ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಿ. 16 ನಾವಾದರೋ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲಾ್ಲ
ಮರಗಳನು್ನ ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲ ಕಡಿದು ತೆಪ್ಪಗಳಾಗಿ ಕಟಿ್ಟ, ಸಮುದ್ರ
ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಯೊಪ್ಪಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತೆ್ತೕವೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ ನೀನು
ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು≫
ಎಂಬುದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು.

17 ಆಮೇಲೆ ಸೊಲೊಮೋನನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನು
ಮಾಡಿಸಿದ ಜನಗಣತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಅನ್ಯಜನರನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ
ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಐವತು್ತ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಮಂದಿ
ಸಿಕಿ್ಕದರು. 18 ಅವರಲಿ್ಲ ಹೊರೆಹೊರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಎಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ
ಮಂದಿಯನೂ್ನ, ಕಲು್ಲಗಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಎಂಭತು್ತ
ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯನೂ್ನ, ಕೆಲಸದವರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಮೂರು
ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಮಂದಿಯನೂ್ನ ನೇಮಿಸಿದನು.

ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದು್ದ

ಸೊಲೊಮೋನನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ದಾವೀದನಿಗೆ, ಯೆಹೋವನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳವಾದ
ಮೋರೀಯಾ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ದಾವೀದನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ

ಸ್ಥಳವಾದ ಯೆಬೂಸಿಯನಾದ ಒನಾರ್ನನ ಕಣದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 2

ಸೊಲೊಮೋನನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವರುಷದ
ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುವುದಕೆ್ಕ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 3 ಸೊಲೊಮೋನನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ ದೇವಾಲಯದ
ಅಸಿ್ತವಾರದ ಉದ್ದವು ಮೊದಲಿದ್ದ ಮೊಳದ ಪ್ರಕಾರ ಅರುವತು್ತ
ಮೊಳ ಉದ್ದವೂ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳಅಗಲವು ಆಗಿತು್ತ. 4

ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ಮಂಟಪದ ಉದ್ದವು ಆಲಯದ
ಅಗಲಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳ, ಎತ್ತರವು ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳ
ಆಗಿತು್ತ. ಸೊಲೊಮೋನನು ಅದರ ಒಳಭಾಗವನು್ನ ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರದ
ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 5 ದೊಡ್ಡ ಕೋಣೆಯನು್ನ ತುರಾಯಿ
ಮರದ ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಮುಚಿ್ಚ, ಅದನು್ನ ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರದಿಂದ
ಹೊದಿಸಿ, ಆದರ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಖಜೂರ್ರದ ಮರಗಳನೂ್ನ
ಬಳಿ್ಳಗಳನೂ್ನ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿದನು. 6 ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರತ್ನದ
ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಅಲಯವನು್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿದನು. ಆದರ ಬಂಗಾರವು
ಪವರ್ಯಿಮ್ ದೇಶದ ಬಂಗಾರವಾಗಿತು್ತ. 7 ಹೀಗೆ ಆಲಯದಲಿ್ಲನ
ತೊಲೆಗಳನೂ್ನ, ಹೊಸಿ್ತಲುಗಳನು್ನ, ಗೋಡೆಗಳನೂ್ನ, ಬಾಗಿಲುಗಳನೂ್ನ
ಬಂಗಾರದಿಂದ ಹೊದಿಸಿ, ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆರೂಬಿಗಳ
ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿದನು.

8 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
ಅದರ ಉದ್ದವು, ಆಲಯದ ಅಗಲಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳ;
ಅದರ ಅಗಲವೂ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳವಾಗಿತು್ತ. ಅದನು್ನ ಆರುನೂರು
ತಲಾಂತು ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 9 ಬಂಗಾರದ
ಮೊಳೆಗಳ ತೂಕ ಐವತು್ತ ತೊಲವಾಗಿತು್ತ. ಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆಗಳನು್ನ
ಬಂಗಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 10 ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಕೆರೂಬಿಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು;
ಅವುಗಳನೂ್ನ ಬಂಗಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 11

ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಒಟು್ಟ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದವು.

ಮೊದಲನೆಯ ಕೆರೂಬಿಯ ಒಂದು ರೆಕೆ್ಕಯು ಐದು ಮೊಳ
ಉದ್ದವಾಗಿದು್ದ ಕೋಣೆಯ ಗೋಡೆಯವರೆಗೆ ತಗಲುತಿ್ತತು್ತ; ಐದು
ಮೊಳ ಉದ್ದವಾದ ಇನೊ್ನಂದು ರೆಕೆ್ಕಯು ಮತೊ್ತಂದು ಕೆರೂಬಿಯ
ರೆಕೆ್ಕಯವರೆಗೆ ತಗಲುತಿ್ತತು್ತ. 12 ಅದರಂತೆಯೇ ಮತೊ್ತಂದು
ಕೆರೂಬಿಯ ರೆಕೆ್ಕಯು ಐದು ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿದು್ದ, ಅದು
ಕೋಣೆಯ ಗೋಡೆಯವರೆಗೆ ತಗಲುತಿ್ತತು್ತ.; ಇನೊ್ನಂದು ರೆಕೆ್ಕಯು
ಐದು ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿದು್ದ ಮತೊ್ತಂದು ಕೆರೂಬಿಯ ರೆಕೆ್ಕಯವರೆಗೆ
ತಗಲುತಿ್ತತು್ತ. 13 ಈ ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳ ಉದ್ದಕೆ್ಕ
ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಕೆರೂಬಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಕಡಗೆ ಮುಖಮಾಡಿದ್ದವು. 14

ಸೊಲೊಮೋನನು ಪರದೆಯನು್ನ ನೀಲ, ಧೂಮ್ರ, ರಕ್ತವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ
ನಯವಾದ ನಾರಿನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಅದರಲಿ್ಲ ಕೆರೂಬಿಗಳ
ಕಸೂತಿಯನು್ನ ಹಾಕಿಸಿದನು.

15 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು, ಅವು ಮೂವತೆ್ತೖದು ಮೊಳ (5.5 ಮೀಟರ್)
ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ತಲೆಗಳ ಮೇಲಣ ಕುಂಭಗಳು ಐದು
ಮೊಳ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದವು. 16 ಸೊಲೊಮೋನನು ಗಭರ್ಗೃಹದ
ಸರಪಣಿಗಳಂತೆ ಹಾರಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲಣ
ಕುಂಭಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಆ ಸರಪಣಿಗಲಿ್ಲ ನೂರು ನೂರು ತಾಮ್ರದ
ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 17 ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ
ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ, ಒಂದನು್ನ ಬಲಗಡೆಗೂ,
ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಎಡಗಡೆಗೂ ನಿಲ್ಲಸಿದನು. ಬಲಗಡೆಯ ಕಂಬಕೆ್ಕ
≪ಯಾಕೀನ್≫ ಎಂದೂ ಎಡಗಡೆಯಿದ್ದ ಕಂಬಕೆ್ಕ ≪ಬೋವಜ್≫
ಎಂದೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

ದೇವಾಲಯದ ಸಾಮಾನುಗಳು

ಇದಲ್ಲದೆ ಸೊಲೊಮೋನನು ತಾಮ್ರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿದನು. ಅದರ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳ, ಅಗಲ
ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳ, ಎತ್ತರ ಹತು್ತ ಮೊಳವು ಆಗಿತು್ತ. 2

ಸೊಲೊಮೋನನು ಒಂದು ಕಂಚಿನ ಕಡಲು ಎಂಬ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿದನು. ಅದು ಚಕಾ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಂಚಿನಿಂದ ಅಂಚಿಗೆ ಹತು್ತ
ಮೊಳವಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ. ಅದರ ಎತ್ತರವು ಐದು ಮೊಳವಾಗಿಯೂ,
ಸುತ್ತಳತೆ ಮೂವತು್ತ ಮೊಳ ನೂಲಳತೆಯಾಗಿತು್ತ. 3 ಅದರ
ಕೆಳಭಾಗದಲಿ್ಲ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಎತು್ತಗಳ ರೂಪಗಳಿದ್ದವು. ಅವು
ಒಂದೊಂದು ಮೊಳಕೆ್ಕ ಹತ್ತರಂತೆ ಆ ಕೊಳದ ಪಾತೆ್ರಯ ಸುತ್ತಲೂ
ಇದ್ದವು. ಇದು ಎರಕ ಹೊಯ್ಯಲ್ಪಡುವಾಗ ಎತು್ತಗಳ ರೂಪ ಎರಡು
ಸಾಲಾಗಿ ಎರಕ ಹೊಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 4 ಅದು ಹನೆ್ನರಡು ಎರಕದ
ಎತು್ತಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿತು್ತ. ಮೂರು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕಗೂ, ಮೂರು
ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕಗೂ, ಮೂರು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕಗೂ, ಮೂರು ಪೂವರ್
ದಿಕಿ್ಕಗೂ ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆ ಕಂಚಿನ ಕಡಲು ಪಾತೆ್ರ
ಅವುಗಳ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲೆ ಇತು್ತ. ಅವುಗಳ ಹಿಂಭಾಗಗಳೆಲಾ್ಲ
ಒಳಭಾಗದಲಿ್ಲತು್ತ. 5 ಕಡಲಿನ ಪಾತೆ್ರಯು ನಾಲು್ಕ ಬೆರಳಿನಷು್ಟ
ದಪ್ಪವಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಅಂಚುಪಾತೆ್ರಯ ಅಂಚಿನ ಹಾಗೆಯೂ ಅರಳಿದ
ಕಮಲಪುಷ್ಪದ ಹಾಗೆ ಇತು್ತ. ಅದರೊಳಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೊಳಗ
ನೀರು ಹಿಡಿಯುತಿ್ತತು್ತ. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಹತು್ತ ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಸಮಪರ್ಣೆಯ
ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಐದನು್ನ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಐದನು್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇರಿಸಿದನು.
ಆದರೆ ಆ ಕಡಲಿನೊಳಗಿನ ನೀರು ಯಾಜಕರ ಸಾ್ನನಮಾಡಿ ತಮ್ಮನು್ನ
ಶುದ್ಧಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಇತು್ತ. 7 ಅವನು ಬಂಗಾರದ ಹತು್ತ
ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಐದನು್ನ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ, ಐದನು್ನ, ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇರಿಸಿದನು. 8 ಹತು್ತ
ಮೇಜುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ, ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಐದನೂ್ನ, ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಐದನೂ್ನ ಇರಿಸಿ ನೂರು ಬಂಗಾರದ
ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು. 9 ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾಜಕರ
ಪಾ್ರಕಾರವನೂ್ನ, ಮಹಾಪಾ್ರಕಾರವನೂ್ನ, ಮಹಾಪಾ್ರಕಾರಕೆ್ಕ
ಬಾಗಿಲುಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು; ಅವುಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತಾಮ್ರದ
ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 10 ಕಡಲು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ
ದೇವಾಲಯದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೂವರ್ಭಾಗದ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ದಕ್ಷಿಣಕೆ್ಕ ಎದುರಾಗಿ ಇರಿಸಿದನು.

11 ಇದಲ್ಲದೆ ಹೂರಾಮನು ಹಂಡೆಗಳನೂ್ನ, ಸಲಿಕೆಗಳನೂ್ನ
ಬೋಗುಣಿಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಿದನು. ಹೀಗೆಯೇ ಹೂರಾಮನು
ದೇವಾಲಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ
ದೇವಾಲಯ ಕಾಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು. 12 ಎರಡು
ಸ್ತಂಭಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕುಂಭಾಕಾರದ ಎರಡು ತಲೆಗಳು,
ಕುಂಭಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಎರಡು ಜಾಲರಿಗಳು, 13

ಸ್ತಂಭಗಳ ತುದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕುಂಭಗಳ ಜಾಲರಿಗಳ ಮೇಲೆ
ಎರಡೆರಡನು್ನ ಸಾಲಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತಾಮ್ರದ ನಾನೂರು
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ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳು, ಪೀಠಗಳು, 14 ಅವುಗಳ ಮೇಲಣ
ಬೋಗುಣಿಗಳು, ಕಡಲು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಎರಕದ ಪಾತೆ್ರ, 15

ಅದನು್ನ ಹೊರುವ ಹನೆ್ನರಡು ಎರಕದ ಹೋರಿಗಳು, 16 ಹಂಡೆ,
ಸಲಿಕೆ, ಮುಳು್ಳಸೌಟುಗಳು ಹೀಗೆ ಹೂರಾಮಾಬೀಮನು ಅರಸನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕಾ್ಕಗಿ
ಅದರ ಎಲಾ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ ಒಪ್ಪ ಹಾಕಿದ ತಾಮ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿ
ಮುಗಿಸಿದನು. 17 ಅರಸನು ಯೊದಾರ್ನ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಸುಕೊ್ಕೕತಿಗೂ
ಚೆರೇದಕೂ್ಕ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಕುಲುಮೆಯ ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಎರಕ ಹೊಯಿಸಿದನು. 18 ಹೀಗೆ ಸೊಲೊಮೋನನು ಮಾಡಿಸಿದ
ಸಾಮಾನುಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವುಗಳ ತಾಮ್ರದ ತೂಕ
ಎಷೆ್ಟಂಬುದು ಗೊತಾ್ತಗದೆ ಹೋಯಿತು. 19 ಸೊಲೊಮೋನನು
ಯೆಹೋವನ ದೇವಾಲಯಕಾ್ಕಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಒಳಗಿನ
ಸಾಮಾನುಗಳು ಯಾವುದೆಂದರೆ: ಬಂಗಾರದ ಧೂಪವೇದಿ, ನೈವೇದ್ಯ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನಿ್ನಡುವ ಮೇಜುಗಳು, 20 ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ
ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಮುಂದೆ ಉರಿಯುತಿ್ತರುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಪುಷಾ್ಟಲಂಕಾರವುಳ್ಳ ಬಂಗಾರದ ದೀಪ ಸ್ತಂಭಗಳು, 21 ಅವುಗಳ
ದೀಪಗಳು, ಹೂವುಗಳು, ಹಣತೆಗಳು, ಇಕ್ಕಳಗಳು ಇವು ಸ್ವಚ್ಛ
ಬಂಗಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದವುಗಳಾಗಿದ್ದವು. 22 ಹಾಗೆಯೇ
ಕತ್ತರಿಗಳನೂ್ನ, ಬೋಗುಣಿಗಳನೂ್ನ ಧೂಪಾರತಿಗಳನೂ್ನ,
ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ, ದೇವಾಲಯದ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕಾ್ಕಗಿರುವ
ಬಂಗಾರದಕದಗಳು, ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಬಂಗಾರದ ಕದಗಳು
ಇವುಗಳೇ.

ಮಂಜೂಷದ ಪ್ರತಿಷಾ್ಠಪನೆ

ಹೀಗೆ ಸೊಲೊಮೋನನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕಾ್ಕಗಿ
ಬೇಕಾದ ಎಲಾ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ನಂತರ,
ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ

ಮಾಡಿದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ, ಬಂಗಾರವನೂ್ನ, ಎಲಾ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನೂ್ನ
ದೇವಾಲಯದ ಭಂಡಾರಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿದನು. 2 ಆಗ ಸೊಲೊಮೋನನು
ದಾವೀದನಗರವಾದ ಚೀಯೋನಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರನು್ನ, ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ ಹಾಗೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡನು. 3

ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಜಾತೆ್ರಗಾಗಿ ಅರಸನ
ಬಳಿಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದರು. 4 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ
ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ, ಲೇವಿಯರು ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡರು. 5 ಯಾಜಕರಾದ ಲೇವಿಯರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ, ದೇವದಶರ್ನದ ಗುಡಾರ, ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ
ಪರಿಶುದ್ಧವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ತಂದರು. 6 ಅರಸನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನೂ, ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂದೆ
ಕೂಡಿಬಂದು, ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ಕುರಿ, ದನಗಳನು್ನ ಯಜ್ಞವಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 7 ಯಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ
ಗಭರ್ಗುಡಿಯಲಿ್ಲ ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅದಕೆ್ಕ ನೇಮಕವಾದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲರಿಸಿದರು. 8 ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಮಂಜೂಷವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ
ಮೇಲೆ ಚಾಚಿ ಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದುದರಿಂದ ಮಂಜೂಷವು ಅದರ
ಕೋಲುಗಳೂ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಅವುಗಳ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲದ್ದವು. 9

ಮಂಜೂಷಕಿ್ಕಂತಲೂ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದ ಆ ಕೋಲುಗಳ ತುದಿಗಳು
ಗಭರ್ಗುಡಿಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತಿ್ತದ್ದವು. ಆದರೆ
ಹೊರಗೆ ನಿಂತವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ಮಂಜೂಷವು
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ ಇದೆ. 10 ಮಂಜೂಷದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ
ಹಲಗೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ
ಬಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ, ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಮೋಶೆಯು
ಅವುಗಳನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದನು. 11 ಮಹಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಯಾಜಕರು ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಸಮಸ್ತ ಯಾಜಕರು
ವಗರ್ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
12 ಹಾಗೂ ಲೇವಿಯ ಗಾಯಕರಾದ ಆಸಾಫ್, ಹೇಮಾನ್,
ಯೆದುತೂನರೂ ಇವರ ಮಕ್ಕಳೂ, ಸಹೋದರರೂ
ನಾರುಮಡಿಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ತಾಳಗಳನೂ್ನ, ವೀಣೆಗಳನೂ್ನ,
ಕಿನ್ನರಿಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುತಾ್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಅವರ ಸಂಗಡ ನೂರ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ
ಯಾಜಕರೂ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದುತಾ್ತ ಇದ್ದರು. 13

ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಒಳಗಿಟ್ಟ ಯಾಜಕರು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಬಂದಕೂಡಲೆ ಏಕ ಸ್ವರದಿಂದ ಸ್ವರವೆತಿ್ತ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಕೀತಿರ್ಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತುತೂ್ತರಿ ಊದುವವರೂ ಗಾಯನ
ಮಾಡುವವರೂ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. ತುತೂ್ತರಿ, ತಾಳ ಮೊದಲಾದ
ವಾದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆ ಹೀಗೆ ಹಾಡಿದರು, ≪ಯೆಹೋವನು

ಒಳೆ್ಳಯವನು, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು≫ ಎಂದು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡುವವರ ಸ್ವರವೂ
ಕೇಳಿಸಿದೊಡನೆ, ಮೇಘವು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. 14 ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸಿ್ಸನಿಂದ
ವಾ್ಯಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೇಘವು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಯಾಜಕರು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಾರದೆ
ಹೋದರು.

ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ

ತರುವಾಯ ಸೊಲೊಮೋನನು, ಯೆಹೋವನೇ
≪ಕಾಗರ್ತ್ತಲಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳಿದಿ್ದೕ ; 2 ಆದರೆ
ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ, ನೀನು

ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಾಸಮಾಡತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿರಲೆಂದು ನಾನು
ಕಟಿ್ಟಸಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದನು. 3 ಇದಾದ ಮೇಲೆ, ಅರಸನು ಎದು್ದ ನಿಂತು
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಸಮೂಹದವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 4 ಅವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ; ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ದಾವೀದನಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಈಗ ತನಿ್ನಂದ ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ . 5 ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ನನ್ನ ಜನರಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬರಮಾಡಿದ ದಿನ
ಮೊದಲುಗೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅದರಲಿ್ಲ ಇರುವ ಹಾಗೆ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕಾ್ಕಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವ
ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ, ನನ್ನ ಆಲಯಸಾ್ಥನವನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ನನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪ್ರಭುವಾಗಿರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯಾವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದೂ್ದ ಇಲ್ಲ. 6 ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನ
ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಯೆರೂಸಲೇಮನೂ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಆಳುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ದಾವೀದನನೂ್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಆದಕಾರಣ
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಲು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಮನಸಿ್ಸತು್ತ. 8 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ, ≪ನೀನು ನನ್ನ
ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಮಾಡಿದು್ದ
ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಸರಿ. 9 ಆದರೆ ನೀನು ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬಾರದು;
ನಿನಿ್ನಂದ ಹುಟು್ಟವ ಮಗನೇ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಯೆಹೋವನು ತಾನು
ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಂತೆ
ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ
ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಅರಸನಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದೆ್ದೕನೆ. 11

ಯೆಹೋವನಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ನಿಬಂಧನಶಾಸನಗಳಿರುವ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಸೊಲೊಮೋನನು ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಎದುರು ತನ್ನ ಕೈಗಳನೆ್ನತಿ್ತ ಪಾ್ರಥರ್ನಾ
ಭಂಗಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತನು. 13 ಸೊಲೊಮೋನನು ಐದು ಮೊಳ
ಉದ್ದವೂ, ಐದು ಮೊಳ ಅಗಲವೂ, ಮೂರು ಮೊಳ ಎತ್ತರವೂ
ಆಗಿರುವ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನು್ನ
ಅಂಗಳದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು, ಆತನು ಅದರ ಮೇಲೆ
ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ನಿಂತನು. ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ
ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನೆ್ನತಿ್ತ, 14 ಹೀಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು,
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನನಾದ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ;
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ನಿನಗೆ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂಥ
ಸೇವಕರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ
ದಯೆಯನೂ್ನ, ಕೃಪೆಯನೂ್ನ ತೋರಿಸಬಲ್ಲ ದೇವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ.
15 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೂ, ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಆದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಮಾತನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದಿ್ದೕ; ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ನುಡಿದದ್ದನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈ
ಈಹೊತು್ತ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. 16 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನೂ, ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಆದ
ದಾವೀದನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದವರು ನಿನ್ನಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ
ನನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಾದರೆ ಅವರು
ತಪ್ಪದೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಮಾಡುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿರುವೆಯಲಾ್ಲ, ಅದನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸು.≫ 17 ಈಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ
ನುಡಿದಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಸಿ್ಥರವಾಗಿರಲಿ. 18 ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿ
ಮನಷ್ಯರೊಡನೆ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವನೋ? ಸ್ವಗರ್ವೂ,
ಸ್ವಗಾರ್ಧಿ ಸ್ವಗರ್ವೂ ನಿನ್ನ ವಾಸಕೆ್ಕ ಸಾಲದಾದಾ ಮೇಲೆ ನಾನು
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ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಈ ಆಲಯವು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಕಾದೀತು? 19 ಆದರೂ
ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಈ ಸೇವಕನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೂ,
ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗೂ ಕಿವಿಗೊಡು; ನಿನ್ನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತರುವ ನಿನ್ನ ಈ
ಸೇವಕನ ಮೊರೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸು. 20 ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಕುರಿತು,
≪ನನ್ನ ನಾಮಪ್ರಭಾವವು ಇಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವುದು≫ ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದವನೇ, ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷವು ಹಗಲಿರುಳು ಈ ಮಂದಿರದ
ಮೇಲಿರಲಿ; ಇಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ
ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸು. 21 ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ
ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನು್ನ
ಲಾಲಿಸು. ಅವರು ಈ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಾಗ ನಿನ್ನ ನಿವಾಸವಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಮ್ಮ
ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ, ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. 22

ನೆರೆಯವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿ, ಶಾಪಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾದ
ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ನಿದೋರ್ಷಿಯೆಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ,
ಅವನು ಈ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು
ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ, 23 ಆಗ ನೀನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅದನು್ನ
ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ವಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ತೀರಿಸು; ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಅವನ
ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಬರಮಾಡಿ
ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸು; ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಅವನ ನೀತಿಯ ಫಲವನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅವನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಡು.

24 ≪ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಶತು್ರವಿನ ಮುಂದೆ ಸೋತು ಹೋದಾಗ
ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಿನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ,
ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನೂ್ನ, ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದರೆ,
25 ನೀನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಲಾಲಿಸಿ ಅವರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ,
ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಪಿತೃಗಳಿಗೂ ನೀನು ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ
ಅವರನು್ನ ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡು.

26 ≪ಅವರ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ನೀನು ಆಕಾಶವನು್ನ
ಮಳೆಗೆರೆಯದಂತೆ ಮುಚಿ್ಚ ಅವರನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಮ್ಮನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿದವನು ನೀನೇ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ ಈ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದಾದರೆ, 27 ಪರಲೋಕದಿಂದ
ನೀನು ಲಾಲಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಆದ ಇಸಾ್ರಯೇಲಯರ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅವರು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಸನಾ್ಮಗರ್ವನು್ನ
ತೋರಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಮಳೆಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸು.

28 ≪ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬರಗಾಲ, ಘೋರವಾ್ಯಧಿ, ಬಿಸಿಗಾಳಿ, ಮಿಡಿತೆ,
ಚಿಟೆ್ಟೕಹುಳು,ಹಸಿರುಹುಳು ಇಲ್ಲವೆ ಶತು್ರಗಳು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಹಾಕುವುದು, ಇಂಥ ಯಾವ ಉಪದ್ರವದಿಂದಾಗಲಿ,
ವಾ್ಯಧಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಬಾಧೆಯುಂಟಾದರೆ, 29 ಎಲಾ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಾಗಲಿ, ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬನಾಗಲಿ, ತಾವು
ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಉಪದ್ರವ ದುಃಖಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈ
ಆಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಕೈಯತಿ್ತ ನಿನಗೆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನೂ್ನ,
ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನೂ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, 30 ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಬಲ್ಲಂಥ ನೀನು ನಿನ್ನ ನಿವಾಸವಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅಲಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಮನುಷ್ಯರ
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ
ಅವನವನ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡು. 31 ಆಗ
ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಚ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು ವಾಸಿಸುವ
ಕಾಲವೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುವರು.

32 ≪ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲನಲ್ಲದೆ ಸೇರದಂಥ ಒಬ್ಬ
ಅನ್ಯನೂ, ಪರದೇಶಿಯು ನಿನ್ನ ಮಹತಾ್ತದ ನಾಮ, ಭುಜಬಲ,
ಶಿಕ್ಷಾಹಸ್ತ ಇವುಗಳ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ಕೇಳಿ ದೂರದೇಶದಿಂದ
ಬಂದು, ಈ ಆಲಯದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, ನಿನ್ನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರೆ ನಿನ್ನ
ನಿವಾಸವಾಗಿರುವ, 33 ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅವನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿ ಅವನು ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಆಗ ಲೋಕದ
ಎಲಾ್ಲ ಜನರೂ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಮಹತ್ವವನು್ನ ತಿಳಿದು, ನಿನ್ನ ಜನರಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಂತೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಲಿ್ಲ
ಈ ಆಲಯವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿದೆ್ದಯೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

34 ≪ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಶತು್ರಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧ
ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಎಲಿ್ಲಗಾದರೂ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಅಲಿ್ಲಂದ
ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೂ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಕಟಿ್ಟಸಿರುವ ಈ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರೆ, 35 ನೀನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅವರ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನೂ್ನ, ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನೂ್ನ, ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನು್ನ
ಮಾಡು.

36 ≪ಅವರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಬಹುದು, ಪಾಪ
ಮಾಡದ ಮನುಷ್ಯನು ಒಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದಾಗ ಮತು್ತ ಆ
ಶತು್ರಗಳು ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ದೂರದಲಾ್ಲಗಲಿ,
ಸಮೀಪದಲಾ್ಲಗಲಿ, ಇರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಒಯಾ್ದಗ, 37 ತಾವು
ಸೆರೆಯವರಾಗಿ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು
ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ದೊರಕಿದ
ದೇಶದ ಕಡೆಗೂ, ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೂ, ನಾನು
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಸಿರುವ ಈ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು,
≪ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಮೀರಿ ಪಾಪಮಾಡಿ ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದೆವು≫
ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿ, 38 ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ಪಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ತಿರುಗಿ, ನೀನು
ಅವರ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಡೆಗೂ, ನೀನು
ಆಯು್ದಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು
ಕಟಿ್ಟಸಿರುವ ಈ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೂ ಅವರು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿನಗೆ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದರೆ, 39 ನೀನು ನಿನ್ನ ನಿವಾಸವಾಗಿರುವ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅವರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ, ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನು್ನ ಆಲಿಸಿ,
ಅವರಿಗೆ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಪಾಲಿಸಿ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡಿದ
ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. 40 ನನ್ನ ದೇವರೇ,
ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಮಾಡುವ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. 41

ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರತಾಪವಾದ ಮಂಜೂಷದ
ಸಂಗಡ, ನಿನ್ನ ವಾಸಸಾ್ಥನದೊಳಗೆ ಬರೋಣವಾಗಲಿ. ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಯಾಜಕರು ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ವಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಹೊದು್ದಕೊಳ್ಳಲಿ; ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯತನದಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಪಡಲಿ. 42 ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಿ್ನಂದ
ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾದವನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡಬೇಡ; ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ದಾವೀದನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಕೃಪೆಯನು್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೋ.≫
ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.

ಸೊಲೊಮೋನನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ
ಕೂಡಲೆ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಬಿದು್ದ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ, ಯಜ್ಞಮಾಂಸವನೂ್ನ ದಹಿಸಿ

ಬಿಟ್ಟತು, ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ಆಲಯದ ತುಂಬಾ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. 2 ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ಆಲಯವನು್ನ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಯಾಜಕರು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾರದೆ
ಹೋದರು. 3 ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಕೆಳಗೆ
ಇಳಿದು ಬರುವುದನೂ್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ಆಲಯವನು್ನ
ತುಂಬಿ ಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ, ಜನರು ನೆಲದವರೆಗೆ
ಸಾಷಾ್ಟಂಗವೆರಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿ, ≪ಯೆಹೋವನು
ಒಳೆ್ಳಯವನು, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ≫ ಎಂದು
ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ನಮನ ಮಾಡಿದರು. 4 ಅರಸನೂ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ
ಜನರೂ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 5 ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ
ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಸಾವಿರ ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದನು.
ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅರಸನು ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೋವನ
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಮಾಡಿದರು. 6 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಾಜಕನು
ತನ್ನ ಸೇವೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಂತರು. ಲೇವಿಯರೂ ಮತು್ತ ದಾವೀದ
ರಾಜನು ಯೆಹೋವನ ಗಾಯನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಸಿದ
ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ದೇವಾರಾಧನೆ
ಮಾಡುತಾ್ತ, ≪ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಸು್ತತಿ ಸಲಿ್ಲಸಿದರು. ಎಲಾ್ಲ ಯಾಜಕರು ಅವರ ಮುಂದೆ
ತುತೂರಿಗಳನು್ನ ಊದಿದರು. ಸಮಸ್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಎದು್ದ
ನಿಂತಿದ್ದರು. 7 ಸೊಲೊಮೋನನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಮುಂದಿನ ಪಾ್ರಕಾರದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಮಾಡಿದನು.
ಸೊಲೊಮೋನನು ಮಾಡಿಸಿದ ತಾಮ್ರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ, ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞದ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ
ಇಡುವುದಕೆ್ಕ ಸ್ಥಳ ಸಾಲದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ, ಅಲಿ್ಲ ಅವನು
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ, ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಸಮಾಧಾನ
ಯಜ್ಞದ ಕೊಬಿ್ಬನ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 8 ಈ ಪ್ರಕಾರ
ಸೊಲೊಮೋನನೂ ಹಮಾತಿನ ದಾರಿಯಿಂದ ಐಗುಪ್ತದ ಹಳ್ಳದ
ವರೆಗಿರುವ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಂದ, ಮಹಾ ಸಮೂಹವಾಗಿ ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದ
ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ಅಲಿ್ಲ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ
(ಜಾತೆ್ರ) ಆಚರಿಸಿದರು. 9 ತರುವಾಯ ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಭೆ ನಡಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಏಳು ದಿನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಯನು್ನ ಮತು್ತ ಇನು್ನ ಏಳು ದಿನ ಜಾತೆ್ರಯ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಿದರು. 10 ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ, ಅರಸನು ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲು ಅವರು
ಯೆಹೋವನಿಂದ ದಾವೀದ, ಸೊಲೊಮೋನರಿಗೂ, ಆತನ
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ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ ಉಂಟಾದ ಉಪಕಾರಗಳನು್ನ
ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನಂದಭರಿತರಾಗಿ, ಸಂತೋಷಿಸುತಾ್ತ ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು.

ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ದಶರ್ನದ ಮೂಲಕ
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟದು್ದ

11 ಸೊಲೊಮೋನನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನೂ್ನ, ತನ್ನ
ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ, ಆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ತನ್ನ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಅರಸನು ಈಡೇರಿಸಿದನು. 12

ಯೆಹೋವನು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ,
≪ನೀನು ನನಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸಿ,
ಬಲಿಯನ್ನಪಿರ್ಸುವ ಆಲಯವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಆರಿಸಿ
ಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 13 ನಾನು ಆಕಾಶವನು್ನ ಮಳೆಗರೆಯದಂತೆ
ಮುಚು್ಚವಾಗಲೂ, ದೇಶವನು್ನ ತಿಂದು ಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಮಿಡಿತೆಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುವಾಗಲೂ, ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಘೋರವಾ್ಯಧಿಯನು್ನ
ಬರಮಾಡುವಾಗಲೂ, 14 ಈಗ ನನ್ನವರೆಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡಿರುವ
ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ನಡೆತೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, ನನ್ನನು್ನ ಕುರಿತು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, ನನ್ನ
ದಶರ್ನವನು್ನ ಬಯಸುವುದಾದರೆ, ನಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಆಲಿಸಿ,
ಅವರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅವರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಆರೋಗ್ಯವನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು. 15 ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವವರನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಅವರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡುವೆನು. 16 ನನ್ನ ನಾಮ ಮಹತು್ತ ಈ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತೆ ಇದನು್ನ ನನಗೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಿ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಠಯೂ, ಮನಸೂ್ಸ ಸದಾ ಇಲೆ್ಲೕ
ಇರುತ್ತದೆ. 17 ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನಂತೆ ನನಗೆ
ವಿಧೇಯನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ
ಕೈಕೊಳು್ಳವುದಾದರೆ, 18 ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು; ಅಲ್ಲದೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದವರು
ತಪ್ಪದೆ ಸದಾಕಾಲ ರಾಜಾ್ಯಭಾರ ನಡಿಸುವರು ಎಂಬುವುದಾಗಿ ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. 19 ಆದರೆ ನೀವು ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾಗಿ ಯೆಹೋವನ
ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿ, 20

ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೈಮುಗಿಯುವುದಾದರೆ ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ನನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ಈ ಆಲಯವನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಅದು ಎಲಾ್ಲ
ಜನಾಂಗಗಳವರಿಗೂ ಶಾಪದ ಮಾದರಿ ಮಾತಾಗಿಯೂ ನಿಂದೆಗೆ
ಆಸ್ಪದವಾಗುವಂತೆಯೂ ಮಾಡುವೆನು. 21 ಉನ್ನತವಾದ
ಮಂದಿರದ ಈ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಹೋಗುವವರು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ
ಬೆರಗಾಗಿ, ≪ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನೂ್ನ ಆಲಯವನೂ್ನ
ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡಿದನು?≫ ಎಂದು ಕೇಳುವರು. 22 ಆಗ ಅವರಿಗೆ,
≪ಈ ದೇಶದವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬರಮಾಡಿದ
ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ, ಅನ್ಯ
ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ಆರಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಆತನು ಈ ಎಲಾ್ಲ ಆಪತ್ತನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಬರಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.≫ ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವರು ಎಂದನು.

ಸೊಲೊಮೋನನ ರಾಜಕೀಯ ಕಾಯರ್ಗಳು

ಸೊಲೊಮೋನನು ಇಪ್ಪತು್ತ ವರುಷಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ
ಮುಗಿಸಿದನು. 2 ಸೊಲೊಮೋನನು ಹೂರಾಮನಿಂದ

ತನಗೆ ದೊರಕಿದ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪುನಃ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. 3 ಅನಂತರ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಚೋಬ ರಾಜ್ಯದ ಹಮಾತಿಗೆ ಬಂದು ಅದನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 4 ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ತದೊ್ಮೕರ್
ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಹಮಾತಿನಲಿ್ಲ ತಾನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಉಗಾ್ರಣದ
ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು. 5 ಇದಲ್ಲದೆ ಮೇಲಿನ ಮತು್ತ
ಕೆಳಗಿನ ಬೇತೊ್ಹೕರೋನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಪೌಳಿಗೋಡೆ,
ಬಾಗಿಲು, ಅಗುಳಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕೋಟೆಗಳನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 6 ಬಾಲಾತೊರು ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಉಗಾ್ರಣದ
ಪಟ್ಟಣ, ಯುದ್ಧರಥಗಳನಿ್ನರಿಸುವ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ, ರಾಹುತರ
ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಸೊಲೊಮೋನನು ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ
ಎಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 7 ಇದಲ್ಲದೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ಸಂಹೃತರಾಗದೆ,
ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಿತಿ್ತಯ, ಅಮೋರಿಯ, ಪೆರಿಜೀಯ,
ಹಿವಿ್ವಯ, ಯೆಬೂಸಿಯ, 8 ಮೊದಲಾದ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ,

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ನಾಶಮಾಡದೆ ಉಳಿಸಿದ ಸಂತಾನದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಬಿಟಿ್ಟ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಅವರು
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಬಿಟಿ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 9 ಆದರೆ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಬಿಟಿ್ಟ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ನೇಮಕ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ ಸೈನಿಕರನಾ್ನಗಿಯೂ,
ಅಧಿಪತಿಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ, ಸರದಾರರನಾ್ನಗಿಯೂ, ರಥಾಶ್ವಬಲಗಳ
ನಾಯಕರನಾ್ನಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡನು. 10 ಈ ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ
ಮಂದಿ ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನ ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳೂ,
ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರೂ ಆಗಿದ್ದರು.

11 ಸೊಲೊಮೋನನು, ≪ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಮಂಜೂಷವಿತೊ್ತೕ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನಗಳು.
ಆದುದರಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಫರೋಹನ ಪುತಿ್ರಯಾದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ವಾಸಿಸಬಾರದು≫
ಅಂದುಕೊಂಡು ಆಕೆಯನು್ನ ದಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲರಿಸದೆ, ತಾನು
ಆಕೆಗಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.

12 ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಸೊಲೊಮೋನನು, ತಾನು ಮಂಟಪದ
ಮುಂದೆ ಕಟಿ್ಟಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ, 13

ಮೋಶೆಯ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ, ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ, ವಾರೋತ್ಸವ
ಜಾತೆ್ರ ಇವುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳ ಹಬ್ಬ,
ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದ ಹಬ್ಬ, ಪಣರ್ಶಾಲೆ ಹಬ್ಬ ಎಂಬ ಮೂರು
ವಾಷಿರ್ಕ ಹಬ್ಬಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆಯಾ ದಿನಗಳಿಗೆ ನೇಮಕವಾದ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. 14 ಇದಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ದಾವೀದನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾಜಕ ವಗರ್ಗಳನೂ್ನ,
ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಅವರವರ ಸೇವಾವೃತಿ್ತಗೆ ನೇಮಿಸಿದನು.
ಲೇವಿಯರು ಆಯಾ ದಿನದ ನೇಮದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲು,
ಯಾಜಕರ ಕೈಕೆಳಗೆ ಸೇವೆಮಾಡುತ್ತಲೂ ದಾ್ವರಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ವಗರ್ಗಳ ಸರದಿಯ ಮೇಲೆ ಆಯಾ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಕಾಯುತ್ತಲೂ
ಇರಬೇಕಾಗಿತು್ತ. ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಾದ ದಾವೀದ ರಾಜನ ಅಪ್ಪಣೆ
ಇದೇ ಆಗಿತು್ತ. 15 ರಾಜನು ಯಾಜಕರನೂ್ನ, ಲೇವಿಯರನೂ್ನ,
ಭಂಡಾರಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಅವರು
ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಮೀರಲಿಲ್ಲ . 16 ಈ ಪ್ರಕಾರ ಆಸಿ್ತವಾರ
ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸಮಾಪಿ್ತಯವರೆಗೂ ಸೊಲೊಮೋನನ ಎಲಾ್ಲ
ಕೆಲಸ ಕಾಯರ್ಗಳೂ ಮುಗಿದು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವು
ಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿತು್ತ.

17 ಆನಂತರ, ಸೊಲೊಮೋನನು ಎದೋಮ್ ದೇಶದ ಸಮುದ್ರ
ತೀರದಲಿ್ಲರುವ ಎಚೊ್ಯೕನೆ್ಗಬೆರ್ ಹಾಗೂ ಏಲೋತ್ ಎಂಬ
ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋದನು. 18 ಹೂರಾಮನು ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಆಳುಗಳ
ಮುಖಾಂತರ ಹಡುಗುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸಮುದ್ರ
ಪ್ರಯಾಣದಲಿ್ಲ ನಿಪುಣರಾದ ನಾವಿಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು
ಸೊಲೊಮೋನನ ಸೇವಕರೂಡನೆ ಓಫೀರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ನಾನೂರೈವತು್ತ ತಲಾಂತು
ಬಂಗಾರವನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಶೆಬಾ ದೇಶದ ರಾಣೆಯು ಸೊಲೊಮೋನನ ದಶರ್ನಕೆ್ಕ ಬಂದದು್ದ

ಶೆಬಾದ ರಾಣಿಯು ಸೊಲೊಮೋನನ ಕೀತಿರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ,
ಅವನನು್ನ ಒಗಟುಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಳು. ಆಕೆಯು ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ,

ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಬಂಗಾರ, ರತ್ನ ಇವುಗಳನು್ನ ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಹೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಹಾ ಪರಿವಾರದೊಡನೆ ಸೊಲೊಮೋನನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಗೊತು್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಅವನೊಡನೆ ಸಂಭಾಷಿಸಿದಳು. 2

ಸೊಲೊಮೋನನು ಆಕೆಯ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು;
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂಥದು ಒಂದೂ
ಇರಲಿಲ್ಲವಾದುದ್ದರಿಂದ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 3

ಶೆಬಾದ ರಾಣಿಯು, ಸೊಲೊಮೋನನ ಜ್ಞಾನ, ಅವನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ
ಅರಮನೆ, 4 ಭೋಜನ ಪೀಠದ ಆಹಾರ, ಆ ಪೀಠದ ಸುತ್ತಲಿರುವ
ಉದೊ್ಯೕಗಸ್ಥರ ಆಸನಗಳು, ಅವನ ಪರಿಚಾರಕರ ಸೇವಾಕ್ರಮ
ಮತು್ತ ಅವರ ಉಡುಪುಗಳು, ಅವನ ಪಾನಸೇವಕರು, ಅವರ
ಉಡುಪುಗಳು ಇವುಗಳನೂ್ನ, ಅರಸನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ ಸವಾರ್ಂಗ ಹೋಮಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿದಾಗ
ವಿಸಿ್ಮತಳಾಗಿ 5 ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ
ಜ್ಞಾನವನೂ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದು್ದ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. 6 ನಾನಾಗಿ
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡುವವರೆಗೆ ಜನರು ಹೇಳಿದ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ; ಈಗ ನೋಡಿದರೆ, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನಾತಿಶಯವು
ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಕಿ್ಕಂತ ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ; ಜನರು ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮತು್ತ
ಐಶ್ವಯರ್ದ ಬಗೆ್ಗ ಅಧರ್ವನಾ್ನದರೂ ನನಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. 7 ನಿನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗಳೂ, ಸದಾ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ
ಜ್ಞಾನವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳುವ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರೂ ಧನ್ಯರು. 8 ನಿನ್ನನು್ನ
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ಮೆಚಿ್ಚ, ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ; ನಿನ್ನ ದೇವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಅವರನು್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಿ್ಥರಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವುದರಿಂದ
ಅವರ ನೀತಿನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ
ಅರಸನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 9 ಆಕೆಯು
ಅರಸನಿಗೆ ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ತಲಾಂತು ಬಂಗಾರವನೂ್ನ, ಅಪರಿಮಿತ
ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ, ಅಮೂಲ್ಯರತ್ನಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. ಶೆಬಾದ
ರಾಣಿಯು ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಕೆ್ಕ
ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ ಮತೆ್ತ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. 10

ಹೂರಾಮನ ಮತು್ತ ಸೊಲೊಮೋನನ ಆಳುಗಳು ಓಫೀರ್ ದೇಶದ
ಬಂಗಾರವನ್ನಲ್ಲದೆ ಗಂಧದ ಮರಗಳ ಅಮೂಲ್ಯರತ್ನಗಳನೂ್ನ
ತಂದರು. 11 ಅರಸನು ಸುಗಂಧದ ಮರದಿಂದ ಯೆಹೋವನ
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಹಾಗೂ ಅರಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೋಪಾನಗಳನೂ್ನ,
ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗಾಗಿ ಕಿನ್ನರಿಗಳನೂ್ನ, ಸ್ವರಮಂಡಲಗಳನೂ್ನ
ಮಾಡಿಸಿದನು. ಇಂಥ ಗಂಧದ ಮರವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಯೆಹೂದ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. 12 ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಶೆಬಾದ
ರಾಣಿಯಿಂದ ತನಗೆ ದೊರಕಿದ ಬಹುಮಾನಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಆಕೆಗೆ
ತಾನು ಕೊಟು್ಟ ವಸು್ತಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ, ಆಕೆಯು ಕೇಳಿದವುಗಳೆನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. ಅನಂತರ ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಪರಿವಾರದವರೊಡನೆ
ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದಳು.

ಸೊಲೊಮೋನನ ವೈಭವ
13 ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರುಷ ಆರು ನೂರಅರವತಾ್ತರು

ತಲಾಂತು ಬಂಗಾರವು ದೊರಕುತಿ್ತತು್ತ. 14 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇಶಾಂತರದಲಿ್ಲ
ವಾ್ಯಪಾರಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳೂ, ವತರ್ಕರೂ, ಅರಬಸಾ್ಥನದ
ಅರಸರೂ, ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳ
ಮತು್ತ ಬಂಗಾರವನು್ನ ತರುತಿ್ತದ್ದರು. 15 ಅರಸನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನು ಬಂಗಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಇನೂ್ನರು
ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು; ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುರಾಣಿಗೆ
ಆರುನೂರು ತೊಲ ಬಂಗಾರವು ಹಿಡಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 16 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು
ಬಂಗಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಮುನೂ್ನರು ಖೇಡ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು;
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖೇಡ್ಯಕೆ್ಕ ಮುನೂ್ನರು ತೊಲ ಬಂಗಾರ ಬೇಕಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
ಅರಸನು ಇವುಗಳನು್ನ ಲೆಬನೋನಿನ ತೋಪು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಮಂದಿರದಲಿ್ಲರಿಸಿದನು.

17 ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಸನು ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ದಂತ
ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ
ಹೊದಿಸಿದನು. 18 ಅದಕೆ್ಕ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದ ಆರು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳೂ,
ಬಂಗಾರದ ಸಿಂಹಾಸನವೂ,ಒಂದು ಪಾದಪೀಠವು ಇದ್ದವು; ಆಸನಕೆ್ಕ
ಎರಡು ಕೈಗಳೂ ಅವುಗಳ ಹತಿ್ತರ ಎರಡು ಸಿಂಹಗಳೂ ಇದ್ದವು. 19

ಆರು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಒಟು್ಟ ಹನೆ್ನರಡು
ಸಿಂಹಗಳು ನಿಂತಿದ್ದವು. ಇಂಥ ಸಿಂಹಾಸನವು ಬೇರೆ ಯಾವ
ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 20 ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನ ಎಲಾ್ಲ
ಪಾನಪಾತೆ್ರಗಳು ಬಂಗಾರದವುಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಲೆಬನೋನಿನ ತೋಪು
ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಮಂದಿರದ ಎಲಾ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳು ಚೊಕ್ಕ
ಬಂಗಾರದವುಗಳು. ಸೊಲೊಮೋನನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಗೆ ಬೆಲೆಯೇ
ಇರಲಿಲ್ಲ. 21 ಅರಸನ ಹಡುಗುಗಳು ಹೂರಾಮನ ನಾವಿಕರ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ತಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೂರು ವರುಷಕೊ್ಕಮೆ್ಮ
ಬಂಗಾರ, ಬೆಳಿ್ಳ, ದಂತ, ವಾನರ, ನವಿಲು ಇವುಗಳನು್ನ ತರುತಿ್ತದ್ದವು.
22 ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಐಶ್ವಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ
ಜ್ಞಾನದಲಿ್ಲಯೂ ಭೂಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ ಅರಸರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿದ್ದನು.
23 ಭೂರಾಜರೆಲ್ಲರೂ, ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ
ಜ್ಞಾನವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಸೊಲೊಮೋನ ದಶರ್ನಕೆ್ಕ
ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. 24 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ವರುಷ ವರುಷವೂ ಬೆಳಿ್ಳ
ಬಂಗಾರದ ಸಾಮಾನು, ಉಡುಪು, ಯುದ್ಧಸಲಕರಣಿಗಳು,
ಶಸಾ್ತಸ್ತ್ರಗಳು, ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ, ಕುದುರೆ, ಹೇಸರಗತೆ್ತ ಇವುಗಳನು್ನ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. 25 ಸೊಲೊಮೋನನು
ಅಶ್ವಸಹಿತವಾದ ರಥಗಳು ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ರಾಹುತರು
ಹನೆ್ನರಡು ಸಾವಿರ. ಇವುಗಳನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ ರಥಗಳಿಗಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲೂ್ಲ
ಇರಿಸಿದ್ದನು. 26 ಅವನು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿ ಮೊದಲುಗೊಂಡು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮತು್ತ ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ದೇಶಗಳವರೆಗೂ ಇರುವ ಎಲಾ್ಲ
ರಾಜರನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. 27 ಅರಸನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯು ಕಲಿ್ಲನ ಹಾಗೆಯೂ, ದೇವದಾರು
ಮರಗಳು ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಅತಿ್ತ ಮರಗಳಂತೆ
ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದವು. 28 ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೋಸ್ಕರ
ಐಗುಪ್ತ್ಯದಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ
ತರುತಿ್ತದ್ದರು.

29 ಸೊಲೊಮೋನನ ಉಳಿದ ಪೂವೋರ್ತ್ತರ ಚರಿತೆ್ರಯನು್ನ,
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾತಾನನ ಚರಿತೆ್ರ, ಶೀಲೋವಿನವನಾದ ಅಹೀಯನ
ಪ್ರವಾದನೆಯ ಗ್ರಂಥ, ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯದಾಶಿರ್ಕನಾದ ಇದೊ್ದೕವನು
ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನನು್ನ ಕುರಿತು ನುಡಿದ
ದಶರ್ನೋಕಿ್ತ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ. 30

ಸೊಲೊಮೋನನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಎಲಾ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ನಲ್ವತು್ತ ವರುಷ ಆಳಿದನು. 31 ಆನಂತರ
ಸೊಲೊಮೋನನು ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು, ಅವನ
ಶವವನು್ನ ಅವನ ತಂದೆಯಾದ ದಾವೀದನ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು; ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಮಗನಾದ
ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಅರಸನಾದನು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ರೆಹಬಾ್ಬಮನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದ್ದದು್ದ

ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ಅವನನು್ನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದರು. 2 ಇದಲ್ಲದೆ

ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ ಓಡಿ
ಹೋಗಿದ್ದ ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದನು.
3 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅವನನೂ್ನ ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡರು.
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ರೆಹಬಾ್ಬಮನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ, 4 ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಹೊರೆಯನು್ನ ಹೊರಿಸಿದ್ದನು; ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನೇಮಿಸಿದ ಬಿಟಿ್ಟ
ಕೆಲಸವನು್ನ ನೀನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಭಾರವಾದ
ನೊಗವನು್ನ ಹಗುರ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ
ಸೇವಿಸುವೆವು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 5 ಅದಕೆ್ಕ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು,
≪ನೀವು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಬನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು; ಜನರು ಹೊರಟು ಹೋದರು. 6 ಆಗ ಅರಸನಾದ
ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಸೊಲೊಮೋನನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಮಂತಿ್ರಗಳಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ಈ ಜನರಿಗೆ
ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ನೀವು ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ನನಗೆ
ಹೇಳುವಿರಿ?≫ ಎಂದನು. 7 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಈ
ಜನರಿಗೆ ದಯತೋರಿಸಿ, ಅವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವ ಒಳೆ್ಳಯ ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರುವರು≫
ಎಂದರು. 8 ಆದರೆ ಅವನು ಅ ಹಿರಿಯರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ
ನಿರಾಕರಿಸಿ, ತನ್ನ ಸಂಗಡವೇ ಬೆಳೆದು ತನಗೆ ಮಂತಿ್ರಗಳಾದ
ಯೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಕರೆಸಿದನು. 9 ≪ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಹೇರಿದ
ನೊಗವನು್ನ ಹಗುರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವ ಈ ಜನರಿಗೆ
ಯಾವ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು? ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಆಲೋಚನೆ ಏನು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 10 ಅವರು ಅವನಿಗೆ,
≪ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಿರುವ ಭಾರವಾದ ನೊಗವನು್ನ
ಹಗುರ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಜನರಿಗೆ
ನೀನು, ≪ನನ್ನ ತಂದೆಯ ನಡುವಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಕಿರುಬೆರಳು
ದಪ್ಪವಾಗಿದೆ. 11 ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾದ
ನೊಗವನು್ನ ಹೇರಿರುವುದು ನಿಜ; ಆದರೆ ನಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ
ಹೆಚಿ್ಚನ ಭಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ; ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಾರುಕೋಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದದು್ದ ನಿಜ; ನಾನಾದರೋ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮುಳು್ಳ ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ದಂಡಿಸುವೆನು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಹೇಳಬೇಕು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 12 ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನೂ
ಮತು್ತ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅರಸನಾದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ
ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 13

ಅರಸನಾದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ಉತ್ತರವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಅವನು ಹಿರಿಯರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದನು.
14 ಯೌವನಸ್ಥರ ಆಲೋಚನೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ, ≪ನನ್ನ
ತಂದೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾದ ನೊಗವನೂ್ನ ಹೇರಿರುವದು
ನಿಜ; ಆದರೆ ನಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಭಾರವನು್ನ
ಕೂಡಿಸುವೆನು. ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಾರುಕೋಲುಗಳಿಂದ
ಹೊಡೆದದು್ದ ನಿಜ; ನಾನಾದರೋ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮುಳು್ಳಕೊರಡೆಗಳಿಂದ
ದಂಡಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು ನುಡಿದನು. 15 ಅರಸನು ಜನರ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳದೆ ಹೋದದು್ದ ದೈವಯೋಗದಿಂದಲೇ. ಈ ಪ್ರಕಾರ
ಯೆಹೋವನು ಶೀಲೋವಿನವನಾದ ಅಹೀಯನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ
ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು
ನೆರವೇರಿತು. 16 ಅರಸನು ತಮ್ಮ ಮಾತನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು
ತಿಳಿದು; ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರು ಅವನಿಗೆ, ≪ದಾವೀದನಿಗೂ ನಮಗೂ
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಇಷಯನ ಮಗನಿಗೂ ನಮಗೂ
ಯಾವ ಬಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇಸಾ್ರಯೇಲಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ; ದಾವೀದನ ಕಡೆಯವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕುಲವನು್ನ
ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗುಡಾರಗಳಿಗೆ
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ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. 17 ಯೆಹೂದ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಾದರೋ ಅರಸನಾದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನ ಆಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದರು.
18 ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸದವರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾದ
ಹದೋರಾಮನನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ಅವರು
ಅವನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು. ಆಗ ಅರಸನಾದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು
ಬೇಗನೆ ರಥವನೆ್ನೕರಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋದನು. 19

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ದಾವೀದನ
ಕುಟುಂಬದವರೊಡನೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ.

ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ತಲುಪಿದ ನಂತರ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ,
ರಾಜ್ಯವನು್ನ ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ

ಯೆಹೂದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷದ ಎಂಭತು್ತ ಸಾವಿರ
ಮಂದಿ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದನು. 2 ಆಗ ದೇವರ
ಮನುಷ್ಯನಾದ ಶೆಮಾಯನಿಗೆ, ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವು ಉಂಟಾಗಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, 3 ≪ನೀನು ಹೋಗಿ ಸೊಲೊಮೋನನ ಮಗನೂ,
ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನಿಗೂ ಯೆಹೂದದ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲಗಳ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರಿಗೂ, 4 ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಾರದು. ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋಗಿರಿ; ಈ ಕಾಯರ್ವು ಯೆಹೋವನಿಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಹೇಳಬೇಕು≫ ≫ ಎಂಬ ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವುಂಟಾಗಲು ಅವರು
ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಡದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು.

ಅರಸನಾದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು
5 ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದು್ದ ಯೆಹೂದ

ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 6 ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ಯಾವುವೆಂದರೆ: ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್, ಏತಾಮ್, ತೆಕೋವ, 7 ಬೇತೂ್ಚರ್,
ಸೋಕೋ, ಅದುಲಾ್ಲಮ್, 8 ಗತ್ ಊರು, ಮಾರೇಷ, ಜೀಫ್ 9

ಅದೋರೈಮ್, ಲಾಕೀಷ್, ಅಜೇಕ, 10 ಚೊಗರ್, ಅಯಾ್ಯಲೋನ್,
ಹೆಬೊ್ರೕನ್. ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಯೆಹೂದ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. 11 ಅವನು ಈ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಿ, ನಾಯಕರ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟು್ಟ, ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲಿ್ಲ
ಆಹಾರಪದಾಥರ್, ಎಣೆ್ಣ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟನು. ಗುರಾಣಿ
ಬಜಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟನು. 12 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಗುರಾಣಿ ಬಜಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅವುಗಳನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ
ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು. ಯೆಹೂದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲಗಳು ಅವನ
ಸಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದವು. 13 ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಯಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರೂ ಅವನೊಡನೆ ಬಂದು
ಸೇರಿಕೊಂಡರು. 14 ಲೇವಿಯರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಾಜಕ ಸೇವೆ
ಮಾಡದಂತೆ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅವರನು್ನ
ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಲೇವಿಯರು ತಮ್ಮ ಹುಲು್ಲಗಾವಲುಗಳಿದ್ದ ತಮ್ಮ
ಆಸಿ್ತಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೂದಕೂ್ಕ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ ಬಂದರು.
15 ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ತಾನು ಏಪರ್ಡಿಸಿದ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗಾಗಿ
ಹಾಗೂ ಹೋರಿಕುರಿಗಳ ಮೂತಿರ್ ಪೂಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ
ಪೂಜಾರಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 16 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎಲಾ್ಲ
ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ದಶರ್ನವನು್ನ
ಬಯಸುತಿ್ತದ್ದವರು ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆ ಲೇವಿಯರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದರು. 17 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮೊದಲನೆಯ
ಮೂರು ವರುಷಗಳಲಿ್ಲ ದಾವೀದ ಹಾಗು ಸೊಲೊಮೋನರ
ಮಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ಯೆಹೂದ ರಾಜ್ಯವು ಆ
ವರುಷಗಳಲಿ್ಲ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗಿ, ಸೊಲೊಮೋನನ ಮಗನಾದ
ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಬಲಗೊಂಡನು. 18 ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ದಾವೀದನ
ಮಗನಾದ ಯೆರೀಮೋತನ ಮಗಳಾದ ಮಹ್ಲತ್ತಳನು್ನ, ಇಷಯನ
ಮೊಮ್ಮಗಳೂ ಎಲೀಯಾಬನ ಮಗಳೂ ಆದ ಅಬೀಹೈಲಳನೂ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 19 ಆಕೆಯು ಅವನಿಂದ
ಯೆಗೂಷ್, ಶೆಮಯರ್, ಜಾಹಮ್ ಎಂಬ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
20 ಅನಂತರ ಅವನು ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಮಗಳಾದ ಮಾಕ
ಎಂಬಾಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡನು; ಆಕೆಯು ಅವನಿಂದ
ಅಬೀಯ, ಅತೆ್ತ್ಯೕ, ಜೀಜ, ಶೆಲೋಮಿತ್ ಎಂಬುವರನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 21

ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಪತಿ್ನಯರಲಿ್ಲಯೂ,
ಉಪಪತಿ್ನಯರಲಿ್ಲಯೂ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನ ಮಗಳಾದ ಮಾಕಳನು್ನ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಮಂದಿ ಪತಿ್ನಯರೂ,
ಅರುವತು್ತ ಮಂದಿ ಉಪಪತಿ್ನಯರೂ ಇದ್ದರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ
ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಅರುವತು್ತ ಮಂದಿ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಹುಟಿ್ಟದರು. 22 ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಮಾಕಳ ಮಗನಾದ
ಅಬೀಯನನು್ನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವನನು್ನ ಅವನ

ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಲಿ್ಲ ಪ್ರಧಾನನಾ್ನಗಿಯೂ ಪ್ರಭುವನಾ್ನಗಿಯೂ
ನೇಮಿಸಿದನು. 23 ತನ್ನ ಉಳಿದ ಎಲಾ್ಲ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಜಾಣತನದಿಂದ
ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಯೆಹೂದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಆಯಾ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ
ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಆಹಾರವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ, ಅನೇಕ ಮಂದಿ
ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ಗೊತು್ತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು.

ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ತನ್ನ ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವನು್ನ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಲಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವನೂ ಮತು್ತ
ಅವನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ

ಯೆಹೋವನ ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. 2 ಅವರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅರಸನಾದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಐದನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ, ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನಾದ ಶೀಶಕನು,
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಹೊರಟನು. 3 ಸಾವಿರದ ಇನೂ್ನರು ರಥಗಳನೂ್ನ, ಅರುವತು್ತ
ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ರಾಹುತರನೂ್ನ, ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯರಾದ
ಲೂಬ್ಯ, ಸುಕಿ್ಕೕಯ, ಕೂಷ್ಯ ಸೈನಿಕರನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೊರಟು, 4 ಯೆಹೂದ ದೇಶದ
ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡ
ನಂತರ ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿದನು. 5 ಆಗ
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಶೆಮಾಯನು ರೆಹಬಾ್ಬಮನ ಬಳಿಗೂ, ಶೀಶಕನಿಗೆ
ಹೆದರಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರ
ಬಳಿಗೂ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದುದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶೀಶಕನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ್ದೕನೆ≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಆಗ ಅರಸನೂ
ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ನಾಯಕರೂ ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು
ಒಪಿ್ಪ ತಮ್ಮನು್ನ ತಾವೇ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡರು. 7 ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವು
ಶೆಮಾಯನಿಗೆ, ≪ಇವರು ತಮ್ಮನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವರನು್ನ
ಸಂಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ಇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು; ಶೀಶಕನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನನ್ನ ರೌದ್ರವನು್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಆದರೂ
ಅವರು ನನ್ನ ಸೇವೆಗೂ ಅನ್ಯರಾಜ್ಯಗಳ ಸೇವೆಗೂ ಇರುವ
ವ್ಯತಾ್ಯಸವು ಗೊತಾ್ತಗುವಂತೆ ಇವರು ಶೀಶಕನಿಗೆ ದಾಸರಾಗಬೇಕು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಹೀಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಬಂದು ಐಗುಪ್ತ್ಯ ರಾಜನಾದ ಶೀಶಕನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಮತು್ತ ಅರಮನೆಯ ಎಲಾ್ಲ ದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ ಸೊಲೊಮೋನನು
ಮಾಡಿಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಗುರಾಣಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
10 ಅರಸನಾದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ತಾಮ್ರದ
ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಅರಮನೆಯ
ದಾ್ವರಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ಮೈಗಾವಲಿನವರ ದಳಪತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. 11

ಅರಸನು ಯೆಹೋವನ ಅಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ
ಮೈಗಾವಲಿನವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು;
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ
ಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲಡುವರು. 12 ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿ
ಕೊಂಡದ್ದರಿಂದಲೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಸುಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋರಿ
ಬಂದಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಯೆಹೋವನು ರೆಹಬಾ್ಬಮನ ಮೇಲಣ
ಕೋಪವನು್ನ ಬಿಟ್ಟನು; ಅವನನು್ನ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಹಾಳುಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
13 ಅರಸನಾದ ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಳುವವನಾದನು. ಅವನು
ತನ್ನ ನಲ್ವತೊ್ತಂದನೆಯ ವರುಷ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದು
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎಲಾ್ಲ
ಕುಲಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಹದಿನೇಳು ವರುಷ ಆಳಿದನು. ಅಮೊ್ಮೕನಿಯಳಾದ ನಯಮಾ
ಎಂಬಾಕೆಯು ಅವನ ತಾಯಿ. 14 ಅವನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸಮಾಡದೆ ದೊ್ರೕಹಿಯಾದನು. 15

ರೆಹಬಾ್ಬಮನ ಪೂವೋರ್ತ್ತರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಶೆಮಾಯ,
ದಶರ್ಕನಾದ ಇದೊ್ದೕ ಎಂಬುವರ ಚರಿತೆ್ರಗಳ ವಂಶಾವಳಿ ಭಾಗದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. ರೆಹಬಾ್ಬಮನಿಗೂ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನಿಗೂ
ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 16 ರೆಹಬಾ್ಬಮನು ತನ್ನ
ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು, ಅವನ ಶವವನು್ನ ದಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವನ ಮಗನಾದ ಅಬೀಯನು ಅವನ
ನಂತರ ಅರಸನಾದನು.

ಅರಸನಾದ ಅಬೀಯನು

ಅರಸನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಅಬೀಯನು ಯೆಹೂದದ
ಅರಸನಾಗಿ, 2 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂರು ವರುಷ

ಆಳಿದನು; ಗಿಬೆಯದ ಊರೀಯೇಲನ ಮಗಳಾದ ಮೀಕಾಯ
ಎಂಬಾಕೆಯು ಅಬೀಯನ ತಾಯಿ. ಇವನಿಗೂ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನಿಗೂ
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ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. 3 ಅಬೀಯನು ನಾಲು್ಕ ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ
ಯುದ್ಧವೀರರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಪಾ್ರರಂಭಸಿದನು;
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನೂ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಶೆ್ರೕಷ್ಠರಾದ ಭಟರೊಡನೆ ಅವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದು ವೂ್ಯಹಕಟಿ್ಟದನು.

4 ಆಗ ಅಬೀಯನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ಚೆಮಾರೈ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನಿಂತು, ≪ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನೇ, ಎಲಾ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 5 ಯೆಹೋವನು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ದಾವೀದನಿಗೂ ಅವನ ಸಂತಾನದವರಿಗೂ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅರಸುತನವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೋ? 6 ಹೀಗಿದ್ದರೂ ದಾವೀದನ
ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ನೆಬಾಟನ ಮಗನಾದ
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಎದು್ದ ತನ್ನ ದಣಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದನು.
7 ಕಾಕಪೋಕರೂ ದುಷ್ಟರೂ ಆಗಿರುವ ಜನರು ಅವನನು್ನ
ಕೂಡಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎಳೇಪಾ್ರಯದವನೂ,
ಮೃದುಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನೂ, ತಮೆ್ಮದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲಲಾರದವನೂ ಆದ
ಸೊಲೊಮೋನನ ಮಗ ರೆಹಬಾ್ಬಮನನು್ನ ಇವರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ
ಬಲಗೊಂಡರು. 8 ಈಗ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ
ಹಾಗು ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ನಿಮಗೆ ದೇವರುಗಳೆಂದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ
ಬಂಗಾರದ ಹೋರಿ ಕುರಿಗಳ ಮೂತಿರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ,
ದಾವೀದನ ಸಂತಾನದವರ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತು ಗೆಲ್ಲಬಹುದೆಂದು ನೆನಸುತಿ್ತೕರೋ? 9 ನೀವು
ಯೆಹೋವನ ಯಾಜಕರಾದ ಆರೋನನ ಸಂತಾನದವರನೂ್ನ,
ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ ಅನ್ಯದೇಶಗಳವರಂತೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ಪೂಜಾರಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ; ತಾನು ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತನಾಗಬೇಕೆಂದು ಒಂದು ಎಳೇ ಹೋರಿಯನೂ್ನ, ಏಳು
ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ
ದೇವರಲ್ಲದವುಗಳಿಗೆ ಪೂಜಾರಿಯಾದನಷೆ್ಟ. 10 ನಮಗಾದರೋ
ಯೆಹೋವನು ದೇವರಾಗಿರುತಾ್ತನೆ; ನಾವು ಆತನನು್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸಲು ಆರೋನನ ಸಂತಾನದವರಾದ
ಯಾಜಕರೂ, ತಮಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ನಿರತರಾದ
ಲೇವಿಯರೂ ನಮಗಿದಾ್ದರೆ. 11 ಈ ಯಾಜಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ಹಾಗು ಸಾಯಂಕಾಲ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುತಾ್ತ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ
ಧೂಪವನು್ನ ಹಾಕುತಾ್ತ ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರದ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ
ನೈವೇದ್ಯವಾದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನಿ್ನಡುತಾ್ತ ಪ್ರತಿ ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಬಂಗಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ದೀಪಗಳನು್ನ ಹಚು್ಚತಾ್ತ ಇರುತಾ್ತರೆ. ಹೀಗೆ
ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಕೈಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ; ನೀವಾದರೋ ಆತನನು್ನ ಬಿಟ್ಟವರು. 12 ಇಗೋ,
ದೇವರು ನಾಯಕನಾಗಿ ನಮೊ್ಮಂದಿಗಿದಾ್ದನೆ; ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಅಭರ್ಟದಿಂದ ಊದತಕ್ಕ ತುತೂರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ ಯಾಜಕರೂ
ನಮೊ್ಮಂದಿಗಿದಾ್ದರೆ. ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ, ನೀವು
ಜಯಿಸಲಾರಿರಿ≫ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

13 ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿಂದೆ ಹೊಂಚು
ಹಾಕುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಒಂದು ಗುಂಪನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಹೀಗೆ ಸೈನ್ಯವು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಹೊಂಚುಹಾಕುವರು
ಅವರ ಹಿಂದೆಯೂ ಇದ್ದರು. 14 ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ತಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೂ ಹಿಂದೆಯೂ ಯುದ್ಧ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು, ಯಾಜಕರು ತುತೂರಿಗಳನು್ನ
ಊದಿದರು. 15 ಅನಂತರ ಜನರು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು. ಅವರು
ಆಭರ್ಟಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ಯೆಹೋವನಾದ ದೇವರು
ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನನೂ್ನ, ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನೂ್ನ
ಅಬೀಯನಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದಲೂ
ಅಪಜಯಗೊಳಿಸಿದನು. 16 ಹೀಗಾಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಎದುರಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು. ಯೆಹೋವನಾದ ದೇವರು ಅವರನು್ನ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. 17 ಅಬೀಯನೂ ಅವನ ಜನರೂ
ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಭಟರಲಿ್ಲ
ಹತರಾಗಿ ಬಿದ್ದವರು ಐದು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ. 18 ಹೀಗೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಆ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಟ್ಟರು; ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾದರು. 19

ಅಬೀಯನು, ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ, ಅವನಿಂದ ಬೇತೇಲ್,
ಯೆಷಾನಾ, ಎಪೊ್ರೕನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಗಾ್ರಮಗಳನೂ್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡನು. 20 ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಅಬೀಯನ
ಜೀವಮಾನದಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು
ಅವನನು್ನ ಭಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸತ್ತನು.

21 ಅಬೀಯನು ಬಲಗೊಂಡನು; ಅವನು ಹದಿನಾಲು್ಕಮಂದಿ
ಹೆಂಡತಿಯರಿಂದ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಹದಿನಾರು
ಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪಡೆದನು. 22 ಅಬೀಯನ ಉಳಿದ

ಚರಿತೆ್ರಯೂ ಅವನ ನಡೆನುಡಿಗಳೂ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಇದೊ್ದೕವಿನ
ಚರಿತೆ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ.

ಅರಸನಾದ ಆಸನ ಜಯ

ಅಬೀಯನು ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು, ಅವನ ಶವವನು್ನ
ದಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅವನಿಗೆ
ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಮಗನಾದ ಆಸನು ಅರಸನಾದನು.

ಇವನ ಕಾಲದ ಹತು್ತ ವರುಷ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಮಾಧಾನವಿತು್ತ. 2

ಆಸನು ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿಯೂ ನೀತಿವಂತನಾಗಿಯೂ ನಡೆದನು. 3 ಇವನು
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನೂ್ನ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಕಲು್ಲಕಂಬಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಹಾಕಿ, ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹ
ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಬಿಟ್ಟನು. 4 ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, ≪ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರರ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳಿ್ಳರಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 5

ಯೆಹೂದದ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳೊಳಗಿನಿಂದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ
ಸೂಯರ್ಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿಸಿದನು. ಇವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ
ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿತು್ತ. 6 ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ
ಶತು್ರಭಯ ತಪಿ್ಪ ಯಾವ ಯುದ್ಧವೂ ಇಲ್ಲದೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಾನವಿದು್ದದರಿಂದ ಇವನು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ
ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 7 ಇವನು
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, ≪ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಆತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸುತ್ತಣ ವೈರಿಗಳ
ಭಯ ತಪಿ್ಪ ದೇಶವು ಇನೂ್ನ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ
ನಾವು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, ಅವುಗಳನು್ನ ಸುತ್ತಣ ಗೋಡೆ,
ಗೋಪುರ, ಬುರುಜು ಬಾಗಿಲು, ಅಗುಳಿ ಇವುಗಳಿಂದ
ಭದ್ರಪಡಿಸೋಣ≫ ಎನ್ನಲಾಗಿ ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಕಟಿ್ಟ
ಮುಗಿಸಿದರು. 8 ಆಸನಿಗೆ ಸೈನ್ಯವಿತು್ತ; ಅದರಲಿ್ಲ ಗುರಾಣಿ
ಬಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. ಖೇಡ್ಯ ಹಿಡಿದವರೂ ಬಿಲು್ಲಗಾರರೂ ಆದ ಎರಡು
ಲಕ್ಷದ ಎಂಭತು್ತ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಸೈನಿಕರೂ ಇದ್ದರು.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧವೀರರಾಗಿದ್ದರು.

9 ಕೂಷ್ಯನಾದ ಜೆರಹನು ಹತು್ತ ಲಕ್ಷ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ಮುನೂ್ನರು
ರಥಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಮಾರೇಷದವರೆಗೆ ಬಂದನು. 10 ಆಸನು
ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಹೊರಟನು. ಮಾರೇಷದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಚೆಫಾತಾ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರೂ ವೂ್ಯಹಕಟಿ್ಟದರು. 11 ಆಸನು ತನ್ನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನೇ, ಬಲಿಷ್ಠನು
ಬಲಹೀನನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಲಿ್ಲ,ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರಾರೂ
ರಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಈ ಮಹಾಸಮೂಹಕೆ್ಕ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಂದೆವಲಾ್ಲ. ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ
ದೇವರು ನೀನು. ನರರು ನಿನೆ್ನದುರು ಗೆಲ್ಲಬಾರದು≫ ಎಂದು
ಮೊರೆಯಿಡಲು. 12 ಯೆಹೋವನು ಕೂಷ್ಯರನು್ನ ಆಸನಿಂದಲೂ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದಲೂ ಅಪಜಯ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. 13

ಕೂಷ್ಯರು ಸೋತು ಓಡಿಹೋದಾಗ ಆಸನೂ ಅವನ ಜನರೂ
ಗೆರಾರಿನವರೆಗೂ ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಸಂಹರಿಸಿದರು; ಅವರಲಿ್ಲ
ಯಾರೂ ಜೀವದಿಂದುಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನ ಮತು್ತ ಅತನ
ಸೈನ್ಯದ ಮುಂದೆ ನುಚು್ಚ ನೂರಾಗಿ ಹೋದರು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಕೊಳೆ್ಳ ಸಿಕಿ್ಕತು. 14 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನ
ಭಯದಿಂದ ತಬಿ್ಬಬಾ್ಬದ ಗೆರಾರಿನ ಸುತ್ತಣ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಅವರು
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸುಲಿಗೆಮಾಡಿದರು.
ಅವುಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳೆ್ಳ ಸಿಕಿ್ಕತು. 15 ದನ ಕಾಯುವವರ
ಗುಡಾರಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿಮಾಡಿ ಸಾಕಷು್ಟ ಒಂಟೆ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.

ಆಸನಿಂದ ಯೆಹೋವಧಮರ್ದ ಸಂಸಾ್ಥಪನೆ

ಆಗ ಓದೇದನ ಮಗನಾದ ಅಜಯರ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವರ
ಆತ್ಮವು ಬಂದಿತು. 2 ಅವನು ಆಸನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, ≪ಆಸನೇ,

ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ ಕುಲಗಳವರೇ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ, ನೀವು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ತನಕ ಆತನೂ
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರುವನು; ನೀವು ಆತನನು್ನ ಹುಡುಕಿದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ
ಸಿಕು್ಕವನು; ಆತನನು್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆತನೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವನು.
3 ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಸತ್ಯವಾದ ದೇವರೂ,
ಬೋಧಿಸುವ ಯಾಜಕರೂ ಹಾಗೂ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 4

ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
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ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಆತನನು್ನ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಆತನು
ಅವರಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದನು. 5 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ
ತಿರುಗಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತಾ್ತ ಇರಲಿಲ್ಲ; ದೇಶ
ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದರು. 6 ಒಂದು ಜನಾಂಗವು
ಇನೊ್ನಂದು ಜನಾಂಗವನೂ್ನ, ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದವರು ಇನೊ್ನಂದು
ಪಟ್ಟಣದವರನೂ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ದೇವರು ಎಲಾ್ಲ ತರಹ
ಕಷ್ಟದಿಂದಲೂ ಅವರನು್ನ ತಳಮಳಗೊಳಿಸಿದ್ದನು. 7 ನೀವಾದರೋ
ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತರಾಗಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಜೋಲು ಬೀಳದಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರಯತ್ನಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಕು್ಕವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಆಸನು ಓದೇದನ ಮಗನಾದ ಅಜಯರ್ ಪ್ರವಾದಿಯ ಈ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಧೈಯರ್ಗೊಂಡನು. ಯೆಹೂದ,
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತಾನು ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಅಸಹ್ಯ
ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ತಗೆದು ಹಾಕಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದ ಮಂಟಪದ ಎದುರಿಗಿದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ
ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ ಮಾಡಿಸಿದನು. 9 ಆ ಮೇಲೆ ಆಸನು ಎಲಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ ಕುಲಗಳವರನೂ್ನ ತನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ತನೊ್ನಡನೆ ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು
ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿದ್ದ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್, ಮನಸೆ್ಸ ಹಾಗೂ
ಸಿಮೆಯೋನ್ ಕುಲಗಳವರನೂ್ನ ಕರೆಸಿಕೊಂಡನು. 10 ಅವರು
ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೈದನೆಯ ವರುಷದ ಮೂರನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದರು. 11

ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಆ ದಿನ ತಾವು ತಂದ ಕೊಳೆ್ಳಯಿಂದ ಏಳು ನೂರು
ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ, ಏಳು ಸಾವಿರ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞಮಾಡಿದರು. 12

ಅವರು ತಾವು ಪೂಣರ್ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ಪಾ್ರಣದಿಂದಲೂ
ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರಾಗಿರುವೆವೆಂದೂ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. 13 ಇದಲ್ಲದೆ,ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಬಿಟ್ಟವರು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಲಿ,
ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ, ಗಂಡಸರಾಗಲಿ ಹೆಂಗಸರಾಗಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಕೊಲ್ಲಲಾಗುವುದು ಎಂದು 14 ತುತೂರಿ ಕೊಂಬುಗಳನೂ್ನ ಊದಿಸಿ
ದೊಡ್ಡ ಅಭರ್ಟದೊಡನೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದರು. 15

ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅವರು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಬಯಸಿದ ಕಾರಣ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಎಲಾ್ಲ
ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. 16

ಅರಸನಾದ ಆಸನ ಅಜಿ್ಜಯಾದ ಮಾಕಳು ಅಶೇರ ದೇವತೆಯ
ಒಂದು ಅಸಹ್ಯ ಮೂತಿರ್ಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು.
ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ರಾಜಮಾತೆಯ ಸಾ್ಥನದಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಮೂತಿರ್ಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಕಿದೊ್ರೕನ್
ಹಳ್ಳದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿ ಸುಟು್ಟಹಾಕಿಸಿದನು. 17

ಅವನುಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಹಾಳು
ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೂ ಆಸನು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಯಥಾಥರ್ಚಿತ್ತನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನು. 18 ತನ್ನ ತಂದೆಯೂ ತಾನೂ
ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವನೂ್ನ, ಪಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ತಂದಿಟ್ಟನು. 19 ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಮೂವತೆ್ತೖದನೆಯ ವರುಷದವರೆಗೂ ಯುದ್ಧವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅರಸನಾದ ಆಸನ ಅಂತ್ಯ

ಆಸನ ಅಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂವತಾ್ತರನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ರಾಜನಾದ ಬಾಷನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೊರಟುಬಂದನು. ಯಾರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ,

ಅರಸನಾದ ಆಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಕಾ್ಕಗದಂತೆ ರಾಮ
ಕೋಟೆಯನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು. 2 ಆಗ ಆಸನು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಮತು್ತ ಅರಮನೆಯ ಭಂಡಾರಗಳಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳ
ಬಂಗಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಾಮ್ಯರ
ಅರಸನಾದ ಬೆನ್ಹದದನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ 3 ಅವನಿಗೆ, ≪ನನಗೂ
ನಿನಗೂ, ನನ್ನ ತಂದೆಗೂ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಒಪ್ಪಂದ ಇದೆಯಲಾ್ಲ?
ಇಗೋ, ನಿನಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ: ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನಾದ ಬಾಷನು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡು; ಅವನ
ಸಂಗಡ ನೀನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ಬೆನ್ಹದದನು ಅರಸನಾದ ಆಸನ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ, ತನ್ನ ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು; ಅವರು ಇಯೊ್ಯೕನ್,
ದಾನ್, ಆಬೇಲ್ಮಯಿಮ್, ಇವುಗಳನೂ್ನ ನಫಾ್ತಲ್ಯರ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಎಲಾ್ಲ ಉಗಾ್ರಣಗಳನೂ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದರು. 5 ಬಾಷನು ಈ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ರಾಮಕೋಟೆ ಕಟಿ್ಟಸುವ ಕೆಲಸವನು್ನ

ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟನು. 6 ಅನಂತರ ಅರಸನಾದ ಆಸನು ಎಲಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ರಾಮ ಕೋಟೆಗಾಗಿ ಬಾಷನು ತರಿಸಿದ್ದ
ಕಲು್ಲಮರಗಳನು್ನ ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಗೆಬ, ಮಿಚ್ಪ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು. 7 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ದಶರ್ಕನಾದ ಹನಾನಿಯು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಆಸನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ
ಅರಾಮ್ ರಾಜನ ಸೈನ್ಯವು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಿತು.
8 ಕೂಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೂಬ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ಅಪರಿಮಿತ
ರಥಾಶ್ವಬಲಗಳುಳ್ಳ ಮಹಾಸೈನ್ಯವಲ್ಲವೇ? ನೀನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆಶ್ರಯಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅದನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು.
9 ಯೆಹೋವನು ಭೂಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ದೃಷಿ್ಠಯನು್ನ
ಹರಿಸುತಾ್ತ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಯಥಾಥರ್ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತನ್ನ
ಪ್ರತಾಪವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುತಾ್ತನೆ. ನೀನು ಈ ಕಾಯರ್ದಲಿ್ಲ
ಬುದಿ್ದಹೀನನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರುವೆ; ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ
ಯುದ್ಧಗಳು ಇದೆ್ದೕ ಇರುತ್ತವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಆಸನು ಈ
ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡು, ದಶರ್ಕನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು,
ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಡಿಸಿ ಕೋಳಹಾಕಿಸಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ,
ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಪೀಡಿಸಿದನು. 11 ಆಸನ
ಪೂವೋರ್ತ್ತರಚರಿತೆ್ರಗಳನು್ನ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ರಾಜರ
ಇತಿಹಾಸ ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ. 12 ಆಸನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಮೂವತೊ್ತೕಂಭತ್ತನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಅವನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಹು
ಕಠಿಣವಾದ ರೋಗ ತಗಲಿತು. ಈ ರೋಗದಲೂ್ಲ ಅವನು
ಯೆಹೋವನ ಸಹಾಯವನು್ನ ಕೋರದೆ ವೈದ್ಯರ ಸಹಾಯವನೆ್ನೕ
ಕೋರಿದನು. 13 ಆಸನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ನಲ್ವತೊ್ತಂದನೆಯ
ವರುಷದಲಿ್ಲ ತೀರಿಕೊಂಡು ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು. 14 ಅವನ
ಶರೀರವನು್ನ ವೈದ್ಯರ ಆಲೋಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ
ತರತರಹದ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಹಾಸಿಗೆಯ
ಮೇಲಿಟು್ಟ, ಅವನು ತನಗೋಸ್ಕರ ದಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ತೆಗೆಸಿದ್ದ
ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. ಹೇರಳವಾಗಿ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷು್ಟ
ಧೂಪ ಹಾಕಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ವೈಭವ

ಆಸನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು
ಅರಸನಾದನು. ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆದುರು
ಪ್ರಭಲನಾಗಿದ್ದನು. 2 ಅವನು ಯೆಹೂದದ

ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲೂ್ಲ ಸೈನ್ಯವನಿ್ನರಿಸಿದನು.
ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಆಸನು
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 3 ಇವನು ಬಾಳ್ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಅವಲಂಬಿಸದೆ, ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ದಾವೀದನ ಮೊದಲಿನ
ನಡೆತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು. 4 ಇವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಂತೆ
ನಡೆಯದೆ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದನು. 5 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಇವನ
ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದನು; ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಇವನ ಧನ
ಘನತೆಗಳು ಹೆಚಾ್ಚದವು. 6 ಇವನು ಯೆಹೋವನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆದು ಧೈಯರ್ಗೊಂಡನು; ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ, ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದು
ಹಾಕಿಸಿದನು.

7 ಇವನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಬೆನೆ್ಹೖಲ್, ಓಬದ್ಯ, ಜೆಕಯರ್ ನೆತನೇಲ್, ಮಿಕಾಯ
ಎಂಬ ಯಾಜಕರನೂ್ನ ಧಮೋರ್ಪದೇಶ ಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 8 ಇವರ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಶೆಮಾಯ, ನೆತನ್ಯ, ಜೆಬದ್ಯ, ಅಸಾಹೇಲ್,
ಶೆಮೀರಾಮೋತ್, ಯೆಹೋನಾತಾನ್, ಅದೋನೀಯ,
ಟೋಬೀಯ, ಟೋಬದೋನೀಯ ಎಂಬ ಲೇವಿಯರು ಇದ್ದರು.
ಎಲೀಷಾಮಾ,ಯೆಹೋರಾಮ್, 9 ಇವರು ಯೆಹೋವನ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೂದ ದೇಶದ
ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರು.

10 ಯೆಹೂದದ ಸುತ್ತಣ ದೇಶಗಳ ರಾಜ್ಯಗಳವರೆಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಭಯವಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನೂಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಬರಲಿಲ್ಲ. 11 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನಿಗೆ
ಕಾಣಿಕೆಯನೂ್ನ, ಕಪ್ಪವನಾ್ನಗಿ ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ತಂದುಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅರಬಿಯರು ತಮ್ಮ ಪಶುಪಾ್ರಣಿಗಳ ಹಿಂಡುಗಳಿಂದ ಏಳು ಸಾವಿರದ
ಏಳು ನೂರು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ, ಏಳು ಸಾವಿರದ ಏಳು ನೂರು
ಆಡುಗಳನೂ್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. 12 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು
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ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಹೊಂದಿ ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಕೋಟೆಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಉಗಾ್ರಣದ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 13

ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳ ದೊಡ್ಡ ಮಳಿಗೆಗಳಿದ್ದವು
. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧವೀರರಾದ ಭಟರೂ ಇದ್ದರು. 14

ಪಿತೃಗಳ ಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗೋತ್ರ ಪ್ರಧಾನರು
ಯಾರೆಂದರೆ: ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಯುದ್ಧವೀರರ
ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಅದ್ನ; 15 ಇವನ ತರುವಾಯ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ
ಎಂಭತು್ತ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಯುದ್ಧವೀರರ ಅಧಿಪತಿಯಾದ
ಯೆಹೋಹಾನಾನ್; 16 ತರುವಾಯ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ
ಯುದ್ಧವೀರರೊಡನೆ ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ತನ್ನನೆ್ನೕ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ಜಿಕಿ್ರಯನ ಮಗನಾದ ಅಮಸ್ಯ; 17

ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಲಿ್ಲ ಬಿಲು್ಲಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಎರಡು ಲಕ್ಷ
ಯುದ್ಧವೀರರ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಎಲಾ್ಯದ; 18 ಒಂದು ಲಕ್ಷದ
ಎಂಭತು್ತಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಸೈನಿಕರ ನಾಯಕನಾದ
ಯೆಹೋಜಾಬಾದ್ ಎಂಬುವವರು. 19 ಅರಸನಿಗೆ ತನ್ನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಈ ಯೋಧರಲ್ಲದೆ, ಕೋಟೆ
ಕೊತ್ತಲಗಳುಳ್ಳ ಯೆಹೂದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.

ಮೀಕನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಪ್ರವಾದನೆ

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನಿಗೆ ಧನಘನತೆಗಳು
ಬಹಳವಾಗಿದ್ದವು. ಅವನು ಅಹಾಬನೊಡನೆ
ನೆಂಟಸಿ್ಥಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 2 ಕೆಲವು

ವರುಷಗಳಾದ ನಂತರ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಅಹಾಬನು ಅವನಿಗೂ ಅವನೊಡನೆ ಬಂದ ಜನರಿಗಾಗಿಯೂ
ಹಿಂಡುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಔತಣವನು್ನ
ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧಕಾ್ಕಗಿ ರಾಮೋತ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ
ಬರಬೇಕೆಂದು ಅವನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೆಪಿಸಿದನು. 3 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನಾದ ಅಹಾಬನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನನು್ನ, ≪ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ರಾಮೋತ್
ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ಬರುತಿ್ತೕಯೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು,
≪ನಾನೂ, ನೀನೂ ನನ್ನ ಜನರೂ ನಿನ್ನ ಜನರೂ ಒಂದೇ ಆಲ್ಲವೇ?
ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬರುವೆನು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು.
4 ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ, ≪ಇಂದು
ಯೆಹೋವನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕೇಳು≫ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
5 ಅನಂತರ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ನಾನೂರು
ಮಂದಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿ, ≪ನಾವು ರಾಮೋತ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿನ
ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಹುದೋ? ಹೋಗಬಾರದೋ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. ಅವರು, ≪ಹೋಗಬಹುದು, ದೇವರು ಅದನು್ನ ಅರಸನ
ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವನು≫ ಎಂದರು. 6 ಆದರೆ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಇವರ
ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ವಿಚಾರಿಸಬಹುದಾದ ಬೇರೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ
ಇಲ್ಲವೇ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 7 ಅವನು, ≪ನಮಗೋಸ್ಕರ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸ ಬಲ್ಲವನಾದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ
ಇದಾ್ದನೆ, ಅವನು ಇಮ್ಲನ ಮಗನಾದ ಮೀಕಾಯೆಹು ಎಂಬುವವನು.
ಆದರೆ ನಾನು ಅವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ; ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಕುರಿತು
ಯಾವಾಗಲೂ ಶುಭವನು್ನ ನುಡಿಯದೆ, ಅಶುಭವನೆ್ನೕ
ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಅದಕೆ್ಕ
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು, ≪ಅರಸನು ಹಾಗನ್ನಬಾರದು≫ ಎಂದನು.
8 ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ಒಬ್ಬ ಕಂಚುಕಿಯನು್ನ ಕರೆದು
ಅವನಿಗೆ, ≪ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಇಮ್ಲನ ಮಗನಾದ ಮೀಕಾಯೆಹುವನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 9 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನೂ
ರಾಜವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಬಾ್ಬಗಲಿನ
ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಲು. ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅವರ ಮುಂದೆ
ಪರವಶರಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸತೊಡಗಿದರು. 10 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆನಾನನ
ಮಗನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯ ಎಂಬವನು ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ
ತಲೆಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬಂದು, ≪ಕೊಂಬುಗಳಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ
ನೀನು ಅರಾಮ್ಯರನು್ನ ಇರಿದು ಕೊಂದುಹಾಕುವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದನು. 11 ಉಳಿದ ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ
ಇದೇ ತರದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನುಡಿದು, ≪ರಾಮೋತ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ
ಹೋಗು; ನೀನು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬರುವಿ; ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ
ಅರಸನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವನು≫ ಎಂದರು.

12 ಇತ್ತ ಮೀಕಾಯೆಹುವನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದ ದೂತನು
ಅವನಿಗೆ, ≪ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ ಏಕ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಅರಸನಿಗೆ
ಶುಭವನೆ್ನೕ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ; ದಯವಿಟು್ಟ ನೀನೂ ಅವರಂತೆ
ಶುಭವನೆ್ನೕ ತಿಳಿಸು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಅದಕೆ್ಕ
ಮೀಕಾಯೆಹುವು, ≪ಯೆಹೋವನಾಣೆ, ನನ್ನ ದೇವರು

ಹೇಳುವುದನೆ್ನೕ ನುಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 14

ಅವನು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅರಸನು, ≪ಮೀಕಾಯೆಹುವೇ?
ನಾವು ರಾಮೋತ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕಾ್ಕಗಿ
ಹೋಗಬಹುದೋ? ಹೋಗಬಾರದೋ? ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವನು,
ಹೋಗಬಹುದು, ಕೃತಾಥರ್ನಾಗಿ ಬರುವಿರಿ, ವೈರಿಗಳು ನಿನ್ನ
ಕೈವಶವಾಗುವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ಆಗ ಅರಸನು
ಅವನಿಗೆ, ≪ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ನಾನು ನಿನಿ್ನಂದ ಎಷು್ಟ ಸಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಬೇಕು?≫ ಎಂದನು
16 ಆಗ ಅವನು, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿ
ಹಿಂಡುಗಳಂತೆ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿ ಹೋದದ್ದನು್ನ ಕಂಡೆನು; ಆಗ
ಯೆಹೋವನು, ≪ಇವರು ಒಡೆಯನಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ಇರುತಾ್ತರೆ;
ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ≫ ≫
ಎಂಬುದಾಗಿ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 17 ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನಿಗೆ, ≪ಈ ಪ್ರವಾದಿಯು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ಶುಭವನ್ನಲ್ಲ, ಅಶುಭವನೆ್ನೕ, ತಿಳಿಸುತಾ್ತನೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೋ?≫ ಎಂದನು. 18 ಅದಕೆ್ಕ ಮಿಕಾಯೆಹುವು,
≪ಅದಿರಲಿ, ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂಳಿತುಕೊಂಡದ್ದನೂ್ನ ಪರಲೋಕಸೈನ್ಯಗಳು
ಆತನ ಎಡಬಲಗಡೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನೂ್ನ ಕಂಡೆನು. 19 ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತವರನು್ನ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಅಹಾಬನು
ಹತನಾಗಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ರಾಮೋತ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೋಗಲು ಯಾರು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸ ಬಲಿ್ಲರಿ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ,
ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಂದು
ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 20 ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಆತ್ಮವು
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಆತನಿಗೆ, ≪ನಾನು ಹೋಗಿ
ಅವನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವೆನು≫ ಎಂದಿತು. ≪ಹೇಗೆ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವಿ?≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಲು, 21 ಅದು,
≪ನಾನು ಅಸತ್ಯವನಾ್ನಡುವ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ
ಒಳಗೆ ಸೇರುವೆನು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟಿ್ಟತು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಅದಕೆ್ಕ, ≪ಹೋಗಿ ಅದರಂತೆ ಮಾಡು; ಅವನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸು
ನೀನು ಸಫಲನಾಗುವಿ≫ ಎಂದನು. 22 ನೋಡು, ಯೆಹೋವನು
ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೇಡು ನುಡಿದು, ನಿನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಅಸತ್ಯವನಾ್ನಡುವ ಆತ್ಮವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
23 ಆಗ ಕೆನಾನನ ಮಗನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಮೀಕಾಯೆಹುವಿನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಕೆನೆ್ನಗೆ ಒಂದು ಏಟು ಹಾಕಿ, ≪ಯೆಹೋವನ
ಆತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯಾವ
ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಬಂದಿತು?≫ ಎಂದನು. 24 ಅದಕೆ್ಕ ಮೀಕಾಯೆಹುವು,
≪ನೀನು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗುವ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದು ನಿನಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು.
25 ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ಸೇವಕರಿಗೆ,
≪ಮೀಕಾಯೆಹುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪಟ್ಟಣದ
ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಆಮೋನನಿಗೂ ರಾಜಪುತ್ರನಾದ ಯೋವಾಷನಿಗೂ
ಒಪಿ್ಪಸಿರಿ. 26 ಅವರಿಗೆ, ≪ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿ
ಹಿಂದಿರುಗುವವರೆಗೂ ಇವನನು್ನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಸೆರೆಮನೆಯ
ಅನ್ನಪಾನಗಳನೆ್ನೕ ಕೊಟು್ಟ ಕುಗಿ್ಗಸಬೇಕೆಂದು ಅರಸನು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 27

ಮೀಕಾಯೆಹುವು ಅರಸನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿ
ಬರುವುದಾದರೆ, ನಾನು ನುಡಿದದು್ದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತಲ್ಲ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿ, ≪ಮಹಾ ಜನರೇ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ
ಗಮನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ≫ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು. 28

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಹಾಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನೂ ರಾಮೋತ್ ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಟರು.
29 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನಿಗೆ, ≪ನಾನು
ವೇಷ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ; ನೀನಾದರೋ
ನಿನ್ನ ರಾಜವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬಾ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ವೇಷ
ಹಾಕಿಕೊಂಡನು; ತರುವಾಯ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋದರು. 30

ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನು ತನ್ನ ರಥಬಲದ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, ≪ನೀವು
ಶತು್ರಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಸೈನಿಕರನೂ್ನ, ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೇ ಗುರಿಯಿಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು.
31 ರಥಬಲದ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನನು್ನ ಕಂಡಾಗ
ಅವನೇ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೆಂದು ನೆನೆದು, ಅವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡರು. ಆಗ
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸಾಹಯಕಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿದನು.
ಆಗ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವನ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದು,
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುವಂತೆ
ಮಾಡಿದನು. 32 ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಲ್ಲವೆಂಬುದು
ರಥಬಲವ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಗೊತಾ್ತದಾಗ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.
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19

20

33 ಅರಾಮ್ಯರ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ಗುರಿಯಿಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು
ಬಾಣವನೆ್ನಸೆಯಲು, ಆ ಬಾಣವು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಿಗೆ, ಅವನ
ಕವಚದ ಸಂದಿನಲಿ್ಲ ತಾಕಿತು. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಸಾರಥಿಗೆ,
≪ರಥವನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ರಣರಂಗದಿಂದ ಆಚೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು; ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯವಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 34 ಆ ದಿನ ಯುದ್ಧವು ಬಹು ಘೋರವಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಅರಾಮ್ಯರ
ಎದುರಾಗಿ ತನ್ನ ರಥದಲೆ್ಲೕ ಆತುಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಯಿತು.
ಸೂಯಾರ್ಸ್ತಮಾನವಾದಾಗ ಅವನು ಸತ್ತನು.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. 2

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ
ಹನಾನೀಯನ ಮಗನಾದ ಯೇಹೂ ಎಂಬ ದಶರ್ಕನು ಅರಸನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಬಹುದೇ? ಯೆಹೋವನ ಹಗೆಗಾರರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬಹುದೇ?
ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ನಿನ್ನ
ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. 3 ಆದರೂ, ನೀನು ದೇಶದೊಳಗಿನಿಂದ ಅಶೇರ
ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ, ಯೆಹೋವನ ಭಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಮನಸಿ್ಸಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದು ಉಂಟೆಂದು ತಿಳಿದು
ಬಂದಿದೆ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

ನಾ್ಯಯಲಯಗಳ ಸಾ್ಥಪನೆ
4 ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದು್ದ,

ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಬೇಷೆರ್ಬದಿಂದ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪವರ್ತದ ವರೆಗೂ
ಸಂಚರಿಸಿ, ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ ಅವರ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದನು. 5 ಅವನು ಯೆಹೂದ ದೇಶದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. 6 ಅವನು ಅವರಿಗೆ,
≪ನೀವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ನಿವರ್ಹಿಸುತಿ್ತೕರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ನೀವು ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದು ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿ
ಅಲ್ಲ, ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ. ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನು
ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇರುತಾ್ತನೆ. 7 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ, ನಿಮಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಭಯವಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಅನಾ್ಯಯವೂ, ಮುಖದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ
ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು.
8 ಇದಲ್ಲದೆ, ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ತನ್ನ ಪರಿವಾರದವರೊಡನೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಲೇವಿಯರಿಂದಲೂ,
ಯಾಜಕರಿಂದಲೂ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಗೋತ್ರ ಪ್ರಧಾನರಿಂದಲೂ,
ಕೆಲವರನು್ನ ಆರಿಸಿ ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ,
ಕಲಹಗಳನೂ್ನ ಬೇರೆ ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳನೂ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ತೀರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಅವರನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ಇರಿಸಿದನು. 9 ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ
ಯಥಾಥರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಮಾಡತಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುದೆಂದರೆ,
10 ಯೆಹೂದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರೊಳಗೆ
ಜೀವಹತ್ಯ ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ, ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಯಾ
ಆಜ್ಞಾವಿಧಿ ನಾ್ಯಯಗಳ ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ ವಾ್ಯಜ್ಯವುಂಟಾಗಿ,
ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗದಂತೆ ನೀವು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗದಂತೆ ಅವರನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸಿರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನೀವು
ನಿದೋರ್ಷಿಗಳಾಗಿರುವಿರಿ. 11 ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನ
ಆಜ್ಞಾಸಂಬಂಧವಾದ ಎಲಾ್ಲ ವಿಚಾರಣೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಅಮಯರ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕನು; ರಾಜಕೀಯ
ಕಾಯರ್ಸಂಬಂಧವಾದ ಎಲಾ್ಲ ವಿಚಾರಣೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಇಷಾ್ಮಯೇಲನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಪ್ರಮುಖನೂ ಆದ
ಜೆಬದ್ಯನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನು; ಲೇವಿಯರು ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥನದ
ಉದೊ್ಯೕಗಸ್ಥರಾಗಿ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿದಾ್ದರೆ; ಧೆ್ಯಯರ್ದಿಂದ
ಕಾಯರ್ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿರಿ, ಯೆಹೋವನು ಸಜ್ಜನರ ಸಹಾಯಕನು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಶತು್ರಗಳು ನಾಶವಾದದು್ದ

ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮೋವಾಬ್ಯರೂ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರೂ
ಹಾಗೂ ಮೆಗೂನ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರೂ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 2 ದೂತರು ಬಂದು

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನಿಗೆ, ≪ಮಹಾಸಮೂಹವು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಲವಣ ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅರಾಮ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಕಡೆಯಿಂದ
ಬಂದು ಈಗ ≪ಏಂಗೆದಿ≫ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಹಚಚೋನ್

ತಾಮಾರಿನಲಿ್ಲ ಬಂದು ತಂಗಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 3

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಹೆದರಿ, ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ
ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. 4

ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೆಹೋವನ ಸಹಾಯವನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಆತನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಬಂದರು. 5 ಯೆಹೂದ್ಯರೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೂ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಹೊಸ
ಪಾ್ರಕಾರದಲಿ್ಲ ಸಭೆಯಾಗಿ ನೆರೆದು ಬಂದಾಗ, ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು
ಅದರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, 6 ≪ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ
ದೇವರೇ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರಾಗಿ ಇರುವಾತನು ನೀನಲ್ಲವೋ?
ನೀನು ಜನಾಂಗಗಳನೂ್ನ, ಎಲಾ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಆಳುವವನಾಗಿರುವೆ.
ಬಲ, ಪರಾಕ್ರಮಗಳು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಇರುತ್ತವೆ: ನಿನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ
ನಿಲು್ಲವವರು ಯಾರಿದಾ್ದರೆ? 7 ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ನೀನು ನಿನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎದುರಿನಿಂದ ಈ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ
ಓಡಿಸಿ, ದೇಶವನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ
ಸಂತಾನದವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನಾ್ನಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆಯಲಾ್ಲ?. 8

ಅವರು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲಗೊಂಡು ಇದರಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ
ಪವಿತಾ್ರಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. 9 ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾ್ಯಯ ತೀಪಿರ್ನ
ಖಡ್ಗ, ಘೋರವಾ್ಯಧಿ, ಕ್ಷಾಮ ಮೊದಲಾದ ಆಪತು್ತಗಳು ನಮಗೆ
ಬರುವಾಗ, ನಾವು ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹತು್ತ ಇರುವ ಈ ಆಲಯದ
ಮುಂದೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಯೂ ನಿಂತು, ನಮ್ಮ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ಮೊರೆಯಿಡುವುದಾದರೆ ನೀನು ಕೇಳಿ ರಕ್ಷಿಸುವಿ ಎಂದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.
10 ಈ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರನೂ್ನ, ಮೋವಾಬ್ಯರನೂ್ನ ಸೇಯೀರ್ ಪವರ್ತ
ಪ್ರದೇಶದವರನೂ್ನ ನೋಡು, ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ
ಬರುತಿ್ತದಾ್ದಗ, ಇವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನುಗ್ಗಬಾರದೆಂದು ನಿನಿ್ನಂದ
ಅಪ್ಪಣೆಹೊಂದಿ, ಇವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸದೆ ಬೇರೆ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ
ಹೋದರಲಾ್ಲ. 11 ಈಗ ಅವರು ಉಪಕಾರಕೆ್ಕ ಅಪಕಾರಮಾಡಿ,
ನೀನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದೊಳಗಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಹೊರ
ಓಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುತಾ್ತರೆ. 12 ನಮ್ಮ
ದೇವರೇ, ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸದೆ ಬಿಡುವಿಯೋ? ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಬಂದಿರುವ ಈ ಮಹಾಸಮೂಹದ ಮುಂದೆ ನಿಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಬಲವಿಲ್ಲ; ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೂ ತಿಳಿಯದು; ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು
ನಿನೆ್ನನೆ್ನೕ ನೋಡುತಿ್ತವೆ≫ ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 13 ಎಲಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೂ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು.

14 ಆಗ ಆ ಸಮೂಹದೊಳಗೆ ಆಸಾಫನ ವಂಶದವನಾದ
ಲೇವಿಯನೂ, ಮತ್ತನ್ಯನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಯೆಗೀಯೇಲನ ಮರಿಮಗನೂ,
ಬೆನಾಯನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ, ಜೆಕಯರ್ನ ಮಗನೂ ಆದ
ಯಹಜೀಯೇಲನ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಬಂದಿತು. 15

ಅವನು, ≪ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೇ,
ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನೇ, ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ: ಈ ಮಾಹಾಸಮೂಹದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ;
ಹೆದರಬೇಡಿರಿ; ಯುದ್ಧವು ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ; ದೇವರದೇ. 16 ನಾಳೆ ಬೆಳಗೆ್ಗ
ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೊರಡಿರಿ; ಇಗೋ ಅವರು ಹಚಿ್ಚೕಚ್ ಗಟ್ಟದ
ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಬರುತಾ್ತರೆ. ಯೆರೂವೇಲ್ ಅರಣ್ಯದ ಮುಂದಿರುವ
ಕಣಿವೆಯ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಸಂಧಿಸುವಿರಿ. 17 ಈ
ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ನೋಡಿರಿ; ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ನಾಳೆ ಅವರೆದುರಿಗೆ
ಹೊರಡಿರಿ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 18 ಆಗ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ನೆಲದವರೆಗೂ ಬಗಿ್ಗ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು . ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೂ
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. 19 ಆಮೇಲೆ
ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಹಾತ್ಯರೂ, ಕೋರಹಿಯರೂ ಎದು್ದ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮಹಾಸ್ವರದಿಂದ ಕೀತಿರ್ಸಿದರು.

20 ಅವರು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ತೆಕೋವ ಅರಣ್ಯಕೆ್ಕ
ಹೊರಟರು. ಹೊರಡುವಾಗ, ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಅವರಿಗೆ,
≪ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೇ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಿರಿ, ಆಗ ನೀವು ಸುಕ್ಷಿತರಾಗಿರುವಿರಿ;
ಆತನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ನಂಬಿರಿ, ಆಗ ನೀವು ಸಫಲರಾಗುವಿರಿ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಆ ನಂತರ ಅವನು ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ ಹಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಕೆಲವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, ≪ಪರಿಶುದ್ಧವಸ್ತ್ರ ಅಲಂಕಾರ
ಭೂಷಣದೊಡನೆ ಭಟರ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಾ್ತ, ≪ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಮಾಡಿರಿ, ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ≫ ಎಂದು
ಭಜಸಿರಿ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 22 ಅವರು ಉತಾ್ಸಹ
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ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೀತಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರನೂ್ನ,
ಮೋವಾಬ್ಯರನೂ್ನ, ಸೇಯಿರ್ ಪವರ್ತದವರನೂ್ನ
ನಾಶಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕುವವರನು್ನ ಬರಮಾಡಿದನು.
23 ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರೂ, ಮೋವಾಬ್ಯರೂ ಸೇಯಿರ್ ಪವರ್ತದವರ
ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.
ಅಮೊ್ಮನಿಯರನು್ನ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತಾವೇ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 24 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲನ
ಬುರುಜಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಸಮೂಹವಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದಾಗ, ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದರುವ ಹೆಣಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಜೀವದಿಂದುಳಿದವರು
ಯಾರು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. 25 ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನೂ ಅವನ ಜನರೂ
ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು. ಅವರಿಗೆ ದ್ರವ್ಯ,
ವಸ್ತ್ರ, ಶೆ್ರೕಷಾ್ಠಯುಧಗಳು ರಾಶಿರಾಶಿಯಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕದವು. ಅವರು
ಹೊರಲಾರದಷು್ಟ ಸುಲಿಗೆಮಾಡಿದರು, ಕೊಳೆ್ಳಯು ಬಲು
ಹೆಚಾ್ಚಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ವರೆಗೂ
ಕೂಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 26 ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬೆರಾಕ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಕೂಡಿಬಂದರು. ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಬೆರಾಕ ತಗು್ಗ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. 27 ಆ
ನಂತರ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೂ ಅವರ ಮುಂದೆ
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನೂ ಯೆಹೋವನು ತಮಗೆ ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ
ಜಯವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನೆಂದು ಜಯಘೋಷ ಮಾಡುತಾ್ತ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. 28 ಅವರು ಸ್ವರಮಂಡಲ,
ಕಿನ್ನರಿ, ತುತೂ್ತರಿ, ಇವುಗಳೊಡನೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 29 ಯೆಹೋವನು ತಾನೇ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಶತು್ರಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು
ಅನ್ಯದೇಶಗಳ ರಾಜ್ಯಗಳವರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಬಹುಭೀತರಾದರು. 30 ಹೀಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವೈರಿಗಳು ಭಯಭೀತರಾದರು. ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ
ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಶತು್ರಗಳ ಭಯತಪಿ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಯಿತು.

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಸಮಾಪಿ್ತ
31 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ

ಬಂದಾಗ ಮೂವತೆ್ತೖದು ವರುಷದವನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ವರುಷ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದನು.
ಶಿಲಿ್ಹಯ ಮಗಳಾದ ಅಜೂಬಳೆಂಬಾಕೆಯು ಅವನ ತಾಯಿ. 32

ಇವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಆಸನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಾ್ತ ಅದನು್ನ
ಮೀರದೆ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿ
ನಡೆದುಕೊಂಡನು. 33 ಅದರೂ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಹಾಳುಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರ ಮೇಲೆ
ಮನಸಿ್ಸಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲೂಇಲ್ಲ. 34

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಉಳಿದ ಪೂವೋರ್ತ್ತರ ಚರಿತೆ್ರಯು
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ರಾಜರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಹನಾನೀಯ
ಮಗನಾದ ಯೇಹುವಿನ ವೃತಾ್ತಂತದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 35

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನೂ, ಬಹು ದುರಾಚಾರಿಯೂ ಆದ ಅಹಜ್ಯನೊಡನೆ
ಒಡಬಂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 36 ಅವರು ತಾಷೀರ್ಷಿಗೆ
ಹೋಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹಡುಗುಗಳನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಒಡಬಂಡಿಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಎಚೊ್ಯೕನ್ ಗೆಬೆರಿನಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಸಿದರು. 37

ಆಗ ಮಾರೇಷಾ ಊರಿನ ದೋದಾವಾಹುವಿನ ಮಗನಾದ
ಎಲೀಯೆಜರನು ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ≪ನೀನು
ಅಹಜ್ಯನೊಡನೆ ಒಡಬಂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವನು≫ ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು. ಆ
ಹಡುಗುಗಳು ಒಡೆದು ಹೋದುದರಿಂದ ತಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋರಾಮನು

ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು.
ದಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸ್ಮಶಾನ
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಅವನ

ಮಗನಾದ ಯೆಹೋರಾಮನು ಅರಸನಾದನು. 2 ಇವನಿಗೆ
ಅಜಯರ್, ಯೆಹೀಯಲ್, ಜೆಕಯರ್, ಅಜಯರ್, ಮಿಕಾಯೇಲ್,
ಶೆಫಟ್ಯ ಎಂಬ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಮಕ್ಕಳು. 3 ಇವರ ತಂದೆಯು
ಇವರಿಗೆ ಯೆಹೂದದ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೆಳಿ್ಳ
ಬಂಗಾರ, ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಸು್ತ ಇತಾ್ಯದಿ ವಿಶೇಷ ದಾನಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಆದರೆ ಯೆಹೋರಾಮನು ಹಿರಿಯ ಮಗನಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ
ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 4 ಯೆಹೋರಾಮನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ

ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಸಿ್ಥರಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ
ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ಪ್ರಧಾನರನೂ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದನು. 5 ಯೆಹೋರಾಮನು
ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಮೂವತೆ್ತರಡು ವರುಷದವನಾಗಿದ್ದನು; ಅವನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಎಂಟು ವರುಷ ಆಳಿದನು. 6 ಅವನು
ಅಹಾಬನ ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ, ಅಹಾಬನ
ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ರಾಜರ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದನು. 7 ಆದರೂ
ಯೆಹೋವನು ದಾವೀದನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದವರ
ದೀಪವನು್ನ ಎಂದೂ ನಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿ
ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ದಾವೀದನ ಮನೆತನದವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ.

8 ಯೆಹೋರಾಮನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಎದೋಮ್ಯರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ದಂಗೆಯೆದ್ದರು; ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ತಾವೇ ತಮಗೊಬ್ಬ
ಅರಸನನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರು. 9 ಆಗ ಯೆಹೋರಾಮನು
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸರದಾರರನೂ್ನ ಎಲಾ್ಲ ರಥಬಲವನೂ್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯೊದಾರ್ನ್ ಹೊಳೆಯನು್ನ
ದಾಟಿದನು.ಎದೋಮ್ಯರು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು
ರಾತಿ್ರಯಲೆ್ಲೕ ದಂಡತಿ್ತ ಹೋಗಿ ಅವರನೂ್ನ ಅವರ ರಥಬಲದ
ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಪಾರಾದನು. 10 ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ದಂಗೆಯೆದ್ದ ಎದೋಮ್ಯರು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ
ವರೆಗೂ ಅವರ ಶತು್ರಗಳಾಗಿಯೇ ಇದಾ್ದರೆ. ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೇ
ಲಿಬ್ನದವರೂ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರರಾದರು.
ಯೆಹೋರಾಮನು ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೀಗಾಯಿತು. 11 ಅವನು ಯೆಹೂದದ
ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ, ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನು್ನ ದೈವದೊ್ರೕಹ ಮಾಡುವಂತೆ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ,
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸನಾ್ಮಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿದನು. 12 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ,
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲೀಯನು ಕಾಗದದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ,
≪ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ದಾವೀದನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳು; ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ
ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹಾಗು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಆಸನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ; 13 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ರಾಜರ ಮಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನಡೆದು,
ಅಹಾಬನ ಮನೆಯವರಲಿ್ಲ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದ ದೇವದೊ್ರೕಹವನು್ನ
ಮಾಡುವಂತೆ ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನೂ್ನ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿರುವೆ; ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಂಟುಂಬದವರೂ
ನಿನಗಿಂತ ಉತ್ತಮರೂ, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರನೂ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿರುವೆ.
14 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ, ಹೆಂಡತಿ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಆಸಿ್ತಪಾಸಿ್ತ ಸವರ್ಸ್ವವನೂ್ನ ಮಹಾ ಆಪತಿ್ತಗೆ
ಗುರಿಮಾಡುವನು. 15 ನಿನಗಾದರೋ ಕರುಳು ಬೇನೆಯ ಕಠಿಣ
ರೋಗ ಬರುವುದು. ಅದು ಬಹು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಇದು್ದ
ವಾಸಿಯಾಗದೇ ನಿನ್ನ ಕರುಳುಗಳು ಹೊರಗೆ ಬೀಳುವುವು≫ ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದನು. 16 ಯೆಹೋವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನೂ್ನ, ಕೂಷ್ಯರ
ನೆರೆಯವರಾದ ಅರಬಿಯರನೂ್ನ ಯೆಹೋರಾಮನಿಗೆ
ವಿರೋಧಿಗಳಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದನು. 17 ಅವರು ಯೆಹೂದದ
ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಂದು, ದೇಶದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ, ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕದ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ, ಅರಸನ ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಸೆರೆಯಾಗಿ ಒಯ್ದರು. ಅವನಿಗೆ ಕಿರಿಯ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋವಾಜನ ಹೊರತು, ಯಾವ ಮಕ್ಕಳೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 18

ಇದೆಲಾ್ಲ ಆದಮೇಲೆ, ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಕರುಳುಗಳಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಯಾಗಲಾರದ ರೋಗವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದನು. 19

ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರುಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ,
ಆದೇ ರೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನ ಕರುಳುಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದವು. ಅವನು
ಕಡುಬೇನೆಯಿಂದ ಸತ್ತನು. ಅವನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅವನ ಪೂವರ್ಕರಿಗಾಗಿ
ಧೂಪಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ.

20 ಅವನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಮೂವತೆ್ತರಡು
ವರುಷದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಎಂಟು
ವರುಷ ರಾಜ್ಯಭಾರಮಾಡಿದನು. ಅವನು ಮರಣಹೊಂದದಾಗ
ಯಾರೂ ಶೋಕಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ
ಗತಿಸಿಹೋದನು. ಅವನ ಶವವನು್ನ ದಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು; ಆದರೆ ರಾಜರ ಸಮಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಅರಸನಾದ ಅಹಜ್ಯನು

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ಯೆಹೋರಾಮನ ಮರಣದ
ನಂತರ, ಅವನ ಕಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಅಹಜ್ಯನನು್ನ
ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಅರಬಿಯರೊಡನೆ

ಯೆಹೋರಾಮನ ಪಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬಂದ ಕೊಳೆ್ಳಗಾರರು ಅವನ ಹಿರಿಯ
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ಮಕ್ಕಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಂದುಬಿಟಿ್ಟದ್ದರು. ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೂದದ
ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋರಾಮನ ಮಗ ಅಹಜ್ಯನು ಅರಸನಾದನು. 2

ಅಹಜ್ಯನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ನಲ್ವತೆ್ತರಡು ವರುಷವಾಗಿತು್ತ.
ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ವರುಷ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದನು.
ಒಮಿ್ರಯನ ಮೊಮ್ಮಗಳಾದ ಅತಲ್ಯ ಎಂಬಾಕೆಯು ಇವನ ತಾಯಿ. 3

ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ದುಬೋರ್ಧನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ, ಇವನೂ
ದುರಾಚಾರಿಯಾಗಿ ಅಹಾಬನ ಮನೆಯವರ ಮಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ನಡೆದನು.
4 ಅವನ ತಂದೆ ತೀರಿಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಹಾಬನ ಕುಟುಂಬದವರೇ,
ಅವನಿಗೆ ತಪಾ್ಪದ ಸಲಹೆ ಕೊಡುವವರಾದರು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೊ್ರೕಹಿಯಾಗಿ ನಡೆದನು. 5 ಅವರ
ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದಲೇ ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಅಹಾಬನ
ಮಗನೂ ಆದ ಯೋರಾಮನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಅರಾಮ್ಯರ ಅರಸನಾದ
ಹಜಾಯೇಲನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ, ರಾಮೋತ್
ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋದನು. ಅರಾಮ್ಯರು ಯೋರಾಮನನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಗಾಯಪಡಿಸಿದರು. 6 ಅರಾಮ್ಯರು ಯೋರಾಮನಿಗೆ ರಾಮದಲಿ್ಲ
ಮಾಡಿದ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವನು
ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಯೋರಾಮನು ಅಸ್ವತ್ಥನಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋರಾಮನ ಮಗನಾಗಿರುವ
ಅಹಜ್ಯನು ಅವನನು್ನ ನೋಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. 7

ಅಹಜ್ಯನು ಯೋರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದದು್ದ ದೈವಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ.
ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಮುಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೆ ಯೋರಾಮನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ನಿಂಷಿಯ ಮಗನಾದ ಯೇಹುವನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಯೆಹೋವನು ಅಹಾಬನ ಮನೆಯನು್ನ ನಿನಾರ್ಮ
ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಯೇಹುವಿಗೆ ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿದ್ದನು.
8 ಯೇಹುವು, ಅಹಾಬನ ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆ ಆ ನಿಣರ್ಯವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ, ತನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಯೆಹೂದ್ಯ ಪ್ರಧಾನರನೂ್ನ,
ಅಹಜ್ಯನಿಗೆ ಸೇವೆಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ, ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 9 ಆಮೇಲೆ ಅಹಜ್ಯನನು್ನ ಹುಡುಕಿಸಿದನು; ಅವನು
ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಜನರು ಅವನನು್ನ
ಯೇಹುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು ತಂದು ಕೊಂದರು, ≪ಇವನು
ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹುಡುಕಿದ,
ಯಥಾಥರ್ಭಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಮೊಮ್ಮಗನಲ್ಲವೇ≫
ಎಂದುಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವನು್ನ
ವಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅಹಜ್ಯನ ಮನೆಯವರಲಿ್ಲ ಸಮಥರ್ರಾರೂ
ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

ಅತಲ್ಯಳು
10 ಅಹಜ್ಯನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನೆಂದು ಅವನ ತಾಯಿಯಾದ

ಅತಲ್ಯಳು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಯೆಹೂದ ರಾಜ ಸಂತಾನದವರನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟಳು. 11 ಆದರೆ ರಾಜಪುತಿ್ರಯಾದ ಯೆಹೋಷಬತ್
ಎಂಬಾಕೆಯು, ಹತರಾಗುತಿ್ತದ್ದ ರಾಜಪುತ್ರರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಅಹಜ್ಯನ
ಮಗನಾದ ಯೆಹೋವಾಷನನು್ನ, ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅವನ
ದಾದಿಯೊಡನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಳು. ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋರಾಮನ ಮಗಳೂ, ಅಹಜ್ಯನ
ಸಹೋದರಿಯೂ, ಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಯಾದನ ಹೆಂಡತಿಯೂ,
ಆಗಿದ್ದ ಯೆಹೋಷಬತಳು ಹೀಗೆ ಅವನನು್ನ ಅತಲ್ಯಳಿಂದ
ಹತನಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿದಳು. 12 ಅವನು ಆರು ವರುಷಗಳವರೆಗೂ
ಅವರೊಡನೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಇದ್ದನು. ಆಗ ಅತಲ್ಯಳೇ
ದೇಶವನಾ್ನಳುತಿ್ತದ್ದಳು.

ಏಳನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋಯಾದನು
ಧೈಯರ್ತಂದುಕೊಂಡು ಯೆರೋಹಾಮನ ಮಗನಾದ
ಅಜಯರ್, ಯೆಹೋಹಾನಾನನ ಮಗನಾದ

ಇಷಾ್ಮಯೇಲ್, ಓಬೇದನ ಮಗನಾದ ಅಜಯರ್, ಅದಾಯನ
ಮಗನಾದ ಮಾಸೇಯ, ಜಿಕಿ್ರಯ ಮಗನಾದ ಎಲೀಷಾಫಾಟ್ ಎಂಬ
ಶತಾಧಿಪತಿಗಳೊಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 2 ಇವರು
ಯೆಹೂದದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರಧಾನರನೂ್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಲು ಅವರು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದರು. 3 ಹೀಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಅರಸನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಯೆಹೋಯಾದನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಇಗೋ, ರಾಜಪುತ್ರನು,
ಯೆಹೋವನು ದಾವೀದನ ಸಂತಾನದವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನಕೆ್ಕ
ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅರಸನಾಗತಕ್ಕವನು ಇವನೇ. 4 ಈಗ ನೀವು
ಮಾಡತಕ್ಕದು್ದ ಏನೆಂದರೆ: ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ದೇವಾಲಯದ
ಸೇವೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಲೇವಿಯರಲೂ್ಲ, ಯಾಜಕರಲೂ್ಲ
ಮೂರರಲೊ್ಲಂದು ಭಾಗದವರು ದೇವಸಾ್ಥನದ ದಾ್ವರಪಾಲಕರಾಗಿ
ನಿಲ್ಲಬೇಕು. 5 ಇನೊ್ನಂದು ಭಾಗದವರು ಅರಸನ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ,
ಮತೊ್ತಂದು ಭಾಗದವರು ಯೆಸೋದ್ ಬಾಗಿಲನೂ್ನ ಕಾಯಬೇಕು.
ಇತರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಪಾ್ರಕಾರದಲೆ್ಲೕ

ಇರಬೇಕು. 6 ಯಾಜಕರೂ ಹಾಗು ಸೇವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಲೇವಿಯರು
ಹೊರತಾಗಿ ಯಾರೂ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಬರಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ
ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬರಬಹುದು. ಉಳಿದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಅಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ಹೊರಗಿರಬೇಕು. 7

ಲೇವಿಯರು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅರಸನ
ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತು ಆಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ನುಗು್ಗವವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕು.
ಅರಸನು ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ ಅವರು ಅವನ ಜೊತೆಯಲೆ್ಲೕ
ಇರಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಲೇವಿಯ ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ
ಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಯಾದನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಅವನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸೇವಾ ವಿಮುಕ್ತರಾದ ವಗರ್ಗಳವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ; ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ
ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮತು್ತ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ
ಕೈಕೆಳಗಿನವರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು. 9 ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದ
ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನ ಬಜಿರ್, ಗುರಾಣಿ, ಖೇಡ್ಯಗಳೇ ಮುಂತಾದ
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಯಾದನು
ಶತಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 10 ಆಯುಧಪಾಣಿಗಳಾದ ಎಲಾ್ಲ
ಜನರನು್ನ ಅರಸನ ಸುತ್ತಲೂ ದೇವಾಲಯದ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನ
ಮೂಲೆಯಿಂದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ವರೆಗೂ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 11

ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋಯಾದನ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜಪುತ್ರನನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟವನಿ್ನಟು್ಟ, ಕೈಗೆ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ಅವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರು.
ಕೂಡಲೆ ಜನರು, ≪ಅರಸನು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರಲಿ≫ ಎಂದು
ಹರಸಿದರು.

12 ಜನರು ಅತಿ್ತತ್ತ ಓಡಾಡುತಾ್ತ ಅರಸನನು್ನ ಹರಸುವ ಗದ್ದಲವನು್ನ
ಅತಲ್ಯಳು ಕೇಳಿ ಅವರು ಇದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದಳು.
13 ಅಲಿ್ಲ ಅರಸನು ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ರಾಜಸ್ತಂಭದ ಹತಿ್ತರ
ನಿಂತಿದ್ದನು. ಅಧಿಪತಿಗಳು ಹಾಗೂ ತುತೂರಿಗಳನು್ನ ಊದುವವರೂ
ಅರಸನ ಹತಿ್ತರ ಇದ್ದರು; ಸಾಧಾರಣ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಕೊಂಬೂದುತಿ್ತದ್ದರು. ಗಾಯಕರು ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುತಾ್ತ
ಕೀತರ್ನೆಗಳನು್ನ ಹಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಇದನು್ನ ಕಂಡಕೂಡಲೆ ಅತಲ್ಯಳು
ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, ≪ದೊ್ರೕಹ, ದೊ್ರೕಹ≫
ಎಂದು ಕೂಗಿದಳು. 14 ಆಗ ಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಯಾದನು
ಸೇನಾನಿಗಳಾದ ಶತಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಅವರಿಗೆ, ≪ಈಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿರಿ;
ಎರಡು ಸಾಲು ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಈಕೆಯನು್ನ ನಡುವೆ ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು
ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಲಿ; ಮತು್ತ ಈಕೆಯನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರನು್ನ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲಿ್ಲರಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 15 ಅವರು
ಆಕೆಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅರಸನ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕುದುರೆ
ಬಾಗಿಲಿನ ತನಕ ಒಯು್ದ, ಅವಳನು್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರು.

ಯೆಹೋಯಾದನಿಂದ ಧಾಮಿರ್ಕ ಸುಧಾರಣೆ
16 ಆ ನಂತರ ಯೆಹೋಯಾದನು ಎಲಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ,

ಅರಸನನೂ್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ
ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರುವೆವೆಂದು ಅವರೊಡನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದನು. 17

ತರುವಾಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಾಳನ ಕ್ಷೇತ್ರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಪೂಜಾರಿಯಾದ
ಮತಾ್ತನನನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು ;
ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಹಾಗೂ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ
ಒಡೆದುಹಾಕಿ ಹಾಳುಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರು. 18 ಯೆಹೋಯಾದನು
ಲೇವಿಯರಾದ ಯಾಜಕರ ಕೈಕಳಗೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಕಾವಲುಗಾರರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು. ದಾವೀದನು ಆ ಯಾಜಕರನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ವಗರ್ವಗರ್ಗಳಾಗಿ
ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ದನು. ದಾವೀದನು ನೇಮಿಸಿದ್ದ ಉತಾ್ಸಹ ಗಾಯನದೊಡನೆ
ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸಾ್ತ್ರನುಸಾರ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಸಮಪರ್ಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ಅವರ
ಕತರ್ವ್ಯವಾಗಿತು್ತ. 19 ಯಾವ ವಿಷಯದಲಾ್ಲದರೂ
ಅಶುದ್ಧನಾದವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ
ಯೆಹೋಯಾದನು ಆಯಾ ಬಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ
ದಾ್ವರಪಾಲಕರನಿ್ನರಿಸಿದನು. 20 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಶತಾಧಿಪತಿಗಳು,
ಶಿ್ರೕಮಂತರು, ಜನನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಸಾಧಾರಣ ಜನರು
ಇವರೊಡನೆ ಅರಸನನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಿಂದ ಮೇಲಣ
ಬಾಗಿಲಿನ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ರಾಜಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದನು. 21 ದೇಶದವರೆಲ್ಲರೂ
ಬಹಳವಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು; ಪಟ್ಟಣವು ಶಾಂತವಾಯಿತು;
ಅತಲ್ಯಳನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರು.
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ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋವಾಷನು

ಯೆಹೋವಾಷನು ಅರಸನಾದಾಗ ಏಳು
ವರುಷದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ನಲ್ವತು್ತ ವರುಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದನು.

ಬೇಷೆರ್ಬದವಳಾದ ಚಿಬ್ಯಳು ಅವನ ತಾಯಿ. 2 ಯೆಹೋವಾಷ
ಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಯಾದನ ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. 3

ಯೆಹೋಯಾದನು, ಯೆಹೋವಾಷನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ
ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದನು; ಅರಸನು ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆದನು.

4 ಕ್ರಮೇಣ ಯೆಹೋವಾಷನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ
ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಮಾಡಿದನು. 5

ಯಾಜಕರನೂ್ನ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು
ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ವಾಷಿರ್ಕ ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಎಲಾ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರಿ; ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ
ನೆರವೇರಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಆದರೂ ಲೇವಿಯರು
ಅವಸರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 6 ಆದುದರಿಂದ ಅರಸನು ಅವರ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾದ ಯೆಹೋಯಾದನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವನಿಗೆ,
≪ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯ ವಿಧಿಗನುಸಾರವಾಗಿ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರು ದೇವದಶರ್ನದ
ಗುಡಾರಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಈ ಲೇವಿಯರು
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದಲೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಂದಲೂ ಕೂಡಿಸುವ
ಹಾಗೆ ನೀನೇಕೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ? 7 ಅತಿದುಷ್ಟಳಾದ ಅತಲ್ಯಳ
ಮನೆಯವರು ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿ, ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬಾಳನಿಗಾಗಿ ಕೊಟು್ಟ
ಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರಲಾ್ಲ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಅನಂತರ ಅರಸನು
ಒಂದು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಬಾಗಿಲಿನ ಹೊರಗೆ ಇರಿಸಿದನು. 9 ದೇವರ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯು
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ವಿಧಿಸಿದಂತೆ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಕೊಡಬೇಕಾದ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲಯೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. 10

ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರಭುಗಳೂ, ಜನರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬೇಕಾಗುವಷು್ಟ
ಹಣವನು್ನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ತಂದು ಹಾಕಿದರು. 11 ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ತುಂಬಾ
ಹಣವಿರುತ್ತದೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದಾಗೆಲಾ್ಲ ಲೇವಿಯರು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ,
ಆಸಾ್ಥನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ತರುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗ ಅರಸನ
ಲೇಖಕನೂ, ಮಹಾಯಾಜಕನ ಉದೊ್ಯೕಗಸ್ಥನೂ ಬಂದು ಅದನು್ನ
ತೆರವು ಮಾಡಿ ಮತೆ್ತ ಅದನು್ನ ಅದರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಡುತಿ್ತದ್ದರು. 12

ಅರಸನೂ ಯೆಹೋಯಾದನೂ ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಕೆಲಸವನು್ನ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು. ಅವರು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರಕಾ್ಕಗಿ ಶಿಲಿ್ಪಗಳನೂ್ನ, ಬಡಿಗಿಗಳನೂ್ನ,
ಅದನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕಮಾ್ಮರರನೂ್ನ, ಕಂಚುಗಾರರನೂ್ನ
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿದರು. 13 ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ
ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಅವರು
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಪೂವರ್ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತಂದರು. 14 ಕೆಲಸ
ಮುಗಿದಾಗ ಅವರು ಉಳಿದ ಹಣವನು್ನ ಅರಸನಿಗೂ,
ಯೆಹೋಯಾದನಿಗೂ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು. ಇವರು ಅದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿಯೂ,
ಯಜ್ಞಾಪರ್ಣೆಗಾಗಿಯೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಧೂಪಾರತಿ,
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರದ ಪಾತೆ್ರ ಮೊದಲಾದ ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿದರು. ಯೆಹೋಯಾದನ ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಯಾಗವು ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ.

15 ಯೆಹೋಯಾದನು ಮುಪಿ್ಪನ ಮುದುಕನಾಗಿ ಮರಣ
ಹೊಂದಿದನು; ಅವನು ಸಾಯುವಾಗ ನೂರಮೂವತು್ತ
ವರುಷದವನಾಗಿದ್ದನು. 16 ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ
ದೇವರ ಮತು್ತ ದೇವಾಲಯದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಶವವನು್ನ ದಾವೀದನಗರದೊಳಗೆ
ರಾಜಸ್ಮಶಾನದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರು.

17 ಯೆಹೋಯಾದನು ಮೃತನಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೂದ ಪ್ರಭುಗಳು
ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಅವನನು್ನ
ಒಲಿಸಿಕೊಂಡರು. 18 ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಅಶೇರ
ಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ, ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಪೂಜಿಸುವವರಾದರು. ಅವರ ಈ
ಅಪರಾಧದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆಯೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆಯೂ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೋಪವುಂಟಾಯಿತು. 19 ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ

ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಷು್ಟ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ
ಅವರು ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 20 ಆಗ ಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಯಾದನ
ಮಗ ಜೆಕಯರ್ನು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿದವನಾಗಿ ಆವೇಶ
ಉಳ್ಳವನಾದನು. ಆಗ ಅವನು ಜನರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಉನ್ನತ
ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, ≪ದೇವರ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;
ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಮೀರಿ, ನಿಮ್ಮನೆ್ನ ಏಕೆ
ನಾಶಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ; ಆತನೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದಾ್ದನೆ≫
ಎಂದನು. 21 ಆಗ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಒಳಸಂಚುಮಾಡಿ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಪಾ್ರಕಾರದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು. ಇದು ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋವಾಷನ
ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದಲೇ ಆಯಿತು. 22 ಯೆಹೋವಾಷನು ಜೆಕರೀಯನ
ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋಯಾದನಿಂದ ತನಗಾದ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಮರೆತು
ಅವನ ಮಗನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. ಜೆಕರೀಯನು ಸಾಯುವಾಗ,
≪ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನೋಡಿ, ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಲಿ≫
ಎಂದನು.

23 ವರುಷಾಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಅರಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ಯೆಹೋವಾಷನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಾಳಿಮಾಡಲು ಹೊರಟಿತು. ಆ ಸೈನ್ಯದವರು
ಯೆಹೂದ ದೇಶದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ನಿನಾರ್ಮ ಮಾಡಿ
ಅವರಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಕೊಳೆ್ಳಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ದಮಸ್ಕದ ಅರಸನಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 24 ಅರಾಮ್ಯ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಬಂದ ಗುಂಪು
ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಸೈನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಅವರನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ಅರಾಮ್ಯರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಸೋಲುವಂತೆ ಮಾಡಿ,
ಯೆಹೋವಾಷನನು್ನ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದನು. 25

ಕಠಿಣವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅವನನು್ನ ಅರಾಮ್ಯರು ಬಿಟು್ಟ ಹೋದ
ಕೂಡಲೆ, ಅವನ ಸೇವಕರು ಅವನು ಯಾಜಕನಾದ
ಯೆಹೋಯಾದನ ಮಗನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದ ನಿಮಿತ್ತ, ಅವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಳಸಂಚುಮಾಡಿ, ಅವನನು್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಲೆ್ಲೕ
ಕೊಂದುಹಾಕಿದರು. ಅವನ ಶವವನು್ನ ದಾವೀದನಗರದೊಳಗೆ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ರಾಜಸ್ಮಶಾನದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಸಮಾಧಿ
ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 26 ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ದೇಶದ ಶಿಮಾ್ಗತೆಂಬಾಕೆಯ
ಮಗನಾದ ಜಾಬಾದ್, ಮೋವಾಬ್ ದೇಶದ ಶಿಮಾ್ರತೆಂಬಾಕೆಯ
ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಜಾಬಾದ್ ಎಂಬುವರೇ ಅವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿದವರು. 27 ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಅವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಅನೇಕ ದೈವೋಕಿ್ತಗಳೂ, ಹಾಗು
ದೇವಾಲಯದ ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ ವೃತಾ್ತಂತವು, ರಾಜರ ಗ್ರಂಥದ
ವಾ್ಯಖಾ್ಯನದಲಿ್ಲ ಡಾಹಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ
ಮಗನಾದ ಅಮಚ್ಯನು ಅರಸನಾದನು.

ಅರಸನಾದ ಅಮಚ್ಯನು

ಅಮಚ್ಯನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು
ವರುಷದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಭತು್ತ ವರುಷ ಆಳಿ್ವಕೆ ಮಾಡಿದನು.

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವಳಾದ ಯೆಹೋವದಾ್ದನ್ ಎಂಬಾಕೆಯು ಅವನ
ತಾಯಿ. 2 ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದನು;
ಆದರೆ ಯಥಾಥರ್ಚಿತ್ತನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 3 ಅವನು ರಾಜ್ಯವನು್ನ
ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಕೊಂದ ಸೇವಕರನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 4 ಆದರೆ, ≪ಮಕ್ಕಳ ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ತಂದೆಗೂ
ತಂದೆಯ ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮರಣ
ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬಾರದು; ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಪಾಪದ ಫಲವನು್ನ ತಾನೇ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೋಶೆಯ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ನೆನಪು
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.

5 ಆಮೇಲೆ ಅಮಚ್ಯನು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ
ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿ, ಶತಾಧಿಪತಿಗಳ ಕೈಕೆಳಗೆ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಆಯಾ ಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರನು್ನಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಸಿದನು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಬಜಿರ್ ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೊರಡತಕ್ಕ ಶೂರರು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸಿಕಿ್ಕದರು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವನು ನೂರು ತಲಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಂದಲೂ ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಭಟರನು್ನ ತರಿಸಿದನು. 7 ಆಗ
ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ,
≪ಅರಸನೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಸೈನ್ಯದವರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಾರದು. ಯೆಹೋವನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೈಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 8 ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಆ
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ಕಾಯರ್ವನು್ನ ನಿವರ್ಹಿಸು; ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಯುದ್ಧಮಾಡು. ಹಾಗೆ
ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ದೇವರು ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನೀನು ಅಪಜಯಹೊಂದುವಂತೆ
ಮಾಡುವನು, ಜಯಾ, ಅಪಜಯಗಳನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿರುತಾ್ತನಲ್ಲವೆ?≫ ಎಂದನು. 9 ಅಮಚ್ಯನು ದೇವರ
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ, ≪ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಸೈನ್ಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ನೂರು ತಲಾಂತುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಾನೇನು
ಮಾಡಬೇಕು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, ≪ಯೆಹೋವನು
ಅದಕಿ್ಕಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡಬಲ್ಲನು≫ ಎಂದನು. 10

ಆಗ ಅಮಚ್ಯನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯ ರಿಂದ ಬಂದ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಬೇರೆ
ಮಾಡಿ, ಅವರನು್ನ ಅವರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೊರಟು ಹೋದರು. 11 ಅಮಚ್ಯನಾದರೋ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ತನ್ನ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು, ಉಪಿ್ಪನ ತಗಿ್ಗಗೆ ಹೋಗಿ
ಸೇಯೀಯರ್ರಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು.
12 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬೇರೆ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ
ಜೀವಸಹಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು, ಕಡಿದಾದ ಬಂಡೆಯ ತುದಿಗೆ ಒಯು್ದ,
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಚೂರು ಚೂರಾಗುವ ಹಾಗೆ ಅವರನು್ನ ಕೆಳಕೆ್ಕ
ದೊಬಿ್ಬದರು. 13 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅಮಚ್ಯನು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಬರಬಾರದೆಂದು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದ ಗುಂಪಿನವರು ಸಮಾಯರ್ಕೂ್ಕ
ಬೇತೊ್ಹೕರೋನಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ
ದಾಳಿಮಾಡಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು, ದೊಡ್ಡ
ಕೊಳೆ್ಳಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು 14 ಅಮಚ್ಯನು
ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ತಾನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಸೇಯಿರಿನವರ ದೇವತಾಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ
ತನ್ನ ದೇವರುಗಳೆಂದು ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಧೂಪ
ಹಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. 15 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅಮಚ್ಯನ ಮೇಲೆ
ಬಹಳವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡು, ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಾರದೆ
ಹೋದ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಲಿ್ಲ ಏಕೆ ಇಷು್ಟ ಭಕಿ್ತ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
16 ಆ ಮಾತನು್ನ ಹೇಳಿದ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಅರಸನು, ≪ನಿನ್ನನು್ನ ನನಗೆ
ಆಲೋಚನಾಮಂತಿ್ರಯನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದವರುಯಾರು?;
ಸುಮ್ಮನಿರು, ನಿನಗೆ ಪೆಟು್ಟ ಬೇಕೋ?≫ ಎಂದನು. ಅವನು,
≪ನೀನು ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧವಾದವನು್ನ ಆಲಿಸದೆ ಹೀಗೆ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ನಿಶ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನಾನು ಬಲೆ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಸುಮ್ಮನಾದನು.

17 ಅನಂತರ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಅಮಚ್ಯನು
ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ, ಯೇಹುವಿನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ,
ಯೆಹೋವಾಹಾಜನ ಮಗನೂ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಆದ
ಯೋವಾಷನಿಗೆ, ≪ನಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಎದುರುಗೊಳೊ್ಳೕಣ≫
ಎಂದು ದೂತರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 18 ಆಗ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಯೋವಾಷನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ
ಅಮಚ್ಯನಿಗೆ, ≪ಲೆಬನೋನಿನ ಒಂದು ಮುಳು್ಳಗಿಡವು, ಅಲಿ್ಲನ
ದೇವದಾರು ಮರಕೆ್ಕ, ≪ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಕೊಡು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿತು. ತುಸು ಹೊತಾ್ತದ ಮೇಲೆ ಲೆಬನೋನಿನ
ಒಂದು ಕಾಡುಮೃಗವು ಆ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ,
ಆ ಮುಳು್ಳಗಿಡವನು್ನ ತುಳಿದು ಬಿಟ್ಟತು. 19 ಅಹಹ!
ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಬಹಳ ಕೀತಿರ್ಯನು್ನ ಪಡಕೊಂಡೆ,
ಎಂದು ನೀನು ಹೆಮೆ್ಮಪಡುತಿರುವೆ; ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದೇ? ನನ್ನನು್ನ ಕೆಣಕಿ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಯೆಹೂದ
ರಾಜ್ಯಕೂ್ಕ ಏಕೆ ಕೇಡನು್ನ ತಂದುಕೊಳು್ಳವೆ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 20 ಅಮಚ್ಯನು ಆ ಮಾತನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ;ಅದು
ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೀ ಆಯಿತು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಎದೋಮ್ಯರ
ದೇವತೆಗಳಲಿ್ಲ ಭಕಿ್ತಯನಿ್ನಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಅಪಜಯ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ್ದನು. 21

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಯೋವಾಷನು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು;
ಅವನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಅಮಚ್ಯನೂ ಯೆಹೂದ
ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಬೇತೆ್ಷಮೆಷಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಎದುರುಗೊಂಡರು. 22

ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಸೋತು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಗಳಿಗೆ
ಓಡಿಹೋದರು. 23 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಯೋವಾಷನು,
ಯೆಹೋವಹಾಜನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ, ಯೆಹೋವಾಷನ ಮಗನೂ,
ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ, ಆದ ಅಮಚ್ಯನನು್ನ ಬೇತೆ್ಷಮೆಷಿನಲಿ್ಲ ಸೆರೆ
ಹಿಡಿದನು. ಅವನನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು,
ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನಮುಂಬಾಗಿಲಿಗೂ, ಮೂಲೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೂ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆಯನು್ನ ನಾನೂರು
ಮೊಳದಷು್ಟ ಕೆಡವಿಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೆ, 24 ಅವನು ಓಬೇದೆದೋಮನ
ವಶದಲಿ್ಲದ್ದ ದೇವಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವನು್ನ, ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ,
ಅರಸನ ಅರಮನೆಯ ಭಂಡಾರಗಳಲಿ್ಲದು್ದದೆಲ್ಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,

ಹೊಣೆಗಾರರಾದ ಕೆಲವರನು್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. 25 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೂ ಯೆಹೋವಾಹಾಜನ
ಮಗನೂ ಆದ ಯೋವಾಷನು ಸತ್ತ ನಂತರ, ಯೆಹೂದದ
ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋವಾಷನ ಮಗ ಅಮಚ್ಯನು ಇನೂ್ನ ಹದಿನೈದು
ವರುಷ ಬದುಕಿದ್ದನು. 26 ಅಮಚ್ಯನ ಉಳಿದ ಪೂವೋರ್ತ್ತರ
ಚರಿತೆ್ರಯು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ರಾಜರ ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. 27 ಅಮಚ್ಯನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಳಸಂಚು
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಲಾಕೀಷಿಗೆ ಓಡಿಹೋದನು;
ಆದರೆ ಅವರು ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಕೊಲಿ್ಲಸಿದರು. 28 ಅವನ ಜನರು ಆ ಶವವನು್ನ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ತಂದು ಯೆಹೂದದ ರಾಜಧಾನಿಯೊಳಗೆ
ಅವನ ಪಿತೃಗಳಸ್ಮಶಾನದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.

ಅರಸನಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನು

ಆನಂತರ ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಮಚ್ಯನ ಮಗನಾದ
ಉಜಿ್ಜೕಯನನು್ನ ಅರಸನ್ನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದರು.
ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಅರಸನಾದಾಗ ಹದಿನಾರು

ವರುಷದವನಾಗಿದ್ದ. 2 ಇವನು ಏಲೋತ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪುನಃ
ಯೆಹೂದ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು. 3 ಅವನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಐವತೆ್ತರಡು ವರುಷಗಳಕಾಲ ಆಳಿದನು.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವಳಾದ ಯೆಕೊಲ್ಯ ಎಂಬಾಕೆಯು ಅವನ ತಾಯಿ.
4 ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಅಮಚ್ಯನಂತೆ ಯೆಹೋವನ
ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದನು. 5 ದೈವಭಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ
ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಜೆಕಯರ್ನ ಜೀವಮಾನಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು
ದೇವರನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು; ಹೀಗೆ ಅವನು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ಕಾಲದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ತಂದನು. 6 ಅವನು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟು ಗತ್ ಊರು, ಯಬೆ್ನ,
ಅಷೊ್ಡೕದ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟು್ಟ
ಅಷೊ್ಡೕದಿನ ಮತು್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 7 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೊಡನೆ ಗೂರ್ ಬಾಳಿನಲಿ್ಲರುವ
ಅರಬಿಯರೊಡನೆ ಹಾಗು ಮೆಗೂನ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. 8

ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರೂ ಉಜಿ್ಜೕಯನಿಗೆ ಕಪ್ಪವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವನು
ಅಧಿಕಬಲವುಳ್ಳವನಾ್ನದುದರಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರು ಐಗುಪ್ತದ
ಮೇರೆಯವರೆಗೂ ಹಬಿ್ಬತು. 9 ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಮೂಲೆಬಾಗಿಲು, ತಗಿ್ಗನ ಬಾಗಿಲು, ಗೋಡೆ ತಿರುಗುವ ಭಾಗಗಳ
ಮೇಲೆ ಗೋಪುರಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿದನು. 10 ಅವನಿಗೆ
ಇಳಿಜಾರಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ, ತಪ್ಪಲ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಅಲ್ಲದೆ
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಪಶುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಮಂದೆಗಳು ಇದ್ದವು.
ಆದುದರಿಂದ ಆ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಗೋಪುರಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಅನೇಕ
ಬಾವಿಗಳನು್ನ ತೋಡಿಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ ವ್ಯವಸಾಯದಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ಅಭಿರುಚಿ ಇದು್ದದರಿಂದ ಗುಡ್ಡ, ಫಲವತಾ್ತದ ಬಯಲು, ಇವುಗಳಲಿ್ಲ
ಹೊಲ ಹಾಗು ದಾ್ರಕ್ಷಿ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸಗಾರರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು.
11 ಇದಲ್ಲದೆ, ಉಜಿ್ಜೕಯನಿಗೆ ಯುದ್ಧಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸೈನ್ಯವೂ ಇತು್ತ.
ಲೇಖಕನಾದ ಯೆಗೀಯೇಲ್, ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮಾಸೇಯ ಇವರು
ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಪಟಿ್ಟಯಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಅರಸನ ಸರದಾರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದ
ಹನನ್ಯನ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ. ಆಯಾ ಗುಂಪುಗಳು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೊರಡುತಿ್ತದ್ದವು. 12 ಯುದ್ಧವೀರರೂ ಎಲಾ್ಲ ಗೋತ್ರಪ್ರಧಾನರ
ಸಂಖೆ್ಯಯು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರು ನೂರು. 13 ಇವರ ಕೈಕೆಳಗಿದ್ದ
ಭಟರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು;
ಇವರು ಅರಸನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲದು್ದ ಅವನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಯುದ್ಧಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 14 ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಈ
ಎಲಾ್ಲ ಸೈನ್ಯದವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಗುರಾಣಿ, ಬಜಿರ್, ಶಿರಸಾ್ತ್ರಣ, ಕವಚ,
ಬಿಲು್ಲ, ಕವಣೆಯಕಲು್ಲ ಇವುಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟನು. 15

ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವನು ಬಾಣಗಳನೂ್ನ, ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಬಳಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ, ತಜ್ಞರ ಆಜೆ್ಲಯ ಮೇರೆಗೆ ಯಂತ್ರಗಳನೂ್ನ
ಮಾಡಿಸಿ, ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಗೋಪುರಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ, ಕೋಟೆ-ಕೊತ್ತಲಗಳನು ಮೇಲೆಯೂ ಇಡಿಸಿದ್ದನು.
ಅವನು ಬಲಿಷ್ಠನಾಗುವ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಅತಿಶಯವಾದ ಸಹಾಯವು
ಆಶ್ಚಯರ್ವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ದೊರೆಯುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ;
ಅವನ ಕೀತಿರ್ಯೂ ಬಹು ದೂರದ ಮೇರೆಯವರೆಗೂ ಹಬಿ್ಬತು.

16 ಆದರೆ ಅವನು ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಅವನತಿಗಾಗಿ
ಗವಿರ್ಷ್ಠನಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟನಾದನು; ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ದೊ್ರೕಹಿಯಾಗಿ ಧೂಪವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಧೂಪ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. 17 ಆಗ
ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಅಜಯರ್ನೂ ಹಾಗು ಧೈಯರ್ಶಾಲಿಗಳಾದ
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ಯೆಹೋವನ ಎಂಭತು್ತ ಮಂದಿ ಇತರ ಯಾಜಕರೂ ಅರಸನಾದ
ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋಗಿ 18 ಅರಸನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು
ಅವನಿಗೆ, ≪ಉಜಿ್ಜೕಯನೇ, ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಧೂಪ
ಹಾಕುವುದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವಲ್ಲ; ಅದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಆರೋನನ
ಸಂತಾನದವರಾದ ಯಾಜಕರು ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಪವಿತಾ್ರಲಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು; ನೀನು ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದು
ದೊ್ರೕಹ. ಇದಕೆ್ಕ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ನಿನಗೆ ಗೌರವ
ದೊರಕಲಾರದು≫ ಎಂದರು. 19 ಆಗ ಧೂಪ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಧೂಪಾರತಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಉಜಿ್ಜೕಯನು
ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಧೂಪವೇದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು, ಯಾಜಕರೊಡನೆ ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ
ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೆ ಯಾಜಕರ ಸಮಕ್ಷಮದಲೆ್ಲೕ, ಅವನ
ಹಣೆಯಮೇಲೆ ಕುಷ್ಠವುಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 20 ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ
ಅಜಯರ್ನೂ ಎಲಾ್ಲ ಯಾಜಕರೂ ಅವನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿದಾಗ,
ಅವನ ಹಣೆಯಲಿ್ಲ ಕುಷ್ಠವುಕಂಡುಬಂದ ಕಾರಣ, ಅವನನು್ನ
ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ
ಬಾಧಿಸಿದಾ್ದನೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವನೂ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ
ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಆತುರಪಟ್ಟನು. 21 ಉಜಿ್ಜೕಯನು
ಜೀವದಿಂದಿರುವ ವರೆಗೂ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯಾಗಿದು್ದ, ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಾರದಂತೆ ಬಹಿಷ್ಕೃತನಾದನು. ಅವನು ಕುಷ್ಠದ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು.
ರಾಜಗೃಹಾದಿಪತ್ಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರಜಾಪಾಲನೆಯನೂ್ನ ಅವನ
ಮಗನಾದ ಯೋತಾಮನು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. 22 ಉಜಿ್ಜೕಯನ
ಉಳಿದ ಪೂವೋರ್ತ್ತರ ಚರಿತೆ್ರಯನು್ನ ಆಮೋಚನ ಮಗನಾದ
ಯೆಶಾಯನೆಂಬ ಪ್ರವಾದಿಯು ಬರೆದಿದಾ್ದನೆ. 23 ಉಜಿ್ಜೕಯನು ತನ್ನ
ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಕುಷ್ಠ ರೋಗಿಯದೆಂದು
ಬಗೆದು, ರಾಜ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಮಶಾನವಿದ್ದ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿ
ಮಾಡಿದರು. ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಮಗನಾದ ಯೋತಾಮನು
ಅರಸನಾದನು.

ಅರಸನಾದ ಯೋತಾಮನು

ಯೋತಾಮನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು
ವರುಷದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಹದಿನಾರು ವರುಷಗಳಕಾಲ ಆಳಿದನು. ಚಾದೋಕನ

ಮಗಳಾದ ಯೆರೂಷ ಎಂಬಾಕೆಯು ಇವನ ತಾಯಿ. 2 ಅವನು ತನ್ನ
ತಂದೆಯಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ
ನಡೆದನು. ಆದರೆ ಅವನಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜೆಗಳಾದರೋ ದುರಾಚಾರಿಗಳಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರು.
3 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಮೇಲಣ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲನು್ನ ಇಡಿಸಿ,
ಓಫೇಲ್ ಗೋಡೆಯ ಹೆಚಿ್ಚನ ಭಾಗವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದವನು ಇವನೇ. 4

ಇದಲ್ಲದೆ, ಇವನು ಯೆಹೂದ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ,
ಕಾಡುಗಳಲಿ್ಲ ದುಗರ್ಗಳನೂ್ನ, ಗೋಪುರಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 5

ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ಅರಸರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಗೆದ್ದನು.
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ಆ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಇವನಿಗೆ ನೂರು ತಲಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳ,
ಹತು್ತಸಾವಿರ ಕೋರ್ (ಸಾವಿರ ಮೆಟಿ್ರಕ್ ಟನ್) ಗೋದಿ,
ಹತು್ತಸಾವಿರ ಕೋರ್ ಜವೆಗೋದಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು.
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ಅವನಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಮತು್ತ ಮೂರನೆಯ
ವರುಷಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಕೊಟ್ಟರು. 6 ಯೋತಾಮನು ತನ್ನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ
ಬಲವುಳ್ಳವನಾದನು. 7 ಯೋತಾಮನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ,
ಅವನು ನಡೆಸಿದ ಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಯರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜ ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 8 ಅವನು ತನ್ನ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ
ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹದಿನಾರು ವರುಷ ಆಳಿ್ವಕೆ
ನಡೆಸಿದನು. 9 ಯೋತಾಮನು ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ
ಶವವನು್ನ ದಾವೀದನಗರದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ
ಅವನ ಮಗನಾದ ಆಹಾಜನು ಅರಸನಾದನು.

ಅರಸನಾದ ಆಹಾಜನು

ಆಹಾಜನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಇಪ್ಪತು್ತ
ವರುಷದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಹದಿನಾರು ವರುಷ ಆಳಿದನು. ಅವನು ಯೆಹೋವನ

ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ದಾವೀದನ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. 2 ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ರಾಜರ
ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು, ಬಾಳ್ ದೇವರುಗಳ ಎರಕದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ 3 ಅವನು ≪ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್≫ ಎಂಬ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಧೂಪ ಹಾಕಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎದುರಿನಿಂದ

ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳ ಅಸಹ್ಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅಗಿ್ನಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಿದನು. 4 ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲೂ್ಲ,
ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಎಲಾ್ಲ ಹಸಿರು ಮರಗಳ ಕೆಳಗೂ
ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ, ಧೂಪಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. 5 ಈ ಕಾರಣ
ಅವನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು, ಅವನನು್ನ ಆರಾಮ್ಯರ ಅರಸನ
ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಆರಾಮ್ಯರು ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಅವನ
ಜನರಲಿ್ಲ ಬಹಳಷು್ಟಮಂದಿಯನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ದಮಸ್ಕಕೆ್ಕ ಒಯ್ದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ರಾಜನ ಕೈಗೂ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟು್ಟ,
ಅವನಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಅಪಜಯ ಹೊಂದಿದನು. 6

ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನಾದ ಪೆಕಹ ಎಂಬವನು ಒಂದೇ ದಿನ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧವೀರರು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನತೊರೆದು ಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕ ಇದಕೆ್ಕ
ಕಾರಣವಾಗಿತು್ತ. 7 ರಾಜಪುತ್ರನಾದ ಮಾಸೇಯ,
ರಾಜಗೃಹಾಧಿಪತಿಯಾದ ಅಜಿ್ರೕಕಾಮ್, ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ
ಎಲಾ್ಕನ ಎಂಬುವವರನು್ನ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ದೇಶದ ಜಿಕಿ್ರಯೆಂಬ
ಶೂರನು ಕೊಂದನು. 8 ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ತಮ್ಮ
ಬಂಧುಗಳಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ, ಗಂಡು,
ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಸರೆಹಿಡಿದು, ದೊಡ್ಡ ಕೊಳೆ್ಳಯನೂ್ನ
ಸೂರೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಒಯ್ದರು.

9 ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯಿದ್ದನು; ಅ ವನ ಹೆಸರು
ಓದೇದ್. ಅವನು ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಸೈನ್ಯದವರನು್ನ
ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನಷೆ್ಟ. ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ರೌದ್ರವು ಆಕಾಶವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟತು. 10 ಇದು ಸಾಲದೆಂದು ನೀವು
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನೂ್ನ ಬಲಾತ್ಕರಿಸಿ
ದಾಸರನಾ್ನಗಿಯೂ, ದಾಸಿಯರನಾ್ನಗಿಯೂ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಪರಾಧಗಳು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಇಲ್ಲವೇ? 11 ಈಗ
ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಂದ ಸೆರೆಯಾಗಿ
ತಂದವರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿರಿ; ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಯೆಹೋವನ
ಕೋಪಾಗಿ್ನಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉರಿಯುತ್ತದೆಯಷೆ್ಟೕ≫ ಎಂದನು.
12 ಆಗ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರಲಿ್ಲ ಮುಖಂಡರಾಗಿದ್ದ ಯೆಹೋಹಾನಾನನ
ಮಗನಾದ ಅಜಯರ್, ಮೆಷಿಲೆ್ಲೕಮೋತನ ಮಗನಾದ ಬೆರಕ್ಯ,
ಶಲೂ್ಲಮನ ಮಗನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯ, ಹದೆ್ಲೖಯನ ಮಗನಾದ ಅಮಾಸ
ಎಂಬುವವರು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಬರುವವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, 13

ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಸೆರೆಹಿಡಿದವರನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ತರಬೇಡಿರಿ; ನೀವು
ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಅಪರಾಧಗಳ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮತೊ್ತಂದು ಅಪರಾಧವನು್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವಿರಾ?
ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧವು ದೊಡ್ಡದು; ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲಿರುವ
ದೈವಕೋಪವು ಉಗ್ರವಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 14 ಭಟರು
ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಸೆರೆಯವರನೂ್ನ,ಕೊಳೆ್ಳಯನು್ನ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಮತು್ತ
ಸಮೂಹದವರ ಮುಂದೆಯೇ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಚರು. 15 ಆಗ ಹೆಸರು
ಕೂಗಿದ ಪುರುಷರು ಎದು್ದ ಬಂದು ಸೆರೆಯವರಲಿ್ಲ
ಬೆತ್ತಲೆಯಾದವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಳೆ್ಳಯಿಂದ ಉಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ,
ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನಪಾನಗಳನಿ್ನಟು್ಟ
ತೈಲಹಚಿ್ಚದರು. ಬಳಲಿ ಹೋದವರನು್ನ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ,
ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಯೆರಿಕೋವೆಂಬ ಖಜೂರ್ರ ನಗರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ, ಅವರ ಬಂಧುಗಳ ಹತಿ್ತರ ಬಿಟು್ಟ, ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದರು.

16 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅರಸನಾದ ಆಹಾಜನು ತನಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಶೂ್ಯರದ ರಾಜರನು್ನ ದೂತರ ಮುಖಾಂತರ
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 17 ಏಕೆಂದರೆ ಎದೋಮ್ಯರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೇಲೆ
ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ
ಸೆರೆಯಾಗಿ ಒಯಿ್ದದ್ದರು. 18 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯೆಹೂದದ ತಗಾ್ಗದ
ಪ್ರದೇಶದ ಮತು್ತ ದಕ್ಷಿಣಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ
ಬೇತೆ್ಷಮೆಷ್, ಅಯಾ್ಯಲೋನ್, ಗೆದೇರೋತ್ ಇವುಗಳನೂ್ನ
ಸೋಕೋ, ತಿಮಾ್ನ, ಗಿವೊ್ಜೕ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಗಾ್ರಮಗಳನೂ್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. 19 ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಅಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ರಾಜನಾದ
ಆಹಾಜನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಈ
ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಗಿ್ಗಸಿದನು. 20 ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನಾದ
ತಿಗ್ಲತಿ್ಪಲೆಸರನು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ
ಅವನನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿದನು. 21 ಆಹಾಜನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಅರಮನೆಯ ಪ್ರಭುಗಳ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಸೂರೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನಾ್ನಗಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅವನಿಂದ ಏನೂ
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ಸಹಾಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 22 ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅರಸನಾದ ಆಹಾಜನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ ದೊ್ರೕಹಿಯಾದನು. 23 ಹೇಗಂದರೆ
≪ಅರಾಮ್ ರಾಜರ ದೇವತೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಜಯವನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು; ನಾನೂ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಯಜ್ಞಸಮಪಿರ್ಸುವೆನು, ಆಗ ನನಗೂ ಜಯವಾಗುವುದು≫
ಎಂದುಕೊಂಡು ಅವನು ತನ್ನ ಅಪಜಯಕೆ್ಕ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ದಮಸ್ಕದ
ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ದೇವತೆಗಳ
ದೆಸೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೂ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ ಕೇಡು
ಉಂಟಾಯಿತು. 24 ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಹಾಜನು ದೇವಾಲಯದ
ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಒಡೆದುಹಾಕಿದನು;
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.
25 ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಧೂಪಹಾಕುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೂದದ ಎಲಾ್ಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ತನ್ನ
ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದನು. 26 ಆಹಾಜನ
ಉಳಿದ ಪೂವೋರ್ತ್ತರ ಚರಿತೆ್ರಯೂ ಮತು್ತ ಮಾಡಿದ ಅವನ ಎಲಾ್ಲ
ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ರಾಜ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 27 ಆಹಾಜನು ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು
ಅವನನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ರಾಜಸ್ಮಶಾನದಲಿ್ಲ ಹೂಣಿಡದೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಣ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹೂಣಿಟ್ಟರು,
ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅರಸನಾದನು.

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದು್ದ

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು
ವರುಷದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಭತು್ತ ವರುಷ ಆಳಿದನು. ಜೆಕಯರ್ನ

ಮಗಳಾದ ಅಬೀಯ ಎಂಬಾಕೆಯು ಅವನ ತಾಯಿ. 2 ಅವನು
ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ
ದಾವೀದನಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದನು.

3 ಅವನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ವರುಷದ
ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ತೆರೆಯಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು. 4 ಆಮೇಲೆ
ಯಾಜಕರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ದೇವಾಲಯದ
ಮೂಡಣದಿಕಿ್ಕನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 5 ಅವರಿಗೆ, ≪ಲೇವಿಯರೇ,
ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ; ಈಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ದೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಪವಿತಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲರುವ
ಹೊಲಸನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಆಲಯವನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿರಿ. 6 ನಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿ, ಆತನ
ಚಿತ್ತಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದು ಆತನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು
ಆತನ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತೊರೆದು ವಿಮುಖರಾದರು. 7 ಅದರ
ಮಂಟಪದ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ, ದೀಪಗಳನು್ನ ನಂದಿಸಿದರು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಧೂಪಹಾಕುವುದನೂ್ನ,
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟರು. 8

ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದದೇಶದ ಮೇಲೆಯೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆಯೂ, ಕೋಪವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ
ಭಯಭೀತಿಗೂ ನಿಂದೆಗೂ, ಪರಿಹಾಸ್ಯಗಳಿಗೂ ಗುರಿಮಾಡಿದಾ್ದನೆ;
ಇದಕೆ್ಕ ನೀವೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು. 9 ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹತರಾದರು; ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳೂ,
ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಸೆರೆಯವರಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. 10 ಈಗ
ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಆತನ ಕೋಪಾಗಿ್ನಯು ತೊಲಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೊಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 11 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನನ್ನ
ಮಕ್ಕಳೇ, ಉದಾಸೀನರಾಗಿರಬೇಡಿ; ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಧೂಪಹಾಕುವುದಕೂ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಸಾನಿ್ನಧ್ಯ
ಸೇವಕರನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 12

ಕೂಡಲೆ ಲೇವಿಯರು ಮುಂದೆ ಬಂದರು: ಕೆಹಾತ್ಯರಲಿ್ಲ ಅಮಾಸೈಯ
ಮಗನಾದ ಮಹತ್, ಅಜಯರ್ನ ಮಗನಾದ ಯೋವೇಲ್,
ಮೆರಾರೀಯರಲಿ್ಲ ಅಬಿ್ದೕಯ ಮಗನಾದ ಕೀಷ್, ಯೆಹಲೆ್ಲಲೇಲನ
ಮಗನಾದ ಅಜಯರ್, ಗೆಷೋರ್ನ್ಯರಲಿ್ಲ ಜಿಮ್ಮನ ಮಗನಾದ
ಯೋವಾಹ, ಯೋವಾಹನ ಮಗನಾದ ಏದೆನ್, 13

ಎಲೀಚಾಫಾನ್ಯರಲಿ್ಲ ಶಿಮಾ್ರ, ಯೆಗೀಯೇಲ್, ಆಸಾಫ್ಯರಲಿ್ಲ ಜೆಕಯರ್
ಮತು್ತ ಮತ್ತನ್ಯ, 14 ಹೇಮಾನ್ಯರಲಿ್ಲ ಯೆಹೀಯೇಲ್, ಶಿಮಿ್ಮೕ,
ಯೆದೂತೂನ್ಯರಲಿ್ಲ ಶೆಮಾಯ ಹಾಗು ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್, 15 ಎಂಬ
ಲೇವಿಯರು ಎದು್ದ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅವರು
ಅರಸನ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಯ
ಮೇರೆಗೆ ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯವನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 16 ಯಾಜಕರು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಶುದ್ಧಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ

ಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲದ್ದ ಹೊಲಸನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಂದು ಪಾ್ರಕಾರದಲಿ್ಲ ಹಾಕಿದರು.
ಲೇವಿಯರು ಅದನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಒಯು್ದ ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲ
ಹಾಕಿದರು. 17 ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮಂಟಪಕೆ್ಕ ಕೈಹಾಕಿದರು. ಹೀಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಎಂಟು
ದಿನಗಳು ಕಳೆದು ಹೋದವು. ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಹದಿನಾರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸವೆಲಾ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು. 18 ಆಮೇಲೆ
ಅವರು ಅರಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ, ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ,
≪ನಾವು ಯೆಹೋವನ ಸಮಸಾ್ತಲಯವನೂ್ನ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯನೂ್ನ,
ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ, ನೈವೇದ್ಯ ರೊಟಿ್ಟಗಳನಿ್ನಡತಕ್ಕ
ಮೇಜನೂ್ನ ಹಾಗು ಅದರ ಸಾಮಾನುಗಳನೂ್ನ ಶುದಿ್ಧಮಾಡಿದೆವು. 19

ಅರಸನಾದ ಆಹಾಜನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ದೈವದೊ್ರೕಹಿಯಾಗಿ
ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದ್ದ ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿ ತಂದಿಟು್ಟ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದೆ್ದೕವೆ; ಅವು
ಈಗ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮುಂದಿರುತ್ತವೆ≫ ಎಂದರು.

20 ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲೆ್ಲದು್ದ
ಪಟ್ಟಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರೊಡನೆ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 21 ಅವರು ರಾಜಾ್ಯಡಳಿತ ದೇವಾಲಯ,
ಯೆಹೂದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಇವುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹೋರಿ, ಟಗರು, ಕುರಿಮರಿ, ಆಡು
ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಏಳೇಳನು್ನ ತಂದರು. ಅರಸನು ಯಾಜಕರಾದ
ಆರೋನನ ಸಂತಾನದವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 22

ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾಜಕರು ಅವುಗಳ
ರಕ್ತವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಪೊ್ರೕಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅನಂತರ
ಟಗರುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯಾಜಕರು, ರಕ್ತವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಅನಂತರ ಟಗರುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ ಅವುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಪೊ್ರೕಕ್ಷಿಸಿದರು. ಆ ಮೇಲೆ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ
ಅವುಗಳ ರಕ್ತವನೂ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಪೊ್ರೕಕ್ಷಿಸಿದರು. 23 ಕಡೆಯಲಿ್ಲ
ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ತಂದ ಹೋತಗಳನು್ನ ಅರಸನ
ಮುಂದೆಯೂ ಮತು್ತ ಸಮೂಹದವರ ಮುಂದೆಯೂ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.
ಅವರು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನಿ್ನಟ್ಟರು. 24 ನಂತರ
ಯಾಜಕರು ಅವುಗಳನು್ನ ಯಾಗಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಸಮಸ್ತ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ಸುರಿದರು. ಆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳೂ, ದೋಷಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞಗಳೂ ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅರಸನು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು. 25 ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವನು ತಾಳ, ಸ್ವರಮಂಡಲ, ಕಿನ್ನರಿ
ಇವುಗಳಿಂದ ಭಜಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಲೇವಿಯರನು್ನ, ದಾವೀದನ
ರಾಜದಶಿರ್ಯಾದ ಗಾದ್ ಹಾಗು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾತಾನ್ ಇವರ
ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ತಾನೇ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೀಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು. 26 ಆ ಲೇವಿಯರು ದಾವೀದನ ವಾದ್ಯಗಳನೂ್ನ,
ಯಾಜಕರೂ ತುತೂರಿಗಳನೂ್ನ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದರು. 27 ಆಗ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.ಹೀಗೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಸಮಪರ್ಣೆ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೊಡನೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ರಾಜನಾದ
ದಾವೀದನ ವಾದ್ಯಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಭಜಿಸುವುದೂ,
ತುತೂರಿ ಊದುವುದೂ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 28 ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಸಮಪರ್ಣೆಯು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಸವರ್ಸಮೂಹದವರು
ಸಾಷಾ್ಟಂಗ ನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡುತ್ತಲೂ, ಗಾಯಕರೂ
ಗಾನಮಾಡುತ್ತಲೂ, ತುತೂರಿ ಊದುವವರು ತುತೂರಿ
ಊದುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರು. 29 ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಸಮಪರ್ಣೆಯು
ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅರಸನೂ ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ
ಸಾಷಾ್ಟಂಗ ನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿದರು. 30 ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೂ,
ಪ್ರಭುಗಳೂ ದಾವೀದನ ಮತು್ತ ದಶಿರ್ಯಾದ ಆಸಾಫನ
ಕೀತರ್ನೆಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಬೇಕೆಂದು ಲೇವಿಯರಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು, ಅವರು ಉತಾ್ಸಹದಿಂದ ಸು್ತತಿಸುತಾ್ತ ತಲೆಬಾಗಿ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.

31 ಆಮೇಲೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಸಮೂಹದವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಈಗ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿರುವಿಯಲಾ್ಲ;
ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡಿ ಆತನ
ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಕೃತಜ್ಞತಾಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ≫ ಎನ್ನಲು ಸಮೂಹದವರು
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಕೃತಜ್ಞತಾಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕರು ಸ್ವ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 32 ಸಮೂಹದವರು
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತಂದೊಪಿ್ಪಸಿದ ಹೋರಿಗಳು ಎಪ್ಪತು್ತ,
ಟಗರುಗಳು ನೂರು, ಕುರಿಮರಿಗಳು ಇನೂ್ನರು. ಇವೆಲ್ಲವು
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ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಸಮಪರ್ಣೆಗಾಗಿಯೇ
ಮೀಸಲಾದವು. 33 ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ
ಹಿಂಡುಗಳಲಿ್ಲ ಹೋರಿಗಳು ಆರುನೂರು, ಕುರಿಗಳು ಮೂರು ಸಾವಿರ.
34 ಯಾಜಕರು ಕೆಲವು ಮಂದಿಯಾದುದ್ದರಿಂದ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಚಮರ್ವನು್ನ ಸುಲಿಯುವುದು
ಅವರಿಂದ ಆಗದೆ ಹೋಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಮಿಕ್ಕ ಯಾಜಕರೂ
ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರೆಗೂ ಆ ಕೆಲಸವು ಮುಗಿಯುವ
ತನಕ, ಅವರ ಬಂಧುಗಳಾದ ಲೇವಿಯರು ಅವರಿಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ
ಯಾಜಕರಿಗಿಂತ ಲೇವಿಯರೇ ಹೆಚು್ಚ ಶ್ರದೆ್ಧಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. 35

ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾಜಕರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞಗಳ ಕೊಬು್ಬ ಹಾಗು
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಪಾನದ್ರವ್ಯ ಇವು
ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದವು.

36 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಸೇವಾಕ್ರಮವು ಪುನಃ
ಸಾ್ಥಪಿತವಾಯಿತು. ದೇವರು ತಾನೇ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೂ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ
ಜನರೂ ಸಂತೋಷಿಸಿದರು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಪಸ್ಕವನಾ್ನಚರಿಸಿದು್ದ

ತರುವಾಯ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ

ಬರಬೇಕೆಂದು, ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ, ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ,
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರಿಗೂ, ಮನಸೆ್ಸಯವರಿಗೂ ದೂತರ
ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತು್ತ ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದನು. 2 ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅರಸನು,
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟ್ಟರು. 3 ಯಾಕೆಂದರೆ
ಯಾಜಕರಲಿ್ಲ ಸಾಕಷು್ಟ ಮಂದಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಜನರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ
ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಕೂಡಲೆ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲು
ಸಾದ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರಸನಿಗೂ ಅವನ ಸರದಾರರಿಗೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸವರ್ಸಂಘದವರಿಗೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. 4 ಈ
ಅಭಿಪಾ್ರಯವು ಅರಸನಿಗೂ ಸವರ್ಸಮೂಹಕೂ್ಕ ಸರಿಕಂಡದ್ದರಿಂದ
5 ಅವರು, ≪ಸವರ್ಜನರು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಷೆರ್ಬದಿಂದ ದಾನ್
ವರೆಗೂ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಳಗೆ ಡಂಗುರ
ಹೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದರು. ಜನರಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ ಆ
ವರೆಗೂ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

6 ಅರಸನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪತ್ರಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ದೂತರು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದದೇಶಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ಹೀಗೆಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು: ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ, ಅಬ್ರಹಾಮ್, ಇಸಾಕ್ ಮತು್ತ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಗ
ಆತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಉಳಿದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವನು. 7 ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು
ಸಹೋದರರೂ ನಡೆದಂತೆ ನೀವೂ ನಡೆಯಬೇಡಿರಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಆತನು ಅವರನು್ನ ನಾಶನಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ನೀವೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು. 8 ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಂತೆ
ರಾಜಾಜ್ಞೆಗೆ ಮಣಿಯದವರಾಗಿರಬೇಡಿರಿ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಧೀನರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಸದಾಕಾಲಕೂ್ಕ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪವಿತಾ್ರಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಆತನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಿರಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಆತನ ಉಗ್ರಕೋಪವು
ತೊಲಗಿಹೋಗುವುದು. 9 ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರೂ, ಮಕ್ಕಳೂ ತಮ್ಮನು್ನ
ಸೆರೆ ಒಯ್ದವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದಯೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ, ತಿರುಗಿ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ
ಬರುವರು. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ದಯೆಯೂ,
ಕನಿಕರವೂ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದಾ್ದನೆ . ಆತನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.≫

10 ದೂತರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್, ಮನಸೆ್ಸ, ಜೆಬುಲೂನ್
ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ, ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಜನರು
ಅವರನು್ನ ಕಂಡು ನಕು್ಕ ಗೇಲಿಮಾಡಿದರು. 11 ಕೆಲವು ಮಂದಿ
ಆಶೇಯರ್ರೂ, ಮನಸೆ್ಸಯವರೂ, ಜೆಬುಲೂನ್ಯರೂ ಮಾತ್ರ
ತಮ್ಮನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದರು. 12

ಯೆಹೂದ್ಯರಾದರೋ ದೇವರ ಕೃಪಾಹಸ್ತದಿಂದ ಪೆ್ರೕರಣೆಹೊಂದಿ ಏಕ
ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರಾಗಿ, ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯಕೆ್ಕ ಅನುಸಾರವಾಗಿ
ಅರಸನಿಂದಲೂ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಲೂ ಹೊರಟ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಕೈಕೊಂಡರು. 13 ಹೀಗೆ, ಅನೇಕಾನೇಕ ಜನರು ಎರಡನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂದರು;ಆ
ಜನಸಮೂಹವು ಮಹಾಸಮೂಹವಾಗಿತು್ತ. 14 ಅವರು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನೂ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಧೂಪವೇದಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲ
ಬಿಸಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. 15 ನಂತರ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬಕಾ್ಕಗಿ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಕೊಯ್ದರು.ಆಗ
ಯಾಜಕರೂ, ಲೇವಿಯರೂ ನಾಚಿಕೆಪಟು್ಟ, ತಮ್ಮನು್ನ
ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 16 ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತು,ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಮೋಶೆಯ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತಮಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಯಾಜಕರೂ ಲೇವಿಯರ ಕೈಯಿಂದ ರಕ್ತವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಪೊ್ರೕಕ್ಷಿಸಿದರು. 17 ಸಮೂಹದಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರು ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ
ಅಶುದ್ಧರಾದವರೆಲ್ಲರ, ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೀಸಲಾಗುವಂತೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಲೇವಿಯರೇ ಯಾಗಮಾಡಿದರು.
18 ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಅಂದರೆ, ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್, ಮನಸೆ್ಸ,
ಇಸಾ್ಸಕಾರ್, ಹಾಗು ಜೆಬುಲೂನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳವರು ತಮ್ಮನು್ನ
ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ
ಪಸ್ಕದ (ಹಬ್ಬ) ಭೋಜನವನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು,
≪ಯೆಹೋವನೇ, ದಯಾಪರನಾದ ದೇವರೇ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು≫ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿದನು. 19

ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಯಾತಿ್ರಕರಾಗಿ ಬಂದಿರುವವರಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ
ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವವು ಅನೇಕರಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹುಡುಕಬೇಕೆಂದು
ಮನಸು್ಸಮಾಡಿರುವವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂದು
ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿದನು. 20 ಯೆಹೋವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸಿ ಜನರನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸಿದನು. 21

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಮಹಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳ
ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುತಾ್ತ ಇದ್ದರು. ಲೇವಿಯರೂ, ಯಾಜಕರೂ
ಮಹಾವಾದಾ್ಯಗಳೊಡನೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸು್ತತಿ
ಕೀತಿರ್ಸುತಾ್ತ ಇದ್ದರು. 22 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
ನಿಪುಣರಾದ ಎಲಾ್ಲ ಲೇವಿಯರೊಡನೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ
ಮಾತನಾಡಿದನು. ನೇಮಕವಾದ ಏಳು ದಿನಗಳ ಹಬ್ಬದವರೆಗೂ
ಜನರು ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಾ್ತ ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇವರೆಂದು
ಅರಿಕೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಔತಣಮಾಡಿದರು. 23 ಅಲ್ಲದೆ
ಸಮೂಹದವರು ಇನೂ್ನ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆ
ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಮಾರ್ನಿಸಿ ಇನೂ್ನ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು 24 ಹೂದದ ಅರಸನಾದ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಹಿಂಡುಗಳಿಂದ ಸಾವಿರ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ, ಏಳು ಸಾವಿರ
ಕುರಿಗಳನೂ್ನ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾವಿರ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ, ಹತು್ತ
ಸಾವಿರ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ದಾನಮಾಡಿದರು. ಯಾಜಕರಲಿ್ಲ
ಬಹು ಮಂದಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 25 ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರೂ, ಯಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರೂ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಸೇರಿಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಈ ಉತ್ಸವದಲಿ್ಲ
ಪಾಲುಗೊಂಡಿಗಿದ್ದರು. 26 ದಾವೀದನ ಮಗನೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಅರಸನೂ ಆದ ಸೊಲೊಮೋನನ ಕಾಲದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಅಂಥ ಉತ್ಸವವು ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಮಹಾಸಂತೋಷವುಂಟಾಯಿತು. 27 ಆಮೇಲೆ ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದ
ಲೇವಿಯರು ಎದು್ದ ನಿಂತು ಜನರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದರು. ಅವರ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಸ್ವರವು ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು; ಅವರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯು
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿವಾಸಕೆ್ಕ ತಲುಪಿತು.

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಸೆ್ಥ

ಇದಾದನಂತರ ನೆರೆದುಬಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ
ಯೆಹೂದದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲು್ಲ
ಕಂಬಗಳನು್ನ ಒಡೆದು, ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ

ಕಡಿದುಹಾಕಿ, ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ, ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನೂ್ನ
ಹಾಳುಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. ಯೆಹೂದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲ್ಲದೆ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್, ಮನಸೆ್ಸ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಯಾವುದೊಂದನೂ್ನ

ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ ದಿ್ವತೀಯ ಭಾಗ 29:33 298 ಪೂವರ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಂತ ದಿ್ವತೀಯ ಭಾಗ 30:27
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ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮೇಲೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋದರು.

2 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಆಯಾ
ವಗರ್ಗಳವರನು್ನ ಅವರವರಿಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಸೇವೆಗೆ ಅಂದರೆ,
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞ, ಇವುಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನ ಪಾಳೆಯದ ದಾ್ವರಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುತಾ್ತ, ಕೀತಿರ್ಸುತಾ್ತ,
ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಮಾಡುತಾ್ತ ಇರುವುದಕೂ್ಕ ನೇಮಿಸಿದನು. 3 ಇದಲ್ಲದೆ,
ಅರಸನು ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಿಗನುಸಾರವಾಗಿ
ಪಾ್ರತಃಕಾಲ, ಸಾಯಂಕಾಲ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ, ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ ಹಾಗು
ಹಬ್ಬಗಳಲಿ್ಲ ಸಮಪರ್ಣೆಯಾಗತಕ್ಕ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಿಗಾಗಿ
ಆಗಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನು್ನ ತನ್ನಸ್ವಂತ ಆಸಿ್ತಯಿಂದಲೇ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು
ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದನು. 4 ಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು
ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರಿಗೆ
ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಜೀವನಾಂಶವನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು
ಕೊಡಬೇಕೆಂತಲೂ ಗೊತು್ತಮಾಡಿದನು. 5 ಈ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯು
ಪ್ರಕಟವಾದ ಕೂಡಲೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಧಾನ್ಯ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ,
ಜೇನು ಮುಂತಾದ ಎಲಾ್ಲ ಹುಟು್ಟವಳಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರಥಮಫಲವನು್ನ
ರಾಶಿರಾಶಿಯಾಗಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಆದಾಯದ
ದಶಮಾಂಶವನೂ್ನ ಉದಾರವಾಗಿ ಸಲಿ್ಲಸಿದರು. 6 ಯೆಹೂದದ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ
ಕುರಿದನ ಹಿಂಡುಗಳಲಿ್ಲ ದಶಮಾಂಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟದ್ದಲ್ಲದೆ, ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪರ್ಣೆಯಾಗತಕ್ಕ ಪರಿಶುದ್ಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ದಶಮಾಂಶವನು್ನ ತಂದು ರಾಶಿಮಾಡಿದರು. 7 ಹೀಗೆ
ರಾಶಿಮಾಡುವುದು ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗಳಿಂದ ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು.
ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಅದು ಮುಕಾ್ತಯಗೊಂಡಿತು ಅರಸನಾದ 8

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೂ ಮತು್ತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಬಂದು ಆ ರಾಶಿಗಳನು್ನ
ನೋಡಿದಾಗ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ ಆತನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಹರಸಿದರು. 9 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೂ ಯಾಜಕರ ಮತು್ತ
ಲೇವಿಯರ ಹತಿ್ತರ ಆ ರಾಶಿಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, 10

ಚಾದೋಕ್ ಸಂತಾನದ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಅಜಯರ್ನು ಅವನಿಗೆ,
≪ಜನರು ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಆತನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ತಂದಂದಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. ನಾವು ಉಂಡು
ತೃಪ್ತರಾಗಿ ಇನೂ್ನ ಇಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ರಾಶಿಯನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುತಾ್ತರೆ≫ ಎಂದನು.

11 ಆಗ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಕೊಠಡಿಗಳನು್ನ
ಸಿದ್ಧಮಾಡಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 12 ಅವು ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ಜನರು
ಕಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ, ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ದಶಮಾಂಶವನೂ್ನ ಹಾಗು
ದೇವರ ನೈವೇಧ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಮುಡುಪಾಗಿ ಇಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ತಂದು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಹಾಕುತಿ್ತದ್ದರು. ಈ ಎಲಾ್ಲ ಉಗಾ್ರಣಗಳ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಗೆ ಲೇವಿಯನಾದ ಕೋನನ್ಯನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ ಶಿಮಿ್ಮಯು ದಿ್ವತೀಯ ಸಾ್ಥನದವನಾಗಿದ್ದನು. 13

ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಅಜಯರ್ನ ನಿಯಮದಂತೆ ಯೆಹೀಯೇಲ್,
ಅಜಜ್ಯ, ನಹತ್, ಅಸಾಹೇಲ್, ಯೆರೀಮೋತ್, ಯೋಜಾಬಾದ್,
ಎಲೀಯೇಲ್, ಇಸ್ಮಕ್ಯ, ಮಹತ್, ಬೆನಾಯ ಇವರು ಕೋನನ್ಯನ
ಮತು್ತ ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ ಶಿಮಿ್ಮೕಯ ಕೈಕೆಳಗಿನ
ಪಾರುಪತ್ಯಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. 14 ಮೂಡಣದಿಕಿ್ಕನ
ದಾ್ವರಪಾಲಕನಾಗಿದ್ದ ಇಮ್ನನ ಮಗನಾದ ಕೋರೆ ಎಂಬ ಲೇವಿಯನು,
ಜನರು ಸ್ವಂತ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ
ವಸು್ತಗಳ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾಗಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲದೆಯೆಹೋವನ
ನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ರವ್ಯ, ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತ,
ಇವುಗಳನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡುವವನೂ ಆಗಿದ್ದನು. 15 ಇವನ ಕೈಕೆಳಗೆ
ಏದೆನ್, ಮಿನಾ್ಯಮಿನ್, ಯೇಷೂವ, ಶೆಮಾಯ, ಅಮಯರ್, ಶೆಕನ್ಯ
ಎಂಬುವವರಿದ್ದರು. ಇವರು ಯಾಜಕರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದು್ದ,
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಎಂಬ
ಭೇದಮಾಡದೆ ಅವರವರ ವಗರ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಲುಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.
16 ಆಯಾ ಉದೊ್ಯೕಗ ವಗರ್ಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅನುದಿನದ
ಸೇವೆಗಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಗಂಡಸರಲಿ್ಲ ಮೂರು
ವರುಷ ವರುಷಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯಸುಳ್ಳವರ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 17 ಆ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೂ ಆಯಾ ಉದೊ್ಯೕಗ ವಗರ್ಗಳಿಗೆ
ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೂ ಇಪ್ಪತು್ತ ವರುಷಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ
ಯಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು, 18 ಅವರವರ ಹೆಂಡತಿಯರು,
ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಅಂತು ತಮ್ಮ ಉದೊ್ಯೕಗದ ನಿಮಿತ್ತ
ತಮ್ಮನ್ನದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡ ಸಮೂಹದವರೂ
ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಲಿಖಿತರಾಗಿದ್ದರು. 19 ಇದಲ್ಲದೆ,

ಆರೋನನ ಸಂತಾನದವರಾದ ಯಾಜಕರು ಆಯಾ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ
ಸೇರಿದ ಹುಲು್ಲಗಾವಲುಗಳಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ ಪಾಲುಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವರು
ಯಾಜಕ ಸಂತಾನದ ಎಲಾ್ಲ ಗಂಡಸರಿಗೂ, ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತರಾದ
ಎಲಾ್ಲ ಲೇವಿಯರಿಗೂ, ಸಿಕ್ಕತಕ್ಕ ಭಾಗಗಳನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ
ಹೆಸರೆಸರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಪುರುಷರಿದ್ದರು. 20 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಯೆಹೂದದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಇದೇ ವ್ಯವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಮಾಡಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವನೂ, ನೀತಿವಂತನೂ,
ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಆಗಿ ನಡೆದನು. 21 ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರ
ಒಲುಮೆಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಸೇವೆ
ಮಾಡುವ ,ಕಾಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಗಳ
ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲಯೂ, ತಾನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಯಥಾಥರ್ಚಿತ್ತದಿಂದಲೂ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕನಾಗಿಯೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು
ಕೃತಾಥರ್ನಾದನು.

ಅರಸನಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು

ಈ ಭಕಿ್ತ ಕಾಯರ್ಗಳಾದ ನಂತರ ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನಾದ
ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗ
ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿ

ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿದನು. 2 ದೇಶದೊಳಗೆ
ನುಗಿ್ಗದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಯುದ್ಧಕಾ್ಕಗಿ
ಬರಬೇಕೆಂದಿರುವುದು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. 3 ಅವನು
ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಒರತೆಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂದು
ಮನಸು್ಸ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಸರದಾರರ ಮತು್ತ ಶೂರರ ಮುಂದೆ ಆ
ಪ್ರಸಾ್ತಪವೆತಿ್ತ ಅವರ ಸಹಾಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. 4 ಆಗ
ಅನೇಕರು ಸೇರಿ, ≪ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವ ಅಶೂ್ಯರದ ರಾಜರು ಬೇಕಾದಷು್ಟ
ನೀರನು್ನ ನೋಡುವುದೇತಕೆ್ಕ?≫ ಎಂದುಕೊಂಡು ಎಲಾ್ಲ
ಒರತೆಗಳನೂ್ನ ದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಹರಿಯುವ ಹೊಳೆಯನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಬಿಟ್ಟರು. 5 ಇದರಿಂದ ಅರಸನು ಧೆ್ಯಯರ್ಗೊಂಡು, ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ
ಬಿದು್ದಹೋಗಿದ್ದ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ ಮಾಡಿಸಿ,
ಅದರ ಮೇಲೆ ಗೋಪುರಗಳನೂ್ನ, ಹೊರಗೆ ಇನೊ್ನಂದು
ಗೋಡೆಯನೂ್ನ ಕಟ್ಟಸಿದನು. ದಾವೀದನಗರದ ಮಿಲೊ್ಲೕ
ಕೋಟೆಯನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದಲ್ಲದೆ. ಅನೇಕ ಆಯುಧಗಳನೂ್ನ,
ಗುರಾಣಿಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಿಸಿದನು. 6 ಅನಂತರ ಅವನು ಜನರನು್ನ
ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸೇನಾಪತಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿ ಅವರನು್ನ
ಊರುಬಾಗಲಿನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, 7

≪ಶೂರರಾಗಿರಿ, ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರಿ; ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನಿಗೂ
ಅವನೊಂದಿಗಿರುವ ಆ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿಗೂ ಅಂಜಬೇಡಿರಿ,
ಕಳವಳಪಡಬೇಡಿರಿ. ಅವನಿಗಿರುವ ಸಹಾಯಕಿ್ಕಂತ ನಮಗಿರುವ
ಸಹಾಯವು ದೊಡ್ಡದ. ಅವನೊಂದಿಗಿರುವದಕಿ್ಕಂತ
ದೊಡ್ದವನಾಗಿರುವವನು ನಮೊ್ಮಂದಿಗಿದಾನೆ. 8 ಅವನಿಗಿರುವ
ಸಹಾಯವು ನಶ್ವರವಾದ ತೋಳುಬಲ; ನಮಗಾದರೋ
ನಮ್ಮಸಹಾಯಕನು ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ. ಆತನು ನಮಗೆ
ನೆರವಾಗಿ, ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಾಡುವನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಧೈಯರ್ಪಡಿಸಿದನು. ಜನರು ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಭರವಸೆಯುಳ್ಳವರಾದರು.

9 ಇದಾದ ಮೇಲೆ, ಸವರ್ಸೇನೆಯೊಡನೆ ಲಾಕೀಷಿನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು
ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರ
ಮುಖಾಂತರ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು, 10 ≪ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಈ
ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆ : ನೀವು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ
ಭರವಸೆಯಿಟು್ಟ ಮುತಿ್ತಗೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಲಿರುವ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದಿ್ದೕರಿ? 11 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, ≪ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನ ಕೈಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನು≫ ಎಂಬ
ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವುದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹಸಿವೆ ನೀರಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಾಯಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಅಲ್ಲದೆ
ಮತಾ್ತ್ಯವುದಕೂ್ಕ ಅಲ್ಲ. 12 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಒಂದೇ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮುಂದೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆಯೇ
ಧೂಪಹಾಕಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಗೂ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ, ದೇವರ ಬೇರೆ ಎಲಾ್ಲ
ಪೂಜಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನೂ್ನ ಕೆಡವಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲವೆ? 13

ನಾನೂ, ನನ್ನ ತಂದೆ, ತಾತಂದಿರೂ ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ
ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೋ? ಆ ಜನಾಂಗಗಳ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅವರ
ದೇಶವನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಾದ್ಯವಾಯಿತೋ?
14 ನನ್ನ ತಂದೆತಾತಂದಿರು ನಾಶಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಆ ಜನಾಂಗಗಳ
ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವನು ತಾನೆ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ
ಬಿಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಮಥರ್ನಾಗಿದ್ದನು? ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು
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ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸಿ ಕಾಪಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಶಕ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆಯೋ 15 ನೀವು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಂದ ಮರುಳಾಗಿ ಈ
ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಸಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ಅವನನು್ನ ನಂಬಲೂ ಬೇಡಿರಿ.
ಯಾವ ರಾಜ್ಯಜನಾಂಗಗಳ ದೇವತೆಗಳೂ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ ನನ್ನ
ಮತು್ತ ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಾರದೆ ಹೋದನು ಅಂದ
ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದಂತೆ
ತಪಿ್ಪಸಬಲ್ಲನೇ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದನು. 16 ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಆತನ ಸೇವಕನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೂ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಿದ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಮುಖಾಂತರ
ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 17 ಅಷು್ಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ್ದ , ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ ದೂಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ,
≪ಅನ್ಯದೇಶಗಳವರ ದೇವರುಗಳು ತಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ
ಬಿಡಿಸಲಾರದೆ ಹೋದಂತೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ
ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಾರನು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದು
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 18 ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದ ಆ ಅಶೂ್ಯಯರ್ರು
ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ಬೆದರಿಸಿ,ದಿಗ್ಬ್ರಮೆಗೂಳಿಸಿ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕೂಗುತಾ್ತ
ಅವರೊಡನೆ ಯಹೂದ್ಯರ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ 19

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಮನುಷ್ಯರ
ಕೈಕೆಲಸವಾಗಿರುವ ಅನ್ಯದೇಶಗಳವರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ
ಸಮಾನನಾಗಿರುವನನು ಎಂದು ಅನ್ಯದೇವರುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ
ಮಾತನಾಡಿದರು.

20 ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಹಾಗು
ಆಮೋಚನ ಮಗನಾದ ಯೆಶಾಯನೆಂಬ ಪ್ರವಾದಿಯು ಪರಲೋಕದ
ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟು್ಟ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. 21 ಯೆಹೋವನು
ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನ ದಂಡಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ
ಶೂರರನೂ್ನ, ನಾಯಕರನೂ್ನ, ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು;
ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಿಹೊಗಬೇಕಾಯಿತು . ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರ ಗುಡಿಗೆ
ಹೋಗಿದಾ್ದಗ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವನನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಂದು
ಹಾಕಿದರು . 22 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನನೂ್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನೂ್ನ ಅಶೂ್ಯರ್ಯರ್ರಯದ ಅರಸನಾದ
ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ ಕೈಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೂ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ
ತಪಿ್ಪಸಿ ಕಾಪಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 23 ಅನೇಕರು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಕಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೋಸ್ಕರ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.
ಅಂದಿನಿಂದ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳವರು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಬಹಳ
ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಚರಿತ್ರದ ಸಮಾಪಿ್ತ
24 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಮರಣಕರವಾದ ರೋಗಕೆ್ಕ

ತುತಾ್ತದನು ಆಗ ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಆತನು
ಅದು್ಭತವಾಗಿ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು
ಗುರುತನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. 25 ಆದರೆ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಈ
ಉಪಕಾರಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯದೆ ಅಹಂಕಾರಿಯಾದನು. ಆದುದರಿಂದ
ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆಯೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ಮೇಲೆಯೂ
ದೇವರ ಕೋಪವುಂಟಾಯಿತು. 26 ಆಗ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ತನ್ನ
ಗವರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೊಡನೆ ತನ್ನನು್ನ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಉಳಿದ ಜೀವಮಾನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಕೋಪವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.

27 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಧನ ಘನತೆಗಳು ಒದಗಿದವು;
ಅವನು ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರ, ರತ್ನ, ಪರಿಮಳ ದ್ರವ್ಯ, ಗುರಾಣಿ ಮುಂತಾದ
ಶೆ್ರೕಷಾ್ಠಯುಧಗಳನು್ನ ಇಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಭಂಡಾರಗಳನು್ನ
ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದನು 28 ಧಾನ್ಯ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳನು್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಉಗಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು.ಆಯಾ
ಜಾತಿಯ ಪಶುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟಿ್ಟಗೆಗಳನೂ್ನ, ಆಡುಕುರಿಗಳ
ಹಿಂಡುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 29

ಇದಲ್ಲದೆ, ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ದನಕುರಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಡುಗಳನು್ನ
ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡನು. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಪತು್ತ
ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿತು್ತ. 30 ಮೇಲಣ ಗೀಹೋನ್ ಎಂಬ ಬುಗೆ್ಗಗೆ
ಅಣೆಕಟು್ಟ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಅದರ ನೀರು ನೆಟ್ಟಗೆ ದಾವೀದನಗರದ ಪಡುವಣ
ತಗಿ್ಗಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದವನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೇ. ಅವನು ತನ್ನ
ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕೃತಾಥರ್ನಾದನು ರ್ 31 ಆದರೂ
ಅವನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾದ ಅದು್ಭತ ವಿಷಯವನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಹಾಗು
ಅವನ ಸವಾರ್ಂತಯರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಅವನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟನು 32 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ ಅವನ ಭಕಿ್ತ

ಕಾಯರ್ಗಳೂ ಆಮೋಚನ ಮಗನಾದ, ಪ್ರವಾದಿಯಾದ
ಯೆಶಾಯನ ದಶರ್ನಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲಯೂ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ರಾಜ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲಯೂ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. 33

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ
ದಾವೀದವಂಶದವರ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಯ ದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೆ
ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು. ಅವನ ಉತ್ತರಕಿ್ರಯೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಎಲಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ಅವನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ
ಸನಾ್ಮನಿಸಿದರು. ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಮಗನಾದ ಮನಸೆ್ಸಯು
ಅರಸನಾದನು.

ಅರಸನಾದ ಮನಸೆ್ಸಯು

ಮನಸೆ್ಸಯು ಅರಸನಾದಾಗ ಅವನು ಹನೆ್ನರಡು
ವರುಷದವನಾಗಿದ್ದನು; ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಐವತೆ್ತೖದು ವರುಷಗಳಕಾಲ ಆಳಿದನು. 2 ಯೆಹೋವನು

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳ
ಅಸಹ್ಯಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆತನ ಚಿತ್ತಕೆ್ಕ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದನು. 3 ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿ ಸಾ್ಥಪಿಸಿ, ಬಾಳ್
ದೇವತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹ
ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ನಕ್ಷತ್ರಮಂಡಲಕೆ್ಕ ಕೈಮುಗಿದು ಆರಾಧಿಸಿದನು.
4 ಯೆಹೋವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಸದಾಕಾಲ
ಸಾ್ಥಪಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ, 5 ಆಲಯದ ಎರಡು
ಪಾ್ರಕಾರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸವರ್ನಕ್ಷತ್ರಮಂಡಲಗಳಿಗಾಗಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ತನ್ನ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಿದನು.
ಕಣಿಹೇಳಿಸುವುದು, ಶಕುನನೋಡಿಸುವುದು, ಯಂತ್ರಹಾಕಿಸುವುದು,
ತಂತ್ರಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವವರು
ಮತು್ತ ಭೂತ ಪೆ್ರೕತಗಳನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪವನೆ್ನಬಿ್ಬಸಿದನು. 7 ತಾನು ಮಾಡಿಸಿದ ವಿಗ್ರಹ
ಸ್ತಂಭವನು್ನ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲಡಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಆ
ಆಲಯದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದಾವೀದನಿಗೂ ಅವನ ಮಗನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೂ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಮೋಶೆಯ ಮುಖಾಂತರ
ತಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ನನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಿವಿಧನಾಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ನನ್ನ ನಾಮಮಹತು್ತ ಈ
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಎಲಾ್ಲ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಸದಾಕಾಲವಿರುವುದು. 8 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿರದೆ ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಟಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ
ವಾಸವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಆದರೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೂ ಮನಸೆ್ಸಯಿಂದ
ಪೆ್ರೕರಿತರಾಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮುಂದೆಯೇ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ನಾಶಹೊಂದಿದ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದುಷ್ಟರಾದರು.

10 ಯೆಹೋವನು ಮನಸೆ್ಸಯನೂ್ನ ಅವನ ಪ್ರಜೆಗಳನೂ್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ಅವರು ಲಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ. 11 ಆದುದರಿಂದ ಆತನು
ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನ ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ
ಬರಮಾಡಿದನು. ಅವರು ಮನಸೆ್ಸಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಗೆ
ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಬೇಡಿಹಾಕಿ ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಒಯ್ದರು. 12 ಆದರೆ ಆ
ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಮನಸೆ್ಸಯು ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರ
ಮುಂದೆ ತನ್ನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ಆತನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲು
13 ಆತನು ಲಾಲಿಸಿ, ಅವನಿಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿ
ಅವನನು್ನ ತಿರುಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬರಮಾಡಿ ಅರಸುತನವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರೆಂಬುದು ಮನಸೆ್ಸಗೆ
ಮನದಟಾ್ಟಯಿತು.

14 ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ≪ಗೀಹೋನ್≫ ಬುಗೆ್ಗಯ
ಪಡುವಣ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೀನುಬಾಗಿಲಿನ ಮಾಗರ್ದವರೆಗಿರುವ
ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಓಫೆಲ್ ಗುಡ್ಡದ ಸುತ್ತಲೂ ದಾವೀದನಗರದ ಹೊರಗಿನ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಇನೂ್ನ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಿ, ಯೆಹೂದದೇಶದ
ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳನಿ್ನರಿಸಿದನು. 15 ಅನ್ಯದೇವತಾಪ್ರತಿಮೆಗಳನೂ್ನ,
ತಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಸ್ತಂಭವನೂ್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಿಂದ ತೆಗೆಸಿ
ಯೆಹೋವನಮಂದಿರವಿರುವ ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲಯೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಕಟಿ್ಟಸಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ
ಕೆಡವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿಸಿದನು. 16 ಯೆಹೋವನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ, ಕೃತಜ್ಞತಾಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ, ಅಪಿರ್ಸಿ
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 17 ಅವರು ಈ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರಾದ
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ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನಿಗೇ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವವರಾದರೂ ಆ
ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಇನೂ್ನ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು.

18 ಮನಸೆ್ಸಯ ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ
ಮಾಡಿದ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯೂ ದಶರ್ಕರು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳೂ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ರಾಜರ ವೃತಾ್ತಂತಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. 19 ಅವನ
ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯೂ, ಅವನಿಗೆ ದೊರಕಿದ
ಸದುತ್ತರವೂ, ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು
ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧದೊ್ರೕಹಗಳೂ, ಅವನು ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಅಶೇರ ಸ್ತಂಭ ವಿಗ್ರಹ ಇವುಗಳನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿದೂ್ದ ದಶರ್ಕರ ಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. 20 ಮನಸೆ್ಸಯು
ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಅವನ ಶವವನು್ನ ಅರಮನೆಯ
ನಿವೇಶನದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವನ ನಂತರ ಅವನ
ಮಗನಾದ ಆಮೋನನು ಅರಸನಾದನು.

ಅರಸನಾದ ಆಮೋನನು
21 ಆಮೋನನು ಅರಸನಾದಾಗ ಅವನು ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು

ವರುಷದವನಾಗಿದ್ದನು; ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಎರಡು
ವರುಷಗಳಕಾಲ ಆಳಿದನು. 22 ಆಮೋನನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ಮನಸೆ್ಸಯ ಹಾಗೆಯೇ ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದನು.
ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಮನಸೆ್ಸಯು ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದನು. 23 ಆದರೂ
ಆಮೋನನ ತಂದೆಯಾದ ಮನಸೆ್ಸಯು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನಷೆ್ಠ. ಅಮೋನನಾದರೋ ತನ್ನನು್ನ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮಹಾ ಅಪರಾಧಿಯಾದನು. 24 ಅವನ ಸೇವಕರು
ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಳಸಂಚುಮಾಡಿ ಅವನನು್ನ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರು . 25 ಆದರೆ ದೇಶದ
ಜನರು ಅರಸನಾದ ಆಮೋನನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಳಸಂಚು
ಮಾಡಿದವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಂದುಹಾಕಿ ಆಮೋನನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ
ಮಗನಾದ ಯೋಷೀಯನನು್ನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದರು.

ಯೋಷೀಯನು ಅರಸನಾದದು್ದ

ಯೋಷೀಯನು ಅರಸನಾದಾಗ ಅವನು ಎಂಟು
ವರುಷದವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಮೂವತೊ್ತಂದು ವರುಷಗಳಕಾಲ ಆಳಿದನು. 2 ಅವನು

ಯೆಹೋವನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎಡಕಾ್ಕಗಲಿ ಬಲಕಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದೆ
ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ದಾವೀದನ ಮಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ಯೆಹೋವನ
ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದನು.

3 ಅವನು ತನ್ನ ಅಳಿ್ವಕೆಯ ಎಂಟನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ಯೌವನಸ್ಥನಾಗಿರುವಾಗಲೇ ತನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ ದಾವೀದನ
ದೇವರನು್ನ ಹುಡುಕುವವನಾದನು. ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವರುಷ
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲಯೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇದ್ದ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ, ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ, ಕೆತಿ್ತದ ಮತು್ತ ಎರಕದ
ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ದೇಶವನು್ನ ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸಿದನು . 4

ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಬಾಳ್ ದೇವತೆಗಳ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ
ತನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕೆಡವಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ
ಸೂಯರ್ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಕಡಿಸಿ,ಕೆತಿ್ತಸಿದ ಅಶೇರಸ್ತಂಭ ಮತು್ತ ಎರಕದ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನಒಡೆಸಿ ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿದವರ ಸಮಾಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ದೂಳನು್ನ
ಚೆಲಿ್ಲಸಿದನು. 5 ಪೂಜಾರಿಗಳ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ
ಮೇಲೆ ಸುಡಿಸಿ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಶುದ್ಧ
ಪಡಿಸಿದನು. 6 ಮನಸೆ್ಸ, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್, ಸಿಮೆಯೋನ್, ನಫಾ್ತಲಿ
ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳ ಸುತ್ತಣಊರುಗಳಲಿಯೂ ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ, 7

ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಸಿ ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ, ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ
ಒಡೆದು ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ
ಸೂಯರ್ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಹಾಕಿಸಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.

8 ಅವನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ
ದೇಶವನೂ್ನ, ದೇವಾಲಯವನೂ್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ
ಮಾಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅಚಲ್ಯನ ಮಗನಾದ ಶಾಫಾನನನೂ್ನ ಪಟ್ಟಣದ
ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮಾಸೇಯನನೂ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯಾಗಿದ್ದ
ಯೋವಾಹಾಜನ ಮಗನಾದ ಯೋವಾಹನನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 9

ಇವರು ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ದೇವಾಲಯಕಾ್ಕಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣವನು್ನ ಅಂದರೆ
ದಾ್ವರಪಾಲಕರಾದ ಲೇವಿಯರು ಮನಸೆ್ಸ, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಮುಂತಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರಿಂದಲೂ, ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ

ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಂದಲೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಂದಲೂ ಗೊಡಿಸಿದ್ದ
ಹಣವನು್ನ 10 ಯೆಹೋವನ ದೇವಾಲಯದ
ಕೆಲಸಮಾಡಿಸುವವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು.
ದೇವಾಲಯದ ಕೆಲಸಮಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದವರು ಆ ಹಣವನು್ನ 11 ಕೆತಿ್ತದ
ಕಲು್ಲ, ಜೋಡಿಸತಕ್ಕ ತೊಲೆ ಇವುಗಳನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ, ಯೆಹೂದ ರಾಜರ ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ
ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಮಾಳಿಗೆ ಹಾಕುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ,
ದೇವಾಲಯವನೂ್ನ ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರಮಾಡಿ ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಬಡಗಿಗಳಿಗೂ ಶಿಲಿ್ಪಗಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರು. 12 ಕೆಲಸಮಾಡುವವರು
ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ದರು; ಮೆರಾರಿಯರಲಿ್ಲ ಯಹತ್, ಓಬದ್ಯ ಎಂಬ
ಲೇವಿಯರೂ ಕೆಹಾತ್ಯರಲಿ್ಲ ಜೆಕಯರ್, ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್ ಎಂಬ
ಲೇವಿಯರೂ ಅವರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರಾಗಿದ್ದರು. 13 ಗಾಯನ
ನಿಪುಣರಾದ ಲೇವಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರೆಹೊರುವವರ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರಾಗಿದು್ದ ಎಲಾ್ಲ ವಿಧವಾದ ಕೆಲಸಮಾಡುವವರನು್ನ
ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದರು;ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಲೇಖಕರೂ, ಕೆಲವರು
ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ, ದಾ್ವರಪಾಲಕರೂ ಲೇವಿಯರೇ ಆಗಿದ್ದರು .

14 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದ ಹಣವನು್ನ
ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಮೋಶೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ
ಯೆಹೋವನ ಧಮೋರ್ಪದೇಶ ಗ್ರಂಥವು ಯಾಜಕನಾದ
ಹಿಲಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕತು. 15 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಲೇಖಕನಾದ ಶಾಫಾನನಿಗೆ,
≪ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಧಮೋರ್ಪದೇಶ ಗ್ರಂಥವು
ಸಿಕಿ್ಕರುತ್ತದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದನು್ನ ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟನು. 16

ಶಾಫಾನನು ಆ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
≪ನೀನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 17

ಯೆಹೋವನ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದು
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವವರಿಗೂ, ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು≫
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. 18 ಇದಲ್ಲದೆ, ಲೇಖಕನಾದ ಶಾಫಾನನು
ಅರಸನಿಗೆ, ≪ಯಾಜಕನಾದ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ನನಗೊಂದು ಗ್ರಂಥವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಅದನು್ನ ಓದಿದನು.

19 ಅರಸನು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡನು. 20 ಅರಸನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯ, ಶಾಫಾನನ
ಮಗನಾದ ಅಹೀಕಾಮ್, ಮೀಕನ ಮಗನಾದ ಅಬೊ್ದೕನ್,
ಲೇಖಕನಾದ ಶಾಫಾನ್, ಅರಸನ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ಅಸಾಯ
ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾಪಿಸಿದೇನೆಂದರೆ, 21 ≪ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಈ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೈಕೊಳ್ಳದೆ
ಹೋದುದರಿಂದಲೇ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮಹಾರೌದ್ರವನು್ನ ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಸುರಿದಿದಾ್ದನೆ; ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರವೂ ಹಾಗೂ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವವರಿಗೋಸ್ಕರವೂ
ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಕಿ್ಕರುವ ಈ ಗ್ರಂಥದ
ವಾಕ್ಯಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರಲು≫
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 22 ಆಗ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನೂ ಅರಸನ ಜನರೂ
≪ಹುಲ್ದ≫ ಎಂಬ ಪ್ರವಾದಿನಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಆಕೆಯ ಹತಿ್ತರ
ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಹಸ್ರನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ತೊಕ್ಹತನ ಮಗನೂ
ರಾಜವಸ್ತ್ರಗಾರದ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಶಲೂ್ಲಮನು ಆಕೆಯ
ಗಂಡನು. ಆಕೆಯು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಎರಡನೆಯ ಕೇರಿಯಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದಳು. 23 ಹುಲ್ದಳು ಅವರಿಗೆ,ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವನಿಗೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳನು್ನ್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ, 24

ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆಯೂ, ಜನರ
ಮೇಲೆಯೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನ ಮುಂದೆ ಪಾರಾಯಣವಾದ ಆ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಶಾಪಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡುವೆನು; 25

ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಧೂಪಹಾಕಿ ತಮ್ಮ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ
ಉರಿಯುತಿ್ತರುವ ನನ್ನ ಕೋಪಾಗಿ್ನಯು ಆರಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ≫
ಎನು್ನತಾ್ತನೆ. 26 ತಾನು ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಿಗೆ
ನೀವು ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ ಮಾತೇನೆಂದರೆ, 27 ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲಲಿನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ; ಈ ದೇಶದ ಮತು್ತ ಅದರ
ನಿವಾಸಿಗಳ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ
ನೀನು ದುಃಖಪಟು್ಟ ದೇವರಾದ ನನ್ನ ಮುಂದೆ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ, ದೀನಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು ಕಣಿ್ಣೕರುಸುರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸಿದೆನು.
28 ನಾನು ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆಯೂ, ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ ಬರಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಒಂದನೂ್ನ ನೋಡದೆ
ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮರಣಹೊಂದಿ ಸಮಾಧಿ ಸೇರುವಂತೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅರಸನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 29 ಅನಂತರ ಅರಸನು ದೂತರ
ಮುಖಾಂತರ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಎಲಾ್ಲ
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ಹಿರಿಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು . 30 ಅರಸನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನೂ್ನ, ಬೇರೆ ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ,
ಯಾಜಕರನೂ್ನ, ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ದೊಡ್ಡವರು ಮೊದಲುಗೊಂಡು
ಚಿಕ್ಕವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಅಲಿ್ಲ
ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಓದಿಸಿದನು. 31

ಅರಸನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತು, ತಾನು ಯೆಹೋವನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುವುದಾಗಿಯೂ ಆತನ ಆಜ್ಞಾನಿಯಮ ವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ಪಾ್ರಣದಿಂದಲೂ,
ಕೈಕೊಳು್ಳವುದಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ನಿಬಂಧನ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ಎಲಾ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದನು. 32 ಆಮೇಲೆ ಎಲಾ್ಲ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಂದಲೂ, ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಂದಲೂ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿಸಿದನು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ಏಕದೇವರಾದ
ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳವವರಾದರು. 33

ಯೋಷೀಯನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳೊಳಗಿನ
ಅಸಹ್ಯಮೂತಿರ್ಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕಿಸಿ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಉಳಿದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ
ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಅವನ ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಅವರು
ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಿಡದೆ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.

ಯೋಷೀಯನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ, ಅವನ ಮರಣ

ಯೋಷೀಯನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡಿದನು. ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ

ದಿನದಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕೊಯ್ದರು . 2 ಯೋಷೀಯನು
ಯಾಜಕರನು್ನ ಅವರವರ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿ, ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿದನು. 3 ಎಲಾ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸತಕ್ಕವರೂ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತರೂ ಆದ ಲೇವಿಯರಿಗೆ, ≪ದಾವೀದನ ಮಗನೂ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ರಾಜನೂ ಆದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರಮಂಜೂಷವನು್ನ ಇರಿಸಿರಿ ; ಅದನು್ನ
ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ
ಹೆಗಲುಗಳಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿರಬಾರದು; ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನೂ್ನ, ಆತನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನೂ್ನ ಸೇವಿಸಿರಿ. 4 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ
ದಾವೀದನೂ, ಅವನ ಮಗನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನೂ ಬರೆದು
ನೇಮಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗೋತ್ರವಗರ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದು್ದ,
5 ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಒಂದೊಂದು
ಗೋತ್ರಶಾಖೆಗಳಿಗಾಗಿನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪಿನವರು
ಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಯನು್ನ ಯಾಗಮಾಡಲಿ 6

ಮೋಶೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾದ ಯೆಹೋವನ ವಿಧಿಗನುಸಾರವಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಪಸ್ಕಭೋಜನ ಮಾಡುವಂತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರಿ≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

7 ಯೋಷೀಯನು ಹಬ್ಬಕೆ್ಕ ಬಂದ ಜನರಿಗೆ ಪಸ್ಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ
ರಾಜಕೀಯ ಸೊತಿ್ತನಿಂದ ಮೂವತು್ತ ಸಾವಿರ ಆಡುಮರಿಗಳನೂ್ನ,
ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ, ಮೂರು ಸಾವಿರ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ
ದಾನಮಾಡಿದನು. 8 ಅವನ ಸರದಾರರು ಜನರಿಗೂ,
ಯಾಜಕರಿಗೂ, ಲೇವಿಯರಿಗೂ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನು್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟರು. ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನರಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯ, ಜೆಕಯರ್,
ಯೆಹೀಯೇಲ್ ಎಂಬುವವರು ಯಾಜಕರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರು
ನೂರು ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ, ಮುನೂ್ನರು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ
ಕೊಟ್ಟರು. 9 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಕೋನನ್ಯ, ಸೆಮಾಯ,
ನೆತನೇಲ್ ಎಂಬ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ, ಹಷಲ್ಯ, ಯೆಗೀಯೇಲ್,
ಯೋಜಾಬಾದ್ ಎಂಬವರೂ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಪಸ್ಕದ
ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ, ಐನೂರು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ ದಾನಮಾಡಿದರು. 10

ಸೇವೆಯ ಸಂಬಂಧವಾದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನಂತರ
ಯಾಜಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಲೇವಿಯರು ಅರಸನ
ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ವಗರ್ವಗರ್ಗಳಾಗಿಯೂ ನಿಂತರು; 11 ಲೇವಿಯರು
ಪಸ್ಕದ ಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿದರು. ಯಾಜಕರು ಇವರ ಕೈಯಿಂದ
ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೊ್ರೕಕ್ಷಿಸಿದರು. 12 ಲೇವಿಯರು ಚಮರ್
ಸುಲಿದು ಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸತ್ಕದ್ದನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಜನರಿಗೆ
ಆಯಾ ಗೋತ್ರಶಾಖೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವರು ಅದನು್ನ
ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕಾಯಿತು. ಹೋರಿಗಳ ವಿಷಯಲಿ್ಲಯೂ ಅದೇ

ಕ್ರಮವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು. 13 ಆಮೇಲೆ ಲೇವಿಯರು ಪಸ್ಕದ
ಮಾಂಸವನು್ನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟ ದೇವರಿಗೆ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ತವಾದ ಪಶುಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ,
ಬಾನೆ, ಹಂಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿ, ಬೇಗನೆ ತಂದು ಜನರಿಗೆ ಬಡಿಸಿದರು.
14 ತರುವಾಯ ತಮಗೋಸ್ಕರವೂ ಯಾಜಕರಿಗೋಸ್ಕರವೂ
ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದರು. ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯಾಜಕರು
ರಾತಿ್ರಯವರೆಗೂ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ, ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ
ಸಮರ್ಪಿಸುತಾ್ತ ಇದು್ದದರಿಂದ ಲೇವಿಯರು ತಮಗೋಸ್ಕರ ಹೇಗೋ
ಹಾಗೆ ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯಾಜಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಭೋಜನ
ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದರು. 15 ಆಸಾಫ್ಯರಾದ ಗಾಯಕರು, ಅರಸನಾದ
ದಾವೀದನ ಮತು್ತ ಆಸಾಫ್, ಹೇಮಾನ್, ಅರಸನ ದಶಿರ್ಯಾದ
ಯೆದುತೂನ್ ಇವರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದರು; ದಾ್ವರಪಾಲಕರು ಆಯಾ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರ ಸಹೋದರರಾದ ಲೇವಿಯರು ಅವರ
ಭೋಜನಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧಮಾಡುತಿ್ತದ್ದದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಕಾರಣವಿರಲಿಲ್ಲ. 16 ಈ ಪ್ರಕಾರ
ಅರಸನಾದ ಯೋಷೀಯನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಪಸ್ಕವನು್ನ
ಆಚರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನ್ನಪಿರ್ಸುವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯ
ಸಂಬಂಧವಾದದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಆ ದಿನವೇ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. 17

ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನೂ್ನ ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳ ಜಾತೆ್ರಯನೂ್ನ
ಆಚರಿಸಿದರು. 18 ಇಂಥಾ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ
ಸಮುವೇಲನ ದಿನಗಳಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಯೋಷೀಯನೂ, ಯಾಜಕರೂ, ಲೇವಿಯರೂ ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು, ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಯೆರಸಲೇಮಿನವರೂ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದಂತೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ರಾಜರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ
ಆಚರಿಸಲಿಲ್ಲ. 19 ಈ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು ಯೋಷೀಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು.

20 ಯೋಷೀಯನು ದೇವಾಲಯದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಈ ಎಲಾ್ಲ
ವ್ಯವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಮಾಡಿದನಂತರ ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನಾದ ನೆಕೋ
ಎಂಬುವವನು ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್
ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲದ್ದ ಕಕೆರ್ಮೀಷಿಗೆ ಹೋದನು. 21 ಯೋಷೀಯನು
ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೊರಡಲು ನೆಕೋವನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ≪ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೇ, ನನ್ನ ಗೊಡವೆ
ನಿನಗೇಕೆ? ನಾನು ಈ ಸಾರಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಟದು್ದ ನಿನಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಶತು್ರವಂಶಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ನಾನು
ಮುನು್ನಗ್ಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ. ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುವ
ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಯೆತು್ತವುದನು್ನ ಬಿಡು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆತನು
ನಿನ್ನನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದನು. 22 ಆದರೆ
ಯೋಷೀಯನು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ.
ದೇವೋಕಿ್ತಯಾಗಿದ್ದ ನೆಕೋವಿನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ,
ವೇಷಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವನೊಡನೆ ಕಾದಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಮೆಗಿದೊ್ದೕ
ಬಯಲಿಗೆ ಹೋದನು. 23 ಅಲಿ್ಲ ಬಿಲು್ಲಗಾರರು ಅರಸನಾದ
ಯೋಷೀಯನಿಗೆ ಬಾಣವನೆ್ನಸೆದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ,
≪ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯವಾಯಿತು, ನನ್ನನು್ನ ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿರಿ≫ ಎಂದನು. 24 ಸೇವಕರು ಅವನನು್ನ
ಯುದ್ಧರಥದಿಂದಿಳಿಸಿ, ಅವನ ಎರಡನೆಯ ರಥದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಸಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅಲಿ್ಲ ಸತ್ತನು. ಅವನ
ಶವವನು್ನ ಅವನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸ್ಮಶಾನದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.
ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೂ ಯೋಷೀಯನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಗೋಳಾಡಿದರು. 25 ಯೆರೆಮೀಯನು
ಯೋಷೀಯನನು್ನ ಕುರಿತು ಶೋಕಗೀತವನು್ನ ರಚಿಸಿದನು. ಎಲಾ್ಲ
ಗಾಯಕರೂ ಗಾಯಕಿಯರೂ ಅವನನು್ನ ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ ತಮ್ಮ
ಶೋಕಗೀತಗಳಲಿ್ಲ ವಣಿರ್ಸುತಿ್ತರುತಾ್ತರೆ. ಆ ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡುವುದು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಅವು
ಶೋಕಗೀತಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ . 26 ಯೋಷೀಯನ ಉಳಿದ
ಚರಿತೆ್ರಯೂ ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನುಸಾರವಾದ ಅವನ
ಭಕಿ್ತಕಾಯರ್ಗಳೂ, 27 ಅವನ ಪೂವೋರ್ತ್ತರ ವೃತಾ್ತಂತವೂ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ರಾಜರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ.

ಯೆಹೋಯಾಕೀಮ್, ಯೆಹೋವಾಹಾಜ್, ಯೆಹೋಯಾಕೀನ್
ಎಂಬ ಅರಸರು

ದೇಶದ ಜನರು ಯೋಷೀಯನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೋವಾಹಾಜನು ಅವನ ತಂದೆಯ ಬದಲಾಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ

ಮಾಡಿದರು. 2 ಯೆಹೋವಾಹಾಜನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಅವನು
ಇಪ್ಪತೂ್ಮರು ವರುಷದವನಾಗಿದ್ದನು; ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
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ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆಳಿದನು. 3 ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಪಟ್ಟದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ,
ಯೆಹೂದ್ಯರು ತನಗೆ ನೂರು ತಲಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಒಂದು
ತಲಾಂತು ಬಂಗಾರವನೂ್ನ ದಂಡ ತೆರುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. 4

ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನಾದ ನೆಕೋವನು ಯೆಹೋವಾಹಾಜನ
ಸಹೋದರನಾದ ಎಲಾ್ಯಕೀಮನನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಅವನಿಗೆ
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನೆಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಸಹೋದರನಾದ ಯೆಹೋವಾಹಾಜನನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

5 ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಅರಸನಾದಾಗ ಅವನು ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು
ವರುಷದವನಾಗಿದ್ದನು; ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹನೊ್ನಂದು
ವರುಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಚಿತ್ತಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದನು. 6 ಬಾಬೆಲಿನ, ಅರಸನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅವನನು್ನ
ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಒಯು್ಯವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಬೇಡಿಹಾಕಿ, 7

ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಹಲವು ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ತನ್ನ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲಟ್ಟನು. 8 ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ
ಉಳಿದ ಚರಿತೆ್ರಯೂ, ಅವನು ನಡಿಸಿದ ಅಸಹ್ಯ ಕೃತ್ಯಗಳೂ,
ಅವನಲಿ್ಲ ಕಂಡುಬಂದದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ರಾಜ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ
ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಯಾಕೀನನು ಅರಸನಾದನು.

9 ಯೆಹೋಯಾಕೀನನು ಅರಸನಾದಾಗ ಅವನು ಎಂಟು
ವರುಷದವನಾಗಿದ್ದನು; ಅವನು ಯೆರಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಮೂರು
ತಿಂಗಳು ಹತು್ತ ದಿನಗಳಕಾಲ ಆಳಿದನು. ಅವನು ಯೆಹೋವನ
ಚಿತ್ತಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದನು. 10 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ವರುಷ
ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಅವನನೂ್ನ, ಯೆಹೋವನ ದೇವಾಲಯದ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ
ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ ಬಾಬೆಲಿಗೆ ತರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವನ
ಸಹೋದರನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು.

ಅರಸನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಅಂತ್ಯ
11 ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಅರಸನಾದಾಗ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದು

ವರುಷದವನಾಗಿದ್ದನು; ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹನೊ್ನಂದು
ವರುಷಗಳಕಾಲ ಆಳಿದನು. 12 ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆದದ್ದಲ್ಲದೆ ಅವನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ತನಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನ ಮುಂದೆ ತನ್ನನು್ನ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 13 ಇದಲ್ಲದೆ, ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ
ಅಧೀನನಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿಸಿದ್ದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ತಿರುಗಿಬಿದ್ದದ್ದಲ್ಲದೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಕಡಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹಠಮಾರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಕಠಿಣ
ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 14 ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕರೂ, ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಕೂಡ

ಮಹಾ ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾಗಿ, ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳ ಅಸಹ್ಯ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ, ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಹೊಲೆಮಾಡಿದರು. 15 ಅವರ
ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ, ತನ್ನ
ನಿವಾಸಸಾ್ಥನವನೂ್ನ ಕನಿಕರಿಸಿ, ಸಾವಕಾಶ ಮಾಡದೆ ತನ್ನ ದೂತರ
ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುತಾ್ತ ಬಂದರು. 16

ಅವರಾದರೋ ದೇವಪೆ್ರೕಷಿ್ಠತರನು್ನ ಗೇಲಿಮಾಡಿ, ಯೆಹೋವನ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಆತನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ
ಹೀಯಾಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಆತನ ಕೋಪಾಗಿ್ನಯು ಆತನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಉರಿಯತೊಡಗಿತು, ಅದರ ತಾಪವು ಆರಿಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. 17

ಆತನು ಕಸಿ್ದೕಯರ ಅರಸನನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ
ಅವನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಅವನು ಅವರ ಯುವಭಟರನು್ನ ಅವರ
ಪವಿತಾ್ರಲಯದಲೆ್ಲೕ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿ ಯುವಕರನೂ್ನ,
ಕನೆ್ಯಯರನೂ್ನ, ಮುದುಕರನೂ್ನ, ಅತಿವೃದ್ಧರನೂ್ನ ಕನಿಕರಿಸದೆ
ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 18 ದೇವಾಲಯದ ಎಲಾ್ಲ ಚಿಕ್ಕ, ದೊಡ್ಡ
ಸಾಮಾನುಗಳನೂ್ನ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದ ಭಂಡಾರದ ಹಾಗೂ
ಅರಸನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸರದಾರರ ಭಂಡಾರದ ದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ
ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಒಯ್ದನು. 19 ಅವನ ಜನರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಪೌಳಿಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿದರು. ಅದರ ಎಲಾ್ಲ
ರಾಜಮಂದಿರಗಳನೂ್ನ, ದೇವಾಲಯವನೂ್ನ ಸುಟು್ಟ ನೆಲಸಮ
ಮಾಡಿ; ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದರು. 20 ಕತಿ್ತಗೆ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಅರಸನು ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಸೆರೆಯೊಯ್ದನು.
ಪಾರಸಿಯರ ಪ್ರಭುತ್ವವು ಅಲಿ್ಲ ಸಾ್ಥಪಿತವಾಗುವವರೆಗೆ ಅವರು
ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದರು. 21 ಈ ಪ್ರಕಾರ
ಯೆರೆಮೀಯನ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತು
ನೆರವೇರಿತು; ದೇಶವು ತನ್ನ ಸಬ್ಬತ್ ಕಾಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವವರೆಗೂ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿತ್ತಷೆ್ಟೕ. ದೇಶವು ಎಪ್ಪತು್ತ
ವರುಷಗಳು ಪೂಣರ್ವಾಗುವವರೆಗೂ ಅದು ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದ
ಸಬ್ಬತ್ತನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿತು.

ಕೋರೆಷನ ಪ್ರಕಟಣೆ
22 ಪಾರಸಿಯ ಅರಸನಾದ ಕೋರೆಷನ ಮೊದಲನೆಯ

ವರುಷದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಯೆರೆಮೀಯನ ಮುಖಾಂತರ
ಹೇಳಿಸಿದ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆ ಪಾರಸಿಯ
ರಾಜನಾದ ಕೋರೆಷನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ
ರಾಜ್ಯದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಡಂಗುರದಿಂದಲೂ, ಪತ್ರಗಳಿಂದಲೂ, 23 ಪಾರಸಿಯ
ರಾಜನಾದ ಕೋರೆಷನೆಂಬ ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ≪ಪರಲೋಕದ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಭೂಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸಿ, ತನಗೋಸ್ಕರ ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರು
ಆತನ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರುತಾ್ತರೋ ಅವರು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಪ್ರಯಾಣ
ಬೆಳೆಸಲಿ; ಅವರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಸಂಗಡ
ಇರುವನು≫ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.
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ಎಜ್ರನು

ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಪುನಃ ಕಟಿ್ಟದು್ದ 1-6

ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಕೋರೆಷನ ಅಪ್ಪಣೆ

ಪಷಿರ್ಯ ಅರಸನಾದ ಕೋರೆಷನ ಮೊದಲನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಯೆರೆಮೀಯನ
ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿಸಿದ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ

ಆ ಪಷಿರ್ಯ ರಾಜನಾದ ಕೋರೆಷನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಪೆ್ರೕರೆಪಿಸಿದನು. 2

ಅವನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಡಂಗುರದಿಂದಲೂ, ಪತ್ರಗಳಿಂದಲೂ,
≪ಪಷಿರ್ಯ ರಾಜನಾದ ಕೋರೆಷನೆಂಬ ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಪರಲೋಕದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಭೂಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ
ರಾಜ್ಯಗಳನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ, ತನಗೋಸ್ಕರ ಯೆಹೂದದೇಶದ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ. 3 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರು ಆತನ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರುತಾ್ತರೋ,
ಅವರು ಯೆಹೂದದೇಶದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟ್ಟಲಿ. ಅವರ ದೇವರು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ. 4

ಸೆರೆಯವರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಯಾವ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿರುತಾ್ತರೋ ಆ ಊರುಗಳವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ದೇವಾಲಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರ, ಸರಕು,
ಪಶು ಇವುಗಳನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ≫ ಎಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.

ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ
5 ಆಗ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಗೋತ್ರ

ಪ್ರಧಾನರಲಿ್ಲಯೂ, ಯಾಜಕರಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲಯೂ
ದೇವಪೆ್ರೕರಣೆಗೆ ಒಳಗಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಹೊರಟುಹೋದರು. 6 ಅವರ ನೆರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಸಾಮಾನು, ಬಂಗಾರ, ಸರಕು,
ಪಶು, ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಸು್ತ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ ಸಹಾಯಮಾಡಿದರು. 7

ಅಲಿ್ಲಂದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಕೊಳೆ್ಳಯಾಗಿ
ತಂದು ತನ್ನ ದೇವರ ಗುಡಿಯಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ ಪಷಿರ್ಯ ರಾಜನಾದ ಕೋರೆಷನು ಅಲಿ್ಲಂದ
ತೆಗೆಸಿದನು. 8 ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಖಜಾನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ
ಮಿತ್ರದಾತನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಇವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೂದದ
ಪ್ರಭುವಾಗಿರುವ ಶೆಷ್ಬಚ್ಚರನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟನು. 9 ಆ
ಸಾಮಾನುಗಳ ಲೆಕ್ಕ: ಬಂಗಾರದ ಬೋಗುಣಿಗಳು ಮೂವತು್ತ;
ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬೋಗುಣಿಗಳು ಒಂದು ಸಾವಿರ; ಕತಿ್ತಗಳು ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಭತು್ತ;
10 ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಮೂವತು್ತ; ಎರಡನೆಯ ದಜೆರ್ಯ
ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ನಾನೂರಹತು್ತ ಮತು್ತ ಇತರ ಪಾತೆ್ರಗಳು
ಒಂದು ಸಾವಿರ. 11 ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರದ ಎಲಾ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳ ಒಟು್ಟ
ಸಂಖೆ್ಯಯು ಐದು ಸಾವಿರದ ನಾನೂರು. ಶೆಷ್ಬಚ್ಚರನು
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರನು್ನ ಬಾಬೆಲೋನಿನಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಈ ಎಲಾ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.

ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದವರ ಖಾನೇಷುಮಾರಿ

ಬಾಬೆಲೋನಿನ ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಂದ
ಬಾಬೆಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟವರಲಿ್ಲ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ ಯೆಹೂದಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಸ್ವಂತ

ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ [ಯೆಹೂದ]
ಸಂಸಾ್ಥನದವರ ಖಾನೇಷುಮಾರಿ. 2 ಅವರು ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲ್,
ಯೇಷೂವ, ನೆಹೆಮೀಯ, ಸೆರಾಯ, ರೆಗೇಲಾಯ, ಮೊದೆರ್ಕೈ,

ಬಿಲಾ್ಷನ್, ಮಿಸಾ್ಪರ್, ಬಿಗೆ್ವೖ, ರೆಹೂಮ್ ಮತು್ತ ಬಾಣ ಎಂಬ
ನಾಯಕರೊಡನೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದವರು:

ಸಾಧಾರಣರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಪುರುಷರ ಸಂಖೆ್ಯ
3 ಪರೋಷಿನವರು 2,172 4 ಶೆಫಟ್ಯನವರು 372 5

ಆರಹನವರು 775 6 ಪಹತ್ ಮೋವಾಬಿನವರಾದ ಯೇಷೂವ
ಮತು್ತ ಯೋವಾಬ್ ಸಂತಾನದವರು 2,812 7 ಏಲಾಮಿನವರು
1,254 8 ಜತೂ್ತವಿನವರು 945 9 ಜಕೆ್ಕೖಯವರು 760 10

ಬಾನೀಯವರು 642 11 ಬೇಬೈಯವರು 623 12

ಅಜಾ್ಗದಿನವರು 1,222 13 ಅದೋನೀಕಾಮಿನವರು 666 14

ಬಿಗೆ್ವೖಯವರು 2,056 15 ಆದೀನನವರು 454 16

ಆಟೇರಿನವರಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಸಂತಾನದವರು 98 17

ಬೇಚೈಯವರು 323 18 ಯೋರನವರು 112 19

ಹಾಷುಮಿನವರು 223 20 ಗಿಬಾ್ಬರಿನವರು 95 21

ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವರು 123 22 ನೆಟೋಫ ಊರಿನವರು 56 23

ಅನಾತೋತ್ ಊರಿನವರು 128 24 ಅಜಾ್ಮವೆತಿನವರು 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 ನೆಬೋವಿನವರು 52 30

ಮಗಿ್ಬೕಷಿನವರು 156 31 ಬೇರೆ ಏಲಾಮಿನವರು 1,254 32

ಹಾರಿಮನವರು 320 33 ಲೋದ್, ಹಾದೀದ್ ಮತು್ತ ಓನೋ
ಎಂಬ ಊರುಗಳವರು 725 34 ಯೆರಿಕೋವಿನವರು 345 35

ಸೆನಾಹನವರು 3,630 36 ಯಾಜಕರಲಿ್ಲ - ಯೆದಾಯನವರಾದ
ಯೇಷೂವನ ಮನೆಯವರು 973 37 ಇಮೆ್ಮೕರನವರು 1,052
38 ಪಷೂ್ಹರನವರು 1,247 39 ಹಾರಿಮನವರು 1,017 40

ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ: ಹೋದವ್ಯನವರಾದ ಯೇಷೂವ ಮತು್ತ
ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್ ಇವರ ಸಂತಾನದವರು 74 41 ಗಾಯಕರಲಿ್ಲ:
ಆಸಾಫ್ಯರು 128 42 ದಾ್ವರಪಾಲಕರ ಸಂತಾನದವರು: ಶಲೂ್ಲಮ್
ಸಂತಾನದವರು, ಆಟೆ್ಟೕರ್, ಟಲೊ್ಮೕನ್, ಅಕೂ್ಕಬ್, ಹಟೀಟ
ಮತು್ತ ಶೋಬೈ ಇವರು ಒಟು್ಟ 139. 43 ದೇವಸಾ್ಥನದಾಸರಲಿ್ಲ:
ಜೀಹ ಸಂತಾನದವರು ಮತು್ತ ಹಸೂಫ, ಟಬಾ್ಬವೋತ್, 44

ಕೇರೋಸ್, ಸೀಯಹಾ, ಪಾದೋನ್, 45 ಲೆಬಾನ, ಹಗಾಬ,
ಅಕೂ್ಕಬ್, 46 ಹಾಗಾಬ, ಶಮೆ್ಲೖ, ಮತು್ತ ಹಾನಾನ್, 47 ಗಿದೆ್ದೕಲನ
ಸಂತಾನದವರು, ಗಹರ್, ರೆವಾಯ, 48 ರೆಚೀನ್, ನೆಕೋದ,
ಗಜಾ್ಜಮ್, 49 ಉಜ್ಜ, ಪಾಸೇಹ, ಬೇಸೈ, 50 ಅಸ್ನ, ಮೆಗೂನೀಮ್
ಮತು್ತ ನೆಫೀಸೀಮ್, 51 ಬಕೂ್ಬಕ್ ಸಂತಾನದವರು, ಹಕೂ್ಕಫ,
ಹಹೂರ್ರ್, 52 ಬಚೂ್ಲತ್, ಮೆಹೀದ, ಹಷರ್, 53 ಬಕೋರ್ಸ್,
ಸೀಸೆರ, ತೆಮಹ, 54 ನೆಚೀಹ ಮತು್ತ ಹಟೀಫ. 55

ಸೊಲೊಮೋನನ ದಾಸರ ಸಂತಾನದವರು; ಸೋಟೈ
ಸಂತಾನದವರು, ಹಸೊ್ಲೕಫೆರೆತ್, ಪೆರೂದ, 56 ಯಾಲ,
ದಕೋರ್ನ್ ಗಿದೆ್ದೕಲ್, 57 ಶೆಫಟ್ಯ, ಹಟಿ್ಟೕಲ್, ಪೋಕೆರೆತ್
ಹಚೆ್ಚಬಾಯೀಮ್ ಮತು್ತ ಆಮಿ. 58 ಎಲಾ್ಲ ಸಂತಾನದವರನು್ನ
ದೇವಸಾ್ಥನದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಸೊಲೊಮೋನನ
ದಾಸರೂ ಒಟು್ಟ 392. 59 ಉಳಿದ ತೇಲೆ್ಮಲಹ, ತೇಲ್ಹಷರ್,
ಕೆರೂಬ್, ಅದಾ್ದನ್ ಮತು್ತ ಇಮೆ್ಮೕರ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳಿಂದ
ಬಂದವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರವಂಶಾವಳಿಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದರು. 60

ಆದರೂ ತಾವು ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಂಬುದನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿಲಾರದವರಾದ
ದೆಲಾಯ, ಟೋಬೀಯ ಮತು್ತ ನೆಕೋದ ಇವರ ಸಂತಾನದವರು
652. 61 ಯಾಜಕರಲಿ್ಲ: ಹಬಯ್ಯ, ಹಕೊ್ಕೕಜ್ ಮತು್ತ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖ
ಇವರ ಸಂತಾನದವರು. (ಈ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖ ಎಂಬವನು ಗಿಲಾ್ಯದ್ಯನಾದ
ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖಯ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಅವನ ಹೆಸರನೂ್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು.) 62 ಇವರು ತಮ್ಮ
ವಂಶಾವಳಿಯ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವು ಸಿಕ್ಕದ ಕಾರಣ
ಅಶುದ್ಧರೆಂದು ಯಾಜಕೋದೊ್ಯೕಗದಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 63

ಊರೀಮ್ ಮತು್ತ ತುಮಿ್ಮೕಮುಗಳ ಮೂಲಕ
ದೈವನಿಣರ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲವನಾದ ಯಾಜಕನು ಬರುವ
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ತನಕ ಇವರು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಪದಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಭೋಜನ
ಮಾಡಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯು ತೀಪುರ್ಮಾಡಿದನು.
64 ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯಯು ನಲ್ವತೆ್ತರಡು

ಸಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರ ಆರವತು್ತ. 65 ಈ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಡದ
ಅವರ ದಾಸದಾಸಿಯರು ಏಳು ಸಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರ ಮೂವತೆ್ತೕಳು
ಜನರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಗಾಯಕರೂ, ಗಾಯಕಿಯರೂ ಇನೂ್ನರು ಜನರು
ಇದ್ದರು. 66 ಅವರಿಗೆ ಏಳು ನೂರ ಮೂವತಾ್ತರು ಕುದುರೆಗಳೂ,
ಇನೂ್ನರ ನಲ್ವತೆ್ತೖದು ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳೂ, 67 ನಾನೂರ ಮೂವತೆ್ತೖದು
ಒಂಟೆಗಳೂ, ಆರು ಸಾವಿರದ ಏಳು ನೂರ ಇಪ್ಪತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳೂ
ಇದ್ದವು. 68 ಗೋತ್ರಪ್ರಧಾನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ದೇವಾಲಯವನು್ನ
ಪುನಃ ಅದರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕಟು್ಟವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರು. 69 ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಥಾ್ಯರ್ನುಸಾರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡದ
ಭಂಡಾರಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟದು್ದ ಅರುವತೊ್ತಂದು ಸಾವಿರ ಬಂಗಾರದ
ಪವನುಗಳು, ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಐವತು್ತ ಸಾವಿರ ತೊಲಾ ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ
ನೂರು ಯಾಜಕವಸ್ತ್ರಗಳು.

70 ದೇವಸಾ್ಥನದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಇದ್ದ ಯಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು,
ಗಾಯಕರು, ದಾ್ವರಪಾಲಕರು ಮತು್ತ ಸಾಧಾರಣಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಅವರವರಿಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದರು; ಬೇರೆ ಎಲಾ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದರು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದು್ದ

ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದರು. 2 ಆಗ ದೇವರ

ಮನುಷ್ಯನಾದ ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯೋಚಾದಾಕನ
ಮಗನಾದ ಯೇಷೂವನೂ, ಯಾಜಕರಾದ ಅವನ ಬಂಧುಗಳೂ,
ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನೂ ಮತು್ತ ಅವನ
ಬಂಧುಗಳೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಪುನಃ
ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 3 ಅವರು ಸುತ್ತಣ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳ
ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ವೇದಿಯನು್ನ ಅದರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ,
ಅದರ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಮುಂಜಾನೆಯ ಹಾಗು
ಸಾಯಂಕಾಲಗಳ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 4

ಇದಲ್ಲದೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಅವರು ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ
ಜಾತೆ್ರಯನು್ನ ಆಚರಿಸಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವಿಧಿಗನುಸಾರವಾದ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 5 ಅಂದಿನಿಂದ ನಿತ್ಯ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ, ಯೆಹೋವನ ಎಲಾ್ಲ ಉತ್ಸವದಿನ
ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ನೇಮಕವಾದ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳೂ, ಜನರು ಸ್ವ
ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಯಜ್ಞಗಳೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪರ್ಣೆಯಾಗುತಾ್ತ ಬಂದವು. 6 ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸತೊಡಗಿದರು. ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಅಸಿ್ತವಾರವು
ಇನೂ್ನ ಹಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ.

ದೇವಾಲಯದ ಅಸಿ್ತವಾರವನು್ನ ಹಾಕಿದೂ್ದ
7 ಆದರೆ ಪಷಿರ್ಯ ರಾಜನಾದ ಕೋರೆಷನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ

ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಕಲು್ಲಕುಟಿಗರಿಗೆ ಮತು್ತ ಬಡಗಿಗಳಿಗೆ
ಹಣವನೂ್ನ, ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ಸಮುದ್ರಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಯೊಪ್ಪಕೆ್ಕ
ದೇವದಾರು ಮರಗಳನು್ನ ತರುತಿ್ತದ್ದ ಚೀದೋನ್ಯರಿಗೆ ಮತು್ತ
ತೂಯರ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಪಾನಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು.
8 ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ತಲುಪಿದ
ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ
ಮಗನಾದ ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲ್, ಯೋಚಾದಾಕನ ಮಗನಾದ ಯೇಷೂವ
ಇವರೂ, ಲೇವಿಯರೂ, ಸೆರೆಯಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿ,
ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯಸು್ಸಳ್ಳ ಲೇವಿಯರನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಕಟು್ಟವವರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಗಾಗಿ
ನೇಮಿಸಿದರು. 9 ಕೂಡಲೆ ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಹೋದವ್ಯನ
ಸಂತಾನದವರಾದ ಯೇಷೂವನು ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ
ಸಹೋದರರು, ಕದಿ್ಮೕಯೇಲನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು,
ಹೇನಾದಾದನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಬಂಧುಗಳು
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದೇವಾಲಯ ಕಟು್ಟವವರ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರಾಗಿ ನಿಂತರು. 10 ಕಟು್ಟವವರು ಯೆಹೋವನ
ಮಂದಿರದ ಅಸಿ್ತವಾರವನು್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ
ದಾವೀದನು ನೇಮಿಸಿದ ಕ್ರಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸು್ತತಿಸಿ ಕೀತಿರ್ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಯಾಜಕರು ತಮ್ಮ

ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತರಾಗಿ ತುತೂರಿಗಳೊಡನೆಯೂ,
ಆಸಾಫನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಲೇವಿಯರು ತಾಳಗಳೊಡನೆಯೂ
ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 11 ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಹಾಡುತಾ್ತ, ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸಂಕೀತಿರ್ಸುತಾ್ತ, ≪ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು; ಆತನ ಕೃಪೆಯು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತದೆ≫ ಎಂದು
ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಮಾಡಿದರು. ಯೆಹೋವನ ಕೀತರ್ನೆ ಕೇಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಅಸಿ್ತವಾರವು ಹಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತದೆಂದು
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಉತಾ್ಸಹಧ್ವನಿಯಿಂದ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡಿದರು. 12

ಆದರೆ ಯಾಜಕರಲಿ್ಲಯೂ, ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲಯೂ,
ಗೋತ್ರಪ್ರಧಾನರಲಿ್ಲಯೂ ಅನೇಕರು ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿನ
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ನೋಡಿದ್ದ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ
ದೇವಾಲಯದ ಅಸಿ್ತವಾರವು ಹಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ
ಬಹಳವಾಗಿ ಅತ್ತರು. ಬೇರೆ ಹಲವರು ಹಷರ್ಧ್ವನಿಯಿಂದ
ಜಯಘೋಷ ಮಾಡಿದರು. 13 ಜನರು ಮಹಾಧ್ವನಿಯಿಂದ
ಅಭರ್ಟಿಸುತಿ್ತದ್ದರಿಂದ ಹಷರ್ಧ್ವನಿ ಯಾವುದು ಅಳುವವರ ಧ್ವನಿ
ಯಾವುದು ಗೊತಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ. ಗದ್ದಲವು ಬಹುದೂರದ ವರೆಗೂ
ಕೇಳಿಸಿತು.

ದೇವಾಲಯ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಸಮಾಯರ್ರು ಅಡಿ್ಡಮಾಡಿದು್ದ

ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಂದಿರವನು್ನ
ಕಟು್ಟತಿ್ತದಾ್ದರೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ

ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು. 2 ಆಗ ಅವರು
ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನ ಬಳಿಗೂ ಗೋತ್ರಪ್ರಧಾನರ ಬಳಿಗೂ ಬಂದು
ಅವರಿಗೆ, ≪ನಿಮೊ್ಮಡನೆ ದೇವಾಲಯ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೂ
ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ
ಭಕ್ತರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ನಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ತಂದಿರಿಸಿದ ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನಾದ
ಏಸಹರ್ದೊ್ದೕನನ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಆತನಿಗೇ ಯಜ್ಞಾಪರ್ಣೆಯನು್ನ
ಮಾಡುತಾ್ತ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 3 ಆಗ
ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲ್, ಯೇಷೂವ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ಗೋತ್ರಪ್ರಧಾನರೂ ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯ
ಕಟು್ಟವುದರಲಿ್ಲ ನಮೊ್ಮಡನೆ ಸೇರಲೇ ಕೂಡದು. ಪಷಿರ್ಯ ದೇಶದ
ರಾಜನಾದ ಕೋರೆಷನಿಂದ ನಮಗಾದ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾವೇ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟತೆ್ತೕವೆ≫
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. 4 ಆಗ ಆ ದೇಶನಿವಾಸಿಗಳು
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಧೈಯರ್ಗುಂದಿಸಿ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟದ ಹಾಗೆ
ಬೆದರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಉದೆ್ದೕಶವನು್ನ
ಕೆಡಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹಣಕೊಟು್ಟ ವಕೀಲರನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡರು.
5 ಪಷಿರ್ಯ ರಾಜನಾದ ಕೋರೆಷನ ಕಾಲದಿಂದ ಪಷಿರ್ಯ
ರಾಜನಾದ ದಾಯಾರ್ವೇಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯವರೆಗೂ ಇದು
ಮುಂದುವರಿಯಿತು.

ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಪುನನಿರ್ಮಾರ್ಣಕೆ್ಕ ಅಡಿ್ದ
6 ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಪಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ ಅವರು

ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ವಾಸ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಪಾದನೆಯ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದರು. 7

ಮತು್ತ ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬಿಷಾ್ಲಮ್, ಮಿತ್ರದಾತ, ಟಾಬೆಯೇಲ್
ಈ ಮೊದಲಾದವರು ಪಷಿರ್ಯ ರಾಜನಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನಿಗೆ ಬರೆದರು.
ಆ ಪತ್ರವು ಅರಾಮ್ಯ ಲಿಪಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಅರಾಮ್ಯ
ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇತು್ತ. 8 ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ರೆಹೂಮ್,
ಲೇಖಕನಾದ ಶಿಂಷೈ ಇವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಮುಂದಿನ ಕಾಗದವನು್ನ ಬರೆದು ಅತರ್ಷಸ್ತನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

9 ಅದರಲಿ್ಲ, ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ರೆಹೂಮ್, ಲೇಖಕನಾದ ಶಿಂಷೈ
ಇವರೂ ಇವರ ಜೊತೆಗಾರರಾದ ದಿನಾಯರು, ಅಪಸರ್ತಾ್ಕಯರು,
ಟಪರ್ಲಾಯರು, ಅಪಾಸಾರ್ಯರು, ಯೆರೆಕ್ಯರು,
ಬಾಬೆಲೋನಿನವರು, ಶೂಷನಿನವರು, ದೆಹಾಯರು ಮತು್ತ
ಏಲಾಮ್ಯರು. 10 ಇವರೂ ಮಹಾಶಿ್ರೕಮತ್ ಆಸೆನಪ್ಪರನು ಕರತಂದು
ಸಮಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಹೊಳೆಯ ಈಚೆಗಿರುವ ಬೇರೆ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದ ಇತರ ಜನರು ಇತಾ್ಯದಿ ಶಿರೋಲೇಖ. 11

ಅವರು ಅರಸನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪತ್ರದ ಸಾರಾಂಶ ಹೀಗಿತು್ತ,
≪ಅತರ್ಷಸ್ತ ರಾಜರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರಾದ ಹೊಳೆಯ
ಈಚೆಯವರು. 12 ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಸೇರಿ ರಾಜಕಂಟಕವಾದ ಆ ಕೆಟ್ಟ
ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ, ಅದರ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯನೂ್ನ ಪುನಃ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯ ಅಸಿ್ತವಾರವನು್ನ
ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರಮಾಡಿದಾ್ದರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಮಗೆ
ಅರಿಕೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 13 ಆ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಅದರ
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ಗೋಡೆಗಳನೂ್ನ ಕಟು್ಟವುದು ಮುಕಾ್ತಯಗೊಂಡರೆ ಅವರು ಕಪ್ಪ,
ತೆರಿಗೆ ಮತು್ತ ಸುಂಕಗಳನು್ನ ಪಾವತಿಸಲಿಕಿ್ಕಲ್ಲ ಮತು್ತ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ
ಇದರಿಂದ ಅರಸರಿಗೆ ನಷ್ಟವುಂಟಾಗುವುದೆಂದು ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ.
14 ನಾವಂತು ಅರಮನೆಯ ಉಪ್ಪನು್ನ ತಿನು್ನವವರಾದುದರಿಂದ
ಅರಸರಿಗೆ ಅಪಮಾನವುಂಟಾಗುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು
ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅರಸರಿಗೆ ಈ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ವತರ್ಮಾನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. 15 ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಾವು ತಮ್ಮ
ತಂದೆತಾತಂದಿರ ಚರಿತ್ರಗ್ರಂಥಗಳನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪಾ್ರಯ. ಆ
ಪಟ್ಟಣವು ರಾಜಕಂಟಕವಾದ ಪಟ್ಟಣವು. ಅರಸರಿಗೂ
ಸಂಸಾ್ಥನಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆಹುಟಿ್ಟಸುವಂಥದು, ಪೂವರ್ಕಾಲದಿಂದಲೇ
ದಂಗೆಯೆಬಿ್ಬಸುವಂಥದು ಎಂಬುದೂ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ
ಪಟ್ಟಣವು ನೆಲಸಮವಾಯಿತು ಎಂದು ಆ ಚರಿತಾ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 16 ಆ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಅದರ ಗೋಡೆಗಳನೂ್ನ ಪುನಃ
ಕಟು್ಟವುದಾದರೆ ತಮಗೆ ಹೊಳೆಯ ಈಚೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಅಂಗುಲವೂ
ಉಳಿಯದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರಸರಿಗೆ ಅರಿಕೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ
ಎಂಬುದೇ.≫

17 ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವು, ≪ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ
ರೆಹೂಮ್, ಲೇಖಕನಾದ ಶಿಂಷೈ ಇವರಿಗೂ ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲರುವ
ಅವರ ಜೊತೆಗಾರರಿಗೂ ಹೊಳೆಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ಇತರರಿಗೂ,
ನಮ್ಮ ಕುಶಲಕ್ಷೇಮಗಳ ಅಭಿಲಾಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 18 ನೀವು
ಕಳುಹಿಸಿದ ಪತ್ರವು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಓದಲಾಯಿತು. ಅದರ ಸಂಪೂಣರ್
ವಿಷಯ ಮನದಟಾ್ಟಯಿತು. 19 ನನ್ನ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ವಿಚಾರಣೆ
ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಆ ಪಟ್ಟಣದವರು ಪೂವರ್ಕಾಲದಿಂದಲೇ
ಅರಸರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿಬೀಳುತಾ್ತ, ದೊ್ರೕಹಮಾಡುತಾ್ತ,
ದಂಗೆಯೆಬಿ್ಬಸುತಾ್ತ ಇದ್ದವರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. 20 ಅವರು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಆಳುತಾ್ತ, ಹೊಳೆಯಾಚೆಯ
ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಅಧಿಕಾರನಡಿಸುತಾ್ತ, ಕಪ್ಪ, ತೆರಿಗೆ ಸುಂಕಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಇದ್ದರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. 21 ಆದುದರಿಂದ ಆ
ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ತಡೆಯಬೇಕೆಂತಲೂ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗುವ ವರೆಗೆ
ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟ್ಟಲು ಆವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದೆಂತಲೂ ಪ್ರಕಟಸಿರಿ.
22 ರಾಜರಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗದ ಹಾಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರಿ,
ಉದಾಸೀನತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಇರಬೇಡಿ≫ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.

23 ಅರಸನಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ರೆಹೂಮ್,
ಲೇಖಕನಾದ ಶಿಂಷೈ ಇವರ ಮುಂದೆಯೂ ಇವರ ಜೊತೆಗಾರರ
ಮುಂದೆಯೂ ಓದಿದ ಕೂಡಲೆ ಅವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಲವಂತದಿಂದಲೂ ಅಧಿಕಾರದಿಂದಲೂ
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ತಡೆದರು.

24 ಅಂದಿನಿಂದ ಪಷಿರ್ಯ ದೇಶದ ರಾಜನಾದ ದಾಯಾರ್ವೆಷನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದವರೆಗೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸವು ನಿಂತುಹೋಯಿತು.

ದೇವಾಲಯ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಪುನಃ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದು್ದ

ಪ್ರವಾದಿಗಳಾದ ಹಗಾ್ಗಯನೂ ಮತು್ತ ಇದೊ್ದೕವಿನ
ಮಗನಾದ ಜೆಕಯರ್ನೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಿಂದ
ಪೆ್ರೕರಿತರಾಗಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಕಟಿ್ಟಸುವ ಬಗೆ್ಗ
ಪ್ರವಾದಿಸಿದರು. 2 ಆಗ ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ ಮಗನಾದ
ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲ್, ಯೋಚಾದಾಕನ ಮಗನಾದ ಯೇಷೂವ ಇವರು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುವುದಕೆ್ಕ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ದೇವಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅವರೊಡನಿದು್ದ ಅವರಿಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹೊಳೆಯ ಈಚೆಯ
ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ತತೆ್ತನೈಯೂ ಶೆತಬೋರ್ಜೆನೈಯೂ
ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು. 4 ಅವರು, ≪ಈ
ಅಸಿ್ತವಾರವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ಮತು್ತ ಈ
ಕಟ್ಟಡವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುತಿ್ತರುವವರ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾವುವೆಂದು
ವಿಚಾರಿಸಿದರು. 5 ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ
ದೇವರ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷ ಇದು್ದದರಿಂದ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದವರು
ಅವರಿಗೆ ಅಡಿ್ಡಮಾಡದೆ, ತಾವು ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ
ದಾಯಾರ್ವೆಷನಿಗೆ ವತರ್ಮಾನ ಮುಟಿ್ಟಸಿ, ಉತ್ತರವನು್ನ ಬರೆದು
ಕಳುಹಿಸುವೆವೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟು ಹೋದರು.

6 ಹೊಳೆಯ ಈಚೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ತತೆ್ತನೈಯೂ,
ಶೆತಬೋರ್ಜೆನೈಯೂ ಮತು್ತ ಹೊಳೆಯ ಈಚೆಯಲಿ್ಲ ಅವನ
ಜೊತೆಗಾರರಾದ ಅಪಸರ್ತಾ್ಕಯರೂ ಅರಸನಾದ ದಾಯಾರ್ವೆಷನಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯು. 7 ಅವರು ಅರಸನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ
ಪತ್ರದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ≪ದಾಯಾರ್ವೆಷ್ ರಾಜರಿಗೆ
ಹೃತೂ್ಪವರ್ಕ ನಮಸಾ್ಕರಗಳು, ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 8

ನಾವು ಯೆಹೂದಸೀಮೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರ
ಆಲಯವನು್ನ ನೋಡಿ ಬಂದೆವು ಎಂದು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು
ಇಚಿ್ಛಸುತೆ್ತೕನೆ . ಆಲಯವನು್ನ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕಟು್ಟತಾ್ತ,
ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೊಲೆಗಳನಿ್ನಡುತಾ್ತ ಇದಾ್ದರೆ. ಈ ಕೆಲಸವು
ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ, ವಿಶೇಷ ಶ್ರಮದಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ.

9 ≪ಅಲಿ್ಲನ ಹಿರಿಯರ ಹತಿ್ತರ, ≪ಈ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ
ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು≫ ಎಂದು ವಿಚಾರಮಾಡಿದೆವು.
10 ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರಧಾನರಾದವರು ಇಂಥಿಂಥವರೆಂದು ತಮಗೆ ಬರೆದು
ತಿಳಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದೆವು. 11 ಅವರು
ನಮಗೆ, ≪ನಾವು ಪರಲೋಕ ಮತು್ತ ಭೂಲೋಕಗಳ ದೇವರ
ಸೇವಕರು. ಅನೇಕಾನೇಕ ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಟಿ್ಟದ್ದ ಆಲಯವನು್ನ
ಪುನಃ ಕಟು್ಟತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜನು ಅದನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದ್ದನು. 12 ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಪರಲೋಕದೇವರನು್ನ
ರೇಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಬಾಬೆಲೋನಿನ ಕಸಿ್ದೕಯ
ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಅವನು ಈ
ಆಲಯವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಬಾಬೆಲೋನಿಗೆ
ಒಯ್ದನು. 13 ಆದರೆ ಬಾಬೆಲೋನಿನ ಅರಸನಾದ ಕೋರೆಷನು ತನ್ನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಈ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಪುನಃ
ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 14 ಅದಲ್ಲದೆ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ,
ಬಾಬೆಲೋನಿನ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರದ ದೇವಸಾ್ಥನ
ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ತೆಗಿಸಿ ತಾನು ದೇಶಾಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿದ ಶೆಷ್ಬಚ್ಚರನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. 15 ಅವನು, ≪ಈ
ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಇಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಆ ದೇವಾಲಯವನು್ನ
ಪುನಃ ಅದರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಸು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 16 ಆಗ
ಆ ಶೆಷ್ಬಚ್ಚರನು ಬಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯದ
ಅಸಿ್ತವಾರವನು್ನ ಹಾಕಿಸಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಕಟು್ಟವ
ಕೆಲಸವು ನಡೆಯುತಿ್ತರುತ್ತದೆ. ಇನೂ್ನ ಮುಗಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ≫
ಎಂಬುದಾಗಿ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

17 ≪ಅರಸರಿಗೆ ಸರಿತೋರುವುದಾದರೆ ಯೆರೊಸಲೇಮಿನ ಈ
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಪುನಃ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಅರಸನಾದ ಕೋರೆಷನಿಂದ
ಅಪ್ಪಣೆ ದೊರಕಿದು್ದ ಸತ್ಯವೋ ಎಂಬುದರ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಬಾಬೆಲೋನಿನ ರಾಜಭಂಡಾರದಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಲಿ ಮತು್ತ ಈ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕುರಿತು ರಾಜರ ಚಿತ್ತವೇನೆಂಬುದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿಸೋಣವಾಗಲಿ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಯೆಹೂದ್ಯರು ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದು್ದ

ಅರಸನಾದ ದಾಯಾರ್ವೆಷನು ಬಾಬೆಲೋನಿನ
ಗ್ರಂಥಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದ ಬಾಬೆಲೋನಿನ ಭಂಡಾರದಲಿ್ಲ
ರಾಜಾಜ್ಞೆಯನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕೆ್ಕ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ

ಹೊರಡಿಸಿದನು. 2 ಅವರು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಮೇದ್ಯ
ಸಂಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲರುವ ಅಹೆ್ಮತಾ ರಾಜಧಾನಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸುರುಳಿ
ಸಿಕಿ್ಕತು.

3 ಅದರಲಿ್ಲ, ≪ಅರಸನಾದ ಕೋರೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೊದಲನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅರಸನಾದ ಕೋರೆಷನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ದೇವಾಲಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣೆ, ≪ಬಲವಾದ
ಅಸಿ್ತವಾರವನು್ನ ಹಾಕಿ, ಯಜ್ಞಸಮಪರ್ಣೆಗಾಗಿ ಆಲಯವನು್ನ ಪುನಃ
ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದರ ಎತ್ತರ ಅರುವತು್ತ ಮೊಳವು, ಅಗಲ ಅರುವತು್ತ
ಮೊಳವು ಇರಬೇಕು. 4 ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೂರು ಸಾಲುಗಳಾದ
ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಮರದ ಒಂದು ಸಾಲನು್ನ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ವೆಚ್ಚವೆಲಾ್ಲ
ರಾಜಭಂಡಾರದಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು. 5 ಇದಲ್ಲದೆ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯದಿಂದ
ಬಾಬೆಲೋನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂಗಾರದ
ದೇವಸಾ್ಥನ ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಮೊದಲಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಡಬೇಕು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿತು್ತ.

6 ≪ಆಗ ದಾಯಾರ್ವೆಷನು ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
ಹೊಳೆಯಾಚೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ತತೆ್ತನೈ,
ಶೆತಬೋರ್ಜೆನೈ, ಹೊಳೆಯಾಚೆಯಲಿ್ಲ ಇವರು ಜೊತೆಗಾರರಾದ
ಅಪಸರ್ತಾ್ಕಯರು ಇವರಿಗೆ, ನೀವು ಅವರ ಗೊಡವೆಗೆ
ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. 7 ಆ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಅಡಿ್ಡ
ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಯೆಹೂದ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯು, ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಹಿರಿಯರು ಇವರೇ ಅದನು್ನ ಅದರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಲಿ. 8 ಆ
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ
ರಾಜರ ಸೊತಿ್ತನಿಂದ ಅಂದರೆ ಹೊಳೆಯಾಚೆಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳ
ಕಪ್ಪದಿಂದ ತಡಮಾಡದೆ ಎಲಾ್ಲ ವೆಚ್ಚವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 9 ಅವರು
ಪರಲೋಕದೇವರ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾದ
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ಹೋರಿ, ಟಗರು, ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ, ಗೋದಿ, ಉಪು್ಪ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ,
ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಯಾಜಕರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತಪ್ಪದೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 10 ಅವರಾದರೋ ಪರಲೋಕದೇವರಿಗೆ
ಸುಗಂಧಹೋಮಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ, ರಾಜನ ಮತು್ತ ರಾಜಪುತ್ರರ
ದೀಘಾರ್ಯಷ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡಲಿ. 11 ಈ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಯಾವನಾದರೂ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಾದರೆ ಅವನ ಮನೆಯಿಂದಲೇ
ಒಂದು ತೊಲೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು, ಅದನು್ನ ಶೂಲವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ, ಅದರ
ಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಏರಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಅ ಮನೆಯನು್ನ ತಿಪೆ್ಪಯನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 12 ಮತು್ತ ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಸಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವರು ಈ
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಬದಲಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಕೈಯೆತು್ತವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ರಾಜನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಾಂಗವನೂ್ನ ಕೆಡವಿ ಹಾಕಲಿ.
ದಾಯಾರ್ವೆಷನಾದ ನಾನು ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ, ಅದನು್ನ
ಉದಾಸೀನತೆಯಿಂದ ಅಲಕ್ಷಿಸದೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು≫ ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದನು.

ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ
13 ಅರಸನಾದ ದಾಯಾರ್ವೆಷನು ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ

ಹೊಳೆಯ ಈಚೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ತತೆ್ತನೈಯೂ
ಶೆತಬೋರ್ಜೆನೈಯೂ ಮತು್ತ ಅವರ ಜೊತೆಗಾರರೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ
ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು. 14 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯರು,
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಹಗೆ್ಗೖ, ಇದೊ್ದೕವಿನ ಮಗನಾದ ಜೆಕರೀಯ ಇವರ
ಪ್ರವಾದನೆಯಿಂದ ಪೆ್ರೕರಿತರಾಗಿ ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರ
ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿಯೂ ಪಷಿರ್ಯ ರಾಜರಾದ ಕೋರೆಷ್,
ದಾಯಾರ್ವೆಷ್, ಅತರ್ಷಸ್ತ ಇವರ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಆಧಾರದಿಂದಲೂ
ಕಟ್ಟಡವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದರು. 15 ಅರಸನಾದ ದಾಯಾರ್ವೆಷನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಆರನೆಯ ವಷರ್ದ ಫಾಲು್ಗಣ ಮಾಸದ ಮೂರನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಪೂರೈಸಿದರು. 16 ಯಾಜಕರೂ,
ಲೇವಿಯರೂ ಮತು್ತ ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ ಬೇರೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಯನು್ನ
ಆಚರಿಸಿದರು.

17 ಅವರು ಆ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಗೋಸ್ಕರ ನೂರು ಹೋರಿ,
ಇನೂ್ನರು ಟಗರು, ನಾನೂರು ಕುರಿಮರಿ ಇವುಗಳನೂ್ನ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೋಷಪರಿಹಾರಾಥರ್ವಾಗಿ ಅವರ ಕುಲಗಳ
ಸಂಖಾ್ಯನುಸಾರ ಹನೆ್ನರಡು ಹೋತಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 18 ಆ
ಮೇಲೆ ಯಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಆಯಾ ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ
ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದರು.

19 ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕವನು್ನ ಆಚರಿಸಿದರು. 20

ಯಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರೂ ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಎಲ್ಲರೂ ಶುದ್ಧವಾದನಂತರ ಲೇವಿಯರು ದೇಶಾಂತರದಿಂದ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದವರಿಗೋಸ್ಕರವೂ, ತಮಗೋಸ್ಕರವೂ ಪಸ್ಕದ
ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿದರು. 21 ದೇಶಾಂತರದಿಂದ ಬಂದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಹುಡುಕುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇಶನಿವಾಸಿಗಳ ಅಶುದ್ಧತ್ವವನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ, ಇವರೊಡನೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡವರೆಲ್ಲರೂ
ಪಸ್ಕಭೋಜನಮಾಡಿದರು. 22 ಇದಲ್ಲದೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರ
ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದರಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನು ತಮಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿ
ತಮಗೆ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದಾ್ದನೆ ಎಂದು ಹಷಿರ್ಸುತಾ್ತ
ಏಳು ದಿನಗಳ ವರೆಗೂ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳ ಜಾತೆ್ರಯನು್ನ
ಆಚರಿಸಿದರು.

ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ಸಂಸಾ್ಥಪನೆಯಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ಎಜ್ರನೆಂಬ
ಶಾಸಿ್ತ್ರ 7-10

ಎಜ್ರನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದದು್ದ

ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪಷಿರ್ಯ ರಾಜನಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಎಜ್ರನು ಬಾಬೆಲೋನಿನಿಂದ ಬಂದನು.
ಇವನು ಸೆರಾಯನ ಮಗ; ಸೆರೆಯನು ಅಜಯರ್ನ ಮಗ;

ಇವನು ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ. 2 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನು ಶಲೂ್ಲಮನ ಮಗ;
ಇವನು ಚಾದೋಕನ ಮಗ; ಇವನು ಅಹೀಟೂಬನ ಮಗ; ಇವನು
ಅಮಯರ್ನ ಮಗ. 3 ಅಮಯರ್ನು ಅಜಯರ್ನ ಮಗ; ಇವನು

ಮೆರಾಯೋತನ ಮಗ. 4 ಮೆರಾಯೋತನು ಜೆರಹ್ಯನ ಮಗ; ಇವನು
ಉಜಿ್ಜೕಯ ಮಗ; ಇವನು ಬುಕಿ್ಕೕಯ ಮಗ. 5 ಬುಕಿ್ಕೕಯನು
ಅಬೀಷೂವನ ಮಗ; ಇವನು ಫೀನೆಹಾಸನ ಮಗ; ಇವನು
ಎಲಾ್ಲಜಾರನ ಮಗ; ಇವನು ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕನಾದ ಆರೋನನ
ಮಗ. 6 ಎಜ್ರನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ದೊರಕಿದ ಮೋಶೆಯ ಧಮೋರ್ಪದೇಶದಲಿ್ಲ ಪಾರಂಗತನಾದ
ಶಾಸಿ್ತ್ರಯಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಹಸ್ತಪಾಲನೆಯಿಂದ ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. 7 ಅವನೊಡನೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ,
ಯಾಜಕರೂ, ಲೇವಿಯರೂ, ಗಾಯಕರೂ, ದಾ್ವರಪಾಲಕರೂ ಮತು್ತ
ದೇವಸಾ್ಥನದಾಸರೂ ಅತರ್ಷಸ್ತ ರಾಜನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಏಳನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದರು. 8 ಎಜ್ರನು ಆ ಅರಸನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದ ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ
ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ತಲುಪಿದನು. 9 ಅವನು ಮೊದಲನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬಾಬೆಲೋನಿನಿಂದ ಹೊರಟನು; ತನ್ನ
ದೇವರ ಕೃಪಾ ಹಸ್ತಪಾಲನೆಯಿಂದ ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದನು. 10

ಎಜ್ರನು ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಅಭಾ್ಯಸಿಸಿ
ಅನುಸರಿಸಲಿಕೂ್ಕ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಅದರ ವಿಧಿನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ
ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ದೃಢಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.

ಅತರ್ಷಸ್ತನು ಎಜ್ರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪತ್ರ
11 ಯಾಜಕನು ಮತು್ತ ಶಾಸಿ್ತ್ರಯೂ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗಾಗಿ

ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಸೂತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ವಿದಾ್ವಂಸನೂ
ಆಗಿದ್ದ ಎಜ್ರನಿಗೆ ಅರಸನಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನು ಕೊಟ್ಟ ಪತ್ರ.

12 ≪ರಾಜಾಧಿರಾಜನಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನು, ಯಾಜಕನೂ
ಪರಲೋಕದೇವರ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೀಣನೂ ಆದ ಎಜ್ರನಿಗೆ
ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, 13 ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ತಮ್ಮ ಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು ಹಾಗು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಹೋಗಬಹುದೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 14 ನೀನು ಹೋಗಿ
ಯೆಹೂದದವರ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ಆಚರಣೆಯು ನಿನ್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಗ್ರಂಥಕೆ್ಕ
ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. 15

ಮತು್ತ ಅರಸನೂ ಅವನ ಮಂತಿ್ರಗಳೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಿಗೊಸ್ಕರ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರ, 16 ಬಾಬೆಲ್ ಸಂಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ಸಿಕು್ಕವ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಸಾಧಾರಣಜನರೂ,
ಯಾಜಕರೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ತಮ್ಮ ದೇವರ
ಆಲಯಕಾ್ಕಗಿ ಸ್ವ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಕೊಡುವ ಕಾಣಿಕೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು; ಹೀಗೆಂದು ನಾನೂ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಏಳು ಜನ
ಮಂತಿ್ರಗಳೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 17 ನೀನು ಈ ಹಣದಿಂದ
ಹೋರಿ, ಟಗರು, ಕುರಿ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಇವುಗಳೊಡನೆ
ಸಮಪರ್ಣೆಯಾಗತಕ್ಕ ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯ, ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರ ಆಲಯದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 18

ಉಳಿದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವನು್ನ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ,
ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಸರಿತೋರುವಂತೆ ವೆಚ್ಚಮಾಡಿರಿ. 19

ನಿನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ
ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. 20 ನಿನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನೀನು
ಬೇರೆ ಯಾವುದನಾ್ನದರೂ ವೆಚ್ಚಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅದನು್ನ
ರಾಜಭಂಡಾರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವೆಚ್ಚಮಾಡು.

21 ≪ಅತರ್ಷಸ್ತ ರಾಜನಾದ ನಾನು ಹೊಳೆಯಾಚೆಯ
ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳ ಭಂಡಾರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದು
ಏನೆಂದರೆ, ≪ಯಾಜಕರೂ ಪರಲೋಕದೇವರ ಧಮಾರ್ಚಾಯರ್ನೂ
ಆದ ಎಜ್ರನು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ಕೊಡಬೇಕು.
22 ನೂರು ತಲಾಂತು ಬೆಳಿ್ಳ [3,400 ಕಿ.ಗಾ್ರಂ], ನೂರು ಕೋರ್
ಗೋದಿ [10,000 ಕಿ.ಗಾ್ರಂ] ನೂರು ಬತ್ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ [2,000 ಲೀ.],
ಎಣೆ್ಣ ನೂರು ಬತ್ [2,000 ಲೀ.] ಇಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೂ ಕೊಡಬಹುದು;
ಉಪ್ಪನು್ನ ಎಷು್ಟ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡಬಹುದು. 23 ಅರಸನ ಮತು್ತ
ಅವನ ಸಂತಾನದವರ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೈವಕೋಪ ಉಂಟಾಗದ
ಹಾಗೆ ನೀವು ಪರಲೋಕದೇವರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಬೇಕಾದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. 24 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ
ದೇವಾಲಯದ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಯಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು,
ಗಾಯಕರು, ದಾ್ವರಪಾಲಕರು, ದಾಸರು ಮುಂತಾದ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ
ಯಾರಿಂದಲೂ ಕಪ್ಪ, ತೆರಿಗೆ, ಸುಂಕ ಇವುಗಳನು್ನ
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ವಸೂಲಿಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು
ತಿಳಿದಿರಲಿ.≫

25 ≪ಎಜ್ರನೇ, ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ದೇವರ
ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಗ್ರಂಥಕೆ್ಕ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶರನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಪಂಚಾಯತರನೂ್ನ ನೇಮಿಸು. ಅವರು ಹೊಳೆಯಾಚೆಯ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಧಮರ್ವನು್ನ ಅರಿತಿರುವವರೆಲ್ಲರ
ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ತೀರಿಸಲಿ. ಅರಿಯದವರಿಗೆ ನೀವು ಅದನು್ನ
ಕಲಿಸಬೇಕು. 26 ನಿನ್ನ ದೇವರ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನೂ್ನ ಮತು್ತ
ರಾಜಾಜ್ಞೆಯನೂ್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳದವರಿಗೆಲಾ್ಲ ಮರಣದಂಡನೆ,
ಬೇಡಿಹಾಕುವುದು ಈ ವಿಧವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ತಪ್ಪದೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು≫
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ.

ಎಜ್ರನು ಸಲಿ್ಲಸದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
27 ಎಜ್ರನು ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯೆ, ≪ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ. ಅರಸನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಶೋಭಾಯಮಾನದ ಸಿ್ಥತಿಗೆ
ತರುವುದಕೆ್ಕ ಆತನ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದಲೇ ಮನಸು್ಸಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
ಅರಸನು ಅವನ ಮಂತಿ್ರಗಳ ಮತು್ತ ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠರಾದ
ಸರದಾರರ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಿದಾ್ದನೆ. 28 ನನ್ನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತಪಾಲನೆಯು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಇರುವುದರಿಂದ ಅರಸನ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ದೊರಕಿ್ಕದ್ದರಿಂದ ನಾನು
ಧೈಯರ್ವಾಗಿ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಪ್ರಧಾನರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡೆನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಎಜ್ರನು ಬಾಬೆಲೋನಿನಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಬಂದದು್ದ

ಅತರ್ಷಸ್ತ ರಾಜನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಬಾಬೆಲೋನಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಗೋತ್ರಪ್ರಧಾನರ ಮತು್ತ
ಅವರ ಸಂತಾನದವರ ವಿವರಣೆ.

2 ಫೀನೆಹಾಸನ ಸಂತಾನದವರಲಿ್ಲ ಗೇಷೋರ್ಮ್; ಈತಾಮಾರನ
ಸಂತಾನದವರಲಿ್ಲ ದಾನಿಯೇಲ್; ದಾವೀದನ ಸಂತಾನದವರಲಿ್ಲ
ಶೆಕನ್ಯನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಹಟೂ್ಟಷ್. 3 ಪರೋಷಿನವರಲಿ್ಲ
ಜೆಕಯರ್ನೂ ಅವನೊಡನೆ ಶೆಕನ್ಯನ ವಂಶಕೆ್ಕ ಸೇರುವ 150
ಗಂಡಸರು. 4 ಪಹತ್ ಮೋವಾಬಿನವರಲಿ್ಲ ಜೆರಹ್ಯನ ಮಗನಾದ
ಎಲೆ್ಯಹೋವೇನೈಯೂ ಮತು್ತ ಅವನೊಡನೆ 200 ಗಂಡಸರು. 5

ಜತೂ್ತವಿನವರಲಿ್ಲ ಯಹಜೀಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಶೆಕನ್ಯನೂ ಹಾಗೂ
ಅವನೊಡನೆ 300 ಗಂಡಸರು. 6 ಆದೀನನವರಲಿ್ಲ ಯೋನಾತಾನನ
ಮಗನಾದ ಎಬೆದನೂ ಅವನೊಡನೆ 50 ಗಂಡಸರು. 7

ಏಲಾಮಿನವರಲಿ್ಲ ಅತಲ್ಯನ ಮಗನಾದ ಯೆಶಾಯನೂ ಅವನೊಡನೆ
70 ಗಂಡಸರು. 8 ಶೆಫಟ್ಯನವರಲಿ್ಲ ಮಿಕಾಯೇಲನ ಮಗನಾದ
ಜೆಬದ್ಯನೂ ಅವನೊಡನೆ 80 ಗಂಡಸರು. 9 ಯೋವಾಬನವರಲಿ್ಲ
ಯೆಹೀಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಓಬದ್ಯನೂ ಅವನೊಡನೆ 218
ಗಂಡಸರು.

10 ಬಾನೀಯವರಲಿ್ಲ ಯೋಸಿಫ್ಯನ ಮಗನಾದ ಶಿಲೋಮೀತನೂ
ಅವನೊಡನೆ 160 ಗಂಡಸರು. 11 ಬೇಬೈಯವರಲಿ್ಲ ಬೇಬೈಯ
ಮಗನಾದ ಜೆಕಯರ್ನೂ ಅವನೊಡನೆ 28 ಗಂಡಸರು. 12

ಅಜಾ್ಗದನವರಲಿ್ಲ ಹಕಾ್ಕಟಾನನ ಮಗನಾದ ಯೋಹಾನಾನನೂ
ಅವನೊಡನೆ 110 ಗಂಡಸರು. 13 ಅದೋನೀಕಾಮಿನವರಲಿ್ಲ
ಕಡೆಯವರಾದ ಎಲೀಫೆಲೆಟ್, ಎಮೀಯೇಲ್, ಶೆಮಾಯ ಎಂಬ
ಹೆಸರುಳ್ಳವರೂ ಅವರೊಡನೆ 60 ಗಂಡಸರು. 14 ಬಿಗೆ್ವೖಯವರಲಿ್ಲ
ಜಕೂ್ಕರನ ಮಗನಾದ ಊತೈಯೂ ಅವನೊಡನೆ 70 ಗಂಡಸರು.
15 ಅಹವಾ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುವ ನದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಾನು
ಇವರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದೆನು. ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನ ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೂಂಡ
ಮೇಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಜನರೂ, ಯಾಜಕರೂ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ,
ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂತು. 16

ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಧಾನರಾದ ಎಲೀಯೆಜೆರ್, ಅರೀಯೇಲ್,
ಶೆಮಾಯ, ಎಲಾ್ನತಾನ್, ಯಾರೀಬ್, ಎಲಾ್ನತಾನ್, ನಾತಾನ್,
ಜೆಕಯರ್, ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್ ಇವರನೂ್ನ, ಪಂಡಿತರಾದ
ಯೋಯಾರೀಬ್ ಎಲಾ್ನತಾನ್ ಇವರನೂ್ನ ಕರೆಯಿಸಿದೆನು. 17 ಅವರ
ತರುವಾಯ ನಾನು ಕಾಸಿಫ್ಯ ಊರಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾದ ಇದೊ್ದೕವಿನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ದೇವಾಲಯ
ಸೇವಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವ ಹಾಗೆ, ಅವರು ಇದೊ್ದೕವಿಗೂ ಕಾಸಿಫ್ಯ
ಊರಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಅವನ ಸಹೋದರರಾದ ದೇವಸಾ್ಥನದ
ಪರಿಚಾರಕರಿಗೂ ಹೇಳತಕ್ಕ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಟೆ್ಟನು. ಆ
ಊರಿನವರು ದೇವದಾಸವಗರ್ದವರಷೆ್ಟ. 18 ನಮ್ಮ ದೇವರ
ಕೃಪಾಶೀವಾರ್ದ ನಮಗೆ ದೊರೆಕಿ್ಕದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲನ

ಮಗನಾದ ಲೇವಿಯ ಕುಲದ ಮಹಿ್ಲೕ ಸಂತಾನದವರಲಿ್ಲ
ಈಸೆ್ಸಕೆಲನನೂ್ನ, ಶೇರೇಬ್ಯನನೂ್ನ ಅವನ ಪುತ್ರಭಾ್ರತೃಗಳಲಿ್ಲ
ಹದಿನೆಂಟು ಜನರನೂ್ನ, 19 ಮೆರಾರೀಯರಲಿ್ಲ ಹಷಬ್ಯನನೂ್ನ
ಅವನೊಡನೆ ಯೆಶಾಯನನೂ್ನ, ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪತು್ತ ಜನರು, 20 ದಾವೀದನೂ ಅವನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನು್ನ
ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕೊಟು್ಟ ದೇವಸಾ್ಥನ ಪರಿಚಾರಕರಲಿ್ಲ
ಇನೂ್ನರಿಪ್ಪತು್ತ ಜನರನೂ್ನ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.
ಇವರೆಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳು ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲದ್ದವು.

21 ಆ ಮೇಲೆ ಆ ಅಹವಾ ನದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಾವು
ಉಪವಾಸದಿಂದಿದು್ದ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನು್ನ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು, ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ
ಆಸಿ್ತಗೂ ಪ್ರಯಾಣದಲಿ್ಲ ಶುಭವನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಉಪವಾಸವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. 22 ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹಸ್ತವು ಆತನ
ಎಲಾ್ಲ ಶರಣಾಥಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದು; ಆತನನು್ನ
ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಉಗ್ರವಾದ ಕೋಪಕೆ್ಕ
ಗುರಿಯಾಗುವರು. ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ
ರಕ್ಷಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ, ಅಶ್ವಬಲವನೂ್ನ ಕೊಡಲು
ಅರಸನಿಂದ ಸಹಾಯ ಕೇಳಲು ನಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನು. 23

ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಉಪವಾಸಮಾಡಿ ದೇವರನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲು
ಆತನು ನಮಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾದನು.

ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಸಲಿ್ಲಸಿದ ಕಾಣಿಕೆಗಳು
24 ಅನಂತರ ನಾನು ಯಾಜಕರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಲಿ್ಲ ಶೇರೇಬ್ಯ, ಹಷಬ್ಯ

ಇವರ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಜನರನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ಅರಸನಿಂದಲೂ, ಅವನ ಮಂತಿ್ರಗಳಿಂದಲೂ, ಸರದಾರರಿಂದಲೂ
ಮತು್ತ 25 ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಾಂಗಾರವನೂ್ನ,
ಸಾಮಾನುಗಳನೂ್ನ ತೂಕಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆನು.

26 ಅವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸಾಮಾನುಗಳ ತೂಕ:
ಬೆಳಿ್ಳಯು ಆರುನೂರೈವತು್ತ ತಲಾಂತು, ಬಂಗಾರವು ನೂರು
ತಲಾಂತು, 27 ಬಂಗಾರದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ
ಸಾವಿರ ಪವನು; ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಶುಭ್ರತಾಮ್ರದ ಎರಡು
ಪಾತೆ್ರಗಳಿದ್ದವು. ಅವು ಬಂಗಾರದಷು್ಟ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವುಗಳು. 28

ನಾನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಸ್ವಕೀಯರು; ಆ
ಪಾತೆ್ರಗಳೂ, ದೇವರ ವಸು್ತಗಳು; ಆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವೂ ನಿಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಸಮಪಿರ್ತವಾದ
ಕಾಣಿಕೆಯು. 29 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದು್ದ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಯಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಪ್ರಧಾನರ
ಮುಂದೆಯೂ ಇವುಗಳನು್ನ ತೂಕಮಾಡಿ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಕೊಠಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಡುವವರೆಗೂ ಕಾಯಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

30 ಆ ಯಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ತಲುಪಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವನೂ್ನ,
ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ ತೂಕಮಾಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಶದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡರು.
31 ನಾವು ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಅಹವಾ ನದಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೊರಟೆವು. ನಮ್ಮ
ದೇವರ ಹಸ್ತವು ನಮ್ಮನು್ನ ಪಾಲಿಸುತಾ್ತ ಇತು್ತ. ಆತನು ಶತು್ರಗಳ
ಮತು್ತ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚುಹಾಕುವವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ
ತಪಿ್ಪಸಿದನು. 32 ನಾವು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಸೇರಿ ಮೂರು ದಿನ
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡೆವು. 33 ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇವರ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಊರೀಯನ ಮಗನಾದ ಮೆರೇಮೋತ್ ಎಂಬ
ಯಾಜಕನಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವನೂ್ನ ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ ತೂಕಮಾಡಿ
ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಣಿಸಿಕೊಟೆ್ಟವು. ಫೀನೆಹಾಸನ ವಂಶದವನಾದ
ಎಲಾ್ಲಜಾರ್, ಯೇಷೂವನ ಮಗನಾದ ಯೋಜಾಬಾದ್,
ಬಿನೂ್ನಯನ ಮಗನಾದ ನೋವದ್ಯ ಎಂಬ ಲೇವಿಯರು ಅವನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು. 34 ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲವುಗಳ ತೂಕವು
ಲಿಖಿತವಾಯಿತು.

35 ದೇಶಾಂತರದ ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದವರು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಿಗೆ ತೊಂಭತಾ್ತರು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ, ಎಪ್ಪತೆ್ತೕಳು
ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ, ಸಮಸ್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು
ಹೋತಗಳನೂ್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. ಇವೆಲಾ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವೇ. 36 ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು
ರಾಜಶಾಸನವನು್ನ ರಾಜೋದೊ್ಯೕಗಸ್ಥರಿಗೂ, ಹೊಳೆಯಾಚೆಯ
ಪ್ರದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು. ಇವರು ಜನರಿಗೂ ಮತು್ತ
ದೇವಾಲಯಕೂ್ಕ ಸಹಾಯಮಾಡಿದರು.
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ಇದಾದನಂತರ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಸಾಧಾರಣಜನರೂ, ಯಾಜಕರೂ,
ಲೇವಿಯರೂ, ಕಾನಾನ್ಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರು,

ಯೆಬೂಸಿಯರು, ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು, ಮೋವಾಬ್ಯರು, ಐಗುಪ್ತ್ಯರು
ಮತು್ತ ಅಮೋರಿಯರು ಎಂಬ ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳವರ ಬಳಿಕೆಯನು್ನ
ತೊರೆಯದೆ ಅವರ ಅಸಹ್ಯಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದಾ್ದರೆ. 2

ಅವರು ತಮಗೂ ತಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅವರಿಂದ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ದೇವಕುಲವು
ಅನ್ಯದೇಶಗಳವರೊಡನೆ ಮಿಶ್ರವಾಯಿತು. ಪ್ರಭುಗಳೂ ಮತು್ತ
ಪ್ರಧಾನರೂ ಈ ದೊ್ರೕಹಕೆ್ಕ ಮುಂದಾಳುಗಳಾದರು≫ ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎಜ್ರನ ಪ್ರಲಾಪ ಮತು್ತ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
3 ಈ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ನಾನು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ

ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಮತು್ತ ಗಡ್ಡದ
ಕೂದಲುಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು, ಸ್ತಬ್ಧನಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆನು. 4

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಗೌರವಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ
ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಂದವರ ದೊ್ರೕಹದ ಸಲುವಾಗಿ ಕಳವಳಗೊಂಡು
ನನ್ನನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡರು. 5 ನಾನು ಸಂಧಾ್ಯ ನೈವೇದ್ಯ
ಸಮಪರ್ಣೆಯ ಹೊತಿ್ತನವರೆಗೂ ಸ್ತಬ್ಧನಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು. ಆ
ಮೇಲೆ ದೇಹದಂಡನೆಮಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹರಿದ
ಬಟೆ್ಟಮೇಲಂಗಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿಯೇ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ನನ್ನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ಕೈಗಳನೆ್ನತಿ್ತ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

6 ≪ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಾನು ಮನಗುಂದಿದವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ನಿನ್ನ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಚಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ
ಪಾಪಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿವೆ, ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧವು
ಆಕಾಶವನು್ನ ಮುಟು್ಟವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ. 7 ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ
ಕಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಮಹಾಪರಾಧಿಗಳೇ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ
ದೆಸೆಯಿಂದ ನಾವೂ, ನಮ್ಮ ಅರಸರೂ ಮತು್ತ ಯಾಜಕರೂ
ಅನ್ಯದೇಶಗಳ ರಾಜರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟು್ಟ ಈಗಿರುವಂತೆ ಕತಿ್ತಗೂ,
ಸೆರೆಗೂ, ಸುಲಿಗೆಗೂ, ಅಪಮಾನಕೂ್ಕ ಗುರಿಯಾದೆವು. 8 ಆದರೂ
ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಮೊಳೆಯಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಕಳೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ದಾಸತ್ವದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟಿ್ಟಗೆ
ಉಜಿ್ಜೕವನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. 9 ನಾವು ದಾಸರಾದರೂ ನಮ್ಮ
ದೇವರು ನಮ್ಮ ದಾಸತ್ವದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ; ಹಾಳುಬಿದ್ದ
ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ಪುನಃ ಕಟಿ್ಟ ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ನಮಗೆ ಉಜಿ್ಜೕವನ ಪಾ್ರಪ್ತವಾಗುವಂತೆಯೂ, ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲಯೂ
ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ನಮಗೆ ಅಭಯಾಶ್ರಯ
ಸಿಕು್ಕವಂತೆಯೂ ಪಷಿರ್ಯ ರಾಜರ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. 10 ಇಷು್ಟ ಉಪಕಾರವನು್ನ ಪಡೆದ ನಾವು ಏನು
ಅರಿಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ? ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. 11 ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳ
ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ, ≪ನೀವು ಸ್ವತಂತಿ್ರಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ
ದೇಶವು ಅನ್ಯದೇಶಗಳವರ ಅಶುದ್ಧತ್ವದಿಂದಲೂ, ಅವರ
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದಲೂ ಮಲೀನವಾಗಿದೆ. ಆ ದೇಶವು ಎಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ಆ
ವಿಗ್ರಹಗಳ ಅಸಹ್ಯತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. 12 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅವರ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಲೂ ಬಾರದು,
ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೂ ಬಾರದು, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸುಖಕ್ಷೇಮಗಳನು್ನ
ಎಂದಿಗೂ ಬಯಸಬಾರದು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದರೆ ನೀವು
ಬಲಗೊಂಡು ಆ ದೇಶದ ಸಮೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ, ಅದನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನದವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವನಾ್ನಗಿ ಬಿಡುವಿರಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದಿಯಲಾ್ಲ. 13 ನಮ್ಮ ದುಷ್ಕಮರ್ ಮಹಾಪರಾಧಗಳ
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇಷೆ್ಟಲಾ್ಲ ಕೇಡು ಬಂದರೂ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ನೀನು
ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸದೆ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇಷು್ಟ
ಜನರನು್ನ ಉಳಿಸಿದಿ. 14 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ನಾವು ತಿರುಗಿ ನಿನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಮೀರಿ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರಾದ ಈ ಜನರ ಸಂಗಡ ಬೀಗತನ
ಮಾಡುವುದು ಯೋಗ್ಯವೋ? ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ರೌದಾ್ರವೇಶವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಯಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿಯದಂತೆ
ನಮ್ಮನು್ನ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುವಿಯಲ್ಲವೋ? 15 ಯೆಹೋವನೇ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರೇ, ಈಗಿರುವಷು್ಟ ಜನರನು್ನ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಉಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.
ನಾವಾದರೋ ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಪರಾಧಿಗಳು. ಈ ನಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದ

ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲಲಾರೆವು≫ ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು.

ನಿಷಿದ್ಧ ವಿವಾಹವು ಲೋಪವಾದದು್ದ

ಎಜ್ರನು ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಅಳುತಾ್ತ
ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನೂ್ನ, ಪಾಪನಿವೇದನೆಯನೂ್ನ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಗಂಡಸರು,

ಹೆಂಗಸರೂ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳೂ ಮಹಾಸಮೂಹವಾಗಿ ಅವನ ಬಳಿಗೆ
ಕೂಡಿಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ಬಹಳವಾಗಿ ದುಃಖಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 2

ಆಗ ಏಲಾಮ್ ಸಂತಾನದ ಯೆಹೀಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಶೆಕನ್ಯನು
ಎಜ್ರನಿಗೆ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರಾದ ನಾವು ಅನ್ಯಜನರಾದ ಈ
ದೇಶನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಹೆಣ್ಣನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿದರೂ ನಮ್ಮನು್ನ ನಾವು ತಿದಿ್ದಕೊಳು್ಳವ
ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಇನೂ್ನ ಉಂಟು. 3 ಸಾ್ವಮಿಯಾದ ನೀನೂ ನಮ್ಮ
ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಗೌರವಿಸುವವನೂ. ನೀನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ
ಬುದಿ್ಧವಾದಕೆ್ಕ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲಾ್ಲ ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ, ಅವರ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವುದಾಗಿ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ದೇವರೊಂದಿಗೆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ಅನುಸಾರವಾಗಿ
ನಡೆಯೋಣ. 4 ಎದೆ್ದೕಳು, ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ವಹಿಸತಕ್ಕವನು
ನೀನು; ನಾವಾದರೋ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯಕರು. ಧೈಯರ್ದಿಂದ
ಕೈಹಾಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಆಗ ಎಜ್ರನು ಎದು್ದ ಯಾಜಕರ
ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ, ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ ಈ
ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವುದಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲು
ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದರು. 6 ಆ ಮೇಲೆ ಎಜ್ರನು
ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದಣ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎದು್ದ ಎಲಾ್ಯಷೀಬನ
ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಹಾನಾನನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಸೆರೆಯಿಂದ
ಬಂದವರ ನಿಮಿತ್ತ ದುಃಖಿಸುತಾ್ತ, ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ
ರಾತಿ್ರಯನು್ನ ಕಳೆದನು. 7 ತರುವಾಯ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲಯೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ, ≪ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಬೇಕು. 8 ಎಲಾ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ
ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರ ನಿಣರ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ದಿನಗಳೊಳಗೆ
ಬಾರದವನು ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸೆರೆಯಿಂದ
ಬಂದವರ ಸಭೆಯಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕೃತನಾಗುವನು≫ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
9 ಆಗ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಎಲಾ್ಲ
ಪುರುಷರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದರು. ಆ ಸಂಗತಿಯ
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ, ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ನಡುಗುತಾ್ತ
ದೇವಾಲಯದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 10 ಯಾಜಕನಾದ
ಎಜ್ರನು ಎದು್ದ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಅನ್ಯಜನರ ಹೆಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಸಿದಿ್ದೕರಿ. 11 ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆಮಾಡಿ, ಆತನ
ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ದೇಶನಿವಾಸಿಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅನ್ಯಜನರಿಂದ
ತಂದ ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೆಯಾಗಿರಿ≫ ಎಂದನು. 12 ಆಗ
ಕೂಡಿಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ, ≪ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕತರ್ವ್ಯ. 13 ಆದರೆ ಕೂಡಿಬಂದವರು ಬಹು
ಜನರು, ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ; ಹೊರಗೆ ನಿಲು್ಲವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಈ
ಕೆಲಸವು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ತೀರುವಂಥದಲ್ಲ; ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧವು ದೊಡ್ಡದು. 14 ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು,
ನಾಯಕರು ಸವರ್ಸಮೂಹಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ;
ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಅನ್ಯಜನರ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ನೇಮಿತವಾದ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಊರಿನ ಹಿರಿಯರೊಡನೆಯೂ ಮತು್ತ
ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳೊಡನೆಯೂ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿ ಬರಲಿ. ನಮ್ಮ ದೇವರು
ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಗ್ರಕೋಪವು
ಹೀಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 15

ಅಸಾಹೇಲನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾತಾನ್, ತಿಕ್ವನ ಮಗನಾದ
ಯಹೆ್ಜಯ ಎಂಬವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಅಭಿಪಾ್ರಯವನು್ನ
ವಿರೋಧಿಸಿದರು; ಲೇವಿಯರಾದ ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್, ಶಬೆ್ಬತೈ
ಎಂಬವರೂ ಇವರ ಪಕ್ಷವನು್ನ ಹಿಡಿದರು. 16 ಆದರೆ ಸೆರೆಯಿಂದ
ಬಂದವರು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವುದನೆ್ನೕ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. ಈ
ವಿಚಾರಣೆಯನು್ನ ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ ಯಾಜಕನಾದ ಎಜ್ರನೂ ಆಯಾ
ಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷರನು್ನ ಹೆಸರುಹೆಸರಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು.
ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇವರ ಮೊದಲನೆಯ
ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. 17 ಅವರು ಅನ್ಯಜನರ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡವರ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದೊಳಗಾಗಿ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ
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ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. 18 ಅನ್ಯಜನರ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಯಾರೆಂದರೆ:

ಯಾಜಕರಲಿ್ಲ: ಯೋಚಾದಾಕನ ಮಗ ಯೇಷೂವ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸಹೋದರರ ಸಂತಾನದವರಾದ ಮಾಸೇಯ, ಎಲೀಯೆಜೆರ್,
ಯಾರೀಬ್ ಮತು್ತ ಗೆದಲ್ಯ ಎಂಬುವವರು. 19 ಇವರು ತಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವುದಾಗಿ ಕೈ ಮುಟಿ್ಟ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿ
ತಾವು ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತವಾಗಿ ಒಂದು
ಟಗರನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು.

20 ಇಮೆ್ಮೕರನ ಸಂತಾನದವರಾದ ಹನಾನೀ ಮತು್ತ ಜೆಬದ್ಯ. 21

ಹಾರೀಮನ ಸಂತಾನದವರಾದ ಮಾಸೇಯ, ಎಲೀಯ, ಶೆಮಾಯ,
ಯೆಹೀಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯ. 22 ಪಷೂ್ಹರನ
ಸಂತಾನದವರಾದ ಎಲೊ್ಯೕವೇನೈ, ಮಾಸೇಯ, ಇಷಾ್ಮಯೇಲ್,
ನೆತನೇಲ್, ಯೋಜಾಬಾದ್ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲಸ.

23 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ: ಯೋಜಾಬಾದ್, ಶಿಮಿ್ಮೕ, ಕೆಲೀಟ
ಅನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವವ ಕೇಲಾಯ, ಪೆತಹ್ಯ, ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ
ಎಲೀಯೆಜೆರ್.

24 ಗಾಯಕರಲಿ್ಲ: ಎಲಾ್ಯಷೀಬ್. ದಾ್ವರಪಾಲಕರಲಿ್ಲ: ಶಲೂ್ಲಮ್,
ಟೆಲೆಮ್ ಮತು್ತ ಊರೀ.

25 ಬೇರೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ: ಪರೋಷ್ ಸಂತಾನದವರಾದ
ರಮಾ್ಯಹ, ಇಜಿ್ಜೕಯ ಎಲಾ್ಲಜಾರ್, ಮಿಯಾ್ಯಮಿನ್, ಮಲಿ್ಕೕಯ,
ಬೆನಾಯ; 26 ಏಲಾಮ್ ಸಂತಾನದವರಾದ ಮತ್ತನ್ಯ, ಜೆಕಯರ್,
ಯೆಹೀಯೇಲ್, ಅಬಿ್ದೕ, ಯೆರೇಮೋತ್ ಮತು್ತ ಏಲೀಯ. 27 ಜತೂ್ತ

ಸಂತಾನದವರಾದ ಎಲೊ್ಯೕವೇನೈ, ಎಲಾ್ಯಷೀಬ್, ಮತ್ತನ್ಯ,
ಯೆರೇಮೋತ್, ಜಾಬಾದ ಮತು್ತ ಅಜೀಜಾ. 28 ಬೇಬೈ
ಸಂತಾನದವರಾದ ಯೆಹೋಹಾನಾನ್, ಹನನ್ಯ, ಜಬೆ್ಬೖ ಮತು್ತ ಅತೆ್ಲೖ.

29 ಬಾನೀ ಸಂತಾನದವರಾದ ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್, ಮಲೂ್ಲಕ್,
ಅದಾಯ, ಯಾಷೂಬ್, ಶೆಯಾಲ್ ಮತು್ತ ರಾಮೋತ್. 30 ಪಹತ್
ಮೋವಾಬ್, ಸಂತಾನದವರಾದ ಅದ್ನ ಕೆಲಾಲ್, ಬೆನಾಯ,
ಮಾಸೇಯ ಮತ್ತನ್ಯ, ಬೆಚಲೇಲ್, ಬಿನೂ್ನಯ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ. 31

ಹಾರೀಮ್ ಸಂತಾನದವರಾದ ಎಲೀಯೆಜೆರ್, ಇಷಿ್ಷೕಯ,
ಮಲಿ್ಕೕಯ, ಶೆಮಾಯ, ಸಿಮೆಯೋನ್, 32 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್,
ಮಲೂ್ಲಕ್ ಮತು್ತ ಶೆಮಯರ್.

33 ಹಾಷುಮ್, ಸಂತಾನದವರಾದ ಮತೆ್ತನೈ, ಮತ್ತತ್ತ, ಜಾಬಾದ,
ಎಲೀಫೆಲೆಟ್, ಯೆರೇಮೈ, ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ. 34 ಬಾನೀ
ಸಂತಾನದರಾದ ಮಾದೈ, ಅಮಾ್ರಮ್, ಊವೇಲ್ 35 ಬೆನಾಯ,
ಬೇದೆಯ, ಕೆಲೂಹು, 36 ವನಾ್ಯಹ, ಮೆರೇಮೋತ್, ಎಲಾ್ಯಷೀಬ್,
37 ಮತ್ತನ್ಯ, ಮತೆ್ತನೈ, ಯಾಸೈ, 38 ಬಾನೀ, ಬಿನೂ್ನಯ್, ಶಿಮಿ್ಮೕ,
39 ಶೆಲೆಮ್ಯ, ನಾತಾನ್, ಅದಾಯ, 40 ಮಕ್ನದೆಬೈ, ಶಾಷೈ, ಶಾರೈ,
41 ಅಜರೇಲ್, ಶೆಲೆಮ್ಯ, ಶೆಮಯರ್, 42 ಶಲೂ್ಲಮ್, ಅಮಯರ್
ಮತು್ತ ಯೋಸೇಫ್. 43 ನೆಬೋ ಸಂತಾನದವರಾದ ಯೆಗೀಯೇಲ್,
ಮತಿ್ತತ್ಯ, ಜಾಬಾದ, ಜೆಬೀನ, ಯದೆ್ದೖ, ಯೋವೇಲ್ ಮತು್ತ ಬೆನಾಯ.
44 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯಕುಲದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದ್ದರು.

ಎಜ್ರನು 10:18 310 ಎಜ್ರನು 10:44



1

2

ನೆಹೆಮೀಯನು

ನೆಹೆಮೀಯನ ಜೀವನಚರಿತೆ್ರ

1:1—7:73.

ನೆಹೆಮೀಯನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಹಕಲ್ಯನ ಮಗನಾದ ನೆಹೆಮೀಯನ ಚರಿತೆ್ರ: ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ
ವಷರ್ದ ಮಾಗರ್ಶಿಷರ್ ಮಾಸದಲಿ್ಲ ನಾನು ಶೂಷನ್
ಪಟ್ಟಣದ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದಗ, 2 ನನ್ನ ಸಹೋದರಲಿ್ಲ

ಒಬ್ಬನಾದ ಹನಾನೀಯನೂ, ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಯೆಹೂದ
ಜನರೊಂದಿಗೆ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಸೆರೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ
ಹೋಗಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಾಗ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ ನಾನು ಅವರ ಹತಿ್ತರ
ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು. 3 ಅವರು ನನಗೆ, ≪ಸೆರೆಯವರೊಳಗಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಸಂಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತರುವವರು
ಮಹಾ ಕಷ್ಟನಿಂದೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದಾ್ದರೆ; ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಪೌಳಿಗೋಡೆಯು ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ; ಅದರ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಸುಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 4 ನಾನು ಈ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ
ಕೇಳಿದ ಕ್ಷಣವೇ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅತೆ್ತನು; ಹಲವು
ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಶೋಕಿಸುತಾ್ತ ಉಪವಾಸವಾಗಿದು್ದ ಪರಲೋಕದ
ದೇವರ ಮುಂದೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುತಾ್ತ ಇದೆ್ದನು. 5 ಆ
ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಲಿ್ಲ ನಾನು, ≪ಯೆಹೋವನೇ, ಮಹೋನ್ನತನೂ,
ಭಯಭಕಿ್ತಗೂ ಪಾತ್ರನಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ
ಕೃಪಾವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವವನೇ, 6 ಕೃಪೆಮಾಡಿ ನನ್ನ
ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು, ನನ್ನನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸು, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಈಗ ಹಗಲಿರುಳೂ ನಿನ್ನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಾ್ತ
ಅವರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಅರಿಕೆ
ಮಾಡುತಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ; ನಾನೂ, ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರೂ ಆ ಪಾಪಗಳಲಿ್ಲ
ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 7 ನಾವು ನಿನಗೆ ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾಗಿ ನಡೆಯುತಾ್ತ
ಬಂದೆವು; ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟ
ಆಜ್ಞಾವಿಧಿನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 8 ಆದರೂ, ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
≪ನೀವು ಅವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಜನಾಂಗಗಳ ಮದ್ಯ ಚದುರಿಸಿಬಿಡುವೆನು; 9 ನನಗೆ ಅಭಿಮುಖರಾಗಿ
ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜನರು
ಆಕಾಶದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟರೂ ನಾನು ಅವರನು್ನ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಕೂಡಿಸಿ, ನನ್ನ ನಾಮಸಾ್ಥಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಆರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಮತೆ್ತ ಬರಮಾಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವೆಯಲಾ್ಲ; ಆ ಮಾತನು್ನ
ಸ್ಮರಿಸಿರಿ.

10 ≪ಅವರು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರೂ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತ,
ಭುಜಪರಾಕ್ರಮಗಳಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳೂ
ಆಗಿರುತಾ್ತರಲಾ್ಲ. 11 ಯೆಹೋವನೇ, ಕೃಪೆಮಾಡು; ನಿನ್ನ
ಸೇವಕನಾದ ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೂ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯಲಿ್ಲ
ಆನಂದಿಸುವ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೂ ಕಿವಿಗೊಡು. ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು
ಈಹೊತು್ತ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ದಯೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಸಫಲನಾಗುವಂತೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.

ನೆಹೆಮೀಯನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದು್ದ

ನಾನು ಅರಸನ ಪಾನಸೇವಕನಾಗಿದ್ದನು. ಅರಸನಾದ
ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದ ಚೈತ್ರಮಾಸದಲಿ್ಲ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಪಾನಮಾಡುವ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ನಾನು

ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ತಂದು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು. ನಾನು ಅರಸನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದಗ ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಮನಗುಂದಿದವನಂತೆ
ಇರಲಿಲ್ಲ. 2 ಅರಸನು ನನಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಮುಖ ಕಳೆಗುಂದಿರುವುದೇಕೆ?
ನೀನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ; ಇದು

ಮನೋವೇದನೆಯಿಂದಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಕಾರಣ
ಇರಲಾರದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಮಹಾ
ಭೀತಿಯುಂಟಾಯಿತು. 3 ನಾನು ಅರಸನಿಗೆ, ≪ಅರಸನು
ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರಲಿ! ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಮಾಧಿಗಳಿರುವ
ಪಟ್ಟಣವು ಹಾಳಾಗಿ, ಅದರ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟ
ಹೋಗಿವೆ; ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮುಖವು ಕಳೆಗುಂದದೆ ಇರುವುದು
ಹೇಗೆ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. 4 ಆಗ ಅರಸನು, ≪ನಿನ್ನ
ಅಪೇಕ್ಷೆಯೇನು≫ ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಆಗ ನಾನು
ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, 5 ಅರಸನಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟನು, ≪ಅರಸನೇ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವಿರುವುದಾದರೆ ಮತು್ತ
ತಮ್ಮ ಸೇವಕನಾದ ನಾನು ತಮ್ಮ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದಯೆಗೆ
ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ಸಮಾಧಿಗಳಿರುವ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತಿರುಗಿ
ಕಟು್ಟವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೂದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ನನಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. 6 ರಾಣಿಯು ಅರಸನ
ಹತಿ್ತರದಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಅರಸನು ನನಗೆ, ≪ಪ್ರಯಾಣಕೆ್ಕ
ನಿನಗೆಷು್ಟ ಕಾಲ ಬೇಕು? ಯಾವಾಗ ಹಿಂದಿರುಗುವಿ≫ ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಕಾಲವನು್ನ ಸೂಚಿಸಲು ಅರಸನು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 7 ತರುವಾಯ ನಾನು ಅರಸನಿಗೆ,
≪ನದಿಯಾಚೆಯ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ
ಹಾದು ಯೆಹೂದ ಸೀಮೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವ
ಹಾಗೂ 8 ರಾಜವನಪಾಲಕನಾದ ಆಸಾಫನು ದೇವಾಲಯದ
ಕೋಟೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಪಟ್ಟಣದ ಪೌಳಿಗೋಡೆ, ನಾನು ಸೇರುವ
ಮನೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ತೊಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮರಗಳನು್ನ ಕೊಡುವ
ಹಾಗೆ ಅರಸನು ನನಗೆ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಬಿನ್ನವಿಸಲು, ನನ್ನ ದೇವರ ಕೃಪಾಹಸ್ತಪಾಲನೆ ನನಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಅರಸನು ಅವುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 9 ಅರಸನು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ, ರಾಹುತರನೂ್ನ ನನೊ್ನಡನೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ನಾನು ನದಿಯಾಚೆಯ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ಅರಸನ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು.

ನೆಹೆಮೀಯನು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದು್ದ
10 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಹಿತಚಿಂತಕನೊಬ್ಬನು ಬಂದಿದಾ್ದನೆಂಬ

ವತರ್ಮಾನವು ಹೋರೋನಿನ ಸನ್ಬಲ್ಲಟನಿಗೂ, ಅಮೊ್ಮೕನ್
ದೇಶದವನಾದ ಟೋಬೀಯ ಎಂಬ ದಾಸನಿಗೂ ತಲುಪಿದಾಗ
ಅವರು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟ್ಟರು. 11 ಅನಂತರ ನಾನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಇದೆ್ದನು.
12 ಆಮೇಲೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕ ಕಾಯರ್ದ
ವಿಷಯವಾಗಿ ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟಸಿದಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೆ, ರಾತಿ್ರಯಲೆ್ಲದು್ದ ಕೆಲವು
ಜನರನು್ನ ಮಾತ್ರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟೆನು. ನನ್ನ
ವಾಹನಪಶುವಿನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪಶುವೂ
ನನೊ್ನಂದಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. 13 ನಾನು ರಾತಿ್ರವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ತಗಿ್ಗನ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ
ಹೊರಟು ಹಾಳುಬಿದ್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆಗಳನೂ್ನ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅದರ ಬಾಗಿಲುಗಳನೂ್ನ ನೋಡುತಾ್ತ,
ಹೆಬಾ್ಬವು ಬುಗೆ್ಗಯ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ತಿಪೆ್ಪಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋದೆನು. 14

ಅಲಿ್ಲಂದ ಬುಗೆ್ಗ ಬಾಗಿಲನು್ನ ಹಾದು ಅರಸನ ಕೊಳಕೆ್ಕ ಬಂದೆನು. ನನ್ನ
ವಾಹನಪಶುವಿಗೆ ಅಲಿ್ಲಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಮಾಗರ್ವಿರಲಿಲ್ಲ. 15 ಅದಕಾರಣ ನಾನು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಹಳ್ಳದ
ಬದಿಯ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆನು. ಆ
ಮೇಲೆ ಪುನಃ ತಗಿ್ಗನ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆನು.

16 ನಾನು ಆ ವರೆಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ, ಯಾಜಕರಿಗೂ,
ಶಿ್ರೕಮಂತರಿಗೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇತರರಿಗೂ
ಏನೂ ತಿಳಿಸದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ನಾನು ಎಲಿ್ಲ ಹೋಗಿದೆ್ದನು, ಏನು
ಮಾಡಿದೆನು ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ. 17 ನಾನು
ಅವರಿಗೆ, ≪ನಮ್ಮ ದುರಾವಸೆ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿರುತ್ತದಲ್ಲವೇ;
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವು ಹಾಳು ಬಿದಿ್ದದೆ, ಅದರ ಬಾಗಿಲುಗಳು
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತವೆ; ಬನಿ್ನರಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
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ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟೊ್ಟೕಣ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಣ
ನಿಂದೆಯು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. 18

ಇದಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ದೇವರ ಕೃಪಾಹಸ್ತವು ನನ್ನನು್ನ ಪಾಲಿಸಿದ್ದನೂ್ನ,
ಅರಸನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದೆನು. ಆಗ ಅವರು,
≪ಬನಿ್ನರಿ, ಕಟೊ್ಟೕಣ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಒಳೆ್ಳೕ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಕೈಹಾಕಲು
ಪರಸ್ಪರ ಧೈಯರ್ ನೀಡಿದರು.

19 ಹೋರೋನಿನವನಾದ ಸನ್ಬಲ್ಲಟನೂ, ಅಮೊ್ಮೕನ್
ದೇಶದವನಾದ ಟೋಬೀಯ ಎಂಬ ದಾಸನೂ, ಅರಬಿಯನಾದ
ಗೆಷೆಮನೂ ಈ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಗೇಲಿಮಾಡಿ, ≪ನೀವು ಇಲಿ್ಲ ಮಾಡುವುದೇನು?
ಅರಸನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬೀಳಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರೋ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು. 20 ನಾನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ನಮಗೆ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವನು. ಆದುದರಿಂದ ಆತನ
ಸೇವಕರಾದ ನಾವು ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಿಮಗಾದರೋ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯಾವ ಪಾಲೂ, ಹಕೂ್ಕ,
ಹೆಸರೂ, ಸಾ್ಮರಕವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟನು.

ಪೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದವರ ಪಟಿ್ಟ

ಹೀಗೆ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಯಷೀಬನೂ ಅವನ
ಕುಟುಂಬದ ಯಾಜಕರೂ ಕುರಿಬಾಗಿಲನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅದನು್ನ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿ ಅದಕೆ್ಕ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟರು. ಅಲಿ್ಲಂದ

ಹಮೆ್ಮಯಾ ಗೋಪುರದವರೆಗೆ ಗೋಡೆಕಟಿ್ಟ ಅದನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದರು.
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹನನೇಲ್ ಗೋಪುರದವರೆಗೂ ಕಟಿ್ಟದರು. 2 ಅಲಿ್ಲಂದ
ಆಚೆಗೆ ಕಟು್ಟತಿ್ತದ್ದವರು ಯೆರಿಕೋವಿನವರು; ನಂತರ ಇಮಿ್ರಯನ
ಮಗನಾದ ಜಕೂ್ಕರನು.

3 ಮೀನುಬಾಗಿಲನು್ನ ಕಟಿ್ಟದವರು ಹಸೆ್ಸನಾಹನ ಮನೆಯವರು.
ಇವರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಸಿ್ತಲುಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಅದಕೆ್ಕ ಬಾಗಿಲು ತಿರುಗುಣಿ
ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದರು. 4 ಅಲಿ್ಲಂದ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ದುರಸಿ್ತ ಮಾಡಿಸಿದವನು ಊರೀಯನ ಮಗನೂ ಹಕೊ್ಕೕಚನ
ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಆಗಿರುವ ಮೆರೇಮೋತ್. ಆ ಮೇಲೆ ಬೆರೆಕ್ಯನ
ಮಗನೂ ಮೆಷೇಜಬೇಲನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಆಗಿರುವ ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್;
ನಂತರ ಬಾನನ ಮಗನಾದ ಚಾದೋಕ್; ಮುಂದಕೆ್ಕ ತೆಕೋವದವರು.
5 ತೆಕೋವದವರಲಿ್ಲ ಶಿ್ರೕಮಂತರಾದರೋ ತಮ್ಮ ಒಡೆಯರ
ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹೆಗಲನು್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

6 ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ ಮಾಡಿದವರು
ಪಾಸೇಹನ ಮಗನಾದ ಯೋಯಾದನೂ, ಬೆಸೋದ್ಯನ ಮಗನಾದ
ಮೆಷುಲಾ್ಲಮನೂ. ಇವರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಸಿ್ತಲುಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಅದಕೆ್ಕ
ಬಾಗಿಲು, ತಿರುಗುಣಿ, ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದರು. 7 ಅಲಿ್ಲಂದ
ನದಿಯಾಚೆಯ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥನದವರೆಗೆ
ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನವನಾದ ಮೆಲೆಟ್ಯ, ಮೇರೋನೋತಿನವನಾದ
ಯಾದೋನ್. ಇವರೂ, ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಮತು್ತ ಮಿಚ್ಪ ಊರುಗಳವರೂ
ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ ಮಾಡಿದ್ದರು. 8 ಇದಾದ ನಂತರ ಹಹರ್ಯನ
ಮಗನಾದ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್; ಆ ಮೇಲೆ
ಗಾಣಿಗನಾದ ಹನನ್ಯ; ಇವರು ಅಗಲವಾದ ಗೋಡೆಯವರೆಗೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದರು. 9 ನಂತರ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅಧರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಒಡೆಯನೂ, ಹೂರನ
ಮಗನೂ ಆದ ರೆಫಾಯನು ಅದರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸಿದನು. 10 ಇವರ ನಂತರ ಹರೂಮಫನ ಮಗನಾದ
ಯೆದಾಯನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಎದುರಿಗಿರುವ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ ಮಾಡಿದನು. ಇವನ ನಂತರ ಹಷಬೆ್ನಯನ
ಮಗನಾದ ಹಟೂ್ಟಷ್. 11 ಗೋಡೆಯ ಇನೊ್ನಂದು ಭಾಗವನೂ್ನ
ಒಲೆಬುರುಜನೂ್ನ ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ ಮಾಡಿದವರು ಹಾರೀಮನ
ಮಗನಾದ ಮಲಿ್ಕೕಯನೂ, ಪಹತ್ ಮೋವಾಬ್ಯನ ಮಗನಾದ
ಹಷೂ್ಷಬನು. 12 ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ
ಮಾಡಿದವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅಧರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಒಡೆಯನೂ,
ಹಲೊ್ಲಹೇಷನ ಮಗನೂ ಆದ ಶಲೂ್ಲಮ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತಿ್ರಯರು.
13 ತಗಿ್ಗನ ಬಾಗಿಲನು್ನ ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ ಮಾಡಿದವರು ಹಾನೂನನೂ,
ಜಾನೋಹ ಊರಿನವರು. ಇವರು ಅದರ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ
ಅದಕೆ್ಕ ಬಾಗಿಲು, ತಿರುಗುಣಿ, ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ತಿಪೆ್ಪ
ಬಾಗಿಲಿನವರೆಗೂ ಸಾವಿರ ಮೊಳದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು.

14 ತಿಪೆ್ಪಬಾಗಿಲನು್ನ ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ ಮಾಡಿದವನು ಬೇತ್
ಹಕೆ್ಕರೆಮಿನ ಅಧರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಒಡೆಯನೂ, ರೇಕಾಬನ ಮಗನೂ
ಆದ ಮಲಿ್ಕೕಯ. ಇವನು ಅದರ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅದಕೆ್ಕ
ಬಾಗಿಲು, ತಿರುಗುಣಿ, ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಸಿದನು.

15 ಬುಗೆ್ಗ ಬಾಗಿಲನು್ನ ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ ಮಾಡಿದವನು ಮಿಚ್ಪದ
ಒಡೆಯನೂ, ಕೊಲೊ್ಹೕಜೆಯ ಮಗನೂ ಆದ ಶಲೂ್ಲನ್. ಇವನು
ಅದರ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅದಕೆ್ಕ ಮಾಳಿಗೆಯನು್ನ ಹಾಕಿ ಬಾಗಿಲು,
ತಿರುಗುಣಿ, ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಸಿ ದಾವೀದ ನಗರದಿಂದ ಇಳಿದು

ಬರುವ ಸೋಪಾನಗಳ ಈಚೆ ಅರಸನ ತೋಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಸಿಲೋವ ಕೊಳದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. 16 ಇವನ ನಂತರ
ದಾವೀದನ ಸಮಾಧಿಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲರುವ ಕೊಳ, ಸಿಪಾಯಿಗಳ
ಠಾಣ ಇವುಗಳವರೆಗೂ ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ ಮಾಡಿದವರು ಬೇತೂ್ಚರಿನ
ಒಡೆಯನೂ, ಅಜೂ್ಬಕನ ಮಗನೂ ಆದ ನೆಹೆಮೀಯನು.

17 ಇವನ ನಂತರ ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ ಮಾಡಿದವರು ಲೇವಿಯರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಮೊದಲು ಬಾನಿಯ ಮಗನಾದ ರೆಹೂಮ್ ಸಮೀಪದಲೆ್ಲೕ
ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣದವರೊಡನೆ ಕಟು್ಟತಿ್ತದ್ದ ಕೆಯೀಲದ ಅಧರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಒಡೆಯನಾದ ಹಷಬ್ಯ ಇವರು. 18 ಇವರ ನಂತರ ಇವರ
ಬಂಧುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಯೀಲದ [ಎರಡನೆಯ] ಅಧರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಒಡೆಯನೂ, ಹೇನಾದಾದನ ಮಗನೂ ಆದ ಬವೆ್ವೖ. 19 ಇವನ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಗೋಡೆಯ ಇನೊ್ನಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಅಂದರೆ
ಗೋಡೆಯ ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲರುವ ಆಯುಧಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ
ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಎದುರಿಗಿರುವ ಭಾಗವನು್ನ ಮಿಚ್ಪದ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ
ಯೇಷೂವನ ಮಗ ಏಜೆರನು ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ ಮಾಡಿದನು. 20

ಇವನು ಆಚೆ ಗೋಡೆಯ ಇನೊ್ನಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಅಂದರೆ
ಮೂಲೆಯಿಂದ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಯಷೀಬನ ಮನೆಯ
ಬಾಗಿಲಿನವರೆಗೆ ಜಕೆ್ಕೖಯ ಮಗನಾದ ಬಾರೂಕನು ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ
ಅದನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದನು. 21 ಇವನು ಆಚೆ ಗೋಡೆಯ ಇನೊ್ನಂದು
ಭಾಗವನು್ನ ಅಂದರೆ ಎಲಾ್ಯಷೀಬನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಅದೇ
ಮನೆಯ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ, ಹಕೊ್ಕೕಚನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಊರೀಯನ
ಮಗನೂ ಆದ ಮೆರೇಮೋತನು ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ ಮಾಡಿದನು.

22 ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನು್ನ ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ ಮಾಡಿದವರು
ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಯಾಜಕರು. 23

ಇವರ ನಂತರ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಮತು್ತ ಹಷೂ್ಷಬರು; ಇವರು ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ
ಮಾಡಿದರು. ಇವರ ನಂತರ ಅನನ್ಯನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಮಾಸೇಯನ
ಮಗನೂ ಆದ ಅಜಯರ್. ಇವನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲರುವ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ ಮಾಡಿದನು. 24 ಇವನ ನಂತರ
ಅಜಯರ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಮೂಲೆಯವರೆಗೆ ಇರುವ ಗೋಡೆಯ
ಇನೊ್ನಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ ಮಾಡಿದವನು
ಹೇನಾದಾದನ ಮಗನಾದ ಬಿನೂ್ನಯ್. 25 ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಂಗಳದ
ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ ಅರಸನ ಅರಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಮೀರಿನಿಂತಿರುವ ಮೂಲೆ ಗೋಪುರದ ಎದುರಿನ ಭಾಗವನು್ನ
ಊಜೈಯನ ಮಗನಾದ ಪಾಲಾಲನೂ. ಇವನ ನಂತರ ಪರೋಷನ
ಮಗನಾದ ಪೆದಾಯನೂ ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ ಮಾಡಿದರು. 26 ಈಗ
ಮೂಲೆ ಗೋಪುರ ಮತು್ತ ನೀರು ಬಾಗಿಲಿನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗಿರುವ
ಓಫೇಲ್ ಗುಡ್ಡವು ದೇವಾಲಯದ ಸೇವಕರ ವಾಸಸಾ್ಥನವಾಗಿತು್ತ. 27

ಆ ದೊಡ್ಡ ಮೂಲೆ ಗೋಪುರದ ಎದುರಿನಿಂದ ಓಫೇಲ್
ಗೋಡೆಯವರೆಗಿರುವ ಗೋಡೆಯ ಇನೊ್ನಂದು ಭಾಗವನು್ನ
ತೆಕೋವದವರು ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ ಮಾಡಿದರು.

28 ಯಾಜಕರು ಕುದುರೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಆಚೆ ದಿನೆ್ನಯ ಮೇಲಿರುವ
ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಎದುರಿನ ಭಾಗಗಳನು್ನ
ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ ಮಾಡಿದರು. 29 ಇವರ ನಂತರ ಇಮೆ್ಮೕರನ
ಮಗನಾದ ಚಾದೋಕನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಎದುರಿಗಿರುವ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ ಮಾಡಿದನು. ಇವನ ನಂತರ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ದಾ್ವರಪಾಲಕನಾದ ಶೆಕನ್ಯನ ಮಗ ಶೆಮಾಯನು. 30

ಇವನ ನಂತರ ಶೆಲೆಮ್ಯನ ಮಗನಾದ ಹನನ್ಯ; ಗೋಡೆಯ ಇನೊ್ನಂದು
ಭಾಗವನು್ನ ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ ಮಾಡಿದವನು ಚಾಲಾಫನ ಆರನೆಯ
ಮಗನಾದ ಹಾನೂನ್. ಇವನ ನಂತರ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಕೊಠಡಿಯ ಮುಂದೆ ಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗನಾದ ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್
ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಕೈಗೊಂಡನು.

31 ಇನೂ್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರ ಮಲಿ್ಕೕಯ. ಇವನು
ಸೈನ್ಯದವರು ಸೇರಿಬರುವ ಬಾಗಿಲಿನೆದುರಿನಲಿ್ಲರುವ ದೇವಾಲಯದ
ಸೇವಕರ ಮತು್ತ ವತರ್ಕರ ಕೇರಿಯ ವರೆಗೂ ಮತು್ತ
ಮೂಲೆಯುಪ್ಪರಿಗೆಯವರೆಗೂ ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ ಮಾಡಿದನು. 32 ಈ
ಮೂಲೆಯುಪ್ಪರಿಗೆಗೂ ಕುರಿಬಾಗಿಲಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ ಮಾಡಿದವರು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಮತು್ತ ವತರ್ಕರು.

ಪೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಅಡಿ್ಡ ಮಾಡಿದು್ದ

ನಾವು ಪೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತದ್ದ ಸುದಿ್ದಯು
ಸನ್ಬಲ್ಲಟನಿಗೆ ಗೊತಾ್ತದಾಗ ಅವನು ಬಹಳ
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಿ್ಚನಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಗೇಲಿ

ಮಾಡಿದನು. 2 ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ಮತು್ತ ಸಮಾಯರ್ದ
ಸೈನ್ಯದವರ ಮುಂದೆಯೂ, ≪ಬಲಹೀನರಾದ ಈ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಮಾಡುವುದೇನು? ಇವರು ತಮ್ಮನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವರೋ? ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವರೋ? ಈ
ದಿನವೇ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಗಿಸುವರೇನು? ಸುಟು್ಟಹೋದ ಪಟ್ಟಣದ
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ಧೂಳಿನ ರಾಶಿಯೊಳಗೆ ಹುಗಿದುಹೋದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಬದುಕಿಸಲೂ
ಸಾಧ್ಯವೇ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಅವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯಾದ ಟೋಬೀಯನು, ≪ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಟಿ್ಟದ್ದರೂ
ಅವರು ಕಟು್ಟವ ಕಲು್ಲಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನರಿ ಹಾರಿದರೆ ಅದು
ಉರುಳಿ ಬಿದು್ದ ಹೋಗುವುದು≫ ಎಂದನು.

4 ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಕೇಳು, ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಎಷು್ಟ
ಹೀಯಾಳಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ! ಈ ನಿಂದೆಯನು್ನ ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ
ಬರಮಾಡು. ಅವರು ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ ಸೂರೆಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡು.
5 ಅವರ ಅಪರಾಧವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಡ; ನಿನೆ್ನದುರಿಗಿರುವ ಅವರ
ಅಪರಾಧವನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡಬೇಡ. ಕಟು್ಟವವರ ಮುಂದೆಯೇ ಅವರು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಣಕಿ ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದಾ್ದರಲಾ್ಲ.

6 ಆದರೂ ನಾವು ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆವು.
ಜನರು ಅದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಗೋಡೆಯೆಲಾ್ಲ ಅಧರ್
ಎತ್ತರದವರೆಗೂ ಸಮನಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು. 7 ಸನ್ಬಲ್ಲಟನೂ,
ಟೋಬೀಯನೂ, ಅರಬಿಯರೂ, ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರೂ,
ಅಷೊ್ಡೕದಿನವರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆಯ ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ
ಕಾಯರ್ವು ಮುಂದುವರಿದು, ಅದರ ಸಂದುಗಳು ತಿರುಗಿ
ಸರಿಯಾಗುತಾ್ತ ಬರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡರು. 8

ನಾವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸೋಣ ಎಂದು ಒಳಸಂಚು
ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 9 ನಾವಾದರೋ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟು್ಟ
ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಬರುವ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹಗಲಿರುಳು
ಕಾವಲುಗಾರರನಿ್ನರಿಸಿದೆವು. 10 ಇತ್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು, ≪ಹೊರೆ
ಹೊರುವವರ ಬಲವು ಕುಂದಿಹೋಯಿತು, ಧೂಳಿನ ರಾಶಿಯು
ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ; ಈ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವುದು ನಮಿ್ಮಂದ
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದರು. 11 ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು,
≪ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ, ಗೋಚರವಾಗದಂತೆ ಫಕ್ಕನೆ ಅವರೊಳಗೆ
ನುಗಿ್ಗ ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡೋಣ≫
ಎಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 12 ಅವರ ನೆರೆಯೂರುಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬಂದು ಬಂದು ನಮಗೆ, ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡರೂ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಅವರು ನಮ್ಮ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬರುತಾ್ತರೆ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು
ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 13 ಆಗ ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಕತಿ್ತ, ಬಿಲು್ಲ, ಬಜಿರ್ಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಗೋಡೆಯ ಹಿಂದಣ ತಗಾ್ಗದ ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲ
ಗೋತ್ರಗೋತ್ರಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆನು. 14 ಆಗ
ನಾನು ಅವರನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು
ಶಿ್ರೕಮಂತರನೂ್ನ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನೂ್ನ, ಉಳಿದ ಜನರನೂ್ನ ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿ,
≪ನಿಮ್ಮ ಹಗೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ; ಮಹೋನ್ನತನೂ,
ಭಯಂಕರನೂ ಆಗಿರುವ ಕತರ್ನನು್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರರಿಗಾಗಿಯೂ, ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೂ,
ಹೆಂಡತಿಯರಿಗಾಗಿಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ
ಹೋರಾಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. 15 ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳು ತಮ್ಮ
ಉದೆ್ದೕಶ ನಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಯಿತೆಂದೂ ದೇವರು ಅದನು್ನ
ವ್ಯಥರ್ಮಾಡಿದನೆಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋದರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಪುನಃ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲು ತೊಡಗಿದೆವು.

16 ಅಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಳುಗಳಲಿ್ಲ ಅಧರ್ ಮಂದಿ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ
ಸಹಾಯಮಾಡಿದರು, ಅಧರ್ ಮಂದಿ ಕವಚವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಜಿರ್, ಗುರಾಣಿ, ಬಿಲು್ಲಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತರು. ಅದೇ
ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಾಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಗೋಡೆಕಟು್ಟವ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತರು. 17 ಹೊರೆ
ಹೊರುವವರು ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊರೆಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳತಾ್ತ
ಇನೊ್ನಂದು ಕೈಯಿಂದ ಈಟಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 18

ಪೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ತನ್ನ
ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಕಟು್ಟತಿ್ತದ್ದನು. ನಾನಂತೂ
ಕೊಂಬೂದುವವನೊಬ್ಬನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದ. 19

ನಾನು ಶಿ್ರೕಮಂತರಿಗೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಉಳಿದ ಜನರಿಗೂ,
≪ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದೂ, ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುವಂಥದೂ್ದ ಆಗಿದೆ; ನಾವು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಚದರಿ
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ದೂರವಾಗಿರುತೆ್ತೕವೆ. 20 ನಿಮಗೆ ಕೊಂಬಿನ
ಧ್ವನಿಯು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೇಳಿಬರುವುದೋ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನಮ್ಮ
ಹತಿ್ತರ ಕೂಡಿಬನಿ್ನರಿ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ
ಮಾಡುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. 21 ಹೀಗೆ ನಾವು
ಅರುಣೋದಯದಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮೂಡುವವರೆಗೂ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದವು. ನನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಅಧರ್ ಮಂದಿ ಬಜಿರ್ಯನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 22 ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಜನರಿಗೆ, ≪ನಿಮ್ಮ ಆಳುಗಳು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನಮಗೆ
ಕಾವಲಾಗಿರುವಂತೆಯು ಹಾಗೂ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡಿಸುವಂತೆಯು

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆಳುಗಳೊಡನೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ
ವಾಸಮಾಡಬೇಕು≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆನು. 23 ನಾನೂ ನನ್ನ
ಸಹೋದರರೂ, ಸೇವಕರೂ, ಮೈಗಾವಲಿನವರೂ ನಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾ್ನನದ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೂ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದವು.

ನೆಹೆಮೀಯನ ಪರಹಿತಚಿಂತನೆಯೂ ಔದಾಯರ್ವೂ

ತರುವಾಯ ಜನರೂ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರೂ ತಮ್ಮ
ಬಂಧುಗಳಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಹಳ
ಗೋಳಾಡ ತೊಡಗಿದರು. 2 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು,

≪ನಾವೂ ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳೂ ಬಹು ಮಂದಿ ಇದೆ್ದೕವೆ;
ನಮ್ಮ ಜೀವನಕಾ್ಕಗಿ ಧಾನ್ಯವು ಬೇಕಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 3

ಇನು್ನ ಕೆಲವರು, ≪ಬರಗಾಲದಲಿ್ಲ ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ನಮ್ಮ ಹೊಲ, ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟ, ಮನೆಗಳನು್ನ ಒತೆ್ತ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 4 ಮತು್ತ ಕೆಲವರು, ≪ಅರಸನ ಸಕಾರ್ರಕೆ್ಕ
ಕಂದಾಯ ಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊಲ ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟಗಳ
ಮೇಲೆ ಹಣವನು್ನ ಸಾಲವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 5 ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಕುಲವೂ ನಮ್ಮ
ಕುಲವೂ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳೂ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪರರಿಗೆ ದಾಸರನಾ್ನಗಿ
ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ
ಅಪಹರಿಸಿದಾ್ದರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವೆಲ್ಲ ವ್ಯಥರ್ವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ
ಹೊಲ ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟಗಳು ಪರರಿಗೆ ಅಧೀನವಾದವು ಎಂದು
ಗೊಣಗಾಡಿದರು. 6 ಅವರ ಬೊಬೆ್ಬಯನೂ್ನ, ಮಾತುಗಳನೂ್ನ
ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಬಹಳ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡೆನು. 7 ನಾನು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿ್ರೕಮಂತರಿಗೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ,
≪ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಂದ ಬಡಿ್ಡ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದೆಂದರೇನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಹಾಸಭೆಯನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿ 8 ಅವರಿಗೆ, ≪ನಾವು ನಮಿ್ಮಂದಾಗುವಷು್ಟ ಮಟಿ್ಟಗೆ ನಮ್ಮ
ಸಹೋದರರಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟವರನು್ನ
ಹಣ ಕೊಟು್ಟ ಬಿಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದವು. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರನು್ನ
ಮಾರಿಬಿಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ; ಈಗ ಅವರನು್ನ ನಾವು
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇನು≫ ಎನ್ನಲು ಅವರು ಉತ್ತರಕೊಡದೆ
ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು. 9 ಆನಂತರ ನಾನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು
ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ವಲ್ಲ; ನಾವು ನಮ್ಮ
ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿರುವ ಅನ್ಯಜನರ ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗದಂತೆ
ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲವೇ. 10

ನಾನೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೂ ಸೇವಕರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಹಣವನೂ್ನ,
ಧಾನ್ಯವನೂ್ನ ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ. ಬಡಿ್ಡತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಈ
ಪದ್ಧತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡೋಣ. 11 ಅವರ ಹೊಲ, ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟ,
ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ ತೋಪು, ಮನೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಹಣ,
ಧಾನ್ಯ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೂರಕೆ್ಕ ಒಂದರಂತೆ
ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಡಿ್ಡಯನೂ್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಈ ಹೊತೆ್ತೕ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. 12 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು,
≪ನಾವು ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ,
ಅವರಿಂದ ಏನೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ನಾನು ಯಾಜಕರನು್ನ
ಕರೆಸಿ ಈ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆಯುವುದಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ
ಮಾಡಿಸಿದೆನು. 13 ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ನಡು ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಝಾಡಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ, ≪ಈಗ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನು್ನ
ದೇವರು ಅವನ ಮನೆಯಿಂದಲೂ, ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದಿಂದಲೂ ಈ ಪ್ರಕಾರವೇ
ಝಾಡಿಸಿ ಬಿಡಲಿ; ಅವನು ಝಾಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಡುಪಟಿ್ಟಯಂತೆಯೇ
ಬರಿದಾಗಲಿ≫ ಅಂದೆನು. ಕೂಡಲೆ ಸಭೆಯವರೆಲಾ್ಲ, ≪ಹಾಗೆಯೇ
ಆಗಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ
ಮಾತನು್ನ ಕೈಗೊಂಡರು. 14 ಅರಸನಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನು ನನ್ನನು್ನ
ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಅಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದಂದಿನಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು
ವಷರ್ಗಳ ವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ
ವಷರ್ದಿಂದ ಮೂವತೆ್ತರಡನೆಯ ವಷರ್ದವರೆಗೆ ನಾನಾಗಲಿ ನನ್ನ
ಸಹೋದರರಾಗಲಿ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಭತ್ಯದಿಂದ
ಜೀವನಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 15 ನನಗಿಂತ ಮೊದಲಿದ್ದ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳು
ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಭಾರಹಾಕಿ ಅವರಿಂದ ದಿನಕೆ್ಕ ನಲ್ವತು್ತ
ರೂಪಾಯಿಯ ಆಹಾರವನೂ್ನ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಸೇವಕರೂ ಜನರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ
ನಡೆಸಿದರು. ನಾನಾದರೋ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನಾಗಿ
ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಆ ಪೌಳಿಗೋಡೆ ಕಟು್ಟವುದರಲಿ್ಲ
ನಿರತನಾಗಿದೆ್ದನು. 16 ಮತು್ತ ನನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸೇವಕರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಆ
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬರುವಂತೆ ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದನು. ನಾವು ಅಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. 17 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ನೂರೈವತು್ತ
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ಮಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಸುತ್ತಣ ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದವರೂ ನನ್ನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 18

ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಹೋರಿ, ಆರು ಕೊಬಿ್ಬದ ಕುರಿ, ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳು
ನಮ್ಮ ಭೋಜನಕಾ್ಕಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತಿ್ತದ್ದವು. ಹತು್ತ ದಿನಕೊ್ಕಮೆ್ಮ ನಾನು
ಎಲಾ್ಲ ಬಗೆಯ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಒದಗಿಸಲು
ವ್ಯವಸೆ್ಥಮಾಡಿದೆ. ಇಷೆ್ಟಲಾ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಆ ಜನರು ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಕೆಲಸವು
ಬಹು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದದರಿಂದ ನಾನು ದೇಶಾಧಿಪತಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ
ಭತ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. 19 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಾನು ಆ
ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ
ಒಳಿತನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ.

ನೆಹೆಮೀಯನ ವಿರೋಧಿಗಳ ಕುಯುಕಿ್ತ ಮತು್ತ ಕುತಂತ್ರಗಳು

ನಾನು ಪೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಪುನಃ ಕಟಿ್ಟಸಿದೆನು, ಆದರೆ
ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲುಗಳನೂ್ನ ಇನೂ್ನ ಇಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರದ ಕಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ

ಪೂಣರ್ವಾಯಿತೆಂಬುದು ಸನ್ಬಲ್ಲಟ್, ಟೋಬೀಯ, ಅರಬಿಯನಾದ
ಗೆಷೆಮ್ ಇವರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೂ ಗೊತಾ್ತಯಿತು.
2 ಅವರಲಿ್ಲ ಸನ್ಬಲ್ಲಟ್, ಗೆಷೆಮರು ನನಗೆ, ≪ಓನೋ
ಸಮಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಗಾ್ರಮದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರೋಣ ಬಾ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರು ನನಗೆ ಕೇಡು
ಬಗೆಯುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. 3 ಆಗ ನಾನು ದೂತರ
ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ನನಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವುಂಟು;
ಅದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸವು ನಿಂತು
ಹೋಗುವುದು; ನಾನು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. 4 ಅವರು ನಾಲು್ಕ ಬಾರಿ ನನಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದರೂ ನಾನು ಅದೇ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು.

5 ಐದನೆಯ ಸಾರಿ ಸನ್ಬಲ್ಲಟನು ಅದೇ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಸೇವಕನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತೆರೆದಿರುವ ಒಂದು ಪತ್ರವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 6 ಅದರಲಿ್ಲ ≪ಗೆಷೆಮ್ ಎಂಬುವನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ
ಪ್ರಕಾರ, ನೀನೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ತಿರುಗಿ ಬೀಳಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ;
ಆದುದರಿಂದಲೇ ನೀನು ಆ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುತಿ್ತರುವೆ ಮತು್ತ
ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಅರಸನಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವೆಯೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು
ಜನರಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬದೆ. 7 ಇದಲ್ಲದೆ, ≪ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ
ಅರಸನಿರುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕುರಿತು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದಿ್ದ
ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಜನರು ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಈ ಸುದಿ್ದ ರಾಜನಿಗೂ
ತಲುಪಿದೆ; ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಸಭೆ ಸೇರಿ ಆಲೋಚಿಸೋಣ ಬಾ≫
ಎಂದು ಅದರಲಿ್ಲ ಬರೆದಿತು್ತ. 8 ಅದಕೆ್ಕ ನಾನು, ≪ನೀನು
ಬರೆದಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವುದು ಇಲಿ್ಲ ನಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ;
ಅದನು್ನ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. 9 ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ, ≪ಇವರ ಕೈಗಳು ಜೋಲು
ಬಿದು್ದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಗಿಸದೆ ಇರಲಿ≫ ಎಂದು ನಮ್ಮನು್ನ
ಹೆದರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಆದರೆ ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ
ಕೈಗಳನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ಧೈಯರ್ಪಡಿಸು ಎಂದು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು 10 ಆನಂತರ ನಾನು ಮೆಹೇಟಬೇಲನ
ಮೊಮ್ಮಗನೂ, ದೆಲಾಯನ ಮಗನೂ ಆದ ಶೆಮಾಯನ ಮನೆಗೆ
ಹೋದೆನು. ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನು ನನಗೆ,
≪ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಈ ರಾತಿ್ರಯೇ ಬರುತಾ್ತರೆ. ಆದುದರಿಂದ
ನಾವಿಬ್ಬರೂ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಗಭರ್ಗುಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅದರ
ಕದಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳೊ್ಳೕಣ ಬಾ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11

ನಾನು, ≪ನನ್ನಂಥ ಪುರುಷನು ಓಡಿಹೋಗುವುದು ಯೋಗ್ಯವೋ?
ಇದಲ್ಲದೆ, ನನ್ನಂಥವನು ಪಾ್ರಣರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗಭರ್ಗುಡಿ
ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದೇ? ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟನು. 12 ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಆ ಕಾಲ, ಜ್ಞಾನ, ವಚನವನು್ನ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಪ್ರವಾದನೆ ನುಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಇವನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದವನು
ದೇವರಲ್ಲ, ಟೋಬೀಯನೂ, ಸನ್ಬಲ್ಲಟನೂ ಇವನಿಗೆ ಲಂಚ ಕೊಟು್ಟ
ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಾ್ತಯಿತು. 13 ನಾನು
ಅಂಜಿಕೊಂಡು ಇವನ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದು ದೋಷಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ
ನಿಂದೆಗೂ, ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರಿಗೂ ಒಳಗಾಗಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಇವನಿಗೆ
ಲಂಚ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು. 14 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಟೋಬೀಯ, ಸನ್ಬಲ್ಲಟರು
ಮಾಡಿದ ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲರಲಿ; ನನ್ನನು್ನ
ಹೆದರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ ಪ್ರವಾದಿನಿಯಾದ ನೋವದ್ಯ ಮತು್ತ
ಇತರ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೋ.

15 ಗೋಡೆಯು ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿತು. ಅದನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಒಟು್ಟ ಐವತೆ್ತರಡು
ದಿನಗಳು ಬೇಕಾದವು. 16 ಈ ಸುದಿ್ದಯು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಾದ
ಸುತ್ತಣ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಅವರು

ಭಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಸೊಕ್ಕನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಹಳ ಮನಗುಂದಿ ತಗಿ್ಗ
ಹೋದರು. ಈ ಕಾಯರ್ವು ದೇವರ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ
ಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿತು ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. 17 ಅದೇ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯ ಶಿ್ರೕಮಂತರಿಗೂ ಟೋಬೀಯನಿಗೂ ಬಹಳ
ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದವು. 18 ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು
ಆರಹನ ಮಗನಾದ ಶೆಕನ್ಯನ ಅಳಿಯನಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಅವನ
ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಹಾನಾನನೆಂಬ ಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗನಾದ
ಮೆಷುಲಾ್ಲಮನ ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ
ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಶವಾಗಿದ್ದರು. 19 ಅವರು ಅವನ ಒಳೆ್ಳತನವನೆ್ನೕ
ನನ್ನ ಮುಂದೆ ವಣಿರ್ಸುತಾ್ತ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತಾ್ತ
ಇದ್ದರು. ಟೋಬೀಯನೂ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಹುಟಿ್ಟಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ನನಗೆ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು
ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದೆನು; ದಾ್ವರಪಾಲಕರನೂ್ನ,
ಗಾಯಕರನೂ್ನ, ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. 2

ಆನಂತರ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಹನಾನಿಗೂ, ಬಹಳ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ
ದೇವರಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನೂ, ಕೋಟೆಯ
ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಆದ ಹನನ್ಯನಿಗೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆನು. 3 ನಾನು ಅವರಿಗೆ,
≪ಬಿಸಿಲೇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಬಾರದು; ಕಾವಲುಗಾರರು ಇನೂ್ನ
ಇರುವಾಗಲೇ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಭದ್ರಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳೊಳಗೆ ಕಾವಲುಗಾರರನು್ನ
ಗೊತು್ತಮಾಡಿರಿ, ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕಾವಲಿನ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಇನು್ನ ಕೆಲವರನು್ನ ಅವರ ಮನೆಯ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಕಾವಲಿರುವಂತೆ ನೇಮಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆನು.

ಪಟ್ಟಣಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ ದೊರಕಿಸುವ ಉಪಾಯ
4 ಪಟ್ಟಣವು ವಿಸಾ್ತರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರೊಳಗೆ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ

ಜನರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು. ಮನೆಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. 5

ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ದೇವರ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ಗಣ್ಯರನು್ನ,
ಶಿ್ರೕಮಂತರನೂ್ನ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನೂ್ನ, ಸಾಧಾರಣ ಜನರನೂ್ನ
ಜನಗಣತಿಗಾಗಿ ಸಭೆಸೇರಿಸಿದನು. ಆಗ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಮೊದಲು
ಬಂದವರ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟಿ್ಟಯು ನನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕತು. ಅದರಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 6 ಬಾಬೆಲೋನಿನ ಅರಸನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಂದ ಸೆರೆಯಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ತಮ್ಮ
ಸ್ವದೇಶವಾದ ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಸ್ವಂತ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. 7 ಅವರು ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲ್,
ಯೇಷೂವ, ನೆಹೆಮೀಯ. ಅಜಯರ್, ರಗಮ್ಯ, ನಹಮಾನೀ,
ಮೊದೆರ್ಕೈ, ಬಿಲಾ್ಷನ್, ಮಿಸೆ್ಪರೆತ್, ಬಿಗೆ್ವೖ, ನೆಹೂಮ್, ಬಾಣ ಎಂಬ
ನಾಯಕರೊಡನೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಯಾರೆಂದರೆ:

ಸಾಧಾರಣರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರುಷರ ಸಂಖೆ್ಯ
8 ಪರೋಷಿನವರು - 2,172.
9 ಶೆಫಟ್ಯನ ಸಂತಾನದವರು - 372.
10 ಆರಹನ ಸಂತಾನದವರು - 652.
11 ಪಹತ್ ಮೋವಾಬಿನವರಾದ ಯೇಷೂವ ಮತು್ತ
ಯೋವಾಬನ ಸಂತಾನದವರು - 2,818.
12 ಏಲಾಮಿನ ಸಂತಾನದವರು - 1,254.
13 ಜತೂ್ತವಿನ ಸಂತಾನದವರು - 845.
14 ಜಕೆ್ಕೖಯನ ಸಂತಾನದವರು - 760.
15 ಬಿನೂ್ನಯನ ಸಂತಾನದವರು - 648.
16 ಬೇಬೈಯನ ಸಂತಾನದವರು - 628.
17 ಅಜಾ್ಗದಿನ ಸಂತಾನದವರು - 2,322.
18 ಅದೋನೀಕಾಮಿನ ಸಂತಾನದವರು - 667.
19 ಬಿಗೆ್ವೖಯನ ಸಂತಾನದವರು - 2,067.
20 ಆದೀನನ ಸಂತಾನದವರು - 655.
21 ಆಟೇರಿನವರಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಸಂತಾನದವರು - 98.
22 ಹಾಷುಮಿನ ಸಂತಾನದವರು - 328.
23 ಬೇಚೈಯನ ಸಂತಾನದವರು - 324.
24 ಹಾರಿಫಿನ ಸಂತಾನದವರು - 112.
25 ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ಸಂತಾನದವರು - 95.
26 ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ ಮತು್ತ ನೆಟೋಫ ಊರಿನವರು - 188.
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27 ಅನಾತೋತ್ ಊರಿನವರು - 128.
28 ಬೇತಜಾ್ಮವೇತಿನ ಊರಿನವರು - 42.
29 ಕಿಯರ್ತಾ್ಯರೀಮ್, ಕೆಫೀರಾ ಮತು್ತ ಬೇರೋತ್ ಊರಿನವರು
- 743.
30 ರಾಮಾ ಮತು್ತ ಗೆಬ ಊರಿನವರು - 621.
31 ಮಿಕಾ್ಮಸಿನವರು - 122.
32 ಬೇತೇಲ್ ಮತು್ತ ಆಯಿ ಎಂಬ ಊರಿನವರು - 123.
33 ಎರಡನೆಯ ನೆಬೋವಿನವರು - 52.
34 ಎರಡನೆಯ ಏಲಾಮಿನವರು - 1,254.
35 ಹಾರಿಮನವರು - 320.
36 ಯೆರಿಕೋವಿನವರು - 347.
37 ಲೋದ್, ಹಾದೀದ್, ಮತು್ತ ಓನೋ ಊರಿನವರು - 721.
38 ಸೆನಾಹನವರು- 3,930.
39 ಯಾಜಕರಲಿ್ಲ - ಯೆದಾಯನ ಸಂತಾನದವರಾದ
ಯೇಷೂವನ ಮನೆಯವರು - 973.
40 ಇಮೆ್ಮೕರನ ಸಂತಾನದವರು - 1,052.
41 ಷಷೂ್ಹರನ ಸಂತಾನದವರು - 1,247.
42 ಹಾರಿಮನ ಸಂತಾನದವರು - 1,017
43 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ- ಹೋದವ್ಯನ ಸಂತಾನದವರಾದ ಯೇಷೂವ,
ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್ ಸಂತಾನದವರು - 74.
44 ಗಾಯಕರಲಿ್ಲ; ಆಸಾಫನ ಸಂತಾನದರು - 148.
45 ದಾ್ವರಪಾಲಕರಲಿ್ಲ; ಶಲೂ್ಲಮ್, ಆಟೇರ್, ಟಲೊ್ಮೕನ್,
ಅಕೂ್ಕಬ್, ಹಟೀಟಾ, ಶೋಬೈ ಇವರ ಸಂತಾನದವರು ಒಟು್ಟ -
138. 46 ದೇವಾಲಯದ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ; ಜೀಹ, ಹಸೂಫ,
ಟಬಾ್ಬವೋತ್ ಸಂತಾನದರು, 47 ಕೇರೋಸ್, ಸೀಯ,
ಪಾದೋನ್ ಸಂತಾನದರು, 48 ಲೆಬಾನ, ಹಗಾಬ, ಸಲೆ್ಮೖ
ಸಂತಾನದರು, 49 ಹಾನಾನ್, ಗಿದೆ್ದೕಲ್, ಗಹರ್ ಸಂತಾನದರು,
50 ರೆವಾಯ, ರೆಚೀನ್, ನೆಕೋದ ಸಂತಾನದರು, 51 ಗಜಾ್ಜಮ್,
ಉಜ್ಜ, ಪಾಸೇಹ ಸಂತಾನದವರು, 52 ಬೇಸೈ, ಮೆಯನೀಮ್,
ನೆಫೀಷೆಸೀಮ್ ಸಂತಾನದವರು, 53 ಬಕೂ್ಬಕ್, ಹಕೂ್ಕಫ,
ಹಹೂರ್ರ್ ಸಂತಾನದವರು, 54 ಬಚೂ್ಲತ್, ಮೆಹೀದ, ಹಷರ್
ಸಂತಾನದವರು 55 ಬಕೋರ್ಸ್, ಸೀಸೆರ, ತೆಮಹ
ಸಂತಾನದವರು, 56 ನೆಚೀಹ, ಹಟೀಫ ಸಂತಾನದವರು. 57

ಸೊಲೊಮೋನನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ- ಸೋಟೈ, ಸೋಫೆರೆತ್, ಪೆರೀದನ
ಸಂತಾನದವರು, 58 ಯಾಲ, ದಕೋರ್ನ್, ಗಿದೆ್ದೕಲ್
ಸಂತಾನದವರು, 59 ಶೆಫಟ್ಯ, ಹಟಿ್ಟೕಲ್, ಪೋಕೆರೆತ್, ಹಚೆ್ಚ
ಬಾಯೀಮ್, ಆಮೋನ್ ಸಂತಾನದವರು. 60 ಎಲಾ್ಲ
ದೇವಾಲಯದ ಸೇವಕರೂ ಸೊಲೊಮೋನನ ಸೇವಕರು ಒಟು್ಟ
392 ಮಂದಿ. 61 ತೇಲೆ್ಮಲಹ, ತೇಲ್ಹಷರ್, ಕೆರೂಬ್, ಆದೊ್ದೕನ್
ಮತು್ತ ಇಮೆ್ಮೕರ್, ಎಂಬ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿ ತಮ್ಮ
ಗೋತ್ರಗಳ ವಂಶಾವಳಿಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿ ತಾವು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಂಬುದನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾರದವರಾದ, 62 ದೆಲಾಯ,
ಟೋಬೀಯ, ನೆಕೋದ ಇವರ ಸಂತಾನದವರು- 642. 63

ಯಾಜಕರಲಿ್ಲ: ಹೋಬಾಯ, ಹಕೊ್ಕೕಚ್, ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖ ಇವರ
ಸಂತಾನದವರು ತಮ್ಮ ವಂಶಾವಳಿಯ ದಾಖಲೆ ತೋರಿಸಲಾರದೆ
ಹೋದರು. ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖ ಎಂಬುವನು ಗಿಲಾ್ಯದ್ಯನಾದ ಬಜಿರ್ಲೆ್ಲೖಯ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬಾ್ಬಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ
ಹೆಸರನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು. 64 ಇವರು ತಮ್ಮ ವಂಶಾವಳಿ
ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವು ಸಿಕ್ಕದ ಕಾರಣ ಅವರನು್ನ
ಅಶುದ್ಧರೆಂದು ಯಾಜಕೋದೊ್ಯೕಗದಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರು. 65

ಊರೀಮ್ ಮತು್ತ ತುಮಿ್ಮೕಮುಗಳ ಮೂಲಕ
ದೈವನಿಣರ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲವನಾದ ಯಾಜಕನು ಬರುವ
ತನಕ ಇವರು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಭೋಜನ
ಮಾಡಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 66

ಸವರ್ಸಮೂಹದವರ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆ್ಯಯು ನಲ್ವತೆ್ತರಡು ಸಾವಿರದ
ಮುನೂ್ನರ ಅರವತಾ್ತಗಿತು್ತ. 67 ಈ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಡದ
ಅವರ ಸೇವಕ ಸೇವಕಿಯರು ಏಳು ಸಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರ
ಮೂವತೆ್ತೕಳು ಮಂದಿ. ಅವರ ಗಾಯಕರೂ ಗಾಯಕಿಯರೂ
ಇನೂ್ನರ ನಲ್ವತೆ್ತೖದು ಮಂದಿ. 68 ಅವರಿಗೆ ಏಳು ನೂರ
ಮೂವತಾ್ತರು ಕುದುರೆಗಳೂ, ಇನೂ್ನರ ನಲ್ವತೆ್ತೖದು ಹೇಸರ
ಕತೆ್ತಗಳೂ, 69 ನಾನೂರ ಮೂವತೆ್ತೖದು ಒಂಟೆಗಳೂ ಆರು
ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳೂ ಇದ್ದವು.
70 ಗೋತ್ರಪ್ರಧಾನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ

ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ತಿಷಾರ್ತಾ ಅನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯು
ಭಂಡಾರಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟದು್ದ ಸಾವಿರ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಐವತು್ತ
ಬೋಗುಣಿಗಳು, ಐನೂರಮೂವತು್ತ ಯಾಜಕವಸ್ತ್ರಗಳು. 71 ಬೇರೆ
ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಗೋತ್ರಪ್ರಧಾನರು ಕಟ್ಟಡದ ಭಂಡಾರಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟದು್ದ -
ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹತು್ತ

ಸಾವಿರ ತೊಲಾ ಬೆಳಿ್ಳ; 72 ಉಳಿದ ಜನರು ಕೊಟ್ಟದು್ದ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಸಾವಿರ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತೊಲಾ ಬೆಳಿ್ಳ,
ಅರುವತೆ್ತೕಳು ಯಾಜಕವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ನೀಡಿದರು.

73 ಹೀಗೆ ಯಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು, ದಾ್ವರಪಾಲಕರು,
ಗಾಯಕರು, ಸಾಧಾರಣ ಜನರು ಸೇರಿದವರು, ದೇವಾಲಯದ
ಸೇವಕರು ಅಂತೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ವಾಸ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು.

ಧಮರ್ಸಂಸಾ್ಥಪನೆ. 7:73—10:39.

ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗ್ರಂಥಗಳ ಪಾರಾಯಣವೂ,
ಪಣರ್ಶಾಲೆಯ ಜಾತೆ್ರಯೂ

ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ಸವರ್ಸಮೂಹದವರು ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ
ನೀರುಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ

ಬಂದರು. ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗ್ರಂಥವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರಬೇಕೆಂದು ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕನಾದ ಎಜ್ರನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
2 ಯಾಜಕನಾದ ಎಜ್ರನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತರಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಪುರುಷರು
ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಮೂಹದವರ ಮುಂದೆ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ಧಮರ್ವನು್ನ ತಂದನು. 3 ನೀರುಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದಿನ
ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ನೆರೆದು ಬಂದಿದ್ದ ಗ್ರಹಿಸಲು ಶಕ್ತರಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಪುರುಷರ
ಮುಂದೆ ಧಮರ್ನಿಯಮ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ
ಮಧಾ್ಯಹ್ನದವೆರಗೂ ಓದಿದನು. ಜನರು ಆಲಿಸುತಾ್ತ ಇದ್ದರು. 4

ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕನಾದ ಎಜ್ರನು ಪಾರಾಯಣಕಾ್ಕಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ
ಮರದ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ನಿಂತನು. ಅವನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಮತಿ್ತತ್ಯ,
ಶೆಮ, ಅನಾಯ, ಊರೀಯ, ಹಿಲಿ್ಕೕಯ, ಮಾಸೇಯ ಎಂಬುವರೂ,
ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಪೆದಾಯ, ಮಿಷಾಯೇಲ್, ಮಲಿ್ಕೕಯ, ಹಾಷುಮ್,
ಹಷ್ಬದಾ್ದನ, ಜೆಕಯರ್, ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್ ಎಂಬುವರೂ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 5 ಸವರ್ಸಮೂಹಕಿ್ಕಂತಲೂ ಎತ್ತರವಾದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಎಜ್ರನು ಜನರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ತೆರೆದ
ಕೂಡಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದು್ದ ನಿಂತರು. 6 ಎಜ್ರನು ಪರಾತ್ಪರನಾದ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದಾಗ, ಸವರ್ಜನರೂ ತಮ್ಮ
ಕೈಗಳನೆ್ನತಿ್ತ ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಎಂದು ಹೇಳಿ ನೆಲದವರೆಗೂ
ತಲೆಬಾಗಿ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಆಪಿರ್ಸಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದರು. 7 ಆ
ಮೇಲೆ ಯೇಷೂವ, ಬಾನೀ, ಶೇರೇಬ್ಯ, ಯಾಮಿನ್, ಅಕೂ್ಕಬ್,
ಶಬೆ್ಬತೈ, ಹೋದೀಯ, ಮಾಸೇಯ, ಕೆಲೀಟ, ಅಜಯರ್,
ಯೋಜಾಬಾದ್, ಹಾನಾನ್, ಪೆಲಾಯ ಎಂಬ ಲೇವಿಯರು
ಧಮರ್ನಿಯಮದ ಸಾರವನು್ನ ಜನರು ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
8 ಜನರು ಎದು್ದನಿಂತ ನಂತರ ಅವರು ದೇವರ
ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದುತಾ್ತ ಅದರ ತಾತ್ಪಯರ್ವನು್ನ
ವಿವರಿಸಿದಾಗ ಜನರು ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 9 ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಧಮೋರ್ಪದೇಶ ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಾ್ತ ಅಳುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ
ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ನೆಹೆಮೀಯನೂ, ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕನಾದ
ಎಜ್ರನೂ, ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಲೇವಿಯರೂ, ≪ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಈ ದಿನವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ದುಃಖಿಸುತಾ್ತ
ಅಳುತಾ್ತ ಇರಬೇಡಿರಿ≫ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ
ನೆಹೆಮೀಯನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಹೋಗಿ, ಮೃಷಾ್ಟನ್ನವನೂ್ನ,
ಮಧುರಪಾನವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ತಮಗೋಸ್ಕರ ಏನೂ
ಸಿದ್ಧಮಾಡದವರಿಗೆ ಪಾಲನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಿಗೆ
ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದುಃಖಪಡಬೇಡಿರಿ; ಯೆಹೋವನ
ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮ ಬಲವಾಗಿದೆ≫ ಎಂದನು. 11 ಲೇವಿಯರೂ
ಜನರಿಗೆ, ≪ಸುಮ್ಮನಿರಿ, ಇದು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನ,
ದುಃಖಿಸಬೇಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಜನರನು್ನ ಸಂತೈಸಿದರು. 12

ತಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಗ್ರಹಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಏನೂ
ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಪಾಲನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.
13 ಮರುದಿನ ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಗೋತ್ರಪ್ರಧಾನರೂ,
ಯಾಜಕರೂ, ಲೇವಿಯರೂ ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕಾ್ಕಗಿ
ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕನಾದ ಎಜ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಬಂದರು. 14 ಮೋಶೆಗೆ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ದೊರಕಿದ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಏಳನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಜಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಬಿಡಾರಗಳಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡಬೇಕು. 15 ಇದು ಅವರ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಡಂಗುರದಿಂದ ಸಾರಲ್ಪಡಬೇಕು
ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಶಾಸನವು ಮೋಶೆಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ದೊರಕಿದ ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕತು. ಅದರಲಿ್ಲ, ≪ಆ
ಬಿಡಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರು ಗುಡ್ಡಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಒಲೀವ ಮರ, ಕಾಡು

ನೆಹೆಮೀಯನು 7:27 315 ನೆಹೆಮೀಯನು 8:15
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ಒಲೀವ, ಸುಗಂಧ, ಖಜೂರ್ರ ಮುಂತಾದ ಮರಗಳು ಅಲ್ಲದೆ
ದಟ್ಟವಾದ ಎಲೆಗಳುಳ್ಳ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ತರಬೇಕು.≫ 16 ಈ
ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ಜನರು ಹೋಗಿ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಂಗಳ, ಮಾಳಿಗೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ದೇವಾಲಯದ
ಪಾ್ರಕಾರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀರು ಬಾಗಿಲು, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬಾಗಿಲು
ಇವುಗಳ ಮುಂದಣ ಬಯಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 17 ನೂನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹೋಶುವನ
ಕಾಲದಿಂದ ಆ ವರೆಗೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ ಸವರ್ ಸಮೂಹದವರಾದರೋ
ಬಿಡಾರಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಾ್ತ ಬಹಳ
ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. 18 ಎಜ್ರನು ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಿಂದ ಕೊನೆಯ
ದಿನದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ದೇವರ ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೂ
ಉತ್ಸವದ ಜಾತೆ್ರ ನಡೆಯಿತು. ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಟನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇವಾರಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರಿತು.

ಪಾಪನಿವೇದನೆಯ ದಿನ

ಅದೇ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಉಪವಾಸವಾಗಿದು್ದ ಗೋಣೀತಟ್ಟನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಣು್ಣಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೆರೆದು

ಬಂದರು. 2 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಸಂತಾನದವರು ಎಲಾ್ಲ
ಅನ್ಯಕುಲದವರಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಎದು್ದ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನೂ್ನ, ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಪಾಪಗಳನೂ್ನ
ಆತನಿಗೆ ಅರಿಕೆಮಾಡಿದರು. 3 ಅವರು ಮೂರು ತಾಸುಗಳವರೆಗೂ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳ ಗ್ರಂಥವನು್ನ
ಪಾರಾಯಣಮಾಡಿದರು. ತರುವಾಯ ಇನೂ್ನ ಮೂರು ತಾಸು ತಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದು್ದ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಅರಿಕೆಮಾಡಿದರು. 4 ಯೇಷೂವ, ಬಾನೀ ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್, ಶೆಬನ್ಯ,
ಬುನಿ್ನೕ, ಶೇರೇಬ್ಯ, ಬಾನೀ, ಕೆನಾನೀ ಎಂಬುವವರು ಲೇವಿಯರು
ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು. 5 ಆನಂತರ ಲೇವಿಯರಾದ
ಯೇಷೂವ, ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್, ಬಾನೀ, ಹಷಬೆ್ನಯ, ಶೇರೇಬ್ಯ,
ಹೋದೀಯ, ಶೆಬನ್ಯ, ಪೆತಹ್ಯ ಎಂಬುವವರು, ≪ಏಳಿರಿ, ನಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯುಗಯುಗಕೂ್ಕ ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ
ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಯೆಹೋವನೇ, ಸವರ್ಸು್ತತಿ ಕೀತರ್ನೆಗಳಿಗೂ
ಮೀಗಿಲಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಮಹಾನಾಮಕೆ್ಕ ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ. 6

ಯೆಹೋವನೇ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು; ನೀನು ಉನ್ನತೋನ್ನತವಾದ
ಆಕಾಶವನೂ್ನ, ಅದರ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ, ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಅದರ
ಮೇಲಿರುವುದನೂ್ನ, ಸಮುದ್ರಗಳನೂ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಜಲಚರಗಳನೂ್ನ
ಉಂಟುಮಾಡಿ, ಸಮಸ್ತ ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ
ಜೀವಕೊಡುವಾತನಾಗಿರುತಿ್ತೕ. ಆಕಾಶಸೈನ್ಯದವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುತಾ್ತರೆ. 7 ಯೆಹೋವನೇ, ಅಬಾ್ರಮನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ಕಸಿ್ದೕಯರ ಊರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬರಮಾಡಿ, ಅವನಿಗೆ
ಅಬ್ರಹಾಮನೆಂಬ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು ನೀನೇ. 8 ಅವನು
ಯಥಾಥರ್ಚಿತ್ತನೆಂದು ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ, ಕಾನಾನ್ಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು,
ಅಮೋರಿಯರು, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರು, ಗಿಗಾರ್ಷಿಯರು
ಇವರ ದೇಶವನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದವರಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು
ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿ ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು
ನೀತಿಸ್ವರೂಪನು. 9 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗಿದ್ದ
ಕಷ್ಟವನು್ನ ನೋಡಿ, ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು
ಮೊರೆಯಿಟಾ್ಟಗ ನೀನು ಆಲಿಸಿದಿ. 10 ಐಗುಪ್ತ್ಯರು ಗವಿರ್ಗಳಾಗಿ
ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿದಾಗ, ನೀನು ಫರೋಹನಲಿ್ಲಯೂ, ಅವನ
ಸೇವಕರಲಿ್ಲಯು, ಅವನ ದೇಶದ ಜನರಲಿ್ಲಯೂ
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ ಈಗ
ನಿನಗಿರುವ ಕೀತಿರ್ಯನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. 11 ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು
ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಣನೆಲದಲೆ್ಲೕ ಹಾದುಹೋಗುವಂತೆ ಅವರ
ಮುಂದೆ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಭೇದಿಸಿದಿ್ದೕ. ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದವರನು್ನ
ಕಲಿ್ಲನಂತೆ ಮಹಾಜಲರಾಶಿಯ ತಳದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಟೆ್ಟ. 12

ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ, ರಾತಿ್ರ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಅವರು
ನಡೆಯತಕ್ಕ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಕುಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ
ಅವರ ಮುಂದೆ ನೀನು ನಡೆದೆ. 13 ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು
ಬಂದು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ
ನೀತಿನಿಯಮಗಳನೂ್ನ, ಯಥಾಥರ್ ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನೂ್ನ,
ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನೂ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ. 14 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ಮೋಶೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಿನಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಸಬ್ಬತೆಂಬ ವಿಶಾ್ರಂತಿ
ದಿನವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಆಜ್ಞಾವಿಧಿನಿಯಮಗಳನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ
ಕಲಿಸಿದೆ. 15 ಅವರಿಗೆ ಹಸಿವಾದಾಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಆಹಾರವನು್ನ

ಕೊಟು್ಟ, ಬಾಯಾರಿದಾಗ ಬಂಡೆಯೊಳಗಿಂದ ನೀರನು್ನ ಬರಮಾಡಿ,
ಪ್ರಮಾಣಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಸೇರಿ
ಅದನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ. 16

ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಗವಿರ್ಗಳಾಗಿ ಹಠಹಿಡಿದು, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ
ಅವಿಧೇಯರಾದರು. 17 ನೀನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಮರೆತು, ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಹಠಹಿಡಿದು, ತಮಗೊಬ್ಬ ನಾಯಕನನು್ನ
ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು, ಮೊದಲಿನಂತೆ ದಾಸರಾಗಿರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನೀನಾದರೋ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವವನೂ, ಕನಿಕರ ದಯೆಗಳುಳ್ಳವನೂ, ದೀಘರ್ಶಾಂತನೂ,
ಕೃಪಾಳುವೂ ಆಗಿರುವ ದೇವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀನು ಅವರ
ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 18 ಅವರು ತಮಗೆ ಎರಕದ ಬಸವನನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ದೇವರು ಇದೇ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿನ್ನನು್ನ
ಅಸಡೆ್ಡಮಾಡಿದಾಗಲೂ, 19 ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾದ ನೀನು ಅವರನು್ನ
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಮೇಘಸ್ತಂಭವೂ, ರಾತಿ್ರವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಅವರು ನಡೆಯತಕ್ಕ
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಕುಕೊಡುತಿ್ತದ್ದ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭವೂ, ಅವರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. 20 ಅವರನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಲು ನೀನು
ನಿನ್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಆತ್ಮನನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ. ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಮನ್ನವನು್ನ
ಹಿಂದೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ. ಬಾಯಾರಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟ. 21

ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ಅವರನು್ನ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಾಕುತಾ್ತ ಇದೆ್ದ. ಅವರಿಗೆ
ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬಟೆ್ಟಗಳು
ಹರಿದುಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಕಾಲುಗಳು ನೋವಿನಿಂದ
ಊದಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 22 ರಾಜ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ವಶಪಡಿಸಿ, ಆ ರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನಾ್ನಗಿ ಹಂಚಿಕೊಟೆ್ಟ.
ಹೀಗೆ ಅವರು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಅರಸನಾದ ಸೀಹೋನ್, ಬಾಷಾನಿನ
ಅರಸನಾದ ಓಗ್ ಇವರ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
23 ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಹೆಚಿ್ಚಸಿ, ನೀವು ಈ
ದೇಶದೊಳಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅದನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ ಎಂದು
ಅವರ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದ್ದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ
ಬರಮಾಡಿದೆ. 24 ಅವರು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ಅದನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನೀನು ಅವರ ಮುಂದೆ
ದೇಶನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಕಾನಾನ್ಯರನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ
ನಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆ ದೇಶದ ರಾಜರನೂ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನೂ್ನ ಅವರ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ. 25 ಅವರು ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ,
ಸಾರವುಳ್ಳ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ, ಸಮಸ್ತ ವಿಧವಾದ ಉತ್ತಮ
ವಸು್ತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮನೆಗಳನೂ್ನ, ತೋಡಿದ ಬಾವಿಗಳನೂ್ನ,
ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟಗಳನೂ್ನ, ಎಣೆ್ಣೕಮರಗಳ ತೋಪುಗಳನೂ್ನ, ಹೆಚಾ್ಚದ
ಹಣಿ್ಣನ ಮರ ಇವುಗಳನೂ್ನ ವಶಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನಾ್ನಗಿ ತಿಂದು,
ಕುಡಿದು ತೃಪ್ತರಾಗಿ ಕೊಬಿ್ಬ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಸಮೃದಿ್ಧಯಲಿ್ಲ
ಆನಂದಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 26 ಆಗ ಅವರು ನಿನಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿ ತಿರುಗಿ
ಬಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ತಮ್ಮನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದ್ದ
ನಿನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡಮಾಡಿದರು. 27

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವ ವಿರೋಧಿಗಳ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಲು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನಿನ್ನ
ಕರುಣಾತಿಶಯದಿಂದ ರಕ್ಷಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ವಿರೋಧಿಗಳ ಕೈಯಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಪಾರುಮಾಡಿದೆ. 28 ಉಪಶಮನವನು್ನ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ
ಅವರು ತಿರುಗಿ ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾಗಿ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೀನು ಕಂಡು
ಅವರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ನಡಿಸತಕ್ಕ ವೈರಿಗಳ ಕೈಗೆ ಅವರನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ. ಆಗ ಅವರು ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಪುನಃ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ನೀನು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾತಿಶಯದಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಅನೇಕಾವತಿರ್ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. 29 ನಿನ್ನ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕೆ್ಕ ಪುನಃ
ಮನಗೊಟು್ಟ ಬನಿ್ನರಿ ಎಂದು ಎಷೊ್ಟೕ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಲಾಲಿಸದೆ ಗವಿರ್ಗಳೂ, ನಿನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರೂ ಆದರು. ಕೈಕೊಳು್ಳವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ
ಜೀವಾಧಾರವಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ವಿಧಿನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ಮೀರಿ ಪಾಪಮಾಡಿ
ಮೊಂಡು ಬಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದರು. 30 ನೀನು
ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವನಾಗಿ
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ್ದ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಎಷು್ಟ ಎಚ್ಚರಿಸುತಿ್ತದ್ದರೂ ಅವರು ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಹೋದ
ಮೇಲೆ ನೀನು ಅವರನು್ನ ಅನ್ಯದೇಶಗಳವರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟೆ್ಟ. 31

ಆದರೆ ನೀನು ದಯೆಯೂ ಕನಿಕರವೂ ಉಳ್ಳ ದೇವರಾಗಿರುವುರಿಂದ
ನಿನ್ನ ಮಹಾಕೃಪಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲಿಲ್ಲ,
ಕೈಬಿಡಲೂ ಇಲ್ಲ. 32 ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ಮಹೋನ್ನತನೂ,
ಪರಾಕ್ರಮಿಯೂ, ಭಯಂಕರನೂ ಆಗಿರುವಾತನೇ,
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ಕೃಪಾವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ದೇವರೇ, ಅಶೂ್ಯರದ ರಾಜರ
ಕಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಅರಸರಿಗೂ, ಪ್ರಭುಗಳಿಗೂ,
ಯಾಜಕರಿಗೂ, ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೂ, ಹಿರಿಯರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಪಾ್ರಪ್ತವಾದ ಕಷ್ಟವು ಅಲ್ಪವು ಎಂದು ಎಣಿಸಬೇಡ. 33

ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷು್ಟ ಕೇಡನು್ನ ಬರಮಾಡಿದರೂ ನೀನು
ನೀತಿಸ್ವರೂಪನೇ. ನೀನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ನಡಿಸಿದೆ. ನಾವಾದರೋ
ದುಷ್ಟರು. 34 ನಮ್ಮ ಅರಸರೂ, ಪ್ರಭುಗಳೂ, ಯಾಜಕರೂ,
ಹಿರಿಯರೂ ನಿನ್ನ ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. 35 ಅವರು ಸ್ವರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ನೀನು
ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಸಮೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಾ್ತ ನಿನ್ನ
ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ದೊರಕಿದ ಫಲವತಾ್ತದ ವಿಶಾಲವಾದ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುತಾ್ತ ಇರುವಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸದೆಯೂ ತಮ್ಮ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಬಿಡದೆಯೂ ಇದು್ದದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಈಗ
ದಾಸರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 36 ನೀನು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ, ಇದರ
ಉತ್ಪನ್ನವನೂ್ನ, ಸಮೃದಿ್ಧಯನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟ
ದೇಶದಲೆ್ಲೕ ನಾವು ದಾಸರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. 37 ನಮ್ಮ
ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿನಿ್ನಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ರಾಜರಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಹೇರಳವಾದ ಹುಟು್ಟವಳಿಯು ಹೋಗುತಾ್ತ
ಇದೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆ
ಅವರು ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ನಾವು
ಮಹಾಸಂಕಟದಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ≫ ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು.

ಮತಾಸಕ್ತರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ
38 ಈ ಎಲಾ್ಲ ಕಾರಣಗಳನು್ನ ನಾವು ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಂಡು

ಲೇಖನ ರೂಪವಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನು್ನ ಸಿ್ಥರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಅದಕೆ್ಕ
ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳೂ, ಲೇವಿಯರೂ, ಯಾಜಕರೂ ಸಹಿಮಾಡಿ ಮುದೆ್ರ
ಹಾಕಿರುವರು.

ಲೇಖನ ರೂಪವಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಸಹಿಮಾಡಿದವರು
ಯಾರಾರೆಂದರೆ: ಹಕಲ್ಯನ ಮಗನಾದ ನೆಹೆಮೀಯನೆಂಬ
ದೇಶಾಧಿಪತಿ ಹಾಗೂ ಯಾಜಕನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯ, 2

ಸೆರಾಯ, ಅಜಯರ್, ಯೆರೆಮೀಯ, 3 ಪಷೂ್ಹರ್, ಅಮಯರ್,
ಮಲಿ್ಕೕಯ, 4 ಹಟೂ್ಟಷ್, ಶೆಬನ್ಯ, ಮಲೂ್ಲಕ್, 5 ಹಾರಿಮ್,
ಮೆರೇಮೋತ್, ಓಬದ್ಯ, 6 ದಾನೀಯೇಲ್, ಗಿನೆ್ನತೋನ್, ಬಾರೂಕ್,
7 ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್, ಅಬೀಯ, ಮಿಯಾ್ಯಮಿನ್, 8 ಮಾಜ್ಯ, ಬಿಲೆ್ಗೖ,
ಶೆಮಾಯ ಎಂಬ ಯಾಜಕರು.

9 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ: ಅಜನ್ಯನ ಮಗನಾದ ಯೇಷೂವ,
ಹೇನಾದಾದ್, ಬಿನೂ್ನಯ್, ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್ ಎಂಬುವರು. 10 ಇವರ
ಬಂಧುಗಳಾದ ಶೆಬನ್ಯ, ಹೋದೀಯ. ಕೆಲೀಟ, ಪೆಲಾಯ, ಹಾನಾನ್,
11 ಮೀಕ, ರೆಹೋಬ್, ಹಷಬ್ಯ, 12 ಜಕೂ್ಕರ್, ಶೇರೇಬ್ಯ, ಶೆಬನ್ಯ,
13 ಹೋದೀಯ, ಬಾನೀ, ಬೆನೀನೂ ಎಂಬುವರು. 14

ಜನಪ್ರಧಾನರಲಿ್ಲ ಪರೋಷ್, ಪಹತ್ ಮೋವಾಬ್, ಏಲಾಮ್,
ಜತೂ್ತ, ಬಾನೀ, 15 ಬುನಿ್ನೕ, ಅಜಾ್ಗದ್, ಬೇಬೈ 16 ಅದೋನೀಯ,
ಬಿಗೆ್ವೖ, ಆದೀನ್, 17 ಆಟೇರ್, ಹಿಜಿ್ಕೕಯ, ಅಜೂ್ಜರ್, 18

ಹೋದೀಯ, ಹಾಷುಮ್, ಬೇಚೈ, 19 ಹಾರೀಫ್, ಅನಾತೋತ್,
ನೇಬೈ, 20 ಮಗಿ್ಪೕಯಾಷ್, ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್, ಹೇಜೀರ್, 21

ಮೆಷೇಜಬೇಲ್, ಚಾದೋಕ್, ಯದೂ್ದವ, 22 ಪೆಲಟ್ಯ, ಹಾನಾನ್,
ಆನಾಯ, 23 ಹೋಷೇಯ, ಹನನ್ಯ, ಹಷೂ್ಷಬ್, 24

ಹಲೋಹೇಷ್, ಪಿಲ್ಹ, ಶೋಬೇಕ್, 25 ರೆಹೂಮ್, ಹಷಬ್ನ,
ಮಾಸೇಯ, 26 ಅಹೀಯ, ಹಾನಾನ್, ಆನಾನ್, 27 ಮಲೂ್ಲಕ್,
ಹಾರಿಮ್, ಬಾನ ಎಂಬುವರು. 28 ಯಾಜಕರು, ಲೇವಿಯರು,
ದಾ್ವರಪಾಲಕರು, ಗಾಯಕರು, ದೇವಾಲಯದ ಸೇವಕರು ಉಳಿದ
ಜನರು ಇವರಲಿ್ಲ ದೇವರ ಧಮೋರ್ಪದೇಶದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ
ಅನ್ಯದೇಶದವರ ಗೊಡವೆಯನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಯರು, ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತರಾದ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು
ಇವರೊಡನೆ ಬಂದರು. 29 ಮುಖಂಡರು ತಮ್ಮ
ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ತಾವು ದೇವರ ಸೇವಕನಾದ
ಮೋಶೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರ ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ಎಲಾ್ಲ
ಆಜ್ಞಾನಿಯಮವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವುದಾಗಿ
ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಹೇಗೆಂದರೆ:

30 ಈ ದೇಶನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ
ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರಿಂದ ಹೆಣು್ಣಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 31 ದೇಶನಿವಾಸಿಗಳು ಮಾರುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ತರುವ ಯಾವ ಸರಕುಗಳನೂ್ನ, ಧಾನ್ಯವನೂ್ನ, ಸಬ್ಬತ್ ಮೊದಲಾದ
ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ನಾವು ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದ ಭೂಮಿಯ ಸಾಗುವಳಿಯನೂ್ನ ಇತರರು
ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಾಲವನೂ್ನ ಮನಾ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ. 32 ವಷರ್ಕೆ್ಕ

ಒಂದು ಶೆಕೆಲಿನ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ದೇವಾಲಯದ
ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವನು್ನ ಪಾಲಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 33

ಆ ಹಣವು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಡತಕ್ಕ ರೊಟಿ್ಟ, ನಿತ್ಯಧಾನ್ಯ,
ನೈವೇದ್ಯ ಇವುಗಳಿಗಾಗಿಯೂ, ನಿತ್ಯ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಸಬ್ಬತ್
ದಿನ, ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ ಮತು್ತ ಜಾತೆ್ರ ಉತ್ಸವ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞ ಇವುಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ
ದೇವರ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧವಾದ ಬೇರೆ ಎಲಾ್ಲ
ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ವೆಚ್ಚವಾಗಬೇಕು.

34 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ, ಪ್ರತಿ
ವಷರ್ವೂ ನಿಯಮಿತ ಕಾಲಗಳಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟಗೆ
ದೊರಕುವ ಹಾಗೆ, ಆಯಾ ಗೋತಾ್ರನುಸಾರ ಕಟಿ್ಟಗೆ ದಾನ
ಮಾಡತಕ್ಕವರು ಇಂಥವರೇ ಎಂಬುದನು್ನ ಯಾಜಕರೂ,
ಲೇವಿಯರೂ, ಸಾಧಾರಣ ಜನರೂ ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಚೀಟು ಹಾಕಿ
ಗೊತು್ತಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 35 ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಬೆಳೆಗಳ ಮತು್ತ
ಎಲಾ್ಲ ಹಣಿ್ಣನ ಮರಗಳ ಪ್ರಥಮ ಫಲಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿ ವಷರ್ವೂ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಂಡುವೆವು. 36 ನಮ್ಮ
ಚೊಚ್ಚಲಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲೂ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳ ಹಿಂಡುಗಳಲಿ್ಲ
ಚೊಚ್ಚಲಮರಿಗಳ ವಿಷಯದಲೂ್ಲ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಗಳಿಗೆ
ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವೆವು. ನಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಕರುಗಳನೂ್ನ,
ಚೊಚ್ಚಲ ಆಡು, ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ತಂದು
ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡೆಸುತಿ್ತರುವ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಕೊಡುವೆವು. 37 ನಾವು
ದೇವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಇಡತಕ್ಕ ಪ್ರಥಮಫಲದ ಹಿಟು್ಟ,
ಹಣು್ಣಹಂಪಲು, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳನು್ನ ಯಾಜಕ
ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯದ ಕೊಠಡಿಗಳಲಿ್ಲ ತಂದು
ಇಡುವೆವು. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಹುಟು್ಟವಳಿಯ ದಶಮಾಂಶವು
ಲೇವಿಯರದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲೇವಿಯರು ತಾವೇ ಬಂದು, ನಮ್ಮ
ಸಾಗುವಳಿಯ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

38 ಅವರು ದಶಮಾಂಶವನು್ನ ಕೂಡಿಸುವಾಗ ಆರೋನನ
ವಂಶದವನಾದ ಯಾಜಕನೊಬ್ಬನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇರಬೇಕು.
ಲೇವಿಯರು ತಮಗೆ ದೊರಕಿರುವ ಭಾಗದ ದಶಮಾಂಶವನು್ನ
ದೇವಾಲಯದ ಬಂಡಾರದ ಕೊಠಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಬೇಕು. 39

ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರೂ ಧಾನ್ಯ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ
ಇವುಗಳನು್ನ, ದೇವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸತಕ್ಕ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದು
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ನಡೆಸುತಿ್ತರುವ ಯಾಜಕರೂ,
ದಾ್ವರಪಾಲಕರು, ಗಾಯಕರು ಇರುವ ಕೊಠಡಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹಾಗು
ಪವಿತಾ್ರಲಯದ ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಇಡುವ ಕೊಠಡಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಇರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ಎಂದೂ ಅಲಕ್ಷ್ಯ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟರು.

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪಟಿ್ಟ

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪ್ರಮುಖರು ಮಾತ್ರ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಉಳಿದ ಜನರೊಳಗೆ ಹತು್ತ ಜನರಲಿ್ಲ
ಒಂಭತು್ತ ಜನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ

ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು, ಒಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಪವಿತ್ರನಗರವಾಗಿರುವ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಚೀಟು ಹಾಕಿ
ಅವನನು್ನ ಗೊತು್ತ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 2 ಮತು್ತ ಸ್ವಇಚೆ್ಚಯಿಂದ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಮಾಡಿದಂಥವರನು್ನ
ಜನರು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದರು.

3 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಯೆಹೂದ ಸಂಸಾ್ಥನ
ಪ್ರಧಾನರು ಯಾರಾರೆಂದರೆ: ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ, ಯಾಜಕರೂ,
ಲೇವಿಯರೂ, ದೇವಾಲಯದ ಸೇವಕರು, ಸೊಲೊಮೋನನ
ಸೇವಕರ ವಂಶದವರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಗಳಿರುವ ಯೆಹೂದ
ದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

4 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ, ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್
ಕುಲಗಳವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ:
ಅತಾಯನು, ಇವನು ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮಗ; ಇವನು ಜೆಕಯರ್ನ ಮಗ;
ಇವನು ಅಮಯರ್ನ ಮಗ; ಇವನು ಶೆಫಟ್ಯನ ಮಗ; ಇವನು
ಮಹಲಲೇಲನ ಮಗ, ಇವನು ಪೆರೆಚ್ ಸಂತಾನದವನು. 5

ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಮಾಸೇಯ, ಇವನು ಬಾರೂಕನ ಮಗ; ಇವನು
ಕೊಲೊ್ಹೕಜೆಯ ಮಗ; ಇವನು ಹಜಾಯನ ಮಗ; ಇವನು
ಅದಾಯನ ಮಗ; ಇವನು ಯೋಯಾರೀಬನ ಮಗ; ಇವನು
ಜೆಕಯರ್ನ ಮಗ, ಇವನು ಶೇಲಹನ ಸಂತಾನದವನು. 6

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಪೆರೆಚ್ ಸಂತಾನದ ರಣವೀರರು
ನಾನೂರ ಆರುವತೆ್ತಂಟು ಮಂದಿ.

7 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ: ಸಲು್ಲ, ಇವನು ಮೆಷುಲಾ್ಲಮನ
ಮಗ; ಇವನು ಯೋವೇದನ ಮಗ; ಇವನು ಪೆದಾಯನ ಮಗ;
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12

ಇವನು ಕೋಲಾಯನ ಮಗ; ಇವನು ಮಾಸೇಯನ ಮಗ; ಇವನು
ಈತೀಯೇಲನ ಮಗ; ಇವನು ಯೆಶಾಯನ ಮಗ. 8 ರಣವೀರರಾದ
ಗಬೆ್ಬೖ ಮತು್ತ ಸಲೆ್ಲೖ ಹಾಗು ಒಂಭೈನೂರಿಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಮಂದಿ. 9 ಜಿಕಿ್ರಯನ
ಮಗನಾದ ಯೋವೇಲನು ಇವರ ನಾಯಕನು. ಹಸೆ್ಸನೂವನ
ಮಗನಾದ ಯೆಹೂದನು ಪಟ್ಟಣದ ಎರಡನೆಯ
ಪುರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು. 10 ಯಾಜಕರಲಿ್ಲ: ಯೋಯಾರೀಬನ
ಮಗನಾದ ಯೆದಾಯ, ಮತು್ತ ಯಾಕೀನ್, 11 ಅಹೀಟೂಬನ
ಸಂತಾನದವನಾದ ಮೆರಾಯೋತನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಚಾದೋಕನ
ಮರಿಮಗನೂ, ಮೆಷುಲಾ್ಲಮನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ
ಮಗನೂ, ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆದ ಸೆರಾಯ ಇವರು. 12

ಮತು್ತ ದೇವಾಲಯದ ಸೇವೆ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದ ಇವರ ಬಂಧುಗಳು ಒಟು್ಟ
ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ. ಇವರಲ್ಲದೆ ಅದಾಯನೆಂಬುವನು
ಇನೊ್ನಬ್ಬನು. ಇವನು ಯೆರೋಹಾಮನ ಮಗ; ಇವನು ಪೆಲಲ್ಯನ
ಮಗ; ಇವನು ಅಮಿ್ಚೕಯನ ಮಗ; ಇವನು ಜೆಕಯರ್ನ ಮಗ;
ಇವನು ಷಷೂ್ಹರನ ಮಗ; ಇವನು ಮಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗ. 13

ಗೋತ್ರಪ್ರಧಾನರಾದ ಈ ಅದಾಯನ ಬಂಧುಗಳು ಇನೂ್ನರ
ನಲ್ವತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ. ಅಮಷೆ್ಷೖ ಎಂಬುವನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನು. ಇವನು
ಅಜರೇಲನ ಮಗ; ಇವನು ಅಹಜೈಯನ ಮಗ; ಇವನು
ಮೆಷಿಲೆ್ಲೕಮೋತನ ಮಗ; ಇವನು ಇಮೆ್ಮೕರನ ಮಗ. 14

ರಣವೀರರಾಗಿದ್ದ ಈ ಅಮಷೆ್ಷೖಯ ಬಂಧುಗಳು ನೂರಿಪ್ಪತೆ್ತಂಟು
ಮಂದಿ. ಹಗೆ್ಗದೋಲೀಮನ ಮಗನಾದ ಜಬಿ್ದೕಯೇಲನು ಇವರ
ನಾಯಕನು.

15 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ: ಹಷೂ್ಷಬನ ಮಗನೂ, ಅಜಿ್ರೕಕಾಮನ
ಮೊಮ್ಮಗನೂ, ಹಷಬ್ಯನ ಮರಿಮಗನೂ, ಬುನಿ್ನೕ ವಂಶದವನೂ
ಆದ ಶೆಮಾಯನು. 16 ಲೇವಿಗೋತ್ರ ಪ್ರಧಾನರಲಿ್ಲ: ದೇವಾಲಯದ
ಹೊರಗಿನ ಕಾಯರ್ಗಳ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾದ ಶಬೆ್ಬತೈ, ಯೋಜಾಬಾದ್
ಎಂಬುವವರು, 17 ಮೀಕನ ಮಗನೂ, ಜಬಿ್ದೕಯನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ,
ಆಸಾಫನ ಮರಿಮಗನೂ, ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಯನು್ನ ಆರಂಭಿಸುತಾ್ತ ಆರಾಧನೆಯಲಿ್ಲ ಜನರನು್ನ
ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದ ಮತ್ತನ್ಯ, ತನ್ನ ಬಂಧುಗಳಲಿ್ಲ ದಿ್ವತೀಯ ಸಾ್ಥನದವನಾದ
ಬುಕು್ಬಕ್ಯ, ಶಮೂ್ಮವನ ಮಗನೂ, ಗಾಲಾಲನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ,
ಯೆಹೂತೂನನ ಮರಿಮಗನೂ ಆದ ಅಬ್ದ ಎಂಬುವವರು, 18

ಪರಿಶುದ್ಧ ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಲೇವಿಯರು ಒಟು್ಟ ಇನೂ್ನರ
ಎಂಭತ್ತನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ. 19 ದಾ್ವರಪಾಲಕರಲಿ್ಲ; ಅಕೂ್ಕಬ್,
ಟಲೊ್ಮೕನರೂ ಮತು್ತ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಇವರ
ಬಂಧುಗಳೂ ಒಟು್ಟ ನೂರ ಎಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಮಂದಿ.

20 ಉಳಿದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ, ಯಾಜಕರೂ, ಲೇವಿಯರೂ ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಗಳಿರುವ ಯೆಹೂದದ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 21 ದೇವಾಲಯದ ಸೇವಕರು ಓಪೇಲ್
ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಚೀಹ, ಗಿಷ್ಪ ಎಂಬುವವರು ಇವರ
ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. 22 ದೇವಾಲಯದ ಕೆಲಸದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ
ಗಾಯಕರಾದ ಆಸಾಫ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬಾನೀಯನ ಮಗನೂ,
ಹಷಬ್ಯನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ, ಮತ್ತನ್ಯನ ಮರಿಮಗನೂ, ಮೀಕನ
ವಂಶದವನಾದ ಆದ ಉಜಿ್ಜೕಯು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಲೇವಿಯರ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದನು. 23 ಗಾಯಕರ ಅನುದಿನದ
ಖಚಿರ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇತು್ತ. 24 ಮೆಷೇಜಬೇಲನ ಮಗನೂ,
ಜೆರಹನ ಸಂತಾನದವನೂ, ಯೆಹೂದ ಕುಲದವನೂ ಆದ ಪೆತಹ್ಯನು
ಪ್ರಜೆಗಳ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳ ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ ರಾಜನ
ಕಾಯರ್ಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು.

25 ಭೂಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಿದ್ದವರು ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಊರುಗಳು: ಕಿಯರ್ತಬರ್,
ದೀಬೋನ್, ಯೆಕಬೆ್ಜಯೇಲ್ ಇವುಗಳೂ ಮತು್ತ ಇವುಗಳ
ಗಾ್ರಮಗಳು, 26 ಯೇಷೂವ, ಮೋಲಾದ, ಬೇತೆ್ಪಲೆಟ್ ಇವುಗಳೂ
ಮತು್ತ ಇವುಗಳ ಗಾ್ರಮಗಳು, 27 ಹಚಷೂರ್ವಲ್ ಹಾಗು ಬೇಷೆರ್ಬ
ಇವುಗಳೂ ಮತು್ತ ಇವುಗಳ ಗಾ್ರಮಗಳು, 28 ಚಿಕ್ಲಗ್, ಮೆಕೋನವೂ
ಇವುಗಳೂ ಮತು್ತ ಇವುಗಳ ಗಾ್ರಮಗಳು, 29 ಏನಿ್ರಮೊ್ಮೕನ್, ಚೊರ್ರ,
ಯಮೂರ್ತ್ ಇವುಗಳೂ ಮತು್ತ ಇವುಗಳ ಗಾ್ರಮಗಳು, 30

ಜನೋಹ, ಅದುಲಾ್ಲಮ್ ಇವುಗಳ ಮತು್ತ ಇವುಗಳ ಗಾ್ರಮಗಳು
ಮತು್ತ ಲಾಕೀಷ್ ಇದರ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳು, ಅಜೇಕವೂ ಅದರ
ಗಾ್ರಮಗಳು ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರ ನಿವಾಸ ಸಾ್ಥನಗಳಾಗಿದ್ದವು.
ಅವರು ಬೇಷೆರ್ಬದಿಂದ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ತಗಿ್ಗನವರೆಗೂ
ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

31 ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರು ಗೆಬ ಊರಿನಿಂದ, ಮಿಕಾ್ಮಷ್,
ಅಯಾ್ಯ ಹಾಗು ಬೇತೇಲ್ ಎಂಬ ಗಾ್ರಮಗಳವರೆಗೂ
ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 32 ಅನಾತೋತ್, ನೋಬ್, ಅನನ್ಯ, 33

ಹಾಚೋರ್, ರಾಮಾ, ಗಿತ್ತಯಿಮ್, 34 ಹಾದೀದ್, ಚೆಬೋಯಿಮ್,
ನೆಬಲಾ್ಲಟ್, 35 ಲೋದ್, ಓನೋ, ಗೇಹರಾಷೀಮ್ ಎಂಬ
ಗಾ್ರಮಗಳೂ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರ ನಿವಾಸ ಸಾ್ಥನಗಳಾಗಿದ್ದವು.

36 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ವಗರ್ಗಳವರು ಯೆಹೂದ್ಯರೊಂದಿಗೂ,
ಕೆಲವರು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ಯರೊಂದಿಗೂ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

ಯಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಪಟಿ್ಟ

ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲ್ ಮತು್ತ
ಯೇಷೂವ ಇವರೊಡನೆ ಯೆಹೂದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದ
ಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು ಯಾರಾರೆಂದರೆ:

ಸೆರಾಯ, ಯೆರೆಮೀಯ, ಎಜ್ರ, 2 ಅಮಯರ್, ಮಲೂ್ಲಕ್,
ಹಟೂ್ಟಷ್, 3 ಶೆಕನ್ಯ, ರೆಹುಮ್, ಮೆರೇಮೋತ್, 4 ಇದೊ್ದೕ,
ಗಿನೆ್ನತೋನ್, ಅಬೀಯ, 5 ಮಿಯಾ್ಯಮೀನ್, ಮಾದ್ಯ, ಬಿಲ್ಗ, 6

ಶೆಮಾಯ, ಯೋಯಾರೀಬ್, ಯೆದಾಯ, 7 ಸಲೂ್ಲ, ಆಮೋಕ್,
ಹಿಲಿ್ಕೕಯ, ಯೆದಾಯ ಇವರು ಯೇಷೂವನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯಾಜಕರ
ಮತು್ತ ಅವರ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರಧಾನರು.

8 ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲ: ಯೇಷೂವ, ಬಿನೂ್ನಯ್, ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್,
ಶೇರೇಬ್ಯ, ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಮತ್ತನ್ಯ ಇವರು. ಮತ್ತನ್ಯನೂ ಅವನ
ಸಹೋದರರೂ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. 9 ಇವರ
ಸಹೋದರರಾದ ಬಕು್ಬಕ್ಯ, ಉನಿ್ನೕ ಎಂಬುವವರು ಭಜನಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
ಇವರೆದುರಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.

10 ಯೇಷೂವನು, ಯೋಯಾಕೀಮನನೂ್ನ, ಯೋಯಾಕೀಮನ
ಎಲಾ್ಯಷೀಬನನೂ್ನ, ಎಲಾ್ಯಷೀಬನು ಯೋಯಾದನನೂ್ನ, 11

ಯೋಯಾದನು ಯೋನಾತಾನನನೂ್ನ, ಯೋನಾತಾನನು
ಯದೂ್ದವನನೂ್ನ ಪಡೆದರು. 12 ಯೋಯಾಕೀಮನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದ ಗೋತ್ರಪ್ರಧಾನರು: ಸೆರಾಯನ ಗೋತ್ರದ
ಮೆರಾಯ, ಯೆರೆಮೀಯನ ಗೋತ್ರದ ಹನನ್ಯ, 13 ಎಜ್ರನ ಗೋತ್ರದ
ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್, ಅಮಯರ್ನ ಗೋತ್ರದ ಯೆಹೋಹಾನಾನ್, 14

ಮಲೂ್ಲಕಿಯ ಗೋತ್ರದ ಯೋನಾತಾನ್, ಶೆಬನ್ಯನ ಗೋತ್ರದ
ಯೋಸೇಫ್, 15 ಹಾರಿಮನ ಗೋತ್ರದ ಅದ್ನ, ಮೆರಾಯೋತನ್
ಗೋತ್ರದ ಹೆಲೆ್ಕೖ, 16 ಇದೊ್ದೕವಿನ ಗೋತ್ರದ ಜೆಕಯರ್, ಗಿನೆ್ನತೋನನ
ಗೋತ್ರದ ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್, 17 ಅಬೀಯನ ಗೋತ್ರದ ಜಿಕಿ್ರೕ,
ಮಿನಾ್ಯಮೀನನ ಮತು್ತ ಮೋವದ್ಯನ ಗೋತ್ರದ ಪಿಲೆ್ಟೖ, 18 ಬಿಲಾ್ಗ
ಗೋತ್ರದ ಶೆಮೂ್ಮವ, ಶೆಮಾಯನ ಗೋತ್ರದ ಯೆಹೋನಾತಾನ್, 19

ಯೋಯಾರೀಬನ ಗೋತ್ರದ ಮತೆ್ತನೈ, ಯೆದಾಯನ ಗೋತ್ರದ
ಉಜಿ್ಜೕ, 20 ಸಲೆ್ಲೖ ಗೋತ್ರದ ಕಲೆ್ಲೖ, ಆಮೋಕನ ಗೋತ್ರದ ಏಬೆರ್, 21

ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಗೋತ್ರದ ಹಷಬ್ಯ, ಯೆದಾಯನ ಗೋತ್ರದ ನೆತನೇಲ್
ಇವರು. 22 ಎಲಾ್ಯಷೀಬ್, ಯೋಯಾದ, ಯೋಹಾನಾನ್,
ಯದೂ್ದವ ಇವರ ಕಾಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಲೇವಿಯರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರಧಾನರ
ಪಟಿ್ಟಯೂ ಪಾರಸಿಯನಾದ ದಾಯಾರ್ವೆಷ ರಾಜನ (ಪಷಿರ್ಯ
ರಾಜನಾದ ಡೇರಿಯಸ್) ಆಳಿ್ವಕೆಯವರೆಗಿದ್ದ ಯಾಜಕರ ಪಟಿ್ಟಯೂ
ಇದ್ದವು. 23 ಎಲಾ್ಯಷೀಬನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಯೋಹಾನಾನನ
ಕಾಲದ ವರೆಗಿದ್ದ ಲೇವಿಯ ಗೋತ್ರಪ್ರಧಾನರ ಪಟಿ್ಟಯು ಪೂವರ್ಕಾಲ
ವೃತಾ್ತಂತವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ. 24 ಈ ಲೇವಿಯರ
ಗೋತ್ರಪ್ರಧಾನರಲಿ್ಲ ಯೇಷೂವನ ಮಗನೂ ಯೋಚಾದಾಕನ
ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಅದ ಯೋಯಾಕೀಮ್, ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ
ನೆಹೆಮೀಯ, ಯಾಜಕನೂ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕನಾದ ಎಜ್ರ ಇವರ
ಕಾಲದಲಿ್ಲದ್ದವರು: 25 ಹಷಬ್ಯ, ಶೇರೇಬ್ಯ, ಯೇಷೂವ, ಬಿನೂ್ನಯ್,
ಕದಿ್ಮೕಯೇಲ್ ಇವರು. ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಾದ ದಾವೀದನ
ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇವರೂ ಇವರ ಸಹೋದರರೂ ಸರದಿಗೆ
ಎರಡೆರಡು ವಗರ್ಗಳಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಹಾಡುತಾ್ತ, ಕೀತರ್ನೆಯನೂ್ನ
ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಯನೂ್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 26 ಇವರಲ್ಲದೆ ಬಾಗಿಲುಗಳ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಉಗಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಕಾಯತಿ್ತದ್ದ ದಾ್ವರಪಾಲಕರು: ಮತ್ತನ್ಯ,
ಬಕು್ಬಕ್ಯ, ಓಬದ್ಯ, ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್, ಟಲೊ್ಮೕನ್, ಅಕೂ್ಕಬ್
ಎಂಬುವವರು.

ಪೌಳಿಗೋಡೆಯ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ
27 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವ ಸಮಯ

ಬಂದಾಗ ಆಯಾ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಲೇವಿಯರನು್ನ, ಕೀತರ್ನೆ
ಗಾಯನಗಳಿಂದಲೂ ತಾಳ, ಸ್ವರಮಂಡಲ ಹಾಗು ಕಿನ್ನರಿ
ಇವುಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಯ ಉತ್ಸವವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡರು. 28 ಆಗ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಸುತ್ತಣ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ತಮಗೋಸ್ಕರ ಹಳಿ್ಳಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ
ಗಾಯಕ ಮಂಡಳಿಯವರು ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ತಗು್ಗ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಣಪ್ರದೇಶ, ನೆಟೋಫಾತ್ಯರ ಗಾ್ರಮ, 29 ಬೆತ್ಹ
ಗಿಲಾ್ಗಲ್, ಗೆಬ ಮತು್ತ ಅಜಾ್ಮವೇತ್, ಊರುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವ
ಹಳಿ್ಳಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಸೇರಿ ಬಂದರು. 30 ಯಾಜಕರೂ
ಲೇವಿಯರೂ ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಜನರನೂ್ನ,
ಊರುಬಾಗಿಲುಗಳನೂ್ನ, ಗೋಡೆಯನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. 31

ಆನಂತರ ನಾನು ಯೆಹೂದ ಪ್ರಮುಖರನು್ನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ
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ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಆರಾಧನೆ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಎರಡು
ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಆಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿದನು.
ಒಂದು ಗುಂಪಿನವರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ
ತಿಪೆ್ಪಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಬಲಗಡೆಗೆ ಹೋದರು. 32 ಅವರ ಹಿಂದೆ
ಯೆಹೂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಅಧರ್ ಜನರೊಡನೆ ಹೋಷಾಯನೂ, 33

ತುತೂ್ತರಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಯಾಜಕರೊಡನೆ ಅಜಯರ್, ಎಜ್ರ,
ಮೆಷುಲಾ್ಲಮ್, 34 ಯೆಹೂದ, ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್, ಶೆಮಾಯ,
ಯೆರೆಮೀಯ ಎಂಬುವರೂ 35 ಆಸಾಫ್ ಸಂತಾನದ ಜಕೂ್ಕರನಿಗೆ
ಹುಟಿ್ಟದ ಮೀಕಾಯನ ವಂಶದವನೂ, ಮತ್ತನ್ಯನ ಮರಿಮಗನೂ
ಶೆಮಾಯನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಯೋನಾತಾನನ ಮಗನೂ, 36 ಆದ
ಜೆಕಯರ್ನೂ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಾದ ದಾವೀದನ ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದಿರುವ ಇವನ ಬಂಧುಗಳಾದ ಶೆಮಾಯ, ಅಜರೇಲ್, ಮಿಲಲೈ,
ಗಿಲಲೈ, ಮಾಯೈ, ನೆತನೇಲ್, ಯೆಹೂದ, ಹಾನಾನೀ ಎಂಬುವರೂ
ಹೋದರು, ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕನಾದ ಎಜ್ರನು ಇವರ ಮುಂದಾಳಾಗಿ
ಹೊರಟನು. 37 ಇವರು ಬುಗೆ್ಗ ಬಾಗಿಲನು್ನ ಹಾದು ನೆಟ್ಟಗೆ
ದಾವೀದನಗರದ ಸೋಪಾನಗಳ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ ಅರಮನೆಯ ಮೇಲಣ ದಿನೆ್ನಯನು್ನ ಹತಿ್ತ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ನೀರು ಬಾಗಿಲಿನವರೆಗೆ ಹೋದರು. 38

ಅವರನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವ ಹಾಗೆ ಆರಾಧನೆಮಂಡಳಿಯ
ಎರಡನೆಯ ಗುಂಪಿನವರೂ, ನಾನೂ, ಉಳಿದ ಅಧರ್ಜನರೂ
ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಒಲೆಬುರುಜಿನಿಂದ ಅಗಲವಾದ
ಗೋಡೆಯವರೆಗೂ 39 ಅಲಿ್ಲಂದ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬಾಗಿಲು,
ಯೆಷಾನಾ ಬಾಗಿಲು, ಮೀನು ಬಾಗಿಲು, ಹನನೇಲ್ ಗೋಪುರ,
ಹಮೆ್ಮೕಯಾ ಬುರುಜು ಇವುಗಳ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಕುರಿ
ಬಾಗಿಲಿನವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತೆವು. 40 ದೇವಾಲಯದ ಎರಡು ಆರಾಧನಾಮಂಡಳಿಯ
ಗುಂಪಿನವರೂ, ನಾನೂ, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಅಧರ್ ಮಂದಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ 41 ತುತೂ್ತರಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಯಾಜಕರಾದ
ಎಲಾ್ಯಕೀಮ್, ಮಾಸೇಯ, ಮಿನಾ್ಯಮೀನ್, ಮೀಕಾಯ,
ಎಲೊ್ಯೕವೇನೈ, ಜೆಕಯರ್, ಹನನ್ಯ ಇವರೂ 42 ಮಾಸೇಯ,
ಶೆಮಾಯ, ಎಲಾ್ಲಜಾರ್, ಉಜಿ್ಜೕ, ಯೆಹೋಹಾನಾನ್, ಮಲಿ್ಕೕಯ,
ಏಲಾಮ್, ಎಜೆರ್, ಎಂಬುವರು ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿರಲು ಗಾಯಕರು ಹಾಡತೊಡಗಿದರು. ಇಜ್ರಹ್ಯನು ಇವರ
ನಾಯಕನು. 43 ದೇವರು ತಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಆನಂದವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಜನರು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಮಹೋತ್ಸವಮಾಡಿದರು.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಉತ್ಸವದ ಹಷರ್ಧ್ವನಿಯು ಬಹಳ
ದೂರದವರೆಗೂ ಕೇಳಿಸಿತು.

ದೇವಾಲಯ ಸೇವಕರ ಜೀವನಾಂಶದ ವ್ಯವಸೆ್ಥ
44 ಸೇವೆಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಯಾಜಕರ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಬಹು ಸಂತೋಷವುಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಅವರು ಧಮರ್ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಯಾ ಊರುಗಳ ಭೂಮಿಯಿಂದ
ಯಾಜಕರಿಗೂ ಲೇವಿಯರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕತಕ್ಕ ಭಾಗಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ
ದೇವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸತಕ್ಕ ವಸು್ತಗಳು, ಪ್ರಥಮಫಲ, ದಶಮಾಂಶ
ಇವುಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಮಾಡತಕ್ಕ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮೇಲೆ
ಪಾರುಪತ್ಯಗಾರರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದರು. 45 ಆ ಯಾಜಕರೂ
ಲೇವಿಯರೂ ತಮ್ಮ ದೇವರ ಸೇವೆಯ ಸಂಬಧದಲಿ್ಲಯೂ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲಯೂ ತಮ್ಮ ಕತರ್ವ್ಯವನು್ನ
ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರಂತೆ ಗಾಯಕರೂ
ದಾ್ವರಪಾಲಕರೂ ಸಹ ದಾವೀದನಿಂದಲೂ ಅವನ ಮಗನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನಿಂದಲೂ ಸಾ್ಥಪಿತವಾದ ಕ್ರಮಾನುಸಾರವಾಗಿ
ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. 46 ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ದಾವೀದನ ಮತು್ತ
ಆಸಾಫನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಗಾಯನಮಂಡಳಿಯ ನಾಯಕರು, ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಸಲಿ್ಲಸುವ ಕೀತರ್ನೆಗಳು ಇದ್ದವು. 47 ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲ್
ಮತು್ತ ನೆಹೆಮೀಯ ಇವರ ಕಾಲಗಳಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಗಾಯಕರಿಗೂ ದಾ್ವರಪಾಲಕರಿಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಜೀವನಾಂಶವನು್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವರು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ದಶಮಾಂಶವನು್ನ
ಲೇವಿಯರಿಗೂ ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು ತಮ್ಮದರಲಿ್ಲಯ
ದಶಮಾಂಶವನು್ನ ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.

ನೆಹೆಮೀಯನು ಸಾಧಿಸಿದ ಧಾಮಿರ್ಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು

ಅಂದು ಜನರ ಮುಂದೆ ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳ
ಪಾರಾಯಣವು ನಡೆಯುತಿ್ತರಲಾಗಿ, ಅದರಲಿ್ಲ
ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರಾಗಲಿ ಹಾಗು ಮೋವಾಬ್ಯರಾಗಲಿ ದೇವರ

ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಬಾರದು. 2 ಯಾಕೆಂದರೆ
ಅವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಅನ್ನಪಾನಗಳೊಡನೆ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ,

ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಿಳಾಮನಿಗೆ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದರೋ ಅವನಿಂದ
ಶಾಪವನ್ನಲ್ಲ, ಆಶೀವಾರ್ದವನೆ್ನೕ ಹೇಳಿಸಿದನು ಎಂಬ ಮಾತು
ಬರೆದಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. 3 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಈ
ಧಮರ್ವಿಧಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಎಲಾ್ಲ ಮಿಶ್ರಜಾತಿಯವರನು್ನ ತಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿದರು.

4 ಇದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಯಷೀಬನು ನಮ್ಮ
ದೇವಾಲಯದ ಕೊಠಡಿಗಳ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದನು.
ಇವನು ಟೋಬೀಯನ ಸಂಬಂಧಿಕನಾಗಿದ್ದನು. 5 ನೈವೇದ್ಯದ್ರವ್ಯ,
ಧೂಪ, ಪಾತೆ್ರ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಧಾನ್ಯ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳನೂ್ನ,
ದಶಮಾಂಶವನೂ್ನ, ಲೇವಿಯರಿಗೆ, ಗಾಯಕರಿಗೆ, ದಾ್ವರಪಾಲಕರಿಗೆ
ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಪದಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ, ಯಾಜಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸತಕ್ಕ
ಪದಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ, ಇಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ಟೋಬೀಯನಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಸಿ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.
6 ಬಾಬೆಲೋನಿನ ಅರಸನಾದ ಅತರ್ಷಸ್ತನ ಮೂವತೆ್ತರಡನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನಾನು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ್ದನು. ಇದೆಲಾ್ಲ
ನಡೆಯುವಾಗ ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಕಾಲಾಂತರದಲಿ್ಲ ನಾನು ಅರಸನಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, 7

ಹಿಂತಿರುಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದೆನು. ಎಲಾ್ಯಷೀಬನು
ಟೋಬೀಯನಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವಾಲಯದ ಪಾ್ರಕಾರದೊಳಗೆ
ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ, 8 ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದ
ದೆಸೆಯಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದುಕೊಂಡು, ಟೋಬೀಯನ ಮನೆಯ
ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ ಆ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿಸಿದೆನು. 9

ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ಶುದ್ಧಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ ಅದು
ಶುದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ದೇವಾಲಯದ ಪಾತೆ್ರ, ನೈವೇದ್ಯದ್ರವ್ಯ, ಧೂಪ
ಇವುಗಳನು್ನ ಪುನಃ ಆ ಕೊಠಡಿಯಲಿ್ಲ ಇಡಿಸಿದೆನು.

10 ಇದಲ್ಲದೆ, ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಭಾಗಗಳು ಅವರಿಗೆ
ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಆರಾಧನೆ ನಡಿಸತಕ್ಕ ಲೇವಿಯರೂ, ಗಾಯಕರೂ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭೂಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರೆಂದೂ ನನಗೆ
ಗೊತಾ್ತಯಿತು. 11 ಇದರ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ
ಗದರಿಸಿ, ≪ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದವರನು್ನ ಪುನಃ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರನು್ನ
ಅವರವರ ಉದೊ್ಯೕಗಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದೆನು. 12 ಆಗ ಎಲಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧಾನ್ಯ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ
ದಶಮಾಂಶವನು್ನ ತಂದು ಭಂಡಾರಗಳಲಿ್ಲ ಹಾಕಿದರು. 13 ನಂತರ
ಉಗಾ್ರಣಗಳ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಗಾಗಿ ನೋಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಯಾಜಕನಾದ ಶೆಲೆಮ್ಯ, ಲೇಖಕನಾದ ಚಾದೋಕ್, ಲೇವಿಯ
ಕುಲದವನಾದ ಪೆದಾಯ ಇವರನೂ್ನ, ಇವರ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ
ಜಕೂ್ಕರನ ಮಗನೂ, ಮತ್ತನ್ಯನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಆದ ಹಾನಾನನನೂ್ನ
ನೇಮಿಸಿದೆನು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಗಸ್ತರೆಂದು
ಹೆಸರುಗೊಂಡವರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕತಕ್ಕದ್ದನು್ನ
ಹಂಚಿಕೊಡುವುದು ಇವರ ಕತರ್ವ್ಯವಾಗಿತು್ತ. 14 ನನ್ನ ದೇವರೇ,
ಇದನು್ನ ನನ್ನ ಹಿತಕಾ್ಕಗಿ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೋ. ನಾನು ನನ್ನ ದೇವರ
ಆಲಯದ ಮತು್ತ ಅದರ ಸೇವೆಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ
ಭಕಿ್ತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಳಿಸಿಬಿಡಬೇಡ.

15 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ತೊಟಿ್ಟಯೊಳಗೆ ದಾ್ರಕ್ಷೆ ತುಳಿಯುವುದನೂ್ನ, ಕಣದ ಕಾಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ,
ಆ ಕಾಳುಗಳನೂ್ನ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ದಾ್ರಕ್ಷೆ, ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣ ಈ
ಮುಂತಾದವುಗಳನು್ನ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಕೊಂಡು ಆ ದಿನದಲೆ್ಲೕ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತರುವುದನೂ್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವರು ಆ ಆಹಾರ
ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಮಾರುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವರನು್ನ
ವಿರೋಧಿಸಿದೆನು. 16 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ತೂಯರ್ರು
ಮೀನು ಮುಂತಾದ ಸರಕುಗಳನು್ನ ತಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ಮಾರುತಿ್ತದ್ದರು. 17 ಆಗ ನಾನು
ಯೆಹೂದದ ಶಿ್ರೕಮಂತರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಮಾಡುವುದು ಎಂಥ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ,
ನೀವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 18 ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೋ? ನಮ್ಮ ದೇವರು ಈ ಎಲಾ್ಲ
ಕೇಡನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೂ, ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆಯೂ
ಬರಮಾಡಿದ್ದನಲ್ಲವೇ? ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನೀವೂ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ
ಅಶುದ್ಧಮಾಡಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ದೈವಕೋಪವನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಸುತಿ್ತೕರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸಿದೆನು. 19

ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಕತ್ತಲಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲೇ
ಮುಚಿ್ಚಸಿ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಅವುಗಳನು್ನ
ತೆರೆಯಬಾರದೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ, ಯಾವ ಹೊರೆಯೂ ಒಳಗೆ
ಬಾರದಂತೆ ನನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಕಾವಲಿರಿಸಿದೆನು. 20 ಇದರಿಂದ ವತರ್ಕರೂ, ಎಲಾ್ಲ ತರದ ದಿನನಿತ್ಯ
ಬಳಕೆಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮಾರುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದವರೂ, ಒಂದೆರಡು
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ಸಾರಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಹೊರಗೆ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 21 ಕೊನೆಗೆ
ನಾನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಗೋಡೆಯ ಹೊರಗೇಕೆ
ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ? ನೀವು ಪುನಃ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹಿಡಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಗದರಿಸಲು, ಅವರು ಅಂದಿನಿಂದ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲ ಪುನಃ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. 22 ಆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಲೇವಿಯರಿಗೆ,
≪ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸುವ ಹಾಗೆ ನೀವು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಕಾಯಬೇಕು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆನು. ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಇದನೂ್ನ
ನನ್ನ ಹಿತಕಾ್ಕಗಿ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿನ್ನ ಮಹಾಕೃಪೆಗೆ
ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಕನಿಕರಿಸು. 23 ಅದೇ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾನು
ಅಷೊ್ಡೕದ್, ಅಮೊ್ಮೕನಿಯ, ಮೋವಾಬ್ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ
ಮಾಡಿದೆನು. 24 ಅವರ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಅಧರ್ ಮಂದಿ ಯೂದಾಯ
ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡದೆ, ಅಷೊ್ಡೕದ್ಯ ಭಾಷೆಯನಾ್ನಡುತಾ್ತರೆಂದು
ತಿಳಿದು ನಾನು ಕೋಪಗೊಂಡೆನು. 25 ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸಿ, ಅವರಲಿ್ಲ,
ಕೆಲವರನು್ನ ಹೊಡೆದು ಅವರ ಕೂದಲುಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ, 26 ಇಂತಹ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು
ದೋಷಿಯಾದನಲ್ಲವೇ? ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ
ಸಮಾನನಾದ ಅರಸನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ
ಪಿ್ರಯನಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಆದರೂ

ಅನ್ಯದೇಶದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಅವನನು್ನ ಪಾಪದಲಿ್ಲ ಬೀಳಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 27

ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನೀವೂ ಅನ್ಯಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಅದೇ ಘೋರವಾದ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ
ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾಗುವುದನು್ನ ನಾವು ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ? ಎಂದು
ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸಿ ≪ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣನು್ನ ಕೊಡಬಾರದು,
ನಿಮಗಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ಅವರಿಂದ ತರಲೂಬಾರದು≫
ಎಂಬ ಧಮರ್ವಿಧಿಯನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳವುದಾಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿದೆನು.

28 ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಎಲಾ್ಯಷೀಬನ ಮಗನಾದ
ಯೋಯಾದನ ಮಕ್ಕಳಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಹೊರೋನ್ಯನಾದ ಸನ್ಬಲ್ಲಟನಿಗೆ
ಅಳಿಯನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟೆ್ಟನು.
29 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಅವರು ಯಾಜಕತ್ವವನೂ್ನ, ಯಾಜಕರ ಮತು್ತ
ಲೇವಿಯರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನೂ್ನ ಹೊಲೆಮಾಡಿದಾ್ದರಲಾ್ಲ. ಅವರ
ಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೋ. 30 ನಾನು ಈ ಪ್ರಕಾರ
ಅನ್ಯವಾದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ತೆಗೆಯಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿದೆನಲ್ಲದೆ,
ಯಾಜಕರಲಿ್ಲಯೂ, ಲೇವಿಯರಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗಿರುವ
ಕೆಲಸದ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದೆನು. 31

ನಿಯಮಿತ ಕಾಲಗಳನು್ನ, ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಕಟಿ್ಟಗೆ ದಾನದ ಮತು್ತ ಪ್ರಥಮ
ಫಲದ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದೆನು. ನನ್ನ
ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಹಿತಕಾ್ಕಗಿ ಇದನು್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೋ.
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ಎಸೆ್ತೕರಳು

ರಾಜಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ ಏರಿದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ ರಾಜ

ಹಿಂದುಸಾ್ಥನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಕೂಷಿನ ವರೆಗೂ ಇರುವ
ನೂರಿಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಸಂಸಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ
ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಚರಿತೆ್ರ. 2

ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ ರಾಜನು ಶೂಷನ್ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ರಾಜಸಿಂಹಾಸದಲಿ್ಲ ಆಸೀನನಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದನು. 3

ಅವನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಸರದಾರರಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಮತು್ತ ಪರಿವಾರದವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಔತಣ
ಏಪರ್ಡಿಸಿದ್ದನು. ಪಾರಸಿಯ ಮತು್ತ ಮೇದ್ಯ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳೂ,
ಪ್ರಧಾನರೂ ಮತು್ತ ಸಂಸಾ್ಥನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ, ರಾಜನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದರು. 4 ಅವನು ಅನೇಕ ದಿನ ಅಂದರೆ, ನೂರ ಎಂಭತು್ತ
ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಘನವಾದ ರಾಜ್ಯದ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯ ವೈಭವದ ಪ್ರತಾಪಗಳನೂ್ನ
ಪ್ರದಶಿರ್ಸಿದನು. 5 ಆ ನಂತರ ಅರಸನು ಶೂಷನ್ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಎಲಾ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠರಿಗೂ ಮತು್ತ ಕನಿಷ್ಠರಿಗೂ ಅರಮನೆಯ ತೋಟದ
ಆವರಣದಲಿ್ಲ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಔತಣಮಾಡಿಸಿದನು. 6 ಆ
ತೋಟದ ಆವರಣವು ಬಿಳೀ ನೂಲಿನ ಬಟೆ್ಟಗಳೂ, ನೀಲಿಬಟೆ್ಟಗಳೂ,
ಧೂಮ್ರವಣರ್ವುಳ್ಳ ನಾರಿನ ದಾರಗಳು ಮತು್ತ ಅಮೃತಶಿಲೆಯ
ಕಲು್ಲಕಂಬಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಉಂಗುರ ಇವುಗಳಿಂದ
ಅಲಂಕೃತವಾಗಿತು್ತ. ಜರತಾರಿ ಕಸೂತಿ ಹಾಕಿರುವ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂಗಾರದ
ಸುಖಾಸನಗಳು, ಅವುಗಳನು್ನ ಕೆಂಪು, ಬಿಳಿ, ಹಳದಿ ಮತು್ತ ಕಪು್ಪ
ಬಣ್ಣಗಳುಳ್ಳ ಅಮೃತಶಿಲೆಗಳ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ ನೆಲಗಟಿ್ಟನ
ಮೇಲೆ ಇಡಲಾಗಿತು್ತ. 7 ಬಂಗಾರದ ಪಾನ ಪಾತೆ್ರಗಳು ನಾನಾ
ಆಕಾರದಲಿ್ಲದ್ದವು. ರಾಜದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಔತಣ ಕೂಟವು ಅರಸರ
ಔದಾಯರ್ಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿತು್ತ. 8

≪ಪಾನಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಒತಾ್ತಯಮಾಡಬಾರದು≫
ಎಂದು ರಾಜಾಜ್ಞೆಯಿತು್ತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರ ಇಷ್ಟದಂತೆ
ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ರಾಜನು ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಮನೆವಾತೆರ್ಯವರಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು.

ಅರಸನು ವಷಿ್ಟ ರಾಣಿಯನು್ನ ಪಟ್ಟದಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟದು್ದ
9 ವಷಿ್ಟ ರಾಣಿಯೂ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ

ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಔತಣಮಾಡಿಸಿದಳು. 10 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ ರಾಜನು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಪಾನಮಾಡಿ
ಆನಂದಲಹರಿಯಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಬಹು ಸುಂದರಿಯಾದ ತನ್ನ ರಾಣಿಯ
ಸೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಜನರಿಗೂ, ಸರದಾರರಿಗೂ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಬಯಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸಾನಿ್ನಧ್ಯಸೇವಕರಾದ ಮೆಹೂಮಾನ್,
ಬಿಜೆತಾ, ಹಬೋರ್ನಾ, ಬಿಗೆತಾ, ಅಬಗೆತಾ, ಜೇತರ್, ಕಕರ್ಸ್ ಎಂಬ
ಏಳು ಕಂಚುಕಿಗಳಿಗೆ, 11 ≪ವಷಿ್ಟ ರಾಣಿಯು ರಾಜಮುಕುಟವನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂಬದಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅವಳು ಅತಿ ಸೌಂದಯರ್ವತಿಯಾಗಿದ್ದಳು. 12

ಕಂಚುಕಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ರಾಜಾಜ್ಞೆಗೆ ವಷಿ್ಟ ರಾಣಿಯು,
≪ಬರುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು. ಇದರಿಂದ ಅರಸನು
ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡು ರೌದಾ್ರವೇಶವುಳ್ಳವನಾದನು. 13

ವಿಧಿನಾಯ್ಯಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅರಮನೆಯ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಇಡುವ ಪದ್ಧತಿಯಿತು್ತ. 14 ಅರಸನಾದ
ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಆಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ರಾಜಸಾನಿ್ನಧ್ಯ ಸೇವಕರೂ ಮತು್ತ
ರಾಜಸಭಾಪ್ರಧಾನರೂ ಆಗಿದ್ದ ಕಷೆರ್ನಾ, ಶೇತಾರ್, ಅದಾ್ಮತಾ,
ತಷೀರ್ಷ್, ಮೆರೆಸ್, ಮಸೆರ್ನಾ, ಮೆಮೂಕಾನ್ ಎಂಬ ಏಳು
ಪಾರಸಿಯ ಮತು್ತ ಮೇದ್ಯ ದೇಶಗಳ ರಾಜ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದರು. 15

ಅವನು ಸಮುಯೋಚಿತ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾದ ಇವರನು್ನ,
≪ಕಂಚುಕಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತನಗುಂಟಾದ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ ವಷಿ್ಟ ರಾಣಿಗೆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ
ಮಾಡತಕ್ಕದೆ್ದೕನು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

16 ಆಗ ಮೆಮೂಕಾನನು ಅರಸನ ಮತು್ತ ಸರದಾರರ
ಮುಂದೆ,≪ವಷಿ್ಟ ರಾಣಿಯ ಅಪರಾಧವು ಅರಸನೊಬ್ಬನಿಗೇ

ವಿರುದ್ಧವಾದುದಲ್ಲ. 17 ರಾಣಿಯ ನಡತೆಯು ಎಲಾ್ಲ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೂ
ಗೊತಾ್ತಗಿ ಅವರೂ ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರ ಮಾತನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಮತು್ತ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅವರು
≪ಅರಸನಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ವಷಿ್ಟ ರಾಣಿಯನು್ನ ರಾಜಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಬರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಆಕೆಯು ಹೋಗಲಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ≫
ಅನು್ನವರು. 18 ರಾಣಿಯ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿದ ಪಾರಸಿಯ ಮತು್ತ
ಮೇದ್ಯ ಕುಲೀನಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಈ ಹೊತೆ್ತೕ ಅದನು್ನ ಅರಸನ ಎಲಾ್ಲ
ಸರದಾರರಿಗೂ ಹೇಳುವರು. ಹೀಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ತಿರಸಾ್ಕರವೂ ಮತು್ತ
ಕೋಪವೂ ಉಂಟಾಗುವುದು. 19 ಅರಸನು ಒಪು್ಪವುದಾದರೆ
ವಷಿ್ಟಯು ಪುನಃ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ ರಾಜನು ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಲೇ
ಬಾರದೆಂಬ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯು ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ರದಾ್ದಗದ
ಹಾಗೆ ಪಾರಸಿಯ ಮತು್ತ ಮೇದ್ಯ ಶಾಸನಗಳಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತವಾಗಲಿ;
ಅರಸನು ಆಕೆಯ ಪಟ್ಟವನು್ನ ಆಕೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮಳಾದ ಇನೊ್ನಬ್ಬಳಿಗೆ
ಕೊಡಲಿ. 20 ಈ ರಾಜನಿಣರ್ಯವು ಬಹು ವಿಸಾ್ತರವಾದ ಅವನ
ರಾಜ್ಯದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಗೊತಾ್ತದಾಗ ಶೆ್ರೕಷ್ಠರೂ, ಕನಿಷ್ಠರೂ ಆದ ಎಲಾ್ಲ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲಿ್ಲಸುವರು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 21 ಈ ಮಾತು ಅರಸನಿಗೂ, ಅವನ ಸರದಾರರಿಗೂ
ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ತೋರಿದಾಗ ಅರಸನು ಮೆಮೂಕಾನನ
ಮಾತಿನಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದನು. 22 ಅವನು, ≪ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಪುರುಷನೇ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಸ್ವಜನರ ಭಾಷೆಯೇ ಉಪಯೋಗವಾಗಬೇಕು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲಾ್ಲ
ರಾಜ ಸಂಸಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಈ
ಪತ್ರಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸಾ್ಥನಗಳ ಬರಹಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಆಯಾ
ಜನಾಂಗಗಳ ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು.

ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿಯಾದ ಎಸೆ್ತೕರಳು

ಇದಾದನಂತರ ಅರಸನಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು
ಕೋಪವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ವಷಿ್ಟಯನೂ್ನ, ಆಕೆ ಮಾಡಿದ್ದನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ತೀಪರ್ನೂ್ನ

ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. 2 ಆಗ ಅವನ ಸೇವೆಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ರಾಜಪರಿವಾರದವರು ಅರಸನಿಗೆ, ≪ಅರಸನಿಗೋಸ್ಕರ
ಸುಂದರಿಯರಾದ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಬೇಕು. 3 ಅರಸನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಎಲಾ್ಲ
ಸಂಸಾ್ಥನಗಳಿಗೆ ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು; ಅವರು
ಸುಂದರಿಯರಾದ ಎಲಾ್ಲ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಶೂಷನ್ ಕೋಟೆಯ
ಅಂತಃಪುರದಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ, ಅಂತಃಪುರದ ಪಾಲಕನೂ
ರಾಜಕಂಚುಕಿಯೂ ಆದ ಹೇಗೈಯ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡಲಿ. ಅವನು
ಅವರಿಗೆ ಕಾಂತಿಯನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸುವ ಲೇಪನ ದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಹಂಚಲಿ. 4

ಅರಸನು ಯಾವ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವನೋ ಆ ಕನೆ್ಯಯು ವಷಿ್ಟಗೆ
ಬದಲಾಗಿ ರಾಣಿಯಾಗಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅರಸನು ಅವರ
ಅಭಿಪಾ್ರಯಕೆ್ಕ ಸಮ್ಮತಿಸಿ ಅದರಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದನು. 5 ಶೂಷನ್
ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ಮೊದೆರ್ಕೈ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯ ಮನುಷ್ಯನು
ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಇವನು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಕೀಷನ
ಮರಿಮಗನೂ, ಶಿಮಿ್ಗೕಯ ಮೊಮ್ಮಗನೂ, ಯಾಯೀರನ ಮಗನೂ
ಆಗಿದ್ದನು. 6 ಬಾಬೆಲೋನಿನ ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಂದ
ಯೆಹೂದರಾಜನಾದ ಯೆಹೋಯಾಕೀನನೊಡನೆ ಸೆರೆಯಾಗಿ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟವರಲಿ್ಲ ಇವನೂ ಒಬ್ಬನು. 7 ಇವನು ಎಸೆ್ತೕರ್ ಎಂಬ
ಹೆಸರಿನ ಹದೆಸಾ್ಸ ಎಂಬ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಅನಾಥಳಾದ ಮಗಳನು್ನ
ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಸತ್ತಂದಿನಿಂದ ಪುತಿ್ರಯನಾ್ನಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ
ಸಾಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಆಕೆಯು ರೂಪವತಿಯೂ ಲಾವಣ್ಯವತಿಯೂ
ಆಗಿದ್ದಳು. 8 ಅರಸನ ನಿಣರ್ಯವೂ, ಆಜ್ಞೆಯೂ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ತರುವಾಯ ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕರು ಅನೇಕಾನೇಕ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿ ಶೂಷನ್ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ಹೇಗೈಯ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದಾಗ
ಎಸೆ್ತೕರಳೂ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಂತಃಪುರ ಪಾಲಕನಾದ ಹೇಗೈಯ
ಪರಾಂಬರಿಕೆಯಲಿ್ಲದ್ದಳು. 9 ಹೇಗೈಯು ಆಕೆಯನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ, ತನ್ನ
ದಯೆಗೆ ಪಾತ್ರಳಾದ ಆಕೆಗೋಸ್ಕರ ತಕ್ಕ ಲೇಪನದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಭೋಜನವನು್ನ ಒದಗಿಸಿದನು. ಅವನು ಆಕೆಗೊಸ್ಕರ ಏಳು ಮಂದಿ
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ಸೇವಕಿಯರನೂ್ನ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಕೆಯನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಸೇವಕಿಯರನೂ್ನ ಅಂತಃಪುರದ ಉತ್ತಮ
ಭಾಗದಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. 10 ಎಸೆ್ತೕರಳು ತಾನು ಇಂಥ ಜನಾಂಗದವಳು,
ಇಂಥ ಕುಲದವಳು ಎಂಬುದನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ;
ಮೊದೆರ್ಕೈಯು ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. 11 ಅವನು ಆಕೆಯ
ಕ್ಷೇಮವನು್ನ ಮತು್ತ ಆಕೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅಂತಃಪುರದ ಪಾ್ರಕಾರದ
ಮುಂದೆ ತಿರುಗಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 12 ಕನೆ್ಯಯರ ಲೇಪನಕಾಲವು
ಪೂರೈಸುವುದಕೆ್ಕ ಗಂಧರಸಪ್ರಯೋಗದಲಿ್ಲ ಆರು ತಿಂಗಳೂ,
ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯ ಕಾಂತಿವಧರ್ಕದ್ರವ್ಯಗಳ ಪ್ರಯೋಗದಲಿ್ಲ ಆರು
ತಿಂಳಗಳೂ ಅಂತು ಹನೆ್ನರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದವು. ಈ ಕಾಲ
ಮುಗಿದನಂತರ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯ ನಿಯಮದ ಮೇರೆಗೆ ತನ್ನನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನೆ್ಯಯು ಅರಸನಾದ
ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತು್ತ. 13 ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುವ ಸರದಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರುವುದೋ ಆಕೆಯು
ಅಂತಃಪುರದಿಂದ ಅರಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಏನು ಕೇಳಿದರೂ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು. 14

ಆಕೆಯು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋದವಳು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ಅರಸನ ಉಪಪತಿ್ನಯರ ಪಾಲಕನಾದ ಶವಷ್ಗಜನೆಂಬ
ರಾಜಕಂಚುಕಿಯ ವಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಎರಡನೆಯ ಅಂತಃಪುರಕೆ್ಕ ಬರುವಳು.
ಅರಸನು ಅವಳನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಕರೆಯಿಸಿದ ಹೊರತಾಗಿ
ಒಬ್ಬಳೂ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಪುನಃ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

15 ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದೆರ್ಕೈಯ
ದತು್ತಪುತಿ್ರಯೂ ಅವನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ ಅಬೀಹೈಲನ ಮಗಳೂ ಆದ
ಎಸೆ್ತೕರಳ ಸರದಿ ಬಂದಾಗ, ಅಂತಃಪುರ ಪಾಲಕನಾದ ಹೇಗೈ ಎಂಬ
ರಾಜಕಂಚುಕಿಯು ನೇಮಿಸಿದ್ದನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಆಕೆ ಬೇರೇನೂ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೋಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಮೆಚು್ಚತಿ್ತದ್ದರು. 16

ಅರಸನಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಬಳಿಗೆ ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಏಳನೆಯ
ವಷರ್ದ ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಾದ ಪುಷ್ಯ ಮಾಸದಲಿ್ಲ ಆಕೆಯನು್ನ
ರಾಜಗೃಹಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 17 ಅರಸನು ಎಲಾ್ಲ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಎಸೆ್ತೕರಳನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚದನು. ಎಲಾ್ಲ ಕನೆ್ಯಯರಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು
ಅವನ ದಯೆಗೂ, ಪಿ್ರೕತಿಗೂ ಪಾತ್ರಳಾದುದರಿಂದ ಅವನು ರಾಜ
ಮುಕುಟವನು್ನ ಆಕೆಯ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ, ಆಕೆಯನು್ನ ವಷಿ್ಟಗೆ
ಬದಲಾಗಿ ರಾಣಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 18 ಅವನು ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಸರದಾರರಿಗೂ ಮತು್ತ ಪರಿವಾರದವರಿಗೂ ಎಸೆ್ತೕರಳ ಔತಣ ಎಂದು
ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ, ಎಲಾ್ಲ ಸಂಸಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸೆರೆಯವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ, ರಾಜರ ಘನತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉದಾರವಾಗಿ
ದಾನಧಮರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನು.

ಮೊದೆರ್ಕೈಯು ರಾಜಕಂಟಕರ ಒಳಸಂಚನು್ನ ಬಯಲುಮಾಡಿದು್ದ
19 ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಸೇರಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ

ಮೊದೆರ್ಕೈಯು ಅರಮನೆಯ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 20

ಎಸೆ್ತೕರಳಾದರೋ ಮೊದೆರ್ಕೈಯ ಪರಾಂಬರಿಕೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆಗಲೂ ಅವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವಳಾಗಿ
ತಾನು ಇಂಥ ಕುಲದವಳು, ಇಂಥ ಜನಾಂಗದವಳು ಎಂಬುದನು್ನ
ಯಾರಿಗೂ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 21 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಮೊದೆರ್ಕೈಯು ಅರಮನೆಯ ದಾ್ವರಪಾಲಕರಾದ ಬಿಗೆತಾನ್ ಮತು್ತ
ತೆರೆಷ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ರಾಜಕಂಚುಕಿಯರು ಕೋಪವುಳ್ಳವರಾಗಿ
ಅರಸನಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೈಯೆತ್ತಬೇಕೆಂದು
ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿದ್ದರು. 22 ಈ ಸಂಗತಿಯು ಮೊದೆರ್ಕೈಗೆ
ಗೊತಾ್ತದಾಗ ಅವನು ಅದನು್ನ ಎಸೆ್ತೕರ್ ರಾಣಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಆಕೆಯು ಅವನ ಹೆಸರನು್ನ ಅರಸನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದಳು. 23 ಈ ವಿಷಯವು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು
ನಿಜವೆಂದು ಸಾಬೀತಾದುದರಿಂದ ಆ ಇಬ್ಬರನೂ್ನ ಗಲಿ್ಲಗೆ ಹಾಕಿಸಿದರು.
ಆ ಸಂಗತಿಯು ರಾಜನ ದಿನಚರಿಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದು
ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯಾದ ಹಾಮಾನನು

ಇದಾದನಂತರ ಅರಸನಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ಅಗಾಗನ
ವಂಶದವನೂ ಹಮೆ್ಮದಾತನ ಮಗನೂ ಆದ
ಹಾಮಾನನನು್ನ ಪದವಿಯಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚಸಿ, ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ

ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ತನ್ನ ಆಸಾ್ಥನದ ಎಲಾ್ಲ ಸರದಾರರಲಿ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸಾ್ಥನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. 2 ರಾಜನ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಮಾನನಿಗೆ
ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು; ಆದರೆ ಮೊದೆರ್ಕೈಯು
ಅವನಿಗೆ ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 3 ಅರಮನೆಯ
ದಾ್ವರಪಾಲಕರು ಮೊದೆರ್ಕೈಗೆ, ≪ನೀನು ರಾಜಾಜ್ಞೆಯನು್ನ

ಮೀರುವುದೇಕೆ?≫ ಎಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
4 ಮೊದೆರ್ಕೈಯು ತಾನು ಯೆಹೂದ್ಯನೆನು್ನವ ಹೆಮೆ್ಮಯ ಹಾಗೂ
ಮಾನವನಿಗೆ ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅವನ
ಹಟ ಸಾಗುವುದೇನೋ ನೋಡೋಣ ಎಂದುಕೊಂಡು ಅವರು
ಅದನು್ನ ಹಾಮಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂಬ ರಾಜಾಜ್ಞೆ
5 ಮೊದೆರ್ಕೈಯು ತನಗೆ ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದು

ತಿಳಿದ ಹಾಮಾನನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು. 6 ಅವನು
ಮೊದೆರ್ಕೈಯೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆಯೇ ಕೈಯೆತು್ತವುದು ಸಾಲದೆಂದೆಣಿಸಿ,
ಇವನು ಯೆಹೂದ ಜನಾಂಗದವನೆಂದು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ
ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಮೊದೆರ್ಕೈಯ
ಬಂಧುಬಳಗದವರನು್ನ ಅಂದರೆ ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿಕೊಂಡನು. 7 ಅರಸನಾದ
ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಾದ
ಚೈತ್ರಮಾಸದಲಿ್ಲ ಹಾಮಾನನ ಮುಂದೆ ಶುಭ ಮಾಸವು ಮತು್ತ
ಶುಭದಿನವು ಯಾವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ≪ಪೂರ್≫
ಅಂದರೆ ಚೀಟನು್ನ ಹಾಕಿದರು. ಚೀಟು ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಾದ
ಫಾಲು್ಗಣಮಾಸದ ಹದಿಮೂರನೆಯ ದಿನಕೆ್ಕ ಬಿತು್ತ. 8 ಹಾಮಾನನು
ಅರಸನಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಎಲಾ್ಲ
ಸಂಸಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜನಾಂಗವಿರುತ್ತದೆ; ಅದು ಇತರ
ಜನಾಂಗಗಳವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಹರಡಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರಿಂದ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಜನಾಂಗಗಳವರ ನಿಯಮಗಳು
ಇತರ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳವರ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಅರಸನ ನಿಯಮಗಳನ್ನಂತೂ ಅವರು ಅನುಸರಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ,
ಅರಸನು ಅವರನು್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. 9 ಅರಸನ
ಚಿತ್ತವಾದರೆ ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಜ್ಞೆಯು ಹೊರಡಲಿ;
ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ರಾಜಭಂಡಾರಕಾ್ಕಗಿ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ
ತಲಾಂತು (3,400 ಕಿಲೋ.ಗಾ್ರಂ) ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತೂಕ ಮಾಡಿ
ಉದೊ್ಯೕಗಸ್ಥರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಆಗ
ಅರಸನು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರವನು್ನ ತೆಗೆದು ಅಗಾಗನ
ವಂಶದವನೂ ಹಮೆ್ಮದಾತನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೆ್ವೕಷಿಯೂ
ಆದ ಹಾಮಾನನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. 11 ಅರಸನು ಹಾಮಾನನಿಗೆ
ಕೊಟು್ಟ, ≪ಆ ಬೆಳಿ್ಳ ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ಇರಲಿ; ನೀನು ಆ ಜನರನು್ನ ಏನು
ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ರಾಜಲೇಖಕರು ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿತು.
ಅವರು ಹಾಮಾನನ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಉಪರಾಜರಿಗೂ, ಆಯಾ
ಸಂಸಾ್ಥನಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ, ಆಯಾ ಜನಾಂಗಗಳ
ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಬರೆದರು. ಆಯಾ ಸಂಸಾ್ಥನಗಳ
ಬರಹದಲಿ್ಲಯೂ ಆಯಾ ಜನಾಂಗಗಳ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಆ
ಪತ್ರಗಳು ಅರಸನಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಹೆಸರಿನಲೆ್ಲೕ
ಲಿಖಿತವಾಗಿದ್ದವು; ಅವುಗಳಿಗೆ ರಾಜಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಹಾಕಲಾಗಿತು್ತ.
13 ಪತ್ರಗಳು ಅಂಚೆಯವರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲಾ್ಲ
ರಾಜಸಂಸಾ್ಥನಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ, ≪ಒಂದೇ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಾದ ಫಾಲು್ಗಣಮಾಸದ
ಹದಿಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹುಡುಗರು, ಹಿರಿಯರು, ಹೆಂಗಸರು,
ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ನೋಡದೆ ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲರಿ,
ಸಂಹರಿಸಿರಿ, ನಿನಾರ್ಮಗೊಳಿಸಿರಿ. ಅವರ ಸೊತ್ತನು್ನ
ಸೂರೆಮಾಡಿರಿ≫ ಎಂದೂ ಬರೆದಿತು್ತ. 14 ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ,
≪ಈ ಪತ್ರದ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ರಾಜವಿಧಿಯೆಂದು ಹೊರಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ
ಹಾಗೆ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಬರೆಯಲಾಗಿತು್ತ. 15 ಈ ನಿಣರ್ಯವು ಶೂಷನ್ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಪ್ರಕಟವಾದ ಕೂಡಲೇ ಅಂಚೆಯವರು ರಾಜಾಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಅರಸನಾದರೋ ಹಾಮಾನನನೊಡನೆ
ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಅತ್ತ ಶೂಷನ್
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ತಳಮಳ ಉಂಟಾಯಿತು.

ರಾಜಾಜ್ಞೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಬಿಕ್ಕಟು

ಮೊದೆರ್ಕೈಯು ನಡೆದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು, ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು,
ಬೂದಿಯನು್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಪಟ್ಟಣದ

ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಾ್ತ ಮಹಾದುಃಖದಿಂದ ಗೋಳಾಡಿದನು. 2

ಗೋಣಿತಟು್ಟ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡವರು ಅರಮನೆಯ ಒಳಗೆ
ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಿತು್ತ. ಆದುದರಿಂದ ಅವನು
ಅರಮನೆಯ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ ಬಂದನು. 3 ಯಾವ ಯಾವ
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ಸಂಸಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ಅರಸನ ಆಜ್ಞೆಯೂ ಮತು್ತ ನಿಣರ್ಯವೂ
ಪ್ರಕಟವಾದವೋ ಅಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಳಗೆ ಮಹಾದುಃಖವೂ,
ಉಪವಾಸ, ರೋದನೆ ಮತು್ತ ಪ್ರಲಾಪಗಳೂ ಉಂಟಾದವು.
ಅನೇಕರು ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಹಾಸಿ ಬೂದಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.

ಎಸೆ್ತೕರಳ ಸಹಾಯ ಯಾಚಿಸಿದ ಮೊದೆರ್ಕೈ
4 ಎಸೆ್ತೕರಳ ಸೇವಕಿಯರೂ ಕಂಚುಕಿಗಳೂ ರಾಣಿಯಾದ ಆಕೆಯ

ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಈ ವಿಚಾರವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಆಕೆಯು ಬಹಳವಾಗಿ
ಕಳವಳಗೊಂಡು ಮೊದೆರ್ಕೈಗೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ,
≪ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ, ಇವುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೋ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. 5

ಆಗ ಆಕೆ ಅರಸನಿಂದ ತನ್ನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ
ಹತಾಕನೆಂಬ ರಾಜ ಕಂಚುಕಿಯನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, ≪ನೀನು
ಮೊದೆರ್ಕೈಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಇದಕೆ್ಕ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದಳು. 6 ಹತಾಕನು
ಅರಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದಿರುವ ಪಟ್ಟಣದ ಬಯಲಿಗೆ
ಮೊದೆರ್ಕೈಯ ಹತಿ್ತರ ಹೋದನು. 7 ಮೊದೆರ್ಕೈಯು ತನಗೆ
ಸಂಭವಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ, ಹಾಮಾನನು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು
ರಾಜಭಂಡಾರಕೆ್ಕ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಹಣ
ಇಷೆ್ಟಂಬುದನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 8 ಅದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನು್ನ
ಸಂಹರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಶೂಷನಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟವಾದ ರಾಜಶಾಸನದ
ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ≪ಇದನು್ನ ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿ
ವಿವರಿಸು; ಮತು್ತ ಆಕೆಯು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಕೃಪೆ
ತೋರಿಸುವಂತೆ ಅವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿನ್ನಹ
ಮಾಡಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು. 9 ಹತಾಕನು ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಬಂದು ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ ಮೊದೆರ್ಕೈಯ ಮಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. 10

ಎಸೆ್ತೕರಳು ಅವನನು್ನ ಪುನಃ ಮೊದೆರ್ಕೈಯ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, 11

≪ಅರಸನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿದ ಹೊರತು ಅವನ ಬಳಿಗೆ
ಒಳಗಣ ಪಾ್ರಕಾರಕೆ್ಕ ಹೋಗುವವರು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ
ಪಾತ್ರರಾಗುವರು ಎಂಬ ಒಂದೇ ನಿಯಮವು ಎಲಾ್ಲ
ಸಿ್ತ್ರೕಪುರುಷರಿಗುಂಟು. ಯಾರ ಕಡೆಗೆ ಅವನು ತನ್ನ
ಸುವಣರ್ದಂಡವನು್ನ ಚಾಚುವನೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ
ಜೀವದಿಂದುಳಿಯುವರು ಎಂಬುದು ಅರಸನ ಎಲಾ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೂ
ಮತು್ತ ಸಂಸಾ್ಥನಗಳ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಗೊತು್ತ. ನನಗಂತೂ
ಮೂವತು್ತ ದಿನಗಳಿಂದ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಆಮಂತ್ರಣವಾಗಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದಳು. 12 ಹತಾಕನು
ಎಸೆ್ತೕರಳ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಮೊದೆರ್ಕೈಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 13 ಅವನು
ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ, ≪ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲಾ್ಲ ನಾಶವಾದರೂ ನಾನೊಬ್ಬಳು
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ಉಳಿಯುವೆನು ಎಂದು
ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. 14 ನೀನು ಈಗ ಸುಮ್ಮನಿದು್ದಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ
ಕಡೆಯಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸಹಾಯವೂ, ವಿಮೋಚನೆಯೂ
ಉಂಟಾದಾವು; ನೀನಾದರೋ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರೊಡನೆ
ನಾಶವಾಗುವಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ಇಂಥ ಸಂದಭರ್ಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ
ಬಂದಿರಬಹುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು.

ರಾಜ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬಿನ್ನವಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದ ಎಸೆ್ತೕರ್ ರಾಣಿ
15 ಆಗ ಎಸೆ್ತೕರಳು ಮೊದೆರ್ಕೈಗೆ, ≪ನೀನು ಹೋಗಿ ಶೂಷನಿನಲಿ್ಲ

ಸಿಕು್ಕವ ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಕೂಡಿಸು; 16 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮೂರು
ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನನಗೋಸ್ಕರ ಉಪವಾಸ
ಮಾಡಿರಿ; ಅದರಂತೆ ನಾನೂ ನನ್ನ ಸೇವಕಿಯರೊಡನೆ
ಉಪವಾಸದಿಂದಿರುವೆನು. ಅನಂತರ ನಾನು ವಿಧಿಮೀರಿ ಅರಸನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವೆನು, ಸತ್ತರೆ ಸಾಯುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದಳು.
17 ಮೊದೆರ್ಕೈ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಎಸೆ್ತೕರಳು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಮಾಡಿದನು.

ಎಸೆ್ತೕರಳು ಹಾಮಾನನೂ್ನ ಔತಣಕೆ್ಕ ಆಹಾ್ವನಿಸಿದು್ದ

ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಸೆ್ತೕರಳು ರಾಜವಸ್ತ್ರಭೂಷಿತಳಾಗಿ
ಅರಮನೆಯ ಒಳಗಣ ಪಾ್ರಕಾರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ,
ರಾಜಮಂದಿರದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತಳು. ಅರಸನು ಆ

ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ರಾಜಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 2 ಅವನು ಪಾ್ರಕಾರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ಎಸೆ್ತೕರ್
ರಾಣಿಯನು್ನ ಕಂಡ ಕೂಡಲೆ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟು್ಟ ತನ್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸುವಣರ್ದಂಡವನು್ನ ಆಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿದನು. 3

ಎಸೆ್ತೕರಳು ಅರಸನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ದಂಡದ ತುದಿಯನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದಳು. ಆಗ ಅರಸನು ಆಕೆಗೆ, ≪ಎಸೆ್ತೕರ್ ರಾಣಿಯೇ,
ನಿನಗೇನು ಬೇಕು? ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಯಾವುದು? ನನ್ನ

ಅಧರ್ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಅಂದನು. 4

ಅದಕೆ್ಕ ಎಸೆ್ತೕರಳು, ≪ಅರಸನು ಒಪು್ಪವುದಾದರೆ ನಾನು ಈಹೊತು್ತ
ತಮಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಸಿರುವ ಔತಣಕೆ್ಕ ಹಾಮಾನನೊಡನೆ
ಬರೋಣವಾಗಲಿ≫ ಎಂದು ಅರಿಕೆಮಾಡಿದಳು. 5 ಕೂಡಲೆ
ಅರಸನು, ≪ಎಸೆ್ತೕರಳ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನು್ನ ನೆರೆವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಹಾಮಾನನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿ
ಎಸೆ್ತೕರಳು ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಔತಣಕೆ್ಕ ಹಾಮಾನನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಹೋದನು. 6 ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಪಾನಮಾಡುವಾಗ ಅರಸನು ತಿರುಗಿ
ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಯಾವುದು ಹೇಳು; ಅದನು್ನ
ನೆರೆವೇರಿಸುವೆನು. ನೀನು ನನ್ನ ಅಧರ್ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ
ಸರಿಯೇ, ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು≫ ಅಂದನು. 7 ಅದಕೆ್ಕ
ಎಸೆ್ತೕರಳು, ≪ಅರಸನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ ನಾನು
ಕೇಳುವುದನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನು್ನ
ನೆರೆವೇರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ 8 ನಾನು
ತಮಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಸುವ ಔತಣಕೆ್ಕ ನಾಳೆಯೂ ಹಾಮಾನನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬರೋಣವಾಗಲಿ; ಆಗ ಅರಸರು ಹೇಳಿದಂತೆ
ಮಾಡುವೆನು. ಇದೇ ನನ್ನ ಮನವಿ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.

ಮೊದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ಗಲಿ್ಲಗೆ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ ಹಾಮಾನ
9 ಆ ದಿನ ಹಾಮಾನನು ಆನಂದಲಹರಿಯಲಿ್ಲ ಮನೆಗೆ

ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಮೊದೆರ್ಕೈಯು ತನಗೆ ಭಯಪಡದೆ, ತನ್ನ ಮುಂದೆ
ಏಳದೆ ಅರಮನೆಯ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಭರಿತನಾದನು. 10 ಆದರೂ ತನ್ನ
ಕೋಪವನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಆಪ್ತರನೂ್ನ,
ಪತಿ್ನಯಾದ ಜೆರೆಷಳನೂ್ನ ಕರೆದನು. 11 ಅವರ ಮುಂದೆ ತನ್ನ
ಘನೈಶ್ವಯರ್ಗಳನೂ್ನ, ಪುತ್ರಲಾಭಾತಿಶಯವನೂ್ನ, ಅರಸನು ತನ್ನನು್ನ
ಸನಾ್ಮನಿಸಿ ಎಲಾ್ಲ ಸರದಾರರಿಗಿಂತ, ರಾಜಸೇವಕರಿಗಿಂತ ತನಗೇ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠಸಾ್ಥನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದನೂ್ನ ವಣಿರ್ಸಿ, 12 ≪ಇದಲ್ಲದೆ
ಎಸೆ್ತೕರ್ ರಾಣಿಯು ತಾನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಸಿದ ಔತಣಕೆ್ಕ ಅರಸನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ಇನಾ್ನರನೂ್ನ ಆಹಾ್ವನಿಸಲಿಲ್ಲ.
ನಾಳೆಯೂ ಅರಸನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬರಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದಾ್ದಳೆ.
13 ಆದರೂ ಮೊದೆರ್ಕೈ ಎಂಬ ಯೆಹೂದ್ಯನು ಅರಮನೆಯ
ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿರುವವರೆಗೂ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ
ನನಗೆ ತೃಪಿ್ತಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ≫ ಅಂದನು. 14 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನ
ಪತಿ್ನಯಾದ ಜೆರೆಷಳೂ ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಆಪ್ತರೂ, ≪ಐವತು್ತ ಮೊಳ
ಎತ್ತರವಾದ ಒಂದು ಗಲು್ಲಗಂಬವನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಸಿ ನಾಳೆ ಅರಸನ
ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮೊದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ
ನೇತುಹಾಕಿಸಬೇಕು; ಆ ಮೇಲೆ ನೀನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅರಸನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಔತಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಹುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹಾಮಾನನು ಈ ಮಾತಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚ ಗಲು್ಲಗಂಬವನು್ನ
ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಸಿದನು.

ಮೊದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸಿದ ಅರಸನು

ಆ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಅರಸನಿಗೆ ನಿದೆ್ರಬರಲಿಲ್ಲ; ಆದುದರಿಂದ
ಅವನು ಪೂವರ್ ಘಟನೆಗಳ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ತರಲು
ಸೇವಕರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿ ಅದನು್ನ

ಪಾರಾಯಣಮಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 2 ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ್ ರಾಜನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ದಾ್ವರಪಾಲಕರಾದ ಬಿಗೆತಾನ್ ಮತು್ತ ತೆರೆಷ್ ಎಂಬ
ಇಬ್ಬರೂ ರಾಜಕಂಚುಕಿಗಳು ಒಳಸಂಚುಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿಯೂ ಅದು
ಮೊದೆರ್ಕೈ ಮುಖಾಂತರ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದ ಸಂಗತಿಯೂ ಅದರಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲಾಗಿತು್ತ. 3 ಆಗ ಅರಸನು, ≪ಇದಕಾ್ಕಗಿ ಮೊದೆರ್ಕೈಗೆ
ಯಾವ ಸಾ್ಥನಮಾನಗಳು ದೊರಕಿದವು?≫ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ
ಅವನ ಸಾನಿ್ನಧ್ಯಸೇವಕರಾದ ಪರಿವಾರದವರು, ≪ಏನೂ
ದೊರಕಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 4 ಅರಸನು, ≪ಪಾ್ರಕಾರದಲಿ್ಲ
ಯಾರಿದಾ್ದರೆ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಹಾಮಾನನು ತಾನು
ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಸಿದ ಗಲಿ್ಲಗೆ ಮೊದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ನೇತುಹಾಕಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅರಮನೆಯ ಹೊರಗಣ
ಪಾ್ರಕಾರದಲಿ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದನು. 5 ಆಗ ರಾಜಸೇವಕರು,
≪ಇಗೋ, ಪಾ್ರಕಾರದಲಿ್ಲ ಹಾಮಾನನಿರುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು
ಬಿನ್ನವಿಸಿದರು. ಆಗ ಅರಸನು, ≪ಅವನು ಒಳಗೆ ಬರಲಿ≫
ಅಂದನು. 6 ಹಾಮಾನನು ಬಂದಾಗ, ≪ಅರಸನು ಯಾರನಾ್ನದರು
ಸನಾ್ಮನಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥವನಿಗೆ
ಮಾಡಬೇಕಾದದೆ್ದೕನು?≫ ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 7 ಅದಕೆ್ಕ
ಹಾಮಾನನು, ≪ಅರಸನು ನನ್ನನ್ನಲ್ಲದೆ ಇನಾ್ನರನು್ನ
ಸನಾ್ಮನಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನಾಗಿರುವನು≫ ಅಂದುಕೊಂಡನು.
8 ಅವನು ಅರಸನಿಗೆ, ≪ಯಾರನಾ್ನದರೂ ಸನಾ್ಮನಿಸಬೇಕೆಂದು
ಅರಸನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ತಾನು ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ರಾಜ ವಸ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ
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ಮತು್ತ ಸವಾರಿಮಾಡುವ ಪಟ್ಟದ ಕುದುರೆಯನೂ್ನ ತರಿಸಬೇಕು. 9 ಆ
ವಸ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ ಕುದುರೆಯನೂ್ನ ಪ್ರಧಾನರಾದ ಅರಸನ
ಸರದಾರರಲೊ್ಲಬ್ಬನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟು್ಟ, ಅರಸನು
ಸನಾ್ಮನಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವ ಪುರುಷನಿಗೆ ಆ ರಾಜವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ
ಹಾಕಿಸಬೇಕು. ಅನಂತರ ಅವನನು್ನ ಆ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ
ಪಟ್ಟಣದ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸುತಾ್ತ ಅವನ ಮುಂದೆ,
≪ಅರಸನು ಸನಾ್ಮನಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವವನನು್ನ ಗೌರವಿಸುವ ರೀತಿಯು
ಇದೇ≫ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಕೂಡಲೆ ಅರಸನು ಹಾಮಾನನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಹೇಳಿದ
ವಸ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕುದುರೆಯನೂ್ನ ಬೇಗನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಅರಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಮೊದೆರ್ಕೈ ಎಂಬ
ಯೆಹೂದ್ಯನಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡು; ನೀನು ಹೇಳಿದವುಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದನೂ್ನ ನೆರವೇರಿಸದೆ ಬಿಡಬೇಡ≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿದನು.
11 ಹಾಮಾನನು ಆ ವಸ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕುದುರೆಯನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಮೊದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ಭೂಷಿಸಿ, ಪಟ್ಟಣದ
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಅವನ ಮುಂದೆ, ≪ಅರಸನು
ಸನಾ್ಮನಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವವನನು್ನ ಗೌರವಿಸುವ ರೀತಿಯು ಇದೇ≫
ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಮಾಡಿಸಿದನು.

12 ಮೊದೆರ್ಕೈಯು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅರಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ
ಹೋದನು. ಹಾಮಾನನಾದರೋ ದುಃಖದಿಂದ ಮುಖವನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ
ಜೆರೆಷಳ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಆಪ್ತರ ಮುಂದೆ ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ತಿಳಿಸಿದನು. 13 ಆಗ ಅವನ ಪಂಡಿತರೂ ಮತು್ತ ಹೆಂಡತಿಯೂ
ಅವನಿಗೆ, ≪ಯಾವನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಸೋಲು ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತೋ
ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಯೆಹೂದ ಸಂತಾನದವನಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಗೆಲ್ಲಲಾರಿ,
ಅವನ ಮುಂದೆ ಬಿದು್ದ ಹಾಳಾಗುವಿ≫ ಅಂದರು. 14 ಅವರು ಇನೂ್ನ
ಅವನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ರಾಜಕಂಚುಕಿಗಳು ಬಂದು
ಎಸೆ್ತೕರಳು ಮಾಡಿಸಿರುವ ಔತಣಕೆ್ಕ ಬೇಗ ಬರಬೇಕೆಂದು
ಹಾಮಾನನನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ದರು.

ಹಾಮಾನನ ದುಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯನು್ನ ಬಯಲುಪಡಿಸಿದ ಎಸೆ್ತೕರ್
ರಾಣಿ

ಅರಸನು ಹಾಮಾನನೊಡನೆ ಎಸೆ್ತೕರಳ ಮನೆಗೆ ಔತಣಕಾ್ಕಗಿ
ಬಂದನು. 2 ಅವನು ಈ ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಪಾನಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಅರಸನು ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ,

≪ಎಸೆ್ತೕರ್ ರಾಣಿಯೇ, ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಯಾವುದು ಹೇಳು; ಅದನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. ನೀನು ನನ್ನ ಅಧರ್ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ
ಸರಿಯೇ, ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3

ಆಗ ಎಸೆ್ತೕರ್ ರಾಣಿಯು, ≪ಅರಸನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ
ಸಮ್ಮತಿಸುವುದಾದರೆ ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನೂ್ನ, ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನೂ್ನ
ಲಾಲಿಸಿ ನನ್ನ ಜೀವವನೂ್ನ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಜನಾಂಗವನೂ್ನ
ಉಳಿಸಬೇಕು. 4 ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಂದು ಸಂಹರಿಸಿ, ನಮ್ಮನು್ನ
ನಿನಾರ್ಮಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾರಲ್ಪಟೆ್ಟವು. ನಾವು ಸೇವಕ
ಸೇವಕಿಯರಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಗುಲಾಮರಂತೆ ಮಾರಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಆ ಕಷ್ಟದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ರಾಜನನು್ನ ತೊಂದರೆಪಡಿಸುವುದು
ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಸುಮ್ಮನಿರುತಿ್ತದೆ್ದನು≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು. 5 ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ್ ರಾಜನು ಎಸೆ್ತೕರ್
ರಾಣಿಯನು್ನ, ≪ಇಂಥ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಟ್ಟವನು
ಯಾವನು? ಅವನೆಲಿ್ಲ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 6 ಆಗ ಆಕೆಯು,
≪ನಮ್ಮನು್ನ ಬಾಧಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವ ಹಗೆಗಾರನು ಮತು್ತ ಶತು್ರವು ಈ
ದುಷ್ಟ ಹಾಮಾನನೇ≫ ಎಂದಳು. ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಹಾಮಾನನು
ರಾಣಿಯ ಮುಂದೆ ಭಯಭೀತನಾದನು. 7 ಅರಸನು
ರೌದಾ್ರವೇಶನಾಗಿ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಪಾನಮಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟೆ್ಟದು್ದ
ಅರಮನೆಯ ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಹಾಮಾನನಾದರೋ
ಅರಸನಿಂದ ತನಗೆ ಕೇಡು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದು ಎಸೆ್ತೕರಳ
ಹತಿ್ತರ ತನ್ನ ಪಾ್ರಣರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬಿನ್ನಹಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 8 ಅರಸನು ಅರಮನೆಯ ತೋಟದಿಂದ ತಾನು
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಪಾನಮಾಡಿದ ಗೃಹಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಎಸೆ್ತೕರಳು
ಒರಗಿಕೊಳು್ಳವ ಸುಖಾಸನದ ಮೇಲೆ ಹಾಮಾನನು
ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, ≪ಇವನು ರಾಣಿಯನು್ನ ನನ್ನ
ಮುಂದೆಯೇ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಭಂಗಪಡಿಸಬೇಕೆಂದಿರುತಾ್ತನೋ?≫
ಅಂದನು. ಅರಸನ ಬಾಯಿಂದ ಈ ಮಾತು ಹೊರಬಂದ ಕೂಡಲೆ
ಸೇವಕರು ಹಾಮಾನನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು.

ಹಾಮಾನನಿಗಾದ ಗಲು್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ
9 ಆಗ ಅರಸನ ಸೇವೆಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಕಂಚುಕಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದ

ಹಬೋರ್ನನು, ≪ಅರಸನ ಪಾ್ರಣರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದ ಮೊದೆರ್ಕೈಯನು್ನ ನೇತುಹಾಕಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇವನು ಐವತು್ತ
ಮೊಳ ಎತ್ತರವಾದ ಗಲು್ಲ ಕಂಬವನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಸಿದಾ್ದನೆ≫
ಎಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನು, ≪ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಮಾನನು್ನ ಅದಕೆ್ಕೕ
ನೇತುಹಾಕಿರಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 10 ಹಾಮಾನನನು್ನ
ಮೊದೆರ್ಕೈಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಗಲು್ಲಗಂಬಕೆ್ಕ ಏರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ
ಅರಸನ ಕೋಪವೂ ಶಮನವಾಯಿತು.

ಮೊದೆರ್ಕೈಗೆ ದೊರೆತ ಹಾಮಾನನ ಸಾ್ಥನಾಧಿಕಾರ

ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅರಸನಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ವೈರಿಯಾದ ಹಾಮಾನನ ಮನೆಯನು್ನ ಎಸೆ್ತೕರ್ ರಾಣಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ಆಕೆಯು ಮೊದೆರ್ಕೈಗೂ ತನಗೂ ಇರುವ

ಸಂಬಂಧವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದಳು. 2 ಆಗ ಅರಸನು ತಾನು ಹಾಮಾನನಿಗೆ
ನೀಡಿದ್ದ ತನ್ನ ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರವನು್ನ ಮೊದೆರ್ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟನು;
ಎಸೆ್ತೕರಳು ಹಾಮಾನನ ಮನೆಯ ಆಡಳಿತವನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದಳು.

ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂಬ ರಾಜಶಾಸನವನು್ನ
ರದು್ದಮಾಡಿದ ಮೊದೆರ್ಕೈ

3 ಎಸೆ್ತೕರಳು ಪುನಃ ಅರಸನನು್ನ ಮಾತನಾಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅವನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬಿದು್ದ, ಅಳುತಾ್ತ, ≪ಅಗಾಗನ ವಂಶದವನಾದ
ಹಾಮಾನನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಾನಿಗಾಗಿ ಕಲಿ್ಪಸಿದ ದುಷ್ಟ
ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ, ಅಪಾಯಗಳನು್ನ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು
ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದಳು. 4 ಅರಸನು ಸುವಣರ್ ರಾಜದಂಡವನು್ನ ಆಕೆಯ
ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಎದು್ದ ಅರಸನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಳು. 5

ಆಗ ಎಸೆ್ತೕರಳು ಅವನಿಗೆ, ≪ಅರಸನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ,
ನನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ, ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಅದಕೆ್ಕ
ಸಮ್ಮತಿಸುವುದಾದರೆ, ಅರಸನ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಸಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಗಾಗನ
ವಂಶದವನೂ, ಹಮೆ್ಮದಾತನ ಮಗನು ಆದ ಹಾಮಾನನು
ಬರೆಯಿಸಿದ ಪತ್ರವನು್ನ ರದು್ದಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆಜ್ಞಾಪತ್ರವನು್ನ
ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. 6 ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ನೋಡಿ
ನಾನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಹೇಗೆ? ನನ್ನ ಕುಲನಾಶನವನು್ನ
ನೋಡುತಾ್ತ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು ಹೇಗೆ?≫ ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿದಳು. 7

ಆಗ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ್ ರಾಜನು ರಾಣಿಯಾದ ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೂ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯನಾದ ಮೊದೆರ್ಕೈಗೂ, ≪ಹಾಮಾನನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೈಯೆತಿ್ತದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಗಲಿ್ಲಗೆ ಹಾಕಿಸಿ, ಅವನ
ಸೊತ್ತನು್ನ ಎಸೆ್ತೕರಳಿಗೆ ದಾನಮಾಡಿದೆ್ದೕನಲಾ್ಲ, ಅರಸನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ರಾಜಮುದೆ್ರಯಿರುವ ಲೇಖನವನು್ನ ಯಾರೂ
ರದು್ದಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸರಿತೋರುವುದನು್ನ ಅರಸನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ನೀವೂ ಬರೆಯಿಸಿ, ಅದಕೆ್ಕ ರಾಜಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಹಾಕಿರಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 9 ಆಗ ರಾಜಲೇಖಕರು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಬಂದು
ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗಳಾದ ಜೇಷ್ಠಮಾಸದ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ, ಮೊದೆರ್ಕೈಯ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ,
ಹಿಂದುಸಾ್ಥನ (ಭಾರತ) ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಕೂಷಿನ ವರೆಗೂ ಇರುವ
ನೂರ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಸಂಸಾ್ಥನಗಳ ಉಪರಾಜರಿಗೂ,
ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಬರೆದರು.
ಆ ಪತ್ರಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸಾ್ಥನಗಳ ಬರಹಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಆಯಾ
ಜನಾಂಗಗಳ ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದವು. ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಬರೆದ
ಪತ್ರಗಳು ಯೆಹೂದ್ಯ ಬರಹದಲಿ್ಲಯೂ, ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಲಿಖಿತವಾದವು. 10 ಮೊದೆರ್ಕೈಯು ಅರಸನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಅ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ರಾಜಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಹಾಕಿ, ಅರಮನೆಯ
ಅಶಾ್ವಲಯಗಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟ ಬೆಳೆದ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಸವಾರಿಮಾಡಬಲ್ಲ
ಅಂಚೆಯವರ ಮುಖಾಂತರ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 11 ಆ ಪತ್ರಗಳಲಿ್ಲ
ಅರಸನು, ≪ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ್ ರಾಜನ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಸಾ್ಥನಗಳ ಆಯಾ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ,
ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಾದ ಫಾಲು್ಗಣಮಾಸದ ಹದಿಮೂರನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 12 ತಮ್ಮ ಪಾ್ರಣರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ
ಎದು್ದ, ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯುಧಗಳೊಡನೆ ನೆರೆದು ಬರುವ
ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳವರನೂ್ನ, ಸಂಸಾ್ಥನಗಳವರನೂ್ನ, ಅವರ
ಹೆಂಡತಿಯರು ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತವಾಗಿ ಕೊಂದು, ಸಂಹರಿಸಿ,
ನಿನಾರ್ಮಗೊಳಿಸಬೇಕು. 13 ಅವರ ಸೊತ್ತನು್ನ ಸೂರೆಮಾಡಬೇಕು,
ಈ ಪತ್ರದ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಯನು್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
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ರಾಜವಿಧಿಯೆಂದು ಎಲಾ್ಲ ಜನರಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು, ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿದ್ದನು. 14 ಈ
ರಾಜಾಜ್ಞೆಯು ಶೂಷನ್ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗಲೇ
ಅಂಚೆಯವರು ಅರಮನೆಯ ಸವಾರಿಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತಕೊಂಡು
ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ಪೆ್ರೕರಿತರಾಗಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹೊರಟರು.

15 ಮೊದೆರ್ಕೈಯಾದರೋ ನೀಲಿ ಮತು್ತ ಶುಭ್ರವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ
ರಾಜವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಬಂಗಾರದ ದೊಡ್ಡ ಕಿರೀಟವನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡು, ರಕ್ತವಣರ್ದ ನಾರಿನ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ಹೊದು್ದಕೊಂಡು ರಾಜಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಹೊರಟನು. ಶೂಷನ್
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷದ ಆಭರ್ಟವು ಕೇಳಿಸಿತು. 16 ಅಲಿ್ಲನ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಗೌರವ, ಹಷರ್ಪ್ರಭಾವ ಮತು್ತ
ತೇಜಸು್ಸಳ್ಳವರಾದರು. 17 ರಾಜನಿಣರ್ಯ ಶಾಸನಗಳು
ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲಯೂ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ
ಇದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಶುಭದಿನ ಉಂಟಾಯಿತು; ಅವರು
ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ, ಉಲಾ್ಲಸದಿಂದಲೂ ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜನಮಾಡಿದರು.
ದೇಶದ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಅವರ
ಮತಕೆ್ಕ ಸೇರಿದರು.

ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದು್ದ

ಅರಸನ ಆಜ್ಞಾನಿಣರ್ಯಗಳನು್ನ ನೆರೆವೇರಿಸತಕ್ಕ
ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಾದ ಫಾಲು್ಗಣಮಾಸದ
ಹದಿಮೂರನೆಯ ದಿನವು ಬಂದಿತು. ಆ ದಿವಸದಲಿ್ಲ

ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಅವರ
ವೈರಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರೇ ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 2

ಆದುದರಿಂದ ಅರಸನಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಸಮಸ್ತ ಸಂಸಾ್ಥನಗಳ
ಆಯಾ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮಗೆ ಕೇಡು
ಬಯಸಿದವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೈಯೆತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ
ಯಾರಿಗೂ ಅವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲಲಾಗಲಿಲ್ಲ. 3 ಅವರಿಂದ ಎಲಾ್ಲ
ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಭಯವುಂಟಾಯಿತು; ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಮೊದೆರ್ಕೈಯ ಪಾ್ರಬಲ್ಯವು ಹೆಚಾ್ಚಗುತಾ್ತ ಬಂದ ಹಾಗೆಲಾ್ಲ, ಅವನ
ಸುದಿ್ದಯೂ ಸಕಲ ಸಂಸಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹಬಿ್ಬತು. 4 ಸವರ್
ಸಂಸಾ್ಥನಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ, ಉಪರಾಜರೂ, ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಮತು್ತ
ಇತರ ರಾಜೋದೊ್ಯೕಗಸ್ಥರೂ ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ಸಹಾಯಕರಾದರು. 5 ಹೀಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ
ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದು
ನಿನಾರ್ಮಗೊಳಿಸಿದರು; ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಇಷ್ಟವಿದ್ದಂತೆ
ಮಾಡಿದರು. 6 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಶೂಷನ್ ಕೋಟೆಯಲೆ್ಲೕ ಐನೂರು
ಜನರನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟರು. 7 ಹತರಾದವರಲಿ್ಲ ಪಷರ್ಂದಾತ,
ದಲೊ್ಫೕನ್, ಅಸಾ್ಪತ, 8 ಪೋರಾತ, ಆದಲ್ಯ, ಅರೀದಾತ, 9

ಪಮರ್ಷ್ಟ, ಅರೀಸೈ, ಅರಿದೈ, ವೈಜಾತ ಎಂಬುವವರಿದ್ದರು. 10

ಇವರು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಹಮೆ್ಮದಾತನ ಮಗನಾದ
ಹಾಮಾನನ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು. ಇಷು್ಟ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದರೂ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸುಲಿಗೆಗೆ ಕೈಹಾಕಲಿಲ್ಲ. 11 ಆ ದಿನ ಶೂಷನ್
ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ಹತರಾದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಅರಸನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. 12 ಆಗ ಅರಸನು ಎಸೆ್ತೕರ್ ರಾಣಿಗೆ,
≪ಯೆಹೂದ್ಯರು ಶೂಷನ್ ಕೋಟೆಯಲೆ್ಲೕ ಐನೂರು ಜನರನೂ್ನ,
ಹಾಮಾನನ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ; ಉಳಿದ
ರಾಜಸಂಸಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು ಹತರಾಗಿರಬಹುದು. ನಿನ್ನ
ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಇನು್ನ ಯಾವುದಿದ್ದರೂ ನೆರೆವೇರುವುದು, ನೀನು ಏನು
ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಕೊಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಅದಕೆ್ಕ
ಎಸೆ್ತೕರಳು, ≪ಅರಸನ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ನಾಳೆಯೂ ಇಂದಿನ
ರಾಜಾಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಹಾಮಾನನ ಹತು್ತ ಮಕ್ಕಳ
ಶವಗಳನು್ನ ಗಲಿ್ಲಗೆ ಹಾಕುವುದಕೂ್ಕ ಶೂಷನಿನಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕು≫ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. 14 ಆಗ ಅರಸನು
ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. ಕೂಡಲೆ ಈ ಸಂಬಂಧವಾದ
ರಾಜಾಜ್ಞೆಯು ಶೂಷನ್ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ಮತು್ತ
ಹಾಮಾನನ ಹತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಗಲಿ್ಲಗೆ ಏರಿಸಲಾಯಿತು. 15

ಶೂಷನಿನ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಫಾಲು್ಗಣಮಾಸದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ
ದಿನದಲೂ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿ ಅಲಿ್ಲನ ಮುನೂ್ನರು ಜನರನು್ನ ಕೊಂದರು;
ಆದರೆ ಕೊಳೆ್ಳಗೆ ಕೈಹಾಕಲಿಲ್ಲ.

16 ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜಸಂಸಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ
ವಿರೋಧಿಗಳ ಕಾಟವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಪಾ್ರಣ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ ಜನರನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿದರು; ಆದರೆ ಸುಲಿಗೆಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೈ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. 17

ಇದು ಫಾಲು್ಗಣಮಾಸದ ಹದಿಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು.
ಅವರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಆ

ದಿವಸವನು್ನ ಉತ್ಸವಭೋಜನ ದಿನವನಾ್ನಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು.
ಹಳಿ್ಳಪಳಿ್ಳಯ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಫಾಲು್ಗಣಮಾಸದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ
ದಿನವನು್ನ ನಗರಗಳ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನವನೂ್ನ
ಶುಭದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಿ ಉತ್ಸವಭೋಜನಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಭೋಜನ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 18

ಆದರೆ ಶೂಷನಿನ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹದಿಮೂರನೆಯ ಮತು್ತ
ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನಗಳನು್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ವಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು
ಆ ದಿನವನು್ನ ಉತ್ಸವಭೋಜನ ದಿನವನಾ್ನಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು. 19

ಆದುದರಿಂದ ಪೌಳಿಗೋಡೆ ಇಲ್ಲದ ಹಳಿ್ಳಪಳಿ್ಳಯ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಫಾಲು್ಗಣಮಾಸದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನವನೂ್ನ ನಗರಗಳ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನವನೂ್ನ ಶುಭದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಿ,
ಉತ್ಸವಭೋಜನಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಭೋಜನ
ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.

ಪೂರೀಮ್ ಆಚರಣೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳು
20 ಮೊದರ್ಕೈಯು ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೂ ದೂರದಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ

ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಸಾ್ಥನಗಳ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಪತ್ರಗಳ
ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು: 21 ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ
ಫಾಲು್ಗಣಮಾಸದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಮತು್ತ ಹದಿನೈದನೆಯ
ದಿನಗಳನು್ನ ಉತ್ಸವದಿನಗಳನಾ್ನಗಿ ಆಚರಿಸುವುದು ಶಾಶ್ವತನಿಯಮ
ಎಂದೆಣಿಸಬೇಕು. 22 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಶತು್ರಪೀಡೆ ತಪಿ್ಪ
ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಸಂತಾಪವು
ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವುಂಟಾಯಿತು; ದುಃಖವು
ಹೋಗಿ ಸುಖಕಾಲವು ಬಂದಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಉತ್ಸವಭೋಜನ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಭೋಜನ
ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಡವರಿಗೆ
ದಾನಧಮರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 23 ಅದರಂತೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಮೊದೆರ್ಕೈಯ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ನಿರೂಪಿತವಾದದ್ದನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಆ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಉತ್ಸವವು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ವಾಷಿರ್ಕೋತ್ಸವವಾಗಿ
ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಗೊತು್ತಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 24 ಎಲಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಅಗಾಗನ ವಂಶದವನೂ
ಹಮೆ್ಮದಾತನ ಮಗನೂ ಆದ ಹಾಮಾನನು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ
ತಳಮಳಗೊಳಿಸಿ ಹಾಳುಮಾಡುವುದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪೂರ್
ಅಂದರೆ ಚೀಟನು್ನ ಹಾಕಿಸಿದನಲಾ್ಲ. 25 ಇದು ಅರಸನ ಮುಂದೆ
ಬಂದಾಗ ಅವನು, ≪ಹಾಮಾನನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಕಲಿ್ಪಸಿದ ಕುತಂತ್ರವು ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಬರಲಿ; ಅವನನೂ್ನ
ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಗಲಿ್ಲಗೆ ಹಾಕಬೇಕು≫ ಎಂದು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ
ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿದನಷೆ್ಟ. 26 ಆ ≪ಪೂರ್≫ [ಚೀಟು] ಎಂಬ ಶಬ್ದದ
ಆಧಾರದಿಂದ ಆ ದಿನಗಳಿಗೆ ≪ಪೂರೀಮ್≫ ಎಂದು
ಹೆಸರಾಯಿತು. 27 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆ ಪತ್ರದ ಮಾತುಗಳನೂ್ನ
ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತಾವೇ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದನೂ್ನ, ತಮಗೆ
ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನೂ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, 28 ಪ್ರತಿವಷರ್ವೂ ಆ
ಎರಡು ದಿವಸಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಶಾಸನದ ಪ್ರಕಾರ
ನೇಮಿತವಾದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಆಚರಿಸುವುದು ತಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವವರಲಿ್ಲಯೂ ಮೀರಬಾರದ ಪದ್ಧತಿ
ನಿಯಮಗಳಾಗಬೇಕೆಂದೂ ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಲ ಗೋತ್ರ
ಸಂಸಾ್ಥನ ನಗರಗಳವರು ಈ ಪೂರೀಮ್ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಎಂದೂ ನಿಂತುಹೋಗಬಾರದು. ಅದರ ಜ್ಞಾಪಕವು
ಅವರ ಸಂತಾನದವರಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಹೋಗಲೇಬಾರದು ಎಂದೂ
ಗೊತು್ತಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 29 ಇದಲ್ಲದೆ ಅಬೀಹೈಲನ ಮಗಳಾದ
ಎಸೆ್ತೕರ್ ರಾಣಿಯು ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತಳಾಗಿ ಪೂರೀಮ್
ಸಂಬಂಧವಾದ ಆ ಎರಡನೆಯ ಶಾಸನವನು್ನ
ದೃಢಪಡಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಯೆಹೂದ್ಯನಾದ ಮೊದೆರ್ಕೈಯ
ಸಹಾಯದಿಂದ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಬರೆದಳು. 30 ಅವನು
ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ರಾಜ್ಯದ ನೂರಿಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಸಂಸಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪತ್ರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 31 ಆಕೆಯು
ದಯಾಸತ್ಯತೆಗಳುಳ್ಳ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಆ ಪತ್ರಗಳಲಿ್ಲ,
≪ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ
ಸಂತಾನದವರಲಿ್ಲಯೂ ಉಪವಾಸ ಮತು್ತ ಪ್ರಲಾಪ ದಿನಗಳನು್ನ
ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ತಾವೇ ಗೊತು್ತಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪೂರೀಮ್ ದಿನಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯನಾದ
ಮೊದೆರ್ಕೈಯ ನಿರೂಪದಂತೆ ಪ್ರತಿವಷರ್ ತಪ್ಪದೆ ನೇಮಿತವಾದ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಆಚರಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಳು. 32 ಎಸೆ್ತೕರಳ ಆ
ಅಪ್ಪಣೆ [ನಿರೂಪ] ಪೂರೀಮ್ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿತು. ಆ
ನಿರೂಪವು ಅಪ್ಪಣೆಯು ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಪಟಿ್ಟತು.

ಎಸೆ್ತೕರಳು 8:14 325 ಎಸೆ್ತೕರಳು 9:32



10

ಮೊದೆರ್ಕೈಯ ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯು

ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷ್ ರಾಜನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿರುವ ಎಲಾ್ಲ
ದೇಶಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರದಿ್ವೕಪಗಳಿಗೂ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ
ವಿಧಿಸಿದನು. 2 ಅವನ ಬಲ ಪ್ರತಾಪಯುಕ್ತವಾದ

ಕೃತ್ಯಗಳೂ, ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮೊದೆರ್ಕೈಗೆ ಪಾ್ರಪ್ತವಾದ
ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯ ವಿವರಗಳು ಮೇದ್ಯ ಮತು್ತ ಪಾರಸಿಯ ರಾಜಕಾಲ

ವೃತಾ್ತಂತಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುತ್ತವೆ. 3 ಯೆಹೂದ್ಯನಾದ
ಮೊದೆರ್ಕೈಯಾದರೋ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅರಸನಾದ ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ
ದಿ್ವತೀಯ ಸಾ್ಥನದವನೂ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಸನಾ್ಮನಿತನೂ, ತನ್ನ
ಬಂಧುಬಳಗಕೆ್ಕ ಪಿ್ರೕತಿಪಾತ್ರನೂ, ಸ್ವಜನರ ಹಿತಚಿಂತಕನೂ ಮತು್ತ
ಸ್ವಕುಲದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿದೂತನೂ, ಪಾ್ರಥರ್ನಾಪರನೂ
ಆಗಿದ್ದನು.
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2

ಯೋಬನು

ಯೋಬನ ಸತ್ವಪರೀಕ್ಷೆ

ಊಚ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯೋಬನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು.
ಅವನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ನಿರಾಕರಿಸುತಾ್ತ, ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ, ಯಥಾಥರ್ಚಿತ್ತನೂ

ಆಗಿದ್ದನು. 2 ಅವನಿಗೆ ಏಳು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ, ಮೂರು
ಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದರು. 3 ಅವನಿಗೆ ಏಳು ಸಾವಿರ
ಕುರಿಗಳೂ, ಮೂರು ಸಾವಿರ ಒಂಟೆಗಳೂ, ಐನೂರು ಜೋಡಿ
ಎತು್ತಗಳೂ, ಐನೂರು ಹೆಣು್ಣ ಕತೆ್ತಗಳೂ, ಬಹುಮಂದಿ ಸೇವಕರೂ
ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಮೂಡಣ ದೇಶದವರಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹೆಚು್ಚ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು.

4 ಅವನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಔತಣವನು್ನ ನಡೆಸುತಾ್ತ ಆ ಭೋಜನಕೆ್ಕ ತಮ್ಮ
ಮೂವರು ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರನೂ್ನ ಕರೆಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 5 ಔತಣದ
ಸರದಿ ತೀರಿದ ನಂತರ ಯೋಬನು, ≪ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವೇಳೆ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿರಬಹುದು≫
ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿ, ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಅವರ
ಸಂಖೆ್ಯಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಹೀಗೆ
ಯೋಬನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ದೈನಂದಿನ ಕ್ರಮವಾಗಿತು್ತ.

6 ಒಂದು ದಿನ ದೇವದೂತರು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರುವಾಗ
ಸೈತಾನನು (ಆಪಾದಕ ದೂತನು) ಅವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದನು. 7

ಯೆಹೋವನು ಸೈತಾನನನು್ನ, ≪ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಲು ಸೈತಾನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ≪ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಸಂಚರಿಸುತಾ್ತ, ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ತಿರುಗುತಾ್ತ ಇದು್ದ ಬಂದೆನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 8 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, ≪ನನ್ನ ದಾಸನಾದ ಯೋಬನ
ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಟೆ್ಟಯಾ? ಅವನು ದೇವರಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸುತಾ್ತ
ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ, ಯಥಾಥರ್ಚಿತ್ತನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ. ಅವನಿಗೆ
ಸಮಾನನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲಯೂ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಸೈತಾನನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

9 ಅದಕೆ್ಕ ಸೈತಾನನು, ≪ಯೋಬನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯನು್ನ
ಲಾಭವಿಲ್ಲದೆ ಇಟಿ್ಟದಾ್ದನೋ? 10 ನೀನು ಅವನಿಗೂ, ಅವನ
ಮನೆಗೂ, ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಕೂ್ಕ ಸುತು್ತ ಮುತ್ತಲು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ
ಬೇಲಿಯನು್ನ ಹಾಕಿದಿ್ದೕಯಲಾ್ಲ. ಅವನು ಕೈಹಾಕಿದ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೀನು
ಸಫಲಪಡಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಸಂಪತು್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ವೃದಿ್ಧಯಾಗುತಾ್ತ ಬಂದಿದೆ. 11 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಚಾಚಿ ಅವನ
ಸೊತ್ತನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅಳಿಸಿಬಿಡು. ಆಗ ಅವನು ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ದೂಷಿಸದೇ ಬಿಡುವನೇ?≫ ಎಂದನು. 12 ಯೆಹೋವನು
ಸೈತಾನನಿಗೆ, ≪ನೋಡು, ಅವನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲದೆ.
ಆದರೆ ಅವನ ಮೈಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೈಹಾಕಬೇಡ≫ ಎಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಸೈತಾನನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಾನದಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋದನು.

ಯೋಬನ ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಸೊತಿ್ತನ ಅಳಿವು
13 ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ದಿನ ಯೋಬನ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು

ಹಿರಿಯವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಔತಣದಲಿ್ಲ ಊಟಮಾಡಿ
ಕುಡಿಯುತಿ್ತರುವಾಗ, 14 ಒಬ್ಬ ದೂತನು ಯೋಬನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
≪ನಿನ್ನ ಎತು್ತಗಳು ಉಳುತಾ್ತ ಇರುವಾಗ ಅವುಗಳ ಹತಿ್ತರ ಕತೆ್ತಗಳು
ಮೇಯುತಾ್ತ ಇದ್ದವು. 15 ಶೆಬದವರು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ
ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವ ನಾನೊಬ್ಬನೇ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಅವನು ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಬಂದು,
≪ದೇವರ ಬೆಂಕಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಿದು್ದ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ, ಆಳುಗಳನೂ್ನ
ದಹಿಸಿ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ. ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವ ನಾನೊಬ್ಬನೇ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದನು. 17 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ

ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಬಂದು, ≪ಕಸಿ್ದೕಯರು ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಬಂದು
ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಇದಲ್ಲದೆ
ಆಳುಗಳನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹತೆ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವ
ನಾನೊಬ್ಬನೇ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದನು.

18 ಅವನು ಇನು್ನ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೆ ಬೇರೊಬ್ಬನು ಬಂದು,
≪ನಿನ್ನ ಗಂಡು, ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ತಿಂದು
ಕುಡಿಯುತಿ್ತರುವಾಗ, 19 ಅರಣ್ಯದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿರುಗಾಳಿಯು
ಬೀಸಿ ಮನೆಯ ನಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಬಡಿದು, ಮನೆಯು
ಯೌವನಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದತು. ಅವರೆಲ್ಲರು ಸತು್ತ ಹೋದರು. ಇದನು್ನ
ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ≫
ಎಂದನು.

20 ಆಗ ಯೋಬನು ಎದು್ದ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು,
ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ದೇವರನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಿ, 21 ≪ಏನೂ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಿಂದ
ಬಂದೆನು; ಏನೂ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿಯೇ ಗತಿಸಿಹೋಗುವೆನು;
ಯೆಹೋವನೇ ಕೊಟ್ಟನು, ಯೆಹೋವನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು;
ಯೆಹೋವನ ನಾಮಕೆ್ಕ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22

ಇದೆಲ್ಲದರಲಿ್ಲಯೂ ಯೋಬನು ಪಾಪಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಮೇಲೆ
ತಪು್ಪಹೊರಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ.

ದೇವದೂತರು ಇನೊ್ನಂದು ದಿನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ, ಸೈತಾನನೂ ಅವರ
ಸಂಗಡ ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ

ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 2 ಯೆಹೋವನು, ≪ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆ?≫
ಎಂದು ಸೈತಾನನನು್ನ ಕೇಳಲು ಸೈತಾನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ,
≪ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುತಾ್ತ, ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ತಿರುಗುತಾ್ತ ಇದು್ದ
ಬಂದೆನು≫ ಎಂದನು. 3 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಸೈತಾನನಿಗೆ, ≪ನನ್ನ
ದಾಸನಾದ ಯೋಬನ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಟೆ್ಟಯಾ? ಅವನಿಗೆ
ಸಮಾನನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲಯೂ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು
ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸುತಾ್ತ
ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ, ಯಥಾಥರ್ಚಿತ್ತನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ. ಅವನನು್ನ
ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನಾಶಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೆಪಿಸಿದರೂ
ಅವನು ತನ್ನ ಯಥಾಥರ್ತ್ವವನು್ನ ಬಿಡದೆ ಇದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದನು. 4

ಯೆಹೋವನ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಸೈತಾನನು, ≪ಚಮರ್ಕೆ್ಕ ಚಮರ್
ಎಂಬಂತೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತನ್ನ ಸವರ್ಸ್ವವನೂ್ನ ಕೊಡುವನು. 5

ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಚಾಚಿ ಅವನ ಅಸಿ್ತಮಾಂಸಗಳನು್ನ ಹೊಡೆ. ಆಗ
ಅವನು ನಿನ್ನ ಮುಖದೆದುರಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ≫
ಎಂದನು. 6 ಯೆಹೋವನು ಸೈತಾನನಿಗೆ, ≪ನೋಡು, ಅವನು ನಿನ್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು. 7 ಆಗ ಸೈತಾನನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಾನದಿಂದ
ಹೊರಟು ಯೋಬನ ಅಂಗಾಲು ಮೊದಲುಗೊಂಡು
ನಡುನೆತಿ್ತಯವರೆಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಹುಣು್ಣಗಳನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿ ಅವನನು್ನ
ಬಾಧಿಸಿದನು. 8 ಯೋಬನು ಒಂದು ಬೋಕಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ತನ್ನ ಮೈಯನು್ನ ಕೆರೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 9 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅವನಿಗೆ,
≪ನಿನ್ನ ಯಥಾಥರ್ತ್ವವನು್ನ ಇನೂ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವೋ? ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟ ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿ ಸಾಯಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 10 ಆಗ
ಯೋಬನು ಆಕೆಗೆ, ≪ಮೂಖರ್ಳು ಮಾತನಾಡಿದಂತೆ ನೀನು
ಮಾತನಾಡುತಿ್ತ. ದೇವರ ಹಸ್ತದಿಂದ ನಾವು ಒಳೆ್ಳೕದನು್ನ
ಹೊಂದುವಾಗ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಹೊಂದಬಾರದೋ?≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಈ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಪಾಪದ ಮಾತು ಅವನ
ತುಟಿಗಳಿಂದ ಹೊರಡಲಿಲ್ಲ.

ಯೋಬನ ಸಹೃದಯ ಮಿತ್ರರು
11 ತೇಮಾನ್ಯನಾದ ಎಲೀಫಜನು, ಶೂಹ್ಯನಾದ ಬಿಲ್ದದನು,

ನಾಮಾಥ್ಯನಾದ ಚೋಫರನು ಎಂಬ ಯೋಬನ ಮೂವರು
ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಅವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಆಪತಿ್ತನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
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ಕೇಳಿದೊಡನೆ, ≪ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂತಾಪವನು್ನ
ತೋಪರ್ಡಿಸಿ, ಅವನನು್ನ ಸಂತೈಸೋಣ ಬನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 12 ಅವರು ದೂರದಿಂದ
ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಯೋಬನ ಗುರುತನು್ನ ಹಿಡಿಯಲಾರದೆ ಹೋದ
ಕಾರಣ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಅತು್ತ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು, ಮಣ್ಣನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ತೂರಿ ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಸುರಿದುಕೊಂಡರು. 13 ಬಳಿಕ ಅವನಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಬಾಧೆ ಎಂದು
ತಿಳಿದು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಗಲಿರುಳೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಅವನ ಸಂಗಡ ಒಬ್ಬರೂ
ಮಾತನಾಡದೇ ಇದ್ದರು.

ಆ ಮೇಲೆ ಯೋಬನು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ತನ್ನ ಜನ್ಮ ದಿನವನು್ನ
ಶಪಿಸಿ,

2 ಯೋಬನು ಇಂತೆಂದನು,
3 ≪ನಾನು ಹುಟಿ್ಟದ ದಿನವು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ, ≪ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ

ಪುರುಷಾಂಕುರವಾಯಿತು≫ ಎಂದು ನುಡಿದ ರಾತಿ್ರಯು ನಾಶವಾಗಲಿ
4 ಆ ದಿನವು ಕತ್ತಲೆಯಾಗಲಿ, ಮೇಲಿನಿಂದ ದೇವರು ಅದನು್ನ

ಲೆಕಿ್ಕಸದಿರಲಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶಿಸದಿರಲಿ.
5 ಕತ್ತಲೆಯೂ, ಘೋರಾಂಧಕಾರವೂ ಅದನು್ನ ವಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

ಮೋಡವು ಅದನು್ನ ಕವಿಯಲಿ, ಹಗಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವ ಮೊಬು್ಬ
ಅದನು್ನ ಹೆದರಿಸಲಿ.

6 ಕಾಗರ್ತ್ತಲು ಆ ರಾತಿ್ರಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ, ಅದು ಮಾಸಗಳ
ಲೆಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಸೇರದೆ ಸಂವತ್ಸರದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸದೆ ಇರಲಿ.

7 ಆಹಾ, ರಾತಿ್ರಯು ಬಂಜೆಯಾಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಉತಾ್ಸಹಧ್ವನಿಯು
ಉಂಟಾಗದಿರಲಿ.

8 ಘಟಸಪರ್ವನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ, ದಿನಗಳನು್ನ
ಶಪಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಜಾಣರಾದ (ಮಾಂತಿ್ರಕರು) ಅದಕೆ್ಕ
ಶಾಪಕೊಡಲಿ.

9 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮುಂಜಾನೆಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೂ ಮಿಣುಕದೆ ಹೋಗಲಿ.
ಅದು ಬೆಳಕನು್ನ ಎದುರುನೋಡಿದರೂ ಹೊಂದದಿರಲಿ.
ಅರುಣೋದಯವೆಂಬ ರೆಪೆ್ಪ ತೆರೆಯುವುದನು್ನ ಅದು ಕಾಣದಿರಲಿ.

10 ಆ ರಾತಿ್ರಯು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಾ್ವರವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ, ನನ್ನ
ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಶ್ರಮೆಯನು್ನ ಮರೆಮಾಡಲಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ.

11 ನಾನು ಹುಟು್ಟವಾಗಲೇ ಏಕೆ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ. ಗಭರ್ದಿಂದ
ಬಂದಾಗಲೇ ಏಕೆ ಪಾ್ರಣಬಿಡಲಿಲ್ಲ?

12 ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲು ನನ್ನನು್ನ ಹೊತ್ತದೆ್ದೕಕೆ? ತಾಯಿಯ
ಮೊಲೆಗಳು ನನಗೆ ಕುಡಿಯಕೊಟ್ಟದೆ್ದೕಕೆ?

13 ಆಗಲೇ ಸತಿ್ತದ್ದರೆ ನಾನೀಗ ಮೌನವಾಗಿ ಮಲಗಿರುತಿ್ತದೆ್ದ, ಕಣು್ಣ
ಮುಚಿ್ಚ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.

14 ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಹಾಳುಬಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ
ಸಮಾಧಿಗಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡ ಅರಸರೊಂದಿಗೂ,
ಮಂತಿ್ರಗಳೊಡನೆಯೂ ನಾನಿರುತಿ್ತದೆ್ದ.

15 ಬಂಗಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ
ತುಂಬಿಸಿದ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಸಂಗಡಲೂ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.

16 ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಗಭರ್ಸಾ್ರವವಾಗಿ ಬಿದು್ದ, ಹೂಳಿಟ್ಟ
ಪಿಂಡದಂತೆ, ಬೆಳಕನೆ್ನೕ ಕಾಣದೆ ಸತು್ತಹೋದ ಕೂಸುಗಳಂತೆ
ಜನ್ಮವಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ಇರುತಿ್ತದೆ್ದನು.

17 ಅಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟರ ಆಗ್ರಹವು ಅಣಗಿ ಹೋಗುವುದು, ದಣಿದವರು
ದಣಿವಾರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

18 ಸೆರೆಯಾದವರು ಬಾಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಧ್ವನಿಯನೆ್ನೕ ಕೇಳದೆ,
ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ವಿಶಿ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

19 ಅಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲಾ್ಲ. ಆಳು,
ಒಡೆಯ ಎಂಬ ಕಟ್ಟಳೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

20 ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲರುವವನಿಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ, ಮನನೊಂದವರಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ
ಕೊಡುವುದೇಕೆ?

21 ಅವರು ನಿಕ್ಷೇಪಕಾ್ಕಗಿ ಅಗಿಯುವ ಆಶೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚದ
ಆಶೆಯಿಂದ ಮರಣವನು್ನ ಹಾರೈಸಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅದು
ದೊರೆಯದು.

22 ಸಮಾಧಿಗೆ ಸೇರುವಾಗ ಬಹಳವಾಗಿ ಹಷಿರ್ಸಿ
ಉಲಾ್ಲಸಪಡುತಾ್ತರೆ.

23 ದೇವರು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ, ದಾರಿಕಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಅವನಿಗೆ ಏಕೆ ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ?

24 ನಿಟು್ಟಸಿರೇ ನನೆ್ನದುರಿಗೆ ಬರುವ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ
ನರಳಾಟವು ಜಲಧಾರೆಯಂತಿದೆ.

25 ನನಗೆ ಭಯವು ಹುಟಿ್ಟದೊಡನೆಯೇ ಆಪತು್ತ ಸಂಭವಿಸುವುದು.
ನಾನು ಯಾವುದಕೆ್ಕ ಹೆದರುತೆ್ತೕನೋ ಅದು ತಪ್ಪದೆ ಬರುವುದು.

26 ನನಗೆ ಯಾವ ಶಾಂತಿಯೂ, ವಿಶಾ್ರಂತಿಯೂ, ಉಪಶಮನವೂ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಳವಳವೇ.≫

ಅದಕೆ್ಕ ತೇಮಾನ್ಯನಾದ ಎಲೀಫಜನು ಹೀಗೆ
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು,

2 ≪ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡ ತೊಡಗಿದರೆ
ನಿನಗೆ ಬೇಸರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದೋ?
ಮಾತನಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದಕೆ್ಕ ಯಾರಿಂದಾದೀತು?
3 ಇಗೋ, ನೀನು ಆನೇಕರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ,
ಜೋಲು ಬಿದ್ದ ಕೈಗಳನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿದಿ್ದ.
4 ಎಡವಿ ಬೀಳುವವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಿ,
ಕುಸಿಯುವ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿದಿ್ದ.
5 ಈಗಲಾದರೋ ನಿನಗೆ ಶ್ರಮೆ ಬಂತು, ಆದುದರಿಂದ ನೀನು

ಬೇಸರಗೊಂಡಿರುವಿ.
ಅದು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ತಗಲಿರುವ ಕಾರಣ ನಿನಗೆ ಭ್ರಮೆಯುಂಟಾಗಿದೆ.
6 ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಿನ್ನ ಭಯಭಕಿ್ತಯೂ,
ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿನ್ನ ಸನಾ್ಮಗರ್ವೂ ಆಧಾರವಲ್ಲವೋ?
7 ನೀನೇ ಆಲೋಚನೆಮಾಡು, ನಿರಪರಾಧಿಯು ಎಂದಾದರೂ

ನಾಶವಾದದು್ದಂಟೇ?
ಯಥಾಥರ್ರು ಅಳಿದು ಹೋದದೆ್ದಲಿ್ಲ?
8 ನಾನು ನೋಡಿರುವ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಉತು್ತ,
ಕೇಡನು್ನ ಬಿತು್ತವವರು ಕೇಡನೆ್ನೕ ಕೊಯು್ಯವರು.
9 ದೇವರ ಶಾ್ವಸದಿಂದ ನಾಶವಾಗುತಾ್ತರೆ.
ಆತನ ಸಿಟೆ್ಟಂಬ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗುತಾ್ತರೆ.
10 ಸಿಂಹ ಗಜರ್ನೆಯೂ ಆಭರ್ಟಿಸುವ ಸಿಂಹದ ಧ್ವನಿಯೂ,
ಅಡಗಿ ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳ ಕೋರೆಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವವು.
11 ಮೃಗೇಂದ್ರನು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯುವನು.
ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳು ಚದರಿಹೋಗುವವು.
12 ಒಂದು ಸಂಗತಿಯು ನನಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂತು.
ಅದು ಪಿಸುಮಾತಿನ ಸದಾ್ದಗಿ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತು್ತ.
13 ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗಾಢನಿದೆ್ರ ಹತು್ತವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ,
ರಾತಿ್ರಯ ಕನಸುಗಳಿಂದ ಯೋಚನೆಗಳಲಿ್ಲರುವಾಗ
14 ನನಗೆ ಎಲುಬುಗಳೆಲಾ್ಲ ನಡುಗುವಷು್ಟ,
ಭಯಂಕರವಾದ ದಿಗಿಲು ಉಂಟಾಯಿತು.
15 ಆಗ ಆತ್ಮವೊಂದು ನನ್ನ ಮುಖದ ಮುಂದೆ ಸುಳಿಯಲು,
ಮೈಯೆಲಾ್ಲ ರೋಮಾಂಚನವಾಯಿತು.
16 ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಆತ್ಮವು ಇತು್ತ,
ನಿಂತಿದ್ದರೂ ಅದು ಏನೆಂಬುದು ಗೊತಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಧ್ವನಿಯು ಕೇಳಬಂತು.≫
17 ಅದೇನೆಂದರೆ, ≪ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ

ನೀತಿವಂತನಾದಾನೇ?
ಮಾನವನು ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರಬಹುದೇ?
18 ಆಹಾ, ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲಯೂ

ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಡುವುದಿಲ್ಲ,
ತನ್ನ ದೂತರ ಮೇಲೆ ತಪು್ಪಹೊರಿಸುತಾ್ತನೆ.
19 ಧೂಳಿನಲಿ್ಲರುವ ಅಸಿ್ತವಾರದ ಮೇಲೆ,
ಮಣಿ್ಣನಿಂದಾದ ಶರೀರಗಳೆಂಬ ಮನೆಗಳೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುವವರಲಿ್ಲ

ಇನೆ್ನಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತಪು್ಪ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ಅವರು ದೀಪದ ಹುಳದಂತೆ ಅಳಿದು ಹೋಗುತಾ್ತರೆ.
20 ಉದಯಾಸ್ತಮಾನಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ (ಜೀವಿಸಿ) ಜಜ್ಜಲ್ಪಡುತಾ್ತರೆ.
ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯನಾಶ ಹೊಂದುವುದನು್ನ ಯಾರೂ ಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
21 ಅವರ ಗುಡಾರದ ಹಗ್ಗವು ಬಿಚಿ್ಚಹೋಗುವುದಷೆ್ಟ. ಅವರು

ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ಸಾಯುವರು≫ ಎಂಬುದೇ.
≪ನೀನು ಕೂಗಿದರೆ, ನಿನಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡುವವರುಂಟೋ?
ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವದೂತರಲಿ್ಲ ಯಾರನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವಿ?
2 ಕೋಪದಿಂದ ಮೂಖರ್ನಿಗೆ ನಾಶವು,

ರೋಷದಿಂದ ಮೂಢನಿಗೆ ಮರಣವು ಸಂಭವಿಸುವುದಲ್ಲವೇ.
3 ಮೂಖರ್ನು ಬೇರೂರುವುದನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು.
ಕೂಡಲೆ ಅವನ ನಿವಾಸವು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವೆನು್ನವುದಕೆ್ಕ

ಆಸ್ಪದವಾಯಿತು.
4 ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ

ಸೋತುಹೋಗುವರು.
ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿಸತಕ್ಕವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
5 ಹಸಿದವನು ಅವರ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಮುಳು್ಳಬೇಲಿಹಾಕಿದ್ದರೂ ತಿಂದುಬಿಡುವನು.
ಅವರ ಸೊತ್ತನು್ನ ನುಂಗಲು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಕಾದಿರುವರು.
6 ಕೇಡು ಉದ್ಭವಿಸುವುದು ಮಣಿ್ಣನಿಂದಲ್ಲ;
ದುಃಖವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
7 ಜಾ್ವಲೆಗಳು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹಾರುವುದೂ,
ಮನುಷ್ಯರು ಶ್ರಮೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದೂ ಸಹಜ.
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8 (ಈ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ) ನಾನಾದರೋ ದೇವರನೆ್ನೕ
ಆಶ್ರಯಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು;
ನನ್ನ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ದೇವರಿಗೇ ಅರಿಕೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.
9 ಆತನು ಅಪ್ರಮೇಯ ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ,
ಅಸಂಖಾ್ಯತವಾದ ಅದು್ಭತಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
10 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆಸುರಿಸಿ,
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಒದಗಿಸುತಾ್ತನೆ.
11 ಹೀನಸಿ್ಥತಿಯವರನು್ನ ಉನ್ನತಸಿ್ಥತಿಗೆ ಏರಿಸಿ,
ದುಃಖಿಸುವವರನು್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆತರುತಾ್ತನೆ.
12 ಯುಕಿ್ತವಂತರ ಕೈಯಿಂದ ಏನೂ ಆಗದಂತೆ,
ಅವರ ಉಪಾಯಗಳನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸುತಾ್ತನೆ.
13 ಜ್ಞಾನಿಗಳನು್ನ ಅವರ ತಂತ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು,
ವಕ್ರಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ನಿರಥರ್ಕ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
14 ಅವರು ಹಗಲಿನಲೆ್ಲೕ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಸುತು್ತವರೆದು,
ಮಧಾ್ಯಹ್ನದಲೆ್ಲೕ ರಾತಿ್ರಯವರಂತೆ ತಡಕಾಡುತಾ್ತರೆ.
15 ಇಂಥವರ ಬಾಯೆಂಬ ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೂ,
ಬಲಿಷ್ಠರ ಕೈಯಿಂದಲೂ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ.
16 ಹೀಗೆ ಬಡವನಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯುಂಟಾಗುವುದು,
ಅನಾ್ಯಯವು ಬಾಯಿ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದು.
17 ಇಗೋ, ದೇವರು ಯಾರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನೋ ಅವನು ಧನ್ಯನು;
ಸವರ್ಶಕ್ತನ ದಂಡನೆಯನು್ನ ತಾತಾ್ಸರಮಾಡಬೇಡ.
18 ಗಾಯಮಾಡುವವನೂ ಗಾಯಕಟು್ಟವವನೂ ಆತನೇ;
ಹೊಡೆಯುವ ಕೈಯೇ ವಾಸಿಮಾಡುತ್ತದೆ.
19 ಆರು ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಿಂದ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸುವನು;
ಏಳನೆಯ ಇಕ್ಕಟು್ಟ ಉಂಟಾದರೂ ಯಾವ ಕೇಡೂ ನಿನ್ನನು್ನ

ಮುಟ್ಟದು.
20 ಬರಗಾಲದಲಿ್ಲ ಮರಣದಿಂದಲೂ,
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸುವನು.
21 ನಾಲಿಗೆಯೆಂಬ ಕೊರಡೆಗೆ ನೀನು ಮರೆಯಾಗಿರುವಿ;
ವಿನಾಶವುಂಟಾದರೂ ನೀನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ.
22 ನೀನು ನಾಶಕೂ್ಕ, ಕ್ಷಾಮಕೂ್ಕ ನಗುವಿ;
ಕಾಡುಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
23 ಹೊಲದ ಕಲು್ಲಗಳೊಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಿ;
ಕಾಡುಮೃಗಗಳೂ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರುವವು.
24 ನಿನ್ನ ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ

ಇರುವುದು;
ನಿನ್ನ ಹಟಿ್ಟಯನು್ನ ನೀನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಏನೂ

ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
25 ನಿನ್ನ ಸಂತಾನವು ದೊಡ್ಡದೆ್ದಂದೂ,
ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು ಭೂಮಿಯ ಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದವರು

ಎಂದೂ ನಂಬಿರುವಿ.
26 ಸುಗಿ್ಗೕಕಾಲದಲಿ್ಲ ತೆನೆಯಸಿವುಡು ಮನೆಗೆ ಸೇರುವಂತೆ,
ನೀನು ವೃದಾ್ಧಪ್ಯ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಿಗೆ ಸೇರುವಿ.
27 ಇಗೋ, ಇದನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ್ದೕವೆ, ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿಯೇ ಇದೆ;

ಇದನು್ನ ಕೇಳು,
ನಿನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ನೀನೇ ತಿಳಿದುಕೋ.≫

ಆ ಮೇಲೆ ಯೋಬನು ಮತೆ್ತ ಇಂತೆಂದನು,
2 ≪ಆಹಾ, ತಾ್ರಸಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ವಿಪತ್ತನು್ನ ಇಟು್ಟ;
ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಕರಕರೆಯ ಭಾರವನು್ನ ತೂಕ

ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು.
3 ಆಗ ನನ್ನ ವಿಪತು್ತ ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ

ಭಾರವುಳ್ಳದೆ್ದಂದು ಗೊತಾ್ತಗುವುದು ಎಂದು
ದುಡುಕಿನಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
4 ಸವರ್ಶಕ್ತನ ಬಾಣಗಳು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಾಟಿರುತ್ತವೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವು

ಅವುಗಳ ವಿಷವನು್ನ ಹೀರಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ;
ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ

ವೂ್ಯಹಕಟಿ್ಟವೆ.
5 ಕಾಡುಕತೆ್ತಗೆ ಹುಲಿ್ಲರಲು ಅರಚೀತೇ?
ಎತಿ್ತಗೆ ಮೇವಿರಲು ಕೂಗೀತೇ?
6 ಸಪೆ್ಪಯನು್ನ ಉಪಿ್ಪಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನಬಹುದೇ?
ಮೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲರುವ ಲೋಳೆಯು ರುಚಿಯೇ?
7 ಇಂಥಾ ಆಹಾರವು ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದೆ; ಮುಟ್ಟಲಾರೆನು.
8 ಅಯೊ್ಯೕ, ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯು ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲವೇ,
ನಾನು ಬಯಸುವುದನು್ನ ದೇವರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?
9 ನಾನು ನಾಶವಾಗುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾಗುವುದಾದರೆ,
ತನ್ನ ಕೈ ಚಾಚಿ ನನ್ನನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು.
10 ಆಗ ನಾನು ಆದರಣೆ ಹೊಂದಿ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ

ಯಾತನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಉಲಾ್ಲಸಿಸುವೆನು.

ಪರಿಶುದ್ದ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ನಾನು ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟವನಲ್ಲ.
11 ನನ್ನ ಬಲವು ಎಷ್ಟರದು, ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಾದುಕೊಳ್ಳಲಿ?
ನನ್ನ ಅಂತ್ಯಸಿ್ಥತಿಯೇನು, ನಾನು ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುವುದೇಕೆ?
12 ನನ್ನ ಬಲವು ಕಲಿ್ಲನ ಬಲವೋ?
ಅಥವಾ ನನ್ನ ಶರೀರವು ತಾಮ್ರದೊ್ದೕ?
13 ನನ್ನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ,
ನನ್ನ ಸಾಮಥ್ಯರ್ವು ತೊಲಗಿಹೋಗಿದೆ.
14 ಒಬ್ಬನು ಮನಗುಂದಿ ಸವರ್ಶಕ್ತನ ಮೇಲಣ ಭಯಭಕಿ್ತಯನು್ನ

ಬಿಡುವವನಾಗಿದ್ದರೂ;
ಅವನ ಮಿತ್ರನು ಅವನಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸ ಬೇಕು.
15 ನನ್ನ ಸಹೋದರರಾದರೋ ತೊರೆಯ ಹಾಗೂ,
ಪ್ರವಾಹವು ಹಾದುಹೋಗಿ ಬತಿ್ತದ ಹಳ್ಳದ ಹಾಗೂ

ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.
16 ಹಿಮವು ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರವಾಹಗಳು,
ಮಂಜುಗಡೆ್ಡಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಕಪಾ್ಪಗಿರುವವು.
17 ಬೇಸಿಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಮಾಯವಾಗುವವು,
ಸೆಕೆಯುಂಟಾದಾಗ ಅವು ಬತಿ್ತ ಕಾಣಿಸದೆ ಹೋಗುವವು.
18 ಇಂಥಾ ತೊರೆಗಳ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುವ ವತರ್ಕರ

ಗುಂಪುಗಳು ಓರೆಯಾಗಿ,
ಮರುಭೂಮಿಗೆ ತಿರುಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.
19 ತೇಮದ ಗುಂಪಿನವರು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿದರು,
ಶೆಬದ ಸಮೂಹದವರು ಆ ತೊರೆಗಳನು್ನ ಹಾರೈಸಿದರು.
20 ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿ ಆಶಾಭಂಗಪಟ್ಟರು, ನಂಬಿದಷೂ್ಟ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆಟ್ಟರು.
21 ಈಗ ನೀವು ಹಾಗೆಯೇ ಇದಿ್ದೕರಿ.
(ನನ್ನ) ವಿಪತ್ತನು್ನ ಕಂಡ ಕೂಡಲೆ ಹೆದರಿದಿರಿ.
22 ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹವೇನು? ≪ನನಗೆ ದಾನಮಾಡಿರಿ≫ ಎಂದು

ಬಿನ್ನಯಿಸಿದೆನೋ?
ನಿಮ್ಮ ಆಸಿ್ತಯಿಂದ, ≪ನನಗಾಗಿ ಲಂಚಕೊಡಿರಿ≫ ಎಂದೆನೋ?
23 ವಿರೋಧಿಯ ಕೈಯಿಂದ, ≪ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು

ಕೇಳಿಕೊಂಡೆನೋ?
ಬಲಾತ್ಕರಿಸುವವರಿಂದ, ≪ನನ್ನನು್ನ ವಿಮೋಚಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು

ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನೋ?
24 ನನಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪನು್ನ ನನಗೆ ತಿಯಪಡಿಸಿರಿ,
ನಾನು ಮೌನದಿಂದಿರುವೆನು.
25 ನೀತಿಯ ನುಡಿಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಖಂಡಿತವಾಗಿವೆ,
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಂಡನೆಯು ನಿರಾಥರ್ಕ?
26 ಬರೀ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಖಂಡಿಸಬೇಕೆನು್ನವಿರೋ?
ದೆಸೆಗೆಟ್ಟವನ ಮಾತುಗಳು ಗಾಳಿಗೆ ಹೋಗತಕ್ಕವುಗಳಲ್ಲವೇ?
27 ನೀವು ಚೀಟಿಹಾಕಿ ಅನಾಥನನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವವರು;
ನಿಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತನನು್ನ ಮಾರಿಬಿಡುತಿ್ತೕರಿ.
28 ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿರಿ,
ನಿಮ್ಮ ಮುಖದೆದುರಿಗೆ ನಾನು ಸುಳಾ್ಳಡುವೆನೋ?
29 ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ
ಅನಾ್ಯಯವಾಗದಿರಲಿ; ಮತೆ್ತ ವಿಮಶೆರ್ ಮಾಡಿರಿ. ನನ್ನ ವಾ್ಯಜ್ಯವು

ನಾ್ಯಯವಾದದು್ದ.
30 ರುಚಿಗೆ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯು ತಪು್ಪಮಾಡುತ್ತದೋ?
ಸತಾ್ಯಸತ್ಯಗಳ, ನಾ್ಯಯಾನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ವಿವೇಚಿಸುವ ಸಾಮಥ್ಯರ್

ನನಗಿಲ್ಲವೇ?
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದುಡಿಯುವ ಕಾಲ
ಉಂಟಲ್ಲವೇ.
ಅವನ ದಿನಗಳು ಜೀತದಾಳಿನ ದಿನಗಳಂತೆ ಕಳೆಯುತ್ತವೆ.

2 ನಾನು ಸಂಜೆಯನು್ನ ಬಯಸುವ ದಾಸನಂತೆಯೂ,
ಕೂಲಿಯನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಆಳಿನಂತೆಯೂ ಇದೆ್ದೕನೆ.
3 ಬೇಸರಿಕೆಯ ಮಾಸಗಳೂ,
ಆಯಾಸದ ರಾತಿ್ರಗಳೂ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿವೆ.
4 ಮಲಗುವ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಯಾವಾಗ ಏಳುವೆನೋ

ಅಂದುಕೊಳು್ಳವೆನು;
ರಾತಿ್ರಯು ಬೆಳೆಯುತಾ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಉದಯದವರೆಗೂ ಹೊರಹೊರಳಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
5 ಹುಳಗಳೂ, ಮಣು್ಣಹಕ್ಕಳೆಗಳೂ ನನ್ನ ಮಾಂಸವನು್ನ

ಮುಸುಕಿವೆ.
(ಬಿರಿದ) ಚಮರ್ವು ಕೂಡುತಾ್ತ ಬಂದು ಬಿರಿಯುತ್ತದೆ.
6 ನನ್ನ ದಿನಗಳು ಮಗ್ಗದ ಲಾಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ,
ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆ.
7 ನನ್ನ ಜೀವವು ಗಾಳಿಯಂತೆ ಇದೆಯೆಂತಲೂ,
ನನ್ನ ಕಣು್ಣ ಇನು್ನ ಸುಖವನು್ನ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ನೆನಪು

ಮಾಡಿಕೋ.
8 ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವವನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ನಾನು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
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ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
9 ಮೋಡ ಹರಿದು ಮಾಯವಾಗುವಂತೆ,
ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಹೋದವನು ತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
10 ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಪುನಃ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ,
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಅವನ ನಿವಾಸಕೆ್ಕ ಅವನ ಪರಿಚಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
11 ನಾನಂತೂ ಬಾಯಿಮುಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ;
ಆತ್ಮವೇದನೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವೆನು,
ಮನೋವ್ಯಥೆಯಿಂದ ಪ್ರಲಾಪಿಸುವೆನು.
12 ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾವಲಿಡುವುದೇಕೆ?
ನಾನೇನು ಸಮುದ್ರವೋ, ಸಾಗರವೆಂಬ ಘಟಸಪರ್ವೋ?
13 ನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಸಂತಯಿಸುವುದು,
ನನ್ನ ಮಂಚವು ನನ್ನ ಬಾಧೆಯನು್ನ ಹೊರುವುದು

ಅಂದುಕೊಳು್ಳವಾಗ
14 ನೀನು ಸ್ವಪ್ನಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬೆದರಿಸಿ,
ದಶರ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಭಯಪಡಿಸುವಿ.
15 ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಈ ಅಸಿ್ಥಪಂಜರದಲಿ್ಲ ಉಳಿಯುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಉಸಿರುಕಟಿ್ಟ ಸಾಯುವುದೇ ಲೇಸೆಂದು ಬಯಸುತ್ತದೆ.
16 ನಾನು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ, ಹೀಗೆ ನಿರಂತರ ಬದುಕುವುದಕೆ್ಕ

ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು; ನನ್ನ ದಿನಗಳು ಉಸಿರಿನಂತಿವೆ.
17 ಮಾನವನು ಎಷ್ಟರವನು, ಅವನನು್ನ ನೀನು ಏಕೆ ಲಕ್ಷಿಸಬೇಕು?
ಅವನಲಿ್ಲ ಏಕೆ ಮನಸಿ್ಸಡಬೇಕು?
18 ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟು್ಟ,
ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕೂ್ಕ ಅವನನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸುವುದೇಕೆ?
19 ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ದೃಷಿ್ಟ ತಿರುಗಿಸದೆ

ಇರುವಿ?
ಉಗುಳನು್ನ ನುಂಗುವಷು್ಟ ಕಾಲವಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ

ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?
20 ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕಾವಲಿಡುವವನೇ,
ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ನಿನಗೆ ಏನಾಯಿತು?
ನನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಮಾಡಿಕೊಂಡದೆ್ದೕಕೆ? ನನಗೆ ನಾನೇ

ಭಾರವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
21 ನೀನು ನನ್ನ ಅಪರಾಧವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ದೋಷವನು್ನ ಏಕೆ

ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ?
ನಾನು ಈಗ ಮಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವೆನು;
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರುವೆನು.

≪ಆಗ ಶೂಹ್ಯನಾದ ಬಿಲ್ದದನು ಹೀಗೆಂದನು,
2 ≪ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತಿರುವ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡಿ

ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿಯುತಿ್ತರುವಿ?
3 ದೇವರು ಅನಾ್ಯಯವಾದ ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಡುವನೋ?
ಸವರ್ಶಕ್ತನು ನೀತಿಯನು್ನ ಡೊಂಕುಮಾಡುವನೋ?
4 ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ

ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನೋ ಏನೋ?
5 ನೀನು ಶುದ್ಧನೂ, ಯಥಾಥರ್ನೂ ಆಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಆತನ

ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನು್ನ ಬಯಸಿ,
ಸವರ್ಶಕ್ತನಿಗೆ ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ,
6 ಆತನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಎಚೆ್ಚತು್ತ,
ನಿನ್ನ ನೀತಿಯ ನಿವಾಸವನು್ನ ಸಮೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವನು.
7 ನಿನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಸಿ್ಥತಿಯು ಅಲ್ಪವಾಗಿದ್ದರೂ,
ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಸಿ್ಥತಿಯು ಬಹಳ ವೃದಿ್ಧಹೊಂದುವುದು.
8 ದಯಮಾಡಿ, ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ,
ಅವರ ಪಿತೃಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದಕೂ್ಕ ಮನಸಿ್ಸಡು.
9 ನಾವಾದರೋ ನಿನೆ್ನ ಹುಟಿ್ಟದವರು, ನಮಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದು.
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲನ ನಮ್ಮ ದಿನಗಳು ನೆರಳಿನಂತಿವೆಯಷೆ್ಟ.
10 ಅವರು ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸಿ ಬುದಿ್ಧಹೇಳಿ,
ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ?
11 ಜವುಗು ಇಲ್ಲದೆ ಜಂಬುಹುಲು್ಲ ಬೆಳೆಯುವುದೇ?
ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಆಪುಹುಲು್ಲ ಮೊಳೆಯುವುದೇ?
12 ಇನೂ್ನ ಎಳೆಯದಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಮಿಕ್ಕ ಎಲಾ್ಲ ಸಸಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ

ಮುಂಚಿತವಾಗಿ,
ಯಾರೂ ಕೊಯ್ಯದೆ ಇದು ಒಣಗಿ ಹೋಗುವುದು.
13 ದೇವರನು್ನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟವರೆಲ್ಲರ ಗತಿಯು ಹೀಗೆಯೇ

ಇರುವುದು;
ಭ್ರಷ್ಟನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಿರಥರ್ಕವಾಗುವುದು.
14 ಅವನ ಭರವಸವು ಭಂಗವಾಗುವುದು,
ಅವನ ಆಶ್ರಯವು ಜೇಡದ ಮನೆಯಂತಿರುವುದು.
15 ಅವನು ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಆತುಕೊಂಡರೆ ಅದು ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ;

ಅದನು್ನ ಹಿಡುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಸಿ್ಥರವಾಗಿರದು.
16 ಅವನು ಬಳಿ್ಳಯಂತೆ ಬಿಸಿಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಹಸಿಯಾಗಿದು್ದ,
ತೋಟದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಕವಲೊಡೆದು ಹರಡಿ
17 (ಕಲು್ಲ) ಕುಪೆ್ಪಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನು್ನ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡು,
ಕಲು್ಲಬಿರುಕಿನಲಿ್ಲಯೂ ನುಗ್ಗಬಲ್ಲನು.
18 ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಕಿತು್ತ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಸ್ಥಳವು,
≪ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಣೆ≫ ಎಂದು ಕೂಗುವುದು.
19 ಆ ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಬೇರೆ ಸಸಿಗಳು ಮೊಳೆಯುವವು.
ಆಹಾ, ಇದೇ ಅವನ ಗತಿಯ ಸುಖ!
20 ಇಗೋ ದೇವರು ನಿದೋರ್ಷಿಯನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಕೆಡುಕರನು್ನ ಕೈಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
21 ಆತನು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯನು್ನ ನಗುವಿನಿಂದಲೂ,
ತುಟಿಗಳನು್ನ ಉತಾ್ಸಹ ಧ್ವನಿಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಸುವನು.
22 ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಅವಮಾನವು ಮುಸುಕುವುದು;
ದುಷ್ಟರ ನಿವಾಸವು ನಿಮೂರ್ಲವಾಗುವುದು.≫

ಆ ಮೇಲೆ ಯೋಬನು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವಾಗಿ ಇಂತೆಂದನು,
2 ≪ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ ಸತ್ಯವೇ ಸರಿ.
ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ

ನೀತಿವಂತನಾಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ?
3 ಆತನೊಂದಿಗೆ ವಾ್ಯಜ್ಯಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ,
ಆತನ ಸಾವಿರ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಕೂ್ಕ ಉತ್ತರಕೊಡಲಾರನು.
4 ದೇವರ ಹೃದಯವು ವಿವೇಕವುಳ್ಳದು್ದ, ಆತನ ಶಕಿ್ತಯು

ಪ್ರಬಲವಾದದು್ದ.
ಆತನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮನಸು್ಸ ಕಠಿಣಮಾಡಿಕೊಂಡವನು

ಸಾಥರ್ಕನಾದದು್ದಂಟೇ?
5 ಆತನು ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ಅರಿಯದಂತೆ ಸರಿಸಿ
ಕೋಪದಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಉರುಳಿಸುತಾ್ತನೆ.
6 ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಕದಲಿಸಿ
ಅದರ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನಡುಗಿಸುತಾ್ತನೆ.
7 ಹುಟ್ಟಬೇಡವೆಂದು ಆತನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೂಯರ್ನು

ಹುಟು್ಟವುದಿಲ್ಲ;
ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಟು್ಟ ಮುದೆ್ರಹಾಕುತಾ್ತನೆ.
8 ಆಕಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ವಿಶಾಲಪಡಿಸಿದವನು ಆತನೊಬ್ಬನೇ.
ಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲವಾದ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತಾ್ತನೆ.
9 ನಕ್ಷತ್ರಮಂಡಲವನೂ್ನ, ಮೃಗಶಿರವನೂ್ನ, ಕೃತಿ್ತಕೆಯನೂ್ನ,
ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನ ನಕ್ಷತ್ರಗೃಹಗಳನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು ಆತನೇ.
10 ಅಪ್ರಮೇಯ ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ,
ಅಸಂಖಾ್ಯತವಾದ ಅದು್ಭತಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
11 ಆಹಾ, ಆತನು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ದಾಟಿಹೋದರೂ ನಾನು

ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ;
ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹಾದುಹೋದರೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
12 ಇಗೋ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ, ಆತನನು್ನ ತಳು್ಳವವರು ಯಾರು?
≪ನೀನು ಏನು ಮಾಡುತಿ್ತ?≫ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳುವವರಾರು?
13 ದೇವರು ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟನು್ನ ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ;
ರಾಹಾಬನ ಸಹಾಯಕರು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರಲಾ್ಲ.
14 ನಾನಾದರೋ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ವಾದಿಸಿ,
ಆತನಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಮತೂ್ತ ಅಶಕ್ತನು.
15 ನಾನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದರೂ ಉತ್ತರಕೊಡೆನು;
ಆದರೆ ನನ್ನ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವೆನು.
16 ನಾನು ಕರೆದಾಗ ಆತನು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ,
ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸುವನೆಂದು ನಂಬುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
17 ಆತನು ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಡಿಯುತಾ್ತ,
ಸುಮ್ಮಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಗಾಯಮಾಡುತಾ್ತ,
18 ಉಸಿರಾಡಗೊಡಿಸದೆ ಕಹಿಯಾದ ಪದಾಥರ್ದಿಂದ
ನನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ತುಂಬಿಸುತಾ್ತನೆ.
19 ನಾನು ಬಲಿಷ್ಠನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಮೊರೆಹೋಗುವೆನೆಂದರೆ ದೇವರು,

≪ಇಗೋ, ಇದೆ್ದೕನೆ≫ ಎನು್ನವನು.
ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯು ಆಗಲಿ ಎಂದರೆ ಆತನು ನನಗೆ, ≪ಕಾಲ

ನಿಯಾಮಕರು ಯಾರು?≫ ಎನು್ನವನು.
20 ನಾನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಬಾಯೇ ನನ್ನನು್ನ

ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು ತೋಪರ್ಡಿಸುವುದು.
ನಾನು ನಿದೋರ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ

ದುಮಾರ್ಗಿರ್ಯೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುವನು.
21 ನಾನು ನಿದೋರ್ಷಿಯೇ ಹೌದು; ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನಗೇನೂ

ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ;
ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
22 ಎಲಾ್ಲ ಒಂದೇ. ಆದಕಾರಣ ≪ನಾನು,
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ನಿದೋರ್ಷಿಯನೂ್ನ, ದೋಷಿಯನೂ್ನ ಆತನು ನಾಶ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

23 ವಿಪತು್ತ ಅಕಸಾ್ಮತಾ್ತಗಿ ಜನರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಲು,
ನಿಮರ್ಲಚಿತ್ತರು ಮನಗುಂದುವುದನು್ನ ಆತನು ನೋಡಿ

ಹಾಸ್ಯಮಾಡುವನು.
24 ಭೂಲೋಕವು ದುಷ್ಟರ ಕೈ ಸೇರಿದೆ;
ಲೋಕದ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿದಾ್ದನೆ.
ಇದನು್ನ ಮಾಡಿದವನು ಆತನಲ್ಲದೆ ಮತೆ್ತ ಯಾರು?
25 ನನ್ನ ದಿನಗಳು ಓಟಗಾರನಿಗಿಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಯಾವ ಸುಖವನೂ್ನ ಕಾಣದೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
26 ಬೆಂಡಿನ ದೋಣಿಗಳು ದಾಟಿ ಹೋಗುವಂತೆಯೂ,
ಹದು್ದ ತನ್ನ ಬೇಟೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಗುವಂತೆಯೂ ವೇಗವಾಗಿ ಗತಿಸಿ

ಹೋಗುತ್ತವೆ.
27 ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಲಾಪವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟು್ಟ,
ಕಳೆಗುಂದಿದ ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು

ಹಷಿರ್ಸುವೆನೆಂದು ಮನಸು್ಸ ಮಾಡಿದರೆ,
28 ನನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಭಯವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ;
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿದೋರ್ಷಿಯೆಂದು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು

ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
29 ನಾನು ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಷೆ್ಟ.
ನಾನು ವ್ಯಥರ್ವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸಪಡುವುದೇಕೆ?
30 ನಾನು ಹಿಮದಿಂದ ಸಾ್ನನಮಾಡಿದರೂ,
ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಶುಚಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ,
31 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಿ,
ನನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಸಹ್ಯನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಿ.
32 ಆತನು ನನ್ನಂಥವನಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ,
ನಾನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ವಾದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ನಾವಿಬ್ಬರೂ

ನಾ್ಯಯಾಸನದ ಮುಂದೆ ಕೂಡುವುದು ಹೇಗೆ?
33 ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಡುವವನಾಗಿಯೂ,
ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
34 ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತಿ್ತರುವ ತನ್ನ ದಂಡವನು್ನ ಆತನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಿ,
ಆತನಿಂದಾಗುವ ದಿಗಿಲು ನನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸದಿರಲಿ.
35 ಹೀಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಭಯಪಡದೆ ಮಾತನಾಡುವೆನು;
ಭಯಕೆ್ಕ ನನ್ನಲೆ್ಲೕನೂ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ.≫

ನನ್ನ ಜೀವವೇ ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ.
ಎದೆಬಿಚಿ್ಚ ಮೊರೆಯಿಡುವೆನು;
ಮನೋವ್ಯಥೆಯಿಂದ ನುಡಿಯುವೆನು.

2 ನಾನು ದೇವರ ಮುಂದೆ, ≪ನನ್ನನು್ನ ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಡ,
ನನೊ್ನಡನೆ ಏಕೆ ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಡುತಿ್ತೕ ತಿಳಿಸು ಎನು್ನವೆನು.
3 ನೀನು ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ
ನಿನ್ನ ಕೈಕಷ್ಟದಿಂದ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ್ದನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ,
ಬಾಧಿಸುವುದು ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷವೋ?
4 ನೀನು ಮಾಂಸದ ಕಣು್ಣಳ್ಳವನೋ?
ಮನುಷ್ಯರು ನೋಡುವಂತೆ ನೋಡುತಿ್ತೕಯಾ?
5 ನಿನ್ನ ದಿನಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ದಿನಗಳಷು್ಟ ಅಲ್ಪವಾಗಿವೆಯೋ?
ನಿನ್ನ ಸಂವತ್ಸರಗಳೂ ಮಾನವನ ದಿನಗಳಷೆ್ಟೕನೇ,
6 ನೀನು ಇಷು್ಟ ಅವಸರದಿಂದ ನನ್ನ ದೋಷವನು್ನ ಹುಡುಕಿ,
ನನ್ನ ಪಾಪವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದೇಕೆ?
7 ನಾನು ಅಪರಾಧಿಯಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯಿತಲಾ್ಲ;
ನಿನ್ನ ಕೈಯೊಳಗಿಂದ ಬಿಡಿಸತಕ್ಕವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೋ?
8 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದರೂ,
ಈಗ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ನಾಶ

ಮಾಡಿಬಿಡುವೆಯಾ?
9 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಿಂದಲೇ ರೂಪಿಸಿದಿ್ದೕಯೆಂದು

ಕೃಪೆಮಾಡಿ ನೆನಸಿಕೋ.
ನನ್ನನು್ನ ತಿರುಗಿ ಮಣಾ್ಣಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆಯಾ?
10 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಹಾಲಿನಂತೆ ಹೊಯು್ದ,
ಮೊಸರಿನ ಹಾಗೆ ಹೆಪು್ಪಗಟಿ್ಟಸಿದಿಯಲಾ್ಲ.
11 ನನ್ನನು್ನ ಎಲುಬು ನರಗಳಿಂದ ಹೆಣೆದು
ಮಾಂಸಚಮರ್ಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಿದಿ.
12 ನೀನು ನನಗೆ ಜೀವವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕೃಪೆತೋರಿಸಿದಿ್ದ;
ನಿನ್ನ ಪರಾಂಬರಿಕೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿದೆ.
13 ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಇವುಗಳನು್ನ

ಮರೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ,
ಇವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಇದೆ್ದೕ ಇರುತ್ತವೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು.
14 ಅದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ತಪು್ಪಮಾಡಿದರೆ ನೀನು ಗಮನಿಸುತಿ್ತ;
ನನ್ನ ದೋಷವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

15 ಅಯೊ್ಯೕ, ನಾನು ದುಮಾರ್ಗಿರ್ಯಾದರೆ ನನಗೇನು ಗತಿ! ನಾನು
ಸನಾ್ಮಗಿರ್ಯಾದರೂ,
ನನ್ನ ಶ್ರಮೆಗಳನು್ನ ನೋಡುತಾ್ತ ಅವಮಾನಭರಿತನಾಗಿ

ತಲೆಯೆತ್ತಲಾರೆನು.
16 ತಲೆಯೆತಿ್ತದರೆ ಸಿಂಹದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಬೇಟೆಯಾಡುವಿ;
ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತ ಚಮತಾ್ಕರವನು್ನ ತಿರುಗಿ ನನ್ನಲಿ್ಲ ತೋರಿಸುವಿ.
17 ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡಿ
ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವಿ.
ಸೈನ್ಯವು ತರಂಗ ತರಂಗವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಲಾ್ಲ.
18 ನನ್ನನು್ನ ಗಭರ್ದಿಂದ ಏಕೆ ಹೊರ ತೆಗೆದಿ?
ಯಾರೂ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡದಿರುವಾಗಲೇ ನಾನು

ಪಾ್ರಣಬಿಡಬೇಕಾಗಿತು್ತ.
19 ಆಗ ನಾನು ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ;
ನನ್ನನು್ನ ಗಭರ್ದಿಂದ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.
20 ನನ್ನ ದಿನಗಳು ಅಲ್ಪವಾಗಿರುತ್ತವಲಾ್ಲ? ಬಿಡು,
ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸು.
21 ನಾನು ಅಂಧಕಾರದಿಂದಲೂ,
ಮರಣಾಂಧಕಾರದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದರೊಳಗೆ

ಸ್ವಲ್ಪ ಹಷರ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಾಗಲಿ.
ಆ ದೇಶದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಬರಲಾರೆನು.
22 ರಾತಿ್ರಗೂ, ಮರಣಾಂಧಕಾರಕೂ್ಕ ಸಮಾನವಾದ,
ಕಗ್ಗತ್ತಲು ಅದನು್ನ ಆವರಿಸಿದೆ, ಅಲಿ್ಲ ಏನೂ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲ,
ಅದರ ಬೆಳಕು ರಾತಿ್ರಯ ಬೆಳಕಿನಂತೆ.≫

ಆಗ ನಾಮಾಥ್ಯನಾದ ಚೋಫರನು ಹೀಗೆಂದನು,
2 ≪ಬಹಳ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಾರದೋ?
ವ್ಯಥರ್ವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವವ ನೀತಿವಂತನೆಂದು

ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡಾನೇ?
3 ನೀನು ಬಡಾಯಿಕೊಚಿ್ಚದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕೋ?
ನೀನು ಕುಚೋದ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಯಾರೂ

ನಾಚಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಾರದೋ?
4 ≪ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯು ನಿಮರ್ಲವಾದದು್ದ,
ದೇವದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ನೀನು

ಹೇಳಿದಿ್ದೕಯಲಾ್ಲ.
5 ಆಹಾ, ದೇವರು ಬಾಯೆ್ದರೆದು
ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಉತ್ತಮ!
6 ಆತನು ಜ್ಞಾನದ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿ,
ಸುಜ್ಞಾನವು ಬಹುಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷೊ್ಟೕ

ಲೇಸು!
ದೇವರು ನಿನ್ನ ಅಧಮರ್ವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಗಣನೆಗೆ ತರಲಿಲ್ಲವೆಂದು

ತಿಳಿದುಕೋ!
7 ದೇವರ ಅಗಾಧಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲಯಾ?
ಸವರ್ಶಕ್ತನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೋ?
8 ಆಹಾ, (ಆತನ ಜ್ಞಾನವು) ಆಕಾಶದ ಹಾಗೆ ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ;

ನೀನು ಮಾಡುವುದೇನು?
ಪಾತಾಳಕಿ್ಕಂತ ಆಳವಾಗಿದೆ; ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೇನು?
9 ಅದರ ಅಳತೆಯು ಭೂಮಿಗಿಂತಲೂ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ,
ಸಮುದ್ರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಗಲವಾಗಿದೆ.
10 ಆತನು ಹಾದುಹೋದರೂ, ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟರೂ,
ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದರೂ ಆತನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವವರು

ಯಾರು?
11 ಆತನೇ ವ್ಯಥರ್ ಜನರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವನು;
ಯಾವ ವಿಮಶೆರ್ಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಕಂಡು

ಹಿಡಿಯುವನು.
12 ಕಾಡುಕತೆ್ತಯ ಮರಿಗೆ ನರಜನ್ಮವಾದರೆ
ಅವಿವೇಕಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನು ವಿವೇಕವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು.
13 ನೀನಂತು ಮನಸ್ಸನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿಕೊಂಡು
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಕೈಗಳನೆ್ನತಿ್ತ ಸು್ತತಿಸು.
14 ಅಧಮರ್ವು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ದೂರಮಾಡಿಬಿಡು;
ಅನಾ್ಯಯವು ನಿನ್ನ ಗುಡಾರಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸದಿರಲಿ.
15 ಆಗ ನೀನು ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದ ಮುಖವನೆ್ನತಿ್ತಕೊಂಡು,
ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತನೂ, ನಿಭರ್ಯನೂ ಆಗಿರುವಿ.
16 ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವಿ;
ಹರಿದುಹೋದ ನೀರನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಅದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ.
17 ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನವು ಮಧಾ್ಯಹ್ನದ ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ

ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವುದು,
ಕತ್ತಲಿದ್ದರೂ ಹಗಲಿನಂತಿರುವುದು.
18 ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಿರುವುದರಿಂದ ಧೈಯರ್ಗೊಂಡಿರುವಿ,
ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ.
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19 ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಯಾರೂ ಹೆದರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅನೇಕರು ನಿನ್ನ ಮುಖ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವರು.
20 ಆದರೆ ದುಷ್ಟರು ನಿರಾಶ್ರಯರಾಗಿ ಕಂಗೆಡುವರು,
ಪಾ್ರಣಬಿಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅವರ ಬಯಕೆ.≫

ಆ ಮೇಲೆ ಯೋಬನು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು,
2 ≪ಹೌದು, ನೀವೇ ಮನುಷ್ಯರು;
ಜ್ಞಾನವು ನಿಮೊ್ಮಡನೆಯೇ ಸಾಯುವುದು, ನಿಜ.

3 ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನನಗೂ ಬುದಿ್ಧಯುಂಟು,
ನಿಮಗಿಂತ ನಾನು ಕಡೆಯಲ್ಲ.
ಇಂಥವು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
4 ನಾನು ಗೆಳೆಯನ ಗೇಲಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ!
ದೇವರನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನಲಾ್ಲ, ಆತನು ಲಾಲಿಸಿದನಲಾ್ಲ,
ನೀತಿವಂತನೂ, ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ ಆದವನು

ಹಾಸಾ್ಯಸ್ಪದನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
5 ಆಪತ್ತನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವವರು ತಿರಸಾ್ಕರಕೆ್ಕ ಯೋಗ್ಯರೆಂಬುದು

ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರುವವನ ಯೋಚನೆ;
ಜಾರಿ ಬಿದ್ದವರಿಗೆ ಅಪಮಾನವು ಕಾದಿರುತ್ತದೆ.
6 ಕಳ್ಳರ ಗುಡಾರಗಳಾದರೋ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವವು,
ಕೈಯಲಿ್ಲರುವುದನೆ್ನೕ ದೇವರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು,
ದೇವರನು್ನ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿಮಾಡುವವರು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದಾ್ದರೆ

ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವರು.
7 ಆದರೆ ಮೃಗಗಳನು್ನ ವಿಚಾರಿಸು, ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶ

ಮಾಡುವವು;
ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳನು್ನ ಕೇಳು, ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವವು;
8 ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮಾತನಾಡಿಸು, ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದು;
ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಳು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವವು.
9 ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಕೈಯೇ
ಸಕಲ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ

ಗೊತಾ್ತಗುವುದಿಲ್ಲ?
10 ಪ್ರತಿ ಪಾ್ರಣಿಯ ಪಾ್ರಣವು,
ಸಮಸ್ತ ಮನುಷ್ಯರ ಆತ್ಮಗಳೂ
ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವವು.
11 ಬಾಯಿಯು ಆಹಾರವನು್ನ ರುಚಿ ನೋಡುವ ಪ್ರಕಾರ
ಕಿವಿಯು ಮಾತುಗಳನು್ನ ವಿವೇಚಿಸುತ್ತದಲಾ್ಲ.
12 ಜ್ಞಾನವು ವೃದ್ಧರಲೆ್ಲೕ ಅಡಗಿದೆಯೋ?
ದಿಘಾರ್ಷ್ಯರಲಿ್ಲ ವಿವೇಕವಿದೆ.
13 ಆತನಲಿ್ಲ ಜ್ಞಾನವೂ ಶಕಿ್ತಯೂ ಉಂಟು,
ಆಲೋಚನೆಯೂ, ವಿವೇಕವೂ ಆತನವೇ.
14 ಇಗೋ, ಯಾರೂ ಕಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ಕೆಡವಿಬಿಡುವನು,
ಯಾರೂ ಬಿಡಿಸದಂತೆ ಸೆರೆಹಾಕುವನು.
15 ನೋಡಿರಿ, ಆತನು ನೀರುಗಳನು್ನ ತಡೆದರೆ ಬೆಳೆಗಳು, ಭೂಮಿ

ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ;
ನೀರನು್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ.
16 ಆತನಲಿ್ಲ ಬಲವೂ, ಸಾಮಥ್ಯರ್ವೂ ಉಂಟು;
ತಪಿ್ಪದವನೂ, ತಪಿ್ಪಸಿದವನೂ ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರುವರು.
17 ಮಂತಿ್ರಗಳನು್ನ ಸುಲಿಗೆಮಾಡಿ ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು,
ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಹುಚ್ಚರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವನು.
18 ಅರಸರು ಹಾಕಿದ ಬಂಧನವನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಬಿಟು್ಟ
ಅವರ ಸೊಂಟಕೆ್ಕೕ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಬಿಗಿಯುವನು.
19 ಯಾಜಕರನು್ನ ಸುಲಿಗೆಮಾಡಿ ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು,
ಪ್ರಧಾನರನು್ನ ದೊಬಿ್ಬಬಿಡುವನು.
20 ಆಲೋಚನಾಕತರ್ರ ವಾಕಾ್ಚತುಯರ್ವನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸುತಾ್ತನೆ,
ಹಿರಿಯರ ವಿವೇಕವನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವನು.
21 ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿ
ಬಲಿಷ್ಠರ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಸಡಿಲಿಸುವನು.
22 ಅಗಾಧ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕತ್ತಲೊಳಗಿಂದ ಬಯಲಿಗೆ ತಂದು
ಗಾಢಾಂಧಕಾರವನು್ನ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವನು.
23 ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸುವನು,
ಅವುಗಳನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಗಡೀಪಾರುಮಾಡುವನು.
24 ಪ್ರಜಾಪ್ರಮುಖರ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ತೊಲಗಿಸಿ,
ಅವರನು್ನ ದಾರಿಯಿಲ್ಲದ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಲೆದಾಡಿಸುವನು.
25 ಅವರು ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ತಡಕಾಡುವರು;
ಅವರನು್ನ ಅಮಲೇರಿದವರಂತೆ ಓಲಾಡಿಸಿ ತಡವರಿಸುವಂತೆ

ಮಾಡುವನು.≫
ಇಗೋ, ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನನ್ನ ಕಣು್ಣ ಕಂಡಿದೆ,
ಕಿವಿಯು ಕೇಳಿ ಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
2 ನೀವು ತಿಳಿದಿರುವುದನು್ನ ನಾನೂ ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ.

ನಿಮಗಿಂತ ನಾನು ಕಡೆಯಲ್ಲ.

3 ಆದರೆ ನಾನು ಸವರ್ಶಕ್ತನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಬೇಕು,
ದೇವರೊಂದಿಗೆ ವಾದಿಸಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
4 ನೀವಾದರೋ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವ್ಯಥರ್ ವೈದ್ಯರೇ.
5 ನೀವು ಬಾಯಿಮುಚಿ್ಚ ಸುಮ್ಮನಾದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಉತ್ತಮ!
ಮೌನವೇ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನವು.
6 ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳ ವಾದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
7 ದೇವರ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಅನಾ್ಯಯವನು್ನ ನುಡಿಯುವಿರೋ?
ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮೋಸದ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡುವಿರೋ?
8 ಆತನಿಗೆ ಮುಖದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವನು್ನ ತೋರಿಸುವಿರಾ?
ದೇವರಿಗಾಗಿ ವಾದಿಸುವಿರಾ?
9 ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶೋಧಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುವುದೋ?
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆತನನೂ್ನ

ಮೋಸಗೊಳಿಸುವಿರೋ?
10 ನೀವು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಿದರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಖಂಡಿಸೇ ಖಂಡಿಸುವನು.
11 ಆತನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠತೆಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೆದರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ?
ಆತನ ಭಯವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲವೋ?
12 ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಬೂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಉದಾಹರಣೆ;
ನಿಮ್ಮ ಕೋಟೆಯು ಬರೀ ಮಣಿ್ಣನದೇ.
13 ಸುಮ್ಮನಿರಿ, ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿರಿ, ನಾನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು,
ನನಗೇನಾದರೂ ಆಗಲಿ.
14 ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಬಾಯಿಂದ ಕಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವೆನು,
ನನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವೆನು.
15 ಆಹಾ, ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವನು, ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಕಾದಿರುತೆ್ತೕನೆ,
ಆದರೂ ನನ್ನ ನಡತೆಯ ಒಳೆ್ಳಯತನವನು್ನ ಆತನ ಮುಂದೆ

ಸಾ್ಥಪಿಸುವೆನು.
16 ಭ್ರಷ್ಟನು ಆತನ ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದೇ,
ನಾನು ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವೆನೆಂಬುವುದಕೆ್ಕ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.
17 ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಕೇಳಿರಿ, ನನ್ನ ಅರಿಕೆಗೆ

ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
18 ಇಗೋ, ನನ್ನ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ;
ನಾನು ನೀತಿವಂತನೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಣರ್ಯವಾಗುವುದೆಂದು ನನಗೆ

ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ.
19 ನನಗೆ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಇದಾ್ದನೋ?
ಇದ್ದರೆ, ನಾನು ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಮರೆಮಾಡಿಕೊಂಡು,

ಮೌನನಾಗಿ ಪಾ್ರಣಬಿಡುವೆನು.
20 ಈ ನನೆ್ನರಡು ಕೋರಿಕೆಗಳನು್ನ ಈಡೇರಿಸು.
ಆಗ ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ನಾನು ಮರೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
21 ನನ್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತರುವ ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ದೂರಮಾಡು,
ನಿನ್ನ ಭಯವು ನನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸದಿರಲಿ.
22 ಆಗ ನೀನು ಕರೆದರೆ ನಾನು ಉತ್ತರಕೊಡುವೆನು,
ಇಲ್ಲವೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವೆ, ನೀನು ಉತ್ತರಕೊಡು.
23 ನನ್ನ ಪಾಪದೋಷಗಳೆಷು್ಟ?
ನನ್ನ ಪಾಪವನೂ್ನ, ದೊ್ರೕಹವನೂ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು.
24 ಏಕೆ ನಿನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮರೆಮಾಡುತಿ್ತ?
ನನ್ನನು್ನ ಶತು್ರವೆಂದೆಣಿಸಿರುವುದೇಕೆ?
25 ಹಾರಿಹೋಗುವ ಎಲೆಯನು್ನ ನಡುಗಿಸುವಿಯಾ?
ಒಣಗಿದ ಹೊಟ್ಟನು್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವಿಯಾ?
26 ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಠಿಣವಾದ ತೀಪುರ್ಗಳನು್ನ ಬರೆದು,
ನನ್ನ ಯೌವನದ ಪಾಪಗಳ ಬಾಧ್ಯತೆಯನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದ.
27 ನೀನು ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಕೋಳವನು್ನ ಹಾಕಿದಿ್ದ;
ನನ್ನ ದಾರಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮನದಟು್ಟಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಗಳ ಸುತ್ತಲೂ

ಗೆರೆಯೆಳೆದಿದಿ್ದ.
28 ಕೊಳೆಯುವ ಪದಾಥರ್ದಂತೆಯೂ,
ನುಸಿ ಹಿಡಿದ ಬಟೆ್ಟಯ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಯಿಸಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

≪ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಪಡೆದವನು,
ಅಲಾ್ಪಯುಷ್ಯನಾಗಿಯೂ, ಕಳವಳದಿಂದ

ತುಂಬಿದವನಾಗಿಯೂ ಇರುವನು.
2 ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ ಅರಳಿ ಬಾಡುವನು,
ನೆರಳಿನಂತೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಓಡಿಹೋಗುವನು.
3 ನೀನು ಇಂಥವನಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ,
ನಿನ್ನ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಬರಮಾಡುವಿಯಾ?
4 ಅಶುದ್ಧದಿಂದ ಶುದ್ಧವು ಉಂಟಾದೀತೇ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ.
5 ಮನುಷ್ಯನ ದಿನಗಳು ಇಷೆ್ಟೕ ಎಂಬುದು

ತೀಮಾರ್ನವಾಗಿದೆಯಲಾ್ಲ;
ಅವನ ತಿಂಗಳುಗಳ ಲೆಕ್ಕವು ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತ;
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ದಾಟಲಾರದ ಗಡಿಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ನೇಮಿಸಿದಿ್ದ.
6 ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸು,
ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮವಿರಲಿ, ಕೂಲಿಯವನಿಗಿರುವಷು್ಟ

ಸಂತೋಷದಿಂದಾದರೂ ತನ್ನ ದಿನವನು್ನ ಕಳೆಯಲಿ.
7 ಕಡಿದ ಮರವೂ,
ತಾನು ಮೊಳೆಯುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸದೆ,
ಮತೆ್ತ ಚಿಗುರುವೆನೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದಲ್ಲವೇ!
8 ನೆಲದಲಿ್ಲ ಅದರ ಬೇರು ಹಳೆಯದಾದರೂ,
ಮಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೂ,
9 ಮಳೆ ನೀರಿನ ವಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಅದು ಮೊಳೆತು, ಚಿಗುರಿ
ಗಿಡದ ಹಾಗೆ ಕವಲೊಡೆಯುವುದು.
10 ಮನುಷ್ಯನಾದರೋ ಸತು್ತ ಬೋರಲುಬೀಳುವನು,
ಪಾ್ರಣಹೋಗಲು ಅವನ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
11 ಸರೋವರದ ನೀರು ಬತು್ತವಂತೆ,
ನದಿಯ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಒಣಗುವ ಹಾಗೆ,
12 ಮನುಷ್ಯರು ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಏಳದೇ ಇರುವರು;
ಆಕಾಶವು ಅಳಿದು ಹೋಗುವ ತನಕ ಅವರು ನಿದೆ್ರಯನು್ನ,
ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
13 ನಿನ್ನ ಕೋಪವು ಇಳಿಯುವ ವರೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಮರೆಮಾಡಿ,
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಾತಾಳದಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಟು್ಟ,
ನನಗೆ ಅವಧಿಯನು್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡಿ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ

ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳೕದು!
14 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಸತು್ತ ಪುನಃ ಬದುಕುವನೇ?
ಹಾಗಾಗುವುದಾದರೆ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವವರೆಗೆ,

ಮುಕಿ್ತಸಿಗುವವರಿಗೆ
ನನಗೆ ನೇಮಕವಾದ ದಿನಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಕಾದುಕೊಂಡಿರುವೆನು.
15 ನೀನು ಕರೆದರೆ ಉತ್ತರಕೊಡುವೆನು,
ನೀನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಪಿ್ರೕತಿ ಹುಟಿ್ಟೕತು.
16 ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ,
ನನ್ನ ಪಾಪದ ಮೇಲೆ ಕಾವಲಾಗಿದಿ್ದೕಯಲಾ್ಲ!
17 ನನ್ನ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಚೀಲದಲಿ್ಲಟು್ಟ ಮುದಿ್ರಸಿ,
ನನ್ನ ದೋಷವನು್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದಿ್ದೕ.
18 ಆದರೆ ಪವರ್ತವೂ ಬಿದು್ದ ಕರಗಿಹೋಗುವುದು,
ಬಂಡೆಯು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಜರುಗುವುದು,
19 ನೀರು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಸವೆಯಿಸುವುದು,
ಜಲಪ್ರವಾಹಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು

ಹೋಗುವವು.
ಹೀಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುವಿ.
20 ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅಪಜಯವನು್ನಂಟು

ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಗತಿಸಿ ಹೋಗುವನು.
ನೀನು ಅವನ ಮುಖವನು್ನ ಮಾಪರ್ಡಿಸಿ ಅವನನು್ನ

ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡುವಿ.
21 ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಘನತೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವುದು ಅವನಿಗೆ

ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಗುರಿಯಾದರೂ ಅವನಿಗೆ

ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
22 ಆದರೂ ಅವನ ದೇಹದ ಕಣಕಣವು ನೋವನು್ನ

ಅನುಭವಿಸುವುದು,
ಅವನ ಆತ್ಮವು ಪ್ರಲಾಪಿಸುವುದು.≫

ಆಗ ತೇಮಾನ್ಯನಾದ ಎಲೀಫಜನು ಮತೆ್ತ ಹೀಗೆಂದನು,
2 ≪ಜ್ಞಾನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮೂಡಣ

ಗಾಳಿಯನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು,
ಶೂನ್ಯವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಬಹುದೇ?
3 ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ ನುಡಿಯಿಂದಲೂ,
ಫಲವಿಲ್ಲದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ತಕಿರ್ಸುವುದು ಯುಕ್ತವೋ?
4 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ದೇವರ ಭಯವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುತಿ್ತರುವೆ,
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಾತಾಳಕೆ್ಕತಳಿ್ಳ ನನ್ನ ದೇವಭಕಿ್ತಯನು್ನ

ಕ್ಷಯಗೊಳಿಸುತಿ್ತೕ.
5 ನಿನ್ನ ಪಾಪವೇ ನಿನಗೆ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕಪಟಿಗಳು ಆಡುವ ಭಾಷೆಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
6 ನಿನ್ನನು್ನ ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸುವವನು ನಾನಲ್ಲ,
ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ,

ನಿನ್ನನು್ನ ಅಪರಾಧಿಯನಾ್ನಗಿಸುತ್ತದೆ.
7 ನೀನು ಆದಿಪುರುಷನೋ?
ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹುಟಿ್ಟದವನೋ?
8 ದೇವರ ಆಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ

ಕೇಳಿದಿ್ದೕಯಾ?
ಜ್ಞಾನವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕಯಾ?

9 ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದಿರುವ ಯಾವ ವಿಷಯಗೊತಿ್ತದೆ?
ನಮ್ಮಲಿ್ಲಲ್ಲದ ಯಾವ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿದಿ್ದೕ?
10 ತಲೆನರೆತು ನಿನ್ನ ತಂದೆಗಿಂತ
ವೃದ್ಧನಾದ ಮುದುಕನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ.
11 ದೇವರ ಆದರಣೆಗಳೂ,
ನಿನಗೆ ದೊರೆತ ಶಾಂತಿಯ ಮಾತುಗಳೂ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲವೇ?
12 ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಏಕೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು?
ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಕಿಡಿಕಿಡಿಯಾಗುವುದೇಕೆ?
13 ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ವ್ಯಥರ್ವಾದ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುರಿಸುತಿ್ತೕಯಲಾ್ಲ!
14 ನರನು ಎಷ್ಟರವನು! ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವುದು

ಸಾಧ್ಯವೋ?
ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿರಬಹುದೇ?
15 ಆಹಾ, ತನ್ನ ದೂತರಲಿ್ಲಯೂ ಆತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಆಕಾಶವೂ ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನಿಮರ್ಲವಾಗಿರದು.
16 ಹೀಗಿರಲು ಅಧಮರ್ವನು್ನ ನೀರಿನಂತೆ ಕುಡಿಯುತಾ್ತ

ಅಸಹ್ಯನೂ,
ಕೆಟ್ಟವನೂ ಆದ ನರಜನ್ಮದವನು ಮತೂ್ತ ಅಶುದ್ಧನಲ್ಲವೇ!
17 ಕೇಳು, ನಾನು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವೆನು,
ಕಂಡದ್ದನೆ್ನೕ ವಿವರಿಸುವೆನು.
18 ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಬಾಧ್ಯತೆಯನು್ನ ಕಲೆದುಕೊಂಡವರಲಿ್ಲ

ಪರದೆಶಿಯರು ಅವರ
ನಾಡನು್ನ ಹಾದುಹೊಗುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ.
19 ಇದೇ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ, ಕಲಿತದ್ದದನು್ನ
ಮರೆಮಾಡದೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾ್ದರೆ.
20 ಹಿಂಸಕನಿಗೆ ಎಷು್ಟ ವರುಷಗಳು ನೇಮಕವಾಗಿವೆಯೋ,
ಅಷು್ಟ ಕಾಲವೂ ಆ ದುಷ್ಟನು ಪೀಡಿತನಾಗಿಯೇ ಇರುವನು.
21 ಭಯ ಅಪಾಯಗಳ ಸಪ್ಪಳವು ಅವನ ಕಿವಿಯಲೆ್ಲೕ ಇರುವುದು,
ತಾನು ಸುಖವಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಸೂರೆಗಾರನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ

ಬೀಳುವನೆಂದು ಭಯಪಡುವನು.
22 ಕತ್ತಲೊಳಗಿಂದ ತಾನು ಹಿಂದಿರುಗುತೆ್ತೕನೆಂದು ಅವನು

ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ;
ಅವನ ಕತಿ್ತಯು ಅವನಿಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ.
23 ≪ರೊಟಿ್ಟ ಎಲಿ್ಲ?≫ ಎಂದು ಹುಡುಕುತಾ್ತ

ಅಲೆದಾಡುವನೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡು,
ಆ ಕತ್ತಲಿನ ದಿನವು ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು

ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವನು.
24 ಸಂಕಟವೂ, ಪೇಚಾಟವೂ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ರಾಜರಂತೆ
ಅವನನು್ನ ಹೆದರಿಸಿ ಸೋಲಿಸುವವು.
25 ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೈಚಾಚಿ
ಸವರ್ಶಕ್ತನ ಎದುರು ನಿಂತು ಶೂರನಂತೆ ಮೆರೆದನಲಾ್ಲ.
26 ದೊಡ್ಡ ಬಲವುಳ್ಳ ಗುರಾಣಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ತಲೆ ನಿಮಿರಿಸಿ
ಆತನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕೆಂದು ಓಡಿದನು.
27 ಅವನು ಮುಖದಲಿ್ಲ ಕೊಬೆ್ಬೕರಿಸಿಕೊಂಡು
ಸೊಂಟದಲಿ್ಲ ಬೊಜ್ಜನು್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.
28 ಅವನು ಹಾಳು ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು,
≪ದಿಬ್ಬಗಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಯಾರೂ ವಾಸಿಸದಿರಲಿ≫ ಎಂದು
ಶಾಪಹೊಂದಿದ ಮನೆಗಳೊಳಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು.
29 ಇಂಥವನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಅವನ ಆಸಿ್ತಯು ಸಿ್ಥವಾಗಿ ನಿಲ್ಲದು. ಅವನ ಪ್ರತಿ ಫಲವು ಭಾರದಿಂದ

ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
30 ಕತ್ತಲೊಳಗಿಂದ ಅವನು ಪಾರಾಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಕಿಚು್ಚ ಅವನ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಒಣಗಿಸುವುದು,
ದೇವರ ಶಾ್ವಸದಿಂದ ಒಣಗಿ ಹೋಗುವನು.
31 ಅವನು ಭ್ರಮೆಗೊಂಡು ಶೂನ್ಯವಾದದ್ದರ ಮೇಲೆ

ನಂಬಿಕೆಯಿಡದಿರಲಿ,
ಇಟ್ಟರೆ ಅವನಿಗಾಗುವ ಪ್ರತಿಫಲವು ಶೂನ್ಯವೇ,
32 ಅವನ ಕಾಲವು ಕೊನೆಮುಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲೇ ಆ

ಪ್ರತಿಫಲವು ತಲುಪಿಬಿಡುವುದು.
ಅವನ ಕೊಂಬೆಯು ಹಸುರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ,
33 ಮಾಗದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನಕಳೆದುಕೊಂಡ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ಬಳಿ್ಳಯಂತೆ

ಇರುವನು,
ಎಣೆ್ಣಯ ಮರದ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಹೂವುಗಳನು್ನ ಉದುರಿಸಿಬಿಡುವನು.
34 ಭ್ರಷ್ಟರ ಸಂಘವು ನಿರಥರ್ಕ,
ಬೆಂಕಿಯು ಲಂಚಕೋರರ ಗುಡಾರಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಹಾಕುವುದು.
35 ಅವರು ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಗಭರ್ಧರಿಸಿ ಶ್ರಮೆಯನು್ನ ಹೆರುವರು,
ಅವರ ಹೊಟೆ್ಟಯು ವಂಚನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದು.≫
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ಆಗ ಯೋಬನು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು,
2 ≪ಇಂಥಾ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೇಸರಿಕೆಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವ

ಮಾತನಾಡುವಿರಿ.
ಆಧರಣೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಾಧಿಸುವವರು ನೀವು.
3 ನೀವಾಡುವ ಒಣಮಾತುಗಳಿಗೆ ಇತಿಮಿತಿ ಇಲ್ಲವೇ?
ಇಂತಹ ಮಾತನಾಡಲು ಒತಾ್ತಯ ಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆಯೇ?
4 ನಾನೂ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಬಲೆ್ಲನು;
ನಾನು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ,
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೆಣೆದು
ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಲೆಯಾಡಿಸಬಹುದಾಗಿತು್ತ.
5 ನಾನೂ ಬಾಯಿಮಾತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಧೈಯರ್ಗೊಳಿಸಿ,
ತುಟಿಗಳ ಆದರಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನು್ನ

ಶಮನಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿತು್ತ.
6 ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದರೂ,
ನನ್ನ ಮನೋವ್ಯಥೆಯು ಶಾಂತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸುಮ್ಮನಾದರೂ, ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
7 ಆದರೆ ಈಗ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕುಂದಿಸಿದಾ್ದನೆ;
(ದೇವಾ) ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಗದವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿದಿ್ದ.
8 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ನನಗೆ ಪ್ರತಿಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ,
ನನ್ನ ಬಳಹೀನವು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ನನ್ನ ಮುಖದ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
9 ಆತನ ಸಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಸೀಳಿ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತದೆ; ಆತನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ

ಹಲು್ಲ ಕಡಿದಿದಾ್ದನೆ, ಆತನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

10 ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹಲವರು ಗುಂಪುಕೂಡಿ
ನನ್ನನು್ನ ಅಣಕಿಸಿ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿ,
ನನ್ನ ದವಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಡಿದಿದಾ್ದರೆ.
11 ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಅಪರಿಶುದ್ಧರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ,
ದುಷ್ಟರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
12 ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಾ್ದಗ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದನು;
ಕತು್ತಹಿಡಿದು ನನ್ನನು್ನ ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿದನು. ಬಾಣ

ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು
ನನ್ನನು್ನ ಗುರಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.
13 ಆತನ ಬಾಣಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಂಡಿವೆ.
ಆತನು ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗವನು್ನ ಇರಿದು,
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪಿತ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸುತಾ್ತನೆ.
14 ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪೆಟು್ಟಕೊಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಶಕಿ್ತಹಿನನಾಗಿ

ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ
ಶೂರನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎರಗುತಾ್ತನೆ.
15 ಗೋಣಿಯನು್ನ ಹೊಲೆದು ಮೈಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನ ಕೊಂಬನು್ನ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
16 ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಮುಖವು ಕೆಂಪಾಗಿ

ಹೋಗಿದೆ.
ರೆಪೆ್ಪಯ ಮೇಲೆ ಮರಣಾಂಧಕಾರವು ಕವಿದಿದೆ.
17 ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಯಾವ ಬಲಾತಾ್ಕರವನೂ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ,
ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯು ನಿಮರ್ಲವಾದದು್ದ.
18 ಭೂಮಿಯೇ, ನನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ ಮುಚ್ಚಬೇಡ!
ನನ್ನ ಮೊರೆಗೆ ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕದಿರಲಿ!
19 ಆಹಾ, ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಉಂಟು,
ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಹೊಣೆಗಾರನು ಮೇಲಣ ಲೋಕದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ.
20 ಗೆಳೆಯರೋ ನನ್ನನು್ನ ಹೀನೈಸುವವರಾಗಿದಾ್ದರೆ,
ನಾನಾದರೋ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸುತಿ್ತರುವೆನು.
21 ನನ್ನ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆಯೂ,
ಮಾನವನ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಅವನ ಮಿತ್ರನ ಮುಂದೆಯೂ ಸಾ್ಥಪಿಸಲಿ

ಎಂದು ದೇವರಿಗೆ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
22 ನಾನು ಹಿಂದಿರುಗದ ದಾರಿಯನು್ನ,
ಕೆಲವು ವರುಷಗಳೊಳಗೇ ಹಿಡಿಯುವೆನು.≫

≪ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಒಡೆದುಹೋಗಿದೆ, ನನ್ನ ದಿನಗಳು
ಮುಗಿದಿವೆ,
ಗೋರಿಯು ನನಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ.

2 ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವವರು ಹಾಸ್ಯಗಾರರೇ ಸರಿ,
ಅವರ ಕೆಣಕಾಟವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣನ ಮುಂದೆ ಇದೆ.
3 ಕೃಪೆಮಾಡಿ ಈಡನು್ನ ಕೊಡು, ನನಗಾಗಿ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರ

ಹೊಣೆಯಾಗು,
ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕತಕ್ಕವರು ನನಗೆ ಇನಾ್ನರೂ ಇಲ್ಲ.
4 ವಿವೇಕವು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ;

ಅವರ ಮನಸ್ಸನು್ನ, ಹೃದಯವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚರುವೆ, ಹೀಗೆ ಅವರು
ಜಯಶಿಳರಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವೆ.

5 ಯಾರು ಸ್ವಲಾಭಕಾ್ಕಗಿ ಮಿತ್ರರ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೊರಿಸುವನೋ,
ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಗೆಡುವರು.
6 ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಅನ್ಯದೇಶದವರ ವ್ಯಥರ್ ಆಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿ

ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ,
ಜನರ ಉಗುಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
7 ದುಃಖದಿಂದ ನನ್ನ ಕಣು್ಣ ಮೊಬಾ್ಬಗಿದೆ,
ನನ್ನ ಅಂಗಗಳೆಲಾ್ಲ ನೆರಳಿನಂತೆ ನಿಸಾ್ಸರವಾಗಿವೆ.
8 ಯಥಾಥರ್ಜನರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗಿದಾ್ದರೆ,
ಮತು್ತ ನಿರಪರಾಧಿಯು ಭ್ರಷ್ಟನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.
9 ಹೀಗಾದರೂ ಶಿಷ್ಟನು ತನ್ನ ಮಾಗರ್ವನೆ್ನೕ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುವನು,
ಶುದ್ಧಹಸ್ತನು ಬಲಗೊಳು್ಳತ್ತಲೇ ಇರುವನು.
10 ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮತೆ್ತ ವಾದಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ,
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿಯನಾ್ನದರೂ ಕಾಣೆನು.
11 ನನ್ನ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದುಹೋದವು.
ನನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶಗಳೂ, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಶೆಗಳೂ ಭಂಗವಾದವು.
12 ಇವರು ಇರುಳನು್ನ ಹಗಲೆಂದು ಸಾಧಿಸಿ,
ಕತ್ತಲಿಂದ ಬೆಳಕು ಬೇಗನೆ ಬರುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸುತಾ್ತರೆ.
13 ನಾನು ಪಾತಾಳವನು್ನ ನನ್ನ ಮನೆಯೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ,
ನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಹಾಸಿದೆ್ದೕನೆ.
14 ಸಮಾಧಿಯನು್ನ, ≪ನೀನು, ನನ್ನ ತಂದೆ≫
ಎಂದೂ ಹುಳುವನು್ನ, ≪ನನ್ನ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ತಂಗಿ≫ಎಂದೂ

ಕರೆಯುವುದಾದರೆ,
15 ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಥದು?
ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ ಯಾರು ನೋಡುವರು?
16 ಅದು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಬಂದೀತೇ?
ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಧೂಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?≫

ಆಗ ಶೂಹ್ಯನಾದ ಬಿಲ್ದದನು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವಾಗಿ
ಹೀಗೆಂದನು,

2 ≪ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ
ಹೊಂಚು ಹಾಕುತಿ್ತರುವೆ?
ಮೊದಲು ನೀನು ಆಲೋಚಿಸು, ಆ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡೋಣ.
3 ಏಕೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಮೃಗಗಳೆಂದು ಎಣಿಸಿದಿ್ದೕ?
ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನಾವು ದಡ್ಡರೋ?
4 ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಸೀಳಿಕೊಳು್ಳವವನೇ,
ನಿನಗಾಗಿ ಲೋಕವೇ ಹಾಳಾಗಬೇಕೋ,
ಬಂಡೆಯು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಜರುಗಬೇಕೋ?
5 ಹೇಗಾದರೂ ದುಷ್ಟನ ದೀಪವು ಆರುವುದು,
ಅವನ ಒಲೆಯು ಉರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
6 ಅವನ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಾಗುವುದು,
ಅವನ ಮೇಲಣ ತೂಗು ದೀವಿಗೆಯು ನಂದಿಹೋಗುವುದು.
7 ಅವನ ಬಲವುಳ್ಳ ಹೆಜೆ್ಜಗಳು ಇಕ್ಕಟಾ್ಟಗುವುದು,
ಅವನ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಅವನನು್ನ ಕೆಡವಿಹಾಕುವುದು.
8 ತನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಗಳಿಂದಲೇ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳುವನು,
ಹಾಳು ಗುಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವನು.
9 ಬಲೆ ಅವನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಕಚು್ಚವುದು,
ಉರುಲು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದು.
10 ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಪಾಶವೂ,
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಜಾಲವೂ ಅವನಿಗಾಗಿ ಹೊಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವು.
11 ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಅಪಾಯಗಳು ಅವನನು್ನ ಹೆದರಿಸಿ;
ಅವನ ಹಿಮ್ಮಡಿ ತುಳಿಯುತಾ್ತ ಬೆನು್ನ ಹತು್ತವವು.
12 ಅವನ ಬಲವು ಕುಂದಿಹೋಗುವುದು.
ಅವನು ಎಡವಿ ಬಿದಾ್ದನೇ ಎಂದು ವಿಪತು್ತ ಕಾದಿರುವುದು.
13 ಮೃತು್ಯವಿನ ಹಿರಿಯ ಮಗನು ಅವನ ಚಮರ್ವನು್ನ ಚೂರು

ಚೂರಾಗಿ ತಿಂದು,
ಅವನ ಅಂಗಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವನು.
14 ಅವನ ನಿಭರ್ಯದ ಗುಡಾರದಿಂದ ಅವನನು್ನ ಎಳೆದು,
ಮಹಾಭೀತಿಗಳ ರಾಜನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು.
15 ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಗಳಲ್ಲದವರು ಅವನ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ

ವಾಸಿಸುವರು,
ಅವನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಧಕವು ಎರಚಲ್ಪಡುವುದು.
16 ಅವನ ವಂಶವೃಕ್ಷದ ಬೇರುಗಳು ಒಣಗುವುದು,
ಅದರ ರೆಂಬೆಯು ಮೇಲೆ ಬಾಡುವುದು.
17 ಅವನ ಸ್ಮರಣೆಯು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದು,
ಅವನ ಹೆಸರು ಹೊರಗಣ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
18 ಅವನನು್ನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನೂಕಿ,
ಲೋಕದಿಂದಲೇ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವರು.
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19 ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಜನರಲಿ್ಲ ಮಗನಾಗಲಿ, ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಲಿ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
20 ಹಿಂದಿನವರು ಅವನ ನಾಶದ ದಿನವನು್ನ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ

ಬೆರಗಾದರೋ,
ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನವರೂ ಅದಕೆ್ಕ ವಿಸ್ಮಯಪಡುವರು.
21 ಕೆಡುಕರ ನಿವಾಸಗಳ ಸಿ್ಥತಿಯು ಇಂಥದೇ.
ದೇವರನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸದವನ ಸಿ್ಥತಿಯು ಹೀಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.≫

ಆಗ ಯೋಬನು ಪುನಃ ಇಂತೆಂದನು,
2 ≪ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ನೋಯಿಸಿ,
ಮಾತುಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಜಜು್ಜತಿ್ತರುವಿರಿ?

3 ಈವರೆಗೆ ಹತಾ್ತರು ಸಾರಿ ನನ್ನನು್ನ ಅವಮಾನಪಡಿಸಿ
ನನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡುತಿ್ತರುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ.
4 ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ತಪು್ಪಮಾಡಿದ್ದರೆ ಆ ತಪು್ಪ ನನ್ನದೇ.
5 ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡು
ನನಗಾದ ಅವಮಾನವನು್ನ ನಾ್ಯಯವೆಂದು ಸಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ

ನಿಜವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುವಿರೋ?
6 ಹೀಗಾದರೆ ನನ್ನ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿಬಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ
ತನ್ನ ಬಲೆಯನೊ್ನಡಿ್ಡದವನು ದೇವರೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
7 ಇಗೋ, ಬಲಾತಾ್ಕರವೆಂದು ನಾನು ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ, ಯಾವ

ಉತ್ತರವೂ ಇಲ್ಲ.
ನಾನು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರೂ, ನಾ್ಯಯವು ನೆರವೇರದು.
8 ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ಆತನು ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ

ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಹಾಕಿ,
ನನ್ನ ಹಾದಿಗಳನು್ನ ಕತ್ತಲು ಕವಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
9 ನನ್ನ ಘನತೆಯನು್ನ ಸುಲಿದುಬಿಟು್ಟ,
ಕಿರೀಟವನು್ನ ನನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಾ್ದನೆ.
10 ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲೂ ಕೆಡವಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ

ಹೋದೆನು.
ಮರವನು್ನ ಕೀಳುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕಿತು್ತಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
11 ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೋಪಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಧಗಧಗಿಸಿ; ಉರಿಯುವಂತೆ

ಮಾಡಿ
ನನ್ನನು್ನ ವೈರಿಯೆಂದೆಣಿಸಿದಾ್ದನೆ.
12 ಆತನ ದಂಡುಗಳು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಮುಂದುವರೆದು
ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಿಬ್ಬಹಾಕಿ,
ನನ್ನ ಗುಡಾರದ ಸುತ್ತಲೂ ಇಳಿದಿವೆ.
13 ನನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ಅಗಲಿಸಿದಾ್ದನೆ,
ನನ್ನ ಪರಿಚಿತರು ನನ್ನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತೊರೆದಿದಾ್ದರೆ.
14 ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ,
ನನಗೆ ಪರಿಚಯವಿದ್ದವರು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತಿದಾ್ದರೆ.
15 ನನ್ನ ಪರಿಜನರೂ, ದಾಸಿಯರೂ ನನ್ನನು್ನ

ಅನ್ಯನೆಂದೆಣಿಸುತಾ್ತರೆ,
ಅವರ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಪರದೇಶಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ.
16 ನಾನು ನನ್ನ ಆಳನು್ನ ಕರೆದರೂ ಅವನು ಉತ್ತರಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು.
17 ನನ್ನ ಬದುಕು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದೆ,
ನನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೇಸಿಕೆಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
18 ಚಿಕ್ಕವರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನು್ನ ಹೀನೈಸುತಾ್ತರೆ,
ನಾನು ಏಳಲು ಪ್ರಯಾಸಪಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಅವರ ಹರಟೆಗೆ

ಗುರಿಯಾಗುತೆ್ತೕನೆ.
19 ನನ್ನ ಆಪ್ತಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಹೇಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ;
ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಪಾತ್ರರು ಸಹ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಬಿದಿ್ದದಾ್ದರೆ.
20 ನನ್ನ ಎಲುಬು ಚಮರ್ಕೂ್ಕ, ಮಾಂಸಕೂ್ಕ ಅಂಟಿಹೋಗಿದೆ,
ಹಲಿ್ಲನ ಪರೆಯನು್ನ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು (ಮರಣಕೆ್ಕ)

ಓರೆಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
21 ನನ್ನ ಮಿತ್ರರೇ, ಕರುಣಿಸಿರಿ, ನೀವಾದರೂ ಕರುಣಿಸಿರಿ!
ದೇವರ ಕೈ ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆಯಿತಲಾ್ಲ.
22 ದೇವರ ಹಾಗೆ ನೀವೂ ನನ್ನನು್ನ ಏಕೆ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತೕರಿ?
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲವೋ?
23 ಆಹಾ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಲೇಸು!
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು!
24 ಕಬಿ್ಬಣದ ಉಳಿಯಿಂದ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆತಿ್ತ, ಸೀಸ ಎರೆದು,
ಶಾಶ್ವತ ಶಾಸನವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಉಪಕಾರ!
25 ನಾನಂತು ನನ್ನ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕನು ಜೀವಸ್ವರೂಪನೆಂದು

ಬಲೆ್ಲನು,
ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಆತನು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದು ಬರುವನು.
26 ನನ್ನ ಚಮರ್ವು ಹೀಗೆ ಬಿರಿದು ಹಾಳಾದ ಬಳಿಕ,
ದೇಹದಾರಿಯಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ನೋಡುವೆನು.

27 ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಾಣುವೆನು, ನಾನೇ ನಾನಾಗಿ ನೋಡುವೆನು,
ಮತೊ್ತಬ್ಬನಾಗಿ ಅಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಹಂಬಲಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಕುಂದಿದೆ.
28 ಅವನಿಗೆ, ≪ಆದಷು್ಟ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಮಾಡೋಣ,
ಅವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಕೆ್ಕ ಮೂಲವು ಅವನಲಿ್ಲಯೇ ಅಡಗಿದೆ≫

ಎಂದು ನೀವು ಆಡಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ,
29 ಕತಿ್ತಗೆ ಭಯಪಡಿರಿ,
ಏಕೆಂದರೆ ಕತಿ್ತಯ ದಂಡನೆಗಳು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿದೆ,
ಇದರಿಂದ ನಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯವುಂಟೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.≫

ಆ ಮೇಲೆ ನಾಮಾಥ್ಯನಾದ ಚೋಫರನು ಹೀಗೆಂದನು,
2 ≪ನನ್ನ ಮನೋವ್ಯಥೆಯು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವನು್ನ ನನಗೆ

ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ,
ಆತುರವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದೆ.
3 ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅಪಮಾನಕರವಾದ ನಿನ್ನ ಖಂಡನೆಯನು್ನ

ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ,
ಆದಕಾರಣ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧಯಿಂದಲೇ ಕಲಿತ

ಉತ್ತರವನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
4 ಮನುಷ್ಯನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಉದ್ಭವಿಸಿದ
ಪುರಾತನಕಾಲದಿಂದಲೂ,
5 ದುಷ್ಟರ ಉತಾ್ಸಹ ಧ್ವನಿಯು ಅಲ್ಪಕಾಲದು್ದ,
ಭ್ರಷ್ಟನ ಉಲಾ್ಲಸವು ಕ್ಷಣಿಕವಾದದು್ದ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೋ?
6 ಅವನ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಯು ಆಕಾಶಕೆ್ಕ ಏರಿದರೂ,
ಅವನ ತಲೆಯು ಮೋಡಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿದರೂ,
7 ತನ್ನ ಮಲದ ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯನಾಶನವನೂ್ನ ಹೊಂದುವನು,
ಅವನನು್ನ ಕಂಡವರು ಕೂಡ ≪ಅವನು ಎಲಿ್ಲ?≫ ಎನು್ನವರು.
8 ಅವನು ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ,
ರಾತಿ್ರಯ ಕನಸಿನ ಹಾಗೆ ಓಡಿಹೋಗುವನು.
9 ಕಂಡವನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಮತೆ್ತ ಕಾಣಿಸನು,
ಅವನ ನಿವಾಸವು ಅವನನು್ನ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
10 ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ದರಿದ್ರರ ದಯೆಯನು್ನ ಬೇಡುವರು.
ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಟು್ಟ

ಬಿಡಬೇಕಾಗುವುದು.
11 ಯೌವನವು ಅವನ ಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ತುಂಬಿರುವಾಗಲೇ,
ಅದು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಮಲಗುವುದು.
12 ಕೆಟ್ಟತನವು ಅವನ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿರಲು,
ಅವನು ನಾಲಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಅದನು್ನ ಅಡಗಿಸಿ,
13 ನುಂಗದೆ ಕಾಪಾಡುತಾ್ತ
ಬಾಯಲೆ್ಲೕ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರೂ
14 ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಪದಾಥರ್ವು ಮಾಪರ್ಟು್ಟ,
ಅವನೊಳಗೆ ಹಾವಿನ ವಿಷವಾಗುವುದು.
15 ನುಂಗಿದ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಅವನು ಕಾರುವನು,
ದೇವರು ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟಯೊಳಗಿಂದ ಅದನು್ನ ಕಕಿ್ಕಸಿ ಬಿಡುವನು.
16 ಅವನು ಚೀಪುವುದು ಹಾವಿನ ವಿಷವೇ,
ಸಪರ್ದ ನಾಲಿಗೆಯು ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು.
17 ಜೇನೂ, ಮೊಸರೂ ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿ ಹರಿಯುವ
ನದಿಗಳನು್ನ ಅವನು ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
18 ಅವನು ದುಡಿದದ್ದನು್ನ ಅನುಭವಿಸದೆ ಪರರ ಪಾಲು

ಮಾಡುವನು,
ಅವನ ಲಾಭದಿಂದಾಗತಕ್ಕ ಆನಂದವು ಅವನಿಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ.
19 ಅವನು ಬಡವರನು್ನ ಜಜಿ್ಜ ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನಲಾ್ಲ;
ಸುಲಿಗೆಯಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡ ಮನೆಯನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ

ಹೋಗುವನು.
20 ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟಗೆ ತೃಪಿ್ತಯಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ,
ಅವನು ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ಸಂಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಯಾವುದನೂ್ನ

ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
21 ಏನೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ಅವನು ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದರಿಂದ;
ಅವನ ಸುಖವು ಅಸಿ್ಥರವಾಗಿರುವುದು.
22 ಸಮೃದಿ್ಧಯು ತುಂಬಿರುವಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಇಕ್ಕಟಾ್ಟಗುವುದು.
ಶ್ರಮೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಕೈ ಅವನ ಮೇಲೆ

ಬೀಳುವುದು.
23 ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬುವುದು, ಹೌದು, ದೇವರು ತನ್ನ

ಕೋಪಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ;
ಅದನೆ್ನೕ ಆಹಾರವನಾ್ನಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವನು.
24 ಕಬಿ್ಬಣದ ಆಯುಧದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವನು,
ತಾಮ್ರದ ಬಿಲು್ಲ ಅವನನು್ನ ಇರಿಯುವುದು.
25 ಅವನು ಬಾಣವನು್ನ ಕೀಳಲು ಅದು ಬೆನಿ್ನನಿಂದ

ಹೊರಬರುವುದು,
ಥಳಥಳಿಸುತಾ್ತ ಅವನ ಪಿತ್ತಕೋಶದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಡುತಿ್ತರುವುದು,
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ಭಯಭಾ್ರಂತಿಗಳು ಅವನನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವವು.
26 ಅವನ ನಿಧಿನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪೂಣಾರ್ಂಧಕಾರವು

ಕಾದಿರುವುದು,
ಯಾರೂ ಹೊತಿ್ತಸದ ಬೆಂಕಿಯು ಅವನನು್ನ ತಿಂದುಹಾಕಿ,
ಅವನ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಮೇದು ಬಿಡುವುದು.
27 ಆಕಾಶವು ಅವನ ಪಾಪವನು್ನ ಬಯಲುಪಡಿಸುವುದು.
ಭೂಮಿಯು ಅವನ ವಿರುದ್ಧಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಏಳುವುದು.
28 ದೇವರ ಸಿಟಿ್ಟನ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನ ಮನೆಯ ಧನಧಾನ್ಯಗಳು,
ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ತೊಲಗಿಹೋಗುವವು.
29 ದುಷ್ಟನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಪಾಲೂ,
ದೇವರು ನೇಮಿಸಿರುವ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವೂ ಇವೇ.≫

ಆಗ ಯೋಬನು ಇಂತೆಂದನು,
2 ≪ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಕೇಳಿರಿ.
ನಿಮಿ್ಮಂದ ನನಗಾಗಬೇಕಾದ ಆದರಣೆಯು ಇಷೆ್ಟೕ.

3 ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ, ನಾನೂ ಮಾತನಾಡುವೆನು,
ಆಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಯಮಾಡಿದರೂ ಮಾಡಿರಿ.
4 ನಾನೇನು ಮನುಷ್ಯನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಗುಣುಗುಟು್ಟತಿ್ತರುವೆನೆ?
ನಾನೇಕೆ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬಾರದು?
5 ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಿಸಿ,
ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟ ಬೆರಗಾಗಿ,
6 ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆಲಾ್ಲ,
ನಡುಕವು ನನ್ನ ಮಾಂಸವನು್ನ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
7 ದುಷ್ಟರು ಬಾಳಿ ವೃದ್ಧರಾಗುವುದಕೂ್ಕ, ಬಲಿಷ್ಟರಾಗಿ
ಪ್ರಬಲಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಕಾರಣವೇನು?
8 ಅವರ ಸಂತಾನದವರು ಅವರೊಂದಿಗಿರುತಾ್ತ ಅವರ

ಮುಂದೆಯೇ ಸುಸಿ್ಥರವಾಗಿರುವರು,
ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ಅಚಲವಾಗಿ ನಿಲು್ಲವರು.
9 ಅವರ ಮನೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಭರ್ಯದಿಂದ ಇರುವವು;
ದೇವರ ದಂಡವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳದು.
10 ಅವರ ಗೂಳಿಯು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಸಂತತಿಯನು್ನ

ಹುಟಿ್ಟಸುತ್ತದೆ;
ಅವರ ಹಸುವು ಕಂದುಹಾಕದೆ ಈಯುವುದು.
11 ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮಂದೆಮಂದೆಯಾಗಿ ನಡೆಸುವರು,
ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಕುಣಿದಾಡುವರು.
12 ಅವರು ದಮ್ಮಡಿ ಕಿನ್ನರಿಗಳೊಡನೆ ಸ್ವರವೆತಿ್ತ,
ಕೊಳಲಿನ ಧ್ವನಿಗೆ ಉಲಾ್ಲಸಪಡುವರು.
13 ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ದಿನಗಳನು್ನ ಸುಖವಾಗಿ ಕಳೆದು,
ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸಮಾಧಿಗೆ ಸೇರುವರು.
14 ಆದರೆ ಇವರೇ ದೇವರನು್ನ ಕುರಿತು, ≪ನಮಿ್ಮಂದ ತೊಲಗಿ

ಹೋಗು,
ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ಗಳ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೇ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಎಂದೂ
15 ಆ ಸವರ್ಶಕ್ತನು ಎಷ್ಟರವನು, ಆತನನು್ನ ನಾವು ಏಕೆ

ಸೇವಿಸಬೇಕು?
ಆತನಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?≫

ಎಂದೂ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.
16 ಆಹಾ, ಅವರ ಸುಖವು ಅವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿರುವುದಿಲ್ಲ,
ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಯು ನನಗೆ ದೂರವಾಗಿರಲಿ!
17 ದುಷ್ಟರ ದೀಪವು ಆರಿಹೋದದು್ದ ಎಷು್ಟ ಸಾರಿ?
ಎಷು್ಟ ಸಾರಿ ಉಪದ್ರವವು ಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ?
ದೇವರು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟದು್ದ

ಎಷು್ಟ ಸಾರಿ?
18 ಅವರು ಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದ ಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ಆದದು್ದ ಎಷು್ಟ ಸಾರಿ?
ಎಷು್ಟ ಸಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವ

ಹೊಟಿ್ಟನಂತಿದ್ದರು?
19 ≪ದೇವರು ದುಷ್ಟನ ಪಾಪ ಫಲವನು್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ

ಇಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ≫ ಎನು್ನತಿ್ತೕರೋ,
ಆ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೇ

ಕೊಟು್ಟಬಿಡಲಿ.
20 ಅವನು ತನ್ನ ನಾಶವನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಾಣಲಿ,
ಸವರ್ಶಕ್ತನ ರೌದ್ರರಸವನು್ನ ಪಾನಮಾಡಲಿ.
21 ಅವನಿಗೆ ನೇಮಕವಾದ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದುಹೋದ ಮೇಲೆ
ತನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಸಂತತಿಯವರ ಚಿಂತೆ ಏನು?
22 ಮೇಲಣ ಲೋಕದವರಿಗೂ, ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವ ದೇವರಿಗೂ

ಜ್ಞಾನಬೋಧನೆಯನು್ನ ಮಾಡಬಹುದೇ?
23 ಒಬ್ಬನು ಸಮೃದ್ಧನಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಸುಖದಿಂದಲೂ,

ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಲೂ ಇರುವಾಗ ಸಾಯುವನು.
24 ಅವನ ತೊಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಹಾಲು ತುಂಬಿರುವುದು,
ಅವನ ಎಲಬುಗಳು ಮಜೆ್ಜಯಿಂದ ಸಾರವಾಗಿರುವುದು.

25 ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸುಖಾನುಭವವಿಲ್ಲದೆ,
ಮನೋವ್ಯಥೆಪಡುತಾ್ತ ಸಾಯುವನು.
26 ಇಬ್ಬರೂ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಮಲಗುವರು,
ಹುಳುಗಳು ಅವರನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವವು.
27 ಆಹಾ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳನು್ನ ಬಲೆ್ಲ,
ನೀವು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ

ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
28 ≪ಪ್ರಧಾನನ ಮನೆ ಏನಾಯಿತು?
ದುಷ್ಟರು ವಾಸಿಸಿದ ಗುಡಾರವೆಲಿ್ಲ?≫ ಎನು್ನತಿ್ತೕರಷೆ್ಟ.
29 ನೀವು ಮಾಗರ್ಸ್ಥರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಲಿಲ್ಲವೋ?
ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ದೃಷಾ್ಟಂತಗಳಿಂದ,
30 ಆಪತಿ್ತನ ದಿನದಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟನು ಉಳಿದು,
ಕೋಪವು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಸಲ್ಪಡುವನು

ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗಲಿಲ್ಲವೋ?
31 ನೀನು ದುಮಾರ್ಗಿರ್ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ

ಯಾರು ತಾನೇ ಹೇಳುವರು?
ಅವನಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವವರು ಯಾರು?
32 ಅವನನು್ನ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಸಮಾಧಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಹೋಗುವರು;
ಅವನ ಸಮಾಧಿಗೆ ಕಾವಲಿಡುವರು.
33 ಆ ಕಣಿವೆಯ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಂಟೆಗಳು ಅವನಿಗೆ

ಒಪಿ್ಪತವಾಗಿರುವವು.
ಅವನಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಜನರು ಹೀಗೆಯೇ ಇದ್ದರು,
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ತರೂ ಹೀಗೆಯೇ ಅವನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವರು.
34 ನೀವು ನನಗೆ ಮಾಡುವ ಆದರಣೆಯು ಎಷು್ಟ ವ್ಯಥರ್ವಾಗಿದೆ!
ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವುದು ಮಿತ್ರ ದೊ್ರೕಹವೇ.≫

ಆ ಮೇಲೆ ತೇಮಾನ್ಯನಾದ ಎಲೀಫಜನು ಮತೆ್ತ
ಹೀಗೆಂದನು,

2 ≪ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವನಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಏನು
ಪ್ರಯೋಜನವಾದೀತು?
ಒಬ್ಬನು ವಿವೇಕಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವನಿಗೇ

ಪ್ರಯೋಜನವಷೆ್ಟ.
3 ನೀನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿರುವುದು ಸವರ್ಶಕ್ತನಿಗೆ ಸುಖವೋ?
ನಿನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆತನಿಗೇನು ಲಾಭ?
4 ನಿನ್ನ ಭಯಭಕಿ್ತಗಾಗಿಯೇ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ
ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಗುರಿಮಾಡುತಾ್ತನೋ?
5 ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟತನವು ಬಹಳವಲ್ಲವೇ?
ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲವಲಾ್ಲ?
6 ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಒತೆ್ತಯಾಳುಗಳನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದ,
ಬೆತ್ತಲೆಯವರ ಬಟೆ್ಟಯನೂ್ನ ಸೆಳಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
7 ಬಳಲಿದವನಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡದೆ,
ಹಸಿದವನಿಗೆ ಅನ್ನಕೊಡದೆ ಹೋಗಿದಿ್ದ.
8 ಬಲಿಷ್ಠನಾದರೆ ದೇಶವೇ ಅವನದು,
ಅಲಿ್ಲ ಸನಾ್ಮನ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ವಾಸಿಸತಕ್ಕವನು ಅವನೇ.
9 ನೀನು ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಬರಿಗೈಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬಿಟು್ಟ,
ಅನಾಥರ ಕೈಗಳನು್ನ ಮುರಿದಿದಿ್ದ.
10 ಆದಕಾರಣ ಬೋನುಗಳು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲು ಕಾದಿವೆ,
ಫಕ್ಕನೆ ಉಂಟಾದ ಭಯವು ನಿನ್ನನು್ನ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
11 ಇದಲ್ಲದೆ ದಾರಿಕಾಣದಂತೆ ಕತ್ತಲೂ, ಮುಸುಕಿ
ಜಲಪ್ರವಾಹವೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸುತ್ತವೆ.
12 ದೇವರು ಉನ್ನತ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲಲ್ಲವೋ?
ನಕ್ಷತ್ರಮಂಡಲದ ತುದಿಯು ಎಷೊ್ಟೕ ಎತ್ತರ, ನೋಡು!
13 ನೀನಾದರೋ, ≪ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಗೊತು್ತ?
ಕಾಗರ್ತ್ತಲಿನ ಆಚೆಯಿಂದ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಬಲ್ಲನೋ?
14 ದಟ್ಟವಾದ ಮೋಡಗಳು ಆತನಿಗೆ ಪರದೆಯ ಹಾಗಿರುವುದರಿಂದ

ನೋಡಲಾರನು;
ಆಕಾಶಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು

ಹೇಳಿಕೊಂಡೆಯಲ್ಲವೇ.
15 ಕೆಟ್ಟವರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ,
ನಡೆದ ದಾರಿಯನು್ನ ನೀನು ಹಿಡಿಯುವಿಯಾ?
16 ಅಕಾಲ ಮರಣವು ಅವರನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿತು,
ಅವರಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದ ನೆಲವು ನೀರಾಗಿ ಹರಿಯಿತು.
17 ಅವರು ಆತನನು್ನ ಕುರಿತು, ≪ನಮಿ್ಮಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗು,
ಸವರ್ಶಕ್ತನು ನಮಗೇನು ಮಾಡಾನು≫ ಎಂದು

ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
18 ಆದರೂ ದೇವರು ಅವರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಸಂಪತಿ್ತನಿಂದ

ತುಂಬಿಸಿದನು.
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23

24

ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಯು ನನಗೆ ದೂರವಾಗಿರಲಿ!
19 ನೀತಿವಂತರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಹಿಗು್ಗವರು,
ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದ್ದವರು ಹಾಳಾಗಿಯೇ ಹೋದರು.
20 ≪ಅವರ ಉಳಿದ ಸೊತ್ತನು್ನ ಬೆಂಕಿಯು ನಾಶಮಾಡಿತು≫

ಎಂದು,
ನಿದೋರ್ಷಿಗಳು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಅಣಕಿಸುವರು.
21 ದೇವರ ಚಿತ್ತಕೆ್ಕ ಒಳಪಟು್ಟ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದು,
ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗುವುದು.
22 ಆತನ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ,
ಆತನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೋ.
23 ನೀನು ಸವರ್ಶಕ್ತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು,
ನಿನ್ನ ಗುಡಾರಗಳಿಂದ ಅನಾ್ಯಯವನು್ನ ದೂರಮಾಡಿದರೆ

ಉದಾ್ಧರವಾಗುವಿ.
24 ನಿನ್ನ ಚಿನ್ನವನು್ನ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಹಾಕು,
ಓಫೀರ್ ದೇಶದ ಅಪರಂಜಿಯನು್ನ ಹೊಳೆಗಳ ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ

ಎಸೆದುಬಿಡು.
25 ಸವರ್ಶಕ್ತನು ನಿನಗೆ ಚಿನ್ನವಾಗಿಯೂ, ಬೆಳಿ್ಳಯ

ರಾಶಿಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುವನು.
26 ಆಗ ನೀನು ಸವರ್ಶಕ್ತನಲಿ್ಲ ಆನಂದಪಟು್ಟ,
ದೇವರ ಅಭಿಮುಖನಾಗಿರುವೆ.
27 ನೀನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಿ, ಆತನು ಲಾಲಿಸುವನು,
ಆತನಿಗೆ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸುವಿ.
28 ಯಾವುದನು್ನ ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವಿಯೋ ಅದು ನಿನಗೆ

ನೆರವೇರುವುದು,
ಬೆಳಕು ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದು.
29 ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸುವಾಗ, ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಡುವೆನು

ಅಂದುಕೊಳು್ಳವಿ,
ಆಗ ದೀನದೃಷಿ್ಟಯುಳ್ಳ ನಿನ್ನನು್ನ ಆತನು ರಕ್ಷಿಸುವನು.
30 ನಿದೋರ್ಷಿಯನು್ನ ಆತನು ತಪಿ್ಪಸುವನು,
ಹೌದು, ಆತನು ಇಂಥವನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳ

ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು.≫
ಆಗ ಯೋಬನು ಇಂತೆಂದನು,

2 ≪ನಾನು ನನ್ನ ನರಳಾಟವನು್ನ ಎಷು್ಟ
ಬಿಗಿಹಿಡಿದರೂ;

ಆ ನನ್ನ ಮುಲುಗುವಿಕೆಯು ದೇವದೊ್ರೕಹವೆಂದು ಈಗಲೂ
ಎಣಿಸುತಿ್ತೕರಾ?

3 ಆಹಾ, ಆತನ ದಶರ್ನವು ಎಲಿ್ಲ ಆದೀತು, ನನಗೆ ಗೊತಾ್ತಗಿದ್ದರೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಸಂತೋಷ!
ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯನು್ನ ಸೇರೆನು.
4 ನನ್ನ ಬಾಯಿಯನು್ನ ತಕರ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು
ನನ್ನ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಆತನ ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸುವೆನು.
5 ಆತನ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ಆತನು ನನಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ವಿವೇಚಿಸುವೆನು.
6 ಆತನು ತನ್ನ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಗಡ

ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಡುವನೋ?
ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ; ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನು್ನ ಗಮನಿಸುವನು.
7 ಅಲಿ್ಲ ಯಥಾಥರ್ಚಿತ್ತನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ವಾದಿಸುವನು.
ನನ್ನ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ನಿತ್ಯವಾದ

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು.
8 ಅಯೊ್ಯೕ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋದರೂ ಆತನು ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ,
ಹಿಂದೆ ಹೋದರೂ ಆತನನು್ನ ತಿಳಿಯಲಾರೆನು.
9 ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿದರೂ ನೋಡಲಾರೆನು,
ಬಲಗಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರೂ ಆತನು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
10 ಆತನಾದರೋ ನನ್ನ ದಾರಿಯನು್ನ ಬಲ್ಲನು,
ಆತನೇ ನನ್ನನು್ನ ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವಾಗಿ

ಕಾಣಿಸುವೆನು.
11 ಆತನ ಹೆಜೆ್ಜಯ ಜಾಡಿನಲೆ್ಲೕ ಕಾಲಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ,
ಓರೆಯಾಗದೆ ಆತನ ದಾರಿಯನೆ್ನೕ ಹಿಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ.
12 ಆತನ ತುಟಿಗಳಿಂದ ಹೊರಟ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ನಾನು

ಹಿಂದೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ,
ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಎದೆಯಲಿ್ಲ ನಿಧಿಯನಾ್ನಗಿ

ಬಚಿ್ಚಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
13 ಆತನಂತು ಒಂದೇ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವನಾಗಿದಾ್ದನೆ, ತಿರುಗಿಸಬಲ್ಲವರು

ಯಾರು?
ತಾನು ಬಯಸಿದ್ದನೆ್ನೕ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
14 ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೇಮಕವಾದದ್ದನು್ನ ಪೂರೈಸುವವನಷೆ್ಟ,
ಆತನಲಿ್ಲ ಇಂಥಾ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿವೆ.
15 ಆದಕಾರಣ ನಾನು ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;

ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಯೋಚಿಸಿಕೊಳು್ಳವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಹೆದರುತೆ್ತೕನೆ.
16 ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕುಂದಿಸಿದವನು ದೇವರೇ,
ನನ್ನನು್ನ ಗಾಬರಿಪಡಿಸಿದವನು ಸವರ್ಶಕ್ತನೇ.
17 ನಾನು ಹಾಳಾದದ್ದಕೆ್ಕ ಈ ಅಂಧಕಾರವು ಕಾರಣವಲ್ಲ,
ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಕವಿದಿರುವ ಕಾಗರ್ತ್ತಲು ಕಾರಣವಲ್ಲ.≫

≪ಸವರ್ಶಕ್ತನು ಏಕೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದಂಡನೆಯ ಕಾಲಗಳನು್ನ
ನೇಮಿಸಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿಲ್ಲ?
ಆತನನು್ನ ಅರಿತವರಿಗೆ ಆತನ ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನಗಳು

ಏಕೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ?
2 ಮೇರೆಗಳನು್ನ ದಾಟಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರು ಇದಾ್ದರೆ.
ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿ ಸಾಕಿಕೊಳು್ಳವವರಿದಾ್ದರೆ.
3 ಅನಾಥರ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಾ್ತರೆ,
ವಿಧವೆಯ ಎತ್ತನು್ನ ಒತೆ್ತಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.
4 ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರನು್ನ ದಾರಿತಪಿ್ಪಸುತಾ್ತರೆ,
ನಾಡಿನ ಬಡವರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.
5 ಇಗೋ, ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಕಾಡುಕತೆ್ತಗಳು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ,
ಇವರು ತಮ್ಮ ಹೊಟೆ್ಟೕ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಹೊರಟು ಆಹಾರವನು್ನ

ಆತುರವಾಗಿ ಹುಡುಕುವರು;
ಅರಣ್ಯವೇ ಇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಹಾರವನು್ನ ಒದಗಿಸುವುದು.
6 ತಮ್ಮ ಹೊಟೆ್ಟಗಾಗಿ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಸೊಪು್ಪನು್ನ

ಕೊಯು್ದಕೊಳು್ಳವರು,
ದುಷ್ಟನ ದಾ್ರಕ್ಷೆತೋಟದಲಿ್ಲ ಹಕ್ಕಲಾಯುವರು.
7 ಹೊದಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ರಾತಿ್ರಯನು್ನ ಕಳೆಯುವರು,
ಚಳಿಗಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಅವರಿಗೆ ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲ.
8 ಮಲೆನಾಡಿನ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯಿಂದ ನೆನೆದುಹೋಗಿ,
ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವರು.
9 ತಂದೆಯಿಲ್ಲದ ಮಗುವನು್ನ ತಾಯಿಯ ಮೊಲೆಯಿಂದ ಕಿತು್ತ,
ಬಡವರಿಂದ ಒತೆ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವರಿದಾ್ದರೆ.
10 ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಅಲೆಯುವರು;
ಹಸಿವಿನಿಂದಲೇ ಸಿವುಡುಗಳನು್ನ ಹೊರುವರು.
11 ಯಜಮಾನರ ಪೌಳಿಗೋಡೆಗಳೊಳಗೇ ಇದು್ದಕೊಂಡು

ಎಣೆ್ಣಗಾಣವನು್ನ ತಿರುಗಿಸುವರು;
ದಾಹಗೊಂಡೇ ಅವರ ತೊಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯನು್ನ ತುಳಿಯುವರು.
12 ತುಂಬಿದ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿಂದ ಜನರು ನರಳುವರು,
ಗಾಯಪಟ್ಟವರು ಮೊರೆಯಿಡುವರು,
ಆದರೆ ದೇವರಾದರೋ ಅವರ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡನು.
13 ಬೆಳಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದವರು ಇದಾ್ದರೆ;
ಇವರು ಹಗಲಿನ ದಾರಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಯದವರಾಗಿ,
ಅದರ ಹಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
14 ಕೊಲೆಪಾತಕನು ಮುಂಜಾನೆ ಎದು್ದ,
ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ಬಡವರನು್ನ ಕೊಂದು,
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಕಳ್ಳನಂತಿರುವನು.
15 ಜಾರನು ತಾನು, ಯಾರ ಕಣಿ್ಣಗೂ ಬೀಳಬಾರದು ಎಂದು,
ಸಂಜೆಯನು್ನ ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದು್ದ ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕು

ಹಾಕಿಕೊಳು್ಳವನು.
16 ಅವರು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಕನ್ನಕೊರೆದು ಮನೆಗಳೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ;
ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದು್ದ;
ಬೆಳಕನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವರು.
17 ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಕು ಕಾಗರ್ತ್ತಲಿನಂತಿರುವುದು,
ಕಾಗರ್ತ್ತಲಿನ ಅಪಾಯಗಳನು್ನ ಅವರು ಬಲ್ಲರಷೆ್ಟ.
18 (ನೀವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ) ದುಷ್ಟನು ಪ್ರವಾಹದಲಿ್ಲ

ವೇಗವಾಗಿ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು,
ಭೂಲೋಕದ ಅವನ ಆಸಿ್ತಯು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾಗಿರುವುದು.
ದಾ್ರಕ್ಷೆತೋಟಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಲಾರನು.
19 ಬರಗಾಲವೂ, ಬಿಸಿಲೂ ಹಿಮದ ನೀರನು್ನ ಹೀರುವ ಹಾಗೆ,
ಪಾತಾಳವು ಪಾಪಿಗಳನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದು.
20 ಹೆತ್ತ ಹೊಟೆ್ಟಯೇ ಅವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವುದು;
ಹುಳುವು ಅವನ ಹೆಣವನು್ನ ಸವಿದು ತಿನು್ನವುದು;
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವನ ನೆನಪಿರದು;
ಅನಾ್ಯಯವು ಮರದ ಹಾಗೆ ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವುದು.
21 ಅವನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಬಂಜೆಯರನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟು್ಟ,
ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸದೆ ಹೋದನಷೆ್ಟ (ಎಂಬುದೇ).
22 ದೇವರಂತು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠರನು್ನ ಉಳಿಸುತಾ್ತನೆ,
ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವವು ಇನು್ನ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು

ನಂಬಿದ್ದರೂ ಉದಾ್ಧರವಾಗುವರು.
23 ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಅಭಯವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವರು

ಅದನು್ನ ಆಧಾರಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು;
ಆತನ ಕಟಾಕ್ಷವು ಅವರ ಮಾಗರ್ಗಳ ಮೇಲಿರುವುದು.
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24 ಅವರು ಉನ್ನತಿಗೆ ಬರುವರು;
ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಲಿ್ಲಯೋ?
ಸವರ್ ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸುಗಿ್ಗಯ ತೆನೆಗಳಂತೆ ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ

ಕೆಳಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದ ಕೂಡಿಸಲ್ಪಡುವರು.
25 ಹೀಗಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ನಂಬಿದರೆ ನಾನು ಸುಳು್ಳಗಾರನೆಂದೂ

ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ನಿರಥರ್ಕವೆಂದೂ;
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರು ಸಾ್ಥಪಿಸಬಲ್ಲರು?.≫

ಆ ಮೇಲೆ ಶೂಹ್ಯನಾದ ಬಿಲ್ದದನು ಹೀಗೆಂದನು,
2 ≪ಆತನಲಿ್ಲ ಪ್ರಭುತ್ವವೂ ಭೀಕರತ್ವವೂ ಉಂಟು,
ತನ್ನ ಉನ್ನತ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಾನವನು್ನ

ಸಾ್ಥಪಿಸಿದವನು ಆತನೇ.
3 ಆತನ ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿದೆಯೋ?
ಆತನ ತೇಜಸು್ಸ ಯಾರಲಿ್ಲಯೂ ಮೂಡುವುದಿಲ್ಲ?
4 ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರ ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತನಾಗಿರುವುದು

ಹೇಗೆ?
ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯವೋ?
5 ನೋಡಿರಿ, ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರನಿಗಾದರೂ ಕಳೆಯಿಲ್ಲ,
ನಕ್ಷತ್ರಗಳೂ ಶುದ್ಧವಲ್ಲ.
6 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ನರ ಹುಳವು ಅಶುದ್ಧವಾದದು್ದ!
ನರ ಕಿ್ರಮಿಯು ಎಷೊ್ಟೕ ಅಪವಿತ್ರವಾಗಿದಾ್ದನೆ!≫

ಆಗ ಯೋಬನು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು,
2 ≪ನಿನಿ್ನಂದ ಅಶಕ್ತನಿಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಸಹಾಯವಾಯಿತು!
ಬಲಹೀನವಾದ ಕೈಗೆ ಮಹಾ ಸಹಾಯ ದೊರಕಿತು.

3 ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಎಷೆ್ಟಂದು
ಹೇಳಲಿ!
ಸುಜ್ಞಾನವನು್ನ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದಿ್ದ!
4 ಯಾರಿಗೆ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕಲಿಸಿದಿ್ದ?
ನಿನಿ್ನಂದ ಹೊರಟ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಯಾವ ಆತ್ಮವು ಪೆ್ರೕರೆಪಿಸಿತು?≫
5 ಅದಕೆ್ಕ ಬಿಲ್ದದನು, ≪ಜಲಚರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಸಾಗರದ

ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕದಲಿ್ಲ,
ಪೆ್ರೕತಗಳು ಆತನ ಭಯದಿಂದ ಯಾತನೆಪಡುವವು.
6 ಪಾತಾಳವು ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ತೆರೆದಿದೆ,
ನಾಶಲೋಕವು ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
7 ಆತನು ಶೂನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ,
ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲದೆ ತೂಗು ಹಾಕಿದಾ್ದನೆ.
8 ತನ್ನ ಮೇಘಗಳೊಳಗೆ ನೀರನು್ನ ತುಂಬಿ ಕಟು್ಟವನು,
ಯಾವ ಮೋಡವೂ ಅದರ ಭಾರದಿಂದ ಒಡೆದು ಹೋಗದು.
9 ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನಕೆ್ಕ ಮರೆಯಾಗಿ,
ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಮೋಡವನು್ನ ಕವಿಸಿರುವನು.
10 ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲುಗಳ ಸಂಧಿಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ,
ಸುತ್ತಲೂ ಮೇರೆಯನೂ್ನ ಹಾಕಿದಾ್ದನೆ.
11 ಆಕಾಶಮಂಡಲದ ಸ್ತಂಭಗಳು,
ಆತನ ಗದರಿಕೆಯಿಂದ ಬೆರಗಾಗಿ ಕದಲುವವು.
12 ಆತನು ತನ್ನ ವಿವೇಕ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಘಟಸಪರ್ವನು್ನ

ಹೊಡೆದುಹಾಕಿದನು;
ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಸಾಗರವನು್ನ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿದನು.
13 ಆತನ ಶಾ್ವಸವು ಆಕಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಶುಭ್ರಮಾಡುವುದು,
ಆತನ ಹಸ್ತವು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವ ಸಪರ್ವನು್ನ ಇರಿಯುವುದು.
14 ಆಹಾ, ಈ ಅದು್ಭತಗಳು ಆತನ ಮಾಗರ್ಗಳ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಾಗಿವೆ.
ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಬ್ದವನು್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ,
ಆತನ ಪಾ್ರಬಲ್ಯದ ಘನಗಜರ್ನೆಯನು್ನ ಯಾರು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲರು?≫

ಆಗ ಯೋಬನು ಮತೆ್ತ ಪ್ರಸಾ್ತಪಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು,
2 ≪ನನ್ನಲಿ್ಲ ಜೀವವು ಇನೂ್ನ ಪೂಣರ್ವಾಗಿದೆ,
ದೇವರು ಊದಿದ ಶಾ್ವಸವು ನನ್ನ ಮೂಗಿನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ

ಆಡುತಿ್ತದೆ (ಕೇಳಿರಿ)!
3 ನನ್ನ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿದ ದೇವರಾಣೆ,
ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ವ್ಯಥೆಪಡಿಸಿರುವ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾಣೆ,
4 ನನ್ನ ತುಟಿಗಳು ಅನಾ್ಯಯವನು್ನ ನುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ,
ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯು ಎಂದಿಗೂ ಮೋಸದ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡುವುದಿಲ್ಲ.
5 ನೀವು ನಾ್ಯಯವಂತರೆಂದು ನಾನು ಒಪು್ಪವುದು ಅಸಾದ್ಯ.
ಸಾಯುವ ತನಕ ನನ್ನ ಯಥಾಥರ್ತ್ವವನು್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
6 ನನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡದೆ ಭದ್ರವಾಗಿ

ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು.
ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಯಾವ ದಿನಚರಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ಮನಸಾ್ಸಕ್ಷಿಯು

ತಪು್ಪ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
7 ನನ್ನ ಹಗೆಗೆ ದುಷ್ಟನ ಗತಿಯಾಗಲಿ,
ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದ್ದವನು ಅ ನಿತೀವಂತನ ಗತಿಯನು್ನ ಕಾಣಲಿ!
8 ದೇವರು ಭ್ರಷ್ಟನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಕಡಿದು ಎಳೆಯುವಾಗ,

ಅವನಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೆಲಿ್ಲರುವುದು?
9 ಅವನಿಗೆ ಶ್ರಮೆ ಬರಲು,
ದೇವರು ಅವನ ಮೊರೆಯನು್ನ ಆಲೈಸುವನೋ?
10 ಅವನು ಸವರ್ಶಕ್ತನಲಿ್ಲ ಆನಂದಪಟು್ಟ,
ಆತನನು್ನ ಸವರ್ದಾ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವನೇ?
11 ನಾನು ಸವರ್ಶಕ್ತನ ಕ್ರಮವನು್ನ ಮರೆಮಾಡದೆ;
ದೇವರ ಹಸ್ತದ ಮಹಿಮೆಯ ವಿಷಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ

ಬೋಧಿಸುವೆನು.
12 ಇಗೋ, ನೀವೆಲ್ಲರು ಸ್ವತಃ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ;
ಏಕೆ ಇಂಥ ವ್ಯಥರ್ವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ?
13 ದುಷ್ಟನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಪಾಲೂ,
ಹಿಂಸಿಸುವವನಿಗೆ ಸವರ್ಶಕ್ತನಿಂದ ಸಿಕು್ಕವ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವೂ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ.
14 ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚಿ್ಚದರೆ ಕತಿ್ತಗೆ ತುತಾ್ತಗುವರು,
ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಅನ್ನದ ಕೊರತೆ ತಪ್ಪದು.
15 ಅವನ ಮನೆಯವರಲಿ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಉಳಿದರೆ ವಾ್ಯಧಿಯು

ಅವರನು್ನ ಮಣಿ್ಣಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು,
ಅವರ ವಿಧವೆಯರು ದುಃಖಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
16 ಅವನು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಧೂಳಿನ ಹಾಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟ,
ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಮಣಿ್ಣನಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ,
17 ಆ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ನೀತಿವಂತರು ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವರು.
18 ಅವನು ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡ ಮನೆಯು ಜೇಡರ ಹುಳದ

ಗೂಡಿನಂತೆಯೂ,
ಕಾವಲುಗಾರನು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಮಂಚಿಕೆಯಂತೆಯೂ

ದುಬರ್ಲವಾಗಿರುವುದು.
19 ಅವನು ಧನಿಕನಾಗಿ ನಿದಿ್ರಸಿದರೂ ಮತೆ್ತ ನಿದೆ್ರಯನು್ನ ಕಾಣದೆ

ಹೋಗುವನು,
ತನ್ನ ಕಣ್ಣನು್ನ ತೆರೆಯುತ್ತಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
20 ವಿಪತಿ್ತನ ಹೊಳೆಗಳು ಅವನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಡಿಯುವವು,
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಅವನನು್ನ ಅಪಹರಿಸುವುದು.
21 ಮೂಡಣ ಗಾಳಿಯು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಿಂದ

ಅವನು ಹಾರಿ ಹೋಗುವನು,
ಅದು ಅವನನು್ನ ಬಡಿದು ಅವನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರಮಾಡುವುದು.
22 ದೇವರು ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳನು್ನ

ಎಸೆಯುತ್ತಲಿರುವನು,
ಅವನು ಆತನ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕೆಂದಿರುವನು.
23 ಜನರು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ಚಪಾ್ಪಳೆಹೊಡೆದು ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿ,
ಆಚೆಗೆ ಹೊರಡಿಸುವರು.≫

≪ಬೆಳಿ್ಳ ಸಿಕು್ಕವ ಗಣಿಯೂ,
ಚಿನ್ನದ ಅದುರು ದೊರಕುವ ಸ್ಥಳವೂ ಉಂಟಷೆ್ಟ.
2 ಮಣಿ್ಣನೊಳಗಿಂದ ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ತೆಗೆಯುವರು,

ಕಲ್ಲನು್ನ ಕರಗಿಸಿ ತಾಮ್ರವನು್ನ ಪಡೆಯುವರು.
3 ಮನುಷ್ಯರು ಕತ್ತಲನು್ನ ನಿವಾರಿಸಿ ಕಾಗರ್ತ್ತಲಲಿ್ಲಯೂ,
ಘೋರಾಂಧಕಾರದಲಿ್ಲಯೂ ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ

ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವರೆಗೆ ಹುಡುಕುವರು.
4 ಗಣಿಯನು್ನ ತೋಡಿ ತೋಡಿ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಬಹುದೂರ

ಜನರು ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗುವರು,
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡುವವರಿಗೆ ಕಾಣದೆ, ನರಲೋಕಕೆ್ಕ

ಅನ್ಯರಾಗಿ ಅತಿ್ತತ್ತ ಅಲೆದಾಡುವರು.
5 ಭೂಮಿಯು ಅನ್ನವನು್ನ ಕೊಡುವುದು,
ಅದರ ಕೆಳಭಾಗವು ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಂತೆ ಹಾಳಾಗಿರುವುದು.
6 ಅದರ ಕಲು್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಇಂದ್ರನೀಲ ಮಣಿಗಳು ಸಿಕು್ಕವವು,
ಅದರಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಪುಡಿಯೂ ಇರುವುದು.
7 ಆ ದಾರಿಯು ಯಾವ ಹದಿ್ದಗೂ ತಿಳಿಯದು,
ಗಿಡಗದ ಕಣಿ್ಣಗೂ ಬಿದಿ್ದಲ್ಲ.
8 ಸೊಕಿ್ಕದ ಮೃಗಗಳು ಅದನು್ನ ತುಳಿದಿಲ್ಲ,
ಸಿಂಹವು ಆ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ತುಳಿದಿಲ್ಲ.
9 ಮನುಷ್ಯನು ಕಗ್ಗಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕೈಮಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಬುಡದ

ತನಕ ಕೆಡವಿಬಿಡುವನು.
10 ಬಂಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಸುರಂಗಗಳನು್ನ ಕೊರೆಯುವನು;
ಅವನ ಕಣು್ಣ ಅಮೂಲ್ಯ ಪದಾಥರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕಾಣುವುದು.
11 ನೀರಿನ ಒರತೆಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಹೊರತರುತಾ್ತನೆ,
ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ವಸು್ತವನು್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವನು.
12 ಜ್ಞಾನವಾದರೋ ಎಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕೕತು? ವಿವೇಕವು ದೊರೆಯುವ

ಸ್ಥಳವೆಲಿ್ಲ?
13 ಅದರ ಕ್ರಯವು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ,
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಯಾರೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾರರು.
14 ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಣ ಸಾಗರವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎನು್ನವುದು,
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ಸಮುದ್ರವು, ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು.
15 ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದು

ಅಸಾಧ್ಯ,
ಅದರ ಬೆಲೆಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತೂಗುವುದು ಅಶಕ್ಯ.
16 ಓಫೀರ್ ದೇಶದ ಅಪರಂಜಿ, ಅಮೂಲ್ಯ ಗೋಮೇಧಿಕ,
ಇಂದ್ರನೀಲ, ಇವುಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಲೆ ಇಷೆ್ಟಂದು ಗೊತು್ತ

ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆಗದು.
17 ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ, ಸ್ಪಟಿಕವಾಗಲಿ ಅದಕೆ್ಕ ಸಮವಾದೀತೇ?
ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿಕೊಡುವುದು

ಸಾಧ್ಯವೋ?
18 ಜ್ಞಾನವಿರುವಲಿ್ಲ ಹವಳವೂ, ಸ್ಪಟಿಕವೂ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮುತು್ತಗಳನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಜ್ಞಾನವನು್ನ

ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ!
19 ಕೂಷ್ ದೇಶದ ಪುಷ್ಯರಾಗವು ಅದಕೆ್ಕ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ,
ಶುದ್ಧ ಕನಕದೊಡನೆ ಅದನು್ನ ತೂಗಲಾಗದು.
20 ಹೀಗಿರಲು ಜ್ಞಾನವು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುವುದು?
ವಿವೇಕವು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದೊರಕೀತು?
21 ಅದು ಎಲಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿದೆ,
ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿದೆ.
22 ನಾಶಲೋಕವೂ, ಮೃತು್ಯವೂ,
≪ಅದರ ಸುದಿ್ದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿ್ದದೆ≫ ಎಂದು

ಹೇಳುವವು.
23 ಅದರ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬಲ್ಲವನು ದೇವರೇ;
ಅದರ ಸ್ಥಳವು ಆತನೊಬ್ಬನಿಗೇ ಗೊತು್ತ.
24 ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ತನಕ
ದೃಷಿ್ಟಸಿ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ನೋಡುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
25 ಆತನು ಗಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕಷು್ಟ ತೂಕವನು್ನ ನೇಮಿಸಿ
ನೀರುಗಳನು್ನ ತಕ್ಕ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಂದ ಅಳತೆಮಾಡಿದನು.
26 ಮಳೆಗೆ ಕಟ್ಟಳೆಯನೂ್ನ,
ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ದಾರಿಯನೂ್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದಾಗಲೇ,
27 ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕಂಡು ಲಕ್ಷಿಸಿದನು,
ಅದನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ವಿಮಶೆರ್ಮಾಡಿದನು.
28 ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ,
≪ಇಗೋ, ಕತರ್ನ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನ; ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ತ್ಯಜಿಸುವುದೇ

ವಿವೇಕ≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ತರುವಾಯ ಯೋಬನು ಪ್ರಸಾ್ತಪವನೆ್ನತಿ್ತ ಇಂತೆಂದನು,

2 ≪ಅಯೊ್ಯೕ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲಿ್ಲ ಇದ್ದಂತೆ
ಈಗಲೂ ಇದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಸಂತೋಷವಾಗಿತು್ತ!

ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದನಲಾ್ಲ!
3 ಆತನ ದೀಪವು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತಿ್ತತು್ತ,
ಆತನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕತ್ತಲಲೂ್ಲ ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.
4 ಆ ದಿನಗಳು ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಸುಗಿ್ಗೕಕಾಲವು,
ದೇವರ ಸೆ್ನೕಹವು ನನ್ನ ಗುಡಾರವನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು್ತ.
5 ಸವರ್ಶಕ್ತನು ಇನೂ್ನ ನನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದನು,
ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲಿದ್ದರು.
6 ಹಾಲು ತುಪ್ಪದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುತಿ್ತದೆ್ದ,
ಬಂಡೆಯು ನನಗೋಸ್ಕರ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಸುರಿಸುತಿ್ತತು್ತ.
7 ಊರ ಮುಂದಿನ ಚಾವಡಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ,
ಚೌಕದಲಿ್ಲ ಆಸನವನು್ನ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೂ
8 ಯೌವನಸ್ಥರು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಪಕ್ಕಕೆ್ಕ ಸರಿದು ನಿಲು್ಲತಿ್ತದ್ದರು,
ವೃದ್ಧರು ಎದು್ದ ನಿಂತರು.
9 ಪ್ರಭುಗಳು ಮೌನವಾಗಿ
ಬಾಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರು.
10 ಮುಖಂಡರ ನಾಲಿಗೆಯು
ಸೇದಿಹೋಗಿ ಧ್ವನಿಯಡಗಿತು.
11 ಕೇಳಿದ ಕಿವಿಯು ನನ್ನನು್ನ ಹರಸಿತು,
ನೋಡಿದ ಕಣು್ಣ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟಿ್ಟತು.
12 ಏಕಂದರೆ ಅಂಗಲಾಚುವ ಬಡವನನೂ್ನ,
ಸಹಾಯಕನಿಲ್ಲದ ಅನಾಥನನೂ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದೆ್ದನು.
13 ಗತಿಯಿಲ್ಲದವನು ನನ್ನನು್ನ ಹರಸುತಿ್ತದ್ದನು,
ವಿಧವೆಯ ಹೃದಯವನು್ನ ಉತಾ್ಸಹಗೊಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.
14 ನಾನು ಧಮರ್ವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡೆನು,
ಧಮರ್ವು ನನ್ನನು್ನ ಧರಿಸಿತು.
ನನ್ನ ನಾ್ಯಯವೇ ನನಗೆ ನಿಲುವಂಗಿಯೂ, ಕಿರೀಟವೂ ಆಗಿತು್ತ.
15 ನಾನು ಕುರುಡನಿಗೆ ಕಣಾ್ಣಗಿಯೂ,
ಕುಂಟನಿಗೆ ಕಾಲಾಗಿಯೂ ಇದೆ್ದನು.
16 ದರಿದ್ರರಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿ,
ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದವನ ವಾ್ಯಜ್ಯವನೂ್ನ ವಿಚಾರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.

17 ಅನಾ್ಯಯಗಾರನ ಕೋರೆಗಳನು್ನ ಮುರಿದು,
ಅವನ ಹಲು್ಲಗಳಿಂದ ಬೇಟೆಯನು್ನ ಕಿತು್ತ ತರುತಿ್ತದೆ್ದನು.
18 ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ನನ್ನ ಗೂಡಿನಲಿ್ಲಯೇ ನಾನು

ಸಾಯುವೆನು,
ನನ್ನ ದಿನಗಳು ಮರಳಿನಂತೆ ಅಸಂಖಾ್ಯವಾಗಿರುವವು.
19 ನನ್ನ ಬೇರುಗಳು ನೀರಿನವರೆಗೂ ವಾ್ಯಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವು,
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬನಿಯು ನನ್ನ ರೆಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದರುವುದು.
20 ನನ್ನ ಮಾನವು ಹೊಸದಾಗುತ್ತಲೂ,
ನನ್ನ ಬಿಲು್ಲ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಬಲಗೊಳು್ಳತ್ತಲೂ ಇರುವವು≫ ಎಂಬುದೇ.
21 ಜನರು ಕಾದುಕೊಂಡಿದು್ದ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ,
ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು.
22 ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತೆ್ತ ಅವರು

ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ,
ನನ್ನ ವಚನವೃಷಿ್ಟಯು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತಿ್ತತು್ತ,
23 ಮಳೆಯನು್ನ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನನು್ನ ಎದುರು

ನೋಡುತಾ್ತ,
ಮುಂಗಾರಿಗೋ ಎಂಬಂತೆ ಬಾಯೆ್ದರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.
24 ನಾನು ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ ನಗಲು ಅವರು ಧೈಯರ್ಗೆಟ್ಟರು,
ನನ್ನ ಮುಖಕಾಂತಿಯನೊ್ನೕ ಅವರು ಎಂದೂ ಕುಂದಿಸಲಿಲ್ಲ.
25 ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಟು್ಟ,
ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವ ರಾಜನಂತೆಯೂ,
ದುಃಖಿತರನು್ನ ಸಂತೈಸುವ ಮುಖಂಡನಾಗಿ ಆಸೀನನಾಗಿದೆ್ದನು.≫

ಈಗಲಾದರೋ ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವಯಸಿ್ಸನವರು ನನ್ನನು್ನ
ಪರಿಹಾಸ್ಯಮಾಡುತಾ್ತರೆ;
ಇವರ ಹೆತ್ತವರನು್ನನನ್ನ ಕುರಿ ಮಂದೆಯ ನಾಯಿಗಳ

ಸಂಗಡ ಸೇರಿಸುವುದಕು್ಕ ಉದಾಸಿನ ಮಾಡಿದೆನು.
2 ಅವರ ಕೈ ಬಲದಿಂದ ನನಗೆ ಏನಾದೀತು?
ಅವರ ಪುಷಿ್ಟಯು ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿದೆಯಷೆ್ಟ.
3 ಅವರು ಕೊರತೆಯಿಂದಲೂ, ಹಸಿವಿನಿಂದಲೂ ಸೊರಗಿ,
ನಿನೆ್ನಯವರೆಗೂ ಹಾಳುಬೀಳಾದ ಒಣ ನೆಲವನು್ನ ನೆಕು್ಕವರು.
4 ಪೊದೆಗಳಲಿ್ಲ ಉಪಿ್ಪನಸೊಪ್ಪನು್ನ ಕಿತು್ತ, ತಿಂದು
ಜಾಲಿಯ ಬೇರುಗಳನೂ್ನ ಆಹಾರಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
5 ಜನರು ಅವರನು್ನ ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತಳಿ್ಳಬಿಟು್ಟ,
ಕಳ್ಳನನು್ನ ಓಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕೂಗಾಡಿ ಒಡಿಸುವರು.
6 ಅವರು ಭಯಂಕರವಾದ ತಗು್ಗಗಳ ಸಂದುಗಳಲಿ್ಲ

ವಾಸಿಸತಕ್ಕವರು,
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ಬಂಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಗುಹೆಗಳೇ ಅವರ

ಮನೆಗಳು.
7 ಪೊದೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅರಚುವರು ಕತೆ್ತಗಳಂತೆ,
ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕೂಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
8 ಮೂಖರ್ರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಈ ನೀಚ ಜಾತಿಯವರು ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರು.
ಅವರು ಕೊರಡೆಗಳ ಪೆಟಿ್ಟನಿಂದ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ.
9 ಈಗಲಾದರೋ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗೇಲಿಮಾಡುವ ಹಾಡುಗಳನು್ನ

ಕಟು್ಟವರು.
ಮತು್ತ ಅವರ ಕಟು್ಟಕತೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
10 ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯಪಟು್ಟ ದೂರ ನಿಂತು,
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳುವುದಕೂ್ಕ ಹಿಂದೆಗೆಯರು.
11 ದೇವರು ತಾನು ಹಾಕಿದ್ದ ಕಟ್ಟನು್ನ ಸಡಲಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ

ಬಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಕಡಿವಾಣವನು್ನ ಕಿತು್ತ ಹಾಕಿದಾ್ದರೆ.
12 ಆ ಕಳಹಗಾರರು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆ ಎದು್ದ,
ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಳು್ಳತಾ್ತ ನನ್ನ ನಾಶಕಾ್ಕಗಿ ಹೊಂಚು್ಚ

ಹಾಕಿದಾ್ದರೆ.
13 ಅವರು ನನ್ನ ದಾರಿಯನು್ನ ಕಡಿದು, ನನ್ನ ಉಪದ್ರವವನು್ನ

ಹೆಚಿ್ಚಸುತಾ್ತರೆ;
ಅವರನು್ನ ಎದುರಿಸತಕ್ಕ ಸಹಾಯಕನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
14 ಕೋಟೆಬಿರುಕುಗಳಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗ,
ಹಾಳುಬೀಳಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಳುತಾ್ತರೆ.
15 ಅಪಾಯಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ;
ನನ್ನ ಮಾನವನು್ನ ಗಾಳಿಯಂತೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತವೆ;
ನನ್ನ ಕ್ಷೇಮವು ಮೇಘದ ಹಾಗೆ ಹರಿದು ಹೋಯಿತು.
16 ಈಗ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಕರಗಿಹೋಗಿದೆ,
ಬಾಧೆಯ ದಿನಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿವೆ.
17 ರಾತಿ್ರಯು ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಕೊರೆದು ಕೀಳುತ್ತದೆ,
ನನ್ನನು್ನ ಕಚು್ಚತಿ್ತರುವ ಸಂಕಟಗಳು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ.
18 ನನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯು ರೋಗದ ಅಧಿಕ ಬಲದಿಂದ ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿ;
ಅಂಗಿಯ ಕೊರಳ ಪಟಿ್ಟಯ ಹಾಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದೆ.
19 ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಕೆಡವಿದಾ್ದನೆ,
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ಧೂಳುಬೂದಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
20 ನಾನು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರೂ ನೀನು ಉತ್ತರಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಎದು್ದ ನಿಂತರೂ ನನ್ನನು್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡುತಿ್ತರುವಿ.
21 ನೀನು ನನಗೆ ಕೂ್ರರನಾಗಿ ಮಾಪರ್ಟಿ್ಟದಿ್ದ,
ನಿನ್ನ ಕೈಬಲದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತ.
22 ನನ್ನನು್ನ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಎತಿ್ತ ತೂರಿಬಿಟು್ಟ,
ಅದರ ಆಭರ್ಟದಲಿ್ಲ ಮಾಯಮಾಡುತಿ್ತ.
23 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಗುರಿಮಾಡಿ,
ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಿಯೆಂದು

ನನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ.
24 ಆದರೂ ನಾಶಕೆ್ಕ ಒಳಗಾದವನು ಕೈಚಾಚುವುದಿಲ್ಲವೋ?
ಆಪತಿ್ತಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವನು ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲವೋ?
25 ಕಷಾ್ಟನುಭವಿಯನು್ನ ಕಂಡು ನಾನು ಕಣಿ್ಣೕರಿಡಲಿಲ್ಲವೇ?
ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವನಿಗೆ ದುಃಖಿಸುವವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟ.
26 ನಾನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ ಕೇಡು ಬಂತು,
ಬೆಳಕನು್ನ ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಕತ್ತಲಾಯಿತು.
27 ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಕುದಿಯುತಿ್ತದೆ,
ಅದಕೆ್ಕ ಶಾಂತಿಯಿಲ್ಲ; ಬಾಧೆಯ ದಿನಗಳು ನನಗೆ ಒದಗಿವೆ.
28 ಸತೈಸುವ ಸೂಯರ್ನಿಲ್ಲದೆ;
ಮಂಕುಬಡಿದಂತೆ ಅಲೆಯುತಾ್ತ
ಸಭೆಯ ಮಧ್ಯನಿಂತು ಅಂಗಲಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಸಂಘದಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಅಂಗಲಾಚಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
29 ನಾನು ನರಿಗಳ ತಮ್ಮನೂ,
ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಗಳ ಗೆಳೆಯನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
30 ನನ್ನ ಚಮರ್ವು ಕರಿದಾಗಿ ಉದುರುತ್ತದೆ,
ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ತಾಪದಿಂದ ಬೆಂದಿದೆ.
31 ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಿನ್ನರಿಯಲಿ್ಲ ಗೋಳಾಟವೂ,
ನನ್ನ ಕೊಳಲಿನಲಿ್ಲ ಅಳುವ ಧ್ವನಿಯೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತವೆ.

≪ಕನ್ಯಯನು್ನ ಕೆಟ್ಟದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳೊಡನೆ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
2 ದೇವರು ಮೇಲಣ ಲೋಕದಿಂದ ಯಾವ ಪಾಲನು್ನ ವಿಧಿಸುವನು,
ಸವರ್ಶಕ್ತನು ಉನ್ನತಾಕಾಶದಿಂದ ಕೊಡುವ ಬಾದ್ಯತೆ ಯಾವುದು?
3 ಆತನು ಅನಾ್ಯಯಗಾರರಿಗೆ ವಿಪತ್ತನೂ್ನ,
ಕೆಡುಕರಿಗೆ ಉಪದ್ರವವನೂ್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನಲ್ಲವೆ?
4 ಆತನೇ ನನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ

ಎಣಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ ಎಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.
5 ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಕಪಟತನದ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆದು

ಮೋಸವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಓಡಿದರೆ,
6 ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ನಾ್ಯಯವಾದ ತಾ್ರಸಿನಲಿ್ಲ ತೂಗಿ,
ನನ್ನ ಯಥಾಥರ್ತ್ವವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ!
7 ನನ್ನ ನಡತೆಯಲಿ್ಲ ದಾರಿತಪಿ್ಪದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಕಂಡಕಂಡದ್ದನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಕಲ್ಮಷವು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,
8 ನಾನು ಬಿತಿ್ತದ್ದನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಉಣ್ಣಲಿ,
ನನ್ನ ಬೆಳೆಯು ನಿಮೂರ್ಲವಾಗಲಿ!
9 ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಪರಸಿ್ತ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಮೋಹಗೊಂಡು,
ನಾನು ನೆರೆಯವನ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದ್ದರೆ,
10 ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಧಾನ್ಯ ಬೀಸುವ

ದಾಸಿಯಾಗಲಿ,
ಇತರರು ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂಗಮಿಸಲಿ!
11 ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದು ದುಷಾ್ಕಯರ್ವೇ ಸರಿ,
ಆ ಅಪರಾಧವು ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳ ದಂಡನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದು್ದ.
12 ಅದು ನಾಶ ಲೋಕದವರೆಗೂ ನುಂಗುವ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿದು್ದ,
ನನ್ನ ಆದಾಯವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡುತಿ್ತತು್ತ.
13 ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೂ, ನನ್ನ ದಾಸನಿಗೂ, ಇಲ್ಲವೆ ದಾಸಿಗೂ

ವಾ್ಯಜ್ಯವಾದಾಗ,
ನಾನು ಅವರ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡಿದ್ದರೆ
14 ದೇವರು ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪನೆಗೆ ಏಳುವಾಗ ನಾನು ಏನು

ಮಾಡೇನು? ಆತನು ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ ಯಾವ ಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟೕನು?
15 ನನ್ನನು್ನ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮಿರ್ಸಿದಾತನೇ ಅವನನೂ್ನ

ನಿಮಿರ್ಸಲಿಲ್ಲವೋ? ಆತನೊಬ್ಬನೇ ನಮಿ್ಮಬ್ಬರನೂ್ನ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ
ರೂಪಿಸಿದನಲ್ಲವೇ.

16 ನಾನು ಬಡವರ ಇಷ್ಟವನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿದೆನೋ? ಅಥವಾ
ವಿಧವೆಯ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮಂಕಾಗಿಸಿದೆನೋ?

17 ಅಥವಾ ನನಗಿರುವ ತುತು್ತ ಅನ್ನದಲಿ್ಲ ಅನಾಥರಿಗೆ ಏನೂ
ಕೊಡದೆ,
ನಾನೊಬ್ಬನೇ ತಿಂದೆನೋ?

18 ಹಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ತಂದೆಯ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಅನಾಥನನು್ನ ಸಾಕುತಾ್ತ,
ನಾನು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದಲು ಅನಾಥಳಿಗೆ ದಾರಿತೋರಿಸುತಾ್ತ

ಇದೆ್ದೕನಷೆ್ಟ.
19 ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆ ಅಳಿದುಹೋಗುವವನನೂ್ನ,
ಹೊದಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಬಡವನನೂ್ನ ನಾನು ಕಂಡಾಗೆಲಾ್ಲ,
20 ಅವರ ಸೊಂಟವು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣಯಿಂದ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿ,

ನಾನು ಅವರಿಂದ ಹರಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವೋ?
21 ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಉಂಟೆಂದು,
ಅನಾಥನ ಮೇಲೆ ಕೈಮಾಡಿದೆನೋ?
22 ಹೀಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹೆಗಲಿನ ಕೀಲು ತಪ್ಪಲಿ,
ತೋಳು ಸಂದಿನಿಂದ ಮುರಿದು ಬೀಳಲಿ.
23 ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ವಿಪತಿ್ತಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನಷೆ್ಟ,
ಆತನ ಪ್ರಭಾವದ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಾನು ಇಂಥ ಕೃತ್ಯವನು್ನ

ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಲಿಲ್ಲ.
24 ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಬಂಗಾರದಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ,
ಅಪರಂಜಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ,
25 ನನ್ನ ಆಸಿ್ತ ದೊಡ್ಡದೆಂದೂ,
ನನ್ನ ಕೈಯೇ ಬಹು ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಪಡೆಯಿತೆಂದೂ ಹೆಚ್ಚಳಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ,
26 ಸೂಯರ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದನಾ್ನಗಲಿ,
ಚಂದ್ರನು ಕಳೆತುಂಬಿದವನಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದನಾ್ನಗಲಿ ನಾನು

ನೋಡಿದಾಗ,
27 ಹೃದಯವು ಮರುಳುಗೊಂಡು, ಕೈಯನು್ನ ಬಾಯಿ

ಮುದಾ್ದಡಿದ್ದರೆ,
28 ಇದು ಸಹ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳ ದಂಡನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದು್ದ,
ಮೇಲಣ ಲೋಕದ ದೇವರಿಗೆ ದೊ್ರೕಹಿಯಾದಂತಾಯಿತು.
29 ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನಿಗೆ ಕೇಡುಬಂದಾಗ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು,
ಅವನ ನಾಶನಕೆ್ಕ ಹಿಗಿ್ಗದೆನೋ?
30 ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ,
ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಅವನನು್ನ ಶಪಿಸಿ ಅವನ ಪಾ್ರಣ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು

ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಪಾಪವಶವಾಗುವುದಕೆ್ಕ ನಾನು ಒಪ್ಪಲೇ ಇಲ್ಲ.
31 ನನ್ನ ಗುಡಾರದ ಆಳುಗಳು,
≪ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಬಡಿಸಿದ ಮಾಂಸದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗದವರು

ಎಲಿ್ಲಯೂ ಸಿಕ್ಕಲಾರರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿಲ್ಲವೋ?
32 ಪರಸ್ಥಳದವನು ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ,
ದಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆದಿದೆ್ದನಷೆ್ಟ.
33 ಮನುಷ್ಯನು ಜನ ಸಮುದಾಯಕೆ್ಕ ಹೆದರಿದ್ದರಿಂದಾಗಲಿ,
ಕುಲೀನರ ತಿರಸಾ್ಕರವು ನನಗೆ ಭಯ ಹುಟಿ್ಟಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಲಿ,
34 ನಾನು ಬಾಗಿಲು ದಾಟದೆ ಮೌನವಾಗಿದು್ದ,
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ಮರೆಮಾಡಿ,
ಎದೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಪವನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,
35 ಅಯೊ್ಯೕ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡತಕ್ಕವನು ಇದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ

ಲೇಸು!
ಇದೇ ನನ್ನ ಕೈಗುರುತು ನೋಡಿರಿ,
ಸವರ್ಶಕ್ತನು ನನಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡಲಿ!
ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಯು ಬರೆದುಕೊಂಡ ಅಪಾದನೆಯ ಪತ್ರವು ನನಗೆ

ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಸಂತೋಷ!
36 ಅದನು್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು,
ಕಿರೀಟವನಾ್ನಗಿ ಧರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.
37 ಪ್ರಭುವಿನಂತೆ ಆತನ ಸಾನಿ್ನಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಗಳ

ಲೆಕ್ಕವನು್ನ,
ಆತನಿಗೆ ಅರಿಕೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.
38 ನನ್ನ ಭೂಮಿಯು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂಗಿಕೊಂಡರೆ ಅದರ ನೇಗಿಲ

ಗೆರೆಗಳೆಲಾ್ಲ ಅತ್ತರೆ,
39 ನಾನು ಹಣಕೊಡದೆ ಅದರ ಸಾರವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ,
ಅದರ ದಣಿಗಳ ಪಾ್ರಣ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದರೆ,
40 ಗೋಧಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಮುಳು್ಳಗಳೂ,
ಜವೆಗೋಧಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಕಳೆಗಳೂ ಬೆಳೆಯಲಿ.≫ ಎಂದನು.
ಹೀಗೆ ಯೋಬನ ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿದವು.

ಆಗ ಯೋಬನು ಸ್ವಂತ ಗಣನೆಯಲಿ್ಲ
ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಮೂವರು ಅವನಿಗೆ
ಉತ್ತರಕೊಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟರು. 2 ಆಮೇಲೆ

ಬೂಜ್ ಕುಲಕೂ್ಕ, ರಾಮ್ ಗೋತ್ರಕೂ್ಕ ಸೇರಿದ ಬರಕೇಲನ
ಮಗನಾದ ಎಲೀಹುವಿಗೆ ಸಿಟೆ್ಟೕರಿತು; ಯೋಬನು ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ
ತಾನೇ ನಾ್ಯಯವಂತನೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮೇಲೆ
ಎಲೀಹುವಿಗೆ ಸಿಟು್ಟ ಬಂತು.

3 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನ ಮೂವರು ಸೆ್ನೕಹಿತರು ಯೋಬನನು್ನ
ಖಂಡಿಸತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನು್ನ ಹೇಳಲಾರದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ಅವನು
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ಅವರ ಮೇಲೂ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡನು. 4 ಅವರು ತನಗಿಂತ
ವೃದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಎಲೀಹು ಯೋಬನೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲು
ಮಾತನಾಡದೆ ತಡೆದಿದ್ದನು. 5 ಎಲೀಹು ಈ ಮೂವರ ಬಾಯಲಿ್ಲ ತಕ್ಕ
ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ರೋಷಗೊಂಡನು.

6 ಆಗ ಬೂಜ್ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಬರಕೇಲನ ಮಗನಾದ ಆ
ಎಲೀಹು ಇಂತೆಂದನು, ≪ನಾನು ಯೌವನಸ್ಥನು, ನೀವು ನನಗಿಂತ
ಹಿರಿಯರು;
ಆದುದರಿಂದ ಸಂಕೋಚಪಟು್ಟ ನನ್ನ ಅಭಿಪಾ್ರಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ

ಅರಿಕೆಮಾಡಲು ಹೆದರಿದೆನು.≫
7 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ≪ಹೆಚು್ಚ ದಿನಗಳವರು ಮಾತನಾಡಲಿ,
ಬಹಳ ವರುಷದವರು ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಮಾಡಲಿ≫

ಎಂದುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.
8 ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಆತ್ಮವೊಂದುಂಟು,
ಸವರ್ಶಕ್ತನ ಶಾ್ವಸದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿವೇಕ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
9 ವೃದ್ಧರೇ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲ, ಮುದುಕರು ಮಾತ್ರ ನಾ್ಯಯ ಬಲ್ಲವರಲ್ಲ.
10 ಆದಕಾರಣ, ≪ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ,
ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿಪಾ್ರಯವನು್ನ ಅರಿಕೆಮಾಡುವೆನೆಂದು

ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
11 ಇಗೋ, ನೀವು ಆಡುತಿ್ತದ್ದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕಾದು ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದನು;
ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ನಿಮ್ಮ

ನಾ್ಯಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕಿವಿಗೊಟಿ್ಟದೆ್ದನು.
12 ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟಿ್ಟದೆ್ದನು;
ಆಹಾ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯೋಬನನು್ನ ಖಂಡಿಸಬಲ್ಲವನು,
ಅವನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡತಕ್ಕವನು, ಯಾರೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
13 ≪ನಾವು ಅವನಲಿ್ಲ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ,
ದೇವರೇ ಅವನನು್ನ ಖಂಡಿಸಿಬಿಡಲಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ≫

ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
14 ಅವನು ನನಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ಇನೂ್ನ ವಾದವನು್ನ ಹೂಡಲಿಲ್ಲ;
ನಾನೂ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡೆನು.
15 ಅವರು ಬೆರಗಾಗಿ ಇನು್ನ ಉತ್ತರಕೊಡಲಾರರು,
ಅವರ ಸೊಲೆ್ಲೕ ಅಡಗಿಹೋಯಿತು.
16 ಅವರು ಇನು್ನ ಉತ್ತರಕೊಡದೆ ಮೌನವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ

ನಿಂತಿದ್ದರೆ,
ನಾನೂ ಕಾದುಕೊಂಡಿರಬೇಕೋ?
17 ನಾನೂ ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಉತ್ತರವನು್ನ ಹೇಳುವೆನು,
ನಾನೂ ನನ್ನ ಅಭಿಪಾ್ರಯವನು್ನ ತಿಳಿಸುವೆನು.
18 ನನ್ನಲಿ್ಲ ಮಾತುಗಳು ತುಂಬಿವೆ,
ನನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ಒತಾ್ತಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
19 ಆಹಾ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ತುಂಬಿ,
ಬಾಯಿಕಟಿ್ಟದ ಹೊಸ ಬುದ್ದಲಿಗಳಂತೆ ನನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯು

ಒಡೆದುಹೋಗುವ ಹಾಗಿದೆ.
20 ನನಗೆ ಉಪಶಮನವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡುವೆನು.
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ಉತ್ತರ ಹೇಳುವೆನು.
21 ಆದರೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಮುಖದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವನು್ನ

ತೋರಿಸಬಾರದು,
ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾದರೂ ಮುಖಸು್ತತಿಯನು್ನ ಮಾಡಕೂಡದು.
22 ಮುಖಸು್ತತಿಯನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಿ್ನಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನು ನನ್ನನು್ನ ಬೇಗ ನಿಮೂರ್ಲ

ಮಾಡುವೆನು.
ಅದಿರಲಿ, ಯೋಬನೇ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳು, ನನ್ನ
ಮಾತುಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ಕಿವಿಗೊಡು.

2 ಇಗೋ, ನನ್ನ ಬಾಯನು್ನ ತೆರೆದಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನ
ನಾಲಿಗೆಯು ಬಾಯಿಯೊಳಗಿಂದ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದೆ.
3 ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಯಥಾಥರ್ತ್ವವನು್ನ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳೇ

ತಿಳಿಸುವವು,
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದನೆ್ನೕ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವವು.
4 ನಾನು ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ನಿಮಿರ್ತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ,
ನನ್ನ ಜೀವವು ಸವರ್ಶಕ್ತನ ಶಾ್ವಸದಿಂದುಂಟಾಗಿದೆ.
5 ನಿನಗೆ ಸಾಮಥ್ಯರ್ವಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡು,
ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ವಾದವನು್ನ ಹೂಡಿ ನಿಂತುಕೋ.
6 ನೋಡು, ನಾನು ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನೂ ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಿಂದ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
7 ಇಗೋ, ನನ್ನ ಭೀತಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸಲಾರದು,
ನನ್ನ ಒತಾ್ತಯವು ನಿನಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿರದು.
8 ನಿನ್ನ ನುಡಿಯ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ,
ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಿದಿ್ದ,
9 ≪ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನು, ನನೊ್ನಳಗೆ ದೋಷವಿಲ್ಲ, ನಾನು

ನಿಮರ್ಲನು, ನನ್ನಲಿ್ಲ ಏನು ಪಾಪವಿಲ್ಲ.

10 ಆಹಾ, ಆತನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ವಿರೋಧಕೆ್ಕ ಕಾರಣಗಳನು್ನ,
ನನ್ನನು್ನ ಶತು್ರವೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.
11 ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ಕೋಳಕೆ್ಕ ಹಾಕಿ,
ನನ್ನ ಮಾಗರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು

ಹೇಳಿದೆಯಲಾ್ಲ.
12 ಇಗೋ, ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದು್ದ ನಾ್ಯಯವಲ್ಲವೆಂಬುದೇ ನನ್ನ

ಉತ್ತರ,
ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದಾ್ದನಷೆ್ಟ.
13 ಆತನು ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಕಾ್ಕದರೂ ಉತ್ತರ

ದಯಪಾಲಿಸನೆಂಬುದಾಗಿ,
ನೀನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಡುವುದೇಕೆ?
14 ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿ ಒಂದುಂಟು ಹೌದು, ಎರಡೂ

ಉಂಟು,
ಮನುಷ್ಯನಾದರೋ ಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
15 ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗಾಢನಿದೆ್ರಯು ಉಂಟಾದಾಗಲೂ,
ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾಗ ಜೊಂಪುಹತಿ್ತದಾಗಲೂ ಆತನು

ಸ್ವಪ್ನದಲಿ್ಲ ರಾತಿ್ರಯ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ,
16 ಅವರ ಕಿವಿಗಳನು್ನ ತೆರೆದು, ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಾವಚನವನು್ನ

ಉಪದೇಶಿಸಿ ಅದಕೆ್ಕ ಮುದೆ್ರ ಹಾಕುವನು.
17 ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಅವನ ದುಷಾ್ಕಯರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವನು,
ಮಾನವನಿಗೆ ಗವರ್ವನು್ನ ಮರೆಮಾಡುವನು.
18 ಅವನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆದು,
ಅವನ ಜೀವವನು್ನ ದೈವಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅಳಿದು ಹೋಗದ ಹಾಗೆ

ನಿಲಿ್ಲಸುವನು.
19 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂಕಟದಿಂದಲೂ, ನಿತ್ಯವಾದ ಎಲುಬುಗಳ

ನೋವಿನಿಂದಲೂ,
ಮನುಷ್ಯನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವನು.
20 ಅವನ ಜೀವವು ಆಹಾರಕೆ್ಕ ಬೇಸರಗೊಳು್ಳವುದು,
ಅವನ ಆತ್ಮವು ಮೃಷಾ್ಟನ್ನಕೂ್ಕ ಅಸಹ್ಯಪಡುವುದು.
21 ಅವನ ಮಾಂಸವು ಕ್ಷಯಿಸಿ ಕಾಣದೆ ಹೋಗುವುದು,
ಕಾಣದಿದ್ದ ಅವನ ಎಲುಬುಗಳು ಬಯಲಾಗುವವು.
22 ಅವನ ಆತ್ಮವು ಅಧೋಲೋಕವನು್ನ ಸಮೀಪಿಸುವುದು,
ಅವನ ಪಾ್ರಣವು ಸಂಹಾರದೂತರಿಗೆ ಹತಿ್ತರವಾಗುವುದು.
23 ಮನುಷ್ಯನ ಕತರ್ವ್ಯವನು್ನ ತೋರಿಸತಕ್ಕ ಸಹಸ್ರದೂತರಲಿ್ಲ

ಒಬ್ಬನು
ಅವನಿಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಬೇಡುವುದರಿಂದ,
24 ದೇವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ಈಡು

ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡಿ,
≪ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ ಇಳಿಯದಂತೆ ಇವನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು≫ ಎಂದು

ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟರೆ,
25 ಅವನ ದೇಹವು ಬಾಲ್ಯಕಿ್ಕಂತಲೂ ಕೋಮಲವಾಗುವುದು.
ಅವನು ಪುನಃ ಎಳೆತನದ ಚೈತನ್ಯವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವನು.
26 ಅವನು ದೇವರನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಆತನ ಒಲುಮೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ,
ಆತನ ದಶರ್ನ ಮಾಡಿ ಉತಾ್ಸಹದಿಂದ ಧ್ವನಿಗೈದು,
ತಿರುಗಿ ಆತನಿಂದ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
27 ಅವನು ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು, ≪ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿ

ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಕೆಡಿಸಿದ್ದರೂ,
ಆತನು ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಲಿಲ್ಲ.
28 ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೋಗದಂತೆ

ವಿಮೋಚಿಸಿದಾ್ದನೆ,
ನನ್ನ ಜೀವವು ಬೆಳಕನು್ನ ಕಾಣುತಿ್ತರುವುದು≫ ಎಂದು ಕೀತರ್ನೆ

ಹಾಡುವನು.
29 ದೇವರು ಎರಡು ಸಾರಿ, ಹೌದು ಮೂರು ಸಾರಿ ಈ

ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡುವನು.
30 ನೋಡು, ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮವು ಅಧೋಲೋಕದಿಂದ

ಹಿಂದಿರುಗಿ,
ಜೀವಲೋಕದ ಬೆಳಕನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವನು
31 ಯೋಬನೇ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳು, ಮೌನವಾಗಿರು,
ನಾನೇ ಮಾತನಾಡುವೆನು.
32 ನೀನು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ

ಹೇಳು,
ಮಾತನಾಡು, ನಿನ್ನನು್ನ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಸಾ್ಥಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ

ಆಶೆ.
33 ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀನೇ ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಮೌನವಾಗಿರು,
ನಾನು ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವೆನು.≫

ಆಗ ಎಲೀಹು ಮತೆ್ತ ಇಂತೆಂದನು,
2 ≪ವಿವೇಕಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ, ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!
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3 ನಾಲಿಗೆಯು ಆಹಾರವನು್ನ ರುಚಿನೋಡುವಂತೆ,
ಕಿವಿಯು ಮಾತುಗಳನು್ನ ವಿವೇಚಿಸುತ್ತದಲಾ್ಲ.
4 ನಾ್ಯಯವನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ,
ಒಳೆ್ಳಯದು ಇಂಥದೆಂದು ನಮ್ಮನಮೊ್ಮಳಗೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ.
5 ಯೋಬನು, ≪ನಾನು ನೀತಿವಂತನು,
ದೇವರು ನನ್ನ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿದಾ್ದನೆ.
6 ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯವಿದ್ದರೂ ಸುಳು್ಳಗಾರ ಎಂದು

ಎನಿ್ನಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ನಿದೋರ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನ ಬಾಣದ ಪೆಟು್ಟ

ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.
7 ಯೋಬನಿಗೆ ಸಮಾನನು ಯಾರು?
ದೇವದೂಷಣೆಯನು್ನ ನೀರಿನಂತೆ ಕುಡಿಯುತಾ್ತನಲಾ್ಲ.
8 ಅವನು ಅಧಮಿರ್ಗಳ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುತಾ್ತನೆ,
ಕೆಟ್ಟವರ ಸಂಗಡ ನಡೆದಾಡುತಾ್ತನೆ.
9 ≪ಒಬ್ಬನು ದೇವರ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರೂ,
ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನಷೆ್ಟ.
10 ಹೀಗಿರಲು, ಬುದಿ್ಧವಂತರೇ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
ದೇವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತನೆಂಬ ಯೋಚನೆಯೂ,
ಸವರ್ಶಕ್ತನು ಅನಾ್ಯಯವನು್ನ ನಡೆಸುತಾ್ತನೆಂಬ ಭಾವನೆಯೂ

ದೂರವಾಗಿರಲಿ!
11 ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ಕೃತ್ಯದ ಫಲವನು್ನ

ತೀರಿಸಿಬಿಡುವನು,
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ

ಮಾಡುವನು.
12 ಹೌದು, ದೇವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಡೆಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ,
ಸವರ್ಶಕ್ತನು ನೀತಿಯನು್ನ ಡೊಂಕುಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
13 ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಆತನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು?
ಯಾರು ಭೂಮಂಡಲವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿದನು?
14 ಆತನು ಸಾ್ವಥರ್ದಲಿ್ಲ ಮನಸಿ್ಸಟು್ಟ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನೂ್ನ,
ಶಾ್ವಸವನೂ್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಾದರೆ,
15 ಸಮಸ್ತ ಜನರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಅಳಿದುಹೋಗುವರು,
ಪುನಃ ಮನುಷ್ಯರು ಧೂಳೇ ಆಗುವರು.
16 ನಿನಗೆ ವಿವೇಕವಿದ್ದರೆ ಇದನು್ನ ಕೇಳು,
ನನ್ನ ಮಾತುಗಳ ಧ್ವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು!
17 ನಾ್ಯಯವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ಆಳಿ್ವಕೆ ಮಾಡಾನೇ?
ಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನೂ, ಮಹಾಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವಾತನನು್ನ

ಕೆಟ್ಟವನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸುವೆಯಾ?
18 ಆತನು ರಾಜನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಮೂಖರ್≫
ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ, ≪ನೀವು ಕೆಟ್ಟವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲನೇ?
19 ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಮುಖದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವನು್ನ ತೋರಿಸದೆ,
ಬಡವರು ಬಲಿ್ಲದರು ಎಂಬ ಭೇದವನು್ನ ಮಾಡದೆ ಇರುವನು;
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಸೃಷಿ್ಟಯಾಗಿದಾ್ದರಷೆ್ಟ.
20 ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದೊಳಗೆ ಸಾಯುವರು;
ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರಯಲೆ್ಲೕ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕದಲಿ ಇಲ್ಲವಾಗುವರು,
ಮನುಷ್ಯನ ಕೈ ಸೋಕದೆ ಬಲಿಷ್ಟರೂ ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಡುವರು.
21 ಆತನು ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಗರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ,
ಅವನ ಹೆಜೆ್ಜಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೋಡುವನು.
22 ಅಧಮಿರ್ಗಳು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ,
ಅನುಕೂಲವಾದ ಯಾವ ಕತ್ತಲೂ,
ಯಾವ ಗಾಢಾಂಧಕಾರವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
23 ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಹೆಚು್ಚ ಗಮನವಿಡುವುದೂ,
ಮನುಷ್ಯನೂ ಆತನ ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರುವುದೂ,

ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ.
24 ಯಾವ ವಿಮಶರ್ಕರೂ ಇಲ್ಲದೆ ತೀಮಾರ್ನಿಸಿ ಬಲಿಷ್ಠರನು್ನ

ಮುರಿದು,
ಅವರ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಇತರರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವನು.
25 ಈ ಪ್ರಕಾರ ಆತನು ಅವರ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸಿ,
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಕೆಡವಿ ನಾಶಕೆ್ಕ ಗುರಿಮಾಡುವನು.
26 ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೋ ಎಂಬಂತೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ

ಪೆಟು್ಟಹಾಕುವನು.
27 ಅವರು ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸದೆ, ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಆತನ

ಮಾಗರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡಿದ್ದರಷೆ್ಟ.
28 ಹೀಗೆ ಬಡವರ ಗೋಳಾಟವು ದೇವರಿಗೆ ಮುಟು್ಟವಂತೆ

ಮಾಡಿದ್ದರು,
ಆತನು ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರ ಮೊರೆಯನು್ನ ಆಲಿಸಿದನು.
29 ಆತನು ನೆಮ್ಮದಿಯನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದರೆ

ತಪು್ಪಹೊರಿಸುವವರು ಯಾರು?
ವಿಮುಖನಾದರೆ ಆತನ ದಶರ್ನ ಮಾಡುವವರಾರು?

ಆತನು ಜನಾಂಗಕಾ್ಕಗಲಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಲಿ ಮಾಡುವುದೆಲಾ್ಲ
ಹೀಗೆಯೇ.

30 ಭ್ರಷ್ಟನು ಆಳಬಾರದು,
ಯಾರೂ ಜನರಿಗೆ ಉರುಲಾಗಕೂಡದು ಎಂಬದೇ ಆತನ ಉದೆ್ದೕಶ.
31 ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರನು್ನ ಕುರಿತು,
≪ನಾನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ದಂಡನೆಯನು್ನ

ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
32 ನಾನು ಕಾಣದಿರುವುದನು್ನ ನೀನೇ ಸೂಚಿಸು;
ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನಾ್ಯಯವನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರೂ
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕಾ್ಕದೀತೇ?
33 ಆತನು ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಬೇಡವೆನು್ನವುದೇಕೆ?
ಅದು ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಒಪಿ್ಪತವಾಗಿರಬೇಕೋ?
ನೀನೇ ಆರಿಸಿಕೋ, ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆನು.
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸು.
34 ಬುದಿ್ಧವಂತರೂ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ

ಜ್ಞಾನಿಯೂ ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ,
35 ≪ಯೋಬನು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ,
ಅವನ ಮಾತುಗಳಲಿ್ಲ ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲ.≫
36 ಯೋಬನ ಪರಿಶೋಧನೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂತೋಷ!
ದುಷ್ಟರ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡುತಾ್ತನಲ್ಲವೆ.
37 ಅವನು ಅಪರಾಧವನ್ನಲ್ಲದೆ ದೈವದೊ್ರೕಹವನೂ್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ;
ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಚಪಾ್ಪಳೆಹೊಡೆದು,
ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಧಿಕ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಆಡುತಾ್ತನೆ≫

ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳುವರು.
ಆ ಮೇಲೆ ಎಲೀಹು ಮತೆ್ತ ಇಂತೆಂದನು,

2 ≪ನೀತಿಯಿಂದ ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನವಾಯಿತು?
ಪಾಪಮಾಡದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ನನಗಾದ ಹೆಚು್ಚ

ಲಾಭವೇನು?
3 ಈ ರೀತಿ ನೀನು ನುಡಿಯುವುದು ನಾ್ಯಯವೆಂದು ನೀನು

ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು,
ನನ್ನ ನೀತಿಯು ದೇವರ ನೀತಿಗಿಂತ ಹೆಚೆ್ಚಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತಯಾ?
4 ನಾನು ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ

ಉತ್ತರಕೊಡುವೆನು.
5 ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಗಗನಮಂಡಲವನು್ನ ನೋಡು, ಮೇಘಮಾಗರ್ವನು್ನ

ದೃಷಿ್ಟಸು,
ಅವು ನಿನಗಿಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಎತ್ತರವಾಗಿವೆ!
6 ನೀನು ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದರೆ ಆತನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು?
ನಿನ್ನ ದೊ್ರೕಹಗಳು ಹೆಚಾ್ಚಗಿದ್ದರೂ ಆತನಿಗೇನು?
7 ನೀನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನಿಗೇನು ಕೊಟ್ಟಂತಾಯಿತು?
ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಲಾಭವೇನು?
8 ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ನಿನ್ನಂಥವನಿಗೇ ನಷ್ಟವಾದೀತು,
ನಿನ್ನ ನೀತಿಯಿಂದ ನರಜನ್ಮದವನಿಗೇನು ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಬಹುದು.
9 ಅಪಾರವಾದ ಹಿಂಸೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವರು ಮೊರೆಯಿಡುತಾ್ತ,
ಬಲಿಷ್ಠರ ಭುಜಬಲದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವರು.
10 ≪ನನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಕತರ್ನಾದ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ?
ಆತನು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ ಕೀತರ್ನೆಗಳನು್ನ ಹಾಡುತಾ್ತನಲಾ್ಲ ಎಂದು

ಯಾರೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
11 ಆತನು ಕಾಡು ಮೃಗಗಳಿಗಿಂತ ನಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಜ್ಞಾನವನು್ನ

ಬೋಧಿಸುತಾ್ತ,
ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತಾ್ತನೆ≫

ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
12 ಇಂಥಾ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಅವರು ದುಷ್ಟರ ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ ನೊಂದು

ಗೋಳಾಡುವರು,
ಆದರೂ ಆತನು ಉತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
13 ದೇವರು ಮೂಖರ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ,

ಸವರ್ಶಕ್ತನು ಅದನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
14 ಹೀಗಿರಲು ಆತನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ವಾ್ಯಜ್ಯವು ಆತನ

ಮುಂದೆ ಇದೆ,
ಆತನನು್ನ ಕಾದಿರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದರೆ ಆತನು

ಕೇಳುತಾ್ತನೆಯೇ?
15 ಆತನು ದುಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೀರಿಸದೆ ಇರುವ

ಕಾರಣ ಆಹಾ,
ಆತನು ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು,
16 ಯೋಬನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆಯುತಾ್ತನೆ,
ಯಾವ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಮಾತನಾಡುತಾ್ತನೆ.≫

ಆಮೇಲೆ ಎಲೀಹು ಮತೆ್ತ ಹೀಗೆಂದನು,
2 ≪ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳು, ನಾನು ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
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ದೇವರ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳತಕ್ಕ ಮಾತುಗಳು ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು ಉಂಟು.
3 ದೂರದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ನನ್ನ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ,
ನನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನನು್ನ ಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಹೊಗಳುವೆನು.
4 ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಸುಳ್ಳಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ,
ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಜ್ಞಾನಪೂಣರ್ನೊಬ್ಬನು ಇದಾ್ದನೆ.
5 ಇಗೋ, ದೇವರು ಮಹಾಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾರನೂ್ನ

ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಆತನ ಬುದಿ್ಧ ಸಾಮಥ್ಯರ್ವು ಅಪಾರವಾಗಿದೆ.
6 ಆತನು ದುಷ್ಟರ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಗತಿಹೀನರ

ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವನು.
7 ನೀತಿವಂತರಿಂದ ತನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷವನು್ನ ತಿರುಗಿಸದೆ,
ಅರಸರೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ

ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ,
ಉನ್ನತಪದವಿಗೆ ಅವರನು್ನ ತರುವನು.
8 ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂಧನಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು,
ಬಾಧೆಗಳೆಂಬ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ,
9 ಆತನು ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನೂ್ನ,
ಸೊಕಿ್ಕನ ದೊ್ರೕಹಗಳನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸುವನು.
10 ಇದಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ಕೇಳುವಂತೆ ಅವರ ಕಿವಿಗಳನು್ನ ತೆರೆದು,
ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವನು.
11 ಅವರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆತನನು್ನ ಸೇವಿಸಿದರೆ,
ತಮ್ಮ ದಿನಗಳನು್ನ ಸುಖದಲಿ್ಲಯೂ,
ವರುಷಗಳನು್ನ ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲಯೂ ಕಳೆಯುವರು.
12 ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ದೈವಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅಳಿದುಹೋಗುವರು,
ಜ್ಞಾನಹೀನರಾಗಿಯೇ ಪಾ್ರಣಬಿಡುವರು.
13 ಭ್ರಷ್ಟ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರಾದರೋ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡಿರುವರು,
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಬಂಧಿಸುವಾಗಲೂ ಆತನಿಗೆ

ಮೊರೆಯಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
14 ಯೌವನದಲೆ್ಲೕ ಸಾಯುವರು.
ಅವರ ಜೀವವು ಪುರಷಗಾಮಿಗಳ ಜೀವದಂತೆ ಕ್ಷಯಿಸುವುದು.
15 ಬಾಧೆಪಡುವವರನು್ನ ಅವರ ಬಾಧೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ

ರಕ್ಷಿಸುವನು,
ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವ ಹಿಂಸೆಯಿಂದಲೇ ಅವರ ಕಿವಿಯನು್ನ

ತೆರೆಯುವನು.
16 ಇದೇ ಮೇರೆಗೆ ನಿನ್ನನೂ್ನ ಕಷ್ಟದೊಳಗಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ,
ಇಕ್ಕಟಿ್ಟಲ್ಲದ ವಿಶಾಲ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬರಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ,
ನಿನ್ನ ಮೇಜಿನ ಆಹಾರಗಳು ತುಪ್ಪದಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕೆಂಬುದು

ಆತನ ಉದೆ್ದೕಶವಾಗಿದೆ.
17 ನೀನಾದರೋ ದುಷ್ಟನಿಣರ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವನಾಗಿ,
ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೂ, ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೂ ಒಳಗಾಗಿದಿ್ದ.
18 ನಿನ್ನ ಸಿಟು್ಟ ನಿನ್ನನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ ಕುಚೋದ್ಯಕೆ್ಕ

ನೂಕದಂತೆ ನೋಡಿಕೋ!
ಕೊಡಬೇಕಾದ ಈಡು ದೊಡ್ಡದೆಂದು ಹಿಂದೆಗೆಯಬೇಡ!
19 ಕಷಾ್ಟನುಭವವಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವೂ,
ಧನಸಾಮಥ್ಯರ್ವೂ ನಿನಗೆ ಈಡಾಗುವುದೇ?
20 ಜನಾಂಗಗಳು ತಟ್ಟನೆ ನಿಮೂರ್ಲವಾಗುವಾಗ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ

ಪಾಪಮಾಡದಂತೆ,
ರಾತಿ್ರಯನು್ನ ಬಯಸಬೇಡ.
21 ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರು, ಅಧಮರ್ದ ಕಡೆಗೆ ಕಾಲಿಡಬೇಡ.
ಕಷ್ಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲೊಲ್ಲದೆ ಅಧಮರ್ವನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
22 ಇಗೋ, ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ನಡೆಸುವನು,
ಆತನಂತಹ ಉಪದೇಶಕನು ಯಾರು?
23 ಆತನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಯಾರು ನೇಮಿಸಿದರು?
≪ನೀನು ಅನಾ್ಯಯವನು್ನ ನಡೆಸಿದಿ≫ ಎಂದು ಯಾರು

ಹೇಳಬಲ್ಲರು?
24 ಮನುಷ್ಯರು ಕೀತಿರ್ಸುವ,
ಆತನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಹೊಗಳಲು ಮರೆಯಬೇಡ.
25 ಎಲಾ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೂ ಅದನು್ನ ಕಂಡಿದಾ್ದರೆ;
ಆದರೆ ನರನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡುತಾ್ತನಷೆ್ಟ.
26 ಆಹಾ, ದೇವರು ಮಹೋನ್ನತನಾಗಿದಾ್ದನೆ,
ನಾವು ಆತನನು್ನ ಅರಿಯಲಾರೆವು; ಆತನ ವರುಷಗಳು

ಅಸಂಖಾ್ಯತವಾಗಿವೆ.
27 ನೀರಿನ ಹನಿಗಳನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು,
ಅವು ತಿಳಿಮಳೆಯಾಗಿ ಆತನ ಮಂಜಿನಿಂದ ಉದುರುವವು.
28 ಮೋಡಗಳು ಅದನು್ನ ಸುರಿಸಿ
ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸುವುದು.
29 ಆಹಾ, ಮೇಘಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯನೂ್ನ,

ಆತನ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲನ ಗಜರ್ನೆಗಳನೂ್ನ ಯಾರು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲರು?
30 ಇಗೋ, ತನ್ನ ಪ್ರಕಾಶವನು್ನ ಸುತ್ತಲು ಹರಡಿಕೊಂಡು,
ಅದನು್ನ ಜಲಸಮೂಹಗಳಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವನು.
31 ಮೋಡಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿಯೇ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ

ನಾ್ಯಯವನು್ನ ವಿಧಿಸಿ,
ಆಹಾರವನು್ನ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸುವನಷೆ್ಟ.
32 ಕೈತುಂಬಾ ಸಿಡಿಲನು್ನ ಹಿಡಿದು
ನೀನು ವೈರಿಯನು್ನ ಹೊಡೆದು ಗುರಿಮುಟು್ಟಲು ಬಿಡುವನು.
33 ಅದರ ಆಭರ್ಟವು ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು,
ದನಕರುಗಳೂ ಸಹ ಆತನ ಆಗಮನವನು್ನ ತಿಳಿಯುವವು.≫

≪ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಎದೆಯು ಅದಕೆ್ಕ ತತ್ತರಗೊಂಡು,
ಮಿಡಿಯುತ್ತ ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕದಲುವುದು.
2 ಗುಡುಗುಟು್ಟವ ಆತನ ಧ್ವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ,

ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ!
3 ಆತನು ಅದನು್ನ ಆಕಾಶಮಂಡಲದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬಸಿ,
ತನ್ನ ಸಿಡಿಲನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಅಂಚುಗಳವರೆಗೂ ಬಿಡುವನು.
4 ಸಿಡಿಲಿನ ತರುವಾಯ ಗಜರ್ನೆಯುಂಟಾಗುವುದು,
ಆತನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಗುಡುಗುವನು.
ಆ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಆತನು ಸಿಡಿಲುಗಳನು್ನ

ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
5 ದೇವರು ತನ್ನ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಅದು್ಭತವಾಗಿ ಗುಡುಗುವನು;
ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಲಾಗದ ಮಹಾಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವನು.
6 ಆತನು ಹಿಮಕೆ್ಕ, ≪ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳು≫ ಎಂದು,
ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಗೆ, ≪ರಭಸದಿಂದ ಸುರಿ≫ ಎಂದು

ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡುವನು.
7 ಆತನು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು,
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಕೈಗಳನು್ನ ಬಳಪಡಿಸುತಾ್ತನೆ.
8 ಆಗ ಮೃಗಗಳು ಗುಹೆಗಳನು್ನ ಸೇರಿ,
ತಮ್ಮ ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವು.
9 ಆತನ ಭಂಡಾರದ ದಕ್ಷಿಣದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬಿರುಗಾಳಿಯೂ,
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಚಳಿಗಾಳಿಯೂ ಬರುವವು.
10 ದೇವರ ಶಾ್ವಸದಿಂದ ನೀರು ಮಂಜುಗಡೆ್ಡಯಾಗುವುದು,
ವಿಶಾಲವಾದ ನೀರು ಗಟಿ್ಟಯಾಗುವುದು.
11 ಇದಲ್ಲದೆ ಮೋಡಗಳ ಮೇಲೆ ಮಂಜಿನ ಭಾರವನು್ನ ಹೇರಿ,
ತನ್ನ ಮಿಂಚಿನ ಮೇಘಮಂಡಲವನು್ನ ಹರಡುವನು.
12 ಸಿಡಿಲುಗಳು ಭೂಮಂಡಲದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ತಾನು ವಿಧಿಸುವುದನೆ್ನೕ

ಮಾಡಲಿ ಎಂದು,
ಅವುಗಳನು್ನ ನಡೆಯಿಸಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ತಿರುಗಿಸುವನು.
13 ಆತನು ದಂಡನೆಗಾಗಲಿ, ತನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಹಿತಕಾ್ಕಗಲಿ,

ಕೃಪೆದೋರುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ
ಹಾಗೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಆ ಮೇಘಗಳನು್ನ

ಬರಮಾಡುವನು.
14 ಯೋಬನೇ, ಇದನು್ನ ಕೇಳು! ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತು ದೇವರ

ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಧಾ್ಯನಿಸು.
15 ದೇವರು ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸಿ,
ತನ್ನ ಮೇಘದ ಸಿಡಿಲು ಹೊಳೆಯ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ನಿನಗೆ

ಗೊತಿ್ತದೆಯೋ?
16 ಮೋಡಗಳ ತೂಗಾಟವನೂ್ನ,
ಜ್ಞಾನಪೂಣರ್ನ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದಯಾ?
17 ಭೂಮಿಯು ದಕ್ಷಿಣ ಗಾಳಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿರುವ

ಸಮಯದಲಿ್ಲ,
ಉಡುಪಿನ ಬಿಸಿಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಅರಿವು ನಿನಗಿರುತ್ತದೆಯೇ?
18 ತಗಡು ಬಡಿದ ಎರಕದ ದಪರ್ಣದಷು್ಟ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿರುವ
ಆಕಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಆತನ ಹಾಗೆ ನಿಮಿರ್ಸಬಹುದೇ?
19 ಆತನಿಗೆ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ನಮಗೆ ನೀನೇ ತಿಳಿಸು,
ಅಂಧಕಾರವು ನಮ್ಮನು್ನ ಕವಿದಿರುವುದರಿಂದ ಏನೂ ಮಾತನಾಡಲು

ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
20 ನಾನು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಲು

ಸಾದ್ಯವೇ?
ಹಾಗೆ ಮಾಡುವವನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ.
21 ಇಗೋ, ಗಾಳಿಯು ಬೀಸಿ ಗಗನವನು್ನ ಶುಭ್ರಪಡಿಸಲು,
ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶವನು್ನ ಯಾರೂ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡಲಾರರು.
22 ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಹೊನಿ್ನನ ಹೊಳಪು ಹೊರಡುವುದು,
ದೇವರು ಭಯಂಕರ ತೇಜಸ್ಸನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.
23 ಇಂಥ ಸವರ್ಶಕ್ತನನು್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾರೆವು;
ಆತನ ಪರಾಕ್ರಮವು ಬಹಳ; ಆತನು ನಾ್ಯಯವನಾ್ನಗಲಿ,
ಪರಿಪೂಣರ್ ಧಮರ್ವನಾ್ನಗಲಿ ಕುಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
24 ಆದಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯರು ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವರು,
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ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ ಆತನು ಲಕ್ಷಿಸುವುದೇ
ಇಲ್ಲ.≫

ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಬಿರುಗಾಳಿಯೊಳಗಿಂದ ಯೋಬನಿಗೆ
ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು,

2 ≪ಅಜ್ಞಾನದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸತಾ್ಯಲೋಚನೆಯನು್ನ
ಮಂಕುಮಾಡುವ ಇವನು ಯಾರು?
3 ಶೂರನಂತೆ ನಡುಕಟಿ್ಟಕೋ;
ನಾನು ಪ್ರಶೆ್ನಮಾಡುವೆನು, ನೀನೇ ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು.
4 ನಾನು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಅಸಿ್ತವಾರ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀನು ಎಲಿ್ಲದಿ್ದ?
ನೀನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಳು.
5 ಅದರ ಅಳತೆಗಳನು್ನ ಯಾರು ಗೊತು್ತಮಾಡಿದರು? ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ.
ಅದರ ಮೇಲೆ ನೂಲುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು?
6 ಭೂಲೋಕದ ಅಸಿ್ತವಾರವು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡವು?
ಅದರ ಮೂಲೆಗಲ್ಲನು್ನ ಹಾಕಿದವರು ಯಾರು?
7 ಮುಂಜಾನೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಉತಾ್ಸಹ ಧ್ವನಿಯೆತು್ತತಾ್ತ
ದೇವಕುಮಾರರೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದ ಘೋಷಮಾಡುತಾ್ತ ಇರಲು,
8 ಸಮುದ್ರವು ಭೂಗಭರ್ವನು್ನ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು,
ಅದರ ದಾ್ವರಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದವರು ಯಾರು?
9 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾನು ಮೋಡಗಳನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ವಸ್ತ್ರವನಾ್ನಗಿಯೂ,
ಕಾಗರ್ತ್ತಲನು್ನ ಸುತು್ತಬಟೆ್ಟಯನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡಿದೆನಲ್ಲವೆ?
10 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಮೇರೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ,
ಅದಕೆ್ಕ ಅಗುಳಿ, ಕದಗಳನು್ನ ಹಾಕಿದೆನು
11 ≪ಇಲಿ್ಲಯ ತನಕ ಬರಬಹುದು; ಮೀರಿ ಬರಬೇಡ,
ನಿನ್ನ ತೆರೆಗಳ ಹೆಮೆ್ಮಗೆ ಇಲೆ್ಲೕ ತಡೆಯಾಗುವುದು≫ ಎಂದು

ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟೆ್ಟನು.
12 ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲಿ್ಲ ಎಂದಾದರೂ

≪ಅರುಣೋದಯವಾಗಲಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರುವೆಯೋ?
ಮುಂಜಾನೆಯ ಬೆಳಗಿಗೆ ಇರತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡಿದೆಯಾ?
13 ಭೂಮಿಯ ಅಂಚುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ದುಷ್ಟರನು್ನ

ಅದರೊಳಗಿಂದ ಒದರಿಬಿಡು ಎಂದು ಉದಯಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟೆ್ಟಯಾ?

14 ಮುದೆ್ರ ಒತಿ್ತದ ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಂತೆ ಬೆಳಗಾಗುವಾಗ ಭೂಮಿಯು
ರೂಪ ತಾಳುತ್ತದೆ.
ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳು ನೆರಿಗೆ ಕಟಿ್ಟದ ಉಡಿಗೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುವವು.
15 ಮತು್ತ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲವಾಗುವುದು,
ಎತಿ್ತದ ಕೈ ಮುರಿಯುವುದು.
16 ಎಂದಾದರೂ ಸಮುದ್ರದ ಬುಗೆ್ಗಗಳೊಳಗೆ ಸೇರಿದೆ್ದಯೋ?
ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಣ ಸಾಗರದ ಗುಪ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ

ತಿರುಗಾಡಿದಿ್ದೕಯೋ?
17 ಮರಣದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ನಿನಗೆ ಗೋಚರವಾದವೋ?
ಘೋರಾಂಧಕಾರದ ಕದಗಳನು್ನ ಕಂಡೆಯಾ?
18 ಭೂಮಿಯ ವಿಸಾ್ತರವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿದಿ್ದೕಯೋ? ಇದೆಲಾ್ಲ ನಿನಗೆ

ಗೊತಿ್ತದ್ದರೆ ತಿಳಿಸು.
19 ಬೆಳಕಿನ ನಿವಾಸಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಎಲಿ್ಲ? ಕತ್ತಲಿನ ಸ್ವಸ್ಥಳವು

ಎಲಿ್ಲ?
20 ನೀನು ಆ ಒಂದೊಂದನೂ್ನ ಅದರದರ ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೆ್ಕ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ಅವುಗಳ ಮನೆಯ ಹಾದಿಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲಯಾ?
21 ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು; ಆಗಲೂ ಹುಟಿ್ಟದಿ್ದಯಲ್ಲವೆ;
ನಿನ್ನ ದಿನಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು!
22 ನಾನು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನ ಕಾಲಕಾ್ಕಗಿಯೂ,
ಯುದ್ಧಕದನಗಳ ದಿನಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವ,
23 ಹಿಮದ ಭಂಡಾರಗಳನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಿ್ದೕಯಾ?
ಕಲ್ಮಳೆಯ ಬೊಕ್ಕಸಗಳನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕಯಾ?
24 ಬೆಳಕನು್ನ ಭಾಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ,
ಬಿಸಿಗಾಳಿಯನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಕೂ್ಕ

ಮಾಗರ್ವೆಲಿ್ಲ?
25 ನಿಜರ್ನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ,
ಮನುಷ್ಯರೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾಡಿನಲಿ್ಲಯೂ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ,
26 ಹಾಳುಬೀಳಾದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸಿ,
ಹಸಿ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸಬೇಕೆಂದು,
27 ಅತಿವೃಷಿ್ಟಯ ಪ್ರವಾಹಕೆ್ಕ ಕಾಲುವೆಯನೂ್ನ,
ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ದಾರಿಯನೂ್ನ ಯಾರು ಕಡಿದರು?
28 ಮಳೆಗೆ ತಂದೆಯುಂಟೋ?
ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳನು್ನ ಪಡೆದವನು ಯಾರು?
29 ಹಿಮದ ಗಡೆ್ಡಯು ಯಾರ ಗಭರ್ದಿಂದ ಹೊರಟಿತು?
ಆಕಾಶದ ಇಬ್ಬನಿಯನು್ನ ಯಾರು ಹೆತ್ತರು?
30 ನೀರು ಕಲಿ್ಲನಂತೆ ಗಟಿ್ಟಯಾಗುವುದು;

ಸಾಗರದ ಮೇಲಾ್ಭಗವೂ ಹೆಪು್ಪಗೊಳು್ಳವುದು.
31 ನೀನು ಕೃತಿ್ತಕೆಯ ಸರಪಣಿಯನು್ನ ಬಿಗಿದು,
ಮೃಗಶಿರದ ಬಂಧವನು್ನ ಬಿಚು್ಚವೆಯಾ?
32 ಆಯಾ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಶಿಗಳನು್ನ

ಬರಮಾಡುವೆಯೋ?
ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲ ಪರಿವಾರದೊಡನೆ ನಡೆಸುವೆಯಾ?
33 ಖಗೋಲದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕಯೋ?
ಅದರ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದಿ್ದೕಯಾ?
34 ಮೋಡಗಳನು್ನ ಮುಟು್ಟವಂತೆ ನೀನು ಧ್ವನಿಯೆತಿ್ತದ ಮಾತ್ರಕೆ್ಕ,
ಹೇರಳವಾದ ನೀರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸುವುದೋ?
35 ಸಿಡಿಲುಗಳು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು,
≪ಇಗೋ, ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ≫ ಎನು್ನವವೋ?
36 ಯಾರು ಕಾಮುರ್ಗಿಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದರು?
ಉತಾ್ಪತಗಳಿಗೆ ವಿವೇಕವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವರು ಯಾರು?
37 ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಾರು ಮೇಘಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವರು?
ಆಕಾಶದಲಿ್ಲನ ಬುದ್ದಲಿಗಳನು್ನ ಮೊಗಚಿಹಾಕಿ,
38 ಧೂಳು ಹರಿದು ಒತ್ತಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರುವಂತೆಯೂ,
ಹೆಂಟೆಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಅಂಟಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ ಯಾರು

ಮಾಡುವರು?
39 ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರುವ ಸಿಂಹಕೆ್ಕ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಲು

ಬೇಟೆಯಾಡುವೆಯಾ?
40 ಅವುಗಳು ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಾಗ,
ಪೊದೆಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚುಹಾಕಿರುವ ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳ ಆಶೆಯನು್ನ

ತೀರಿಸುವೆಯೋ?
41 ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳು, ಗುಟುಕಿಲ್ಲದೆ ಅಲೆಯುತಾ್ತ ದೇವರಿಗೆ

ಮೊರೆಯಿಡುವಾಗ,
ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನು್ನ ಯಾರು ಒದಗಿಸುವರು?≫

ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಕೆಗಳು ಈಯುವ ಸಮಯವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕಯೋ?
ಹರಿಣಗಳ ಹೆರಿಗೆಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆಯಾ?

2 ಅವು ಗಭರ್ವನು್ನ ಹೊರುವ ತಿಂಗಳುಗಳನು್ನ ಎಣಿಸುತಿ್ತೕಯೋ?
ಅವು ಈಯುವ ಕಾಲವನು್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡುವೆಯೋ?
3 ಅವು ಮರಿಗಳನು್ನ ಹಾಕಿದೊಡನೆಯೇ
ತಮ್ಮ ವೇದನೆಯನೂ್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವವು.
4 ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳು ಪುಷಿ್ಟಯಾಗಿ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದು
ಅಗಲಿದ ಮೇಲೆ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಪುನಃ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
5 ಕಾಡುಕತೆ್ತಯನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವಂತೆ ಯಾರು

ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು?
ಅದರ ಕಟ್ಟನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚದವರು ಯಾರು?
6 ನಾನು ಅಡವಿಯನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಮನೆಯನಾ್ನಗಿಯೂ,
ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ ಅದರ ನಿವಾಸವನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟ.
7 ಅದು ಊರುಗದ್ದಲವನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ,
ಹೊಡೆಯುವವನ ಕೂಗಾಟವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕ ಇಲ್ಲ.
8 ಅದರ ಕಾವಲು ವಿಶಾಲವಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳೇ.
ಹಸಿರು ಎಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು.
9 ಕಾಡುಕೋಣವು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೇವಿಸಲು ಒಪಿ್ಪ,
ನಿನ್ನ ಗೋದಲಿಯ ಹತಿ್ತರ ತಂಗುವುದೋ?
10 ನೇಗಿಲ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾಡುಕೋಣವನು್ನ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟು್ಟವೆಯಾ?
ಅದು ತಗಿ್ಗನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಕುಂಟೆ

ಎಳೆಯುವುದೋ?
11 ಬಲ ಹೆಚಾ್ಚಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ,
ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಡುವೆಯೋ?
12 ಅದು ನಿನ್ನ ಕಣದಲಿ್ಲ ಕಾಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ,
ನಿನ್ನ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರುವುದೆಂದು

ಭರವಸವಿಡುವೆಯಾ?
13 ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಯ ಪಕ್ಷವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಡಿದಾಡುವುದು,
ಆದರೆ ಅದರ ರೆಕೆ್ಕಗರಿಗಳಿಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಭಾವವುಂಟೋ?
14 ಅದು ತನ್ನ ಮೊಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟ,
ಧೂಳಿನಿಂದಲೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾವು ಕೊಡಿಸುವುದಲ್ಲವೇ.
15 ಯಾರಾದರು ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿದಾರು, ಕಾಡುಮೃಗ ತುಳಿದೀತು

ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
16 ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ತನ್ನವುಗಳೆಂದೆಣಿಸದೆ

ಬಾಧೆಗೊಳಪಡಿಸುವುದು,
ತನ್ನ ಹೆರಿಗೆ ನಿಷ್ಫಲವಾದರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಏನೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ.
17 ದೇವರು ಅದಕೆ್ಕ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಮರೆಮಾಡಿ,
ವಿವೇಕವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸದೆ ಇದಾ್ದನಷೆ್ಟ!
18 ಅದು ರೆಕೆ್ಕಬಡಿಯುತಾ್ತ ನೀಳವಾಗಿ ಓಡುವ

ಸಮಯದಲಾ್ಲದರೋ,
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40

41

ಕುದುರೆಯನೂ್ನ, ಸವಾರನನೂ್ನ ಹೀಯಾಳಿಸುವುದು.
19 ನೀನು ಕುದುರೆಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ,
ಅದರ ಕೊರಳಿಗೆ ಗುಡುಗನು್ನ ಕಟಿ್ಟದವನು ನಿನಲ್ಲವೇ?
20 ಅದು ಮಿಡತೆಯ ಹಾಗೆ ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಹಾರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆಯಾ?
ಅದರ ಕೆನೆತನದ ಪ್ರತಾಪವು ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ.
21 ಅದು ತಗಿ್ಗನ ನೆಲವನು್ನ ಕೆರೆದು ತನ್ನ ಬಲಕೆ್ಕ ಹಿಗಿ್ಗ,
ಸನ್ನದವಾಗಿರುವ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ಹೋಗುವುದು.
22 ಅದು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದೆ ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ ಹಿಂದೆಗೆಯದೆ
ಭಯವನು್ನ ತಾತಾ್ಸರ ಮಾಡುವುದು.
23 ಬತ್ತಳಿಕೆಯೂ, ಥಳಥಳಿಸುವ ಭಜಿರ್ಯೂ,
ಈಟಿಯೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಣಜಣಿಸುವವು.
24 ಅದು ತುತೂರಿಯ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ,
ನಿಲ್ಲದೆ ಉಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕಂಪಿಸುತಾ್ತ ನೆಲವನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದೋ

ಎಂಬಂತೆ ಓಡುವುದು.
25 ತುತೂರಿ ಊದಿದಾಗೆಲಾ್ಲ ಆಹಾ! ಎಂದುಕೊಂಡು
ಕಾಳಗ, ಆಭರ್ಟ, ಸೇನಾಪತಿಗಳ ಗಜರ್ನೆ,
ಇವುಗಳನು್ನ ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಮೂಸಿನೋಡಿ ತಿಳಿಯುವುದು.
26 ಗಿಡಗವು ತನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಹರಡಿ,
ದಕ್ಷಿಣದಿಕಿ್ಕಗೆ ಹಾರುವುದು ನಿನ್ನ ವಿವೇಕದಿಂದಲೋ?
27 ಹದು್ದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹಾರಿ ಉನ್ನತದಲಿ್ಲ
ಗೂಡುಮಾಡುವುದು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದಲೋ?
28 ಅದಕೆ್ಕ ಬಂಡೆಯೇ ನಿವಾಸವು;
ಅದು ಶಿಲಾಶಿಖರದಲಿ್ಲಯೂ, ದುಗರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ತಂಗುವುದು.
29 ಅಲಿ್ಲಂದಲೇ ಬೇಟೆಯನು್ನ ನೋಡುತಾ್ತ;
ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು.
30 ಹೆಣಬಿದ್ದಲಿ್ಲ ರಣಹದೂ್ದ ಅದರ ಮರಿಗಳೂ ಹೀರುತ್ತವೆ

ರಕ್ತವನು್ನ;
ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಯೋಬನಿಗೆ,

2 ≪ತಕರ್ಮಾಡುವವನು ಸವರ್ಶಕ್ತನ ಸಂಗಡಲೂ
ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಡುವನೋ?

ದೇವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಮಾಡುವವನು ಇದಕೆ್ಕಲಾ್ಲ
ಉತ್ತರಕೊಡಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಆಗ ಯೋಬನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ,
4 ≪ಅಯೊ್ಯೕ, ನಾನು ಅಲ್ಪನೇ ಸರಿ, ನಿನಗೆ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವಾಗಿ ಏನು

ಹೇಳಲಿ?
ಬಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವೆನು.
5 ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ್ದೕನೆ, ಪ್ರತಿವಾದ ಮಾಡಲಾರೆನು;
ಎರಡು ಸಲ ಹೌದು, ಇನೆ್ನೕನೂ ನುಡಿಯಲಾರೆನು≫ ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
6 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಬಿರುಗಾಳಿಯೊಳಗಿಂದ ಯೋಬನಿಗೆ

ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು,
7 ≪ಶೂರನಂತೆ ನಡುಕಟಿ್ಟಕೋ! ನಾನು ಪ್ರಶೆ್ನಮಾಡುವೆನು,
ನೀನೇ ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು.
8 ನನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಖಂಡಿಸಿಬಿಡುವಿಯಾ?
ನಿನ್ನ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಕೆಟ್ಟವನೆಂದು

ನಿಣರ್ಯಿಸುವೆಯೋ?
9 ನಿನ್ನ ಕೈಯೂ, ದೇವರ ಕೈಯೂ ಸಮವೋ?
ದೇವರ ಧ್ವನಿಯಂತೆ ಗುಡುಗಬಲಿ್ಲಯಾ?
10 ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನೇ ಮಹಿಮೆ ಘನತೆಗಳಿಂದ ಭೂಷಿಸಿಕೊಂಡು
ಪ್ರಭಾವ ಮಹತ್ವಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೋ.
11 ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ನಿನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಎರಚಿ,
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗವಿರ್ಷ್ಠನ ಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸು.
12 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗವಿರ್ಷ್ಠನ ಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ ಕುಗಿ್ಗಸಿ,
ದುಷ್ಟರನು್ನ ತಟ್ಟನೆ ಕೆಡವಿಬಿಡು.
13 ಅವರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿ,
ಅಂಧಕಾರ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅವರ ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕು ಹಾಕು.
14 ಹೀಗಾದರೆ ನಿನ್ನ ಬಲಭುಜವು ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲದೆಂದು ನಾನೇ

ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಗಳುವೆನು.
15 ನಿನ್ನಂತೆ ನನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಯಾಗಿರುವ ನೀರಾನೆಯನು್ನ ನೋಡು;

ಎತಿ್ತನ ಹಾಗೆ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಮೇಯುವುದು.
16 ಇಗೋ, ಅದರ ಬಲವು ಸೊಂಟದಲಿ್ಲಯೂ,
ಅದರ ಶಕಿ್ತಯು ಹೊಟೆ್ಟಯ ನರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ.
17 ತನ್ನ ಬಾಲವನು್ನ ದೇವದಾರುವಿನ ಮರದಂತೆ ಬಾಗಿಸುವುದು;
ಅದರ ತೊಡೆಯ ನರಗಳು ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
18 ಅದರ ಮೂಳೆಗಳು ತಾಮ್ರದ ನಳಗಳಂತೆಯೂ,
ಅದರ ಎಲುಬುಗಳು ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಾರೆಗಳಂತೆಯೂ ಇರುವವು.
19 ಅದು ದೇವರ ಸೃಷಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದದು್ದ.

ಅದನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು ಅದಕೆ್ಕ ಕೋರೆಹಲೆ್ಲಂಬ ಶಸ್ತ್ರವನೂ್ನ
ಒದಗಿಸಿದಾ್ದನೆ.

20 ಗುಡ್ಡಗಳು ಅದಕೆ್ಕ ಮೇವನು್ನ ಕೊಡುವವು;
ಕಾಡುಮೃಗಗಳೆಲಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲ ಆಡುತಿ್ತರುವವು;
21 ತಾವರೆಯ ಗಿಡಗಳ ಕೆಳಗೂ, ಆಪಿನ ಮರೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಜವುಗು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವುದು.
22 ತಾವರೆ ಗಿಡಗಳು ತಮ್ಮ ನೆರಳನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹರಡುವವು,
ನದಿಯ ನೀರವಂಜಿಗಳು ಅದನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿರುವವು.
23 ಓಹೋ, ಹೊಳೆಯು ಉಕಿ್ಕ ಬಂದರೂ ಅದು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರವಾಹವು ಅದರ ಬಾಯೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗದರೂ

ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರುವುದು.
24 ಯಾರಾದರೂ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಬಂದು ಅದನು್ನ ಹಿಡಿದಾನೇ?
ಗಾಳದಿಂದ ಅದರ ಮೂಗನು್ನ ಚುಚ್ಚಬಲ್ಲನೇ?≫ ಎಂದನು.

ಲಿವಾ್ಯತಾನ್ ಮೊಸಳೆಯನು್ನ ಮೀನು ಗಾಳದಿಂದ
ಎಳೆಯುವಿಯೋ?
ಹುರಿಯಿಂದ ಅದರ ನಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಅದುಮಿ

ಬಿಗಿಯುವಿಯೋ?
2 ಅದರ ಮೂಗಿಗೆ ಗಾಳವನು್ನಇಡುವೆಯೋ?
ಅದರ ದವಡೆಗೆ ಮುಳ್ಳನು್ನ ಚುಚು್ಚವಿಯೋ?
3 ಅದು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವುದೋ?
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಸವಿಮಾತನಾಡೀತೇ?
4 ಅದನು್ನ ನೀನು ಸದಾ ಆಳಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ,
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಮಾಡಿ ಕೊಳು್ಳವುದೋ?
5 ಅದನು್ನ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಆಡಿಸುವೆಯಾ?
ನಿನ್ನ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿನೋದಕಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ಕಟು್ಟವೆಯಾ?
6 ಪಾಲುಗಾರರಾದ ಬೆಸ್ತರು ಅದನು್ನ ವಾ್ಯಪಾರಕೆ್ಕ ಇಡುವರೋ?
ವತರ್ಕರಿಗೆ ಹಂಚಿ ಮಾರುವರೋ?
7 ಅದರ ಚಮರ್ವನೆ್ನಲ್ಲ ಕೊಂಡಿಗಳಿಂದಲೂ
ಅಥವಾ ತಲೆಯನೆ್ನಲ್ಲ ಮೀನಿನ ಈಟಿಗಳಿಂದಲೂ ಚುಚ್ಚಬಲೆ್ಲಯಾ?
8 ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೈಹಾಕಿ ನೋಡು!
ಆ ಜಗಳವನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಂಡರೆ ನೀನು ಮತೆ್ತ ಅದನು್ನ

ಮುಟು್ಟವುದೇ ಇಲ್ಲ.
9 ಆಹಾ, ಅದನು್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ವ್ಯಥರ್!
ಹಿಡಿಯಲು ಬಂದವನು ನೋಡಿದ ಮಾತ್ರಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದ ಹೋಗುವನು.
10 ಅದನು್ನ ಕೆಣಕಲು ಧೈಯರ್ಗೊಳು್ಳವಷು್ಟ ಉಗ್ರತೆ

ಯಾರಲಿ್ಲಯೂ ಇಲ್ಲ;
ಹೀಗಿರಲು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲವರು ಯಾರು?
11 ನಾನು ಸಾಲ ತೀರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಅದನು್ನ ನನಗೆ

ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು?
ಆಕಾಶಮಂಡಲದ ಕೆಳಗಿರುವ ಸವರ್ಸ್ವವೂ ನನ್ನದೇ.
12 ನಾನು ಅದರ ಅಂಗಗಳನೂ್ನ ಶಕಿ್ತವಿಧಾನವನೂ್ನ
ಸೊಗಸಾದ ಜೋಡನೆಯನೂ್ನ ವಣಿರ್ಸದೆ ಸುಮ್ಮನಿರಲಾರೆನು.
13 ಅದರ ಹೊರಕವಚವನು್ನ ಯಾರು ತೆಗೆಯುವರು?
ಜೋಡು ದವಡೆಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರು ಯಾರು?
14 ಮುಖದ ಕದಗಳನು್ನ ಯಾರು ತೆರೆದಾರು?
ಭಯವು ಅದರ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
15 ಗುರಾಣಿಗಳ ಸಾಲುಗಳು ಅದರ ಹೆಚ್ಚಳಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದವಾಗಿದೆ.
ಅವು ಬಿಗಿದು ಮುದಿ್ರಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
16 ಗಾಳಿಯು ಕೂಡ ನುಗ್ಗದಂತೆ
ಅವು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿವೆ.
17 ಪರಸ್ಪರ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ವಿಂಗಡಿಸದ ಹಾಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿವೆ.
18 ಅದರ ಸೀನಿನ ತುಂತುರುಗಳು ತಳತಳಿಸುವವು,
ಕಣು್ಣ ಅರುಣನೇತ್ರಕೆ್ಕ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.
19 ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಕೊಳಿ್ಳಗಳು ಹೊರಡುವವು,
ಬೆಂಕಿಕಿಡಿಗಳು ಹಾರುವವು.
20 ಆಪುಹುಲಿ್ಲಗೆ ಬೆಂಕಿಇಟು್ಟ ಊದಿ ಕಾಯಿಸಿದ

ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯಿಂದಲೋ
ಎಂಬಂತೆ ಮೂಗಿನೊಳಗಿಂದ ಹೊಗೆ ಹಾಯುವುದು.
21 ಅದರ ಉಸಿರೇ ಇದ್ದಲನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುವುದು, ಜಾ್ವಲೆಯು

ಬಾಯಿಂದೇಳುವುದು.
22 ಬಲವು ಕುತಿ್ತಗೆಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ, ಅದರ ಮುಂದೆ ಭಯವು

ಕುಣಿದಾಡುವುದು.
23 ಅದರ ಮಾಂಸದ ಖಂಡಗಳು ಸಡಿಲವಿಲ್ಲದೆ ಅದಕೆ್ಕ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ

ಅಂಟಿಕೊಂಡಿವೆ.
24 ಅದರ ಹೃದಯವು ಬಂಡೆಯ ಹಾಗೂ ಬೀಸುವ

ಕೆಳಗಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿದೆ.
25 ಅದು ಎದ್ದರೆ ಶೂರರು ಕೂಡ ಅಂಜಿ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ

ಭಯಭಾ್ರಂತರಾಗುವರು.
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26 ಒಬ್ಬನು ಕತಿ್ತಯೊಡನೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ಅದಕೆ್ಕೕನೂ
ಆಗಲಾರದು;
ಬಾಣ ಭಜಿರ್ ಈಟಿ ಇವುಗಳೂ ವ್ಯಥರ್ವೇ.
27 ಅದು ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಒಣಹುಲ್ಲನಾ್ನಗಿಯೂ
ತಾಮ್ರವನು್ನ ಕೊಳೆತ ಮರವನಾ್ನಗಿಯೂ ಭಾವಿಸುವುದು.
28 ಬಿಲು್ಲ ಅದನು್ನ ಓಡಿಸಲಾರದು,
ಕವಣೆಯ ಕಲು್ಲಗಳು ಅದಕೆ್ಕ ಹೊಟಿ್ಟನಂತಿರುವವು.
29 ಅದು ದೊಣೆ್ಣಗಳನು್ನ ಹುಲು್ಲಕಡಿ್ಡಯಾಗಿ ಎಣಿಸುವುದು;
ಬಿರ್ರನೆ ಬರುವ ಈಟಿಗೆ ನಗುವುದು.
30 ಅದರ ಕೆಳಭಾಗವು ಚೂಪಾದ ಬೋಕಿಗಳಾಗಿದೆ,
ಅದು ಕೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಹಲಗೆಯ ಹಾಗೆ ನೀಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು.
31 ಜಲನಿಧಿಯನು್ನ ಹಂಡೆಯ ನೀರಿನ ಹಾಗೆ ಕುದಿಸುವುದು;
ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಕಲಕಿದ ತೈಲಪಾತೆ್ರಯಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
32 ಸಾಗರಕೆ್ಕ ನರೆ ಬಂತೋ ಎಂಬಂತೆ
ತಾನು ಬಂದ ದಾರಿಯನು್ನ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸುವುದು.
33 ಇದಕೆ್ಕ ಸಮಾನವಾದದು್ದ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲಯೂ

ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ,
ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
34 ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾ್ರಣಿಯನೂ್ನ ದಿಟಿ್ಟಸಿ

ನೋಡುವುದು,
ಸೊಕಿ್ಕದ ಮೃಗಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ರಾಜನಾಗಿರುವುದು.

ಆಗ ಯೋಬನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವಾಗಿ
ಹೀಗೆಂದನು,

2 ≪ನೀನು ಸಕಲ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನಡೆಸಬಲೆ್ಲಯೆಂತಲೂ,
ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವೆಂತಲೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೇ

ಇದೆ್ದೕನೆ.
3 ≪ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಸತಾ್ಯಲೋಚನೆಯನು್ನ ಮಂಕುಮಾಡುವ

ಇವನು ಯಾರು?≫
ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಂತೆ ನಾನು ತಿಳಿಯದ ಸಂಗತಿಗಳನೂ್ನ,
ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದೆ ಬುದಿ್ಧಗೆ ಮೀರಿರುವ ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು

ಮಾತನಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
4 ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳು, ನಾನೇ ಮಾತನಾಡುವೆನು; ನಾನು

ಪ್ರಶೆ್ನಮಾಡುವೆನು,
ನೀನೇ ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟೆ್ಟ.
5 ಕಿವಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ವಿಷಯವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದನು, ಈಗಲಾದರೋ

ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡೆನು.
6 ಆದಕಾರಣ ನಾನು ಆಡಿದ್ದನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ
ಧೂಳಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಬೂದಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಕುಳಿತು

ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದನು.

7 ಯೆಹೋವನು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಯೋಬನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ
ತೇಮಾನ್ಯನಾದ ಎಲೀಫಜನನು್ನ ಕುರಿತು, ≪ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ, ನಿನ್ನ
ಇಬ್ಬರು ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನ
ದಾಸನಾದ ಯೋಬನು ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಥಾಥರ್ವನಾ್ನಡಿದಂತೆ
ನೀನು ಆಡಲಿಲ್ಲ. 8 ಈಗ ಏಳು ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ, ಏಳು
ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ದಾಸನಾದ ಯೋಬನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೋಷಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಹೋಮಮಾಡಿರಿ. ನನ್ನ
ದಾಸನಾದ ಯೋಬನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡುವನು.
ನಾನು ಅವನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಖರ್ತನಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ
ದಂಡನೆಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದಾಸನಾದ ಯೋಬನು
ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸತ್ಯವನು್ನ ನುಡಿದಂತೆ ನೀವು ನುಡಿಯಲಿಲ್ಲ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಆಗ ತೇಮಾನ್ಯನಾದ ಎಲೀಫಜನೂ,
ಶೂಹ್ಯನಾದ ಬಿಲ್ದದನೂ, ನಾಮಾಥ್ಯನಾದ ಚೋಫರನೂ ಹೋಗಿ
ಯೆಹೋವನು ತಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಲು
ಯೆಹೋವನು ಯೋಬನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸಿದನು.

10 ಯೋಬನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದ ಬಳಿಕ
ಯೆಹೋವನು ಅವನ ದುಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಅವನ
ಸೊತ್ತನು್ನ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಎರಡರಷಾ್ಟಗಿ ಹೆಚಿ್ಚಸಿದನು. 11 ಆಗ
ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ, ಎಲಾ್ಲ ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರೂ,
ಮೊದಲು ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಭೋಜನಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ಎಲಾ್ಲ ಪರಿಚಿತರೂ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಯೆಹೋವನು ಅವನ
ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿದ್ದ ಆಪತಿ್ತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಅನುತಾಪವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಸಂತೈಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದೊಂದು ವರಹವನೂ್ನ ಒಂದೊಂದು ಚಿನ್ನದ
ಉಂಗುರವನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.

12 ಯೆಹೋವನು ಯೋಬನ ಮೊದಲನೆಯ ಸಿ್ಥತಿಗಿಂತಲೂ ಅವನ
ಕಡೆಯ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ಹೀಗೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ
ಹದಿನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ ಕುರಿಗಳೂ, ಆರು ಸಾವಿರ ಒಂಟೆಗಳೂ, ಒಂದು
ಸಾವಿರ ಜೋಡಿ ಎತು್ತಗಳೂ, ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹೆಣು್ಣಕತೆ್ತಗಳೂ
ಉಂಟಾದವು.

13 ಇಷು್ಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಏಳು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ, ಮೂರು
ಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪಡೆದನು. 14 ಮೊದಲನೆಯವಳಿಗೆ
ಯೆಮೀಮ, ಎರಡನೆಯವಳಿಗೆ ಕೆಚೀಯ, ಮೂರನೆಯವಳಿಗೆ
ಕೆರೆನ್ಹಪೂ್ಪಕ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

15 ಯೋಬನ ಮಕ್ಕಳಷು್ಟ ಸುಂದರಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಎಲಿ್ಲಯೂ ಸಿಕು್ಕತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯು ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೂ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಹಂಚಿದನು. 16 ಆ ಮೇಲೆ
ಯೋಬನು ನೂರನಲ್ವತು್ತ ವರುಷ ಬಾಳಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ,
ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅಂತು ತನ್ನ ಸಂತಾನದ ನಾಲು್ಕ ತಲೆಗಳನು್ನ
ಕಂಡನು. 17 ತರುವಾಯ ಯೋಬನು ಮುಪಿ್ಪನ ಮುದುಕನಾಗಿ
ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು.
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ಕೀತರ್ನೆಗಳು

ಪ್ರಥಮ ಭಾಗವು (1 – 41)

ಸನಾ್ಮಗರ್ಸ್ಥರು ಮತು್ತ ದುಮಾರ್ಗರ್ಸ್ಥರು
(ಯೆರೆ. 17:5-8; ಮತಾ್ತ. 7:13,14)

ಯಾರು ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ನಡೆಯದೆ,
ಪಾಪಾತ್ಮರ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳದೆ,
ಧಮರ್ನಿಂದಕರೊಡನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದೆ,

2 ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುತಾ್ತ,
ಅದನೆ್ನೕ ಹಗಲಿರುಳು ಧಾ್ಯನಿಸುತಿ್ತರುವವನು ಎಷೊ್ಟೕ ಧನ್ಯನು.
3 ನೀರಿನ ಕಾಲಿವೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮರದ ಹಾಗೆ

ಅವನಿರುವನು.
ಅಂಥ ಮರವು ಸೂಕ್ತಕಾಲದಲಿ್ಲ ಫಲಕೊಡುತ್ತದಲಾ್ಲ.
ಅದರ ಎಲೆ ಬಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಅದರಂತೆ ಅವನ ಕಾಯರ್ವೆಲ್ಲವೂ ಸಫಲವಾಗುವುದು.
4 ದುಷ್ಟರೋ ಹಾಗಲ್ಲ;
ಅವರು ಗಾಳಿ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹೊಟಿ್ಟನಂತೆ ಇದಾ್ದರೆ.
5 ಆದುದರಿಂದ ದುಷ್ಟರು ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಪಾಪಾತ್ಮರು ನೀತಿವಂತರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ.
6 ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸುವನು;
ದುಷ್ಟರ ಮಾಗರ್ವೋ ನಾಶವಾಗುವುದು.

ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನ ಸವಾರ್ಧಿಪತ್ಯ

ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳು ದಂಗೆಗೆ ಏಳುವುದೂ,
ಜನಾಂಗಗಳು ವ್ಯಥರ್ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಯೋಚಿಸುವುದೂ

ಏಕೆ?
2 ಅರಸರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಮತು್ತ ಆತನಿಂದ

ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತಿದಾ್ದರೆ,
3 ≪ನಮಗೆ ಅವರು ಹಾಕಿದ ಬಂಧನಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಹಾಕಿ,
ಬೇಡಿಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಬಿಸಾಡೋಣ≫ ಎಂದು

ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರಲಾ್ಲ.
4 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಆಸೀನನಾಗಿರುವಾತನು ಅದಕೆ್ಕ ನಗುವನು;
ಕತರ್ನು ಅವರನು್ನ ಪರಿಹಾಸ್ಯಮಾಡುವನು.
5 ಅನಂತರ ಆತನು ಸಿಟಾ್ಟಗಿ, ಕೋಪಾವೇಶದಿಂದ ಅವರನು್ನ

ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿ,
6 ≪ನಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಅರಸನನು್ನ
ಚೀಯೋನೆಂಬ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲಯೇ

ಸಾ್ಥಪಿಸಿದಾ್ದಯಿತು≫ ಎಂದು ಹೇಳುವನು.
7 ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಕೇಳಿರಿ;
ಆತನು ನನಗೆ, ≪ನನಗೆ ನೀನು ಮಗನು; ನಾನೇ ಈ ಹೊತು್ತ

ನಿನ್ನನು್ನ ಪಡೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
8 ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ ನಾನು ಅನ್ಯಜನಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿನಗೆ

ಅಧೀನಮಾಡುವೆನು;
ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ಇರುವ ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳನೂ್ನ

ನಿನಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು.
9 ನೀನು ಕಬಿ್ಬಣದ ಗದೆಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವಿ;
ಮಣಿ್ಣನ ಮಡಿಕೆಗಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಅವರನು್ನ ಒಡೆದುಹಾಕುವಿ≫

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಆದುದರಿಂದ ಅರಸುಗಳಿರಾ, ವಿವೇಕಿಗಳಾಗಿರಿ್ರ;
ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳಿರಾ, ಬುದಿ್ಧವಾದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
11 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೇವಿಸಿರಿ;
ನಡುಗುತಾ್ತ ಉಲಾ್ಲಸಪಡಿರಿ.
12 ಆತನ ಮಗನಿಗೆ ಮುದಿ್ದಡಿರಿ;

ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆತನ ಕೋಪವು ಬೇಗನೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲು ನೀವು
ದಾರಿಯಲೆ್ಲೕ ನಾಶವಾದೀರಿ.
ಆತನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವವರೆಲ್ಲರು ಧನ್ಯರು.

ಶತು್ರಬಾಧಿತನಾದ ದೈವಭಕ್ತನ ಉದಯಗೀತೆ

ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಅಬಾ್ಷಲೋಮನಿಂದ ಓಡಿಹೋದಾಗ
ರಚಿಸಿದ ಕೀತರ್ನೆ

ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿದಾ್ದರೆ;
ನನಗೆ ವೈರಿಗಳಾಗಿ ನಿಂತ ಜನರು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದಾ್ದರೆ.
2 ಅನೇಕರು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ≪ಅವನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ

ಸಹಾಯವು ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಸೆಲಾ
3 ಆದರೂ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕಾಯುವ

ಗುರಾಣಿಯೂ;
ನೀನು ನನ್ನ ಗೌರವಕೆ್ಕ ಆಧಾರನೂ,
ನನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಎತು್ತವಂತೆ ಮಾಡುವವನೂ ಆಗಿದಿ್ದೕ.
4 ನಾನು ಸ್ವರವೆತಿ್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವಾಗ,
ಆತನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತದಿಂದ ಸದುತ್ತರವನು್ನ

ಅನುಗ್ರಹಿಸುತಾ್ತನೆ. ಸೆಲಾ
5 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡುವವನು,
ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಮಲಗಿಕೊಂಡು ನಿದೆ್ದಮಾಡಿ ಸುಖವಾಗಿ

ಎಚ್ಚರಗೊಂಡೆನು.
6 ನನ್ನ ಸುತ್ತಲು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ
ಸಾವಿರಾರು ವೈರಿಗಳಿಗಾದರೂ ನಾನು ಹೆದರೆನು.
7 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ,
ನನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳ ದವಡೆಯನು್ನ ಬಡಿದು ಅವರ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ

ಉದುರಿಸಿಬಿಟ್ಟವನೇ,
ಎದು್ದ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.
8 ರಕ್ಷಣೆಯು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುವುದು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಆಶೀವಾರ್ದವು ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ.

ಸೆಲಾ.

ವಿಶಾ್ವಸಯುಕ್ತ ಸಂಧಾ್ಯಕಾಲದ ಗೀತೆ

ಪ್ರಧಾನ ಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ತಂತಿವಾದ್ಯದೊಡನೆ ಹಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.

ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವ ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ
ಮೊರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ;
ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸು.

ನನ್ನನು್ನ ಅಪತಿ್ತನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿದಾತನೇ,
ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿ ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಆಲಿಸು.
2 ಜನರೇ, ನೀವು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವವನು್ನ ಕೆಡಿಸುವಿರಿ,
ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಅವಮಾನಪಡಿಸುವಿರಿ?
ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ವ್ಯಥರ್ವಾದದ್ದನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಸುಳ್ಳನು್ನ

ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಿರಿ? ಸೆಲಾ
3 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತನನು್ನ ತನಗೋಸ್ಕರ

ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವಾಗೆಲಾ್ಲ ಆತನು ಕೇಳುತಾ್ತನೆ.
4 ಭಯಪಡಿರಿ, ಪಾಪಮಾಡಬೇಡಿರಿ;
ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ಹೃದಯದಲೆ್ಲೕ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ

ಮತು್ತ ಮೌನವಾಗಿರಿ. ಸೆಲಾ
5 ನಾ್ಯಯವಾದ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ;
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಡಿರಿ.
6 ≪ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವವರು ಯಾರಿದಾ್ದರೆ?≫

ಎಂದು ಅನೇಕರು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 1:2 347 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 4:6
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ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಪ್ರಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ನೋಡಬೇಕು.

7 ಧಾನ್ಯದಾ್ರಕ್ಷೆಗಳು ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಸುಗಿ್ಗ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಜನರಿಗಾಗುವ ಸಂತೋಷಕಿ್ಕಂತಲೂ
ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಹೆಚಾ್ಚದ ಆನಂದವನು್ನ

ಉಂಟುಮಾಡಿದಿ್ದೕ.
8 ನಾನು ನಿಭರ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಕೂಡಲೆ

ನಿದೆ್ದಮಾಡುವೆನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಯಾವ ಅಪಾಯವೂ ಬಾರದಂತೆ

ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡುತಿ್ತೕ.

ಭಕ್ತ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಉದಯಕೀತರ್ನೆ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ರಂಧ್ರವಾದ್ಯದೊಡನೆ ಹಾಡತಕ್ಕ ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು;
ನನ್ನ ನರಳಾಟವನು್ನ ಲಕ್ಷ್ಯಕೆ್ಕ ತಂದುಕೋ.
2 ನನ್ನ ಅರಸೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು;

ನನ್ನ ಮೊರೆಯನು್ನ ಆಲಿಸು.
3 ಯೆಹೋವನೇ, ಉದಯಕಾಲದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವರವು ನಿನಗೆ

ಕೇಳಿಸುವುದು;
ಉದಯಕಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ನಿನಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿ,
ನಿನಿ್ನಂದ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರುವೆನು.
4 ನೀನು ದುಷ್ಟತ್ವದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವ ದೇವರಲ್ಲ;
ಕೆಟ್ಟದು್ದ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ತಂಗಲಾರದು.
5 ಸೊಕಿ್ಕನವರು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲಲಾರರು;
ಅಧಮಿರ್ಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ ನೀನು ಹಗೆಮಾಡುವಿ.
6 ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವಿ;
ಯೆಹೋವನೇ, ನರಹತ್ಯ ಮಾಡುವವರು ಮತು್ತ ಕಪಟಿಗಳು ನಿನಗೆ

ಅಸಹ್ಯರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
7 ನಾನಂತು ನಿನ್ನ ಮಹಾಕೃಪೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ
ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವೆನು;
ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನಾಗಿ,
ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವೆನು.
8 ಯೆಹೋವನೇ, ವಿರೋಧಿಗಳು ನನಗೆ ಕೇಡನೆ್ನೕ

ಹಾರೈಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ನೀತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸು;
ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಸರಾಗಮಾಡು.
9 ಅವರ ಬಾಯಲಿ್ಲ ಯಥಾಥರ್ತ್ವವಿಲ್ಲ;
ಅವರು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಸವಿಮಾತನಾಡಿದರೂ,
ಅವರ ಹೃದಯವು ನಾಶಕರವಾದ ಗುಂಡಿ,
ಅವರ ಗಂಟಲು ತೆರೆದಿರುವ ಸಮಾಧಿ.
10 ದೇವರೇ, ಅವರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದವರು;
ಆದುದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸು;
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಯುಕಿ್ತಯಿಂದಲೇ ಮೋಸ ಹೋಗಲಿ;
ಅವರ ದೊ್ರೕಹವು ಅಪಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನು್ನ

ತಳಿ್ಳಬಿಡು.
11 ನಿನ್ನನು್ನ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕವರೆಲ್ಲರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವರು;
ನೀನು ಕಾಪಾಡುವವನೆಂದು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದ

ಧ್ವನಿಮಾಡುವರು.
ನಿನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳವರು.
12 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀತಿವಂತನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವವನು ನೀನೇ;
ನಿನ್ನ ದಯವು ದೊಡ್ಡ ಗುರಾಣಿಯಂತೆ ಅವನನು್ನ

ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು.

ಕಷ್ಟಪೀಡಿತನಾದ ಭಕ್ತನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ತಂತಿವಾದ್ಯದ ಮಂದರಸಾ್ಥಯಿಯೊಡನೆ ಹಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ದಾವೀದನು

ರಚಿಸಿದ ಕೀತರ್ನೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಕೋಪದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಗದರಿಸಬೇಡ;
ರೋಷದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇಡ.
2 ಯೆಹೋವನೇ, ಕನಿಕರಿಸು; ನಾನು ನಿಶ್ಶಕ್ತನಾಗಿ

ಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ವಾಸಿಮಾಡು; ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳೆಲಾ್ಲ ಅದುರುತ್ತವೆ.
3 ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವು ಸಹ ಬಹಳವಾಗಿ ತತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ಎಷ್ಟರ ವರೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಟಿ್ಟರುವಿ?
4 ಯೆಹೋವನೇ, ಹಿಂತಿರುಗು, ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು;
ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.
5 ಮೃತರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕವಿರುವುದಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ;
ಪಾತಾಳದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವವರು ಯಾರು?
6 ನಾನು ನರಳಿ ನರಳಿ ದಣಿದಿದೆ್ದೕನೆ;
ಪ್ರತಿರಾತಿ್ರಯೂ ನನ್ನ ಮಂಚವು ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ತೇಲಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಾಸಿಗೆಯು ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ನೆನದುಹೋಗುತ್ತದೆ.
7 ದುಃಖದಿಂದ ನನ್ನ ಕಣು್ಣ ಬತಿ್ತ ಹೋಯಿತು;
ವಿರೋಧಿಗಳ ಬಾಧೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ ಅವು ಮೊಬಾ್ಬಯಿತು.
8 ಧಮರ್ವನು್ನ ಮೀರಿ ನಡೆಯುವವರೇ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಹೋಗಿರಿ;
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಗೋಳಾಟಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
9 ಆತನು ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ;
ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುವನು.
10 ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳೆಲ್ಲರು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಕಳವಳಗೊಳು್ಳವರು;
ಅವರು ಪಕ್ಕನೆ ಲಜೆ್ಜಗೊಂಡು ಹಿಂದಿರುಗುವರು.

ಅನಾ್ಯಯವಾದ ದೋಷಾರೋಪಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ
ದೇವಭಕ್ತನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದು

ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವನಾದ ಕೂಷನ ಮಾತುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ದಾವೀದನು ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಹಾಡಿದ ಗೀತೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮೊರೆಹೊಕಿ್ಕದೆ್ದೕನೆ;
ಬೆನ್ನಟು್ಟವವರೆಲ್ಲರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡು.
2 ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು,

ಶತು್ರವು ಸಿಂಹದಂತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ನನ್ನನು್ನ ಹರಿದುಬಿಟಾ್ಟನು.
3 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಾನು ಕೈಗಳಲಿ್ಲ

ಅನಾ್ಯಯವುಳ್ಳವನೂ,
4 ಮಿತ್ರದೊ್ರೕಹಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಶತು್ರವು ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಬಂದು,
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದು, ನೆಲೆಕೆ್ಕ ಕೆಡವಿ ತುಳಿಯಲಿ;
5 ನನ್ನ ಮಾನವನು್ನ ಮಣು್ಣಪಾಲು ಮಾಡಲಿ. ನಾನಂಥವನಲ್ಲ;
ನಿಷಾ್ಕರಣ ವೈರಿಯನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದೆನಲ್ಲ. ಸೆಲಾ
6 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕನೇ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಎಚ್ಚರವಾಗು.
ಮಹಾಕೋಪದಿಂದ ಎದು್ದಬಂದು ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳ ಕೊ್ರೕಧವನು್ನ

ಭಂಗಪಡಿಸು.
7 ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲು ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿರುವಲಿ್ಲ
ನೀನು ಪುನಃ ಆರೋಹಣಮಾಡು.
8 ಯೆಹೋವನು ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಳಿಗೂ

ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿರಪರಾಧಿಯೂ, ನೀತಿವಂತನೂ ಆಗಿರುವ

ನನಗೋಸ್ಕರ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸು.
9 ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅಂತರಿಂದಿ್ರಯವನೂ್ನ
ಪರಿಶೋಧಿಸುವ ನೀತಿಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರೇ,
ದುಷ್ಟರ ಕೆಟ್ಟತನವು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡು;
ನೀತಿವಂತರನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸು.
10 ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಾಣಿಯು ದೇವರೇ;
ಆತನು ಯಥಾಥರ್ರನು್ನ ಕಾಪಾಡುತಾ್ತನೆ.
11 ದೇವರು ನಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವವನು;
ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ದುಷ್ಟರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೋಪವುಳ್ಳವನು.
12 ದೋಷಿಯು ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ
ಆತನು ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಮಸೆಯುವನು.
ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಬಗಿ್ಗಸಿ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
13 ಆತನು ಅದಕೆ್ಕ ಮರಣಕರವಾದ ಅಗಿ್ನಬಾಣಗಳನು್ನ ಹೂಡಿ
ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಿಟು್ಟ ನಿಂತಿದಾ್ದನೆ.
14 ನನ್ನ ಶತು್ರವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕೇಡನು್ನ ಹೆರಬೇಕೆಂದು

ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ;
ಅವನು ಹಾನಿಯನು್ನ ಹಡೆಯುವೆನೆಂದು ನೆನಸಿಕೊಂಡರೂ,
ಶೂನ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೆತ್ತನು ನೋಡಿರಿ.
15 ಅವನು ಅಗಿದು ಅಗಿದು ಗುಂಡಿಯನು್ನ ತೋಡಿ,
ಅದರೊಳಗೆ ತಾನೇ ಬಿದು್ದಹೋದನಲಾ್ಲ.
16 ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕುಯುಕಿ್ತ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ

ಬರುವುದು;
ಅವನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಅನಾ್ಯಯವು ಸ್ವಂತ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ

ಬೀಳುವುದು.
17 ಯೆಹೋವನು ಮಾಡಿದ ನಾ್ಯಯವಾದ ತೀಪಿರ್ಗಾಗಿ,
ನಾನು ಆತನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.
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ಪರಾತ್ಪರ ದೇವನಾದ ಯೆಹೋವನ ನಾಮವನು್ನ
ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.

ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಗೌರವಕಾ್ಕಗಿ ಆತನನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡುವುದು

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ಗಿತಿ್ತೕಯ ರಾಗದಿಂದ ಹಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ದಾವೀದನದು.
ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು
ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳದು್ದ.
ಆಕಾಶಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ವೈಭವವನು್ನ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿದಿ್ದೕ.

2 ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತು ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ
ವೈರಿಗಳ ಬಾಯನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ,
ನೀನು ಬಾಲಕರ ಮತು್ತ ಮೊಲೆಕೂಸುಗಳ ಬಾಯಿಂದ
ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿ್ದೕ.
3 ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಲಸವಾಗಿರುವ ಆಕಾಶಮಂಡಲವನೂ್ನ,
ನೀನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಚಂದ್ರ ಮತು್ತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನೂ್ನ ನಾನು

ನೋಡುವಾಗ,
4 ಮನುಷ್ಯನು ಎಷು್ಟ ಮಾತ್ರದವನು,
ಅವನನು್ನ ನೀನು ಏಕೆ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು?
ಮಾನವನು ಎಷ್ಟರವನು? ಅವನಲಿ್ಲ ಏಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಡಬೇಕು?
5 ಅವನನು್ನ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟ

ಮಾಡಿದಿಯಲಾ್ಲ;
ಪ್ರಭಾವವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮಾನವನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕಿರೀಟವಾಗಿ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದ.
6 ನೀನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳ ಮೇಲೆ
ಪ್ರಭುತ್ವವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಿ.
7 ನೀನು ಎಲಾ್ಲ ಕುರಿ, ದನಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ

ಕಾಡುಮೃಗಗಳು,
8 ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಳು,
ಅದರಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಕಲವಿಧವಾದ ಜೀವಜಂತುಗಳು,
ಇವೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನಮಾಡಿದಿ್ದೕಯಲ್ಲವೇ.
9 ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳದು್ದ.

ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕನಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವ
ಇಬಿ್ರಯ ಅಕ್ಷರಕ್ರಮಾನುಸಾರವಾದ ಕೀತರ್ನೆ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ಮೂತ್ಲಬೆ್ಬೕನೆಂಬ ರಾಗ; ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡುವೆನು;
ನೀನು ಮಾಡಿದ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ವಣಿರ್ಸುವೆನು.

2 ಪರಾತ್ಪರನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸಿ
ಉತಾ್ಸಹಗೊಳು್ಳವೆನು;
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
3 ನನ್ನ ಹಗೆಗಳು ನಿನ್ನ ಎದುರಿನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಎಡವಿಬಿದು್ದ

ಹಾಳಾದರಲಾ್ಲ.
4 ನನ್ನ ವಾ್ಯಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದಿ;
ನೀನು ಆಸನಾರೂಢನಾಗಿ ನೀತಿಯಿಂದ ನಾ್ಯಯವನು್ನ

ನಿಣರ್ಯಿಸುತಿ್ತ.
5 ನೀನು ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಹೆದರಿಸಿ ದುಷ್ಟರನು್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದಿ್ದ,
ಅವರ ಹೆಸರನು್ನ ಯುಗಯುಗಾಂತರಕೂ್ಕ ಅಳಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದ.
6 ಶತು್ರಗಳು ನಿಶೆ್ಶೕಷವಾದರು;
ನೀನು ಕೆಡವಿದ ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಹಾಳಾದವು.
ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯೇ ಇಲ್ಲವಾಯಿತು.
7 ಯೆಹೋವನಾದರೋ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದು್ದ,
ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದಾ್ದನೆ.
8 ಆತನೇ ನೀತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಲೋಕಕೆ್ಕ ನಾ್ಯಯ ತೀರಿಸುವವನು;
ಆತನು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವನು.
9 ಯೆಹೋವನು ಕುಗಿ್ಗದವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವೂ,
ಆಪತಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ ದುಗರ್ವೂ ಆಗಿರುವನು.
10 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಬಲ್ಲವರು
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವರು;
ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮೊರೆಹೋಗುವವರನು್ನ ನೀನು ಕೈಬಿಡುವವನಲ್ಲ.
11 ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ;
ಆತನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ.

12 ಆತನು ಕುಗಿ್ಗದವರ ಮೊರೆಯನು್ನ ಮರೆಯದೆ
ಪಾ್ರಣಾಪರಾಧಕೆ್ಕ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವವನಾಗಿ ಅವರನು್ನ

ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
13 ಯೆಹೋವನೇ, ಮರಣದಾ್ವರದೊಳಗೆ ಸೇರದಂತೆ;
ನನ್ನನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವವನೇ, ಕನಿಕರಿಸು;
ಹಗೆಗಳಿಂದ ನನಗುಂಟಾದ ಬಾಧೆಯನು್ನ ಲಕ್ಷ್ಯಕೆ್ಕ ತಂದುಕೋ.
14 ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವೆನು;
ನಿನಿ್ನಂದಾದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಚೀಯೋನೆಂಬ ಕುಮಾರಿಯ

ಬಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸುವೆನು.
15 ಜನಾಂಗಗಳವರು ತಾವು ಮಾಡಿದ ಕುಣಿಯಲಿ್ಲ ತಾವೇ ಬಿದು್ದ

ಹೋದರು;
ಅವರು ಹಾಸಿದ ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ಅವರ ಕಾಲೇ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿತು.
16 ಯೆಹೋವನು ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವವನಾಗಿ ತನ್ನನು್ನ

ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ;
ದುಷ್ಟರು ತಾವೇ ಕಲಿ್ಪಸಿದ ಕುಯುಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದಾ್ದರಲಾ್ಲ.

ಹಿಗಾ್ಗಯೋನ್ ಸೆಲಾ
17 ದುಷ್ಟರು ಅಂದರೆ ದೇವರನು್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡುವ

ಜನಾಂಗಗಳವರೆಲಾ್ಲ
ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗುವರು.
18 ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರು ಕಡೆಯವರೆಗೆ ಮರೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ;
ದೀನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಕೆಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
19 ಯೆಹೋವನೇ, ಏಳು; ಮನುಷ್ಯಮಾತ್ರದವರು

ಬಲಗೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ತೀಪುರ್ ಉಂಟಾಗಲಿ.
20 ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರಿಗೆ ಭಯವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸು;
ಜನಾಂಗಗಳು ತಾವು ಮನುಷ್ಯಮಾತ್ರದವರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.

ಸೆಲಾ.

ಯೆಹೋವನು ಕುಗಿ್ಗದವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವ ಇಬಿ್ರಯ ಅಕ್ಷರಕ್ರಮಾನುಸಾರವಾದ

ಕೀತರ್ನೆ

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಏಕೆ ದೂರವಾಗಿ ನಿಂತಿದಿ್ದೕ?
ಕಷ್ಟಕಾಲದಲಿ್ಲ ಏಕೆ ಮರೆಯಾಗುತಿ್ತೕ?
2 ದುಷ್ಟರು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ದೀನರನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ

ಹಿಂಸಿಸುತಾ್ತರೆ;
ಅವರು ಕಲಿ್ಪಸಿದ ಕುಯುಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ತಾವೇ ಸಿಕಿ್ಕ ಬೀಳಲಿ.
3 ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ನೆರವೇರಿತೆಂದು

ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ;
ಪರರ ಸೊತ್ತನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿದವನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆದು

ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತಾ್ತನೆ.
4 ದುಷ್ಟನು ಸೊಕಿ್ಕನ ಮುಖದಿಂದ, ≪ಯೆಹೋವನನು್ನ

ವಿಚಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು,
ದೇವರಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸದಾ ಯೋಚಿಸುತಾ್ತನೆ.
5 ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈಗೂಡುತ್ತವೆ;
ಆದರೆ ನಿನ್ನ ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಮಹೋನ್ನತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅದು ಅವನ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ;
ವೈರಿಗಳ ಗುಂಪನಾ್ನದರೋ ತಾತಾ್ಸರಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
6 ಅವನು, ≪ನಾನು ಕದಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ;
ನನಗೆ ವಿಪತು್ತ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ≫

ಅಂದುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.
7 ಅವನ ಬಾಯಿಯು ಶಾಪ, ಬಲಾತಾ್ಕರ ಮತು್ತ ವಂಚನೆಗಳಿಂದ

ತುಂಬಿದೆ;
ಅವನ ನಾಲಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಹಾನಿಯೂ, ನಾಶನವೂ ಇವೆ.
8 ಅವನು ಗಾ್ರಮಗಳ ಸಂದುಗೊಂದುಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಂಚಿಕೊಂಡಿದು್ದ,
ಮರೆಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನಿರಪರಾಧಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲತಾ್ತನೆ.
ಅವನು ಗತಿಹೀನನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಸಮಯ ನೋಡುತಾ್ತನೆ.
9 ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಂಹದಂತೆ ಅವನು ಮರೆಯಾಗಿ

ಹೊಂಚಿಕೊಂಡಿರುವನು.
ಅವನು ಬಲೆಯೊಡಿ್ಡ ಕಾದಿದು್ದ, ಕುಗಿ್ಗದವನನು್ನ ಹಿಡಿದು

ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಾ್ತನೆ.
10 ಕುಗಿ್ಗದವನು ಜಜ್ಜಲ್ಪಟು್ಟ ಉರುಳಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ,
ಗತಿಯಿಲ್ಲದವನು ಅವನ ಬಲಾತಾ್ಕರದಿಂದ ಬಿದು್ದ ಹೋಗುತಾ್ತನೆ.
11 ಆ ದುಷ್ಟನು ತನೊ್ನಳಗೆ, ≪ದೇವರು ಇವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ

ವಿಮುಖನಾಗಿದಾ್ದನೆ;
ಆತನು ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ≫ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.
12 ಯೆಹೋವನೇ, ಏಳು; ದೇವರೇ, ಕುಗಿ್ಗದವನನು್ನ

ಮರೆಯಬೇಡ;
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ಅವನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕೈಚಾಚು.
13 ≪ದೇವರು ವಿಚಾರಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತ,
ದುಷ್ಟನು ನಿನ್ನನು್ನ ಏಕೆ ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡಬೇಕು?
14 ನೀನು ಅವರ ಅನಾ್ಯಯ ಹಾಗು ಬಲಾತಾ್ಕರಗಳನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದ;
ಅವುಗಳನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುತಿ್ತೕ, ಗತಿಯಿಲ್ಲದವನು ತನ್ನನು್ನ ನಿನಗೇ

ಒಪಿ್ಪಸುವನು;
ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವನಿಗೆ ನೀನೇ ದಿಕು್ಕ.
15 ದುಷ್ಟನ ಭುಜಬಲವನು್ನ ಮುರಿದುಹಾಕು,
ಕೆಡುಕನ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ಶೋಧಿಸಿ ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡಿಬಿಡು.
16 ಯೆಹೋವನು ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ಅರಸನಾಗಿರುವನು;
ಆತನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನ್ಯಜನಗಳು ನಿಶೆ್ಶೕಷರಾದರು.
17 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ದೀನರ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ

ನೆರವೇರಿಸುವವನೇ ಆಗಿದಿ್ದ;
ಅವರ ಹೃದಯವನು್ನ ಧೈಯರ್ಪಡಿಸುತಿ್ತ; ಅವರ ಮೊರೆಗೆ

ಕಿವಿಗೊಡುತಿ್ತ.
18 ನೀನು ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರ ಮತು್ತ ಕುಗಿ್ಗದವರ ನಾ್ಯಯವನು್ನ

ವಿಚಾರಿಸುತಿ್ತ.
ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಮಣಿ್ಣನಿಂದಾದ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ

ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನ ಶರಣರಿಗೆ ದುಗರ್ತಿಯಿಲ್ಲ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ದಾವೀದನದು.

ನಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು,
≪ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳುವುದೇಕೆ?

2 ದುಷ್ಟರು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಯಥಾಥರ್ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಬಿಲು್ಲಬೊಗಿ್ಗಸಿ,
ಹೆದೆಗೆ ಬಾಣವನು್ನ ಹೂಡಿದಾ್ದರೆ ನೋಡಿರಿ.
3 ಆಧಾರಗಳೇ ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀತಿವಂತನ ಗತಿ ಏನಾದೀತು?
4 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಮಂದಿರದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ;
ಆತನು ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನ ಕಣು್ಣಗಳು ಮಾನವರನು್ನ ನೋಡುತ್ತವೆ;
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಬಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೋಧಿಸುತಾ್ತನೆ.
5 ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಮತು್ತ ಅನೀತಿವಂತರನು್ನ

ಪರೀಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ;
ಬಲಾತಾ್ಕರವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರನು್ನ ಆತನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತನೆ.
6 ಆತನು ದುಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕಗಳನು್ನ ಸುರಿಸಲಿ.
ಉರಿಗಾಳಿಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಪಾನವಾಗಮಾಡಲಿ.
7 ಏಕೆಂದರೆ ನೀತಿಸ್ವರೂಪನಾದ ಯೆಹೋವನು ನೀತಿಯನು್ನ

ಮೆಚು್ಚವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಸಜ್ಜನರು ಆತನ ಸಾನಿಧ್ಯವನು್ನ ಸೇರುವರು.

ದುಷಾ್ಟಧಿಕಾರದಲಿ್ಲ ಭಕ್ತನು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದು

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ಮಂದರಸಾ್ಥಯಿಯೊಡನೆ ಹಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ರಕ್ಷಿಸು; ಭಕ್ತರು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದಾ್ದರೆ.
ಜನರೊಳಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರನು್ನ ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
2 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೆರೆಯವರೊಡನೆ ಸುಳ್ಳನಾ್ನಡುತಾ್ತರೆ,

ಅವರು ವಂಚನೆಯ ತುಟಿಗಳಿಂದ ಹೊರಗೊಂದು ಒಳಗೊಂದು
ಮಾತನಾಡುತಾ್ತರೆ.

3 ಯೆಹೋವನು ವಂಚನೆಯ ತುಟಿಗಳನೂ್ನ, ಬಡಾಯಿ
ನಾಲಿಗೆಯನೂ್ನ ಕಡಿದುಬಿಡಲಿ.

4 ಅವರು, ≪ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ತಡೆಯಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ;
ನಮ್ಮ ತುಟಿಗಳು ನಮ್ಮವೇ; ನಮಗೆ ಒಡೆಯನು ಯಾರು?≫

ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರಲಾ್ಲ.
5 ಯೆಹೋವನು, ≪ಕುಗಿ್ಗದವರ ಬಾಧೆಯನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ಗತಿಯಿಲ್ಲದವರ ನರಳುವಿಕೆಯು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.
ಈಗ ಎದು್ದ ಬಂದು ಅವರ ಇಷಾ್ಟಥರ್ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.
ಅವರು ಬಯಸಿದಂತೆ ಅವರನು್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸುವೆನು≫

ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.
6 ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳು ಯಥಾಥರ್ವಾದವುಗಳೇ;
ಅವು ಏಳು ಸಾರಿ ಪುಟಕೆ್ಕ ಹಾಕಿದ ಚೊಕ್ಕ ಬೆಳಿ್ಳಯೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲವೆ.

7 ಜನರಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ನೀಚರೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ,
ಜನರೊಳಗೆ ದುಷ್ಟತ್ವ ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ,
8 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅವರನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದ,
ನೀನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ದುಷ್ಟರಿಂದ ಸದಾಕಾಲವೂ ತಪಿ್ಪಸಿ

ಕಾಪಾಡುವಿ.

ಶತು್ರಪೀಡಿತನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ದಾವೀದನು ರಚಿಸಿದ ಕೀತರ್ನೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಮರೆತಿರುವಿ?
ಇನೆ್ನಲಿ್ಲಯ ತನಕ ನನಗೆ ವಿಮುಖನಾಗಿರುವಿ?

2 ನಾನು ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ಹಗಲೆಲಾ್ಲ ದುಃಖಾಕಾ್ರಂತನಾಗಿದು್ದ,
ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಇರಬೇಕು?
ಇನೆ್ನಲಿ್ಲಯ ತನಕ ವಿರೋಧಿಯು ನನಗೆ ದೊರೆಯಾಗಿರಬೇಕು?
3 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ದೃಷಿ್ಟಯಿಟು್ಟ ನನಗೆ

ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸು;
ನನಗೆ ಮರಣನಿದೆ್ರಯು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ

ಕಳೆಗೊಳಿಸು.
4 ನನ್ನ ಶತು್ರವು, ≪ನಾನು ಅವನನು್ನ ಜಯಿಸಿದೆನು≫ ಎಂದು

ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು;
ವೈರಿಗಳು, ≪ನನ್ನ ಎದುರಾಳಿಯು ಜಾರಿಬಿದ್ದನು≫ ಎಂದು

ಹಿಗ್ಗಬಾರದು.
5 ನಾನಂತೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಹಷರ್ಗೊಳು್ಳವುದು.
6 ಯೆಹೋವನ ಮಹೋಪಕಾರಕಾ್ಕಗಿ ಆತನಿಗೆ ಹಾಡುವೆನು.

ದುಷ್ಟ ನಾಸಿ್ತಕರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ದಾವೀದನದು.

ದುಮರ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ, ≪ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ≫
ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ;
ಅವರು ಕೆಟು್ಟಹೋದವರು; ಹೇಯವಾದ ಅಕ್ರಮಗಳನು್ನ

ನಡೆಸುತಾ್ತರೆ.
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವವರೇ ಇಲ್ಲ.
2 ಮನುಷ್ಯರಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸಾನಿ್ನಧ್ಯವನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಬುದಿ್ಧವಂತರು

ಇದಾ್ದರೋ,
ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ನೋಡಲಾಗಿ,
3 ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವವನು ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ದಾರಿತಪಿ್ಪದವನು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟು್ಟ ಹೋದವರೇ.
4 ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಡೆಸುವವರೆಲ್ಲರು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ?
ಅವರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆಹಾರವನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ

ನುಂಗಿಬಿಡುತಾ್ತರೆ;
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
5 ಅವರು ಫಕ್ಕನೆ ಭಯಭಾ್ರಂತರಾಗುವರು;
ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನೀತಿವಂತರ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ.
6 ನೀವು ಕುಗಿ್ಗದವರ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿದರೂ
ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಆಶ್ರಯವಲ್ಲವೇ.
7 ಚೀಯೋನಿನಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಬೇಗನೆ ಬರಲಿ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ದುರವಸೆ್ಥಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿದಾಗ,
ಆತನ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರುವ ಯಾಕೋಬವಂಶದವರು

ಉಲಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳವರು,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಹಷಿರ್ಸುವರು.

ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಲು ಯೋಗ್ಯರಾದವರು

ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದಕೆ್ಕ ಯಾರು ಯೋಗ್ಯರು?
ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸತಕ್ಕವನು

ಎಂಥವನಾಗಿರಬೇಕು?
2 ಅವನು ಸಜ್ಜನನೂ, ನೀತಿವಂತನೂ,
ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಸತ್ಯದ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡುವವನೂ

ಆಗಿರಬೇಕು.
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3 ಅವನು ಚಾಡಿಯನು್ನ ಹೇಳದವನೂ,
ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಗೆ ಅನಾ್ಯಯ ಮಾಡದವನೂ,
ಯಾರನೂ್ನ ನಿಂದಿಸದವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು.
4 ಅವನು ಭ್ರಷ್ಟರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟವನೂ,
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸುವವನೂ,
ನಷ್ಟವಾದರೂ ಪ್ರಮಾಣತಪ್ಪದವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು.
5 ಅವನು ಸಾಲಕೆ್ಕ ಬಡಿ್ಡ ಕೇಳದವನೂ,
ನಿರಪರಾಧಿಯ ಕೇಡಿಗಾಗಿ ಲಂಚವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದವನೂ

ಆಗಿರಬೇಕು.
ಇಂಥವನು ಎಂದಿಗೂ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯು ಪೂಣಾರ್ನಂದಕರವಾದದು್ದ

ದಾವೀದನ ಕಾವ್ಯ.
ದೇವರೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಶರಣಾಗತನು; ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡು.

2 ನಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕುರಿತು, ≪ನೀನೇ ನನ್ನ
ಒಡೆಯನು;

ನನ್ನ ಸುಖವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಹೇಳುವೆನು.

3 ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ,
≪ಇವರೇ ಶೆ್ರೕಷ್ಠರು, ಇವರೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟರಾದವರು≫ ಎಂದು

ಹೇಳುವೆನು.
4 ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದವರಿಗೆ ಬಹಳ

ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗುವವು.
ಅವರಂತೆ ನಾನು ರಕ್ತವನು್ನ ಪಾನದ್ರವ್ಯವಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದೇ

ಇಲ್ಲ;
ಅವರ ನಾಮಗಳನಾ್ನದರೂ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
5 ನನ್ನ ಪಾಲೂ, ನನ್ನ ಪಾನವೂ ಯೆಹೋವನೇ,
ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಭದ್ರಗೊಳಿಸುತಿ್ತೕ.
6 ನನಗೆ ಪಾ್ರಪ್ತವಾಗಿರುವ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು ರಮಣೀಯವಾದದು್ದ;
ಅದು ನನಗೆ ಸಂತೃಪಿ್ತಕರವಾಗಿದೆ.
7 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುತಾ್ತನೆ;
ನಾನು ಆತನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.
ರಾತಿ್ರಯ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ

ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ.
8 ನಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ

ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ಆತನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ

ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ.
9 ಆದಕಾರಣ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಹಷಿರ್ಸುತ್ತದೆ;
ನನ್ನ ಮನವು ಉಲಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ;
ನನ್ನ ಶರೀರವೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು.
10 ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವಾತ್ಮವನು್ನ ಪಾತಾಳದಲಿ್ಲ

ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ;
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅಧೋಲೋಕವನು್ನ ನೋಡಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
11 ನೀನು ನನಗೆ ಜೀವಮಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಿ;
ನಿನ್ನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ ಸಂತೋಷವಿದೆ;
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಭಾಗ್ಯವಿದೆ.

ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಿರಪರಾಧಿಯ ಬೇಡಿಕೆ

ದಾವೀದನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಾ್ಯಯವಾದುದನು್ನ ಆಲೈಸು;
ನನ್ನ ಮೊರೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಡು. ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು;
ಅದು ಕಪಟವಾದ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ.

2 ನಿನಿ್ನಂದ ನನಗೆ ನಾ್ಯಯವಾದ ತೀಪುರ್ ಉಂಟಾಗಲಿ;
ನೀನು ನೀತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನೋಡುವವನಲ್ಲವೇ.
3 ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೂ, ರಾತಿ್ರಯ ವೇಳೆ

ವಿಚಾರಿಸಿದರೂ,
ನನ್ನನು್ನ ಪುಟಕೆ್ಕ ಹಾಕಿ ಶೋಧಿಸಿದರೂ,
ಯಾವ ದುರಾಲೋಚನೆಯಾದರೂ ನನ್ನಲಿ್ಲ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ;
ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಮಾತುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತಪಿ್ಪಲ್ಲ.
4 ನಾನಂತೂ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರಗಳಲಿ್ಲ ಬಲಾತಾ್ಕರಿಗಳಂತೆ

ನಡೆಯದೆ
ನಿನ್ನ ಮಾತನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
5 ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಟು್ಟ ನಡೆಯುತಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ;

ನನ್ನ ಕಾಲು ಜಾರಲಿಲ್ಲ.
6 ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವಿಯೆಂದು

ಮೊರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ,
ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳು.
7 ಭುಜಬಲವನು್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ,
ಶರಣಾಗತರನು್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಾತನೇ,
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋರಿಸು.
8 ನನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಬಾಧಿಸುತಿ್ತರುವ ದುಷ್ಟರಿಂದಲೂ,
ಪಾ್ರಣವೈರಿಗಳಿಂದಲೂ ತಪಿ್ಪಸಿದಿ್ದ.
9 ನಿನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಮರೆಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ದುಷ್ಟರಿಂದ

ಕಾಯಿ;
ಕಣು್ಣ ಗುಡಿ್ಡನಂತೆಯೇ ಕಾಪಾಡು.
10 ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಮಾಡಿದಾ್ದರೆ;
ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತಾ್ತರೆ.
11 ನಾವು ಎಲಿ್ಲ ಕಾಲಿಟ್ಟರೂ ಅಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ;
ನಮ್ಮನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಮಯನೋಡುತಾ್ತರೆ.
12 ನನ್ನ ಶತು್ರವು ಸೀಳಿಬಿಡಲಾಶಿಸುವ ಸಿಂಹದಂತೆಯೂ,
ಮರೆಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚುಹಾಕಿರುವ ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹದಂತೆಯೂ

ಇದಾ್ದನೆ.
13 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತು ಅವನನು್ನ

ಕೆಡವಿಬಿಡು;
ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿ ಕಾಪಾಡು.
14 ಯೆಹೋವನೇ, ಇಹಲೋಕವೇ ತಮ್ಮ ಪಾಲೆಂದು
ನಂಬಿದ ನರರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸು;
ನಿನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದ ಅವರ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ತುಂಬಿಸಿದಿ್ದೕಯಲಾ್ಲ.
ಅವರು ಸಂತಾನವೃದಿ್ಧಹೊಂದಿ ಉಳಿದ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ

ಬಿಡುತಾ್ತರೆ.
15 ನಾನಾದರೋ ನಿರಪರಾಧಿಯು; ನಿನ್ನ ಸಾನಿ್ನಧ್ಯವನು್ನ

ಸೇರುವೆನು.
ನಾನು ಎಚ್ಚತಾ್ತಗ ನಿನ್ನ ನೀತಿಸ್ವರೂಪ ದಶರ್ನದಿಂದ

ತೃಪ್ತನಾಗಿರುವೆನು.

ಜಯಪ್ರದನಾದ ಯೆಹೋವನ ಸು್ತತಿ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ.
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನು ಸೌಲನಿಂದಲೂ, ಎಲಾ್ಲ

ಶತು್ರಗಳ ಕೈಯಿಂದಲೂ ತಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಯೆಹೋವನ ಘನಕಾ್ಕಗಿ ಈ
ಪದ್ಯವನು್ನ ರಚಿಸಿ ಹೇಳಿದನು.

ನನ್ನ ಬಲವಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನೇ,
ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಮಮತೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ.
2 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಬಂಡೆಯು, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು,

ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು, ನನ್ನ ದೇವರು, ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯು,
ನನ್ನ ಗುರಾಣಿಯು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೊಂಬು ಮತು್ತ ನನ್ನ ದುಗರ್ವು

ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
3 ಯೆಹೋವನು ಸೊ್ತೕತ್ರಕೆ್ಕ ಅಹರ್ನು;
ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಲು ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ

ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ.
4 ಮೃತು್ಯಪಾಶಗಳು ನನಗೆ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡವು;
ನಾಶಪ್ರವಾಹವು ನನ್ನನು್ನ ನಡುಗಿಸಿತು.
5 ಪಾತಾಳಪಾಶಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡವು;
ಮರಣಕರವಾದ ಉರುಲುಗಳು ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲದ್ದವು.
6 ಅಂಥ ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟೆ್ಟನು;
ನನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದನು;
ನನ್ನ ಕೂಗು ಆತನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.
7 ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಸಿಟೆ್ಟೕರಿದ್ದರಿಂದ,
ಭೂಮಿಯು ಗಡಗಡನೆ ಕಂಪಿಸಿತು,
ಪವರ್ತಗಳ ಬುಡಗಳು ನಡುಗಿ ಕದಲಿದವು.
8 ಆತನ ಮೂಗಿನಿಂದ ಹೊಗೆಯು ಎದು್ದ;
ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆ ಹೊರಟು,
ಸಿಕಿ್ಕದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ದಹಿಸಿ ಕೆಂಡವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿತು.
9 ಆತನು ಆಕಾಶವನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿ ಇಳಿದು ಬಂದನು;
ಆತನ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕಾಗರ್ತ್ತಲು ಇತು್ತ.
10 ಕೆರೂಬಿವಾಹನನಾಗಿ ಹಾರಿ,
ವಾಯುವೇ ಆತನ ರೆಕೆ್ಕಗಳೋ ಎಂಬಂತೆ ಆತನು ಇಳಿದು ಬಂದನು.
11 ಕತ್ತಲನು್ನ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲು ಗುಡಾರದಂತೆ ಕವಿಸಿಕೊಂಡು,
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ಮರೆಯಾದನು.

12 ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಕಲ್ಮಳೆಯೂ, ಉರಿಗೆಂಡಗಳೂ
ಹೊರಟು,
ಆತನ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಕಪು್ಪ ಮೋಡಗಳನು್ನ ದಾಟಿ ಸುರಿದವು.
13 ಯೆಹೋವನು ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಗುಡುಗಿದನು;
ಪರಾತ್ಪರನು ಧ್ವನಿಗೊಟ್ಟನು. ಕಲ್ಮಳೆಯೂ, ಉರಿಗೆಂಡಗಳೂ

ಹೊರಟವು.
14 ಆತನು ಬಾಣಗಳನೆ್ನಸೆದು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು;
ಸಿಡಿಲುಗಳಿಂದ ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿದನು.
15 ಆಗ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಗದರಿಕೆಯಿಂದಲೂ,
ನಿನ್ನ ಶಾ್ವಸಭರದಿಂದಲೂ ಸಮುದ್ರದ ತಳವು ಕಾಣಿಸಿತು.
ಭೂಮಂಡಲದ ಅಸಿ್ತವಾರಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು.
16 ಆತನು ಮೇಲಣ ಲೋಕದಿಂದ ಕೈಚಾಚಿ, ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದು,
ಮಹಾಜಲರಾಶಿಗಳೊಳಗಿಂದ ಎಳೆದನು.
17 ನನಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠರೂ, ಪುಷ್ಟರೂ ಆಗಿ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತದ್ದ

ಶತು್ರಗಳಿಂದ
ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.
18 ಅವರು ನನ್ನ ವಿಪತಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು,
ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಉದಾ್ಧರಕನಾದನು.
19 ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ವಿಶಾಲಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿದನು;
ನನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.
20 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ನೀತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಲನು್ನ ಮಾಡಿದನು,
ನನ್ನ ಕೈಗಳ ಶುದ್ಧತ್ವಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
21 ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಮಾಗರ್ವನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿದೆನಲಾ್ಲ;
ನನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದುಷ್ಟನಾಗಲಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ.
22 ನಾನು ಆತನ ನೀತಿಯ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ

ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡೆನು;
ಆತನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ.
23 ನಾನು ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನಿದೋರ್ಷಿಯು;
ಪಾಪದಲಿ್ಲ ಬೀಳದಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡೆನು.
24 ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ನೀತಿವಂತನೂ, ನಿರಪರಾಧಿಯೂ ಎಂದು

ನೋಡಿ,
ಯೆಹೋವನು ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
25 ನೀನು ಕೃಪೆಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ಕೃಪಾವಂತನೂ,
ದೋಷವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ,
26 ಶುದ್ಧನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧನೂ, ಮೂಖರ್ನಿಗೆ ವಕ್ರನೂ ಆಗಿರುವಿ.
27 ದೀನರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವವನೂ,
ಗವರ್ದ ಕಣು್ಣಳ್ಳವರನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಬಿಡುವವನೂ ನೀನಲ್ಲವೋ?
28 ನೀನೇ ನನ್ನ ದೀಪವನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುವವನಲ್ಲವೇ;
ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಕತ್ತಲನು್ನ

ಪರಿಹರಿಸುವವನು.
29 ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ದಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವೆನು;
ನನ್ನ ದೇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆಯನು್ನ

ಹಾರುವೆನು.
30 ದೇವರ ಮಾಗರ್ವು ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲದು್ದ;
ಯೆಹೋವನ ವಚನವು ಶುದ್ಧವಾದದು್ದ.
ಆತನು ಆಶಿ್ರತರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ.
31 ಯೆಹೋವನಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಯಾರು?
ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹೊರತು ಶರಣನು ಎಲಿ್ಲ?
32 ನನಗೆ ಶೌಯರ್ವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಬಿಗಿಯುವವನೂ,
ನನ್ನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಸರಾಗ ಮಾಡುವವನೂ ದೇವರೇ.
33 ನನ್ನ ಕಾಲನು್ನ ಜಿಂಕೆಯ ಕಾಲಿನಂತೆ ಚುರುಕು ಮಾಡುತಾ್ತನೆ;
ನನ್ನನು್ನ ಉನ್ನತಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸುತಾ್ತನೆ.
34 ಆತನೇ ನನಗೆ ಯುದ್ಧವಿದೆ್ಯಯನು್ನ ಕಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ನಾನು ತಾಮ್ರದ ಬಿಲ್ಲನಾ್ನದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಲೆ್ಲನು.
35 ನೀನೇ ನನಗೋಸ್ಕರ ಗುರಾಣಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಿಸಿದಿ್ದೕ.
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನನಗೆ ಆಧಾರ;
ನಿನ್ನ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷವು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
36 ನೀನು ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ವಿಶಾಲಸ್ಥಳವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ನನ್ನ ಪಾದಗಳು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ.
37 ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು;
ಅವರನು್ನ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ.
38 ಅವರನು್ನ ಹೊಡೆದು ಏಳಲಾರದಂತೆ ಮಾಡುವೆನು;
ನನ್ನ ಪಾದದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವರು.
39 ನೀನು ನನಗೆ ಯುದ್ಧಕಾ್ಕಗಿ ಶೌಯರ್ವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ

ಬಿಗಿದಿದಿ್ದೕ;
ಎದುರಾಳಿಗಳನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿ ನನಗೆ ಅಧೀನಮಾಡಿದಿ್ದೕ.

40 ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನನಗೆ ಬೆನು್ನಕೊಟು್ಟ ಓಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿ್ದೕ;
ನನ್ನ ಹಗೆಯವರನು್ನ ನಾನು ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡುವೆನು.
41 ಅವರು ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ರಕ್ಷಿಸುವವನಿಲ್ಲ;
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರೂ ಆತನು ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಡಲೇ

ಇಲ್ಲ.
42 ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಧೂಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ
ಅವರನು್ನ ಪುಡಿಪುಡಿಮಾಡಿದೆನು.
ಬೀದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕೆಸರನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಅವರನು್ನ ಎಸೆದುಬಿಟೆ್ಟನು.
43 ಜನರ ಕಲಹಗಳಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ

ದೊರೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿ್ದೕ;
ನಾನರಿಯದ ಜನಾಂಗದವರು ಸಹ ನನಗೆ ಅಧೀನರಾಗುವರು.
44 ನನ್ನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕೆ್ಕ ನನಗೆ

ವಿಧೇಯರಾಗುವರು;
ದೇಶಾಂತರದವರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಂಜಿ ನಡುಗುವರು.
45 ಅವರು ಧೈಯರ್ಗುಂದಿದವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಳಿಂದ

ನಡುಗುತಾ್ತ ಬರುವರು.
46 ಯೆಹೋವನು ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪನು;
ನನ್ನ ಶರಣನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ; ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರಿಗೆ

ಕೊಂಡಾಟವಾಗಲಿ.
47 ಆತನು ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಂಡನೆಮಾಡುವ ದೇವರು;
ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸುತಾ್ತನೆ.
48 ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸುವಾತನೇ,
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿ ಉನ್ನತಪಡಿಸುತಿ್ತೕ;
ಬಲಾತಾ್ಕರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತಿ್ತೕ.
49 ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಯೆಹೋವನೇ, ಅನ್ಯಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ

ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು;
ನಿನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
50 ಆತನು ತಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಅರಸನಿಗೋಸ್ಕರ
ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ;
ತಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ದಾವೀದನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ

ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ಸದಾಕಾಲ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ದೇವರ ಸೃಷಿ್ಟ ಮತು್ತ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಹಿಮೆ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.

ಆಕಾಶವು ದೇವರ ಪ್ರಭಾವವನು್ನ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತ್ತದೆ;
ಗಗನವು ಆತನ ಕೈಕೆಲಸವನು್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
2 ದಿನವು ದಿನಕೆ್ಕ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ

ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವುದು;
ರಾತಿ್ರಯು ರಾತಿ್ರಗೆ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುತಿ್ತರುವುದು.
3 ಶಬ್ದವಿಲ್ಲ, ಮಾತಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಸ್ವರ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
4 ಆದರೂ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭುತ್ವವು ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಪ್ರಸರಿಸಿದೆ;
ಅವುಗಳ ನುಡಿಗಳು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ

ವಾ್ಯಪಿಸಿರುತ್ತವೆ.
ಅಲಿ್ಲ ದೇವರು ಸೂಯರ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಗುಡಾರವನು್ನ

ಏಪರ್ಡಿಸಿದಾ್ದನೆ.
5 ಅವನು ತನ್ನ ಮಂಟಪದೊಳಗಿಂದ ಬರುವ ಮದಲಿಂಗನೋ

ಎಂಬಂತೆ ಹೊರಟುಬರುವನು.
ಅವನು ಶೂರನಂತೆ ತನಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಓಡುವುದಕೆ್ಕ

ಉಲಾ್ಲಸಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.
6 ಆಕಾಶದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಗೆ

ಬರುತಾ್ತನೆ;
ಅವನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮರೆಯಾದದು್ದ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ.
7 ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಲೋಪವಿಲ್ಲದು್ದ;
ಅದು ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸಮಾಡುವಂಥದು್ದ.
ಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದು್ದ;
ಅವು ಬುದಿ್ಧಹೀನರಿಗೆ ವಿವೇಕಪ್ರದವಾಗಿದೆ.
8 ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ನೀತಿಯುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿವೆ;
ಮನಸ್ಸನು್ನ ಹಷರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆ ಪವಿತ್ರವಾದದು್ದ; ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ

ಕಳೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
9 ಯೆಹೋವನ ಭಯ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ; ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದದೆ್ದೕ.
ಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಯಥಾಥರ್ವಾದವುಗಳು; ಅವು ಕೇವಲ

ನಾ್ಯಯವಾಗಿವೆ.
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10 ಅವು ಬಂಗಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ, ಅಪರಂಜಿರಾಶಿಗಿಂತಲೂ
ಅಪೇಕ್ಷಿಸತಕ್ಕವುಗಳು.
ಅವು ಜೇನಿಗಿಂತಲೂ, ಶೋಧಿಸಿದ ಜೇನುತುಪ್ಪಕಿ್ಕಂತಲೂ

ಸಿಹಿಯಾಗಿವೆ.
11 ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ದಾಸನಿಗೆ ವಿವೇಚನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ;
ಅವುಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
12 ತನ್ನ ತಪು್ಪಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವವನು ಯಾರು?
ಮರೆಯಾದ ದೋಷಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ನಿಮರ್ಲಮಾಡು.
13 ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇಕೆಂದು ಪಾಪಮಾಡದಂತೆ ನಿನ್ನ ದಾಸನನು್ನ

ಕಾಪಾಡು.
ಅಂಥ ಪಾಪಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಆಳದಿರಲಿ.
ಆಗ ನಾನು ತಪಿ್ಪಲ್ಲದವನಾಗಿ ಮಹಾದೊ್ರೕಹಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
14 ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಶರಣನೇ, ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನೇ,
ನನ್ನ ಮಾತುಗಳೂ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಧಾ್ಯನವೂ ನಿನಗೆ

ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿರಲಿ.

ಅರಸನ ಜಯಕಾ್ಕಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದು

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.

ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಲಿ;
ಯಾಕೋಬನ ದೇವರ ನಾಮವು ನಿನ್ನನು್ನ ಉದಾ್ಧರ

ಮಾಡಲಿ.
2 ಆತನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿವಾಸದಿಂದ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಲಿ;
ಚೀಯೋನಿನಿಂದ ನಿನಗೆ ಆಧಾರ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ.
3 ನೀನು ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ನೈವೇದ್ಯಗಳು ಆತನ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲಿ;
ನೀನು ಮಾಡಿದ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳು ಆತನಿಗೆ

ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾಗಲಿ. ಸೆಲಾ
4 ಆತನು ನಿನ್ನ ಇಷಾ್ಟಥರ್ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಿ;
ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನು್ನ ಸಫಲಮಾಡಲಿ.
5 ನಿನ್ನ ಜಯದಲಿ್ಲ ಉತಾ್ಸಹಧ್ವನಿ ಮಾಡುವೆವು;
ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಧ್ವಜ ಎತು್ತವೆವು.
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಿ.
6 ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಅರಸನಿಗೆ
ಜಯವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನೆಂದು ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತಾ್ತಯಿತು.
ಆತನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಲೋಕದಿಂದ ಅವನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ

ಸದುತ್ತರವನು್ನ ಕೊಡುವನು,
ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವಿಜಯವನು್ನ

ಉಂಟುಮಾಡುವನು.
7 ಕೆಲವರು ರಥಬಲದಲಿ್ಲ, ಕೆಲವರು ಅಶ್ವಬಲದಲಿ್ಲ

ಹೆಚ್ಚಳಪಡುತಾ್ತರೆ;
ನಾವಾದರೋ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೇ

ಹೆಚ್ಚಳಪಡುತೆ್ತೕವೆ.
8 ಅವರು ಬಿದು್ದಹೋಗಿದಾ್ದರೆ;
ನಾವಾದರೋ ಎದು್ದ ನಿಂತಿದೆ್ದೕವೆ.
9 ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಅರಸನಿಗೆ ಜಯವನು್ನಂಟುಮಾಡು;
ನಾವು ಮೊರೆಯಿಡುವಾಗ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸು.

ಅರಸನ ವಿಜಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವ ಕೀತರ್ನೆ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಲಿ್ಲ ಅರಸನು
ಸಂತೋಷಿಸುತಾ್ತನೆ;
ನೀನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಜಯಕಾ್ಕಗಿ ಎಷೊ್ಟೕ

ಆನಂದಪಡುತಾ್ತನೆ.
2 ನೀನು ಅವನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸದೆ,
ಅವನ ಇಷಾ್ಟಥರ್ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದಿಯಲಾ್ಲ. ಸೆಲಾ
3 ನಾನಾ ಶುಭಗಳೊಡನೆ ನೀನೇ ಅವನನು್ನ

ಎದುರುಗೊಂಡಿಯಲಾ್ಲ;
ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುವಣರ್ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದೕ.
4 ಅವನು ದೀಘಾರ್ಯುಷ್ಯವನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು,
ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳ ಆಯುಷ್ಯವನು್ನ

ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಿ್ದೕ.
5 ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣಕಾಯರ್ದಿಂದ ಅವನ ಗೌರವ ಬಹು

ವೃದಿ್ಧಯಾಯಿತು;
ಘನತೆ ಮತು್ತ ವೈಭವಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಿ್ದೕ.

6 ಅವನಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸೌಭಾಗ್ಯನಿಧಿಯನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದಿ್ದೕ;
ಅವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅತಾ್ಯನಂದಪಡಿಸಿದಿ್ದೕ.
7 ಅರಸನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ;
ಪರಾತ್ಪರನ ಶಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನು ಕದಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
8 ಶತು್ರಗಳೆಲ್ಲರು ನಿನಗೆ ಸಿಕು್ಕವರು;
ಭುಜಬಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ಹಗೆಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯುವಿ.
9 ನೀನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ಉರಿಯುವ ಕುಲಿಮೆಯಂತಿದು್ದ

ಅವರನು್ನ ಬೂದಿ ಮಾಡುವಿ.
ಯೆಹೋವನು ಮಹಾಕೋಪದಿಂದ ಅವರನು್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವನು;
ಆತನ ಕೋಪಾಗಿ್ನ ಅವರನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು.
10 ನೀನು ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರ

ಸಂತತಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವಿ;
ಅವರ ವಂಶದವರು ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಉಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
11 ಅವರು ತಂತೊ್ರೕಪಾಯಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸಿ,
ನಿನಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದರೂ ಅದು

ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
12 ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಾಣಗಳನು್ನ ಬಿಲಿ್ಲಗೆ ಹೂಡಿ, ಅವರ ಮುಖಗಳ

ಮೇಲೆ ಎಸೆದು,
ಅವರು ಬೆನು್ನತೋರಿಸಿ ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಿ.
13 ಯೆಹೋವನೇ, ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿಕೋ;
ನಾವು ಗಾಯನಮಾಡುತಾ್ತ ನಿನ್ನ ಶೂರತ್ವವನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆವು.

ಘೋರಬಾಧೆಪಟ್ಟ ಭಕ್ತನ ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ಉದಯದ ಜಿಂಕೆ ಎಂಬ ರಾಗದ ಮೇಲೆ ಹಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ದಾವೀದನ

ಕೀತರ್ನೆ.
(ಕೀತರ್. 69; 71; 102; ಯೆಶಾ. 55)

ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಏಕೆ ನನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ?
ನೀನು ಏಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡದೆಯೂ, ನನ್ನ

ಕೂಗನು್ನ ಕೇಳದೆಯೂ ದೂರವಾಗಿದಿ್ದೕ?
2 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಮೊರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ; ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವೇ

ಇಲ್ಲ;
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ ನನಗೆ ಉಪಶಮನವಿಲ್ಲ.
3 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸೊ್ತೕತ್ರಸಿಂಹಾಸನದಲಿ್ಲ ಇರುವಾತನೇ,
ನೀನು ಪವಿತ್ರಸ್ವರೂಪನು.
4 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟ್ಟರು;
ನಿನ್ನನು್ನ ನಂಬಿ ಉದಾ್ಧರವಾದರು.
5 ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಟು್ಟ ವಿಮುಕ್ತರಾದರು;
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ವಿಶಾ್ವಸವಿಟು್ಟ ಆಶಾಭಂಗಪಡಲಿಲ್ಲ.
6 ನಾನಾದರೋ ಹುಳದಂಥವನೇ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ;
ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಜನರಿಂದ ತಿರಸಾ್ಕರ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
7 ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಸ್ಯಮಾಡುತಾ್ತರೆ;
ಅವರು ಓರೇ ತುಟಿ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಆಡಿಸುತಾ್ತ,
8 ≪ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನೆಂದು ಆತನಲಿ್ಲ

ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದಾ್ದನಲಾ್ಲ;
ಆತನು ಇವನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚದಾ್ದದರೆ ರಕ್ಷಿಸಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.
9 ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ದೊಳಗಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬರಮಾಡಿದವನು ನೀನೇ

ಅಲ್ಲವೇ.
ತಾಯಿಯ ಎದೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ನಿಶಿ್ಚಂತೆಯಿಂದ ಇರಿಸಿದವನು

ನೀನೇ ಅಲ್ಲವೇ.
10 ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ನೀನೇ ನನಗೆ ಆಧಾರ;
ತಾಯಿ ಹೆತ್ತಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ದೇವರು ನೀನೇ.
11 ನನಗೀಗ ಕಷ್ಟವು ಪಾ್ರಪ್ತವಾಗಿದೆ;
ಸಹಾಯಕರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ದೂರವಾಗಿರಬೇಡ.
12 ಬಹಳ ಗೂಳಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿವೆ;
ಬಾಷಾನಿನ ಬಲವುಳ್ಳ ಹೋರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಂಡಿವೆ.
13 ಅವರು ಗಜಿರ್ಸುವ ಉಗ್ರಸಿಂಹಗಳಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ನುಂಗುವುದಕೆ್ಕ

ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿದಾ್ದರೆ.
14 ನಾನು ಹೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ನೀರಿನಂತಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳೆಲಾ್ಲ ಕೀಲು ತಪಿ್ಪದೆ.
ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮೇಣದಂತೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಕರಗಿಹೋಗಿದೆ.
15 ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯು ಬೋಕಿಯ ಹಾಗೆ ಒಣಗಿಹೋಗಿದೆ;
ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯು ಬಾಯಿಯ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತಹೋಗಿದೆ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮಣಿ್ಣಗೆ ಸೇರಿಸುತಿ್ತೕ.
16 ನಾಯಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿವೆ;
ದುಷ್ಟರ ಗುಂಪು ನನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 19:10 353 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 22:16
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ನನ್ನ ಕೈಕಾಲುಗಳನು್ನ ತಿವಿದಿದಾ್ದರೆ.
17 ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಎಣಿಸುವುದಕಾ್ಕಗುವುದು;
ಅವರೋ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹಿಗು್ಗತಾ್ತರೆ.
18 ನನ್ನ ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ;
ನನ್ನ ಅಂಗಿಗಾಗಿ ಚೀಟುಹಾಕುತಾ್ತರೆ.
19 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೇ, ನೀನಾದರೋ

ದೂರವಾಗಿರಬೇಡ;
ಬೇಗ ಬಂದು ಸಹಾಯಮಾಡು.
20 ಕತಿ್ತಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸು;
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಪಾ್ರಣವು ನಾಯಿಯ ವಶವಾಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡು.
21 ಸಿಂಹಗಳ ಬಾಯಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಕಾಡುಕೋಣಗಳ

ಕೊಂಬುಗಳಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸು.
ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕಯಲಾ್ಲ.
22 ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು;
ಸಭಾಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.
23 ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ;
ಯಾಕೋಬ ವಂಶದವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶಸ್ಥರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆತನಲಿ್ಲ

ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ್ರ.
24 ಆತನು ಕುಗಿ್ಗಹೋದವನ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ,
ಅದಕೆ್ಕ ಅಸಹ್ಯಪಡಲಿಲ್ಲ;
ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಮರೆಮಾಡದೆ,
ಅವನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟನು.
25 ನಾನು ಮಹಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಮಾಡುವ ಸೊ್ತೕತ್ರಕೆ್ಕ ನೀನೇ

ಆಧಾರನು;
ನನ್ನ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮುಂದೆ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.
26 ದೀನರು ಉಂಡು ತೃಪ್ತರಾಗುವರು;
ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವರು.
ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮವು ಯಾವಾಗಲು ಚೈತನ್ಯವುಳ್ಳದಾ್ದಗಿರಲಿ.
27 ಭೂಮಂಡಲದವರೆಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ

ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವರು;
ಯೆಹೋವನೇ, ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳವರು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.
28 ರಾಜ್ಯವು ಯೆಹೋವನದೇ;
ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ಆತನೇ ಒಡೆಯನು.
29 ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಪುಷ್ಟರೆಲ್ಲರೂ ಉಂಡು ಆರಾಧಿಸುವರು;
ತಮ್ಮ ಜೀವವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಮಣು್ಣ

ಪಾಲಾಗುವವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.
30 ಆತನನು್ನ ಸೇವಿಸುವವರ ಸಂತಾನದವರು
ಯೆಹೋವನ ಸಂತಾನದವರೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡವರು.
31 ಅವರು ಬಂದು ಆತನ ನೀತಿಯನೂ್ನ,
ಆತನು ನಡೆಸಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮುಂದೆ ಹುಟು್ಟವ ಜನಕೆ್ಕ

ತಿಳಿಸುವರು.

ಭಕ್ತರೆಂಬ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬನಾದ
ಯೆಹೋವನು

ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು; ಕೊರತೆಪಡೆನು.

2 ಆತನು ಹಸಿರುಗಾವಲುಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ತಂಗಿಸುತಾ್ತನೆ;
ವಿಶಾ್ರಂತಿಕರವಾದ ನೀರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬರಮಾಡುತಾ್ತನೆ.

3 ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ನೀತಿಯ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುತಾ್ತನೆ.
4 ನಾನು ಕಾಗರ್ತ್ತಲಿನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ,
ನೀನು ಹತಿ್ತರವಿರುವುದರಿಂದ ಕೇಡಿಗೆ ಹೆದರೆನು;
ನಿನ್ನ ದೊಣೆ್ಣಯೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಕೋಲೂ ನನಗೆ ಧೈಯರ್

ಕೊಡುತ್ತವೆ.
5 ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಔತಣವನು್ನ

ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತಿ್ತೕ;
ನನ್ನನು್ನ ಅಥಿತಿಯಂತೆ್ತ ಸಿ್ವಕರಿಸಿ, ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ತೈಲವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ನನ್ನ

ಧಣಿವಾರಿಸುವಿ,
ನನ್ನ ಪಾತೆ್ರಯು ತುಂಬಿ ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ.
6 ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಶುಭವೂ ಮತು್ತ

ಕೃಪೆಯೂ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವು.
ನಾನು ಸದಾಕಾಲವೂ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವೆನು.

ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರತಕ್ಕವರು

ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
ಭೂಮಿಯೂ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂ
ಯೆಹೋವನದು;
ಲೋಕವೂ ಮತು್ತ ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳೂ ಆತನವೇ.

2 ಆತನೇ ಅದರ ಅಸಿ್ತವಾರವನು್ನ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದವನು;
ಅದನು್ನ ಜಲರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದವನು ಆತನೇ.
3 ಯೆಹೋವನ ಪವರ್ತವನು್ನ ಹತ್ತತಕ್ಕವನು ಯಾರು?
ಆತನ ಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಎಂಥವನು ಯೋಗ್ಯನು?
4 ಯಾರು ಅಯೋಗ್ಯಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಮನಸಿ್ಸಡದೆ,
ಮೋಸ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡದೆ,
ಶುದ್ಧಹಸ್ತವೂ, ನಿಮರ್ಲಮನಸೂ್ಸ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದಾ್ದನೋ,
5 ಅವನೇ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಶುಭವನು್ನ ಹೊಂದುವನು;
ತನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರಿಂದ ನೀತಿಫಲವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು.
6 ಇಂಥವರೇ ಆತನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಬಯಸುವವರು.
ಯಾಕೋಬ್ಯರ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಸಾನಿ್ನಧ್ಯವನು್ನ ಸೇರುವವರು

ಇಂಥವರೇ. ಸೆಲಾ
7 ದಾ್ವರಗಳೇ, ಉನ್ನತವಾಗಿರಿ್ರ!
ಪುರಾತನವಾದ ಕದಗಳೇ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರಿ್ರ!
ಮಹಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಅರಸನು ಆಗಮಿಸುತಾ್ತನೆ.
8 ಮಹಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಈ ಅರಸನು ಯಾರು?
ಮಹಾ ಬಲಿಷ್ಠನೂ, ವಿಶೇಷ ಪರಾಕ್ರಮಿಯೂ ಆಗಿರುವ

ಯೆಹೋವ,
ಯುದ್ಧವೀರನಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವ.
9 ದಾ್ವರಗಳೇ, ಉನ್ನತವಾಗಿರಿ್ರ!
ಪುರಾತನವಾದ ಕದಗಳೇ, ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರಿ್ರ!
ಮಹಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಅರಸನು ಆಗಮಿಸುತಾ್ತನೆ.
10 ಮಹಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಈ ಅರಸನು ಯಾರು?
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ಮಹಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಅರಸನು ಈತನೇ. ಸೆಲಾ.

ಇಬಿ್ರಯ ಅಕ್ಷರಕ್ರಮಾನುಸಾರವಾದ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

2 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ,
ನನ್ನನು್ನ ಅಪಮಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿಪಡಿಸಬೇಡ.

ಶತು್ರಗಳ ಉತಾ್ಸಹಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದಮಾಡಬೇಡ.
3 ನಿಷಾ್ಕರಣ ದೊ್ರೕಹಿಗಳಿಗೆ ಅಪಮಾನವಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು,
ನಿನ್ನನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಗಬಾರದು.
4 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು;
ನೀನು ಒಪು್ಪವ ದಾರಿಯನು್ನ ತೋರಿಸು.
5 ನಿನ್ನ ಸತಾ್ಯನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುತಾ್ತ ಉಪದೇಶಿಸು;
ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು;
ಹಗಲೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
6 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ

ಕರುಣಿಸುವವನಾಗಿ,
ನನಗೆ ಮಾಡಿದ ಮಹೋಪಕಾರಗಳನು್ನ ನೆನಸಿಕೋ.
7 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಯೌವನದ ತಪು್ಪಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ

ದೊ್ರೕಹಗಳನೂ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲಡದೆ,
ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಯಾಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ

ನೆನಪುಮಾಡಿಕೋ.
8 ಯೆಹೋವನು ದಯಾಳುವೂ, ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ;
ದಾರಿತಪಿ್ಪದವರನು್ನ ಬೋಧಿಸಿ ಸನಾ್ಮಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವನು.
9 ಆತನು ದೀನರನು್ನ ತನ್ನ ವಿಧಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಸುವನು;
ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸುವನು.
10 ಯೆಹೋವನ ನಿಬಂಧನೆ ಮತು್ತ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು

ನಡೆಯುವವರಿಗೆ,
ಆತನ ಎಲಾ್ಲ ಮಾಗರ್ಗಳು ಕೃಪೆಯೂ, ಸತ್ಯತೆಯುಳ್ಳವು.
11 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಪಾಪವು ಬಹುಘೋರವಾಗಿದೆ;
ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಅದನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು.
12 ಯಾರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವರೋ
ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಆತನು ಬೋಧಿಸುವನು.
13 ಅವರು ಸುಖದಿಂದಲೇ ಇರುವರು;
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ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು ದೇಶವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು.
14 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಪ್ತಮಿತ್ರನಂತಿರುವನು;
ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅನುಭವವನು್ನ

ದಯಪಾಲಿಸುವನು.
15 ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲದೆ;
ಆತನೇ ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ಬಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುವವನು.
16 ನಾನು ಒಬೊ್ಬಂಟಿಗನೂ, ಬಾಧೆಪಡುವವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ನೀನು ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು.
17 ನನ್ನ ಮನೋವ್ಯಥೆಗಳನು್ನ ನಿವಾರಿಸು;
ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು.
18 ನಾನು ಕುಗಿ್ಗರುವುದನೂ್ನ, ಕಷ್ಟಪಡುವುದನೂ್ನ ನೋಡಿ,
ನನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸು.
19 ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಶತು್ರಗಳು ಇದಾ್ದರಲಾ್ಲ;
ಅವರು ಕಡು ವೈರತ್ವದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಹಗೆಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
20 ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಉಳಿಸು;
ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ, ನನಗೆ ಆಶಾಭಂಗವಾಗಬಾರದು.
21 ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ನಿದೋರ್ಷಭಕಿ್ತಯೂ ಮತು್ತ ಯಥಾಥರ್ತ್ವವೂ ನನ್ನನು್ನ ಕಾಯಲಿ.
22 ದೇವರೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಅವರ ಎಲಾ್ಲ ಬಾಧೆಗಳಿಂದ

ವಿಮೋಚಿಸು.

ಬಲಾತಾ್ಕರಿಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಬೇಕೆಂಬ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೋಸ್ಕರ ನಾ್ಯಯವನು್ನ
ನಿಣರ್ಯಿಸು.
ನಾನಾದರೋ ನಿದೋರ್ಷಿಯಾಗಿಯೇ

ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ಕದಲದೆ ಯೆಹೋವನಲೆ್ಲೕ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
2 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸು, ಪರಿಶೀಲಿಸು;
ನನ್ನ ಅಂತರಿಂದಿ್ರಯವನೂ್ನ, ಹೃದಯವನೂ್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸು.
3 ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲೆ್ಲೕ

ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ನಿನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
4 ನಾನು ಮೋಸಗಾರರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡುವವನಲ್ಲ;
ಕಪಟಿಗಳನು್ನ ಸೇರುವವನಲ್ಲ.
5 ನನಗೆ ದುಜರ್ನರ ಕೂಟವು ಅಸಹ್ಯ;
ದುಷ್ಟರ ಸಂಗವು ಬೇಕಿಲ್ಲ.
6 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿದೋರ್ಷಿ ಎಂದು,
ಕೈಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡವನಾಗಿ,
7 ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತಕೃತ್ಯಗಳ ವಣರ್ನೆಯ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಮಾಡುತಾ್ತ,
ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಮಾಡುವೆನು.
8 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ನಿವಾಸವು ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಪಿ್ರಯ;
ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಸಾ್ಥನವು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ.
9 ಪಾಪಿಷ್ಟರ ಪಾ್ರಣದ ಸಂಗಡ ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನೂ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಡ;
ಕೊಲೆಪಾತಕರ ಜೀವದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವವನೂ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಡ.
10 ಅವರ ಕೈಗಳು ಬಲಾತಾ್ಕರ ನಡೆಸುತ್ತವೆ;
ಅವರ ಬಲಗೈ ಲಂಚದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
11 ನಾನಾದರೋ ನಿದೋರ್ಷಿಯಾಗಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವವನು;
ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ವಿಮೋಚಿಸಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿರು.
12 ನನ್ನ ಪಾದವು ಸಮಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದೆ;
ಕೂಡಿದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.

ಗಂಡಾಂತರದಲಿ್ಲ ಭಕ್ತನ ನಂಬಿಕೆ

ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬೆಳಕೂ, ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ;
ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಭಯಪಟೆ್ಟೕನು?
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಪಾ್ರಣದ ಆಧಾರವು;

ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಹೆದರೇನು?
2 ನನ್ನನು್ನ ಬಾಧಿಸುತಿ್ತರುವ ದುವೈರ್ರಿಗಳು
ನನ್ನನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಬಂದು,
ತಾವೇ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದಹೋದರು.
3 ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಡು ಬಂದಿಳಿದರೂ ನನಗೇನೂ

ಭಯವಿಲ್ಲ;
ಚತುರಂಗಬಲವು ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತರೂ,

ಭರವಸವುಳ್ಳವನಾಗಿಯೇ ಇರುವೆನು.
4 ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ

ವಾಸಮಾಡುತಾ್ತ,
ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನು್ನ ನೋಡುವುದಕೂ್ಕ,
ಆತನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಧಾ್ಯನ ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಒಂದೇ ವರವನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅದನೆ್ನೕ ಎದುರು

ನೋಡುತಿ್ತರುವೆನು.
5 ಅಪಾಯಕಾಲದಲಿ್ಲ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಗುಪ್ತಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ

ಅಡಗಿಸುವನು;
ತನ್ನ ಗುಡಾರವೆಂಬ ಆಶ್ರಯಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸುವನು;
ಪವರ್ತಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನು್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸುವನು.
6 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲಿರುವ ವೈರಿಗಳ ಮೇಲೆ,
ನನ್ನ ತಲೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದು;
ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ,
ಉತಾ್ಸಹಧ್ವನಿಯೊಡನೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವೆನು.
ಆತನನು್ನ ಹಾಡುತಾ್ತ ವಾದ್ಯಬಾರಿಸುವೆನು.
7 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಮೊರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ;
ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿ, ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸು.
8 ≪ನನ್ನ ಸಾನಿ್ನಧ್ಯಕೆ್ಕ ಬಾ≫ ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ,
ನಾನು, ≪ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸಾನಿ್ನಧ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದೇ ಬರುವೆನು≫

ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟನು.
9 ನನಗೆ ವಿಮುಖನಾಗಿರಬೇಡ;
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಕೋಪದಿಂದ ತಳ್ಳಬೇಡ.
ನೀನು ನನಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿಯೇ ಇದೆ್ದಯಲ್ಲವೇ;
ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವರೇ, ಕೈಬಿಡಬೇಡ, ತೊರೆದುಬಿಡಬೇಡ.
10 ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟ್ಟರೇನು;
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
11 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ಬೋಧಿಸು;
ಹೊಂಚುಹಾಕಿರುವವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದ ಹಾಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಸಮವಾದ

ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸು.
12 ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿಗಳೂ ಬೆದರಿಸುವವರೂ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ

ಎದಿ್ದದಾ್ದರೆ;
ಇಂಥ ವೈರಿಗಳ ವಶಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಡಬೇಡ.
13 ಜೀವಲೋಕದಲಿ್ಲಯೇ ಯೆಹೋವನ ದಯೆಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವೆನು ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ.
14 ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರು, ದೃಢವಾಗಿರು;
ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರಲಿ;
ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇರು.

ಭಕ್ತನ ಸು್ತತಿ

ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಶರಣನೇ, ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ;
ಕೇಳದೆ ಇರಬೇಡ.
ನೀನು ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಸತ್ತವರಿಗೆ

ಸಮಾನನಾಗುವೆನಲ್ಲವೇ.
2 ನೀನು ವಾಸಿಸುವ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧಸಾ್ಥನದ ಕಡೆಗೆ
ನಾನು ಕೈಯೆತಿ್ತ ಮೊರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನಲಾ್ಲ;
ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸು.
3 ನೀನು ದುಷ್ಟರೊಡನೆಯೂ, ದುಜರ್ನಗಳ ಸಂಗಡಲೂ
ನನ್ನನೂ್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡ.
ಅವರು ಹೊರಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ,
ಒಳಗೆ ಕೇಡಾಗಲಿ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವವರು.
4 ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೂ, ಕೆಡುಕಗಳಿಗೂ ಸರಿಯಾದ

ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು;
ಅವರು ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡು.
5 ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಆತನ ಕೈಕೆಲಸಗಳನೂ್ನ ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರು;
ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುವನೇ ಹೊರತು

ವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
6 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದಾ್ದನೆ;
ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ.
7 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬಲವೂ, ಗುರಾಣಿಯೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ;
ನಾನು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟೆ್ಟನು, ನನಗೆ ಸಹಾಯವು

ಉಂಟಾಯಿತು.
ಆದಕಾರಣ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಹಷಿರ್ಸುವುದು;

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 25:14 355 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 28:7
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ಕೀತರ್ನಾರೂಪವಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.
8 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬಲವೂ,
ತಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನಿಗೆ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
9 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು;
ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು.
ನೀನು ಅವರ ಕುರುಬನಾಗಿರು;
ಅವರನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಪಾಲಿಸುತಾ್ತ ಆಧಾರವಾಗಿರು.

ಮೇಘಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸುವ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆ

ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
(ಯೆರೆ. 10:13; ಯೆಶಾ. 30:30)

ದೇವದೂತರುಗಳಿರಾ, ಪರಮಪ್ರಭಾವವು,
ಯೆಹೋವನದೇ, ಯೆಹೋವನದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ

ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.
2 ಯೆಹೋವನ ನಾಮಕೆ್ಕ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಘನತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ;
ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವವೆಂಬ ಭೂಷಣದೊಡನೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಿರಿ.
3 ಯೆಹೋವನ ಮಹಾಧ್ವನಿಯು ಮೇಘಮಂಡಲದಲಿ್ಲ

ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ;
ಪ್ರಭಾವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರು ಗುಡುಗುತಾ್ತನೆ;
ಯೆಹೋವನು ಆಕಾಶದ ಜಲರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದಾ್ದನೆ.
4 ಯೆಹೋವನ ಧ್ವನಿಯು ಎಷೊ್ಟೕ ಬಲವುಳ್ಳದು್ದ,
ಎಷೊ್ಟೕ ಗಂಭೀರವಾದದು್ದ.
5 ಯೆಹೋವನ ಗಜರ್ನೆಗೆ ದೇವದಾರು ವೃಕ್ಷಗಳು ದಡಲ್ ಎಂದು

ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತವೆ;
ಯೆಹೋವನು ಲೆಬನೋನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲನ

ಮಹಾದೇವದಾರುಗಳನೂ್ನ ಮುರಿದುಬಿಡುತಾ್ತನೆ.
6 ಲೆಬನೋನ್ ಪವರ್ತವು ಕರುವಿನೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲಯೂ,

ಸಿಯೋರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟವು
ಕಾಡುಕೋಣದ ಮರಿಯಂತೆಯೂ ಹಾರಾಡುವ ಹಾಗೆ

ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
7 ಯೆಹೋವನ ಗಜರ್ನೆಗೆ ಮಿಂಚುಗಳು
ಥಳಥಳನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
8 ಯೆಹೋವನ ಗಜರ್ನೆಗೆ ಕಾಡು ಹೊರಳಾಡುತ್ತದೆ;
ಕಾದೇಶ್ ಅರಣ್ಯವು ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ.
9 ಯೆಹೋವನ ಗಜರ್ನೆಗೆ ಗಭರ್ದ ಜಿಂಕೆಗಳು ಈಯುತ್ತವೆ;
ಕಾಡಿನ ಮರಗಳು ಬರಿದಾಗುತ್ತವೆ.
ಆಗ ಆತನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರು, ≪ಎಷೊ್ಟೕ ಪ್ರಭಾವ!≫

ಎನು್ನತಾ್ತರೆ.
10 ಯೆಹೋವನು ಜಲಪ್ರಳಯದಲಿ್ಲ ಆಸೀನನಾಗಿರುವನು;
ಆತನು ಸದಾಕಾಲವೂ ಅರಸನಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವನು.
11 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬಲವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು;
ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗೆ ಸುಕ್ಷೇಮವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವನು.

ಅಪಾಯದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡುವುದು

ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ, ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಯಲಿ್ಲ ಹಾಡತಕ್ಕದು್ದ.
(ಕೀತರ್. 6; ಯೋಹಾ. 10:22)

ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಸಂತೋಷಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅವಕಾಶಕೊಡದೆ,
ನನ್ನನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.

2 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ,
ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಲು ನನ್ನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿದಿ.
3 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಪಾತಾಳದಿಂದಲೂ

ಎತಿ್ತದಿಯಲಾ್ಲ;
ನನ್ನನು್ನ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸದೆ ಬದುಕಿಸಿದಿಯಲಾ್ಲ.
4 ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ, ಆತನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ;
ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಮವನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.
5 ಆತನ ಕೋಪವು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರವೇ;
ಆತನ ಅನುಗ್ರಹವೋ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ಇರುವುದು;
ಸಂಜೆಗೆ ದುಃಖವೆಂಬುದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ

ಇಳಿದುಕೊಂಡರೂ,
ಮುಂಜಾನೆ ಹಷರ್ಧ್ವನಿಯು ಕೇಳಿಸುವುದು.
6 ನಾನಂತೂ ಸುಖದಿಂದಿದಾ್ದಗ, ≪ನಾನು ಎಂದಿಗೂ

ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ≫

ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನು.
7 ಯೆಹೋವನೇ, ಕೃಪೆಮಾಡಿ ನಾನಿರುವ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಸಿ್ಥರವಾದ

ಬಲವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಿಯಲಾ್ಲ.
ಆದರೂ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮರೆಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು

ಕಳವಳಗೊಂಡೆನು.
8 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಟೆ್ಟನು; ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ

ಬಿನ್ನವಿಸಿ,
9 ≪ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿ ಸಮಾಧಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ನಿನಗೆ

ಲಾಭವೇನು?
ಮಣು್ಣ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದೋ? ಅದು ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ

ಹೊಗಳುವುದೇನು?
10 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಕರುಣಿಸು;
ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕೆ್ಕ ಬಾ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
11 ಆಗ ನೀನು ನನ್ನ ಗೋಳಾಟವನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದ

ಕುಣಿದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿ;
ನಾನು ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ,
ಹಷರ್ವಸ್ತ್ರವನು್ನ ನನಗೆ ಧಾರಣೆಮಾಡಿಸಿದಿ.
12 ಇದರಿಂದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಎಡೆಬಿಡದೆ ನಿನ್ನನು್ನ

ಕೀತಿರ್ಸುತಿ್ತರುವುದು;
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಸದಾಕಾಲವೂ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.

ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲರುವವರ ವಿಶಾ್ವಸದ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಮೊರೆಹೊಕಿ್ಕದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಅವಮಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿಪಡಿಸಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ನೀತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.

2 ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿ ಬೇಗನೆ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು;
ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯೂ, ದುಗರ್ಸಾ್ಥನವೂ ಆಗಿರು.
3 ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆಯೂ, ಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿದಿ್ದೕಯಲಾ್ಲ;
ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ದಾರಿತೋರಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ

ನಡೆಸು.
4 ಶತು್ರಗಳು ನನಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಹಾಕಿದ ಬಲೆಯೊಳಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡು;
5 ನೀನೇ ನನಗೆ ಆಧಾರವಲ್ಲವೇ;
ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ವಿಮೋಚಿಸಿದಿ್ದೕ.
6 ವ್ಯಥರ್ವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದವರನು್ನ ನಾನು

ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ;
ನಾನಾದರೋ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
7 ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸಿ ಉಲಾ್ಲಸದಿಂದಿರುವೆನು;
ನಾನು ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ,
ನನ್ನ ಬಾಧೆಗಳನು್ನ ನೀನು ಲಕ್ಷ್ಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಯಲಾ್ಲ.
8 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಲಿಲ್ಲ;
ನಿರಾತಂಕ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದಿ.
9 ಯೆಹೋವನೇ, ಕರುಣಿಸು; ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದೕನೆ.
ನನಗುಂಟಾದ ಬಾಧೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಣು್ಣ ಗುಡೆ್ಡ

ಸೇದಿಹೋಗಿದೆ; ದೇಹಾತ್ಮಗಳು ಕುಗಿ್ಗಹೋದವು.
10 ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ದುಃಖದಲಿ್ಲಯೂ, ನಿಟು್ಟಸಿರಿನಲಿ್ಲಯೂ

ಕಳೆದುಹೋಗುತಾ್ತ ಇದೆ;
ನನ್ನ ಅಪರಾಧದಿಂದ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯು ಕುಂದಿಹೋಗಿದೆ;
ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ಸವೆದುಹೋಗಿವೆ.
11 ನನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಹಿಂಸಕರ ದೆಸೆಯಿಂದ ದೂಷಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾದೆನು;
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆರೆಯವರು ನನ್ನನು್ನ ನಿಂದಿಸುತಾ್ತರೆ.
ನನ್ನ ಪರಿಚಿತರಿಗೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭೀತಿಯುಂಟಾಯಿತು;
ನನ್ನನು್ನ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕಂಡವರೆಲ್ಲರು ಓರೆಯಾಗಿ ಹೋಗುತಾ್ತರೆ.
12 ನಾನು ಸತ್ತವರಂತೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾಪಕಕೂ್ಕ ಬಾರದವನಾದೆನು;
ಒಡೆದ ಬೋಕಿಯಂತಿದೆ್ದೕನೆ.
13 ಅನೇಕರು ನನ್ನ ಪಾ್ರಣ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದು ಒಳ

ಸಂಚುಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ;
ಅವರು ಪಿಸುಗುಟು್ಟವ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿ್ದವೆ;
ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನನಗೆ ಭೀತಿಯುಂಟಾಗಿದೆ.
14 ನಾನಾದರೋ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
15 ನನ್ನ ಆಯುಷಾ್ಕಲವು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲದೆ;
ಹಿಂದಟು್ಟವ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ಕಾಪಾಡು.

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 28:8 356 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 31:15
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16 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಪ್ರಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ನೋಡು;
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.
17 ಯೆಹೋವನೇ, ಮೊರೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನನು್ನ

ನಿರಾಶೆಪಡಿಸಬೇಡ.
ದುಷ್ಟರಿಗೇ ಆಶಾಭಂಗವಾಗಲಿ; ಅವರು ಸ್ತಬ್ಧರಾಗಿ ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ

ಬೀಳಲಿ.
18 ಯಾರು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ತಾತಾ್ಸರಮಾಡಿ ಗವರ್ದಿಂದಲೂ,

ಕೊಬಿ್ಬನಿಂದಲೂ
ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುತಾ್ತರೋ ಅವರ ತುಟಿಗಳು

ಮುಚಿ್ಚಹೋಗಲಿ.
19 ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವ ಮೇಲೂ,
ಆಶಿ್ರತರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳೂ
ಎಷೊ್ಟೕ ವಿಶೇಷವಾಗಿವೆ.
20 ಮನುಷ್ಯರ ಒಳಸಂಚುಗಳಿಂದ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗದಂತೆ
ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಾನಿ್ನಧ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ ಮರೆಮಾಡುತಿ್ತೕ;
ವಿವಾದಿಸುವ ನಾಲಿಗೆಗಳಿಂದ ಕೇಡಾಗದಂತೆ ಅವರನು್ನ

ಗುಪ್ತಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸುತಿ್ತೕ.
21 ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ನನಗೆ,
ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಸೊ್ತೕತ್ರ.
22 ನಾನಂತೂ ಭಯಭಾ್ರಂತನಾಗಿ, ≪ನಿನ್ನ ಸಾನಿ್ನಧ್ಯದಿಂದ

ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟೆ್ಟನು≫ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡೆನು;
ಆದರೂ ನಾನು ಮೊರೆಯಿಡಲು ನೀನು ಕೇಳಿದಿ.
23 ಭಕ್ತರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ.
ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತರನು್ನ ಕಾಪಾಡುತಾ್ತನೆ;
ಅಹಂಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುತಾ್ತನೆ.
24 ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರೇ, ದೃಢವಾಗಿರಿ್ರ;
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರಲಿ.

ಪಾಪಪರಿಹಾರ ಮತು್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ
ಭಾಗ್ಯ

ದಾವೀದನ ಪದ್ಯ.
ಯಾರ ದೊ್ರೕಹವು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆಯೋ,
ಯಾರ ಪಾಪವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆಯೋ ಅವನೇ ಧನ್ಯನು.
2 ಯೆಹೋವನು ಯಾರ ಲೆಕ್ಕಕೆ್ಕ ಅಪರಾಧವನು್ನ

ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ?
ಯಾರ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಕಪಟವಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಧನ್ಯನು.
3 ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಪವನು್ನ ಅರಿಕೆಮಾಡದೆ ಇದಾ್ದಗ,
ದಿನವೆಲಾ್ಲ ನರಳುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು

ಸವೆದುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು.
4 ಹಗಲಿರುಳು ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾಹಸ್ತವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾಗಿತು್ತ;
ನನ್ನ ಶರೀರದ ಸಾರವೆಲಾ್ಲ ಬೇಸಿಗೆಯ ನೀರಿನಂತೆ ಬತಿ್ತಹೋಯಿತು.

ಸೆಲಾ
5 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ

ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವೆನು ಅಂದುಕೊಂಡು
ನನ್ನ ಪಾಪವನು್ನ ಮರೆಮಾಡದೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ದೋಷವನು್ನ

ತಿಳಿಸಿದೆನು.
ನೀನು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳ ಅಪರಾಧವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟ. ಸೆಲಾ
6 ಆದುದರಿಂದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರು ಕಷ್ಟಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲಿ;
ಆಗ ಮಹಾಪ್ರವಾಹವು ಅಂಥವರನು್ನ ಮುಟು್ಟವುದೇ ಇಲ್ಲ.
7 ನೀನೇ ನನಗೆ ಮರೆಯು; ನಿರಪಾಯವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಕಾಯುವಿ;
ವಿಮೋಚನಧ್ವನಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ. ಸೆಲಾ
8 ಯೆಹೋವನು, ≪ನಿನ್ನನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ

ಮಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸುವೆನು;
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳುವೆನು≫ ಎಂದು

ಅನು್ನತಾ್ತನಲಾ್ಲ.
9 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ವಿವೇಕಹೀನರಾಗಿ ಕುದುರೆಯಂತಾಗಲಿ

ಅಥವಾ
ಹೇಸರಕತೆ್ತಯಂತಾಗಲಿ ಇರಬೇಡಿರಿ;
ಅವುಗಳು ಬಾರು ಕಡಿವಾಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾ್ವಧೀನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
10 ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗುವವು;
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟ್ಟವರನು್ನ ಆತನ ಕೃಪೆಯು

ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು.
11 ನೀತಿವಂತರೇ, ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುತಾ್ತ

ಉಲಾ್ಲಸವಾಗಿರಿ್ರ;
ಯಥಾಥರ್ಚಿತ್ತರೇ, ಆತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಉತಾ್ಸಹ ಧ್ವನಿಮಾಡಿರಿ.

ರಕ್ಷಕನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವ ಭಕ್ತ

ನೀತಿವಂತರೇ, ಯೆಹೋವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಉಲಾ್ಲಸಪಡಿರಿ;
ಯಥಾಥರ್ಚಿತ್ತರು ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದು

ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
2 ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ನುಡಿಸುತಾ್ತ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ;
ಹತು್ತತಂತಿಗಳ ಸ್ವರಮಂಡಲವನು್ನ ನುಡಿಸುತಾ್ತ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.
3 ಆತನ ಘನಕಾ್ಕಗಿ ನೂತನ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಹಾಡಿರಿ;
ಉತಾ್ಸಹಧ್ವನಿಯೊಡನೆ ಇಂಪಾಗಿ ಬಾರಿಸಿರಿ.
4 ಯೆಹೋವನ ವಚನವು ಯಥಾಥರ್ವಾದದು್ದ;
ಆತನ ಕೃತ್ಯವೆಲಾ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳದಾ್ದಗಿವೆ.
5 ಆತನು ನೀತಿ ಮತು್ತ ನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು;
ಭೂಲೋಕವೆಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
6 ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದಲೇ ಆಕಾಶವು ಉಂಟಾಯಿತು;
ಅದರಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಆತನ ಶಾ್ವಸದಿಂದ ನಿಮಿರ್ತವಾಯಿತು.
7 ನೀರುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಮಾಡಿದವನು

ಆತನೇ;
ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗೆ ಜಲಾಶಯಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟವನು ಆತನೇ.
8 ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡಲಿ;
ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಹೆದರಲಿ.
9 ಆತನು ನುಡಿದ ಮಾತ್ರಕೆ್ಕ ಸಮಸ್ತವೂ ಉಂಟಾಯಿತು;
ಆತನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಲೇ ಸವರ್ವೂ ಸಾ್ಥಪನೆಯಾಯಿತು.
10 ಯೆಹೋವನು ಅನ್ಯಜನರ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನು್ನ

ವ್ಯಥರ್ಮಾಡುತಾ್ತನೆ;
ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳನು್ನ ನಿಷ್ಫಲಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
11 ಯೆಹೋವನ ಆಲೋಚನೆಯೋ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಯೇ

ನಿಲು್ಲವುದು;
ಆತನ ಸಂಕಲ್ಪವು ಎಂದಿಗೂ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ.
12 ಯಾರಿಗೆ ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೋ,
ಯಾವ ಜನಾಂಗದವರನು್ನ ಸ್ವಕೀಯರನಾ್ನಗಿ ಆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೋ

ಅವರೇ ಧನ್ಯರು.
13 ಯೆಹೋವನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರನು್ನ ನೋಡುತಾ್ತನೆ;
14 ತಾನಿರುವ ಸಾ್ಥನದಿಂದ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸುತಾ್ತನೆ.
15 ಅವರೆಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನೂ,
ಅವರ ಕೃತ್ಯಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ವಿವೇಚಿಸುವವನೂ ಆತನೇ.
16 ಮಹಾ ಸೇನಾಬಲದಿಂದಲೇ ಯಾವ ಅರಸನಿಗೂ

ಜಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಯಾವ ಶೂರನೂ ಅಧಿಕವಾದ ಭುಜಬಲದಿಂದ

ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
17 ಜೀವದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕುದುರೆಯು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ;
ಅದು ತನ್ನ ವಿಶೇಷಬಲದಿಂದ ಯಾರನೂ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಾರದು.
18 ಯೆಹೋವನಾದರೋ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರನು್ನ

ಕಟಾಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ;
ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ.
19 ಅವರ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವನು;
ಬರಗಾಲದಲಿ್ಲ ಅವರ ಜೀವವನು್ನ ಉಳಿಸುವನು.
20 ನಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಿದೆ;
ನಮ್ಮ ಸಹಾಯವೂ, ಗುರಾಣಿಯೂ ಆತನೇ.
21 ಆತನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಸಂತೋಷಿಸುವುದು;
ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಮದಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ.
22 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾವು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ;
ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ.

ಯೆಹೋವನು ಸದಾ ಭಕ್ತಪಾಲಕನೆಂದು ವಣಿರ್ಸುವ
ಇಬಿ್ರಯ ಅಕ್ಷರಕ್ರಮಾನುಸಾರವಾದ ಕೀತರ್ನೆ

ದಾವೀದನು ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹುಚ್ಚನಂತೆ
ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ರಚಿಸಿದ

ಕೀತರ್ನೆ.
ನಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು;
ಆತನ ಸೊ್ತೕತ್ರವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಬಾಯಲಿ್ಲ

ಇರುವುದು.
2 ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಹಿಗು್ಗತಿ್ತರುವುದು;
ಇದನು್ನ ದೀನರು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಿಸುವರು.
3 ನನೊ್ನಡನೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ;
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ನಾವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ಘನಪಡಿಸೋಣ.
4 ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು,
ಆತನು ಸದುತ್ತರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಎಲಾ್ಲ ಭೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ

ತಪಿ್ಪಸಿದನು.
5 ಆತನನೆ್ನೕ ದೃಷಿ್ಟಸಿದವರು ಪ್ರಕಾಶವನು್ನ ಹೊಂದಿದರು;
ಅವರ ಮುಖವು ಅವಮಾನಕೆ್ಕ ಈಡಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
6 ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲದ್ದ ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಮೊರೆಯಿಡಲು,
ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿ ಎಲಾ್ಲ ಬಾಧೆಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.
7 ಯೆಹೋವನ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರ ಸುತ್ತಲು,
ಆತನ ದೂತನು ದಂಡಿಳಿಸಿ, ಕಾವಲಾಗಿದು್ದ ಕಾಪಾಡುತಾ್ತನೆ.
8 ಯೆಹೋವನು ಸವೋರ್ತ್ತಮನೆಂದು ಅನುಭವದಿಂದ

ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಆತನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡವರು ಎಷೊ್ಟೕ ಧನ್ಯರು.
9 ಯೆಹೋವನ ಜನರೇ, ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ್ರ;
ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ

ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
10 ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳಾದರೋ ಹೊಟೆ್ಟಗಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿದಾವು;
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳವವರಿಗೆ ಯಾವ ಒಳಿತಿಗೆ

ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ.
11 ಮಕ್ಕಳಿರಾ, ಬನಿ್ನರಿ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;
ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಭಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುವೆನು.
12 ದೀಘಾರ್ಯುಷ್ಯವು ಬೇಕೋ?
ಬಹುದಿವಸ ಬದುಕಿ ಸುಖವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೋ?
13 ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಕೆ್ಕ ಹೋಗದಂತೆ ನಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಕಾದುಕೋ;
ವಂಚನೆಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬಿಡದೆ ತುಟಿಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೋ.
14 ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಮಾಡು;
ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಹಾರೈಸಿ ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಪಡು.
15 ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ;
ಅವರು ಮೊರೆಯಿಡುವಾಗ ಕಿವಿಗೊಡುತಾ್ತನೆ.
16 ಕೆಡುಕರಿಗೋ ಯೆಹೋವನು ಕೋಪದ

ಮುಖವುಳ್ಳವನಾಗಿರುವನು;
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅವರ ನೆನಪೇ ಉಳಿಯದಂತೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವನು.
17 ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರ ಕೂಗನು್ನ ಕೇಳಿ,
ಎಲಾ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿಸುತಾ್ತನೆ.
18 ಮುರಿದ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ನೆರವಾಗುತಾ್ತನೆ;
ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರನು್ನ ಉದಾ್ಧರಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
19 ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಕಷ್ಟಗಳು ಅನೇಕವಿದ್ದರೂ,
ಯೆಹೋವನು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಅವನನು್ನ ಬಿಡಿಸುತಾ್ತನೆ.
20 ಆತನು ಅವನ ಎಲುಬುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕಾಪಾಡುತಾ್ತನೆ;
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಾದರೂ ಮುರಿದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
21 ದುಷ್ಟನ ಕೆಡುಕು ಅವನನೆ್ನೕ ಕೊಲು್ಲವುದು;
ನೀತಿವಂತನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರು ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು

ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವರು.
22 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ವಿಮೋಚಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಆತನ ಆಶಿ್ರತರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು

ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ವೈರಿಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ

ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
(ಕೀತರ್. 7)

ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ವಾ್ಯಜ್ಯ ಮಾಡುವವರೊಡನೆ
ವಾ್ಯಜ್ಯಮಾಡು;
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವರ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ

ಮಾಡು.
2 ಖೇಡ್ಯ ಮತು್ತ ಗುರಾಣಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು,
ನನಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ನಿಲು್ಲ.
3 ನೀನು ಭಜಿರ್ಯನೂ್ನ ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧದ ಕೊಡಲಿಯನೂ್ನ

ಹಿಡಿದು,
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸು;
≪ನಾನೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ≫ ಎಂದು ಅಭಯಕೊಡು.
4 ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿರುವವರು ಆಶಾಭಂಗಪಟು್ಟ

ಅವಮಾನಹೊಂದಲಿ;
ನನಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುವವರು ಕಳವಳದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಓಡಲಿ.
5 ಅವರು ಗಾಳಿ ಹಾರಿಸುವ ಹೊಟಿ್ಟನಂತಾಗಲಿ;
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅವರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಡಲಿ.
6 ಕತ್ತಲೆಯೂ, ಜಾರಿಕೆಯೂ ಇರುವ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ

ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟ್ಟಲಿ.
7 ಅವರು ನಿಷಾ್ಕರಣವಾಗಿ ನನಗೆ ಬಲೆಯೊಡಿ್ಡದಾ್ದರೆ;
ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದು ಗುಂಡಿಯನು್ನ

ತೋಡಿದಾ್ದರೆ.
8 ಅವನಿಗೆ ನಾಶನವು ಅಕಸ್ಮತಾ್ತಗಿ ಬರಲಿ;
ತಾನು ಹಾಸಿದ ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ತಾನೇ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳಲಿ.
ತಾನು ತೋಡಿದ ಕುಣಿಯಲಿ್ಲ ತಾನೇ ಬಿದು್ದಹೋಗಲಿ.
9 ಆಗ ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಯೆಹೋವನ ದೆಸೆಯಿಂದ

ಹಷರ್ವುಂಟಾಗುವುದು;
ಆತನಿಂದಾದ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಆನಂದಪಡುವೆನು.
10 ಯೆಹೋವನೇ, ಕುಗಿ್ಗದವನನು್ನ ಬಲಾತಾ್ಕರಿಯಿಂದಲೂ,
ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ಬಡವನನು್ನ ಸೂರೆಮಾಡುವವನಿಂದಲೂ ತಪಿ್ಪಸಿ

ರಕ್ಷಿಸುವಾತನೇ,
≪ನಿನಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರಿದಾ್ದರೆ?≫ ಎಂದು ನನ್ನ

ಎಲುಬುಗಳೆಲಾ್ಲ ಹೇಳುವವು.
11 ನಾ್ಯಯವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದಿ್ದದಾ್ದರೆ;
ನಾನರಿಯದ ಸಂಗತಿಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುತಾ್ತರೆ.
12 ಅವರು ಉಪಕಾರಕೆ್ಕ ಅಪಕಾರವನೆ್ನೕ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ;
ನಾನು ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವನಾದೆನು.
13 ನಾನಾದರೋ ಅವರ ಅಸ್ವಸ್ಥಕಾಲದಲಿ್ಲ ಗೋಣಿ ತಟ್ಟನೆ್ನೕ

ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದನು;
ಉಪವಾಸದಿಂದ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ನೋಯಿಸಿದೆನು.
ನನ್ನ ತಲೆಬಾಗಿಸಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.
14 ಅಸ್ವಸ್ಥನಾದವನನು್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೋ, ಅಣ್ಣನೋ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ

ನಡೆದುಕೊಂಡೆನು;
ತಾಯಿ ಸತ್ತದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ದುಃಖಿಸುವವನಂತೆ ನಾನು ತಲೆಬಾಗಿ

ಅಳುತಿ್ತದೆ್ದನು.
15 ಆದರೂ ನನಗೆ ಆಪತು್ತ ಬಂದಾಗ,
ಅವರು ಸಂತೋಷಿಸುತಾ್ತ ಕೂಡಿಕೊಂಡರು;
ನಿರಾಕಾರಣವಾಗಿ ಈ ಭ್ರಷ್ಟರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಡಿ

ಕೊಂಡಾಡಿದರು,
ಸೂರೆ ಮಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ.
16 ಆಹಾರಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಪರಿಹಾಸ್ಯಮಾಡುವ ಮೂಖರ್ರ ಸಂಗಡ,
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲು್ಲಕಡಿಯುತಾ್ತರೆ.
17 ಕತರ್ನೇ, ಇನೆ್ನಷ್ಟರ ವರೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡುತಾ್ತ ಇರುವಿ?
ಅವರ ಅಪಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಬಿಡಿಸು;
ನನ್ನ ಪರಮಪಿ್ರಯ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಆ ಸಿಂಹಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ

ತಪಿ್ಪಸು.
18 ಆಗ ನಾನು ಮಹಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು;
ಬಹುಜನರ ಮುಂದೆ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.
19 ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಿರೋಧಿಗಳು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹಿಗು್ಗವುದಕೆ್ಕ

ಅವಕಾಶಕೊಡಬೇಡ;
ನಿಷಾ್ಕರಣ ವೈರಿಗಳ ಕಣು್ಣಸನೆ್ನಗೆ ಆಸ್ಪದಕೊಡಬೇಡ.
20 ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸಮಾಧಾನಕರವಾದವುಗಳಲ್ಲ;
ದೇಶದ ಸಾಧುಜನರನು್ನ ಕೆಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮೋಸವನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುತಾ್ತರೆ.
21 ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಬಾಯಿಕಿಸಿದು, ≪ಆಹಾ, ಆಹಾ,

ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣ ಕಂಡಿತಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಅನು್ನತಾ್ತರೆ.
22 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನೋಡಿದಿಯಲ್ಲವೇ;
ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಡ;
ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ನನಿ್ನಂದ ದೂರವಾಗಿರುವುದೇಕೆ?
23 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಎದು್ದ ನನಗಾಗಿ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸು;
ನನ್ನ ಕತರ್ನೇ, ಎಚ್ಚತು್ತ ನನ್ನ ವಿವಾದವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸು.
24 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನೀತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ

ನನಗೆ ತೀಪುರ್ಕೊಡು;
ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹಿಗು್ಗವುದಕೆ್ಕ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದವಿರಬಾರದು.
25 ಆಹಾ, ನಮ್ಮ ಆಶೆ ನೆರವೇರಿತು ಅಂದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ

ಅವಕಾಶವಿರಬಾರದು;
ಅವನನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆಂದು ಅವರು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
26 ನನ್ನ ಕೇಡಿನಲಿ್ಲ ಹಿಗು್ಗವವರೆಲ್ಲರು ಆಶಾಭಂಗಪಟು್ಟ

ಅವಮಾನಹೊಂದಲಿ;
ನನ್ನನು್ನ ಹೀಯಾಳಿಸಿ ಆತ್ಮಸು್ತತಿಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವವರು,
ಅವಮಾನವನೂ್ನ, ಅಪಕೀತಿರ್ಯನೂ್ನ ಹೊಂದಲಿ.
27 ನನ್ನ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪನೆಯನು್ನ ಬಯಸುವವರು
ಆನಂದದೊಡನೆ ಜಯಧ್ವನಿಮಾಡಲಿ;
ತನ್ನ ಸೇವಕನ ಹಿತವನು್ನ ಕೋರುವ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಎಂದು

ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವವರಾಗಲಿ.
28 ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯು ನಿನ್ನ ನೀತಿಯನೂ್ನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ

ದಿನವೆಲಾ್ಲ ವಣಿರ್ಸುವುದು.
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ದುಷ್ಟರ ದುಲರ್ಕ್ಷಣ ಮತು್ತ ದೇವರ ಮಹಾಪಿ್ರೕತಿ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
ಪಾಪವು ದುಷ್ಟನ ಮನಸಿ್ಸನೊಳಗೆ
ನುಡಿಯುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ
ಅವನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ದೇವರ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ.

2 ಅದು ಅವನನು್ನ ವಂಚಿಸಿ, ≪ನಿನ್ನ ದೊ್ರೕಹವು ಬೈಲಿಗೆ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ನಿನಗೆ ಕೇಡು ತರುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಊದಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
3 ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಕೆಡುಕೂ, ವಂಚನೆಯೂ ಬರುತ್ತವೆ;
ವಿವೇಕಮಾಗರ್ವನೂ್ನ, ಪರಹಿತವನೂ್ನ ಬಿಟೆ್ಟೕಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
4 ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೆಡುಕನೆ್ನೕ

ಯೋಚಿಸುತಿ್ತರುವನು;
ದುಷ್ಟ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ; ಎಂಥ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕೂ್ಕ

ಹೇಸುವುದಿಲ್ಲ.
5 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಆಕಾಶದಷು್ಟ ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ;
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯು ಮೇಘಮಾಗರ್ವನು್ನ ಮುಟು್ಟತ್ತದೆ.
6 ನಿನ್ನ ನೀತಿಯು ದಿವ್ಯಪವರ್ತಗಳಂತೆಯೂ,
ನಿನ್ನ ನಾ್ಯಯವು ಮಹಾಸಾಗರದಂತೆಯೂ ಇವೆ;
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಮನುಷ್ಯರನೂ್ನ, ಮೃಗಗಳನೂ್ನ

ಸಂರಕ್ಷಿಸುತಿ್ತೕ.
7 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿ ಎಷೊ್ಟೕ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದು್ದ;
ಮಾನವರು ನಿನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಮರೆಯನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.
8 ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದ ಸಮೃದಿ್ಧಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸಂತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುತಿ್ತೕ;
ನಿನ್ನ ಸಂಭ್ರಮಪ್ರವಾಹದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪಾನಮಾಡಿಸುತಿ್ತೕ.
9 ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವದ ಬುಗೆ್ಗ ಉಂಟಲಾ್ಲ;
ನಿನ್ನ ತೇಜಸು್ಸ ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತದೆ.
10 ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಿತವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ

ದಯಪಾಲಿಸು;
ಯಥಾಥರ್ಚಿತ್ತರಿಗೆ ನಿನ್ನ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ನಿರಂತರವೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸು.
11 ಗವಿರ್ಷ್ಠರ ಕಾಲಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಬೀಳಿಸಬೇಡ;
ದುಜರ್ನರಿಂದ ನಾವು ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರಾಗದಂತೆ ಮಾಡು.
12 ಇಗೋ, ಕೆಡುಕರು ಕೆಡವಲ್ಪಟು್ಟ ಏಳಲಾರದೆ ಬಿದಿ್ದದಾ್ದರೆ.

ಸದ್ಭಕ್ತರು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು
ಬೋಧಿಸುವ ಇಬಿ್ರಯ ಅಕ್ಷರಕ್ರಮಾನುಸಾರವಾದ

ಕೀತರ್ನೆ

ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
(ಕೀತರ್. 39; 73)

ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರನು್ನ ನೋಡಿ ತಳಮಳಗೊಳ್ಳಬೇಡ;
ದುರಾಚಾರಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆಪಡಬೇಡ.
2 ಅವರು ಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ಬೇಗ ಒಣಗಿಹೋಗುವರು;

ಹಸಿರು ಸಸಿಯಂತೆ ಬಾಡಿಹೋಗುವರು.
3 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡು;
ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದು್ದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸು.
4 ನೀನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸು;
ಆಗ ಆತನು ನಿನ್ನ ಇಷಾ್ಟಥರ್ಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು.
5 ನಿನ್ನ ಭೂಯಾತೆ್ರಯ ಚಿಂತೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಹಿಸಿಬಿಟು್ಟ

ಭರವಸದಿಂದಿರು;
ಆತನೇ ಅದನು್ನ ಸಾಗಿಸುವನು.
6 ಆತನು ನಿನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಉದಯದ ಬೆಳಕಿನಂತೆಯೂ,
ನಿನ್ನ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಮಧಾ್ಯಹ್ನದ ತೇಜಸಿ್ಸನಂತೆಯೂ

ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವನು.
7 ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಶಾಂತನಾಗಿ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ

ಕಾದಿರು;
ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದುವವನನು್ನ

ನೋಡಿ ಉರಿಗೊಳ್ಳಬೇಡ.
8 ಕೋಪವನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಕೋ; ರೋಷವನು್ನ ಬಿಡು.
ತಳಮಳಗೊಳ್ಳಬೇಡ; ಕೆಡುಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾದೀತು.
9 ಕೆಡುಕರು ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುವರು;
ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರೇ ದೇಶವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು.
10 ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದೊಳಗೆ ದುಷ್ಟನು ಕಾಣಿಸದೆ ನಿನಾರ್ಮವಾಗಿ

ಹೋಗುವನು;

ಅವನಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ವಿಚಾರಿಸಿದರೂ ಅವನು ಸಿಕು್ಕವುದೇ
ಇಲ್ಲ.

11 ಆದರೆ ದೀನರು ದೇಶವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು;
ಅವರು ಮಹಾಸೌಖ್ಯದಿಂದ ಆನಂದಿಸುವರು.
12 ದುಷ್ಟನು ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುತಾ್ತನೆ;
ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ಹಲು್ಲಕಡಿಯುತಾ್ತನೆ.
13 ಆದರೆ ಕತರ್ನು ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಾಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆಂದು ನಗುತಾ್ತನೆ.
14 ದುಷ್ಟರು ದೀನದರಿದ್ರರನು್ನ ಕಡಿದುಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಕತಿ್ತಯನು್ನ

ಹಿರಿದಿದಾ್ದರೆ;
ಯಥಾಥರ್ರನು್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಎತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
15 ಆದರೆ ಅವರ ಕತಿ್ತ ಅವರ ಎದೆಯನೆ್ನೕ ಇರಿದುಬಿಡುವುದು;
ಅವರ ಬಿಲು್ಲಗಳು ಸಿಡಿದು ಮುರಿದುಹೋಗುವವು;
16 ದುಷ್ಟರ ಮಹಾಸಮೃದಿ್ಧಗಿಂತಲೂ ನೀತಿವಂತನ ಬಡತನವೇ

ಲೇಸು.
17 ದುಷ್ಟರ ತೋಳುಗಳು ಮುರಿದುಹೋಗುವವು;
ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಯೆಹೋವನೇ ಉದ್ಧರಿಸುವನು.
18 ಯೆಹೋವನು ನಿದೋರ್ಷಿಗಳ ಜೀವಮಾನವನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ;
ಅವರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದು.
19 ಅವರಿಗೆ ವಿಪತಾ್ಕಲದಲಿ್ಲಯೂ ಅಪಮಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಬರಗಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಅವರಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.
20 ದುಷ್ಟರೋ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವರು;
ಯೆಹೋವನ ವೈರಿಗಳು ಹುಲು್ಲಗಾವಲುಗಳ ಸೊಗಸಿನಂತಿದು್ದ

ಮಾಯವಾಗುವರು.
ಅವರು ಹಬೆಯಂತೆ ತೋರಿ ಅಡಗಿಹೋಗುವರು.
21 ದುಷ್ಟನು ಸಾಲಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೀರಿಸಲಾರದೆ ಹೋಗುವನು;
ನೀತಿವಂತನು ಪರೋಪಕಾರಿಯಾಗಿ ಧಮರ್ಕೊಡುವನು.
22 ಯೆಹೋವನ ಆಶೀವಾರ್ದವು ಯಾರಿಗಿರುವುದೋ ಅವರು

ದೇಶವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು;
ಆತನ ಶಾಪವು ಯಾರಿಗಿರುವುದೋ ಅವರು

ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುವರು.
23 ಸತು್ಪರುಷನ ಗತಿಸಾ್ಥಪನೆಯು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ,
ಆತನು ಅವನ ಪ್ರವತರ್ನೆಯನು್ನ ಮೆಚು್ಚತಾ್ತನೆ.
24 ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಏಳದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ಉದಾ್ಧರ ಮಾಡುವನು.
25 ನಾನು ಬಾಲಕನಾಗಿದೆ್ದನು, ಈಗ ವೃದ್ಧನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ಈ ವರೆಗೂ ನೀತಿವಂತನು ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದೆ ಬಿದಿ್ದರುವುದನಾ್ನಗಲಿ,
ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು ಭಿಕ್ಷೆಬೇಡಿ ತಿನು್ನವುದನಾ್ನಗಲಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ.
26 ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಧಮಿರ್ಷ್ಠನಾಗಿ ಹಣ ಸಹಾಯವನು್ನ

ಮಾಡುತಾ್ತನೆ;
ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು ಆಶೀವಾರ್ದ ಹೊಂದುವರು.
27 ಕೆಟ್ಟದ್ದಕೆ್ಕ ಹೋಗದೆ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಮಾಡು;
ಆಗ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವಿ.
28 ಯೆಹೋವನು ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಮೆಚು್ಚವವನು;
ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡುವವನಲ್ಲ. ಅವರು ಸದಾಕಾಲವೂ

ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರುವರು.
ದುಷ್ಟರ ಸಂತತಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುವುದು.
29 ನೀತಿವಂತರೋ ದೇಶವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವವರಾಗಿ,
ಅದರಲಿ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವರು.
30 ನೀತಿವಂತನ ಬಾಯಿಯು ಸುಜ್ಞಾನವನು್ನ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ,
ಅವನ ನಾಲಿಗೆ ನಾ್ಯಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
31 ದೇವರ ಧಮೋರ್ಪದೇಶವು ಅವನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲರುವುದು;
ಅವನು ಜಾರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
32 ದುಷ್ಟನು ಹೊಂಚುಹಾಕಿ ನೀತಿವಂತನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು

ಸಮಯನೋಡುತಾ್ತನೆ.
33 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಅವರ ಕೈಗೆ

ಸಿಕ್ಕಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ಅವನನು್ನ ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು

ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
34 ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿರಿಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿ ಆತನ ಮಾಗರ್ವನೆ್ನೕ

ಅನುಸರಿಸು;
ಆಗ ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ತಂದು ದೇಶವನು್ನ

ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವನು;
ದುಷ್ಟರು ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುವುದನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವಿ.
35 ದುಷ್ಟನು ಭೀಕರನಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹಸಿರಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮರದಂತೆ
ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದನು.
36 ತರುವಾಯ ನಾನು ಆ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ,
ಅವನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದನು,
ಅವನನು್ನ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
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37 ಒಳೆ್ಳೕ ನಡತೆಯುಳ್ಳವನನು್ನ ನೋಡು,
ಯಥಾಥರ್ನನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸು;
ಶಾಂತನಿಗೆ ಸಂತಾನವೃದಿ್ಧ ಆಗುವುದು.
38 ದೊ್ರೕಹಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಾಶವಾಗುವರು;
ದುಷ್ಟರ ಸಂತಾನವು ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುವುದು.
39 ನೀತಿವಂತರ ರಕ್ಷಣೆ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ;
ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಆತನೇ ಅವರಿಗೆ ದುಗರ್ಸಾ್ಥನ.
40 ಯೆಹೋವನು ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಅವರನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ಬಿಡುವನು;
ಅವರು ಆತನ ಆಶಿ್ರತರಾದುದರಿಂದ,
ಆತನು ಅವರನು್ನ ದುಷ್ಟರ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವನು.

ದುರವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲರುವ ಭಕ್ತನು ದೇವರ ಸಹಾಯವನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದು

ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ; ಜ್ಞಾಪಕಾಥರ್ ನೈವೇದ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯಲಿ್ಲ
ಹಾಡತಕ್ಕದು್ದ.

(ಕೀತರ್. 6; ಪ್ರಲಾ. 3; ಯಾಜ. 2:2; 6:15; 24:7,8)
ಯೆಹೋವನೇ, ಕೋಪದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಡ;
ರೋಷದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇಡ.
2 ನಿನ್ನ ಬಾಣಗಳು ನನೊ್ನಳಗೆ ಹೊಕಿ್ಕವೆ;

ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾಹಸ್ತವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭಾರವಾಗಿದೆ.
3 ನಿನ್ನ ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ನನ್ನ ಶರೀರದಲಿ್ಲ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ತಪಿ್ಪ ಹೋಗಿದೆ;
ನನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕ್ಷೇಮವಿಲ್ಲ.
4 ನನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಟಿ್ಟವೆ;
ಅವು ಹೊರಲಾರದಷು್ಟ ಭಾರವಾದ ಹೊರೆಯಂತಿವೆ.
5 ನನ್ನ ಮೂಖರ್ತನದ ಫಲವಾದ ಬಾಸುಂಡೆಗಳು,
ಕೀವು ಸೋರಿ ದುವಾರ್ಸನೆಯಿಂದ ನಾರುತಿ್ತದೆ.
6 ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ಬಾಗಿ ಕುಗಿ್ಗದೆ್ದೕನೆ;
ಯಾವಾಗಲೂ ದುಃಖದಿಂದ ವಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಲೆಯುತೆ್ತೕನೆ.
7 ನನ್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಉರಿಬಡಿದಂತಿದೆ;
ನನ್ನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಕ್ಷೇಮವಿಲ್ಲ.
8 ನನಗೆ ಜೋಮುಹಿಡಿದಂತಿದೆ;
ಬಹಳ ಮನಗುಂದಿದವನಾದೆನು.
ಹೃದಯದ ಸಂಕಟದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅರಚಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ.
9 ಕತರ್ನೇ, ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು;
ನನ್ನ ನಿಟು್ಟಸುರು ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
10 ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಬಡಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ;
ನನ್ನ ಚೈತನ್ಯವು ಕುಗಿ್ಗಹೋಯಿತು;
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳೂ ಮೊಬಾ್ಬಗಿ ಹೋದವು.
11 ನನ್ನ ಆಪ್ತಸೆ್ನೕಹಿತರು ಮತು್ತ ಜೊತೆಗಾರರು,
ನನ್ನ ರೋಗವನು್ನ ನೋಡಿ ಓರೆಯಾಗಿ ಹೋಗುತಾ್ತರೆ;
ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ದೂರ ನಿಲು್ಲತಾ್ತರೆ.
12 ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆನು್ನವವರು ನನಗೆ

ಉರುಲುಗಳನು್ನ ಒಡಿ್ಡದಾ್ದರೆ;
ನನ್ನ ವಿಪತ್ತನು್ನ ಕೋರುವವರು ನನಗೆ ನಾಶನವನೆ್ನೕ

ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡು,
ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋಸವನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
13 ನಾನಂತೂ ಕಿವುಡನಂತೆ ಕೇಳದವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ಮೂಕನಂತೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
14 ನಾನು ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸದವನಂತೆಯೂ,
ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಕೊಡಲಾರದವನಂತೆಯೂ ಆದೆನು.
15 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನ ಕತರ್ನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ಸದುತ್ತರವನು್ನ

ಕೊಡುವವನು.
16 ≪ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಬಾರದು;
ನಾನು ಜಾರಿಬಿದ್ದರೆ ಹಿಗ್ಗಬಾರದು≫ ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.
17 ನನಗೆ ಆಪತೆ್ತೕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ;
ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಸಂಕಟವಿದೆ.
18 ನಾನು ಅಪರಾಧಿಯೇ ಎಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ;
ನನ್ನ ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ ನನಗೆ ವ್ಯಸನವುಂಟಾಯಿತು.
19 ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಚುರುಕಾದವರೂ, ಬಲಿಷ್ಠರೂ ಆಗಿದಾ್ದರೆ;
ನನ್ನನು್ನ ಅನಾ್ಯಯವಾಗಿ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರು ಬಹು ಜನ.
20 ನಾನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ,
ನನ್ನ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಉಪಕಾರಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಪಕಾರವನೆ್ನೕ

ಸಲಿ್ಲಸುವರು.
21 ಯೆಹೋವನೇ, ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ;
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ದೂರವಾಗಿರಬೇಡ.

22 ನನ್ನ ಕತರ್ನೇ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೇ,
ಬೇಗ ಬಂದು ಸಹಾಯಮಾಡು.

ಮನುಷ್ಯನ ಅಸಿ್ಥರತೆಯನು್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ
ಅರಿಕೆಮಾಡುವುದು

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ಯೆದೂತೂನನ ರಾಗದ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.

≪ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಹೋಗದಂತೆ
ಜಾಗರೂಕನಾಗಿರುವೆನು,
ದುಷ್ಟರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ

ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವೆನು≫ ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.
2 ನಾನು ಮೌನವಾಗಿದೆ್ದನು;
ಒಳೆ್ಳಯದನಾ್ನದರೂ ಆಡದೆ ಸುಮ್ಮನಿದೆ್ದನು;
ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಂಕಟವು ಹೆಚಿ್ಚತು.
3 ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಆತಂಕದಿಂದ ಕೂಡಿತು್ತ;
ನಾನು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಯೋಚಿಸುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ ತಾಪ ಹೆಚಿ್ಚತು.
ಆಗ ನಾನು ಬಾಯಿ ಬಿಟು್ಟ,
4 ≪ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಅವಸಾನವುಂಟೆಂದೂ,
ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವು ಅತ್ಯಲ್ಪವೆಂದೂ,
ನಾನು ಎಷೊ್ಟೕ ಅಸಿ್ಥರನೆಂದೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು.
5 ನನ್ನ ಆಯುಷನು್ನ ಗೇಣುದ್ದವಾಗಿ ಮಾಡಿದಿ್ದೕಯಲಾ್ಲ;
ನನ್ನ ಜೀವಿತಕಾಲ ನಿನ್ನ ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಏನೂ ಅಲ್ಲ≫ ಅಂದೆನು.
ಮನುಷ್ಯನೆಂಬವನು ಎಷು್ಟ ಸಿ್ಥರನೆಂದು ಕಂಡರೂ ಬರಿ ಉಸಿರೇ.

ಸೆಲಾ
6 ನರರು ಮಾಯಾರೂಪವಾದ ನೆರಳಿನಂತೆ ಸಂಚರಿಸುವವರು;
ಅವರು ಸುಮ್ಮಸುಮ್ಮನೆ ಗಡಿಬಿಡಿಮಾಡುವವರು;
ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ,
ಆದರೆ ಅದು ಯಾರ ಪಾಲಾಗುವುದೋ ತಾವೇ ತಿಳಿಯರು.
7 ≪ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಕತರ್ನೇ, ನಾನು ಇನು್ನ ಯಾವುದಕೆ್ಕ

ಕಾದುಕೊಳ್ಳಲಿ?
ನೀನೇ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ.
8 ಎಲಾ್ಲ ದೊ್ರೕಹಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡು;
ಮೂಖರ್ರ ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿಮಾಡಬೇಡ.
9 ನೀನೇ ಇದನು್ನ ಬರಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ನಾನು ಏನೂ ಹೇಳದೆ ಮೌನವಾಗಿರುವೆನು.
10 ನಿನ್ನ ದಂಡನೆಯನು್ನ ತೊಲಗಿಸು;
ನಿನ್ನ ಕೈಹೊಡೆತದಿಂದ ಸಾಯುವ ಹಾಗಿದೆ್ದೕನಲಾ್ಲ.
11 ನೀನು ನರನನು್ನ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ ಗದರಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುವಾಗ,
ಅವನ ಚೆಲುವಿಕೆಯು ನುಸಿ ಹತಿ್ತತೋ ಎಂಬಂತೆ ಹಾಳಾಗಿ

ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಮನುಷ್ಯನೆಂಬವನು ಬರಿ ಉಸಿರೇ. ಸೆಲಾ
12 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸು;
ನನ್ನ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು. ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ನೋಡು,

ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಡ.
ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆಯೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮರೆಹೊಕಿ್ಕರುವ

ಪ್ರವಾಸಿಯೂ,
ಪರದೇಶದವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನಲಾ್ಲ.
13 ನಾನು ಅಗಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲವಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲು,
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೋಷಪಡುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೋಪದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ
ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ದೇವಾ.≫

ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದು

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.

ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಯೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆನು;
ಆತನು ನನ್ನ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಲಕ್ಷಿಸಿದನು.
2 ನನ್ನನು್ನ ನಾಶನದ ಗುಂಡಿಯೊಳಗಿಂದ ಎತಿ್ತದನು;

ಕೆಸರಿನೊಳಗಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತೆಗೆದು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ,
ನಾನು ದೃಢವಾಗಿ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು.
3 ಆತನು ನನ್ನ ಬಾಯಲಿ್ಲ ನೂತನ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದಾ್ದನೆ;
ಅದು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸೊ್ತೕತ್ರವೇ.
ಆತನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವರು.
4 ಯಾರು ಅಹಂಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
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ಸುಳ್ಳನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರಲಿ್ಲಯೂ ಸೇರದೆ,
ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ನಂಬುತಾ್ತನೋ, ಅವನೇ ಧನ್ಯನು.
5 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಸಮಾನನಾದ ದೇವರು

ಯಾರು?
ನಮ್ಮ ಹಿತಕಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಆಲೋಚನೆಗಳೂ,
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳೂ ಎಷೊ್ಟೕ ವಿಶೇಷವಾಗಿವೆ;
ಅವುಗಳನು್ನ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳೋಣವೆಂದರೆ ಅಸಾಧ್ಯ;
ಅವು ಅಸಂಖಾ್ಯತವಾಗಿವೆ.
6 ಯಜ್ಞನೈವೇದ್ಯಗಳು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ;
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನಾ್ನಗಲಿ, ದೋಷಪರಿಹಾರಕ

ಯಜ್ಞಗಳನಾ್ನಗಲಿ ನೀನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಶ್ರವಣಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಿ.
7 ಆಗ ನಾನು, ≪ಇಗೋ ಇದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನ ಕತರ್ವ್ಯವು ಗ್ರಂಥದ

ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದದೆ.
8 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದೇ ನನ್ನ

ಸಂತೊಷವು;
ನಿನ್ನ ಧಮೋರ್ಪದೇಶವು ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲದೆ≫ ಅಂದೆನು.
9 ನೀನು ನೀತಿಯನು್ನ ಸಾಧಿಸಿದ ಶುಭಸಮಾಚಾರವನು್ನ,
ಧಾರಳವಾಗಿ ಮಹಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆನು;
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ.
10 ನಿನ್ನ ನೀತಿಸಾಧನೆಯನು್ನ ಮರೆಮಾಡಲಿಲ್ಲ;
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ, ರಕ್ಷಣೆಯನೂ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆನು;
ನಿನ್ನ ಕೃಪಾಸತ್ಯತೆಗಳನು್ನ ಮಹಾಸಮುದಾಯದಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸದೆ

ಇರಲಿಲ್ಲ.
11 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನಂತೂ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ

ಅಗಲಿಸಬೇಡ;
ನಿನ್ನ ಕೃಪಾಸತ್ಯತೆಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಪಾಡಲಿ.
12 ಏಕೆಂದರೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಆಪತು್ತಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿವೆ;
ನನ್ನ ಪಾಪಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತವೆ,
ನನಗೆ ದಿಕೆ್ಕೕ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ನನ್ನ ತಲೆಯ

ಕೂದಲುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿವೆ,
ನಾನು ಎದೆಗುಂದಿ ಹೋದೆನು.
13 ಯೆಹೋವನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು;
ಯೆಹೋವನೇ, ಬೇಗನೆ ಬಂದು ಸಹಾಯಮಾಡು.
14 ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಸಮಯನೋಡುವವರು,
ಆಶಾಭಂಗಪಟು್ಟ ಅವಮಾನಹೊಂದಲಿ;
ನನ್ನ ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವವರು ಅಪಮಾನದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ

ಓಡಲಿ.
15 ಆಹಾ, ಆಹಾ ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ಪರಿಹಾಸ್ಯಮಾಡುವವರು,
ತಮಗೆ ಆಗುವ ಅವಮಾನದಿಂದ ವಿಸ್ಮಯಗೊಳ್ಳಲಿ.
16 ನಿನ್ನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕೋರುವವರೆಲ್ಲರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸದಿಂದ

ಸಂತೋಷಿಸಲಿ;
ನಿನ್ನ ಜಯದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವವರು, ≪ಯೆಹೋವನು

ಮಹೋನ್ನತನು≫ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವವರಾಗಲಿ.
17 ನಾನಾದರೋ ಕುಗಿ್ಗದವನೂ, ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ಕತರ್ನೇ ನನ್ನ ಹಿತಚಿಂತಕನು.
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನನಗೆ ಸಹಾಯಕನೂ, ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿದಿ್ದೕ;
ತಡಮಾಡಬೇಡ.

ರೋಗ ಮತು್ತ ಶತು್ರಬಾಧಿತನ ಮೊರೆ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.

ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವನನು್ನ ಪರಾಂಬರಿಸುವವನು ಧನ್ಯನು;
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಆಪತಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಿಸುವನು.
2 ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿ

ಉಳಿಸುವನು;
ಅವನು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಧನ್ಯನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು;
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಶತು್ರಗಳ ಅಧೀನಕೆ್ಕ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ!
3 ಅವನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುವಾಗ,
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವನು;
ಅವನ ರೋಗವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯವನು್ನ

ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಿ್ದಯಲಾ್ಲ ಸಾ್ವಮೀ.
4 ನಾನಂತೂ, ≪ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಮೀರಿ

ಪಾಪಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡು≫ ಅಂದೆನು.

5 ನನ್ನ ಹಾನಿಯನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಶತು್ರಗಳು, ≪ಅವನು
ಯಾವಾಗ ಸತಾ್ತನು?
ಅವನ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದೀತು?≫ ಎಂದು

ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.
6 ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದರೆ ಕಪಟದ

ಮಾತನಾ್ನಡುವನು;
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ

ಪ್ರಕಟಿಸುತಾ್ತನೆ.
7 ನನ್ನ ಹಗೆಯವರೆಲ್ಲರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಿವಿಗಳಲಿ್ಲ

ಗುಜುಗುಜು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ;
ನನಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುತಾ್ತರೆ.
8 ≪ಅವನನು್ನ ಅಸಾಧ್ಯರೋಗ ಹಿಡಿದಿದೆ;
ಅವನು ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಿರುಗಿ ಏಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು

ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.
9 ನಾನು ಯಾರನು್ನ ನಂಬಿದೆ್ದನೋ,
ಯಾರು ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನೋ,
ಅಂತಹ ಆಪ್ತಸೆ್ನೕಹಿತನು ನನಗೆ ಕಾಲನು್ನ ಅಡ್ಡಗೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
10 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನಾದರೋ ಕರುಣಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ಏಳುವಂತೆ

ಮಾಡು;
ಆಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು.
11 ಶತು್ರಗಳ ಜಯಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದಲೇ
ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆ ನನಗುಂಟೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು.
12 ನಿದೋರ್ಷಿಯಾದ ನನ್ನನಾ್ನದರೋ ನೀನು ಉದಾ್ಧರಮಾಡಿ,
ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸುವಿ.
13 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳವರೆಗೂ ಕೊಂಡಾಟವಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.
ಆಮೆನ್.
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ದೇಶಾಂತರದಲಿ್ಲರುವ ಭಕ್ತನು ದೇವದಶರ್ನಕಾ್ಕಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವುದು.
ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;

ಕೋರಹೀಯರ ಪದ್ಯ.
ದೇವರೇ, ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯು ನೀರಿನ ತೊರೆಗಳನು್ನ
ಹೇಗೋ,
ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಯಸುತ್ತದೆ.

2 ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ದೇವರಿಗಾಗಿ, ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರಿಗಾಗಿ
ಹಾರೈಸುತ್ತದೆ;
ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವೆನೋ?
3 ≪ನಿನ್ನ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ?≫ ಎಂದು ಜನರು
ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನು್ನ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ,
ಹಗಲಿರುಳು ನನಗೆ ಕಣಿ್ಣೕರೇ ಆಹಾರವಾಯಿತು.
4 ನಾನು ಭಜನೋತ್ಸವದಲಿ್ಲ ಸೇರಿ,
ಜನಸಮೂಹದೊಡನೆ ಹಷರ್ಧ್ವನಿಮಾಡುತಾ್ತ, ಸೊ್ತೕತ್ರಪದಗಳನು್ನ

ಹಾಡುತಾ್ತ,
ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದದ್ದನೆ್ನೕ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು,
ನನೊ್ನಳಗೆ ನಾನೇ ಹಂಬಲಿಸುತಿ್ತರುವೆನು.
5 ನನ್ನ ಮನವೇ, ನೀನು ಕುಗಿ್ಗ ಹೋಗಿರುವುದೇನು?
ಹೀಗೆ ವ್ಯಥೆಪಡುವುದೇಕೆ?
ದೇವರನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸು; ಆತನೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನೂ ದೇವರೂ

ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
ನಾನು ಇನೂ್ನ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತಿ್ತರುವೆನು.
6 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವು ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿದೆ;
ಆದುದರಿಂದ ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ದೇಶ,
ಹೆಮೋರ್ನ್ ಪವರ್ತ, ಮಿಸಾರ್ ಬೆಟ್ಟ ಇವುಗಳಲಿ್ಲರುವವನಾಗಿ

ನಿನ್ನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
7 ನಿನ್ನ ಜಲಪಾತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಹಾಘೋಷವು
ಒಂದು ಪ್ರವಾಹವು ಮತೊ್ತಂದು ಪ್ರವಾಹವನು್ನ ಕರೆಯುತ್ತದೋ

ಎಂಬಂತಿರುವುದು.
ಹಾಗೆಯೇ ನೀನು ಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲವಾದ ದುಃಖ ಪ್ರವಾಹದ

ತೆರೆಗಳನು್ನ
ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಂದ ದಾಟಿಸಿದಿಯಲಾ್ಲ.
8 ಯೆಹೋವನು ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನನಗೆ

ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು;
ರಾತಿ್ರ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಆತನ ಕೀತರ್ನೆ ನನ್ನಲಿ್ಲರುವುದು.
ನನ್ನ ಜೀವಾಧಾರಕನಾದ ದೇವರನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.
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9 ನಾನು ನನ್ನ ಶರಣನಿಗೆ, ≪ದೇವರೇ, ಏಕೆ ನನ್ನನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದ?
ನಾನು ಏಕೆ ಶತು್ರಬಾಧೆಯಿಂದ ದುಃಖಿಸುತಾ್ತ ವಿಕಾರಿಯಾಗಿ

ಅಲೆಯಬೇಕು?≫ ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಡುವೆನು.
10 ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು, ≪ನಿನ್ನ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ?≫ ಎಂದು

ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನು್ನ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ
ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳೆಲಾ್ಲ ಮುರಿದ ಹಾಗಿವೆ.
11 ನನ್ನ ಮನವೇ, ನೀನು ಕುಗಿ್ಗ ಹೋಗಿರುವುದೇನು?
ಹೀಗೆ ವ್ಯಥೆಪಡುವುದೇಕೆ? ದೇವರನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸು;
ಆತನೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನೂ, ದೇವರೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ;
ನಾನು ಇನೂ್ನ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತಿ್ತರುವೆನು.

ದೇವರೇ, ನಾ್ಯಯವನು್ನ ತೀರಿಸು;
ನನಗೋಸ್ಕರ ವಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ನಡೆಸಿ ಭಕಿ್ತ ಇಲ್ಲದ

ಜನಾಂಗದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸು,
ದುರಾಚಾರಿಗಳಾದ ಮೋಸಗಾರರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು.
2 ದೇವರೇ, ನೀನು ನನಗೆ ದುಗರ್ಸಾ್ಥನವಲ್ಲವೇ;
ಏಕೆ ನನ್ನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟೆ್ಟ?
ನಾನು ಏಕೆ ಶತು್ರಬಾಧೆಯಿಂದ ದುಃಖಿಸುತಾ್ತ ವಿಕಾರಿಯಾಗಿ

ಅಲೆಯಬೇಕು?
3 ನಿನ್ನ ಬೆಳಕನು್ನ, ನಿನ್ನ ಸತ್ಯಪ್ರಸನ್ನತೆಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸು;
ಅವು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಪವರ್ತಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ

ನಿನ್ನ ನಿವಾಸಕೆ್ಕ ಬರಮಾಡಲಿ.
4 ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ

ಬಳಿಗೆ,
ನನ್ನ ಆನಂದನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಸೇರಿ,
ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ನುಡಿಸುತಾ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.
5 ನನ್ನ ಮನವೇ, ನೀನು ಕುಗಿ್ಗ ಹೋಗಿರುವುದೇನು? ಹೀಗೆ

ವ್ಯಥೆಪಡುವುದೇಕೆ?
ದೇವರನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸು;
ಆತನೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನೂ, ದೇವರೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ;
ನಾನು ಇನೂ್ನ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತಿ್ತರುವೆನು.

ನಿರಂತರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

1 ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನಸಂಹಗ್ರದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ಕೋರಹೀಯರ ಪದ್ಯ.

(ಕೀತರ್. 79)
ದೇವರೇ, ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದಿನದಲಿ್ಲ,
ನೀನು ನಡೆಸಿದ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳ ವಿಷಯವನು್ನ

ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ;
ಅವರೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
2 ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವೇ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿ,
ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನೆ್ನೕ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದೆ;
ನೀನು ಆ ಅನ್ಯಜನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ ನಮ್ಮವರನು್ನ ಹಬಿ್ಬಸಿದಿ.
3 ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಕತಿ್ತಯೇ ಈ ದೇಶವನು್ನ

ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ;
ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲ, ಬಲಗೈ ಮತು್ತ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅವರಿಗೆ ಜಯವನು್ನ

ಉಂಟುಮಾಡಿದವು;
ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಸದಾಕಾಲ ಅವರಿಗಿತ್ತಲಾ್ಲ.
4 ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಅರಸನು;
ಯಾಕೋಬ ವಂಶಕೆ್ಕ ಜಯವನು್ನ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು.
5 ನಿನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡುವೆವು;
ನಿನ್ನ ನಾಮಧೇಯದ ಬಲದಿಂದ ಎದುರಾಳಿಗಳನು್ನ

ತುಳಿದುಬಿಡುವೆವು.
6 ನಾನು ನನ್ನ ಬಿಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವುದಿಲ್ಲ;
ಇಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ಕತಿ್ತಯು ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಾರದು.
7 ಹಿಂಸಕರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದವನು ನೀನೇ;
ನಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರನು್ನ ನಾಚಿಕೆಪಡಿಸಿದಾತನು ನೀನೇ.
8 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಗು್ಗತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ;
ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆ್ನೕ ಸದಾಕಾಲವೂ ಕೀತಿರ್ಸುವೆವು.
9 ಆದರೆ ಈಗ ನೀನು ನಮ್ಮನು ಕೈಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ, ಅವಮಾನಪಡಿಸಿದಿ;
ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳ ಸಂಗಡ ನೀನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
10 ನಾವು ಹಗೆಗಳಿಗೆ ಬೆನು್ನಕೊಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿ;
ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ತಮಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ

ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯುತಾ್ತರೆ.
11 ತಿನ್ನತಕ್ಕ ಕುರಿಗಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ವಂಚಕರಿಗೆ

ಒಪಿ್ಪಸಿದಿ;

ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ಚದರಿಸಿದಿ್ದೕ.
12 ನೀನು ಯಾವ ಲಾಭವನೂ್ನ ಹೊಂದದೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ,
ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಮಾರಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ.
13 ನಮ್ಮನು್ನ ನೆರೆಯವರ ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿಮಾಡಿದಿ;
ಸುತ್ತಣ ಜನಾಂಗಗಳವರ ಪರಿಹಾಸ್ಯಕೂ್ಕ, ಕುಚೋದ್ಯಕೂ್ಕ

ಒಳಪಡಿಸಿದಿ.
14 ನಮ್ಮನು್ನ ಅನ್ಯದೇಶೀಯರ ಗಾದೆಗೆ ಆಸ್ಪದಮಾಡಿದಿ;
ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ತಲೆಯಾಡಿಸುತಾ್ತರೆ.
15 ದೂಷಕರ ನಿಂದಾವಚನಗಳಿಂದಲೂ,
ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ ವೈರಿಗಳ ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದಲೂ,
16 ನನಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅವಮಾನವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ

ಮುಂದೆ ಇದೆ;
ನಾಚಿಕೆಯು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದೆ.
17 ನಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಮರೆಯದೆಯೂ,
ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ಮೀರದೆಯೂ ಇದ್ದರೂ;
ಇದೆಲಾ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆಯಲಾ್ಲ!
18 ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ;
ನಮ್ಮ ಹೆಜೆ್ಜಗಳು ನಿನ್ನ ದಾರಿಯಿಂದ ತೊಲಗಲಿಲ್ಲ.
19 ಆದರೂ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಅಪಜಯಪಡಿಸಿ ನರಿಗಳಿರುವ

ಕಾಡನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ?
ಮರಣದ ನೆರಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಕವಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ?
20 ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಹೆಸರನು್ನ ಮರೆತು,
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೈಯೆತಿ್ತದ್ದರೆ,
21 ಹೃದಯದ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲವನಾದ ದೇವರು,
ವಿಚಾರಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲವೋ?
22 ದೇವರೇ, ನಾವು ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ದಿನವೆಲಾ್ಲ ಕೊಲೆಗೆ

ಗುರಿಯಾಗಿದೆ್ದೕವೆ;
ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಯು್ಗರಿಗಳಂತೆ ಎಣಿಸಿದಾ್ದರೆ.
23 ಕತರ್ನೇ, ಏಕೆ ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತೕ? ಎಚ್ಚರವಾಗು;
ಏಳು, ಸದಾಕಾಲಕೆ್ಕ ನಮ್ಮನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡಬೇಡ.
24 ಏಕೆ ವಿಮುಖನಾಗಿದಿ್ದ?
ನಮಗಿರುವ ಬಾಧೆಗಳನೂ್ನ, ಹಿಂಸೆಗಳನೂ್ನ ಏಕೆ ಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ?
25 ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಣವು ಧೂಳಿನವರೆಗೂ ಬಗಿ್ಗಹೋಗಿದೆ;
ನಮ್ಮ ಶರೀರವು ನೆಲಕೆ್ಕ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ.
26 ಎದು್ದ ಬಂದು ಸಹಾಯಮಾಡು;
ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ವಿಮೋಚಿಸು.

ರಾಜನ ವಿವಾಹದ ವಣರ್ನೆ

1 ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ಕೋಶನಿ್ನೕಮ್ ಎಂಬ ರಾಗದ ಮೇಲೆ ಹಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ಕೋರಹೀಯರ

ಪದ್ಯ; ಪೆ್ರೕಮಗೀತೆ.
(ಯೆಶಾ. 61:10—62:5)

ಒಂದು ದಿವ್ಯ ವಿಷಯವನು್ನ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ
ಹೃದಯವು ತವಕಪಡುತ್ತದೆ;
ನಾನು ರಾಜನನು್ನ ಕುರಿತು ಈ ಪದ್ಯವನು್ನ ರಚಿಸುವೆನು.

ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯು ಒಳೆ್ಳಯ ಬರಹಗಾರನ ಲೇಖನಿಯಂತೆ
ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

2 ನೀನು ಎಲಾ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಅತಿಸುಂದರನು;
ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಬಹು ಮಧುರ;
ಇದರಿಂದಲೇ ದೈವಾನುಗ್ರಹವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿದೆ

ಎಂಬುದು ಸ್ವಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
3 ಶೂರನೇ, ಮಹಿಮೆ ಮತು್ತ ಪ್ರಭಾವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು,
ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಪಟ್ಟದ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೋ.
4 ಸತ್ಯತೆ, ದೈನ್ಯ, ನೀತಿಗಳನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಸಕಲ ವೈಭವದೊಡನೆ ವಾಹನರೂಢನಾಗಿ,
ವಿಜಯೋತ್ಸವದೊಡನೆ ಹೊರಡು.
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಲಿ.
5 ನಿನ್ನ ಬಾಣಗಳು ಮಹಾತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುವವು;
ಅವು ರಾಜನ ಶತು್ರಗಳ ಎದೆಯನು್ನ ಭೇದಿಸುವವು;
ಶತು್ರಜನಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವವು.
6 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವು ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ಇರುವುದು;
ನಿನ್ನ ರಾಜದಂಡವು ನಾ್ಯಯ ದಂಡವಾಗಿದೆ.
7 ನೀನು ಧಮರ್ವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತ, ಅಧಮರ್ವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತ;
ಆದುದರಿಂದ ದೇವರು, ನಿನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ

ಜೊತೆಗಾರರಿಗಿಂತ,

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 42:9 362 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 45:7
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ಉನ್ನತಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಏರಿಸಿ, ಪರಮಾನಂದತೈಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಾ್ದನೆ.
8 ನಿನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳೆಲಾ್ಲ ರಕ್ತಬೋಳ, ದಾಲಿ್ಚನಿ್ನ, ಚಂದನಗಳಿಂದ
ಎಷೊ್ಟೕ ಸುವಾಸನೆಯುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿವೆ;
ಗಜದಂತ ಅರಮನೆಗಳೊಳಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ವಾದ್ಯಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ

ಆನಂದಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
9 ನಿನ್ನ ಸಿ್ತ್ರೕಪರಿವಾರದಲಿ್ಲ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರೂ ಇದಾ್ದರೆ;
ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿಯು ಓಫೀರ್ ದೇಶದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ

ಅಲಂಕೃತಳಾಗಿ,
ನಿನ್ನ ಬಲಭಾಗದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವಳು.
10 ಎಲೌ ರಾಜಕುಮಾರಿಯೇ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಲೋಚಿಸು;
ಸ್ವಜನರನೂ್ನ ತೌರಮನೆಯನೂ್ನ ಮರೆತುಬಿಡು.
11 ಆಗ ರಾಜನು ನಿನ್ನ ಲಾವಣ್ಯವನು್ನ ನೋಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವನು.
ಆತನೇ ನಿನಗೆ ಒಡೆಯನು;
ಆತನನು್ನ ಗೌರವಿಸು.
12 ತೂರ್ ಸಂಸಾ್ಥನದವರು ಕಾಣಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವರು;
ಪ್ರಜೆಗಳಲಿ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು ನಿನ್ನ ದಯೆಯನು್ನ ಕೋರುವರು.
13 ಅಂತಃಪುರದಲಿ್ಲ ರಾಜಕುಮಾರಿಯು ಎಷೊ್ಟೕ

ವೈಭವದಿಂದಿದಾ್ದಳೆ;
ಆಕೆಯು ಜರತಾರಿಯ [ಚಿನ್ನದಿಂದ ನೇಯ್ದ] ವಸ್ತ್ರವನು್ನ

ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದಳೆ.
14 ಆಕೆಯು ಬೂಟೇದಾರಿ [ಕಸೂತಿಕೆಲಸದ] ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ

ಧರಿಸಿಕೊಂಡು,
ಅವಳ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕನೆ್ಯಯರಾದ ಸಖೀಯರು ಅವಳನು್ನ

ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ,
ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು.
15 ಅವರು ಉಲಾ್ಲಸದಿಂದಲೂ, ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ ಬಂದು,
ಅರಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು.
16 ನಿನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವರು;
ನೀನು ಅವರನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನಾ್ನಗಿ

ನೇಮಿಸುವಿ.
17 ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ತಲತಲಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕವಿರುವಂತೆ ನಾನು

ಮಾಡುವೆನು;
ಅದುದರಿಂದ ಎಲಾ್ಲ ಜನಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ

ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರಶಂಸಿಸುವರು.

ಯೆಹೋವನು ಭಕ್ತಪಾಲಕನೂ, ಸವಾರ್ಧಿಪತಿಯೂ
ಎಂಬುದು

1 ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ಕೋರಹೀಯರ ಗೀತೆ; ತಾರಕಸಾ್ಥಯಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಡತಕ್ಕದು್ದ.

(ಕೀತರ್. 76; 1 ಪೂವರ್. 15:20)
ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವಾಗಿದಾ್ದನೆ;
ಆತನು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯಕನು.
2 ಆದುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಮಾಪರ್ಟ್ಟರೂ,

ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಹೋದರೂ,
ನಮಗೇನೂ ಭಯವಿಲ್ಲ.
3 ಸಮುದ್ರವು ಬೋಗರ್ರೆಯುತಾ್ತ ನೊರೆಯನು್ನ ಕಾರಿದರೇನು?
ಅದರ ಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲಗಳಿಂದ ಪವರ್ತಗಳು ಚಲಿಸಿದರು ಭಯವಿಲ್ಲ?

ಸೆಲಾ
4 ಒಂದು ನದಿ ಇದೆ; ಅದರ ಕಾಲಿವೆಗಳು,
ಪರಾತ್ಪರನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿವಾಸಸಾ್ಥನವಾಗಿರುವ,
ದೇವರ ನಗರವನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
5 ದೇವರು ಇದರಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ; ಇದಕೆ್ಕ ಚಲನವೇ ಇಲ್ಲ.
ಉದಯಕಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ದೇವರು ಇದರ ಸಹಾಯಕೆ್ಕ ಬರುವನು.
6 ಜನಾಂಗಗಳು ಕಳವಳಗೊಂಡವು;
ರಾಜ್ಯಗಳು ತತ್ತರಿಸಿದವು. ಆತನು ಗಜಿರ್ಸಲು ಭೂಲೋಕವೆಲಾ್ಲ

ಕರಗಿ ಹೋಯಿತು.
7 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದಾ್ದನೆ;
ಯಾಕೋಬ ವಂಶದವರ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ

ದುಗರ್ವಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಸೆಲಾ
8 ಬನಿ್ನರಿ, ಯೆಹೋವನ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಿರಿ;
ಆತನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಂಥಾ ವಿನಾಶವನು್ನ

ಉಂಟುಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
9 ಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ ಭಾಗದಲೂ್ಲ ಯುದ್ಧವನು್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದಾ್ದನೆ;
ಬಿಲು್ಲಗಳನೂ್ನ, ಭಲೆ್ಲಯಗಳನೂ್ನ ಮುರಿದುಹಾಕಿದಾ್ದನೆ;
ರಥಗಳನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
10 ≪ಮೌನವಾಗಿರಿ್ರ, ನಾನೇ ದೇವರು;

ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ಜನಗಳಿಗೂ ಸವಾರ್ಧಿಪತಿಯು ನಾನೇ ಎಂದು
ತಿಳಿಯಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.

11 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದಾ್ದನೆ;
ಯಾಕೋಬವಂಶದವರ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ

ದುಗರ್ವಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಸೆಲಾ.

ಸಾವರ್ಭೌಮನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢನಾಗಿರುವುದು

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ಕೋರಹೀಯರ ಕೀತರ್ನೆ.

(ಕೀತರ್. 93; 95—100)
ಸವರ್ಜನಾಂಗದವರೇ, ಚಪಾ್ಪಳಿ ಹೊಡೆಯಿರಿ;
ಆಭರ್ಟದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಜಯಧ್ವನಿ ಮಾಡಿರಿ.
2 ಮಹೋನ್ನತನಾದ ಯೆಹೋವನು

ಭಯಂಕರನಾಗಿದಾ್ದನೆ;
ಆತನು ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕಲಾ್ಲ ಮಹಾರಾಜನು ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
3 ಆತನು ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸಿ,
ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಲಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದಾ್ದನೆ.
4 ಆತನು ಘನತೆಯುಳ್ಳ ಯಾಕೋಬನ ವಂಶದವರಾದ ನಮ್ಮನು್ನ

ಪಿ್ರೕತಿಸಿ,
ನಮ್ಮ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಆಯು್ದಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ಸೆಲಾ
5 ದೇವರು ಜಯಘೋಷದಿಂದ ಏರಿದಾ್ದನೆ;
ಯೆಹೋವನು ತುತೂರಿಯ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆ ಆರೋಹಣ

ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
6 ದೇವರನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ, ಸು್ತತಿಸಿ ಹಾಡಿರಿ;
ನಮ್ಮ ಅರಸನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ, ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.
7 ಏಕೆಂದರೆ, ದೇವರು ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕಲಾ್ಲ ರಾಜನು;
ಆತನನು್ನ ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತರಾಗಿ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.
8 ದೇವರು ಸವಾರ್ಧಿಪತ್ಯವನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ;
ಆತನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಿಂಹಾಸನದಲಿ್ಲ ಆಸೀನನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
9 ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಆಳುವ ಪ್ರಭುಗಳು ಅಬ್ರಹಾಮನ
ದೇವರ ಪ್ರಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ;
ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಪಾರಲೋಕದ ಗುರಾಣಿಗಳು ದೇವರಿಗೆ

ಸೇರಿದವುಗಳೇ.
ಆತನೇ ಸವೋರ್ನ್ನತನು.

ಚೀಯೋನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡುವುದು

ಹಾಡು; ಕೋರಹೀಯರ ಕೀತರ್ನೆ.
(ಕೀತರ್. 46)

ಯೆಹೋವನು ಮಹೋನ್ನತನು;
ನಮ್ಮ ದೇವರು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತ ನಗರದಲಿ್ಲ

ಸವರ್ಸು್ತತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
2 ರಾಜಾಧಿರಾಜನ ಪಟ್ಟಣವಿರುವ ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತವು
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಉನ್ನತವಾಗಿಯೂ, ರಮ್ಯವಾಗಿಯೂ,
ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಕಂಗೊಳಿಸುತಿ್ತರುವುದು.
3 ದೇವರು ಅದರ ಕೊತ್ತಲುಗಳಲಿ್ಲ,
ತಾನೇ ಭದ್ರವಾದ ಬುರುಜೆಂದು ಕೀತಿರ್ಪಡೆದನು.
4 ರಾಜರು ಕೂಡಿಕೊಂಡರು;
ಅವರು ಒಗ್ಗಟಾ್ಟಗಿ ಬಂದರು.
5 ನೋಡಿ ಬೆರಗಾದರು;
ತಲ್ಲಣಿಸಿ ಓಡಿಹೋದರು.
6 ಕಂಪನವೂ ಹೆರುವವಳಂತೆ,
ವೇದನೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು.
7 ದೇವರೇ, ನೀನು ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ತಾಷಿರ್ಷ್ ದೇಶದ
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗುಗಳನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಟ್ಟಂತಾಯಿತು.
8 ನಾವು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದಂತೆಯೇ ಈಗ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡೆವು;
ನಮ್ಮ ದೇವರೂ ಸೇನಾಧೀಶನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನ ಸಂಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಆತನ ಮಹತ್ತನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ದೇವರು ಅದನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಾ್ಥಪಿಸುವನು. ಸೆಲಾ
9 ದೇವರೇ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ,
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುತೆ್ತೕವೆ;
10 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಘನತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೇ,
ಲೋಕವೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಗಳುವುದು.
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ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನೀತಿಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿತು.
11 ಚೀಯೋನ್ ಪಟ್ಟಣದವರು ಹಷಿರ್ಸಲಿ;
ನೀನು ನಾ್ಯಯವನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ,
ಯೆಹೂದ ಸೀಮೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆನಂದಪಡಲಿ.
12 ಚೀಯೋನ್ ಸಂಸಾ್ಥನದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಚರಿಸಿ,
ಅದರ ಬುರುಜುಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿರಿ.
13 ಅದರ ಪಾ್ರಕಾರಗಳನು್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ ನೋಡಿರಿ;
ಅದರ ಕೊತ್ತಲುಗಳನು್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರಿ.
14 ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಣ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ,
ದೇವರು ಇಂಥವನು; ಆತನು ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ನಮ್ಮ ದೇವರು,
ನಿರಂತರವೂ ನಮ್ಮನು್ನ ನಡೆಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವಿರಿ.

ಐಶ್ವಯರ್ ವ್ಯಥರ್; ಮರಣ ನಿಶ್ಚಯ; ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ
ನಿರೀಕ್ಷೆಯುಂಟು

ಪಾ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ಕೋರಹೀಯರ ಕೀತರ್ನೆ.

(ಕೀತರ್. 73)
ಸಕಲ ದೇಶಗಳ ಜನರೇ, ಕೇಳಿರಿ;
ಭೂಲೋಕದ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
2 ಜನರೇ, ಜನಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ಬಡವರೇ ಮತು್ತ

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೇ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಬಂದು ಆಲಿಸಿರಿ.
3 ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಸುಜ್ಞಾನವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವುದು;
ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಧಾ್ಯನವು ವಿವೇಕದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
4 ನಾನು ಆತನ ಸಾಮ್ಯಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ, ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ನುಡಿಸುತಾ್ತ,
ಅದರ ಗೂಡಾಥರ್ವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವೆನು.
5 ಕೇಡಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಏಕೆ ಭಯಪಡಬೇಕು?
ಶತು್ರಗಳು ಮೋಸದಿಂದ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನಾನು ಏಕೆ

ಹೆದರಬೇಕು?
6 ಅವರು ತಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ವನೆ್ನೕ ನಂಬಿದಾ್ದರೆ;
ತಾವು ಬಹಳ ಆಸಿ್ತವಂತರೆಂದು ಗವರ್ದಿಂದ ಉಬಿ್ಬದಾ್ದರೆ.
7 ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನು ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ

ಸೇರದಂತೆ,
ದೇವರಿಗೆ ಈಡನು್ನ ಕೊಡಲಾರನು.
8 ಅವನ ಪಾ್ರಣವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು,
ಅಪಾರ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಬಿಡಿಸಲಾರನು.
9 ಮರಣವನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಎಷು್ಟ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೂ,
ಸಾಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಷ್ಪಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.
10 ಸುಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಾಯುವುದನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕವಲಾ್ಲ;
ಹಾಗೆಯೇ ಪಶುಗಳಂತಿರುವ ಜ್ಞಾನಹೀನರೂ ನಾಶವಾಗುತಾ್ತರೆ.
ಅವರು ನಂಬಿದ್ದ ಆಸಿ್ತಯು ಇತರರ ಪಾಲಾಗುತ್ತದೆ.
11 ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಯುಗಯುಗಕೂ್ಕ,
ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಗಳು ತಲತಲಾಂತರಕೂ್ಕ ಇರುವುದೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ,
ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.
12 ಆದರೂ ಮನುಷ್ಯನು ಎಷು್ಟ ಘನವಾದ ಪದವಿಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ

ಸಿ್ಥರವಲ್ಲ;
ನಾಶವಾಗುವ ಪಶುಗಳಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲವಾಗುತಾ್ತನೆ.
13 ಮೂಖರ್ರಿಗೂ ಅವರ ಮಾತಿನಂತೆ
ನಡೆಯುವವರಿಗೂ ಇದೇ ಗತಿ. ಸೆಲಾ
14 ಅವರು ಕುರಿಗಳಂತೆ ಪಾತಾಳದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುವರು;
ಮೃತು್ಯವೇ ಅವರ ಪಾಲಕನು. ಅವರಿಗೆ ನಿವಾಸವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ,
ಪಾತಾಳವು ಅವರ ರೂಪವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವುದು;
ಉದಯಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯಥಾಥರ್ರು ಅವರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ

ನಡೆಸುವರು.
15 ಆದರೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಮೃತು್ಯಹಸ್ತದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ,
ನನ್ನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕಾರಮಾಡುವನು. ಸೆಲಾ
16 ಒಬ್ಬನ ಐಶ್ವಯರ್ವೂ, ಗೃಹವೈಭವವೂ
ವೃದಿ್ಧಯಾದಾಗ ಕಳವಳಪಡಬೇಡ.
17 ಅವನು ಸಾಯುವಾಗ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಅವನ ವೈಭವವು ಅವನೊಡನೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
18 ಸಿರಿ ಬಂದಾಗ ನೆರೆಯವರ ಹೊಗಳಿಕೆ ತಪ್ಪದು ಎಂಬಂತೆ,
ಅವನು ಜೀವಮಾನದಲಿ್ಲ ಆತ್ಮಸು್ತತಿಯಿಂದಲೂ,
ಜನರಸು್ತತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದವನಾದರೂ,
19 ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರಂತೆಯೇ,
ಎಂದಿಗೂ ಬೆಳಕನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.

20 ವಿವೇಕಹೀನ ಮನುಷ್ಯನು ಎಷು್ಟ ಘನವಾದ
ಪದವಿಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ,
ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲವಾಗುತಾ್ತನೆ.

ದೇವರು ಸದಾಚಾರವನೆ್ನೕ ಮೆಚು್ಚವನು

ಆಸಾಫನ ಕೀತರ್ನೆ.
ಬಲಿಷ್ಠ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನವರೆಗೂ ಇರುವ

ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ,
ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕರೆಯುತಾ್ತನೆ.
2 ಅತ್ಯಂತ ರಮಣೀಯವಾದ ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲರುವ,
ದೇವರು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತಾ್ತನೆ.
3 ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವನು,
ಎಷು್ಟ ಮಾತ್ರವೂ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ;
ಆತನ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತದೆ;
ಆತನ ಸುತ್ತಲು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತದೆ.
4 ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ

ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳನು್ನ
ಸಾಕ್ಷಿಗಳನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುತಾ್ತನೆ.
5 ≪ನನೊ್ನಡನೆ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ

ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತಾ್ತನೆ.
6 ದೇವರು ತಾನೇ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿ;
ಆತನು ನೀತಿಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಆಕಾಶಮಂಡಲವು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೆಲಾ
7 ಆತನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ≪ಪ್ರಜೆಗಳಿರಾ,

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೇ,
ದೇವರಾದ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು;
ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ≫ ಕೇಳಿರಿ.
8 ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಪೆ್ಪಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ನೀವು ನಿತ್ಯವೂ ನನಗೆ

ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಲಾ್ಲ.
9 ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಹೋರಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ;
ನಿಮ್ಮ ದೊಡಿ್ಡಗಳಿಂದ ಹೋತ ಬೇಕಿಲ್ಲ.
10 ಕಾಡಿನಲಿ್ಲರುವ ಸವರ್ಮೃಗಗಳೂ,
ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಾವಿರಾರು ಪಶುಗಳೂ ನನ್ನವೇ.
11 ಬೆಟ್ಟಗಳ ಪಕ್ಷಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾನು ಬಲೆ್ಲ;
ಅಡವಿಯ ಜೀವಜಂತುಗಳೆಲಾ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು.
12 ನನಗೆ ಹಸಿವೆಯಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಕವೂ ಅದರಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನದಲ್ಲವೇ.
13 ನಾನು ಹೋರಿಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವುದೂ,
ಹೋತಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದೂ ಉಂಟೇ?
14 ಸು್ತತಿಯಜ್ಞವನೆ್ನೕ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ;
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಪರಾತ್ಪರನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.
15 ಕಷ್ಟಕಾಲದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಿರಿ, ಬಿಡಿಸುವೆನು;
ಆಗ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಿರಿ.
16 ದುಷ್ಟರಿಗಾದರೋ ದೇವರು ಹೇಳುವುದು ಏನೆಂದರೆ,
≪ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೇನು ಬಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು?
ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲಿ್ಲ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದೇಕೆ?
17 ನೀವೋ ನನ್ನ ಸುಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ಹಗೆಮಾಡುತಿ್ತೕರಲಾ್ಲ;
ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
18 ನೀವು ಕಳ್ಳರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡುತಿ್ತೕರಿ;
ಜಾರರ ಒಡನಾಟದಲಿ್ಲ ನೀವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತಿ್ತೕರಿ.
19 ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯನು್ನ ಕೇಡಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತಿ್ತೕರಿ;
ನಾಲಿಗೆಯು ಮೋಸವನು್ನ ನೇಯುತ್ತದೆ.
20 ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ

ಮಾತನಾಡುತಿ್ತೕರಿ;
ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟಿ್ಟದವರನು್ನ ದೂರುತಿ್ತೕರಿ.
21 ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ನಾನು ಮೌನವಾಗಿದೆ್ದನು.
ಆದುದರಿಂದ, ≪ದೇವರೂ ನಮ್ಮಂಥವನೇ≫ ಎಂದು

ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ.
ಈಗಲಾದರೋ ನಾನು ಎಲ್ಲವನು್ನ,
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು

ಸಾ್ಥಪಿಸುವೆನು.
22 ದೇವರನು್ನ ಬಿಟ್ಟವರೇ, ಇದನು್ನ ಮನದಟು್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹರಿದುಬಿಟೆ್ಟೕನು.
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ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪಸುವವರು ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
23 ಯಾರು ಸು್ತತಿಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುತಾ್ತರೋ ಅವರೇ

ನನ್ನನು್ನ ಗೌರವಿಸುವವರು;
ತಮ್ಮ ನಡತೆಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ

ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು.≫

ಪಾಪಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ದಾವೀದನು ಬತೆ್ಷಬಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ

ನಾತಾನನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದಾಗ ರಚಿಸಿದ ಕೀತರ್ನೆ.
ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು;
ಕರುಣಾನಿಧಿಯೇ, ನನ್ನ ದೊ್ರೕಹವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅಳಿಸಿಬಿಡು.
2 ನನ್ನ ಪಾಪವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತೊಳೆದುಬಿಡು;

ನನ್ನ ದೋಷವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿ, ನನ್ನನು್ನ ಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸು.
3 ನಾನು ದೊ್ರೕಹಿ ಎಂದು ನಾನೇ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನ ಪಾಪವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದೆ.
4 ನಿನಗೇ, ಕೇವಲ ನಿನಗೇ ತಪು್ಪಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾ್ದಗಿರುವುದನೆ್ನೕ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ನಿಣರ್ಯ ನಾ್ಯಯವಾಗಿಯೂ, ನಿನ್ನ ತೀಪುರ್

ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
5 ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಪಾಪಿಯೇ;
ಮಾತೃಗಭರ್ವನು್ನ ಹೊಂದಿದ ದಿನದಿಂದ ದೊ್ರೕಹಿಯೇ.
6 ಯಥಾಥರ್ಚಿತ್ತವೇ ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷ;
ಸುಜ್ಞಾನದ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು.
7 ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಬರಲಿನಿಂದ ನೀರನು್ನ ಚಿಮಕಿಸಿಯೋ

ಎಂಬಂತೆ
ನನ್ನ ಅಶುದ್ಧತ್ವವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡು, ಆಗ ಶುದ್ಧನಾಗುವೆನು;
ನನ್ನನು್ನ ತೊಳೆ, ಆಗ ಹಿಮಕಿ್ಕಂತಲೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವೆನು.
8 ನನ್ನಲಿ್ಲ ಸಂಭ್ರಮೋತ್ಸವದ ಧ್ವನಿ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು;
ಆಗ ನೀನು ಜಜಿ್ಜದ ಎಲುಬುಗಳು ಆನಂದಪಡುವವು.
9 ನನ್ನ ದೋಷಕೆ್ಕ ವಿಮುಖನಾಗು;
ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅಳಿಸಿಬಿಡು.
10 ದೇವರೇ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧಹೃದಯವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸು;
ನನಗೆ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ನೂತನಪಡಿಸು.
11 ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಳ್ಳಬೇಡ;
ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದಾ್ಧತ್ಮವನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ತೆಗೆಯಬೇಡ.
12 ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣಾನಂದವನು್ನ ನಾನು ಪುನಃ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ

ಮಾಡು;
ನನ್ನಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧಮನಸ್ಸನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿ ನನಗೆ ಆಧಾರನಾಗು.
13 ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ದೊ್ರೕಹಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವೆನು;
ಪಾಪಿಗಳು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವರು.
14 ದೇವರೇ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಕತರ್ನೇ,
ಪಾ್ರಣಹತ್ಯದ ಅಪರಾಧದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು;
ಆಗ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯು ಉತಾ್ಸಹದಿಂದ ನಿನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ

ಕೊಂಡಾಡುವುದು.
15 ಕತರ್ನೇ, ನನ್ನ ಬಾಯಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡುವಂತೆ
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಮಾಡು.
16 ನಿನಗೆ ಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ, ಇದ್ದರೆ ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತದೆ್ದನು;
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ.
17 ಕುಗಿ್ಗದ ಮನಸೆ್ಸೕ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಯಜ್ಞ;
ದೇವರೇ, ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪದಿಂದ ಜಜಿ್ಜಹೋದ ಮನಸ್ಸನು್ನ ನೀನು

ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
18 ಚೀಯೋನ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಅದಕೆ್ಕ

ಶುಭವನು್ನಂಟುಮಾಡು;
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸು.
19 ಆಗ ಜನರು ನಾ್ಯಯವಾದ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ,

ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ,
ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವರು.
ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವರು.

ದುಷಾ್ಟಧಿಕಾರಿಯ ದುಸ್ವಭಾವದ ಖಂಡನೆ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ದಾವೀದನು ಅಹೀಮೆಲೆಕನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ

ಎದೋಮ್ಯನಾದ ದೋಯೇಗನು ಸೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ದಾವೀದನು
ರಚಿಸಿದ ಪದ್ಯ.

ದುಷಾ್ಟಧಿಕಾರಿಯೇ, ನೀನು ಕೆಡುಕುಮಾಡಿ
ಹಿಗು್ಗವುದೇನು?
ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದು.

2 ಮೋಸಗಾರನೇ, ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯು ಹರಿತವಾದ ಕ್ಷೌರಕತಿ್ತಯಂತೆ
ಅಪಾಯಗಳನೆ್ನೕ ಕಲಿ್ಪಸುತ್ತದೆ.
3 ಉಪಕಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಪಕಾರವೇ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ;
ನೀತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅನೀತಿಯನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವುದೇ ನಿನಗೆ

ಸಂತೋಷ. ಸೆಲಾ
4 ಮೋಸದ ನಾಲಿಗೆಯೇ, ಹಾನಿಕರವಾದ ಮಾತುಗಳೇ ನಿನಗೆ

ಇಷ್ಟ.
5 ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಏಳದಂತೆ ಕೆಡವಿಬಿಡುವನು;
ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಗುಡಾರದೊಳಗಿಂದ ಕಿತು್ತ ಬೀಸಾಡುವನು;
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಜೀವಲೋಕದಿಂದ ಬೇರು ಸಹಿತವಾಗಿ

ಕಿತು್ತಹಾಕುವನು.
6 ನೀತಿವಂತರು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯಪಡುವರು;
ಅವರು ಪರಿಹಾಸ್ಯಮಾಡುತಾ್ತ,
7 ≪ನೋಡಿರಿ, ದೇವರನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ತನ್ನ ಅಧಿಕವಾದ

ಐಶ್ವಯರ್ದಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ,
ತನ್ನ ದುಷ್ಟತ್ವವೇ ತನಗೆ ಬಲವೆಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡ ಮೂಢನು

ಇವನೇ≫ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
8 ಆದರೆ ನಾನು ದೇವಾಲಯದ ಸೊಗಸಾದ ಎಣೆ್ಣೕ

ಮರದಂತಿರುವೆನು;
ದೇವರ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವೆನು.
9 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರಕಾ್ಕಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನನು್ನ

ಸು್ತತಿಸುವೆನು;
ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಸವೋರ್ತ್ತಮವೆಂದು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮುಂದೆ

ಹೊಗಳುವೆನು.

ದುಷ್ಟನಾಸಿ್ತಕರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದು

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ಮಹಲಾತ್ ಎಂಬ ರಾಗದ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ದಾವೀದನ ಪದ್ಯ.

ದುಮರ್ತಿಗಳು, ≪ದೇವರಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ತಮ್ಮ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ;
ಅವರು ಕೆಟ್ಟವರು; ಅಸಹ್ಯವಾದ ಅಕ್ರಮಗಳನು್ನ

ನಡೆಸುತಾ್ತರೆ;
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವವರೇ ಇಲ್ಲ.
2 ಮನುಷ್ಯರಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸಾನಿ್ನಧ್ಯವನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಬುದಿ್ಧವಂತರು

ಇದಾ್ದರೋ ಎಂದು
ದೇವರು ಆಕಾಶದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ನೋಡಲಾಗಿ,
3 ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ನಡೆಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ;
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾಗಿ ಕೆಟು್ಟಹೋದವರೇ.
4 ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಡೆಸುವವರು ಯಾರೆಂದು

ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ?
ಅವರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆಹಾರವನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ

ನುಂಗಿಬಿಡುತಾ್ತರೆ;
ದೇವರನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
5 ಭಯಪಡುವುದಕೆ್ಕ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ,
ಅವರು ಪಕ್ಕನೆ ಭಯಭಾ್ರಂತರಾದರು;
ನಿಮಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆಹಾಕಿದವರನು್ನ ದೇವರು ಸಂಹರಿಸಿ
ಅವರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಟ್ಟನಲಾ್ಲ.
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಾಚಿಕೆಗೆ

ಒಳಗಾಗುವರು.
6 ಚೀಯೋನಿನಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಬೇಗನೆ ಬರಲಿ.
ದೇವರು ತನ್ನ ಭಾಗ್ಯವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಾಗ,
ಆತನ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರುವ ಯಾಕೋಬ ವಂಶದವರು

ಉಲಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳವರು;
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಹಷಿರ್ಸುವರು.

ವೈರಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದು

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ತಂತಿವಾದ್ಯದೊಡನೆ ಹಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ಜಿಫ್ಯರು ಸೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು

ದಾವೀದನು ತಮ್ಮಲೆ್ಲೕ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಾಗ
ದಾವೀದನು ರಚಿಸಿದ ಪದ್ಯ.
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ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮಮಹತಿ್ತನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು;
ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ನನ್ನ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸು.
2 ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸು;

ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.
3 ಅನ್ಯರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದಾ್ದರೆ;
ಬಲಾತಾ್ಕರಿಗಳು ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ದೇವರನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೆಲಾ
4 ಇಗೋ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಸಹಾಯಕನು;
ಕತರ್ನೇ ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಕಾಪಾಡುವವನು.
5 ನನ್ನ ಕೆಡುಕಿಗೆ ಸಮಯ ನೋಡುವವರು ತಾವೇ ಕೇಡನು್ನ

ಅನುಭವಿಸಲಿ.
ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಲ್ಲವೇ; ಅವರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡು.
6 ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿನಗೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವೆನು;
ಉತ್ತಮೋತ್ತಮವಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.
7 ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸವರ್ ಆಪತು್ತಗಳಿಂದ

ಬಿಡಿಸಿ,
ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ನನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದಿ್ದ.

ದೊ್ರೕಹಿಗಳ ನಿಮೂರ್ಲಕಾ್ಕಗಿ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ತಂತಿವಾದ್ಯದೊಡನೆ ಹಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ದಾವೀದನ ಪದ್ಯ.

ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಮೊರೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸು;
ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗೆ ಕಿವಿಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
2 ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಟು್ಟ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸು.

3 ಶತು್ರಗಳ ಅಬ್ಬರ, ದುಷ್ಟರ ಹಿಂಸೆ ಇವುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಪ್ರಲಾಪಿಸುವವನಾಗಿ,
ಹೊಯಾ್ದಡುತಾ್ತ ನರಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯವನು್ನ ಬರಮಾಡಿ,
ಕೋಪದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತರೆ.
4 ನನ್ನ ಹೃದಯವು ನೊಂದು ಬೆಂದುಹೋಗಿದೆ;
ಮರಣಭಯವು ನನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
5 ಅಂಜಿ ನಡುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ; ದಿಗಿಲು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ.
6 ನಾನು, ≪ಆಹಾ, ನನಗೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದರೆ ಪಾರಿವಾಳದಂತೆ

ಹಾರಿಹೋಗಿ ಆಶ್ರಯ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು.
7 ಅವಸರದಿಂದ ಹಾನಿಕರವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ

ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು,
8 ದೂರ ಹೋಗಿ ಅರಣ್ಯಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಯಾಗಿರುತಿ್ತದೆ್ದನು≫

ಅಂದುಕೊಂಡೆನು. ಸೆಲಾ
9 ಕತರ್ನೇ, ಅವರ ಭಾಷೆಯನು್ನ ತಾರುಮಾರುಮಾಡಿ ಅವರನು್ನ

ಭಾ್ರಂತಿಗೊಳಿಸು.
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕಲಹ, ಬಲಾತಾ್ಕರಗಳು ಕಾಣಬರುತ್ತವೆ.
10 ಅವೇ ಅದರ ಪೌಳಿಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಗಲಿರುಳು

ಸುತು್ತತಿ್ತರುವ ಕಾವಲುಗಾರರು;
ಊರೊಳಗೆ ಕೇಡು, ತೊಂದರೆಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿವೆ.
11 ಅದರೊಳಗೆಲಾ್ಲ ನಾಶನವೇ;
ದಬಾ್ಬಳಿಕೆ ಮತು್ತ ವಂಚನೆ ಅದರ ಬೀದಿಗಳಿಂದ ತೊಲಗವು.
12 ನನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸುವವನು ವೈರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ತಾಳಿಕೊಂಡೇನು;
ನನ್ನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಉಬಿ್ಬಕೊಳು್ಳವವನು ದೆ್ವೕಷಿಯಾಗಿದ್ದರೆ

ಅಡಗಿಕೊಂಡೇನು.
13 ಆದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಸ್ವಕೀಯನೂ ಆಪ್ತಮಿತ್ರನೂ ಅಲ್ಲವೇ.
14 ನಾವು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ರಸಭರಿತಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡುತಾ್ತ
ಭಕ್ತಸಮೂಹದೊಡನೆ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದವಲಾ್ಲ.
15 ಆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಮರಣವು ತಟ್ಟನೆ ಬರಲಿ; ಸಜೀವರಾಗಿಯೇ

ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗಲಿ.
ಅವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಟ್ಟತನವೇ ತುಂಬಿದೆ.
16 ನಾನಂತೂ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವೆನು;
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನು.
17 ತಿ್ರಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಹಂಬಲಿಸುತಾ್ತ ಮೊರೆಯಿಡುವೆನು.
ಆತನು ಹೇಗೂ ನನ್ನ ಮೊರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ
18 ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅನೇಕರಿದ್ದರೂ
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಮುಟ್ಟದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡುವನು.
19 ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ಆಸನಾರೂಢನಾಗಿರುವ ದೇವರು ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟು್ಟ
ಅವರನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಬಿಡುವನು. ಸೆಲಾ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುಖವು ಕದಲದೆಂದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ

ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ.

20 ಆ ದೊ್ರೕಹಿಯಾದರೋ ತನೊ್ನಡನೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿದ್ದವರ
ಮೇಲೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೈಯೆತಿ್ತ
ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ.
21 ಅವನ ಮಾತು ಬೆಣೆ್ಣಯಂತೆ ನುಣುಪು;
ಹೃದಯವೋ ಕಲಹಮಯ.
ಅವನ ನುಡಿಗಳು ಎಣೆ್ಣಗಿಂತ ನಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಬಿಚು್ಚ ಕತಿ್ತಗಳೇ

ಸರಿ.
22 ನಿನ್ನ ಚಿಂತಾಭಾರವನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಹಾಕು;
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಉದಾ್ಧರಮಾಡುವನು.
ನೀತಿವಂತನನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಕದಲಗೊಡಿಸನು.
23 ದೇವರೇ, ನೀನು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಪಾತಾಳದ ಕೆಳಕೆ್ಕ ದೊಬಿ್ಬಬಿಡುವಿ.
ಕೊಲೆಪಾತಕರೂ ವಂಚಕರೂ ನರಾಯುಷ್ಯದ ಅಧಾರ್ಂಶವಾದರೂ

ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ.
ನಾನಂತೂ ನಿನ್ನನೆ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವೆನು.

ಶತು್ರಪೀಡಿತರಾದ ಭಕ್ತರ ಪಾಥರ್ನೆ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ಯೋನತ್ ಎಲೆಮ್ ರೆಹೋಕೀಮ್ ಎಂಬ ರಾಗ; ದಾವೀದನು ಗತ್

ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈವಶವಾದಾಗ ರಚಿಸಿದ ಕಾವ್ಯ.
ದೇವರೇ, ಕರುಣಿಸು; ನರರು ನನ್ನನು್ನ
ತುಳಿದುಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಎದಿ್ದದಾ್ದರೆ.
ನನ್ನ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಹಗಲೆಲಾ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ನಿಂತು

ಬಾಧಿಸುತಾ್ತರೆ.
2 ಹೊಂಚುಹಾಕಿ ನನ್ನನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಯಾವಾಗಲೂ

ಬಾಯೆ್ದರೆದಿದಾ್ದರೆ;
ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ನಿಂತವರು ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು.
3 ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯುಂಟಾದಾಗ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
4 ದೇವರ ವಾಗಾ್ದನಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವೆನು;
ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿ ನಿಭರ್ಯದಿಂದಿರುವೆನು.
ನರಪಾ್ರಣಿಗಳು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಾರು?
5 ಹಗಲೆಲಾ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಅಪಾಥರ್ಮಾಡುತಾ್ತರೆ;
ಅವರು ಬಗೆಯುವುದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೇಡೇ.
6 ಅವರು ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ನನ್ನ ಜೀವ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದು

ಹೊಂಚುಹಾಕಿ,
ನನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಬರುತಾ್ತರೆ.
7 ಇಂಥ ಅನಾ್ಯಯಗಾರರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೋ?
ದೇವರೇ, ರೌದ್ರದಿಂದ ಆ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಉರುಳಿಸಿಬಿಡು.
8 ನಾನು ದೇಶಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ಅಲೆದಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ.
ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ನಿನ್ನ ಬುದ್ದಲಿಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದೆಯಲಾ್ಲ;
ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದದೆಯಲಾ್ಲ.
9 ದೇವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದು ನಿಶ್ಚಯ;
ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಫಕ್ಕನೆ

ಹಿಂದಿರುಗಿ ಓಡುವರು.
10 ದೇವರ ವಾಗಾ್ದನಗಳಲಿ್ಲ ಹಾಡಿ ಹರಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ವಾಗಾ್ದನಗಳಲಿ್ಲ ಹಾಡಿ ಹರಸುತೆ್ತೕನೆ.
11 ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿ ನಿಭರ್ಯದಿಂದಿರುವೆನು;
ನರಪಾ್ರಣಿಗಳು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಾರು?
12 ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಹೊತ್ತ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ನಾನು ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು;
ಕೃತಜ್ಞತಾ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವೆನು.
13 ಏಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಜೀವದಿಂದ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲದು್ದ ನಿನಗೆ

ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ನೀನು ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ತಪಿ್ಪಸಿ,
ನನ್ನ ಪಾದಗಳನು್ನ ಎಡವಿಬೀಳದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿದಿ್ದ.

ಶತು್ರಬಾಧಿತನಾದ ಸದ್ಭಕ್ತನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯೂ ಸೊ್ತೕತ್ರವೂ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ.
ಅಲ್ತಷೆ್ಖೕತೆಂಬ ರಾಗ; ದಾವೀದನು ಸೌಲನ ಭೀತಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ

ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದಾ್ದಗ ರಚಿಸಿದ ಕಾವ್ಯ.
ದೇವರೇ, ಕರುಣಿಸು, ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು.
ನೀನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಸಾ್ಥನವಲ್ಲವೇ!
ಆಪತು್ತಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗುವ ತನಕ ನಿನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ

ಮರೆಯನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
2 ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವೆನು,
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ನನ್ನ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಸಫಲಮಾಡುವ ದೇವರನು್ನ ಕೂಗಿ
ಕರೆಯುವೆನು.

3 ಆತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಆಲಿಸಿ,
ನಿಂದಕರ ಮಾತಿನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸುವನು; ಸೆಲಾ
ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಸತ್ಯತೆಯನೂ್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವನು.
4 ಸಿಂಹಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದೆ್ದೕನೆ;
ಬೆಂಕಿಕಾರುವ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರ ಹಲು್ಲಗಳು ಈಟಿ ಮತು್ತ ಬಾಣಗಳಂತಿವೆ,
ನಾಲಿಗೆಗಳು ಹದವಾದ ಕತಿ್ತಗಳೇ.
5 ದೇವರೇ, ಮೇಲಣ ಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಮೆರೆಯಲಿ;
ಭೂಮಂಡಲದ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಹತ್ವವು ಹಬ್ಬಲಿ.
6 ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಲೆಯನು್ನ ಹಾಸಿದಾ್ದರೆ;
ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವು ಕುಂದಿಹೋಯಿತು.
ನನ್ನ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕುಣಿಯನು್ನ ಅಗಿದರು;
ತಾವೇ ಅದರಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಹೋದರು. ಸೆಲಾ
7 ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಸಿ್ಥರವಾಗಿದೆ, ಸಿ್ಥರವಾಗಿದೆ.
ನಾನು ವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುತಾ್ತ ಹಾಡುವೆನು.
8 ನನ್ನ ಮನವೇ, ಚುರುಕಾಗು; ಸ್ವರಮಂಡಲವೇ, ಕಿನ್ನರಿಯೇ,

ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ.
ಸಂಕೀತರ್ನೆಯಿಂದ ಉದಯವನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವೆನು.
9 ಕತರ್ನೇ, ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು;
ಸವರ್ದೇಶದವರೊಳಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.
10 ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಆಕಾಶವನೂ್ನ,
ನಿನ್ನ ಸತ್ಯತೆಯು ಮುಗಿಲನೂ್ನ ಮುಟು್ಟವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡವಾಗಿವೆ.
11 ದೇವರೇ, ಮೇಲಣ ಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು

ಮೆರೆಯಲಿ;
ಭೂಮಂಡಲದ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಹತ್ವವು ಹಬ್ಬಲಿ.

ಅನಾ್ಯಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಂಡನೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು
ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ಅಲ್ತಷೆ್ಖೕತೆಂಬ ರಾಗ; ದಾವೀದನ ಕಾವ್ಯ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ನೀವು ಕೊಡುವ ತೀಪುರ್ಗಳು
ನೀತಿಗನುಸಾರವಾಗಿವೆಯೋ?
ಜನರ ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ನಾ್ಯಯಯುತವಾಗಿ

ಬಗೆಹರಿಸುತಿ್ತರೋ?
2 ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನ ಕಲ್ಪನೆಯೆಲಾ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನವೇ;
ನೀವು ದೇಶದವರಿಗೆ ಅನಾ್ಯಯವನೆ್ನೕ

ತೂಗಿಕೊಡುವವರಾಗಿದಿ್ದೕರಲಾ್ಲ.
3 ದುಷ್ಟರು ಜನ್ಮದಿಂದಲೇ ಧಮರ್ಭ್ರಷ್ಟರು;
ಅವರು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ಸುಳು್ಳಗಾರರಾಗಿ ದಾರಿ ತಪಿ್ಪದವರು.
4 ಅವರು ಸಪರ್ದಂತೆ ವಿಷಭರಿತರು.
5 ಜಾಣತನದಿಂದ ಮಂತಿ್ರಸುವ ಹಾವಾಡಿಗರ ನಾಗಸ್ವರಕೂ್ಕ

ಮರುಳಾಗದ
ಅಥವಾ ಅದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡದ ಕಳ್ಳ ಹಾವಿನಂತೆ ಇರುತಾ್ತರೆ.
6 ದೇವರೇ, ಅವರ ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡು;
ಯೆಹೋವನೇ, ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳ ಕೋರೇಹಲು್ಲಗಳನು್ನ

ಕಿತು್ತಹಾಕು.
7 ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ ಹರಿದು ಕಾಣದೆ ಹೋಗುವ ನೀರಿನಂತೆ ಅವರು

ಮಾಯವಾಗಲಿ;
ಬಾಣ ತಾಗಿತೋ ಎಂಬಂತೆ ಅವರು ಬೀಳಲಿ.
8 ಒಣಗಿ ಸತ್ತ ಬಸವನಹುಳದಂತೆ ನಿನಾರ್ಮವಾಗಲಿ;
ಗಭರ್ವಿಳಿದ ಪಿಂಡದಂತೆ ಸೂಯರ್ನನು್ನ ನೋಡದೆ ಹೋಗಲಿ.
9 ಇನೂ್ನ ಹಸಿರಿರುರುವಾಗಲೇ ಒಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಮುಳಿ್ಳನ

ಕೊಂಪೆಯನು್ನ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಹಾರಿಸಿಬಿಡುವಂತೆ
ದೇವರ ಉಗ್ರಕೋಪವು ಅವರನು್ನ ನಿಶೆ್ಶೕಷಮಾಡಲಿ.
10 ದುಷ್ಟರಿಗಾಗುವ ಪ್ರತಿದಂಡನೆಯನು್ನ ಭಕ್ತರು ನೋಡಿ ಹಷಿರ್ಸಿ,
ಅವರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಕಾಲಾಡಿಸುವರು.
11 ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಫಲವುಂಟೆಂತಲೂ,
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕನಾದ ದೇವರು ಇದಾ್ದನೆಂತಲೂ

ಸವರ್ರು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವರು.

ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾದ ನಿರಪರಾಧಿಯ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ಅಲ್ತಷೆ್ಖೕತೆಂಬ ರಾಗ; ಸೌಲನ ಕಡೆಯವರು ದಾವೀದನ

ಜೀವತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದು ಅವನ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ
ಹೊಂಚುಹಾಕುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಅವನು ರಚಿಸಿದ ಕಾವ್ಯ.
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಶತು್ರಗಳ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು;
ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದಿ್ದರುವವರಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ

ಭದ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲರಿಸು.
2 ಕೆಡುಕರಿಂದ ಬಿಡಿಸು; ಕೊಲೆಪಾತಕರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.
3 ಇಗೋ, ಅವರು ನನ್ನ ಜೀವಕೆ್ಕ ಹೊಂಚುಹಾಕುತಾ್ತರೆ;
ಬಲಿಷ್ಠರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗುಂಪುಕೂಡಿದಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ ನಿರಪರಾಧಿಯೂ

ಅಲ್ಲವೇ!
4 ನಿಷಾ್ಕರಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿ

ನಿಂತಿದಾ್ದರೆ;
ಎದು್ದ ಬಂದು ಪರಾಂಬರಿಸಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು.
5 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೇ,
ನೀನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಎಲಾ್ಲ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸು.
ದುಷ್ಟದೊ್ರೕಹಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೂ ದಯತೋರಿಸಬೇಡ. ಸೆಲಾ
6 ಅವರು ಪ್ರತಿಸಾಯಂಕಾಲವೂ ಬಂದು ಬಂದು
ನಾಯಿಗಳಂತೆ ಗುರುಗುಟು್ಟತಾ್ತ ಪಟ್ಟಣವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸುತು್ತತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
7 ಇಗೋ, ಅವರ ಬಾಯಿಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕಕು್ಕತ್ತವೆ;
ಅವೆಲಾ್ಲ ಹರಿತವಾದ ಕತಿ್ತಗಳಂತಿವೆ,
ಅವರು, ≪ನಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳುವವರು ಯಾರು?≫

ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.
8 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನಾದರೋ ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ ನಗುವಿ;
ಎಲಾ್ಲ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಪರಿಹಾಸ್ಯಮಾಡುವಿ.
9 ನನ್ನ ಬಲವೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವು ದೇವರೇ.
10 ನನ್ನ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಹಾ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನನಗೆ

ಸಹಾಯಮಾಡುವನು;
ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗುಂಟಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ನಾನು ನೋಡುವಂತೆ

ಮಾಡುವನು.
11 ಕತರ್ನೇ, ನಮ್ಮ ಗುರಾಣಿಯೇ, ಅವರನು್ನ ಫಕ್ಕನೆ

ಸಂಹರಿಸಬೇಡ.
ನನ್ನ ಜನರು ಮರೆತುಬಿಡದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಉಳಿಯಲಿ.
ನಿನ್ನ ಸೇನಾಬಲದಿಂದ ಚದುರಿಸಿ, ಭಾ್ರಂತಿಯಿಂದ ಅಲೆದಾಡಿಸಿ

ಅವರನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡು.
12 ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವುದೆಲಾ್ಲ ಪಾಪದ ಮಾತೇ.
ಅವರ ಅಹಂಕಾರದಿಂದಲೇ ಅವರು ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳಲಿ.
13 ಅವರು ನುಡಿಯುವ ಶಾಪಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಸುಳಿ್ಳಗಾಗಿಯೂ,
ಅವರನು್ನ ರೌದ್ರದಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿ ನಿನಾರ್ಮಗೊಳಿಸು.
ಯಾಕೋಬನ ವಂಶದವರನು್ನ ಆಳುವವನು ದೇವರೇ ಎಂಬುದು,
ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಗೊತಾ್ತಗಲಿ. ಸೆಲಾ
14 ಅವರು ಪ್ರತಿಸಾಯಂಕಾಲವೂ ಬಂದು ಬಂದು,
ನಾಯಿಗಳಂತೆ ಗುರುಗುಟು್ಟತಾ್ತ ಪಟ್ಟಣವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸುತು್ತತಾ್ತ ಇದಾ್ದರೆ.
15 ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಅತಿ್ತತ್ತ ತಿರುಗುತಾ್ತರೆ;
ಹೊಟೆ್ಟಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗುಣುಗುಟು್ಟತಾ್ತರೆ.
16 ನಾನಾದರೋ, ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಆಶ್ರಯವೂ ದುಗರ್ವೂ ಆಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಬಲವನು್ನ ಹಾಡಿ

ಹೊಗಳುವೆನು;
ಪಾ್ರತಃಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪೆ್ರೕಮವನು್ನ ಉಲಾ್ಲಸದಿಂದ

ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.
17 ನನ್ನ ಬಲವೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಹಾಡಿಹರಸುವೆನು,
ನನ್ನ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವೂ ಕೃಪಾನಿಧಿಯೂ ದೇವರೇ.

ಅಪಜಯ ಹೊಂದಿದವರು ಜಯಕಾ್ಕಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದು

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ಷೂಷನ್ ಎದೂತೆಂಬ ರಾಗ; ದಾವೀದನು ಅರಾಮ್ ರಾಜ್ಯಗಳ
ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ಯೋವಾಬನು ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋಗಿ ಉಪಿ್ಪನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಸಾವಿರ ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ

ಹೊಡೆದಾಗ ದಾವೀದನು ರಚಿಸಿದ ಕಾವ್ಯ. ಬಾಯಿಪಾಠ
ಮಾಡಿಸತಕ್ಕದು್ದ.

ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೋಪದಿಂದ ತಳಿ್ಳ
ಕೆಡವಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ;
ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನವನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ;

ನಮ್ಮನು್ನ ಪುನಃ ಸಿ್ಥರವಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸು.
2 ನೀನು ದೇಶವನು್ನ ಕಂಪನಗೊಳಿಸಿ ಒಡೆದುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ;
ಅದು ನಡುಗುತಿ್ತರುವುದಲಾ್ಲ.
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ಅದರ ಒಡಕುಗಳನು್ನ ಸರಿಮಾಡು;
3 ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಗುರಿಪಡಿಸಿದಿ್ದೕ;
ನೀನು ನಮಗೆ ರೋಷವೆಂಬ ಪಾತೆ್ರಯಿಂದ ಪಾನಮಾಡಿಸಿದಿ.
4 ನೀನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಧ್ವಜವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದು್ದ,
ಅವರು ಬಿಲು್ಲಗಾರರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡುವುದಕೊ್ಕೕ? ಸೆಲಾ
5 ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯರಾದ ನಮ್ಮ ಮೊರೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸು.
ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಜಯಗೊಳಿಸು.
6 ದೇವರು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರತ್ವವನು್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ.
ಜಯಘೋಷಮಾಡುವೆನು;
ಶೆಖೆಮ್ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಹಂಚುವೆನು.
ಸುಖೋತ್ ಬಯಲನು್ನ ಅಳೆದುಕೊಡುವೆನು.
7 ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಸೀಮೆಯೂ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯ ದೇಶವೂ ನನ್ನವು;
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಗೋತ್ರವು ನನಗೆ ಶಿರಸಾ್ತ್ರಣ.
ನನ್ನ ರಾಜದಂಡವು ಯೆಹೂದಕುಲವೇ.
8 ಮೋವಾಬ್ ಪ್ರದೇಶವು ನನ್ನ ಸಾ್ನನಪಾತೆ್ರಯು;
ಎದೋಮ್ ಸೀಮೆ ನನ್ನ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ಬಿಡುವ ಸ್ಥಳ.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
9 ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ನಗರಕೆ್ಕ
ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು ಯಾರು?
ಎದೋಮ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದೊಳಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಸೇರಿಸುವವರು ಯಾರು?
10 ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳ ಸಂಗಡ ಬರಲಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ!
ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಕೈಬಿಟಿ್ಟರುವೆಯಾ?
11 ನಮಗೆ ಕೈನೀಡಿ ಶತು್ರಬಾಧೆಯಿಂದ ಪಾರುಮಾಡು;
ಮನುಷ್ಯರ ಸಹಾಯವು ವ್ಯಥರ್.
12 ದೇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶೂರಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವೆವು;
ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ತುಳಿದುಬಿಡುವವನು ಆತನೇ.

ಸದ್ಭಕ್ತರು ತಮಗಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ರಾಜನಿಗಾಗಿಯೂ
ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ತಂತಿವಾದ್ಯದೊಡನೆ ಹಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.

ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಕೂಗನು್ನ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡು.

2 ನಾನು ಎದೆಗುಂದಿದವನಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಕಡೇಯ
ಭಾಗದಿಂದ ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ;
ನಾನು ಹತ್ತಲಾರದ ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನನು್ನ ಹತಿ್ತಸು.
3 ನೀನು ನನಗೆ ಶರಣನೂ,
ಶತು್ರಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವ ಭದ್ರವಾದ ಬುರುಜು ಆಗಿದಿ್ದೕ.
4 ನನಗೆ ನಿರಂತರವೂ ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಬಿಡಾರವಾಗಲಿ;
ನಿನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಮರೆಯನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು.

ಸೆಲಾ
5 ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಹರಕೆಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕ;
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕತಕ್ಕ ಬಾಧ್ಯತೆಯನು್ನ ನನಗೂ

ದಯಪಾಲಿಸಿದಿ್ದೕ.
6 ಅರಸನು ದೀಘರ್ಕಾಲ ಬಾಳುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು;
ಅವನ ಆಯಸು್ಸ ತಲತಲಾಂತರಗಳವರೆಗೆ ವೃದಿ್ಧಯಾಗಲಿ.
7 ಅವನು ನಿನ್ನ ಸಾನಿ್ನಧ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದು,
ಸದಾಕಾಲವೂ ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢನಾಗಿರಲಿ;
ನಿನ್ನ ಪೆ್ರೕಮ ಮತು್ತ ಸತ್ಯತೆಗಳು ಅವನನು್ನ ಕಾಯಲಿ.
8 ಹೀಗಾದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನನ್ನ ಹರಕೆಗಳನು್ನ

ಸಲಿ್ಲಸುವವನಾಗಿ,
ನಿನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕೀತಿರ್ಸುತಿ್ತರುವೆನು.

ದೇವರ ಆಶ್ರಯದಲಿ್ಲರುವವರ ಮನಶಾ್ಯಂತಿ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ಯೆದುತೂನನ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.

ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ದೇವರನೆ್ನೕ ನಂಬಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು.
ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು ಆತನಿಂದಲೇ.
2 ಆತನೇ ನನಗೆ ಶರಣನೂ, ರಕ್ಷಕನೂ ಮತು್ತ

ದುಗರ್ವೂ;
ನಾನು ಕದಲಿದರೂ ಬೀಳೆನು.
3 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ,
ಅವನು ಬಾಗಿದ ಗೋಡೆಯ ಹಾಗೆ ಮತು್ತ ಕುಸಿದ ಪಾ್ರಕಾರವೋ

ಎಂಬಂತೆ

ಅವನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೆಡವಬೇಕೆಂದಿರುವುದು ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ?
4 ಅವನನು್ನ ಉನ್ನತಸಾ್ಥನದಿಂದ ದೊಬು್ಬವುದೇ ಅವರ

ಆಲೋಚನೆ.
ಸುಳಾ್ಳಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಅತಿಸಂತೋಷ;
ಬಾಯಿಂದ ಹರಸಿ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಶಪಿಸುತಾ್ತರೆ. ಸೆಲಾ
5 ನನ್ನ ಮನವೇ, ದೇವರನೆ್ನೕ ನಂಬಿ ಶಾಂತವಾಗಿರು.
ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನೆರವೇರುವುದು ಆತನಿಂದಲೇ.
6 ಆತನೇ ನನಗೆ ಶರಣನೂ, ರಕ್ಷಕನೂ ಮತು್ತ ದುಗರ್ವೂ;
ನಾನು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ.
7 ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೂ, ಮಾನಕೂ್ಕ ದೇವರೇ ಆಧಾರ;
ನನಗೆ ಬಲವಾದ ದುಗರ್ವೂ, ಆಶ್ರಯವೂ ದೇವರಲಿ್ಲಯೇ.
8 ಜನರೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನನೆ್ನೕ ನಂಬಿ,
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನು್ನ ಆತನ ಮುಂದೆ ತೆರೆಯಿರಿ;
ದೇವರು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವು. ಸೆಲಾ
9 ನರರು ಬರೀ ಉಸಿರೇ;
ನರಾಧಿಪತಿಗಳು ಬರೀ ಮಾಯವೇ.
ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ತಾ್ರಸಿನಲಿ್ಲ ತೂಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಉಸಿರಿಗಿಂತಲೂ

ಹಗುರ.
10 ಅನಾ್ಯಯದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೆಚ್ಚಬೇಡಿರಿ;
ಸುಲಿಗೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಿ ಅಹಂಕಾರ ಪಡಬೇಡಿರಿ;
ಹೆಚಿ್ಚದ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಮನಸಿ್ಸಡಬೇಡಿರಿ.
11 ಸವಾರ್ಧಿಕಾರವು ದೇವರದೇ ಎಂದು ದೇವರು ಒಮೆ್ಮ ಅಲ್ಲ,
ಎರಡಾವತಿರ್ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
12 ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪನಾಗಿ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನವನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ

ಕೊಡುವಂಥವನಲ್ಲವೇ.

ಭಕ್ತನು ದೇವದಶರ್ನವನು್ನ ಹಂಬಲಿಸಿ
ಸಂತೃಪಿ್ತಹೊಂದಿದು್ದ

ದಾವೀದನು ಯೆಹೂದ ಸೀಮೆಯ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ರಚಿಸಿದ
ಕೀತರ್ನೆ.

ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು;
ನಾನು ನಿನ್ನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕುತೂಹಲದಿಂದ

ಎದುರುನೋಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನನ್ನ ಆತ್ಮವೂ ನಿನಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ;
ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿದ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದ್ದವನು ನೀರಿಗಾಗಿಯೋ

ಎಂಬಂತೆ,
ನನ್ನ ಶರೀರವು ನಿನಗಾಗಿ ದಾಹಗೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
2 ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಹತ್ತನೂ್ನ, ಪ್ರಭಾವವನೂ್ನ

ಕಂಡ ಪ್ರಕಾರ,
ಈಗಲೂ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
3 ನಿನ್ನ ಪೆ್ರೕಮಾನುಭವವು ಜೀವಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ;
ನನ್ನ ಬಾಯಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವುದು.
4 ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹೀಗೆಯೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಾಡಿ ಹರಸುತಾ್ತ,
ನಿನ್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಕೈಮುಗಿಯುವೆನು.
5 ಮೃಷ್ಟಭೋಜನದಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ,
ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಸಂತುಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು;
ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಉತಾ್ಸಹಧ್ವನಿ ಮಾಡುತಾ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವುದು.
6 ನಾನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲಿದು್ದಕೊಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುವಾಗ,
ರಾತಿ್ರಯ ಜಾವಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಧಾ್ಯನಿಸುತಿ್ತರುವೆನು.
7 ನೀನು ನನಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿರುವೆಯಲಾ್ಲ;
ನಿನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಮರೆಯಲಿ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿದು್ದಕೊಂಡು,
ಆನಂದಘೋಷ ಮಾಡುತಿ್ತರುವೆನು.
8 ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು;
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನನಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವುದು.
9 ನನ್ನ ಜೀವಕೆ್ಕ ಕೇಡು ಬಗೆಯುವವರೋ,
ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗುವರು.
10 ಅವರು ಕತಿ್ತಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವರು;
ನರಿಗಳ ಪಾಲಾಗುವರು.
11 ಆದರೆ ಅರಸನೋ ದೇವರಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವನು,
ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಡುವವರೆಲ್ಲರು
ಸುಳು್ಳಬಾಯಿ ಮುಚಿ್ಚಹೋಗುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಹಿಗು್ಗವರು.

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 60:3 368 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 63:11
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ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.

ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿ,
ಶತು್ರಭಯದಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.
2 ದುಷ್ಟರ ಒಳಸಂಚಿಗೂ, ಕೆಡುಕರ ಗುಪ್ತ

ಆಲೋಚನೆಗೂ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ,
ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ಭದ್ರಪಡಿಸು.
3 ಅವರು ನಾಲಿಗೆಯೆಂಬ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಮಸೆದಿದಾ್ದರೆ;
ವಿಷವಚನವೆಂಬ ಬಾಣವನು್ನ ಹೂಡಿದಾ್ದರೆ.
4 ಗುಪ್ತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲದು್ದ ಸಜ್ಜನನಿಗೆ ಗುರಿಯಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.
ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಹೆದರದೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಫಕ್ಕನೆ ಎಸೆಯುತಾ್ತರೆ.
5 ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಮನಸ್ಸನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ತಮೊ್ಮಳಗೆ, ≪ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಒಡೊ್ಡೕಣ;
ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡುವವರು ಯಾರು?≫ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.
6 ಅವರು, ≪ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸಿ, ಒಳೆ್ಳಯ ಉಪಾಯವನು್ನ

ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ≫ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ;
ಅವರ ಹೃದಯವೂ, ಅಂತರಂಗದ ಆಲೋಚನೆಯೂ

ಅಶೋಧ್ಯವಾಗಿವೆ.
7 ಆದರೆ ದೇವರು ಬಾಣವನು್ನ ಎಸೆಯಲು,
ಫಕ್ಕನೆ ಅವರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗುವುದು.
8 ಅವರ ನಾಲಿಗೆಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಅವರು

ಎಡವಿಬೀಳುವರು;
ಆಗ ನೋಡುವವರೆಲ್ಲರು ತಲೆ ಅಲಾ್ಲಡಿಸಿ ಅಣಕಿಸುವರು.
9 ಎಲಾ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಭಯಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕೆಲಸವೆಂದು ಹೇಳಿ,
ಆತನ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
10 ಸದ್ಭಕ್ತರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಆನಂದಪಟು್ಟ ಆತನನೆ್ನೕ

ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು;
ಸರಳಹೃದಯದವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಗು್ಗವರು.

ಲೋಕಪರಿಪಾಲನೆ ಮತು್ತ ಫಲಸಮೃದಿ್ಧಗಾಗಿ ದೇವರನು್ನ
ಸು್ತತಿಸುವುದು

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ, ಹಾಡು.

ದೇವರೇ, ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಸೊ್ತೕತ್ರವು
ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ;
ಹರಕೆಗಳು ನಿನಗೆ ಸಲು್ಲತ್ತವೆ.

2 ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳುವವನೇ,
ನರರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು.
3 ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನು್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ನನಿ್ನಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೋಷಪರಿಹಾರಕನು ನೀನೇ.
4 ನಿನ್ನ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವರಾಗಿ,
ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ,
ನೀನು ಯಾರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕಯೋ ಅವರೇ ಧನ್ಯರು.
ನೀನು ವಾಸಿಸುವ ಮಹಾಪವಿತಾ್ರಲಯದ ಸೌಭಾಗ್ಯದಿಂದ
ನಮಗೆ ಸಂತೃಪಿ್ತಯಾಗಲಿ.
5 ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರೇ,
ನೀನು ಭಯಂಕರ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ,
ನಿನ್ನ ನೀತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವಿ.
ಭೂಮಿಯ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಯವರ,
ಬಹುದೂರ ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆಯ ಎಲಾ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳ
ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಧಾರನು ನೀನೇ.
6 ನೀನು ಶೌಯರ್ವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು,
ಬಲದಿಂದ ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ಸಿ್ಥರವಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿದವನು.
7 ನೀನು ಸಮುದ್ರ ತರಂಗಗಳ ಘೋಷವನು್ನ ತಡೆಯುವವನೂ,
ಜನಾಂಗಗಳ ಗೊಂದಲವನು್ನ ಶಾಂತಿಪಡಿಸುವವನೂ ಆಗಿದೀ.
8 ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವರೂ,
ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಭಯಪಡುತಾ್ತರೆ;
ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದವರೆಗೆ ಇರುವವರನು್ನ ಹಷರ್ಗೊಳಿಸುವಿ.
9 ನೀನು ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಳೆಸುರಿಸಿ,
ಚೆನಾ್ನಗಿ ಹದಗೊಳಿಸುತಿ್ತೕ; ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಕಾಲುವೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀರಿಗೆ

ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಧಾನ್ಯವನು್ನ
ಒದಗಿಸುತಿ್ತ.

10 ನೇಗಿಲಗೆರೆಗಳನು್ನ ತೇವಗೊಳಿಸಿ,
ಮಳೆಯಿಂದ ಅದರ ಹೆಂಟೆಗಳನು್ನ ಕರಗಿಸಿ ಸಮಮಾಡುತಿ್ತ;
ಅದರ ಬೆಳೆಯನು್ನ ವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುತಿ್ತ.
11 ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಂವತ್ಸರಕೆ್ಕ ಸುಭಿಕ್ಷ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದ;
ನೀನು ಹಾದುಹೋಗುವ ಮಾಗರ್ದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಸಮೃದಿ್ಧಕರವಾದ ವೃಷಿ್ಟಯು ಸುರಿಯುವುದು.
12 ಮೇವುಗಾಡುಗಳು ಹಸಿರಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ;
ಗುಡ್ಡಗಳು ಹಷರ್ವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಂತಿವೆ.
13 ಹುಲು್ಲಗಾವಲುಗಳು ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳೆಂಬ ವಸ್ತ್ರವನು್ನ

ಹೊದು್ದಕೊಂಡಿವೆ;
ತಗು್ಗಗಳು ಬೆಳೆಯಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತವೆ;
ಅವು ಆನಂದಘೋಷಮಾಡಿ ಹಾಡುತ್ತವೋ ಎಂಬಂತಿವೆ.

ದೇವರ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸು್ತತಿಸುವುದು

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ಹಾಡು; ಕೀತರ್ನೆ.

ಸವರ್ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ, ದೇವರಿಗೆ ಜಯಧ್ವನಿ ಮಾಡಿರಿ.
2 ಆತನ ನಾಮದ ಮಹತ್ತನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ;
ಆತನ ಪ್ರಭಾವವನು್ನ ವಣಿರ್ಸುತಾ್ತ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.

3 ನೀವು ದೇವರಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ
ಭಯಂಕರವಾಗಿವೆ;
ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಮಹತಿ್ತನ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನಿನ್ನ

ಮುಂದೆ ಮುದುರಿಕೊಳು್ಳವರು;
4 ಸವರ್ಭೂನಿವಾಸಿಗಳು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಭಜಿಸುತಾ್ತ,
ನಿನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ಸೆಲಾ
5 ಬನಿ್ನರಿ, ದೇವರ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ;
ಆತನ ಆಳಿ್ವಕೆ ನರರಲಿ್ಲ ಭಯ ಹುಟಿ್ಟಸತಕ್ಕದಾ್ದಗಿದೆ.
6 ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಒಣನೆಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು;
ಜನರು ನದಿಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕಾಲಿನಿಂದ ದಾಟಿದರು;
ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನಾವು ಆತನಲಿ್ಲ ಆನಂದಪಡೋಣ.
7 ಆತನು ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಸದಾಕಾಲವೂ ಆಳುತಾ್ತನೆ;
ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ. ದಂಗೆಖೋರರು ಏಳದಿರಲಿ.

ಸೆಲಾ
8 ಜನಾಂಗಗಳೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ವಂದಿಸಿರಿ;
ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಲಿ.
9 ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಜೀವದಿಂದುಳಿಸಿ,
ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ಜಾರದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿದನು.
10 ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಶೋಧಿಸಿದಿ;
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಪುಟಕೆ್ಕ ಹಾಕುವ ಮೇರೆಗೆ ಶುದಿ್ಧಮಾಡಿದಿ.
11 ನಮ್ಮನು್ನ ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದಿ;
ನಮ್ಮ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಭಾರವಾದ ಹೊರೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದಿ;
12 ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ,
ತಮ್ಮ ರಥಗಳನು್ನ ಹಾಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿ.
ನಾವು ಬೆಂಕಿಯನೂ್ನ, ನೀರನೂ್ನ ದಾಟಬೇಕಾಯಿತು;
ಆದರೂ ಸುಸಿ್ಥತಿಗೆ ನಮ್ಮನು್ನ ನಡೆಸಿದಿ.
13 ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ

ಸಮಪಿರ್ಸುವೆನು.
14 ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ತುಟಿಗಳು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ
ಬಾಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.
15 ನಿನಗೆ ಟಗರು ಮುಂತಾದ ಪುಷ್ಟಪಶುಗಳನು್ನ
ಯಜ್ಞರೂಪವಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿ, ಸುವಾಸನೆಯನು್ನ

ಉಂಟುಮಾಡುವೆನು;
ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಹೋತ ಮತು್ತ ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು. ಸೆಲಾ
16 ಎಲಾ್ಲ ದೇವಭಕ್ತರೇ, ಬಂದು ಕೇಳಿರಿ;
ಆತನು ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.
17 ನನ್ನ ಮೊರೆಯೊಡನೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಯೂ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯ

ಮೇಲಿತು್ತ.
18 ನಾನು ಕೆಟ್ಟತನದ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಟಿ್ಟದ್ದರೆ,
ಸಾ್ವಮಿಯು ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದಲ್ಲ.
19 ಆದರೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಮೊರೆಯನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸಿ ಕೇಳಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ.
20 ಆತನು ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ;
ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ದಯೆಯನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ.
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ದೇವಸು್ತತಿ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ
ತಂತಿವಾದ್ಯದೊಡನೆ ಹಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ಕೀತರ್ನೆ; ಹಾಡು.

(ಕೀತರ್. 98)
ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ;
ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಲಿ. ಸೆಲಾ
2 ಇದರಿಂದ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪರಿಪಾಲನ

ಮಾಗರ್ವೂ,
ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುವವು.
3 ದೇವರೇ, ಸವರ್ಜನಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಲಿ;
ಸವರ್ಜನಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಲಿ.
4 ನೀನು ಸಮಸ್ತ ದೇಶಗಳವರನು್ನ ನೀತಿಯಿಂದ ಪಾಲಿಸಿ,
ಭೂಪ್ರಜೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಡೆಸುವಾತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಜನಾಂಗಗಳು ಹಷಿರ್ಸಿ ಆನಂದಘೋಷ ಮಾಡಲಿ. ಸೆಲಾ
5 ದೇವರೇ, ಜನಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಲಿ;
ಸವರ್ಜನಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಲಿ.
6 ಭೂಮಿಯು ಒಳೆ್ಳಯ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುತ್ತದೆ.
ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದಾ್ದನೆ;
7 ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಭೂಮಂಡಲದವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನಲಿ್ಲ

ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವರು.

ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರ ಪ್ರತಾಪವಣರ್ನೆ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ.
ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ; ಹಾಡು.

(ನಾ್ಯಯ. 5; ಧಮೋರ್. 33; ಹಬ. 3)
ದೇವರು ಎದು್ದ ಹೊರಡುವಾಗ, ಆತನ ವೈರಿಗಳು
ಚದರಿಹೋಗಲಿ;
ಆತನ ಹಗೆಗಾರರು ಆತನ ಎದುರಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲಿ.

2 ಹೊಗೆಯು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹೇಗೋ,
ಹಾಗೆ ಅವರು ಆತನಿಂದ ಹಾರಿಹೋಗಲಿ;
ಬೆಂಕಿಯ ಮುಂದೆ ಮೇಣವು ಕರಗಿ ಲಯವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ,
ದೇವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟರು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಲಿ.
3 ನೀತಿವಂತರಾದರೋ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸಲಿ;
ಉಲಾ್ಲಸಿಸಲಿ, ಆನಂದಧ್ವನಿಮಾಡಲಿ.
4 ದೇವರಿಗೆ ಗಾಯನಮಾಡಿರಿ; ಆತನ ನಾಮವನು್ನ ಭಜಿಸಿರಿ;
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಸವಾರಿಮಾಡುತಾ್ತ ಬರುವಾತನಿಗೆ ರಾಜಮಾಗರ್ವನು್ನ

ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರಿ.
ಆತನ ನಾಮಧೇಯ ಯಾಹು; ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸಿಸಿರಿ.
5 ಪರಿಶುದ್ಧ ವಾಸಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರು ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರಿಗೆ

ತಂದೆಯೂ,
ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯಕನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
6 ಒಬೊ್ಬಂಟಿಗರನು್ನ ಸಂಸಾರಿಕರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ;
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಸುಖಾವಸೆ್ಥಗೆ ತರುತಾ್ತನೆ.
ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದರೋ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗುವುದು.
7 ದೇವರೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯ ಮುಂದೆ ಹೊರಟು,
ಅರಣ್ಯಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಾ್ತ ಬರುವಾಗ, ಸೆಲಾ
8 ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದಾ್ದನೆಂದು ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸಿತು;
ಮೇಘಮಂಡಲವು ಮಳೆಸುರಿಸಿತು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದಾ್ದನೆಂದು,
ಆ ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟವು ಕದಲಿತು.
9 ದೇವರೇ, ನೀನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಮಳೆಸುರಿಸಿ,
ಬಾಯೆ್ದರೆದಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಶಾಂತಪಡಿಸಿದಿ.
10 ನಿನ್ನ ಪ್ರಜಾಮಂಡಲಿಯು ಅದರಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಿತು.
ದೇವರೇ, ನೀನು ದಯಾಪರನಾಗಿ ದರಿದ್ರರಿಗೆ ಬೇಕಾದದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ

ಒದಗಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ.
11 ಕತರ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು; ಶುಭವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ

ಸಿ್ತ್ರೕಸಮೂಹವು ಎಷೊ್ಟೕ ದೊಡ್ಡದು.
12 ಓಡಿ ಹೋಗುತಾ್ತರೆ; ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಅರಸುಗಳು ಓಡಿ

ಹೋಗುತಾ್ತರೆ;
ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಕೊಳೆ್ಳಯನು್ನ ಹಂಚುತಾ್ತರೆ.
13 ನೀವು ಕುರಿಹಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವುದೇನು?
ಪಾರಿವಾಳದ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದಲೂ,

ಅದರ ಗರಿಗಳು ಬಂಗಾರದಿಂದಲೂ ಥಳಥಳಿಸುತ್ತವೆ.
14 ಸವರ್ಶಕ್ತನು ಅಲಿ್ಲ ರಾಜರನು್ನ ಚದುರಿಸಿದಾಗ,
ಸಲೊ್ಮೕನಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಮವು ಬಿದಿ್ದತು.
15 ಬಾಷಾನಿನ ಪವರ್ತವು ಮಹೋನ್ನತವಾಗಿದೆ;
ಆ ಬಾಷಾನ್ ಗಿರಿಯು ಶಿಖರಗಳುಳ್ಳದೆ್ದೕ.
16 ಎಲೈ, ಶಿಖರೋನ್ನತಪವರ್ತಗಳೇ,
ದೇವರು ತನ್ನ ನಿವಾಸಕಾ್ಕಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಪವರ್ತವನು್ನ
ನೀವು ಓರೆಗಣಿ್ಣನಿಂದ ನೋಡುವುದೇಕೆ?
ಯೆಹೋವನು ಸದಾಕಾಲವೂ ಇದರಲೆ್ಲೕ ವಾಸಿಸುವನು.
17 ದೇವರಿಗೆ ಸಹಸಾ್ರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರಥಗಳು ಇವೆ.
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ,
ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲದ್ದ ಹಾಗೆ ಪವಿತಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ.
18 ನೀನು ಜಯಿಸಿದ ಬಹು ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು

ಹೋಗಿ,
ನಿನಗೆ ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದ ಮನುಷ್ಯರಿಂದಲೇ ಕಪ್ಪಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ,
ದೇವನಾದ ಯಾಹುವು ಅಲೆ್ಲೕ ವಾಸಿಸುವಂತೆ,
ಉನ್ನತಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಏರಿದಿ್ದೕ.
19 ಅನುದಿನವೂ ನಮ್ಮ ಭಾರವನು್ನ ಹೊರುತಿ್ತರುವ ಕತರ್ನಿಗೆ

ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ.
ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರು ಆತನೇ. ಸೆಲಾ
20 ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ವಿಮೋಚಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ

ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೆ;
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಮರಣಕೆ್ಕ ತಪಿ್ಪಸ ಶಕ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
21 ಆಹಾ, ಆತನು ತನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಶಿರಸು್ಸಗಳನೂ್ನ,
ಸೆ್ವೕಚೆ್ಛಯಿಂದ ಪಾಪದಲಿ್ಲ ಪ್ರವತಿರ್ಸುವವರ ತುಂಬುಗೂದಲಿನ

ತಲೆಗಳನೂ್ನ ಒಡೆದು ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡುವನು.
22 ಕತರ್ನು, ≪ನಾನು ಅವರನು್ನ ಬಾಷಾನಿನಿಂದಲೂ,
ಸಮುದ್ರ ತಳದಿಂದಲೂ ಹಿಡಿದು ತರುವೆನು.
23 ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಕಾಲಾಡಿಸುವಿ.
ನಿನ್ನ ನಾಯಿಗಳ ನಾಲಿಗೆಗಳಿಗೆ ವೈರಿಗಳ ದೇಹದಲಿ್ಲ

ಪಾಲುಸಿಕು್ಕವುದು≫ ಎಂದು ನುಡಿದನು.
24 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತದೆ;
ನನ್ನ ಅರಸನಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಪರಿಶುದಾ್ಧಲಯಕೆ್ಕ

ಮೆರವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತಾ್ತನೆ.
25 ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ಹಾಡುವವರೂ, ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲ

ವಾದ್ಯಬಾರಿಸುವವರೂ,
ಸುತ್ತಲೂ ದಮ್ಮಡಿಬಡಿಯುವ ಸಿ್ತ್ರೕಯರೂ ಹೋಗುತಾ್ತ,
26 ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶಸ್ಥರೇ, ಸಮೂಹವಾಗಿ ದೇವರಾದ

ಕತರ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹಾಡುತಾ್ತರೆ.
27 ಅಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ

ಗೋತ್ರದವರೂ,
ಗುಂಪಾಗಿ ಬರುವ ಯೆಹೂದಕುಲದ ಪ್ರಭುಗಳೂ,
ಜೆಬುಲೂನ್, ನಫಾ್ತಲಿ ಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರಧಾನರೂ ಇದಾ್ದರೆ.
28 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರತಾಪವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸು.
ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಆಸೀನನಾಗಿ
ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ

ಬಲವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸು.
29 ಅರಸುಗಳು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ನಿನಗೋಸ್ಕರ

ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಲಿ.
30 ಆಪಿನೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುವ ನೀರಾನೆ, ಕರುಗಳ ಸಹಿತವಾದ

ಹೋರಿಗಳ ಗುಂಪು,
ಇವುಗಳಂತಿರುವ ಶತು್ರಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಬೆದರಿಸು.
ಅವು ಬೆಳಿ್ಳೕಗಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಂದು ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಲಿ.
ಯುದಾ್ಧಸಕ್ತ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಚದುರಿಸಿಬಿಡು.
31 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಬರುವರು;
ಕೂಷ್ ದೇಶದವರ ಕೈಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ನೀಡಲಿಕೆ್ಕ

ಅವಸರಪಡುವವು.
32 ಭೂರಾಜ್ಯಗಳೇ, ದೇವರಿಗೆ ಗಾಯನಮಾಡಿರಿ;
ಕತರ್ನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಿರಿ. ಸೆಲಾ
33 ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಿರುವ ಮಹೋನ್ನತಾಕಾಶದಲಿ್ಲ
ವಾಹನಾರೂಢನಾಗಿ ಇರುವಾತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
ಕೇಳಿರಿ; ಆತನ ಗಜರ್ನೆಯು ಮಹಾಘೋರವಾದದು್ದ.
34 ದೇವರ ಪ್ರತಾಪವನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.
ಆತನ ಗಾಂಭೀಯರ್ವು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ;
ಆತನ ಶಕಿ್ತಯು ಮೇಘಮಾಗರ್ದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ವಾ್ಯಪಿಸಿದೆ.
35 ದೇವರೇ, ಪರಿಶುದಾ್ಧಲಯದಲಿ್ಲರುವ ನೀನು

ಮಹಾಭಯಂಕರನು.
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ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗೆ ಬಲಪರಾಕ್ರಮಗಳನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸುವನು.
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ.

ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ ಮತು್ತ ವೈರಿಶಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಭಕ್ತನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ.
ಶೋಶನಿ್ನೕಮೆಂಬ ರಾಗದ ಮೇಲೆ ಹಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.

(ಕೀತರ್. 22; 35; 40; 45)
ದೇವರೇ, ರಕ್ಷಿಸು;
ಪಾ್ರಣಾಪಾಯವಾಗುವಷು್ಟ ಜಲವು ಏರಿಬಂದಿದೆ.
2 ಆಳವಾದ ಕೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಕುಸಿಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ; ನೆಲೆ

ಸಿಕು್ಕತಿ್ತಲ್ಲ.
ಜಲರಾಶಿಯೊಳಗೆ ಮುಳುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ;
ಪ್ರವಾಹವು ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದೆ.
3 ಮೊರೆಯಿಟು್ಟ ಬೇಸತು್ತ ಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ಗಂಟಲು ಒಣಗಿಹೋಯಿತು. ನನ್ನ ದೇವರನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಾ್ತ

ಕಣು್ಣಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತವೆ.
4 ನಿಷಾ್ಕರಣದೆ್ವೕಷಿಗಳು ನನ್ನ ತಲೆಗೂದಲುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿದಾ್ದರೆ;
ನಿರಾಕಾರಣವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಮುಗಿಸಿಬಿಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ವೈರಿಗಳು

ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ನಾನು ಅಪಹರಿಸದಿದ್ದರೂ ನನಿ್ನಂದ ದಂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರಲಾ್ಲ.
5 ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಮೂಖರ್ತನವು ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತ;
ನನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳು ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
6 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೇ, ಯೆಹೋವನೇ,
ನಿನ್ನನು್ನ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ನನಿ್ನಂದ ನಿರಾಶೆಯಾಗದಿರಲಿ;
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಬಯಸುವವರು
ನನಿ್ನಂದ ಅಪಮಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗದಿರಲಿ.
7 ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿಂದೆಗೆ ಒಳಗಾದೆನಲಾ್ಲ;
ನಾಚಿಕೆಯು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಕವಿದಿದೆ.
8 ನನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತನಂತಾದೆನು;
ಒಡಹುಟಿ್ಟದವರಿಗೆ ಪರದೇಶಿಯಂತೆ ಇದೆ್ದೕನೆ.
9 ನಿನ್ನ ಆಲಯದ ಅಭಿಮಾನವು ನನ್ನನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ದಹಿಸಿದೆ.
ನಿನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸುವವರ ದೂಷಣೆಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿವೆ.
10 ನಾನು ದುಃಖದಿಂದ ಅತು್ತ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದು್ದ,
ಪರಿಹಾಸ್ಯಕೆ್ಕ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
11 ನಾನು ಗೋಣೀತಟು್ಟ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡದು್ದ,
ಅವರ ಗಾದೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಾಯಿತು.
12 ಊರ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವವರ ಆಡು ಮಾತಿಗೆ

ಗುರಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಕುಡುಕರು ನನ್ನ ವಿಷಯವನು್ನ ಹಾಡಿ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
13 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನಾದರೋ ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
ಇದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ಸಕಾಲ. ಪೆ್ರೕಮಪೂಣರ್ನಾದ ದೇವನೇ,
ಸತ್ಯವಂತನಾದ ರಕ್ಷಕನೇ, ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸು.
14 ನಾನು ಕೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಹೋಗದಂತೆ ಮೇಲೆತು್ತ;
ವೈರಿಗಳ ಕೈಯೊಳಗಿಂದ ಬಿಡಿಸು;
ಮಹಾಜಲರಾಶಿಯಿಂದ ಎಳೆದುಕೋ.
15 ಪ್ರವಾಹವು ನನ್ನನು್ನ ಬಡಕೊಂಡು ಹೋಗದಿರಲಿ;
ಅಗಾಧವು ನನ್ನನು್ನ ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ;
ಪಾತಾಳವು ನನ್ನನು್ನ ನುಂಗದಿರಲಿ.
16 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಮೊರೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸು;
ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಶುಭಕರವಾಗಿದೆಯಲಾ್ಲ.
ಕರುಣಾನಿಧಿಯೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸು.
17 ನಿನ್ನ ದಾಸನಿಗೆ ವಿಮುಖನಾಗಬೇಡ,
ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆ, ತಡಮಾಡದೆ ಸಹಾಯಕೊಡು.
18 ಸಮೀಪಿಸಿ ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ವಿಮೋಚಿಸು.
ಶತು್ರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.
19 ನನಗುಂಟಾದ ನಿಂದೆ, ಲಜೆ್ಜ, ಅಪಮಾನ ಇವು ನಿನಗೇ ಗೊತು್ತ;
ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ.
20 ನಿಂದೆಯಿಂದ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡು ಕುಂದಿಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಕರುಣಾಳುಗಳನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ; ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಸಂತೈಸುವವರನು್ನ ಹಾರೈಸಿದೆ; ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
21 ನನಗೆ ಉಣು್ಣವುದಕೆ್ಕ ಕಹಿಯಾದ ವಸು್ತವನೂ್ನ,
ಬಾಯಾರಿದಾಗ, ಹುಳಿ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟರು.
22 ಅವರ ಊಟವೇ ಅವರಿಗೆ ಉರುಲಾಗಲಿ;
ನಿಶಿ್ಚಂತರಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬೋನಾಗಲಿ.
23 ಅವರ ಕಣು್ಣ ಮೊಬಾ್ಬಗಿ ಕಾಣದೆ ಹೋಗಲಿ;

ಅವರ ನಡುವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಡಗುತಿ್ತರಲಿ.
24 ನಿನ್ನ ರೌದ್ರವನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುರಿದುಬಿಡು;
ನಿನ್ನ ಕೋಪಾಗಿ್ನಯು ಅವರನು್ನ ದಹಿಸಲಿ.
25 ಅವರ ಪಾಳೆಯವು ಹಾಳುಬೀಳಲಿ;
ಅವರ ನಿವಾಸಗಳು ಜನಶೂನ್ಯವಾಗಲಿ.
26 ನೀನು ಹೊಡೆದವನನು್ನ ಅವರು ಹಿಂಸಿಸುತಾ್ತರೆ;
ನೀನು ಗಾಯಮಾಡಿದವರ ನೋವು ಅವರ ಪರಿಹಾಸ್ಯಕೆ್ಕ

ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
27 ಅವರ ಅಪರಾಧಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೆಚು್ಚತಾ್ತ ಬರಲಿ.
ನಿನ್ನ ನೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪಾಲುಕೊಡಬೇಡ.
28 ಜೀವಿತರ ಪಟಿ್ಟಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಹಾಕು,
ಸದ್ಭಕ್ತರ ಹೆಸರಿನ ಸಂಗಡ ಅವರ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಡದಿರಲಿ.
29 ದೇವರೇ, ನೊಂದು ಕುಗಿ್ಗದವನಾದ ನನ್ನನಾ್ನದರೋ,
ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು ಭದ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲರಿಸುವುದು.
30 ನಾನು ಸಂಕೀತಿರ್ಸುತಾ್ತ ದೇವರ ನಾಮವನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು;
ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಯಿಂದ ಘನಪಡಿಸುವೆನು.
31 ಇದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಂಬುಗೊರಸುಗಳುಳ್ಳ,
ಎಳೇ ಹೋರಿಗಳ ಯಜ್ಞಕಿ್ಕಂತ ಬಹು ಪಿ್ರಯವಾದದು್ದ.
32 ದೀನರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಹಷಿರ್ಸುವರು.
ದೇವದಶರ್ನವನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವು

ಉಜಿ್ಜೕವಿಸಲಿ.
33 ಯೆಹೋವನು ಬಡವರ ಮೊರೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಡುವನು;
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನವರನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
34 ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳೂ, ಸಮುದ್ರಗಳೂ,
ಜಲಚರಗಳೂ ಆತನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಲಿ.
35 ದೇವರು ಚೀಯೋನ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ,
ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ನಗರಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುವನು;
ಆತನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಾ್ತ ಅದನು್ನ ಸ್ವದೇಶವನಾ್ನಗಿ

ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
36 ಅವರ ಸಂತತಿಗೇ ಅದರ ಹಕಿ್ಕರುವುದು;
ಆತನ ನಾಮವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರು ಅದರಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವರು.

ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ,
ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ; ಜ್ಞಾಪಕಾಥರ್ ನೈವೇದ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯಲಿ್ಲ

ಹಾಡತಕ್ಕದು್ದ.
(ಕೀತರ್. 40:13-17)

ದೇವರೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.
ಯೆಹೋವನೇ, ಬೇಗನೆ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡು.
2 ನನ್ನ ಪಾ್ರಣಕಾ್ಕಗಿ ಸಮಯನೋಡುವವರು

ಆಶಾಭಂಗಪಟು್ಟ ಅಪಮಾನಹೊಂದಲಿ;
ನನ್ನ ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವವರು ಕಳವಳದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ

ಓಡಲಿ.
3 ಆಹಾ, ಆಹಾ ಎಂದು ಪರಿಹಾಸ್ಯಮಾಡುವವರು
ತಮಗಾಗುವ ಅಪಮಾನದಿಂದ ಬೆನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಲಿ.
4 ನಿನ್ನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕೋರುವವರೆಲ್ಲರು
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸದಿಂದ ಸಂತೋಷಿಸಲಿ;
ನಿನ್ನ ಜಯದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವವರು, ≪ದೇವರು

ಮಹೋನ್ನತನು≫ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಲಿ.
5 ನಾನಾದರೋ ಕುಗಿ್ಗದವನೂ, ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ದೇವರೇ, ಬೇಗನೆ ಬಾ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನಗೆ ಸಹಾಯಕನೂ, ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿದಿ್ದೕ;

ತಡಮಾಡಬೇಡ.

ವೃದಾ್ಧಪ್ಯದ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಮೊರೆಹೊಕಿ್ಕದೆ್ದೕನೆ;
ಎಂದಿಗೂ ಅವಮಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿಮಾಡಬೇಡ.
2 ನಿನ್ನ ನೀತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ

ಪಾರುಮಾಡು;
ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಉದ್ಧರಿಸು.
3 ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆಹೋಗುವ ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯಾಗಿರು;
ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಿ್ದೕಯಲ್ಲವೇ.
ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆಯೂ, ಕೋಟೆಯೂ ಆಗಿದಿ್ದೕಯಲಾ್ಲ.
4 ದೇವರೇ, ನನ್ನನು್ನ ದುಷ್ಟನ ಕೈಯಿಂದಲೂ,
ಅನಾ್ಯಯ ಮತು್ತ ಹಿಂಸಕನ ವಶದಿಂದಲೂ ತಪಿ್ಪಸು.
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5 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ಬಾಲಾ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ, ಭರವಸವೂ ನೀನಲ್ಲವೋ?
6 ನಾನು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ತಾಯಿ ಹೆತ್ತಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಉದಾ್ಧರಕನು ನೀನೇ.
ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಗು್ಗತಿ್ತರುವುದು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೇ.
7 ನನ್ನ ದುಸಿ್ಥತಿಯು ಅನೇಕರಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತಾಗಿದೆ;
ಆದರೂ ನೀನು ನನಗೆ ಬಲವಾದ ಆಶ್ರಯಸಾ್ಥನವಾಗಿರುತಿ್ತೕ.
8 ನನ್ನ ಬಾಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮತೊ್ತಂದಿಲ್ಲ;
ದಿನವೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಘನತೆಯನು್ನ ವಣಿರ್ಸುತಿ್ತರುವೆನು.
9 ವೃದಾ್ಧಪ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಬೇಡ;
ನನ್ನ ಬಲವು ಕುಂದಿದಾಗ ಕೈಬಿಡಬೇಡ.
10 ನನ್ನ ಜೀವಕೆ್ಕ ಹೊಂಚುಹಾಕುವ ವೈರಿಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ

ಆಲೋಚಿಸುತಾ್ತ,
11 ≪ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಕೈಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ; ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಹಿಡಿಯಿರಿ;
ಬಿಡಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.
12 ದೇವರೇ, ದೂರವಾಗಿರಬೇಡ. ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಬೇಗ

ಸಹಾಯಮಾಡು.
13 ನನ್ನ ಪಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಹೊಂಚು ಹಾಕುವವರು ಅಪಮಾನ ಹೊಂದಿ

ನಾಶವಾಗಲಿ;
ನನಗೆ ಕೇಡುಬಗೆಯುವವರನು್ನ ನಿಂದೆ, ಅಪಮಾನಗಳು ಕವಿಯಲಿ.
14 ನಾನಂತೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇರುವೆನು;
ನಿನ್ನನು್ನ ಅಧಿಕಾಧಿಕವಾಗಿ ಹೊಗಳುತಿ್ತರುವೆನು.
15 ನನ್ನ ಬಾಯಿ ನಿನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ, ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹಗಲೆಲಾ್ಲ

ವಣಿರ್ಸುತಿ್ತರುವುದು;
ಆದರೂ ಅವುಗಳ ವಿವರಣೆ ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ.
16 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಹತ್ತರವಾದ

ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುವವನಾಗಿ
ನಿನೊ್ನಬ್ಬನ ನೀತಿಯನೆ್ನೕ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವೆನು.
17 ದೇವರೇ, ನೀನು ಬಾಲಾ್ಯದಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುತಾ್ತ

ಬಂದಿದಿ್ದ.
ನಾನು ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ

ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
18 ದೇವರೇ, ನಾನು ನರೆಯ ಮುದುಕನಾದಾಗಲೂ ಕೈಬಿಡಬೇಡ;
ಆಗ ಮುಂದಿನ ತಲೆಯವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲವನು್ನ ಸಾರುವೆನು,
ತಲತಲಾಂತರದವರಿಗೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಾಪವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವೆನು.
19 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನೀತಿಯು ಆಕಾಶವನು್ನ ನಿಲುಕುವಷು್ಟ

ಮಹೋನ್ನತವಾಗಿದೆ.
ಮಹತ್ತರವಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಸಮಾನರು

ಯಾರು?
20 ನಮ್ಮನು್ನ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಗುರಿಮಾಡಿದ ನೀನೇ ಪುನಃ

ಉಜಿ್ಜೕವಿಸಮಾಡು;
ನಮ್ಮನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಅಧೋಭಾಗದಿಂದ ಮೇಲೆತು್ತ.
21 ನನ್ನ ಗೌರವವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸು;
ನನಗೆ ಅಭಿಮುಖನಾಗಿ ಸಂತೈಸು.
22 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಸತ್ಯತೆಯನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುವೆನು;
ಸ್ವರಮಂಡಲದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು,
ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ನುಡಿಸುತಾ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಭಜಿಸುವೆನು.
23 ನನ್ನ ತುಟಿಗಳೂ ಮತು್ತ ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವೂ
ನಿನ್ನನು್ನ ಹಾಡಿಹರಸುವವು.
24 ನನ್ನ ಕೇಡಿಗೆ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದವರು ಆಶಾಭಂಗಪಟು್ಟ ಅಪಮಾನ

ಹೊಂದಿದಾ್ದರೆ.
ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯು ದಿನವೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ

ನೀತಿಸಾಧನೆಯನು್ನ ವಣಿರ್ಸುತಿ್ತರುವುದು.

ರಾಜಾಶೀವಾರ್ದ

ಸೊಲೊಮೋನನ ಕೀತರ್ನೆ.
(ಕೀತರ್. 21; 45)

ದೇವರೇ, ಅರಸನಿಗೆ ನಿನ್ನ ನಾ್ಯಯವನು್ನ;
ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ನಿನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು.
2 ಅವನು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀತಿಯಿಂದಲೂ,

ಕುಗಿ್ಗಹೋದ ನಿನ್ನವರಿಗೆ ನಾ್ಯಯವಾಗಿಯೂ ತೀಪುರ್ಕೊಡಲಿ.
3 ಗುಡ್ಡ ದಿನೆ್ನಗಳೆಲ್ಲವು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ,
ನೀತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಸುಕ್ಷೇಮವನು್ನ ಫಲಿಸಲಿ.
4 ಅವನು ಬಡವರ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಲಿ;
ದೀನರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸಲಿ;

ಪ್ರಜಾಹಿಂಸಕರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿಬಿಡಲಿ.
5 ಸೂಯರ್ನು, ಚಂದ್ರನು ಇರುವವರೆಗೂ,
ತಲತಲಾಂತರಗಳವರೆಗೂ ಅವರು ನಿನಗೆ ಭಯಪಡಲಿ.
6 ಹುಲು್ಲಕೊಯ್ದ ಮೇಹುಗಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುವ

ವೃಷಿ್ಟಯಂತೆಯೂ,
ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೆನಸುವ ಹದಮಳೆಯಂತೆಯೂ ಅವನು ಇರಲಿ.
7 ಅವನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ನೀತಿಯು ವೃದಿ್ಧಯಾಗಲಿ;
ಚಂದ್ರನಿರುವವರೆಗೂ ಪರಿಪೂಣರ್ ಸೌಭಾಗ್ಯವಿರಲಿ.
8 ಅವನು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ವರೆಗೂ,
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ

ಆಳಲಿ.
9 ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಲಿ;
ಅವನ ವೈರಿಗಳು ಮಣು್ಣಮುಕ್ಕಲಿ.
10 ತಾಷೀರ್ಷ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರದ ಕರಾವಳಿಯ

ಅರಸರು ಕಪ್ಪಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲಿ;
ಶೆಬಾ ಮತು್ತ ಸೆಬಾ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರಾಜರೂ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ

ತಂದೊಪಿ್ಪಸಲಿ.
11 ಎಲಾ್ಲ ಅರಸರೂ ಅವನಿಗೆ ಸಾಷಾ್ಟಂಗವೆರಗಲಿ;
ಸವರ್ಜನಾಂಗಗಳು ಆತನನು್ನ ಸೇವಿಸಲಿ.
12 ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಮೊರೆಯಿಡುವ ಬಡವರನೂ್ನ,
ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದೆ ಕುಗಿ್ಗದವರನೂ್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವನು.
13 ದೀನದರಿದ್ರರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಅವರ

ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಸಂತೈಸುವನು.
14 ಕುಯುಕಿ್ತ, ಬಲಾತಾ್ಕರಗಳಿಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿ ಅವರನು್ನ ಕಾಯುವನು;
ಅವರ ಜೀವವು ಅವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವುದು.
15 ಅವನು ಬಾಳಲಿ; ಶೆಬಾ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಬಂಗಾರವು ಅವನಿಗೆ

ಸಮಪರ್ಣೆಯಾಗಲಿ.
ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಲಿ್ಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯು

ನಡೆಯಲಿ;
ದಿನದಿನವೂ ಅವನಿಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದಗಳುಉಂಟಾಗಲಿ.
16 ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ಬೆಳೆಯು ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಲಿ;
ಪೈರುಗಳ ಶಬ್ದವು ಲೆಬನೋನಿನ ಮರಗಳ ಸಪ್ಪಳದಂತಿರಲಿ.
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕಾಯಿಪಲ್ಯದಂತೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಲಿ.
17 ಅವನ ನಾಮವು ಸಿ್ಥರವಾಗಿರಲಿ;
ಅವನ ಹೆಸರು ಸೂಯರ್ನಿರುವವರೆಗೆ ಇರಲಿ.
ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳವರು ಅವನನು್ನ ಧನ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಿ,
ಅವನಿಗಿದ್ದ ಆಶೀವಾರ್ದವು ತಮಗೂ ಆಗಬೇಕೆಂದು

ಕೋರುವವರಾಗಲಿ.
18 ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವುದರಲಿ್ಲ ಅದಿ್ವತೀಯನೂ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವು.
19 ಆತನ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ನಾಮಕೆ್ಕ ಸದಾಕಾಲಕೂ್ಕ ಸು್ತತಿ ಇರಲಿ;
ಭೂಮಂಡಲವೆಲಾ್ಲ ಆತನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ. ಆಮೆನ್.

ಆಮೆನ್.
20 ಇಲಿ್ಲಗೆ ಇಷಯನ ಮಗನಾದ ದಾವೀದನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳ

ಸಮಾಪಿ್ತ.

ತೃತೀಯ ಭಾಗವು 73-89

ದುಷ್ಟರ ಸೌಭಾಗ್ಯವನು್ನ ಕಂಡು ವಿಶಾ್ವಸಭ್ರಷ್ಟರಾಗಬಾರದೆಂಬ
ಬೋಧನೆ

ಆಸಾಫನ ಕೀತರ್ನೆ.
(ಕೀತರ್. 49)

ದೇವರು ನಿಮರ್ಲಚಿತ್ತರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ದಯಾಪರನೇ ಹೌದು.

2 ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳು ಜಾರಿದವುಗಳೇ; ನನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಗಳು
ತಪಿ್ಪದವುಗಳೇ.

3 ಆದರೆ ನಾನು ದುಷ್ಟರ ಸೌಭಾಗ್ಯವನು್ನ ಕಂಡು
ಸೊಕಿ್ಕನವರ ಮೇಲೆ ಉರಿಗೊಂಡೆನು.
4 ಅವರ ಮರಣವು ನಿಬಾರ್ಧಕವಾಗಿದೆ;
ಅವರ ದೇಹವು ಕೊಬಿ್ಬದೆ.
5 ಮನುಷ್ಯರ ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಅವರು ಭಾಗಿಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಇತರರಿಗೆ ತಗುಲುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂಟುರೋಗವೂ

ತಗುಲುವುದಿಲ್ಲ.
6 ಆದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗವರ್ವು ಕಂಠಮಾಲೆಯಾಗಿದೆ;
ಬಲಾತಾ್ಕರವು ಉಡುಪಾಗಿದೆ.
7 ಕೊಬಿ್ಬನಿಂದ ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿವೆ;

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 71:5 372 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 73:7
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ಅವರ ದುಷ್ಕಲ್ಪನೆಗಳು ತುಂಬಿತುಳುಕುತ್ತವೆ.
8 ಹಾಸ್ಯಮಾಡುವವರಾಗಿ ಕೆಡುಕಿನ ವಿಷಯ

ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ;
ಬಲಾತಾ್ಕರನಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೆಮೆ್ಮಕೊಚು್ಚತಾ್ತರೆ.
9 ತಾವು ಮೇಲುಲೋಕದವರೋ ಎಂಬಂತೆ ದೊಡ್ಡ

ಬಾಯಿಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಅವರ ಮಾತೇ ಮುಂದು.
10 ಆದುದರಿಂದ ಜನರು ಅವರ ಪಕ್ಷವನು್ನ ಹಿಡಿಯುತಾ್ತರೆ;
ಅವರಿಗೆ ಪಾನವು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ದೊರಕುವುದು.
11 ಅವರು ≪ದೇವರು ವಿಚಾರಿಸುವದೆಲಿ್ಲ? ಪರಾತ್ಪರನು

ಚಿಂತಿಸುವದುಂಟೋ≫ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.
12 ನೋಡಿರಿ, ದುಷ್ಟರು ಇಂಥವರೇ;
ಅವರು ಸದಾ ಸುಖದಿಂದಿದು್ದ ಸಿ್ಥತಿವಂತರಾಗಿ ಹೋಗುತಾ್ತರೆ.
13 ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ನಿಮರ್ಲಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೂ್ದ,
ಶುದ್ಧತ್ವದಲಿ್ಲ ಕೈತೊಳಕೊಂಡಿದೂ್ದ ವ್ಯಥರ್ವೇ ಸರಿ.
14 ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ವಾ್ಯಧಿಪೀಡಿತನಾಗಿದು್ದ,
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ದಂಡಿಸಲ್ಪಡುತಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನಲಾ್ಲ.
15 ನಾನು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಯಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಕುಲಕೆ್ಕ ದೊ್ರೕಹಿಯಾಗುತಿ್ತದೆ್ದನು.
16 ನಾನು ಇದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಎಷು್ಟ ಚಿಂತಿಸಿದರೂ
ಅದು ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಮಮರ್ವೆಂದು ತೋಚಿತು.
17 ಆದರೆ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವರ ಅಂತಾ್ಯವಸೆ್ಥಯನು್ನ

ಆಲೋಚಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತಾ್ತಯಿತು.
18 ಹೌದು, ನೀನು ಅವರನು್ನ ಅಪಾಯಕರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಟು್ಟ,
ಬೀಳಿಸಿ, ನಾಶಮಾಡಿಬಿಡುತಿ್ತೕ.
19 ಅವರು ನಿಮಿಷಮಾತ್ರದಲಿ್ಲಯೇ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತಾ್ತರೆ;
ಭಯಂಕರರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಹಾರವಾಗಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತಾ್ತರೆ.
20 ಎಚ್ಚರವಾದವನು ಕನಸ್ಸನು್ನ ಕಂಡ ಹಾಗೆ
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಏಳುವಾಗ ಅವರನು್ನ

ಮಾಯಾರೂಪರೆಂದು ಭಾವಿಸುತಿ್ತೕ.
21 ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ನೊಂದುಹೋಗಿತು್ತ;
ಆಂತಯರ್ದಲಿ್ಲ ಅಲಗು ನೆಟ್ಟಂತಿತು್ತ.
22 ನಾನು ವಿವೇಕಹೀನ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದವನಂತೆ,
ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಪಶುವೇ ಆಗಿದೆ್ದನು.
23 ಆದರೂ ಸದಾ ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ಹಿಡಿದು,
24 ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ,
ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸಿ ತರುವಾಯ ಮಹಿಮೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ.
25 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ನೀನಲ್ಲದೆ ಮತಾ್ತರು ಅವಶ್ಯ?
ಇಹಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನಲ್ಲದೆ ಇನಾ್ನರನೂ್ನ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.
26 ತನುಮನಗಳು ಕ್ಷಯಿಸಿದರೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಶರಣನೂ
ನನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪಾಲೂ ದೇವರೇ.
27 ಇಗೋ, ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟ್ಟವರು ನಾಶವಾಗುವರು;
ನಿನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡುತಿ್ತೕ.
28 ನನಗಾದರೋ ದೇವರ ಸಾನಿ್ನಧ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯವು.
ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ
ನಿನ್ನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವೆನು.

ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿದ ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ತಗಿ್ಗಸಬೇಕೆಂಬ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಆಸಾಫನ ಪದ್ಯ.
(ಕೀತರ್. 79)

ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕಕೆ?
ನೀನು ಪಾಲಿಸುವ ಹಿಂಡಿನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೋಪಾಗಿ್ನಯ

ಹೊಗೆ ಏರುವುದೇಕೆ?
2 ನೀನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಸ್ವಕುಲವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ಸಭಾಮಂಡಲಿಯನು್ನ

ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೋ;
ನಿನ್ನ ವಾಸಸಾ್ಥನವಾಗಿದ್ದ ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತವನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡ.
3 ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಹಾಳುಬಿದಿ್ದರುವ ಈ ಸಾ್ಥನದ ಕಡೆಗೆ ನೀನು

ಹೆಜೆ್ಜ ಹಾಕು.
ನೋಡು, ವೈರಿಯು ಪವಿತಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲವನು್ನ

ಕೆಡವಿಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.

4 ನಿನ್ನ ದಶರ್ನಾಲಯದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು
ಆಭರ್ಟಿಸುತಾ್ತರೆ;
ನಮ್ಮ ಆರಾಧನಾ ಚಿಹೆ್ನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ತಮ್ಮ ಚಿಹೆ್ನಗಳನು್ನ

ಇಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.
5 ಮರಗಳ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಕೊಡಲಿಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತು್ತವ ಜನರೋ

ಎಂಬಂತಿದಾ್ದರೆ.
6 ನೋಡು, ಅವರು ಈಗ ಕೈಕೊಡಲಿ ಮತು್ತ ಸುತಿ್ತಗೆಗಳಿಂದ,
ದೇವಾಲಯದ ಕೆತ್ತನೆಯ ಕೆಲಸವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹೊಡೆದುಹಾಕುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
7 ಅವರು ನಿನ್ನ ಪವಿತಾ್ರಲಯಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಹಚಿ್ಚ,
ನಿನ್ನ ನಾಮಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತವಾದ ಮಂದಿರವನು್ನ ಹೊಲೆಮಾಡಿ,

ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.
8 ≪ನಾವು ಈ ಜನವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಡೋಣ≫

ಅಂದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ;
ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳನು್ನ

ಸುಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.
9 ನಮ್ಮ ಆರಾಧನಾ ಚಿಹೆ್ನಗಳು ಈಗ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.
ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ;
ಇದು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಇರುವುದೆಂದು ಬಲ್ಲವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರೂ

ಇಲ್ಲ.
10 ದೇವರೇ, ವಿರೋಧಿಗಳು ಇನೆ್ನಲಿ್ಲಯ ತನಕ ನಿಂದಿಸುತಿ್ತರಬೇಕು?
ವೈರಿಗಳು ನಿನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಸದಾಕಾಲವೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದೋ?
11 ಚಾಚಿದ ಬಲಗೈಯನು್ನ ಏಕೆ ಹಿಂದೆಗೆದಿದಿ್ದೕ?
ಅದನು್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಡು.
12 ದೇವರೇ, ನೀನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಅರಸನೂ,
ಲೋಕಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದಾತನೂ ಆಗಿದಿ್ದೕಯಲ್ಲವೇ?
13 ಸ್ವಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಭೇದಿಸಿದವನು ನೀನು;
ಜಲರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳ ತಲೆಗಳನು್ನ ಜಜಿ್ಜಬಿಟ್ಟವನು

ನೀನು.
14 ಲಿವಾ್ಯತಾನನ ಶಿರಚೆ್ಛೕದನೆಮಾಡಿ,
ಅಡವಿಯ ಮೃಗಸಮುದಾಯಕೆ್ಕ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟವನು ನೀನು.
15 ಬುಗೆ್ಗಹಳ್ಳಗಳನು್ನ ಉಕಿ್ಕಸಿದವನು ನೀನು;
ಮಹಾನದಿಗಳನು್ನ ಒಣಗಿಸಿಬಿಟ್ಟವನು ನೀನು.
16 ಹಗಲಿರುಳುಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದವನು ನೀನು;
ಸೂಯರ್ ಮತು್ತ ಜೊ್ಯೕತಿಮರ್ಂಡಲಗಳ ನಿಮಾರ್ಪಕನು ನೀನು.
17 ಭೂಮಿಯ ಎಲಾ್ಲ ಮೇರೆಗಳನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದವನು ನೀನು;
ಬೇಸಿಗೆ ಮತು್ತ ಚಳಿಗಾಲಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದವನು ನೀನು.
18 ಯೆಹೋವನೇ, ವೈರಿಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಂದಿಸಿದ್ದನು್ನ,
ದುಮರ್ತಿಗಳು ನಿನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೋ.
19 ನಿನ್ನ ಬೆಳವಕಿ್ಕಯ ಜೀವವನು್ನ ಕಾಡುಮೃಗಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇಡ;
ನಿನ್ನ ದೀನಮಂಡಲಿಯನು್ನ ಸದಾ ಮರೆಯಡಬೇಡ.
20 ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಲಕ್ಷ್ಯಕೆ್ಕ ತಂದುಕೋ.
ದೇಶದ ಅಂಧಕಾರ ಸಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ಬಲತಾ್ಕರವು ತುಂಬಿ

ವಾಸಿಸುತ್ತದಲಾ್ಲ.
21 ಕುಗಿ್ಗದವರು ಆಶಾಭಂಗದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗದಿರಲಿ;
ದುಃಖಿತರೂ, ಬಡವರೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಲಿ.
22 ದೇವರೇ, ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ನಡೆಸುವವನಾಗು;
ದುಮರ್ತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಂದಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ

ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೋ.
23 ಮೇಲಣ ಲೋಕವನು್ನ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಮುಟು್ಟತಿ್ತರುವ,
ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಗದ್ದಲವನೂ್ನ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳ ದೊಂಬಿಯನೂ್ನ

ಮರೆಯದಿರು.

ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸು್ತತಿ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ಅಲ್ತಷೆ್ಖೕತೆಂಬ ರಾಗ; ಕೀತರ್ನೆ; ಹಾಡು; ಆಸಾಫನದು.

(ಕೀತರ್. 57)
ದೇವರೇ, ಕೊಂಡಾಡುತೆ್ತೕವೆ;
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹತ್ವವವನು್ನ

ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಂಡು;
ನಿನ್ನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ವಣಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ.
2 ದೇವರು ನುಡಿದದು್ದ, ≪ನಿಯಮಿತ ಕಾಲವು ಬಂದಾಗ,
ನಾನೇ ನೀತಿಯಿಂದ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವೆನು.
3 ಎಲಾ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳೊಡನೆ ಭೂಮಿಯು ಕರಗಿ ಹೋದರೂ,
ಅದರ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವವನು ನಾನೇ≫ ಎಂಬುದು. ಸೆಲಾ
4 ನಾನು ಹೆಮೆ್ಮಗಾರರಿಗೆ, ≪ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ≫ ಎಂದು;
ದುಷ್ಟರಿಗೆ, ≪ನಿಮ್ಮ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತ್ತಬೇಡಿರಿ;
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5 ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತ್ತಬೇಡಿರಿ;
ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು.
6 ಏಕೆಂದರೆ ಉದಾ್ಧರವು ಪೂವರ್ದಿಂದಾಗಲಿ, ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದಾಗಲಿ,
ಅರಣ್ಯದಿಂದಾಗಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
7 ದೇವರೇ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶನಾಗಿ ಒಬ್ಬನನು್ನ ತೆಗೆದು,
ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುತಾ್ತನೆ.
8 ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಪಾತೆ್ರ ಇದೆ;
ಅದು ಔಷಧಿಮಿಶ್ರವಾಗಿ ಉಕು್ಕವ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
ಅದರಿಂದ ಹೊಯು್ದ ಹಂಚುತಾ್ತನೆ.
ಲೋಕದ ದುಷ್ಟರೆಲ್ಲರೂ ಅದರೊಳಗಿನ ಮಡಿ್ಡಯನು್ನ ಸಹ ಕುಡಿದು

ಮುಗಿಸಬೇಕು.
9 ನಾನಾದರೋ ಸದಾ ವಣಿರ್ಸುವವನಾಗಿ,
ಯಾಕೋಬ ವಂಶದವರ ದೇವರನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುತಾ್ತ ವಣಿರ್ಸಿ

ಹಾಡುವೆನು.
10 ದುಷ್ಟರ ಕೊಂಬುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮುರಿದುಬಿಡುವೆನು;
ಆದರೆ ನೀತಿವಂತರ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಉನ್ನತಮಟ್ಟಕೆ್ಕ

ಎತ್ತಲ್ಪಡುವವು.

ಮಹಾಭಯಂಕರನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸು್ತತಿ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ತಂತಿವಾದ್ಯದೊಡನೆ ಹಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ಕೀತರ್ನೆ; ಆಸಾಫನ ಹಾಡು.

(ಕೀತರ್. 75)
ದೇವರು ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಂಡವನು;
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಆತನ ನಾಮವು ದೊಡ್ಡದು.
2 ಸಾಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆತನ ಬಿಡಾರವಿದೆ;

ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ಆತನು ವಾಸಿಸುತಾ್ತನೆ.
3 ಅಲಿ್ಲ ಆತನು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹಾರಿ ಬರುವ ಬಾಣಗಳನೂ್ನ,
ಗುರಾಣಿ, ಖಡ್ಗ ಮುಂತಾದ ಯುದ್ಧ ಆಯುಧಗಳನೂ್ನ

ಮುರಿದುಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಸೆಲಾ
4 ನೀನು ತೇಜೋಮಯನು;
ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಘನ ಗಾಂಭೀಯರ್ಯುಳ್ಳವನು.
5 ಧೀರಹೃದಯರು ಸುಲಿಗೆಯಾಗಿ ದೀಘರ್ನಿದೆ್ರ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ;
ಎಲಾ್ಲ ಶೂರರ ಕೈಗಳು ಬಿದು್ದಹೋದವು.
6 ಯಾಕೋಬ ವಂಶದವರ ದೇವರೇ,
ನಿನ್ನ ಗದರಿಕೆಯಿಂದ ರಥಬಲವೂ, ಅಶ್ವಬಲವೂ ಮೈಮರೆತು

ಹೋದವು.
7 ನೀನು ಮಹಾಶಕಿ್ತಶಾಲಿ;
ನೀನು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡಾಗ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಿಂತಾರು?
8 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನೀನು ನಿನ್ನ ನಾ್ಯಯವಿಧಿಯನು್ನ

ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವಾಗ,
9 ದೇವರು ಲೋಕದ ದೀನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ,
ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಎದು್ದ ಬಂದಿದಾ್ದನೆಂದು
ಭೂನಿವಾಸಿಗಳು ಭಯದಿಂದ ಸ್ತಬ್ಧರಾದರು. ಸೆಲಾ
10 ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲಿನ ಕೋಪವೂ ನಿನ್ನ ಘನತೆಗೆ

ಸಾಧನವಾಗುವುದು;
ಕೋಪಶೇಷವನು್ನ ನಡುಕಟಿ್ಟನಂತೆ ಬಿಗಿದುಕೊಳು್ಳವಿ.
11 ನಿಮ್ಮ ದೇವನಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆಮಾಡಿ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ;
ಅವನ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಜನರು ಮಹಾಮಹಿಮನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ

ಸಮಪಿರ್ಸಲಿ.
12 ಆತನು ಭೂಪತಿಗಳಿಗೆ ಭಯಪ್ರದರಾಗಿದ್ದ
ಪ್ರಭುಗಳ ಅಹಂಭಾವವನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡುವನು.

ದೇವರ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳ ಧಾ್ಯನ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ಯೆದುತೂನನ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ಆಸಾಫನ ಕೀತರ್ನೆ.

ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವೆನು, ಕೂಗಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆನು;
ಆತನು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು.
2 ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಸಾ್ವಮಿಯನು್ನ ಕರೆದೆನು;

ಬೇಸರವಿಲ್ಲದೆ ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ಕೈಚಾಚಿಕೊಂಡೇ ಇದೆ್ದನು.
ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಶಾಂತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಲೊಲ್ಲದೆ ಇತು್ತ.
3 ನಾನು ವ್ಯಥೆಪಡುತಾ್ತ ದೇವರನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುವೆನು;
ಮನಗುಂದಿದವನಾಗಿಯೇ ಹಂಬಲಿಸುವೆನು.
4 ನಾನು ರೆಪೆ್ಪಗಳನು್ನ ಮುಚ್ಚದಂತೆ ನೀನು ಮಾಡಿದಿ.
ತಳಮಳಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಲಾರದೆ ಇದೆ್ದನು.

5 ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನೂ್ನ,
ಪುರಾತನ ವರುಷಗಳನೂ್ನ ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು.
6 ನಾನು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಗಾನವನು್ನ

ನೆನಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು,
ನನ್ನ ಆಂತಯರ್ದಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು ಅಂದುಕೊಂಡು
ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ,
7 ≪ಕತರ್ನು ಸದಾಕಾಲಕೂ್ಕ ಬಿಟೆ್ಟೕಬಿಡುವನೋ?
ಆತನು ಪುನಃ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ?
8 ಆತನ ಕೃಪಾವಾತ್ಸಲ್ಯವು ನಿಂತೇ ಹೋಯಿತೋ?
ಆತನ ವಾಗಾ್ದನವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬಿದೆ್ದೕ ಹೋಯಿತೋ?
9 ದೇವರು ದಯೆ ತೋರಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟನೋ?
ಕೋಪದಿಂದ ತನ್ನ ಕರಳುಗಳನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿದಿದಾ್ದನೋ?≫ ಎಂದು

ಅಂದುಕೊಂಡೆನು ಸೆಲಾ
10 ಪುನಃ ನಾನು,
≪ಹೀಗೆ ನೆನಸುವುದು ನನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯೇ.
ಪರಾತ್ಪರನ ಭುಜಬಲವು ಪ್ರಕಟವಾದ ವರುಷಗಳನು್ನ

ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
11 ಯೆಹೋವನ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ವಣಿರ್ಸುವೆನು;
ಪೂವರ್ದಿಂದ ನೀನು ನಡೆಸಿದ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ನೆನಪು

ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
12 ನಿನ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಧಾ್ಯನಿಸುವೆನು;
ನಿನ್ನ ಪ್ರವತರ್ನೆಗಳನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುವೆನು≫ ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.
13 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದುದು.
ನಮ್ಮ ದೇವರಂತೆ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ದೇವರು ಯಾರು?
14 ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವ ದೇವರು ನೀನೇ;
ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪರಾಕ್ರಮವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದಿ.
15 ಯಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಯೋಸೇಫರ ವಂಶದವರಾದ ನಿನ್ನ

ಪ್ರಜೆಯನು್ನ,
ಭುಜಬಲದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದಿ. ಸೆಲಾ
16 ದೇವರೇ, ಜಲರಾಶಿಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಡವು;
ಕಾಣುತ್ತಲೇ ತಳಮಳಗೊಂಡು ತಳದ ವರೆಗೂ

ಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲವಾದವು.
17 ಮೇಘಮಂಡಲವು ಮಳೆಗರೆಯಿತು;
ಆಕಾಶವು ಗಜಿರ್ಸಿತು;
ನಿನ್ನ ಬಾಣಗಳು ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹಾರಿದವು.
18 ಬಿರುಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಗುಡುಗು ಕೇಳಿಸಿತು;
ಮಿಂಚುಗಳು ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ಬೆಳಗಿಸಿದವು;
ಭೂಮಿಯು ಅಲಾ್ಲಡಿ ಕಂಪಿಸಿತು.
19 ನೀನು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮಾಗರ್ಮಾಡಿದಿ;
ಮಹಾಜಲರಾಶಿಗಳನು್ನ ದಾಟಿದಿ;
ನಿನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜ ಗುರುತು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.
20 ಕುರುಬನು ಕುರಿಹಿಂಡನು್ನ ಹೇಗೋ,
ಹಾಗೆಯೇ ನೀನು ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಮುಖಾಂತರ,
ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದಿ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಉಪದೇಶಯುಕ್ತವಾದ ಪೂವರ್ಚರಿತೆ್ರ

ಆಸಾಫನ ಪದ್ಯ.
(ಕೀತರ್. 105; 106; ಧಮೋರ್. 32)

ನನ್ನ ಜನರೇ, ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;
ನನ್ನ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಲಾಲಿಸಿರಿ.
2 ನಾನು ಬಾಯೆ್ದರೆದು ಸಾಮ್ಯರೂಪವಾಗಿ

ಉಪದೇಶಿಸುವೆನು.
ಪೂವರ್ಕಾಲದ ಗೂಢಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುವೆನು.
3 ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಬಾಯಿಂದ ತಿಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ,
ಅವರ ಸಂತಾನದವರಿಗೆ ಮರೆಮಾಡದೆ,
4 ಯೆಹೋವನ ಘನತೆಯನು್ನ, ಆತನ ಪರಾಕ್ರಮವನು್ನ,
ಅದು್ಭತಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮುಂದಣ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ವಿವರಿಸುವೆವು.
5 ಆತನು ಯಾಕೋಬವಂಶದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಯನಿ್ನಟು್ಟ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ,
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಿರಿ;
6 ಇದರಿಂದ ಅವು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಗೊತಾ್ತಗಿ,
ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅವುಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ

ತಿಳಿಸುತಾ್ತ ಹೋಗುವರು.
7 ಆಗ ಅವರು ಮೊಂಡರೂ, ಅವಿಧೇಯರೂ, ಚಪಲಚಿತ್ತರೂ,
ದೇವದೊ್ರೕಹಿಗಳೂ ಆದ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ ಆಗದೆ,
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8 ನನ್ನ ಮಹತ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮರೆಯದೆ, ನನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಭರವಸೆಯಿಟು್ಟ,
ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೈಗೊಳು್ಳವರು≫ ಎಂಬುದೇ.
9 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರು ಬಿಲು್ಲಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ,
ಯುದ್ಧಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಓಡಿಹೋದರು.
10 ಅವರು ದೇವರ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ,
ಆತನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಮನಸು್ಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
11 ಆತನ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ, ಆತನು ತಮೆ್ಮದುರಿನಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದ
ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.
12 ಆತನು ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಸೋನ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ,
ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಮಕ್ಷದಲಿ್ಲಯೇ ಆಶ್ಚಯರ್ಕಿ್ರೕಯೆಗಳನು್ನ

ನಡೆಸಿದನು.
13 ಆತನು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ವಿಭಾಗಿಸಿ,
ಅದರ ನೀರನು್ನ ರಾಶಿಯಾಗಿ ನಿಲು್ಲವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಅವರನು್ನ

ದಾಟಿಸಿದನು.
14 ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಮೋಡದಿಂದಲೂ, ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯ

ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೂ,
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಕರೆದೊಯ್ದನು.
15 ಆತನು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಂಡೆಗಳನು್ನ ಸೀಳಿ,
ಅವರಿಗೆ ಸಾಗರದಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನೀರು

ಕುಡಿಸಿದನು.
16 ಗಿರಿಶಿಲೆಯಿಂದ ಜಲಪ್ರವಾಹಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿ,
ನದಿಗಳಾಗಿ ಹರಿಯಮಾಡಿದನು.
17 ಆದರೂ ಅವರು ನಿಜರ್ಲಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಪರಾತ್ಪರನಿಗೆ

ಪದೇಪದೇ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿ,
ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಪಾಪಮಾಡುತಾ್ತ ಬಂದರು.
18 ಅವರು ಇಷ್ಟಭೋಜನವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವಾಗ,
ಸಂಶಯ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
19 ಅವರು ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
≪ದೇವರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಬಡಿಸಬಲ್ಲನೋ?
20 ಬಂಡೆಯನು್ನ ಹೊಡೆದು, ನೀರು ಚಿಮಿ್ಮ ಹೊರಗೆ

ಬರುವಂತೆಯೂ,
ಪ್ರವಾಹವು ದಡಮೀರಿ ಹರಿಯುವಂತೆಯೂ ಮಾಡಿದನಲ್ಲವೋ?
ಆತನು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕೊಡಲು ಶಕ್ತನೋ?
ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಮಾಂಸವನೂ್ನ ಒದಗಿಸುವನೋ≫ ಎಂಬುದೇ.
21 ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ರೋಷಗೊಂಡನು.
ಅವರು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡದೆಯೂ,
ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ನಂಬದೆ ಹೋದುದರಿಂದಲೂ,
22 ಆತನಿಗೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪವುಂಟಾಯಿತು;
ಯಾಕೋಬ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹತಿ್ತತು್ತ.
23 ಆತನು ಮೇಘಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ ಆಕಾಶದಾ್ವರಗಳನು್ನ

ತೆರೆದು,
24 ಸ್ವಗರ್ಧಾನ್ಯವಾದ ಮನ್ನವನು್ನ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಿ,
ಉಣ್ಣಲಿಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟನು.
25 ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ದೇವದೂತರ ಆಹಾರವನು್ನ

ಸೇವಿಸಿದನು.
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಭೋಜನವನು್ನ ಸಂತೃಪಿ್ತಯಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.
26 ಆತನು ಗಗನಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ಮೂಡಣ ಗಾಳಿಯನು್ನ

ಉಂಟುಮಾಡಿ,
ಪ್ರತಾಪದಿಂದ ತೆಂಕಣ ಗಾಳಿಯನೂ್ನ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು,
27 ಧೂಳಿನಷು್ಟ ಮಾಂಸವೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ಸುರಿಸಿದನು;
ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿನಷು್ಟ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅವರಿದ್ದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವಂತೆ

ಮಾಡಿದನು.
28 ಅವು ಪಾಳೆಯದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ ಅವರ ಬಿಡಾರಗಳ

ಸುತ್ತಲೂ ಬಿದ್ದವು.
29 ಅವರು ತಿಂದು ಸಂತೃಪ್ತರಾದರು;
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ದನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
30 ಅವರ ಇಷ್ಟಭೋಜನವು ಅವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ

ಮೊದಲು,
ಅವರು ಅದನು್ನ ಇನೂ್ನ ಸೇವಿಸುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ,
31 ದೇವರ ಕೋಪವು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದು್ದ,
ಅವರಲಿ್ಲ ಕೊಬಿ್ಬದವರನು್ನ ವಧಿಸಿ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪಾ್ರಯಸ್ಥರನು್ನ ನೆಲಕು್ಕರುಳಿಸಿತು.
32 ಇಷಾ್ಟದರೂ ಪುನಃ ಪುನಃ ಪಾಪಮಾಡುತಾ್ತ ಬಂದರು;
ಅವರು ಆತನ ಅದು್ಭತಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಂಬದೆ ಹೋದರು.
33 ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಅವರ ಜೀವಿತ ದಿನಗಳನು್ನ

ಉಸಿರಿನಂತೆಯೂ,
ಅವರ ವರುಷಗಳನು್ನ ಭಯದಿಂದಲೂ ಮುಗಿಸಿದನು.
34 ಸಂಹಾರವಾಗುವಾಗೆಲಾ್ಲ ಅವರು ದೇವರನು್ನ ನೆನಸಿ,

ಪುನಃ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನು್ನ ಬಯಸಿ,
35 ದೇವರು ತಮ್ಮ ಬಂಡೆಯು, ಪರಾತ್ಪರನು,
ತಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕನು ಆಗಿದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ

ತಂದುಕೊಳು್ಳವರು.
36 ಆದರೆ ಅವರು ಆತನನು್ನ ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ವಂಚಿಸಿ,
ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಸುಳಾ್ಳಡಿದರು.
37 ಅವರ ಹೃದಯವು ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ;
ಅವರು ಆತನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
38 ಆದರೂ ಆತನು ಕರುಣಾಳುವೂ,
ಅಪರಾಧಿಗಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸದೆ ಕ್ಷಮಿಸುವವನೂ ಆಗಿ,
ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟನೆ್ನಲಾ್ಲ ಏರಗೊಡಿಸದೆ, ಅದನು್ನ ಹಲವು ಸಾರಿ ತಡೆಯುತಾ್ತ

ಬಂದನು.
39 ಅವರು ಮಾಂಸಮಾತ್ರದವರೂ,
ಶಾ್ವಸವನು್ನ ತಿರುಗಿ ಪಡೆಯದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ ಎಂಬುದನು್ನ

ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.
40 ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ಎಷೊ್ಟೕ ಸಾರಿ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿ,
ಅಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ನೋಯಿಸಿದರು.
41 ಆತನನು್ನ ಪದೇಪದೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರನು್ನ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿಮಾಡಿದರು.
42 ಅವರು ಆತನ ಭುಜಬಲವನೂ್ನ,
ತಮ್ಮನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ಸಮಯವನೂ್ನ,
43 ಆತನು ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ,
ಸೋನ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದ ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.
44 ಅವರು ಹಳ್ಳದ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲಾಗದಂತೆ,
ಆತನು ಅಲಿ್ಲನ ನದಿಗಳನು್ನ ರಕ್ತವನಾ್ನಗಿ ಮಾಪರ್ಡಿಸಿದನು.
45 ಅವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವ ವಿಷದ ಹುಳಗಳನು್ನ,
ಹಾಳುಮಾಡುವ ಕಪೆ್ಪಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.
46 ಅವರ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಜಿಟೆ್ಟಹುಳಗಳಿಗೂ,
ಕಷ್ಟಫಲವನು್ನ ಮಿಡತೆಗಳಿಗೂ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು.
47 ಅವರ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳನು್ನ ಆನೆಕಲಿ್ಲನಿಂದಲೂ,
ಅತಿ್ತಮರಗಳನು್ನ ಕಲ್ಮಳೆಯಿಂದಲೂ ಹಾಳುಮಾಡಿದನು.
48 ಅವರ ದನಗಳನು್ನ ಕಲ್ಮಳೆಗೂ,
ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ಸಿಡಿಲಿಗೂ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.
49 ಆತನು ಅವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೋಪರೌದ್ರಗಳನು್ನ,
ಉಗ್ರಹಿಂಸೆಗಳನು್ನ ಸಂಹಾರಕ ದೂತಗಣವನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ

ಕಳುಹಿಸಿದನು.
50 ತನ್ನ ರೌದ್ರಕೆ್ಕ ಎಡೆಗೊಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ಬದುಕಗೊಡಿಸದೆ,
ಅವರ ಜೀವವನು್ನ ಮರಣವಾ್ಯಧಿಗೆ ಆಹುತಿಕೊಟ್ಟನು.
51 ಹಾಮನ ವಂಶದವರ ಪ್ರಥಮಫಲವಾಗಿರುವ
ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ಚೊಚ್ಚಲಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು.
52 ಆತನು ಕುರಿಗಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ತನ್ನ ಜನವನು್ನ ಹೊರತಂದು,
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಹಿಂಡನು್ನ ಪೋಷಿಸಿ ನಡೆಸಿದನು.
53 ಆತನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ;
ಅವರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸಮುದ್ರವು ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟತು;
54 ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ
ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಈ ಪವರ್ತಸೀಮೆಗೆ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
55 ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಅವರ ಮುಂದಿನಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ,
ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ

ಹಂಚಿಕೊಟು್ಟ,
ಆ ಜನಾಂಗಗಳ ಬಿಡಾರಗಳಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದನು.
56 ಆದರೂ ಅವರು ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೇವರನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ

ಅವಿಧೇಯರಾದರು.
ಆತನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ,
57 ಆತನಿಗೆ ವಿಮುಖರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಂತೆ ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದರು.
ಮೋಸದ ಬಿಲಿ್ಲನಂತೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರು.
58 ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಆತನನು್ನ ಬೇಸರಗೊಳಿಸಿ,
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ರೇಗಿಸಿದರು.
59 ದೇವರು ಇದನು್ನ ತಿಳಿದು ರೌದ್ರನಾಗಿ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.
60 ತಾನು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ,
ಶಿಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಸಿದ ಗುಡಾರವನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಟು್ಟ,
61 ತನ್ನ ಪ್ರತಾಪವನು್ನ ಸೆರೆಯಾಗುವುದಕೂ್ಕ,
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೂ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟ್ಟನು.
62 ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ ಗುರಿಮಾಡಿ,
ತನ್ನ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರನಾದನು.
63 ಅವರ ಯೌವನಸ್ಥರು ಅಗಿ್ನಗೆ ಆಹುತಿಯಾದರು;
ಅವರ ಕನೆ್ಯಯರು ವಿವಾಹವಾಗಲಿಲ್ಲ.
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64 ಯಾಜಕರು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹೃತರಾದರು;
ಇವರ ವಿಧವೆಯರು ದುಃಖಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಿಲ್ಲ.
65 ಆ ವರೆಗೆ ನಿದಿ್ರಸುವವನಂತೆಯೂ,
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಿಂದ ಮೈಮರೆತ ವೀರನಂತೆಯೂ ಇದ್ದ ಕತರ್ನು ಫಕ್ಕನೆ

ಎಚ್ಚತು್ತ,
66 ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸದೆಬಡಿದು,
ನಿತ್ಯನಿಂದೆಗೆ ಅವರನು್ನ ಗುರಿಮಾಡಿದನು.
67 ಯೋಸೇಫ ಕುಲದ ಗುಡಾರವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ,
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲವನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ,
68 ಯೆಹೂದ ಕುಲವನೂ್ನ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಪಿ್ರಯವಾದ ಚೀಯೋನ್

ಗಿರಿಯನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
69 ಆತನು ತನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ಪವರ್ತದಂತೆಯೂ,
ತಾನು ಸಾ್ಥಪಿಸಿದ ಭೂಮಿಯಂತೆಯೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದನು.
70 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನನು್ನ

ಆರಿಸಿಕೊಂಡು,
ಕುರಿಹಟಿ್ಟಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
71 ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ,
ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಯಾಕೋಬ್ಯರನು್ನ ಅಂದರೆ
ತನ್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿರುವ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಸಾಕುವುದಕೆ್ಕ

ನೇಮಿಸಿದನು.
72 ಇವನು ಅವರನು್ನ ಯಥಾಥರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಸಾಕಿ,
ತನ್ನ ಹಸ್ತಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ನಡೆಸಿದನು.

ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರಿಗೆ ದಂಡನೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಆಸಾಫನ ಕೀತರ್ನೆ.
(ಕೀತರ್. 74)

ದೇವರೇ, ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರು ನಿನ್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಹೊಕು್ಕ,
ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದಾ್ಧಲಯವನು್ನ ಹೊಲೆಮಾಡಿದರು;
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಹಾಳು ದಿಬ್ಬಗಳನಾ್ನಗಿ

ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು.
2 ಅವರು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಹೆಣಗಳನು್ನ ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ

ಆಹಾರಮಾಡಿದರು;
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ದೇಹವನು್ನ ಕಾಡುಮೃಗಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದರು.
3 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಅವರ ರಕ್ತವನು್ನ ನೀರಿನ ಹಾಗೆ

ಚೆಲಿ್ಲದರು;
ಅವರನು್ನ ಹೂಣಿಡುವವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
4 ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ನಿಂದಾಸ್ಪದರಾದೆವು;
ಸುತ್ತಣ ಜನರ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮತು್ತ ತಿರಸಾ್ಕರಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾದೆವು.
5 ಯೆಹೋವನೇ, ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ಕೋಪವುಳ್ಳವನಾಗಿರುವಿ?
ನಿನ್ನ ರೋಷಾಗಿ್ನಯು ಸದಾಕಾಲವೂ ಉರಿಯುತ್ತಲಿರಬೇಕೋ?
6 ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಿಯದ ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರ ಮೇಲೆಯೂ,
ನಿನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಉಚ್ಚರಿಸದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆಯೂ,
ನಿನ್ನ ರೌದ್ರವನು್ನ ಸುರಿದುಬಿಡು.
7 ಅವರು ಯಾಕೋಬ್ ವಂಶದವರನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟು್ಟ,
ಅವರ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.
8 ಪೂವಿರ್ಕರ ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ ನಮ್ಮ ಹಾನಿಗಾಗಿ

ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
ಬೇಗನೆ ನಿನ್ನ ಕನಿಕರವು ನಮ್ಮನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲಿ;
ಬಹಳವಾಗಿ ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿದೆ್ದೕವೆ.
9 ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರೇ,
ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಘನತೆಗೋಸ್ಕರ ಸಹಾಯಮಾಡು;
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡು.
10 ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರು, ≪ಅವರ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ?≫ ಎಂದು

ಕೇಳುವುದೇಕೆ?
ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ

ದಂಡನೆಯಾದದು್ದ,
ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗಲಿ.
11 ಸೆರೆಹೋದವರ ನರಳುವಿಕೆಯು ನಿನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯಕೆ್ಕ ಬರಲಿ;
ಸಾಯಲಿರುವವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಭುಜಮಹತಿ್ತನಿಂದ ಉಳಿಸು.
12 ಸಾ್ವಮಿಯೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಂದಿಸಿದ ಸುತ್ತಣ ಜನಾಂಗಗಳ

ಉಡಿಲಲಿ್ಲ,
ಏಳರಷು್ಟ ನಿಂದನೆ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಮಾಡು.
13 ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯೂ, ನೀನು ಪಾಲಿಸುವ ಮಂದೆಯೂ ಆಗಿರುವ

ನಾವಾದರೋ,
ಸದಾ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವವರಾಗಿ,

ಮುಂದಣ ಸಂತಾನದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಮಹತ್ತನು್ನ ವಣಿರ್ಸುತಾ್ತ
ಹೋಗುವೆವು.

ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯಂತಿರುವ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಪುನಃ
ಸಾ್ಥಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ಶೋಶನಿ್ನೕಮ್ ಎದೂತೆಂಬ ರಾಗ. ಆಸಾಫನ ಕೀತರ್ನೆ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಕಾಯುವ ಕುರುಬನೇ, ಕಿವಿಗೊಡು;
ಯೋಸೇಫನ ವಂಶದವರನು್ನ ಕುರಿಹಿಂಡಿನಂತೆ

ಕರೆತಂದವನೇ,
ಕೆರೂಬಿಯರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಆಸೀನನಾಗಿರುವಾತನೇ, ಪ್ರಕಾಶಿಸು.
2 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್, ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳ ಮುಂದೆ

ಹೋಗುವವನಾಗಿ,
ನಿನ್ನ ಶೌಯರ್ವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸು;
ಬಂದು ನಮಗೆ ಜಯಪ್ರದನಾಗು.
3 ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ತಿರುಗಿ ಉನ್ನತಸಿ್ಥತಿಗೇರಿಸು.
ಪ್ರಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ನೋಡು; ಆಗ ಉದಾ್ಧರವಾಗುವೆವು.
4 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ,
ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಾಗ ನೀನು ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ

ಕೋಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ?
5 ರೋದನವೇ ಅವರ ಆಹಾರವಾಗುವಂತೆಯೂ,
ಅಶು್ರಧಾರೆಯೇ ಅವರ ಪಾನವಾಗುವಂತೆಯೂ ಮಾಡಿದಿ.
6 ನಮ್ಮನು್ನ ಸುತ್ತಣ ಜನಾಂಗಗಳ ದಿಕಾ್ಕರಕೂ್ಕ,
ಶತು್ರಗಳ ನಿಂದೆಗೂ ಗುರಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಿ.
7 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ತಿರುಗಿ

ಉನ್ನತಸಿ್ಥತಿಗೇರಿಸು.
ಪ್ರಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ನೋಡು; ಆಗ ಉದಾ್ಧರವಾಗುವೆವು.
8 ನೀನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯನು್ನ ತಂದು,
ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ, ಅದನು್ನ ನೆಟಿ್ಟದಿ್ದ.
9 ಅದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನೆಲವನು್ನ ಹಸನುಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ,
ಅದು ಬೇರುಬಿಟು್ಟ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು.
10 ಅದರ ನೆರಳಿನಿಂದ ಗುಡ್ಡಗಳೆಲಾ್ಲ ಕವಿಯಲ್ಪಟ್ಟವು.
ಅದರ ಕುಡಿಗಳು ದೇವದಾರುವೃಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಹಬಿ್ಬ ಅವುಗಳನು್ನ

ಮುಚಿ್ಚಬಿಟ್ಟವು.
11 ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ,
ಅದರ ಚಿಗುರುಗಳು ಮಹಾನದಿಯವರೆಗೂ ಹರಡಿಕೊಂಡವು.
12 ನೀನು ಅದರ ಬೇಲಿಯನೆ್ನೕಕೆ ಮುರಿದುಹಾಕಿದಿ?
ದಾರಿಗರೆಲ್ಲರು ಅದರ ಫಲವನು್ನ ಕಿತು್ತಬಿಡುತಾ್ತರೆ.
13 ಕಾಡುಹಂದಿಯು ಅದನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡುತ್ತದೆ;
ಅರಣ್ಯಮೃಗಗಳು ಅದನು್ನ ತಿಂದುಹಾಕುತ್ತವೆ.
14 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ದೇವರೇ, ಅಭಿಮುಖನಾಗಬೇಕು;
ನೀನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ, ಈ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯನು್ನ

ಪರಾಂಬರಿಸು.
15 ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನೆಟು್ಟ, ಸಾಕಿ, ಬೆಳೆಸಿದ ಸಸಿಯನು್ನ ಕಾಪಾಡು.
16 ಅದು ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಅವರು ನಿನ್ನ ಗದರಿಕೆಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುತಾ್ತರೆ.
17 ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಪುರುಷನೂ,
ನೀನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ ನರಪುತ್ರನೂ

ಆಗಿರುವವನನು್ನ,
ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಿಂದ ಹಿಡಿದಿರು.
18 ಆಗ ನಾವು ನಿನಿ್ನಂದ ಅಗಲುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ

ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸು.
19 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ,
ನಮ್ಮನು್ನ ತಿರುಗಿ ಉನ್ನತಸಿ್ಥತಿಗೇರಿಸು. ಪ್ರಸನ್ನಮುಖದಿಂದ

ನೋಡು;
ಆಗ ಉದಾ್ಧರವಾಗುವೆವು.

ದೇವಭಕಿ್ತಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹ ಮತು್ತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ಗಿತಿ್ತೕಯ ರಾಗದಿಂದ ಹಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ಆಸಾಫನ ಕೀತರ್ನೆ.

(ಧಮೋರ್. 32; ಕೀತರ್. 8; 84)
ನಮಗೆ ಬಲಪ್ರದನಾಗಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಉತಾ್ಸಹಧ್ವನಿ
ಮಾಡಿರಿ;
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ಯಾಕೋಬ್ಯರ ದೇವರಿಗೆ ಜಯಘೋಷಮಾಡಿರಿ.
2 ರಾಗವನು್ನ ಎತಿ್ತರಿ; ದಮ್ಮಡಿಯನು್ನ ಬಡಿಯಿರಿ;
ಇಂಪಾದ ಕಿನ್ನರಿಯನೂ್ನ, ಸ್ವರಮಂಡಲವನೂ್ನ ಬಾರಿಸಿರಿ.
3 ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯಲಿ್ಲಯೂ, ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವದಿನವಾಗಿರುವ

ಹುಣಿ್ಣಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕೊಂಬನು್ನ ಊದಿರಿ.
4 ಇದು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆ;
ಇದು ಯಾಕೋಬ್ಯರ ದೇವರು ವಿಧಿಸಿದು್ದ.
5 ಆತನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನು್ನ ಬಾಧಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಹೊರಟಾಗ,
ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಯೋಸೇಫ್ಯರಲಿ್ಲ ಈ ಕಟ್ಟಳೆಯನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು.
ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದವನ ಮಾತು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ; ಏನೆಂದರೆ,
6 ≪ಅವನ ಹೆಗಲನು್ನ ಹೊರೆಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿದೆನು;
ಅವನ ಕೈಗಳನು್ನ ಪುಟಿ್ಟಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದೆನು.
7 ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟ ನಿನ್ನನು್ನ ವಿಮೋಚಿಸಿದೆನು;
ಗುಡುಗುವ ಮೋಡದಲಿ್ಲದು್ದ ನಿನಗೆ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು;
ಮೆರೀಬಾ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆನು. ಸೆಲಾ.
8 ನನ್ನ ಜನರೇ, ಕೇಳಿರಿ; ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ, ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳೕದು,
9 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳು ಇರಬಾರದು;
ಪರರ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬಾರದು;
10 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಕರೆತಂದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನೇ

ನಿಮ್ಮ ದೇವರು;
ಅಗಲವಾಗಿ ಬಾಯಿತೆರೆಯಿರಿ; ಅದನು್ನ ತುಂಬಿಸುವೆನು ಅಂದೆನು.
11 ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ;
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ನನಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಲಿಲ್ಲ.
12 ಆದುದರಿಂದ ಇವರು ಹಟಮಾರಿಗಳು;
ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಂತೆ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಬಿಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟನು.
13 ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ,
ನನ್ನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು!
14 ನಾನು ಅವರ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಯೆತಿ್ತ,
ಅವರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗಿ್ಗಸುವೆನು.
15 ಯೆಹೋವನ ದೆ್ವೕಷಿಗಳು ಅವರ ಮುಂದೆ

ಮುದುರಿಕೊಳು್ಳವರು;
ಅವರಾದರೋ ಸದಾಕಾಲವೂ ಇರುವರು.
16 ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಗೋದಿಯನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಕೊಟು್ಟ,
ಬಂಡೆಯೊಳಗಿನ ಜೇನಿನಿಂದ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವೆನು≫ ಎಂಬುದೇ.

ಅನೀತಿವಂತರಾದ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ನಾ್ಯಯ ವಿಧಿಸುವ ದೇವರು

ಆಸಾಫನ ಕೀತರ್ನೆ.
(ಕೀತರ್. 58)

ದೇವರು ತನ್ನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡವನಾಗಿ,
ಇತರ ದೇವರುಗಳೊಳಗೆ ನಾ್ಯಯವಿಧಿಸುತಾ್ತನೆ.
2 ≪ನೀವು ಅನಾ್ಯಯವಾಗಿ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವುದೂ,

ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಮುಖದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ತೋರಿಸುವುದೂ ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ? ಸೆಲಾ.
3 ಕುಗಿ್ಗದವರ ಮತು್ತ ಅನಾಥರ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿರಿ,
ದುಃಖಿತರ ಮತು್ತ ದರಿದ್ರರ ನೀತಿಯನು್ನ ಉಳಿಸಿರಿ.
4 ಕುಗಿ್ಗದವರನು್ನ, ಬಡವರನು್ನ ದುಷ್ಟರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ

ರಕ್ಷಿಸಿರಿ.≫
5 ಇವರು ಬುದಿ್ಧಹೀನರೂ, ವಿವೇಕಶೂನ್ಯರೂ ಆಗಿ ಅಂಧಕಾರದಲಿ್ಲ

ಅಲೆಯುತಾ್ತರೆ.
ಭೂಮಿಯ ಅಸಿ್ತವಾರಗಳೆಲಾ್ಲ ಕದಲುತ್ತವೆ.
6 ≪ನೀವು ದೇವರುಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಪರಾತ್ಪರನ ಮಕ್ಕಳು,
7 ಆದರೂ ನರರಂತೆ ಸತೆ್ತೕ ಹೋಗುವಿರಿ,
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಭುವಿನಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಿದು್ದ ಹೋಗುವಿರಿ≫
ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆನು.
8 ದೇವರೇ, ಏಳು; ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸು.
ನೀನು ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳ ಒಡೆಯನು ಅಲ್ಲವೋ?

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಿರೋಧಿಗಳ ಸೋಲಿಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಆಸಾಫನ ಕೀತರ್ನೆ; ಗೀತೆ.
ದೇವರೇ, ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಡ!
ನಿಶಿ್ಚಂತನಾಗಿ ಮೌನದಿಂದಿರಬೇಡ ಸಾ್ವಮೀ.
2 ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಘೋಷಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ;

ನಿನ್ನ ದೆ್ವೕಷಿಗಳು ತಲೆಯೆತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
3 ಅವರು ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಳಸಂಚುಮಾಡಿ,
ನಿನ್ನ ಮರೆಹೊಕ್ಕವರನು್ನ ಕೆಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ,

4 ≪ಬನಿ್ನರಿ; ಅವರು ಜನಾಂಗವಾಗಿ ಉಳಿಯದಂತೆಯೂ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲೆಂಬ ಹೆಸರು ಅಳಿದುಹೋಗುವಂತೆ,
ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸೋಣ≫ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.
5 ಎದೋಮ್ಯರ ಮತು್ತ ಇಷಾ್ಮಯೇಲರ ಪಾಳೆಯಗಳವರು,
ಮೋವಾಬ್ಯರು, ಹಗಿ್ರೕಯರು,
6 ಗೆಬಾಲ್ಯರು, ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು, ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು,
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು, ತೂರ್ ಸಂಸಾ್ಥನದವರು,
7 ಇವರೆಲಾ್ಲ ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಕೂಡಿ,
ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಮಾಡುತಾ್ತರಲಾ್ಲ;
8 ಅಶು್ಶಯರ್ರೂ ಇವರೊಡನೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು,
ಲೋಟನ ವಂಶದವರಿಗೆ ಭುಜಬಲವಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಸೆಲಾ
9 ನೀನು ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದಂತೆ ಇವರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸು.
ಕೀಷೋನ್ ಹಳ್ಳದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸೀಸೆರ್, ಯಾಬೀನ್

ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆ,
ಇವರಿಗೂ ಮಾಡು.
10 ಅವರು ಎಂದೋರಿನಲಿ್ಲ ವಧಿಸಲ್ಪಟು್ಟ,
ಹೊಲದ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಹೋದರಲಾ್ಲ.
11 ಓರೇಬ್ ಮತು್ತ ಜೇಬ್ ಎಂಬವರ ಗತಿಯು,
ಇವರ ಶಿ್ರೕಮಂತರಿಗೂ ಸಂಭವಿಸಲಿ;
ಜೇಬಹ ಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನ ಎಂಬವರ ಹಾಗೆ ಇವರ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೂ

ಆಗಲಿ.
12 ಅವರು ≪ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶವನು್ನ

ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ≫
ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರಲಾ್ಲ.
13 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಅವರನು್ನ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಸುತಾ್ತಡುವ

ಧೂಳಿನಂತೆಯೂ,
ಹಾರಿಹೋಗುವ ಹೊಟಿ್ಟನಂತೆಯೂ ಮಾಡು.
14 ನೀನು ಕಾಡನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆಯೂ,
ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುವ ಜಾ್ವಲೆಯಂತೆಯೂ ಇದು್ದ,
15 ನಿನ್ನ ಸುಂಟರಗಾಳಿಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟ;
ತುಫಾನಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕಳವಳಗೊಳಿಸು.
16 ನಾಚಿಕೆಯು ಅವರ ಮುಖವನು್ನ ಕವಿಯಲಿ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಆಗ ಅವರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು

ಬಂದಾರು.
17 ಅವರು ನಿರಂತರವೂ ಆಶಾಭಂಗದಿಂದ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಲಿ;
ಅಪಮಾನದಿಂದ ನಾಶವಾಗಲಿ.
18 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ನಾಮದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ನೀನೊಬ್ಬನೇ
ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಸವೋರ್ನ್ನತನೆಂದು ಗ್ರಹಿಸುವರು.

ದೇವಾಲಯದ ಯಾತಿ್ರಕರ ಕೀತರ್ನೆ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ಗಿತಿ್ತೕಯ ರಾಗದಿಂದ ಹಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ಕೋರಹೀಯರ ಕೀತರ್ನೆ.

(ಕೀತರ್. 8; 81)
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನಿನ್ನ ನಿವಾಸಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ರಮ್ಯವಾಗಿವೆ!
2 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಅಂಗಳಗಳಲಿ್ಲ

ಸೇರಬೇಕೆಂದು,
ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಹಂಬಲಿಸುತಾ್ತ ಕುಂದಿಹೋಗಿತು್ತ.
ಆದರೆ ಈಗ ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರಿಗೆ
ನನ್ನ ತನುಮನಗಳಿಂದ ಹಷರ್ಧ್ವನಿಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
3 ಆಹಾ, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ನನ್ನ

ಅರಸನೇ,
ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇ ಗುಬಿ್ಬಗೆ ಮನೆಯೂ,
ಪಾರಿವಾಳಕೆ್ಕ ಮರಿಮಾಡುವ ಗೂಡೂ ದೊರಕಿತಲಾ್ಲ!
4 ನಿನ್ನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವರು ಧನ್ಯರು.
ಅವರು ನಿತ್ಯವೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುತಾ್ತ ಇರುತಾ್ತರೆ. ಸೆಲಾ
5 ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ಬಲವನು್ನ ಹೊಂದುವ ಮನುಷ್ಯರು ಧನ್ಯರು.
ಅವರು ಯಾತಿ್ರಕರಾಗಿ,
6 ಕಣಿ್ಣೕರಿನ ತಗ್ಗನು್ನ ದಾಟುವಾಗ,
ಅಲಿ್ಲ ಒರತೆಗಳನು್ನ ತೋಡಿ ನೀರಿನ ಸ್ಥಳವಾಗ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯು ಅದನು್ನ ಸಮೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
7 ಅವರು ಹೆಚು್ಚ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಬಲಹೊಂದಿ,
ಚೀಯೋನ್ ಗಿರಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯನು್ನ ಸೇರಿ,
8 ≪ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಮೊರೆಯನು್ನ

ಕೇಳು;
ಯಾಕೋಬ್ಯರ ದೇವರೇ, ಕಿವಿಗೊಡು≫ ಅನು್ನತಾ್ತರೆ. ಸೆಲಾ

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 81:2 377 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 84:8
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9 ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿರುವವನನು್ನ ನೋಡು;
ನಿನ್ನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನ ಮುಖವನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸು.
10 ನಿನ್ನ ಆಲಯದ ಅಂಗಳಗಳಲಿ್ಲ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಿನವು,
ಬೇರೆ ಸಹಸ್ರದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ದುಷ್ಟರ ಗುಡಾರಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ
ನನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದ ಹೊಸಿ್ತಲಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಲೇಸು.
11 ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಸೂಯರ್ನೂ, ಗುರಾಣಿಯೂ

ಆಗಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ಕೃಪೆಯನೂ್ನ, ಘನವನೂ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು;
ಆತನು ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವ ಶುಭವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸದೆ ಇದಾ್ದನು?
12 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವ ಮನುಷ್ಯನು ಧನ್ಯನು.

ಸಂಪೂಣರ್ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಭಕ್ತನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ಕೋರಹೀಯರ ಕೀತರ್ನೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿದಿ್ದ;
ಯಾಕೋಬ್ಯರನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಬರಮಾಡಿದಿ್ದ.
2 ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದಿ್ದ;

ಅವರ ಎಲಾ್ಲ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದ. ಸೆಲಾ
3 ನಿನ್ನ ರೌದ್ರವನೆ್ನಲಾ್ಲ ತೊರೆದಿದಿ್ದ;
ನಿನ್ನ ಉಗ್ರಕೋಪವನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದ.
4 ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ಅಭಿಮುಖನಾಗು;
ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬೇಸರವನು್ನ ಬಿಡು.
5 ಸದಾಕಾಲವೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಮಾಡಿ ಕೊಳು್ಳವೆಯಾ?
ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಗೂ ಕೋಪವನು್ನ ಬೆಳೆಸುವಿಯೋ?
6 ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯಾದ ನಾವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವಂತೆ,
ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಪುನಃ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ?
7 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನು್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸು;
ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು.
8 ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಏನು ಹೇಳುತಾ್ತನೋ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಆತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದ ವಾಕ್ಯವನು್ನ

ಹೇಳುತಾ್ತನಲಾ್ಲ.
ಅವರಾದರೋ ತಿರುಗಿ ಮೂಖರ್ತನದಲಿ್ಲ ಬೀಳದಿರಲಿ.
9 ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಜನರಿಗೆ ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯು ಹತಿ್ತರವಿರುವುದು

ಸತ್ಯ.
ಇದರಿಂದ ಆತನ ಮಹಿಮೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳು್ಳವುದು.
10 ಆತನ ಶಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿ ಮತು್ತ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆ ಒಂದನೊ್ನಂದು

ಕೂಡಿರುವವು;
ನೀತಿಯು, ಸಮಾಧಾನವು ಮುದಿ್ದಟು್ಟಕೊಳು್ಳವವು.
11 ಸತ್ಯತೆಯು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹುಟು್ಟವುದು;
ನೀತಿಯು ಆಕಾಶದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ದೃಷಿ್ಟಸುವುದು.
12 ನಿಜವಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು;
ನಮ್ಮ ದೇಶವು ತನ್ನ ಬೆಳೆ ಕೊಡುವುದು.
13 ನೀತಿಯು ಆತನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಾ್ತ,
ನಾವು ಆತನ ಹೆಜೆ್ಜಹಿಡಿದು ನಡೆಯುವಂತೆ ದಾರಿ ಮಾಡುವುದು.

ಶತ್ರಪೀಡಿತನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ

ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
(ಕೀತರ್. 25)

ಯೆಹೋವನೇ, ಕಿವಿಗೊಡು; ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸು;
ಕುಗಿ್ಗದವನೂ, ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.

2 ನಾನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನು; ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸು;
ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು; ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ

ರಕ್ಷಿಸು.
3 ಕತರ್ನೇ, ಕರುಣಿಸು;
ದಿನವೆಲಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ.
4 ಕತರ್ನೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಹೃದಯವನು್ನ ಆನಂದಗೊಳಿಸು;
ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಿ್ತರುವೆನಲಾ್ಲ.
5 ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವನೂ, ಕ್ಷಮಿಸುವವನೂ,
ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವವರೆಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಕೃಪಾಪೂಣರ್ನೂ ಆಗಿದಿ್ದಯಲಾ್ಲ.
6 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು;
ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳ ಕೂಗನು್ನ ಲಾಲಿಸು.

7 ನೀನು ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವಿಯೆಂದು ನಂಬಿ,
ನನ್ನ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಕರೆಯುವೆನು.
8 ಕತರ್ನೇ, ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ;
ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದದು್ದ ಇನೊ್ನಂದಿಲ್ಲ.
9 ಕತರ್ನೇ, ನಿನಿ್ನಂದುಂಟಾದ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳು ಬಂದು,
ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಿನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವವು.
10 ಮಹೋನ್ನತನು, ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವವನು ನೀನು;
ನೀನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು.
11 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ಬೋಧಿಸು;
ನಿನ್ನ ಸತ್ಯತೆಯನು್ನ ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲೆ್ಲೕ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು

ನಡೆಯುವೆನು.
ನಾನು ನಿನ್ನ ನಾಮದಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರುವಂತೆ ಏಕಮನಸ್ಸನು್ನ

ಅನುಗ್ರಹಿಸು.
12 ಕತರ್ನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ

ಕೊಂಡಾಡುವೆನು;
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವೆನು.
13 ನೀನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕನಿಕರಿಸಿ,
ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಪಾತಾಳದ ತಳದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿದಿ್ದಯಲಾ್ಲ.
14 ದೇವರೇ, ಅಹಂಕಾರಿಗಳು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದಿ್ದದಾ್ದರೆ;
ಬಲಾತಾ್ಕರಿಗಳ ಗುಂಪು ನನ್ನ ಪಾ್ರಣಕಾ್ಕಗಿ ಕಾದಿದೆ.
ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
15 ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಕನಿಕರವೂ, ದಯೆಯೂ ಉಳ್ಳ ದೇವರು;
ದೀಘರ್ಶಾಂತನು, ಬಹಳ ಪಿ್ರೕತಿಯೂ, ನಂಬಿಕೆಯೂ ಉಳ್ಳವನು.
16 ಕಟಾಕ್ಷವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು; ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಬಲವನು್ನ

ಅನುಗ್ರಹಿಸು;
ನಿನ್ನ ಸೇವಕಳ ಮಗನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.
17 ನನಗಾಗಿ ಒಂದು ಶುಭಸೂಚನೆಯನು್ನ ತೋರಿಸು;
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ನೋಡಿ, ≪ಯೆಹೋವನು ಸಹಾಯಕನಾಗಿ
ಇವನನು್ನ ಸಂತೈಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ನಾಚಿಕೆಪಡಲಿ.

ಚೀಯೋನೇ ಎಲಾ್ಲ ದೇವಜನರ ಮಾತೃಭೂಮಿ

ಕೋರಹೀಯರ ಕೀತರ್ನೆ; ಗೀತ.
(ಯೆಶಾ. 2:2-4; 19:19-24)

ಯೆಹೋವನು ಸಾ್ಥಪಿಸಿದ ಪಟ್ಟಣವು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತದ ಮೇಲಿದೆ.
2 ಆತನು ಯಾಕೋಬ್ ವಂಶದವರ ಎಲಾ್ಲ

ನಿವಾಸಗಳಿಗಿಂತ,
ಚೀಯೋನಿನ ದಾ್ವರಗಳನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ.
3 ದೇವನಗರವೇ, ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾದ ಗೌರವೋಕಿ್ತಯೇನೆಂದರೆ,
4 ≪ಐಗುಪ್ತ, ಬಾಬೆಲ್ ದೇಶಗಳವರನು್ನ, ನನ್ನನು್ನ ಬಲ್ಲವರಲಿ್ಲ

ಎಣಿಸುವೆನು.
ಇಗೋ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ, ತೂರ್, ಕೂಷ್, ಜನಾಂಗಗಳು ಅಲೆ್ಲೕ

ಹುಟಿ್ಟದವು≫ ಎಂಬುದೇ.
5 ಇದರಿಂದ ಚೀಯೋನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಾಂಗದ

ಜನ್ಮನಗರವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದು;
ಅದನು್ನ ಪರಾತ್ಪರನು ತಾನೇ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವನು.
6 ಯೆಹೋವನು ಜನಾಂಗಗಳ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮಾಡುವಾಗ,
≪ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ವಿಷಯ ಇದು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಹುಟಿ್ಟದು್ದ≫ ಎಂದು

ಬರೆಯುವನು. ಸೆಲಾ
7 ಇವರು ಹಾಡುತಾ್ತ, ಕುಣಿಯುತಾ್ತ,
≪ನನ್ನ ಜೀವಜಲದ ಒರತೆಗಳೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಇವೆ≫ ಎಂದು

ಹೇಳುವರು.

ದುಃಖತಪ್ತನ ಮೊರೆ

ಹಾಡು; ಕೋರಹೀಯರ ಕೀತರ್ನೆ; ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ
ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ; ಮಹಲಾತ್ ಎಂಬ ರಾಗದ ಪ್ರಕಾರ

ಹಾಡತಕ್ಕದು್ದ; ಜೇರಹ ಕುಲದವನಾದ ಹೇಮಾನನ ಪದ್ಯ.
(ಪ್ರಲಾ. 3)

ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವರೇ,
ಹಗಲಿರುಳು ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ.
2 ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯನು್ನ ಮುಟ್ಟಲಿ;

ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನನ್ನ ಕೂಗನು್ನ ಕೇಳು.
3 ನನ್ನ ಜೀವವು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು;
ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವು ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತರವಾಯಿತು.

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 84:9 378 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 88:3
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4 ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವವರೊಳಗೆ ಎಣಿಸಲ್ಪಟೆ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
ನಿತಾ್ರಣ ಮನುಷ್ಯನಂತಿದೆ್ದೕನೆ.
5 ಸತ್ತವನ ಹಾಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದಾ್ದರೆ;
ಹತನಾದವನಂತೆ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದೕನೆ.
ಹತರಾದವರು ನಿನ್ನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಇಲ್ಲದವರು;
ಅಂಥವರನು್ನ ನೀನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
6 ಅಧೋಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ, ಗಾಢಾಂಧಕಾರದಲಿ್ಲಯೂ,
ಅಗಾಧ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದ.
7 ನಿನ್ನ ಕೋಪಭಾರವು ನನ್ನನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ;
ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ತೆರೆಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಾಧಿಸಿದಿ್ದ. ಸೆಲಾ
8 ನನ್ನ ಆಪ್ತರು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಅಸಹ್ಯಪಟ್ಟರು,
ನನ್ನನು್ನ ಅವರು ಹೇಸಿ ಬಿಟು್ಟಹೊಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿ್ದೕ;
ಸಿಕಿ್ಕಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ, ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆನು.
9 ಬಾಧೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಮೊಬಾ್ಬಗಿ ಹೋಗಿವೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಹಗಲೆಲಾ್ಲ ಕೈಚಾಚಿ ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ.
10 ನೀನು ಸತ್ತವರಿಗೆ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತೋರಿಸುವಿಯೋ?
ಪೆ್ರೕತಗಳು ಎದು್ದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವವೋ? ಸೆಲಾ
11 ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನೂ್ನ,
ನಾಶನಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯತೆಯನು್ನ ಸಾರುವುದುಂಟೋ?
12 ಕತ್ತಲೆಯ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳೂ,
ಮರೆಯುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನೀತಿಯು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವವೋ?
13 ನಾನಾದರೋ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ;
ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುವುದು.
14 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನೆ್ನೕಕೆ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟ?
ನಿನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮರೆಮಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ?
15 ಯೌವನಾರಭ್ಯ ಕುಗಿ್ಗದವನೂ, ಮೃತಪಾ್ರಯನೂ,
ನಿನ್ನ ಗದರಿಕೆಯಿಂದ ದೆಸೆಗೆಟ್ಟವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನಲಾ್ಲ.
16 ನಿನ್ನ ಕೋಪಜ್ಞಾಲೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಕವಿದಿದೆ;
ನಿನಿ್ನಂದುಂಟಾದ ದಿಗಿಲಿನಿಂದ ಹಾಳಾದೆನು.
17 ಅವು ದಿನವೆಲಾ್ಲ ನೀರಿನಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ;
ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ನನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಬಿಟಿ್ಟವೆ.
18 ನನ್ನ ಆಪ್ತಮಿತ್ರರನು್ನ ದೂರಮಾಡಿದಿ;
ಅಂಧಕಾರವೇ ನನ್ನ ಒಡನಾಡಿ.

ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ದಾವೀದನಿಗೆ ಮಾಡಿದ
ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಜೇರಹ ಕುಲದವನಾದ ಏತಾನನ ಪದ್ಯ.
(2 ಸಮು. 7; ಕೀತರ್. 44; 80)

ಯೆಹೋವನೇ, ನಿತ್ಯವೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾತಿಶಯವನು್ನ
ಹಾಡಿಹರಸುವೆನು;
ನನ್ನ ಬಾಯಿ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯವನು್ನ,

ಮುಂದಣ ಸಂತಾನದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಮಾಡುವುದು.
2 ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಂಕಲ್ಪವು ನಿತ್ಯವು ಸಿದಿ್ಧಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು;
ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯತೆಯನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವಿ ಎಂದು

ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
3 ನೀನು ನುಡಿದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ
ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು

ಆಣೆಯಿಟು್ಟ,
4 ≪ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವೆನು,
ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಗೂ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವೆನು
ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ≫ ≫ ಎಂಬುವುದೇ. ಸೆಲಾ
5 ಯೆಹೋವನೇ, ಗಗನವು ನಿನ್ನ ಮಹತ್ತನು್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು;
ನಿನ್ನ ಸತ್ಯವನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
6 ಮೇಘಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರು?
ದೇವದೂತರಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದವರು ಯಾರು?
7 ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಘನ ಹೊಂದುವ ದೇವರು;
ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಪರಿವಾರದವರಿಗಿಂತ ಭಯಂಕರನು.
8 ಯೆಹೋವನೇ, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ದೇವರೇ,
ನಿನಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರು?
ಯಾಹುವೇ, ನೀನು ಶಕ್ತನು, ಸತ್ಯತೆಯಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು.
9 ಸಮುದ್ರದ ಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲಗಳನು್ನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ

ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವವನು ನೀನು;
ತೆರೆಗಳು ಏಳುವಾಗ ಅವುಗಳನು್ನ ತಡೆಯುವವನು ನೀನು.
10 ರಹಬನು್ನ ಛೇದಿಸಿ ಸಾಯಿಸಿದವನು ನೀನು;
ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದ.
11 ಆಕಾಶವೂ ನಿನ್ನದು, ಭೂಮಿಯೂ ನಿನ್ನದೇ;

ಲೋಕವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು ನೀನು.
12 ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ದಿಕು್ಕಗಳನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದವನು ನೀನು.
ತಾಬೋರ್, ಹೆಮೋರ್ನ್ ಪವರ್ತಗಳು ನಿನ್ನ ನಾಮದಲಿ್ಲ

ಆನಂದಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
13 ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲವು ಮಹಾಬಲವುಳ್ಳದು್ದ. ನಿನ್ನ ಹಸ್ತವು

ಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳದು್ದ;
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಮಹತು್ತಗಳನು್ನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
14 ನೀತಿ ಮತು್ತ ನಾ್ಯಯಗಳು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಅಸಿ್ತವಾರವು;
ನಿನ್ನ ಸಾನಿ್ನಧ್ಯದೂತರು ಪಿ್ರೕತಿ ಮತು್ತ ಸತ್ಯತೆಗಳೇ.
15 ಉತಾ್ಸಹಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರು ಧನ್ಯರು;
ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರು ನಿನ್ನ ಮುಖಪ್ರಕಾಶದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುತಾ್ತರೆ.
16 ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುತಾ್ತರೆ;
ನಿನ್ನ ನೀತಿಯಿಂದ ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದುತಾ್ತರೆ.
17 ಅವರು ಹಿಗು್ಗವ ಬಲವು ನೀನೇ.
ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೊಂಬು ಎತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದು.
18 ನಮಗೆ ಗುರಾಣಿಯಂತಿರುವ ನಮ್ಮ ಅರಸನು ಯೆಹೋವನೇ;
ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು, ಸ್ವಕೀಯನು.
19 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನು ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
≪ಒಬ್ಬ ಶೂರನಿಗೆ ರಕ್ಷಾಬಲವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ;
ಪ್ರಜೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಆರಿಸಿ

ಉನ್ನತಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
20 ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನನು್ನ ಕಂಡು,
ಪರಿಶುದ್ಧ ತೈಲದಿಂದ ಅವನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
21 ನನ್ನ ಹಸ್ತವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಸಿ್ಥರವಾಗಿರುವುದು;
ನನ್ನ ಭುಜವು ಅವನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದು.
22 ವೈರಿಯ ಕುತಂತ್ರವು ಅವನಲಿ್ಲ ಸಾಗದು;
ಯಾವ ಕೆಡುಕನೂ ಅವನನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಲಾರನು.
23 ಅವನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ಅವನ ಮುಂದೆಯೇ ಜಜಿ್ಜ

ಹಾಕುವೆನು;
ಅವನ ದೆ್ವೕಷಿಗಳನು್ನ ಹತಮಾಡಿಬಿಡುವೆನು.
24 ಆದರೆ ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿ ಮತು್ತ ಸತ್ಯತೆಗಳು ಅವನೊಡನೆ ಇರುವವು;
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವನ ಕೊಂಬು ಎತ್ತಲ್ಪಡುವುದು.
25 ಸಮುದ್ರದಿಂದ ನದಿಗಳವರೆಗೂ ಅವನ ಹಸ್ತಕೆ್ಕ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ

ಕೊಡುವೆನು.
26 ಅವನು ನನಗೆ, ≪ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ, ದೇವರೂ,
ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವೂ ನೀನೇ≫ ಎಂದು ಹೇಳುವನು.
27 ನಾನಾದರೋ ಅವನನು್ನ ಜೆ್ಯೕಷ್ಠಪುತ್ರನನಾ್ನಗಿಯೂ,
ಭೂರಾಜರಲಿ್ಲ ಉನ್ನತನನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
28 ನನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಅವನಲಿ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವುದು;
ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಅವನಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರವಾಗಿರುವುದು.
29 ಅವನ ಸಂತಾನವನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳಿಸುವೆನು.
ಅವನ ಸಿಂಹಾಸನವು ಆಕಾಶವಿರುವವರೆಗೂ ಇರುವುದು.
30 ಅವನ ಸಂತಾನದವರು ನನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ,
ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯದೆ,
31 ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಮೀರಿ, ನನ್ನ ನೇಮಗಳನು್ನ ಪಾಲಿಸದೆ

ಹೋದರೆ,
32 ಆಗ ನಾನು ಅವರ ದೊ್ರೕಹಕಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಬೆತ್ತದಿಂದ

ಹೊಡೆಯುವೆನು;
ಅವರ ಅಪರಾಧಕಾ್ಕಗಿ ಪೆಟು್ಟಕೊಡುವೆನು.
33 ಆದರೂ ನಾನು ಅವನಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುವ ಕೃಪೆಯನು್ನ ತಪಿ್ಪಸುವುದಿಲ್ಲ;
ನನ್ನ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಜಾರುವುದಿಲ್ಲ.
34 ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಬದಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
35 ನನ್ನ ಪವಿತ್ರತ್ವದಲಿ್ಲ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನು್ನ

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ;
ಅದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ದಾವೀದನಿಗೆ

ಸುಳು್ಳಗಾರನಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
36 ಅದೇನೆಂದರೆ, ಅವನ ಸಂತತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವುದು;
ಅವನ ಸಿಂಹಾಸನವು ಸೂಯರ್ನಂತೆ ನನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲದು್ದ,
37 ಚಂದ್ರನಂತೆ ನಿತ್ಯಕೂ್ಕ ಸಿ್ಥರವಾಗಿರುವುದು.
ಪರಲೋಕದ ಸಾಕ್ಷಿ ಸತ್ಯವೇ ಸರಿ.≫ ಸೆಲಾ.
38 ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನ ಮೇಲೆ

ಕೋಪಗೊಂಡವನಾಗಿ,
ಅವನನು್ನ ಅಸಹಿ್ಯಸಿ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ.
39 ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಸಂಗಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿ,
ಅವನ ಕಿರೀಟವನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಹಾಕಿ ಅಪವಿತ್ರಮಾಡಿದಿ್ದೕ.
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40 ಅವನ ದೇಶದ ಮೇರೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ, ಕೋಟೆಗಳನು್ನ
ಹಾಳುಮಾಡಿದಿ್ದೕ.

41 ದಾರಿಗರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ;
ಅವನು ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಪರಿಹಾಸ್ಯಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ.
42 ಅವನ ವಿರೋಧಿಗಳ ಹಸ್ತವನು್ನ ಉನ್ನತಪಡಿಸಿದಿ್ದೕ;
ಅವನ ವೈರಿಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ಆನಂದವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿ್ದೕ.
43 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ;
ಅವನನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದಿ್ದೕ.
44 ಅವನ ವೈಭವವನು್ನ ತಡೆದುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ;
ಅವನ ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ ನೆಲಕು್ಕರುಳಿಸಿದಿ್ದೕ.
45 ಅವನ ಯೌವನದ ದಿನಗಳನು್ನ ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿ,
ನಾಚಿಕೆಯು ಅವನನು್ನ ಕವಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿ್ದ. ಸೆಲಾ
46 ಯೆಹೋವನೇ, ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ಮರೆಯಾಗಿರುವಿ?
ನಿನ್ನ ಕೋಪಾಗಿ್ನಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಉರಿಯುತಿ್ತರಬೇಕೋ?
47 ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಯವು ಎಷು್ಟ ಅಲ್ಪವೆಂದೂ,
ಎಂಥಾ ವ್ಯಥರ್ ಜೀವಿತಕಾ್ಕಗಿ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದಿ್ದ ಎಂದೂ

ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೋ.
48 ತಮ್ಮನು್ನ ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು, ಮರಣಹೊಂದದೆ
ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರುವವರು ಯಾರು? ಸೆಲಾ
49 ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸತ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ,
ದಾವೀದನಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದ ಹಿಂದಿನ

ಕೃಪಾಕಾಯರ್ಗಳು ಎಲಿ್ಲ?
50 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನಿಂದಿಸುತಾ್ತರೆ;
ನಿನ್ನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನನು್ನ ಹೆಜೆ್ಜ ಹೆಜೆ್ಜಗೂ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
51 ಕತರ್ನೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿಗಾಗುವ ಅಪವಾದವನೂ್ನ,
ನಾನು ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳ ನಿಂದಾಭಾರವನು್ನ ಉಡಿಲಲಿ್ಲ

ಕಟಿ್ಟರುವುದನೂ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೋ.
52 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸದಾಕಾಲವೂ ಕೊಂಡಾಟವಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್,

ಆಮೆನ್.

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಭಾಗ (90-106)

ಪಾಪಾತ್ಮರಿಗೆ ದೇವರ ದಯವೇ ಆಶ್ರಯ

ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಮೋಶೆಯ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ.
(ಧಮೋರ್. 32)

ಕತರ್ನೇ, ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ
ಆಶ್ರಯಸಾ್ಥನವು ನೀನೇ.

2 ಬೆಟ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ,
ಭೂಮಿಯೂ ಅದರ ದೇಶಗಳೂ ನಿಮಾರ್ಣವಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ

ಮೊದಲೇ,
ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀನೇ ದೇವರು.
3 ≪ಮನುಷ್ಯರೇ, ಸಾಯಿರಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ,
ಅವರನು್ನ ಪುನಃ ಮಣಿ್ಣಗೆ ಸೇರಿಸುತಿ್ತೕ.
4 ಸಾವಿರ ವರುಷಗಳು ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಗತಿಸಿಹೋದ ನಿನೆ್ನಯ ದಿನದಂತೆಯೂ,
ರಾತಿ್ರಯ ಜಾವದಂತೆಯೂ ಇವೆ.
5 ನೀನು ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬಡಿದುಕೊಂಡು

ಹೋಗುತಿ್ತೕ;
ಅವರು ನಿದೆ್ರಗೆ ಸಮಾನರೇ.
ಅವರು ಹೊತಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಚಿಗುರುವ ಹುಲಿ್ಲನಂತಿದಾ್ದರೆ.
6 ಅದು ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದು ಹೂಬಿಡುತ್ತದೆ;
ಸಂಜೆಯಲಿ್ಲ ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ.
7 ನಿನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲವಾದೆವು;
ನಿನ್ನ ರೌದ್ರದಿಂದ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡೆವು.
8 ನಮ್ಮ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಯೂ,
ನಮ್ಮ ಗುಪ್ತಪಾಪಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ತೇಜೋದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲಯೂ

ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
9 ನಿನ್ನ ರೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲವೆಲಾ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು;
ನಮ್ಮ ವರುಷಗಳು ನಿಟು್ಟಸಿರಿನಂತೆ ತೀರಿಹೋದವು.
10 ನಮ್ಮ ಆಯುಷಾ್ಕಲವು ಎಪ್ಪತು್ತ ವರುಷ, ಬಲ ಹೆಚಿ್ಚದರೆ

ಎಂಭತು್ತ;
ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳೇ ಅದರ ಆಡಂಬರ.
ಅದು ಬೇಗನೆ ಗತಿಸಿಹೋಗುತ್ತದೆ; ನಾವು ಹಾರಿ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ.
11 ನಿನ್ನ ಕೋಪದ ಬಲವನೂ್ನ,
ಭಯಭಕಿ್ತಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರತಕ್ಕ ನಿನ್ನ ರೌದ್ರವನೂ್ನ

ಗ್ರಹಿಸುವವರಾರು?

12 ನಮ್ಮ ದಿನಗಳು ಕೊಂಚವೇ ಎಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಹಾಗೆ
ನಮಗೆ ಕಲಿಸು;
ಆಗ ಜ್ಞಾನದ ಹೃದಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವೆವು.
13 ಯೆಹೋವನೇ, ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೋ;
ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಕೋಪ ಮಾಡುವಿ?
ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿರಲಿ.
14 ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೃಪಿ್ತಪಡಿಸು;
ಆಗ ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸಿಸಿ ಹಷಿರ್ಸುವೆವು.
15 ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿದ ದಿನಗಳಿಗೂ,
ನಾವು ಕೇಡನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ ವರುಷಗಳಿಗೂ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ

ಸಂತೋಷಪಡಿಸು.
16 ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯರ್ವೂ,
ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಮಹತೂ್ತ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ.
17 ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ.
ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಮಗೆ ಸಫಲಪಡಿಸು;
ನಾವು ಕೈಹಾಕಿದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಸಫಲ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು.

ದೇವಾಶಿ್ರತನು ಸುರಕ್ಷಿತನು
(ವಿಮೋ. 23:20-26)

ಅತು್ಯನ್ನತನಾದ ದೇವರ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕವನು,
ಸವರ್ಶಕ್ತನ ಆಶ್ರಯದಲಿ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವನು.
2 ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ≪ನೀನೇ ನನ್ನ ಶರಣನು,

ನನ್ನ ದುಗರ್ವು,
ನಾನು ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವ ನನ್ನ ದೇವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು.
3 ನನ್ನನು್ನ ಬೇಟೆಗಾರನ ಬಲೆಯಿಂದಲೂ,
ಮರಣಕರ ವಾ್ಯಧಿಯಿಂದಲೂ ತಪಿ್ಪಸುವವನು ಆತನೇ.
4 ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಂದ ಹೊದಗಿಸುವನು;
ಆತನ ಪಕೆ್ಕಗಳ ಮರೆಯನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.
ಆತನ ಸತ್ಯತೆಯೇ ನನಗೆ ಖೇಡ್ಯವೂ, ಗುರಾಣಿಯೂ ಆಗಿದೆ.
5 ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಭಯಹುಟಿ್ಟಸುವ ಯಾವುದಕೂ್ಕ,
ಹಗಲಲಿ್ಲ ಹಾರಿಬರುವ ಬಾಣಕೂ್ಕ,
6 ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವ ವಿಪತಿ್ತಗೂ,
ಹಾನಿಕರವಾದ ಮಧಾ್ಯಹ್ನದ ಕೇಡಿಗೂ ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
7 ನಿನ್ನ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಸಾವಿರ ಜನರು,
ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಜನರು ಸತು್ತ ಬಿದ್ದರೂ

ನಿನಗೇನೂ ತಟ್ಟದು.
8 ನೀನು ಅದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು,
ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಂಡನೆಯುಂಟು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ

ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಿಯಷೆ್ಟ.
9 ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಶರಣನು!
ಅತು್ಯನ್ನತನಾದ ದೇವರನು್ನ ನಿವಾಸಸಾ್ಥನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದಯಲಾ್ಲ.
10 ಯಾವ ಕೇಡೂ ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸದು;
ಉಪದ್ರವವು ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದ ಸಮೀಪಕೂ್ಕ ಬಾರದು.
11 ನೀನು ಹೋಗುವಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಯುವುದಕೆ್ಕ
ಆತನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವನು.
12 ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಕಲಿ್ಲಗೆ ತಗಲದಂತೆ,
ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು.
13 ಸಿಂಹ ಮತು್ತ ಸಪರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಿ;
ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹವನೂ್ನ, ಘಟಸಪರ್ವನೂ್ನ ತುಳಿದುಬಿಡುವಿ.
14 ಅವನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನನು್ನ

ರಕ್ಷಿಸುವೆನು;
ನನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಅರಿತವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನನು್ನ

ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು.
15 ಅವನು ನನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವಾಗ ಸದುತ್ತರವನು್ನ

ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು;
ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹತಿ್ತರವಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ಘನಪಡಿಸುವೆನು;
16 ದೀಘಾರ್ಯುಷ್ಯವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ಅವನನು್ನ

ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವೆನು;
ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು.

ದೇವರ ನೀತಿಸಾಧನೆಗಳನು್ನ ಹೊಗಳುವುದು

ಕೀತರ್ನೆ; ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಗೀತೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವುದೂ,
ಪರಾತ್ಪರನೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವುದೂ

ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
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2 ವೀಣೆ, ಸ್ವರಮಂಡಲಗಳಿಂದಲೂ, ಕಿನ್ನರಿಯ
ಘನಸ್ವರದಿಂದಲೂ,

3 ಹೊತಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪೆ್ರೕಮವನೂ್ನ,
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯವನೂ್ನ ವಣಿರ್ಸುವುದು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ.
4 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ

ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದಿ್ದ;
ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಉತಾ್ಸಹಧ್ವನಿ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
5 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾಗಿವೆ;
ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಶೋಧ್ಯವಾಗಿವೆ.
6 ಪಶುಪಾ್ರಯನು ಅರಿಯನು;
ಮೂಖರ್ನು ಇದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳನು.
7 ದುಷ್ಟರು ಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ಬೆಳೆಯುವುದೂ,
ಕೆಡುಕರು ಹೂವಿನಂತೆ ಮೆರೆಯುವುದೂ ತೀರಾ

ಹಾಳಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ.
8 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನಾದರೋ ಸದಾ ಉನ್ನತಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲರುತಿ್ತೕ.
9 ಯೆಹೋವನೇ, ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು!
ಅವರೆಲಾ್ಲ ನಾಶವಾಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅಧಮಿರ್ಗಳೆಲಾ್ಲ

ಚದರಿಹೋಗುವರು.
10 ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೊಂಬನು್ನ ಕಾಡುಕೋಣದ ಕೊಂಬಿನಂತೆ ಎತಿ್ತದಿ್ದ;
ಚೈತನ್ಯತೈಲದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಿ್ದ.
11 ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗುಂಟಾದ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದ್ದವರ ವಿಪತ್ತನು್ನ ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
12 ನೀತಿವಂತರು ಖಜೂರ್ರದ ಮರದಂತೆ ಬೆಳೆಯುವರು;
ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವದಾರು ವೃಕ್ಷದ ಹಾಗೆ ವೃದಿ್ಧಯಾಗುವರು.
13 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸಸಿಗಳಂತೆ ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟವರು,
ನಮ್ಮ ದೇವರ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಬೆಳೆಯುವರು.
14 ಮುಪಿ್ಪನಲಿ್ಲಯೂ ಫಲಿಸುವರು;
ಪುಷಿ್ಟಯಾಗಿದು್ದ ಶೋಭಿಸುವರು.
15 ಹೀಗೆ ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಸತ್ಯಸಂಧತೆಗೆ

ದೃಷಾ್ಟಂತರಾಗಿರುವರು.
ಆತನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆಯು; ಆತನು ನಿವರ್ಂಚಕನು.

ಯೆಹೋವನೇ ನಿತ್ಯಕೂ್ಕ ರಾಜಾಧಿರಾಜನು
(ವಿಮೋ. 15; ಯೆಶಾ. 52:7; ಕೀತರ್. 96; 97; 99)

ಯೆಹೋವನು ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವನು್ನ ವಹಿಸಿದಾ್ದನೆ;
ಆತನು ಮಹಿಮಾ ವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿದಾ್ದನೆ,
ಶೌಯರ್ವನು್ನ ನಡುಕಟ್ಟನಾ್ನಗಿ ಬಿಗಿದಿದಾ್ದನೆ;

ಹೌದು, ಭೂಲೋಕವು ಸಿ್ಥರವಾಗಿರುವುದು ಅದು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ.
2 ಅನಾದಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವು ಸಿ್ಥರವಾಗಿದೆ;
ಯುಗಯುಗಾಂತರದಿಂದಲೂ ನೀನು ಇರುವಿ.
3 ಯೆಹೋವನೇ, ನದಿಗಳು ಮೊರೆದವು, ನದಿಗಳು

ಭೋಗರ್ರೆದವು;
ನದಿಗಳು ಘೋಷಿಸುತ್ತವೆ.
4 ಜಲರಾಶಿಗಳ ಘೋಷಕಿ್ಕಂತಲೂ, ಮಹಾತರಂಗಗಳ

ಗಜರ್ನೆಗಿಂತಲೂ,
ಉನ್ನತದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು

ಗಾಂಭೀಯರ್ವುಳ್ಳದು್ದ.
5 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಬಹುಖಂಡಿತವಾಗಿವೆ;
ಸದಾ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದು್ದ ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವವೇ.

ದೇವರ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತು್ತ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದವನು ಧನ್ಯನು

ಯೆಹೋವನೇ, ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ ದೇವರೇ,
ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ ದೇವರೇ, ಪ್ರಕಾಶಿಸು.
2 ಲೋಕದ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯೇ, ಏಳು;

ಗವಿರ್ಷ್ಠರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕೊಡು.
3 ಯೆಹೋವನೇ, ದುಷ್ಟರು ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ,
ದುಷ್ಟರು ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಹಿಗು್ಗತಿ್ತರಬೇಕು?
4 ಕೆಡುಕರೆಲ್ಲರು ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು,
ಅಹಂಕಾರವನು್ನ ಕಕು್ಕತಾ್ತರೆ.
5 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಜಜಿ್ಜಹಾಕುತಾ್ತರೆ;
ನಿನ್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿಬಿಡುತಾ್ತರೆ;
6 ವಿಧವೆಯರನೂ್ನ, ಪರದೇಶಿಯನೂ್ನ ಕೊಲು್ಲತಾ್ತರೆ;
ಅನಾಥರನು್ನ ಹತಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
7 ಅವರು, ≪ಯಾಹುವು ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ;
ಯಾಕೋಬ್ಯರ ದೇವರು ಲಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ≫ ಅನು್ನತಾ್ತರೆ.
8 ಪಶುಪಾ್ರಯರಾದ ಪ್ರಜೆಗಳಿರಾ, ಲಕ್ಷಿಸಿರಿ;

ಮೂಖರ್ರೇ, ನಿಮಗೆ ಬುದಿ್ಧಬರುವುದು ಯಾವಾಗ?
9 ಕಿವಿಮಾಡಿದವನು ಕೇಳನೋ?
ಕಣು್ಣಕೊಟ್ಟವನು ನೋಡನೋ?
10 ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವವನೂ,
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬುದಿ್ಧಕಲಿಸುವವನೂ ಗದರಿಸನೋ?
11 ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಚನೆಗಳು, ≪ಉಸಿರೇ≫ ಎಂದು

ಯೆಹೋವನು ತಿಳುಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.
12 ಯಾಹುವೇ, ನೀನು ಯಾರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ,
ಧಮೋರ್ಪದೇಶಮಾಡುತಿ್ತೕಯೋ ಅವನೇ ಧನ್ಯನು.
13 ಅಂಥವನನು್ನ, ದುಷ್ಟನಿಗೋಸ್ಕರ ಗುಂಡಿಯು ಅಗಿಯಲ್ಪಡುವ

ತನಕ,
ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತಿ್ತ.
14 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಬೇಡವೆಂದು ತಳಿ್ಳಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ;
ತನ್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
15 ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ನೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದು;
ಯಥಾಥರ್ಚಿತ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಅದನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸುವರು.
16 ದುಷ್ಟರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಏಳುವವರು ಯಾರು?
ಕೆಡುಕರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಎದು್ದ ನಿಲು್ಲವವರು

ಯಾರು?
17 ಯೆಹೋವನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟರಲೆ್ಲೕ ಸಮಾಧಿ

ಸೇರುತಿ್ತದೆ್ದನು.
18 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಕಾಲು ಜಾರಿತೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಾಗಲೇ,
ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಆಧಾರವಾಯಿತು.
19 ನನ್ನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಚಿಂತೆಗಳಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ

ಸಂತೈಸುವಿಕೆಯಿಂದಲೇ,
ನನ್ನ ಪಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಸಂತೋಷವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
20 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ನೆಪದಿಂದ ಕೇಡುಕಲಿ್ಪಸುವ ದುಷ್ಟ

ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ,
ನಿನಗೂ ಸಂಬಂಧವೇನು?
21 ಜೀವವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದು ನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತಾ್ತರೆ;
ನಿರಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಮರಣಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುತಾ್ತರೆ.
22 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ದುಗರ್ವೂ,
ನನ್ನ ದೇವರು ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
23 ಅವರ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಅವರಿಗೇ ತಿರುಗಿಸುವನು;
ಅವರ ದುಷ್ಟತನದಿಂದಲೇ ಅವರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡುವನು.
ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಡುವನು.

ದೇವರನು್ನ ವಿಶಾ್ವಸದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವುದು
(ಕೀತರ್. 81; 96—100)

ಬನಿ್ನರಿ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಉತಾ್ಸಹದಿಂದ ಹಾಡೋಣ;
ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಶರಣನಿಗೆ ಜಯಘೋಷ

ಮಾಡೋಣ.
2 ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಯೊಡನೆ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಸೇರೋಣ;
ಕೀತರ್ನೆಗಳಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡೋಣ.
3 ಯೆಹೋವನು ಮಹಾದೇವರೂ,
ಎಲಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ಮಹಾರಾಜನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
4 ಭೂಮಿಯ ಅಗಾಧವು ಆತನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ;
ಪವರ್ತಶಿಖರಗಳು ಆತನವೇ.
5 ಆತನೇ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು;
ಅದು ಆತನದೇ, ಒಣನೆಲವು ಆತನ ಕೈಕೆಲಸವೇ.
6 ಬನಿ್ನರಿ; ನಮ್ಮ ನಿಮಾರ್ಣಿಕನಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಾಷಾ್ಟಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ.
7 ಆತನು ನಮ್ಮ ದೇವರು;
ನಾವೋ ಆತನು ಪಾಲಿಸುವ ಪ್ರಜೆಯೂ,
ಆತನ ಕೈಕೆಳಗಿರುವ ಹಿಂಡೂ ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ನೀವು ಈ ಹೊತು್ತ ಆತನ ಶಬ್ದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ ಎಷೊ್ಟೕ

ಒಳೆ್ಳೕಯದು.
8 ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಮೆರೀಬದಲಿ್ಲ,
ಮಸಾ್ಸದಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ದಿನದಂತೆ,
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
9 ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು;
ನನ್ನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರೂ ನನ್ನನು್ನ

ಪರಿಶೋಧಿಸಿದರು.
10 ನಾನು ನಲ್ವತು್ತ ವರುಷ ಆ ಸಂತತಿಯವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ಬೇಸರಗೊಂಡೆನು;
≪ಈ ಜನರು ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಹೋಗುವವರು,
ನನ್ನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಯದವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 92:2 381 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 95:10
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11 ಆದುದರಿಂದ ಇವರು, ≪ನನ್ನ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ
ಸೇರಬಾರದು≫ ಎಂದು
ಕೋಪಗೊಂಡು ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದೆನು.

ರಾಜಾಧಿರಾಜನಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಗಮನ
(1 ಪೂವರ್. 16:23-33)

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೊಸ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಹಾಡಿರಿ;
ಎಲಾ್ಲ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹಾಡಿರಿ.
2 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹಾಡಿರಿ; ಆತನ ನಾಮವನು್ನ

ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.
ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸಾರಿ ಹೇಳಿರಿ.
3 ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ ಘನತೆಯನೂ್ನ,
ಎಲಾ್ಲ ಜನರಲಿ್ಲ ಆತನ ಅದು್ಭತಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ.
4 ಯೆಹೋವನು ದೊಡ್ಡವನೂ, ಬಹು ಸು್ತತ್ಯನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ;
ಎಲಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ಆತನೇ ಮಹಾದೇವರು.
5 ಜನಾಂಗಗಳ ದೇವತೆಗಳೆಲಾ್ಲ ಬೊಂಬೆಗಳೇ;
ಯೆಹೋವನಾದರೋ ಗಗನಮಂಡಲವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.
6 ಆತನ ಸಾನಿ್ನಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಘನತೆ ಮತು್ತ ಮಹಿಮೆಗಳೂ,
ಆತನ ಪವಿತಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲ ಬಲ ಮತು್ತ ಸೌಂದಯರ್ಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ.
7 ಭೂಜನಾಂಗಗಳೇ, ಬಲಪ್ರಭಾವಗಳು ಯೆಹೋವನವೇ,

ಯೆಹೋವನವೇ,
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿರಿ.
8 ಯೆಹೋವನ ನಾಮಕೆ್ಕ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಘನವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ;
ಕಾಣಿಕೆಯೊಡನೆ ಆತನ ಅಂಗಳಗಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ.
9 ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವವೆಂಬ ಭೂಷಣದೊಡನೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ನಮಸ್ಕರಿಸಿರಿ;
ಎಲಾ್ಲ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಆತನ ಮುಂದೆ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಿ.
10 ಯೆಹೋವನು ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವನು್ನ ವಹಿಸಿದಾ್ದನೆ;
ಭೂಮಿಯು ಸಿ್ಥರವಾಗಿರುವುದು, ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ;
ಸವರ್ರಿಗೂ ನಾ್ಯಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವನೆಂದು
ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ.
11 ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಗಗನಮಂಡಲವು ಹಷಿರ್ಸಲಿ;
ಭೂಲೋಕವು ಸಂತೋಷಿಸಲಿ;
ಸಮುದ್ರವೂ, ಅದರಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಘೋಷಿಸಲಿ.
12 ಹೊಲಗಳೂ, ಅವುಗಳ ಪೈರುಗಳೂ ಉಲಾ್ಲಸಿಸಲಿ;
ವನದ ಎಲಾ್ಲ ಮರಗಳು ಉತಾ್ಸಹಧ್ವನಿ ಮಾಡಲಿ.
13 ಆತನು ಬರುತಾ್ತನೆ;
ಭೂನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಬರುತಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಲೋಕಕೆ್ಕ ನೀತಿಗನುಸಾರವಾಗಿಯೂ,
ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತೆಯಿಂದಲೂ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.

ಸಾವರ್ಭೌಮನಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದು

ಯೆಹೋವನು ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವನು್ನ ವಹಿಸಿದಾ್ದನೆ;
ಭೂಲೋಕವು ಸಂತೋಷಿಸಲಿ;
ಸಮುದ್ರದ ತೀರಪ್ರದೇಶಗಳೆಲಾ್ಲ ಹಷಿರ್ಸಲಿ.

2 ಮೋಡಗಳೂ, ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಯೂ ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುತ್ತವೆ;
ನೀತಿ ಮತು್ತ ನಾ್ಯಯಗಳು ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಅಸಿ್ತವಾರ.
3 ಬೆಂಕಿಯು ಆತನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ,
ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಿ ಆತನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
4 ಆತನ ಮಿಂಚುಗಳು ಲೋಕವನು್ನ ಬೆಳಗಿಸಿದವು;
ಭೂಮಿಯು ಅದನು್ನ ಕಂಡು ನಡುಗಿತು.
5 ಸಾವರ್ಭೌಮನಾದ ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಪವರ್ತಗಳು ಮೇಣದಂತೆ ಕರಗಿಹೋದವು.
6 ಗಗನಮಂಡಲವು ಆತನ ನೀತಿಯನು್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತು;
ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕಂಡರು.
7 ವಿಗ್ರಹಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಗು್ಗವವರೂ,
ಮೂತಿರ್ಪೂಜಕರೆಲ್ಲರೂ ನಾಚಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡುವರು;
ದೇವರುಗಳಿರಾ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಿರಿ.
8 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಿಸಿದ ವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ
ಚೀಯೋನ್ ಪಟ್ಟಣವು ಹಷಿರ್ಸಿತು;
ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಊರುಗಳು ಸಂತೋಷಿಸಿದವು.
9 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಭೂಲೋಕದ ಸವಾರ್ಧಿಕಾರಿ;
ಎಲಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ಮಹೋನ್ನತನು ನೀನೇ.
10 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರೇ, ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಹಗೆಮಾಡಿರಿ.
ಆತನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಕಾಯುವವನಾಗಿ,
ದುಷ್ಟರ ಕೈಯೊಳಗಿಂದ ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವನು.

11 ನೀತಿವಂತರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಕಾಶವೂ,
ಯಥಾಥರ್ಹೃದಯವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವೂ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
12 ನೀತಿವಂತರೇ, ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಿರಿ;
ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಮವನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.

ಯೆಹೋವರಾಜನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವುದು
(ಕೀತರ್. 67)

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೊಸ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಹಾಡಿರಿ;
ಆತನು ಅದು್ಭತಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನ ಬಲಗೈಯೂ, ಪರಿಶುದ್ಧಬಾಹುವೂ ಜಯವನು್ನ

ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ.
2 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾ್ದನೆ;
ಜನಾಂಗಗಳೆದುರಿಗೆ ತನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದಾ್ದನೆ.
3 ಆತನು ಇಸಾ್ರಯೇಲನ ಮನೆತನದವರ ಬಗೆ್ಗ ಇದ್ದ,
ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿ, ಸತ್ಯತೆಗಳನು್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.
ಭೂಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಯವರೂ,
ನಮ್ಮ ದೇವರ ರಕ್ಷಣಾಕಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಿದಾ್ದರೆ.
4 ಸಮಸ್ತ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜಯಘೋಷಮಾಡಿರಿ;
ಹಷಿರ್ಸಿರಿ, ಉತಾ್ಸಹಧ್ವನಿಮಾಡಿ ಹಾಡಿರಿ.
5 ಕಿನ್ನರಿಯೊಡನೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ;
ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ನುಡಿಸುತಾ್ತ ಭಜಿಸಿರಿ.
6 ತುತೂರಿಗಳನೂ್ನ, ಕೊಂಬನೂ್ನ ಊದುತಾ್ತ,
ಯೆಹೋವರಾಜನಿಗೆ ಜಯಘೋಷಮಾಡಿರಿ.
7 ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಸಮುದ್ರವೂ, ಅದರಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವೂ,
ಭೂಮಿಯೂ, ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳೂ ಘೋಷಿಸಲಿ.
8 ನದಿಗಳು ಚಪಾ್ಪಳೆ ಹೊಡೆಯಲಿ;
ಪವರ್ತಗಳೆಲಾ್ಲ ಉತಾ್ಸಹಧ್ವನಿಮಾಡಲಿ.
9 ಆತನು ಭೂನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಬರುತಾ್ತನೆ;
ಆತನು ಲೋಕಕೆ್ಕ ನೀತಿಗನುಸಾರವಾಗಿಯೂ,
ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿಯೂ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವನು.

ಯೆಹೋವರಾಜನ ಪವಿತ್ರತೆಯನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವುದು
(ಯೆಶಾ. 6)

ಯೆಹೋವನು ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವನು್ನ ವಹಿಸಿದಾ್ದನೆ;
ಜನಾಂಗಗಳು ನಡುಗಲಿ.
ಕೆರೂಬಿಯರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಆಸೀನನಾಗಿರುವಾತನು

ಆಳುತಾ್ತನೆ;
ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸಲಿ.
2 ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನು ದೊಡ್ಡವನು;
ಆತನು ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಮಹೋನ್ನತನು.
3 ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಭಯಂಕರವಾದ ಮಹಾನಾಮವನು್ನ

ಕೊಂಡಾಡಲಿ;
ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನು.
4 ಅರಸನ ಬಲವು ನೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತವಾಗಿದೆ;
ಯಥಾಥರ್ವಾದದ್ದನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದವನೂ,
ಯಾಕೋಬ್ಯರಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯ, ನೀತಿಗಳನು್ನ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ತಂದವನೂ ನೀನೇ.
5 ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವ ದೇವರನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿರಿ;
ಆತನ ಪಾದಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಿರಿ.
ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನು.
6 ಆತನ ಯಾಜಕರಲಿ್ಲ ಮೋಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರೂ,
ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವವರೊಳಗೆ ಸಮುವೇಲನೂ

ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದಾಗೆಲ್ಲ,
ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
7 ಆತನು ಮೇಘಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲದು್ದ ಅವರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ್ದನು;
ಅವರು ಆತನ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡವರು.
8 ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ಅವರಿಗೆ ಸದುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವನು

ನೀನೇ.
ನೀನು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರೂ,
ಕ್ಷಮಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದಿ್ದ.
9 ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವ ದೇವರನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿರಿ;
ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧಪವರ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಿರಿ.
ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧನು.
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ಲೋಕವೆಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೋಧನೆ

ಕೃತಜ್ಞತಾಯಜ್ಞ ಕೀತರ್ನೆ.
(ಕೀತರ್. 95)

ಸಮಸ್ತಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಉತಾ್ಸಹಧ್ವನಿಮಾಡಿರಿ.

2 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸೇವಿಸಿರಿ;
ಕೀತರ್ನೆ ಹಾಡುತಾ್ತ ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ.
3 ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದವನು ಆತನೇ;
ನಾವು ಆತನವರು, ಆತನ ಪ್ರಜೆಯೂ,
ಆತನು ಪಾಲಿಸುವ ಹಿಂಡೂ ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ.
4 ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸು್ತತಿಯೊಡನೆ ಆತನ ಮಂದಿರದಾ್ವರಗಳಿಗೂ,
ಸು್ತತಿಸೊ್ತೕತ್ರದೊಡನೆ ಆತನ ಅಂಗಳಗಳಿಗೂ ಬನಿ್ನರಿ;
ಆತನ ಉಪಕಾರಗಳನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ;
ಆತನ ನಾಮವನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.
5 ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನು;
ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಯುಗಯುಗಕೂ್ಕ,
ಆತನ ಸತ್ಯತೆಯು ತಲತಲಾಂತರಕೂ್ಕ ಇರುವವು.

ರಾಜಶೆ್ರೕಷ್ಠನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ

ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
(ಕೀತರ್. 15; 24)

ಪಿ್ರೕತಿ, ನೀತಿಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಹಾಡುವೆನು;
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.
2 ಸನಾ್ಮಗರ್ವನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸಿ ನಡೆಯುವೆನು;

ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ದಶರ್ನಕೊಡುವಿ?
ಮನೆಯೊಳಗೂ ಯಥಾಥರ್ ಹೃದಯದಿಂದಲೇ

ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು.
3 ಯಾವ ನೀಚವಾದ ಕಾಯರ್ವನೂ್ನ ದೃಷಿ್ಟಸುವುದಿಲ್ಲ;
ದುರಾಚಾರವನು್ನ ಹಗೆಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ,
ಅದರ ಗೊಡವೆಯೇ ನನಗೆ ಬೇಡ.
4 ಮೂಖರ್ತನವು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಲಿ;
ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಅರಿಯದಿರುವೆನು.
5 ಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ನೆರೆಯವನ ಮೇಲೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳುವವನನು್ನ

ಸಂಹರಿಸುವೆನು;
ಸೊಕಿ್ಕನ ಕಣೂ್ಣ, ಉಬಿ್ಬದ ಮನಸೂ್ಸ ಉಳ್ಳವನನು್ನ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
6 ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಗಸ್ತರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು;
ಅವರೇ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಬೇಕು,
ಸನಾ್ಮಗಿರ್ಯೇ ನನ್ನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕು.
7 ಮೋಸಗಾರನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇರಲೇಬಾರದು;
ಸುಳು್ಳಗಾರನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಕೂಡದು.
8 ಯೆಹೋವನ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕೆಡುಕರೇ ಉಳಿಯದಂತೆ,
ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ದೇಶದ ದುಷ್ಟರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುತಾ್ತ

ಬರುವೆನು.

ದುಃಖಿತನಾದ ದೀನನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳು;
ನನ್ನ ಕೂಗು ನಿನಗೆ ಮುಟ್ಟಲಿ.
2 ನನ್ನ ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ವಿಮುಖನಾಗಬೇಡ;

ನನ್ನ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು;
ನಾನು ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬೇಗನೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ

ದಯಪಾಲಿಸು.
3 ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವು ಹೊಗೆಯಂತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ;
ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳು ಕೊಳಿ್ಳಯಂತೆ ಸುಟು್ಟಹೋಗುತ್ತವೆ.
4 ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಾಡಿಹೋದ ಹುಲಿ್ಲನಂತಿದೆ;
ಊಟವನು್ನ ಮರೆತೆನು.
5 ನಿಟು್ಟಸುರಿನಿಂದ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಎಲುಬು, ತೊಗಲು ಮಾತ್ರ

ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ.
6 ಅಡವಿಯ ಬಕಪಕ್ಷಿಯಂತಿದೆ್ದೕನೆ;
ಹಾಳೂರಿನ ಗೂಬೆಯಂತಿದೆ್ದೕನೆ.
7 ನಿದೆ್ರಯಿಲ್ಲದವನಾಗಿ ಮನೆಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿರುವ,
ಒಂಟಿಯಾದ ಪಕ್ಷಿಯಂತಿದೆ್ದೕನೆ.

8 ವೈರಿಗಳು ಹಗಲೆಲಾ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ನಿಂದಿಸುತಾ್ತರೆ;
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಾವೇಶವುಳ್ಳವರು ಯಾರನಾ್ನದರೂ

ಶಪಿಸುವಾಗ,
ನನ್ನನು್ನ ದೃಷಾ್ಟಂತಮಾಡಿ ಶಪಿಸುತಾ್ತರೆ.
9 ಬೂದಿಯೇ ನನಗೆ ಆಹಾರವಾಯಿತು;
ನನ್ನ ಪಾನದಲಿ್ಲ ಕಣಿ್ಣೕರು ಮಿಶ್ರವಾಯಿತು.
10 ಇದಕೆ್ಕಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೋಪ, ರೌದ್ರಗಳೇ ಕಾರಣ,
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತ ಒಗೆದುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದಯಲಾ್ಲ!
11 ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವು ಸಂಜೆಯ ನೆರಳಿನಂತಿದೆ;
ನಾನು ಬಾಡಿಹೋದ ಹುಲಿ್ಲನಂತಿದೆ್ದೕನೆ.
12 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನಾದರೋ ಸದಾ

ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢನಾಗಿರುವಿ;
ನಿನ್ನ ನಾಮವು ತಲತಲಾಂತರಕೂ್ಕ ಸ್ಮರಿಸಲ್ಪಡುವುದು.
13 ನೀನು ಎದು್ದ ಚೀಯೋನನು್ನ ಕರುಣಿಸುವಿ.
ಅದಕೆ್ಕ ಕೃಪೆತೋರಿಸುವ ಸಮಯ ಇದೇ;
ನಿಯಮಿತ ಕಾಲವು ಬಂದಿದೆ.
14 ಅದು ಕಲು್ಲಕುಪೆ್ಪಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರೂ,
ಅದು ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಅತಿಪಿ್ರಯವಾಗಿದೆ;
ಅದರ ಧೂಳಿಗೆ ಅವರು ಮರಗುತಾ್ತರೆ.
15 ಯೆಹೋವನು ಗತಿಹೀನರ ಮೊರೆಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸದೆ

ನೆರವೇರಿಸಿದನೆಂದೂ,
16 ಆತನು ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದು ಚೀಯೋನನು್ನ ತಿರುಗಿ

ಕಟಿ್ಟಸಿದನೆಂದೂ,
17 ಜನಾಂಗಗಳು ಯೆಹೋವ ಎಂಬ ನಿನ್ನ ನಾಮಕೂ್ಕ,
ಭೂರಾಜರು ನಿನ್ನ ಪ್ರತಾಪಕೂ್ಕ ಭಯಪಡುವರು.
18 ಇದು ಮುಂದಣ ಸಂತಾನದವರಿಗೋಸ್ಕರ ಶಾಸನವಾಗಿರಲಿ,
ಮುಂದೆ ಹುಟು್ಟವ ಪ್ರಜೆಯು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುತಾ್ತ,
19 ≪ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮಹೋನ್ನತವಾದ ಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನದಿಂದ

ಕೆಳಕೆ್ಕ ನೋಡಿದಾ್ದನೆ;
ಆತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿದಾ್ದನೆ.
20 ಸೆರೆಯವರ ಗೋಳಾಟವನು್ನಪರಿಗಣಿಸಿ, ಮರಣಪಾತ್ರರನು್ನ

ಬಿಡಿಸಿ,
21 ಅವರು ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ನಾಮವನು್ನ

ವಣಿರ್ಸುವಂತೆಯೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಹಾಡುವಂತೆಯೂ

ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
22 ಜನಾಂಗಗಳೂ, ರಾಜ್ಯಗಳೂ ಕೂಡಿಬಂದು
ಇವರೊಡನೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ≫ ಎಂದು

ಹೇಳುವುದು.
23 ಆತನು ದಾರಿಯಲಿ್ಲಯೇ ನನ್ನ ಬಲವನು್ನ ಕುಂದಿಸಿದಾ್ದನೆ;
24 ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಯವನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
ಆದುದರಿಂದ, ≪ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಅಧಾರ್ಯುಷ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ ನನ್ನನು್ನ

ಒಯ್ಯಬೇಡ;
ನಿನ್ನ ವರುಷಗಳು ತಲತಲಾಂತರಕೂ್ಕ ಇರುತ್ತವೆ.
25 ಆದಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಭೂಮಿಗೆ ಅಸಿ್ತವಾರವನು್ನ ಹಾಕಿದಿ;
ಗಗನಮಂಡಲವು ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.
26 ಅವು ನಾಶವಾಗುವವು;
ಆದರೆ ನೀನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತಿ್ತ.
ಅವೆಲ್ಲವೂ ವಸ್ತ್ರದಂತೆ ಹಳೆಯದಾಗುವವು.
ಉಡುಪಿನಂತೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಬದಲಿಸುತಿ್ತ; ಅವು ಮಾಪರ್ಡುವವು.
27 ನೀನಾದರೋ ಏಕರೀತಿಯಾಗಿರುತಿ್ತ;
ನಿನ್ನ ವರುಷಗಳು ಮುಗಿದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
28 ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಳುವರು.
ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರವಾಗಿರುವರು≫

ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ.

ದೇವರ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವುದು

ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
ನನ್ನ ಮನವೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡು;
ನನ್ನ ಸವೇರ್ಂದಿ್ರಯಗಳೇ, ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನು್ನ

ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.
2 ನನ್ನ ಮನವೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡು;
ಆತನ ಉಪಕಾರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಮರೆಯಬೇಡ.
3 ಆತನು ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವವನೂ,
ಸಮಸ್ತ ರೋಗಗಳನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡುವವನೂ,
4 ನಿನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ನಾಶನದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವವನೂ,
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ಶಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿ ಮತು್ತ ಕರುಣೆಯೆಂಬ ಕಿರೀಟದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ
ಶೃಂಗರಿಸುವವನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.

5 ಶೆ್ರೕಷ್ಠವರಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಶೆಯನು್ನ ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುತಾ್ತನೆ;
ಹದಿ್ದಗೆ ಬರುವಂತೆಯೇ ನಿನಗೆ ಯೌವನವನು್ನ ತಿರುಗಿ

ಬರಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
6 ಯೆಹೋವನು ನೀತಿಯನು್ನ ಸಾಧಿಸುವವನಾಗಿ,
ಕುಗಿ್ಗಹೋದವರೆಲ್ಲರ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುತಾ್ತನೆ.
7 ಆತನು ಮೋಶೆಗೆ ತನ್ನ ಮಾಗರ್ವನೂ್ನ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.
8 ಯೆಹೋವನು ಕನಿಕರವೂ, ದಯೆಯೂ,
ದೀಘರ್ಶಾಂತಿಯೂ, ಪೂಣರ್ಪಿ್ರೕತಿಯೂ ಉಳ್ಳವನು.
9 ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಪು್ಪ ಹುಡುಕುವವನಲ್ಲ;
ನಿತ್ಯವೂ ಕೋಪಿಸುವವನಲ್ಲ.
10 ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ;
ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
11 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶವು ಎಷು್ಟ ಉನ್ನತವೋ,
ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರ ಮೇಲೆ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಅಷು್ಟ

ಅಪಾರವಾಗಿದೆ.
12 ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ, ಪಶಿ್ಚಮಕೂ್ಕ ಎಷು್ಟ ದೂರವೋ,
ನಮ್ಮ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆದು ಅಷು್ಟ ದೂರ

ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
13 ತಂದೆಯು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕನಿಕರಿಸುವಂತೆ,
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರನು್ನ ಕನಿಕರಿಸುತಾ್ತನೆ.
14 ನಾವು ರೂಪಗೊಂಡಿದ್ದನು್ನ ಆತನು ಬಲ್ಲನು;
ನಾವು ಧೂಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುವುದನು್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.
15 ಮನುಷ್ಯನ ಆಯುಷಾ್ಕಲವು ಹುಲಿ್ಲನಂತಿದೆ;
ಅವನು ಅಡವಿಯ ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ ಶೋಭಿಸುತಾ್ತನೆ.
16 ಗಾಳಿ ಬಡಿಯುತ್ತಲೇ ಅದು ಹೋಗುವುದು;
ಅದರ ಸ್ಥಳವು ಅದನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.
17 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರ ಮೇಲೆ,
ಆತನ ದಯೆಯು ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ.
18 ಆತನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು,
ಆತನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವರ
ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳವರೆಗೂ ಆತನು ತನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ

ಸಾಧಿಸುವನು.
19 ಯೆಹೋವನು ಮೇಲಣ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ

ಸಾ್ಥಪಿಸಿದಾ್ದನೆ;
ಆತನು ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಆಳುತಾ್ತನೆ.
20 ದೇವದೂತರೇ, ಆತನ ಶಬ್ದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವವರೆ
ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳೇ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.
21 ಆತನ ಸೈನ್ಯಗಳೇ, ಆತನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ಸೇವಕರೇ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.
22 ಆತನ ರಾಜ್ಯದ ಸವರ್ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಸೃಷಿ್ಟಗಳೇ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.
ನನ್ನ ಮನವೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡು.

ಯೆಹೋವನ ಸೃಷಿ್ಟಯ ಮಹತ್ವ
(ಆದಿ. 1)

ನನ್ನ ಮನವೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನೀನು

ಸವೋರ್ತ್ತಮನು;
ಪ್ರಭಾವ ಮತು್ತ ಮಹತ್ವಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತನಾಗಿರುವೆ.
2 ಬೆಳಕನು್ನ ವಸ್ತ್ರದಂತೆ ಹೊದು್ದಕೊಂಡಿರುವೆ;
ಆಕಾಶವನು್ನ ಗುಡಾರದಂತೆ ಎತಿ್ತ ಹರಡಿರುವೆ.
3 ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೊಳೆಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಉಪ್ಪರಿಗೆಗಳನು್ನ

ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು;
ಮೋಡಗಳನು್ನ ವಾಹನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ;
ವಾಯುವಿನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತೕ.
4 ಗಾಳಿಯನು್ನ ನಿನ್ನ ದೂತರನಾ್ನಗಿಯೂ,
ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯನು್ನ ಸೇವಕರನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ.
5 ಭೂಮಿಯು ಯುಗಯುಗಾಂತರಕೂ್ಕ ಕದಲದ ಹಾಗೆ
ಅದನು್ನ ದೃಢವಾದ ಅಸಿ್ತವಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದಿ್ದೕ.
6 ನೀನು ಅದನು್ನ ಆದಿಸಾಗರವೆಂಬ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದಿ್ದೕ;
ನೀರು ಪವರ್ತಗಳನೂ್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟತು್ತ.
7 ನೀನು ಗದರಿಸಲು ಅದು ಓಡಿಹೋಯಿತು;
ನಿನ್ನ ಗಜರ್ನೆಗೆ ಹೆದರಿ ನೀನು ನೇಮಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು,

8 ಪವರ್ತಗಳು ಎದ್ದವು; ತಗು್ಗಗಳು ಇಳಿದವು.
9 ಜಲರಾಶಿಗಳು ಬಂದು ಪುನಃ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳದ

ಹಾಗೆ,
ನೀನು ಮೇರೆಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡಿದಿ.
10 ಬುಗೆ್ಗಗಳನು್ನ ತಗು್ಗಗಳಿಗೆ ಬರಮಾಡುತಿ್ತೕ;
ಅವು ಪವರ್ತಗಳ ನಡುವೆ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತವೆ.
11 ಅವು ಅಡವಿಯ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ನೀರುಕೊಡುತ್ತವೆ;
ಕಾಡುಕತೆ್ತಗಳು ದಾಹ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
12 ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅವುಗಳ ಬಳಿಯ ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ

ವಾಸವಾಗಿದು್ದ ಗಾನಮಾಡುತ್ತವೆ.
13 ನೀನು ನಿನ್ನ ಮೇಲಂತಸು್ತಗಳಿಂದ ಪವರ್ತಗಳಿಗೆ ನೀರು

ಕೊಡುತಿ್ತೕ;
ನಿನ್ನ ಕಾಯರ್ಫಲದಿಂದ ಭೂಮಿಯು ತೃಪಿ್ತಹೊಂದುತ್ತದೆ.
14 ಪಶುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಮೊಳಿಸುತಿ್ತೕ;
ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಪೈರುಗಳನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುತಿ್ತೕ.
ಅವರು ಭೂವ್ಯವಸಾಯಮಾಡಿ ಆಹಾರವನು್ನ,
15 ಹೃದಯಾನಂದಕರವಾದ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ,
ಮುಖಕೆ್ಕ ಕಾಂತಿಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ,
ಪಾ್ರಣಾಧಾರವಾದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.
16 ಯೆಹೋವನು ನೆಟ್ಟ ಮರಗಳಾದ ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವದಾರು

ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೆ
ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಜಲವಿರುತ್ತದೆ.
17 ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಗೂಡು ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ;
ತುರಾಯಿ ಮರಗಳಲಿ್ಲ ಬಕಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ.
18 ಕಾಡಕುರಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತವಾದ ಪವರ್ತಗಳೂ,
ಬೆಟ್ಟದ ಮೊಲಗಳಿಗೆ ಬಂಡೆಗಳೂ ಆಶ್ರಯಸಾ್ಥನಗಳಾಗಿವೆ.
19 ವಿಶೇಷಕಾಲಗಳ ಸೂಚನೆಗಾಗಿ ಚಂದ್ರನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿರುವೆ;
ಸೂಯರ್ನು ತನ್ನ ಅಸ್ತಮಾನ ಸಮಯವನು್ನ ಬಲ್ಲನು.
20 ನೀನು ಕತ್ತಲೆಯನು್ನ ಬರಮಾಡಲು ರಾತಿ್ರಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಗ ಕಾಡಿನ ಮೃಗಗಳೆಲಾ್ಲ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.
21 ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳು ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಗಜಿರ್ಸುತ್ತವೆ;
ದೇವರಿಂದ ಆಹಾರವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
22 ಸೂಯೋರ್ದಯವಾಗಲು ಅವು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ

ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
23 ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಹೋಗುತಾ್ತನೆ;
ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ದುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.
24 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಲಸಗಳು ಬಗೆ ಬಗೆಯಾಗಿವೆ.
ಅವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮಾಡಿರುವೆ;
ಭೂಲೋಕವು ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
25 ಇಗೋ, ಬಹುವಿಶಾಲವಾದ ಸಮುದ್ರವು!
ಅದರೊಳಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಸಣ್ಣ, ದೊಡ್ಡ ಜೀವಜಂತುಗಳು

ಚಲಿಸುತಿ್ತರುತ್ತವೆ.
26 ಅದರಲಿ್ಲ ಹಡಗುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ
ನೀನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಲಿವಾ್ಯತಾನವು (ಸಮುದ್ರ ಪಾ್ರಣಿ)

ಅದರಲಿ್ಲ ಆಡುತ್ತದೆ.
27 ಇವುಗಳು ಹೊತು್ತಹೊತಿ್ತಗೆ ಆಹಾರಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ

ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
28 ನೀನು ಕೊಡಲು ಅವು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ;
ನೀನು ಕೈತೆರೆಯಲು ಅವು ಒಳೆ್ಳೕಯದನು್ನ ಹೊಂದಿ

ತೃಪಿ್ತಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
29 ನೀನು ವಿಮುಖನಾಗಲು ತಲ್ಲಣಿಸುತ್ತವೆ;
ಅವುಗಳ ಶಾ್ವಸವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಲು ಅವು ಸತು್ತ ತಿರುಗಿ ಮಣಿ್ಣಗೆ

ಸೇರುತ್ತವೆ.
30 ನೀನು ಜೀವಶಾ್ವಸವನು್ನ ಊದಲು ಅವು ಹೊಸದಾಗಿ

ಹುಟು್ಟತ್ತವೆ.
ನೀನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ನೂತನಪಡಿಸುತಿ್ತರುತಿ್ತ.
31 ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾಕಾಲವೂ ಇರಲಿ;
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆತನ ಸೃಷಿ್ಟಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಲಿ.
32 ಆತನು ದೃಷಿ್ಟಸಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ;
ಮುಟು್ಟತ್ತಲೇ ಪವರ್ತಗಳು ಹೊಗೆಹಾಯುತ್ತವೆ.
33 ನಾನು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಯೆಹೋವನನು್ನ

ಕೀತಿರ್ಸುತಿ್ತರುವೆನು;
ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ನನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಭಜಿಸುತಿ್ತರುವೆನು.
34 ನನ್ನ ಧಾ್ಯನದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾಗಲಿ;
ನಾನಾದರೋ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವೆನು.
35 ಪಾಪಾತ್ಮರು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮುಗಿದುಹೋಗಲಿ;
ದುಷ್ಟರು ನಿಮೂರ್ಲವಾಗಲಿ.
ನನ್ನ ಮನವೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡು;
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ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ.

ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ
(ಕೀತರ್. 78; 106)

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಮಾಡಿರಿ;
ಆತನ ನಾಮದ ಮಹತ್ವವನು್ನ ವಣಿರ್ಸಿರಿ;
ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ.

2 ಆತನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ, ಭಜಿಸಿರಿ;
ಆತನ ಅದು್ಭತಕೃತ್ಯಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಧಾ್ಯನಿಸಿರಿ.
3 ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲಿ್ಲ ಹಿಗಿ್ಗರಿ;
ಯೆಹೋವನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕೋರುವವರ ಹೃದಯವು ಹಷಿರ್ಸಲಿ.
4 ಯೆಹೋವನನೂ್ನ, ಆತನ ಬಲವನೂ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರಿ;
ನಿತ್ಯವೂ ಆತನ ದಶರ್ನವನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿರಿ.
5 ಆತನು ಮಾಡಿದ ಅದು್ಭತಕೃತ್ಯ, ಆತನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್,
ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ನಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ ಇವುಗಳನು್ನ,
6 ಆತನ ಸೇವಕನಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿಯವರೇ,
ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಯಾಕೋಬನ ವಂಶದವರೇ, ನೀವು

ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
7 ಯೆಹೋವನೆಂಬಾತನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು;
ಆತನ ನಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳು ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಇವೆ.
8 ಆತನು ತನ್ನ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಸಾವಿರ ತಲೆಗಳವರೆಗೂ,
ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನಿತ್ಯವೂ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.
9 ಆತನು ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂಗಡ

ಮಾಡಿಕೊಂಡನು;
ಇಸಾಕನಿಗೆ ತನ್ನ ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
10 ಅದು ರಾಜಶಾಸನದಂತೆ ಇರುವುದೆಂದು ಇಸಾ್ರಯೇಲನಿಗೂ

ಮಾತುಕೊಟ್ಟನು.
11 ಅವರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು
ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಇರುವಾಗಲೇ,
12 ಆತನು, ≪ನಿಮಗೆ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು;
ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿರುವುದು≫ ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
13 ಅವರು ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕೂ್ಕ, ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕೂ್ಕ

ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ,
14 ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಅನಾ್ಯಯವಾಗಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಆತನು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅರಸರನೂ್ನ ಗದರಿಸಿ,
15 ≪ನಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವರನು್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರದು,
ನನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕೇಡನೂ್ನ ಮಾಡಬಾರದು≫ ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
16 ಅನಂತರ ಆತನು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕ್ಷಾಮವನು್ನ ಬರಮಾಡಿ,
ಆಹಾರವೆಂಬ ಊರುಗೋಲನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟ್ಟನು.
17 ಆತನು ಅವರ ಮುಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು;
ದಾಸತ್ವಕೆ್ಕ ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟ ಯೋಸೇಫನೇ ಅವನು.
18 ಅವನ ಕಾಲುಗಳು ಬೇಡಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವು;
ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊರಳಪಟಿ್ಟಯಿಂದ ಅವನು ಬಂಧಿತನಾದನು.
19 ಅವನು ತನ್ನ ಮಾತು ನೆರವೇರುವ ತನಕ
ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಶೋಧಿತನಾದನು.
20 ಅರಸನು ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿ ಅವನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿದನು;
ಜನಾಧಿಪತಿಯು ಅವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು.
21 ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಯಜಮಾನನನಾ್ನಗಿಯೂ,
ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಗೆಲಾ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಯನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡಿದನು.
22 ತನ್ನ ಪ್ರಧಾನರನು್ನ ಇಷಾ್ಟನುಸಾರವಾಗಿ ಬಂಧಿಸುವುದಕೂ್ಕ,
ತನ್ನ ಮಂತಿ್ರಗಳಿಗೆ ಬುದಿ್ಧಕಲಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಅವನಿಗೆ

ಅಧಿಕಾರಕೊಟ್ಟನು.
23 ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲನು ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ ಬಂದನು;
ಯಾಕೋಬನು ಹಾಮನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಯಾದನು.
24 ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ವೃದಿ್ಧಮಾಡಿ,
ಅವರು ಶತು್ರಗಳಿಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು.
25 ಆತನು ಆ ದೇಶದವರ ಹೃದಯವನು್ನ ಮಾಪರ್ಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ,
ಅವರು ಆತನ ಜನರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ, ಆತನ ಸೇವಕರನು್ನ

ಕುಯುಕಿ್ತಯಿಂದ ನಡೆಸಿದರು.
26 ಆಗ ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯನೂ್ನ,
ತಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋನನನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
27 ಅವರು ಹಾಮನ ದೇಶದವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ,
ಆತನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ,

ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ ನಡೆಸಿದರು.
28 ಆತನು ಕತ್ತಲೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು ಕತ್ತಲೆಯಾಯಿತು.

ಅವರು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.
29 ಆತನು ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ನೀರನು್ನ ರಕ್ತಮಾಡಿ, ಮೀನುಗಳನು್ನ

ಸಾಯಿಸಿದನು.
30 ಅವರ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಕಪೆ್ಪಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡವು;
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ವಾ್ಯಪಿಸಿಕೊಂಡವು.
31 ಆತನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಅವರ ಎಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ,
ವಿಷದ ಹುಳಗಳೂ, ಹೇನುಗಳೂ ಉಂಟಾದವು.
32 ಆತನು ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕಲ್ಮಳೆಯನು್ನ, ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯನು್ನ

ಬರಮಾಡಿ,
33 ಅವರ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳನು್ನ, ಅಂಜೂರದ ಗಿಡಗಳನು್ನ

ನಾಶಮಾಡಿ,
ಅವರ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಮರಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟ್ಟನು.
34 ಆತನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಮಿಡತೆಗಳೂ,
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಜಿಟೆ್ಟಹುಳಗಳೂ ಬಂದು,
35 ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಪೈರುಗಳನು್ನ,
ಭೂಮಿಯ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು.
36 ಅವನು ಆ ದೇಶದವರ ವೀಯರ್ಕೆ್ಕ ಪ್ರಥಮಫಲವಾಗಿದ್ದ,
ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು.
37 ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂಗಾರಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ

ಬರಮಾಡಿದನು;
ಅವರ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಎಡವುವವನು ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
38 ಐಗುಪ್ತ್ಯರು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆದರಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾದ್ದರಿಂದ,
ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋದದ್ದಕೆ್ಕ ಸಂತೋಷಿಸಿದರು.
39 ಅವರಿಗೆ ಹಗಲಲಿ್ಲ ನೆರಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮೋಡವನು್ನ,
ಇರುಳಲಿ್ಲ ಬೆಳಕಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದನು.
40 ಅವರು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಾವಕಿ್ಕಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡಿದನು;
ದಿವಾ್ಯ ಆಹಾರದಿಂದ ಅವರನು್ನ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸಿದನು.
41 ಆತನು ಬಂಡೆಯನು್ನ ಸೀಳಲು ನೀರು ಚಿಮಿ್ಮ ಬಂದು,
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿಯಿತು.
42 ಹೀಗೆ ಆತನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಚನವನೂ್ನ,
ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನನೂ್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಂಡು
43 ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯು ಉಲಾ್ಲಸದಿಂದಲೂ,
ತಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಉತಾ್ಸಹಧ್ವನಿಯಿಂದಲೂ ಹೊರಗೆ

ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು.
44 ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಪರಜನಾಂಗಗಳ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು;
ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳ ಕಷಾ್ಟಜಿರ್ತವು ಅವರ ಕೈ ಸೇರಿತು.
45 ಅವರು ತನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು,
ತನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆತನ

ಉದೆ್ದೕಶವಾಗಿತು್ತ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

ಯೆಹೋವನ ಕ್ಷಮಾಯಾಚನೆ
(ಕೀತರ್. 78; 105)

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ! ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ
ಮಾಡಿರಿ.
ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು. ಆತನ ಕೃಪೆಯು

ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು.
2 ಯೆಹೋವನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಯಾರು ವಣಿರ್ಸಬಲ್ಲರು?
ಆತನನು್ನ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೀತಿರ್ಸುವುದು ಯಾರಿಂದಾದೀತು?
3 ಯಾವಾಗಲೂ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಕಾಪಾಡುವವರೂ,
ನೀತಿಯನು್ನ ಪಾಲಿಸುವವರೂ ಧನ್ಯರು.
4 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಂಡು,
ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗೆ ತೋರಿಸುವ ದಯೆಯನು್ನ ನನಗೂ ತೋರಿಸು.
ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಬಾ,
5 ಆಗ ನೀನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಜೆಯ ಏಳಿಗೆಯನು್ನ ನೋಡಿ,
ನಾನೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷಿಸುವೆನು;
ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯರೊಂದಿಗೆ ನಾನೂ ಹಿಗು್ಗವೆನು.
6 ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಂತೆ ನಾವೂ ಪಾಪಿಗಳು;
ಅಪರಾಧಮಾಡಿದೆವು; ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನಡೆಸಿದೆವು.
7 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ

ಲಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ;
ನಿನ್ನ ಕೃಪಾತಿಶಯವನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದರು.
8 ಆದರೂ ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ,
ತನ್ನ ಶೌಯರ್ವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಅವರನು್ನ

ರಕ್ಷಿಸಿದನು.
9 ಆತನು ಗದರಿಸಲು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವು ಒಣಗಿಹೋಯಿತು;
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ಅಡವಿಯನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಸಾಗರವನು್ನ ದಾಟಿಸಿದನು.
10 ಹಗೆಗಳ ಕೈಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿದನು;
ವೈರಿಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.
11 ಜಲರಾಶಿಯು ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟತು;
ಒಬ್ಬನೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
12 ಆಗ ಅವರು ಆತನ ಮಾತನು್ನ ನಂಬಿ ಆತನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿದರು.
13 ಆದರೆ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಆತನ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮರೆತು,
ಆತನ ನಡೆಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾದಿರದೆ,
14 ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಅತಿ ಆಶೆಗೊಂಡವರಾಗಿ,
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
15 ಆತನು ಅವರ ಆಶೆಯನು್ನ ಪೂರೈಸಿದರೂ,
ಅವರ ಪಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಕ್ಷಯವನು್ನ ಬರಮಾಡಿದನು.
16 ಅವರು ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಯ ಮೇಲೆಯೂ,
ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದ ಆರೋನನ ಮೇಲೆಯೂ

ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡಲು,
17 ಭೂಮಿಯು ಬಾಯೆ್ದರೆದು ದಾತಾನನನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು;
ಅಬಿರಾಮನ ಕಡೆಯವರನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟತು.
18 ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯುಂಟಾಯಿತು;
ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯು ದುಷ್ಟರನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು.
19 ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ಎರಕದ ಬಸವನನು್ನ ಮಾಡಿ,
ಅದಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು.
20 ಹೀಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯಮಹಿಮೆಯ ದೇವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ,
ಹುಲು್ಲ ತಿನು್ನವ ಎತಿ್ತನ ಮೂತಿರ್ಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು.
21 ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಮಹತು್ತಗಳನೂ್ನ, ಹಾಮನ ದೇಶದಲಿ್ಲ

ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ,
22 ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಘೋರಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ನಡೆಸಿದ,
ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರನು್ನ ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ಟರು.
23 ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವೆನು ಎನ್ನಲು,
ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೋಶೆಯು ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ,
ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸದಂತೆ ಆತನ ಕೋಪವನು್ನ ಶಾಂತಪಡಿಸಿದನು.
24 ಅವರು ಆ ರಮಣೀಯ ದೇಶವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು,
ಆತನ ಮಾತನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ.
25 ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗುಡಾರಗಳಲಿ್ಲ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟ,
ಯೆಹೋವನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
26 ಇದರಿಂದ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ

ಬೀಳಿಸುವೆನೆಂದೂ,
27 ಅವರ ಸಂತಾನವನು್ನ ದೇಶಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿಸಿ,
ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳ ನಡುವೆ ನಾಶಮಾಡುವೆನೆಂದೂ ಕೈಯೆತಿ್ತದನು.
28 ಅವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಬಾಳ್ ಪೆಗೋರನ ಸೇವೆಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ,
ಮೂತಿರ್ಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ಊಟಮಾಡಿದರು.
29 ಈ ತಮ್ಮ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದ ಆತನನು್ನ ಕೆಣಕಿದರು;
ಅವರಲಿ್ಲ ವಾ್ಯಧಿಯುಂಟಾಯಿತು.
30 ಫೀನೆಹಾಸನು ಎದು್ದ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಲು,
ಆ ವಾ್ಯಧಿಯು ನಿಂತುಹೋಯಿತು.
31 ಅವನು ಮಾಡಿದು್ದ ತಲಾತಲಾಂತರಕೂ್ಕ ನೀತಿಯೆಂದು

ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
32 ಅವರು ಮೆರೀಬ ಪ್ರವಾಹದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ

ರೇಗಿಸಿದರು.
ಅವರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮೋಶೆಗೆ ಕೇಡು ಉಂಟಾಯಿತು.
33 ಅವರು ದೇವರಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ,
ಮೋಶೆ ದುಡುಕಿ ಮಾತನಾಡಿದನು.
34 ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂಬ,
ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿ,
35 ಅವರೊಡನೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು, ಅವರ ದುರಾಚಾರಗಳನು್ನ

ಕಲಿತುಕೊಂಡರು.
36 ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸಿದರು; ಅವು ಅವರಿಗೆ

ಉರುಲಿನಂತಾದವು.
37 ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಭೂತಗಳಿಗೆ

ಬಲಿಕೊಟ್ಟರು.
38 ಕಾನಾನ್ಯರ ಮೂತಿರ್ಗಳ ಅಪರ್ಣೆಗೋಸ್ಕರ,
ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನಿರಪರಾಧ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದರು;
ಇಂಥ ಕೊಲೆಗಳಿಂದ ದೇಶವನು್ನ ಹೊಲೆಮಾಡಿದರು.
39 ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಅಶುದ್ಧರಾದರು.
ದುರಾಚಾರಗಳಿಂದ ದೇವದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದರು.
40 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಉರಿಗೊಂಡಿತು;
ಆತನು ತನ್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾದ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ ಅಸಹಿ್ಯಸಿ,
41 ಅವರನು್ನ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.
ವೈರಿಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದರು;

42 ಶತು್ರಗಳು ಅವರನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿದರು; ಅವರ ಕೈಕೆಳಗೆ
ತಗಿ್ಗಹೋದರು.

43 ಆತನು ಅವರನು್ನ ಅನೇಕಾವತಿರ್ ರಕ್ಷಿಸಿದರೂ,
ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿ

ಅವಿಧೇಯರಾದರು;
ತಮ್ಮ ಅಕ್ರಮದಿಂದಲೇ ಹೀನಸಿ್ಥತಿಗೆ ಬಂದರು.
44 ಆದರೆ ಆತನು ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲದ್ದ,
ಅವರ ಮೊರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಪರಾಂಬರಿಸಿದನು.
45 ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಂಡು,
ತನ್ನ ಕೃಪಾತಿಶಯದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕನಿಕರಿಸಿದನು.
46 ಸೆರೆಯೊಯ್ದವರ ದಯೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತೆ

ಮಾಡಿದನು.
47 ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ರಕ್ಷಿಸು;
ಅನ್ಯಜನಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿರುವ ನಮ್ಮನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕೂಡಿಸು.
ಆಗ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮವನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆವು;
ನಿನ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರದಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವೆವು.
48 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ,
ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳವರೆಗೂ ಕೊಂಡಾಟವಾಗಲಿ;
ಸವರ್ಜನರೂ ≪ಆಮೆನ್≫ ಎನ್ನಲಿ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

ಐದನೆಯ ಭಾಗ (107-150)

ವಿಮುಕ್ತರ ಕೊಂಡಾಟ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡಿರಿ;
ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು.
ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು.

2 ಯೆಹೋವನ ವಿಮುಕ್ತರು ಅಂದರೆ ಆತನು ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ,
3 ಪೂವರ್, ಪಶಿ್ಚಮ, ಉತ್ತರ ಮತು್ತ ದಕ್ಷಿಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ದೇಶಗಳಿಂದ

ಕೂಡಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಸು್ತತಿಮಾಡಲಿ.
4 ಅವರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಮರಳುಗಾಡಿನಲಿ್ಲಯೂ,
ದಾರಿತಪಿ್ಪ ಅಲೆಯುವವರಾಗಿ,
ಜನವಿರುವ ಊರನು್ನ ಕಾಣದೆ,
5 ಹಸಿವೆ, ನೀರಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಲಗುಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರು.
6 ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಲು,
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.
7 ಜನವಿರುವ ಊರನು್ನ ಸೇರುವಂತೆ,
ಅವರನು್ನ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದನು.
8 ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಕೃಪೆಗೋಸ್ಕರವೂ,
ಆತನು ಮಾನವರಿಗಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಅದು್ಭತಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ,
ಆತನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಲಿ.
9 ಆತನು ಬಾಯಾರಿದವರ ಆಶೆಯನು್ನ ಪೂರೈಸಿ,
ಹಸಿದವರನು್ನ ಮೃಷಾ್ಟನ್ನದಿಂದ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸುತಾ್ತನೆ.
10 ಕತ್ತಲಲಿ್ಲಯೂ, ಘೋರಾಂಧಕಾರದಲಿ್ಲಯೂ,
ಬೇಡಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟು್ಟ, ನೋವಿನಿಂದ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದರು.
11 ಅವರು ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತು,
ಪರಾತ್ಪರನ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ,
12 ಆತನು ಅವರನು್ನ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಕುಗಿ್ಗಸಿದನು;
ನಿರಾಶ್ರಯರಾಗಿ ಬಿದು್ದಹೋದರು.
13 ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಲು,
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಕಷ್ಟದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿದನು.
14 ಆತನು ಅವರ ಬಂಧನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ,
ಕತ್ತಲೆಯಿಂದಲೂ, ಘೋರಾಂಧಕಾರದಿಂದಲೂ ಅವರನು್ನ

ಹೊರತಂದನು.
15 ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಕೃಪೆಗೋಸ್ಕರವೂ,
ಆತನು ಮಾನವರಿಗಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಅದು್ಭತಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ,
ಆತನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಲಿ.
16 ಆತನು ತಾಮ್ರದ ಕದಗಳನು್ನ ಒಡೆದು,
ಕಬಿ್ಬಣದ ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
17 ಮೂಖರ್ರು ಅಪರಾಧ, ದುರಾಚಾರಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ

ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದರು.
18 ಎಲಾ್ಲ ಆಹಾರಕೂ್ಕ ಅಸಹ್ಯಪಟು್ಟ ಮರಣದಾ್ವರಕೆ್ಕ

ಸಮೀಪವಾದರು.
19 ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಲು,
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಕಷ್ಟದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿದನು.
20 ಆತನು ದೂತನನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ,
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ಅವರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು;
ಸಮಾಧಿಗೆ ಸೇರದಂತೆ ಮಾಡಿದನು.
21 ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಕೃಪೆಗೋಸ್ಕರವೂ,
ಆತನು ಮಾನವರಿಗಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಅದು್ಭತಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ,
ಆತನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಲಿ.
22 ಕೃತಜ್ಞತಾ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ,
ಉತಾ್ಸಹಧ್ವನಿಮಾಡುತಾ್ತ
ಆತನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ವಣಿರ್ಸಲಿ.
23 ಹಡಗುಹತಿ್ತ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಾ್ತ,
ಮಹಾಜಲರಾಶಿಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ನಡೆಸುವವರು,
24 ಯೆಹೋವನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ,
ಅಗಾಧಜಲದಲಿ್ಲ ಆತನ ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ ನೋಡುತಾ್ತರೆ.
25 ಆತನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲು ಬಿರುಗಾಳಿಯುಂಟಾಗಿ,
ಅದರಲಿ್ಲ ತೆರೆಗಳನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿತು.
26 ಅವರು ಆಕಾಶಕೆ್ಕ ಏರುತ್ತಲೂ,
ಅಗಾಧಕೆ್ಕ ಇಳಿಯುತ್ತಲೂ ಕಂಗೆಟು್ಟ ಕರಗಿಹೋದರು.
27 ಅವರು ದಿಕು್ಕತೋರದವರಾಗಿ ಸುತು್ತತಾ್ತ,
ಕುಡುಕರಂತೆ ಹೊಯಾ್ದಡುತಿ್ತದ್ದರು.
28 ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಲು,
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರತಂದನು.
29 ಆತನು ಬಿರುಗಾಳಿಯನು್ನ ಶಾಂತಪಡಿಸಿದನು;
ತೆರೆಗಳು ನಿಂತವು.
30 ಸಮುದ್ರವು ಶಾಂತವಾದುದರಿಂದ,
ಹಡಗಿನವರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು,
ಅವರು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದ ರೇವಿಗೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸೇರಿಸಿದನು.
31 ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಕೃಪೆಗೋಸ್ಕರವೂ
ಆತನು ಮಾನವರಿಗಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಅದು್ಭತಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ
ಆತನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಲಿ.
32 ನೆರೆದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಲಿ;
ಹಿರಿಯರ ಸಮೂಹದಲಿ್ಲ ಕೊಂಡಾಡಲಿ.
33 ಆತನು ನಿವಾಸಿಗಳ ದುಷ್ಟತನಕಾ್ಕಗಿ
ನದಿಗಳನು್ನ ಅರಣ್ಯವಾಗುವಂತೆಯೂ,
34 ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳನು್ನ ಒಣನೆಲವಾಗುವಂತೆಯೂ,
ಫಲಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಪು್ಪ ನೆಲವಾಗುವಂತೆಯೂ ಮಾಡಿದನು.
35 ಅರಣ್ಯವನು್ನ ಕೆರೆಯಾಗಿಯೂ,
ಒಣನೆಲವನು್ನ ಬುಗೆ್ಗಗಳಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿ,
36 ಅಲಿ್ಲ ಹಸಿದವರನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದನು;
ಅವರು ನೆಲೆಯಾಗಿ ವಾಸಿಸಲು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು,
37 ಹೊಲಗಳನು್ನ ಬಿತಿ್ತ, ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳನು್ನ ನೆಟು್ಟ,
ಆದಾಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
38 ಆತನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚದರು.
ಅವರಿಗೆ ದನಕರುಗಳೇನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.
39 ಅವರು ಕೇಡು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಲೂ,
ಸಂಕಟದಿಂದಲೂ ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಾದರು.
40 ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಅಪಮಾನವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿ,
ಅವರನು್ನ ದಾರಿಯಿಲ್ಲದ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಲೆದಾಡಿಸುವವನು.
41 ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲದ್ದ ದೀನರನು್ನ ಉನ್ನತಸಿ್ಥತಿಗೆ ಏರಿಸಿ,
ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಕುರಿಹಿಂಡಿನಂತೆ ಹೆಚಿ್ಚಸಿದನು.
42 ಯಥಾಥರ್ರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಹಿಗು್ಗವರು;
ಕೆಡುಕುಬಾಯಿ ಮುಚಿ್ಚಹೋಗುವುದು.
43 ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಗಮನಿಸಿ,
ಯೆಹೋವನ ಕೃಪಾಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

ಜಯದ ವಾಗಾ್ದನ ನೆರವೇರಬೇಕೆಂಬ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಸಿ್ಥರವಾಗಿದೆ;
ನಾನು ನುಡಿಸುತಾ್ತ ಹಾಡುವೆನು; ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ,

ಎಚೆ್ಚತು್ತಕೋ!
2 ಸ್ವರಮಂಡಲವೇ, ಕಿನ್ನರಿಯೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳಿ್ಳರಿ.
ಸಂಕೀತರ್ನೆಯಿಂದ ಉದಯವನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವೆನು.
3 ಯೆಹೋವನೇ, ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು;
ಸವರ್ದೇಶದವರೊಳಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.
4 ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಆಕಾಶಕಿ್ಕಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ,
ನಿನ್ನ ಸತ್ಯತೆಯು ಮುಗಿಲನು್ನ ನಿಲುಕುತ್ತದೆ.
5 ದೇವರೇ, ಮೇಲಣ ಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಮೆರೆಯಲಿ;
ಭೂಮಂಡಲದ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಹತ್ವವು ಹಬ್ಬಲಿ.

6 ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯರಾದ ನಮ್ಮ ಮೊರೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸು,
ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಜಯಗೊಳಿಸು.
7 ದೇವರು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರತ್ವವನು್ನ ಸಾಕ್ಷಿಮಾಡಿ ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ.
ಜಯಘೋಷಮಾಡುವೆನು; ಶೆಖೆಮ್ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಹಂಚುವೆನು.
ಸುಖೋತ್ ಬಯಲನು್ನ ಅಳೆಮಾಡಿ ಕೊಡುವೆನು.
8 ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಸೀಮೆಯೂ, ಮನಸೆ್ಸಯ ದೇಶವೂ ನನ್ನವು.
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಗೋತ್ರವು ನನಗೆ ಶಿರಸಾ್ತ್ರಣ.
ನನ್ನ ರಾಜದಂಡವು ಯೆಹೂದ ಕುಲವೇ.
9 ಮೋವಾಬ್ ಪ್ರದೇಶವು ನನ್ನ ಸಾ್ನನಪಾತೆ್ರ;
ಎದೋಮ್ ಸೀಮೆಯು ನನ್ನ ಕೆರಗಳನು್ನ ಬಿಡುವ ಸ್ಥಳ.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡುವೆನು.
10 ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ನಗರಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು

ಹೋಗುವವರು ಯಾರು?
ಎದೋಮ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದೊಳಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಸೇರಿಸುವವರು ಯಾರು?
11 ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳ ಸಂಗಡ ಬರಲಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ!
ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಕೈಬಿಟಿ್ಟಯಾ?
12 ನಮಗೆ ಕೈನೀಡಿ ಶತು್ರಬಾಧೆಯಿಂದ ಪಾರುಮಾಡು.
ಮನುಷ್ಯರ ಸಹಾಯವು ವ್ಯಥರ್.
13 ದೇವರಿಂದ ಶೂರಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವೆವು;
ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ತುಳಿದುಬಿಡುವವನು ಆತನೇ.

ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಭಕ್ತನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.

(ಯಾಜ. 26; ಧಮೋರ್. 28; ಕೀತರ್. 35; 69; ಮತಾ್ತ. 5:38-44)
ನಾನು ಸು್ತತಿಸುವ ದೇವರೇ, ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಡ.

2 ದುಷ್ಟರು, ವಂಚಕರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಬಾಯೆ್ದರೆದಿದಾ್ದರೆ.

ಅವರು ಸುಳು್ಳ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನನೊ್ನಡನೆ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
3 ಅವರು ಹಗೆಯ ನುಡಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಂಡು,
ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.
4 ನಾನು ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೂ, ಅವರು ನನ್ನನು್ನ

ವಿರೋಧಿಸುತಾ್ತರೆ;
ನಾನಾದರೋ ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ.
5 ಉಪಕಾರಕೆ್ಕ ಅಪಕಾರವನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ;
ನಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದಾ್ದರೆ.
6 ದುಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸು;
ತಪು್ಪ ಹೊರಿಸುವವನನು್ನ ಅವನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸು.
7 ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು

ತೀಪುರ್ಹೊಂದಲಿ;
ಅವನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯೂ ಪಾಪವೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ.
8 ಅವನ ಜೀವಿತದ ದಿನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿರಲಿ;
ಅವನ ಉದೊ್ಯೕಗವು ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗಾಗಲಿ.
9 ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥರೂ ಮತು್ತ ಹೆಂಡತಿ ವಿಧವೆಯೂ

ಆಗಲಿ.
10 ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹಾಳಾದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ,
ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರಂತೆ ಅಲೆಯುತಾ್ತ ಭಿಕ್ಷೆಬೇಡಲಿ.
11 ಸಾಲಕೊಟ್ಟವನು ಅವನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ;
ಪರರು ಅವನ ಕಷಾ್ಟಜಿರ್ತವನು್ನ ಸುಲಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.
12 ಅವನಿಗೆ ಯಾರೂ ಕೃಪೆತೋರಿಸದಿರಲಿ,
ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರೂ ದಯೆತೋರದಿರಲಿ,
13 ಅವನ ಸಂತತಿಯು ನಿಮೂರ್ಲವಾಗಲಿ;
ಎರಡನೆಯ ತಲೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಅದು ನಿನಾರ್ಮವಾಗಿ ಹೋಗಲಿ.
14 ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಹಿರಿಯರ ಪಾಪವನು್ನ ಮರೆಯದಿರಲಿ;
ಅವನ ತಾಯಿಯ ಪಾಪವು ಅಳಿದುಹೋಗದಿರಲಿ.
15 ಅವು ಯೆಹೋವನ ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲ ಇದೆ್ದೕ ಇರಲಿ.
ಆತನು ಅವರ ಹೆಸರನು್ನ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಿ.
16 ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವುದನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟನು,
ಬಡವನನು್ನ, ದೀನನನು್ನ, ಮನಗುಂದಿದವನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ

ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಯತಿ್ನಸಿದನು.
17 ಶಪಿಸುವುದು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿತು್ತ, ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಬರಲಿ!
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಅವನಿಂದ

ದೂರವಿರಲಿ!
18 ಅವನು ಶಾಪವನೆ್ನೕ ವಸ್ತ್ರವನಾ್ನಗಿ ಹೊದು್ದಕೊಳ್ಳಲಿ,
ಅದು ನೀರಿನಂತೆ ಅವನ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲಯೂ,
ಎಣೆ್ಣಯಂತೆ ಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೇರಲಿ.
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19 ಶಾಪವೇ ಅವನ ಹೊದಿಕೆಯಂತೆಯೂ,
ನಿತ್ಯವಾದ ನಡುಕಟಿ್ಟನಂತೆಯೂ ಆಗಲಿ.
20 ನನ್ನನು್ನ ಎದುರಿಸಿ ಕೀಳುಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರತಿಫಲವು ಇದೇ ಆಗಿರಲಿ.
21 ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಹಿತಕರವಾಗಿದೆ;
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ಪಕ್ಷವನು್ನ ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಿಸು.
22 ನಾನು ಬಡವನೂ, ದೀನನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನಲಾ್ಲ!
ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಅಲಗು ನೆಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ.
23 ಸಂಜೆಯ ನೆರಳಿನಂತೆ ಗತಿಸಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ;
ಗಾಳಿಯು ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮಿಡತೆಯಂತಿದೆ್ದೕನೆ.
24 ಉಪವಾಸದಿಂದ ನನ್ನ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಬಲಹೀನವಾದವು;
ನನ್ನ ದೇಹವು ಎಣೆ್ಣಯಿಲ್ಲದೆ ಕ್ಷೀಣವಾಯಿತು.
25 ನಾನು ಜನರ ಪರಿಹಾಸ್ಯಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವವರು ತಲೆಯಾಡಿಸುತಾ್ತರೆ.
26 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಸಹಾಯಮಾಡು;
ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಕ್ಷಿಸು.
27 ಆಗ ಅವರು ಇದು ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಲಸವೆಂದೂ,
ಯೆಹೋವನಾದ ನೀನೇ ಇದನು್ನ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು

ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
28 ಅವರು ಶಪಿಸಲಿ, ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ; ನೀನು ಆಶೀವರ್ದಿಸುವಿ.
ಅವರು ಎದು್ದ ಅಪಮಾನ ಹೊಂದುವರು.
ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನಾನು ಉಲಾ್ಲಸಿಸುವೆನು.
29 ಮಾನಭಂಗವೇ ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ವಸ್ತ್ರವಾಗಲಿ;
ನಾಚಿಕೆಯೇ ಅವರ ಹೊದಿಕೆಯಾಗಲಿ.
30 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು;
ಜನಸಮೂಹದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
31 ಆತನು ದೀನನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು,
ಪಾ್ರಣಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವವರ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವನು.

ಯೆಹೋವನಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚೀಯೋನಿನ ಅರಸ

ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
(ಕೀತರ್. 2; 21)

ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ,
≪ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ

ಪಾದಪೀಠವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ತನಕ,
ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು≫ ಎಂದು ನುಡಿದನು.
2 ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ರಾಜದಂಡದ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ
ಚೀಯೋನಿನ ಹೊರಗೂ ಹಬಿ್ಬಸುವನು;
ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ದೊರೆತನ ಮಾಡು.
3 ನೀನು ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ,
ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಾವಾಗಿಯೇ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸ್ತ್ರಭೂಷಿತರಾದ ನಿನ್ನ ಯುವ ಸೈನಿಕರು,
ಉದಯಕಾಲದ ಇಬ್ಬನಿಯಂತಿರುವರು.
4 ≪ನೀನು ಸದಾಕಾಲವೂ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನ ತರಹ

ಯಾಜಕನಾಗಿರುವೆ≫ ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ;
ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
5 ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಕತರ್ನು ತನ್ನ ಕೋಪದ ದಿನದಲಿ್ಲ
ರಾಜರನು್ನ ಖಂಡಿಸುವನು.
6 ಆತನು ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಿಸುವಾಗ,
ವಿಸಾ್ತರವಾದ ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಶತು್ರಗಳ ಶಿರಸ್ಸನು್ನ ಛೇದಿಸಿ,
ಹೆಣಗಳಿಂದ ಅದನು್ನ ತುಂಬಿಸುವನು.
7 ಒಡೆಯನು ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹಳ್ಳದ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದು

ತಲೆಯೆತು್ತವನು.

ದೇವಸು್ತತಿ
(ಕೀತರ್. 112)

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ! ನಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡುವೆನು;
ಯಥಾಥರ್ರ ಕೂಟದಲಿ್ಲಯೂ, ನೆರೆದ

ಸಭೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
2 ಯೆಹೋವನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮಹತಾ್ತದವುಗಳು;
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವವರು ಅವುಗಳನೆ್ನೕ ಧಾ್ಯನಿಸುವರು.
3 ಆತನ ಕಾಯರ್ವು ಘನ, ಮಾನಗಳುಳ್ಳದು್ದ;

ಆತನ ನೀತಿಯು ಸದಾಕಾಲವೂ ಇರುವುದು.
4 ಆತನು ತನ್ನ ಅದು್ಭತಕೃತ್ಯಗಳ ಜ್ಞಾಪಕವನು್ನ

ಉಳಿಯಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಕೃಪೆಯೂ, ಕನಿಕರವೂ ಉಳ್ಳವನು.
5 ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ;
ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ

ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ
6 ಆತನು ಅನ್ಯಜನಗಳ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗೆ ಕೊಡುವುದರ

ಮೂಲಕ
ಸ್ವಪ್ರತಾಪವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದಾ್ದನೆ.
7 ಆತನ ಕೈಕೆಲಸಗಳು ನೀತಿ, ಸತ್ಯತೆಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತವೆ;
ಆತನ ನಿಯಮಗಳೆಲಾ್ಲ ಸಿ್ಥರವಾಗಿವೆ.
8 ಅವು ದೃಢವಾದ ಆಧಾರವುಳ್ಳವುಗಳು; ಯುಗಯುಗಾಂತರಕೂ್ಕ

ಇರುವವು.
ಸತ್ಯ, ನೀತಿಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
9 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ವಿಮೋಚನೆಯನು್ನ

ಉಂಟುಮಾಡಿದಾ್ದನೆ;
ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನಿತ್ಯಕೂ್ಕ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದಾ್ದನೆ;
ಆತನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೂ, ಮಹೋನ್ನತವೂ ಆಗಿದೆ.
10 ಯೆಹೋವನ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನಕೆ್ಕ ಮೂಲ;
ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳವವರು ಪೂಣರ್ ವಿವೇಕಿಗಳು.
ಆತನ ಸು್ತತಿಯು ನಿರಂತರವಾದದು್ದ.

ಭಕ್ತರ ಧನ್ಯತೆ
(ಕೀತರ್. 111)

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!
ಯಾರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನಾಗಿ,
ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಲಿ್ಲ ಅತಾ್ಯನಂದಪಡುವನೋ ಅವನೇ

ಧನ್ಯನು.
2 ಅವನ ಸಂತಾನವು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುವುದು;
ನೀತಿವಂತನ ವಂಶವು ಶುಭಹೊಂದುವುದು.
3 ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸಿರಿಸಂಪತು್ತಗಳು ಇರುವವು;
ಅವನ ನೀತಿಯು ಸದಾಕಾಲವೂ ಫಲಿಸುತಿ್ತರುವುದು.
4 ಯಥಾಥರ್ರಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಜೊ್ಯೕತಿ ಮೂಡುವುದು;
ದಯೆಯೂ, ಕನಿಕರವೂ, ನೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವರೇ ಆ ಜೊ್ಯೕತಿ.
5 ದಯಾಳುವಾಗಿ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡುವವನೂ,
ತನ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವವನೂ ಭಾಗ್ಯವಂತನು.
6 ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ;
ನೀತಿವಂತನನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಿಸುವರು.
7 ಅವನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸುದಿ್ದಯ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ;
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ,
ಅವನ ಮನಸು್ಸ ಸಿ್ಥರವಾಗಿರುವುದು.
8 ದುಷ್ಟರಿಗಾಗುವ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಾಣುವೆನೆಂಬ ಭರವಸೆ

ಇರುವುದರಿಂದ
ಅವನ ಮನಸು್ಸ ದೃಢವಾಗಿದೆ, ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ.
9 ಬಡವರಿಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ;
ಅವನ ನೀತಿಯ ಫಲವು ಸದಾಕಾಲವೂ ಇರುವುದು.
ಮಹಿಮೆಯೊಡನೆ ಅವನ ಕೊಂಬು ಎತ್ತಲ್ಪಡುವುದು.
10 ದುಷ್ಟನು ನೋಡಿ ವ್ಯಥೆಪಡುವನು;
ಅವನು ಹಲು್ಲಕಡಿಯುತಾ್ತ ನಾಶವಾಗುವನು.
ದುಷ್ಟರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಭಂಗವಾಗುವುದು.

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದು

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರೇ, ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡಿರಿ;
ಯೆಹೋವನ ನಾಮವನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.

2 ಈಗಿನಿಂದ ಯುಗಯುಗಕೂ್ಕ,
ಯೆಹೋವನ ನಾಮವು ಕೀತಿರ್ಸಲ್ಪಡಲಿ.
3 ಯೆಹೋವನ ನಾಮವು ಪೂವರ್ದಿಂದ,
ಪಶಿ್ಚಮದವರೆಗೂ ಸು್ತತಿಹೊಂದಲಿ.
4 ಯೆಹೋವನು ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಮಹೋನ್ನತನು;
ಆತನ ಪ್ರಭಾವವು ಮೇಲಣ ಲೋಕಕಿ್ಕಂತಲೂ ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ.
5 ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರು?
ಆತನು ಉನ್ನತಲೋಕದಲಿ್ಲ ಆಸನಾರೂಢನಾಗಿ,
6 ಆಕಾಶವನೂ್ನ, ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ನೋಡಲಿಕೆ್ಕ ಬಾಗುತಾ್ತನೆ.
7 ಆತನು ದೀನರನು್ನ ಧೂಳಿನಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿ,
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ಬಡವರನು್ನ ತಿಪೆ್ಪಯಿಂದ ಎತು್ತತಾ್ತನೆ.
8 ಪ್ರಭುಗಳ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ,
ಅಂದರೆ ಅವರ ಜನಾಧಿಪತಿಗಳೊಡನೆ ಅವರನು್ನ ಕುಳಿ್ಳರಿಸುತಾ್ತನೆ.
9 ಬಂಜೆಯು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ,
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ರಕ್ಷಕನ ಮಹತ್ವ

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನೂ್ನ,
ಯಾಕೋಬನ ಮನೆತನದವರು ಅನ್ಯಜನಾಂಗವನು್ನ

ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ,
2 ಯೆಹೂದವು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಾಸಸಾ್ಥನವೂ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಆತನ ರಾಜ್ಯವೂ ಆಯಿತು.
3 ಸಮುದ್ರವು ಕಂಡು ಓಡಿಹೋಯಿತು;
ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯು ಹಿಂದಿರುಗಿತು.
4 ಪವರ್ತಗಳು ಟಗರುಗಳಂತೆಯೂ,
ಗುಡ್ಡಗಳು ಕುರಿಮರಿಗಳಂತೆಯೂ ಹಾರಾಡಿದವು.
5 ಸಮುದ್ರವೇ, ನಿನಗೇನಾಯಿತು? ಏಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತಿ್ತೕ?
ಯೊದರ್ನೇ, ಏಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುತಿ್ತೕ?
6 ಪವರ್ತಗಳೇ, ನೀವು ಟಗರುಗಳಂತೆಯೂ,
ಗುಡ್ಡಗಳೇ, ನೀವು ಕುರಿಮರಿಗಳಂತೆಯೂ ಏಕೆ ಹಾರಾಡುತಿ್ತೕರಿ?
7 ಭೂಲೋಕವೇ, ಕತರ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದಾ್ದನೆ,
ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದಾ್ದನೆ, ಕಂಪಿಸು.
8 ಆತನು ಬಂಡೆಯನು್ನ ಕೆರೆಯನಾ್ನಗಿಯೂ,
ಶಿಲೆಯನು್ನ ಬುಗೆ್ಗಯನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಪರ್ಡಿಸುತಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ರಕ್ಷಕನು

ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲ, ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿ,
ಸತೆ್ಯತೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಘನಪಡಿಸು.

2 ≪ಅವರ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ?≫ ಎಂದು ಅನ್ಯರು ಏಕೆ
ಹೇಳಬೇಕು?

3 ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ;
ಆತನು ತನಗೆ ಬೇಕಾದುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
4 ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳೋ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂಗಾರದವುಗಳೇ;
ಅವು ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಕೆಲಸವಷೆ್ಟೕ.
5 ಅವು ಬಾಯಿದ್ದರೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ;
ಕಣಿ್ಣದ್ದರೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.
6 ಕಿವಿಯಿದ್ದರೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ;
ಮೂಗಿದ್ದರೂ ಮೂಸುವುದಿಲ್ಲ.
7 ಕೈಯುಂಟು ಮುಟು್ಟವುದಿಲ್ಲ;
ಕಾಲುಂಟು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ;
ಅವುಗಳ ಗಂಟಲಲಿ್ಲ ಶಬ್ದವೇ ಇಲ್ಲ.
8 ಅವುಗಳನು್ನ ಮಾಡುವವರೂ,
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವವರೂ ಅವುಗಳಂತೆಯೇ.
9 ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ, ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಿರಿ.
ಅವರ ಸಹಾಯಕನು, ಗುರಾಣಿಯು ಆತನೇ.
10 ಆರೋನನ ಮನೆತನದವರೇ, ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಿರಿ.
ಅವರ ಸಹಾಯಕನು, ಗುರಾಣಿಯು ಆತನೇ.
11 ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ, ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಿರಿ.
ಅವರ ಸಹಾಯಕನು, ಗುರಾಣಿಯು ಆತನೇ.
12 ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ;
ಸಣ್ಣವರು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ

ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.
13 ಇಸಾ್ರಯೇಲನ ಮನೆತನದವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು;
ಆರೋನನ ಮನೆತನದವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.
ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.
14 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನೂ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಿ;
15 ಯೆಹೋವನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದವಾಗಲಿ.
ಆತನು ಭೂಪರಲೋಕಗಳನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
16 ಪರಲೋಕವು ಯೆಹೋವನದು;
ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಮಾನವ ಸಂತಾನಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
17 ಸತ್ತವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದಿಲ್ಲ;

ಮೌನಲೋಕವನು್ನ ಸೇರಿದವರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಆತನನು್ನ
ಕೀತಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ.

18 ನಾವೋ ಇಂದಿನಿಂದ ಸದಾಕಾಲವೂ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆವು.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

ಕೃತಜ್ಞತಾಯಜ್ಞ ಕೀತರ್ನೆ
(ಯೆಶಾ. 38)

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ;
ಆತನು ನನ್ನ ಮೊರೆಯನು್ನ ಕೇಳುವನು.
2 ಆತನು ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ;

ಜೀವದಿಂದ ಇರುವವರೆಗೂ ಆತನನೆ್ನೕ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.
3 ಮರಣಪಾಶಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದ್ದವು;
ಪಾತಾಳ ವೇದನೆಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದವು.
ಚಿಂತೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೂ ಬಿದು್ದಹೋಗಿದೆ್ದನು.
4 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿ,
≪ಯೆಹೋವನೇ, ಕೃಪೆಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು≫ ಎಂದು

ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.
5 ಯೆಹೋವನು ಕೃಪಾಳುವೂ, ನೀತಿವಂತನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ;
ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕನಿಕರವುಳ್ಳವನು.
6 ಯೆಹೋವನು ಸರಳ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರನು್ನ ಕಾಪಾಡುವನು;
ಕುಗಿ್ಗದವನಾದ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು.
7 ನನ್ನ ಮನವೇ, ನಿನ್ನ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ನೆಲೆಗೆ ತಿರುಗು.
ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಮಹೋಪಕಾರಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ.
8 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ಜೀವಲೋಕದಲಿ್ಲದು್ದ ನಿನಗೆ

ನೀತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು,
9 ನೀನು ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ,
ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ನನ್ನ ಪಾದಗಳನು್ನ ಎಡವದಂತೆ ಕಾದಿದಿ್ದೕ.
10 ≪ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕುಗಿ್ಗಹೋದೆ≫ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗಲೂ,
≪ಮನುಷ್ಯರೆಲಾ್ಲ ಸುಳು್ಳಗಾರರು≫ ಎಂದು ಭಾ್ರಂತಿಯಿಂದ

ಹೇಳಿದಾಗಲೂ,
11 ಭರವಸವುಳ್ಳವನಾಗಿಯೇ ಇದೆ್ದನು.
12 ಯೆಹೋವನ ಮಹೋಪಕಾರಗಳಿಗೆ ಬದಲೇನು ಮಾಡಲಿ?
13 ರಕ್ಷಣಾಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಯೆಹೋವನ ನಾಮವನು್ನ ಪ್ರಖಾ್ಯತಿಪಡಿಸುವೆನು.
14 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೊತ್ತ ಹರಕೆಗಳನು್ನ,
ಆತನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರ ಮುಂದೆಯೇ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.
15 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮರಣವನು್ನ ಅಲ್ಪವೆಂದು

ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
16 ಯೆಹೋವನೇ, ಕರುಣಿಸು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು;
ನಿನ್ನ ದಾಸಿಯ ಮಗನೂ, ನಿನ್ನ ದಾಸನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನನ್ನ ಬಂಧನಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದ.
17 ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವೆನು;
ಯೆಹೋವನ ನಾಮವನು್ನ ಪ್ರಖಾ್ಯತಿಪಡಿಸುವೆನು.
18 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ,
ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದ ಅಂಗಳಗಳಲಿ್ಲ,
19 ಆತನಿಗೆ ಹೊತ್ತ ಹರಕೆಗಳನು್ನ,
ಆತನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರ ಮುಂದೆಯೇ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

ಭೂಲೋಕವೆಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು
(ಕೀತರ್. 66)

ಸವರ್ಜನಾಂಗಗಳೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ;
ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳೇ, ಆತನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.
2 ಆತನ ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ;

ಯೆಹೋವನ ಸತ್ಯತೆಯು ಸದಾ ಇರುವುದು.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

ಹಬ್ಬದ ಗೀತೆ
(ನೆಹೆ. 8:14-18; ಯೆಶಾ. 12)

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡಿರಿ;
ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು.
ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ.

2 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು, ≪ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲಿ.
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3 ಆರೋನನ ಮನೆತನದವರು, ≪ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತ≫
ಎಂದು ಹೇಳಲಿ.

4 ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರು, ≪ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಲಿ.

5 ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟೆ್ಟನು;
ಆತನು ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿ, ನನ್ನನು್ನ

ವಿಶಾಲವಾದಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು.
6 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದಾ್ದನೆ; ಭಯಪಡೆನು.
ಮನುಷ್ಯನು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಾನು?
7 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಇದಾ್ದನೆ;
ಆತನೇ ನನಗೆ ಸಹಾಯಕನು;
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗಾಗುವ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ನೋಡುವೆನು.
8 ಮನುಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವುದಕಿ್ಕಂತ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು.
9 ಪ್ರಭುಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವುದಕಿ್ಕಂತ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು.
10 ಜನಾಂಗದವರೆಲಾ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡರು;
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವೆನು.
11 ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಮುತಿ್ತದರು;
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನ ಬಲದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವೆನು.
12 ಅವರು ಜೇನು ನೊಣಗಳಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಕವಿದರೂ;
ಮುಳಿ್ಳನ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಹೋಗುವರು.
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವೆನು.
13 ವೈರಿಯೇ, ನನ್ನನು್ನ ಬೀಳವಂತೆ ಮಾಡಿದಿ;
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು.
14 ನನ್ನ ಬಲವು, ಕೀತರ್ನೆಯು ಯೆಹೋವನೇ;
ಆತನಿಂದ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯುಂಟಾಯಿತು.
15 ಉತಾ್ಸಹಧ್ವನಿಯು, ಜಯಘೋಷವು ನೀತಿವಂತರ

ಗುಡಾರಗಳಲಿ್ಲವೆ;
ಯೆಹೋವನ ಬಲಗೈ ಪರಾಕ್ರಮವನು್ನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
16 ಯೆಹೋವನ ಬಲಗೈ ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ;
ಯೆಹೋವನ ಬಲಗೈ ಪರಾಕ್ರಮವನು್ನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
17 ನಾನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ;
ಜೀವದಿಂದಿದು್ದ ಯೆಹೋವನ ಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಸಾರುವೆನು.
18 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದನು;
ಆದರೆ ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಲಿಲ್ಲ.
19 ನೀತಿದಾ್ವರಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಿರಿ;
ನಾನು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.
20 ಇದು ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಾ್ವರವು;
ಇದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸತಕ್ಕವರು ನೀತಿವಂತರೇ.
21 ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿದಾತನೇ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
22 ಮನೆಕಟು್ಟವವರು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ,
ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲಾ್ಲಯಿತು;
23 ಇದು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಆಯಿತು;
ನಮಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ.
24 ಈ ದಿನವು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ನೇಮಕವಾದದು್ದ;
ಇದರಲಿ್ಲ ನಾವು ಉಲಾ್ಲಸದಿಂದ ಆನಂದಿಸೋಣ.
25 ಯೆಹೋವನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ರಕ್ಷಿಸು;
ಯೆಹೋವನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ಸಾಫಲ್ಯಕೊಡು.
26 ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಒಳಗೆ ಬರುವವನಿಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದ;
ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲರುವ ನಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
27 ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು;
ಆತನು ನಮಗೆ ಪ್ರಕಾಶವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆಯಾಗಿ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ.
28 ನೀನು ನನ್ನ ದೇವರು; ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುತೆ್ತೕನೆ;
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
29 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡಿರಿ;
ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು.
ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.

ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಹತ್ವವನು್ನ ವಣಿರ್ಸುವ ಇಬಿ್ರಯ ಅಕ್ಷರ
ಕ್ರಮಾನುಸಾರವಾದ ಕೀತರ್ನೆ

(ಕೀತರ್. 19:7-11)

ಆಲೆಫ್.

ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನುಕರಣೆ

ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ,
ಸದಾಚಾರಿಗಳಾಗಿ ನಡೆಯುವವರು ಧನ್ಯರು.
2 ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು,

ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಆತನನು್ನ ಹುಡುಕುವವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು.
3 ಅವರು ಆತನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಾ್ತರೆ,
ಅನಾ್ಯಯ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
4 ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕೈಕೊಂಡು

ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು,
ನೀನೇ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರುತಿ್ತ.
5 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ,
ನಾನು ಸಿ್ಥರಮನಸು್ಸಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳೆ್ಳೕಯದು!
6 ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಲಕ್ಷಿಸುವವನಾದರೆ,
ನಾನು ಅಪಮಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
7 ನಾನು ನಿನ್ನ ನೀತಿಯ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕಲಿತಹಾಗೆಲಾ್ಲ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಯಥಾಥರ್ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೊಂಡಾಡುತಾ್ತ ಹೋಗುವೆನು.
8 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ನನ್ನನು್ನ,
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಕೈಬಿಡಬೇಡ.

ಬೇತ್.

ಉಪದೇಶಯುಕ್ತವಾದ ಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು
9 ಯೌವನಸ್ಥನು ತನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು

ಯಾವುದರಿಂದ?
ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಗಮನಿಸಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದಲೇ.
10 ನಾನು ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುತೆ್ತೕನೆ,
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ತಪಿ್ಪಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡು.
11 ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡದಂತೆ,
ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
12 ಸು್ತತಿಪಾತ್ರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕಲಿಸು.
13 ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಉಪದೇಶಾಜ್ಞೆಗಳನು್ನ,
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳು ವಣಿರ್ಸುತ್ತವೆ.
14 ಸವರ್ಸಂಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಹೇಗೋ,
ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
15 ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಧಾ್ಯನಿಸುತಾ್ತ,
ನಿನ್ನ ದಾರಿಯನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸುವೆನು.
16 ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳಲಿ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸಪಡುವೆನು,
ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಗಿಮೆಲ್.

ದೇವರಾಜ್ಞೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವುದು
17 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡು,
ಆಗ ಜೀವದಿಂದಿದು್ದ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೈಗೋಳು್ಳವೆನು.
18 ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆ,
ಆಗ ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವೆನು.
19 ನಾನು ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ,
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಮರೆಮಾಡಬೇಡ.
20 ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ವಿಧಿಗಳನೆ್ನೕ ಹಂಬಲಿಸುತಿ್ತರುವ
ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವು ಜಜಿ್ಜಹೋಗಿದೆ.
21 ನೀನು ಗವಿರ್ಷ್ಠರನು್ನ ಗದರಿಸುತಿ್ತ,
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಮೀರಿದವರು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರು.
22 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡವನಾದರಿಂದ,
ನನಗಿರುವ ನಿಂದೆ, ಅಪಮಾನಗಳನು್ನ ತೊಲಗಿಸು.
23 ಪ್ರಭುಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು,
ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿದರೂ,
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನೆ್ನೕ ಧಾ್ಯನಿಸುತಿ್ತರುವನು.
24 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ನನ್ನ ಪರಮಾನಂದ,
ಅವೇ ನನ್ನ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ.

ದಾಲಿತ್.

ಆಜ್ಞಾಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ನಿಧಾರ್ರ
25 ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವು ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಹೋಗುತ್ತದೆ,
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ನಿನ್ನ ವಾಗಾ್ದನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸಮಾಡು.
26 ನನ್ನ ಯಾತಾ್ರನುಭವವನು್ನ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗ,
ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದಿ,
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು.
27 ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳ ದಾರಿಯನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು,
ಆಗ ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಧಾ್ಯನಿಸುವೆನು.
28 ಮನೋವ್ಯಥೆಯಿಂದ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ನಿನ್ನ ವಾಗಾ್ದನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು.
29 ತಪಾ್ಪದ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ದೂರಮಾಡು,
ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು.
30 ಭಕಿ್ತಮಾಗರ್ವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ನಿನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
31 ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗೆ ಆಶಾಭಂಗಪಡಿಸಬೇಡ.
32 ನೀನು ನನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮವನು್ನ ವಿಮೋಚಿಸು,
ಆಗ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞಾಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವೆನು.

ಹೇ.

ಮಾಗರ್ದಶರ್ನಕಾ್ಕಗಿ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
33 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು,
ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಅದನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವೆನು.
34 ನನಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸು,
ಆಗ ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಕೈಕೊಂಡು

ನಡೆಯುವೆನು.
35 ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞಾಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸು,
ಅದೇ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ.
36 ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ದ್ರವಾ್ಯಶೆಗಲ್ಲ,
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸು.
37 ವ್ಯಥರ್ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ದೃಷಿ್ಟಯಿಡದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡು,
ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸು.
38 ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಿಗಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡಿದ

ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ,
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೆರವೇರಿಸು.
39 ನನ್ನ ಅವಮಾನವನು್ನ ತೊಲಗಿಸು,
ಅದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅಂಜುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಹಿತಕರವಾಗಿವೆ.
40 ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ನಿನ್ನ ನೀತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಜಿ್ಜೕವಿಸಮಾಡು.

ವಾವ್.

ಭರವಸಕೆ್ಕ ಆಧಾರವಾದ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು
41 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ದೊರಕಲಿ,
ನಿನ್ನ ನುಡಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯುಂಟಾಗಲಿ.
42 ಆಗ ನನ್ನನು್ನ ನಿಂದಿಸುವವನಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡುವೆನು,
ನಾನು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನಲಾ್ಲ.
43 ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ನಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
44 ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಸದಾ ತಪ್ಪದೆ ಕೈಗೋಳು್ಳವೆನು.
45 ನಾನು ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅಭಾ್ಯಸಿಸುವವನಾದುದರಿಂದ,
ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವೆನು.
46 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ,
ಅರಸುಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಮಾತನಾಡುವೆನು,
ನಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
47 ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದಪಡುತೆ್ತೕನೆ,
ಅವು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿವೆ.
48 ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಗೌರವಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ಅವುಗಳನು್ನ ನಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ಧಾ್ಯನಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಸಾಯಿನ್.

ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ
49 ನಿನ್ನ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೋಸ್ಕರ

ನೆನಪುಮಾಡಿಕೋ,

ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದಿ್ದಯಲಾ್ಲ!
50 ನಿನ್ನ ನುಡಿಯು ನನ್ನನು್ನ ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ,
ಆಪತಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ ಇದೇ ನನಗೆ ಆದರಣೆ.
51 ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನನ್ನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು,
ಆದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
52 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪುರಾತನ ಉಪದೇಶಾಜ್ಞೆಗಳನು್ನ

ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಂಡು,
ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
53 ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಭ್ರಷ್ಟರಾದ ದುಷ್ಟರಿಗಾಗಿ,

ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
54 ನನ್ನ ಪ್ರವಾಸದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ನನಗೆ ಗಾಯನವಾದವು.
55 ಯೆಹೋವನೇ, ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ನಾಮವನು್ನ

ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ,
ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಕೈಗೋಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
56 ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲಾ್ಲ ನನಗೆ

ಲಭಿಸಿತು.
ಹೇತ್.

ಯೆಹೋವನ ನೀತಿವಿಧಿಗಳಲಿ್ಲ ಆಸಕಿ್ತ
57 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀನೇ,
ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೈಗೊಳು್ಳವೆನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
58 ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ನಿನ್ನ ದಯೆಯನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದೆ್ದೕನೆ,
ನಿನ್ನ ನುಡಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನನಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು.
59 ನನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ ಶೋಧಿಸಿದೆನು,
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
60 ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತನಾದೆನು,
ಆಲಸ್ಯಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
61 ದುಷ್ಟರ ಪಾಶಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡವು,
ಆದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ.
62 ನಿನ್ನ ನೀತಿವಿಧಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಲು,
ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಏಳುವೆನು.
63 ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ

ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಿಗೆ
ನಾನು ಸಂಗಡಿಗನು.
64 ಯೆಹೋವನೇ, ಭೂಲೋಕವು ನಿನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ

ತುಂಬಿದೆ,
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಬೋಧಿಸು.

ಟೇತ್.

ದೇವರಾಜ್ಞೆಗಳ ಮೌಲ್ಯ
65 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ವಾಗಾ್ದನಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ,
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಮಹೋಪಕಾರ ಮಾಡಿದಿ್ದ.
66 ಸುಜ್ಞಾನವನು್ನ, ವಿವೇಕಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡು,
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನಲಾ್ಲ.
67 ಕಷಾ್ಟನುಭವಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೆ ತಪಿ್ಪಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದನು,
ಈಗಲಾದರೋ ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಕೈಗೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
68 ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯವನು, ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವವನೂ ಆಗಿದಿ್ದ,
ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಬೋಧಿಸು.
69 ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುಳು್ಳಕಲಿ್ಪಸಿದಾ್ದರೆ,
ನಾನಾದರೋ ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ

ಕೈಕೊಳು್ಳವೆನು.
70 ಕೊಬಿ್ಬನಂತೆ ಅವರ ಬುದಿ್ಧ ಮಂದವಾಯಿತು,
ನಾನಾದರೋ ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸಪಡುತೆ್ತೕನೆ.
71 ಕಷಾ್ಟನುಭವವು ಹಿತಕರವಾಯಿತು,
ಅದುದರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ಕಲಿತೆನು.
72 ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು,
ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳಯ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನನಗೆ

ಅತಿಪಿ್ರಯವಾಗಿದೆ.
ಯೋದ್.

ನಾ್ಯಯಬದ್ಧವಾದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು
73 ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ನನ್ನನು್ನ ರೂಪಿಸಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿದವು,
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕಲಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಕೊಡು.
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74 ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ
ಸಂತೋಷಿಸಲಿ,
ನಾನು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನೆ್ನೕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನಲಾ್ಲ.
75 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ವಿಧಿಗಳು ನೀತಿಯುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿವೆ

ಎಂದೂ,
ನೀನು ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದಲೇ ನನ್ನನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿದಿ್ದೕ ಎಂದೂ

ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
76 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ನುಡಿದ ಪ್ರಕಾರ,
ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಕೃಪೆಯನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸು.
77 ನಾನು ಬದುಕುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯು ನನಗೆ ದೊರೆಯಲಿ,
ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ನನ್ನ ಆನಂದವಾಗಿದೆ.
78 ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ಮಾನಭಂಗ ಹೊಂದಲಿ,
ಅವರು ಮೋಸದಿಂದ ನನಗೆ ಕೇಡು ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.
ನಾನಾದರೋ ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಧಾ್ಯನಿಸುತಿ್ತರುವೆನು.
79 ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು,
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
80 ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತವಾಗಲಿ,
ಆಗ ನನ್ನ ಆಶಾಭಂಗಕೆ್ಕ ಕಾರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಾಫ್.

ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ
81 ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಯಕೆಯಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಮನವು

ಬಲಗುಂದಿತು,
ನಾನು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲೆ್ಲೕ ನಿರೀಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
82 ನಿನ್ನ ನುಡಿಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಯಾವಾಗ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುವಿ?
ಎಂಬುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವೇ ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯು ಮಂದವಾಯಿತು.
83 ಹೊಗೆಯಲಿ್ಲ ನೇತು ಹಾಕಿರುವ ಬುದ್ದಲಿಯಂತಿದೆ್ದೕನೆ,
ಆದರೂ ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ.
84 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ದಿನಗಳು ಬಹುಸ್ವಲ್ಪವಲಾ್ಲ!
ನನ್ನನು್ನ ಬಾಧಿಸುವವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ?
85 ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು
ನನಗಾಗಿ ಗುಂಡಿಗಳನು್ನ ತೋಡಿದಾ್ದರೆ.
86 ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳೆಲಾ್ಲ ಸಿ್ಥರವಾಗಿವೆ,
ಅವರು ಮೋಸದಿಂದ ಹಿಂಸಿಸುತಾ್ತರೆ,
ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು.
87 ನನ್ನನು್ನ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತೆಗೆದೇಬಿಟಿ್ಟದ್ದರು,
ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ.
88 ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸು,
ಆಗ ನೀನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಕಟ್ಟಳೆಯನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳವೆನು.

ಲಾಮೆದ್.

ಘನವಾದ ಆಜ್ಞಾಶಾಸನ
89 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ

ಸಾ್ಥಪಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
90 ನಿನ್ನ ಸತ್ಯವು ತಲತಲಾಂತರಕೂ್ಕ ಇರುವುದು.
ನೀನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿರುತಿ್ತ, ಅದು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ.
91 ನಿನ್ನ ವಿಧಿಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅವು ಇಂದಿನವರೆಗೂ,
ಸಿ್ಥರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತವೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಸವರ್ವಸು್ತಗಳೂ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
92 ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ನನಗೆ ಆನಂದಕರವಾಗದಿದ್ದರೆ,
ನನಗೊದಗಿದ ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದನು.
93 ನಾನು ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ,
ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ನನ್ನನು್ನ ಬದುಕಿಸಿದಿ್ದ.
94 ನಾನು ನಿನ್ನವನು, ರಕ್ಷಿಸು,
ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತನಾಗಿದೆ್ದೕನಲಾ್ಲ.
95 ದುಷ್ಟರು ನನ್ನನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊಂಚಿ ನೋಡುತಾ್ತರೆ,
ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನೕ ಲಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆನು.
96 ಎಲಾ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ತೆಗೂ ಮೇರೆಯುಂಟೆಂದು ಬಲೆ್ಲನು,
ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞಾಶಾಸನವು ಅಪಾರವಾದದು್ದ.

ಮೆಮ್.

ಜ್ಞಾನವಂತರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ
97 ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಪಿ್ರಯವಾಗಿದೆ,
ದಿನವೆಲಾ್ಲ ಅದೇ ನನ್ನ ಧಾ್ಯನ.

98 ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗಿಂತ
ಬುದಿ್ಧವಂತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ,
ಸದಾಕಾಲವೂ ಅವೇ ನನಗಿವೆ.
99 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ನನ್ನ ಧಾ್ಯನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ,
ನನ್ನ ಉಪಾಧಾ್ಯಯರಿಗಿಂತ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
100 ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೈ ಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ,
ಹಿರಿಯರಿಗಿಂತ ವಿವೇಕಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
101 ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು,
ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಗೂ ಹೋಗದಂತೆ ಕಾದಿದೆ್ದೕನೆ.
102 ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿಧಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತಪಿ್ಪಹೋಗಲಿಲ್ಲ,
ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಬೋಧಿಸಿದಿ್ದೕ.
103 ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ರುಚಿಯಾಗಿವೆ,
ಅವು ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಜೇನು ತುಪ್ಪಕಿ್ಕಂತಲೂ ಸಿಹಿಯಾಗಿವೆ.
104 ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವೇಕಿಯಾದೆನು,
ಸುಳು್ಳ ಮಾಗರ್ವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ನೂನ್.

ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪ, ದಾರಿಗೆ ಬೆಳಕು
105 ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪವೂ,
ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಬೆಳಕೂ ಆಗಿದೆ.
106 ನಿನ್ನ ನೀತಿವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವೆನೆಂದು

ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.
107 ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ,
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕಾ್ಯನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ

ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸು.
108 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾದ ಸು್ತತಿ

ಸಮಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ,
ದಯವಿಟು್ಟ ಅಂಗೀಕರಿಸು,
ನಿನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕಲಿಸು.
109 ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಕೈಯಲೆ್ಲೕ

ಹಿಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ,
ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
110 ದುಷ್ಟರು ಬಲೆಯೊಡಿ್ಡದಾ್ದರೆ,
ನಾನು ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
111 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನನ್ನ ನಿತ್ಯಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನಾ್ನಗಿ

ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ಅವು ನನ್ನ ಹೃದಯಕೆ್ಕ ಉಲಾ್ಲಸಕರವಾಗಿವೆ.
112 ಕಡೇಯವರೆಗು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ

ಕೈಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಸಾಮೆಕ್.

ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವ ದೇವರಾಜ್ಞೆಗಳು
113 ಚಂಚಲ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
114 ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೂ, ಗುರಾಣಿಯೂ ನೀನೇ,
ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನೆ್ನೕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
115 ದುಷ್ಟರೇ, ತೊಲಗಿರಿ,
ನನ್ನ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೈಗೊಳು್ಳವೆನು.
116 ನಿನ್ನ ನುಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನನು್ನ ಉದಾ್ಧರಮಾಡು,
ಆಗ ಬದುಕುವೆನು. ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ,
ನನ್ನನು್ನ ನಿರಾಶೆಪಡಿಸಬೇಡ.
117 ನೀನು ನನಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರು,
ಆಗ ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿ ಸದಾ ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ

ಲಕ್ಷಿಸುವೆನು.
118 ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ತಪಿ್ಪದವರೆಲ್ಲರನು್ನ ನೀನು ತಳಿ್ಳಬಿಡುತಿ್ತೕ,
ಅವರ ಕುಯುಕಿ್ತಯು ವ್ಯಥರ್ವಾದದೆ್ದೕ.
119 ಭೂಲೋಕದ ದುಷ್ಟರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕಸದಂತೆ ತೆಗೆದುಬಿಡುತಿ್ತೕ,
ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
120 ನಿನ್ನ ಭಯದಿಂದ ನನ್ನ ದೇಹದ ಮಾಂಸವು ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ,
ನಿನ್ನ ನಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹೆದರುತೆ್ತೕನೆ.

ಆಯಿನ್.
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ಅಪರಂಜಿಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು
121 ನಾನು ನಿನ್ನ ನೀತಿವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ,
ಬಲಾತಾ್ಕರಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಡ.
122 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ ಮೇಲಿಗಾಗಿ ನೀನು ಹೊಣೆಗಾರನಾಗು,
ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನನ್ನನು್ನ ಬಾಧಿಸದಿರಲಿ.
123 ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ನುಡಿಯು

ನೆರವೇರುವುದನೂ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಾ್ತ,
ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟ ಮೊಬಾ್ಬಯಿತು.
124 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಡೆಸು,
ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕಲಿಸು.
125 ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು,
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ವಿವೇಕವನು್ನ

ದಯಪಾಲಿಸು.
126 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಕಾಯರ್ ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಮಯ

ಬಂದಿದೆ,
ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಾ್ದರೆ.
127 ನಿಜವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಬಂಗಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಅಪರಂಜಿಗಿಂತಲೂ ನನಗೆ ಬಹುಪಿ್ರಯವಾಗಿವೆ.
128 ನಿಜವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ನಾ್ಯಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು

ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ಎಲಾ್ಲ ಸುಳು್ಳ ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಪೆ.

ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಪಾಲಿಸುವ ತವಕ
129 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಮಹತ್ವವುಳ್ಳವುಗಳೇ,
ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೈಗೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
130 ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವಿವರಣೆ ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ,
ಸರಳ ಹೃದಯರಿಗೆ ವಿವೇಚನೆಯನು್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
131 ನಾನು ಬಾಯಾರಿ ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ,
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಬಯಸಿದೆ್ದೕನೆ.
132 ನನಗೆ ಅಭಿಮುಖನಾಗಿ ಕರುಣಿಸು,
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ನಿನ್ನ

ನಿಯಮವಲ್ಲವೇ?
133 ನಿನ್ನ ನುಡಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಯನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸು,
ಯಾವ ಅನಾ್ಯಯವಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಆಳದಂತೆ ಮಾಡು.
134 ನರ ಮನುಷ್ಯರ ಬಲಾತಾ್ಕರದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು,
ಆಗ ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೈಗೊಳು್ಳವೆನು.
135 ನಿನ್ನ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮುಖಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿರಲಿ,
ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕಲಿಸು.
136 ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದವರ ನಿಮಿತ್ತ,
ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣರು ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.

ಸಾದಿ್ದ.

ಯೆಹೋವನ ನಾ್ಯಯ ವಿಧಿಗಳು
137 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನೀತಿಸ್ವರೂಪನು,
ನಿನ್ನ ವಿಧಿಗಳು ನಾ್ಯಯವಾಗಿವೆ.
138 ನೀತಿ, ಸತ್ಯತೆಗಳಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದಿ್ದ,
139 ವೈರಿಗಳು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ನನ್ನನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು,
140 ನಿನ್ನ ನುಡಿಯು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದು್ದ,
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನು ಅದನೆ್ನೕ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ.
141 ನಾನು ಅಲ್ಪನೂ, ತಿರಸಾ್ಕರ ಹೊಂದಿದವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ,
ಆದರೂ ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
142 ನಿನ್ನ ನೀತಿಯು ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ,
ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ.
143 ಕಷ್ಟ, ಸಂಕಟಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಂಡಿವೆ,
ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ನನಗೆ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿವೆ.
144 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಸದಾಕಾಲವೂ ನೀತಿಯುಳ್ಳವುಗಳು,
ನನಗೆ ವಿವೇಕವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸು, ಆಗ ಬದುಕುವೆನು.

ಖೋಫ್.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವುದು
145 ಯೆಹೋವನೇ, ಸಂಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಮೊರೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ,
ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸು,
ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವೆನು.
146 ನಿನಗೇ ಮೊರೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ ರಕ್ಷಿಸು.
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಕೈಗೊಳು್ಳವೆನು.
147 ಅರುಣೋದಯದಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ಮೊರೆಯಿಟೆ್ಟನು,
ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
148 ನಿನ್ನ ನುಡಿಯನು್ನ ಧಾ್ಯನಿಸಲು,
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಇರುಳಿನ ಒಂದೊಂದು ಜಾವದಲೂ್ಲ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ.
149 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನನ್ನ ಮೊರೆಯನು್ನ ಕೇಳು,
ನಿನ್ನ ವಿಧಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸು.
150 ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ

ಅನುಸರಿಸುವವರು,
ನನ್ನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ.
151 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಹತಿ್ತರವೇ ಇರುವೆ,
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳೆಲಾ್ಲ ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿವೆ.
152 ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಯುಗಯುಗಾಂತರಕೂ್ಕ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದಿ್ದ

ಎಂದು,
ನಾನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ರೇಷ್.

ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ
153 ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನು್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು,
ನಾನು ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಮರೆತವನಲ್ಲ.
154 ನನ್ನ ವಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ನಡೆಸಿ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು,
ನಿನ್ನ ನುಡಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸು.
155 ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡುವ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯೇ

ಇಲ್ಲ.
156 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕೃಪಾಕಾಯರ್ಗಳು ಬಹಳವಾಗಿವೆ,
ನಿನ್ನ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸು.
157 ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವ ವೈರಿಗಳು ಅನೇಕರಿದ್ದರೂ,
ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
158 ನಿನ್ನ ನುಡಿಯನು್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳದ
ಧಮರ್ಭ್ರಷ್ಟರನು್ನ ನೋಡಿ ಅಸಹ್ಯಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
159 ಯೆಹೋವನೇ, ನೋಡು,
ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳು ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಪಿ್ರಯವಾಗಿವೆ,
ನಿನ್ನ ಕೃಪಾನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸು.
160 ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಸಾರಾಂಶವು ಸತ್ಯವೇ,
ನಿನ್ನ ನೀತಿವಿಧಿಗಳೆಲಾ್ಲ ಯುಗಯುಗಾಂತರಕೂ್ಕ ಇರುವವು.

ಷಿನ್.

ಎಷೊ್ಟೕ ಪಿ್ರಯವಾದ ನೀತಿವಿಧಿಗಳು
161 ಪ್ರಭುಗಳು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುತಾ್ತರೆ,
ನನ್ನ ಹೃದಯವು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕೆ್ಕ ಮಾತ್ರ ಭಯಪಡುತ್ತದೆ.
162 ಒಬ್ಬನು ತಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳೆ್ಳಯಲಿ್ಲ ಹೇಗೋ,
ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ನುಡಿಯಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
163 ಮಿಥ್ಯವಾದದ್ದನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ಅದು ನನಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದೆ,
ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ನನಗೆ ಪಿ್ರಯವಾಗಿದೆ.
164 ನಿನ್ನ ನೀತಿವಿಧಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ,
ನಿನ್ನನು್ನ ದಿನಕೆ್ಕ ಏಳು ಸಾರಿ ಕೊಂಡಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
165 ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಿಗೆ,
ಸಂಪೂಣರ್ ಸಮಾಧಾನವಿರುತ್ತದೆ,
ಅಂಥವರಿಗೆ ವಿಘ್ನಕರವಾದದೆ್ದೕನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
166 ಯೆಹೋವನೇ, ಯಾವಾಗ ರಕ್ಷಿಸುವಿಯೋ ಎಂದು,
ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ,
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
167 ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ,
ಅವು ನನಗೆ ಬಹುಪಿ್ರಯವಾಗಿವೆ.
168 ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನೂ್ನ, ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ,
ನನ್ನ ನಡತೆಯೆಲಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೋಚರವಾಗಿದೆ.

ತಾವ್.
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ಯೆಹೋವನ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದು
169 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಕೂಗು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯನು್ನ ಮುಟ್ಟಲಿ,
ನಿನ್ನ ವಾಕಾ್ಯನುಸಾರವಾಗಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸು.
170 ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಸೇರಲಿ,
ನಿನ್ನ ನುಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು.
171 ನಿನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದಿ್ದಯಲಾ್ಲ.
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಂದ ಸದಾ ನಿನ್ನ ಸು್ತತಿ ಹೊರಡಲಿ,
172 ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯು ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳನು್ನ ವಣಿರ್ಸಲಿ,
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳೆಲಾ್ಲ ನೀತಿಯುಳ್ಳದು್ದ.
173 ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ನಿನ್ನ ಕೈ ನನಗೆ ನೆರವಾಗಲಿ.
174 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಿ್ನಂದುಂಟಾಗುವ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ

ಕೋರುತೆ್ತೕನೆ,
ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ನನ್ನ ಆನಂದವು.
175 ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸು,
ಅದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಲಿ.
ನಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿ.
176 ನಾನು ತಪಿ್ಪಹೋದ ಕುರಿಯಂತೆ ಅಲೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ,
ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಪರಾಂಬರಿಸು.
ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೋಸಗಾರರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಯಾತಾ್ರಗೀತೆ.
ನನ್ನ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟೆ್ಟನು;
ಆತನು ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು.
2 ಯೆಹೋವನೇ, ಸುಳು್ಳ ಬಾಯಿಯೂ,

ವಂಚಿಸುವ ನಾಲಿಗೆ ಉಳ್ಳವರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು.
3 ವಂಚಿಸುವ ನಾಲಿಗೆಯೇ, ದೇವರು ನಿನಗೇನು ಕೊಡಬೇಕು?
ಯಾವ ಹೆಚಿ್ಚನ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕು?
4 ಶೂರನ ಹದವಾದ ಬಾಣಗಳನೂ್ನ,
ಜಾಲಿಯ ಕೆಂಡಗಳನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವರು.
5 ಅಯೊ್ಯೕ, ನಾನು ಮೇಷೆಕಿನವರಲಿ್ಲ ತಂಗಬೇಕಲಾ್ಲ!
ಕೇದಾರಿನವರ ಪಾಳೆಯಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಬೇಕಾಯಿತಲಾ್ಲ!
6 ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರೊಳಗೆ,
ಇದು್ದ ಇದು್ದ ಸಾಕಾಯಿತು.
7 ನಾನು ಸಮಾಧಾನಪಿ್ರಯನು;
ಅವರೋ, ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬರುತಾ್ತರೆ.

ಯಹೋವನ ಭಕ್ತಪಾಲನೆ

ಯಾತಾ್ರಗೀತೆ.
(ಆದಿ. 28:15)

ನಾನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಪವರ್ತಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ;
ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುವುದು?
2 ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶಗಳನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ

ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ,
ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಬರುತ್ತದೆ.
3 ಆತನು ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳನು್ನ ಕದಲಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಯುವವನು ತೂಕಡಿಸದಿರಲಿ.
4 ಇಗೋ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಕಾಯುವಾತನು,
ತೂಕಡಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿದಿ್ರಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ.
5 ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಯುವವನು ಯೆಹೋವನೇ;
ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನೆರಳಿನಂತೆ ನಿಂತಿರುವಾತನು ಯೆಹೋವನೇ.
6 ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನೂ, ಇರುಳಿನಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರನೂ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
7 ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವನು;
ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಕಾಯುವನು.
8 ನೀನು ಹೋಗುವಾಗಲೂ, ಬರುವಾಗಲೂ,
ಈಗಿನಿಂದ ಸದಾಕಾಲವೂ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡುವನು.

ಯಾತಿ್ರಕರು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುವುದು

ಯಾತಾ್ರಗೀತೆ; ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.

≪ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ ಬಾ!≫
ಎಂದು ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದಾಗ ನನಗೆ

ಸಂತೋಷವಾಯಿತು.
2 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ! ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು,
ನಿನ್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿರುತ್ತವಲಾ್ಲ.
3 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ! ನೀನು ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಿಕೆಯಿಂದ,
ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ನಗರವಾಗಿದಿ್ದ.
4 ಕುಲಗಳು ಅಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಕುಲದವರು,
ಯೆಹೋವನ ನಾಮದ ಕೀತರ್ನೆಗೋಸ್ಕರ,
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಯಾತೆ್ರ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಇದು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲದ್ದ ಕಟ್ಟಳೆಯಷೆ್ಟ.
5 ನಾ್ಯಯಪೀಠಗಳಾಗಿರುವ ದಾವೀದನ ಮನೆತನದವರ,
ಸಿಂಹಾಸನಗಳು ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದವಲಾ್ಲ.
6 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಮಾಧಾನಕಾ್ಕಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.
≪ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಿಗೆ

ಸೌಭಾಗ್ಯವುಂಟಾಗಲಿ.
7 ನಿನ್ನ ಪೌಳಿಗೋಡೆಗಳೊಳಗೆ ಶುಭವುಂಟಾಗಲಿ;
ನಿನ್ನ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯವಿರಲಿ.≫
8 ನನ್ನ ಬಂಧುಮಿತ್ರರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ,
≪ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
9 ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ,
ನಿನಗೆ ಸುಕ್ಷೇಮವನು್ನ ಹಾರೈಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಯಾತಾ್ರಗೀತೆ.
(ನೆಹೆ. 4:1-6)

ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಆಸೀನನಾಗಿರುವಾತನೇ,
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
2 ಯಜಮಾನನ ಕೈಯನು್ನ ದಾಸನ ಕಣು್ಣಗಳು,

ಯಜಮಾನಿಯ ಕೈಯನು್ನ ದಾಸಿಯ ಕಣು್ಣಗಳು ನೋಡುವ
ಪ್ರಕಾರವೇ,
ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವ ದೇವರನು್ನ ನೋಡುತಾ್ತ,
ಆತನ ಕಟಾಕ್ಷವನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
3 ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸು, ಕಟಾಕ್ಷಿಸು.
ಅವಮಾನ ಹೊಂದಿ ಹೊಂದಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಯಿತು;
4 ಲೋಕಭೋಗಿಗಳ ಹಾಸ್ಯದಿಂದಲೂ,
ಗವಿರ್ಷ್ಠರ ನಿಂದೆಯಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಬೇಸತು್ತ ಹೋಯಿತು.

ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ರಕ್ಷಕನು

ಯಾತಾ್ರಗೀತೆ; ದಾವೀದನದು.
(ಕೀತರ್. 129; ನೆಹೆ. 4:7-23)

≪ಯೆಹೋವನು ನಮಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ
ಏನಾಗುತಿ್ತತು್ತ?≫,
ಎಂದು ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ ಹೇಳಲಿ.

2 ನರ ಮನುಷ್ಯರು ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದಾ್ದಗ,
ಯೆಹೋವನು ನಮಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
3 ≪ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಅವರು ಕೋಪದಿಂದ ಉರಿಗೊಂಡು,
ನಮ್ಮನು್ನ ಜೀವಸಹಿತ ನುಂಗಿಬಿಡುತಿ್ತದ್ದರು;
4 ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಪ್ರವಾಹವು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು

ಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ;
ನದಿಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ;
5 ಮೀರಿದ ಪ್ರವಾಹವು ನಮ್ಮನು್ನ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಡುತಿ್ತತು್ತ.≫
6 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಂಡಾಟವಾಗಲಿ;
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಅವರ ಹಲು್ಲಗಳಿಗೆ ಸೀಳಿಬಿಡಲು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
7 ನಮ್ಮ ಜೀವವು ಬೇಟೆಗಾರನ ಬಲೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ

ಪಕ್ಷಿಯಂತಿದೆ;
ಬಲೆಯು ಹರಿದುಹೋಯಿತು, ನಾವು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೆವು.
8 ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶಗಳನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದ,
ಯೆಹೋವನ ನಾಮದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದು.

ಯೆಹೋವನೇ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳ ಆಶ್ರಯ

ಯಾತಾ್ರಗೀತೆ.

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 119:169 394 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 124:8
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ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡುವವರು,
ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತದ ಹಾಗೆ ಇದಾ್ದರೆ;
ಅದು ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ, ಸದಾ ಸಿ್ಥರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2 ಪವರ್ತಗಳು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ,
ಯೆಹೋವನು ಈಗಿನಿಂದ ಸದಾಕಾಲವೂ ತನ್ನ ಜನರ ಸುತ್ತಲೂ

ಇರುವನು.
3 ದುಷ್ಟರ ದಂಡಾಧಿಕಾರವು ನೀತಿವಂತರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದಲಿ್ಲ

ಉಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ;
ಉಳಿದರೆ ನೀತಿವಂತರೂ ಅಕ್ರಮಕೆ್ಕ ಕೈ ಹಾಕಬಹುದು.
4 ಯೆಹೋವನೇ, ಒಳೆ್ಳಯವರೂ, ಯಥಾಥರ್ಚಿತ್ತರೂ,
ಆಗಿರುವವರಿಗೆ ಉಪಕಾರಮಾಡು.
5 ಯೆಹೋವನು ಡೊಂಕುದಾರಿ ಹಿಡಿದವರನು್ನ,
ಪಾತಕಿಗಳು ಹೋಗುವ ಸ್ತಳಕೆ್ಕ ನಡೆಸುವನು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಶುಭವುಂಟಾಗಲಿ.

ಚೀಯೋನಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಪುನಃಸಾ್ಥಪನೆಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಯಾತಾ್ರಗೀತೆ.
(ಕೀತರ್. 85)

ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ನಮ್ಮನು್ನ ಯೆಹೋವನು ತಿರುಗಿ
ಚೀಯೋನಿಗೆ ಬರಮಾಡಿದಾಗ,
ನಾವು ಕನಸು ಕಂಡವರಂತೆ ಇದೆ್ದವು.

2 ಆಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಬಲು ನಗೆಯಿಂದಲೂ,
ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಹಷರ್ಗೀತದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವು.
ಅನ್ಯಜನರು, ≪ಯೆಹೋವನು ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ

ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು
ತಮೊ್ಮಳಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
3 ಯೆಹೋವನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದು್ದ

ನಿಜ;
ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
4 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ದಕ್ಷಿಣದೇಶದ ಹಳ್ಳಗಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ,
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ ನಮ್ಮವರನೂ್ನ ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡು.
5 ಅಳುತಾ್ತ ಬಿತು್ತವವರು, ಹಾಡುತಾ್ತ ಕೊಯು್ಯವರು,
6 ದುಃಖಿಸುತಾ್ತ ಬೀಜವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವನು,
ಹಷಿರ್ಸುತಾ್ತ ಸಿವುಡುಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರುವನು.

ಯೆಹೋವನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಕೃತಾಥರ್ರಾಗುವೆವು

ಯಾತಾ್ರಗೀತೆ; ಸೊಲೊಮೋನನದು.
(ನೆಹೆ. 7:3-4)

ಯೆಹೋವನು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ,
ಅದನು್ನ ಕಟು್ಟವವರು ಕಷ್ಟಪಡುವುದು ವ್ಯಥರ್;
ಯೆಹೋವನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಾಯದಿದ್ದರೆ,

ಕಾವಲುಗಾರರು ಅದನು್ನ ಕಾಯುವುದು ವ್ಯಥರ್.
2 ಬೆಳಗಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಏಳುವವರೇ,
ಹೊತು್ತ ಮೀರಿ ಮಲಗುವವರೇ,
ನೀವು ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಇಷು್ಟ ಕಷ್ಟಪಡುವುದು ವ್ಯಥರ್;
ಆತನು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಪಿ್ರಯರಿಗೆ ನಿದೆ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ.
3 ಪುತ್ರಸಂತಾನವು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು;
ಗಭರ್ಫಲವು ಆತನ ಬಹುಮಾನವೇ.
4 ಯೌವನದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು,
ಯುದ್ಧವೀರನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಅಂಬುಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ;
5 ಇವುಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯನು್ನ ತುಂಬಿದವನು ಧನ್ಯನು.
ಊರ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ವೈರಿಗಳ ಸಂಗಡ ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಡುವಾಗ
ಅಂಥವರು ಅವಮಾನ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಕ್ತನ ಭಾಗ್ಯ

ಯಾತಾ್ರಗೀತೆ.
(ಕೀತರ್. 127; 144:12-15)

ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನಾಗಿ,
ಆತನ ಮಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವವನು ಧನ್ಯನು.
2 ನಿನ್ನ ಕಷಾ್ಟಜಿರ್ತವನು್ನ ನೀನೇ ಅನುಭವಿಸುವಿ,

ನೀನು ಧನ್ಯನು, ನಿನಗೆ ಶುಭವಿರುವುದು.
3 ಅಂತಃಪುರದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು,
ಫಲಭರಿತವಾದ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯಂತೆ ಇರುವಳು;

ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಊಟದ ಮಣೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ನಿನ್ನ
ಮಕ್ಕಳು,
ಎಣೆ್ಣೕಮರದ ಸಸಿಗಳ ಹಾಗೆ ಇರುವರು.
4 ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಪುರುಷನು,
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಶೀವಾರ್ದ ಹೊಂದುವನು.
5 ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ;
ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯವನು್ನ

ನೋಡುವವನಾಗು.
6 ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಾಣುವವನಾಗು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ
ಬಿಡಿಸುವನೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಯಾತಾ್ರಗೀತೆ.
(ಕೀತರ್. 124)

≪ನಮ್ಮ ಯೌವನ ಕಾಲದಿಂದ ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ
ಹಲವು ಸಾರಿ ಬಾಧಿಸಿದಾ್ದರೆ≫
ಎಂದು ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಹೇಳಲಿ.

2 ≪ನಾವು ಯೌವನ ಕಾಲದಿಂದ ಎಷೊ್ಟೕ ಸಾರಿ ಬಾಧೆ
ಹೊಂದಿದರೂ,
ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಜಯಿಸಲಿಲ್ಲ.
3 ಉಳುವವರು ನಮ್ಮ ಬೆನಿ್ನನ ಮೇಲೆ ಉಳುತಾ್ತ,
ಉದ್ದವಾದ ಗೆರೆಗಳನು್ನ ಹಾಕಿದರು.≫
4 ಆದರೆ ನೀತಿಸ್ವರೂಪನಾದ ಯೆಹೋವನು,
ದುಷ್ಟರು ಹಾಕಿದ ಬಂಧನಗಳನು್ನ ಛೇದಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.
5 ಚೀಯೋನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ಅವಮಾನದಿಂದ

ಹಿಂದಿರುಗಲಿ.
6 ಅವರು ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಣ ಹುಲಿ್ಲನಂತಾಗಲಿ;
ಅದು ಹೂವು ಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲೇ ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ;
7 ಅದನು್ನ ಕೊಯು್ಯವವನ ಹಿಡಿಯೂ,
ಸಿವುಡು ಕಟು್ಟವವನ ಉಡಿಲೂ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ.
8 ಹಾದುಹೋಗುವವರು, ≪ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ ಎಂದು,
ಯೆಹೋವನ ನಾಮದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕವೆ≫

ಎಂದೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಪಾಪಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಯಾತಾ್ರಗೀತೆ.
(ನೆಹೆ. 1:4-11)

ಯೆಹೋವನೇ, ಪಾತಾಳದಲಿ್ಲದು್ದ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

2 ಕತರ್ನೇ, ನನ್ನ ಮೊರೆಯನು್ನ ಕೇಳು;
ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯ ಶಬ್ದಕೆ್ಕ ಕಿವಿದೆರೆ.
3 ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಪಾಪಗಳನು್ನ

ಲೆಕಿ್ಕಸುವುದಾದರೆ
ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯ?
4 ನೀನು ಪಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವವನಾದುದರಿಂದ,
ಮನುಷ್ಯರ ಭಯಭಕಿ್ತಗೆ ನೀನೇ ಪಾತ್ರನು.
5 ನಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತೆ್ತೕನೆ;
ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವು ಆತನನು್ನ ಕಾದುಕೊಂಡಿದೆ;
ಆತನ ನುಡಿಯನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
6 ಕಾವಲುಗಾರರು ಬೆಳಗಾಗುವುದನು್ನ ಮುನೊ್ನೕಡುತಾ್ತರಲಾ್ಲ;
ಕಾವಲುಗಾರರು ಬೆಳಗಾಗುವುದನು್ನ ಮುನೊ್ನೕಡುವುದಕಿ್ಕಂತ

ವಿಶೇಷವಾಗಿ,
ನನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮವು ಕತರ್ನನು್ನ ಮುನೊ್ನೕಡುತ್ತದೆ.
7 ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರು;
ಯೆಹೋವನು ಕೃಪಾಸಂಪನ್ನನು;
ಪೂಣರ್ವಿಮೋಚನೆಯು ಆತನಿಂದಲೇ ದೊರಕುವುದು.
8 ಆತನೇ ಇಸಾ್ರಯೇಲನು್ನ ಅದರ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ

ವಿಮೋಚಿಸುವನು.

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 125:2 395 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 130:8
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ಯಾತಾ್ರಗೀತೆ; ದಾವೀದನದು.
(ಜ್ಞಾನೋ. 23:26; ಮತಾ್ತ. 18:3)

ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಗವರ್ವಿಲ್ಲ;
ನನಗೆ ಸೊಕಿ್ಕನ ಕಣು್ಣಗಳಿಲ್ಲ;
ಅಸಾಧ್ಯ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಕೈಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ.

2 ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲಿ್ಲರುವ ಮೊಲೆಬಿಡಿಸಿದ ಕೂಸಿನಂತೆ,
ನನ್ನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಮೊಲೆಬಿಡಿಸಿದ ಕೂಸಿನಂತೆ

ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿದೆ.
3 ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ, ಇಂದಿನಿಂದ ಯುಗಯುಗಕೂ್ಕ
ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರು.

ದಾವೀದನ ಮನೆತನವನು್ನ ಪುನಃಸಾ್ಥಪಿಸಬೇಕೆಂಬ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಯಾತಾ್ರಗೀತೆ.
(ಕೀತರ್. 89; 2 ಸಮು. 7)

ಯೆಹೋವನೇ, ದಾವೀದನ ಹಿತಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ,
ಅವನ ಶ್ರಮೆಗಳನು್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೋ.
2 ಯಾಕೋಬನ ಶೂರನಾದ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ

ಒಂದು ವಾಸಸಾ್ಥನವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸುವ ತನಕ,
3 ≪ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಮಂಚವನು್ನ ಹತು್ತವುದಿಲ್ಲ,
4 ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ,
ರೆಪೆ್ಪಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು
5 ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿ,
ಯಾಕೋಬನ ಶೂರನಿಗೆ ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನಲಾ್ಲ.
6 ಇಗೋ, ಅದು ಎಫಾ್ರತದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆಂದು ಕೇಳಿದೆವು;
ಯಹಾರ್ ಮೈದಾನದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಕಿ್ಕತು.
7 ≪ಬನಿ್ನರಿ, ಆತನ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಆತನ ಪಾದಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬೀಳೋಣ!≫
8 ಯೆಹೋವನೇ, ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಾಪಯುಕ್ತವಾದ

ಮಂಜೂಷದೊಡನೆ,
ನಿನ್ನ ವಾಸಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಬಂದು ನೆಲೆಸು.
9 ನಿನ್ನ ಯಾಜಕರು ನೀತಿಯೆಂಬ ವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಳ್ಳಲಿ;
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಉತಾ್ಸಹಧ್ವನಿ ಮಾಡಲಿ.
10 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನನು್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೋ;
ನೀನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡಬೇಡ.
11 ಯೆಹೋವನು ದಾವೀದನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣವು

ಸಿ್ಥರವಾಗಿದೆ;
ಆತನು ಅದನು್ನ ಬದಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
≪ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ

ಕುಳಿ್ಳರಿಸುವೆನು;
12 ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಯನೂ್ನ,
ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದಾದರೆ,
ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲಿ್ಲ ಸದಾಕಾಲ

ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು.≫
13 ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಚೀಯೋನನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ,
ತನ್ನ ನಿವಾಸಕಾ್ಕಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.
14 ಆತನು, ≪ಇದು ನನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ವಾಸಸಾ್ಥನ;
ಇಲೆ್ಲೕ ಇರುವೆನು; ಇದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ.
15 ಇದರ ಆದಾಯವನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು;
ಇಲಿ್ಲಯ ಬಡವರನು್ನ ಆಹಾರದಿಂದ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸುವೆನು;
16 ಯಾಜಕರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಹೊದಿಸುವೆನು;
ಭಕ್ತರು ಉತಾ್ಸಹಧ್ವನಿ ಮಾಡುವರು.
17 ಇಲಿ್ಲಯೇ ದಾವೀದನ ಕೊಂಬು ಚಿಗುರುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು;
ನನ್ನ ಅಭಿಷಿಕ್ತನ ದೀಪವು ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು

ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
18 ಅವನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ನಾಚಿಕೆಯೆಂಬ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹೊದಿಸುವೆನು;
ಆದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟವು ಶೋಭಿಸುತಿ್ತರುವುದು.≫

ಐಕಮತ್ಯವು ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದುದು

ಯಾತಾ್ರಗೀತೆ; ದಾವೀದನದು.
ಆಹಾ, ಸಹೋದರರು ಒಂದಾಗಿರುವುದು,
ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು, ಎಷೊ್ಟೕ ರಮ್ಯವಾದದು್ದ!
2 ಅದು ಆರೋನನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲ್ಪಟು್ಟ,

ಅವನ ಗಡ್ಡದ ಮೇಲೆಯೂ,
ಅವನ ಅಂಗಿಗಳ ಕೊರಳಪಟಿ್ಟಯವರೆಗೂ ಹರಿದು ಬರುವ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ

ತೈಲದಂತೆಯೂ,
3 ಹೆಮೋರ್ನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟ,
ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಮಂಜಿನಂತೆಯೂ ಇದೆ.
ಅಲಿ್ಲ ಆಶೀವಾರ್ದವೂ, ಜೀವವೂ ಸದಾಕಾಲ ಇರಬೇಕೆಂದು,
ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ.

ಸಂಧಾ್ಯಸೇವಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಯಾತಾ್ರಗೀತೆ.
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲರುವ ಆತನ
ಸವರ್ಸೇವಕರೇ,
ಬನಿ್ನರಿ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.

2 ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ಕೈಯೆತಿ್ತ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.
3 ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಯೆಹೋವನು,
ಚೀಯೋನಿನೊಳಗಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.

ಸೃಷಿ್ಟಪಾಲಕನಾಗಿರುವ ಏಕದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ
(ಕೀತರ್. 136)

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!
ಯೆಹೋವನ ನಾಮವನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರೇ,

2 ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲಯೂ,
ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯದ ಅಂಗಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೇವೆ

ಮಾಡುವವರೇ,
ಆತನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.
3 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!
ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನು.
ಆತನ ನಾಮವನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ;
ಆತನು ಕೃಪಾಪೂಣರ್ನು.
4 ಯೆಹೋವನು ಯಾಕೋಬನ ವಂಶದವರನು್ನ ತನಗಾಗಿಯೂ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರನಾ್ನಗಿಯೂ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನಲಾ್ಲ.
5 ಯೆಹೋವನು ದೊಡ್ಡವನೆಂದೂ,
ನಮ್ಮ ಕತರ್ನು ಎಲಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚನವನೆಂದೂ

ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ.
6 ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ಆಕಾಶದಲಿ್ಲಯೂ,
ಸಮುದ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಬೇರೆ ಎಲಾ್ಲ ಜಲರಾಶಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ತನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
7 ಆತನು ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಮೋಡಗಳನು್ನ

ಮೇಲೇರುವಂತೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ;
ಮಳೆಗೋಸ್ಕರ ಮಿಂಚನು್ನ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ;
ತನ್ನ ಉಗಾ್ರಣದಿಂದ ಗಾಳಿಯನು್ನ ಬೀಸುವಂತೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
8 ಆತನು ಐಗುಪ್ತದ ಮನುಷ್ಯರು ಮೊದಲುಗೊಂಡು

ಪಶುಗಳವರೆಗೂ,
ಚೊಚ್ಚಲುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿದನು.
9 ಐಗುಪ್ತವೇ, ಆತನು ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಫರೋಹನಿಗೂ,
ಅವನ ಸೇವಕರಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ,
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದನು.
10 ಆತನು ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿಬಿಟ್ಟನು;
ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜರನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದನು.
11 ಅವರಲಿ್ಲ ಅಮೋರಿಯರ ಅರಸನಾದ ಸೀಹೋನನೂ,
ಬಾಷಾನಿನ ಅರಸನಾದ ಓಗನೂ ಇದ್ದರು.
ಆತನು ಕಾನಾನ್ ದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ

ಮಾಡಿದನು.
12 ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು;
ಆತನ ಪ್ರಜೆಗೆ ಅದು ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಯಿತು.
13 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ;
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ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ತಲತಲಾಂತರಕೂ್ಕ ಸ್ಮರಿಸಲು
ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುತಿ್ತೕ.

14 ನಿಜವಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯ ನಾ್ಯಯವನು್ನ
ಸಾ್ಥಪಿಸುವನು,
ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕನಿಕರಿಸುವನು.
15 ಅನ್ಯಜನಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಬಂಗಾರದವುಗಳೇ;
ಅವು ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಕೆಲಸವಷೆ್ಟೕ.
16 ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಾಯಿದ್ದರೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಕಣಿ್ಣದ್ದರೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ,
17 ಕಿವಿಯಿದ್ದರೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ,
ಇದಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ಬಾಯಲಿ್ಲ ಶಾ್ವಸವೇ ಇಲ್ಲ.
18 ಅವುಗಳನು್ನ ಮಾಡುವವರು,
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವವರು ಅವುಗಳಂತೆಯೇ.
19 ಇಸಾ್ರಯೇಲನ ಮನೆತನದವರೇ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ;
ಆರೋನನ ಮನೆತನದವರೇ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.
20 ಲೇವಿಯ ಮನೆತನದವರೇ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ;
ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.
21 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಚೀಯೋನಿನ ದೇವರಿಗೆ,
ಕೀತಿರ್ ಉಂಟಾಗಲಿ,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

ಯೆಹೋವನ ಸು್ತತಿ
(ಕೀತರ್. 135)

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡಿರಿ,
ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನು. ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು

ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
2 ದೇವಾಧಿದೇವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡಿರಿ,
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
3 ಕತರ್ರ ಕತರ್ನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡಿರಿ,
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
4 ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಶಕ್ತನು,
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
5 ಆತನು ಆಕಾಶವನು್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಿದಾ್ದನೆ,
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
6 ಆತನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಜಲರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿದಾ್ದನೆ,
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
7 ಆತನು ಮಹಾ ಜೊ್ಯೕತಿಮರ್ಂಡಲಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾ್ದನೆ,
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
8 ಸೂಯರ್ನು ಹಗಲನು್ನ ಆಳುತಾ್ತನೆ,
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
9 ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ರಾತಿ್ರಯನು್ನ ಆಳುತ್ತವೆ,
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
10 ಆತನು ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು,
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
11 ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಅವರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದನು,
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
12 ತನ್ನ ಭುಜಬಲ, ಶಿಕ್ಷಾಹಸ್ತ ಇವುಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು,
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
13 ಆತನು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ವಿಭಾಗಿಸಿದನು,
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
14 ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ ನಡೆಸಿದನು,
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
15 ಫರೋಹನನೂ್ನ, ಅವನ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ

ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟನು,
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
16 ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಕರೆತಂದನು,
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
17 ದೊಡ್ಡ ಅರಸರನು್ನ ಹೊಡೆದನು,
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
18 ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ರಾಜರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು,
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
19 ಅಮೋರಿಯರ ಅರಸನಾದ ಸೀಹೋನನು ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬನು,
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.

20 ಬಾಷಾನಿನ ಅರಸನಾದ ಓಗನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನು,
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
21 ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು,
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
22 ಆತನ ಸೇವಕರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಅದು ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಯಿತು,
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
23 ನಾವು ದೀನಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದಗ ನಮ್ಮನು್ನ

ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಂಡನು,
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
24 ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು,
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
25 ಎಲಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆಹಾರ ಕೊಡುವವನು ಆತನೇ,
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.
26 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡಿರಿ,
ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ.

ಸೆರೆಯವರ ಪ್ರಲಾಪ
(2 ಪೂವರ್. 36)

ನಾವು ಬಾಬೆಲ್ ದೇಶದ ನದಿಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು,
ಚೀಯೋನನು್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅತೆ್ತವು.

2 ಆ ದೇಶದ ನೀರವಂಜಿ ಮರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನರಿಗಳನು್ನ
ತೂಗುಹಾಕಿದೆವು.

3 ನಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಪೀಡಿಸುತಿ್ತದ್ದವರು ನಮಗೆ,
≪ಚೀಯೋನಿನ ಗೀತೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ನಮ್ಮ ವಿನೋದಕಾ್ಕಗಿ

ಹಾಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.
4 ನಾವು ಪರದೇಶದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡುವುದು

ಹೇಗೆ?
5 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರೆ
ನನ್ನ ಬಲಗೈಯು ತನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯವನು್ನ ಮರೆತು ಹೋಗಲಿ.
6 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ,
ಎಲಾ್ಲದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸದಿದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯು ಬತಿ್ತಹೋಗಲಿ.
7 ಯೆಹೋವನೇ, ಎದೋಮ್ಯರ ಹಾನಿಗಾಗಿ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಾಶನದ ದಿನವನು್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೋ.
ಅವರು, ≪ಅದನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿರಿ, ಅಸಿ್ತವಾರ ಸಹಿತ

ಹಾಳುಮಾಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರಲಾ್ಲ.
8 ಹಾಳಾಗುವುದಕಿ್ಕರುವ ಬಾಬೆಲ್ ಪಟ್ಟಣವೇ,
ನೀನು ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕೆ್ಕ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವವನು ಧನ್ಯನು.
9 ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವವನು

ಭಾಗ್ಯಹೊಂದಲಿ.

ರಕ್ಷಣಾ ಕತರ್ನ ಸು್ತತಿ

ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
(ಕೀತರ್. 102:13-23)

ಯೆಹೋವನೇ, ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡುವೆನು;
ದೇವರುಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.

2 ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುತೆ್ತೕನೆ;
ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ಸತ್ಯತೆ ಇವುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ನಾಮವನು್ನ

ಕೊಂಡಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿ,
ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹತ್ತನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿದಿ್ದೕ.
3 ನಾನು ಮೊರೆಯಿಟಾ್ಟಗ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದಿ;
ನನ್ನ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಬಲಕೊಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಧೈಯರ್ಪಡಿಸಿದಿ್ದೕ.
4 ಯೆಹೋವನೇ, ಭೂರಾಜರೆಲ್ಲರು ನೀನು ನುಡಿದ ನುಡಿಗಳನು್ನ

ಕೇಳಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವರು.
5 ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಹಾಡಿಹರಸುವರು;
ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಭಾವವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯಲಾ್ಲ.
6 ಯೆಹೋವನು ಮಹೋನ್ನತನು;
ಆದರೂ ದೀನರನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ;
ಗವಿರ್ಷ್ಠರನು್ನ ದೂರದಿಂದಲೇ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯುತಾ್ತನೆ.
7 ನಾನು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವಾಗ,
ನನ್ನನು್ನ ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿ್ಳಸುವಿ,

ಕೀತರ್ನೆಗಳು 135:14 397 ಕೀತರ್ನೆಗಳು 138:7
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ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಕೋಪಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಾಚುವಿ,
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದು.
8 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ತರುವನು.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ,
ನೀನು ಕೈಹಾಕಿದ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸದೆ ಬಿಡಬೇಡ.

ಸವರ್ಜ್ಞಾನಿ, ಸವರ್ವಾ್ಯಪಿ ಅದ ದೇವರು

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ;
ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ;

2 ನಾನು ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದು, ಏಳುವುದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ,
ದೂರದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲವನಾಗಿರುತಿ್ತ.
3 ನಾನು ನಡೆಯುವುದನು್ನ, ಮಲಗುವುದನು್ನ ಶೋಧಿಸಿ

ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ,
ನನ್ನ ನಡತೆಯೆಲಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೋಚರವಾಗಿದೆ.
4 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯ ಮಾತುಗಳಲಿ್ಲ,
ನೀನು ಅರಿಯದೆ ಇರುವಂಥದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ.
5 ಸುತ್ತಲೂ ನನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದ.
6 ಇಂಥ ಜ್ಞಾನವು ನನಗೆ ಬಹು ಆಶ್ಚಯರ್ವಾಗಿದೆ;
ಅದು ಉನ್ನತವಾದದು್ದ, ನನಗೆ ನಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲ.
7 ನಾನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಲಿ?
ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಮರೆಯಾಗುವಂತೆ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಓಡಲಿ?
8 ಮೇಲಣ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದರೆ ಅಲಿ್ಲ ನೀನಿರುತಿ್ತ,
ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡೇನೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲಯೂ ನೀನಿರುವಿ.
9 ಅರುಣನ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹಾರಿಹೋಗಿ,
ಸಮುದ್ರದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೆ,
10 ಅಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ ಕೈ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುವುದು;
ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವುದು.
11 ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಕವಿಯುವುದು,
≪ಹಗಲು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲು ಇರುಳಾಗುವುದು≫ ಎಂದು

ಹೇಳಿಕೊಂಡರೇನು?
12 ನಿನಗೆ ಕತ್ತಲೆಯು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲ; ಇರುಳು ಹಗಲಾಗಿಯೇ

ಇರುತ್ತದೆ,
ಕತ್ತಲು ಬೆಳಕುಗಳೆರಡೂ ನಿನಗೆ ಒಂದೇ.
13 ನನ್ನ ಅಂತರೀಂದಿ್ರಯಗಳನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದವನೂ,
ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ರೂಪಿಸಿದವನೂ ನೀನಲ್ಲವೋ?
14 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಅದು್ಭತವಾಗಿಯೂ, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿಯೂ

ರಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಆಶ್ಚಯರ್ವಾಗಿವೆಯೆಂದು,
ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಚೆನಾ್ನಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
15 ನಾನು ಗುಪ್ತಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಏಪರ್ಡುತಾ್ತ,
ಭೂಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ರಚಿಸಲ್ಪಡುತಾ್ತ ಇದಾ್ದಗ,
ನನ್ನ ಅಸಿ್ಥಪಂಜರವು ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿದಿ್ದಲ್ಲ.
16 ನಾನು ಇನೂ್ನ ಕೇವಲ ಪಿಂಡವಾಗಿರುವಾಗ,
ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದವು,
ನನ್ನ ಆಯುಷಾ್ಕಲದ ಪ್ರಥಮದಿನವು ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ,
ಅದರ ಎಲಾ್ಲ ದಿನಗಳು ನಿನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು.
17 ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ನನ್ನ ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ

ಗೌರವವಾಗಿವೆ,
ಅವುಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿವೆ.
18 ಅವುಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವುದಾದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿಗಿಂತ

ಹೆಚಾ್ಚಗಿವೆ,
ನಾನು ಎಚ್ಚರವಾಗಲು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುತೆ್ತೕನೆ.
19 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ದುಷ್ಟರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ,
ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು.
ಕೊಲೆಪಾತಕರೇ, ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಹೋಗಿರಿ.
20 ದೇವರೇ, ಅವರು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು,
ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೆತು್ತತಾ್ತರೆ,

ಸುಳಾ್ಳಣೆಯಿಡುತಾ್ತರೆ.
21 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರನು್ನ ನಾನು

ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನಲ್ಲವೋ?
ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬೇಸರಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲವೋ?
22 ನಾನು ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ,

ಅವರು ನನಗೂ ವೈರಿಗಳೇ ಆಗಿದಾ್ದರೆ.
23 ದೇವಾ, ನನ್ನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೋ,
ನನ್ನನು್ನ ಶೋಧಿಸಿ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೋ.
24 ನನ್ನಲಿ್ಲ ಕೇಡಿನ ಮಾಗರ್ ಇರುತ್ತದೋ ಏನೋ ನೋಡಿ,
ಸನಾತನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ನಡೆಸು.

ಶತು್ರಪೀಡಿತನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಪ್ರಧಾನಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ,
ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.

(ಕೀತರ್. 7; 35; 64; 141—143)
ಯೆಹೋವನೇ, ಕೆಡುಕರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು,
ಬಲಾತಾ್ಕರಿಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಕಾಪಾಡು.
2 ಅವರು ಕೇಡು ಕಲಿ್ಪಸುತಾ್ತರೆ,

ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳವೆಬಿ್ಬಸುತಾ್ತರೆ.
3 ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಸಪರ್ದಂತೆ ಹದಮಾಡಿದಾ್ದರೆ,
ಅವರ ತುಟಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಾವಿನ ವಿಷವಿದೆ. ಸೆಲಾ
4 ಯೆಹೋವನೇ, ದುಷ್ಟರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡು,
ಬಲಾತಾ್ಕರಿಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ರಕ್ಷಿಸು.
ಅವರು ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ಎಡವಿಸಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು

ಯೋಚಿಸಿದಾ್ದರೆ.
5 ಗವಿರ್ಷ್ಠರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಗುಪ್ತಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಉರುಲನೂ್ನ, ಪಾಶಗಳನೂ್ನ ಒಡಿ್ಡದಾ್ದರೆ,
ದಾರಿಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಲೆಹಾಸಿದಾ್ದರೆ,
ನನಗಾಗಿ ಬಲೆಬೀಸಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ. ಸೆಲಾ
6 ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ≪ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು,
ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು,
7 ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವೇ,
ಯುದ್ಧ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀನೇ ನನ್ನ ಶಿರಸಾ್ತ್ರಣ,
8 ಯೆಹೋವನೇ, ದುಷ್ಟರು ತಮ್ಮನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ,
ಅವರ ಆಶೆಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಡ,
ಅವರ ಕುಯುಕಿ್ತಯನು್ನ ಸಾಗಗೊಡಿಸಬೇಡ≫ ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

ಸೆಲಾ
9 ನನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿರುವವರ ತುಟಿಗಳ ಕೇಡು
ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಬರಲಿ,
10 ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೆಂಡಗಳು ಸುರಿಯಲಿ,
ಅವರು ಅಗಿ್ನಕುಂಡದೊಳಕೂ್ಕ,
ಆಳವಾದ ತಗಿ್ಗನೊಳಕೂ್ಕ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟು್ಟ ತಿರುಗಿ ಏಳದಿರಲಿ.
11 ಚಾಡಿಗಾರನು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿಯನು,
ಕೇಡು ಬಲಾತಾ್ಕರಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಕೆಡವಿಬಿಡುವುದು.
12 ಯೆಹೋವನು ದೀನರ ವಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ನಡೆಸುವನೆಂತಲೂ,
ಬಡವರ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವನೆಂತಲೂ ಬಲೆ್ಲನು.
13 ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನೀತಿವಂತರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವರು,
ಯಥಾಥರ್ರು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬದುಕುವರು.

ಬಲಾತಾ್ಕರ ದುಷೆ್ಪ್ರೕರಣೆಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಬೇಕೆಂಬ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
(ಕೀತರ್. 140)

ಯೆಹೋವನೇ, ಮೊರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ,
ಬೇಗನೆ ಬಾ, ನಾನು ಮೊರೆಯಿಡುವಾಗ ನನ್ನ ಕೂಗನು್ನ

ಲಾಲಿಸು.
2 ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯು ಧೂಪದಂತೆಯೂ,
ನಾನು ಕೈಯೆತು್ತವುದು ಸಂಧಾ್ಯನೈವೇದ್ಯದಂತೆಯೂ ನಿನಗೆ

ಸಮಪರ್ಕವಾಗಲಿ.
3 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಕಾವಲಿರಿಸು,
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳೆಂಬ ಕದವನು್ನ ಕಾಯಿ.
4 ನನ್ನ ಹೃದಯವು ದುರಾಚಾರವನು್ನ ಮೆಚ್ಚದಂತೆಯೂ,
ನಾನು ದುಷ್ಟರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನಡೆಸದಂತೆಯೂ

ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡು.
ಅವರ ಮೃಷಾ್ಟನ್ನವು ನನಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.
5 ನೀತಿವಂತರು ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆಯಲಿ, ಅದು ನನಗೆ ಉಪಕಾರ,
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲಿ, ಅದು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಎಣೆ್ಣಯಂತಿದೆ,
ನನ್ನ ತಲೆಯು ಅದನು್ನ ಬೇಡವೆನ್ನದಿರಲಿ.
ಆದರೆ ದುಷ್ಟರ ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೇವರನು್ನ

ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತರುವೆನು.
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6 ಅವರ ಪ್ರಮುಖರು ಕಡುಬಂಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟ
ಮೇಲೆ,
ಜನರು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವರು,
ಅವು ಅವರಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿರುವವು.
7 ಒಬ್ಬನು ಹೊಲವನು್ನ ಉಳುತಾ್ತ,
ಹೆಂಟೆಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಚದರಿಸುವ ಪ್ರಕಾರವೇ,
ನಮ್ಮ ಎಲುಬುಗಳು ಪಾತಾಳದಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುತ್ತವೆ.
8 ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟ ನಿನ್ನಲಿ್ಲದೆ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಡ.
9 ಕೆಡುಕರ ಉರುಲಿನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡು,
ಅವರು ಬೀಸಿಟಿ್ಟರುವ ಬಲೆಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸು.
10 ದುಷ್ಟರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ತಾವೇ ಬಿದು್ದಹೋಗಲಿ,
ಆಗ ನಾನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲದ್ದವನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ದಾವೀದನ ಪದ್ಯ, ಅವನು ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದಾ್ದಗ ಮಾಡಿದ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆ.

(ಕೀತರ್. 140; 1 ಸಮು. 22; 24)
ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವೆನು,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೂಗಿ ಬಿನೆ್ನೖಸುವೆನು.
2 ನನ್ನ ಚಿಂತೆಗಳನು್ನ ಆತನ ಮುಂದೆ ಬಿಚು್ಚವೆನು,

ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಅರಿಕೆಮಾಡುವೆನು.
3 ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಕುಂದಿಹೋದಾಗ,
ನೀನು ನನ್ನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬಲ್ಲವನಾಗಿರುತಿ್ತ,
ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಾದ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಉರುಲನೊ್ನಡಿ್ಡದಾ್ದರೆ.
4 ನಾನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಗೆ ನೋಡಲು,
ಅಲಿ್ಲ ಸಹಾಯಕರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ,
ಆಶ್ರಯವೂ ನಾಶವಾಯಿತು,
ನನ್ನ ಪಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಹಿತಚಿಂತಕರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ.
5 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ, ≪ನೀನೇ ನನ್ನ ಶರಣನೂ,
ಜೀವಲೋಕದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಲೂ ಆಗಿದಿ್ದ≫ ಎಂದು ಕೂಗಿ

ಮೊರೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
6 ನನ್ನ ಕೂಗನು್ನ ಲಾಲಿಸು, ಬಲು ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಹಿಂಸಕರ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸು,
ಅವರು ನನಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದಾ್ದರಲಾ್ಲ.
7 ಸೆರೆಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು,
ನಿನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
ನೀತಿವಂತರು ನಿನ್ನ ಮಹೋಪಕಾರಕಾ್ಕಗಿ,
ನನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಉತಾ್ಸಹಗೊಳು್ಳವರು.

ಶಿಕ್ಷಾರಕ್ಷಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
(ಕೀತರ್. 140)

ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಆಲಿಸು;
ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡು;
ನಿನ್ನ ನೀತಿ ಸತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ

ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸು.
2 ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿಮಾಡಬೇಡ;
ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಯಾವ ಜೀವಿಯೂ ನೀತಿವಂತನಲ್ಲ.
3 ವೈರಿಯು ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದಾ್ದನೆ;
ಜೀವವನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಹಾಕಿ ಜಜಿ್ಜದಾ್ದನೆ.
ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಹಾಕಿದಾ್ದನೆ;
ಬಹು ಕಾಲದಿಂದ ಸತ್ತವರಂತಿದೆ್ದೕನೆ.
4 ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಕುಂದಿಹೋಗಿದೆ;
ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಬೆರಗಾಗಿದೆ.
5 ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನು್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ;
ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಧಾ್ಯನಿಸುತೆ್ತೕನೆ;
ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುತೆ್ತೕನೆ;
6 ಕೈಚಾಚಿ ಬೇಡುತೆ್ತೕನೆ;
ಒಣನೆಲವು ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೇಗೋ,
ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನಿನಗಾಗಿ ತವಕಪಡುತ್ತದೆ. ಸೆಲಾ
7 ಯೆಹೋವನೇ, ಬೇಗನೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸು;
ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಕುಂದಿಹೋಗಿದೆ.

ನೀನು ವಿಮುಖನಾದರೆ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ನಾನು
ಸಮಾನನಾಗಿರುವೆನು.

8 ಹೊತಾ್ತರೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ;
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನಲಾ್ಲ.
ನಾನು ನಡೆಯತಕ್ಕ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸು;
ನನ್ನ ಮನಸು್ಸನು್ನ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
9 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಮೊರೆಹೊಕಿ್ಕದೆ್ದೕನೆ;
ಶತು್ರಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು.
10 ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯಲು ನನಗೆ ಕಲಿಸು,
ನನ್ನ ದೇವರು ನೀನಲ್ಲವೋ?
ಶುಭಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನು ನನ್ನನು್ನ ಸಮದಾರಿಯಲಿ್ಲ

ನಡೆಸಲಿ.
11 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನನು್ನ

ಉಜಿ್ಜೕವಿಸಮಾಡು;
ನಿನ್ನ ನೀತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ವಿಪತಿ್ತನಿಂದ ಬಿಡಿಸು.
12 ನನಗೆ ಕೃಪೆತೋರಿಸಿ ನನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಖಂಡಿಸಿಬಿಡು.
ನನ್ನ ಪಾ್ರಣಕಂಟಕರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕಡಿದುಹಾಕು;
ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಲ್ಲವೇ.

ಜಯದ ಗೀತೆ, ಸೌಭಾಗ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
(ಕೀತರ್. 18; ಧಮೋರ್. 33:26-29)

ನನ್ನ ಶರಣನಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಂಡಾಟವಾಗಲಿ.
ಆತನು ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಯುದ್ಧವಿದೆ್ಯಯನು್ನ,
ನನ್ನ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಕಾಳಗವನು್ನ ಕಲಿಸಿದಾ್ದನೆ.

2 ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು, ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು, ನನ್ನ ದುಗರ್ವು,
ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ನನ್ನ ಗುರಾಣಿಯು,
ಆಶ್ರಯವು, ನನ್ನ ಜನವನು್ನ ನನಗೆ ಅಧೀನಮಾಡಿದವನೂ ಆತನೇ.
3 ಯೆಹೋವನೇ, ಮನುಷ್ಯನು ಎಷು್ಟ ಮಾತ್ರದವನು?
ಅವನನು್ನ ನೀನು ಏಕೆ ನೆನಸಬೇಕು? ಮಾನವನು ಎಷ್ಟರವನು?
ಅವನಲಿ್ಲ ಏಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಡಬೇಕು?
4 ಮನುಷ್ಯನು ಬರೀ ಉಸಿರೇ,
ಅವನ ಜೀವಕಾಲವು ಬೇಗನೆ ಗತಿಸಿಹೋಗುವ ನೆರಳಿನಂತಿದೆ.
5 ಯೆಹೋವನೇ, ಆಕಾಶವನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿ ಇಳಿದು ಬಾ,
ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ಮುಟು್ಟ, ಆಗ ಅವು ಹೊಗೆಹಾಯುವವು.
6 ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಡು,
ನಿನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಭಾ್ರಂತಿಗೊಳಿಸು.
7 ಮೇಲಣ ಲೋಕದಿಂದ ಕೈಚಾಚಿ,
ಮಹಾ ಜಲರಾಶಿಯೊಳಗಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಎಳೆದುಕೋ.
8 ಕಪಟವಚನದವರೂ, ಬಲಗೈಯೆತಿ್ತ ಸುಳಾ್ಳಣೆಯಿಡುವವರೂ
ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಜನಗಳ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸು.
9 ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ನೂತನ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಹಾಡುವೆನು,
ಹತು್ತತಂತಿಗಳ ಸ್ವರಮಂಡಲವನು್ನ ನುಡಿಸುತಾ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ

ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.
10 ಅರಸುಗಳಿಗೆ ಜಯಪ್ರದನೂ, ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನನು್ನ
ಹಾನಿಕರವಾದ ಕತಿ್ತಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿದವನೂ ನೀನೇ.
11 ಕಪಟವಚನದವರೂ, ಬಲಗೈಯೆತಿ್ತ ಸುಳಾ್ಳಣೆ ಇಡುವವರೂ

ಆಗಿರುವ
ಅನ್ಯಜನಗಳ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಪಾಡು.
12 ಯೌವನಸ್ಥರಾದ ನಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಸಮೃದಿ್ದಯಾಗಿ ಬೆಳದಿರುವ ಸಸಿಗಳಂತಿರುವರು,
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಕೆತಿ್ತದ ಮೂಲೆಗಂಬದಂತೆ

ಇರುವರು.
13 ನಮ್ಮ ಕಣಜಗಳು ಸಕಲವಿಧವಾದ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ

ತುಂಬಿರುವವು,
ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲರುವ ಕುರಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಮರಿಗಳನು್ನ

ಈಯುವವು.
14 ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳು ಅಸಂಖಾ್ಯತವಾಗಲಿ,
ವೈರಿಗಳು ಒಳಗೆ ನುಗು್ಗವುದಾಗಲಿ,
ನಮ್ಮವರನು್ನ ಸೆರೆ ಒಯು್ಯವುದಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ,
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಗೋಳಾಟವು ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
15 ಇಂಥ ಸುಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಧನ್ಯರು,
ಯಾರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ದೇವರಾಗಿರುತಾ್ತನೋ ಅವರು

ಭಾಗ್ಯವಂತರು.
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ಯೆಹೋವನ ಕೃಪೆ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಗಾಗಿ ಕೊಂಡಾಟ

ದಾವೀದನ ಕೀತರ್ನೆ.
ನನ್ನ ದೇವರೇ, ರಾಜನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವೆನು,
ನಿನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.
2 ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವೆನು,
ನಿನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸು್ತತಿಸುವೆನು.
3 ಯೆಹೋವನು ಮಹೋನ್ನತನೂ, ಮಹಾಸು್ತತಿಪಾತ್ರನೂ

ಆಗಿದಾ್ದನೆ,
ಆತನ ಮಹತು್ತ ಅಪಾರವಾದದು್ದ.
4 ಜನರು ವಂಶ ಪಾರಂಪಯರ್ವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ

ಹೊಗಳುವರು,
ನಿನ್ನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ವಣಿರ್ಸುವರು.
5 ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಹಾಪ್ರಭಾವಯುಕ್ತವಾದ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ,
ನಿನ್ನ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಧಾ್ಯನಿಸುವೆನು.
6 ಮನುಷ್ಯರು ನಿನ್ನ ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಕಂಡು ಬಂದ

ಪ್ರತಾಪವನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವರು.
ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಹತ್ತನು್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವೆನು.
7 ಜನರು ನಿನ್ನ ಮಹೋಪಕಾರವನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು

ಪ್ರಕಟಿಸುವರು,
ನಿನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಹೊಗಳುವರು.
8 ಯೆಹೋವನು ದಯೆಯು, ಕನಿಕರವು ಉಳ್ಳವನು,
ದೀಘರ್ಶಾಂತನು, ಪಿ್ರೕತಿಪೂಣರ್ನು ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
9 ಯೆಹೋವನು ಸವೋರ್ಪಕಾರಿಯು,
ತಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕರುಣಿಸುವಾತನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
10 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಯೆಲ್ಲವು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದು,
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವರು.
11 ಅವರು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಮಹತ್ತನು್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವರು,
ನಿನ್ನ ಪ್ರತಾಪವನು್ನ ವಣಿರ್ಸುವರು.
12 ಹೀಗೆ ಮಾನವರು ನಿನ್ನ ಶೂರಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ,
ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಾಪ್ರಭಾವವನೂ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
13 ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ,
ನಿನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ತಲತಲಾಂತರಕೂ್ಕ ಇರುವುದು.
14 ಯೆಹೋವನು ಬಿದ್ದವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಎತು್ತವವನೂ,
ಕುಗಿ್ಗದವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಉದ್ಧರಿಸುವವನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
15 ಯೆಹೋವನೇ, ಎಲಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಕಣು್ಣಗಳು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ

ನೋಡುತ್ತವೆ,
ನೀನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊತು್ತಹೊತಿ್ತಗೆ ಆಹಾರಕೊಡುತಿ್ತ.
16 ನೀನು ಕೈತೆರೆದು ಎಲಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಇಷ್ಟವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುತಿ್ತ.
17 ಯೆಹೋವನ ಮಾಗರ್ಗಳೆಲಾ್ಲ ನೀತಿಯುಳ್ಳವುಗಳು,
ಆತನು ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸುವವನು.
18 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವವರು,
ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿ ಮೊರೆಯಿಡುವುದಾದರೆ ಆತನು ಹತಿ್ತರವಾಗಿಯೇ

ಇದಾ್ದನೆ.
19 ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರ ಇಷ್ಟವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುತಾ್ತನೆ,
ಅವರ ಕೂಗನು್ನ ಕೇಳಿ ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ.
20 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕಾಪಾಡುತಾ್ತನೆ,
ಆದರೆ ಎಲಾ್ಲ ದುಷ್ಟರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುತಾ್ತನೆ.
21 ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವುದು,
ಎಲಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮವನು್ನ
ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕೊಂಡಾಡಲಿ.

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡವನು ಧನ್ಯನು

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!
ನನ್ನ ಮನವೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸು.
2 ಪಾ್ರಣವಿರುವವರೆಗೂ ಯೆಹೋವನನು್ನ

ಸು್ತತಿಸುವೆನು,
ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ನನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು.
3 ಪ್ರಭುಗಳಲಾ್ಲಗಲಿ, ಮನುಷ್ಯರಲಾ್ಲಗಲಿ ಭರವಸವಿಡಬೇಡಿರಿ,
ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ ಶಕ್ತರಲ್ಲ,
4 ಉಸಿರು ಹೋಗಲು ಅವರು ಮಣಿ್ಣಗೆ ಸೇರುತಾ್ತರೆ,
ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪಗಳೆಲಾ್ಲ ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹಾಳಾಗುವುದು.
5 ಯಾರಿಗೆ ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು ಸಹಾಯಕನೋ,
ಯಾರು ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಂಬಿರುತಾ್ತನೋ,

ಅವನೇ ಧನ್ಯನು.
6 ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ಸಾಗರ, ಜಲಚರ ಇವುಗಳನು್ನ

ನಿಮಿರ್ಸಿದವನೂ,
ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆರವೇರಿಸುವವನೂ,
7 ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿಯಾದವರ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವವನೂ,
ಹಸಿದವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡುವವನೂ ಆತನೇ.
ಯೆಹೋವನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಬಿಡಿಸುತಾ್ತನೆ.
8 ಯೆಹೋವನು ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣು್ಣ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಕುಗಿ್ಗದವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ.
9 ಯೆಹೋವನು ಪರದೇಶದವರನು್ನ ಕಾಪಾಡುತಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಅನಾಥರಿಗೂ, ವಿಧವೆಯರಿಗೂ ಆಧಾರವಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆದರೆ ದುಷ್ಟರ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಡೊಂಕು ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
10 ಯೆಹೋವನು ಸದಾಕಾಲವೂ ಅರಸನಾಗಿರುವನು,
ಚೀಯೋನೇ, ನಿನ್ನ ದೇವರು ತಲತಲಾಂತರಕೂ್ಕ ಆಳುವನು,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

ಸ್ವಪ್ರಜಾರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ಸೃಷಿ್ಟಪಾಲಕನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ
(ಕೀತರ್. 33)

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!
ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೂ,

ಸಂತೋಷಕರವೂ ಆಗಿದೆ,
ಆತನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
2 ಯೆಹೋವನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ,
ಚದರಿಹೋಗಿದ್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಕೂಡಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ,
3 ಮುರಿದ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡುತಾ್ತನೆ,
ಅವರ ಗಾಯಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟತಾ್ತನೆ.
4 ಅವನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡಿ,
ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೂ್ಕ ಹೆಸರಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
5 ನಮ್ಮ ಕತರ್ನು ದೊಡ್ಡವನೂ, ಪರಾಕ್ರಮಿಯೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ,
ಆತನ ಜ್ಞಾನವು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿದೆ.
6 ಯೆಹೋವನು ದೀನರಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದಾ್ದನೆ,
ದುಷ್ಟರನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಹಾಕಿ ತುಳಿದುಬಿಡುತಾ್ತನೆ.
7 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡಿರಿ,
ಕಿನ್ನರಿಯೊಡನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ.
8 ಆತನು ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಮೋಡಗಳನು್ನ ಕವಿಸುತಾ್ತನೆ,
ಭೂಮಿಗೋಸ್ಕರ ಮಳೆಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡುತಾ್ತನೆ,
ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಬೆಳೆಸುತಾ್ತನೆ.
9 ಆತನು ಪಶುಗಳಿಗೂ, ಕೂಗುತಿ್ತರುವ ಕಾಗೆಮರಿಗಳಿಗೂ
ಬೇಕಾದ ಆಹಾರಕೊಡುತಾ್ತನೆ.
10 ಕುದುರೆಯ ಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ,
ಆಳಿನ ತೊಡೆಯ ಬಲವನು್ನ ಆತನು ಮೆಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ.
11 ಯೆಹೋವನು ಆನಂದಿಸುವುದು
ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಭಕ್ತರಲೆ್ಲೕ.
12 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸು,
ಚೀಯೋನೇ, ನಿನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸು.
13 ಆತನು ನಿನ್ನ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲುಗಳ ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ,
ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದಾ್ದನೆ.
14 ಆತನು ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯವನು್ನ

ಉಂಟುಮಾಡುತಾ್ತನೆ,
ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಗೋದಿಯಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸುತಾ್ತನೆ.
15 ತನ್ನ ನುಡಿಯನು್ನ ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುತಾ್ತನೆ,
ಆತನ ವಾಕ್ಯವು ಬಹು ವೇಗಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ.
16 ಉಣೆ್ಣಯಂತಿರುವ ಹಿಮವನು್ನ ಬೀಳಿಸುತಾ್ತನೆ,
ಇಬ್ಬನಿಯನು್ನ ಬೂದಿಯಂತೆ ಹರವುತಾ್ತನೆ.
17 ರೊಟಿ್ಟ ತುಂಡುಗಳಂತಿರುವ ಆನೆಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಸುರಿಸುತಾ್ತನೆ,
ಆತನು ಚಳಿಯನು್ನ ಬರಮಾಡಲು ಅದನು್ನ ಸಹಿಸುವವರು

ಯಾರು?
18 ಆತನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲು ಅವು ಕರಗುತ್ತವೆ,
ತನ್ನ ಗಾಳಿಯನು್ನ ಬೀಸಮಾಡಲು ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆ.
19 ಆತನು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಯಾಕೋಬ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತಾ್ತನೆ,
ತನ್ನ ನಿಯಮವಿಧಿಗಳನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತಾ್ತನೆ.
20 ಬೇರೆ ಯಾವ ಜನಾಂಗದವರಿಗೂ ಆತನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ,
ಆತನ ನಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅವರು ಅರಿಯರು.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!
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ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಲಿ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!
ಆಕಾಶಮಂಡಲದಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಸು್ತತಿಯುಂಟಾಗಲಿ,
ಮಹೋನ್ನತದಲಿ್ಲ ಆತನ ಸೊ್ತೕತ್ರವು ಕೇಳಿಸಲಿ.
2 ಆತನ ಎಲಾ್ಲ ದೂತರೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ,
ಆತನ ಎಲಾ್ಲ ಸೈನ್ಯಗಳೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
3 ಸೂಯರ್ ಮತು್ತ ಚಂದ್ರರೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ,
ಹೊಳೆಯುವ ಎಲಾ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
4 ಉನ್ನತೋನ್ನತವಾದ ಆಕಾಶವೇ,
ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ,
ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
5 ಅವು ಯೆಹೋವನ ನಾಮವನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲಿ,
ಆತನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲು ಅವು ಉಂಟಾದವು.
6 ಆತನು ಅವುಗಳನು್ನ ಯುಗಯುಗಾಂತರಕೂ್ಕ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದಾ್ದನೆ,
ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ಮೀರಲಾಗದಂಥ ಕಟ್ಟಳೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿದಾ್ದನೆ.
7 ಭೂಮಂಡಲದಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು್ತತಿಯುಂಟಾಗಲಿ.
ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು, ಆದಿಸಾಗರಗಳು
8 ಬೆಂಕಿ, ಕಲ್ಮಳೆ, ಹಿಮ, ಹಬೆ ಇವುಗಳು,
ಆತನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ಬಿರುಗಾಳಿಯು,
9 ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಎಲಾ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಳು, ಹಣಿ್ಣನ ಮರಗಳು,
ಎಲಾ್ಲ ತುರಾಯಿ ಮರಗಳು,
10 ಎಲಾ್ಲ ಮೃಗ, ಪಶು, ಪಕ್ಷಿ, ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳು,
11 ಭೂರಾಜರು, ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳು, ಪ್ರಭುಗಳು,

ಸವರ್ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳು,
12 ಪಾ್ರಯಸ್ಥರಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಪುರುಷರು, ಮುದುಕರು, ಹುಡುಗರು
13 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಲಿ.
ಆತನ ನಾಮವೊಂದೇ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳದು್ದ,
ಆತನ ಪ್ರಭಾವವು ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಸರಿಸಿದೆ.
14 ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗೋಸ್ಕರ ಘನದ ಕೊಂಬನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿದಾ್ದನೆ.
ಆದುದರಿಂದ ಆತನ ಎಲಾ್ಲ ಭಕ್ತರು,
ಆತನ ಸಮೀಪ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಹಿಗು್ಗತಾ್ತರೆ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

ಜಯಗೀತೆ
(ಪ್ರಕ. 19)

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೂತನ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಹಾಡಿರಿ;
ಭಕ್ತರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.

2 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ತಮ್ಮ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಪಡಲಿ;
ಚೀಯೋನಿನವರು ತಮ್ಮ ರಾಜನಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸಲಿ.
3 ಕುಣಿಯುತಾ್ತ ಆತನ ನಾಮವನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಲಿ;
ದಮ್ಮಡಿ, ಕಿನ್ನರಿಗಳಿಂದ ಆತನನು್ನ ಭಜಿಸಲಿ.
4 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾದನು;
ದೀನರನು್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಭೂಷಿಸುತಾ್ತನೆ.
5 ಭಕ್ತರು ತಮಗುಂಟಾದ ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಹಿಗ್ಗಲಿ;
ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲಿರುವಾಗಲೂ ಉತಾ್ಸಹಧ್ವನಿ ಮಾಡಲಿ.
6 ಅವರ ಬಾಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸೊ್ತೕತ್ರವೂ,
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಇಬಾ್ಬಯಿಕತಿ್ತಯೂ ಇರಲಿ.
7 ಅವರು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವರು;
ಅನ್ಯಜನಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವರು;
8 ಅವರ ರಾಜರನು್ನ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ಬಂಧಿಸುವರು;
ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಕಬಿ್ಬಣದ ಬೇಡಿಗಳನು್ನ ಹಾಕುವರು.
9 ಲಿಖಿತದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸುವರು;
ಇದು ಆತನ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೌರವವಾಗಿರುವುದು.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

ಸಮಾಪಿ್ತಯ ಕೀತರ್ನೆ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!
ದೇವರನು್ನ ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಸು್ತತಿಸಿರಿ;
ಆತನ ಶಕಿ್ತಪ್ರದಶರ್ಕವಾದ ಆಕಾಶಮಂಡಲದಲಿ್ಲ

ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
2 ಆತನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ;
ಆತನ ಮಹಾಪ್ರಭಾವಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
3 ಕೊಂಬೂದುತಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ;
ಸ್ವರಮಂಡಲ, ಕಿನ್ನರಿಗಳಿಂದ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
4 ದಮ್ಮಡಿಯನು್ನ ಬಡಿಯುತಾ್ತ, ಕುಣಿಯುತಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ;
ತಂತೀವಾದ್ಯಗಳಿಂದಲೂ, ಕೊಳಲುಗಳಿಂದಲೂ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
5 ತಾಳದಿಂದ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ;
ಝಲ್ಲರಿಯಿಂದ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
6 ಶಾ್ವಸವಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲಿ;
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!
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ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳು

ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳ ಮೌಲ್ಯ

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ ದಾವೀದನ ಮಗನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನ ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳು.

2 ಇವುಗಳಿಂದ ಜನರು ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಮತು್ತ ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ
ಪಡೆದು,

ಬುದಿ್ಧವಾದಗಳನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
3 ಅವರು ವಿವೇಕಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀತಿ,
ನಾ್ಯಯ ಮತು್ತ ಧಮರ್ಮಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗುವರು.

4 ಈ ನುಡಿಗಳು ಮೂಢರಿಗೆ ಜಾಣತನವನೂ್ನ,
ಯೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ

ಉಂಟುಮಾಡುವವು.
5 ಜ್ಞಾನಿಯು ಇವುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಹೆಚಾ್ಚದ ಪಾಡಿಂತ್ಯವನು್ನ

ಹೊಂದುವನು,
ವಿವೇಕಿಯು ಮತ್ತಷು್ಟ ಉಚಿತಾಲೋಚನೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವನು.

6 ಇವು ಗಾದೆ, ಸಾಮ್ಯ, ಜ್ಞಾನಿಗಳ ನುಡಿ ಮತು್ತ ಒಗಟುಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧನವಾಗಿವೆ.

7 ಯೆಹೋವನ ಭಯವೇ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗೆ ಮೂಲವು,
ಮೂಖರ್ರಾದರೋ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಮತು್ತ ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ

ತಿರಸ್ಕರಿಸುವರು.

ಯುವಕರಿಗೆ ಹಿತನುಡಿಗಳು
8 ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳು,
ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ತೊರೆಯಬೇಡ.

9 ಅವು ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಪುಷ್ಪಕಿರೀಟ,
ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾರದಂತಿರುವುದು.

10 ಮಗನೇ, ಪಾಪಿಗಳು ದುಷೆ್ಪ್ರೕರಣೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು
ಒಪ್ಪಲೇ ಬೇಡ.

11 ಅವರು, ≪ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಬಾ, ರಕ್ತಕಾ್ಕಗಿ ಹೊಂಚುಹಾಕೋಣ,
ನಿರಪರಾಧಿಯನು್ನ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ

ಕಾದಿರೋಣ.
12 ಪಾತಾಳವು ತನೊ್ನಳಗೆ ಇಳಿಯುವವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ

ನುಂಗುವಂತೆ,
ನಾವೂ ಇವರನು್ನ ಜೀವದೊಡನೆ ನುಂಗಿಬಿಡೋಣ.

13 ಸಕಲವಿಧವಾದ ಅಮೂಲ್ಯಸಂಪತ್ತನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು,
ಕೊಳೆ್ಳಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ.

14 ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಚೀಟು ಹಾಕು;
ನಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಹಣದ ಚೀಲ ಒಂದೇ ಆಗಿರಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ,

15 ಮಗನೇ, ಅವರೊಡನೆ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬಾರದು,
ಅವರ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನೀನು ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡಬೇಡ.

16 ಅವರ ಕಾಲುಗಳು ಕೇಡನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಓಡುವವು,
ಅವರು ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಲು ಆತುರಪಡುವರು.

17 ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಬಲೆಯನೊ್ನಡು್ಡವುದು ವ್ಯಥರ್.
18 ಇವರಾದರೋ ಸ್ವರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ

ಹೊಂಚುಹಾಕುತಾ್ತರೆ,
ಸ್ವಜೀವವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಕಾದಿರುತಾ್ತರೆ.

19 ಸೂರೆಮಾಡುವವರೆಲ್ಲರ ದಾರಿಯು ಹೀಗೆಯೇ ಸರಿ;
ಕೊಳೆ್ಳಯು ಕೊಳೆ್ಳಗಾರರ ಜೀವವನೆ್ನೕ ಕೊಳೆ್ಳಮಾಡುವುದು.

20 ಜ್ಞಾನವೆಂಬಾಕೆಯು ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೂಗುತಾ್ತಳೆ,
ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಧ್ವನಿಮಾಡುತಾ್ತಳೆ.

21 ಪೇಟೆಯ ಮುಖ್ಯಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಆಕೆ ಕೂಗುತಾ್ತಳೆ,
ಊರ ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು ನುಡಿಯುವುದೇನೆಂದರೆ,

22 ≪ಮೂಢರೇ, ಮೂಢತನವನು್ನ ಎಂದಿನ ತನಕ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಿರಿ?
ಧಮರ್ನಿಂದಕರು ನಿಂದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಎಷು್ಟಕಾಲ ಇಷ್ಟಪಡುವರು?
ಜ್ಞಾನಹೀನರು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಹಗೆಮಾಡುವರು?

23 ನನ್ನ ಗದರಿಕೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಡಿರಿ;

ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಸುರಿಸಿ,
ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವೆನು.

24 ನಾನು ಕರೆದಾಗ ನೀವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಿರಿ.
ಕೈ ಚಾಚಿದರೂ ಯಾರೂ ನನ್ನನು್ನ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ;

25 ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧವಾದವನು್ನ ಲಕ್ಷ್ಯಕೆ್ಕ ತಾರದೆ, ನನ್ನ ತಿದು್ದಪಾಟನು್ನ
ಬೇಡವೆಂದು ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ.

26 ಆದಕಾರಣ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಅಪಾಯವೂ,
ತುಫಾನಿನಂತೆ ಆಪತೂ್ತ ಬಂದು, ನಿಮಗೆ ಶ್ರಮಸಂಕಟಗಳು

ಸಂಭವಿಸುವಾಗ
27 ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯದಲಿ್ಲ ನಾನೂ ನಗುವೆನು;
ನಿಮ್ಮ ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವೆನು.

28 ಆಗ ಅವರು ನನಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರೂ ನಾನು ಉತ್ತರಕೊಡೆನು,
ನನ್ನನು್ನ ಆತುರದಿಂದ ಹುಡುಕಿದರೂ ನಾನು ಕಾಣಿಸೆನು.

29 ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಭಯಭಕಿ್ತಗೆ ಮನಸು್ಸ
ಕೊಡದೆ

ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹಗೆಮಾಡಿದರು.
30 ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಲೊಲ್ಲದೆ,
ನನ್ನ ಗದರಿಕೆಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಾತಾ್ಸರಮಾಡಿದರು.

31 ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಡತೆಯ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ,
ಸ್ವಂತ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನೆ್ನೕ ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಾ ಉಣ್ಣಬೇಕಾಗುವುದು.

32 ಮೂಢರು ತಮ್ಮ ಉದಾಸೀನತೆಯಿಂದಲೇ ಹತರಾಗುವರು,
ಜ್ಞಾನಹೀನರು ತಮ್ಮ ನಿಶಿ್ಚಂತೆಯಿಂದಲೇ ನಾಶವಾಗುವರು.

33 ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವವನಾದರೋ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿದು್ದ,
ಯಾವ ಕೇಡಿಗೂ ಭಯಪಡದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವನು≫

ಎಂಬುದೇ.

ಜ್ಞಾನದ ಫಲ

ಕಂದಾ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ,
ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ನಿಧಿಯಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೋ,

2 ನಿನ್ನ ಕಿವಿಯನು್ನ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೂ,
ಹೃದಯವನು್ನ ವಿವೇಕದ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಸು;

3 ಬುದಿ್ಧಗಾಗಿ ಮೊರೆಯಿಟು್ಟ, ವಿವೇಕಕಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿಕೋ.
4 ಅದನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯಂತೆಯು ಮತು್ತ ನಿಕ್ಷೇಪದಂತೆಯು ಹುಡುಕು;
5 ಆಗ ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಭಯವನು್ನ ಅರಿತು,
ದೈವಜ್ಞಾನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಿ.

6 ಯೆಹೋವನೇ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕೊಡುವಾತನು,
ಆತನ ಬಾಯಿಂದಲೇ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೂ, ವಿವೇಕವೂ ಹೊರಟು

ಬರುತ್ತವೆ.
7 ಆತನು ಯಥಾಥರ್ಚಿತ್ತರಿಗಾಗಿ ಸುಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಡುವನು.
ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವವರಿಗೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿದು್ದ,

8 ನಾ್ಯಯಮಾಗರ್ವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತಾ್ತ,
ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ದಾರಿಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವನು.

9 ಹೀಗಿರಲು ನೀನು ನೀತಿ, ನಾ್ಯಯ, ಧಮರ್ವನೂ್ನ ಅಂದರೆ
ಸಕಲ ಸನಾ್ಮಗರ್ಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ.

10 ಜ್ಞಾನವು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು,
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಹಿತಕರವಾಗಿರುವುದು.

11 ಬುದಿ್ಧಯು ನಿನಗೆ ಕಾವಲಾಗಿರುವುದು,
ವಿವೇಕವು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡುವುದು.

12 ಇದರಿಂದ ನೀನು ದುಮಾರ್ಗರ್ದಿಂದಲೂ,
ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನಾಡುವವರಿಂದಲೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವಿ.

13 ಅವರಾದರೋ ಕತ್ತಲೆಯ ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು,
ಧಮರ್ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವರು.

14 ಅವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸಿ,
ಕೆಟ್ಟವರ ದುಷ್ಟತನದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವರು.

15 ಅವರ ಮಾಗರ್ಗಳು ವಕ್ರವಾಗಿವೆ.
ಅವರ ನಡತೆಗಳು ದುನರ್ಡತೆಗಳೇ.

16 ವಿವೇಕವು ನಿನ್ನನು್ನ ಜಾರಳಿಂದ ಅಂದರೆ
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ಸವಿಮಾತನಾಡುವ ಪರಸಿ್ತ್ರೕಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವುದು.
17 ಅವಳು ತನ್ನ ಯೌವನಕಾಲದ ಕಾಂತನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ,
ತನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ

ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದಳೆ.
18 ಅವಳ ಮನೆಯು ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿಯುವ ದಾರಿ,
ಅವಳ ಮಾಗರ್ಗಳು ಪೆ್ರೕತಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತವೆ.

19 ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಯಾರೂ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಅವರಿಗೆ ಜೀವದ ಮಾಗರ್ವು ದೊರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

20 ಒಳೆ್ಳಯವರ ನಡತೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ
ವಿವೇಕವು ನಿನ್ನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ,
ನೀತಿವಂತರ ದಾರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು.

21 ಯಥಾಥರ್ವಂತರು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರುವರು,
ನಿದೋರ್ಷಿಗಳು ಅದರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವರು.

22 ದುಷ್ಟರಾದರೋ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುವರು,
ದೊ್ರೕಹಿಗಳು ನಿಮೂರ್ಲರಾಗುವರು.

ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡು

ಕಂದಾ, ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡ,
ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಕೈಗೊಳು್ಳ.

2 ಅವು ನಿನ್ನ ದಿನಗಳನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿ, ನಿನ್ನ ಆಯುಷ್ಯವನು್ನ
ವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸಿ,

ನಿನಗೆ ಸುಕ್ಷೇಮವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವವು.
3 ಪಿ್ರೕತಿ, ಸತ್ಯತೆಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಡದಿರಲಿ, ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ

ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟು್ಟ,
ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಬರೆ.

4 ಇದರಿಂದ ನೀನು ದೇವರ ಮತು್ತ ಮನುಷ್ಯರ ದಯೆಯನೂ್ನ,
ಸಮ್ಮತಿಯನೂ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಿ.

5 ಸ್ವಬುದಿ್ಧಯನೆ್ನೕ ಆಧಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡು.

6 ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ನಡವಳಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಆತನ ಚಿತ್ತಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯನಾಗಿರು;
ಆತನೇ ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಸರಾಗಮಾಡುವನು.

7 ನೀನೇ ಬುದಿ್ಧವಂತನು ಎಂದೆಣಿಸದೆ,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡು.

8 ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ದೇಹಕೆ್ಕ ಆರೋಗ್ಯವೂ,
ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಸಾರವೂ ಉಂಟಾಗುವವು.

9 ನಿನ್ನ ಆದಾಯದಿಂದಲೂ, ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಥಮಫಲದಿಂದಲೂ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸು.

10 ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಕಣಜಗಳು ಸಮೃದಿ್ಧಯಿಂದ
ತುಂಬುವವು,

ತೊಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವುದು.
11 ಮಗನೇ, ಯೆಹೋವನ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ತಾತಾ್ಸರ ಮಾಡಬೇಡ.
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಗದರಿಸುವಾಗ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡ.

12 ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮುದು್ದಮಗನನು್ನ ಗದರಿಸುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನನೆ್ನೕ ಗದರಿಸುತಾ್ತನೆ.

13 ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಪಡೆಯುವವನು ಧನ್ಯನು,
ವಿವೇಕವನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸುವವನು ಭಾಗ್ಯವಂತನು.

14 ಅದರ ಲಾಭವು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಲಾಭಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಅದರಿಂದಾಗುವ ಆದಾಯವು ಬಂಗಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಮೂಲ್ಯವೇ

ಸರಿ.
15 ಅದರ ಬೆಲೆಯು ಹವಳಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ,
ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸಮವಲ್ಲ.

16 ಜ್ಞಾನವೆಂಬಾಕೆಯ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ದೀಘಾರ್ಯುಷ್ಯವೂ,
ಎಡಗೈಯಲಿ್ಲ ಧನವೂ, ಘನತೆಯೂ ಉಂಟು.

17 ಆಕೆಯ ದಾರಿಗಳು ಸುಖಕರವಾಗಿವೆ,
ಆಕೆಯ ಮಾಗರ್ಗಳೆಲಾ್ಲ ಸಮಾಧಾನವೇ.

18 ಜ್ಞಾನವು ತನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಜೀವವೃಕ್ಷವಾಗಿದೆ.
ಅದನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಧನ್ಯನು.

19 ಯೆಹೋವನು ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿ,
ವಿವೇಕದ ಮುಖಾಂತರ ಆಕಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದನು.

20 ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಸಾಗರವು ಒಡೆದದ್ದಕೂ್ಕ,
ಆಕಾಶವು ಇಬ್ಬನಿಯನು್ನ ಸುರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಆತನ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೇ

ಸಾಧನ.
21 ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಸುಜ್ಞಾನವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬುದಿ್ಧಯನೂ್ನ

ಭದ್ರವಾಗಿಟು್ಟಕೋ,
ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪದೇ ಇರಲಿ.

22 ಅವು ನಿನಗೆ ಜೀವವೂ, ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಭೂಷಣವೂ
ಆಗಿರುವವು.

23 ಆಗ ನೀನು ಎಡವದೆ ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಭರ್ಯವಾಗಿ
ನಡೆಯುವಿ.

24 ನೀನು ಮಲಗುವಾಗ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ,
ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ಸುಖವಾಗಿ ನಿದೆ್ರಮಾಡುವಿ.

25 ಪಕ್ಕನೆ ಬರುವ ಅಪಾಯಕಾ್ಕಗಲಿ ಅಥವಾ
ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ನಾಶನಕಾ್ಕಗಲಿ ನೀನು ಅಂಜುವುದೇ

ಇಲ್ಲ.
26 ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಭರವಸಕೆ್ಕ ಆಧಾರನಾಗಿದು್ದ,
ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಮೋಸದ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡುವನು.

27 ಉಪಕಾರಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿನಿ್ನಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಾಗ
ಹೊಂದತಕ್ಕವರಿಗೆ ಅದನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಬೇಡ.

28 ಕೊಡತಕ್ಕದು್ದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲದ್ದರೆ ನೆರೆಯವನಿಗೆ, ≪ಹೋಗಿ ಬಾ,
ನಾಳೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡ.

29 ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸಬಾರದು,
ಅವನು ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ವಾಸಮಾಡುತಾ್ತನಲ್ಲವೇ?

30 ನಿನಗೆ ಅಪಕಾರ ಮಾಡದವನ ಸಂಗಡ
ಸುಮ್ಮನೆ ಜಗಳವಾಡಬೇಡ.

31 ಬಲಾತಾ್ಕರಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡದಿರು,
ಅವನ ನಡತೆಯನು್ನ ಎಷು್ಟ ಮಾತ್ರಕೂ್ಕ ಅನುಸರಿಸಬೇಡ.

32 ವಕ್ರಬುದಿ್ಧಯವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯನು,
ಯಥಾಥರ್ರಿಗೆ ಆತನ ಸೆ್ನೕಹವು ದೊರೆಯುವುದು.

33 ಯೆಹೋವನು ದುಷ್ಟನ ಮನೆಯನು್ನ ಶಪಿಸುವನು,
ನೀತಿವಂತರ ನಿವಾಸವನೊ್ನೕ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

34 ಯಾರು ಧಮರ್ವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವರೋ ಅವರನು್ನ ಆತನು
ತಿರಸ್ಕರಿಸುವನು.

ದೀನರಿಗಾದರೋ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು.
35 ಜ್ಞಾನವಂತರು ಸನಾ್ಮನಕೆ್ಕ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವರು,
ಜ್ಞಾನಹೀನರಿಗಾಗುವ ಬಹುಮಾನವು ಅವಮಾನವೇ.

ಜ್ಞಾನವು ಪರಮೋನ್ನತವಾದದು್ದ

ಮಕ್ಕಳೇ, ತಂದೆಯ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
ವಿವೇಕವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.

2 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸುಬೋಧೆಯನು್ನ ಮಾಡುವೆನು,
ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಬಿಡಬೇಡಿರಿ.

3 ನಾನೂ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಅಧೀನನಾದ ಮಗನೂ,
ತಾಯಿಯ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಕೋಮಲನಾದ ಏಕಪುತ್ರನೂ ಆಗಿದೆ್ದನು.

4 ಆಗ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಬೋಧಕನಾಗಿ ಹೀಗೆಂದನು,
≪ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ,
ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳು.

5 ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಪಡೆ, ವಿವೇಕವನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸು, ಮರೆಯಬೇಡ,
ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅಸಡೆ್ಡ ತೋರಿಸಬೇಡ.

6 ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡುವುದು,
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಯುವುದು.

7 ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ಜ್ಞಾನಬೋಧೆಯ
ಪ್ರಥಮಪಾಠ,

ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಪತಿ್ತನಿಂದಲೂ ವಿವೇಕವನು್ನ ಪಡೆ.
8 ಜ್ಞಾನವೆಂಬಾಕೆಯು ಶೆ್ರೕಷ್ಠಳು ಎಂದು ನೀನು ಭಾವಿಸಿದರೆ

ಆಕೆಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಉನ್ನತಿಗೆ ತರುವಳು,
ಆಕೆಯನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವಳು.

9 ಆಕೆಯು ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ಅಂದದ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನು್ನ ಇಟು್ಟ,
ಸುಂದರ ಕಿರೀಟವನು್ನ ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವಳು.≫

10 ಕಂದಾ, ಗಮನಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳು,
ಕೇಳಿದರೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ವರುಷಗಳು ಹೆಚು್ಚವವು.

11 ನಾನು ಜ್ಞಾನಮಾಗರ್ವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿ,
ಧಮರ್ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುವೆನು.

12 ನೀನು ನಡೆಯುವಾಗ ನಿನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಗೆ ಅಡಿ್ಡಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಓಡಿದರೆ ಮುಗ್ಗರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

13 ಸದುಪದೇಶವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೋ, ಸಡಿಲಬಿಡಬೇಡ,
ಅದನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೋ, ಅದೇ ನಿನ್ನ ಜೀವವು.

14 ದುಷ್ಟರ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಸೇರಬೇಡ,
ಕೆಟ್ಟವರ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬೇಡ.

15 ಅದಕೆ್ಕ ದೂರವಾಗಿರು, ಅದರಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬೇಡ,
ಅದರಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮುಂದೆ ನಡೆ.

16 ಕೇಡುಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿದೆ್ರಬಾರದು;
ಯಾರನಾ್ನದರೂ ಎಡವಿಬೀಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವರ ನಿದೆ್ರಗೆ

ಭಂಗವಾಗುವುದು.
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17 ದುಷ್ಟತನವೇ ಅವರ ಆಹಾರ; ಬಲಾತಾ್ಕರವೇ ಅವರ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸಪಾನ.

18 ನೀತಿವಂತರ ಮಾಗರ್ವು ಮಧಾ್ಯಹ್ನದ ವರೆಗೂ
ಹೆಚು್ಚತಾ್ತ ಬರುವ ಬೆಳಗಿನ ಬೆಳಕಿನಂತಿದೆ.

19 ದುಷ್ಟರ ಮಾಗರ್ವೋ ಕತ್ತಲಿನಂತಿದೆ;
ತಾವು ಯಾವುದಕೆ್ಕ ಎಡವಿಬಿದೆ್ದವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗದು.

20 ಕಂದಾ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಆಲಿಸು,
ನನ್ನ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

21 ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪದಿರಲಿ,
ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಇಟು್ಟಕೋ.

22 ಅವುಗಳನು್ನ ಹೊಂದುವವರಿಗೆ ಅವು ಜೀವವು,
ದೇಹಕೆ್ಕಲಾ್ಲ ಅವೇ ಆರೋಗ್ಯವು.

23 ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೋ,
ಅದರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಬುಗೆ್ಗಗಳು ಹೊರಡುವವು.

24 ಸೊಟ್ಟಮಾತುಗಳನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡು,
ಕೆಟ್ಟ ನುಡಿಗಳನು್ನ ಬಾಯಿಂದ ದೂರಮಾಡು.

25 ನೆಟ್ಟಗೆ ದೃಷಿ್ಟಸು,
ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಇರಲಿ.

26 ನೀನು ನಡೆಯುವ ದಾರಿಯನು್ನ ಸಮಮಾಡು,
ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ಗಳೆಲಾ್ಲ ದೃಢವಾಗಿರುವವು.

27 ಎಡಕಾ್ಕಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಲಕಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗಬೇಡ,
ನಿನ್ನ ಕಾಲನು್ನ ಕೇಡಿಗೆ ದೂರಮಾಡು.

ಸಿ್ತ್ರಸಂಗ ಮತು್ತ ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಕಂದಾ, ನನ್ನ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವನು್ನ ಆಲಿಸು,
ವಿವೇಕದಿಂದ ಕೂಡಿದ ನನ್ನ ಬೋಧನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

2 ಹೀಗಾದರೆ ನೀನು ವಿವೇಚನೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವಿ,
ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಕಾಪಾಡುವವು.

3 ವೇಶ್ಯಸಿ್ತ್ರೕಯ ತುಟಿಗಳಲಾ್ಲದರೋ ಜೇನುಗರೆಯುವುದು,
ಅವಳ ಮಾತು ಎಣೆ್ಣಗಿಂತಲೂ ನಯವಾಗಿದೆ.

4 ಅವಳು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ವಿಷದಂತೆ ಕಹಿಯೂ,
ಇಬಾ್ಬಯಿಕತಿ್ತಯಂತೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವೂ ಆಗುವಳು.

5 ಅವಳು ಮರಣದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯುತಾ್ತ ಇಳಿದು ಹೋಗುವಳು,
ಅವಳ ಹೆಜೆ್ಜಗಳು ಪಾತಾಳದ ದಾರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿಯುವವು.

6 ಅವಳ ನಡತೆಯು ಚಂಚಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವಳು ಜೀವದ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ವಿವೇಚಿಸಲಾರಳು,

ಅದು ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ.
7 ಹೀಗಿರಲು ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು,
ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿರಬೇಡ.

8 ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ವು ಅವಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿರಲಿ
ಅವಳ ಮನೆಬಾಗಿಲ ಹತಿ್ತರ ಹೋದೆಯಾ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

9 ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿಕೋ, ನಿನ್ನ ಪುರುಷತ್ವವು ಪರಾಧೀನವಾಗುವುದು,
ನಿನ್ನ ಆಯುಷ್ಯವು ಕೂ್ರರರ ವಶವಾಗುವುದು.

10 ನಿನ್ನ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಪರರು ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವರು,
ನೀನು ಅನ್ಯನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ದುಡಿಯುವಿ.

11 ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನ ದೇಹವೆಲಾ್ಲ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ನೀನು
ಅಂಗಲಾಚಿಕೊಂಡು,

12 ≪ಅಯೊ್ಯೕ, ನಾನು ಸದುಪದೇಶವನು್ನ ಎಷು್ಟ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದೆ,
ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಬುದಿ್ಧವಾದವನು್ನ ಎಷು್ಟ ತಾತಾ್ಸರ ಮಾಡಿತು,

13 ನನ್ನ ಬೋಧಕರ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದೆನಲಾ್ಲ,
ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕರ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ!

14 ನಾನು ದೇವಜನರ ಸಭೆಯ ನಡುವೆ
ಎಲಾ್ಲ ಕೇಡಿಗೂ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವ ಹಾಗೆ ಆದೆನು≫ ಎಂದು

ಅಂದುಕೊಳು್ಳವಿ.
15 ಸ್ವಂತ ಕೊಳದ ನೀರನು್ನ,
ಸ್ವಂತ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ ಉಕು್ಕವ ಜಲವನು್ನ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿ.

16 ನಿನ್ನ ಒರತೆಗಳು ಬಯಲಿನಲಿ್ಲಯೂ,
ನಿನ್ನ ಕಾಲಿವೆಗಳು ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹರಡಿ ಹರಿಯುವುದು

ಹಿತವೇ?
17 ಅವು ನಿನಗೊಬ್ಬನಿಗೇ ಹರಿಯಲಿ,
ಪರರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕುಡಿಯಬಾರದು.

18 ನಿನ್ನ ಬುಗೆ್ಗಯು ದೇವರ ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದಲಿ,
ನಿನ್ನ ಯೌವನಕಾಲದ ಪತಿ್ನಯಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸು.

19 ಆಕೆ ಮನೋಹರವಾದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ, ಅಂದವಾದ
ದುಪಿ್ಪಯ ಹಾಗೂ ಇರುವಳಲಾ್ಲ,

ಆಕೆಯ ಸ್ತನಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಸವರ್ದಾ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸಲಿ, ಆಕೆಯ
ಪಿ್ರೕತಿಯಲೆ್ಲೕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲೀನವಾಗಿರು.

20 ಮಗನೇ, ಏಕೆ ಪರಸಿ್ತ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಭ್ರಮೆಗೊಳು್ಳವಿ,
ಅನ್ಯಳ ಎದೆಯನು್ನ ತಬಿ್ಬಕೊಳು್ಳವುದೇಕೆ?

21 ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಗರ್ಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇವೆ,
ಆತನು ಮನುಷ್ಯನ ನಡತೆಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

22 ದುಷ್ಟನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳೇ ಅವನನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸುವವು,
ಅವನ ಪಾಪಪಾಶಗಳೇ ಅವನನು್ನ ಬಂಧಿಸುವವು.

23 ಸದುಪದೇಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದಲೇ ನಾಶವಾಗುವನು,
ತನ್ನ ಅತಿಮೂಖರ್ತನದಿಂದ ಭಾ್ರಂತನಾಗುವನು.

ಮಾತುಕೊಡುವುದರಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಮಗನೇ, ನೀನು ನೆರೆಯವನ ಸಾಲಕೆ್ಕ ಹೊಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ,
ಪರನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ,

2 ನೀನು ಮಾತುಕೊಟು್ಟ ಪಾಶಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ,
ನಿನ್ನ ವಾಗಾ್ದನವು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ.

3 ಹೀಗಿರಲು, ಮಗನೇ, ನೀನು ನೆರೆಯವನ ಕೈಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು,

ನಡೆ, ತ್ವರೆಪಡು, ಆ ನೆರೆಯವನನು್ನ ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡಿಕೋ,
4 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ನಿದೆ್ರಕೊಡಬೇಡ,
ನಿನ್ನ ರೆಪೆ್ಪಗಳನು್ನ ಮುಚ್ಚಬೇಡ;
5 ಬೇಟೆಗಾರನ ಕೈಯಿಂದ ಜಿಂಕೆಯು ಓಡುವಂತೆಯೂ,
ಪಕ್ಷಿಯು ಹಾರಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೋ.

ನಿರುತಾ್ಸಹಿಗಳಿಗೆ
6 ಸೋಮಾರಿಯೇ, ಇರುವೆಯ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ,
ಅದರ ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೋ.

7 ಅದಕೆ್ಕ ನಾಯಕ, ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭುಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ,
8 ಬೇಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ತೀನಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡುವುದು,
ಸುಗಿ್ಗಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಆಹಾರವನು್ನ

ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದು.
9 ಸೋಮಾರಿಯೇ, ಎಷು್ಟ ಹೊತು್ತ ನಿದೆ್ರ?
ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳವಿ?

10 ≪ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದೆ್ದ, ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕಡಿಕೆ,
ಇನೂ್ನ ಕೊಂಚ ನಿದೆ್ದಗಾಗಿ ಕೈಮುದುರಿಕೊಳು್ಳವೆ≫

ಅಂದುಕೊಳು್ಳವಿಯಾ?
11 ಬಡತನವು ದಾರಿಗಳ್ಳನ ಹಾಗೂ
ಕೊರತೆಯು ಪಂಜುಗಳ್ಳನಂತೆಯೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವವು.

12 ನೀಚನೂ, ದುಷ್ಟನೂ ಆಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯನ ನಡತೆಯನು್ನ
ನೋಡು,

ಅವನು ವಕ್ರ ಮಾತಿನವನಾಗಿದಾ್ದನೆ,
13 ಕಣ್ಣನು್ನ ಮಿಟಕಿಸುತಾ್ತನೆ, ಕಾಲಿನಿಂದ ಕೆರೆಯುತಾ್ತನೆ,
ಬೆರಳ ಸನೆ್ನಮಾಡುತಾ್ತನೆ.

14 ಅವನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲರುವುದು ದೊ್ರೕಹವೇ;
ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುತಾ್ತನೆ,
ಜಗಳದ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತತಾ್ತನೆ.

15 ಆದಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ತಟ್ಟನೆ ವಿಪತು್ತ ಸಂಭವಿಸುವುದು,
ಏಳದ ಹಾಗೆ ಫಕ್ಕನೆ ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವನು.

16 ಯೆಹೋವನು ಹಗೆಮಾಡುವ ವಿಷಯಗಳು ಆರು ಇವೆ,
ಹೌದು, ಏಳು ಸಂಗತಿಗಳು ಆತನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ.

17 ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಹೆಮೆ್ಮಯ ಕಣು್ಣ, ಸುಳಿ್ಳನ ನಾಲಿಗೆ,
ನಿದೋರ್ಷಿಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸುವ ಕೈ,

18 ದುರಾಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುವ ಹೃದಯ,
ಕೇಡುಮಾಡಲು ತ್ವರೆಪಡುವ ಕಾಲು,

19 ಅಸತ್ಯವಾಡುವ ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿ ಮತು್ತ
ಒಡಹುಟಿ್ಟದವರಲಿ್ಲ ಜಗಳಗಳನು್ನ ಬಿತು್ತವವನು ಇವುಗಳೇ.

20 ಕಂದಾ, ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳ,
ತಾಯಿಯ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಬಿಡಬೇಡ.

21 ಅವುಗಳನು್ನ ಸದಾ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೋ,
ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೋ.

22 ನೀನು ನಡೆಯುವಾಗ ಆ ಉಪದೇಶವು ನಿನ್ನನು್ನ
ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು,

ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಯುವುದು,
ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾಗ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು.

23 ಆಜ್ಞೆಯೇ ದೀಪ, ಉಪದೇಶವೇ ಬೆಳಕು,
ಶಿಕ್ಷಣಪೂವರ್ಕವಾದ ಬೋಧನೆಯೇ ಜೀವದ ಮಾಗರ್.

24 ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಸಿ್ತ್ರೕಯಿಂದಲೂ,
ವೇಶೆ್ಯಯ ಸಿಹಿನುಡಿಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸತಕ್ಕದಾ್ದಗಿದೆ.

25 ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಅವಳ ಸೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಮೋಹಿಸದಿರಲಿ,
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ಅವಳು ತನ್ನ ಕಣು್ಣರೆಪೆ್ಪಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ವಶಮಾಡಿಕೊಂಡಾಳು,
ನೋಡಿಕೋ.

26 ವೇಶೆ್ಯಯಿಂದ ಯಾವನಿಗಾದರೂ ಒಂದು ರೊಟಿ್ಟ ಮಾತ್ರ
ಗತಿಯಾಗುವುದು,

ಪರಸಿ್ತ್ರೕಯೋ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜೀವವನು್ನ ಬೇಟೆಯಾಡುವಳು.
27 ಮಡಿಲಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡರೆ
ಬಟೆ್ಟ ಸುಡುವುದಿಲ್ಲವೋ?

28 ಧಗಧಗಿಸುವ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ನಡೆದರೆ
ಕಾಲು ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲವೋ?

29 ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗುವವನಿಗೆ ಹೀಗೆಯೇ
ಆಗುವುದು,

ಯಾರು ಅವಳನು್ನ ಮುಟು್ಟವನೋ ಅವನು ದಂಡನೆಯನು್ನ
ಹೊಂದದೇ ಇರನು.

30 ಕಳ್ಳನು ಹೊಟೆ್ಟಗಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿವೆಯನು್ನ ನೀಗಿಸಲು ಕಳವು
ಮಾಡಿದರೆ

ಜನರು ಅಷೆ್ಟೕನೂ ಹೀಯಾಳಿಸರು.
31 ಅವನ ತಪು್ಪ ಬಯಲಾದರೆ ಅವನು ಏಳರಷು್ಟ

ಕೊಡಬೇಕಾಗುವುದು,
ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಟು್ಟ ತೀರಿಸಲೇಬೇಕು.

32 ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯೋ ಕೇವಲ ಬುದಿ್ಧಹೀನನು,
ಇಂಥಾ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡುವವನು ತನ್ನನೆ್ನೕ

ನಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
33 ಅವನಿಗೆ ಗಾಯವೂ, ಅವಮಾನವೂ ಆಗುವವು,
ಅವನ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಸಲ್ಪಡದು.

34 ಏಕೆಂದರೆ ಮತ್ಸರವು ಪತಿಗೆ ಕೊ್ರೕಧವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ,
ಅವನು ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸತಕ್ಕ ದಿನದಲಿ್ಲ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯನು್ನ

ಉಳಿಸನು.
35 ಅವನು ಯಾವ ಈಡನೂ್ನ ಮುಟ್ಟನು; ಎಷು್ಟ ಲಂಚಕೊಟ್ಟರೂ

ಒಪ್ಪನು.

ಜಾರಸಿ್ತ್ರೕಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಕಂದಾ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೋ,
ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ನಿಧಿಯಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೋ.

2 ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕಣು್ಣಗುಡೆ್ಡಯಂತೆ ಪಾಲಿಸು,
ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ಬಾಳು.

3 ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಉಂಗುರವಾಗಿ ಧರಿಸಿಕೋ,
ಹೃದಯದ ಹಲಗೆಯಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಬರೆದುಕೋ.

4 ಜ್ಞಾನವನು್ನ, ≪ನೀನು ನನ್ನ ಅಕಾ್ಕ≫ ಎಂದು ಹೇಳು,
ವಿವೇಕವನು್ನ, ≪ಪಿ್ರೕಯೆ≫ ಎಂದು ಕರೆ.

5 ಅವು ಜಾರಳಿಂದ ಮತು್ತ ಸವಿಮಾತನಾಡುವ
ಪರಸಿ್ತ್ರೕಯಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವವು.

6 ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯ
ಜಾಲರಿಯಿಂದ ಇಣಿಕಿ ನೋಡಲು

7 ಅಲ್ಪಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಕಾಣಿಸಿದರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಜ್ಞಾನಹೀನನಾದ ಒಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಕಂಡೆನು.

8 ಅವನು ಸಂಜೆಯ ಮೊಬಿ್ಬನಲಿ್ಲ, ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರಯ ಅಂಧಕಾರದಲಿ್ಲ,
9 ಅವಳ ಮನೆಯ ಹತಿ್ತರ ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಹಾದುಹೋಗುತಾ್ತ,
ಅವಳ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡೆನು.

10 ಇಗೋ ವೇಶಾ್ಯರೂಪವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಒಬ್ಬ ಕಪಟ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡಳು.

11 ಇವಳು ಕೂಗಾಟದವಳು, ಹಟಮಾರಿ,
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲತಕ್ಕವಳೇ ಅಲ್ಲ;

12 ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲರುವಳು, ಮತೊ್ತಂದು ವೇಳೆ
ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲರುವಳು,

ಅಂತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಹೊಂಚು ಹಾಕುವಳು.
13 ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಮುದಾ್ದಡಿ ನಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟವಳಾಗಿ,
14 ≪ಎಲೈ, ಈ ದಿನ ನನ್ನ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿದೆ್ದೕನೆ,
ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞಶೇಷವು ನನ್ನಲಿ್ಲದೆ,

15 ಆದಕಾರಣ ನಿನ್ನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಬಂದೆನು,
ನಿನ್ನನು್ನ ಆತುರದಿಂದ ಹುಡುಕಿ ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು.

16 ನನ್ನ ಮಂಚದಲಿ್ಲ ಸುಪ್ಪತಿ್ತಯನೂ್ನ,
ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ನೂಲಿನ ವಿಚಿತ್ರ ವಸ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ ಹಾಸಿದೆ್ದೕನೆ.

17 ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಬೋಳ, ಅಗುರು,
ಲವಂಗ, ಚಕೆ್ಕ ಇವುಗಳ ಚೂಣರ್ಗಳಿಂದ ಸುವಾಸನೆಗೊಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

18 ಬಾ, ಬೆಳಗಿನ ತನಕ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ರಮಿಸುವ,
ಕಾಮವಿಲಾಸಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷಿಸುವ.

19 ಯಜಮಾನನು ಮನೆಯಲಿ್ಲಲ್ಲ, ದೂರ ಪ್ರಯಾಣದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ.

20 ಹಣದ ಗಂಟನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾ್ದನೆ,
ಹುಣಿ್ಣಮೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳುವಳು.

21 ಅವಳು ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಸವಿಮಾತುಗಳಿಂದ ಮನವೊಲಿಸಿ,
ಬಹಳವಾಗಿ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ ಸಮ್ಮತಿಪಡಿಸುತಾ್ತಳೆ.

22 ಹೋರಿಯು ವಧ್ಯಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಹಾಗೂ,
ಬೇಡಿಬಿದಿ್ದರುವ ಮೂಖರ್ನು ದಂಡನೆಗೆ ನಡೆಯುವಂತೆಯೂ,

23 ಪಕ್ಷಿಯು ಬಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಓಡುವಂತೆಯೂ,
ಅವನು ತನ್ನ ಪಾ್ರಣಾಪಾಯವನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ,
ಬಾಣವು ತನ್ನ ಕಾಳಿಜವನು್ನ ತಿವಿಯುವ ಮೇರೆಗೂ,
ಅವನು ತಟ್ಟನೆ ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತಾ್ತನೆ.

24 ಈಗ, ಮಕ್ಕಳೇ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ,
ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಆಲಿಸಿರಿ.

25 ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಅವಳ ನಡತೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗದಿರಲಿ,
ತಪಿ್ಪಹೋಗಿಯೂ ಅವಳ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬೇಡ.

26 ಅವಳಿಂದ ಗಾಯಪಟು್ಟ ಬಿದ್ದವರು ಬಹು ಜನರು,
ಹತರಾದವರೋ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ.

27 ಅವಳ ಮನೆಯು ಪಾತಾಳದ ದಾರಿ,
ಅದು ಮೃತು್ಯವಿನ ಅಂತಃಪುರಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಜ್ಞಾನವೆಂಬಾಕೆ ನೀಡುವ ಕರೆ

ಜ್ಞಾನವೆಂಬಾಕೆಯು ಕರೆಯುತಾ್ತಳಲ್ಲವೇ?
ವಿವೇಕವೆಂಬ ಆಕೆಯು ಧ್ವನಿಗೈಯುತಾ್ತಳಲ್ಲವೇ?

2 ಆಕೆಯು ರಾಜಮಾಗರ್ಗಳ ಮುಖ್ಯಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ,
ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ, ನಡುಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳತಾ್ತಳೆ.

3 ಆಕೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವೇಶ ದಾ್ವರದಲಿ್ಲ,
ಬಾಗಿಲುಗಳೊಳಗೆ ಜನಸೇರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಕೂಗುತಾ್ತಳೆ,

4 ≪ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ಕರೆಯುತೆ್ತೕನೆ,
ಮಾನವರಿಗಾಗಿಯೇ ಧ್ವನಿಗೈಯುತೆ್ತೕನೆ.

5 ಮೂಢರೇ, ಜಾಣತನವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ,
ಜ್ಞಾನಹೀನರೇ, ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

6 ಕೇಳಿರಿ, ನಾನು ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವೆನು,
ಯಥಾಥರ್ಕಾ್ಕಗಿಯೇ ತುಟಿಗಳನು್ನ ತೆರೆಯುವೆನು,

7 ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಆಡುವುದು,
ದುಷ್ಟತನವು ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದೆ.

8 ನನ್ನ ಮಾತುಗಳೆಲಾ್ಲ ನೀತಿಭರಿತವಾಗಿವೆ,
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಕಪಟವೂ, ವಕ್ರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

9 ಅವೆಲಾ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ನಾ್ಯಯವಾಗಿಯೂ,
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿಯೂ

ತೋರುವವು.
10 ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಗಿಂತಲೂ ಮತು್ತ
ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವನು್ನ ಅಪರಂಜಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವೆಂದು

ಹೊಂದಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
11 ಜ್ಞಾನವು ಹವಳಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ,
ಇಷ್ಟವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸಮವಲ್ಲ.

12 ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ನನಗೆ ಜಾಣೆ್ಮಯೇ ನಿವಾಸ,
ಯುಕಿ್ತಗಳ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕನೆ.

13 ಯೆಹೋವನ ಭಯವು ಪಾಪದೆ್ವೕಷವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುತ್ತದೆ;
ಗವರ್, ಅಹಂಭಾವ, ದುಮಾರ್ಗರ್ತನ,
ಕುಟಿಲ ಭಾಷಣ ಇವುಗಳನು್ನ ಹಗೆಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

14 ಸದೊ್ಯೕಚನೆಯೂ, ಸುಜ್ಞಾನವೂ, ಸಾಮಥ್ಯರ್ವೂ ನನ್ನಲಿ್ಲವೆ,
ವಿವೇಕವೂ ನಾನೇ.

15 ನನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಾಜರು ಆಳುವರು,
ಅಧಿಪತಿಗಳು ಸಹ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವರು.

16 ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭುಗಳು, ನಾಯಕರು
ಅಂತು ಭೂಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ದೊರೆತನ ಮಾಡುವರು.

17 ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರನು್ನ ನಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ಆತುರದಿಂದ ಹುಡುಕುವವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವರು.

18 ನನ್ನಲಿ್ಲ ಧನ, ಘನತೆ, ಶೆ್ರೕಷ್ಠಸಂಪತೂ್ತ,
ನೀತಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ.

19 ನನಿ್ನಂದಾಗುವ ಫಲವು ಬಂಗಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಹೌದು ಅಪರಂಜಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ.
ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾದ ಆದಾಯವು
ಚೊಕ್ಕ ಬೆಳಿ್ಳಗಿಂತಲೂ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ.

20 ನಾನು ಹಿಡಿದಿರುವ ದಾರಿಯು ನೀತಿಯೇ,
ನಾ್ಯಯಮಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತೆ್ತೕನೆ.

21 ಹೀಗಿರಲು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಿಗೆ ಧನದ ಬಾಧ್ಯತೆಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ,
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ಅವರ ಬೊಕ್ಕಸಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಸುವೆನು.
22 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕ್ರಮದಲಿ್ಲ ಮೊದಲು ನನ್ನನು್ನ

ನಿಮಿರ್ಸಿದನು;
ಆತನ ಪುರಾತನಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಾನೇ ಪ್ರಥಮ.

23 ಪಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ, ಭೂಮಿಯು ಹುಟು್ಟವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ,
ಅನಾದಿಕಾಲದಲಿ್ಲ ಸಾ್ಥಪಿಸಲ್ಪಟೆ್ಟನು.

24 ಜಲನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ, ನೀರುತುಂಬಿದ ಬುಗೆ್ಗಗಳಾಗಲಿ
ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನಾನು ಹುಟಿ್ಟದೆನು.

25 ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು ಬೇರೂರಿ ನಿಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ
ಆತನು ಭೂಲೋಕವನಾ್ನಗಲಿ, ಬಯಲನಾ್ನಗಲಿ,

26 ಭೂಮಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಅಣುರೇಣನಾ್ನಗಲಿ
ನಿಮಿರ್ಸದೆ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಹುಟಿ್ಟದೆನು.

27 ಆತನು ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಚಕಾ್ರಕಾರವಾದ ಗೆರೆಯನು್ನ ಎಳೆದು,
ಆಕಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವಾಗ ಅಲಿ್ಲದೆ್ದನು.

28 ಆತನು ಗಗನವನು್ನ ಮೇಲೆ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿ,
ಸಾಗರದ ಬುಗೆ್ಗಗಳನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದನು.

29 ಪ್ರವಾಹಗಳು ತನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಮೀರದ ಹಾಗೆ
ಆತನು ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ಮೇರೆಯನು್ನ ನೇಮಿಸಿ,
ಭೂಮಿಯ ಅಸಿ್ತವಾರಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡುವಾಗ,

30 ನಾನು ಆತನ ಹತಿ್ತರ ಶಿಲಿ್ಪಯಾಗಿದು್ದಕೊಂಡು
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆನಂದಿಸುತಾ್ತ,
ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನ ಮುಂದೆ ವಿನೋದಿಸುತಾ್ತ,

31 ಆತನ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸಿಸುತಾ್ತ,
ಮಾನವಸಂತಾನದಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸುತಾ್ತ ಇದೆ್ದನು.

32 ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ,
ನನ್ನ ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಧನ್ಯರೇ ಸರಿ.

33 ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
ಅದನು್ನ ಬಿಡದೆ ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿರಿ.

34 ನನ್ನ ದಾ್ವರಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕಾಯುತಾ್ತ
ಬಾಗಿಲಿನ ನಿಲವುಗಳ ಹತಿ್ತರವಿದು್ದ,
ಜಾಗರೂಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವವನು

ಭಾಗ್ಯವಂತನು.
35 ಯಾವನು ನನ್ನನು್ನ ಹೊಂದುತಾ್ತನೋ
ಅವನು ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುತಾ್ತನೆ;
ಅವನು ಯೆಹೋವನ ದಯೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವನು.

36 ಯಾವನು ನನಗೆ ತಪು್ಪಮಾಡುತಾ್ತನೋ
ಅವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಕೇಡುಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ;
ನನ್ನನು್ನ ಹಗೆಮಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಮರಣವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತರೆ.≫

ಜ್ಞಾನ ಮತು್ತ ಅಜ್ಞಾನ

ಜ್ಞಾನವೆಂಬಾಕೆಯು ಏಳು ಕಂಬಗಳನು್ನ ಕಡಿದು,
ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದಾ್ದಳೆ.

2 ಆಕೆ ಪಶುಗಳನು್ನ ಕೊಯಿಸಿ ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳೊಡನೆ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಬೆರಸಿ,

ಔತಣವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಾ್ದಳೆ.
3 ಆಕೆಯು ತನ್ನ ದಾಸಿಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ,
ಪಟ್ಟಣದ ರಾಜಮಾಗರ್ಗಳ ಮುಖ್ಯಸಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸುತಾ್ತಳೆ.

4 ಆಕೆಯು ಬುದಿ್ಧಹೀನರಿಗೆ,
≪ಮೂಢನಾಗಿರುವವನು ಈ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಲಿ,

5 ಬನಿ್ನರಿ, ನಾನು ಬಡಿಸುವ ಆಹಾರವನು್ನ ಉಣಿ್ಣರಿ,
ನಾನು ಬೆರೆಸಿರುವ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ.

6 ಮೂಢರೇ ಮೂಢತ್ವವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಾಳಿರಿ,
ವಿವೇಕಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನೆಟ್ಟಗೆ ನಡೆಯಿರಿ≫ ಎಂದು

ಪ್ರಬೋಧಿಸುತಾ್ತಳೆ.
7 ಧಮರ್ನಿಂದಕನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವವನು ತನ್ನನು್ನ ಅವಮಾನಕೆ್ಕ

ಗುರಿಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು,
ಕೆಟ್ಟವನನು್ನ ಗದರಿಸುವವನಿಗೇ ಕಳಂಕವಾಗುವುದು.

8 ಧಮರ್ನಿಂದಕನನು್ನ ಗದರಿಸಬೇಡ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಹಗೆಮಾಡುವನು.
ಜ್ಞಾನವಂತನನು್ನ ಗದರಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು.

9 ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದರೆ ಹೆಚು್ಚ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಹೊಂದುವನು,
ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರೆ ಹೆಚು್ಚ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ

ಪಡೆಯುವನು.
10 ಯೆಹೋವನ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನಕೆ್ಕ ಮೂಲವು,
ಪರಿಶುದ್ಧನ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೇ ವಿವೇಕವು.

11 ನನಿ್ನಂದ ನಿನ್ನ ದಿನಗಳು ಹೆಚು್ಚವವು,
ನಿನ್ನ ಆಯುಷ್ಯದ ವರುಷಗಳು ವೃದಿ್ಧಯಾಗುವವು.

12 ನೀನು ಜ್ಞಾನವಂತನಾದರೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವು ನಿನಗೇ ಲಾಭಕರ,
ಧಮರ್ನಿಂದಕನಾದರೆ ನೀನೇ ಅದರ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿ.

13 ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬವಳಾದರೋ ಕೂಗಾಟದವಳು,
ಮೂಢಳು, ಏನೂ ತಿಳಿಯದವಳು.

14 ಅವಳು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ,
ಪಟ್ಟಣದ ರಾಜಮಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ

ಕುಳಿತುಕೊಂಡವಳಾಗಿ,
15 ತಮ್ಮ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದು,
ಹೋಗಿ ಬರುವವರನು್ನ ನೋಡಿ,

16 ≪ಮೂಢನಾಗಿರುವವನು ಈ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಲಿ≫ ಎಂದು
ಕೂಗಿ,

17 ≪ಕದ್ದ ನೀರು ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ, ಗುಟಾ್ಟಗಿ ತಿನು್ನವ ತಿಂಡಿಯು
ರುಚಿಯಾಗಿದೆ≫

ಎಂದು ಬುದಿ್ಧಹೀನನಿಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತಳೆ.
18 ಆ ಮನೆಯು ಪೆ್ರೕತ ನಿವಾಸವೆಂದೂ
ಅವಳ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಗಾಧಪಾತಾಳದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವರೆಂದೂ

ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದು.

ಸೊಲೊಮೋನನ ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳು

ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮಗನಿಂದ ತಂದೆಗೆ ಆನಂದ,
ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮಗನಿಂದ ತಾಯಿಗೆ ದುಃಖ.

2 ಅನಾ್ಯಯದ ಸಂಪತು್ತ ವ್ಯಥರ್,
ಧಮರ್ವು ಮೃತು್ಯವಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಂತದು್ದ.

3 ಯೆಹೋವನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಹಸಿವೆಗೊಳಿಸನು,
ದುಷ್ಟನ ಆಶೆಯನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸುತಾ್ತನೆ.

4 ಜೋಲುಗೈ ದಾರಿದ್ರ್ಯ,
ಚುರುಕು ಕೈ ತರುವುದು ಐಶ್ವಯರ್.

5 ಸುಗಿ್ಗಯಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಸುವವನು ಬುದಿ್ಧವಂತನು,
ಕೊಯಿ್ಲನಲಿ್ಲ ತೂಕಡಿಸುವವನು ನಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟವನು.

6 ಶಿಷ್ಟನ ತಲೆ ಆಶೀವಾರ್ದದ ನೆಲೆ,
ದುಷ್ಟನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಲಾತಾ್ಕರವೇ ಮುಚ್ಚಳ.

7 ಶಿಷ್ಟರ ಸ್ಮರಣೆಯು ಆಶೀವಾರ್ದಕಾ್ಕಸ್ಪದ,
ದುಷ್ಟರ ನಾಮವು ನಿನಾರ್ಮಕಾಸ್ಪದ.

8 ಜ್ಞಾನಹೃದಯನು ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಪಾಲಿಸುವನು,
ಹರಟೆಯ ಮೂಖರ್ನು ಕೆಡವಲ್ಪಡುವನು.

9 ನಿದೋರ್ಷದ ನಡತೆಯವನು ನಿಭರ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವನು,
ವಕ್ರಮಾಗಿರ್ಯು ಬೈಲಿಗೆ ಬೀಳುವನು.

10 ಕಣು್ಣ ಮಿಟಕಿಸುವವನು ಕಷ್ಟಕೆ್ಕ ಕಾರಣನು,
ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಗದರಿಸುವವನು ಸಮಾಧಾನಕರನು.

11 ಶಿಷ್ಟನ ಬಾಯಿ ಜೀವದ ಬುಗೆ್ಗ,
ದುಷ್ಟನ ಬಾಯಲಿ್ಲ ಬಲಾತಾ್ಕರವು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ.

12 ದೆ್ವೕಷವು ಜಗಳಗಳನೆ್ನಬಿ್ಬಸುತ್ತದೆ,
ಪಿ್ರೕತಿಯು ಪಾಪಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮುಚು್ಚತ್ತದೆ.

13 ವಿವೇಕಿಯ ತುಟಿಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನ,
ಬುದಿ್ಧಹೀನನ ಬೆನಿ್ನಗೆ ಬೆತ್ತ.

14 ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಹೊರಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಮೂಖರ್ನ ಭಾಷಣ ನಾಶನಕೆ್ಕ ಸಮೀಪ.

15 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿಗೆ ಐಶ್ವಯರ್ವು ಬಲವಾದ ಕೋಟೆ,
ಬಡವನಿಗೆ ಅವನ ಬಡತನವೇ ನಾಶನ.

16 ಶಿಷ್ಟನ ದುಡಿತ ಜೀವಾಸ್ಪದ,
ದುಷ್ಟನ ಆದಾಯ ಪಾಪಾಸ್ಪದ.

17 ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳವವನು ಜೀವದ ಮಾಗರ್ವನು್ನ
ತೋರಿಸುವನು,

ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳದವನು ಸನಾ್ಮಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವನು.
18 ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಹಗೆಯನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡವನು ಸುಳು್ಳಗಾರ,
ಚಾಡಿಗಾರನು ಜ್ಞಾನಹೀನ.

19 ಮಾತಾಳಿಗೆ ಪಾಪ ತಪ್ಪದು,
ಮೌನಿಯು ವಿವೇಕಿ.

20 ಶಿಷ್ಟರ ನಾಲಿಗೆ ಚೊಕ್ಕ ಬೆಳಿ್ಳ,
ದುಷ್ಟನ ಹೃದಯ ಮೌಲ್ಯವಿಲ್ಲದು್ದ.

21 ಶಿಷ್ಟರ ಭಾಷಣ ಬಹುಜನ ಪೋಷಣ,
ಬುದಿ್ಧಯ ಕೊರತೆ ಮೂಖರ್ರ ನಾಶನ.

22 ಯೆಹೋವನ ಆಶೀವಾರ್ದವು ಭಾಗ್ಯದಾಯಕವು,
ಅದು ವ್ಯಸನವನು್ನ ಸೇರಿಸದು.

23 ಅವಿವೇಕಿಗೆ ಕುಯುಕಿ್ತ ವಿನೋದ
ವಿವೇಕಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ವಿನೋದ.

24 ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಶಂಕಿಸಿದೆ್ದೕ ಸಂಭವಿಸುವುದು,
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ಶಿಷ್ಟನಿಗೆ ಇಷ್ಟವು ಲಭಿಸುವುದು.
25 ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿದರೆ ದುಷ್ಟನು ಎಲೊ್ಲೕ!
ಶಿಷ್ಟನು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕಟ್ಟಡ.

26 ಹಲು್ಲಗಳಿಗೆ ಹುಳಿಯೂ, ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಹೊಗೆಯೂ ಹೇಗೋ,
ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಸೋಮಾರಿಯು ಹಾಗೆ.

27 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವವರ ದಿನಗಳಿಗೆ ವೃದಿ್ಧ,
ದುಷ್ಟರ ವರುಷಗಳು ಅಲ್ಪ.

28 ಶಿಷ್ಟನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆನಂದವು ಫಲ,
ದುಷ್ಟನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿಷ್ಫಲ.

29 ಯೆಹೋವನು ಸನಾ್ಮಗಿರ್ಗೆ ಆಶ್ರಯ,
ಕೆಡುಕನಿಗೆ ನಾಶನ.

30 ಶಿಷ್ಟರು ಎಂದಿಗೂ ಕದಲರು,
ದುಷ್ಟರು ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲರು.

31 ಶಿಷ್ಟನ ಬಾಯಲಿ್ಲ ಜ್ಞಾನವು ಮೊಳೆಯುವುದು,
ನೀಚನ ನಾಲಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಡುವುದು.

32 ಶಿಷ್ಟನ ತುಟಿಯಲಿ್ಲ ಹಿತವಚನ,
ದುಷ್ಟನ ಬಾಯಲಿ್ಲ ನೀಚವಚನ.

ದೋಷಿ ಮತು್ತ ನಿದೋರ್ಷಿ

ಮೋಸದ ತಕ್ಕಡಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ,
ನಾ್ಯಯದ ತೂಕ ಆತನಿಗೆ ಸಂತೋಷ.

2 ಎಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಯೋ ಅಲಿ್ಲ ನಾಚಿಕೆ,
ದೀನತೆಯಲಿ್ಲ ಸುಜ್ಞಾನ.

3 ಯಥಾಥರ್ವಂತರಿಗೆ ಸರಳತೆಯು ಮಾಗರ್ದಶರ್ಕ,
ವಂಚಕರಿಗೆ ವಕ್ರತೆಯು ನಾಶನ.

4 ಧನವು ಕೋಪದ ದಿನದಲಿ್ಲ ವ್ಯಥರ್,
ಧಮರ್ವು ಮರಣವಿಮೋಚಕ.

5 ನಿದೋರ್ಷಿಯ ಧಮರ್ವು ಅವನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ
ಸರಾಗಮಾಡುವುದು,

ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ದೋಷದಿಂದಲೇ ಬಿದು್ದಹೋಗುವನು.
6 ಧಮರ್ವು ಯಥಾಥರ್ವಂತರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವುದು,
ವಂಚಕರು ತಮ್ಮ ಆಶಾಪಾಶಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವರು.

7 ದುಷ್ಟನು ಸಾಯುವಾಗ ಅವನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಹಾಳಾಗುವುದು,
ಬಲದ ಮೇಲಣ ನಂಬಿಕೆಯು ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು.

8 ಶಿಷ್ಟನು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಿಂದ ಪಾರಾಗುವನು,
ದುಷ್ಟನು ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಬೀಳುವನು.

9 ಧಮರ್ಭ್ರಷ್ಟನು ಬಾಯಿಂದ ನೆರೆಯವನನು್ನ ಹಾಳು
ಮಾಡುವನು,

ಶಿಷ್ಟನು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ ಉದಾ್ಧರವಾಗುವನು.
10 ಸಜ್ಜನರು ಸುಖಿಗಳಾದರೆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಉಲಾ್ಲಸ,
ದುಜರ್ನರು ಹಾಳಾದರೆ ಜಯಘೋಷ.

11 ಯಥಾಥರ್ವಂತರ ಆಶೀವಾರ್ದದಿಂದ ಪಟ್ಟಣವು ಉನ್ನತಿಗೆ
ಬರುವುದು,

ಕೆಟ್ಟವರ ಬಾಯಿಂದ ಕೆಡವಲ್ಪಡುವುದು.
12 ನೆರೆಯವನನು್ನ ಹೀನೈಸುವವನು ಬುದಿ್ಧಹೀನನು,
ವಿವೇಕಿಯು ಮೌನವಾಗಿರುವನು.

13 ಚಾಡಿಕೋರನು ಗುಟ್ಟನು್ನ ರಟು್ಟ ಮಾಡುವನು,
ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಗುಪ್ತವಾಗಿಡುವನು.

14 ಉಚಿತಾಲೋಚನೆಯಿಲ್ಲದ ಕಡೆ ಪ್ರಜೆಯು ಬಿದು್ದ
ಹೋಗುವುದು,

ಬಹು ಮಂದಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಇರುವಲಿ್ಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇರುವುದು.
15 ಅನ್ಯನ ಸಾಲಕೆ್ಕ ಹೊಣೆಯಾದರೆ ಹಾನಿ,
ಅಪರಿಚಿತನ ಹೊಣೆಗೆ ದೂರವಾದರೆ ನಿಭರ್ಯ.

16 ದಯಾಳುವಾದ ಹೆಂಗಸು ಗೌರವವನು್ನ ಪಡೆಯುವಳು,
ಬಲಾತಾ್ಕರಿಗಳು ಧನವನು್ನ ಮಾತ್ರ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

17 ದಯಾಪರನಿಗೆ ಉಪಕಾರವಾಗುವುದು,
ಕೂ್ರರನು ತನ್ನ ಶರೀರವನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವನು.

18 ಅಧಮಿರ್ಯ ಸಂಬಳವು ಮೋಸ,
ನೀತಿಯನು್ನ ಬಿತು್ತವವನು ಲಾಭವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು.

19 ಧಮರ್ನಿರತನಿಗೆ ಜೀವ,
ಅಧಮಾರ್ಸಕ್ತನಿಗೆ ಮರಣ.

20 ವಕ್ರಹೃದಯರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯರು,
ಸನಾ್ಮಗಿರ್ಗಳು ಆತನ ದಯೆಗೆ ಪಾತ್ರರು.

21 ದುಷ್ಟನಿಗೆ ದಂಡನೆ ಖಂಡಿತ,
ಶಿಷ್ಟವಂಶಕೆ್ಕ ರಕ್ಷಣೆ.

22 ಹಂದಿಯ ಮೂಗಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೂಗುತಿಯು ಹೇಗೋ,
ಅವಿವೇಕಳಿಗೆ ಸೌಂದಯರ್ವು ಹಾಗೆ.

23 ಸಜ್ಜನರ ಆಶೆಯು ಮಂಗಳಾಸ್ಪದ,
ದುಜರ್ನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ರೋಷಾಸ್ಪದ.

24 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಧನವನು್ನ ಚೆಲಿ್ಲದರೂ ಅವನಿಗೆ ವೃದಿ್ಧ,
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ನಾ್ಯಯವಾದದ್ದನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿದರೂ ಅವನಿಗೆ

ಬಡತನ.
25 ಉದಾರಿಯು ಪುಷ್ಟನಾಗುವನು,
ನೀರು ಹಾಯಿಸುವವನಿಗೆ ನೀರು ಸಿಕು್ಕವುದು.

26 ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿಯುವವನ ಮೇಲೆ ಜನರ ಶಾಪ,
ಮಾರುವವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆಶೀವಾರ್ದ.

27 ಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಆತುರಪಡುವವನಿಗೆ ದಯೆ,
ಕೇಡನು್ನ ಹುಡುಕುವವನಿಗೆ ಕೇಡೇ.

28 ಧನವನೆ್ನೕ ನಂಬಿದವನು ಬಿದು್ದಹೋಗುವನು,
ಸದ್ಧಮಿರ್ಯು ಕುಡಿಯ ಹಾಗೆ ಚಿಗುರುವನು.

29 ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಬಾಧಿಸುವವನಿಗೆ ಗಾಳಿಯೇ ಗಂಟು,
ಮೂಖರ್ನು ಜ್ಞಾನವಂತನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವನು;

30 ಧಮಾರ್ತ್ಮನ ಫಲ ಜೀವವೃಕ್ಷ,
ಜ್ಞಾನಿಯು ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಆಕಷಿರ್ಸುವನು.

31 ಶಿಷ್ಟನು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಕಿ್ರಯಾಫಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವಲಿ್ಲ,

ದುಷ್ಟನೂ, ಪಾಪಿಯೂ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು ಎಂದು
ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ,

ಮೂಖರ್ನು ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತನೆ.
2 ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುವನು,
ಕುಯುಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನನು್ನ ಕೆಟ್ಟವನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸುವನು.

3 ಯಾರೂ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ಸಿ್ಥರನಾಗನು,
ಶಿಷ್ಟನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೃಢಮೂಲನೇ.

4 ಗುಣವತಿಯಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಪತಿಯ ತಲೆಗೆ ಕಿರೀಟ,
ಮಾನ ಕಳೆಯುವವಳು ಪತಿಯ ಎಲುಬಿಗೆ ಕ್ಷಯ.

5 ಶಿಷ್ಟರ ಉದೆ್ದೕಶ ನಾ್ಯಯ,
ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆ ಮೋಸ.

6 ಕೆಟ್ಟವರ ಮಾತು ರಕ್ತಕೆ್ಕ ಹೊಂಚು,
ಯಥಾಥರ್ವಂತರ ನುಡಿ ಪಾ್ರಣರಕ್ಷಣೆ.

7 ದುಜರ್ನರು ಕೆಡವಲ್ಪಟು್ಟ ನಿಮೂರ್ಲರಾಗುವರು,
ಸಜ್ಜನರ ಮನೆಯು ಸಿ್ಥರವಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದು.

8 ಬುದಿ್ಧವಂತನನು್ನ ಅವನ ಬುದಿ್ಧಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಗಳುವರು,
ವಕ್ರಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವರು.

9 ಹೊಟೆ್ಟಗಿಲ್ಲದ ಡಾಂಭಿಕನಿಗಿಂತಲೂ
ಸೇವಕನುಳ್ಳ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನ ಸಿ್ಥತಿಯೇ ಲೇಸು.

10 ಶಿಷ್ಟನು ತನ್ನ ಪಶುಗಳ ಕ್ಷೇಮವನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ,
ದುಷ್ಟನ ವಾತ್ಸಲ್ಯವೋ ಕೂ್ರರತನವೇ.

11 ದುಡಿದು ಹೊಲಗೇಯುವವನು ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಾ ಉಣು್ಣವನು,
ವ್ಯಥರ್ಕಾಯಾರ್ಸಕ್ತನು ಬುದಿ್ಧಹೀನನೇ.

12 ಕೆಡುಕರ ಕೊಳೆ್ಳಯು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಇಷ್ಟ,
ಆದರೆ ಶಿಷ್ಟರ ಬುಡ ಫಲದಾಯಕ.

13 ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ತುಟಿಗಳ ದೋಷದಿಂದ ಬೋನಿಗೆ ಬೀಳುವನು,
ಶಿಷ್ಟನು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಿಂದ ಪಾರಾಗುವನು.

14 ಬಾಯಿಯ ಫಲವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಸುಖವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವನು,

ಅವನ ಕೈಕೆಲಸದ ಫಲವು ಅವನಿಗೇ ಪಾ್ರಪ್ತವಾಗುವುದು.
15 ಮೂಖರ್ನ ನಡತೆ ಅವನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಸರಿ,
ಜ್ಞಾನಿಯು ಉಚಿತಾಲೋಚನೆಯನು್ನ ಗಮನಿಸುವನು.

16 ಮೂಖರ್ನ ಸಿಟು್ಟ ತಟ್ಟನೆ ರಟಾ್ಟಗುವುದು,
ಜಾಣನು ಅವಮಾನವನು್ನ ಮರೆಮಾಡುವನು.

17 ಸತ್ಯವನಾ್ನಡುವವನು ನಾ್ಯಯವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವನು,
ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿಯು ಅಸತ್ಯವನು್ನ ನುಡಿಯುವನು.

18 ಕತಿ್ತತಿವಿದ ಹಾಗೆ ದುಡುಕಿ ಮಾತನಾಡುವವರುಂಟು,
ಜ್ಞಾನವಂತರ ಮಾತು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನು್ನ ತರುವುದು.

19 ಸತ್ಯದ ತುಟಿ ಶಾಶ್ವತ,
ಸುಳಿ್ಳನ ನಾಲಿಗೆ ಕ್ಷಣಿಕ.

20 ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುವವರ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಮೋಸ,
ಹಿತೋಪದೇಶಕರ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸ.

21 ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ಸಂಭವಿಸದು,
ದುಜರ್ನರಿಗೆ ಕೇಡು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವುದು.

22 ಸುಳು್ಳತುಟಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಸತ್ಯವಂತರು ಆತನಿಗೆ ಆನಂದ ತರುತಾ್ತರೆ.

23 ಜಾಣನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಗುಪ್ತಪಡಿಸುವನು,
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ಮೂಢರ ಮನಸು್ಸ ಮೂಖರ್ತನವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು.

24 ಚುರುಕುಗೈಯವನಿಗೆ ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರ,
ಮೈಗಳ್ಳನಿಗೆ ದಾಸತ್ವದ ಬದುಕು.

25 ಕಳವಳವು ಮನಸ್ಸನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸುವುದು,
ಕನಿಕರದ ಮಾತು ಅದನು್ನ ಹಿಗಿ್ಗಸುವುದು.

26 ಸನಾ್ಮಗಿರ್ಯು ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಮಾಗರ್ತೋರಿಸುವನು,
ದುಮಾರ್ಗಿರ್ಯು ಮಾಗರ್ತಪಿ್ಪಸುವನು.

27 ಮೈಗಳ್ಳನು ಹಿಡಿದ ಬೇಟೆಯನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸಲಾರನು,
ಸನಾ್ಮಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವವನಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯಸಂಪತು್ತ

ದೊರಕುವುದು.
28 ಧಮರ್ಮಾಗರ್ದಿಂದ ಜೀವಲಾಭವು,
ಆ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಮರಣವಿಲ್ಲ.

ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮಗನು ತಂದೆಯ ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ
ಕೇಳುವನು,

ಧಮರ್ನಿಂದಕನೋ ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳನು.
2 ಬಾಯಿಯ ಫಲವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಸುಖವನು್ನ

ಅನುಭವಿಸುವನು,
ಬಲಾತಾ್ಕರವೇ ದೊ್ರೕಹಿಗಳ ಕೋರಿಕೆ.

3 ಬಾಯನು್ನ ಕಾಯುವವನು ಜೀವವನು್ನ ಕಾಯುತಾ್ತನೆ,
ತುಟಿಗಳನು್ನ ತೆರೆದುಬಿಡುವವನು ನಾಶವಾಗುವನು.

4 ಸೋಮಾರಿಯ ಆಶೆಯು ವ್ಯಥರ್,
ಉದೊ್ಯೕಗಿಯ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಪುಷಿ್ಟ.

5 ಶಿಷ್ಟನು ಮೋಸಕೆ್ಕ ಅಸಹ್ಯಪಟು್ಟ ಅದನು್ನ ಮಾಡಲಾರನು,
ದುಷ್ಟನ ನಡತೆಯು ಹೇಸಿಕೆಗೂ, ನಾಚಿಕೆಗೂ ಆಸ್ಪದ.

6 ಧಮರ್ವು ನಿದೋರ್ಷಿಯನು್ನ ಕಾಯುವುದು,
ಅಧಮರ್ವು ದೋಷಿಯನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡುವುದು.

7 ಒಬ್ಬನು ಧನವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೂ, ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ದರಿದ್ರನ
ಹಾಗೆ ವತಿರ್ಸುತಾ್ತನೆ,

ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಧನವನೆ್ನಲಾ್ಲ ವೆಚ್ಚಮಾಡಿ ಬಡವನಾದರೂ, ಬಹು
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಹಾಗೆ ವತಿರ್ಸುತಾ್ತನೆ.

8 ಧನವಂತನ ಪಾ್ರಣರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವನ ಧನವೇ ಕ್ರಯ,
ಬಡವನಿಗೆ ಯಾವ ಬೆದರಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

9 ಶಿಷ್ಟರ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗುವುದು,
ದುಷ್ಟರ ದೀಪವು ಆರುವುದು.

10 ಹೆಮೆ್ಮಯ ಫಲವು ಕಲಹವೇ,
ಬುದಿ್ಧವಾದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವವರಲಿ್ಲ ಜ್ಞಾನ.

11 ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸಂಪತು್ತ ಕ್ಷಯಿಸುವುದು,
ದುಡಿದು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗುವುದು.

12 ಕೋರಿದ್ದಕೆ್ಕ ತಡವಾದರೆ ಮನಸು್ಸ ಬಳಲುವುದು,
ಕೈಗೂಡಿದ ಇಷಾ್ಟಥರ್ವು ಜೀವವೃಕ್ಷವು.

13 ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವನು ನಾಶವಾಗುವನು,
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಕೈಕೊಳು್ಳವವನು ಸಫಲವನು್ನ

ಹೊಂದುವನು.
14 ಜ್ಞಾನಿಯ ಬೋಧನೆ ಜೀವದ ಬುಗೆ್ಗ,
ಅದನಾ್ನಲಿಸುವವನು ಮೃತು್ಯಪಾಶದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

15 ಸುಬುದಿ್ಧಯು ದಯಾಸ್ಪದವು,
ದೊ್ರೕಹಿಯ ಮಾಗರ್ವು ನಾಶಕರ.

16 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜಾಣನು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ
ನಡೆಸುವನು,

ಮೂಢನು ತನ್ನ ಮೂಖರ್ತನವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವನು.
17 ಕೆಟ್ಟ ದೂತನು ಕೇಡಿಗೆ ಬೀಳುವನು,
ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ರಾಯಭಾರಿಯು ಕ್ಷೇಮದಾಯಕನು.

18 ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ತ್ಯಜಿಸುವವನಿಗೆ ಬಡತನ ಮತು್ತ ಅವಮಾನ,
ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ಗಮನಿಸುವವನಿಗೆ ಮಾನ.

19 ಇಷ್ಟಸಿದಿ್ಧ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಸಿಹಿ,
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಬಿಡುವುದು ಮೂಢರಿಗೆ ಕಹಿ.

20 ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಹವಾಸಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗುವನು,
ಜ್ಞಾನಹೀನರ ಒಡನಾಡಿ ಸಂಕಟಪಡುವನು.

21 ಅಮಂಗಳವು ಪಾಪಿಗಳನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು,
ಮಂಗಳವು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗುವುದು.

22 ಒಳೆ್ಳಯವನ ಆಸಿ್ತ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯ,
ಪಾಪಿಯ ಸೊತು್ತ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಗಂಟು.

23 ಬಡವರಿಗೆ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯೂ ಬಹು
ಬೆಳೆಯನಿ್ನೕಯುವುದು,

ಅನಾ್ಯಯದಿಂದ ಹಾಳಾದ ಸುದಿ್ದಯು ಉಂಟು.
24 ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಯದ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಶತು್ರ,
ಸುಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ನೀಡುವ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಮಿತ್ರ.

25 ಶಿಷ್ಟನು ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಾ ಉಣು್ಣವನು,

ದುಷ್ಟನ ಹೊಟೆ್ಟ ಹಸಿದಿರುವುದು.
ಜ್ಞಾನವಂತೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವಳು,

ಜ್ಞಾನಹೀನಳು ಅದನು್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ
ನಾಶಮಾಡುವಳು.

2 ಸರಳಮಾಗಿರ್ಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವನು,
ವಕ್ರಮಾಗಿರ್ಯು ಆತನನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡಮಾಡುವನು.

3 ಮೂಖರ್ನ ಬಾಯಲಿ್ಲನ ಗವರ್ವು ಅವನನು್ನ
ಹಾಳುಮಾಡುವುದು,

ಜ್ಞಾನಿಗಳ ತುಟಿಗಳು ಅವರನು್ನ ಕಾಯುವವು.
4 ಎತು್ತಗಳಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಗೋದಲಿಯು ಶುದ್ಧ,
ಆದರೆ ಎತಿ್ತನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೇ ಬೆಳೆಯ ವೃದಿ್ಧಯಾಗುವುದು.

5 ಸತ್ಯಸಾಕ್ಷಿಯು ಸುಳಾ್ಳಡನು,
ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿಯು ಅಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಆಡುವನು.

6 ಧಮರ್ನಿಂದಕನಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿದರೂ ಜ್ಞಾನವು ಸಿಕ್ಕದು,
ವಿವೇಕಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುವುದು.

7 ನೀನು ಜ್ಞಾನಹೀನನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅವನ ತುಟಿಗಳಲಿ್ಲ
ಯಾವ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನೂ್ನ ಕಾಣಲಾರೆ.

8 ಸನಾ್ಮಗರ್ವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ಜಾಣನ ಜ್ಞಾನ,
ಮೂಢರ ಮೂಖರ್ತನ ಮೋಸಕರ.

9 ಮೂಖರ್ರನು್ನ ಅವರ ದೋಷವೇ ಹಾಸ್ಯಮಾಡುವುದು,
ಯಥಾಥರ್ವಂತರಲಿ್ಲ (ದೇವರ) ದಯೆಯಿರುವುದು.

10 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೃದಯದ ವಾ್ಯಕುಲವನು್ನ ತಾನು
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು,

ಅವನ ಆನಂದದಲಿ್ಲಯೂ ಬೇರೆಯವರು
ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

11 ದುಷ್ಟರ ಮನೆಗೆ ನಾಶನ,
ಶಿಷ್ಟರ ಗುಡಾರಕೆ್ಕ ಏಳಿಗೆ.

12 ಮನುಷ್ಯನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ತೋರುವ ಒಂದು
ದಾರಿಯುಂಟು.

ಅದು ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಮರಣಮಾಗರ್ವೇ.
13 ನಗುವವನಿಗೂ ಮನೋವ್ಯಥೆಯುಂಟು,
ಉಲಾ್ಲಸದ ಅಂತ್ಯವು ವಾ್ಯಕುಲವೇ.

14 ಭ್ರಷ್ಟನು ಕಮರ್ಫಲವನು್ನ ತಿಂದು ತಿಂದು ದಣಿಯುವನು,
ಶಿಷ್ಟನು ತನ್ನಲಿ್ಲ ತಾನೇ ತೃಪ್ತನಾಗುವನು.

15 ಮೂಢನು ಯಾವ ಮಾತನಾ್ನದರೂ ನಂಬುವನು,
ಜಾಣನು ತನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಗಮನಿಸುವನು.

16 ಜ್ಞಾನಿಯು ಕೇಡಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಓರೆಯಾಗುವನು,
ಜ್ಞಾನಹೀನನು ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ ಭಯವನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸನು.

17 ಮುಂಗೋಪಿಯು ಬುದಿ್ಧಹೀನನಾಗಿ ವತಿರ್ಸುವನು,
ಕುಯುಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನು ದೆ್ವೕಷಕೆ್ಕ ಪಾತ್ರನು.

18 ಮೂಖರ್ರಿಗೆ ಮೂಖರ್ತನವೇ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯ,
ಜಾಣರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಕಿರೀಟ.

19 ಕೆಟ್ಟವರು ಒಳೆ್ಳಯವರಿಗೆ ಬಾಗುವರು,
ದುಷ್ಟರು ಶಿಷ್ಟರ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.

20 ಬಡವನು ನೆರೆಯವನಿಗೂ ಅಸಹ್ಯ,
ಧನವಂತನಿಗೆ ಬಹು ಜನ ಮಿತ್ರರು.

21 ನೆರೆಯವನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವನು ದೋಷಿ,
ದರಿದ್ರನನು್ನ ಕನಿಕರಿಸುವವನು ಧನ್ಯನು.

22 ಕುಯುಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರು ದಾರಿತಪಿ್ಪದವರೇ ಸರಿ,
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುವವರು ಪಿ್ರೕತಿಸತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರು.

23 ಶ್ರಮೆಯಿಂದ ಸಮೃದಿ್ಧ,
ಹರಟೆಯಿಂದ ಕೊರತೆ.

24 ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜ್ಞಾನಕಿರೀಟವೇ ಅವರ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಸಂಪತು್ತ,
ಜ್ಞಾನಹೀನರ ಮೂಖರ್ತನವು ಬರೀ ಮೂಖರ್ತನವೇ.

25 ಸತ್ಯಸಾಕ್ಷಿಯು ಪಾ್ರಣರಕ್ಷಕ,
ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿಯು ವಂಚಕ.

26 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ನಿಭರ್ಯ,
ಆತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಿದೆ್ದೕ ಇರುವುದು.

27 ಯೆಹೋವನ ಭಯ ಜೀವದ ಬುಗೆ್ಗ,
ಮೃತು್ಯಪಾಶದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದು ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.

28 ಪ್ರಜೆಗಳ ವೃದಿ್ಧ ರಾಜನ ಮಹಿಮೆ,
ಪ್ರಜೆಗಳ ನಾಶ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಭಯ.

29 ದೀಘರ್ಶಾಂತನು ಕೇವಲ ಬುದಿ್ಧವಂತನು,
ಮುಂಗೋಪಿಯು ಮೂಖರ್ತನವನು್ನ ಧ್ವಜವಾಗಿ ಎತು್ತವನು.

30 ಶಾಂತಿಗುಣವು ದೇಹಕೆ್ಕ ಜೀವಾಧಾರವು,
ಕೊ್ರೕಧವು ಎಲುಬಿಗೆ ಕ್ಷಯವು.

31 ಬಡವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವನು ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನನು್ನ ಹೀನೈಸುವನು,
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ಗತಿಯಿಲ್ಲದವರನು್ನ ಕರುಣಿಸುವವನು ಆತನನು್ನ
ಘನಪಡಿಸುವನು.

32 ದುಷ್ಟನು ವಿಪತಿ್ತಗೊಳಗಾಗಿ ಹಾಳಾಗುವನು,
ಶಿಷ್ಟನು ಮರಣಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಆಶ್ರಯಹೊಂದುವನು.

33 ವಿವೇಕಿಯ ಹೃದಯ ಜ್ಞಾನಾಶ್ರಯ,
ಜ್ಞಾನಹೀನನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಅದು ಕಾಣದು.

34 ಪ್ರಜೆಗೆ ಧಮರ್ವು ಉನ್ನತಿ,
ಅಧಮರ್ವು ಅವಮಾನ.

35 ಜಾಣನಾದ ಸೇವಕನಿಗೆ ರಾಜನ ಕೃಪೆ,
ಮಾನಗೇಡಿಗೆ ರಾಜನ ರೌದ್ರ.

ಮೃದುವಾದ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವು ಸಿಟ್ಟನಾ್ನರಿಸುವುದು,
ಬಿರುನುಡಿಯು ಸಿಟ್ಟನೆ್ನೕರಿಸುವುದು.

2 ಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಾಲಿಗೆಯು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಸಾಥರ್ಕ
ಮಾಡುವುದು,

ಜ್ಞಾನಹೀನರ ಬಾಯಿಯು ಮೂಖರ್ತನವನು್ನ ಕಾರುವುದು.
3 ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವುದು,
ಆತನು ಕೆಟ್ಟವರನು್ನ ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯವರನು್ನ ನೋಡುತ್ತಲೇ

ಇರುವನು.
4 ಸಂತೈಸುವ ನಾಲಿಗೆ ಜೀವವೃಕ್ಷವು,
ಬಲತ್ಕರಿಸುವ ನಾಲಿಗೆ ಮನಮುರಿಯುವುದು.

5 ಮೂಖರ್ನು ತಂದೆಯ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವನು,
ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ಗಮನಿಸುವವನು ಜಾಣನು.

6 ಶಿಷ್ಟನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿ,
ದುಷ್ಟನ ಆದಾಯವು ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ದಾರಿ.

7 ಜ್ಞಾನಿಗಳ ತುಟಿಗಳು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಬಿತು್ತವವು.
ಜ್ಞಾನಹೀನರ ಹೃದಯವು ಅದನು್ನ ಬಿತು್ತವುದೇ ಇಲ್ಲ.

8 ದುಷ್ಟರ ಯಜ್ಞ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ,
ಶಿಷ್ಟರ ಬಿನ್ನಹ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ.

9 ದುಷ್ಟನ ನಡತೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ,
ಧಮಾರ್ಸಕ್ತನು ಆತನಿಗೆ ಪಿ್ರಯ.

10 ಧಮರ್ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟ್ಟವನಿಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಶಿಕ್ಷಣ,
ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳದವನಿಗೆ ಸಾವು.

11 ಪಾತಾಳವೂ, ನಾಶಲೋಕವೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಗೋಚರವಾಗಿರುವಲಿ್ಲ

ನರವಂಶದವರ ಹೃದಯಗಳು ಆತನಿಗೆ ಮತೂ್ತ ಸ್ಪಷ್ಟ.
12 ಧಮರ್ನಿಂದಕನು ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳನು,
ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂಗಡ ಸೇರನು.

13 ಹಷರ್ ಹೃದಯದಿಂದ ಹಸನು್ಮಖ,
ಮನೋವ್ಯಥೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಭಂಗ.

14 ವಿವೇಕಿಯ ಹೃದಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹುಡುಕುವುದು,
ಮೂಢರ ಬಾಯಿ ಮೂಖರ್ತನವನು್ನ ಮುಕು್ಕವುದು.

15 ದೀನನ ದಿನಗಳೆಲಾ್ಲ ದುಃಖಭರಿತ,
ಹಷರ್ಹೃದಯನಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಔತಣ.

16 ಕಳವಳದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಹುಧನಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಯೆಹೋವನ ಭಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಲ್ಪ ಧನವೇ ಲೇಸು.

17 ದೆ್ವೕಷವಿರುವಲಿ್ಲ ಮೃಷಾ್ಟನ್ನಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಪೆ್ರೕಮವಿರುವಲಿ್ಲ ಸೊಪಿ್ಪನ ಊಟವೇ ಉತ್ತಮ.

18 ಕೋಪಿಷ್ಠನು ವಾ್ಯಜ್ಯವನೆ್ನಬಿ್ಬಸುವನು,
ದೀಘರ್ಶಾಂತನು ಜಗಳವನು್ನ ಶಮನಪಡಿಸುವನು.

19 ಸೋಮಾರಿಯ ಮಾಗರ್ ಮುಳು್ಳಬೇಲಿ,
ಯಥಾಥರ್ವಂತನ ಮಾಗರ್ ರಾಜಮಾಗರ್.

20 ಜ್ಞಾನವಂತನಾದ ಮಗನು ತಂದೆಯನು್ನ
ಉಲಾ್ಲಸಗೊಳಿಸುವನು,

ಜ್ಞಾನಹೀನನು ತಾಯಿಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವನು.
21 ಬುದಿ್ಧಹೀನನು ಮೂಖರ್ತನದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವನು,
ಬುದಿ್ಧವಂತನು ತನ್ನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಸರಳಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.

22 ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳುವವರಿಲ್ಲದೆ ಉದೆ್ದೕಶಗಳು ನೆರವೇರವು,
ಬಹು ಮಂದಿ ಆಲೋಚನಾಪರರು ಇರುವಲಿ್ಲ ಅವು

ನೆರವೇರುವವು.
23 ತಕ್ಕ ಉತ್ತರಕೊಡುವವನಿಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಸಂತೋಷ!
ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ನುಡಿಯಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಸಾ್ವರಸ್ಯ!

24 ಜೀವದ ಮಾಗರ್ವು ವಿವೇಕಿಯನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕತು್ತವುದು;
ಅದು ಅವನನು್ನ ಪಾತಾಳದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವುದು.

25 ಯೆಹೋವನು ಗವಿರ್ಷ್ಠನ ಮನೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡುವನು;
ವಿಧವೆಯ ಮೇರೆಯನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವನು.

26 ಕುಯುಕಿ್ತಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ,
ನಯನುಡಿಯು ಆತನಿಗೆ ಪಿ್ರಯ.

27 ಸೂರೆಮಾಡುವವನು ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನು್ನ ಬಾಧಿಸುವನು.

ಲಂಚವನೊ್ನಪ್ಪದವನು ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳುವನು.
28 ಶಿಷ್ಟನ ಹೃದಯ ವಿವೇಚಿಸಿ ಉತ್ತರಕೊಡುತ್ತದೆ,
ದುಷ್ಟನ ಬಾಯಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಕಾರುತ್ತದೆ.

29 ಯೆಹೋವನು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದೂರ,
ಶಿಷ್ಟರ ಬಿನ್ನಹಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತರ.

30 ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೆಳಕು ಹೃದಯಕೆ್ಕ ಆನಂದ,
ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸುದಿ್ದ ಎಲುಬಿಗೆ ಪುಷಿ್ಟ.

31 ಜೀವಪ್ರದವಾದ ಗದರಿಕೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವವನು,
ಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ನೆಲೆಗೊಳು್ಳವನು.

32 ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವನು ತನ್ನನೆ್ನೕ ನಿರಾಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು,
ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳುವವನು ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಪಡೆಯುವನು.

33 ಯೆಹೋವನ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ,
ಗೌರವಕೆ್ಕ ಮೊದಲು ವಿನಯ.

ಹೃದಯದ ಸಂಕಲ್ಪವು ಮನುಷ್ಯನ ವಶವು,
ತಕ್ಕ ಉತ್ತರಕೊಡುವ ಶಕಿ್ತಯು

ಯೆಹೋವನಿಂದಾಗುವುದು.
2 ಮನುಷ್ಯನ ನಡತೆಯೆಲಾ್ಲ ಸ್ವಂತ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ,
ಯೆಹೋವನು ಅಂತರಂಗವನೆ್ನೕ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವನು.

3 ನಿನ್ನ ಕಾಯರ್ಭಾರವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಹಿಸಿದರೆ,
ನಿನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶಗಳು ಸಫಲವಾಗುವವು.

4 ಯೆಹೋವನು ಒಂದೊಂದನೂ್ನ ತಕ್ಕ ಗುರಿಯಿಂದ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾ್ದನೆ,
ಹೌದು, ಕೇಡಿನ ದಿನಕಾ್ಕಗಿ ಕೆಡುಕರನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

5 ಅಹಂಕಾರಿಗಳೆಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ,
ಅವರಿಗೆ ದಂಡನೆ ಖಂಡಿತ.

6 ಕೃಪಾಸತ್ಯತೆಗಳಿಂದ ಪಾಪನಿವಾರಣೆ,
ಯೆಹೋವನ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಹಾನಿನಿವಾರಣೆ.

7 ಯೆಹೋವನು ಒಬ್ಬನ ನಡತೆಗೆ ಮೆಚಿ್ಚದರೆ,
ಅವನ ಶತು್ರಗಳನೂ್ನ ಮಿತ್ರರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವನು.

8 ಅನಾ್ಯಯದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಬಹು ಧನಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ನಾ್ಯಯದಿಂದ ಕೂಡಿಸಿದ ಅಲ್ಪ ಧನವೇ ಲೇಸು.

9 ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮನದಂತೆ ದಾರಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೂ,
ಯೆಹೋವನೇ ಅವನಿಗೆ ಗತಿಯನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸುವನು.

10 ರಾಜನ ತುಟಿಗಳಲಿ್ಲ ದೈವೋಕಿ್ತ,
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಅವನ ಬಾಯಿ ತಪಿ್ಪಹೋಗದು.

11 ನಾ್ಯಯದ ಅಳತೆ ಮತು್ತ ತಕ್ಕಡಿಗಳು ಯೆಹೋವನ ಏಪಾರ್ಡು,
ಚೀಲದಲಿ್ಲನ ತೂಕದಕಲು್ಲಗಳೆಲಾ್ಲ ಆತನ ಕೈಕೆಲಸವೇ.

12 ರಾಜರು ಸಿಂಹಾಸನಕೆ್ಕ ಧಮರ್ವೇ ಆಧಾರವೆಂದು ತಿಳಿದು,
ಅಧಮರ್ವನಾ್ನಚರಿಸಲು ಅಸಹ್ಯಪಡುವರು.

13 ರಾಜರು ಸತ್ಯದ ತುಟಿಗಳನು್ನ ಮೆಚು್ಚವರು,
ಯಥಾಥರ್ವಾದಿಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು.

14 ರಾಜನ ಕೋಪ ಮೃತು್ಯವಿನ ದೂತ,
ಜಾಣನು ಅದನು್ನ ಶಮನಪಡಿಸುವನು.

15 ಪ್ರಭುವಿನ ಮುಖಪ್ರಸನ್ನತೆ ಜೀವ,
ಆತನ ದಯೆ ಮುಂಗಾರುಮುಗಿಲು.

16 ಬಂಗಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಪಡೆಯುವುದು ಎಷೊ್ಟೕ
ಮೇಲು,

ಬೆಳಿ್ಳಗಿಂತಲೂ ವಿವೇಕವನು್ನ ಹೊಂದುವುದು ಲೇಸು.
17 ಸತ್ಯವಂತನ ರಾಜಮಾಗರ್ ಹಾನಿಗೆ ದೂರ,
ತನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ ಗಮನಿಸುವವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ

ಕಾಯುವನು.
18 ಗವರ್ದಿಂದ ಭಂಗ,
ಉಬಿ್ಬನಿಂದ ದೊಬು್ಬ.

19 ಸೊಕಿ್ಕನವರ ಸಂಗಡ ಸೂರೆಯನು್ನ
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ,

ದೀನರ ಸಂಗಡ ದೈನ್ಯದಿಂದಿರುವುದು ವಾಸಿ.
20 ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುವವನು ಸುಕ್ಷೇಮವನು್ನ

ಪಡೆಯುವನು,
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವವನು ಭಾಗ್ಯವಂತನು.

21 ಜ್ಞಾನಹೃದಯರಿಗೆ ಜಾಣರೆಂಬ ಬಿರುದು ಬರುವುದು,
ಸವಿತುಟಿಯಿಂದ ಉಪದೇಶಶಕಿ್ತಯು ಹೆಚು್ಚವುದು.

22 ವಿವೇಕಿಗೆ ವಿವೇಕವೇ ಜೀವದ ಬುಗೆ್ಗ,
ಮೂಖರ್ನಿಗೆ ಮೂಖರ್ತನವೇ ದಂಡನೆ.

23 ಜ್ಞಾನಿಯ ಹೃದಯವು ಅವನ ಬಾಯಿಗೆ ಜಾಣತನವನೂ್ನ,
ಅವನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸುವುದು.

24 ಸವಿನುಡಿಯು ಜೇನುಕೊಡ,
ಅದು ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಸಿಹಿ, ಎಲುಬಿಗೆ ಕ್ಷೇಮ.

25 ಮನುಷ್ಯನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ತೋರುವ ಒಂದು
ದಾರಿಯುಂಟು,
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ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಅದು ಮರಣಮಾಗರ್ವೇ.
26 ದುಡಿಯುವವನಿಗೆ ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟಯೇ ದುಡಿಯುವಂತೆ

ಮಾಡುವುದು,
ದುಡಿಯಲಿಕೆ್ಕ ಅವನ ಬಾಯೇ ಅವನನು್ನ ಒತಾ್ತಯ

ಮಾಡುವುದು.
27 ನೀಚನು ಕೇಡೆಂಬ ಕುಣಿಯನು್ನ ತೋಡುತಾ್ತನೆ,
ಅವನ ಮಾತುಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿಯಂತಿದೆ.

28 ತುಂಟನು ಜಗಳ ಬಿತು್ತತಾ್ತನೆ,
ಚಾಡಿಕೋರನು ಮಿತ್ರರನು್ನ ಅಗಲಿಸುತಾ್ತನೆ.

29 ಬಲಾತಾ್ಕರಿಯು ನೆರೆಯವನನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ,
ದುಮಾರ್ಗರ್ಕೆ್ಕ ಎಳೆಯುವನು.

30 ಕಣ್ಣನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವನು ಕುಯುಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುವನು,
ತುಟಿಯನು್ನ ಕಚು್ಚವವನು ಕೇಡನು್ನ ಸಾಧಿಸುವನು.

31 ನರೆಗೂದಲೇ ಸುಂದರ ಕಿರೀಟವು,
ಅದು ಧಮರ್ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ದೊರಕುವುದು.

32 ದೀಘರ್ಶಾಂತನು ಶೂರನಿಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ,
ತನ್ನನು್ನ ಆಳುವವನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಗೆದ್ದವನಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ.

33 ಮಡಲಿನಲಿ್ಲ ಚೀಟು ಹಾಕಬಹುದು,
ಅದರ ತೀಪುರ್ ಯೆಹೋವನದೇ.

ವಾ್ಯಜ್ಯದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದ ಔತಣಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಸಮಾಧಾನದ ಒಣತುತೆ್ತೕ ಮೇಲು.

2 ಜಾಣನಾದ ಆಳು ಮಾನಕಳೆದ ಮನೆಮಗನ ಮೇಲೆ
ಅಧಿಕಾರಮಾಡುವನು,

ಮನೆಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವನು.
3 ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ ಪುಟಕುಲಿಮೆಗಳು ಶೋಧಿಸುವವು,
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಶೋಧಿಸುವವನು ಯೆಹೋವನೇ.

4 ಕೆಡುಕನು ಕೆಟ್ಟ ತುಟಿಗಳನು್ನ ಗಮನಿಸುವನು,
ಸುಳು್ಳಗಾರನು ನಾಶನದ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು.

5 ಬಡವರನು್ನ ಹಾಸ್ಯಮಾಡುವವನು ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನನೆ್ನೕ
ಹೀನೈಸುವನು,

ಪರರ ವಿಪತಿ್ತಗೆ ಹಿಗು್ಗವವನು ದಂಡನೆಯನು್ನ ಹೊಂದದಿರನು.
6 ಮಕ್ಕಳ ಸಂತತಿಯವರು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಕಿರೀಟ,
ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭೂಷಣ.

7 ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾತು ಮೂಖರ್ನಿಗೆ ಅಯುಕ್ತ,
ಸುಳು್ಳಮಾತು ಉತ್ತಮನಿಗೆ ಮತೂ್ತ ಅಯುಕ್ತ.

8 ಕೊಡುವವನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಲಂಚವು ಚಿಂತಾಮಣಿಯಾಗಿದೆ,
ಎಲಿ್ಲ ಹೋದರೂ ಅವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವೇ.

9 ದೋಷವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಡುವವನು ಪೆ್ರೕಮವನು್ನ ಸೆಳೆಯುವನು,
ಎತಿ್ತ ಆಡುತಿ್ತರುವವನು ಸೆ್ನೕಹವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು.

10 ಮಂದಮತಿಗೆ ನೂರು ಪೆಟು್ಟ ಹೊಡೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಗದರಿಕೆಯೇ ವಿವೇಕಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚದ ಶಿಕ್ಷೆ.

11 ದುರಾತ್ಮನಿಗೆ ದಂಗೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಮನಸು್ಸ,
ಕೂ್ರರದೂತನು ಅವನನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸುವನು.

12 ಮೂಖರ್ತನದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿರುವ ಮೂಢನನು್ನ
ಎದುರಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ,

ಮರಿಗಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕರಡಿಯನು್ನ ಎದುರಾಗುವುದು
ಲೇಸು.

13 ಉಪಕಾರಕೆ್ಕ ಅಪಕಾರಮಾಡುವವನ ಮನೆಗೆ ಕೇಡುತಪ್ಪದು.
14 ವಾ್ಯಜ್ಯದ ಆರಂಭವು ಏರಿಗೆ ಬಿಲಬಿದ್ದಂತೆ,
ಸಿಟೆ್ಟೕರುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ಜಗಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು.

15 ದುಷ್ಟನನು್ನ ಶಿಷ್ಟನೆಂದು, ಶಿಷ್ಟನನು್ನ ದುಷ್ಟನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸುವವರಿಬ್ಬರೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯರು.

16 ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕೊಳ್ಳಲು ಮೂಢನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಣವೇಕೆ?
ಅವನಿಗೆ ಬುದಿ್ಧಯೇ ಇಲ್ಲವಲಾ್ಲ.

17 ಮಿತ್ರನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಿರಂತರ,
ಸಹೋದರನ ಜನ್ಮವು ಆಪತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಸಾಥರ್ಕ.

18 ನೆರೆಯವನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿ ಹೊಣೆಯಾದವನು
ಬುದಿ್ಧಹೀನನೇ ಸರಿ.

19 ಪಾಪಪಿ್ರಯನು ಕಲಹಪಿ್ರಯ,
ತನ್ನ ಬಾಗಿಲನು್ನ ಎತ್ತರಿಸುವವನು ಹಾಳಾಗುವನು.

20 ವಕ್ರ ಹೃದಯನು ಶುಭವನು್ನ ಪಡೆಯನು,
ಕೆಟ್ಟ ನಾಲಿಗೆಯವನು ವಿಪತಿ್ತಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವನು.

21 ಮೂಖರ್ನನು್ನ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ವ್ಯಥೆ,
ಮೂಖರ್ನ ತಂದೆಗೆ ವ್ಯಸನ.

22 ಹಷರ್ಹೃದಯವು ಒಳೆ್ಳಯ ಔಷಧ,
ಕುಗಿ್ಗದ ಮನದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ.

23 ದುಷ್ಟನು ಲಂಚವನು್ನ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ನಾ್ಯಯವನು್ನ ತಪಿ್ಪಸುವನು.

24 ವಿವೇಕಿಗೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಗುರಿಯಾಗಿರುವುದು,
ಮೂಢನ ದೃಷಿ್ಟಯು ದಿಗಂತಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಲೆಯುವುದು.

25 ಜ್ಞಾನಹೀನನಾದ ಮಗನು ತಂದೆಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ,
ತಾಯಿಗೆ ಕರಕರೆ.

26 ಶಿಷ್ಟನಿಗೆ ದಂಡನೆ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ,
ಧಮಿರ್ಷ್ಠನಿಗೆ ಪೆಟು್ಟ ಅಧಮರ್.

27 ಮಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವನು ಜ್ಞಾನಿ,
ಶಾಂತಾತ್ಮನು ವಿವೇಕಿ.

28 ಮೂಢನು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನಿಯೆಂತಲೂ,
ತುಟಿಗಳನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿದರೆ ವಿವೇಕಿಯೆಂತಲೂ ಅನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

ಜನರಲಿ್ಲ ಸೇರದವನು ಸೆ್ವೕಚಾ್ಛನುಸಾರ ನಡೆಯುತಾ್ತ,
ಸಮಸ್ತ ಸುಜ್ಞಾನಕೂ್ಕ ರೇಗುವನು.

2 ಮೂಢನಿಗೆ ವಿವೇಕವು ಅನಿಷ್ಟ;
ಸ್ವಭಾವವನು್ನ ಹೊರಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ಅವನಿಗಿಷ್ಟ.

3 ದುರಾಚಾರವಿದ್ದಲಿ್ಲ ತಾತಾ್ಸರ;
ಅವಮಾನವಿದ್ದಲಿ್ಲ ಧಿಕಾ್ಕರ.

4 ಸತು್ಪರುಷನ ನುಡಿಯು ಆಳವಾದ ನೀರು,
ಜ್ಞಾನದ ಬುಗೆ್ಗ, ಹರಿಯುವ ತೊರೆ.

5 ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ
ಶಿಷ್ಟನಿಗೆ ನಾ್ಯಯತಪಿ್ಪಸುವುದು ಅಧಮರ್.

6 ಜ್ಞಾನಹೀನನ ತುಟಿಗಳು ಜಗಳವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ,
ಅವನ ಬಾಯಿ ಪೆಟು್ಟತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.

7 ಜ್ಞಾನಹೀನನಿಗೆ ಬಾಯಿ ನಾಶ,
ತುಟಿಗಳು ಪಾಶ.

8 ಚಾಡಿಕೋರನ ಮಾತುಗಳು ರುಚಿಯಾದ ತುತು್ತಗಳು,
ಹೊಟೆ್ಟಯೊಳಕೆ್ಕೕ ಇಳಿಯುವವು.

9 ಕೆಲಸಗಳ್ಳನು ಕೆಡುಕನಿಗೆ ತಮ್ಮ.
10 ಯೆಹೋವನ ನಾಮವು ಬಲವಾದ ಬುರುಜು,
ಶಿಷ್ಟನು ಅದರೊಳಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿರುವನು.

11 ಧನವಂತನು ತನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಬಲವಾದ ಕೋಟೆಯೆಂದು,
ಎತ್ತರವಾದ ಗೋಡೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.

12 ಭಂಗಕೆ್ಕ ಮೊದಲು ಗವರ್ದ ಹೃದಯ,
ಮಾನಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ದೀನತೆ.

13 ಗಮನಿಸದೆ ಉತ್ತರಕೊಡುವವನು,
ಮೂಖರ್ನೆಂಬ ಅವಮಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುವನು.

14 ಆತ್ಮವು ವಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ಸಹಿಸಬಲ್ಲದು,
ಆತ್ಮವೇ ನೊಂದರೆ ಸಹಿಸುವವರು ಯಾರು?

15 ವಿವೇಕಿಯ ಹೃದಯವು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು,
ಜ್ಞಾನಿಯ ಕಿವಿಯು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹುಡುಕುವುದು.

16 ಕಾಣಿಕೆಯು ಅನುಕೂಲತೆಗೂ,
ಶಿ್ರೕಮಂತರ ಸಾನಿ್ನಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಕೂ್ಕ ಸಾಧನ.

17 ಮೊದಲು ವಾದಿಸುವವನು ನಾ್ಯಯವಾದಿ ಎಂದು
ತೋರುವನು,

ಪ್ರತಿವಾದಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗುವುದು.
18 ಚೀಟು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ವಾ್ಯಜ್ಯಶಮನವೂ,
ಬಲಿಷ್ಠರ ನಾ್ಯಯಾನಾ್ಯಯಗಳ ವಿವೇಚನೆಯೂ ಆಗುವುದು.

19 ಬಲವಾದ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಗೆಲು್ಲವುದಕಿ್ಕಂತ
ಅನಾ್ಯಯಹೊಂದಿದ ಸಹೋದರನನು್ನ ಗೆಲು್ಲವುದು ಅಸಾಧ್ಯ,
ಕೋಟೆಯ ಅಗುಳಿಗಳಂತೆ ಜಗಳಗಳು ಜನರನು್ನ ಅಗಲಿಸುತ್ತವೆ.

20 ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬಾ
ಉಣು್ಣವನು,

ತನ್ನ ತುಟಿಗಳ ಫಲವನು್ನ ಸಾಕಷು್ಟ ತಿನು್ನವನು.
21 ಜೀವ ಮತು್ತ ಮರಣಗಳು ನಾಲಿಗೆಯ ವಶ,
ವಚನಪಿ್ರಯರು ಅದರ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು,

22 ಪತಿ್ನೕಲಾಭವು ರತ್ನಲಾಭ,
ಅದು ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹವೇ.

23 ಬಡವನು ಬಿನೆ್ನೖಸುವನು,
ಬಲಿ್ಲದನು ಉತ್ತರವನು್ನ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಕೊಡುವನು.

24 ಬಹಳ ಗೆಳೆಯರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ನಾಶನ,
ಸಹೋದರನಿಗಿಂತಲೂ ಹತಿ್ತರ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವ ಮಿತ್ರನುಂಟು.

ಕಪಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಢನಿಗಿಂತಲೂ,
ನಿದೋರ್ಷಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವ ದರಿದ್ರನೇ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ.

2 ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೋರುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ,
ದುಡುಕುವ ಕಾಲು ದಾರಿತಪು್ಪವುದು.

3 ಮನುಷ್ಯನು ಮೂಖರ್ತನದಿಂದ ತನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು,
ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಕುದಿಯುವನು.

4 ಭಾಗ್ಯವಂತನಿಗೆ ಬಹು ಮಂದಿ ಸೆ್ನೕಹಿತರು,
ಬಡವನಿಗೆ ಇದ್ದ ಸೆ್ನೕಹಿತನೂ ದೂರವಾಗುವನು.
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5 ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿಯು ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ,
ಸುಳಾ್ಳಡುವವನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳನು.

6 ಉದಾರಿಯ ಕಟಾಕ್ಷವನು್ನ ಅನೇಕರು ಕೋರುವರು,
ದಾನಶೂರನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಸೆ್ನೕಹಿತನಲ್ಲವೇ.

7 ಬಡವನನು್ನ ಬಂಧುಗಳೆಲಾ್ಲ ಹಗೆಮಾಡುವರು,
ಹೌದು, ಮಿತ್ರರೂ ಅವನಿಗೆ ದೂರವಾಗುವರು.
ಅವರ ಬರೀ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನಂಬಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರೆ ಏನೂ

ಸಿಕ್ಕದು.
8 ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸುವವನು ತನಗೆ ತಾನೇ ಮಿತ್ರನು,
ವಿವೇಕವನು್ನ ಕಾಪಾಡುವವನು ಮೇಲನು್ನ ಪಡೆಯುವನು.

9 ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿಯು ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ,
ಸುಳಾ್ಳಡುವವನು ಹಾಳಾಗುವನು.

10 ಮೂಢನಿಗೆ ಸುಖಭೋಗ ಜೀವನ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ,
ದಾಸನಿಗೆ ದೊರೆಗಳ ಮೇಲಣ ದೊರೆತನ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ.

11 ಮನುಷ್ಯನ ವಿವೇಕವು ಅವನ ಸಿಟಿ್ಟಗೆ ಅಡಿ್ಡ,
ಪರರ ದೋಷವನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸದಿರುವುದು ಅವನಿಗೆ ಭೂಷಣ.

12 ರಾಜನ ರೋಷವು ಸಿಂಹದ ಗಜರ್ನೆ,
ಅವನ ದಯೆಯು ಪೈರಿನ ಇಬ್ಬನಿ.

13 ಜ್ಞಾನಹೀನನಾದ ಮಗನು ತಂದೆಗೆ ಹಾನಿ,
ಜಗಳವಾಡುವ ಹೆಂಡತಿಯು ತಟತಟನೆ ತೊಟಿ್ಟಕು್ಕವ ಹನಿ.

14 ಮನೆಮಾರು, ಆಸಿ್ತಪಾಸಿ್ತಯು ಪಿತೃಗಳಿಂದ ದೊರಕುವವು,
ವಿವೇಕಿನಿಯಾದ ಹೆಂಡತಿಯು ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹವೇ.

15 ಮೈಗಳ್ಳತನವು ಗಾಢನಿದೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸುವುದು,
ಸೋಮಾರಿಯು ಹಸಿವೆಗೊಳು್ಳವನು.

16 ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸುವವನು ಆತ್ಮವನು್ನ ಪಾಲಿಸುವನು,
ನಡತೆಯನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸದವನು ಸಾಯುವನು.

17 ಬಡವರಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುವವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಾಲಕೊಡುವವನು,

ಆ ಉಪಕಾರಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನೇ ಪ್ರತು್ಯಪಕಾರ ಮಾಡುವನು.
18 ಬುದಿ್ಧ ಬರುವುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಗನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸು,
ಹಾಳುಮಾಡಲು ಮನಸು್ಸ ಮಾಡಬೇಡ,

19 ಕೋಪಿಷ್ಠನು ತನಗಾಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿ,
ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗುವುದು.

20 ಬುದಿ್ಧವಾದವನು್ನ ಕೇಳು, ಉಪದೇಶವನಾ್ನಲಿಸು,
ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗುವಿ.

21 ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿವೆ,
ಯೆಹೋವನ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಈಡೇರುವುದು.

22 ಇಷ್ಟವು ಔದಾಯರ್ದ ಪ್ರಮಾಣ,
ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸುಳಾ್ಳಡುವವನಿಗಿಂತಲೂ,
ಏನೂ ಇಲ್ಲದವನೇ ಲೇಸು.

23 ಯೆಹೋವನ ಭಯವು ಜೀವದಾಯಕವು,
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನು ತೃಪ್ತನಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳು್ಳವನು,
ಅವನಿಗೆ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸದು.

24 ಮೈಗಳ್ಳನು ಪಾತೆ್ರಯೊಳಗೆ ಕೈ ಮುಳುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ,
ತಿರುಗಿ ಬಾಯಿಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ತರಲಾರನು.

25 ಧಮರ್ನಿಂದಕನಿಗೆ ಪೆಟು್ಟಹೊಡೆ, ನೋಡಿದ ಅವಿವೇಕಿ
ಜಾಣನಾಗುವನು,

ವಿವೇಕಿಯನು್ನ ಗದರಿಸು, ತಾನೇ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಗ್ರಹಿಸುವನು.
26 ತಂದೆಯನು್ನ ಹೊಡೆದು, ತಾಯಿಯನು್ನ ಓಡಿಸುವ ಮಗನು,
ನಾಚಿಕೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅವಮಾನವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವನು.

27 ಮಗನೇ, ಬುದಿ್ಧವಾದಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
ಉಪದೇಶ ಕೇಳುವುದನೆ್ನೕ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು.

28 ನೀಚ ಸಾಕ್ಷಿಯು ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಗೇಲಿಮಾಡುವನು,
ದುಷ್ಟರ ಬಾಯಿ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಆತುರದಿಂದ ನುಂಗುವುದು.

29 ಧಮರ್ನಿಂದಕರಿಗೆ ದಂಡನೆಯ ತೀಪುರ್ ಸಿದ್ಧ,
ಮೂಢರ ಬೆನಿ್ನಗೆ ಪೆಟು್ಟ ಖಂಡಿತ.

ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು ಪರಿಹಾಸ್ಯ, ಮದ್ಯವು ಕೂಗಾಟ,
ಇವುಗಳಿಂದ ದಾರಿತಪಿ್ಪ ಹೋಗುವವನು ಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲ.

2 ರಾಜನು ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಂಹದಂತೆ ಭಯಂಕರನು,
ಅವನನು್ನ ಕೆಣಕುವವನು ತನಗೇ ಕೆಡುಕುಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.

3 ವಾ್ಯಜ್ಯಕೆ್ಕ ದೂರವಿರುವವನು ಮಾನಕೆ್ಕ ಯೋಗ್ಯನು,
ಜಗಳವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೂಖರ್ನಿಗೂ ಸಹಜ.

4 ಮೈಗಳ್ಳನು ಮಳೆಗಾಲದಲಿ್ಲ ಉಳುವುದಿಲ್ಲ,
ಸುಗಿ್ಗೕಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲು ಏನು ಸಿಕಿ್ಕೕತು?

5 ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯಸಂಕಲ್ಪವು ಆಳವಾದ ಬಾವಿಯ ನೀರು.
ಆದರೆ ವಿವೇಕಿಯು ಅದನು್ನ ಸೇದಬಲ್ಲನು.

6 ಸೆ್ನೕಹಿತರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರು ಬಹಳ ಜನರು,
ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಸೆ್ನೕಹಿತನು ಎಲಿ್ಲ ಸಿಕು್ಕವನು?

7 ಸದ್ಧಮಿರ್ಯು ನಿದೋರ್ಷವಾಗಿ ನಡೆಯುವನು,
ಅವನು ಗತಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗ್ಯವಂತರು.

8 ರಾಜನು ನಾ್ಯಯಾಸನಾರೂಢನಾಗಿ,
ತನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ ಸಕಲ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ತೂರುವನು.

9 ≪ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಶುದಿ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ನನ್ನ ಪಾಪವನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ನಿಮರ್ಲನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು

ಯಾರು ಹೇಳಬಲ್ಲರು?
10 ತೂಕದ ಕಲ್ಲನೂ್ನ, ಅಳತೆಯ ಪಾತೆ್ರಯನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸುವುದು,
ತಗಿ್ಗಸುವುದು ಇವೆರಡೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ.

11 ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಾದರೂ ಶುದ್ಧವೂ, ಸತ್ಯವೂ ಆದ
ನಡತೆಯಿಂದಲೇ,

ತನ್ನ ಗುಣವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
12 ಕೇಳುವ ಕಿವಿ, ನೋಡುವ ಕಣು್ಣ,
ಇವೆರಡನೂ್ನ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಿರ್ಸಿದಾ್ದನೆ.

13 ನಿದಾ್ರನಿರತನಾಗಿರಬೇಡ! ಬಡವನಾದೀಯೆ,
ಕಣು್ಣ ತೆರೆ! ಆಹಾರದಿಂದ ತೃಪಿ್ತಗೊಳು್ಳವಿ.

14 ಕೊಳು್ಳವವನು, ≪ಚೆನಾ್ನಗಿಲ್ಲ, ಚೆನಾ್ನಗಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ,

ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುತಾ್ತನೆ.
15 ಹೊನು್ನ ಉಂಟು, ಹವಳದ ರಾಶಿ ಉಂಟು,
ಆದರೆ ಜ್ಞಾನದ ತುಟಿಗಳೇ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಭರಣ.

16 ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಹೊಣೆಯಾದವನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೋ,
ಮತೊ್ತಬ್ಬಳಿಗೆ ಹೊಣೆಯಾದವನನೆ್ನೕ ಒತೆ್ತ ಮಾಡಿಕೋ.

17 ಮೋಸದಿಂದ ಸಿಕಿ್ಕದ ಆಹಾರವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ರುಚಿ,
ಆ ಮೇಲೆ ಅವನ ಬಾಯಿ ಮರಳಿನಿಂದ ತುಂಬುವುದು.

18 ಉದೆ್ದೕಶಗಳು ಮಂತಾ್ರಲೋಚನೆಯಿಂದ ನೆರವೇರುವವು,
ಮಂತಾ್ರಲೋಚನೆಯಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧವನು್ನ ನಡಿಸು.

19 ಚಾಡಿಕೋರನು ಗುಟ್ಟನು್ನ ರಟು್ಟ ಮಾಡುವನು,
ಆದುದರಿಂದ ತುಟಿ ಬಿಗಿಹಿಡಿಯದವನ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ.

20 ತಂದೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಶಪಿಸುವವನ
ದೀಪವು,

ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರಯ ಅಂಧಕಾರದಲಿ್ಲ ಆರಿಹೋಗುವುದು.
21 ಮೊದಲು ಬೇಗನೆ ಬಾಚಿಕೊಂಡ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು,
ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಗುವುದು.

22 ಕೇಡಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು ಅನ್ನಬೇಡ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರು, ಆತನೇ ನಿನ್ನನು್ನ

ಉದ್ಧರಿಸುವನು.
23 ತೂಕದ ಕಲ್ಲನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸುವುದು, ತಗಿ್ಗಸುವುದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಅಸಹ್ಯ,
ಮೋಸದ ತಕ್ಕಡಿ ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ.

24 ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗತಿಯನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸುವವನು ಯೆಹೋವನೇ
ಆಗಿರುವಲಿ್ಲ,

ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾನು?
25 ≪ಇದು ದೇವರಿಗಾಗಿ≫ ಎಂದು ದುಡುಕಿ ಹರಕೆಮಾಡುವುದು,
ಹರಕೆಯನು್ನ ಹೊತ್ತಮೇಲೆ ವಿಚಾರಮಾಡವುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ

ಉರುಲು.
26 ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಅರಸನು ದುಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಕಣದ ಗುಂಡನು್ನ

ಉರುಳಿಸಿ,
ಅವರನು್ನ ತೂರಿಬಿಡುವನು.

27 ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮವು ಯೆಹೋವನ ದೀಪವಾಗಿದೆ,
ಅದು ಅಂತರಂಗವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ.

28 ರಾಜನ ಕೃಪಾಸತ್ಯತೆಗಳು ಅವನನು್ನ ಕಾಯುವವು,
ಅವನ ಕರುಣೆಯೇ ಅವನ ಸಿಂಹಾಸನಕೆ್ಕ ಆಧಾರ.

29 ಯುವಕರಿಗೆ ಬಲವು ಭೂಷಣ,
ಮುದುಕರಿಗೆ ನರೆಯು ಒಡವೆ.

30 ಗಾಯಮಾಡುವ ಪೆಟು್ಟಗಳು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ತೊಳೆದುಬಿಡುವುದು,
ಏಟುಗಳು ಅಂತರಂಗವನು್ನ ಶುದಿ್ಧಮಾಡುವುದು.

ರಾಜನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಇರುವ
ನೀರಿನ ಕಾಲಿವೆಗಳಂತೆ ಇವೆ,

ಆತನು ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಡೆಗೆ ಅದನು್ನ ತಿರುಗಿಸುತಾ್ತನೆ.
2 ನರನ ನಡತೆಯು ಸ್ವಂತ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ,
ಯೆಹೋವನು ಹೃದಯಗಳನೆ್ನೕ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವನು.

3 ಯಜ್ಞಕಿ್ಕಂತಲೂ ನೀತಿನಾ್ಯಯಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ.
4 ಗವರ್ದ ದೃಷಿ್ಟ, ಕೊಬಿ್ಬದ ಹೃದಯ, ದುಷ್ಟರ ಭಾಗ್ಯ,
ಇವು ಧಮರ್ವಿರುದ್ಧ.

5 ಶ್ರಮಶೀಲರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಯತ್ನಗಳಿಂದ ಸಮೃದಿ್ಧ,
ಆತುರಪಡುವವರಿಗೆಲಾ್ಲ ಕೊರತೆಯೇ.

6 ಸುಳಿ್ಳನಿಂದ ಸಿಕಿ್ಕದ ಸಂಪತು್ತ ಹಬೆಯಂತೆ ಅಸಿ್ಥರ,
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ಮೃತು್ಯಪಾಶದಂತೆ ನಾಶಕರ.
7 ದುಷ್ಟರು ನಾ್ಯಯವನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಕಾರಣ,
ಅವರ ಬಲಾತಾ್ಕರವು ಅವರನೆ್ನೕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು.

8 ದೋಷಿಯ ದಾರಿ ಡೊಂಕು;
ಶುದ್ಧನ ನಡತೆ ಸರಳ.

9 ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಜಗಳಗಂಟಿಯ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲರುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಮಾಳಿಗೆಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವುದೇ ಲೇಸು.

10 ದುರಾತ್ಮನು ಕೇಡಿನ ಮೇಲೇ ಮನಸಿ್ಸಡುವನು
ನೆರೆಯವನಿಗೂ ದಯೆತೋರಿಸನು.

11 ಧಮರ್ನಿಂದಕನಿಗೆ ದಂಡನೆಯಾದರೆ ನೋಡಿದ ಮೂಢನೂ
ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು,

ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದರೆ ತಾನೇ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವನು.
12 ನೀತಿಸ್ವರೂಪನು ಅಧಮಿರ್ಯ ಮನೆಯನು್ನ ಲಕ್ಷ್ಯಕೆ್ಕ ತಂದು,
ಅಧಮಿರ್ಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಅವರನು್ನ ಕೇಡಿಗೆ ತಳು್ಳವನು.

13 ಬಡವನ ಕೂಗಿಗೆ ಕಿವಿಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವನು,
ತಾನೇ ಮೊರೆಯಿಡುವಾಗ ಯಾರೂ ಉತ್ತರಕೊಡರು.

14 ಗುಪ್ತ ಬಹುಮಾನವು ಕೋಪವನಾ್ನರಿಸುವುದು,
ಮಡಲಲಿ್ಲಟ್ಟ ಲಂಚವು ಕೊ್ರೕದವನು್ನ ಅಣಗಿಸುವುದು.

15 ನಾ್ಯಯಮಾಗರ್ವು ಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಸಂತೋಷ,
ಕೆಡುಕರಿಗೆ ಕೇಡು.

16 ಜ್ಞಾನಮಾಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪದವನಿಗೆ,
ಪೆ್ರೕತಸಮೂಹವೇ ವಿಶಾ್ರಂತಿಸಾ್ಥನ.

17 ಭೋಗಾಸಕ್ತನು ಕೊರತೆಪಡುವನು,
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಮತು್ತ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನು್ನ ಆಶಿಸುವವನು

ನಿಭಾರ್ಗ್ಯನಾಗುವನು.
18 ಶಿಷ್ಟನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ದುಷ್ಟನೂ,
ಸತ್ಯವಂತರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ದೊ್ರೕಹಿಯೂ ದಂಡನೆಗೆ ಈಡಾಗುವರು.

19 ಕಾಡುವ ಜಗಳಗಂಟಿಯ ಸಹವಾಸಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಕಾಡಿನ ವಾಸವೇ ಲೇಸು.

20 ಜ್ಞಾನಿಯ ನಿವಾಸದಲಿ್ಲ ಎಣೆ್ಣಯು ಮತು್ತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಸಂಪತು್ತ
ಇರುವವು,

ಜ್ಞಾನಹೀನನು ಇದ್ದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನುಂಗಿಬಿಡುವನು.
21 ನೀತಿ ಮತು್ತ ಕೃಪೆಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವವನು
ಜೀವ ಮತು್ತ ಕೀತಿರ್ಗಳನು್ನ ಪಡೆಯುವನು.

22 ಜ್ಞಾನಿಯು ಬಲಿಷ್ಠರ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿ,
ಅವರು ನಂಬಿದ್ದ ಬಲವಾದ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿ ಹಾಕುವನು.

23 ತನ್ನ ಬಾಯನೂ್ನ, ನಾಲಿಗೆಯನೂ್ನ ಕಾಯುವವನು
ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

24 ≪ಧಮರ್ನಿಂದಕ≫ ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಸೊಕೆ್ಕೕರಿದ
ಅಹಂಕಾರಿಯಾಗಿ,

ಗವರ್ ಮತು್ತ ಮದದಿಂದ ಪ್ರವತಿರ್ಸುವನು.
25 ಸೋಮಾರಿಯ ಆಶೆಯು ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು,
ಅವನ ಕೈಗಳು ದುಡಿಯಲಾರವು.

26 ಧಮಿರ್ಯು ಹಿಂತೆಗೆಯದೆ ಕೊಡುವನು,
ಲೋಭಿಯು ದಿನವೆಲಾ್ಲ ಆಶಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವನು.

27 ದುಷ್ಟರ ಯಜ್ಞವೇ ಅಸಹ್ಯ,
ಅದನು್ನ ದುಬುರ್ದಿ್ಧಯಿಂದ ಅಪಿರ್ಸುವುದು ಮತೂ್ತ ಅಸಹ್ಯ.

28 ಸುಳು್ಳ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಅಳಿದುಹೋಗುವುದು,
ಕೇಳಿದ್ದನೆ್ನೕ ಹೇಳುವವನ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು.

29 ದುಷ್ಟನ ಮುಖದಲಿ್ಲ ಲಜೆ್ಜಯಿಲ್ಲ,
ಸತ್ಯವಂತನು ತನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವನು.

30 ಯಾವ ಜ್ಞಾನವೂ, ಯಾವ ವಿವೇಕವೂ,
ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಯೆಹೋವನೆದುರಿಗೆ ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ.

31 ಅಶ್ವಬಲವು ಯುದ್ಧದಿನಕಾ್ಕಗಿ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ
ಜಯವು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ.

ಬಹುಧನಕಿ್ಕಂತಲೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರು ಉತ್ತಮ,
ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂಗಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಸತಿ್ಕೕತಿರ್ಯು ಅಮೂಲ್ಯ.

2 ಬಡವರು ಮತು್ತ ಸಿರಿವಂತರು ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ
ಎದುರುಬದುರಾಗಿದಾ್ದರೆ,

ಯೆಹೋವನೇ ಅವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.
3 ಜಾಣನು ಕೇಡನು್ನ ಕಂಡು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವನು,
ಬುದಿ್ಧಹೀನನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಷ್ಟಪಡುವನು.

4 ಧನ, ಮಾನ ಮತು್ತ ಜೀವಗಳು
ದೀನಭಾವಕೂ್ಕ, ಯೆಹೋವನ ಭಯಕೂ್ಕ ಫಲ.

5 ವಕ್ರಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಮುಳು್ಳಗಳೂ,
ಉರುಲುಗಳೂ ತುಂಬಿವೆ,

ತನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಅವುಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿರುವನು.
6 ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಾಗರ್ಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸು,

ಮುಪಿ್ಪನಲಿ್ಲಯೂ ಓರೆಯಾಗರು.
7 ಬಲಿ್ಲದನು ಬಡವನಿಗೆ ಒಡೆಯ,
ಸಾಲಗಾರನು ಸಾಲಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ಸೇವಕ.

8 ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಬಿತು್ತವವನು ಕೇಡನೆ್ನೕ ಕೊಯು್ಯವನು,
ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ಹಿಡಿದ ದಂಡವು ಅವನ ಕೈಯಿಂದ

ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು.
9 ದಯಾದೃಷಿ್ಟಯವನು ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು,
ತನ್ನ ಆಹಾರವನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡುತಾ್ತನಲ್ಲವೆ.

10 ಧಮರ್ನಿಂದಕನನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಜಗಳವು ತೊಲಗುವುದು,
ಹೌದು, ವಾ್ಯಜ್ಯವು ತೀರಿ ಅವಮಾನವು ಇಲ್ಲವಾಗುವುದು.

11 ಹೃದಯಶುದಿ್ಧಯನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಮತು್ತ ಸವಿಮಾತನಾಡುವ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ

ರಾಜನ ಸೆ್ನೕಹವು ದೊರೆಯುವುದು.
12 ಯೆಹೋವನ ಕಣು್ಣ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗೆ ಕಾವಲು,
ಆತನು ವಂಚಕನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡುವನು.

13 ≪ಹೊರಗೆ ಸಿಂಹವಿದೆ, ನನ್ನನು್ನ ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಂದೀತು≫
ಎಂಬುದು ಸೋಮಾರಿಯ ನೆವ.

14 ಜಾರಸಿ್ತ್ರೕಯ ಬಾಯಿ ಆಳವಾದ ಹಳ್ಳ,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟನೆ್ನಬಿ್ಬಸಿದವನು ಅದರಲಿ್ಲ ಬೀಳುವನು.

15 ಮೂಖರ್ತನವು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಸಹಜ,
ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕನ ಬೆತ್ತವು ಅದನು್ನ ತೊಲಗಿಸುವುದು.

16 ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕಾ್ಕಗಿ ಬಡವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವನಿಗೂ,
ಸಿರಿವಂತರಿಗೆ ಲಂಚಕೊಡುವವನಿಗೂ ಕೊರತೆಯೇ ಗತಿ.

17 ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳು,
ನನ್ನ ಜ್ಞಾನಬೋಧೆಗೆ ಮನಸು್ಸ ಕೊಡು.

18 ನೀನು ಆ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಕಾಪಾಡುತಾ್ತ,
ತುಟಿಗಳಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ರಮ್ಯ.

19 ನೀನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಬೇಕೆಂದು,
ಅವುಗಳನು್ನ ಈ ದಿನ ನಿನಗೇ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

20 ಸತ್ಯವಚನಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಯಥಾಥರ್ವೆಂದು ನೀನು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು,

ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಸತ್ಯವಚನಗಳನೆ್ನೕ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ,
21 ಸತ್ಯ, ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಇದಕೆ್ಕ ಮೊದಲೇ ನಿನಗಾಗಿ ಬರೆದಿರುವೆನಲಾ್ಲ.

22 ಬಡವರಿಗೆ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವರನು್ನ ಸೂರೆ
ಮಾಡಬೇಡ,

ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ದರಿದ್ರರನು್ನ ತುಳಿಯಬೇಡ.
23 ಯೆಹೋವನೇ ಅವರ ವಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ನಡೆಸಿ,
ಹಾಳುಮಾಡಿದವರ ಜೀವವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುವನು.

24 ಕೋಪಿಷ್ಠನ ಸಂಗಡ ಸೆ್ನೕಹ ಬೆಳಸಬೇಡ,
ಸಿಟು್ಟಗಾರನ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬೇಡ.

25 ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ ದುನರ್ಡತೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ,
ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಉರುಲಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿಕೊಳು್ಳವಿ ನೋಡಿಕೋ.

26 ಮಾತುಕೊಟು್ಟ ಸಾಲಕೆ್ಕ ಹೊಣೆಯಾಗುವವರಲಿ್ಲ,
ನೀನೂ ಒಬ್ಬನಾಗಬೇಡ,

27 ಆ ಸಾಲವನು್ನ ತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿನಿ್ನಂದಾಗದಿರಲು,
ಸಾಲಕೊಟ್ಟವನು ನಿನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಕಿತು್ತಹಾಕುವುದು

ಬೇಕೇ?
28 ನಿನ್ನ ಪಿತೃಗಳು ಹಾಕಿದ ಪೂವರ್ಕಾಲದ ಮೇರೆಯನು್ನ

ದಾಟಬೇಡ.
29 ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಚಾತುಯರ್ವುಳ್ಳವನನು್ನ ನೋಡು,
ಇಂಥವನು ರಾಜರನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲವನೇ ಹೊರತು,
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ.

ನೀನು ಅಧಿಪತಿಯ ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ,

ಯಾರ ಸನಿ್ನಧಾನದಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದೕ ಎಂಬುದನು್ನ
ಮರೆಯದಿರು.

2 ನೀನು ಹೊಟೆ್ಟಬಾಕನಾಗಿದ್ದರೆ,
ನಿನ್ನ ಗಂಟಲಿಗೆ ಕತಿ್ತಹಾಕಿಕೋ.

3 ಅವನ ರುಚಿಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಬಯಸಬೇಡ,
ಅದು ಮೋಸದ ಆಹಾರವೇ ಸರಿ.

4 ದುಡಿ್ಡನಾಶೆಯಿಂದ ದುಡಿಯಬೇಡ,
ಸ್ವಬುದಿ್ಧಯನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಡ.

5 ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯು ಐಶ್ವಯರ್ದ ಮೇಲೆ ಎರಗುತ್ತದೋ?
ಐಶ್ವಯರ್ವು ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮಾಯವಾಗುವುದು,

ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಹಾರುವ ಹದಿ್ದನಂತೆ,
ಅದು ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದೆ.

6 ಲೋಭಿಯ ಅನ್ನವನು್ನ ಉಣ್ಣದಿರು,
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ಅವನ ರುಚಿಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಬಯಸಬೇಡ.

7 ಅವನು ತನ್ನ ಒಳಗಿನ ಯೋಚನೆಯಂತೆಯೇ ಇದಾ್ದನೆ,
ಉಣು್ಣ, ಕುಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಲ್ಲ.

8 ನೀನು ತಿಂದ ತುತ್ತನು್ನ ಕಕಿ್ಕಬಿಡುವಿ,
ನಿನ್ನ ಸವಿಮಾತುಗಳು ವ್ಯಥರ್.

9 ಮೂಢನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಬೇಡ,
ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳ ವಿವೇಕವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವನು.

10 ಪೂವರ್ಕಾಲದ ಮೇರೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಡ,
ಅನಾಥರ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ನುಗ್ಗಬೇಡ.

11 ಅವರ ರಕ್ಷಕನು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ,
ಅವರಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಡುವನು.

12 ಉಪದೇಶವನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತೆಗೆದುಕೋ,
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು.

13 ಹುಡುಗನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಹಿಂತೆಗೆಯಬೇಡ,
ಅವನು ಬೆತ್ತದ ಏಟಿಗೆ ಸಾಯನು.

14 ಬೆತ್ತದಿಂದ ಹೊಡೆ,
ಅವನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಬೀಳದಂತೆ ಕಾಪಾಡು.

15 ಕಂದಾ, ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾದರೆ
ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೂ ಉಲಾ್ಲಸವಾಗುವುದು.

16 ಹೌದು, ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳು ನೀತಿಯ ನುಡಿಗಳನಾ್ನಡಿದರೆ
ನನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮವು ಹಿಗು್ಗವುದು.

17 ಪಾಪಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ಪಡಬೇಡ,
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನಾಗಿರು.

18 ಒಂದು ಕಾಲ ಉಂಟು,
ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಿರಥರ್ಕವಾಗದು.

19 ಕಂದಾ, ಕೇಳು, ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗಿರು,
ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಜ್ಞಾನದ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಿಸು.

20 ಕುಡುಕರಲಿ್ಲಯೂ,
ಅತಿಮಾಂಸಭಕ್ಷಕರಲಿ್ಲಯೂ ಸೇರದಿರು.

21 ಕುಡುಕರು, ಹೊಟೆ್ಟಬಾಕರು ದುಗರ್ತಿಗೆ ಬರುವರು,
ನಿದಾ್ರಸಕಿ್ತಯು ಹರಕು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸುವುದು.

22 ಹೆತ್ತ ತಂದೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು,
ಮುಪಿ್ಪನಲಿ್ಲಯೂ ತಾಯಿಯನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡಮಾಡಬೇಡ.

23 ಸತ್ಯವನು್ನ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ, ಸುಶಿಕ್ಷೆ, ವಿವೇಕಗಳನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೋ,

ಮಾರಿ ಬಿಡಬೇಡ.
24 ಧಮಿರ್ಯ ತಂದೆಯು ಅತಿ ಸಂತೋಷಪಡುವನು,
ಜ್ಞಾನಿಯನು್ನ ಹೆತ್ತವನು ಅವನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವನು.

25 ನಿನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಉಲಾ್ಲಸಗೊಳ್ಳಲಿ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆತ್ತವಳು ಆನಂದಪಡಲಿ.

26 ಕಂದಾ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು,
ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನನ್ನ ಮಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಲಿ.

27 ಸೂಳೆಯು ಆಳವಾದ ಹಳ್ಳ,
ಜಾರಸಿ್ತ್ರೕಯು ಇಕ್ಕಟಾ್ಟದ ಗುಂಡಿ.

28 ಹೌದು, ಕಳ್ಳನಂತೆ ಹೊಂಚುಹಾಕುತಾ್ತಳೆ,
ಜನರಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿಗಳನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸುತಾ್ತಳೆ.

29 ಅಯ್ಯಯೊ್ಯೕ ಅನು್ನವವರು ಯಾರು?
ಅಕಟಾ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವವರು ಯಾರು?

ಯಾರು ಜಗಳವಾಡುತಾ್ತರೆ? ಯಾರು ಗೋಳಾಡುತಾ್ತರೆ?
ಯಾರು ಸುಮ್ಮಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಯಪಡುತಾ್ತರೆ?

ಕೆಂಪೇರಿದ ಕಣು್ಣಳ್ಳವರು ಯಾರು?
30 ಅವರು ಮಿಶ್ರಮದ್ಯಪಾನಾಸಕ್ತರಾಗಿ,
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುತಾ್ತ, ಕಾಲಹರಣಮಾಡುವವರೇ.

31 ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಕೆಂಪಗೆ ಥಳಥಳಿಸುವ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಡಬೇಡ.
ಅದು ಗಂಟಲಿನೊಳಗೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಇಳಿದುಹೋಗಿ

32 ಆಮೇಲೆ ಹಾವಿನಂತೆ ಕಚು್ಚತ್ತದೆ,
ಹೌದು, ನಾಗರ ಹಾವಿನ ಹಾಗೆ ಕಡಿಯುತ್ತದೆ.

33 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಇಲ್ಲದ್ದನೆ್ನೕ ಕಾಣುವುದು,
ಮನಸು್ಸ ವಿಪರೀತಗಳನು್ನ ಹೊರಪಡಿಸುವುದು.

34 ನೀನು ಸಮುದ್ರದ ನಡುವೆಯಾಗಲಿ,
ಹಡಗಿನ ಕಂಬದ ತುದಿಯಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ ಮಲಗಿರುವವನಂತೆ

ಇರುವಿ.
35 ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದರೂ ನೋವಾಗಲಿಲ್ಲ,
ಬಡಿದರೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ,
ಯಾವಾಗ ಎಚ್ಚತೆ್ತೕನು? ಪುನಃ ಅದನೆ್ನೕ ಹುಡುಕೇನು

ಎಂದುಕೊಳು್ಳವಿ.

ಕೆಟ್ಟವರನು್ನ ನೋಡಿ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ಪಡಬೇಡ,
ಅವರ ಸಹವಾಸವನು್ನ ಬಯಸಬೇಡ.

2 ಅವರ ಮನಸು್ಸ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಯೋಚಿಸುತಿ್ತರುವುದು,
ಅವರ ತುಟಿಯು ಹಾನಿಯನು್ನ ಪ್ರಸಾ್ತಪಿಸುತಿ್ತರುವುದು.

3 ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಜ್ಞಾನವೇ ಸಾಧನ,
ಅದನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ವಿವೇಕವೇ ಆಧಾರ,

4 ಅದರ ಕೋಣೆಗಳನು್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಎಲಾ್ಲ,
ಇಷ್ಟ ಸಂಪತಿ್ತನಿಂದ ತುಂಬಿಸುವುದಕೆ್ಕ,
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೇ ಉಪಕರಣ.

5 ಜ್ಞಾನಿಗೆ ತಾ್ರಣ,
ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಬಹು ಬಲ.

6 ಮಂತಾ್ರಲೋಚನೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧವನು್ನ ನಡೆಸು,
ಬಹು ಸುಮಂತಿ್ರಗಳು ಇರುವಲಿ್ಲ ಸುರಕ್ಷಣೆಯಿರುವುದು.

7 ಜ್ಞಾನವು ಮೂಖರ್ನಿಗೆ ನಿಲುಕದು,
ಅವನು ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಬಾಯಿಬಿಡಲಾರನು.

8 ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುವವನು,
ಕುಯುಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

9 ಮೂಖರ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವು ಪಾಪವೇ,
ಧಮರ್ನಿಂದಕನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ.

10 ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀನು ಬಳಲಿಹೋದರೆ,
ನಿನ್ನ ಬಲವೂ ಇಕ್ಕಟೆ್ಟೕ.

11 ಕೊಲೆಗೆ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು,
ಸಂಹಾರಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾದವರನು್ನ ತಪಿ್ಪಸು.

12 ≪ಇದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ನೀನು ನೆವ ಹೇಳಿದರೆ,
ಹೃದಯಶೋಧಕನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ?

ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಕಾಯುವಾತನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ?
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಕಮರ್ಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡದೆ ಬಿಟಾ್ಟನೇ?

13 ಕಂದಾ, ಜೇನು ಚೆನಾ್ನಗಿದೆಯಲ್ಲವೆ,
ಜೇನುತುಪ್ಪವು ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಹಿಯಷೆ್ಟ, ಅದನು್ನ ತಿನು್ನ.

14 ಜ್ಞಾನವು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಹೀಗೆಯೇ ಇರುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೋ,
ಅದನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಮುಂದೆ ಫಲಕಾಲ ಬರುವುದು,
ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಿರಥರ್ಕವಾಗದು.

15 ದುಷ್ಟನೇ, ಶಿಷ್ಟನ ಮನೆಗೆ ಹೊಂಚುಹಾಕಬೇಡ,
ಅವನ ನಿವಾಸವನು್ನ ಸೂರೆಮಾಡಬೇಡ.

16 ಶಿಷ್ಟನು ಏಳು ಸಾರಿ ಬಿದ್ದರೂ ಮತೆ್ತ ಏಳುವನು,
ದುಷ್ಟನು ಕೇಡಿನಿಂದ ಬಿದೆ್ದೕಹೋಗುವನು.

17 ನಿನ್ನ ಶತು್ರ ಬಿದ್ದರೆ ಹಿಗ್ಗಬೇಡ,
ಎಡವಿದರೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಹಷಿರ್ಸದಿರಲಿ.

18 ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಹಷರ್ವನು್ನ ಕಂಡು ಬೇಸರಗೊಂಡು,
ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸಾನು.

19 ಕೆಡುಕರ ಮೇಲೆ ಉರಿಗೊಳ್ಳದಿರು,
ದುಷ್ಟರನು್ನ ನೋಡಿ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡದಿರು.

20 ಕೆಟ್ಟವನಿಗೆ ಶುಭಕಾಲವು ಬಾರದು,
ದುಷ್ಟರ ದೀಪವು ಆರಿಯೇ ಹೋಗುವುದು.

21 ಮಗನೇ, ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಮತು್ತ ರಾಜನಿಗೂ ಭಯಪಡು,
ತಿರುಗಿಬೀಳುವವರ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ.

22 ಅವರಿಬ್ಬರು ವಿಧಿಸುವ ವಿಪತು್ತ ಫಕ್ಕನೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು,
ಅವರಿಂದಾಗುವ ನಾಶವು ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದೀತು?

ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳು
23 ಇವು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾತುಗಳು:
ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ಪಕ್ಷಪಾತವು ಧಮರ್ವಲ್ಲ.

24 ಯಾವನು ಅಧಮಿರ್ಗೆ, ≪ನೀನು ಧಮಾರ್ತ್ಮನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳುತಾ್ತನೋ,

ಅವನನು್ನ ಜನರು ಶಪಿಸುವರು, ಪ್ರಜೆಗಳು ದೂಷಿಸುವರು.
25 ದುಷ್ಟನನು್ನ ಗದರಿಸುವವರಿಗಾದರೋ ಶುಭವಾಗುವುದು,
ಸುಖಕರವಾದ ಆಶೀವಾರ್ದವೂ ಲಭಿಸುವುದು.

26 ಯಥಾಥರ್ವಾದ ಉತ್ತರವು,
ತುಟಿಗೆ ಮುದು್ದ.

27 ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದ ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡು,
ನಂತರ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಗಿಸು,
ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟ.

28 ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬೇಡ,
ಮಾತಿನಿಂದ ಮೋಸಮಾಡಬೇಡ.

29 ≪ಅವನು ನನಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಾನೂ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡುವೆನು,
ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು≫

ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
30 ಸೋಮಾರಿಯ ಹೊಲದ ಮೇಲೆಯೂ,
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ಬುದಿ್ಧಹೀನನ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ತೋಟದ ಮೇಲೆಯೂ ಹಾದು
ಹೋದೆನು.

31 ಆಹಾ, ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳು ಅದರಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು,
ಕಳೆಗಳು ಅದನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದ್ದವು,
ಅದರ ಕಲಿ್ಲನ ಗೋಡೆಯು ಹಾಳಾಗಿತು್ತ.

32 ಆಗ ನಾನು ನೋಡಿ ಆಲೋಚಿಸಿದೆನು,
ದೃಷಿ್ಟಸಿ ಶಿಕ್ಷಿತನಾದೆನು.

33 ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದೆ್ದ, ಇನು್ನ ತುಸ ತೂಕಡಿಕೆ,
ಇನೂ್ನ ಕೊಂಚ ನಿದೆ್ದಗಾಗಿ ಕೈಮುದುರಿಕೊಳು್ಳವೆ

ಅಂದುಕೊಳು್ಳವಿಯಾ?
34 ಬಡತನವು ದಾರಿಗಳ್ಳನ ಹಾಗೂ,
ಕೊರತೆಯು ಪಂಜುಗಳ್ಳನಂತೆಯೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವವು.

ಇವು ಕೂಡ ಸೊಲೊಮೋನನ ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳು,
ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಲೇಖಕರು
ಇವುಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬರೆದರು.

2 ವಿಷಯವನು್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುವುದು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ,
ವಿಷಯವನು್ನ ವಿಮಶೆರ್ಮಾಡುವುದು ರಾಜರ ಹಿರಿಮೆ.

3 ಆಕಾಶವು ಉನ್ನತ, ಭೂಮಿಯು ಅಗಾಧ,
ರಾಜರ ಹೃದಯವು ಅಗೋಚರ.

4 ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಕಲ್ಮಷವನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ,
ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪಾತೆ್ರಯಾಗುವುದು.

5 ರಾಜನ ಸಮು್ಮಖದಿಂದ ದುಷ್ಟರನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ,
ಅವನ ಸಿಂಹಾಸನವು ಧಮರ್ದಿಂದ ಸಿ್ಥರವಾಗುವುದು.

6 ರಾಜನ ಸನಿ್ನಧಾನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ,
ಶಿ್ರೕಮಂತರಿಗೆ ಏಪರ್ಡಿಸಿರುವ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಡ.

7 ನೀನು ಪ್ರಭುವನು್ನ ದಶರ್ನಮಾಡುತಿ್ತರಲು ಅವನ
ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ಕೆಳಗಣಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ನೂಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ,

≪ಇನೂ್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಾ≫ ಎಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಲೇಸು.
8 ದುಡುಕಿ ನೆರೆಯವನ ಮೇಲೆ ವಾ್ಯಜ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಡ,
ಅವನು ನಿನ್ನ ಮಾನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬಲೆ್ಲ,

ನೋಡಿಕೋ.
9 ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಡಿದವನ ಸಂಗಡಲೇ ಅದನು್ನ ಚಚಿರ್ಸು,
ಒಬ್ಬನ ಗುಟ್ಟನೂ್ನ ಬಯಲುಮಾಡಬೇಡ.

10 ಅದನು್ನ ಕೇಳುವವನು ನಿನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸಾನು,
ನಿನಗೆ ಬಂದ ಅಪಕೀತಿರ್ಯು ಹೋಗದು.

11 ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಮಾತುಗಳು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಖಚಿತವಾದ ಬಂಗಾರದ ಹಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ.

12 ಕೇಳುವ ಕಿವಿಗೆ ಮುಟು್ಟವ ಬುದಿ್ಧವಾದವು
ಹೊನಿ್ನನ ಮುರುವಿಗೂ, ಅಪರಂಜಿಯ ಆಭರಣಕೂ್ಕ ಸಮಾನ.

13 ಸುಗಿ್ಗೕಕಾಲದಲಿ್ಲ ಹಿಮದ ಶೀತವು ಹೇಗೋ
ಕಳುಹಿಸಿದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಆಪ್ತದೂತನು ಹಾಗೆಯೇ ಹಿತ.

14 ಬರೀ ಗಾಳಿಯ ಮೋಡಗಳು ಹೇಗೋ,
ದಾನಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಸುಳಾ್ಳಡಿ ಜಂಬಮಾಡುವವನೂ

ಹಾಗೆಯೇ.
15 ದೀಘರ್ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭುವನೂ್ನ ಸಮ್ಮತಿಪಡಿಸಬಹುದು,
ಮೃದುವಚನವು ಎಲುಬನು್ನ ಮುರಿಯುವುದು.

16 ಜೇನು ಸಿಕಿ್ಕತೋ? ಮಿತವಾಗಿ ತಿನು್ನ,
ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬ ತಿಂದರೆ ಕಾರಿಬಿಟಿ್ಟೕಯೇ.

17 ನೆರೆಯವನು ಬೇಸರಗೊಂಡು ಹಗೆಮಾಡದ ಹಾಗೆ,
ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡು.

18 ನೆರೆಯವನ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿಹೇಳುವವನು,
ಚಮಟಿಕೆ, ಕತಿ್ತ, ಚೂಪಾದ ಬಾಣ ಇವುಗಳೇ.

19 ಕಷ್ಟಕಾಲದಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿಯಲಿ್ಲಡುವ ನಂಬಿಕೆಯು,
ಮುರುಕಹಲು್ಲ ಮತು್ತ ಜಾರುವ ಕಾಲು.

20 ಮನಗುಂದಿದವನಿಗೆ ಸಂಗೀತಹಾಡುವುದು
ಚಳಿದಿನದಲಿ್ಲ ಬಟೆ್ಟ ತೆಗೆದ ಹಾಗೂ,
ಸೋಡಉಪಿ್ಪಗೆ ಹುಳಿಹೊಯ್ದ ಹಾಗೂ.

21 ನಿನ್ನ ವೈರಿ ಹಸಿದಿದ್ದರೆ ಅನ್ನವಿಡು,
ಬಾಯಾರಿದ್ದರೆ ನೀರುಕೊಡು,

22 ಹೀಗೆ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಂಡ ಸುರಿದಂತಾಗುವುದು.
ಯೆಹೋವನೇ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಕೊಡುವನು.

23 ಉತ್ತರದ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಬರಮಾಡುವುದು,
ಚಾಡಿಯ ನಾಲಿಗೆ ಕೋಪದ ಮುಖ ಮಾಡುವುದು.

24 ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಜಗಳಗಂಟಿಯ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲರುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಮಾಳಿಗೆಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವುದೇ ಲೇಸು.

25 ಬಳಲಿ ಬಾಯಾರಿದವನಿಗೆ ತಣಿ್ಣೕರು ಹೇಗೋ,
ದೇಶಾಂತರದಿಂದ ಬಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಮಾಚಾರವು ಹಾಗೆಯೇ.

26 ದುಷ್ಟರಿಂದ ಸೋತ ಶಿಷ್ಟನು,

ಹಾಳು ಬಾವಿ ಮತು್ತ ತುಳಿದಾಡಿದ ಒರತೆ.
27 ಜೇನನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತಿನು್ನವುದು ಹಿತವಲ್ಲ,
ಸ್ವಂತಮಾನವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಮಾನವಲ್ಲ.

28 ಆತ್ಮವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದವನು
ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದ ಹಾಳೂರಿಗೆ ಸಮಾನ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಹಿಮ, ಸುಗಿ್ಗಯಲಿ್ಲ ಮಳೆ ಹೇಗೋ,
ಮೂಢನಿಗೆ ಮಾನವು ಹಾಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲ.

2 ಕುಪ್ಪಳಿಸುತಿ್ತರುವ ಗುಬಿ್ಬಯಂತೆ, ಹಾರಾಡುವ
ಬಾನಕಿ್ಕಯ ಹಾಗೆ,

ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪವು ಎರಗಿ ನಿಲ್ಲದು.
3 ಕುದುರೆಗೆ ಚಬುಕು, ಕತೆ್ತಗೆ ಕಡಿವಾಣ,
ಮೂಢನ ಬೆನಿ್ನಗೆ ಬೆತ್ತ.

4 ಮೂಢನ ಮೂಖರ್ತನಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಡ,
ನೀನೂ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನನಾದೀಯೆ.

5 ಮೂಢನ ಮೂಖರ್ತನಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡು,
ತನ್ನನು್ನ ಜ್ಞಾನಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಂಡಾನು.

6 ಮೂಢನ ಮೂಲಕ ಮಾತನು್ನ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸುವವನು,
ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ತಾನೇ ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಕೇಡನು್ನ

ಕುಡಿಯುವನು.
7 ಮೂಢನ ಬಾಯಿಯ ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಯು,
ಜೋಲಾಡುವ ಕುಂಟಕಾಲು.

8 ಮೂಢನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಮಾನವು,
ಕವಣೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟ ಕಲಿ್ಲನ ಹಾಗೆ.

9 ಮೂಢನ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಯು,
ಕುಡುಕನ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಮುಳು್ಳಗೋಲಿನ ಹಾಗೆ.

10 ಮೂಢರನೂ್ನ, ತಿರುಗಾಡುವವರನೂ್ನ ಕೂಲಿಗೆ ಕರೆಯುವವನು,
ಯಾರಿಗೋ ತಗಲಲಿ ಎಂದು ಬಾಣವನು್ನ ಎಸೆಯುವವನ ಹಾಗೆ.

11 ನಾಯಿ ತಾನು ಕಕಿ್ಕದ್ದನು್ನ ನೆಕು್ಕವುದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವ ಹಾಗೆ,
ಮೂಢನು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಮೂಖರ್ತನವನೆ್ನೕ ಪುನಃ

ಮಾಡುವನು.
12 ತಾನೇ ಜ್ಞಾನಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನನು್ನ ನೋಡು,
ಅಂಥವನಿಗಿಂತಲೂ ಮೂಢನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ

ನಿರೀಕ್ಷೆಯನಿ್ನಡಬಹುದು.
13 ≪ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಂಹವಿದೆ,
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ತಿರುಗಾಡುತಿ್ತದೆ≫ ಎಂಬುದು ಸೋಮಾರಿಯ ನೆವ.

14 ಕದವು ತಿರುಗುಣಿಯಲಿ್ಲ ಹೇಗೋ,
ಹಾಗೆ ಸೋಮಾರಿಯು ಹಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಹೊರಳಾಡುತಿ್ತರುವನು.

15 ಸೋಮಾರಿಯು ಪಾತೆ್ರಯೊಳಗೆ ಕೈ ಮುಳುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ,
ತಿರುಗಿ ಬಾಯಿಯ ಹತಿ್ತರ ತರಲಾರದಷು್ಟ ಆಯಾಸ ಪಡುತಾ್ತನೆ.

16 ವಿವೇಕದಿಂದ ಉತ್ತರಕೊಡಬಲ್ಲ ಏಳು ಜನರಿಗಿಂತಲೂ,
ತಾನೇ ಜ್ಞಾನಿಯೆಂದು ಸೋಮಾರಿಯು ಎಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

17 ಒಬ್ಬನು ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಾ್ತ ಪರರ ವಾ್ಯಜ್ಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿ
ರೇಗಿಕೊಳು್ಳವುದು,

ನಾಯಿಯ ಕಿವಿಹಿಡಿದ ಹಾಗೆ.
18 ನೆರೆಯವನನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ, ≪ತಮಾಷೆಗೋಸ್ಕರ,
ಮಾಡಿದೆನಲಾ್ಲ≫ ಎನು್ನವವನು,

19 ಕೊಳಿ್ಳಗಳನೂ್ನ, ಅಂಬುಗಳನೂ್ನ, ಸಾವನೂ್ನ ಬೀರುವ,
ದೊಡ್ಡ ಹುಚ್ಚನ ಹಾಗೆ.

20 ಕಟಿ್ಟಗೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೆಂಕಿ ಆರುವುದು,
ಚಾಡಿಕೋರನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜಗಳ ಶಮನವಾಗುವುದು.

21 ಕೆಂಡಕೆ್ಕ ಇದ್ದಲು, ಉರಿಗೆ ಕಟಿ್ಟಗೆ,
ವಾ್ಯಜ್ಯದ ಕಿಚ್ಚನೆ್ನಬಿ್ಬಸುವುದಕೆ್ಕ ಜಗಳಗಂಟಿಗ.

22 ಚಾಡಿಕೋರನ ಮಾತುಗಳು ರುಚಿಯಾದ ತುತು್ತಗಳು,
ಇವು ಹೊಟೆ್ಟಯೊಳಕೆ್ಕೕ ಇಳಿಯುವವು.

23 ಕೆಟ್ಟ ಹೃದಯದಿಂದ ಪಿ್ರೕತಿಯನಾ್ನಡುವ ತುಟಿಯು,
ಬೆಳಿ್ಳ ಲೇಪನ ಮಾಡಿದ ಮಣಿ್ಣನ ಮಡಿಕೆಯ ಹಾಗೆ.

24 ಶತು್ರವು ಸೆ್ನೕಹಭಾವದಿಂದ ನಟಿಸುತಾ್ತನೆ,
ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಬರೀ ಮೋಸವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.

25 ಸವಿಮಾತನಾಡಿದರೂ ಅವನನು್ನ ನಂಬಬೇಡ,
ಅವನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯಗಳು.

26 ತನ್ನ ಹಗೆಯನು್ನ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಮರೆಮಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ,
ಅವನ ಕೆಟ್ಟತನವು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಬೈಲಾಗುವುದು.

27 ಗುಂಡಿಯನು್ನ ತೋಡುವವನು ತಾನೇ ಅದರಲಿ್ಲ ಬೀಳುವನು,
ಹೊರಳಿಸುವವನ ಮೇಲೆಯೇ ಕಲು್ಲ ಹೊರಳುವುದು.

28 ಸುಳು್ಳ ನಾಲಿಗೆಯವನು ತಾನು ಬಾಧಿಸಿದವರನೆ್ನೕ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವನು,

ಕಪಟದ ಬಾಯಿ ನಾಶಕರ.
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ನಾಳೆ ಎಂದು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡ,
ಒಂದು ದಿನದೊಳಗೆ ಏನಾಗುವುದೋ ನಿನಗೆ

ತಿಳಿಯದು.
2 ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ,
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಹೊಗಳಿದರೆ ಹೊಗಳಲಿ,
ಆತ್ಮಸು್ತತಿ ಬೇಡ,
ಪರನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರೆ ಸು್ತತಿಸಲಿ.

3 ಕಲು್ಲ ಭಾರ, ಮರಳು ಭಾರ,
ಎರಡಕಿ್ಕಂತಲೂ ಮೂಢನ ಕೋಪವು ಬಲು ಭಾರ.

4 ಕೋಪವು ಕೂ್ರರ, ಕೊ್ರೕಧವು ಪ್ರವಾಹ,
ಮತ್ಸರಕೆ್ಕ ಎದುರಾಗಿ ಯಾರು ನಿಂತಾರು?

5 ಕಾಯರ್ದಿಂದ ಹೊರಪಡದ ಪಿ್ರೕತಿಗಿಂತಲೂ,
ಬಹಿರಂಗವಾದ ಗದರಿಕೆಯು ಲೇಸು.

6 ಮಿತ್ರನು ಮಾಡುವ ಗಾಯಗಳು ಮೇಲಿಗಾಗಿಯೇ,
ಶತು್ರವಿನ ಮುದು್ದಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ.

7 ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಿದವನಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವೂ ಅಸಹ್ಯ,
ಹೊಟೆ್ಟ ಹಸಿದವನಿಗೆ ಕಹಿಯೆಲಾ್ಲ ಸಿಹಿ.

8 ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅಲೆಯುವ ಮನುಷ್ಯನು,
ಗೂಡನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅಲೆಯುವ ಹಕಿ್ಕಯ ಹಾಗೆ.

9 ತೈಲವೂ, ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳೂ ಹೇಗೋ,
ಮಿತ್ರನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿಂದ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬರುವ ಸೆ್ನೕಹರಸವು

ಹಾಗೆ ಮನೋಹರ.
10 ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಮಿತ್ರನಾದವನನು್ನ ಬಿಡಬೇಡ,
ನಿನ್ನ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಯನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸದಿರು,
ದೂರವಾಗಿರುವ ಅಣ್ಣನಿಗಿಂತ ಹತಿ್ತರವಾಗಿರುವ ನೆರೆಯವನು

ಲೇಸು.
11 ಮಗನೇ, ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ

ಸಂತೋಷಪಡಿಸು,
ಹಾಗಾದರೆ, ನನ್ನನು್ನ ದೂರುವವನಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ

ಕೊಡಲಾಗುವುದು.
12 ಜಾಣನು ಕೇಡನು್ನ ಕಂಡು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವನು,
ಬುದಿ್ಧಹೀನನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಷ್ಟಪಡುವನು.

13 ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಹೊಣೆಯಾದವನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೋ,
ಮತೊ್ತಬ್ಬಳಿಗೆ ಹೊಣೆಯಾದವನನೆ್ನೕ ಒತೆ್ತಮಾಡಿಕೋ.

14 ಮುಂಜಾನೆ ಎದು್ದ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನನು್ನ ದೊಡ್ಡ ಕೂಗಿನಿಂದ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವವನು,

ಶಪಿಸುವವನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
15 ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಟತಟನೆ ತೊಟಿ್ಟಕು್ಕವ ಹನಿ,
ತಂಟೆಮಾಡುವ ಹೆಂಡತಿ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ.

16 ಅವಳನು್ನ ಅಡಗಿಸುವವನು ಗಾಳಿಯನು್ನ ಅಡಗಿಸುವನು,
ಅವಳನು್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಬಲಗೈ ಜಿಡಿ್ಡನ ವಸು್ತವನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದು.

17 ಕಬಿ್ಬಣವು ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಹೇಗೆ ಹರಿತಮಾಡುವುದೋ,
ಮಿತ್ರನು ಮಿತ್ರನ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಹರಿತಮಾಡುವನು.

18 ಅಂಜೂರದ ಮರವನು್ನ ಕಾಯುವವನು ಅದರ ಫಲವನು್ನ
ತಿನು್ನವನು,

ಯಜಮಾನನ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆಯುವವನು ಸನಾ್ಮನವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವನು.

19 ನೀರು ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಖವನು್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೋ,
ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯವು

ತೋಪರ್ಡಿಸುತ್ತದೆ.
20 ಪಾತಾಳಕೂ್ಕ, ನಾಶಲೋಕಕೂ್ಕ ಹೇಗೆ ತೃಪಿ್ತಯಿಲ್ಲವೋ,
ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ತೃಪಿ್ತಯಿಲ್ಲ.

21 ಪುಟಕುಲುಮೆಗಳಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳಿಗೆ ಶೋಧನೆಯು
ಹೇಗೋ,

ಹೊಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶೋಧನೆಯು ಹಾಗೆಯೇ.
22 ಗೋದಿರವೆಯ ಸಂಗಡ ಮೂಖರ್ನನು್ನ ಒರಳಿನಲಿ್ಲ

ಒನಕೆಯಿಂದ ಕುಟಿ್ಟದರೂ,
ಮೂಖರ್ತನವು ಅವನಿಂದ ತೊಲಗದು.

23 ನಿನ್ನ ಹಿಂಡುಗಳ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರು,
ನಿನ್ನ ಮಂದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡು.

24 ಸಂಪತು್ತ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವಷೆ್ಟ,
ಕಿರೀಟವು ತಲತಲಾಂತರಗಳ ವರೆಗೆ ನಿಂತೀತೋ?

25 ಹುಲ್ಲನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ
ಹಸಿಹುಲು್ಲ ತಲೆದೋರುವುದು,
ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸೊಪ್ಪನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿಡುವರು.

26 ಕುರಿಗಳಿಂದ ನಿನಗೆ ಉಡುಪಾಗುವುದು,
ಆಡುಗಳಿಂದ ಹೊಲದ ಕ್ರಯ ಹೆಚು್ಚವುದು.

27 ನಿನ್ನ ಊಟಕೂ್ಕ, ಮನೆಯವರ ಆಹಾರಕೂ್ಕ ಮೇಕೆಯ ಹಾಲು
ಬೇಕಾದಷಾ್ಟಗುವುದು,

ಅದು ನಿನ್ನ ದಾಸಿಯರಿಗೆ ಜೀವನವಾಗುವುದು.
ಹಿಂದಟ್ಟದಿದ್ದರೂ ದುಷ್ಟನು ಹೆದರಿ ಓಡುವನು,

ಶಿಷ್ಟನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರುವನು.
2 ಅಧಮರ್ದಿಂದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹು ನಾಯಕರಿರುವರು,

ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ, ವಿವೇಕಿಗಳೂ ಆದವರಿಂದ ಧಮರ್ವು
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು.

3 ಬಡವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವ ದರಿದ್ರನು,
ಒಂದು ಕಾಳೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ಪೈರನು್ನ ಬಡಿಯುವ ಮಳೆಯ

ಹಾಗೆ.
4 ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳದವರು ದುಷ್ಟರನು್ನ

ಹೊಗಳುವರು,
ಕೈಕೊಳು್ಳವವರು ಅವರನು್ನ ಎದುರಿಸುವರು.

5 ಕೆಟ್ಟವರು ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸರು,
ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರು ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸುವರು.

6 ವಕ್ರಮಾಗಿರ್ಯಾದ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಿಗಿಂತ,
ನಿದೋರ್ಷವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ದರಿದ್ರನು ಶೆ್ರೕಷ್ಠನು.

7 ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳವವನು ವಿವೇಕಿಯಾದ
ಮಗನು,

ಹೊಟೆ್ಟಬಾಕರ ಗೆಳೆಯನು ತಂದೆಯ ಮಾನವನು್ನ ಕಳೆಯುವನು.
8 ಬಡಿ್ಡ ಮತು್ತ ಅನಾ್ಯಯ ಲಾಭದಿಂದ ವೃದಿ್ಧಯಾದ ಆಸಿ್ತಯು
ಬಡವರಲಿ್ಲ ಕನಿಕರಪಡುವವನ ಪಾಲಾಗುವುದು.

9 ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡದವನು
ಮಾಡುವ ದೇವಪಾ್ರಥರ್ನೆಯೂ ಅಸಹ್ಯ.

10 ಯಥಾಥರ್ವಂತರನು್ನ ದುಮಾರ್ಗರ್ಕೆ್ಕ ಎಳೆಯುವವನು,
ತಾನು ತೋಡಿದ ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ತಾನೇ ಬೀಳುವನು,
ನಿದೋರ್ಷಿಗಳಿಗೋ ಸುಖವು ಸೊತಾ್ತಗುವುದು.

11 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ತಾನು ಜ್ಞಾನಿಯೆಂದೆಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು,
ವಿವೇಕಿಯಾದ ಬಡವನು ಅವನನು್ನ ಇಂಥವನೆಂದು

ಗೊತು್ತಮಾಡುವನು.
12 ಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಉಲಾ್ಲಸವಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮವಾಗುವುದು,
ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಏಳಿಗೆಯಾದರೆ ಜನರು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವರು.

13 ದೋಷಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ ಶುಭವಾಗದು,
ಅವುಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವವನಿಗೆ ಕರುಣೆ

ದೊರೆಯುವುದು.
14 ಭಯದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವವನು ಧನ್ಯನು,
ಕಠಿಣಹೃದಯನು ಕೇಡಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವನು.

15 ಬಡವರಾದ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ ಆಳುವ ದುಷ್ಟರಾಜನು,
ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಂಹ ಮತು್ತ ಹುಡುಕಾಡುವ ಕರಡಿಯಂತೆ.

16 ವಿವೇಕಶೂನ್ಯನಾದ ಒಡೆಯನು ಮಹಾ ಹಿಂಸಕನು,
ದೋಚಿಕೊಳ್ಳದವನು ದೀಘಾರ್ಯುಷ್ಯನು.

17 ನರಪಾ್ರಣ ತೆಗೆದ ದೋಷವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡವನು ಸಮಾಧಿಯ
ಕಡೆಗೆ ಓಡುವನು,

ಅವನನು್ನ ಯಾರೂ ತಡೆಯಬಾರದು.
18 ಸನಾ್ಮಗಿರ್ಗೆ ಉದಾ್ಧರ,
ವಕ್ರಮಾಗಿರ್ಗೆ ತಟ್ಟನೆ ಸೋಲು.

19 ದುಡಿದು ಹೊಲಗೇಯುವವನಿಗೆ ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬಾ ಅನ್ನ,
ವ್ಯಥರ್ ಕಾಯಾರ್ಸಕ್ತನಿಗೆ ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಾ ಬಡತನ.

20 ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಆಶೀವಾರ್ದಪೂಣರ್ನಾಗುವನು,
ಧನವಂತನಾಗಲು ಆತುರಪಡುವವನು ದಂಡನೆಯನು್ನ ಹೊಂದದೆ

ಇರನು.
21 ಪಕ್ಷಪಾತವು ಅಧಮರ್,
ತುತು್ತ ಅನ್ನಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಜನರು ದೊ್ರೕಹಮಾಡುವುದುಂಟು.

22 ಲೋಭಿಯು ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಗಳಿಸಲು ಆತುರಪಡುವನು,
ತನಗೆ ಕೊರತೆಯಾಗುವುದೆಂದು ಅರಿಯನು.

23 ಮುಖಸು್ತತಿ ಮಾಡುವವನಿಗಿಂತಲೂ,
ಗದರಿಸುವವನು ಬಳಿಕ ಹೆಚು್ಚ ದಯಾಪಾತ್ರನಾಗುವನು.

24 ದೋಷವಲ್ಲವೆಂದು ತಾಯಿತಂದೆಗಳ ಧನವನು್ನ
ಕದಿಯುವವನು,

ಕೆಡುಕನಿಗೆ ಜೊತೆಗಾರನು.
25 ದುರಾಶೆಯುಳ್ಳವನು ಜಗಳವನೆ್ನಬಿ್ಬಸುವನು,
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವವನು ಪುಷ್ಟನಾಗುವನು.

26 ತನ್ನಲೆ್ಲೕ ಭರವಸವಿಡುವವನು ಮೂಢನು,
ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಡೆಯುವವನು ಉದಾ್ಧರ ಹೊಂದುವನು.

27 ಬಡವರಿಗೆ ದಾನಮಾಡುವವನು ಕೊರತೆಪಡನು,
ಅವರಿಗೆ ಕಣು್ಣ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವನು ಬಹುಶಾಪಕೆ್ಕ

ಒಳಗಾಗುವನು.
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28 ದುಷ್ಟರು ಎದ್ದರೆ ಜನರು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವರು,
ನಾಶನವಾದರೆ ಶಿಷ್ಟರು ವೃದಿ್ಧಯಾಗುವರು.

ಬಹಳವಾಗಿ ಗದರಿಸಿದರೂ ತಗ್ಗದವನು,
ಏಳದ ಹಾಗೆ ಫಕ್ಕನೆ ಮುರಿದು ಬೀಳುವನು.

2 ಶಿಷ್ಟರ ವೃದಿ್ಧ ಜನರಿಗೆ ಉಲಾ್ಲಸ,
ದುಷ್ಟನ ಆಳಿ್ವಕೆ ಜನರಿಗೆ ನರಳಾಟ.

3 ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ತಂದೆಯನು್ನ ಹಷರ್ಗೊಳಿಸುವನು,
ವೇಶೆ್ಯಯ ಸಂಗಡಿಗನು ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.

4 ನಾ್ಯಯಪಾಲಕನಾದ ರಾಜನು ದೇಶವನು್ನ ವೃದಿ್ಧಗೆ ತರುವನು,
ಅನಾ್ಯಯವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಕಸಕೊಳು್ಳವವನು ದೇಶವನು್ನ

ನಾಶಮಾಡುವನು.
5 ನೆರೆಯವನೊಂದಿಗೆ ವಂಚನೆಯ ಸವಿನುಡಿಗಳನು್ನ ಆಡುವವನು,
ಅವನ ಹೆಜೆ್ಜಗೆ ಬಲೆಯನೊ್ನಡು್ಡವನು.

6 ಕೆಟ್ಟವನ ದುಮಾರ್ಗರ್ದಲಿ್ಲ ಉರುಲುಂಟು,
ಒಳೆ್ಳಯವನು ಉಲಾ್ಲಸಗೊಂಡು ಹಷರ್ಧ್ವನಿಗೈಯುವನು.

7 ಶಿಷ್ಟನು ಬಡವರ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವನು,
ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಅದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸುವಷು್ಟ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲ.

8 ಧಮರ್ನಿಂದಕರು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತಸುವರು,
ಜ್ಞಾನಿಗಳೋ ರೋಷಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಆರಿಸುವರು.

9 ಮೂಖರ್ನ ಸಂಗಡ ಜ್ಞಾನಿಯು ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಡುವಾಗ,
ರೇಗಿದರೂ, ನಕ್ಕರೂ ಜಗಳವು ತೀರುವುದಿಲ್ಲ.

10 ಕೊಲೆಪಾತಕರು ನಿದೋರ್ಷಿಯನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು,
ಯಥಾಥರ್ವಂತನ ಪಾ್ರಣಕೂ್ಕ ಹೊಂಚುಹಾಕುವರು.

11 ಮೂಢನು ತನ್ನ ಕೋಪವನೆ್ನಲಾ್ಲ ತೋರಿಸುವನು,
ಜ್ಞಾನಿಯು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತಡೆದು ಶಮನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

12 ಸುಳಿ್ಳಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವ ಅಧಿಪತಿಯ ಸೇವಕರೆಲಾ್ಲ ದುಷ್ಟರೇ.
13 ತಗು್ಗವವನು, ತಗಿ್ಗಸುವವನು ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ

ಎದುರುಬದುರಾಗಿದಾ್ದರೆ,
ಯೆಹೋವನೇ ಅವರಿಬ್ಬರ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಕಳೆಕೊಟ್ಟವನು.

14 ಬಡವರನು್ನ ನಾ್ಯಯವಾಗಿ ಆಳಿ್ವಕೆ ಮಾಡುವ
ರಾಜನ ಸಿಂಹಾಸನವು ಶಾಶ್ವತವು.

15 ಬೆತ್ತ ಮತು್ತ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವುದು,
ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟ ಹುಡುಗನು ತಾಯಿಯ ಮಾನವನು್ನ ಕಳೆಯುವನು.

16 ದುಷ್ಟರ ವೃದಿ್ಧ ಪಾಪವೃದಿ್ಧ,
ಶಿಷ್ಟರೋ ಅವರ ಬೀಳುವಿಕೆಯನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡುವರು.

17 ಮಗನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸು, ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವನು,
ಅವನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಮೃಷಾ್ಟನ್ನವಾಗುವನು.

18 ದೇವದಶರ್ನ ಇಲ್ಲದಿರುವಲಿ್ಲ ಜನರು ನಾಶವಾಗುವರು,
ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳವವನೋ ಧನ್ಯನಾಗುವನು.

19 ಆಳು ಮಾತಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಿತನಾಗಲಾರನು,
ಅವನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೂ ಗಮನಿಸನು.

20 ದುಡುಕಿ ಮಾತನಾಡುವವನನು್ನ ನೋಡು,
ಅಂಥವನಿಗಿಂತಲೂ ಮೂಢನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ

ಇಡಬಹುದು.
21 ಆಳನು್ನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಕೋಮಲವಾಗಿ ಸಾಕಿದರೆ,
ತರುವಾಯ ಅವನು ಎದುರುಬೀಳುವನು.

22 ಕೋಪಿಷ್ಠನು ಜಗಳವನೆ್ನಬಿ್ಬಸುವನು,
ಕೊ್ರೕಧಶೀಲನು ದೋಷಭರಿತನು.

23 ಗವರ್ವು ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ದೀನಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವುದು,
ದೀನಮನಸು್ಸಳ್ಳವನು ಮಾನವನು್ನ ಪಡೆಯುವನು.

24 ಕಳ್ಳನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುಗಾರನಾದವನು ತನಗೆ ತಾನೇ ಶತು್ರ,
ಆಣೆಯಿಡುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ಸುಮ್ಮನಿರುವನು.

25 ಮನುಷ್ಯನ ಭಯ ಉರುಲು,
ಯೆಹೋವನ ಭರವಸ ಉದಾ್ಧರ.

26 ಅನೇಕರು ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯ ಕಟಾಕ್ಷವನು್ನ ಕೋರುವರು,
ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಆಗುವುದು.

27 ಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ದುಮಾರ್ಗಿರ್ಯು ಅಸಹ್ಯನು,
ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸರಳಮಾಗಿರ್ಯು ಅಸಹ್ಯನು.

ದೈವೋಕಿ್ತ. ಯಾಕೆ ಎಂಬುವವನ ಮಗನಾದ ಆಗೂರನ
ಮಾತುಗಳು. ಇವನು ಇಥಿಯೇಲನಿಗೆ, ಇಥಿಯೇಲನಿಗೂ
ಉಕಾ್ಕಲನಿಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು.

2 ಮನುಷ್ಯರಲಿ್ಲ ನನ್ನಂಥ ಪಶುಪಾ್ರಯನು ಇಲ್ಲವಷೆ್ಟ,
ಮಾನುಷ ವಿವೇಕವು ನನಗಿಲ್ಲ.

3 ನಾನು ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ,
ಪರಿಶುದ್ಧನ ವಿಷಯವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

4 ಆಕಾಶಕೆ್ಕ ಏರಿ ಇಳಿದಿರುವವನಾರು?
ಮುಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಗಾಳಿಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿರುವವರು ಯಾರು?
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ ಮೂಟೆಕಟಿ್ಟರುವವರು ಯಾರು?

ಭೂಮಿಯ ಎಲೆ್ಲಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಾ್ಥಪಿಸಿರುವವರು ಯಾರು?
ಅವನ ಹೆಸರೇನು? ಅವನ ಮಗನ ಹೆಸರೇನು? ನೀನೇ ಬಲ್ಲವನು.

5 ದೇವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಶುದ್ಧವಾದದು್ದ,
ಆತನು ಶರಣಾಗತರಿಗೆ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ.

6 ಆತನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದನೂ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಡ,
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿಸುವಾಗ ನೀನು ಸುಳು್ಳಗಾರನೆಂದು

ತೋರಿಬಂದೀಯೆ.
7 ನಿನಿ್ನಂದ ಎರಡು ವರಗಳನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ಅನುಗ್ರಹಿಸದಿರಬೇಡ, ನಾನು ಸಾಯುವದರೊಳಗಾಗಿ

ಅವುಗಳನು್ನ ಕೈಗೂಡಿಸು.
8 ನನಿ್ನಂದ ಕಪಟವನೂ್ನ, ಸುಳು್ಳಮಾತನೂ್ನ ತೊಲಗಿಸು,
ಬಡತನವನಾ್ನಗಲಿ, ಐಶ್ವಯರ್ವನಾ್ನಗಲಿ ಕೊಡದೆ ನನಗೆ ತಕ್ಕಷು್ಟ

ಆಹಾರವನು್ನ ಭೋಜನಮಾಡಿಸು.
9 ಹಾಗಾಗದೆ ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಿದವನಾದರೆ, ≪ಯೆಹೋವನು

ಯಾರೋ?≫ ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸೇನು,
ಬಡವನಾದರೆ ಕಳ್ಳತನಮಾಡಿ ನನ್ನ ದೇವರಾದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ

ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಎತೆ್ತೕನು.
10 ಆಳಿನ ಮೇಲೆ ದಣಿಗೆ ದೂರನು್ನ ಹೇಳಬೇಡ,
ಅವನು ಶಪಿಸಾನು, ನಿನ್ನಲೆ್ಲೕ ದೋಷವು ಕಂಡು ಬಂದೀತು.

11 ತಾಯಿಗೆ ಶುಭವನು್ನ ಕೋರದೆ,
ತಂದೆಯನು್ನ ಶಪಿಸುವ ಒಂದು ತರದವರು ಉಂಟು.

12 ತಮ್ಮ ಕೊಳೆಯನು್ನ ತೊಳಕೊಳ್ಳದೆ ತಾವೇ ಶುದ್ಧರೆಂದು,
ಎಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಬೇರೊಂದು ತರದವರು ಉಂಟು.

13 ಕಣು್ಣರೆಪೆ್ಪಗಳನೆ್ನತಿ್ತಕೊಂಡು, ಎಷೊ್ಟೕ ಮೇಲೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆಯೇ ನೋಡುತಿ್ತರುವ ಇನೊ್ನಂದು

ತರದವರು ಉಂಟು.
14 ಖಡ್ಗದಂತಿರುವ ಹಲು್ಲಗಳೂ ಕತಿ್ತಯಂತಿರುವ ಕೋರೆಗಳೂ

ಉಳ್ಳವರಾಗಿ
ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದ ಬಡವರನೂ್ನ, ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ

ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರನೂ್ನ,
ಅಗಿದು ನುಂಗಿಬಿಡುವ ಮತೊ್ತಂದು ತರದವರು ಉಂಟು.

15 ಕೊಡು, ಕೊಡು ಅನು್ನವ ಎರಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಜಿಗಣೆಗೆ
ಉಂಟು.

ತೃಪಿ್ತಪಡದವುಗಳು ಮೂರು ಉಂಟು,
ಹೌದು, ಸಾಕೆನ್ನದವುಗಳು ನಾಲು್ಕ ಉಂಟು.

16 ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಪಾತಾಳ, ಹೆರದ ಗಭರ್,
ನೀರಿನಿಂದ ತೃಪಿ್ತಪಡದ ಭೂಮಿ,
ಸಾಕಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳದ ಬೆಂಕಿ, ಇವೇ.

17 ತಂದೆಯನು್ನ ಹಾಸ್ಯಮಾಡಿ ತಾಯಿಯ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ,
ಧಿಕ್ಕರಿಸುವವನ ಕಣ್ಣನು್ನ,
ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳದ ಕಾಗೆಗಳು ಕುಕು್ಕವವು, ರಣಹದು್ದಗಳು

ತಿಂದುಬಿಡುವವು.
18 ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಮೀರಿವೆ,
ಹೌದು, ನಾಲ್ಕನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಲಾರೆನು;

19 ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಹದಿ್ದನ ಹಾದಿ,
ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸಪರ್ದ ಸರಣಿ,
ಸಾಗರದ ನಡುವೆ ಹಡಗಿನ ಮಾಗರ್,
ಸಿ್ತ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಪುರುಷನ ಪದ್ಧತಿ, ಇವೇ.

20 ಜಾರಳ ನಡತೆಯು ಹೀಗೆಯೇ ಸರಿ,
ಅವಳು ತಿಂದು ಬಾಯಿ ಒರೆಸಿಕೊಂಡು,
≪ನಾನು ತಪು್ಪಮಾಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲವೆ≫ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವಳು.

21 ಮೂರರ ಭಾರದಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ,
ಹೌದು, ನಾಲ್ಕರ ಹೊರೆಯನು್ನ ತಾಳಲಾರದು.

22 ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದ ದಾಸನು,
ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಿದ ನೀಚನು,

23 ಮದುವೆಯಾದ ಚಂಡಿಯು,
ಸವತಿಯಾದ ತೊತು್ತ, ಇವೇ.

24 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ನಾಲು್ಕ ಸಣ್ಣ
ಜಂತುಗಳುಂಟು.

25 ಇರುವೆಗಳು ದುಬರ್ಲಜಾತಿಯಾವಾದರೂ,
ಸುಗಿ್ಗಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವವು.

26 ಬೆಟ್ಟದ ಮೊಲಗಳು ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ,
ಬಂಡೆಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವವು.

27 ಮಿಡತೆಗಳಿಗೆ ಅರಸನಿಲ್ಲ,
ಆದರೂ ಅವೆಲಾ್ಲ ದಂಡುದಂಡಾಗಿ ಹೊರಡುವವು.

28 ಹಲಿ್ಲಯು ಅಂಗೈಯ ಆಸರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು,
ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುವುದು.

29 ಗಂಭೀರಗಮನದ ಮೂರು ಪಾ್ರಣಿಗಳುಂಟು,
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ಹೌದು, ಗಂಭೀರಗತಿಯ ನಾಲು್ಕಂಟು.
30 ಯಾವುದಕೂ್ಕ ಹೆದರಿ ಓರೆಯಾಗದ,
ಮೃಗರಾಜನಾದ ಸಿಂಹ,

31 ಬೇಟೆಯ ನಾಯಿ, ಹೋತವು ಸಹ,
ಸೈನ್ಯಸಮೇತನಾದ ರಾಜ.

32 ನೀನು ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು ಮೂಖರ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದರೆ,
ಅಥವಾ ದುರಾಲೋಚನೆಮಾಡಿದ್ದರೆ ಬಾಯಿಯ ಮೇಲೆ

ಕೈಯಿಟು್ಟಕೋ.
33 ಹಾಲು ಕಡೆಯುವುದರಿಂದ ಬೆಣೆ್ಣ,
ಮೂಗು ಹಿಂಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ,
ಕೋಪಕಲಕುವುದರಿಂದ ಜಗಳ.

ಗುಣವತಿಯಾದ ಸಿ್ತ್ರೕ

ಅರಸನಾದ ಲೆಮೂವೇಲನ ಮಾತುಗಳು, ಅಂದರೆ ಅವನ
ತಾಯಿಯು ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ದೈವೋಕಿ್ತಯು,

2 ಏನು, ಕಂದಾ? ನನ್ನ ಗಭರ್ಪುತ್ರನೇ,
ಏನು, ನನ್ನ ಹರಕೆಯ ಮಗುವೇ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ?

3 ನಿನ್ನ ತಾ್ರಣವನು್ನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಡ,
ರಾಜರಿಗೆ ವಿನಾಶಕರವಾದ ದಾರಿಗೆ ತಿರುಗಬೇಡ.

4 ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದು ರಾಜರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ,
ಲೆಮೂವೇಲನೇ, ಅದು ರಾಜರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ,
≪ಮದ್ಯವೆಲಿ್ಲ?≫ ಎನು್ನವುದು ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ವಿಹಿತವಲ್ಲ.

5 ಕುಡಿದರೆ ಅವರು ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟು್ಟ,
ಬಾಧೆಪಡುವವರೆಲ್ಲರ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ವ್ಯತಾ್ಯಸಮಾಡುವರು.

6 ಮದ್ಯವನು್ನ ಗತಿಯಿಲ್ಲದವನಿಗೂ,
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಮನೋವ್ಯಥೆಪಡುವವನಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡು.

7 ಕುಡಿದು ಬಡತನವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಲಿ,
ಶ್ರಮೆಯನು್ನ ಇನೂ್ನ ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ ತಾರದಿರಲಿ.

8 ಬಾಯಿಲ್ಲದವರಿಗೂ, ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ,
ನಾ್ಯಯವಾಗುವಂತೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆ.

9 ಬಾಯನು್ನ ತೆರೆದು ನಾ್ಯಯವನು್ನ ತೀರಿಸು,
ದೀನದರಿದ್ರರ ವಾ್ಯಜ ಮಾಡು.

10 ಗುಣವತಿಯಾದ ಸತಿಯು ಎಲಿ್ಲ ಸಿಕು್ಕವಳು?
ಆಕೆಯು ಹವಳಕಿ್ಕಂತಲು ಬಹೂ ಅಮೂಲ್ಯಳು.

11 ಪತಿಯ ಹೃದಯವು ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವುದು,
ಅವನು ಕೊಳೆ್ಳ ಕೊಳೆ್ಳಯಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸುವನು.

12 ಆಕೆಯು ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಹಿತವನು್ನ ಮಾಡದೆ,
ಹಿತವನೆ್ನೕ ಮಾಡುತಿ್ತರುವಳು.

13 ಉಣೆ್ಣಯನೂ್ನ, ಸೆಣಬನೂ್ನ ಹುಡುಕಿ ತಂದು,
ಕೈಕೆಲಸವನು್ನ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಮಾಡುವಳು.

14 ವಾ್ಯಪಾರದ ಹಡಗುಗಳಂತೆ,
ದೂರದಿಂದ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನು್ನ ತರುವಳು.

15 ಇನೂ್ನ ಕತ್ತಲಿರುವಾಗಲೇ ಎದು್ದ,
ಮನೆಯವರಿಗೆ ಆಹಾರವನು್ನ, ನೀಡುವಳು
ದಾಸಿಯರಿಗೆ ದಿನದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಹಂಚುವಳು.

16 ಹೊಲವನು್ನ ನೋಡಿ ಯೋಚಿಸಿ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವಳು,
ತನ್ನ ಕೈಗೆಲಸದ ಲಾಭದಿಂದ ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟವನು್ನ ಮಾಡಿಸುವಳು.

17 ನಡುವಿನ ಬಲವೆಂಬ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು,
ತೋಳುಗಳನು್ನ ಶಕಿ್ತಗೊಳಿಸುವಳು.

18 ವಿವೇಚಿಸಿ ಬಹುಲಾಭವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳುಕೊಳು್ಳವಳು,
ಆಕೆಯ ದೀಪವು ರಾತಿ್ರಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಆರದು.

19 ರಾಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ,
ಕದರನು್ನ ಹಿಡಿಯುವಳು.

20 ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಕೈ ಬಿಚಿ್ಚ,
ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕೈ ನೀಡುವಳು.

21 ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಕಲಾತಿಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿರುವುದರಿಂದ,
ಅವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಹಿಮದ ಭಯವಿಲ್ಲ.

22 ತನಗಾಗಿ ರತ್ನಗಂಬಳಿಗಳನು್ನ ಮಾಡುವಳು,
ಆಕೆಯ ಉಡುಪೋ ನಾರುಮಡಿ, ರಕಾ್ತಂಬರ.

23 ಆಕೆಯ ಪತಿಯು ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ,
ದೇಶದ ಹಿರಿಯರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿ

ಕಾಣುವನು.
24 ಹಚ್ಚಡಗಳನು್ನ ನೆಯು್ದ ಮಾರಾಟಮಾಡುವಳು,
ನಡುಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ವತರ್ಕನಿಗೆ ಒದಗಿಸುವಳು.

25 ಬಲವನು್ನ, ತೇಜಸ್ಸನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡಿರುವಳು,
ಭವಿಷ್ಯತಿ್ತನ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ನಗುತಿ್ತರುವಳು.

26 ಬಾಯಿತೆರೆದು ಜ್ಞಾನವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವಳು.
ಆಕೆಯ ನಾಲಿಗೆಯು ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಪೂವರ್ಕವಾಗಿ

ಹೇಳುವುದು.
27 ಸೋಮಾರಿತನದ ಅನ್ನವನು್ನ ತಿನ್ನದೆ,
ಗೃಹಕೃತ್ಯಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವಳು.

28 ಮಕ್ಕಳು ಎದು್ದನಿಂತು ಆಕೆಯನು್ನ ≪ಧನ್ಯಳು≫ ಎಂದು
ಹೇಳುವರು.

29 ಪತಿಯು ಸಹ, ≪ಬಹುಮಂದಿ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಗುಣವತಿಯರಾಗಿ
ನಡೆದಿದಾ್ದರೆ,

ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ನೀನೇ ಶೆ್ರೕಷ್ಠಳು≫ ಎಂದು ಆಕೆಯನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡುವನು.

30 ಸೌಂದಯರ್ವು ನೆಚ್ಚತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಲಾವಣ್ಯವು ನೆಲೆಯಲ್ಲ,
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವಳೇ ಸೊ್ತೕತ್ರಪಾತ್ರಳು.

31 ಆಕೆಯ ಕೈಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ,
ಆಕೆಯ ಕಾಯರ್ಗಳೇ ಪುರದಾ್ವರಗಳಲಿ್ಲ ಆಕೆಯನು್ನ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಿ.
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ಪ್ರಸಂಗಿ

ಲೋಕದೊಳಗಿನ ನಿಸಾ್ಸರತೆ

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ ದಾವೀದನ ಮಗನಾದ
ಪ್ರಸಂಗಿಯ ಮಾತುಗಳು. 2 ಪ್ರಸಂಗಿಯು ಹೀಗೆ
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

≪ವ್ಯಥರ್ವೇ ವ್ಯಥರ್,
ವ್ಯಥರ್ವೇ ವ್ಯಥರ್,

ಸಮಸ್ತವೂ ವ್ಯಥರ್.
3 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮನುಷ್ಯನು ಪಡುವ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ

ಅವನಿಗೆ ಲಾಭವೇನು?
4 ಒಂದು ಸಂತತಿಯು ಹೋಗುವುದು,
ಇನೊ್ನಂದು ಸಂತತಿಯು ಬರುವುದು,

ಆದರೆ ಭೂಮಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದು.
5 ಸೂಯರ್ನು ಉದಯಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗುತಾ್ತನೆ.

ತಾನು ಉದಯಿಸುವ ಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಅವಸರವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋಗುತಾ್ತನೆ.

6 ಗಾಳಿಯು ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವದು.

ಅದು ಸುತು್ತತಾ್ತ ಸುತು್ತತಾ್ತ ಹೋಗಿ,
ಗಾಳಿ ಸುತ್ತಳತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತವೆ.

7 ನದಿಗಳೆಲಾ್ಲ ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಆದರೂ ಸಮುದ್ರವು ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ.

ನದಿಗಳು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿವೆಯೋ
ಅದೇ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತವೆ.

8 ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳು ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
ಇದನು್ನ ಮನುಷ್ಯನು ವಿವರಿಸಲಾರನು.

ನೋಡುವುದರಿಂದ ಕಣು್ಣ ತೃಪಿ್ತಗೊಳ್ಳದು,
ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಕಿವಿಯು ದಣಿಯದು.

9 ಇದ್ದದೆ್ದೕ ಇರುವುದು,
ನಡೆದದೆ್ದೕ ನಡೆಯುವುದು.

ಸೂಯರ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹೊಸದಾದದು್ದ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ.
10 ≪ನೋಡು, ಇದು ಹೊಸದು≫ ಎಂದು ಯಾವ

ವಿಷಯದಲಾ್ಲದರೂ ಹೇಳಬಹುದೋ?
ನಮಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇದ್ದದು್ದ,

ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದದೆ್ದೕ.
11 ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳ ಜ್ಞಾಪಕವು ಈಗಿನ

ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲ.
ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಜ್ಞಾಪಕವು

ಮುಂದಿನ ಕಾಲದ ಜನರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.≫
12 ಪ್ರಸಂಗಿಯಾದ ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ

ಅರಸನಾಗಿದೆ್ದನು. 13 ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗಡೆ ನಡೆಯುವ ಎಲಾ್ಲ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಿ ವಿಮಶಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ
ಮನಸ್ಸನು್ನ ಇಟೆ್ಟನು. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿರುವ
ಕೆಲಸವೆಲಾ್ಲ ಬಹು ಪ್ರಯಾಸವೇ. 14 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಎಲಾ್ಲ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆಹಾ, ಗಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವ ಹಾಗೆ
ಸಮಸ್ತವೂ ವ್ಯಥರ್.

15 ವಕ್ರವಾದದ್ದನು್ನ ಸರಿಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ!
ಇಲ್ಲದ್ದನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವುದಕೆ್ಕ ಅಸಾಧ್ಯ!
16 ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಯೋಚಿಸುತಾ್ತ, ≪ನೋಡು,

ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಆಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ
ಹೆಚು್ಚ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವು
ಜ್ಞಾನವನೂ್ನ, ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನೂ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ≫
ಎಂದುಕೊಂಡೆನು. 17 ಆಗ ಜ್ಞಾನವನೂ್ನ, ಹುಚು್ಚತನವನೂ್ನ,
ಬುದಿ್ದಹೀನತೆಯನೂ್ನ ಗ್ರಹಿಸಲು ನಾನು ಮನಸಿ್ಸಟೆ್ಟನು. ಇದು ಸಹ
ಗಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವ ಹಾಗೆ ಎಂದು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆನು.

18 ಏಕೆಂದರೆ ಬಹಳ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಸಂಕಟ. ಹೆಚು್ಚ
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಪಡೆದವನಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ವ್ಯಥೆ ಇದೆ.

ಲೋಕದ ಸುಖಸಂತೋಷ ವ್ಯಥರ್ವೇ

ನಾನು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ, ≪ಈಗ ಬಾ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಸಂತೋಷದ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಸುಖವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸು≫ ಅಂದುಕೊಂಡೆನು. ಆಹಾ! ಇದು

ವ್ಯಥರ್ವೇ. 2 ≪ನಗುವುದು ಹುಚು್ಚತನ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಏನನು್ನ
ಸಾಧಿಸುವೆನು?≫ ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.

3 ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಅಲಾ್ಪಯುಷ್ಯದಲಿ್ಲ ಏನು
ಮಾಡುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ, ನನ್ನ
ಮನಸು್ಸ ಜ್ಞಾನದಿಂದಿರುವಾಗಲೇ ದೇಹವನು್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಿಂದ
ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲ ಇಡುವುದಕೂ್ಕ, ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆಯನು್ನ
ಅವಲಂಬಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು.

4 ನಾನು ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದೆನು. ಮನೆಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡೆನು ಮತು್ತ ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟಗಳನು್ನ ನೆಟ್ಟನು. 5

ತೋಟಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಉದಾ್ಯನವನಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಿಸಿ; ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಫಲವೃಕ್ಷಗಳನು್ನ ನೆಟೆ್ಟನು. 6 ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡಗಳ
ತೋಪುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕುಂಟೆಗಳನು್ನ
ತೋಡಿಸಿದೆನು.

7 ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆನು; ನನ್ನ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇವರಿಂದ ಗುಲಾಮರು ಹುಟಿ್ಟದರು. ಇದಲ್ಲದೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ನಾನು ಬಹಳ
ಸಂಪತು್ತವುಳ್ಳವನಾಗಿ ದನಕುರಿಗಳ ಮಂದೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದೆನು. 8

ನಾನು ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನೂ್ನ ಅರಸರ ಮತು್ತ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳ ಕಪ್ಪವನೂ್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಗಾಯಕ, ಗಾಯಕಿಯರನು್ನ ಮತು್ತ
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭೋಗ್ಯರಾದ ಅನೇಕ ಉಪಪತಿ್ನಯರನು್ನ
ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡೆನು.

9 ಹೀಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಹೊಂದಿ ದೊಡ್ಡವನಾದೆನು. ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನವು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಯಾಗಿತು್ತ.

10 ನನ್ನ ಕಣು್ಣ ಬಯಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ,
ಅದಕೆ್ಕ ನಾನು ಒಪಿ್ಪಸದೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

ಯಾವ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕೂ್ಕ ನನ್ನ
ಹೃದಯವನು್ನ ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ.

ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ನಾನು ನಡಿಸುವ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಹಷಿರ್ಸುತಿ್ತತು್ತ.

ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ನನಗೆ ದೊರೆತ ಫಲವು ಇದೆ.
11 ಆಗ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ ಎಲಾ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನೂ್ನ,
ನಾನು ಪಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಸಗಳನೂ್ನ ಗಮನವಿಟು್ಟ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ,

ಆಹಾ ಗಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತವೂ ವ್ಯಥರ್ವಾಯಿತು.
ಸೂಯರ್ನ ಕೆಳಗೆ ಯಾವ ಲಾಭವೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.

12 ಜ್ಞಾನವನೂ್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡೆನು,
ಮರುಳುತನವನೂ್ನ ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆಯನೂ್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ

ತಿರುಗಿಕೊಂಡೆನು.
ರಾಜನ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಹೀಗಾದ ಮೇಲೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಂದ ಏನಾದೀತು?
ಆದದೆ್ದೕ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡೆ.
13 ಜ್ಞಾನವು ಮೂಢತ್ವಕಿ್ಕಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವೆಂದು
ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಿಗಿಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾಗಿರುವುದೆಂದು ಗೋಚರವಾಯಿತು.

14 ಜ್ಞಾನಿಯ ಕಣು್ಣ ಅವನ ತಲೆಯಲಿ್ಲರುವುದು
ಮೂಢನು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವನು.

ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಗತಿಯೆಂದು ನನಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತು.
15 ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ,
≪ಮೂಢನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಗತಿಯು,
ನನಗೂ ಸಂಭವಿಸುವುದು.

ನನ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಲಾಭವೇನು?≫
ಇದೂ ವ್ಯಥರ್ವೆಂದು
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ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.
16 ಏಕೆಂದರೆ ಮೂಢನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಬಹಳ

ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮರೆತುಹೋಗುವನು.
ಈಗಿನ ಜನರು ಮುಂದಿನ ಕಾಲದೊಳಗಾಗಿಯೇ

ಮರೆತುಹೋಗುವರು.
ಆಹಾ! ಮೂಢನಂತೆ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಸಾಯುವನು.

17 ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರವು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ನನಗೆ ಕಂಡುಬಂದದ್ದರಿಂದ
ಜೀವವೇ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿತು. ಗಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಹಾಗೆ
ಸಮಸ್ತವೂ ವ್ಯಥರ್. 18 ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಸದ ಫಲವನು್ನ
ಮುಂದಿನವನಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟ
ಪ್ರಯಾಸಕೆ್ಕ ಬೇಸರಗೊಂಡೆನು. 19 ಅವನು ಜ್ಞಾನಿಯೋ ಅಥವಾ
ಮೂಢನೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತು್ತ? ಎಂಥವನಾದರೂ ನಾನು
ಲೋಕದೊಳಗೆ ಯಾವುದರಲಿ್ಲ ಜ್ಞಾನವನೂ್ನ, ಪ್ರಯಾಸವನೂ್ನ
ವೆಚ್ಚಮಾಡಿದೆ್ದೕನೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನಮಾಡುವೆನು. ಇದೂ
ವ್ಯಥರ್ವೇ. 20 ಹೀಗಿರಲು ನಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟ
ಕೆಲಸದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿರಾಶೆಗೊಳಗಾದೆನು. 21 ಒಬ್ಬನು
ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ, ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದಲೂ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಡೆಸಿ
ಸಿದಿ್ಧಗೆ ತಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಸಪಡದವನಿಗೆ ಅದರ
ಫಲವನು್ನ ಭಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ಸಹ ವ್ಯಥರ್ವೂ,
ಕೇವಲ ಅನಾ್ಯಯವೂ ಆಗಿದೆ.

22 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮನುಷ್ಯನು ಹೃದಯಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಪಡುವ
ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭವಾದರೂ ಏನು? 23 ಅವನ
ದಿನಗಳೆಲಾ್ಲ ವ್ಯಸನವೇ. ಅವನ ಕೆಲಸವು ತೊಂದರೆಯೇ.
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ ಅವನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಿಲ್ಲ. ಇದೂ ಸಹ
ವ್ಯಥರ್ವೇ.

24 ಅನ್ನ ಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಸದಲಿ್ಲಯೂ
ಸುಖವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಇನೆ್ನೕನೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ
ಮೇಲಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇವರಿಂದಾಯಿತೆಂಬುದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು. 25

ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಭೋಜನ ಮಾಡಿ ಸುಖವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವರು? 26 ದೇವರು ತಾನು ಮೆಚಿ್ಚದವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನೂ್ನ,
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನೂ್ನ, ಸಂತೋಷವನೂ್ನ ದಯಪಾಲಿಸುತಾ್ತನೆ. ಆದರೆ
ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವನಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕೂಡಿಸಿ
ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಪಾಪಿಗಾದರೋ ಪ್ರಯಾಸವನೆ್ನೕ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. ಇದು
ಗಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಹಾಗೆ ವ್ಯಥರ್ವೇ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯರ್ಕೂ್ಕ ಸಮಯ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯರ್ಕೂ್ಕ ನಿಗದಿಯಾದ ಸಮಯವಿದೆ,
ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸಕೂ್ಕ ತಕ್ಕ
ಸಮಯವುಂಟು.

2 ಹುಟು್ಟವ ಸಮಯ, ಸಾಯುವ ಸಮಯ,
ನೆಡುವ ಸಮಯ, ನೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಕಿತು್ತಹಾಕುವ ಸಮಯ,
3 ಕೊಲು್ಲವ ಸಮಯ, ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡುವ ಸಮಯ
ಕೆಡುವಿಬಿಡುವ ಸಮಯ, ಕಟು್ಟವ ಸಮಯ,
4 ಅಳುವ ಸಮಯ, ನಗುವ ಸಮಯ,
ಗೋಳಾಡುವ ಸಮಯ, ಕುಣಿದಾಡುವ ಸಮಯ,
5 ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಚೆಲು್ಲವ ಸಮಯ, ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸುವ

ಸಮಯ,
ಅಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವ ಸಮಯ ಅಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಸಮಯ,
6 ಸಂಪಾದಿಸುವ ಸಮಯ, ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವ ಸಮಯ,
ಕಾಪಾಡುವ ಸಮಯ, ಬಿಸಾಡುವ ಸಮಯ,
7 ಹರಿಯುವ ಸಮಯ, ಹೊಲಿಯುವ ಸಮಯ,
ಸುಮ್ಮನಿರುವ ಸಮಯ, ಮಾತನಾಡುವ ಸಮಯ,
8 ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಸಮಯ, ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಸಮಯ,
ಯುದ್ಧದ ಸಮಯ, ಸಮಾಧಾನದ ಸಮಯ.

9 ದುಡಿಯುವವನಿಗೆ ಅವನ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಲಾಭವೇನು? 10

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕತರ್ವ್ಯವೆಂದು ದೇವರು ನೇಮಿಸಿರುವ ಪ್ರಯಾಸವನು್ನ
ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.

11 ಒಂದೊಂದು ವಸು್ತವನು್ನ ಸಮಯಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅಂದವಾಗಿ
ನಿಮಿರ್ಸಿದಾ್ದನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಅನಂತಕಾಲದ
ಯೋಚನೆಯನು್ನ ಇಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಆದರೂ ದೇವರು ನಡೆಸುತಿ್ತರುವ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಲಾರದಂತೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

12 ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸವಾಗಿ
ಸುಖವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಇನೆ್ನೕನೂ ಅವರಿಗೆ
ಮೇಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 13 ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ
ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ನಾನಾ ಪ್ರಯಾಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸುಖವನ್ನನುಭವಿಸುವುದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಎಂದು ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ.

14 ದೇವರ ಕಾಯರ್ವೆಲ್ಲವು ನಿತ್ಯವೆಂದು ಬಲೆ್ಲನು. ಅದಕೆ್ಕ
ಯಾವುದನೂ್ನ ಸೇರಿಸಲಾರೆವು. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದನೂ್ನ
ತೆಗೆಯಲಾರೆವು. ದೇವರ ಈ ನಿಯಮಕೆ್ಕ ಮನುಷ್ಯರು ತನ್ನ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ಕಾರಣ.

15 ಈಗಿನದು ಹಿಂದೆ ಇತು್ತ;
ಮುಂದಿನದು ಈಗಲೂ ಇದೆ.

ಗತಿಸಿ ಹೋದದ್ದನು್ನ ದೇವರು ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡುವನು.
16 ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲಯೂ,

ಧಮರ್ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲಯೂ ಅಧಮರ್ವಿರುವುದೆಂದು ನೋಡಿದೆನು. 17

ಆಗ ನಾನು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ, ≪ದೇವರು ನೀತಿವಂತನಿಗೂ,
ಅನೀತಿವಂತನಿಗೂ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು. ಆತನ
ನಾ್ಯಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ, ಎಲಾ್ಲ ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳಿಗೂ ತಕ್ಕ ಸಮಯ
ಉಂಟು≫ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.

18 ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸಿದೆನು, ≪ದೇವರು
ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅವರು ಪಶುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನರು
ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುತಾ್ತನೆ.≫ 19 ಮನುಷ್ಯನ ಗತಿಯೂ
ಪಶುವಿನ ಗತಿಯೂ ಒಂದೇ. ಪಶುವಿಗೆ ಸಾವು ಬರುವ ಹಾಗೆ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಬರುವುದು. ಎಲ್ಲಕೂ್ಕ ಪಾ್ರಣ ಒಂದೇ. ಮನುಷ್ಯನು
ಪಶುವಿಗಿಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವು ವ್ಯಥರ್ವೇ. 20 ಎಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಣಿಗಳು
ಒಂದೇ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವವು. ಎಲ್ಲವು ಮಣಿ್ಣನಿಂದಾದವು. ಎಲ್ಲವೂ
ಮಣಿ್ಣಗೆ ಪುನಃ ಸೇರುವವು.

21 ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮವು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರುತ್ತದೋ, ಪಶುವಿನ ಆತ್ಮವು
ಕೆಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತು್ತ? 22 ಈ
ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಉಲಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ
ಅವನ ಪಾಲು ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಜೀವಮಾನದ ನಂತರ
ಸಂಭವಿಸುವವುಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಯಾರು
ಪುನಃ ಬರಮಾಡುವರು?

ದಬಾ್ಬಳಿಕೆ, ಶ್ರಮೆ, ವೈರತ್ವ

ಆ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ಸೂಯರ್ನ ಕೆಳಗೆ
ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಹಿಂಸೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೋಡಿದೆನು.
ಆಹಾ! ಹಿಂಸೆಗೊಂಡವರ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ನೋಡು.

ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ
ಹಿಂಸಿಸುವವರಿಗೆ ಬಹಳ ಬಲ ಇದೆ.
ಹಿಂಸೆಗೊಂಡವರನು್ನ ಸಂತೈಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ.
2 ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಇನೂ್ನ ಜೀವದಿಂದಿದು್ದ ಬದುಕುವವರಿಗಿಂತ

ಸತ್ತವರೇ ಮೇಲೆಂದು ಹೊಗಳಿದೆನು.
3 ಹೌದು, ಈ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತಲೂ ಇನೂ್ನ ಹುಟ್ಟದೇ,
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಅಧಮರ್ವನು್ನ ನೋಡದೆ

ಇರುವುದೇ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು.
4 ಆಗ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಯಾಸವನು್ನ, ಕೈಗೂಡುವ ಸಕಲ ಕಾಯರ್ವನು್ನ

ನೋಡಿ ಇವು ಪರಸ್ಪರ ಮತ್ಸರಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
ಇದು ಗಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಹಾಗೆ ವ್ಯಥರ್ವೇ.

5 ಮೂಢನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಯಾವ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮಾಡದೆ,

ತನ್ನ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಾನೇ ತಿನು್ನವನು.
6 ಗಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವ ಹಾಗೇ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿದ

ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕಿ್ಕಂತ
ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವೇ ಲೇಸು.
7 ಆಗ ನಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ವ್ಯಥರ್ ವಿಷಯವನು್ನ

ಕಂಡೆನು.
8 ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದಾ್ದನೆ.
ಅವನಿಗೆ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳೂ ಇಲ್ಲ.

ಆದರೂ ಅವನ ಪ್ರಯಾಸಕೆ್ಕ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ,
ಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದ ಅವನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ತೃಪಿ್ತಯಿಲ್ಲ.

ಅವನು, ≪ನಾನು ಸುಖವನು್ನ ತೊರೆದು
ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುತಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ?≫

ಅಂದುಕೊಳು್ಳವನು.
ಇದೂ ಸಹ ವ್ಯಥರ್ವೇ. ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಸದ ಕೆಲಸವೇ ಸರಿ.
9 ಒಬ್ಬನಿಗಿಂತ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು.
ಅವರ ಪ್ರಯಾಸಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಲಾಭವನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು.

10 ಒಬ್ಬನು ಬಿದ್ದರೆ, ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಏಬಿ್ಬಸುವನು.

ಒಬ್ಬನು ಒಬ್ಬಂಟಿ್ಟಗನಾಗಿ ಬಿದ್ದರೆ, ಅವನನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಏಬಿ್ಬಸುವವನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ,

ಅವನ ಗತಿ ದುಗರ್ತಿಯೇ.
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11 ಮತು್ತ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡರೆ ಅವರಿಗೆ
ಬೆಚ್ಚಗಾಗುತ್ತದೆ,

ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಹೇಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತಾ್ತನೆ?
12 ಒಬ್ನನನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಜಯಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ
ಗೆದ್ದವನನು್ನ ಇಬ್ಬರು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲಿ್ಲಸಬಹುದು.
ಮೂರು ಹುರಿಯ ಹಗ್ಗ ಬೇಗನೆ ಕಿತು್ತಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
13 ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದ ಮುದಕನೂ, ಮೂಢನೂ

ಆದ ಅರಸನಿಗಿಂತ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಬಡ ಯುವಕನೇ ಮೇಲು. 14

ಇಂಥ ಯುವಕನೊಬ್ಬನು ರಾಜನಾಗಲು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ
ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಡ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ
ಹುಟಿ್ಟರಬಹುದು.

15 ಸೂಯರ್ನ ಕೆಳಗೆ ಜೀವಿಸಿ ಮತು್ತ ನಡೆದಾಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ
ಅರಸನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಯುವಕನ ಪಕ್ಷವಹಿಸುವುದನು್ನ
ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. 16 ಇವನ ಅಧಿಪತ್ಯಕೆ್ಕ ಒಳಪಟ್ಟ ಎಲಾ್ಲ ಜನರ
ಸಂಖೆ್ಯಯು ಅಪಾರ. ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ನಂತರ ಇವನಲಿ್ಲ
ಆನಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೂ ಸಹ ಗಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಹಾಗೆ
ವ್ಯಥರ್ವಾಗಿದೆ.

ದೇವರನು್ನ ಗೌರವಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಭಯಪಡು

ದೇವಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಾಗ ನಿನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಯನು್ನ ಗಮನಿಸು.
ಮೂಢರ ಯಜ್ಞಕಿ್ಕಂತ ಸಾನಿಧ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಕಿವಿಗೊಡುವುದು
ಲೇಸು. ತಾವು ತಪು್ಪ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆಂಬುದು ಮೂಢರಿಗೆ

ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲ.
2 ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ದುಡುಕಬೇಡ
ಮತು್ತ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ

ಆತುರಪಡಬೇಡ.
ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ. ನೀನು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದಿ್ದ,
ಆದಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಲಿ.

3 ಬಹಳ ಚಿಂತೆಯ ಮೂಲಕ ಕನಸು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ
ಮತು್ತ ಮೂಢನ ಧ್ವನಿಯು ಬಹಳ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಾ್ದಗಿದೆ.
4 ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನು್ನ ತೀರಿಸಲು

ತಡಮಾಡಬೇಡ. ಮೂಢರಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ. ನೀನು
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ತೀರಿಸು. 5 ನೀನು ಹರಕೆಮಾಡಿದ್ದನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸದೆ ಇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಹರಕೆಮಾಡದೆ ಇರುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದು.

6 ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಗುರಿಮಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೋ.
≪ಇದು ಅಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಆಯಿತು≫ ಎಂದು ದೂತನ ಮುಂದೆ
ಹೇಳಬೇಡ. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ರೋಷಗೊಂಡು ನಿನ್ನ
ಕೈಕೆಲಸವನು್ನ ಏಕೆ ಹಾಳುಮಾಡಬೇಕು? 7 ಬಹಳ
ಕನಸುಗಳಿಂದಲೂ, ವ್ಯಥರ್ ವಿಷಯಗಳಿಂದಲೂ, ಹೆಚು್ಚ
ಮಾತುಗಳಿಂದಲೂ ವ್ಯಥರ್ವೇ. ನೀನಂತೂ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನಾಗಿರು.

ಐಶ್ವಯರ್ವೂ ವ್ಯಥರ್
8 ಸಂಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಬಡವರ ಹಿಂಸೆಯನೂ್ನ, ನೀತಿನಾ್ಯಯಗಳ

ನಾಶನವನೂ್ನ ನೀನು ನೋಡಿದರೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ
ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿದಾ್ದನೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ
ಹೆಚಿ್ಚನ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವನಿದಾ್ದನೆ. 9 ಭೂಮಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಲಾಭವಿದೆ ಮತು್ತ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳಿಂದ ರಾಜನಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.

10 ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಆಶಿಸುವವನಿಗೆ ಎಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದಲೂ
ತೃಪಿ್ತಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಮತು್ತ ಸಮೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಬಯಸುವವನಿಗೆ ಆದಾಯವೆಷಾ್ಟದರೂ
ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದೂ ಸಹ ವ್ಯಥರ್ವೇ.
11 ಆಸಿ್ತ ಹೆಚಾ್ಚದರೆ ಅನುಭವಿಸುವವರ ಸಂಖೆ್ಯಯೂ

ಹೆಚಾ್ಚಗುವುದು.
ಅದನು್ನ ಕಣಿ್ಣಂದ ನೋಡುವುದೇ ಹೊರತು
ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಇನಾ್ಯವ ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲ.

12 ದುಡಿಯುವವನು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ತಿನ್ನಲಿ ಹೆಚೆ್ಚೕ ತಿನ್ನಲಿ,
ಹಾಯಾಗಿ ನಿದಿ್ರಸುತಾ್ತನೆ.

ಆದರೆ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಸಮೃದಿ್ಧಯು ಅವನಿಗೆ ನಿದೆ್ರ
ಮಾಡಗೊಡಿಸದು.

13 ಸೂಯರ್ನ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಮತೊ್ತಂದು ಕೇಡನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಯಜಮಾನನು ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಕಾಪಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೇ

ಕೊರಗುತಿ್ತರುವನು.
14 ಆ ಆಸಿ್ತಯು ವ್ಯಥರ್ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹಾಳಾಗುವುದು.

ಅವನಿಗೆ ಮಗನಿದ್ದರೆ ಆ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಏನೂ
ಇರದು.

15 ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಂದನೋ ಹಾಗೆಯೇ
ಏನೂ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಗತಿಸಿ ಹೋಗುವನು.

ಅವನು ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟರೂ, ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 16 ಇದು ಸಹ ದುರದೃಷ್ಟಕರವೇ.
ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಗೆ ಬಂದನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಹೋಗುವನು.
ಗಾಳಿಗಾಗಿ ಪಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭವೇನು?
17 ಅವನ ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ಅವನ ಊಟದಲಿ್ಲ ಕತ್ತಲು

ಕವಿದಿರುವುದು.
ಅವನ ರೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ರೋಷವೂ ವ್ಯಥೆಯೂ

ಇರುವುದು.
18 ಇಗೋ, ನಾನು ಕಂಡದು್ದ ಇದೇ. ದೇವರು ಒಬ್ಬನಿಗೆ

ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಜೀವಮಾನದ ದಿನಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಅವನು
ಅನ್ನಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾನು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಪಡುವ
ಪ್ರಯಾಸದಲಿ್ಲಯೂ ಸುಖವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವನು. ಇದು ಅವನಿಗೆ
ಉಚಿತವಾದದೂ್ದ, ಉತ್ತಮವಾದದೂ್ದ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಅವನ ಪಾಲು.

19 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರು ಆಸಿ್ತಪಾಸಿ್ತಗಳನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸಿ, ಅದನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ, ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದನು್ನ ಪಡೆದು
ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಸದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡಲು ಶಕಿ್ತಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಅದು
ಅವನಿಗೆ ದೊರೆತ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವೇ. 20 ಇಂಥವನು ತನ್ನ
ಜೀವಮಾನದ ದಿನಗಳನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಗಣನೆಗೆ ತಂದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಅವನು ತನ್ನ ಹೃದಯಾನಂದದಲೆ್ಲೕ ಮಗ್ನನಾಗಿರುವಂತೆ ದೇವರು
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ
ಉಂಟಾಗಿರುವ ದುರಾವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಕಂಡೆನು. 2

ಅದೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾವ ಇಷಾ್ಟಥರ್ಕೂ್ಕ
ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಧನವನು್ನ, ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಹಾಗು ಘನತೆಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು. ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರು
ಅವನನು್ನ ಶಕಿ್ತಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು
ಅನುಭವಿಸುವನು. ಇದು ಸಹ ವ್ಯಥರ್ವೂ, ದುಃಖಕರವಾದ
ಕೆಟ್ಟತನವೂ ಆಗಿದೆ.

3 ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಮುಪಿ್ಪನ ಮುದುಕನಾಗುವ
ತನಕ ಬಹಳ ವರುಷ ಬದುಕಿದವನಿಗೆ ಸಂತೃಪಿ್ತಯೂ,
ಉತ್ತರಕಿ್ರಯೆಯೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇವನಿಗಿಂತಲೂ ಗಭರ್ಸಾ್ರವದ
ಪಿಂಡವೇ ಉತ್ತಮ ಅಂದುಕೊಂಡೆನು. 4 ಅದು ವ್ಯಥರ್ವಾಗಿ
ಬರುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಧಕಾರವು ಅದರ
ಹೆಸರನು್ನ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ.

5 ಅದು ಸೂಯರ್ನನು್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅದಕೆ್ಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ.
ಆದರೂ ಅವನಿಗಿಂತ ಅದರ ಶಾಂತಿಯೇ ಹೆಚು್ಚ. 6 ಎರಡು ಸಾವಿರ
ವರುಷ ಅವನು ಬದುಕಿದರೂ ಅವನು ತನ್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಾ್ತರೆ.

7 ಮನುಷ್ಯನು ಪಡುವ ಪ್ರಯಾಸವೆಲಾ್ಲ ತನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಗಾಗಿಯೇ,
ಆದರೂ ಅವನಿಗೆ ತೃಪಿ್ತಯಿಲ್ಲ.

8 ಬುದಿ್ಧಹೀನನಿಗಿಂತ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಲಾಭ ಏನಿದೆ?
ಜನರ ಮುಂದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವ
ಬಡವನಿಗೆ ಲಾಭವೇನು?

9 ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಆಶಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಕಣೆ್ಣದುರಿಗಿರುವುದನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಒಳೆ್ಳೕಯದು.

ಇದು ಕೂಡ ಗಾಳಿಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಹಾಗೆ ವ್ಯಥರ್ವೇ.
10 ಮನುಷ್ಯನು ಎಂಥವನಾದರೂ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ

ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವನು ಮಣಿ್ಣನವನೇ ಎಂದು ಗೊತಾ್ತಗಿದೆ.
ತನಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠನ ಸಂಗಡ ಹೋರಾಡಲಾರನು.

11 ಮಾತು ಹೆಚಿ್ಚದಷು್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆ,
ಅವುಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?
12 ನೆರಳಿನಂತೆ ವ್ಯಥರ್ವಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗುವ ಮನುಷ್ಯನ

ಜೀವಮಾನದ ದಿನಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಮೇಲೆಂದು
ಯಾರಿಗೆ ಗೊತು್ತ? ತಾನು ಸತು್ತಹೋದ ಮೇಲೆ ಇಹಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಏನಾಗುವುದೆಂದು ಅವನು ಯಾರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾನು?

ಜ್ಞಾನ

ಸುಗಂಧತೈಲಕಿ್ಕಂತ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರು ಉತ್ತಮ,
ಮತು್ತ ಜನನ ದಿನಕಿ್ಕಂತ ಮರಣ ದಿನವೇ ಮೇಲು.

2 ಔತಣದ ಮನೆಗಿಂತ
ಮರಣದುಃಖದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಲೇಸು.

ಎಲಾ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಕೊನೆಗೆ ಇದೇ ಗತಿ,
ಜೀವಂತನು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಸ್ಮರಿಸುವನು.

3 ನಗೆಗಿಂತ ದುಃಖವು ವಾಸಿ,

ಪ್ರಸಂಗಿ 4:11 420 ಪ್ರಸಂಗಿ 7:3
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ಮುಖವು ಸಪ್ಪಗಿರುವಲಿ್ಲ ಹೃದಯಕೆ್ಕ ಮೇಲು.
4 ದುಃಖದ ಮನೆಯು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ನೆಲೆ,
ಉಲಾ್ಲಸದ ಮನೆಯು ಮೂಢರ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ನಿವಾಸ.

5 ಮೂಢರ ಗಾನಕಿ್ಕಂತ
ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಗದರಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳುವುದು ಲೇಸು.

6 ಮೂಢರ ನಗುವು ಮಡಿಕೆಯ ಕೆಳಗೆ ಉರಿಯುವ
ಮುಳಿ್ಳನ ಚಟಪಟ ಶಬ್ಧದ ಹಾಗೆಯೇ. ಇದೂ ಕೂಡ ವ್ಯಥರ್.

7 ದಬಾ್ಬಳಿಕೆಯು ಜ್ಞಾನಿಯನು್ನ ಮೂಖರ್ನನಾ್ನಗಿಸುತ್ತದೆ,
ಲಂಚವು ಹೃದಯವನು್ನ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ.

8 ಆದಿಗಿಂತ ಅಂತ್ಯವು ಲೇಸು;
ಅಹಂಕಾರಿಗಿಂತ ತಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವನು ಉತ್ತಮ.

9 ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಆತುರಪಡದಿರಲಿ,
ಕೋಪಕೆ್ಕ ಮೂಢರ ಎದೆಯೇ ಲೇಸು.
10 ಹಿಂದಿನ ಕಾಲವು ಈ ಕಾಲಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲಾದದ್ದಕೆ್ಕ ಕಾರಣವೇನು

ಅನ್ನಬೇಡ.
ನೀನು ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವುದು ಜ್ಞಾನಕಾಯರ್ವಲ್ಲ.

11 ಜ್ಞಾನವು ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದಂತೆ ಪ್ರಯೋಜನಕರ.
ಹೌದು ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಕಿ್ಕಂತ ಜೀವಿತರಿಗೆ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

12 ಧನವು ಹೇಗೊ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಆಶ್ರಯ.
ಜ್ಞಾನಕೆ್ಕ ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ತನ್ನನು್ನ ಹೊಂದಿದವನಿಗೆ ಅದು

ಜೀವದಾಯಕವೆಂಬುದೇ.
13 ದೇವರ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡು;
ಆತನು ಸೊಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ

ಯಾರಿಂದಾದೀತು?
14 ಸುಖದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸುಖದಿಂದಿರು,
ದುಃಖದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೋಚಿಸು;

ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಯಾವುದನೂ್ನ
ಗ್ರಹಿಸಲಾರದಂತೆ,

ದೇವರು ಇವುಗಳನು್ನ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಬರಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
15 ನೀತಿವಂತನು ತನ್ನ ನೀತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ನಶಿಸುವುದುಂಟು.

ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ದುಷ್ಟತನದಲಿ್ಲಯೇ ಬಹಳ ದಿನ ಬದುಕುವುದುಂಟು.
ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನನ್ನ ವ್ಯಥರ್ವಾದ ಜೀವಮಾನದಲಿ್ಲ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.

16 ನೀನು ಅತಿಯಾಗಿ ನೀತಿವಂತನಾಗಿರಬೇಡ,
ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರಬೇಡ.

ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನೇ ನಾಶನಕೆ್ಕ ಏಕೆ ಗುರಿಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿ?
17 ನೀನು ಅತಿಯಾಗಿ ದುಷ್ಟನಾಗಿರಬೇಡ ಇಲ್ಲವೇ

ಮೂಖರ್ನಾಗಿರಬೇಡ,
ಏಕೆ ಅಕಾಲ ಮರಣವನು್ನ ಹೊಂದುವಿ?

18 ನೀನು ಇದನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು, ಅದರಿಂದ
ಕೈಯನು್ನ ಹಿಂತೆಗೆಯಬೇಡ.
ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವವನು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗುವನು.
19 ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಉಂಟಾಗುವ

ಬಲಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬಲವು ಹೆಚು್ಚ.

20 ಪಾಪಮಾಡದೇ ಧಮರ್ವನೆ್ನೕ ಆಚರಿಸುತಿ್ತರುವ
ಸತು್ಪರುಷರು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.

21 ಆಡುವ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಯಕೆ್ಕ ತಾರದಿರು,
ನಿನ್ನ ಆಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸುವುದು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿ್ದೕತು.

22 ನೀನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಇತರರನು್ನ ಶಪಿಸಿದಿ್ದ
ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಮನಸೆ್ಸೕ ಸಾಕ್ಷಿ.
23 ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆನು.

≪ನಾನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗುವೆನು≫ ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.
ಆದರೆ ಅದು ನನಿ್ನಂದ ದೂರವಾಯಿತು.

24 ಜ್ಞಾನವು ಬಹಳ ದೂರದಲಿ್ಲಯೂ, ಅಗಾಧದಲಿ್ಲಯೂ ಇದೆ.
ಅದನು್ನ ಯಾರು ಕಂಡುಕೊಂಡಾರು?
25 ನಾನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು,
ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಮತು್ತ ಮೂಲತತ್ವವನು್ನ ಹುಡುಕಿ, ವಿಚಾರಿಸಿ

ಗ್ರಹಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಅಧಮರ್ವು ಮೂಖರ್ತನ,
ಅಜ್ಞಾನವು ಹುಚು್ಚತನ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ

ಮನಸಿ್ಸಟೆ್ಟನು.
26 ಆಗ ಮರಣಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಿಷವೊಂದು ಕಂಡುಬಂತು.

ಯಾವುದೆಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಸೇ.
ಅವಳ ಹೃದಯವು ಉರಲುಗಳೂ, ಬಲೆಗಳೂ,
ಅವಳ ತೋಳುಗಳು ಸಂಕೋಲೆಗಳು.

ದೇವರು ಒಲಿದವನು ಅವಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಆದರೆ ಪಾಪಿಯು ಅವಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವನು.

27 ಪ್ರಸಂಗಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, ≪ನೋಡು, ನಾನು ಇದನು್ನ
ಹುಡುಕಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಮತೊ್ತಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನು್ನ
ಎಷು್ಟ ನಡೆಸಿದರೂ ಉತ್ತರಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 28 ಸಹಸ್ರ ಪುರುಷರಲಿ್ಲ
ಯೋಗ್ಯನೊಬ್ಬನನು್ನ ಕಂಡಿದ್ದರೂ ಕಂಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಹಸ್ರ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಯೋಗ್ಯಳೊಬ್ಬಳನೂ್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲ.

29 ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಸತ್ಯವಂತನನಾ್ನಗಿ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.
ಅವರಾದರೋ ಬಹು ಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಇದನು್ನ
ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಜ್ಞಾನಿಯ ಹಾಗೆ ಇರುವವನು ಯಾರು?
ವಿಷಯವನು್ನ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲವರು ಯಾರು?

ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಒಬ್ಬನ ಮುಖವು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳು್ಳವುದು,
ಒರಟು ಮುಖವು ಬದಲಾಗುವುದು.

ಅರಸನ ಆಜ್ಞೆ ಪಾಲಿಸು
2 ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಆಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ

ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಬೋಧನೆ. 3 ಅರಸನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ
ತೊಲಗಿಬಿಡಲು ಆತುರಪಡಬೇಡ. ದೊ್ರೕಹಕೆ್ಕ ಸೇರದಿರು. ಅವನು
ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲನು. 4 ಅರಸನ ಮಾತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವುಂಟು
≪ನೀನು ಏನು ಮಾಡುತಿ್ತರುವೆ?≫ ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಯಾರು
ತಾನೇ ಕೇಳಬಹುದು.

5 ಅರಸನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳವವನು ಕೇಡನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಜ್ಞಾನಿಯ ಹೃದಯವು ಕಾಲ ಮತು್ತ ನಾ್ಯಯ ಎರಡನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.

6 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯರ್ಕೂ್ಕ ಒಂದು ಕಾಲ ಮತು್ತ ಒಂದು ಕ್ರಮ
ಇರುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ,

ಮನುಷ್ಯನು ಪಡುವ ಕಷ್ಟವು ಅವನಿಗೆ ಘೋರವಾಗಿದೆ.
7 ಮುಂದೆ ಏನಾಗುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
ಮುಂದೆ ಆಗುವುದನು್ನ ಅವನಿಗೆ ವಿವರಿಸಬಲ್ಲವರು ಯಾರು?

8 ಗಾಳಿಯನು್ನ ತಡೆಯುವ ಶಕಿ್ತಯು ಹೇಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲವೋ,
ಹಾಗೆಯೇ ತಮ್ಮ ಮರಣ ದಿನವನು್ನ ತಡೆಯುವ ಶಕಿ್ತಯು

ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ.
ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ ವಿರಾಮ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೋ,
ಹಾಗೆಯೇ ದುಷ್ಟನಿಗೆ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯೇ ಇಲ್ಲ. 9

ನಾನು ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೋಡಿ, ಈ ಲೋಕದೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಸಕಲ
ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಇನೂ್ನಬ್ಬನ
ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿ ಅವನಿಗೆ ಹಾನಿಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ
ಕಾಲವೂ ಇದೆ.

10 ಇದಲ್ಲದೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸಮಾಧಿಯಾಗುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಅವರು ಸುಖವಾಗಿ ಗತಿಸುವರು. ಧಾಮಿರ್ಕರೋ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಸಾ್ಥನದಿಂದ ತೊಲಗಬೇಕಾಯಿತು. ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕವೇ
ಇಲ್ಲವಾಯಿತು. ಇದೂ ವ್ಯಥರ್ವೇ. 11 ಅಪರಾಧಕೆ್ಕ ವಿಧಿಸಿದ
ದಂಡನೆಯು ಕೂಡಲೇ ನಡೆಯದಿರುವ ಕಾರಣ ಅಪರಾಧ
ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಯೋಚನೆಯು ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿ
ತುಳುಕುವುದು.

12 ಪಾಪಿಯು ನೂರು ಸಲ ಅಧಮರ್ ಮಾಡಿ ಬಹು ಕಾಲ
ಬದುಕಿದರೂ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೆದರಿ, ಆತನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಆಗುವುದೆಂದು ಬಲೆ್ಲನು. 13

ಆದರೆ ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೆರಳಿನಂತಿರುವ ಅವನ
ದಿನಗಳು ಹೆಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ
ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

14 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ವ್ಯಥರ್ಕಾಯರ್ವು ಒಂದುಂಟು.
ದುಷ್ಟರ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಗತಿಯು ಶಿಷ್ಟನಿಗೆ ಆಗುವುದು. ಶಿಷ್ಟರ ನಡತೆಗೆ
ತಕ್ಕ ಗತಿಯು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಆಗುವುದು. ಇದು ವ್ಯಥರ್ವೆಂದು ನಾನು
ಹೇಳಿದೆನು. 15 ಆದುದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಸಂತೋಷವನು್ನ
ಹೊಗಳಿದೆನು. ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಕುಡಿಯುವುದೂ, ತಿನು್ನವುದೂ, ಸಂತೋಷಪಡುವುದೇ ಹೊರತು
ಬೇರೇನೂ ಒಳೆ್ಳಯದು ಇಲ್ಲ. ಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅವನು ಪಡುವ ಪ್ರಯಾಸದಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷವೇ ಸೇರಿರುವುದು.

16 ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಪಡೆಯಲು, ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುವುದನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದಾಗ, ನಾನು
ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸಂಗತಿಯೇನೆಂದರೆ, ≪ಒಬ್ಬನು ರಾತಿ್ರಹಗಲು
ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ನಿದೆ್ರಕೊಡದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ, 17 ದೇವರ ಎಲಾ್ಲ
ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನೂ್ನ
ಮನುಷ್ಯನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು
ಅದನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕೆ್ಕ ಎಷು್ಟ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟರೂ ಅದನು್ನ
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ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾರನು. ಹೌದು, ಜ್ಞಾನಿಯು ಅದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಯೋಚಿಸಿದರೂ ಅವನು ಅದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಲಾರನು.≫

ಎಲ್ಲರ ಅಂತ್ಯ ಸಿ್ಥತಿಯು ಒಂದೇ

ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು
ಒಂದು ತೀಮಾರ್ನಕೆ್ಕ ಬಂದೆನು. ಅದೇನೆಂದರೆ ನೀತಿವಂತನ
ಮತು್ತ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೆಲಸಗಳು ದೇವರ ಕೈಯಲಿ್ಲವೆ. ಯಾವ

ಮನುಷ್ಯನೂ ತನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಅಥವಾ ದೆ್ವೕಷವನು್ನ
ತಿಳಿಯಲಾರನು.

2 ಎಲ್ಲವುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಬಗೆಯಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವುದು.
ನೀತಿವಂತನಿಗೂ ಮತು್ತ ದುಷ್ಟನಿಗೂ,
ಒಳೆ್ಳಯವನಿಗೂ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟವನಿಗೂ,
ಶುದ್ಧನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅಶುದ್ಧನಿಗೂ,
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವವನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅಪಿರ್ಸದವನಿಗೂ ಒಂದೇ

ಗತಿಯಾಗುವುದು.
ಒಳೆ್ಳಯವನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಪಿಯೂ ಇರುವನು.
ಆಣೆಯಿಡುವವನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆಣೆಗೆ

ಭಯಪಡುವವನೂ ಇರುವನು.
3 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ

ಪ್ರತಿಫಲ ಉಂಟು ಮತು್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಗತಿಯಾಗುವುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನವು ತುಂಬಿದೆ. ಅವರು
ಬದುಕಿರುವ ತನಕ ಹುಚು್ಚತನವು ಅವರ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಹಿಡಿದಿರುವುದು. ಅನಂತರ ಅವರು ಸಾಯುತಾ್ತರೆ.

4 ಜೀವಿತರ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿದವನಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯುಂಟು. ಸತ್ತ
ಸಿಂಹಕಿ್ಕಂತ ಬದುಕಿರುವ ನಾಯಿಯೇ ಲೇಸು.

5 ಜೀವಿಸುವವರಿಗೆ ಸಾಯುತೆ್ತೕವೆಂಬ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಉಂಟು.
ಸತ್ತವರಿಗೋ ಯಾವ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಫಲವು ಇಲ್ಲ.

ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕವೇ ಇಲ್ಲ.
6 ಅವರು ಸತಾ್ತಗಲೇ ಅವರ ಪಿ್ರೕತಿಯೂ,
ಹಗೆಯೂ, ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ಅಳಿದುಹೋಗಿವೆ.

ಲೋಕದೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಯಾವ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲಯೂ
ಅವರಿಗೆ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಪಾಲು ಇಲ್ಲ.
7 ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಅನ್ನವನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉಣು್ಣ. ನಿನ್ನ

ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಕುಡಿ. ದೇವರು ನಿನ್ನ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಈಗ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ. 8 ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳು
ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಳುಪಾಗಿರಲಿ. ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ಎಣೆ್ಣಯ ಕೊರತೆ
ಇಲ್ಲದಿರಲಿ.

9 ಲೋಕದೊಳಗೆ ದೇವರು ನಿನಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವ ವ್ಯಥರ್
ಜೀವಮಾನದ ವ್ಯಥರ್ ದಿನಗಳೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯಪತಿ್ನಯೊಡನೆ
ಸುಖದಿಂದ ಬದುಕು. ನಿನ್ನ ಬಾಳಿನಲಿ್ಲಯೂ, ನೀನು ಲೋಕದೊಳಗೆ
ಪಡುವ ಪ್ರಯಾಸದಲಿ್ಲಯೂ ಇದೇ ನಿನ್ನ ಪಾಲಾಗಿದೆ. 10 ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕದ ಕೆಲಸವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಮಾಡು. ಏಕೆಂದರೆ
ನೀನು ಸೇರಬೇಕಾದ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ,
ಯುಕಿ್ತಯೂ, ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೂ, ಜ್ಞಾನವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

11 ನಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿ ದೃಷಿ್ಟಸಲು
ವೇಗಿಗಳಿಗೆ ಓಟದಲಿ್ಲ ಗೆಲುವಿಲ್ಲ.
ಬಲಿಷ್ಠರಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಜಯವಿಲ್ಲ.
ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಕದು.
ವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ಧನ ಲಭಿಸದು.
ಪ್ರವೀಣರಿಗೆ ದಯೆ ದೊರಕದು.

ಕಾಲವೂ, ಗತಿಯೂ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
12 ಮನುಷ್ಯನೋ ತನ್ನ ಕಾಲ ಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಯನಷೆ್ಟ.
ಮೀನುಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಬಲೆಗೂ,
ಪಕ್ಷಿಗಳು ಉರುಲಿನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವ ಹಾಗೆ

ಮನುಷ್ಯರು ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ತಟ್ಟನೆ ಬೀಳುವ ಕೇಡಿನ ಕಾಲಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವರು.

ದಡ್ಡತನಕಿ್ಕಂತ ಜ್ಞಾನಲೇಸು
13 ನಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಈ ವಿಧವಾಗಿಯೂ

ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು. ಅದು ದೊಡ್ಡದೆಂದು ತೋಚಿತು. 14 ಇಗೋ,
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣ. ಅದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರು ಇದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ
ಅರಸನು ಅದಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದು ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿ ಅಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ
ದಿಬ್ಬಗಳನು್ನ ಹಾಕಿದನು. 15 ಆಗ ಅಲಿ್ಲದ್ದವರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಬಡ
ಜ್ಞಾನಿಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಅವನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಆ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ ಬಡ ಜ್ಞಾನಿಯನು್ನ ಯಾರೂ
ಸ್ಮರಿಸಲಿಲ್ಲ.

16 ನಾನು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಬಲಕಿ್ಕಂತ ಜ್ಞಾನವೇ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ, ಆದರೆ
ಜನರು ಬಡವನ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ತಾತಾ್ಸರ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.

17 ಹುಚ್ಚರನು್ನ ಆಳುವವನ ಕೂಗಿಗಿಂತ ಜ್ಞಾನಿಯ
ಮೆಲ್ಲನೆಯ ಮಾತುಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.

18 ಯುದ್ಧದ ಆಯುಧಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಜ್ಞಾನವೇ ಉತ್ತಮ.
ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯು ಬಹಳ ಶುಭವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುತಾ್ತನೆ.

ಸತ್ತ ನೊಣಗಳಿಂದ ಗಂಧದತೈಲವು ಕೊಳೆತು ನಾರುವುದು.
ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಚು್ಚತನವು ಜ್ಞಾನ ಮತು್ತ

ಘನತೆಗಳನು್ನ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ.
2 ಜ್ಞಾನಿಯ ಬುದಿ್ಧಯು ಅವನ ಬಲಗಡೆಯಿರುವುದು.
ಅಜ್ಞಾನಿಯ ಬುದಿ್ಧಯು ಅವನ ಎಡಗಡೆಯಿರುವುದು.

3 ಇದಲ್ಲದೆ ಹುಚ್ಚನು ಬುದಿ್ಧತಪಿ್ಪ ತಿರುಗುವ
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಹುಚು್ಚತನವನು್ನ
ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಮಾಡುವನು.

4 ದೊರೆಯು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡರೆ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ
ಬಿಡಬೇಡ.

ತಾಳೆ್ಮಯು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟ್ಟನು್ನ ಅಡಗಿಸುತ್ತದೆ.
5 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸಂಕಟವನು್ನ ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅದು ಆಳುವವನ ಸಮು್ಮಖದಿಂದ ಹೊರಟುಬರುವ ಹಾಗೇ

ತೋರುತ್ತದೆ.
6 ಮೂಢರಿಗೆ ಮಹಾ ಪದವಿ ದೊರೆಯುವುದು.
ಘನವಂತರೂ ಹೀನಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವರು.

7 ಆಳುಗಳು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದನೂ್ನ,
ಪ್ರಭುಗಳು ಆಳುಗಳಂತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದನೂ್ನ

ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
8 ಗುಂಡಿಯನು್ನ ತೋಡುವವನು
ತಾನೇ ಅದರಲಿ್ಲ ಬೀಳುವನು, ಗೋಡೆಯನು್ನ ಒಡೆಯುವವನಿಗೆ,
ಹಾವು ಕಚು್ಚವುದು.

9 ಯಾವನು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೀಳುವನೋ
ಅವನಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗುವುದು.

ಮರವನು್ನ ಕಡೆಯುವವನಿಗೆ
ಅಪಾಯವಿದೆ.

10 ಮೊಂಡು ಕೊಡಲಿಯ ಬಾಯಿಯನು್ನ ಮಸೆಯದಿದ್ದರೆ ಅವನು
ಹೆಚು್ಚ ಬಲವನು್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಕಾಯರ್ಸಿದಿ್ಧಗೆ ಜ್ಞಾನವೇ
ಸಾಧನ.

11 ಹಾವಾಡಿಸುವುದರೊಳಗೆ ಹಾವು ಕಚಿ್ಚದರೆ,
ಹಾವಾಡಿಗನಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ.

12 ಜ್ಞಾನಿಯ ಮಾತು ಹಿತ.
ಅಜ್ಞಾನಿಯ ಬಾಯಿ ತನ್ನನೆ್ನೕ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.

13 ಅಜ್ಞಾನಿಯ ಮಾತುಗಳು ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆ,
ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಪಾಯದ ಮರಳುತನ.

14 ಮನುಷ್ಯನು ಮುಂದೆ ಆಗುವುದನು್ನ ತಿಳಿಯನು.
ತಾನು ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗುವುದೆಂದು ಅವನು

ಯಾರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾನು?
ಅಜ್ಞಾನಿಯ ಮಾತುಗಳೋ ಬಹಳ.

15 ಪಟ್ಟಣದ ದಾರಿ ತಿಳಿಯದವನಿಗೆ ಮೂಢರು ತಿಳಿಸಲು,
ಪಡುವ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಆಯಾಸವೇ.

16 ದೇಶದ ಅರಸನು ಯುವಕನಾಗಿದ್ದರೆ,
ಪ್ರಭುಗಳು ಹೊತಾ್ತರೆ ಔತಣಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ ನಿನಗೆ

ದೌಭಾರ್ಗ್ಯವೇ!
17 ದೇಶದ ಅರಸನು ಕುಲೀನನಾಗಿದ್ದರೆ,
ಪ್ರಭುಗಳು ಅಮಲಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ,
ಆದರೆ ಶಕಿ್ತಗಾಗಿ ಸಕಾಲದಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತರೆ
ನಿನಗೆ ಭಾಗ್ಯವೇ!

18 ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ ತೊಲೆಗಳು ಬೊಗು್ಗವವು.
ಜೋಲುಗೈಯಿಂದ ಮನೆ ಸೋರುವುದು.

19 ನಗುವಿಗಾಗಿ ಔತಣವು,
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಿಂದ ಜೀವನಕೆ್ಕ ಆನಂದವು,
ಧನವು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು.

20 ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲಯೂ ಅರಸನನು್ನ ದೂಷಿಸದಿರು.
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಧನಿಕನನು್ನ ಬಯ್ಯದಿರು.

ಆಕಾಶದ ಹಕಿ್ಕಯು ಆ ಶಬ್ದವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟಸುವವು;
ಪಕ್ಷಿಯು ಆ ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದು.
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ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ರೊಟಿ್ಟ

ನಿನ್ನ ಆಹಾರವನು್ನ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಚೆಲು್ಲ,
ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅದು ನಿನಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದು.

2 ನೀನು ಅದನು್ನ ಏಳು ಮತು್ತ ಎಂಟು ಮಂದಿಗೆ
ಹಂಚಿಬಿಡು.

ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಕೇಡು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
3 ಮಳೆ ತುಂಬಿದ ಮೋಡಗಳು,
ತಾವಾಗಿಯೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದುಬಿಡುವವು,

ಮರವು ಉತ್ತರಕಾ್ಕಗಲಿ, ದಕ್ಷಿಣಕಾ್ಕಗಲಿ,
ಬಿದ್ದರೆ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವುದು.

4 ಗಾಳಿಯನು್ನ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುವವನು ಬೀಜವನು್ನ
ಬಿತು್ತವುದಿಲ್ಲ,

ಮೋಡಗಳನು್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವವನು ಪೈರನು್ನ
ಕೊಯ್ಯವುದಿಲ್ಲ.

5 ಗಾಳಿಯ ಮಾಗರ್ವನೂ್ನ,
ಗಭಿರ್ಣಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಎಲುಬುಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ರೀತಿಯನೂ್ನ,

ನೀನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ,
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಅರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

6 ಮುಂಜಾನೆ ಬೀಜ ಬಿತು್ತ;
ಸಂಜೆಯ ತನಕ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆಯಬೇಡ,

ಇದು ಸಫಲವಾಗುವುದೋ ಅಥವಾ ಅದು ಸಫಲವಾಗುವುದೋ,
ಇಲ್ಲವೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡೂ
ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುವುದೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು.

ಯೌವನದಲಿ್ಲ ಸುಷಿ್ಟ ಕತರ್ನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸು
7 ನಿಜವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಇಂಪಾಗಿಯೂ,
ಮತು್ತ ಸೂಯರ್ನನು್ನ ಕಾಣುವುದು ಕಣಿ್ಣಗೆ ಹಿತವಾಗಿಯೂ

ಇರುವುದು.
8 ಬಹಳ ವರುಷ ಬದುಕುವವನು,
ಅವುಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಆನಂದಿಸಲಿ,

ಆದರೆ ಅಂಧಕಾರದ ದಿನಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತರಲಿ,
ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಬಹಳವಾಗಿರುವವು.

ಮುಂದಾಗುವುದೆಲ್ಲ ವ್ಯಥರ್ವೇ.
9 ಯೌವನಸ್ಥನೇ, ಯೌವನಪಾ್ರಯದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸು,
ಯೌವನದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಹೃದಯವು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಷರ್ಗೊಳಿಸಲಿ.

ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೂ,
ಕಣಿ್ಣಗೆ ಸರಿಬೀಳುವ ಹಾಗೆಯೂ ನಡೆದುಕೋ.

ಆದರೆ ಈ ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿಮಾಡುವನೆಂದು ತಿಳಿದಿರು.

10 ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ದುಃಖವನೂ್ನ,
ದೇಹದಿಂದ ಶ್ರಮೆಯನೂ್ನ ತೊಲಗಿಸು,

ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಲ್ಯವೂ, ಯೌವನವೂ ವ್ಯಥರ್ವಷೆ್ಟ.
ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲು,

≪ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು,
ನೀನು ಹೇಳುವ ವರುಷಗಳು

ಸಮೀಪಿಸುವುದರೊಳಗಾಗಿ,
ಯೌವನದಲಿ್ಲಯೇ ನಿನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸು.

2 ಸೂಯರ್ನೂ, ಚಂದ್ರನೂ ಮತು್ತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೂ ಕತ್ತಲಾಗುವ
ಮೊದಲೇ,

ಮಳೆಯ ಮೋಡಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವವು.
3 ಅದೇ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಮನೆಗಾವಲಿನವರು ನಡುಗುವರು,
ಬಲಿಷ್ಠರು ಬಗು್ಗವರು,

ಅರೆಯುವವರು ಕಡಿಮೆ ಜನರಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವರು,

ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದ ನೋಡುವವರು ಮಂಕಾಗುವರು.
4 ಬೀದಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚಿ್ಚರುವವು,
ಅರೆಯುವ ಶಬ್ದವು ನಿಲು್ಲವುದು,

ಮನುಷ್ಯನು ಹಕಿ್ಕಯ ಧ್ವನಿಗೆ ಎದೆ್ದೕಳುವನು,
ಗಾಯಕಿಯರೆಲಾ್ಲ ಕುಗು್ಗವರು.

5 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದಿನೆ್ನಯನು್ನ ಕಂಡರೆ
ಭಯ,

ಮತು್ತ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅಪಾಯ,
ಬಾದಾಮಿಯ ಮರವು ಹೂ ಬಿಡುವುದು,
ಮಿಡತೆಯು ಕೂಡಾ ಭಾರವಾಗಿರುವುದು,
ಆಶೆಯು ಕುಂದುವುದು.

ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಗೃಹಕೆ್ಕ ಹೊರಡುವನು,
ಗೋಳಾಟದವರು ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ತಿರುಗುವರು.

6 ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಂತಿಯು ಕಿತು್ತಹೋಗುವುದು,
ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲು ಜಜಿ್ಜಹೋಗುವುದು,
ಮಡಿಕೆಯು ಬುಗೆ್ಗಯ ಹತಿ್ತರ ಒಡೆಯುವುದು,
ಬಾವಿಯ ರಾಟೆ ಮುರಿಯುವುದು,

7 ಮಣು್ಣ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿ ಇದ್ದ ಹಾಗಾಗುವುದು,
ಆತ್ಮವು ತನ್ನನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರುವುದು.

ಇಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಕತರ್ನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸದಿರಬೇಡ.
8 ≪ವ್ಯಥರ್ವೇ ವ್ಯಥರ್, ಸಮಸ್ತವೂ ವ್ಯಥರ್≫ ಎಂದು

ಪ್ರಸಂಗಿಯು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

ಕೊನೆಯ ಮಾತುಗಳು
9 ಪ್ರಸಂಗಿಯು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದು್ದ, ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ

ಬೋಧಿಸುತಾ್ತ ಬಂದನು, ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನೋಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಧಾ್ಯನಿಸಿ,
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿದನು.

10 ಪ್ರಸಂಗಿಯು ಯಥಾಥರ್ ಭಾವದಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಒಪಿ್ಪಗೆಯ
ಸತ್ಯದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಆರಿಸಿದನು. 11 ಜ್ಞಾನಿಗಳ
ಮಾತುಗಳು ಮುಳು್ಳಗೋಲುಗಳು, ಸಂಗ್ರಹ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಿಗಿಯಾಗಿ
ಬಡಿದ ಮೊಳೆಗಳು ಇವೆರಡು ಒಬ್ಬನೇ ಕುರುಬನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

12 ನನ್ನ ಕಂದಾ, ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಉಳಿದವುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರು. ಬಹಳ ಗ್ರಂಥಗಳ ರಚನೆಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ.
ಅತಿವಾ್ಯಸಂಗವು ದೇಹಕೆ್ಕ ಆಯಾಸ.

13 ವಿಷಯವು ತೀರಿತು,
ಎಲ್ಲವೂ ಕೇಳಿ ಮುಗಿಯಿತು,

ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳ,
ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರ ಕತರ್ವ್ಯವು ಇದೇ.

14 ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದಾ್ದಗಲೀ,
ಸಕಲ ರಹಸ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ವಿಮಶಿರ್ಸಿ,

ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಗುರಿಮಾಡುವನು.
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ಪರಮಗೀತೆ

ಭಾಗ ಒಂದು

ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಪಿ್ರೕತಿ

ಸೊಲೊಮೋನನು ರಚಿಸಿದ ಪರಮಗೀತೆ.
2 ಚುಂಬಿಸೆನ್ನನು ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಂದ,
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸಕಿ್ಕಂತಲೂ ಉತ್ತಮ.

3 ನಿನ್ನ ತೈಲವು ಸುಗಂಧ;
ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಸುರಿದ ತೈಲದ ಸುಗಂಧದಂತೆ ವಾ್ಯಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ,
ತರುಣಿಯರು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು.

4 ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೋ; ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ಬರುವೆನು;
ರಾಜನು ನನ್ನನು್ನ ಅಂತಃಪುರಕೆ್ಕ ಬರಮಾಡಿದಾ್ದನೆ;
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಹಷಿರ್ಸಿ ಉಲಾ್ಲಸಿಸುವೆವು,
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸಕಿ್ಕಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದುದು;
ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ನಿನ್ನನು್ನ ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವರು.

5 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮಹಿಳೆಯರೇ, ನಾನು ಕೇದಾರಿನ
ಗುಡಾರಗಳಂತೆ ಕಪಾ್ಪಗಿದ್ದರೂ,

ಸೊಲೊಮೋನನ ಪರದೆಗಳಂತೆ ಚೆಲುವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
6 ನಾನು ಕಪಾ್ಪಗಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡಬೇಡಿರಿ.
ನಾನು ಕಪಾ್ಪಗಿರುವುದು ಸೂಯರ್ನ ತಾಪದಿಂದ.
ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು
ದಾ್ರಕ್ಷಿ ತೋಟಗಳನು್ನ ಕಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಇಟ್ಟರು;
ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ದಾ್ರಕ್ಷೇ ತೋಟವನೂ್ನ ನಾನು

ಕಾಯು್ದಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
7 ನನ್ನ ಪಾ್ರಣಪಿ್ರಯನೇ,
ನಿನ್ನ ಮಂದೆಯನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಮೇಯಿಸುವೆ?
ನಡುಹಗಲಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಂದೆಯು ಎಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸುತಾ್ತರೆ? ಹೇಳು.
ನಾನೇಕೆ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿದವಳಂತೆ
ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಮಂದೆಗಳ ಹತಿ್ತರ ಅಲೆಯಬೇಕು?

8 ಸಿ್ರ್ತೕಯರಲಿ್ಲ ಅತೀ ಸುಂದರವಾದ ಹೆಣು್ಣ ನೀನು,
ನಿನಗಿದು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವಾದರೆ
ಹಿಂಡಿನ ಹೆಜೆ್ಜಯ ಜಾಡನು್ನ ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿ,
ಕುರುಬರ ಗುಡಾರಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೇಕೆಮರಿಗಳನು್ನ

ಮೇಯಿಸು.
9 ಪಿ್ರಯಳೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಫರೋಹನ ರಥವನೆ್ನಳೆವ ಹೆಣು್ಣ ಕುದುರೆಗೆ

ಹೋಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
10 ನಿನ್ನ ಕೆನೆ್ನಗಳು ಆಭರಣಗಳಿಂದಲೂ,
ನಿನ್ನ ಕಂಠವು ಹಾರಗಳಿಂದಲೂ ಎಷೊ್ಟೕ ಅಂದವಾಗಿವೆ!

11 ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಚಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ,
ಬೆಳಿ್ಳಯ ಕುಚ್ಚಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸುವೆನು.

12 ರಾಜನು ಅತ್ತ ಓಲಗದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ
ಇತ್ತ ನನ್ನ ಸುಗಂಧತೈಲವು ಪರಿಮಳವನು್ನ ಬೀರುತಿ್ತತು್ತ.

13 ಎನಿ್ನನಿಯನು [ಪಿ್ರಯನು] ನನ್ನ ಸ್ತನಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲನ
ರಕ್ತಬೋಳದ ಚೀಲ;

14 ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ನನ್ನ ನಲ್ಲನು ಏನೆ್ಗದಿಯ ದಾ್ರಕ್ಷೇ ತೋಟಗಳ
ಗೋರಂಟೆಯ ಹೂಗೊಂಚಲು.

15 ಆಹಾ, ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನೀನು ಎಷು್ಟ ಚೆಲುವೆ,
ಆಹಾ, ನೀನು ಎಷು್ಟ ಸುಂದರಿ!
ನಿನ್ನ ನೇತ್ರಗಳು ಪಾರಿವಾಳಗಳಂತಿವೆ.

16 ಆಹಾ, ಎನಿ್ನನಿಯನೇ, ನೀನೆಷು್ಟ ಸುಂದರ, ನೀನೆಷು್ಟ
ಮನೋಹರ!

ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಚಿಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಮಂಚ,
17 ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿ ತುರಾಯಿ ಮರಗಳೇ;
ತೊಲೆಗಳು ದೇವದಾರು ವೃಕ್ಷಗಳೇ.

ಪಿ್ರೕತಿಯ ಸೌಂದಯರ್

ನಾನು ಶಾರೋನಿನ ನೆಲಸಂಪಿಗೆ,
ತಗಿ್ಗನ ತಾವರೆ.

2 ಸಿ್ತ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠಳು ನೀನು,
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳು ಮುಳು್ಳಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ

ತಾವರೆಯಂತಿರುವಳು.
3 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಪುರುಷೋತ್ತಮನು
ವನವೃಕ್ಷಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಸೇಬಿನ ವೃಕ್ಷದಂತಿಹನು.
ಅದರ ಫಲವು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಸುಮಧುರ
ನಾನು ಆತನ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು ಪರಮಾನಂದಗೊಂಡೆನು.

4 ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡನು ನನ್ನನು್ನ ಔತಣಶಾಲೆಗೆ,
ನನ್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತದನು ಪಿ್ರೕತಿ ಎಂಬ ಪತಾಕೆ.

5 ಅಸ್ವಸ್ಥಳಾಗಿರುವೆನು ಅನುರಾಗದಿಂದ,
ದೀಪದಾ್ರಕ್ಷೆಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಉಪಚರಿಸಿರಿ,
ಸೇಬು ಹಣು್ಣಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸಿರಿ.

6 ಆತನ ಎಡಗೈ ನನಗೆ ತಲೆದಿಂಬಾಗಿದ್ದರೆ,
ಆತನ ಬಲಗೈ ನನನು್ನ ಆಲಂಗಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ಪರಮಾನಂದ!

7 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮಹಿಳೆಯರೇ,
ಆತನು ತಾನಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳವವರೆಗೆ ಯಾರೂ ನನ್ನ

ಪಿ್ರಯನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸದಿರಿ,
ಆತನ ವಿಶಾ್ರಂತಿಗೆ ಯಾರೂ ಭಂಗ ಮಾಡದಿರಿ ಎಂದು
ವನದ ಜಿಂಕೆ ಹರಿಣಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಿ್ಮಂದ

ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಭಾಗ ಎರಡು
8 ಅಗೋ ನನ್ನ ಕಾಂತನ ಸಪ್ಪಳ! ಅವನು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ

ಹಾರುತಾ್ತ,
ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ಜಿಗಿಯುತಾ್ತ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ;

9 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ ಪಾ್ರಯದ ಹರಿಣದಂತೆಯೂ
ಇದಾ್ದನೆ.

ಆಹಾ, ಇಗೋ ನಮ್ಮ ಗೋಡೆಯ ಆಚೆ ನಿಂತು,
ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡುತಾ್ತನೆ,
ಜಾಲಾಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಇಣಿಕುಹಾಕುತಾ್ತನೆ!

10 ನನ್ನ ನಲ್ಲನು ನನಗೆ ಹೀಗೆಂದನು,
≪ನನ್ನ ಪಿ್ರಯತಮೇ, ಎನ್ನ ಸುಂದರಿಯೇ, ಎದು್ದ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ

ಬಾ!
11 ಇಗೋ, ಚಳಿಗಾಲ ಕಳೆಯಿತು, ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಯಿತು;
12 ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹೂವುಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ, ಕುಡಿ ಸವರುವ

ಕಾಲ ಬಂತು,
ಬೆಳವಕಿ್ಕಯ ಕೂಗು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ;

13 ಅಂಜೂರದ ಕಾಯಿಗಳು ಹಣಾ್ಣಗಿವೆ,
ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಬಳಿ್ಳಗಳು ಹೂಬಿಟಿ್ಟವೆ, ಅದರ ಪರಿಮಳವನು್ನ

ಬೀರುತಿ್ತದೆ.
ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ಎನ್ನ ಸುಂದರಿಯೇ, ಎದು್ದ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಾ!

14 ಬಂಡೆಯ ಬಿರುಕುಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಸಂದುಗಳ ಮರೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ನನ್ನ ಪಾರಿವಾಳವೇ!
ನಿನ್ನ ರೂಪವನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು,
ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿಸು;
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಎಷೊ್ಟೕ ಇಂಪು, ನಿನ್ನ ರೂಪವು ಎಷೊ್ಟೕ

ಅಂದ.≫
15 ತೋಟಗಳನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುವ ನರಿಗಳನು್ನ, ನರಿಮರಿಗಳನು್ನ

ಹಿಡಿಯಿರಿ;
ಹೂಬಿಟಿ್ಟರುವ ನಮ್ಮ ದಾ್ರಕ್ಷೇ ತೋಟಗಳು ಹಾಳು.

16 ಎನಿ್ನನಿಯನು ನನ್ನವನೇ, ನಾನು ಅವನವಳೇ,
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ನೆಲದಾವರೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮಂದೆಯನು್ನ
ಮೇಯಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

17 ಕತ್ತಲು ಕಳೆಯುವ ಮೊದಲು, ಹೊತು್ತ ಮೂಡುವ ಮೊದಲು
ಹೊರಟು ಬಾ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನೇ,

ಬೇತೆರ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ
ಪಾ್ರಯದ ಹರಿಣದಂತೆಯೂ ಇರು.

ಮದಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ಮದುವೆಯ ಔತಣ

ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ
ನನ್ನ ಪಾ್ರಣಪಿ್ರಯನನು್ನ ಹುಡುಕಿದೆನು,
ಎಷು್ಟ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.

2 ನಾನು, ≪ಎದು್ದ ಊರಿನಲಿ್ಲ ತಿರುಗುವೆನು,
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನನ್ನ ಪಾ್ರಣಪಿ್ರಯನನು್ನ ಹುಡುಕುವೆನು≫ ಅಂದುಕೊಂಡೆನು,
ಎಷು್ಟ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.

3 ಊರಿನಲಿ್ಲ ತಿರುಗುವ ಕಾವಲುಗಾರರ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದೆನು,
≪ನನ್ನ ಪಾ್ರಣಪಿ್ರಯನನು್ನ ಕಂಡಿರಾ?≫ ಎಂದು ಅವರನು್ನ

ವಿಚಾರಿಸಿದೆನು.
4 ಅವರನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ತುಸು ಹೊತಿ್ತನೊಳಗೆ ನನ್ನ
ಪಾ್ರಣಪಿ್ರಯನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ,
ನನ್ನನು್ನ ಹೆತ್ತವಳ ಕೋಣೆಗೆ ಸೇರುವ ತನಕ, ಬಿಡದೆ

ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಹೋದೆನು.
5 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮಹಿಳೆಯರೇ,
ಆತನು ತಾನಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳವವರೆಗೆ ಯಾರೂ ನನ್ನ

ಪಿ್ರಯನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸದಿರಿ,
ಆತನ ವಿಶಾ್ರಂತಿಗೆ ಯಾರೂ ಭಂಗ ಮಾಡದಿರಿ ಎಂದು
ವನದ ಜಿಂಕೆ ಹರಿಣಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಿ್ಮಂದ

ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಭಾಗ ಮೂರು
6 ವತರ್ಕರು ಮಾರುವ ಸಕಲ ಸುಗಂಧತೈಲಗಳಿಂದ,
ರಸಗಂಧ, ಸಾಂಬಾ್ರಣಿಧೂಪ ಮುಂತಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ

ಧೂಮಸ್ತಂಭಗಳೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ ಹೊರಹೊಮು್ಮತಿ್ತರುವ,
ಅರಣ್ಯಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಬರುತಿ್ತರುವ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಯಾರದು?

7 ಅದೋ, ನೋಡು ಸೊಲೊಮೋನನ ಪಲ್ಲಕಿ್ಕ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಶೂರರಲಿ್ಲ ಅರುವತು್ತ ಜನರು ಅದರ

ಸುತ್ತಲಿದಾ್ದರೆ.
8 ಯುದ್ಧಪ್ರವೀಣರಾದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯನು್ನ

ಹಿಡಿದಿದಾ್ದರೆ.
ರಾತಿ್ರಯ ಅಪಾಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ

ಕತಿ್ತಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.
9 ಆ ಪಲ್ಲಕಿ್ಕಯನು್ನ ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು
ಲೆಬನೋನಿನ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದಾ್ದನೆ.

10 ಅದರ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದಲೂ,
ಕುಳಿತು ಒರಗಿಕೊಳು್ಳವ ಆಸನವನು್ನ ಬಂಗಾರದಿಂದಲೂ,
ಆಸನವನು್ನ ಧೂಮ್ರವಣರ್ದ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದನು.
ಅದರ ಮಧ್ಯಭಾಗವನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪುತಿ್ರಯರು
ತಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಗೆ ಗುರುತಾಗಿ ಕಸೂತಿಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು.

11 ಚೀಯೋನಿನ ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಹೊರಟು ಬನಿ್ನ
ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನನು್ನ ನೋಡ ಬನಿ್ನ.
ಅವನು ವಿವಾಹ ದಿನದ ಉತ್ಸವದಂದು
ಆತನ ತಾಯಿ ಆತನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದ ಕಿರೀಟವನು್ನ
ಆತ ಧರಿಸಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಬನಿ್ನ!

ಸವಾರ್ಂಗಸುಂದರಿಯಾದ ವಧು

ಆಹಾ, ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನೀನು ಎಷು್ಟ ಚೆಲುವೆ!
ಆಹಾ, ನೀನು ಎಷು್ಟ ಸುಂದರಿ!
ಮುಸುಕಿನೊಳಗಿನ ನಿನ್ನ ನೇತ್ರಗಳು ಪಾರಿವಾಳಗಳು,

ನಿನ್ನ ಕೂದಲು ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಹೋಗುವ ಆಡಿನ
ಮಂದೆ.

2 ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಾ್ನನಮಾಡಿಸಿದ ಕುರಿಮಂದೆಯ ಬಿಳುಪಿನಂತಿವೆ
ನಿನ್ನ ಹಲು್ಲಗಳು,

ಯಾವುದೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಜೋಡಿಯಾಗಿವೆ.

3 ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳು ಕೆಂಪು ದಾರದಂತಿವೆ.
ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ರಮ್ಯ.

ಮುಸುಕಿನೊಳಗಿನ ನಿನ್ನ ಕೆನೆ್ನಯು ಹೋಳು ಮಾಡಿದ
ದಾಳಿಂಬೆಯ ತಿರುಳಿನಂತಿದೆ.

4 ನಿನ್ನ ಕೊರಳು ದಾವೀದನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ ನುಣುಪಾದ
ಗೋಪುರದಂತಿದೆ,

ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತನ ಹಾರ ಸಾವಿರ ಶೂರರ ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ
ನೇತುಹಾಕಿರುವ ದಾವೀದನ ಬುರುಜಿನ ಹಾಗಿದೆ.

5 ನಿನ್ನ ಎರಡು ಸ್ತನಗಳು ನೆಲದಾವರೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಮೇಯುತಿ್ತರುವ

ಅವಳಿ ಜಿಂಕೆಮರಿಗಳಂತಿವೆ.
6 ಕತ್ತಲು ಕಳೆಯುವ ತನಕ, ಹೊತು್ತ ಮೂಡುವವರೆಗೆ
ರಕ್ತಬೋಳದ ಬೆಟ್ಟಕೂ್ಕ, ಧೂಪದ ಗುಡ್ಡಕೂ್ಕ ತೆರಳಿ ಸಂಚರಿಸುವೆ

ನಾನು.
7 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನೀನು ಸವಾರ್ಂಗಸುಂದರಿ,
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ.

8 ಬಾ ವಧುವೇ, ಎನೊ್ನಂದಿಗೆ ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ.
ಬಾ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ, ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ,
ಇಳಿದು ಬಾ ಅಮಾನದ ತುದಿಯಿಂದ,
ಶೆನೀರ್ ಮತು್ತ ಹೆಮೋರ್ನ್ ಶಿಖರಗಳಿಂದ.
ಹೊರಟು ಬಾ, ಸಿಂಹಗಳ ಗುಹೆಗಳಿಂದ
ಚಿರತೆಗಳ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ.

9 ಪಿ್ರಯಳೇ, ವಧುವೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿರುವೆ ನಿನ್ನ
ಒಂದು ಕುಡಿನೋಟದಿಂದ;

ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ವಶಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಕಂಠಹಾರದ
ಒಂದು ರತ್ನದಿಂದ.

10 ಪಿ್ರಯಳೇ, ವಧುವೇ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿ ಅದೆಷೊ್ಟೕ ರಮ್ಯ!
ನಿನ್ನ ಪೆ್ರೕಮ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸಕಿ್ಕಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಉತ್ತಮ!
ನಿನ್ನ ತೈಲದ ಪರಿಮಳ ಸಕಲಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಎಷೊ್ಟೕ

ಮನೋಹರ!
11 ವಧುವೇ, ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳು ಜೇನುಗರೆಯುತ್ತವೆ;
ಜೇನೂ ಮತು್ತ ಹಾಲೂ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲವೆ,
ನಿನ್ನ ಉಡುಪುಗಳು ಲೆಬನೋನಿನ ಸುಗಂಧ ಸೂಸುತಿ್ತದೆ.

12 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳು, ನನ್ನ ಮದಲಗಿತಿ್ತಯು, ಸುಭದ್ರವಾದ
ಉದಾ್ಯನ,

ಬೇಲಿಯೊಳಗೆ ಮುಚಿ್ಚ ಮುದಿ್ರಸಿದ ಚಿಲುಮೆ.
13 ನಿನ್ನ ಉದಾ್ಯನದಲಿ್ಲವೆ ದಾಳಿಂಬೆಯಂತಹ ಉತ್ತಮ ವೃಕ್ಷಗಳು,
ಜಟಮಾಂಸಿ ಮತು್ತ ಗೋರಂಟೆಗಳು,

14 ಜಟಮಾಂಸಿ, ಕುಂಕುಮ, ಬಜೆ, ಲವಂಗಚಕೆ್ಕ, ಸಮಸ್ತವಿಧವಾದ
ಸಾಂಬಾ್ರಣಿ ಗಿಡಗಳು,

ರಕ್ತಬೋಳ, ಅಗುರು, ಸಕಲ ಮುಖ್ಯ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ ಇವುಗಳೇ
ಚಿಗುರುತ್ತವೆ.

15 ಉದಾ್ಯನಗಳಿಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಬುಗೆ್ಗ, ಉಕು್ಕತಿ್ತರುವ ಬಾವಿ,
ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ ಹರಿಯುವ ಕಾಲುವೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲವೆ.

16 ಉತ್ತರದ ಗಾಳಿಯೇ ಏಳು, ದಕ್ಷಿಣದ ಗಾಳಿಯೇ ಬೀಸು!
ನನ್ನ ತೋಟದ ಸುಗಂಧಗಳು ಹರಡುವ ಹಾಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ

ಸುಳಿದಾಡು.
ಎನಿ್ನನಿಯನು ತನ್ನ ತೋಟದೊಳಗೆ ಸೇರಿ ತನ್ನ ಉತ್ತಮ

ಫಲಗಳನು್ನ ತಾನೇ ಭುಜಿಸಲಿ.
ಪಿ್ರಯಳೇ, ವಧುವೇ, ಇಗೋ ನಾ ಬಂದಿರುವೆ ನನ್ನ
ತೋಟದೊಳಗೆ,

ನನ್ನ ರಕ್ತಬೋಳ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿರುವೆ,
ನನ್ನ ಜೇನುಗೂಡನೂ್ನ ಜೇನುತುಪ್ಪವನೂ್ನ ತಿಂದಿರುವೆ,
ನನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ ಹಾಲನೂ್ನ ಕುಡಿದಿರುವೆ.
ಮಿತ್ರರೇ, ತಿನಿ್ನರಿ.
ಪಿ್ರಯರೇ ಕುಡಿಯಿರಿ, ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಪಾನಮಾಡಿರಿ.

ಭಾಗ ನಾಲು್ಕ

ಇನಿಯನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠತೆ
2 ನಾನು ನಿದೆ್ರಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿತು್ತ.
ಇಗೋ, ಎನಿ್ನನಿಯನು ಕದ ತಟಿ್ಟ,

≪ಪಿ್ರಯಳೇ, ಕಾಂತಳೇ, ಪಾರಿವಾಳವೇ, ನಿಮರ್ಲೆಯೇ, ಬಾಗಿಲು
ತೆಗೆ!

ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ಇಬ್ಬನಿಯು ಬಿದಿ್ದದೆ,
ನನ್ನ ಕೂದಲು ರಾತಿ್ರ ಬೀಳುವ ಹನಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ≫ ಅಂದನು.
3 ≪ನನ್ನ ಒಳಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದೆನಲಾ್ಲ, ಅದನು್ನ ಹೇಗೆ

ಹಾಕಿಕೊಂಡೇನು?
ಪಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡೆನಲಾ್ಲ,
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ಅವುಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಳೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ?≫ ಎಂದು ನಾನು
ಅಂದುಕೊಂಡಾಗ,

4 ನನ್ನ ಕಾಂತನು ಬಾಗಿಲ ರಂಧ್ರದಲಿ್ಲ ಕೈ ನೀಡಿದನು,
ಅವನಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮನ ಮಿಡಿಯಿತು.

5 ನಾನೆದು್ದ ನನ್ನ ನಲ್ಲನಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು
ಅಗುಳಿಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟೆ್ಟನು,
ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ರಕ್ತಬೋಳವು,
ನನ್ನ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಅಚ್ಚರಕ್ತಬೋಳವು ತೊಟಿ್ಟಕಿ್ಕತು.

6 ನನ್ನ ಇನಿಯನಿಗೆ ಕದತೆಗೆದೆನು,
ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅವನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದನು.
ನನೆ್ನದೆಯ ಬಡಿತವೆ ನಿಂತಂತಾಯಿತು ಅವನ ದನಿಗೆ.
ಎಷು್ಟ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅವನು, ಎಷು್ಟ ಕೂಗಿದರೂ

ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ.
7 ಊರಲಿ್ಲ ಸುತು್ತತಿ್ತರುವ ಕಾವಲುಗಾರರು ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು,
ಹೊಡೆದು ಗಾಯಪಡಿಸಿದರು,
ಪೌಳಿಯ ಕಾವಲುಗಾರರು ಮೇಲೊದಿಕೆಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ

ಕಿತು್ತಕೊಂಡರು.
8 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮಹಿಳೆಯರೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಕಾಂತನನು್ನ

ಕಂಡರೆ
ನಾನು ಅನುರಾಗದಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥಳಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುವುದನು್ನ

ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
9 ಸಿ್ತ್ರೕರತ್ನವೇ, ಇತರರ ಕಾಂತರಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಕಾಂತನ

ವಿಶೇಷತೆಯೇನು?
ನಮಿ್ಮಂದ ನೀನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇತರರ

ಕಾಂತರಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಕಾಂತನ ಅತಿಶಯವೇನು?
10 ನನ್ನ ನಲ್ಲನು ತೇಜೋಮಯವಾದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವುಳ್ಳವನು;
ಅವನು ಹತು್ತಸಾವಿರ ಜನರಲಿ್ಲ ಧ್ವಜಪಾ್ರಯನು.

11 ಅವನ ತಲೆಯು ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದಂತಿದೆ,
ಗುಂಗುರು ಗುಂಗುರಾಗಿರುವ ಅವನ ಕೂದಲು ಕಾಗೆಯಂತೆ

ಕಪಾ್ಪಗಿದೆ.
12 ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳೋ ತುಂಬಿತುಳುಕುವ ತೊರೆಗಳ ಹತಿ್ತರ

ತಂಗುವ,
ಕ್ಷೀರದಲಿ್ಲ ಸಾ್ನನಮಾಡುವ ಪಾರಿವಾಳಗಳಂತಿವೆ.

13 ಅವನ ಕೆನೆ್ನಗಳು ಕಣರ್ಕುಂಡಲ ಗಿಡಗಳ ಪಾತಿಗಳಂತೆಯೂ
ಸುಗಂಧಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ದಿಬ್ಬಗಳಂತೆಯೂ ಇವೆ;
ಅಚ್ಚರಕ್ತಬೋಳವನು್ನ ಸುರಿಸುವ ಅವನ ತುಟಿಗಳು

ಕೆಂದಾವರೆಗಳೇ.
14 ಅವನ ಕೈಗಳು ಪೀತರತ್ನ ಖಚಿತವಾದ ಬಂಗಾರದ

ಸಲಾಕಿಗಳೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲವೆ,
ಅವನ ಮೈ ಇಂದ್ರನೀಲಮಯವಾದ ದಂತಫಲಕದ ಹಾಗಿದೆ.

15 ಅವನ ಕಾಲುಗಳು ಅಪರಂಜಿಯ ಸುಣ್ಣಪಾದಗಳ ಮೇಲಿಟ್ಟ
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸ್ತಂಭಗಳು;

ದೇವದಾರುಗಳಷು್ಟ ರಮಣೀಯವಾದ ಅವನ ಗಾಂಭೀಯರ್ವು
ಲೆಬನೋನಿಗೆ ಸಮಾನ.

16 ಅವನ ನುಡಿ ಮಧುರ,
ಅವನು ಸವಾರ್ಂಗ ಸುಂದರ.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರುಗಳಿರಾ,

ಇವನೇ ಎನಿ್ನನಿಯನು; ಇವನೇ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನು.
ಮಹಿಳಾಮಣಿಯೇ, ನಿನಿ್ನನಿಯನು ಹೋದುದೆಲಿ್ಲಗೆ?

ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಅವನನು್ನ ಹುಡುಕೋಣವೇ?
ಹೇಳು, ನಿನ್ನ ನಲ್ಲನು ಹೋದುದೆಲಿ್ಲಗೆ?

2 ನನ್ನ ಕಾಂತನು ಉದಾ್ಯನವನಗಳಲಿ್ಲ ಮಂದೆಯನು್ನ
ಮೇಯಿಸುತಾ್ತ, ನೆಲದಾವರೆಗಳನು್ನ ಕೊಯ್ಯಬೇಕೆಂದು

ಸುಗಂಧಸಸ್ಯದ ಪಾತಿಗಳಿರುವ ತನ್ನ ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದಾ್ದನೆ.
3 ಎನಿ್ನನಿಯನು ನನ್ನವನೇ, ನಾನು ಅವನವಳೇ,
ಅವನು ನೆಲದಾವರೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮಂದೆಯನು್ನ

ಮೇಯಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ಭಾಗ ಐದು
4 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಳೇ, ನೀನು ತಿಚರ್ದಂತೆ ಸುಂದರಿ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಹಾಗೆ ಮನೋಹರಿ,
ಧ್ವಜಗಳು್ಳಳ್ಳ ಸೈನ್ಯದ ಹಾಗೆ ಭಯಂಕರಿ!

5 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸು,
ಅವು ನನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸುತ್ತವೆ.
ನಿನ್ನ ಕೂದಲು ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಬೆಟ್ಟದ ಪಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರುವ

ಆಡುಮಂದೆಯಂತಿದೆ.

6 ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಾ್ನನಮಾಡಿಸಿದ ಕುರಿಮಂದೆಯ ಬಿಳುಪಿನಂತಿವೆ
ನಿನ್ನ ಹಲು್ಲಗಳು,

ಯಾವುದೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಜೋಡಿಯಾಗಿವೆ.

7 ಮುಸುಕಿನೊಳಗಿನ ನಿನ್ನ ಕೆನೆ್ನಯು ಹೋಳು ಮಾಡಿದ
ದಾಳಿಂಬೆಯ ತಿರುಳಿನಂತಿದೆ.

8 ಅರಸನಿಗೆ ರಾಣಿಯರು ಅರುವತು್ತ ಮಂದಿ,
ಉಪಪತಿ್ನಯರು ಎಂಬತು್ತ ಮಂದಿ,
ಯುವತಿಯರು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ.

9 ನನ್ನ ಪಾರಿವಾಳವು, ನನ್ನ ನಿಮರ್ಲೆಯು ಒಬ್ಬಳೇ,
ಇವಳು ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತಿ್ರ ತಾಯಿಗೆ, ಮುದು್ದಮಗಳು ಹೆತ್ತವಳಿಗೆ.
ಧನ್ಯಳೆಂದು ಹೊಗಳಿದರು ಯುವತಿಯರು ನೋಡಿ,
ರಾಣಿಯರೂ, ಉಪಪತಿ್ನಯರೂ ಕೊಂಡಾಡಿದರು ಈ ರೀತಿ.

10 ಅರುಣೋದಯದಂತೆ ಉದಯಿಸುವಂತಿರುವಳು,
ಚಂದ್ರನಂತೆ ಸೌಮ್ಯ ಸುಂದರಿಯಿವಳು, ಸೂಯರ್ನಂತೆ ಶುಭ್ರಳು,
ಧ್ವಜಗಳುಳ್ಳ ಸೈನ್ಯದ ಹಾಗೆ ಭಯಂಕರಳು ಆಗಿರುವ ಇವಳಾರು?

11 ದಾ್ರಕ್ಷೆಯು ಚಿಗುರಿದೆಯೋ, ದಾಳಿಂಬೆ ಗಿಡಗಳು
ಹೂಬಿಟಿ್ಟವೆಯೋ ಎಂದು ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ

ಸಸ್ಯಗಳನು್ನ ನೋಡಲು ಬಾದಾಮಿಯ ತೋಟಕೆ್ಕ ನಾನು
ಹೋಗಿದೆ್ದ.

12 ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸಿದಂತೆ ದೇಶ
ಪ್ರಧಾನರ ರಥಗಳ ನಡುವೆ ನಾನಿರುವುದನು್ನ ಅರಿತೆನು.

13 ಶೂಲಮ್ ಊರಿನವಳೇ, ತಿರುಗು, ಹಿಂತಿರುಗು,
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಬೇಕು; ತಿರುಗು, ಇತ್ತ ತಿರುಗು.
ಎರಡು ಸಾಲಿನಲಿ್ಲ ನತಿರ್ಸುವ ನತರ್ಕಿಯರ ನಡುವೆ

ನತಿರ್ಸುವವಳನು್ನ ನೋಡುವಂತೆ
ಶೂಲಮ್ ಊರಿನವಳಾದ ನನ್ನನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವುದೇಕೆ?

ರಾಜಪುತಿ್ರಯೇ, ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಲಿ್ಲನ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ
ಅಂದ!

ದುಂಡಾದ ನಿನ್ನ ತೊಡೆಗಳು ಕುಶಲ ಶಿಲಿ್ಪಯು ಮಾಡಿದ
ಆಭರಣಗಳಂತಿವೆ.

2 ನಿನ್ನ ಹೊಕ್ಕಳು ಮಿಶ್ರಪಾನ ತುಂಬಿದ ಗುಂಡು ಬಟ್ಟಲು,
ನಿನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟ ನೆಲದಾವರೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಗೋದಿಯ

ರಾಶಿ.
3 ನಿನ್ನ ಸ್ತನಗಳೆರಡೂ ಜಿಂಕೆಯ ಅವಳಿಮರಿಗಳಂತಿವೆ.
4 ನಿನ್ನ ಕೊರಳು ದಂತದ ಗೋಪುರ,
ನಿನ್ನ ನೇತ್ರಗಳು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲನ ಬತ್ ರಬಿ್ಬೕಮ್ ಬಾಗಿಲ

ಬಳಿಯ ಕೊಳಗಳಂತಿವೆ.
ನಿನ್ನ ಮೂಗು ದಮಸ್ಕದ ಕಡೆಗಿರುವ ಲೆಬನೋನಿನ

ಬುರುಜಿನಂತಿದೆ.
5 ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಶಿರಸು್ಸ,
ನಿನ್ನ ತಲೆಗೂದಲಿಗಿದೆ ಥಳಥಳಿಸುವ ನುಣುಪುಹೊಳಪಿನ ಬಣ್ಣ,
ಅದರಲಿ್ಲದೆ ಅರಸನನೆ್ನೕ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಂಥ ಆಕಷರ್ಣೆ.

6 ಪೆ್ರೕಯಸಿಯೇ, ಸಕಲ ಸೌಂದಯರ್ ಸೊಬಗಿನಿಂದ
ನೀನೆಷು್ಟ ಸುಂದರ, ನೀನೆಷು್ಟ ಮನೋಹರ!

7 ನೀಳವಾದ ನಿನ್ನ ಆಕಾರವು ಖಜೂರ್ರದ ಮರ,
ನಿನ್ನ ಸ್ತನಗಳೇ ಅದರ ಗೊಂಚಲುಗಳು.

8 ನಾನು ಆ ಮರವನು್ನ ಹತಿ್ತ, ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯುವೆನು
ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.

ನಿನ್ನ ಸ್ತನಗಳು ನನಗೆ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಗೊಂಚಲುಗಳಂತಿರಲಿ,
ಸೇಬುಹಣಿ್ಣನ ಪರಿಮಳದಂತೆ ನಿನ್ನ ಉಸಿರು.

9 ನಿನ್ನ ಚುಂಬನ ಉತ್ತಮ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಹಾಗಿರಲಿ,
ನಿದಿ್ರಸುವವರ ತುಟಿಗಳಲಿ್ಲ ನಯವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಈ ರಸವು

ನನ್ನ ನಲೆ್ಲಯಾದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಮೆಲ್ಲನೆ ಇಳಿದು ಬರುವುದು.
10 ನಾನು ನನ್ನ ನಲ್ಲನ ನಲೆ್ಲ,
ಅವನ ಆಶೆಯು ನನ್ನ ಮೇಲೆ.

11 ಎನಿ್ನನಿಯನೇ, ವನಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ ಬಾ,
ಹಳಿ್ಳಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುವ!

12 ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹೊತಾ್ತರೆ ಹೊರಟು ದಾ್ರಕ್ಷೆಯು ಚಿಗುರಿದೆಯೋ,
ಅದರ ಹೂವು ಅರಳಿದೆಯೋ, ದಾಳಿಂಬೆ ಹೂ ಬಿಟಿ್ಟದೆಯೋ

ನೋಡೋಣ ಬಾ,
ಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.

13 ಕಾಮಜನಕ ವೃಕ್ಷಗಳು ಪರಿಮಳ ಬೀರುತಿ್ತವೆ, ನನ್ನ ಕಾಂತನೇ,
ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡ ಒಳೊ್ಳಳೆ್ಳಯ, ಬಗೆಬಗೆಯ

ಹಳೆಯ ಮತು್ತ ಹೊಸ ಹಣು್ಣಗಳು
ನಮ್ಮ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
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ನೀನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹಾಲನು್ನ ಕುಡಿದ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ
ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಚೆನಾ್ನಗಿತು್ತ!

ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕಂಡೊಡನೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟರೂ
ಯಾರೂ ಹೀನೈಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

2 ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದನು,

ಅಲಿ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತು್ತ;
ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಮಿಶ್ರಪಾನವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದ,
ನನ್ನ ದಾಳಿಂಬೆಯ ಸವಿರಸವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕುಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು.

3 ಆಗ ನಿನ್ನ ಎಡಗೈ ನನಗೆ ತಲೆದಿಂಬಾಗಿ ಬಲಗೈ ನನ್ನನು್ನ
ತಬು್ಬತಿ್ತತು್ತ.

4 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮಹಿಳೆಯರೇ,
ಆತನು ತಾನಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳವವರೆಗೆ ಯಾರೂ ನನ್ನ

ಪಿ್ರಯನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸದಿರಿ,
ಆತನ ವಿಶಾ್ರಂತಿಗೆ ಯಾರೂ ಭಂಗ ಮಾಡದಿರಿ ಎಂದು
ವನದ ಜಿಂಕೆ ಹರಿಣಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಿ್ಮಂದ

ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಭಾಗ ಆರು
5 ನಲ್ಲನನು್ನ ಒರಗಿಕೊಂಡು ಅಡವಿಯಿಂದ ಬರುವ ಇವಳು

ಯಾರು?
ಎಬಿ್ಬಸಿದೆನಲಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಸೇಬಿನ ಮರದಡಿಯಲಿ್ಲ
ಇಗೋ, ಅಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಗಭರ್ಧರಿಸಿದು್ದ, ಅಲೆ್ಲೕ

ನಿನ್ನನು್ನ ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಿಂದ ಹೆತ್ತಳು.
6 ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲನ ಮುದೆ್ರಯ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ

ನನ್ನನು್ನ ಧರಿಸಿಕೋ.
ಪಿ್ರೕತಿ ಮೃತು್ಯವಿನಷು್ಟ ಶಕಿ್ತಶಾಲಿ,

ಪಿ್ರೕತಿದೊ್ರೕಹದಿಂದ ಹುಟು್ಟವ ಮತ್ಸರವು ಪಾತಾಳದಷು್ಟ ಕೂ್ರರ,
ಅದರ ಜಾ್ವಲೆಯು ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿ, ಧಗಧಗಿಸುವ ಕೋಪಾಗಿ್ನ.

7 ನಂದಿಸಲಾರವು ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಜಲರಾಶಿಗಳು,
ಮುಣುಗಿಸಲಾರವು ಅದನು ಪ್ರವಾಹಗಳು.
ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಗಳಿಸಲು ಮನೆಮಾರುಗಳನು್ನ ಮಾರಿದರೂ

ಸಿಗುವುದು ಅವನಿಗೆ ತಿರಸಾ್ಕರ.
8 ಸ್ತನಬಾರದ ತಂಗಿಯು ನಮಗುಂಟು;
ಅವಳನು್ನ ವರಿಸಲು ಯಾರಾದರು ಬಂದರೆ ಅವಳ ಹಿತಕೆ್ಕ ಏನು

ಮಾಡೋಣ?
9 ಅವಳು ಕೋಟೆಯಾದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬುರುಜನು್ನ

ಕಟು್ಟವೆವು,
ಬಾಗಿಲಾದರೆ ದೇವದಾರು ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಭದ್ರಪಡಿಸುವೆವು.

10 ನಾನು ಕೋಟೆ; ನನ್ನ ಸ್ತನಗಳು ಅದರ ಬುರುಜುಗಳು,
ಹೀಗಿದು್ದ ಅವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಜಯಶಾಲಿನಿಯಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ

ಹೊಂದಿದೆನು.
11 ಸೊಲೊಮೋನನು ಬಾಲಾ್ಹಮೋನಿನಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ತನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷೇ

ತೋಟವನು್ನ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟನು,
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗುತಿ್ತಗೆದಾರ ತೆರಬೇಕಾಗಿತು್ತ ಸಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳ

ನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ.
12 ಸೊಲೊಮೋನನೇ, ಆ ಸಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳ ನಾಣ್ಯ ನಿನಗಿರಲಿ,
ಅದರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರಿಗೆ ಇನೂ್ನರು ನಾಣ್ಯ ಸೇರಲಿ;
ನನ್ನದೇ ಆಗಿರುವ ನನ್ನ ತೋಟವು ನನ್ನ ವಶದಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ.

13 ಉದಾ್ಯನದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವಳೇ
ಗೆಳೆಯರು ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದರೆ,
ನನಗೂ ಆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಲಿ.

14 ಸುಗಂಧಸಸ್ಯದ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ,
ಪಾ್ರಯದ ಹರಿಣಿಯಂತೆಯೂ ತ್ವರೆಮಾಡಿ ಬಾ ನನಿ್ನನಿಯನೇ.
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ಯೆಶಾಯನು

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ದೋಷಿಗಳೆಂದು
ನಿರೂಪಿಸಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪ ಹುಟಿ್ಟಸಲು

ಯತಿ್ನಸುವುದು

ಯೆಹೂದ ದೇಶದ ಅರಸರಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯ, ಯೋಥಾಮ,
ಆಹಾಜ, ಹಿಜಿ್ಕೕಯ ಇವರ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಮೋಚನ ಮಗನಾದ

ಯೆಶಾಯನಿಗೆ ಆದ ದೈವದಶರ್ನ.
2 ಆಕಾಶಮಂಡಲವೇ, ಆಲಿಸು! ಭೂಮಂಡಲವೇ ಕೇಳು!

ಯೆಹೋವನು ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
ನಾನು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದ ಮಕ್ಕಳೇ ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.
3 ಎತು್ತ ಯಜಮಾನನನು್ನ, ಕತೆ್ತ ಒಡೆಯನ ಕೊಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ

ತಿಳಿದಿರುವುದು.
ಆದರೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರಿಗೋ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯು

ಆಲೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
4 ಪಾಪಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗವೇ, ಅಧಮರ್ದ ಭಾರವನು್ನ ಹೊತಿ್ತರುವ

ಪ್ರಜೆಯೇ,
ದುಷ್ಟಜಾತಿಯೇ, ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು

ಹೇಳಲಿ! ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದಿದಾ್ದರೆ.
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದಾ್ದರೆ.
ಆತನಿಗೆ ಬೆನು್ನ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯಾಗಿದಾ್ದರೆ.
5 ಏಕೆ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿ, ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತಿ್ತೕರಿ?
ತಲೆಯೆಲಾ್ಲ ರೋಗ, ಹೃದಯವೆಲಾ್ಲ ದುಬರ್ಲ.
6 ಅಂಗಾಲಿನಿಂದ ನಡುನೆತಿ್ತಯ ತನಕ ಪೆಟು್ಟ, ಬಾಸುಂಡೆ,
ವಾಸಿಯಾಗದ ಗಾಯಗಳೇ ಹೊರತು ಏನೂ ಸೌಖ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅವುಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೆ ಎಣೆ್ಣ ಸವರಿ ಮೃದು

ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
7 ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಹಾಳಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳು

ಸುಟು್ಟಹೋಗಿವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅನ್ಯರು ನಿಮೆ್ಮದುರಿಗೆ ನುಂಗಿಬಿಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಅದು ಅನ್ಯಜನರಿಂದ ಹಾಳಾಯಿತು.
8 ಚೀಯೋನ್ ನಗರವೊಂದೇ ಉಳಿದು, ದಾ್ರಕ್ಷೆತೋಟದ

ಮನೆಯಂತೆಯೂ,
ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಹೊಲದ ಗುಡಿಸಿಲಿನ ಹಾಗೂ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ

ಪಟ್ಟಣದ ಹಾಗೆಯೂ ಇದೆ.
9 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರನು್ನ

ಉಳಿಸದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ,
ಸೊದೋಮಿನ ಗತಿಯೇ ನಮಗಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಗೊಮೋರದ

ದುದರ್ಶೆಯೇ ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತತು್ತ.
10 ಸೊದೋಮಿನ ಅಧಿಪತಿಗಳೇ, ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ

ಆಲಿಸಿರಿ.
ಗೊಮೋರದ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನು್ನ

ಕೇಳಿರಿ.
11 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ನಿಮ್ಮ

ಯಜ್ಞಗಳು ನನಗೇಕೆ?
ಟಗರುಗಳ ಸವಾರ್ಂಗ ಹೋಮ, ಪುಷ್ಟಪಶುಗಳ ಕೊಬು್ಬ, ಇದೆಲಾ್ಲ

ನನಗೆ ಸಾಕಾಯಿತು.
ಹೋರಿ, ಕುರಿಗಳ, ರಕ್ತಕೆ್ಕ ನಾನು ಒಲಿಯೆನು.
12 ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನೀವು

ಬರುತಿ್ತೕರಲಾ್ಲ;
ನನ್ನ ಆಲಯದ ಪಾ್ರಕಾರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಯಾರು ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಕೇಳಿಕೊಂಡರು?
13 ವ್ಯಥರ್ವಾದ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಇನು್ನ ತರಬೇಡಿ; ಧೂಪವು ನನಗೆ

ಅಸಹ್ಯ;
ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ, ಹುಣಿ್ಣಮೆಹಬ್ಬ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ, ಕೂಟ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇವು

ಬೇಡ; ಅಧಮರ್ದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂಘವನು್ನ ನಾನು ಸಹಿಸಲಾರೆನು.

14 ನಿಮ್ಮ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಹುಣಿ್ಣಮೆಹಬ್ಬ, ಉತ್ಸವ
ದಿನಗಳನೂ್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ;
ಇವು ನನಗೆ ಭಾರ; ಸಹಿಸಲು ಬೇಸರ.
15 ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಕೈಯೆತು್ತವಾಗ, ನಿಮ್ಮನು್ನ

ನೋಡದಂತೆ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮರೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಹೌದು, ನೀವು ಬಹಳ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರೂ ನಾನು

ಆಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ರಕ್ತವು ತುಂಬಿದೆ.
16 ನಿಮ್ಮನು್ನ ತೊಳೆದುಶುದ್ಧರಾಗಿ,
ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ತೊಲಗಿಸಿರಿ,
ದುರಾಚಾರವನು್ನ ಬಿಡಿ,
17 ಸದಾಚಾರವನು್ನ ಅಭಾ್ಯಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಯಿರಿ,

ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಿರಿ.
ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾದವನಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿರಿ.
ಅನಾಥನಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಿರಿ.
ವಿಧವೆಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ವಾದಿಸಿರಿ.≫

18 ≪ಬನಿ್ನರಿ ವಾದಿಸುವ≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ.
≪ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಕಡುಕೆಂಪಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಿಮದ ಹಾಗೆ

ಬಿಳುಪಾಗುವವು.
ಕಿರಮಂಜಿ ಬಣ್ಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಉಣೆ್ಣಯಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವವು.
19 ನೀವು ಒಪಿ್ಪ ವಿಧೇಯರಾದರೆ ದೇಶದ ಮೇಲನು್ನ

ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
20 ಒಪ್ಪದೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರೆ, ಕತಿ್ತಯ ಬಾಯಿಗೆ ತುತಾ್ತಗುವಿರಿ≫
ಈ ಮಾತನು್ನ ಯೆಹೋವನೇ ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ.

21 ಅಯೊ್ಯೕ, ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಗರವು ವ್ಯಭಿಚಾರದ
ನಗರವಾಗಿದೆಯಲಾ್ಲ!
ನಾ್ಯಯದಿಂದ ತುಂಬಿ ಧಮರ್ಕೆ್ಕ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದ ನಗರ
ಈಗ ಕೊಲೆಪಾತಕರಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.
22 ನಿನ್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯು ಅಶುದ್ಧವಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು

ನೀರಾಯಿತು.
23 ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೊ್ರೕಹಿಗಳೂ, ಕಳ್ಳರ ಗೆಳೆಯರೂ

ಆಗಿದಾ್ದರೆ;
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ಲಂಚಗಳನು್ನ

ಹುಡುಕುವನು;
ಅನಾಥರಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ವಿಧವೆಯರ ವಾ್ಯಜ್ಯವು

ಅವರ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಾರದು.
24 ಆದುದರಿಂದ ಕತರ್ನೂ, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರ

ಶೂರನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ,
≪ಆಹಾ, ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿ ಶಾಂತನಾಗುವೆನು; ನನ್ನ

ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು.
25 ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈಮಾಡಿ, ನಿನ್ನನು್ನ ಪುಟಕೆ್ಕ ಹಾಕಿ, ನಿನ್ನ

ಹೊಲಸುತನವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಿ,
ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಕಲ್ಮಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು.
26 ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ನಿನಗಿದ್ದ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ,

ಮಂತಾ್ರಲೋಚಕರನು್ನ ಪುನಃ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವೆನು.
ಆ ಮೇಲೆ ನೀನು ಸದಾಚಾರದನಗರಿ ಎಂತಲೂ,

ಸಾ್ವಮಿನಿಷೆ್ಠಯುಳ್ಳನಗರಿ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಿ.≫
27 ಚೀಯೋನ್ ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನಿಂದಲೂ, ನೀತಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ

ಪಶಾ್ತತಾ್ತಪ ಹೊಂದಿದ ಆಕೆಯ ಜನರೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವರು.
28 ಆದರೆ ದೊ್ರೕಹಿಗಳೂ ಮತು್ತ ಪಾಪಿಗಳೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ

ನಾಶವಾಗುವರು. ಹೌದು, ಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದವರು
ನಾಶವಾಗುವರು.

29 ≪ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಏಲಾ ಮರಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಾಚಿಗೊಳು್ಳವಿರಿ.
ಗೊತು್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವನಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಲಜೆ್ಜಪಡುವಿರಿ.
30 ಎಲೆ ಒಣಗಿದ ಏಲಾ ಮರದಂತೆಯೂ,
ನೀರಿಲ್ಲದ ವನದ ಹಾಗೂ ಇರುವಿರಿ.
31 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲನ ಬಲಿಷ್ಠನೇ ಸೆಣಬಿನ ನಾರು, ಅವನ ಕಾಯರ್ವೇ

ಕಿಡಿ,
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ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಯಾರೂ ಆರಿಸಲಾಗದಂತೆ ಅವು
ಸುಟು್ಟಹೋಗುವವು.≫

ಚೀಯೋನಿನ ಮುಂದಣ ಪ್ರಖಾ್ಯತಿ

ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಆಮೋಚನ ಮಗನಾದ ಯೆಶಾಯನಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದ
ದೈವೋಕಿ್ತ ಇದೇ.

2 ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದ ಬೆಟ್ಟವು
ಎಲಾ್ಲ ಗುಡ್ಡಬೆಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತೋನ್ನತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು

ನೆಲೆಗೊಳು್ಳವುದು.
ಆಗ ಸಕಲ ದೇಶಗಳವರು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರವಾಹಗಳಂತೆ ಬರುವರು.
3 ಹೊರಟು ಬಂದ ಬಹು ಜನಾಂಗದವರು,
≪ಬನಿ್ನರಿ, ಯೆಹೋವನ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ, ಯಾಕೋಬ್ಯರ ದೇವರ

ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ,
ಆತನು ತನ್ನ ಮಾಗರ್ಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೋಧನೆ

ಮಾಡುವನು. ನಾವು ಆತನ ದಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವೆವು≫ ಎಂದು
ಹೇಳುವರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಚೀಯೋನಿನಿಂದ ಧಮೋರ್ಪದೇಶವೂ,

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವೂ ಹೊರಡುವುದು.
4 ಆತನು ದೇಶದೇಶಗಳ ವಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವನು, ಬಹು

ರಾಷ್ಟ್ರದವರಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು;
ಅವರೋ ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಕುಲುಮೆಗೆ ಹಾಕಿ, ಕತಿ್ತಗಳನು್ನ

ನೇಗಿಲ ಗುಳಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ, ಬಜಿರ್ಗಳನು್ನ
ಕುಡುಗೋಲುಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡುವರು.
ಜನಾಂಗಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜನಾಂಗವು ಕತಿ್ತಯನೆ್ನತ್ತದು. ಇನು್ನ ಮೇಲೆ

ಯುದಾ್ಧಭಾ್ಯಸವು ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನ ನಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯದ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವಂತದು್ದ
5 ಯಾಕೋಬಿನ ವಂಶದವರೇ ಬನಿ್ನರಿ, ಯೆಹೋವನ ಜ್ಞಾನದ

ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ನಡೆಯೋಣ.
6 ಯಾಕೋಬಿನ ಮನೆತನದವರು ಪೂವರ್ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ

ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಮಗ್ನರೂ,
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಹಾಗೆ ಕಣಿ ಹೇಳುವವರೂ,
ಅನ್ಯದೇಶಗಳವರ ಸಂಗಡ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡುವವರೂ

ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನೇ ಈ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕೈಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ.
7 ಅವರ ದೇಶವು ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅವರ

ನಿಧಿನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ.
ಅವರ ದೇಶವು ಅಶ್ವಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅವರ ರಥಗಳಿಗೆ

ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ.
8 ಅವರ ದೇಶವು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಲೇ, ತಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಿಂದಲೇ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ

ನಮಸ್ಕರಿಸುತಾ್ತರೆ.
9 ಹೀಗಿರಲು ಜನರು ಅಧಮಿರ್ಗಳಾಗಲಿ, ಉತ್ತಮರಾಗಲಿ

ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವರು, ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನು ಬಿದು್ದಹೋಗುವನು. ನೀನು
ಅವರನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಬೇಡ.

10 ಗವಿಯೊಳಗೆ ನುಗು್ಗ, ಯೆಹೋವನ ಭಯಂಕರತನಕೂ್ಕ,
ಅತು್ಯನ್ನತ ಮಹಿಮೆಗೂ ಹೆದರಿ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅವಿತುಕೋ.
11 ಮನುಷ್ಯನ ಗವರ್ದೃಷಿ್ಟಯು ತಗಿ್ಗಹೋಗುವುದು, ಮನುಷ್ಯರ

ಅಹಂಕಾರವು ತಗು್ಗವುದು.
ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಉನ್ನತೋನ್ನತನಾಗಿರುವನು.
12 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯದ ದಿನವು
ಗವರ್ದಿಂದ ಹೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು.

ಆಗ ಅವನು ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು.
13 ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಲೆಬನೋನಿನ ಎಲಾ್ಲ ದೇವದಾರು

ವೃಕ್ಷಗಳ
ಮತು್ತ ಬಾಷಾನಿನ ಎಲಾ್ಲ ಅಲೊ್ಲೕನ ಮರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ,
14 ಶಿಖರಗಳನು್ನ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಎತಿ್ತಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಸ್ತ

ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆಯೂ,
15 ಎತ್ತರವಾದ ಸಕಲ ಗೋಪುರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಭದ್ರವಾದ

ಸಮಸ್ತ ಕೋಟೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ,
16 ಎಲಾ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಾಷೀರ್ಷ್ ನ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ,

ಅಂತೂ ನೋಡತಕ್ಕ ಮನೋಹರವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸು್ತವಿನ
ಮೇಲೆಯೂ ಆ ದಿನವೂ ತಪ್ಪದೇ ಬರುವುದು.

17 ಮನುಷ್ಯರ ಗವರ್ವು ಕುಗು್ಗವುದು. ಮನುಷ್ಯರ ಅಹಂಕಾರವು
ತಗು್ಗವುದು.
ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಉನ್ನತೋನ್ನತನಾಗಿರುವನು.
18 ವಿಗ್ರಹಗಳು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವವು.

19 ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ನಡುಗಿಸಲು ಏಳುವಾಗ,
ಮನುಷ್ಯರು ಆತನ ಭಯಂಕರ ಕೋಪಕೂ್ಕ, ಅತು್ಯನ್ನತ

ಮಹಿಮೆಗೂ ಹೆದರಿ ಬಂಡೆಗಳ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ನೆಲದ
ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವರು.

20 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬೊಂಬೆಗಳನೂ್ನ, ಬಂಗಾರದ
ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ,
ಇಲಿ, ಬಾವಲಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಸಾಡಿ ಬಿಡುವರು.
21 ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ನಡುಗಿಸಲು ಏಳುವಾಗ,
ಆತನ ಭಯಂಕರಕೂ್ಕ, ಅತು್ಯನ್ನತ ಮಹಿಮೆಗೂ ಹೆದರಿ ಬಂಡೆಗಳ

ಸಂದುಗೊಂದುಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಚೂಪಾದ ಶಿಖರಗಳ ಕಡಿದಾದ
ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ನುಗು್ಗವರು.

22 ಮೂಗಿನಿಂದ ಉಸಿರಾಡುವ ತನಕ ಬದುಕುವ ನರಮನುಷ್ಯನ
ಮೇಲಿನ ಭರವಸೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಡಿರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಕೂ್ಕ ಸಮಾನನಲ್ಲ.

ಯೆಹೂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನಾ್ಯಯವೂ ಅದರ
ನಷ್ಟವೂ

ಇಗೋ, ಕತರ್ನೂ, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ,
ಯೆಹೂದದಿಂದಲೂ

ಜೀವನಕೆ್ಕ ಆಧಾರವಾದ ಅನ್ನಪಾನಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು.
2 ಇದಲ್ಲದೆ ಶೂರ, ಯುದ್ಧಭಟರು, ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿ, ಪ್ರವಾದಿ,

ಶಕುನದವ, ಹಿರಿಯ,
3 ಪಂಚಾಶತಾಧಿಪತಿ, ಘನವಂತನು, ಆಲೋಚನಾಪರನು,

ತಾಂತಿ್ರಕನು ಮತು್ತ ವಾಕಾ್ಚತುಯರ್ವುಳ್ಳವನು ಆಗಿರುವ
ಇವರೆಲ್ಲರನು್ನ ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡುವೆನು.

4 ನಾನು, ≪ಬಾಲಕರನು್ನ ಪ್ರಭುಗಳನಾ್ನಗಿ ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ
ನೇಮಿಸುವೆನು, ಬಾಲಕರು ಅದನು್ನ ಆಳುವರು.

5 ಪ್ರಜೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿ, ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು
ಹಿಂಸಿಸುವರು,
ಬಾಲಕರು ಹಿರಿಯರ ಮೇಲೆಯೂ, ನೀಚನು ಘನವಂತನ

ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ ವತಿರ್ಸುವರು.
6 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ತಂದೆಯ

ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದು,
≪ನಿನಗೆ ನಿಲುವಂಗಿ ಇದೆ. ನೀನು ನಮಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಬೇಕು.

ಹಾಳಾದ ಈ ಪಟ್ಟಣವು ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಳಗಿರಲಿ ತಂದೆಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ
ಅಣ್ಣನನು್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡಲು ಅಣ್ಣನು ದೇಶದ ನಿರಥರ್ಕ ವ್ರಣ
ವೈದ್ಯನಾಗುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸುವನು.

7 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕೂಗುತಾ್ತ,
≪ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ

ಅನ್ನವಾಗಲೀ, ವಸ್ತ್ರವಾಗಲೀ ಇಲ್ಲ:
ಜನರನು್ನ ಆಳುವ ಒಡೆಯನನಾ್ನಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ≫ ≫

ಎಂದು ಹೇಳುವನು.
8 ಏಕೆಂದರೆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಹಾಳಾಯಿತು. ಯೆಹೂದವು

ಬಿದು್ದಹೋಯಿತು.
ಅವರ ನಡೆನುಡಿಗಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆತನ

ಪ್ರಭಾವದ ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ಕೆರಳಿಸುತ್ತದಲ್ಲವೇ?
9 ಅವರ ಮುಖಭಾವವೇ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ

ಪಾಪವನು್ನ ಮರೆಮಾಡದೇ ಸೊದೋಮಿನವರಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಅಯೊ್ಯೕ, ಅವರ ಆತ್ಮದ ಗತಿಯೇ! ತಮಗೆ ತಾವೇ ಕೇಡು

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
10 ನೀವು ನೀತಿವಂತರಿಗೆ, ≪ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಲಿ≫ಎಂದು

ಹೇಳಿರಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು.
11 ದುಷ್ಟರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ಅವರ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ

ಪ್ರತಿಫಲವು ಅವರಿಗೆ ದೊರಕುವುದು.
12 ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ ಬಾಲಕರು ಬಾಧಿಸುವರು. ಸಿ್ತ್ರೕಯರು

ಅವರನು್ನ ಆಳುವರು.
ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡೆಸುವವರು

ದಾರಿತಪಿ್ಪಸುವವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ನೀವು ನಡೆಯತಕ್ಕ ದಾರಿಯನು್ನ
ಹಾಳುಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.

13 ಯೆಹೋವನು ವಾದಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ಜನರಿಗೆ
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಎದು್ದ ನಿಂತಿದಾ್ದನೆ.

14 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರ ಹಿರಿಯರನು್ನ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನೂ್ನ
ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ತರುವನು.
ಏಕೆಂದರೆ, ≪ನೀವು ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ತೋಟವನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ.

ಬಡವರಿಂದ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದದು್ದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಇದೆ.
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15 ನೀವು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಜಜಿ್ಜ, ಬಡವರನು್ನ ದುಃಖದಿಂದ
ಹಿಂಸಿಸುವುದೇಕೆ?≫
ಎಂದು ಕತರ್ನಾದ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ವಾದಿಸುವನು.

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವೆರಿಗಾಗುವ ದಂಡನೆಯೂ
16 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗನು್ನತಾ್ತನೆ, ಚೀಯೋನಿನ

ಹೆಂಗಸರು ಅಹಂಕಾರವುಳ್ಳವರಾಗಿ,
ಕತು್ತ ತೂಗುತಾ್ತ, ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿಸುತಾ್ತ,
ವಯಾ್ಯರವಾಗಿ ಹೆಜೆ್ಜ ಇಡುತಾ್ತ, ಕಾಲು ಗೆಜೆ್ಜ ಜಣಜಣಿಸುತಾ್ತ

ನಡೆಯುವವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ,
17 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಚೀಯೋನಿನ ಪುತಿ್ರಯರ

ನಡುನೆತಿ್ತಯನೂ್ನ ಹುಣಿ್ಣನಿಂದ ಬಾಧಿಸಿ, ಅವರ ಮಾನವನು್ನ
ಬಯಲುಮಾಡುವನು.

18 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನು ಅವರ ಅಂದುಗೆ, ತುರುಬುಬಲೆ,
ಅಧರ್ಚಂದ್ರ,

19 ಜುಮುಕಿ, ಬಳೆ, ಶಿರವಸ್ತ್ರ,
20 ಮುಂಡಾಸು, ಕಾಲಗೆಜೆ್ಜ, ಡಾಬು, ಗಂಧದ ಭರಣಿ,

ತೋಳಬಂಧಿ,
21 ಮುದೆ್ರ ಉಂಗುರ, ಮೂಗುತಿ,
22 ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೆ-ತೊಡುಗೆ, ಮೇಲಂಗಿ, ಶಾಲು, ಕೈಚೀಲ,
23 ಕೈಗನ್ನಡಿ, ನಾರುಮಡಿ, ಮುಡಿ ಮುಕುಟ, ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆ ಈ

ಸೊಗಸಾದ ಭೂಷಣಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕುವನು.
24 ಆಗ ಸುಗಂಧದ ಬದಲಾಗಿ ದುವಾರ್ಸನೆ, ಡಾಬಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ

ಹಗ್ಗ,
ಅಂದವಾದ ಜಡೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಬೋಳುತಲೆ, ನಡುವಿನ ಶಲ್ಯಕೆ್ಕ

ಬದಲಾಗಿ ಗೋಣಿತಟು್ಟ,
ಸೌಂದಯರ್ಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ಕುರೂಪ, ಬೆತ್ತಲೆ ಉಂಟಾಗುವುದು.
25 ಚೀಯೋನ್ ನಗರಿಯೇ, ನಿನ್ನ ವೀರರು ಖಡ್ಗದಿಂದ

ಬಿದು್ದಹೋಗುವರು. ನಿನ್ನ ಶೌಯರ್ವು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿ
ಹೋಗುವುದು.

26 ಅವಳ ಪುರದಾ್ವರಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಲಾಪವೂ, ದುಃಖವೂ
ತುಂಬಿರುವವು. ಅವಳು ಹಾಳಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಳು.

ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಏಳು ಮಂದಿ ಹೆಂಗಸರು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನನು್ನ
ಹಿಡಿದು,
≪ನಾವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ದುಡಿದ ಅನ್ನವನು್ನ ಉಣು್ಣವೆವು,

ನಾವೇ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಉಟು್ಟಕೊಳು್ಳವೆವು,
ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ನಮಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಯಜಮಾನನಾಗಿ ನಮ್ಮ

ಮಾನ ಕಾಪಾಡಿದರೆ ಸಾಕು≫ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಚೀಯೋನಿನ ಮುಂದಿನ ಸುಸಿ್ಥತಿ
2 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಬೆಳೆಯಿಂದ

ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸೌಂದಯರ್ವೂ, ಮಹಿಮೆಯೂ
ಉಂಟಾಗುವುವು. ದೇಶದಿಂದ ಫಲವೂ, ಉನ್ನತಿಯೂ, ಭೂಷಣವೂ
ಲಭಿಸುವುದು. 3 ಆಗ ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವರೆಂದು ದಾಖಲೆಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು
ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವನು. 4 ಆಗ ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ, ದಹಿಸುವ
ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಚೀಯೋನಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರ ಕಲ್ಮಷವನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ರಕ್ತದ ಕಲೆಯನು್ನ ತೊಳೆದುಬಿಡುವನು.

5 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆಯೂ, ಅಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಸಭೆಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ, ಹಗಲಲಿ್ಲ ಹೊಗೆಯನೂ್ನ, ಮೇಘವನೂ್ನ, ಇರುಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಅಗಿ್ನಯ ಪ್ರಕಾಶವನೂ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವನು. ಈ
ಮಹಿಮೆಯು ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಯು ಆವರಿಸಿರುವುದು. 6 ಅದು ಹಗಲಿನ
ಬಿಸಿಲಿನಲಿ್ಲ ನೆರಳನೂ್ನ, ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಆಶ್ರಯವನೂ್ನ
ಕೊಡುವ ಗುಡಾರವಾಗಿರುವುದು.

ಯೆಹೋವನ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ತೋಟ

ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನಾದವನ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಅವನ ತೋಟವನೂ್ನ
ಕುರಿತು
ಒಂದು ಗೀತೆಯನು್ನ ಹಾಡುವೆನು. ಕೇಳಿರಿ, ಫಲವತಾ್ತದ

ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅತಿಪಿ್ರಯನಿಗೆ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ತೋಟವಿತು್ತ.
2 ಅವನು ಅದನು್ನ ಅಗೆದು, ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಒಳೆ್ಳಯ

ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಸಸಿಗಳನು್ನ ನೆಟು್ಟ,

ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಗೋಪುರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಕೊರೆಯಿಸಿ,
ತೋಟವು ಒಳೆ್ಳಯ ಸಿಹಿ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕೊಡುವುದೆಂದು

ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರಲು, ಅದು ಹುಳಿ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟತು.
3 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಯೆಹೂದದ ಜನರೇ,
ಈಗ ನನಗೂ, ನನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ತೋಟಕೂ್ಕ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಿರಿ.
4 ನನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ

ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಇನೆ್ನೕನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತು್ತ?
ಅದು ಒಳೆ್ಳಯ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದೆಂದು ನಾನು

ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಿ್ತರಲು, ಅದು ಹುಳಿ ಹಣ್ಣನು್ನ ಏಕೆ ಕೊಟಿ್ಟತು?
5 ನನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ತೋಟವನು್ನ ಏನು ಮಾಡುವೆನು ಎಂದು ಈಗ

ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅದರ ಮುಳು್ಳ ಬೇಲಿಯನು್ನ ಕೀಳುವೆನು. ದನಗಳು ಅದನು್ನ

ಮೇಯು್ದಬಿಡುವುದು. ಅದರ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿ ಹಾಕುವೆನು.
ಅದು ಜನರ ತುಳಿದಾಟಕೆ್ಕ ಈಡಾಗುವುದು.

6 ಅದನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುವೆನು. ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ತೋಟವನು್ನ ಯಾರೂ
ಕುಡಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲಿ್ಲ ಮುಳು್ಳಕಳೆ
ಬೆಳೆಯುವುದು.
ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸಬಾರದೆಂದು ಮೋಡಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ

ಕೊಡುವೆನು.
7 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ತೋಟವು

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮನೆಯೇ,
ಯೆಹೂದದ ಜನವೇ, ಆತನ ಇಷ್ಟದ ಗಿಡ.
ಆತನು ನಾ್ಯಯವನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ನರಹತೆ್ಯ, ನೀತಿಯನು್ನ

ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಲು ಗೋಳಾಟವೂ ಸಿಕಿ್ಕತು್ತ.

ಆರು ಬಗೆಯ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ದುರವಸೆ್ಥ
8 ಅಯೊ್ಯೕ, ಮನೆಗೆ ಮನೆಯನೂ್ನ, ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೊಲವನೂ್ನ

ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಬಂದು,
ಇತರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಬಿಡದೆ ದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ತಾವೇ

ತಾವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
9 ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲಿ್ಲ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು

ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
ಸೊಗಸಾದ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ವಾಸಮಾಡದೆ

ಅವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಾಳು ಬೀಳುವುವು.
10 ಏಕೆಂದರೆ ಹತು್ತ ಎಕರೆ ಭಾಗಾಯಿತು. ಭೂಮಿಯು ನಾಲು್ಕ

ಕೊಳಗದಷೆ್ಟೕ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನಿ್ನಯುವುದು. ಬಿತಿ್ತದ ಒಂದು ಖಂಡುಗ
ಬೀಜದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ದವಸವು ಬರುವುದು.

11 ಅಯೊ್ಯೕ, ಮದ್ಯದ ಗೀಳಿನಿಂದಲೇ ಮುಂಜಾನೆ ಎದು್ದ,
ಸಂಜೆಯಾದ ಮೇಲೂ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಿಂದ ಅಮಲೇರಿದವರಾಗಿ ಕಾಲ

ಕಳೆಯುವವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ!
12 ಕಿನ್ನರಿ, ವೀಣೆ, ದಮ್ಮಡಿ, ಕೊಳಲು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಇವುಗಳೇ ಅವರ

ಔತಣಗಳ ಸೊಬಗು.
ಯೆಹೋವನ ಕೆಲಸವನೊ್ನೕ ಅವರು ಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನ

ಕೈಕೆಲಸವನು್ನ ಆಲೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
13 ಆದಕಾರಣ ನನ್ನ ಜನರು ಜ್ಞಾನಹೀನರಾಗಿ ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವುದು

ಖಂಡಿತ.
ಘನವಂತರು ಹಸಿಯುವರು ಮತು್ತ ಜನಸಮೂಹವು

ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಒಣಗುವುದು.
14 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಾತಾಳವು ಹೆಚು್ಚ ಆತುರದಿಂದ

ಅಗಾಧವಾಗಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆಯಲು,
ಅವರ ಮಹಿಮೆ, ಕೋಲಾಹಲ, ಗದ್ದಲ, ಉಲಾ್ಲಸ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು

ಅದರೊಳಗೆ ಬಿದು್ದಹೋಗುವುವು.
15 ಮನುಷ್ಯನು ಕುಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು. ಅಹಂಭಾವದ ಕಣು್ಣಗಳು

ಕಂಗೆಡುವವು.
16 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೋ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ

ಉನ್ನತೋನ್ನತನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರು
ಧಮರ್ವನು್ನ ನಡೆಸುವುದರಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಎಂದು
ಅನಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

17 ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಪಶುಪಾಲಕರಿಗೆ
ಹುಲು್ಲಗಾವಲುಗಳಾಗುವವು. ಕುರಿಮರಿಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಮೇಯುವವು.

18 ಅಯೊ್ಯೕ, ವ್ಯಥರ್ವಾದ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಅಪರಾಧ ದಂಡನೆಯನು್ನ,
ರಥವನು್ನ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ ಪಾಪವನು್ನ
ಎಳೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತ,

19 ನಾವು ಆತನ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೋಡುವಂತೆ ಆತನು ತ್ವರೆಯಾಗಿ
ಅದನು್ನ ನಡೆಸಲಿ.

ಯೆಶಾಯನು 3:15 430 ಯೆಶಾಯನು 5:19



6

7

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯ ಪವಿತ್ರ ಉದೆ್ದೕಶವನು್ನ ನಾವು
ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅದು ಆದಷು್ಟ ಬೇಗ ಬರಲಿ ಎಂದು ನುಡಿಯುವವರ
ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!

20 ಅಯೊ್ಯೕ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದೂ, ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಕೆಟ್ಟದೆಂದೂ ಬೋಧಿಸಿ;
ಕತ್ತಲನು್ನ ಬೆಳಕೆಂದೂ, ಬೆಳಕನು್ನ ಕತ್ತಲೆಂದೂ ಸಾಧಿಸಿ; ಕಹಿಯನು್ನ

ಸಿಹಿಯೆಂದು,
ಸಿಹಿಯನು್ನ ಕಹಿ ಎಂದು ಎಣಿಸುವವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು

ಹೇಳಲಿ!
21 ಅಯೊ್ಯೕ, ತಮ್ಮನು್ನ ತಾವೇ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂದೂ, ಸ್ವಂತ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ

ವಿವೇಕಿಗಳೆಂದೂ ಭಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!.
22 ಅಯೊ್ಯೕ, ಸುರಾಪಾನದಲಿ್ಲ ಶೂರರೂ, ಮದ್ಯಮಿಶ್ರಣದಲಿ್ಲ

ಸಾಹಸಿಗಳೂ;
23 ಲಂಚಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ದೋಷಿಗಳನು್ನ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೆಂದು

ತೀಪುರ್ಮಾಡಿ, ನಾ್ಯಯವಂತರ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುವವರ
ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!

24 ಅವರು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ನಿರಾಕರಿಸಿ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯ ಪವಿತ್ರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ

ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಗಿ್ನಯ ನಾಲಿಗೆಗಳು ಒಣಕೊಳೆಯನು್ನ
ನುಂಗಿಬಿಡುವಂತೆಯೂ,
ಒಣಹುಲು್ಲ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವಂತೆಯೂ, ಅದರ ಬೇರು

ಕೊಳೆತು ಹೋಗುವಂತೆಯೂ, ಅದರ ಚಿಗುರು ಧೂಳಿನಂತೆಯೂ
ತೂರಿ ಹೋಗುವುದು.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸಲು ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ಬರಮಾಡುವುದು

25 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು,
ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈಯೆತಿ್ತ, ಅವರನು್ನ ಹೊಡೆದುಬಿಡುವನು.
ಆಗ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನಡಗುವವು. ಹೆಣಗಳು ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಕಸವಾಗಿ

ಬಿದಿ್ದರುವವು.
ಇಷೆ್ಟಲಾ್ಲ ನಡೆದರೂ ಆತನ ಕೋಪವು ತೀರದೇ ಕೈಯೆತಿ್ತಯೇ

ಇರುವುದು.
26 ಆತನು ದೂರದ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಗುರುತಾಗಿ ಧ್ವಜವೆತಿ್ತ,

ಅವರನು್ನ ಭೂಲೋಕದ ಅಂಚಿನಿಂದ ಸಿಳು್ಳ ಹಾಕಿ ಕರೆಯುವನು.
ಇಗೋ ಅವರೆಲ್ಲ ತ್ವರೆಪಟು್ಟ ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತಾ್ತರೆ.
27 ಅವರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಬಳಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ

ತೂಕಡಿಸಿ ನಿದಿ್ರಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರ ನಡುಕಟು್ಟ ಬಿಚಿ್ಚಲ್ಲ. ಅವರ ಕೆರದ ಬಾರು ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
28 ಅವರ ಬಾಣಗಳು ಹದವಾಗಿವೆ. ಅವರ ಬಿಲು್ಲಗಳು ಬಿಗಿದಿವೆ.
ಅವರ ಕುದುರೆಗಳ ಗೊರಸುಗಳು ಕಲಿ್ಲನಂತೆಯೂ, ಚಕ್ರಗಳು

ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆಯೂ ರಭಸವಾಗಿವೆ.
29 ಅವರು ಸಿಂಹದಂತೆ ಘಜಿರ್ಸುತಾ್ತರೆ. ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳ ಹಾಗೆ

ಆಭರ್ಟಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಗುರುಗುಟು್ಟತಾ್ತ ಬೇಟೆ ಹಿಡಿದು ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಾ್ತರೆ.

ರಕ್ಷಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
30 ಸಮುದ್ರವು ಭೋಗರ್ರೆಯುವಂತೆ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇವರು

ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಕಂಡು ಗಜಿರ್ಸುವರು.
ಭೂಮಿಯನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿದರೆ ಅಂಧಕಾರವೂ, ವಾ್ಯಕುಲವೂ

ತುಂಬಿರುವುದು. ಮೋಡ ಕವಿದು ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಾಗುವುದು.

ಯೆಹೋವನು ಯೆಶಾಯನನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಯನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿದು್ದ

ಅರಸನಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನು ಮರಣಹೊಂದಿದ ವರುಷದಲಿ್ಲ
ಕತರ್ನು ಉನ್ನತೋನ್ನತವಾಗಿ
ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢನಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆತನ

ವಸ್ತ್ರದ ನೆರಿಗೆಯು ಆಲಯದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹರಡಿತು್ತ. 2 ಆತನ ಸುತ್ತಲು
ಸೆರಾಫಿಯರು ಇದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಆರಾರು ರೆಕೆ್ಕಯುಳ್ಳವನಾಗಿ,
ಎರಡರಿಂದ ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ, ಎರಡರಿಂದ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು, ಇನೆ್ನರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಂದ ಹಾರುತಿ್ತದ್ದನು.

3 ಆಗ ಒಬ್ಬನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ,
≪ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು,

ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಭೂಮಂಡಲವೆಲಾ್ಲ ಆತನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ≫
ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

4 ಕೂಗುವವನ ಶಬ್ದಕೆ್ಕ ದಾ್ವರದ ಅಸಿ್ತವಾರವು ಕದಲಿದವು ಮತು್ತ
ಧೂಮವು ಆಲಯದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ತುಂಬಿತು. 5 ಆಗ ನಾನು,

≪ಅಯೊ್ಯೕ, ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ ನಾಶವಾದೆನಲಾ್ಲ!
ನಾನು ಹೊಲಸು ತುಟಿಯವನು.
ಹೊಲಸು ತುಟಿಯವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವನು.
ಇಂಥ ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ರಾಜಾಧಿರಾಜನನು್ನ, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕಂಡವಲಾ್ಲ!≫ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಲು,
6 ಆಗ ಸೆರಾಫಿಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯಿಂದ ತಾನು

ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡವನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹಾರಿ
ಬಂದು, 7 ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟಸಿ,
≪ಇಗೋ, ಇದು ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ತಗಲಿತು. ನಿನ್ನ ದೋಷವು

ನೀಗಿತು. ನಿನ್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತವಾಯಿತು≫ ಎಂದನು.
8 ಆಗ, ≪ಯಾರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿ? ಯಾರು ನಮಗೋಸ್ಕರ

ಹೋಗುವನು?≫ ಎಂಬ ಕತರ್ನ ನುಡಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ, ≪ಇಗೋ,
ನಾನಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸು≫ ಎಂದೆನು.

9 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, ≪ನೀನು ಈ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
ನೀವು ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿದರೂ ತಿಳಿಯಬಾರದು, ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡರೂ

ಗ್ರಹಿಸಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ,
10 ಕಣಿ್ಣನಿಂದ ನೋಡದಂತೆಯೂ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳದಂತೆಯೂ,

ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಿ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರಿಗಿಕೊಂಡು ನನಿ್ನಂದ
ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನು್ನ ಹೊಂದದಂತೆ ಈ ಜನರ ಹೃದಯವನು್ನ ಕೊಬಿ್ಬಸಿ,
ಕಿವಿಯನು್ನ ಮಂದಗೊಳಿಸಿ, ಅವರ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಅಂಟು ಬಳಿ≫ಎಂದು

ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು.
11 ಅದಕೆ್ಕ ನಾನು, ≪ಕತರ್ನೇ, ಇದು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ?≫ ಎಂದು

ಕೇಳಲು ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು,
≪ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ದೂರ ತೊಲಗಿಸಿ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಾಶ

ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಟ್ಟಣಗಳು ನಿವಾಸಿಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಮನೆಗಳು ಜನರಿಲ್ಲದೆ,
ದೇಶವು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಹಾಳಾಗುವವರೆಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ

ಇರುವುದು.
12 ಯೆಹೋವನು ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ದೂರಮಾಡುವವರೆಗೂ,

ಅವರನು್ನ ದೇಶದ ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡುವವರೆಗೂ ಅದು
ಹೀಗೆ ಇರುವುದು.

13 ಆಗ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ಅದೂ
ಸಹ ನಾಶವಾಗುವುದು.
ಏಲಾ ಮರವನಾ್ನಗಲೀ, ಅಲೊ್ಲೕನ್ ಮರವನಾ್ನಗಲೀ ಕಡಿದ ಮೇಲೆ,
ಉಳಿಯುವುದು ಬುಡ ಮಾತ್ರ≫ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಭಯಪಡದೆ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಲು
ತಿಳಿಸಿ ವರಪುತ್ರನ ಜನನದ ಗುರುತನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ

ಯೋಥಾಮನ ಮಗನೂ ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ
ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಆಹಾಜನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅರಾಮ್ಯರ
ಅರಸನಾದ ರೆಚೀನ, ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ

ಅರಸನಾದ ಪೆಕಹ ಎಂಬುವವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ
ದಂಡೆತಿ್ತ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಜಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
2 ಅರಾಮ್ಯರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆಂಬ
ಸುದಿ್ದಯು ದಾವೀದನ ಮನೆಗೆ ಮುಟಿ್ಟದಾಗ ಆಹಾಜನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಪ್ರಜೆಯ ಹೃದಯವು ಅರಣ್ಯದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ವನವೃಕ್ಷಗಳು
ಅಲಾ್ಲಡುವಂತೆ ನಡುಗಿದವು.

3 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆಶಾಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ≪ನೀನು
ನಿನ್ನ ಮಗ ಶೆಯಾರ್ ಯಾಶೂಬನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ಅಗಸರ ಹೊಲದ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ರಾಜಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಮೇಲಿನ
ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆಯ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಆಹಾಜನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು
ಅವನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಬೇಕು, 4 ≪ಜಾಗರೂಕನಾಗಿ
ಸುಮ್ಮನಿರು, ಭಯಪಡಬೇಡ. ರೆಚೀನ, ಅರಾಮ್ಯರ, ಪೆಕಹ
ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನಾದ ಪೆಕಹನ ಕೋಪವು ಎಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚದರೂ
ಹೊಗೆಯಾಡುವ ಈ ಎರಡು ಮೋಟುಕೊಳಿ್ಳಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು
ಕುಂದದಿರಲಿ.≫ ≫

5 ಅರಾಮ್ಯರೂ, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರೂ ಮತು್ತ ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನೂ
ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ದುರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, 6 ≪ನಾವು
ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತಿ್ತ ಹೆದರಿಸಿ, ಒಳಗೆ ನುಗಿ್ಗಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ಅದರಲಿ್ಲ ಟಬೇಲನ ಮಗನನು್ನ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ≫ ಎಂದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

7 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ≪ಇದು
ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ; ಇದು ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

8 ಏಕೆಂದರೆ ಅರಾಮಿಗೆ ಶಿರಸು್ಸ ದಮಸ್ಕ, ದಮಸ್ಕಕೆ್ಕ ಶಿರಸು್ಸ
ರೆಚೀನ.
ಅರುವತೆ್ತ್ಯದು ವರುಷಗಳೊಳಗೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಭಂಗಪಟು್ಟ

ಜನಾಂಗವೆನಿ್ನಸಿಕೊಳ್ಳರು.
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9 ಎಫಾ್ರಯೀಮಿಗೆ ಶಿರಸು್ಸ ಸಮಾಯರ್, ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಶಿರಸು್ಸ
ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನು ತಾನೇ.
ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂಬುದೇ.
10 ಮತೆ್ತ ಯೆಹೋವನು ಆಹಾಜನಿಗೆ, 11 ≪ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ

ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಂದು ಗುರುತನು್ನ ಕೇಳು. ಅದು ಪಾತಾಳದಷು್ಟ
ಆಳದಲಿ್ಲದ್ದರೂ, ಮೇಲೆ ಎತ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಕೇಳಿಕೋ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 12 ಆಗ ಆಹಾಜನು, ≪ನಾನು
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ≫
ಎಂದನು.

13 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಶಾಯನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ≪ದಾವೀದನ
ಮನೆತನದವರೇ ಕೇಳಿರಿ, ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಬೇಸರಗೊಳಿಸುವುದು
ಅಷು್ಟ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲವೆಂದೆಣಿಸಿ ನನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಸಹ
ಬೇಸರಗೊಳಿಸುವಿರಾ? 14 ಆದಕಾರಣ ಕತರ್ನು ತಾನೇ ನಿಮಗೆ
ಒಂದು ಗುರುತನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಇಗೋ ಒಬ್ಬ ಕನಿ್ನಕೆಯು
ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹಡೆದು ಅವನಿಗೆ ಇಮಾ್ಮನುವೇಲ್
ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವರು. 15 ಆತನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಬರುವ ತನಕ
ಮೊಸರನು್ನ ಮತು್ತ ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ತಿನು್ನವನು.

16 ≪ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಮಗುವು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ನೀನು ಭಯಪಡುವ ದೇಶವನು್ನ
ಅದರ ಇಬ್ಬರು ಅರಸರು ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಡುವರು. 17 ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ
ಮೇಲೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯ ಮೇಲೆಯೂ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯ
ಮೇಲೆಯೂ ಯೆಹೂದದಿಂದ ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಅಗಲಿದಂದಿನಿಂದ
ಅಂದರೆ ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಾರದೆ ಇದ್ದ
ದುದಿರ್ನಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡುವನು.≫

18 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಐಗುಪ್ತದ ನದಿಗಳ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ನೊಣಕೂ್ಕ,
ಅಶೂ್ಯರ ದೇಶದ ದುಂಬಿಗಳಿಗೂ ಯೆಹೋವನು ಸಿಳು್ಳಹಾಕುವನು.
19 ಅವು ಬಂದು ಕಡಿದಾದ ಕಣಿವೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಬಂಡೆಗಳ

ಸಂದುಗೊಂದುಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಎಲಾ್ಲ ಮುಳು್ಳ ಪೊದೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಗೋಮಾಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ಮುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವವು.
20 ಆಗ ಕತರ್ನು ಯೂಫೆ್ರಟೀಸ್ ನದಿಯ ಆಚೆಗಿರುವ

ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನೆಂಬ ಬಾಡಿಗೆಯ ಕ್ಷೌರದ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಯೆಹೂದದ ತಲೆಯನೂ್ನ, ಕಾಲಿನ ಕೂದಲನೂ್ನ ಬೋಳಿಸುವನು
ಹಾಗೂ ಗಡ್ಡವನೂ್ನ ಸಹ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು.

21 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಕರುವನು್ನ ಮತು್ತ
ಎರಡು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಸಾಕುವನು.

22 ಅವು ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿ ಹೆಚು್ಚ ಹಾಲನು್ನ ಕೊಡುವುದರಿಂದ
ಅವನು ಮೊಸರನು್ನ ತಿನು್ನವನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಮೊಸರನು್ನ

ಮತು್ತ ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ತಿಂದು ಜೀವಿಸುವನು.
23 ಆಗ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಸಹಸ್ರ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಬಳಿ್ಳಗಳು

ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ,
ಮುಳು್ಳ ಮತು್ತ ದತೂ್ತರಿಗಳಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು.
24 ದೇಶವೆಲಾ್ಲ ಮುಳು್ಳ ಮತು್ತ ದತೂ್ತರಿಗಳ

ಪೊದೆಯಾಗಿರುವುದಿಂದ ಜನರು ಬಿಲು್ಲಬಾಣಗಳೊಡನೆ
ಸಂಚರಿಸುವರು.

25 ಗುದ್ದಲಿಯಿಂದ ಅಗೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಯಾವ ಗುಡ್ಡಕೂ್ಕ ನೀನು ಮುಳು್ಳ
ದತೂ್ತರಿಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲಾರದೇ ಇರುವಿ.
ಆದರೆ ಅದು ದನಗಳನು್ನ ಬಿಡುವುದಕೂ್ಕ, ಕುರಿಗಳು

ತುಳಿದಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುವುದು.
ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ≪ದೊಡ್ಡ ಹಲಗೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾದಾರಣ ಲೇಖನಿಯಿಂದಲೇ ವಿಷಯ
ಸೂಚಕವಾದ ಈ ಪದವನು್ನ ಬರೆ, ≪ಮಹೇರ್ ಶಾಲಾಲ್

ಹಾಷ್ ಬಜ್≫ ಅಂದರೆ ಸೂರೆಗೆ ಅತುರ, ಕೊಳೆ್ಳಗೆ ಅವಸರ. 2

ನೀನು ಹೀಗೆ ಬರೆದದ್ದಕೆ್ಕ ಯಾಜಕನಾದ ಊರೀಯ, ಯೆಬೆರೆಕ್ಯನ
ಮಗನಾದ ಜೆಕಯರ್ ಈ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನು್ನ
ಕರೆಯುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಅನಂತರ, ≪ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಸಂಗಮಿಸಲು
ಆಕೆಯು ಬಸುರಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ಅದಕೆ್ಕ ≪ಮಹೇರ್ ಶಾಲಾಲ್ ಹಾಷ್ ಬಜ್
ಎಂದು ಹೆಸರಿಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 4 ಆ ಮಗುವು, ≪ಅಪಾ್ಪ,
ಅಮಾ್ಮ≫ ಎಂದು ಕೂಗಬಲ್ಲವನಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ
ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನು ದಮಸ್ಕದ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ, ಸಮಾಯರ್ದ
ಸೂರೆಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಯೆಹೋವನು ಮತೊ್ತಂದಾವತಿರ್ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿದನು,

6 ≪ಈ ಜನರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಸಿಲೋವದ ನೀರನು್ನ
ತ್ಯಜಿಸಿ, ರೆಚೀನನನೂ್ನ,
ರೆಮಲ್ಯನ ಮಗನನೂ್ನ ನಂಬಿ ಮೆರೆದಿದ್ದರಿಂದ,
7 ಇಗೋ ಕತರ್ನು ಪೂಣರ್ ಪ್ರತಾಪದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಶೂ್ಯರದ

ಅರಸನೆಂಬ ಮಹಾನದಿಯ ರಭಸವಾದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಹವನು್ನ
ಇವರ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡುವನು.
ಅದು ತನ್ನ ಕಾಲುವೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಒಳಗೊಂಡು ದಡಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮೀರಿ,
8 ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲಯೂ ನುಗಿ್ಗ, ತುಂಬಿತುಳುಕಿ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡು

ಕತಿ್ತನವರೆಗೂ ಏರುವುದು.
ಇಮಾ್ಮನುವೇಲನೇ, ಆ ಅರಸನ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಹರಡಿ ನಿನ್ನ

ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು.≫
9 ಜನಾಂಗಗಳೇ, ನೀವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು

ಒಡೆದು ತುಂಡಾಗುವಿರಿ; ದೂರದೇಶಿಯರೇ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ;
ನಡುಕಟಿ್ಟರಿ, ಭಂಗಪಡುವಿರಿ; ಹೌದು ನಡುಕಟಿ್ಟರಿ, ಭಂಗಪಡುವಿರಿ.
10 ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಅದು ಮುರಿದುಹೋಗುವುದು.

ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರಿ, ಅದು ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಇದಾ್ದನಷೆ್ಟ.

11 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ ಕೈಯನಿ್ನಟು್ಟ, ಈ ಜನರ
ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬಾರದೆಂದು ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತಾ್ತ
ಹೀಗೆಂದನು,

12 ≪ಇವರು ಯಾವುದನು್ನ ಒಪ್ಪಂದವೆನು್ನತಾ್ತರೋ ನೀವು
ಅದನು್ನ ಒಪ್ಪಂದವೆನ್ನಬೇಡಿರಿ;
ಇವರು ಯಾವುದಕೆ್ಕ ಹೆದರುತಾ್ತರೋ ನೀವು ಅದಕೆ್ಕ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ,

ನಡುಗಬೇಡಿರಿ.
13 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಪಡಿಸಿರಿ; ಆತನಿಗೆ

ಹೆದರಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನಡುಗಿರಿ.
14 ಆತನು ಆಶ್ರಯವಾಗುವನು; ಆದರೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಎರಡು

ಮನೆತನಕೆ್ಕ ಎಡವುವ ಕಲೂ್ಲ,
ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಬಂಡೆಯೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ

ಬಲೆಯೂ, ಪಂಜರವಾಗುವುದು.
15 ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಎಡವಿ ಬಿದು್ದ ಭಂಗಪಡುವರು, ಬಲೆಗೆ

ಸಿಕಿ್ಕ ವಶವಾಗುವರು.≫
16 ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಡು, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಳಗೆ ಉಪದೇಶವನು್ನ

ಮುಚಿ್ಚ ಮುದಿ್ರಸು.
17 ಯಾಕೋಬಿನ ಮನೆತನದವರಿಗೆ ಮುಖವನು್ನ

ಮರೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾದುಕೊಂಡು
ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತರುವೆನು.

18 ಆಹಾ, ನಾನೂ, ನನಗೆ ಯೆಹೋವನು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ
ಮಕ್ಕಳೂ ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರವನಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಉಂಟಾದ

ಗುರುತುಗಳಾಗಿಯೂ, ಅದು್ಭತಗಳಾಗಿಯೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ.

19 ≪ಗುಣಗುಟು್ಟವ, ಪಿಸುಮಾತನಾಡುವ, ಪೆ್ರೕತವಿಚಾರಕರನೂ್ನ,
ಬೇತಾಳಿಕರನೂ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಾರು, ≪ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇವರನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಬಾರದೋ?
ಜೀವಿತರಿಗಾಗಿ ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವೋ? 20

ದೇವರ ಉಪದೇಶವನೂ್ನ, ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿಯನೂ್ನ ವಿಚಾರಿಸುವ≫
ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬೆಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

21 ಅವರು ಘೋರ ಕಷ್ಟಕೊ್ಕಳಗಾಗಿ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಅಲೆಯುವರು. ಅವರು ಹಸಿದಾಗ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು
ತಮ್ಮ ಅರಸನನೂ್ನ, ತಮ್ಮ ದೇವರನೂ್ನ ಶಪಿಸಿ ಮೇಲಕೆ್ಕ

ನೋಡುವರು.
22 ಮೇಲಕೆ್ಕ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತದ್ದರೂ, ಭೂಮಿಯನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿದರೂ ಇಗೋ,
ಇಕ್ಕಟೆ್ಟಂಬ ಕತ್ತಲೂ, ಸಂಕಟವೆಂಬ ಅಂಧಕಾರವೂ

ಕವಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು. ಕಾಗರ್ತ್ತಲೆಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುವರು.

ನಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಗುವು ಹುಟಿ್ಟತು

ಆದರೆ ಸಂಕಟಪಟ್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅಂಧಕಾರವಿಲ್ಲ.
ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜೆಬುಲೋನ್ ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ

ಸೀಮೆಗಳನು್ನ,
ಆತನು ಅವಮಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿಮಾಡಿದನು.
ಅನಂತರದಲಿ್ಲ ಯೊದರ್ನಿನ ಆಚೆಯ ಸೀಮೆ, ಸಮುದ್ರದ

ಕಡೆಗಿರುವ ಸೀಮೆ, ಅನ್ಯಜನಗಳಿರುವ ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆ ಈ
ಪಾ್ರಂತ್ಯವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಘನಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ.

2 ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸಿತು.
ಕಾಗರ್ತ್ತಲಾದ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶವು ಹೊಳೆಯಿತು.
3 ನೀನು ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ ವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸಿದಿ್ದೕ.
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ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿದಿ್ದೕ. ಸುಗಿ್ಗ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು
ಹಷಿರ್ಸುವ ಹಾಗೂ,
ಕೊಳೆ್ಳಯನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವವರು, ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವವರು ನಿನ್ನ

ಮುಂದೆ ಆನಂದಿಸುತಾ್ತರೆ.
4 ಅವರಿಗೆ ಭಾರವಾದ ನೊಗವನೂ್ನ, ಬೆನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದ

ಕೋಲನೂ್ನ,
ಬಿಟಿ್ಟೕ ಹಿಡಿದವನ ದೊಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಮಿದಾ್ಯನಿನ ನಾಶನದ ದಿನದಲಿ್ಲ

ಮುರಿದುಬಿಟ್ಟಂತೆ ಮುರಿದು ಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ.
5 ಯುದ್ಧದ ಗದ್ದಲದಲಿ್ಲ ತುಳಿದಾಡಿದವರೆಲ್ಲರ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳೂ,
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದದ ಉಡುಪುಗಳೂ,
ಅಗಿ್ನಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವವು.
6 ಒಂದು ಮಗು ನಮಗಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದೆಯಷೆ್ಟ,
ವರದ ಮಗನು ನಮಗೆ ದೊರೆತನು; ಆಡಳಿತವು ಅವನ ಬಾಹುವಿನ

ಮೇಲಿರುವುದು;
ಅದು್ಭತ ಸ್ವರೂಪನು, ಆಲೋಚನಾ ಕತರ್ನು,
ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರೂ, ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ,
ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಎಂಬುದು ಆತನ ಹೆಸರು.
7 ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ದಾವೀದನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಆಡಳಿತವು

ಅಭಿವೃದಿ್ದಯಾಗುವುದು.
ದಾವೀದನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನವಿರುವುದು. ಆ ರಾಜ್ಯವು

ಇಂದಿನಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ
ನೀತಿನಾ್ಯಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾ್ಥಪಿತವಾಗಿ ಸಿ್ಥರಗೊಳು್ಳವುದು.
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹವು ಇದನು್ನ

ನೆರವೇರಿಸುವುದು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ವಿರುದ್ಧ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪ
8 ಕತರ್ನು ಯಾಕೋಬ್ಯರಿಗೆ ಶಾಪದ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೇಳಿ

ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅದು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ತಗುಲಿತು.
9 ಗವರ್ದಿಂದಲೂ, ಕೆಚೆ್ಚದೆಯಿಂದಲೂ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವ ಎಲಾ್ಲ

ಜನರಿಗೂ, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರಿಗೂ, ಸಮಾಯರ್ದ ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಆ ಮಾತು ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. ಅದೇನೆಂದರೆ,

10 ≪ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳು ಬಿದು್ದಹೋದರೂ ಕೆತಿ್ತದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ
ಕಟು್ಟವೆವು. ಅತಿ್ತ ಮರಗಳು ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟರೂ ದೇವದಾರುಗಳನು್ನ
ಹಾಕುವೆವು≫ ಎಂಬುದೇ.

11 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ರೆಚೀನಿನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದಾ್ದನೆ.

12 ಅವರ ಮುಂದೆ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಅರಾಮ್ಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ
ಹಿಂದೆ ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವನು.
ಇವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಬಾಯಿತೆರೆದು ನುಂಗುವರು. ಇಷೆ್ಟಲಾ್ಲ

ನಡೆದರೂ ಆತನ ಕೋಪವು ತೀರದೆ ಕೈ ಇನು್ನ ಚಾಚಿಯೇ ಇದೆ.
13 ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಆ ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ಹೊಡೆದಾತನ ಕಡೆಗೆ

ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಇಲ್ಲ, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸೇವಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ.

14 ಆದಕಾರಣ ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನಿಂದ ತಲೆ ಮತು್ತ
ಬಾಲಗಳನು್ನ, ಖಜೂರ್ರದ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬೇರುಗಳನು್ನ
ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕಡಿದು ಹಾಕುವನು.

15 ಹಿರಿಯನು ಮತು್ತ ಘನವುಳ್ಳವನು ತಲೆಯಾಗಿರುವನು. ಸುಳು್ಳ
ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರವಾದಿಯು ಬಾಲವಾಗಿರುವನು.

16 ಈ ಜನರನು್ನ ನಡೆಸುವವರು ದಾರಿ ತಪಿ್ಪಸುವವರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ನಾಶವಾಗಿದಾ್ದರೆ.

17 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ನು ಅವರ ಯೌವನಸ್ಥರಲಿ್ಲ
ಉಲಾ್ಲಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಲಿ್ಲನ ಅನಾಥರನೂ್ನ, ವಿಧವೆಯರನೂ್ನ
ಕರುಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಭ್ರಷ್ಟನೂ, ದುಷ್ಟನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ. ಎಲ್ಲರ

ಬಾಯಿಯೂ ಮೂಖರ್ತನದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಆಡುತ್ತದೆ.
ಆದುದರಿಂದ ಎಷು್ಟ ದಂಡಿಸಿದರೂ ಆತನ ಕೋಪವು ತೀರದೆ ಕೈ

ಇನು್ನ ಚಾಚಿಯೇ ಇದೆ.
18 ದುಷ್ಟತನವು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಉರಿದು, ಮುಳು್ಳ ಗಿಡಗಳನು್ನ

ನುಂಗಿಬಿಟು್ಟ, ಅರಣ್ಯದ ಪೊದೆಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಬಿಡುತ್ತದೆ,
ಅವು ಹೊಗೆ ಹೊಗೆಯಾಗಿ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರುತ್ತದೆ.
19 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪೋದೆ್ರೕಕದಿಂದ

ದೇಶವು ಸುಟು್ಟ ಹೋಗಿದೆ. ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಗಿ್ನಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
20 ಅವನು ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ತಿಂದರೂ

ಹಸಿದೇ ಇರುವನು. ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ತಿಂದರೂ
ತೃಪಿ್ತಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನು ತನ್ನ ತೋಳಿನ ಮಾಂಸವನೆ್ನೕ ತಿನು್ನವನು.

21 ಮನಸೆ್ಸಯು ಎಫಾ್ರಯೀಮನು್ನ, ಎಫಾ್ರಯೀಮ ಮನಸೆ್ಸಯನು್ನ
ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಎರಡೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. ಇಷೆ್ಟಲಾ್ಲ

ನಡೆದರೂ ಆತನ ಕೋಪವು ತೀರದೆ ಕೈ ಇನು್ನ ಚಾಚಿಯೇ
ಇರುವುದು.

ಅಯೊ್ಯೕ, ಅನಾ್ಯಯವಾದ ತೀಪುರ್ಗಳನು್ನ ತೀರಿಸಿ, ಕೇಡಿನ
ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಬರೆಯಿಸುವವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು
ಹೇಳಲಿ.

2 ಬಡವರನು್ನ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥನದಿಂದ ತಳಿ್ಳ, ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರಿಗೆ
ನಾ್ಯಯವನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ,
ಅನಾಥರನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದು, ವಿಧವೆಯರನು್ನ

ಸೂರೆಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದರೆ.
3 ದಂಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ, ದೂರದಿಂದ ಬರುವ

ನಾಶನದಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುವಿರಿ?
ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಯಾರ ಬಳಿಗೆ ಓಡುವಿರಿ? ನಿಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ

ಯಾರ ವಶಮಾಡುವಿರಿ?
4 ಕೈದಿಗಳ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಮುದುರಿಕೊಂಡು, ಹತರಾದವರ ಕೆಳಗೆ

ಬಿದಿ್ದರುವುದೇ ಇವರ ಗತಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಇಷೆ್ಟಲಾ್ಲ ನಡೆದರೂ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ತೀರದೆ ಕೈ

ಇನು್ನ ಚಾಚಿಯೇ ಇರುವುದು.

ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಯರದಿಂದ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ದಂಡಿಸುವುದು

5 ಅಯೊ್ಯೕ, ಅಶೂ್ಯರವೇ ನೀನು ನನ್ನ ಕೋಪವೆಂಬ ಕೋಲು, ನಿನ್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ದೊಣೆ್ಣಯು ನನ್ನ ರೌದ್ರವೇ.

6 ನಾನು ಅವನನು್ನ ಭ್ರಷ್ಟಜನರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ, ನನ್ನ
ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾದ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಸೂರೆಮಾಡಿ,
ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆದು ಬೀದಿಯ ಕೆಸರನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ತುಳಿದು

ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವೆನು.
7 ಅವನ ಅಭಿಪಾ್ರಯವೋ, ಹಾಗಲ್ಲ.
ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ತಾನೇ ಸಂಹರಿಸಿ ನಿಮೂರ್ಲ

ಮಾಡುವೆನೆಂಬುದೇ ಹೊರತು ಈ ಯೋಚನೆಯು ಅವನ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.

8 ಅವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ≪ನನ್ನ ಅಧಿಪತಿಗಳೆಲಾ್ಲ
ಅರಸರಲ್ಲವೇ?

9 ಕಕೆರ್ಮೀಷಿನ ಗತಿಯು ಕಲೊ್ನೕವಿಗೆ ಆಯಿತಲ್ಲವೇ?
ಅಪರ್ದಿಗೆ ಆದ ಪಾಡು ಹಮಾತಿಗೂ ಬಂತಲ್ಲವೇ? ದಮಸ್ಕದ

ಗತಿಯು ಸಮಾಯರ್ಕೂ್ಕ ಸಂಭವಿಸಿತಲ್ಲವೇ?
10 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮತು್ತ ಸಮಾಯರ್ದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ

ವಿಶೇಷ ವಿಗ್ರಹಗಳುಳ್ಳ ದೇವತೆಗಳ ವಶವಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ
ನಾನು ಕೈಮಾಡಿದಂತೆಯೇ,

11 ಸಮಾಯರ್ವನೂ್ನ, ಅದರ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ನಾನು ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟ
ಹಾಗೆ,
ಯೆರೂಸಲೇಮನೂ್ನ ಅದರ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಕೆಡವಲಾರೆನೋ?≫

ಎಂಬುದೇ.
12 ಆದಕಾರಣ ಕತರ್ನಾದ ನಾನು ಚೀಯೋನ್

ಪವರ್ತದಲಿ್ಲಯೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ
ಉದೆ್ದೕಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ≪ಅಶೂ್ಯರದ ರಾಜನ
ಹೃದಯದ ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯ ಫಲಕೂ್ಕ, ಅವನ ಗವರ್ದೃಷಿ್ಟಯ
ಮೆರೆದಾಟಕೂ್ಕ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಮಾಡುವೆನು.≫ 13 ಏಕೆಂದರೆ
ಅವನು ತನೊ್ನಳಗೆ,
≪ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ, ಭುಜಬಲಗಳಿಂದಲೇ ಇದನು್ನ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನೇ ವಿವೇಕವುಳ್ಳ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇರೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ,
ಅವರ ನಿಧಿನಿಕ್ಷೇಪಗಳನು್ನ ಸೂರೆಮಾಡಿ, ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢರನು್ನ

ಮಹಾವೀರನಂತೆ ಕೆಡವಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
14 ಜನಗಳ ಆಸಿ್ತಪಾಸಿ್ತಯು ಗೂಡಿನಂತೆ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದೆ.
ಪಕ್ಷಿಯು ಇಟು್ಟಹೋದ ಮೊಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನಂತೆ

ಭೂಮಿಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ರೆಕೆ್ಕಯಾಡಿಸಿ, ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಕಿಚುಗುಟು್ಟವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ≫

ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡನು.
15 ಕೊಡಲಿಯು ಕಡಿಯುವವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ

ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡೀತೇ? ಗರಗಸವು ಕತ್ತರಿಸುವವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ತನ್ನನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡೀತೇ?
ಕೋಲು ತನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತದವನ ಮೇಲೆಯೇ ಬೀಸುವಂತಾಯಿತು,

ಮರಕಿ್ಕಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ದೊಣೆ್ಣಯು ಎತಿ್ತಕೊಂಡ
ಹಾಗಾಯಿತು.
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16 ಆದಕಾರಣ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು
ಕೊಬಿ್ಬದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಯವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವನು.
ದಹಿಸುವ ಅಗಿ್ನಯಂತಿರುವ ಉರಿಯೊಂದು ಅವನ ವೈಭವದ

ಅಸಿ್ತವಾರಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತಕೊಳು್ಳವುದು.
17 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪರಂಜೊ್ಯೕತಿಯು ದಹಿಸುವ

ಅಗಿ್ನಯಾಗುವುದು.
ಅವರ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಜಾ್ವಲೆಯಂತಿರುವನು. ಅದು ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ

ಅಶೂ್ಯರದ ಮುಳು್ಳಗಿಳ್ಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.
18 ಅದು ದೇಹಾತ್ಮಗಳನು್ನ ಉಳಿಸದೇ ಅಲಿ್ಲನ ವನದ ಮತು್ತ

ತೋಟದ ವೈಭವವನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡುವುದು.
ದೇಶವೋ ರೋಗಿಯಂತೆ ನಾಶವಾಗುವುದು.
19 ಅದರ ವನವೃಕ್ಷಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗುವೂ ಸಹ

ಎಣಿಸಿ ಬರೆಯುವಷು್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.
20 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಳಗೆ ಉಳಿದವರು,

ಯಾಕೋಬಿನ ಮನೆತನದವರಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರು ತಮ್ಮನು್ನ
ಹೊಡೆದವನ ಆಧಾರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯನು್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ಆಧಾರಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
21 ಉಳಿದವರು ಅಂದರೆ ಯಾಕೋಬ್ಯರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರೂ ಸಹ
ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವರು.

22 ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ, ನಿನ್ನ ಜನರು ಸಮುದ್ರದ ಉಸುಬಿನಂತೆ
ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಮಾತ್ರ
ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವರು. ನಾಶವಾಗುವುದಕೆ್ಕ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ,
ನಾ್ಯಯನೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವುದು. 23 ಏಕೆಂದರೆ
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು ಭೂಮಂಡಲದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಶನವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವನು.

24 ಆದುದರಿಂದ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, ≪ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ನನ್ನ ಜನರೇ,
ಐಗುಪ್ತರು ಮಾಡಿದಂತೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು, ನಿಮ್ಮ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೊಣೆ್ಣಯನು್ನ ಎತು್ತವ ಅಶೂ್ಯರರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ.
25 ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಉಗ್ರವು ತೀರಿ, ನನ್ನ
ಕೋಪವು ಅವರ ನಾಶನಕಾ್ಕಗುವುದು.≫

26 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಓರೇಬ ಬಂಡೆಯ ಹತಿ್ತರ
ಮಿದಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಹತಮಾಡಿದಂತೆ, ಆತನು ಕೋಲನು್ನ ಸಮುದ್ರದ
ಮೇಲೆ ಚಾಚಿ, ಐಗುಪ್ತರ ಮೇಲೆ ಎತಿ್ತದಂತೆ ಎತು್ತವನು. 27 ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ,
ಅವರು ಹೊರಿಸಿದ ಹೊರೆಯು, ನಿಮ್ಮ ಬೆನಿ್ನನಿಂದಲೂ, ಹೂಡಿದ

ನೊಗವು ಕುತಿ್ತಗೆಯಿಂದಲೂ ತೊಲಗುವುದು,
ಮತು್ತ ನೀವು ಕೊಬಿ್ಬದ ಕಾರಣ ನೊಗವು ಮುರಿದು ಹೋಗುವುದು.
28 ಶತು್ರಗಳು ಅಯಾ್ಯಥಿನ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತಿ್ತ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ,
ಮಿಗೊ್ರೕನನು್ನ ಹಾದುಹೋಗಿದಾ್ದರೆ; ಮಿಕಾ್ಮಷಿನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ

ಸಾಮಗಿ್ರಯನು್ನ ಇಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.
29 ಕಣಿವೆಯನು್ನ ದಾಟಿದಾ್ದರೆ, ಗೆಬದಲಿ್ಲ ದಂಡಿಳಿಸುವ ಅನು್ನತಾ್ತರೆ.
ರಾಮಾ ನಡುಗುತ್ತದೆ, ಸೌಲನ ಗಿಬೆಯು ಓಡಿಹೋಯಿತು.
30 ಗಲಿ್ಲೕಮ್ ಗಾ್ರಮವೇ, ಕೂಗಿ ಅರಚಿಕೋ! ಲಯೆಷವೇ,
ಕಿವಿಗೊಡು! ಅನಾತೋತೇ, ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಕೊಡು!
31 ಮದೆ್ಮೕನ ದಿಕಾ್ಕಪಾಲಾಯಿತು.
ಗೇಬೀಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ವಲಸೆ ಹೋದರು.
32 ಇದೇ ದಿನ ಶತು್ರಗಳು ನೋಬಿನಲಿ್ಲ ಬೀಡುಬಿಡುವರು.
ಚೀಯೋನ್ ನಗರಿಯ ಪವರ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೆಟ್ಟದ

ಕಡೆಗೆ ಕೈ ಬೀಸುತಾ್ತರೆ.
33 ಆಹಾ, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು

ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವನು. ಅವು ದಡಮ್ಮನೆ ಬೀಳುವವು.
ಉನ್ನತವಾದ ವೃಕ್ಷಗಳು ಕಡಿದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವವು. ಎತ್ತರವಾದ

ಮರಗಳು ನೆಲದ ಪಾಲಾಗುವವು.
34 ಆತನು ಅಡವಿಯ ಪೊದೆಗಳನು್ನ ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ

ಕಡಿದುಬಿಡುವನು. ಲೆಬನೋನಿನ ವನವು ಬಲಿಷ್ಠನಾದವನ ಮುಂದೆ
ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು.

ಅಭಿಷಿಕ್ತನ ಬಗೆ್ಗ ಎರಡು ದೈವೋಕಿ್ತಗಳು

ಇಷಯನ ಬೇರಿನಿಂದ ಒಂದು ಚಿಗುರು ಒಡೆಯುವುದು
ಮತು್ತ ಅದರ ಬೇರಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಕೊಂಬೆಯು
ಫಲಿಸುವುದು.

2 ಆ ಅಂಕುರದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕದಾಯಕ ಆತ್ಮ,
ಆಲೋಚನಾ ಪರಾಕ್ರಮಗಳನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವ ಆತ್ಮ,
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ ಭಯವನೂ್ನ

ಉಂಟುಮಾಡುವ ಆತ್ಮ, ಅಂತು ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವೇ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು.

3 ಆತನು ಯೆಹೋವನ ಭಯದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವನು.
ಆತನು ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಂಡಂತೆ ತೀಪುರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತೆ

ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
4 ಆದರೆ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾ್ಯಯವಾಗಿ ತೀಪುರ್ಮಾಡುವನು.

ಲೋಕದ ದೀನರಿಗಾಗಿ ಧಮರ್ವನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸುವನು.
ಭೂಮಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಕೋಲಿನಿಂದ ದಂಡಿಸುವನು.

ದುಷ್ಟನನು್ನ ತನ್ನ ತುಟಿಗಳ ಉಸಿರಿನಿಂದ ಕೊಲು್ಲವನು.
5 ಧಮರ್ವೇ ಅವನಿಗೆ ನಡುಕಟು್ಟ, ಪಾ್ರಮಾಣಿಕತೆಯೇ

ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟ.
6 ತೋಳವು ಕುರಿಯ ಸಂಗಡ ವಾಸಿಸುವುದು; ಚಿರತೆಯು

ಮೇಕೆಮರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಲಗುವುದು.
ಕರುವೂ, ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹವೂ, ಪುಷ್ಟಪಶುವೂ ಒಟಿ್ಟಗಿರುವವು;

ಇವುಗಳನು್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವು ನಡೆಸುವುದು.
7 ಹಸುವು ಕರಡಿಯ ಸಂಗಡ ಮೇಯುವುದು; ಅವುಗಳ

ಮರಿಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮಲಗುವವು.
ಸಿಂಹವು ಎತಿ್ತನಂತೆ ಹುಲು್ಲ ತಿನು್ನವುದು.
8 ಮೊಲೆಕೂಸು ನಾಗರ ಹಾವಿನ ಹುತ್ತದ ಮೇಲೆ ಆಡುವುದು;
ಮೊಲೆಬಿಟ್ಟ ಮಗುವು ಹಾವಿನ ಬಿಲದ ಒಳಗೆ ಕೈಹಾಕುವುದು.
9 ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ದ ಪವರ್ತದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಯಾರೂ ಕೇಡು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ,

ಯಾರೂ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ;
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ನೀರು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ

ಯೆಹೋವನ ಜ್ಞಾನವು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು.
10 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳು ತಮಗೆ ಧ್ವಜಪಾ್ರಯನಾಗಿ

ನಿಂತಿರುವ ಇಷಯನ ಅಂಕುರದವನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವರು;
ಅವನ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ಸ್ಥಳವು ವೈಭವವುಳ್ಳದಾ್ದಗಿರುವುದು.
11 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನು ಉಳಿದ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ಕೈಹಾಕಿ, ಅಶೂ್ಯರ,

ಐಗುಪ್ತ,
ಪತೊ್ರೕಸ್, ಕೂಷ್, ಏಲಾಮ್, ಶಿನಾರ್, ಹಮಾಥ್ ಸಮುದ್ರದ

ಕರಾವಳಿ ದಿ್ವೕಪಗಳಿಂದಲೂ ಉಳಿದವರನು್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು.
12 ಅವನು ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಧ್ವಜವನೆ್ನತಿ್ತ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಸೆರೆಗೆ

ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟವರನೂ್ನ,
ಯೆಹೂದದಿಂದ ಚದರಿದವರನೂ್ನ ಭೂಮಿಯ ನಾಲು್ಕ

ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿಸುವನು.
13 ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ತೊಲಗುವುದು. ಯೆಹೂದವನು್ನ

ವಿರೋಧಿಸುವವರು ನಿಮೂರ್ಲವಾಗುವರು.
ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೂದವು ಎಫಾ್ರಯೀಮನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
14 ಆದರೆ ಅವರು ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಭುಜದ ಮೇಲೆ

ಎರಗುವರು. ಅವರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಪೂವರ್ದವರನು್ನ
ಸೂರೆಮಾಡುವರು.
ಎದೋಮಿನ ಮತು್ತ ಮೋವಾಬಿನ ಮೇಲೆ ಕೈಮಾಡುವರು.

ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರು ಅವರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗುವರು.
15 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತ ಸಮುದ್ರದ ಕೊಲಿ್ಲಯನು್ನ

ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುವನು. ಯೂಫ್ರಟೀಸ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ
ಕೈ ಜಾಡಿಸಿ,
ತನ್ನ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯಿಂದ ಅದನು್ನ ಏಳು ನದಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಒಡೆದು, ಜನರ

ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ನೆನೆಯದಂತೆ ಅವರನು್ನ ದಾಟಿಸುವನು.
16 ಇದಲ್ಲದೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟುಬಂದ

ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಾಗರ್ವು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ದವಾಯಿತೋ ಹಾಗೆಯೇ
ಅಶೂ್ಯರದಿಂದ,
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಆತನ ಉಳಿದ ಜನರಿಗೆ ಆತನ

ರಾಜಮಾಗರ್ವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು.

ಯೆಹೋವನ ಸೊ್ತೕತ್ರಗೀತೆಗಳು

ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
≪ಯೆಹೋವನೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ

ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು; ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರೂ
ಆ ನಿನ್ನ ಕೋಪವು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುತ್ತದೆ.

2 ಇಗೋ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ನಾನು ಹೆದರದೆ
ಭರವಸವಿಡುವೆನು;
ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಬಲವೂ, ಕೀತರ್ನೆಯೂ ಆತನೇ, ನನಗೆ

ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.≫
3 ಮತು್ತ ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ಬಾವಿಗಳಿಂದ ಉಲಾ್ಲಸದೊಡನೆ ನೀವು

ನೀರನು್ನ ಸೇದುವಿರಿ.
4 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ≪ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸು್ತತಿಮಾಡಿರಿ, ಆತನ ನಾಮದ ಮಹತ್ವವನು್ನ ವಣಿರ್ಸಿರಿ,

ಯೆಶಾಯನು 10:16 434 ಯೆಶಾಯನು 12:4
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ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಿರಿ, ಆತನ
ನಾಮವು ಉನ್ನತೋನ್ನತ ಎಂದು ಜ್ಞಾಪಕಪಡಿಸಿರಿ.

5 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಗಾನದಿಂದ ಸು್ತತಿಸಿರಿ; ಆತನು ಮಹಿಮೆಯ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ; ಇದು ಭೂಮಂಡಲದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ತಿಳಿದಿರಲಿ.

6 ಚೀಯೋನಿನ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಉತಾ್ಸಹ ಧ್ವನಿಮಾಡಿರಿ;
ಜಯಘೋಷಮಾಡಿರಿ. ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪರಿಶುದ್ಧನು ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳವನಾಗಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂಬುದೇ.

ಜನಾಂಗಗಳ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತಗಳು

ಬಾಬೆಲಿನ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತ

ಆಮೋಚನ ಮಗನಾದ ಯೆಶಾಯನಿಗೆ ಬಾಬೆಲಿನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದ ದೈವೋಕಿ್ತ.

2 ಶತು್ರಗಳು ಬಂದು ಪ್ರಭುಗಳ ಪುರದಾ್ವರಗಳಲಿ್ಲ
ನುಗು್ಗವಂತೆ, ಬೋಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಧ್ವಜವೆತಿ್ತ ಕೂಗಿರಿ,
ಅವರನು್ನ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯಿರಿ.
3 ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿಶುದ್ದರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಹೌದು, ನನ್ನ ಜಯದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವವರು, ನನ್ನ ಶೂರರು ನನ್ನ

ಕೋಪವನು್ನ ತೀರಿಸಲಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಕರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
4 ಆಹಾ, ಬಹುಸಮೂಹವು ಇದ್ದಂತೆ ಗದ್ದಲವು ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ

ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ!
ಇಗೋ, ಜನಾಂಗಗಳ ಆಭರ್ಟವು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಅನೇಕ

ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಭರ್ಟದಂತೆ ಇದೆ!
ಯೆಹೋವನು ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
5 ಯೆಹೋವನು ತಾನು ನಾ್ಯಯ ತೀರಿಸುವ ಆಯುಧಗಳೊಡನೆ

ದೂರ ದೇಶದಿಂದ ಅಂದರೆ,
ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನೆ್ನಲಾ್ಲ

ಹಾಳುಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬರುತಾ್ತನೆ.
6 ಗೋಳಾಡಿರಿ! ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಸಮೀಪಿಸಿತು.

ಅದು ಸವರ್ಶಕ್ತನಿಂದ ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ಬರುವುದು.
7 ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಕೈಗಳು ಜೋಲು ಬೀಳುವುದು. ಎಲ್ಲರ

ಹೃದಯವು ಕರಗಿ ನೀರಾಗುವುದು.
8 ಅವರು ಭಯಪಡುವರು. ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸಿ್ತ್ರೕಯಂತೆ

ಯಾತನೆ, ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು.
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ನೋಡಿ ವಿಸ್ಮಯಪಡುವರು. ಅವರ ಮುಖಗಳು

ತಲ್ಲಣಗೊಂಡು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿಯುವವು.
9 ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಬರುತಿ್ತದೆ. ಅದು ಭೂಮಿಯನು್ನ

ಹಾಳು ಮಾಡಿ,
ಪಾಪಿಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆತನ

ಕೋಪೋದೆ್ರೕಕದಿಂದಲೂ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ರೋಷದಿಂದಲೂ
ಕೂ್ರರವಾಗಿರುವುದು.

10 ಆಕಾಶದ ತಾರೆಗಳೂ, ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಶಿಗಳೂ ಬೆಳಕನು್ನ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೂಯರ್ನು ಮೂಡುತ್ತಲೇ ಕತ್ತಲಾಗುವನು. ಚಂದ್ರನು

ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
11 ನಾನು ಲೋಕದವರಿಗೆ ಅವರ ಪಾಪದ ಫಲವನೂ್ನ, ದುಷ್ಟರಿಗೆ

ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ಫಲಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ,
ಸೊಕಿ್ಕದವರ ಅಹಂಕಾರವನು್ನ ಅಡಗಿಸಿ, ಭಯಂಕರವಾದ ಅವರ

ಹೆಮೆ್ಮಯನು್ನ ತಗಿ್ಗಸುವೆನು.
12 ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಮತು್ತ ಓಫೀರಿನ

ಬಂಗಾರಕಿಂತಲೂ ವಿರಳವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.
13 ಆದುದರಿಂದ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ

ಕೋಪೋದೆ್ರೕಕದಿಂದ
ತೀಕ್ಷ್ಣರೋಷದಿಂದ ಆಕಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ನಡುಗಿಸಿ,
ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಅದರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕದಲಿಸಿ ನಡುಗಿಸುವೆನು.
14 ಅದು ಬೇಟೆಗಾರನಿಂದ ಹೆದರಿ ಜಡುವ ಜಿಂಕೆಯಂತೆಯೂ,

ಕುರುಬರಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳಂತೆಯೂ ಇರುವುದು. ಅವರಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಸ್ವಜನರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ

ಓಡಿಹೋಗುವನು.
15 ಸಿಕಿ್ಕದವರೆಲ್ಲರು ಇರಿಯಲ್ಪಡುವರು. ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ

ಸಕಲ ಜನರು ಕತಿ್ತಗೆ ತುತಾ್ತಗುವರು.
16 ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಬಿಡುವರು.
ಅವರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಸೂರೆಮಾಡುವರು. ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ

ಅತಾ್ಯಚಾರಕೆ್ಕ ಗುರಿಮಾಡುವರು.
17 ಇಗೋ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೇದ್ಯರನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು.

ಇವರು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸರು. ಬಂಗಾರವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸರು.
18 ಅವರ ಬಿಲು್ಲಗಳು ಯುವಕರನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡುವುವು.
ಇವರು ಹಸುಳೆಗಳನು್ನ ಕನಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ

ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
19 ರಾಜ್ಯಗಳ ಘನತೆಯೂ, ಕಸಿ್ದೕಯರ ಮಹಿಮೆಯ ಭೂಷಣವೂ

ಆದ ಬಾಬೆಲಿಗೆ,
ದೇವರು ನಾಶಮಾಡಿದ ಸೋದೋಮ್ ಗೋಮೋರಗಳ ಗತಿಯೇ

ಸಂಭವಿಸುವುದು.
20 ಅದು ಎಂದಿಗೂ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಳವಾಗದು. ತಲತಲಾಂತರಕೂ್ಕ

ಅಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ವಾಸಿಸರು;
ಯಾವ ಅರಬಿಯನೂ ಗುಡಾರ ಹಾಕನು ಅಥವಾ ಕುರುಬರು

ಮಂದೆಯನು್ನ ತಂಗಿಸರು.
21 ಕಾಡು ಮೃಗಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಮಲಗುವವು. ಅವರ ಮನೆಗಳು

ಗೂಬೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವವು.
ಅಲಿ್ಲ ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾಸಿಸುವವು ಮತು್ತ ಕಾಡಿನ ಟಗರುಗಳು

ಅಲಿ್ಲ ಕುಣಿದಾಡುವವು.
22 ಅವರ ಕೋಟೆಗಳಲಿ್ಲ ತೋಳಗಳೂ, ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ನರಿಗಳೂ

ಕೂಗುವವು. ಸಮಯವು ಹತಿ್ತರವಾಗಿದೆ. ಇನು್ನ ಆ ದಿನಗಳು
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ತಡವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನು ಯಾಕೋಬ್ಯನನು್ನ ಕನಿಕರಿಸಿ, ಪುನಃ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರನು್ನ ಅವರ
ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸುವನು; ಪರದೇಶಿಗಳು ಅವರೊಂದಿಗೆ

ಕೂಡಿ ಬಂದು, ಯಾಕೋಬನ ಮನೆತನಕೆ್ಕ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವರು. 2

ಜನಾಂಗದವರು ಅವರನು್ನ ಕರೆದು ತಂದು ಸ್ವಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸುವರು;
ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಮನೆತನದವರು ಯೆಹೋವನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆ
ಜನಾಂಗದವರನು್ನ ಗಂಡು ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳನಾ್ನಗಿ, ದಾಸದಾಸಿಯರನಾ್ನಗಿ
ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು; ಯಾರಿಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದರೋ ಅವರನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವರು; ತಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ
ನಡೆಸುವರು.

3 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು ಸಂಕಟದಿಂದಲೂ, ಕಳವಳದಿಂದಲೂ,
ಕಠಿಣವಾದ ಬಿಟಿ್ಟ ಸೇವೆಯಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಿಶಾ್ರಂತಿಗೊಳಿಸುವ
ದಿನದಲಿ್ಲ, 4 ಬಾಬೆಲಿನ ರಾಜನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಈ ಪದ್ಯವನು್ನ
ನೀವು ಹೀಗೆ ಸ್ವರವೆತಿ್ತ ಹಾಡಬೇಕು:
≪ಆಹಾ, ಹಿಂಸಕನು ಕೊನೆಗೊಂಡನು, ಕೋಪವು ನಿಂತು

ಹೋಯಿತು!
5 ಯೆಹೋವನು ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ದುಷ್ಟರ ಕೋಲನೂ್ನ, ಅರಸರ

ದಂಡವನೂ್ನ ಮುರಿದುಬಿಟ್ಟನು.
6 ಜನಗಳನು್ನ ಕೋಪೋದೆ್ರೕಕದಿಂದ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಹೊಡೆದು,
ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂಸಿಸಿ,

ಅಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
7 ಭೂಲೋಕವೆಲಾ್ಲ ಶಾಂತವಾಗಿ ವಿಶಾ್ರಂತಿಗೊಂಡಿದೆ, ಅವರು

ಹಷರ್ಧ್ವನಿಗೈಯುತಾ್ತರೆ.
8 ಹೌದು, ತುರಾಯಿ ಮರಗಳೂ, ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವದಾರು

ವೃಕ್ಷಗಳೂ,
≪ನೀನು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಡಿಯಲು ಯಾರೂ

ಬರುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಲಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
9 ಬರುತಿ್ತರುವ ನಿನ್ನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಪಾತಾಳವು

ತಳಮಳಪಡುತ್ತದೆ.
ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತವರನು್ನ, ಅಂದರೆ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ

ಮುಖಂಡರಾಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿ,
ಜನಾಂಗಗಳ ಸಕಲ ಅರಸರನು್ನ ಅವರವರ ಆಸನಗಳಿಂದ

ಎಬಿ್ಬಸುತ್ತದೆ.
10 ಅವರೆಲ್ಲರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕುರಿತು,
≪ನೀನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಬಲಹೀನನಾಗಿದಿ್ದೕ? ನಮಗೆ

ಸರಿಸಮಾನನಾಗಿದಿ್ದೕ?≫ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
11 ನಿನ್ನ ವೈಭವವೂ ವೀಣಾನಾದದೊಂದಿಗೆ ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ

ತಳ್ಳಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
ನಿನಗೆ ಹುಳಗಳೇ ಹಾಸಿಗೆ, ಕಿ್ರಮಿಗಳೇ ನಿನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯು.
12 ಆಹಾ, ಉದಯನಕ್ಷತ್ರವೇ, ಉದಯಪುತ್ರನೇ, ಆಕಾಶದಿಂದ

ನೀನು ಹೇಗೆ ಬಿದೆ್ದ!
ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನೀನು ಭೂಮಿಗೆ ಹೇಗೆ

ತಳಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕ!
13 ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ, ≪ನಾನು ಆಕಾಶಕೆ್ಕ ಏರಿ,
ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ ದೇವರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಘನತೆಗೇರಿಸಿ,
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿರುವ ಸಮೂಹ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ

ಆಸೀನನಾಗುವೆನು.
14 ಉನ್ನತವಾದ ಮೇಘಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಏರಿ
ಮಹೋನ್ನತನಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗುವೆನು≫ ಎಂದುಕೊಂಡೆಯಲಾ್ಲ!

ಯೆಶಾಯನು 12:5 435 ಯೆಶಾಯನು 14:14



15

16

15 ಆದರೆ ನೀನು ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ, ಅಧೋಲೋಕದ ಅಗಾಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ತಳ್ಳಲ್ಪಡುವೆ.

16 ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುವವರು ನಿನ್ನನು್ನ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ,
ಯೋಚಿಸುತಾ್ತ,
≪ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಡುಗಿಸಿ, ರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಕದಲಿಸಿ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ

ನಾಶಮಾಡಿ,
17 ಲೋಕವನು್ನ ಕಾಡನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ, ಸೆರೆಹಿಡಿದವರನು್ನ ಮನೆಗೆ

ಬಿಡದೆ ಇದ್ದವನು ಈ ಮನುಷ್ಯನೋ?≫ ಎಂದುಕೊಳು್ಳವರು.
18 ಜನಾಂಗಗಳ ಎಲಾ್ಲ ಅರಸರೂ, ಹೌದು, ಸಕಲ ಅರಸರೂ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೈಭವದೊಡನೆ ಸಮಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ ದೀಘರ್ ನಿದೆ್ರ

ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
19 ಆದರೆ ನೀನಾದರೋ ನಿನ್ನ ಸಮಾಧಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ

ಕೊಂಬೆಯಂತೆ ಬಿಸಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕ;
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ತಿವಿದು ಗುಂಡಿಯ ಕಲು್ಲಗಳ ಪಾಲಾಗಿ ಹತರಾದವರ

ಹೊದಿಕೆಯಂತೆಯೂ,
20 ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ತುಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಣದಂತೆಯೂ, ನೀನು ಆ

ಅರಸರೊಡನೆ ಸಮಾಧಿಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ,
ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ದೇಶವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ

ಕೊಂದುಹಾಕಿದಿ.
ದುಷ್ಟರ ಸಂತಾನವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.≫
21 ಪಿತೃಗಳ ಅಧಮರ್ದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ,

ವಧ್ಯಸಾ್ಥನವನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರಿ,
ಅವರು ತಲೆಯೆತಿ್ತ, ಲೋಕವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು

ಭೂಮಂಡಲದ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ.
22 ≪ನಾನು ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏಳುತೆ್ತೕನೆ≫ ಇದು

ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
≪ನಾನು ಬಾಬೆಲಿನಿಂದ ಹೆಸರನೂ್ನ, ಉಳಿದ ಜನರನೂ್ನ, ಆಕೆಯ

ಸಂತತಿಯನೂ್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡುವೆನು≫ ಇದು
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

23 ≪ನಾನು ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಜವುಗು ನೆಲವನಾ್ನಗಿಯೂ,
ಗೂಬೆಗಳ ಸೊತ್ತನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡುವೆನು.
ನಾಶವೆಂಬ ಬರಲಿನಿಂದ ಗುಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು≫ ಎಂದು

ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

ಅಶೂ್ಶರದ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತ
24 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ

ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
≪ನಾನು ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿದೆ್ದೕ ನೆರವೇರುವುದು,
ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿದೆ್ದೕ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದು.
25 ಅಶೂ್ಶಯರ್ರನು್ನ ನನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮುರಿದು, ನನ್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳ

ಮೇಲೆ ತುಳಿದುಬಿಡುವೆನು.
ಆಗ ಅವರು ಹೂಡಿದ ನೊಗವು ನನ್ನ ಜನರಿಂದ ತೊಲಗಿ,

ಹೊರಿಸಿದ ಹೊರೆಯು ನನ್ನ ಜನರ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿನಿಂದ
ದೂರವಾಗುವುದು.

26 ಇದೇ ಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನೆರವೇರಬೇಕಾದ ನನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶ, ಇದೇ
ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ಚಾಚಿದ ನನ್ನ ಕೈ.

27 ಏಕೆಂದರೆ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿದಾ್ದನೆ,
ಅದನು್ನ ಯಾರು ವ್ಯಥರ್ಪಡಿಸುವರು? ಆತನ ಕೈ ಚಾಚಿದೆ, ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ತಳು್ಳವವರು ಯಾರು?≫ ಎಂಬುದೇ.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತ
28 ಅರಸನಾದ ಆಹಾಜನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಈ

ದೈವೋಕಿ್ತಯು ಬಂದಿತು:
29 ಎಲೈ, ಎಲಾ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಡೆದ ಕೋಲು

ಮುರಿದುಹೋಯಿತೆಂದು ಉಲಾ್ಲಸಗೊಳ್ಳದಿರಿ;
ಏಕೆಂದರೆ ನಾಗರ ಹಾವಿನ ಸಂತಾನದಿಂದ ವಿಷಸಪರ್ವು

ಉಂಟಾಗುವುದು. ಅದರ ಸಂತತಿಯು ಹಾರುವ ಸಪರ್ವೇ.
30 ಬಡವರಲಿ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಆಹಾರವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವರು.

ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರೂ ನಿಭರ್ಯವಾಗಿ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನವನೊ್ನೕ ಕ್ಷಾಮದಿಂದ ಸಾಯಿಸುವೆನು,

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರನು್ನ [ಆ ಸಪರ್ವೇ] ಕ್ಷಾಮವು ಕೊಲು್ಲವುದು.
31 ಪುರದಾ್ವರವೇ, ಗೋಳಾಡು! ಪಟ್ಟಣವೇ, ಕೂಗು! ಎಲಾ್ಲ

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೇ, ಕರಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ!
ಉತ್ತರದಿಂದ ಹೊಗೆಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ವೂ್ಯಹದಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆ

ಬೀಳುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
32 ಹೀಗಿರಲು ಜನಾಂಗಗಳ ರಾಯಭಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ

ಕೊಡಬೇಕೆಂದರೆ

ಯೆಹೋವನು ಚೀಯೋನನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದಾ್ದನೆ, ಬಾಧೆಪಟ್ಟ ಆತನ
ಜನರು ಅದನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು ಎಂಬುದೇ.

ಮೋವಾಬಿನ ಬಗೆ್ಗ ದೈವೋಕಿ್ತ

ಮೋವಾಬಿನ ಬಗೆ್ಗ ದೈವೋಕಿ್ತ.
ಒಂದು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಮೋವಾಬಿನ ಆರ್ ಪಟ್ಟಣವು

ಹಾಳಾಗಿ ನಿಮೂರ್ಲವಾಯಿತು;
ಹೌದು, ಒಂದು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಮೋವಾಬಿನ ಕೀರ್ ಪಟ್ಟಣವೂ

ಹಾಳಾಗಿ ನಿಮೂರ್ಲವಾಯಿತು.
2 ಬಯಿತ್ ಮತು್ತ ದೀಬೋನ್ ಊರಿನವರು ಆಳುವುದಕಾ್ಕಗಿ,

ತಮ್ಮ ಎತ್ತರವಾದ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತಾ್ತರೆ.
ನೆಬೋವಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಮೇದೆಬದಲಿ್ಲಯೂ ಮೋವಾಬ್ಯರು

ಗೋಳಾಡುತಾ್ತರೆ.
ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯು ಬೋಳಾಗಿರುವುದು, ಎಲ್ಲರ ಗಡ್ಡವು ವಿಕಾರವಾಗಿ

ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಡುವುದು.
3 ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ತಿರುಗುವವರು ನಡುವಿಗೆ ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ

ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ
ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಮಾಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಎಲ್ಲರು

ಅರಚುತಾ್ತ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ಸುರಿಸಿ ಸುರಿಸಿ ಗೋಳಾಡುತಾ್ತ ಇಳಿದು
ಹೋಗಿದಾ್ದರೆ.

4 ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ಮತು್ತ ಎಲೆಯಾಲೆ ಕೂಗುತ್ತವೆ, ಇವುಗಳ
ರೋಧನವು ಯಹಜಿನ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ ಮೋವಾಬಿನ ಯುದ್ಧಭಟರು ಕಿರಚಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ; ಅವರ

ಹೃದಯಗಳು ಭಯದಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
5 ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಮೋವಾಬಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತದೆ,

ಅಲಿ್ಲಂದ ಪಲಾಯನವಾದವರು ಚೋಯರಿಗೂ, ಎಗ್ಲತ್
ಶೆಲಿಶೀಯಕೂ್ಕ ಓಡಿಹೋಗುತಾ್ತರೆ,
ಅಳುತಾ್ತ ಲೂಹೀಥ್ ದಿಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹತು್ತತಾ್ತರೆ,
ಹೊರೊನಯಿಮಿನ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಾ್ತ ನಾಶವಾದೆವಲಾ್ಲ

ಎಂದು ಧ್ವನಿಗೈಯುತಾ್ತರೆ.
6 ನಿಮಿ್ರೕಮ್ ಹೊಳೆಯು ಹಾಳಾಯಿತು,
ಹಸಿಹುಲು್ಲ ಬಾಡಿತು, ಮೇವು ತೀರಿತು, ಯಾವ ಹಸಿರೂ ಇಲ್ಲ.
7 ಆದಕಾರಣ ತಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ,
ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟ ಸೊತ್ತನೂ್ನ ನೀರವಂಜಿಯ ಹೊಳೆಯ ಆಚೆಗೆ

ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಾ್ತರೆ.
8 ಪ್ರಲಾಪವು ಮೋವಾಬಿನ ಎಲೆ್ಲಗಳ ತನಕ ಹಬಿ್ಬದೆ,
ಅದರ ಅರಚಾಟವು ಎಗ್ಲಯಿಮಿನವರೆಗೂ, ಬೆಯೇರ್ ಏಲೀಮಿನ

ಪಯರ್ಂತರವೂ ವಾ್ಯಪಿಸಿದೆ.
9 ದೀಮೋನಿನ ನೀರೆಲಾ್ಲ ರಕ್ತವಾಯಿತು. ಆದರೆ ದೀಮೋನಿನ

ಮೇಲೆ ಹೆಚು್ಚ ಬಾಧೆಯನು್ನ, ಅಂದರೆ ಮೋವಾಬ್ಯರಲಿ್ಲ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರ ಮೇಲೆಯೂ,
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರ ಮೇಲೆಯೂ ಸಿಂಹವನು್ನ ಬರಮಾಡುವೆನು.

ದೇಶವನು್ನ ಆಳುವವನಿಗೆ ಕಪ್ಪವಾಗಿ ಕೊಡತಕ್ಕ
ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ
ಅರಣ್ಯದ ಕಡೆಯಿರುವ ಸೆಲದಿಂದ ಚೀಯೋನ್ ನಗರದ

ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿರಿ.
2 ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯ ಹಾಯ್ಗಡಗಳಲಿ್ಲ ಮೋವಾಬಿನ ಜನರು

ಅಲೆಯುವ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆಯೂ,
ಗೂಡಿನಿಂದ ಚದುರಿರುವ ಮರಿಗಳಂತೆಯೂ ಆಗುವರು.
3 ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳಿರಿ, ತೀಮಾರ್ನಿಸಿರಿ; ನಡು ಮಧಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ

ನಿಮ್ಮ ನೆರಳು ರಾತಿ್ರಯ ಕತ್ತಲಿನಂತೆ ದಟ್ಟವಾದ ನೆರಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ದೀನದಲಿತರನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸು, ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು

ಹೋಗುವ ಜನರ ವಿಷಯವನು್ನ ಬಯಲುಮಾಡಬೇಡಿ.
4 ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ವಲಸೆಹೋದವರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಲಿ;

ಮೊವಾಬ್ಯರು ಬಲತಾ್ಕರಿಗಳಿಗೆ ವಶವಾಗದ ಹಾಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರಿ.
ಹಿಂಸಿಸುವವರು ನಿಮ್ಮದೇಶದಿಂದ ನಿಮುರ್ಲವಾಗುವರು,
ನಾಶನವು ನಿಂತುಹೋಗುವುದು.
ಪೀಡಿಸುವವರು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ನಿಮೂರ್ಲರಾಗುವರು.
5 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಂಹಾಸನವು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಲಿ್ಲ

ಸಾ್ಥಪಿತವಾಗುವುದು.
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವವನೂ, ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಹುಡುಕುವವನೂ,

ನೀತಿಗೋಸ್ಕರ ತ್ವರೆಪಡುವವನೂ ದಾವೀದನ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲನ ಆ
ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯಪರನಾಗಿ ನೀತಿನಾ್ಯಯದಿಂದ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವನು.

6 ಮೋವಾಬ್ಯರ ಅಹಂಕಾರವನು್ನ, ಗವರ್ವನು್ನ,
ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವಿಕೆಯನು್ನ, ಕೋಪವನು್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.
ಅವರು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದೆಲಾ್ಲ ಬರೀ ವ್ಯಥರ್ವೇ.

ಯೆಶಾಯನು 14:15 436 ಯೆಶಾಯನು 16:6
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7 ಆದಕಾರಣ ಮೋವಾಬಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಮೋವಾಬೇ
ಗೋಳಾಡುವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಪ್ರಲಾಪಿಸುವನು.
ನೀವು ಕೀರ್ ಹರೆಷೆಥಿನ ದೀಪದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಕಡುಬು ಹಾಳಾಯಿತಲಾ್ಲ

ಎಂದು ನರಳುವಿರಿ.
8 ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ ಭೂಮಿಯು, ಸಿಬ್ಮದ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯು ಒಣಗಿ

ಹೋಗಿದೆ.
ಯಜೆ್ಜೕರಿನವರೆಗೆ ವಾ್ಯಪಿಸಿ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬ,
ಸಮುದ್ರದಾಚೆಗೆ ಸೇರುವಷು್ಟ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ತನ್ನ ಶಾಖೆಗಳನು್ನ

ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೋವಾಬಿನ ರಾಜ ದಾ್ರಕ್ಷೆಗಳನು್ನ,
ಜನಾಂಗಗಳ ಒಡೆಯರನು್ನ ತುಳಿದುಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
9 ಹೀಗಿರಲು ಸಿಬ್ಮದ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯ ನಿಮಿತ್ತ

ಯಜೆ್ಜೕರಿನವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಅಳುವೆನು.
ಹೆಷೊ್ಬೕನೇ, ಎಲಾ್ಲಲೇ ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ

ತೋಯಿಸುವೆನು.
ನಿಮ್ಮ ಹಣಿ್ಣನ ಮೇಲೆಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಬಿದು್ದ

ಆಭರ್ಟಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
10 ಹಷಾರ್ನಂದಗಳು ತೋಟಗಳಿಂದ ತೊಲಗಿವೆ. ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ

ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಉತಾ್ಸಹದ ಧ್ವನಿಯೂ, ಉಲಾ್ಲಸದ ಆಭರ್ಟವೂ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ತುಳಿಯುವವರು ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ತೊಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ತುಳಿದು

ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕೂಗಾಟವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
11 ಆದುದರಿಂದ ಮೋವಾಬಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ಹೃದಯವು, ಕೀರ್

ಹೆರೆಸಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗವು ಕಿನ್ನರಿಯಂತೆ ಅಲುಗಿ
ನುಡಿಯುತ್ತದೆ.

12 ಮೋವಾಬ್ಯರು ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಸೇರಿ, ದಿಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲನ ಪೂಜೆಯಿಂದ
ಬಹಳ ಆಯಾಸಗೊಂಡು
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದರೂ ಅವರ

ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯು ಸಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
13 ಯೆಹೋವನು ಮೋವಾಬಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನುಡಿದ

ಮಾತುಗಳು ಇದೇ. 14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ತಿರುಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
≪ಮೂರು ವರುಷದೊಳಗೆ ಮೋವಾಬಿನ ವೈಭವವು
ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವುದು. ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಗುoಪು ನಾಶವಾಗುವುದು
ಅವರ ಜನರಲಿ್ಲ, ಉಳಿದವರು ಕೇವಲ ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪಾಗಿ
ಬಲಹೀನರಾಗುವರು≫ ಎಂಬುದೇ.

ದಮಸ್ಕದ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತ

ದಮಸ್ಕದ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತ.
≪ಆಹಾ, ದಮಸ್ಕವು ಇನು್ನ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿರದೇ ಹಾಳು

ದಿಬ್ಬವಾಗಿರುವುದು.
2 ಆರೋಯೇರಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳು ನಿಜರ್ನವಾಗಿ, ಮಂದೆಗಳಿಗೆ

ಆಸರೆಯಾಗುವವು.
ಅವು ಯಾರ ಹೆದರಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲಿ್ಲ ತಂಗುವವು.
3 ಎಫಾ್ರಯೀಮಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿರುವ ಕೋಟೆಯೂ, ದಮಸ್ಕವು

ನಡೆಸುವ ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲವಾಗುವವು.
ಅರಾಮ್ಯರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮಕ್ಕಳ ವೈಭವದಂತೆ

ಇರುವರು≫ ಇದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
4 ≪ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ,
ಯಾಕೋಬಿನ ಮಾಂಸದ ಕೊಬು್ಬ ಕರಗಿ, ಅದರ ಮಹಿಮೆಯೂ

ಕ್ಷೀಣವಾಗುವುದು.
5 ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆ ಕೊಯು್ಯವವನು ಪೈರುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ

ಕೈಯಿಂದ ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವ ಹಾಗಿರುವುದು.
ಹೌದು, ರೆಫಾಯೀಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸುವ ಹಾಗೆ

ಇರುವುದು.
6 ಆದರೂ ಎಣೆ್ಣಯ ಮರದ ಕಾಯಿಗಳನು್ನ ಕೊಯಿದ ಬಳಿಕ

ಮೇಲಿನ ಕೊಂಬೆಯ ತುಟ್ಟತುದಿಯಲಿ್ಲ,
ಎರಡು ಮೂರು ಕಾಯಿಗಳು, ಫಲವತಾ್ತದ ಆ ಮರದ

ಕೊಂಬೆಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನಾಲೆ್ಕೖದು ಕಾಯಿಗಳು ಉಳಿದಿರುವಂತೆ
ಹಕ್ಕಲುಹಣು್ಣಗಳು ಅದರಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವುದು≫ ಎಂದು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.
7 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನನೆ್ನೕ ದೃಷಿ್ಟಸುವರು ಮತು್ತ
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ
ತಿರುಗಿಸುವರು.

8 ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಲಿಪೀಠಗಳನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸದೆ, ತಮ್ಮ
ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಅಶೇರವೆಂಬ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭಗಳನಾ್ನಗಲಿ,
ಸೂಯರ್ಸ್ತಂಭಗಳನಾ್ನಗಲಿ ದೃಷಿ್ಟಸುವುದಿಲ್ಲ.

9 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇಶದ ಬಲವಾದ ಕೋಟೆಗಳು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಭಯದಿಂದ ನಿಜರ್ನವಾಗಿದ್ದ,

ಅದು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ಬೆಟ್ಟಗಳ ತುದಿಯ ಮೇಲೂ ಕಾಣುವ
ಹಾಳು ನಿವೇಶನಗಳಂತಿರುವವು, ಅಂತೂ ದೇಶವೆಲಾ್ಲ
ಹಾಳಾಗಿರುವುದು.

10 ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟು್ಟ,
ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಹೀಗಿರಲು ನೀನು ಇಷ್ಟವಾದ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಗಿಡಗಳನು್ನ ನೆಟು್ಟ, ನಿನ್ನ

ದೇಶದಲಿ್ಲ ದೇಶಾಂತರದ ಸಸಿಗಳನು್ನ ನೆಟಿದಿ್ದ.
11 ಬೀಜವನು್ನ ನೆಟ್ಟ ದಿನದಲಿ್ಲಯೇ ಬೇಲಿಕಟಿ್ಟ, ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ

ಮೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿ್ದೕ.
ಆದರೆ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕುಪೆ್ಪಯಾಗಿ ಕೂಡಿಸುವ ದಿನವು ವಾ್ಯಧಿಯ

ಮತು್ತ ವಿಪರೀತ ವ್ಯಥೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಶೂ್ಯರದ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತ
12 ಆಹಾ, ಸಮುದ್ರವು ಭೋಗರ್ರೆಯುವಂತೆ ಭೋಗರ್ರೆಯುವ

ಬಹು ಜನಾಂಗಗಳ ಗದ್ದಲ!
ಮಹಾ ಜಲಪ್ರವಾಹಗಳು ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಘೋಷಿಸುವ ಜನಗಳ

ಘೋಷ!
13 ಹೌದು, ಮಹಾ ಜಲಪ್ರವಾಹಗಳು ಘೋಷಿಸುವಂತೆ

ಜನಾಂಗಗಳು ಘೋಷಿಸುತಿ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸುವಾಗ ಅವರು ದೂರ

ಓಡಿಹೋಗಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಹೊಟಿ್ಟನಂತೆಯೂ, ಸುಂಟರ
ಗಾಳಿಯಿಂದ ಸುತಾ್ತಡುವ ಧೂಳಿನಂತೆಯೂ ಅಟ್ಟಲ್ಪಡುವರು.

14 ಇಗೋ, ಸಂಜೆಯಲಿ್ಲ ಹೆದರಿ ಉದಯದೊಳಗಾಗಿ
ಇಲ್ಲವಾಗುವರು! ನಮ್ಮನು್ನ ಸೂರೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದೇ ಗತಿ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯುವವರ ಪಾಡು ಇದೇ.

ಕೂಷಿನ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತ

ಓಹೋ, ಕೂಷಿನ ನದಿಗಳ ಆಚೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸೀಮೆ,
ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಪಟಪಟನೆ ಬಡಿಯುವ ನಾಡು,

2 ರಾಯಭಾರಿಗಳನು್ನ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಂಡಿನ
ದೋಣಿಗಳಲಿ್ಲ ನದಿಯ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವ ದೇಶ,
ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತಿ್ತರುವ ದೂತರೇ, ಎತ್ತರವಾದವರೂ, ನಯವಾದ

ಚಮರ್ವುಳ್ಳವರೂ,
ಸವರ್ ಭಯಂಕರರೂ, ಮಹಾ ಬಲದಿಂದ ಶತು್ರಗಳನು್ನ

ತುಳಿಯುವವರೂ,
ನದಿಗಳಿಂದ ವಿಭಾಗವಾಗಿರುವ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳೂ ಆದ

ಜನಾಂಗದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ.
3 ಸಮಸ್ತ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಲೋಕದ ಸಕಲ ಜನರೇ,
ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಧ್ವಜವನು್ನ ಹಾರಿಸುವಾಗ ನೋಡಿರಿ,

ತೂತುರಿಯನೂ್ನದುವಾಗ ಕೇಳಿರಿ!
4 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ≪ಬಿಸಿಲಿನಲಿ್ಲ

ಜಳಜಳಿಸುವ ದಗೆಯಂತೆಯೂ,
ಸುಗಿ್ಗಯಲಿ್ಲನ ಮಂಜಿನ ಮೋಡದ ಹಾಗೂ ನಾನು ನನ್ನ

ವಾಸಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಸುಮ್ಮನಿದು್ದ ದೃಷಿ್ಟಸುತಿ್ತರುವೆನು≫ ಎಂಬುದೇ.
5 ಕೊಯಿ್ಲನ ಕಾಲಕೆ್ಕ ಮೊದಲು ಮೊಗು್ಗ ಬಿಟಾ್ಟದ ಮೇಲೆ,

ಹೂವಿನಿಂದ ಹೀಚು ದಾ್ರಕ್ಷೆ ದೋರೆ ಕಾಯಿಯಾಗುವಾಗ,
ಆತನು ಕುಡುಗೋಲುಗಳಿಂದ ಬಳಿ್ಳಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಚಿಗುರುಗಳನು್ನ

ಕಡಿದುಹಾಕುವನು.
6 ಅವೆಲ್ಲವು ಬೆಟ್ಟದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ, ಭೂಮಿಯ ಕಾಡುಮೃಗಗಳಿಗೂ

ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಿದಿ್ದರುವವು.
ಬೇಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ, ಹಿಮಕಾಲದಲಿ್ಲ ಕಾಡುಮೃಗಗಳಿಗೂ

ಆಹಾರವಾಗುವುದು.
7 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಎತ್ತರವಾದವರೂ, ನುಣುಪಾದ

ಚಮರ್ವುಳ್ಳವರೂ, ಸವರ್ದಾ ಭಯಂಕರರೂ, ಮಹಾ ಬಲದಿಂದ
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ತುಳಿಯುವವರೂ, ನದಿಗಳಿಂದ ವಿಭಾಗವಾಗಿರುವ
ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳೂ ಆದ ಜನಾಂಗದವರು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ
ಯೆಹೋವನ ನಾಮ ಮಹತ್ವದ ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ,
ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತರುವರು.

ಐಗುಪ್ತದ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತ

ಐಗುಪ್ತದ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತ.
ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನು ವೇಗವಾದ

ಮೇಘವಾಹನವಾಗಿ ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ ಬರುವನು.
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾದಾಗ ಐಗುಪ್ತದ ವಿಗ್ರಹಗಳು

ನಡುಗುವವು. ಐಗುಪ್ತರ ಹೃದಯವು ತಮೊ್ಮಳಗೆ ಕರಗಿ
ನೀರಾಗುವುದು.
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2 ≪ಐಗುಪ್ತರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ಮೇಲೆಯೇ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು:
ಸಹೋದರನಿಗೆ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಸಹೋದರನು, ನೆರೆಯವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ನೆರೆಯವನೂ,
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣವೂ, ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ

ರಾಜ್ಯವೂ ಹೋರಾಡುವವು.
3 ಐಗುಪ್ತದ ಅಂತರಾತ್ಮವು ಬರಿದಾಗುವುದು. ಅದರ

ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕೆಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
ಅಲಿ್ಲಯವರು ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ, ಮಂತ್ರಗಾರರನೂ್ನ,

ಪೆ್ರೕತವಿಚಾರಕರನೂ್ನ, ಬೇತಾಳಿಕರನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವರು.
4 ಇದಲ್ಲದೆ ಐಗುಪ್ತ್ಯರನು್ನ ಕೂ್ರರವಾದ ಒಡೆಯನ ಕೈಗೆ

ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು. ಭಯಂಕರನಾದ ರಾಜನು ಅವರನು್ನ ಆಳುವನು≫
ಎಂದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.
5 ಮಹಾನದಿಯ ನೀರು ಬತಿ್ತಹೋಗುವುದು. ನದಿಗಳ ತೀರಗಳು

ಇಂಗಿ ಒಣಗುವುದು.
6 ಕಾಲುವೆಗಳು ನಾರುವುವು. ಐಗುಪ್ತದ ಹೊಳೆಗಳು ಇಳಿದು,

ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗುವುವು.
ಆಪೂ ಮತು್ತ ಜಂಬುಹುಲು್ಲಗಳು ಬಾಡುವವು.
7 ನೈಲ್ ನದಿಯ ತೀರ, ನೈಲ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಇರುವ

ಬಯಲುಗಳು,
ನೈಲ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ ಹೊಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಣಗಿ, ಗಾಳಿಗೆ

ಸಿಕಿ್ಕ ಮಾಯವಾಗುವುವು.
8 ಬೆಸ್ತರು ದುಃಖಿಸುವರು ಮತು್ತ ನೈಲ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಗಾಳ

ಹಾಕುವವರು ಪ್ರಲಾಪಿಸುವರು.
ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಬಲೆ ಬೀಸುವವರು ಕುಗಿ್ಗ ಹೋಗುವರು.
9 ನಯವಾದ ಸೆಣಬಿನ ಕೆಲಸದವರೂ, ಬಿಳಿ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ

ನೇಯುವವರೂ ಹತಾಶರಾಗುವರು.
10 ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ನೇಯುವವರೂ ನಿರಾಶರಾಗುವರು.

ಕೂಲಿಯವರು ಮನಮರಗುವರು.
11 ಚೋಯನಿನ ಪ್ರಭುಗಳು ಕೇವಲ ಬುದಿ್ಧಹೀನರು. ಫರೋಹನ

ಮಂತಿ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಸಲಹೆಗಾರರ ಆಲೋಚನೆಯೂ
ಜ್ಞಾನರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನೀನು ಫರೋಹನಿಗೆ, ≪ನಾನು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಂತಾನದವನು,

ಪುರಾತನ ರಾಜನ ವಂಶದವನು? ಎಂದು ಹೇಗೆ ತಾನೆ
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

12 ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಲಿ್ಲ?≫ ಎಂದು ಅವರು ನಿನಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಲಿ.
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತದ ವಿಷಯವಾಗಿ

ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿದ್ದನು್ನ ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ.
13 ಚೋಯನಿನ ಪ್ರಭುಗಳು ಮೂಖರ್ರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ನೋಫಿನ

ಪ್ರಧಾನರು ಮೋಸ ಹೋಗಿದಾ್ದರೆ. ಐಗುಪ್ತದ ಕುಲಗಳ ಪ್ರಮುಖರು
ಅದನು್ನ ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

14 ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಅಂತರಾತ್ಮದಲಿ್ಲ ವಕ್ರಬುದಿ್ಧಯನು್ನ
ಕಲ್ಪಸಿದಾ್ದನೆ.
ಅಮಲೇರಿದವನು ಕಕು್ಕತಾ್ತ ಓಡಾಡುವ ಪ್ರಕಾರ ಐಗುಪ್ತವು ತನ್ನ

ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸದಲಿ್ಲಯೂ ಓಲಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.
15 ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ತಲೆಯಾಗಲಿ, ಬಾಲವಾಗಲಿ, ಖಜೂರ್ರದ

ಕೊಂಬೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹುಲಾ್ಲಗಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ
ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

16 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಐಗುಪ್ತ್ಯರು ಅಶ್ರಯವಿಲ್ಲದ ಹೆಂಗಸರ ಹಾಗೆ
ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾಗಿರುವರು. ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರ
ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಬೀಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಭಯಪಟು್ಟ
ನಡುಗುವರು. 17 ಐಗುಪ್ತವು ಬೆಚಿ್ಚಬೀಳುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ
ದೇಶವೇ ಕಾರಣವಾಗುವುದು. ಈ ದೇಶದ ಹೆಸರನು್ನ ಕೇಳುವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ
ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ತಿಳಿದು
ಬೆರಗಾಗುವನು.

18 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೆಂದು
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿ, ಕಾನಾನಿನ ಬಾಷೆಯನು್ನ ಆಡುವವರಿಂದ ತುಂಬಿದ
ಐದು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವವು. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದರ
ಹೆಸರು ≪ನಾಶಪುರ.≫

19 ಅ ದಿನದಲಿ್ಲ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಒಂದು ಯಜ್ಞಪೀಠವು, ದೇಶದ ಮೇರೆಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು
ಸ್ತಂಭವೂ ಇರುವುದು. 20 ಅವು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯಹೋವನ ಗುರುತಾಗಿಯೂ,
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಯೂ ಇರುವವು. ಹಿಂಸಕರ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ
ಶೂರನಾದ ರಕ್ಷಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವನು.

21 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ ಐಗುಪ್ತ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲು,
ಅವರು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ

ಯಜ್ಞನೈವೇದ್ಯಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವರು. ಹೌದು, ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವರು. 22 ಇದಲ್ಲದೆ
ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಹೊಡೆಯುವನು. ಗಾಯಮಾಡಿ
ವಾಸಿಮಾಡುವವನಾಗಿಯೇ ಹೊಡೆಯುವನು. ಅವರು ಯೆಹೋವನ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆತನು ಅವರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸಿ
ಅವರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವನು.

23 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಅಶೂ್ಯರಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು
ರಾಜಮಾಗರ್ವಿರುವುದು. ಅಶೂ್ಯಯರ್ರು ಐಗುಪ್ತಕೂ್ಕ, ಐಗುಪ್ತರು
ಅಶೂ್ಯರಕೂ್ಕ ಹೋಗಿ ಬರುವರು. ಐಗುಪ್ತರು ಅಶೂ್ಯಯರ್ರೊಂದಿಗೆ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವರು.

24 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ, ಅಶೂ್ಯರಗಳೊಂದಿಗೆ
ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಬೆರೆತು ಲೋಕದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಆಶೀವಾರ್ದ
ನಿಧಿಯಾಗಿರುವುದು. 25 ≪ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯಾದ ಐಗುಪ್ತಕೂ್ಕ, ನನ್ನ
ಕೈಯಿಂದ ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಶೂ್ಯರಕೂ್ಕ, ನನ್ನ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ≫ ಎಂದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

ಐಗುಪ್ತದ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತ

ಅಶೂ್ಯರದ ರಾಜನಾದ ಸಗೋರ್ನನು ಕಳುಹಿಸಿದ
ದಳವಾಯಿಯು ಅಷೊ್ದೕದಿಗೆ ಬಂದು ಅದರ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಅದನು್ನ

ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನು. 2 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಆಮೋಚನ ಮಗನಾದ ಯೆಶಾಯನಿಗೆ, ≪ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ನಡುವಿನ
ಮೇಲಿರುವ ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಬಿಚು್ಚ. ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದಿಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಹಾಗೆಯೇ
ಮಾಡಿ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಿರುಗಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

3 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ≪ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ಯೆಶಾಯನು ಐಗುಪ್ತದ ಮತು್ತ ಕೂಷಿನ ನಾಶನಕೆ್ಕ ಆಶ್ಚಯರ್ವಾದ
ಗುರುತಾಗಿ ಮೂರು ವರುಷ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲದೆ
ನಡೆದನು.≫ 4 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನು ಐಗುಪ್ತದ
ಸೆರೆಯವರನೂ್ನ, ಕೂಷಿನ ಕೈದಿಗಳನೂ್ನ ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ,
ಚಿಕ್ಕವರಾಗಲಿ ಬಟೆ್ಟ, ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಐಗುಪ್ತದ
ಮಾನಭಂಗಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸೆರೆಗೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವನು.

5 ಆಗ ನನ್ನ ಜನರು ತಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೂಷಿನ
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ, ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದ ಐಗುಪ್ತದ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ
ಬೆಚಿ್ಚಬೆರಗಾಗಿ ನಾಚಿಕೆಪಡುವರು. 6 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಈ ತೀರದಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ≪ಇಗೋ, ಅಶೂ್ಯರದ
ಅರಸರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಯಾರನು್ನ
ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ್ದವೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗತಿ
ಬಂತಲಾ್ಲ ಮತು್ತ ನಾವು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆ?≫ ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು.

ಬಾಬೆಲಿನ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತ

ಸಮುದ್ರ ಹಾಗೂ ಅಡವಿಯ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತ.
ದಕ್ಷಿಣ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಬೀಸುವ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ
ಅರಣ್ಯದ ಕಡೆಯ ಭಯಂಕರ ದೇಶದಿಂದ (ದೊಡ್ಡ

ಅಪಾಯ) ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ
2 ಘೋರದಶರ್ನವು ನನಗೆ ತಿಳಿಯ ಬಂದಿದೆ;
ಬಾಧಕನು ಬಾಧಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನೆ, ಸೂರೆಗಾರನು ಸೂರೆಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
ಏಲಾಮೇ, ಏಳು! ಮೇದ್ಯವೇ, ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕು!
ನಿಮ್ಮ ನಿಟು್ಟಸಿರನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
3 ಆದುದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಸೊಂಟದಲಿ್ಲ ನೋವು ತುಂಬಿದೆ,
ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತಿರುವ ವೇದನೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ,
ಕಿವಿ ಕಿವುಡಾಗುವಷು್ಟ ಸಂಕಟಪಡುತೆ್ತೕನೆ, ಕಣು್ಣ ಕುರುಡಾಗುವಷು್ಟ

ತತ್ತರಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
4 ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಬಡಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ, ನಡುಕವು ನನ್ನನು್ನ

ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ,
ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತಿ್ತದ್ದ ರಾತಿ್ರಯು ನನಗೆ ಭಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

5 ಔತಣಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಚಾಪೆಗಳನು್ನ ಹಾಸಿಕೊಂಡು
ತಿಂದು, ಕುಡಿಯುತಾ್ತರೆ;
ಪ್ರಭುಗಳೇ, ಏಳಿರಿ, ಗುರಾಣಿಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ!
6 ಕತರ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
≪ಹೋಗು, ಕಾವಲುಗಾರನನು್ನ ನೇಮಿಸು; ಅವನು ಕಂಡದ್ದನು್ನ

ತಿಳಿಸಲಿ.
7 ಅವನು ಜೋಡಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಬರುವ ಸವಾರರ ಸಾಲನೂ್ನ,
ಕತೆ್ತಗಳ ಮತು್ತ ಒಂಟೆಗಳ ಸಾಲುಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿದರೆ,
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ಬಹಳ ಗಮನದಿಂದ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಗಮನಿಸಲಿ≫ ಎಂಬುದೇ.
8 ಬಳಿಕ ಅವನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಕೂಗಿ,
≪ಕತರ್ನೇ, ಪ್ರತಿ ದಿನವು ನಾನು ಕಾವಲಿನ ಬುರುಜಿನ ಮೇಲೆ

ನಿಂತಿದೆ್ದೕನೆ,
ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ಕಾವಲಿನ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಬಿದಿ್ದದೆ.
9 ಇಗೋ, ಸವಾರರು ಜೋಡಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಬರುತಾ್ತರೆ.≫
ಅವನು ಕೂಗಿ, ≪ಬಾಬೆಲ್ ಬಿದು್ದ ಹೋಯಿತು, ಬಾಬೆಲ್ ಬಿದು್ದ

ಹೋಯಿತು!
ಅದರ ದೇವತೆಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ನೆಲಸಮ

ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು≫ ಎಂದು ಹೇಳುವನು.
10 ನನ್ನ ಕಣದ ದವಸವೇ, ನನ್ನ ಬಡಿತಕೆ್ಕ ಈಡಾದವರೇ!

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾಗಿರುವ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ
ಯೆಹೋವನಿಂದ,
ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

ಎದೋಮಿನ ಬಗೆ್ಗ ದೈವೋಕಿ್ತ
11 ಎದೂಮದ ಬಗೆ್ಗ ದೈವೋಕಿ್ತ.
ಆತನು ಸೇಯೀರಿನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದು, ≪ಕಾವಲುಗಾರನೇ,

ಈಗ ರಾತಿ್ರ ಎಷು್ಟ ಸಮಯವಾಯಿತು? ಕಾವಲುಗಾರನೇ, ರಾತಿ್ರ
ಸಮಯ ಎಷು್ಟ ಕಳೆಯಿತು 12 ಉದಯವು ಬರುತ್ತದೆ, ರಾತಿ್ರಯೂ
ಬರುತ್ತದೆ; ವಿಚಾರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸಿರಿ≫
ಎಂದು ಕಾವಲುಗಾರನು ಹೇಳಿದನು.

ಅರೇಬಿಯ ಬಗೆ್ಗ ದೈವೋಕಿ್ತ
13 ಅರೇಬಿಯ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತ.
ಓ ದೇದಾನ್ಯರೇ, ಅರೇಬಿಯದ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ

ಇಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
14 ಬಾಯಾರಿದವರಿಗೆ ನೀರನು್ನ ತಂದುಕೊಡಿರಿ,
ತೇಮಾ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳೇ ಓಡಿ ಹೋದವರನು್ನ ರೊಟಿ್ಟಯೊಡನೆ

ಎದುರುಗೊಳಿ್ಳರಿ.
15 ಏಕೆಂದರೆ ಹಿರಿದ ಕತಿ್ತ, ಬಾಗಿದ ಬಿಲು್ಲ,
ಯುದ್ಧದ ಬಾಧೆ ಇವುಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿದಾ್ದರೆ.

16 ಕತರ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ≪ಕೂಲಿಯವನ
ವರುಷಗಳಂತೆ ಒಂದು ವರುಷದೊಳಗೆ ಕೇದಾರಿನ ಸಕಲ ವೈಭವವು
ಇಲ್ಲವಾಗುವುದು. 17 ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಬಿಲು್ಲಗಾರರೂ ಹಾಗೂ
ಕೇದಾರಿನ ಶೂರರೂ ಉಳಿಯುವರು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ.

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಗೆ್ಗ ದೈವೋಕಿ್ತ

ದಿವ್ಯದಶರ್ನದ ಕಣಿವೆಯ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತ.
ಯಾವ ಕಾರಣಕಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಳಿಗೆಗಳನು್ನ

ಹತಿ್ತದರು?
2 ಕೋಲಾಹಲದಿಂದ ತುಂಬಿ ಆಭರ್ಟಿಸುವ ಪಟ್ಟಣವೇ,

ಸಂಭ್ರಮದ ಪಟ್ಟಣವೇ;
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಹತರಾದವರು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ, ಅವರು

ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸತ್ತವರಲ್ಲ.
3 ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಓಡಿ ಬಿಲು್ಲಗಾರರಿಲ್ಲದೆ

ಸೆರೆಯಾಗಿದಾ್ದರೆ;
ದೂರದಿಂದ ಓಡುತಾ್ತ ಶತು್ರವಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ನಿನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ

ಕಟು್ಟಬಿದಿ್ದದಾ್ದರೆ.
4 ಹೀಗಿರಲು, ≪ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ದೃಷಿ್ಟ ತಿರುಗಿಸಿರಿ, ಬಹು

ಸಂಕಟದಿಂದ ನಾನು ಅಳುವೆನು,
ನನ್ನ ಜನವೆಂಬ ಯುವತಿಯು ಹಾಳಾದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ

ಸಂತೈಸುವುದಕೆ್ಕ ತವಕಗೊಳ್ಳದಿರಿ.
5 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನಿಂದ

ದಿವ್ಯದಶರ್ನದ ಕಣಿವೆಗೆ ಗಲಿಬಿಲಿಯ ದಿನ, ತುಳಿದಾಟದ ದಿನ,
ಭಾ್ರಂತಿಯ ದಿನ,
ಕೋಟೆಯು ಒಡೆದು ಹೋಗಲು, ಕೂಗು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಮುಟು್ಟವ ದಿನ

ಬಂದಿದೆ.
6 ಏಲಾಮು ಕುದರೆಗಳ ರಥಗಳ ಸಂಗಡ ಬತ್ತಳಿಕೆಯನು್ನ

ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದರು.
ಕೀರಿನವರು ಗುರಾಣಿಯನು್ನ ತೆಗೆದರು.
7 ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರಯವಾದ ಕಣಿವೆಗಳಲಿ್ಲ ರಥಗಳು ತುಂಬಿದವು,
ರಾಹುತರು ಬಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ವೂ್ಯಹಕಟಿ್ಟದರು.≫
8 ಅವನು ಯೆಹೂದದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮುಸುಕನು್ನ ತೆಗೆದಿದಾ್ದನೆ.

ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ (ಲೆಬನೋನಿನ) ತೋಪು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಮಂದಿರದಲಿ್ಲನ ಆಯುಧಗಳ ಕಡೆಗೆ ದೃಷಿ್ಟಹಾಕಿದಿರಿ.

9 ದಾವೀದನ ಪಟ್ಟಣದ ಕೋಟೆಯ ಒಡಕುಗಳು ಬಹಳವೆಂದು
ನೋಡಿದಿರಿ;
ಕೆಳಗಿನ ಕೊಳಕೆ್ಕ ನೀರನು್ನ ಹಾಯಿಸಿದಿರಿ.
10 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮನೆಗಳನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ, ಪೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ

ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮನೆಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಹಾಕಿಬಿಟಿ್ಟರಿ.
11 ಎರಡು ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಹಳೆಯ ಕೊಳದ ನೀರಿಗಾಗಿ

ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ;
ಆದರೆ ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಡೆಸಿದಾತನ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ದೃಷಿ್ಟಯಿಡಲಿಲ್ಲ,

ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿದಾತನನು್ನ ನೀವು ಲಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ.
12 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು, ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ

ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.
ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸಿ, ಗೋಳಾಡಿರಿ, ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ,

ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳಿ್ಳರಿ ಎಂಬುದೇ.
13 ಆದರೆ ಇಗೋ, ಉಲಾ್ಲಸ, ಹಷರ್, ಕುರಿದನಗಳನು್ನ

ಕಡಿಯುವುದು, ಮಾಂಸತಿನು್ನವುದು,
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಕುಡಿಯುವುದು, ನಾಳೆ ಸಾಯುತೆ್ತೕವೆಂದು ಇಂದು

ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯರ್.
14 ಹೀಗಿರಲು, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳಲಿ್ಲ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
≪ನೀವು ಸಾಯುವ ತನಕ ಈ ಅಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತವು ಇಲ್ಲವೇ

ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನಾದ
ನಾನು ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂಬುದೇ.

ಶೆಬ್ನನ ಬಗೆ್ಗ ದೈವೋಕಿ್ತ
15 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು ಹೀಗೆ

ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ, ≪ಹೋಗು, ಅರಮನೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾದ
ಶೆಬ್ನನೆಂಬ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ
ಹೇಳತಕ್ಕದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

16 ≪ಇಲಿ್ಲ ನಿನಗೇನು ಕೆಲಸ? ಇಲಿ್ಲ ನಿನಗಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯನು್ನ
ತೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನೀನು ಯಾರು?
ಉನ್ನತದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಿಯನು್ನ ಕೊರೆಸುತಾ್ತ, ಬಂಡೆಯನು್ನ

ಕೆತಿ್ತಸಿ, ನಿನಗಾಗಿ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತೋಡಿಸಿದಿ ಅಲ್ಲವೇ?≫
≫

17 ಇಗೋ, ಬಲಿಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯನಾದ ನಿನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ಎಸೆಯುವನು, ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಳಗೆ ಎಸೆಯುವನು, ನಿನ್ನನು್ನ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ
ಹಿಡಿಯುವನು.

18 ನಿನ್ನನು್ನ ಚೆಂಡಿನಂತೆ ಸುತಿ್ತ ಸುತಿ್ತ ವಿಸಾ್ತರವಾದ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಬಿಸಾಡುವನು;
ದಣಿಯ ಮನೆಗೆ ಅವಮಾನ ತಂದವನೇ, ಅಲೆ್ಲೕ ಸಾಯುವಿ, ನಿನ್ನ

ವೈಭವದ ರಥಗಳು ಅಲೆ್ಲೕ ಇರುವುವು.
19 ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು, ≪ನಿನ್ನನು್ನ ಉದೊ್ಯೕಗದಿಂದ

ತಳಿ್ಳಬಿಡುವೆನು, ನಿನ್ನ ಪದವಿಯಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಎಳೆದು ಹಾಕುವೆನು.
20 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸೇವಕನೂ, ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ ಆದ

ಎಲಾ್ಯಕೀಮನನು್ನ ಕರೆಯುವೆನು.
21 ನಿನ್ನ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿ, ನಿನ್ನ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ

ಅವನಿಗೆ ಕಟಿ್ಟ, ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಅವನ ಕೈಗೆ ಕೊಡುವೆನು;
ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೂ, ಯೆಹೂದದ

ಮನೆತನದವರಿಗೂ ತಂದೆಯಾಗುವನು.
22 ನಾನು ದಾವೀದನ ಮನೆಯ ಬೀಗದ ಕೈಯನು್ನ ನಿನ್ನ

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಕೊಡುವೆನು;
ಅವನು ತೆರೆದರೆ ಯಾರೂ ಮುಚ್ಚರು, ಮುಚಿ್ಚದರೆ ಯಾರೂ

ತೆರೆಯರು.
23 ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಮೊಳೆಯನು್ನ ಹೊಡೆದ ಹಾಗೆ ಅವನನು್ನ

ಭದ್ರಪಡಿಸುವೆನು.
ಅವನು ತನ್ನ ವಂಶದವರಿಗೆ ವೈಭವವುಳ್ಳ ಸಿಂಹಾಸನವಾಗಿರುವನು.
24 ಬಟ್ಟಲು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಕೊಡದ ತನಕ ಸಕಲ ಸಾಧಾರಣ

ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ತಂದೆಯ ಸಂತಾನ,
ಸಂತತಿಯಾದ ಅವನ ಮನೆಯ ವೈಭವವನು್ನ ಅವರು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ

ಅವನಿಗೆ ವಹಿಸುವರು≫ ಎಂಬುದೇ.
25 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.

≪ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹೊಡೆದ ಮೊಳೆಯು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕುಸಿದು
ಹೋಗುವುದು; ಅದು ಬಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಬೀಳಲಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ
ಭಾರವೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಡುವುದು ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ
ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂಬುದೇ.
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24

ತೂರಿನ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರವಾದನೆ

ತೂರಿನ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತ.
ತಾಷೀರ್ಷಿನ ಹಡಗುಗಳೇ, ಗೋಳಾಡಿರಿ! ಏಕೆಂದರೆ

ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವು ಹಾಳಾಯಿತು, ನಿಮಗೆ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ,
ರೇವಿಲ್ಲ.
ಕಿತಿ್ತೕಮ್ ದೇಶದವರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
2 ದಿ್ವೕಪಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಹಾದು ಹೋಗುವ,
ಚೀದೋನಿನ ವತರ್ಕರಿಂದ ಸಮೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವರೇ,

ಮೌನವಾಗಿರಿ!
3 ವಿಶಾಲವಾದ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ತಂದ ಶೀಹೋರಿನ

ಧಾನ್ಯದಿಂದಲೂ,
ನೈಲ್ ನದಿಯ ಬೆಳೆಯಿಂದಲೂ ಆದಾಯಹೊಂದಿದ ನಿಮ್ಮ

ನಗರವು ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ವಾ್ಯಪಾರ ಸ್ಥಳವಾಗಿತು್ತ.
4 ಚೀದೋನೇ, ನಾಚಿಕೆಪಡು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರವೂ, ಸಮುದ್ರದ

ದುಗರ್ವೂ,
≪ನಾವು ವೇದನೆ ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಸವಿಸಲಿಲ್ಲ,
ಯುವತಿ ಯುವಕರನು್ನ ಸಾಕಿ ಸಲಹಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು

ನುಡಿದಿದೆಯಷೆ್ಟ.
5 ತೂರಿನ ಸಮಾಚಾರವು ಐಗುಪ್ತ್ಯರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟದಾಗ ಅದಕಾ್ಕಗಿ

ಸಂಕಟಪಡುವರು.
6 ತಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಹಾದುಹೋಗಿರಿ, ದಿ್ವೕಪ

ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಗೋಳಾಡಿರಿ!
7 ನಿಮ್ಮ ಉಲಾ್ಲಸದ ಪಟ್ಟಣವು ಇದೇನೋ? ಅದರ ಉತ್ಪತಿ್ತಯು

ಪುರಾತನವಾದದೆ್ದೕ ಸರಿ;
ಅವರ ಕಾಲುಗಳು ಅವರನು್ನ ದೂರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವು.
8 ಅದು ಕಿರೀಟದಾಯಕವಾದ ಪಟ್ಟಣವು. ಅದರ ವತರ್ಕರು

ಪ್ರಭುಗಳು,
ಅದರ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಘನವುಳ್ಳವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಇಂಥ

ತೂರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರು?
9 ಗವರ್ದ ಸಕಲ ವೈಭವವನು್ನ ಹೊಲಸು ಮಾಡಬೇಕೆಂತಲೂ,
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಘನವುಳ್ಳವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಅವಮಾನಪಡಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ

ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ ಹೀಗೆ ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿದಾ್ದನೆ.
10 ತಾಷೀರ್ಷ್ ನಗರಿಯೇ, ನೈಲ್ ನದಿಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಭೂಮಿಯನು್ನ

ಬಿತು್ತ. ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ವಾ್ಯಪಾರ ಸ್ಥಳವು
ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

11 ಯೆಹೋವನು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೈಚಾಚಿ ರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ
ನಡುಗಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಕಾನಾನಿನ ದುಗರ್ಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ

ಯೆಹೋವನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
12 ಆತನು, ≪ಹಿಂಸೆಗೆ ಈಡಾದ ಕನೆ್ಯಯಂತಿರುವ ಚೀದೋನ್

ನಗರಿಯೇ, ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಹಷರ್ವೇ ಇಲ್ಲ;
ಎದು್ದ ಕಿತಿ್ತೕಮಿಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಹಾದುಹೋಗು, ಅಲಿ್ಲಯೂ

ನಿನಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಇರದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.
13 ಇಗೋ, ಕಸಿ್ದೕಯರ ದೇಶವು! ಈ ಜನಾಂಗವು

ನಿನಾರ್ಮವಾಯಿತು. ಅಶೂ್ಶಯರ್ರು ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಕಾಡುಮೃಗಗಳಿಗೆ ಈಡುಮಾಡಿದರು.
ಗೋಪುರಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಅದರ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ

ಅದನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿದರು.
14 ತಾಷೀರ್ಷಿನ ಹಡಗುಗಳೇ, ಗೋಳಾಡಿರಿ! ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ

ಆಶ್ರಯವು ಹಾಳಾಯಿತು.
15 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣವು ಒಬ್ಬ ಅರಸನ ಆಡಳಿತದ

ಎಪ್ಪತು್ತ ವರುಷಗಳ ತನಕ ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ ಬಾರದೇ ಇರುವುದು; ಎಪ್ಪತು್ತ
ವರುಷದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ವಿಷಯವಾದ ಗೀತೆಯಂತೆ ಆಗುವುದು.

16 ಅದೇನೆಂದರೆ, ≪ಎಲ್ಲರೂ ಮರೆತುಹೋದ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯೇ,
ಕಿನ್ನರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಅಲೆಯುತಾ್ತ,
ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಚೆನಾ್ನಗಿ ನುಡಿಸಿ, ಬಹಳ

ಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡು≫ ಎಂಬುದೇ.
17 ಎಪ್ಪತು್ತ ವರುಷಗಳ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ತೂರ್

ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಪರಾಂಬರಿಸುವನು. ಅವಳು ತನ್ನ ಆದಾಯಕಾ್ಕಗಿ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಸಕಲ ಅರಸರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ
ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡುವಳು. 18 ಅವಳ ವಾ್ಯಪಾರವೂ ಮತು್ತ ಅವಳ
ಆದಾಯವೂ ಅವಳಿಗೆ ನಿಧಿನಿಕ್ಷೇಪವಾಗದೆ ಯೆಹೋವನಿಗೇ
ಮೀಸಲಾಗುವುದು. ಆ ವಾ್ಯಪಾರವು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಾನದಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಅನ್ನವನೂ್ನ, ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಉಡುಪನೂ್ನ
ಒದಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು.

ಯೆಹೋವನು ಸವರ್ಲೋಕವನು್ನ ದಂಡಿಸಿ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದು

ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಬರಿದುಮಾಡಿ,
ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ನಿಜರ್ನಮಾಡಿ, ಅದನು್ನ
ವಿಕಾರಪಡಿಸಿ, ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ

ಚದುರಿಸಿಬಿಡುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
2 ಪ್ರಜೆಗಳು ಯಾಜಕ, ದಾಸ ಯಜಮಾನ, ದಾಸಿ, ಯಜಮಾನಿ,
ಕೊಳು್ಳವವನು, ಮಾರುವವನು, ಸಾಲ ಕೊಡುವವನು ಸಾಲ

ಪಡೆಯುವವನು, ಬಡಿ್ಡ ಪಡೆಯುವವನು ಬಡಿ್ಡ ತೆರುವವನು,
ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಗತಿಯಾಗುವುದು.

3 ಭೂಮಿಯು ಬಟ್ಟಬರಿದಾಗುವುದು, ಅದು ಸಂಪೂಣರ್
ಸುಲಿಗೆಯಾಗುವುದು,
ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ.
4 ಭೂಮಿಯು ಪ್ರಲಾಪಿಸುತಾ್ತ ಬಳಲಿದೆ, ಲೋಕವು

ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿದೆ, ಲೋಕದ ಉನ್ನತರು ಕಂಗೆಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.
5 ಭೂನಿವಾಸಿಗಳು ದೈವಾಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಮೀರಿ, ನಿಯಮಗಳನು್ನ

ಬದಲಾಯಿಸಿ,
ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯು

ಅವರ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಂದ ಅಪವಿತ್ರವಾಯಿತು.
6 ಆದಕಾರಣ ಶಾಪವು ಲೋಕವನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ, ಅಲಿ್ಲನವರು

ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಭೂನಿವಾಸಿಗಳು ಸುಟು್ಟಹೋಗಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದಾ್ದರೆ.
7 ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು ಬತಿ್ತ ಹೋಗುವುದು, ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಬಳಿ್ಳಯು

ಕ್ಷೀಣಿಸುವುದು, ಹಷರ್ ಹೃದಯರೆಲಾ್ಲ ನರಳುತಾ್ತರೆ.
8 ದಮ್ಮಡಿಗಳ ಉತಾ್ಸಹವು ಮುಗಿದಿದೆ, ಉಲಾ್ಲಸಿಗಳ

ಕೋಲಾಹಲವು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ,
ಕಿನ್ನರಿಯ ಆನಂದವು ಅಡಗಿದೆ.
9 ಇನು್ನ ಗಾನದೊಡನೆ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯರು, ಮದ್ಯವು

ಕುಡಿಯುವವರಿಗೆ ಕಹಿಯಾಗುವುದು.
10 ಹಾಳುಪಟ್ಟಣವು ಬಿದು್ದಹೋಗಿದೆ, ಯಾರೂ ಹೋಗದಂತೆ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯೂ ಮುಚಿ್ಚದೆ.
11 ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅರಚುತಾ್ತರೆ;

ಉಲಾ್ಲಸವೆಲಾ್ಲ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ; ಲೋಕದ ಸಡಗರವು ಸೆರೆಯಾಗಿ
ತೊಲಗಿದೆ.

12 ಪಟ್ಟಣಗಳು ಹಾಳೂರಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ; ನಾಶವು ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿಗೆ
ಬಡಿದಿದೆ.

13 ಎಣೆ್ಣಯ ಮರವನು್ನ ಕಡಿದ ಬಳಿಕ,
ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಸುಗಿ್ಗಯು ತೀರಿದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಕಾಯಿಗಳ ಹಾಗೆ

ಭೂಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳೊಳಗೆ ಉಳಿದಿರುವುದು.
14 ಅವರು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಎತಿ್ತ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ

ಕುರಿತು ಹಾಡುವರು.
ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಭರ್ಟಿಸುವರು.
15 ಮೂಡಣದವರೇ, ≪ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸಿರಿ.
ದಿ್ವೕಪ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ

ನಾಮವನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಕೂಗುವರು.
16 ಭೂಮಂಡಲದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ, ≪ನೀತಿವಂತರಿಗೆ

ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ≫ ಎಂಬ ಗೀತೆಗಳು ನಮಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ, ಆದರೆ
≪ನಾನಾದರೋ ಕ್ಷಯಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು
ಹೇಳಲಿ!
ಬಾಧಕರು ಬಾಧಿಸುತಾ್ತರೆ, ಹೌದು, ಬಾಧಕರು ಬಾಧಿಸೇ

ಬಾಧಿಸುತಾ್ತರೆ≫ ಎಂದುಕೊಂಡೆನು.
17 ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಭಯವೂ, ಗುಂಡಿಯೂ, ಬಲೆಯೂ ನಿಮಗೆ

ಕಾದಿವೆ.
18 ಭಯದ ಸಪ್ಪಳದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುವವನು ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ

ಬೀಳುವನು,
ಗುಂಡಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಬರುವವನು ಬಲೆಗೆ ಸಿಕು್ಕವನು. ನೋಡು,
ಆಕಾಶದ ದಾ್ವರಗಳು ತೆರೆದಿವೆ, ಭೂಮಿಯ ಅಸಿ್ತವಾರಗಳು

ಕಂಪಿಸುತಿ್ತವೆ.
19 ಭೂಮಿಯು ಒಡೆದೇ ಇದೆ, ಬಿರಿದಿದೆ,
ಕದಲಿಯೇ ಹೋಗಿದೆ.
20 ಭೂಮಿಯು ಅಮಲೇರಿದವನ ಹಾಗೆ ಓಲಾಡುತ್ತದೆ,

ಮರಿಚಿಕೆಯಂತೆ ತೂಗಾಡುತ್ತದೆ;
ಅದರ ದೊ್ರೕಹವು ಅದಕೆ್ಕ ಭಾರವಾಗಿದೆ, ಅದು ಬಿದು್ದ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ,

ತಿರುಗಿ ಏಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
21 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಆಕಾಶಮಂಡಲದ

ದೂತಸೈನ್ಯವನೂ್ನ,
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ಭೂಮಂಡಲದ ಒಡೆಯರನೂ್ನ ದಂಡಿಸುವನು.
22 ಅವರು ಕೈದಿಗಳ ಗುಂಪಿನಂತೆ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯೊಳಕೆ್ಕ ಒಟಿ್ಟಗೆ

ತಳ್ಳಲ್ಪಟು್ಟ ಅದರಲಿ್ಲ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವರು.
ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವರು.
23 ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರನು ನಾಚಿಕೆಪಡುವನು, ಸೂಯರ್ನು

ಲಜೆ್ಜಗೊಳು್ಳವನು;
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ

ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಆಳುವನು.
ಆತನ ಪರಿವಾರದ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಭಾವವು

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದು.

ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಶತು್ರಬಾಧೆಯಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಮೇಲನು್ನ

ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು; ನೀನು ಸತ್ಯ
ಪಾ್ರಮಾಣಿಕತೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ,
ಆದಿ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುತಾ್ತ, ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ

ನಡೆಸಿದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು, ನಿನ್ನ ನಾಮವನು್ನ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವೆನು.

2 ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ದುಗರ್ವನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿ, ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಹಾಳು
ದಿಬ್ಬವನಾ್ನಗಿಯೂ,
ಅನ್ಯರ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಯಾರೂ ಎಂದಿಗೂ ಕಟ್ಟಲಾರದ ಹಾಳು

ಊರನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡಿದಿ್ದ.
3 ಆದಕಾರಣ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಜನಾಂಗವು ನಿನ್ನನು್ನ

ಘನಪಡಿಸುವುದು, ಭಯಂಕರವಾದ ಜನರ ಪಟ್ಟಣವು ನಿನಗೆ
ಅಂಜುವುದು.

4 ನೀನು ದೀನರಿಗೆ ಕೋಟೆಯು, ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ದಿಕಿಲ್ಲದವರಿಗೆ
ರಕ್ಷಣಾದುಗರ್ವೂ,
ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನೆರಳೂ, ಭೀಕರರ ಶಾ್ವಸವು
ಗೋಡೆಗೆ ಬಡಿದುಬಿಡುವ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತಿರುವಾಗ ಆಶ್ರಯವೂ

ಆಗಿದಿ್ದೕ.
5 ಮೋಡಗಳು ಒಣನೆಲದ ಕಾವನು್ನ ತಂಪಾಗಿಸುವಂತೆ
ನೀನು ಅನ್ಯರ ಗದ್ದಲವನು್ನ ತಗಿ್ಗಸುವಿ;
ಮೋಡದ ನೆರಳಿನಿಂದ ಬಿಸಿಲು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದೋ ಹಾಗೆ

ನಿನಿ್ನಂದ ಭೀಕರರ ಉತಾ್ಸಹ ಗಾನವು ಕ್ರಮೇಣ ನಿಂತುಹೋಗುವುದು.
6 ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ

ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸಾರವತಾ್ತದ ಕೊಬಿ್ಬದ ಮೃಷಾ್ಟನ್ನದಿಂದಲೂ,
ಮಡಿ್ಡಗಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಶೋಧಿಸಿದ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ

ಔತಣವನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡುವನು.
7 ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚರುವ ಮುಸುಕನೂ್ನ,
ಸಕಲ ದೇಶದವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವ ತೆರೆಯನೂ್ನ ಇದೇ

ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಹಾಕುವನು.
8 ಮರಣವನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿನಾರ್ಮ ಮಾಡುವನು;
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲಿ್ಲನ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ

ಒರೆಸಿಬಿಡುವನು;
ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯ ಅವಮಾನವನು್ನ ಭೂಮಂಡಲದಿಂದಲೇ

ತೊಲಗಿಸುವನು; ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ.
9 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜನರು, ≪ಆಹಾ, ಈತನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು,

ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಎಂದು,
ಈತನನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ; ಈತನ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಿ

ಉಲಾ್ಲಸಪಡುವೆವು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವರು.
10 ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು ಈ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ

ನೆಲೆಯಾಗಿರುವುದು;
ಮೋವಾಬ್ಯರೋ ತಿಪೆ್ಪಗುಂಡಿಯ ಕೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಒಣಹುಲು್ಲ

ತುಳಿಯಲ್ಪಡುವ ಹಾಗೆ ತಾವಿದ್ದಲೆ್ಲೕ ತುಳಿಯಲ್ಪಡುವರು.
11 ಈಜುವವನು ಕೈಯಾಡಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಅದರಲಿ್ಲಯೇ

ಕೈಯಾಡಿಸುವರು; ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಗವರ್ವನೂ್ನ, ಕೈಯ
ಚಮತಾ್ಕರವನೂ್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಬಿಡುವನು.

12 ದುಗರ್ಮವಾಗಿಯೂ, ಎತ್ತರವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ನಿನ್ನ
ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಆತನು ಕೆಡವಿ, ತಗಿ್ಗಸಿ, ನೆಲ ಸಮಮಾಡಿ ಧೂಳಿಗೆ
ತರುವನು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಮಾಡುವ ಸೊ್ತೕತ್ರಗೀತೆ

ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ದೇಶದೊಳಗೆ ಈ ಗೀತೆಯನು್ನ
ಹಾಡುವರು,

≪ನಮಗೆ ಬಲವಾದ ಪಟ್ಟಣವಿದೆ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಕೋಟೆಯನಾ್ನಗಿಯೂ, ಹೊರಪೌಳಿಯನಾ್ನಗಿಯೂ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

2 ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಿರಿ! ಧಮರ್ಸತ್ಯಗಳನು್ನ ಕೈಗೂಳು್ಳವ
ಜನಾಂಗವು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿ!

3 ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತನನು್ನ ಶಾಂತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಕಾಯುವಿ; ಅವನಿಗೆ
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿದೆ.

4 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಸದಾ ಭರವಸವಿಡಿರಿ; ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನೇ
ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ.

5 ಆತನು ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ವಾಸಿಸುವವರನು್ನ ಇಳಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಅವರ
ಉನ್ನತ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿದಾ್ದನೆ.
ಅದನು್ನ ಕೆಡವಿ, ನೆಲಸಮಮಾಡಿ ಧೂಳಿಗೆ ತಂದಿದಾ್ದನೆ.
6 ಅದು ಕಾಲು ತುಳಿತಕೆ್ಕ ಈಡಾಗಿದೆ. ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ಬಡವರೂ ಅದನು್ನ

ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿದು ಬಿಡುತಾ್ತರೆ.
7 ನೀತಿವಂತನ ಮಾಗರ್ವು ಸಮವಾಗಿದೆ; ನೀನು ಅವನ

ದಾರಿಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ನೇರಮಾಡುತಿ್ತ.
8 ಹೌದು, ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ

ನಡೆಯುತಾ್ತ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ;
ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಹಿತವಾಗಿದೆ.
9 ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಹಾರೈಸಿದೆ್ದೕವೆ,

ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ತವಕದಿಂದ ಹುಡುಕಿದೆ್ದೕವೆ.
ನೀನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವಾಗ

ಭೂನಿವಾಸಿಗಳು ಧಮರ್ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು.
10 ದುಷ್ಟರನು್ನ ಕರುಣಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಧಮರ್ಜ್ಞಾನವನು್ನ

ಪಡೆಯರು;
ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಯಥಾಥರ್ರ

ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಅನಾ್ಯಯವನು್ನ ಆಚರಿಸುವರು.
11 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಕೈಯೆತಿ್ತದ್ದರೂ ಅವರು ಲಕ್ಷಿಸರು.
ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಜನರ ಅಭಿಮಾನವನು್ನ ನೋಡಿ ನಾಚಿಕೆಪಡಲಿ;

ಹೌದು, ಆ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ಅಗಿ್ನಯು ದಹಿಸಿಬಿಡುವದು.
12 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ವಿಧಿಸುವಿ,

ಏಕೆಂದರೆ ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಕಿ್ರಯೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಡೆಸಿದಿ್ದ.
13 ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಬೇರೆ

ಒಡೆಯರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು; ಆದರೆ ನಾವು
ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆ್ನೕ ಹೊಗಳುವೆವು, ಸು್ತತಿಸುವೆವು.

14 ನೀನು ಆ ಒಡೆಯರ ಮೇಲೆ ಕೈಮಾಡಿ, ಅವರನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡಿ ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕವನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದ.
ಸತ್ತವರು ಪುನಃ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಪೆ್ರೕತಗಳು ಎದು್ದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
15 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಜನಾಂಗವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿದಿ್ದೕ, ಹೌದು, ನಿನ್ನ

ಜನಾಂಗವನು್ನ ವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸಿದಿ್ದೕ;
ನೀನು ದೇಶದ ಮೇರೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಮಹಿಮೆಗೊಂಡಿದಿ್ದೕ.
16 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ನಿನ್ನನು್ನ

ಹುಡುಕಿದರು. ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವರ ಮೇಲಿರುವಾಗ ಅವರು
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದರು.

17 ಹೆರಿಗೆ ಹತಿ್ತರವಾದ ಗಭಿರ್ಣಿಯು ಯಾತನೆಪಡುತಾ್ತ,
ಬೇನೆಯಿಂದ ಕೂಗಿ ಅಳುವಂತೆ ಯೆಹೋವನೇ,
ನಾವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಹಾಯಕಾಗಿ ಕೂಗಿ ದುಃಖಿಸಿದೆ್ದೕವೆ.
18 ನಾವು ಗಭರ್ಧರಿಸಿ, ವೇದನೆಪಟು್ಟ ಗಾಳಿಯನು್ನ

ಹಡೆದಂತಾಯಿತು, ದೇಶಕೆ್ಕ ನಮಿ್ಮಂದ ಯಾವ ಉದಾ್ಧರವೂ
ಆಗಲಿಲ್ಲ,
ನಮೊ್ಮಳಗೆ ಯಾವ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೂ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ.
19 ಮೃತರಾದ ನಿನ್ನ ಜನರು ಬದುಕುವರು, ನಮ್ಮ ಹೆಣಗಳು

ಜೀವದಿಂದ ಏಳುವವು, ಧೂಳಿನ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಎಚ್ಚರಗುಂಡು
ಹಷರ್ಧ್ವನಿಗೈಯಿರಿ!
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಸುರಿಸುವ ಇಬ್ಬನಿಯು ಮುಂಜಾನೆಯ

ಇಬ್ಬನಿಯಂತಿರುವುದು. ಭೂಮಿಯು ಸತ್ತವರನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಹಾಕುವುದು.

ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ
ದಂಡಿಸುವುದು

20 ನನ್ನ ಜನರೇ, ಬನಿ್ನರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ದೈವರೋಷವು ತೀರುವ ತನಕ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
21 ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನು ಭೂನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪಾಪ

ಫಲವನು್ನ ತಿನಿ್ನಸಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಡುತಾ್ತನೆ;
ಭೂಮಿಯು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಇಂಗಿದ್ದ ರಕ್ತವನು್ನ ಪ್ರಕಟಮಾಡುವುದು, ತನ್ನ

ನಿವಾಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಹತರಾದವರನು್ನ ಇನು್ನ ಮರೆಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.≫
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ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಕಠಿಣವೂ, ಮಹತ್ವವೂ,
ಬಲವೂ ಆಗಿರುವ ತನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವ ಸಪರ್ವಾದ ಲೆವಿಯಾತಾನವನೂ್ನ,

ಡೊಂಕಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಸಪರ್ವಾದ ಲೆವಿಯಾತಾನವನೂ್ನ,
ಮತು್ತ ಮಹಾನದಿಯಲಿ್ಲ ಘಟಸಪರ್ವನೂ್ನ ಕೊಂದುಹಾಕುವನು.

ಯೆಹೋವನ ದಾ್ರಕ್ಷೆ ತೋಟದ ಗೀತ
2 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಫಲಭರಿತ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ತೋಟದ ವಿಷಯವಾಗಿ

ಹಾಡಿರಿ,
3 ≪ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಅದನು್ನ ಕಾಯುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ

ಅದಕೆ್ಕ ನೀರು ಹೊಯು್ಯತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ;
ಯಾರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಕೇಡು ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಹಗಲಿರುಳೂ ಕಾಯುತೆ್ತೕನೆ.
4 ರೌದ್ರವು ನನ್ನಲಿ್ಲಲ್ಲ; ದತು್ತರಿ ಮತು್ತ ಮುಳು್ಳ ನನಗೆ

ಎದುರುಬಿದ್ದರೆ,
ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ, ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವೆನು.
5 ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ

ಹಾಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಲಿ, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಸಮಾಧಾನ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

6 ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯಾಕೋಬು ಬೇರೂರುವುದು,
ಇಸಾ್ರಯೇಲು ಹೂಬಿಟು್ಟ ಚಿಗುರುವುದು,
ಆ ವೃಕ್ಷವು ಭೂಮಂಡಲವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಫಲದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವುದು.≫

ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದು
7 ಯೆಹೋವನು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನು್ನ ಹೊಡೆದಂತೆ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯಾದ

ಯಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಹೊಡೆದನೋ? ಇತರ
ದೇಶದವರು ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೋ?

8 ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯಾದ ಯಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀನು ತೃಪಿ್ತಹೊಂದಿದೆ;
ಮೂಡಣದಿಂದ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದರ
ಕುರ್ರಹೊಡೆತದಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಹೊರಗೆಕಳುಹಿಸಿದೆ.

9 ಹೀಗಿರಲು ಯಾಕೋಬ್ಯರು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕಲು್ಲಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಸುಣ್ಣದಂತೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ,
ಅಶೇರವೆಂಬ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ, ಸೂಯರ್ಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ

ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸದೆ ನಾಶಮಾಡಿ ಅದೇ ಅವರ ಅಧಮರ್ಕೆ್ಕ
ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು
ಮತು್ತ ಅವರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕೆ್ಕ ಗುರುತಾದ ಪೂಣರ್ಫಲವೂ

ಇದೆಆಗಿದೆ.
10 ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲದ ಪಟ್ಟಣವು ಹಾಳಾಗಿ, ಕಾಡಿನಂತೆ ಜನರಿಲ್ಲದೆ

ಶೂನ್ಯ ನಿವಾಸ ಸಾ್ಥನವಾಗಿದೆ;
ಅಲಿ್ಲ ಕರುಗಳು ಮೇದು ಮಲಗುವುದು, ಅಲಿ್ಲನ ಚಿಗುರುಗಳನು್ನ

ತಿಂದುಬಿಡುವುದು.
11 ಅಲಿ್ಲನ ರೆಂಬೆಗಳು ಒಣಗಿಹೋಗಿ ಮುರಿದುಹೋಗುವವು,

ಹೆಂಗಸರು ಬಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚಿ್ಚ ಉರಿಸುವರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಪ್ರಜೆಯು ಬುದಿ್ಧಹೀನವಾದವರೇ. ಆದಕಾರಣ

ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾತನು ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ನಿಮಿರ್ಸಿದಾತನು ಅವರಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪುನರಾಗಮನ
12 ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ, ತುಂಬಿತುಳುಕುವ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್

ನದಿಯಿಂದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ನದಿಯವರೆಗೆ
ಯೆಹೋವನು ತೆನೆಗಳನು್ನ ಒಕು್ಕವ ದಿನವು ಬರುತ್ತದೆ;
ಆಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸುವನು.
13 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬನೂ್ನದಲು
ಅಶೂ್ಶರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹಾಳಾದವರೂ, ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ

ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರಾದವರೂ ಬಂದು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತವಾದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ

ಆರಾಧಿಸುವರು.

ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಗದರಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ, ಸಮಾಯರ್ದ
ದುಗರ್ತಿ

ಅಯೊ್ಯೕ, ಕುಡುಕರಾದ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ ಮಹಿಮೆಯ
ಕಿರೀಟದ ಗತಿಯೇ!
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸಕೆ್ಕ ಸೋತು ಹೋದವರ ಫಲವತಾ್ತದ ಕಣಿವೆಗೆ

ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಶಿರೋಭೂಷಣವಾಗಿದು್ದ, ಬಾಡುತಿ್ತರುವ ಹೂವಿನ ಪಾಡೇ!

2 ಆಹಾ, ಕತರ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಹಾಬಲಿಷ್ಠನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದಾ್ದನೆ;
ಅವನು ರಭಸವಾಗಿ ಸುರಿಯುವ ಕಲ್ಮಳೆಯಂತೆಯೂ,
ನಾಶಕರವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆಯೂ, ಮುಳುಗಿಸುವ

ಅತಿಧಾರಾವೃಷಿ್ಟಯಂತೆಯೂ ಬಲಾತಾ್ಕರದಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತನ್ನ
ಕೈಯಿಂದ ಅಧೋಗತಿಗೆ ತರುವನು.

3 ಕುಡುಕರಾದ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ ಮಹಿಮೆಯ ಕಿರೀಟವು
ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿಯಲ್ಪಡುವುದು.

4 ಫಲವತಾ್ತದ ಕಣಿವೆಗೆ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಶಿರೋಭೂಷಣವಾಗಿದು್ದ
ಬಾಡುತಿ್ತರುವ ಹೂವು ಫಲಕೊಡುವ ಕಾಲಕೆ್ಕ,
ಮೊದಲು ಮಾಗಿದ ಅಂಜೂರಕೆ್ಕ ಸಮಾನವಾಗುವುದು; ಆ ಹಣ್ಣನು್ನ

ನೋಡಿದವನು,
ಅದನು್ನ ಕಿತ್ತ ಕೂಡಲೆ ನುಂಗಿಬಿಡುವನು.
5 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ ತನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ

ಉಳಿದವರಿಗೆ ಅಂದದ ಕಿರೀಟವೂ, ಸುಂದರ ಮುಕುಟವೂ
ಆಗಿರುವನು.

6 ಆತನೇ ನಾ್ಯಯಾಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತವನಿಗೆ
ನಾ್ಯಯವಿವೇಚನೆಯಾಗಿಯೂ, ಊರಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವವರಿಗೆ ಶೌಯರ್ವಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಮಿಸುವನು.

ಯೆಶಾಯನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ
7 ಈ ನನ್ನ ಜನರು ಸಹ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಿಂದ ಓಲಾಡುತಾ್ತರೆ,

ಮದ್ಯದಿಂದ ತೂಗಾಡುತಾ್ತರೆ;
ಯಾಜಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ ಮದ್ಯದಿಂದ ಓಲಾಡುತಾ್ತರೆ,
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವೇ ಅವರನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ, ಮದ್ಯದಿಂದ

ತೂಗಾಡುತಾ್ತರೆ.
8 ಅವರ ಮೇಜುಗಳ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ವಾಂತಿಯೂ, ಎಂಜಲೂ

ತುಂಬಿವೆ, ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲ.
9 ಇವನು ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಬೋಧಿಸುತಾ್ತನೆ? ಇವನು ಯಾರಿಗೆ

ಯೆಹೋವನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸುತಾ್ತನೆ?
ಮೊಲೆಬಿಟ್ಟ ಕೂಸುಗಳಿಗೋ ಅಥವಾ ತಾಯೀಯ ಬೆಚ್ಚನೆಯ

ಎದೆಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೋ?
10 ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇಲೆ ಆಜ್ಞೆ, ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇಲೆ ಆಜ್ಞೆ, ಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ

ಸೂತ್ರ, ಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸೂತ್ರ, ಇಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ.
11 ಹೌದು, ತೊದಲು ಮಾತಿನವರು, ಅನ್ಯಭಾಷಿಗಳು ಇವರ

ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಯೆಹೋವನು ಈ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡುವನು.

12 ಆತನು ಮೊದಲು, ≪ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ವಿಶಾ್ರಂತಿ,
ಬಳಲಿದವರಿಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ನೀಡಿ,
ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಉಪಶಮನವು ಇದೇ≫ ಎಂದು

ಹೇಳುವಾಗ ಇವರು ಕೇಳದೆ ಹೋದರು.
13 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನ ಮಾತು
ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇಲೆ ಆಜ್ಞೆ, ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇಲೆ ಆಜ್ಞೆ, ಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ

ಸೂತ್ರ, ಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸೂತ್ರ,
ಇಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಣಮಿಸುವುದು;
ಇವರು ನಡೆದು ಹಿಂದೆ ಬಿದು್ದ ಭಂಗಪಡುವರು, ಬೋನಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ

ವಶವಾಗುವರು.
14 ಆದುದರಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಈ ಜನರನು್ನ ಆಳುವ

ಧಮರ್ನಿಂದಕರೇ,
ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
15 ನೀವು ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ, ≪ಮೃತು್ಯವಿನಿಂದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ

ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪಾತಾಳದೊಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ;
ವಿಪರೀತ ಬಾಧೆಯು ದೇಶದೊಳಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಅದು

ನಮ್ಮನು್ನ ಮುಟ್ಟದು;
ನಾವು ಸುಳ್ಳನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಸದಲಿ್ಲ

ಮೊರೆಹೊಕಿ್ಕದೆ್ದೕವೆ≫ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
16 ಆದುದರಿಂದ ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ,
≪ಇಗೋ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇರುವ

ಮೂಲೆಗಲ್ಲನು್ನ ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ,
ಸಿ್ಥರವಾದ ಆಸಿ್ತವಾರವನಾ್ನಗಿ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ; ಭರವಸವಿಡುವವನು

ಆತುರಪಡನು.
17 ನಾನು ನಾ್ಯಯವನು್ನ ನೂಲನಾ್ನಗಿಯೂ, ಧಮರ್ವನು್ನ

ಮಟ್ಟಗೋಲನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡುವೆನು,
ಕಲ್ಮಳೆಯು ಸುಳಿ್ಳನ ಆಶ್ರಯವನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು,

ಜಲಪ್ರವಾಹವು ಮೋಸದ ಅಡಗು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಮುಳುಗಿಸುವುದು.
18 ಮೃತು್ಯವಿನಿಂದ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು

ಸಾಗದು, ಪಾತಾಳದೊಡನೆ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದವು
ನಿಲ್ಲದು;
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ವಿಪರೀತ ಬಾಧೆಯು ದೇಶದೊಳಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ತುಳಿದುಬಿಡುವುದು.

19 ಅದು ಹಾದುಹೋಗುವಾಗೆಲಾ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದು;
ಹೊತಾ್ತರೆಯಿಂದ ಹೊತಾ್ತರೆಗೆ ಹಗಲು ರಾತಿ್ರಯೂ

ಹಾದುಹೋಗುವುದು;
ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ

ಭಯವಾಗುವುದು.
20 ಒಬ್ಬನು ಕಾಲುಚಾಚಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವನೆಂದರೆ ಹಾಸಿಗೆಯ

ಉದ್ದವೂ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ; ಮುದುರಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವನೆಂದರೆ
ಹೊದಿಕೆಯ ಅಗಲವೂ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ.≫

21 ಯೆಹೋವನು ಈಗ ಅಪರೂಪವಾದ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ
ನಡೆಸಬೇಕೆಂತಲೂ, ಅ ಪೂವರ್ವಾದ ತನ್ನ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ
ಪೆರಾಚೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಎದ್ದಂತೆ ಏಳುವನು, ಗಿಬೊ್ಯೕನ್

ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ರೋಷಗೊಂಡಂತೆ ರೋಷಗೊಳು್ಳವನು.
22 ಆದುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಬಂಧನಗಳು ಇನೂ್ನ ಬಿಗಿಯಾಗದಂತೆ

ಧಮರ್ನಿಂದೆಯನು್ನ ಬಿಡಿರಿ;
ಭೂಮಂಡಲದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನಿಶಿ್ಚತಪ್ರಳಯವಾಗಲಿ ಎಂದು

ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು ನುಡಿಯುವುದನು್ನ
ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.

ಯೆಹೋವನ ಕಾಯರ್ಗಳ ವಿವೇಕವು
23 ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ, ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ

ಗಮನವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸಿರಿ.
24 ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಉಳುವವನು ಹಗಲೆಲಾ್ಲ ಉಳುತಿ್ತರುವನೋ?

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಮಣ್ಣನು್ನ ಕೆಳಮೇಲು ಮಾಡುತಾ್ತ
ಕುಂಟೆಹೊಡೆಯುವನೋ?

25 ಅಂತು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹಸನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಗಸೆಯನು್ನ,
ಜೀರಿಗೆಯನು್ನ ಬಿತಿ್ತ,
ಗೋಧಿಯನು್ನಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ, ಕಡಲೆಯನು್ನ

ಅಂಚಿನಲಿ್ಲಯೂ ಹಾಕುವನಲ್ಲವೆ?
26 ಅವನ ದೇವರು ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸಿ,

ತಿದು್ದತಾ್ತನೆ.
27 ಆದುದರಿಂದ ಅವನು ಜೀರಿಗೆಯನು್ನ ಒಕು್ಕವುದು

ಯಂತ್ರದಿಂದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗಾಡಿಯ ಚಕ್ರದಿಂದಲ್ಲ ಆದರೆ
ಕೋಲಿನಿಂದಲೇ;
ಅಗಸೆಯನು್ನ ಒಕು್ಕವುದು ಕೋಲಿನಿಂದಲೇ, ಜೀರಿಗೆಯನು್ನ

ಒಕು್ಕವುದು ದೊಣೆ್ಣಯಿಂದಲೇ, ಕಣದ ಗುಂಡಿನಿಂದಲ್ಲ.
28 ಗೋದಿಯ ಕಾಳನು್ನ ನುಚು್ಚ ಮಾಡುವನೋ?
ತನ್ನ ಕುದುರೆಗಳ ಗಾಡಿಯ ಚಕ್ರವನು್ನ ಹೊಡೆಯುತಾ್ತ ಗುಂಡನು್ನ

ಉರುಳಿಸುತಾ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಕು್ಕತಿ್ತರುವುದಿಲ್ಲ, ನುಚು್ಚ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

29 ಈ ವಿವೇಕವು ಸಹ ಅತಿಶಯವಾದ ಆಲೋಚನಾಪರನೂ,
ಸುಜ್ಞಾನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನೂ ಆಗಿರುವ,
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮುಂದಿನ ಕಷ್ಟ ಮತು್ತ ಅದರ
ನಿವಾರಣೆ

ಅಯೊ್ಯೕ, ಅರೀಯೇಲೇ, ಅರೀಯೇಲೇ ದಾವೀದನು
ಸೈನ್ಯಸಮೇತವಾಗಿ ವಾಸಿಸಿದ ಪಟ್ಟಣವೇ, ನಿನ್ನ
ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!

ಈ ವರುಷಕೆ್ಕ ಮುಂದಿನ ವರುಷವನು್ನ ಸೇರಿಸಿರಿ; ಹಬ್ಬಗಳು
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಬರಲಿ.

2 ಆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅರೀಯೇಲನು್ನ ಬಾದಿಸುವೆನು; ಅರಚಾಟ
ಕಿರಿಚಾಟಗಳಿಂದ ತುಂಬುವುದು;
ಆ ಪಟ್ಟಣವು ನನಗೆ ಅರೀಯೇಲಾಗಿಯೇ ಪರಿಣಮಿಸುವುದು.
3 ನಾನು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ದಂಡಿಳಿಸಿ,
ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, ದಿಬ್ಬಹಾಕಿ ನಿನ್ನನು್ನ

ಮುತು್ತವೆನು.
4 ನೀನು ಕುಗಿ್ಗ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದ ಮಾತನಾಡುವಿ, ನಿನ್ನ

ನುಡಿಯು ಮಣಿ್ಣನೊಳಗಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸ್ವರವಾಗಿ ಹೊರಡುವುದು,
ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯು ಪೆ್ರೕತದ ಧ್ವನಿಯಂತೆ ನೆಲದೊಳಗಿಂದ ಬರುವುದು,

ನಿನ್ನ ನುಡಿಯು ಧೂಳಿನೊಳಗಿಂದ ಪಿಸುಗುಟು್ಟವುದು.
5 ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಕೂಡಿರುವ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ

ಧೂಳಿನಯಂತೆಯೂ, ಭಯಂಕರವಾದ ಸಮೂಹವು
ಹಾರಿಹೋಗುವ ಹೊಟಿ್ಟನಂತೆಯೂ ಇರುವರು;
ಅವರು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲಿ್ಲ ಲಯಹೊಂದುವರು.

6 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಗುಡುಗು, ಭೂಕಂಪ,
ಮಹಾಶಬ್ಧ, ಬಿರುಗಾಳಿ, ಚಂಡಮಾರುತ, ದಹಿಸುವ ಅಗಿ್ನಯ ಜಾ್ವಲೆ
ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು.
7 ಅರೀಯೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಡಿ, ಅದಕೂ್ಕ ಅದರ ಕೋಟೆಗೂ

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ,
ಬಾಧಿಸುವ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳ ಗುಂಪು,
ಕನಸಿನಂತೆ, ರಾತಿ್ರಯ ಸ್ವಪ್ನದ ಹಾಗೆ ಮಾಯವಾಗುವುದು.
8 ಹಸಿದವನು ಕನಸು ಕಂಡು ಆಹಾ, ತಿನು್ನತಿದೆ್ದೕನೆ

ಎಂದುಕೊಂಡಂತಾಗುವುದು; ಎಚೆ್ಚತಾ್ತಗ ಅವನ ಹೊಟೆ್ಟ
ಬರಿದಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು.
ಬಾಯಾರಿದವನು ಸ್ವಪ್ನದಲಿ್ಲ ಇಗೋ ನೀರುಕುಡಿಯುತಿದೆ್ದೕನೆ

ಎಂದುಕೊಂಡಂತಾಗುವುದು; ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎಚೆ್ಚತಾ್ತಗ
ಬಲಹೀನನಾಗಿದು್ದ, ಬಳಲಿ ನೀರನು್ನ ಬಯಸುತಾ್ತ
ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವನು.
ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಸಕಲ

ಜನಾಂಗಗಳಿಗೊ ಇದೇ ಗತಿಯಾಗುವುದು.

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೂಢಭಕಿ್ತ
9 ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ ಬೆರಗು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆರಗಾಗಿರಿ, ಕುರುಡು

ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುರುಡರಾಗಿರಿ!
ಇವರು ಅಮಲೇರಿದಾ್ದರೆ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಿಂದಲ್ಲ; ಓಲಾಡುತಾ್ತರೆ

ಮದ್ಯದಿಂದಲ್ಲ.
10 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗಾಢನಿದೆ್ರಯನು್ನ ಬರಮಾಡಿ,
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ, ದಿವ್ಯದಶಿರ್ಗಳ ತಲೆಗಳಿಗೆ

ಮುಸುಕು ಹಾಕಿದಾ್ದನೆ.
11 ದೈವದಶರ್ನವೆಲಾ್ಲ ಮುದೆ್ರಹಾಕಿದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತಿನ ಹಾಗಿದೆ;

ಅದನು್ನ ಅಕ್ಷರ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ, ≪ಇದನು್ನ ಓದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ
ಅವನು, ≪ಮುದೆ್ರ ಹಾಕಿದೆಯಲಾ್ಲ, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಹೇಳುವನು. 12 ಅಕ್ಷರವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ, ≪ಇದನು್ನ ಓದು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು, ≪ನನಗೆ ಓದಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಹೇಳುವನು.

13 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ≪ಈ ಜನರು
ಮಾತಿನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ,
ತುಟಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸುತಾ್ತರೆ, ಮನಸ್ಸನೊ್ನೕ

ದೂರಮಾಡಿಕೊಂಡು,
ಬಾಯಿಪಾಠವಾಗಿ ಕಲಿತಿರುವ ಮನುಷ್ಯರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಸರಿಯಾದ

ಭಯಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಮಾತ್ರ ನನ್ನಲಿ್ಲಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.
14 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಧಿಕ

ಆಶ್ಚಯರ್ವೂ, ಅದು್ಭತವೂ ಆದ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಇನು್ನ ಮಾಡುವೆನು;
ಇವರ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಅಳಿಯುವುದು, ವಿವೇಕಿಗಳ ವಿವೇಕವು

ಅಡಗುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಮಂತಾ್ರಲೋಚಕರ ಉಪಾಯವೂ, ಯೆಹೋವನ ಕೃಪೆಯ
ಉದೆ್ದೕಶವೂ

15 ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮರೆಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ, ಅಗಾಧಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ, ≪ನಮ್ಮನು್ನ ಯಾರು ನೋಡುವರು? ಯಾರು

ತಿಳಿದಾರು?≫ ಅಂದುಕೊಂಡು ಕತ್ತಲಲೆ್ಲೕ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ನಡೆಸುವವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!

16 ಅಯೊ್ಯೕ, ನೀವು ಎಂಥಾ ಮೂಖರ್ರು! ನೀವು ತಲೆಕೆಳಗೆ
ಮಾಡುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಕುಂಬಾರನ ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಂತೆ
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ, ≪ಆತನು ಕೆಲಸ

ಮಾಡಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೋ? ಇಲ್ಲವೇ,
ತನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನಿಗೆ ನಿಮಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ, ≪ಆತನಿಗೆ

ವಿವೇಕವಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೋ?
17 ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದೊಳಗೆ
ಲೆಬನೋನ್ ಅರಣ್ಯವು ತೋಟವಾಗುವುದು, ಈಗಿನ ತೋಟವು

ಅರಣ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದು.
18 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕಿವುಡರು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವರು

ಮತು್ತ
ಕುರುಡರ ಕಣು್ಣಗಳು ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೂ ಕಾಣುವುದು.
19 ದೀನರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಆನಂದಿಸುವರು,
ಬಡವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯಲಿ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸಿಸುವರು.
20 ಏಕೆಂದರೆ ಭಯಂಕರರು ನಿಶೆ್ಶೕಷವಾಗುವರು, ಧಮರ್ನಿಂದಕರು

ನಿನಾರ್ಮವಾಗುವರು.
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21 ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ತಪು್ಪ ಹೊರಿಸುವವರೂ, ಚಾವಡಿಯಲಿ್ಲ
ದೋಷವನು್ನ ಖಂಡಿಸುವವನಿಗೆ ಉರುಲೊಡು್ಡವವರೂ,
ನಾ್ಯಯವಂತನ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ತಪಿ್ಪಸುವವರೂ ಆಗಿರುವ

ಅಧಮರ್ನಿರತರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮೂರ್ಲವಾಗುವರು.
22 ಹೀಗಿರಲು ಅಬ್ರಹಾಮನನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಯೆಹೋವನು

ಯಾಕೋಬನ ಮನೆತನದ ವಿಷಯವಾಗಿ,
≪ಯಾಕೋಬ್ಯರು, ಇನು್ನ ನಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಮುಖವು

ಇನು್ನ ಕಳೆಗುಂದುವುದಿಲ್ಲ.
23 ಯಾಕೋಬ ವಂಶದವರು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ನಡೆಸುವ

ಕೆಲಸವನು್ನ ನೋಡಿ,
ನನ್ನ ನಾಮವೇ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅಹರ್ವೆಂದು ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವರು; ಹೌದು,

ಯಾಕೋಬ್ಯರ ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯನು್ನ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಪಡಿಸಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ದೇವರಿಗೆ ನಡುಗುವರು.

24 ತಪಿ್ಪದ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರೆಲ್ಲರೂ ವಿವೇಕಿಗಳಾಗುವರು,
ಗುಣಗುಟು್ಟವವರು ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ ನಡೆಯುವರು≫ ಎಂದು
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

ಐಗುಪ್ತರೊಡನೆ ಸಂಧಾನ ವ್ಯಥರ್

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ, ≪ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದ
ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ≫
≪ಇವರು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳದೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ

ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ಪೆ್ರೕರಿತರಾಗದೆ ಕಪಟ ಉಪಾಯಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿ
ಪಾಪದ ಮೇಲೆ ಪಾಪವನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
2 ಫರೋಹನ ಆಶ್ರಯವನು್ನ ಪಡೆದು, ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಆಶ್ರಯ

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು,
ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿ ಹೊರಟಿದಾ್ದರೆ.
3 ಆದುದರಿಂದ ಫರೋಹನ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆಯು,
ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅವಮಾನವು

ಉಂಟಾಗುವುದು.
4 ಆ ಫರೋಹನ ಪ್ರಧಾನರು ಚೋವನಿನಲಿ್ಲದ್ದರೂ, ಅವನ

ದೂತರು ಹಾನೇಸಿಗೆ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ.
5 ತಮಗೆ ಸಹಾಯವನೂ್ನ, ಪ್ರಯೋಜನವನೂ್ನ ಮಾಡಲಾರದೆ

ನಾಚಿಕೆಯನೂ್ನ,
ಅವಮಾನವನೂ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ ವ್ಯಥರ್ವಾದ ಈ ಜನಾಂಗದ

ವಿಷಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲಜೆ್ಜಪಡುವರು.≫
6 ದಕ್ಷಿಣ ಸೀಮೆಯ ನೀರಾನೆಯ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತ.

ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಗಂಡು ಕತೆ್ತಗಳ ಬೆನು್ನಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ
ಧನವನೂ್ನ, ಒಂಟೆಗಳ ಡುಬ್ಬಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ
ಹೊರೆಸಿಕೊಂಡು,
ಮೃಗೇಂದ್ರ, ಸಿಂಹ, ಸಪರ್, ಹಾರುವ ಉರಿಮಂಡಲ ಇವುಗಳಿಂದ

ಭಯಂಕರವಾಗಿಯೂ, ಶ್ರಮಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವ
ದೇಶದ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ
ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ಜನಾಂಗದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಾ್ತರೆ.
7 ಐಗುಪ್ತದ ಸಹಾಯವು ವ್ಯಥರ್ ನಿರಥರ್ಕ;
ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿದಿ್ದರುವ ಜಂಬದ

ಮೃಗವೆಂದು ಹೆಸರಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

ಐಗುಪ್ತದ ಆಶ್ರಯದಿಂದಾಗುವ ದುಗರ್ತಿ
8 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು ನೀನು ಈಗ ಹೋಗಿ, ಈ

ಮಾತುಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತೆ ಅವರೆದುರು ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಕೆತು್ತ, ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆ,
ಈ ಮಾತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದು.
9 ಇವರು ದೊ್ರೕಹದ ಜನಾಂಗದವರು, ಮೋಸದ ಸಂತಾನದವರು,
ಯೆಹೋವನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಲೊಲ್ಲದ ಸಂತತಿಯವರು.
10 ಇವರು ದಿವ್ಯದಶಿರ್ಗಳಿಗೆ, ≪ನಿಮಗೆ ದಶರ್ನವಾಗದಿರಲಿ≫

ಎನು್ನತಾ್ತರೆ,
ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ, ≪ನಮಗಾಗಿ ನಾ್ಯಯವಾದವುಗಳನು್ನ

ಪ್ರವಾದಿಸಬೇಡಿರಿ,
ನಯವಾದವುಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ನುಡಿಯಿರಿ, ಮೋಸವಾದವುಗಳನೆ್ನೕ

ಪ್ರವಾದಿಸಿರಿ ಎನು್ನತಾ್ತರೆ.
11 ನೀವು ಹಿಡಿದಿರುವ ಮಾಗರ್ದಿಂದ ತೊಲಗಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ

ಓರೆಯಾಗಿರಿ;
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯನು್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲದ

ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.
12 ಆದುದರಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯು

ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,

≪ನೀವು ಈ ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡಮಾಡಿ,
ಬಲಾತಾ್ಕರ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ ನಂಬಿ,
13 ಅವುಗಳನೆ್ನೕ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಎತ್ತರವಾದ

ಗೋಡೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವು ಬಾಗು್ಗತಾ್ತ,
ತಟ್ಟನೆ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲಿ್ಲ ಕಳಚಿಕೊಳು್ಳವ ಹಾಗೆ,
ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧವೂ ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯಕರವಾಗುವುದು.≫
14 ಉರಿಯಿಂದ ಕೆಂಡವನು್ನ ತೆಗೆಯುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ, ಬಾವಿಯಿಂದ

ನೀರನು್ನ ತೆಗೆಯುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ,
ಬೋಕಿಯ ತುಂಡುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ ಉಳಿಯದಂತೆ,
ಒಬ್ಬನು ಕುಂಬಾರನ ಗಡಿಗೆಯನು್ನ ಚೂರುಚೂರಾಗಿ ಒಡೆದು

ಬಿಡುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆತನು ಆ ಗೋಡೆಯನು್ನ ನಾಶಾಮಾಡುವನು.
15 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯಾಗಿರುವ ಕತರ್ನಾದ

ಯೆಹೋವನು,
≪ನೀವು ಪರಿವತರ್ನೆಗೊoಡು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ

ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದು; ಶಾಂತರಾಗಿ ಭರವಸದಿಂದಿರುವುದೇ ನಿಮಗೆ
ಬಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ,
ನೀವು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
16 ನೀವು, ≪ಬೇಡವೇ ಬೇಡ,
ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಓಡುವೆವು≫ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು

ಓಡಿಯೇ ಹೋಗುವಿರಿ,
ನೀವು, ≪ವೇಗವಾಗಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವೆವು≫

ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ವೇಗಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವರು.
17 ಒಬ್ಬನ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನರು ಓಡುವರು;
ಐವರು ಬೆದರಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಓಡಿಹೋಗುವಿರಿ;
ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಶಿಖರದಲಿ್ಲನ ಸ್ತಂಭದ ಹಾಗೂ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿನ

ಕಂಬದಂತೆಯೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವಿರಿ.≫

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮುಂದಿನ ವಿಧೇಯತೆ ಮತು್ತ ಸುಸಿ್ಥತಿಯೂ
18 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು

ಕಾದಿರುವನು; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರುಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಉನ್ನತೋನ್ನತವಾಗಿ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು;
ಯೆಹೋವನು ನಾ್ಯಯಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರು; ಆತನಿಗಾಗಿ

ಕಾದಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರು.
19 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಚೀಯೋನಿನ ಜನರೇ, ನೀವು

ಇನು್ನ ಅಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ನೀವು ಕೂಗಿ ದುಃಖಿಸಿದ ಶಬ್ದವನು್ನ ಆತನು
ಕೇಳಿ,
ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸೇ ತೋರಿಸುವನು; ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ನಿಮಗೆ

ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವನು.
20 ಕತರ್ನು ಕಷ್ಟವನು್ನ, ಶ್ರಮೆಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಪಾನಗಳನಾ್ನಗಿ

ಕೊಟ್ಟರೂ,
ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕನು ಇನು್ನ ಮರೆಯಾಗಿರನು,
ನಿಮ್ಮ ಬೋಧಕನನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಾಣುವಿರಿ.
21 ನೀವು ಬಲಕಾ್ಕಗಲಿ, ಎಡಕಾ್ಕಗಲಿ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವಾಗ,
≪ಇದೇ ಮಾಗರ್, ಇದರಲೆ್ಲೕ ನಡೆಯಿರಿ≫ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ

ಆಡುವ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುವುದು.
22 ಕೆತಿ್ತದ ನಿಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಕವಚಗಳನೂ್ನ,
ಎರಕದ ನಿಮ್ಮ ಬೊಂಬೆಗಳ ಬಂಗಾರದ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ನೀವು

ಹೊಲಸುಮಾಡಿ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ, ≪ತೊಲಗಿ ಹೋಗಿರಿ≫ ಎಂದು
ಹೊಲೆಯಾದ ಬಟೆ್ಟಯಂತೆ ಬಿಸಾಡುವಿರಿ.

23 ಆಗ ನೀವು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೀಜ ಬಿತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಆತನು ಬಿತ್ತನೆಯ
ಮಳೆಯನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವನು;
ನೆಲದ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಸಾರವಾದ ಆಹಾರವನು್ನ ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿ

ಒದಗಿಸುವನು;
ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಂದೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾವಲುಗಳಲಿ್ಲ

ಮೇಯುವವು.
24 ಹೊಲವನು್ನ ಊಳುವ ಎತು್ತ, ಗಂಡು ಕತೆ್ತಗಳು

ಮೊರದಿಂದಲೂ,
ಕವೆಕೋಲಿನಿಂದಲೂ ತೂರಿದ ರುಚಿಕರವಾದ ಮೇವನು್ನ ತಿನು್ನವವು.
25 ಗೋಪುರಗಳು ಬಿದು್ದ ಹೋಗುವ ಮಹಾಸಂಹಾರದ ದಿನದಲಿ್ಲ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉನ್ನತ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲಯೂ,
ಎತ್ತರವಾದ ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲಯೂ ತೊರೆಗಳು, ನೀರಿನ ಕಾಲವೆಗಳು

ಹರಿಯುತಿ್ತರುವವು.
26 ಇದಲ್ಲದೆ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರ ವ್ರಣವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ,
ಅವರ ಪೆಟಿ್ಟನ ಗಾಯವನು್ನ ಗುಣ ಮಾಡುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರನ

ಬೆಳಕು ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಹಾಗೆಯೂ ಮತು್ತ ಸೂಯರ್ನ ಬೆಳಕು
ಏಳರಷು್ಟ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿತು್ತ.
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ಯೆಹೋವನಿಂದ ಅಶೂ್ಯಯರ್ರಿಗಾದ ವಿನಾಶ
27 ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನ ನಾಮವು ದೂರದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ; ಆತನ

ಕೋಪವು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಉರಿಯುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದೇಳುವ ಹೊಗೆಯು
ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ;
ಆತನ ತುಟಿಗಳು ರೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ, ಆತನ ನಾಲಿಗೆಯು

ನುಂಗುವ ಅಗಿ್ನಯಂತಿದೆ.
28 ಆತನ ಶಾ್ವಸವು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿ ಕಂಠದವರೆಗೂ ಏರುವ

ತೊರೆಯಂತಿದೆ.
ಜನಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಉಳಿಸದೆ ಜರಡಿಯಿಂದ

ಜಾಲಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬರುತಾ್ತನೆ. ದಾರಿತಪಿ್ಪಸುವ ಕಡಿವಾಣವು ಜನಗಳ
ದವಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವುದು.

29 ನೀವೋ, ಹಬ್ಬದ ಸೌರಣೆಯ ರಾತಿ್ರಯಲೊ್ಲೕ ಎಂಬಂತೆ
ಹಾಡುವಿರಿ.
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಶರಣನ ಸಾನಿ್ನಧ್ಯವನು್ನ ಬಯಸಿ, ಯೆಹೋವನ

ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಕೊಳಲಿನ ನಾದದೊಡನೆ ಹೋಗುವವನಂತೆ
ಹೃದಯಾನಂದಪಡುವಿರಿ.

30 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಗಂಭೀರವಾದ ಧ್ವನಿಯನು್ನ
ಕೇಳಮಾಡಿ,
ತೀವ್ರಕೋಪ, ಕಬಳಿಸುವ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆ, ಬಿರುಗಾಳಿ, ಅತಿವೃಷಿ್ಟ,

ಕಲ್ಮಳೆ ಇವುಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾಹಸ್ತವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವನು.
31 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ದಂಡದಿಂದ ದಂಡಿಸುವಾಗ

ಅಶೂ್ಶಯರ್ರು ಆತನ ಧ್ವನಿಯಿಂದಲೇ ನಾಶವಾಗುವರು.
32 ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿದ ದಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು

ಪೆಟು್ಟ,
ದಮ್ಮಡಿ, ಕಿನ್ನರಿಗಳ ನಾದದೊಡನೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು.

ಆತನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತಾ್ತ ಯುದ್ಧಮಾಡುವನು.
33 ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅಗಿ್ನಕುಂಡವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೌದು,

ರಾಜನಿಗೆ ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದನು್ನ ಆಳವಾಗಿಯೂ,
ಅಗಲವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
ಅದರಲಿ್ಲನ ಚಿತೆಯೊಳಗೆ ಬೆಂಕಿಯೂ ಬೇಕಾದಷು್ಟ

ಮರದಕೊರಡುಗಳೂ ಇವೆ;
ಯೆಹೋವನ ಶಾ್ವಸವು ಗಂಧಕದ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಅದನು್ನ

ಉರಿಸುವುದು.

ಯೆಹೋವನೇ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಕ

ಅಯೊ್ಯೕ, ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಸೇರಿ
ಅಶ್ವಬಲವನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು
ಹೇಳಲಿ!

ರಥಗಳು ಬಹಳವೆಂದು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ, ಸವಾರರು
ಬಹು ಬಲಿಷ್ಠರೆಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡುತಾ್ತರೆ.
ಆದರೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯ ಕಡೆಗೆ

ದೃಷಿ್ಟಯಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
2 ಇಗೋ, ಆತನು ವಿವೇಕಿ, ತನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆಯದೆ

ಕೇಡನು್ನ ಬರಮಾಡುವನು.
ಕೆಡುಕರ ಮನೆತನಕೂ್ಕ, ಅನಾ್ಯಯಗಾರರ ಸಹಾಯಕರಿಗೂ

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏಳುವನು.
3 ಐಗುಪ್ತ್ಯರು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರೇ, ದೇವರಲ್ಲ. ಅವರ

ಅಶ್ವಗಳು ಆತ್ಮವಲ್ಲ, ಮಾಂಸಮಯವಾದವುಗಳು.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೈ ಚಾಚುವಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವನು ಮತು್ತ

ಸಹಾಯಪಡೆದವನು ಬಿದು್ದಹೋಗುವನು. ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಲಯವಾಗುವರು.

4 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ,
≪ಸಿಂಹವು, ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹವು, ಬೇಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ

ಗುರುಗುಟು್ಟತಿ್ತರುವಾಗ ಕಾವಲುಗಾರನ ಕೂಗನು್ನ ಕೇಳಿ,
ಕುರುಬರ ಗುಂಪು ಅದಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಡಿಬಂದರೂ ಅದು

ಅವರ ಕೂಗಾಟಕೆ್ಕ ಹೆದರದೆ,
ಅವರ ಗದ್ದಲದಿಂದ ಹೇಗೆ ಧೈಯರ್ಗುಂದುವುದಿಲ್ಲವೋ
ಹಾಗೆಯೇ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಯುದ್ಧಮಾಡಲು

ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತದ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವನು.
5 ಹಾರುವ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು

ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಕಾಪಾಡುವನು.
ಅದನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಯುವನು ಮತು್ತ ಹಾದುಹೋಗುತಾ್ತ

ಅಪಾಯದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವನು.
6 ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ, ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಅಗಾಧ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ

ಮಾಡಿದಿರೋ ಆತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 7 ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಪದ ಗುರುತಾದ

ಬೆಳಿ್ಳಯ ಮತು್ತ ಬಂಗಾರದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಬಿಸಾಡುವನು.

8 ಆಗ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಬೀಳುವರು. ಅದು ಮನುಷ್ಯರ
ಕತಿ್ತಯಲ್ಲ, ಖಡ್ಗವು ಅವರನು್ನ ನುಂಗುವುದು, ಅದು ಮಾನವ
ಖಡ್ಗವಲ್ಲ.
ಅವರು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಓಡುವರು. ಅವರ

ಯೌವನಸ್ಥರು ಬಿಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವರು.
9 ಅವರು ಭಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

ಅವರ ಪ್ರಧಾನರು ಹೆದರಿ ಧ್ವಜಸಾ್ಥನದಿಂದ ದಿಕಾ್ಕಪಾಲಾಗುವರು≫
ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನಯನೂ್ನ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ

ಕುಲುಮೆಯನೂ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ ಇದೇ.

ಮುಂದಿನ ಧಮರ್ರಾಜ್ಯದ ಸುಲಕ್ಷಣ

ಇಗೋ, ಒಬ್ಬ ರಾಜನು ನೀತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಆಳುವನು.
ಅಧಿಪತಿಗಳು ನಾ್ಯಯದಿಂದ ದೊರೆತನ ಮಾಡುವರು.

2 ಆಗ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನು ಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ, ಅತಿವೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಮರೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ,
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲನ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳ ಹಾಗೂ, ಬೆಂಗಾಡಿನಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ

ಬಂಡೆಯ ನೆರಳಿನೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವನು.
3 ಆಗ ನೋಡುವವರ ಕಣು್ಣ ಮೊಬಾ್ಬಗದು, ಕೇಳುವವರ ಕಿವಿ

ಮಂದವಾಗದು.
4 ಆತುರಗಾರರ ಹೃದಯವು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಗ್ರಹಿಸುವುದು.

ತೊದಲು ಮಾತನಾಡುವವರ ನಾಲಿಗೆಯು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಯೂ,
ಶೀಘ್ರವಾಗಿಯೂ ಮಾತನಾಡುವುದು.

5 ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನೀಚನು ಘನವಂತನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳನು. ಕಳ್ಳನು
ಮಹನೀಯನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳನು.

6 ಏಕೆಂದರೆ ನೀಚನು ನೀಚವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವನು.
ಅವನ ಹೃದಯವು ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸಿ, ನಡೆಯದೆ ಇರುವುದನು್ನ

ನಡೆಯಿಸಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಸತ್ಯವನಾ್ನಡಿ,
ಹಸಿದವನ ಆಶೆಯನು್ನ ಬರಿದುಮಾಡಿ, ಬಾಯಾರಿದವನ

ಪಾನವನು್ನ ತಪಿ್ಪಸುವುದು.
7 ಮೋಸಗಾರನ ಆಯುಧಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗಳೇ, ದೀನದರಿದ್ರನು

ನಾ್ಯಯವಾದದ್ದನು್ನ ಮಾತನಾಡಿದರೂ,
ಅವರನು್ನ ಸುಳು್ಳಮಾತುಗಳಿಂದ ಕೆಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ

ಕಲಿ್ಪಸುವನು.
8 ಘನವಂತನಾದರೋ ಘನಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುವನು.

ಘನವಾದವುಗಳಲಿ್ಲಯೇ ನಿರತನಾಗಿರುವನು.

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿಶಿ್ಚಂತ ಹೆಂಗಸರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ
9 ನಿಶಿ್ಚoತರಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರೇ, ಏಳಿರಿ, ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

ಭಯವಿಲ್ಲದ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!
10 ನಿಭೀರ್ತರೇ, ಒಂದು ವರುಷದ ನಂತರ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ

ಕಳವಳಗೊಳು್ಳವಿರಿ.
ಆಗ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಕೊಯು್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದು, ಯಾವ ಬೆಳೆಯೂ

ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
11 ನಿಶಿ್ಚಂತರಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರೇ, ನಡುಗಿರಿ! ನಿಭೀರ್ತರೇ,

ಕಳವಳಗೊಳಿ್ಳರಿ!
ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕಿತು್ತ ಹಾಕಿ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ

ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳಿ್ಳರಿ.
12 ಇಷ್ಟವಾದ ಹೊಲಗಳ ಮತು್ತ ಫಲವತಾ್ತದ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಾಗಿ

ಎದುರುನೋಡಿರಿ.
13 ನನ್ನ ಜನರ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳಲಿ್ಲ ಮುಳು್ಳಪೊದೆಗಳು

ಹುಟಿ್ಟಕೊಂಡಿವೆ.
ಉತಾ್ಸಹದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಮನೆಗಳ ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳಲೂ್ಲ

ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳು ಹುಟಿ್ಟಕೊಂಡಿವೆ.
14 ಅರಮನೆಯು ಪಾಳುಬೀಳುವುದು, ಗಿಜಿಗುಟು್ಟವ ಪಟ್ಟಣವು

ನಿಜರ್ನವಾಗುವುದು, ಓಫೆಲ್ ಗುಡ್ಡವೂ,
ಗೋಪುರವೂ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಗುಹೆಗಳಾಗಿಯೂ,
ಕಾಡುಕತೆ್ತಗಳಿಗೆ ಉಲಾ್ಲಸಕರವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿಯೂ, ದನಕುರಿಗಳ

ಹಿಂಡುಗಳಿಗೆ ಹುಲು್ಲಗಾವಲುಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು.
15 ಬಳಿಕ ಉನ್ನತಲೋಕದಿಂದ ದಿವಾ್ಯತ್ಮಧಾರೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ

ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಆಗ ಅರಣ್ಯವು ತೋಟವಾಗುವುದು,
ಈಗಿನ ತೋಟವು (ಮುಂದೆ ಬರುವವರಿಗೆ) ಅರಣ್ಯವಾಗಿ

ಕಾಣಿಸುವುದು.
16 ನಾ್ಯಯವು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳು್ಳವುದು, ಧಮರ್ವು

ತೋಟದಲಿ್ಲ ಇದೆ್ದೕ ಇರುವುದು.
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17 ನೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಶಾಂತಿ; ನೀತಿಯ ಫಲವು, ನಿತ್ಯವಾದ
ಸಮಾಧಾನ ಮತು್ತ ನಿತ್ಯವಾದ ಭರವಸೆ ಆಗಿರುವವು.

18 ನನ್ನ ಜನರು ಸಮಾಧಾನದ ನಿವಾಸದಲಿ್ಲಯೂ, ನಿಭರ್ಯವಾದ
ನಿಲಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಆಶ್ರಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನೆಲೆಗೊಳು್ಳವರು.

19 ಆದರೆ ಕಲ್ಮಳೆ ಸುರಿಯಲು ವನವು ಹಾಳಾಗುವುದು, ಪಟ್ಟಣವು
ನೆಲಸಮವಾಗುವುದು. 20 ನೀರಾವರಿಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಬೀಜ ಬಿತು್ತತ್ತಲೂ,
ದನ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಮೇಯಲು ಬಿಡುತ್ತಲೂ ಇರುವ ನೀವು ಧನ್ಯರೇ
ಸರಿ!

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅಪಾಯವೂ ಮುಂದಿನ
ಸಂರಕ್ಷಣೆಯೂ

ಸೂರೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ ಸೂರೆಮಾಡಿದಿ!
ಬಾಧೆಪಡದಿದ್ದರೂ ಬಾಧಿಸಿದಿ!

ನಿನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ; ನೀನು ಸೂರೆಮಾಡಿ
ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀನೂ ಸೂರೆಯಾಗುವಿ.

ಬಾಧಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನೂ್ನ ಬಾಧಿಸುವರು.
2 ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಕರುಣಿಸು! ನಿನ್ನನೆ್ನೕ

ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ಪ್ರತಿಮುಂಜಾನೆಯೂ ನಮಗೆ ಭುಜಬಲವಾಗಿಯೂ, ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ

ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿಯೂ ಇರು.
3 ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ಶಬ್ದಕೆ್ಕ ಜನಾಂಗಗಳು ಓಡುವವು; ನೀನು

ಏಳುವಾಗ ರಾಜ್ಯಗಳು ದಿಕಾ್ಕಪಾಲಾಗುವವು.
4 ನಿಮ್ಮ ಕೊಳೆ್ಳಯು ಮಿಡತೆಗಳು ಕೂಡಿಸುವ ಹಾಗೆ

ಕೂಡಿಸಲ್ಪಡುವುದು, ಮಿಡತೆಗಳು ಓಡಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯರು
ಅದರ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವರು.

5 ಯೆಹೋವನು ಉನ್ನತೋನ್ನತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಮೇಲಣ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಾ್ತನೆ. ಚೀಯೋನನು್ನ ನೀತಿನಾ್ಯಯಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿಸಿದಾ್ದನೆ.

6 ಜ್ಞಾನವೂ, ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೂ,
ರಕ್ಷಣಾಕಾಯರ್ದ ಸಮೃದಿ್ಧಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ

ಸೆ್ಥೖಯರ್ವಿರುವುದು; ಯೆಹೋವನ ಮೇಲಣ ಭಯಭಕಿ್ತಯು ನಿನಗೆ
ನಿಧಿಯಾಗುವುದು.

7 ಇಗೋ, ಅವರ ಸಿಂಹವೀರರು ಹೊರಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ, ಸಮಾಧಾನದ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಘೋರವಾಗಿ
ಅಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

8 ರಾಜಮಾಗರ್ಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಹಾದಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುವವರು
ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ;
ಶತು್ರವು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮೀರಿದಾ್ದನೆ, ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ

ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾ್ದನೆ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರನೂ್ನ ಗಣನೆಗೆ ತಾರನು.
9 ದೇಶವು ಪ್ರಲಾಪಿಸಿ ಕುಗು್ಗತ್ತದೆ, ಲೆಬನೋನ್ ನಾಚಿಕೊಂಡು

ಒಣಗುತ್ತದೆ,
ಶಾರೋನ್ ಬೆಂಗಾಡಾಗಿದೆ, ಬಾಷಾನ್ ಮತು್ತ ಕಮೆರ್ಲ್

ಎಲೆಗಳನು್ನ ಉದುರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟವೆ.
10 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾನು ಈಗ ಏಳುವೆನು,

ಈಗಲೇ ನನ್ನನು್ನ ಉನ್ನತಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು, ಈಗ
ಉನ್ನತೋನ್ನತನಾಗುವೆನು.

11 ನೀವು ಹೊಟ್ಟನು್ನ ಗಭರ್ಧರಿಸಿ ಕೂಳೆಯನು್ನ ಹೆರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಉಸಿರೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನುಂಗುವ ಜಾ್ವಲೆಯಾಗುವುದು.

12 ಜನಾಂಗಗಳು ಸುಟ್ಟ ಸುಣ್ಣದ ಹಾಗಿರುವವು. ಕತ್ತರಿಸಿದ
ಮುಳು್ಳಕೊಂಪೆಗೆ ಬೆಂಕಿಹಚಿ್ಚದಂತಾಗುವುದು.

13 ದೂರದಲಿ್ಲರುವವರೇ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಯೆಹೋವನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದತಕ್ಕವರು
14 ≪ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲರುವ ಪಾಪಿಗಳು ಹೆದರುತಾ್ತರೆ. ಆ ಭ್ರಷ್ಟರು

ನಡುಕಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗಿ,
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರು ನುಂಗುವ ಅಗಿ್ನಯ ಸಂಗಡ ವಾಸಿಸಬಲ್ಲರು?

ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರು ಸದಾ ಉರಿಯುವ ಜಾ್ವಲೆಗಳೊಡನೆ ತಂಗುವರು≫
ಎಂದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.

15 ಸನಾ್ಮಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು, ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿ ನುಡಿದು,
ದೋಚಿಕೊಂಡ ಲಾಭ ಬೇಡವೆಂದು,
ಲಂಚಮುಟ್ಟದಂತೆ ಕೈ ಒದರಿ, ಕೊಲೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ,

ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನೋಡದಂತೆ ಕಣು್ಣಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವನೇ
ಉನ್ನತಸನಿ್ನಧಾನದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವನು.

16 ಇವನಿಗೆ ಗಿರಿದುಗರ್ಗಳೇ, ಆಶ್ರಯ

ಅನ್ನವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗುವುದು, ನೀರು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ
ದೊರಕುವುದು.

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮುಂದಿನ ಸುಸಿ್ಥತಿ
17 ನೀವು ಭೂಷಿತ ರಾಜನನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ದಶರ್ನ ಮಾಡುವಿರಿ.

ಅತಿವಿಸಾ್ತರವಾದ ಸ್ವದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಕಣು್ಣ ತುಂಬಾ ನೋಡುವಿರಿ.
18 ಆಗ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಭಯವನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಂದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತ,

≪ಕಪ್ಪವನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿದವನು ಎಲಿ್ಲ? ತೂಕಮಾಡಿದವನು ಎಲಿ್ಲ?
ಗೋಪುರಗಳನು್ನ ಎಣಿಸಿದವನು ಎಲಿ್ಲ?≫ ಎಂದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

19 ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಅನ್ಯಭಾಷೆಯನೂ್ನ, ನೀವು ಗ್ರಹಿಸಲಾರದ
ತೊದಲು ಮಾತುಗಳನೂ್ನ ಆಡುವ ಆ ಕೂ್ರರ ಜನರನು್ನ ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.

20 ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯುವ ಚೀಯೋನ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ದೃಷಿ್ಟಸಿರಿ,
ಯೆರುಸಲೇಮ್ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿವಾಸವಾಗಿಯೂ,
ಗೂಟಕೀಳದ, ಹಗ್ಗಹರಿಯದ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುವ

ಗುಡಾರವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದನು್ನ ನೀವು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಾಣುವಿರಿ.
21 ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಘನಹೊಂದಿದವನಾಗಿ

ನದಿಸರೋವರಗಳಂತೆ ನಮೊ್ಮಂದಿಗಿರುವನು.
ಹುಟು್ಟಗೋಲಿನ ದೋಣಿಯಾಗಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಹಡಗಾಗಲಿ ಅದನು್ನ

ದಾಟುವುದಿಲ್ಲ.
22 ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿ,

ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಆಜ್ಞೆಕೊಡುವಾತನು, ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ
ರಾಜನು, ಆತನೇ ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನು.

23 ನಿನ್ನ ಹಗ್ಗಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಸ್ತಂಭದ ಪಾದವನು್ನ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಹೋದವು, ಹಾಯಿಯನು್ನ ಮುದುರದಂತೆ
ಹಿಡಿದಿರಲಿಕೂ್ಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಆಗ ದೊಡ್ಡ ಸೂರೆಯು ಕೊಳೆ್ಳಯಾಗಿ ಹಂಚುವುದಕೆ್ಕ

ಆಸ್ಪದವಾಯಿತು. ಕುಂಟರೂ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದರು.
24 ಚೀಯೋನಿನ ಯಾವ ನಿವಾಸಿಯೂ ≪ನಾನು ಅಸ್ವಸ್ಥನು≫

ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರ ಪಾಪವು
ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು.

ಯೆಹೋವನು ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದು

ಜನಾಂಗಗಳೇ, ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು ಕೇಳಿರಿ; ಜನಗಳೇ,
ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ! ಭೂಮಿಯೂ ಅದರಲಿ್ಲನ ಸಮಸ್ತವೂ,
ಲೋಕವೂ ಅದರಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವುದೆಲ್ಲವೂ ಆಲಿಸಲಿ.

2 ಯೆಹೋವನು ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು,
ಅವುಗಳ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ರೋಷಗೊಂಡು, ಅವರನು್ನ ಕೊಲೆಗೆ
ಈಡುಮಾಡಿ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಿದಾ್ದನೆ.

3 ಅವರಲಿ್ಲ ಹತರಾದವರು ಬಿಸಾಡಲ್ಪಡುವರು, ಅವರ ಶವಗಳ
ದುವಾರ್ಸನೆಯು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರುವುದು. ಅವರ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಿಂದ
ಪವರ್ತಗಳು ಕರಗುವುವು.

4 ನಕ್ಷತ್ರ ಸೈನ್ಯವೆಲಾ್ಲ ಗತಿಸಿ ಹೋಗುವುದು, ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವು
ಸುರಳಿಯಂತೆ ಸುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವುದು. ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಎಲೆ ಒಣಗಿ ಗಿಡದಿಂದ
ಬೀಳುವಂತೆಯೂ, ಅಂಜೂರ ಮರದಿಂದ ಮಾಗಿದ ಹಣು್ಣ
ಉದುರುವ ಹಾಗೂ ತಾರಾಮಂಡಲವೆಲಾ್ಲ ಬಾಡಿ ಕೆಳಗೆ
ಉದುರುವುದು.

5 ನನ್ನ ಖಡ್ಗವು ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ರೋಷಪಾನ ಮಾಡುವುದು,
ಇಗೋ, ನಾನು ಶಪಿಸಿದ ಎದೋಮೆಂಬ ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ನಾ್ಯಯ
ತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬರುವುದು.

6 ಯೆಹೋವನ ಖಡ್ಗವು ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅದು ಕುರಿ ಮತು್ತ
ಹೋತಗಳ ರಕ್ತದಿಂದಲೂ, ಟಗರುಗಳ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ
ಕೊಬಿ್ಬನಿಂದಲೂ ಲೇಪಿತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಬೊಚ್ರದಲಿ್ಲ ಬಲಿಯನೂ್ನ, ಎದೋಮ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ
ಹತೆ್ಯಯನೂ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದನೆ.

7 ಈ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಡುಕೋಣಗಳೂ ಮತು್ತ
ಹೋರಿಗೂಳಿಗಳೂ ಹತವಾಗುವವು. ಆ ದೇಶವು ರಕ್ತದಿಂದ
ತೊಯಿದಿರುವುದು, ಅಲಿ್ಲನ ಧೂಳು ಕೊಬಿ್ಬನಿಂದ ಜಿಡಾ್ಡಗಿರುವುದು.

8 ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಯೆಹೋವನು ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ ದಿನವಾಗಿದೆ,
ಚೀಯೋನಿನ ವಾ್ಯಜ್ಯದಲಿ್ಲ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸತಕ್ಕ ವರುಷವು ಒದಗಿದೆ.

9 ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಇಳಿಜಾರಾಗಿ ಮಾಪರ್ಡುವವು, ಧೂಳು
ಗಂಧಕವಾಗುವುದು, ದೇಶವೆಲಾ್ಲ ಉರಿಯುವ ಇಳಿಜಾರು
ಪ್ರದೇಶವಾಗುವುದು.

10 ಅದು ಹಗಲಿರುಳೂ ಆರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹೊಗೆಯು
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತಿ್ತರುವುದು. ದೇಶವು ತಲತಲಾಂತರಕೂ್ಕ ಹಾಳು
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ಬಿದಿ್ದರುವುದು, ಯುಗಯುಗಾಂತರಕೂ್ಕ ಅಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಹಾದು
ಹೋಗರು.

11 ಆದರೆ ಕಾಡಿನ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪಾ್ರಣಿಗಳು ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವು.
ಗೂಬೆ ಮತು್ತ ಕಾಗೆಗಳು ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವು; ಯೆಹೋವನು ಅದರ
ಮೇಲೆ ನಾಶ ಎಂಬ ನೂಲನೂ್ನ ಪಾಳು ಎಂಬ ಮಟ್ಟಗೋಲನೂ್ನ
ಎಳೆಯುವನು.

12 ಅಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಕರೆಯಲು ಪ್ರಮುಖರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ;
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರಧಾನರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವರು.

13 ಅಲಿ್ಲನ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಮುಳು್ಳಗಳು ಬೆಳೆಯುವುವು, ಅದರ
ಕೋಟೆಗಳಲಿ್ಲ ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳೂ, ದತೂ್ತರಿಯೂ ಹಬಿ್ಬಕೊಳು್ಳವವು.
ಅದು ನರಿಗಳಿಗೆ ಗುಹೆಯಾಗಿಯೂ, ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ
ನಿವಾಸವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು.

14 ಕಾಡುಮೃಗಗಳು ಮತು್ತ ನರಿಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಸಂಧಿಸುವವು, ಕಾಡಿನ
ಆಡುಗಳು ತನ್ನ ಜೊತೆಯನು್ನ ಕೂಗುವುದು, ಭೂತ ಪೆ್ರೕತಗಳು ಅಲಿ್ಲ
ಹಾಯಾಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು, ಆಸರೆಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವುದು.

15 ಅಲಿ್ಲ ಗೂಬೆಯೂ ಗೂಡನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊಟೆ್ಟಯಿಟು್ಟ,
ಮರಿಮಾಡಿ ಮರೆಯಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. ಹೌದು, ಹದು್ದಗಳು
ಅಲಿ್ಲ ಜೋಡಿಜೋಡಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವವು.

16 ಯೆಹೋವನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಓದಿರಿ, ಇವುಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದಾದರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಆತನ ಬಾಯಿಯೇ ಅದನು್ನ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿತು. ಆತನ ಆತ್ಮವು
ಇವುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿತು.

17 ಆತನೇ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಆತನ ಕೈಯೇ
ಗೆರೆ ಹಾಕಿ ದೇಶವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಟಿ್ಟದೆ. ಅದು ಇವುಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗುವುದು, ಅವು ತಲಾತಲಾಂತರಕೂ್ಕ ಅದರಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿರುವುವು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಮುಂದಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ

ಅರಣ್ಯವೂ, ಮರುಭೂಮಿಯೂ ಆನಂದಿಸುವವು;
ಒಣನೆಲವು ಹಷಿರ್ಸಿ
ತಾವರೆಯಂತೆ ಕಳಕಳಿಸುವುದು.

2 ಅದು ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿ ಹೂಬಿಟು್ಟ, ಉತಾ್ಸಹ ಧ್ವನಿಮಾಡುವಷು್ಟ
ಉಲಾ್ಲಸಿಸುವುದು. ಲೆಬನೋನಿನ ಮಹಿಮೆಯೂ,
ಕಮೆರ್ಲಿನ ಮತು್ತ ಶಾರೋನಿನ ವೈಭವವೂ ಅದಕೆ್ಕ

ದೊರೆಯುವವು;
ಇವೆಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ, ನಮ್ಮ ದೇವರ

ವೈಭವವನೂ್ನ ಕಾಣುವವು.
3 ಜೋಲುಬಿದ್ದ ಕೈಗಳನೂ್ನ, ನಡುಗುವ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನೂ್ನ

ಬಲಗೊಳಿಸಿರಿ.
4 ಭಯಭಾ್ರಂತ ಹೃದಯದವರಿಗೆ, ≪ಬಲಗೊಳಿ್ಳರಿ, ಹೆದರಬೇಡಿರಿ!
ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವುದಕೂ್ಕ,
ದೈವಿಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ಬರುವನು. ತಾನೇ ಬಂದು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.
5 ಆಗ ಕುರುಡರ ಕಣು್ಣ ಕಾಣುವುದು, ಕಿವುಡರ ಕಿವಿ ಕೇಳುವುದು.
6 ಕುಂಟನು ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಹಾರುವನು, ಮೂಕನ ನಾಲಿಗೆಯು

ಹಷರ್ಧ್ವನಿಗೈಯುವುದು,
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಒರತೆಗಳು ಒಡೆಯುವವು, ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ

ನದಿಗಳು ಹುಟಿ್ಟ ಹರಿಯುವವು.
7 ಬೆಂಗಾಡು ಸರೋವರವಾಗುವುದು, ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ ಬುಗೆ್ಗಗಳು

ಹರಿಯುವವು;
ನರಿಗಳು ಮಲಗುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳವು ಆಪುಜಂಬುಗಳ

ಪ್ರದೇಶವಾಗುವುದು.
8 ಅಲಿ್ಲ ರಾಜಮಾಗರ್ವಿರುವುದು. ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಗರ್

ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು.
ಯಾವ ಅಶುದ್ಧನೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾದುಹೋಗನು. ಆದರೆ ಅದು

ದೇವಜನರಿಗಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು. ಅಲಿ್ಲ ಹೋಗುವ ಮೂಢನೂ
ದಾರಿತಪ್ಪನು.

9 ಸಿಂಹವು ಅಲಿ್ಲ ಇರದು. ಇಲ್ಲವೆ ಕೂ್ರರವಾದ ಮೃಗಗಳು ಅದರ
ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲಿ್ಲ ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವರೇ ಅಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವರು.
10 ಯೆಹೋವನು ವಿಮೋಚಿಸಿದವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ,
ಶಾಶ್ವತ ಸಂತೋಷವೆಂಬ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು

ಉತಾ್ಸಹಧ್ವನಿಯೊಡನೆ ಚೀಯೋನಿಗೆ ಸೇರುವರು.
ಅವರು ಹಷಾರ್ನಂದಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು, ದುಃಖವೂ,

ನಿಟು್ಟಸಿರೂ ಓಡಿಹೋಗುವುವು.

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ಯೆಶಾಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ಕೆಲವು ಕಾಯರ್ಗಳು

1 ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಮುತಿ್ತದು್ದ

ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ
ವರುಷದಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು
ಬಂದು ಯೆಹೂದ ಪಾ್ರಂತ್ಯದೊಳಗೆ

ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 2 ಆಗ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು
ಲಾಕೀಷಿನಿಂದ ಮಹಾಸೈನ್ಯ ಸಹಿತನಾದ ರಬಾ್ಷಕೆ ಎಂಬುವವನನು್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವನು
ಅಗಸರ ಹೊಲದ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುವ ರಾಜಮಾಗರ್ದ ಹತಿ್ತರ
ಅಲಿ್ಲನ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡನು.
3 ಆ ಮೇಲೆ ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ ರಾಜಗೃಹಾಧಿಪತಿಯೂ ಆದ
ಎಲಾ್ಯಕೀಮ್, ಲೇಖಕನಾದ ಶೆಬ್ನ, ಆಸಾಫನ ಮಗನೂ ಮಂತಿ್ರಯೂ
ಆಗಿದ್ದ ಯೋವ ಎಂಬುವವರು ಬಂದರು.

4 ರಬಾ್ಷಕೆಯು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಹೋಗಿ, ಮಹಾರಾಜನಾದ
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ,
≪ಈ ನಿನ್ನ ಭರವಸೆಗೆ ಯಾವ ಆಧಾರವುಂಟು? 5 ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಬೇಕಾದ ವಿವೇಕವೂ, ಬಲವೂ ಉಂಟು ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಬರೀ
ಬಾಯಿ ಮಾತೇ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಬಲೆ್ಲ, ನೀನು ಯಾರನು್ನ
ನಂಬಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದಿ್ದದಿ್ದೕ?

6 ≪ಜಜಿ್ಜದ ದಂಟಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಐಗುಪ್ತವೆಂಬ ಕೋಲಿನ
ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟರುತಿ್ತೕಯಷೆ್ಟ. ಒಬ್ಬನು ಅಂಥ ಕೋಲನು್ನ
ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಾದರೆ ಅದು ಅವನ ಕೈಯನು್ನ ತಿವಿದು
ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ! ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನಾದ ಫರೋಹನಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿಟ್ಟವರಿಗೆ ಅದೇ ಗತಿಯಾಗುವುದು. 7 ಒಂದು ವೇಳೆ
ನೀನು, ≪ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು,
≪ನೀವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಇದೇ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮುಂದೆ
ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಗೂ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ, ಆ ಯೆಹೋವನ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನೂ್ನ ಬೇರೆ ಎಲಾ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನೂ್ನ
ಹಾಳುಮಾಡಿದನಲಾ್ಲ!

8 ≪ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ಮನಸು್ಸಂಟೋ?
ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ನಿನಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ
ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. ನೀನು ಅಷು್ಟ ಮಂದಿ ಸವಾರರನು್ನ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿ್ಳರಿಸುವಿಯೋ?

9 ≪ಇದೂ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಾದರೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಲ್ಪನನಾ್ನದರೂ ಸೋಲಿಸುವುದು ನಿನಿ್ನಂದ
ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? ರಥಾಶ್ವಬಲಗಳಿಗಾಗಿ ನೀನು ಐಗುಪ್ತ್ಯರನು್ನ
ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 10 ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಹಾಳುಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಬಂದೆನೆಂದು
ನೆನಸುತಿ್ತೕಯೋ? ≪ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಇದನು್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡು≫
ಎಂದು ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು ಎನು್ನವ ಅರಸನ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆಗ ಎಲಾ್ಯಕೀಮ್, ಶೆಬ್ನ, ಯೋವ ಎಂಬುವವರು ರಬಾ್ಷಕೆಗೆ,
≪ನೀನು ಮಾತನಾಡುವುದು ಪೌಳಿಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿರುವವರಿಗೆ
ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾದ
ನಮೊ್ಮಡನೆ ಅರಾಮ್ಯ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡು; ಅದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯೂದಾಯ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡಬೇಡ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 12 ಅದಕೆ್ಕ ರಬಾ್ಷಕೆಯು, ≪ನನ್ನ
ಯಜಮಾನನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡವಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನ
ಸಂಗಡವಾಗಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಜನರ ಸಂಗಡ
ಮಾತನಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಅವರು ನನ್ನ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತರೆ ನಿಮೊ್ಮಡನೆ ಸ್ವಂತ ಮಲವನು್ನ ತಿಂದು ಸ್ವಂತ
ಮೂತ್ರವನು್ನ ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗುವುದು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

13 ಆಮೇಲೆ ರಬಾ್ಷಕೆಯು ಎದು್ದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತವರಿಗೆ
ಯೂದಾಯ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ, ≪ಅಶೂ್ಶರದ ಮಹಾರಾಜನ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ. 14 ಅರಸನು ನಿಮಗೆ, ≪ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಂದ ಮೋಸ
ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಲಾರನು.≫ 15

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ನಿಮಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಂಬಿರಿ; ಆತನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಹೇಗೋ ರಕ್ಷಿಸುವನು; ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ
ವಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ≫ ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, 16 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
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ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ≪ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ; ನನೊ್ನಡನೆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲಿ್ಲ ಸೇರಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಅಂಜೂರದ ಮರ, ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆ ಇವುಗಳ
ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತಿಂದು ತನ್ನ ಬಾವಿಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವನು. 17

ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾದ ನಂತರ ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಧಾನ್ಯ,
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಆಹಾರ, ದಾ್ರಕ್ಷೇತೋಟ ಇವು ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಸಮಾನವಾದ ಇನೊ್ನಂದು ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವೆನು.≫

18 ≪ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನು ಎಂಬ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟಸಾನು ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಯಾವ ಜನಾಂಗದ ದೇವತೆಯು ತನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿತು? 19 ಹಮಾತ್, ಅಪಾರ್ದ್,
ಸೆಫವರ್ಯಿಮ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ದೇವತೆಗಳೇನಾದವು? ಅವು
ಸಮಾಯರ್ವನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿದವೋ? 20 ಯಾವ
ಜನಾಂಗದ ದೇವತೆಯಾದರೂ ತನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ
ಬಿಡಿಸಲಾರದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ
ನನ್ನ ಕೈಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿ ಕಾಪಾಡುವನೋ? ಎನು್ನತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

21 ಆ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಉತ್ತರವನೂ್ನ
ಕೊಡಬಾರದೆಂದು ಅರಸನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು, ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 22 ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ
ರಾಜಗೃಹಾಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಎಲಾ್ಯಕೀಮ್, ಲೇಖಕನಾದ ಶೆಬ್ನ,
ಆಸಾಫನ ಮಗನೂ ಮಂತಿ್ರಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಯೋವ ಎಂಬುವವರು
ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ರಬಾ್ಷಕೆಯ ಮಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆಗ ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಗೋಣೀತಟ್ಟನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 2

ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ರಾಜಗೃಹಾಧಿಪತಿಯಾದ ಎಲಾ್ಯಕೀಮ್,
ಲೇಖಕನಾದ ಶೆಬ್ನ, ಹಿರಿಯರಾದ ಯಾಜಕರು ಇವರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ,
≪ನೀವು ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಆಮೋಚನ ಮಗನೂ,
ಪ್ರವಾದಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಶಾಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿರಿ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 3 ಆಗ ಅವರು ಯೆಶಾಯನಿಗೆ,
≪ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, ≪ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ
ಮಹಾಕಷ್ಟವೂ, ಶಿಕ್ಷೆಯೂ, ನಿಂದೆಯೂ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೆರಿಗೆಯ
ಕಾಲ ಬಂದದೆ; ಆದರೆ ಹೆರುವುದಕೆ್ಕ ಬಲ ಸಾಲದು. 4 ನಿನ್ನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ರಬಾ್ಷಕೆಯ ನಿಂದಾವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರುವನು, ಅವನು ತನ್ನ
ಯಜಮಾನನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರನು್ನ
ದೂಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಾನು.
ಆದುದರಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸು≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 5 ಯೆಶಾಯನು ಅರಸನಾದ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಸೇವಕರಿಗೆ, 6

≪ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಸೇವಕರು ನನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸಿದ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದಿ್ದೕ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ. 7 ಇಗೋ,
ನಾನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಭಯದ ಆತ್ಮವನು್ನ ಬರ ಮಾಡುವೆನು.
ಅವನು ಒಂದು ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು ಎಂಬ
ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ≫
ಎಂಬುದಾಗಿ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

8 ರಬಾ್ಷಕೆಯು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನು ಲಾಕೀಷನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದನೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ಕೇಳಿ
ಲಿಬ್ನಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಕಂಡನು. ಆಗ ಅವನು ಆ
ಪಟ್ಟಣದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುತಾ್ತ ಇದ್ದನು. 9 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಕೂಷಿನ ಅರಸನಾದ ತಿಹಾರ್ಕನು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಹೊರಟಿದಾ್ದನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಾದ
ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಕೇಳಿ, ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, 10

≪ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೇ, ನೀನು ನಂಬುವ ದೇವರು, ≪ಯೆರೂಸಲೇಮು
ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನಿಗೆ ವಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ನಿನ್ನನು್ನ
ಮೋಸಗೊಳಿಸಾನು.≫ 11 ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸರು ಎಲಾ್ಲ
ರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಿದರೆಂದು ಕೇಳಿದಿಯಲಾ್ಲ?
ಹೀಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಉಳಿಯುವಿಯೋ? 12 ನನ್ನ
ತಂದೆತಾತಂದಿರು ಗೋಜಾನ್, ಖಾರಾನ್, ರೆಚೆಫ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಜನರನೂ್ನ ತೆಲಸಾ್ಸರ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಏದೇನಿನ ಜನರನೂ್ನ
ನಾಶಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋದಾಗ ಅವರ ದೇವತೆಗಳು ಅವರನು್ನ
ಕಾಪಾಡಿದವೋ? 13 ಹಮಾತ್, ಅಪಾರ್ದ್, ಸೆಫವರ್ಯಿಮ್,
ಹೇನ, ಇವಾ್ವ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಅರಸರು ಏನಾದರು ಎಂಬ ನನ್ನ

ಮಾತನು್ನ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ≫
ಎಂಬುದಾಗಿ ದೂತರನು್ನ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 14

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಆ ದೂತರು ತಂದ ಪತ್ರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದಿದ
ನಂತರ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟನು. 15 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕುರಿತು 16

≪ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸೀನನಾಗಿರುವಾತನೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ದೇವರೇ, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಎಲಾ್ಲ
ಭೂರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಆಳುವ ದೇವರು ನೀನೊಬ್ಬನೇ, ಪರಲೋಕ
ಭೂಲೋಕಗಳನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದವನು ನೀನೇ. 17

ಯೆಹೋವನೇ, ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳು. ಯೆಹೋವನೇ, ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ
ನೋಡು. ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು ಜೀವಸ್ವರೂಪ ದೇವರಾದ ನಿನ್ನನು್ನ
ನಿಂದಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಂದುಕೋ. 18 ಯೆಹೋವನೇ, ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸರು
ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳನೂ್ನ, ಅವರ ದೇಶಗಳನೂ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದು್ದ
ನಿಜ. 19 ಅವರ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ
ಅವು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರು ಕೆತಿ್ತದ ಕಲು್ಲ ಮರಗಳ
ಬೊಂಬೆಗಳಷೆ್ಟ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅವು ಅವರಿಂದ ಹಾಳಾದವು. 20

ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನೀನೇ
ಅದಿ್ವತೀಯನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬುದನು್ನ ಭೂರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಇವನ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸು ಎಂದು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.≫

ಯೆಶಾಯನ ಮೂಲಕ ಬಂದ ದೈವೋಕಿ್ತ
21 ಆಗ ಆಮೋಚನ ಮಗನಾದ ಯೆಶಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ

ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳು, ≪ನೀನು ಅಶೂ್ಶರದ
ಅರಸನಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಬಿನ್ನಹಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿದೆನು.≫ 22 ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಕುರಿತು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ≪ಕನಿ್ನಕೆಯಾಗಿರುವ ಚೀಯೋನ್ ಕುವರಿಯು
ನಿನ್ನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಪರಿಹಾಸ್ಯಮಾಡುತಾ್ತಳೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ಕುವರಿಯು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಲೆಯಾಡಿಸುತಾ್ತಳೆ. 23 ನೀನು ಯಾರನು್ನ
ನಿಂದಿಸಿ ಯಾರನು್ನ ದೂಷಿಸಿದಿ್ಡೕ? ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಯೆ್ದರೆದು
ಧ್ವನಿಯೆತಿ್ತದಿ್ದೕ? ನೀನು ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ ನೋಡಿದು್ದ ಯಾರನು್ನ?
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯನ್ನಲ್ಲವೇ!≫ 24 ನೀನು ನಿನ್ನ
ಸೇವಕರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕತರ್ನನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ, ≪ನನ್ನ
ರಥಸಮೂದೊಡನೆ ಪವರ್ತಶಿಖರಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಲೆಬನೋನಿನ
ದುಗರ್ಮಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಅದರ ಎತ್ತರವಾದ ದೇವದಾರು
ವೃಕ್ಷಗಳನೂ್ನ, ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ತುರಾಯಿ ಮರಗಳನೂ್ನ ಕಡಿದು
ಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ಅಲಿ್ಲನ ಬಹುದೂರದ ಶಿಖರವನೂ್ನ,
ಉದಾ್ಯನವನಗಳನೂ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 25 ಪರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಅಗೆದು
ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನ ಪಾದಗಳಿಂದ ಐಗುಪ್ತದ
ಎಲಾ್ಲ ಹೊಳೆಗಳನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು
ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದಿ್ದ. 26 ಇದನು್ನ ನೀನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೋ?
ಹೀಗಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆಯೇ ಗೊತು್ತಮಾಡಿದೆನು.
ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ್ದನು್ನ ಈಗ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದುದರಿಂದ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಹಾಳುದಿಬ್ಬಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವುದು ನಿನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 27

ಅವುಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಲವಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ಆಶಾಭಂಗಪಟು್ಟ
ಕಳವಳಗೊಂಡರು. ಅವರು ಹೊಲದ ಗಿಡಕೂ್ಕ, ಹಸಿರು ಹುಲಿ್ಲಗೂ,
ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಣ ಹುಲಿ್ಲಗೂ, ಹೊಡೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ
ಒಣಗಿ ಹೋದ ಪೈರಿಗೂ ಸಮಾನರಾದರು. 28 ನೀನು
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದೂ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದೂ, ಒಳಗೆ ಬರುವುದೂ
ನನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು. ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ರೌದಾ್ರವೇಶನಾಗಿರುವುದನೂ್ನ ಬಲೆ್ಲನು. 29 ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ
ವಿರುದ್ಧ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವುದೂ, ಅಸಮಾದಾನವಾಗಿರುವುದೂ
ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು. ಆದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಮೂಗುದಾರವನೂ್ನ,
ಕಡಿವಾಣವನೂ್ನ ಹಾಕಿ ಬಂದ ದಾರಿಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 30 ಈ
ಮಾತುಗಳು ನೆರವೇರುವುದು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ, ನೀವು ಈ ವರುಷದಲಿ್ಲ
ಕೂಳೆಬೆಳೆಯನೂ್ನ, ಮುಂದಿನ ವರುಷದಲಿ್ಲ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ತಾನೇ
ಬೆಳೆದದ್ದನೂ್ನ, ಮೂರನೇಯ ವರುಷ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತ
ಕೊಯ್ದದ್ದನೂ್ನ, ದಾ್ರಕ್ಷೆತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯಮಾಡಿ
ಕೂಡಿಸಿದ್ದನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಗುರುತಾಗಿರುವುದು. 31

ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡು
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗುವರು. 32 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು
ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವರು, ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರು
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಹೊಂದುವರು; ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ
ಅನುಗ್ರಹವು ಇದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದು. 33 ಆತನು ಅಶೂ್ಶರದ
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ಅರಸನನು್ನ ಕುರಿತು, ≪ಅವನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಮೀಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಅದಕೆ್ಕ ಬಾಣವನೆ್ನಸೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಗುರಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರುವವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನು್ನ ಕೆಡವಿ ಬಿಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅದರ
ಎದುರಾಗಿ ಮಣಿ್ಣನ ದಿಬ್ಬವನು್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 34 ಅವನು ಬಂದ
ದಾರಿಯಿಂದಲೇ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವನು; ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 35 ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ, ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ದಾವೀದನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿ
ಕಾಪಾಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ ಎಂಬುದೇ.

ಸನೆ್ಹೕರೀಬನ ಅಪಜಯವೂ ಮರಣವೂ
36 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಹೊರಟು ಬಂದು ಅಶೂ್ಶಯರ್ರ

ಪಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಲಕ್ಷದ ಎಂಭತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ನೋಡುವಲಿ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರು
ಹೆಣಗಳಾಗಿದ್ದರು. 37 ಆಗ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರ ಅರಸನಾದ ಸನೆ್ಹೕರೀಬನು
ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಿನವೆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದನು. 38 ಅವನು
ಒಂದು ದಿನ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ದೇವರಾದ ನಿಸೊ್ರೕಕನನು್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ ಅದ್ರಮೆ್ಮಲೆಕ್, ಸರೆಚೆರ್ ಎಂಬ
ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಅವನನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಂದು, ಅರರಾಟ್ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋದರು. ಅವನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಮಗನಾದ ಏಸರ್
ಹದೊ್ದೕನನು ಅರಸನಾದನು.

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ರೋಗಿಯಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ
ಆರೋಗ್ಯಹೊಂದಿದು್ದ

ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಮರಣಕರ ರೋಗದಲಿ್ಲ
ಬಿದ್ದನು. ಆಗ ಆಮೋಚನ ಮಗನೂ ಪ್ರವಾದಿಯೂ ಆದ
ಯೆಶಾಯನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ

ಮನೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ವ್ಯವಸೆ್ಥ ಮಾಡು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು
ಉಳಿಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 2 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದೊಡನೆ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಮುಖವನು್ನ ಗೋಡೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 3 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು,
≪ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿಯೂ,
ಯಥಾಥರ್ಚಿತ್ತನಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯವನಾಗಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೋ≫ ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ
ಬಹಳವಾಗಿ ಅತ್ತನು.

4 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆಶಾಯನಿಗೆ, 5 ≪ನೀನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗಳ ಪ್ರಭುವಾಗಿರುವ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, ≪ದಾವೀದನ ಪಿತೃಗಳಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ, ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನ ಆಯುಷ್ಯಕೆ್ಕ
ಹದಿನೈದು ವರುಷಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 6 ನಿನ್ನನೂ್ನ, ಈ
ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸುವೆನು, ಈ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವೆನು. 7 ಯೆಹೋವನು
ನುಡಿದದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಗುರುತನು್ನ
ಕಾಣುವಿ. 8 ಇಗೋ, ಸೂಯರ್ನ ಇಳಿತವನು್ನ ಆಹಾಜನ
ಸೋಪಾನಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನೆರಳನು್ನ ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬರಮಾಡುವೆನು≫ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕನಾದ
ದಾವೀದನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ
ತಿಳಿಸು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. ಅದರಂತೆ ಸೋಪಾನಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನೆರಳು ಹತು್ತ ಮೆಟ್ಟಲು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬಂತು.

9 ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ರೋಗದಿಂದ
ಆರೋಗ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಬರೆದದು್ದ.

10 ನನ್ನ ರೋಗದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆಲಾ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡೆನು,
≪ನನ್ನ ಮಧ್ಯಪಾ್ರಯದಲಿ್ಲ ಪಾತಾಳ ದಾ್ವರಗಳೊಳಗೆ ಸೇರಿದೆ್ದೕನೆ,

ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಯದಲಿ್ಲ ಕಳೆದು ಉಳಿದ ವರುಷಗಳು ನನಗೆ
ನಷ್ಟವಾದವು.

11 ನಾನು ಇನು್ನ ಜೀವಲೋಕದವನಾಗಿ ಯೆಹೋವನ
ದಶರ್ನವನು್ನ ಹೊಂದಿದೆನಲಾ್ಲ,
ಇನು್ನ ಭೂಲೋಕ ನಿವಾಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ

ದೃಷಿ್ಟಸಲಾರೆನು.
12 ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು ಕುರುಬನ ಗುಡಾರದಂತೆ ಕಿತು್ತ, ನನ್ನ

ಕಡೆಯಿಂದ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಆತನು ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಯದ ಹಾಸನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ

ನೆಯಿಗೆಯವನಂತೆ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವನು್ನ ಸುತಿ್ತಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ,
ಉದಯದಿಂದ ಅಸ್ತಮಾನದೊಳಗೇ ನನ್ನನು್ನ ತೀರಿಸುತಿ್ತೕ.
13 ನಾನು ಬೆಳಗಿನ ತನಕ ಕೂಗಿಕೊಂಡೇ ಇದೆ್ದನು.
ಆತನು ಸಿಂಹದಂತೆ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮುರಿಯುತಿ್ತದ್ದರೂ,

ಉದಯದಿಂದ ಅಸ್ತಮಾನದೊಳಗೇ ನನ್ನನು್ನ ತೀರಿಸುತಿ್ತೕಯಲಾ್ಲ
ಎಂದು ಪ್ರಲಾಪಿಸಿದೆನು.

14 ನಾನು ಬಾನಕಿ್ಕಯಂತೆಯೂ, ಬಕದ ಹಾಗೂ ಕೀಚುಗುಟಿ್ಟದೆನು,
ಪಾರಿವಾಳದಂತೆ ಮೊರೆಯಿಟೆ್ಟನು,
ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ಬಾಧೆಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ನನಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗು

ಎಂದು ನಿನ್ನನು ದೃಷಿ್ಟಸುತಾ್ತ ಕಂಗೆಟೆ್ಟನು.
15 ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿ! ಆತನು ನನಗೆ ಮಾತುಕೊಟು್ಟ ಅದರಂತೆ

ತಾನೇ ನೆರವೇರಿಸಿದಾ್ದನೆ!
ನನ್ನ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುಃಖವನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುತಾ್ತ ನನ್ನ

ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ನಡೆಯುವೆನು.
16 ಯೆಹೋವನೇ, ಇಂಥಾ ಸಂಭವಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು

ಬದುಕುತಾ್ತರೆ.
ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ನನ್ನನು್ನ

ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿ ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
17 ಆಹಾ, ನಾನು ಪಟ್ಟ ದುಃಖವು ನನ್ನ ಸುಖಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಆಯಿತು,
ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ನಾಶಕೂಪದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯೇ.
ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
18 ಪಾತಾಳದವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಸತ್ತವರು ನಿನ್ನನು್ನ

ಕೀತಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋದವರು ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ಸಂಧತೆಯನು್ನ

ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
19 ಜೀವಂತನು, ಜೀವಂತನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವನು, ಹೌದು,

ಜೀವಂತನಾದ ನಾನೇ ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಗಳುವೆನು.
ತಂದೆಯು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯನು್ನ ಬೋಧಿಸುವನು.
20 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ರಕ್ಷಣಾಪರನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ

ಕಿನ್ನರಿ ವೀಣೆಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುವೆವು.≫
21 ಯೆಶಾಯನು, ≪ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳ ಉಂಡೆಯನು್ನ

ತರಿಸಿ ಹುಣಿ್ಣನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅರಸನು ಗುಣಹೊಂದುವನು≫
ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 22 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು, ≪ನಾನು ಗುಣಹೊಂದಿ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಸೇರುವೆನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಗುರುತೇನು?≫
ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದನು.

ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ

ಅದೇ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬಲದಾನನ ಮಗನೂ ಬಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನೂ ಆದ ಮೆರೋದಕ ಬಲದಾನನೆಂಬುವನು
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದು್ದ ಗುಣಹೊಂದಿದನು ಎಂದು

ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಪತ್ರವನೂ್ನ, ಬಹುಮಾನವನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2

ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು ಬಂದ ದೂತರನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ
ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂಗಾರ, ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ, ಪರಿಮಳತೈಲ ಮೊದಲಾದ
ಪದಾಥರ್ಗಳಿರುವ ಮನೆಯನೂ್ನ, ಆಯುಧಶಾಲೆಯನೂ್ನ, ತನ್ನ
ಭಂಡಾರದಲಿ್ಲದುದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ಅವನ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸದಿದ್ದ
ವಸು್ತವು ಒಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

3 ಆಗ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನು ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, ≪ಆ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲಿ್ಲಯವರು? ಏನು
ಹೇಳಿದರು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, ≪ಅವರು ಬಹುದೂರ
ದೇಶದಿಂದ ಬಾಬೆಲಿನಿಂದ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರು≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 4 ಯೆಶಾಯನು ತಿರುಗಿ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, ≪ಅವರು
ನಿನ್ನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಏನು ನೋಡಿದರು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು
ಅವನು, ≪ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ನೋಡಿದರು. ನನ್ನ
ಭಂಡಾರದಲಿ್ಲ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸದಿದ್ದ ವಸು್ತ ಒಂದೂ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದನು.

5 ಆಗ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ,
≪ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳು. 6 ಇಗೋ,
ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಕಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಸಂಗ್ರಹವಾದದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವ ದಿನವು
ಬರುವುದು, ಇಲೆ್ಲೕನೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

7 ≪ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಬಂದು, ನೀನು ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ತಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಕಂಚುಕಿಗಳನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 8 ≪ಹೇಗೂ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲಿ್ಲ ತಪ್ಪದೆ
ಸೌಭಾಗ್ಯವಿರುವುದು≫ ಎಂದುಕೊಂಡು ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು
ಯೆಶಾಯನಿಗೆ, ≪ನೀನು ತಿಳಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತು
ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
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ಬಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲ ಸೆರೆಯಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ
ಬಿಡುಗಡೆ 40-66 ಯೇಹೊವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ

ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿರುವ ಸಂಕಲ್ಪ 40-48
ಯೆಹೋವನೇ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ರಕ್ಷಕನು

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸುವ
ಶುಭಾಸಮಾಚಾರ

≪ನನ್ನ ಸಂತೈಸಿರಿ, ಸಂತೈಸಿರಿ≫ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇವರು
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

2 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಂಗಡ ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡಿರಿ;
ಅದರ ಗಡು ತೀರಿತು, ವಿಧಿಸಿದ ದೋಷಫಲವೆಲಾ್ಲ ನೆರವೇರಿತು,
ಅದರ ಎಲಾ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಗೂ ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಿಂದ ಎರಡರಷು್ಟ

ಶಿಕ್ಷೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಆ ನಗರಿಗೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿರಿ; ಇದೇ ನಿಮ್ಮ
ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ.

3 ಇಗೋ ಒಂದು ವಾಣಿ!
≪ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ದಾರಿಯನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿರಿ,
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ರಾಜಮಾಗರ್ವನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿರಿ≫
4 ಎಲಾ್ಲ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವವು, ಎಲಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು

ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವವು,
ಮಲೆನಾಡು ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಾಗುವುದು. ಒರಟಾದ ನೆಲವು

ಸಮವಾಗುವುದು.
5 ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಗೋಚರವಾಗುವುದು. ಎಲಾ್ಲ

ಮನುಷ್ಯರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಅದನು್ನ ಕಾಣುವರು, ಯೆಹೋವನ ಬಾಯೇ
ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬನು ಕೂಗುತಾ್ತನೆ.

6 ಆಹಾ, ವಾಣಿಯು ಮತೆ್ತ ಕೇಳಿಸಿ, ≪ಕೂಗು ಎನು್ನತ್ತದೆ≫ ಅದಕೆ್ಕ
ನಾನು, ≪ಏನು ಕೂಗಲಿ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು,
≪ನರಜಾತಿಯೆಲಾ್ಲ ಹುಲಿ್ಲನ ಹಾಗಿದೆ, ಅದರ ಲಾವಣ್ಯವೆಲಾ್ಲ

ಅಡವಿಯ ಹೂವಿನಂತಿದೆ.
7 ಯೆಹೋವನ ಶಾ್ವಸವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಸುವುದರಿಂದ ಹುಲು್ಲ

ಒಣಗಿ ಹೋಗುವುದು, ಹೂವು ಬಾಡಿ ಹೋಗುವುದು. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ
ಜನರು ಹುಲೆ್ಲೕ ಹುಲು್ಲ!

8 ಹುಲು್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗುವುದು, ಹೂವು ಬಾಡಿ ಹೋಗುವುದು,
ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮಾತೋ ಸದಾಕಾಲವೂ ಇರುವುದು≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರವಾಯಿತು.

9 ಶುಭಸಮಾಚಾರವನು್ನ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲ ಚೀಯೋನೇ, ನೀನು
ಉನ್ನತಪವರ್ತವನು್ನ ಏರು;
ಸುವತರ್ಮಾನವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಬಲ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನ

ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಎತು್ತ, ನಿಭರ್ಯವಾಗಿ ಎತಿ್ತ,
ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ, ≪ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರು!
10 ಇಗೋ, ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಶೂರನಾಗಿ ಬರುವನು, ತನ್ನ

ಭುಜಬಲದಿಂದಲೇ ಆಳುವನು. ಇಗೋ,
ಆತನ ಕಿ್ರಯಾಲಾಭವು ಆತನೊಂದಿಗಿದೆ, ಆತನ ಶ್ರಮದ ಫಲವು

ಆತನ ಮುಂದೆಯೇ ಇದೆ.
11 ಆತನು ಕುರುಬನಂತೆ ತನ್ನ ಮಂದೆಯನು್ನ ಮೇಯಿಸುವನು,
ಮರಿಗಳನು್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕೂಡಿಸಿ ಎದೆಗಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವನು. ಹಾಲು

ಕುಡಿಸುವ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಮೆಲ್ಲನೆ ನಡೆಸುವನು≫ ಎಂದು ಸಾರು.

ಯೆಹೋವನ ಅಸಮಾನವಾದ ಮಹಿಮೆ
12 ಯಾರು ಸಾಗರ ಸಮುದ್ರಗಳನು್ನ ಬರಿದಾದ ಕೈಯಿಂದ

ಅಳತೆಮಾಡಿದವನು? ಯಾರು ಆಕಾಶಮಂಡಲದ ವಾ್ಯಪಿ್ತಯನು್ನ
ಗೇಣಿನಿಂದ ನಿಣರ್ಯಿಸಿದವನು?
ಭೂಲೋಕದ ಮಣ್ಣನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಳಗಕೆ್ಕ ತುಂಬಿದವನು ಯಾರು?

ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ತಾ್ರಸಿನಿಂದಲೂ,
ಗುಡ್ಡಗಳನು್ನ ತಕ್ಕಡಿಯಿಂದಲೂ ತೂಗಿದವನು ಯಾರು?
13 ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಯಾರು ವಿಧಿಯನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು?

ಆಲೋಚನಾ ಕತರ್ನಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದವರು ಯಾರು?
14 ಆತನು ಯಾರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು? ಯಾರು

ಆತನಿಗೆ ಬುದಿ್ಧಕಲಿಸಿ ಆತನನು್ನ ನಾ್ಯಯಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯಿಸಿದನು?
ಯಾರು ಆತನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಬೋಧಿಸಿ ವಿವೇಕ ಮಾಗರ್ವನು್ನ

ತೋರಿಸಿದವನು?

15 ಆಹಾ, ಆತನ ಗಣನೆಯಲಿ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳು ಕಪಿಲೆಯಿಂದ
ಉದುರುವ ತುಂತುರಿನಂತೆಯೂ, ತಕ್ಕಡಿಯಲಿ್ಲನ ಧೂಳಿನ ಹಾಗೂ
ಇರುತ್ತವೆ.
ಇಗೋ, ದಿ್ವೕಪಗಳನು್ನ ಅಣುರೇಣುವಿನಂತೆ ಎತು್ತತಾ್ತನೆ.
16 (ಆತನಿಗಪಿರ್ಸತಕ್ಕ) ಹೋಮಕೆ್ಕ ಲೆಬನೋನಿನ ಬೆಂಕಿಯು

ಸಾಲದು,
ಅಲಿ್ಲನ ಪಾ್ರಣಿಗಳು ದಹನಬಲಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲದು.
17 ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳು ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂತಿವೆ,

ಅವು ಆತನ ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧಶೂನ್ಯವೇ.
18 ಹೀಗಿರಲು ದೇವರನು್ನ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವಿರಿ? ಅಥವಾ

ಯಾವ ರೂಪವನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಸಮಾನ ಮಾಡುವಿರಿ?
19 ವಿಗ್ರಹವಾದರೋ, ಶಿಲಿ್ಪಯು ಅದನು್ನ ಎರಕಹೊಯು್ಯವನು,

ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನು ಅದಕೆ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಕವಚವನು್ನ ಹೊದಿಸಿ,
ಬೆಳಿ್ಳಯ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಹಾಕುವನು.
20 (ಇಂಥದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ) ಕಾಣಿಕೆಯನಾ್ನಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದ

ಬಡವನು,
ಹುಳಿತು ಹೋಗದ ಮರವನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಚಲಿಸದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ

ಮಾಡಿಸಲು ಶಿಲಿ್ಪಯನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
21 ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೋ? ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೋ? ಆದಿಯಿಂದಲೇ

ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲವೋ?
ಭೂಮಿಯು ನಿಮಾರ್ಣವಾದ ದಿನದಿಂದ ನೀವು ಗ್ರಹಿಸುತಿ್ತಲ್ಲವೋ?
22 ಭೂಮಂಡಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮಿಡತೆಗಳಂತೆ ಸಣ್ಣಗೆ

ಕಾಣಿಸುವಷು್ಟ ಉನ್ನತವಾದ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಆತನು ಆಸೀನನಾಗಿದಾ್ದನೆ;
ಆಕಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ನಾರುಬಟೆ್ಟಯಂತೆ ಹರಡಿ ನಿವಾಸದ

ಗುಡಾರದಂತೆ ಎತಿ್ತ ಕಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
23 ಪ್ರಭುಗಳನು್ನ ನಿನಾರ್ಮ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ, ಭೂಪತಿಗಳನು್ನ

ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸುತಾ್ತನೆ.
24 ಇವರು ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕೂಡಲೆ, ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ಷಣವೇ, ಇವರ

ಸಂತಾನವು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೇರೂರಿದಾಗಲೇ,
ಆತನ ಶಾ್ವಸದಿಂದ ಬಾಡುವರು, ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಇವರನು್ನ

ಒಣಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು.
25 ಹೀಗಿರಲು, ≪ನನ್ನನು್ನ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಸರಿಸಮಾನ

ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ?≫ ಎಂದು ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯು ಕೇಳುತಾ್ತನೆ.
26 ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕತಿ್ತ ನೋಡಿರಿ! ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ

ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾತನು ಯಾರು?
ಈ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಲೆಕ್ಕಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತಾ್ತನೆ.

ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಕರೆಯುತಾ್ತನೆ;
ಆತನು ಅತಿ ಬಲಾಢ್ಯನೂ, ಮಹಾಶಕ್ತನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ

ಅವುಗಳೊಳಗೆ ಒಂದೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದು.

ಯೆಹೋವನು ಬಳಲಿದವರನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದು
27 ಯಾಕೋಬೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ,
≪ನನ್ನ ಮಾಗರ್ವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿದೆ, ನನಗೆ

ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾದ ನಾ್ಯಯವು ನನ್ನ ದೇವರ ಲಕ್ಷ್ಯಕೆ್ಕ ಬಿದಿ್ದಲ್ಲವಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು
ಏಕೆ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ?

28 ನೀನು ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲವೋ? ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೋ?
ಯೆಹೋವನು ನಿರಂತರ ದೇವರೂ, ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಗಳನು್ನ

ನಿಮಿರ್ಸಿದವನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ದಣಿದು ಬಳಲುವುದಿಲ್ಲ, ಆತನ ವಿವೇಕವು ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ

ಅಗಮ್ಯ.
29 ಸೋತವನಿಗೆ ತಾ್ರಣವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ಬಲಹೀನನಿಗೆ ಬಹು

ಬಲವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುತಾ್ತನೆ.
30 ಯುವಕರೂ ದಣಿದು ಬಳಲುವರು, ತರುಣರೂ ಸೊರಗಿ

ಮುಗ್ಗರಿಸುವರು.
31 ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರೋ ಹೊಸ ಬಲವನು್ನ

ಹೊಂದುವರು; ಅವರು ಹದು್ದಗಳಂತೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಚಾಚಿಕೊಂಡು
ಏರುವರು;
ಅವರು ಓಡಿ ದಣಿಯರು, ನಡೆದು ಬಳಲರು.

ಕೋರೆಷನ ದಿಗಿ್ವಜಯಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನೇ ಕಾರಣ

ದಿ್ವೕಪನಿವಾಸಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಮೌನದಿಂದಿರಿ.
ಜನಾಂಗಗಳು ತಮ್ಮನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ;
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಲಿ. ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ

ಒಟಿ್ಟಗೆ ಹೋಗೋಣ.
2 ಮೂಡಣದಿಂದ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ, ನಾ್ಯಯದ

ಸಂಕಲಾ್ಪನುಸಾರವಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾದಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಕರೆದು,

ಯೆಶಾಯನು 40:2 450 ಯೆಶಾಯನು 41:2
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ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಅವನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟು್ಟ, ಅವನನು್ನ ರಾಜರ ಮೇಲೆ
ಆಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ,
ಅವರ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಧೂಳನಾ್ನಗಿಯೂ, ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಗಾಳಿ

ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹುಲ್ಲನಾ್ನಗಿಯೂ ಅವರನು್ನ
ಮಾಡಿದನು.

3 ತಾನು ಎಂದೂ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡದ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ
ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟತಾ್ತ ಹೋದನು.

4 ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಡೆಸಿ ನೆರವೇರಿಸಿದವನು ಯಾರು? ಆದಿಯಿಂದ
ಈಗಿನವರೆಗೂ ತಲತಲಾಂತರಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡುವವನಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನೇ; ಹೌದು, ಆದಿಪುರುಷನೂ,

ಅಂತ್ಯಕಾಲದವರ ಸಂಗಡಿಗನೂ ಆಗಿರುವ ನಾನೊಬ್ಬನೇ.
5 ದಿ್ವೕಪ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಂಡು ಬೆರಗಾದರು, ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟ

ಕಡೆಯವರು ನಡುಗಿದರು,
ಎಲ್ಲರೂ ನೆರೆದು ಬಂದರು.
6 ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯಮಾಡಿದರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ

ಸಹೋದರನಿಗೆ, ≪ಧೈಯರ್ವಾಗಿರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
7 ಹಾಗೆಯೇ ಶಿಲಿ್ಪಯು ಎರಕದವನನೂ್ನ, ಸುತಿ್ತಗೆಯಿಂದ

ಸಮಮಾಡುವವನು ಅಡಿಗಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕುಟು್ಟವವನನೂ್ನ
ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಗೊಳಿಸಿದರು.
≪ಬೆಸಿಗೆ ಚೆನಾ್ನಗಿದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಕದಲದಂತೆ

ಮೊಳೆಗಳಿಂದ ಜಡಿದರು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲನು್ನ ಧೈಯರ್ಗೊಳಿಸುವ ವಾಗಾ್ದನಗಳು
8 ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ, ನಾನು ಆಯು್ದಕೊಂಡ

ಯಾಕೋಬೇ,
ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿಯೇ,
9 ನಾನು ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದು ದಿಗಂತಗಳಿಂದ ಕರೆದ

ಜನವೇ, ≪ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕನು,
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು, ತಳ್ಳಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿ

ಸಂಬೋಧಿಸಿದ ಪ್ರಜೆಯೇ,
10 ನೀನಂತು ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ,

ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳದಿರು, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರು.
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಹೌದು, ನಿನಗೆ

ಸಹಾಯಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಧಮರ್ದ ಬಲಗೈಯನು್ನ ನಿನಗೆ
ಆಧಾರಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

11 ಆಹಾ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಕಿಡಿಯಾದವರು ಆಶಾಭಂಗಪಟು್ಟ
ಅವಮಾನಹೊಂದುವರು,
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಡಿದವರು ನಾಶವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವರು.
12 ನಿನೊ್ನಡನೆ ಹೋರಾಡಿದವರನು್ನ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವರು ನಿನಗೆ

ಕಾಣಿಸರು.
ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದವರು ನಿನಾರ್ಮವಾಗುವರು.
13 ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಕೈಹಿಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ.
≪ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
14 ಕಿ್ರಮಿಪಾ್ರಯದವನಾದ ಯಾಕೋಬೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನವೇ,

ಭಯಪಡಬೇಡ,
ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯಕನು, ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯು

ನಿನಗೆ ವಿಮೋಚಕನು≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.
15 ≪ಇಗೋ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮಸೆದ ಮೊನೆಹಲಿ್ಲನ ಹೊಸ

ಹಂತಿಕುಂಟೆಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ನೀನು ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಪುಡಿಪುಡಿಮಾಡಿ ಗುಡ್ಡಗಳನು್ನ ಹೊಟು್ಟ

ಮಾಡುವಿ.
16 ನೀನು ತೂರಲು ಅವುಗಳನು್ನ ಗಾಳಿಯು ಬಡಿದುಕೊಂಡು

ಹೋಗುವುದು, ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಚೆಲಾ್ಲಪಿಲಿ್ಲ ಮಾಡುವುದು.
ನೀನಂತೂ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವಿ, ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ

ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವಿ.
17 ಬಾಯಾರಿ ನಾಲಿಗೆ ಒಣಗಿ ನೀರನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಹೊಂದದ

ದೀನದರಿದ್ರರಿಗೆ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವೆನು,
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರಾದ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಕೈಬಿಡೆನು.
18 ಬೋಳುಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ನದಿಗಳನು್ನ, ಕಣಿವೆಗಳಲಿ್ಲ ಒರತೆಗಳನು್ನ

ಹೊರಡಿಸಿ,
ಅರಣ್ಯವನು್ನ ಕೆರೆಯಾಗಿಯೂ, ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ

ಬುಗೆ್ಗಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡುವೆನು.
19 ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ದೇವದಾರು, ಜಾಲಿಮರ, ಸುಗಂಧ

ಒಲೀವ ಮರಗಳನು್ನ ನಾನು ನೆಡುವೆನು.
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ತುರಾಯಿ, ತಪಸಿ, ತಿಲಕ ವೃಕ್ಷಗಳನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ

ಬೆಳೆಯಿಸುವೆನು.
20 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು ಇದನು್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದು,

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯೇ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು

ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಡು ತಿಳಿದು ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಂದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿರುವುದು
21 ಯಾಕೋಬ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,

≪ನಿಮ್ಮ ವಾ್ಯಜ್ಯವು ಈಚೆಗೆ ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಬಲವಾದ ನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿರಿ≫

22 ತಮ್ಮ ನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ತರಲಿ, ಭವಿಷ್ಯತ್ತನು್ನ ನಮಗೆ
ತಿಳಿಸಲಿ;
ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳ ವಿಶೇಷವನು್ನ ಸೂಚಿಸಿರಿ,
ನಾವು ಅವುಗಳನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಂದು ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮವನು್ನ

ಇಲ್ಲವೇ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಗ್ರಹಿಸುವೆವು.
23 ನೀವು ದೇವರುಗಳೆಂದು ನಮಗೆ ಅರಿವು ಹುಟು್ಟವಂತೆ ಮುಂದೆ

ಆಗುವವುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ.
ನಾವು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಭಯಪಡುವ ಹಾಗೆ

ಒಳೆ್ಳಯದನಾ್ನಗಲಿ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನಾ್ನಗಲಿ ಮಾಡಿರಿ.
24 ಆಹಾ, ನೀವು ಶೂನ್ಯವೇ! ನಿಮ್ಮ ಕಾಯರ್ವು

ಮಟ್ಟಮಾಯವೇ! ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೊರೆಹೋಗುವವರು ತುಚ್ಛರೇ ಸರಿ!
25 ನಾನು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಕರೆದು

ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸತಕ್ಕವನು
ಮೂಡಲಿನಿಂದ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಉಪರಾಜರನು್ನ ಮಣೆ್ಣೕ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ

ಬಿದು್ದ ಕುಂಬಾರನು ಜೇಡಿಮಣ್ಣನು್ನ ತುಳಿಯುವ ಹಾಗೆ
ತುಳಿಯುವನು.

26 ಕಾಯರ್ವು ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲು ಇವರಲಿ್ಲ ಯಾರು
ಅದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದರೆ? ಸಮಯಕೆ್ಕ ಮೊದಲೇ ≪ಅವನು
ಸತ್ಯವಂತನು≫ಎಂದು ಯಾರು ಮುಂತಿಳಿಸಿದಾ್ದರೆ?
ಯಾರೂ ಏನನೂ್ನ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲವರಲ್ಲ, ಏನನೂ್ನ ಹೇಳತಕ್ಕವರಲ್ಲ,

ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಯಾರ ಕಿವಿಗೂ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ.
27 ನಾನು ಮೊದಲನೆಯವನಾಗಿ ಚೀಯೋನಿಗೆ, ≪ಇಗೋ,

ಅವರನು್ನ ನೋಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶುಭಸಮಾಚಾರ
ತರತಕ್ಕವನನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು.

28 ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಇವರಲಿ್ಲ ಸಮಥರ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ನಾನು ಪ್ರಶೆ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಮಾತನಾ್ನದರೂ ಹೇಳಬಲ್ಲ

ಆಲೋಚಕನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.
29 ಆಹಾ, ಅವರೆಲಾ್ಲ ವ್ಯಥರ್ವೇ, ಅವರ ಕಾಯರ್ಗಳು ವ್ಯಥರ್ವೇ,
ಅವರ ಎರಕದ ಬೊಂಬೆಗಳು ಗಾಳಿ ಮತು್ತ ಶೂನ್ಯವೇ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಮತು್ತ ಸಾಕ್ಷಿ
42-44.23

ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತು್ತ ಕತರ್ವ್ಯ

ಇಗೋ, ನನ್ನ ಸೇವಕನು! ಇವನಿಗೆ ನಾನೇ ಆಧಾರ.
ಇವನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟನು, ನನ್ನ ಪಾ್ರಣಪಿ್ರಯನು.
ಇವನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಇರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಇವನು

ಅನ್ಯಜನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸದ್ಧಮರ್ವನು್ನ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವನು.
2 ಇವನು ಕೂಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆಭರ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ

ಇವನ ಧ್ವನಿಯೇ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
3 ಜಜಿ್ಜದ ದಂಟನು್ನ ಮುರಿದು ಹಾಕದೆ, ಕಳೆಗುಂದಿದ ದೀಪವನು್ನ

ನಂದಿಸದೆ,
ಸದ್ಧಮರ್ವನು್ನ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ತರುವನು.
4 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸದ್ಧಮರ್ವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವ ತನಕ ಇವನು

ಕಳೆಗುಂದದೆಯೂ,
ಜಜಿ್ಜಹೋಗದೆಯೂ ತನ್ನ ಕಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ನಿರತನಾಗಿರುವನು.
ದಿ್ವೕಪಗಳು ಇವನ ಧಮರ್ಪ್ರಮಾಣಕೆ್ಕ ಕಾದಿರುವವು.
5 ಆಕಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಹರಡಿ

ಭೂಮಂಡಲವನೂ್ನ,
ಅದರಲಿ್ಲನ ಉತ್ಪತಿ್ತಯನೂ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ

ಪಾ್ರಣವನು್ನ, ಹೌದು,
ಭೂಜನರಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮವನೂ್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವ ಯೆಹೋವನೆಂಬ

ದೇವರು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
6 ≪ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನು ನನ್ನ ಧಮರ್ದ

ಸಂಕಲಾ್ಪನುಸಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೈಹಿಡಿದು,
ಕಾಪಾಡಿ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆಧಾರವನಾ್ನಗಿಯೂ,

ಅನ್ಯಜನಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕನಾ್ನಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
7 ನೀನು ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣು್ಣಕೊಟು್ಟ, ಬಂದಿಗಳನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದಲೂ,
ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವರನು್ನ ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದಲೂ ಹೊರಗೆ ತರುವಿ.
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8 ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು; ಇದೇ ನನ್ನ ನಾಮವು;
ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಗೊಡಿಸೆನು, ನನ್ನ

ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪಾಲು ಮಾಡೆನು.
9 ಇಗೋ ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು ನೆರವೇರಿವೆ,
ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವು ತಲೆದೋರುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ

ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.≫

ಯೆಹೋವನ ರಕ್ಷಣಾಸಂಕಲ್ಪ
10 ಸಮುದ್ರಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ, ಸಕಲಜಲಚರಗಳೇ,

ದಿ್ವೕಪಾಂತರಗಳೇ, ದಿ್ವೕಪಾಂತರವಾಸಿಗಳೇ,
ಯೆಹೋವನ ಘನತೆಗಾಗಿ ನೂತನ ಗೀತವನು್ನ ಹಾಡಿ

ದಿಗಂತಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆತನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ.
11 ಅರಣ್ಯವೂ, ಅಲಿ್ಲನ ಊರುಗಳೂ, ಕೇದಾರಿನವರು ವಾಸಿಸುವ

ಗಾ್ರಮಗಳೂ ಆಭರ್ಟಿಸಲಿ,
ಸೆಲ ಪಟ್ಟಣದವರು ಹಷರ್ಧ್ವನಿಗೈದು ಪವರ್ತಾಗ್ರಗಳಲಿ್ಲ

ಜಯಘೋಷ ಮಾಡಿರಿ.
12 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿ ದಿ್ವೕಪಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ

ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಹಬಿ್ಬಸಲಿ.
13 ಯೆಹೋವನು ಶೂರನಂತೆ ಹೊರಟು, ಯುದ್ಧವೀರನ ಹಾಗೆ

ತನ್ನ ರೌದ್ರವನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವನು.
ಆಭರ್ಟಿಸಿ ಗಜಿರ್ಸಿ ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನು್ನ

ತೋಪರ್ಡಿಸುವನು.
14 ನಾನು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೌನವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಗಿ

ಹಿಡಿದಿದೆ್ದನು.
ಈಗ ಹೆರುವವಳಂತೆ ಕೂಗುವೆನು. ನಿಟು್ಟಸುರಿನೊಡನೆ ಏದುವೆನು.
15 ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಯ ಮೇವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಒಣಗಿಸಿ,
ನದಿಗಳನು್ನ ಒಣ ದಿಣೆ್ಣಮಾಡಿ ಕೆರೆಗಳನು್ನ ಬತಿ್ತಸುವೆನು.
16 ಕುರುಡರನು್ನ ತಿಳಿಯದ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಬರಮಾಡುವೆನು,

ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ದಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ನಡೆಸುವೆನು,
ಅವರೆದುರಿಗೆ ಕತ್ತಲನು್ನ ಬೆಳಕುಮಾಡಿ, ಡೊಂಕನು್ನ

ಸರಿಪಡಿಸುವೆನು.
ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಿಡದೆ ಮಾಡುವೆನು. ನಾನು ಅವರನು್ನ ಕೈ

ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
17 ಕೆತಿ್ತದ ವಿಗ್ರಹಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ, ≪ನೀವೇ ನಮ್ಮ

ದೇವರುಗಳು≫ ಎಂದು
ಎರಕದ ಬೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಅರಿಕೆಮಾಡುವವರು ಹಿಂದೆ ಬಿದು್ದ ಕೇವಲ

ಅವಮಾನಕೆ್ಕ ಈಡಾಗುವರು.

ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನ ಈಗಿನ ದುಸಿ್ಥತಿ ಹಾಗು ಮುಂದಿನ ಉದಾ್ಧರ
18 ಕಿವುಡರೇ, ಕೇಳಿರಿ! ಕುರುಡರೇ, ನೀವು ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ ನೋಡಿರಿ!
19 ನನ್ನ ಸೇವಕನ ಹೊರತು ಯಾರು ಕುರುಡರು? ನಾನು

ಕಳುಹಿಸುವ ದೂತನಂತೆ ಯಾರು ಕಿವುಡರು?
ನನ್ನ ಭಕ್ತನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಕುರುಡರು? ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನ

ಪ್ರಕಾರ ಅಂಧರು ಯಾರು?
20 ನೀನು ಬಹು ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕಂಡಿದ್ದರೂ ನಿನಗೆ ಗಮನವಿಲ್ಲ,

ಇವನ ಕಿವಿ ತೆರೆದಿದ್ದರೂ ಕೇಳನು.
21 ಯೆಹೋವನು ಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವುದರಿಂದ

ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿ ಮಹತಿ್ತಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು
ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು.

22 ಈ ಜನರೇ ಕೊಳೆ್ಳಗೆ ಈಡಾಗಿ ಸೂರೆಹೋಗಿದಾ್ದರೆ. ಎಲ್ಲರೂ
ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದಿ್ದದಾ್ದರೆ, ಸೆರೆಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಸುಲಿಗೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾರೂ ಬಿಡಿಸರು,
ಸೂರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾರೂ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬಿಡು ಎನು್ನವುದಿಲ್ಲ.
23 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರು ಈ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವರು? ಯಾರು ಇನು್ನ

ಮುಂದೆ ಆಲಿಸಿ ಕೇಳುವರು?
24 ಯಾಕೋಬನು್ನ ಸುಲಿಗೆಗೂ, ಇಸಾ್ರಯೇಲನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಗೂ

ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು?
ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿದೆವೋ ಆ

ಯೆಹೋವನಲ್ಲವೆ.
ಅವರು ಆತನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಉಪದೇಶವನು್ನ

ಕೇಳಲಿಲ್ಲ
25 ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಅವರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ರೋಷಾಗಿ್ನಯನೂ್ನ,

ಯುದ್ಧದ ರೌದ್ರವನೂ್ನ ಸುರಿಸಿದನು.
ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಉರಿಹೊತಿ್ತಕೊಂಡಿತು, ಆದರೆ

ಅವರು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ದಹಿಸಿತು, ಆದರೆ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಯಕೆ್ಕ
ತಂದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಈಗಲಾದರೋ, ಯಾಕೋಬನ ವಂಶವೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ಸಂತಾನವೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ರೂಪಿಸಿದವನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,

≪ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ವಿಮೋಚಿಸಿದೆನಲಾ್ಲ, ನಿನ್ನ
ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆದೆನಲಾ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನವನೇ.

2 ನೀನು ಜಲರಾಶಿಯನು್ನ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡ ಇರುವೆನು,
ನದಿಗಳನು್ನ ದಾಟುವಾಗ ಅವು ನಿನ್ನನು್ನ ಮುಳುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ,

ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವಾಗ ನೀನು ಸುಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಜಾ್ವಲೆಯು ನಿನ್ನನು್ನ ದಹಿಸದು.

3 ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನು ನಿನ್ನ ದೇವರು,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯಾದ ನಾನು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕನು.
ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ನಿನ್ನ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಈಡುಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನ

ಬದಲಾಗಿ ಕೂಷ್ ಮತು್ತ ಸೆಬಾ ಸೀಮೆಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
4 ನೀನು ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯನೂ, ಮಾನ್ಯನೂ, ಪಿ್ರಯನೂ

ಆಗಿರುವುದರಿಂದ,
ನಾನು ನಿನ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ

ಜನಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಕೊಡುವೆನು.
5 ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದೆ್ದೕನೆ;
ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಪೂವರ್ದಿಂದ ತರುವೆನು, ನಿನ್ನವರನು್ನ

ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದ ಕೂಡಿಸುವೆನು.
6 ≪ಅವರನು್ನ ಒಪ್ಪಸಿಬಿಡು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕಗೂ

≪ತಡೆಯಬೇಡ≫ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣಕೂ್ಕ ಹೇಳಿ,
ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಕುಮಾರರನೂ್ನ, ದಿಗಂತಗಳಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ

ಕುಮಾರಿಯರನೂ್ನ,
7 ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಾನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ರೂಪಿಸಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದ

ನನ್ನ ಹೆಸರಿನವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಬರಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವೆನು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಯೆಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿ
8 ಕಣಿ್ಣದ್ದರೂ ಕುರುಡಾದ, ಕಿವಿಯಿದ್ದರೂ ಕಿವುಡಾದ ಜನರನು್ನ ಕರೆ.
9 ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಬರಲಿ, ಸಕಲದೇಶೀಯರು

ನೆರೆಯಲಿ, ಇವರ ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾರು ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಮುಂತಿಳಿಸಬಲ್ಲರು?
ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಯಾರು ವಿವರಿಸಾರು? ತಾವು

ಸತ್ಯವಂತರೆಂದು ಸಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನು್ನ ಕರೆದುತರಲಿ.
ಆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇವರ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ≪ಇದು ನಿಜ≫ ಎಂದು

ಹೇಳಲಿ.
10 ಯೆಹೋವನ ಮಾತೇನೆಂದರೆ, ≪ನೀವು ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ, ನಾನು

ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೇವಕನು.
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದು ನಂಬಿ, ನನ್ನನೆ್ನೕ ದೇವರು ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸುವ

ಹಾಗೆ ಇದನು್ನ ನಡೆಸಿದೆನು.
ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವ ದೇವರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ

ಅನಂತರದಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
11 ನಾನೇ, ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು, ನನ್ನ ಹೊರತು ಯಾವ

ರಕ್ಷಕನೂ ಇಲ್ಲ.
12 ನಾನೇ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ್ದೕನೆ,

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನ್ಯದೇವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ;
ನೀವೇ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು.
13 ಹೌದು, ಇಂದಿನಿಂದ ನಾನೇ ದೇವರು. ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ

ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಯಾರು ಅಡಿ್ಡ ಬರುವರು?≫ ≫ ಎಂಬುದೇ

ಯೆಹೋವನ ಮಾತು.

ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿರುವ ನಾಶನ
14 ನಿಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕನೂ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯೂ

ಆದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದೂತನನು್ನ ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ,

ಕಸಿ್ದೕಯರನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಮ್ಮ ವಿನೋದದ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಪಲಾಯನ
ಮಾಡುವಂತೆ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವೆನು.

15 ನಾನು ಯೆಹೋವನು, ನಿಮ್ಮ ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯು,
ಇಸಾ್ರಯೇಲನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು, ನಿಮ್ಮ ಅರಸನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.

16 ಯಾರು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ದಾರಿಮಾಡಿ ಜಲಪ್ರವಾಹಗಳಲಿ್ಲ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನೋ,

17 ಯಾರು ರಥಗಳನು್ನ, ಕುದರೆಗಳನು್ನ, ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ,
ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿ,
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ಅವು ಬಿದು್ದ ಏಳಲಾರದಂತೆಯೂ, ದೀಪದೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ ನಂದಿ
ಆರಿಹೋಗುವಂತೆಯೂ ಮಾಡಿದವನು≫ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,

18 ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ,
ಪುರಾತನ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಿರಿ.

19 ಇಗೋ, ಹೊಸ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡುವೆನು, ಈಗ
ತಲೆದೋರುತ್ತಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೋ?
ನಾನು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ, ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ

ನದಿಗಳನು್ನ ಹರಿಸುವೆನು.
20 ಬಯಲಿನ ಮೃಗಗಳು, ನರಿಗಳು, ಗೂಬೆಗಳು ನನ್ನನು್ನ

ಸನಾ್ಮನಿಸುತ್ತವೆ.
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ, ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನದಿಗಳನು್ನ ನಾನು

ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟೆ್ಟನು.
ನಾನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿಕೊಂಡ ಆಪ್ತಜನರ ಜಲಪಾನಕಾ್ಕಗಿ,
21 ನನ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಈ

ಜನರನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಉದಾಸೀನತೆ
22 ≪ಯಾಕೋಬೇ, ನೀನಾದರೋ ನನ್ನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ,

ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ, ನೀನು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದಿ್ದ.
23 ನೀನು ನನಗೆ ಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಕುರಿ ಮೇಕೆಗಳನು್ನ ತಂದು

ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ನಿನ್ನನು್ನ
ನಾನು ತೊಂದರೆಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಧೂಪಕಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ
ಬೇಸರಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

24 ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಹಣಕೊಟು್ಟ ತೈಲವನು್ನ ತರಲಿಲ್ಲ,
ಯಜ್ಞಪಶುಗಳ ಕೊಬಿ್ಬನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ
ಪಾಪಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ನೀನು ತೊಂದರೆಗೆ ಗುರಿಮಾಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನ
ದೋಷಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬೇಸರಗೊಳಿಸಿದಿ್ದೕ.

25 ನಾನಾಗಿ ನಾನೇ ನನಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ಅಳಿಸಿ
ಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನು್ನ ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡುವುದಿಲ್ಲ.

26 ನನಗೆ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಪಡಿಸು, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ನಿನ್ನ
ಅಪಾರಾಧಕುರಿತು ವಾದಿಸುವ, ನಿನ್ನ ಸದ್ಧಮರ್ವು ಗೊತಾ್ತಗುವಂತೆ
ನಿನ್ನ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸು.

27 ನಿನ್ನ ಮೂಲಪಿತೃ ಪಾಪಮಾಡಿದಾ್ದನೆ, ನಿನ್ನ ಬೋಧಕರು ನನಗೆ
ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.

28 ಆದಕಾರಣ ನಾನು ಪವಿತಾ್ರಲಯದ ಪ್ರಧಾನರನು್ನ ಹೊಲಸಿಗೆ
ತಂದು ಯಾಕೋಬನು್ನ ಶಾಪಕೂ್ಕ, ಇಸಾ್ರಯೇಲನು್ನ ದೂಷಣೆಗೂ
ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.≫

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಮುಂದಿನ ವೃದಿ್ಧ

ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಯಾಕೋಬೇ, ನಾನು ಆದುಕೊಂಡ
ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ, ಈಗ ಕೇಳು:

2 ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಮಾರ್ಣಮಾಡಿ, ಗಭರ್ದಿಂದಲೂ
ರೂಪಿಸುತಾ್ತ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಯಾಕೋಬೇ, ನಾನು ಆದುಕೊಂಡ

ಯೆಶುರೂನೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ!
3 ಏಕೆಂದರೆ ಬತಿ್ತದ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಮಳೆಗರೆದು ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ

ಕಾಲುವೆಗಳನು್ನ ಹರಿಸುವೆನು,
ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದವರಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರ

ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು.
4 ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹಸಿರು ಹುಲಿ್ಲನ ನಡುವೆ

ಬೆಳೆಯುವ ನೀರವಂಜಿಗಳಂತೆ ವೃದಿ್ಧಯಾಗುವರು.
5 (ಅನ್ಯಜನರಲಿ್ಲ) ಒಬ್ಬನು, ≪ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತನು≫

ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಇನೊ್ನಬ್ಬನು, ≪ನಾನು ಯಾಕೋಬ್ಯನ ಹೆಸರಿನವನು≫

ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕೈಯ ಮೇಲೆ, ≪ದಾಸನು≫ ಎಂದು
ಬರೆದುಕೊಂಡು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಎಂಬ ಬಿರುದನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.≫

ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ರಕ್ಷಕ
6 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನೂ, ವಿಮೋಚಕನೂ ಆಗಿರುವ

ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ನಾನೇ ಆದಿಯೂ, ನಾನೇ ಅಂತ್ಯವೂ. ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ

ಯಾವ ದೇವರೂ ಇಲ್ಲ.

7 ನಾನು ಪುರಾತನ ಕಾಲದವರನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಹಾಗೆ
ಯಾರು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ?
ಅಂಥವರಿದ್ದರೆ ನನೆ್ನದುರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸಾ್ಥಪಿಸಲಿ. ಇಲ್ಲವೆ

ಮುಂದಿನವುಗಳನು್ನ ಈಗ ತಿಳಿಸಲಿ, ಭವಿಷ್ಯತು್ತಗಳನು್ನ ಹೇಳಲಿ.
8 ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ! ನಾನು ಪೂವರ್ದಿಂದಲೂ

ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡೆನಷೆ್ಟ.
ನೀವೇ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು. ನಾನಲ್ಲದೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ದೇವರಿದಾ್ದನೋ?

ಇನು್ನ ಯಾವ ಶರಣನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.≫

ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯ ಮೂಢತನ
9 ವಿಗ್ರಹ ಕೆತು್ತವವರೆಲಾ್ಲ ನಿರಥರ್ಕರು, ಅವರ ಇಷ್ಟದ ವಿಗ್ರಹಗಳು

ಯಾವುದಕೂ್ಕ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ,
ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪಕ್ಷದ ಸಾಕ್ಷಿಗಾರರು ನೋಡುವವರಲ್ಲ, ಗ್ರಹಿಸುವವರಲ್ಲ,

ಅವರು ನಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವರು.
10 ದೇವತೆಯನು್ನ ರೂಪಿಸುವವರೂ, ವ್ಯಥರ್ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಎರಕ

ಹೊಯು್ಯವವರೂ ಎಂಥವರು?
11 ವಿಗ್ರಹ ಶರಣರೆಲಾ್ಲ ಆಶಾಭಂಗಪಡುವರು, ಅದನು್ನ ಕೆತಿ್ತದವರು

ಮನುಷ್ಯಮಾತ್ರದವರೇ.
ಅವರೆಲ್ಲರು ಒಟು್ಟಗೂಡಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಲಿ. ಅವರು ಒಟಿ್ಟಗೆ

ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಲಜೆ್ಜಪಡುವರು.
12 ಕಮಾ್ಮರನು ತನ್ನ ಸಲಕರಣೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಂಡದಲಿ್ಲ

ಕೆಲಸಮಾಡುತಾ್ತ,
ಚಮಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಡಿದು ತೋಳಿನ ಬಲದಿಂದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ

ರೂಪಿಸುವನು.
ಅವನು ಹಸಿದು ಬಳಲುವನು, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ದಣಿಯುವನು.
13 ಬಡಗಿಯು ಮರಕೆ್ಕ ನೂಲು ಹಾಕಿ ಮೊಳೆಯಿಂದ ಗೆರೆಯೆಳೆದು
ಬಾಚಿಗಳಿಂದ ಕೆತಿ್ತ, ಕೈವಾರದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿ,
ಅದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸತಕ್ಕದಾ್ದಗಲೆಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಆಕಾರಕೆ್ಕ

ತಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಅಂದದಂತೆ ರೂಪಿಸುವನು.
14 ಅವನು ತನ್ನ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ ದೇವದಾರುಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವನು,

ತುರಾಯಿ, ಅಲೊ್ಲೕನ್ ಮರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವನು.
ವನವೃಕ್ಷಗಳನು್ನ ತನಗೋಸ್ಕರ ಬೆಳೆಯುವನು. ಅವನು

ಪೀತದಾರವನು್ನ ನೆಡಲು, ಮಳೆಯು ಅದನು್ನ ಬೆಳೆಸುವುದು.
15 ಅದು ಸೌದೆಗಾಗುವುದು. ಅದರಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಉರಿಸಿ

ಚಳಿಕಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಸುಡುವನು.
ಅದರಲೆ್ಲೕ ಒಂದು ದೇವರನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜಿಸುವನು,

ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಮಾಡಿ ಅದಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬೀಳುವನು.
16 ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಉರಿಸುವನು, ಅದರ ಮೇಲೆ

ಮಾಂಸವನು್ನ ಸುಡುವನು. ಅದನು್ನ ತಿಂದು ತೃಪ್ತನಾಗುವನು.
ತನ್ನನು್ನ ಕಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ, ≪ಆಹಾ, ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಕಂಡೆ,

ಬೆಚ್ಚಗಾಯಿತು≫ ಎಂದುಕೊಳು್ಳವನು.
17 ಅದರಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಭಾಗವನು್ನ ತನ್ನ ದೇವರನಾ್ನಗಿಯೂ, ಕೆತಿ್ತದ

ವಿಗ್ರಹವನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡಿ ಅದಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ,
≪ನೀನೇ ನನ್ನ ದೇವರು, ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು≫ ಎಂದು

ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವನು.
18 ಇಂಥವರು ಏನೂ ತಿಳಿಯದವರು, ಏನೂ ಗ್ರಹಿಸಲಾರದವರು

ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕಣು್ಣ ಕಾಣದಂತೆಯೂ, ಹೃದಯ
ಗ್ರಹಿಸದಂತೆಯೂ ಯೆಹೋವನು ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.

19 ≪ನಾನು ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಉರಿಸಿದೆನು.
ಹೌದು, ಅದರ ಕೆಂಡದಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟ ಮಾಡಿ ಮಾಂಸವನು್ನ ಸುಟು್ಟ
ತಿಂದೆನಲಾ್ಲ,
ಉಳಿದ ಭಾಗದಿಂದ ಅಸಹ್ಯವಾದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ನಾನು

ಮಾಡಲೋ? ಮರದ ತುಂಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಬಹುದೋ?≫
ಎಂದುಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ

ಇದನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಾರರು.
20 ಅವನು ತಿನು್ನವುದು ಬೂದಿಯೇ; ಮೋಸಕೊ್ಕಳಗಾದ

ಹೃದಯವು ಅವನಿಗೆ ದಾರಿತಪಿ್ಪಸಿದ ಕಾರಣ, ≪ನನ್ನ ಕೈ ಸುಳ್ಳನು್ನ
ಹಿಡಿದಿದೆಯಲಾ್ಲ≫ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಲೂ ಆಗದು. ತನ್ನನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಆಗದು.

21 ಯಾಕೋಬೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ, ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೋ, ನನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿದಿ್ದೕಯಲ್ಲವೇ.
ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದೆನು, ನೀನು ನನ್ನ

ಸೇವಕನು, ನಿನ್ನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡೆನು.
22 ನಿನ್ನ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ಮೋಡದಂತೆ ನಿವಾರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನ

ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗಿಸಿದೆ್ದೕನೆ,
ನಿನ್ನನು್ನ ವಿಮೋಚಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೋ.
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23 ಆಕಾಶವೇ, ಹಷರ್ಧ್ವನಿಗೈ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಭೂಮಿಯ ಅಧೋಭಾಗವೇ, ಆಭರ್ಟಿಸು.
ಪವರ್ತಗಳೇ, ವನವೇ, ಸಕಲವನವೃಕ್ಷಗಳೇ,

ಉತಾ್ಸಹಧ್ವನಿಮಾಡಿರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಯಾಕೋಬನು್ನ ವಿಮೋಚಿಸಿದಾ್ದನೆ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಪ್ರಚುರಗೊಳಿಸುವನು.

ಯೆಹೋವನು ಕೋರೆಷನಿಗೆ ನೇಮಿಸಿದ ಕಾಯರ್

ಯೆಹೋವನ ಸವಾರ್ಧಿಕಾರ
24 ನಿನ್ನನು್ನ ಗಭರ್ದಿಂದಲೂ ರೂಪಿಸುತಾ್ತ ಬಂದಿರುವ ನಿನ್ನ

ವಿಮೋಚಕನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಸವರ್ವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ನಾನೇ,
ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಗಗನಮಂಡಲವನು್ನ ಹರಡಿ, ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ

ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
25 ನಾನು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವರ ಶಕುನಗಳನು್ನ ನಿರಥರ್ಕಪಡಿಸಿ,

ಕಣಿಹೇಳುವವರನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ,
ಜ್ಞಾನಿಗಳನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳ ಅವರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ

ಹುಚು್ಚತನವಾಗ ಮಾಡುವೆನು.
26 ನನ್ನ ಸೇವಕನ ಮಾತನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿ ನನ್ನ ದೂತರ

ಮಂತಾ್ರಲೋಚನೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ, ≪ನೀನು ಜನ ನಿವಾಸವಾಗುವಿ≫ ಎಂದು

ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ, ≪ಅವು ತಿರುಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವವು, ಅಲಿ್ಲನ
ಹಾಳು ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಮುಂತಿಳಿಸಿ

27 ಜಲರಾಶಿಗೆ, ≪ಬತಿ್ತಹೋಗು, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸೇರುವ ನದಿಗಳನು್ನ
ಒಣಗಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು ನಾನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

28 ಕೋರೆಷನ ವಿಷಯವಾಗಿ, ≪ಅವನು ನನ್ನ ಮಂದೆಯನು್ನ
ಕಾಯುವವನು, ಯೆರೂಸಲೇಮು ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಲಿ, ದೇವಸಾ್ಥನದ
ಅಸಿ್ತವಾರವು ಹಾಕಲ್ಪಡಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ≪ನನ್ನ
ಇಷಾ್ಟಥರ್ವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕವನು≫ ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಮಾತನಾಡುವವನು ನಾನೇ.

ಯೆಹೋವನು ಕೋರೆಷನನು್ನ ಕರೆದ ಉದೆ್ದೕಶ

ಯೆಹೋವನು ಯಾರ ಕೈಹಿಡಿದು, ಯಾರಎದುರಿಗೆ
ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ತುಳಿದು,
ರಾಜರ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ,

ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆದು, ಮುಚ್ಚಲಿ್ಲಲ್ಲವೋ,
ತಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಆ ಕೋರೆಷನಿಗೆ ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,

2 ≪ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ದಿಣೆ್ಣಗಳನು್ನ
ಸಮಮಾಡುವೆನು.
ತಾಮ್ರದ ಕದಗಳನು್ನ ಒಡೆದು, ಕಬಿ್ಬಣದ ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ

ಮುರಿದುಬಿಡುವೆನು.
3 ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆಯುವ ಯೆಹೋವನು ನಾನೇ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರು ಎಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಹಾಗೆ
ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟರುವ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ, ಗುಪ್ತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಮರೆಮಾಡಿದ

ನಿಧಿನಿಕ್ಷೇಪವನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು.
4 ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಯಾಕೋಬನಿಗಾಗಿ, ನಾನು ಆದುಕೊಂಡ

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿಗಾಗಿ
ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ

ಅರಿಯದವನಾಗಿದ್ದರೂ ನಿನಗೆ ಬಿರುದನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
5 ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು, ಇನು್ನ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೊರತು

ಯಾವ ದೇವರೂ ಇಲ್ಲ.
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಅರಿಯದವನಾಗಿದ್ದರೂ ನಿನಗೆ ನಡುಕಟು್ಟವೆನು.
6 ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಇದನು್ನ

ನೋಡಿ,
ನನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು.
7 ನಾನು ಬೆಳಕನು್ನ, ಕತ್ತಲನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು,
ಮೇಲನೂ್ನ, ಕೇಡನೂ್ನ ಬರಮಾಡುವವನು, ಈ ಸಮಸ್ತ

ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವ ಯೆಹೋವನು ನಾನೇ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

8 ಆಕಾಶಮಂಡಲವೇ, ಮೇಲಿನಿಂದ ಧಮರ್ರಸವನು್ನ ಮಳೆಯಂತೆ
ಸುರಿಸು.
ಭೂಮಿಯು ಒಡೆದು ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಮೊಳೆಯಿಸಿ,
ಅದರೊಡನೆ ನೀತಿಫಲವನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸಲಿ. ಯೆಹೋವನೆಂಬ

ನಾನೇ ಇದಕೆ್ಕಲಾ್ಲ ಕತರ್ನು.

ದೇವರ ಮೇಲೆ ಗುಣುಗುಟು್ಟವವರನು್ನ ಖಂಡಿಸುವುದು
9 ಅಯೊ್ಯೕ, ತನ್ನನು್ನ ರೂಪಿಸಿದಾತನ ಸಂಗಡ ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಡುವವನ

ಗತಿ ಏನು! ಮಣಿ್ಣನ ಮಡಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಅವನೂ ಒಂದು ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲವೆ!
ಮಣು್ಣ ಕುಂಬಾರನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಏನು ಮಾಡುತಿ್ತೕ?≫ ಎಂದು

ಕೇಳುವುದುಂಟೇ? ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಕಾಯರ್ವು, ≪ಅವನಿಗೆ
ಕೈಯಿಲ್ಲ≫ ಅಂದೀತೇ?

10 ≪ನೀನು ಹುಟಿ್ಟಸುವುದೇನು≫ ಎಂದು ತಂದೆಯನು್ನ
ಕೇಳುವವನ ಪಾಡು ಪಾಡೇ! ≪ನೀನು ಹೆರುವುದೇನು≫ ಎಂದು
ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಕೇಳುವವನ ಗತಿ ಗತಿಯೇ!

11 ಆದರೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯೂ, ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನೂ
ಆದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
≪ಭವಿಷ್ಯತಿ್ತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ. ನಾನೇ

ನಿಮಿರ್ಸಿದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಏನನು್ನ ವಿಧಿಸಿದರೂ
ವಿಧಿಸಿರಿ.

12 ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಅದರಲಿ್ಲನ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು ನಾನೇ.
ನನ್ನ ಕೈಗಳೇ ಆಕಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಹರಡಿದವು, ನಕ್ಷತ್ರಸೈನ್ಯಕೆ್ಕ

ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟವನೂ ನಾನೇ.
13 ನಾನು ಕೋರೆಷನನು್ನ ಧಮೋರ್ದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಉನ್ನತಿಗೆ ತಂದು

ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನ ಮಾಗರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸರಾಗಮಾಡುವೆನು.
ಅವನು ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟಿ್ಟ ಕ್ರಯವನಾ್ನಗಲೀ,

ಬಹುಮಾನವನಾ್ನಗಲೀ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸೆರೆಯಾದ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವೆನು≫ ≫ ಎಂದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

ಆಫಿ್ರಕ ಖಂಡದ ಕೆಲವು ಜನಾಂಗಗಳು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿಗೆ
ಅಧೀನವಾಗುವುದು

14 ಯೆಹೋವನ ಈ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
≪ಐಗುಪ್ತದ ಆದಾಯವೂ, ಕೂಷಿನ ವಾ್ಯಪಾರವೂ, ಎತ್ತರದ

ಮನುಷ್ಯರಾದ ಸೆಬಾಯರೂ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮವರಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವರು.

ಸಂಕೋಲೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬಂದು
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಹೀಗೆ ಅರಿಕೆಮಾಡುವರು,
≪ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ. ಇನು್ನ ಯಾವ ದೇವರೂ

ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.≫ ≫
15 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೇ, ರಕ್ಷಕನೇ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನೀನು

ಮರೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ದೇವರಾಗಿದಿ್ದೕ.
16 ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಕೆತು್ತವವರೆಲ್ಲರೂ ನಾಚಿಕೆಗೀಡಾಗಿ

ಮಾನಭಂಗಪಡುವರು. ಹೌದು, ಒಟಿ್ಟಗೆ ಅವಮಾನದಲಿ್ಲ
ಮುಳುಗುವರು.

17 ಇಸಾ್ರಯೇಲಿಗೂ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ರಕ್ಷಣೆ
ದೊರೆಯುವುದು.
ಯುಗಯುಗಾಂತರಕೂ್ಕ ನೀವು ನಾಚಿಕೆಗೀಡಾಗುವುದಿಲ್ಲ,

ಮಾನಭಂಗಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೆಹೋವನು ದಿಗಂತಗಳವರನು್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕರೆಯುವುದು
18 ಆಕಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ

ಕೇಳಿರಿ, ಆತನೇ ದೇವರು.
ಭೂಲೋಕವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ರೂಪಿಸಿ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದನು.
ಅದನು್ನ ಶೂನ್ಯಸಾ್ಥನವಾಗಿರಲೆಂದು ಸೃಷಿ್ಟಸದೆ

ಜನನಿವಾಸಕಾ್ಕಗಿಯೇ ರೂಪಿಸಿದನು.
ಈತನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು, ಇನು್ನ ಯಾರೂ

ಇಲ್ಲ.
19 ನಾನು ರಹಸ್ಯದಲಿ್ಲ ನುಡಿದವನಲ್ಲ, ಅಧೋಲೋಕದೊಳಗಿಂದ

ಮಾತನಾಡಿದವನಲ್ಲ.
ಶೂನ್ಯವನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ, ≪ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕಿರಿ≫ ಎಂದು

ಯಾಕೋಬ ವಂಶದವರಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನು ಸತಾ್ಯನುಸಾರ ನುಡಿಯುವವನು,

ಸರಿಯಾದ ಮಾತುಗಳನೆ್ನೕ ಆಡುತೆ್ತೕನೆ.
20 ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಅನ್ಯಜನರೇ, ಕೂಡಿಬನಿ್ನರಿ, ಒಟಿ್ಟಗೆ

ಸಮೀಪಿಸಿರಿ!
ತಮ್ಮ ಮರದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ರಕ್ಷಿಸಲಾರದ ಆ

ದೇವರಿಗೆ ಬಿನ್ನಯಿಸುವವರು ಏನೂ ತಿಳಿಯದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
21 ಹೇಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ತನಿ್ನರಿ, ನಿಮ್ಮ

ದೇವರುಗಳು ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
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ಪೂವರ್ದಿಂದಲೂ ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದವರು ಯಾರು?
ಅದು ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲೆ ಯಾರು ತಿಳಿಸಿದರು?
ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಅಲ್ಲವೇ? ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರು

ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪನೂ, ರಕ್ಷಕನಾದ
ದೇವರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.

22 ಎಲಾ್ಲ ದಿಗಂತಗಳವರೇ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ,
ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ನಾನೇ ದೇವರು, ನನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
23 ನನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ನಾನೇ ಆಣೆಯನು್ನ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ,
ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟಿದೆ, ಅದು ಹಿಂದಿರುಗದು.
ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ದೇವರೆಂದು

ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಮಾಡುವರು.
24 ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯೂ, ಶಕಿ್ತಯೂ ಉಂಟು.
ಆತನ ಮೇಲೆ ಉರಿಗೊಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ನಾಚಿಕೆಪಟು್ಟ ಆತನನು್ನ

ಆಶ್ರಯಿಸುವರು.
25 ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಸಮಸ್ತ ಸಂತತಿಯವರೂ ಯೆಹೋವನ

ಮೂಲಕ ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿ ಆತನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವರು≫ ಎಂದು ನನ್ನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಜನರು ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.

ಬಾಬೆಲಿನ ನಾಶನ

ಬಾಬೆಲಿನ ಅಶಕ್ತ ದೇವತೆಗಳು ಮತು್ತ ಸವರ್ಶಕ್ತ
ಯೆಹೋವ

ಬೇಲ್ ದೇವತೆಯು ಬಾಗಿದೆ, ನೆಬೋ ದೇವತೆಯು ಕುಗಿ್ಗದೆ,
ಅವುಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ,

ನೀವು ಮೆರವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಹೊರುತಿ್ತದ್ದವುಗಳು ಪಶುಗಳಿಗೆ
ಭಾರವಾದ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಅವುಗಳು ಬಳಲಿದವು.

2 ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕುಗಿ್ಗ, ಬಗಿ್ಗವೆ, ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಭಾರವನು್ನ ಹೊತು್ತ
ನಿವರ್ಹಿಸಲಾರದೆ,
ಬಂಧನಕೆ್ಕ ಸ್ವಇಚೆ್ಚಯಿಂದ ಒಳಗಾದವು.
3 ಯಾಕೋಬವಂಶವೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಮನೆತೆನದವರಲಿ್ಲ ಉಳಿದ

ಸಂತಾನವೇ,
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಗಭರ್ದಿಂದ ಹೊತು್ತ, ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ಪಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದ

ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
4 ನಿಮ್ಮ ಮುಪಿ್ಪನ ತನಕ ನಾನೇ ಆಧಾರ, ನರೆ ಬಂದಾಗಲೂ

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊತು್ತ ಸಹಿಸುವೆನು.
ನಾನೇ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆನು, ನಾನೇ ಹೊರುವೆನು. ಹೌದು,

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊತು್ತ ಸಹಿಸಿ ನಿವರ್ಹಿಸುವೆನು.
5 ನನ್ನನು್ನ ಯಾರಿಗೆ ಸಮಾನ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ? ನಾನು ಯಾರಿಗೆ

ಸಮಾನನೆಂದು, ನನ್ನನು್ನ ಯಾರೊಡನೆ ಹೊಲಿಸುತಿ್ತೕರಿ?
6 ಚೀಲದಿಂದ ಚಿನ್ನವನು್ನ ಸುರಿದು, ತಕ್ಕಡಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ

ತೂಗಿ,
ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಕೂಲಿಯನು್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡಿದಾಗ, ಅವನು

ಅದನು್ನ ದೇವರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು, ಅವರು ಅದಕೆ್ಕ ಎರಗಿ
ಪೂಜೆಮಾಡುವರು.

7 ಅವರು ಅದನು್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ
ಮಾಡಿ, ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸಿ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು. ಅದು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಜರುಗದು.
ಒಬ್ಬನು ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡಲಾರದು.

ಇಲ್ಲವೆ ಅವನನು್ನ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಾರದು.
8 ≪ದೊ್ರೕಹಿಗಳೇ, ಇದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ಗಮನಿಸಿ

ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯಿರಿ!
9 ಪುರಾತನವಾದ ಹಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ನಾನೇ ದೇವರು, ಇನು್ನ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ; ನಾನೇ ದೇವರು, ನನಗೆ

ಸರಿಸಮಾನನು ಇಲ್ಲ.
10 ಆರಂಭದಲಿ್ಲಯೇ ಅಂತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ≪ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವು

ನಿಲು್ಲವುದು,
ನನ್ನ ಇಷಾ್ಟಥರ್ವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇನೂ್ನ

ನಡೆಯದಿರುವ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಪುರಾತನಕಾಲದಲಿ್ಲಯೇ
ಅರುಹಿದೆ್ದೕನೆ.

11 ಮೂಡಲಿಂದ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯನು್ನ ಬರಮಾಡು,
ದೂರದೇಶದಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನು
ಬರಲಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಎಂದು ನಾನೇ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ, ನಾನು ಅದನು್ನ ಈಡೇರಿಸುವೆನು.

ಆಲೋಚಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ನಾನು ಅದನು್ನ ಸಾಧಿಸುವೆನು.

12 ಕಠಿಣ ಹೃದಯದವರೇ, ನೀತಿಗೆ ದೂರವಾದವರೇ, ನನ್ನ
ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.

13 ನನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರ ಮಾಡುವೆನು. ಅದು ಇನು್ನ
ದೂರವಾಗಿರದು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು ತಡವಾಗದು,
ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ನಡೆಸಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿಗೆ ನನ್ನ

ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು.≫

ಬಾಬೆಲನು್ನ ಹೀನೈಸುವ ಗೀತೆ

ಯುವತಿಯೇ, ಬಾಬೆಲ್ ಪುರಿಯೇ, ಕೆಳಕಿ್ಕಳಿದು
ಧೂಳಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೋ,
ಕಸಿ್ದೕಯರ ಯುವತಿಯೇ, ಸಿಂಹಾಸನರಹಿತಳಾಗಿ ನೆಲದ

ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೋ!
ನಿನ್ನನು್ನ ಇನು್ನ ಕೋಮಲೆ ಮತು್ತ ನಾಜುಕಾದವಳು ಎಂದು

ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
2 ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ಹಿಡಿದು ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಬೀಸು, ಮುಸುಕನು್ನ

ತೆಗೆದುಹಾಕಿ,
ಈಜಾಡುವ ಬಟೆ್ಟಯ ನೆರಿಗೆಯನು್ನ ಹರಿದುಬಿಟು್ಟ, ಬೆತ್ತಲಾಗಿ

ನದಿಗಳನು್ನ ಹಾದುಹೋಗು.
3 ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆತನವು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದು, ನೀನು

ನಾಚಿಕೆಗೀಡಾಗುವಿ,
ನಾನು ಯಾರನೂ್ನ ಕರುಣಿಸದೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು.
4 ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕನಿಗೆ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ

ನಾಮಧೇಯ, ಆತನೇ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನು!
5 ಕಸಿ್ದೕಯರ ಯುವತಿಯೇ (ನಗರವೇ), ಮೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೋ,

ಕತ್ತಲೊಳಗೆ ಹೋಗು.
ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಇನು್ನ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಣಿ ಎಂದು

ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
6 ನಾನು ನನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ರೋಷಗೊಂಡು, ನನ್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ

ಹೊಲೆಗೆಡಿಸಿದೆನು.
ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈವಶ ಮಾಡಳು, ನೀನು ಅವರನು್ನ ಕರುಣಿಸದೆ

ಬಹುಭಾರವಾದ ನೊಗವನು್ನ ಹೊರಿಸಿದಿ.
7 ≪ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾದ ರಾಣಿ≫ ಎಂದು ನೀನು ಅಂದುಕೊಂಡು
ಅವರ ಹಿಂಸೆಗಳನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಾರದೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ನಿನಗಾಗುವ

ಪರಿಣಾಮವನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
8 ≪ನಾನೇ ಇರುವವಳು, ನನ್ನ ಹೊರತು ಇನು್ನ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ,
ನಾನು ವಿಧವೆಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ, ಪುತ್ರಶೋಕವನು್ನ

ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಳು್ಳವವಳೇ, ಭೋಗಾಸಕ್ತಳೇ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ

ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವವಳೇ, ಈಗ ಇದನು್ನ ಕೇಳು.
9 ಒಂದೇ ದಿನದೊಳಗೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ,
ಪುತ್ರಶೋಕ ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯ ಸಿ್ಥತಿ ಇವೆರಡೂ

ನಿನಗುಂಟಾಗುವವು.
ನೀನು ಎಷು್ಟ ಮಾಟಮಾಡಿದರೂ, ಎಷೆ್ಟೕ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನು್ನ

ನಡೆಸಿದರೂ ಇವುಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಿ.
10 ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟತನದಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ, ≪ನನ್ನನು್ನ ಯಾರೂ

ನೋಡರು?≫ ಎಂದುಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
ನನ್ನ ಜ್ಞಾನವಿವೇಕಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೊಟ್ಟಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ,
≪ನಾನೇ ಇರುವವಳು, ನನ್ನ ಹೊರತು ಇನು್ನ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ≫

ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
11 ಹೀಗಿರಲು ನೀನು ಮಂತಿ್ರಸಿ ನಿವಾರಿಸಲಾರದ ಕೇಡು ನಿನಗೆ

ಸಂಭವಿಸುವುದು,
ನೀನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ ವಿಪತು್ತ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು.
ನೀನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ನಾಶನವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕನೆ

ಬರುವುದು.
12 ನೀನು ಬಾಲಾ್ಯರಭ್ಯ ಪ್ರಯಾಸಪಟು್ಟ ಅಭಾ್ಯಸಿಸಿರುವ ನಿನ್ನ

ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನೂ್ನ,
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ನಿನ್ನ ಮಾಟಮಂತ್ರಗಳನೂ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಎದು್ದ ನಿಲು್ಲ.
ಇದರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾದೀತು. ಒಂದು

ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಶತು್ರವಿನಲಿ್ಲ ಭಯ ಹುಟಿ್ಟೕತು.
13 ಮಂತಾ್ರಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಿನಗೆ ಸಾಕಾಯಿತಲ್ಲವೇ.
ಖಗೋಲಜ್ಞರು, ಜೋಯಿಸರು, ಪಂಚಾಂಗದವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ,
ನಿಂತು ನಿನಗೆ ಬರುವ ವಿಪತು್ತಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸಲಿ.
14 ಇಗೋ, ಇವರೆಲಾ್ಲ ಕೂಳೆಯಂತಿರುವರು, ಬೆಂಕಿಯು ಅವರನು್ನ

ಸುಟು್ಟಬಿಡುವುದು;
ಜ್ಞಾಲೆಯ ರಭಸದಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು;
ಅದು ಕಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಕೆಂಡವಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಕುಳಿತರೆ

ಹಾಯಾಗಿರುವ ಬೆಂಕಿಯೂ ಅಲ್ಲ.
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15 ನೀನು ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟವುಗಳೆಲಾ್ಲ ನಿನಗೆ ಹೀಗಾಗುವವು. ನಿನ್ನ
ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ;
ಚದರಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿಬಿಡುವರು. ನಿನ್ನನು್ನ

ರಕ್ಷಿಸಲು ಒಬ್ಬನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಿಂದಿನ ಎಂಟು ಅಧಾ್ಯಯಗಳ ಸಾರಾಂಶ

ಇಸಾ್ರಯೇಲೆಂಬ ಹೆಸರಿನವರೂ, ಯೆಹೂದ
ವಂಶೋತ್ಪನ್ನರೂ ಆದ ಯಾಕೋಬನ ಮನೆತನದವರೇ,
ನೀವು ಯೆಹೋವನ ನಾಮದ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ,

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುತಿ್ತೕರಿ, ನಿಜ.
ಆದರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯರ್ಗಳು ಸತ್ಯಕೂ್ಕ, ಧಮರ್ಕೂ್ಕ

ಅನುಸಾರವಾಗಿಲ್ಲ.
2 ಇವರು ತಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣದವರು ಎಂದುಕೊಂಡು,
ದೇವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನವನೇ ಎಂದು ಆತನ ಮೇಲೆ

ಭರವಸವಿಟು್ಟಕೊಂಡಿರುತಾ್ತರೆ.
ಆತನ ಹೆಸರೋ ಸಕಲ ಸೈನ್ಯಗಳ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು

ಎಂಬುದು.
3 ಯಾಕೋಬನ ಮನೆತನವೇ, ಕೇಳು, ಈವರೆಗೂ ನಡೆದ

ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಪುರಾತನಕಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಹೌದು, ನನ್ನ
ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟವು, ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆನು.
ನಾನು ತಟ್ಟನೆ ನಡೆಸಲು ಅವು ನೆರವೇರಿದವು.
4 ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಹಟವಾದಿ
ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತನ ನರವು ಕಬಿ್ಬಣ, ನಿನ್ನ ಹಣೆ ತಾಮ್ರ ಎಂದು ನಾನು

ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು.
5 ಆದುದರಿಂದಲೇ, ≪ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನನ್ನ ವಿಗ್ರಹವು

ನಡೆಸಿದೆ, ನನ್ನ ಕೆತಿ್ತದ ವಿಗ್ರಹ ಮತು್ತ ಎರಕದ ವಿಗ್ರಹ ಇವುಗಳನು್ನ
ವಿಧಿಸಿದೆ≫ ಎಂದು
ನೀನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನಾನು ಪುರಾತನಕಾಲದಲಿ್ಲಯೇ

ತಿಳಿಸಿದೆನು. ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆನು.
6 ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀನು ಕೇಳಿದಿಯಲಾ್ಲ, ನಡೆದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ

ನೋಡು, ನಿನ್ನವರೇ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಲಿ. ಇಂದಿನಿಂದ ಹೊಸ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ, ನೀನು ತಿಳಿಯದಿದ್ದ ಗುಪ್ತವಿಷಯಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

7 ಈಗಲೇ ಉಂಟಾಗುತಿ್ತವೆ, ಪುರಾತನಕಾಲದಲಿ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ,
≪ಮೊದಲೇ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು≫ ಎಂದು,
ನೀನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನಕೆ್ಕ ಮೊದಲು ನಾನು ನಿನಗೆ

ಕೇಳಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
8 ನೀನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ತಿಳಿದೂ ಇಲ್ಲ, ಪುರಾತನಕಾಲದಿಂದ ನಿನ್ನ

ಕಿವಿಯು ತೆರೆದೇ ಇಲ್ಲ;
ನೀನು ದೊಡ್ಡ ವಂಚಕನೆಂದೂ, ಗಭರ್ದಿಂದಲೇ ದೊ್ರೕಹಿಯೆಂದು

ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
9 ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆಡದಂತೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲಣ ಕೋಪವನು್ನ ತಡೆದು,

ನನ್ನ ಕೀತಿರ್ಗೆ ಕಳಂಕ ಬಾರದಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡದೆ
ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

10 ನೋಡು, ನಿನ್ನನು್ನ ಶೋಧಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಆದರೆ ಬೆಳಿ್ಳಯಷು್ಟ
ಶೋಧಿಸಲಿಲ್ಲ, ಸಂಕಟವೆಂಬ ಪುಟಕೆ್ಕ ಹಾಕಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

11 ನನಗಾಗಿ, ನನಗೋಸ್ಕರವೇ, ಇದನು್ನ ಮಾಡುವೆನು. ಏಕೆಂದರೆ
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಅಪವಿತ್ರವಾಗುವುದು?
ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಗೊಡಿಸೆನು.
12 ಯಾಕೋಬೇ, ನಾನು ಕರೆದ ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ

ಕಿವಿಗೊಡು. ನಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮನು,
ನಾನೇ ಆದಿಯೂ, ನಾನೇ ಅಂತ್ಯ
13 ನನ್ನ ಕೈ ಭೂಮಿಗೆ ಅಸಿ್ತವಾರವನು್ನ ಹಾಕಿತು, ನನ್ನ ಬಲಗೈ

ಆಕಾಶವನು್ನ ಹರಡಿತು,
ನಾನು ಕರೆದ ಕೂಡಲೆ ಅವೆರಡೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ನಿಲು್ಲವವು.
14 ನೀವೆಲ್ಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿರಿ! ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಈ

ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದವನು ಯಾರು?
ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರೕತಿಪಾತ್ರನು, ಬಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲ ಆತನ ಇಷ್ಟವನು್ನ

ನೆರವೇರಿಸುವನು. ಕಸಿ್ದೕಯರ ಮೇಲೆ ಕೈಮಾಡುವನು.
15 ನಾನೇ, ನಾನೇ ಬಾಯಿಬಿಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಕರೆದು

ಬರಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನ ಮಾಗರ್ವು ಸಾಥರ್ಕವಾಗುವುದು.
16 ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
ಆದಿಯಿಂದಲೂ ನಾನು ಗುಟಾ್ಟಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯು

ಉಂಟಾದಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಅಲಿ್ಲ ಇದೆ್ದೕನೆ.
ಈಗ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮದೊಡನೆ ನನ್ನನು್ನ

ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ.

17 ನಿನ್ನ ವಿಮೋಚಕನೂ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯೂ
ಆದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ನಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು, ನಿನಗೆ

ವೃದಿ್ಧಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬೋಧಿಸಿ,
ನೀನು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ನಡೆಸುವೆನು.
18 ನೀನು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಚೆನಾ್ನಗಿತು್ತ!
ನಿನ್ನ ಸುಖವು ದೊಡ್ಡ ನದಿಯಂತೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಕ್ಷೇಮವು ಸಮುದ್ರದ

ಅಲೆಗಳ ಹಾಗೂ ಇರುತಿ್ತದ್ದವು.
19 ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು ಮರಳಿನೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ನಿನ್ನ

ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರು ಉಸುಬಿನ ಅಣುರೇಣುಗಳಂತೆ
ಅಸಂಖಾ್ಯತರಾಗುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅವರ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಮೂರ್ಲವಾಗಿ ಹಾಳಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
20 ಬಾಬೆಲಿನಿಂದ ಹೊರಡಿರಿ! ಕಸಿ್ದೕಯರ ಕಡೆಯಿಂದ

ಹಾರಿಹೋಗಿರಿ!
ಹಷರ್ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ, ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ. ಭೂಮಿಯ

ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಿರಿ.
≪ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಯಾಕೋಬನು್ನ

ವಿಮೋಚಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.
21 ಆತನು ಅವರನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅವರು

ದಾಹಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ;
ಅವರಿಗಾಗಿ ನೀರನು್ನ ಕಲಿ್ಲನೊಳಗಿಂದ ಹರಿಸಿದನು;
ಆತನು ಬಂಡೆಯನು್ನ ಸೀಳಲು ಜಲಪಾತವಾಯಿತು.
22 ≪ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವೇ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು

ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠಕತರ್ವ್ಯ

ದಿ್ವೕಪನಿವಾಸಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ, ದೂರದ
ಜನಾಂಗಗಳೇ, ಆಲಿಸಿರಿ!
ನಾನು ಗಭರ್ದಲಿ್ಲದಾ್ದಗಲೇ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ

ಕರೆದನು, ತಾಯಿಯ ಉದರದಲಿ್ಲದ್ದಂದಿನಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

2 ನನ್ನ ಬಾಯಿಯನು್ನ ಹದವಾದ ಖಡ್ಗವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಕೈಯ
ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಹುದುಗಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ನನ್ನನು್ನ ಚೂಪಾದ ಬಾಣವನಾ್ನಗಿ ರೂಪಿಸಿ, ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲಿ್ಲ

ಮುಚಿ್ಚಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
3 ಆತನು ನನಗೆ, ≪ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕನೂ, ನಾನು

ಪ್ರಭಾವಹೊಂದಬೇಕಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲೂ ಆಗಿದಿ್ದೕ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

4 ಅದಕೆ್ಕ ನಾನು, ≪ನಾನು ಪಡುವ ಪ್ರಯಾಸವು ವ್ಯಥರ್, ನನ್ನ
ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಉಪಯೋಗಮಾಡಿದು್ದ ಹಾಳೇ, ಬರಿ ಗಾಳಿಯೇ.
ಆದರೂ ನನ್ನ ನಾ್ಯಯವು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲದೆ. ನನಗೆ ಲಾಭವು ನನ್ನ

ದೇವರಿಂದಲೇ ಆಗುವುದು≫ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.
5 ಆಹಾ, ನಾನು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮಾನ್ಯನು, ನನ್ನ

ದೇವರೇ ನನಗೆ ಬಲವು.
ಯಾಕೋಬ್ಯರನು್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ,

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕೂಡಿಬರಬೇಕೆಂತಲೂ
ಆತನು ಗಭರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕನನಾ್ನಗಿ

ರೂಪಿಸಿದನಲ್ಲವೆ.
6 ಆತನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿ

ಮಾಡಬೇಕಾದವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾಕೋಬಿನ ಕುಲಗಳನು್ನ
ಉನ್ನತಪಡಿಸುವುದೂ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಿತರಾದವರನು್ನ ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡುವುದೂ

ಅಲ್ಪ ಕಾಯರ್ವೇ ಸರಿ.
ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೆ ವಾ್ಯಪಿಸುವಂತೆ

ನಿನ್ನನು್ನ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ಬೆಳಕನಾ್ನಗಿ ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು.≫
7 ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೂ, ಅನ್ಯಜನಾಂಗಕೆ್ಕ

ಅಸಹ್ಯನೂ,
ಜನದೊಡೆಯರ ಸೇವಕನೂ ಆದವನಿಗೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ

ವಿಮೋಚಕನೂ ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ,
≪ಯೆಹೋವನ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕತೆಯನೂ್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ

ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿರುವುದನೂ್ನ ಅರಸರು
ನೋಡಿ
ಎದು್ದ ನಿಲು್ಲವರು, ಅಧಿಪತಿಗಳು ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.≫
8 ಇದೇ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ,
≪ಈ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ

ದಯಪಾಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
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ಈ ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡುತಾ್ತ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ

ಆಧಾರವನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
9 ನೀನು ಬಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ≪ಹೊರಟುಹೋಗಿರಿ≫ ಎಂದು,

ಕತ್ತಲಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ, ≪ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೊರಡಿರಿ≫ ಎಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಿ ದೇಶವನು್ನ
ಉನ್ನತ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವೆನು.
ನನ್ನ ಜನವೆಂಬ ಹಿಂಡು ದಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಮೇಯುವುದು. ಎಲಾ್ಲ

ಬೋಳುಬೆಟ್ಟಗಳೂ ಕೂಡ ಹುಲು್ಲಗಾವಲಾಗುವವು.
10 ಅವರಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಝಳವೂ

ಬಿಸಿಲೂ ಬಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರನು್ನ ಕರುಣಿಸುವಾತನು ದಾರಿತೋರಿಸುತಾ್ತ ನೀರು ಸಿಕು್ಕವ

ಒರತೆಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವನು.
11 ನನ್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಮದಾರಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ

ರಾಜಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಎತ್ತರಿಸುವೆನು.
12 ಇಗೋ, ಇವರು ದೂರದಿಂದ ಬರುತಾ್ತರೆ. ಇಗೋ, ಇವರು

ಬಡಗಲಿಂದ ಮತು್ತ ಪಡವಲಿಂದ, ಇವರು ಸೀನೀಮ್ ದೇಶದಿಂದ
ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

13 ಆಕಾಶವೇ, ಹಷರ್ಧ್ವನಿಗೈ! ಭೂಮಿಯೇ, ಉಲಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳ!
ಪವರ್ತಗಳೇ, ಹಷರ್ಧ್ವನಿಗೈಯಿರಿ!
ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಸಂತೈಸಿ, ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ತನ್ನ

ಜನರನು್ನ ಕರುಣಿಸುವನು.≫

ಚೀಯೋನೆಂಬ ತಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಪುನರಾಗಮನ
14 ಚೀಯೋನ್ ನಗರಿಯಾದರೋ, ≪ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ

ಕೈಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ, ಕತರ್ನು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದುಕೊಂಡಳು.
15 ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ತಾನು ಹೆತ್ತ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿಡದೆ

ತನ್ನ ಮೊಲೆಕೂಸನು್ನ ಮರೆತಾಳೇ?
ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರೆತರು ಮರೆತಾಳು, ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ

ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
16 ಇಗೋ, ನನ್ನ ಅಂಗೈಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಚಿತಿ್ರಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನ

ಪೌಳಿಗೋಡೆಗಳು ಸದಾ ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲವೆ.
17 ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತ್ವರೆಪಟು್ಟ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಡವಿ

ಹಾಳುಮಾಡಿದವರು ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತಾ್ತರೆ.
18 ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಸುತ್ತಲು ನೋಡು! ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ

ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ, ನೀನು ಇವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆಭರಣವನಾ್ನಗಿ

ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ, ವಧುವು ಒಡಾ್ಯಣವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವ ಹಾಗೆ ನೀನು
ಇವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವಿ.

19 ನಿನ್ನ ಹಾಳು ಪ್ರದೇಶಗಳು, ನಿನ್ನ ಬೀಳು ಭೂಮಿಯು,
ಕೆಟು್ಟಹೋದ ನಿನ್ನ ಸೀಮೆಯು ಇವುಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುವುದೆಂದು
ನೋಡುವಿ.
ನಿನ್ನನು್ನ ನುಂಗಿದವರು ದೂರವಾಗುವರು, ನಿನ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ

ನೀನು ಸಂಕೋಚಸ್ಥಳವಾಗುವಿ.
20 ಸಂತಾನವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವಳಾದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು,
≪ಸ್ಥಳವು ನನಗೆ ಸಂಕೋಚ, ನಾನು ವಾಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ

ಸ್ಥಳವಾಗುವಂತೆ ಸರಿದುಕೋ≫ ಎಂದು ಆಡಿಕೊಳು್ಳವ ಮಾತು ಇನು್ನ
ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುವುದು.

21 ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ, ≪ನನಗೋಸ್ಕರ ಇವರನು್ನ
ಯಾರು ಹೆತ್ತರು?
ನಾನೋ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವಳು, ಪುತ್ರಹೀನಳು,

ದೇಶಭ್ರಷ್ಟಳು, ತಿರುಕಳು. ಇವರನು್ನ ಸಾಕಿದವರು ಯಾರು?
ಆಹಾ, ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ್ದನಲಾ್ಲ, ಇವರೆಲಿ್ಲದ್ದರು?≫

≫ ಎಂದುಕೊಳು್ಳವಿ.
22 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನುತಾ್ತನೆ,
≪ಇಗೋ, ನಾನು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಕೈಸನೆ್ನಮಾಡಿ ದೇಶಾಂತರಗಳಿಗೆ

ನನ್ನ ಧ್ವಜವನು್ನ ಎತು್ತವೆನು.
ಅವರು ನಿನ್ನ ಕುಮಾರರನು್ನ ಎದೆಗಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಬರುವರು. ನಿನ್ನ

ಕುಮಾತೆರ್ಯರನು್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕರೆದುತರುವರು.
23 ರಾಜರು ನಿನಗೆ ಸಾಕುತಂದೆಗಳು, ಅವರ ರಾಣಿಯರುನಿನಗೆ

ಸಾಕುತಾಯಿಯರು ಆಗುವರು.
ನಿನಗೆ ಸಾಷಾ್ಟಂಗವಾಗಿ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಪಾದಧೂಳನು್ನ ನೆಕು್ಕವರು.
ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು. ನನ್ನನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡವರು

ಆಶಾಭಂಗಪಡುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.
24 ಶೂರನಿಂದ ಕೊಳೆ್ಳಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೋ?

ಭಯಂಕರನಿಂದ ಸೆರೆಯಾದವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಬಹುದೋ?
25 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,

≪ಶೂರನ ಸೆರೆಯವರೂ ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಡುವರು. ಭಯಂಕರನ
ಕೊಳೆ್ಳಯೂ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು.
ನಿನೊ್ನಡನೆ ಹೋರಾಡುವವನ ಸಂಗಡ ನಾನೇ ಹೋರಾಡಿ ನಿನ್ನ

ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು.
26 ನಿನ್ನ ಹಿಂಸಕರು ತಮ್ಮ ಮಾಂಸವನೆ್ನೕ ತಿನು್ನವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು,

ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವ ಹಾಗೆ ಅವರು ಸ್ವಂತ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿದು
ಅಮಲೇರುವರು.
ಆಗ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ನಿನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು,

ಯಾಕೋಬ್ಯರ ಶೂರನು≫ ಎಂದು ನರಜನ್ಮದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದ ತಾ್ಯಗಪತ್ರವು

ಎಲಿ್ಲ?
ನನ್ನ ಸಾಲಗಾರರಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮಾರಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ?
ನೋಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ದೋಷಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮಾರಿದೆನು,

ನಿಮ್ಮ ದೊ್ರೕಹಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯನು್ನ ಬಿಟೆ್ಟನು.
2 ನಾನು ಬಂದಾಗ ಏಕೆ ಯಾರೂ ಕಾದಿರಲಿಲ್ಲ? ನಾನು ಕರೆದಾಗ

ಏಕೆ ಯಾರೂ ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ?
ನನ್ನ ಹಸ್ತವು ರಕ್ಷಿಸಲಾರದ ಮೋಟುಗೈಯೋ? ಉದ್ಧರಿಸುವ

ಶಕಿ್ತಯು ನನ್ನಲಿ್ಲಲ್ಲವೋ?
ಇಗೋ, ನನ್ನ ಗದರಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿ

ನದಿಗಳನು್ನ ಒಣಕಾಡನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಅಲಿ್ಲನ ಮೀನುಗಳು ಬಾಯಾರಿ ಸತು್ತ ನಾರುವುವು.
3 ನಾನು ಆಕಾಶಕೆ್ಕ ಅಂಧಕಾರವನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, ಗೋಣಿತಟಿ್ಟನ

ಮುಸುಕನು್ನ ಹಾಕುತೆ್ತೕನೆ.≫

ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನ ಭರವಸೆ
4 ಬಳಲಿಹೋದವರನು್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸುದಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಾನು

ಬಲ್ಲವನಾಗುವಂತೆ
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಶಿಕ್ಷಿತರ ನಾಲಿಗೆಯನು್ನ ನನಗೆ

ದಯಪಾಲಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಮುಂಜಾನೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಿತರಂತೆ

ನಾನು ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕಿವಿಯನು್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುತಾ್ತನೆ.
5 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಕಿವಿಯನು್ನ ತೆರೆದಿದಾ್ದನೆ.
ನಾನು ಎದುರು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ, ವಿಮುಖನಾಗಲೂ ಇಲ್ಲ.
6 ನಾನು ಹೊಡೆಯುವವರಿಗೆ ಬೆನು್ನಕೊಟು್ಟ,

ಕೂದಲುಕೀಳುವವರಿಗೆ ಗಡ್ಡವನು್ನ ಒಡಿ್ಡದೆನು.
ಉಗುಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅವಮಾನಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ

ಮರೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
7 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೊವನು ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವನು.

ಆದಕಾರಣ ನಾನು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಕೊರಗಲಿಲ್ಲ;
ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಕಗ್ಗಲಿ್ಲನಂತೆ ಗಟಿ್ಟಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಆಶಾಭಂಗಪಡಲಾರನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ.
8 ನನ್ನ ನೀತಿ ನಿಣರ್ಯಿಸುವಾತನು ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ. ನನೊ್ನಡನೆ

ಯಾರು ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಡುವರು? ನಾವಿಬ್ಬರು ನಾ್ಯಯಾಸನದ ಮುಂದೆ
ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವ.
ನನಗೆ ಪ್ರತಿಕಕ್ಷಿಯು ಯಾರು? ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ.
9 ಆಹಾ, ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವನು.

ನನ್ನನು್ನ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸುವವನು ಯಾರು?
ಇಗೋ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹಳೆಯ ವಸ್ತ್ರದಂತಾಗುವರು. ಅವರನು್ನ

ನುಸಿಯು ತಿಂದುಬಿಡುವುದು.
10 ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ಯಾರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಟು್ಟ ಆತನ

ಸೇವಕನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳುವರು?
ಬೆಳಕಿಲ್ಲದೇ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವವನು ಯಾರು?
ಅವನು ಯೆಹೋವನ ನಾಮದಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ತನ್ನ ದೇವರನು್ನ

ಆಧಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
11 ಓಹೋ, ಬೆಂಕಿಹಚಿ್ಚ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಉರಿಯನು್ನ

ಹತಿ್ತಸಿಕೊಂಡಿರುವವರೇ,
ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲಯೂ, ನೀವು ಹತಿ್ತಸಿದ ಕೊಳಿ್ಳಗಳ

ನಡುವೆ ನಡೆದರೂ ನಡೆಯಿರಿ.
ಇಗೋ, ≪ನನ್ನ ಹಸ್ತದಿಂದ ನಿಮಗಾಗುವ ಗತಿಯು ಇದೇ, ದುಃಖಕೆ್ಕ

ಒಳಗಾಗಿ ಸಾಯುವಿರಿ.≫

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಧೈಯರ್ಗೊಳಿಸುವುದು

ನೀತಿಯನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೇ, ನನ್ನ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
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ನೀವು ಯಾವ ಬಂಡೆಯೊಳಗಿಂದ ಒಡೆದು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರೋ,
ಯಾವ ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಅಗೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರೋ ಆ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿರಿ.

2 ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃವಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನನೂ್ನ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೆತ್ತ ಸಾರಳನೂ್ನ
ದೃಷಿ್ಟಸಿರಿ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದಾ್ದಗ
ನಾನು ಅವನನು್ನ ಕರೆದು, ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಅವನ ಸಂತಾನವನು್ನ

ಹೆಚಿ್ಚಸಿದೆನು.
3 ಯೆಹೋವನು ಚೀಯೋನನು್ನ ಸಂತೈಸುವನು. ಅಲಿ್ಲನ ಹಾಳು

ಪ್ರದೇಶಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸುದಾರಿಸಿ,
ಕಾಡುನೆಲವನು್ನ ಏದೆನ್ ಉದಾ್ಯನದಂತೆಯೂ,

ಬೀಳುಭೂಮಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ ವನದ ಹಾಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡುವನು.
ಹಷರ್, ಉಲಾ್ಲಸ, ಸೊ್ತೕತ್ರ, ಗಾನಧ್ವನಿ ಇವು ಅಲಿ್ಲ

ನೆಲೆಯಾಗಿರುವವು.
4 ≪ನನ್ನ ಜನರೇ, ಆಲಿಸಿರಿ! ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳೇ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!
ಧಮೋರ್ಪದೇಶವು ನನಿ್ನಂದ ಹೊರಡುವುದು, ನನ್ನ

ನಾ್ಯಯಬೋಧನೆಯನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕನಾ್ನಗಿ ಸಾ್ಥಪಿಸುವೆನು.
5 ನನ್ನ ರಕ್ಷಣಾಧಮರ್ದ ಕಾಯರ್ವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ, ನನ್ನ

ವಿಮೋಚನಕಿ್ರಯೆಯು ತಲೆದೋರಿದೆ, ನನ್ನ ಹಸ್ತವು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದು,
ದಿ್ವೕಪನಿವಾಸಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಸ್ತಕಾಯರ್ಕೆ್ಕ

ಕಾದಿರುವರು.
6 ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕತಿ್ತ ಆಕಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ನೋಡಿರಿ,

ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿರಿ.
ಆಕಾಶವು ಹೊಗೆಯಂತೆ ಚದರಿ ಹೋಗುವುದು, ಭೂಮಿಯು

ಹಳೆಯ ವಸ್ತ್ರದಂತಾಗುವುದು, ಭೂನಿವಾಸಿಗಳು
ಸೊಳೆ್ಳಗಳೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ ಸಾಯುವರು.
ಆದರೆ ನನ್ನ ವಿಮೋಚನಕಿ್ರಯೆಯೋ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದು,

ನನ್ನ ರಕ್ಷಣಾಧಮರ್ದ ಕಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಭಂಗವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
7 ಧಮರ್ವನ್ನರಿತು ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನು್ನ

ಹೃದಯದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವ ಜನರೇ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ,
ಮನುಷ್ಯರ ದೂರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಅವರ ದೂಷಣೆಗೆ ಅಂಜದಿರಿ.
8 ನುಸಿಯು ಅವರನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಂತೆ ತಿಂದುಹಾಕುವುದು, ಹುಳುವು

ಅವರನು್ನ ಉಣೆ್ಣಯಂತೆ ತಿಂದುಬಿಡುವುದು.
ನನ್ನ ರಕ್ಷಣಧಮರ್ದ ಕಾಯರ್ವೋ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದು. ನನ್ನ

ವಿಮೋಚನ ಕಿ್ರಯೆಯು ತಲತಲಾಂತರಕೂ್ಕ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವುದು.≫
9 ಯೆಹೋವನ ಭುಜವೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ, ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು,

ಬಲವನು್ನ ತಂದುಕೋ!
ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ, ತಲಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ, ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಂತೆ ಈಗಲೂ

ಎಚೆ್ಚತು್ತಕೋ,
ರಹಬನು್ನ ಛೇದಿಸಿ ಘಟಸಪರ್ವನು್ನ ತಿವಿದುಬಿಟ್ಟವನು

ನೀನಲ್ಲವೋ?
10 ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ, ಮಹಾಸಾಗರದ ಜಲರಾಶಿಯನೂ್ನ ಬತಿ್ತಸಿ

ವಿಮುಕ್ತಜನರು ಹಾದುಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ,
ಸಮುದ್ರದ ತಳವನು್ನ ಮಾಗರ್ವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದವನು ನೀನಲ್ಲವೋ?
11 ಯೆಹೋವನು ವಿಮೋಚಿಸಿದವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಶಾಶ್ವತ

ಸಂತೋಷವೆಂಬ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಉತಾ್ಸಹಧ್ವನಿಯೊಡನೆ ಚೀಯೋನಿಗೆ ಸೇರುವರು.
ಹಷಾರ್ನಂದಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು, ಮೊರೆಯೂ ಕರಕರೆಯೂ

ತೊಲಗಿಹೋಗುವವು.
12 ನಾನೇ, ನಾನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸುವವನು.
ಮತ್ಯರ್ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಹುಲಿ್ಲನ ಗತಿಗೆ ಬರುವ ನರಜನ್ಮದವನಿಗೆ

ಭಯಪಡುವ ನೀನು ಎಂಥವನು?
13 ಆಕಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಹರಡಿ, ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದ ನಿನ್ನ

ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟೆ್ಟಯಾ?
ನಾಶಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಾಣವನು್ನ ಹೂಡುವ ಹಿಂಸಕನ ಕೊ್ರೕಧಕೆ್ಕ

ದಿನವೆಲಾ್ಲ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಅಂಜುತಿ್ತೕಯಾ?
ಆ ಹಿಂಸಕನ ಕೊ್ರೕಧವು ಎಲಿ್ಲ ಇದೆ?
14 ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಕುಗಿ್ಗರುವವನು ಸಾಯನು, ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿಯನು,
ಬೇಗನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವನು. ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನದ ಕೊರತೆಯೇ

ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
15 ಅಲೆಗಳು ಭೋಗರ್ರೆಯುವಷು್ಟ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ರೇಗಿಸುವ ನಿನ್ನ

ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಾನೇ,
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ನಾಮಧೇಯ.
16 ಆಕಾಶವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂತಲೂ, ಭೂಲೋಕವನು್ನ

ಸಾ್ಥಪಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ,
ಚೀಯೋನಿಗೆ, ≪ನೀವು ನನ್ನ ಜನರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು

ನಿನ್ನ ಬಾಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟ, ನನ್ನ ಕೈಯ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನನು್ನ ಹುದುಗಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

ಚೀಯೋನಿನ ಅವಮಾನವು ಹೋಗಿ ಮಾನ ಬರುವುದು
17 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ರೋಷವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಟ್ಟ ಪಾತೆ್ರಯಿಂದ

ಕುಡಿದ ಯೆರೂಸಲೇಮೇ,
ಎಚ್ಚತು್ತಕೋ, ಎಚ್ಚತು್ತಕೋ, ಎದು್ದನಿಲು್ಲ!
ಭ್ರಮಣಗೊಳಿಸುವ ಆ ಪಾನದ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ತೊಟ್ಟನೂ್ನ

ಉಳಿಸದೆ ಕುಡಿದುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದ.
18 ಅವಳು ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಅವಳನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು

ಹೋಗುವವನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಸಾಕಿದ ಆ ಸಕಲ ಕುಮಾರರಲಿ್ಲ ಅವಳ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವವನು

ಒಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ.
19 ನಿನಗೆ ಈ ಎರಡು ಬಾಧೆಗಳು ಬಂದಿವೆ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ

ಸಂತಾಪವನು್ನ ತೋರಿಸುವವರು ಯಾರಿದಾ್ದರೆ?
ನಾಶವೋ, ಸಂಹಾರವೋ, ಕ್ಷಾಮವೋ, ಶಕಿ್ತಯೋ.
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ಸಂತೈಸಲಿ?
20 ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಜ್ಞೆತಪಿ್ಪದವರಾಗಿ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಜಿಂಕೆಗಳಂತೆ

ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ, ಚೌಕದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೋವನ ರೋಷವನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ದೇವರ ಗದರಿಕೆಯನೂ್ನ

ಸಾಕಷು್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದಾ್ದರೆ.
21 ನೀನು ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾಗಿದಿ್ದ. ಕುಡಿದು ಅಮಲೇರಿದಿ್ದ.
ಆದರೆ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಿಂದಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ಇದನು್ನ ಕೇಳು.
22 ನಿನ್ನ ಕತರ್ನೂ, ತನ್ನ ಜನರ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಡುವ ನಿನ್ನ

ದೇವರೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಇಗೋ, ಭ್ರಮಣಗೊಳಿಸುವ ಪಾನದ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ಅಂದರೆ,

ನನ್ನ ರೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಬಟ್ಟಲನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಯೊಳಗಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕುವೆನು.
ಅದನು್ನ ನೀನು ತಿರುಗಿ ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
23 ನಿನ್ನನು್ನ ಬಾಧಿಸುವವರ ಕೈಗೆ ಅದನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
ಅವರು ನಿನಗೆ, ≪ನೀನು ಬಿದು್ದಕೋ, ನಿನ್ನನು್ನ ತುಳಿಯುತಾ್ತ

ಹೋಗುವೆವು≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು,
ನೀನು ಹಾದುಹೋಗುವ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನನು್ನ ನೆಲವನಾ್ನಗಿಯೂ,

ಬೀದಿಯ ಮಣ್ಣನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆಯಲಾ್ಲ.≫
ಚೀಯೋನೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ, ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ, ನಿನ್ನ
ಪ್ರತಾಪವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೋ!
ಯೆರೂಸಲೇಮೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣವೇ, ನಿನ್ನ

ಸುಂದರವಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಹಾಕಿಕೋ!
ಇಂದಿನಿಂದ ಅಶುದ್ಧರೂ, ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರೂ ನಿನೊ್ನಳಗೆ

ಪ್ರವೇಶಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
2 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಧೂಳನು್ನ ಝಾಡಿಸಿಕೋ! ಎದು್ದ ಆಸನದ

ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೋ!
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಚೀಯೋನ್ ಪುತಿ್ರಯೇ, ನಿನ್ನ ಕುತಿ್ತಗೆಯ

ಬಂಧನವನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚಕೋ!
3 ಯೆಹೋವನ ಈ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ≪ಲಾಭಪಡೆಯದೆ

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮಾರಿದೆನು,
ಹಣತಕೊ್ಕಳ್ಳದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವೆನು.≫
4 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆಂದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ, ≪ನನ್ನ

ಜನರು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಸೆರೆಯಾದರು.
ಅಶೂ್ಶಯರ್ರು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅವರನು್ನ ಬಾಧೆಪಡಿಸಿದರು.≫
5 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ≪ಈಗಲೂ

ಅನ್ಯರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಸೆರೆತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿರುವಾಗ
ನಾನು ಇಲಿ್ಲ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು ಹೇಗೆ? ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ

ಆಳುವವರು ರೌದ್ರದಿಂದ ಅರಚುತಾ್ತರೆ.
ನನ್ನ ನಾಮವು ದಿನವೆಲಾ್ಲ ಎಡೆಬಿಡದೆ ದೂಷಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
6 ಹೀಗಿರಲು ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನ ನಾಮದ ಮಹತ್ತನು್ನ

ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಹೀಗೆ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದವನು ನಾನೇ.

ಹೌದು ನಾನೇ≫ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು.
7 ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ವರೆಪಡುತಾ್ತ, ಶುಭಸಮಾಚಾರವನು್ನ

ತಂದು, ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಸಾರುವ ದೂತನ ಪಾದಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ
ಅಂದವಾಗಿವೆ!
ಶುಭವತರ್ಮಾನವನು್ನ, ಶುಭದ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಂದು,

ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುತಾ್ತ, ≪ನಿನ್ನ ದೇವರು ರಾಜ್ಯಭಾರವನು್ನ
ವಹಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಚೀಯೋನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

8 ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಕಾವಲುಗಾರರ ಕೂಗು! ಸ್ವರವೆತಿ್ತ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಹಷರ್ಧ್ವನಿಗೈಯುತಾ್ತರೆ. ಯೆಹೋವನು ಚೀಯೋನಿಗೆ ತಿರುಗಿ
ಬರುವುದನು್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡುವರು.
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9 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಹಾಳುಪ್ರದೇಶಗಳೇ, ತಟ್ಟನೆ
ಜಯಘೋಷಮಾಡಿ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಹಷರ್ಧ್ವನಿಗೈಯಿರಿ!
ಯೆಹೋವನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ವಿಮೋಚಿಸಿ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ

ಸಂತೈಸಿದಾ್ದನೆ.
10 ಯೆಹೋವನು ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ತನ್ನ

ದಿವ್ಯಬಾಹುವನು್ನ ತೆರೆದು ತೋರಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಭೂಮಿಯ ಎಲಾ್ಲ ದಿಕಿ್ಕನವರೂ ನಮ್ಮ ದೇವರ

ರಕ್ಷಣಾಕಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡುವರು.
11 ತೊಲಗಿರಿ, ತೊಲಗಿರಿ, ಬಾಬೆಲಿನಿಂದ ಹೊರಡಿರಿ, ಅಶುದ್ಧವಾದ

ಯಾವುದನೂ್ನ ಮುಟ್ಟದಿರಿ,
ಅದರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿ, ಯೆಹೋವನ ಆರಾಧನೆಯ

ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಹೊರುವವರೇ, ಶುದ್ಧರಾಗಿರಿ!
12 ನೀವು ಅವಸರದಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ,

ಓಡಿಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಮುಂಬಲವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವನು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹಿಂಬಲವಾಗಿಯೂ ಕಾಯುವನು.

ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕನ ಶ್ರಮೆ, ಪಾ್ರಣತಾ್ಯಗ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ
13 ಇಗೋ, ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಕೃತಾಥರ್ನಾಗುವನು.
ಅವನು ಉನ್ನತನಾಗಿ ಮೇಲಕೆ್ಕೕರಿ ಮಹೋನ್ನತ ಪದವಿಗೆ

ಬರುವನು.
14 ಅವನ ಮುಖವು ಸಕಲ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಖಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ಅವನ ರೂಪವು ಎಲಾ್ಲ ನರಜನ್ಮದವರ ರೂಪಕಿ್ಕಂತಲೂ

ವಿಕಾರವಾಗಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ,
ಅನೇಕರು ಹೇಗೆ ಹೆದರಿದರೋ,
15 ಹಾಗೆಯೇ ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳವರು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು

ವಿಸ್ಮಯದಿಂದ ಚಕಿತರಾಗುವರು.
ಅರಸರೂ ಅವನ ಮುಂದೆ ಬಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಸುದಿ್ದಯೇ ಇಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡುವರು, ಎಂದೂ

ಕೇಳದೇ ಇರುವ ವಿಷಯವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ನಾವು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರು
ನಂಬಿದ್ದರು? ಯೆಹೋವನ ಬಾಹುವು ಯಾರಿಗೆ
ಗೋಚರವಾಗಿತು್ತ?

2 ಒಣನೆಲದೊಳಗೆ ಬೇರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಸಸಿಯಂತೆಯೂ,
ಬುಡದಿಂದ ಒಡೆಯುವ ಚಿಗುರಿನ ಹಾಗೂ ಅವನು ಯೆಹೋವನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದನು.
ಅವನಲಿ್ಲ ಯಾವ ಅಂದಚಂದಗಳೂ ಇರಲಿಲ್ಲ; ನಾವು ಅವನನು್ನ

ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡತಕ್ಕ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣವೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.
3 ಅವನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಮನುಷ್ಯರು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದವನು,
ಸಂಕಟಪಡುವವನು, ವಾ್ಯಧಿಪೀಡಿತನು, ಜನರು ಮುಖವನು್ನ

ಓರೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಧಿಕಾ್ಕರಕೆ್ಕ ಒಳಗಾದವನೂ ಆಗಿದ್ದನು.
4 ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ವಾ್ಯಧಿಗಳನು್ನ ಸಂಕಷ್ಟವನು್ನ

ಅನುಭವಿಸಿದನು; ಅವನು ಹೊತ್ತ ಹೊರೆಯು ನಮ್ಮ ಸಂಕಟವೇ
ಹೌದು,
ನಾವಾದರೋ ಅವನು ದೇವರಿಂದ ಬಾಧಿತನು, ಪೆಟು್ಟ ತಿಂದವನು,

ಕುಗಿ್ಗಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡೆವು.
5 ನಮ್ಮ ದೊ್ರೕಹಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಗಾಯವಾಯಿತು,

ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನು ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟನು;
ನಮಗೆ ಸುಕ್ಷೇಮವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅವನು

ಅನುಭವಿಸಿದನು; ಅವನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ
ಗುಣವಾಯಿತು.

6 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುರಿಗಳಂತೆ ದಾರಿತಪಿ್ಪ ಹೋಗಿದೆ್ದವು,
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ದಾರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿಯುತಿ್ತದ್ದನು;
ನಮೆ್ಮಲ್ಲರ ದೋಷಫಲವನೂ್ನ ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಮೇಲೆ

ಹಾಕಿದನು.
7 ಅವನು ಬಾಧೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡನು, ಬಾಯಿ

ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ;
ವಧ್ಯಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವ ಕುರಿಯಂತೆಯೂ, ಉಣೆ್ಣ

ಕತ್ತರಿಸುವವರ ಮುಂದೆ ಮೌನವಾಗಿರುವ ಕುರಿಯ ಹಾಗೂ ಇದ್ದನು,
ಬಾಯಿ ತೆರೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ.
8 ಹಿಂಸೆಯ ನಾ್ಯಯದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು, ಆಹಾ, ಇವನು

ಜೀವಲೋಕದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ದೊ್ರೕಹಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಈ ಪೆಟು್ಟ ಅವನ ಮೇಲೆ

ಬಿತ್ತಲಾ್ಲ ಎಂದು ಅವನ ಕಾಲದವರಲಿ್ಲ ಯಾರು ಮನಮುಟಿ್ಟ
ಮರುಗಿದರು?

9 ಅವನು ಯಾವ ಅನಾ್ಯಯವನು್ನ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಅವನ
ಬಾಯಲಿ್ಲ ಯಾವ ವಂಚನೆಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ,

ಅವನು ಸತಾ್ತಗ ದುಷ್ಟರ ಮಧೆ್ಯ ಪುಷ್ಟರ ನಡುವೆ ಅವನನು್ನ
ಹೂಣಿಟ್ಟರು.

10 ಅವನನು್ನ ಜಜು್ಜವುದು ಯೆಹೋವನ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿತು್ತ. ಆತನು
ಅವನನು್ನ ವಾ್ಯಧಿಯಿಂದ ಬಾಧಿಸಿ ಹೀಗೆಂದುಕೊಂಡನು,
ಇವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿದ ಮೇಲೆ

ತನ್ನ ಸಂತಾನವನು್ನ ನೋಡುವನು, ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗುವನು,
ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವು ಇವನ ಕೈಯಿಂದ ನೆರವೇರುವುದು;
11 ತನ್ನ ಆತ್ಮವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಶ್ರಮೆಯ ಫಲವನು್ನ ಕಂಡು

ತೃಪ್ತನಾಗುವನು; ಧಮಾರ್ತ್ಮನಾದ ನನ್ನ ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ
ಮೂಲಕ ಬಹು ಜನರನು್ನ ಧಮರ್ಮಾಗರ್ಕೆ್ಕ ತರುವನು;
ಅವರ ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು.
12 ಇವನು ಇಂಥವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಇವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರ

ಸಂಗಡ ಪಾಲು ಕೊಡುವೆನು,
ಇವನು ಬಲಿಷ್ಠರೊಡನೆ ಸೂರೆಯನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವನು; ತನ್ನ

ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಧಾರೆಯೆರೆದು, ಮರಣಹೊಂದಿ, ದೊ್ರೕಹಿಗಳೊಂದಿಗೆ
ತನ್ನನೂ್ನ ಎಣಿಸಿಕೊಂಡು,
ಬಹು ಜನ ದೊ್ರೕಹಿಗಳ ಪಾಪವನು್ನ ಹೊರುತಾ್ತ ಅವರಿಗಾಗಿ

ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿದನು.

ಚೀಯೋನಿನ ಮುಂದಿನ ವೃದಿ್ಧಯೂ ವೈಭವವೂ

≪ಹೆರದವಳೇ, ಬಂಜೆಯೇ, ಹಷರ್ಧ್ವನಿಗೈ! ಪ್ರಸವ
ವೇದನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸದವಳೇ, ಆನಂದಸ್ವರವೆತಿ್ತ
ಕೂಗು!

ಗಂಡನುಳ್ಳವಳಿಗಿಂತ ಗಂಡಬಿಟ್ಟವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚು್ಚ≫ ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

2 ನಿನ್ನ ಗುಡಾರದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸು, ನಿನ್ನ ನಿವಾಸದ
ಪರದೆಗಳು ಹರಡಲಿ, ಸಂಕೋಚಪಡಬೇಡ;
ನಿನ್ನ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಉದ್ದಮಾಡಿ ಗೂಟಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು.
3 ನೀನು ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹಬಿ್ಬಕೊಳು್ಳವಿ; ನಿನ್ನ

ಸಂತಾನದವರು ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ವಶಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಳು
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಜನಭರಿತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವರು.

4 ≪ಹೆದರಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಅವಮಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ,
ನಾಚಿಕೆಪಡದಿರು, ನಿನಗೆ ಆಶಾಭಂಗವಾಗದು;
ಯೌವನದಲಿ್ಲ ನಿನಗಾದ ಅವಮಾನವನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವಿ,

ವೈಧವ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಿಂದೆಯು ಇನು್ನ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ಬಾರದು.

5 ≪ನಿನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನೇ ನಿನ್ನ ಪತಿ, ಆತನ ಹೆಸರು
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವ;
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯು ನಿನ್ನ

ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ; ಸವರ್ಲೋಕದ ದೇವರೆಂಬ
ನಾಮಧೇಯವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವನು.

6 ನೀನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ಮನನೊಂದ ಹೆಂಡತಿ, ಹೌದು,
ತ್ಯಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳಾದ ನನ್ನ ಯೌವನಕಾಲದ ಪತಿ್ನ ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕನಿಕರಿಸಿ ಕರೆದಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂಬುದು ನಿನ್ನ
ದೇವರ ನುಡಿ.

7 ≪ಕ್ಷಣಮಾತ್ರ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದನು, ಮಹಾ ಕೃಪೆಯಿಂದ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

8 ತಟ್ಟನೆ ಉಬಿ್ಬ ಹರಿಯುವ ಕೋಪದಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ
ಮುಖವನು್ನ ನಿನಗೆ ಮರೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನು,
ಶಾಶ್ವತ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು ನಿನ್ನ

ವಿಮೋಚಕನಾದ ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ.
9 ≪ನಿನ್ನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದು್ದ ನನಗೆ ನೋಹನ ಕಾಲದ

ಜಲಪ್ರಳಯದಂತಿದೆ; ಇಂತಹ ಜಲಪ್ರಳಯವು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪುನಃ
ಆವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದೆನೋ
ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇನು್ನ ಕೋಪಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಗದರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.

10 ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದಾವು, ಗುಡ್ಡಗಳು
ಕದಲಿಯಾವು; ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೃಪೆಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗದು,
ಸಮಾಧಾನದ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಂದವು ಕದಲದು ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕರುಣಿಸುವ ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ.

11 ಕುಗಿ್ಗದವಳೇ, ಗಾಳಿಯ ಬಡಿತಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾದವಳೇ, ಯಾರೂ
ಸಂತೈಸದವಳೇ,
ಇಗೋ, ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಗಳಿಂದ ನಿನಗೆ ಅಸಿ್ತವಾರವನು್ನ ಹಾಕಿ,

ನಿನ್ನ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ನೀಲಾಂಜನದ ಗಾರೆಯಿಂದ ಕಟು್ಟವೆನು.
12 ನಿನ್ನ ಶಿಖರಗಳನು್ನ ಮಾಣಿಕ್ಯಗಳಿಂದ, ನಿನ್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ

ಪದ್ಮರಾಗಗಳಿಂದ,
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ನಿನ್ನ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಮನೋಹರ ರತ್ನಗಳಿಂದ
ನಿಮಿರ್ಸುವೆನು.

13 ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿರುವರು,
ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸುಕ್ಷೇಮವಾಗುವುದು.

14 ಧಮರ್ವೇ ನಿನಗೆ ಆಧಾರ; ನೀನು ಹಿಂಸೆಗೆ ದೂರವಾಗಿರುವಿ,
ನಿನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾಶನವು ದೂರವಾಗಿರುವುದು, ನಿನ್ನ
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಾರದು.

15 ನೋಡು, ಯಾರಾದರೂ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಡಿದರೆ ಅದು
ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ;
ಯಾರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಡುತಾ್ತರೋ ಅವರು ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ

ಕೆಡವಲ್ಪಡುವರು.
16 ಕೇಳು, ಕೆಂಡವನು್ನ ಊದುತಾ್ತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ

ಆಯುಧವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕಮಾ್ಮರನನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದವನು
ನಾನೇ,
ಹಾಳುಮಾಡುವ ಕೆಡುಕನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನೂ ನಾನೇ.
17 ನಿನ್ನನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ಕಲಿ್ಪಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವೂ

ಜಯಿಸದು; ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏಳುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಲಿಗೆಯನು್ನ ದೋಷಿಯೆಂದು ನೀನು ಖಂಡಿಸುವಿ.
ಈ ಸಿ್ಥತಿಯೇ ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವೂ, ನಾನು

ದಯಪಾಲಿಸುವ ಸದ್ಧಮರ್ಫಲವೂ ಆಗಿದೆ≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಅನು್ನತಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನ ಕರೆ

≪ಎಲೈ, ಬಾಯಾರಿದ ಸಕಲಜನರೇ, ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ
ಬನಿ್ನರಿ, ಹಣವಿಲ್ಲದವನು ಸಹ ಬರಲಿ!
ಬನಿ್ನರಿ, ಕೊಂಡುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಊಟ ಮಾಡಿರಿ! ಬಂದು

ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ, ಹಾಲನೂ್ನ ಹಣಕೊಡದೆ, ಕ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ
ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

2 ಆಹಾರವಲ್ಲದ್ದಕೆ್ಕ ಹಣವನು್ನ ಏಕೆ ವ್ಯಥರ್ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ?
ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸದ ಪದಾಥರ್ಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ದುಡಿತವನು್ನ
ವೆಚ್ಚಮಾಡುವುದೇಕೆ?
ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಉಂಡು

ಮೃಷಾ್ಟನ್ನದಲಿ್ಲ ಆನಂದಪಡಿರಿ.
3 ಕಿವಿಯನು್ನ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿರಿ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ;
ಆಲಿಸಿದರೆ ಬದುಕಿ ಬಾಳುವಿರಿ.
ನಾನು ದಾವೀದನಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದ

ಕೃಪಾವರಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂಬ ಶಾಶ್ವತವಾದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

4 ಇಗೋ, ನಾನು ಅವನನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನಾ್ನಗಿಯೂ,
ನಾಯಕನನಾ್ನಗಿಯೂ ಅಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದೆನು.
5 ಎಲೈ, ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ, ಅವನಂತೆ ನೀನೂ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ

ಜನಾಂಗವನು್ನ ನಿನ್ನ ಅಧೀನಕೆ್ಕ ಕರೆಯುವಿ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ

ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ವೈಭವ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ತಿಳಿಯದ ಜನಾಂಗವು ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯಕೆ್ಕ ಓಡಿಬರುವುದು.
6 ಯೆಹೋವನು ಸಿಕು್ಕವ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರಿ,
ಆತನು ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಬಿನ್ನಹಮಾಡಿರಿ.
7 ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ದುಮಾರ್ಗರ್ವನು್ನ ಬಿಡಲಿ, ಕೆಡುಕನು ತನ್ನ

ದುರಾಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಲಿ;
ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಬರಲಿ, ಆತನು ಅವನನು್ನ

ಕರುಣಿಸುವನು;
ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಲಿ, ಆತನು ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ

ಕ್ಷಮಿಸುವನು.
8 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ

ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಗರ್ಗಳು ನನ್ನ ಮಾಗರ್ಗಳಲ್ಲ.
9 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶವು ಎಷು್ಟ ಉನ್ನತವೋ, ನಿಮ್ಮ

ಮಾಗರ್ಗಳಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಮಾಗರ್ಗಳೂ,
ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳೂ ಅಷು್ಟ

ಉನ್ನತವಾಗಿವೆ.
10 ಮಳೆಯೂ, ಹಿಮವೂ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಿದು್ದ, ಭೂಮಿಯನು್ನ

ತೋಯಿಸಿ, ಹಸರುಗೊಳಿಸಿ ಫಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ,
ಬಿತು್ತವವನಿಗೆ ಬೀಜವನು್ನ, ಉಣು್ಣವವನಿಗೆ ಆಹಾರವನು್ನ

ಒದಗಿಸಿದ ಹೊರತು ಹೇಗೆ ಆಕಾಶಕೆ್ಕ ಸುಮ್ಮನೆ
ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲವೋ,

11 ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಮಾತು, ನನ್ನ
ಇಷಾ್ಟಥರ್ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ,

ನಾನು ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕೈಗೂಡಿಸಿದ ಹೊರತು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ವ್ಯಥರ್ವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ.

12 ನೀವು ಆನಂದಭರಿತರಾಗಿ ಹೊರಡುವಿರಿ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ
ಮೆರವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಬರುವಿರಿ;
ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡುವವು.
13 ಮುಳಿ್ಳಗೆ ಬದಲಾಗಿ ತುರಾಯಿಯೂ, ದತೂ್ತರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ

ಸುಗಂಧವೂ ಬೆಳೆಯುವವು;
ಆ ವನವು ಯೆಹೋವನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಗುರುತಾಗಿ

ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಯದಿರುವುದು.≫

ಯೆಹೋವನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ
ನಪುಂಸಕರೂ, ವಿದೇಶೀಯರೂ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ

ಹಕು್ಕದಾರರಾಗುವುದು

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾ್ಯಯವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ, ಧಮರ್ವನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಿ;
ಏಕಂದರೆ ನನ್ನ ವಿಮೋಚನಕಿ್ರಯೆಯು ಬೇಗನೆ

ಬರುವುದು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣಾಧಮರ್ದ ಕಾಯರ್ವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ
ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು.

2 ಈ ವಿಧಿಯನು್ನ ಕೈಕೊಳು್ಳವ ಮನುಷ್ಯನು ಧನ್ಯನು; ಇದನೆ್ನೕ
ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದು,
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಹೊಲೆಮಾಡದೆ ದೇವರ ದಿನವೆಂದು

ಆಚರಿಸುತಾ್ತ ಯಾವ ಕೇಡಿಗೂ ಕೈಹಾಕದ ಮಾನವನು
ಭಾಗ್ಯವಂತನು.

3 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅವಲಂಭಿಸಿದ ವಿದೇಶೀಯನು,
≪ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಅಗಲಿಸುವನು≫ ಎಂದು ಮಾತನಾಡದಿರಲಿ;
ಮತು್ತ ನಪುಂಸಕನು, ≪ಅಯೊ್ಯೕ, ನಾನು ಗೊಡು್ಡಮರ≫ ≫

ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ.
4 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ ನನ್ನ

ದಿನಗಳೆಂದು ಆಚರಿಸಿ ನನಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾದುದನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನನ್ನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ

5 ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಮಂಗಳಮುಖಿಯಾರಿಗೆ ನನ್ನ
ಪ್ರಕಾರಗಳೊಳಗೆ ನನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕಾಥರ್ವಾಗಿ
ಶಿಲೆಯನಿ್ನಟು್ಟ
ಹೆಣು್ಣಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಾದ ಹೆಸರನು್ನ

ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು;
ಹೌದು, ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಯದ ಶಾಶ್ವತನಾಮವನು್ನ

ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು.
6 ಅನ್ಯದೇಶೀಯರಲಿ್ಲ ಯಾರು ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನನ್ನನು್ನ

ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸೇವಿಸಿ
ನನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ನನಗೆ ದಾಸರಾಗಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ

ಹೊಲೆಮಾಡದೆ
ನನ್ನ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಿ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ

ಹಿಡಿಯುತಾ್ತರೋ
7 ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಬರಮಾಡಿ ನನ್ನ

ಪಾ್ರಥರ್ನಾಲಯದಲಿ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸಗೊಳಿಸುವೆನು;
ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಅಪಿರ್ಸುವ

ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳೂ, ಯಜ್ಞಗಳೂ ನನಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಗೆಯಾಗುವವು;
ನನ್ನ ಆಲಯವು ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ಪಾ್ರಥರ್ನಾಲಯ

ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು.
8 ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಕತರ್ನಾದ

ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯೇನೆಂದರೆ,
≪ನಾನು ಕೂಡಿಸಿದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಂದಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಹಲವರನು್ನ

ಕೂಡಿಸುವೆನು≫ ≫ ಎಂಬುದೇ.

ಅಧಿಪತಿಗಳ ಅತಾ್ಯಶೆ, ಜನರ ದೇವದೊ್ರೕಹ, ಇವುಗಳ ಖಂಡನೆ
9 ಅರಣ್ಯದ ಸಕಲ ಮೃಗಗಳೇ, ಕಾಡಿನ ಎಲಾ್ಲ ಜಂತುಗಳೇ,

ನುಂಗಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ!
10 ಇವರ ಕಾವಲುಗಾರರು ಕುರುಡರು, ಇವರಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೂ

ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲ;
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬೊಗಳಲಾರದ ಮೂಕ ನಾಯಿಗಳು, ನಿದೆ್ರಯನಾ್ನಶಿಸಿ

ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಕನವರಿಸುವ ನಾಯಿಗಳು.
11 ಇವು ಹೊಟೆ್ಟಬಾಕ ನಾಯಿಗಳು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಕು

ಎನಿಸದು.
ಇಂಥವರು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕಾಯತಕ್ಕವರೋ! ಬುದಿ್ಧಹೀನರಾಗಿದಾ್ದರೆ,
ಇವರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ

ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ತನ್ನ ಮಾಗರ್ಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.
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12 ≪ಬನಿ್ನರಿ, ನಾನು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ತರಿಸುವೆನು, ಬೇಕಾದಷು್ಟ
ಮದ್ಯವನು್ನ ಕುಡಿಯುವ;
ನಾಳೆಯೂ ಈ ದಿನದಂತೆ ಕೇವಲ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ

ದಿನವಾಗಿರುವುದು≫ ಎಂದು ಹರಟೆ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವರು.
ಸಜ್ಜನರು ನಾಶವಾಗುತಾ್ತರೆ, ಯಾರೂ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಾರರು;
ಸದ್ಭಕ್ತರು ಗತಿಸುತಾ್ತರೆ,
ಆಹಾ, ಶಿಷ್ಟರು ಕೇಡಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು

ಯಾರೂ ಯೋಚಿಸರು.
2 ಇವರು ಸಮಾಧಾನದಲಿ್ಲ ಸೇರಿದಾ್ದರಲಾ್ಲ;
ನೀತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ತನ್ನ

ದೀಘರ್ನಿದಾ್ರಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
3 ಮಾಟಗಾತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ,
ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮತು್ತ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯ ಸಂತಾನದವರೇ, ನೀವು ಇಲಿ್ಲಗೆ

ಬನಿ್ನರಿ!
4 ಯಾರನು್ನ ಗೇಲಿಮಾಡಿ ವಿನೋದಪಡುತಿ್ತೕರಿ?
ಯಾರನು್ನ ನೋಡಿ ಬಾಯಿತೆರೆದು ನಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಚಾಚುತಿ್ತೕರಿ?
5 ಏಲಾ ಮರಗಳ ತೋಪುಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರದ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲಯೂ ಮದವೇರಿಸಿಕೊಂಡು,
ಕಣಿವೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಬೆಟ್ಟದ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮಕ್ಕಳನು್ನ

ಕೊಂದುಹಾಕುವ ನೀವು
ದೊ್ರೕಹದ ಸಂತಾನವೂ, ಸುಳಿ್ಳನ ಸಂತತಿಯೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ.
6 ಕೆಟ್ಟ ಸಂತಾನವೇ, ಹೊಳೆಯ ನುಣುಪಾದ ಕಲು್ಲಗಳೇ ನಿನಗೆ

ಗತಿ, ಅವುಗಳೇ ನಿನ್ನ ಪಾಲು;
ಅವುಗಳಿಗೇ ನೀನು ಪಾನದ್ರವ್ಯವನು್ನ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಸುರಿದು,

ಧಾನ್ಯದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದಿ್ದ.
ನಾನು ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೋಡಿ ಕೋಪವನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು

ಆಗುವುದೇ?
7 ಮಹೋನ್ನತ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ನೀನು ಮಂಚವನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ,

ಯಜ್ಞಮಾಡಲು ಆ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿದಿ್ದ.
8 ಬಾಗಿಲಿನ ಮತು್ತ ನಿಲುವಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ನೀನು ವಿಗ್ರಹವನು್ನ

ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದ;
ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟು್ಟ, ನಿನ್ನ ಮಂಚದ ಗವಸಣಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು,
ಅದನು್ನ ಹತಿ್ತ ಅದರಲಿ್ಲ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಥಳಕೊಟು್ಟ ಅವರೊಂದಿಗೆ

ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
ಅವರ ಸಂಗಮವನು್ನ ಆಶಿಸಿ, ನಿನ್ನನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
9 ಬಹು ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ, ತೈಲವನೂ್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪರರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿದಿ್ದ;
ನಿನ್ನ ರಾಯಭಾರಿಗಳನು್ನ ದೂರ ದೂರ ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ದ; ನಿನ್ನನು್ನ

ಪಾತಾಳದವರೆಗೂ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
10 ನೀನು ನಡೆದು ನಡೆದು ಆಯಾಸಗೊಂಡರೂ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲವಲಾ್ಲ

ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ;
ಹೊಸ ಬಲವನು್ನ ತಂದುಕೊಂಡಿ; ಆದುದರಿಂದ ನೀನು

ಸೋತುಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
11 ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಹೆದರಿ ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತು ನನಗೆ

ಮೋಸಮಾಡಿದಿ?
ಈ ದೊ್ರೕಹಕೂ್ಕ ಹಿಂದೆಗೆಯಲಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ! ನೀನು ನನಗೆ ಅಂಜದೆ

ಇರುವುದಕೆ್ಕ ನಾನು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದದೆ್ದೕ
ಕಾರಣವಲ್ಲವೇ?.

12 ನಾನು ನಿನ್ನ ಧಮರ್ವನು್ನ ಬಯಲಿಗೆ ತರುವೆನು, ನಿನ್ನ
ಕಾಯರ್ಗಳು ನಿನಗೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನ.

13 ನೀನು ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವಾಗ ನೀನು ಕೂಡಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ
ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಿನ್ನನು್ನದ್ಧರಿಸಲಿ.
ಆದರೆ ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಗಾಳಿಯು ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು,

ಉಸಿರು ಅದನು್ನ ಒಯು್ಯವುದು.
ನನ್ನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವವನೋ ದೇಶವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ನನ್ನ

ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತವನು್ನ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದುವನು.

ಯೆಹೋವನು ದೀನರನು್ನ ಕರುಣಿಸುವುದು
14 ≪ಮಣು್ಣ ಹಾಕಿರಿ, ಹಾಕಿರಿ, ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಸರಿಮಾಡಿರಿ;
ನನ್ನ ಜನರ ದಾರಿಯೊಳಗಿಂದ ಅಡಚಣೆಗಳನು್ನ

ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಒಂದು ವಾಣಿಯು ನುಡಿಯುತ್ತದೆ.
15 ಸದಮಲನೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಶ್ವತಲೋಕದಲಿ್ಲ

ನಿತ್ಯನಿವಾಸಿಯಾದ ಮಹೋನ್ನತನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಉನ್ನತಲೋಕವೆಂಬ ಪವಿತಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ನಾನು,

ಜಜಿ್ಜಹೋದ ದೀನಮನದೊಂದಿಗೆ ಇದು್ದಕೊಂಡು,
ದೀನನ ಆತ್ಮವನೂ್ನ ಜಜಿ್ಜಹೋದವನ ಮನಸ್ಸನೂ್ನ

ಉಜಿ್ಜೕವಿಸುವವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

16 ನಾನು ಸವರ್ದಾ ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಡೆಯ ತನಕ
ಕೋಪಿಸಿಕೊಳೆ್ಳನು,
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮವೂ, ನಾನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಜೀವವೂ

ನನಿ್ನಂದ ಕುಂದಿಹೋದಾವು.
17 ನನ್ನ ಜನರು ಲಾಭವನು್ನ ದೋಚಿಕೊಂಡ ಅನಾ್ಯಯವನು್ನ

ನಾನು ನೋಡಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಹೊಡೆದೆನು,
ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ರೋಷಭರಿತನಾಗಿದೆ್ದನು;
ಅವರೋ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತೋರಿದ ಹಾಗೆಯೇ

ನಡೆಯುತಾ್ತ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ.
18 ಅವರ ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ, ಅವರನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿ

ನಡೆಸುತಾ್ತ ಅವರಿಗೆ,
ಅವರಲಿ್ಲನ ದುಃಖಿತರಿಗೆ, ಆದರಣೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ

ಕೊಡುವೆನು.≫
19 ಯೆಹೋವನು ಮನುಷ್ಯರ ಬಾಯಿಯ ಯೋಗ್ಯಫಲವಾಗಿರುವ

ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವವನಾಗಿ, ≪ದೂರದವನಿಗೂ
ಸಮೀಪದವನಿಗೂ ಕ್ಷೇಮವಿರಲಿ,
ಸುಕ್ಷೇಮವಿರಲಿ, ನಾನು ಅವರನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡುವೆನು≫ ಎಂದು

ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.
20 ದುಷ್ಟರಾದರೋ ಅಲೊ್ಲೕಲಕಲೊ್ಲೕಲವಾದ

ಸಮುದ್ರದಂತಿದಾ್ದರೆ;
ಅದು ಸುಮ್ಮನಿರದು, ಅದರ ತೆರೆಗಳು ಕೆಸರನೂ್ನ, ಹೊಲಸನೂ್ನ

ಕಾರುತ್ತಲಿರುತ್ತವೆ.
21 ≪ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವೇ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು ನನ್ನ ದೇವರು

ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.

ಕಪಟಭಕಿ್ತ ಮತು್ತ ಯಥಾಥರ್ಭಕಿ್ತಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಸ್ವರವೆತಿ್ತ ಕೂಗು, ಸಂಕೋಚಪಡಬೇಡ,
ಕೊಂಬಿನಂತೆ ಧ್ವನಿಗೈದು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅವರ

ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು. ಯಾಕೋಬ
ವಂಶದವರಿಗೆ ಅವರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸು.

2 ಅವರಂತು ದಿನದಿನವೂ ನನ್ನ ದಶರ್ನಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದು, ನನ್ನ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುತಾ್ತರೆ;
ತನ್ನ ದೇವರ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಬಿಡದೆ ಧಮರ್ವನಾ್ನಚರಿಸುವ

ಜನಾಂಗವೋ ಎಂಬಂತೆ,
ಧೈಯರ್ವಾಗಿ ನನಿ್ನಂದ ನಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು

ದೇವದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುತಾ್ತರೆ.
3 ≪ನಾವು ಉಪವಾಸಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ, ನೀನು ಏಕೆ

ಕಟಾಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನು್ನ ಕುಂದಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ,
ನೀನು ಗಮನಿಸದಿರುವುದೇಕೆ≫ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.
ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಉಪವಾಸದ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ

ಕೆಲಸವನು್ನ ನಡೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆಳುಗಳನು್ನ ದುಡಿತಕೆ್ಕ ಎಳೆಯುತಿ್ತೕರಿ.
4 ನೋಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಉಪವಾಸದ ಫಲವೇನೆಂದರೆ, ವಾ್ಯಜ್ಯ, ಕಲಹ,

ಕೇಡಿನ ಗುದು್ದ ಇವುಗಳೇ. ನೀವು ಈಗ ಮಾಡುವ ಉಪವಾಸವು
ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಉನ್ನತಲೋಕಕೆ್ಕ ಮುಟಿ್ಟಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

5 ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಕುಂದಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು
ನೇಮಿಸಿದ ಉಪವಾಸದಿನವು ಇಂಥದೊ್ದೕ,?
ಒಬ್ಬನು ಜೊಂಡಿನಂತೆ ತಲೆಯನು್ನ ಬೊಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು

ಗೋಣಿತಟ್ಟನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬೂದಿಯನೂ್ನ ಆಸನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪರ್ಕವಾದ ಉಪವಾಸ ಎನು್ನತಿ್ತೕರೋ?
6 ನೋಡಿರಿ, ಕೇಡಿನ ಬಂಧಗಳನು್ನ ಬಿಚು್ಚವುದು, ನೊಗಹೊರಿಸುವ

ಹುರಿಯನು್ನ ಕಳಚುವುದು,
ಜಜಿ್ಜ ಹೋದವರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು, ನೊಗಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ

ಮುರಿಯುವುದು,
7 ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನವನು್ನ ಹಂಚುವುದು, ಅಲೆಯುತಿ್ತರುವ

ಬಡವರನು್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು,
ಬೆತ್ತಲೆಯವರನು್ನ ಕಂಡಾಗೆಲಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೊದಿಸುವುದು, ನಿನ್ನಂತೆ

ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ
ಮುಖತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು,
ಇವುಗಳೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಉಪವಾಸ ವ್ರತವಲ್ಲವೇ.
8 ಇದನು್ನ ಆಚರಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕು ಉದಯದಂತೆ ಮೂಡಿ

ಬರುವುದು,
ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮವು ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯುವುದು; ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ವು ನಿಮಗೆ

ಮುಂಬಲವಾಗಿರುವುದು,
ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮಗೆ ಹಿಂಬಲವಾಗಿರುವುದು.
9 ಆಗ ನೀವು ಕೂಗಿದರೆ ಯೆಹೋವನು ಉತ್ತರಕೊಡುವನು,

ಮೊರೆಯಿಟು್ಟ ಕರೆದರೆ, ≪ಇಗೋ, ಇದೆ್ದೕನೆ≫ ಅನು್ನವನು.
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ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ ನೊಗವನು್ನ, ಇನೊ್ನಬ್ಬರನು್ನ
ದೋಷಣೆಗೆ ಗುರಿಮಾಡಿ ತೋರುವ ಬೆರಳನು್ನ, ಕೆಡುಕಿನ ನುಡಿಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ,

10 ನಿಮಗೆ ಪಿ್ರಯವಾದದ್ದನು್ನ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ, ಕುಗಿ್ಗದವರ
ಆಶೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ,
ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಬೆಳಕು ಉದಯಿಸುವುದು, ನಿಮ್ಮ

ಅಂಧಕಾರವು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಮಧಾ್ಯಹ್ನವಾಗುವುದು.
11 ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿತ್ಯವೂ ನಡೆಸುತಾ್ತ,
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನು್ನ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ

ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುವನು;
ನೀವು ತಂಪಾದ ತೋಟಕೂ್ಕ, ನೀರಿಗೆ ಮೋಸವಿಲ್ಲದ ಬುಗೆ್ಗಗೂ

ಸಮಾನವಾಗುವಿರಿ.
12 ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನದವರು ಪುರಾತನಕಾಲದಲಿ್ಲ ಹಾಳಾದ

ನಿವೇಶನಗಳನು್ನ ಪುನಃ ಕಟು್ಟವರು.
ನೀವು ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಹಾಳುಬಿದಿ್ದರುವ ಅಸಿ್ತವಾರಗಳ

ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವಿರಿ;
≪ಬಿದ್ದ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಜನಾಂಗ, ಹಾದಿಗಳನು್ನ

ತಿರುಗಾಡುವ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವ ಜನಾಂಗ≫
ಎಂಬ ಬಿರುದುಗಳು ನಿಮಗುಂಟಾಗುವವು.
13 ನೀವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಅಗಮ್ಯವಾದದೆ್ದಂದು ತಿಳಿದು, ಆ

ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡದೆ,
ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಂತೆ ನಡೆಯದೆ, ಸ್ವಕಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ನಿರತರಾಗದೆ,

ಹರಟೆಹರಟದೆ,
ಯೆಹೋವನ ಸಬ್ಬತ್ಎಂಬ ಪರಿಶುದ್ಧದಿನವು ಉಲಾ್ಲಸಕರವೂ,

ಮಾನ್ಯವೂ ಆದದೆ್ದಂದು ಘನಪಡಿಸಿದರೆ,
14 ಆಗ ನೀವು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸಪಡುವಿರಿ ಮತು್ತ ನಾನು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಉನ್ನತವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತಸಿ,
ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃವಾದ ಯಾಕೋಬನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ನೀವು

ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.
ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವರ ಪಾಪವೇ ಅಡಿ್ಡ

ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತವು ರಕ್ಷಿಸಲಾರದಂತಹ
ಮೋಟುಗೈಯಲ್ಲ; ಆತನ ಕಿವಿಯು ಕೇಳಲಾರದ ಹಾಗೆ
ಕಿವುಡಲ್ಲ.

2 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಗಲಿಸುತಾ್ತ ಬಂದಿವೆ;
ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೇ ಆತನು ಕೇಳಲಾರದಂತೆ ಆತನ ಮುಖಕೆ್ಕ

ಅಡ್ಡವಾಗಿವೆ.
3 ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ರಕ್ತದಿಂದ ಹೊಲಸಾಗಿವೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳು

ಅಪರಾಧದಿಂದ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿವೆ;
ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳು ಸುಳಾ್ಳಡುತ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯು ಕೆಡುಕನು್ನ

ನುಡಿಯುತ್ತದೆ.
4 ಇವರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ನಾ್ಯಯವಾಗಿ

ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಸತ್ಯವಾಗಿ ವಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ಇವರು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುವುದನು್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳನಾ್ನಡುತಾ್ತರೆ;

ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಗಭರ್ಧರಿಸಿ ಶ್ರಮೆಯನು್ನ ಹೆರುತಾ್ತರೆ.
5 ಹಾವಿನಂತೆ ಕೇಡಿನ ಮೊಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮರಿಮಾಡುತಾ್ತರೆ, ಜೇಡರ

ಹುಳದಂತೆ ಬಲೆಯನು್ನ ನೇಯುತಾ್ತರೆ;
ಆ ಮೊಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವವನಿಗೆ ಮರಣ ಉಂಟಾಗುವುದು,

ಅದನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಡುವುದರಿಂದ ವಿಷದ ಮರಿ ಹೊರಡುವುದು.
6 ಇವರ ಬಲೆಯ ದಾರವು ಬಟೆ್ಟಯಾಗದು, ಇವರು ನೇಯ್ದದು್ದ

ಹೊದಿಕೆಯಾಗದು;
ಇವರ ಕಾಯರ್ಗಳು ಅಧಮರ್ಕಾಯರ್ಗಳು, ಇವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ

ಬಲಾತಾ್ಕರವೇ ತುಂಬಿದೆ.
7 ಇವರ ಕಾಲುಗಳು ಕೇಡನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಓಡುತ್ತವೆ, ಇವರು

ನಿರಪರಾಧಿಯ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಲು ಆತುರಪಡುತಾ್ತರೆ,
ಇವರ ಯೋಚನೆಗಳು ಅಧಮರ್ದ ಯೋಚನೆಗಳೇ, ಇವರು

ಹೋದ ದಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ನಷ್ಟವೂ, ನಾಶನವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ;
8 ಇವರು ಸಮಾಧಾನದ ಮಾಗರ್ವನೆ್ನೕ ಅರಿಯರು, ಇವರ

ಹಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವ ನಾ್ಯಯವೂ ಇಲ್ಲ,
ತಮ್ಮ ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಡೊಂಕು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ

ನಡೆಯುವವರು ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಅರಿಯರು.
9 ಆದಕಾರಣ ಯೆಹೋವನ ನಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯವು ನಮಗೆ

ದೂರವಾಗಿದೆ. ಆತನ ರಕ್ಷಣಾಧಮರ್ದ ಕಾಯರ್ವು ನಮಗೆ
ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ;

ಬೆಳಕನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರುವ ನಮ್ಮನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯೇ
ಆವರಿಸಿದೆ, ಜೊ್ಯೕತಿಯನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಿ್ತರುವ ನಾವು
ಅಂಧಕಾರದಲೆ್ಲೕ ನಡೆಯುತೆ್ತೕವೆ.

10 ಕುರುಡರಂತೆ ಗೋಡೆಯನು್ನ ತಡವರಿಸಿ ನಡೆಯುತೆ್ತೕವೆ, ಹೌದು,
ಕಣಿ್ಣಲ್ಲದವರ ಹಾಗೆ ತಡಕಾದುತೆ್ತೕವೆ,
ಮಧಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ಸಂಜೆಯಂತೆ ಎಡವುತೆ್ತೕವೆ, ಪುಷ್ಟರ ನಡುವೆ

ಸತ್ತವರ ಹಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
11 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರಡಿಗಳಂತೆ ಗುರುಗುಟು್ಟತೆ್ತೕವೆ, ಪಾರಿವಾಳಗಳಂತೆ

ಮುಲುಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ್ದೕವೆ;
ನಾವು ಯೆಹೋವನ ನಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯವನು್ನ ಎದುರುನೋಡಿದರೂ

ಅದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕದು,
ಆತನ ರಕ್ಷಣಕಾಯರ್ವನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಅದು ನಮಗೆ

ದೂರವಾಗಿರುವುದು.
12 ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಪು್ಪಗಳು ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಬಿದಿ್ದವೆ,

ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಕೊಡುತ್ತವೆ;
ನಮ್ಮ ತಪು್ಪಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಲೇ ಇವೆ, ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ

ನಾವೇ ಬಲೆ್ಲವು.
13 ಹೌದು, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಪಿ್ಪ ನಡೆದು ಆತನನು್ನ

ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದೆ್ದೕವೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಅವನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಅನಾ್ಯಯವನೂ್ನ ದೊ್ರೕಹವನೂ್ನ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕವೆ,

ಹೃದಯಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಸುಳು್ಳಮಾತುಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸಿ ಆಡಿದೆ್ದೕವೆ.
14 ನಾ್ಯಯವು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಳ್ಳಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ, ಧಮರ್ವು ದೂರದಲಿ್ಲ

ನಿಂತಿದೆ,
ಸತ್ಯವು ಚಾವಡಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಹೋಗಿದೆ, ಯಥಾಥರ್ತ್ವವು

ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾರದು.
15 ಸತ್ಯವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಕೇಡನು್ನ ಬಿಟ್ಟವನು ಸೂರೆಯಾಗುತಾ್ತನೆ.

ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡದು್ದ
16 ಯೆಹೋವನು ಇವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ನಾ್ಯಯವಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ ಎಂದು

ವ್ಯಸನಗೊಂಡನು; ಉದಾ್ಧರಕನಾದ ಯಾವ ಪುರುಷನೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು
ಕಂಡು ಸ್ತಬ್ಧನಾದನು;
ಆಗ ಆತನ ಸ್ವಹಸ್ತವೇ ಆತನಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನವಾಯಿತು, ಆತನ

ಧಮರ್ವೇ ಆತನಿಗೆ ಆಧಾರವಾಯಿತು.
17 ಅವನು ನೀತಿಯನು್ನ ವಜ್ರಕವಚವನಾ್ನಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು,

ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ಶಿರಸಾ್ತ್ರಣವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡನು;
ರೋಷವೆಂಬ ವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಉಡುಪುಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೇಡನು್ನ

ನಿಲುವಂಗಿಯನಾ್ನಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡನು.
18 ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಲಿ್ಲಟ್ಟ ಕೊ್ರೕಧವನು್ನ ಈಡೇರಿಸಿ, ತನ್ನ

ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿ,
ಅವರವರ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವನು;

ಕರಾವಳಿಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೂ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ನೀಡುವನು.
19 ಹೀಗಿರಲು ಪಶಿ್ಚಮದವರು ಯೆಹೋವನ ನಾಮಕೆ್ಕ

ಹೆದರುವರು, ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನವರು ಆತನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಅಂಜುವರು;
ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹರಿಯುವ

ತೊರೆಯ ಹಾಗೆ ಆತನು ರಭಸದಿಂದ ಬರುವನಷೆ್ಟ.
20 ≪ಒಬ್ಬ ವಿಮೋಚಕನು ಚೀಯೋನಿಗೂ, ದೊ್ರೕಹವನು್ನ

ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟ ಯಾಕೋಬ್ಯರ ಬಳಿಗೂ ಬರುವನು≫, ಯೆಹೋವನೇ
ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ.

21 ನಾನಂತೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು, ನೋಡಿರಿ;
≪ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ನನ್ನ ಆತ್ಮವೂ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ನಾನು

ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಮಾತುಗಳೂ,
ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯ ಬಾಯಿಂದಾಗಲಿ

ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯ ಸಂತಾನದ ಬಾಯಿಂದಾಗಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ
ಎಂದಿಗೂ ತೊಲಗುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮುಂದಿನ ಮಹಾವೈಭವವು

ಏಳು, ಪ್ರಕಾಶಿಸು, ನಿನಗೆ ಬೆಳಕು ಬಂತು, ಯೆಹೋವನ
ತೇಜಸು್ಸ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸಿದೆ.

2 ಇಗೋ, ಕತ್ತಲು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಆವರಿಸಿದೆ,
ಕಾಗರ್ತ್ತಲು ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದೆ;
ನಿನ್ನ ಮೇಲಾದರೋ ಯೆಹೋವನು ಉದಯಿಸುವನು, ಆತನ

ತೇಜಸು್ಸ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸುವುದು.
3 ಜನಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ನೆರೆದು ಬರುವವು, ಅರಸರೂ

ನಿನ್ನಲಿ್ಲನ ಉದಯಪ್ರಕಾಶಕೆ್ಕ ಸೇರುವರು.
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4 ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಸುತ್ತಲು ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಗುಂಪುಕೂಡಿ ನಿನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಬರುತಾ್ತರೆ;
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ದೂರದಿಂದ ಸಮೀಪಿಸುತಾ್ತರೆ, ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು

ಕಂಕಳಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು ಬರುತಾ್ತರೆ.
5 ನೀನು ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡುವೆ, ನಿನ್ನ

ಹೃದಯವು ಹಷಿರ್ಸಿ ಉಲಾ್ಲಸಿಸುವುದು;
ಏಕೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ವಾ್ಯಪಾರದ ಸಮೃದಿ್ಧಯು ನಿನಗೆ ಅತಿಯಾದ

ಲಾಭತರುವುದು. ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದು, ಜನಾಂಗಗಳ ಐಶ್ವಯರ್ವು
ನಿನಗೆ ದೊರೆಯುವುದು.

6 ಉಷ್ಟ್ರಸಮೂಹವೂ, ಮಿದಾ್ಯನಿನ ಮತು್ತ ಏಫದ ಪಾ್ರಯದ
ಒಂಟೆಗಳೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ತುಂಬಿರುವವು;
ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬಂಗಾರವನೂ್ನ, ಧೂಪವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಶೆಬದಿಂದ ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಸು್ತತ್ಯಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಸಾರುವರು.
7 ಕೇದಾರಿನ ಹಿಂಡುಗಳೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕೂಡುವವು; ನೆಬಾಯೋತಿನ

ಟಗರುಗಳು ನೀನು ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಅನುಕೂಲಿಸುವವು.
ಅವು ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿ

ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವವು; ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ನನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ
ಘನಪಡಿಸುವೆನು.

8 ಆಹಾ, ದಿ್ವೕಪನಿವಾಸಿಗಳೂ ನನ್ನನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರಾಗಿದಾ್ದರೆ!
ಮೇಘದೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ ಗೂಡುಗಳಿಗೆ ತ್ವರೆಪಡುವ

ಪಾರಿವಾಳಗಳಂತೆ ಹಾರಿ ಬರುತಿ್ತರುವ ಇವರು ಯಾರು?
9 ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ವೈಭವಪಡಿಸಿರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ

ತಾಷೀರ್ಷಿನ ಹಡಗುಗಳು,
ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ನಾಮಮಹತಿ್ತನ ನಿಧಿಯೂ,

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯ ಸನಿ್ನಧಿಯ ಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ
ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅವರ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂಗಾರಗಳ ಸಮೇತ ದೂರದಿಂದ

ತರುವುದರಲಿ್ಲ ಮುಂದಾಗುತಿ್ತವೆ.
10 ವಿದೇಶೀಯರು ನಿನ್ನ ಪೌಳಿಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಪುನಃ ಕಟು್ಟವರು,

ಅವರ ಅರಸರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವರು;
ನನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದು, ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ

ಕರುಣಿಸಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟ.
11 ಜನಾಂಗಗಳ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ತರುತಿ್ತರುವರು.
ಅವುಗಳ ಅರಸರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಬರುತಿ್ತರುವರು; ಇದರಿಂದ

ನಿನ್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹಗಲಿರುಳೂ ಮುಚ್ಚದೆ ಸದಾ ತೆರೆದಿರುವವು.
12 ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸದ ಜನಾಂಗ ಮತು್ತ ರಾಜ್ಯಗಳು

ನಾಶವಾಗುವವು; ಹೌದು, ಆ ಜನಾಂಗಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುವವು.
13 ನನ್ನ ಪವಿತಾ್ರಲಯವನು್ನ ಭೂಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತುರಾಯಿ,

ತಪಸಿ, ತಿಲಕ ಈ ವೃಕ್ಷರೂಪವಾದ ಲೆಬನೋನಿನ ಮಹಿಮೆಯು
ನಿನಗಾಗುವುದು;
ನನ್ನ ಪಾದಸನಿ್ನಧಿಯ ಮಂದಿರವನು್ನ ವೈಭವಪಡಿಸುವೆನು.
14 ನಿನ್ನನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿದವರ ಸಂತಾನದವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತಗಿ್ಗಬಗಿ್ಗ

ಬರುವರು; ನಿನ್ನನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಕಾಲಕೆಳಗೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಪಟ್ಟಣ, ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯ

ಚೀಯೋನ್ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುವರು.
15 ನಿವಾಸಿಗಳು ತ್ಯಜಿಸಿದ, ದೆ್ವೕಷಕಿ್ಕೕಡಾದ, ಯಾರೂ

ಹಾದುಹೋಗದ ನಿನಗೆ ನಾನು,
ನಿತ್ಯಶೆ್ರೕಷ್ಠತೆಯನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿ ನಿನ್ನನು್ನ ತಲತಲಾಂತರದವರೆಗೆ

ಉಲಾ್ಲಸಕರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.
16 ನೀನು ಜನಾಂಗಗಳ ಮೊಲೆಕೂಸಾಗುವಿ, ರಾಜರು ನಿನಗೆ

ಮೊಲೆಯೂಡಿಸುವರು;
ಆಗ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ನಿನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು,

ಯಾಕೋಬ್ಯರ ಶೂರನು ಎಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ.
17 ತಾಮ್ರಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ಚಿನ್ನವನು್ನ, ಕಬಿ್ಬಣಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ

ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ, ಮರವಿದ್ದಲಿ್ಲ ತಾಮ್ರವನು್ನ, ಕಲು್ಲಗಳ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಒದಗಿಸುವೆನು;
ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ನಿನಗೆ ಅಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿ, ಧಮರ್ವನು್ನ ನಿನಗೆ

ಅಧಿಕಾರಿಯನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವೆನು.
18 ನಿನ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಲಾತಾ್ಕರದ ಸುದಿ್ದಯೇ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳದು, ನಿನ್ನ

ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳೊಳಗೆ ಭಂಗನಾಶನಗಳ ವಾತೆರ್ಯೇ ಕೇಳಿಬರುವುದಿಲ್ಲ;
ಆಗ ದೇವರಕ್ಷಣೆಯು ನನ್ನ ಪೌಳಿಗೋಡೆಗಳು, ದೇವಸೊ್ತೕತ್ರವು

ನನ್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳವಿ.
19 ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ನಿನಗಿರುವ ಪ್ರಕಾಶವು

ಸೂಯರ್ನದಲ್ಲ; ಚಂದ್ರನು ನಿನ್ನ ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ
ಕಳೆಗುಂದುವುದಿಲ್ಲ;
ಯೆಹೋವನೇ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯಪ್ರಕಾಶವು, ನಿನ್ನ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ

ತೇಜಸು್ಸ.

20 ನಿನ್ನ ಸೂಯರ್ನು ಇನು್ನ ಮುಳುಗನು, ನಿನ್ನ ಚಂದ್ರನು
ತೊಲಗನು;
ಯೆಹೋವನೇ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರುವನು, ನೀನು

ದುಃಖಿಸುವ ದಿನಗಳು ಕೊನೆಯಾಗುವುದು.
21 ನಿನ್ನ ಜನರೆಲಾ್ಲ ಸದ್ಧಮಿರ್ಗಳಾಗಿರುವರು; ನನ್ನ

ಪ್ರಭಾವಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಾನು ನೆಟ್ಟ ಸಸಿಯಾಗಿಯೂ,
ನನ್ನ ಕೈ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿಯೂ ದೇಶವನು್ನ ಸದಾ

ಅನುಭವಿಸುವರು.
22 ಚಿಕ್ಕವನಿಂದ ಒಂದು ಕುಲವಾಗುವುದು, ಅಲ್ಪನಿಂದ ಬಲವಾದ

ಜನಾಂಗವಾಗುವುದು.
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನು ಕು್ಲಪ್ತಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಬಲುಬೇಗನೆ

ಉಂಟುಮಾಡುವೆನು.

ಚೀಯೋನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಾಗಾ್ದನಗಳು

ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ,
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಶುಭವತರ್ಮಾನವನು್ನ
ಸಾರುವುದಕೆ್ಕ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು;

ಮನಮುರಿದವರನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ವಾಸಿಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ, ಸೆರೆಯವರಿಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದನು್ನ, ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕದ ತೆರೆಯುವುದನು್ನ
ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ,

2 ಯೆಹೋವನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಶುಭವರುಷ, ನಮ್ಮ ದೇವರು
ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ ದಿನ ಇವುಗಳನು್ನ ಪ್ರಚುರಗೊಳಿಸುವುದಕೂ್ಕ,

3 ದುಃಖಿತರೆಲ್ಲರನು್ನ ಸಂತೈಸುವುದಕೂ್ಕ, ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ
ಶೋಕಿಸುವವರಿಗೆ ಬೂದಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಶಿರೋಭೂಷಣ,
ದುಃಖವಿದ್ದಲಿ್ಲ ಆನಂದತೈಲ, ಕುಂದಿದ ಮನಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ

ಉತಾ್ಸಹಸೊ್ತೕತ್ರದ ವಸ್ತ್ರ ಇವುಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹಾಕಿದ ನೀತಿವೃಕ್ಷಗಳು

ಎಂಬ ಬಿರುದು ಇವರಿಗಾಗುವುದು.
4 ಪುರಾತನಕಾಲದಲಿ್ಲ ಹಾಳಾದ ನಿವೇಶನಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿ

ಕಟು್ಟವರು,
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಹಾಳುಬಿದ್ದದ್ದನು್ನ ಪುನಃ ಎಬಿ್ಬಸುವರು,

ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಹಾಳಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರ
ಮಾಡುವರು.

5 ಆಗ ವಿದೇಶೀಯರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಂದೆಗಳನು್ನ
ಮೇಯಿಸುವರು, ಅನ್ಯರು ನಿಮಗೆ ಉಳುವವರೂ ಮತು್ತ
ತೋಟಗಾರರೂ ಆಗುವರು.

6 ನೀವೋ ಯೆಹೋವನ ಯಾಜಕರೆಂಬ ಬಿರುದನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ,
ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಎಂದು ಕರೆಯುವರು;
ಜನಾಂಗಗಳ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ, ಅವುಗಳ

ವೈಭವವನು್ನ ಪಡೆದು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
7 ನಿಮಗಾದ ಅವಮಾನಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ಎರಡರಷು್ಟ ಮಾನವನು್ನ

ಹೊಂದುವಿರಿ; ನಾಚಿಕೆಪಟ್ಟದ್ದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇವರು ತಮ್ಮ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದಲಿ್ಲ ಹಿಗು್ಗವರು;
ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎರಡರಷ್ಟನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು; ಇವರಿಗೆ

ಶಾಶ್ವತ ಸಂತೋಷವಾಗುವುದು.
8 ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾನು ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಕೊಳೆ್ಳಯನೂ್ನ, ಅನಾ್ಯಯವನೂ್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನು ಇವರ ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ

ಕೊಟು್ಟ, ಇವರೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.

9 ಇವರ ಸಂತಾನವು ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಖಾ್ಯತವಾಗುವುದು, ಇವರ
ಸಂತತಿಯು ಅನ್ಯದೇಶೀಯರಲಿ್ಲ ಹೆಸರುಗೊಳು್ಳವುದು.
ಇವರನು್ನ ನೋಡುವವರೆಲ್ಲರು ಯೆಹೋವನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ

ವಂಶವು ಇದೇ ಎಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವರು.
10 ನಾನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಪರಮಾನಂದಪಡುವೆನು, ನನ್ನ

ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ದೇವರಲಿ್ಲ ಹಿಗು್ಗವುದು.
ವರನು ಬಾಸಿಂಗವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ, ವಧುವು ತನ್ನನು್ನ

ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಹಾಗೂ,
ಆತನು ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ ವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, ಧಮರ್ವೆಂಬ

ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತೊಡಿಸಿದಾ್ದನೆ.
11 ಭೂಮಿಯು ತನೊ್ನಳಗಿಂದ ಮೊಳಕೆಯನು್ನ ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ,

ತೋಟವು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ್ದನು್ನ ಮೊಳೆಯಿಸುವ ಹಾಗೆ,
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ

ಧಮರ್ವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಸೊ್ತೕತ್ರವನೂ್ನ ಮೊಳೆತು ಅಭಿವೃದಿ್ದ
ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುವನು.
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ಚೀಯೋನಿನ ಧಮರ್ವು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳು್ಳವ ತನಕ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ರಕ್ಷಣೆಯು ದೀವಿಟಿಗೆಯಂತೆ
ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವವರೆಗೆ,

ನಾನು ಮೌನವಾಗಿರದೆ ಚೀಯೋನಿನ ಹಿತವನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸುತಿ್ತರುವೆನು;
ಮೌನವಾಗಿರದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಕ್ಷೇಮವನು್ನ ಚಿಂತಿಸುತಿ್ತರುವೆನು.

2 ಜನಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಧಮರ್ವನು್ನ, ಸಕಲ ರಾಜರು ನಿನ್ನ
ವೈಭವವನು್ನ ನೋಡುವರು;
ಯೆಹೋವನ ಬಾಯಿ ನೇಮಿಸಿದ ಹೊಸ ಹೆಸರು ನಿನಗೆ

ದೊರೆಯುವುದು.
3 ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಸುಂದರವಾದ

ಕಿರೀಟವಾಗಿಯೂ, ನಿನ್ನ ದೇವರ ಹಸ್ತದಲಿ್ಲ
ರಾಜಶಿರೋಭೂಷಣವಾಗಿಯೂ ಇರುವಿ.

4 ನೀನು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ≪ತ್ಯಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳು≫
ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸೀಮೆಗೆ ≪ನಿಜರ್ನ ಪ್ರದೇಶ≫ ಎಂಬ
ಹೆಸರು ಇನು್ನ ಇರದು;
ನೀನು ≪ನನ್ನ ಉಲಾ್ಲಸಿನಿ≫ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ, ನಿನ್ನ ಸೀಮೆಗೆ

≪ವಿವಾಹಿತೆ≫ ಎಂಬ ಹೆಸರಾಗುವುದು;
ಏಕಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ, ನಿನ್ನ

ಸೀಮೆಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವುದು.
5 ಯುವಕನು ಯುವತಿಯನು್ನ ವರಿಸುವಂತೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು

ನಿನ್ನನು್ನ ವರಿಸುವರು;
ವರನು ವಧುವಿನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ

ಆನಂದಿಸುವನು.
6 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪೌಳಿಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ

ಕಾವಲುಗಾರರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ;
ಅವರು ಹಗಲೂ, ಇರುಳೂ ಮೌನವಾಗಿರರು.
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುವವರೇ,
7 ಆತನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ, ಲೋಕಪ್ರಸಿದಿ್ಧಗೆ

ತರುವ ತನಕ ನಿಮಗೂ ವಿರಾಮ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಅತನಿಗೂ ವಿರಾಮ
ಇಲ್ಲದಿರಲಿ.

8 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯ ಮೇಲೆಯೂ, ತನ್ನ ಭುಜಬಲದ
ಮೇಲೆಯೂ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ,
≪ನಿನ್ನ ದವಸವನು್ನ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಆಹಾರಕೆ್ಕ ಇನು್ನ ಕೊಡುವುದೇ

ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಶ್ರಮಿಸಿ ಪಡೆದು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಅನ್ಯರು
ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ;

9 ನಿನ್ನ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಕುಪೆ್ಪಹಾಕಿದವರೇ ಅದನು್ನ
ಊಟಮಾಡಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವರು.
ನಿನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕಿತು್ತ ತಂದವರೇ ಅದರ ರಸವನು್ನ ನನ್ನ

ಪವಿತಾ್ರಲಯದ ಪಾ್ರಕಾರಗಳಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯುವರು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.

10 ಊರ ಬಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಹಾದು ಬನಿ್ನರಿ, ಹಾದು ಬನಿ್ನರಿ,
ಜನರಿಗೆ ದಾರಿಯನು್ನ ಸರಿಮಾಡಿರಿ, ರಾಜಮಾಗರ್ವನು್ನ ಎತ್ತರಿಸಿರಿ,

ಸರಿಪಡಿಸಿರಿ.
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರಿ, ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಧ್ವಜವನೆ್ನತಿ್ತರಿ!
11 ≪ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು ಸಮೀಪವಾಯಿತು,

ಯೆಹೋವನು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಬಹುಮಾನವು ಆತನ ಮುಂದಿದೆ
ಎಂದು ಚೀಯೋನೆಂಬಾಕೆಗೆ ಹೇಳಿರಿ≫
ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ

ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
12 ನಿನ್ನ ಜನರು, ≪ಪರಿಶುದ್ಧಜನರು, ಯೆಹೋವನು

ವಿಮೋಚಿಸಿದವರು≫ ಎಂದು ಅನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವರು, ನಿನಗೋ,
≪ಪತಿಯು ವರಿಸಿ, ತ್ಯಜಿಸದ ಪಟ್ಟಣ≫ ಎಂದು ಹೆಸರು
ಬರುವುದು.

ಯೆಹೋವನು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಧ್ವಂಸಮಾಡುವುದು

ಆಹಾ, ರಕ್ತವಣರ್ದ ಉಡುಪನು್ನಟು್ಟ, ಘನವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಮಹಾಶೌಯರ್ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಮೆರೆಯುತಾ್ತ,
ಎದೋಮಿನ ಬೊಚ್ರದಿಂದ ಬರುವ ಇವನು ಯಾರು?

ಸತಾ್ಯನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವನು, ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಮಥರ್ನು
ಆದ ನಾನೇ.

2 ನಿನ್ನ ಉಡುಪು ಏಕೆ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳು ದಾ್ರಕ್ಷೆಯನು್ನ
ತುಳಿಯುವವನ ಬಟೆ್ಟಯ ಹಾಗಿರುವುದು ಏಕೆ?

3 ನಾನೊಬ್ಬನೇ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯನು್ನ ತೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ತುಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ,
ಜನಾಂಗದವರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ನನೊ್ನಂದಿಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ತುಳಿದೆನು, ರೋಷವೇರಿದವನಾಗಿ

ಅವರನು್ನ ತುಳಿದುಹಾಕಿದೆನು;

ಅವರ ಜೀವಸತ್ವ ನನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಡಿದಿದೆ, ನನ್ನ
ಉಡುಪನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಲಿನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು.

4 ಏಕಂದರೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವ ದಿನವು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ಸಿದ್ಧವಾಗಿತು್ತ, ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ವಿಮೋಚಿಸುವ ವರುಷವು ಒದಗಿತು್ತ.

5 ನಾನು ನೋಡಲು ಸಹಾಯಕರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ
ಬೆಂಬಲವೂ ಇಲ್ಲದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಸ್ತಬ್ಧನಾದೆನು;
ಆಗ ನನ್ನ ಸ್ವಹಸ್ತವೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣಾಸಾಧನವಾಯಿತು, ನನ್ನ

ರೌದ್ರವೇ ನನಗೆ ಆಧಾರವಾಯಿತು.
6 ನನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ತುಳಿದು

ರೋಷವೇರಿದವನಾಗಿ,
ಅವುಗಳನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ

ಸಾರವನು್ನ ಸುರಿಸಿದೆನು.

ಹಿಂದಿನ ಕೃಪಾಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

7 ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸ್ಮರಿಸಿ ಆತನ
ಕೃಪಾಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಸು್ತತ್ಯಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ,
ಆತನು ಕನಿಕರದಿಂದಲೂ, ಕೃಪಾತಿಶಯದಿಂದಲೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್

ವಂಶದವರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಮಹೋಪಕಾರವನೂ್ನ
ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವೆನು.

8 ≪ನಿಜವಾಗಿ ಇವರು ನನ್ನ ಜನರು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಮೋಸ
ಮಾಡಲಾರರು≫ ಎಂದು ಆತನು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ
ರಕ್ಷಕನಾದನು.

9 ಅವರು ಶ್ರಮೆಪಡುತಿ್ತರುವಾಗೆಲಾ್ಲ ಆತನೂ ಶ್ರಮೆಪಟ್ಟನು; ಆತನ
ಸಮು್ಮಖದ ದೂತನು ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು;
ತನ್ನಲಿ್ಲನ ಮಮತೆಯಿಂದಲೂ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೂ ಅವರನು್ನ

ವಿಮೋಚಿಸಿ, ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೊರುತಾ್ತ
ಬಂದನು.

10 ಅವರಾದರೋ ಎದುರುಬಿದು್ದ ಆತನ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮವನು್ನ
ದುಃಖಪಡಿಸಿದರು; ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಮಾಪರ್ಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ
ಶತು್ರವಾಗಿ ತಾನೇ ಅವರೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿದನು.

11 ಆಗ ಆತನ ಜನರು ಪುರಾತನವಾದ ಮೋಶೆಯ ಕಾಲವನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆಂದರು, ≪ತನ್ನ ಜನವೆಂಬ
ಮಂದೆಯನು್ನ ಕುರುಬರ ಸಹಿತ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಬರಮಾಡಿದಾತನು ಎಲಿ್ಲ?

12 ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮವನಿ್ನರಿಸಿ, ಮೋಶೆಯ
ಬಲಗೈಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಘನಹಸ್ತವನೂ್ನ ಮುಂದುವರೆಸುತಾ್ತ
ತನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರೆದುರಿಗೆ

ಜಲರಾಶಿಯನು್ನ ಇಬಾ್ಬಗ ಮಾಡಿದಾತನು ಎಲಿ್ಲ?
13 ಸಾಗರದ ತಳಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ನಡೆಸಿದಾತನು ಎಲಿ್ಲ? ಕುದುರೆಯು

ಮೈದಾನದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಮುಗ್ಗರಿಸಲಿಲ್ಲ.
14 ತಗಿ್ಗಗೆ ಇಳಿಯುವ ದನಗಳೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ

ಆತ್ಮವು ಅವರನು್ನ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದಿತು;
ನಿನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ

ಹೀಗೆ ನಡೆಸಿದಿ.
15 ಆಕಾಶದಿಂದ ನೋಡು, ಪರಿಶುದ್ಧವೂ, ಘನವೂ ಆದ ನಿನ್ನ

ಉನ್ನತಸಾ್ಥನದಿಂದ ಲಕ್ಷಿಸು;
ನಿನ್ನ ಉತಾ್ಸಹವೆಲಿ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸಾಹಸ ಕಾಯರ್ಗಳೆಲಿ್ಲ?
ನಿನ್ನ ಕರುಳ ಮರುಗಾಟವನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಕನಿಕರವನೂ್ನ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ

ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದಿದಿ್ದ.
16 ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಪಿತೃವಾಗಿದಿ್ದೕಯಲಾ್ಲ;
ಅಬ್ರಹಾಮನು ನಮ್ಮನ್ನರಿಯನು, ಇಸಾ್ರಯೇಲನು ನಮ್ಮನು್ನ

ಗುರುತಿಸನು;
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಪಿತೃ; ನೀನು ಆದಿಯಿಂದಲೂ

≪ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕನು≫ ಅನಿ್ನಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ.
17 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಅಲೆಯುವಂತೆ

ಏಕೆ ಮಾಡುತಿ್ತೕ?
ನಾವು ನಿನಗೆ ಭಯಪಡದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನು್ನ

ಕಠಿನಪಡಿಸುವುದೇಕೆ? ನಿನ್ನ ಸೇವಕರ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಬಾಧ್ಯವಾದ
ಕುಲಗಳಿಗಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು.

18 ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯಜನರು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಾದ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು;
ಈಗ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ಅದನು್ನ ತುಳಿದುಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.
19 ನಿನ್ನ ದೊರೆತನಕೆ್ಕ ಎಂದಿಗೂ ಒಳಪಡದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವನು್ನ

ಧರಿಸದೆ ಇರುವ ಜನರ ಹಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಆಹಾ, ನೀನು ಆಕಾಶವನು್ನ ಸೀಳಿ ಇಳಿದು ಬರಬಾರದೇ!
ನಿನ್ನ ದಶರ್ನವು ಉಂಟಾಗಿ ಪವರ್ತಗಳು ಅಗಲಿದರೆ

ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು!
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2 ಒಣಗಿಡಕೆ್ಕ ಹತು್ತವ ಕಿಚಿ್ಚನ ಪ್ರಕಾರ, ನೀರನು್ನ ಕುದಿಸುವ
ಬೆಂಕಿಯೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ,
ನಿನ್ನ ನಾಮಮಹತ್ತನು್ನ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ,

ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ದಶರ್ನದಿಂದ ನಡುಗಿಸಬಾರದೇ!
3 ಹೌದು, ನೀನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೀರಿದ

ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ ಇಳಿದು ಬಂದು, ಪವರ್ತಗಳು ನಿನ್ನ
ದಶರ್ನದಿಂದ ನಡುಗಿದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಲೇಸು!

4 ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವನಿಗೆ ಕಾಯರ್ಕತರ್ನಾದ ಯಾವ
ದೇವರನೂ್ನ ಆದಿಯಿಂದ ಯಾರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ,
ಯಾರ ಕಿವಿಗೂ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಕಣೂ್ಣ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.
5 ಧಮರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ

ನಡೆಯುತಾ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿದಿ್ದ;
ನಮ್ಮ ಮೇಲಾದರೋ ರೋಷಗೊಂಡಿದಿ್ದ; ಆದರೂ ಪಾಪದಲಿ್ಲ

ಮುಳುಗಿರುವ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾದೀತೇ?
6 ನಾವೆಲ್ಲರು ಅಶುದ್ಧನ ಹಾಗಿದೆ್ದೕವೆ, ನಮ್ಮ ಧಮರ್ಕಾಯರ್ಗಳೆಲಾ್ಲ

ಹೊಲೆಯ ಬಟೆ್ಟಯಂತಿವೆ;
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲೆಗಳೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ ಒಣಗಿಹೋಗಿದೆ್ದೕವೆ; ನಮ್ಮ

ಅಪರಾಧಗಳು ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿವೆ.

7 ಈಗ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ತಾ್ರಣ
ತಂದುಕೊಳು್ಳವವನು ಎಲಿ್ಲಯೂ ಇಲ್ಲ;
ನೀನು ನಮಗೆ ವಿಮುಖನಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ

ವಶಮಾಡಿದಿ್ದಯಲಾ್ಲ.
8 ಈಗಲಾದರೋ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿದಿ್ದ;
ನೀನು ಕುಂಬಾರನು, ನಾವು ಜೇಡಿಮಣು್ಣ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ

ಕೈಕೆಲಸವೇ.
9 ಯೆಹೋವನೇ, ಅತಿರೋಷಗೊಳ್ಳದಿರು, ನಮ್ಮ ಅಧಮರ್ವನು್ನ

ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಡಬೇಡ; ಎಲೈ, ಕತರ್ನೇ, ಕಟಾಕ್ಷಿಸು,
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಜನರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

10 ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಕಾಡಾಗಿವೆ, ಚೀಯೋನು
ಬೀಡಾಗಿದೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ.

11 ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ ಸುಂದರ
ಪವಿತಾ್ರಲಯವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯು ಸುಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದೆ,
ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸು್ತಗಳೆಲಾ್ಲ ನಾಶವಾಗಿವೆ.
12 ಯೆಹೋವನೇ, ಇವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿಯೂ ನಿನ್ನನು್ನ

ಬಿಗಿಹಿಡಿಯುವಿಯೋ?
ಸುಮ್ಮನಿರುವಿಯೋ? ನಮ್ಮನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕುಗಿ್ಗಸುವಿಯೋ?≫

ದೈವದೊ್ರೕಹಿಗಳನು್ನ ಖಂಡಿಸುವುದು, ದೈವಭಕ್ತರನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸುವುದು

≪ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದವರಿಗೂ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿದೆ್ದನು, ನನ್ನನು್ನ
ಹುಡುಕದವರಿಗೂ ಸಿಕಿ್ಕದೆನು,
ನನ್ನ ನಾಮವನೆ್ನತಿ್ತ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸದ ಜನಾಂಗಕೂ್ಕ,

≪ಇಗೋ, ನಾನಿದೆ್ದೕನೆ! ನಾನಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎನು್ನತಿ್ತದೆ್ದನು.
2 ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದು, ಮನಸು್ಸ ಬಂದ ಹಾಗೆ ದುಮಾರ್ಗರ್ದಲಿ್ಲ

ನಡೆಯುವ ಜನರನು್ನ ನಾನು ದಿನವೆಲಾ್ಲ ಕೈಚಾಚಿ ಕರೆದೆನು.
3 ಈ ಜನರು ವನಗಳಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುತಾ್ತ, ಇಟಿ್ಟಗೆಯ ವೇದಿಯ

ಮೇಲೆ ಧೂಪಹಾಕುತಾ್ತ ನನ್ನನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಣಕುತಾ್ತರೆ.
4 ಗೋರಿಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳತಾ್ತ, ಗುಪ್ತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ

ರಾತಿ್ರಕಳೆಯುತಾ್ತ, ಹಂದಿಯ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನತಾ್ತ,
ಅಸಹ್ಯ ಪದಾಥರ್ಗಳ ಸಾರನು್ನ ತಮ್ಮ ಪಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ

ಬಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುತಾ್ತರೆ.
5 ಅವರು, ≪ಹತಿ್ತರ ಬರಬೇಡ, ನಾನು ಮಡಿವಂತನು, ನೀನು

ಸೇರತಕ್ಕವನಲ್ಲ≫ ಎನು್ನತಾ್ತ,
ಅಂತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಮುಖದೆದುರಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಕೆಣಕುತಾ್ತ, ನನ್ನ

ಮೂಗಿಗೆ ದಿನವೆಲಾ್ಲ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯ ಹೊಗೆಯಾಗಿದಾ್ದರೆ.
6 ಇಗೋ, ಇದೆಲಾ್ಲ ಶಾಸನವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗಿದೆ, ನಾನು

ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವ ತನಕ ಸುಮ್ಮನಿರಲಾರೆನು; ಅದರ
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಇವರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕುವೆನು;

7 ಇವರೂ ಇವರ ಪಿತೃಗಳೂ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ಧೂಪಹಾಕಿ,
ನನ್ನನು್ನ ಹೀನೈಸಿ ನಡೆಸಿದ ಅಪರಾಧ ಕಾಯರ್ದ ಫಲವನು್ನ ಅದರ
ಅಳತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇವರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸುರಿಯುವೆನು≫ ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

8 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ರಸ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ
ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಗೊಂಚಲನು್ನ ಒಬ್ಬನು ನೋಡಿ, ≪ಹಾಳುಮಾಡಬೇಡ,
ಅದರಲಿ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ≫ ಎನು್ನವಂತೆ,

ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಲಕ್ಷ್ಯಕೆ್ಕ ತಂದು, ಇವರನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಹಾಳುಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳವೆನು,

9 ಯಾಕೋಬಿನಿಂದ ಸಂತಾನವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವೆನು, ಯೆಹೂದ
ವಂಶದಿಂದ ನನ್ನ ಪವರ್ತಗಳ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದ ಸಂತತಿಯನು್ನ
ಬರಮಾಡುವೆನು,
ನನ್ನ ಆಪ್ತರು ಆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು, ನನ್ನ ಸೇವಕರು

ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವರು.
10 ಆಗ ನನ್ನ ಭಕ್ತಜನರ ಹಿತಕಾ್ಕಗಿ ಶಾರೋನು ಹಿಂಡುಗಳಿಗೆ

ಹುಲು್ಲಗಾವಲಾಗಿಯೂ,
ಆಕೋರಿನ ತಗು್ಗ ದನದ ಹಕೆ್ಕಯಾಗಿಯೂ ಇರುವವು.
11 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದು, ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ

ಪವರ್ತವನು್ನ ಮರೆತು, ಶುಭದಾಯಕ ದೇವತೆಗೆ ಔತಣವನು್ನ
ಏಪರ್ಡಿಸಿ,
ಗತಿದಾಯಕ ದೇವತೆಗೆ ಮದ್ಯವನು್ನ ಬೆರಸಿದ ನಿಮಗೆ ಕತಿ್ತಯನೆ್ನೕ

ಗತಿಯಾಗ ಮಾಡುವೆನು.
12 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕತಿ್ತಗೆ ಬೀಳುವಿರಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಲೆಗೊಳಗಾಗಿ

ಬೀಳುವಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕೂಗಲು ನೀವು ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಹೇಳಿದರೂ ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ;
ನನ್ನ ಚಿತ್ತಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದನು್ನ ನಡೆಸಿ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ್ದನು್ನ

ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ.≫
13 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,

≪ಇಗೋ, ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಊಟಮಾಡುವರು, ನೀವು
ಹಸಿದಿರುವಿರಿ;
ಇಗೋ, ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಕುಡಿಯುವರು, ನೀವು ದಾಹಗೊಳು್ಳವಿರಿ;
ಇಗೋ, ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಉಲಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳವರು, ನೀವು

ಆಶಾಭಂಗಪಡುವಿರಿ.
14 ಇಗೋ, ನನ್ನ ಸೇವಕರು ಹೃದಯಾನಂದದಿಂದ

ಹಷರ್ಧ್ವನಿಗೈಯುವರು,
ನೀವೋ ಮನೋವ್ಯಥೆಯಿಂದ ಮೊರೆಯಿಟು್ಟ, ಹೃದಯದ

ಯಾತನೆಯಿಂದ ಗೋಳಾಡುವಿರಿ.
15 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕುವನು,

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಆಪ್ತಜನರು ಶಪಿಸುವ ಶಾಪದ ಮಾತಾಗಿಯೇ
ಉಳಿಯುವುದು;
ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
16 ನಿಮ್ಮ ಪೂವರ್ದ ಕಷ್ಟಗಳು ಇನು್ನ ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬೀಳದೆ ಮರೆತು

ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ತನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ

ಸತ್ಯಸಂಧನಾದ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು;
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಆಣೆಯಿಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಸತ್ಯವಂತನಾದ

ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಡುವನು.
17 ≪ಇಗೋ, ನೂತನ ಆಕಾಶಮಂಡಲವನೂ್ನ ಮತು್ತ ನೂತನ

ಭೂಮಂಡಲವನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸುವೆನು;
ಮೊದಲಿದ್ದದ್ದನು್ನ ಯಾರೂ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳರು, ಅದು ನೆನಪಿಗೆ

ಬಾರದು.
18 ನಾನು ಮಾಡುವ ಸೃಷಿ್ಟಕಾಯರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಹಷರ್ಗೊಂಡು ಸದಾ

ಉಲಾ್ಲಸಿಸಿರಿ;
ಆಹಾ, ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಉಲಾ್ಲಸದ

ನಿವಾಸವನಾ್ನಗಿಯೂ,
ಅದರ ಜನರನು್ನ ಹಷರ್ಭರಿತರನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡುವೆನು.
19 ನಾನೂ ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸುತಾ್ತ ಉಲಾ್ಲಸಿಸುವೆನು,

ಅದರ ಜನರಲಿ್ಲ ಹಷರ್ಗೊಳು್ಳವೆನು.
ರೋದನಶಬ್ದವೂ, ಪ್ರಲಾಪಧ್ವನಿಯೂ ಅಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಕೇಳಿಸವು.
20 ಕೆಲವು ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಬದುಕತಕ್ಕ ಕೂಸಾಗಲಿ, ವೃದ್ಧನಾಗಲಿ

ಅಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ;
ಯುವಕನು ನೂರು ವರುಷದೊಳಗೆ ಸಾಯನು, ಪಾಪಿಷ್ಠನಿಗೂ

ನೂರು ವರುಷದೊಳಗೆ ಶಾಪ ತಗಲದು.
21 ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ತಾವು ಕಟಿ್ಟದ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ತಾವೇ

ವಾಸಿಸುವರು, ತಾವು ಮಾಡಿದ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ತೋಟಗಳ ಫಲವನು್ನ
ತಾವೇ ಅನುಭವಿಸುವರು.

22 ಒಬ್ಬನು ಕಟಿ್ಟದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬೇರೊಬ್ಬನು ವಾಸಿಸನು; ಒಬ್ಬನು
ಮಾಡಿದ ತೋಟದ ಫಲವು ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ವಶವಾಗದು;
ನನ್ನ ಜನರ ಆಯುಸು್ಸ ವೃಕ್ಷದ ಆಯುಸಿ್ಸನಂತಿರುವುದು; ನನ್ನ

ಆಪ್ತರು ತಮ್ಮ ಕೈಕೆಲಸದ ಆದಾಯವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಅನುಭವಿಸುವರು.

23 ಅವರು ವ್ಯಥರ್ವಾಗಿ ದುಡಿಯರು, ಅವರಿಗೆ ಹುಟು್ಟವ ಮಕ್ಕಳು
ಘೋರವಾ್ಯಧಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗರು.
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ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದಿದವರ
ಸಂತಾನವಷೆ್ಟ; ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಬಹುದಿನವಿರುವರು.

24 ಆಗ ಅವರು ಬೇಡುವುದರೊಳಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು; ಅವರು ಹೇಳುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಕೇಳುವೆನು.

25 ತೋಳವು ಕುರಿಯ ಸಂಗಡ ಮೇಯುವುದು, ಸಿಂಹವು
ಎತಿ್ತನಂತೆ ಹುಲು್ಲ ತಿನು್ನವುದು, ಹಾವಿಗೆ ದೂಳೇ ಆಹಾರವಾಗುವುದು.
ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಯಾರೂ ಕೇಡು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ,

ಯಾರೂ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಅನು್ನತಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
≪ಆಕಾಶವು ನನಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿಯು ನನಗೆ

ಪಾದಪೀಠ. ನೀವು ನನಗೆ ಇನೆ್ನಂಥಾ, ಮನೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಡುವಿರಿ?
ನನ್ನ ವಿಶಾ್ರಂತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವು ಎಂಥದು?
2 ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯೇ ನಿಮಿರ್ಸಿತು, ಹೌದು, ನನ್ನ

ಕೈಯಿಂದಲೇ ಇವುಗಳೆಲಾ್ಲ ಉಂಟಾದವು.
ನಾನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸುವವನು ಎಂಥವನೆಂದರೆ ದೀನನೂ,

ಮನಮುರಿದವನೂ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಭಯಪಡುವವನೂ
ಆಗಿರುವವನೇ.

3 ಹೋರಿಯನು್ನ ವಧಿಸುವವನು ನರಬಲಿಯನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ;
ಕುರಿಯನು್ನ ಕಡಿಯುವವನು ನಾಯಿಯ ಕತ್ತನು್ನ ಮುರಿಯುತಾ್ತನೆ;
ನೈವೇದ್ಯಮಾಡುವವನು ಹಂದಿಯ ರಕ್ತವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಾ್ತನೆ;

ಧೂಪಹಾಕುವವನು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ;
ಇವರು ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದ ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ

ಅಸಹ್ಯಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುತಾ್ತರೆ;
4 ಅದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕುತಂತ್ರಗಳನು್ನ

ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಇವರು ಅಂಜುತಿ್ತದ್ದ ವಿಪತು್ತಗಳನು್ನ
ಬರಮಾಡುವೆನು;
ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕೂಗಿದಾಗ ಯಾರೂ ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು

ಹೇಳಿದಾಗ ಇವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ;
ನನ್ನ ಚಿತ್ತಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದನು್ನ ನಡೆಸಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ್ದನು್ನ

ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು.≫
5 ಯೆಹೋವನ ಮಾತಿಗೆ ಭಯಪಡುವವರೇ, ಆತನ ಮಾತನು್ನ

ಕೇಳಿರಿ!
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ

ಸಂಬಂಧಿಗಳು,
≪ಯೆಹೋವನು ಮಹಿಮೆಪಡಲಿ, ನಿಮಗಾಗುವ ಉತಾ್ಸಹವನು್ನ

ನೋಡೋಣ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದರಲಾ್ಲ;
ಅವರಿಗಂತು ಅವಮಾನವಾಗುವುದು.
6 ಇಗೋ, ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಯಿಂದ ಗದ್ದಲದ ಶಬ್ದ! ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ

ಶಬ್ದ!
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ ಶಬ್ದ!
7 ಆಹಾ, ಬೇನೆ ತಿನು್ನವುದರೊಳಗೆ ಹೆರಿಗೆಯಾಯಿತು,

ಪ್ರಸವವೇದನೆ ಇನು್ನ ಕಾಣದಿರುವಲಿ್ಲ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
8 ಇಂಥಾ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಯಾರು ಕೇಳಿದಾ್ದರೆ? ಇಂಥಾ ಸಂಗತಿಯನು್ನ

ಕಂಡವರಾರು?
ಒಂದು ದಿನದಲಿ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಹುಟಿ್ಟೕತೇ? ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲಿ್ಲ

ಜನಾಂಗವನು್ನ ಹೆರಲಿಕಾ್ಕದೀತೇ?
ಹೌದು, ಚೀಯೋನೆಂಬಾಕೆಯು ಬೇನೆತಿಂದು ತನಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ

ಹೆತಿ್ತದಾ್ದಳೆ.
9 ≪ನಾನು ಗಭರ್ದಾ್ವರವನು್ನ ತೆರೆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸವವಾಗದೆ

ಇರಲು ಬಿಡುವೆನೆ?≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.
≪ಪ್ರಸವಮಾಡಿಸುವವನಾದ ನಾನು ಗಭರ್ವನು್ನ ಮುಚೆ್ಚೕನೋ?≫

ಎಂದು ನಿನ್ನ ದೇವರು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.
10 ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ನಗರವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ

ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆನಂದಿಸಿರಿ,
ಆಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹಷರ್ಗೊಳಿ್ಳರಿ!
11 ಆಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ದುಃಖಿಸುವವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ, ಆಕೆಯ

ಸಮಾಧಾನದ ಸ್ತನ್ಯವನು್ನ ಕುಡಿದು ತೃಪಿ್ತಗೊಳು್ಳವೆವು
ಎಂದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

ಹೌದು, ಆಕೆಯ ವೈಭವದ ಸಮೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಹೀರುತಾ್ತ ಹಿಗು್ಗವೆವು
ಎಂದು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತಾ್ಸಹದಿಂದ ಉಲಾ್ಲಸಿಸಿರಿ.

12 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇಗೋ, ನಾನು ಆಕೆಗೆ
ಸುಖವನು್ನ ನದಿಯಂತೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ,
ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ತೊರೆಯನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಜನಾಂಗಗಳ

ವೈಭವವನು್ನ ನೀಡುವೆನು;
ನೀವು ಪಾನಮಾಡುವಿರಿ; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಂಕುಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು

ಹೋಗುವರು, ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಲಿದಾಡಿಸುವರು.
13 ತಾಯಿ ಮಗನನು್ನ ಸಂತೈಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಸಂತೈಸುವೆನು;
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ನಿಮಗೆ ದುಃಖಶಮನವಾಗುವುದು.
14 ನೀವು ಇದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಾಣುವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು

ಉಲಾ್ಲಸಿಸುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಎಲುಬುಗಳು ಹಸಿ ಹುಲಿ್ಲನಂತೆ
ರಸವತಾ್ತಗುವವು;
ಆಗ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಕೃಪಾಹಸ್ತವನು್ನ

ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ ರೋಷಗೊಳು್ಳವನು.
15 ಆಹಾ, ಯೆಹೋವನು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬರುವನು;

ಆತನ ರಥಗಳು ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತಿರುವವು;
ರೌದಾ್ರವೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟನು್ನ ತೀರಿಸುವನು, ಅಗಿ್ನ ಜಾ್ವಲೆಯಿಂದ

ಖಂಡಿಸುವನು.
16 ಯೆಹೋವನು ಅಗಿ್ನಯಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದಲೂ

ಎಲಾ್ಲ ನರಜನ್ಮದವರಿಗೂ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು;
ಆಗ ಆತನಿಂದ ಹತರಾಗುವವರು ಬಹು ಜನರು.
17 ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲನ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ತೋಟಗಳೊಳಗೆ

ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕೆ್ಕ ತಮ್ಮನು್ನ ಪವಿತ್ರಮಾಡಿಕೊಂಡು,
ಹಂದಿಯ ಮಾಂಸವನು್ನ, ಅಶುದ್ಧಪದಾಥರ್ವನೂ್ನ,
ಇಲಿಯನೂ್ನ ತಿನು್ನವವರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಅಂತ್ಯಕಾಣುವರು≫ ಎಂದು

ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.
18 ≪ಅವರ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೂ, ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೂ ತಕ್ಕದ್ದನು್ನ

ಮಾಡುವೆನು; ನಾನು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗಗಳನೂ್ನ ಸಕಲ
ಭಾಷೆಯವರನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಬರಮಾಡುವೆನು; ಅವರು ಬಂದು ನನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡುವರು. 19 ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡುವೆನು; ನನ್ನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ಕೇಳದೆಯೂ, ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡದೆಯೂ ಇರುವ
ತಾಷೀರ್ಷ್, ಪೂಲ್, ಬಿಲು್ಲಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಸ್ಥಳವಾದ ಲೂದ್,
ತೂಬಲ್, ಯಾವಾನ್ ಎಂಬ ಜನಾಂಗಗಳು ಮತು್ತ ದೂರವಾದ
ದಿ್ವೕಪನಿವಾಸಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರ ಬಳಿಗೆ ಹತಶೇಷರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು;
ಇವರು ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವರು.≫

20 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಶುದ್ಧಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ
ಚದರಿಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರನು್ನ ಕುದುರೆ, ತೇರು, ಪಲ್ಲಕಿ,
ಹೇಸರಗತೆ್ತ, ಒಂಟೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮೆಂಬ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಕರೆತರುವರು.

21 ಇದಲ್ಲದೆ ಇವರಲಿ್ಲ ಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಲೇವಿಯರು
ಆಗತಕ್ಕವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

22 ≪ನಾನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ನೂತನ ಆಕಾಶಮಂಡಲವೂ ಮತು್ತ
ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲವೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಿ್ಥರವಾಗಿ ನಿಲು್ಲವ ಪ್ರಕಾರ
ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯೂ ಹಾಗು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೂ ಸಿ್ಥರವಾಗಿ ನಿಲು್ಲವವು.

23 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯಲಿ್ಲಯೂ, ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ,
ಸಕಲ ನರಜನ್ಮದವರೂ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಆರಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ

ಬರುವರು≫ ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
24 ≪ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಮಾಡಿದವರ

ಹೆಣಗಳನು್ನ ನೋಡುವರು;
ಅವುಗಳನು್ನ ಕಡಿಯುವ ಹುಳವು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಸುಡುವ

ಬೆಂಕಿಯು ಆರುವುದಿಲ್ಲ;
ಅವುಗಳು ಲೋಕದವರಿಗೆಲಾ್ಲ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರುವವು.≫
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2

ಯೆರೆಮೀಯನು

ಪೀಠಿಕೆ

ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಸೀಮೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅನಾತೋತ್ ಊರಿನ
ಯಾಜಕ ವಗರ್ದವನೂ, ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ ಆದ
ಯೆರೆಮೀಯನ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು. 2 ಯೆಹೂದದ

ಅರಸನೂ, ಆಮೋನನ ಮಗನೂ ಆದ ಯೋಷೀಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಹದಿಮೂರನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಹೊಂದಿದನು. 3 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ, ಯೋಷೀಯನ
ಮಗನೂ ಆದ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಕಾಲದಿಂದ ಯೆಹೂದದ
ಅರಸನೂ, ಯೋಷೀಯನ ಮಗನೂ ಆದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವರುಷದ ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ಸೆರೆಹೋಗುವ ತನಕ ಅವನು ಯೆಹೋವನ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದುತಾ್ತ ಇದ್ದನು.

ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಯನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದು್ದ
4 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ,
5 ≪ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ರೂಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ

ತಿಳಿದಿದೆ್ದನು; ನೀನು ಉದರದಿಂದ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲೇ ನಿನ್ನನು್ನ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದೆ್ದನು. ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಯನಾ್ನಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು.

6 ಅದಕೆ್ಕ ನಾನು, ≪ಅಯೊ್ಯೕ, ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು
ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಲ್ಲ, ಬಾಲಕನು≫ ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆನು.

7 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ≪ಬಾಲಕನು ಎನ್ನಬೇಡ; ನಾನು
ಯಾರ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೋ ಅವರೆಲ್ಲರ ಬಳಿಗೆ ನೀನು
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೋಗುವಿ; ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನುಡಿಯುವಿ.

8 ಅವರಿಗೆ ಅಂಜಬೇಡ; ನಿನ್ನನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸಲು ನಾನೇ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವೆನು, ಇದು ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ಮಾತು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಕೈಚಾಚಿ ನನ್ನ ಬಾಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ,
≪ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಬಾಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;

10 ಕಿತು್ತಹಾಕುವುದು ಮತು್ತ ಮುರಿದುಹಾಕುವುದು,
ನಾಶಮಾಡುವುದು ಮತು್ತ ನೆಲಸಮಮಾದುವುದು ಈ ಎಲಾ್ಲ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೂ,
ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಈ ದಿನ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಅಂದನು.

11 ಇದಲ್ಲದೆ, ≪ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಏನು ನೋಡುತಿ್ತರುವೆ?≫
ಎಂಬ ಯೆಹೋವನ ಮಾತು ನನಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಅದಕೆ್ಕ ನಾನು,
≪ಬಾದಾಮಿ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಅಂದೆನು.
12 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ≪ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಿ್ದ, ನನ್ನ
ಮಾತನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿರುವೆ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೋ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

13 ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿ, ≪ನೀನು ಏನು ನೋಡುತಿ್ತರುವೆ?≫
ಎಂಬ ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಅದಕೆ್ಕ ನಾನು,
≪ಉರಿಸುತಿ್ತರುವ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉಕು್ಕವ ಹಂಡೆಯನು್ನ
ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅದರ ಬಾಯಿ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ
ಬಾಗಿಕೊಂಡಿದೆ≫ ಅಂದೆನು. 14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ≪ಈ
ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಕೇಡು ಉಕಿ್ಕ
ಬರುವುದು. 15 ಇಗೋ, ನಾನು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ರಾಜ್ಯಗಳ
ಜನಾಂಗಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕರೆಯುವೆನು; ಅವರು ಬಂದು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಊರ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಅದರ
ಎಲಾ್ಲ ಪೌಳಿಗೋಡೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ, ಯೆಹೂದದ ಸಕಲ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಮುಂದೆಯೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಾ್ಯಯಾಸನಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಳು್ಳವರು.
16 ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ
ಹೋಮಮಾಡಿದು್ದ, ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಿದವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದ
ಅಧಮರ್ಕೆ್ಕಲಾ್ಲ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಾ್ಯಯದಂಡನೆಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸುವೆನು. 17 ಹೀಗಿರಲು ನೀನು ಎದು್ದ ನಡುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ನಾನು

ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. ನೀನು ಅವರಿಗೆ
ಭಯಪಡಬೇಡ; ಭಯಪಟ್ಟರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅವರ ಮುಂದೆ
ಹೆದರಿಸುವೇನು. 18 ಇಗೋ, ನಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನನು್ನ
ಯೆಹೂದದ ಅರಸರು, ಅಧಿಪತಿಗಳು, ಯಾಜಕರು, ಸಾಧಾರಣ
ಜನರು, ಅಂತು ದೇಶದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಎದುರಿಸತಕ್ಕ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲದ
ಪಟ್ಟಣವನಾ್ನಗಿಯೂ, ಕಬಿ್ಬಣದ ಕಂಬವನಾ್ನಗಿಯೂ, ತಾಮ್ರದ
ಪೌಳಿಗೋಡೆಯನಾ್ನಗಿಯೂ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 19 ಅವರು ನಿನ್ನ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುವರು, ಆದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನು್ನದ್ಧರಿಸಲು ನಾನೇ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವೆನು, ಇದು ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ಮಾತು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿ, ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಪಿತೃಗಳದೊ್ರೕಹ

ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು,
2 ≪ನೀನು ಹೋಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಕಿವಿಗೆ

ಮುಟು್ಟವಂತೆ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಸಾರು, ≪ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
ನೀನು ಯೌವ್ವನದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ,

ವಿವಾಹಕಾಲದ ನಿನ್ನ ಪೆ್ರೕಮವನೂ್ನ, ನೀನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡದ
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯವನೂ್ನ ನಿನ್ನ
ಹಿತಕಾ್ಕಗಿ ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

3 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಯೆಹೋವನ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಥಮಫಲವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ
ಮೀಸಲಾಗಿತು್ತ; ಅದನು್ನ ತಿಂದವರೆಲ್ಲರೂ ದೋಷಿಗಳಾಗಿ ಕೇಡಿಗೆ
ಗುರಿಯಾಗುವ. ಇದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿ.≫ ≫

4 ಯಾಕೋಬನ ಮನೆತನವೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದ ಸಕಲ
ಗೋತ್ರಗಳೇ, ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;

5 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಯಾವ ಅನಾ್ಯಯವನು್ನ ಕಂಡು, ವ್ಯಥಾರ್ ಆಚರಣೆಯನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ ತಾವೇ ಅಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರವಾದರು?

6 ≪ನಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರಮಾಡಿ
ಕಾಡಾಗಿಯೂ, ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳವಾಗಿಯೂ, ನಿಜರ್ಲವಾಗಿಯೂ,
ಘೋರಾಂಧಕಾರವಾಗಿಯೂ,
ಯಾರೂ ಹಾದುಹೋಗದೆಯೂ, ಯಾರೂ ವಾಸಿಸದೆಯೂ ಇರುವ

ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದ ಯೆಹೋವನು ಎಲಿ್ಲ?≫ ಎಂದು ಅವರು
ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ.

7 ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಫಲವತಾ್ತದ ಸೀಮೆಗೆ ಕರೆತಂದು, ಅದರ
ಫಲವನು್ನ ಮತು್ತ ಸಾರವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆನು.
ಆದರೆ ನೀವು ಆ ನನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅದನು್ನ ಹೊಲೆ

ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಅಸಹ್ಯಪಡಿಸಿದಿರಿ.
8 ಯಾಜಕರು, ≪ಯೆಹೋವನು ಎಲಿ್ಲ?≫ ಎಂಬುದನು್ನ

ವಿಚಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿಯಲಿ್ಲಲ್ಲ,
ಪಾಲಕರು ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿದರು, ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬಾಳ್
ದೇವತೆಯ ಆವೇಶದಿಂದ ಪ್ರವಾದಿಸಿ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬಾರದವುಗಳನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಿದರು.

9 ಆದಕಾರಣ ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಇನೂ್ನ ವಾ್ಯಜ್ಯ ಮಾಡುವೆನು.
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನದವರೊಂದಿಗೂ ವಾ್ಯಜ್ಯ ಮಾಡುವೆನು≫
ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.

10 ≪ಕಿತಿ್ತೕಮ್ ದಿ್ವೕಪಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿರಿ, ಕೇದಾರಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿ ವಿಚಾರಮಾಡಿರಿ, ಇಂತಹ ಕಾಯರ್ವು ಎಲಿ್ಲಯಾದರೂ
ನಡೆಯಿತೇ ಎಂದು ಚೆನಾ್ನಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ.

11 ತನ್ನ ದೇವತೆಗಳು ದೇವರಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಅವುಗಳನು್ನ ಯಾವ
ಜನಾಂಗವಾದರೂ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿತೋ? ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನರು
ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯಾದ ನನ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬಾರದವುಗಳನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

12 ಆಕಾಶಮಂಡಲವೇ, ಇದಕೆ್ಕ ಬೆಚಿ್ಚಬೆರಗಾಗು, ತತ್ತರಿಸು,
ಹಾಳಾಗು≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.
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13 ≪ನನ್ನ ಜನರು ಎರಡು ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ;
ಅವರು ಜೀವಜಲದ ಬುಗೆ್ಗಯಾದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟು್ಟ
ತಮಗೋಸ್ಕರ ತೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ, ನೀರು ನಿಲ್ಲದ ತೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ

ಕೊರೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
14 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಒಬ್ಬ ದಾಸನೋ? ಮನೆಯ ಗುಲಾಮನಾಗಿ

ಹುಟಿ್ಟದವನೋ?
15 ಏಕೆ ಸೂರೆಯಾದನು? ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳು ಅವನ ಮೇಲೆ

ಗಜಿರ್ಸಿ ಆಭರ್ಟಿಸುತಿ್ತವೆ, ಅವನ ದೇಶವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿವೆ, ಅವನ
ಊರುಗಳು ಸುಟು್ಟ ನಿಜರ್ನವಾಗಿವೆ.

16 ನೋಫ್ ಮತು್ತ ತಹಪನೇಸ್ ಪಟ್ಟಣಗಳವರು ನಿನ್ನ
ನೆತಿ್ತಯನೂ್ನ ನುಣ್ಣಗೆ ಮೇದುಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.

17 ನಿನ್ನನು್ನ ಮಾಗರ್ದಶಿರ್ಯಾಗಿ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡೆಯಲಾ್ಲ.

18 ನೀನು ಐಗುಪ್ತದ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದದೆ್ದೕಕೆ? ನೈಲ್ ನದಿಯ
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತೆ್ತ? ಅಶೂ್ಶರದ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ಹೆಜೆ್ಜಯಿಟ್ಟದೆ್ದೕಕೆ? ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಜಲವನು್ನ
ಪಾನಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತೆ್ತೕ?

19 ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟತನವೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದು, ನಿನ್ನ ದೊ್ರೕಹಗಳೇ
ನಿನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿಸುವವು;
ನೀನು ನನ್ನ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ

ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾ್ದಗಿಯೂ, ಕಹಿ
ಅನುಭವವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೋ, ಕಣಾ್ಣರೆ
ನೋಡು≫ ಎಂಬುದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನ
ನುಡಿ.

20 ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ನೊಗವನು್ನ ಮುರಿದು,
ಕಣಿ್ಣಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ≪ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದ,
ಎತ್ತರವಾದ ಎಲಾ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೂ, ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ

ಎಲಾ್ಲ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೂ ನೀನು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಜಾರಳಂತೆ
ನಡೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದ.

21 ≪ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಬೀಜದಿಂದ ಬೆಳೆದ ಒಳೆ್ಳಯ
ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯನಾ್ನಗಿ ನೆಟಿ್ಟರಲು ನೀನು ನನಗೆ ಕಾಡುದಾ್ರಕ್ಷೆಬಳಿ್ಳಯ
ಕೆಟ್ಟರೆಂಬೆಗಳಂತೆ ಆಗಲು ಕಾರಣವೇನು?

22 ನೀನು ಬಹಳ ಸೌಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಶುದ್ಧವಾಗದೆ, ನಿನ್ನ ಅಧಮರ್ವು ನನ್ನ
ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಕೊಳಕಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ≫ ಎಂದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು
ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.

23 ≪ನಾನು ಅಶುದ್ಧವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬಾಳ್ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ನಾನು
ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತ?
ಆ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲನ ನಿನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ ನೋಡು, ನೀನು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಟ

ಕೆಲಸವನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಂದುಕೋ. ಅತಿ್ತತ್ತ ನೆಗೆದಾಡುವ ಬೆದೆಗೆ
ಬಂದ ಹೆಣು್ಣ ಒಂಟೆಯಂತಿರುವೆ.

24 ನೀನು ಮದದಿಂದ ಗಾಳಿಯನು್ನ ಬುಸುಬುಸನೆ ಮೂಸಿ
ನೋಡುವ ಅಡವಿಯ ಹೆಣು್ಣ ಕಾಡುಕತೆ್ತಯ ಹಾಗಿದಿ್ದ; ಅದಕೆ್ಕ ಬೆದೆ
ಏರಿದಾಗ ಯಾವ ಗಂಡು ಕತೆ್ತಯೂ ಅದನು್ನ ಬದಿಗೆ ನೂಕುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಯಾ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಹುಡುಕುವವುಗಳೆಲಾ್ಲ

ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳದೆ ಅದನು್ನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವವು.
25 ≪ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಸವೆಯದಂತೆಯೂ ನಿನ್ನ ಗಂಟಲು

ಆರದಂತೆಯೂ ತಡೆದುಕೋ≫ ಎಂದೆನು,
ಆದರೆ ನೀನು, ≪ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ, ಆಗಲಾರದು, ಅನ್ಯರ ಮೇಲೆ

ಮೋಹಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋಗುವೆನು≫
ಅಂದುಕೊಂಡಿದಿ್ದ.

26 ಕಳ್ಳನು ಸಿಕಿ್ಕಬಿದು್ದ ಹೇಗೆ ನಾಚಿಕೆಪಡುವನೋ, ಹಾಗೆಯೇ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶವು ನಾಚಿಕೆಪಡುವುದು. ಅವರು ಮರಕೆ್ಕ,
≪ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆ≫ ಎಂತಲೂ; ಕಲಿ್ಲಗೆ, ≪ನೀನು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ≫
ಎಂತಲೂ ಹೇಳುವ ಪ್ರಜೆಗಳು.
ಅವರ ಅರಸರು, ಅಧಿಪತಿಗಳು, ಯಾಜಕರು, ಪ್ರವಾದಿಗಳು

ನಾಚಿಕೆಗೆ ಈಡಾಗುವರು.
27 ಅವರು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖತಿರುಗಿಸದೆ ಬೆನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ,

ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ≪ಎದು್ದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಉದ್ಧರಿಸು≫ ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಡುವರು.

28 ಯೆಹೂದವೇ, ನೀನು ನಿಮಿರ್ಸಿಕೊಂಡ ದೇವರುಗಳು ಎಲಿ್ಲ?
ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಅವು ನಿನ್ನನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸಲು
ಶಕ್ತವಾದರೆ ಏಳಲಿ!
ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳೆಷೊ್ಟೕ, ನಿನ್ನ ದೇವರುಗಳೂ ಅಷು್ಟ ಇವೆ.

29 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನನೊ್ನಡನೆ ಏಕೆ
ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಡುತಿ್ತೕರಿ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹಿಗಳು.

30 ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಂಶದವರನು್ನ ಹೊಡೆದದು್ದ ವ್ಯಥರ್, ನೀವು ತಿದಿ್ದ
ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಸಂಹರಿಸುವ ಸಿಂಹದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯ ಕತಿ್ತಯೇ ನಿಮ್ಮ

ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ.≫
31 ನೀವು ಎಂತಹ ದುಷ್ಟ ವಂಶದವರು! ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ

ಕೇಳಿರಿ, ≪ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿಗೆ ಅರಣ್ಯವಾಗಿಯೂ,
ಗಾಢಾಂಧಕಾರದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿಯೂ ಏಕೆ ಪರಿಣಮಿಸಿದವು?
≪ನಾವು ಮನಬಂದಂತೆ ತಿರುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ, ನಿನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ಇನು್ನ

ಬಾರೆವು≫ ≫ ಎಂದು ನನ್ನ ಜನರು ಹೇಳುವುದು ಏಕೆ?
32 ಯುವತಿಯು ತನ್ನ ಆಭರಣಗಳನು್ನ, ವಧುವು ತನ್ನ

ಒಡಾ್ಯಣವನು್ನ ಮರೆಯುವುದುಂಟೇ? ನನ್ನ ಜನರೋ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ
ದಿನ ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತಿದಾ್ದರೆ.

33 ಕಾಮವನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಎಷೊ್ಟೕ ಮುಂದುವರೆದಿದಿ್ದ!
ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ದುರಭಾ್ಯಸಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ನಡತೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದ.

34 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳಾದ ದರಿದ್ರರ ಪಾ್ರಣರಕ್ತವು ನಿನ್ನ
ನೆರಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ;
ಇವರು ಕನ್ನ ಕೊರೆಯುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು ಎಂದು ನೀವು ನೆವ

ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಈ ಎಲಾ್ಲ ದುರಭಾ್ಯಸಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು.

35 ನೀನಾದರೋ, ≪ನಾನು ನಿದೋರ್ಷಿ, ಆತನ ಕೋಪವು ನನ್ನ
ಮೇಲಿಂದ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತೊಲಗಿಹೋಗಿದೆ≫ ಎಂದುಕೊಂಡಿದಿ್ದ;
≪ನಾನು ಪಾಪಮಾಡಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ,

ಇಗೋ, ನಾನು ನಿನಗೆ ನಾ್ಯಯ ತೀರಿಸುವೆನು.
36 ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಏಕೆ ಅಷು್ಟ

ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತೕ? ಅಶೂ್ಶರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ
ಆಶಾಭಂಗಪಟೆ್ಟಯೋ
ಹಾಗೆಯೇ ಐಗುಪ್ತದ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಆಶಾಭಂಗಪಡುವಿ.
37 ಅಲಿ್ಲಂದಲೂ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೊರಡುವಿ;

ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಭರವಸೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾ್ದನೆ;
ಅವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನ ಕಾಯರ್ವು ಕೈಗುಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ವಿಶಾ್ವಸ ಘಾತ

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಗಂಡನು ತ್ಯಜಿಸಿದವಳು
ಅವನಿಂದ ಹೊರಟು ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಮೇಲೆ,
ಅವಳನು್ನ ಮೊದಲ ಗಂಡನು ತಿರುಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಾನೇ?

ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆ ದೇಶವು ಕೇವಲ ಅಪವಿತ್ರವಾಗಿ
ಹೋಗುವುದಲ್ಲವೇ?
ಹೀಗಿರಲು ಬಹುಮಂದಿಯೊಡನೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ನೀನು ನನ್ನ

ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತಿ್ತಯಾ?
2 ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಬೋಳು ಗುಡ್ಡಗಳನು್ನ ನೋಡು, ಯಾವುದರಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ

ನೀನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ?
ಅರಬಿಯನು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚುಹಾಕುವ ಹಾಗೆ ನೀನು

ದಾರಿಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಅವರಿಗಾಗಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕುತಾ್ತ ಕುಳಿತಿದಿ್ದ;
ನಿನ್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದಲೂ, ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದಲೂ ದೇಶವನು್ನ

ಅಪವಿತ್ರಮಾಡಿದಿ್ದ.
3 ಆದಕಾರಣ ಹದಮಳೆಗೆ ಅಡಿ್ಡಯಾಯಿತು, ಹಿಂಗಾರೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ;

ಆದರೂ ನೀನು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾಗಿ ನಾಚಿಕೆಗೆಟಿ್ಟದಿ್ದ.
4 ಈಗ ನನ್ನನು್ನ, ≪ನನ್ನ ತಂದೆ, ನನ್ನ ಯೌವನದ ಆಪ್ತನು≫

ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತೕಯಲಾ್ಲ.
5 ≪ಆತನು ನಿತ್ಯ ಕೋಪಮಾಡುವವನೋ? ಕೊನೆಯ ತನಕ

ಕೋಪವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವನೋ?≫ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದ.
ಇಗೋ, ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೇನು? ಅನೇಕ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ನಡೆಸಿ ಕೃತಾಥರ್ಳಾಗಿರುವೆ.≫ ಎಂಬುದೇ.

ಭ್ರಷ್ಟಳಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಪಾಪಕಿ್ಕಂತ ದೊ್ರೕಹಿಯಾದ ಯೆಹೂದದ
ಪಾಪವು ಹೆಚು್ಚ

6 ಅರಸನಾದ ಯೋಷೀಯನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ≪ಭ್ರಷ್ಟಳಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ
ನೋಡಿದೆಯಾ? ಅವಳು ಎತ್ತರವಾದ ಎಲಾ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತ,
ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ
ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಳಷೆ್ಟ. 7 ಅವಳು ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಡೆಸಿದ
ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಪುನಃ ಬಂದಾಳು ಅಂದುಕೊಂಡೆನು. ಆದರೆ
ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಯೆಹೂದವೆಂಬ ದೊ್ರೕಹಿಯಾದ ಅವಳ ತಂಗಿಯು
ಇದನು್ನ ನೋಡಿದಳು. 8 ಭ್ರಷ್ಟಳಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ನನಗೆ
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ವಿಮುಖಳಾಗಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಾನು
ಅವಳನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ, ತಾ್ಯಗಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಯೆಹೂದವೆಂಬ
ದೊ್ರೕಹಿಯಾದ ಅವಳ ತಂಗಿಯು ನೋಡಿಯೂ, ಅಂಜದೆಯೂ
ತಾನೂ ಹೋಗಿ ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ನಡೆಸಿದಳು. 9 ಕಲು್ಲ ಮರಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಲಘುವೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡ
ಆಕೆ ತನ್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ ದೇಶವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರಪಡಿಸಿದಳು. 10

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿಗೆ ಇಷು್ಟ ದಂಡನೆಯಾದರೂ ಯೆಹೂದವೆಂಬ
ದೊ್ರೕಹಿಯಾದ ಅವಳ ತಂಗಿಯು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಪೂಣರ್ಮನದಿಂದಲ್ಲ,
ಕಪಟದಿಂದಲೇ ನನ್ನಕಡೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದಾ್ದಳೆ≫ ಎಂಬುದೇ
ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ.

11 ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ≪ಭ್ರಷ್ಟಳಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೊ್ರೕಹಿಯಾದ ಯೆಹೂದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶಿಷ್ಟಳಾಗಿ
ಕಂಡುಬಂದಿದಾ್ದಳೆ. 12 ನೀನು ಹೋಗಿ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕಗೆ ಈ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಸಾರು, ≪ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಭ್ರಷ್ಟಳಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ, ಹಿಂದಿರುಗು, ನಾನು ಕೋಪದ ಮುಖದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ
ನೋಡೆನು, ನಾನು ಕರುಣಾಶಾಲಿ, ನಿತ್ಯಕೋಪಿಯಲ್ಲ. 13

ಇದೊಂದನು್ನ ಮಾಡು, ನೀನು ನೋಡಿದ ಕಡೆಯೆಲಾ್ಲ ತಿರುಗುತಾ್ತ,
ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅನ್ಯರನು್ನ
ಸೇರಿ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ, ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ
ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಮಾಡಿದಿ್ದ ಎಂಬುವುದನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೋ≫ ಇದೇ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

14 ಭ್ರಷ್ಟರಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪತಿ.
ಒಂದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬನಂತೆಯೂ, ಗೋತ್ರಕೆ್ಕ ಇಬ್ಬರಂತೆಯೂ ಆರಿಸಿ
ಚೀಯೋನಿಗೆ ಕರೆತರುವೆನು.

15 ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಒಪು್ಪವ ಪಾಲಕರನು್ನ ನಿಮಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು; ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜ್ಞಾನ ಮತು್ತ ವಿವೇಕಗಳಿಂದ
ಪೋಷಿಸುವರು.

16 ನೀವು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಬಂದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ,
≪ಯೆಹೋವನ ನಿಬಂಧನ ಮಂಜೂಷ≫ ಇದರ ಪ್ರಸಾ್ತವವಿರದು.
ಅದು ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ ಬಾರದು, ಯಾರೂ ಸ್ಮರಿಸರು, ಅದು ಇಲ್ಲವಲಾ್ಲ
ಎಂದು ದುಃಖಿಸರು, ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳರು≫ ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

17 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸಿಂಹಾಸನವೆಂದು ಕರೆಯುವರು; ಯೆಹೋವನ ನಾಮಮಹತ್ವದ
ಸಾ್ಥನವಾದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳವರು ನೆರೆದು
ಬರುವರು; ಅವರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ದುಷ್ಟ ಹೃದಯದ ಹಟದಂತೆ
ನಡೆಯರು.

18 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ ವಂಶವು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶದೊಡನೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು. ಎರಡೂ ಸೇರಿ ನಾನು
ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಉತ್ತರ
ಸೀಮೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬರುವವು.

ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪ ಪಡುವ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವನು
19 ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ, ನಾನು ಎಷೊ್ಟೕ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಗಂಡು

ಮಕ್ಕಳೊಳಗೆ ನಿನ್ನನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿನಗೆ ಮನೋಹರವಾದ
ದೇಶವನು್ನ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗಗಳ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಲಿ್ಲ
ರಮಣೀಯವಾದದ್ದನು್ನ ಕೊಡುವೆನು; ನೀನು ನನ್ನ
ಅನುಸರಣೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓರೆಯಾಗದೆ ನನ್ನನು್ನ ≪ತಂದೆ≫
ಎನು್ನವಿ ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.

20 ಆದರೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಪತಿದೊ್ರೕಹ
ಮಾಡಿದಂತೆ ನೀವು ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ≫ ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.

21 ಆಹಾ, ಬೋಳುಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಶಬ್ದ! ತಾವು ಡೊಂಕು
ದಾರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆಂದು ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸಿ ದೇವರ
ಕೃಪೆಯನು್ನ ಬೇಡುತಿ್ತದಾ್ದರಲಾ್ಲ.

22 ≪ಭ್ರಷ್ಟರಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟತ್ವವನು್ನ
ಪರಿಹರಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.
ಅದಕೆ್ಕ ಜನರು, ≪ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದೆವು, ನೀನು

ಯೆಹೋವನು, ನಮ್ಮ ದೇವರು.
23 ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದಲೂ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಜಾತೆ್ರಯ

ಗದ್ದಲದಿಂದಲೂ ಮೋಸವಾಯಿತು; ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ
ರಕ್ಷಣೆಯು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ.

24 ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ದುಡಿದದ್ದನೂ್ನ, ಅವರ ದನ ಮತು್ತ
ಕುರಿಗಳನೂ್ನ
ಅವರ ಗಂಡು, ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಬಾಳ್ ದೇವತೆಯು ನಮ್ಮ

ಬಾಲಾ್ಯರಭ್ಯ ನುಂಗುತಾ್ತ ಬಂದಿದೆ.

25 ನಾವೇ ತಂದುಕೊಂಡ ಅವಮಾನದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರೋಣ, ನಮ್ಮ
ನಾಚಿಕೆಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡಲಿ.
ನಾವು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳೂ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ

ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾಪಮಾಡುತಾ್ತ ಬಂದಿದೆ್ದೕವಷೆ್ಟ. ನಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ನಾವು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಮೊರೆಯಿಡುತಾ್ತರೆ.

ಯೆಹೋವನು, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ, ನೀನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡರೆ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೇ ಬರುವಿ;
ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಅಸಹ್ಯವಸು್ತಗಳನು್ನ

ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟರೆ, ನೀನು ಇನು್ನ ದಿಕು್ಕ ದೆಸೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನರಳುವುದಿಲ್ಲ.
2 ≪ಯೆಹೋವನ ಜೀವದಾಣೆ≫ ಎಂದು ಸತ್ಯ, ನಾ್ಯಯ ಮತು್ತ

ಧಮಾರ್ನುಸಾರವಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ,
ಜನಾಂಗಗಳು ಆತನಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನಲಿ್ಲ

ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬರುವ ಕೂ್ರರ ದಂಡನೆ
3 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದದವರಿಗು ಮತು್ತ

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಗು, ≪ಪಾಳು ಬಿದಿ್ದರುವ ನಿಮ್ಮ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉತು್ತ ಹದಮಾಡಿ, ಮುಳು್ಳಗಳಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಬೇಡಿರಿ. 4

ಯೆಹೂದದವರೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯದ ಮುಂದೊಗಲನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ
ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ
ರೋಷವು ಜಾ್ವಲೆಯಂತೆ ಹೊರಟು, ಯಾರೂ ಆರಿಸಲಾಗದಷು್ಟ
ರಭಸವಾಗಿ ಧಗಧಗಿಸುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

5 ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಸಾರಿರಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತಾ್ತ,
≪ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಕೊಂಬೂದಿರಿ, ಕೂಡಿಬನಿ್ನರಿ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳ
ಊರುಗಳನು್ನ ಸೇರೋಣ ಎಂದು ಕೂಗಿರಿ. 6 ಚೀಯೋನಿನ ಕಡೆಗೆ
ಧ್ವಜವನೆ್ನತಿ್ತರಿ, ತಡಮಾಡದೆ ವಲಸೆಹೋಗಿರಿ; ನಾನು ಉತ್ತರ
ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ವಿಪತ್ತನು್ನ ಮತು್ತ ಘೋರನಾಶವನು್ನ ಬರಮಾಡುವೆನು. 7

ಜನಾಂಗದ ನಾಶಕೆ್ಕ ಒಂದು ಸಿಂಹವು ತನ್ನ ಪೊದೆಯೊಳಗಿಂದ ಎದು್ದ,
ಹೊರಟಿದೆ, ಅದರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆರಳಿದೆ. ಅದು ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ
ಹಾಳುಮಾಡುವುದು, ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಪಾಳುಬಿದು್ದ ನಿಜರ್ನ
ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗುವುವು. 8 ಇದರ ನಿಮಿತ್ತ ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ
ಸುತಿ್ತಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಪ್ರಲಾಪಿಸಿರಿ, ಗೋಳಾಡಿರಿ; ಯೆಹೋವನ
ರೋಷಾಗಿ್ನಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲವಲಾ್ಲ. 9 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅರಸನ
ಎದೆಯು ಕುಂದುವುದು, ಅಧಿಪತಿಗಳ ಹೃದಯವು ಕುಗು್ಗವುದು,
ಯಾಜಕರು ಸ್ತಬ್ಧರಾಗುವರು, ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬೆರಗಾಗುವರು≫
ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.

10 ಆಗ ನಾನು, ≪ಅಯೊ್ಯೕ, ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು
ಈ ಜನರಿಗೂ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ, ≪ನಿಮಗೆ
ಸಮಾಧಾನವಾಗುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಇವರನು್ನ
ಬಹಳ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದಿ್ದ; ಖಡ್ಗವು ಪಾ್ರಣದ ಮಟಿ್ಟಗೂ
ಇಳಿಯುತ್ತದಲಾ್ಲ≫ ಅಂದೆನು. 11 ಈ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಈ ಜನರಿಗೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ ಈ ಮಾತಾಗುವುದು, ≪ಬಿಸಿಗಾಳಿಯು
ಅರಣ್ಯದ ಬೋಳುಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯೆಂಬ ಯುವತಿಯ
ಮೇಲೆ ಬೀಸುತ್ತದೆ; ಅದು ತೂರುವುದಕೂ್ಕ, ಶೋಧಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಆಗದು. 12 ಇಂಥಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸದಂತೆ ನನ್ನ
ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಬಿರುಸಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ; ಈಗ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ನಾ್ಯಯದಂಡನೆಗಳನು್ನ ವಿಧಿಸುವೆನು≫ ಎಂಬುದೇ.

13 ಇಗೋ, ಆ ಶತು್ರವು ಮೇಘಗಳೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ ಬರುತಾ್ತನೆ,
ಅವರ ರಥಗಳು ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತಿವೆ, ಅವನ ಅಶ್ವಗಳು
ಹದು್ದಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿವೆ! ನಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳೋಣ,
ಹಾಳಾದೆವಲಾ್ಲ. 14 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವಂತೆ
ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ತೊಳೆದುಕೋ. ದುರಾಲೋಚನೆಗಳು
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ತಂಗಿರುವವು? 15 ಆಹಾ, ದಾನ್ ನಗರದಿಂದ
ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಧ್ವನಿಯು ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ, ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ
ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲಯೂ ಕೇಡನು್ನ ಸಾರುತ್ತದೆ. 16 ಇಗೋ, ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ
ಅರುಹಿರಿ, ≪ಮುತು್ತವವರು ದೂರದೇಶದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಬರುತಾ್ತರೆ, ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದನಿ
ಎತು್ತತಾ್ತರೆ≫ ಎಂದು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿರಿ. 17 ಆ ನಗರವು ನನಗೆ
ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದನು್ನ ಹೊಲಕಾಯುವವರಂತೆ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ. 18 ನಿನ್ನ
ನಡತೆಯೂ ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಈ ಕಷ್ಟವನು್ನ ನಿನಗೆ ಒದಗಿಸಿವೆ, ಇದು
ನಿನ್ನ ದುನೀರ್ತಿಯ ಫಲ, ಇದು ವಿಷವೇ; ಹೃದಯದವರೆಗೂ
ಏರುತ್ತದೆ.

19 ಹಾ, ನನ್ನ ಕರುಳು! ಕರುಳು! ಯಾತನೆಪಡುತ್ತದೆ; ಆಹಾ, ನನ್ನ
ಗುಂಡಿಗೆಯ ಪಕ್ಕಗಳು! ನನ್ನ ಹೃದಯವು ನನೊ್ನಳಗೆ
ತಳಮಳಗೊಂಡಿದೆ! ನಾನು ಬಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರಲಾರೆ; ನನ್ನ
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ಆತ್ಮವೇ, ನೀನು ತುತೂರಿಯ ಶಬ್ದವನೂ್ನ, ಯುದ್ಧದ ಘೋಷವನೂ್ನ
ಕೇಳುತಿ್ತಯಲಾ್ಲ. 20 ನಾಶದ ಮೇಲೆ ನಾಶವು, ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು
ನಾಶದ ಸುದಿ್ದಬರುತಿ್ತದೆ; ದೇಶವೆಲಾ್ಲ ಹಾಳಾಯಿತು; ತಟ್ಟನೆ ನಮ್ಮ
ಗುಡಾರಗಳು, ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳು ಭಗ್ನವಾದವು. 21

ನಾನು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಯುದ್ಧದ ಪಾತಾಕೆಗಳನು್ನ ನೋಡಲಿ, ಎಂದಿನ
ತನಕ ತುತೂರಿಯ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಲಿ!

22 ನನ್ನ ಜನರು ಮೂಖರ್ರು, ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿಯರು;
ಮೂಢಸಂತತಿಯವರು, ಅವಿವೇಕಿಗಳು; ದುಷಾ್ಕಯರ್ದಲಿ್ಲ
ನಿಪುಣರು, ಸತಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಲು ಅರಿಯರು. 23 ನಾನು
ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೋಡಿದೆನು, ಆಹಾ! ಭೂಲೋಕವು
ಹಾಳುಪಾಳಾಗಿತು್ತ; ಆಕಾಶವನು್ನ ನೋಡಿದೆನು, ಅದರಲಿ್ಲ ಬೆಳಕೇ
ಇರಲಿಲ್ಲ. 24 ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ನೋಡಿದೆನು, ಆಹಾ, ನಡುಗುತಿ್ತದ್ದವು,
ಎಲಾ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಳೂ ಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲವಾಗಿದ್ದವು. 25 ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ
ಅಯೊ್ಯೕ, ಜನವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಕಾಶದ ಸಕಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು
ಹಾರಿಹೋಗಿದ್ದವು. 26 ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ ಫಲವತಾ್ತದ
ಭೂಮಿಯು ಕಾಡಾಗಿತು್ತ, ಅಯೊ್ಯೕ! ಅಲಿ್ಲನ ಊರುಗಳೆಲಾ್ಲ
ರೋಷಾಗಿ್ನಯುಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯಿಂದ
ಬಿದು್ದಹೋಗಿದ್ದವು. 27 ಯೆಹೋವನು, ≪ದೇಶವೆಲಾ್ಲ
ಬಟ್ಟಬರಿದಾಗುವುದು, ಆದರೆ ನಾನು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಲಯಮಾಡೆನು. 28 ಇದಕಾ್ಕಗಿ ಭೂಲೋಕವು ಪ್ರಲಾಪಿಸುವುದು,
ಮೇಲೆ ಆಕಾಶವು ಕಪಾ್ಪಗುವುದು; ನಾನು ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ,
ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಡೆನು; ಇದರಿಂದ, ಹಿಂದೆಗೆಯನು≫ ಎಂದು
ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ. 29 ಪಟ್ಟಣದವರೆಲ್ಲರೂ ಸವಾರರ ಮತು್ತ
ಬಿಲು್ಲಗಾರರ ಆಭರ್ಟಕೆ್ಕ ಹೆದರಿ ಓಡುತಾ್ತರೆ; ಇತ್ತ ಪೊದೆಗಳಲಿ್ಲ
ಅವಿತುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ, ಅತ್ತ ಬಂಡೆಗಳನು್ನ ಹತು್ತತಾ್ತರೆ; ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಪಟ್ಟಣವು ಯಾವ ನಿವಾಸಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಜರ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. 30

ಎಲೈ, ನಗರವೇ, ನೀನು ಸೂರೆಯಾಗುವಾಗ ಏನು ಮಾಡುವಿ? ನೀನು
ರಕಾ್ತಂಬರವನು್ನ ಹೊದು್ದ ಸುವಣಾರ್ಭರಣಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ
ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ನೀಲಾಂಜನ ಕಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿಯಾದರೇನು, ನಿನ್ನನು್ನ ಸೊಗಸು
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು ವ್ಯಥರ್. ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದವರೇ
ನಿನ್ನನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಹುಡುಕುತಾ್ತರೆ. 31 ಚೀಯೋನ್
ನಗರವು ಬೇನೆತಿನು್ನವವಳಂತೆ, ಚೊಚ್ಚಲಹೆರಿಗೆಯ ವೇದನೆಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವವಳ ಹಾಗೆ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ;
ಏದುಸಿರುಬಿಡುತಾ್ತ ಕೈಚಾಚಿ, ≪ಅಯೊ್ಯೕ, ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು
ಹೇಳಲಿ! ಕೊಲೆಗಾರರಿಂದ ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವು ಬಳಲುತ್ತದೆ≫ ಎಂದು
ಅರಚಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತಳೆ.

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅತಿ್ತತ್ತ ಓಡಾಡುತಾ್ತ ಅಲಿ್ಲನ
ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿರಿ;
ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ಸತ್ಯವನು್ನ ಅನುರಿಸುವ

ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇದಾ್ದನೋ?
ಇಂತಹ ಸತು್ಪರುಷನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂಬುದನು್ನ

ನೋಡಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿರಿ; ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ನಾನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು.
2 ಜನರು, ≪ಯೆಹೋವನ ಜೀವದಾಣೆ≫ ಎಂದರೂ ಆ

ಆಣೆಯು ಸುಳೆ್ಳೕ ಸುಳು್ಳ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.
3 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತವಲಾ್ಲ;

ನೀನು ಹೊಡೆದರೂ ಅವರು ದುಃಖಪಡಲಿ್ಲಲ್ಲ, ಸಂಹರಿಸಿದರೂ ನೀತಿ
ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಲಿಲ್ಲ.
ತಮ್ಮ ಮುಖವನು್ನ ಕಲಿ್ಲಗಿಂತ ಕಠಿನಮಾಡಿಕೊಂಡು

ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಡದೆ ಹೋಗಿದಾ್ದರೆ.
4 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ನಾನು, ≪ಇವರು ಬಡವರು, ಮೂಖರ್ರು,

ಯೆಹೋವನ ಮಾಗರ್ವನೂ್ನ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ದೇವರ
ನಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳನೂ್ನ ತಿಳಿಯದವರು;

5 ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡ
ಮಾತನಾಡುವೆನು; ಯೆಹೋವನ ಮಾಗರ್ವು ಮತು್ತ ಅವರ ದೇವರ
ನಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊತು್ತ≫ ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.
ಆದರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಒಂದು ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ

ನೊಗವನು್ನ ಮುರಿದು, ಕಣಿ್ಣಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.
6 ಆದಕಾರಣ ಅಡವಿಯ ಸಿಂಹವು ಅವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದು,

ಕಾಡಿನ ತೋಳವು ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆಯುವುದು,
ಚಿರತೆಯು ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂಚುಹಾಕಿ ಅಲಿ್ಲಂದ

ಹೊರಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನೂ್ನ ಸೀಳುವುದು. ಅವರ ಅಪರಾಧಗಳು
ಬಹಳ, ಅವರ ದೊ್ರೕಹಗಳು ಅಪಾರ.

7 ಯೆಹೋವನು, ≪ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ? ನಿನ್ನ
ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೇವರಲ್ಲದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.
ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬಾ ಆಹಾರಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಅವರು

ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದರು, ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಗುಂಪುಕೂಡಿದರು.

8 ಕೊಬಿ್ಬ ಅತಿ್ತತ್ತ ಓಡಾಡುವ ಕುದುರೆಗಳಂತೆ ಅವರಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ
ಮೋಹಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

9 ನಾನು ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ದಂಡಿಸಬಾರದೋ? ಇಂತಹ ಜನಾಂಗದ
ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರೋಷವನು್ನ ತೀರಿಸದಿರುವೆನೋ≫ ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.

10 ≪ಚೀಯೋನೆಂಬ ತೋಟದ ಸಾಲುಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ
ಹಾಳುಮಾಡಿರಿ, ಆದರೆ ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡಬೇಡಿರಿ.
ಅದರ ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರಿ, ಅವು ಯೆಹೋವನವುಗಳಲ್ಲ.
11 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೂ, ಯೆಹೂದ ವಂಶದವರೂ ನನಗೆ

ಕೇವಲ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಮಾಡಿರುತಾ್ತರೆ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.

12 ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆದು, ≪ಆತನು ಏನು
ಮಾಡುವನು? ನಮಗೆ ಕೇಡುಬಾರದು, ಖಡ್ಗವೂ, ಕ್ಷಾಮವೂ ನಮ್ಮ
ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬೀಳವು;

13 ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬರೀ ಗಾಳಿಯೇ, ದೈವೋಕಿ್ತಯು ಅವರಲಿ್ಲಲ್ಲ;
ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ಆಗಲಿ≫ ≫ ಅಂದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

14 ಹೀಗಿರಲು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ದೇವರು,
≪ನೀವು ಹೀಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಹಾ, ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಯ

ಬಾಯಲಿ್ಲನ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯನಾ್ನಗಿಯೂ, ಈ ಜನರನು್ನ
ಸೌದೆಯನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡುವೆನು, ಅದು ಅವರನು್ನ
ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು.

15 ಇಗೋ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶವೇ, ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳು, ನಾನು ಒಂದು ಜನಾಂಗವನು್ನ ದೂರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಬರಮಾಡುವೆನು.
ಅದು ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಸಿ್ಥರವಾದ ಜನಾಂಗ, ಅದರ

ಭಾಷೆಯು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು, ಅದು ಆಡುವ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನೀನು
ಗ್ರಹಿಸಲಾರೆ.

16 ಅದರ ಬತ್ತಳಿಕೆಯು ಬಾಯೆ್ದರೆದ ಗೋರಿಯೇ, ಅದರ
ಭಟರೆಲ್ಲರೂ ಶೂರರೇ.

17 ಇವರು ನಿನ್ನ ಬೆಳೆಯನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಆಹಾರವನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಗಂಡು
ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ದನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ,
ನಿನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳನೂ್ನ ಹಾಗೂ ಅಂಜೂರದ ಗಿಡಗಳನೂ್ನ

ತಿಂದುಬಿಡುವರು.
ನಿನ್ನ ಭರವಸೆಯ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ

ಹಾಳುಮಾಡುವರು.
18 ಆದರೆ ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ

ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡೆನು, ಇದು ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನನ್ನ ನುಡಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

19 ≪ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಮಗೆ
ಏಕೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ?≫ ಎಂದು ನನ್ನ ಜನರು ಅನು್ನವಾಗ ನೀನು
ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದು, ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಪರದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನ್ಯರನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುವಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳು.

20 ಯಾಕೋಬನ ಮನೆತನದೊಳಗೆ ಇದನು್ನ ಸಾರಿರಿ,
ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ,

21 ಕಣಿ್ಣದ್ದರೂ ಕಾಣದ, ಕಿವಿ ಇದ್ದರೂ ಕೇಳದ, ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದ
ಮೂಢ ಜನರೇ, ಯೆಹೋವನ ಈ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,

22 ನೀವು ನನಗೆ ಅಂಜುವುದಿಲ್ಲವೋ, ನನೆ್ನದುರಿಗೆ
ನಡುಗುವುದಿಲ್ಲವೋ? ಸಮುದ್ರವು ದಾಟದ ಹಾಗೆ ಅದಕೆ್ಕ ಮರಳನು್ನ
ನಿತ್ಯನಿಬಂಧನೆಯಿಂದ ಮೇರೆಯನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟ.
ತೆರೆಗಳು ಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲವಾದರೂ ಮೀರಲಾರವು, ಭೋಗರ್ರೆದರೂ

ಹಾಯಲಾರವು.
23 ಈ ಜನರ ಹೃದಯವೋ ನನ್ನ ಅಧೀನ ತಪಿ್ಪ ತಿರುಗಿಬಿದಿ್ದದೆ;

ಇವರು ನನ್ನ ಅಧೀನವನು್ನ ಮೀರಿ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದಾ್ದರೆ.
24 ≪ಮುಂಗಾರು, ಹಿಂಗಾರು ಅಂತು ಸಕಾಲದ ಮಳೆಯನು್ನ

ದಯಪಾಲಿಸಿ,
ಸುಗಿ್ಗಯ ಕೆಲವು ವಾರಗಳನು್ನ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಪಡಿಸುವ ನಮ್ಮ

ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಡೋಣ≫ ಎಂದು
ಮನದಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳವುದಿಲ್ಲ.

25 ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳು ನಿಮಗಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನು್ನ
ತಪಿ್ಪಸಿಬಿಟಿ್ಟವೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಳಿತನು್ನ ತಡೆದಿದೆ.

26 ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟರು ಕಂಡು ಬಂದಿದಾ್ದರೆ; ಬೇಡರು ಹೊಂಚು
ಹಾಕುವ ಹಾಗೆ ಹೊಂಚುಹಾಕುತಾ್ತರೆ;
ಉರುಳುಗಳನು್ನ ಹಾಕಿ ಮನುಷರನು್ನ ಹಿಡಿಯುತಾ್ತರೆ.
27 ಪಂಜರದಲಿ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಅವರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ

ಮೋಸದ ಫಲವು ತುಂಬಿದೆ;
ಇದರಿಂದ ಧನವಂತರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
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28 ಕೊಬಿ್ಬ ಡಾಂಭಿಕರಾದಾ್ದರೆ; ಇದಲ್ಲದೆ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ
ನಿಸಿ್ಸೕಮರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅನಾಥರ ವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ವಾ್ಯಜ್ಯ ನಡೆಸರು,

ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರಿಗೆ ನಾ್ಯಯದೊರಕಿಸರು.
29 ನಾನು ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ದಂಡಿಸಬಾರದೋ? ಇಂಥಾ ಜನಾಂಗದ

ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರೋಷವನು್ನ ತೀರಿಸದಿರುವೆನೋ? ಇದು
ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ಮಾತು ಎಂಬುದೇ.

30 ಭೀಕರವೂ, ಅಸಹ್ಯವೂ ಆದ ಸಂಗತಿಯು ದೇಶದಲಿ್ಲ
ನಡೆದುಬಂದಿದೆ;

31 ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸುಳಾ್ಳಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸುತಾ್ತರೆ, ಯಾಜಕರು
ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿ ದೊರೆತನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
ನನ್ನ ಜನರು ಇದನೆ್ನೕ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತರೆ; ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ನೀವು ಏನು

ಮಾಡುವಿರಿ?

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

≪ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನೊಳಗಿಂದ
ವಲಸೆ ಹೋಗಿರಿ, ತೆಕೋವದಲಿ್ಲ ಕೊಂಬನೂ್ನದಿರಿ, ಬೇತ್
ಹಕೆ್ಕರೆಮಿನಲಿ್ಲ ಧ್ವಜವನೆ್ನತಿ್ತರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ

ಅತಿನಾಶಕರವಾದ ವಿಪತು್ತ ತಲೆದೋರುತಿ್ತದೆ.
2 ಚೀಯೋನ್ ನಗರಿಯು ಸೊಂಪಾದ ಹಸುರುಗಾವಲಿಗೆ

ಸಮಾನವಾಗಿ ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
3 ಕುರುಬರು ತಮ್ಮ ಹಿಂಡುಗಳೊಡನೆ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು

ಅದರೆದುರಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ತಮ್ಮ ಗುಡಾರಗಳನು್ನ ಹಾಕುವರು;
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಮೇಯಿಸಿಬಿಡುವನು.

4 ಇವರು, ಚೀಯೋನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರಿ, ಏಳಿರಿ,
ಮಧಾ್ಯಹ್ನಕೆ್ಕ ಅದರ ಮೇಲೆ ನುಗು್ಗವ! ಅಯೊ್ಯೕ, ಇದೇನು! ನಮಗೆ
ಹೊತು್ತ ತಿರುಗಿತಲಾ್ಲ, ಸಂಜೆಯ ನೆರಳುಗಳು ಉದ್ದವಾದವು
ಅನು್ನವರು.

5 ಎದು್ದ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅಲಿ್ಲನ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ
ಹಾಳುಮಾಡೋಣ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು.

6 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು, ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದುಬಿಡಿರಿ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಎದುರಿಗೆ ದಿಬ್ಬಹಾಕಿರಿ.
ಇದೇ ನೀವು ದಂಡಿಸತಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣ; ಅದರೊಳಗೆ ಬರೀ

ದಬಾ್ಬಳಿಕೆಯೇ ತುಂಬಿದೆ.
7 ತೊಟಿ್ಟಯು ತನ್ನಲಿ್ಲನ ನೀರನು್ನ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಈ

ಪಟ್ಟಣವು ತನ್ನಲಿ್ಲನ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಲಿ್ಲ ಬಲಾತಾ್ಕರದ ಮತು್ತ ಕೊಳೆ್ಳಯ ಸುದಿ್ದಯೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ;

ರೋಗಗಳೂ, ಗಾಯಗಳೂ ಸದಾ ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ.
8 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಗಲಿ ನಾಶಪಡಿಸಿ ನಿಜರ್ನ

ದೇಶವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ಹೊಂದು
ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.

9 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು, ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಶೇಷವನು್ನ
ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಹಕ್ಕಲನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಆಯಬೇಕು; ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಹಣ್ಣನು್ನ
ಕೀಳುವವನಂತೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ತಿರುಗಿ ರೆಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಹಾಕು
ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

10 ನಾನು, ಯಾರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರು ಗಮನಿಸುವಂತೆ
ಸಾಕ್ಷಿಕೊಡಲಿ? ಇಗೋ, ಅವರು ಸುನ್ನತಿ ಇಲ್ಲದವರು, ಅವರ ಕಿವಿ
ಕೇಳಲಾರದು.
ಅಯೊ್ಯೕ, ಯೆಹೋವನ ಮಾತು ಅವರಿಗೆ ತಿರಸಾ್ಕರ, ಅದರಲಿ್ಲ

ಅವರಿಗೆ ಆನಂದವೇ ಇಲ್ಲ.
11 ಆದಕಾರಣ ಯೆಹೋವನ ರೋಷವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ತುಂಬಿ

ತುಳುಕುತ್ತದೆ; ತಡೆದು ತಡೆದು ನನಗೆ ಸಾಕಾಯಿತು.
ಬೀದಿಯಲಿ್ಲನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೂ, ಯುವಕರ ಸಂಘದ ಮೇಲೂ

ಅದನು್ನ ಹೊಯು್ದ ಬಿಡಬೇಕು.
ಗಂಡನೂ, ಹೆಂಡತಿಯೂ, ಮುದುಕನೂ, ಮುಪಿ್ಪನ ಮುದುಕನೂ

ಅಂತು ಎಲ್ಲರೂ ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಡುವರು.
12 ಅವರ ಹೆಂಡತಿ, ಮನೆ, ಹೊಲ ಮತು್ತ ಗದೆ್ದ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು

ಅನ್ಯರ ಪಾಲಾಗುವವು. ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಮಾಡುವೆನಷೆ್ಟ
ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.

13 ಚಿಕ್ಕವರು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ
ಬಾಚಿಕೊಳು್ಳತ್ತಲೇ ಇದಾ್ದರೆ; ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮೊದಲಾಗಿ
ಯಾಜಕರವರೆಗೆ ಸಕಲರು ಮೋಸಮಾಡುತಾ್ತರೆ.

14 ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸಮಾಧಾನ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ
ಜನರ ಗಾಯವನು್ನ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.

15 ಅಸಹ್ಯಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಅವಮಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾದರೂ
ಎಳ್ಳಷೂ್ಟ ನಾಚಿಕೆಪಡಲಿಲ್ಲ, ಲಜೆ್ಜಯ ಗಂಧವನೂ್ನ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

ಆದಕಾರಣ ನಾನು ದಂಡಿಸುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವರು
ಮುಗ್ಗರಿಸುವರು, ಬೀಳುವವರ ಸಂಗಡ ಬಿದೆ್ದೕ ಹೋಗುವರು≫
ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.

16 ಯೆಹೋವನು, ≪ದಾರಿಗಳು ಕೂಡುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಪುರಾತನ ಮಾಗರ್ಗಳು ಯಾವುವು.
ಆ ಸನಾ್ಮಗರ್ವು ಎಲಿ್ಲ? ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ ಅದರಲೆ್ಲೕ ನಡೆಯಿರಿ;

ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಸಿಕು್ಕವುದು ಎಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಾ್ಟಗ ಅವರು ≪ಅದರಲಿ್ಲ ನಾವು ನಡೆಯುವುದೇ
ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದರು.

17 ≪ತುತೂರಿಯ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ≫ ಎಂದು ನಾನು ಅವರ
ಮೇಲೆ ಕಾವಲುಗಾರರನು್ನ ನೇಮಿಸಲು, ≪ನಾವು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

18 ಆದಕಾರಣ, ಜನಾಂಗಗಳೇ, ಕೇಳಿರಿ! ಜನಸಮೂಹವೇ,
ಅವರಲಿ್ಲ ನಡೆದದ್ದನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಂದುಕೋ!

19 ಭೂಲೋಕವೇ, ಕೇಳು! ಆಹಾ, ಈ ಜನರು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳದೆ, ನನ್ನ ಧಮರ್ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವರ
ಆಲೋಚನೆಗಳ ಫಲವಾದ ಕೇಡನು್ನ ಇವರ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡುವೆನು.

20 ನೀವು ಶೆಬದ ಧೂಪವನು್ನ ಮತು್ತ ದೂರ ದೇಶದ ಒಳೆ್ಳಯ
ಬಜೆಯನು್ನ ನನಗೆ ಅಪಿರ್ಸುವುದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?
ನಿಮ್ಮ ಹೋಮಗಳು ನನಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞಗಳು

ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
21 ಆದಕಾರಣ ಇಗೋ, ನಾನು ಈ ಜನರ ಮುಂದೆ

ಅಡಿ್ಡಆತಂಕಗಳನು್ನ ಒಡು್ಡವೆನು.
ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವುಗಳನೂ್ನ ಎಡವುವರು, ನೆರೆಹೊರೆಯವರೂ

ನಾಶವಾಗುವರು ಇದೇ ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ಮಾತು≫ ಎಂದು
ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.

22 ≪ಆಹಾ, ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಜನಸಮೂಹ ಬರುತ್ತದೆ, ಮಹಾ
ಜನಾಂಗವು ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟು್ಟ ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತದೆ.

23 ಬಿಲ್ಲನೂ್ನ, ಈಟಿಯನೂ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ, ಅವರು
ಕೂ್ರರರು, ನಿಷ್ಕರುಣಿಗಳು; ಅವರ ಧ್ವನಿಯು ಸಮುದ್ರದಂತೆ
ಬೋಗರ್ರೆಯುತ್ತದೆ, ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಚೀಯೋನ್ ನಗರಿಯೇ, ಆ ಸೈನ್ಯವು ಶೂರನಂತೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ

ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.
24 ನಾವು ಅದರ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆವು, ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು

ಜೋಲುಬಿದ್ದವು, ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತಿರುವ ಯಾತನೆಯು
ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ.

25 ಊರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬೇಡಿರಿ;
ಶತು್ರವಿನ ಕತಿ್ತಯಿದೆ, ಸುತು್ತಮುತ್ತಲು ದಿಗಿಲು.

26 ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯೆಂಬ ಯುವತಿಯೇ, ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು, ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಹೊರಳಾಡು.
ಇದೊ್ದಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ದುಃಖಪಟು್ಟ

ಘೋರಪ್ರಲಾಪ ಮಾಡು; ಕೊಳೆ್ಳಗಾರನು ತಟ್ಟನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಬೀಳುವನಷೆ್ಟ.

27 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ≪ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಜನವೆಂಬ
ಅದಿರಿಗೆ ಶೋಧಕನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ನೀನು ಅವರ
ನಡತೆಯನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

28 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೇವಲ ದೊ್ರೕಹಿಗಳು, ಚಾಡಿ ಹೇಳುತಾ್ತ
ತಿರುಗಾಡುವವರು.
ಅವರು ತಾಮ್ರ ಮತು್ತ ಕಬಿ್ಬಣ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭ್ರಷ್ಟರೇ.
29 ತಿದಿಯು (ಶಾ್ವಸಕೋಶ) ಬುಸುಬುಸುಗುಟು್ಟತ್ತದೆ, ಸೀಸವು

ಉರಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನು ಎಷು್ಟ ಶೋಧಿಸಿದರೂ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನ, ಕಲ್ಮಷವು

ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
30 ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ಇವರನು್ನ ನೂಕಿಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಇವರು

≪ಕಂದು ಬೆಳಿ್ಳ≫ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.

ಅನಾಚಾರದ ಜನರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವು
ಆಶ್ರಯವಲ್ಲ

ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಮಾತನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 2 ≪ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಸಾರು,

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವುದಕೆ್ಕ ಈ ದಾ್ವರಗಳನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ
ಸಕಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 3

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರೂ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯನೂ್ನ, ಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ
ತಿದಿ್ದಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು. 4 ≪ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳೇ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ,
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ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯ≫ ಎಂಬ ಸುಳು್ಳ
ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡಬೇಡಿರಿ. 5 ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ನಡತೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತಿದಿ್ದಕೊಂಡು ಕಕ್ಷಿ
ಪ್ರತಿಕಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ನಾ್ಯಯವನೆ್ನೕ ತೀರಿಸಿರಿ. 6

ಪರದೇಶಿಯನಾ್ನಗಲಿ, ಅನಾಥನನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿಧವೆಯನಾ್ನಗಲಿ
ಹಿಂಸಿಸದೆ, ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸದೆ, ನಿಮಗೆ
ಹಾನಿಕರವಾದ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಲಿ್ಲ ಭಕಿ್ತ ಇಡದೆ ಇದ್ದರೆ, 7 ನಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ, ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ
ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು. 8 ಆಹಾ, ನೀವು
ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ಸುಳು್ಳಮಾತುಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. 9

ನೀವು ಕಳುವು, ಕೊಲೆ ಮತು್ತ ವ್ಯಭಿಚಾರಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿ
ಹೇಳಿ, ಬಾಳನಿಗೆ ಹೋಮವನ್ನಪಿರ್ಸಿ, ಕಂಡುಕೇಳದ
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ, 10 ನನ್ನ
ಹೆಸರುಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತು, ≪ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಈ ಎಲಾ್ಲ
ಅಸಹ್ಯಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವಕಾಶ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರೋ? 11 ನನ್ನ ಹೆಸರುಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಆಲಯವು
ನಿಮ್ಮ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯಾಯಿತೋ? ಆಹಾ, ನಾನೇ, ನಾನೇ
ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂಬುದು ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ.

12 ≪ನಾನು ಮೊದಲು ನನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದ
ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲನ ನನ್ನ ಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ನೀವು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಜನರಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅಧಮರ್ದ ನಿಮಿತ್ತ ಅದಕೆ್ಕ ತಂದ ಗತಿಯನು್ನ
ನೋಡಿರಿ. 13 ನಾನು ಸಾವಕಾಶ ಮಾಡದೆ ನಿಮಗೆ ನುಡಿದ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ನೀವು ಕೇಳದೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದ ನನಗೆ ಉತ್ತರ
ಕೊಡದೆ ಈ ಕೃತ್ಯಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಡೆಸಿದಿರಿ. 14 ಆದಕಾರಣ ನನ್ನ
ನಾಮಕೆ್ಕ ನೆಲೆಯಾದ ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಗೆ ಆಧಾರವಾದ ಆಲಯಕೂ್ಕ,
ನಾನು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೂ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ
ಶೀಲೋವಿಗೆ ತಂದ ಗತಿಯನೆ್ನೕ ಈಗ ತರುವೆನು. 15 ಮತು್ತ ನಾನು
ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಸಹೋದರರನು್ನ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ವಂಶದವರನು್ನ ತೊಲಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ನನ್ನ
ಕಣೆ್ಣದುರಿನಿಂದ ತೊಲಗಿಸುವೆನು.

ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ
16 ≪ನೀನಂತು ಈ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ,

ಇವರಿಗಾಗಿ ಮೊರೆಯಿಡಬೇಡ, ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಡ, ನನಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಲೂ
ಬೇಡ, ನಾನು ಕೇಳೆನು. 17 ಇವರು ಯೆಹೂದದ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಮಾಡುವುದನು್ನ ನೀನು ನೋಡಲಿಲ್ಲವೋ? 18 ಗಗನದ ಒಡತಿಗೆ
ಹೋಳಿಗೆಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೌದೆಯನು್ನ
ಆರಿಸುತಾ್ತರೆ, ತಂದೆಗಳು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುತಾ್ತರೆ, ಹೆಂಗಸರು
ಕಣಕವನು್ನ ನಾದುತಾ್ತರೆ; ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪಾನನೈವೇದ್ಯವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಾ್ತರೆ; ನನ್ನನು್ನ ಕೆಣಕಬೇಕೆಂದೇ ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
19 ಅವರು ನನಗೆ ಕೇಡುಮಾಡುತಾ್ತರೋ, ಅವಮಾನವು ತಮ್ಮ
ಮುಖವನು್ನ ಮುಚು್ಚವಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ ತಮಗೇ
ಕೇಡುಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ. 20 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ಈ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ≪ಆಹಾ, ನನ್ನ ಕೋಪವೆಂಬ ರೋಷಾಗಿ್ನಯು ಈ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸುರಿಯಲ್ಪಡುವುದು; ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ, ಪಶುಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ, ಕಾಡುಮರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಭೂಮಿಯ ಬೆಳೆಯ
ಮೇಲೆಯೂ ಅದನು್ನ ಸುರಿಯುವೆನು; ಅದು ಆರದೆ
ದಹಿಸುವುದು.≫

21 ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರೂ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನೀವು ಅಪಿರ್ಸುವ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಸಾಧಾರಣ ಯಜ್ಞಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ
ಅವುಗಳ ಮಾಂಸವನೂ್ನ ತಿನಿ್ನರಿ. 22 ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನು್ನ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರಮಾಡಿದಾಗ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಮತು್ತ
ಯಜ್ಞದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ
ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 23 ಆದರೆ, ≪ನನ್ನ ಧ್ವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ,
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು, ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವಿರಿ;
ನಿಮಗೆ ಹಿತವಾಗುವಂತೆ ನಾನು ವಿಧಿಸುವ ಮಾಗರ್ದಲೆ್ಲೕ
ನಡೆಯಿರಿ≫ ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಟೆ್ಟನು.
24 ಅವರಾದರೋ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ
ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ತಮ್ಮ ದುಷ್ಟಹೃದಯದ ಹಟದಂತೆ
ನಡೆದು ಹಿಂದಿರುಗಿಯೇ ಹೋದರು, ಮುಂದುವರಿಯಲಿಲ್ಲ.

25 ≪ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟ ದಿನ
ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ನನ್ನ ಸೇವಕರಾದ
ಪ್ರವಾದಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಮ್ಮವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಾ್ತ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ, ದಿನ
ದಿನವೂ ತಡ ಮಾಡದೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ನಿಮ್ಮವರಾದರೋ ನನ್ನ

ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಮಣಿಯಲಿಲ್ಲ;
ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿ ನಡೆದರು.

ಸಂಹಾರದ ತಗು್ಗ
27 ≪ನೀನು ಈ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು

ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕರೆಯುವಾಗ ಉತ್ತರಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 28

ಆದಕಾರಣ ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಧ್ವನಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡದೆ, ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗದೆ ಇರುವ ಜನಾಂಗ ಇದುವೇ, ಸತ್ಯವು
ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ನಿಮೂರ್ಲವಾಗಿ ಅಳಿದುಹೋಗಿದೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳು.

29 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ತಲೆಯನು್ನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂದಲನು್ನ
ಬಿಸಾಡಿಬಿಟು್ಟ, ಬೋಳುಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ಶೋಕಗೀತವನು್ನ ಹಾಡು;
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾದ ಈ ವಂಶವನು್ನ
ನಿರಾಕರಿಸಿ ತ್ಯಜಿಸಿದಾ್ದನೆ. 30 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಯೆಹೂದ್ಯರು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದನೆ್ನೕ ನಡೆಸಿದಾ್ದರೆ, ನನ್ನ
ಹೆಸರಿನಿಂದ ಖಾ್ಯತಿಗೊಂಡ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಅಸಹ್ಯವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಇಟು್ಟ ಅದನು್ನ ಹೊಲೆಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. 31 ಅವರು ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಹುತಿಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲನ
≪ತೋಫೆತ್≫ ಎಂಬ ಪೂಜಾಸ್ಥಳವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ. ನಾನು ಆ
ಸಂಸಾ್ಕರವನು್ನ ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಹುಟ್ಟಲೂ ಇಲ್ಲ.
32 ಆಹಾ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೋಫೆತ್ ಮತು್ತ ಬೆನ್
ಹಿನೊ್ನೕಮಿನ ತಗು್ಗ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಹೋಗಿ ≪ಸಂಹಾರದ
ತಗು್ಗ≫ ಎಂಬ ಹೆಸರಾಗುವ ದಿನಗಳು ಬರುವವು; ಇನೆ್ನಲಿ್ಲಯೂ
ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲವಾಗಿ ಶವಗಳನು್ನ ತೋಫೆತಿನಲಿ್ಲ ಹೂಣುವರು. 33 ಈ
ಜನರ ಹೆಣಗಳು ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗು ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೂ
ಆಹಾರವಾಗುವವು; ಅವುಗಳನು್ನ ಬೆದರಿಸುವವರು ಯಾರೂ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 34 ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹಷರ್ಸಂಭ್ರಮಗಳ
ಧ್ವನಿಯನೂ್ನ, ವಧೂವರರ ಸ್ವರವನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವೆನು, ದೇಶವು
ಹಾಳೇ ಹಾಳಾಗುವುದು≫ ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದದ ಅರಸರು, ಅಧಿಪತಿಗಳು, ಯಾಜಕರು,
ಪ್ರವಾದಿಗಳು, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲರ

ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಸಮಾಧಿಗಳೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವರು. 2

ಅನಂತರ ಅವರು ಅದನು್ನ ತಾವು ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ಸೇವಿಸಿ, ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ,
ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದ ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ ತಾರಾಗಣಗಳ ಎದುರಿಗೆ
ಹರಡಿಬಿಡುವರು. ಅವುಗಳನು್ನ ಯಾರೂ ಕೂಡಿಸಿ ಹೂಣಿಡುವುದಿಲ್ಲ;
ಅವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರವಾಗುವವು. 3 ನಾನು ಯಾವ
ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಈ ದುಷ್ಟ ವಂಶದವರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೋ ಅಲಿ್ಲ
ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಜೀವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮರಣವು ಲೇಸೆಂದು ಅದನು್ನ
ಬಯಸುವರು≫ ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದುಷ್ಟತನಕೆ್ಕ ಅದ ಭಂಗ
4 ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ≪ಯೆಹೋವನು

ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಬಿದ್ದವರು ಏಳದಿರುವರೋ? ಬಿಟು್ಟಹೋದವನು
ತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ?

5 ಈ ಜನರು, ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದಿರುಗದಂತೆ
ಬಿಟು್ಟಹೋದದೆ್ದೕಕೆ? ಮೋಸವನೆ್ನೕ ಪಟಾ್ಟಗಿ ಹಿಡಿದಿದಾ್ದರೆ, ತಿರುಗಿ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

6 ನಾನು ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳುವಾಗ ಅವರು ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ಯಾರು ತನ್ನ ಅಧಮರ್ದ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ≪ಆಹಾ, ನಾನು ಎಂಥಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ≫
ಎಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ರಭಸವಾಗಿ ಓಡುವ
ಕುದುರೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಮಾಗರ್ಕೆ್ಕೕ
ತ್ವರೆಪಡುತಾ್ತನೆ.

7 ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಹಾರುವ ಬಕವೂ ತನ್ನ ನಿಯಮಿತ ಕಾಲಗಳನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಳವಕಿ್ಕಯೂ, ಬಾನಕಿ್ಕಯೂ, ಕೊಕ್ಕರೆಯೂ
ತಮ್ಮ ಗಮನಾಗಮನ ಸಮಯಗಳನು್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ
ಜನರಾದರೋ ಯೆಹೋವನ ನಿಯಮವನು್ನ ತಿಳಿಯರು.

8 ಹೀಗಿರಲು ≪ನಾವು ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು
ನಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ≫ ಎಂದು ನೀವು ಅಂದುಕೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆ?
ಆಹಾ, ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳ ಸುಳು್ಳ ಲೇಖನಿಯು ಅದನು್ನ ಸುಳಾ್ಳಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

9 ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಶಾಭಂಗಪಟು್ಟ ಬೆಚಿ್ಚಬಿದು್ದ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.

10 ಅವರ ಜ್ಞಾನವು ಎಷ್ಟರದು? ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಇವರ
ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಅನ್ಯರಿಗೂ ಮತು್ತ ಇವರ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ
ಆಕ್ರಮಿಸುವವರಿಗೂ ಕೊಟು್ಟಬಿಡುವೆನು.
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ಚಿಕ್ಕವರು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ
ಬಾಚಿಕೊಳು್ಳತ್ತಲೇ ಇದಾ್ದರೆ. ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದ ಯಾಜಕರವರೆಗೆ
ಸಕಲರೂ ಮೋಸಮಾಡುತಾ್ತರೆ.

11 ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲದಿ್ದದ್ದರೂ, ≪ಸಮಾಧಾನ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯೆಂಬಾಕೆಯ ಗಾಯವನು್ನ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ
ವಾಸಿಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.

12 ಅಸಹ್ಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಅವಮಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾದರೂ
ಎಳ್ಳಷೂ್ಟ ನಾಚಿಕೆಪಡಲಿಲ್ಲ, ಲಜೆ್ಜಯ ಗಂಧವನೂ್ನ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಆದಕಾರಣ ನಾನು ದಂಡಿಸುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವರು

ಮುಗ್ಗರಿಸುವರು, ಬೀಳುವವರ ಸಂಗಡ ಬಿದೆ್ದೕ ಹೋಗುವರು ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.

13 ನಾನು ಇವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಿಮೂರ್ಲ
ಮಾಡಿಬಿಡುವೆನು. ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಬಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲಯೂ, ಅಂಜೂರದ
ಮರದಲಿ್ಲಯೂ ಹಣಿ್ಣರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲೆಯು ಬಾಡುವುದು; ನಾನು
ಹಾಳುಮಾಡುವವರನು್ನ ಅವರಿಗೆ ನೇಮಿಸುವೆನು≫ ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

14 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು, ≪ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿರುವುದೇಕೆ?
ಕೂಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಅಲೆ್ಲೕ
ನಾಶವಾಗೋಣ.
ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ

ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ನಾಶನಕೆ್ಕ ಗುರಿಮಾಡಿ ಕಹಿಯಾದ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿಸಿದಾ್ದನಷೆ್ಟ.

15 ನಾವು ಸುಖವನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆವು, ಯಾವ ಮೇಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ;
ಕ್ಷೇಮಕಾಲವನು್ನ ಎದುರುನೋಡಿದೆವು, ಹಾ, ಅಂಜಿಕೆಯೇ!

16 ವೈರಿಯ ಕುದುರೆಗಳ ಬುಸುಗಾಟವು ದಾನನಿಂದ
ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ; ತುರಗಗಳ (ಯುದ್ಧದ ಕುದುರೆ) ಕೆನೆತದ ಶಬ್ದಕೆ್ಕ
ದೇಶವೆಲಾ್ಲ ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಶತು್ರಗಳು ಬಂದರು, ಸೀಮೆಯನೂ್ನ, ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ,

ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ, ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳನೂ್ನ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟರು≫ ಎಂದು
ಹೇಳುವರು.

17 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, ≪ಇಗೋ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಹಾವುಗಳನು್ನ, ಮಂತ್ರಕೆ್ಕ ಅಧೀನವಾಗದ ನಾಗಗಳನು್ನ ಬಿಡುವೆನು;
ಅವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಚು್ಚವವು≫ ಎಂದು ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ.

ಕುಗಿ್ಗದ ಹೃದಯದಿಂದ ಮೊರೆಯಿಡುವ ಯೆರೆಮಿಯನು
18 ಅಯೊ್ಯೕ, ನನ್ನ ದುಃಖಕೆ್ಕ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲವೇ? ನನ್ನ ಹೃದಯವು

ನನೊ್ನಳಗೆ ಕುಂದಿಹೋಗಿದೆ.
19 ಆಹಾ, ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯೆಂಬಾಕೆಯು, ≪ಯೆಹೋವನು

ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲಲ್ಲವೋ, ಅದರ ರಾಜನು ಅಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿಲ್ಲವೋ?≫ ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಡುವ ಶಬ್ದವು
ದೂರದೇಶದಿಂದ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, ≪ಇವರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದಲೂ,

ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳ ಶೂನ್ಯರೂಪಗಳಿಂದಲೂ ಏಕೆ ನನ್ನನು್ನ
ಕೆಣಕಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.

20 ಸುಗಿ್ಗ ತೀರಿತು, ಹಣಿ್ಣನ ಕಾಲ ಮುಗಿಯಿತು, ನಮಗೆ ಉದಾ್ಧರವೇ
ಆಗಲಿಲ್ಲ.

21 ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯೆಂಬಾಕೆಯ ಭಂಗದಿಂದ ನನಗೆ ಭಂಗವಾಯಿತು,
ನಾನು ಶೋಕಿಸಿದೆನು, ಭಯವು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ.

22 ಗಿಲಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಔಷಧವಿಲ್ಲವೋ? ಅಲಿ್ಲ ವೈದ್ಯನು ಸಿಕ್ಕನೋ? ನನ್ನ
ಪ್ರಜೆಯೆಂಬಾಕೆಗೆ ಏಕೆ ಗುಣವಾಗಲಿಲ್ಲ?

ಅಯೊ್ಯೕ, ನನ್ನ ಶಿರಸು್ಸ ಜಲಮಯವಾಗಿಯೂ, ನನ್ನ
ನೇತ್ರಗಳು ಕಣಿ್ಣೕರಿನ ಬುಗೆ್ಗಯಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ
ಲೇಸು!

ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಹತರಾದವರ ನಿಮಿತ್ತ ಹಗಲಿರುಳೂ ಅಳಬೇಕಲಾ್ಲ!
2 ಆಹಾ! ದಾರಿಗರು ತಂಗುವ ಗುಡಿಸಲು ಕಾಡಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ

ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು!
ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ

ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳ, ದೊ್ರೕಹಿಗಳ ಗುಂಪೇ.

ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಉತ್ತರ
3 ಸುಳಾ್ಳಡುವುದಕೆ್ಕ ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಬಿಲಿ್ಲನಂತೆ ಬಗಿ್ಗಸುತಾ್ತರೆ;

ಸತ್ಯಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರಬಲಿಸಿದಾ್ದರೆ.
ಕೇಡಿನಿಂದ ಕೇಡಿಗೆ ಹಾರುತಾ್ತರೆ; ನನ್ನನು್ನ ಅರಿಯರು ಎಂದು

ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.
4 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮನನೂ್ನ ನಂಬದಿರಲಿ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಮ್ಮನೂ ವಂಚಿಸೇ ವಂಚಿಸುವನು, ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ
ನೆರೆಯವನೂ ಚಾಡಿಹೇಳುತಾ್ತ ತಿರುಗಾಡುವನು.

5 ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಮೋಸಮಾಡುತಾ್ತರೆ,
ಸತ್ಯವನು್ನ ಆಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಕಲಿಸಿದಾ್ದರೆ.
ತಮಗೆ ಆಯಾಸವಾಗುವ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಕೆಡುಕನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
6 ನಿಮ್ಮ ನಿವಾಸವು ಮೋಸದೊಳಗೇ ಇದೆ; ಅಯೊ್ಯೕ, ಅವರು

ಮೋಸಗಾರರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿಯರು ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.

7 ಹೀಗಿರಲು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು, ≪ಆಹಾ, ನಾನು
ನನ್ನ ಜನರ ದೊ್ರೕಹಕೆ್ಕ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಅವರನು್ನ ಪುಟಕೆ್ಕ ಹಾಕಿ
ಶೋಧಿಸುವೆನು.

8 ಅವರ ನಾಲಿಗೆಯು ಕೊಲು್ಲವ ಬಾಣವಾಗಿದೆ, ಅದು ಸುಳ್ಳನೆ್ನೕ
ಆಡುತ್ತದೆ;
ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಬಾಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದೂ

ಹೇಳಿದರೂ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗಾಗಿ ಹೊಂಚುಹಾಕುತಾ್ತನೆ.
9 ನಾನು ಅವರನು್ನ ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ದಂಡಿಸಬಾರದೋ? ಇಂಥಾ

ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರೋಷವನು್ನ ತೀರಿಸದಿರುವೆನೋ?≫
ಎಂದು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.

10 ≪ನಾನು ಪವರ್ತಗಳಿಗಾಗಿ ಅತು್ತ ಗೋಳಾಡುವೆನು, ಅಡವಿಯ
ಕಾವಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಶೋಕಗೀತೆಯನು್ನ ಹಾಡುವೆನು; ಅವು
ಸುಟು್ಟಹೋಗಿವೆ, ಯಾರೂ ಹಾದು ಹೋಗರು, ದನಕರುಗಳ ಶಬ್ದ
ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳದು, ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತೊಲಗಿಹೋಗಿವೆ.

11 ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಹಾಳು ದಿಬ್ಬವನಾ್ನಗಿಯೂ, ನರಿಗಳ
ಹಕೆ್ಕಯನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡುವೆನು ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಜನವಿಲ್ಲದ ಬೀಳುಭೂಮಿಯನಾ್ನಗಿ

ಮಾಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ.

ದೇಶವು ಸುಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಕಾರಣ
12 ಯಾರೂ ದಾಟದ ಹಾಗೆ ದೇಶವು ಹಾಳಾಗಿ ಕಾಡಿನಂತೆ ಸುಟು್ಟ

ಹೋದದು್ದ ಏಕೆ?
ಈ ವಿಚಾರವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕ ಜ್ಞಾನಿಯು ಯಾರು? ಅದನು್ನ

ಯೆಹೋವನ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲವನು ಯಾರು?
13 ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರೂ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ

ಯೆಹೋವನು, ≪ನಾನು ಇವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೇ ಇಟಿ್ಟರುವ
ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಇವರು ಲಕ್ಷ್ಯಕೆ್ಕ ತಾರದೆ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ
ಹೋದರು.

14 ಅವರು ಧಮರ್ದ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯದೆ, ಸ್ವಂತ ಹೃದಯದ
ಹಟದಂತೆ ನಡೆದು, ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ತಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ
ಬಾಳ್ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.

15 ಆದುದರಿಂದ ಆಹಾ, ನಾನು ಈ ಜನರಿಗೆ ವಿಷದ ಆಹಾರವನು್ನ
ಮತು್ತ ಕಹಿಯಾದ ಪಾನಗಳನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.

16 ಇವರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇವರ ಪಿತೃಗಳಿಗಾಗಲಿ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ
ಜನಾಂಗಗಳೊಳಗೆ ಇವರನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಟು್ಟ, ಇವರು
ನಿಮೂರ್ಲವಾಗುವ ತನಕ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಇವರ ಹಿಂದೆ
ಕಳುಹಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

ಯೆರುಸಲೇಮಿನ ಶೋಕಗೀತೆ
17 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ≪ನಿಮ್ಮ

ಬಗೆ್ಗ ಯೋಚಿಸಿರಿ; ರೋದನ ಗಾಯಕಿಯರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿರಿ, ಅವರು
ಬರಲಿ; ಜಾಣೆಯರನು್ನ ಕರೆಯ ಕಳುಹಿಸಿರಿ, ಅವರು ಸೇರಲಿ.

18 ಅವರು ತ್ವರೆಪಟು್ಟ ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಗಳಿಂದ
ಧಾರೆಹೊರಡುವಂತೆಯೂ, ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ
ನೀರುಕು್ಕವಂತೆಯೂ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಗೋಳಾಡಲಿ.

19 ≪ಅಯೊ್ಯೕ, ಹಾಳಾದೆವು, ಭಂಗಪಟೆ್ಟವು; ನಾವು ನಮ್ಮ
ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟೆ್ಟವಲಾ್ಲ, ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ
ಕೆಡವಿದಾ್ದರಲಾ್ಲ≫ ≫ ಎಂಬ ಪ್ರಲಾಪಧ್ವನಿಯು
ಚೀಯೋನಿನೊಳಗಿಂದ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.

20 ಸಿ್ತ್ರೕಯರೇ, ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಆತನ ಬಾಯಿಂದ
ಹೊರಟ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿದೆರೆಯಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗೋಳಾಡುವುದನು್ನ ಕಲಿಸಿರಿ,

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ನೆರೆಯವಳಿಗೂ ಶೋಕಗೀತವನು್ನ ಅಭಾ್ಯಸ
ಮಾಡಿಸಲಿ;

21 ಏಕೆಂದರೆ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಮಕ್ಕಳೂ, ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಯುವಕರೂ
ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮೃತು್ಯವು ನಮ್ಮ ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತ ನಮ್ಮ
ಅರಮನೆಗಳೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗದೆ.

22 ≪ಈ ಜನರ ಹೆಣಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ
ಗೊಬ್ಬರವಾಗುವುದು; ಅವು ಹೊಲ ಕೊಯು್ಯವವನ ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ
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ಕೂಡಿಸದೆ ಬಿದಿ್ದರುವ ಸಿವುಡಿನಂತೆ ಇರುವವು, ಯೆಹೋವನ ಈ
ಮಾತನು್ನ ಸಾರು≫ ಎಂದು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿತು.

ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವುದು
23 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಜ್ಞಾನಿಯು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನಕೆ್ಕ,

ಪರಾಕ್ರಮಿಯು ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಕೆ್ಕ, ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ತನ್ನ
ಐಶ್ವಯರ್ಕೆ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳಪಡದಿರಲಿ.

24 ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವವನು ತಾನು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದು, ನಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಪಿ್ರೕತಿ, ನೀತಿ ಮತು್ತ ನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವ
ಯೆಹೋವನಾಗಿರುವೆನು ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುವುದಕೆ್ಕೕ
ಹೆಚ್ಚಳಪಡಲಿ; ಪಿ್ರೕತಿ, ನೀತಿ ಮತು್ತ ನಾ್ಯಯಗಳೇ ನನಗೆ ಆನಂದ≫
ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.

25 ≪ಆಹಾ, ಐಗುಪ್ತರು, ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಎದೋಮ್ಯರು,
ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯರು, ಮೋವಾಬ್ಯರು, ಚಂಡಿಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವ
ಅರಣ್ಯದ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಅಂತು ಸುನ್ನತಿಯುಳ್ಳವರಾದರೂ
ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದ ಇವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ನಾನು ದಂಡಿಸುವ ದಿನಗಳು
ಬರುತ್ತವೆ. 26 ಏಕೆಂದರೆ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳವರೂ ಸುನ್ನತಿಹೀನರು,
ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೂ ಹೃದಯ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರು≫
ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.

ನಿಜೀರ್ವ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಭಯಪಡಬಾರದು

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ನುಡಿಯುವ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;

2 ಯೆಹೋವನು, ≪ಜನಾಂಗಗಳ ಆಚರಣೆಯನು್ನ
ಅಭಾ್ಯಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ, ಜನಾಂಗಗಳು ಹೆದರುವ ಆಕಾಶದ
ಉತಾ್ಪತಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿರಿ.

3 ಜನಾಂಗಗಳ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಬರಿದೇ; ಅರಣ್ಯದ ಮರವನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸುವರು, ಬಡಗಿಯು ಅದನು್ನ ಕೈಯಿಂದ, ಉಳಿಯಿಂದ
ರೂಪಿಸುವನು.

4 ಅದನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂಗಾರಗಳಿಂದ ಭೂಷಿಸುತಾ್ತರೆ, ಅಲುಗದಂತೆ
ಮೊಳೆಗಳಿಂದ, ಸುತಿ್ತಗೆಯಿಂದ ಭದ್ರಪಡಿಸುತಾ್ತರೆ.

5 ಇಂಥಾ ಬೊಂಬೆಗಳು ಸೌತೆಕಾಯಿ ತೋಟದ
ಬೆದರುಗಂಬದಂತಿವೆ, ಮಾತನಾಡಲಾರವು;
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ನಡೆಯಲಾರವು. ಅವುಗಳಿಗೆ

ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಕೇಡುಮಾಡಲಾರವು; ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಲಿಕೂ್ಕ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಥ್ಯರ್ವಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ

6 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸಮಾನನು ಯಾರು ಇಲ್ಲ; ನೀನು
ಮಹೋನ್ನತನು, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಸಾಮಥ್ಯರ್ದಿಂದ ಕೂಡಿ
ಮಹೋನ್ನತವಾಗಿದೆ.

7 ಜನಾಂಗಗಳ ಅರಸನೇ, ಯಾರು ನಿನಗೆ ಹೆದರದೆ ಇದಾ್ದರು?
ಇದು ನಿನಗೆ ತಕ್ಕದು್ದ; ಜನಾಂಗಗಳ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ರಾಜಪರಂಪರೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವಷೆ್ಟ.

8 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪಶುಪಾ್ರಯರು, ಮಂದಮತಿಗಳು,
ಬೊಂಬೆಗಳಿಂದಾಗುವ ಶಿಕ್ಷಣವು ಮರದಂತೆ ಮೊದು್ದ.

9 ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಗಡುಗಳು ತಾಷೀರ್ಷಿನಿಂದಲೂ, ಕೆತ್ತನೆಗಾರನ ಮತು್ತ
ಎರಕದವನ ಕೈಕೆಲಸವಾದ ಚಿನ್ನವೂ ಊಫಜಿನಿಂದಲೂ
ಸಾಗಿಬರುತ್ತವೆ.
ನೀಲಧೂಮ್ರ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಅವುಗಳ ಉಡುಪಾಗಿವೆ, ಇವೆಲಾ್ಲ ಕುಶಲ

ಕಮಿರ್ಗಳ ಕೌಶಲ್ಯ.
10 ಯೆಹೋವನಾದರೋ ಸತ್ಯದೇವರು; ಆತನು

ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವನೂ ಮತು್ತ ಶಾಶ್ವತ ರಾಜನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಭೂಲೋಕವು ನಡುಗುತ್ತದೆ, ಜನಾಂಗಗಳು ಆತನ

ರೋಷವನು್ನ ತಾಳಲಾರವು.
11 ನೀವು ಅವುಗಳಿಗೆ, ≪ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸದಿರುವ

ದೇವರುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನಿಂದ, ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗಿನಿಂದ,
ಅಳಿದುಹೋಗುವವು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.

12 ಆತನು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ, ತನ್ನ
ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಲೋಕವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿ, ತನ್ನ ವಿವೇಕದಿಂದ
ಆಕಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ಹರಡಿದಾ್ದನೆ.

13 ಆತನ ಗಜರ್ನೆಗೆ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ನೀರು ಭೋಗರ್ರೆಯುವಂತೆ;
ಆತನು ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಮೋಡಗಳನು್ನ
ಏರಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
ಮಳೆಗೋಸ್ಕರ ಮಿಂಚನು್ನ ಹೊಳೆಯಮಾಡುತಾ್ತನೆ; ತನ್ನ

ಭಂಡಾರದಿಂದ ಗಾಳಿಯನು್ನ ಬೀಸಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
14 ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪಶುಪಾ್ರಯರಾಗಿದಾ್ದರೆ; ತಾನು

ಕೆತಿ್ತದ ವಿಗ್ರಹದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನೂ ಅವಮಾನಕೆ್ಕ
ಗುರಿಯಾಗುವನು.

ಅವನು ಎರಕ ಹೊಯ್ದ ಪುತ್ತಳಿಯು ಸುಳು್ಳ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಶಾ್ವಸವೇ
ಇಲ್ಲ.

15 ಅವು ವ್ಯಥರ್, ಹಾಸಾ್ಯಸ್ಪದವಾದ ಕೆಲಸ; ದಂಡನೆಯಾಗುವಾಗ
ಅಳಿದುಹೋಗುವವು.

16 ಯಾಕೋಬ್ಯರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾದಾತನು ಅವುಗಳ ಹಾಗಲ್ಲ; ಆತನು
ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಆತನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾದ ವಂಶ; ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ

ಯೆಹೋವನೆಂಬುದು ಆತನ ನಾಮಧೇಯ.

ಸಮೀಪಿಸುವ ಶತು್ರಬಾಧೆಗೆ ಪ್ರವಾದಿಯ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ
17 ಮುತಿ್ತಗೆಗೆ ಈಡಾದ ಜನವೇ, ಗಂಟುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು

ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ನಡೆ.
18 ≪ಇಗೋ, ನಾನು ಈ ಸಾರಿ ದೇಶನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ ಎಸೆದೇ

ಬಿಡುವೆನು,
ಅವರಿಗೆ ಬುದಿ್ಧ ಬರಲೆಂದು ಅವರನು್ನ ಬಾಧಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು

ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.
19 ಅಯೊ್ಯೕ, ನನ್ನ ಗಾಯ! ನನಗೆ ಬಿದ್ದ ಪೆಟು್ಟ ಬೀಕರ! ಆದರೂ

ನಾನು, ≪ಇದು ನನಗೆ ವಾ್ಯಧಿಯೇ ಸರಿ, ಸಹಿಸಬೇಕು≫
ಅಂದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

20 ನನ್ನ ಗುಡಾರವು ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಹಗ್ಗಗಳು ಹರಿದುಹೋಗಿವೆ,
ಮಕ್ಕಳು ನನೊ್ನಳಗಿಂದ ತೊಲಗಿ ಇಲ್ಲವಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ನನ್ನ ಗುಡಾರವನು್ನ ಹಾಕುವುದಕೂ್ಕ, ನನ್ನ ಪರದೆಗಳನು್ನ

ಬಿಗಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಇನು್ನ ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
21 ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಲಕರು ಪಶುಪಾ್ರಯರಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ

ನೋಡದೆ ಇದಾ್ದರೆ.
ಆದಕಾರಣ ಅವರ ಕಾಯರ್ವು ಸಾಥರ್ಕವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರ

ಹಿಂಡುಗಳು ಚದರಿಹೋದವು.
22 ಇಗೋ, ಒಂದು ಸದು್ದ! ಆಹಾ, ಬರುತಿ್ತದೆ! ಯೆಹೂದದ

ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿ ನರಿಗಳ ಹಕೆ್ಕಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಉತ್ತರದೇಶದಿಂದ ಮಹಾಕಂಪನವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

23 ಯೆಹೋವನೇ, ಮಾನವನ ಮಾಗರ್ವು ಅವನ ಸಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ.
ಮನುಷ್ಯನು ನಡೆದಾಡುತಾ್ತ ಸರಿಯಾದ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಹೆಜೆ್ಜಯನು್ನ

ಇಡಲಾರನು.
24 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸು, ಆದರೆ ಮಿತಿಮೀರ ಬೇಡ.
ರೋಷದಿಂದ ದಂಡಿಸದಿರು. ನಾನು ಕೇವಲ ಕ್ಷೀಣನಾದೇನು.
25 ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಿಯದ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ನಿನ್ನ

ನಾಮವನು್ನ ಉಚ್ಚರಿಸದ ವಂಶಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ರೌದ್ರವನು್ನ
ಸುರಿದುಬಿಡು.
ಅವರು ಯಾಕೋಬ್ಯರನು್ನ ನುಂಗಿ ಹೌದು, ಪೂರಾ ನುಂಗಿಬಿಟು್ಟ

ಅವರ ವಾಸಸ್ಥಳವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿದಾ್ದರಲಾ್ಲ.

ಯೆರೆಮೀಯನು ನಿಬಂಧನಗ್ರಂಥದ ವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದು್ದ

ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 2 ≪ಈ ನಿಬಂಧನವಚನಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ

ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೂ, 3 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ನಿಬಂಧನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡದವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ. 4 ಕಬಿ್ಬಣ ಕರಗಿಸುವ
ಕುಲಿಮೆಯೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನು್ನ
ಬರಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರುವ ಈ ವಿಧಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೈಕೊಂಡರೆ ನೀವು ನನ್ನ
ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವಿರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು. 5 ನಾನು
ಹಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನಷೆ್ಟ. ಆ ನನ್ನ ಮಾತು ಈಗ
ಕೈಗೂಡಿದೆ≫ ಎಂದು ಸಾರಬೇಕು ಎಂದನು. ಆಗ ನಾನು,
≪ಅಪ್ಪಣೆಯಂತಾಗಲಿ, ಯೆಹೋವನೇ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟನು.

6 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ≪ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಈ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಾರು,
≪ಈ ನಿಬಂಧನ ವಾಕ್ಯಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೇಳಿ ಕೈಕೊಳಿ್ಳರಿ. 7 ನಿಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಅವರಿಗೆ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ ಎಂದು ತಡ
ಮಾಡದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತಾ್ತ ಬಂದೆನಷೆ್ಟ. 8

ಅವರಾದರೋ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ
ದುಷ್ಟಹೃದಯದ ಹಟಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಡೆದನು; ಆದಕಾರಣ
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ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರೂ ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಈ
ನಿಬಂಧನೆಯ ಶಾಪಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿದೆನು≫ ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೆಹೂದದ ದೊ್ರೕಹದ ನಿಮಿತ್ತ ಸಂಭವಿಸುವ ಕೇಡು
9 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ≪ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಒಳಸಂಚು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
10 ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಮೂಲಪಿತೃಗಳ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ
ಪುಜಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ
ವಂಶದವರೂ ನಾನು ಅವರ ಪಿತೃಗಳ ಸಂಗಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿದಾ್ದರೆ. 11 ಆದಕಾರಣ ಯೆಹೋವನೆಂಬ
ನಾನು ಹೀಗೆನು್ನತೆ್ತೕನೆ, ≪ಇಗೋ, ಅವರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದ
ಕೇಡನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡುವೆನು; ನನಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರೂ
ಕೇಳೆನು. 12 ಆಗ ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳವರೂ ಹಾಗು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳೂ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ
ಹೋಮಮಾಡಿದರೋ ಅವುಗಳನು್ನ ಮೊರೆಹೊಕಿ್ಕ
ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವರು, ಆದರೆ ಅಂಥ ಕೇಡಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅವುಗಳಿಂದ
ಅವರಿಗೆ ಎಷು್ಟ ಮಾತ್ರವೂ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.≫ 13

ಯೆಹೂದದವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳೆಷೊ್ಟೕ ನಿಮ್ಮ ದೇವರುಗಳೂ
ಅಷು್ಟ. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳೆಷೊ್ಟೕ ತುಚ್ಛ ದೇವತೆಯಾದ
ಬಾಳನಿಗೆ ಹೋಮ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ
ಬಲಿಪೀಠಗಳೂ ಅಷು್ಟ. 14 ಆದಕಾರಣ ಈ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ಇವರಿಗಾಗಿ ಮೊರೆಯಿಡಬೇಡ, ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲೂ
ಬೇಡ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೇಡಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುವಾಗ
ನಾನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ನನ್ನ ಆಪ್ತಜನವು ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? ವ್ರತಗಳೂ, ಮೀಸಲಿನ ಮಾಂಸವೂ ನಿನ್ನ
ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವುದೋ? ಇಂತಹವುಗಳ ಮೂಲಕ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೆಯಾ?

16 ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಫಲದಿಂದ ಕೂಡಿದ
ಹಸಿರಾದ ಒಲೀವ ಮರವೆಂದು ಹೆಸರಿಟಿ್ಟದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಆ
ಮರಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಹಚಿ್ಚ ಬಲು ಧಗಧಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ; ಅದರ
ರೆಂಬೆಗಳು ಮುರಿದುಹೋಗಿವೆ.

17 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶವೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ವಂಶವೂ
ಬಾಳನಿಗೆ ಹೋಮವನ್ನಪಿರ್ಸಿ, ನನ್ನನು್ನ ಕೆಣಕಿ ತಮಗೆ ಕೆಡುಕನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ನೆಟ್ಟ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ
ಯೆಹೋವನು, ≪ನಿನಗೆ ಕೆಡುಕಾಗಲಿ≫ ಎಂದು ಶಪಿಸಿದಾ್ದನೆ.

ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಒಳಸಂಚು
18 ಯೆಹೋವನು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕುತಂತ್ರವು ನನಗೆ

ಗೊತಾ್ತಯಿತು; ಆಗಲೇ ಅವರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದಿ. 19

ನಾನಾದರೋ ವಧೆಗೆ ಒಯು್ಯವ ಸಾಧು ಕುರಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗಿದೆ್ದನು.
≪ಮರವನು್ನ ಫಲಸಹಿತವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸೋಣ, ಇವನು
ನಿನಾರ್ಮವಾಗುವಂತೆ ಜೀವಲೋಕದಿಂದ ಇವನನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡೋಣ≫ ಎಂದು ಅವರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸಿದು್ದ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

20 ಹೃದಯವನೂ್ನ, ಅಂತರೀನಿ್ದ್ರಯವನೂ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ನಾ್ಯಯವಾಗಿ
ತೀಪುರ್ಮಾಡುವ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ನಾನು ಕಾಣುವೆನು; ನನ್ನ

ವಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ನಿನಗೇ ಅರಿಕೆಮಾಡಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.
21 ಹೀಗಿರಲು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ,

≪ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ನೀನು ಸಾಯಬಾರದೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ
ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಪ್ರವಾದಿಸಬೇಡ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಣಕೆ್ಕ
ಹೊಂಚುಹಾಕುತಿ್ತರುವ ಅನಾತೋತಿನವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ತೀಮಾರ್ನವು ಇದೇ. 22 ಇಗೋ, ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು,
ಯೌವನಸ್ಥರು ಖಡ್ಗದಿಂದ ನಾಶವಾಗುವರು. ಅವರ ಗಂಡು ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಕ್ಷಾಮದಿಂದ ಸಾಯುವರು. 23 ದಂಡನೆಯ
ವರುಷದಲಿ್ಲ ಅನಾತೋತಿನವರಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಬರಮಾಡುವೆನು,
ಅವರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಉಳಿಯರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.

ನಾ್ಯಯಕಾ್ಕಗಿ ಚಚಿರ್ಸಿದ ಯೆರೆಮೀಯ

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ನಾನು ನಿನೊ್ನಡನೆ ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಡಲಾರೆನು.
ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಚಚಿರ್ಸುವೆನು.

ದುಷ್ಟರ ನಡತೆ ಏಕೆ ಸಫಲವಾಗುತ್ತದೆ?

2 ದೊ್ರೕಹಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವುದೇಕೆ? ನೀನು ಅವರನು್ನ
ನೆಟಿ್ಟದಿ್ದ, ಅವರು ಬೇರೂರಿ ಬೆಳೆದು ಹಣು್ಣ ಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.
ನೀನು ಅವರ ಬಾಯಿಗೆ ಸಮೀಪ, ಅಂತರೀನಿ್ದ್ರಯಕೆ್ಕ ದೂರ.
3 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿದಿ್ದ, ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುತಾ್ತ

ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತಿ್ತ.
ಅವರನು್ನ ಕುರಿಗಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಕೊಲೆಗೆ ಎಳೆದು ವಧೆಯ ದಿನಕೆ್ಕ

ಗೊತು್ತಮಾಡು.
4 ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ಎಲಾ್ಲ ಸೀಮೆಯ ಹುಲು್ಲಸೊಪು್ಪ ಒಣಗಿ ದೇಶವು

ದುಃಖಿಸುತಿ್ತರುವುದು? ಅಲಿ್ಲನ ನಿವಾಸಿಗಳು ದುಷ್ಟರಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಮೃಗ ಹಾಗು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿವೆ.
≪ಆಹಾ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯಗತಿಯನು್ನ ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ≫

ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದರಷೆ್ಟ.
5 ಇಂತೆನು್ನವ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ≪ನೀನು ಕಾಲಾಳುಗಳ

ಸಂಗಡ ಓಡಿ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಕುದುರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಹೇಗೆ
ಮುಂದಾಗುವಿ?
ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀನು ನಿಭರ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ

ಯೋದಾರ್ನಿನ ದಟ್ಟಡವಿಯಲಿ್ಲ ಏನು ಮಾಡುವಿ?
6 ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರೂ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರೂ ನಿನಗೆ

ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.
ಇವರೇ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟತಾ್ತ ಕೂಗುತಾ್ತರೆ; ಒಳೆ್ಳಯ ಮಾತನಾ್ನಡಿದರೂ

ಇವರನು್ನ ನಂಬಬೇಡ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೂದದ ಕೆಟ್ಟ ನೆರೆಯವರ ಗತಿ
7 ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ತೊರೆದು ನನ್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ

ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ನನ್ನ ಪಾ್ರಣಪಿ್ರಯಳನು್ನ ಅವಳ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ್ದೕನೆ.

8 ನನ್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾದ ಜನವು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ
ಸಿಂಹದಂತಿದೆ; ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗಜಿರ್ಸಿದೆ; ಆದಕಾರಣ ಅದನು್ನ
ಹಗೆಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.

9 ನನ್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾದ ಜನವು ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಬೇಟೆಯ ಹಕಿ್ಕಯಂತಿದೆ,
ಹದು್ದಗಳು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕುಳಿತಿವೆಯೋ?
ಹೋಗಿರಿ, ಅದನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಡುಮೃಗಗಳನು್ನ

ಕರೆತನಿ್ನರಿ.
10 ಬಹು ಮಂದಿ ಮಂದೆಗಾರರು ನನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷೆತೋಟವನು್ನ

ಕೆಡಿಸಿದಾ್ದರೆ; ನನ್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ತುಳಿದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಆ
ಸೊತ್ತನು್ನ ಹಾಳು ಕಾಡನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.

11 ಹೌದು, ಹಾಳುಮಾಡಿದಾ್ದರೆ, ಅದು ಹಾಳಾಗಿ ನನಗೆ
ಗೋಳಿಡುತ್ತದೆ; ಯಾರೂ ಗಮನಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ದೇಶವೆಲಾ್ಲ
ಹಾಳುಬಿದಿ್ದದೆ.

12 ಕೊಳೆ್ಳಗಾರರು ಅರಣ್ಯದ ಎಲಾ್ಲ ಬೋಳುಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಜಡಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತಿ್ತದೆ;
ಯೆಹೋವನ ಖಡ್ಗವು ದೇಶದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು

ಕಡೆಯವರೆಗೆ ನುಂಗಿಬಿಡುತಿ್ತದೆ; ಯಾರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಲ್ಲ.
13 ಗೋಧಿಯನು್ನ ಬಿತಿ್ತ ಮುಳ್ಳನು್ನ ಕೊಯಿ್ದದಾ್ದರೆ; ಕ್ಷೇಮಕೆಡುವಷು್ಟ

ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟರೂ ಯಾವ ಲಾಭವನೂ್ನ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನ ರೋಷಾಗಿ್ನಯ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ

ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುವುದು.
14 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ

ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಕೆ್ಕ ಕೈಹಾಕುವ ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ನೆರೆಯವರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ≪ಆಹಾ, ಅವರನು್ನ ಅವರವರ ಸೀಮೆಗಳೊಳಗಿಂದ
ಕಿತು್ತಹಾಕಿ, ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲನ ಯೆಹೂದ ವಂಶವನೂ್ನ
ಕಿತು್ತಹಾಕುವೆನು. 15 ನೋಡಿರಿ, ನಾನು ಅವರನು್ನ ಕಿತು್ತಹಾಕಿದ
ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರಪಟು್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನೂ್ನ
ಅವನವನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಕೂ್ಕ, ಅವನವನ ದೇಶಕೂ್ಕ ಪುನಃ
ಬರಮಾಡುವೆನು. 16 ಇವರು ಮೊದಲು ಬಾಳನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡುವ ಅಭಾ್ಯಸವನು್ನ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ
ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರನೆ್ನತಿ್ತ ≪ಯೆಹೋವನ ಜೀವದಾಣೆ≫
ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಮಾಡುವ ನನ್ನ ಜನರ ಅಭಾ್ಯಸವನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡು
ವೃದಿ್ಧಯಾಗುವರು. 17 ಆದರೆ ಯಾವ ಜನಾಂಗವು
ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದನು್ನ ನಾನು ಕಿತು್ತಹಾಕುವೆನು, ಹೌದು,
ಕಿತು್ತಹಾಕಿ ನಾಶ ಮಾಡುವೆನು ಎಂಬುದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ≫
ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.
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ನಡುಕಟಿ್ಟನ ಸಾಮ್ಯ

ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ≪ನೀನು ಹೋಗಿ ನಾರಿನ
ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಬಿಗಿದುಕೋ,
ನೀರಿನಲಿ್ಲ ನೆನಸಿಡಬೇಡ≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 2

ಆಗ ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡೆನು. 3 ಆ ಮೇಲೆ
ಯೆಹೋವನ ಮಾತು ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿ ನನಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂತು. 4

ಅವನು ನನಗೆ, ≪ನೀನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಬಿಗಿದ
ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಗೆ
ಹೋಗಿ, ಅದನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಬಂಡೆಯ ಸಂದಿನೊಳಗೆ ಬಚಿ್ಚಡು≫
ಎಂಬುದಾಗಿ ನುಡಿದನು. 5 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ನಾನು ಹೋಗಿ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ಬಚಿ್ಚಟೆ್ಟನು. 6 ಬಹು ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ,
≪ಹೊರಡು, ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಡಬೇಕೆಂದು
ನಾನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ತೆಗೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 7 ನಾನು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಗಿದು,
ನಾನು ಬಚಿ್ಚಟ್ಟ ಸ್ಥಳದೊಳಗಿಂದ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ತೆಗೆದೆನು, ಆಹಾ,
ಅದು ಕೆಟು್ಟ ಯಾವ ಕೆಲಸಕೂ್ಕ ಬಾರದಾ್ದಗಿತು್ತ. 8 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 9

≪ಇದು ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ, ಈ ನಡುಕಟಿ್ಟನಂತೆ ನಾನು
ಯೆಹೂದದ ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಲು
ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯನೂ್ನ ಕೆಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು. 10 ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳದೆ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಹಟದಂತೆ ನಡೆದು, ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, ಸೇವಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತಿ್ತರುವ ಈ ದುಷ್ಟ ಜನರು ಯಾವ
ಕೆಲಸಕೂ್ಕ ಬಾರದ ಈ ನಡುಕಟಿ್ಟಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವರು. 11

ಸಮಸ್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶವೂ ಮತು್ತ ಸಕಲ ಯೆಹೂದ ವಂಶವೂ
ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದು್ದ ನನಗೆ ಹೆಸರೂ, ಸೊ್ತೕತ್ರವೂ, ಮಹಿಮೆಯೂ
ಆಗಿರಲೆಂದು ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಬಿಗಿದಿರುವಂತೆ ಇವರನು್ನ
ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಆದರೂ ಇವರು ಕೇಳದೆ ಹೋದರು ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂಬುದೇ.

ಗಡಿಗೆಗಳ ಸಾಮ್ಯ
12 ≪ಹೀಗಿರಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಡಿಗೆಯು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಿಂದ

ತುಂಬಿರುವುದು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ ಎಂದು ನೀನು ಅವರಿಗೆ
ಸಾರು; ಆಗ ಅವರು ನಿನಗೆ, ≪ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಡಿಗೆಯು
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೋ≫ ಎಂದು
ಹೇಳುವರು. 13 ಆಗ ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನ ಈ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ದಾವೀದನ ಸಿಂಹಾಸನವನೆ್ನೕರಿದ ಅರಸರನೂ್ನ,
ಯಾಜಕರನೂ್ನ, ಪ್ರವಾದಿಗಳನೂ್ನ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಕಲ
ನಿವಾಸಿಗಳನೂ್ನ ಅಂತು ದೇಶದ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ, 14 ನಾನು
ಅಮಲಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಹಿರಿಕಿರಿಯರಾದ ಸಮಸ್ತರನು್ನ
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬಡಿದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ನಾನು ಅವರನು್ನ
ಉಳಿಸೆನು, ಕನಿಕರಿಸೆನು, ಕರುಣಿಸೆನು, ನಾಶಮಾಡದೆ ಬಿಡೆನು≫
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಯೆಹೂದವನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ
15 ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ, ಹೆಮೆ್ಮಪಡಬೇಡಿರಿ; ಯೆಹೋವನೇ

ಮಾತನಾಡಿದಾ್ದನೆ.
16 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿರಿ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ

ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಆತನು ಕತ್ತಲನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವನು.
ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಮೊಬಿ್ಬನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಮುಗ್ಗರಿಸುವವು; ನೀವು

ಬೆಳಕನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ ಆತನು ಅದನು್ನ ಮರಣಾಂಧಕಾರದ
ಕಾಗರ್ತ್ತಲನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವನು.

17 ನೀವು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಗುಟಾ್ಟದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಗವರ್ದ ನಿಮಿತ್ತ ಗೋಳಾಡುವುದು.
ಯೆಹೋವನ ಮಂದೆಯು ಸೆರೆಯಾಗಿ ಹೋದುದರಿಂದ

ಬಹಳವಾಗಿ ಅಳುವೆನು, ನನ್ನ ನೇತ್ರವು ಅಶು್ರಧಾರೆಯನು್ನ
ಸುರಿಸುವುದು.

ರಾಜನನು್ನ ರಾಜಮಾತೆಯನೂ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ
18 ರಾಜನಿಗೂ ಮತು್ತ ರಾಜಮಾತೆಗೂ, ≪ನೆಲದಲಿ್ಲ

ಕುಳಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಂದದ ಕಿರೀಟವು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ
ಬಿದಿ್ದದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.

19 ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮುತಿ್ತಗೆಯಾಗಿವೆ, ಅವುಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ; ಯೆಹೂದವೆಲಾ್ಲ ಸೆರೆಹೋಗಿದೆ,
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಬಾಬೆಲಿನಿಂದ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಬರುವ ದುಗರ್ತಿ
20 ಚೀಯೋನೇ, ಕಣೆ್ಣತು್ತ, ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬರುವವರನು್ನ

ನೋಡು.
ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದ ಹಿಂಡು, ನಿನ್ನ ಅಂದವಾದ ಹಿಂಡೂ ಎಲಿ್ಲ?
21 ನಿನೊ್ನಡನೆ ಗೆಳೆಯರಂತೆ ಬಾಳಲು ನೀನು

ಅಭಾ್ಯಸಮಾಡಿಸಿದವರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ತಲೆಯಾಗಿ
ನೇಮಿಸುವಾಗ ಏನು ಹೇಳುವಿ?
ವೇದನೆಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆರುವವಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ

ಹಿಡಿಯುವುದಲ್ಲವೇ.
22 ≪ಇವು ನನಗೆ ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದವು≫ ಎಂದು ನೀನು

ಮನದೊಳಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ,
ನಿನ್ನ ಉಡುಗೆಯು ಕೀಳಲ್ಪಟು್ಟ, ನಿನ್ನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯು ನಾಚಿಕೆಗೆ

ಈಡಾದುದ್ದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಮಹಾಪಾಪವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.

23 ಕೂಷ್ಯನು ತನ್ನ ಚಮರ್ವನು್ನ ಮಾಪರ್ಡಿಸಬಲ್ಲನೇ? ಚಿರತೆಯು
ತನ್ನ ಚುಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಹೀಗಾದರೆ ದುಷ್ಟತನದಲಿ್ಲ ಶಿಕ್ಷಿತರಾದ ನೀವು ಶಿಷ್ಟತನದಲಿ್ಲ

ನಡೆಯಬಹುದು.
24 ಆದಕಾರಣ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಒಣ

ಹುಲ್ಲನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
25 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತು ಸುಳ್ಳನು್ನ ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಇದೇ ನಿನ್ನ

ಪಾಲು, ಇದೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅಳೆದುಕೊಟ್ಟ ಭಾಗ ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.

26 ನಿನ್ನ ಉಡುಗೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಮುಂದೆಯೇ ಕೀಳಿಸುವೆನು,
ನಿನಗೆ ಅವಮಾನವಾಗುವುದು.

27 ನಾನು ನಿನ್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರಗಳನು್ನ, ನಿನ್ನ ಹೇಕಾರಗಳನು್ನ, ನಿನ್ನ
ವ್ಯಭಿಚಾರದ ನಡತೆಯನು್ನ ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಬಯಲಿನಲಿ್ಲಯೂ
ನೀನು ನಡೆಸಿದ ಅಸಹ್ಯಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ನಿನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ! ನೀನು

ಶುದ್ಧಳಾಗಲು ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಕಾಲ ಬೇಕು?

ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಸಂಭವಿಸುವ ಕ್ಷಾಮ

ಬರಗಾಲದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ನುಡಿ:

2 ಯೆಹೂದವು ದುಃಖಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು
ಕಂಗೆಟು್ಟ ಕರ್ರಗಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದದಾ್ದರೆ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ಗೋಳಾಟವು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
3 ಅವರಲಿ್ಲನ ಶಿ್ರೕಮಂತರು ತಮ್ಮ ಕೈಕೆಳಗಿನವರನು್ನ ನೀರು ತರಲು

ಕಳುಹಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಕೊಳಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀರು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ,
ಬರೀ ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬರುತಾ್ತರೆ.
ಆಶೆಗೆಟು್ಟ ನಾಚಿಕೆಪಟು್ಟ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.
4 ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಯು

ಬಿರುಕುಬಿಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ನಾಚಿಕೆಪಟು್ಟ ಮುಖವನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.

5 ಇದಲ್ಲದೆ ಹೆಣು್ಣ ಜಿಂಕೆಯು ಕಾಡಿನಲಿ್ಲ ಈದು, ಹುಲಿ್ಲಲ್ಲದ ಕಾರಣ
ತನ್ನ ಮರಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತ್ತದೆ.

6 ಕಾಡುಕತೆ್ತಗಳು ಬೋಳುಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನರಿಗಳಂತೆ
ನಿಟು್ಟಸಿರುಬಿಟು್ಟ ಗಾಳಿಯನು್ನ ಹಾರೈಸುತ್ತವೆ, ಸೊಪು್ಪಸದೆಯಿಲ್ಲದೆ
ಕಂಗೆಡುತ್ತವೆ.

ಪ್ರವಾದಿಯು ಸ್ವಜನರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
7 ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳು ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ

ಸಾಕ್ಷಿಕೊಟ್ಟರೂ,
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಸಾಧಿಸು.
ನಮ್ಮ ದೊ್ರೕಹಗಳು ಬಹಳ, ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪವನು್ನ

ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
8 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ, ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಕನೇ,
ಏಕೆ ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ಪರದೇಶಿಯಂತೆಯೂ,
ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಗುಡಾರಹಾಕಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ

ಹಾಗೂ ಇದಿ್ದೕ?
9 ಏಕೆ ಸ್ತಬ್ಧನಂತೆಯೂ, ರಕ್ಷಿಸಲಾರದ ಶೂರನ ಹಾಗೆಯೂ ಇದಿ್ದೕ?
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ಆದರೂ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುತಿ್ತ. ನಾವು
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನವರು, ನಮ್ಮನು್ನ ಕೈಬಿಡಬೇಡ.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವರನು್ನ ವಂಚಿಸಿದ
ಪ್ರವಾದಿಗಳನೂ್ನ ಗದರಿಸಿದು್ದ

10 ಯೆಹೋವನು ಈ ಜನರನು್ನ ಕುರಿತು, ≪ಇವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕನ
ಹಾಗೆ ಅಲೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಇಷ್ಟಪಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ, ಕಾಲನು್ನ ಹಿಂದೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಆದಕಾರಣ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ಇವರನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸೆನು;
ಈಗಲೇ ಇವರ ಅಪರಾಧವನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಇವರ

ಪಾಪಗಳಿಗೆ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.
11 ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ≪ಈ ಜನರ ಹಿತವನು್ನ ಬಯಸಿ

ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಬೇಡ.
12 ಇವರು ಉಪವಾಸಮಾಡುವಾಗ ಇವರ ಮೊರೆಯನು್ನ ಕೇಳೆನು.

ಹೋಮನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಸಿ್ವೕಕರಿಸೆನು.
ಖಡ್ಗ, ಕ್ಷಾಮ ಮತು್ತ ವಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ ಇವರನು್ನ

ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
13 ಅದಕೆ್ಕ ನಾನು, ≪ಅಯೊ್ಯೕ, ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನೇ,

ಇಗೋ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಈ ಜನರಿಗೆ, ≪ಖಡ್ಗವು ನಿಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣಗೆ
ಕಾಣದು, ಕ್ಷಾಮವು ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸದು; ಯೆಹೋವನು ಈ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತೆ ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುವನು ಎಂದು ನುಡಿಯುತಾ್ತರೆ≫ ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆನು.
14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿದನು, ≪ಈ
ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸುಳಾ್ಳಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸುತಾ್ತರೆ; ನಾನು
ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ
ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸುಳಾ್ಳದ ದಶರ್ನವನೂ್ನ, ಕಣಿಯನೂ್ನ,
ಮಾಯಾತಂತ್ರವನೂ್ನ, ಸ್ವಕಲಿ್ಪತ ಮೋಸವನೂ್ನ ನಿಮಗೆ
ಪ್ರಕಟಿಸುತಾ್ತರೆ. 15 ಆದಕಾರಣ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ
ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರವಾದಿಸುತಾ್ತ ಖಡ್ಗವೂ, ಕ್ಷಾಮವೂ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಬಾರವು ಎಂದು ಬೋಧಿಸುವ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು, ≪ಖಡ್ಗದಿಂದಲೂ, ಕ್ಷಾಮದಿಂದಲೂ ಈ
ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನಿಮೂರ್ಲರಾಗುವರು≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 16

ಮತು್ತ ಇವರ ಪ್ರವಾದನೆಯನು್ನ ಕೇಳುವ ಜನರು ಕ್ಷಾಮ ಮತು್ತ
ಖಡ್ಗಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಬಿಸಾಡಲ್ಪಡುವರು; ಅವರನೂ್ನ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಹೂಣಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ನಾನು ಅವರ
ದುಷ್ಟತನವನೆ್ನೕ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊಯು್ದಬಿಡುವೆನು. 17 ನೀನು
ಅವರಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ರಾತಿ್ರ ಹಗಲು ನಿರಂತರ ಸುರಿಯಲಿ;
ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಜನವೆಂಬ ಯುವತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಯವಾಯಿತು,
ಹೌದು ಗಡುಸಾದ ಪೆಟು್ಟ ಬಿತು್ತ. 18 ನಾನು ಊರ ಹೊರಗೆ
ಹೋದರೆ ಇಗೋ, ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತರಾದವರು, ಊರೊಳಗೆ ಬಂದರೆ
ಇಗೋ, ಕ್ಷಾಮದಿಂದ ಕೊರಗುವವರು! ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ ಯಾಜಕರೂ
ತಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಗಡೀಪಾರಾಗಿದಾ್ದರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಹೇಳು≫ ಎಂದನು.

ಪ್ರವಾದಿಯು ಸ್ವಜನರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಇನೊ್ನಂದು ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
19 ನೀನು ಯೆಹೂದವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ

ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕಯೋ?
ಚೀಯೋನನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಅಸಹ್ಯಪಟಿ್ಟದಿ್ದಯೋ? ನಮಗೆ

ಗುಣವಾಗದಂತೆ ಏಕೆ ಪೆಟು್ಟಹೊಡೆದಿ?
ಸುಖವನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆವು, ಯಾವ ಮೇಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ; ಕ್ಷೇಮ

ಕಾಲವನೂ್ನ ಎದುರುನೋಡಿದೆವು, ಹಾ, ಅಂಜಿಕೆಯೇ!
20 ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮ ದುಷ್ಟತನವನೂ್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ,
ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದುರಾಚಾರವನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ;
ನಾವು ನಿನಗೇ ಪಾಪಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
21 ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಮೇಲೆ ದೃಷಿ್ಟಯಿಡು, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ

ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡಮಾಡಬೇಡ.
ಅವಮಾನಪಡಿಸಬೇಡ; ನೀನು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೋ,
ಅದನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸದಿರು.
22 ಜನಾಂಗಗಳ ವ್ಯಥರ್ವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳೊಳಗೆ ಮಳೆಯನು್ನ

ಸುರಿಸಬಲ್ಲವುಗಳುಂಟೇ?
ಆಕಾಶವು ತಾನಾಗಿ ಹದಮಳೆಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟೕತೇ?
ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ವೃಷಿ್ಟಪ್ರದನು; ನಾವು

ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವೆವು.
ನೀನು ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಡೆಸುವವನಾಗಿದಿ್ದೕಯಷೆ್ಟ.

ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಕಠಿಣ ದಂಡನೆ

ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ≪ಮೋಶೆಯು
ಮತು್ತ ಸಮುವೇಲನು ನನಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದರೂ ನನ್ನ
ಮನಸು್ಸ ಈ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ

ಕಣೆ್ಣದುರಿನಿಂದ ಇವರನು್ನ ನೂಕಿಬಿಡು, ತೊಲಗಿ ಹೋಗಲಿ! 2

ಅವರು, ≪ನಾವು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗೋಣ?≫ ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೇಳಲು ನೀನು ಅವರಿಗೆ,
≪ಮರಣ ವಾ್ಯಧಿಗೆ ನೇಮಿತರಾದವರು ಮರಣವಾ್ಯಧಿಗೆ, ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ

ನೇಮಿತರಾದವರು ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ ಬಲಿಯಾಗಲಿ.
ಕ್ಷಾಮಕೆ್ಕ ನೇಮಿತರಾದವರು ಕ್ಷಾಮಕೆ್ಕ, ಸೆರೆಗೆ ನೇಮಿತರಾದವರು

ಸೆರೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಲಿ; ಇದೇ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ≫ ≫
ಎಂದು ಹೇಳು.

3 ≪ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಾಲು್ಕ ವಿಧವಾದ ಬಾಧಕರನು್ನ, ಅಂದರೆ
ಕಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಖಡ್ಗವನು್ನ, ಸೀಳುವುದಕೆ್ಕ ನಾಯಿಗಳನು್ನ,
ನುಂಗಿ ಹಾಳುಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ

ಭೂಜಂತುಗಳನೂ್ನ ನೇಮಿಸುವೆನು≫ ಎಂಬುದು ಯೆಹೋವನಾದ
ನನ್ನ ಮಾತು.

4 ≪ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ
ಮನಸೆ್ಸಯು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದ್ದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ,
ನಾನು ಅವರನು್ನ ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ

ಭಯಾಸ್ಪದವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.
5 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಯಾರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸುವರು? ನಿನಗಾಗಿ

ಯಾರು ಪ್ರಲಾಪಿಸುವರು?
ನಿನ್ನ ಕ್ಷೇಮವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವರು?
6 ಯೆಹೋವನ ಈ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳು, ≪ನೀನು ನನ್ನನು್ನ

ಅಲ್ಲಗಳೆದು ಹಿಂದಿರುಗಿದಿ್ದ.
ಆದಕಾರಣ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈಯೆತಿ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ

ನಾಶಮಾಡುವೆನು; ನಿನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸಾಕಾಯಿತು.
7 ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ದೇಶದ ಬಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಕವೆಗೋಲಿನಿಂದ ಹಾರಿಸಿ

ತೂರುವೆನು.
ಅವರನು್ನ ಪುತ್ರಶೋಕಕೆ್ಕ ಈಡುಮಾಡಿ ನಾಶಪಡಿಸುವೆನು; ಅವರು

ಹೋದ ದಾರಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗರು.
8 ಅವರ ವಿಧವೆಯರು ನನ್ನ ಭಾಗಕೆ್ಕ ಸಮುದ್ರದ ಉಸುಬಿಗಿಂತ

ಹೆಚಾ್ಚಗಿರುವರು.
ಯುವಕರ ಮತು್ತ ತಾಯಂದಿರ ಮೇಲೆ ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆಯುವವನನು್ನ

ಮಧಾ್ಯಹ್ನದಲೆ್ಲೕ ಬರಮಾಡುವೆನು.
ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಳವಳವನು್ನ ಮತು್ತ ದಿಗಿಲನು್ನ ತಟ್ಟನೆ

ಬೀಳಿಸುವೆನು.
9 ಏಳು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತ ಭಾಗ್ಯವಂತಳೂ ಬಳಲಿ

ಪಾ್ರಣಬಿಟ್ಟಂತಿದಾ್ದಳೆ,
ಹಗಲಿನಲಿ್ಲಯೇ ಆಕೆಯ ಪಾಲಿಗೆ ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿದಾ್ದನೆ,

ಆಶಾಭಂಗಪಟು್ಟ ಅವಮಾನಕೆ್ಕ ಈಡಾಗಿದಾ್ದಳೆ.
ಆಕೆಯ ಉಳಿದ ಸಂತಾನವನು್ನ ಶತು್ರಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ನಾನು

ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ ಗುರಿಮಾಡುವೆನು≫ ≫ ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಪ್ರವಾದಿಯ ಪ್ರಲಾಪ
10 ನನ್ನ ತಾಯೀ, ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನಿನ್ನ

ಗಭರ್ದಿಂದ ಬಂದ ನಾನು ಲೋಕದವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಜಗಳಗಂಟಿಗನೂ,
ವಾ್ಯಜ್ಯಗಾರನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನಲಾ್ಲ.
ನಾನು ಹಣವನು್ನ ಬಡಿ್ಡಗೆ ಕೊಟ್ಟವನಲ್ಲ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನಲ್ಲ,

ಆದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂದಿಸುತಾ್ತರೆ.
11 ಇದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, ≪ನಿನಗೆ ಮೇಲಾಗುವಂತೆ

ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವೆನು.
ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೇಡಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೂ ಶತು್ರವನು್ನ

ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗತನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು.
12 ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ, ಬಡಗಣ ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಯಾರು ಮುರಿದಾರು?
ತಾಮ್ರವನು್ನ ಮುರಿಯುವುದು ಯಾರಿಂದಾದೀತು?≫ ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
13 ≪ನಿನ್ನ ಸಕಲ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ಪಾಪಗಳ

ನಿಮಿತ್ತ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೊತು್ತ ಮತು್ತ ಸಂಪತು್ತಗಳನು್ನ ಲಾಭವಿಲ್ಲದೆ
ಸೂರೆಗೆ ಈಡುಮಾಡಿ,

14 ಅವುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ನೀನು ನೋಡದ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಸಾಗಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ನನ್ನ ರೋಷದಿಂದ ಉರಿಯು
ಹತಿ್ತಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವುದು.≫

15 ಅದಕೆ್ಕ ನಾನು, ≪ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ, ನನ್ನನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದು ಕಟಾಕ್ಷಿಸು;
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16

17

ನನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹಿಂಸಕರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸು.
ಅವರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ತಾಳೆ್ಮಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಡ, ನನ್ನನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ

ಮಾಡಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವೇ ನಾನು ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿಯಾದೆನೆಂದು ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ

ತಂದುಕೋ.
16 ನನಗೆ ದೊರೆತ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಆಹಾರಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು,

ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳು ನನಗೆ ಹಷರ್ವೂ, ಹೃದಯಾನಂದವೂ ಆದವು.
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ದೇವರೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ

ಹೆಸರಿನವನಲ್ಲವೇ!
17 ನಾನು ವಿನೋದಗಾರರ ಕೂಟದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ,

ಉಲಾ್ಲಸಪಡಲೂ ಇಲ್ಲ.
ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಒಂಟಿಗನಾಗಿ ಕುಳಿತೆನು;

ನನ್ನನು್ನ ರೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದಿ್ದಯಷೆ್ಟ.
18 ಏಕೆ ನನ್ನ ವ್ಯಥೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ? ನನ್ನ ಗಾಯವು

ಗಡುಸಾಗಿ ಗುಣಹೊಂದದೆ ಇರುವುದು ಏಕೆ?
ನೀನು ನನಗೆ ನೀರು ಬತು್ತವ ಕಳ್ಳತೊರೆಯಂತಿರಬೇಕೋ?≫

ಎಂದು ಅರಿಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು.

ಯೆಹೋವನು ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ ಧೈಯರ್ಗೊಳಿಸಿದು್ದ
19 ಇದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು, ≪ನೀನು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರೆ

ನನ್ನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲವಂತೆ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿರುಗಿ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ನೀನು ತುಚ್ಛವಾದದ್ದನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದನು್ನ

ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಬಾಯಂತಿರುವಿ.
ಜನರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವರು, ನೀನು ಅವರ ಕಡೆಗೆ

ತಿರುಗದಿರುವಿ.
20 ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಈ ಜನರಿಗೆ ದುಗರ್ಮವಾದ ತಾಮ್ರದ

ಪೌಳಿಗೋಡೆಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು.
ಅವರು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುವರು. ಆದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ

ಸೋಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ನಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವೆನು. ಇದು

ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ಮಾತು.
21 ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದುಷ್ಟರ ಕೈಯಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು,
ಹೌದು, ಕೂ್ರರರ ಕೈಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು≫ ಎಂದಿದಾ್ದನೆ.

ಪ್ರವಾದಿಯು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಡನೆ
ಸೇರಬಾರದೆಂಬ ಅಪ್ಪಣೆ

ಯೆಹೋವನು ಈ ಮಾತನು್ನ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು,
2 ≪ನೀನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಡ, ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹುಟ್ಟದಿರಲಿ. 3 ಏಕೆಂದರೆ ಈ

ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರನು್ನ ಹೆತ್ತ
ತಾಯಿಯರು, ಅವರನು್ನ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪಡೆದ ತಂದೆಯಂದಿರಿಗೆ,
ಇವರೆಲ್ಲರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ, 4

ಅವರು ಘೋರವಾದ ಮರಣಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುವರು, ಅವರಿಗಾಗಿ
ಯಾರೂ ಗೋಳಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರನು್ನ ಯಾರೂ
ಹೂಣಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರವಾಗುವರು.
ಖಡ್ಗವೂ, ಕ್ಷಾಮವೂ ಅವರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡುವವು; ಅವರ
ಹೆಣಗಳು ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೂ
ಆಹಾರವಾಗುವವು≫ ಎಂಬುದೇ.

5 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ≪ಗೋಳಾಟದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಬೇಡ,
ಪ್ರಲಾಪಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಡ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಎದೆ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳಲೂ
ಬೇಡ. ನಾನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಸಮಾಧಾನವನು್ನ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ಹಾಗು ಕೃಪೆಯನೂ್ನ ಈ ಜನರಿಂದ
ತೆಗೆದುಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನಷೆ್ಟ. 6 ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲನ ದೊಡ್ಡವರೂ. ಅಲ್ಪರೂ
ಸಾಯುವರು. ಅವರನು್ನ ಯಾರೂ ಹೂಣಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗಾಗಿ
ಯಾರೂ ಗೋಳಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಗಾಯಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ,
ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 7 ಸತ್ತವನಿಗೋಸ್ಕರ
ದುಃಖಪಡುವವರನು್ನ ಸಂತೈಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯಾರೂ ಕಜಾ್ಜಯವನು್ನ
ಹಂಚುವುದಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯನಾ್ನಗಲಿ ತಾಯಿಯನಾ್ನಗಲಿ
ಕಳಕೊಂಡವರಿಗೆ ಯಾರೂ ಸಮಾಧಾನದಾಯಕ ಪಾನಪಾತೆ್ರಯನು್ನ
ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಔತಣದ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಸೇರಬೇಡ,
ಅಲಿ್ಲನವರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ತಿನ್ನಬೇಡ, ಕುಡಿಯಬೇಡ. 9

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರೂ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೂ
ಆಗಿರುವಾತನು ಹೀಗೆಂದಿದಾ್ದನೆ, ≪ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಹಷರ್ಸಂಭ್ರಮಗಳ ಧ್ವನಿಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ವಧೂವರರ
ಸ್ವರವನೂ್ನ ಈ ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವೆನು.≫ 10 ಈ
ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಈ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವ ನಿನಗೆ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವಾಗಿ

ಅವರು, ≪ಈ ಮಹಾವಿಪತು್ತ ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ಏಕೆ ವಿಧಿಸಿದಾ್ದನೆ? ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧವೇನು? ನಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ
ಪಾಪವೇನು?≫ ಎಂದು ಕೇಳುವಾಗ, 11 ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಬೇಕು, ≪ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು
ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, ಸೇವಿಸಿ,
ಪೂಜಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ನನ್ನ ಧಮರ್ವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಮೀರಿದ್ದರಿಂದಲೂ, 12 ಇಗೋ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಟಹೃದಯದ
ಹಟದಂತೆ ನಡೆಯುತಾ್ತ ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ
ಕೇಡನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೂ, 13 ನೀವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳಾಗಲಿ ನೋಡದ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ಎಸೆದುಬಿಡುವೆನು; ಅಲಿ್ಲ ಹಗಲಿರುಳೂ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಸೇವಿಸುವಿರಿ; ನಾನು ನಿಮಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ≫ ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಮುಂದಿನ ಅತಿಶಯವಾದ ಉದಾ್ಧರ
14 ≪ಇಗೋ, ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು,

≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಿದ
ಯೆಹೋವನ ಜೀವದಾಣೆ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡುವುದನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ, 15 ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಬಡಗಣ ದೇಶದಿಂದಲೂ, ತಾನು
ಅವರನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದ್ದ ಸಕಲ ಸೀಮೆಗಳಿಂದಲೂ ಉದ್ಧರಿಸಿದ
ಯೆಹೋವನ ಜೀವದಾಣೆ≫ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಮಾಡುವರು; ನಾನು
ಅವರ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ
ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವೆನಷೆ್ಟ≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಘೋಷಿಸುತಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಪಾಪ, ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ದಂಡನೆ
16 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇಗೋ, ನನ್ನ ಜನರನು್ನ

ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಹು ಮಂದಿ ಬೆಸ್ತರನು್ನ ಕರೆಯಿಸುವೆನು; ಆ ಮೇಲೆ
ಎಲಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಿಂದಲೂ, ಬಂಡೆಗಳ ಸಂದುಗೊಂದುಗಳಿಂದಲೂ
ಅವರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿ, ಬೇಟೆಯಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಹುಜನ ಬೇಡರನು್ನ
ಕರೆಯಿಸುವೆನು. 17 ನಾನು ಅವರ ನಡತೆಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ದೃಷಿ್ಟಸುತೆ್ತೕನೆ,
ಅದು ನನ್ನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ; ಅವರ ಅಧಮರ್ವು ನನಗೆ
ಗುಟಾ್ಟಗಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗೇ ಇದೆ. 18 ಅವರ ಅಧಮರ್ಕೂ್ಕ,
ಪಾಪಕೂ್ಕ ಎರಡರಷು್ಟ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಮೊದಲು ಕೊಡುವೆನು;
ಹೆಣಗಳಂತಿರುವ ತಮ್ಮ ಹೇಯವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ನನ್ನ ದೇಶವನು್ನ
ಹೊಲಸುಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ತಮ್ಮ ಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿಸಿದಾ್ದರಷೆ್ಟ.≫

ಬಲಪಡಿಸುವ ಯೆಹೋವನು
19 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಬಲವೇ, ಬಲವಾದ ನನ್ನ ದುಗರ್ವೇ,

ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ, ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ
ಜನಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿ, ≪ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳನು್ನ,
ಮಾಯವನು್ನ, ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದವುಗಳನು್ನ ಪಾರಂಪಯರ್ವಾಗಿ
ಹೊಂದಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವರು. 20 ಮನುಷ್ಯ
ಮಾತ್ರದವನು ದೇವರುಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನೇ? ಇವು
ದೇವರುಗಳೇ ಅಲ್ಲ.

21 ಈ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ಇಗೋ, ಇದೊಂದೇ ಸಲ ನನ್ನ
ಭುಜಬಲವನೂ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವೆನು,
ಹೌದು, ಗ್ರಹಿಸಮಾಡುವೆನು; ನನ್ನ ನಾಮಧೇಯವು
≪ಯೆಹೋವ≫ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.

ಯೆಹೂದವನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಯೆಹೋವನು

ಯೆಹೂದದ ಪಾಪವು ಉಕಿ್ಕನ ಕಂಠದಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ
ವಜ್ರದ ಮೊನೆಯಿಂದಲೂ ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ.
ಅದು ಅವರ ಹೃದಯದ ಹಲಗೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಅವರ

ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ ಕೊಂಬುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕೆತಿ್ತದೆ.
2 ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮರಗಳನು್ನ

ಎತ್ತರವಾದ ಗುಡ್ಡಗಳನು್ನ ಕಂಡಾಗೆಲಾ್ಲ,
ಅವರ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅಶೇರ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ

ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
3 ಬಯಲಿನ ನನ್ನ ಪವರ್ತದ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಕಲ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ

ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ,
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಸೊತು್ತ ಸಂಪತು್ತಗಳನು್ನ ಹಾಗು

ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಸೂರೆಗೆ ಈಡು ಮಾಡುವೆನು.
4 ನಾನು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ನಿಮ್ಮ

ದೋಷದಿಂದಲೇ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
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ನೀವು ನೋಡದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ
ದಾಸರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು.
ನೀವು ನನ್ನ ರೋಷಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿದಿ್ದೕರಿ, ಅದು ನಿತ್ಯವೂ

ಉರಿಯುತಿ್ತರುವುದು.

ದೇವರನು್ನ ನಂಬುವವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ನಂಬುವವರಿಗೂ
ಇರುವ ವ್ಯತಾ್ಯಸ

5 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಮಾನವ ಮಾತ್ರದವರಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿಟು್ಟ, ನರಜನ್ಮದವರನು್ನ ತನ್ನ ಭುಜಬಲವೆಂದು ತಿಳಿದು,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆಯುವ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ಥನು.
6 ಇವನು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲನ ಜಾಲಿಗೆ ಸಮಾನನು; ಶುಭ

ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಅವನು ಅದನು್ನ ಕಾಣನು.
ಯಾರೂ ವಾಸಿಸದ ಚೌಳು ನೆಲವಾಗಿರುವ ಅರಣ್ಯದ ಬೆಗಾ್ಗಡಿನಲಿ್ಲ

ವಾಸಿಸುವ ಸಿ್ಥತಿಯೇ ಅವನದು.
7 ಯಾರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೋ, ಯಾರಿಗೆ

ಯೆಹೋವನು ಭರವಸೆಯಾಗಿದಾ್ದನೋ ಅವರೇ ಧನ್ಯರು.
8 ನೀರಾವರಿಯಲಿ್ಲ ನೆಡಲ್ಪಟು್ಟ ಹೊಳೆಯ ದಡದಲಿ್ಲ ತನ್ನ

ಬೇರುಗಳನು್ನ ಹರಡಿ, ದಗೆಗೆ ಭಯಪಡದೆ,
ಹಸುರೆಲೆಯನು್ನ ಚಿಗುರಿಸುತಾ್ತ, ಕ್ಷಾಮದ ವಷರ್ದಲಿ್ಲಯೂ

ನಿಶಿ್ಚಂತೆಯಾಗಿ ಸದಾ ಫಲಕೊಡುತಾ್ತ ಇರುವ ಮರಕೆ್ಕ ಅವರು
ಸಮಾನವಾಗಿರುವರು.≫

9 ಹೃದಯವು ಎಲಾ್ಲದಕಿ್ಕಂತಲೂ ವಂಚಕ; ಗುಣವಾಗದ ರೋಗಕೆ್ಕ
ಒಳಗಾಗಿದೆ;
ಅದನು್ನ ತಿಳಿದವರು ಯಾರು?
10 ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕಮರ್ಫಲವನು್ನ

ಅವನವನ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು,
ಹೃದಯವನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವವನೂ, ಅಂತರಿಂದಿ್ರಯವನು್ನ

ಶೋಧಿಸುವವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
11 ಆಸಿ್ತಪಾಸಿ್ತಗಳನು್ನ ಅನಾ್ಯಯವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡವನು

ತನ್ನದಲ್ಲದ ಮರಿಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಕೌಜುಗ ಹಕಿ್ಕಗೆ
ಸಮಾನನು.
ಅವನ ಮಧ್ಯಪಾ್ರಯದಲಿ್ಲ ಅವು ಅವನಿಂದ ತೊಲಗಿಹೋಗುವವು;

ಅವನು ತನ್ನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲಿ್ಲ ಹುಚ್ಚನಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವನು.
12 ನಮ್ಮ ಪವಿತಾ್ರಲಯಸಾ್ಥನವು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಉನ್ನತವಾದ

ಮಹಿಮೆಯ ಸಿಂಹಾಸನವಾಗಿದೆ.
13 ಯೆಹೋವನೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ, ನಿನ್ನನು್ನ

ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವವರು ಆಶಾಭಂಗಪಡುವರು.
ಯೆಹೋವನಾದ ನಿನ್ನನು್ನ ತೊರೆದವರು ಜೀವಜಲದ ಬುಗೆ್ಗಯನು್ನ

ತೊರೆದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ;
ಅವರ ಹೆಸರು ದೂಳಿನಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಡುವುದು.

ಪ್ರವಾದಿಯ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ
14 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸು, ಆಗ ಸ್ವಸ್ಥನಾಗುವೆನು.
ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು, ಆಗ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವೆನು; ನೀನೇ ನನಗೆ ಸು್ತತ್ಯನು.
15 ಆಹಾ, ಜನರು ನನಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನ ಮಾತೆಲಿ್ಲ? ಅದು

ಈಗಲೇ ನೆರವೇರಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.
16 ನಾನಾದರೋ ಸಭಾಪಾಲನೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ

ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಲು ಆತುರಪಡಲಿಲ್ಲ.
ವಿಪತಿ್ತನ ಅನಿವಾಯರ್ ದಿನವನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ; ಅದನು್ನ ನೀನೇ

ಬಲೆ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಸಮಕ್ಷಮದಲೆ್ಲೕ ನನ್ನ ಬಾಯ ಮಾತು ಹೊರಟಿತು.
17 ನನ್ನ ಹೆದರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣನಾಗಬೇಡ; ಕೇಡಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನನಗೆ

ಆಶ್ರಯವಾಗಿದಿ್ದ.
18 ನನ್ನ ಹಿಂಸಕರಿಗೆ ಅವಮಾನವಾಗಲಿ, ನನಗಾಗದಿರಲಿ.
ಭಯಭಾ್ರಂತಿಯು ಅವರನು್ನ ಹಿಡಿಯಲಿ, ನನ್ನನ್ನಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೆ ಕೇಡುಗಾಲವನು್ನ ಬರಮಾಡಿ ವಿಪರೀತ ಕೇಡಿನಿಂದ

ಅವರನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸು.

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೋಧನೆ
19 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಇಂತೆಂದನು, ≪ನೀನು ಹೊರಟು

ಯೆಹೂದದ ಅರಸರು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯಜನರ
ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಎಲಾ್ಲ ಬಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಸಾರು, 20 ≪ಈ ಬಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ
ಸೇರುವ ಯೆಹೂದದ ಅರಸರೇ, ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೇ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಕಲ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ. 21 ಮನಮುಟಿ್ಟ ಗಮನಿಸಿರಿ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾವ
ಹೊರೆಯನೂ್ನ ಹೊರಬೇಡಿರಿ, ಅದನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ

ಬಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ತರಲೇಬೇಡಿರಿ. 22 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ
ಯಾವ ಹೊರೆಯನೂ್ನ ಈಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಡಿರಿ, ಯಾವ
ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಮಾಡದಿರಿ. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ
ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೀಗೆ
ಆಜ್ಞೆಮಾಡಿದೆನಲಾ್ಲ. 23 ಅವರಾದರೋ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ,
ಕೇಳಲಿಕಾ್ಕಗಲಿ ಉಪದೇಶ ಹೊಂದಲಿಕಾ್ಕಗಲಿ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 24

ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ ಇದೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಚೆನಾ್ನಗಿ
ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಈ ಊರಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳೊಳಗೆ
ಯಾವ ಹೊರೆಯನೂ್ನ ತಾರದೆ, ಯಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಮಾಡದೆ, ಆ
ದಿನವನು್ನ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಿದರೆ, 25 ಆಗ
ದಾವೀದನ ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢರಾದ ಅರಸರೂ, ಪ್ರಭುಗಳೂ
ರಥಾಶ್ವಗಳನು್ನ ಏರಿದವರಾಗಿ ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು. ಇವರು, ಇವರ ಪ್ರಧಾನರು, ಯೆಹೂದದ ಜನರು,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲಿ್ಲ ಸೇರುವರು. ಈ
ಪಟ್ಟಣವು ನಿತ್ಯವೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವುದು. 26 ಯೆಹೂದದ
ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು,
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಸೀಮೆ, ಇಳಕಲಿನ ಪ್ರದೇಶ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಣ ಪ್ರದೇಶ,
ದಕ್ಷಿಣಪಾ್ರಂತ್ಯ ಈ ಎಲಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದಲೂ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಪಶು,
ಯಜ್ಞಪಶು, ನೈವೇದ್ಯ, ಧೂಪ ಎಂಬ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಅಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಜನರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವರು. 27

ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಹೊರೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳೊಳಗೆ
ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದೆಂಬ ನಿಯಮವನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳದೆ, ಆ ದಿನವನು್ನ ನನ್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ನಾನು
ಊರಬಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುವೆನು, ಅದು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಉಪ್ಪರಿಗೆಗಳನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು, ಆರುವುದೇ
ಇಲ್ಲ≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಕುಂಬಾರನ ಸಾಮ್ಯ

ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ, 2 ≪ನೀನೆದು್ದ
ಕುಂಬಾರನ ಮನೆಗೆ ಇಳಿದುಹೋಗು; ಅಲೆ್ಲೕ ನನ್ನ
ನುಡಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೇಳಮಾಡುವೆನು≫ ಎಂಬ

ಮಾತನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. 3 ಆಗ ನಾನು ಕುಂಬಾರನ ಮನೆಗೆ
ಇಳಿದು ಹೋದೆನು; ಇಗೋ, ಅವನು ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ
ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದನು. 4 ಆ ಕುಂಬಾರನು ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ಪಾತೆ್ರಯು ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೆಟು್ಟಹೋಗಲು ಅವನು ಪುನಃ ತನಗೆ
ಸರಿತೋಚಿದ ಹಾಗೆ ಅದನು್ನ ಹೊಸ ಪಾತೆ್ರಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು.

5 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಈ ಮಾತನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು, 6

≪ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ಈ
ಕುಂಬಾರನು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮಾಡಬಾರದೋ?
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಮನೆತನದವರೇ, ಜೇಡಿಮಣು್ಣ ಕುಂಬಾರನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಹೇಗೋ, ಹಾಗೆಯೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲದಿ್ದೕರಿ. 7 ನಾನು ಒಂದು
ವೇಳೆ ಒಂದು ಜನಾಂಗವನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯವನಾ್ನಗಲಿ ಕಿತು್ತ,
ಕೆಡವಿ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಾ್ಟಗ, 8 ನಾನು
ದಂಡನೆಯನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ ಆ ಜನಾಂಗದವರು ತಮ್ಮ
ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರೆ, ನಾನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಕೇಡನು್ನ
ಮನಮರುಗಿ ಮಾಡದಿರುವೆನು. 9 ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು
ಜನಾಂಗವನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯವನಾ್ನಗಲಿ ನೆಟು್ಟ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಾ್ಟಗ, 10 ಅದು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ, ನನ್ನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಮೇಲನು್ನ ಮಾಡದೆ
ಇರುವೆನು. 11 ಈಗ ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಗೂ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಆಹಾ,
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ, ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ;
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ದುಮಾರ್ಗರ್ದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಲಿ,
ನಡತೆಯನೂ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ≫ ಎಂಬ ಮಾತನು್ನ
ಹೇಳು. 12 ಅವರೋ, ≪ಏನೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ; ನಮ್ಮ
ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯುವೆವು, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ
ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದುಷ್ಟ ಹೃದಯದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆವು≫ ಎಂದು
ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.≫

13 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ
ವಿಚಾರಿಸಿರಿ, ಇಂಥಾ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಯಾರು ಕೇಳಿದಾ್ದರೆ?
ಇಸಾ್ರಯೇಲೆಂಬ ಯುವತಿಯು ಕೇವಲ ಅಸಹ್ಯಕಾಯರ್ವನು್ನ

ಮಾಡಿದಾ್ದಳೆ.
14 ಲೆಬನೋನಿನ ಹಿಮವು ಅರಣ್ಯದ ಶಿಖರದಿಂದ ತಪು್ಪವುದೇ?

ದೂರದಿಂದ ಇಳಿದು ಹರಿಯುವ ತೊರೆಯ ನೀರು ಬತು್ತವುದೇ?
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19

20

15 ನನ್ನ ಜನರೋ ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತು ವ್ಯಥರ್ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ
ಧೂಪಹಾಕಿದಾ್ದರಲಾ್ಲ;
ಅವು ಪುರಾತನ ಪದ್ಧತಿಯಾದ ಅವರ ಮಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು

ಮುಗ್ಗರಿಸುವಂತೆಯೂ,
ಸರಿಯಲ್ಲದ ಸೀಳು ದಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆಯುವಂತೆಯೂ ಮಾಡಿವೆ.
16 ಆದಕಾರಣ ಬೆರಗಿನ ಸಿಳಿ್ಳಗೆ ಅವರ ದೇಶವು ನಿತ್ಯ

ಗುರಿಯಾಗುವುದು;
ಹಾದುಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆರಗಾಗಿ ತಲೆದೂಗುವರು.
17 ಶತು್ರಗಳು ಮೇಲೆ ಬಿದಾ್ದಗ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಮೂಡಣ

ಗಾಳಿಯಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ ದಿಕಾ್ಕಪಾಲು ಮಾಡುವೆನು.
ಅವರ ವಿಪತಿ್ತನ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಮುಖತಿರುಗಿಸದೆ ಬೆನು್ನ

ಮಾಡುವೆನು.≫

ಜನರ ಒಳಸಂಚು ಪ್ರವಾದಿಯ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
18 ಆಗ ಅವರು, ≪ಯೆರೆಮೀಯನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಳಸಂಚು

ಮಾಡೋಣ ಬನಿ್ನರಿ;
ಧಮೋರ್ಪದೇಶವು ಯಾಜಕನಿಂದ, ಮಂತಾ್ರಲೋಚನೆಯು

ಜ್ಞಾನಿಯಿಂದ, ದೈವೋಕಿ್ತಯು ಪ್ರವಾದಿಯಿಂದ ಬಂದ ವಿಷಯ
ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪದು.
ಬನಿ್ನರಿ, ಅವನನು್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬಡಿಯೋಣ, ಅವನ ಯಾವ

ಮಾತಿಗೂ ಕಿವಿಗೊಡದಿರುವ≫ ಎಂದುಕೊಂಡರು.
19 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು, ನನೊ್ನಡನೆ

ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಡುವವರ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳು.
20 ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕೆ್ಕ ಕೇಡಿನ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಗತ್ಯವೇ? ನನ್ನ

ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಗುಂಡಿಯನು್ನ ತೋಡಿದಾ್ದರಲಾ್ಲ.
ಅವರ ಮೇಲಣ ನಿನ್ನ ರೋಷವನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಲು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ

ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರ ಹಿತಕಾ್ಕಗಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೋ.

21 ಆದಕಾರಣ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕ್ಷಾಮಕೆ್ಕ ಗುರಿಮಾಡಿ, ಕತಿ್ತಯ
ಬಾಯಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸು;
ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮಕ್ಕಳಿ್ಳಲ್ಲದವರಾಗಿಯೂ,

ವಿಧವೆಯರಾಗಿಯೂ ಇರಲಿ;
ಮೃತು್ಯವು ಅವರ ಗಂಡಂದಿರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಲಿ.
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಖಡ್ಗವು ಅವರ ಯುವಕರನು್ನ ವಧಿಸಲಿ.
22 ಸುಲಿಗೆಯವರ ಗುಂಪನು್ನ ಫಕ್ಕನೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಮಾಡು,

ಅವರ ಮನೆಗಳೊಳಗಿಂದ ಅರಚಾಟವು ಕೇಳಿಸಲಿ.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿಯಲಿಕೆ್ಕ ಗುಂಡಿಯನು್ನ ತೋಡಿ, ನನ್ನ

ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಪಾಶಗಳನು್ನ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಒಡಿ್ಡದಾ್ದರೆ.
23 ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಅವರು

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಲೋಚನೆಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ.
ಅವರ ಅಪರಾಧವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಡ, ಅವರ ಪಾಪವನು್ನ

ಅಳಿಸದಿರು, ಅದು ನಿನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗಿರಲಿ.
ಅವರು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೆಡವಲ್ಪಡಲಿ; ನಿನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ

ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಮಾಡು.

ಮಣಿ್ಣನ ಮಡಿಕೆಯ ಸಾಮ್ಯ

ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ≪ಹೊರಡು,
ಕುಂಬಾರನು ಮಾಡಿದ ಮಣಿ್ಣನ ಮಡಿಕೆಯನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡು, ಜನರ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ

ಯಾಜಕರ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಲವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೋ. 2 ನೀನು
ಬೋಕಿಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ತಗಿ್ಗಗೆ
ಹೋಗಿ, ನಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಸಾರು. 3 ನೀನು
ಅವರಿಗೆ, ≪ಯೆಹೂದದ ಅರಸರೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ! ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ದೇವರೂ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
ಆಹಾ, ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಕೇಡನು್ನ ಬರಮಾಡುವೆನು; ಅದರ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳುವವರ ಎರಡು ಕಿವಿಗಳೂ ಗಿರುಗುಟು್ಟವವು.

4 ≪ ≪ಈ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದು ತಮಗಾಗಲಿ, ತಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯೆಹೂದದ ಅರಸರಿಗಾಗಲಿ ತಿಳಿಯದ
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಧೂಪಹಾಕುತಾ್ತ, ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಅನ್ಯಸಾ್ಥನವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. 5 ಅವರು ಅದನು್ನ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳ
ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬಾಳ್ ದೇವತೆಗೆ ಆಹುತಿ
ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಾಳನ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಏಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರಲಾ್ಲ. ನಾನು ಇಂಥಾ ಆಚಾರವನು್ನ
ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಮಾತನೆ್ನೕ ಆಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ಹುಟ್ಟಲೂ ಇಲ್ಲ. 6 ಆಹಾ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೋಫೆತ್
ಮತು್ತ ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮಿನ ತಗು್ಗ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಹೋಗಿ

ಕೊಲೆಯ ತಗು್ಗ ಎಂಬ ಹೆಸರಾಗುವ ಕಾಲ ಬರುವುದು. 7 ನಾನು ಈ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ
ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಮಣು್ಣಪಾಲುಮಾಡಿ, ಅವರ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ಹುಡುಕುವ ಶತು್ರಗಳ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಬೀಳಿಸಿ, ಆ ಹೆಣಗಳನು್ನ
ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೂ ಆಹಾರವನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವೆನು. 8 ನಾನು ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬೆರಗಿನ ಸಿಳಿ್ಳಗೆ
ಗುರಿಮಾಡುವೆನು; ಹಾದುಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಭವಿಸಿದ
ವಿಪತು್ತಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಿ ಸಿಳು್ಳಹಾಕುವರು. 9 ಅವರು ತಮ್ಮ
ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಂಸವನೂ್ನ ತಿನು್ನವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.
ಅವರ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಹುಡುಕುವ ಶತು್ರಗಳು ಅವರನು್ನ ಮುತಿ್ತ,
ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಗುರಿಮಾಡುವಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರ
ಮಾಂಸವನೂ್ನ ತಿನು್ನವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಇದು ಯೆಹೋವನಾದ
ನನ್ನ ನುಡಿ.≫ ≫

10 ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಂದವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಆ
ಮಡಿಕೆಯನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, 11

≪ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಕುಂಬಾರನು ಒಡೆದು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಮಣಿ್ಣನ ಪಾತೆ್ರಯಂತೆ
ನಾನು ಈ ಜನವನು್ನ ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಡುವೆನು;
ಇನೆ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲವಾಗಿ ಶವಗಳನು್ನ ತೋಫೆತಿನಲಿ್ಲ ಹೂಣುವರು.
12 ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಇದರ ನಿವಾಸಿಗಳನೂ್ನ ಹೀಗೆ ನಾಶಪಡಿಸಿ,
ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ತೋಫೆತಿನ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವೆನು. 13

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮನೆಗಳೂ, ಯೆಹೂದದ ಅರಸರ ಮನೆಗಳೂ
ಅಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಮನೆಗಳ ಮಾಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದ
ನಕ್ಷತ್ರಗಣಕೆ್ಕಲ್ಲ ಧೂಪಹಾಕಿ, ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ
ಪಾನನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ ಸುರಿದಿದಾ್ದರೋ, ಆ ಮನೆಗಳೆಲಾ್ಲ ಹೊಲಸಾಗಿ
ತೋಫೆತ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸಮಾನವಾಗುವವು.≫ ≫

ಪಷೂ್ಹರನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಕೋಳಕೆ್ಕ ಹಾಕಿಸಿದು್ದ
14 ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ತೋಫೆತಿನಲಿ್ಲ

ಪ್ರವಾದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲಿ್ಲಂದ ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಪಾ್ರಕಾರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು, 15 ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಆಹಾ, ಈ
ಪಟ್ಟಣದವರೂ ಮತು್ತ ಇದರ ಸುತ್ತಣ ಎಲಾ್ಲ ಊರುಗಳವರೂ ನನ್ನ
ಮಾತುಗಳನೂ್ನ ಕೇಳದೆ, ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಕಠಿಣಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಕಾರಣ, ನಾನು ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪದ ಕೇಡನೆ್ನಲಾ್ಲ ಇವರಿಗೆ
ಬರಮಾಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಸಾರಿದನು.

ಯೆರೆಮೀಯನು ಈ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡುವುದನು್ನ
ಯಾಜಕನಾದ ಇಮೆ್ಮೕರನ ಮಗನೂ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದ ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯೂ ಆದ ಪಷೂ್ಹರನು

ಕೇಳಿದನು. 2 ಅವನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ
ಹೊಡೆಯಿಸಿ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಮೇಲಣ
ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲದ್ದ ಕೋಳಕೆ್ಕ ಹಾಕಿಸಿದನು. 3 ಮರುದಿನ
ಪಷೂ್ಹರನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಕೋಳದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಆಗ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ≪ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ಪಷೂ್ಹರ್ ಎಂದು ಹೇಳದೆ ಮಾಗೋರ್ ಮಿಸಾ್ಸಬೀಬ್
ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 4 ಏಕೆಂದರೆ, ಇಗೋ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನಗೂ
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೂ ದಿಗಿಲಿಗಿ ಆಸ್ಪದನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡುವೆನು; ಅವರು ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಬೀಳುವರು,
ನೀನು ಅದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಾಣುವಿ. ನಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು; ಅವನು ಅವರನು್ನ ಬಾಬೆಲಿಗೆ
ಸೆರೆಯಾಗಿ ಒಯು್ದ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕಡಿಯುವನು. 5 ಈ ಪಟ್ಟಣದ
ಎಲಾ್ಲ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ, ಆದಾಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಸಂಪತ್ತನೂ್ನ
ಯೆಹೂದದ ಅರಸರ ಸಕಲ ನಿಧಿ, ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನೂ್ನ ಅವರ ಶತು್ರಗಳ
ಕೈವಶಮಾಡುವೆನು; ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದು
ಬಾಬೆಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. 6 ಪಷೂ್ಹರನೇ, ನೀನೋ
ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವಿ. ನೀನೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಮಿಥಾ್ಯ ಪ್ರವಾದನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ನಿನ್ನ ಸಕಲ ಸೆ್ನೕಹಿತರೂ ಬಾಬೆಲಿಗೆ
ಸೇರಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಸತು್ತ ಮಣಾ್ಣಗುವಿರಿ≫ ಎಂದು ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ.

ಪ್ರವಾದಿಯ ಪ್ರಲಾಪ
7 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿದಿ, ನಾನು

ಮರುಳಾದೆನು; ನೀನು ನನಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿ ಗೆದು್ದಕೊಂಡಿ;
ನಾನು ಹಗಲೆಲಾ್ಲ ಗೇಲಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ

ಅಣಕಿಸುತಾ್ತರೆ.
8 ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದೆಲಾ್ಲ ಅರಚಾಟವೇ. ≪ಬಲಾತಾ್ಕರ,

ಕೊಳೆ್ಳ≫ ಎಂದೇ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
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ನಾನು ಸಾರುವ ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನನು್ನ ಜನರ
ದೂಷಣೆಗೂ ಪರಿಹಾಸ್ಯಕೂ್ಕ ಗುರಿಮಾಡಿದೆ.

9 ≪ನಾನು ಯೆಹೋವನ ವಿಷಯವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆತನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ,
ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯು ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಕವಾಗಿದೆಯೋ

ಎಂಬಂತೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಸಂಕಟವಾಗುತ್ತದೆ,
ಸಹಿಸಿ ಸಹಿಸಿ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ, ಇನು್ನ ಸಹಿಸಲಾರೆ.
10 ≪ಇವನ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೇಳಿರಿ, ನಾವೂ ಹೇಳುವೆವು≫

ಎಂದು ಬಹು ಜನರು ಗುಸುಗುಟು್ಟವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ಸುತು್ತಮುತ್ತಲೂ ದಿಗಿಲು; ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಸೆ್ನೕಹಿತರೆಲ್ಲರೂ ≪ಇವನು

ಎಡವಿ ಬೀಳಲಿ≫ ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ಹೊಂಚಿನೋಡುತಾ್ತ,
≪ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದಾ್ದನು, ಇವನನು್ನ ಗೆದು್ದ

ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆವು≫ ಎಂದು ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ
ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

11 ಯೆಹೋವನಾದರೋ ಭಯಂಕರಶೂರನಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಇದಾ್ದನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಹಿಂಸಕರು ಗೆಲ್ಲದೆ ಮುಗ್ಗರಿಸುವರು.
ತಮ್ಮ ಇಷಾ್ಟಥರ್ವು ನೆರವೇರದ ಕಾರಣ ದೊಡ್ಡ ನಾಚಿಕೆಗೆ

ಈಡಾಗುವರು, ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದ ಶಾಶ್ವತ ಅವಮಾನಕೆ್ಕ
ಒಳಗಾಗುವರು.

12 ಹೃದಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅಂತರೀನಿ್ದ್ರಯವನೂ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
ಶಿಷ್ಟರನು್ನ ಶೋಧಿಸುವ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನೀನು ನನ್ನ ಹಿಂಸಕರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ನನ್ನ ಕಣು್ಣ

ನೋಡಲಿ; ನಿನಗೇ ನನ್ನ ವಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ಅರಿಕೆಮಾಡಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟ.
13 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ, ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ;

ಆತನು ಕೆಡುಕರ ಕೈಯಿಂದ ದೀನನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದಾ್ದನೆ.
14 ನಾನು ಹುಟಿ್ಟದ ದಿನ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾಗಲಿ, ತಾಯಿಯು ನನ್ನನು್ನ

ಹೆತ್ತ ದಿನವು ಅಶುಭವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ!
15 ≪ನಿನಗೆ ಗಂಡುಮಗು ಹುಟಿ್ಟದೆ≫ ಎಂಬ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ

ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಕೇವಲ ಆನಂದವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡಿದವನು ಶಪಿಸಲ್ಪಡಲಿ!

16 ಯೆಹೋವನು ಕನಿಕರಪಡದೆ ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಗತಿಯು
ಅವನಿಗೆ ಬರಲಿ.
ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಅರಚಾಟವು, ಮಧಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ಕೂಗಾಟವು

ಅವನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳಲಿ!
17 ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಗಭರ್ದಲೆ್ಲೕ ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ; ಹೀಗೆ

ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯೇ ನನಗೆ ಗೋರಿಯಾಗುತಿ್ತದ್ದಳು, ಆಕೆಯ
ಗಭರ್ವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಸುರಾಗಿಯೇ ಇರುತಿ್ತತು್ತ.

18 ನಾನು ಶ್ರಮದುಃಖಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದಕೂ್ಕ, ನನ್ನ ಆಯುಸು್ಸ
ಅವಮಾನದಿಂದ ಕ್ಷಯಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಗಭರ್ದಿಂದ ಏಕೆ ಹೊರಟು
ಬಂದೆನು?

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಆಕ್ರಮಣವನು್ನ ಯೆರೆಮೀಯನು
ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ

ಅರಸನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಮಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನಾದ
ಪಷೂ್ಹರನನೂ್ನ, ಯಾಜಕನು ಮಾಸೇಯನ ಮಗನು ಆದ
ಚೆಫನ್ಯನನೂ್ನ ಯೆರೆಮೀಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, 2

≪ದಯಮಾಡಿ ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತವೇನೆಂದು ಆತನನು್ನ
ನಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಚಾರಿಸು; ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನಲಾ್ಲ;
ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನು್ನ ವಹಿಸಿ ಈ ಶತು್ರವು ನಮ್ಮ
ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಲಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಯಾನು≫ ಎಂದು ಅವರ
ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾಗ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ
ದೈವೋಕಿ್ತಯು ದೊರೆಯಿತು.

3 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು, ≪ಈ ಉತ್ತರವನು್ನ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 4 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮುತು್ತವ ಕಸಿ್ದೕಯರಿಗೂ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಪೌಳಿಗೋಡೆಯ ಹೊರಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಹಿಡಿದಿರುವ
ಆಯುಧಗಳನು್ನ ನಾನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳ, ಈ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ
ಕೂಡಿಹಾಕುವೆನು. 5 ನಾನೇ ಕೋಪ, ರೋಷ,
ಮಹಾಕೊ್ರೕಧಭರಿತನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಾಹಸ್ತದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ಭುಜಪರಾಕ್ರಮದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುವೆನು.
6 ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಮನುಷ್ಯರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಪಶುಗಳನೂ್ನ
ಬಾಧಿಸುವೆನು, ಘೋರವಾ್ಯಧಿಯು ಅವರನು್ನ ಸಾಯಿಸುವುದು. 7

ತರುವಾಯ ನಾನು ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅವರ ಸೇವಕರನೂ್ನ ವಾ್ಯಧಿ, ಖಡ್ಗ ಮತು್ತ ಕ್ಷಾಮಗಳಿಂದ ಹತರಾಗದೆ

ಉಳಿದ ಪ್ರಜೆಗಳನೂ್ನ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ
ಕೈಗೂ, ಅವರ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವ ಅವರ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೂ
ಕೊಟು್ಟಬಿಡುವೆನು. ಅವನು ಅವರನು್ನ ಕರುಣಿಸದೆ, ಕನಿಕರದಿಂದ
ಉಳಿಸದೆ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸುವನು.

8 ≪ನೀನು ಈ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಇಗೋ, ನಾನು ಜೀವಿಸುವ ಮಾಗರ್ವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಸಾಯುವ
ಮಾಗರ್ವನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 9 ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ನಿಲು್ಲವವನು ಖಡ್ಗ, ಕ್ಷಾಮ, ವಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ ಸಾಯುವನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮುತು್ತವ ಕಸಿ್ದೕಯರನು್ನ ಮೊರೆಹೊಗಲು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಡುವವನು
ಬದುಕುವನು, ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವೊಂದನೆ್ನೕ ಬಾಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು.
10 ಮೇಲಿಗಲ್ಲ, ಕೇಡಿಗಾಗಿಯೇ ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ
ದೃಷಿ್ಟಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ಇದು ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಕೈವಶವಾಗುವುದು,
ಅವನು ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವನು; ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.≫

11 ಯೆಹೂದದ ಅರಸನ ಮನೆತನದ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿರುವ ಈ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

12 ದಾವೀದನ ಮನೆತನದವರೇ, ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ರೋಷವು ಜಾ್ವಲೆಯಂತೆ
ಹೊರಟು,
ಯಾರೂ ಆರಿಸಲಾಗದಷು್ಟ ರಭಸವಾಗಿ ದಹಿಸಬಾರದಾಗಿದ್ದರೆ,
ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಿರಿ, ಸುಲಿಗೆಯಾದವನನು್ನ

ದೋಚಿಕೊಂಡವನ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿರಿ≫ ಎಂಬುದೇ.
13 ಆಹಾ, ತಗಿ್ಗನ ನಗರವೇ, ಬಯಲು ಭೂಮಿಯ ಶಿಖರದ

ಮೇಲಣ ಪುರಿಯೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
≪ಯಾರು ಇಳಿದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಾರು? ನಮ್ಮ ನಿವಾಸಗಳಲಿ್ಲ

ಯಾರು ನುಗು್ಗವರು?≫ ಎಂದು ಹೇಳುವವರೇ,
14 ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು;

ನಿಮ್ಮ ಪುರವೆಂಬ ವನಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಹಚು್ಚವೆನು,
ಅದು ಸುತು್ತಮುತ್ತಣದ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.

ಯೆಹೂದದ ಅರಸರ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತಗಳು

ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು, ≪ನೀನು
ಯೆಹೂದದ ಅರಸನ ಮನೆಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಿ ಈ
ಮಾತನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಹೇಳು, 2 ದಾವೀದನ

ಸಿಂಹಾಸನರೂಢನಾದ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೇ, ಯೆಹೋವನ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳು; ನಿನ್ನ ಸೇವಕರೂ ಮತು್ತ ಈ ಬಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ
ಸೇರುವ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಕೇಳಲಿ. 3 ಯೆಹೋವನು, ನೀತಿ,
ನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಿ, ಸುಲಿಗೆಯಾದವನನು್ನ
ದೋಚಿಕೊಂಡವನ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿರಿ. ವಿದೇಶಿ, ಅನಾಥ, ವಿಧವೆ
ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ಅನಾ್ಯಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಹಿಂಸೆಯನೂ್ನ
ಮಾಡಬೇಡಿರಿ; ನಿದೋರ್ಷಿಯ ರಕ್ತವನು್ನ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಸುರಿಸಬೇಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

4 ≪ನೀವು ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡರೆ
ದಾವೀದನ ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢರಾದ ಅರಸರು
ರಥಾಶ್ವಗಳನೆ್ನೕರಿದವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವಕರೊಡನೆಯೂ,
ಪ್ರಜೆಗಳೊಡನೆಯೂ ಈ ಅರಮೆನಯ ಬಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು. 5 ನೀವು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಈ
ಅರಮನೆಯು ಹಾಳುಬೀಳುವುದು ಎಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಆಣೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ≫ ಎಂಬುದೇ. 6

ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದದ ಅರಸನ ಮನೆತನವನು್ನ ಕುರಿತು
ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ನೀನು ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಗಿಲಾ್ಯದಿನಂತೆಯೂ, ಲೆಬನೋನಿನ

ಶಿಖರದ ಹಾಗೂ ಇದಿ್ದ,
ಆದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯನಾ್ನಗಿಯೂ ಮತು್ತ

ನಿಜರ್ನ ಪಟ್ಟಣವನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡುವುದು ಖಂಡಿತ.
7 ಆಯುಧ ಸನ್ನದ್ಧರಾದ ಸಂಹಾರಕರನು್ನ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ

ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವೆನು; ಅವರು ನಿನ್ನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ದೇವದಾರುಗಳನು್ನ ಕಡಿದು
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಕುವರು.

8 ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳವರು ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ
ಹೋಗುತಾ್ತ, ≪ಯೆಹೋವನು ಈ ಮಹಾ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಏಕೆ ಹೀಗೆ
ಮಾಡಿದನು?≫ ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ,

9 ≪ಈ ಪಟ್ಟಣದವರು ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ
ಸೇವಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದಕೆ್ಕ ಈ ಗತಿಯಾಯಿತು≫ ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು.≫
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ಅರಸನಾದ ಶಲೂ್ಲಮನು
10 ಸತ್ತವನಿಗಾಗಿ ಅಳಬೇಡಿರಿ, ಗೋಳಾಡಬೇಡಿರಿ;
ಸೆರೆಯಾದವನಿಗಾಗಿ ಬಿಕಿ್ಕಬಿಕಿ್ಕ ಅಳಿರಿ; ಅವನು ಇನು್ನ

ಹಿಂದಿರುಗನು, ಜನ್ಮಭೂಮಿಯನು್ನ ನೋಡನು.
11 ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಯೋಷೀಯನ ತರುವಾಯ ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ

ಬಂದವನೂ ಇಲಿ್ಲಂದ ಸೆರೆಯಾಗಿ ಹೋದವನೂ ಆದ ಶಲೂ್ಲಮನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ≪ಅವನು
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಇನು್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಾರನು.

12 ಅವನನು್ನ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಸೆರೆಯೊಯ್ದರೋ ಅಲೆ್ಲೕ ಸಾಯುವನು, ಈ
ದೇಶವನು್ನ ಇನು್ನ ಕಾಣನು≫ ಎಂಬುದೇ.

ಅರಸನಾದ ಯೆಹೊಯಾಕೀಮನು
13 ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ದುನೀರ್ತಿಯಿಂದಲೂ, ಮಹಡಿಗಳನು್ನ

ಅನಾ್ಯಯದಿಂದಲೂ ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಳು್ಳವವನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ಕೂಲಿಕೊಡದೆ ನೆರೆಯವನಿಂದ ಬಿಟಿ್ಟಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ,
14 ಆಹಾ, ≪ನಾನು ವಿಸಾ್ತರವಾದ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ

ವಿಶಾಲವಾದ ಮಹಡಿಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ,
ಅಗಲಗಲವಾದ ಕಿಟಕಿಗಳನಿ್ನಡಿಸಿ, ಒಳಗೆ ಗೋಡೆಗೆಲಾ್ಲ

ದೇವದಾರಿನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, ಕಿರಿಮಂಜಿಯ ಬಣ್ಣವನು್ನ
ಬಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನ ಪಾಡನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!

15 ನೀನು ದೇವದಾರುವಿನ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಸ್ಪದಿರ್ಸುವುದರಿಂದಲೇ
ಆಳತಕ್ಕವನಾಗಿದಿ್ದೕಯೋ?
ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಎಷೆ್ಟೕ ಉಂಡು ಕುಡಿದರೂ ನೀತಿ

ನಾ್ಯಯಗಳನ್ನಂತು ಕೈಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು; ಆಗ ಅವನಿಗೆ
ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿತು್ತ.

16 ದೀನದರಿದ್ರರ ವಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ತೀರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು; ಆಗ
ಸುಖವಾಗಿತು್ತ. ನನ್ನನು್ನ ಅರಿಯುವುದೆಂದರೆ ಇದೇ ಎಂಬುದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

17 ಆದರೆ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸುವುದು,
ದೋಚಿಕೊಳು್ಳವುದು, ಹಿಂಸಿಸುವುದು, ಜಜು್ಜವುದು, ಇವುಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೇ ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯೂ, ನಿನ್ನ ಮನಸೂ್ಸ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ.

18 ಆದಕಾರಣ ಯೋಷೀಯನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ
ಆದ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೆಹೋವನು.
≪ಅಯೊ್ಯೕ ಅಣಾ್ಣ, ಅಯೊ್ಯೕ ಅಕಾ್ಕ ಎಂದು ಗೋಳಾಡುವಂತೆ

ಇವನಿಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಗೋಳಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಅಯೊ್ಯೕ ನಮೊ್ಮಡೆಯಾ,
ಅಯೋ, ದೊರೆಯ ಮಹಿಮೆಯೇ ಎಂದು ಇವನಿಗಾಗಿ ಯಾರೂ
ಪ್ರಲಾಪಿಸರು.

19 ಇವನನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಹೊರಗೆ ಕತೆ್ತಯಂತೆ
ಎಳೆದು ಬಿಸಾಡಿ ಮಣು್ಣಪಾಲು ಮಾಡುವರು≫ ಎನು್ನತಾ್ತನೆ.

20 ಚೀಯೋನ್ ಯುವತಿಯೇ, ಲೆಬನೋನ್ ಪವರ್ತವನು್ನ ಹತಿ್ತ
ಕೂಗಿಕೋ!
ಬಾಷಾನಿನಲಿ್ಲ ಮೊರೆಯಿಡು, ಅಬಾರೀಮಿನಲಿ್ಲ ಅರಚಿಕೋ!

ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದವರೆಲಾ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದರಲಾ್ಲ.
21 ನಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಲಿ್ಲ ನಿನೊ್ನಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ≪ನಾನು

ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದಿ. ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳದಿರುವುದು ನಿನಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅಭಾ್ಯಸ.

22 ನಿನ್ನನು್ನ ಅಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕುರುಬರನು್ನ ಗಾಳಿಯು
ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವುದು.
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದವರು ಸೆರೆಹೋಗುವರು; ಆಗ ನಿನ್ನ

ಸಕಲ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನೀನು ಆಶಾಭಂಗಪಟು್ಟ
ಅವಮಾನಕಿ್ಕೕಡಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ.

23 ಲೆಬನೋನಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವಳೇ, ದೇವದಾರುಗಳಲಿ್ಲ ಗೂಡು
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವಳೇ, ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತಿರುವ ಸಂಕಟವು
ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನ ಸಿ್ಥತಿಯು ಎಷೊ್ಟೕ
ದುಃಖಕರವಾಗಿರುವುದು!

24 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ,
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ
ಕೊನ್ಯನೆಂಬ ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗೈಯ ಮುದೆ್ರಯುಂಗರವಾಗಿದ್ದರೂ
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಕಿತು್ತಹಾಕುತಿ್ತದೆ್ದನು! 25 ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ಹುಡುಕಿ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವವರ ಕೈಗೆ ಅಂದರೆ ಬಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಮತು್ತ ಕಸಿ್ದೕಯರ ಕೈಗೆ
ಕೊಟು್ಟಬಿಡುವೆನು. 26 ನಿನ್ನನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನೂ್ನ
ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲದ ಅನ್ಯದೇಶಕೆ್ಕ ಎಸೆದುಬಿಡುವೆನು; ಅಲೆ್ಲೕ
ಸಾಯುವಿರಿ. 27 ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕೆಂದು ಹಂಬಲಿಸುವ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂಬುದೇ.

28 ಕೊನ್ಯನೆಂಬ ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಬಿಸಾಡಿದ ಒಡಕು ಕುಡಿಕೆಯೋ?
ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಮಣಿ್ಣನ ಮಡಿಕೆಯೋ? ಎಂಬಂತೆ,
ಅವನೂ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರೂ ಏಕೆ ಬಿಸಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ?
ನೋಡದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಏಕೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ?
29 ದೇಶವೇ, ದೇಶವೇ, ದೇಶವೇ ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳು!
30 ಯೆಹೋವನು, ≪ಇವನನು್ನ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವನು,

ವ್ಯಥರ್ಜನ್ಮದವನು ಎಂದು ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬರೆಯಿರಿ;
ಇವನ ಸಂತಾನದಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ದಾವೀದನ

ಸಿಂಹಾಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು ಯೆಹೂದವನು್ನ ಆಳುವುದಿಲ್ಲ ಬಾಳನು≫
ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ವಾಗಾ್ದನ

≪ನನ್ನ ಕಾವಲಿನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಚದುರಿಸಿ ಹಾಳು
ಮಾಡುವ ಕುರುಬರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ≫
ಎಂಬುದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

2 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರೆಂಬ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವ ಕುರುಬರ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಕಂಡು ಅವರನು್ನ
ಕುರಿತು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನೀವು ನನ್ನ ಮಂದೆಯನು್ನ ಚದರಿಸಿ
ಅಟಿ್ಟಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ, ವಿಚಾರಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಹಾ, ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ
ನಿಮಿತ್ತ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವೆನು. 3 ನಾನು ನನ್ನ
ಮಂದೆಯನು್ನ ಯಾವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಟಿ್ಟಬಿಟೆ್ಟನೋ, ಆ ಸಕಲ
ದೇಶಗಳಿಂದ ಉಳಿದ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹಟಿ್ಟಗಳಿಗೆ
ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡುವೆನು; ಅವು ದೊಡ್ಡ ಸಂತಾನವಾಗಿ ಹೆಚು್ಚವವು.
4 ನಾನು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುರುಬರನು್ನ ನೇಮಿಸುವೆನು, ಅವರು
ಅವುಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವರು. ಅವು ಇನು್ನ ಕಳವಳಗೊಳು್ಳದಿಲ್ಲ,
ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ
ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ≫ ಎಂಬುದೇ.

5 ಯೆಹೋವನು, ≪ಇಗೋ, ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ದಾವೀದನೆಂಬ ಮೂಲದಿಂದ ಸದ್ಧಮಿರ್ಯಾದ ಮೊಳಕೆಯನು್ನ
ಚಿಗುರಿಸುವೆನು.
ಅವನು ರಾಜನಾಗಿ ಆಳುತಾ್ತ, ವಿವೇಕದಿಂದ ಕಾಯರ್ವನು್ನ

ಸಾಧಿಸುತಾ್ತ, ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀತಿ, ನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ನಿವರ್ಹಿಸುವನು.
6 ಅವನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರುವರು,

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವರು;
≪ಯೆಹೋವ ಚಿದೆ್ಕೕನು≫ ಅಂದರೆ ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮ

ಸದ್ಧಮರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅವನಿಗಾಗುವುದು≫ ಎಂದು
ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.

7 ಆಹಾ, ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಜೀವದಾಣೆ
ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, 8 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ಮನೆತನವೆಂಬ ಸಂತಾನವನು್ನ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ದೇಶದಿಂದಲೂ, ತಾನು
ಅವರನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದ್ದ ಸಕಲ ಸೀಮೆಗಳಿಂದಲೂ ಬರಮಾಡಿ,
ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಜೀವದಾಣೆ ಎಂದು
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡುವರು. ಅವರು ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ
ಸುಖವಾಸಿಗಳಾಗುವರು.≫ ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಸುಳು್ಳ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ
9 ಪ್ರವಾದಿಗಳ ವಿಷಯ: ನನ್ನ ಹೃದಯವು ನನೊ್ನಳಗೆ

ಒಡೆದುಹೋಗಿದೆ; ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳೆಲಾ್ಲ ಕರಗಿಹೋಗಿವೆ.
ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ವಶನಾಗಿ

ಅಮಲೇರಿದವನಂತಿದೆ್ದೕನೆ.
ಹೌದು, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸಕೆ್ಕ ಸೋತವನ ಹಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
10 ಸೀಮೆಯು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ, ದೈವಶಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ

ದೇಶವು ದುಃಖಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಡವಿಯ ಹುಲಾ್ಗವಲು ಬಾಡಿದೆ; ದೇಶದವರು ತ್ವರೆಪಡುವ

ಮಾಗರ್ವು ದುಮಾರ್ಗರ್, ಅವನ ಶೌಯರ್ವು ಅನಾ್ಯಯಸಾಧಕ.
11 ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಭ್ರಷ್ಟರು, ಯಾಜಕರೂ ಭ್ರಷ್ಟರು.
ಹೌದು ನನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೇ ಅವರ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಕಂಡಿದೆ್ದೕನೆ

ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ.
12 ಆದಕಾರಣ ಅವರ ಮಾಗರ್ವು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಜಾರಿಬೀಳುವ

ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗುವುದು.
ಅವರು ಅಟ್ಟಲ್ಪಟು್ಟ ಅಂಧಕಾರದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಹೋಗುವರು; ನಾನು

ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಡನು್ನ, ದಂಡನೆಯ ವರುಷದ ಕೇಡನು್ನ
ಬರಮಾಡುವೆನು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.

13 ನಾನು ಸಮಾಯರ್ದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅನೈತಿಕತೆಯನು್ನ
ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ;
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ಅವರು ಬಾಳ್ ದೇವತೆಯ ಆವೇಶದಿಂದ ಪ್ರವಾದಿಸಿ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲೆಂಬ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಮಾಗರ್ ತಪಿ್ಪಸಿದಾ್ದರೆ.

14 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಾನು ಅಸಹ್ಯವನು್ನ
ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರು ವ್ಯಭಿಚಾರಮಾಡಿ, ಮೋಸದಲಿ್ಲ ನಡೆದು, ದುಷ್ಟರಲಿ್ಲ

ಯಾರೂ ತನ್ನ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಬಿಡದಂತೆ ಅವರ ಕೈಗಳನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
ಅವರೆಲ್ಲರು ಸೊದೋಮಿನಂತೆ, ಆ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳು

ಗೊಮೋರದ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಕಾಣುತಾ್ತರೆ.
15 ಆದಕಾರಣ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರವಾದಿಗಳ

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ≪ಆಹಾ, ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಕಹಿಯಾದ ಆಹಾರ ಮತು್ತ
ಪಾನಗಳನು್ನ ಕೊಡುವೆನು;
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟತನವು ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ

ಹರಡಿದೆಯಷೆ್ಟ≫ ಎಂದು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನು ಕೊಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
16 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು, ≪ನಿಮಗೆ ಪ್ರವಾದಿಸುವ

ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿರಿ.
ಅವರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ವ್ಯಥರ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುತಾ್ತರೆ;

ಯೆಹೋವನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟದ್ದನು್ನ ನುಡಿಯದೆ ಸ್ವಂತ
ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದದ್ದನೆ್ನೕ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.

17 ನನ್ನನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡಮಾಡುವವರಿಗೆ, ≪ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗುವುದು
ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ
ಇದಾ್ದರೆ.
ಸ್ವಂತ ಹೃದಯದ ಹಟದಂತೆ ನಡೆಯುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ≪ನಿಮಗೆ

ಯಾವ ಕೇಡೂ ಸಂಭವಿಸದು≫ ಎಂದು ನುಡಿಯುತಾ್ತರೆ.
18 ಅವರಲಿ್ಲ ಯಾರು ಯೆಹೋವನ ಆಲೋಚನಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ

ನಿಂತು ಆತನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ?
ಯಾರು ಆತನ ನುಡಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಗಮನಿಸಿದಾ್ದರೆ?
19 ಆಹಾ, ಯೆಹೋವನ ರೋಷವೆಂಬ ಬಿರುಗಾಳಿಯು,

ಸುಂಟರಗಾಳಿಯು ಹೊರಟಿದೆ.
ಅದು ದುಷ್ಟರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುವುದು.
20 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಸಾಧಿಸಿ,

ನೆರವೇರಿಸುವ ತನಕ ಆತನ ರೋಷವು ತಣ್ಣಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಇದನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವಿರಿ.
21 ನಾನು ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ತಾವೇ

ಆತುರಗೊಂಡರು;
ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಪ್ರವಾದಿಸಿದರು.
22 ಇವರು ಆಲೋಚನಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ

ನನ್ನ ಜನರ ಕಿವಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟಸಿ,
ಅವರನು್ನ ಅವರ ದುಮಾರ್ಗರ್ದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದಲೂ

ತಪಿ್ಪಸುತಿ್ತದ್ದರು≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.
23 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾನು ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ

ಇರುವ ದೇವರೋ?
24 ದೂರದಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವವನಲ್ಲವೋ? ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬೀಳದಂತೆ

ಯಾರಾದರೂ ಗುಪ್ತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ
ಮರೆಮಾಡಿಕೊಂಡಾನೇ?
ನಾನು ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳಲಿ್ಲಯೂ ವಾ್ಯಪಿಸಿರುವವನಲ್ಲವೆ.≫

25 ನನಗೆ ಕನಸು ಬಿತು್ತ, ಕನಸು ಬಿತು್ತ ಎಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ
ಸುಳಾ್ಳಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸುವ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ನುಡಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 26

ಇವರ ಪಿತೃಗಳು ಬಾಳನನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಮರೆತ ಪ್ರಕಾರ
ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸ್ವಹೃದಯಕಲಿ್ಪತ ಮೋಸವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುತಾ್ತ,
ತಾವು ಕನಸುಗಳ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರಲಾ್ಲ. 27

ಇಂಥಾ ಯೋಚನೆಯು ಸುಳಾ್ಳಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸುವ ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಎಂದಿನವರೆಗೆ ಇರುವುದು? 28 ಕನಸು ಕಂಡ
ಪ್ರವಾದಿಯು ಕನಸನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರೆ ತಿಳಿಸಲಿ. ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳಿದವನೋ ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿ ನುಡಿಯಲಿ. 29

ಹೊಟೆ್ಟಲಿ್ಲ? ಕಾಳೆಲಿ್ಲ? ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಬೆಂಕಿಗೂ, ಬಂಡೆಯನು್ನ
ಒಡೆದುಬಿಡುವ ಚಮಟಿಗೆಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆಯಲಾ್ಲ.
ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ.

ಯೆಹೋವನ ಭಾರ ಎಂದು ನುಡಿಯುವ ಜನರಿಗೆ ಆಗುವ ಶಿಕ್ಷೆ
30 ಆಹಾ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಂದ

ಕದು್ದಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಿರುದ್ಧನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 31 ಆಹಾ, ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಚಾಚಿ
≪ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳುವ

ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 32 ಆಹಾ, ಸುಳು್ಳ ಕನಸುಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿ,
ವಿವರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸುಳು್ಳ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೂ, ನಿಲರ್ಕ್ಷದಿಂದಲೂ ನನ್ನ
ಜನರಿಗೆ ದಾರಿತಪಿ್ಪಸುವ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸುವವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ನಾನು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ಈ
ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

33 ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾಜಕನಾಗಲಿ ಈ ಜನರಲಿ್ಲ
ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ≪ಯೆಹೋವನು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ವಾಕ್ಯದ
ಆಧಾರವೇನು?≫ ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳು, ≪ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಹೊರೆ, ನಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಸೆದುಬಿಡುವೆನು. 34 ಪ್ರವಾದಿ, ಯಾಜಕ, ಸಾಧಾರಣ
ಜನ, ಇವರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ, ≪ಯೆಹೋವನ ಹೊರೆ≫ ಎಂದು
ಉಚ್ಚರಿಸುವನೋ ಅವನನೂ್ನ ಅವನ ಮನೆಯವರನೂ್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು. 35 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರನೂ್ನ, ≪ಯೆಹೋವನ ಉತ್ತರವೇನು,
ಯೆಹೋವನು ಏನು ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ?≫ 36 ಎಂದು ಕೇಳಬೇಕೇ
ಹೊರತು ಯೆಹೋವನ ಹೊರೆ ಎಂಬ ಮಾತನು್ನ ಇನು್ನ ಎತ್ತಲೇ
ಕೂಡದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ನುಡಿಯೇ ಅವನವನಿಗೆ
ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದು; ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ನುಡಿಗಳನು್ನ,
ಹೌದು, ನಮ್ಮ ದೇವರೂ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿಗಳನು್ನ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ. 37 ನೀವು
≪ಯೆಹೋವನಿಂದ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಉತ್ತರವಾಯಿತು,
ಯೆಹೋವನು ಏನು ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ. 38 ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ≪ಯೆಹೋವನ ಹೊರೆ≫ ಎಂದು
ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೆ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಹೊರೆ ಎಂಬ ಮಾತನು್ನ ಎತ್ತಲೇ ಕೂಡದು ಎಂದು
ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿರುವಲಿ್ಲ ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಹೊರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ
ಕಾರಣ ಇಗೋ, 39 ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಹೊರೆಯೆಂದು ಎತಿ್ತ
ನನೆ್ನದುರಿನಿಂದ ಎಸೆದುಬಿಡುವೆನು. 40 ಮತು್ತ ನಾನು
ನಿತ್ಯನಿಂದೆಯನೂ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದ ಶಾಶ್ವತ ಅವಮಾನವನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಬರಮಾಡುವೆನು.≫ ≫

ಒಳೆ್ಳಯ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಹಣು್ಣಗಳ ಸಾಮ್ಯ

ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ
ಆದ ಯೆಕೊನ್ಯನನೂ್ನ, ಯೆಹೂದದ ಪ್ರಧಾನರನೂ್ನ,

ಶಿಲಿ್ಪಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕಮಾ್ಮರರನೂ್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ
ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಸೆರೆ ಒಯ್ದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮುಂದೆ
ಇಟಿ್ಟರುವ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣ ತುಂಬಿದ ಎರಡು ಪುಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. 2 ಒಂದು ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಫಲ
ಕಾಲಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ಮಾಗಿದ ಹಣು್ಣಗಳ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತಿ್ತದ್ದ
ಅತು್ಯತ್ತಮವಾದ ಅಂಜೂರದ ಫಲಗಳು ತುಂಬಿದ್ದವು. ಇನೊ್ನಂದು
ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ತಿನ್ನದ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಕೆಟು್ಟ ಕೇವಲ
ಅಸಹ್ಯವಾದ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣಗಳು ತುಂಬಿದ್ದವು. 3 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ, ≪ಯೆರೆಮೀಯನೇ, ಏನು ನೋಡುತಿ್ತೕ?≫
ಎಂದು ಕೇಳಲು ನಾನು, ≪ಅಂಜೂರದ ಫಲಗಳನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ;
ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳು ಅತು್ಯತ್ತಮವಾಗಿವೆ, ಕೆಟ್ಟ ಫಲಗಳು ಬಹಳ
ಕೆಟಿ್ಟವೆ, ಯಾರೂ ತಿನ್ನದ ಹಾಗೆ ಕೇವಲ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿವೆ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರ ಕೊಟೆ್ಟನು. 4 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. 5 ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳದೊಳಗಿಂದ ಕಸಿ್ದೕಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಸೆರೆಯವರಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಈ ಉತ್ತಮವಾದ
ಅಂಜೂರದ ಫಲಗಳಂತೆ ಲಕ್ಷಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ
ಮೇಲನು್ನಂಟುಮಾಡುವೆನು. 6 ಅವರನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ
ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡುವೆನು. ಅವರನು್ನ ಕಟು್ಟವೆನು, ಕೆಡವುವದಿಲ್ಲ;
ನೆಡುವೆನು, ಕೀಳುವುದಿಲ್ಲ. 7 ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವನೆಂದು
ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕ ಹೃದಯವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು. ಅವರು ನನ್ನ
ಜನರಾಗಿರುವರು, ನಾನು ಅವರ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು; ಅವರು ನನ್ನ
ಕಡೆಗೆ ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವರು≫ ಎಂಬುದೇ.

8 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು, ≪ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯ, ಅವನ ಪ್ರಧಾನರು, ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ಶೇಷ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ವಲಸೆಯಾದವರು,
ಕೆಟು್ಟ ಯಾರೂ ತಿನ್ನದ ಹಾಗೆ ಕೇವಲ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಅಂಜೂರದ
ಹಣು್ಣಗಳ ಗತಿಗೆ ಇವರನು್ನ ತರುವೆನು. 9 ಅವರ ಕೇಡಿಗಾಗಿ ನಾನು
ಅವರನು್ನ ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡುವೆನು; ನಾನು ಅವರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಅವರು
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ನಿಂದೆ, ಕಟು್ಟಗಾದೆ, ಪರಿಹಾಸ್ಯ, ಶಾಪ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವರು.
10 ನಾನು ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಪಿತೃಗಳಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ
ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಅವರು ನಿಮೂರ್ಲರಾಗುವ ತನಕ ಖಡ್ಗ, ಕ್ಷಾಮ
ಮತು್ತ ವಾ್ಯಧಿಗಳನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೂದ್ಯರ ದೊ್ರೕಹ

ಯೋಷೀಯನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ
ವರುಷದಲಿ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ

ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ, 2

ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರ ವಿಷಯವಾಗಿ
ತನಗೆ ಉಂಟಾದ ಈ ದೈವೋಕಿ್ತಯನು್ನ ಸಕಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ
ಸಮಸ್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಗೂ ಸಾರಿದನು.

3 ಆತನು, ≪ಆಮೋನನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ
ಯೋಷೀಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿಮೂರನೆಯ ವರುಷದಿಂದ ಈ
ದಿನದವರೆಗೆ, ಇಪ್ಪತು್ತಮೂರು ವರುಷಗಳಿಂದಲೂ ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದಾ್ದನೆ; ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ; ಆದರೆ ನೀವು ಅದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 4

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ತಪ್ಪದೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದ್ದರೂ ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಗೊಡಲೂ ಇಲ್ಲ. 5

ಆತನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತೇನೆಂದರೆ, ≪ನೀವೆಲ್ಲರು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ
ದುಮಾರ್ಗರ್ದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ.
ನಿಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಪುರಾತನ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ
ದೇಶದೊಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಳಿ್ಳರಿ. 6 ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ,
ಸೇವಿಸಿ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಕೈಕೆಲಸದ ಬೊಂಬೆಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ರೇಗಿಸಬೇಡಿರಿ; ಹೀಗಾದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕೇಡನೂ್ನ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂಬುದೇ. 7 ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಕೆಲಸದ ಬೊಂಬೆಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಕೆಣಕಿ
ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಕೇಡನು್ನ ತಂದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಎಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಸೆರೆ
8 ಹೀಗಿರಲು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ಈ ನುಡಿಯನು್ನ

ಕೇಳಿರಿ, ≪ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದ ಕಾರಣ ಇಗೋ, 9

ನಾನು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಜನಾಂಗಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕರೆಯಿಸಿ, ಬಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನೂ ನನ್ನ ಸೇವಕನೂ ಆದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ
ಬರಮಾಡುವೆನು. ಇವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೂ, ಇದರ
ನಿವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೂ
ಬೀಳಿಸಿ, ಅವುಗಳನು್ನ ತುಂಬಾ ಹಾಳುಗೈದು, ಪರಿಹಾಸ್ಯಕೂ್ಕ,
ನಿತ್ಯನಾಶನಕೂ್ಕ ಈಡುಮಾಡುವೆನು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಹಷರ್ಸಂಭ್ರಮಗಳ ಧ್ವನಿಯನೂ್ನ, ವಧೂವರರ
ಸ್ವರವನೂ್ನ, ಬೀಸುವ ಕಲಿ್ಲನ ಶಬ್ದವನೂ್ನ, ದೀಪದ ಬೆಳಕನೂ್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವೆನು. 11 ಈ ದೇಶವೆಲಾ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಬೆರಗಿಗೆ
ಈಡಾಗುವುದು; ಮತು್ತ ಈ ಜನಾಂಗಗಳು ಎಪ್ಪತು್ತ ವರುಷ
ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿ ಬಿದಿ್ದರುವವು. 12 ಎಪ್ಪತು್ತ
ವರುಷಗಳ ತರುವಾಯ ನಾನು ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನನೂ್ನ, ಕಸಿ್ದೕಯರ
ದೇಶವನೂ್ನ, ಆ ಜನಾಂಗದವರನೂ್ನ ಅವರ ದೊ್ರೕಹಕಾ್ಕಗಿ ದಂಡಿಸಿ,
ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿತ್ಯನಾಶನಕೆ್ಕ ಗುರಿಮಾಡುವೆನು. ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. 13 ನಾನು ಆ ದೇಶದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನುಡಿದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅಂದರೆ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಈ
ಪ್ರವಾದನೆಗಳ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಬರಮಾಡುವೆನು. 14 ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳೂ ಮತು್ತ
ಮಹಾರಾಜರೂ ಅವರನೆ್ನೕ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು;
ಅವರ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಕೈಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರಿಗೆ
ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು≫ ಎಂಬುದೇ.

ಯೆಹೋವನು ವಿಧಿಸುವ ದುಗರ್ತಿ
15 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ,

≪ರೋಷರೂಪ ಮದ್ಯದ ಈ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾವ ಜನಾಂಗಗಳ ಬಳಿಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೋ ಆ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳು ಇದರಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯುವಂತೆ
ಮಾಡು. 16 ನಾನು ಅವರಲಿ್ಲಗೆ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಆ ನನ್ನ
ರೋಷವನು್ನ ಅವರು ಕುಡಿದು ಓಲಾಡುವರು, ಹುಚು್ಚಚಾ್ಚಗುವರು≫
ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 17 ಆಗ ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಿಂದ
ಆ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನು ಯಾವ
ಜನಾಂಗಗಳ ಬಳಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನೋ, ಆ ಸಕಲ

ಜನಾಂಗಗಳು ಅದರಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆನು. 18 ಅದನು್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ, ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ, ಅರಸರಿಗೂ
ಮತು್ತ ಪ್ರಧಾನರಿಗೂ ಕುಡಿಸಿದೆನು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಹಾಳಾಗಿ
ಪರಿಹಾಸ್ಯಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಶಾಪಕೂ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಆಸ್ಪದವಾಯಿತು. 19 ಅದು ಈ ದಿನ ನೆರವೇರಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ
ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನಾದ ಫರೋಹನು, ಅವನ ಸೇವಕರು, ಪ್ರಧಾನರು,
ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು, 20 ಬಗೆಬಗೆಯ ಎಲಾ್ಲ ವಿದೇಶೀಯರು,
ಊಚ್ ದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ ಅರಸರು, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ
ಅರಸರು, ಅಷೆ್ಕಲೋನ್, ಗಾಜಾ, ಎಕೊ್ರೕನ್, ಹಾಳಾಗದೆ ಉಳಿದ
ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷೊ್ಡೕದ್, 21 ಎದೋಮ್ಯರು, ಮೋವಾಬ್ಯರು,
ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯರು, 22 ತೂರಿನ ಎಲಾ್ಲ ಅರಸರು, ಚೀದೋನಿನ ಎಲಾ್ಲ
ಅರಸರು, ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆಯ ಕರಾವಳಿಯ ಅರಸರು, 23

ದೇದಾನ್ಯರು, ತೇಮಾ ದೇಶದವರು, ಬೂಜ್ ದೇಶದವರು, ಚಂಡಿಕೆ
ಬಿಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವವರೆಲ್ಲರು, 24 ಅರಬಿಯದ ಎಲಾ್ಲ ಅರಸರು,
ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳಾದ ಮಿಶ್ರಜಾತಿಯವರ ಎಲಾ್ಲ ಅರಸರು, 25

ಜಿಮಿ್ರಯ ಎಲಾ್ಲ ಅರಸರು, ಏಲಾಮಿನ ಎಲಾ್ಲ ಅರಸರು, ಮೇದ್ಯರ
ಎಲಾ್ಲ ಅರಸರು, 26 ದೂರ ಮತು್ತ ಸಮೀಪವಿರುವ ಉತ್ತರದೇಶದ
ಎಲಾ್ಲ ಅರಸರು, ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಸಕಲರಾಜ್ಯಗಳವರು
ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕುಡಿಸು; ಇವರು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಶೇಷಕಿನ ಅರಸನೂ
ಕುಡಿಯಲಿ ಎಂಬುದೇ ನನಗಾದ ಅಪ್ಪಣೆ. 27 ಇದಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಈ
ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿತು, ನೀನು ಅವರಿಗೆ ನುಡಿಯತಕ್ಕದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು; ಆ
ನನ್ನ ರೋಷವನು್ನ ಕುಡಿದು ಅಮಲೇರಿದವರಾಗಿ ಕಕಿ್ಕ ಬಿದು್ದ
ಏಳದಿರಿ.≫ 28 ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕೂ್ಕ, ಕುಡಿಯಲಿಕೂ್ಕ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಅವರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ≪ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
ನೀವು ಕುಡಿಯಲೇ ಬೇಕು. 29 ಇಗೋ, ನನ್ನ ಹೆಸರುಗೊಂಡಿರುವ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಬಾಧಿಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಆ ದಂಡನೆಗೆ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೀರೋ? ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಖಡ್ಗವೇ,
ಭೂನಿವಾಸಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಸಂಹರಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಬಾ≫ ಎಂದು ಕೂಗುವೆನು.
ಇದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನನ್ನ ನುಡಿ. 30

ಇಂತಿರಲು ನೀನು ಪ್ರವಾದಿಸುತಾ್ತ ಈ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳು,
≪ಯೆಹೋವನು ಉನ್ನತಲೋಕದಿಂದ ಗಜಿರ್ಸುವನು, ತನ್ನ

ಘನನಿವಾಸದಿಂದ ಧ್ವನಿಗೈಯುವನು.
ಆತನು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಗಜಿರ್ಸಿ, ತನ್ನ ಹುಲಾ್ಗವಲಿನ ಮಂದೆಯನು್ನ

ಬೆದರಿಸುವನು.
ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಹಣ್ಣನು್ನ ತುಳಿಯುವವರು ಕೂಗಾಡುವಂತೆ

ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯಂಕರನಾಗಿ ಕೂಗುವನು.
31 ಆ ಶಬ್ದವು ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೆ ವಾ್ಯಪಿಸುವುದು,
ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ವಾ್ಯಜ್ಯವುಂಟಷೆ್ಟ,
ಅವನು ನರಜನ್ಮದವರೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ನಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ನಿಲು್ಲವನು,

ದುಷ್ಟರನು್ನ ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ ಗುರಿಮಾಡುವನು≫ ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಜನಾಂಗಕೆ್ಕ ಬರುವ ಕೇಡು
32 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು, ≪ಆಹಾ, ಕೇಡು

ಜನಾಂಗದಿಂದ ಜನಾಂಗಕೆ್ಕ ಹರಡುವುದು; ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿಯು
ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಎದು್ದ ಬರುವುದು.

33 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಹತರಾದವರು ಲೋಕದ ಒಂದು
ಕಡೆಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಬಿದಿ್ದರುವರು;
ಅವರಿಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಗೋಳಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರನು್ನ ಯಾರೂ

ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೂಣಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬರವಾಗುವರು.

ಯೆಹೂದ್ಯ ನಾಯಕರಿಗಾಗುವ ಶಿಕ್ಷೆ
34 ಕುರುಬರೇ, ಅರಚಿ ಗೋಳಾಡಿರಿ! ಮಂದೆಯಲಿ್ಲನ ಹಿರಿಯ

ನಾಯಕರೇ, ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಹೊರಳಾಡಿರಿ!
ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಧಿಸುವ ಕಾಲವು ಬಂದಿದೆ; ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಭಂಗಪಡಿಸುವೆನು;
ನೀವು ಬಿದು್ದ ಒಡೆದುಹೋದ ಅಂದವಾದ ಪಾತೆ್ರಯಂತೆ

ಚೂರುಚೂರಾಗುವಿರಿ.
35 ಕುರುಬರು ಓಡಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಮಾಗರ್ವು ಸಿಕ್ಕದು,

ಮಂದೆಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದ
ದೊರೆಯದು.

36 ಆಹಾ, ಕುರುಬರ ಕೂಗಾಟ! ಮಂದೆಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ
ಅರಚಾಟ!
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26

27

ಯೆಹೋವನು ಆ ಹುಲಾ್ಗವಲನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನಲಾ್ಲ.
37 ನೆಮ್ಮದಿಯ ಗೋಮಾಳಗಳು ಯೆಹೋವನ ರೋಷಾಗಿ್ನಯಿಂದ

ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿವೆ.
38 ಆತನು ಸಿಂಹದಂತೆ ತನ್ನ ಗವಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ.
ಹಿಂಸಿಸುವ ಖಡ್ಗದಿಂದಲೂ ಆತನ ರೋಷಾಗಿ್ನಯಿಂದಲೂ ಅವರ

ದೇಶವು ಬೆರಗಿಗೆ ಈಡಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.

ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರವಾದಿಸಿದು್ದ

ಯೋಷೀಯನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ

ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿತು. 2 ≪ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ನೀನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಪ್ರಕಾರದಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಆ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ
ಆರಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬರುವ ಯೆಹೂದದ ಎಲಾ್ಲ ಊರಿನವರಿಗೆ ನಾನು
ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹೇಳು, ಒಂದು ಮಾತನೂ್ನ
ಬಿಡಬೇಡ. 3 ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ದುಮಾರ್ಗರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿಯಾರು; ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಕೇಡನು್ನ
ಮನಮರುಗಿ ಮಾಡದಿರುವೆನು. 4 ನೀನು ಅವರಿಗೆ,
≪ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟರುವ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ಅನುಸಾರವಾಗಿ
ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ, 5 ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ನಾನು ತಪ್ಪದೆ
ಕಳುಹಿಸುತಾ್ತ ಬಂದಿರುವ ನನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳದೆಯೂ ಇದ್ದರೆ, 6 ಆಗ ನಾನು ಈ
ಆಲಯವನು್ನ ಶಿಲೋವಿನ ಗತಿಗೆ ತಂದು, ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಲೋಕದ
ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಶಾಪದ ಮಾತಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು≫
≫ ಎಂದು ಹೇಳು ಎಂದನು. 7 ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನು್ನ ಯಾಜಕರೂ,
ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತು್ತ ಸಕಲ ಜನರೂ ಕೇಳಿದರು. 8 ಸಮಸ್ತಜನರಿಗೆ
ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಯೆರೆಮೀಯನು
ಹೇಳಿ ಮಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯಾಜಕರೂ, ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ ಎಲಾ್ಲ ಜನರೂ
ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು, ≪ನೀನು ಸಾಯಲೇಬೇಕು! 9 ನೀನು
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಪ್ರವಾದಿಸುತಾ್ತ, ≪ಈ ಆಲಯವು
ಶಿಲೋವಿನ ಗತಿಗೆ ಬರುವುದು, ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಒಕ್ಕಲಿಲ್ಲದೆ
ಹಾಳುಬೀಳುವುದು≫ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಿದೆ≫ ಎಂದರು. ಆಗ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಯೆರೆಮೀಯನ ಸುತ್ತಲು
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದ್ದರು.

10 ಯೆಹೂದದ ಸರದಾರರು ಈ ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ಕೇಳಿ
ಅರಮನೆಯಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಆ ಮಂದಿರದ
ಹೊಸ ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 11 ಆಗ ಯಾಜಕರೂ ಮತು್ತ
ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ, ≪ಇವನು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ತಕ್ಕವನು; ಇವನು ಈ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಅಹಿತ ನುಡಿದದ್ದನು್ನ ನೀವು ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿದಿರೀ≫
ಎಂದು ಸರದಾರರಿಗೂ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಹೇಳಿದರು. 12 ಆಗ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಸಕಲ ಸರದಾರರಿಗೂ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೂ,
≪ನೀವು ಕೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಈ ಆಲಯಕೂ್ಕ ಈ ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ
ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿ ನುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 13 ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾಗರ್ಗಳನೂ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ
ತಿದಿ್ದಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ;
ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ನುಡಿದಿರುವ
ಕೇಡನು್ನ ಮನಮರುಗಿ ಮಾಡದಿರುವನು. 14 ನಾನೋ ನಿಮ್ಮ
ಕೈಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನಲಾ್ಲ; ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿಯೂ, ನಾ್ಯಯವಾಗಿಯೂ
ತೋರುವುದನು್ನ ನನಗೆ ಮಾಡಿರಿ. 15 ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ, ನೀವೂ, ಈ ಪಟ್ಟಣವೂ ಮತು್ತ ಇದರ
ನಿವಾಸಿಗಳೂ ನಿದೋರ್ಷಿಯ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದ ಅಪರಾಧಕೆ್ಕ
ಪಾತ್ರರಾಗುವಿರಿ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಈ
ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು ಖಂಡಿತ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16

ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಸರದಾರರೂ ಸಕಲ ಜನರೂ ಯಾಜಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ,
≪ಇವನು ಮರಣ ದಂಡನೆಗೆ ತಕ್ಕವನಲ್ಲ; ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ನಮಗೆ ನುಡಿದಿದಾ್ದನಷೆ್ಟ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 17 ತರುವಾಯ ದೇಶದ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಎದು್ದ
ನಿಂತು, 18 ≪ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಮೋರೆಷೆತ್ ಊರಿನವನಾದ ಮೀಕಾಯನು ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೆ,
≪ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ಚೀಯೋನ್
ಪಟ್ಟಣವು ಹೊಲದಂತೆ ಉಳಲಾಗುವುದು, ಯೆರೂಸಲೇಮು
ಹಾಳುದಿಬ್ಬಗಳಾಗಿ ಬೀಳುವುದು, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಪವರ್ತವು ಕಾಡು ಗುಡ್ಡಗಳಂತಾಗುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿ 19

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಹಿಜಿ್ಕೕಯನೂ ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ
ಅವನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದರೋ? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಅರಸನು
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಆತನ ದಯೆಯನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೆಹೋವನು ಅವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದ
ಕೇಡನು್ನ ಮನಮರುಗಿ ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟನಲಾ್ಲ. ನಾವಾದರೋ
ಇವನನು್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೇಡನು್ನ ಉಂಟು
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕಲಜನ ಸಮೂಹಕೆ್ಕ
ಹೇಳಿದರು.

20 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಶಮಾಯನ ಮಗನೂ ಕಿಯರ್ತ್
ಯಾರೀಮ್ ಊರಿನವನೂ ಆದ ಊರೀಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಸುವವನಾಗಿದು್ದ
ಯೆರೆಮೀಯನು ನುಡಿದಂತೆಯೇ ಈ ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ ಈ ದೇಶಕೂ್ಕ
ಅಹಿತವನು್ನ ನುಡಿಯುತಿ್ತದ್ದನು. 21 ಅರಸನಾದ
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನೂ, ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೂರರೂ ಮತು್ತ
ಸರದಾರರೂ ಇವನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅರಸನು ಇವನನು್ನ
ಕೊಂದುಹಾಕಲು ಮನಸು್ಸ ಮಾಡಿದನು; ಆದರೆ ಊರೀಯನು ಆ
ಸುದಿ್ಧಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಭಯಪಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಿ ಐಗುಪ್ತವನು್ನ
ಸೇರಿಕೊಂಡನು. 22 ಆಗ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು
ಅಕೊ್ಬೕರನ ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ನಥಾನನನೂ್ನ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇನು್ನ
ಕೆಲವರನೂ್ನ ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 23 ಅವರು ಊರೀಯನನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಎಳೆದು ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಬಳಿಗೆ
ತರಲು ಅವನು ಇವನನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕಡಿಸಿ, ಶವವನು್ನ ಸಾಧಾರಣ
ಜನರ ಗೋರಿಗಳ ನಡುವೆ ಹಾಕಿಸಿದನು.

24 ಇತ್ತ ಯಾಜಕರೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಜನರ
ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಕೊಲಿ್ಲಸದ ಹಾಗೆ ಶಾಫಾನನ ಮಗನಾದ ಅಹೀಕಾಮನ
ಸಹಾಯವು ಅವನಿಗೆ ಒದಗಿತು.

ಯೆರೆಮೀಯನು ಅನ್ಯಜನಾಂಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಯೋಷೀಯನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ

ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿತು. 2 ≪ಇದೇ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ, ನೀನು
ಕಣಿ್ಣಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ನೊಗಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಹೆಗಲಿಗೆ
ಹಾಕಿಕೊಂಡು, 3 ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬಂದಿರುವ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ
ಅವುಗಳನು್ನ ಎದೋಮಿನ ರಾಜ, ಮೋವಾಬಿನ ರಾಜ, ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯರ
ರಾಜ, ತೂರಿನ ರಾಜ, ಚೀದೋನಿನ ರಾಜ, ಇವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸು. 4

ನೀನು ಆ ರಾಯಭಾರಿಗಳಿಗೆ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನೀವು
ಹೀಗೆ ಅರಿಕೆಮಾಡುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ
ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಡೆಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು.≫ 5 ≪ನಾನೇ ಕೈ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಮಹಾ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಲೋಕವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಣ ಮಾನವರನೂ್ನ
ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಈ ನನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ನನಗೆ
ಸರಿತೋಚಿದವನಿಗೇ ಕೊಡಬಲೆ್ಲನು. 6 ಈಗ ಈ ದೇಶಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನೂ ನನ್ನ ಸೇವಕನೂ ಆದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ
ಕೈವಶಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಅವನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಭೂಜಂತುಗಳನೂ್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 7 ಅವನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕಾಲವು ಸಮೀಪಿಸುವ ತನಕ ಸಕಲ
ಜನಾಂಗಗಳು ಅವನಿಗೂ, ಅವನ ಮಗನಿಗೂ ಮತು್ತ
ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೂ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿ ಬಿದಿ್ದರುವವು; ಆ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ
ಜನಾಂಗಗಳೂ ಮಹಾರಾಜರೂ ಅವನನೆ್ನೕ ಅಡಿಯಾಳನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. 8 ಯಾವ ಜನಾಂಗ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಬಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಅಡಿಯಾಳಾಗಲಿಕೂ್ಕ, ಬಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನ ನೊಗಕೆ್ಕ ಹೆಗಲು ಕೊಡಲಿಕೂ್ಕ ಒಪ್ಪದೆ ಇರುವನೋ ಆ
ಜನಾಂಗವನು್ನ ನಾನು ಖಡ್ಗ, ಕ್ಷಾಮ ಮತು್ತ ವಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ
ದಂಡಿಸುತಾ್ತ ಬಂದು, ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಅವನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ನಿಮೂರ್ಲ
ಮಾಡಿಸುವೆನು≫ ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 9 ≪ನೀವು
ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಅಡಿಯಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ನುಡಿಯುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿಗಳು, ಶಕುನದವರು, ಕನಸಿನವರು,
ಕಣಿಯವರು, ಮಾಟದವರು, ಇವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲೇಬಾರದು. 10

ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಸಾರುತಾ್ತರೆ; ನೀವು ನನಿ್ನಂದ ಅಟ್ಟಲ್ಪಟು್ಟ
ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅವರ ದುಬೋರ್ಧನೆಯು
ಆಸ್ಪದವಾಗುವುದು. 11 ಯಾವ ಜನಾಂಗವು ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ
ನೊಗಕೆ್ಕ ಹೆಗಲು ಕೊಟು್ಟ ಅವನ ಅಡಿಯಾಳಾಗುವುದೋ, ಆ
ಜನಾಂಗದವರನು್ನ ನಾನು ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು;
ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯನು್ನ ವ್ಯವಸಾಯಮಾಡಿ ವಾಸಿಸುವರು.
ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ.≫
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12 ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಆ ಎಲಾ್ಲ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೂ ಹೀಗೆ ನುಡಿದೆನು,
≪ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ನೊಗಕೆ್ಕ ಹೆಗಲುಕೊಟು್ಟ ಅವನಿಗೂ ಅವನ
ಜನರಿಗೂ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿರಿ, ಆಗ ಬದುಕುವಿರಿ. 13 ನೀನೂ ನಿನ್ನ
ಜನರೂ ಖಡ್ಗ ಕ್ಷಾಮ ಮತು್ತ ವಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ ಏಕೆ ಸಾಯಬೇಕು?
ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಅಡಿಯಾಳಾಗಲು ಒಪ್ಪದ ಜನಾಂಗಕೆ್ಕ ಈ
ಗತಿಯಾಗುವುದೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದಿದಾ್ದನಷೆ್ಟ. 14 ≪ನೀವು
ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಅಡಿಯಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ನುಡಿಯುವ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿರಿ; ಅವರು
ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಸಾರುತಾ್ತರೆ. 15 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ನಾನು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ; ನನ್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಸುಳ್ಳನು್ನ
ಸಾರುತಾ್ತರೆ. ನೀವೂ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರವಾದಿಸುವ ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ ನನಿ್ನಂದ
ಅಟ್ಟಲ್ಪಟು್ಟ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅವರ ದುಬೋರ್ಧನೆಯು
ಆಸ್ಪದವಾಗುವುದು.≫ ≫

16 ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಯಾಜಕರಿಗೂ ಈ ಸಕಲಜನರಿಗೂ ಹೀಗೆ
ನುಡಿದೆನು, ≪ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇಗೋ,
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಉಪಕರಣಗಳು ಬೇಗನೆ ಬಾಬೆಲಿನಿಂದ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರಲ್ಪಡುವವು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರವಾದಿಸುವ
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿರಿ; ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳನು್ನ
ಸಾರುತಾ್ತರೆ. 17 ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲೇ ಬಾರದು; ಬಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿರಿ, ಬದುಕುವಿರಿ. 18 ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಏಕೆ
ಹಾಳಾಗಬೇಕು? ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿದು್ದ ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯಕೆ್ಕ
ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ
ಮಾಡಿ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಉಳಿದಿರುವ
ಉಪಕರಣಗಳು ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. 19

ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ
ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಧಾನರನೂ್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಧಾನರನೂ್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಸೆರೆ ಒಯಾ್ದಗ ಕೆಲವು
ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ. 20 ಆ ಕಂಬಗಳು,
ಸಮುದ್ರವೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಪಾತೆ್ರಯು, ಪೀಠಗಳು, ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳು, ಇವುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ, ಅಂದರೆ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ, 21 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಉಳಿದಿರುವ
ಉಪಕರಣಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, 22 ≪ಅವು
ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವ ದಿನದ
ತನಕ ಅಲೆ್ಲೕ ಇರುವವು; ಆಗ ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಪುನಃ ತಂದು ಈ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸುವೆನು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.≫ ≫

ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೂ ಮತು್ತ ಹನನ್ಯನಿಗೂ ಆದ ವಾ್ಯಜ್ಯ

ಅದೇ ವರುಷದಲಿ್ಲ, ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ, ಅಂದರೆ
ನಾಲ್ಕನೆಯ ವರುಷದ ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ,

ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಅಜೂ್ಜರನ ಮಗನೂ ಗಿಬೊ್ಯೕನ್ ಊರಿನವನೂ
ಆದ ಹನನ್ಯನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಯಾಜಕರ ಮತು್ತ
ಸಕಲಜನರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, 2

≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸರು ನಿಮಗೆ ಹೇರಿರುವ
ನೊಗವನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 3 ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಒಯ್ದ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಸಕಲ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಎರಡು
ವರುಷಗಳೊಳಗಾಗಿ ನಾನು ಪುನಃ ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸುವೆನು.

4 ≪ ≪ಮತು್ತ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ
ಅರಸನೂ ಆದ ಯೆಕೋನ್ಯನನೂ್ನ ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಸೆರೆಹೋದ ಎಲಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡುವೆನು. ಬಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನು ನಿಮಗೆ ಹೇರಿರುವ ನೊಗವನು್ನ ನಾನು
ಮುರಿದುಬಿಡುವೆನು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.≫ ≫

5 ಆಗ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದೊಳಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಯಾಜಕರ ಮತು್ತ ಸಕಲಜನರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಹನನ್ಯನಿಗೆ, 6 ≪ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ, ಯೆಹೋವನು
ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಲಿ! ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆಲಯದ
ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ ಸೆರೆಹೋದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಬಾಬೆಲಿನಿಂದ ಈ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಪುನಃ ಬರಮಾಡಿ ನೀನು ನುಡಿದ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಲಿ! 7 ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ಸಕಲ ಜನರ ಕಿವಿಗೆ
ಬೀಳುವಂತೆ ನುಡಿಯುವ ಈ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳು, 8 ನನಗೂ ನಿನಗೂ
ಮುಂಚೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಿದ್ದ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೂ

ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಯುದ್ಧ, ವಿಪತು್ತ, ವಾ್ಯಧಿ, ಇವುಗಳ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾರುತಿ್ತದ್ದರಷೆ್ಟ. 9 ಹಿತ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ ಸಾರುವ
ಪ್ರವಾದಿಯೋ ಯೆಹೋವನಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೆಂದು
ಅವನ ಮಾತು ಕೈಗೂಡಿದ ಮೇಲೇ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದು್ದ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

10 ಆಗ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಹನನ್ಯನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನ ಹೆಗಲಿನಿಂದ ನೊಗವನು್ನ ತೆಗೆದು ಮುರಿದುಹಾಕಿ
ಎಲಾ್ಲ ಜನರ ಎದುರಿಗೆ, 11 ≪ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಹೀಗೆಯೇ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ನೊಗವನು್ನ ಎರಡು ವರುಷದೊಳಗಾಗಿ ಸಮಸ್ತ
ಜನಾಂಗಗಳ ಹೆಗಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಮುರಿದು ಹಾಕುವೆನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಟುಹೋದನು.

12 ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಹನನ್ಯನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನ
ಹೆಗಲಿನಿಂದ ನೊಗವನು್ನ ತೆಗೆದು ಮುರಿದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಮಾತನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. 13 ≪ನೀನು
ಹೋಗಿ ಹನನ್ಯನಿಗೆ, ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, ≪ನೀನು
ಮರದ ನೊಗಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟೆ್ಟ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ 14

ಕಬಿ್ಬಣದ ನೊಗಗಳನು್ನ ಮಾಡು, ಏಕೆಂದರೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಈ ಎಲಾ್ಲ
ಜನಾಂಗಗಳು ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ
ಸೇವಿಸಲೆಂದು ನಾನು ಅವುಗಳ ಹೆಗಲಿಗೆ ಕಬಿ್ಬಣದ ನೊಗವನು್ನ
ಹೇರಿದೆ್ದೕನೆ, ಅವು ಅವನನು್ನ ಪೂಜಿಸುವವು; ಇದಲ್ಲದೆ
ಭೂಜಂತುಗಳನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳು≫
ಎಂಬುದೇ. 15 ಆಗ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಹನನ್ಯನಿಗೆ, ≪ಹನನ್ಯನೇ, ಕೇಳು, ಯೆಹೋವನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ; ಈ ಜನರು ಸುಳ್ಳನು್ನ ನಂಬುವಂತೆ
ಮಾಡುತಿ್ತೕ. 16 ಆದಕಾರಣ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಇಗೋ,
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿಂದ ತೊಲಗಿಸುವೆನು; ನೀನು
ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೊ್ರೕಹದ ಮಾತನು್ನ
ಆಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದೇ ವರುಷ ಸಾಯುವಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17

ಅದರಂತೆ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಹನನ್ಯನು ಅದೇ ವರುಷ ಏಳನೆಯ
ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಸತ್ತನು.

ಯೆರೆಮೀಯನು ಬಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದ ಕಾಗದ

ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಸೆರೆಹೋಗಿದ್ದ
ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರಿಗೂ, ಯಾಜಕರಿಗೂ,
ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೂ ಅಂತು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಸೆರೆ ಒಯಿ್ದದ್ದ ಸಕಲ ಜನರಿಗೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬರೆದು ರವಾನಿಸಿದ ಕಾಗದದ ಮಾತುಗಳು.
2 ಇದು ಅರಸನಾದ ಯೆಕೋನ್ಯನು, ರಾಜಮಾತೆಯು,
ಕಂಚುಕಿಗಳು, ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸರದಾರರು,
ಶಿಲಿ್ಪಗಳು, ಕಮಾ್ಮರರು ಇವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ತೊಲಗಿದ
ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳು. 3 ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಂದ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಬಳಿಗೆ
ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿ ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶಾಫಾನನ ಮಗನಾದ
ಎಲಾ್ಲಸ, ಹಿಲಿ್ಕೕಯನ ಮಗನಾದ ಗೆಮಯರ್ ಇವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ಅದರಲಿ್ಲ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ
ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ ಸೆರೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, 5

ನೀವು ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿರಿ,
ತೋಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿರಿ.
6 ಸಂಸಾರಿಗಳಾಗಿ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನಿಮ್ಮ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಡಿರಿ; ಅವರೂ ಗಂಡು ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಲಿ; ನೀವು ಇರುವಲಿ್ಲಯೇ ವೃದಿ್ಧಯಾಗಿರಿ,
ಕೊರತೆ ಅನುಭವಿಸದಿರಿ. 7 ನಾನು ಯಾವ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸಾಗಿಸಿದೆನೋ, ಅದರ ಕ್ಷೇಮವನು್ನ ಹಾರೈಸಿ ಅದಕಾ್ಕಗಿ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ; ಅದರ ಕ್ಷೇಮವೇ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮ. 8

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದಲೂ,
ಶಕುನದವರಿಂದಲೂ ಮೋಸಹೋಗಬೇಡಿರಿ; ನಿಮಗಾಗಿ
ಕನಸುಕಂಡು ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿರಿ. 9 ಅವರು ನನ್ನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಸಾರುತಾ್ತರೆ; ನಾನು ಅವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ≫ ಎಂದು
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
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10 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಬಾಬೆಲ್ ರಾಜ್ಯವು ಎಪ್ಪತು್ತ
ವರುಷ ಪ್ರಬಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ, ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡುವೆನೆಂಬ ನನ್ನ ಶುಭವಾಕ್ಯವನು್ನ ನಿಮಗಾಗಿ
ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. 11 ಇವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಲಿ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರಲಿ
ಎಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವ
ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ನಾನೇ ಬಲೆ್ಲನು; ಅವು ಅಹಿತದ
ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲ, ಹಿತದ ಯೋಚನೆಗಳೇ. 12 ನೀವು ನನಗೆ
ಮೊರೆಯಿಡುವಿರಿ, ನನ್ನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಹೋಗುವಿರಿ; ನಾನು
ಕಿವಿಗೊಡುವೆನು. 13 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ,
ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಹುಡುಕಿದಾಗ ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 14

ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವೆನು, ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದುರವಸೆ್ಥಯಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಟಿ್ಟಬಿಟಿ್ಟದ್ದ ಸಮಸ್ತ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ,
ಸಕಲಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದಲೂ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯಾವ
ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸೆರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದೆನೋ ಅಲಿ್ಲಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡುವೆನು,
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ≫ ಎಂಬುದೇ. 15 ನೀವೋ,
≪ಯೆಹೋವನು ನಮಗಾಗಿ ಬಾಬೆಲಿನಲೆ್ಲೕ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ
ಏಪರ್ಡಿಸಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ≫ ಅಂದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.

16 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ದಾವೀದನ
ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢನಾದ ಅರಸನ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ, ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಸೆರೆಹೋಗದ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಾದ ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಸಕಲ
ನಿವಾಸಿಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, 17 ≪ಆಹಾ,
ನಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಖಡ್ಗ, ಕ್ಷಾಮ ಮತು್ತ ವಾ್ಯಧಿಗಳನು್ನ ಬರಮಾಡಿ
ಯಾರೂ ತಿನ್ನದ ಹಾಗೆ ಕೆಟು್ಟ ಕೇವಲ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಅಂಜೂರದ
ಹಣು್ಣಗಳ ಗತಿಗೆ ಅವರನು್ನ ತರುವೆನು. 18 ನಾನು ಖಡ್ಗ, ಕ್ಷಾಮ
ಮತು್ತ ವಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟತಾ್ತ, ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಯಾಸ್ಪದವಾಗುವಂತೆಯೂ, ನಾನು ಅವರನು್ನ
ಅಟಿ್ಟಬಿಟಿ್ಟರುವ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಶಾಪ, ಪರಿಹಾಸ್ಯ, ದೂಷಣೆ,
ಇವುಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆಯೂ ಮಾಡುವೆನು. 19 ಅವರು ನನ್ನ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ; ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕರಾದ
ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಸುತಾ್ತ
ಬಂದರೂ ಅವರು ಕೇಳಲೊಲ್ಲದೆ ಹೋದರು ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.≫

20 ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ
ಸೆರೆಯವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 21

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಸಾರುವ ಕೊಲಾಯನ ಮಗನಾದ ಅಹಾಬ,
ಮಾಸೇಯನ ಮಗನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯ ಇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇಗೋ, ನಾನು ಇವರನು್ನ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಕೈಗೆ ಕೊಡುವೆನು; ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ
ಇವರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸುವನು. 22 ಇವರ ಚರಿತೆ್ರಯನು್ನ ಬಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲ
ಸೆರೆಯಾಗಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರು ಶಪಿಸುವ ಮಾತಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ≪ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಮತು್ತ ಅಹಾಬನ ಗತಿಯನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ
ತರಲಿ≫ ಎಂದು ಶಪಿಸುವರು. 23 ಇವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನಲಿ್ಲ
ದುರಾಚಾರವನು್ನ ನಡೆಸಿ, ನೆರೆಯವರ ಹೆಂಡತಿಯರೊಂದಿಗೆ
ವ್ಯಭಿಚಾರಮಾಡಿ, ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ
ಮೇಲೆ ಸುಳಾ್ಳಗಿ ಸಾರಿದಿರಲಾ್ಲ; ನಾನೇ ಬಲೆ್ಲ, ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ≫ ಎಂಬುದೇ.

ಶೆಮಾಯನ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ, ಯೆರೆಮೀಯನ ಉತ್ತರ
24 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ

ಕೊಟ್ಟನು, ನೀನು ನೆಹೆಲಾಮ್ಯನಾದ ಶೆಮಾಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ
ತಿಳಿಸಬೇಕು, 25 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ನೀನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ಎಲಾ್ಲ, ಜನರಿಗೂ ಯಾಜಕನಾದ ಮಾಸೇಯನ ಮಗನಾಗಿರುವ
ಚೆಫನ್ಯನಿಗೂ ಮತು್ತ ಸಮಸ್ತ ಯಾಜಕರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದ ಕಾಗದದಲಿ್ಲ, 26 ≪ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಯೆಹೋಯಾದನ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಯಾಜಕನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿ, ಯಾರು
ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ ಪ್ರವಾದಿಯಂತೆ ನಟಿಸುತಾ್ತನೋ ಅವನನು್ನ ಕೋಳಕೆ್ಕ
ಹಾಕಿ, ಕೊರಳಿಗೆ ಕವೆಯೊಡು್ಡವ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ತನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ನಿನಗೆ ವಹಿಸಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ. 27 ಹೀಗಿರಲು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಅನಾತೋತಿನವನಾದ ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ
ನೀನು ಏಕೆ ಖಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ? 28 ಇವನು, ≪ಪರದೇಶ ವಾಸವು
ನಿಮಗೆ ದೀಘರ್ವಾಗುವುದು, ನೀವು ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿರಿ, ತೋಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಬಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲರುವ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ ನೋಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ದಂಡಿಸುವುದು ಖಂಡಿತ.≫

29 ಯಾಜಕನಾದ ಚೆಫನ್ಯನು ಈ ಕಾಗದವನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನ ಮುಂದೆ ಓದಿದನು. 30 ಅನಂತರ
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. 31

ನೀನು ಸೆರೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸು,
≪ನೆಹೆಲಾಮ್ಯನಾದ ಶೆಮಾಯನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ನಾನು ಕಳುಹಿಸದೆ ಹೋದರೂ ಶೆಮಾಯನು ನಿಮಗೆ
ಪ್ರವಾದನೆಮಾಡಿ ಸುಳಿ್ಳನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದ ಕಾರಣ
ಇಗೋ, 32 ನಾನು ಆ ನೆಹೆಲಾಮ್ಯನಾದ ಶೆಮಾಯನನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅವನ ಸಂತತಿಯವರನೂ್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು; ಅವನು ಯೆಹೋವನಾದ
ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೊ್ರೕಹದ ಮಾತನು್ನ ಆಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಜನರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಸಂತಾನವೂ ಇರದು;
ನಾನು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಉಂಟುಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಮೇಲನು್ನ
ಅವನು ನೋಡದೆ ಹೋಗುವನು; ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ≫
ಎಂಬುದೇ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದವನೂ್ನ ಸುಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವ
ವಾಗಾ್ದನ

ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಮಾತನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 2 ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿರುವ

ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀನು ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ಬರೆ. 3 ಇಗೋ, ನಾನು ನನ್ನ
ಜನರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಅವರ
ದುರವಸೆ್ಥಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವ ದಿನಗಳು ಬರುವವು. ಆಗ ನಾನು
ಅವರನು್ನ ಅವರ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಪುನಃ
ಬರಮಾಡುವೆನು. ಅವರು ಅದನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು. ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ≫ ಎಂಬುದೇ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಬಾಧೆಯೂ ಉದಾ್ಧರವೂ
4 ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ

ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು, 5 ≪ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
ಭೀತಿಯಿಂದಾಗುವ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸಿದೆ; ಭಯವೇ ಹೊರತು

ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ;
6 ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡಿರಿ, ಗಂಡಸು ಪ್ರಸವವೇದನೆ ಪಡುವುದುಂಟೆ?
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಹೆರುವವಳಂತೆ ಸೊಂಟವನು್ನ ಹಿಸಕಿಕೊಳು್ಳವುದು,

ಎಲಾ್ಲ ಮುಖಗಳು ಬಿಳಿಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಇವು ಏಕೆ ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ
ಬೀಳುತ್ತವೆ?

7 ಅಯೊ್ಯೕ, ಆ ದಿನವು ಘೋರವಾದದು್ದ, ಅಂಥಹ ದಿನ
ಮತೊ್ತಂದಿಲ್ಲ,
ಅದು ಯಾಕೋಬರಿಗೆ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನ ದಿನ; ಆದರೂ ಅವರು ಅದರಿಂದ

ಪಾರಾಗುವರು.≫
8 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾನು ಆ

ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ ನೊಗವನು್ನ ಅವರ ಹೆಗಲಿನಿಂದ
ಮುರಿದುಬಿಟು್ಟ, ಕಣಿ್ಣಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಹಾಕುವೆನು; ಇನು್ನ ಅನ್ಯರು
ಅವರನು್ನ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳರು. 9 ಅವರು ತಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನನ್ನನೂ್ನ, ನಾನು ಅವರಿಗಾಗಿ
ಏಪರ್ಡಿಸುವ ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನನೂ್ನ ಸೇವಿಸುವರು.≫

10 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ
ಯಾಕೋಬೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ! ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ, ಅಂಜಬೇಡ!
ಇಗೋ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದೂರದೇಶದಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು, ನಿನ್ನ

ಸಂತಾನವನು್ನ ಸೆರೆಹೋದ ಸೀಮೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು.
ಯಾಕೋಬನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿಯೂ, ಹಾಯಾಗಿಯೂ

ಇರುವುದು; ಯಾರೂ ಅದನು್ನ ಹೆದರಿಸರು.≫
11 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು

ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ನಾನು ಯಾವ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ

ಚದರಿಸಿದೆನೋ, ಆ ಜನಾಂಗಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡುವೆನು.
ನಿನ್ನನೊ್ನೕ ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡೆನು; ನಿನ್ನನು್ನ ಮಿತಿಮೀರಿ ಶಿಕ್ಷಿಸೆನು.

ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.≫

ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದ ಚೀಯೋನನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಉನ್ನತಿಗೆ
ತರುವುದು

12 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಿನ್ನ ಗಾಯವು
ಗುಣಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಯು ಘೋರವಾಗಿದೆ.

13 ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹುಣಿ್ಣಗೆ ಔಷಧವಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ
ವಾಸಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
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14 ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರದಲಿ್ಲ ತೊಡಗಿದವರು ಯಾರೂ ನಿನ್ನನು್ನ
ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.
ನಿನ್ನ ಅಪರಾಧವು ಹೆಚಿ್ಚ ಪಾಪಗಳು ಬಹಳವಾದುದರಿಂದ ನಾನು

ಶತು್ರವಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದೆನು, ಕೂ್ರರನಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದೆನು.
15 ಅಯೊ್ಯೕ, ನೋವು ನಿಲ್ಲದು ಎಂದು ನಿನ್ನ ಪೆಟಿ್ಟಗಾಗಿ ಏಕೆ

ಅರಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ?
ನಿನ್ನ ಅಪರಾಧವು ಹೆಚಿ್ಚ ಪಾಪಗಳು ಬಹಳವಾದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ

ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡಿದೆನು.
16 ಹೀಗಿರಲು ನಿನ್ನನು್ನ ನುಂಗುವವರೆಲ್ಲರು ನುಂಗಲ್ಪಡುವರು; ನಿನ್ನ

ಶತು್ರಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ತಪ್ಪದೆ ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವರು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಸೂರೆಮಾಡುವವರು ಸೂರೆಯಾಗುವರು, ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳ

ಹೊಡೆಯುವವರನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಗೆ ಈಡುಮಾಡುವೆನು.≫
17 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇಗೋ, ≪ಇದು

ಚೀಯೋನ್, ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡವಾಗಿರುವ ನಗರ≫ ಎಂದು ಜನರು
ಹೇಳಿ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಭ್ರಷ್ಟಳೆಂದದ್ದನು್ನ ನಾನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ, ನಿನ್ನನು್ನ

ಗುಣಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡುವೆನು.≫
18 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಆಹಾ, ನಾನು ಯಾಕೋಬಿನ

ಮನೆಗಳ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ, ಅದರ ನಿವಾಸಗಳನು್ನ
ಕರುಣಿಸುವೆನು.
ಪಟ್ಟಣವು ತನ್ನ ಹಾಳುದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವುದು,

ಅರಮನೆಯು ತಾನಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವುದು.
19 ಅವುಗಳೊಳಗಿಂದ ಸೊ್ತೕತ್ರವೂ ಮತು್ತ ಸಂತೋಷದಿಂದ

ನಲಿಯುವ ಧ್ವನಿಯೂ ಕೇಳಿಸುವವು.
ನಾನು ಆ ಜನರನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು, ಅವರು ಇನು್ನ ಅಲ್ಪರಾಗಿರರು,

ಅವರನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವೆನು, ಅವರು ಇನು್ನ ಹೀನರಾಗಿರರು.
20 ಅವರ ಸಂತಾನವು ಪೂವರ್ದ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ಹೊಂದುವುದು,
ಅವರ ಸಮಾಜವು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವುದು, ಅವರನು್ನ

ಬಾಧಿಸುವವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ದಂಡಿಸುವೆನು.
21 ಅವರಲೆ್ಲೕ ಒಬ್ಬನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಭುವಾಗಿರುವನು, ಅವರ

ವಂಶದವನೇ ಅವರನಾ್ನಳುವನು.
ನಾನು ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರಗೊಡಿಸಲಾಗಿ ಅವನು ನನ್ನ

ಸನಿ್ನಧಾನಕೆ್ಕ ಸೇರುವನು.
ನನ್ನನು್ನ ಸಮೀಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಯಾರು ಧೈಯರ್ಗೊಂಡಾರು? ಇದು

ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.≫
22 ನೀವು ನನ್ನ ಜನರಾಗಿರುವಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ

ದೇವರಾಗಿರುವೆನು.

ಯೆಹೋವನ ರೋಷವೆಂಬ ಬಿರುಗಾಳಿ
23 ಆಹಾ, ಯೆಹೋವನ ರೋಷವೆಂಬ ಬಿರುಗಾಳಿಯು,

ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಗಾಳಿಯು ಹೊರಟಿದೆ;
ಅದು ದುಷ್ಟರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುವುದು.
24 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೃದಯಾಲೋಚನೆಯನು್ನ

ಕಾಯರ್ಗತಗೊಳಿಸಿ, ನೆರವೇರಿಸುವ ತನಕ ಆತನ ರೋಷವು
ಹಿಂದಿರುಗದು,
ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಇದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸುವಿರಿ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಾಯಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುವುದು

ಯೆಹೋವನು, ≪ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ
ಸಕಲ ಗೋತ್ರಗಳವರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು, ಅವರು
ನನಗೆ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

2 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು, ≪ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ ಹತರಾಗದೆ ಉಳಿದ
ಜನಕೆ್ಕ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ದಯೆ ದೊರೆಯುವುದು;
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಾಗ

ಯೆಹೋವನು ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಅದಕೆ್ಕ ದಶರ್ನಕೊಟು್ಟ,
3 ≪ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರುವುದು ಶಾಶ್ವತ ಪೆ್ರೕಮದಿಂದಲೇ;

ಆದಕಾರಣ ನಿನ್ನನು್ನ ಮಮತೆಯಿಂದ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
4 ಇಸಾ್ರಯೇಲೆಂಬ ಯುವತಿಯೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ

ಹಾಳುಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ಪುನಃ ಕಟು್ಟವೆನು; ಅವು ಕಟ್ಟಡಗಳಾಗುವವು.
ನೀನು ಮತೆ್ತ ದಮ್ಮಡಿಗಳಿಂದ ವೈಭವಗೊಂಡು

ವಿನೋದಪಡುವವರ ನಾಟ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವಿ.
5 ನೀನು ತಿರುಗಿ ಸಮಾಯರ್ದ ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷೆತೋಟಗಳನು್ನ

ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿ; ನೆಡುವವರು ನೆಟು್ಟ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು.
6 ಒಂದು ದಿನವು ಬರುವುದು, ಆಗ ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಗುಡ್ಡಗಳ

ಮೇಲಿರುವ ಕಾವಲುಗಾರರು, ಏಳಿರಿ, ಚೀಯೋನಿಗೆ, ನಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಾನಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ ಬನಿ್ನ≫ ಎಂದು
ಕೂಗುವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳುವನು.

7 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಯಾಕೋಬಿನ ನಿಮಿತ್ತ
ಹಷರ್ಧ್ವನಿಗೈಯಿರಿ, ಜನಾಂಗಗಳ ಶಿರೋಮಣಿಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಕೇಕೆಹಾಕಿರಿ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ನಿನ್ನ ಜನವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು

ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಸು್ತತಿಸಿರಿ.
8 ಇಗೋ, ನಾನು ಅವರನು್ನ ಉತ್ತರ ದೇಶದಿಂದ ಬರಮಾಡುವೆನು,

ದಿಗಂತಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕೂಡಿಸುವೆನು.
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕುರುಡರನೂ್ನ, ಕುಂಟರನೂ್ನ, ಗಭಿರ್ಣಿಯರನೂ್ನ,

ದಿನತುಂಬಿದ ಬಸುರಿಯರನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕರೆತರುವೆನು. ಅವರು
ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಾಗಿ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವರು.

9 ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಿಂದ ಅಳುತಾ್ತ ನಡೆದು ಬರುವರು,
ನಾನು ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವೆನು.
ಎಡವದ ಸಮಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುತಾ್ತ ತುಂಬಿದ ತೊರೆಗಳ ಬಳಿಗೆ

ಬರಮಾಡುವೆನು.
ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿಗೆ ತಂದೆ, ಎಫಾ್ರಯೀಮು ನನ್ನ ಹಿರಿಯ

ಮಗನಲ್ಲವೆ.
10 ಜನಾಂಗಗಳೇ, ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
ದೂರ ದಿ್ವೕಪಗಳಲಿ್ಲ ಸಾರಿರಿ!
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಚದರಿಸಿದಾತನು, ≪ಮಂದೆಯನು್ನ ಕಾಯುವ

ಕುರುಬನಂತೆ ಅವರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವನು≫ ಎಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ.
ಯೆಹೋವನು ಯಾಕೋಬ್ಯರನು್ನ ವಿಮೋಚಿಸಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ,
11 ಅವರಿಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠರ ಕೈಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದಾ್ದನಷೆ್ಟ.
12 ಅವರು ಬಂದು ಚೀಯೋನ್ ಶಿಖರದಲಿ್ಲ ಹಾಡುವರು.
ಧಾನ್ಯ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ, ಕರು, ಕುರಿಮರಿ ಅಂತು ಯೆಹೋವನು

ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಎಲಾ್ಲ ಮೇಲುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲು
ಪ್ರವಾಹದೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ ಬರುವರು.
ಅವರ ಆತ್ಮವು ಹದವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿದ

ತೋಟದಂತಿರುವುದು; ಅವರು ಇನು್ನ ಕಳೆಗುಂದರು.
13 ಆಗ ಯುವತಿಯು ನಾಟ್ಯವಾಡುತಾ್ತ ಉಲಾ್ಲಸಿಸುವಳು;
ಯುವಕರು ಮತು್ತ ವೃದ್ಧರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಷಿರ್ಸುವರು.
ನಾನು ಅವರ ದುಃಖವನು್ನ ನೀಗಿಸಿ ಸಂತೋಷವನು್ನ

ಉಂಟುಮಾಡಿ,
ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಸನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಆನಂದಿಸುವಂತೆ ಅವರನು್ನ

ಸಂತೈಸುವೆನು.
14 ಯಾಜಕರನು್ನ ಮೃಷಾ್ಟನ್ನಭೋಜನದಿಂದ ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸುವೆನು;
ನಾನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಮೇಲುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಜನರು ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿ

ಅನುಭವಿಸುವರು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.≫

ರಾಹೇಲಳ ಪ್ರಲಾಪ; ಯೆಹೋವನ ಸಮಾಧಾನ
15 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ರಾಮಾದಲಿ್ಲ ಬೊಬೆ್ಬಯು

ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ,
ಗೋಳಾಟವೂ ಮತು್ತ ಘೋರ ರೋದನವೂ ಉಂಟಾಗಿವೆ;

ರಾಹೇಲಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತತು್ತ ಅವರು ಇಲ್ಲದೆ
ಹೋದದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದದೆ ಇದಾ್ದಳೆ.≫

16 ಯೆಹೋವನು, ≪ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯು ಗೋಳಾಟದ
ಸ್ವರವಾಗದಿರಲಿ, ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ನೀರು ಸುರಿಸದಿರಲಿ.
ನಿನ್ನ ಪ್ರಯಾಸವು ಸಾಥರ್ಕವಾಗುವುದು; ಇದು ಯೆಹೋವನ

ನುಡಿ; ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಶತು್ರವಿನ ದೇಶದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವರು≫
ಎನು್ನತಾ್ತನೆ.

17 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಿನಗೆ ಮುಂದೆ ಒಳೆ್ಳಯ
ಗತಿಯಾಗುವುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಸ್ವಂತ
ಸೀಮೆಯನು್ನ ಸೇರುವರು.

18 ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಹೀಗೆ ಪ್ರಲಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ,
≪ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದಿ್ದ, ಪಳಗದ ಹೋರಿಯಂತೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿದೆನು.
ನನ್ನನು್ನ ತಿರುಗಿಸು, ನೀನು ತಿರುಗಿಸಿದ ಹಾಗೆ ತಿರುಗುವೆನು; ನೀನು

ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲ್ಲವೆ.
19 ತಿರುಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆಯೇ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪ ಪಟೆ್ಟನು;

ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಕೆನೆ್ನಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡೆ.
ನನ್ನ ಯೌವನದ ಅವಮಾನವನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡ

ಕಾರಣ ಲಜೆ್ಜಗೊಂಡೆನು, ಹೌದು, ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆಪಟೆ್ಟನು.≫ ≫
20 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಎಫಾ್ರಯೀಮು ನನಗೆ

ಪಿ್ರಯಪುತ್ರ, ಮುದು್ದಮಗುವಲ್ಲವೇ?
ಅವನ ಹೆಸರೆತಿ್ತದಾಗೆಲಾ್ಲ ಅವನನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತಲೇ

ಬರುತೆ್ತೕನೆ; ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಕರುಳು ಅವನಿಗಾಗಿ ಮರುಗುತ್ತದಲಾ್ಲ,
ಅವನನು್ನ ಕರುಣಿಸುವೆನು.
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21 ದಾರಿ ತೋರುವ ಕಂಬಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕೈಮರಗಳನೂ್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿಕೋ;
ನೀನು ಯಾವ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹೋಗಿಬಿಟಿ್ಟಯೋ ಅದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ

ಮನಸ್ಸನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿಕೋ.
ಇಸಾ್ರಯೇಲೆಂಬ ಯುವತಿಯೇ, ತಿರುಗಿಕೋ, ಈ ನಿನ್ನ

ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗು.
22 ದೊ್ರೕಹಿಯಾದ ಮಗಳೇ, ಎಂದಿನವರೆಗೆ ಅತಿ್ತತ್ತ ಅಲೆದಾಡುವಿ?
ಯೆಹೋವನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅಪೂವರ್ವಾದದ್ದನು್ನ

ಉಂಟುಮಾಡಿದಾ್ದನೆ ನೋಡು, ಸಿ್ತ್ರಯಾದವಳು ತನ್ನ ಪುರುಷನನು್ನ
ಕಾಪಾಡುವಳು.≫

ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿ
23 ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರೂ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ

ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾನು ನನ್ನ ಜನರ
ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ತಪಿ್ಪಸುವಾಗ ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಅದರ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ≪ನಾ್ಯಯದ ನಿವಾಸವೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ
ಪವರ್ತವೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ≫ ಎಂದು
ಮತೆ್ತ ಮಾತನಾಡುವರು. 24 ಆ ಸಕಲ ಪಟ್ಟಣಗಳವರು,
ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರು, ಮಂದೆ ಮೇಯಿಸುತಾ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಸಂಚರಿಸುವರು, ಅಂತು ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಅಲಿ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ವಾಸಿಸುವರು. 25 ನಾನು ಬಳಲಿದವರನು್ನ ತಂಪುಗೊಳಿಸಿ,
ಕುಂದಿದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವೆನಷೆ್ಟ≫ ಎಂಬುದೇ. 26 ಇದಾದ
ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಚ್ಚತು್ತ ನಿಜಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ನೋಡಿದೆನು; ಆಗ ನನ್ನ
ಕನಸು ನನಗೆ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿತು.

27 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು, ≪ಇಗೋ, ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನೂ್ನ, ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಬಿತು್ತವ
ದಿನಗಳು ಬರುವವು. 28 ನಾನು ಮೊದಲು ಇವರನು್ನ ಕಿತು್ತಹಾಕಲು,
ಕೆಡವಲು, ಹಾಳುಮಾಡಲು, ನಾಶಪಡಿಸಲು, ಬಾಧಿಸಲು ಹೇಗೆ
ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದೆ್ದನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಇವರನು್ನ ಕಟ್ಟಲು,
ನೆಡಲು ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳವೆನು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 29

≪ಹೆತ್ತವರು ಹುಳಿದಾ್ರಕ್ಷೆಯನು್ನ ತಿಂದರು, ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ
ಹಲು್ಲಗಳು ಚಳಿತುಹೋಗಿವೆ≫ ಎಂದು ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ಮತೆ್ತ
ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 30 ಸಾಯತಕ್ಕವನು ತನ್ನ ತನ್ನ ದೋಷದಿಂದ
ಸಾಯುವನು. ಹುಳಿದಾ್ರಕ್ಷೆಯನು್ನ ತಿನು್ನವವನ ಹಲು್ಲಗಳೇ
ಚಳಿತುಹೋಗುವವು≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಹೊಸ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ

31 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇಗೋ, ನಾನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ
ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ ಹೊಸದಾಗಿರುವ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ದಿನಗಳು ಬರುವವು. 32 ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು
ನಾನು ಇವರ ಪಿತೃಗಳನು್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂಥದಲ್ಲ; ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಪತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ನನ್ನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವರು ಮೀರಿದರಷೆ್ಟ. 33 ಆ ದಿನಗಳು
ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೆ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಹೀಗಿರುವುದು. ನನ್ನ
ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಅವರ ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ಇಡುವೆನು, ಅವರ
ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಅದನು್ನ ಬರೆಯುವೆನು, ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ದೇವರಾಗಿರುವೆನು, ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವರು ಎಂದು
ಯೆಹೊವನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. 34 ನೆರೆಹೊರೆಯವರೂ,
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, ≪ಯೆಹೋವನ ಜ್ಞಾನವನು್ನ
ಪಡೆಯಿರಿ≫ ಎಂದು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ;
ಚಿಕ್ಕವರು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ
ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಪಡೆದಿರುವರು. ನಾನು ಅವರ ಅಪರಾಧವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ
ಅವರ ಪಾಪವನು್ನ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ≫ ಎಂಬುದೇ.

ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ತ್ಯಜಿಸನು
35 ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನನು್ನ, ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರ ಮತು್ತ

ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಾಶಕಾ್ಕಗಿ ನೇಮಿಸುವಾತನೂ,
ಅಲೆಗಳು ಭೋಗರ್ರೆಯುವಷು್ಟ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ರೇಗಿಸುವಾತನೂ,
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾಮಧೇಯದಿಂದ

ಪ್ರಸಿದ್ಧನೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
36 ≪ಈ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ನನ್ನ ಪರಾಂಬರಿಕೆಗೆ ಬಾರದೆ ತೊಲಗಿ

ಹೋದರೆ,

ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಸಂತಾನವು ನನ್ನ ಪರಾಂಬರಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ
ಎಂದಿಗೂ ಜನಾಂಗವಾಗದೆ ಹೋಗುವುದು.≫

37 ಯೆಹೋವನು, ≪ಮೇಲೆ ಆಕಾಶಮಂಡಲವನು್ನ
ಅಳೆಯಬಹುದಾದರೆ,
ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಂಡಲದ ಅಸಿ್ತವಾರವನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದರೆ ಆಗ

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶವು ಮಾಡಿರುವ ಸಕಲ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ,
ನಾನು ಆ ವಂಶವನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿಬಿಡುವೆನು≫ ಎಂದು

ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಆಗುವ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
38 ಯೆಹೋವನು, ≪ಇಗೋ, ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಈ

ಪಟ್ಟಣವು ಹನನೇಲನ ಬುರುಜಿನಿಂದ ಮೂಲೆಯ ಬಾಗಿಲಿನವರೆಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಘನತೆಗಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು. 39 ಅಳತೆಯ ನೂಲು
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಗಾರೇಬ್ ಗುಡ್ಡದ ತನಕ ನೆಟ್ಟಗೆ ಎಳೆಯಲ್ಪಟು್ಟ,
ಗೋಯದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದು. 40 ಆಗ ಬೂದಿ, ಹೆಣ ಇವುಗಳಿಂದ
ಹೊಲಸಾದ ತಗೂ್ಗ ಅಲಿ್ಲಂದ ಕಿದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳ, ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಕುದುರೆ
ಬಾಗಿಲ ಮೂಲೆ ಇವುಗಳ ವರೆಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶವೆಲ್ಲವೂ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಾ್ಥನವಾಗುವವು; ಪಟ್ಟಣವು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ಎಂದಿಗೂ ಕೀಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಡವಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎನು್ನತಾ್ತನೆ.

ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡದು್ದ

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಹತ್ತನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ, ಅಂದರೆ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ, ಯೆಹೋವನು

ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. 2 ಆ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಸೈನ್ಯವು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಮುತಿ್ತತು
ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆಹೂದದ ರಾಜನ
ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದನು. 3

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ, ≪ನೀನು
ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡುತಾ್ತ, ≪ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ನಾನು ಈ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸುವೆನು, ಅವನು ಇದನು್ನ
ಆಕ್ರಮಿಸುವನು. 4 ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ಕಸಿ್ದೕಯರ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ
ವಶವಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ, ಅವನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತಾ್ತಗಿ ನಿಂತು
ಎದುರೆದುರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವನು. 5 ಆ ಅರಸನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ
ಬಾಬೆಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು, ನಾನು ಅವನಿಗೆ
ದಯೆತೋರಿಸುವ ತನಕ ಅಲೆ್ಲೕ ಇರುವನು. ನೀವು ಕಸಿ್ದೕಯರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರೂ ನಿಮಗೆ ಜಯವಾಗದು; ಇದು ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಏಕೆ ನುಡಿಯುತಿ್ತೕ?≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಸಿದ್ದನು.

6 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆರೆಮೀಯನು, ≪ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಈ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 7 ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದ
ಶಲೂ್ಲಮನ ಮಗನಾಗಿರುವ ಹನಮೇಲನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
≪ಅನಾತೋತಿನಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೋ;
ಪರಾಧೀನವಾಗದಂತೆ ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವ ಹಕು್ಕ ನಿನ್ನದೇ
ಎಂದು ಹೇಳುವನು≫ ≫ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. 8 ಬಳಿಕ
ಯೆಹೋವನ ವಾಕಾ್ಯನುಸಾರ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನಾದ
ಹನಮೇಲನು ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
≪ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಸೀಮೆಯ ಅನಾತೋತಿನಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಹೊಲವನು್ನ
ದಯಮಾಡಿ ಕೊಂಡುಕೋ, ಅದಕೆ್ಕ ನೀನೇ ಬಾಧ್ಯನು.
ಪರಾಧೀನವಾಗದಂತೆ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವ ಹಕೂ್ಕ ನಿನ್ನದೇ;
ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಕೊಂಡುಕೋ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಾ್ತಯಿತು. 9 ಆಗ ನನ್ನ
ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ಹನಮೇಲನಿಂದ ಅನಾತೋತಿನಲಿ್ಲರುವ
ಹೊಲವನು್ನ ನಾನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅದರ ಕ್ರಯವಾಗಿ ಹದಿನೇಳು
ತೊಲ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತೂಕಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು. 10 ಪತ್ರಕೆ್ಕ ಸಹಿ
ಹಾಕಿ ಮುಚಿ್ಚ ಆ ಮುಚ್ಚಳಕೆ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಸಿ, ತಕ್ಕಡಿಯಲಿ್ಲ ಆ
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತೂಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು. 11 ಆ ಮೇಲೆ ನಾನು
ಕ್ರಯಪತ್ರವನು್ನ ಅಂದರೆ ನಿಯಮ ಮತು್ತ ಷರತು್ತಗಳಿಂದ ಮುಚಿ್ಚದ್ದ
ಪತ್ರವನೂ್ನ ಹಾಗು ಮುಚ್ಚಳದ ಪತ್ರವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. 12

ಅದನು್ನ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ಹನಮೇಲನ ಮುಂದೆ
ಕ್ರಯಪತ್ರಕೆ್ಕ ಸಹಿಮಾಡಿದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ, ಕಾರಾಗೃಹದ
ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಕೂತಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಆ
ಕ್ರಯಪತ್ರವನು್ನ ಮಹೆ್ಸೕಮನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ನೇರೀಯನ ಮಗನೂ
ಆದ ಬಾರೂಕನ ಕೈಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು. 13 ಅವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಾನು
ಬಾರೂಕನಿಗೆ, 14 ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ
ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನೀನು ಈ ಕ್ರಯಪತ್ರಗಳನು್ನ,
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ಅಂದರೆ ಮುಚಿ್ಚದ ಪತ್ರವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆಯ ಪತ್ರವನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಹು ದಿನ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅದನು್ನ ಮಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಬಚಿ್ಚಡು. 15 ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಜನರು ಮನೆ, ಹೊಲ ಮತು್ತ
ದಾ್ರಕ್ಷೆತೋಟಗಳನು್ನ ಪುನಃ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವರು, ಕೊಡುವರು. ಇದು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ≫ ≫ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆನು.

ಯೆರೆಮೀಯನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ
16 ಕ್ರಯಪತ್ರವನು್ನ ನೇರೀಯನ ಮಗನಾದ ಬಾರೂಕನ ಕೈಗೆ

ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, 17 ≪ಆಹಾ! ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನೇ! ನೀನು ಭುಜವನೆ್ನತಿ್ತ ನಿನ್ನ ಮಹಾ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಿ್ದ; ಯಾವ ಕಾಯರ್ವೂ ನಿನಗೆ
ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. 18 ನೀನು ಸಾವಿರಾರು ತಲೆಗಳವರೆಗೆ
ದಯೆತೋರಿಸುವವನೂ, ತಂದೆಗಳ ದೋಷಫಲವನು್ನ ಅವರ
ತರುವಾಯ ಮಕ್ಕಳ ಮಡಲಿಗೆ ಹಾಕುವವನೂ ಆಗಿದಿ್ದೕ. ನೀನು
ಮಹಾ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು; ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂಬುದು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. 19 ನೀನು
ಆಲೋಚನೆಯಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನು, ಕಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಸಮಥರ್ನು; ನೀನು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನವನ ಕಮರ್ಕೂ್ಕ ನಡತೆಗೂ ತಕ್ಕ
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನರಜನ್ಮದವರ ಮಾಗರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡುತಿ್ತೕ. 20 ನೀನು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ, ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ ನಡೆಸಿ ಈ ದಿನದವರೆಗೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಇತರ ಜನರಲಿ್ಲಯೂ ಅವುಗಳನು್ನ
ಮಾಡುತಾ್ತ ಬಂದು ಹೆಸರನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದ. 21 ಅದು ಈಗಲೂ
ಸಿ್ಥರವಾಗಿದೆ; ನೀನು ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ, ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ ನಡೆಸಿ,
ಭುಜಪರಾಕ್ರಮವನು್ನ ತೋರಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಾಹಸ್ತವನು್ನ ಎತಿ್ತ, ಮಹಾ
ಭೀತಿಯನು್ನಂಟುಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರಮಾಡಿದಿ. 22 ಅವರ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ
ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ಈ
ದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಿ. 23 ಅವರು ಅದನು್ನ ಸೇರಿ
ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ
ಧಮಾರ್ನುಸಾರ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ; ನೀನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದವುಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಒಂದನೂ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ನೀನು ಈ ಕೇಡನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವರ
ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿದಿ್ದ. 24 ಇಗೋ, ಮುತಿ್ತಗೆಯ ದಿಬ್ಬಗಳು
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ; ಪಟ್ಟಣವು ಖಡ್ಗ,
ಕ್ಷಾಮ ಮತು್ತ ವಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಗಳಾದ ಕಸಿ್ದೕಯರ
ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದೆ; ನೀನು ನುಡಿದದು್ದ ನೆರವೇರಿದೆ, ಇಗೋ, ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದ.
25 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನಗೆ, ≪ಸಾಕ್ಷಿಗಳನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿ ಕ್ರಯಕೊಟು್ಟ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೋ≫ ಎಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟೆ್ಟ; ನೋಡು, ಪಟ್ಟಣವು ಕಸಿ್ದೕಯರ ಕೈಸೇರಿದೆಯಲಾ್ಲ≫
ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆನು.

ಯೆಹೋವನ ಉತ್ತರ
26 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಮಾತನು್ನ

ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 27 ≪ಇಗೋ, ನಾನು ಯೆಹೋವನು,
ನರಪಾ್ರಣಿಗೆಲಾ್ಲ ದೇವರು; ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದು್ದಂಟೋ? 28

ಆದಕಾರಣ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಇಗೋ, ನಾನು ಈ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಸಿ್ದೕಯರ ವಶಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸುವೆನು, ಅವನು ಇದನು್ನ
ಆಕ್ರಮಿಸುವನು. 29 ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಕಸಿ್ದೕಯರು
ಇದರೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಬೆಂಕಿಹಚಿ್ಚ ಯಾವ ಮನೆಗಳ ಮಾಳಿಗೆಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಜನರು ಬಾಳನಿಗೆ ಧೂಪಹಾಕಿ, ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪಾನವನು್ನ
ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅಪರ್ಸಿ ನನ್ನನು್ನ ಕೆಣಕಿದಾ್ದರೋ, ಆ ಮನೆಗಳಿರುವ
ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವರು. 30 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶವೂ
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ವಂಶವೂ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಚಿತ್ತಕೆ್ಕ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತಾ್ತ ಬಂದಿವೆ. ಹೌದು, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶದವರು ತಮ್ಮ ಕೈಕೆಲಸದ ಬೊಂಬೆಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ರೇಗಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ, ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 31 ಈ
ಪಟ್ಟಣವು ಕಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನನ್ನ
ಕೋಪರೋಷಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. 32 ಅರಸರು, ಪ್ರಧಾನರು,
ಯಾಜಕರು, ಪ್ರವಾದಿಗಳು, ಯೆಹೂದದ ಪ್ರಜೆಗಳು,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಅಂತು ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ
ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ನನ್ನನು್ನ ರೇಗಿಸತಕ್ಕ ಅಧಮರ್ವನು್ನ ತುಂಬಾ
ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ
ತೊಲಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. 33 ಅವರು ನನಗೆ ಮುಖಕೊಡದೆ
ಬೆನು್ನಮಾಡಿದಾ್ದರೆ; ನಾನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತಾ್ತ
ಬಂದರೂ ಅವರು ಉಪದೇಶವನು್ನ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ನನಗೆ

ಕಿವಿಗೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 34 ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಖಾ್ಯತಿಗೊಂಡ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟ ಹೊಲೆ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.
35 ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮೋಲೆಕ್ ದೇವತೆಗಾಗಿ ಆಹುತಿ
ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಬೆನ್ ಹಿನೊ್ನೕಮ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲನ ಬಾಳನ
ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, ಯೆಹೂದವನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದಾ್ದರೆ;
ನಾನು ಇಂಥ ಅಸಹ್ಯಕಾಯರ್ವನು್ನ ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಸಂಕಲ್ಪವೂ
ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂಬುದೇ.

36 ಹೀಗಿರಲು ≪ಖಡ್ಗ, ಕ್ಷಾಮ ಮತು್ತ ವಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ
ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಕೈವಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುವ ಈ
ಪಟ್ಟಣದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಈಗ ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, 37 ≪ಇಗೋ, ನಾನು ಕೋಪ, ರೋಷ,
ಮಹಾಕೊ್ರೕಧಭರಿತನಾಗಿ ಈ ಜನರನು್ನ ಯಾವ ದೇಶಗಳಿಗೆ
ಅಟಿ್ಟದೆನೋ ಆ ಸಕಲ ದೇಶಗಳಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಪುನಃ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಭರ್ಯವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.
38 ಅವರು ನನಗೆ ಜನರಾಗಿರುವರು, ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ದೇವರಾಗಿರುವೆನು. 39 ನಾನು ಅವರ ಹಿತವನೂ್ನ, ಅವರ
ತರುವಾಯ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತವನೂ್ನ ಬಯಸುತಾ್ತ ಅವರು ಸದಾ
ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ
ಮನಸ್ಸನೂ್ನ, ಒಂದೇ ಮಾಗರ್ವನೂ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು. 40 ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಹಿತ ಮಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ವಿಮುಖನಾಗೆನು≫ ಎಂಬುವ
ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು;
ಅವರು ನನಿ್ನಂದಗಲದಂತೆ ಅವರ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲಣ
ಭಯಭಕಿ್ತಯನು್ನ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು. 41 ನಾನು ಅವರ ಹಿತವನು್ನ
ಬಯಸುತಾ್ತ ಅವರಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವೆನು, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಈ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪೂಣರ್ವಾದ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ, ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ
ಸಾ್ಥಪಿಸುವೆನು.≫ 42 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾನು ಈ
ಜನರಿಗೆ ಇಷು್ಟ ದೊಡ್ಡ ಕೇಡನು್ನ ಬರಮಾಡಿದಂತೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ
ಎಲಾ್ಲ ಮೇಲನೂ್ನ ಬರಮಾಡುವೆನು. 43 ಜನ ಮತು್ತ ಪಶುಗಳಿಲ್ಲದೆ
ಹಾಳಾಗಿ ಕಸಿ್ದೕಯರ ಕೈವಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುವ ಈ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವರು, ಕೊಡುವರು. 44

ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಸೀಮೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು,
ಯೆಹೂದದ ಊರುಗಳು, ಬೆಟ್ಟದ ಊರುಗಳು, ಇಳಕಲಿನ
ಊರುಗಳು, ದಕ್ಷಿಣಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಊರುಗಳು, ಈ ಎಲಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಜನರು ಹೊಲ ಗದೆ್ದಗಳಿಗೆ ಕ್ರಯಕೊಟು್ಟ, ಪತ್ರಕೆ್ಕ ಸಹಿಹಾಕಿ ಮುಚಿ್ಚ,
ಸಾಕ್ಷಿಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಸಿ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವರು; ನಾನು ನನ್ನ ಜನರ
ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ಬರಮಾಡುವೆನು.≫
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಯೆರೂಸಲೇಮನೂ್ನ, ಯೆಹೂದವನೂ್ನ
ಉದ್ದರಿಸುವನೆಂಬ ಯೆಹೋವನ ವಾಗಾ್ದನ

ಯೆರೆಮೀಯನು ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ
ಸೆರೆಯಾಗಿದಾ್ದಗ ಅವನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಈ
ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. 2

≪ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳು್ಳವ, ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿ ನೆರವೇರಿಸುವ
ಯೆಹೋವನಾಮಾಂಕಿತನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, 3 ≪ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೋ,
ನಾನು ನಿನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿ, ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದ
ಮಹತಾ್ತದ ಗೂಢಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಗೋಚರಪಡಿಸುವೆನು. 4

ದಿಬ್ಬಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಕತಿ್ತಗಳಿಗೂ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಲು
ಕೆಡವಿರುವ ಈ ಊರಿನವರ ಮನೆಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ,
ಯೆಹೂದದ ಅರಸರ ಉಪ್ಪರಿಗೆಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, 5 ಈ
ಊರಿನವರು ಕಸಿ್ದೕಯರನು್ನ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟರೆ ಏನು?
ತಮ್ಮ ಹೆಣಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವರು; ಇವರ
ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಕಂಡು ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ವಿಮುಖನಾಗಿ ಕೋಪ
ರೋಷಭರಿತನಾದ ನಾನೇ ಇವರನು್ನ ಹತಿಸುವೆನು. 6 ಇಗೋ, ನಾನು
ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರಮಾಡಿ, ಅದಕೆ್ಕ ಸಮಾಧಾನವನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ, ನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವೆನು. ಸೆ್ಥೖಯರ್
ಸಮಾಧಾನಗಳನು್ನ ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿ ಅವರ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ತರುವೆನು.
7 ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ
ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಅವುಗಳನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು. 8 ಅವರು ನನ್ನ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಮರ್ವನೆ್ನಲಾ್ಲ ತೊಲಗಿಸಿ ಅವರನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವೆನು; ಅವರು ನನಗೆ ಪಾಪದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ
ನಡೆಸಿರುವ ಅಪರಾಧಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು. 9 ನಾನು ಈ
ಜನರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಎಲಾ್ಲ ಮೇಲುಗಳ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ನಾನು
ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸುಖ ಸಮಾಧಾನಗಳನು್ನ ನೋಡಿ
ಹೆದರಿ ನಡುಗುವ ಸಕಲ ಭೂರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಂದೆ ಈ ಪಟ್ಟಣವು ನನ್ನ
ಕೀತಿರ್ಯೂ, ಮಹಿಮೆಯೂ ಮತು್ತ ಆನಂದದ ಬಿರುದೂ
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34

ಆಗುವುದು.≫ ≫ 10 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಜನ
ಮತು್ತ ಪಶುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುವ ಈ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ, ಅಂದರೆ ಜನ, ಪಶುರಹಿತವಾಗಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಲ್ಲದೆ
ಹಾಳುಬಿದಿ್ದರುವ ಯೆಹೂದದ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ, 11 ಹಷರ್ಧ್ವನಿ, ಉಲಾ್ಲಸ ಕೋಲಾಹಲ, ವಧೂವರರ
ಸ್ವರ ಇವುಗಳು ಕೇಳಿಬರುವವು.≫ 12 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಜನ, ಪಶುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಾಳಾಗಿರುವ
ಈ ಪಾ್ರಂತ್ಯವೂ, ಇಲಿ್ಲನ ಎಲಾ್ಲ ಊರುಗಳೂ ಕುರುಬರು ತಮ್ಮ
ಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ತಂಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪುನಃ ಆಸರೆಯಾಗುವವು. 13

ಬೆಟ್ಟದ ಊರುಗಳು, ಇಳಕಲಿನ ಊರುಗಳು, ದಕ್ಷಿಣ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ
ಊರುಗಳು, ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಸೀಮೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಣ
ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಯೆಹೂದದ ಊರುಗಳು, ಈ ಎಲಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಹಿಂಡುಗಳು ಎಣಿಸುವವನ ಕೈಗೆ ಲೆಕ್ಕವಾಗುವಂತೆ ಮತೆ್ತ
ಹಾದುಹೋಗುವವು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ≫ ಎಂಬುದೇ.

ದಾವೀದನ ಸಂತತಿಯ ಧಮರ್ದ ಆಳಿ್ವಕೆ
14 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಆಹಾ, ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್

ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ವಂಶಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನುಡಿದಿರುವ
ಶುಭವಾಕ್ಯವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ದಿನಗಳು ಬರುವವು. 15 ಆ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ, ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ, ದಾವೀದನೆಂಬ ಮೂಲದಿಂದ
ಸದ್ಧಮಿರ್ಯಾದ ಮೊಳಕೆಯನು್ನ ಚಿಗುರಿಸುವೆನು; ಅವನು ದೇಶದಲಿ್ಲ
ನೀತಿ ಮತು್ತ ನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ನಿವರ್ಹಿಸುವನು. 16 ಆಗ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವರು, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು
ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವರು; ≪ಯೆಹೋವ ಚಿದೆ್ಕೕನು≫ ಅಂದರೆ
ಯೆಹೋವನೇ ≪ನಮ್ಮ ಸದ್ಧಮರ್≫ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಸಲು್ಲವುದು.≫ 17 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ದಾವೀದನ
ವಂಶವು ನಿಂತು ಹೋಗದೆ ಆ ಸಂತಾನದವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಸಿಂಹಾಸನದಲಿ್ಲ ತಪ್ಪದೆ ಆಸೀನರಾಗುತಾ್ತ ಬರುವರು. 18 ನನ್ನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ, ನೈವೇದ್ಯ, ಯಜ್ಞ
ಇವುಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಲೇವಿಯರಾದ ಯಾಜಕರು ಇದೆ್ದೕ
ಇರುವರು.≫ 19 ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಮಾತನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 20 ≪ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ನೀವು
ಹಗಲಿರುಳೆಂಬ ನನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಹಗಲನು್ನ, ಇರುಳನು್ನ
ಅದರದರ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಮಾಡಬಹುದಾದರೆ, 21

ಆಗ ನನ್ನ ದಾಸನಾದ ದಾವೀದನಿಗೂ, ನನ್ನ ಸೇವಕರಾಗಿರುವ
ಲೇವಿಯರಾದ ಯಾಜಕರಿಗೂ ನಾನು ಮಾಡಿದ ನಿಬಂಧನೆಯು
ನಿಂತು ಹೋಗಿ ದಾವೀದನ ಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನನಾಗಿ ಆಳತಕ್ಕ ಅವನ
ಸಂತಾನದವನೊಬ್ಬನೂ ಉಳಿಯದೆ ಹೋದಾನು. 22 ನಾನು ನನ್ನ
ದಾಸನಾದ ದಾವೀದನ ಸಂತಾನವನು್ನ ಅಸಂಖಾ್ಯತವಾದ
ನಕ್ಷತ್ರಗಣದಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು; ನನ್ನ ಸೇವೆಮಾಡುವ ಲೇವಿಯರ
ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಅಳೆಯಲಾಗದ ಸಮುದ್ರತೀರದ ಉಸುಬಿನಷು್ಟ
ವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವೆನು.≫ 23 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 24

≪ಯೆಹೋವನು ತಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಎರಡು ವಂಶಗಳನು್ನ
ನಿರಾಕರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ ಎಂದು ಈ ಜನರು ಆಡಿಕೊಳು್ಳವ ಮಾತು ನಿನ್ನ
ಲಕ್ಷ್ಯಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲವೇ? ಇವರು ಜನಾಂಗವೇ ಅಲ್ಲ ಎನು್ನವಷು್ಟ ನನ್ನ
ಜನರನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡಮಾಡುತಾ್ತರಲಾ್ಲ. 25 ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಹಗಲಿರುಳೆಂಬ ನನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಯು ಸಿ್ಥರವಾಗಿ
ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನಾನು
ವಿಧಿಸಿದವನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, 26 ಆಗ ನಾನು ಯಾಕೋಬನ
ಸಂತಾನದವರನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಅಬ್ರಹಾಮ, ಇಸಾಕ, ಯಾಕೋಬ, ಇವರ
ಸಂತತಿಯನು್ನ ಆಳತಕ್ಕ ಒಡೆಯರನು್ನ ನನ್ನ ದಾಸನಾದ ದಾವೀದನ
ವಂಶದಿಂದ ಆರಿಸದೆ ಆ ವಂಶದವರನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿಬಿಟೆ್ಟನು. ನಾನು
ಅವರನು್ನ ದುರವಸೆ್ಥಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಕರುಣಿಸೇ ಕರುಣಿಸುವೆನು.≫

ಯೆರೆಮೀಯನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಹಿಂಸೆಗಳೂ ಮಾಡಿದ
ಪ್ರವಾದನೆಗಳೂ

ಯೆರೆಮೀಯನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ

ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು, ಅವನ
ಪೂಣರ್ಸೈನ್ಯವು, ಅವನ ಕೈಕೆಳಗಿನ ಸಮಸ್ತ
ಭೂರಾಜ್ಯಗಳು, ಸಕಲ ಜನಗಳು, ಇವೆಲಾ್ಲ

ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಎಲಾ್ಲ ಊರುಗಳಿಗೂ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಮಾತನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. 2

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನೀನು

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳು, ≪ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಆಲಿಸು, ಇಗೋ, ನಾನು ಈ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಕೈವಶಮಾಡುವೆನು, ಅವನು
ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವನು. 3 ನೀನು ಅವನ ಕೈಯಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಅವನ ವಶವಾಗುವಿ; ಬಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲವಿ; ಅವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಎದುರೆದುರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವನು; ನೀನು ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಗಡೀ
ಪಾರಾಗುವಿ. 4 ಆದರೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನೇ,
ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಕೈಗೊಳು್ಳ; ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ನೀನು ಕೇಳಿ ಕೈಕೊಂಡರೆ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಹತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಸುಖವಾಗಿ ಸಾಯುವಿ. 5 ನಿನಗಿಂತ ಮುಂಚಿನ
ನಿನ್ನ ಪಿತೃಗಳಾದ ಅರಸರಿಗೆ ಧೂಪಹಾಕಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಿನಗೂ
ಹಾಕುವರು; ಅಯೊ್ಯೕ, ಪ್ರಭುವೇ ಎಂದು ನಿನಗಾಗಿ ಗೋಳಾಡುವರು;
ನಾನೇ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ≫ ≫
ಎಂದನು.

6 ಆಗ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಈ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. 7 ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಸೈನ್ಯವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ,
ಯೆಹೂದದೊಳಗೆ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲದ ಪಟ್ಟಣಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದ
ಲಾಕೀಷಿಗೂ ಮತು್ತ ಅಜೇಕಕೂ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ
ಹೇಳಿದನು.

ಯೆರೆಮೀಯನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ
8 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನು್ನ

ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅರಸನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, 9 ≪ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ದಾಸ ದಾಸಿಯರೊಳಗೆ ಇಬಿ್ರಯರನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವನು; ಯಾರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಾದ
ಯೆಹೂದ್ಯನಿಂದ ಇನು್ನ ಗುಲಾಮತನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ≫
ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ವಿಮೋಚನೆಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 10 ಆಗ ತಾವು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದಾಸ,
ದಾಸಿಯರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಇನು್ನ ಗುಲಾಮತನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡ ಸಕಲ
ಪ್ರಧಾನರೂ ಮತು್ತ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಅದರಂತೆ ನಡೆದು ಅವರನು್ನ
ವಿಮೋಚಿಸಿದರು. 11 ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಾದ ಮೇಲೆ
ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವು ಬಿಟಿ್ಟದ್ದವರನು್ನ ಪುನಃ
ದಾಸ, ದಾಸಿಯರನಾ್ನಗಿ ಅಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 12 ಹೀಗಿರಲು
ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 13 ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ದಾಸರಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳನು್ನ ನಾನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಕರೆತಂದಾಗ 14 ≪ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ನಿಮಗೆ ಆರು ವರುಷಗಳ ಕಾಲ ದಾಸನಾಗಿದು್ದ
ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಇಬಿ್ರಯನಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಹೋದರನನು್ನ
ಏಳನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರನನಾ್ನಗಿ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು≫ ಎಂದು
ವಿಧಿಸಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನಷೆ್ಟ. ಆದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 15

ನೀವೋ ಈಗಲೇ ಮನಮರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ
ವಿಮೋಚನೆಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ನನ್ನ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದಿರಿ. ನನ್ನ
ಹೆಸರಿನಿಂದ ಖಾ್ಯತಿಗೊಂಡಿರುವ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂದೆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ. 16 ಆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ; ಸ್ವತಂತ್ರರನಾ್ನಗಿ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದವರನು್ನ ಪುನಃ
ದಾಸದಾಸಿಯರನಾ್ನಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ
ನಾಮವನು್ನ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿಮಾಡಿದಿರಿ≫ ಎಂಬುದೇ.

17 ಆದಕಾರಣ ಯೆಹೋವನು, ≪ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ,
ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೂ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೂ
ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಲ್ಲ; ಇದೇ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ಇಗೋ,
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುತೆ್ತೕನೆ; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಖಡ್ಗ,
ವಾ್ಯಧಿ ಮತು್ತ ಕ್ಷಾಮಗಳಿಗೆ ಗುರಿಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಲೋಕದ
ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಯಾಸ್ಪದವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. 18 ನನ್ನ
ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿದವರಿಗೆ ಕರುವನು್ನ ಸೀಳಿ ಅದರ
ಹೋಳುಗಳ ನಡುವೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ಗತಿ ಬರುವಂತೆ
ಮಾಡುವೆನು. 19 ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿದ ಯೆಹೂದದ
ಪ್ರಧಾನರು, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪ್ರಧಾನರು, ಕಂಚುಕಿಗಳು,
ಯಾಜಕರು, 20 ಕರುವಿನ ಹೋಳುಗಳ ನಡುವೆ ಹಾದುಹೋದ
ದೇಶದ ಸಕಲ ಜನರು, ಇವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಇವರ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ಹುಡುಕುವ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೆ ಕೊಡುವೆನು; ಇವರ ಹೆಣಗಳು ಆಕಾಶ
ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ, ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೂ ಆಹಾರವಾಗುವವು. 21
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ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಪ್ರಧಾನರನೂ್ನ ಅವರ ಪಾ್ರಣ ಹುಡುಕುವ ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೆ ಅಂದರೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿರುವ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಕೈಗೆ
ಕೊಡುವೆನು≫ ಎನು್ನತಾ್ತನೆ. 22 ಯೆಹೋವನು, ≪ಇಗೋ, ನಾನು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ ಆ ಶತು್ರಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗುವಂತೆ
ಮಾಡುವೆನು; ಅವರು ಅದಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಅದನು್ನ
ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವರು; ನಾನು ಯೆಹೂದದ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಜನವಿಲ್ಲದ ಬೀಳುಭೂಮಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು≫
ಎಂದು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.

ರೇಕಾಬ್ಯರ ವಿಧೇಯತೆಯ ದೃಷಾ್ಟಂತದಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅವಿಧೇಯತೆಯನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ

ಯೋಷೀಯನ ಮಗನೂ, ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ವಾಕ್ಯ, 2 ≪ನೀನು

ರೇಕಾಬನ ಮನೆತನದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡ
ಮಾತನಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಒಂದು
ಕೋಣೆಯೊಳಕೆ್ಕ ಕರೆದು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ
ಕೊಡು≫ ಎಂಬುದೇ. 3 ಆಗ ಪ್ರವಾದಿಯು ಯೆರೆಮೀಯನ
ಮಗನೂ ಹಬಚಿ್ಚನ್ಯನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಆದ ಯಾಜನ್ಯನನು್ನ, ಅವನ
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರನು್ನ, ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಮಕ್ಕಳನು್ನ, ಅಂತು ರೇಕಾಬನ
ಮನೆತನದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ 4 ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಕರೆದು
ಇಗ್ದಲ್ಯನ ಮಗನೂ, ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನೂ ಆದ ಹಾನಾನನ ಮಕ್ಕಳ
ಕೋಣೆಯೊಳಕೆ್ಕ, ಅಂದರೆ ಸರದಾರರ ಕೋಣೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ,
ಶಲೂ್ಲಮನ ಮಗನೂ ದಾ್ವರಪಾಲಕನೂ ಆದ ಮಾಸೇಯನ
ಕೋಣೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವ ಕೋಣೆಯೊಳಕೆ್ಕ ಬರಮಾಡಿದನು. 5

ಆ ರೇಕಾಬನ ಮನೆತನದವರ ಮುಂದೆ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ತುಂಬಿದ
ಬಟ್ಟಲುಗಳನೂ್ನ, ಪಂಚಪಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ ಇಟು್ಟ, ≪ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿಯಿರಿ≫ ಅಂದನು. 6 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, ≪ನಾವು
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಿತೃವಾದ ರೇಕಾಬನ
ಮಗನಾದ ಯೋನಾದಾಬನು ನಮಗೆ, ≪ನೀವಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ
ಸಂತಾನದವರಾಗಲಿ ಯುಗಯುಗಾಂತರಕೂ್ಕ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ
ಕುಡಿಯಬಾರದು, 7 ಮನೆಕಟ್ಟಬಾರದು, ಬೀಜ ಬಿತ್ತಬಾರದು,
ದಾ್ರಕ್ಷೆತೋಟ ಮಾಡಬಾರದು, ಅನುಭವಿಸಲೂ ಬಾರದು, ನಿಮ್ಮ
ಜೀವಮಾನವೆಲಾ್ಲ ಗುಡಾರಗಳಲೆ್ಲೕ ವಾಸಿಸಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ನೀವು
ತಂಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ದೀಘಾರ್ಯುಷ್ಯವಾಗವುದು≫ ≫
ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 8 ನಮ್ಮ ಪಿತೃವಾದ ರೇಕಾಬನ
ಮಗನಾಗಿರುವ ಯೋನಾದಾಬನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ
ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ, ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಕೈಗೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ;
ನಾವಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಾಗಲಿ, ಗಂಡು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ
ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 9 ನಮ್ಮ
ವಾಸಕೆ್ಕ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಿಲ್ಲ; ನಮಗೆ ದಾ್ರಕ್ಷೆತೋಟ, ಹೊಲ
ಮತು್ತ ಬೀಜಗಳೂ ಇಲ್ಲ. 10 ನಾವು ಗುಡಾರಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಾ್ತ
ನಮ್ಮ ಪಿತೃವಾದ ಯೋನಾದಾಬನು ನಮಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಶಿರಸಾವಹಿಸಿ ನಡೆಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 11 ಆದರೆ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ದೇಶದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗದಾಗ, ≪ಕಸಿ್ದೕಯರ ಮತು್ತ
ಅರಾಮ್ಯರ ಸೈನ್ಯಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋಗೋಣ ಬನಿ್ನ ಎಂದುಕೊಂಡು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

12 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ಮಾತನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 13 ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ,
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ನೀನು
ಹೋಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಹೀಗೆ
ಹೇಳು, ≪ಇದರಿಂದ ನೀವು ಬುದಿ್ಧತಂದುಕೊಂಡು ನನ್ನ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ?≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು
ಅನು್ನತಾ್ತನೆ. 14 ರೇಕಾಬನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾದಾಬನು ತನ್ನ
ಸಂತಾನದವರಿಗೆ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಬಾರದೆಂದು ಕೊಟ್ಟ
ಅಪ್ಪಣೆ ನೆರವೇರಿದೆ; ಅವರು ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ
ಪಿತೃವಿನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಕೈಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ; ನೀವೋ, ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಎಡೆಬಿಡದೆ ಹೇಳುತಾ್ತ ಬಂದರೂ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 15

ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ನಿತ್ಯವೂ ಕಳುಹಿಸುತಾ್ತ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ
ದುಮಾರ್ಗರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಗಳನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಸೇವಿಸದಿರಿ;
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೂ
ದಯಪಾಲಿಸಿದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಸುಖವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವಿರಿ ಎಂದು
ಹೇಳಿಸಿದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿಗೊಡಲೂ ಇಲ್ಲ.

16 ರೇಕಾಬನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾದಾಬನ ಸಂತಾನದವರು ತಮ್ಮ
ಪಿತೃವು ತಮಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ ಈ ಜನರು
ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದುದರಿಂದ, 17 ಇಗೋ, ನಾನು
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪದ
ಕೇಡನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡುವೆನು; ನಾನು ಹೇಳಿದರೂ
ಅವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕೂಗಿದರೂ ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿಯೂ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ ಆದ
ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ≫ ಎಂಬುದೇ. 18 ಮತು್ತ
ಯೆರೆಮೀಯನು ರೇಕಾಬ್ಯರಿಗೆ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ,
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃವಾದ ಯೋನಾದಾಬನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನ
ಸಕಲ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಅವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನೆರವೇರಿಸಿದ ಕಾರಣ, 19 ರೇಕಾಬನ ಮಗನಾದ ಯೋನಾದಾಬನ
ಸಂತಾನದವರೊಳಗೆ ನನ್ನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡತಕ್ಕವರು
ತಲತಲಾಂತರಕೂ್ಕ ಇದೆ್ದೕ ಇರುವರು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ,
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ≫ ≫
ಎಂಬುದೇ.

ಯೆರೆಮೀಯನ ಪ್ರವಾದನೆ

ಯೋಷೀಯನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ
ವರುಷದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ, 2

≪ನೀನು ಗ್ರಂಥ ಬರೆಯತಕ್ಕ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನಾನು
ಯೋಷೀಯನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ
ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲು, ಯೆಹೂದ, ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳು
ಇವುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿನಗೆ ನುಡಿಯುತಾ್ತ ಬಂದಿರುವ
ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಬರೆ. 3 ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೆಹೂದ ವಂಶದವರು
ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಕೇಡನು್ನ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ದುಮಾರ್ಗರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಬಹುದು; ಹಿಂದಿರುಗಿದರೆ ಅವರ
ಪಾಪ ಮತು್ತ ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡುವೆನು≫ ಎಂಬ
ಮಾತನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. 4 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ನೇರೀಯನ
ಮಗನಾದ ಬಾರೂಕನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಹೇಳಲು ಅವನು ಯೆರೆಮೀಯನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಹಾಗೆಯೇ
ಅವುಗಳನು್ನ ಗ್ರಂಥದ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದನು. 5 ಮತು್ತ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಬಾರೂಕನಿಗೆ, ≪ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ
ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನನಗೆ ತಡೆಯಾಗಿದೆ; 6 ನೀನೇ ಹೋಗಿ ನನ್ನ
ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನೀನು ಬರೆದ ಈ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲನ
ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಉಪವಾಸದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದೊಳಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಜನರಿಗೂ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ
ಓದು. 7 ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗಿ
ತಮ್ಮ ದುಮಾರ್ಗರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿಯಾರು; ಯೆಹೋವನು ಈ
ಜನರ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕೋಪ ಮತು್ತ
ರೋಷಗಳು ಅಪಾರವಾಗಿವೆ≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 8

ನೇರೀಯನ ಮಗನಾದ ಬಾರೂಕನು ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲನ ಯೆಹೋವನ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಓದಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿದನು. 9 ಯೋಷೀಯನ
ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಐದನೆಯ ವರುಷದ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೆಲ್ಲರೂ, ಯೆಹೂದದ ಊರುಗಳಿಂದ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ಆರಾಧನೆಯ
ಉಪವಾಸವನು್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. 10 ಆಗ ಬಾರೂಕನು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಮೇಲಣ ಪಾ್ರಕಾರದಲಿ್ಲ ಹೊಸ
ಬಾಗಿಲ ಹತಿ್ತರ ಲೇಖಕನಾದ ಶಾಫಾನನ ಮಗನಾಗಿರುವ ಗೆಮಯರ್ನ
ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲನ ಯೆರೆಮೀಯನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಓದಿದನು. 11 ಶಾಫಾನನ
ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಗೆಮಯರ್ನ ಮಗನೂ ಆದ ಮೀಕಾಯನು
ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲನ ಯೆಹೋವನ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೇಳಿ,
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಲೇಖಕನ ಕೋಣೆಗೆ ಇಳಿದುಹೋದನು. 12 ಅಲಿ್ಲ
ಲೇಖಕನಾದ ಎಲೀಷಾಮನು, ಶೆಮಾಯನ ಮಗನಾದ ದೆಲಾಯನು,
ಅಕೊ್ಬೕರನ ಮಗನಾದ ಎಲಾ್ನಥಾನನು, ಶಾಫಾನನ ಮಗನಾದ
ಗೆಮಯರ್ನು, ಹನನೀಯನ ಮಗನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಅಂತು
ಪ್ರಧಾನರೆಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 13 ಮೀಕಾಯನು ಜನರ
ಮುಂದೆ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಓದುತಿ್ತರುವ ಬಾರೂಕನ ಬಾಯಿಂದ ತಾನು
ಕೇಳಿದ್ದ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು, 14 ಸಕಲ ಪ್ರಧಾನರು
ಬಾರೂಕನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಓದಿದ ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ≫ ಎಂದು ನೆಥನ್ಯನ ಮಗನೂ
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ಶೆಲೆಮ್ಯನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಕೂಷಿಯ ಮರಿಮಗನೂ ಆದ
ಯೆಹೂದಿಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಕೂಡಲೆ ನೇರೀಯನ
ಮಗನಾದ ಬಾರೂಕನು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 15 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, ≪ದಯಮಾಡಿ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು
ಬಾರೂಕನು ಅದನು್ನ ಅವರ ಮುಂದೆ ಓದಿದನು. 16 ಅವರು ಆ
ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೇಳಿ ಬೆಚಿ್ಚಬಿದು್ದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ನೋಡುತಾ್ತ,
≪ನಾವು ಈ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಬಾರೂಕನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. 17 ಮತು್ತ, ≪ನೀನು ಈ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಹೇಗೆ ಬರೆದಿ? ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಹಾಗೆತಾನೇ? ದಯಮಾಡಿ
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು≫ ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 18 ಬಾರೂಕನು
ಅವರಿಗೆ, ≪ಅವನು ಈ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದಲೇ
ನನಗೆ ನುಡಿದನು, ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಮಸಿಯಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಬರೆದೆನು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 19 ಆಗ ಪ್ರಧಾನರು
ಬಾರೂಕನಿಗೆ, ≪ಹೊರಡು, ನೀನೂ ಮತು್ತ ಯೆರೆಮೀಯನೂ
ಅಡಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನೀವೆಲಿ್ಲದಿ್ದೕರೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ
ಗೊತಾ್ತಗಬಾರದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಪ್ರವಾದನೆಯ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಸುಟ್ಟದು್ದ
20 ಅನಂತರ ಅವರು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಲೇಖಕನಾದ

ಎಲೀಷಾಮನ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಬಿಟು್ಟ ಪಾ್ರಕಾರದಲಿ್ಲನ ಅರಸನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.
21 ಕೂಡಲೆ ಅರಸನು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತರುವುದಕೆ್ಕ
ಯೆಹೂದಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು; ಅವನು ಲೇಖಕನಾದ
ಎಲೀಷಾಮನ ಕೋಣೆಯೊಳಗಿಂದ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಅರಸನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಸಕಲ ಪ್ರಧಾನರ ಮುಂದೆ
ಓದಿದನು. 22 ಆಗ ಪುಷ್ಯಮಾಸ; ಅರಸನು ಚಳಿಗಾಲದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತಿದ್ದನು; ಅವನ ಮುಂದೆ ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆಯು ಉರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. 23

ಯೆಹೂದಿಯು ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂರು ನಾಲು್ಕ ಪುಟಗಳನು್ನ ಓದಿದ
ಹಾಗೆಲಾ್ಲ ಅರಸನು ಆಯಾ ಭಾಗಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಸುರುಳಿಯು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವ ತನಕ ಅದನು್ನ
ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆಯ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಕುತಾ್ತ ಬಂದನು. 24 ಅರಸನಾಗಲಿ
ಅಥವಾ ಸುರುಳಿಯ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೇಳಿದ ಅವನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ
ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 25

ಎಲಾ್ನಥಾನನೂ, ದೆಲಾಯನೂ ಮತು್ತ ಗೆಮಯರ್ನೂ,
≪ದಯಮಾಡಿ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಸುಡಬಾರದು≫ ಎಂದು ಅರಸನಿಗೆ
ವಿಜ್ಞಾಪನೆಮಾಡಿದರೂ ಅವನು ಅವರ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 26

ಮತು್ತ ಅರಸನು ರಾಜವಂಶೀಯನಾದ ಎರಖೆ್ಮಯೇಲ,
ಅಜಿ್ರಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಸೆರಾಯ, ಅಬೆ್ದಯೇಲನ ಮಗನಾದ
ಶಲೆಮ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಲೇಖಕನಾದ ಬಾರೂಕನನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನನೂ್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು; ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ
ಮರೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟನು.

ಯೆರೆಮೀಯನ ಎರಡನೆಯ ಸುರುಳಿ
27 ಯೆರೆಮೀಯನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬಾರೂಕನು

ಬರೆದಿದ್ದ ಮಾತುಗಳ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಅರಸನು ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ
ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ, 28 ≪ನೀನು ಇನೊ್ನಂದು
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು ಸುಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಹಿಂದಿನ ಆ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಪುನಃ ಬರೆಯಿಸು. 29 ಅಲ್ಲದೆ
ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ
ಬರೆಯಿಸು, ≪ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು
ಬಂದು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಜನ, ಪಶುಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಹಾಳುಮಾಡುವುದು
ಖಂಡಿತ ಎಂದು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಬರೆಯಿಸಿದೆ್ದೕಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು
ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟಯಲ್ಲ. 30 ಆದಕಾರಣ ಯೆಹೂದದ
ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಇವನ ಸಂತಾನದಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ದಾವೀದನ
ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢನಾಗನು; ಇವನ ಹೆಣವು ಬಿಸಾಡಲ್ಪಟು್ಟ ಹಗಲಿನ
ತಾಪಕೂ್ಕ, ರಾತಿ್ರಯ ಚಳಿಗೂ ಈಡಾಗುವುದು. 31 ಇವನೂ, ಇವನ
ಸಂತತಿಯವರೂ ಮತು್ತ ಸೇವಕರೂ ನಡೆಸಿದ ಅಧಮರ್ಕಾ್ಕಗಿ
ಇವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. ನಾನು ಇವರನೂ್ನ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ನಿಮಗೆ ಬಹು
ಕೇಡಾಗುವುದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ಇವರುಗಳು
ಕೇಳಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಆ ಕೇಡನೆ್ನಲಾ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ
ಬರಮಾಡುವೆನು≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 32 ಆಗ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಇನೊ್ನಂದು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ನೇರೀಯನ ಮಗನಾಗಿರುವ ಲೇಖಕನಾದ ಬಾರೂಕನಿಗೆ ಕೊಡಲು
ಅವನು ಅದರಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನು
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟ್ಟ ಗ್ರಂಥದ ಎಲಾ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಇನು್ನ ಇಂತಹ
ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಯೆರೆಮೀಯನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಹಾಗೆ
ಬರೆದನು.

ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮನವಿ

ಯೋಷೀಯನ ಮಗನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಬಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಂದ ಯೆಹೂದ ದೇಶದ
ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ತರಲ್ಪಟು್ಟ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಮಗನಾದ

ಕೊನ್ಯನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ರಾಜ್ಯವಾಳುತಿ್ತದ್ದನು. 2 ಆಗ ಅವನಾಗಲಿ,
ಅವನ ಸೇವಕರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಜನರಾಗಲಿ ಯೆಹೋವನು
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಂದ ನುಡಿಸಿದ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳದೆ ಹೋದರು.

3 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಅರಸನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಶೆಲೆಮ್ಯನ ಮಗನಾದ
ಯೆಹೂಕಲ, ಯಾಜಕ ಮಾಸೇಯನ ಮಗನಾದ ಚೆಫನ್ಯ ಇವರ
ಮೂಲಕ, ≪ದಯಮಾಡಿ ನಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸು≫ ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಇನೂ್ನ ಸೆರೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಜನರಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಾ್ತ
ಬರುತಾ್ತ ಇದ್ದನು. 5 ಆಗ ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯವು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ
ಹೊರಟಿತು್ತ; ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಮುತಿ್ತದ್ದ ಕಸಿ್ದೕಯರು
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿದ್ದರು. 6 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. 7

≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ನನ್ನನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಯೆಹೂದದ
ಅರಸನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ≪ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕೆ್ಕ
ಹೊರಟಿರುವ ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯವು ಸ್ವದೇಶವಾದ ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗುವುದು. 8 ಕಸಿ್ದೕಯರು ಪುನಃ ಬಂದು ಈ ಪಟ್ಟಣದ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ, ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಸುಟು್ಟಬಿಡುವರು≫ ≫ ಎಂಬುದು.

9 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಕಸಿ್ದೕಯರು ನಮಿ್ಮಂದ
ತೊಲಗಿ ಹೋಗುವುದು ಖಂಡಿತ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ
ಮೋಸಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ; ಅವರು ತೊಲಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 10

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಕಸಿ್ದೕಯರಲಿ್ಲ ಗಾಯಪಟ್ಟವರು ಮಾತ್ರ
ಉಳಿಯುವಂತೆ ನೀವು ಆ ಸೈನ್ಯವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ
ಹೊಡೆದಿದ್ದರೂ ಆ ಗಾಯಪಟ್ಟವರೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗುಡಾರಗಳಿಂದ
ಎದು್ದ ಬಂದು ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟ
ಬಿಡುತಿ್ತದ್ದರು.≫

ಪ್ರಧಾನರು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಸೆರೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿದು್ದ
11 ಕಸಿ್ದೕಯರ ಸೈನ್ಯವು ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯಕೆ್ಕ ಭಯಪಟು್ಟ

ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. 12 ಆಮೇಲೆ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಬೆನಾ್ಯಮೀನ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ತನಗೆ ಬರಬೇಕಾದ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಜನರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹೊರಟನು. 13 ಅವನು ಬೆನಾ್ಯಮೀನಿನ
ಬಾಗಿಲನು್ನ ಹಾದುಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಶೆಲೆಮ್ಯನ ಮಗನೂ ಹನನ್ಯನ
ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಆದ ಇರೀಯನು ಅಲಿ್ಲ ಪಹರೆಯ ವಿಚಾರಕನಾಗಿದು್ದ
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಹಿಡಿದು, ≪ನೀನು ಕಸಿ್ದೕಯರಲಿ್ಲ
ಮೊರೆಹೋಗಲು ಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 14 ಅದಕೆ್ಕ
ಯೆರೆಮೀಯನು, ≪ಅದು ಸುಳು್ಳ, ನಾನು ಕಸಿ್ದೕಯರಲಿ್ಲ
ಮೊರೆಹೋಗುವವನಲ್ಲ≫ ಎನ್ನಲು ಇರೀಯನು ಅವನ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳದೆ ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಧಾನರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದನು. 15 ಆ
ಪ್ರಧಾನರು ಯೆರೆಮೀಯನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವನನು್ನ
ಹೊಡೆಯಿಸಿ, ತಾವು ಬಂದಿಖಾನೆಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಲೇಖಕನಾದ
ಯೆಹೋನಾಥಾನನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೆರೆಹಾಕಿಸಿದರು. 16

ಯೆರೆಮೀಯನು ಆ ಬಂದಿಖಾನೆಯ ನೆಲಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವು
ದಿನಗಳು ಇದ್ದನು. 17 ಆಮೇಲೆ ಅರಸನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಅವನನು್ನ
ಕರೆಕಳುಹಿಸಿ, ≪ಯೆಹೋವನಿಂದ ದೈವೋಕಿ್ತಯು
ದೊರೆಯಿತೋ?≫ ಎಂದು ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ
ವಿಚಾರಿಸಲು ಯೆರೆಮೀಯನು, ≪ಹೌದು, ದೊರೆಯಿತು, ನೀನು
ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವಿ≫ ಅಂದನು. 18 ಅಲ್ಲದೆ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಅರಸನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, ≪ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಸಿದ್ದಕೆ್ಕ ನಾನು ನಿನಗಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿಗಾಗಲಿ
ಅಥವಾ ಈ ಜನರಿಗಾಗಲಿ ಯಾವ ಅಪರಾಧವನು್ನ ಮಾಡಿದೆನು? 19

ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ನಿಮಗೂ ಈ ದೇಶಕೂ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸಾರಿದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಈಗ

ಯೆರೆಮೀಯನು 36:15 493 ಯೆರೆಮೀಯನು 37:19
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ಎಲಿ್ಲ? 20 ಎನೊ್ನಡೆಯನೇ, ಅರಸನೇ, ಈಗ ದಯಮಾಡಿ ಲಾಲಿಸು;
ಲೇಖಕನಾದ ಯೆಹೋನಾಥಾನನ ಮನೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ತಿರುಗಿ
ಸೇರಿಸಬೇಡ, ಅಲೆ್ಲೕ ಸತೆ್ತೕನು, ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹವು ನಿನಗೆ ಮುಟ್ಟಲಿ≫
ಎಂದು ಅರಿಕೆಮಾಡಿದನು. 21 ಅರಸನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಇದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಕಾರಾಗೃಹದ
ಅಂಗಳದಲಿ್ಲಟು್ಟ, ಪಟ್ಟಣದ ರೊಟಿ್ಟಯೆಲಾ್ಲ ತೀರುವ ತನಕ ರೊಟಿ್ಟಯ
ಪೇಟೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತಂದು
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಯೆರೆಮೀಯನು ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲೆ್ಲೕ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಬಾವಿಯಿಂದ
ರಕ್ಷಿಸಿದು್ದ

ಮತಾ್ತನನ ಮಗನಾದ ಶೆಫತ್ಯ, ಪಷೂ್ಹರನ ಮಗನಾದ
ಗೆದಲ್ಯ, ಸೆಲೆಮ್ಯನ ಮಗನಾದ ಯೂಕಲ, ಮಲಿ್ಕೕಯನ
ಮಗನಾದ ಪಷೂ್ಹರ ಇವರು ಯೆರೆಮೀಯನ

ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 2 ಯೆರೆಮೀಯನು ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ,
≪ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲವವನು ಖಡ್ಗ,
ಕ್ಷಾಮ ಮತು್ತ ವಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ ಸಾಯುವನು; ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಕಸಿ್ದೕಯರನು್ನ ಮೊರೆಹೋಗುವವನು ಬದುಕುವನು,
ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವೊಂದನೆ್ನೕ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬದುಕುವನು. 3

ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸುವನು; ಅದು
ಅವನ ಸೈನ್ಯದ ವಶವಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ≫ ಎಂದು ಸಾರುತಿ್ತದ್ದನು.
4 ಆ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಧಾನರು ಅರಸನಿಗೆ, ≪ಒಡೆಯಾ, ಇವನಿಗೆ
ಮರಣ ದಂಡನೆಯಾಗಬೇಕು. ಇವನು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ
ಯೋಧರಿಗೂ ಸಕಲ ಜನರಿಗೂ ಇಂಥಾ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಸಾರುತಾ್ತ
ಅವರನು್ನ ಜೋಲುಗೈಯವರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ; ಈ ಜನರ
ಕ್ಷೇಮವನ್ನಲ್ಲ, ಹಾನಿಯನೆ್ನೕ ಹಾರೈಸುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 5

ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು, ≪ಇಗೋ, ಯೆರೆಮೀಯನು
ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ; ಅರಸನು ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಡಬಂದು ಏನೂ
ಮಾಡಬಲ್ಲವನಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಆಗ ಅವರು
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ
ರಾಜವಂಶೀಯನಾದ ಮಲಿ್ಕೕಯನ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದಿಳಿಸಿ
ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟರು. ಆ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಸರಿತು್ತ; ಅದರೊಳಗೆ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡನು. 7 ಅರಮನೆಯ ಕಂಚುಕಿಯಾದ
ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನೆಂಬ ಕೂಷ್ಯನು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ
ಹಾಕಿದಾ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದನು. 8 ಆಗ ಅವನು ಅರಮನೆಯಿಂದ
ಹೊರಟು ಬೆನಾ್ಯಮೀನಿನ ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅರಸನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 9 ≪ಎನೊ್ನಡೆಯನೇ, ಅರಸನೇ, ಇವರು
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ್ದಲಾ್ಲ ದುಷ್ಟಕಾಯರ್ವೇ
ಸರಿ, ಅವನನು್ನ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿದಾ್ದರೆ; ಅವನು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ
ಬಿದ್ದಲೆ್ಲೕ ಸಾಯುವುದು ಖಂಡಿತ, ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇನು್ನ
ರೊಟಿ್ಟಯಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಅರಿಕೆಮಾಡಿದನು. 10 ಅರಸನು
ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಕೂಷ್ಯನಾದ ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಇಲಿ್ಲಂದ
ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಸಾಯುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಬಾವಿಯಿಂದ
ಎತಿ್ತ ರಕ್ಷಿಸು≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 11 ಕೂಡಲೇ ಕೂಷ್ಯನಾದ
ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನು ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅರಮನೆಯನು್ನ
ಹೊಕು್ಕ ಖಜಾನೆಯ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಜೀಣರ್ವಾದ ಹರಕು
ಚಿಂದಿಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಗ್ಗಗಳಂತೆ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟಸಿ, 12 ≪ಜೀಣರ್ವಾದ ಈ ಹರಕು
ಚಿಂದಿಗಳನು್ನ ಹಗ್ಗಕೆ್ಕ ಸುತಿ್ತ ಕಂಕಳಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೋ≫ ಎನ್ನಲು
ಯೆರೆಮೀಯನು ಅದರಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದನು. 13 ಈ ಪ್ರಕಾರ
ಅವರು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಹಗ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸೇದಿಕೊಳು್ಳವ
ಹಾಗೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತದರು; ಆ ಮೇಲೆ ಯೆರೆಮೀಯನು
ಹಿಂದಿನಂತೆ ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

ಕಸಿ್ದೕಯರನು್ನ ಮೊರೆಹೋಗುವಂತೆ ಯೆರೆಮೀಯನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದು್ದ

14 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಅರಸನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಮೂರನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ
ಕರೆತರಿಸಿ, ≪ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳುವೆನು, ನನಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಮರೆಮಾಡಬೇಡ≫ 15 ಎನ್ನಲು ಯೆರೆಮೀಯನು
ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ, ≪ನಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಸಾಯಿಸಿಯೇ
ಸಾಯಿಸುವಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳಿದರೂ ನೀನು
ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 16 ಆಗ ಅರಸನಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ, ≪ಈ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ನಮಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಜೀವದಾಣೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ

ಸಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಹುಡುಕುವ ಇವರ ಕೈಗೂ
ನಿನ್ನನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ
ಮಾಡಿದನು. 17 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ,
≪ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಸಾ್ವಮಿಯೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ ಆದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ನೀನು ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ
ಸರದಾರರನು್ನ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕರೆ ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಣ ಉಳಿಯುವುದು, ಈ
ಪಟ್ಟಣವೂ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟ ಹೋಗದು, ನೀನೂ ನಿನ್ನ
ಮನೆತನದವರೂ ಬದುಕುವಿರಿ. 18 ನೀನು ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ
ಸರದಾರರ ಬಳಿ ಮೊರೆಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಕಸಿ್ದೕಯರ
ಕೈವಶವಾಗುವುದು. ಅವರು ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟ
ಬಿಡುವರು, ನೀನು ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 19 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅರಸನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನು
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ, ≪ಕಸಿ್ದೕಯರು ತಮ್ಮನು್ನ ಮೊರೆಹೊಕಿ್ಕರುವ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸುವರೋ ಎನೋ; ಅವರು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಸಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕೆಪಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 20 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆರೆಮೀಯನು, ≪ನಿನ್ನನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸರು; ಪ್ರಭುವೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಯೆಹೋವನ
ಮಾತನು್ನ ಕೈಗೊಳು್ಳ; ಕೈಗೊಂಡರೆ ಪಾ್ರಣ ಉಳಿಯುವುದು, ಸುಖವೂ
ಆಗುವುದು. 21 ಆದರೆ ನೀನು, ≪ಶತು್ರವಿನ ಮೊರೆಹೋಗೆನು≫
ಎನು್ನವ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ಗತಿಯನು್ನ ನನಗೆ
ಹೀಗೆ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದಾ್ದನೆ. 22 ಯೆಹೂದದ ಅರಸನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಉಳಿದಿರುವ ಸಕಲ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಸರದಾರರ ಬಳಿಗೆ
ತರಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿನ್ನ
ಆಪ್ತಮಿತ್ರರು ನಿನ್ನ ಕಾಲುಗಳ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಹೂತದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ
ಹಿಂದಿರುಗಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು ನಿಂದಿಸುವರು. 23 ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ತ
ಪತಿ್ನಯರೂ, ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಕಸಿ್ದೕಯರ ಬಳಿಗೆ
ತರಲ್ಪಡುವರು; ನೀನೂ ಅವರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಬಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವಿ; ಈ ಪಟ್ಟಣವು ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 24 ಆಗ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ, ≪ಈ ಮಾತುಗಳು ಯಾರಿಗೂ
ತಿಳಿಯದಿರಲಿ, ಜೋಕೆ; ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 25

ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಪ್ರಧಾನರು ಕೇಳಿ
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ನೀನು ಅರಸನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಮಗೆ
ತಿಳಿಸು; ನಮಗೆ ಮರೆಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ;
ಅರಸನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೂ್ನ ತಿಳಿಸು≫ ಎಂದು
ಪ್ರಶೆ್ನಮಾಡಬಹುದು. 26 ಆಗ ನೀನು ಅವರಿಗೆ,
≪ಯೆಹೋನಾಥಾನನ ಮನೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ತಿರುಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಡ, ಅಲೆ್ಲೕ
ಸತೆ್ತೕನು ಎಂದು ಅರಸನಿಗೆ ಬಿನ್ನಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಹೇಳು≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟೆ್ಟನು. 27 ಕೆಲವು ಕಾಲದ ಮೇಲೆ
ಸಕಲ ಪ್ರಧಾನರು ಯೆರೆಮೀಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಶೆ್ನ
ಮಾಡಿದರು. ಅವನು ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆಯೇ ಉತ್ತರಕೊಡಲು
ಅವರು ಮಾತನು್ನ ಮುಗಿಸಿದರು; ಏನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 28

ಯೆರೂಸಲೇಮು ಶತು್ರವಶವಾಗುವ ತನಕ ಯೆರೆಮೀಯನು
ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲೆ್ಲೕ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

ಕಸಿ್ದೕಯರು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿದು್ದ

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವರುಷದ ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ
ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಸಕಲ

ಸೈನ್ಯಸಹಿತ ಬಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಮುತಿ್ತದನು. 2 ಚಿದಿ್ಕೕಯನ
ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವರುಷದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಒಂಭತ್ತನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಪೌಳಿಗೋಡೆ ಒಡಕು ಬಿದು್ದ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವು
ಶತು್ರವಶವಾಯಿತು. 3 ಆಗ ನೇಗರ್ಲ್ ಸರೆಚರ್, ಸಮ್ಗರ್ ನೆಬೋ,
ಕಂಚುಕಿಯರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾದ ಸಸೆರ್ಕೀಮ್, ಜೋಯಿಸರ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾದ ನೇಗರ್ಲ್ ಸರೆಚರ್ ಅಂತು ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ
ಸಕಲ ಸರದಾರರೂ ಪುರಪ್ರವೇಶಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಮದಾ್ವರದೊಳಗೆ
ಆಸೀನರಾದರು. 4 ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನೂ ಮತು್ತ
ಸಮಸ್ತ ಸೈನಿಕರೂ ಇವರನು್ನ ನೋಡಿ ಅದೇ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟು
ಅರಸನ ಉದಾ್ಯನದ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಎರಡು ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವಣ
ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅರಾಬಾ ಎಂಬ ತಗಾ್ಗದ
ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು. 5 ಕಸಿ್ದೕಯರ ಸೈನಿಕರು
ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟತಾ್ತ ಯೆರಿಕೋವಿನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಹಮಾತ್ ಸೀಮೆಯ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲದ್ದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೆಂಬ
ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 6 ಆ
ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಅಲಿ್ಲ ಚಿದಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿ, ಅವನ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲ ಅಲೆ್ಲೕ ಅವನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ವಧಿಸಿ ಯೆಹೂದದ
ಸಮಸ್ತ ಶಿ್ರೕಮಂತರನೂ್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 7 ಇದಲ್ಲದೆ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ
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ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೀಳಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಹಾಕಿಸಿದನು. 8 ಮತು್ತ ಕಸಿ್ದೕಯರು ಅರಮನೆಯನೂ್ನ,
ಪ್ರಜೆಗಳ ಮನೆಗಳನೂ್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಸುತ್ತಣ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿದರು. 9 ಆಗ ಕಾವಲು ದಂಡಿನ
ಅಧಿಪತಿಯಾದ ನೆಬೂಜರದಾನನು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರನೂ್ನ,
ಮೊದಲೇ ತನ್ನನು್ನ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕವರನೂ್ನ, ಇತರ ಸಮಸ್ತ ಜನರನೂ್ನ
ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಸೆರೆಒಯ್ದನು. 10 ಆದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಬಡ
ಜನರನು್ನ ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ಆಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಹೊಲ
ಮತು್ತ ದಾ್ರಕ್ಷೆತೋಟಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ಕಸಿ್ದೕಯರ ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಕಾಪಾಡಿದು್ದ
11 ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆರೆಮೀಯನ

ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಾವಲುದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ನೆಬೂಜರದಾನನಿಗೆ,
12 ≪ಅವನನು್ನ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಏನೂ ಕೇಡುಮಾಡದೆ ಅವನು
ಬೇಡುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕಟಾಕ್ಷಿಸು≫ ಎಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 13 ಅದಕೆ್ಕ ಕಾವಲುದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿಯಾದ
ನೆಬೂಜರದಾನ್, ಕಂಚುಕಿಯರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾದ ನೆಬೂಷಜಾ್ಬನ್,
ಜೋಯಿಸರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾದ ನೇಗರ್ಲ್ ಸರೆಚರ್ ಅಂತು ಬಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನ ಸಮಸ್ತ ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು, 14 ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ
ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಿಂದ ಕರೆತರಿಸಿ, ಅಹೀಕಾಮನ ಮಗನೂ
ಶಾಫಾನನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯನ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಮನೆಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಎಂದಿನಂತೆ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದನು.

ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನಿಗೆ ಆದ ವಾಗಾ್ದನ
15 ಯೆರೆಮೀಯನು ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಯಾಗಿದಾ್ದಗ

ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಈ ಮಾತನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 16

≪ನೀನು ಹೋಗಿ ಕೂಷ್ಯನಾದ ಎಬೆದೆ್ಮಲೆಕನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು,
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಆಹಾ, ನಾನು ನುಡಿದ ಮೇಲನ್ನಲ್ಲ, ನುಡಿದ ಕೇಡನೆ್ನೕ
ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡುವೆನು; ಅದು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ
ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಆಗುವುದು. 17 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು; ನೀನು ಹೆದರುವ
ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ. 18 ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟ್ಟ
ಕಾರಣ ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸೇ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು; ನೀನು ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ ತುತಾ್ತಗದೆ
ಅದರ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವಿ; ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ≫ ≫ ಎಂಬುದೇ.

ಯೆರೆಮೀಯನ ಬಿಡುಗಡೆ

ಯೆಹೋವನು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ
ಕಾವಲುದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ನೆಬೂಜರದಾನನು

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಗುಂಪನು್ನ ಬಾಬೆಲಿಗೆ
ಸೆರೆಒಯು್ಯತಿ್ತದಾ್ದಗ ಅವರಲಿ್ಲ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ
ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ರಾಮದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಡಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದ್ದನು. 2 ಆಗ
ಕಾವಲು ದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿಯು ಯೆರೆಮೀಯನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಇಂಥ
ಕೆಡುಕಾಗಲಿ ಎಂದು ಶಾಪಕೊಟ್ಟನು. 3 ಆತನು ಅದನೆ್ನೕ ಬರಮಾಡಿ
ತನ್ನ ಮಾತನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದಾ್ದನೆ; ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಧ್ವನಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಆತನಿಗೆ ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದು ನಿಮಗೆ
ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 4 ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಹಾಕಿದ ಬೇಡಿಗಳನು್ನ ಈ ದಿನ
ತೆಗೆಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ
ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ಬಾ; ನಿನ್ನನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸುವೆನು; ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಾಬೆಲಿಗೆ
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಿಂತುಬಿಡು; ಇಗೋ,
ದೇಶವೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗಿದೆ; ನಿನಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುವುದು
ಸರಿಯೋ ಒಳೆ್ಳಯದೋ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5

ಯೆರೆಮೀಯನು ಇನೂ್ನ ಹಿಂದಿರುಗದಿರುವಲಿ್ಲ ನೆಬೂಜರದಾನನು
ಅವನಿಗೆ, ≪ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಅಹೀಕಾಮನ ಮಗನೂ
ಶಾಫಾನನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಯೆಹೂದದ
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ; ಅವನ ಕಡೆಗೆ
ನೀನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಅವನ ಹತಿ್ತರ ಜನರ ಮಧೆ್ಯ ವಾಸಿಸು; ಇಲ್ಲವೆ ಎಲಿ್ಲ
ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬುತಿ್ತಯನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಬಹುಮಾನವನೂ್ನ ಕೊಡಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 6 ಆಗ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಅಹೀಕಾಮನ ಮಗನಾದ ಗೆದಲ್ಯನು ಇದ್ದ ಮಿಚ್ಪಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವನ ಸಂಗಡ
ವಾಸಿಸಿದನು.

ಯೆಹೂದದ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಗೆದಲ್ಯ
7 ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಅಹೀಕಾಮನ ಮಗನಾದ ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ

ದೇಶಾಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿ, ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಸೆರೆಒಯ್ಯಲ್ಪಡದ
ದೇಶೀಯರಲಿ್ಲ ಬಡ, ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ಗಂಡಸರನೂ್ನ, ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಅವನ ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ಕಾಡುಮೇಡುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಸಕಲ ಯೆಹೂದ ಸೈನಿಕರೂ ಮತು್ತ
ಸೇನಾಪತಿಗಳು ಕೇಳಿ ಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಅವನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದರು. 8 ಆ ಸೇನಾಪತಿಗಳು ಯಾರೆಂದರೆ, ನೆತನ್ಯನ ಮಗನಾದ
ಇಷಾ್ಮಯೇಲ, ಕಾರೇಹನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯೋಹಾನಾನ ಮತು್ತ
ಯೋನಾಥಾನ, ತನು್ಹಮೆತನ ಮಗನಾದ ಸೆರಾಯ, ಮಾಕಾ
ಊರಿನವನ ಮಗನಾದ ಯೆಜನ್ಯ, ನೆಟೋಫದವನಾದ ಏಫಯನ
ಮಕ್ಕಳು ಇವರೇ. 9 ಅಹೀಕಾಮನ ಮಗನೂ ಶಾಫಾನನ
ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯನು ಇವರಿಗೂ ಇವರ ಸೈನಿಕರಿಗೂ,
≪ಕಸಿ್ದೕಯರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರಲಿಕೆ್ಕ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ; ಬಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿ ಇಲಿ್ಲಯೇ ವಾಸಿಸಿರಿ; ಆಗ ನಿಮಗೆ
ಸುಖವಾಗುವುದು. 10 ನಾನಂತು ಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದು್ದ ನಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಕಸಿ್ದೕಯರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನು್ನ ವಹಿಸುವೆನು;
ನೀವು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಹಣು್ಣ, ಎಣೆ್ಣ, ಇವುಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ
ಪಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸಿಟು್ಟ ನೀವು ಹಿಡಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿರಿ≫
ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. 11 ಇದಲ್ಲದೆ ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯರ
ಮಧ್ಯದೊಳಗೂ, ಮೋವಾಬ್ ಮತು್ತ ಎದೋಮ್ ಮೊದಲಾದ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಚದುರಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಬಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನು ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಉಳಿಸಿ ಅಹೀಕಾಮನ
ಮಗನೂ ಶಾಫಾನನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಅಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದಾ್ದನೆಂಬ 12 ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ಕೇಳಿ
ತಾವು ಅಟ್ಟಲ್ಪಟು್ಟ ಸೇರಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದಲೂ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಗೆದಲ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ, ಹಣು್ಣಗಳನೂ್ನ ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಗೆದಲ್ಯನ ಮರಣ
13 ಆಮೇಲೆ ಕಾರೇಹನ ಮಗನಾದ ಯೋಹಾನಾನನೂ,

ಕಾಡುಮೇಡುಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಸಕಲ ಸೇನಾಪತಿಗಳೂ ಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಗೆದಲ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. 14 ಅವರು,
≪ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯರ ಅರಸನಾದ ಬಾಲೀಸನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕಾ್ಕಗಿ
ನೆತನ್ಯನ ಮಗನಾದ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನನು್ನ ಕಳುಹಿಸದಾ್ದನೆಂಬುದು
ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆಯೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅಹೀಕಾಮನ
ಮಗನಾದ ಗೆದಲ್ಯನು ಅವರನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 15 ಆಗ ಕಾರೇಹನ
ಮಗನಾದ ಯೋಹಾನಾನ ಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಗೆದಲ್ಯನಿಗೆ, ≪ನಾನು
ಹೋಗಿ ನೆತನ್ಯನ ಮಗನಾದ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ; ಇದು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದು
ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂದರೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯದ
ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ದಿಕಾ್ಕಪಾಲಾಗಿ ಯೆಹೂದದ ಶೇಷವು
ನಿಶೆ್ಶೕಷವಾಗುವುದಲಾ್ಲ; ಏಕೆ ಹೀಗಾಗಬೇಕು?≫ ಎಂದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ
ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 16 ಆಗ ಅಹೀಕಾಮನ ಮಗನಾದ ಗೆದಲ್ಯನು
ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲೇ ಕೂಡದು; ನೀನು
ಇಷಾ್ಮಯೇಲನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದು್ದ ಸುಳು್ಳ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ರಾಜವಂಶದವನೂ
ಎಲೀಷಾಮನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ನೆತನ್ಯನ ಮಗನೂ
ಅರಸನ ಪ್ರಧಾನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ಆದ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು

ಹತು್ತ ಮಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಹೀಕಾಮನ ಮಗನಾದ ಗೆದಲ್ಯನು
ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಮಿಚ್ಪಕೆ್ಕ ಬಂದನು; ಅಲಿ್ಲ ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಊಟಮಾಡಿದರು. 2 ಆಗ ನೆತನ್ಯನ ಮಗನಾದ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನೂ
ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಹತು್ತ ಜನರೂ ಎದು್ದ ಅಹೀಕಾಮನ ಮಗ
ಶಾಫಾನನ ಮೊಮ್ಮಗ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಿಂದ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ
ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹೊಡೆದು
ಕೊಂದರು. 3 ಇದಲ್ಲದೆ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು ಗೆದಲ್ಯನ ಸಂಗಡ
ಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರನೂ್ನ, ಅಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಕಸಿ್ದೕಯರಾದ
ಸೈನಿಕರನೂ್ನ ಹತೆ್ಯಮಾಡಿದನು. 4 ಅವನು ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಕೊಂದ
ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ಸಂಗತಿಯು ಇನೂ್ನ ಯಾರಿಗೂ
ತಿಳಿಯದಿರಲು, 5 ಗಡ್ಡಬೋಳಿಸಿ, ಬಟೆ್ಟಹರಿದು ಗಾಯ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂಭತು್ತ ಜನರು ಶೆಕೆಮ್, ಶಿಲೋ, ಸಮಾಯರ್
ಎಂಬ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಧೂಪ ಮತು್ತ
ನೈವೇದ್ಯದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 6 ಆಗ ನೆತನ್ಯನ ಮಗನಾದ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು
ಮಿಚ್ಪದಿಂದ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟು ದಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ ಅಳುತಾ್ತ
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ನಡೆದು ಅವರನು್ನ ಎದರುಗೊಂಡು, ≪ಅಹೀಕಾಮನ ಮಗನಾದ
ಗೆದಲ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಅವರು
ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೆತನ್ಯನ ಮಗನಾದ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನೂ
ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರೂ ಅವರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ
ಹಾಕಿದರು. 8 ಆದರೆ ಆ ಎಂಭತು್ತ ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಜನರು
ಇಷಾ್ಮಯೇಲನಿಗೆ, ≪ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ; ಗೋದಿ, ಜವೆಗೋದಿ,
ಎಣೆ್ಣ, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಇವುಗಳನು್ನ ಕಾಡಿನಲಿ್ಲ ಬಹಳವಾಗಿ
ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ≫ ಎಂದು ಬಿನೆ್ನೖಸಲು ಅವನು ಅವರನು್ನ ಅವರ
ಜೊತೆಯವರಂತೆ ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟನು. 9 ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು ತಾನು
ಗೆದಲ್ಯನ ಸಂಗಡ ಕೊಂದ ಇತರರ ಶವಗಳನು್ನ ಹಾಕಿದ ಬಾವಿಯು,
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಅರಸನಾದ ಬಾಷನ ಭಯದಿಂದ ಅರಸನಾದ
ಆಸನು ತೋಡಿಸಿದ್ದ ಬಾವಿಯೇ. ಆ ಬಾವಿಯನು್ನ ನೆತನ್ಯನ
ಮಗನಾದ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು ಹತರಾದವರ ಶವಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 10 ಆ ಮೇಲೆ ನೆತನ್ಯನ ಮಗನಾದ
ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು ರಾಜಕುಮಾತೆರ್ಯರನು್ನ, ಕಾವಲುದಂಡಿನ
ಅಧಿಪತಿಯಾದ ನೆಬೂಜರದಾನನು ಅಹೀಕಾಮನ ಮಗನಾದ
ಗೆದಲ್ಯನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ, ಮಿಚ್ಪದ ಉಳಿದ ಜನರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು
ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯರ ಸೀಮೆಗೆ ಹೊರಟನು.

11 ಕಾರೇಹನ ಮಗನಾದ ಯೋಹಾನಾನನೂ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ
ಸಕಲ ಸೇನಾಪತಿಗಳೂ ನೆತನ್ಯನ ಮಗನಾದ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು
ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ಕೆಡುಕನು್ನ ಕೇಳಿ, 12 ತಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಕರೆದುಕೊಂಡು, ನೆತನ್ಯನ ಮಗನಾದ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನ ಮೇಲೆ
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಟು, ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಹತಿ್ತರ ಅವನನು್ನ
ಕಂಡರು. 13 ಆಗ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಜನರು
ಕಾರೇಹನ ಮಗನಾದ ಯೋಹಾನಾನನನೂ್ನ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ
ಸಮಸ್ತ ಸೇನಾಪತಿಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. 14

ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು ಮಿಚ್ಪದಿಂದ ಸೆರೆಯಾಗಿ ಒಯಿ್ದದ್ದ ಸಕಲ ಜನರು
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಕಾರೇಹನ ಮಗನಾದ ಯೋಹಾನಾನನ ಬಳಿಗೆ
ಸೇರಿದರು. 15 ನೆತನ್ಯನ ಮಗನಾದ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನೋ ಎಂಟು
ಮಂದಿಯ ಸಂಗಡ ಯೋಹಾನಾನನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯರನು್ನ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕನು.

ಜನರು ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ ವಲಸೆಹೋದದು್ದ
16 ಆಗ ಕಾರೇಹನ ಮಗನಾದ ಯೋಹಾನಾನನೂ

ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಸಮಸ್ತ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳೂ ತಾವು ನೆತನ್ಯನ
ಮಗನಾದ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಗಿಬೊ್ಯೕನಿನಿಂದ
ತಂದಿದ್ದ ಭಟರು, ಹೆಂಗಸರು, ಮಕ್ಕಳು, ಕಂಚುಕಿಗಳು, ಅಂತು
ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು ಅಹೀಕಾಮನ ಮಗನಾದ ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ಕೊಂದ
ಮೇಲೆ ಮಿಚ್ಪದಿಂದ ಒಯ್ದ ಉಳಿದ ಜನರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. 17 ಅವರು ಕಸಿ್ದೕಯರ ಭಯದಿಂದ ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ
ವಲಸೆಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನ ಸಮೀಪವಾಗಿರುವ ಗೇರುಥ್
ಕಿಮಾ್ಹಮಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 18 ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಿಂದ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೂ ಅಹೀಕಾಮನ
ಮಗನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯನನು್ನ ನೆತನ್ಯನ ಮಗನಾದ ಇಷಾ್ಮಯೇಲನು
ಕೊಂದುಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಕಸಿ್ದೕಯರಿಗೆ ಅಂಜಿದರು.

ಜನರ ಬಿನ್ನಹ, ಯೆರೆಮೀಯನ ಉತ್ತರ

ಆಗ ಸಕಲ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು, ಕಾರೇಹನ ಮಗನಾದ
ಯೋಹಾನಾನನೂ ಮತು್ತ ಹೋಷಾಯನ ಮಗನಾದ
ಯೆಜನ್ಯನೂ ಚಿಕ್ಕವರು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರ

ತನಕ ಎಲಾ್ಲ ಜನರೂ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದರು. 2 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, ≪ದಯಮಾಡು, ನಮ್ಮ
ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಲಾಲಿಸು; ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಾಣುವ ಪ್ರಕಾರ ಅಪಾರ
ಜನರಲಿ್ಲ ನಾವು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ್ದೕವೆ. 3 ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಾಗರ್ವನೂ್ನ, ಮಾಡತಕ್ಕ
ಕಾಯರ್ವನೂ್ನ ತೋರಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಮಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿರುವ
ಈ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸು≫
ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. 4 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ
ಯೆರೆಮೀಯನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಿಮ್ಮ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು;
ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು; ಯೆಹೋವನು ಯಾವ ಉತ್ತರವನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸುವನೋ ಒಂದನೂ್ನ ಬಚಿ್ಚಡದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು≫
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 5 ಅವರು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ
ಮಾತಿನಂತೆ ನಾವು ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಯೆಹೋವನು ಸಿ್ಥರವಾದ
ಸತ್ಯಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮನು್ನ ಖಂಡಿಸಲಿ! 6 ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಮಾತು ಹಿತವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಹಿತವಾಗಲಿ ಆತನ

ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವ ನಾವು ಅದನು್ನ
ಕೈಕೊಳು್ಳವೆವು; ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ನಾವು
ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಶುಭವಾಗುವುದು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

7 ಹತು್ತ ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. 8 ಆಗ ಅವನು ಕಾರೇಹನ
ಮಗನಾದ ಯೋಹಾನಾನನನೂ್ನ, ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಸಕಲ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ, ಚಿಕ್ಕವರು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ
ಎಲಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ ಕರೆದು, 9 ≪ನಿಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅರಿಕೆಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ದರಲಾ್ಲ;
ಅದಕೆ್ಕ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, 10

≪ನೀವು ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕಟು್ಟವೆನು, ಕೆಡವುವುದಿಲ್ಲ; ನೆಡುವೆನು, ಕೀಳುವುದಿಲ್ಲ; ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೇಡಿಗೆ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಡುತೆ್ತೕನೆ. 11 ನೀವು
ಹೆದರಿರುವ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಅವನಿಗೆ
ಅಂಜದಿರಿ; ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ರಕ್ಷಿಸಲಿಕೆ್ಕ
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿದೆ್ದೕನಲಾ್ಲ. ಇದು ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ. 12

ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರುಣಿಸಿ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಂತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಕರುಣೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು≫ ಎಂದೆನು. 13 ಆದರೆ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ≪ಈ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಾವು ನೆಲೆಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ; 14 ಬೇಡವೇ ಬೇಡ; ನಾವು
ಯುದ್ಧ ಕಾಣದೆ, ತುತೂರಿಯ ಶಬ್ದಕೇಳದೆ, ಅನ್ನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ
ಹಸಿವಾಗದೆ ಇರುವ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ವಾಸಿಸುವೆವು≫
ಎಂದುಕೊಂಡರೆ, 15 ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರೇ, ಯೆಹೋವನ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಈಗ ಕೇಳಿರಿ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರೂ
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ನೀವು
ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹಟಹಿಡಿದು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿ
ವಾಸಮಾಡುವುದಾದರೆ, 16 ಆಗ ನೀವು ಹೆದರುತಿ್ತರುವ ಖಡ್ಗವು
ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಡಿಯುವುದು, ನೀವು
ಅಂಜುತಿ್ತರುವ ಕ್ಷಾಮವು ಅಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹತು್ತವುದು; ಅಲೆ್ಲೕ
ಸಾಯುವಿರಿ. 17 ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಲು
ಹಟಹಿಡಿಯುವ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಇದೇ ಗತಿಯಾಗುವುದು; ಖಡ್ಗ,
ಕ್ಷಾಮ ಮತು್ತ ವಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ ಸಾಯುವರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ಬರಮಾಡುವ ವಿಪತಿ್ತನಿಂದ ಯಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳರು, ಯಾರೂ
ಉಳಿಯರು. 18 ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರೂ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ನನ್ನ ಉಗ್ರರೋಷಾಗಿ್ನಯು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಸುರಿಯಿತೋ ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು
ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೆ ನನ್ನ ರೋಷಾಗಿ್ನಯು ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆಯೂ ಸುರಿಯುವುದು; ನೀವು ಅಪವಾದ, ವಿಸ್ಮಯ, ಶಾಪ
ಮತು್ತ ದೂಷಣೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವಿರಿ; ಈ ಸ್ಥಳವು ಮತೆ್ತ ನಿಮ್ಮ
ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬೀಳದು.≫ ≫

ಯೆರೆಮೀಯನು ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ
19 ≪ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಕುರಿತು, ≪ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ≫ ಎಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿದಾ್ದನೆ; ನಾನು ಈ ದಿನ ಆ ಮಾತನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಚೆನಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ. 20 ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ
ಮೋಸಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ; ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ನಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಮಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸು; ನಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಯಾವ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುತಾ್ತನೋ ಅದನು್ನ
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು, ಅದರಂತೆಯೇ ನಡೆಯುವೆವು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಿರಲಾ್ಲ. 21 ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ
ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ನೀವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಯಾವ
ಮಾತನೂ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 22 ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಲು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಹೋಗುತಿ್ತೕರೋ ಆ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ಖಡ್ಗ, ಕ್ಷಾಮ ಮತು್ತ
ವಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ ಸಾಯುವಿರಿ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೆರೆಮೀಯನ ಮಾತಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದ ಜನರು

ಯೆರೆಮೀಯನು ಸಮಸ್ತ ಜನರನು್ನ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಅವರ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದ ಈ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದನು. 2

ಆಮೇಲೆ ಹೋಷಾಯನ ಮಗನಾದ ಅಜಯರ್ನೂ, ಕಾರೇಹನ
ಮಗನಾದ ಯೋಹಾನಾನನೂ, ಸೊಕೆ್ಕೕರಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ,
≪ನಿನ್ನ ಮಾತು ಸುಳು್ಳ, ≪ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ವಾಸಮಾಡಬಾರದು≫ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
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ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. 3 ಕಸಿ್ದೕಯರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಕೊ್ಕೕ, ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಸೆರೆ ಒಯು್ಯವುದಕೊ್ಕೕ ನಮ್ಮನು್ನ
ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕೆಂದು ನೇರೀಯನ ಮಗನಾದ ಬಾರೂಕನೇ
ನಿನ್ನನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೂಕಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 4 ಹೀಗೆ
ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ವಾಸಮಾಡಿರಿ ಎನು್ನವ ಯೆಹೋವನ
ಮಾತನು್ನ ಕಾರೇಹನ ಮಗನಾದ ಯೋಹಾನಾನನೂ, ಸಮಸ್ತ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಮತು್ತ ಸಕಲಜನರೂ ಕೇಳದೆಹೋದರು. 5 ಆಗ
ಕಾವಲುದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ನೆಬೂಜರದಾನನು ಅಹೀಕಾಮನ
ಮಗನೂ ಶಾಫಾನನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಆದ ಗೆದಲ್ಯನ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದ
ಜನರು, ಅನ್ಯದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಟಲ್ಪಟು್ಟ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದದ ಉಳಿದ ಜನರು,
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು, 6 ನೇರೀಯನ ಮಗನಾದ
ಬಾರೂಕನು, ರಾಜಕುಮಾತೆರ್ಯರು ಅಂತು ಗಂಡಸರು, ಹೆಂಗಸರು,
ಮಕ್ಕಳು, 7 ಇವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕಾರೇಹನ ಮಗನಾದ
ಯೋಹಾನಾನನೂ, ಸಕಲ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ತಹಪನೇಸ್ ಊರಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಯೆಹೋವನ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ.

ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು ಎಂದು
ಯೆರೆಮೀಯನು ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ

8 ಯೆರೆಮೀಯನು ತಹಪನೇಸಿನಲಿ್ಲರುವಾಗ ಯೆಹೋವನು ಈ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. 9 ಆತನು, ≪ನೀನು ನಿನ್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ತಹಪನೇಸಿನಲಿ್ಲರುವ ಫರೋಹನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ನೆಲಗಟಿ್ಟನ ಕೆಳಗೆ ಇಟು್ಟ ಗಾರೆಯಿಂದ
ಮುಚಿ್ಚ ಬಿಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, 10 ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ದೇವರೂ, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
ಇಗೋ, ನಾನು ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನೂ, ನನ್ನ ಸೇವಕನೂ ಆದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, ನಾನು ಮರೆಮಾಡಿಸಿರುವ ಈ
ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನ ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ ಹಾಕಿಸುವೆನು; ಅವನು ಈ
ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ತನ್ನ ರತ್ನಗಂಬಳಿಯನು್ನ ಹಾಸುವನು. 11

ಅವನು ಬಂದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನು್ನ ಹೊಡೆಯುವನು. ಮರಣಕೆ್ಕ
ನೇಮಕವಾದವರು ಮರಣಕೆ್ಕ, ಸೆರೆಗೆ ನೇಮಕವಾದವರು ಸೆರೆಗೆ,
ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ ನೇಮಕವಾದವರು ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುವರು. 12 ನಾನು
ಐಗುಪ್ತದ ದೇವಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸುವೆನು, ಅವನು
ಅವುಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಸೆರೆ ಒಯು್ಯವನು; ಕುರುಬನು
ತನ್ನ ಕಂಬಳಿಯನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅವನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನು್ನ
ಸುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವನು; ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು
ಹೋಗುವನು. 13 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಸೂಯರ್ಪುರಿಯ
ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಒಡೆದುಹಾಕಿ, ಐಗುಪ್ತದ ದೇವಾಲಯಗಳನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವನು.≫ ≫

ಯೆರೆಮೀಯನು ಗಗನದ ಒಡತಿಯ ಪೂಜೆಯನು್ನ
ಖಂಡಿಸಿದು್ದ

ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮಿಗೊ್ದೕಲ್, ತಹಪನೇಸ್, ನೋಫ್
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಪತೊ್ರೕಸ್
ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರ

ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ
ವಾಕ್ಯ, 2 ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರೂ, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ,
ಯೆಹೂದದ ಎಲಾ್ಲ ಊರುಗಳಿಗೂ ಬರಮಾಡಿದ ಕೇಡನು್ನ ನೀವು
ನೋಡಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ. 3 ಆಹಾ, ಅಲಿ್ಲನವರು ತಮಗೂ, ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಧೂಪಹಾಕಿ
ಸೇವೆಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆತುರಪಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಕೆಣಕಬೇಕೆಂದೇ ಈ
ದುರಾಚಾರವನು್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಗಳು ಹಾಳಾದವು, ಅಲಿ್ಲ
ಯಾರೂ ವಾಸಿಸರು. 4 ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಅವರ ಬಳಿಗೆ ತಡ ಮಾಡದೆ ಕಳುಹಿಸುತಾ್ತ, ≪ಆಹಾ! ನಾನು
ಹೇಸುವ ಈ ಅಸಹ್ಯಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ≫ ಎಂದು
ಪ್ರಕಟಿಸುತಾ್ತ ಬಂದರೂ, 5 ಅವರು ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ,
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಧೂಪಹಾಕುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ
ದುರಾಚಾರವನು್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 6 ಆದಕಾರಣ ನನ್ನ
ಉಗ್ರರೋಷಾಗಿ್ನಯು ಸುರಿದು ಯೆಹೂದದ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಧಗಧಗಿಸಿತು; ಅವು ಈಗಲೂ
ಹಾಳು ಪಾಳಾಗಿವೆ. 7 ಹೀಗಿರಲು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರಸಾ್ವಮಿಯೂ
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಈಗ ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
ಈ ದೊಡ್ಡ ಕೇಡನು್ನ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಉಂಟುಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇಕೆ?
ಈ ದುರಾಚಾರದ ನಿಮಿತ್ತ ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲರುವ ಗಂಡಸರು,

ಹೆಂಗಸರು, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಲೆಕೂಸುಗಳು ನಿಮೂರ್ಲವಾಗುವರು,
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿ ನೀವು
ಬಂದಿರುವ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಧೂಪಹಾಕುವ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನು್ನ ನಡೆಸುತಾ್ತ ನನ್ನನು್ನ ಕೆಣಕುವುದರಿಂದ ನೀವು
ನಿಮೂರ್ಲರಾಗಿ ಸಕಲ ಭೂರಾಜ್ಯಗಳ ಶಾಪ ಮತು್ತ ದೂಷಣೆಗಳಿಗೆ
ಗುರಿಯಾಗುವಿರಿ. 9 ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು, ಯೆಹೂದದ ಅರಸರು,
ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರು, ನೀವು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರು
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಡೆಸಿದ ದುರಾಚಾರಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರೋ?
10 ಅವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ತಗ್ಗಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ; ನಾನು
ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೂ ನೇಮಿಸಿದ
ನಿಯಮನಿಷೆ್ಠಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಲೂ ಇಲ್ಲ.

11 ≪ಆದಕಾರಣ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರೂ, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನು
ಆದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಆಹಾ, ಯೆಹೂದವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡುವೆನು, ಕೇಡಿಗಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ದೃಷಿ್ಟಯಿಡುವೆನು. 12 ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಸಲು
ಹಟಹಿಡಿದ ಯೆಹೂದದ ಉಳಿದ ಜನರನು್ನ ನಾನು ಹಿಡಿದು
ನಾಶಮಾಡುವೆನು; ಐಗುಪ್ತದಲೆ್ಲೕ ಒರಗಿ ಹೋಗುವರು; ಖಡ್ಗ ಮತು್ತ
ಕ್ಷಾಮಗಳಿಂದ ನಾಶವಾಗುವರು; ಚಿಕ್ಕವರು ಮೊದಲುಗೊಂಡು
ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಖಡ್ಗ ಮತು್ತ ಕ್ಷಾಮಗಳಿಂದ ಸತು್ತ ಅಪವಾದ, ಶಾಪ,
ಆಡಿಕೆಗೆ ಮತು್ತ ದೂಷಣೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವರು. 13 ನಾನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನು್ನ ಖಡ್ಗ, ಕ್ಷಾಮ ಮತು್ತ ವಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ
ದಂಡಿಸಿದಂತೆ ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವರನೂ್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು. 14

ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಯೆಹೂದದ ಉಳಿದ
ಜನರು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕೆಂದು ಎಷು್ಟ ಆಶಿಸಿದರೂ ಅವರಲಿ್ಲ
ಯಾರೂ ಉಳಿದು ಅಲಿ್ಲಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ; ಓಡಿಬರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರೇ ಹೊರತು ಯಾರೂ
ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ.

15 ≪ಆಗ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ
ಧೂಪಹಾಕುತಿ್ತದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಂಡಸರು, ಅಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ
ಗುಂಪಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೆಂಗಸರು ಅಂತು ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲಯೂ,
ಪತೊ್ರೕಸಿನಲಿ್ಲಯೂ ವಾಸವಾಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ≫
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, 16 ≪ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನೀನು ನಮಗೆ
ನುಡಿದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಗಗನದ ಒಡತಿಗೆ
ಧೂಪಹಾಕಿ ಪಾನನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಸುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು
ಬಾಯಿಬಿಟು್ಟ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ನೆರವೇರಿಸುವೆವು. ಮೊದಲು ಯೆಹೂದದ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ನಾವೂ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳೂ
ನಮ್ಮ ಅರಸರೂ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನರೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ ನಾವು
ಯಾವ ಕೇಡನೂ್ನ ಕಾಣದೆ ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಾ ಉಂಡು
ಸುಖಪಡುತಿ್ತದೆ್ದವು. 18 ಆದರೆ ನಾವು ಗಗನದ ಒಡತಿಗೆ
ಧೂಪಹಾಕುವುದನೂ್ನ ಪಾನವನು್ನ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ
ಸುರಿಯುವುದನೂ್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟಂದಿನಿಂದ ಎಲಾ್ಲ ಕೊರತೆಗೂ
ಗುರಿಯಾಗಿ ಖಡ್ಗ, ಕ್ಷಾಮಗಳಿಂದ ನಾಶವಾಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 19 ಗಗನದ
ಒಡತಿಗೆ ಧೂಪಹಾಕಿ ಪಾನನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಸುರಿಯುತಿ್ತದಾ್ದಗ ನಾವು
ಆಕೆಯ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಆಕೆಯ ಆಕಾರವಾದ ಹೋಳಿಗೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ
ಪಾನದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದು್ದ ನಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಗೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೋ?≫ ಎಂದರು. 20 ಆಗ ಯೆರೆಮೀಯನು
ಗಂಡಸರಿಗೂ, ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಅಂತು ತನಗೆ ಆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟ ಎಲಾ್ಲ
ಜನರಿಗೂ, 21 ≪ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಅರಸರು, ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರಧಾನರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೂದದ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಹಾಕಿದ
ಧೂಪವು ಯೆಹೋವನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲವೋ, ಅದು ಆತನ
ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲವೋ? 22 ನೀವು ನಡೆಸಿದ ದುರಾಚಾರಗಳನೂ್ನ,
ಅಸಹ್ಯಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಯೆಹೋವನು ಇನು್ನ ಸಹಿಸಲಾರದೆ
ಹೋದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಹಾಳುಬಿದು್ದ ಜನವಿಲ್ಲದೆ ನಾಶಕೂ್ಕ,
ಶಾಪಕೂ್ಕ ಆಸ್ಪದವಾಯಿತು; ಈಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. 23 ನೀವು
ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಆತನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನೂ್ನ,
ನಿಬಂಧನೆಗಳನೂ್ನ, ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ಆತನಿಗೆ ಪಾಪ
ಮಾಡಿ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಧೂಪಹಾಕಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಂಥಾ ಕೇಡು
ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ≫ ಎಂದನು.

24 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೆಂಗಸರಿಗೂ, ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ≪ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 25 ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರೂ
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಗಗನದ
ಒಡತಿಗೆ ಧೂಪಹಾಕಿ ಪಾನನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಸುರಿಯುವೆವು ಎಂದು
ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತೀರಿಸುವೆವು
ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವೂ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಬಾಯಿಂದ
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ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಮಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿದಿ್ದೕರಲಾ್ಲ; ನಿಮ್ಮ ಹರಕೆಗಳನು್ನ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತೀರಿಸಿರಿ, ನೆರವೇರಿಸೇ ನೆರವೇರಿಸಿರಿ! 26 ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ; ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಆಹಾ,
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ಜೀವದಾಣೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಬಾಯಿಂದ ಎತ್ತಲಿಕೆ್ಕ ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಯಾವ ಯೆಹೂದ್ಯನೂ ಇನು್ನ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಮಹಾನಾಮದ ಮೇಲೆ
ಆಣೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 27 ಇಗೋ, ಇವರಿಗೆ ಮೇಲನ್ನಲ್ಲ, ಕೇಡನೆ್ನೕ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲನ ಎಲಾ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಖಡ್ಗ, ಕ್ಷಾಮಗಳಿಂದ ನಾಶಹೊಂದುತಾ್ತ
ನಿನಾರ್ಮವಾಗುವರು. 28 ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ
ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗುವರು; ಆಗ
ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಯೆಹೂದದ ಉಳಿದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮಾತು ನಡೆಯುವುದೋ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮಾತು
ನಡೆಯುವುದೋ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. 29 ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದಂಡಿಸುವೆನು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಗುರುತು
ಕಾಣುವುದು; ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಈಡೇರಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಡನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದುಬರುವುದು. 30 ಅದೇನೆಂದರೆ, ಇಗೋ ನಾನು ಯೆಹೂದದ
ಅರಸನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಅವನ ಪಾ್ರಣ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದ ಶತು್ರವಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೆಂಬ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಐಗುಪ್ತದ
ಅರಸನಾದ ಫರೋಹ ಹೊಫ್ರನನು್ನ ಅವನ ಪಾ್ರಣ ಹುಡುಕುವ
ಶತು್ರಗಳ ಕೈಗೆ ಕೊಡುವೆನು; ಇದು ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ≫
≫ ಎಂಬುದೇ.

ಯೆಹೋವನು ಬಾರೂಕನನು್ನ ಗದರಿಸಿದು್ದ,
ಧೈಯರ್ಗೊಳಿಸಿದು್ದ

ಯೋಷೀಯನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನೂ ಆದ
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ
ವರುಷದಲಿ್ಲ ನೇರೀಯನ ಮಗನಾದ ಬಾರೂಕನು

ಯೆರೆಮೀಯನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಹಾಗೆಯೇ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಾಗ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು
ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. 2 ≪ಬಾರೂಕನೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, ≪ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು
ಹೇಳಲಿ? 3 ವ್ಯಥೆಪಡುತಿ್ತದ್ದ ನನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ
ದುಃಖಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ; ನಾನು ನರಳಿ ನರಳಿ ದಣಿದಿದೆ್ದೕನೆ, ನನಗೆ ಯಾವ
ವಿಶಾ್ರಂತಿಯೂ ದೊರಕದು≫ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದೆಯಲಾ್ಲ, 4

ಯೆಹೋವನ ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳು, ಇಗೋ, ನಾನು ಕಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ
ನಾನೇ ಕೆಡವುವೆನು, ನಾನು ನೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನಾನೇ ಕಿತು್ತಹಾಕುವೆನು;
ಹೌದು, ಭೂಮಂಡಲದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು. 5

ಮಹಾಪದವಿಯನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕಯೋ? ನಿರೀಕ್ಷಿಸ ಬೇಡ;
ಆಹಾ, ನಾನು ನರಜನ್ಮದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಡನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವೆನು; ಆದರೆ ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೂ
ಪಾ್ರಣವೊಂದನೆ್ನೕ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ಅವಕಾಶ
ಕೊಡುವೆನು. ಇದು ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ.≫

ಜನಾಂಗಗಳ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತಗಳು

ಐಗುಪ್ತದ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತ

ಯೆಹೋವನು ಜನಾಂಗಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ
ವಾಕ್ಯ. 2 ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ; ಐಗುಪ್ತದ

ಅರಸನಾದ ಫರೋಹ ನೆಕೋವಿನ ಸೈನ್ಯವು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ
ಬಳಿ ಕಕೆರ್ಮೀಷಿನಲಿ್ಲರುವಾಗ ಯೋಷೀಯನ ಮಗನೂ ಯೆಹೂದದ
ಅರಸನೂ ಆದ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ
ವರುಷದಲಿ್ಲ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಆ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಹೊಡೆದ ವಿಷಯ:

3 ≪ಗುರಾಣಿ ಮತು್ತ ಖೇಡ್ಯಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ
ಹೊರಡಿರಿ!

4 ರಥಾಶ್ವಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟರಿ, ವಾಹನಾಶ್ವಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತರಿ,
ಶಿರಸಾ್ತ್ರಣಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ನಿಲಿ್ಲರಿ, ಭಜಿರ್ಗಳನು್ನ
ಬೆಳಗಿರಿ, ಕವಚಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

5 ಆಹಾ, ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬಿದ್ದದೆ್ದೕನು? ಅವರು ಧೈಯರ್ಗೆಟು್ಟ
ಬೆನು್ನಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.

ಅವರ ಶೂರರು ಪೆಟು್ಟತಿಂದು ಹಿಂದಿರುಗದೆ ಓಡಿಹೋಗುತಾ್ತರೆ;
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ದಿಗಿಲು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ.

6 ವೇಗಶಾಲಿಗಳೂ ಓಡಿಹೋಗಲಾರರು, ಬಲಿಷ್ಠರೂ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು.
ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಎಡವಿಬಿದಿ್ದದಾ್ದರೆ.
7 ನೈಲ್ ನದಿಯಂತೆ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು ಯಾರು?
ನೈಲ್ ನದಿಯ ಶಾಖೆಗಳ ಹಾಗೆ ತುಂಬಿತುಳುಕುವ ಈ ಪ್ರವಾಹವು

ಯಾರದು?
8 ಐಗುಪ್ತವೇ ನೈಲ್ ನದಿಯಂತೆ ಉಬಿ್ಬದೆ; ಐಗುಪ್ತವೆಂಬ

ಪ್ರವಾಹವೇ ನೈಲ್ ನದಿಯ ಶಾಖೆಗಳ ಹಾಗೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ;
≪ನಾನು ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು ಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹಬು್ಬವೆನು, ಪಟ್ಟಣವನು್ನ

ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು≫ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.
9 ಅಶ್ವಗಳೇ, ಕುಣಿದಾಡಿರಿ! ರಥಗಳೇ, ರಭಸವಾಗಿರಿ! ಶೂರರು

ಹೊರಡಲಿ!
ಖೇಡ್ಯ ಸನ್ನದ್ಧರಾದ ಕೂಷ್ಯರು, ಪೂಟ್ಯರು, ಧನುಧಾರ್ರಿಗಳಾದ

ಲೂದ್ಯರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ!
10 ಆದರೆ ಆ ಯುದ್ಧ ದಿನವು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ

ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ
ದಿನವಾಗಿದೆ;
ಅದು ದಂಡನೆಯ ದಿನ; ಆಗ ಖಡ್ಗವು ನುಂಗಿ ತಣಿಯುವುದು,

ಅವರ ರಕ್ತವನು್ನ ತುಂಬಾ ಹೀರುವುದು.
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ

ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಬಲಿಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ.
11 ಐಗುಪ್ತದ ಕುಮಾರಿಯೇ, ಯುವತಿಯೇ, ಗಿಲಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋಗಿ

ಔಷಧವನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸು;
ನೀನು ಬಗೆಬಗೆಯ ಔಷಧವನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು

ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ; ನಿನಗೆ ಗುಣವಾಗದು.
12 ನಿನ್ನ ಅವಮಾನದ ಸುದಿ್ದಯು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ,

ನಿನ್ನ ಕೂಗಾಟವು ಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ತುಂಬಿದೆ;
ವೀರನು ವೀರನನು್ನ ಎಡವಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬಿದಿ್ದದಾ್ದರೆ.
13 ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಬಂದು ಐಗುಪ್ತ

ದೇಶವನು್ನ ಹೊಡೆಯುವನು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ನುಡಿದನು.
14 ≪ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ, ಮಿಗೊ್ದೕಲ್, ತಹಪನೇಸ್,

ನೋಫ್, ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿರಿ,
≪ಐಗುಪ್ತವೇ, ಸಿ್ಥರವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗು! ಖಡ್ಗವು

ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲು ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ≫ ಎಂದು ಸಾರಿರಿ.
15 ನಿನ್ನ ಬಸವ ಬಿದು್ದ ಹೋದದೆ್ದೕನು? ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ

ಕೆಡವಿದನು, ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ ಹೋಯಿತು.
16 ಬಹು ಜನರು ಮುಗ್ಗರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು; ಹೌದು,

ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ;
≪ನಾವು ಎದು್ದ ಜನ್ಮಭೂಮಿಗೆ ಹೊರಟು ಸ್ವಜನರನು್ನ ಸೇರಿ

ಹಿಂಸೆಯ ಖಡ್ಗದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ≫ ಎಂದುಕೊಂಡರು.
17 ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನಾದ ಫರೋಹನು ಧಡಮ್ಮನೆ ಬಿದ್ದವನು,

ಸದವಕಾಶವನು್ನ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದವನು≫ ಎಂದು ಅಲಿ್ಲ ಕೂಗಿದರು.
18 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಾಮವುಳ್ಳ

ರಾಜಾಧಿರಾಜನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ, ಇಗೋ, ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ಮೀರುವ

ತಾಬೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಂತೆಯೂ,
ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಎದಿ್ದರುವ ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಹಾಗೂ

ಉನ್ನತನಾದವನೊಬ್ಬನು ಬರುವನು.
19 ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಯುವತಿಯೇ, ಸೆರೆಗೆ ಬೇಕಾದ

ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಿಕೋ; ನೋಫ್ ಪಟ್ಟಣವು ಹಾಳಾಗಿ ಸುಟು್ಟ
ನಿಜರ್ನವಾಗುವುದು. 20 ಐಗುಪ್ತವು ಅಂದವಾದ ಕಡಸಾಗಿದೆ;
ತೊಣಚೆಯ ಹುಳಗಳು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ.
21 ಸಂಬಳಕಾ್ಕಗಿ ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಸೇರಿರುವ ದಂಡಾಳುಗಳು ಕೊಬಿ್ಬದ
ಕರುಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ; ಅವರೂ ಬೆನು್ನಕೊಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಿದಾ್ದರೆ; ನಿಲ್ಲಲೇ
ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ವಿಪತಾ್ಕಲವು ಒದಗಿದೆ, ದಂಡನೆಯ ದಿನವು
ಸಂಭವಿಸಿದೆ. 22 ಐಗುಪ್ತವು ಓಡಿಹೋಗುವ ಶಬ್ದವು ಸರಿಯುವ
ಸಪರ್ದ ಸಪ್ಪಳಕೆ್ಕ ಸಮನಾಗಿರುವುದು; ಶತು್ರಗಳು ದಂಡೆತಿ್ತಬಂದು
ಕಟಿ್ಟಗೆ ಕಡಿಯುವವರಂತೆ ಕೊಡಲಿಗಳಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ
ಬೀಳುವರು. 23 ಅವರು ಮಿಡತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಸಂಖಾ್ಯತರಾಗಿ
ದಾಟಲಾಗದ ಐಗುಪ್ತದ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡನು್ನ ಕಡಿದುಹಾಕುವರು,
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 24 ಐಗುಪ್ತವೆಂಬ ಯುವತಿಯು
ಅವಮಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುವಳು; ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನವರ
ಕೈವಶವಾಗುವಳು≫ ಎಂಬುದೇ. 25 ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರೂ
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇಗೋ,
ನಾನು ನೋ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲನ ಆಮೋನ್ ದೇವತೆ, ಫರೋಹ,
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ಐಗುಪ್ತ, ಐಗುಪ್ತದ ದೇವತೆಗಳು, ಅಲಿ್ಲನ ಅರಸರು, ಅಂತು
ಫರೋಹನನೂ್ನ, ಅವನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟವರನೂ್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.
26 ಅವರ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಹುಡುಕುವ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕರ ಕೈಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಡುವೆನು;
ಅನಂತರ ಅಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ಕಾಲದ ಹಾಗೆ ಜನರು ವಾಸಿಸುವರು. ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 27 ನನ್ನ ಸೇವಕ ಯಾಕೋಬೇ,
ಭಯಪಡಬೇಡ! ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ, ಅಂಜಬೇಡ! ಇಗೋ, ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ದೂರದೇಶದಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು, ನಿನ್ನ ಸಂತಾನವನು್ನ
ಸೆರೆಹೋದ ಸೀಮೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು; ಯಾಕೋಬು ಹಿಂದಿರುಗಿ
ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿಯೂ, ಹಾಯಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು; ಯಾರೂ
ಅದನು್ನ ಹೆದರಿಸರು. 28 ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಯಾಕೋಬೇ,
ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ; ನಾನು ಯಾವ
ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಅಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೋ ಆ ಜನಾಂಗಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡುವೆನು; ನಿನ್ನನೊ್ನೕ ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡೆನು.
ಮಿತಿಮೀರಿ ಶಿಕ್ಷಿಸೆನು, ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.≫

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತ

ಫರೋಹನು ಗಾಜಾ ಊರನು್ನ ಹೊಡೆದದ್ದಕೆ್ಕ
ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ

ದಯಪಾಲಿಸಿದ ವಾಕ್ಯ.
2 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,

≪ಇಗೋ, ಪ್ರವಾಹವು ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಹೊರಟು
ತುಂಬಿತುಳುಕುವ ತೊರೆಯಾಗಿ ದೇಶವನೂ್ನ,
ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ, ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣದ

ನಿವಾಸಿಗಳನೂ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸುವುದು.
ಆಗ ಅಲಿ್ಲನವರು ಮೊರೆಯಿಡುವರು, ದೇಶದವರೆಲಾ್ಲ

ಗೋಳಾಡುವರು.
3 ಶತು್ರವಿನ ಕುದುರೆಗಳ ಗೊರಸುಗಳು ನೆಲವನು್ನ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ

ಶಬ್ದಕೂ್ಕ, ರಥಗಳ ರಭಸಕೂ್ಕ,
ಚಕ್ರಗಳ ಬಿರುಗುಟು್ಟವಿಕೆಗೂ ತಂದೆಗಳು ಹೆದರುತಾ್ತ ಜೋಲುಗೈ

ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡರು.
4 ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೂರೆಯಾಗುವರು,

ತೂರಿನ ಮತು್ತ ಚೀದೋನಿನ ಸಹಾಯಕರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರೆಲಾ್ಲ
ನಿಮೂರ್ಲವಾಗುವರು;
ಕಫೊ್ತೕರ್ ದಿ್ವೕಪದವರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನರಾದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ

ಯೆಹೋವನೇ ಸೂರೆಮಾಡುವನು.
5 ≪ಗಾಜಾ ಊರು ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅಷೆ್ಕಲೋನ್

ನಾಶಹೊಂದಿದೆ; ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದ
ಪಟ್ಟಣವೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಎಂದಿನ ವರೆಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವಿ? 6

ಅಯೊ್ಯೕ, ಯೆಹೋವನ ಖಡ್ಗವೇ, ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿಗೊಳ್ಳದೆ
ಇರುವಿ? ನಿನ್ನನು್ನ ಒರೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಸಿಕೋ! ಶಾಂತವಾಗಿ,
ಸುಮ್ಮನಿರು! 7 ಖಡ್ಗವು ವಿಶಾ್ರಂತಿಗೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆ?
ಅಷೆ್ಕಲೋನಿನ ಮತು್ತ ಕರಾವಳಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೆಹೋವನು
ಅದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನಲಾ್ಲ; ಅಲಿ್ಲಗೇ ಅದನು್ನ ನೇಮಿಸಿದಾ್ದನೆ.≫

ಮೋವಾಬಿನ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತ

ಮೋವಾಬನನು್ನ ಕುರಿತು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರೂ
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಅಯೊ್ಯೕ ನೆಬೋ ಊರಿನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು

ಹೇಳಲಿ! ಅದು ಹಾಳಾಯಿತು; ಕಿಯಾರ್ತಯಿಮು ಶತು್ರವಿನ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ
ಮಾನಭಂಗ ಹೊಂದಿದೆ,
ಮಿಸಾ್ಗಬ್ ಕೆಡವಲ್ಪಟು್ಟ ಅವಮಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
2 ಮೋವಾಬಿನ ಕೀತಿರ್ಯು ಮಾಯವಾಯಿತು; ಶತು್ರಗಳು

ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸಿ,
≪ಮೋವಾಬ್ ಇನು್ನ ಜನಾಂಗವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಅದನು್ನ

ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡೋಣ ಬನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
ಮದೆ್ಮನೇ, ನೀನು ಸಹ ಸುಮ್ಮನಾಗುವಿ; ಖಡ್ಗವು ನಿನ್ನನು್ನ

ಹಿಂದಟು್ಟವುದು.
3 ≪ಅಯೊ್ಯೕ, ಸೂರೆ ಹೋದೆವು, ಬಹು ನಾಶವಾದೆವು≫ ಎಂಬ

ಕೂಗಾಟವು ಹೊರೊನಯಿಮಿನಿಂದ ಕೇಳಬರುತ್ತದೆ!
4 ಮೋವಾಬಿಗೆ ಭಂಗವಾಯಿತು; ಅಲಿ್ಲ ದಿಕು್ಕಗೆಟ್ಟವರು

ಮೊರೆಯಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.

5 ಅಳುತಾ್ತ ಲೂಹೀತ್ ದಿಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹತು್ತತಾ್ತರೆ; ನಾಶವಾದೆವಲಾ್ಲ
ಎಂಬ ಪಾ್ರಣಸಂಕಟ ಪ್ರಲಾಪವು ಹೊರೊನಯಿಮ್ ಇಳಿಜಾರಿನಲಿ್ಲ
ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.

6 ಓಡಿಹೋಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ,
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲನ ಜಾಲಿಯಂತಿರಿ.

7 ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಧನರಾಶಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಭರವಸವಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ನೀನೂ ಶತು್ರವಿನ ಕೈವಶವಾಗುವಿ;
ಕೆಮೋಷ್ ದೇವತೆಯೂ ಅದರ ಭಕ್ತರಾದ ಯಾಜಕರೂ ಮತು್ತ

ಪ್ರಧಾನರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವರು.
8 ಸೂರೆಗಾರನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವನು,

ಯಾವ ಪಟ್ಟಣವೂ ಉಳಿಯದು;
ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದಂತೆಯೇ ತಗಿ್ಗನ ಭೂಮಿಯು

ಹಾಳಾಗುವುದು, ಮೇಲಾ್ನಡೂ ನಾಶವಾಗುವುದು.
9 ಮೋವಾಬಿಗೆ ರೆಕೆ್ಕಕಟಿ್ಟರಿ, ಅದು ಹಾರಿಹೋಗಬೇಕಲಾ್ಲ; ಅದರ

ಪಟ್ಟಣಗಳು ಹಾಳುಬಿದು್ದ ನಿಜರ್ನವಾಗುವವು.
10 ಯೆಹೋವನು ನೇಮಿಸಿದ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಆಲಸ್ಯಗಾರನು

ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ;
ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ರಕ್ತಸುರಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುವವನಿಗೆ ಶಾಪ ತಗಲಲಿ.
11 ಮೋವಾಬು ಚಿಕ್ಕನಂದಿಂದಲೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದೆ; ಅದು

ಮಡಿ್ಡಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಂತಿದೆ;
ಅದನು್ನ ಪಾತೆ್ರಯಿಂದ ಪಾತೆ್ರಗೆ ಯಾರೂ ಹೊಯ್ಯಲಿಲ್ಲ, ಅದು

ಸೆರೆಹೋಗಲಿಲ್ಲ; ಆದಕಾರಣ ಅದರ ರುಚಿಯು ಅದರಲಿ್ಲದೆ, ಅದರ
ವಾಸನೆಯು ಬೇಪರ್ಡಲಿಲ್ಲ.≫

12 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇಗೋ,
ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೊಯ್ಯತಕ್ಕವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುವೆನು,
ಅವರು ಅದನು್ನ ಹೊಯು್ದಬಿಡುವರು, ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಬರಿದು

ಮಾಡುವರು, ಗಡಿಗೆಗಳನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಡುವರು≫ ಎಂಬುದೇ.
13 ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರು ತಮಗೆ ಭರವಸವಾದ

ಬೇತೇಲಿನಿಂದ ಆಶಾಭಂಗಪಟ್ಟಂತೆ ಮೋವಾಬ್ಯರು ಕೆಮೋಷಿನಿಂದ
ಆಶಾಭಂಗಪಡುವರು.

14 ≪ ≪ನಾವು ಶೂರರು, ಯುದ್ಧಪ್ರವೀಣರಾದ
ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳು≫ ಎಂದು ನೀವು ಅಂದುಕೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆ?

15 ಮೋವಾಬು ಹಾಳಾಗಿದೆ; ಸುಟು್ಟಹೋದ ಅದರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ
ಹೊಗೆ ಎದಿ್ದದೆ್ದ.
ಅದರಲಿ್ಲನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಯುವಕರು ಹತರಾಗುವುದಕೆ್ಕ

ಇಳಿದುಹೋಗಿದಾ್ದರೆ. ಇದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ
ನಾಮವುಳ್ಳ ರಾಜಾಧಿರಾಜನ ನುಡಿ.

16 ಮೋವಾಬಿಗೆ ದುಗರ್ತಿ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ, ವಿಪತು್ತ ಬೇಗ
ಬರುವುದು.

17 ಮೋವಾಬಿನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೇ, ಅದರ ಹೆಸರನೂ್ನ,
ಪ್ರಖಾ್ಯತಿಯನು್ನ ಬಲ್ಲವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದಕಾ್ಕಗಿ
ಎದೆಬಡುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
≪ಅಯೊ್ಯೕ, ಬಲವಾದ ಕೋಲು, ಮಹಿಮೆಯ ದಂಡವು

ಮುರಿದುಹೋಯಿತಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಪ್ರಲಾಪಿಸಿರಿ.
18 ಯುವತಿಯೇ, ದೀಬೋನ್ ಪುರಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ

ಪದವಿಯಿಂದ ಕೆಳಕಿ್ಕಳಿದು ಬಾಯಾರಿದವಳಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೋ!
ಮೋವಾಬನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುವವನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದು

ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ.
19 ಅರೋಯೇರಿನವರೇ, ದಾರಿಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು

ನೋಡಿರಿ;
ಓಡಿಹೋಗುವವನನೂ್ನ ಮತು್ತ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವವಳನೂ್ನ

≪ಏನಾಯಿತು?≫ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿರಿ.
20 ಮೋವಾಬು ಭಂಗಪಟು್ಟ ಅವಮಾನಕೆ್ಕ ಈಡಾಗಿದೆ;

ಗೋಳಾಡಿರಿ, ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಗಿರಿ;
ಮೋವಾಬು ಹಾಳಾಯಿತೆಂದು ಅನೋರ್ನಿನ ತೀರದಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿರಿ.
21 ಮೇಲಾ್ನಡಿಗೆ ದಂಡನೆಯಾಗಿದೆ; ಹೋಲೋನ್, ಯಾಚಾ,

ಮೆಫಾತ್,
22 ದೀಬೋನ್, ನೆಬೋ ಮತು್ತ ಬೇತ್ ದಿಬಾ್ಲತಯಿಮ್,
23 ಕಿಯಾರ್ತಯಿಮ್, ಬೇತ್ ಗಾಮೂಲ್ ಮತು್ತ ಬೇತ್

ಮೆಯೋನ್,
24 ಕೆರೀಯೋತ್, ಬೊಚ್ರ ಅಂತು ದೂರದ ಮತು್ತ ಹತಿ್ತರದ

ಮೋವಾಬಿನ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ದಂಡನೆಯಾಗದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
25 ಮೋವಾಬಿನ ಕೊಂಬು ಕಡಿದು ಬಿದಿ್ದದೆ, ಅದರ ತೋಳು

ಮುರಿದುಹೋಗಿದೆ. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ≫ ಎಂಬುದೇ.
26 ≪ಮೋವಾಬಿಗೆ ತಲೆಗೇರುವಂತೆ ಕುಡಿಸಿರಿ, ಅದು

ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತಲಾ್ಲ; ಅದು ತನ್ನ
ವಾಂತಿಯಲಿ್ಲ ದೊಪ್ಪನೆ ಬಿದು್ದ ಪರಿಹಾಸ್ಯಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುವುದು. 27
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ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ ನಿನಗೆ ಗೇಲಿಯಾಯಿತಷೆ್ಟ. ಅದು ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ
ಸೇರಿದಾ್ದಗಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟತೋ? ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಪ್ರಸಾ್ತಪ
ಎತು್ತವಾಗೆಲಾ್ಲ ತಲೆಯಾಡಿಸುತಿ್ತೕಯಲ್ಲವೆ?

28 ಮೋವಾಬ್ಯರೇ, ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಂಡೆಯ ಗುಹೆಗಳಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸಿರಿ; ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳದ ಆಚೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಗೂಡನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವ
ಪಾರಿವಾಳದಂತಿರಿ;

29 ಮೋವಾಬ್ಯರಿಗೆ ಬಹು ಸೊಕೆ್ಕೕರಿದೆ ಎಂಬ ಅವರ ಹೆಮೆ್ಮಯ
ಸುದಿ್ದಯೂ, ಅವರ ಡಂಭ, ಅಹಂಕಾರ, ಸಾ್ವಭಿಮಾನ ಮತು್ತ
ಸ್ವಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಇವುಗಳ ಸಮಾಚಾರವೂ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿ್ದವೆ.≫

30 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ≪ಅವರ
ಗವೋರ್ದೆ್ರೕಕವು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ, ಅದು ಬರೀ ಬುರುಡೆಯೇ; ಅವರು
ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದೆಲಾ್ಲ ನಿರಥರ್ಕ.

31 ಆದಕಾರಣ ನಾನು ಮೋವಾಬಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಗೋಳಾಡುವೆನು;
ಹೌದು, ಇಡೀ ದೇಶದ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರಲಾಪಿಸುವೆನು;

ಕೀರ್ ಹೆರೆಸಿನವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನರಳಾಟವಾಗುವುದು.
32 ಸಿಬ್ಮದ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯೇ, ಯಜೆ್ಜೕರಿನ ನಿಮಿತ್ತ

ಅಳುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಡು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಅಳುವೆನು;
ನಿನ್ನ ಶಾಖೆಗಳು ಸಮುದ್ರದಾಚೆಗೂ ಯಜೆ್ಜೕರಿನ

ಸರೋವರದವರೆಗೂ ವಾ್ಯಪಿಸಿದ್ದವಲಾ್ಲ;
ಈಗ ನಿನ್ನ ಹಣು್ಣಹಂಪಲುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ

ಸುಗಿ್ಗಯ ಮೇಲೆಯೂ ಸೂರೆಗಾರನು ಬಿದಿ್ದದಾ್ದನೆ.
33 ಹಷಾರ್ನಂದಗಳು ತೋಟಗಳಿಂದಲೂ, ಮೋವಾಬಿನ ಇಡೀ

ದೇಶದಿಂದಲೂ ತೊಲಗಿವೆ;
ತೊಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಯಾರೂ

ದಾ್ರಕ್ಷೆತೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ತುಳಿಯುತಾ್ತ ಹಷರ್ಧ್ವನಿಗೈಯರು; ಕೇಳಿಸುವ
ಧ್ವನಿ ಹಷರ್ಧ್ವನಿಯಲ್ಲ.

34 ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಿಂದ ಎಲೆಯಾಲೆಯ ಮತು್ತ ಯಹಚಿನವರೆಗೆ
ಜನರು ಅರಚಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ,
ಚೋಯರಿನಿಂದ ಹೊರೊನಯಿಮಿನ ಮತು್ತ ಎಗ್ಲತ್

ಶೆಲಿಶೀಯದವರೆಗೆ ಕಿರಿಚಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ; ನಿಮಿ್ರೕಮ್ ಹಳ್ಳವೂ
ಹಾಳಾಗಿದೆ.

35 ಮೋವಾಬಿನೊಳಗೆ ಪೂಜಾಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಬಲಿಯಪಿರ್ಸುವವರನೂ್ನ ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳಿಗೆ
ಧೂಪಹಾಕುವವರನೂ್ನ ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡುವೆನು. ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.≫

36 ಆದುದರಿಂದ ಮೋವಾಬಿನ ಮತು್ತ ಕೀರ್ ಹೆರೆಸಿನವರ ನಿಮಿತ್ತ
ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಕೊಳಲುಗಳಂತೆ ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತದೆ;
ಮೋವಾಬ್ಯರು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟ ಹೇರಳವಾದ ಆಸಿ್ತಯು

ಮಾಯವಾಯಿತಲಾ್ಲ.
37 ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯು ಬೋಳು, ಎಲ್ಲರ ಗಡ್ಡವು ವಿಕಾರ, ಎಲ್ಲರ

ಕೈಯಲಿ್ಲ ಗಾಯ, ಎಲ್ಲರ ನಡುವಿನ ಮೇಲೆ ಗೋಣಿತಟು್ಟ.
38 ಮೋವಾಬಿನ ಎಲಾ್ಲ ಮಾಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ,

ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ ರೋದನವು ತುಂಬಿದೆ;
≪ಮೋವಾಬನು್ನ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಲ್ಲದ ಮಡಿಕೆಯಂತೆ

ಒಡೆದುಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ.
39 ಆಹಾ, ಭಂಗವಾಯಿತು! ಕಿರಿಚಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರಲಾ್ಲ! ಓಹೋ,

ಮೋವಾಬು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಬೆನು್ನ ತೋರಿಸಿದೆ! ಅದರ
ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅಣಕಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಬೆಚಿ್ಚಬೀಳುವುದಕೂ್ಕ
ಆಸ್ಪದವಾಗಿದೆ.

40 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇಗೋ, ಮೋವಾಬಿನ
ಮೇಲೆ ಎರಗಬೇಕೆಂದು ಶತು್ರವು ರಣಹದಿ್ದನಂತೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಹರಡಿ
ಹಾರುವನು.

41 ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿದಾ್ದನೆ, ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿದಾ್ದನೆ;
ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಮೋವಾಬಿನ ಶೂರರ ಎದೆಯು ಹೆರುವ ಹೆಂಗಸಿನ
ಎದೆಯಂತೆ ಅದರುವುದು.

42 ಮೋವಾಬು ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ಅದು ಹಾಳಾಗಿ ಇನು್ನ ಜನಾಂಗವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳದು.≫

43 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಮೋವಾಬಿನ ನಿವಾಸಿಯೇ,
ಭಯವೂ, ಗುಂಡಿಯೂ, ಬಲೆಯೂ ನಿನಗೆ ಕಾದಿವೆ;

44 ಭಯಕೆ್ಕ ಓಡುವವನು ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ ಬೀಳುವನು;
ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಹತಿ್ತ ಬರುವವನು ಬಲೆಗೆ ಸಿಕು್ಕವನು;
ನಾನು ದಂಡನೆಯ ವರುಷವನು್ನ ಮೋವಾಬಿಗೆ ಬರಮಾಡುವೆನಷೆ್ಟ.

ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.≫
45 ಪಲಾಯನವಾದವರು ಬಲಗುಂದಿದವರಾಗಿ ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ

ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದಾ್ದರೆ;
ಆದರೆ ಸೀಹೋನನ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಿಂದಲೂ

ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆ ಹೊರಟು ಮೋವಾಬಿನ ಹಣೆಯನೂ್ನ, ಯುದ್ಧವೀರರ
ನೆತಿ್ತಯನೂ್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ.

46 ≪ಮೋವಾಬ್ಯರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯೇನೆಂದು ಹೇಳಲಿ? ಕೆಮೋಷಿನ
ಭಕ್ತರು ನಾಶವಾದರು;
ನಿನ್ನ ಗಂಡು, ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಗಡೀಪಾರಾಗಿ ಸೆರೆಯಾದರು.
47 ಆದರೂ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ಮೋವಾಬಿನ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ

ತಪಿ್ಪಸುವೆನು ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ≫.
ಮೋವಾಬಿನ ವಿಷಯವಾದ ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಇದೇ.

ಅಮೊ್ಮೕನಿನ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತ

ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯರನು್ನ ಕುರಿತು ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲವೋ? ಬಾಧ್ಯನು

ಇಲ್ಲವೋ?
ಮಲಾ್ಕಮ್ ದೇವತೆಯು ಗಾದಿನ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನ

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ?
ಮಲಾ್ಕಮನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಗಾದಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಏಕೆ ವಾಸಿಸುತಾ್ತರೆ?
2 ಆದುದರಿಂದ ಇಗೋ, ಶತು್ರಗಳು ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ

ರಬಾ್ಬ ಎಂಬ ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯರ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ,
ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸುವ ದಿನಗಳು ಬರುವವು; ಆ ಪಟ್ಟಣವು

ಹಾಳುದಿಬ್ಬವಾಗುವುದು;
ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಗಾ್ರಮಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವವು;
ಆಗ ಇಸಾ್ರಯೇಲು ತನ್ನನು್ನ ವಶಮಾಡಿಕೊಂಡವರನು್ನ ತಾನು

ವಶಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.≫
3 ≪ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನವರೇ, ಗೋಳಾಡಿರಿ; ≪ಆಯಿ≫ ಎಂಬ ಊರು

ಹಾಳಾಯಿತು,
ರಬಾ್ಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಗಾ್ರಮಗಳವರೇ, ಕಿರಿಚಿರಿ, ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ

ಸುತಿ್ತಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಪ್ರಲಾಪಿಸಿರಿ, ಹಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಅತಿ್ತತ್ತ ಓಡಾಡಿರಿ;
ಏಕೆಂದರೆ ಮಲಾ್ಕಮ್ ದೇವತೆಯು, ಅದರ ಯಾಜಕರೂ ಮತು್ತ

ಪ್ರಧಾನರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವರು.
4 ≪ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾರು ತಾನೆ ಬಿದಾ್ದರು?≫ ಎಂದು ಸ್ವಂತ

ಆಸಿ್ತಪಾಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಟಿ್ಟರುವ ಭ್ರಷ್ಟದೇಶವೇ,
≪ನನ್ನ ತಗು್ಗಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಾ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದೆಂದು≫ ಏಕೆ

ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ?
5 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು ಹೀಗೆ

ಹೇಳುತಾ್ತನೆ,
ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ

ಭಯಾಸ್ಪದರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು,
ನಿನ್ನವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ನಿಂತಮುಖವಾಗಿಯೇ ಅಟ್ಟಲ್ಪಡುವನು;

ಚದುರಿದವರನು್ನ ಒಟು್ಟ ಸೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಯಾರೂ
ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುದು.

6 ಆದರೂ ಕಾಲಾಂತರದಲಿ್ಲ ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯರ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ
ತಪಿ್ಪಸುವೆನು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.≫

ಎದೋಮಿನ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತ
7 ಎದೋಮನು್ನ ಕುರಿತು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು

ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ತೇಮಾನ್ ಸೀಮೆಗೆ ಬುದಿ್ಧಯು ಇನಿ್ನಲ್ಲವೋ? ವಿವೇಕಿಗಳ

ಆಲೋಚನಾಶಕಿ್ತಯು ಅಳಿಯಿತೋ?
ಅವರ ಜ್ಞಾನವು ಮಾಯವಾಯಿತೋ?
8 ದೆದಾನಿನವರೇ, ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ, ಓಡಿಹೋಗಿರಿ; ಒಳಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ

ವಾಸಿಸಿರಿ;
ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಎದೋಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಏಸಾವನಿಗೆ

ವಿಧಿಸಿದ ಆಪತ್ತನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡುವೆನು.
9 ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕೀಳುವವರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಹಕ್ಕಲನೂ್ನ

ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ಕಳ್ಳರು ರಾತಿ್ರವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗದರೆ ತಮಗೆ ಸಾಕಾಗುವವರೆಗೂ

ಹಾಳುಮಾಡುವರು.
10 ನಾನೇ ಏಸಾವನ ಆಸರೆಯನು್ನ ಕಿತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಅವನ

ಗುಪ್ತಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಬಟ್ಟಬಯಲುಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ, ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು;
ಅವನ ಸಂತಾನದವರೂ, ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ

ನೆರೆಹೊರೆಯವರೂ ಹಾಳಾದರು, ಅವನೂ ಇಲ್ಲವಾದನು.
11 ನೀನು ನಿನ್ನ ಅನಾಥರನು್ನ ಬಿಡು, ನಾನೇ ಅವರನು್ನ

ಉಳಿಸುವೆನು; ನಿನ್ನ ವಿಧವೆಯರು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆಯಿಡಲಿ.
12 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯುವುದು

ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲವೋ,
ಅವರೇ ಖಂಡಿತ ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗಿರುವಲಿ್ಲ ನೀನು ಅದಕೆ್ಕ

ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೀಯಾ? ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಕುಡಿದೇ
ಕುಡಿಯುವಿ.
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13 ಬೊಚ್ರವು ಹಾಳುಬಿದು್ದ ಪರಿಹಾಸ್ಯಕೂ್ಕ, ನಿಂದೆಗೂ ಶಾಪಕೂ್ಕ
ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಊರುಗಳೆಲಾ್ಲ ನಿತ್ಯನಾಶವನು್ನ ಹೊಂದುವವು

ಎಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.≫
14 ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ; ದೂತನ

ಮೂಲಕ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ,
≪ನೀವು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಎದೋಮಿನ ಮೇಲೆ

ಬೀಳಿರಿ.
15 ಇಗೋ ಎದೋಮೇ, ನೀನು ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಹೀನವಾಗಿ ಜನರ

ತಾತಾ್ಸರಕೆ್ಕ ಈಡಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
16 ಆಹಾ, ನಿನ್ನ ಭೀಕರತ್ವವೆಲಿ್ಲ! ಪವರ್ತಾಗ್ರದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡು

ಬಂಡೆಯ ಬಿರುಕುಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನವೇ,
ನಿನೆ್ನದೆಯ ಹೆಮೆ್ಮಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದೆ;
ನೀನು ಹದಿ್ದನಂತೆ ನಿನ್ನ ಗೂಡನು್ನ ಉನ್ನತಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ

ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರೂ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಇಳಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.≫
17 ಎದೋಮು ಪರಿಹಾಸ್ಯಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುವುದು;
ಹಾದುಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಪತು್ತಗಳಿಗೆ

ಬೆರಗಾಗಿ ಸಿಳು್ಳಹಾಕುವರು.
18 ನಾನು ಕೆಡವಿದ ಸೊದೋಮ್ ಗೊಮೋರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ,

ಸುತ್ತಣ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ
ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಯಾರೂ ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ

ನರಪಾ್ರಣಿಯೂ ಇಳಿದು ಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
19 ಆಹಾ, ಒಬ್ಬನು ಸಿಂಹದೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ ಯೋದರ್ನಿನ ದಟ್ಟ

ಅಡವಿಯಿಂದ
ಎದೋಮ್ಯರಿಗೆ ನಿತ್ಯನೆಲೆಯಾದ ಗೋಮಾಳಕೆ್ಕ ಏರಿಬರುವನು;
ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲಿ್ಲ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು;

ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನನೆ್ನೕ ಅದನು್ನ ಕಾಯುವುದಕೆ್ಕ
ನೇಮಿಸುವೆನು;
ನನ್ನ ಸಮಾನನು ಯಾರು? ನನ್ನನು್ನ ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಯಾರು

ಕರೆದಾರು?
ಮಂದೆಯನು್ನ ಕಾಯುವ ಯಾರು ನನೆ್ನದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲರು?
20 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು ಎದೋಮಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಲೋಚನೆಯನೂ್ನ,
ಆತನು ತೇಮಾನ್ಯರನು್ನ ಕುರಿತು ಸಂಕಲ್ಪಸಿರುವ ಉದೆ್ದೕಶವನೂ್ನ

ಆಲಿಸಿರಿ; ಮೃಗಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಿಂಡಿನ ಮರಿಗಳನು್ನ
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವು;
ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಹುಲಾ್ಗವಲು ಅವುಗಳ ನಾಶನಕಾ್ಕಗಿ

ಬೆದರುವುದು.
21 ಎದೋಮ್ಯರು ಧಡಮ್ಮನೆ ಬೀಳಲು ಭೂಮಿಯು

ಕಂಪಿಸುವುದು; ಅದರ ಗೋಳು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ
ಕೇಳಿಸುವುದು!

22 ಇಗೋ, ಬೊಚ್ರದ ಮೇಲೆ ಎರಗಬೇಕೆಂದು ಶತು್ರವು
ರಣಹದಿ್ದನಂತೆ ತನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಹರಡಿ ಹಾರಿ ಏರುವನು;
ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎದೋಮಿನ ಶೂರರ ಎದೆಯು ಹೆರುವ ಹೆಂಗಸಿನ

ಎದೆಯಂತೆ ಅದರುವುದು.

ದಮಸ್ಕದ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತ
23 ದಮಸ್ಕವನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ,
≪ಹಮಾತಿಗೂ ಮತು್ತ ಅಪಾರ್ದಿಗೂ ಆಶಾಭಂಗವಾಯಿತು; ಅವು

ಅಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿ ಕರಗಿ ಹೋಗಿವೆ; ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ತಲ್ಲಣ
ಹತಿ್ತದೆ, ಸುಮ್ಮನಿರಲಾರದು.

24 ದಮಸ್ಕವು ಕುಂದಿದೆ, ಓಡಿಹೋಗಲು ಹಿಂದಿರುಗಿದೆ; ಅದಕೆ್ಕ
ನಡುಕ ಹಿಡಿದಿದೆ, ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತಿರುವ ಯಾತನೆ ಮತು್ತ
ವ್ಯಥೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.

25 ಅಯೊ್ಯೕ, ಹೆಸರುವಾಸಿ ಪಟ್ಟಣವು, ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪುರವು ಏಕೆ
ವಲಸೆಹೋಗಲಿಲ್ಲ!

26 ಅದರ ದುಗರ್ತಿಯಿಂದ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲನ ಯೌವನಸ್ಥರು
ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಬಿಡುವರು, ಯುದ್ಧವೀರರೆಲಾ್ಲ ಸುಮ್ಮನಾಗುವರು.

27 ಆಗ ನಾನು ದಮಸ್ಕದ ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಹೊತಿ್ತಸುವೆನು,
ಅದು ಬೆನ್ ಹದದನ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು≫

ಎಂದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ.

ಕೇದಾರಿನ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತ
28 ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಹೊಡೆದ

ಕೇದಾರನೂ್ನ ಹಾಚೋರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತದು್ದ.

≪ಏಳಿರಿ, ಕೇದಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನ ದೇಶದವರನು್ನ
ಹಾಳುಮಾಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಶತು್ರಗಳಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

29 ≪ಶತು್ರಗಳು ಅವರ ಗುಡಾರಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಹಿಂಡುಗಳನೂ್ನ
ಅಪಹರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರ ಪರದೆಗಳನೂ್ನ ಸಮಸ್ತ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನೂ್ನ, ಒಂಟೆಗಳನೂ್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು, ≪ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ದಿಗಿಲು≫
ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಕೂಗುವರು.≫

30 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಹಾಚೋರಿನವರೇ,
ಓಡಿಹೋಗಿರಿ, ದೂರ ಅಲೆದಾಡಿರಿ,
ಒಳಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ

ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ನಿಮಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಬಗೆದು ನಿಮ್ಮ ನಾಶಕೆ್ಕ ಉಪಾಯವನು್ನ

ಕಲಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.
31 ಬಾಬೆಲಿನವರೇ, ಏಳಿರಿ. ಅಗುಳಿಯೂ, ಬಾಗಿಲೂ ಬೇಕೆನ್ನದೆ

ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿಭರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನಾಂಗದ
ಮೇಲೆ ಬೀಳಿರಿ!

32 ಅವರ ಒಂಟೆಗಳು ಕೊಳೆ್ಳಯಾಗುವವು, ಅವರ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ
ದನಕುರಿಗಳು ಸೂರೆಹೋಗುವವು;
ಚಂಡಿಕೆಬಿಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವ ಜನರನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಯ ಗಾಳಿಗೂ

ತೂರುವೆನು; ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ವಿಪತ್ತನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ
ಬರಮಾಡುವೆನು.

33 ಆಗ ಹಾಚೋರು ಸದಾ ಹಾಳುಬಿದು್ದ ನರಿಗಳಿಗೆ
ಹಕೆ್ಕಯಾಗುವುದು;
ಅಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ವಾಸಿಸರು, ಯಾವ ನರಮನುಷ್ಯನೂ

ಇಳುಕೊಳ್ಳನು, ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.≫

ಏಲಾಮಿನ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತ
34 ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ

ಪಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಏಲಾಮಿನ ವಿಷಯವಾದ ಈ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು.

35 ≪ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಇಗೋ,
ನಾನು ಏಲಾಮಿನ ಬಲವಾದ ಮುಖ್ಯ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡುವೆನು.

36 ನಾನು ನಾಲು್ಕ ದಿಕು್ಕಗಳಿಂದಲೂ ನಾಲು್ಕ ಗಾಳಿಗಳನು್ನ
ಏಲಾಮ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿ,
ಅವರನು್ನ ಆಯಾ ಗಾಳಿಗಳಿಗೆ ತೂರಿಬಿಡುವೆನು; ಏಲಾಮು

ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರಾದವರನು್ನ ಸೇರದೆ ಇರುವ ರಾಜ್ಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
37 ಏಲಾಮ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಾ್ರಣಹುಡುಕುವ ಶತು್ರಗಳಿಂದ

ಕಂಗೆಡುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು;
ನನ್ನ ರೋಷಾಗಿ್ನಯ ವಿಪತ್ತನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡುವೆನು;

ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ; ಅವರು ನಿಮೂರ್ಲವಾಗುವ ತನಕ ಅವರ
ಹಿಂದೆ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಅಟು್ಟವೆನು;

38 ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ ಏಲಾಮಿನಲಿ್ಲ ಸಾ್ಥಪಿಸಿ ಆ ದೇಶದ
ಅರಸನನೂ್ನ, ಪ್ರಧಾನರನೂ್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡುವೆನು.

39 ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ಆದರೂ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಏಲಾಮಿನ
ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ತಪಿ್ಪಸುವೆನು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.≫

ಬಾಬೆಲಿನ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತ

ಯೆಹೋವನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನ
ಮೂಲಕ ಕಸಿ್ದೕಯರ ದೇಶವಾದ ಬಾಬೆಲಿನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವಾಕ್ಯ.

2 ≪ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿರಿ, ಧ್ವಜವೆತಿ್ತ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ,
ಮರೆಮಾಡದೆ ಹೀಗೆ ಸಾರಿರಿ,
≪ಬಾಬೆಲ್ ಶತು್ರವಶವಾಯಿತು, ಬೇಲ್ ದೇವತೆಯು

ನಾಚಿಕೆಗೊಂಡಿದೆ, ಮೆರೋದಾಕ್ ದೇವತೆಯು ಬೆಚಿ್ಚಬಿದಿ್ದದೆ,
ಅದರ ಮೂತಿರ್ಗಳು ಅವಮಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗಿವೆ, ಅದರ

ಬೊಂಬೆಗಳು ಚೂರುಚೂರಾಗಿವೆ.
3 ಒಂದು ಜನಾಂಗವು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬಾಬೆಲಿನ ಮೇಲೆ

ಬರುತಿ್ತದೆ, ಅದು ಬಾಬೆಲ್ ದೇಶವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುವುದು,
ಅಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ವಾಸಿಸರು, ಪಶುಗಳೂ ಜನರೂ ಓಡಿಹೋಗಿದಾ್ದರೆ,

ತೊಲಗಿಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.
4 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ, ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ

ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ದಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ ಅಳುತಾ್ತ ಬಂದು, ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ

ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಮೊರೆಹೋಗುವರು.
5 ಚೀಯೋನಿಗೆ ಅಭಿಮುಖರಾಗಿ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ, ಬನಿ್ನರಿ,

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ,
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ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಆತನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ≫ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

6 ನನ್ನ ಜನರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಕುರಿಗಳು; ಪಾಲಕರು ಅವರನು್ನ
ದಾರಿತಪಿ್ಪಸಿ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆದಾಡಿಸಿದಾ್ದರೆ;
ನನ್ನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಕೆ್ಕಯನು್ನ ಮರೆತು ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ

ತಿರುಗಾಡುತ್ತಲಿದಾ್ದರೆ.
7 ಕಂಡಕಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ; ಅವರ

ವಿರೋಧಿಗಳು, ≪ನಾವು ಅವರನು್ನ ನುಂಗಿದು್ದ ದೋಷವಲ್ಲ,
ಅವರು ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪನಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ಹೌದು, ತಮ್ಮ

ಪಿತೃಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದರಲಾ್ಲ≫
ಅಂದುಕೊಂಡರು.

8 ಬಾಬೆಲ್ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ, ಕಸಿ್ದೕಯರ
ಸೀಮೆಯಿಂದ ಹೊರಡಿರಿ; ಹಿಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ
ಹೋತಗಳಂತಿರಿ.

9 ಇಗೋ, ನಾನು ಮಹಾ ಜನಾಂಗಗಳ ಸಮೂಹವನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ
ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬಾಬೆಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಮಾಡುವೆನು;
ಅವು ಬಾಬೆಲಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೂ್ಯಹಕಟಿ್ಟ ಅದನು್ನ ಅದರ

ಸ್ಥಳದೊಳಗಿಂದ ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡುವವು;
ಅವುಗಳ ಬಾಣಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂದಿರುಗದ ಯುದ್ಧಪ್ರವೀಣರಾದ

ಶೂರನಂತಿರುವವು.
10 ಕಸಿ್ದೕಯ ರಾಜ್ಯವು ಸೂರೆಯಾಗುವುದು; ಸೂರೆಗಾರರೆಲ್ಲರೂ

ತೃಪಿ್ತಗೊಳ್ಳವರು, ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ≫ ಎಂಬುದೇ.
11 ≪ನನ್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯುವವರೇ, ನೀವು ಹಷಿರ್ಸಿ

ಉಲಾ್ಲಸಿಸುವವರೂ,
ಕಣತುಳಿಯುವ ಕಡಸಿನ ಹಾಗೆ ಕುಣಿದಾಡುವವರೂ, ಕೊಬಿ್ಬದ

ಕುದುರೆಗಳಂತೆ ಹೇಕರಿಸುವವರೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ
12 ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿಯು ಮಾನಭಂಗಕೆ್ಕ ಈಡಾಗುವುದು,

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೆತ್ತ ರಾಜ್ಯವು ನಾಚಿಕೊಳು್ಳವುದು;
ಆಹಾ, ಅದು ಕಾಡು, ಕಗಾ್ಗಡು, ಬೆಗಾ್ಗಡು, ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಕನಿಷ್ಠವೂ

ಆಗುವುದು.
13 ಯೆಹೋವನ ರೋಷದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅದು ನಿಜರ್ನವಾಗಿ

ತೀರಾ ಹಾಳುಬೀಳುವುದು;
ಬಾಬೆಲನು್ನ ಹಾದು ಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಭವಿಸಿದ

ವಿಪತು್ತಗಳನು್ನ ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಿ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವರು.
14 ಬಿಲು್ಲಗಾರರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವೂ್ಯಹಕಟಿ್ಟ ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ

ಹಾಕಿರಿ,
ಬಾಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸದೆ ಎಸೆಯಿರಿ; ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾಪ

ಮಾಡಿತಲಾ್ಲ.
15 ಅದರ ಸುತ್ತಲು ಜಯಘೋಷಮಾಡಿರಿ, ಅಧೀನವಾಯಿತು,

ಅದರ ಕೊತ್ತಲುಗಳು ಬಿದ್ದವು, ಅದರ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯು
ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ಯೆಹೋವನು ಅದಕೆ್ಕ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿದಾ್ದನೆ; ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿರಿ;

ಅದು ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಅದಕೆ್ಕ ಮಾಡಿರಿ.
16 ಬೀಜ ಬಿತು್ತವವನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಸುಗಿ್ಗಯಲಿ್ಲ ಕುಡುಗೋಲು

ಹಿಡಿಯುವವನನೂ್ನ ಬಾಬೆಲಿನಿಂದ ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡಿರಿ;
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದೇಶೀಯನು ಹಿಂಸೆಯ ಖಡ್ಗದ ದೆಸೆಯಿಂದ

ಸ್ವಜನರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗುವನು.
17 ಇಸಾ್ರಯೇಲು ಚದರಿಹೋದ ಕುರಿ ಹಿಂಡು; ಸಿಂಹಗಳು ಅದನು್ನ

ಓಡಿಸಿಬಿಟಿ್ಟವೆ;
ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನು ಅದನು್ನ ತಿಂದನು,
ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಈಗ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಅದರ

ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಕಡಿದುಬಿಟ್ಟನು.
18 ಹೀಗಿರಲು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರೂ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ

ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
ಆಹಾ, ನಾನು ಅಶೂ್ಶರದ ಅರಸನನು್ನ ದಂಡಿಸಿದಂತೆ ಬಾಬೆಲಿನ

ಅರಸನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ದೇಶವನೂ್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.
19 ಇಸಾ್ರಯೇಲನು್ನ ಪುನಃ ಅದರ ಹುಲಾ್ಗವಲಿಗೆ ಸೇರಿಸುವೆನು;

ಅದು ಕಮೆರ್ಲಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಬಾಷಾನಿನಲಿ್ಲಯೂ ಮೇಯುವುದು;
ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಮತು್ತ ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತೃಪಿ್ತಗೊಳು್ಳವುದು.
20 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ, ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಅಧಮರ್ವನು್ನ

ಎಲಿ್ಲ ಹುಡುಕಿದರೂ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ;
ಯೆಹೂದದ ಪಾಪವನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ತಡಕಿದರೂ ಸಿಕು್ಕವುದೇ ಇಲ್ಲ;
ನಾನು ಉಳಿಸುವ ಜನಶೇಷವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನಲ್ಲವೆ. ಇದು

ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.≫
21 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಮೆರಾಥಯಿಮ್ ದೇಶಕೂ್ಕ

ಮತು್ತ ಪೆಕೋದಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಂಡೆತಿ್ತ ಹೋಗಿ,
ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ, ಅನಂತರ ದೇಶವನು್ನ ತೀರಾ ಹಾಳುಮಾಡಿ,

ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸು.

22 ಯುದ್ಧದ ಆಭರ್ಟವೂ ಮಹಾನಾಶನದ ಶಬ್ದವೂ ದೇಶದೊಳಗೆ
ಕೇಳಿಸುತ್ತವೆ.

23 ಆಹಾ, ಲೋಕವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹೊಡೆದ ಚಮಟಿಗೆಯು ಮುರಿದು
ತುಂಡುತುಂಡಾಯಿತು!
ಬಾಬೆಲ್ ರಾಜ್ಯವು ಜನಾಂಗಗಳ ನಡುವೆ ಹಾಳಾಯಿತಲಾ್ಲ!
24 ಬಾಬೆಲೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಉರುಲೊಡಿ್ಡದೆನು; ನೀನು ತಿಳಿಯದೆ

ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿ;
ನೀನು ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದು್ದ

ವಶವಾದಿ.
25 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು ಕಸಿ್ದೕಯರ

ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿವರ್ಹಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಯರ್ವೊಂದುಂಟು;
ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆಯುಧ ಶಾಲೆಯನು್ನ ತೆರೆದು ತನ್ನ

ರೋಷದ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿದಾ್ದನೆ.
26 ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ, ಅದರ

ಕಣಜಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಿರಿ;
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಹಾಳುದಿಬ್ಬಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ

ನಾಶಪಡಿಸಿರಿ; ಏನೂ ಉಳಿಯದಿರಲಿ.
27 ಅದರ ಹೋರಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಲಿ್ಲರಿ, ಅವು ವಧ್ಯಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ

ಹೋಗಲಿ; ಅವುಗಳ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ!
ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಪತಾ್ಕಲವು ಒದಗಿದೆ, ದಂಡನೆಯ ದಿನವು

ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
28 ಓಹೋ, ಬಾಬೆಲಿನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗುವವರ

ಶಬ್ದ!
ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ನಾಶ

ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿದಾ್ದನೆ ಎಂಬ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ
ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಾ್ತರಲಾ್ಲ.
29 ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಬೊಗಿ್ಗಸಿ, ಬಾಣಬಿಡುವವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಬಾಬೆಲಿಗೆ

ಕರೆಯಿರಿ; ಅದರ ಸುತ್ತಲು ದಂಡಿಳಿಸಿರಿ;
ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗಿರಲಿ; ಅದರ

ಕೃತ್ಯಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿರಿ;
ಅದು ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಅದಕೆ್ಕ ಮಾಡಿರಿ; ಅದು ಸೊಕೆ್ಕೕರಿ

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡ
ಮಾಡಿತಲಾ್ಲ.

30 ಆದಕಾರಣ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲನ ಯೌವನಸ್ಥರು ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ
ಬಿದು್ದಬಿಡುವರು,
ಯುದ್ಧವೀರರೆಲಾ್ಲ ಸುಮ್ಮನಾಗುವರು; ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ≫

ಎಂಬುದೇ.
31 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಕತರ್ನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,

≪ಆಹಾ, ಸೊಕಿ್ಕನ ರಾಜ್ಯವೇ! ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ನಿನಗೆ ಹೊತು್ತ ಬಂದಿದೆ, ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸತಕ್ಕ ಕಾಲ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
32 ಸೊಕಿ್ಕನ ರಾಜ್ಯವು ಎಡವಿ ಬೀಳುವುದು, ಅದನು್ನ ಯಾರೂ

ಎತ್ತರು;
ಅದರ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸುವೆನು, ಅದು

ಸುತ್ತಲಿರುವುದನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.≫
33 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಉಭಯರೂ ಹಿಂಸೆಗೆ

ಗುರಿಯಾಗಿದಾ್ದರೆ;
ಅವರನು್ನ ಸೆರೆ ಒಯ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಲೊಲ್ಲದೆ

ಬಿಗಿಹಿಡಿದಿದಾ್ದರೆ.
34 ಅವರ ರಕ್ಷಕನು ಬಲಿಷ್ಠನು; ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ

ಯೆಹೋವನೆಂಬುದೇ ಆತನ ನಾಮಧೇಯ;
ಆತನು ಅವರ ವಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ಜಯಿಸಿ, ಲೋಕವನು್ನ

ವಿಶಾ್ರಂತಿಗೊಳಿಸಿ ಬಾಬೆಲಿನವರನು್ನ ಕಳವಳಪಡಿಸುವನು.≫
35 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಖಡ್ಗವು ಕಸಿ್ದೕಯರ ಮೇಲೆ

ಬೀಳಲಿ!
ಬಾಬೆಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು, ಪ್ರಧಾನರು, ಪಂಡಿತರು,

ಇವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹತಿಸಲಿ!
36 ಖಡ್ಗವು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ ಇರಿಯಲಿ! ಅವರ

ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆಯು ಬಯಲಿಗೆ ಬರುವುದು.
ಖಡ್ಗವು ಬಾಬೆಲಿನ ಶೂರರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಲಿ! ಅವರು

ಬೆಚಿ್ಚಬೀಳುವರು.
37 ಖಡ್ಗವು ಅವರ ಅಶ್ವಗಳನೂ್ನ, ರಥಗಳನೂ್ನ, ಬಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲರುವ

ಬಗೆಬಗೆಯ ವಿದೇಶೀಯರನೆ್ನಲ್ಲ ಹೊಡೆಯಲಿ!
ಅವರು ಹೆಂಗಸರಂತೆ ಬೆದರುವರು, ಖಡ್ಗವು ಅವರ ಸಂಪತ್ತನು್ನ

ನುಂಗಲಿ! ಅವರು ಸೂರೆಗೆ ಈಡಾಗುವರು.
38 ಬರಗಾಲವು ಅವರ ನೀರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹೀರಲಿ! ಅದು

ಬತಿ್ತಹೋಗುವುದು.
ಅದು ಬೊಂಬೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ದೇಶ,
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ಅದರ ಜನರು ತಮ್ಮ ಭಯಂಕರವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪೂಜೆಯಿಂದ
ಮದವೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರಷೆ್ಟ;

39 ಆದಕಾರಣ ತೋಳ ಮುಂತಾದ ಕಾಡುಮೃಗಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಬೀಡು
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವವು, ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಗಳು ತಂಗುವವು;
ಅದು ಎಂದಿಗೂ ವಾಸಸ್ಥಳವಾಗದು, ತಲತಲಾಂತರಕೂ್ಕ ಅಲಿ್ಲ

ಜನರು ಒಕ್ಕಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
40 ದೇವರು ಕೆಡವಿದ ಸೊದೋಮ್, ಗೊಮೋರ

ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಸುತ್ತಣ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹೇಗೋ,
ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಯಾರೂ ವಾಸಿಸರು, ಯಾವ

ನರಪಾ್ರಣಿಯೂ ನೆಲೆ ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ.
41 ಆಹಾ, ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಒಂದು ಜನಾಂಗವು ಬರುತೆ್ತ, ಮಹಾ

ಜನವೂ, ಬಹು ಮಂದಿ ಅರಸರೂ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟು್ಟ ಲೋಕದ
ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತಾ್ತರೆ.

42 ಬಿಲ್ಲನೂ್ನ ಮತು್ತ ಈಟಿಯನೂ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ, ಅವರು
ಕೂ್ರರರು, ನಿಷ್ಕರುಣಿಗಳು;
ಅವರ ಧ್ವನಿಯು ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಮೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಕುದುರೆ

ಹತಿ್ತದಾ್ದರೆ;
ಬಾಬೆಲ್ ನಗರಿಯೇ, ಆ ಸೈನ್ಯವು ಶೂರನಂತೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ

ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ.
43 ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಅದರ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು, ಅವನ

ಕೈಗಳು ಜೋಲುಬಿದ್ದವು,
ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಂತಿರುವ ಯಾತನೆಯು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದಿದೆ.
44 ಆಹಾ, ಒಬ್ಬನು ಸಿಂಹದೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ ಯೋದರ್ನಿನ

ದಟ್ಟಡವಿಯಿಂದ ಕಸಿ್ದೕಯರಿಗೆ ನಿತ್ಯನೆಲೆಯಾದ ಗೋಮಾಳಕೆ್ಕ ಏರಿ
ಬರುವನು;
ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲಿ್ಲ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು;

ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನನೆ್ನೕ ಅದನು್ನ ಕಾಯುವುದಕೆ್ಕ
ನೇಮಿಸುವೆನು;
ನನ್ನ ಸಮಾನನು ಯಾರು? ನನ್ನನು್ನ ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಯಾರು

ಕರೆದಾರು?
ಮಂದೆಯನು್ನ ಕಾಯುವ ಯಾರು ನನೆ್ನದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲನು?
45 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು ಬಾಬೆಲಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಲೋಚನೆಯನೂ್ನ,
ಆತನು ಕಸಿ್ದೕಯರ ದೇಶವನು್ನ ಕುರಿತು ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿರುವ

ಉದೆ್ದೕಶವನೂ್ನ ಆಲಿಸಿರಿ,
ಮೃಗಗಳು ಹಿಂಡಿನ ಮರಿಗಳನು್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು

ಹೋಗುವವು;
ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಹುಲಾ್ಗವಲು ಅವುಗಳ ನಾಶಕೆ್ಕ

ಬೆದರುವುದು.
46 ಬಾಬೆಲು ಶತು್ರವಶವಾಯಿತೆಂಬ ಕೋಲಾಹಲಕೆ್ಕ ಭೂಮಿಯು

ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ,
ಅದರ ಮೊರೆಯು ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇಗೋ, ನಾನು
ಬಾಬೆಲಿನ ಮೇಲೂ, ಲೇಬ್ ಕಾಮೈ ದೇಶದವರ ಮೇಲೂ
ನಾಶನದ ಗಾಳಿಯನು್ನ ಬೀಸಮಾಡುವೆನು.

2 ಅನ್ಯಜನರನು್ನ ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು, ಅವರು ಅದನು್ನ
ತೂರುವರು.
ಆ ದೇಶವನು್ನ ಬಟ್ಟಬರಿದು ಮಾಡುವರು; ನಿಯಮಿತ

ವಿಪತಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಮುತು್ತವರಷೆ್ಟ.
3 ಧನುಧಾರ್ರಿಗಳಿಗೂ, ಕವಚಸನ್ನದ್ಧರಿಗೂ ಬಿಲು್ಲಗಾರರು

ಬಾಣವನೆ್ನಸೆಯಲಿ.
ಬಾಬೆಲಿನ ಯುವಕರನು್ನ ಉಳಿಸದಿರಿ; ಅದರ ಸೈನ್ಯವನೆ್ನಲಾ್ಲ

ನಿಶೆ್ಶೕಷಮಾಡಿರಿ.
4 ಕಸಿ್ದೕಯರು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹತರಾಗಿ ಬೀಳುವರು, ಬಾಬೆಲಿನ

ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಮಣು್ಣಪಾಲಾಗುವರು.
5 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಗೆ ಆತನ ಜನರು ಮಾಡಿದ

ಅಪರಾಧವು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದ್ದರೂ,
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ದೇವರು

ಇಸಾ್ರಯೇಲನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ಯೆಹೂದವನಾ್ನಗಲಿ ತ್ಯಜಿಸಲಿಲ್ಲ.
6 ನೀವು ಬಾಬೆಲಿನೊಳಗಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ

ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಅದಕೆ್ಕ ಉಂಟಾಗುವ ದಂಡನೆಗೆ
ಒಳಗಾಗಬೇಡಿರಿ.
ಯೆಹೋವನು ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ; ಆತನು

ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡುವನು.
7 ಬಾಬೆಲು ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಲಿ್ಲನ ಹೊನಿ್ನನ ಪಾತೆ್ರಯ ಹಾಗಿತು್ತ;

ಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂ ಅದರಲಿ್ಲ ಕುಡಿದು ಮತ್ತರಾದರು;
ಜನಾಂಗಗಳು ಅದರಲಿ್ಲನ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದು ಹುಚಾ್ಚದವು.
8 ಬಾಬೆಲ್ ತಟ್ಟನೆ ಬಿದು್ದ ಹಾಳಾಯಿತು! ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಗೋಳಾಡಿರಿ;

ಅದರ ನೋವನು್ನ ನೀಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಔಷಧವನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿರಿ,
ಗುಣವಾದೀತು.

9 ಬಾಬೆಲನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೂ ಅದು
ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ;
ಬಾಬೆಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿಗೆ

ಹೋಗೋಣ;
ಅದು ಹೊಂದಬೇಕಾದ ದಂಡನೆಯು ಆಕಾಶವನು್ನ ಮುಟು್ಟವಷು್ಟ

ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಹೌದು, ಗಗನದವರೆಗೂ ಬೆಳೆದಿದೆ.
10 ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ;
ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಡೆಸಿದ ಕಾಯರ್ವನು್ನ

ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟಿಸೋಣ ಬನಿ್ನರಿ!
11 ಯೆಹೋವನು ಬಾಬೆಲನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿ,
ಮೇದ್ಯರ ಅರಸರು ಅದನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವಂತೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸನು್ನ

ಪೆ್ರೕರಿಸಿದಾ್ದನೆ.
ಆ ನಾಶನವು ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿದವರಿಗೆ

ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಪ್ರತೀಕಾರವೇ;
ಮೇದ್ಯರೇ, ಬಾಣಗಳನು್ನ ಮಸೆಯಿರಿ, ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರಿ!
12 ಬಾಬೆಲ್ ಕೋಟೆಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಧ್ವಜವನೆ್ನತಿ್ತರಿ, ಪಹರೆಯನು್ನ

ಬಲಪಡಿಸಿರಿ,
ಕಾವಲುಗಾರರನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ, ಹೊಂಚುಗಾರರನು್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡಿರಿ;
ಯೆಹೋವನು ಬಾಬೆಲಿನವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನುಡಿದದ್ದನು್ನ

ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ನೆರವೇರಿಸಿದಾ್ದನೆ.
13 ಆಹಾ, ಬಹುಜಲಾಶ್ರಯಗಳ ಮಧೆ್ಯ ನಿವಾಸಿನಿಯಾಗಿರುವ

ನಗರವೇ, ಧನಭರಿತಪುರವೇ,
ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯವು ಬಂದಿದೆ, ನೀನು ಸೂರೆಮಾಡಿದು್ದ ಸಾಕು.
14 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ,
≪ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮಿಡತೆಗಳಷು್ಟ ಅಸಂಖ್ಯ

ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿಸುವೆನು, ಅವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಜಯಘೋಷಮಾಡುವರು.

15 ಆತನು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ, ತನ್ನ
ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಲೋಕವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿ
ತನ್ನ ವಿವೇಕದಿಂದ ಆಕಾಶಮಂಡಲವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾ್ದನೆ.
16 ಆತನ ಗಜರ್ನೆಗೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ನೀರು ಬೋಗರ್ರೆದು

ಸುರಿಯುತ್ತದೆ;
ಆತನು ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಮೋಡಗಳನು್ನ

ಮೇಲೇರುವಂತೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ;
ಮಳೆಗೋಸ್ಕರ ಮಿಂಚನು್ನ ಹೊಳೆಯಮಾಡುತಾ್ತನೆ; ತನ್ನ

ಭಂಡಾರದಿಂದ ಗಾಳಿಯನು್ನ ಬೀಸುವಂತೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
17 ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪಶುಪಾ್ರಯರಾಗಿದಾ್ದರೆ;
ತಾನು ಕೆತಿ್ತದ ವಿಗ್ರಹದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನೂ

ಅವಮಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುವನು;
ಅವನು ಎರಕಹೊಯ್ದ ಪುತ್ತಳಿಯು ಸುಳು್ಳ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಶಾ್ವಸವೇ

ಇಲ್ಲ.
18 ಅವು ವ್ಯಥರ್, ಹಾಸಾ್ಯಸ್ಪದವಾದ ಕೆಲಸ;
ದಂಡನೆಯಾಗುವಾಗ ಅಳಿದುಹೋಗುವವು.
19 ಯಾಕೋಬ್ಯರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾದಾತನು ಅವುಗಳ ಹಾಗಲ್ಲ; ಆತನು

ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು;
ಇಸಾ್ರಯೇಲು ಆತನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾದ ವಂಶ; ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ

ಯೆಹೋವನೆಂಬುದೇ ಆತನ ಹೆಸರು.
20 ಬಾಬೆಲೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಗದೆಯು ಮತು್ತ ಶಸ್ತ್ರವು,
ನಾನು ನಿನಿ್ನಂದ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ;
21 ನಿನಿ್ನಂದ ರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಅಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ; ನಿನಿ್ನಂದ ಕುದುರೆಯನೂ್ನ

ಮತು್ತ ಸವಾರನನೂ್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ;
ನಿನಿ್ನಂದ ರಥವನೂ್ನ, ಸಾರಥಿಯನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ;
22 ನಿನಿ್ನಂದ ಸಿ್ತ್ರೕಪುರುಷರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ; ನಿನಿ್ನಂದ

ಬಾಲಕರನು್ನ ಮತು್ತ ವೃದ್ಧರನು್ನ ನಾಶ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ;
ನಿನಿ್ನಂದ ಯುವತೀ ಮತು್ತ ಯುವಕರನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು;
23 ನಿನಿ್ನಂದ ಕುರುಬನನೂ್ನ ಹಾಗು ಹಿಂಡನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ;
ನಿನಿ್ನಂದ ರೈತನನೂ್ನ ಹಾಗೂ ನೊಗದ ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ

ನಾಶಮಾದುವೆನು;
ನಿನಿ್ನಂದ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಾಡ ಒಡೆಯರನೂ್ನ

ನಾಶಮಾಡುವೆನು;
24 ಆದರೆ ಕಸಿ್ದೕಯರೂ ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ಹಾನಿಗೆ

ಪ್ರತಿಯಾಗಿ,
ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೀಯೋನಿನವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಬಾಬೆಲಿಗೆ

ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು≫ ≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ.
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25 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಆಹಾ, ಲೋಕವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಹಾಳುಮಾಡುವ ನಾಶಕರ ಪವರ್ತವೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ
ವಿರುದ್ಧನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈಮಾಡಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ

ಉರುಳಿಸುವೆನು, ಸುಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು.
26 ಮೂಲೆಗಲಿ್ಲಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಸಿ್ತವಾರಕಾ್ಕಗಲಿ ಯಾರೂ

ನಿನಿ್ನಂದ ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆಯರು,
ನೀನು ನಿತ್ಯನಾಶಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುವಿ, ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ≫

ಎಂಬುದೇ.
27 ≪ದೇಶದಲಿ್ಲ ಧ್ವಜವನೆ್ನತಿ್ತರಿ, ರಾಜ್ಯಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಕೊಂಬೂದಿರಿ,

ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರಿ,
ಬಾಬೆಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿಕೆ್ಕ ಅರರಾಟ್, ಮಿನಿ್ನ, ಅಷೆ್ಕನಜ್ ಎಂಬ

ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ,
ಸೋಲಿಸಲು ಸೇನಾಧಿಪತಿಯನು್ನ ನೇಮಿಸಿರಿ, ಅಶ್ವಬಲವನು್ನ

ಬಿರುಸಾದ ಮಿಡತೆಯ ದಂಡಿನೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ ಬರಮಾಡಿರಿ.
28 ಜನಾಂಗಗಳು, ಮೇದ್ಯರ ಅರಸರು, ಅಧಿಪತಿಗಳು,

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವ ಸಂಪೂಣರ್ ದೇಶದವರು,
ಇವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿರಿ.
29 ದೇಶವೆಲಾ್ಲ ನೊಂದು ನಡುಗುತ್ತದೆ;
ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಬೆಲ್ ದೇಶವು ಹಾಳುಬಿದು್ದ ನಿಜರ್ನವಾಗಲಿ ಎಂದು

ಯೆಹೋವನು ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ
ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಸಿ್ಥರವಾಗಿವೆ.

30 ಬಾಬೆಲಿನ ಶೂರರು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹಿಂದೆಗೆದು ಹೆಂಗಸರಂತೆ
ಬಲಹೀನರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದಾ್ದರೆ;
ಅದರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ, ಅವರ ಅಗುಳಿಗಳು

ಮುರಿದುಹೋಗಿವೆ.
31 ಮುಂದೂತನು ಮತು್ತ ದೂತರೂ ಓಡಿ ಓಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು

ಎದುರುಬದುರಾಗಿ,
ಅರಸನ ಬಳಿ ಬಂದು, ≪ರಾಜಧಾನಿಯನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ

ಆಕ್ರಮಿಸಿದಾ್ದರೆ,
32 ಹಾಯ್ಗಡಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿದಾ್ದರೆ, ಜೊಂಡು ಹುಲ್ಲನು್ನ

ಸುಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ, ರಣವೀರರು ಬೆಚಿ್ಚಬಿದಿ್ದದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು
ತಿಳಿಸುವರು.≫

33 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರೂ, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನೂ ಆದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಬಾಬೆಲ್ ಪುರಿಯು ತುಳಿದು ತುಳಿದು ಸರಿಮಾಡುತಿ್ತರುವ

ಕಣದಂತಿದೆ;
ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಒಕು್ಕವ ಸಮಯವು ಅದಕೆ್ಕ

ಸಂಭವಿಸುವುದು.
34 ಯೆಹೂದವು ಹೀಗೆ ಪ್ರಲಾಪಿಸುತ್ತದೆ, ≪ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ

ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನನ್ನನು್ನ ತಿಂದುಹಾಕಿದಾ್ದನೆ,
ಒಡೆದುಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ, ಬರೀಪಾತೆ್ರಯನಾ್ನಗಿ ಕುಕಿ್ಕದಾ್ದನೆ, ಘಟಸಪರ್ದ

ಹಾಗೆ ನನ್ನನು್ನ ನುಂಗಿದಾ್ದನೆ,
ನನ್ನ ರುಚಿಪದಾಥರ್ಗಳಿಂದ ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ, ನನ್ನನು್ನ

ಗಂಗಾಳದಂತೆ ತೊಳೆದುಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
35 ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದ ದೋಷ ಬಾಬೆಲಿಗೆ ತಟ್ಟಲಿ≫

ಎಂದು ಚೀಯೋನಿನವರು ಅನು್ನತಾ್ತರೆ;
≪ನಮ್ಮ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದ ಅಪರಾಧವು ಕಸಿ್ದೕಯರಿಗೆ

ಬಡಿಯಲಿ≫ ಎಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.≫
36 ಆದದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಆಹಾ, ನಾನು

ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಡಿ, ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ
ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು;
ಅದರ ಸರೋವರವು ಬತು್ತವಂತೆಯೂ, ಅದರ ಪ್ರವಾಹವು

ಒಣಗುವಂತೆಯೂ ಮಾಡುವೆನು.
37 ಆಗ ಬಾಬೆಲ್ ಹಾಳುದಿಬ್ಬಗಳಿಂದ ತುಂಬುವುದು ಮತು್ತ

ನರಿಗಳ ಬೀಡಾಗಿರುವುದು;
ಅದು ನಿಜರ್ನವಾಗಿ ಪರಿಹಾಸ್ಯಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುವುದು.
38 ಆ ದೇಶದವರು ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳಂತೆ ಒಟಿ್ಟಗೆ

ಗಜಿರ್ಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ, ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳ ಹಾಗೆ ಗುರುಗುಟು್ಟತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
39 ಅವರು ಹೊಟೆ್ಟಬಾಕರು, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಔತಣವನು್ನ

ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವೇನು,
ಅವರು ಅದರಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಪಟು್ಟ ಎಂದಿಗೂ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳದೆ
ದೀಘರ್ನಿದೆ್ರಮಾಡುವಂತೆ ತಲೆಗೇರುವ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಕುಡಿಸುವೆನು.

ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ≫ ಎಂಬುದೇ.
40 ≪ನಾನು ಅವರನು್ನ ಕುರಿ, ಟಗರು ಮತು್ತ ಹೋತಗಳ ಹಾಗೆ

ವಧ್ಯಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಬರಮಾಡುವೆನು.

41 ಆಹಾ, ಶೇಷಕ್ ಶತು್ರವಶವಾಯಿತು, ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ
ಪಟ್ಟಣವು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ, ಬಾಬೆಲ್ ಜನಾಂಗಗಳ ಬೆರಗಿಗೆ
ಈಡಾಗಿದೆ!

42 ಸಮುದ್ರವು ಬಾಬೆಲಿನ ಮೇಲೆ ನುಗಿ್ಗದೆ, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ತೆರೆಗಳು ಆ
ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟವೆ.

43 ಅದರ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಕಾಡು, ಕಗಾ್ಗಡು, ಬೆಗಾ್ಗಡೂ ಆಗಿವೆ.
ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ವಾಸಿಸರು, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಹಾದು

ಹೋಗನು.
44 ನಾನು ಬಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲ ಬೇಲ್ ದೇವತೆಯನು್ನ ದಂಡಿಸಿ,
ಅದು ನುಂಗಿದ್ದನು್ನ ಅದರ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಕಕಿ್ಕಸುವೆನು;
ಪ್ರವಾಹಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಸಕಲ ದೇಶೀಯರು

ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ;
ಇದಲ್ಲದೆ ಬಾಬೆಲಿನ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯು ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು.
45 ನನ್ನ ಜನರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಬೆಲಿನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟು

ಯೆಹೋವನ ರೋಷಾಗಿ್ನಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
46 ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯು ಕುಂದದಿರಲಿ, ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುವ

ಸುದಿ್ದಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೆದರಿಸದಿರಲಿ;
ಒಂದು ವರುಷ ಒಂದು ಸುದಿ್ದಯು, ಮತೊ್ತಂದು ವರುಷ

ಮತೊ್ತಂದು ಸುದಿ್ದಯು ಹರಡುತಿ್ತರುವವು;
ಬಲಾತಾ್ಕರವು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರಬಲವಾಗುವುದು, ಅಧಿಕಾರಿಯು

ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗುವನು.
47 ಇದರಿಂದ ನಾನು ಬಾಬೆಲಿನ ಬೊಂಬೆಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವ

ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಆ ದೇಶವೆಲಾ್ಲ ನಾಚಿಕೆಪಡುವುದು; ಅದರ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅದರೊಳಗೆ

ಹತರಾಗಿ ಬೀಳುವರು.
48 ಆಗ ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳೂ ಅಲಿ್ಲನ ಸಮಸ್ತವೂ ಬಾಬೆಲಿನ

ನಾಶವನು್ನ ನೋಡಿ ಹಷರ್ಧ್ವನಿಗೈಯುವವು;
ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಳುಮಾಡುವವರು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬಂದು ಅದರ

ಮೇಲೆ ಬೀಳುವರು; ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.≫
49 ≪ಹತರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ, ಬಾಬೆಲಿನ ಹಿತಕಾ್ಕಗಿ

ಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಬಹು ಜನರು ಹೇಗೆ ಹತರಾದರೋ,
ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಬೆಲೂ ಹತವಾಗುವುದು.
50 ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳದೆ

ನಡೆಯಿರಿ;
ದೂರದಲಿ್ಲಯೂ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ

ಹಂಬಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಹುಟ್ಟಲಿ.
51 ನಾವು ನಿಂದೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ನಾಚಿಕೆಗೊಂಡೆವು,
≪ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರು

ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಅವಮಾನವು ನಮ್ಮ ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದೆ≫

ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರೋ?
52 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇಗೋ, ನಾನು

ಬಾಬೆಲಿನ ಬೊಂಬೆಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ;
ಆಗ ಆ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಗಾಯಪಟ್ಟವರು ನರಳಾಡುವರು.
53 ಬಾಬೆಲ್ ಆಕಾಶದ ತನಕ ಬೆಳೆದು ಎತ್ತರವಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ

ಬಲವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ತನ್ನ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳನು್ನ
ಭದ್ರಪಡಿಸಿದರೂ,
ಹಾಳುಮಾಡುವವರು ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ

ಬೀಳುವರು.≫ ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.≫
54 ≪ಆಹಾ, ಬಾಬೆಲಿನಿಂದ ಮೊರೆಯೂ, ಕಸಿ್ದೕಯರ ದೇಶದಿಂದ

ಮಹಾನಾಶದ ಶಬ್ದವೂ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತದೆ!
55 ಯೆಹೋವನು ಬಾಬೆಲನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನಲಾ್ಲ, ಅದರ

ಸದು್ದಗದ್ದಲವನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಬಿಡುತಾ್ತನೆ;
ಮಹಾ ಜಲಪ್ರವಾಹಗಳು ಭೋಗರ್ರೆಯುವಂತೆ ತರಂಗತರಂಗವಾಗಿ

ಬಂದ ಶತು್ರಗಳು ಘೋಷಿಸುತಾ್ತರೆ, ಕೂಗಿ ಆಭರ್ಟಿಸುತಾ್ತರೆ;
56 ಹಾಳುಮಾಡುವವನು ಬಾಬೆಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದದಾ್ದನೆ, ಅದರ

ಶೂರರು ಸೆರೆಯಾಗಿದಾ್ದರೆ,
ಅವರ ಬಿಲು್ಲಗಳು ಮುರಿದುಹೋಗಿವೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು

ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ ದೇವರು,
ಆತನು ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
57 ನಾನು ಅದರ ಪ್ರಧಾನರು, ಮಂತಿ್ರಗಳು, ಅಧಿಪತಿಗಳು,

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಬಲಿಷ್ಠರು, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಲೆಗೇರುವ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಕುಡಿಸುವೆನು;
ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳದೆ ದೀಘರ್ನಿದೆ್ರಮಾಡುವರು

ಎಂದು
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ರಾಜಾಧಿರಾಜನು

ಅನು್ನತಾ್ತನೆ.≫
58 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು,
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≪ಬಾಬೆಲಿನ ಗಾತ್ರವಾದ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ನೆಲಸಮವಾಗುವುದು.
ಅದರ ಉನ್ನತದಾ್ವರಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವವು;

ಜನಾಂಗಗಳು ಪಟ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮ ವ್ಯಥರ್,
ಜನಗಳು ಆಯಾಸಗೊಂಡು ದುಡಿದದು್ದ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುತಾ್ತಗುವುದು≫

ಎಂದು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.

ಬಾಬೆಲಿನ ನಾಶವನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸುವ ಸೂಚಕಕಾಯರ್
59 ಮಹೆ್ಸೕಯನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ನೇರೀಯನ ಮಗನೂ ಆದ

ಸೆರಾಯನು ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ನಾಲ್ಕನೆಯ ವರುಷ ಚಿದಿ್ಕೕಯನೊಡನೆ ಬಾಬೆಲಿಗೆ

ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಅವನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣೆ. (ಸೆರಾಯನು ಯಾರೆಂದರೆ ಸೇನೆಯ ಪ್ರಧಾನ
ಅಧಿಕಾರಿ.)

60 ಯೆರೆಮೀಯನು ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಸಂಭವಿಸತಕ್ಕ ಎಲಾ್ಲ ಕೇಡಿನ
ವಿಷಯವನು್ನ ಅಂದರೆ ಬಾಬೆಲಿನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹಿಂದೆ
ಲಿಖಿತವಾದ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನಾ್ನಗಿ ಬರೆದನು.
61 ಅವನು ಸೆರಾಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ≪ನೋಡು, ನೀನು
ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಓದಿ ಹೇಳಿ, 62

≪ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿ, ಇದು ಜನರಿಗೂ ಪಶುಗಳಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗದೆ ಸದಾ
ಹಾಳಾಗಿಯೇ ಇರಲಿ ಎಂದು ನುಡಿದಿದಿ್ದೕಯಲಾ್ಲ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಅರಿಕೆಮಾಡಬೇಕು. 63 ನೀನು ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ಇದಕೆ್ಕ ಕಲು್ಲಕಟಿ್ಟ, ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ
ಹಾಕಿ, 64 ಯೆಹೋವನು ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಬರಮಾಡುವ ವಿಪತಿ್ತನಿಂದ ಆ
ಪಟ್ಟಣವೂ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಳುಗುವುದು, ಮತೆ್ತ ಏಳದು≫ ಎಂದು
ಹೇಳು ಎಂದನು. ಜನರು ಆಯಾಸಗೊಂಡು ದುಡಿದದು್ದ ಬೆಂಕಿಗೆ
ತುತಾ್ತಗುವುದು ಎಂಬ ಮಾತಿನವರೆಗೆ ಯೆರೆಮೀಯನ
ಪ್ರವಾದನೆಯಾಯಿತು.

ಕಸಿ್ದೕಯರು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿ
ಸೂರೆಮಾಡಿದು್ದ

ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಅರಸನಾದಾಗ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದು
ವರುಷದವನಾಗಿದ್ದನು; ಇವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಹನೊ್ನಂದು ವರುಷ ಆಳಿದನು. ಲಿಬ್ನದ ಯೆರೆಮೀಯನ

ಮಗಳು ಆದ ಹಮೂಟಲ್ ಎಂಬಾಕೆಯು ಅವನ ತಾಯಿ. 2 ಇವನು
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ನಡೆದನು. 3 ಯೆಹೋವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ಮೇಲೆಯೂ
ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಬರಮಾಡಿ, ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ
ತಳಿ್ಳಬಿಡುವಷು್ಟ ರೋಷವುಳ್ಳವನಾದನು. ಚಿದಿ್ಕೕಯನು ಬಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದನು.

4 ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವರುಷ ಹತ್ತನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಸವರ್ಸೈನ್ಯ ಸಹಿತನಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಬಂದು, ಅಲಿ್ಲ ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಸುತ್ತಲು ಮಣಿ್ಣನ
ದಿಬ್ಬವನು್ನ ಮಾಡಿ, 5 ಅರಸನಾದ ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವರುಷದವರೆಗೆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿದನು. 6

ಘೋರಕ್ಷಾಮದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಆಹಾರ
ಸಿಕ್ಕದೆಹೋಯಿತು. ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಸಿ್ದೕಯರು
ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವರುಷದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಒಂಭತ್ತನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ, 7 ಪೌಳಿಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ದಾ್ವರವನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಒಳಗಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಅದೇ ರಾತಿ್ರ ಅರಸನ ತೋಟದ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟು
ಓಡಿ ಹೋದರು; ಆ ಬಾಗಿಲು ಎರಡು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲತು್ತ;
ಅವರು ಅರಾಬಾ ಎಂಬ ತಗಾ್ಗದ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ
ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು. 8 ಕಸಿ್ದೕಯರ ಸೈನ್ಯದವರು ಅರಸನಾದ
ಚಿದಿ್ಕೕಯನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಅವನನು್ನ ಯೆರಿಕೋವಿನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ
ಹಿಡಿದರು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಚದುರಿ ಹೋಗಿದ್ದರು.

9 ಅನಂತರ ಕಸಿ್ದೕಯರು ಅವನನು್ನ ಹಮಾತ್ ಪ್ರದೇಶದ
ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲದ್ದ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 10

ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಅವನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ವಧಿಸಿ, ಯೆಹೂದದ ಸಕಲ ಸರದಾರರನು್ನ
ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 11 ಇದಲ್ಲದೆ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು
ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ಎರಡು ಕಣು್ಣಗಳನೂ್ನ ಕಿತು್ತ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಡಿ ಹಾಕಿ

ಬಾಬೆಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅವನು ಜೀವದಿಂದ
ಇರುವವರೆಗೆ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು.

12 ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹತೊ್ತಂಭತ್ತನೆಯ
ವರುಷದಲಿ್ಲ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಸೇವಕನೂ, ಕಾವಲುದಂಡಿನ
ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ನೆಬೂಜರದಾನನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಬಂದನು. 13 ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನೂ್ನ,
ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಎಲಾ್ಲ ದೊಡ್ಡ
ಮನೆಗಳನೂ್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. 14 ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ
ಕಸಿ್ದೕಯ ಸೈನ್ಯದವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತು್ತ ಗೋಡೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಕೆಡವಿದರು. 15 ಕಾವಲುದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿಯಾದ
ನೆಬೂಜರದಾನನು ಕೇವಲ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರನೂ್ನ,
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರನೂ್ನ, ಮೊದಲೇ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ
ಮೊರೆಹೊಕ್ಕವರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಎಲಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ ಸೆರೆಒಯ್ದನು.
16 ಆದರೆ ನೆಬೂಜರದಾನನು ಹೊಲಗಳನೂ್ನ ಹಾಗು ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ
ತೋಟಗಳನೂ್ನ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇಶದ ಜನರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವು ಬಡ, ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರನು್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. 17

ಕಸಿ್ದೕಯರು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ತಾಮ್ರದ
ಕಂಬಗಳನೂ್ನ, ಪೀಠಗಳನೂ್ನ, ಸಮುದ್ರವೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಪಾತೆ್ರಯನೂ್ನ
ಒಡೆದು, 18 ಅವುಗಳ ಎಲಾ್ಲ ತಾಮ್ರವನೂ್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಸೇವೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಬೋಗುಣಿ, ಸಲಿಕೆ, ಕತ್ತರಿ, ಬಟ್ಟಲು,
ಧೂಪಾರತಿ ಮೊದಲಾದ ತಾಮ್ರದ ಸಾಮಾನುಗಳನೂ್ನ ಬಾಬೆಲಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 19 ಕಾವಲು ದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿಯು
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರದ ಪಂಚಪಾತೆ್ರ, ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಗೆ, ಬಟ್ಟಲು, ಬೋಗುಣಿ,
ದೀಪಸ್ತಂಭ, ಧೂಪಾರತಿ, ತಾಂಬಾಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

20 ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಮಾಡಿಸಿದ ಎರಡು ಕಂಬಗಳು,
ಸಮುದ್ರವೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಪಾತೆ್ರಯು, ಪೀಠಗಳನು್ನ ಹೊರುವ ಹನೆ್ನರಡು
ತಾಮ್ರದ ಹೋರಿಗಳು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ತಾಮ್ರ ಹಿಡಿದಿತು್ತ.
21 ಕಂಬಗಳು ಎಂಥವುಗಳೆಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಕಂಬವು
ಹದಿನೆಂಟು ಮೊಳ ಎತ್ತರವಿತು್ತ; ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆಯು ಹನೆ್ನರಡು
ಮೊಳ; ಅದು ನಾಲು್ಕ ಬೆರಳಷು್ಟ ದಪ್ಪವಾಗಿಯೂ, ಪೊಳಾ್ಳಗಿಯೂ
ಇತು್ತ. 22 ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಐದು ಮೊಳ ಎತ್ತರವಾದ ಒಂದು
ತಾಮ್ರದ ಕುಂಭವಿತು್ತ; ಕುಂಭದ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ತಾಮ್ರದ
ಜಾಲರಿಯೂ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇತು್ತ. 23 ನಾಲು್ಕ
ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ತೊಂಭತಾ್ತರು ದಾಳಿಂಬ ಹಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು; ಜಾಲರಿಯ
ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ನೂರು ದಾಳಿಂಬ ಹಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. 24

ಕಾವಲುದಂಡಿನ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ನೆಬೂಜರದಾನನು
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡುಹೋದ ಜನರಲಿ್ಲ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಸೆರಾಯನು,
ಎರಡನೆಯ ತರಗತಿಯ ಯಾಜಕನಾದ ಚೆಫನ್ಯನು, ಮೂರು ಜನ
ದಾ್ವರಪಾಲಕರು, 25 ಸೈನ್ಯಸಂಬಂಧವಾದ ಎಲಾ್ಲ ವ್ಯವಸೆ್ಥಯನು್ನ
ಮಾಡುವ ಕಂಚುಕಿ, ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಉಳಿದು ಅರಸನಿಗೆ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದ
ಏಳು ಮಂತಿ್ರಗಳು, ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗತಕ್ಕವರ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮಾಡುವ
ಸೇನಾಧಿಪತಿಯ ಲೇಖಕನು, ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಅರುವತು್ತ ರೈತರು
ಇದ್ದರು. 26 ಅವನು ಇವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಹಮಾತ್
ಪ್ರದೇಶದ ರಿಬ್ಲದಲಿ್ಲದ್ದ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು. 27

ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಇವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. ಹೀಗೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸೆರೆಯವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. 28 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಸೆರೆಯೊಯ್ದವರ
ಲೆಕ್ಕವು ಹೀಗಿದೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಏಳನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ
ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಜನ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ
ಸೆರೆಒಯ್ದನು. 29 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ
ವರುಷದಲಿ್ಲ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತೆ್ತರಡು ಜನರನು್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಸೆರೆಯೊಯ್ದನು. 30 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ
ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಕಾವಲುದಂಡಿನ
ಅಧಿಪತಿಯಾದ ನೆಬೂಜರದಾನನು ಏಳು ನೂರ ನಲ್ವತೆ್ತೖದು
ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸೆರೆಒಯ್ದನು; ಸೆರೆಯಾದವರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ನಾಲು್ಕ
ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಜನ.

ಯೆಹೋಯಾಖೀನನ ಬಿಡುಗಡೆ
31 ಎವೀಲೆ್ಮರೋದಕನು ತಾನು ಪಟ್ಟಕೆ್ಕ ಬಂದ ಮೊದಲನೆಯ

ವರುಷದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ
ಯೆಹೋಯಾಖೀನನ ಸೆರೆಯ ಮೂವತೆ್ತೕಳನೆಯ ವರುಷದ
ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನು ಯೆಹೋಯಾಖೀನನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ
ಅವನನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತದನು. 32 ಅವನೊಡನೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ
ಮಾತನಾಡಿ ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಅರಸುಗಳಲಿ್ಲ
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ಅವನಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸಾ್ಥನವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 33 ಯೆಹೋಯಾಖೀನನು
ಸೆರೆಯ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಜೀವದಿಂದಿರುವವರೆಗೂ ಅರಸನ
ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಊಟಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 34 ಅವನು ಸಾಯುವ ತನಕ

ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲಾ್ಲ ಪದಾಥರ್ಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಬಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನಿಂದಲೇ ದೊರಕುತಿ್ತದ್ದವು.
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1

2

ಪ್ರಲಾಪಗಳು

ಅಯೊ್ಯೕ, ಜನಭರಿತವಾಗಿದ್ದ ನಗರಿಯು ಒಂಟಿಯಾಗಿ
ಕುಳಿತುಬಿಟ್ಟಳಲಾ್ಲ! ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ರತ್ನವಾಗಿದ್ದವಳು
ವಿಧವೆಯಾದಳು,

ಸಂಸಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ ಶಿರೋಮಣಿಯಾಗಿದ್ದವಳು ಗುಲಾಮಳಾದಳು.
2 ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಬಿಕಿ್ಕ ಬಿಕಿ್ಕ ಅಳುತಾ್ತ ಗೋಳಾಡುವುದರಿಂದ ಕಣಿ್ಣೕರು

ಕೆನೆ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತೇ ಇದೆ;
ಆಕೆಯ ಬಹುಮಂದಿ ಪಿ್ರಯರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಸಂತೈಸರು; ಆಕೆಯ

ಮಿತ್ರರೆಲಾ್ಲ ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿ ಶತು್ರಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.
3 ಯೆಹೂದವೆಂಬಾಕೆಯು ಘೋರವಾದ ಸೇವೆ ಮತು್ತ

ಶ್ರಮೆಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಲಸೆಹೋಗಿದಾ್ದಳೆ;
ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಲ್ಲದೆ ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ;
ಆಕೆಯು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿರುವಾಗಲೇ ಆಕೆಯ ಹಿಂಸಕರೆಲಾ್ಲ

ಆಕೆಯನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಡಿದರು.
4 ಯಾರೂ ಮಹೋತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಬಾರದೆ ಇರುವುದರಿಂದ

ಚೀಯೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಗಳು ಬಿಕೋ ಎನು್ನತಿ್ತವೆ;
ಅದರ ಬಾಗಿಲುಗಳೆಲಾ್ಲ ಹಾಳು ಬಿದಿ್ದವೆ, ಅಲಿ್ಲನ ಯಾಜಕರು

ನರಳಾಡುತಾ್ತರೆ;
ಅಲಿ್ಲನ ಕನೆ್ಯಯರು ವ್ಯಥೆಪಡುತಾ್ತರೆ, ನಗರಿಗೆ ನಗರಿಯೇ

ಶೋಕದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
5 ಅದರ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ದೊ್ರೕಹಗಳಿಗಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ

ವ್ಯಥೆಗೊಳಿಸಿದಾ್ದನೆ; ಅದರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅದಕೆ್ಕ
ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ,
ಅದರ ಶತು್ರಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ; ಅದರ ಎಳೆಕೂಸುಗಳು

ವಿರೋಧಿಗಳ ವಶದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಹೋಗಿವೆ.
6 ಚೀಯೋನ್ ನಗರಿಯ ವೈಭವವೆಲಾ್ಲ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ; ಅಲಿ್ಲನ

ಪ್ರಧಾನರು ಮೇವಿಲ್ಲದ ಜಿಂಕೆಗಳಂತೆ ಬಲಗುಂದಿ ಹಿಡಿಯಲು
ಬೆನ್ನತಿ್ತದವರಿಗೆ ಬೆನು್ನಕೊಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗಿದಾ್ದರೆ.

7 ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪುರಿಯು ದಿಕಾ್ಕಪಾಲಾಗಿ ಅಲೆದು
ಕಷ್ಟಪಡುವಾಗ ಪುರಾತನಕಾಲದಿಂದ ತನಗಿದ್ದ ವೈಭವವನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತಳೆ.
ಆಕೆಗೆ ಯಾರ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಆಕೆಯ ಜನರು ವಿರೋಧಿಯ

ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದಾಗ ಹಾಳುಬಿದಿ್ದರುವ ಆಕೆಯನು್ನ ವೈರಿಗಳು ನೋಡಿ
ಹಾಸ್ಯಮಾಡಿದರು.

8 ಯೆರೂಸಲೇಮು ಪಾಪಮಾಡಿ ಅಶುದ್ಧಳಾಗಿದಾ್ದಳೆ; ಮೊದಲು
ಆಕೆಯನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸುತಿ್ತದ್ದವರು ಈಗ ಆಕೆಯ ಮಾನಭಂಗವನು್ನ
ಕಂಡು ಹೀನೈಸುತಾ್ತರೆ; ಆಕೆಯು ಮುಖಮುಚಿ್ಚ ದುಃಖಿಸುತಾ್ತಳೆ.

9 ಆಕೆಯ ನೆರಿಗೆಯು ಹೊಲಸಾಗಿತು್ತ, ಮುಂದಿನ ಗತಿಯೇನೆಂದು
ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತರಲಿಲ್ಲ; ಆದಕಾರಣ ವಿಪರೀತ ಹೀನಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ
ಬಿಟ್ಟಳು; ಸಂತೈಸುವವರೇ ಇಲ್ಲ.
≪ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸು; ನನ್ನ ಶತು್ರ

ಹೆಚ್ಚಳಪಡುತಾ್ತನಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಡುತಾ್ತಳೆ.
10 ವಿರೋಧಿಯು ಕೈಚಾಚಿ ಅವಳ ಭೋಗ್ಯವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ

ಬಾಚಿಬಿಟ್ಟನು; ≪ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರು ನಿನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಬಾರದು≫ ಎಂದು
ನೀನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರೂ
ಅಂಥವರೇ ತನ್ನಲಿ್ಲನ ಪವಿತಾ್ರಲಯದೊಳಗೆ ಸೇರುವುದನು್ನ

ಆಕೆಯು ಕಾಣಬೇಕಾಯಿತು.
11 ಆಕೆಯ ಜನರೆಲಾ್ಲ ನರಳುತಾ್ತರೆ, ಅವರು ಅನ್ನವನು್ನ

ಹುಡುಕಿಕೊಳು್ಳವ ಗತಿ ಬಂತು, ಪಾ್ರಣಾಧಾರವಾದ ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ
ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ,
≪ಯೆಹೋವನೇ, ನೋಡು, ಕಟಾಕ್ಷಿಸು, ನಾನು

ತುಚ್ಛಳಾದೆನಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಪ್ರಲಾಪಿಸುತಾ್ತಳೆ.
12 ಹಾದುಹೋಗುವವರೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ

ಇಲ್ಲವೋ? ಯೆಹೋವನು ಅತಿ ರೋಷಗೊಂಡು
ನನ್ನನು್ನ ಬಾಧಿಸಿ ನನಗೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ವ್ಯಥೆಯನು್ನ ನೀವು

ನೋಡಿ
ಇಂಥಾ ವ್ಯಥೆಯು ಇನೆ್ನಲಾ್ಲದರೂ ಉಂಟೋ ಯೋಚಿಸಿರಿ.
13 ಆತನು ಮೇಲಣ ಲೋಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ,

ಅದು ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನೆಲಾ್ಲ ವಾ್ಯಪಿಸಿದೆ;

ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಲೆಯೊಡಿ್ಡದಾ್ದನೆ, ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ತಿರುಗಿಸಿದಾ್ದನೆ,
ನಾನು ಹಾಳುಬಿದು್ದ ಸದಾ ಬಳಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
14 ಆತನ ಕೈ, ನನ್ನ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೊಗವು

ಇರುವಂತೆ ನನನು್ನ ಬಿಗಿದಿದೆ. ಆ ದೊ್ರೕಹಗಳು ಹುರಿಗೊಂಡು ನನ್ನ
ಕುತಿ್ತಗೆಯನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿವೆ;
ನನ್ನ ಬಲವನು್ನ ಕುಂದಿಸಿದಾ್ದನೆ; ನಾನು ಎದುರಿಸಲಾರದವರ ಕೈಗೆ

ಕತರ್ನು ನನ್ನನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದಾ್ದನೆ.
15 ಕತರ್ನು ನನ್ನ ಶೂರರನೆ್ನಲಾ್ಲ ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ

ಹೊರಳಾಡಿಸಿದಾ್ದನೆ; ನನ್ನ ಯುವಕರನು್ನ ಸದೆಬಡಿದಿದಾ್ದನೆ.
ನನ್ನ ಕೇಡಿಗಾಗಿಯೇ ಮಹೋತ್ಸವವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದಾ್ದನೆ;
ಕತರ್ನು ಯೆಹೂದವೆಂಬ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ತೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲನ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ

ಹಾಗೆ ತುಳಿದಿದಾ್ದನೆ.
16 ಈ ವಿಪತು್ತಗಳಿಂದ ಗೋಳಾಡುತಿ್ತರುವೆನು, ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸಿ

ದಣಿವಾರಿಸತಕ್ಕವನು ದೂರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ಧಾರೆಧಾರೆಯಾಗಿ ಸುರಿಯುವುದು. ಶತು್ರವು ಗೆದು್ದ

ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾದರು.
17 ಚೀಯೋನ್ ನಗರಿಯು ಕೈಚಾಚಿ ಅಂಗಲಾಚಿದರೂ ಯಾರೂ

ಸಂತೈಸರು; ಯಾಕೋಬಿನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು
ಅದಕೆ್ಕ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು

ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದಾ್ದನೆ; ಯೆರೂಸಲೇಮು ಅವರ ನಡುವೆ ಹೊಲೆಯಾಗಿ
ಬಿದಿ್ದದೆ.

18 ಯೆಹೋವನು ನೀತಿಸ್ವರೂಪನು, ನಾನಾದರೋ ಆತನ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಮೀರಿದ ದೊ್ರೕಹಿ;
ಜನಾಂಗಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ, ನನ್ನ ವ್ಯಥೆಯನು್ನ

ನೋಡಿರಿ; ನನ್ನ ಕನೆ್ಯಯರು ಮತು್ತ ಯುವಕರು ಸೆರೆಹೋಗಿದಾ್ದರಲಾ್ಲ!
19 ನಾನು ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ನನ್ನ ನಲ್ಲರಿಂದ ನನಗೆ

ಮೋಸವಾಯಿತು,
ನನ್ನ ಯಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರೂ ಪಾ್ರಣವನು್ನ

ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಹಾರವನು್ನ ಹುಡುಕುವುದರಲಿ್ಲಯೇ
ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಪಾ್ರಣಬಿಟ್ಟರು.

20 ಯೆಹೋವನೇ, ಕಟಾಕ್ಷಿಸು; ನಾನು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ನನ್ನ ಕರುಳು ಕುದಿಯುತಿ್ತದೆ.
ನಾನು ಕೇವಲ ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ನನೊ್ನಳಗೆ

ಕುಂದಿಹೋಗಿದೆ; ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಸಂಹಾರ, ಒಳಗೆ ಪಾ್ರಣಸಂಕಟ.
21 ಯಾರೂ ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೈಸರು; ನನ್ನ ನರಳಾಟದ ಸುದಿ್ದಯು ನನ್ನ

ವೈರಿಗಳ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿ್ದದೆ;
ನನ್ನ ಶತು್ರಗಳೆಲಾ್ಲ ನನಗಾದ ಕೇಡಿನ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿ

ಅದನು್ನ ಮಾಡಿದವನು ನೀನೇ ಎಂದು ಉಲಾ್ಲಸಪಡುತಾ್ತರೆ.
ನೀನು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ದಿನವನು್ನ ಬರಮಾಡುವಾಗ ನನಗಾದ

ಗತಿಯು ಅವರಿಗೂ ಆಗಲಿ!
22 ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಡುಕೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕೆ್ಕ ಮುಟ್ಟಲಿ;
ನೀನು ನನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ದೊ್ರೕಹಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆ

ಅವರಿಗೂ ಮಾಡು;
ನನ್ನ ನರಳಾಟವು ಬಹಳವಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಎದೆಯು ಕುಂದಿಹೋಗಿದೆ.

ಯೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಕೊಟ್ಟಶಿಕ್ಷೆ

ಅಯೊ್ಯೕ, ಕತರ್ನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಚೀಯೋನ್ ನಗರಿಗೆ
ಮೋಡವು ಕವಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ!
ಆತನು ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ದಿನದಲಿ್ಲ ತನ್ನ

ಪಾದಪೀಠವನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಾರದೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಶಿರೋಮಣಿಯನು್ನ ಆಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ

ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟನು.
2 ಕತರ್ನು ಕನಿಕರಪಡದೆ ಯಾಕೋಬಿನ ಗೋಮಾಳಗಳನು್ನ

ನಾಶಪಡಿಸಿ,
ಯೆಹೂದದ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ರೌದ್ರದಿಂದ ಕೆಡವಿ ನೆಲಸಮಮಾಡಿ,
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ರಾಜ್ಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲನ ಸರದಾರರನೂ್ನ ಹೀನಸಿ್ಥತಿಗೆ
ತಂದಿದಾ್ದನೆ.

3 ಆತನು ಶತು್ರವಿನ ಮೇಲೆತಿ್ತದ ಬಲಗೈಯನು್ನ ಹಿಂದೆಗೆದು,
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಕೊಂಬನು್ನ ರೋಷಾಗಿ್ನಯಿಂದ ತೀರಾ ಕಡಿದುಹಾಕಿ,
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನುಂಗುವ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯಂತೆ ಯಾಕೋಬನು್ನ

ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.
4 ವೈರಿಯ ಹಾಗೆ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಬೊಗಿ್ಗಸಿ, ವಿರೋಧಿಯಂತೆ ಬಲಗೈಯೆತಿ್ತ

ನಿಂತು,
ಸುಂದರ ಪ್ರಜೆಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿದಾ್ದನೆ;
ಚೀಯೋನ್ ಗುಡಾರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ರೋಷಾಗಿ್ನಯನು್ನ

ಸುರಿಸಿದಾ್ದನೆ.
5 ಕತರ್ನು ವೈರಿಯಾಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲನು್ನ ನುಂಗಿದಾ್ದನೆ;
ಅದರ ಅರಮನೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಿಂದುಬಿಟು್ಟ ಅದರ

ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದಾ್ದನೆ;
ಯೆಹೂದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಲಾಪ ಮತು್ತ ಗೋಳಾಟವನು್ನ

ಹೆಚಿ್ಚಸಿದಾ್ದನೆ.
6 ತನ್ನ ಸಾನಿ್ನಧ್ಯದ ಗುಡಾರವನು್ನ ತೋಟದ ಗುಡಿಸಲನೊ್ನೕ

ಎಂಬಂತೆ ಹಾಳುಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಉತ್ಸವಸಾ್ಥನವನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ;
ಮಹೋತ್ಸವಗಳು ಮತು್ತ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳು ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ಯಾರ

ನೆನಪಿಗೂ ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡಿ
ಯೆಹೋವನು ಅತಿರೋಷಗೊಂಡು ರಾಜನನೂ್ನ ಮತು್ತ

ಯಾಜಕರನೂ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದಾ್ದನೆ.
7 ಕತರ್ನು ತನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ತನ್ನ

ಪವಿತಾ್ರಲಯಕೆ್ಕ ಅಸಹ್ಯಪಟು್ಟ,
ಚೀಯೋನಿನ ಅರಮನೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಶತು್ರ ವಶಮಾಡಿದಾ್ದನೆ;
ಉತ್ಸವದಿನದಲಿ್ಲ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಶತು್ರಗಳು ಯೆಹೋವನ

ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಜಯಘೋಷವೆತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
8 ಯೆಹೋವನು ಚೀಯೋನ್ ನಗರಿಯ ಕೋಟೆಯನು್ನ

ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನೂಲನು್ನ ಎಳೆದಿದಾ್ದನೆ;
ಹಾಳು ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಂದೆಗೆಯದೆ

ಪೌಳಿಗೋಡೆಯೂ ಮತು್ತ ಕೋಟೆಯೂ ಮೊರೆಯುವಂತೆ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ; ಅವೆರಡೂ ಕುಸಿದುಹೋಗಿವೆ.

9 ಚೀಯೋನಿನ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲುಗಳು ನೆಲದಲಿ್ಲ ಹೂತುಕೊಂಡಿವೆ;
ಅದರ ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ;
ಅದರ ಅರಸನೂ ಮತು್ತ ಸರದಾರರೂ ಮೋಶೆಯ

ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಬೋಧಿಸದ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳೊಳಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ;
ಅದರ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಯಾವ ದಶರ್ನವೂ ಇಲ್ಲ.
10 ಚೀಯೋನ್ ನಗರಿಯ ಹಿರಿಯರು ನೆಲದಲಿ್ಲ ಮೌನವಾಗಿ

ಕುಕ್ಕರಿಸಿದಾ್ದರೆ;
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಧೂಳನು್ನ ತೂರಿಕೊಂಡು, ಗೋಣಿ ತಟ್ಟನು್ನ

ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ; ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಕನೆ್ಯಯರು ತಲೆಗಳನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ
ಬೊಗಿ್ಗಸಿದಾ್ದರೆ.

11 ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸಿ ಸುರಿಸಿ ನನ್ನ ಕಣು್ಣ ಇಂಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ನನ್ನ
ಕರುಳು ಕುದಿಯುತ್ತದೆ,
ನನ್ನ ಜನವೆಂಬ ಕನೆ್ಯಯು ಹಾಳಾಗಿ ಮಕ್ಕಳುಮರಿಗಳು ಪಟ್ಟಣದ

ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಮೂಛೆರ್ ಹೋದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಕರುಳು ಕರಗಿದೆ.
12 ಮಕ್ಕಳು ಗಾಯಪಟ್ಟವರಂತೆ ಪಟ್ಟಣದ ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ

ಮೂಛೆರ್ಹೋಗಿ ತಾಯಿಯ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ,
≪ಅಮಾ್ಮ ತಿನ್ನಲಿಕೆ್ಕ ಧಾನ್ಯ ಇಲ್ಲವೋ? ಕುಡಿಯಲಿಕೆ್ಕ ದಾ್ರಕ್ಷೇಯರಸ

ಇಲ್ಲವೋ?≫ ಎಂದು ಗೋಳಿಡುತ್ತವೆ.
13 ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಕನೆ್ಯಯೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಯಾವುದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಸಲಿ? ಚೀಯೋನ್ ಕನೆ್ಯಯೇ, ನಿನ್ನನು್ನ

ಸಂತೈಸಲು ಸಮಾಧಾನಕರ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಎಲಿ್ಲಂದ ತರಲಿ?
ನಿನ್ನ ನಾಶನವು ಸಾಗರದಷು್ಟ ಅಪಾರ, ನಿನ್ನನು್ನ ಯಾರು

ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಬಲ್ಲರು?
14 ನಿನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಕಂಡ ದಶರ್ನ, ಹೇಳಿದ ಪ್ರವಾದನೆಯ

ವಾಕ್ಯಗಳು ವ್ಯಥರ್, ನಿಸಾ್ಸರ;
ಅವರು ನಿನ್ನ ದೋಷವನು್ನ ಬೈಲಿಗೆ ತಾರದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ

ದುರವಸೆ್ಥಯು ನೀಗಲಿಲ್ಲ;
ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದ ವ್ಯಥರ್ ದೈವೋಕಿ್ತಗಳು

ನೀನು ಗಡೀಪಾರಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದವಾದವು.
15 ಹಾದುಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ

ಚಪಾ್ಪಳೆಹೊಡೆಯುತಾ್ತರೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ನಗರಿಯನು್ನ ಕಂಡು,
≪ಆಹಾ, ಪರಿಪೂಣರ್ಸುಂದರಿ, ಸಮಸ್ತಲೋಕಸಂತೋಷಿಣಿ

ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ಪುರಿಯು ಇದೇ ಏನು? ಛೀ ಛೀ≫ ಎಂದು
ತಲೆಯಾಡಿಸುತಾ್ತರೆ.

16 ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಬಾಯಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾದ
ನಗುವಿನಿಂದ ಟೀಕಿಸುತಾ್ತರೆ, ಛೀಗುಟಿ್ಟ, ಹಲು್ಲ ಕಡಿಯುತಾ್ತರೆ; ಆಹಾ,
ಆಕೆಯನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ,
ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಿ್ತದ್ದ ದಿನವು ಇದೇ, ಈಗ ಬಂದೊದಗಿತು, ಅದನು್ನ

ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡೆವು ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.
17 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ತಂದು ತಾನು

ಪುರಾತನಕಾಲದಲಿ್ಲ ನುಡಿದ ಮಾತನು್ನ ಈಡೇರಿಸಿದಾ್ದನೆ; ಆತನು
ಕರುಣಿಸದೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಡವಿ,
ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಆನಂದವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳ

ಕೊಂಬನು್ನ ಎತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
18 ನಿನ್ನ ಜನರು ಕತರ್ನಿಗೆ ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ

ಮೊರೆಯಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ;
≪ಚೀಯೋನ್ ನಗರಿಯ ಕೋಟೆಯವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣೕರು

ಹಗಲಿರುಳೂ ತೊರೆಯಂತೆ ಹರಿಯಲಿ,
ನಿಮಗೆ ವಿರಾಮವೇ ಬೇಡ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೇತ್ರದಿಂದ ನಿಲ್ಲದೆ

ಸುರಿಯಲಿ;
19 ರಾತಿ್ರಯ ಒಂದೊಂದು ಜಾವದ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಎದೆ್ದದು್ದ

ಗೋಳಾಡಿರಿ,
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಸಾರವನು್ನ ನೀರನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಕತರ್ನ

ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಹೊಯು್ದ ಬಿಡಿರಿ;
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀದಿಯ ಕೊನೆಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಹಸಿವೆಯಿಂದ

ಮೂಛೆರ್ಹೋಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು
ಕೈಯೆತಿ್ತ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.≫

20 ಯೆಹೋವನೇ, ಕಟಾಕ್ಷಿಸು; ನೀನು ಇಷೆ್ಟಲಾ್ಲ ಮಾಡಿದು್ದ
ಯಾರಿಗೆಂಬುವುದನು್ನ ನೋಡು,
ಹೆಂಗಸರು ತಮ್ಮ ಗಭರ್ಫಲವನು್ನ, ತಾವು ನಲಿದಾಡಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳನು್ನ

ತಾವೇ ಕೊಂದು ತಿಂನು್ನವುದು ಗೋರವಾದ ಪಾಪವಲ್ಲವೇ!
ಯಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ ಕತರ್ನ ಪವಿತಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲ

ಹತರಾಗಬೇಕೋ?
21 ಯುವಕರು ಮತು್ತ ವೃದ್ಧರು ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆ

ಬಿದಿ್ದರುತಾ್ತರೆ,
ನನ್ನ ತರುಣಿಯರು ಹಾಗು ತರುಣರು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತರಾಗಿದಾ್ದರೆ;
ನೀನು ಕೋಪತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ

ಕೊಂದುಹಾಕಿದಿ, ಕನಿಕರಿಸದೆ ಸಂವರಿಸಿದಿ.
22 ಮಹೋತ್ಸವಕೆ್ಕ ಕರೆಯಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸುವ

ದಿಗಿಲುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲು ಕರೆಯಿಸಿದಿ್ದೕ;
ಯೆಹೋವನು ಕೋಪತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾರೂ

ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ;
ನಾನು ನಲಿದಾಡಿಸಿ ಸಾಕಿದವರನು್ನ ನನ್ನ ಶತು್ರವು ಸಂಹರಿಸಿದಾ್ದನೆ.

ಶಿಕ್ಷೆ, ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪ ಮತು್ತ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಯೆಹೋವನ ರೌದ್ರದಂಡದ ಪೆಟ್ಟನು್ನ ತಿಂದವನು ನಾನೇ.
2 ಆತನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ

ಅಲ್ಲ, ಕತ್ತಲಲೆ್ಲೕ ನಡೆಯಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
3 ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಆತನು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದಾ್ದನೆ. ದಿನವೆಲಾ್ಲ ನನ್ನ

ಮೇಲೆ ಕೈಮಾಡುತಾ್ತ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ.
4 ನನ್ನ ಚಮರ್ ಮತು್ತ ಮಾಂಸಗಳನು್ನ ಶಕಿ್ತ ಗುಂದುವಹಾಗೆ ಮಾಡಿ,

ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಮುರಿದಿದಾ್ದನೆ;
5 ನನ್ನ ಸುತ್ತಲು ಶ್ರಮಸಂಕಟಗಳ ದಿಬ್ಬಗಳನು್ನ ಹಾಕಿದಾ್ದನೆ.
6 ಕಾಗರ್ತ್ತಲಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಇರಿಸಿದಾ್ದನೆ; ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಸತ್ತವರ

ಹಾಗೆ ನಾನು ಇದೆ್ದೕನೆ.
7 ನಾನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲು

ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, ನನಗೆ ಭಾರವಾದ ಬೇಡಿಯನು್ನ ಹಾಕಿದಾ್ದನೆ.
8 ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಮೊರೆಯಿಟು್ಟ ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹಕೆ್ಕ

ಕಿವಿಗೊಡುತಿ್ತಲ್ಲ.
9 ನನ್ನ ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಕೆತ್ತನೆಯ ಕಲಿ್ಲನ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ

ಹಾಕಿ, ಹಾದಿಗಳನು್ನ ಸುತು್ತವರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
10 ಆತನು ನನಗೆ ಹೊಂಚುಹಾಕುತಿ್ತರುವ ಕರಡಿಯಂತಿದಾ್ದನೆ,

ಗುಪ್ತಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಂಹದ ಹಾಗಿದಾ್ದನೆ.
11 ನಾನು ನಡೆದ ದಾರಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು

ನನ್ನನು್ನ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವನಂತೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
12 ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಬೊಗಿ್ಗಸಿ ಬಾಣಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ

ಗುರಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.
13 ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯ ಅಂಬುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗಗಳನು್ನ

ಇರಿದಿದಾ್ದನೆ.
14 ನಾನು ಸ್ವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಸಾ್ಯಸ್ಪದನಾಗಿ, ಹಗಲೆಲಾ್ಲ ಅವರ

ಗೇಲಿಯ ಮಾತು ಮತು್ತ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
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15 ಆತನು ನನಗೆ ಕಹಿಯಾದ ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ವಿಷ
ಪಾನವನು್ನ ಕುಡಿಯಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

16 ನಾನು ಗರಸು ಕಲು್ಲಚೂರುಗಳನು್ನ ಅಗೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ
ಹಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟು್ಟ, ನನ್ನನು್ನ ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ತಳಿ್ಳದಾ್ದನೆ.

17 ನನ್ನನು್ನ ತಳಿ್ಳಹಾಕಿ ಸಮಾಧಾನಕೆ್ಕ ದೂರಮಾಡಿದಿ್ದೕ; ನಾನು
ಸಂತೋಷವನು್ನ ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

18 ≪ಅಯೊ್ಯೕ, ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಲಾ್ಲ ಹಾಳಾಯಿತು, ಯೆಹೋವನು
ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ವ್ಯಥರ್ವಾಯಿತು≫
ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.

19 ನಾನು ಅಲೆದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೋ,
ಕಹಿಯಾದ ನನ್ನ ಆಹಾರಪಾನಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೋ.

20 ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಇವುಗಳನು್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ
ನನೊ್ನಳಗೆ ಕುಗಿ್ಗದೆ.

21 ಹೀಗಿರಲು ನಾನು ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ!

22 ನಾನು ಉಳಿದಿರುವುದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಬದ್ದವಾಗಿರುವ ಆತನ
ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದಲೇ; ಯೆಹೋವನ ಕೃಪಾವರಗಳ ಕಾಯರ್ಗಳು
ನಿಂತುಹೋಗವು.

23 ದಿನದಿನವು ಹೊಸಹೊಸದಾಗಿ ಒದಗುತ್ತವೆ; ನಿನ್ನ
ನಂಬಿಗಿಸಿ್ತಕೆಯು ದೊಡ್ಡದು!

24 ≪ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಪಾಲು, ಆದಕಾರಣ ಆತನನು್ನ
ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು ನನ್ನ ಅಂತರಾತ್ಮವು ಅಂದುಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.

25 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೂ ಮತು್ತ
ಹುಡುಕುವವರಿಗೂ ಮಹೋಪಕಾರಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ.

26 ಯೆಹೋವನ ರಕ್ಷಣಕಾಯರ್ವನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಾ್ತ
ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಒಳೆ್ಳೕಯದು.

27 ಯೌವನದಲಿ್ಲ ನೊಗಹೊರುವುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಿತಕರ.
28 ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದನು್ನ ಹೊರಸಿದವನು ಯೆಹೋವನೇ ಎಂದು

ಅವನು ಒಂಟಿಗನಾಗಿ ಕುಳಿತು ಮೌನವಾಗಿರಲಿ.
29 ಒಂದು ವೇಳೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಸುಗತಿಯಾದೀತೆಂಬ

ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಕೊಳಕಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಿ.
30 ಹೊಡೆಯುವವನಿಗೆ ತನ್ನ ಕೆನೆ್ನಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವಮಾನವನು್ನ

ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಾ ತಿನ್ನಲಿ.
31 ಕತರ್ನು ನಿರಂತರಕೂ್ಕ ಕೈ ಬಿಡುವವನಲ್ಲ.
32 ಆತನು ವ್ಯಥೆಗೊಳಿಸಿದರೇನು, ತನ್ನ ಕೃಪಾತಿಶಯದಿಂದ

ಕನಿಕರಿಸುವನು.
33 ನರಜನ್ಮದವರನು್ನ ಬಾಧಿಸಿ, ವ್ಯಥೆಗೊಳಿಸುವುದು ಆತನಿಗೆ

ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
34 ಲೋಕದ ಸೆರೆಯವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ

ತುಳಿದುಬಿಡುವುದೂ,
35 ಪರಾತ್ಪರನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ತಪಿ್ಪಸುವುದೂ,
36 ವಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ಅನಾ್ಯಯವಾಗಿ ತೀರಿಸುವುದೂ, ಇವುಗಳನು್ನ

ಕತರ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯಕೆ್ಕ ತಾರನೇ?
37 ಕತರ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾರ ಮಾತು ಸಾಥರ್ಕವಾದೀತು?
38 ಪರಾತ್ಪರನ ಬಾಯಿಯ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಮೇಲು ಮತು್ತ

ಕೇಡುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವಲಾ್ಲ.
39 ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವ ವರವಿರಲು ತನ್ನ ಪಾಪದ ಶಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ

ಗುಣುಗುಟು್ಟವುದೇಕೆ?
40 ನಮ್ಮ ನಡತೆಯನು್ನ ಶೋಧಿಸಿ, ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ

ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ.
41 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳೊಡನೆ

ಮನಸ್ಸನೂ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಸು್ತತಿಸೋಣ.
42 ≪ನಾವು ಅವಿಧೇಯರಾಗಿ ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ; ನೀನು

ಕ್ಷಮಿಸಲಿಲ್ಲ.
43 ನೀನು ರೋಷವನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದಿ್ದೕ;

ಕನಿಕರಿಸದೆ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದಿ್ದೕ.
44 ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯು ನಿನಗೆ ಮುಟ್ಟಬಾರದೆಂದು ಮೋಡವನು್ನ

ಮರೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ.
45 ನಮ್ಮನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕಸವನಾ್ನಗಿಯೂ ಮತು್ತ

ಹೊಲಸನಾ್ನಗಿಯೂ ಹಾಕಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ.
46 ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳೆಲಾ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ಹಾಸ್ಯಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
47 ಭಯವೂ, ಗುಂಡಿಯೂ, ಸಂಹಾರವೂ ಮತು್ತ ಭಂಗವೂ

ನಮಗೆ ಕಾದಿವೆ.≫
48 ಸ್ವಜನರು ನಾಶವಾದಕಾರಣ ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ಹೊಳೆಹೊಳೆಯಾಗಿ

ಹರಿಯುವುದು.
49 ಯೆಹೋವನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡುವ ತನಕ
50 ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಶೃಧಾರೆ ಸುರಿಸುವುದನು್ನ,

ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡದು.

51 ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಕನೆ್ಯಯರಿಗಾಗಿ ಅಳುತಿ್ತರುವ ನಾನು
ಕಣು್ಣರಿಯಿಂದ ಪೀಡಿತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

52 ನಿಷಾ್ಕರಣವಾಗಿ ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಯನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ
ನನ್ನನು್ನ ಆತುರದಿಂದ ಹಿಂದಟಿ್ಟದರು.

53 ನನ್ನನು್ನ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿಸಿ ಕಲು್ಲಮುಚಿ್ಚ ನನ್ನ
ಪಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟರು

54 ಪ್ರವಾಹವು ನನ್ನನು್ನ ಮುಣುಗಿಸಿತು; ಆಗ ಸತೆ್ತನು
ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.

55 ಯೆಹೋವನೇ, ಅಗಾಧವಾದ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.

56 ನೀನು ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದಿ; ನನ್ನ ನಿಟು್ಟಸುರಿಗೂ ಮತು್ತ
ಮೊರೆಗೂ ಕಿವಿಯನು್ನ ಮರೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ!

57 ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು
≪ಭಯಪಡಬೇಡ≫ ಎಂದು ಅಭಯವಚನ ನೀಡಿದೆ.

58 ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ಉಳಿಸಿದಿ್ದೕ.

59 ಯೆಹೋವನೇ, ನನಗಾದ ಅನಾ್ಯಯವನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕ, ನನಗೆ
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸು.

60 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸಿದ ಹಗೆಯನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಕಲಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಯುಕಿ್ತಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕಯಲಾ್ಲ.

61 ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ
ದೂಷಣೆಯೂ, ನನ್ನ ಹಾನಿಗಾಗಿ ಕಲಿ್ಪಸಿದ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳೂ,

62 ನಿತ್ಯ ನಡಿಸುತಿ್ತರುವ ತಂತೊ್ರೕಪಾಯವೂ ಮತು್ತ ನನ್ನ
ಎದುರಾಳಿಗಳ ನಿಂದೆಯೂ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿ್ದವೆಯಷೆ್ಟ.

63 ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ, ಏಳಲಿ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರು; ನಾನು
ಅವರ ಗೇಲಿಯ ಹಾಡಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

64 ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಿ;

65 ಅವರ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಭಯಹುಟಿ್ಟಸುವಿ, ನಿನ್ನ ಶಾಪವು ಅವರ
ಮೇಲಿರಲಿ!

66 ನೀನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಅವರು ನಿನ್ನ
ಕೈಕೆಲಸವಾಗಿರುವ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಉಳಿಯದಂತೆ ಅಳಿಸಿಬಿಡುವಿ.

ಅಯೊ್ಯೕ, ಬಂಗಾರವು ಎಷೊ್ಟೕ ಮಸುಕಾಯಿತು! ಚೊಕ್ಕ
ಚಿನ್ನವು ಕಾಂತಿಹೀನವಾಗಿದೆಯಲಾ್ಲ!
ಪವಿತಾ್ರಲಯದ ಕಲು್ಲಗಳು ಪ್ರತಿ ಬೀದಿಯ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ

ರಾಶಿರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿದು್ದಬಿಟಿ್ಟವೆ.
2 ಅಯೊ್ಯೕ, ಅಪರಂಜಿಯಷು್ಟ ಅಮೂಲ್ಯರಾಗಿದ ಚೀಯೋನಿನ

ಪ್ರಜೆಗಳು,
ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಕುಂಬಾರನ ಕೈಕೆಲಸದ ಮಣಿ್ಣನ ಮಡಿಕೆಗಳೋ

ಎಂಬಂತೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.
3 ನರಿಗಳು ಕೂಡಾ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಮೊಲೆಗೊಟು್ಟ ಸಾಕುತ್ತವೆ;
ಆದರೆ ನನ್ನ ಜನವೆಂಬಾಕೆಯೋ ಕಾಡಿನ ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಯಷು್ಟ

ಕೂ್ರರಳಾಗಿದಾ್ದಳೆ.
4 ಮೊಲೆಕೂಸಿನ ನಾಲಿಗೆಯು ದಾಹದಿಂದ ಸೇದಿಹೋಗಿದೆ.
ಅನ್ನ ಬೇಕೆನು್ನವ ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನಕೊಡುವವರು ಯಾರೂ

ಇಲ್ಲ.
5 ಮೃಷಾ್ಟನ್ನವನು್ನ ಉಣು್ಣತಿ್ತದ್ದವರು ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ದಿಕು್ಕಗೆಟು್ಟ

ಅಲೆಯುತಾ್ತರೆ;
ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದವರಿಗೆ

ತಿಪೆ್ಪಗಳನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವ ಗತಿ ಬಂತು.
6 ಯಾರ ಕೈಯೂ ಸೋಕದೆ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲಿ್ಲ ಹಾಳಾದ

ಸೊದೋಮಿನ ಪಾಪಕಿ್ಕಂತಲೂ,
ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯ ಅಧಮರ್ವು ಹೆಚಾ್ಚಯಿತಲಾ್ಲ.
7 ಆ ಪ್ರಜೆಯಲಿ್ಲನ ಮಹನೀಯರು ಹಿಮಕಿ್ಕಂತ ಶುಭ್ರವಾಗಿಯೂ,

ಹಾಲಿಗಿಂತ ಬಿಳುಪಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರು.
ಅವರ ದೇಹದ ಬಣ್ಣವು ಹವಳವನು್ನ ಮೀರಿತು್ತ, ಅವರ ರೂಪವು

ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಯಷು್ಟ ಅಂದವಾಗಿತು್ತ.
8 ಈಗ ಅವರ ಮುಖವು ಕಾಮೋರ್ಡದಂತೆ ಕಡುಕಪಾ್ಪಗಿದೆ,

ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅವರ ಗುರುತು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕದು.
ಅವರ ಚಮರ್ವು ಎಲುಬುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಕು್ಕ ಗೊಂಡತೆ್ತ

ಕೊಂಡುಬರುತಿ್ತದೆ, ಒಣಗಿದ ಕಟಿ್ಟಗೆಯಂತಾಗಿದೆ.
9 ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಹತರಾದವರ ಗತಿಗಿಂತಲೂ ಖಡ್ಗದಿಂದ

ಹತರಾದವರ ಗತಿಯೇ ಲೇಸು.
ಭೂಮಿಯ ಫಲಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕ್ಷಾಮದ ಪೆಟ್ಟನು್ನ ತಿಂದವರು ಕ್ಷಯಿಸುತಾ್ತ

ಬರುತಾ್ತರಲಾ್ಲ.
10 ದಯೆತೋರುವ ಹೆಂಗಸರು ತಮ್ಮ ಕೂಸುಗಳನು್ನ ಸ್ವಂತ

ಕೈಯಿಂದ ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ತಿಂದಿದಾ್ದರೆ;
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ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಜನರ ನಾಶನಕಾಲದಲಿ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಂದಿರಿಗೆ
ತಿಂಡಿಯಾದವು.

11 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ರೋಷಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟನು್ನ
ತೀರಿಸಿದಾ್ದನೆ;
ಚೀಯೋನಿನ ಅಸಿ್ತವಾರಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲ

ಹೊತಿ್ತಸಿದಾ್ದನೆ.
12 ವೈರಿಗಳೂ ಮತು್ತ ಎದುರಾಳಿಗಳೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ

ಬಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡುವರೆಂದು
ಅರಸರು ಅಥವಾ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ.
13 ಚೀಯೋನಿನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಶಿಷ್ಟರ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದ

ಯಾಜಕರ ಪಾಪ ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ದೋಷಗಳಿಂದಲೇ ಈ ಗತಿ
ಬಂತು.

14 ಆಹಾ, ಆ ಯಾಜಕ ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಕುರುಡರಂತೆ
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆಯುತಾ್ತರೆ; ರಕ್ತದಿಂದ ಹೊಲಸಾಗಿ ಹೋಗಿದಾ್ದರೆ,
ಅವರ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟರು.
15 ಅವರನು್ನ ನೋಡುವವರು, ≪ತೊಲಗಿರಿ, ಅಶುದ್ಧರು ನೀವು,

ತೊಲಗಿರಿ, ತೊಲಗಿರಿ, ಮುಟ್ಟಬೇಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಕೂಗುತಾ್ತರೆ.
ಅವರು ಓಡಿಹೋಗಿ ಅನ್ಯದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆಯುತಿ್ತರಲು, ≪ಇವರು

ಇನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಬಾರದು≫ ಎಂದು ಆಯಾ ದೇಶಗಳವರು
ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.

16 ಯೆಹೋವನ ಉಗ್ರದೃಷಿ್ಟಯು ಅವರನು್ನ ಚದುರಿಸಿದೆ; ಆತನು
ಇನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಲವು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಯಾಜಕರಾದರೇನು, ಅವರಿಗೆ ಮಯಾರ್ದೆ ತಪಿ್ಪದೆ;

ವೃದ್ಧರಾದರೇನು, ಯಾರೂ ಅವರನು್ನ ಕರುಣಿಸರು.
17 ನಮಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಸಹಾಯವನು್ನ ವ್ಯಥರ್ವಾಗಿ ಎದುರುನೋಡಿ

ಕಣು್ಣ ಮೊಬಾ್ಬಯಿತು.
ನಮ್ಮನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸಲಾರದ ಜನಾಂಗದ ಆಗಮನವನು್ನ ನಮ್ಮ

ಬುರುಜುಗಳಲಿ್ಲ ಕಾದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವಲಾ್ಲ.
18 ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಹೆಜೆ್ಜಯನು್ನ ಗುರಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ

ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳಲೆ್ಲೕ ನಾವು ಸಂಚಾರ ಮಾಡದ ಹಾಗಾಯಿತು;
ನಮಗೆ ಅಂತ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸಿತು, ನಮ್ಮ ಕಾಲವು ತೀರಿತು; ಹೌದು,

ನಮಗೆ ಅಂತ್ಯವು ಬಂದೇ ಬಂತು.
19 ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದವರು ಆಕಾಶದ ಹದು್ದಗಳಿಗಿಂತ

ವೇಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಬೆನು್ನ ಹತಿ್ತ
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಹೊಂಚುಹಾಕಿದರು.

20 ಯಾವನು ನಮಗೆ ಜೀವಶಾ್ವಸವೋ, ಯಾವನು ಯೆಹೋವನ
ಅಭಿಷಕ್ತನೋ,
ಯಾವನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಉಳಿಯುವೆವು

ಎಂದು ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ್ದವೋ ಅವನು ಅವರ ಗುಂಡಿಗಳಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದನು.

21 ಊಚ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಎದೋಮೆಂಬ ಕನೆ್ಯಯೇ,
ಹಷಿರ್ಸು, ಉಲಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳ;
ಆದರೆ ರೋಷಪಾನದ ಪಾತೆ್ರಯು ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೂ ಬರುವುದು;

ಅಮಲೇರಿದವಳಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನೇ ಬೆತ್ತಲೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿ.
22 ಚೀಯೋನೆಂಬ ಕನೆ್ಯಯೇ, ನಿನ್ನ ದೋಷಫಲವೆಲಾ್ಲ ತೀರಿತು,

ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇನು್ನ ಸೆರೆಗೆ ಒಯ್ಯನು.
ಎದೋಮೆಂಬ ಕನೆ್ಯಯೇ, ನಿನ್ನ ದೋಷದ ನಿಮಿತ್ತ ಯೆಹೋವನು

ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಬೈಲಿಗೆ ತುರುವನು.

ದಯೆತೋರೆಂದು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಯೆಹೋವನೇ, ನಮಗಾದ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೋ;
ನಾವು ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಅವಮಾನವನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ

ನೋಡು.
2 ನಮ್ಮ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು ಪರರ ಪಾಲಾಗಿದೆ,
ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಪರರ ಕೈವಶವಾಗಿವೆ.
3 ನಾವು ತಂದೆಯಿಲ್ಲದ ಅನಾಥರು,
ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ವಿಧವೆಯರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
4 ನೀರು ನಮ್ಮದಾದರೂ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುತೆ್ತೕವೆ;
ಸೌದೆ ಸ್ವಂತವಾದರೂ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
5 ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವವರು ನಮ್ಮ ಕುತಿ್ತಗೆಯನು್ನ ಹಿಡಿದಿದಾ್ದರೆ,

ಬಳಲಿಹೋಗಿದೆ್ದೕವೆ, ಯಾವ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯೂ ಇಲ್ಲ.
6 ಹೇಗಾದರೂ ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬಾ ಅನ್ನ ತಿನೊ್ನೕಣ ಎಂದು

ಐಗುಪ್ತ್ಯರಿಗೂ
ಮತು್ತ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರಿಗೂ ಅಧೀನರಾದೆವು.
7 ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಪಾಪಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರು;
ಅವರ ದೋಷಫಲವನು್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
8 ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದವರು ನಮಗೆ ದಣಿಗಳಾದರು, ಅವರ ಕೈಯಿಂದ

ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸುವವರೇ ಇಲ್ಲ.
9 ಆಹಾರಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯತಿ್ತರುವಾಗ ಅರಣ್ಯದವರ

ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಪಾ್ರಣಾಪಾಯಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
10 ಕ್ಷಾಮಕಾಲದ ಬೀಕರ ಜ್ವರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಮರ್ವು ಒಲೆಯಂತೆ

ಸುಡುತ್ತದೆ.
11 ಚೀಯೋನಿನ ಸತಿಯರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದದ ಊರುಗಳ

ಕನೆ್ಯಯರ ಅತಾ್ಯಚಾರವಾಗುತಿ್ತದೆ.
12 ರಾಜಪುತ್ರರ ಕೈಗಳನು್ನ ಗಲಿ್ಲಗೆ ನೇತುಹಾಕಿದಾ್ದರೆ; ವೃದ್ಧರು

ಮಾನಭಂಗಪಟ್ಟರು.
13 ಯುವಭಟರಿಗೆ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ಹೊರುವ ಗತಿ ಬಂತು;

ಮಕ್ಕಳು ಸೌದೆಹೊರೆ ಹೊತು್ತ ಮುಗ್ಗರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
14 ವೃದ್ಧರು ಇನು್ನ ಚಾವಡಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರರು, ಯುವಕರು ಇನು್ನ

ವಾದ್ಯಬಾರಿಸರು.
15 ನಮ್ಮ ಹೃದಯಾನಂದವು ತೀರಿತು, ನಮ್ಮ ನಾಟ್ಯ ನಲಿವುಗಳು

ದುಃಖವಾಗಿ ಮಾಪರ್ಟಿ್ಟವೆ.
16 ಕಿರೀಟವು ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದು್ದ ಹೋಗಿದೆ,
ಅಯೊ್ಯೕ, ನಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳೋಣ! ನಾವು

ಪಾಪಮಾಡಿದವರೇ ಸರಿ!
17 ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕುಂದಿದೆ ಮತು್ತ
ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ಮೊಬಾ್ಬಗಿವೆ.
18 ಯಾಕೆಂದರೆ ನರಿಗಳು ಹಾಳಾಗಿರುವ ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತದ

ಬಳಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ.
19 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದಿ್ದೕ,
ತಲತಲಾಂತರಕೂ್ಕ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವು ಸಿ್ಥರವಾಗಿರುವುದು.
20 ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಮರೆತಿರುವುದೇಕೆ?
ಏಕೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಇಷು್ಟಕಾಲ ಕೈಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ?
21 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಲು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು

ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕಯೋ?
22 ಪೂವರ್ಕಾಲದ ಸುಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ನಮಗೆ ಮತೆ್ತ ದಯಪಾಲಿಸು.
ನಮ್ಮನು್ನ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸು; ನೀನು ತಿರುಗಿಸಿದ ಹಾಗೆ

ತಿರುಗುವೆವು;
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ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು

ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಯನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿದು್ದ

ವಾಹನರೂಢನಾದ ಯೆಹೋವನ ದಶರ್ನ

ಕೆಬಾರ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ಸೆರೆಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ವಾ/ಸಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ,
ಮೂವತ್ತನೆಯ ವರುಷದ, ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ

ಐದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆಕಾಶವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು, ನಾನು ದೇವ
ದಶರ್ನಗಳನು್ನ ಕಂಡೆನು.

2 ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋಯಾಖೀನನು ಸೆರೆಯಾದ ಐದನೆಯ
ವರುಷದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಐದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ, 3

ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವು ಕಸಿ್ದೕಯ ದೇಶದೊಳಗೆ ಕೆಬಾರ್ ನದಿಯ
ಹತಿ್ತರ ಬೂಜಿಯ ಮಗನೂ, ಯಾಜಕನೂ ಆದ ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನಿಗೆ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿತು; ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತಸ್ಪಶರ್ದಿಂದ ಅವನು
ಪರವಶನಾದನು.

4 ಆಗ ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ; ಇಗೋ, ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ
ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಬೀಸಿತು, ಎಡೆಬಿಡದೆ ಝಗಝಗಿಸುವ ಜಾ್ವಲೆಯುಳ್ಳ
ಮಹಾಮೇಘವು ಕಾಣಿಸಿತು. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಮಿಂಚು
ಹೊಳೆಯಿತು, ಅದರ ನಡುವೆ, ಆ ಜಾ್ವಲೆಯ ಮಧೆ್ಯ, ಸುವಣರ್ದಂಥ
ಕಾಂತಿಯು ಉಂಟಾಯಿತು. 5 ಅದರ ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ ನಾಲು್ಕ
ಜೀವಿಗಳ ಆಕಾರಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು; ಅವುಗಳ ರೂಪವು
ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದಂತಿತು್ತ. 6 ಒಂದೊಂದಕೆ್ಕ ನಾಲು್ಕ ನಾಲು್ಕ
ಮುಖಗಳೂ ಮತು್ತ ನಾಲು್ಕ ನಾಲು್ಕ ರೆಕೆ್ಕಗಳೂ ಇದ್ದವು. 7 ಅವುಗಳ
ಕಾಲುಗಳು ನೆಟ್ಟಗಿದು್ದ; ಹೆಜೆ್ಜಗಳು ಕರುವಿನ ಗೊರಸಿನಂತಿದ್ದವು.
ಅವುಗಳು ಬೆಳಗಿದ ತಾಮ್ರದ ಹಾಗೆ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದವು. 8

ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಯ ನಾಲು್ಕ ಪಾಶ್ವರ್ಗಳಲಿ್ಲನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ
ಮನುಷ್ಯನ ಹಸ್ತದಂತಹ ಹಸ್ತಗಳಿದ್ದವು; ಆ ನಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳ
ಮುಖಗಳೂ, ರೆಕೆ್ಕಗಳೂ ಹೇಗಿದ್ದವೆಂದರೆ, 9 ರೆಕೆ್ಕಗಳು
ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ತಗಲುತಿ್ತದ್ದವು; ಆ ಜೀವಿಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ
ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದೆ ನೇರ ಮುಖವಾಗಿಯೇ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು.

10 ಅವುಗಳ ಮುಖಗಳು ಹೀಗಿದ್ದವು: ಒಂದೊಂದರ ಮುಂದಿನ
ಮುಖವು ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖದಂತಿತು್ತ, ಬಲಗಡೆಯ ಮುಖವು
ಸಿಂಹದ ಮುಖದಂತಿತು್ತ, ಎಡಗಡೆಯ ಮುಖವು ಹೋರಿಯ
ಮುಖದಂತಿತು್ತ, ಹಿಂದಿನ ಮುಖವು ಗರುಡಪಕ್ಷಿಯ ಮುಖದಂತಿತು್ತ.
11 ಅವುಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಚಾಚಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು; ರೆಕೆ್ಕಗಳೂ
ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿದ್ದವು; ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಯ ಎರಡು
ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಪಕ್ಕದ ಜೀವಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಗೆ ತಗಲುತಿ್ತದ್ದವು, ಇನೆ್ನರಡು
ರೆಕೆ್ಕಗಳು ದೇಹವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದವು. 12 ಆ ಜೀವಿಗಳೆಲಾ್ಲ
ನೇರ ಮುಖವಾಗಿಯೇ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು, ದೇವರಾತ್ಮವು ಸಾಗಿಸಿದ
ಕಡೆಗೇ ಸಾಗಿದವು; ಹಿಂತಿರುಗಿನೋಡದೆ ಮುಂದೆ ಹೋದವು. 13 ಆ
ಜೀವಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತಕಾಂತಿಯೊಂದು ಉರಿಯುವ
ಕೆಂಡಗಳೋ, ಪಂಜುಗಳೋ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು; ಅದು ಜೀವಿಗಳ
ನಡುವೆ ಓಲಾಡುತಿ್ತತು್ತ; ಆ ಉರಿಯು ತೇಜೋಮಯವಾಗಿತು್ತ,
ಅದರೊಳಗಿಂದ ಮಿಂಚುಗಳು ಹೊರಡುತಿ್ತದ್ದವು. 14 ಆ ಜೀವಿಗಳು
ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಮುಂದಕೂ್ಕ, ಹಿಂದಕೂ್ಕ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತಿ್ತದ್ದವು.

15 ಇಗೋ, ನಾನು ಆ ಜೀವಿಗಳನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರಲಾಗಿ
ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಕ್ರವು ಕಾಣಿಸಿತು. 16 ಆ ಚಕ್ರಗಳ ವಣರ್ವೂ,
ರಚನೆಯೂ ಹೇಗಿದ್ದವೆಂದರೆ, ಅವುಗಳ ವಣರ್ವು ಪೀತರತ್ನದ ಹಾಗೆ
ಥಳಥಳಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಒಂದು ಚಕ್ರದೊಳಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಚಕ್ರವು ಅಡ್ಡವಾಗಿ
ರಚಿಸಿದಂತಿತು್ತ; ಆ ನಾಲು್ಕ ಚಕ್ರಗಳು ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದವು.
17 ಅವು ಚಲಿಸುವಾಗ ನಾಲು್ಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವ ಕಡೆಗಾದರೂ
ತಿರುಗುತಿ್ತದ್ದವು; ಓರೆಯಾಗಿ ತಿರುಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

18 ಗಾಲಿಗಳ ಸುತ್ತಣ ಭಾಗಗಳು ಎತ್ತರವಾಗಿಯೂ,
ಭಯಂಕರವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದವು; ಈ ಭಾಗಗಳ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ

ತುಂಬಾ ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು; 19 ಜೀವಿಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ
ಚಕ್ರಗಳೂ ಅವುಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು; ಆ
ಜೀವಿಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕೕಳುವಾಗ ಚಕ್ರಗಳೂ ಮೇಲೆ
ಏಳುತಿ್ತದ್ದವು; 20 ದೇವರಾತ್ಮವು ಸಾಗಿಸಿದ ಕಡೆಗೇ ಸಾಗಿದವು;
ಜೀವಿಗಳ ಒಳಗಿನ ಆತ್ಮವು ಚಕ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಚಕ್ರಗಳು
ಅವುಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಏಳುತಿ್ತದ್ದವು. 21 ಅವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ
ಇವೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು, ಅವು ನಿಂತು ಹೋಗುವಾಗ ಇವೂ
ನಿಂತುಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು, ಅವು ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏಳುವಾಗ
ಚಕ್ರಗಳೂ ಅವುಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಏಳುತಿ್ತದ್ದವು; ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವಿಗಳ
ಆತ್ಮವು ಚಕ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇತು್ತ.

22 ಭೀಕರವಾದ ಮಂಜುಗಡೆ್ಡಯಂತೆ ಥಳಥಳಿಸುವ ಒಂದು
ರೀತಿಯ ಗಗನಮಂಡಲ ಆ ಜೀವಿಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹರಡಿತು್ತ.
23 ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಜೀವಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಚಾಚಲ್ಪಟು್ಟ
ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ತಗಲುತಿ್ತದ್ದವು; ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದೊಂದು ಜೀವಿಗೆ
ದೇಹವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವ ಎರಡೆರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದವು. 24 ಅವು
ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವುಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಶಬ್ದವು ಜಲಪ್ರವಾಹದ
ಘೋಷದಂತೆ ಸವರ್ಶಕ್ತನ ಧ್ವನಿಯಂತೆ, ಆಭರ್ಟಿಸುವ ಸೈನ್ಯದ
ಕೋಲಾಹಲದಂತೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು; ಅವು ನಿಂತಾಗ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ
ಮುದುರಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದವು.

25 ಅವುಗಳ ತಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಗಡೆಯ ಗಗನಮಂಡಲದ ಮೇಲಿಂದ
ಒಂದು ಧ್ವನಿಯು ಕಿವಿಗೆ ಬಿತು್ತ. ಜೀವಿಗಳು ನಿಂತಾಗ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ
ಮುದುರಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದವು. 26 ಅವುಗಳ ತಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಗಡೆಯ
ಗಗನಮಂಡಲ ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ
ಸಿಂಹಾಸನಾಕಾರವು ಕಾಣಿಸಿತು; ಅದರ ಮೇಲೆ ನರರೂಪದಂಥ
ರೂಪವುಳ್ಳ ಒಬಾ್ಬತನು ಆಸೀನನಾಗಿದ್ದನು.

27 ಸೊಂಟದ ಹಾಗೆ ತೋರುವ ಆತನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ
ಸುವಣರ್ವು ಥಳಥಳಿಸುತ್ತದೋ, ಬೆಂಕಿಯು ಆ ರೂಪದೊಳಗೆಲಾ್ಲ
ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತಿರುವ ಅದು್ಭತಕಾಂತಿಯನು್ನ ಕಂಡೆನು;
ಸೊಂಟದ ಹಾಗೆ ತೋರುವ ಆತನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ
ಬೆಂಕಿಯು ಉರಿಯುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತಿರುವ ಮಹಾ ತೇಜಸ್ಸನು್ನ
ನೋಡಿದೆನು; ಮತು್ತ ಪ್ರಕಾಶವು ಆತನನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು್ತ.

28 ಮಳೆಗಾಲದಲಿ್ಲ ಮೇಘಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಕಾಮನ ಬಿಲು್ಲ
ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಕಾಶವು ಹೊಳೆಯುತಿ್ತತು್ತ. ಹೀಗೆ
ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮಾದು್ಭತ ದಶರ್ನವು ಆಯಿತು. ಇದನು್ನ
ಕಂಡಾಗ ನಾನು ಅಡ್ಡಬಿದೆ್ದ; ಮಾತನಾಡುವಾತನ ವಾಣಿಯನು್ನ
ಕೇಳಿದೆ.

ಪ್ರವಾದಿಯ ಬೋಧನೆ

ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಎದು್ದ ನಿಂತುಕೋ,
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 2

ಆತನು ಈ ಮಾತನು್ನ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರಾತ್ಮವು
ನನೊ್ನಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ನಾನು ಎದು್ದ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡಿತು;
ಆಗ ನನೊ್ನಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದಾತನ ನುಡಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 3

ಆತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿದ ಜನಾಂಗದವರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ; ಈ ದಿನದವರೆಗೆ ಅವರೂ, ಅವರ
ಪಿತೃಗಳೂ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದಾ್ದರೆ.

4 ≪ನಾನು ಯಾವ ಸಂತಾನದವರ ಬಳಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೋ ಆ ಸಂತಾನದವರು ನಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟವರೂ,
ಹಟಗಾರರೂ ಆಗಿರುತಾ್ತರೆ; ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ನುಡಿ. 5 ಅವರು ಕೇಳಲಿ
ಅಥವಾ ಕೇಳದೇ ಇರಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವ
ವಂಶದವರು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಇದಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು".

6 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಮುಳು್ಳಪೊದೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು,
ಚೇಳುಗಳ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ
ಭಯಪಡಬೇಡ, ಅವರ ಗದರಿಕೆಗೆ ಹೆದರದಿರು; ಅವರು ತಿರುಗಿ
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ಬೀಳುವ ವಂಶದವರು; ಅವರ ಬಿರುನುಡಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡ, ಅವರ
ಬಿರುನೋಟಕೆ್ಕ ಹೆದರದಿರು. 7 ಅವರು ಕೇಳಿದರೂ, ಕೇಳದೆ
ಹೋದರೂ ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು;
ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೊ್ರೕಹಿಗಳೇ.≫

ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಲಭಿಸಿದ ವರ
8 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು, ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವ

ಮಾತನು್ನ ಕೇಳು; ಅವಿಧೇಯರಾದ ಆ ವಂಶದವರಂತೆ ನೀನು
ಅವಿಧೇಯನಾಗಬೇಡ; ನಾನು ಕೊಡುವುದನು್ನ ಬಾಯಿತೆರೆದು
ತಿಂದುಬಿಡು≫ ಅಂದನು.

9 ಇಗೋ, ನಾನು ನೋಡುತಿ್ತರಲಾಗಿ ಒಂದು ಕೈ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ಚಾಚಿತು್ತ, ಇಗೋ ಅದರಲಿ್ಲ ಗ್ರಂಥದ ಸುರುಳಿಯು ಕಾಣಿಸಿತು. 10

ಆತನು ಆ ಸುರಳಿಯನು್ನ ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ಬಿಚಿ್ಚದನು; ಅದರ ಎರಡು
ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬರೆದಿತು್ತ; ಅದರಲಿ್ಲ ಬರೆದದು್ದ ಪ್ರಲಾಪ,
ಗೋಳಾಟ, ಶೋಕ ಇವುಗಳೇ.

.ಆತನು ನನಗೆ, ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನಿನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಈ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತಿನು್ನ; ಅನಂತರ ನೀನು ಹೋಗಿ
(ಇದರಲಿ್ಲನ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ) ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ

ಸಾರು≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 2 ನಾನು ಬಾಯಿ ತೆರೆದೆ,
ಆತನು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ನನಗೆ ತಿನಿ್ನಸಿದನು. 3 ಆಗ ಆತನು
ನನಗೆ, ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನಾನು ಕೊಡುವ ಈ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತಿಂದು
ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬಿಸಿಕೋ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅದನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟೆ್ಟನು;
ಅದು ನನ್ನ ಬಾಯಿಯಲಿ್ಲ ಜೇನಿನಂತೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿತು್ತ.

ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಧೈಯರ್
4 ಆಮೇಲೆ ಆತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆಂದನು, ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸುವ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. 5 ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶದವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆಯೇ ಹೊರತು ಕಷ್ಟಕರವಾದ
ಅನ್ಯಭಾಷೆಯ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 6 ಹೌದು, ನಿನಗೆ
ಅಥರ್ವಾಗದ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಅನ್ಯಭಾಷೆಯನಾ್ನಡುವ ನಾನಾ
ಜನಾಂಗಗಳ ಒಳಗೆ ನಿನ್ನನು ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥವರ ಕಡೆಗೆ
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಅವರಾದರೂ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ
ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. 7 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೋ
ನಿನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ; ನನಗೂ ಕಿವಿಗೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ;
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟವರೂ, ಹಟಮಾರಿಗಳು ಆಗಿದಾ್ದರೆ. 8

ಇಗೋ, ನಾನು ಅವರ ಕಠಿಣ ಹೃದಯಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿನ್ನ
ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಅವರ ಹಬಮಾರಿತಾಣಕೆ್ಕ
ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಬಮಾರಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ . 9 ನಿನ್ನ
ನಿಧಾರ್ರವನು್ನ ಕಗ್ಗಲಿ್ಲಗಿಂತ ಗಟಿ್ಟಯಾದ ವಜ್ರದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ಅವರು ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವ ಮನೆತನದವರು, ಅವರಿಗೆ
ಭಯಪಡಬೇಡ; ಅವರ ಬಿರುನೋಟಕೆ್ಕ ಹೆದರದಿರು.≫ 10

ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನಾನು
ನಿನಗೆ ಹೇಳುವಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೋ. 11 ಸೆರೆಯಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅವರು ಕೇಳಿದರೂ, ಕೇಳದೆ ಹೋದರೂ ಅವರನು್ನ
ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿ, ≪ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು
ಅವರಿಗೆ ಸಾರು.≫

ಪ್ರವಾದಿಯು ತನ್ನ ಉದೊ್ಯೕಗ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತಲುಪಿದು್ದ
12 ಆಮೇಲೆ ದೇವರಾತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿ,

≪ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆತನ ವಾಸಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ≫ ಎಂಬ ಮಹಾಶಬ್ದವು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿಸಿತು. 13

ಜೀವಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಬಡಿಯುವ ಸಪ್ಪಳ, ಅವುಗಳ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಗರಗರನೆ ತಿರುಗುವ ಚಕ್ರಗಳ ಸದು್ದ, ಹೀಗೆ ಭೂಕಂಪದಂಥ
ಮಹಾಶಬ್ದವು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತು್ತ. 14 ದೇವರಾತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ನಾನು ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಮನಸಾ್ತಪ ಪಡುತಾ್ತ
ಹೋದೆನು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ ಕೈ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿತು್ತ. 15

ಆಗ ಸೆರೆಯಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ಕೆಬಾರ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ತೇಲ್
ಆಬೀಬಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಅವರು
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆನು; ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸ್ತಬ್ಧನಾಗಿ
ಉಳಿದುಬಿಟೆ್ಟನು.

ಪ್ರವಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಭಾರ
16 ಏಳು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ಮಾತನು್ನ ನನಗೆ

ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 17 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರ ಮೇಲೆ ಕಾವಲುಗಾರನನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಹೀಗಿರಲು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳಿ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸು. 18 ನಾನು ದುಷ್ಟನಿಗೆ,
≪ನೀನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಯುವೆ≫ ಎಂದು ನುಡಿಯುವಾಗ ನೀನು
ಅವನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸದೆಯೂ, ಅವನು ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟಮಾರ್ಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಬುದಿ್ಧಹೇಳದೆಯೂ
ಇದ್ದರೆ ಆ ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ಅಪರಾಧದಿಂದ ಸಾಯಬೇಕಾಗುವುದು;
ಅವನ ಮರಣಕೆ್ಕ ನೀನು ಹೊಣೆಯಾಗುವೆ. 19 ನೀನು ದುಷ್ಟನನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ, ಅವನು ತನ್ನ ದುಷ್ಟತನವನೂ್ನ, ಕೆಟ್ಟಮಾರ್ಗರ್ವನೂ್ನ
ಬಿಡದೆಹೋದರೆ ತನ್ನ ಅಪರಾಧದಿಂದಲೇ ಸಾಯುವನು; ನೀನೋ
ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿ. 20 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀತಿವಂತನು
ತನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅನಾ್ಯಯಮಾಡುವವನಾದರೆ, ಆಗ ನಾನು
ಅವನ ಮುಂದೆ ಅಡಚಣೆಯನು್ನ ಒಡು್ಡವೆನು, ಎಡವಿದರೆ ಅವನು
ಸಾಯುವನು; ನೀನು ಅವನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸದೆ ಹೋದಕಾರಣ ಅವನು
ತನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ಸಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅವನು ಮಾಡಿದ
ಒಳೆ್ಳಕಾಯರ್ಗಳು ಲೆಕ್ಕಕೆ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನ ಮರಣಕೆ್ಕ
ನೀನು ಹೊಣೆಯಾಗುವೆ. 21 ನೀನು ನೀತಿವಂತನನು್ನ ಪಾಪ
ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಪಾಪಮಾಡದೆ
ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ಕಾರಣ ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿಯುವನು; ನೀನೂ ನಿನ್ನ
ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.≫

ಪ್ರವಾದಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಗ
22 ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತಸ್ಪಶರ್ದಿಂದ

ಪರವಶನಾಗಿರಲು ಆತನು ನನಗೆ, ≪ನೀನು ಎದು್ದ, ಬಯಲು
ಸೀಮೆಗೆ ಹೊರಡು, ಅಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವೆನು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23 ನಾನು ಎದು್ದ ಬಯಲು ಸೀಮೆಗೆ
ಹೊರಟುಹೋದೆನು. ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿತು್ತ.
ಅದು ಕೆಬಾರ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಹಿಮೆಯ
ಪ್ರಕಾರವಾಗಿತು್ತ. ಅದನು್ನ ಕಂಡು ಅಡ್ಡಬಿದೆ್ದನು. 24 ದೇವರಾತ್ಮವು
ನನೊ್ನಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ನಾನು ಎದು್ದ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡಿದ
ಮೇಲೆ ಆತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ≪ನೀನು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಡಗಿಕೋ. 25 ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಜನರು
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಕಟು್ಟವರು, ನೀನು ಹೊರಗೆ ಸಂಚರಿಸಲು
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 26 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯು ಸೇದಿ ಹೋಗಿ ನೀನು
ಮೂಕನಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು; ನೀನು ಅವರನು್ನ ಖಂಡಿಸಲಾರೆ;
ಅವರು ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವ ಮನೆತನದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 27 ನಾನು
ನಿನೊ್ನಡನೆ ಮತೆ್ತ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಯನು್ನ
ಬಿಚು್ಚವೆನು; ಆಗ ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು; ಕೇಳುವವನು ಕೇಳಲಿ,
ಕೇಳದವನು ಕೇಳದೇ ಇರಲಿ; ಅವರು ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವ
ವಂಶದವರೇ.≫

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಾಶನದ ಸೂಚನೆಗಳು

≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಒಂದು ಇಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮುಂದಿಟು್ಟಕೊಂಡು, ಅದರ ಮೇಲೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ನಕ್ಷೆಯನು್ನ ಬರೆ. 2 ಆ ನಕ್ಷೆಯ

ಸುತ್ತಲು ದಿಬ್ಬಹಾಕಿ, ಅಡ್ಡಕಟಿ್ಟ, ಪಾಳೆಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ, ಕತ್ತರಿಸುವ
ಯಂತ್ರಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಅದಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕು. 3 ಆಮೇಲೆ
ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಂಚನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ನಿನಗೂ ಮತು್ತ ಆ
ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ ಮಧೆ್ಯ ಕಬಿ್ಬಣದ ಗೋಡೆಯನಾ್ನಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಆ ಪಟ್ಟಣದ
ಮೇಲೆ ದೃಷಿ್ಟಯಿಡು; ಅದು ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಡುವುದು, ನೀನು
ಅದನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿದಂತಾಗುವುದು. ಇದು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶದವರಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತು.

ಮುತಿ್ತಗೆಯನೂ್ನ ಸೆರೆಯನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಲಸೂಚನೆ
4 ≪ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಎಡಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೋ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರ ಪಾಪದ ಭಾರವನು್ನ ಅದರ
ಮೇಲಿಡಬೇಕು. ನೀನು ಎಡಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಮಲಗುವ ದಿನಗಳ ಪ್ರಕಾರ
ಅವರ ಪಾಪದ ಭಾರವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 5 ನಾನು
ದಿನಗಳ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಪಾಪದ ವರುಷಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ
ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವು ಮುನೂ್ನರತೊಂಬತು್ತ ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಹೀಗೆ
ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರ ಪಾಪವನು್ನ ನೀನು ಹೊರಬೇಕು.
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6 ≪ಅಷು್ಟ ದಿನಗಳು ತೀರಿದ ಮೇಲೆ ಬಲಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಯೆಹೂದ ವಂಶದವರ ಪಾಪವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕು; ವರುಷ ಒಂದಕೆ್ಕ ಒಂದು ದಿನದ ಮೇರೆಗೆ ನಲ್ವತು್ತ
ದಿನ ಅವರ ಪಾಪವನು್ನ ಹೊರಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
7 ನಿನ್ನ ತೋಳಿಗೆ ಹೊದಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಮುತಿ್ತಗೆಯಾದ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖವನು್ನ ತಿರುಗಿಸಿ, ಅದರ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಶುಭವನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಸು. 8 ಇಗೋ, ನಿನ್ನ
ಮುತಿ್ತಗೆಯ ದಿನಗಳು ತೀರುವ ತನಕ ನೀನು ಬಲಮಗು್ಗಲಿಂದ
ಎಡಮಗು್ಗಲಿಗೆ ಹೊರಳದಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸುವೆನು.

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

ನವಣೆ, ಕಡಲೆ, ಇವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ಹಾಕಿ ಅವುಗಳಿಂದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೋ; ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ದಿನ, ಅಂದರೆ ಮುನೂ್ನರತೊಂಬತು್ತ ದಿನ
ಅದನು್ನ ತಿನು್ನ. 10 ನಿನ್ನ ಆಹಾರವನು್ನ ತೂಕದ ಪ್ರಕಾರ
ದಿನವೊಂದಕೆ್ಕ ಇಪ್ಪತು್ತ ತೊಲೆಯಂತೆ (230 ಗಾ್ರಂ) ತಿನು್ನ; ಆಗಾಗೆ್ಗ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಬೇಕು. 11 ನೀರನು್ನ ಅಳತೆಯ ಪ್ರಕಾರ
ದಿನವೊಂದಕೆ್ಕ ಎರಡು ಬಟ್ಟಲಂತೆ ಕುಡಿ; ಆಗಾಗೆ್ಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ
ಕುಡಿಯಬೇಕು. 12 ನೀನು ಸೌದೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ
ಮಲವನು್ನ ಉರಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಜನರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಆ ಹಿಟ್ಟನು್ನ
ರೊಟಿ್ಟಮಾಡಿ ಜವೆಗೋದಿಯ ರೊಟಿ್ಟಗಳಂತೆ ತಿನು್ನ. 13 ಹಾಗೆಯೇ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರು ನನಿ್ನಂದ ಅನ್ಯದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಟಲ್ಪಟು್ಟ ಆ
ದೇಶೀಯರ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸುತಾ್ತ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನು್ನ ಹೊಲಸಾಗಿ
ತಿನು್ನವರು≫ ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

14 ಅದಕೆ್ಕ ನಾನು, ≪ಅಯೊ್ಯೕ, ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನಾನು ಹೊಲಸನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವನಲ್ಲ, ನಾನು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸತ್ತ ಪಶುವಿನ ಮಾಂಸವನಾ್ನಗಲಿ, ಕಾಡುಮೃಗವು
ಕೊಂದ ಪಶುವಿನ ಮಾಂಸವನಾ್ನಗಲಿ ತಿಂದವನೇ ಅಲ್ಲ; ಯಾವ
ಅಸಹ್ಯಪದಾಥರ್ವೂ ನನ್ನ ಬಾಯೊಳಗೆ ಸೇರಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಅರಿಕೆಮಾಡಲು, 15 ಆತನು ನನಗೆ, ≪ನೋಡು, ಮನುಷ್ಯರ
ಮಲಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ದನಗಳ ಸಗಣಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ ಗೊತು್ತಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ಇದನು್ನ ಉರಿಸಿ ನಿನ್ನ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಸುಟು್ಟಕೋ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

16 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ≪ನರಪುತ್ರನೇ,
ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವೆನು. ನಿವಾಸಿಗಳು ಅನ್ನವನು್ನ ತೂಕದ ಪ್ರಕಾರ
ಕಳವಳದಿಂದ ತಿನು್ನವರು, ನೀರನು್ನ ಅಳತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡುಗುತಾ್ತ
ಕುಡಿಯುವರು. 17 ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅನ್ನ ಮತು್ತ ನೀರಿನ
ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕುಗಿ್ಗ ತಮ್ಮ ಅಧಮರ್ದಿಂದ ನಾಶವಾಗಿ
ಹೋಗುವರು.≫

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ದುಗರ್ತಿಯ ಸೂಚನೆ

≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಹದವಾದ ಖಡ್ಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಕ್ಷೌರಿಕನ ಕತಿ್ತಯನಾ್ನಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ತಲೆಯನೂ್ನ,
ಗಡ್ಡವನೂ್ನ ಬೋಳಿಸಿಬಿಟು್ಟ, ತಕ್ಕಡಿಯನು್ನ ತಂದು

ಅದರಿಂದ ತೂಗಿ ಆ ಕೂದಲನು್ನ ಭಾಗ ಮಾಡು. 2 ಮುತಿ್ತಗೆಯ
ದಿನಗಳು ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೆ ಕೂದಲನು್ನ ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡಿ,
ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಡು; ಇನೊ್ನಂದು ಭಾಗವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಲು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕಡಿ; ಮತೊ್ತಂದು
ಭಾಗವನು್ನ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿಬಿಡು; ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನನ್ನ ಜನರ
ಹಿಂದೆ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಬೀಸುವೆನು. 3 ಆಗ ಕಡೆಯ ಭಾಗದಲಿ್ಲ
ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ಕೂದಲನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ
ಕಟು್ಟ. 4 ಆಮೇಲೆ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ಆರಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ
ಹಾಕಿ ಸುಡು; ಅವುಗಳಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು ಹೊರಟು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ವಾ್ಯಪಿಸುವುದು.≫

ನಾಶನ ಸೂಚನೆಗಳ ವಿವರಣೆ
5 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇದು

ಯೆರೂಸಲೇಮ್; ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನಾನು ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಸಾ್ಥಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಅದರ ಸುತ್ತಲು ನಾನಾ ದೇಶಗಳಿವೆ. 6 ಅದು ನನ್ನ
ನಿಯಮನಿಷೆ್ಠಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡದೆ ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ಸುತ್ತಲಿನ
ದೇಶಗಳವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಅಧಮರ್ವನು್ನ ನಡೆಸಿದೆ; ಅದರ
ನಿವಾಸಿಗಳು ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ
ನಿರಾಕರಿಸಿದಾ್ದರೆ.≫

7 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನೀವು
ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ, ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳದೆ,

ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನಾಂಗಗಳ ಧಮರ್ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸಿ, ಆ
ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ದಂಗೆಕೋರರಾಗಿ ವತಿರ್ಸಿದಿ್ದೕರಿ. 8

ಆದುದರಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಇಗೋ, ನಾನೇ ನಿನಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಜನಾಂಗಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ
ದಂಡಿಸುವೆನು ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 9 ನೀನು
ಬಹಳ ಅಸಹ್ಯಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈವರೆಗೂ
ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಮಾಡದಂಥ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಈಗ ನಿನಗೆ
ಮಾಡುವೆನು. 10 ಹೀಗಿರಲು, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ತಂದೆಗಳು ಮಕ್ಕಳನು್ನ,
ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವರು; ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸಿ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಉಳಿದ ಸಮಸ್ತರನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಯ ಗಾಳಿಗೂ ತೂರುವೆನು.≫

11 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನನ್ನ
ಜೀವದಾಣೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೇರಳವಾದ ಹೇಯ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದಲೂ,
ಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತಗಳಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಪವಿತಾ್ರಲಯವನು್ನ ಹೊಲಸು
ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕುಂದಿಸುವೆನು, ನಾನು
ನಿನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸೆನು, ಕಟಾಕ್ಷಿಸೆನು. 12 ನಿನ್ನಲಿ್ಲನ ಮೂರನೆಯ
ಒಂದು ಭಾಗದವರು ವಾ್ಯಧಿಯಿಂದ ಸಾಯುವರು, ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಕ್ಷಾಮದಿಂದ ನಾಶವಾಗುವರು; ಇನೊ್ನಂದು ಭಾಗದವರು ನಿನ್ನ
ಸುತ್ತಲೂ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತರಾಗುವರು; ಮತೊ್ತಂದು ಭಾಗದವರನು್ನ
ನಾನು ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಯ ಗಾಳಿಗೂ ತೂರಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಬೀಸುವೆನು.

13 ≪ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಸಿಟ್ಟನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು, ನನ್ನ ರೋಷವನು್ನ
ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಶಾಂತನಾಗುವೆನು; ರೋಷದಿಂದ
ಮಾತನಾಡಿದವನು ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಎಂಬುದು ನನ್ನ
ಕೋಪವನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊಯು್ದಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. 14 ಹಾದುಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿ, ಸುತ್ತಲಿನ ಜನಾಂಗಗಳ ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿ
ಮಾಡುವೆನು.

15 ≪ನಾನು ಕೋಪದಿಂದಲೂ, ರೋಷದಿಂದಲೂ, ಕಠಿಣವಾದ
ಖಂಡನೆಯಿಂದಲೂ, ನಿನಗೆ ಮಾಡುವ ದಂಡನೆಗಳು ಸುತ್ತಲಿನ
ಜನಾಂಗಗಳ ದೂಷಣೆಗೂ, ಪರಿಹಾಸ್ಯಗಳಿಗೂ, ಬುದಿ್ಧವಾದಗಳಿಗೂ
ಆಸ್ಪದವಾಗುವುವು; ಇದು ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ. 16 ಆಗ
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಲಿಕೆ್ಕ ಕ್ಷಾಮವೆಂಬ ನಾಶಕರವಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣ
ಬಾಣಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುವೆನು; ನಿನ್ನನು್ನ ಬರದಿಂದ
ಬಹಳವಾಗಿ ಬಾಧಿಸಿ ನಿನ್ನ ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು. 17

ನಾನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕ್ಷಾಮದಿಂದಲೂ, ದುಷ್ಟಮೃಗಗಳಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ
ಪುತ್ರಶೋಕವು ಉಂಟಾಗುವುದು; ವಾ್ಯಧಿಯೂ, ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹವೂ
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ವಾ್ಯಪಿಸುವವು; ನಿನ್ನನು್ನ ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ ತುತು್ತ ಮಾಡುವೆನು≫ ಇದು
ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ನುಡಿ.

ಯೆಹೂದದ ನಾಶನಕೆ್ಕ ಕಾರಣವಾದ ಅಪರಾಧಗಳು

1 ಯೆಹೂದದ ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲನ ಪೂಜೆಗಳ ಮತು್ತ ಪೂಜಿಸುವವರ
ನಾಶ.

ಯೆಹೋವನು ಈ ಮಾತನು್ನ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 2

≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ
ಅಭಿಮುಖನಾಗಿ ನಿಂತು, ಅವುಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಪ್ರವಾದಿಸು.

3 ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳೇ, ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ಈ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ; ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಿಗೂ,
ತೊರೆತಗು್ಗಗಳಿಗೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ: ಇಗೋ, ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಖಡ್ಗವನು್ನ ಬರಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸುವೆನು.

4 ≪ ≪ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳು ಹಾಳಾಗುವುವು, ನಿಮ್ಮ
ಸೂಯರ್ಸ್ತಂಭಗಳು ಒಡೆಯಲ್ಪಡುವವು, ನಿಮ್ಮವರು ನಿಮ್ಮ
ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮುಂದೆ ಹತರಾಗಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. 5 ನಾನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಶವಗಳನು್ನ ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಸಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ
ಬಿಸಾಡಿಬಿಡುವೆನು.

6 ≪ ≪ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಊರುಗಳು
ಹಾಳಾಗುವುದರಿಂದಲೂ, ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳು
ಪಾಳುಬೀಳುವುದರಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳು
ಹಾಳಾಗುವುವು; ನಿಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಒಡೆಯಲ್ಪಟು್ಟ
ಇಲ್ಲವಾಗುವುವು, ನಿಮ್ಮ ಸೂಯರ್ಸ್ತಂಭಗಳು ಕಡಿಯಲ್ಪಡುವುವು.
7 ನೀವು ರೂಪಿಸಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಅಳಿದುಹೋಗುವುವು;
ಹತರಾದವರು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವರು; ಆಗ ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.

8 ≪ ≪ಆದರೂ ನಾನು ಜನಶೇಷವನು್ನ ಉಳಿಸುವೆನು;
ಹೇಗೆಂದರೆ ನೀವು ಅನ್ಯದೇಶಗಳಿಗೆ ಚದರಿಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಆ ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಕತಿ್ತಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವರು. 9 ಹೀಗೆ
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ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಸೆರೆಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧೆ್ಯ ವಾಸಿಸುವ
ನಿಮ್ಮವರು ನನ್ನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ನಿಮ್ಮವರು
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಲಿ್ಲನ ಮೋಹದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದು ತಮ್ಮ
ಹೃದಯವನೂ್ನ, ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲಣ ಕಾಮದಿಂದ
ದೇವದೊ್ರೕಹಮಾಡಿದ ತಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳನೂ್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿದವನು
ನಾನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಾವು ಬಹಳ
ಅಸಹ್ಯಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆಂದು ತಮ್ಮ
ಬಗೆ್ಗ ತಾವೇ ಅಸಹ್ಯಪಡುವರು. 10 ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು
ಅವರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು; ಈ ಕೇಡನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡುವೆನು
ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದು್ದ ಬರೀ ಮಾತಲ್ಲ.≫ ≫

11 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನೀನು
ಚಪಾ್ಪಳೆಹೊಡೆದು ನೆಲವನು್ನ ಒದು್ದ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ≪ಆಹಾ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕೆಟ್ಟಕೆಲಸಗಳೆಷು್ಟ! ಅವರು
ಖಡ್ಗ, ಕ್ಷಾಮ, ವಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ ಸತೆ್ತೕ ಸಾಯುವರು. 12

ದೂರದಲಿ್ಲರುವವನು ವಾ್ಯಧಿಯಿಂದ ಸಾಯುವನು,
ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲರುವವನು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸಾಯುವನು, ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಉಳಿದವನು ಕ್ಷಾಮದಿಂದ ಸಾಯುವನು; ಅಂತು ನಾನು ಅವರ
ಮೇಲೆ ಇಟಿ್ಟರುವ ರೋಷವನು್ನ ತೀರಿಸಿಬಿಡುವೆನು. 13 ಆ
ವಂಶದವರು ಎತ್ತರವಾದ ಎಲಾ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೂ, ಎಲಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳ
ತುದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಸೊಂಪಾದ ಎಲಾ್ಲ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೂ ತಮ್ಮ
ಸಮಸ್ತ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸುಗಂಧಹೋಮ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದಟ್ಟವಾದ
ಎಲಾ್ಲ ಏಲಾ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೂ ಹತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ
ಸುತ್ತಲೂ ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಬಿದಿ್ದರುವಾಗ ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. 14 ನಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಕೈಯೆತಿ್ತ ಅವರು ವಾಸವಾಗಿರುವ ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅರಣ್ಯದಿಂದ
ದಿಬ್ಲದವರೆಗೂ ಹಾಳುಪಾಳುಮಾಡುವೆನು; ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು
ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.≫ ≫

ಯೆಹೂದದ ವಿಷಯವಾದ ಪ್ರಲಾಪ

ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ಮಾತನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 2 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೀಗೆ

ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ,
≪ಪ್ರಳಯವು, ಪೂಣರ್ ಪ್ರಳಯವು ದೇಶದ ಚತುದಿರ್ಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂ

ಸಂಭವಿಸಿದೆ.≫
3 ಈಗಲೇ ನಿನಗೆ ಅಂತ್ಯವು ಬಂದಿದೆ;
ನಾನು ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿ, ನಿನ್ನ ನಡತೆಗೆ

ತಕ್ಕಂತೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಅಸಹ್ಯಕಾಯರ್ಗಳ ಫಲವನು್ನ
ನಿನಗೆ ತಿನಿ್ನಸುವೆನು.

4 ನಿನ್ನನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ನಿನ್ನ
ದುಮಾರ್ಗರ್ದ ಫಲವನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿನಿ್ನಸುವೆನು;
ನಿನ್ನ ಅಸಹ್ಯಕಾಯರ್ಗಳು ನಿನ್ನ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬರುವುವು; ಆಗ

ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.≫
5 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,

≪ಕೇಡು, ಎಂದೂ ಕಾಣದ ಕೇಡು, ಇಗೋ ಬಂದಿತು!
6 ಅಂತ್ಯವು ಬಂತು, ಅಂತ್ಯವು ಬಂದುಬಿಟಿ್ಟತು, ನಿನ್ನನು್ನ

ಚಚು್ಚವುದಕೆ್ಕ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದೆ, ಇಗೋ, ಬಂದೇ ಬಂತು!
7 ದೇಶ ನಿವಾಸಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಗತಿ ಮುಗಿಯಿತು.
ಸಮಯ ಬಂದಿತು, ದಿನ ಸಮೀಪಿಸಿತು;
ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಸುವ ಧ್ವನಿಯು ಉತಾ್ಸಹ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲ, ಅದು

ಕಳವಳವೇ.
8 ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದೊಳಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ

ರೋಷಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಸುರಿದು, ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು,
ನಿನ್ನ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಅಸಹ್ಯಕಾಯರ್ಗಳ

ಫಲವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿನಗೆ ತಿನಿ್ನಸುವೆನು.
9 ನಿನ್ನನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ

ದುಮಾರ್ಗರ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಗತಿಯನು್ನ ಬರಮಾಡುವೆನು,
ಆಗ ನಿನ್ನ ಅಸಹ್ಯಕಾಯರ್ಗಳು ನಿನ್ನ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬರುವುವು;

ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ದಂಡಿಸುವವನು ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.

10 ≪ಆಹಾ, ದಂಡನೆಯ ದಿನವು, ಇಗೋ ಬಂತು! ನಿನಗೆ
ದುಗರ್ತಿಯು ಅಂಕುರಿಸಿದೆ,
ಕೋಲು ಹೂಬಿಟಿ್ಟದೆ, ಹೆಮೆ್ಮಯು ಚಿಗುರಿದೆ.
11 ಹಿಂಸೆಯು ಬೆಳೆದು ಕೆಡುಕಿನ ಕೋಲಾಗಿದೆ; ನಿನ್ನವರಲಿ್ಲ

ಯಾರೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ,
ಆ ಜನಸಮೂಹದಲಿ್ಲಯೂ, ಅವರ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ ಏನೂ

ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಲಿ್ಲ ಯಾವ ಶೆ್ರೕಷ್ಠತೆಯೂ ನಿಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ.

12 ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ, ದಿನ ಸಮೀಪಿಸಿತು; ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವವನು
ಹಷಿರ್ಸದಿರಲಿ,
ಮಾರುವವನು ದುಃಖಿಸದಿರಲಿ; ರೋಷಾಗಿ್ನಯು ಆ

ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತದೆ.
13 ಮಾರಿದವನು ಎಷು್ಟ ವರುಷ ಬದುಕಿದರೂ ಮಾರಿದ ಸೊತು್ತ

ಅವನ ವಶಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಬಾರದು;
ಉಂಟಾದ ದಿವ್ಯದಶರ್ನವು ಸಮೂಹದವರಿಗೆಲಾ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ,

ಯಾರೂ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಅಧಮರ್ದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವವನು್ನ

ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
14 ಅವರು ಕೊಂಬನೂ್ನದಿ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾರೂ

ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಡುವುದಿಲ್ಲ;
ನನ್ನ ರೋಷಾಗಿ್ನಯು ಆ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತದೆ.
15 ಊರ ಹೊರಗೆ ಖಡ್ಗ, ಊರೊಳಗೆ ವಾ್ಯಧಿ ಮತು್ತ ಕ್ಷಾಮಗಳು;
ಹೊರಗಿರುವವರು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸಾಯುವರು, ಒಳಗಿರುವವರು

ವಾ್ಯಧಿಕ್ಷಾಮಗಳಿಗೆ ತುತಾ್ತಗುವರು.
16 ಅವರಲಿ್ಲ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದವರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ

ಅಧಮರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಇದು್ದ,
ಡೊಂಗರಗಳಲಿ್ಲನ ಪಾರಿವಾಳಗಳಂತೆ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ

ಗೋಳಾಡುತಿ್ತರುವರು.
17 ಎಲ್ಲರ ಕೈಗಳು ಜೋಲುಬಿದಿ್ದರುವುವು, ಎಲ್ಲರ

ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ನೀರಿನಂತೆ ಅದರುವುವು.
18 ಅವರು ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು, ದಿಗಿಲು ಅವರನು್ನ

ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವುದು;
ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲಿ್ಲಯೂ ನಾಚಿಕೆ ಕಾಣುವುದು, ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ

ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುವರು.
19 ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಬಿಸಾಡುವರು, ಅವರ

ಬಂಗಾರವು ಅಶುದ್ಧ ಪದಾಥರ್ದಂತಿರುವುದು;
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ರೋಷವನು್ನ ತೀರಿಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರ

ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವು ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಾರದು; ಅವರ ಇಷಾ್ಟಥರ್
ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ,
ಅವರ ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಆಸಿ್ತಯು

ಅವರಿಗೆ ಪಾಪಕಾರಿ ವಿಘ್ನವಾಗಿದೆ.
20 ಅವರ ಆಭರಣಗಳ ಚಂದವು ಅವರ ಗವರ್ಕೆ್ಕ

ಆಸ್ಪದವಾಯಿತು;
ಇದಲ್ಲದೆ ಹೇಯವೂ, ಅಸಹ್ಯವೂ ಆದ ತಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳ

ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರದಿಂದ ರೂಪಿಸುತಿ್ತದ್ದರು;
ಆದಕಾರಣ ಅದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಪದಾಥರ್ವನಾ್ನಗಿ

ಮಾಡಿದೆನು.
21 ಅನ್ಯರ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯಿಸಿ ಲೋಕದ ಅತಿ

ದುಷ್ಟರಿಂದ ಸೂರೆಮಾಡಿಸುವೆನು;
ಅವರು ಅದನು್ನ ಹೊಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು.
22 ನಾನು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ತಿರುಗಿಸಲು, ನನ್ನ

ಪಿ್ರಯ ಮಂದಿರವನು್ನ ಹೊಲೆಗೆಡಿಸುವರು;
ಕಳ್ಳರು ಅದರಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗ ಅದನು್ನ ಹೊಲಸುಮಾಡುವರು.
23 ಒಂದು ಸರಪಣಿಯನು್ನ ಮಾಡು; ಏಕೆಂದರೆ ದೇಶವು

ನರಹತ್ಯಭರಿತವಾಗಿದೆ,
ಪಟ್ಟಣವು ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗಿದೆ.
24 ಹೀಗಿರಲು ನಾನು ಅತಿ ದುಷ್ಟ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ

ಬರಮಾಡುವೆನು, ಅವು ನನ್ನ ಜನರ ಮನೆಗಳನು್ನ
ವಶಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು;
ನಾನು ಬಲಿಷ್ಠರ ಸೊಕ್ಕನು್ನ ಅಡಗಿಸುವೆನು, ಅವರ ಪವಿತ್ರ

ಸಾ್ಥನಗಳು ಹೊಲೆಗೆಡುವವು.
25 ಸಂಕಟ ಸಂಭವಿಸುವುದು; ಅವರು ಸಮಾಧಾನವನು್ನ

ಹುಡುಕಿದರೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ.
26 ಕೇಡಿನ ಮೇಲೆ ಕೇಡು, ಸುದಿ್ದಯ ಮೇಲೆ ಸುದಿ್ದ ಬರುವುದು;
≪ದಿವ್ಯದಶರ್ನವಾಯಿತೇ?≫ ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ ಕೇಳುತ್ತಲೇ

ಇರುವರು;
ಯಾಜಕರಲಿ್ಲ ಧಮೋರ್ಪದೇಶವು ಅಡಗಿಹೋಗುವುದು,

ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಸಲಹೆ, ಸಮಾಲೋಚನೆಯು ಇಲ್ಲವಾಗುವುದು.
27 ಅರಸನು ದುಃಖಿಸುವನು, ಭಯವು ಪ್ರಭುವನು್ನ

ಮುಸುಕುವುದು,
ಸಾಧಾರಣಜನರ ಕೈಗಳು ತತ್ತರಿಸುವವು; ನಾನು ಅವರ

ದುನರ್ಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತೀಕಾರವನು್ನ ಮಾಡಿ,
ಅವರ ದುಷ್ಟ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದಂಡನೆಯನು್ನ

ವಿಧಿಸುವೆನು; ಆಗ ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.≫
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ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲನ ಅಸಹ್ಯ ಕಾಯರ್ಗಳು

ಯೆಹೋಯಾಖೀನನು ಸೆರೆಯಾದ ಆರನೆಯ ವರುಷದ,
ಆರನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ, ಐದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಾನೂ ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದದ ಹಿರಿಯರೂ ನನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎದುರಾಗಿ

ಕುಳಿತಿರಲು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತಸ್ಪಶರ್ದಿಂದ ನಾನು
ಪರವಶನಾದೆನು. 2 ಇಗೋ, ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯು
ಉರಿಯುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತೆ ನನಗೆ ತೇಜೋರೂಪವು ಕಾಣಿಸಿತು;
ಸೊಂಟದ ಹಾಗೆ ತೋರುವ ಅದರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ
ಬೆಂಕಿಯು ಉರಿಯುತಿ್ತತು್ತ; ಅದರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ
ಸುವಣರ್ವು ಥಳಥಳಿಸುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತೆ ಅದು್ಭತಕಾಂತಿಯು
ಹೊಳೆಯಿತು. 3 ಆಗ ಆ ತೇಜೋರೂಪಿಯು ಮನುಷ್ಯ ಹಸ್ತದಂಥ
ಹಸ್ತವನು್ನ ಚಾಚಿ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿಯಲು
ದೇವರಾತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳ ನಡುವೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೆಗೆ ಒಯು್ದ, ಒಳಗಣ ಪಾ್ರಕಾರದ ಉತ್ತರ
ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ, ದೇವರನು್ನ ರೋಷಗೊಳಿಸುವ ವಿಗ್ರಹವು
ಮೊದಲಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಹಾಗೆ ಆ ದೇವದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ಕಂಡು ಬಂದಿತು. 4 ಆಹಾ, ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ
ದಶರ್ನವು ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಆದಂತೆ ಇಲಿ್ಲಯೂ ನನಗಾಯಿತು.

5 ಆಗ ಆತನು ನನಗೆ, ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ
ನೋಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು; ಹಾಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ
ನೋಡಲು, ಇಗೋ, ದೇವರನು್ನ ರೋಷಗೊಳಿಸುವ ಆ ವಿಗ್ರಹವು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಬಾಗಿಲಿನ ಪ್ರವೇಶದಾ್ವರದ ಮುಂದೆ
ನಿಂತಿತು್ತ.

6 ಆಗ ಆತನು ನನಗೆ, ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಇವರು ಮಾಡುವುದನು್ನ
ನೋಡಿದೆಯಾ? ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರು ಇಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕ
ದುರಾಚಾರಗಳನು್ನ ಕಂಡೆಯಾ? ಇದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ
ಪವಿತಾ್ರಲಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಬಾ,
ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಇನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚದ ದುರಾಚಾರಗಳನು್ನ ನೋಡುವೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಆಮೇಲೆ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಪಾ್ರಕಾರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರ
ಮಾಡಿದನು; ಇಗೋ, ಆ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ರಂಧ್ರವು ನನಗೆ
ಕಾಣಿಸಿತು. 8 ಆಗ ಆತನು ನನಗೆ, ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಗೋಡೆಯನು್ನ
ತೋಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ನಾನು ಗೋಡೆಯನು್ನ ತೋಡಲಾಗಿ
ಅಲಿ್ಲ, ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಕಾಣಿಸಿತು.

9 ಆತನು ನನಗೆ, ≪ನೀನು ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಜನರು ಇಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವ
ಅಸಹ್ಯವಾದ ದುಷಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ
ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆನು. 10 ಇಗೋ, ಎಲಾ್ಲ ಜಾತಿಯ
ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳೂ, ಅಸಹ್ಯ ಮೃಗಗಳೂ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶದವರು ಪೂಜಿಸುವ ಸಕಲ ಮೂತಿರ್ಗಳೂ ಆ ಗೋಡೆಯ
ಸುತ್ತಲೂ ಚಿತಿ್ರಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 11 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದ ಎಪ್ಪತು್ತ
ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರೂ ಮತು್ತ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಶಾಫಾನನ ಮಗನಾದ
ಯಾಜನ್ಯನೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಧೂಪಾರತಿಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆ ಚಿತ್ರಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದರು; ಧೂಪದ
ಸುವಾಸನೆಯ ಧೂಮವು ಮೇಘವಾಗಿ ಏರುತಿ್ತತು್ತ.

12 ಆಗ ಆತನು ನನಗೆ, ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದ
ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ನಾನಾ ರೂಪಗಳಿಂದ ಚಿತಿ್ರಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಕೋಣೆಗಳೊಳಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವ ಕೆಲಸವನು್ನ
ನೋಡಿದೆಯಾ? ≪ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಯೆಹೋವನು ದೇಶವನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು
ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರಷೆ್ಟ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. 13

ಆಮೇಲೆ ಆತನು ನನಗೆ, ≪ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚದ
ದುರಾಚಾರಗಳನು್ನ ನೋಡುವಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಉತ್ತರದ ಬಾಗಿಲ
ಮುಂದಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದನು; ಇಗೋ, ಅಲಿ್ಲ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ≪ತಮೂ್ಮಜ್≫
ದೇವತೆಗಾಗಿ ಅಳುತಾ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. 15 ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು
ನನಗೆ, ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಇದನು್ನ ನೋಡಿದೆಯಾ? ಇವುಗಳಿಗಿಂತ
ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚದ ದುರಾಚಾರಗಳನು್ನ ನೋಡುವೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

16 ಆತನು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಒಳಗಣ ಪಾ್ರಕಾರದೊಳಕೆ್ಕ
ನನ್ನನು್ನ ಕರೆತಂದನು; ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಬಾಗಿಲ
ಮುಂದೆ ಮಂಟಪಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೂ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು
ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬೆನು್ನ ಮಾಡಿ ಪೂವರ್ದ
ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಉದಯಕಾಲದ ಸೂಯರ್ನನು್ನ
ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

17 ಆಗ ಆತನು ನನಗೆ, ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಇದನು್ನ ನೋಡಿದೆಯಾ?
ಯೆಹೂದ ವಂಶದವರು ತಾವು ಇಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವ ಅಸಹ್ಯಕಾಯರ್ಗಳು
ಅಲ್ಪವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಾ್ದರೋ? ದೇಶವನು್ನ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ

ತುಂಬಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ನನ್ನನು್ನ ಕೆಣಕಬೇಕೆಂದೇ ಮತೆ್ತ ಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ;
ನೋಡು, ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಮೂಗಿಗೆ ಒತಿ್ತಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. 18

ಆದಕಾರಣ ನಾನು ಕೋಪೋದೆ್ರೕಕದಿಂದ ವತಿರ್ಸುವೆನು,
ಕಟಾಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರು ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವ ಮಹಾ
ಶಬ್ದವು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಆಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.≫

ಯೆಹೋವನ ದೂತರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ ಹತಿಸಿದು್ದ

ಆಮೇಲೆ ಆತನು, ≪ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ದಂಡಿಸತಕ್ಕವರೇ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತಾ್ಯ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದವರಾಗಿ
ಸಮೀಪಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು

ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತು್ತ. 2 ಕೂಡಲೆ ಗದೆಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಆರು
ಮಂದಿ ಪುರುಷರು ಉತ್ತರ ಮುಖವಾಗಿರುವ ಮೇಲಣ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ
ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಬಂದರು; ನಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು
ಲೇಖಕನ ಮಸಿಕುಡಿಕೆಯನು್ನ ನಡುವಿಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿರುವ ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ಪುರುಷನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿ
ತಾಮ್ರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.

3 ಇಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರ ತೇಜಸು್ಸ ತನ್ನ ವಾಹನವಾದ
ಕೆರೂಬಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮೇಲಕೆ್ಕೕರಿ ಆಲಯದ ಹೊಸಿ್ತಲಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ
ನಿಂತಿತು್ತ; ಆಗ ನಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು, ಲೇಖಕನ
ಮಸಿಕೊಂಬನು್ನ ನಡುವಿಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿರುವ ಪುರುಷನನು್ನ ಕಂಡನು.
4 ಯೆಹೋವನು ಕೂಗಿ ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ತಿರುಗಿ ಅದರೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಸಮಸ್ತ ಅಸಹ್ಯ
ಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನರಳಿ ಗೋಳಾಡುತಿ್ತರುವ ಜನರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ
ಗುರುತುಮಾಡು≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.

5 ಮತೂ್ತ ಆತನು ಉಳಿದವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಇವನ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗುತಾ್ತ ಹತಿಸಿರಿ; ಯಾರನೂ್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸದಿರಿ,
ಉಳಿಸದಿರಿ; ವೃದ್ಧ, ಯುವಕ, ಯುವತಿ, ಸಿ್ತ್ರೕ, ಬಾಲಕ ಎನ್ನದೆ
ಸಕಲರನೂ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಡಿರಿ; ಆದರೆ ಆ ಗುರುತುಳ್ಳವರಲಿ್ಲ
ಯಾರನೂ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿರಿ; ನನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೇ
ಪಾ್ರರಂಭಮಾಡಿರಿ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ
ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿದನು. 6 ಆಗ ಅವರು ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ
ಹಿರಿಯರನು್ನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಹತಿಸತೊಡಗಿದರು.

7 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಹೊರಡಿರಿ, ಪಾ್ರಕಾರಗಳನು್ನ ಶವಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿಸಿ, ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಹೊಲೆಗೆಡಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ
ಕೊಡಲು ಅವರು ಹೊರಟು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದವರನು್ನ ಹತಿಸಿದರು. 8

ಅವರು ಹತಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಒಂಟಿಗನಾಗಿ ಉಳಿದ ನಾನು
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, ≪ಅಯೊ್ಯೕ, ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೋಪಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಹೊಯು್ದ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾಶಮಾಡುವಿಯಾ?≫ ಎಂದು
ಮೊರೆಯಿಟೆ್ಟನು.

9 ಆತನು ನನಗೆ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ ವಂಶದವರ
ಅಧಮರ್ವು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿದೆ; ದೇಶವು ರಕ್ತಪೂಣರ್ವಾಗಿದೆ,
ಪಟ್ಟಣವು ಅನಾ್ಯಯಭರಿತವಾಗಿದೆ; ಆ ವಂಶದವರು, ≪ನಮ್ಮ
ದೇಶವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ, ಯೆಹೋವನು
ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 10

ನಾನಂತು, ಅವರನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ
ದುನರ್ಡತೆಯನು್ನ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಕಟು್ಟವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಕೂಡಲೆ ನಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು
ಮಸಿಕೊಂಬನು್ನ ನಡುವಿಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿರುವ ಪುರುಷನು, ≪ನಿನ್ನ
ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಅರಿಕೆಮಾಡಿದನು.

ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದದು್ದ

ಇಗೋ, ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ ಕೆರೂಬಿಗಳ ತಲೆಗಳ
ಮೇಲಣ ಗಗನಮಂಡಳದ ಮೇಲ್ಗಡೆ
ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಸಿಂಹಾಸನದ

ಆಕಾರವು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು. 2 ಆತನು ನಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಹೊದು್ದಕೊಂಡ ಆ ಪುರುಷನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಗರಗರನೆ ತಿರುಗುವ
ಗಾಲಿಗಳ ನಡುವೆ, ಕೆರೂಬಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಕೆರೂಬಿಗಳ
ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ ಬೊಗಸೆಯಲಿ್ಲ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ತುಂಬಿ, ತಂದು
ಅದನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಎರಚು≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲು
ಅವನು ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೇ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು.

3 ಅವನು ಒಳಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಕೆರೂಬಿಗಳು ದೇವಾಲಯದ
ದಕ್ಷಿಣಭಾಗದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವು, ಮೇಘವು ಒಳಗಣ ಪಾ್ರಕಾರವನು್ನ
ತುಂಬಿತು್ತ. 4 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ಕೆರೂಬಿಗಳನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಮೇಲಕೆ್ಕೕರಿ ದೇವಾಲಯದ ಹೊಸಿ್ತಲಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಂತಿತು;
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲಯೂ ಮೇಘವು ತುಂಬಿತು್ತ; ಯೆಹೋವನ
ತೇಜಸಿ್ಸನ ಅದು್ಭತಕಾಂತಿಯು ಅಂಗಳದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ವಾ್ಯಪಿಸಿತು್ತ. 5 ಆಗ
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ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಶಬ್ದವು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು
ಮಾತನಾಡುವ ಧ್ವನಿಯಷು್ಟ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೊರಗಣ
ಅಂಗಳದವರೆಗೂ ಕೇಳಿಸಿತು.

6 ಆತನು ನಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದ ಪುರುಷನಿಗೆ,
≪ನೀನು ಗರಗರನೆ ತಿರುಗುವ ಗಾಲಿಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ,
ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ≫ ಎಂದು
ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲು ಅವನು ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಚಕ್ರದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡನು. 7 ಆಗ ಒಬ್ಬ ಕೆರೂಬಿಯು ಇತರ ಕೆರೂಬಿಗಳ
ನಡುವೆ ಕೈ ಚಾಚಿ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು
ನಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡವನ ಬೊಗಸೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿತು;
ಅವನು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಚೆಗೆ ಹೊರಟನು. 8 ಕೆರೂಬಿಗಳ
ಒಂದೊಂದು ರೆಕೆ್ಕಯ ಕೆಳಗೂ ಮನುಷ್ಯಹಸ್ತದಂಥ ಒಂದೊಂದು
ಹಸ್ತವು ಕಾಣಿಸಿತು.

9 ಇಗೋ, ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ ಆ ಕೆರೂಬಿಗಳ ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ,
ಒಂದೊಂದು ಕೆರೂಬಿಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ರದಂತೆ ನಾಲು್ಕ
ಚಕ್ರಗಳಿದ್ದವು; ಆ ಚಕ್ರಗಳ ಬಣ್ಣವು ಪೀತರತ್ನದ ಹಾಗೆ
ಹೊಳೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 10 ಅವುಗಳ ರೂಪವು ಹೇಗಿತೆ್ತಂದರೆ ಒಂದು
ಚಕ್ರದೊಳಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಚಕ್ರವು ಅಡ್ಡವಾಗಿ ರಚಿಸಿದಂತಿತು್ತ, ಆ
ನಾಲು್ಕ ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದವು. 11 ಅವು ಹೊರಳುವಾಗ
ನಾಲು್ಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವ ಕಡೆಗಾದರೂ ಹೊರಳುತಿ್ತದ್ದವು,
ಓರೆಯಾಗಿ ಹೊರಳುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ಎದುರುಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವೇ
ಹೊರತು ಓರೆಯಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

12 ಕೆರೂಬಿಗಳ ಬೆನು್ನ, ಕೈ, ರೆಕೆ್ಕ, ಅಂತು ಸವಾರ್ಂಗಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಮತು್ತ ಚಕ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕಣು್ಣಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ತುಂಬಿದ್ದವು; ನಾಲು್ಕ
ಕೆರೂಬಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದಕೂ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ರವಿತು್ತ. 13 ನಾನು
ಕೇಳಿದಂತೆ ಆ ಚಕ್ರಗಳ ಹೆಸರು ಗರಗರಗಾಲಿ ಎಂಬುದೇ. 14

ಒಂದೊಂದು ಕೆರೂಬಿಗೆ ನಾಲು್ಕ ನಾಲು್ಕ ಮುಖಗಳಿದ್ದವು;
ಮೊದಲನೆಯದು ಕೆರೂಬಿಯದು, ಎರಡನೆಯದು ಮನುಷ್ಯನದು,
ಮೂರನೆಯದು ಸಿಂಹದು್ದ, ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಗರುಡಪಕ್ಷಿಯದು.

15 ಆ ಕೆರೂಬಿಗಳು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರಿದವು; ನಾನು ಕೆಬಾರ್ ನದಿಯ
ಹತಿ್ತರ ನೋಡಿದ ಜೀವಿಗಳು ಇವೇ. 16 ಕೆರೂಬಿಗಳು ಮುಂದೆ
ಹೋಗುವಾಗ ಚಕ್ರಗಳೂ ಅವುಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು;
ಕೆರೂಬಿಗಳು ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರಬೇಕೆಂದು ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ
ಹರಡಿಕೊಂಡಾಗ ಚಕ್ರಗಳೂ ಓರೆಯಾಗದೆ ಅವಗಳ ಸಂಗಡಲೇ
ಏರಿದವು. 17 ಜೀವಿಗಳ ಆತ್ಮವು ಚಕ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಕಾರಣ,
ಅವು ನಿಂತುಹೋದಾಗ ಇವೂ ನಿಂತುಹೋದವು, ಅವು ಏರಿದಾಗ
ಇವೂ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಯಲೆ್ಲೕ ಏರಿದವು.

18 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ದೇವಾಲಯದ ಹೊಸಿ್ತಲನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿತು. 19 ಆಗ ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ
ಕೆರೂಬಿಗಳು ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಚಕ್ರಸಮೇತವಾಗಿ
ನೆಲದಿಂದ ಏರಿ ಹೊರಟು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಪೂವರ್
ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ ನಿಂತವು, ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ
ದೇವರ ತೇಜಸು್ಸ ನೆಲಸಿತು್ತ.

20 ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರ ವಾಹನವಾಗಿ ಕೆಬಾರ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ
ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಆ ಜೀವಿಗಳು ಇವೇ; ಅವು ಕೆರೂಬಿಗಳೆಂದು ಈಗ
ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು. 21 ಒಂದೊಂದಕೆ್ಕ ನಾಲು್ಕ ನಾಲು್ಕ
ಮುಖಗಳೂ, ನಾಲು್ಕ ನಾಲು್ಕ ರೆಕೆ್ಕಗಳೂ ಇದ್ದವು; ಅವುಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳ
ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಸ್ತದಂಥ ಹಸ್ತಗಳು ಇದ್ದವು. 22 ಅವುಗಳ
ಮುಖಗಳು ಕೆಬಾರ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ನಾನು ಕಂಡ ಮುಖಗಳಂತೆ
ನನಗೆ ಕಂಡುಬಂದವು, ಅವು ಆ ಮುಖಗಳೇ; ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಜೀವಿಯು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು.

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮಂತಾ್ರಲೋಚಕರ ದುಬುರ್ದಿ್ಧಯನು್ನ
ಖಂಡಿಸಿದು್ದ

ಆ ಮೇಲೆ ದೇವರಾತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ
ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ
ಮೂಡಣ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಂದುಬಿಟಿ್ಟತು; ಇಗೋ, ಬಾಗಿಲ

ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಜನರು ನಿಂತಿದ್ದರು; ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಅಜೂ್ಜರನ ಮಗನಾದ ಯಾಜನ್ಯ, ಬೆನಾಯನ ಮಗನಾದ ಪೆಲತ್ಯ
ಎಂಬ ಜನನಾಯಕರನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ.

2 ಅಲಿ್ಲ ದೇವರು ನನಗೆ, ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಕುತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸಿ ದುರಾಲೋಚನೆಯನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುವವರು
ಈ ಜನರೇ. 3 ಇವರು, ≪ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವ ಕಾಲವು
ಬಂದಿಲ್ಲ; ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಒಂದು ಹಂಡೆ, ನಾವು ಅದರಲಿ್ಲನ
ಮಾಂಸ≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. 4 ಆದಕಾರಣ, ನರಪುತ್ರನೇ,
ನೀನು ಇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಹಿತವನು್ನ ನುಡಿ, ತಪ್ಪದೆ ನುಡಿ≫
ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

5 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಆವೇಶ ಉಂಟುಮಾಡಿ,
ಹೀಗೆ ಸಾರಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿತು. ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ನೀವು ಹೀಗೆ
ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ, ಸರಿ; ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟರುವ
ಆಲೋಚನೆಗಳು ನನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇವೆ. 6 ನೀವು ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ನರಹತ್ಯವನು್ನ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಮಾಡಿ, ಹತರಾದವರಿಂದ ಬೀದಿಗಳನು್ನ
ತುಂಬಿಸಿದಿ್ದೕರಿ.

7 ≪ಆದಕಾರಣ ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ನಿಮ್ಮ ದೋಷದಿಂದ ಹತರಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವ ನಿಮ್ಮವರ
ಶವಗಳೇ ಹಂಡೆಯಲಿ್ಲನ ಮಾಂಸ, ಈ ಪಟ್ಟಣವೇ ಹಂಡೆ,
ನಿಮ್ಮನಾ್ನದರೋ ನಾನು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿಂದ ಕಿತು್ತಹಾಕುವೆನು. 8

ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ ಹೆದರಿದ ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ ಗುರಿಮಾಡುವೆನು≫ ≫ ಇದು
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 9 ≪ನಾನು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಿತಿ್ತ ಅನ್ಯರ ಕೈಗೆ ಕೊಟು್ಟ ದಂಡಿಸುವೆನು. 10 ನೀವು
ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ ತುತಾ್ತಗುವಿರಿ. ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಮೇರೆಯಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸುವೆನು, ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. 11 ಈ ಪಟ್ಟಣವು ನಿಮಗೆ ಹಂಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ;
ನೀವು ಅದರಲಿ್ಲನ ಮಾಂಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ
ಮೇರೆಯಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸುವೆನು.

12 ≪ ≪ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು≫ ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗುವುದು; ನೀವು ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳದೆ, ನನ್ನ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನಾಂಗಗಳ
ಆಚಾರಗಳನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲಾ್ಲ ಆಗುವುದು.≫

13 ನಾನು ಈ ಮಾತನು್ನ ನುಡಿಯುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಬೆನಾಯನ
ಮಗನಾದ ಪೆಲತ್ಯನು ಸತು್ತಹೋದನು. ಆಗ ನಾನು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡೆ, ≪ಅಯೊ್ಯೕ, ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡುವಿಯೋ?≫ ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಟೆ್ಟನು.

ಸೆರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಾಗಾ್ದನ
14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಈ ಮಾತನು್ನ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು,

15 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರು, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು,
ನಿನ್ನ ನೆಂಟರು ಅಂತು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವವರು, ≪ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಯಿಂದ
ದೂರವಾಗಿ ತೊಲಗಿರಿ, ಈ ದೇಶವು ನಮಗೇ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕದೆ≫
ಎಂದು ಹೀನೈಸಿದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರು ಉಳಿದಿದಾ್ದರಲಾ್ಲ.

16 ≪ಆದಕಾರಣ ನೀನು ಹೀಗೆ ಸಾರು, ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾನು ಅವರನು್ನ ದೂರವಾಗಿ ತೊಲಗಿಸಿ,
ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅನ್ಯದೇಶದ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಿದರೂ
ಅವರು ಸೇರಿರುವ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ಮಟಿ್ಟಗೆ
ಅವರಿಗೆ ಪವಿತಾ್ರಲಯವಾಗಿರುವೆನು.≫

17 ≪ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಅವರನು್ನ
ಜನಾಂಗಗಳೊಳಗಿಂದ ಕೂಡಿಸುವೆನು, ಚದರಿರುವ ದೇಶಗಳಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಬರಮಾಡಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು.≫ 18 ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿ ಎಲಾ್ಲ ಅಸಹ್ಯ
ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ, ಸಮಸ್ತ ಅಸಹ್ಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕುವರು.

19 ≪ಅವರು ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ನನ್ನ
ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನೆರವೇರಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನು್ನ ಅವರಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟಸುವೆನು. 20 ಕಲಾ್ಲದ ಹೃದಯವನು್ನ ಅವರೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು
ಮೃದುವಾದ ಹೃದಯವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು; ಅವರು
ನನಗೆ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವರು, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು. 21

ಆದರೆ ಯಾರ ಮನಸು್ಸ ತಮ್ಮ ಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ, ಅಸಹ್ಯ
ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೋ ಅವರ ದುನರ್ಡತೆಯನು್ನ ಅವರ
ತಲೆಗೆ ಕಟು್ಟವೆನು≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಯೆಹೋವನ ಸಾನಿ್ನಧ್ಯವು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ತಪಿ್ಪದು್ದ
22 ಬಳಿಕ ಚಕ್ರಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆರೂಬಿಗಳು ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ

ಹರಡಿಕೊಂಡವು, ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರ ತೇಜಸು್ಸ ಅವುಗಳ
ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೆಲೆಸಿತು್ತ. 23 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ಪಟ್ಟಣದ
ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ ಏರಿ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ
ನಿಂತಿತು. 24 ಆಮೇಲೆ ದೇವರಾತ್ಮ ಪರವಶನಾದ ನನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತ,
ದಿವ್ಯ ದಶರ್ನದ ಮುಖಾಂತರ ಕಸಿ್ದೕಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಯಾದವರ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದಿತು. ನನಗಾದ ದಿವ್ಯದಶರ್ನವು ಆಗ
ಮಾಯವಾಯಿತು. 25 ಯೆಹೋವನು ತೋರಿಸಿದ ಎಲ್ಲವುಗಳನು್ನ
ಕೂಡಲೆ ಸೆರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು.
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ಯೆಹೂದದ ನಾಶದ ಸೂಚನೆ

ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 2 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ದೊ್ರೕಹಿ
ವಂಶದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತರುವೆ. ಆ ವಂಶದವರು

ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಣಿ್ಣದ್ದರೂ ಕಾಣರು, ಕಿವಿಯಿದ್ದರೂ
ಕೇಳರು.

3 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ವಲಸೆಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ
ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನು್ನ ನೀನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಅವರ
ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಹೊರಡು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅವರು
ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗು. ಅವರು ದೊ್ರೕಹಿ
ವಂಶದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ
ತಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 4 ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ, ವಲಸೆಯ
ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ
ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹಾಕಿ, ವಲಸೆ ಹೋಗುವವನಂತೆ
ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋಗು. 5 ಅವರು
ನೋಡುತಿ್ತರುವಾಗ, ನೀನು ಗೋಡೆಯನು್ನ ತೋಡಿ, ಕಿಂಡಿಯ
ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗು. 6

ಅವರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ, ಅದನು್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ, ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗು; ನೆಲವನು್ನ ನೋಡದಂತೆ ಮುಖವನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೋ; ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ
ಗುರುತನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.≫

7 ಆಗ ನಾನು ನನಗಾದ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದೆನು;
ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನು್ನ, ವಲಸೆಯ ಸಾಮಗಿ್ರಯನೊ್ನೕ
ಎಂಬಂತೆ ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹಾಕಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ನನ್ನ
ಕೈಯಿಂದಲೇ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಕಿಂಡಿಯನು್ನ ಮಾಡಿ, ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಆ
ಸಾಮಾನನು್ನ ಆಚೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ, ಅವರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋದೆನು.

8 ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಯೆಹೋವನು ಈ ಮಾತನು್ನ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು,
9 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ದೊ್ರೕಹಿ ವಂಶದವರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು,
≪ನೀನು ಏನು ಮಾಡುತಿ್ತರುವೆ?≫ ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿದಾ್ದರಲ್ಲವೆ?
10 ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ≪ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಈ ಹೊರೆಯು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ
ರಾಜನಿಗೂ, ಅಲಿ್ಲನ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಸಂಬಂಧಪಟಿ್ಟದೆ.≫ 11 ಇದನೂ್ನ ನುಡಿ, ≪ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಗುರುತಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ನಾನು ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಅವರಿಗಾಗುವುದು;
ಅವರು ವಲಸೆಯಾಗಿ ಸೆರೆ ಹೋಗುವರು. 12 ಅವರಲಿ್ಲನ ರಾಜನು
ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಹೊರಟು
ಹೋಗುವನು; ಅವರು ಗೋಡೆಯನು್ನ ತೋಡಿ, ಕಿಂಡಿಯ ಮೂಲಕ
ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಆಚೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವರು; ಅವನು ಮುಖವನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವನು, ಭೂಮಿಯು ಅವನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.≫
13 ನಾನು ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಬಲೆಯೊಡು್ಡವೆನು, ನಾನು ಹಾಕಿದ
ಉರುಲಿನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವನು; ಕಸಿ್ದೕಯರ ದೇಶವಾದ ಬಾಬೆಲಿಗೆ
ಅವನನು್ನ ಒಯು್ಯವೆನು, ಅಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದ ಸಾಯುವನು, ಆದರೂ ಆ
ದೇಶವನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಅವನ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಕಲ
ಸಹಾಯಕರನೂ್ನ, ಅವನ ಸಮಸ್ತವೂ್ಯಹಗಳವರನೂ್ನ ನಾನು ಎಲಾ್ಲ
ಕಡೆಯ ಗಾಳಿಗೂ ತೂರಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಬೀಸುವೆನು.

15 ≪ನಾನು ಅವರನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳೊಳಗೆ ಚದರಿಸಿಬಿಟು್ಟ
ಅನ್ಯದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚಲಾ್ಲಪಿಲಿ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು
ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. 16 ನಾನು ಕೆಲವರನು್ನ ಖಡ್ಗ,
ಕ್ಷಾಮ, ವಾ್ಯಧಿಗಳಿಂದ ಉಳಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಸಹ್ಯ ಕಾಯರ್ಗಳ
ವಿಷಯವನು್ನ ತಾವು ಸೇರಿದ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅವಕಾಶ ಮಾಡುವೆನು; ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಆ
ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.≫

17 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 18 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಅನ್ನವನು್ನ
ನಡುಗುತಾ್ತ ತಿನು್ನ ಮತು್ತ ನೀರನು್ನ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಕುಡಿ. 19 ಆ
ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ≪ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಅವರು ಅನ್ನವನು್ನ ನಡಗುತಾ್ತ ತಿನು್ನವರು ಮತು್ತ
ನೀರನು್ನ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವರು; ಏಕೆಂದರೆ ಆ
ದೇಶದವರೆಲ್ಲರು ಬಲಾತಾ್ಕರಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲಿ್ಲನ ಸೊತೆ್ತಲಾ್ಲ
ಸೂರೆಯಾಗಿ, ದೇಶವು ಬರಿದಾಗುವುದು. 20 ಆಗ ಜನ ತುಂಬಿದ
ಊರುಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ದೇಶವು ಬೀಡುಬೀಳುವುದು; ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.≫ ≫

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಭರವಸೆಯ ಖಂಡನೆ
21 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ

ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 22 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಕು್ಲಪ್ತಕಾಲವು ದೂರ
ಹೋಗುತ್ತಲಿದೆ; ದಿವ್ಯದಶರ್ನಗಳೆಲಾ್ಲ ನಿರಥರ್ಕ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶದವರು ಆಡಿಕೊಳು್ಳವ ಈ ನಾ ನುಣುಡಿ್ಲ ಮಾತು
ಎಂತದು್ದ ?≫ 23 ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ≪ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ನಾನು ಈ ನುಣುಡಿ್ಲ ಬಳಸುವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವೆನು, ಅದು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಸಲ್ಲದು; ನಾನು
ನುಡಿಯುವ ಈ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ≪ಕು್ಲಪ್ತಕಾಲವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ,
ದಿವ್ಯದಶರ್ನಗಳೆಲಾ್ಲ ಸಾಥರ್ಕವಾಗುವ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. 24 ಇನು್ನ
ಮೇಲೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಸುಳು್ಳ
ದಶರ್ನವಾಗದು, ಮೋಸದ ಕಣಿಯೂ ಇರದು. 25 ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನು; ನಾನು ನುಡಿದೇ ನುಡಿಯುವೆನು; ನಾನು ನುಡಿದ
ಮಾತು ನೆರವೇರುವುದು, ಇನು್ನ ನಿಧಾನವಾಗದು; ದೊ್ರೕಹಿ
ವಂಶದವರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನುಡಿಯುವುದು
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನುಡಿದದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು≫ ≫ ಇದು
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯ.

26 ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 27 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಗೋ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶದವರು, ≪ಇವನಿಗಾದ ದಿವ್ಯದಶರ್ನವು ಮುಂದೆ ಬಹುದೂರ
ಕಾಲಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು್ದ; ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗತಕ್ಕದ್ದನು್ನ
ಮುಂತಿಳಿಸುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.

28 ≪ಆದಕಾರಣ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ≪ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಲಿ್ಲ
ಯಾವುದೂ ನೆರವೇರದೆ ಇರದು; ನಾನಾಡುವ ಮಾತು
ನೆರವೇರುವುದು ಖಂಡಿತ≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.≫

ಸುಳು್ಳ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ

ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 2 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಪ್ರವಾದನೆ
ಮಾಡಿ, ಸ್ವಕಲಿ್ಪತವಾದುದನೆ್ನೕ ಸಾರುತ್ತಲಿರುವ

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡನೆಯಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರವಾದಿಸುತಾ್ತ
ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ≪ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 3 ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಾತಾ್ಕರವೂ ಇಲ್ಲದೆ
ಸ್ವಬುದಿ್ಧಯನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಖರ್ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗತಿಯನು್ನ
ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ! 4 ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹಾಳು
ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲನ ನರಿಗಳ ಹಾಗೆ ಇದಾ್ದರೆ. 5 ಯೆಹೋವನ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಪೌಳಿ ಗೋಡೆಯ
ಒಡಕುಗಳನೆ್ನೕರಲಿಲ್ಲ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಭದ್ರ ಮಾಡಲೂ ಇಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ನುಡಿ, 6 ಅಂಥವರಿಗೆ ಆದ ದಶರ್ನ
ಮಿಥೆ್ಯ, ಕೇಳಿಸಿದ ಕಣಿ ಸುಳು್ಳ; ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ತಾವು ನುಡಿದ ಮಾತು ನೆರವೇರುವುದೆಂದು ಸುಮ್ಮನೆ
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. 7 ನಾನು ಮಾತನಾಡದೆ ಹೋದರೂ,
≪ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ನುಡಿಯುತಿ್ತರುವ
ನಿಮಗೆ ಆದ ದಶರ್ನವು ಮಿಥ್ಯ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕಣಿಯು ಸುಳು್ಳ.

8 ≪ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ನೀವು ವ್ಯಥರ್ವಾದದ್ದನು್ನ ನುಡಿದು, ಸುಳಾ್ಳದ ದಶರ್ನವನು್ನ
ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಗೋ, ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಇದು
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನನ್ನ ನುಡಿ. 9 ≪ಮಿಥ್ಯ
ದಶರ್ನಹೊಂದಿ, ಸುಳು್ಳ ಕಣಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು
ಕೈಮಾಡುವೆನು; ಅವರು ನನ್ನ ಜನರ ಹಿರೀಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಬಾರದು,
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು
ಲಿಖಿತವಾಗಬಾರದು, ಅವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಪ್ರವೇಶಿಸಲೂಬಾರದು; ನಾನೇ ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು≫ ಎಂದು
ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.

10 ≪ಅಶಾಂತಿಯಿದ್ದರೂ ಅವರು ≪ಶಾಂತಿಯಿದೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ವಂಚಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಒಬ್ಬನು ತೆಳುವಾದ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದ್ದರೂ, ಇಗೋ, ಅದಕೆ್ಕ ಸುಣ್ಣಬಳಿಯುತಾ್ತರೆ; 11

ಆದಕಾರಣ, ನೀನು ಸುಣ್ಣಬಳಿಯುವವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ,
≪ವಿಪರೀತ ಮಳೆಯಾಗಿ ಗೋಡೆಯು ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು,
ಆನೆಕಲು್ಲಗಳು ಸುರಿಯುವುವು; ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಗೋಡೆಯನು್ನ
ಒಡೆದುಹಾಕುವುದು.≫ 12 ಇಗೋ, ಗೋಡೆಯು ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ,
≪ನೀವು ಬಳಿದ ಸುಣ್ಣ ಎಲಿ್ಲ?≫ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೇಳುವರಲ್ಲವೆ?≫

ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು 12:2 517 ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು 13:12



14

13 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪
≪ನಾನು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ಗೋಡೆಯನು್ನ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ
ಒಡೆದುಹಾಕುವೆನು; ಅದನು್ನ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ
ವಿಪರೀತ ಮಳೆಯುಂಟಾಗುವುದು, ನನ್ನ ರೋಷದಿಂದ
ಆನೆಕಲು್ಲಗಳು ಸುರಿಯುವವು; 14 ನೀವು ಸುಣ್ಣಬಳಿದ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ನಾನು ಹೀಗೆ ಕೆಡವಿ ನೆಲ ಸಮಮಾಡಿ ಅದರ
ಅಸಿ್ತವಾರವನು್ನ ಬಯಲುಪಡಿಸುವೆನು; ಅದು ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು
ಮತು್ತ ನೀವು ಅದರೊಳಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು ನಾಶವಾಗುವಿರಿ ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನು≫ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. 15 ಹೀಗೆ ನಾನು
ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಅದಕೆ್ಕ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ
ರೋಷವನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂತೆನು್ನವೆನು, 16 ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ
ಪ್ರವಾದಿಗಳೇ, ಅಶಾಂತಿಯಿದ್ದರೂ ಶಾಂತಿಯಿದೆ ಎಂಬ
ದಶರ್ನಗಳನು್ನ ನೀವು ಕಂಡು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಪ್ರವಾದಿಸಿದಿ್ದೕರಲ್ಲವೆ? ಗೋಡೆಯು ಇಲ್ಲವಾಯಿತು, ಅದಕೆ್ಕ ಸುಣ್ಣ
ಬಳಿದವರೂ ಇಲ್ಲವಾದರು≫ ≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

17 ≪ ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಸ್ವಕಲಿ್ಪತವಾದುದನು್ನ ಕಣಿ ಎಂದು
ಹೇಳುವ ನಿನ್ನ ಸ್ವಕುಲ ಸಿ್ತ್ರೕಯರ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಅವರನೂ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರವಾದಿಸು.≫ 18 ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಜನರ ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ
ಬೇಟೆಯಾಡಬೇಕೆಂದು, ಎಲ್ಲರ ಮೊಣಕೈಗಳಿಗೆ ತಾಯಿತಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ,
ಉದ್ದವಾದವರಿಗೂ, ಗಿಡ್ಡವಾದವರಿಗೂ ತಕ್ಕ ಮುಸುಕುಗಳನು್ನ
ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿ್ತ್ರೕಯರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ!
ಸಿ್ತ್ರೕಯರೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಜನರ ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಸ್ವಂತ
ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರೋ? 19 ನೀವು ಜವೆಗೋದಿಯ
ಹಿಡಿಗಳನೂ್ನ, ರೊಟಿ್ಟಯ ಚೂರುಗಳನೂ್ನ ಆಶಿಸಿ ಸುಳು್ಳ ಮಾತಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡುವ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುವುದರಿಂದ
ಜೀವಿಸತಕ್ಕವರನು್ನ ಸಾಯಿಸಿ, ಸಾಯತಕ್ಕವರನು್ನ ಉಳಿಸಿ, ನನ್ನ
ಜನರ ನಡುವೆ ನನ್ನ ಘನತೆಗೆ ಕುಂದುತಂದಿದಿ್ದೕರಿ.≫

20 ≪ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಆಹಾ, ನೀವು ಜನರ ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಪಕ್ಷಿಗಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ
ಬೇಟೆಯಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಾಧನವಾದ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿತಗಳಿಗೆ ನಾನು
ಹೇಸಿ, ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಕಿತು್ತ ಹಾಕುವೆನು; ನೀವು
ಪಕ್ಷಿಗಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ನಾನು
ಬಿಡಿಸಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಾಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಸುವೆನು. 21 ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ಮುಸುಕುಗಳನೂ್ನ ಹರಿದು, ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸುವೆನು; ಅವರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬೇಟೆಯಾಗಿ
ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ; ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. 22 ನಾನು ಎದೆಗುಂದಿಸದ ಶಿಷ್ಟನ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ನೀವು ಸುಳಾ್ಳಡಿ ಕುಂದಿಸಿದಿ್ದೕರಿ, ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ದುಮಾರ್ಗರ್ವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೀವು ಅವನ ಕೈಗಳನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. 23 ಆದಕಾರಣ ನೀವು ಮಿಥ್ಯ ದಶರ್ನವನು್ನ
ಹೊಂದಿ, ಕಣಿಹೇಳುವ ಕೆಲಸವು ಇನು್ನ ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ನನ್ನ
ಜನರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವೆನು, ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನು≫ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.≫

ಕಪಟಿಗಳನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಬಂದು, 2 ನನ್ನ
ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಯೆಹೋವನು ಈ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು, 3 ≪ನರಪುತ್ರನೇ,

ಇವರು ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ, ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ,
ಪಾಪಕಾರಿಯಾದ ಈ ವಿಘ್ನವನು್ನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ;
ಇಂಥವರಿಗೆ ನಾನು ದೈವೋತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವುದು ಸರಿಯೆ?
ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ.≫ 4 ಆದಕಾರಣ ನೀನು ಅವರನು್ನ ಸಂಬೋಧಿಸಿ
ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಯಾರು ತನ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ, ತನಗೆ ಪಾಪಕಾರಿಯಾದ ವಿಘ್ನವನು್ನ ತನ್ನ
ಮುಂದೆಯೇ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು, ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ ಪ್ರಶೆ್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ಬರುವ ಅವನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ಅವನ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. 5 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶದವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನನು್ನ
ತೊರೆದುದರಿಂದ ನಾನು ಅವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವರ ಆಶಾಪಾಶದಲೆ್ಲೕ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ
ಹಿಡಿಯುವೆನು.≫

6 ಆದಕಾರಣ ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ,
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ ಹಿಂದಿರುಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಅಸಹ್ಯ
ವಸು್ತಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬೆನು್ನಮಾಡಿರಿ.

7 ≪ಏಕೆಂದರೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಲಾ್ಲಗಲಿ ಮತು್ತ
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನೊಳಗೆ ವಾಸವಾಗಿರುವ ವಿದೇಶಿಗಳಲಾ್ಲಗಲಿ ಯಾವನು
ನನಿ್ನಂದ ದೂರವಾಗಿ, ತನ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ,
ತನಗೆ ಪಾಪಕಾರಿಯಾದ ವಿಘ್ನವನು್ನ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು
ಪ್ರವಾದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಮೂಲಕ ದೈವೋತ್ತರವನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವನೋ ಅವನಿಗೆ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ
ಉತ್ತರಕೊಡುವೆನು. 8 ಅವನ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರಕೋಪಗೊಂಡು,
ಅವನನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಗುರುತಾಗಿಯೂ, ಕಟು್ಟ ಗಾದೆಗಳಿಗೂ
ವಸು್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಜನರೊಳಗಿಂದ ಕಿತು್ತಹಾಕುವೆನು; ಹೀಗೆ
ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.

9 ≪ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯು ಮರುಳುಗೊಂಡು ದೈವೋಕಿ್ತಯನು್ನ
ನುಡಿದರೆ, ಆ ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿದವನು
ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ; ನಾನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೈಯೆತಿ್ತ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಾದ ನನ್ನ ಜನರೊಳಗಿಂದ ಅವನನು್ನ ಕಿತು್ತ
ನಿನಾರ್ಮಮಾಡುವೆನು. 10 ಪ್ರವಾದಿಯ ದೋಷವು ಎಷೊ್ಟೕ,
ಅವನನು್ನ ಪ್ರಶೆ್ನಕೇಳುವವನ ದೋಷವೂ ಅಷೆ್ಟೕ; ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮ ದೋಷ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು. 11 ಹೀಗಾದರೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರು ಇನು್ನ ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ದೊ್ರೕಹಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ ಹೊಲೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;
ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವರು, ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ದೇವರಾಗಿರುವೆನು≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಶಿಷ್ಟನ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದರೂ ದುಷ್ಟನಿಗೆ ದಂಡನೆ ತಪ್ಪದು
12 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ

ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 13 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಅಪರಾಧವನು್ನ ನಡೆಸಿ
ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡಿದ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೈಯೆತಿ್ತ,
ಅದರ ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ, ಕ್ಷಾಮವನು್ನ
ಬರಮಾಡಿ, ಜನರನು್ನ, ಪಶುಗಳನು್ನ ಅದರೊಳಗಿಂದ ನಿಮೂರ್ಲ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 14 ನೋಹ, ದಾನಿಯೇಲ, ಯೋಬ ಎಂಬ ಮೂವರು
ಪುರುಷರು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಸದಾಚಾರದಿಂದ ಸ್ವಂತ
ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

15 ≪ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ದುಷ್ಟ ಮೃಗಗಳು ದೇಶದಲಿ್ಲ
ತಿರುಗುತಾ್ತ ಅದನು್ನ ನಿಜರ್ನಗೊಳಿ್ಳಸಿ, ಹಾಳುಮಾಡಿ, ಯಾರೂ
ಹಾದು ಹೋಗದಂತೆ ಹೆದರಿಸುವ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ, 16 ಈ ಮೂವರು
ಪುರುಷರು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ, ತಾವು
ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರೇ ಹೊರತು ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನಾ್ನಗಲಿ,
ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನಾ್ನಗಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ದೇಶವು ಹಾಳಾಗಿ
ಹೋಗುವುದು≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

17 ≪ಖಡ್ಗವೇ, ದೇಶವನು್ನ ಹೊಕು್ಕ ಹೋಗು ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ,
ನಾನು ಅದನು್ನ ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ತಂದು, ಜನ ಪಶುಗಳನು್ನ
ಅದರೊಳಗಿಂದ ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡುವ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ, 18 ಈ ಮೂವರು
ಪುರುಷರು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ, ತಾವು
ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರೇ ಹೊರತು ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನಾ್ನಗಲಿ,
ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನಾ್ನಗಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

19 ≪ನಾನು ಆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಹೊಯು್ದ,
ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ, ವಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ಜನರನು್ನ, ಪಶುಗಳನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡುವ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ, 20 ನೋಹ, ದಾನಿಯೇಲ, ಯೋಬ
ಎಂಬುವರು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ, ತಮ್ಮ
ಸದಾಚಾರದಿಂದ ಸ್ವಂತಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರೇ
ಹೊರತು ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಗನನಾ್ನಗಲಿ, ಹೆಣು್ಣ ಮಗಳನಾ್ನಗಲಿ
ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

21 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾನು ಖಡ್ಗ,
ಕ್ಷಾಮ, ದುಷ್ಟಮೃಗ ಮತು್ತ ವಾ್ಯಧಿ ಎಂಬ ನಾಲು್ಕ ಬಾಧೆಗಳನು್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಒಟಿ್ಟಗೆ ತಂದು, ಜನರನು್ನ, ಪಶುಗಳನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳತಕ್ಕದೆ್ದೕನು! 22 ಆದರೂ
ಸಿ್ತ್ರೕಪುರುಷರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಹೇಗೋ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದು
ಅಲಿ್ಲಂದ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು; ಆಹಾ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ
ನೀವು ಅವರ ದುಮಾರ್ಗರ್, ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಕಂಡು ನಾನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿದ ಕೇಡಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ,
ಅದಕೆ್ಕ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ಕೇಡುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದುವಿರಿ. 23 ನೀವು ಅವರ ದುಮಾರ್ಗರ್,
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅವರಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ
ಸಮಾಧಾನವಾಗುವುದು; ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ್ದಲಾ್ಲ
ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು≫
ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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ಪ್ರಯೋಜನಕೆ್ಕ ಬಾರದ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯ ಸಾಮ್ಯ

ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 2 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಗಿಡವು
ಉಳಿದ ಗಿಡಗಳಿಗಿಂತ ಎಷು್ಟ ಹೆಚು್ಚ? ವನವೃಕ್ಷಗಳಲಿ್ಲ

ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯ ವಿಶೇಷವೇನು? 3 ಜನರು ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸವನಾ್ನದರೂ ಮಾಡುವರೋ
ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ವಸು್ತವನಾ್ನದರೂ ನೇತು
ಹಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಅದರಿಂದ ಗೂಟವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರೋ? 4

ಇಲ್ಲ, ಸೌದೆಯಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಕುವರು; ಬೆಂಕಿಯು ಅದರ
ಎರಡು ಕೊನೆಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವುದು, ಮಧ್ಯಭಾಗವು ಇದ್ದಲಾಗಿ
ಯಾವ ಕೆಲಸಕೂ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 5 ಅದು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಇದಾ್ದಗ
ಯಾವ ಕೆಲಸಕೂ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ; ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಇದ್ದಲಾದ ಮೇಲೆ
ಯಾವ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬಂದೀತು?≫

6 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ವನ
ವೃಕ್ಷಗಳಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಗಿಡವನು್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಸೌದೆಯನಾ್ನಗಿ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನು್ನ
ವಿನಾಶಕೆ್ಕ ಗುರಿಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 7 ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ
ದೃಷಿ್ಟಯನಿ್ನಡುವೆನು; ಅವರು ಬೆಂಕಿಯೊಳಗಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರೂ,
ಬೆಂಕಿಯು ಅವರನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು; ನಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಕೋಪ ದೃಷಿ್ಟಯನಿ್ನಡುವಾಗ ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. 8 ಅವರು ದೊ್ರೕಹ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು
ದೇಶವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುವೆನು≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

ಯೆಹೂದವೆಂಬಾಕೆಯ ಪತಿದೊ್ರೕಹ

ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 2 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಅದರ ಅಸಹ್ಯಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, 3 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಎಂಬಾಕೆಗೆ ಈ ಮಾತನು್ನ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ,
≪ನೀನು ಹುಟಿ್ಟದು್ದ ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ, ಅದೇ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ,
ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಅಮೋರಿಯನು, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಹಿತಿ್ತಯಳು. 4 ನಿನ್ನ
ಜನನವನು್ನ ಕುರಿತು ಏನು ಹೇಳಲಿ! ನೀನು ಹುಟಿ್ಟದ ದಿನದಲಿ್ಲ
ತಾಯಿಯು ನಿನ್ನ ಹೊಕ್ಕಳು ಕೊಯು್ದ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನನು್ನ ನೀರಿನಿಂದ
ತೊಳೆದು ಶುಚಿಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಉಪ್ಪನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸವರಲಿಲ್ಲ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಲು್ಲ ಸುತ್ತಲಿಲ್ಲ. 5 ನಿನ್ನನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ, ಕರುಣಿಸಿ
ಯಾರೂ ನಿನಗೆ ಇಂಥಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ; ನಿನ್ನ ಜನನ ದಿನದಲಿ್ಲ
ನೀನು ಹೇಸಿಗೆಯಾಗಿದೆ್ದ, ನಿನ್ನನು್ನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಬಿಸಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರು.

6 ≪ನಾನು ಹಾದುಹೋಗುತಾ್ತ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಲೆ್ಲೕ ಹೊರಳಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ, ≪ನೀನು ರಕ್ತದಿಂದ ಹೊಲೆಯಾಗಿದ್ದರೂ
ಬದುಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. ಹೌದು, ≪ನೀನು ರಕ್ತದಿಂದ
ಹೊಲೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಬದುಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬದುಕಿಸಿದೆನು. 7

≪ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಮೊಳೆಯುವ ಮೊಳಿಕೆಯನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸಲು, ನೀನು ಬಲಿತು ಪಾ್ರಯತುಂಬಿ
ಅತಿಸುಂದರಿಯಾದಿ; ನಿನಗೆ ಸ್ತನಗಳು ಮೂಡಿದವು, ನಿನ್ನ ಕೂದಲು
ಉದ್ದವಾಯಿತು; ಆದರೆ ನೀನು ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿದೆ್ದ. 8

ನಾನು ಹಾದುಹೋಗುತಾ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ಇಗೋ, ನೀನು
ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದಿ್ದ; ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ನಿನಗೆ
ಹೊದಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮಾನವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿದೆನು; ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿನಗೆ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಆದುದರಿಂದ ನೀನು
ನನ್ನವಳಾದೆ≫ ≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

9 ≪ಆಗ ನಾನು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಾ್ನನಮಾಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲಣ
ರಕ್ತವನು್ನ ತೊಳೆದುಬಿಟು್ಟ ನಿನಗೆ ತೈಲವನು್ನ ಹಚಿ್ಚದೆನು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ
ನಾನು ಕಸೂತಿಯ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ನಿನಗೆ ತೊಡಿಸಿ, ಕಡಲಹಂದಿಯ
ಕೆಂಪುಚಮರ್ದ ಕೆರಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಮೆಟಿ್ಟಸಿ, ನಯವಾದ ನಾರು
ಮಡಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ ಉಡಿಸಿ, ರೇಶೆ್ಮಯ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ನಿನಗೆ
ಹೊದಿಸಿದೆನು. 11 ಮತು್ತ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಬಳೆಗಳನು್ನ, ಕಂಠಕೆ್ಕ
ಮಾಲೆಯನು್ನ, 12 ಮೂಗಿಗೆ ಮೂಗುತಿಯನು್ನ, ಶಿರಸಿ್ಸಗೆ ಸುಂದರ
ಕಿರೀಟವನು್ನ ಇಟು್ಟ, ನಿನ್ನನು್ನ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿದೆನು. 13

ನಿನ್ನ ಒಡವೆಗಳು ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರದವು; ನಿನ್ನ ಉಡುಪು ನಯವಾದ
ನಾರುಮಡಿ, ರೇಶೆ್ಮಯ ಹೊದಿಕೆ, ಕಸೂತಿಯ ಬಟೆ್ಟ; ನಿನ್ನ ಆಹಾರವು
ಗೋದಿಹಿಟು್ಟ, ಜೇನು, ಎಣೆ್ಣ; ನಿನ್ನ ಲಾವಣ್ಯವು, ಅತಿಮನೋಹರ;
ನೀನು ವೃದಿ್ಧಗೊಂಡು ರಾಣಿಯಾದೆ. 14 ನಾನು ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ
ನನ್ನ ವೈಭವದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸೌಂದಯರ್ವು ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಯಿತು; ನಿನ್ನ
ಚೆಲುವು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬತು≫ ಇದು
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

15 ≪ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೌಂದಯರ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ,
ನಾನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾಗಿದೆ್ದೕನಲಾ್ಲ ಎಂದು ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು
ವ್ಯಭಿಚಾರಮಾಡಿದಿ; ಹಾದುಹೋಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಸಂಗಡ
ಮಿತಿಮೀರಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೋಬ್ಬನ ಸಂಗಡ
ವ್ಯಭಿಚಾರಕೆ್ಕ ಒಳಗಾದೆ . 16 ನೀನು ಪೂಜಾ ಸಾ್ಥನಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿ
ಅಲಿ್ಲ ವ್ಯಭಿಚಾರನಡಿಸಿದೆ. ಇದು ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಆಗಬಾರದಾಗಿತು್ತ.
17 ಮತು್ತ ನಾನು ನನ್ನ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂಗಾರದಿಂದ ನಿನಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದ
ನಿನ್ನ ಚಂದವಾದ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ನೀನು ತೆಗೆದು ಅವುಗಳಿಂದ
ಪುರುಷ ಮೂತಿರ್ಗಳನು್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳೊಡನೆ
ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ. 18 ನಿನ್ನ ಕಸೂತಿಯ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು
ಮೂತಿರ್ಗಳಿಗೆ ಹೊದಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ತೈಲವನೂ್ನ ನನ್ನ
ಧೂಪವನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದೆ. 19 ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ,
ನಿನ್ನ ಆಹಾರಕೆ್ಕ ನಾನು ಒದಗಿಸಿದ ಗೋದಿಹಿಟು್ಟ, ಎಣೆ್ಣ, ಜೇನು
ಇವುಗಳನೂ್ನ ನೀನು ಆ ಮೂತಿರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಸುಗಂಧಹೋಮ
ಮಾಡಿದೆ; ಅಯೊ್ಯೕ, ಹೀಗಾಯಿತಲ್ಲ!≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

20 ≪ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ನನಗೆ ಹೆತ್ತ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ಮೂತಿರ್ಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಲೆಂದು
ಯಜ್ಞಮಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರವು ಅಲ್ಪಕಾಯರ್ವೆಂದು
ಭಾವಿಸಿದಿಯೋ? 21 ಅದನೂ್ನ ಮೀರಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀನು ನನ್ನ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹತಿಸಿ, ಆಹುತಿಕೊಟು್ಟ ಮೂತಿರ್ಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದಿಯೋ?
22 ಈ ನಿನ್ನ ಅಸಹ್ಯಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ, ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ನೀನು ಪದೇ
ಪದೇ ನಡೆಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ನೀನು ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನ
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಹೊರಳಾಡುತಿ್ತದ್ದ ನಿನ್ನ ಎಳೆತನವನು್ನ ನೀನು ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ
ತಂದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 23 ಅಯೊ್ಯೕ, ನಿನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!≫
ಎಂಬುದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 24 ≪ನೀನು ಈ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೌಕದಲಿ್ಲ
ಮಂಟಪವನು್ನ ಮಾಡಿ ಜಗಲಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿರುವೆ. 25

ಒಂದೊಂದು ಬೀದಿಯ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು ಜಗಲಿಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ನಿನ್ನ ಸೌಂದಯರ್ವನು್ನ ನೀಚ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿ,
ಹಾದುಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ನಡೆಸಿರುವೆ. 26 ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರೂ ಅತಿಕಾಮಿಗಳೂ ಆದ
ಐಗುಪ್ತ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಹ ನೀನು ಬೆರೆತು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಮಾಡಿ
ನನ್ನನು್ನ ರೇಗಿಸಿರುವೆ. 27 ಆದಕಾರಣ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈಯೆತಿ್ತ
ನಿನ್ನ ಆಹಾರವನು್ನ ಕಡಿಮೆಮಾಡಿದೆನು; ನಿನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟ
ನಡತೆಗೆ ಅಸಹ್ಯಪಡುವವರಾದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದ ಕುಮಾತೆರ್ಯರ ಕೈಗೆ
ನಿನ್ನನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದೆನು. 28 ಮತು್ತ ಇಷೂ್ಟ ಸಾಲದೆಂದು
ಅಶೂ್ಶಯರ್ರೊಂದಿಗೂ ವ್ಯಭಿಚಾರಮಾಡಿದಿ; ಹೌದು, ಅವರೊಡನೆ
ವ್ಯಭಿಚಾರಮಾಡಿದರೂ ನಿನಗೆ ತೃಪಿ್ತಯಾಗಲಿಲ್ಲ. 29 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು
ತುಂಬಾ ವಾ್ಯಪಾರವುಳ್ಳ ಕಸಿ್ದೕಯ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿ, ಅಲಿ್ಲಯೂ ಬಹಳ
ವ್ಯಭಿಚಾರಮಾಡಿದೆ, ಆದರೂ ನಿನಗೆ ತೃಪಿ್ತಯಾಗಲಿಲ್ಲ.≫

30 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ
ಮೋಹಕೆ್ಕ ಎಷೊ್ಟೕ ಸೋತಿದೆ! ಇಷೆ್ಟಲಾ್ಲ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ
ಕಟಿ್ಟಲ್ಲದ ಜಾರಸಿ್ತ್ರೕಯಾಗಿರುವೆ. 31 ಒಂದೊಂದು ಬೀದಿಯ
ಕೊನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು ಗದು್ದಗೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, ಎಲಾ್ಲ ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ
ಜಗಲಿಯನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ; ದೊರೆತದ್ದನು್ನ ಕಡಿಮೆಯೆಂದು
ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಂತೆ ನೀನು ನಡೆಯುವವಳಲ್ಲ.

32 ≪ನೀನು ವ್ಯಭಿಚಾರಮಾಡುವ ಪತಿವ್ರತೆ! ಗಂಡನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ
ಅನ್ಯರನು್ನ ಸೇರುವ ಜಾರಿಣಿ! 33 ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ
ಹಣಕೊಡುವುದುಂಟು; ನೀನಾದರೋ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯರಿಗೆಲ್ಲ ನೀನೇ
ಹಣವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತರುವೆ; ಅವರು ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬಂದು
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ವ್ಯಭಿಚಾರಮಾಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ
ಕೊಡುತಿ್ತರುವೆ. 34 ನಿನ್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರಕೂ್ಕ, ಇತರ ವೇಶೆ್ಯಗಳ
ವ್ಯಭಿಚಾರಕೂ್ಕ ವ್ಯತಾ್ಯಸವುಂಟು; ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕೆ್ಕ
ಯಾರೂ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಾರರು; ನೀನೇ ಕೊಡುತಿ್ತೕಯೇ ಹೊರತು
ನಿನಗೇನೂ ಸಿಕ್ಕದು; ನಿನ್ನ ದುರಾಚಾರವು ವಿಪರೀತವೇ!≫

35 ಹೀಗಿರಲು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯೇ, ಯೆಹೋವನ ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಕೇಳು, 36 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಆಹಾ,
ಮಿತಿಮೀರಿದ ನಿನ್ನ ಕಾಮಾತುರ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ವ್ಯಭಿಚಾರಮಾಡಿದ ನಿನ್ನ
ಪಿ್ರಯರ ಮೂಲಕ ನಿನಗಾದ ಮಾನಭಂಗ, ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಅಸಹ್ಯ
ವಿಗ್ರಹಗಳು, ನೀನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ತ, 37

ಇವುಗಳನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿ, ನೀನು ಸಂಬೋಗಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಮಿಂಡರನೂ್ನ, ನೀನು ಮೋಹಿಸಿದ ಸಮಸ್ತರನೂ್ನ ನೀನು
ಹಗೆಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಕೂಡಿಸಿ, ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಬೆತ್ತಲೆಗೈದು ನಿನ್ನ ಮಾನವನು್ನ
ಬಟ್ಟಬಯಲು ಮಾಡುವೆನು. 38 ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ,
ರಕ್ತಸುರಿಸುವಂಥ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಗಳನು್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ
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ವಿಧಿಸಿ ಕೋಪೋದೆ್ರೕಕದಿಂದಲೂ, ರೋಷಾವೇಶದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ
ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು. 39 ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸುತ್ತಲಿನವರ
ಕೈವಶಮಾಡುವೆನು; ಅವರು ನಿನ್ನ ಮಂಟಪವನು್ನ ಕೆಡವಿ, ನಿನ್ನ
ಜಗಲಿಗಳನು್ನ ಒಡೆದು, ನಿನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ನಿನ್ನ ಒಡವೆಗಳನು್ನ
ಸುಲಿದುಕೊಂಡು, ನಿನ್ನನು್ನ ಬಟ್ಟಬರಿದಾಗಿ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವರು. 40

ಅವರು ನಿನ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾ್ಯಯಸಭೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ, ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲು್ಲವರು, ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ ಹತಿಸುವರು. 41 ನಿನ್ನ
ಮನೆಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡುವರು; ಬಹುಮಂದಿ ಹೆಂಗಸರ
ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸುವರು; ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೂಳೆತನವನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡುವೆನು; ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಿಂಡರಿಗೆ
ಇನು್ನ ಹಣಕೊಡದಿರುವಿ. 42 ಹೀಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲಣ ಸಿಟ್ಟನು್ನ
ತೀರಿಸಲು, ನನ್ನ ರೋಷವು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಲಗಿ ಬಿಡುವುದು;
ನಾನು ಶಾಂತನಾಗಿ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳೆ್ಳನು.

43 ≪ನೀನು ನಿನ್ನ ಯೌವನ ಕಾಲವನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ,
ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಡೆಸಿ ನನ್ನನು್ನ ರೇಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಗೋ, ನಾನು
ನಿನ್ನ ದುಮಾರ್ಗರ್ದ ಫಲವನು್ನ ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ಕಟು್ಟವೆನು; ನೀನು
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ದುರಾಚಾರಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಈ ಅಸಹ್ಯ
ಕಾಯರ್ವನೂ್ನ ಮಾಡಿರುವೆ≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

44 ≪ಆಹಾ, ಗಾದೆಗಳಲಿ್ಲ ಜಾಣರು ≪ತಾಯಿಯಂತೆ ಮಗಳು≫
ಎಂಬ ಗಾದೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನುಡಿಯುವರು. 45

ಗಂಡನಿಗೂ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬೇಸರಪಡುವವಳಾದ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಗೆ
ನೀನು ತಕ್ಕ ಮಗಳು; ಗಂಡನಿಗೂ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬೇಸರ
ಪಡುವವರಾದ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕಂದಿರಿಗೆ ನೀನು ತಕ್ಕ ತಂಗಿ; ನಿನ್ನ ತಾಯಿ
ಹಿತಿ್ತಯಳು, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಅಮೋರಿಯನು. 46 ನಿನ್ನ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ತನ್ನ
ಕುಮಾತೆರ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಸಮಾಯರ್ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ, ನಿನ್ನ
ದಕ್ಷಿಣಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಕುಮಾತೆರ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಸೊದೋಮ್
ನಿನ್ನ ತಂಗಿ. 47 ಆದರೆ ನೀನು ನಡೆದ ದುಮಾರ್ಗರ್ವು ಅವರು
ನಡೆದಂಥದಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಅಸಹ್ಯಕಾಯರ್ಗಳು ಅವರು
ನಡೆಸಿದಂಥವುಗಳಲ್ಲ, ಅವರ ದುನರ್ಡತೆಯು ಅತ್ಯಲ್ಪವೆಂದು
ಸವರ್ದಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಬಹುಕೆಟ್ಟವಳಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡೆ.≫ 48

ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ,
ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಕುಮಾತೆರ್ಯರೂ ನಡೆದಂತೆ ಸೊದೋಮೆಂಬ ನಿನ್ನ
ತಂಗಿಯಾಗಲಿ, ಆಕೆಯ ಕುಮಾತೆರ್ಯರಾಗಲಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 49

ಸೊದೋಮೆಂಬ ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯ ದೋಷವನು್ನ ನೋಡು;
ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದು, ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು, ಸ್ವಂತ ಸುಖದಲಿ್ಲ
ಮುಳುಗಿರುವುದು, ಇವು ಆಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ
ಕುಮಾತೆರ್ಯರಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೆ ಆಕೆಯು ದೀನದರಿದ್ರರಿಗೆ
ಬೆಂಬವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 50 ಅವರು ಸೊಕೆ್ಕೕರಿ ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ
ಅಸಹಾ್ಯಚಾರಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದರು; ನಾನು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರನು್ನ
ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡಿದೆನು. 51 ಸಮಾಯರ್ವೆಂಬಾಕೆಯು ಕೂಡ
ನೀನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಲಿ್ಲ ಅಧರ್ವನೂ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಿನ್ನ
ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಅಸಹ್ಯಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನಡೆಸಿರುವೆ; ನೀನು ಮಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ದುರಾಚಾರಗಳಿಂದ
ಅವರನು್ನ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೆಂದು ತೋಪರ್ಡಿಸಿರುವೆ. 52 ನಿನ್ನ
ದೋಷಗಳೇ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು
ನಾಚಿಕೆಪಡು; ಅವರಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಅಸಹ್ಯ
ಪಾಪಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಿನಗಿಂತ ಉತ್ತಮರೆಂದು
ಕಂಡುಬಂದಿದಾ್ದರೆ; ಹೌದು, ನೀನು ಲಜೆ್ಜಪಡು, ನಾಚಿಕೆಗೊಳು್ಳ; ನಿನ್ನ
ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರನು್ನ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೆಂದು ತೋಪರ್ಡಿಸಿರುವೆ.

53 ≪ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಕುಮಾತೆರ್ಯರು,
ಸಮಾಯರ್ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಕುಮಾತೆರ್ಯರು, ಇವರ
ದುರಾವಸೆ್ಥಯನು್ನ ನಾನು ತಪಿ್ಪಸುವೆನು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ
ದುರಾವಸೆ್ಥಯನೂ್ನ ತಪಿ್ಪಸುವೆನು. 54 ಹೀಗಿರಲು ನೀನು ನಿನ್ನ
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರನು್ನ ಸಂತೈಸಿದ್ದರಿಂದ
ಲಜೆ್ಜಪಡುವಿ, ನಾಚಿಕೆಗೊಳು್ಳವಿ. 55 ಆಗ ಸಮಾಯರ್ ಮತು್ತ
ಸೊದೋಮ್ ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರೂ ಮತು್ತ ಅವರ
ಕುಮಾತೆರ್ಯರೂ ತಮ್ಮ ಪೂವರ್ಸಿ್ಥತಿಗೆ ಸೇರುವರು, ನೀನೂ ನಿನ್ನ
ಕುಮಾತೆರ್ಯರೂ ನಿಮ್ಮ ಪೂವರ್ಸಿ್ಥತಿಗೆ ಸೇರುವಿರಿ. 56 ಅರಾಮಿನ
ಕುಮಾತೆರ್ಯರು ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಮಸ್ತರು,
ನಿನ್ನನು್ನ ಎಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ಹೀನೈಸುತಿ್ತರುವ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದ ಕುಮಾತೆರ್ಯರು,
ಇವರೆಲ್ಲರ ದೂಷಣೆಗೆ ನೀನು ಗುರಿಯಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲು, 57

ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟತನವು ಬಯಲಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲು, ಆ ನಿನ್ನ
ಗವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅರಾಮ್ಯರ ಪುತಿ್ರಯರಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಪುತಿ್ರಯರಿಂದಲೂ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಅವರ ಬಾಯಲಿ್ಲ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. 58

ಈಗ ನಿನ್ನ ದುನರ್ಡತೆಯ ಮತು್ತ ದುರಾಚಾರಗಳ ಫಲವನು್ನ ನೀನು
ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು≫ ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

59 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನೀನು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿ ನಿನ್ನ ಆಣೆಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವೆ ನೀನು
ಮಾಡಿದ್ದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಾಡುವೆನು. 60 ಆದರೂ
ನಾನು ನಿನ್ನ ಯೌವನಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಂಡು, ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ದೃಢೀಕರಿಸುವೆನು. 61 ಇದಕ್ಕನುಸಾರ ನಾನು ಕುಮಾತೆರ್ಯರನೊ್ನೕ
ಎಂಬಂತೆ ನಿನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕಂದಿರೂ ಮತು್ತ
ತಂಗಿಯರೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವಾಗ ನೀನು ನಿನ್ನ
ದುಮಾರ್ಗರ್ಗಳನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಂಡು ನಾಚಿಕೆಪಡುವಿ; ಈ ನನ್ನ ದಯೆ
ನಿನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಫಲವಲ್ಲ. 62 ನಾನು ಈ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಾಗ ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. 63 ನಾನು ನಿನ್ನ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ
ತಂದು ನಾಚಿಕೆಪಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಅವಮಾನದ ನಿಮಿತ್ತ ಇನು್ನ ಬಾಯಿ
ತೆರೆಯದಿರುವಿ≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಹದು್ದಗಳ ಮತು್ತ ಗಿಡಗಳ ಸಾಮ್ಯಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 2 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಈ ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಒಗಟಾಗಿ

ಹೇಳು, 3 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಅಗಲವಾದ
ಮತು್ತ ಉದ್ದವಾದ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ, ನಾನಾ ಬಣ್ಣದ ದೊಡ್ಡ
ಹದು್ದ ಲೆಬನೋನಿಗೆ ಬಂದು, ದೇವದಾರು ಮರದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯ
ರೆಂಬೆಯನು್ನ ಕಿತು್ತ ಹಾಕಿತು . 4 ತುಟ್ಟತುದಿಯ ಚಿಗುರುಗಳನು್ನ ಕಚಿ್ಚ,
ವಾ್ಯಪಾರದ ದೇಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಹಳ ವತರ್ಕರಿರುವ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟತು.

5 ≪ ≪ಆಮೇಲೆ ಅದು ಆ ದೇವದಾರು ಇದ್ದ ದೇಶದ ಒಂದು
ಬೀಜವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಲವತಾ್ತದ ನೀರಾವರಿಯ
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನೆಟು್ಟ, ನೀರವಂಜಿಯ ಮರದ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಯಿಸಿತು. 6

ಅದು ಮೊಳೆತು ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹರಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ
ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ಆ ಹದಿ್ದನ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ತನ್ನ
ಬೇರುಗಳನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟತು; ಅದು ಲತೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ
ಹರಡಿಸಿ, ಚಿಗುರುಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿತು.

7 ≪ ≪ಅಗಲವಾದ ರೆಕೆ್ಕಗಳುಳ್ಳ ಗರಿ ತುಂಬಿದ ಮತೊ್ತಂದು
ದೊಡ್ಡ ಹದು್ದ ಇತು್ತ; ಇಗೋ, ಆ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯು ತಾನು
ನಾಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಾತಿಯೊಳಗಿಂದ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನು್ನ
ತಿರುಗಿಸಿ, ತನ್ನ ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ಚಾಚಿ ಅದರಿಂದ ನೀರನು್ನ
ಹಾಯಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 8 ಅದು ಸೊಂಪಾದ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯಾಗಿ
ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ಹರಡಿ ಫಲಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅನುಕೂಲವಾದ ಒಳೆ್ಳಯ
ನೀರಾವರಿಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ನಾಟಿಕೊಂಡಿತು್ತ.≫ ≫

9 ಈ ಮಾತನು್ನ ನುಡಿ, ≪ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಅದು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದೋ? ಅದನು್ನ
ನಾಟಿದ ಹದು್ದ ಅದರ ಬೇರುಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ, ಅದರ ಫಲವನು್ನ
ಕಡಿದುಬಿಡಲು ಅದು ಒಣಗಿ ಅದರ ಹಸುರೆಲೆಗಳೆಲಾ್ಲ
ಬಾಡುವುದಲ್ಲವೆ? ಅದು ಬೇರು ಸಹಿತ ಕೀಳಲ್ಪಡುವುದು; ಬಹಳ
ಬಲದಿಂದಲ್ಲ, ಬಹಳ ಜನರಿಂದಲ್ಲ. 10 ಆಹಾ, ನಾಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ
ಲತೆಯು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದೋ? ಮೂಡಣ ಗಾಳಿಯು
ಬಡಿಯುವಾಗ ಬಾಡೇ ಬಾಡುವುದಲ್ಲವೇ? ಬೆಳೆದ ಪಾತಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಒಣಗಿಹೋಗುವುದು.≫

11 ಯೆಹೋವನು ಇನೊ್ನಂದು ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 12 ≪ದೊ್ರೕಹಿ ವಂಶದವರಾದ ಈ ಜನರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ಇದರ ಅಭಿಪಾ್ರಯವು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೋ? ಇಗೋ,
ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲನ ಅರಸನನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಪ್ರಧಾನರನೂ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಾಬೆಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
13 ರಾಜವಂಶದವನೊಬ್ಬನನು್ನ ಆರಿಸಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಂದ ಆಣೆಯಿಡಿಸಿದನು. 14 ಇವನ ರಾಜ್ಯವು
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏಳಲಾರದೆ ಇದ್ದರೂ, ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಕೈಗೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಅದು ನಿಲು್ಲವುದು. 15 ಆದರೆ ಅವನು
ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಬಹಳ ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನೂ್ನ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸೆಂದು ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ
ರಾಯಭಾರಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೂ ಇವನು ಗೆಲು್ಲವನೋ?
ಇಂಥಾ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದವನು ಪಾರಾಗುವನೋ?
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿದವನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಾನೇ?≫

16 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನನ್ನ
ಜೀವದಾಣೆ, ಇವನು ಯಾರಿಂದ ಅರಸನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟನೋ,
ಯಾವನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದನೋ, ಯಾರ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿದನೋ, ಆ ಅರಸನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ, ಅಂದರೆ
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ಬಾಬೆಲೆಂಬ ಅವನ ವಾಸಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಇವನು ಸಾಯುವುದು ಖಂಡಿತ.
17 ಫರೋಹನೂ, ಅವನ ಮಹಾಸೈನ್ಯವೂ, ದೊಡ್ಡ ಪರಿವಾರವೂ
ಬಂದು ಬಹಳ ಜನರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ದಿಬ್ಬಗಳನು್ನ ಹಾಕಿ,
ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರೂ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಏನೂ
ಸಹಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 18 ಏಕೆಂದರೆ ಇವನು ಇಟ್ಟ ಆಣೆಯನು್ನ
ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿದನಲ್ಲವೇ? ಕೈಯ ಮೇಲೆ
ಕೈಯಿಟು್ಟ ಅಣೆಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಪಾರಾಗನು.≫

19 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನನ್ನ
ಜೀವದಾಣೆ, ನನಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ ಅವನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ,
ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿದ ದೋಷವನು್ನ ಅವನ ತಲೆಗೆ
ಕಟು್ಟವೆನು. 20 ನಾನು ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಬಲೆಯೊಡು್ಡವೆನು, ನಾನು
ಹಾಕಿದ ಉರುಲಿನಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವನು, ಅವನನು್ನ ಬಾಬೆಲಿಗೆ ತಂದು
ಅಲೆ್ಲೕ ಅವನೊಂದಿಗೆ ವಾದಿಸಿ, ಅವನು ನನಗೆ ಮಾಡಿದ
ಅಪರಾಧವನು್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವೆನು. 21 ಅವನ
ಸೇನೆಗಳೆಲಾ್ಲ ಚದರಿ ಓಡಿಹೋಗಿ, ಕತಿ್ತಯ ಬಾಯಿಗೆ ತುತಾ್ತಗುವುವು;
ಉಳಿದವರನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಯ ಗಾಳಿಗೂ ತೂರಿಬಿಡುವೆನು; ಈ
ಮಾತನು್ನ ಆಡಿದವನು ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.≫

22 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾನೇ
ಎತ್ತರವಾದ ದೇವದಾರು ಮರದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯ ರೆಂಬೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು
ಅದನು್ನ ನೆಡುವೆನು; ತುಟ್ಟತುದಿಯ ಚಿಗುರುಗಳಲಿ್ಲ ಅತಿ
ಕೋಮಲವಾದದ್ದನು್ನ ಚಿವುಟಿ ತಂದು, ಉನ್ನತೋನ್ನತವಾದ
ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ನೆಡುವೆನು. 23 ನಾನು ಅದನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ
ಉನ್ನತ ಪವರ್ತಾಗ್ರದಲಿ್ಲ ನೆಡಲು, ಅದು ಸೊಂಪಾದ ದೇವದಾರು
ಮರವಾಗಿ ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ಹರಡಿ ಫಲಕೊಡುವುದು; ಅದರಲಿ್ಲ
ಸಕಲವಿಧವಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾಸಿಸುತಾ್ತ ಅದರ ರೆಂಬೆಗಳ ನೆರಳನು್ನ
ಆಶ್ರಯಿಸುವವು. 24 ಆಗ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ಎತ್ತರವಾದ
ಮರವನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿ, ತಗಾ್ಗದದ್ದನು್ನ ಎತ್ತರಗೊಳಿಸಿ, ಹಸುರಾದದ್ದನು್ನ
ಒಣಗಿಸಿ, ಒಣಗಿದ್ದನು್ನ ಚಿಗುರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯದ ಸಕಲ
ವೃಕ್ಷಗಳು ತಿಳಿಯುವವು. ಇದನು್ನ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ನುಡಿದು
ನಡೆಸಿದೆ್ದೕನೆ.≫

ಕಮರ್ಫಲಾನುಭವದ ನಾ್ಯಯ

ಯೆಹೋವನು ಮತೊ್ತಂದು ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 2 ≪ತಂದೆಗಳು ಹುಳಿ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯನು್ನ
ತಿಂದರು ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಹಲು್ಲಗಳು ಚಳಿತುಹೋಗಿವೆ

ಎಂಬ ಗಾದೆಯನು್ನ ನೀವು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶದ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಹೇಳುವುದೇಕೆ?≫

3 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ,
ನೀವು ಈ ಗಾದೆಯನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಇನು್ನ
ಎತ್ತಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಇಗೋ, ಸಕಲ ನರಪಾ್ರಣಿಗಳು ನನ್ನವೇ;
ತಂದೆಯೇನು, ಮಗನೇನು, ನರಪಾ್ರಣಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ
ಅಧೀನದಲಿ್ಲವೆ; ಪಾಪಮಾಡುವ ಪಾ್ರಣಿಯೇ ಸಾಯುವನು.

5 ≪ಒಬ್ಬನು ಸದ್ಧಮಿರ್ಯಾಗಿ ನೀತಿ ನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ, 6

ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞಶೇಷವನು್ನ ತಿನ್ನದೆ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರ
ವಿಗ್ರಹಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತ್ತದೆ, ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಕೆಡಿಸದೆ, 7

ಮುಟಿ್ಟನ ಹೆಂಗಸನು್ನ ಸೇರದೆ, ಯಾರನೂ್ನ ಹಿಂಸಿಸದೆ,
ಸಾಲಮಾಡಿದವನ ಒತೆ್ತಯನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿಯದೆ, ಯಾರ ಸೊತ್ತನೂ್ನ
ಅಪಹರಿಸದೆ, ಹಸಿದವನಿಗೆ ಅನ್ನಕೊಟು್ಟ, ಬೆತ್ತಲೆಯಿರುವವನಿಗೆ
ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, 8 ಸಾಲಕೆ್ಕ ಬಡಿ್ಡತೆಗೆಯದೆ, ಲಾಭಕೆ್ಕ
ಹಣಕೊಡದೆ, ಅನಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ಕೈಹಾಕದೆ, ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ
ಸರಿಯಾಗಿ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಿ, 9 ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ,
ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು, ಸತ್ಯಪರನಾಗಿಯೇ ನಡೆದರೆ
ಇಂಥವನು ಸದ್ಧಮಿರ್ಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಜೀವಿಸುವನು≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

10 ≪ಇಂಥವನನು್ನ ಪಡೆದ ಮಗನು, ಈಗ ಹೇಳಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ
ಯಾವುದನಾ್ನದರೂ ನಡೆಸಿ, 11 ಒಳೆ್ಳಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನೂ್ನ
ನಡೆಸದೆ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞಶೇಷವನು್ನ ತಿಂದು ನೆರೆಯವನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಕೆಡಿಸಿ, 12 ದೀನದರಿದ್ರರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ, ಜನರ
ಸೊತ್ತನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿ, ಸಾಲಗಾರನ ಒತೆ್ತಯನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿದು,
ವಿಗ್ರಹಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ, 13 ಅಸಹ್ಯಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿ, ಸಾಲಕೆ್ಕ
ಬಡಿ್ಡತೆಗೆದು, ಲಾಭಕೆ್ಕ ಹಣಕೊಟು್ಟ, ಬಲಾತಾ್ಕರಿಯೂ ಮತು್ತ
ರಕ್ತಸುರಿಸುವವನೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಜೀವಿಸುವನೇ? ಖಂಡಿತ
ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಈ ದುರಾಚಾರಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಡೆಸಿದನಲ್ಲವೇ?
ಅವನು ಸಾಯುವುದು ಖಂಡಿತ; ತನ್ನ ಮರಣ ದಂಡನೆಗೆ ತಾನೇ
ಕಾರಣ.

14 ≪ಇಗೋ, ಇವನು ಪಡೆದ ಮಗನು, ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಮಾಡಿದ
ಪಾಪಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕಂಡು ಭಯಪಟು್ಟ ಇಂಥಾ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನಡೆಸದೆ,

15 ≪ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞಶೇಷವನು್ನ ತಿನ್ನದೆ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶದವರ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತ್ತದೆ, ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಕೆಡಿಸದೆ, 16 ಯಾರನೂ್ನ ಹಿಂಸಿಸದೆ, ಒತೆ್ತಯನು್ನ ಕೇಳದೆ, ಯಾರ
ಸೊತ್ತನೂ್ನ ಅಪಹರಿಸದೆ, ಹಸಿದವನಿಗೆ ಅನ್ನಕೊಟು್ಟ,
ಬೆತ್ತಲೆಯಿರುವವನಿಗೆ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, 17 ಬಡವನ ಮೇಲೆ
ಕೈಮಾಡದೆ, ಬಡಿ್ಡಯನು್ನ ಕೇಳದೆ, ಲಾಭಕೆ್ಕ ಹಣಕೊಡದೆ, ನನ್ನ
ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸಿ, ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ತನ್ನ
ತಂದೆಯ ಅಧಮರ್ದ ನಿಮಿತ್ತ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಜೀವಿಸುವನು.
18 ಇವನ ತಂದೆಯೋ, ಸ್ವಕುಲದವರನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಅರೆದು,
ಸುಲಿದು, ಸ್ವಜನರ ನಡುವೆ ಕೆಟ್ಟದನು್ನ ನಡೆಸಿದ ಕಾರಣ, ಇಗೋ, ತನ್ನ
ಅಧಮರ್ದಿಂದಲೇ ಸಾಯುವನು.

19 ≪ಆದರೆ ನೀವು, ≪ತಂದೆಯ ದೋಷಫಲವನು್ನ ಮಗನು
ಅನುಭವಿಸುವುದು ಖಂಡಿತ≫ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವಿರೋ? ಮಗನು
ನೀತಿನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿ, ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೈಕೊಂಡು
ಆಚರಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವನು. 20 ಪಾಪ ಮಾಡುವವನೇ
ಸಾಯುವನು; ಮಗನು ತಂದೆಯ ದೋಷಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸನು;
ಶಿಷ್ಟನ ಶಿಷ್ಟತನದ ಫಲವು ಶಿಷ್ಟನದೇ, ದುಷ್ಟನ ದುಷ್ಟತನದ ಫಲವು
ದುಷ್ಟನದೇ.

21 ≪ಆದರೆ ದುಷ್ಟನು ತಾನು ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಪಾಪಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಬಿಟು್ಟಬಿಟು್ಟ, ನನ್ನ ಸಕಲ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು,
ನೀತಿನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದರೆ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಜೀವಿಸುವನು. 22 ಅವನು ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಅಪರಾಧವು ಅವನ
ಲೆಕ್ಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಮಾಡುತಿ್ತರುವ
ಸದ್ಧಮರ್ದಿಂದಲೇ ಅವನು ಜೀವಿಸುವನು.≫ 23 ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ದುಷ್ಟನ ಸಾವಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ದುಮಾರ್ಗರ್ವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಬಾಳುವುದೇ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ. 24 ಆದರೆ ಶಿಷ್ಟನು ತನ್ನ
ಶಿಷ್ಟತನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಅಧಮರ್ಮಾಡಿ, ದುಷ್ಟನು ನಡೆಸುವ
ದುರಾಚಾರಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಡೆಸಿದರೆ ಅವನು ಜೀವಿಸುವನೋ? ಅವನು
ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಸುಕೃತ್ಯವು ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಅವನು ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಪಾಪ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದಲೇ ಸಾಯುವನು.

25 ≪ಆದರೆ ನೀವು, ≪ಕತರ್ನ ಕ್ರಮವು ಸರಿಯಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ; ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ನನ್ನ ಕ್ರಮವು
ಸರಿಯಲ್ಲವೋ? ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಮವೇ ಸರಿಯಲ್ಲ. 26 ಶಿಷ್ಟನು ತನ್ನ
ಶಿಷ್ಟತನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಅಧಮರ್ಮಾಡಿ, ಅದರಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ ತಾನು
ಮಾಡಿದ ಅಧಮರ್ದಿಂದಲೇ ಸಾಯಬೇಕಾಯಿತು. 27 ದುಷ್ಟನು
ತಾನು ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ನೀತಿನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ
ನಡೆಸಿದರೆ ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 28 ಅವನು
ಯೋಚಿಸಿ, ತಾನು ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಅಪರಾಧಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ
ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವನು. 29 ಆದರೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರು ಕತರ್ನ ಕ್ರಮವು ಸಮವಲ್ಲ ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ; ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ನನ್ನ ಕ್ರಮವು
ಸರಿಯಿಲ್ಲವೋ? ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಮವೇ ಸರಿಯಿಲ್ಲವಷೆ್ಟ.≫

30 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೀಪುರ್ಮಾಡುವೆನು; ಅಧಮರ್ವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನಾಶಮಾಡದಂತೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ.

31 ≪ನೀವು ಮಾಡುತಾ್ತ ಬಂದಿರುವ ಅಪರಾಧಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನಿಮಿ್ಮಂದ ತೊಲಗಿಸಿಬಿಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಸ್ವಭಾವವನೂ್ನ ನೂತನ ಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ,
ನೀವು ಸಾಯಬೇಕೇ? 32 ಯಾರ ಸಾವಿನಲೂ್ಲ ನನಗೆ
ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ; ಪಾಪದಿಂದ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಿರಿ≫ ಇದು
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಯೆಹೂದದ ರಾಜರ ವಿಷಯವಾದ ಶೋಕ ಗೀತೆ

≪ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ರಾಜರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ಶೋಕ
ಗೀತವನು್ನ ಹಾಡು,

2 ≪ಆಹಾ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯು ಸಿಂಹಗಳ ಮಧೆ್ಯ
ಸಿಂಹಿಣಿ,
ಸಾಕಿದಳು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ, ಯುವ ಸಿಂಹಗಳ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸಿ.
3 ಅವಳು ಬೆಳೆಯಿಸಿದ ಒಂದು ಮರಿಯು ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹವಾಗಿ,

ಬೇಟೆಯನು್ನ ಕಲಿತು, ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ನುಂಗಲಾರಂಭಿಸಿತು.
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4 ಜನಾಂಗಗಳು ಈ ವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ, ಅದಕೆ್ಕ ಗುಂಡಿ
ತೋಡಲು ಅದು ಅಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದಿ್ದತು; ಅದನು್ನ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ
ಬಿಗಿದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಒಯ್ದರು.

5 ಆ ಸಿಂಹಿಣಿಯು ತಾನು ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು
ಹಾಳಾಯಿತೆಂದು ತನ್ನ ಮರಿಗಳಲಿ್ಲ ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ತೆಗೆದು ಸಾಕಿ,
ಪಾ್ರಯಕೆ್ಕ ತಂದಳು.

6 ಅದು ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹವಾಗಿ, ಸಿಂಹಗಳ ನಡುವೆ ತಿರುಗುತಾ್ತ
ಬೇಟೆಯನು್ನ ಕಲಿತು, ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ನುಂಗಲಾರಂಭಿಸಿತು.

7 ಅದು ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿ, ಬಹಳ ಮಂದಿ
ವಿಧವೆಯರಾದವರನು್ನ ಕೆಡಿಸಿತು,
ಅದರ ಗಜರ್ನೆಯ ಶಬ್ದಕೆ್ಕ ದೇಶವು ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲದ್ದದೆ್ದಲ್ಲವೂ

ಕ್ಷೀಣವಾದವು.
8 ಆಗ ಜನಾಂಗಗಳು ಸುತ್ತಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಬಂದು,

ಅದಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತು,
ಬಲೆಯೊಡಿ್ಡ ಗುಂಡಿ ತೋಡಲು, ಅದು ಅಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದಿ್ದತು.
9 ಅದನು್ನ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಬಿಗಿದು, ಪಂಜರದಲಿ್ಲ ಹಾಕಿ,

ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ತಂದವು.
ಅದರ ಧ್ವನಿಯು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಕೇಳಿಸದಂತೆ

ಅದನು್ನ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟವು.
10 ≪ ≪ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ನೀರಾವರಿಯಲಿ್ಲ ನಾಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ

ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯಾಗಿದ್ದಳು,
ಆ ಲತೆಯು ತುಂಬಾ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ಫಲವತಾ್ತಗಿಯೂ,

ಪೊದೆಯಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆದಿತು್ತ.
11 ಅದರಲಿ್ಲ ಆಳುವವರ ರಾಜದಂಡಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ

ಗಟಿ್ಟಕೊಂಬೆಗಳಿದ್ದವು,
ಅವುಗಳ ಎತ್ತರವು ಉಳಿದ ರೆಂಬೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿತು್ತ, ಬಹಳ

ರೆಂಬೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಉದು್ದದ್ದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದವು.
12 ಆದರೆ ಆ ಲತೆಯು ರೋಷದಲಿ್ಲ ಕೀಳಲ್ಪಟು್ಟ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ

ಬಿಸಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು, ಮೂಡಣ ಗಾಳಿಯು ಅದರ ಫಲವನು್ನ ಬಾಡಿಸಿತು,
ಅದರ ಗಟಿ್ಟ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿದು ಒಣಗಿ ಹೋದವು, ಬೆಂಕಿಯು

ಅವುಗಳನು್ನ ನುಂಗಿತು.
13 ಈಗ ಅದು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬೆಂಗಾಡಿನಲಿ್ಲ ನಾಟಿಕೊಂಡಿದೆ.
14 ಬೆಂಕಿಯು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಹೊರಟು ಅದರ ಫಲವನು್ನ

ನುಂಗಿ ಬಿಟಿ್ಟದೆ.
ಆದುದರಿಂದ ರಾಜದಂಡಕೆ್ಕ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಯಾವ ಗಟಿ್ಟ

ಕೊಂಬೆಯೂ ಅದರಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.≫ ಇದು ಶೋಕ ಗೀತೆ, ಶೋಕ
ಗೀತೆಯಾಗಿ ವಾಡಿಕೆಯಲಿ್ಲದೆ.≫

1 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ತಾಳಿದು್ದ

ಏಳನೆಯ ವರುಷದ, ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪ್ರಶೆ್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದು ನನ್ನ

ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.
2 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು,
3 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಸಂಬೋಧಿಸಿ

ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನನ್ನನು್ನ
ಪ್ರಶೆ್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿರೋ? ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ≫ ≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

4 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಇವರಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಲು ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ
ಸಿ್ಥರವಾಗಿದೆಯೋ? ಇವರ ಪಿತೃಗಳ ದುರಾಚಾರಗಳನು್ನ ಇವರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸು, 5 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಯಾವ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು,
ಯಾಕೋಬ ಸಂತಾನದವರಿಗೆ ಮಾತುಕೊಟು್ಟ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು≫ ಎಂದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ
ಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆನೋ, 6 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಾನು
ಅವರಿಗೆ, ≪ಸಕಲ ದೇಶ ಶಿರೋಮಣಿಯಾದ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗಾಗಿ
ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ; ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಿ
ಹಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸುವೆನು≫
ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದೆನು. 7 ≪ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣಗೆ
ಕಾಣುವ ಇಷ್ಟವಾದ ಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬಿಸಾಡಿಬಿಡಿರಿ, ಐಗುಪ್ತದ
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಲಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ; ನಾನು
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು≫ ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆನು.

8 ≪ ≪ಅವರಾದರೋ ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರು; ತಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಾಣುವ ಇಷ್ಟವಾದ ಅಸಹ್ಯ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಯಾರೂ ಬಿಸಾಡಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಐಗುಪ್ತದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ತ್ಯಜಿಸಲಿಲ್ಲ; ಆಗ ನಾನು ಇವರ ಮೇಲೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗೆ ನನ್ನ

ರೋಷಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು≫
ಅಂದುಕೊಂಡೆನು. 9 ≪ಆದರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಪಾರುಮಾಡುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಜನಾಂಗಗಳ
ಮುಂದೆಯೇ ನನ್ನನು್ನ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡೆನಲಾ್ಲ ಎಂದು
ಯೋಚಿಸಿ, ಅವರ ಸುತ್ತಣ ಆ ಜನಾಂಗಗಳ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು
ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗದಂತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವೇ
ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆನು. 10 ಆಗ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ಅರಣ್ಯಕೆ್ಕ ಕರೆದು ತರಲು, 11

ಕೈಗೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಜೀವಾಧಾರವಾದ ನನ್ನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿಕೊಟೆ್ಟನು. 12 ಇದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿರುವ ಯೆಹೋವನು ನಾನೇ ಎಂದು ಅವರು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನನಗೂ, ಅವರಿಗೂ ಗುರುತಾದ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಗುರುತಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆನು.

13 ≪ ≪ಆದರೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರು. ಕೈಗೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಜೀವಾಧಾರವಾದ ನನ್ನ
ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ನಾನು ನೇಮಿಸಿದ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಲೆಮಾಡಿದರು; ಆಗ ನಾನು
ಇವರ ಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ನನ್ನ ರೋಷಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ
ಇವರನು್ನ ಧ್ವಂಸಮಾಡುವೆನು≫ ಅಂದುಕೊಂಡೆನು. 14 ≪ಆದರೂ
ಯಾವ ಜನಾಂಗಗಳ ಮುಂದೆ ಅವರನು್ನ ಪಾರುಮಾಡಿದೆನೋ, ಆ
ಜನಾಂಗಗಳ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ
ಗುರಿಯಾಗಬಾರದೆಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
15 ಆ ಮೇಲೆ ಸಕಲ ದೇಶ ಶಿರೋಮಣಿಯಾದ ಯಾವ ದೇಶವನು್ನ
ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದೆನೋ, ಹಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನು ಹರಿಯುವ ಆ
ದೇಶಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ
ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದೆನು. 16 ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಹೃದಯವು ತಮ್ಮ
ವಿಗ್ರಹಗಳಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತರಾಗಿ, ಅವರು ನನ್ನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸದೆ ನಿರಾಕರಿಸಿ, ನಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ
ಹೊಲೆ ಮಾಡಿದವರಾಗಿದ್ದರು. 17 ಆದರೂ ನಾನು ಅವರನು್ನ ನಾಶ
ಮಾಡಲಿಲ್ಲ; ನನ್ನ ಕಟಾಕ್ಷವು ಅವರನು್ನ ಉಳಿಸಿತು; ನಾನು ಅವರನು್ನ
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡಲಿಲ್ಲ.≫ ≫ 18 ಆ ಮೇಲೆ ನಾನು
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವರ ಸಂತಾನದವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗಳ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ, ಅವರ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳದೆ, ಅವರ
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಲಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಬೇಕು. 19

ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು; ನೀವು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ, ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಿರಿ. 20 ನಾನು
ನೇಮಿಸಿದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನಗಳೆಂದು
ಆಚರಿಸಿರಿ; ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅವು ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ನನಗೂ
ಗುರುತಾಗಿರುವುವು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

21 ≪ಆದರೆ ಆ ಸಂತಾನದವರಾದರೋ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ
ಬಿದ್ದರು; ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ; ಕೈಗೊಂಡವರಿಗೆ
ಜೀವಾಧಾರವಾದ ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ; ನಾನು
ನೇಮಿಸಿದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ ಹೊಲೆ ಮಾಡಿದರು; ಆದುದರಿಂದ
ನಾನು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಇವರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರೋಷಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ,
ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು≫ ಅಂದುಕೊಂಡೆನು. 22

≪ಆದರೂ ನಾನು ಯಾವ ಜನಾಂಗಗಳ ಮುಂದೆ ಅವರನು್ನ ಪಾರು
ಮಾಡಿದೆನೋ ಆ ಜನಾಂಗಗಳ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ
ಗುರಿಯಾಗಬಾರದೆಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು
ಕೈಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನು. 23 ನಾನು ಅವರನು್ನ
ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದೂ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಹರಡಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದೂ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ.
24 ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳದೆ, ನನ್ನ
ವಿಧಿಗಳನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ ನಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ
ಹೊಲೆಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣು್ಣಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ,
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಿ, ದೇಶ ದೇಶಗಳಿಗೆ
ಚಲಾ್ಲಪಿಲಿ್ಲಯಾಗಿಸುವೆನು.≫ ಎಂದು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದೆನು. 25 ≪ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು
ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಹಿತವಾದ
ಆಜ್ಞೆಗಳನೂ್ನ, ಜೀವಾಧಾರವಲ್ಲದ ವಿಧಿಗಳನೂ್ನ ನೇಮಿಸಿದೆನು. 26

ಅವರು ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಹುತಿಕೊಟು್ಟ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದ
ಬಲಿಗಳಿಂದಲೇ ಅವರನು್ನ ಹೊಲೆಗೆಡಿಸಿ, ಕೇವಲ ದುರಾವಸೆ್ಥಗೆ
ತಂದೆನು.≫

27 ಹೀಗಿರಲು, ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಈ
ಮಾತನು್ನ ಹೇಳು, ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಇನೂ್ನ ಒಂದು ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಮಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ
ದೂಷಿಸಿದಾ್ದರೆ. 28 ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಸೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು
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ಎತ್ತರವಾದ ಎಲಾ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಳನೂ್ನ, ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಮರಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿ ಅಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ, ನನ್ನನು್ನ
ರೇಗಿಸುವ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನಪಿರ್ಸಿ, ಸುಗಂಧ ಹೋಮಮಾಡಿ,
ಪಾನದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಸುರಿದು, ಬಲಿ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು.≫ 29 ನೀವು
ಹೋಗುವ, ≪ಬಾ – ಮಾ ಎಂಬ ಪೂಜಾಸಾ್ಥನ ಇದು ಎಂಥ
ಸ್ಥಳ?≫ ≫ (ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಇಂಥಾ ಪೂಜಾಸಾ್ಥನಗಳಿಗೆ ಬಾಮಾ
ಎಂದೇ ಹೆಸರು).

ನಾ್ಯಯತೀಮಾರ್ನ ಮತು್ತ ಪುನಸಾ್ಥಪನೆ
30 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ಕತರ್ನಾದ

ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನೀವೇ ಹೊಲಸು ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರೋ? ಅವರು ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೀವೂ ಪೂಜಿಸಿ ದೇವದೊ್ರೕಹ
ಮಾಡುತಿ್ತೕರೋ? 31 ನೀವು ಬಲಿಯಪಿರ್ಸುತಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಆಹುತಿಕೊಟು್ಟ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಶುದ್ಧ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರೋ? ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ನಾನು
ನಿಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ದೈವೋತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಬಹುದೋ? ನನ್ನ
ಜೀವದಾಣೆ, ನಿಮಗೆ ದೈವೋತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ≫
ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 32 ≪ನಾವು
ಜನಾಂಗಗಳಂತೆ, ಅನ್ಯದೇಶಗಳವರಂತೆ ಮರಕಲು್ಲಗಳ
ಬೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಭಜಿಸುವೆವು ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವ
ಯೋಚನೆಯು ಖಂಡಿತ ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ.≫

ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಮಿಸುವ ದೇವರು
33 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನನ್ನ

ಜೀವದಾಣೆ, ನಾನು ಶಿಕ್ಷಾಹಸ್ತವನೆ್ನತಿ್ತ, ಭುಜಪರಾಕ್ರಮವನು್ನ
ತೋರಿಸಿ, ರೋಷಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಸುರಿಸುತಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ
ಮಾಡುವೆನು. 34 ಹೌದು, ನಾನು ಶಿಕ್ಷಾಹಸ್ತವನೆ್ನತಿ್ತ
ಭುಜಪರಾಕ್ರಮವನು್ನ ತೋರಿಸಿ, ರೋಷಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಸುರಿಸುತಾ್ತ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳೊಳಗಿಂದ ಪಾರುಮಾಡಿ ನೀವು
ಚದರಿಹೋಗಿರುವ ದೇಶಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೂಡಿಸುವೆನು. 35

ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದ ಅರಣ್ಯಕೆ್ಕ ಕರೆ ತಂದು ಅಲೆ್ಲೕ
ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ವಾದಿಸುವೆನು. 36 ನಾನು
ಐಗುಪ್ತದ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಸಂಗಡ ವಾದಿಸಿದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡಲೂ ವಾದಿಸುವೆನು≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
37 ≪ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸುವಂತೆ, ದಂಡನೆಯ ಕೋಲಿನ ಕೆಳಗೆ
ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಟಿ್ಟನಿಂದ ಬಂಧಿಸುವೆನು.
38 ನನಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದು್ದ ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದವರನು್ನ ನಿಮೊ್ಮಳಗಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಡುವೆನು; ಅವರು ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದ ದೇಶದಿಂದ ನಾನು
ಅವರನು್ನ ಪಾರು ಮಾಡಿದರೂ, ಅವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು≫ ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.

39 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಹೋಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿಯೇ ಕೇಳುವಿರಿ, ಇನು್ನ
ಮೇಲಾದರೂ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಲಿಗಳಿಂದಲೂ,
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದಲೂ ನೀವು ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.≫
40 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಾಗ್ರದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಸೇವಿಸುವರು; ಅಲೆ್ಲೕ
ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವೆನು, ಅಲೆ್ಲೕ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ, ಉತ್ತಮ
ನೈವೇದ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಮೀಸಲಾದ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
41 ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳೊಳಗಿಂದ ಪಾರುಮಾಡಿ, ನೀವು
ಚದರಿಹೋಗಿರುವ ದೇಶಗಳಿಂದ ತಂದು ಕೂಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ
ಸುಗಂಧಹೋಮವನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವೆನು;
ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳೆದುರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ನನ್ನ
ಗೌರವವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 42 ನಾನು ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿ,
ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಯಾವ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನೋ, ಆ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬರಮಾಡುವಾಗ ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು
ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. 43 ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಲಸು
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯನೂ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ
ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅಲಿ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಂಡು, ನೀವು ನಡೆಸಿರುವ
ಸಕಲ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ನೀವೇ
ಅಸಹ್ಯಪಡುವಿರಿ. 44 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ನಿಮ್ಮ
ದುನರ್ಡತೆಗೂ, ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೂ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ದಂಡಿಸದೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗುವುದು≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಕಾಡುಗಿಚಿ್ಚನ ಸಾಮ್ಯ
45 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ

ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 46 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು
ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖನಾಗಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತಾ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಸೀಮೆಯ
ವನದ ಪ್ರಸಾ್ತಪವನೆ್ನತಿ್ತ, 47 ಆ ವನಕೆ್ಕ ಹೀಗೆ ಪ್ರವಾದಿಸು,
ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳು, ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಆಹಾ, ನಾನು ನಿನೊ್ನಳಗೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಹೊತಿ್ತಸುವೆನು, ಅದು ನಿನ್ನಲಿ್ಲನ ಎಲಾ್ಲ ಹಸಿರು ಮರಗಳನೂ್ನ,
ಒಣಮರಗಳನೂ್ನ ನುಂಗಿ ಬಿಡುವುದು; ಧಗಧಗಿಸುವ ಉರಿಯು
ಆರದೆ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಖಗಳು ಸುಟು್ಟ
ಹೋಗುವುವು. 48 ಅದನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸಿದವನು ಯೆಹೋವನಾದ
ನಾನೇ ಎಂಬುದು ಸಕಲ ನರಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಗೋಚರವಾಗುವುದು;
ಅದು ಆರಿಹೋಗದು.≫

49 ≪ಆಗ ನಾನು, ≪ಅಯೊ್ಯೕ, ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ಇವನು ಒಗಟುಗಾರನಲ್ಲವೇ?≫ ಎಂದು ಈ ಜನರು ನನ್ನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಅರಿಕೆಮಾಡಿದೆನು.

ಯೆಹೋವನ ಖಡ್ಗ, ಪ್ರವಾದಿಯ ದುಃಖ

ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 2 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅಭಿಮುಖನಾಗಿ ಅಲಿ್ಲನ ಪವಿತ್ರ

ಸಾ್ಥನಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತಾ್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶ ಕುರಿತು
ಪ್ರವಾದಿಸಿ, 3 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೀಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳು,
≪ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಆಹಾ, ನಾನು ನಿನಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಒರೆಯಿಂದ ಹಿರಿದು, ನಿನ್ನಲಿ್ಲನ
ಶಿಷ್ಟರನೂ್ನ, ದುಷ್ಟರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಬಿಡುವೆನು. 4 ನಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲನ
ಶಿಷ್ಟರನೂ್ನ, ದುಷ್ಟರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ
ಖಡ್ಗವು ಒರೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರದವರೆಗೆ ಸಕಲ
ನರಪಾ್ರಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು. 5 ಆಗ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ
ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಒರೆಯಿಂದ ಹಿರಿದಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂಬುದು ಎಲಾ್ಲ
ನರಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು; ಅದು ಪುನಃ ಒರೆಗೆ
ಸೇರದು.≫

6 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಮೊರೆಯಿಡು; ಸೊಂಟಮುರಿದಷು್ಟ
ದುಃಖದಿಂದ ಜನರ ಮುಂದೆ ನರಳಾಡು. 7 ≪ಏಕೆ
ನರಳಾಡುತಿ್ತೕ?≫ ಎಂದು ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಲು ನೀನು ಅವರಿಗೆ,
≪ಕೆಟ್ಟ ವಾತೆರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ನರಳುತೆ್ತೕನೆ; ಇಗೋ, ವಿಪತು್ತ ಬಂತು;
ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯವು ಕರಗಿ ನೀರಾಗುವುದು; ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಜೋಲು
ಬೀಳುವುದು, ಎಲ್ಲರ ಮನಸು್ಸ ಕುಂದುವುದು, ಎಲ್ಲರ ಮೊಣಕಾಲು
ನೀರಿನಂತೆ ಚಂಚಲವಾಗುವುದು; ಇಗೋ, ಬಂದಿತು,
ಬಂದಾಯಿತು≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಡು.≫

ಖಡ್ಗ ಗೀತೆ
8 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ

ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 9 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಕತರ್ನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ
ಎಂಬುದಾಗಿ ನುಡಿದು ಹೀಗೆ ಸಾರು,
≪ಆಹಾ, ಖಡ್ಗ, ಸಾಣೆ ಹಿಡಿದ ಖಡ್ಗ, ಮಸೆದ ಖಡ್ಗ!
10 ಸಂಹರಿಸುವಂತೆ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿದಿದೆ, ಮಿಂಚುವಂತೆ ಮಸೆದಿದೆ;
ನಮ್ಮ ಕುಮಾರನ ರಾಜದಂಡವು ಉಳಿದ ಎಲಾ್ಲ ದಂಡಗಳನು್ನ

ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತದಲಾ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಪಡಬಹುದೇ?
11 ಖಡ್ಗವು ಕೈಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಸೆದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ,
ಘಾತಕನ ಕೈಗೆ ಈಡಾಗುವ ಹಾಗೆ ಸಾಣೆಹಿಡಿದಿದೆ, ಮಸೆದಿದೆ.
12 ನರಪುತ್ರನೇ, ಕೂಗಿಕೋ, ಗೋಳಾಡು! ಖಡ್ಗವು ನನ್ನ ಜನರ

ಮೇಲೆಯೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಪ್ರಭುಗಳೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆಯೂ ಬಿದಿ್ದದೆ;
ಆ ಪ್ರಭುಗಳು ನನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ ತುತಾ್ತಗಿದಾ್ದರೆ;

ತೊಡೆಯನು್ನ ಬಡಿದುಕೋ.≫ ≫
13 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಶೋಧನೆಯು

ಸಂಭವಿಸಿತು; ತಿರಸ್ಕರಿಸುತಿ್ತದ್ದ ರಾಜದಂಡವೇ ನಾಶವಾದರೆ
ಗತಿಯೇನು?

14 ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ದೈವೋಕಿ್ತಯನು್ನ ಸಾರಿ ಚಪಾ್ಪಳೆ ಹೊಡಿ;
ಖಡ್ಗವು ಎರಡರಷು್ಟ, ಮೂರರಷು್ಟ ಸಂಹರಿಸಲಿ!
ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಹತಿಸುವ ಖಡ್ಗ! ಸುತ್ತಲು ಬೀಸಿ, ಅಧಿಪತಿಯನು್ನ

ಹತಿಸುವ ಖಡ್ಗ!
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15 ಅವರ ಹೃದಯವು ನೀರಾಗಿ ಬಹಳ ಜನರು ಎಡವಿ
ಬೀಳುವಂತೆ ಸಂಹರಿಸುವ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಅವರ ಪುರದಾ್ವರಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ
ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆಹಾ, ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಮಿಂಚುತ್ತದೆ, ವಧೆಗಾಗಿ ಹಂತವಾಗಿ
ಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ!

16 ಖಡ್ಗವೇ, ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿ ಬಲಕೆ್ಕ ಹೋಗು, ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಎಡಕೆ್ಕ
ಸಾಗು, ನಿನ್ನ ಮುಖವಿದ್ದ ಕಡೆಗೇ ಹೊರಡು.

17 ನಾನು ಚಪಾ್ಪಳೆ ಹೊಡೆದು ನನ್ನ ರೋಷವನು್ನ
ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಕತರ್ನಾದ ನಾನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ.≫

ಶತು್ರ ರಾಜನ ಆಗಮನ
18 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ವಾಕ್ಯವನು್ನ

ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 19 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ
ಖಡ್ಗವು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಎರಡು ದಾರಿಗಳ ನಕ್ಷೆಯನು್ನ ಬರೆ; ಅವೆರಡು
ಒಂದೇ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟ ಹಾಗಿರಲಿ; ಒಂದೊಂದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವ ದಾರಿಯ ಮೊದಲಲಿ್ಲ ಕೈಮರವನು್ನ ಚಿತಿ್ರಸು. 20

ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯರ ರಬಾ್ಬ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ, ಯೆಹೂದದೊಳಗೆ ಕೋಟೆ
ಕೊತ್ತಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ ಖಡ್ಗವು ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ದಾರಿಗಳನು್ನ ಮಾಡು.

21 ≪ಮಾಗರ್ವು ಕವಲೊಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ, ಎರಡು ದಾರಿಗಳ
ಮೊದಲಲಿ್ಲ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು ಶಕುನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿಂತಿದಾ್ದನೆ;
ಬಾಣಗಳನು್ನ ಕಲಕಿ, ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪ್ರಶೆ್ನಕೇಳಿ, ಕಾಳಿಜವನು್ನ
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾ್ದನೆ.

22 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಗುರುತಿನ ಬಾಣವು ಅವನ ಬಲಗೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದೆ;
ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಚಿತ್ತವನು್ನ ಭೇದಿಸುವ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ,
ಬಾಯಿತೆರೆದು ಸಂಹಾರ ಧ್ವನಿಗೈದು ಕೂಗಿ! ಬಾಗಿಲುಗಳ ಎದುರಾಗಿ

ಚಿತ್ತ ಭೇದಕ ಯಂತ್ರಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ,
ಒಡು್ಡ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಅದರಿಂದ ಸೂಚನೆಯಾಯಿತು.
23 ಪುರನಿವಾಸಿಗಳು ತಾವು ಆ ಅರಸನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ

ಪ್ರಮಾಣಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ, ಈ ಶಕುನವು ಸುಳೆ್ಳಂದು
ಭಾವಿಸುವರು;
ಆದರೆ ಅವನು ಅವರ ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಬಯಲಿಗೆ ತರಲು ಅವನ

ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವರು.≫

ಚಿದಿ್ಕೕಯನ ದುಗರ್ತಿ
24 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಿಮ್ಮ

ಅಪರಾಧಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದು,
ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾಯರ್ಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ತಲೆದೋರಿ,
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಧಮರ್ವನು್ನ ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದು,
ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದಿರುವಿರಿ. ಆದುದರಿಂದ ಶತು್ರವಿನ

ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ಬೀಳುವಿರಿ.
25 ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೊರೆಯೇ, ದುಷ್ಟನೇ, ಭ್ರಷ್ಟನೇ! ನಿನಗೆ

ಸಮಯವು ಹತಿ್ತರವಾಗಿದೆ; ಇದೇ ನಿನ್ನ ಅಪರಾಧದ ಕಡೆಗಾಲ.≫
26 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಮುಂಡಾಸವನು್ನ
ಕಿತು್ತಬಿಡು! ಕಿರೀಟವನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕು! ಅದು ಹಾಗೆಯೇ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಟವನನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿ, ಹೆಚಿ್ಚಸಲ್ಪಟವನನು್ನ
ತಗಿ್ಗಸುವೆನು. 27 ಧ್ವಂಸ, ನಾನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವೆನು; ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ
ಬಾಧ್ಯನು ಬರುವುದರೊಳಗೆ ಒಂದೂ ಇದ್ದಂತೆ ಇರದು; ಅವನಿಗೇ
ರಾಜ್ಯವನು್ನ ವಹಿಸುವೆನು.≫

ಅಮೊ್ಮೕನಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಖಡ್ಗ
28 ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ದೈವಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುತಾ್ತ ಹೀಗೆ

ನುಡಿ, ≪ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಅವರು ಮಾಡುವ
ದೂಷಣೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಆಹಾ, ಖಡ್ಗ, ಸಂಹರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹಿರಿದಿದೆ,
ಮಿಂಚುವಂತೆ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಮಸೆದಿದೆ. 29 ಅಮೊ್ಮೕನೇ, ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿರುವ ನಿನ್ನವರು ದಶರ್ನವನು್ನ ನೋಡಿದೇವು ಎಂದು
ಸುಳು್ಳ ಸುಳಾ್ಳಗಿ ಶಕುನ ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಸಮಯವು ಹತಿ್ತರವಾಗಿ,
ಅಪರಾಧದ ಕಡೆಗಾಲವು ಸಂಭವಿಸಿ, ಹತರಾಗಿ ಬಿದಿ್ದರುವ ದುಷ್ಟರ
ಗತಿಯನು್ನ ನೋಡು! ಜೋಯಿಸರನು್ನ ನಂಬಿದ ನೀನೂ ಆ ದುಷ್ಟರ
ಕತು್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಒರಗಿ ಬೀಳುವೆ.

30 ≪ ≪ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಒರೆಗೆ ಸೇರಿಸು. ನಿನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಯಾದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ, ನಿನ್ನ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ನಾ್ಯಯ ತೀರಿಸುವೆನು. 31

ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಸುರಿಸಿ, ರೋಷಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಊದಿ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಮೃಗಪಾ್ರಯರೂ, ಹಾಳುಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಗಟಿ್ಟಗರೂ
ಆದವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸುವೆನು. 32 ನೀನು ಅಗಿ್ನಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗುವಿ;
ನಿನ್ನ ರಕ್ತವು ದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಇರುವುದು; ನೀನು ಇನು್ನ

ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ≫ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಇದನು್ನ
ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ.≫

ಯೆಹೂದದ ಘೋರಪಾಪ

ಯೆಹೋವನು ಇನೊ್ನಂದು ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು,

2 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ರಕ್ತಮಯವಾದ ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಲು ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಸಿ್ಥರವಾಗಿದೆಯೋ? ಅದರ
ದುರಾಚಾರಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅದಕೆ್ಕ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸು, 3 ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ,
ದಂಡನೆಯ ಕಾಲವನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಂಡ ನಗರಿಯೇ! ನಿನ್ನ
ಕೇಡಿಗಾಗಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ
ಹೊಲೆಗೆಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಗರಿಯೇ! 4 ನೀನು ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದಿಂದ
ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿರುವೆ; ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿ,
ಶಿಕ್ಷೆಯ ಸಮಯವನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಂಡು ದಂಡನೆಯ ಕಾಲಕೆ್ಕ
ಬಂದಿರುವೆ. ಆದಕಾರಣ ನಿನ್ನನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳ ದೂಷಣೆಗೂ, ಸಕಲ
ದೇಶಗಳ ಹಾಸ್ಯಕೂ್ಕ ಗುರಿಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 5 ಅಶುದ್ಧವಾದ ನಗರವೇ,
ಗದ್ದಲಕೆ್ಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಗರಿಯೇ, ಹತಿ್ತರದವರೂ, ದೂರದವರೂ
ನಿನ್ನನು್ನ ಹಾಸ್ಯಮಾಡುವರು.

6 ≪ ≪ಇಗೋ, ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಪ್ರಭುಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಶಕಾ್ತ್ಯನುಸಾರ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ರಕ್ತ ಸುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದಾ್ದರೆ. 7 ನಿನ್ನವರು
ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳನು್ನ ತುಚಿ್ಛೕಕರಿಸಿದಾ್ದರೆ, ನಿನ್ನವರು ವಿದೇಶಿಗಳನು್ನ
ಬಾಧಿಸಿದಾ್ದರೆ, ನಿನ್ನವರು ಅನಾಥರನೂ್ನ, ವಿಧವೆಯರನೂ್ನ
ಹಿಂಸಿಸಿದಾ್ದರೆ. 8 ನೀನು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡಿ ನಾನು
ನೇಮಿಸಿದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ ಹೊಲೆಮಾಡಿದಿ್ದ. 9 ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಚಾಡಿಕೋರರು ರಕ್ತ ಹರಿಸಿದಾ್ದರೆ; ನಿನ್ನವರು ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ
ಯಜ್ಞಶೇಷವನು್ನ ತಿಂದಿದಾ್ದರೆ; ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ದುರಾಚಾರಗಳನು್ನ
ನಡೆಸಿದಾ್ದರೆ. 10 ನಿನ್ನವರು ತಂದೆಗೆ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ;
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಮುಟಿ್ಟನಿಂದ ಅಶುದ್ಧಳಾದವಳನು್ನ ಕೂಡಿದಾ್ದರೆ. 11 ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನು ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿಯಲಿ್ಲ ದುರಾಚಾರ ನಡಿಸಿದಾ್ದನೆ;
ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಅತಾ್ಯಚಾರ ಮಾಡಿ ಸೊಸೆಯನು್ನ ಕೆಡಿಸಿದಾ್ದನೆ;
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಗಳೇ ಆದ ತಂಗಿಯ
ಮಾನಭಂಗಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ. 12 ನಿನ್ನವರು ರಕ್ತ ಸುರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಲಂಚ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ; ನಿನ್ನವರು ಸಾಲಕೆ್ಕ ಬಡಿ್ಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಲಾಭಕೆ್ಕ ಹಣಕೊಟು್ಟ ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರನು್ನ ಬಾಧಿಸಿ,
ದೋಚಿಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತೇ ಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ ಇದು ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

13 ≪ ≪ಇಗೋ, ನೀನು ದೋಚಿಕೊಂಡ ಲಾಭವನೂ್ನ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಸುರಿದ ರಕ್ತವನೂ್ನ ನಾನು ನೋಡಿ ಕೈ ಎತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 14 ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ದಂಡಿಸುವ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಗಟಿ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆಯೋ?
ಕೈಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆಯೋ? ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ
ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ, ಅದರಂತೆ ನಡೆಸುತೆ್ತೕನೆ. 15 ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿಸಿ, ದೇಶ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹರಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ, ನಿನ್ನ
ಹೊಲಸನು್ನ ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ನಾಶಮಾಡುವೆನು. 16

ಜನಾಂಗಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ನಿನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ನೀನೇ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ
ಗುರಿಯಾಗುವಿ; ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.≫ ≫

ದೇವರ ಕುಲುಮೆ
17 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ

ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 18 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶವೆಂಬ
ಲೋಹವು ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕಲ್ಮಷವಾಗಿದೆ; ಕುಲುಮೆಯಲಿ್ಲನ
ತಾಮ್ರ, ತವರ, ಕಬಿ್ಬಣ, ಸೀಸ ಮತು್ತ ಕಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಹಾಗೆ ಇದಾ್ದರೆ.
19 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ನೀವೆಲ್ಲರು ಕಲ್ಮಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನೊಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸುವೆನು. 20 ಬೆಳಿ್ಳ, ತಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ,
ಸೀಸ, ತವರ ಇವುಗಳನು್ನ ಕುಲುಮೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿ,, ಊದಿ,
ಉರಿಹತಿ್ತಸಿ, ಕರಗಿಸುವಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಉಗ್ರಕೋಪದಲಿ್ಲ
ಇಟು್ಟ ಕರಗಿಸುವೆನು. 21 ಹೌದು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ
ರೋಷಾಗಿ್ನಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿ, ಊದಲು ನೀವು ಅದರೊಳಗೆ ಕರಗಿ
ಹೋಗುವಿರಿ. 22 ಬೆಳಿ್ಳಯು ಕುಲುಮೆಯೊಳಗೆ ಕರಗುವಂತೆ ನೀವು
ನನ್ನ ರೋಷಾಗಿ್ನಯಲಿ್ಲ ಕರಗುವಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರೋಷಾಗಿ್ನಯನು್ನ
ಸುರಿಸಿದಾತನು ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗುವದು.≫ ≫
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ಪಾಪವು ಯೆಹೂದದ ಎಲಾ್ಲ ಅಂತಸಿ್ತನವರನು್ನ ವಾ್ಯಪಿಸಿದು್ದ
23 ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 24

≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಆ ನಾಡಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ≪ದೇವರ ಕೋಪದ ಈ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀನು ಶುದಿ್ಧಯಾಗದ ದೇಶ, ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ ದೇಶ.≫ 25

ಆ ನಾಡಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ,
ಬೇಟೆಯನು್ನ ಸೀಳುತಾ್ತ ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಂಹದಂತಿದಾ್ದರೆ,
ನರಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ನುಂಗಿದಾ್ದರೆ. ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ, ಅಮೂಲ್ಯ
ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ದೋಚಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ; ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಮಂದಿಯನು್ನ
ವಿಧವೆಯರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. 26 ಅಲಿ್ಲನ ಯಾಜಕರು ನನ್ನ
ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಭಂಗಮಾಡಿದಾ್ದರೆ, ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ; ಮೀಸಲಾದದ್ದಕೂ್ಕ, ಮೀಸಲಿಲ್ಲದ್ದಕೂ್ಕ
ಭೇದವೆಣಿಸಲಿಲ್ಲ, ಶುದ್ಧವಾದ ವಿವೇಚನೆಯನು್ನ ಬೋಧಿಸಲಿಲ್ಲ;
ನಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಇದರಿಂದ
ನಾನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 27

ಅಲಿ್ಲನ ಪ್ರಧಾನರು ಸುಲಿಗೆಗಾಗಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ, ನರಪಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ
ನುಂಗುವವರಾಗಿ ಬೇಟೆಯನು್ನ ಸೀಳುವ ತೋಳಗಳಂತಿದಾ್ದರೆ. 28

ಅಲಿ್ಲನ ಸುಳು್ಳ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಇವರಿಗಾಗಿ ವ್ಯಥರ್ ದಶರ್ನವನೂ್ನ,
ಸುಳು್ಳ ಕಣಿಯನೂ್ನ ಕಂಡು ಯೆಹೋವನು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೂ, ≪ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ≫
ಎಂದು ನುಡಿಯುತಾ್ತ ಮೇಲೆ ಸುಣ್ಣ ಹಚು್ಚತಾ್ತರೆ. 29 ಸಾಮಾನ್ಯ
ಜನರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ ಸೂರೆಮಾಡಿದಾ್ದರೆ, ದೀನದರಿದ್ರರನು್ನ ಬಾಧಿಸಿ,
ವಿದೇಶಿಗಳನು್ನ ಅನಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ಒಳ ಪಡಿಸಿದಾ್ದರೆ.

30 ≪ ≪ನಾನು ದೇಶವನು್ನ ಹಾಳು ಮಾಡದಂತೆ ನನೆ್ನದುರಿಗೆ
ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪೌಳಿ ಗೋಡೆಯ ಬಿರುಕಿನಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲವುದಕೂ್ಕ,
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಗಟಿ್ಟಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ತಕ್ಕವನನು್ನ ನಾನು ಹುಡುಕಲು
ಯಾರೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 31 ಆದಕಾರಣ ನಾನು ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿ, ನನ್ನ ರೋಷಾಗಿ್ನಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ಧ್ವಂಸ
ಮಾಡಿ ಅವರ ದುನರ್ಡತೆಯನು್ನ ಅವರ ತಲೆಗೇ ಕಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.≫ ಇದು
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.≫

ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಸಿ್ತ್ರೕಯರ ಸಾಮ್ಯ

ಯೆಹೋವನು ಮತೊ್ತಂದು ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 2 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯ
ಮಕ್ಕಳಾದ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರಿದ್ದರು. 3 ಅವರು

ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಲೆ್ಲೕ ವ್ಯಭಿಚಾರ
ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸ್ತನಗಳು ಹಿಸುಕಲ್ಪಟ್ಟವು. ಎಳೆಯ
ತೊಟು್ಟಗಳು ನಸುಕಲ್ಪಟ್ಟವು. 4 ಅವರ ಹೆಸರುಗಳೇನೆಂದರೆ:
ಹಿರಿಯವಳ ಹೆಸರು ಒಹೊಲ ಮತು್ತ ಕಿರಿಯವಳ ಹೆಸರು
ಒಹೊಲೀಬ. ಅವರು ನನ್ನವರಾಗಿ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಹೆತ್ತರು. ಒಹೊಲ ಸಮಾಯರ್ವನೂ್ನ, ಒಹೊಲೀಬ
ಯೆರೂಸಲೇಮನೂ್ನ ಸೂಚಿಸತಕ್ಕ ಹೆಸರುಗಳಾಗಿವೆ.

5 ≪ಒಹೊಲಳು ನನ್ನ ವಶವಾಗಿರುವಾಗಲೇ, ವ್ಯಭಿಚಾರ
ಮಾಡಿದಳು. ಅವಳು ತನ್ನ ಪಿ್ರಯರನು್ನ, ತನ್ನ ನೆರೆಯವರಾದ
ಅಶೂ್ಯಯರ್ರನು್ನ, 6 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದಿಂದ
ಹೊದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯೋಧರೂ, ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರೂ, ಅಪೇಕ್ಷಿಸತಕ್ಕ ಎಲಾ್ಲ
ಯುವಕರೂ, ಕುದರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿಮಾಡುವ ರಾಹುತರೂ
ಆಗಿರುವವರನು್ನ ಮೋಹಿಸಿದಳು. 7 ಅವರಿಗೆ ತನ್ನನು್ನ
ವ್ಯಭಿಚಾರಣಿಯಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿದಳು; ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರಲಿ್ಲ
ಉತ್ತಮೋತ್ತಮರು; ಅವಳು ಯಾರನು್ನ ಮೋಹಿಸಿದಳೋ ಅವರ
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ತನ್ನನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಪಸಿಡಿಕೊಂಡಳು. 8 ಅವಳು
ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ದಿನದವರೆಗೂ ತನ್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ
ಬಿಡಲಿಲ್ಲ; ಅವಳ ಬಾಲ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ ಅಲಿ್ಲನವರು ಅವಳೊಂದಿಗೆ
ಮಲಗಿ, ಅವಳ ಎಳೆಯ ತೊಟು್ಟಗಳನು್ನ ಒತಿ್ತ, ಅವಳ ಸಂಗಡ
ವ್ಯಭಿಚಾರಿಕೆಯನು್ನ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ನಡೆಸಿದರು.

9 ≪ಆದಕಾರಣ ನಾನು ಅವಳನು್ನ ಅವಳ ಪಿ್ರಯರ ಕೈಗೆ ಅಂದರೆ
ಅವಳು ಮೋಹಿಸಿದ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆನು. 10 ಇವರು
ಅವಳ ಬೆತ್ತಲೆತನವನು್ನ ಬಯಲು ಪಡಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಅವಳ ಗಂಡು,
ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಸಂಹರಿಸಿದರು. ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಂಗಸರಲಿ್ಲ ಅವಳಿಗೆ
ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು.≫

11 ≪ಅವಳ ತಂಗಿಯಾದ ಒಹೊಲೀಬಳು ಇದನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ
ಅವಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮೋಹಗೊಂಡು, ಅಕ್ಕನ ವ್ಯಭಿಚಾರಕಿ್ಕಂತ
ಹೆಚಾ್ಚದ ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ನಡೆಸಿ, ಅವಳನು್ನ ಮೀರುವಷು್ಟ
ಕೆಟ್ಟವಳಾದಳು. 12 ಇವಳು ತನ್ನ ನೆರೆಯವರಾದ ಅಶೂ್ಶಯರ್ರನೂ್ನ,
ನಾಯಕರನೂ್ನ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ
ಕುದರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿಮಾಡುವ ರಾಹುತರನು್ನ, ಸುಂದರವಾದ

ಯುವಕರನು್ನ ಮೋಹಿಸಿದಳು. 13 ಇವಳೂ ಅಪವಿತ್ರಳಾಗಿ
ಹೋದದ್ದನು್ನ ನೋಡಿದೆನು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಮಾಗರ್ವನು್ನ
ಹಿಡಿದವರು.

14 ≪ಇವಳು ತನ್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿದಳು;
ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿತಿ್ರಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಸಿ್ದೕಯರ ಪುರುಷರನು್ನ
ನೋಡಿದಳು. 15 ಅವರು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, ತಲೆಗೆ
ರುಮಾಲನು್ನ ಧರಿಸಿ, ನೋಟಕೆ್ಕ ಸರದಾರರಂತಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶವಾದ
ಕಸಿ್ದೕಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಬಾಬೆಲಿನ ಪುತ್ರರ ಹಾಗಿರುವ ಆಕಾರಗಳು
ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ ಕಿರುಮಂಜಿಯಿಂದ ಚಿತಿ್ರಸಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದ
ಕೂಡಲೆ, 16 ಇವಳು ಮೋಹಗೊಂಡು, ಕಸಿ್ದೕಯ ದೇಶಕೆ್ಕ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಳು. 17 ಆಗ ಬಾಬೆಲಿನವರು ಇವಳ ಪಿ್ರೕತಿಯ
ಮಂಚವನೆ್ನೕರಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಕೆಯಿಂದ ಇವಳನು್ನ ಕೆಡಿಸಿದರು;
ಇವಳು ಅವರಿಂದ ಅಪವಿತ್ರವಾಗಲು, ಅವಳಿಗೇ ಈ ಬಗೆ್ಗ
ಜಿಗುಪೆ್ಸವಾಯಿತು. 18 ಹೀಗೆ ಇವಳು ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ಮಾಡಿ, ತನ್ನ
ಬೆತ್ತಲೆತನವನು್ನ ಬಯಲು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ಮೊದಲು ಇವಳ ಅಕ್ಕನಿಂದ ಅಗಲಿದ ಹಾಗೆ ಇವಳಿಂದಲೂ
ಅಗಲಿತು. 19 ಆದರೂ ಇವಳು ತಾನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಎಳೆಯ ಪಾ್ರಯವನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತನ್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿದಳು.
20 ಕತೆ್ತಗಳಂತೆ ಬೆದೆಯುಳ್ಳವರೂ, ಕುದುರೆಗಳಂತೆ ದಾಟುವವರೂ
ಆದ ಕಸಿ್ದೕಯ ವೀರರನು್ನ ಮೋಹಿಸಿದಳು. 21 ಹೀಗೆ ಐಗುಪ್ತ್ಯರಿಂದ
ನಿನ್ನ ಯೌವನದ ಸ್ತನಗಳ ತೊಟು್ಟಗಳನು್ನ ಬತಿ್ತಸಿಕೊಂಡ, ನಿನ್ನ
ಯೌವನದ ದುಷ್ಕಮರ್ವನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೋ.≫

22 ಆದುದರಿಂದ ಒಹೊಲೀಬಳೇ, ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಆಹಾ, ಯಾರಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಶೆ ತೊಲಗಿತೋ, ಆ
ನಿನ್ನ ಪಿ್ರಯನನು್ನ ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು
ಅವರನು್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ ವಿರುಧವಾಗಿ
ತರುತೆ್ತೕನೆ. 23 ಬಾಬಿಲೋನಿನವರು, ಎಲಾ್ಲ ಕಸಿ್ದೕಯರು,
ಪೆಕೋದಿನವರು, ಷೋಯದವರು, ಕೋಯದವರು ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ
ಅಶೂ್ಶಯರ್ರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಅವರೆಲಾ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತಹ
ಯೌವನಸ್ಥರೂ, ಸೈನಾ್ಯಧಿಪತಿಗಳೂ, ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರೂ,
ಯುದ್ಧವೀರರು, ಖಾ್ಯತಿ ಹೊಂದಿದವರೂ, ಎಲ್ಲರೂ ಕುದರೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. 24 ಅವರು ರಥಗಳ
ಸಂಗಡವಾಗಿಯೂ, ಬಂಡಿಗಳ ಸಂಗಡ ಜನಗಳ ಸಮೂಹದ
ಸಂಗಡ, ಬಲವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುವರು; ಸುತ್ತಲೂ
ಗುರಾಣಿಗಳನೂ್ನ, ಶಿರಸಾ್ತ್ರಣವನೂ್ನ, ಹಿಡಿದು ನಿನಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವೆನು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಾ್ಯಯ ತೀರಿಸುವ
ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾ್ಯಯಾನುಸಾರವಾಗಿ
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವರು. 25 ನಾನು ನನ್ನ ರೋಷವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಸುರಿಯಲು, ಅವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕೋಪವನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು; ನಿನ್ನ
ಮೂಗು, ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡುವರು; ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು
ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ ತುತಾ್ತಗುವುರು; ನಿನ್ನ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಅಪಹರಿಸುವರು; ನಿನ್ನ ಜನಶೇಷವು ಅಗಿ್ನಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗುವುದು.
26 ನಿನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ನಿನ್ನ ಸುಂದರ ಒಡವೆಗಳನು್ನ
ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳವರು. 27 ಹೀಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ದುಷ್ಕಮರ್ವನು್ನ, ನೀನು
ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ಇದ್ದಂದಿನಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದ ನಿನ್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರವನೂ್ನ
ನಿನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಸುವೆನು; ಆ ಮೇಲೆ ನೀನು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಇನು್ನ
ಕಣೆ್ಣತ್ತದೆ, ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ ತಾರದೆ ಇರುವಿ.≫

28 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇಗೋ, ನೀನು
ಯಾರನು್ನ ಹಗೆಮಾಡುತಿ್ತೕಯೋ, ನಿನ್ನ ಆಶೆಯು ಯಾರಿಂದ
ಹಿಂದಿರುಗಿತೋ ಅವರ ಕೈಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ನಾನು ಒಪಿ್ಪಸಲು, 29 ಅವರು
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಹಗೆ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು, ನೀನು ದುಡಿದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅಪಹರಿಸಿ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಬರಿದುಮಾಡಿ ಬಿಡುವರು; ಹೀಗೆ ನಾಚಿಕೆಗೀಡಾದ ನಿನ್ನ
ವ್ಯಭಿಚಾರವು, ಹೌದು, ನಿನ್ನ ದುಷ್ಕಮರ್ವು ಮತು್ತ ವ್ಯಭಿಚಾರವೂ
ಬಯಲಿಗೆ ಬರುವುದು.

30 ≪ಈ ವಿಪತು್ತಗಳು ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಕೆ್ಕ, ನೀನು
ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಮೋಹಿಸಿ, ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ
ಮಾಡಿಕೊಂಡದೆ್ದೕ ಕಾರಣ. 31 ನೀನು, ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಕುಡಿದ ಪಾತೆ್ರಯನೆ್ನೕ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ
ಕೊಡುವೆನು.≫

32 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಉದ್ದವೂ,
ಅಗಲವೂ, ಬಹಳ ತುಂಬುವ,
ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಕುಡಿದು, ಹಾಸ್ಯಕೂ್ಕ,

ಕುಚೋದ್ಯಕೂ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುವಿ.
33 ಸಮಾಯರ್ಳೆಂಬ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕನು ಕುಡಿದ ಪಾತೆ್ರಯಿಂದಲೇ

ವಿಸ್ಮಯವೂ, ನಾಶವೂ ಆಗುವುದು.
ನೀನು ಅಮಲಿನಿಂದಲೂ, ದುಃಖದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರುವೆ.
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34 ≪ನೀನು ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದು ತೊಟ್ಟನೂ್ನ ಉಳಿಸದೆ
ಕುಡಿಯುವಿ. ಅದನು್ನ ಬೋಕಿಗಳ ಹಾಗೆ ಒಡೆದುಹಾಕುವೆ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಸ್ತನಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನೇ ಅದನು್ನ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ≫
ಎಂಬುದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

35 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬೆನಿ್ನನ ಹಿಂದೆ ಮರೆಮಾಡಿ, ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ
ನಿನ್ನ ದುಷ್ಕಮರ್ದ ಮತು್ತ ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಫಲವನು್ನ ನೀನೇ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.≫

36 ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ≪ನರಪುತ್ರನೇ,
ಒಹೊಲಳಿಗೂ, ಒಹೊಲೀಬಳಿಗೂ ನಾ್ಯಯತೀರುಸುವೆಯೋ? ಅವರ
ದುರಾಚಾರಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. 37 ಅವರು ವ್ಯಭಿಚಾರ
ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ, ಅವರ ಕೈ ರಕ್ತಮಯವಾಗಿದೆ, ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ
ವ್ಯಭಿಚಾರಮಾಡಿದಾ್ದರೆ, ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕಳನು್ನ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ
ಬದಲಾಗಿ ಆಹುತಿಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ. 38 ಇದನು್ನ ಮಾಡಿದ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ನನ್ನ
ಪವಿತಾ್ರಲಯವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಪಡಿಸಿ, ನಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. 39 ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದು,
ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ನನ್ನ ಪವಿತಾ್ರಲಯವನು್ನ
ಸೇರಿ ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿದರು; ಇಗೋ, ನನ್ನ ಮಂದಿರದ ಒಳಗೆ
ಇದನು್ನ ನಡೆಸಿದಾ್ದರೆ.

40 ≪ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ಪುರುಷರನು್ನ ದೂರದಿಂದ
ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡರು; ಇಗೋ, ಅವರು ಬಂದರು; ಎಲೈ ಹೆಂಗಸೇ,
ಅವರಿಗಾಗಿ ನೀನು ಸಾ್ನನಮಾಡಿ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಾಡಿಗೆಹಚಿ್ಚ, ನಿನ್ನನು್ನ
ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿಕೊಂಡೆ. 41 ವೈಭವದ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆ. ಅವರ ಮುಂದೆ ಔತಣಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಮೇಜಿನ
ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಧೂಪತೈಲಗಳನು್ನ ಇಟಿ್ಟರುವೆ.

42 ≪ಅಲಿ್ಲ ವಿನೋದ ಪಿ್ರಯರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನ ಶಬ್ಧವು ಇತು್ತ.
ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಕುಡುಕರನೂ್ನ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು
ನಾಡಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಕಡಗವನು್ನ ತೊಡಿಸಿ, ತಲೆಗೆ
ಸುಂದರ ಕಿರೀಟವನಿ್ನಟ್ಟರು. 43 ಆಗ ನಾನು, ≪ಆಹಾ,
ಕಳೆಗುಂದಿದವಳಿಗೆ ಇನೂ್ನ ವ್ಯಭಿಚಾರವೇ! ಇವರು ಅವಳೊಂದಿಗೆ,
ಅವಳು ಇವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುತಾ್ತರಲಾ್ಲ≫
ಅಂದುಕೊಂಡೆನು. 44 ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯನು್ನ ಸೇರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಜನರು
ಅವಳನು್ನ ಸೇರಿದರು; ಹೌದು, ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಗಸರಾದ ಒಹೊಲಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಒಹೊಲೀಬಳನೂ್ನ ಸೇರಿದರು. 45 ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯರು
ಅವರಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಿ, ವ್ಯಭಿಚಾರಣಿಯರಿಗೂ, ರಕ್ತಸುರಿಸುವ
ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸುವರು; ಅವರು
ವ್ಯಭಿಚಾರಣಿಯರು, ಅವರ ಕೈ ರಕ್ತಮಯವಾಗಿದೆ.≫

46 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾನು ಈ
ಹೆಂಗಸರ ವಿರುಧವಾಗಿ ಸಭೆಯನು್ನ ಸೇರಿಸಿ, ಇವರನು್ನ ಸೂರೆಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಸಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯಾಸ್ಪದವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. 47

ಸಭೆಯವರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆದು, ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ ಇವರನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿ, ಇವರ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದು, ಇವರ
ಮನೆಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವರು.

48 ≪ಹೀಗೆ ನಾನು ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ದುಷ್ಕಮರ್ವನು್ನ
ತೊಲಗಿಸುವೆನು; ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ
ದುಷ್ಕಮರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬಾರದೆಂದು ಬುದಿ್ಧ ಬರುವುದು. 49

ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಕಮರ್ದ ಫಲವನು್ನ ನಿಮಗೇ ತಿನಿ್ನಸುವರು; ನಿಮ್ಮ
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದಾದ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪವನು್ನ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ನಾನೇ ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು≫ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

ಕಿಲುಬಿನ ಹಂಡೆಯ ಸಾಮ್ಯ

ಒಂಭತ್ತನೆಯ ವರುಷದ, ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ, ಹತ್ತನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 2 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಈ ದಿನದ, ಇದೇ

ದಿನದ ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆದುಕೋ; ಇದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿದಾ್ದನೆ.

3 ≪ಈ ದಂಗೆಕೋರ ಮನೆತನದವರಿಗೆ ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಹೀಗೆ
ಹೇಳು, ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಹಂಡೆಯನು್ನ ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಡು, ಅದರಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ ಹೊಯಿ್ಯ;
4 ಮಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ತೊಡೆ, ಹೆಗಲು ಮೊದಲಾದ

ಒಳೆ್ಳಯ ತುಂಡುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅದರಲಿ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಹಾಕು,
ಉತ್ತಮವಾದ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸು.
5 ಹಿಂಡಿನಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ; ಹಂಡೆಯ ತಳದಲಿ್ಲ

ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಒಟು್ಟ;
ಚೆನಾ್ನಗಿ ಕುದಿಸು; ಹೌದು, ಎಲುಬುಗಳು ಅದರಲಿ್ಲ ಬೇಯಲಿ.≫

6 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಆಹಾ,
ರಕ್ತಮಯವಾದ ಪಟ್ಟಣವೇ ನನಗೆ ಧಿಕಾ್ಕರ ಹಂಡೆಯಲಿ್ಲನ ಕಿಲುಬು
ಹೊರಗೆ ಬಾರದೆ ಅದರಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವುದೋ ಆ ಹಂಡೆಗೆ ಕಷ್ಟ!

ಅದರಿಂದ ಮಾಂಸವನು್ನ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ತೆಗೆ. ಆಯೆ್ಕಯ
ಚೀಟಿಯನು್ನ ಹಾಕಬೇಡ.

7 ≪ಯೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರ ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತವು ಅದರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದೆ; ಅದು ಅದನು್ನ ಬಂಡೆಯ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ.
ಧೂಳು ಮುಚು್ಚವ ಹಾಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. 8 ಮುಯಿ್ಯಗೆ
ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ, ರೋಷವನೆ್ನಬಿ್ಬಸುವ ಹಾಗೆ, ನಾನು ಅದರ
ರಕಾ್ತಪರಾಧವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಬಿಡದಂತೆ ಅದನು್ನ ಬಂಡೆಯ ತುದಿಯ
ಮೇಲೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.≫

9 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಆಹಾ,
ರಕಾ್ತಪರಾಧವುಳ್ಳ ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಕಷ್ಟ! ನಾನೇ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ರಾಶಿಯಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು. 10 ಬಹಳ ಸೌದೆ ಹಾಕಿ, ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಸಿ, ಮಾಂಸವನು್ನ ಬೇಯಿಸು, ಸಾರು ಮಂದವಾಗಿರಲಿ,
ಎಲುಬುಗಳು ಬೆಂದು ಹೋಗಲಿ.

11 ≪ಆ ಮೇಲೆ ಹಂಡೆಯು ಕಾದು ತಾಮ್ರವು ಕೆಂಪಾಗಿ, ಒಳಗಿನ
ಕಲ್ಮಷವು ಕರಗಿ, ಕಿಲುಬು ಇಲ್ಲವಾಗುವಂತೆ ಅದನು್ನ ಬರಿದುಮಾಡಿ
ಕೆಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡು. 12 ಅದರ ಕಲ್ಮಶವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಕೇವಲ
ಪ್ರಯಾಸವನೂ್ನ, ಆಯಾಸವನೂ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ; ಆದರೂ
ಅದಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತದ ಕಿಲುಬು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿಯಿಂದಲೂ ನೀಗಲಿಲ್ಲ.

13 ≪ಅಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ದುಷ್ಕಮರ್ವು
ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಷು್ಟ
ಶುದಿ್ಧಮಾಡಿದರೂ ನೀನು ಶುದಿ್ಧಯಾಗದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದಲೂ ನಾನು
ನನ್ನ ರೋಷವನು್ನ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ತೀರಿಸಿ ಶಾಂತನಾಗುವವರೆಗೂ ನೀನು
ನಿನ್ನ ಕೊಳೆಯನು್ನ ಇನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಶುದಿ್ಧಯಾಗದೆ ಇರುವಿ.≫

14 ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ, ≪ಇದು
ನಡೆಯುವುದು ನಿಶ್ಚಯ, ನಾನು ನೆರವೇರಿಸುವೆನು; ಹಿಂದೆಗೆಯೆನು,
ಕ್ಷಮಿಸೆನು, ಕರುಣಿಸೆನು; ನಿನ್ನ ದುಮಾರ್ಗರ್, ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ
ನಿನಗೆ ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಆಗುವುದು≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನ ಪತಿ್ನವಿಯೋಗದ ಸೂಚನೆ
15 ಯೆಹೋವನು ಇನೊ್ನಂದು ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ

ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 16 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಗೋ, ಒಂದೇ ಏಟಿನಿಂದ
ನಾನು ನಿನಗೆ ನೇತಾ್ರನಂದವಾಗಿರುವವಳನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ
ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು, ಆದರೂ ನೀನು ಗೋಳಾಡಬೇಡ, ಅಳಬೇಡ,
ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಯದಿರಲಿ. 17 ಸದಿ್ದಲ್ಲದೆ ಮೊರೆಯಿಡು,
ವಿಯೋಗ ದುಃಖವನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಡ, ರುಮಾಲನು್ನ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿರು, ಕೆರಗಳನು್ನ ಮೆಟಿ್ಟಕೊಂಡಿರು, ಬಾಯನು್ನ
ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ಗಾರಿಗೆಯನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡ.≫

18 ಹೀಗೆ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಲು ನಾನು ಪಾ್ರತಃಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಿದನು, ಸಾಯಂಕಾಲಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಪತಿ್ನಯು ತೀರಿಹೋದಳು;
ಮಾರನೆಯ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾದಂತೆ ಮಾಡಿದೆನು. 19 ಆಗ
ಜನರು, ≪ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನೆಂದು
ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?≫ ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಲು,

20 ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆನು, ≪ಯೆಹೋವನು ಈ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದಾ್ದನೆ. 21 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶದವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಸಾರು, ≪ಇಗೋ, ನಾನು ನನ್ನ
ಪವಿತಾ್ರಲಯವನೂ್ನ, ನಿಮಗೆ ನೇತಾ್ರನಂದಕರವಾದದ್ದನೂ್ನ, ನಿಮ್ಮ
ಮನಸು್ಸ ಅಭಿಲಾಶಿಸುವುದನು್ನ ನಾನು ಅಪವಿತ್ರ ಪಡಿಸುವೆನು,
ನೀವು ಬಿಟು್ಟ ಬಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು
ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ ತುತಾ್ತಗುವರು, ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೇನಾದೀಶ್ವರನಾದ
ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದಿದಾ್ದರೆ 22 ನಾನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗ ನೀವೂ
ಮಾಡುವಿರಿ, ಅಂದರೆ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಬಾಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳದೆ,
ಮನುಷ್ಯರ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನ್ನದೆ ಇರುವಿರಿ, 23 ರುಮಾಲುಗಳು
ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೂ, ಕೆರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ
ಅಡಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವವು; ನೀವು ಗೋಳಾಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಅಳುವುದಿಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮ ಅಧಮರ್ದಿಂದ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ,
ಒಬ್ಬರ ಸಂಗಡಲೊಬ್ಬರು ನರಳುವಿರಿ. 24 ಹೀಗೆ ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು
ನಿಮಗೆ ಮುಂಗುರುತಾಗಿರುವನು; ಅವನು ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ
ಎಲ್ಲವನು್ನ ನೀವು ಮಾಡುವಿರಿ; ಇದು ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ನಾನೇ
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.≫ ≫

25 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಅವರ ಬಲಾಧಾರವೂ, ಅವರ
ನೇತಾ್ರನಂದಕರವಾದ ಆಲಿಯವನು್ನ, ಅವರು ಅಶಿಸುವುದನೂ್ನ,
ಅವರ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಅವರ ಬಲದಿಂದ ತೆಗೆದು
ಹಾಕುವ ದಿನದಲಿ್ಲ, 26 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವನು. 27 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವನ ಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿರುವುದು. ನೀನು ಇನು್ನ
ಮೂಕನಾಗಿರದೆ ಮಾತನಾಡುವೆ ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಗುರುತಾಗಿರುವೆ.
ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು≫ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.
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ಅಮೊ್ಮೕನ್, ಮೋವಾಬ್, ಎದೋಮ್, ಫಲಿಷಿ್ಟಯ ಇವುಗಳ
ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತಗಳು

ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 2 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು
ಅಮೊ್ಮೕನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಅದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ದೈವಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಸುತಾ್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, 3

≪ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳು≫ ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಅಮೊ್ಮೕನೇ, ನನ್ನ
ಪವಿತಾ್ರಲಯವು ಅಪವಿತ್ರವಾದದ್ದನು್ನ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶವು
ಹಾಳುಬಿದ್ದದನು್ನ, ಯೆಹೂದ ವಂಶದವರು ಸೆರೆಹೋದದ್ದನು್ನ ನೀನು
ನೋಡಿ, ≪ಅಹಾ!≫ ಎಂದು ಹಿಗಿ್ಗಕೊಂಡೆ. 4 ಆದುದರಿಂದ ಇಗೋ,
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೂಡಣದವರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸುವೆನು;
ಅವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಗುಡಾರಗಳನು್ನ ಹಾಕಿ
ಪಾಳೆಯಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು; ನಿನ್ನ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿಂದು, ನಿನ್ನ ಹಾಲನು್ನ
ಕುಡಿದುಬಿಡುವರು. 5 ನಾನು ರಬಾ್ಬ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಒಂಟೆಗಳಿಗೆ
ಲಾಯವನಾ್ನಗಿಯೂ, ಅಮೊ್ಮೕನ್ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಹಿಂಡುಗಳಿಗೆ
ತಂಗುವ ಸ್ಥಳವನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡುವೆನು. ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.≫ ≫ 6 ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನೀನು ಚಪಾ್ಪಳೆ ಹೊಡೆದು,
ಕಾಲಿನಿಂದ ನೆಲವನು್ನ ಬಡಿದು, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶವನು್ನ
ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಅದರ ಗತಿಗೆ ಹಿಗಿ್ಗಕೊಂಡೆ. 7

ಆದುದರಿಂದ ಇಗೋ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈಯೆತಿ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ
ಸುಲಿಗೆಗಾಗಿ ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರಿಗೆ ವಶಪಡಿಸಿ, ಜನಾಂಗಗಳೊಳಗಿಂದ
ಕಿತು್ತಬಿಟು್ಟ, ದೇಶಗಳೊಳಗಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಅಳಿಸಿ, ನಿನ್ನನು್ನ
ಹಾಳುಮಾಡುವೆನು; ಆಗ ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.≫

8 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಆಹಾ, ಯೆಹೂದ
ವಂಶವು ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ, ವಿಶೇಷವೇನು?
ಎಂದು ಮೋವಾಬೂ ಮತು್ತ ಸೇಯೀರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿದೆ. 9

ಆದುದರಿಂದ, ಇಗೋ, ದೇಶಭೂಷಣಗಳಾದ ಮೋವಾಬಿನ ಗಡಿಯ
ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಅಂದರೆ ಬೇತ್ ಯೆಷೀಮೋತ್, ಬಾಳ್ ಮೆಯೋನ್,
ಕಿಯಾರ್ಥಯಿಮ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇರುವ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ನಾನು
ಮೋವಾಬಿನ ಮೇರೆಯನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಡುವೆನು. 10 ಆ
ಸೀಮೆಯನ್ನಲ್ಲದೆ, ಅಮೊ್ಮೕನನೂ್ನ ಮೂಡಣದವರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ
ಕೊಟು್ಟ, ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯರು ಜನಾಂಗಗಳೊಳಗೆ ನಿನಾರ್ಮವಾಗಬೇಕೆಂಬ
ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. 11 ಮೋವಾಬ್ಯರಿಗೂ
ದಂಡನೆಗಳನು್ನ ವಿಧಿಸಿ ತೀರಿಸುವೆನು. ಆಗ ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು
ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.≫

12 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಎದೋಮು
ಯೆಹೂದ ವಂಶಕೆ್ಕ ಪ್ರತೀಕಾರಮಾಡಿದೆ; ಮುಯಿ್ಯಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿ
ಮಹಾಪರಾಧವನು್ನ ನಡೆಸಿದೆ.≫ 13 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾನು ಎದೋಮಿನ ಮೇಲೆ
ಕೈಯೆತಿ್ತ, ಅದರೊಳಗಿಂದ ಜನರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಪಶುಗಳನೂ್ನ
ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡಿ, ತೇಮಾನಿನಿಂದ ದೆದಾನಿನವರೆಗೂ ಅದನು್ನ
ಹಾಳುಮಾಡಿ, ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಸುವೆನು. 14 ನಾನು
ಎದೋಮಿಗೆ ನನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಕೈಯಿಂದ ಮುಯಿ್ಯ
ತೀರಿಸುವೆನು; ಅವರು ನನ್ನ ಕೋಪರೋಷಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅದಕೆ್ಕ
ಮಾಡುವರು; ನನ್ನ ಪ್ರತೀಕಾರವು ಎದೋಮಿನ ಅನುಭವಕೆ್ಕ
ಬರುವುದು≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

15 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಪ್ರತೀಕಾರಮಾಡಿದಾ್ದರೆ; ಹೌದು, ಮುಯಿ್ಯಗೆಮುಯಿ್ಯ
ತೀರಿಸುತಾ್ತ ಅದನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ
ದೀಘರ್ದೆ್ವೕಷದಿಂದ ಹಾಳುಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.≫ 16 ಹೀಗಿರಲು
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇಗೋ, ನಾನು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಮೇಲೆ ಕೈಯೆತು್ತವೆನು; ಕೆರೇತಿಯರನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟು್ಟ,
ಸಮುದ್ರತೀರದಲಿ್ಲನ ಜನಶೇಷವನು್ನ ನಿಶೆ್ಶೕಷಮಾಡುವೆನು. 17

ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ಮುಯಿ್ಯಗೆಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವೆನು;
ಹೀಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು
ಅವರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.≫

ತೂರ್ ದೇಶವು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಂದ ಹಾಳಾಗುವುದು

ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವರುಷದ, ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 2 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ತೂರು,

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ, ಅಹಾ!, ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ
ಅಡಿ್ಡಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದುಹೋಗಿದೆ! ಅದು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮು ಹಾಳಾದ ಕಾರಣ ನಾನು
ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವೆನು ಎಂದು ≫ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವೆನು. 3 ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇಗೋ, ತೂರ್ ದೇಶವೇ, ನಾನು
ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಸಮುದ್ರವು ತನ್ನ ತೆರೆಗಳನು್ನ
ಎಬಿ್ಬಸುವಂತೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು. 4 ಅವು ತೂರಿನ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಉರುಳಿಸಿ,
ಅದರ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲುಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಹಾಕುವವು; ನಾನು ಅದರ
ಧೂಳನು್ನ ಒರೆಸಿ, ಅದನು್ನ ಬೋಳು ಬಂಡೆಯಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. 5

ಅದು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಹಾಕುವ
ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವುದು. ನಾನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಅದು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ
ಸೂರೆಯಾಗುವುದು.≫ 6 ಬಯಲು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲನ ಅದರ
ಕುಮಾತೆರ್ಯರು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತರಾಗುವರು. ಆಗ ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನು≫ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.

7 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇಗೋ,
ರಾಜಾಧಿರಾಜನೂ, ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನೂ ಆದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನನು್ನ
ಅಶ್ವಗಳ ಸಂಗಡಲೂ, ರಥಗಳ ಸಂಗಡಲೂ, ರಾಹುತರ ಸಂಗಡಲೂ,
ಬಹುಜನರ ಸಂಗಡಲೂ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ನಾನು ಪೂವರ್ದಿಂದ
ತೂರಿನ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡುವೆನು. 8 ಅವನು ಬಯಲು
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲನ ನಿನ್ನ ಕುಮಾತೆರ್ಯರನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತಿಸಿ, ನಿನಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಡು್ಡಕಟಿ್ಟ, ದಿಬ್ಬವನು್ನ ಹಾಕುವನು. 9 ಗುರಾಣಿ
ಹಿಡಿದಿರುವವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ತನ್ನ ಯುದ್ಧ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ
ಪೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಹೊಡೆಯಿಸಿ, ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ
ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಬಿಡುವನು. 10 ಅವನ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ
ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಏಳುವ ಧೂಳಿನಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಮುಸುಕುವನು;
ಒಡಕು ಬಿದ್ದ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಶತು್ರವು ನುಗು್ಗವ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ನಿನ್ನ
ಬಾಗಿಲುಗಳೊಳಗೆ ನುಗು್ಗವಾಗ ರಾಹುತ, ಗಾಡಿ, ರಥ ಇವುಗಳ ಶಬ್ದಕೆ್ಕ
ನಿನ್ನ ಗೋಡೆಗಳು ಕದಲುವವು. 11 ಅವನು ತನ್ನ ಕುದುರೆಗಳ
ಗೊರಸುಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಬೀದಿಗಳನು್ನ ತುಳಿಸಿ, ಖಡ್ಗದಿಂದ ನಿನ್ನ
ಜನರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಬಲವಾದ ಕಲು್ಲ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ
ಹಾಕುವನು. 12 ಅವನ ಸೈನಿಕರು ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ
ಸುಲಿದುಕೊಂಡು, ನಿನ್ನ ಸರಕುಗಳನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದು, ನಿನ್ನ
ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಉರುಳಿಸಿ, ನಿನ್ನ ರಮ್ಯವಾದ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ,
ನಿನ್ನ ಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ, ಮರಗಳನೂ್ನ, ಮಣು್ಣಗಳನೂ್ನ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ
ಹಾಕುವರು. 13 ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗೀತಗಳ ಧ್ವನಿಯನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವೆನು; ನಿನ್ನ ಕಿನ್ನರಿಗಳ ನುಡಿಯು ಇನು್ನ ಕೇಳಿಸದು. 14

ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೋಳು ಬಂಡೆಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು; ನೀನು
ಬಲೆಗಳನು್ನ ಹಾಕುವ ಸ್ಥಳವಾಗುವಿ; ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇನು್ನ ಕಟ್ಟಡವನು್ನ
ಕಟು್ಟವುದಿಲ್ಲ; ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ≫ ಇದು
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

15 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ತೂರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, ≪ನಿನ್ನ
ಪತನದ ಶಬ್ದಕೂ್ಕ, ಗಾಯಪಟ್ಟವರು ಕೂಗುವಾಗಲೂ, ನಿನ್ನ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೊಲೆಯಾಗುವಾಗಲೂ ದಿ್ವೕಪಗಳು ಅದರುವುದಿಲ್ಲವೇ?
16 ಆಗ ಸಮುದ್ರದ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಕಲ ಅರಸರು ತಮ್ಮ
ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಇಳಿದು, ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ,
ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊಲೆದ ತಮ್ಮ ಕಸೂತಿಯ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕಿತು್ತಹಾಕಿ,
ನಡುಗುವಿಯಿಂದ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು, ಕ್ಷಣ
ಕ್ಷಣಕೂ್ಕ ನಡುಗುತಾ್ತ, ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು. 17

ಇವರು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಗೋಳಾಟವನೆ್ನತಿ, ನಾವೀಕರ ನಿವಾಸವೇ,
ಹೆಸರುವಾಸಿಯ ಪುರಿಯೇ, ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬಲಗೊಂಡ ನಗರಿಯೇ,
ನೀನು ಎಷೊ್ಟೕ ಹಾಳಾದಿ! ಸಮುದ್ರದ ಸಂಚಾರಿಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ
ಭಯಾಸ್ಪದರಾಗಿದ್ದ ನಿನ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಹಾಳಾದವು! 18 ಈ
ನಿನ್ನ ಪತನದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕರಾವಳಿಯು ನಡುಗುತ್ತದೆ; ನೀನು
ಇಲ್ಲವಾದದ್ದಕೆ್ಕ ಸಮುದ್ರ ದಿ್ವೕಪಗಳು ಗಾಬರಿಯಾಗುವವು.≫

19 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಹಾಳು ಊರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ, ನಿಜರ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಗತಿಗೆ ತಂದು,
ನೀನು ಜಲರಾಶಿಯಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಮಹಾಸಾಗರವನು್ನ ಬರಮಾಡುವೆನು.

20 ≪ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಹಾಳಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳ, ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದ ಪೂವರ್ಕಾಲದವರೊಂದಿಗೆ
ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು; ಹೌದು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಜೀವಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸದೆ, ನಿಜರ್ನವಾಗುವಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದವರ ಸಹವಾಸದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸುವೆನು. 21 ನಿನ್ನನು್ನ
ತೀರಾ ಧ್ವಂಸಮಾಡುವೆನು; ನೀನು ಇಲ್ಲವಾಗುವಿ; ಎಷು್ಟ
ಹುಡುಕಿದರೂ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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ತೂರಿನ ವೈಭವವೂ, ನಾಶನವೂ

ಯೆಹೋವನು ಇನೊ್ನಂದು ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 2 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ತೂರಿನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಶೋಕ ಗೀತೆಯನೆ್ನತು್ತ, ಅದಕೆ್ಕ ಹೀಗೆ ನುಡಿ,

3 ≪ಸಮುದ್ರ ದಾ್ವರದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಾ್ತ, ಜನಾಂಗಗಳಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ
ದಿ್ವೕಪಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡುವ ನಗರಿಯೇ!≫ ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
ತೂರೇ, ≪ನಾನು ಪರಿಪೂಣರ್ ಸುಂದರಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು

ನೀನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ!
4 ನಿನ್ನ ನೆಲೆಯು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯವೇ; ನಿನ್ನನು್ನ ಕಟಿ್ಟದವರು ನಿನ್ನ

ಸೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿದರು.
5 ಸೆನೀರಿನ ತುರಾಯಿ ಮರದಿಂದ ನಿನ್ನ ಹಲಗೆಗಳನ್ನ

ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸ್ತಂಭವನು್ನ ರಚಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಲೆಬನೋನಿನಿಂದ

ದೇವದಾರು ಮರವನು್ನ ತಂದರು.
6 ನಿನ್ನ ಹುಟು್ಟಗೋಲನು್ನ ಬಾಷಾನಿನ ಓಕ್ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿ,
ಕಿತಿ್ತೕಮ್ ದಿ್ವೕಪದ ಹಲಿಗೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಹಡಗಿನ ಮೇಲಾ್ಮಳಿಗೆಯನು್ನ

ಕಟಿ್ಟ, ಅದನು್ನ ದಂತದಿಂದ ಕೆತಿ್ತದಾ್ದರೆ.
7 ನಿನ್ನ ಹಾಯಿಯು ನಿನಗೆ ಧ್ವಜವಾಗಲೆಂದು ಅದನು್ನ ಐಗುಪ್ತದ

ಕಸೂತಿಯ ನಾರು ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಮಾಡಿದರು. ನಿನ್ನ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟನು್ನ
ಎಲೀಷ ಕರಾವಳಿಯ ಧೂಮ್ರ ರಕ್ತವಣರ್ಗಳಿಂದ ಚಿತಿ್ರತವಾಗಿದೆ.

8 ಚೀದೋನಿನ, ಅವಾರ್ದಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಿನಗೆ ಹುಟು್ಟ
ಹಾಕುವರು;
ತೂರೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲನ ವಿವೇಕಿಗಳು ನಿನ್ನ ನಾವಿಕರು.
9 ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೇಬಾಲಿನ ಹಿರಿಯರೂ ಮತು್ತ ಜಾಣರೂ

ನಿನ್ನ ಬಿರುಕುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದಾ್ದರೆ.
ಸಮುದ್ರದ ಸಕಲ ನಾವೆಗಳ ಮತು್ತ ನಾವಿಕರ ಸಮೇತ ನಿನ್ನ

ಬಳಿಯಲಿ್ಲದು್ದ, ನಿನಗೆ ಸರಕುಗಳನು್ನ ತಂದೊಪಿ್ಪಸಿದಾ್ದರೆ.
10 ಪಾರಸಿಯರೂ, ಲೂದ್ಯರೂ, ಪೂಟ್ಯರೂ ನಿನ್ನ

ಸೈನಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದರು.
ಗುರಾಣಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಶಿರಸಾ್ತ್ರಣವನು್ನ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ತೂಗಿಸಿದರು.

ಇವರು ನಿನಗೆ ಮಹತ್ತನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು! 11 ಅವಾರ್ದಿನವರೂ ಮತು್ತ
ಹೆಲೆಕರು ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರ ಸಂಗಡ ನಿನ್ನ ಗೋಡೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ
ನಿಂತಿದ್ದರು. ಗಮಾ್ಮದ್ಯರು ನಿನ್ನ ಕೊತ್ತಲುಗಳಲಿ್ಲ ಕಾವಲಾಗಿದ್ದರು.
ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಗುರಾಣಿಗಳನು್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಿನ್ನ ಗೋಡೆಗಳ
ಮೇಲೆ ನೇತುಹಾಕಿ, ನಿನ್ನ ಸೌಂದಯರ್ವನು್ನ
ಪರಿಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿದರು!

12 ≪ಅಪಾರವಾದ ಬಗೆಬಗೆಯ ಆಸಿ್ತಯು ನಿನಗೆ
ಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಾಷೀರ್ಷಿನವರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ವತರ್ಕರಾಗಿ ಬೆಳಿ್ಳ,
ಕಬಿ್ಬಣ, ತವರ ಮತು್ತ ಸೀಸಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 13

ಯಾವಾನ್, ತೂಬಲ್, ಮೆಷೆಕ್ ಇವರು ನಿನ್ನ ವತರ್ಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಗುಲಾಮರನೂ್ನ ಮತು್ತ ತಾಮ್ರದ ಪಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಸರಬರಾಜು
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

14 ≪ತೋಗಮರ್ ವಂಶದವರು ಕುದುರೆಗಳಿಂದಲೂ, ಕುದುರೆ
ಸವಾರಿಗಳಿಂದಲೂ, ಹೇಸರಕತೆ್ತಗಳಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಸಂತೆಗಳಲಿ್ಲ
ವಾ್ಯಪಾರ ನಡೆಸಿದರು. 15 ದೇದಾನಿನವರು ನಿನ್ನ ವತರ್ಕರಾಗಿದ್ದರು;
ಅನೇಕ ದಿ್ವೕಪಗಳು ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಳಗೆ ವಾ್ಯಪಾರವನು್ನ ನಡೆಸಿದವು;
ಅವರು ದಂತ ಕೊಂಬು ಮತು್ತ, ಕಪು್ಪಮರಗಳನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಕಪ್ಪವಾಗಿ
ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದ್ದರು.

16 ≪ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಲಸದ ವಸು್ತಗಳು ಅಪಾರವಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಅರಾಮಿನವರೂ ನಿನ್ನವರಾಗಿ ವಾ್ಯಪಾರಮಾಡಿ, ಕೆಂಪರಲು,
ರಕಾ್ತಂಬರ, ಕಸೂತಿಯ ವಸ್ತ್ರ, ನಾರುಬಟೆ್ಟ, ಹವಳ, ಮಾಣಿಕ್ಯ
ಮೊದಲಾದ ಸರಕುಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತಂದು ಸುರಿದರು.

17 ≪ಯೆಹೂದ್ಯರೂ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶದವರೂ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ
ವತರ್ಕರಾಗಿ ಮಿನಿ್ನೕಥಿನ ಗೋಧಿಯಿಂದಲೂ, ಖಂಡಸಕ್ಕರೆ, ಜೇನು,
ಎಣೆ್ಣ ಮತು್ತ ಸುಗಂಧತೈಲದಿಂದಲೂ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ವಾ್ಯಪಾರ
ನಡೆಸಿದರು.

18 ≪ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಲಸದ ವಸು್ತಗಳು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಅಪಾರವಾಗಿದು್ದದರಿಂದಲೂ, ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಬಗೆಬಗೆಯ
ಆಸಿ್ತಯೂ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದು್ದದರಿಂದಲೂ ದಮಸ್ಕದವರೂ ನಿನ್ನ
ಪರವಾಗಿ ವಾ್ಯಪಾರಮಾಡಿ, ಹೆಲೊ್ಬೕನಿನ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ ಹಾಗು
ಚಾಹರಿನ ಉಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

19 ≪ದಾನಿನವರೂ ಮತು್ತ ಯಾವಾನಿನವರೂ ಊಜಾಲಿನಿಂದ
ನಾನಾ ಸರಕುಗಳನು್ನ ತಂದು ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು.ಕಬಿ್ಬಣ, ಬಜೆ,
ಲವಂಗ, ಚಕೆ್ಕ ಇವುಗಳು ನಿನಗೆ ಆಮದಾಗುತಿ್ತದ್ದವು. 20

ದೇದಾನಿನವರು ರಥಗಳ ಸವಾರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದ
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 21 ಆರಬರು ಮತು್ತ

ಕೇದಾರಿನ ಪ್ರಧಾನರೂ ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಳಗಿನ ವತರ್ಕರಾಗಿದ್ದರು;
ಕುರಿಮರಿಗಳಿಂದಲೂ, ಟಗರುಗಳಿಂದಲೂ, ಹೋತಗಳಿಂದಲೂ
ನಿನೊ್ನಡನೆ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು.

22 ≪ಶೇಬಾದವರೂ ಮತು್ತ ರಗ್ಮದವರೂ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ
ವತರ್ಕರಾಗಿ, ಎಲಾ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯದಿಂದಲೂ,
ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರತ್ನಗಳಿಂದಲೂ, ಚಿನ್ನದಿಂದಲೂ ನಿನೊ್ನಡನೆ
ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಿದರು. 23 ಹಾರಾನ್, ಕನೆ್ನ, ಎದೆನ್ ಸ್ಥಳಗಳವರೂ,
ಶೆಬ, ಅಶೂ್ಶರ್ ಕಿಲ್ಮದ್ ಪಾ್ರಂತಗಳವರೂ ನಿನ್ನ ವತರ್ಕರಾಗಿದ್ದರು.
24 ಅವರು ನಿನ್ನ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳಾಗಿ, ಉತ್ತಮ ಕಸೂತಿಯ ಧೂಮ್ರ
ವಣರ್ದ ನಿಲುವಂಗಿ ಮೊದಲಾದ ಸರಕುಗಳನೂ್ನ, ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ
ಬಲವಾಗಿ ಬಿಗಿದ ವಿಚಿತ್ರ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಗಳನೂ್ನ ತಂದರು. 25

ತಾಷೀರ್ಷಿನ ಹಡಗುಗಳು ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವು.
ನೀನು ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಘನವುಳ್ಳವಳಾದೆ.
26 ಹುಟು್ಟಹಾಕುವವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಮಹಾ ತರಂಗಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದಾ್ದರೆ;

ಮೂಡಣ ಗಾಳಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಸಾಗರದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಡೆದುಬಿಟಿ್ಟದೆ.
27 ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯು, ನಿನ್ನ ವಸು್ತಗಳು, ನಿನ್ನ ಸರಕುಗಳು, ನಿನ್ನ
ನಾವಿಕರು, ನಿನ್ನ ಅಂಬಿಗರು, ನಿನ್ನ ಒಡಕುಗಳನು್ನ
ಭದ್ರಪಡಿಸುವವರು, ನಿನ್ನ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು, ನಿನ್ನಲಿ್ಲನ ಸಮಸ್ತ
ಸೈನಿಕರು, ಅಂತು ನಿನೊ್ನಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿನ್ನ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ನಾಶದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ
ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವರು.

28 ನಿನ್ನ ನಾವಿಕರ ಕೂಗಾಟಕೆ್ಕ ಸಮೀಪದ ಪ್ರದೇಶಗಳು
ನಡುಗುವುವು.

29 ಹುಟು್ಟಹಾಕುವವರೆಲ್ಲರೂ, ಅಂಬಿಗರೂ,
ಸಮುದ್ರದ ಸಕಲ ನಾವಿಕರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹಡಗುಗಳಿಂದ ಇಳಿದು

ನೆಲೆದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವರು.
30 ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ದುಃಖದಿಂದ ಅರಚಿ, ತಲೆಗೆ ಧೂಳೆರಚಿಕೊಂಡು,
ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಹೊರಳಾಡಿ,
31 ನಿನಗಾಗಿ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ

ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು,
ಮನೋವ್ಯಥೆಯಿಂದ ಗೋಳಾಡಿ, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಬಿಕಿ್ಕಬಿಕಿ್ಕ

ಅಳುವರು.
32 ಅವರು ರೋಧನ ಮಾಡುತಾ್ತ ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಶೋಕ

ಗೀತವನೆ್ನತಿ್ತ ಹೀಗೆ ಪ್ರಲಾಪಿಸುವರು,
≪ಸಮುದ್ರದ ನಡುವೆ ಹಾಳಾಗಿರುವ ತೂರಿಗೆ ಯಾವ ಪಟ್ಟಣ

ಸಮಾನವಾಗಿದೆ?≫
33 ನಿನ್ನ ಸರಕುಗಳು ಸಮುದ್ರಗಳನು್ನ ದಾಟಿ ಹರಡಿಕೊಂಡವು,

ಅವುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸಿದಿ;
ನಿನ್ನ ಅಪಾರವಾದ ಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದಲೂ, ವಾ್ಯಪಾರದ

ವಸು್ತಗಳಿಂದಲೂ ಭೂರಾಜರನು್ನ ಸಮೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದಿ.
34 ಈಗಲಾದರೋ ನೀನು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹಾಳಾದೆ, ನಿನ್ನ

ಸರಕುಗಳೂ,
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಕಲ ಜನರೂ ಆಗಾಧಜಲದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿ

ಹೋದರು.
35 ಕರಾವಳಿಯ ಸಮಸ್ತ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಿನ್ನ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ಬೆಚಿ್ಚ

ವಿಸ್ಮಯರಾಗಿದಾ್ದರೆ;
ಅರಸರು ಭಯಪಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ. ಅರಸರು ನಡುಗಿ ಭೀತಿಗೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
36 ಜನಾಂಗಗಳ ವತರ್ಕರು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ, ಸಿಳು್ಳ ಹಾಕುತಾ್ತರೆ;
ನೀನು ಸಂಪೂಣರ್ ಧ್ವಂಸವಾಗಿ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿರುವೆ.≫

ತೂರಿನ ಅರಸನ ಅಹಂಭಾವವನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ

ಯೆಹೋವನು ಇನೊ್ನಂದು ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 2 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ತೂರಿನ
ಅರಸನಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು

ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನೀನು ಉಬಿ್ಬದ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವನಾಗಿ ಆಹಾ, ನಾನೇ
ದೇವರು, ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ; ನೀನು
ದೇವರಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನೇ. ಆದರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನೇ ದೇವರಿಗೆ
ಸಮಾನನೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿ.

3 ≪ಇಗೋ, ನೀನು ದಾನಿಯೇಲನಿಗಿಂತಲೂ
ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರುವೆಯಾ; ನಿನಗೆ ರಹಸ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರು
ನಿನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ? 4 ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ, ನಿನ್ನ
ವಿವೇಕದಿಂದಲೂ ನೀನು ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನ
ಭಂಡಾರಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ, ಬಂಗಾರವನು್ನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ.
5 ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಧಿಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ, ವಾ್ಯಪಾರದಿಂದಲೂ
ಸಂಪತ್ತನು್ನ ವೃದಿ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯ
ನಿಮಿತ್ತ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದೆ.≫
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6 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ. ≪ನೀನು
ನಿನ್ನನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. 7 ಆದುದರಿಂದ
ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಜನಾಂಗದವರಾದ ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರನು್ನ
ಬೀಳಮಾಡುವೆನು; ಅವರು ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಸೊಬಗಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿರಿಯುವರು; ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾಶವನು್ನ ಕೆಡಿಸುವರು.

8 ≪ನಿನ್ನನು್ನ ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವರು; ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಹತರಾದವರ ಹಾಗೆ ನೀನು ಸಾಯುವಿ. 9 ನೀನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಸಂಹರಿಸುವವರ ಎದುರಿಗೆ ನಾನು ದೇವರು ಎಂದು ಹೇಳುವೆಯೋ?
ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ನೀನು ದೇವರಲ್ಲ,
ನರಪಾ್ರಣಿಯೇ. 10 ನೀನು ಅನ್ಯರ ಕೈಯಿಂದ ಸುನ್ನತಿಹೀನರ
ಮರಣಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುವಿ; ಏಕೆಂದರೆ ನಾನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ≫
ಎಂದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.

11 ಯೆಹೋವನು ಇನೊ್ನಂದು ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 12 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ತೂರಿನ ಅರಸನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಶೋಕ ಗೀತವನು್ನ ಹಾಡು, ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ,
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನೀನು ಸವರ್ಸುಲಕ್ಷಣ
ಶಿರೋಮಣಿ, ಪೂಣರ್ಜ್ಞಾನಿ, ಪರಿಪೂಣರ್ಸುಂದರಿ. 13 ದೇವರ
ಉದಾ್ಯನವನವಾದ ಏದೆನಿನಲಿ್ಲ ನೀನಿದೆ್ದ; ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಪುಷ್ಯರಾಗ,
ಪಚೆ್ಚ, ಪೀತರತ್ನ, ವಜ್ರ, ವೈಡೂಯರ್, ನೀಲ ಗೋಮೇಧಿಕ, ಕೆಂಪು
ಸ್ಫಟಿಕ, ಚಿನ್ನ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತವಾಗಿದೆ್ದ.
ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಈ ರತ್ನಗಳು ನಿನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾದವು.

14 ≪ ≪ನೀನು ರೆಕೆ್ಕತೆರೆದು ನೆರಳು ನೀಡುವ ಕೆರೂಬಿಯಾಗಿದೆ್ದ;
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದೆನು;
ನೀನು ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳ ಕೆಂಡದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಿಹಾರ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದ.
15 ನಿನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಯ ದಿನದಿಂದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಅಪರಾಧವು ಸಿಕು್ಕವ ತನಕ
ನಿನ್ನ ನಡತೆಯು ನಿದೋರ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣುತಿ್ತತು್ತ.

16 ≪ ≪ನಿನ್ನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ವಾ್ಯಪಾರದಿಂದ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಬಲಾತಾ್ಕರವು ತುಂಬಿ ನೀನು ಪಾಪಿಯಾದೆ. ಆದಕಾರಣ ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ದೇವರ ಪವರ್ತದಿಂದ ಅಪವಿತ್ರನೆಂದು ತಳಿ್ಳಬಿಟೆ್ಟನು;
ಹೌದು, ನೆರಳು ನೀಡುವ ಕೆರೂಬಿಯೇ, ಬೆಂಕಿಯ ಕಲು್ಲಗಳ
ಮಧ್ಯದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು.

17 ≪ ≪ನಿನ್ನ ಸೌಂದಯರ್ದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು
ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು; ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾಶದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಹಾಳು
ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ; ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಹಾಕಿ, ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಸರು
ನೋಡುವಂತೆ ಅವರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಹಾಕುವೆನು. 18 ನಿನ್ನ
ಅಪಾರವಾದ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದಲೂ, ಅನಾ್ಯಯವಾದ
ವಾ್ಯಪಾರದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲನ ಪವಿತಾ್ರಲಯಗಳನು್ನ ಹೊಲಸು
ಮಾಡಿದೆ; ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಬರಮಾಡಿದೆನು, ಅದು ನಿನ್ನನು್ನ ನುಂಗಿತು, ನೋಡುವವರೆಲ್ಲರ
ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಬೂದಿ ಮಾಡಿಬಿಟೆ್ಟನು. 19 ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲ್ಲವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಗತಿಗೆ ಬೆಚಿ್ಚ ಬೆರಗಾಗುವರು; ನೀನು
ಸಂಪೂಣರ್ ನಾಶವಾಗಿ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವೆ.≫ ≫

ಚೀದೋನಿನ ಬಗೆ್ಗ ದೈವೋಕಿ್ತ
20 ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 21

≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಚೀದೋನಿಗೆ ಅಭಿಮುಖನಾಗಿ ಅದಕೆ್ಕ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸು. 22 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಆಹಾ, ಚೀದೋನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರಖಾ್ಯತಿಗೊಳು್ಳವೆನು; ನಾನು ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ನಾ್ಯಯ ತೀರಿಸಿ, ನಾನು ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವಾಗ ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನು≫ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. 23 ≪ನಾನು
ಅದರಲಿ್ಲ ವಾ್ಯಧಿಯನೂ್ನ, ಅದರ ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಹಾರವನೂ್ನ
ಉಂಟು ಮಾಡುವೆನು, ಖಡ್ಗವು ಸುತು್ತಮುತ್ತಲೂ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಬೀಸುತಿ್ತರುವಾಗ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅದರ ನಡುವೆ ಹತರಾಗಿ ಬೀಳುವರು;
ಆಗ ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು≫ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು.

24 ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಚುಚು್ಚವ ಮುಳು್ಳ ಇನು್ನ
ಮೇಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಹೀನೈಸುವ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೆಂಬ ಕಂಟಕದ
ಬಾಧೆಯು ಇನು್ನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ನಾನೇ ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು≫
ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಮುಂದಿನ ಸುಸಿ್ಥತಿ
25 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪

≪ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿ ಹೋಗಿರುವ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶದವರನು್ನ ನಾನು ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ, ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳ
ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ನನ್ನ ಗೌರವವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಆಮೇಲೆ ಆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರು ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ
ನಾನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವರು. 26 ಅಲಿ್ಲ

ನಿಭರ್ಯವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವರು, ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ
ತೋಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸುಖವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವರು; ಅವರನು್ನ
ಆಸಡೆ್ಡ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಾ್ಯಯ ತೀರಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ನಿಭರ್ಯವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವರು. ಆಗ ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಅವರ
ದೇವರು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುವುದು.≫ ≫

ಐಗುಪ್ತದ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತಗಳು

ಹತ್ತನೆಯ ವರುಷದ, ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 2 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಐಗುಪ್ತದ

ಅರಸನಾದ ಫರೋಹನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖಮಾಡಿ ಅವನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಐಗುಪ್ತ್ಯರೆಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಹೀಗೆ
ಪ್ರವಾದಿಸು.

3 ≪ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಐಗುಪ್ತದ
ಅರಸನಾದ ಫರೋಹನೇ,
ನಿನ್ನ ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಂಡು, ≪ಈ ನದಿ ನನ್ನದೇ,
ನನಗಾಗಿಯೇ ಅದನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು

ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವ
ದೊಡ್ಡ ಮೊಸಳೆಯೇ, ಇಗೋ, ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧನವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

4 ≪ನಾನು ನಿನ್ನ ದವಡೆಗಳಿಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕಿ, ನಿನ್ನ ನದಿಗಳ
ಮೀನುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಬೆನು್ನ ಚಿಪು್ಪಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡಿ,
ಆ ಮೀನುಗಳ ಸಹಿತ ನಿನ್ನನು್ನ ನೈಲ್ ನದಿಯ ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಎಳೆದು ಹಾಕುವೆನು.

5 ನಿನ್ನನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ನದಿಯ ಎಲಾ್ಲ ಮೀನುಗಳನೂ್ನ ಅರಣ್ಯದ
ಪಾಲು ಮಾಡುವೆನು;
ನೀನು ಬಯಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದರುವಿ; ನಿನ್ನನು್ನ ಯಾರೂ

ಹೂಣಿಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಸೇರಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ;
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೂ, ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಆಹಾರ

ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.
6 ಆಗ ಐಗುಪ್ತದ ಸಕಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು

ಎಂದು ತಿಳಿಯವರು.
ಅವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ದಂಟಿನ

ಊರುಗೋಲಾಗಿದ್ದರು.
7 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಡಲು, ನೀನು ಮುರಿದು

ಅವರೆಲ್ಲರ ಹೆಗಲನು್ನ ಚುಚಿ್ಚದೆ;
ಅವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳು್ಳವಾಗ, ನೀನು ಅವರನು್ನ ಒಡೆದು,

ಅವರ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ನಡುವಿಗೆ ನಡುಕವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
8 ≪ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,

≪ಇಗೋ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಬರಮಾಡಿ, ಜನರನೂ್ನ,
ಪಶುಗಳನೂ್ನ ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡುವೆನು. 9 ಈ
ನದಿಯು ನನ್ನದೇ, ನಾನೇ ಅದನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನೆಂದು
ಅಂದುಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವು ಹಾಳಾಗುವುದು. ಆಗ
ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು≫ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. 10

≪ಇಗೋ, ನಾನು ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ನದಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶವನು್ನ ಮಿಗೊ್ದೕಲಿನಿಂದ ಸೆವೇನಿಯ ತನಕ, ಹೌದು, ಕೂಷಿನ
ಮೇರೆಯವರೆಗೂ ತೀರಾ ಹಾಳು ಮಾಡುವೆನು.

11 ≪ ≪ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾದವೂ ಅದರಲಿ್ಲ
ಹಾದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ; ಯಾವ ಪಶುವಿನ ಪಾದವೂ ಅದರಲಿ್ಲ
ದಾಟಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ; ನಲ್ವತು್ತ ವರುಷ ನಿಜರ್ನವಾಗಿರುವುದು. 12

ಹಾಳು ಬಿದಿ್ದರುವ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನೂ್ನ
ಹಾಳುಮಾಡುವೆನು; ಪಾಳುಬಿದಿ್ದರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳೊಳಗೆ ಅದರ
ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಪಾಳುಬೀಳಿಸುವೆನು; ನಲ್ವತು್ತ ವರುಷ ಹಾಗೆಯೇ
ಇರುವುದು; ನಾನು ಐಗುಪ್ತ್ಯರನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿಸಿ,
ದೇಶದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿಸುವೆನು.≫ ≫

13 ≪ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಲ್ವತು್ತ
ವರುಷಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಐಗುಪ್ತ್ಯರನು್ನ ಅವರು ಚದುರಿ ಹೋಗಿದ್ದ
ಜನಾಂಗಗಳೊಳಗಿಂದ ಅವರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು. 14

ಐಗುಪ್ತದ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ, ಅವರ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಯಾದ
ಪತೊ್ರೕಸ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಪುನಃ ಬರಮಾಡುವೆನು; ಅಲೆ್ಲೕ ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ
ರಾಜ್ಯದವರಾಗಿರುವರು. 15 ಆ ರಾಜ್ಯವು ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಯಗಳಲಿ್ಲ
ಕನಿಷ್ಠವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು; ಮಿಕ್ಕ ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ ತಾನು
ದೊಡ್ಡದೆಂದು ಅದು ಇನು್ನ ತಲೆಯೆತ್ತದು; ಅದು ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ
ಇನು್ನ ದೊರೆತನ ಮಾಡಲಾರದಂತೆ ನಾನು ಅದನು್ನ ಕ್ಷೀಣ ಸಿ್ಥತಿಗೆ
ತರುವೆನು. 16 ಐಗುಪ್ತವು ಇನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರ
ಭರವಸೆಯಾಗದೆ, ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತು್ತವ ದೇವದೊ್ರೕಹದ ನೆನಪು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಇನು್ನ ಹುಟು್ಟವುದಿಲ್ಲ. ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನು≫ ≫ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.
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ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಜಯಿಸಿದು್ದ
17 ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ ವರುಷದ, ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ

ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 18 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತೂರಿಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿ, ತನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಂದ ಅತಿ
ಕೂ್ರರವಾಗಿ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಿದಾ್ದನೆ; ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ತಲೆ
ಬೋಳಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಹೆಗಲು ಸುಲಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೂ
ಆ ಮುತಿ್ತಗೆಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮಕೆ್ಕ ಅವನಿಗಾಗಲಿ, ಅವನ
ಸೈನಿಕರಿಗಾಗಲಿ ತೂರಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲವೇನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.≫ 19

ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇಗೋ,
ನಾನು ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ; ಅವನು ಅದರ ಜನಸಮೂಹವನೂ್ನ,
ಅದರ ಕೊಳೆ್ಳಯನೂ್ನ, ಅದರ ಸುಲಿಗೆಯನೂ್ನ ಸೂರೆಮಾಡುವನು;
ಇದೇ ಅವನ ಸೈನ್ಯಕೆ್ಕ ಸಿಕು್ಕವ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗುವುದು. 20 ಅವನು
ಸೈನ್ಯ ಸಮೇತನಾಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ನಾನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

21 ≪ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶಕೆ್ಕ ಕೊಂಬನು್ನ
ಮೊಳೆಯಿಸಿ, ಆ ವಂಶದವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಯನು್ನ
ತೆರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು; ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ನಿಶ್ಚಯವಾಗುವುದು.≫

ಐಗುಪ್ತವು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಂದ ಹಾಳಾಗುವುದು

ಯೆಹೋವನು ಇನೊ್ನಂದು ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 2 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಈ
ಪ್ರವಾದನೆಯನು್ನ ಹೇಳು,

≪ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಅರಚಿಕೊಳಿ್ಳರಿ!
ಅಯೊ್ಯೕ ದುದಿರ್ನವೇ!

3 ದಿನವು ಹತಿ್ತರವಾಯಿತು! ಹೌದು, ಯೆಹೋವನ ದಿನವು,
ಕಾಮುರ್ಗಿಲಿನ ದಿನವು ಸಮೀಪಿಸಿತು; ಅದು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವ ಕಾಲವಾಗಿರುವುದು.

4 ಖಡ್ಗವು ಐಗುಪ್ತದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು; ಅಲಿ್ಲನ ಪ್ರಜೆಗಳು
ಹತರಾಗಲು ಕೂಷಿನಲಿ್ಲಯೂ ಸಂಕಟವಾಗುವುದು;
ಐಗುಪ್ತದ ಜನಸಮೂಹವು ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದು, ಅದರ

ಅಸಿ್ತವಾರವು ಮುರಿದು ಹಾಳಾಗುವುದು.
5 ≪ ≪ಕೂಷ್ಯರು, ಪೂಟ್ಯರು, ಲೂದ್ಯರು, ಬಗೆಬಗೆಯ ಸಕಲ

ವಿದೇಶೀಯರು, ಕೂಬ್ಯರು, ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಿತ್ರ
ರಾಜ್ಯದವರೂ ಐಗುಪ್ತ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತರಾಗುವರು.≫ ≫

6 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ ಆಧಾರವಾದವರು ಬೀಳುವರು, ಅದರ ಶಕಿ್ತಯ

ಅಹಂಕಾರವು ಇಳಿದು ಹೋಗುವುದು;
ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ಮಿಗೊ್ದೕಲಿನಿಂದ ಸೆವೇನೆಯವರೆಗೆ ಖಡ್ಗದಿಂದ

ಹತರಾಗುವರು≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
7 ಹಾಳಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳೊಳಗೆ ಆ ದೇಶವೂ ಹಾಳಾಗಿರುವುದು,
ಪಾಳುಬಿದಿ್ದರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳೊಳಗೆ ಅದರ ಪಟ್ಟಣಗಳೂ ಪಾಳು
ಬಿದಿ್ದರುವುವು.

8 ≪ ≪ನಾನು ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಹಚಿ್ಚ ಅದರ ಸಹಾಯಕರನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನಾಶಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು≫ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. 9 ≪ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೂತರು ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಾನದಿಂದ
ಹೊರಟು ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ, ನಿಶಿ್ಚಂತರಾದ ಕೂಷ್ಯರನು್ನ
ಹೆದರಿಸುವರು; ಐಗುಪ್ತದ ನಾಶದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆದ ಹಾಗೆ ಕೂಷ್ಯರಿಗೂ
ಸಂಕಟವು ಉಂಟಾಗುವುದು; ಇಗೋ, ಆ ದಿನ ಬಂತು!≫ ≫

10 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾನು ಬಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಕೈಯಿಂದ ಐಗುಪ್ತದ ಅಸಂಖಾ್ಯತ
ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವೆನು. 11 ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಲಿಕೆ್ಕ
ಅವನನು್ನ ಅತಿಭಯಂಕರ ಜನಾಂಗದವರಾದ ಅವನ ಸೈನಿಕರೊಡನೆ
ಬರಮಾಡುವೆನು; ಅವರು ಐಗುಪ್ತದ ಮೇಲೆ ಕತಿ್ತ ಹಿರಿದು ದೇಶವನು್ನ
ಹತರಾದವರಿಂದ ತುಂಬಿಸುವರು. 12 ನಾನು ನದಿಗಳನು್ನ ಒಣಗಿಸಿ
ದೇಶವನು್ನ ದುಷ್ಟರ ಕೈಗೆ ಮಾರಿಬಿಡುವೆನು. ಹೌದು, ದೇಶವನೂ್ನ,
ಅದರಲಿ್ಲನ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಅನ್ಯರ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಳುಮಾಡಿಸುವೆನು.
ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ.≫

13 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾನು ನೋಫಿನ
ವಿಗ್ರಹಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಒಡೆದು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವೆನು; ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಇನು್ನ ಯಾವ ಅರಸನೂ ಇರಲಾರನು; ನಾನು ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಭಯವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವೆನು. 14 ನಾನು ಪತೊ್ರೕಸನು್ನ

ಹಾಳುಮಾಡಿ, ಚೋವನಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯಿಡುವೆನು. ನೋಪುರವನು್ನ
ದಂಡಿಸಿ,

15 ≪ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೋಟೆಯಾದ ಸೀನಿನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ
ರೋಷಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಸುರಿಸಿ, ನೋಪುರದ ನಿವಾಸಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಬಿಡುವೆನು. 16 ನಾನು ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ ಕಿಚ್ಚನು್ನ ಹತಿ್ತಸಲು ಸೀನು ಪಾ್ರಣ
ಸಂಕಟಪಡುವುದು; ನೋಪುರವು ಭಂಗಕೆ್ಕ ಈಡಾಗುವುದು;
ನೋಫಿನ ಮೇಲೆ ವೈರಿಗಳು ಮಧಾ್ಯಹ್ನದಲೆ್ಲೕ ಬೀಳುವರು.

17 ≪ಓನಿನ ಮತು್ತ ಪೀಬೆಸೆತಿನ ಯುವಕರು ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಹತರಾಗುವರು; ಅಲಿ್ಲನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸೆರೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವರು. 18

ಐಗುಪ್ತವು ಹೊರಿಸಿದ ನೊಗಗಳನು್ನ ನಾನು ತಹಪನೇಸಿನಲಿ್ಲ
ಮುರಿಯುವಾಗ, ಅಲಿ್ಲ ಹೊತು್ತ ಮೂಡದು. ಅದರ ಶಕಿ್ತಯ
ಅಹಂಕಾರವು ಅಡಗಿ ಹೋಗುವುದು, ಕಾಮುರ್ಗಿಲು ಅದನು್ನ
ಆವರಿಸುವುದು, ಅದರ ಯುವತಿಯರು ಸೆರೆಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು.
19 ಹೀಗೆ ನಾನು ಐಗುಪ್ತ್ಯರಿಗೆ ದಂಡನೆಗಳನು್ನ ವಿಧಿಸಿ ತೀರಿಸುವಾಗ
ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು≫ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.

20 ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವರುಷದ, ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಏಳನೆಯ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 21 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನಾನು ಐಗುಪ್ತದ
ಅರಸನಾದ ಫರೋಹನ ಕೈಯನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ಇಗೋ,
ಅದನು್ನ ಯಾರೂ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಔಷಧ ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಖಡ್ಗ
ಹಿಡಿಯುವಷು್ಟ ಬಲಗೊಳು್ಳವಂತೆ ಯಾರೂ ಬಟೆ್ಟ ಸುತಿ್ತ, ಅದನು್ನ
ಬಿಗಿಸಲಿಲ್ಲ.≫ 22 ಆದುದರಿಂದ ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾನು ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನಾದ ಫರೋಹನಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವನ ಕೈಗಳನು್ನ, ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದನೂ್ನ,
ಮುರಿದದ್ದನೂ್ನ ತೀರಾ ಮುರಿದು ಬಿಟು್ಟ, ಖಡ್ಗವು ಅವನ
ಕೈಯೊಳಗಿಂದ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.

23 ≪ಐಗುಪ್ತ್ಯರನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿಸಿ ದೇಶದೇಶಗಳಿಗೆ
ಚದುರಿಸಿ ಬಿಡುವೆನು. 24 ನಾನು ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಕೈಗಳನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಅವನ ಕೈಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಫರೋಹನ
ಕೈಗಳನು್ನ ಮುರಿಸಲು, ಗಾಯದಿಂದ ಪಾ್ರಣ ಸಂಕಟಪಡುವವನಂತೆ
ಫರೋಹನು ಆ ಅರಸನ ಮುಂದೆ ನರಳಾಡುವನು. 25 ನಾನು
ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನ ಕೈಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವೆನು; ಫರೋಹನ
ಕೈಗಳಾದರೋ ಜೋಲುಬೀಳುವವು; ನಾನು ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ
ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಿಗೆ ಕೊಡಲು ಅವನು ಅದನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ
ಮೇಲೆ ಎತು್ತವನು. ಆಗ ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು≫ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. 26 ≪ನಾನು ಐಗುಪ್ತ್ಯರನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ
ಚದುರಿಸಿ ದೇಶದೇಶಗಳಿಗೆ ಚದುರಿಸಿ ಬಿಡುವಾಗ ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು.≫

ಐಗುಪ್ತದೊಡೆಯನೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಧ್ವಂಸವು

ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ವರುಷದ, ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 2 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು

ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನಾದ ಫರೋಹನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ
ಅಸಂಖಾ್ಯತವಾದ ಪ್ರಜೆಗೂ ಹೀಗೆ ನುಡಿ,
ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸರಿಸಮಾನರು ಯಾರು?
3 ಆಹಾ, ಅಸಿ್ಸೕರಿಯವು ಲೆಬನೋನಿನ ಸುಂದರವಾದ

ಕೊಂಬೆಗಳುಳ್ಳ ದೇವದಾರು ಆಗಿದೆ; ಅದರ ನೆರಳು ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ,
ಅದರ ಎತ್ತರವು ಬಹಳ,
ಅದರ ತುದಿಯು ದಟ್ಟವಾದ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲತು್ತ.
4 ಅದನು್ನ ಜಲಪ್ರವಾಹಗಳು ಬೆಳೆಯಿಸಿದವು, ಮಹಾನದಿಯು

ವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸಿತು, ನದಿಗಳು ಅಲಿ್ಲನ ಉದಾ್ಯನವನು್ನ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದ್ದವು,
ಭೂಮಿಯ ಎಲಾ್ಲ ಮರಗಳಿಗೂ ನದಿಯು ತನ್ನ ಕಾಲುವೆಗಳನು್ನ

ನೀಡಿತು್ತ.
5 ಆದುದರಿಂದ ಆ ವೃಕ್ಷವು ಅಡವಿಯ ಎಲಾ್ಲ ಮರಗಳಿಗಿಂತಲೂ

ಎತ್ತರವಾಗಿತು್ತ;
ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಹಬಿ್ಬದು್ದದರಿಂದ ಮತು್ತ ಹೆಚಿ್ಚನ

ನೀರಾವರಿಯಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಅಧಿಕವಾದವು.
ಕೊಂಬೆಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.

6 ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಆಕಾಶದ ಎಲಾ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ
ಗೂಡುಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದವು;
ಸಮಸ್ತ ಭೂಜಂತುಗಳು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇದು್ದಕೊಂಡು

ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟವು. ಮಹಾಜನಾಂಗಗಳೆಲಾ್ಲ ಅದರ
ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಿದವು.

7 ಹೀಗೆ ಅದು ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ನೀಳವಾದ
ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಬೇರು ಸಾಕಷು್ಟ
ನೀರಿನ ಆಸರೆ ಪಡೆದಿತು್ತ.
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8 ದೇವರ ಉದಾ್ಯನವನದಲಿ್ಲನ ದೇವದಾರುಗಳು ಅದನು್ನ
ಮರೆಮಾಡಲಿಲ್ಲ;
ತುರಾಯಿ ಮರಗಳು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಲಿಲ್ಲ; ಆಲದ

ಮರಗಳು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಷು್ಟ ದಪ್ಪವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ;
ದೇವರ ವನದಲಿ್ಲನ ಯಾವ ಮರವೂ ಅದರಷು್ಟ

ರಮಣೀಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
9 ನಾನು ಅದನು್ನ ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ

ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆನು;
ದೇವರ ಉದಾ್ಯನವಾದ ಏದೆನಿನ ಸಕಲ ವೃಕ್ಷಗಳೂ ಅದರ ಮೇಲೆ

ಅಸೂಯೆಪಡುತಿ್ತದ್ದವು.≫
10 ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಆ

ವೃಕ್ಷವು ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ತನ್ನ ತುದಿ ಮೋಡಗಳನು್ನ
ಮುಟು್ಟವಷು್ಟ ನೀಳವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು್ತ. 11

ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಅದನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಮಹಾ
ಬಲಿಷ್ಠನಾದವನ ಕೈಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು ಅದರ ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ
ತಕ್ಕಂತೆ ಅದನು್ನ ದಂಡಿಸುತಾ್ತನೆ. ನಾನು ಅದರ ದುಷ್ಟತ್ವದ ನಿಮಿತ್ತ
ತಳಿ್ಳಹಾಕಿದೆ್ದೕನೆ.

12 ≪ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಭಯಂಕರವಾದ ಅನ್ಯರು ಅದನು್ನ
ಕಡಿದುಹಾಕಿ ಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ. ಅದರ ರೆಂಬೆಗಳು ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಎಲಾ್ಲ
ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬಿದಿ್ದವೆ; ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ
ಹಳ್ಳಗಳ ಹತಿ್ತರ ಮುರಿದುಹಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ; ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ
ಜನಾಂಗಗಳು ಅದರ ನೆರಳಿನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಅದನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದೆ.

13 ಅದರ ಬುಡದ ಮೇಲೆ ಎಲಾ್ಲ ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳು
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುವು;
ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಭೂಜಂತುಗಳು ಇರುವುವು.

14 ≪ನೀರಾವರಿಯ ಯಾವ ಮರಗಳೂ ತಮ್ಮ ಎತ್ತರವನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ತುದಿಯನು್ನ ಮೋಡಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿಸದೆ,
ನೀರನು್ನ ಹೀರುತ್ತಲೇ ಇರುವ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ಎತ್ತರವಾಗಿ
ಚಾಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಲೆಂದು ಹೀಗಾಯಿತು. ಅವೆಲಾ್ಲ ಮರಣದ
ಪಾಲಾಗುವುವು, ಅಧೋಲೋಕವೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಗತಿಯಾಗುವುದು;
ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಹೋದ ನರಜನ್ಮದವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ
ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರುವವು.≫

15 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಆ ವೃಕ್ಷವು
ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಹೋದ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಾನು ದುಃಖವನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟಸುವೆನು. ಅದರ ವಿಯೋಗಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಮಹಾ ನದಿಯನು್ನ
ಮರೆಮಾಡಿ, ನದಿಗಳನು್ನ ತಡೆದುಬಿಟೆ್ಟನು, ಜಲಪ್ರವಾಹವು
ನಿಂತುಹೋಯಿತು; ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಲೆಬನೋನು ಗೋಳಿಡುವಂತೆ
ಮಾಡಿದೆನು, ಭೂಮಿಯ ಸಕಲ ವೃಕ್ಷಗಳು ಆ ದುಃಖಕೆ್ಕ
ಕುಗಿ್ಗಹೋದವು. 16 ನಾನು ಅದನು್ನ ಪೆ್ರೕತಗಳ ಜೊತೆಗೆ
ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳಬಿಟಾ್ಟಗ, ಅದು ಬಿದ್ದ ಶಬ್ದಕೆ್ಕ ಸಕಲ
ಜನಾಂಗಗಳು ನಡುಗಿದವು ಮತು್ತ ಅಧೋಲೋಕದ ಪಾಲಾದ
ಏದೆನಿನ ಎಲಾ್ಲ ಮರಗಳು, ಲೆಬನೋನಿನ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮವಾದ
ವೃಕ್ಷಗಳು, ಅಂತು ನೀರಾವರಿಯ ಸಕಲ ವನಸ್ಪತಿಗಳೂ ಅಲಿ್ಲ
ಸಂತೈಸಿಕೊಂಡವು. 17 ಇದಲ್ಲದೆ ಅದಕೆ್ಕ ತೋಳಿನಬಲವಾಗಿ
ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅದರ ನೆರಳನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರು
ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದು, ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತರಾದವರ ಜೊತೆಗೆ
ಸೇರಿದರು.

18 ≪ಇಂಥಾ ವೈಭವದಿಂದಲೂ, ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ
ನೀನು ಏದೆನಿನ ವೃಕ್ಷಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದಕಿ್ಕಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವೆ?
ಆದರೂ ನೀನು ಏದೆನಿನ ವೃಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ
ತಳ್ಳಲ್ಪಟು್ಟ, ಸುನ್ನತಿಹೀನರ ನಡುವೆ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತರಾದವರ ಸಂಗಡ
ಮಲಗುವಿ. ಫರೋಹನೂ, ಅವನ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಇದೇ
ಗತಿಯನು್ನ ಹೊಂದುವರು ಎಂಬುದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.≫

ಐಗುಪ್ತ ರಾಜಪ್ರಜೆಗಳ ನಾಶನವು

(ಯೆಹೋಯಾಖೀನನು ಸೆರೆಯಾದ) ಹನೆ್ನರಡನೆಯ
ವರುಷದ, ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ

ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಐಗುಪ್ತದ 2

ಅರಸನಾದ ಫರೋಹನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಶೋಕ ಗೀತವನು್ನ ಹಾಡಿ
ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ,
≪ನೀನು ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಂಹದ ಮರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುವೆ ಮತು್ತ

ಸಮುದ್ರಗಳಲಿ್ಲರುವ ತಿಮಿಂಗಿಲದ ಹಾಗಿರುವೆ.
ನೀನಿದ್ದ ನದಿಗಳನು್ನ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ನೀರನು್ನ ನಿನ್ನ

ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಕಲಕಿ, ಜನಾಂಗಗಳ ಹೊಳೆಗಳನೂ್ನ ತುಳಿದು
ಬದಿಮಾಡಿದೆ.≫ ≫

3 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಗುಂಪಾಗಿ ಕೂಡಿದ ಬಹು ಜನಾಂಗಗಳವರ ಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ

ಬಲೆಯನು್ನ ಬೀಸುವೆನು; ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಬಲೆಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಎಳೆಯುವರು.

4 ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಬಿಡುವೆನು;
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಎಸೆದು ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ

ಎರಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಸಮಸ್ತ ಭೂಜಂತುಗಳನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ
ತೃಪಿ್ತಗೊಳಿಸುವೆನು.

5 ನಿನ್ನ ಮಾಂಸವನು್ನ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ, ಆ ನಿನ್ನ
ಕಣಿವೆಗಳನು್ನ ಹೆಣಗಳ ರಾಶಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸುವೆನು.

6 ನಿನ್ನ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಿಂದ ದೇಶವನು್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳ ತನಕ
ತೋಯಿಸುವೆನು;
ಹಳ್ಳಗಳು ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬುವವು.
7 ಪರೋಹನೆ, ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬೆಳಕನು್ನ ನಂದಿಸುವಾಗ,

ಆಕಾಶಕೆ್ಕ ಮುಸುಕುಹಾಕಿ,
ಅಲಿ್ಲನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಮಸುಕುಮಾಡಿ, ಸೂಯರ್ನನು್ನ

ಮೋಡದಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವೆನು, ಚಂದ್ರನೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸನು.
8 ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಮಿನುಗುವ ಸಕಲ ಜೊ್ಯೕತಿಗಳನೂ್ನ

ನಾನು ಮಸುಕುಮಾಡಿ,
ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಕತ್ತಲು ಮಾಡುವೆನು≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ

ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
9 ≪ನಾನು ನಿನ್ನ ನಾಶದ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ, ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ

ತಿಳಿಯದ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಮುಟಿ್ಟಸುವಾಗ, ಅವರ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ಗಲಿಬಿಲಿಯನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು. 10 ಹೌದು, ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳು
ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬೆಚಿ್ಚಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು, ನಾನು ನನ್ನ
ಖಡ್ಗವನು್ನ ಅವುಗಳ ಅರಸರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಬೀಸುವಾಗ, ಅವರು ನಿನ್ನ
ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ನೆನಸಿ ಭಯಭಾ್ರಂತರಾಗುವರು; ನಿನ್ನ ಸೋಲಿನ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಪಾ್ರಣದ ಬಗೆ್ಗ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣವೂ
ನಡುಗುವನು.≫

11 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಬಾಬೆಲಿನ
ಅರಸನ ಖಡ್ಗವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು.

12 ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಅತಿಭಯಂಕರ ಜನಾಂಗದವರಾದ
ಬಲಿಷ್ಠರ ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ ಸಂಹರಿಸುವೆನು.
ಅವರು ಐಗುಪ್ತದ ಮಹತ್ತನು್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವರು.
ಅದರ ಜನ ಸಮೂಹವೆಲಾ್ಲ ನಿನಾರ್ಮವಾಗುವುದು.
13 ನಾನು ಬಹು ಪ್ರವಾಹಗಳ ತೀರದಲಿ್ಲನ ಪಶುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ

ನಾಶಪಡಿಸುವೆನು;
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಲಾಗಲಿ, ಯಾವ ಪಶುವಿನ

ಗೊರಸಾಗಲಿ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡುವುದಿಲ್ಲ .
14 ಆಗ ಆ ನೀರು ತಿಳಿಯಾಗುವಂತೆಯೂ, ಆ ಪ್ರವಾಹಗಳು

ಎಣೆ್ಣಯ ಹಾಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆಯೂ ಮಾಡುವೆನು≫
ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
15 ≪ಐಗುಪ್ತದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದ್ದ ಸೊತ್ತನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ,
ಆ ದೇಶವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿ, ಅಲಿ್ಲನ ಸಕಲ ನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ

ಸಂಹರಿಸಿದಾಗ ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.
16 ಪ್ರಲಾಪಿಸುವವರು ಈ ಶೋಕ ಗೀತವನೆ್ನತ್ತಲಿ; ಜನಾಂಗಗಳ

ಯುವತಿಯರು ಹೀಗೆ ಗೋಳಾಡಲಿ; ಐಗುಪ್ತಕಾ್ಕಗಿಯೂ,
ಅಲಿ್ಲನ ಬಹುಪ್ರಜೆಗಳಿ ಗಾಗಿಯೂ ದುಃಖಿಸಿ ಈ ಗೀತವನು್ನ

ಹಾಡಲಿ≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಐಗುಪ್ತ ರಾಜಪ್ರಜೆಗಳ ನಾಶ
17 (ಯೆಹೋಯಾಖೀನನು ಸೆರೆಯಾದ) ಹನೆ್ನರಡನೆಯ

ವರುಷದ, ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು,

18 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಐಗುಪ್ತದ ಅಸಂಖಾ್ಯತ ಪ್ರಜೆಗಾಗಿ
ಗೋಳಾಡಿ,
ಅವರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಘನವಾದ ಜನಾಂಗಗಳವರನೂ್ನ

ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ, ಪೆ್ರೕತಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಳಿ್ಳಬಿಡು.
19 ಐಗುಪ್ತ್ಯವೇ, ನೀನು ಸೌಂದಯರ್ದಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲುವೆ?

ಕೆಳಗೆ ಹೋಗು ಮತು್ತ ಸುನ್ನತಿಹೀನರ ಸಂಗಡ ಮಲಗು.
20 ಅವರು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತರಾದವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವರು.

ಐಗುಪ್ತವೂ ಮತು್ತ ಅದರ ಸಮೂಹವೂ ಕತಿ್ತಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
21 ಪಾತಾಳದೊಳಗಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ಶೂರರು ಅದನೂ್ನ, ಅದರ

ಸಹಾಯಕರನೂ್ನ ನೋಡಿ,
≪ಇವರು ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರಾಗಿಯೂ, ಖಡ್ಗದಿಂದ

ಹತರಾದವರಾಗಿಯೂ ಇಳಿದು ಬಂದಿದಾ್ದರೆ≫ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು.
22 ಅಶೂ್ಶರವೂ ಮತು್ತ ಅದರ ಎಲಾ್ಲ ಗುಂಪು ಅಲಿ್ಲರುತ್ತವೆ. ಆ

ಜನರ ಗೋರಿಗಳು ಅದನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿವೆ;
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ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಹೃತರು, ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತರಾದವರು.
23 ಅವರ ಗೋರಿಗಳು ಅಧೋಲೋಕದ ಅಗಾಧ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ

ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ; ಸಂಹೃತರಾದವರು,
ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತರಾದವರು ಗೋರಿಯ ಸುತ್ತಲಿದಾ್ದರೆ;
ಜೀವಲೋಕದಲಿ್ಲ ಹತರಾದವರು ಜೀವಿತರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಭಯವನು್ನ

ಉಂಟುಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.
24 ಅಲಿ್ಲ ಏಲಾಮು ಮತು್ತ ಅದರ ಸಮೂಹವು ಗೋರಿಯನು್ನ

ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿದೆ;
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಹೃತರು, ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತರಾದವರು;
ಜೀವಲೋಕದಲಿ್ಲ ಭೀಕರರಾಗಿದ್ದ ಆ ಸುನ್ನತಿಹೀನರು

ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಪೆ್ರೕತಗಳ ಸಂಗಡ ಸೇರಿ ನಿಂದೆಯನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

25 ಏಲಾಮು ಮಲಗುವುದಕೆ್ಕ ಹತರಾದ ಅದರ ಸಮೂಹಕೆ್ಕ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದಾ್ದರೆ, ಅವರ ಗೋರಿಗಳು ಅದರ
ಸುತು್ತಮುತ್ತಲಿವೆ;
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸುನ್ನತಿಹೀನರು, ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತರಾದವರು; ಅವರು

ಜೀವಲೋಕದಲಿ್ಲ ಭೀಕರರಾಗಿದು್ದ,
ಪೆ್ರೕತಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ನಿಂದೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಸಂಹೃತರ ಮಧ್ಯದಲೆ್ಲೕ ಏಲಾಮಿಗೆ ಸ್ಥಳವು ಏಪಾರ್ಡಾಗಿದೆ.
26 ಅಲಿ್ಲ ಮೆಷೆಕ್ ತೂಬಲ್ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಎಲಾ್ಲ ಸಮೂಹವು

ಅಲಿ್ಲರುತ್ತವೆ; ಆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಗೋರಿಗಳು ಅವುಗಳನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿವೆ;
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸುನ್ನತಿಹೀನರು, ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತರಾದವರು;

ಜೀವಲೋಕದಲಿ್ಲ ಭೀಕರರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
27 ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರಲಿ್ಲ ಶೂರರು ಜೀವಲೋಕದೊಳಗೆ

ಬಲಿಷ್ಠರಿಗೂ ಭೀಕರರಾಗಿದು್ದ ಹತರಾಗಿ,
ಆಯುಧ ಸಹಿತ ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿದು, ಕತಿ್ತಗಳನು್ನ ತಲೆದಿಂಬು

ಮಾಡಿಕೊಂಡು,
ತಮ್ಮ ಎಲಬುಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ಭಾರವನು್ನ

ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದಾ್ದರೋ ಅವರ ನಡುವೆ ಮೆಷೆಕಿನವರೂ
ತೂಬಲಿನವರೂ ಒರಗದೆ ಹೋಗುವರೇ?

28 ಐಗುಪ್ತ್ಯವೇ, ನೀನು ಸುನ್ನತಿಹೀನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ
ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತರಾದವರ ನಡುವೆ ಮಲಗುವೆ!
29 ಅಲಿ್ಲ ಎದೋಮೂ, ಅದರ ಅರಸರೂ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ
ಸರದಾರರೂ ಅಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ; ಅವರು ಬಲಾತಾ್ಕರಿಗಳಾಗಿದು್ದ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಹತರಾದವರ ಸಂಗಡ ಬಿದಿ್ದರುತಾ್ತರೆ; ಸುನ್ನತಿಹೀನರೊಡನೆ ಪೆ್ರೕತಗಳ
ಸಂಗಡ ಮಲಗಿದಾ್ದರೆ.

30 ≪ಉತ್ತರ ದೇಶದ ಸಕಲ ಪ್ರಭುಗಳೂ ಸಮಸ್ತ ಮತು್ತ
ಚೀದೋನ್ಯರೂ ಸಂಹೃತರೊಂದಿಗೆ ಇಳಿದು ಅಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ;
ಭಯಂಕರವಾಗಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಶೌಯರ್ಕೆ್ಕ ನಾಚಿಕೊಂಡು ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಹತರಾದವರ ಮಧೆ್ಯ ಸುನ್ನತಿಹೀನರಾಗಿ ಬಿದು್ದ, ಪೆ್ರೕತಗಳ ಸಂಗಡ
ಸೇರಿ ನಿಂದೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. 31 ಫರೋಹನು
ಇವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದುವನು; ಹೌದು, ಫರೋಹನೂ ಮತು್ತ
ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತರಾದ ಅವನ ಸಕಲ ಸೈನಿಕರೂ ಸಮಾಧಾನ
ಹೊಂದುವರು≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 32

≪ಇಗೋ, ಜೀವಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಭಯವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದೆ್ದೕನೆ;
ಫರೋಹನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಯೂ ಸುನ್ನತಿಹೀನರ
ಮಧೆ್ಯ, ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತರಾದವರ ನಡುವೆ ಮಲಗುವರು≫
ಎಂಬುದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಕಾವಲುಗಾರನಾದ ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು

ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 2 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಸಂಬೋಧಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ≪ನಾನು ದೇಶದ

ಮೇಲೆ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಬೀಳಮಾಡುವಾಗ, ಆ ದೇಶದವರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಆರಿಸಿ, ತಮಗೆ ಕಾವಲುಗಾರನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿ
ಕೊಳ್ಳಲಿ. 3 ಅವರು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಖಡ್ಗವನು್ನ ನೋಡಿದ
ಕೂಡಲೆ, ಕೊಂಬನು್ನ ಊದಿ ಸ್ವಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಲಿ. 4 ಕೊಂಬಿನ
ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳದೆ, ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕ
ನಾಶವಾದರೆ, ತನ್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ತಾನೇ ಹೊಣೆಯಾಗುವನು. 5

ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕೊಂಬಿನ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿಯೂ
ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ತನ್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ತಾನೇ ಕಾರಣನಾಗುವನು;
ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. 6

ಆದರೆ ಕಾವಲುಗಾರನು ಬೀಳುವ ಖಡ್ಗವನು್ನ ನೋಡಿಯೂ,
ಕೊಂಬನೂ್ನದದೆ, ಸ್ವಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ, ಖಡ್ಗವು ಬಿದು್ದ ಆ
ಜನರೊಳಗೆ ಯಾರನೆ್ನೕ ಆಗಲಿ ನಾಶಮಾಡಿದರೆ, ತನ್ನ ಅಧಮರ್ದಲೆ್ಲೕ
ನಾಶಗೊಂಡ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಕಾವಲುಗಾರನನೆ್ನೕ
ಹೊಣೆಮಾಡುವೆನು.≫

7 ≪ಆದುದರಿಂದ ನರಪುತ್ರನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶದವರಿಗೆ ಕಾವಲುಗಾರನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ನೀನು ನನ್ನ
ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ, ನನ್ನ ದೂತನಾಗಿ ಅವರನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸು. 8 ನಾನು ದುಷ್ಟನಿಗೆ ದುಷ್ಟನೇ, ≪ನೀನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಸಾಯುವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ, ನೀನು ಆ ದುಷ್ಟನನು್ನ ತನ್ನ
ದುಮಾರ್ಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ, ಅವನನು್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸದೆ ಹೋದರೆ,
ಅವನು ತನ್ನ ಅಪರಾಧದಿಂದಲೇ ಸಾಯಬೇಕಾಗುವುದು; ಅವನ
ಮರಣಕೆ್ಕ ಹೊಣೆಯಾದ ನಿನಗೆ ನಾನು ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವೆನು. 9

ಆದರೆ ನೀನು ದುಷ್ಟನನು್ನ ದುಮಾರ್ಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಲು, ಅವನನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ಅವನು ಅದನು್ನ ಬಿಡದೆ ಹೋದರೆ ತನ್ನ
ಅಪರಾಧದಲೆ್ಲೕ ಸಾಯುವನು; ನೀನೋ ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ.

ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸನಾ್ಮಗರ್ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಪೆ್ರೕರೆಪಿಸಿದು್ದ
10 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ,

≪ಅಯೊ್ಯೕ, ನಮ್ಮ ದೊ್ರೕಹಗಳ ಮತು್ತ ಪಾಪಗಳ ಭಾರವು ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದದೆ; ಅವುಗಳಿಂದ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ; ನಾವು
ಹೇಗೆ ಬದುಕುವೆವು? ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಲಾ್ಲ. 11 ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ,
ದುಷ್ಟನ ಸಾವಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ; ಅವನು ತನ್ನ
ದುಮಾರ್ಗವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಲಿ; ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಮನೆತನದವರೇ
ನೀವು ಏಕೆ ಸಾಯಬೇಕು?≫ ≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. 12 ನರಪುತ್ರನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು,
≪ನೀತಿವಂತನು ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿದ್ದಲಿ್ಲ ಅವನ ನೀತಿಯು ಅವನನು್ನ
ಉದ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಬಿಟ್ಟಲಿ್ಲ, ಅವನ
ಪಾಪವು ಅವನನು್ನ ಬೀಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ನೀತಿವಂತನು
ಪಾಪಮಾಡಿದಲಿ್ಲ ಅವನ ನೀತಿಯು ಅವನನು್ನ ಬದುಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
13 ನಾನು ನೀತಿವಂತನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬದುಕುವಿ≫
ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಟು್ಟ
ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನು ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಸುಕೃತ್ಯವೂ ಅವನ
ಲೆಕ್ಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ; ಅವನು ಮಾಡುವ ಪಾಪದಿಂದಲೇ
ಅವನು ಸಾಯುವನು. 14 ನಾನು ದುಷ್ಟನಿಗೆ, ≪ನೀನು
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಯುವಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು ತನ್ನ
ಪಾಪವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನೀತಿನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದರೆ, 15 ಆ ದುಷ್ಟನು
ತನ್ನ ಒತೆ್ತಯನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿಯದೆ, ದೋಚಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕೊಟು್ಟ, ಅನಾ್ಯಯವನು್ನ ಮಾಡದೆ, ಜೀವಾಧಾರವಾದ ವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ, ಸಕಲ ದುಷ್ಕಮರ್ಗಳಿಗೂ ದೂರನಾದರೆ
ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬದುಕುವನು. 16 ಅವನು ಮಾಡಿದ
ಯಾವ ಪಾಪವೂ ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ;
ನೀತಿನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ
ಬದುಕುವನು. 17 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಜನರು ಕತರ್ನ ಮಾಗರ್ವು
ಸಮವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಮಾಗರ್ವೇ
ಸಮವಿಲ್ಲ. 18 ನೀತಿವಂತನು ತನ್ನ ನೀತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಅಧಮರ್ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಅಧಮರ್ದಿಂದಲೇ ಸಾಯುವನು. 19

ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ನೀತಿನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ
ನಡೆಸಿದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಬದುಕುವನು. 20 ಆದರೆ ನೀವು,
≪ಯೆಹೋವನ ಮಾಗರ್ವು ಸಮವಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ;
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾನು
ನಿಮಗೆ ತೀಪುರ್ಮಾಡುವೆನು.≫

ಯೆಹೂದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರ ದುರಾಚಾರವೂ ದುಗರ್ತಿಯೂ
21 ನಾವು ಸೆರೆಯಾದ ಹನೆ್ನರಡನೆಯ ವರುಷದ, ಹತ್ತನೆಯ

ತಿಂಗಳಿನ ಐದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವನೊಬ್ಬನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ಪಟ್ಟಣವು
ಶತು್ರವಶವಾಯಿತು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22 ಅವನು
ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ, ಸಾಯಂಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾನು ಯೆಹೋವನ
ಹಸ್ತಸ್ಪಶರ್ದಿಂದ ಪರವಶನಾಗಿರಲು, ಯೆಹೋವನು
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವನು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ತನಕ ನನ್ನ ಬಾಯಿ
ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ; ಹೌದು, ನನ್ನ ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿತು್ತ, ನಾನು
ಮೂಕನಾಗಿರಾಲಿಲ್ಲ. 23 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 24 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಸೀಮೆಯ
ಹಾಳು ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವರು ≪ಅಬ್ರಹಾಮನು
ಒಂಟಿಗನಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ದೇಶವು ಅವನಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕತಲಾ್ಲ;
ಅದು ಬಹು ಜನರಾದ ನಮಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕದು್ದ ಬಹು
ದೊಡ್ಡದು?≫ ≫ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 25 ಆದುದರಿಂದ
ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ರಕ್ತದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಾಂಸವನು್ನ
ತಿನು್ನತಿ್ತೕರಲ್ಲವೇ? ವಿಗ್ರಹಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡುತಿ್ತೕರಿ
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ಜನರ ರಕ್ತವನು್ನ ಚೆಲು್ಲತಿ್ತೕರಿ; ನಿಮ್ಮಂಥವರು ದೇಶವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನ
ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೋ? 26 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕತಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು
ಅಸಹ್ಯವಾದ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲ ನಿರತರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ, ದುರಾಚಾರ
ನಡೆಸುತಿ್ತೕರಿ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಮಾನಭಂಗ ಪಡಿಸುತಾ್ತನೆ; ನಿಮ್ಮಂಥವರು
ದೇಶವನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನ ಪಡಿಸಬಹುದೋ?≫ 27 ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ನುಡಿ, ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನನ್ನ
ಜೀವದಾಣೆ, ಹಾಳು ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಖಡ್ಗವು
ಹತಿಸುವುದು; ಬಯಲಿನಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ನಾನು ಮೃಗಗಳಿಗೆ
ತುತು್ತಮಾಡುವೆನು; ಗುಹೆ ದುಗರ್ಗಳಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ವಾ್ಯಧಿಯು
ಸಾಯಿಸುವುದು. 28 ನಾನು ದೇಶವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುವೆನು, ಅದರ
ಶಕಿ್ತಯ ಅಹಂಕಾರವು ಇಳಿದು ಹೋಗುವುದು; ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ
ಪವರ್ತಗಳು ಹಾಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರೂ ಅಲಿ್ಲ ಹಾದು
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 29 ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಬಹು ದುರಾಚಾರಗಳ
ನಿಮಿತ್ತ ನಾನು ದೇಶವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿದಾಗ ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನು≫ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ದೃಢವಾಗುವುದು.

ಪ್ರವಾದಿಯ ಸಂದೇಶದ ಪರಿಣಾಮ
30 ನರಪುತ್ರನೇ, ≪ನಿನ್ನ ಜನರು ಗೋಡೆಗಳ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲಯೂ,

ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಾ್ತಪವನೆ್ನತಿ್ತ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, ≪ಯೆಹೋವನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಮಾತೇನು
ಕೇಳೋಣ ಬನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 31 ಶ್ರದೆ್ದ ಇರುವ
ನನ್ನ ಭಕ್ತರಂತೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಾ್ತರೆ, ಆದರೆ
ಕೈಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ಬಾಯಿಂದ ಬಹುಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತೋರಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಅವರ ಮನಸೊ್ಸೕ ತಾವು ದೋಚಿಕೊಂಡದರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. 32

ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಮಾತು ಅವರ ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರನು
ವಾದ್ಯವನು್ನ ಜಾಣತನದಿಂದ ಬಾರಿಸಿ, ಮಧುರ ಸ್ವರದಿಂದ ಹಾಡುವ
ಪೆ್ರೕಮಗೀತೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ; ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಾ್ತರೆ,
ಆದರೆ ಕೈಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 33 ನೀನು ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
ಸಂಭವಿಸುವಾಗ, ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಯು ಇದಾ್ದನೆ ಎಂದು
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.≫

ಇಸಾ್ರಯೇಲೆಂಬ ಮಂದೆಯ ಕುರುಬರ ಸಾ್ವಥರ್ತೆ

ಯೆಹೋವನು ಈ ಮಾತನು್ನ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು,
2 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಮಂದೆಯ
ಕುರುಬರಿಗೆ ಈ ಪ್ರವಾದನೆಯನು್ನ ನುಡಿ, ಪ್ರವಾದಿಸಿ ಹೀಗೆ

ನುಡಿ, ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಅಯೊ್ಯೕ, ಸ್ವಂತ
ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಕುರುಬರ
ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವುದು ಕುರುಬರ
ಧಮರ್ವಲ್ಲವೋ? 3 ನೀವು ಕೊಬಿ್ಬನ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತೕರಿ,
ಉಣೆ್ಣಯ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹಾಕುತಿ್ತೕರಿ, ಕೊಬಿ್ಬದ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಕೊಲು್ಲತಿ್ತೕರಿ; ಆದರೆ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 4 ನೀವು
ದುಬರ್ಲವಾದವುಗಳನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ರೋಗದವುಗಳನು್ನ
ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮುರಿದ ಅಂಗಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಿಲ್ಲ, ಕಳೆದು
ಹೋದವುಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಓಡಿಸಿದನು್ನ ನೀವು ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ತರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಲಾತಾ್ಕರದಿಂದ ಮತು್ತ ಕೂ್ರರತನದಿಂದ
ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ. 5 ಕುರುಬರು
ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅವು ಚದುರಿ ಹೋದವು; ಚದುರಿ ಹೋಗಿ,
ಕಾಡಿನ ಸಕಲ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ತುತಾ್ತದವು. 6 ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು
ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲೆಯೂ ಅಲೆದಾಡುತಿ್ತವೆ; ಹೌದು, ನನ್ನ ಮಂದೆಯು
ಭೂಮಂಡಲದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಚದುರಿಹೋಗಿದೆ; ಯಾರೂ ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ
ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಲಿಲ್ಲ.

7 ≪ ≪ಆದುದರಿಂದ ಕುರುಬರೇ, ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ, 8 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ ≪ಅಯೊ್ಯೕ,
ನನ್ನ ಮಂದೆಯು ಕೊಳೆ್ಳಯಾದವು, ಕಾಡಿನ ಸಕಲ ಮೃಗಗಳಿಗೆ
ತುತಾ್ತದವು, ಕುರುಬನಿಲ್ಲದೆ ಬಯಲಿನ ಮೃಗಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ
ಆಹಾರವಾಯಿತು, ನನ್ನ ಕುರುಬರು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಲಿಲ್ಲ,
ಅವರು ಸ್ವಂತ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡರೇ ಹೊರತು ನನ್ನ
ಕುರಿಗಳ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ.≫

9 ≪ ≪ಆದಕಾರಣ, ಕುರುಬರೇ, ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ, 10 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಆಹಾ,
ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ, ನಾನು ಕುರುಬರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಅವರು ನನ್ನ
ಕುರಿಗಳ ಲೆಕ್ಕವನು್ನ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು; ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಮೇಯಿಸುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅವರನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು; ಆ
ಕುರುಬರು ಇನು್ನ ಸ್ವಂತ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ನನ್ನ

ಕುರಿಗಳು ಆಹಾರವಾಗಿ, ಅವರ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸುವೆನು.≫

ಯೆಹೋವನೇ ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬನು
11 ≪ ≪ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಆಹಾ,

ನಾನೇ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹುಡುಕುವೆನು. 12 ಮಂದೆಯ
ಕುರುಬನು ಸುತು್ತಮುತ್ತಲು ಚದುರಿ ಹೋದ ತನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಹುಡುಕುವ ಹಾಗೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವೆನು;
ಕಾಮುರ್ಗಿಲಿನ ದುದಿರ್ನದಲಿ್ಲ ಚದುರಿಹೋದ ಎಲಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ
ಅವುಗಳನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು.

13 ≪ ≪ ≪ಜನಾಂಗಗಳ ವಶದಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ
ದೇಶಗಳಿಂದ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ, ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಬರಮಾಡಿ, ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ
ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಹಳ್ಳಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ
ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮೇಯಿಸುವೆನು. 14 ಅವುಗಳನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯ
ಮೇವಿನಿಂದ ಮೇಯಿಸುವೆನು; ಅವುಗಳ ಹುಲು್ಲಗಾವಲು
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಎತ್ತರವಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲರುವುದು; ಅವು ಒಳೆ್ಳಯ
ಮಂದೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿ; ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಪುಷಿ್ಟಯುಳ್ಳ
ಮೇವನು್ನ ಮೇಯುವುವು. 15 ನಾನೇ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸಿ,
ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 16 ≪ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಹುಡುಕುವೆನು,
ಓಡಿಸಿದ್ದನು್ನ ಮಂದೆಗೆ ಸೇರಿಸುವೆನು, ದುಬರ್ಲವಾದದ್ದನು್ನ
ಬಲಗೊಳಿಸುವೆನು, ಮುರಿದ ಅಂಗವನು್ನ ಕಟು್ಟವೆನು; ಬಲಿತ
ಕೊಬಿ್ಬದ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವೆನು; ನಾನೇ ಅವುಗಳಿಗೆ
ನಾ್ಯಯದಂಡನೆ ಎಂಬ ಮೇವನು್ನ ತಿನಿ್ನಸುವೆನು.≫

ದುಬರ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಬಲರ ಹಿಂಸೆ
17 ≪ ≪ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನನ್ನ

ಹಿಂಡೇ, ಇಗೋ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲನ ಕುರಿಮೇಕೆಗಳಿಗೂ,
ಟಗರುಹೋತಗಳಿಗೂ ಮಧ್ಯವತಿರ್ಯಾಗಿ ನಾ್ಯಯ ತೀರಿಸುವೆನು. 18

(ಟಗರುಹೋತಗಳೇ,) ಒಳೆ್ಳಯ ಮೇವನು್ನ ನೀವು ಮೇದುಬಿಟು್ಟ
ಉಳಿದ ಮೇವನು್ನ ತುಳಿದು ಕಾಲಕಸ ಮಾಡಿದು್ದ ಅಲ್ಪಕಾಯರ್ವೋ?
ತಿಳಿನೀರನು್ನ ಕುಡಿದುಬಿಟು್ಟ, ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಕಲಕಿ
ಹೊಲಸು ಮಾಡಿದು್ದ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವೋ? 19 ನೀವು ತುಳಿದು ಕಾಲಕಸ
ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ಮೇಯಬೇಕಾಯಿತು; ನೀವು
ಕಾಲಿನಿಂದ ಕಲಕಿ ಹೊಲಸು ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ಅವು
ಕುಡಿಯಬೇಕಾಯಿತು.≫

20 ≪ ≪ಹೀಗಿರಲು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಇಗೋ, ನಾನೇ ಕೊಬಿ್ಬದ ಟಗರುಹೋತಗಳಿಗೂ, ಬಡ
ಕುರಿಮೇಕೆಗಳಿಗೂ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 21 ಏಕೆಂದರೆ
(ಟಗರುಹೋತಗಳೇ,) ನೀವು ಕುರಿಮೇಕೆಗಳನು್ನ ಪಕೆ್ಕಯಿಂದಲೂ,
ಹೆಗಲಿನಿಂದಲೂ ನೂಕುತಾ್ತ, ದುಬರ್ಲವಾದವುಗಳನು್ನ
ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಹಾಯುತಾ್ತ, ನನ್ನ ಹಿಂಡನು್ನ ಚದುರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟರಿ. 22

ಆದಕಾರಣ ನನ್ನ ಹಿಂಡು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಕೊಳೆ್ಳಯಾಗದಂತೆ ನಾನು
ಅದನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಟಗರುಹೋತಗಳಿಗೂ, ಕುರಿಮೇಕೆಗಳಿಗೂ
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು.≫

ದೇವರ ಕೃಪಾಪೂಣರ್ವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
23 ≪ ≪ನನ್ನ ಹಿಂಡನು್ನ ಕಾಯಲಿಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬನೇ ಕುರುಬನನು್ನ

ನೇಮಿಸುವೆನು; ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನೆಂಬ ಆ ಕುರುಬನು
ಅದನು್ನ ಮೇಯಿಸುವನು; ಹೌದು, ಅದರ ಕುರುಬನಾಗಿ ಅದನು್ನ
ಮೇಯಿಸುತಾ್ತ ಬರುವನು. 24 ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ನನ್ನ ಜನರ
ದೇವರಾಗಿರುವೆನು; ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನು ಅವರನಾ್ನಳುವ
ಅರಸನಾಗಿರುವನು; ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ.

25 ≪ ≪ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು; ದುಷ್ಟಮೃಗಗಳು ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಇನಿ್ನರದಂತೆ ಮಾಡುವೆನು; ನನ್ನ ಜನರು ಕಾಡಿನಲಿ್ಲ ನಿಭರ್ಯವಾಗಿ
ವಾಸಿಸುವರು, ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಹಾಯಾಗಿ ನಿದಿ್ರಸುವರು. 26 ನಾನು
ಅವರನೂ್ನ, ನನ್ನ ಪವರ್ತದ ಸುತ್ತಣ ಪ್ರದೇಶಗಳನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ
ಸುಖಪಡಿಸುವೆನು; ಕಾಲಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು;
ದಿವಾ್ಯಶೀವಾರ್ದದ ಮಳೆಯು ಆಗುವುದು. 27 ತೋಟದ ಮರಗಳು
ಹಣು್ಣಬಿಡುವುದು; ಹೊಲಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಡುವುದು;
ಜನರು ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವರು; ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ
ನೊಗದ ಬಂಧನಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಹಾಕಿ, ಅವರನು್ನ ದಾಸರಾಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಂಡವರ ಅಧೀನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು
ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ದೃಢವಾಗುವುದು.

28 ≪ ≪ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಅನ್ಯಜನರು
ಸೂರೆಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಡು ಮೃಗಗಳು ಅವರನು್ನ ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ;
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ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವರು. 29

ನಾನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫಲವೃಕ್ಷಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸುವೆನು,
ಕ್ಷಾಮವು ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ಇನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು
ಅನ್ಯಜನರ ತಿರಸಾ್ಕರಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

30 ≪ ≪ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ
ನಾನು ತಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಇದೆ್ದೕನೆಂತಲೂ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಾದ
ತಾವು ತನ್ನ ಜನರಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂತಲೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು≫ ≫ ಇದು
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 31 ≪ನೀವು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು, ನನ್ನ
ಮೇವಿನ ಮಂದೆಯ ಕುರಿಗಳು; ನರಪಾ್ರಣಿಗಳಾದ ನಿಮಗೆ ನಾನು
ದೇವರು ಎಂದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ.≫

ಎದೋಮಿನ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರವಾದನೆ

ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 2 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು
ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದಕೆ್ಕ ಈ

ಪ್ರವಾದನೆಯನು್ನ ನುಡಿ, 3 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಸೇಯಿರ್ ಬೆಟ್ಟವೇ, ಇಗೋ, ನಾನು ನಿನಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೀಮೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯೆತಿ್ತ ಅದನು್ನ
ಹಾಳು ಮಾಡುವೆನು. 4 ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಲು
ನೀನು ಹಾಳಾಗುವಿ; ಆಗ ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ.

5 ≪ ≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ದೀಘರ್ ದೆ್ವೕಷವಿಟು್ಟ,
ಅವರ ಅಪರಾಧದ ಕಡೆಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಆಪತು್ತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ,
ಅವರನು್ನ ಕತಿ್ತಯ ಬಾಯಿಗೆ ಗುರಿಮಾಡಿದೆ. 6 ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ
ಜೀವದಾಣೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ತಮಯವಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು, ರಕ್ತದ
ಕೋಡಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟವುದು; ನೀನು ರಕ್ತ ಸುರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಹೇಸದೆ ಹೋದಕಾರಣ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹವೇ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಹತು್ತವುದು≫ ≫
ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 7 ≪ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟವೇ,
ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿ, ಅದರೊಳಗೆ
ಹೋಗುವವರನೂ್ನ, ಬರುವವರನೂ್ನ ಕಡಿದುಹಾಕುವೆನು. 8 ಅದರ
ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ನಿನ್ನವರ ಹೆಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವೆನು; ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಹತರಾದವರು ನಿನ್ನ ಗುಡ್ಡಗಳಲಿ್ಲ, ಕಣಿವೆಗಳಲಿ್ಲ, ಹಳ್ಳಗಳಲಿ್ಲ
ಬಿದು್ದಹೋಗುವರು. 9 ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿತ್ಯನಾಶನಕೆ್ಕ
ಗುರಿಮಾಡುವೆನು; ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳು ನಿಜರ್ನವಾಗುವುವು; ಆಗ
ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ.≫

10 ನೀನು, ≪ಈ ಎರಡು ಜನಾಂಗಗಳೂ ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳೂ
ನನ್ನ ವಶವಾಗುವುವು≫ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಅವುಗಳನು್ನ
ವಶಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡು, ಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಸಾನಿ್ನಧ್ಯವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, 11 ≪ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ, ನೀನು
ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ, ಅವರ ಮೇಲಿಟ್ಟ ಕೋಪಕೂ್ಕ,
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಿ್ಚಗೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾ್ಯಯ ತೀರಿಸಿದ ಮೇಲೆ,
ನಾನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 12 ಆಗ
ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ. ನೀನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ನೋಡಿ, ಆಹಾ, ಹಾಳಾದವು! ನಮಗೆ
ತುತಾ್ತಗಿವೆ ಎಂದು ಮಾಡಿದ ದೂಷಣೆಗಳು ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ
ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿ್ದವೆ ಎಂಬುವುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. 13 ನಿನ್ನವರು
ಬಾಯಿ ತೆರೆದು, ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.≫

14 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಹಾಳುಮಾಡಿ, ಲೋಕವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವೆನು. 15

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದ ನಾಶಕೆ್ಕ ನೀನು ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷಪಟೆ್ಟಯೋ
ಹಾಗೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಶಕೆ್ಕ ಲೋಕವೆಲಾ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವಂತೆ
ಮಾಡುವೆನು; ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟವೇ, ನೀನು ಹಾಳಾಗುವಿ; ಹೌದು,
ಎದೋಮ್ ಸೀಮೆಯೆಲಾ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಹಾಳಾಗುವುದು, ಆಗ
ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.≫

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಮುಂದಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯವೂ ಮನಶು್ಶದಿ್ಧಯೂ

≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳಿಗೆ ಈ
ಪ್ರವಾದನೆಯನು್ನ ನುಡಿ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ
ಪವರ್ತಗಳೇ, ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. 2

ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, ಶತು್ರವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನೋಡಿ, ≪ಆಹಾ!≫ ಎನು್ನತಾ್ತ, ಈ ಪುರಾತನ ದುಗರ್ಗಳು ನಮ್ಮ
ವಶವಾಗಿವೆ≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. 3 ಈ ಪ್ರವಾದನೆಯನು್ನ
ನುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿತು,
≪ ≪ಅಯೊ್ಯೕ, ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಯೂ ತುಳಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಹಾಳಾದ ನೀವು
ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರ ವಶವಾಗಿದು್ದ, ಹರಟೆಗಾರರ ಬಾಯಿಗೆ
ಬಿದು್ದ, ಜನರ ದೂಷಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 4 ಆದಕಾರಣ

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳೇ, ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ, ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೂ, ಗುಡ್ಡಗಳಿಗೂ, ತೊರೆತಗು್ಗಗಳಿಗೂ,
ಹಾಳುಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ, ಸುತ್ತಣ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು
ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದು ಅಣಕಿಸುವ ಹಾಳು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ, 5 ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನಾದ ಕತರ್ನು ಹೀಗೆ ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ, ಆಹಾ, ನನ್ನ
ದೇಶವನು್ನ ತಮ್ಮ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ
ಆನಂದಪಟ್ಟವರೂ, ಅದನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ
ಸೂರೆಗೆ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟವರೂ ಆದ ಎದೋಮಿನವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ, ಇತರ
ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರನೂ್ನ ನಾನು ರೋಷದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಉರಿಯುತಾ್ತ ಶಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.≫ 6 ಹೀಗಿರಲು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶದ
ವಿಷಯವಾದ ಈ ಪ್ರವಾದನೆಯನು್ನ ಅದರ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ, ಗುಡ್ಡಗಳಿಗೆ,
ತೊರೆತಗು್ಗಗಳಿಗೆ ನುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಆಹಾ! ನಾನು
ಕೋಪೋದೆ್ರೕಕದಿಂದಲೂ, ರೋಷಾವೇಶದಿಂದಲೂ
ಮಾತನಾಡಿದೆ್ದೕನೆ, ನೀವು ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳಿಂದ ಅವಮಾನವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿದಿ್ದೕರಿ!≫ 7 ಆದಕಾರಣ ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಣ ಆ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳೇ ತಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಅವಮಾನವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಖಂಡಿತ ಎಂದು
ಕೈಯೆತಿ್ತ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 8 ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳೇ,
ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಹರಡಿಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಜನರಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಫಲಕೊಡುವವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಬರುವಿಕೆಯು
ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. 9 ಇಗೋ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವನು; ನಿಮ್ಮ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ನೀವು ಉತು್ತ, ಬಿತು್ತವಿರಿ. 10

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಹು ಜನರು ಅಂದರೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೆಲ್ಲರೂ
ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು; ಪಟ್ಟಣಗಳು ಜನಭರಿತವಾಗುವವು,
ಹಾಳು ನಿವೇಶನಗಳಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಏಳುವವು. 11 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಹು
ಜನರನೂ್ನ, ಪಶುಗಳನೂ್ನ ವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವೆನು; ಅವು ಹೆಚಿ್ಚ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗುವವು; ಮೊದಲಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ
ತುಂಬಿಸಿ, ಮೊದಲಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಉತ್ತಮ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವೆನು;
ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ದೃಢವಾಗುವುದು. 12 ಬೆಟ್ಟದ
ಸೀಮೆಯೇ, ನಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಜನ ಸಂಚಾರವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವೆನು; ನನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಸಂಚರಿಸುತಾ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವರು; ನೀನು ಇನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ಪುತ್ರ ಶೋಕವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.≫ ≫

13 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನೀನು
ನರಭಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗೆ ಪುತ್ರಶೋಕವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕ≫ ಎಂದು
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಯು್ಯತಾ್ತರೆ. 14 ≪ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನೀನು
ನರಭಕ್ಷಕನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗೆ ಇನು್ನ ಪುತ್ರಶೋಕವನು್ನ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 15 ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರ ಧಿಕಾ್ಕರವನು್ನ ಇನು್ನ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗೆ
ಬೀಳಿಸೆನು; ನೀನು ಜನಾಂಗಗಳಿಂದ ಇನು್ನ ಅವಮಾನವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸದಿರುವಿ; ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯು ಮುಗ್ಗರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇನು್ನ ನೀನು
ಕಾರಣನಾಗುವುದಿಲ್ಲ≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

16 ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 17

≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರು ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ತಮ್ಮ ದುಮಾರ್ಗರ್, ದುರಾಚಾರಗಳಿಂದ ಅದನು್ನ
ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು; ಅವರ ನಡತೆಯು ಮುಚಿ್ಚನ ಅಶುದ್ಧತ್ವದ
ಹಾಗಿತು್ತ. 18 ಅವರು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ, ತಮ್ಮ
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಅದನು್ನ ಅಶುದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಾನು ಅವರ
ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರೋಷಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಸುರಿಸಿದೆನು. 19 ಜನಾಂಗಗಳೊಳಗೆ
ಅವರನು್ನ ಚದರಿಸಿ, ದೇಶಗಳಿಗೆ ತೂರಿಬಿಟು್ಟ, ಅವರ ದುಮಾರ್ಗರ್,
ದುರಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಿದೆನು. 20 ಅವರು ಆ
ಜನಾಂಗಗಳೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ≪ಇವರು ಯೆಹೋವನ
ಪ್ರಜೆಗಳು, ಆತನ ದೇಶದಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೆಸರನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವರು.
21 ಆದರೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ವಂಶದವರು ಜನಾಂಗಗಳೊಳಗೆ ಸೇರಿ,
ಅಲಿ್ಲ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮವನು್ನ ಕುರಿತು
ಮನಮರುಗಿದೆನು.≫

22 ಆದಕಾರಣ ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ,
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶದವರೇ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತವಲ್ಲ, ನೀವು ಜನಾಂಗಗಳೊಳಗೆ ಸೇರಿ
ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಮದ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಈ
ರಕ್ಷಣ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 23 ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ
ಗುರಿಯಾದ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಜನಾಂಗಗಳ ನಡುವೆ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ
ಗುರಿಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಘನವುಳ್ಳ ನಾಮದ ಗೌರವವನು್ನ ನಾನು
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು; ಹೀಗೆ ನಾನು ಅವುಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ
ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಗೌರವವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು್ಳವಾಗ ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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24 ≪ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳೊಳಗಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ಸಕಲ
ದೇಶಗಳಿಂದ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಬರಮಾಡುವೆನು. 25

ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರನು್ನ ಪೊ್ರೕಕ್ಷಿಸಲು
ನೀವು ನಿಮರ್ಲರಾಗುವಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದಲೂ,
ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಹೊಲಸಿನಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧಮಾಡುವೆನು.
26 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೂತನ
ಸ್ವಭಾವವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವೆನು; ಕಲಾ್ಲದ ಹೃದಯವನು್ನ ನಿಮೊ್ಮಳಗಿಂದ
ತೆಗೆದು, ಮೃದುವಾದ ಹೃದಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು.
27 ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, ನೀವು
ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು. ನೀವು
ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುವಿರಿ. 28 ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ವಾಸಿಸುವಿರಿ. ನೀವು
ನನಗೆ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು. 29

ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಅಶುದ್ಧತ್ವಗಳಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಬೆಳೆ
ಬೆಳೆಯಲೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ, ಅದನು್ನ ವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವೆನು;
ನಿಮಗೆ ಕ್ಷಾಮವನು್ನ ಇನು್ನ ಬರಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 30 ನೀವು ಕ್ಷಾಮ
ದೇಶದವರೆಂದು ಜನಾಂಗಗಳು ಇನು್ನ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಂದಿಸದಂತೆ,
ನಾನು ಮರದ ಹಣ್ಣನೂ್ನ, ಹೊಲದ ಬೆಳೆಯನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು. 31

ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದುಮಾರ್ಗರ್, ದುರಾಚಾರಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ
ತಂದುಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳ ಮತು್ತ ಅಸಹ್ಯಕಾಯರ್ಗಳ
ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಹೇಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.≫ 32 ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾನು ಈ ರಕ್ಷಣ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ;
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ನಿಮ್ಮ ದುಮಾರ್ಗರ್ಗಳಿಗೆ ಲಜೆ್ಜಗೊಳಿ್ಳರಿ,
ನಾಚಿಕೆಪಡಿರಿ.≫

33 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದೆಲಾ್ಲ ಶುದಿ್ಧ ಮಾಡುವ ದಿನದಲಿ್ಲ,
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವೆನು, ಹಾಳು
ನಿವೇಶನಗಳಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಏಳುವವು. 34 ಹಾದು
ಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಹಾಳುಬಿದು್ದ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಉಳುವರು. 35 ಆಗ ಜನರು, ≪ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಈ ದೇಶವು ಏದೆನ್
ಉದಾ್ಯನದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ; ಬಿದು್ದಹೋಗಿ ಹಾಳಾದ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ, ಜನಭರಿತವಾಗಿದೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳುವರು. 36 ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ
ಬಿದು್ದಹೋದದ್ದನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, ಹಾಳಾದದ್ದನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದು
ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲು ಉಳಿದ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.
ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ, ನಾನೇ ಇದನು್ನ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.≫

37 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾನು
ಇನೊ್ನಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರ
ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸಿ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು; ಅಂದರೆ ಅವರ
ಜನಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಹಿಂಡಿನೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು. 38

ಮೀಸಲಾದ ಮಂದೆಯಂತೆ, ಹಬ್ಬಗಳಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು
ಸೇರುವ ಹಿಂಡಿನ ಹಾಗೆಯೂ ಇರುವರು. ಆದಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯರು
ಹಾಳು ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಂಡುಹಿಂಡಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆಗ
ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.≫

ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳ ಪುನಜೀರ್ವನ

ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತಸ್ಪಶರ್ದಿಂದ ಪರವಶನಾಗಲು,
ಆತನು ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನನ್ನನು್ನ ಒಯು್ದ
ಎಲುಬುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಒಂದು ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ

ಇಳಿಸಿದನು. 2 ನಾನು ಆ ಎಲುಬುಗಳ ಮಧೆ್ಯ ಕಣಿವೆಯನು್ನ ದಾಟಿ
ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಇಗೋ! ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋದ
ಎಲುಬುಗಳು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಬಿದಿ್ದದ್ದವು. 3 ಆತನು ನನಗೆ
≪ನರಪುತ್ರನೆ, ಈ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಜೀವವು ಬರಬಹುದೋ?≫
ಎಂದು ಕೇಳಲು ನಾನು, ≪ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ
ಬಲೆ್ಲ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟನು.

4 ಆಗ ಆತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿದನು, ≪ನೀನು ಈ
ಎಲುಬುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಾದಿಸಿ, ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ≪ಒಣಗಿದ
ಎಲುಬುಗಳೇ, ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ≫. 5 ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, ≪ಇಗೋ, ನಾನು
ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ಶಾ್ವಸವನು್ನ ಊದುವೆನು; ನೀವು ಬದುಕುವಿರಿ. 6 ನಾನು
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನರಗಳನು್ನ ಹಬಿ್ಬಸಿ, ಮಾಂಸವನು್ನ ತಂದು,
ಚಮರ್ವನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಶಾ್ವಸವನು್ನ ತುಂಬುವೆನು; ಆಗ
ನೀವು ಬದುಕಿ ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.≫
≫

7 ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾದಂತೆ ನಾನು ಆ ಪ್ರವಾದನೆಯನು್ನ
ನುಡಿಯುತಿ್ತರಲು, ಅಲಿ್ಲ ಟಕಟಕ ಶಬ್ದವಾಯಿತು, ಇಗೋ, ಅದು

ಕದಲುತಿ್ತತು್ತ. ಎಲುಬುಗಳೆಲಾ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿ ಎಲುಬಿಗೆ ಎಲುಬು
ಜೋಡನೆಯಾದವು. 8 ನಾನು ನೋಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಏನಾಶ್ಚಯರ್
ಆಹಾ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನರಗಳು ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡವು, ಮಾಂಸವು
ಹರಡಿಕೊಂಡಿತು, ಚಮರ್ವು ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯಾಯಿತು, ಶಾ್ವಸ ಮಾತ್ರ
ಇರಲಿಲ್ಲ.

9 ಆಗ ಆತನು ನನಗೆ, ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಶಾ್ವಸಕೆ್ಕ ನುಡಿ,
≪ಓ ಶಾ್ವಸವೇ,≫ ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ನೀನು ಚತುದಿರ್ಕು್ಕಗಳಿಂದ ಬೀಸಿ, ಈ ಹತಶರೀರಗಳು
ಬದುಕುವಂತೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಊದು.≫ ≫ 10 ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಾನು ನುಡಿದು, ಶಾ್ವಸ ಊದಿದೆ. ಇಗೋ, ಉಸಿರು
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಬಂದಿತು, ಅವು ಬದುಕಿದವು, ಕಾಲೂರಿ ನಿಂತವು,
ಅತ್ಯಂತ ಮಹಾ ಸೈನ್ಯವಾದವು.

11 ಆಮೇಲೆ ಆತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಈ
ಎಲುಬುಗಳು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಮನೆತನಗಳೇ; ಇಗೋ, ಆ
ಮನೆತನದವರು, ≪ಅಯೊ್ಯೕ, ನಮ್ಮ ಎಲುಬುಗಳು
ಒಣಗಿಹೋದವು, ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಹಾಳಾಯಿತು; ನಾವು
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಾಶವಾದೆವು≫ ≫ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 12

ಆದಕಾರಣ ನೀನು ಈ ಪ್ರವಾದನೆಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ನುಡಿ, ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನನ್ನ ಜನರೇ, ನೋಡಿರಿ, ನಾನು
ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಧಿಗಳನು್ನ ತೆರೆದು, ಅವುಗಳೊಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಎಬಿ್ಬಸಿ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು ತರುವೆನು. 13 ನನ್ನ
ಜನರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಧಿಗಳನು್ನ ತೆರೆದು, ಅವುಗಳೊಳಗಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿದಾಗ ನಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ದೃಢವಾಗುವುದು. 14 ನಾನು ನನ್ನ ಶಾ್ವಸವನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಊದಿ,
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬದುಕಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು; ಆಗ
ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದು, ನಡೆಸಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ≫ ಇದು ಯೆಹೋವನ ಸಂಕಲ್ಪ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲೂ ಯೆಹೂದವೂ ಒಂದಾಗುವುದು
15 ಯೆಹೋವನು ಇನೊ್ನಂದು ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ

ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 16 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಒಂದು ಕೋಲನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದರಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದವ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರದು ಎಂದು ಬರೆದು, ಇನೊ್ನಂದು ಕೋಲನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ಯೋಸೇಫಿನದು, ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನದು,
ಯೋಸೇಫಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರದು ಎಂದು ಬರೆ. 17 ಆ
ಮೇಲೆ ಅವು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದಾಗುವಂತೆ ಅವೆರಡನೂ್ನ
ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಉದ್ದವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಹಿಡಿ.

18 ≪ನಿನ್ನ ಜನರು, ≪ಇದೇನು? ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ≫
ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳುವಾಗ ನೀನು ಅವರಿಗೆ, 19 ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇಗೋ, ಎಫಾ್ರಯೀಮು
ಹಿಡಿದಿರುವ ದಂಡವನು್ನ ಅಂದರೆ ಯೋಸೇಫಿನ ಮತು್ತ ಯೋಸೇಫಿಗೆ
ಸೇರಿದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಕುಲಗಳ ಕೋಲನು್ನ ನಾನು ತೆಗೆದು,
ಯೆಹೂದದ ಕೋಲಿಗೆ ಉದ್ದವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ, ಅವೆರಡನು್ನ ನನ್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಕೋಲನಾ್ನಗಿ ಹಿಡಿಯುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳು. 20

ಹೇಳುವಾಗ ನೀನು ಹೆಸರು ಬರೆದಿರುವ ಕೋಲುಗಳು ಅವರ
ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರಲಿ.≫ ≫ 21 ಇದನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ನುಡಿ,
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇಗೋ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ವಶವಾಗಿರುವ ಜನಾಂಗಗಳೊಳಗಿಂದ ನಾನು
ಅವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸಿ, ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಒಟ್ಟಗೂಡಿಸಿ,
ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದು ತರುವೆನು. 22 ಅಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳ
ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಜನಾಂಗವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು. ಒಬ್ಬನೇ
ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಜನಾಗಿರುವನು. ಅವರು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಎರಡು
ಜನಾಂಗದವರಾಗಿಯೂ, ಭಿನ್ನರಾಜ್ಯದವರಾಗಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
23 ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದಾಗಲಿ, ಅಸಹ್ಯವಸು್ತಗಳಿಂದಾಗಲಿ, ಯಾವ
ದುರಾಚಾರದಿಂದಲೇ ಆಗಲಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಅಶುದ್ಧ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪಾಪಮಾಡಿ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದ
ದೇವದೊ್ರೕಹದಿಂದ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವೆನು.
ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವರು, ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ದೇವರಾಗಿರುವೆನು.

24 ≪ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನು ಅವರಿಗೆ
ರಾಜನಾಗಿರುವನು; ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಪಾಲಕನಿರುವನು ಮತು್ತ
ಅವರು ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ
ಕೈಕೊಂಡು ಆಚರಿಸುವರು. 25 ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ
ನಾನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು ವಾಸಿಸುವರು; ಹೌದು,
ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ವಾಸಿಸಿದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರೂ ಮತು್ತ ಅವರ
ಸಂತಾನದವರೂ ತಲತಲಾಂತರವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವರು. ನನ್ನ
ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನು ಅವರಿಗೆ ಸದಾ ಅರಸನಾಗಿರುವನು. 26

ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
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ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು; ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು. ನಾನು ಅವರನು್ನ
ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ, ವೃದಿ್ಧಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಪವಿತಾ್ರಲಯವನು್ನ ಅವರ ನಡುವೆ
ಯುಗಯುಗಾಂತರಕೂ್ಕ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು. 27 ಹೌದು, ನನ್ನ
ವಾಸಸಾ್ಥನವು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವುದು; ನಾನು ಅವರಿಗೆ
ದೇವರಾಗಿರುವೆನು. ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವರು. 28 ನನ್ನ
ಪವಿತಾ್ರಲಯವು ಅವರ ಮಧೆ್ಯ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಾಗ
ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನೇ ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆನೆಂದು ಅನ್ಯಜನಾಂಗದವರು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.≫

ಗೋಗನ ನಾಶನ

ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 2 ≪ನರಪುತ್ರನೇ,
ರೋಷಿನವರನೂ್ನ, ಮೆಷೆಕಿನವರನೂ್ನ,

ತೂಬಲಿನವರನೂ್ನ ಆಳುವ ಮಾಗೋಗ್ ದೇಶದ ದೊರೆಯಾದ
ಗೋಗನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಪ್ರವಾದನೆಯನು್ನ ನುಡಿ,
3 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ರೋಷ್, ಮೆಷೆಕ್,
ತೂಬಲ್ ಜನಾಂಗಗಳ ಪ್ರಭುವಾದ ಗೋಗನೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 4 ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿಸಿ, ನಿನ್ನ
ದವಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೊಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಹಾಕಿ, ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ,
ಕುದರೆಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕುದರೆ ಸವಾರರನೂ್ನ ಮುಂದೆ ತರುವೆನು.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಾನಾ ತರವಾದ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತೊಟಿ್ಟರುವರು,
ಇವರೊಂದಿಗೆ ಖೇಡ್ಯ ಮತು್ತ ಗುರಾಣಿಗಳುಳ್ಳ ಮಹಾಸಮೂಹವನು್ನ
ತರುವೆನು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವರು. 5

ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಾರಸಿಯರು, ಕೂಷ್ಯರು, ಪೂಟ್ಯರು
ಇವರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಗುರಾಣಿ ಮತು್ತ ಶಿರಸಾ್ತ್ರಣಗಳು ಇದ್ದವು. 6

ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಗೋಮೆರ್ ಮತು್ತ
ಸೈನ್ಯದವರನೂ್ನ, ತೋಗಮರ್ದವರನು್ನ ಮತು್ತ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರಮಾಡುವೆನು.

7 ≪ ≪ಸಿದ್ಧವಾಗಿರು! ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದಿರುವ ಎಲಾ್ಲ
ತಂಡಗಳೊಡನೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೋ; ನೀನು ಅವರ ದಂಡ
ನಾಯಕನಾಗಿರು. 8 ಬಹಳ ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕರೆಯುತೆ್ತೕನೆ; ಕೆಲವು ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಂಡ
ದೇಶಕೂ್ಕ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಳಾಗಿದ್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ, ಜನಾಂಗಗಳೊಳಗಿಂದ ಕೂಡಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಎಲ್ಲರೂ
ಭದ್ರವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವವರ ಬಳಿಗೆ ನೀನು ಬರುವಿ. 9 ನೀನು
ಮೇಲೇರಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಹೊರಟು ಬರುವೆ. ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ದಂಡುಗಳೂ ಅನೇಕ ಜನರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕಾಮುರ್ಗಿಲಿನಂತೆ
ದೇಶವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವುದು.≫ ≫

10 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಆಗ ನಿನ್ನ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹುಟು್ಟವುವು ಮತು್ತ ನೀನು ಕೆಟ್ಟ
ಯೋಚನೆಯನು್ನ ಮಾಡುವಿ. 11 ಆಗ ನೀನು, ≪ಆಹಾ, ನಾನು
ಪೌಳಿಗೋಡೆಯಿಲ್ಲದ ಹಳಿ್ಳಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ದೇಶವನು್ನ ನುಗಿ್ಗ,
ಅಗುಳಿ, ಬಾಗಿಲು, ಗೋಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ
ನಿಭರ್ಯವಾಗಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವೆನು≫ ಅಂದುಕೊಂಡೆ. 12

ಸುಲಿಗೆಯನು್ನ, ಕೊಳೆ್ಳಯನು್ನ ಹೊಡೆಯಬೇಕೆಂತಲೂ,
ನಿಜರ್ನವಾಗಿದು್ದ ಜನಭರಿತವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ
ಕೈಮಾಡಬೇಕೆಂತಲೂ ಜನಾಂಗಗಳೊಳಗಿಂದ ಕೂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಧನ
ಕನಕ ಮೊದಲಾದ ಸೊತ್ತನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಭೂಮಿಯ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವರನು್ನ ಹತಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಕುತಂತ್ರವನು್ನ
ಕಲಿ್ಪಸುವಿ. 13 ಶೆಬದವರೂ, ದೆದಾನಿನವರೂ, ತಾಷೀರ್ಷಿನ
ವತರ್ಕರೂ, ಅದರ ಸಿಂಹಪಾ್ರಯರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ,
≪ನೀನು ಸೂರೆಮಾಡಲಿಕೆ್ಕ ಬಂದಿಯೋ? ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದು
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವನು್ನ ದೋಚಿಕೊಂಡು, ಧನ ಕನಕ ಮುಂತಾದ
ಸೊತ್ತನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿ, ಅಪಾರವಾದ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಸುಲಿದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಲು ನಿನ್ನ ತಂಡವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆಯಾ?≫ ≫
ಎಂದು ಕೇಳುವರು.

14 ಹೀಗಿರಲು, ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಗೋಗನಿಗೆ ಈ
ಪ್ರವಾದನೆಯನು್ನ ನುಡಿ, ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ನನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಆ ನೆಮ್ಮದಿಯು ನಿನಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. 15 ನೀನು ನಿನ್ನ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಅಶ್ವಬಲದ ಮಹಾಸೈನ್ಯವಾಗಿ ಗುಂಪು ಕೂಡಿದ
ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳೊಡನೆ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಿ.
16 ನನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ, ಕಾಮುರ್ಗಿಲಿನಂತೆ
ದೇಶವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುವಿ; ಗೋಗನೇ, ಜನಾಂಗಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ
ನಿನ್ನ ನಾಶದಿಂದ ನನ್ನ ಗೌರವವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವಂತೆ ನಾನು

ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಲಾನುಕಾಲಕೆ್ಕ ನನ್ನ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಮಾಡುವೆನು.≫
≫

17 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನನ್ನ
ಸೇವಕರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಬಹು ವರುಷ ಪ್ರವಾದಿಸುತಾ್ತ, ನಾನು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಮೇಲೆ ಬೀಳ ಮಾಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಮುಂತಿಳಿಸಿದಂತೆ; ನಾನು
ಅವರ ಮೂಲಕ ಮುಂತಿಳಿಸಿದವನು ನೀನೇ ಅಲ್ಲವೇ. 18 ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಗೋಗನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶದ
ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಾನು ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಬುಸುಗುಟು್ಟವೆನು. 19

ನಾನು ರೋಷದಿಂದ ಮತು್ತ ಕೋಪದಿಂದ ಉರಿಯುತಾ್ತ ಹೀಗೆ
ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ, ≪ಆಹಾ, ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶದೊಳಗೆ
ಮಹಾಕಂಪನವಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ. 20 ಆಗ ಸಮುದ್ರದ
ಮೀನುಗಳು, ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕಾಡುಮೃಗಳು ನೆಲದಲಿ್ಲ
ಹರಿದಾಡುವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳು, ಭೂಮಂಡಲದ ಸಕಲ ಮನುಷ್ಯರೂ
ನನೆ್ನದುರಿಗೆ ನಡುಗುವವು; ಪವರ್ತಗಳು ಉರುಳಿಹೋಗುವವು,
ಝರಿಗಳು ಕವಚಿಗೊಳು್ಳವವು, ಎಲಾ್ಲ ಗೋಡೆಗಳು
ನೆಲಸಮವಾಗುವವು.≫ ≫

21 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಖಡ್ಗವು ನನ್ನ
ಪವರ್ತಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಗೋಗನನು್ನ ಸಂಹರಿಸಲಿ ಎಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವೆನು; ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕತಿ್ತಯೂ ಅವನ
ಸಹೋದರನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. 22 ನಾನು ಗೋಗನ ಸಂಗಡ
ವಾ್ಯಜ್ಯಮಾಡುತಾ್ತ ಅವನನು್ನ ವಾ್ಯಧಿಗೂ, ಸಾವಿಗೂ ಗುರಿಮಾಡಿ,
ನಾನು ಅವನ ಮೇಲೆಯೂ, ಅವನ ದಂಡುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ,
ಅವನೊಂದಿಗಿರುವ ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ವಿಪರೀತ
ಮಳೆ, ದೊಡ್ಡ ಆನೆಕಲು್ಲ, ಬೆಂಕಿ, ಗಂಧಕ, ಇವುಗಳನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು.
23 ಹೀಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿ, ನನ್ನ
ಗೌರವವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳು ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅವುಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ
ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವೆನು.≫

ಈಗ, ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಗೋಗನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಈ ಪ್ರವಾದನೆಯನು್ನ ನುಡಿ, ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ರೋಷ್, ಮೆಷೆಕ್, ತೂಬಲ್

ಜನಾಂಗಗಳ ಪ್ರಭುವಾದ ಗೋಗನೇ, ಆಹಾ! ನಾನು ನಿನ್ನ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 2 ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಪರಿವತಿರ್ಸಿ, ಮುಂದುವರಿಸಿ
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿ, ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ
ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ನುಗಿ್ಗಸಿ, 3 ನಾನು ನಿನ್ನ ಎಡಗೈಯಲಿ್ಲರುವ
ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿ, ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲರುವ ಬಾಣಗಳನು್ನ
ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. 4 ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸೈನ್ಯದಳಗಳೂ
ಮತು್ತ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಜನರೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ
ಬೀಳುವಿರಿ; ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹದು್ದಗಳಿಗೂ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಕಾಡಿನ
ಮೃಗಗಳಿಗೂ, ಬಯಲಿನ ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೂ ಆಹಾರವಾಗುವಂತೆ
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. 5 ನೀನು ತೆರೆದ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ
ಬೀಳುವಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನೇ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ. 6 ನಾನು ಮಾಗೋಗ್
ದೇಶದ ಮೇಲೂ, ಕರಾವಳಿಯ ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿಭರ್ಯವಾಗಿ
ವಾಸಿಸುವವರ ಮೇಲೂ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಆಗ ನಾನೇ
ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.

7 ≪ನಾನು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನು್ನ ನನ್ನ ಜನರಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವೆನು. ಅದನು್ನ ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನೇ
ಯೆಹೋವ, ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿ ಎಂದು ಅನ್ಯ
ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.≫ 8 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ. ≪ಇಗೋ! ಇದು ಬಂತು, ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತು; ನಾನು
ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ದಿನವು ಇದೇ.

9 ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದು
ಶತು್ರವಿನ ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯಿಟು್ಟ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವರು. ಹೌದು,
ಖೇಡ್ಯ, ಗುರಾಣಿ, ಬಿಲು್ಲ, ಬಾಣ, ದೊಣೆ್ಣ, ಈಟಿ ಇವುಗಳನು್ನ ಏಳು
ವರುಷಗಳ ತನಕ ಸುಡುತ್ತಲೇ ಬರುವರು. 10 ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರು
ಕಾಡಿನಿಂದ ಸೌದೆಯನು್ನ ತರಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ವನದಲಿ್ಲ ಮರವನು್ನ
ಕಡಿಯಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಆಯುಧಗಳನೆ್ನೕ ಸೌದೆಯನಾ್ನಗಿ
ಉರಿಸುವರು; ತಮ್ಮನು್ನ ಸೂರೆಮಾಡಿದವರನು್ನ ತಾವು
ಸೂರೆಮಾಡುವರು, ತಮ್ಮನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದವರನು್ನ ತಾವು
ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯುವರು≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

11 ≪ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಗೋಗನಿಗೆ ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ
ಸಮಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸುವೆನು; ಲವಣ ಸಮುದ್ರದ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮಾಗರ್ವಾದ ಕಣಿವೆಯೇ. ಅಲಿ್ಲ
ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅಲೆ್ಲೕ ಗೋಗನನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅವನ ಸಮೂಹವೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುವರು; ಅ
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ಕಣಿವೆಯನು್ನ ≪ಗೋಗನ ಸಮೂಹದ ಕಣಿವೆ≫ ಎಂದು
ಕರೆಯುವರು. 12 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ದೇಶವನು್ನ
ಶುದಿ್ಧಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಏಳು ತಿಂಗಳು ಅವರನು್ನ ಸಮಾಧಿ
ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವರು. 13 ಹೌದು, ದೇಶದ ಸಕಲ ಪ್ರಜೆಗಳು
ಅವರನು್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುವರು. ಹೀಗೆ ನಾನು ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಹೊಂದುವ ದಿನವು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆಯ ದಿನವಾಗಿರುವುದು≫
ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

14 ತರುವಾಯ ಅವರು ದೇಶವನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ತಕ್ಕವರನು್ನ ಆರಿಸಿ, ದೇಶದಲಿ್ಲ ತಿರುಗುತಾ್ತ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಉಳಿದಿರುವವರನು್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಯಾವಾಗಲೂ
ದೇಶವನು್ನ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮನುಷ್ಯರನೆ್ನೕ ನೇಮಿಸುವರು ಮತು್ತ
ಏಳು ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಈ ಹುಡುಕುವ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ
ತೊಡಗುವರು. 15 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲಿ್ಲ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಎಲುಬನು್ನ ನೋಡಿದರೆ, ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಗುರುತನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು; ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುವವರು ಗೋಗನ
ಸಮೂಹದ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುವ ತನಕ ಆ
ಗುರುತು ಹಾಗೆಯೇ ನಿಂತಿರುವುದು. 16 ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ'ಹಮೇನ್'
≪ಸಮೂಹಪುರ≫ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಅವರು
ದೇಶವನು್ನ ಶುದಿ್ಧಮಾಡುವರು.

17 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನರಪುತ್ರನೇ,
ಎಲಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ, ಸಮಸ್ತ ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೂ ಹೀಗೆ ನುಡಿ,
≪ನೀವು ಕೂಡಿಬನಿ್ನರಿ; ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆ
ನಿಮಗಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವ ಮಹಾಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ
ನೆರೆದು ಬಂದು, ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದು, ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ. 18

ಟಗರುಗಳ, ಕುರಿಗಳ, ಹೋತಗಳ, ಹೋರಿಗಳ ಅಂತು ಬಾಷಾನಿನ
ಕೊಬಿ್ಬದ ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯುವಿರಿ. ನೀವು ಬಲಿಷ್ಠರ ಮತು್ತ
ಭೂಪತಿಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವಿರಿ. 19 ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಾ ತಿನು್ನವಿರಿ,
ರಕ್ತವನು್ನ ಅಮಲೇರುವವರೆಗೂ ಕುಡಿಯುವಿರಿ. 20 ನಾನು
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಆ ಔತಣದಲಿ್ಲ ಕುದುರೆ, ರಾಹುತ, ಶೂರ ಸಕಲ
ವಿಧವಾದ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಭಕ್ಷಿಸುವಿರಿ≫ ≫ ಇದು
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

21 ≪ನಂತರ ನಾನು ಜನಾಂಗಗಳ ನಡುವೆ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಸಾ್ಥಪಿಸಲು, ಆ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಕೈಮಾಡಿ, ನಾ್ಯಯದಂಡನೆ
ನಡೆಸಿದವನು ನಾನೇ ಎಂಬುದು ಆ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ
ತಿಳಿಯುವುದು. 22 ಹೀಗೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರು ನಾನೇ ಅವರ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೆಂದು ಅಂದಿನಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.

23 ≪ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ತಮ್ಮ ಅಧಮರ್ದ ನಿಮಿತ್ತವೇ
ಸೆರೆಯಾಗಿ ಹೋದರೆಂತಲೂ, ಅವರು ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖನಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಖಡ್ಗದಿಂದ
ಹತರಾಗುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ಶತು್ರಗಳ ವಶ ಮಾಡಿದೆನೆಂತಲೂ
ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. 24 ಅವರ ಪಾಪಕೂ್ಕ,
ದುರಾಚಾರಗಳಿಗೂ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿ ನನ್ನ
ಮುಖವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಮರೆಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.≫

25 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನನ್ನ
ಪವಿತ್ರನಾಮಕೆ್ಕ ಇನು್ನ ಅಪಕೀತಿರ್ ಬಾರದಂತೆ ನಾನು ಈಗ
ಅನುಕಂಪವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಯಾಕೋಬ್ಯರ ದುರಾವಸೆ್ಥಯನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆಲಾ್ಲ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸುವೆನು. 26 ನಾನು
ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ದೇವದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳ ವಶದಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿ, ಆ ಶತು್ರಗಳ ದೇಶಗಳಿಂದ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ, ಅನೇಕ
ಜನಾಂಗಗಳ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ನನ್ನ
ಗೌರವವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 27 ನಾನು ಅವರನು್ನ
ಜನರೊಳಗಿಂದ ತಂದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಶತು್ರಗಳ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ, ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳ ಮುಂದೆ ಅವರಲಿ್ಲ
ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗುವೆನು.

28 ≪ನಾನು ಅವರನು್ನ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳೊಳಗೆ
ಸೆರೆಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ,
ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಬರಮಾಡಿದುದರಿಂದ ನಾನೇ ಅವರ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಎಂದು ದೃಢಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರಲಿ್ಲ
ಯಾರನೂ್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 29

ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮರೆಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಸುರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಇದು
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ನೂತನ ದೇವಾಲಯದ ವಿಧಾನ

ನಾವು ಸೆರೆಯಾದ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದನೆಯ ವರುಷದ,
ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ, ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ,
ಪಟ್ಟಣವು ಹಾಳಾದ ಮೇಲೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ವರುಷದ

ಆ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ಯೆಹೋವನ ಹಸ್ತಸ್ಪಶರ್ದಿಂದ ನಾನು
ಪರವಶನಾಗಲು, ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರಮಾಡಿದನು. 2

ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ತಂದು, ಅತು್ಯನ್ನತ
ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸಿದನೆಂದು ದೇವರ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ಕಂಡುಬಂದಿತು. ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆ ಆ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ
ಪಟ್ಟಣದಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕಾಣಿಸಿತು. 3 ಆಮೇಲೆ ಆತನು
ನನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ತಂದಾಗ, ಇಗೋ, ತಾಮ್ರದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಒಬ್ಬ
ಪುರುಷನು ನಾರಿನ ನೂಲನು್ನ, ಅಳತೆಯ ಕೋಲನೂ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲಲೆ್ಲೕ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 4 ಆ ಪುರುಷನು
ನನಗೆ, ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ ನೋಡು, ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ
ಕೇಳು; ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮನಸಿ್ಸಟು್ಟ ತಿಳಿದುಕೋ.
ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವುದನು್ನ ನೀನು ನೋಡಬೇಕೆಂದೇ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಬರಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ . ನೀನು ನೋಡುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶದವರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳ
5 ಇಗೋ, ಒಂದು ಗೋಡೆಯು ಆ ಕಟ್ಟಡವನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿತು್ತ.

ಆ ಪುರುಷನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಆರು ಮೊಳ ಉದ್ದದ ಅಳತೆ ಕೋಲು ಇತು್ತ.
(ಉದ್ದಮೊಳ ಅಂದರೆ ಮೊಳದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಉದ್ದ); ಅವನು
ಆ ಗೋಡೆಯ ಅಗಲವನು್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಅಗಲವೂ
ಮತು್ತ ಎತ್ತರವೂ ಒಂದೇ ಕೋಲಾಗಿತು್ತ. 6 ಆಮೇಲೆ ಅವನು
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು, ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತ,
ಹೊಸಿಲಿನ ಅಗಲವನು್ನ ಅಳೆದನು. ಅದು ಒಂದೇ ಕೋಲು
ಅಗಲವಾಗಿತು್ತ. ಅಗಲವಾದ ಹೊಸಿಲಿನ ಬಾಗಿಲೂ ಅಲಿ್ಲ ಇತು್ತ. 7

ಅಲಿ್ಲ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದೊಂದು ಕೋಣೆಯು ಒಂದು ಕೋಲು
ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ, ಒಂದು ಕೋಲು ಅಗಲವಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ.
ದೇವಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಎದುರಾಗಿರುವ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲ ಕೈಸಾಲೆಯ ಹೊಸಿತಿಲಿನ
ಅಗಲವು ಒಂದು ಕೋಲು. ಆ ಗೋಡೆಕೋಣೆಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು
ಐದೈದು ಮೊಳ ದೂರವಾಗಿದ್ದವು; ದೇವಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಎದುರಾಗಿರುವ
ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲ ಕೈಸಾಲೆಯ ಹೊಸಿ್ತಲಿನ ಅಗಲವು ಒಂದು ಕೋಲು.

8 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲ ಕೈಸಾಲೆಯ ಅಗಲವನು್ನ
ಅಳೆದನು. ಅದು ಒಂದು ಕೋಲು ಉದ್ದವಾಗಿತು್ತ. 9 ಆಮೇಲೆ
ಅವನು ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲ ಕೈಸಾಲೆಯನು್ನ ಎಂಟು ಮೊಳವೆಂದೂ; ಅದರ
ಕಂಬಗಳನು್ನ ಎರಡು ಮೊಳವೆಂದೂ ಅಳೆದನು. ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ
ಕೈಸಾಲೆಯು ದೇವಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಎದುರಾಗಿತು್ತ.

10 ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರು
ಗೋಡೆಕೋಣೆಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಮೂರಕೂ್ಕ ಒಂದೇ ಅಳತೆ ಇತು್ತ.
ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲನ ಕಂಬಗಳೂ ಒಂದೇ ಅಳತೆಯಾಗಿದ್ದವು. 11

ಅನಂತರ ಅವನು ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲ ದಾ್ವರದ ಅಗಲ ಹತು್ತ ಮೊಳವೆಂದೂ
ಉದ್ದ ಹದಿಮೂರು ಮೊಳವೆಂದೂ ಅಳೆದನು. 12 ಎರಡು
ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲನ ಗೋಡೆಕೋಣೆಗಳ ಮುಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಮೊಳ
ಅವಕಾಶ; ಎರಡು ಕಡೆಯ ಗೋಡೆಕೋಣೆಗಳ ಅಗಲವು ಮೂರು
ಮೊಳ. 13 ಅವನು ಒಂದು ಕಡೆಯ ಗೋಡೆಕೋಣೆಗಳ ಮಾಳಿಗೆಯ
ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯ ಗೋಡೆಕೋಣೆಗಳ
ಮಾಳಿಗೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲಿಂದ
ಇನೊ್ನಂದು ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ ಅಗಲವನು್ನ
ಅಳೆಯಲು ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಮೊಳವಾಗಿತು್ತ.

14 ಅಂಗಳದಲಿ್ಲನ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಅರವತು್ತ
ಮೊಳವಿದ್ದವು; ಅದನು್ನ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲಿರುವ
ಕಂಬದವರೆಗೂ ಅಳೆದನು. 15 ಪ್ರವೇಶದ ಬಾಗಿಲಿನ
ಮುಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಒಳ ಬಾಗಿಲಿನ ದಾ್ವರದ ಅಂಗಳದವರೆಗೂ
ಐವತು್ತ ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿತು್ತ. 16 ಗೋಡೆ ಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಒಳ
ಎರಡು ಕಡೆಯ ನಿಲುವು ಕಂಬಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಕೈಸಾಲೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸಹ ಒಳಗಡೆ ಸುತ್ತಲೂ ಇಕ್ಕಟಾದ ಕಿಟಕಿಗಳಿದ್ದವು. ಒಂದೊಂದು
ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದವು.

ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳ
17 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಕರೆದು

ತಂದನು; ಇಗೋ, ಕೋಣೆಗಳೂ ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಲು್ಲಹಾಸಿದ
ನೆಲವೂ ಕಾಣಿಸಿದವು; ಕಲು್ಲಹಾಸಿದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಮೂವತು್ತ ಕೊಠಡಿಗಳಿದ್ದವು. 18 ಆ ಕೆಳಗಣ ಕಲು್ಲಹಾಸಿದ ನೆಲವೂ
ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲುಗಳ ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳವರೆಗೂ ಹಾಸಲ್ಪಟಿತು್ತ. ಅದರ
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ಅಗಲವೂ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಉದ್ದಕೆ್ಕ ಸಮನಾಗಿತು್ತ. ಇದು ಕೆಳಗಿನ
ಕಲು್ಲಹಾಸಿದ ನೆಲವಾಗಿತು್ತ. 19 ಅವನು ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ, ಉತ್ತರಕೂ್ಕ
ಕೆಳಗಣ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗಣ ಅಂಗಳದ
ಹೊರಗಡೆಯ ತನಕ ಅಳೆಯಲು, ಅದು ನೂರು ಮೊಳವಿತು್ತ.

ಉತ್ತರದ ಬಾಗಿಲು
20 ಇದಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಣ ಅಂಗಳದ ಉತ್ತರದ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ

ಅಗಲವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಉದ್ದವನೂ್ನ ಅಳೆದನು. 21 ಅದರೊಳಗೆ
ಎರಡು ಕಡೆ ಮೂರು ಗೋಡೆಕೋಣೆಗಳಿದ್ದವು; ಅಲಿ್ಲನ ಕಂಬಗಳೂ
ಕೈಸಾಲೆಯೂ ಮೊದಲನೆಯ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ ಅಳತೆಯಂತಿದ್ದವು. ಆ
ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ ಉದ್ದವೂ ಐವತು್ತ ಮೊಳ, ಅಗಲವೂ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು
ಮೊಳವಾಗಿತು್ತ.

22 ಅಲಿ್ಲನ ಕಿಟಕಿಗಳೂ, ಕೈಸಾಲೆಯೂ, ಚಿತಿ್ರತವಾಗಿದ್ದ ಖಜೂರ್ರ
ಮರಗಳೂ ಮೂಡಣ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿದ್ದವು.
ಅವರು ಏಳು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತ, ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರುತಿ್ತದ್ದರು.
ಕೈಸಾಲೆಯು ಅದರ ಒಳಗಡೆಯಿತು್ತ. 23 ಹೊರಗಣ ಅಂಗಳದ
ಉತ್ತರ ಮತು್ತ ಪೂವರ್ಕಿ್ಕರುವ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಒಳಗಣ
ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲುಗಳು ಇದ್ದವು; ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಎದುರು ಬಾಗಿಲಿಗೆ
ನೂರು ಮೊಳ ಅಳೆತೆ ಮಾಡಿದನು.

ದಕ್ಷಿಣದ ಬಾಗಿಲು
24 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ದಕ್ಷಿಣಕೆ್ಕ ಕರೆ ತಂದನು. ಇಗೋ,

ಅಲಿ್ಲಯೂ ಒಂದು ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲು ಇತು್ತ; ಅವನು ಅಲಿ್ಲನ ಕಂಬಗಳನೂ್ನ,
ಕೈಸಾಲೆಯನೂ್ನ ಈ ಅಳೆತೆಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅಳೆದನು. 25 ಅದರ
ಕೈಸಾಲೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸುತ್ತಲೂ ಕಿಟಕಿಗಳೇ ಇದ್ದವು; ಅದರ ಉದ್ದವೂ
ಐವತು್ತ ಮೊಳ ಮತು್ತ ಅಗಲವೂ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಮೊಳವಾಗಿತು್ತ. 26

ಅಲಿ್ಲ ಹತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಏಳು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು. ಕೈಸಾಲೆಯ ಎರಡು
ಪಕ್ಕದ ಕಂಬಗಳಲಿ್ಲ ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದವು. 27 ಒಳಗಿನ
ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿತು್ತ; ದಕ್ಷಿಣದ ಒಂದು
ಬಾಗಿಲಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೂರು ಮೊಳ ಅಳೆದನು.

ಒಳಗಿನ ಅಂಗಳದ ಬಾಗಿಲು
28 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗಿಲಿನ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ

ಒಳಗಣ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಕರೆದು ತಂದನು. ಅವನು ಆ ದಕ್ಷಿಣ
ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲನೂ್ನ, ಅಲಿ್ಲನ ಗೋಡೆಕೋಣೆ, ಕಂಬ, ಕೈಸಾಲೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ
ಅಳೆಯಲು, ಅದರ ಅಳತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಮನಾಗಿದ್ದವು. 29

ಅದರಲಿ್ಲಯೂ, ಅದರ ಕೈಸಾಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕಿಟಕಿಗಳು ಎಲಾ್ಲ
ಕಡೆಯಿದ್ದವು; ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ ಉದ್ದ ಐವತು್ತ ಮೊಳ ಮತು್ತ ಅಗಲ
ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಮೊಳವಾಗಿತು್ತ. 30 ಸುತು್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೈಸಾಲೆಗಳ ಉದ್ದ
ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಮೊಳ ಮತು್ತ ಅಗಲ ಐದು ಮೊಳವಾಗಿತು್ತ. 31 ಆ
ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲ ಕೈಸಾಲೆಯು ಹೊರಗಣ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿತು್ತ.
ಅದರ ಕಂಬಗಳಲಿ್ಲ ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳು ಚಿತಿ್ರತವಾಗಿದ್ದವು. ಅಲಿ್ಲ
ಹತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಎಂಟು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು. 32 ಅವನು ನನ್ನನು್ನ
ಒಳಗಣ ಅಂಗಳದ ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಕರೆದು ತಂದು, ಅಲಿ್ಲನ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲನೂ್ನ
ಅಳೆಯಲು, ಅದರ ಅಳತೆಗಳೆಲಾ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದವು. 33

ಅದರಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಅದರ ಕೈಸಾಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆ
ಕಿಟಕಿಗಳಿದ್ದವು; ಆ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ ಉದ್ದ ಐವತು್ತ ಮೊಳ ಮತು್ತ ಅಗಲ
ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಮೊಳವಾಗಿತು್ತ. 34 ಅದರ ಕೈಸಾಲೆಯು ಹೊರಗಿನ
ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿತು್ತ; ಕೈಸಾಲೆಯ ಎದುರುಬದುರಿನ
ಕಂಬಗಳಲಿ್ಲ ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳು ಚಿತಿ್ರತವಾಗಿದ್ದವು; ಅಲಿ್ಲ
ಹತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಎಂಟು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು. 35 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು
ನನ್ನನು್ನ ಉತ್ತರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕರೆದು ತಂದನು. ಅದರ
ಗೋಡೆಕೋಣೆ, ಕಂಬ, ಕೈಸಾಲೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಆ ಅಳತೆಯ
ಪ್ರಕಾರವೇ ಅಳೆದನು. 36 ಅಲಿ್ಲನ ಕೋಣೆಗಳ, ಕಂಬಗಳ,
ಕೈಸಾಲೆಗಳ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕಿಟಕಿಗಳಿದ್ದವು; ಅದರ ಉದ್ದ
ಐವತು್ತ ಮೊಳ ಮತು್ತ ಅಗಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಮೊಳವಾಗಿತು್ತ. 37 ಅದರ
ಕಂಬಗಳು, ಕೈಸಾಲೆಗಳು ಹೊರಗಣ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ
ಅಭಿಮುಖವಾಗಿದ್ದವು; ಆ ಎದುರುಬದುರಿನ ಕಂಬಗಳಲಿ್ಲ ಖಜೂರ್ರ
ಮರಗಳು ಚಿತಿ್ರತವಾಗಿದ್ದವು; ಅಲಿ್ಲ ಹತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಎಂಟು
ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿದ್ದವು.

ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕೋಣೆಗಳು
38 ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲ ಕಂಬಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕೋಣೆಯೂ, ಅದರ

ದಾ್ವರವೂ ಕಾಣಿಸಿದವು. ಆ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಪಶುಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ತೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. 39 ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ
ಕೈಸಾಲೆಯಲಿ್ಲ ಎರಡು ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಎರಡೆರಡು ಪೀಠಗಳಿದ್ದವು;

ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶು, ದೋಷಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞ
ಪಶು, ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ ಪಶು ಇವುಗಳನು್ನ ವಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 40

ಉತ್ತರದ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ ಪ್ರವೇಶ ಸಾ್ಥನದ ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಹತಿ್ತರ ಎರಡು
ಪೀಠಗಳು ಇದ್ದವು. 41 ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕ
ನಾಲು್ಕ ಪೀಠಗಳು, ಒಟಿ್ಟಗೆ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸುವ ಎಂಟು
ಪೀಠಗಳಿದ್ದವು. 42 ಇದಲ್ಲದೆ ದಹನಬಲಿಗಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ
ಕೆತಿ್ತದ ಕಲಿ್ಲನ ನಾಲು್ಕ ಪೀಠಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಅಗಲ ಒಂದುವರೆ
ಮೊಳ, ಉದ್ದ ಒಂದುವರೆ ಮೊಳ, ಎತ್ತರ ಒಂದುವರೆ ಮೊಳವಾಗಿತು್ತ.
ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ದಹನಬಲಿ ಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸುವ
ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು. 43 ಒಳಗೆ, ಸುತ್ತಲು ಕೈ
ಅಗಲದಷು್ಟ ಕೊಂಡಿಗಳು ಜಡಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಂಸವು
ಪೀಠಗಳ ಮೇಲಿತು್ತ.

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

ಇಗೋ, ಅಲಿ್ಲ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದವು. ಉತ್ತರದ
ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕೋಣೆಯು ದಕ್ಷಿಣಕೆ್ಕ
ಅಭಿಮುಖವಾಗಿತು್ತ; ಒಂದು ಕೋಣೆಯು ಉತ್ತರಕೂ್ಕ, ಇನೊ್ನಂದು
ಕೋಣೆಯು ದಕ್ಷಿಣಕೂ್ಕ ಇತು್ತ. 45 ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ, ≪ದಕ್ಷಿಣಕೆ್ಕ
ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಈ ಕೋಣೆಯು ದೇವಾಲಯದ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯನು್ನ ನಡೆಸುವ ಯಾಜಕರಿಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿದೆ. 46

ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಆ ಕೋಣೆಯು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಕಾಯರ್ದಶಿರ್ಗಳಾದ ಯಾಜಕರಿಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿದೆ. ಚಾದೋಕನ
ಸಂತತಿಯವರಾದ ಇವರು ಲೇವಿಯ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿ ಸೇವಕರಾಗಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 47 ಆ ಮೇಲೆ
ಅವನು ಅಂಗಳವನು್ನ ಅಳೆಯಲು, ಅದು ನೂರು ಮೊಳ
ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ, ನೂರು ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿಯೂ ಚಚ ್ೌಚಕವಾಗಿತು್ತ.
ಯಜ್ಞವೇದಿಯು ದೇವಸಾ್ಥನದ ಮುಂದೆ ಇತು್ತ.

ದಾ್ವರಮಂಟಪ
48 ಕೂಡಲೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ದೇವಸಾ್ಥನದ ದಾ್ವರಮಂಟಪಕೆ್ಕ ಕರೆ

ತಂದನು. ಅದನು್ನ ಅಳೆಯಲು, ಅದರ ಎದುರುಬದುರಿನ ಕಂಬಗಳ
ಅಗಲ ಐದೈದು ಮೊಳ, ಬಾಗಿಲಿನ ಎರಡು ಪಕ್ಕದ ಗೋಡೆಗಳ ಅಗಲ
ಮೂರುಮೂರು ಮೊಳವಾಗಿತು್ತ. 49 ದಾ್ವರಮಂಟಪದ ಉದ್ದ
ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳ, ಅಗಲ ಹನೊ್ನಂದು ಮೊಳ ಇದ್ದವು. ಹತು್ತ
ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತ, ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರುತಿ್ತದ್ದರು. ಎರಡು ಕಡೆಯ
ಕಂಬಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಉಪಸ್ತಂಭವು ಇತು್ತ.

ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ

ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ದೇವಾಲಯದ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಅದರ ದಾ್ವರಕಂಬಗಳನು್ನ
ಅಳೆತೆ ಮಾಡಲು, ಅದರ ಎರಡು ಕಡೆಗಳು ಆರು ಮೊಳ

ಅಗಲವಾಗಿತು್ತ. 2 ದಾ್ವರದ ಅಗಲವು ಹತು್ತ ಮೊಳಗಳೂ, ದಾ್ವರದ
ಎರಡು ಪಕ್ಕದ ಗೋಡೆಗಳ ಅಗಲವು ಐದೈದು ಮೊಳಗಳೂ
ಆಗಿದ್ದವು. ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಅಳತೆಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ
ಉದ್ದ ನಲ್ವತು್ತ ಮೊಳಗಳೂ, ಅಗಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳಗಳೂ ಇದ್ದವು.

ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ
3 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಇನೂ್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ

ಸ್ಥಳದ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಅಳೆತೆ ಮಾಡಲು ದಾ್ವರದ ಒಂದೊಂದು ಕಂಬದ
ಅಗಲ ಎರಡೆರಡು ಮೊಳಗಳೂ, ದಾ್ವರದ ಅಗಲವು ಆರು
ಮೊಳಗಳೂ, ದಾ್ವರದ ಪಕ್ಕದ ಗೋಡೆಗಳ ಅಗಲವು ಏಳು
ಮೊಳವೆಂದು ಅಳೆದನು. 4 ಅದರ ಕೋಣೆಗಳ ಉದ್ದವು ಇಪ್ಪತು್ತ
ಮೊಳಗಳೂ, ಅಗಲವು ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಆಗ ಅವನು
ನನಗೆ, ≪ಇದು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ≫ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದೇವಸಾ್ಥನದ ಸುತ್ತಣ ಕೊಠಡಿಗಳು
5 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲು, ದೇವಸಾ್ಥನದ ಗೋಡೆಯ

ಅಗಲ ಆರು ಮೊಳಗಳೂ, ದೇವಸಾ್ಥನದ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲೂ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆ
ಅದರ ಪಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೊಠಡಿಗಳ ಅಗಲ ನಾಲು್ಕ
ನಾಲು್ಕ ಮೊಳಗಳೂ ಇದ್ದವು. 6 ಆ ಕೊಠಡಿಗಳು ಒಂದರ
ಮೇಲೊಂದು ಮೂರು ಅಂತಸು್ತ ಆಗಿದ್ದವು; ಒಂದೊಂದು
ಅಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ ಕೊಠಡಿಗಳಿದ್ದವು; ದೇವಸಾ್ಥನದ
ಗೋಡೆಯು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲ
ರಂಧ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಆ ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳೇ ಸುತ್ತಣ ಕೊಠಡಿಗಳ ತೊಲೆಗಳಿಗೆ
ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗೆ ಯಾವ
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ಆಧಾರವಿರಲಿಲ್ಲ. 7 ಸುತ್ತಣ ಅಂತಸು್ತಗಳು ಮೇಲೆ ಹೋದ ಹಾಗೆಲಾ್ಲ
ಆಯಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ಅಗಲವು ಹೆಚು್ಚತಾ್ತ ಬಂದಿತು. ಅವು
ದೇವಸಾ್ಥನವನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋದ ಹಾಗೆಲಾ್ಲ ಅದನು್ನ
ಬಿಗಿಯಾಗಿ ತಬಿ್ಬಕೊಂಡಂತೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಹೀಗೆ ಮೇಲಿನ
ಅಂತಸು್ತಗಳು ದೇವಸಾ್ಥನದ ಕಡೆಗೆ ಅಗಲವಾಗುತಾ್ತ ಬಂದವು.
ಕೆಳಗಿನ ಅಂತಸಿ್ತನಿಂದ ಮಧ್ಯದ ಅಂತಸಿ್ತನ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಮೇಲಿನ
ಅಂತಸಿ್ತಗೆ ಹತು್ತತಿ್ತದ್ದರು.

8 ದೇವಸಾ್ಥನದ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಜಗಲಿಯು ಕಾಣಿಸಿತು;
ಅದು ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ತಳಹದಿಯಾಗಿ ನೆಲಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು
ಆರು ಮೊಳದ ಅಳತೆ ಕೋಲಿನಷು್ಟ ಎತ್ತರವಾಗಿತು್ತ. 9 ಕೊಠಡಿಗಳ
ಹೊರ ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪವು ಐದು ಮೊಳವಿತು್ತ ಮತು್ತ ಉಳಿದದು್ದ,
ಒಳಗಿನ ಪಕ್ಕದ ಕೊಠಡಿಗಳ ಸ್ಥಳವಾಗಿತು್ತ. 10 ದೇವಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ
ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಆ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೂ, ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ
ಕೋಣೆಗಳಿಗೂ ನಡುವೆ ದೇವಸಾ್ಥನದ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲೂ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಮೊಳ ಅಂತರವಿತು್ತ. 11 ಆ ಎಲಾ್ಲ ಕೊಠಡಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಕೂ್ಕ ಎರಡೇ
ಬಾಗಿಲು, ಉತ್ತರಕೊ್ಕಂದು, ದಕ್ಷಿಣಕೊ್ಕಂದು. ಅವರೆಡೂ ಜಗಲಿಯ
ಕಡೆಗಿದ್ದವು. ಆ ಜಗಲಿಗಳೂ ಎಲಾ್ಲ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಗಲವು ಐದು
ಮೊಳವಾಗಿತು್ತ.

ದೇವಸಾ್ಥನದ ಹಿಂದಿನ ಶಾಲೆಯ ಅಳತೆಗಳೂ ಇತರ ಅಳತೆಗಳೂ
12 ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ಹಿಂದಿನ ಶಾಲೆಯ ಅಗಲ

ಎಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳವೂ, ಉದ್ದ ತೊಂಭತು್ತ ಮೊಳವೂ, ಅದರ ಗೋಡೆಯ
ದಪ್ಪ ಐದು ಮೊಳವಾಗಿತು್ತ.

13 ಆ ಪುರುಷನು ಅಳೆಯಲು, ದೇವಸಾ್ಥನದ ಉದ್ದ ನೂರು
ಮೊಳವೂ, ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕಟ್ಟಡವನೂ್ನ ಗೋಡೆಗಳ
ಸಹಿತವಾಗಿ ನೂರು ಮೊಳ ಉದ್ದವೆಂದು ಅಳೆದನು. 14 ಇದಲ್ಲದೆ
ದೇವಸಾ್ಥನದ ಮುಂಭಾಗ ಮತು್ತ ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಸ್ಥಳ
ಇವುಗಳ ಒಟು್ಟ ಅಗಲ ನೂರು ಮೊಳವಾಗಿದ್ದವು.

15 ಅವನು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ, ಹಿಂದಿನ ಶಾಲೆಯನು್ನ ಆ
ಪಾ್ರಕಾರದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಅಳೆತೆ ಮಾಡಲು ಅದರ ಉದ್ದ ಎರಡು ಪಕ್ಕದ
ಗೋಡೆಗಳ ಸಹಿತ ನೂರು ಮೊಳವಿತು್ತ.

ದೇವಸಾ್ಥನದ ಒಳಭಾಗದ ವಣರ್ನೆ
16 ಅವನು ಬಾಗಿಲುಗಳ ಕಂಬಗಳನೂ್ನ, ಇಕ್ಕಟಾ್ಟದ ಕಿಟಕಿಗಳನೂ್ನ

ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಂತಹ ಮೂರು ಅಂತಸಿ್ತನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ
ಎದುರಾಗಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಗೋಡೆಗಳನೂ್ನ ಅಳೆದನು. 17

ದಾ್ವರದಿಂದ ಗಭರ್ಗೃಹದವರೆಗೂ ಮತು್ತ ಗೃಹದ ಗೋಡೆಗೆಲಾ್ಲ
ಸುತು್ತಮುತ್ತಲೂ ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮತು್ತ ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳ
ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿದ್ದವು. 18 ಗೋಡೆಯ ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಕೆರೂಬಿಗಳೂ ಮತು್ತ
ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳೂ ಚಿತಿ್ರತವಾಗಿದ್ದವು; ಎರಡೆರಡು ಕೆರೂಬಿಗಳ
ನಡುವೆ ಒಂದೊಂದು ಖಜೂರ್ರ ಮರ; ಒಂದೊಂದು ಕೆರೂಬಿಗೆ
ಎರಡೆರಡು ಮುಖಗಳಿತು್ತ. 19 ಖಜೂರ್ರ ಮರದ ಒಂದು ಪಕ್ಕ
ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಎದುರಾಗಿಯೂ, ಇನೊ್ನಂದು ಪಕ್ಕ ಸಿಂಹದ
ಮುಖಕೆ್ಕ ಎದುರಾಗಿತು್ತ. ಹೀಗೆ ದೇವಸಾ್ಥನದ ಒಳಗಿನ ಭಾಗವೆಲಾ್ಲ
ಮತು್ತ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲೂ ಚಿತ್ರಮಯವಾಗಿತು್ತ. 20 ನೆಲದಿಂದ ದಾ್ವರದ
ಮೇಲಿನ ತನಕ ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮತು್ತ ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳ
ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದವು.

21 ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯ ಗೋಡೆಯ ಬಾಗಿಲ
ಚೌಕಟು್ಟ ಚಚ ್ೌಚಕವಾಗಿತು್ತ. ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಈಚಿನ
ಗೋಡೆಯ ಚೌಕಟೂ್ಟ ಹಾಗೆಯೇ ಇತು್ತ. 22 ಅಲಿ್ಲ ಮರದ
ವೇದಿಕೆಯೊಂದಿತು್ತ. ಅದರ ಎತ್ತರ ಮೂರು ಮೇಳ, ಉದ್ದ ಎರಡು
ಮೊಳವಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಮೂಲೆಗಳೂ, ಪೀಠವೂ, ಪಕ್ಕಗಳೂ
ಮರದೆ್ದೕ ಆಗಿದ್ದವು. ಆ ಪುರುಷನು ನನಗೆ, ≪ಇದು ಯೆಹೋವನ
ಸಮು್ಮಖದ ಮೇಜು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23 ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಮತು್ತ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಎರಡೆರಡು ಬಾಗಿಲುಗಳಿದ್ದವು. 24

ಒಂದೊಂದು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಮಡಚುವ ಭಾಗಗಳಿದ್ದವು. ಈ
ಕಡೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಎರಡು ಭಾಗ, ಆ ಕಡೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಎರಡು
ಭಾಗಗಳು ಇದ್ದವು. 25 ಆ ಬಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ
ಬಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮತು್ತ ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು
ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಚಿತಿ್ರಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದವು. ದಾ್ವರಮಂಟಪದ
ಹೊರಗಡೆ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳಿದ್ದವು. 26 ದಾ್ವರಮಂಟಪದ ಪಕ್ಕದ
ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ತೆರೆಯಲಾಗದ ಕಿಟಕಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಖಜೂರ್ರ ಮರಗಳು ಚಿತಿ್ರತವಾಗಿದ್ದವು ಮತು್ತ ಮೇಲೆ ತೂಗಾಡುವ
ಮೇಲಾ್ಚವಣಿಗಳು ಇದ್ದವು.

ಯಾಜಕರ ಕೋಣೆಗಳು

ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಉತ್ತರದ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ
ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು, ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾದ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಎದುರಾಗಿಯೂ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಡದ

ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಕೊಠಡಿಗೆ ಕರೆದು ತಂದನು. 2 ನೂರು ಮೊಳ ಉದ್ದಕೆ್ಕ
ಎದುರಾಗಿರುವ ಉತ್ತರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಅಗಲವು ಐವತು್ತ
ಮೊಳವಾಗಿತು್ತ. 3 ಒಳಗಿನ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳಕೆ್ಕ
ಎದುರಾಗಿಯೂ, ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳದ ಕಲು್ಲಹಾಸಿದ ನೆಲಕೆ್ಕ
ಎದುರಾಗಿಯೂ ಮೂರು ಅಂತಸು್ತಗಳಿದ್ದವು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಪಡಸಾಲೆಗಳಿದ್ದವು.

4 ಕೋಣೆಗಳ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು, ನೂರು ಮೊಳ ಉದ್ದದ ಮತು್ತ
ಹತು್ತ ಮೊಳ ಅಗಲದ ಹಾದಿ ಇತು್ತ. ಕೋಣೆಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳು
ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಕಡೆಗಿದ್ದವು. 5 ಮೇಲಿನ ಕೋಣೆಗಳು, ಮಧ್ಯದ ಮತು್ತ
ಕೆಳಗಿನ ಕೋಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದವು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಟ್ಟಡದ
ಮಧ್ಯದ ಮತು್ತ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಕಿ್ಕಂತಲೂ ಪಡಸಾಲೆಗಳು
ಎತ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದವು. 6 ಕೋಣೆಗಳು ಮೂರು ಅಂತಸಾ್ತಗಿದ್ದವು.
ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳದ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಇದ್ದಂತೆ ಈ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ
ಪಡಸಾಲೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನೆಲದಿಂದ ಎತ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದ
ಮೇಲಿನ ಕೋಣೆಗಳು ಕೆಳಗಿನ ಮತು್ತ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆಗಳಿಗಿಂತ
ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದವು. 7 ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳದ ಕಡೆಗಿರುವ ಕೋಣೆಗಳ
ಸಾಲಿಗೆ ಸಮವಾಗಿ ಹೊರಗೋಡೆಯೊಂದಿತು್ತ. ಅದು ಐವತು್ತ ಮೊಳ
ಉದ್ದವಾಗಿ, ಎರಡನೆಯ ಸಾಲಿಗೆ ಎದುರಾಗಿತು್ತ. 8 ಹೊರಗಿನ
ಅಂಗಳದ ಕಡೆಗಿರುವ ಕೋಣೆಗಳ ಸಾಲಿನ ಉದ್ದ ಐವತು್ತ ಮೊಳವು,
ದೇವಸಾ್ಥನದ ಎದುರಿಗಿರುವ ಕೋಣೆಗಳ ಸಾಲಿನ ಉದ್ದ ನೂರು
ಮೊಳವಾಗಿತು್ತ. 9 ಕೆಳಗಿನ ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು, ಅಂಗಳದ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಒಂದು ಮಾಗರ್ವಿತು್ತ.

10 ಇದಲ್ಲದೆ, ಪೂವರ್ಕಡೆಗೆ ಅಂಗಳದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಮತು್ತ
ಪೌಳಿಗೋಡೆಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೋಣೆಗಳಿದ್ದವು. 11 ಇವುಗಳ ಮುಂದೆ
ಮಾಗರ್ವಿತು್ತ. ಅವು ಉತ್ತರದ ಕೋಣೆಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸುತಿ್ತದ್ದವು.
ಇವುಗಳ ಉದ್ದವೂ ಮತು್ತ ಅಗಲವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿತು್ತ. ಇವುಗಳ
ರಚನಾಕ್ರಮ, ನಿಗರ್ಮನದ ಸಾ್ಥನಗಳೆಲ್ಲವೂ ದಕ್ಷಿಣದ ಕೋಣೆಗಳ
ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದವು. 12 ದಕ್ಷಿಣ ಕಡೆಗಿದ್ದ ಕೋಣೆಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳ
ಪ್ರಕಾರ ಅವುಗಳನು್ನ ಒಬ್ಬನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ, ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಯ
ಗೋಡೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿತು್ತ.

13 ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ, ≪ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಸ್ಥಳದ ಮುಂದೆ ಇರುವ
ಉತ್ತರ ಮತು್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿ ಸೇವಕರಾದ ಯಾಜಕರು ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ
ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವರು ಮತು್ತ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ,
ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯ, ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯ ಎಂಬ
ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ಇಡುವರು. ಆ ಸ್ಥಳವು
ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದು್ದ. 14 ಯಾಜಕರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಅದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗಬಾರದು. ತಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ
ತೆಗೆದಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅವು ಪರಿಶುದ್ಧವೇ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ
ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ
ಬರಬೇಕು≫ ಎಂದನು.

ದೇವಾಲಯದ ಸುತು್ತಮುತ್ತಣ ಅಳತೆ
15 ಆ ಪುರುಷನು ಒಳಗಿನ ಆಲಯವನು್ನ ಅಳೆತೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ

ನನ್ನನು್ನ ಪೂವರ್ದ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಹೊರಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಆಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದನು.
16 ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಅಳತೆ ಕೋಲಿನಿಂದ ಐನೂರು ಕೋಲು
ಅಳೆದನು. 17 ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಅಳತೆ ಕೋಲಿನಿಂದ
ಐನೂರು ಕೋಲು ಅಳೆದನು. 18 ದಕ್ಷಿಣದಿಕಿ್ಕನ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಅಳತೆ
ಕೋಲಿನಿಂದ ಐನೂರು ಕೋಲು ಅಳೆದನು. 19 ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ,
ಗೋಡೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಅಳತೆ ಕೋಲಿನಿಂದ ಐನೂರು
ಕೋಲು ಅಳೆದನು. 20 ಆಲಯವನು್ನ ನಾಲು್ಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಅಳೆದನು. ಪವಿತ್ರವಾದ ಮತು್ತ ಅಪವಿತ್ರವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ
ವಿಂಗಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಐನೂರು ಕೋಲು ಉದ್ದವಾದ ಮತು್ತ ಐನೂರು
ಕೋಲು ಅಗಲವಾದ ಗೋಡೆ ಇತು್ತ.

ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಪುನರಾಗಮನ

ಆಮೇಲೆ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ
ಅಭಿಮುಖವಾಗಿದ್ದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದನು. 2 ಇಗೋ! ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರ

ಮಹಿಮೆಯು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಬಂದಿತು್ತ ಮತು್ತ ಆತನ
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ಧ್ವನಿಯು ಜಲಪ್ರವಾಹದ ಘೋಷದಂತಿತು್ತ; ಆತನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ
ಭೂಮಿಯು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 3 ನಾನು ಕಂಡು ದಶರ್ನವೂ, ಆತನು
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದ ದಶರ್ನದ
ಹಾಗೂ, ಕೆಬಾರ್ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ ನನಗಾದ ದಶರ್ನದ ಹಾಗೂ ಇತು್ತ.
ಆಗ ನಾನು ಬೋರಲು ಬಿದೆ್ದನು. 4 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿದ್ದ ಬಾಗಿಲಿನ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ
ಆಲಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. 5 ದೇವರಾತ್ಮವು ನನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು
ಒಳಗಿನ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಕರೆದು ತಂದಿತು. ಆಗ ಯೆಹೋವನ
ಮಹಿಮೆಯು ಆಲಯವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.

6 ಆಗ ಆಲಯದೊಳಗಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವವನ
ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಆ ಪುರುಷನು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. 7

ಮಾತನಾಡುವಾತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಇದು
ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ನನ್ನ ಪಾದ ಪೀಠ, ಇಲಿ್ಲ ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಮಧೆ್ಯದಲಿ್ಲ ಸದಾ ವಾಸಿಸುವೆನು. ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಾಗಲಿ,
ಅವರ ಅರಸರಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ದೇವದೊ್ರೕಹದಿಂದಲೂ, ಗತಿಸಿದ
ಅರಸರ ಶವಗಳಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 8 ನನ್ನ ಹೊಸಿಲುಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಹೊಸಿಲುಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮನೆಗೂ, ತಮ್ಮ ಮನೆಗೂ
ಒಂದೇ ಗೋಡೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಾವು ನಡೆಸಿದ
ದುರಾಚಾರಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿದರು.
ಆದಕಾರಣ ನಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದೆನು. 9

ಈಗಲಾದರೂ ತಮ್ಮ ದೇವದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಮತು್ತ ಅರಸರ ಶವಗಳನು್ನ
ನನಿ್ನಂದ ದೂರ ಮಾಡಲಿ. ಆಗ ನಾನು ಅದರ ಮಧೆ್ಯದಲಿ್ಲ ಸದಾ
ವಾಸಿಸುವೆನು.≫

ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆ
10 ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರು ತಮ್ಮ

ಅಪರಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವಂತೆ ಆಲಯವನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ತೋರಿಸು ಮತು್ತ ಅವರು ಅದನು್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿ. 11 ತಾವು
ನಡೆಸಿದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ನಾಚಿಕೆಪಟ್ಟರೆ, ನೀನು ಆಲಯದ
ರೂಪವನೂ್ನ, ವ್ಯವಸೆ್ಥಯನೂ್ನ ಅದರ ಆಗಮನ ಮತು್ತ
ನಿಗರ್ಮನಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಎಲಾ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ, ಸಕಲ
ರಚನಾವಿಧಾನಗಳನೂ್ನ, ಸಮಸ್ತ ವಿಧಿಗಳನೂ್ನ, ಸವರ್ ನಿಮಾರ್ಣ
ರೀತಿಗಳನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಅವರು ಅದರ ಪೂಣರ್ಕ್ರಮವನೂ್ನ,
ಎಲಾ್ಲ ವಿಧಿಗಳನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಕೈಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ
ಬರೆ.

12 ≪ಇದೇ ಆ ಆಲಯದ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ಆ ಪವರ್ತದ
ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವೆಲಾ್ಲ ಅತಿ
ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಗೋ, ಆ ಆಲಯದ ನಿಯಮವು ಇದೇ.

ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ನಿಮಾರ್ಣಕ್ರಮ
13 ≪ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಅಳತೆಗಳು ಮೊಳದ ಪ್ರಕಾರ

ಹೀಗಿರಬೇಕು. (ಉದ್ದ ಮೊಳ ಅಂದರೆ ಮೊಳದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಿಡಿ
ಉದ್ದ) ಕೆಳಭಾಗದ ಎತ್ತರ ಒಂದು ಮೊಳ, ಮೇಲಿನ ಅಂಚಿನ ಅಗಲ
ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಮೊಳ, ಅಂಚಿನ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಸುತ್ತಣ ದಿಂಡಿನ
ಅಗಲವು ಒಂದು ಗೇಣು; ಇದೇ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪೀಠ. 14 ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಿನ ಅಂತಸಿ್ತನ ಎತ್ತರ ಎರಡು
ಮೊಳ, ಅದರ ಮೇಲಣ ಅಂಚಿನ ಅಗಲ ಒಂದು ಮೊಳ; ಆ ಚಿಕ್ಕ
ಅಂತಸಿ್ತನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತಸಿ್ತನ ಎತ್ತರ ನಾಲು್ಕ ಮೊಳ, ಮೇಲಣ
ಅಂಚಿನ ಅಗಲವು ಒಂದು ಮೊಳ. 15 ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಅಂತಸಿ್ತನ
ಎತ್ತರವು ನಾಲು್ಕ ಮೊಳ; ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕ
ಕೊಂಬುಗಳು ಇರಬೇಕು. 16 ಯಜ್ಞವೇದಿ ಹನೆ್ನರಡು ಮೊಳ
ಉದ್ದವೂ, ಹನೆ್ನರಡು ಮೊಳ ಅಗಲವೂ ಮತು್ತ ಚಚ ್ೌಚಕವಾಗಿರಬೇಕು.
17 ದೊಡ್ಡ ಅಂತಸು್ತ ಹದಿನಾಲು್ಕ ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ,
ಹದಿನಾಲು್ಕ ಮೊಳ ಅಗಲವಾಗಿಯೂ, ನಾಲು್ಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ
ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು. ಸುತ್ತಣ ದಿಂಡಿನ ಅಗಲವು ಅಧರ್ ಮೊಳ,
ಕೆಳಭಾಗದ ಸುತ್ತಣ ಅಂಚಿನ ಅಗಲವು ಒಂದು ಮೊಳವಾಗಿಯೂ
ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ
ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರಬೇಕು.≫

ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ
18 ಆಗ ಆ ಪುರುಷನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ≪ನರಪುತ್ರನೇ,

ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕೂ್ಕ,
ರಕ್ತವೆರಚುವ ಸಂಸಾ್ಕರಕೂ್ಕ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುವಾಗ ಈ
ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. 19 ಲೇವಿಯರೂ, ಚಾದೋಕನ
ಸಂತಾನದವರೂ, ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಸೇವಕರೂ ಆದ ಯಾಜಕರಿಗೆ ನೀನು

ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಡು ಇದು
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 20 ಆಮೇಲೆ ಅದರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ನಾಲು್ಕ
ಕೊಂಬುಗಳಿಗೂ, ದೊಡ್ಡ ಅಂತಸಿ್ತನ ನಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ, ಸುತ್ತಣ
ದಿಂಡಿಗೂ ಹಚಿ್ಚ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ದೋಷವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿ ಅದನು್ನ
ಶುದಿ್ಧಮಾಡು. 21 ಮತು್ತ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಹೋರಿಯನು್ನ ನೀನು ಒಪಿ್ಪಸಲು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು,
ಪವಿತಾ್ರಲಯದ ಹೊರಗೆ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗೊತಾ್ತದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಸುಡಬೇಕು.

22 ≪ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀನು ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ
ಹೋತವನು್ನ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಅಪಿರ್ಸು.
ಹೋರಿಯಿಂದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಶುದಿ್ಧಮಾಡಿದಂತೆ
ಹೋತದಿಂದಲೂ ಶುದಿ್ಧಮಾಡ ಬೇಕು 23 ನೀನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ದೋಷವಿಲ್ಲದ
ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಹಿಂಡಿನಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಟಗರನೂ್ನ ಮಂದೆಯೊಳಗಿಂದಲೂ ತಂದು
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 24 ನೀನು ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು, ಯಾಜಕರು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪನು್ನ ಹಾಕಿ,
ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ದಹನಬಲಿಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

25 ≪ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ ನೀನು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ
ದೋಷಪರಿಹಾರ ಬಲಿಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಹೋತವನು್ನ
ಸಿದ್ಧಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಜಕರು ಸಹ ದೋಷವಿಲ್ಲದ
ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಹೋರಿಯನೂ್ನ ಹಿಂಡಿನಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಟಗರನೂ್ನ ಮಂದೆಯೊಳಗಿಂದಲೂ
ಸಿದ್ಧಮಾಡಬೇಕು. 26 ಹೀಗೆ ಏಳು ದಿವಸ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ದೋಷವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುತಾ್ತ ಅದನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು.
27 ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಎಂಟನೆಯ
ದಿನದಿಂದ ಯಾಜಕರು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷವಾಗಿ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಬೇಕು.
ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಂಗಿಕರಿಸುವೆನು≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಪೂವರ್ದಾ್ವರದ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧ

ತರುವಾಯ ಆ ಪುರುಷನು ನನ್ನನು್ನ ಪವಿತಾ್ರಲಯದ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಹೊರಗಿನ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿಗೆ ತಿರುಗಿ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಅದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. 2 ಆಗ

ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ≪ಈ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟರಬೇಕು, ಇದನು್ನ
ತೆರೆಯಬಾರದು, ಇದರಿಂದ ಯಾರೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದರಿಂದ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇದು ಮುಚಿ್ಚರಬೇಕು. 3

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಪ್ರಭುವೋ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಊಟ
ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಇಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವನು ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲ
ಪಡಸಾಲೆಯ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅದೇ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಹೊರಗೆ
ಹೋಗಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಲೇವಿಯರ ಕತರ್ವ್ಯ
4 ಬಳಿಕ ಆ ಪುರುಷನು ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ

ನನ್ನನು್ನ ಆಲಯದ ಮುಂದೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ತಂದನು; ಆಹಾ, ನಾನು
ನೋಡಿದ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯೂ, ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಬೋರಲು
ಬಿದೆ್ದನು.

5 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ≪ನರಪುತ್ರನೇ,
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಸಕಲ ನಿಯಮನಿಷೆ್ಠಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ
ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೀನು ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿ, ಕಣಾ್ಣರೆ
ಕಂಡು ಮನದಟು್ಟ ಮಾಡಿಕೋ ಮತು್ತ ಪವಿತಾ್ರಲಯದ
ಪ್ರವೇಶವನೂ್ನ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಹಾಗುಹೋಗುಗಳನೂ್ನ ಗಮನಿಸು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀನು ಆ
ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, 7 ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ,
ನೀವು ನನ್ನ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ, ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ, ರಕ್ತವನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸುವಾಗ,
ಹೃದಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಶರೀರದಲಿ್ಲಯೂ ಸುನ್ನತಿಹೀನರಾದ
ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರನು್ನ ನನ್ನ ಪವಿತಾ್ರಲಯದೊಳಗೆ ಬರಮಾಡಿ, ನನ್ನ
ಮಂದಿರವನು್ನ ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿ, ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಭಂಗಪಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ದುರಾಚಾರಗಳ ಲೆಕ್ಕವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿದಿ್ದೕರಿ. 8

ನೀವು ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕಾಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರನು್ನ
ನನ್ನ ಪವಿತಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕಾಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ದುರಾಚಾರಗಳು ಇನು್ನ ಸಾಕು.≫ 9

ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು 43:3 540 ಯೆಹೆಜೆ್ಕೕಲನು 44:9



45

ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರೊಳಗೆ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಯೂ,
ಶರೀರದಲಿ್ಲಯೂ ಸುನ್ನತಿಹೀನನಾದ ಯಾರೂ ನನ್ನ
ಪವಿತಾ್ರಲಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದು.

10 ≪ ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದು, ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಹೋದ ಲೇವಿಯರು ಸಹ
ತಮ್ಮ ದೋಷಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು. 11 ಅವರು ನನ್ನ
ಪವಿತಾ್ರಲಯದಲಿ್ಲ ಪರಿಚಾರಕರೂ, ಮಂದಿರ ದಾ್ವರಪಾಲಕರೂ ಆಗಿ
ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡಬೇಕು; ಜನರ ಪಕ್ಷವಾಗಿ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶುವನೂ್ನ, ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞ ಪಶುವನೂ್ನ
ವಧಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. 12 ಅವರು
ತಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮುಂದೆ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶದವರಿಗೆ ಪಾಪಕಾರಿಯಾದ ವಿಘ್ನವಾದುದರಿಂದ ನಾನು ಅವರ
ಮೇಲೆ ಕೈಯೆತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ದೋಷಫಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು.≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 13

≪ಅವರು ನನಗೆ ಯಾಜಕಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಬರಬಾರದು; ನನ್ನ ಅತಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ
ಯಾವುದನೂ್ನ ಸಮೀಪಿಸಬಾರದು; ತಮಗಾದ ಅವಮಾನವನೂ್ನ,
ತಾವು ನಡೆಸಿದ ದುರಾಚಾರಗಳ ಫಲವನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು. 14

ದೇವಾಲಯದ ಸಕಲ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಅಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಸಮಸ್ತ
ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೇವಕ ವೃತಿ್ತಯನೆ್ನೕ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು.

ಯಾಜಕರ ವಿಷಯವಾದ ವಿವಿಧ ನಿಯಮಗಳು
15 ≪ ≪ಆದರೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದಾಗ,

ಲೇವಿಯರೂ, ಚಾದೋಕನ ಸಂತಾನದವರರೂ ಆದ ಯಾಜಕರು
ನನ್ನ ಪವಿತಾ್ರಲಯದ ಪಾರುಪತ್ಯವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ನನ್ನನು್ನ ಸೇವಿಸಲು ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಸೇರುವರು, ನನಗೆ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ,
ರಕ್ತವನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ನನ್ನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವರು≫
ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 16 ಅವರು ನನ್ನ
ಪವಿತಾ್ರಲಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ, ನನ್ನ ಆಲಯದ ಪಾರುಪತ್ಯವನು್ನ
ವಹಿಸುವರು.

17 ≪ಅವರು ಒಳಗಿನ ಅಂಗಳದ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ, ನಾರುಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿರಬೇಕು; ಒಳಗಿನ
ಅಂಗಳದ ಬಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ದೇವಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲಯೂ
ಸೇವೆಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಯಾವ ಉಣೆ್ಣಯ ಉಡುಪೂ ಅವರ ಮೇಲೆ
ಇರಬಾರದು. 18 ಅವರು ತಲೆಗೆ ನಾರಿನ ಮುಂಡಾಸವನು್ನ,
ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ನಾರಿನ ಒಳಉಡುಪನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು; ಬೆವರುವ
ಯಾವ ಉಡುಪನೂ್ನ ಉಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 19 ಅವರು ಹೊರಗಿನ
ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ತಗುಲಿಸಿ, ಅವರನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡದಂತೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ, ಬೇರೆ
ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

20 ≪ಅವರು ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ; ಕೂದಲನು್ನ ಬೆಳಸದೆ,
ತಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು. 21 ಒಳಗಿನ ಅಂಗಳವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ, ಯಾವ ಯಾಜಕನೂ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿಯಬಾರದು. 22 ಯಾಜಕರು ವಿಧವೆಯನಾ್ನಗಲಿ, ಗಂಡನಿಂದ
ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವಳನಾ್ನಗಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದು; ಆದರೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದ ಕನೆ್ಯಯನಾ್ನಗಲಿ, ಯಾಜಕನ
ವಿಧವೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 23 ಅವರು ನನ್ನ
ಜನರಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಅಪವಿತ್ರವಾದದ್ದಕೂ್ಕ ಇರುವ
ವ್ಯತಾ್ಯಸವನು್ನ ಬೋಧಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಅಶುದ್ಧಗಳ
ಭೇದವನು್ನ ತಿಳಿಸಲಿ. 24 ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಡುವಾಗ ಅವರ ನಾ್ಯಯಕಾ್ಕಗಿ
ನಿಂತು, ನನ್ನ ನಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತೀರಿಸಬೇಕು.
ನಾನು ಏಪರ್ಡಿಸಿದ ಹಬ್ಬಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ನಿಯಮನಿಷೆ್ಠಗಳನು್ನ
ಕೈಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಬ್ಬತು್ತಗಳನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನವೆಂದು
ಆಚರಿಸಬೇಕು.

25 ≪ಸತ್ತವರ ಹೆಣವನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ, ತಮ್ಮನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು; ಆದರೆ ಸತ್ತ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಮಗನು,
ಮಗಳು, ತಮ್ಮ, ಮದುವೆಯಿಲ್ಲದ ತಂಗಿ, ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬನು
ತನ್ನನು್ನ ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 26 ಅಂಥವನನು್ನ
ಶುದ್ಧನಾದ ಮೇಲೂ, ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು. 27

ಅವನು ಸೇವೆಮಾಡಲು ಪವಿತಾ್ರಲಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಒಳಗಿನ
ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಸೇರುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ದೋಷಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ
ಬಲಿಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

28 ≪ಅವರಿಗೆ ಇದು ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗುವುದು, ನಾನೇ ಅವರ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯ;
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ಕೊಡಬಾರದು;

ನಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಆಸಿ್ತ. 29 ಅವರು ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನೂ್ನ
ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ, ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ
ಯಜ್ಞದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿ; ಕೇವಲ ಯೆಹೋವನದಾಗಿಯೇ
ಇರಲೆಂದು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಹರಕೆ ಮಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೆ
ಸಲ್ಲಬೇಕು.

30 ≪ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರಥಮಫಲಗಳಲಿ್ಲ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದನು್ನ ನೀವು ನನಗೆ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಎಲಾ್ಲ ಪದಾಥರ್ಗಳೂ ಅವರಿಗಾಗಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ಆಶೀವಾರ್ದಕೆ್ಕ ನೆಲೆಯಾಗುವಂತೆ ನೀವು
ಮೊದಲನೆಯ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕದು್ದ. 31 ಯಾಜಕರು
ತಾನಾಗಿ ಸತು್ತ ಬಿದ್ದ ಅಥವಾ ಕಾಡುಮೃಗದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ
ಪಕ್ಷಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಶುವನಾ್ನಗಲಿ ತಿನ್ನಬಾರದು.≫

ಮೀಸಲುಭೂಮಿ ಮತು್ತ ಪ್ರಭುವಿನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯ

ನೀವು ದೇಶವನು್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಹಂಚುವಾಗ ಒಂದು
ಭಾಗವನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅದರ ಉದ್ದವು ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ

ಮೊಳ, ಅಗಲವು ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಇರಲಿ. ಆ ಪಾ್ರಂತ್ಯವೆಲಾ್ಲ
ಸುತು್ತಮುತ್ತಲು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. 2 ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕಾ್ಕಗಿ
ಐನೂರು ಮೊಳ ಉದ್ದದ, ಐನೂರು ಮೊಳ ಅಗಲದ
ಚಚ ್ೌಚಕವಾಗಿರುವುದು. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಐವತು್ತ ಮೊಳ ಅಗಲವಾದ
ಭೂಮಿಯು ಇರುವುದು. 3 ಮೊದಲು ಅಳೆದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು
ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಉದ್ದವಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಮೊಳ
ಅಗಲವಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತೆ ನೀನು ಅಳೆಯಬೇಕು. ಇದರಲಿ್ಲ
ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪವಿತಾ್ರಯಲವು ಇರಬೇಕು. 4 ಇದು ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಾಗವೂ; ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು
ಸಮೀಪಿಸುವಂತೆ, ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ಸೇವಕರಾದಂಥ
ಯಾಜಕರದಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಯಾಜಕರ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಅಗ್ರಹಾರವಾಗಿಯೂ, ಪವಿತಾ್ರಲಯಕೆ್ಕ ಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನವಾಗಿಯೂ
ಇರುವುದು. 5 ದೇವಾಲಯದ ಸೇವಕರಾದ ಲೇವಿಯರು
ಊರುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ
ಮೊಳ ಉದ್ದವೂ ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಅಗಲದ ಕ್ಷೇತ್ರವು
ಅವರಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗುವುದು.

6 ನೀವು ನನಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಾಗದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಐದು
ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಅಗಲದ, ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಉದ್ದದ
ಕ್ಷೇತ್ರವನು್ನ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಒಳಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು.
ಅದರಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆಲಾ್ಲ ಹಕಿ್ಕರುವುದು.

7 ಪ್ರಭುವಿನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು ನೀವು ಮೀಸಲಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವ
ಕ್ಷೇತ್ರಕೂ್ಕ, ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಒಳಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಗೂ ಎರಡು
ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವುದು; ನೀವು ಮೀಸಲಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಒಳಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯ ಪಶಿ್ಚಮ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ
ಹರಡುವುದು, ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ ಹರಡುವುದು, ಅದರ
ಉದ್ದವು ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದ ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ ಒಂದು ಕುಲದ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದ
ಉದ್ದಕೆ್ಕ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿರುವುದು. 8 ಅದು ಅವನಿಗೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಭೂಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗುವುದು; ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ
ಪ್ರಭುಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ದೇಶದ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಕುಲಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಂಚುವರು.

ರಾಜನ ಕತರ್ವ್ಯ
9 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ

ಪ್ರಭುಗಳೇ, ಇನು್ನ ಸಾಕು, ಕೊಳೆ್ಳಯನೂ್ನ ಬಲಾತಾ್ಕರವನೂ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ,
ನೀತಿನಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿರಿ. ನನ್ನ ಜನರ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನು್ನ ತಪಿ್ಪಸುವ
ಅನಾ್ಯಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ. ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
10 ನಿಮ್ಮ ತಕ್ಕಡಿಯೂ, ಧಾನ್ಯದ ಅಳತೆಯೂ, ರಸದ್ರವ್ಯದ
ಅಳತೆಯೂ ನಾ್ಯಯವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. 11 ಏಫಾ (ಧಾನ್ಯದ
ಅಳತೆ) ಮತು್ತ ಬತ್ (ರಸದ್ರವ್ಯದ ಅಳತೆ) ಒಂದೇ
ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಬತ್ ಎಂಬುದು ಹೋಮೆರಿನ ಹತ್ತನೆಯ
ಒಂದು ಪಾಲು, ಏಫಾ ಎಂಬುದು ಹೋಮೆರಿನ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು
ಪಾಲು; ಈ ಎರಡೂ ಹೋಮೆರ್ ಅಳತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರಬೇಕು.
12 ತೊಲೆಯು ಇಪ್ಪತು್ತ ಗೇರಾ ತೂಕವಾಗಿರಬೇಕು; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಲು್ಲವ
ಮಾನೆಯು ಇಪ್ಪತು್ತ, ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಅಥವಾ ಹದಿನೈದು ತೊಲೆಯ
ತೂಕದಾ್ದಗಿರಲಿ.≫

13 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ದೋಷಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನೂ್ನ,
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ, ಸಮಾಧಾನಯಜ್ಞವನೂ್ನ
ಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಸಮಪಿರ್ಸತಕ್ಕದು ಏನೆಂದರೆ ಒಂದು
ಹೋಮೆರ್ ಅಳತೆಯ ಗೋದಿಯಲಿ್ಲ ಏಫಾ ಅಳತೆಯ ಆರನೆಯ
ಒಂದು ಪಾಲು; ಒಂದು ಹೋಮೆರ್ ಅಳತೆಯ ಜವೆಗೋದಿಯಲಿ್ಲ
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ಏಫಾ ಅಳತೆಯ ಆರನೆಯ ಒಂದು ಪಾಲು. 14 ಒಂದು ಬತ್
ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕಾದ ಭಾಗವೆಷೆ್ಟಂದರೆ ಒಂದು ಕೋರ್
ಅಂದರೆ ಹತು್ತ ಬತ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೋಮೆರ್ ಅಳತೆಯ
ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ ಅಳತೆಯ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಪಾಲು.
(ಹತು್ತ ಬತ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೋಮೆರ್) 15 ಇನೂ್ನರು ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ನೀರಾವರಿಯ ಹುಲಾ್ಗವಲಿನ ಒಂದು ಕುರಿ;
ಇವುಗಳನು್ನ ದೇಶದ ಸಕಲ ಜನರು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಅರಸನಿಗೆ
ದಹನಬಲಿ ಮತು್ತ ಸಮಾಧಾನಬಲಿಯಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು≫ ಇದು
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 16 ದೇಶದ ಸಕಲ ಜನರು
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಅರಸನಿಗೆ ಈ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸತಕ್ಕದು್ದ. 17

ಉತ್ಸವಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಸಬ್ಬತ್
ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಎಲಾ್ಲ
ಹಬ್ಬಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶು, ಧಾನನೈವೇದ್ಯ
ಪಾನನೈವೇದ್ಯ, ಇವುಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುವುದು ಅರಸನ
ಕತರ್ವ್ಯವಾಗಿದೆ; ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ
ಅವನು ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶು, ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ,
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶು, ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞಪಶು, ಇವುಗಳನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸತಕ್ಕದು್ದ.

ಪಸ್ಕ ಮತು್ತ ಪಣರ್ಶಾಲೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಬಲಿಗಳು
18 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಮೊದಲನೆಯ

ತಿಂಗಳಿನ, ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ
ಹೋರಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಪವಿತಾ್ರಲಯವನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಬೇಕು. 19 ಆಗ ಯಾಜಕನು ಆ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವಸಾ್ಥನದ
ಬಾಗಿಲ ಚೌಕಟಿ್ಟಗೂ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ದೊಡ್ಡ ಅಂತಸಿ್ತನ ನಾಲು್ಕ
ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ ಒಳಗಿನ ಅಂಗಳದ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ ಕಂಬಗಳಿಗೂ
ಹಚ್ಚಬೇಕು. 20 ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ, ಮೊದಲನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀನು ಯಜ್ಞಮಾಡಿ, ಯಾರಾದರೂ ಆಕಸಾ್ಮತಾ್ತಗಿ ಮಾಡಿದ
ತಪಿ್ಪನಿಂದಾಗಲಿ, ಬುದಿ್ಧಹೀನರ ಅವಿವೇಕದಿಂದಾಗಲಿ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ
ಸಂಭವಿಸಿದ ದೋಷವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು.

21 ≪ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ, ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಏಳು
ದಿನದ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು; ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನೆ್ನೕ
ತಿನ್ನಬೇಕು. 22 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪ್ರಭುವು ತನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವೂ, ದೇಶದ
ಜನರೆಲ್ಲರ ನಿಮಿತ್ತವೂ ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದು
ಹೋರಿಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಲಿ. 23 ಹಬ್ಬದ ಏಳು ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸತಕ್ಕ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಕಾ್ಕಗಿ ಅವನು
ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದಿನವೊಂದಕೆ್ಕ ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಏಳು
ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ, ಏಳು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಒದಗಿಸಲಿ ಮತು್ತ
ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಒಂದು ಹೋತವನು್ನ
ಕೊಡಲಿ. 24 ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದೊಂದು ಹೋರಿಯ ಮತು್ತ ಟಗರಿನ
ಸಂಗಡ ಮೂವತು್ತ ಸೇರು ಗೋದಿಹಿಟ್ಟನೂ್ನ, ಆರಾರು ಸೇರು
ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು.

25 ≪ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುವ ಹಬ್ಬದ ಏಳು ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅವನು
ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಪಶು, ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶು,
ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಎಣೆ್ಣ, ಇವುಗಳನು್ನ ಅದೇ ಕ್ರಮದಂತೆ
ಕೊಡಬೇಕು.≫

ಸಬ್ಬತಿ್ತನ ಮತು್ತ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ

ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ವಾರದೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಒಳಗಿನ ಅಂಗಳದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲನು್ನ

ಮುಚಿ್ಚರಬೇಕು. ಅದನು್ನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ,
ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯಲಿ್ಲಯೂ ತೆರೆದಿರಬೇಕು. 2 ರಾಜನು ಹೊರಗಿನ
ಕೈಸಾಲೆಯ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಆ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಬಾಗಿಲಿನ
ಕಂಬದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ತಾನು ಒಪಿ್ಪಸಿದ
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶುವನೂ್ನ, ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞ ಪಶುಗಳನೂ್ನ
ಯಾಜಕರು ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತರುವಾಗ ಬಾಗಿಲಿನ ಹೊಸಿ್ತಲಿನಲಿ್ಲ
ಅಡ್ಡಬೀಳಲಿ, ಆ ಮೇಲೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಲಿ. ಅ ದಿನ ಸಂಜೆಯ
ತನಕ ಬಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚ್ಚಬಾರದು. 3 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ದೇಶದ ಜನರು ಆ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ ದಾ್ವರದ
ಮುಂದೆ ಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮಖವಾಗಿ ಅಡ್ಡಬೀಳಲಿ. 4 ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲ ಅರಸನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಒಂದು
ಟಗರನೂ್ನ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸತಕ್ಕದು್ದ. 5

ಟಗರಿನೊಡನೆ ಮೂವತು್ತ ಸೇರು ಗೋದಿಹಿಟ್ಟನೂ್ನ, ಕುರಿಗಳೊಡನೆ
ಕೈಯಲಾದಷು್ಟ ಗೋದಿಹಿಟ್ಟನೂ್ನ, ಮೂವತು್ತ ಸೇರು ಗೋದಿಹಿಟಿ್ಟಗೆ

ಆರಾರು ಸೇರಿನಂತೆ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಡಲಿ. 6

ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ಒಂದು
ಹೋರಿಯನೂ್ನ, ಆರು ಕುರಿಗಳನೂ್ನ, ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ
ಒಪಿ್ಪಸತಕ್ಕದು್ದ. ಅವು ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು. 7 ಮತು್ತ
ಹೋರಿಯೊಡನೆ ಮೂವತು್ತ ಸೇರು, ಟಗರಿನೊಡನೆ ಮೂವತು್ತ
ಸೇರು, ಕುರಿಗಳೊಡನೆ ಕೈಲಾದ್ದಷು್ಟ ಸೇರು ಗೋದಿಹಿಟ್ಟನೂ್ನ,
ಮೂವತು್ತ ಸೇರಿಗೆ ಆರಾರು ಸೇರಿನಂತೆ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ
ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು.

ದೇವಾಲಯದ ಆಗಮನ ನಿಗರ್ಮನದ ಕ್ರಮ, ವಿವಿಧ ನಿಯಮಗಳು
8 ≪ಅರಸನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನ ಕೈಸಾಲೆಯ

ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು, ಅದೇ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಹೊರಗೆ
ಹೋಗಬೇಕು. 9 ದೇಶದ ಜನರಾದರೋ ಹಬ್ಬಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವಾಗ ಉತ್ತರ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ
ಆರಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವನು ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಹೋಗಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣದ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಪ್ರವೇಸಿದವನು ಉತ್ತರ
ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ತಾನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ
ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗದೆ ಅದಕೆ್ಕ ಎದುರಾಗಿರುವ ಬಾಗಿಲಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. 10 ಜನರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಅರಸನು
ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿ. ಅವರು ಹೊರಗೆ
ಹೋಗುವಾಗ ಅವರೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿ. 11 ಅರಸನು
ಉತ್ಸವಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಹಬ್ಬಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹೋರಿಯೊಡನೆ ಮೂವತು್ತ
ಸೇರು, ಟಗರಿನೊಡನೆ ಮೂವತು್ತ ಸೇರು, ಕುರಿಗಳೊಡನೆ ಕೈಲಾದ್ದಷು್ಟ
ಸೇರು ಗೋದಿಹಿಟ್ಟನೂ್ನ, ಮೂವತು್ತ ಸೇರಿಗೆ ಆರಾರು ಸೇರಿನಂತೆ
ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ, ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು. 12

ಅರಸನುಸ್ವಂತ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಕಾಣಿಕೆಯನಾ್ನಗಲಿ,
ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವನಾ್ನಗಲಿ, ಸಮಾಧಾನ ಯಜ್ಞಗಳನಾ್ನಗಲಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವಾಗ ಅವನಿಗಾಗಿ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ
ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲನು್ನ ತೆರೆಯಬೇಕು. ಅವನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಸಮಪಿರ್ಸುವಂತೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ ಪಶುವನೂ್ನ, ಸಮಾಧಾನ
ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಹೊರಡಲಿ. ಹೊರಟ ಮೇಲೆ
ಬಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚ್ಚಬೇಕು.

ನಿತ್ಯಸವಾರ್ಂಗಹೋಮ
13 ≪ನೀನು ಪೂಣಾರ್ಂಗವಾದ ವರುಷದ ಕುರಿಯನು್ನ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಅದನು್ನ ಅಪಿರ್ಸತಕ್ಕದು್ದ. 14 ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ
ದಿನ ಬೆಳಗೆ್ಗ ಧಾನ್ಯ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಐದು ಸೇರು ಗೋದಿಹಿಟ್ಟನೂ್ನ,
ಅದನು್ನ ಕಲೆಸುವುದಕೆ್ಕ ಎರಡು ಸೇರು ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ನೀನು
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇವುಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸತಕ್ಕದು್ದ. ಇದು ಶಾಶ್ವತ
ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. 15 ಯಾಜಕರು ಕುರಿಯನೂ್ನ,
ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನೂ್ನ, ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ನಿತ್ಯ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮವಾಗಿ
ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಗೆ್ಗ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.≫

ಅರಸನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯ ಪರಾಧೀನವಾಗಬಾರದು
16 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಅರಸನು ತನ್ನ

ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅದು ತಂದೆಯ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾದ
ಕಾರಣ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕು್ಕ ಬರುವುದು, ಅದು ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕದ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವೇ. 17 ಆದರೆ ಅರಸನು ತನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ
ತನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಿಡುಗಡೆಯ
ವರುಷದವರೆಗೆ ಅದು ಅವನ ಅಧೀನವಾಗಿರುವುದು; ಆ ಮೇಲೆ
ಅದು ಪುನಃ ಅರಸನ ವಶವಾಗುವುದು; ಆದರೆ ಅರಸನು ತನ್ನ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವು ಅವರಿಗೇ ಸೇರುವುದು. 18 ಇದಲ್ಲದೆ
ಅರಸನು ಪ್ರಜೆಗಳ ಪಿತಾ್ರಜಿರ್ತ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಬಾಧ್ಯತೆಯನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಬಾರದು. ಸ್ವಂತ
ಭೂಮಿಯನೆ್ನೕ ವಿಭಾಗಿಸಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಲುಕೊಡಲಿ.
ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ
ಭೂಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದಿಕಾ್ಕಪಾಲಾಗಿ ಹೋಗುವನು.

ದೇವಾಲಯದ ಪಾಕಶಾಲೆಗಳು
19 ≪ಬಳಿಕ ಆ ಪುರುಷನು ನನ್ನನು್ನ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲನ

ಪ್ರವೇಶದ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿಯೂ,
ಯಾಜಕರಿಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ
ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಬರಮಾಡಿದನು. ಇಗೋ, ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಶಿ್ಚಮದ
ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಿತು್ತ.≫ 20 ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ, ≪ಯಾಜಕರು
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ಅಪರಾಧ ಬಲಿಯನೂ್ನ, ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತಯಜ್ಞ ಬಲಿಯನೂ್ನ,
ಬೇಯಿಸಿದ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಸುಡುವುದಕೆ್ಕ ಏಪರ್ಡಿಸಿರುವ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳವು ಇದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ತರುವಾಯ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಹೊರಗಿನ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ
ಬರಮಾಡಿ, ಅಲಿ್ಲನ ನಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಇಗೋ, ಅಂಗಳದ ಒಂದೊಂದು
ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಒಳ ಅಂಗಳವು ಕಾಣಿಸಿತು. 22 ಹೌದು,
ಅಂಗಳದ ನಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಲ್ವತು್ತ ಮೊಳ ಉದ್ದದ,
ಮೂವತು್ತ ಮೊಳ ಅಗಲದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾದ ಅಂಗಳಗಳು ಇದ್ದವು;
ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲನ ಆ ನಾಲು್ಕ ಅಂಗಳಗಳು ಒಂದೇ ಅಳತೆಯಾಗಿದ್ದವು.
23 ಅವುಗಳೊಳಗೆ ಸುತ್ತಲು, ಅಂದರೆ ಆ ನಾಲು್ಕ ಅಂಗಳಗಳ ಸುತು್ತ
ಮುತ್ತಲು ಕಲಿ್ಲನ ಸಾಲುಗಳು ಚಾಚಿಕೊಂಡಿತು. ಆ ಸಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ
ಒಲೆಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದವು. 24 ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ, ≪ಇವು
ದೇವಾಲಯದ ಸೇವಕರು. ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನು್ನ ತಂದ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ
ಅವುಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ಬೇಯಿಸಿದ ಪಾಕಶಾಲೆಗಳು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ದೇವಸಾ್ಥನದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರವಾಹ

ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ದೇವಸಾ್ಥನದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪುನಃ
ಕರೆದು ತಂದನು. ಆಹಾ, ದೇವಸಾ್ಥನದ ಹೊಸಿ್ತಲ
ಕೆಳಗಿನಿಂದ ನೀರು ಹೊರಟು ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಹರಿಯುತಿ್ತತು್ತ.

(ದೇವಸಾ್ಥನವು ಪೂವಾರ್ಭಿಮುಖವಷೆ್ಟ) ಆ ನೀರು ದೇವಸಾ್ಥನದ
ಬಲಗಡೆ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲ
ಹರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. 2 ಆಗ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನ
ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿನಿಂದ ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಗಿನ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಿಗೆ ಕರೆದು ತಂದನು. ಅಲಿ್ಲ
ನೋಡಲು ಅದರ ಬಲಗಡೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಹರಿಯುವ ನೀರು ಕಾಣಿಸಿತು.

3 ಆ ಪುರುಷನು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹುರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಮುಂದುವರಿದು ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಅಳೆದು, ನನ್ನನು್ನ ನೀರಿನ
ಆಚೆಗೆ ದಾಟಿಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ನೀರು ಕಾಲು ಮುಳುಗುವಷಿ್ಟತು್ತ. 4

ಅವನು ತಿರುಗಿ ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಅಳೆದು, ನನ್ನನು್ನ ನೀರಿನ ಆಚೆಗೆ
ದಾಟಿಸುವಾಗ, ಆ ನೀರು ಮೊಣಕಾಲಿನವರೆಗೆ ಇತು್ತ. ಅವನು ತಿರುಗಿ
ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಅಳೆದು, ನನ್ನನು್ನ ನೀರಿನ ಆಚೆಗೆ ದಾಟಿಸುವಾಗ, ಆ
ನೀರು ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ಇತು್ತ. 5 ಅವನು ಮತೆ್ತ ಸಾವಿರ ಮೊಳ
ಅಳೆದನು. ಅದು ನನಿ್ನಂದ ದಾಟಲಾಗದ ನದಿಯಾಗಿತು್ತ; ನೀರು
ಆಳವಾಗಿ ಈಜಾಡುವಷು್ಟ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿತು್ತ, ದಾಟಲಾಗದ
ನದಿಯಾಗಿತು್ತ. 6 ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ, ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಇದನು್ನ
ನೋಡಿದೆಯಾ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನನು್ನ ನದಿಯ ದಡಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತಸಿ
ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದನು.

7 ನಾನು ಹಿಂದಿರುಗಲು ಆಹಾ, ನದಿಯ ಎರಡು ದಡಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಅನೇಕ ವೃಕ್ಷಗಳು ಕಾಣಿಸಿದವು. 8 ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದನು, ≪ಈ ಪ್ರವಾಹವು ಪೂವರ್ ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೆ್ಕ ಹೊರಟು,
ಅರಾಬಾ ಎಂಬ ಕಣಿವೆಗೆ ಇಳಿದು ಲವಣ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ
ಹರಿಯುವುದು. ಈ ನೀರು ಲವಣ ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ಸೇರಲು ಅದರ
ನೀರು ಸಿಹಿಯಾಗುವುದು. 9 ಈ ನದಿಯು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಹರಿಯುತ್ತದೋ
ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ
ಜಲಜಂತುಗಳು ಬದುಕಿ ಬಾಳುವವು; ಮೀನುಗಳು ಗುಂಪು
ಗುಂಪಾಗಿರುವವು. ಈ ನೀರು ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ಬೀಳಲು, ಆ ನೀರೂ
ಸಿಹಿಯಾಗುವುದು. ಈ ನದಿಯು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಹರಿದರೂ ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ
ಜೀವವುಂಟಾಗುವುದು. 10 ಆಗ ಆ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲಿ್ಲ ಬೆಸ್ತರು
ನಿಂತಿರುವರು; ಏನ್ ಗೆದಿಯಿಂದ ಏನ್ ಎಗ್ಲಯಿಮಿನವರೆಗೆ
ದಡವೆಲಾ್ಲ ಬಲೆ ಹಾಸುವ ಸ್ಥಳವಾಗುವುದು; ಬಗೆಬಗೆಯ
ಮೀನುಗಳು ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೀನುಗಳಂತೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಶಿ
ರಾಶಿಯಾಗಿ ಸಿಕು್ಕವವು. 11 ಆದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತಣ ಕೆಸರಾದ
ಸ್ಥಳಗಳು, ಕೊಳಚೆಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಉಪಿ್ಪನ
ಗಣಿಯಾಗುವುವು. 12 ನದಿಯ ಎರಡು ದಡಗಳ ತನಕ ಸಕಲ
ಫಲವೃಕ್ಷಗಳು ಬೆಳೆಯುವವು. ಅವುಗಳ ಎಲೆ ಬಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹಣು್ಣ
ತೀರುವುದಿಲ್ಲ; ನದಿಯ ನೀರು ಪವಿತಾ್ರಲಯದಿಂದ ಹೊರಟು ಬರುವ
ಕಾರಣ ಅವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ಫಲವನು್ನ ಫಲಿಸುವವು;
ಅವುಗಳ ಹಣು್ಣ ಆಹಾರಕೂ್ಕ, ಸೊಪು್ಪ ಔಷಧಕೂ್ಕ
ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದು.≫

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶದ ಮೇರೆಗಳು
13 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನೀವು

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ ದೇಶವನು್ನ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ
ಹಂಚಿಕೊಡುವಾಗ ಮುಂದಿನ ಮೇರೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ಯೋಸೇಫಿಗೆ ಎರಡು ಪಾಲು ಸೇರಲಿ. 14 ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ

ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ಈ ದೇಶವನು್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿಯೇ
ಇರುವುದು.

15 ≪ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇರೆಗಳು ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಉತ್ತರದ
ಮೇರೆಯು ಮಹಾ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಹೆತೊ್ಲೕನಿನ
ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಚೆದಾದಿಗೆ ಸೇರುವುದು. 16 ಹಮಾತ್, ಬೇರೋತ,
ದಮಸ್ಕದವರೆಗೂ ಹಮಾತಿನ ಮೇರೆಗೂ ಮಧ್ಯವಾಗಿರುವ
ಸಿಬ್ರಯಿಮ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹವಾ್ರನಿನ ಮೇರೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಹಾಚೇರ್ ಹತಿ್ತೕಕೋನಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮುಗಿಯಬೇಕು. 17 ಹೀಗೆ
ಉತ್ತರ ಮೇರೆಯು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ದಮಸ್ಕದ ಮೇರೆಯ ಹಚರ್
ಐನೋನಿನವರೆಗೆ ಹಬು್ಬವುದು. ಅದರ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲ ಹಮಾತಿನ
ಪಾ್ರಂತ್ಯವಿರುವುದು.

18 ≪ಇದು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯಾಗಿದೆ: ಹವಾ್ರನ್, ದಮಸ್ಕ,
ಗಿಲಾ್ಯದ್ ಇವುಗಳಿಗೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶಕೂ್ಕ ಮಧೆ್ಯದಲಿ್ಲರುವ
ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯು ಮೇರೆಯಾಗಿರುವುದು. ಉತ್ತರ
ಮೇರೆಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ ನೀವು ಗುರುತು
ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 19 ಇದು ದಕ್ಷಿಣದ ಮೇರೆಯಾಗಿದೆ: ದಕ್ಷಿಣದ
ಮೇರೆಯು ತಾಮಾರಿನಿಂದ ಹೊರಟು, ಮೆರೀಬೋತ್ ಕಾದೇಶಿನ
ಹಳ್ಳದ ಮೇಲೆ ಐಗುಪ್ತದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುವ ನದಿಯ
ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಮಹಾ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. 20 ಇದು
ಪಶಿ್ಚಮದ ಮೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಹಮಾತಿನ ದಾರಿಗೆ ಎದುರಿನ
(ಕರಾವಳಿಯ) ತನಕ ಮಹಾ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ ಪಶಿ್ಚಮದ
ಮೇರೆಯಾಗಿರುವುದು. 21 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಎಲಾ್ಲ ಕುಲಕೂ್ಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 22 ನಿಮಗೂ,
ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತಾ್ತ, ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದಿರುವ
ವಿದೇಶಿಗಳಿಗೂ ದೇಶವನು್ನ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ಹಂಚಬೇಕು. ಅವರು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮಧೆ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ವದೇಶಿಗಳಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಕುಲಗಳೊಳಗೆ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಲಿ.
23 ಯಾವ ಕುಲದಲಿ್ಲ ವಿದೇಶಿಯು ಪ್ರವಾಸವಾಗಿರುತಾ್ತನೋ ಅಲಿ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಹಂಚುವಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಕುಲಗಳ ಹೆಸರುಗಳು
ಇವೇ. ದೇಶದ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲ ಹಮಾತ್ ಸೀಮೆಯ ಹತಿ್ತರ
ದಾನ್ ಕುಲಕೆ್ಕ ಒಂದು ಭಾಗವಿದೆ. ಅದರ ಉತ್ತರ

ಮೇರೆಯು ಹೆತೊ್ಲೕನಿನ ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಹೊರಟು, ಹಮಾತಿನ
ದಾರಿಯನು್ನ ದಾಟಿ, ದಮಸ್ಕದ ಮೇರೆಯಲಿ್ಲರುವ ಹಚರ್
ಏನಾನಿನವರೆಗೆ ಹಬು್ಬವುದು. ಅದರ ಕಡೆಗಳು ದೇಶದ ಪೂವರ್,
ಪಶಿ್ಚಮಗಳ ಮೇರೆಗಳ ತನಕ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವವು.

2 ದಾನಿನ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನ ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ
ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ ಆಶೇರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಲು.

3 ಆಶೇರಿನ ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ
ನಫಾ್ತಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಲು.

4 ನಫಾ್ತಲಿಯ ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ
ತನಕ ಮನಸೆ್ಸಗೆ ಒಂದು ಪಾಲು.

5 ಮನಸೆ್ಸಯ ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ
ಎಫಾ್ರಯೀಮಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಲು.

6 ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ
ತನಕ ರೂಬೇನಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಲು.

7 ರೂಬೇನಿನ ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ
ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಪಾಲು.

8 ಯೆಹೂದದ ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ
ತನಕ ನೀವು ಮೀಸಲಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಪಾಲು ಇರುವುದು. ಅದರ
ಅಗಲವು ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಉದ್ದವು, ಪೂವರ್ದಿಂದ
ಪಶಿ್ಚಮ ಕುಲಗಳ ಪಾಲುಗಳ ಉದ್ದಕೆ್ಕ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅದರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಪವಿತಾ್ರಲಯವಿರುವುದು.

9 ನೀವು ಮೀಸಲು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ
ಮೀಸಲಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಪಾಲಿನ ಉದ್ದವು ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ
ಮೊಳವು ಮತು್ತ ಅಗಲವು ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಮೊಳವಾಗಿದೆ. 10

ಮೀಸಲಾದ ಆ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಯಾಜಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದು್ದ. ಉತ್ತರಕೆ್ಕ
ಅದರ ಉದ್ದವು ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ ಮೊಳವು, ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ಹತು್ತ
ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಅಗಲವು, ದಕ್ಷಿಣಕೆ್ಕ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ ಮೊಳ
ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಪವಿತಾ್ರಲಯವಿರುವುದು. 11 ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಚಾದೋಕನ
ಸಂತಾನದವರಲಿ್ಲ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತರೂ, ನನ್ನ ಆಲಯದ
ಪಾರುಪತ್ಯವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದವರೂ ಆದ ಯಾಜಕರಿಗೇ
ಸೇರತಕ್ಕದು್ದ. ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದಾಗ, ಲೇವಿಯರೂ
ತೊರೆದಂತೆ ಇವರು ತೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. 12 ಲೇವಿಯರ ಪಾಲಿನ
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ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲರುವ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅತಿ ಪವಿತ್ರವೂ ದೇಶದೊಳಗೆ
ಮೀಸಲೂ ಆಗಿ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಸೇರತಕ್ಕದಾ್ದಗಿದೆ.

13 ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಉದ್ದದ ಮತು್ತ ಹತು್ತ
ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಅಗಲದ ಒಂದು ಪಾಲು ಯಾಜಕರ ಪಾಲಿನ
ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದು್ದ. ಈ ಎರಡು
ಪಾಲುಗಳ ಒಟು್ಟ ಅಳತೆ ಎಷೆ್ಟಂದರೆ ಉದ್ದವು ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ
ಮೊಳ ಮತು್ತ ಅಗಲವು ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಮೊಳವಾಗಿದೆ. 14 ಆ
ಕ್ಷೇತ್ರವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾದುದರಿಂದ ಅದರಲಿ್ಲ ಯಾವ
ಭಾಗವನೂ್ನ ಮಾರಬಾರದು ಮತು್ತ ಬದಲಾಯಿಸಲೂಬಾರದು.
ದೇಶದ ಆ ಪ್ರಥಮ ಫಲವನು್ನ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ
ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

15 ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಉದ್ದದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ಮೀಸಲು ಪಾಲಿನ ಒಟು್ಟ ಅಳತೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಐದು ಸಾವಿರ ಮೊಳ
ಅಗಲದ ಭೂಮಿಯು ಮೀಸಲಿಲ್ಲವೆಂದೆಣಿಸಿ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ
ಜನರ ನಿವಾಸಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಸುತ್ತಣ ಪ್ರದೇಶಕೂ್ಕ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಡಲಿ.
ಪಟ್ಟಣವು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರಲಿ. 16 ಪಟ್ಟಣದ ಅಳತೆಯು
ಹೀಗಿರಬೇಕು: ಉತ್ತರದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು
ಮೊಳವು, ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು
ಮೊಳವು; ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು
ಮೊಳವು ಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಮೊಳವು
ಇರಬೇಕು. 17 ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಸುತ್ತಣ ಪ್ರದೇಶವಿರಬೇಕು. ಅದರ
ಅಗಲವು ಉತ್ತರದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ ಮೊಳವು, ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲ
ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ ಮೊಳವು, ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ ಮೊಳವು
ಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ ಮೊಳವು ಇರಬೇಕು. 18

ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅದಕೆ್ಕ ಒಳಪಟ್ಟ ಉಳಿದ ಭೂಮಿಯ
ಉದ್ದವು ಮೀಸಲಾದ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಗೆ
ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಮೊಳವು, ಪಶಿ್ಚಮದ ಕಡೆಗೆ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಮೊಳವು
ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಭೂಮಿಯು ಮೀಸಲಾದ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಮೇರೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದು. ಅದರ ಉತ್ಪತಿ್ತಯು ಆ ಪಟ್ಟಣದ
ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುವುದು. 19 ಅವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ
ಯಾವ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ್ದರೂ, ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಾ್ತ ಆ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಬಿತು್ತವರು. 20 ಮೀಸಲಾದ ಪೂಣರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ದ
ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ ಮೊಳವು, ಅಗಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ ಮೊಳ
ಮತು್ತ ನೀವು ಮೀಸಲಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಒಳಪಟು್ಟ, ಭೂಮಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಚಚ ್ೌಚಕವಾಗಿರಬೇಕು.

21 ಮೀಸಲಾದ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಒಳಪಟ್ಟ
ಭೂಮಿಯ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಭೂಮಿಯು ಅರಸನ
ಪಾಲಾಗಿರಲಿ. ಆ ಪಾಲು ಮೀಸಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಗೆ
ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಉದ್ದವು, ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲಯ
ಪಶಿ್ಚಮದ ಕಡೆಗೆ ಇಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಸಾವಿರ ಮೊಳ ಉದ್ದವು, ಮೇರೆಯ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲಯೂ ಕುಲಗಳ ಪಾಲಿನಷು್ಟ ಉದ್ದವಾಗಿ ಹಬು್ಬವುದು; ಅದು
ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸೇರತಕ್ಕದು್ದ. ಪವಿತಾ್ರಲಯವೂ ಮೀಸಲಾದ ಪವಿತ್ರ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವುದು. 22 ಅರಸನ ಪಾಲಿನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ

ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರ ಪಾಲಿನ (ಬಡಗಣ) ಮೇರೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಒಳಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯ (ತೆಂಕಣ) ಮೇರೆಯ ತನಕ ಅಂದರೆ
ಯೆಹೂದದ (ತೆಂಕಣ) ಮೇರೆಯಿಂದ ಬೆನಾ್ಯಮೀನಿನ (ಬಡಗಣ)
ಮೇರೆಯವರೆಗೆ ಅರಸನ ಪಾಲು ಹರಡಿರುವುದು.

23 ಉಳಿದ ಕುಲಗಳ ಪಾಲಿನ ಕ್ರಮವೇನೆಂದರೆ, ಪೂವರ್ದಿಂದ
ಪಶಿ್ಚಮದ ತನಕ ಬೆನಾ್ಯಮೀನಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಲು.

24 ಬೆನಾ್ಯಮೀನಿನ ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ
ತನಕ ಸಿಮೆಯೋನಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಲು.

25 ಸಿಮೆಯೋನಿನ ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ
ತನಕ ಇಸಾ್ಸಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಲು.

26 ಇಸಾ್ಸಕಾರಿನ ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ
ತನಕ ಜೆಬುಲೂನಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಲು.

27 ಜೆಬುಲೂನಿನ ಮೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ
ತನಕ ಗಾದಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಲು.

28 ಗಾದನ್ ಮೇರೆಯು ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣದ ಮೇರೆಯು
ತಾಮಾರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಮೇರೀಬತ್ ಕಾದೇಶಿನ ಹಳ್ಳವನು್ನ ದಾಟಿ,
(ಐಗುಪ್ತದ ಮುಂದಣ) ನದಿಯ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಮಹಾ ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ
ಸೇರುವುದು.

29 ನೀವು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಹಂಚಿ
ಕೊಡಬೇಕಾದ ದೇಶವು ಇದೇ. ಕುಲಗಳ ಪಾಲುಗಳು ಇವೇ. ಇದು
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

30 ಪಟ್ಟಣದ ನಿಗರ್ಮನ ಹೀಗಿರಬೇಕು: ಉತ್ತರದ ಕಡೆಯ ಉದ್ದ
ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಮೊಳವಾಗಿದೆ.

31 ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಕುಲಗಳ ಆಯಾ
ಹೆಸರುಗಳು ಇರಲಿ; ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಮೂರು ಬಾಗಿಲುಗಳು; ಒಂದು
ರೂಬೇನ್ ಬಾಗಿಲು, ಇನೊ್ನಂದು ಯೆಹೂದ ಬಾಗಿಲು, ಮತೊ್ತಂದು
ಲೇವಿಯರ ಬಾಗಿಲು.

32 ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಯ ಉದ್ದವು ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರದ ಇನೂ್ನರು
ಮೊಳವಾಗಿದೆ; ಅದರಲಿ್ಲ ಮೂರು ಬಾಗಿಲುಗಳು; ಒಂದು
ಯೋಸೇಫನ ಬಾಗಿಲು; ಇನೊ್ನಂದು ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಬಾಗಿಲು,
ಮತೊ್ತಂದು ದಾನಿನ ಬಾಗಿಲು.

33 ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಉದ್ದವು ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು
ಮೊಳವು; ಅದರಲಿ್ಲ ಮೂರು ಬಾಗಿಲುಗಳು; ಒಂದು ಸಿಮೆಯೋನನ
ಬಾಗಿಲು, ಇನೊ್ನಂದು ಇಸಾ್ಸಕಾರನ ಬಾಗಿಲು, ಮತೊ್ತಂದು
ಜೆಬುಲೂನಿನ ಬಾಗಿಲು.

34 ಪಶಿ್ಚಮದ ಗಡಿಯ ಉದ್ದವು ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು
ಮೊಳವು; ಅದರಲಿ್ಲ ಮೂರು ಬಾಗಿಲುಗಳು; ಒಂದು ಗಾದಿನ
ಬಾಗಿಲು, ಇನೊ್ನಂದು ಆಶೇರಿನ ಬಾಗಿಲು, ಮತೊ್ತಂದು ನಫಾ್ತಲಿನ
ಬಾಗಿಲು.

35 ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತಳತೆಯು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಮೊಳವು;
ಅದನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ≪ಯೆಹೋವನ
ನೆಲೆ≫ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗುವುದು.
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ದಾನಿಯೇಲನು

ನೆಬುಕದೆ್ನಚರನ ಆಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಇಬಿ್ರಯ ಯುವಕರು

ಇಬಿ್ರಯ ಯುವಕರು ರಾಜನ ಆಹಾರವನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದು್ದ

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಮೂರನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಬಾಬೆಲಿನ ರಾಜನಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಮುತಿ್ತಗೆ

ಹಾಕಿದನು. 2 ಆಗ ಕತರ್ನು ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ
ಯೆಹೋಯಾಕೀಮನನೂ್ನ, ದೇವಾಲಯದ ಅನೇಕ ಪಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ
ಅವನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡಲು ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಶಿನಾರ್ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಸಾಗಿಸಿ ತನ್ನ ದೇವರ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ತಂದು ಆ ದೇವರ ಭಂಡಾರದಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

3 ಅನಂತರ ಆ ರಾಜನು ತನ್ನ ಕಂಚುಕಿಯರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾದ
ಅಶೆ್ವನಜನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ
ರಾಜವಂಶೀಯರಲಿ್ಲ 4 ಮತು್ತ ಪ್ರಧಾನರಲಿ್ಲ
ಅಂಗದೋಷವಿಲ್ಲದವರೂ, ಸುಂದರರೂ, ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೂ,
ಪಂಡಿತರೂ, ವಿದಾ್ಯನಿಪುಣರೂ, ರಾಜಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸನಿ್ನಧಿ
ಸೇವೆಮಾಡಲು ಸಮಥರ್ರೂ ಆದ ಕೆಲವು ಯುವಕರನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಕರೆದುತಂದು ಅವರಿಗೆ ಕಸಿ್ದೕಯ ಪಂಡಿತರ ಭಾಷೆಯನೂ್ನ,
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ ಕಲಿಸಬೇಕು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 5

ಇದಲ್ಲದೆ, ≪ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಅವರು ಸನಿ್ನಧಿಸೇವಕರಾಗಲೆಂದು ತನ್ನ
ಭೋಜನ ಪದಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ, ರಾಜನು ಕುಡಿಯುವ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ
ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಡಿಸುವ ಏಪಾರ್ಡುಮಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಮೂರು
ವರುಷ ಪೋಷಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

6 ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯುವಕರಲಿ್ಲ ದಾನಿಯೇಲ, ಹನನ್ಯ,
ಮೀಶಾಯೇಲ, ಅಜಯರ್ ಎಂಬ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸೇರಿದ್ದರು. 7

ಕಂಚುಕಿಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಇವರಿಗೆ ನಾಮಕರಣಮಾಡಿ
ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರ್, ಹನನ್ಯನಿಗೆ ಶದ್ರಕ್,
ಮೀಶಾಯೇಲನಿಗೆ ಮೇಶಕ್, ಅಜಯರ್ನಿಗೆ ಅಬೇದೆ್ನಗೋ ಎಂಬ
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

8 ಆದರೆ ದಾನಿಯೇಲನು ರಾಜನ ಭೋಜನ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ತಿಂದು ರಾಜನು ಕುಡಿಯುವ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದು ತನ್ನನು್ನ
ಅಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಕಂಚುಕಿಯರ
ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ, ≪ನಾನು ಅಶುದ್ಧನಾಗಲಾರೆ, ಕ್ಷಮಿಸು≫ ಎಂದು
ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 9 ದೇವರು ಕಂಚುಕಿಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ದಾನಿಯೇಲನ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರವನೂ್ನ, ದಯೆಯನೂ್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದನು.
10 ಆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಕಂಚುಕಿಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು
ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ, ≪ನಿಮಗೆ ಆಹಾರ ಮತು್ತ ಪಾನಗಳನು್ನ
ಏಪರ್ಡಿಸಿದ್ದ ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾದ ರಾಜನು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಯುವಕರ ಮುಖಕಿ್ಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವು ಬಾಡಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ,
ರಾಜನು ನನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ನೀವು ತೆಗೆಯಿಸಲು ಕಾರಣರಾಗುವಿರಿ≫
ಎಂದು ಭಯ ವ್ಯಕಿ್ತಪಡಿಸಿದನು.

11 ದಾನಿಯೇಲನು ತನ್ನನೂ್ನ, ಹನನ್ಯ, ಮೀಶಾಯೇಲ, ಅಜಯರ್,
ಇವರನೂ್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಕಂಚುಕಿಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು 12

ನೇಮಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರಕನಿಗೆ, ≪ಅಯಾ್ಯ, ಹತು್ತ ದಿನಗಳ ಮಟಿ್ಟಗೆ ನಿನ್ನ
ಸೇವಕರಾದ ನಮ್ಮನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸು; ಆಹಾರಕೆ್ಕ ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಮತು್ತ
ಪಾನಕೆ್ಕ ನೀರು ನಮಗೆ ಒದಗಲಿ. 13 ಆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ
ಮುಖಗಳನೂ್ನ ರಾಜನ ಆಹಾರವನು್ನ ಉಣು್ಣವ ಯುವಕರ
ಮುಖಗಳನೂ್ನ, ಹೋಲಿಸಿನೋಡು; ನೋಡಿದ್ದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ
ಸೇವಕರನು್ನ ನಡೆಸು≫ ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿದನು.

14 ಅವನು ಅವರ ಬಿನ್ನಹಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪ ಹತು್ತ ದಿನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದನು. 15

ಅವರು ಹತು್ತ ದಿನಗಳ ನಂತರ ರಾಜನ ಆಹಾರವನು್ನ ಉಣು್ಣತಿ್ತದ್ದ
ಸಕಲ ಯುವಕರಿಗಿಂತ ಸುಂದರರಾಗಿಯೂ, ಪುಷ್ಟರಾಗಿಯೂ
ಕಾಣಿಸಿದರು. 16 ಅಂದಿನಿಂದ ವಿಚಾರಕನು ಅವರಿಗೆ ನೇಮಕವಾದ
ಭೋಜನ ಪದಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ, ಅವರು ಕುಡಿಯಬೇಕಾದ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ ಕಾಯಿಪಲ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತ ಬಂದನು.

17 ಹೀಗಿರಲು ದೇವರು ಆ ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಕಲ
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ವಿದೆ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಜ್ಞಾನವಿವೇಕಗಳನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. ದಾನಿಯೇಲನು ಸಮಸ್ತ ಸ್ವಪ್ನಗಳನೂ್ನ,
ದಿವ್ಯದಶರ್ನಗಳನೂ್ನ ಗ್ರಹಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಪ್ರವೀಣನಾದನು. 18

ರಾಜನು ನೇಮಿಸಿದ ಕಾಲವು ಕಳೆದು ಯುವಕರನು್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರತಕ್ಕ
ಸಮಯವು ಬಂದಾಗ, ಕಂಚುಕಿಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಅವರನು್ನ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಸಮು್ಮಖಕೆ್ಕ ಕರೆದು ತಂದನು.

19 ರಾಜನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆ ಸಮಸ್ತ
ಯುವಕರಲಿ್ಲ ದಾನಿಯೇಲ, ಹನನ್ಯ, ಮೀಶಾಯೇಲ, ಅಜಯರ್
ಇವರ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ; ಆದಕಾರಣ ಅವರು ರಾಜನ
ಸನಿ್ನಧಿಸೇವಕರಾದರು. 20 ಬಳಿಕ ರಾಜನು ಶಾಸಿ್ತ್ರೕಯ ವಿದೆ್ಯಯ
ಸವರ್ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ವಿಚಾರಮಾಡಲು ಅವನ ಪೂಣರ್
ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲನ ಎಲಾ್ಲ ಜೋಯಿಸರಿಗಿಂತಲೂ,
ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹತ್ತರಷು್ಟ ನಿಪುಣರಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರು.
21 ದಾನಿಯೇಲನು ರಾಜನಾದ ಕೋರೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಮೊದಲನೆಯ ವರುಷದ ತನಕ ಸನ್ನಧಿ ಸೇವಕನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದನು.

ಅದು್ಭತ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಕನಸು

ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ತನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ
ಕನಸು ಕಂಡು ತತ್ತರಗೊಂಡನು, ಅವನಿಗೆ ನಿದೆ್ರ ತಪಿ್ಪತು. 2

ಆಗ ರಾಜನು ತನ್ನ ಕನಸುಗಳ ಅಭಿಪಾ್ರಯವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಜೋಯಿಸರನೂ್ನ, ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳನೂ್ನ,
ಮಾಟಗಾರರನೂ್ನ, ಪಂಡಿತರನೂ್ನ ಕರೆಯಿಸಲು ಅವರು ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಬಂದು ರಾಜನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.

3 ರಾಜನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಾನು ಕನಸುಕಂಡೆನು, ಅದರ
ಅಥರ್ವೇನೋ ಎಂದು ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ತತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಹೇಳಿದನು. 4 ಆಗ ಆ ಪಂಡಿತರು ಅರಮಾಯ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ರಾಜನಿಗೆ, ≪ಅರಸನೇ, ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರು; ಆ ಕನಸನು್ನ ನಿನ್ನ
ದಾಸರಿಗೆ ಹೇಳು; ಅದರ ತಾತ್ಪಯರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸುವೆವು≫ ಎಂದು
ಅರಿಕೆಮಾಡಿದರು.

5 ಆಗ ರಾಜನು ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವಾಗಿ, ≪ನನ್ನ ಮಾತು
ಖಂಡಿತ; ನೀವೇ ಆ ಕನಸನೂ್ನ, ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ನನಗೆ
ತಿಳಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವೆನು, ನಿಮ್ಮ
ಮನೆಗಳನು್ನ ತಿಪೆ್ಪಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡುವೆನು. 6 ನೀವು ಆ
ಕನಸನೂ್ನ, ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ತಿಳಿಸಿದರೆ ನನಿ್ನಂದ ನಿಮಗೆ ದಾನ
ಮತು್ತ ಬಹುಮಾನಗಳೂ, ವಿಶೇಷ ಸನಾ್ಮನಗಳೂ ಲಭಿಸುವವು.
ಆದಕಾರಣ ಆ ಕನಸನೂ್ನ, ಅದರ ಅಭಿಪಾ್ರಯವನೂ್ನ ನನಗೆ
ತಿಳಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಪಂಡಿತರು ಉತ್ತರವಾಗಿ, ≪ರಾಜನು ತನ್ನ ದಾಸರಿಗೆ ಕನಸನು್ನ
ತಿಳಿಸಲಿ, ನಾವು ಅದರ ತಾತ್ಪಯರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸುವೆವು≫ ಎಂಬ
ಉತ್ತರವನೆ್ನೕ ಪುನಃ ಕೊಟ್ಟರು. 8 ಅದಕೆ್ಕ ರಾಜನು, ≪ನೀವು ಆ
ಕನಸನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಮರಣದಂಡನೆಯ ನಿಯಮವೇ
ನಿಮಗೆ ಗತಿಯಾಗುವುದು ಎಂಬ ನನ್ನ ಮಾತು ಖಂಡಿತವೆಂದು ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ, ಇದು ನನಗೆ ಚೆನಾ್ನಗಿ
ಗೊತು್ತ. 9 ಕಾಲಾಂತರವನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡೇ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೆಟ್ಟ
ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಆಡುತಿ್ತರಬೇಕೆಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ;
ಅಂತು ಆ ಕನಸನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು; ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಅದರ
ಅಥರ್ವನೂ್ನ ವಿವರಿಸಬಲಿ್ಲರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

10 ಆಗ ಆ ಪಂಡಿತರು ರಾಜನ ಸನಿ್ನಧಿಯ ಮುಂದೆ, ≪ರಾಜನು
ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲವನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ;
ಎಷೆ್ಟೕ ಬಲಿಷ್ಠನು, ಎಷೆ್ಟೕ ಪ್ರಬಲನು ಆದ ಯಾವ ಅರಸನೂ
ಜೋಯಿಸರನಾ್ನಗಲಿ, ಮಾಟಗಾರನನಾ್ನಗಲಿ, ಪಂಡಿತನನಾ್ನಗಲಿ,
ಇಂಥ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಎಂದೂ ಕೇಳಿದಿ್ದಲ್ಲ. 11 ರಾಜನು ಕೇಳುವ
ಸಂಗತಿಯು ಅತಿ ಕಷ್ಟವಾದದು್ದ. ನರಜನ್ಮದವರ ಮಧೆ್ಯ ವಾಸಿಸುವ
ದೇವರುಗಳೇ ಹೊರತು ಇನಾ್ಯರೂ ರಾಜನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ತಿಳಿಸಲಾರರು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
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12 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, ರಾಜನು ಉಗ್ರರೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಬಾಬೆಲಿನ
ಸಕಲ ವಿದಾ್ವಂಸರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 13 ಕೂಡಲೆ
ಆ ಆಜ್ಞೆಯು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ವಿದಾ್ವಂಸರು ಪಾ್ರಣಾಪಾಯಕೆ್ಕ
ಗುರಿಯಾದರು; ದಾನಿಯೇಲನನೂ್ನ, ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನೂ್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಹುಡುಕಿದರು.

14 ರಾಜನ ಮೈಗಾವಲಿನವರ ದಳವಾಯಿಯಾದ ಅಯೋರ್ಕನು
ಬಾಬೆಲಿನ ವಿದಾ್ವಂಸರ ಸಂಹಾರಕೆ್ಕ ಹೊರಟಾಗ, ದಾನಿಯೇಲನು
ಬುದಿ್ಧವಿವೇಕಗಳಿಂದ ಅವನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ, 15 ≪ಈ
ರಾಜಾಜ್ಞೆಯು ಏಕೆ ಇಷು್ಟ ಉಗ್ರವಾಗಿದೆ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು
ಅಯೋರ್ಕನು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
16 ಆ ಮೇಲೆ ದಾನಿಯೇಲನು ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು, ≪ನನಗೆ
ಸಮಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಆ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ರಾಜನಿಗೆ
ವಿವರಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದನು.

17 ಬಳಿಕ ದಾನಿಯೇಲನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹನನ್ಯ,
ಮೀಶಾಯೇಲ, ಅಜಯರ್ ಎಂಬ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೆ, 18

≪ದಾನಿಯೇಲನು ಆ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ ತಿಳಿಸಿ, ನಾವು ಬಾಬೆಲಿನ
ಇತರ ವಿದಾ್ವಂಸರೊಂದಿಗೆ ನಾಶವಾಗದಂತೆ ಪರಲೋಕ ದೇವರು ಈ
ರಹಸ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೃಪೆತೋರಿಸಲು ಆತನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ≫ ಎಂದನು.

19 ಆಗ ಆ ರಹಸ್ಯವು ರಾತಿ್ರಯ ಸ್ವಪ್ನದಲಿ್ಲ ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ
ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಕೂಡಲೆ ದಾನಿಯೇಲನು ಪರಲೋಕ ದೇವರನು್ನ
ಹೀಗೆ ಸು್ತತಿಸಿದನು,

20 ≪ದೇವರ ನಾಮಕೆ್ಕ ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸು್ತತಿಸೊ್ತೕತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ!
ಜ್ಞಾನ ತಾ್ರಣಗಳು ಆತನವುಗಳೇ.
21 ಕಾಲ ಸಮಯಗಳನು್ನ ಮಾಪರ್ಡಿಸುತಾ್ತನೆ,
ರಾಜರನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸುತಾ್ತನೆ, ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ;
ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜ್ಞಾನವು,
ವಿವೇಕಿಗಳ ವಿವೇಕವು ಆತನ ವರವೇ.
22 ಆತನು ಅಗಾಧವಿಷಯಗಳನೂ್ನ ಗೂಢಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ ಬಯಲಿಗೆ

ತರುತಾ್ತನೆ;
ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿರುವುದೂ ಆತನಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದು;
ತೇಜಸು್ಸ ಆತನಲೆ್ಲೕ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ.
23 ನನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕನೆ,

ಕೊಂಡಾಡುತೆ್ತೕನೆ,
ನೀನು ನನಗೆ ಜ್ಞಾನತಾ್ರಣಗಳನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿ ನಾವು ಬೇಡಿದ್ದನು್ನ

ನನಗೆ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದಿ್ದಯಲಾ್ಲ;
ಹೌದು, ರಾಜನ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿರುವೆ≫

ಎಂದನು.
24 ನಂತರ ದಾನಿಯೇಲನು ಬಾಬೆಲಿನ ವಿದಾ್ವಂಸರನು್ನ

ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ರಾಜನು ನೇಮಿಸಿದ ಅಯೋರ್ಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವನಿಗೆ, ≪ಬಾಬೆಲಿನ ವಿದಾ್ವಂಸರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ; ನನ್ನನು್ನ ರಾಜನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಿಡು; ನಾನು ಕನಸಿನ ಅಭಿಪಾ್ರಯವನು್ನ ರಾಜನಿಗೆ
ತಿಳಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಕೂಡಲೆ ಅಯೋರ್ಕನು ದಾನಿಯೇಲನನು್ನ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ
ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ≪ರಾಜನೇ, ಕನಸಿನ
ಅಭಿಪಾ್ರಯವನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲವನೊಬ್ಬನು ಯೆಹೂದದಿಂದ
ಸೆರೆಯಾಗಿ ತಂದವರಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು
ಅರಿಕೆಮಾಡಿದನು. 26 ರಾಜನು ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೆಂಬ ಅಡ್ಡಹೆಸರಿನ
ದಾನಿಯೇಲನನು್ನ, ≪ನಾನು ಕಂಡ ಕನಸನೂ್ನ, ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ
ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬಲೆ್ಲಯಾ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

27 ಅದಕೆ್ಕ ದಾನಿಯೇಲನು ರಾಜನನು್ನ ಕುರಿತು, ≪ರಾಜನು
ಕೇಳುವ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ವಿದಾ್ವಂಸರಾಗಲಿ, ಮಾಟಗಾರರಾಗಲಿ,
ಜೋಯಿಸರಾಗಲಿ, ಶಕುನದವರಾಗಲಿ ಯಾರೂ ರಾಜನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಲಾರರು. 28 ಆದರೆ ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುವ
ಒಬ್ಬನಿದಾ್ದನೆ, ಆತನು ದೇವರು, ಆತನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ.
ಮುಂದೆ ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಆತನೇ ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ
ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನ ಕನಸು, ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಇವೇ.

29 ≪ರಾಜನೇ, ನೀನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವಾಗ
ಮುಂದೆ ಏನಾಗುವುದೋ? ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟತಲಾ್ಲ; ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವಾತನು ಮುಂದೆ
ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ನಿನಗೆ ಗೋಚರಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. 30 ನಾನೇ ಎಲಾ್ಲ
ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಬುದಿ್ಧವಂತನಲ್ಲ, ಕನಸಿನ ಅಭಿಪಾ್ರಯವು
ರಾಜನಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನ ಯೋಚನೆಯ ವಿಷಯವು
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರಲಿ ಎಂದು ಈ ರಹಸ್ಯವು ನನಗೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.

31 ≪ರಾಜನೇ, ನೀನು ಕಂಡದು್ದ ಆಹಾ, ಅದು್ಭತಪ್ರತಿಮೆ;
ಥಳಥಳನೆ ಹೊಳೆಯುವ ಆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಮೆಯು ನಿನೆ್ನದುರಿಗೆ

ನಿಂತಿತು್ತ; ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿತು. 32 ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯ ತಲೆಯು
ಅಪರಂಜಿ, ಎದೆತೋಳುಗಳು ಬೆಳಿ್ಳ, ಹೊಟೆ್ಟಸೊಂಟಗಳು ತಾಮ್ರ, 33

ಕಾಲುಗಳು ಕಬಿ್ಬಣ, ಪಾದಗಳು ಕಬಿ್ಬಣ ಮತು್ತ ಮಣು್ಣ.
34 ≪ನೀನು ನೋಡುತಿ್ತರಲಾಗಿ ಬೆಟ್ಟದೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಗುಂಡು

ಬಂಡೆಯು ಕೈಯಿಲ್ಲದೆ ಒಡೆಯಲ್ಪಟು್ಟ, ಸಿಡಿದು ಬಂದು ಆ
ಪ್ರತಿಮೆಯ ಕಬಿ್ಬಣ ಮಣಿ್ಣನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬಡಿದು, ಚೂರುಚೂರು
ಮಾಡಿತು. 35 ಆಗ ಕಬಿ್ಬಣ, ಮಣು್ಣ, ತಾಮ್ರ, ಬೆಳಿ್ಳ
ಬಂಗಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿ ಸುಗಿ್ಗಯ ಕಣಗಳ
ಹೊಟಿ್ಟನಂತಾದವು; ಗಾಳಿಯು ತೂರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವುಗಳಿಗೆ
ನೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲವಾಯಿತು; ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಬಡಿದ ಆ ಬಂಡೆಯು ಮಹಾ
ಪವರ್ತವಾಗಿ ಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.

36 ≪ಕನಸು ಇದೇ; ಇದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಅರಿಕೆಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 37 ಅರಸನೇ, ನೀನು ರಾಜಾಧಿರಾಜ,
ಪರಲೋಕ ದೇವರು ನಿನಗೆ ರಾಜ್ಯಬಲ, ಪರಾಕ್ರಮ, ವೈಭವಗಳನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸಿದಾ್ದನೆ. 38 ನರಜಾತಿಯವರು ವಾಸಿಸುವ ಸಕಲ
ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಆಕಾಶಪಕ್ಷಿಗಳನೂ್ನ, ಭೂಜಂತುಗಳನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿ ನೀನು ಅವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ; ನೀನೇ ಆ
ಬಂಗಾರದ ತಲೆ.

39 ≪ನಿನ್ನ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ನಿನಗಿಂತ ಬಿಳುಪಾದ (ಬೆಳಿ್ಳ)
ಮತೊ್ತಂದು ರಾಜ್ಯವು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಅನಂತರ ಬೇರೊಂದು
ಮೂರನೆಯ ರಾಜ್ಯವು ತಾಮ್ರದಾ್ದಗಿ ತಲೆದೋರಿ
ಭೂಮಂಡಲವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆಳುವುದು.

40 ≪ನಾಲ್ಕನೆಯ ರಾಜ್ಯವು ಕಬಿ್ಬಣದಷು್ಟ ಗಟಿ್ಟ; ಕಬಿ್ಬಣವು ಎಲಾ್ಲ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಚೂರುಚೂರಾಗಿ ಒಡೆದು ಹಾಕುತ್ತದಷೆ್ಟ; ಸಕಲವನೂ್ನ
ಧ್ವಂಸಮಾಡುವ ಕಬಿ್ಬಣದಂತೆಯೇ ಅದು ಚೂರುಚೂರಾಗಿ
ಧ್ವಂಸಮಾಡುವುದು.

41 ≪ಪಾದಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಬೆರಳುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಂಶವು ಕುಂಬಾರನ
ಮಣೂ್ಣ, ಒಂದಂಶವು ಕಬಿ್ಬಣವೂ ಆಗಿದು್ದದನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿದ
ಪ್ರಕಾರ ಆ ರಾಜ್ಯವು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದು; ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನೊಂದಿಗೆ
ಕಬಿ್ಬಣವು ಮಿಶ್ರವಾಗಿದ್ದದ್ದನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿದಂತೆ ಆ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಕಬಿ್ಬಣದ ಬಲವು ಸೇರಿರುವುದು. 42 ಕಾಲೆ್ಬರಳುಗಳ ಒಂದಂಶವು
ಕಬಿ್ಬಣ, ಒಂದಂಶವು ಮಣು್ಣ ಆಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದಂಶವು
ಗಟಿ್ಟ, ಒಂದಂಶವು ಜೊಂಡಾಗಿರುವುದು. 43 ಕಬಿ್ಬಣವು
ಜೇಡಿಮಣಿ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿರುವುದನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿದ ಮೇರೆಗೆ,
ಆ ರಾಜಾ್ಯಗಳ ಸಂತತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬೆರೆತುಕೊಳು್ಳವವು. ಆದರೆ
ಕಬಿ್ಬಣವು ಮಣಿ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ
ಅವು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

44 ≪ಆ ರಾಜರ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕದೇವರು ಒಂದು
ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವನು; ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಯದು, ಅದರ
ಪಾ್ರಬಲ್ಯವು ಬೇರೆ ಜನಾಂಗಕೆ್ಕ ಕದಲಿಹೋಗದು. ಆ ರಾಜ್ಯಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಭಂಗಪಡಿಸಿ ನಿನಾರ್ಮಮಾಡಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದು. 45

ಬೆಟ್ಟದೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಗುಂಡು ಬಂಡೆಯು ಕೈಯಿಲ್ಲದೆ
ಒಡೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಕಬಿ್ಬಣ, ತಾಮ್ರ, ಮಣು್ಣ, ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನು್ನ
ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬಿತ್ತಲಾ್ಲ. ಇದರಿಂದ
ಪರಲೋಕದೇವರು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ರಾಜನಿಗೆ
ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಕನಸು ನಿಜ, ಅದರ ಅಥರ್ವು ನಂಬತಕ್ಕದು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

46 ಆಗ ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ,
≪ದಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ, ಅವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಮಾಡಿ ಧೂಪ
ಹಾಕಬೇಕು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 47 ಅರಸನು
ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವಾಗಿ, ≪ನೀನು ಈ ರಹಸ್ಯವನು್ನ
ಬಯಲಿಗೆ ತರಲು ಸಮಥರ್ನಾದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು
ದೇವಾಧಿದೇವನೂ, ರಾಜರ ಒಡೆಯನೂ, ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ
ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವವನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ ಎಂಬುವುದು ನಿಶ್ಚಯ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

48 ಬಳಿಕ ರಾಜನು ದಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸಿ, ಅವನಿಗೆ
ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನಗಳನೂ್ನ ದಾನಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ,
ಬಾಬೆಲ್ ಸಂಸಾ್ಥನವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅಧೀನಪಡಿಸಿ, ಬಾಬೆಲಿನ ವಿದಾ್ವಂಸರ
ಸಕಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ ಅವನನು್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು.
49 ದಾನಿಯೇಲನು ಬಿನ್ನಹ ಮಾಡಲು ರಾಜನು ಶದ್ರಕ್, ಮೇಷಕ್,
ಅಬೇದೆ್ನಗೋ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಬಾಬೆಲ್ ಸಂಸಾ್ಥನದ
ಕಾಯರ್ಭಾರವನು್ನ ವಹಿಸಿದನು. ದಾನಿಯೇಲನು ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಉಳಿದನು.

ದೇವಭಕ್ತರನು್ನ ಅಗಿ್ನಯು ಸುಡದೆ ಇದ್ದದು್ದ

ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಅರುವತು್ತ ಮೊಳ ಎತ್ತರದ,
ಆರು ಮೊಳ ಅಗಲದ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿ, ಬಾಬೆಲ್ ಸಂಸಾ್ಥನದ ದೂರಾ ಎಂಬ
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ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 2 ಆಗ ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ತಾನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಪ್ರತಿಷೊ್ಠೕತ್ಸವಕೆ್ಕ ಉಪರಾಜ, ನಾಯಕ,
ದೇಶಾಧಿಪತಿ, ಮಂತಿ್ರ, ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ, ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿ, ವಿಚಾರಕ
ಮುಂತಾದವರನೂ್ನ, ಸಮಸ್ತ ಸಂಸಾ್ಥನಾಧಿಕಾರಿಗಳನೂ್ನ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವಂತೆ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

3 ಆ ಉಪರಾಜ, ನಾಯಕ, ದೇಶಾಧಿಪತಿ, ಮಂತಿ್ರ, ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ,
ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿ, ವಿಚಾರಕ ಇವರೂ ಸಮಸ್ತ ಸಂಸಾ್ಥನಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ
ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಪ್ರತಿಷೊ್ಠೕತ್ಸವಕೆ್ಕ
ನೆರೆದು, ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮುಂದೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 4 ಆಗ ಸಾರುವವನು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕೂಗಿ,
≪ವಿವಿಧ ಜನಾಂಗ, ಕುಲ, ಭಾಷೆಗಳವರೇ, ನಿಮಗೆ
ರಾಜಾಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ. 5 ನೀವು ತುತೂರಿ, ಕೊಳಲು, ಕಿನ್ನರಿ, ತಂಬೂರಿ,
ವೀಣೆ, ವಾಲಗ ಮುಂತಾದ ಸಕಲ ವಾದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಕೂಡಲೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಿಲಿ್ಲಸಿರುವ
ಬಂಗಾರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. 6 ಯಾವನು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ತಕ್ಷಣವೇ ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯುವ
ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಡುವನು≫ ಎಂದು ಸಾರಿದನು. 7

ಆದಕಾರಣ ಅದೇ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗ, ಕುಲ,
ಭಾಷೆಗಳವರು ತುತೂರಿ, ಕೊಳಲು, ಕಿನ್ನರಿ, ತಂಬೂರಿ, ವೀಣೆ
ಮುಂತಾದ ಸಕಲ ವಾದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಎಲ್ಲರೂ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಬಂಗಾರದ
ಪ್ರತಿಮೆಯನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು.

8 ಹೀಗಿರಲು ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಪಂಡಿತರು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ರಾಜನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಬಂದು 9 ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ, ≪ಅರಸೇ,
ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರು! 10 ಪ್ರಭುವೇ, ತುತೂರಿ, ಕೊಳಲು, ಕಿನ್ನರಿ,
ತಂಬೂರಿ, ವೀಣೆ, ವಾಲಗ ಮುಂತಾದ ಸಕಲ ವಾದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಯನು್ನ
ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, ಬಂಗಾರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನು್ನ
ಪೂಜಿಸಲಿ.

11 ≪ಯಾರು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು
ಧಗಧಗಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಡಲಿ ಎಂದು
ಆಜ್ಞೆಮಾಡಿದಿಯಲಾ್ಲ. 12 ನೀನು ಬಾಬೆಲ್ ಸಂಸಾ್ಥನದ
ಕಾಯರ್ಭಾರವನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನಗೋ
ಎಂಬ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇದಾ್ದರೆ. ರಾಜನೇ, ಇವರು
ನಿನ್ನನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ನೀನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನು್ನ ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ≫
ಎಂದು ಅರಿಕೆಮಾಡಿದರು.

13 ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಉಗ್ರರೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಶದ್ರಕ್,
ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನಗೋ ಎಂಬುವವರನು್ನ ಹಿಡಿದು ತರಬೇಕೆಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 14 ಹಾಗೆ ಅವರನು್ನ ಹಿಡಿದು ತರಲು
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನಗೋ
ಎಂಬುವವರೇ, ನೀವು ನನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಸೇವಿಸದೆ, ನಾನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ
ಬಂಗಾರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನು್ನ ಪೂಜಿಸದೆ ಇರುವುದು ಬೇಕೆಂದೇ
ಮಾಡಿದೊ್ದೕ?

15 ≪ಈಗಲಾದರೂ ನೀವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದು್ದ ತುತೂರಿ, ಕೊಳಲು,
ಕಿನ್ನರಿ, ತಂಬೂರಿ, ವೀಣೆ, ವಾಲಗ ಮುಂತಾದ ಸಕಲ ವಾದ್ಯಗಳ
ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, ನಾನು ನಿಲಿ್ಲಸಿದ
ಪ್ರತಿಮೆಯನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸರಿ; ಇಲ್ಲವಾದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಧಗಧಗನೆ
ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಡುವಿರಿ; ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ
ಕೈಯೊಳಗಿಂದ ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲ ದೇವರು ಯಾರು?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಶದ್ರಕ್ ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನಗೋ ಎಂಬುವವರು
ರಾಜನಿಗೆ, ≪ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೇ, ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಾವು ನಿನಗೆ
ಏನೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 17 ≪ಅರಸೇ, ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವ
ದೇವರಿಗೆ ಚಿತ್ತವಿದ್ದರೆ ಆತನು ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯುವ
ಬೆಂಕಿಯೊಳಗಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲನು; ಹೇಗೂ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ
ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸುವನು. 18 ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ರಾಜನೇ, ಇದು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿದಿರಲಿ, ನಾವು ನಿನ್ನ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನು
ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರತಿಮೆಯನು್ನ ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ≫ ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

19 ಆಗ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಕೋಪೋದೆ್ರೕಕದಿಂದ
ಮುಖಭಾವವನು್ನ ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನಗೋ ಎಂಬುವವರ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ನಿತ್ಯಕಿ್ಕಂತ ಏಳರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಉರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 20 ಇದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ
ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಶೂರರಿಗೆ ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನಗೋ
ಎಂಬುವವರನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ
ಎತಿ್ತಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 21 ಅದರಂತೆ ಶಲ್ಯ, ಇಜಾರು,
ಮುಂಡಾಸ ಮೊದಲಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ
ಅವರನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟರು.

22 ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿದು್ದದರಿಂದಲೂ ಬೆಂಕಿಯ
ಕಾವು ಅತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿದು್ದದರಿಂದಲೂ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯು ಶದ್ರಕ್,
ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನಗೋ ಎಂಬುವವರನು್ನ ಎತಿ್ತ ಹಾಕಿದವರನೆ್ನೕ
ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು. 23 ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನಗೋ ಈ ಮೂವರು
ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಬಿದು್ದಬಿಟ್ಟರು.

24 ಆಗ ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಬೆಚಿ್ಚಬಿದು್ದ, ತಟ್ಟನೆ ಎದು್ದ
ತನ್ನ ಮಂತಿ್ರಗಳಿಗೆ, ≪ಕಟಿ್ಟದ ಮೂವರನು್ನ ನಾವು ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ
ಹಾಕಿಸಲಿಲ್ಲವೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು ರಾಜನಿಗೆ,
≪ಅರಸನೇ, ಹೌದು, ಹಾಕಿರುವುದು ಸತ್ಯ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 25 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ≪ಇಗೋ, ಕಟಿ್ಟಲ್ಲದ
ನಾಲ್ವರನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ, ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ತಿರುಗಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ
ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ ಇಲ್ಲ; ನಾಲ್ಕನೆಯವನ ರೂಪವು
ದೇವಕುಮಾರನ ರೂಪದಂತಿದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 ಆಗ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯ
ಬಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ≪ಪರಾತ್ಪರದೇವರ ಸೇವಕರಾದ
ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನಗೋ ಎಂಬುವವರೇ ಬನಿ್ನ, ಹೊರಗೆ ಬನಿ್ನ
ಎಂದು ಕೂಗಲು, ಶದ್ರಕ್ ಮೇಶಕ್ ಅಬೇದೆ್ನಗೋ ಎಂಬುವವರು
ಬೆಂಕಿಯೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದರು. 27 ಅಲಿ್ಲ ಕೂಡಿದ್ದ
ಉಪರಾಜ, ನಾಯಕ, ದೇಶಾಧಿಪತಿ, ಮಂತಿ್ರಗಳು ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ
ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯ ಅಧಿಕಾರವು ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಅವರ
ತಲೆಕೂದಲೂ ಸುಟಿ್ಟಲ್ಲ, ಅವರ ಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿಯ
ವಾಸನೆಯೇ ಮುಟಿ್ಟಲ್ಲ≫ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.

28 ಆಗ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು, ≪ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನಗೋ
ಎಂಬುವವರ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ! ಆತನು ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟು್ಟ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯನು್ನ ಜಯಿಸಿ ತನ್ನನೆ್ನೕ
ಹೊರತು ಇನಾ್ನವ ದೇವರನೂ್ನ ಸೇವಿಸಿ ಪೂಜಿಸಬಾರದೆಂದು
ಸ್ವದೇಹಗಳನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದ ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ
ಉದ್ಧರಿಸಿದಾ್ದನಲ್ಲವೇ. 29 ಸಕಲ ಜನಾಂಗ, ಕುಲ, ಭಾಷೆಗಳವರಲಿ್ಲ
ಯಾರಾದರೂ ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನಗೋ ಎಂಬುವವರ
ದೇವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡಿದರೆ ಅವರನು್ನ
ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅವರ ಮನೆಗಳನು್ನ ತಿಪೆ್ಪಯನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ; ಹೀಗೆ ಉದ್ಧರಿಸಲು
ಸಮಥರ್ನಾದ ಇನಾ್ಯವ ದೇವರೂ ಇಲ್ಲವಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
30 ಬಳಿಕ ರಾಜನು ಶದ್ರಕ್, ಮೇಶಕ್, ಅಬೇದೆ್ನಗೋ
ಎಂಬುವವರನು್ನ ಬಾಬೆಲ್ ಸಂಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಉನ್ನತ ಪದವಿ ನೀಡಿ
ಗೌರವಿಸಿದನು.

ಕಡಿದ ಮರದ ಕನಸು

ಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಸಕಲ ಜನಾಂಗ, ಕುಲ
ಭಾಷೆಗಳವರಿಗೆ ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಪ್ರಕಟನೆ,
≪ನಿಮಗೆ ಸುಖವು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಲಿ! 2 ಪರಾತ್ಪರನಾದ

ದೇವರು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿರುವ ಮಹತು್ತಗಳನೂ್ನ,
ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುವುದು ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ತೋರಿಬಂದಿದೆ.

3 ಆತನ ಮಹತು್ತಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಅತಿಶಯ!
ಆತನ ಅದು್ಭತಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ವಿಶೇಷ!
ಆತನ ರಾಜ್ಯವು ಶಾಶ್ವತರಾಜ್ಯ,
ಆತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ತಲತಲಾಂತರಕೂ್ಕ ಸಿ್ಥರವಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದು.≫

4 ≪ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಾದ ನಾನು ನನ್ನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಹಾಯಾಗಿದೆ್ದನು, ಹೌದು ನನ್ನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸುಖವಾಗಿದೆ್ದನು. 5

ಹೀಗಿರಲು ನನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸುವ ಒಂದು ಕನಸನು್ನ ಕಂಡೆನು;
ಹಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ನನಗುಂಟಾದ ಯೋಚನೆಗಳೂ, ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಿದ್ದ
ಸ್ವಪ್ನಗಳೂ ನನ್ನನು್ನ ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿದವು. 6 ಆದುದರಿಂದ ಕನಸಿನ
ಅಥರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಬಾಬೆಲಿನ ವಿದಾ್ವಂಸರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಕರೆದುತರುವ ಹಾಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆನು.

7 ≪ಜೋಯಿಸರು, ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು, ಪಂಡಿತರು, ಶಾಕುನಿಕರು,
ನನ್ನ ಸಮು್ಮಖಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಆ ಕನಸನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ಅವರು
ಅದರ ಅಭಿಪಾ್ರಯವನು್ನ ವಿವರಿಸಲಾರದೆ ಹೋದರು. 8 ನನ್ನ
ದೇವರ ಹೆಸರು ಸೇರಿರುವ ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೆಂಬ ಅಡ್ಡಹೆಸರನು್ನ
ಹೊಂದಿದವನೂ, ಪರಿಶುದ್ಧದೇವರುಗಳ ಆತ್ಮವುಳ್ಳವನೂ ಆದ
ದಾನಿಯೇಲನು ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ನಾನು ಆ
ಕನಸನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು, 9 ≪ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೇ,
ಜೋಯಿಸರಲಿ್ಲ ಪ್ರಧಾನನೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರುಗಳ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ, ಯಾವ ರಹಸ್ಯವೂ ನಿನಗೆ
ಅಶೋಧ್ಯವಲ್ಲವೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ; ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಕಂಡ
ಕನಸನೂ್ನ ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು. 10 ನಾನು
ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾ್ದಗ ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಿದ್ದ ಕನಸುಗಳು
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ಇವೇ. ಇಗೋ, ಲೋಕದ ನಡುವೆ ಬಹು ಎತ್ತರವಾದ ಒಂದು
ವೃಕ್ಷವನು್ನ ಕಂಡೆನು. 11 ಆ ವೃಕ್ಷವು ಬೆಳದು ಬಲಗೊಂಡಿತು್ತ, ಅದರ
ತುದಿಯು ಆಕಾಶವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟತು್ತ, ಅದು ಭೂಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಗೂ
ಕಾಣಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 12 ಅದರ ಎಲೆಗಳು ಅಂದ, ಹಣು್ಣಗಳು ಬಹಳ,
ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಕೂ್ಕ ಆಹಾರ, ನೆರಳೂ, ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ,
ಕೊಂಬೆಗಳು ಆಕಾಶ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆ, ಅದು ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ
ಜೀವನ. 13 ನಾನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾ್ದಗ ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ
ಬಿದ್ದ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ನೋಡಲಾಗಿ ದೇವದೂತನು ಆಕಾಶದಿಂದಿಳಿದು
ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕೂಗಿ, 14 ವೃಕ್ಷವನು್ನ ಕಡಿಯಿರಿ, ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿರಿ, ಎಲೆಗಳನು್ನ ಉದುರಿಸಿರಿ, ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಚೆಲಿ್ಲರಿ;
ಮೃಗಗಳು ನೆರಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಲಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ತೊರೆದು
ಹೋಗಲಿ! 15 ಆದರೆ ಬುಡದ ಮೋಟನು್ನ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಉಳಿಸಿ ಕಬಿ್ಬಣ,
ತಾಮ್ರಗಳ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಬಿಗಿಯಿರಿ; ಅಡವಿಯ ಹುಲು್ಲ ಅದರ
ಸುತ್ತ ಬೆಳೆದಿರಲಿ, ಆಕಾಶದ ಇಬ್ಬನಿಯು ಅದನು್ನ ತೋಯಿಸಲಿ,
ಭೂಮಿಯ ಹುಲು್ಲ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಗತಿಯಾದಂತೆ ಅದಕೆ್ಕ ಗತಿಯಾಗಲಿ.
16 ಅದಕೆ್ಕ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯವು ಹೋಗಿ ಮೃಗದ ಹೃದಯವು
ಬರಲಿ; ಹೀಗೆ ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು ವರುಷ ಕಳೆಯಲಿ. 17 ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ
ತೀಮಾರ್ನ, ದೇವರ ತೀಪುರ್; ಪರಾತ್ಪರನು ಮನುಷ್ಯರ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ರಾಜನಾಗಿ ಅದರ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ತನಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ
ಕನಿಷ್ಠರನೂ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸುತಾ್ತನೆಂಬುದು ಜೀವಂತರಿಗೆ
ತಿಳಿದುಬರಬೇಕೆಂದೇ ಈ ತೀಮಾರ್ನವಾಯಿತು≫ ಎಂದು
ಸಾರಿದನು. 18 ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೆಂಬ ನಾನು ಈ ಕನಸನು್ನ
ಕಂಡೆನು; ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೇ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಸಕಲ ವಿದಾ್ವಂಸರಲಿ್ಲ
ಯಾರೂ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸಲಾರರು; ನೀನು ಅದನು್ನ ತಿಳಿಸು;
ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರುಗಳ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುವುದರಿಂದ ನೀನೇ
ಅದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತನು.≫

19 ಆಗ ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೆಂಬ ಅಡ್ಡಹೆಸರಿನ ದಾನಿಯೇಲನು ತನ್ನ
ಬುದಿ್ಧಗೆ ತೋರಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಭಯಪಟು್ಟ ಸಲ್ಪ ಸಮಯ
ಸ್ತಬ್ಧನಾದನು. ರಾಜನು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ, ≪ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೇ, ನನ್ನ
ಕನಸಾಗಲಿ, ಅದರ ಅಥರ್ವಾಗಲಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸದಿರಲಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಲು ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನು, ≪ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಆ ಕನಸು ನಿನ್ನ
ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಫಲಿಸಲಿ, ಅದರ ಅಥರ್ವು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳ
ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬರಲಿ!

20 ≪ಯಾವ ವೃಕ್ಷವು ಬೆಳೆದು ಬಲಗೊಂಡು ಆಕಾಶದ
ತುದಿಯನು್ನ ಮುಟು್ಟತಾ್ತ, 21 ಲೋಕದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸುತಾ್ತ,
ಅಂದವಾದ ಎಲೆಗಳನೂ್ನ ಬಹಳ ಹಣು್ಣಗಳನೂ್ನ ಬಿಡುತಾ್ತ, ಎಲ್ಲಕೂ್ಕ
ಆಹಾರವನು್ನ ಒದಗಿಸುತಾ್ತ ತನ್ನ ನೆರಳನು್ನ ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೆ
ಆಶ್ರಯವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಆಕಾಶ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ
ನೆಲೆಯಾಗಿಯೂ ಮಾಡುತಾ್ತ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ತೋರಿತೋ, 22 ಆ
ವೃಕ್ಷವು ನೀನೇ; ರಾಜಾ, ನೀನು ಬೆಳೆದು ಬಲಗೊಂಡಿದಿ್ದೕ, ನಿನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯು ವೃದಿ್ಧಯಾಗಿ ಆಕಾಶಕೆ್ಕ ಮುಟಿ್ಟದೆ, ನಿನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯು
ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಗೂ ವಾ್ಯಪಿಸಿದೆ.

23 ≪ಕಾವಲುಗಾರನಾದ ದೇವದೂತನು ಆಕಾಶದಿಂದಿಳಿದು,
≪ವೃಕ್ಷವನು್ನ ಕಡಿದು ಹಾಳುಮಾಡಿರಿ; ಆದರೆ ಬುಡದ ಮೋಟನು್ನ
ನೆಲದಲಿ್ಲ ಉಳಿಸಿ ಕಬಿ್ಬಣ, ತಾಮ್ರಗಳ ಪಟೆ್ಟಯನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಬಿಗಿಯಿರಿ,
ಅಡವಿಯ ಹುಲು್ಲ ಅದರ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆದಿರಲಿ, ಆಕಾಶದ ಇಬ್ಬನಿಯು
ಅದನು್ನ ತೋಯಿಸಲಿ, ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು ವರುಷ ಕಳೆಯುವ ತನಕ ಕಾಡು
ಮೃಗಗಳ ಸಹವಾಸದ ಗತಿಯು ಬರಲಿ≫ ಎಂದು ಸಾರುವುದನು್ನ
ರಾಜನಾದ ನೀನು ನೋಡಿದಿಯಲಾ್ಲ.

24 ≪ರಾಜನೇ ಇದರ ತಾತ್ಪಯರ್ವೇನೆಂದರೆ, ಎನೊ್ನಡೆಯನಾದ
ಅರಸನಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಪರಾತ್ಪರನ ತೀಪುರ್ ಹೀಗಿದೆ. 25 ನೀನು
ಮನುಷ್ಯರೊಳಗಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟು್ಟ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳೊಂದಿಗೆ
ವಾಸಿಸುವಿ, ಎತು್ತಗಳಂತೆ ಹುಲು್ಲ ಮೇಯುವುದೇ ನಿನಗೆ
ಗತಿಯಾಗುವುದು, ಆಕಾಶದ ಇಬ್ಬನಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ ತೋಯಿಸುವುದು;
ಪರಾತ್ಪರನು ಮನುಷ್ಯರ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ರಾಜನಾಗಿ ಅದನು್ನ ತನಗೆ
ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತಾ್ತನೆ ಎಂಬುವುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದು
ಬರುವುದರೊಳಗೆ ಏಳು ವರುಷ ಹೀಗೆ ಕಳೆಯುವುದು. 26 ವೃಕ್ಷದ
ಬುಡದ ಮೋಟನು್ನ ಉಳಿಸಿರಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿತಲಾ್ಲ; ಇದರ
ತಾತ್ಪಯರ್ವೇನೆಂದರೆ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಸವಾರ್ಧಿಕಾರ
ಉಂಟೆಂಬುವುದನು್ನ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು
ನಿನಗೆ ಸಿ್ಥರವಾಗುವುದು ಎಂಬುವುದೇ. 27 ಆದಕಾರಣ, ಅರಸನೇ,
ಈ ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧವಾದವು ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪಗೆಯಾಗಲಿ, ನೀನು ಧಮರ್ವನು್ನ
ಆಚರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸು, ಬಡವರಿಗೆ
ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ ಧ್ವಂಸಮಾಡು;
ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕಾಲವು ಹೆಚಾ್ಚದೀತು≫ ಎಂದು ಅರಿಕೆ
ಮಾಡಿದನು.

28 ಇದೆಲಾ್ಲ ರಾಜನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬಂತು. 29

ಹನೆ್ನರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದನಂತರ ಅವನು ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಮನೆಯ

ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಾ ಡುತಾ್ತ, 30 ≪ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು
ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಗೆ ಬರುವಂತೆ ನನ್ನ ಸಾಮಥ್ಯರ್ ಬಲದಿಂದ ರಾಜನಿವಾಸಕಾ್ಕಗಿ
ನಾನು ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇಗೋ, ಮಹಾ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಈ
ಬಾಬೆಲ್≫ ಎಂದು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡನು.

31 ಈ ಮಾತು ರಾಜನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುತಿ್ತರುವಾಗ,
≪ಅರಸನಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನೇ, ನಿನಗಾದ ದೈವೋಕಿ್ತಯನು್ನ
ಕೇಳು; 32 ರಾಜ್ಯವು ನಿನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿದೆ, ನೀನು
ಮನುಷ್ಯರೊಳಗಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟು್ಟ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳೊಂದಿಗೆ
ವಾಸಿಸುವಿ, ಎತು್ತಗಳಂತೆ ಹುಲು್ಲ ಮೇಯುವುದೇ ನಿನಗೆ
ಗತಿಯಾಗುವುದು; ಪರಾತ್ಪರನು ಮನುಷ್ಯರ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ರಾಜನಾಗಿ
ಅದನು್ನ ತನಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತಾ್ತನೆ ಎಂಬುವುದು ನಿನ್ನ
ತಿಳಿವಳಿಕೆಗೆ ಬರುವುದರೊಳಗೆ ಏಳು ವರುಷ ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ
ಕಳೆಯುವುದು≫ ಎಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಾಯಿತು.

33 ಈ ನುಡಿಯು ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಲಿ್ಲ ತಕ್ಷಣವೇ ನೆರವೇರಿತು;
ಅವನು ಮನುಷ್ಯರೊಳಗಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟು್ಟ, ಎತು್ತಗಳಂತೆ ಹುಲು್ಲ
ಮೇಯುತಾ್ತ, ಆಕಾಶದ ಇಬ್ಬನಿಯಿಂದ ನೆನೆಯುತಾ್ತ ಇದ್ದನು; ಅವನ
ಕೂದಲು ಹದು್ದಗಳ ಗರಿಯಂತೆಯೂ, ಅವನ ಉಗುರು ಹಕಿ್ಕಗಳ
ಉಗುರಿನ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆದವು.

34 ನೇಮಿಸಿದ ಆ ಕಾಲವು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಾದ
ನಾನು ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತ್ತಲು ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧಯು ಪುನಃ ನನ್ನ
ಸಾ್ವಧೀನವಾಯಿತು.
≪ಆಗ ನಾನು ಪರಾತ್ಪರನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿ,
ಸದಾ ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದವನಿಗೆ ಸು್ತತಿಸೊ್ತೕತ್ರಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿದೆನು;
ಆತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ಶಾಶ್ವತ,
ಆತನ ರಾಜ್ಯವು ತಲತಲಾಂತರಕೂ್ಕ ಸಿ್ಥರವಾಗಿರುವುದು.
35 ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಶೂನ್ಯರಾಗಿ
ಪರಲೋಕ ಸೈನ್ಯದವರಲಿ್ಲಯೂ,
ಭೂಲೋಕದವರಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ;
ಆತನ ಶಕಿ್ತಯುತ ಕೈಯನು್ನ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ≪ನೀನು

ಏನು ಮಾಡುತಿ್ತೕ?≫ ≫ ಎಂದು ಯಾರೂ ಕೇಳಲಾರರು.
36 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧಯು ಪುನಃ ನನ್ನ

ಸಾ್ವಧೀನವಾಯಿತು; ನನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ವೈಭವಗಳು ನನಗೆ ಮತೆ್ತ ಲಭಿಸಿ
ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಕೀತಿರ್ಯು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿತು; ನನ್ನ ಮಂತಿ್ರಗಳೂ
ಅಧಿಪತಿಗಳೂ ನನ್ನನು್ನ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದರು; ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ರಾಜನಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡೆನು; ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಯಿತು.
37 ಈಗ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಾದ ನಾನು ಪರಲೋಕ ರಾಜನನು್ನ
ಹೊಗಳಿ, ಕೊಂಡಾಡಿ ಕೀತಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನ ಕಾಯರ್ಗಳೆಲಾ್ಲ ಸತ್ಯ,
ಆತನ ಮಾಗರ್ಗಳೆಲಾ್ಲ ನಾ್ಯಯ; ಸೊಕಿ್ಕನಿಂದ ನಡೆಯುವವರನು್ನ
ತಗಿ್ಗಸಬಲ್ಲನು.

ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅದು್ಭತ ಲೇಖನ

ರಾಜನಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖಂಡರಲಿ್ಲ
ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಔತಣವನು್ನ ಏಡಿಸಿ ಆ ಸಾವಿರ ಜನರ
ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ತಾನೂ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದನು. 2

ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನು ಅದನು್ನ ಸವಿಯುತಾ್ತ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ದೇವಾಲಯದೊಳಗಿಂದ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂಗಾರಗಳ ಪಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ತಾನೂ,
ತನ್ನ ಮುಖಂಡರೂ, ಪತಿ್ನಯರೂ ಮತು್ತ ಉಪಪತಿ್ನಯರೂ
ಕುಡಿಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ತರುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

3 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಸೂರೆಯಾದ ಬಂಗಾರದ
ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ತಂದೊಡನೆ ರಾಜನೂ, ಅವನ ಮುಖಂಡರೂ,
ಪತಿ್ನಯರು ಮತು್ತ ಉಪಪತಿ್ನಯರೂ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಕುಡಿದರು. 4

ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದು ಬಂಗಾರ, ಬೆಳಿ್ಳ, ತಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ,
ಮರಕಲು್ಲಗಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರು.

5 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಕೈಯ ಬೆರಳುಗಳು ದೀಪಸ್ತಂಭದ
ಎದುರಿಗೆ ಅರಮನೆಯ ಸುಣ್ಣದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲು
ತೊಡಗಿದವು; ಬರೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಹಸ್ತವನು್ನ ರಾಜನು ನೋಡಿದನು. 6

ಆಗ ಅವನ ಮುಖ ಕಳೆಗುಂದಿತು, ಮನಸು್ಸ ಕಳವಳಗೊಂಡಿತು,
ಸೊಂಟದ ಕೀಲು ಸಡಿಲವಾಯಿತು, ಮೊಣಕಾಲುಗಳು
ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಬಡಿದುಕೊಂಡವು.

7 ಹೀಗಿರಲು ರಾಜನು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಮಂತ್ರವಾದಿ,
ಪಂಡಿತ, ಶಾಕುನಿಕರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಬಾಬೆಲಿನ ಆ ವಿದಾ್ವಂಸರಿಗೆ,
≪ಯಾರು ಈ ಬರಹವನು್ನ ಓದಿ, ಇದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ನನಗೆ
ತಿಳಿಸುತಾ್ತನೋ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಧೂಮ್ರವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, ಅವನ
ಕೊರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಹಾರವನು್ನ ಹಾಕಿಸಿ, ಅವನನು್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮೂವರು
ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
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6

8 ಆಸಾ್ಥನದ ವಿದಾ್ವಂಸರೆಲ್ಲರು ಬಂದು ನೋಡಿದರು; ಆದರೆ ಆ
ಬರಹವನು್ನ ಓದುವುದಕೂ್ಕ, ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ರಾಜನಿಗೆ
ತಿಳಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಅವರಲಿ್ಲ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 9 ಆಗ
ರಾಜನಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನು ಬಹಳ ಕಳವಳಗೊಂಡು ಕಳೆಗುಂದಿದನು,
ಅವನ ಮುಖಂಡರೂ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡರು.

10 ರಾಜನು ಮತು್ತ ಮುಖಂಡರು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ರಾಣಿಗೆ
ಮುಟ್ಟಲು ಆಕೆಯು ಔತಣದ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು, ≪ರಾಜನೇ,
ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರು. ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ, ನಿನ್ನ
ಮುಖ ಕಳೆಗುಂದದಿರಲಿ!

11 ≪ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರುಗಳ ಆತ್ಮವು ನೆಲೆಸಿರುವ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ
ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದನೆ; ದೇವರುಗಳ ಜ್ಞಾನಕೆ್ಕ ಸಮಾನವಾದ ಜ್ಞಾನವೂ,
ವಿವೇಕವೂ, ಬುದಿ್ಧ ಪ್ರಕಾಶವೂ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಅವನೊಳಗೆ ಕಂಡುಬಂದವು. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರ
ರಾಜನು ಅವನನು್ನ ಜೋಯಿಸರು, ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು, ಪಂಡಿತರು,
ಶಕುನಿಕರು ಇವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. 12 ಹೌದು,
ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೆಂಬ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರನು್ನ ರಾಜನಿಂದ ಹೊಂದಿದ ಈ
ದಾನಿಯೇಲನಲಿ್ಲ ಪರಮಬುದಿ್ಧಯೂ, ಜ್ಞಾನವೂ, ವಿವೇಕವೂ,
ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸುವ ಜಾಣತನವೂ, ಒಗಟುಬಿಡಿಸುವ
ಚಮತಾ್ಕರವೂ, ಕಠಿಣವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುವ
ಚಾತುಯರ್ವೂ ತೋರಿಬಂದವು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಆತನನು್ನ ಹಾಗೆ
ನೇಮಿಸಿದನು. ಈಗ ಆ ದಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದರೆ ಅವನು
ಬರಹದ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸುವನು≫ ಎಂದಳು.

13 ಆಗ ದಾನಿಯೇಲನನು್ನ ರಾಜನ ಬಳಿ ಬರಮಾಡಲು ರಾಜನು
ಅವನಿಗೆ, ≪ರಾಜನಾದ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಯೆಹೂದದಿಂದ
ಕೈದಿಗಳಾಗಿ ತಂದು ಸೆರೆಮಾಡಿದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ದಾನಿಯೇಲ್
ಎಂಬುವನು ನೀನೋ? 14 ದೇವರುಗಳ ಆತ್ಮವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲಸಿ
ಪರಮಜ್ಞಾನವೂ, ವಿವೇಕವೂ, ಬುದಿ್ಧಪ್ರಕಾಶವೂ ನಿನಗುಂಟೆಂದು
ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.

15 ≪ಈಗ ಈ ಬರಹವನು್ನ ಓದಿ, ಇದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ನನಗೆ
ತಿಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ವಿದಾ್ವಂಸರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳನೂ್ನ
ಸಮು್ಮಖಕೆ್ಕ ಬರಮಾಡಲು ಅವರು ಇದರ ಅಥರ್ವನು್ನ
ವಿವರಿಸಲಾರದೆ ಹೋದರು. 16 ನೀನು, ಗೂಢಾಥರ್ಗಳನು್ನ ವಿವರಿಸಿ
ಕಠಿಣವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ತಿಳಿಸವನಾಗಿದಿ್ದೕ ಎಂಬ
ಸಮಾಚಾರವು ನನಗೆ ಮುಟಿ್ಟದೆ; ಈ ಬರಹವನು್ನ ಓದಿ ಇದರ
ಅಭಿಪಾ್ರಯವನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಿನಿ್ನಂದಾದರೆ ನಾನೀಗ ನಿನಗೆ
ಧೂಮ್ರವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಹಾರವನು್ನ
ಹಾಕಿಸಿ, ನಿನ್ನನು್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮೂವರು ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಆಗ ದಾನಿಯೇಲನು ರಾಜನ ಬಳಿ, ≪ನಿನ್ನ ದಾನಗಳು ನಿನಗೇ
ಇರಲಿ, ನಿನ್ನ ಬಹುಮಾನಗಳು ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗಾಗಲಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಈ
ಬರಹವನು್ನ ಓದಿ ಇದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು. 18

ಅರಸೇ, ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ
ನೆಬೂಕದೆ್ನಚ್ಚರನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಮಹತ್ವ, ಮಾನಸನಾ್ಮನಗಳನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. 19 ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿಮಿತ್ತ ಸಕಲ ಜನಾಂಗ,
ಕುಲ, ಭಾಷೆಗಳವರು ಅವನ ಮುಂದೆ ಬೆಚಿ್ಚಬೆದರಿದರು; ತನಗೆ
ಬೇಕಾದವರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು, ತನಗೆ ಬೇಕಾದವರನು್ನ ಉಳಿಸಿದನು,
ಮನಸು್ಸ ಬಂದವರನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಮಾಡಿದನು, ಮನಸು್ಸ
ಬಂದವರನು್ನ ಇಳಿಸಿದನು.

20 ≪ಹೀಗೆ ಅವನ ಹೃದಯವು ಉಬಿ್ಬ, ಅವನ ಸ್ವಭಾವವು
ಕಠಿಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸೊಕೆ್ಕೕರಲು ಅವನನು್ನ ರಾಜಾಸನದಿಂದ ತಳಿ್ಳ,
ಮಾನವನು್ನ ತಗೆದುಬಿಟ್ಟರು. 21 ಅವನು ನರಜಾತಿಯವರೊಳಗಿಂದ
ನೂಕಲ್ಪಟ್ಟನು, ಅವನ ಬುದಿ್ಧಯು ಮೃಗದ ಬುದಿ್ಧಯಂತಾಯಿತು,
ಕಾಡು ಕತೆ್ತಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಿದನು. ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೇವರು
ಮನುಷ್ಯರ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ರಾಜನಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ತನಗೆ
ಬೇಕಾದವರನು್ನ ನೇಮಿಸುತಾ್ತನೆ ಎಂಬುವುದು ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿದುಬರುವ ತನಕ ದನಗಳಂತೆ ಹುಲು್ಲ ಮೇಯುವುದೇ ಅವನ
ಗತಿಯಾಯಿತು, ಆಕಾಶದ ಇಬ್ಬನಿಯು ಅವನ ಮೈಯನು್ನ
ತೋಯಿಸುತಿ್ತತು್ತ.

22 ≪ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನೇ, ಅವನ ಮಗನಾದ ನೀನು ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೂ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 23

ಪರಲೋಕದ ಒಡೆಯನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡಿರುವಿ; ಆತನ ಆಲಯದ ಪಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ತಂದರಲಾ್ಲ; ನೀನು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖಂಡರ, ಪತಿ್ನ ಹಾಗೂ
ಉಪಪತಿ್ನಯರ ಸಂಗಡ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದು
ಬುದಿ್ಧ, ಕಣು್ಣ, ಕಿವಿ ಇಲ್ಲದ ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂಗಾರ, ತಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ, ಮರ,
ಕಲು್ಲಗಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸು್ತತಿರುವೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಣವು ಯಾರ
ಕೈಯಲಿ್ಲದೆಯೋ, ನಿನ್ನ ಸಿ್ಥತಿಗತಿಗಳು ಯಾರ ಅಧೀನವೋ ಆ

ದೇವರನು್ನ ಘನಪಡಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. 24 ಹೀಗಿರಲು ಆ ಹಸ್ತವು ದೇವರ
ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಬಂದು ಈ ಬರಹವನು್ನ ಬರೆಯಿತು.

25 ≪ಬರೆದ ಬರಹವು ಇದೇ, ≪ಮೆನೇ, ಮೆನೇ, ತೆಕೇಲ್,
ಉಫಸಿರ್ನ್.≫ 26 ಇದರ ಅಥರ್ವು ಹೀಗಿದೆ, ಮೆನೇ ಎಂದರೆ,
ದೇವರು ನಿನ್ನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಕಾಲವನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿದಾ್ದನೆ. 27

ತೆಕೇಲ್ ಎಂದರೆ, ನೀನು ತಕ್ಕಡಿಯಲಿ್ಲ ತೂಗಲ್ಪಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 28 ಪೆರೇಸ್ ಎಂದರೆ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು
ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಮೇದ್ಯಯರಿಗೂ, ಪಾರಸಿಯರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ≫
ಎಂದು ಅರಿಕೆಮಾಡಿದನು.

29 ಆಗ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ
ಧೂಮ್ರವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, ಅವನ ಕೊರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಹಾರವನು್ನ
ಹಾಕಿ, ಈತನು ರಾಜ್ಯದ ಮೂವರು ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನಾದನು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. 30 ಅದೇ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಕಸಿ್ದೕಯ
ರಾಜನಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. 31 ಮೇದ್ಯನಾದ
ದಾಯಾರ್ವೆಷನು ರಾಜ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅವನ ವಯಸು್ಸ
ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ಅರುವತೆ್ತರಡು.

ದಾನಿಯೇಲನು ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿಯಲೂ್ಲ ರಕ್ಷಿತನಾದದು್ದ

ದಾಯಾರ್ವೆಷನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರವನು್ನ
ನಿವರ್ಹಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ
ಪ್ರಧಾನರನು್ನ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಆಯಾ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ

ಆಳಲು ನೇಮಿಸಿದನು. 2 ರಾಜರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ಆ
ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಮೂವರು
ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳನೂ್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡನು; ಆ
ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ದಾನಿಯೇಲನು ಒಬ್ಬನು. 3 ಈ
ದಾನಿಯೇಲನಲಿ್ಲ ಪರಮಬುದಿ್ಧ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಉಳಿದ
ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ
ಸಮಥರ್ನೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನನು್ನ ರಾಜನು ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಯದ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಲು ಉದೆ್ದಶಿಸಿದ್ದನು.

4 ಹೀಗಿರಲು ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳೂ, ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳೂ
ಅಸೂಯಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಭಾರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ದಾನಿಯೇಲನ
ಮೇಲೆ ತಪು್ಪಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಂದಭರ್ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ
ತಪು್ಪಹೊರಿಸುವ ಯಾವ ಸಂದಭರ್ವನೂ್ನ, ಯಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ
ಕಾಣಲಾರದೆ ಹೋದರು. ಅವನು ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ಆಗಿದ್ದನು, ಅವನಲಿ್ಲ
ಆಲಸ್ಯವಾಗಲಿ, ಅಕ್ರಮವಾಗಲಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 5 ಆಗ ಆ ಮನುಷ್ಯರು,
≪ಈ ದಾನಿಯೇಲನ ಮೇಲೆ ತಪು್ಪಹೊರಿಸಲು ಇವನ ದೇವಧಮರ್ದ
ಮೂಲಕವೇ ಹೊರತು ಇನಾ್ಯವುದರಲಿ್ಲಯೂ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ
ದೊರೆಯದು≫ ಎಂದುಕೊಂಡರು.

6 ಹೀಗೆ ಆ ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳೂ, ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳೂ ರಾಜನ
ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ನೆರೆದುಬಂದು ಅವನಿಗೆ, ≪ಅರಸನಾದ
ದಾಯಾರ್ವೆಷನೇ, ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರು! 7 ಯಾವನಾದರೂ
ಮೂವತು್ತ ದಿನಗಳ ತನಕ ರಾಜನಾದ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ
ದೇವರಿಗಾಗಲಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ
ಅವನನು್ನ ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬ ಖಂಡಿತ
ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯ ರೂಪವಾಗಿ ವಿಧಿಸುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ರಾಜ್ಯದ ಸಕಲ ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿ, ನಾಯಕ,
ದೇಶಾಧಿಪತಿ, ಮಂತಿ್ರ, ಸಂಸಾ್ಥನಾಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಲೋಚನೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. 8 ರಾಜನೇ, ಈಗ ನೀನು ಈ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ
ವಿಧಿಸಿ, ಇದು ಮೇದ್ಯರ ಮತು್ತ ಪಾರಸಿಯರ ಧಮರ್ವಿಧಿಗಳಂತೆ
ಎಂದಿಗೂ ರದಾ್ದಗದ ಧಮರ್ವಿಧಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆಯಾಗದಂತೆ
ಶಾಸನಕೆ್ಕ ಹಸಾ್ತಕ್ಷರ ಮಾಡು≫ ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿದರು. 9

ಆದುದರಿಂದ ರಾಜನಾದ ದಾಯಾರ್ವೆಷನು ಆ ನಿಬಂಧನಶಾಸನಕೆ್ಕ
ರುಜು ಹಾಕಿದನು.

10 ಶಾಸನಕೆ್ಕ ರುಜುವಾದದು್ದ ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಅವನು
ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಕದವಿಲ್ಲದೆ
ಕಿಟಕಿಗಳುಳ್ಳ ತನ್ನ ಮಹಡಿಯ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ವಾಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ
ದಿನಕೆ್ಕ ಮೂರಾವತಿರ್ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡಿ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದ್ದನು 11 ಆಗ ಆ ಜನರು
ಗುಂಪಾಗಿ ಕೂಡಿ ದಾನಿಯೇಲನು ತನ್ನ ದೇವರ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು.

12 ಅವರು ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ರಾಜಾಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಸಾ್ತಪವನೆ್ನತಿ್ತ,
≪ರಾಜನೇ, ಯಾರಾದರೂ ಮೂವತು್ತ ದಿನಗಳ ತನಕ ನಿನ್ನ ಹೊರತು
ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರಿಗಾಗಲಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಲಿ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿಯಲಿ್ಲ
ಹಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ರುಜು ಹಾಕಿದಿ್ದಯಲಾ್ಲ≫
ಎಂದು ಕೇಳಲು, ರಾಜನು, ≪ಹೌದು, ಮೇದ್ಯರ ಮತು್ತ ಪಾರಸಿಯರ
ರದಾ್ದಗದ ಧಮರ್ವಿಧಿಗಳಂತೆ ಇದು ಸಿ್ಥರವಾದ ನಿಬಂಧನೆ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
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13 ಆಗ ಅವರು ರಾಜನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ, ≪ರಾಜನೇ,
ಯೆಹೂದದಿಂದ ಸೆರೆಯಾಗಿ ತಂದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದ ಆ
ದಾನಿಯೇಲನು ನಿನ್ನನಾ್ನಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಹಸಾ್ತಕ್ಷರದ
ನಿಬಂಧನೆಯನಾ್ನಗಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಯಕೆ್ಕ ತಾರದೆ ದಿನಕೆ್ಕ ಮೂರಾವತಿರ್ ಅವನ
ದೇವರಿಗೆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.
14 ಆದರೆ ರಾಜನು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ವ್ಯಸನಗೊಂಡು
ದಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಇದರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಬೇಕೆಂದು ಮನಸು್ಸಮಾಡಿ
ಇವನನು್ನ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಎಂದು ಸೂಯಾರ್ಸ್ತಮಾನದ ತನಕ
ಆಲೋಚಿಸುತತಿ್ತದ್ದನು.

15 ಇದನು್ನ ತಿಳಿದು ಆ ಜನರು ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದು,
≪ಪ್ರಭುವೇ, ರಾಜನು ವಿಧಿಸಿದ ಯಾವ ನಿಬಂಧನೆಯಾಗಲಿ,
ನಿಯಮವಾಗಲಿ ರದಾ್ದಗಬಾರದು ಎಂಬ ಧಮರ್ಸೂತ್ರವು
ಮೇದ್ಯಯರಲಿ್ಲಯೂ, ಪಾರಸಿಯರಲಿ್ಲಯೂ ಉಂಟೆಂಬುದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಿ್ತರಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅನಿವಾಯರ್ವಾಗಿ
ರಾಜನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲೇ ಬೇಕಾಯಿತು.

16 ದಾನಿಯೇಲನನು್ನ ತಂದು ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ರಾಜನ
ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟರು. ಆಗ ರಾಜನು ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ,
≪ನೀನು ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನದ್ಧರಿಸಲಿ≫
ಎಂದು ಹರಸಿದನು.

17 ಕೂಡಲೆ ಬಂಡೆಯನು್ನ ತಂದು ಗವಿಯ ಬಾಯನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚದರು. ದಾನಿಯೇಲನ ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಯಾರು
ಬದಲಾಯಿಸದಂತೆ ರಾಜನ ಮುದೆ್ರಯಿಂದಲೂ, ತನ್ನ ಮುಖಂಡರ
ಮುದೆ್ರಯಿಂದಲೂ ಅದಕೆ್ಕ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಹಾಕಿ ಭದ್ರ
ಮಾಡಲಾಯಿತು. 18 ರಾಜನು ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ
ವಿನೋದವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ತರಿಸದೆ, ಉಪವಾಸವಾಗಿ
ರಾತಿ್ರಯನು್ನ ಕಳೆದನು; ಅವನಿಗೆ ನಿದೆ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ.

19 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ರಾಜನು ಉದಯದಲೆ್ಲೕ ಎದು್ದ ಸಿಂಹಗಳ
ಗವಿಯ ಬಳಿಗೆ ತ್ವರೆಯಾಗಿ ಹೋದನು. 20 ದಾನಿಯೇಲನಿದ್ದ
ಗವಿಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು, ಅವನು ದುಃಖ ಧ್ವನಿಯಿಂದ
ದಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಕೂಗಿ, ≪ದಾನಿಯೇಲನೇ, ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ
ದೇವರ ಸೇವಕನೇ, ನೀನು ನಿತ್ಯವೂ ಭಜಿಸುವ ನಿನ್ನ ದೇವರು
ನಿನ್ನನು್ನ ಸಿಂಹಗಳಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಲು ಶಕ್ತನಾದನೋ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

21 ಅದಕೆ್ಕ ದಾನಿಯೇಲನು ರಾಜನಿಗೆ, ≪ಅರಸೇ,
ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರು! 22 ನನ್ನ ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಸಿಂಹಗಳ ಬಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದನು. ಅವುಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ
ಹಾನಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ನಾನು ನಿಮರ್ಲನಾಗಿ
ಕಂಡುಬಂದೆನು. ರಾಜನಾದ ನಿನಗೂ ಯಾವ ದೊ್ರೕಹವನೂ್ನ
ಮಾಡಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ರಾಜನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ,
ದಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಗವಿಯೊಳಗಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತ್ತಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಲು ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕತಿ್ತದರು. ಅವನು ತನ್ನ
ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟ್ಟ ಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಹಾನಿಯೂ
ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.

24 ಅನಂತರ ರಾಜನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ದಾನಿಯೇಲನ ಮೇಲೆ
ದೂರು ಹೊರಿಸಿದವರನು್ನ ತಂದು ಅವರನೂ್ನ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಗವಿಯ
ತಳವನು್ನ ಮುಟು್ಟವುದರೊಳಗೆ ಸಿಂಹಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ,
ಅವರ ಎಲಾ್ಲ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡಿದವು.

25 ಆಗ ರಾಜನಾದ ದಾಯಾರ್ವೆಷನು ಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ವಾಸಿಸುವ
ಸಕಲ ಜನಾಂಗ, ಕುಲ, ಭಾಷೆಗಳವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪತ್ರವನು್ನ
ಬರೆಯಿಸಿ, ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಲು ಆಜ್ಞೆಮಾಡಿದನು.
ದಾನಿಯೇಲನ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸುಖವು

ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಲಿ!
26 ≪ನಾನು ಆಳುವ ರಾಜ್ಯದವರೆಲ್ಲರೂ ದಾನಿಯೇಲನ

ದೇವರಿಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ;
ಆತನೇ ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ಸನಾತನದೇವರು,
ಆತನ ರಾಜ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಯದು,
ಆತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದು;
27 ಆತನು ಉದ್ಧರಿಸುವವನೂ, ರಕ್ಷಿಸುವವನೂ,
ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತಮಹತ್ವಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವವನೂ

ಆಗಿದಾ್ದನೆ;
ಆತನೇ ದಾನಿಯೇಲನನು್ನ ಸಿಂಹಗಳ ಬಾಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿದನು.≫

28 ಈ ದಾನಿಯೇಲನು ದಾಯಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಪಾರಸಿಯನಾದ ಕೋರೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಸನಾ್ಮನ,
ಗೌರವಗಳಿಂದ ಬಾಳಿದನು.

ದಾನಿಯೇಲನ ನಾಲು್ಕ ಮೃಗಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಕನಸು

ಬಾಬೆಲಿನ ಅರಸನಾದ ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಮೊದಲನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ದಾನಿಯೇಲನು ಮಲಗಿದಾ್ದಗ
ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನವಾಯಿತು. ಕೂಡಲೆ ಅವನು ಆ ಕನಸನೂ್ನ

ಅದರ ಮುಖಾ್ಯಂಶಗಳನೂ್ನ ಬರೆದು ಇಟ್ಟನು. 2 ದಾನಿಯೇಲನು ಆ
ಪ್ರಸಾ್ತಪವನೆ್ನತಿ್ತ ಇಂತೆಂದನು, ≪ನಾನು ರಾತಿ್ರ ಕಂಡ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ
ಆಹಾ, ಚತುದಿರ್ಕಿ್ಕನ ಗಾಳಿಗಳೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ರಭಸವಾಗಿ
ಬೀಸಿ ಬಡಿಯುತಿ್ತದ್ದವು. 3 ಒಂದಕಿ್ಕoತ ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ
ನಾಲು್ಕ ದೊಡ್ಡ ಮೃಗಗಳು ಸಾಗರದೊಳಗಿಂದ ಬಂದವು. 4

ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿದ ಮೃಗವು ಸಿಂಹದ ಹಾಗಿತು್ತ, ಅದಕೆ್ಕ ಹದಿ್ದನಂತೆ
ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದವು; ನಾನು ನೋಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಆ ರೆಕೆ್ಕಗಳು
ಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟವು; ಅದು ನೆಲದಿಂದ ಎತ್ತಲ್ಪಟು್ಟ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಗೆ ಎರಡು
ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಲಿ್ಲಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು, ಅದಕೆ್ಕ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 5 ಆಹಾ, ಇನೊ್ನಂದು ಮೃಗ ಎರಡನೆಯದು; ಅದು
ಕರಡಿಯ ಹಾಗಿತು್ತ, ಒಂದು ಹೆಗಲನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತಕೊಂಡಿತು್ತ. ತನ್ನ
ಬಾಯಲಿ್ಲ ಹಲು್ಲಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರು ಪಕೆ್ಕಲುಬುಗಳನು್ನ
ಕಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು್ತ; ನೀನೆದು್ದ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನ ಎಂದು
ಅದಕೆ್ಕ ಹೇಳೋಣವಾಯಿತು. 6 ಅನಂತರ ನಾನು ನೋಡುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ
ಇಗೋ, ಚಿರತೆಯ ಹಾಗಿರುವ ಮತೊ್ತಂದು ಮೃಗವು ಕಾಣಿಸಿತು;
ಅದರ ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಪಕ್ಷಿಯ ರೆಕೆ್ಕಯಂತಿರುವ ನಾಲು್ಕ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದವು; ಆ
ಮೃಗಕೆ್ಕ ನಾಲು್ಕ ತಲೆಗಳಿದ್ದವು, ಅದಕೆ್ಕ ದೊರೆತನವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
7 ನಾನು ರಾತಿ್ರ ಕಂಡ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಆಹಾ,
ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮೃಗವು ಕಾಣಿಸಿತು; ಅದು ಭಯಂಕರವಾಗಿತು್ತ,
ಹೆದರಿಸುವಂಥದಾಗಿತು್ತ, ಅಧಿಕ ಬಲವುಳ್ಳದಾ್ದಗಿತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ ಕಬಿ್ಬಣದ
ದೊಡ್ಡ ಹಲು್ಲಗಳಿದ್ದವು. ಅದು ನುಂಗುತಾ್ತ, ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡುತಾ್ತ
ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ತುಳಿಯುತಾ್ತ ಇತು್ತ. ಅದು ಹಿಂದಿನ
ಎಲಾ್ಲ ಮೃಗಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ ಹತು್ತ
ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು. 8 ನಾನು ಆ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ
ನೋಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೆ ಇಗೋ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇನೊ್ನಂದು ಚಿಕ್ಕ
ಕೊಂಬು ಮೊಳೆಯಿತು; ಅದಕೆ್ಕ ಎಡೆಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ಮೊದಲಿನ
ಕೊಂಬುಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರು ಬೇರು ಸಹಿತ ಕೀಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಆಹಾ, ಈ
ಕೊಂಬಿನಲಿ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಕಣು್ಣಗಳಂತಿರುವ ಕಣು್ಣಗಳೂ, ಬಡಾಯಿ
ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವ ಬಾಯಿಯೂ ಇದ್ದವು.

9 ≪ನಾನು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾ್ಯಯಾಸನಗಳು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟವು,
ಮಹಾವೃದ್ಧನೊಬ್ಬನು ಆಸೀನನಾದನು; ಆತನ ಉಡುಪು ಹಿಮದಂತೆ
ಶುಭ್ರವಾಗಿತು್ತ. ಆತನ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ನಿಮರ್ಲವಾದ ಬಿಳಿಯ
ಉಣೆ್ಣಯಂತಿತು್ತ, ಆತನ ನಾ್ಯಯಾಸನವು ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಗಳು, ಅದರ
ಚಕ್ರಗಳು ಧಗಧಗಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯೇ. 10 ನಾ್ಯಯಾಸನದ ಮುಂದೆ
ಉರಿಯ ಪ್ರವಾಹವು ಉಕಿ್ಕ ಹರಿದು ಬಂದಿತು. ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ
ದೂತರು ಆತನ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಕೋಟಾ್ಯನುಕೋಟಿ
ಕಿಂಕರರು ಆತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾ್ಯಯಸಭೆಯವರು
ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. 11 ಆಗ ನಾನು
ನೋಡುತಿ್ತರಲು ಇಗೋ, ಕೊಂಬು ಬಡಾಯಿ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡ ನಿಮಿತ್ತ
ಆ ಕೊಂಬಿನ ಮೃಗವನು್ನ ಕೊಂದು, ಅದರ ಹೆಣವನು್ನ ಉರಿಯುವ
ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಾಶಮಾಡಿದರು. 12 ಉಳಿದ ಮೃಗಗಳ
ದೊರೆತನವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾಲದ ಮಟಿ್ಟಗೆ, ತಕ್ಕ
ಸಮಯ ಬರುವ ತನಕ, ಅವುಗಳ ಜೀವವನು್ನ ಉಳಿಸಿದರು. 13

ನಾನು ಕಂಡ ರಾತಿ್ರಯ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಇಗೋ, ಮನುಷ್ಯ
ಕುಮಾರನಂತಿರುವವನು ಆಕಾಶದ ಮೇಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಆ
ಮಹಾವೃದ್ಧನನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿದನು. ಅವನನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ತಂದರು. 14 ಸಕಲ, ಜನಾಂಗ, ಕುಲ, ಭಾಷೆಗಳವರು ಅವನ ಸೇವೆ
ಮಾಡಲೆಂದು ಅವನಿಗೆ ದೊರೆತನವೂ, ಘನತೆಯೂ, ರಾಜ್ಯವೂ
ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದು್ದ.
ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ, ಅವನ ರಾಜ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಯದು.

ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಆದ ದಶರ್ನದ ಅಥರ್
15 ≪ದಾನಿಯೇಲನಾದ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಶರೀರದೊಳಗೆ

ವ್ಯಥೆಗೊಂಡಿತು, ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಕನಸುಗಳು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳವಳಪಡಿಸಿದವು. 16 ನಾನು ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಇವುಗಳ ಸತಾ್ಯಥರ್ವೇನೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ನನಗೆ,
17 ≪ಆ ನಾಲು್ಕ ದೊಡ್ಡ ಮೃಗಗಳು ಲೋಕಸಾಗರದೊಳಗಿಂದ
ಏರತಕ್ಕ ನಾಲು್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳು. 18 ಆದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಪರಾತ್ಪರನ
ಭಕ್ತರಿಗೆ ಲಭಿಸುವುದು, ಅವರೇ ಅದನು್ನ ತಲತಲಾಂತರಕೂ್ಕ
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವರು≫ ಎಂದು ಆ ವಿಷಯಗಳ
ತಾತ್ಪಯರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದನು. 19 ಆ ಮೇಲೆ ಕಬಿ್ಬಣದ
ಹಲು್ಲ, ತಾಮ್ರದ ಉಗುರು, ಉಳ್ಳಮೃಗವು ಕೆಲವನು್ನ ನುಂಗಿ
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ಕೆಲವನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡಿ ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಕಾಲುಗಳಿಂದ
ತುಳಿದು, ಇತರ ಮೃಗಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಅತಿ
ಭಯಂಕರವಾಗಿತು್ತ. 20 ಈ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮೃಗದ
ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ, ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲಣ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳ
ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ 21 ನಾನು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಕೊಂಬು
ಮೊಳೆತು ಮೂರು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಬೀಳಿಸಿ, 22 ದೇವಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡಿ, ಮಹಾವೃದ್ಧನು ಬಂದು ಪರಾತ್ಪರನ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ದೊರಕಿಸುವ ತನಕ ಅವರನು್ನ
ಗೆಲು್ಲತಾ್ತ ಬಂದಿತು್ತ.≫ 23 ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ, ≪ಆ ನಾಲ್ಕನೆಯ
ಮೃಗವು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾಗುವ ನಾಲ್ಕನೆಯ ರಾಜ್ಯ; ಅದು
ಉಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಲೋಕವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನುಂಗಿ
ತುಳಿದು ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡುವುದು. 24 ಆ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳ
ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಅರಸರು
ಉಂಟಾಗುವರು, ಅವರ ತರುವಾಯ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು
ತಲೆದೋರುವನು. ಅವನು ಮೊದಲಿನ ಅರಸರಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ
ಮೂವರು ಅರಸರನು್ನ ಸದೆಬಡೆಯುವನು. 25 ಪರಾತ್ಪರನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಪರಾತ್ಪರನ ಭಕ್ತರನು್ನ ಬಾಧಿಸಿ
ಕಟ್ಟಳೆಯ ಕಾಲಗಳನೂ್ನ, ಧಮರ್ವಿಧಿಗಳನೂ್ನ ಮಾಪರ್ಡಿಸಲು
ಮನಸು್ಸ ಮಾಡುವನು; ಆ ಭಕ್ತರು ಒಂದುಕಾಲ, ಎರಡುಕಾಲ,
ಅಧರ್ಕಾಲ ಅವನ ಕೈವಶವಾಗಿರುವರು. 26 ಆ ಮೇಲೆ
ನಾ್ಯಯಸಭೆಯು ಕುಳಿತು ಅವನ ದೊರೆತನವನು್ನ ಕಿತು್ತ ತೀರಾ
ಧ್ವಂಸಮಾಡಿ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿ ಬಿಡುವುದು. 27 ಆಗ ಅವನ ರಾಜ್ಯ,
ಪ್ರಭುತ್ವಗಳೂ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಂಡಲದಲಿ್ಲನ ರಾಜ್ಯಗಳ
ಮಹಿಮೆಯೂ ಪರಾತ್ಪರನ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು; ಆತನ
ರಾಜ್ಯವು ಶಾಶ್ವತ ರಾಜ್ಯ; ಸಕಲ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳು ಆತನಿಗೆ
ಅಧೀನರಾಗಿ ಸೇವೆಮಾಡುವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28 ಈ
ಕನಸಿನ ಪ್ರಸಾ್ತಪವು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಮುಗಿಯಿತು. ದಾನಿಯೇಲನಾದ ನಾನು
ನನ್ನ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಬಹು ಕಳವಳಗೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಮುಖವು
ಕಳೆಗುಂದಿತು. ಆದರೂ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡೆ.

ಟಗರಿನ ಮತು್ತ ಹೋತದ ವಿಷಯವಾದ ಕನಸು

ಮೊದಲು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಕನಸಲ್ಲದೆ ಅರಸನಾದ
ಬೇಲ್ಶಚ್ಚರನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೂರನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲಯೂ
ಇನೊ್ನಂದು ಕನಸು ದಾನಿಯೇಲನಾದ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು. 2

ನಾನು ಕಂಡ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಏಲಾಮ್ ಸಂಸಾ್ಥನದ ಶೂಷನ್
ಕೋಟೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು. ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಊಲಾ ಕಾಲುವೆಯ ದಡದ ಮೇಲೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತೋರಿತು. 3 ನಾನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲು
ಇಗೋ, ಎರಡು ಕೊಂಬಿನ ಒಂದು ಟಗರು ಕಾಲುವೆಯ ಹತಿ್ತರ
ನಿಂತಿತು್ತ. ಅದರ ಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದರೂ
ಒಂದಕಿ್ಕಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತು್ತ. ಆ ದೊಡ್ಡದು ಮೊಳೆತದು್ದ ಚಿಕ್ಕ
ಕೊಂಬು ಮೊಳೆತ ಮೇಲೆ. 4 ನಾನು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಟಗರು
ಪಶಿ್ಚಮಕೂ್ಕ, ಉತ್ತರಕೂ್ಕ, ದಕ್ಷಿಣಕೂ್ಕ ಹಾರಾಡುತಿ್ತತು್ತ. ಯಾವ
ಜಂತುವೂ ಅದರೆದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಾರದೆ ಹೋಯಿತು. ಅದರಿಂದ
ಬಿಡಿಸಲು ಯಾವ ಪಾ್ರಣಿಗೂ ಶಕಿ್ತಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮನಸು್ಸ
ಬಂದಂತೆ ನಡೆದು ತನ್ನನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡಿತು. 5 ನಾನು
ಗಮನಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ ಇಗೋ, ಒಂದು ಹೋತವು ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದ
ಭೂಮಂಡಲವನೆ್ನಲಾ್ಲ ದಾಟಿಕೊಂಡು ನೆಲವನು್ನ ಮುಟ್ಟದೆ ಓಡಿ
ಬಂತು. ಅದರ ಕಣು್ಣಗಳ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕೊಂಬಿತು್ತ.
6 ನಾನು ಕಾಲುವೆಯ ಹತಿ್ತರ ಕಂಡ ಎರಡು ಕೊಂಬಿನ ಟಗರಿನ
ಬಳಿಗೆ ಆ ಹೋತವು ಬಂದು, ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಉಬಿ್ಬ
ರೋಷಗೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕೆಂದು ಓಡಿತು. 7 ನನ್ನ
ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಟಗರನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲಣ ಕೊ್ರೕಧದಿಂದ
ಉರಿಯುತಾ್ತ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಯು್ದ ಅದರ ಎರಡು
ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟಿ್ಟತು. ಅದಕೆ್ಕ ಎದುರು ಬೀಳಲು
ಟಗರಿಗೆ ಶಕಿ್ತಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಟಗರನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಉರುಳಿಸಿ ತುಳಿದು
ಹಾಕಿತು. ಟಗರನು್ನ ಹೋತದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವ ಪಾ್ರಣಿ ಯಾವುದೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ. 8 ಆ ಹೋತವು ತನ್ನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡಿತು,
ಆದರೆ ಅದು ಪಾ್ರಬಲ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗಲೇ ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬು
ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಅದರ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕ ಅದು್ಭತವಾದ
ಕೊಂಬುಗಳು ಮೊಳೆತು ಚತುದಿರ್ಕು್ಕಗಳಿಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡವು. 9

ಅವುಗಳೊಳಗೆ ಒಂದರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಮೊಳೆತು ಬಹು
ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲಯೂ, ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲಯೂ
ಅಂದಚಂದದ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು. 10 ಅದು ನಕ್ಷತ್ರ
ಗಣದ ಮೇಲೆ ಕೈಮಾಡುವಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚ, ಆ ಗಣದ ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ
ನೆಲಕೆ್ಕ ಕೆಡವಿ ತುಳಿದುಬಿಟಿ್ಟತು. 11 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಗಣದ
ಅಧಿಪತಿಯನೂ್ನ ಎದುರಿಸುವಷು್ಟ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು ನಿತ್ಯಹೋಮವನು್ನ
ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿತು. 12 ಆತನ ಪವಿತ್ರ ಸಾ್ಥನವನು್ನ ಕೆಡವಿ

ನಿತ್ಯ ಹೋಮವನು್ನ ಅಡಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನೀಚತನದಿಂದ ಒಂದು
ಸೈನ್ಯವನಿ್ನಳಿಸಿ ಸತ್ಯಧಮರ್ವನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ದೊಬಿ್ಬ, ತನ್ನ ಇಷಾ್ಟಥರ್ವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ವೃದಿ್ಧಗೆ ಬಂತು. 13 ಆಗ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು
ಮಾತನಾಡುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಮಾತನಾಡುವವನನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ದೇವದೂತನು, ≪ನಿತ್ಯಹೋಮವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವುದು,
ಭಯಂಕರವಾದ ದೇವದೊ್ರೕಹ ಮಾಡುವುದು, ಪವಿತಾ್ರಲಯವನೂ್ನ,
ದೇವಭಕ್ತ ಗಣವನು್ನ ತುಳಿಯುವುದು ಎಂಬ ಕನಸಿನ ಕಾಯರ್ಗಳು
ಎಷು್ಟ ಕಾಲ ನಡೆಯುವುದು?≫ ಎಂದು ಪ್ರಶೆ್ನಮಾಡಿದನು. 14

ಅವನು ಇವನಿಗೆ, ≪ಉದಯಾಸ್ತಮಾನಗಳ ಎರಡು ಸಾವಿರದ
ಮುನೂ್ನರರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವವು. ಅನಂತರ ಪವಿತಾ್ರಲಯಕೆ್ಕ ಪುನಃ
ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥಪನೆಯಾಗುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ದಾನಿಯೇಲನಾದ ನಾನು ಈ ಕನಸನು್ನ ಕಂಡು ಅದನು್ನ
ಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವಾಗ ಇಗೋ, ಮನುಷ್ಯ ಸದೃಶನೊಬ್ಬನು
ನನೆ್ನದುರಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದನು. 16 ಆಗ, ≪ಗಬಿ್ರಯೇಲನೇ, ಕನಸಿನ
ಅಥರ್ವನು್ನ ಇವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು≫ ಎಂದು ಮನುಷ್ಯ
ಧ್ವನಿಯಂತಹ ಒಂದು ವಾಣಿಯು ಊಲಾ ಕಾಲುವೆಯ ದಡಗಳ
ನಡುವೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. 17 ಅದರಂತೆ ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದನು. ಅವನು ಬರಲು, ನಾನು ಭಯಭಾ್ರಂತನಾಗಿ ಅಡ್ಡಬಿದೆ್ದನು.
ನನಗೆ ಅವನು, ≪ನರಪುತ್ರನೇ, ಇದು ಮನದಟಾ್ಟಗಿರಲಿ, ಇದು
ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲಿ್ಲ ನೆರವೇರುವ ಕನಸು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18

ಅವನು ನನೊ್ನಡನೆ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ ನಾನು ಮೈಮರೆತು
ಬೋರಲು ಬಿದಿ್ದದೆ್ದನು. ಆಗ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ನನಗೆ,
19 ≪ಇಗೋ, ದೇವರು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ತೀರಿಸುವ ಮುಂದಿನ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು; ಅದು ಕು್ಲಪ್ತವಾದ
ಅಂತ್ಯಕಾಲಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು್ದ. 20 ನೀನು ನೋಡಿದ ಎರಡು
ಕೊಂಬಿನ ಟಗರು ಮೇದ್ಯ ಮತು್ತ ಪಾರಸಿಯ ರಾಜರು. 21 ಆ
ಹೋತವು ಗಿ್ರೕಕ್ ರಾಜ್ಯ, ಅದರ ಕಣು್ಣಗಳ ನಡುವಣ ದೊಡ್ಡ
ಕೊಂಬು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲನೆಯ ರಾಜ. 22 ಆ ಕೊಂಬು ಮುರಿದ
ಮೇಲೆ ಅದರ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನಾಲು್ಕ ಕೊಂಬುಗಳು ಎದ್ದ
ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಆ ಜನಾಂಗದೊಳಗಿಂದ ನಾಲು್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳು
ಏಳುವವು; ಆದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ರಾಜನಿಗೆ ಇದ್ದಷು್ಟ ಶಕಿ್ತಯು
ಅವುಗಳಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 23 ಆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಡೆಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ,
ಅಧಮಿರ್ಗಳ ಅಧಮರ್ವು ಪೂತಿರ್ಯಾದಾಗ ಕಠಿಣಮುಖನೂ,
ತಂತ್ರಉಳ್ಳವನೂ ಆದ ಒಬ್ಬ ರಾಜನು ತಲೆದೋರುವನು. 24

ಅವನು ಪ್ರಬಲನಾಗುವನು, ಆದರೆ ಸ್ವಬಲದಿಂದಲ್ಲ. ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ
ಹಾಳುಮಾಡಿ ವೃದಿ್ಧಗೆ ಬಂದು, ಇಷಾ್ಟಥರ್ವನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಬಲಿಷ್ಠರನೂ್ನ, ದೇವಜನರನೂ್ನ ಧ್ವಂಸಮಾಡುವನು. 25

ಯುಕಿ್ತಯಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಮೋಸವನು್ನ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ತಂದು, ಮನದಲಿ್ಲ
ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವ ಬಹಳ ಜನರನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿ,
ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭುವಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏಳುವನು. ಆಹಾ, ಯಾರ
ಕೈಯೂ ಸೋಕದೆ ಹಾಳಾಗುವನು. 26 ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಉದಯಾಸ್ತಮಾನಗಳ ವಿಷಯವು ನಿಜವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಆ ಕನಸು
ಗುಟಾ್ಟಗಿರಲಿ. ಅದು ಬಹು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯುವಂತದು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27 ಆಗ ದಾನಿಯೇಲನಾದ ನಾನು
ಮೂಛೆರ್ಹೋಗಿ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದೆ್ದನು. ಆ ಮೇಲೆ
ಎದು್ದ ರಾಜಕಾಯರ್ವನು್ನ ನಡೆಸಿದೆನು. ಆ ಕನಸಿಗೆ ಬೆಚಿ್ಚಬೆರಗಾದೆನು.
ಅದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

ದಾನಿಯೇಲನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ, ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಉತ್ತರ

ಅಹಷೆ್ವೕರೋಷನ ಮಗನೂ, ಮೇದ್ಯ ವಂಶದವನೂ
ಕಸಿ್ದೕಯ ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆತನವನು್ನ ಹೊಂದಿದವನೂ ಆದ
ದಾಯಾರ್ವೇಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ,

2 ದಾನಿಯೇಲನಾದ ನಾನು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥಗಳನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
ಯೆಹೋವನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ
ವಾಕಾ್ಯನುಸಾರ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಹಾಳು ಬಿದಿ್ದರಬೇಕಾದ
ಪೂಣರ್ಕಾಲದ ವರುಷಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಎಪ್ಪತೆ್ತಂದು ತಿಳಿದೆನು. 3 ನಾನು
ಉಪವಾಸವಿದು್ದ ಗೋಣಿತಟು್ಟ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಬೂದಿ
ಬಳಿದುಕೊಂಡು ಕತರ್ನಾದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಮುಖವೆತಿ್ತ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ,
ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿರತನಾದೆನು. 4 ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಪಾಪವನು್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿನ್ನಯಿಸಿದೆನು, ≪ಓ ಕತರ್ನೇ,
ಮಹೋನ್ನತನೂ, ಭಯಂಕರನೂ ಆದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ
ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೃಪಾ
ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವವನೇ, 5 ನಾವು
ಪಾಪಾಪರಾಧಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿ ನಡೆದು ನಿನಗೆ
ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ತೊರೆದು 6 ನಮ್ಮ ಅರಸರು,
ಪ್ರಧಾನರು, ಹಿರಿಯರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ
ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನುಡಿದ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಕಡೆಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 7 ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನು, ನಾವೋ
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ನಾಚಿಕೆಗೆ ಈಡಾದವರು; ಹೌದು, ಈಗಲೇ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಿವಾಸಿಗಳೂ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ
ದೊ್ರೕಹದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನಿ್ನಂದ ದೇಶದೇಶಗಳಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟು್ಟ
ದೂರದಲಿ್ಲಯೂ, ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೂ ಚದರಿರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ನಾಚಿಕೆಗೆ ಈಡಾಗಿದಾ್ದರೆ. 8 ಸಾ್ವಮೀ, ನಿನ್ನ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾವೂ ನಮ್ಮ ಅರಸರೂ,
ಪ್ರಧಾನರೂ, ಹಿರಿಯರೂ ನಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 9 ಕತರ್ನಾದ
ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕರುಣಿಸುವವನೂ, ಕ್ಷಮಿಸುವವನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ;
ನಾವು ಆತನಿಗೆ ತಿರುಗಿಬಿದೆ್ದವಲಾ್ಲ. 10 ಕತರ್ನಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ
ನಮಗೆ ಗೊತು್ತ ಮಾಡಿದ ಧಮರ್ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 11

ಇಸಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಧಮರ್ಪ್ರಮಾಣವನು್ನ ಮೀರಿ ನಿನ್ನ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಲೊಲ್ಲದೆ ಓರೆಯಾಗಿ ಹೋದರು. ಆದಕಾರಣ ನಿನ್ನ
ಶಾಪದ ಕೇಡುಗಳೂ, ದೇವಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯ
ಧಮರ್ನಿಯಮದಲಿ್ಲ ನೀನು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವಿಪತು್ತಗಳೂ
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ; ನಾವು ದೇವ ದೊ್ರೕಹಿಗಳೇ ಸರಿ. 12

ಆಹಾ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕೇಡನು್ನ ಬರಮಾಡಿ
ನಮ್ಮನೂ್ನ, ನಮ್ಮನಾ್ನಳುವ ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು ಗದರಿಸಿ
ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದಾ್ದನೆ; ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಆದಂತಹ ಕೇಡು ಭೂಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲಯೂ ಎಂದೂ
ಆಗಲಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ. 13 ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ
ಬರೆದಂತೆಯೇ ಈ ವಿಪತೆ್ತಲಾ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ; ಆದರೂ
ನಾವು ನಮ್ಮ ದುಮಾರ್ಗರ್ಗಳನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ
ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಿನ್ನ ದಯೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 14

ಆದಕಾರಣ ಯೆಹೋವನು ಆ ಕೇಡನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದು್ದ ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿದಾ್ದನೆ; ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ತಾನು
ಮಾಡುವ ಸಕಲಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನೇ; ನಾವೋ ಆತನ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 15 ಕತರ್ನೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ,
ಭುಜಪರಾಕ್ರಮವನು್ನ ತೋರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹೆಸರನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡವನೇ, ಈಗ ಚಿತೆ್ತೖಸು.
ನಾವು ಪಾಪಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ್ದೕವೆ. 16 ಕತರ್ನೇ, ನಿನ್ನ
ಸಮಸ್ತ ಧಮರ್ಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣವೂ
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತವೂ ಆದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ
ನಿನಗಿರುವ ಕೋಪವನು್ನ, ನಿನ್ನ ರೋಷಾಗಿ್ನಯನು್ನ ದಯಮಾಡಿ
ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡು; ನಮ್ಮ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಪಾಪಾಪರಾಧಗಳ
ನಿಮಿತ್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮೂ, ನಿನ್ನ ಜನವೂ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೆಲ್ಲರ
ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿವೆಯಲಾ್ಲ. 17 ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನು್ನ ಈಗ ಲಾಲಿಸು; ಹಾಳಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ
ಪವಿತಾ್ರಲಯವನು್ನ ಕತರ್ನಾದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವೇ
ಪ್ರಸನ್ನಮುಖದಿಂದ ನೋಡು. 18 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳು,
ಕಣು್ಣತೆರೆದು ನಮ್ಮ ಹಾಳು ಪ್ರದೇಶಗಳನೂ್ನ, ನಿನ್ನ
ಹೆಸರುಗೊಂಡಿರುವ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ನೋಡು; ನಾವು
ಸದ್ಧಮಿರ್ಗಳೇನೂ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಹಾ ಕೃಪೆಯನೆ್ನೕ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಈ
ಬಿನ್ನಹಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 19 ಸಾ್ವಮೀ,
ಕೇಳು! ಸಾ್ವಮೀ, ಕ್ಷಮಿಸು! ಸಾ್ವಮೀ, ಲಾಲಿಸು, ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಸಾಧಿಸು! ತಡಮಾಡಬೇಡ! ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಜನವೂ,
ಪಟ್ಟಣವೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನವುಗಳಾದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಕಾಪಾಡಿಕೋ!≫

20 ನಾನು ಬಾಯಿಬಿಟು್ಟ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮತು್ತ ನನ್ನ
ಜನರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪಾಪವನು್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತಾ್ತ ನನ್ನ ದೇವರ
ಪವಿತ್ರ ಪವರ್ತದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಬಿನ್ನಯಿಸಿದೆನು. 21 ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಮೊದಲು ನನ್ನ
ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಕಂಡ ಗಬಿ್ರಯೇಲನೆಂಬ ಪುರುಷನು ಅವಸರವಾಗಿ
ಹಾರಿಬಂದು, ಸಂಧಾ್ಯನೈವೇದ್ಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಸೇರಿದನು.
22 ಆತನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು,
≪ದಾನಿಯೇಲನೇ, ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನಬೋಧೆ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಈಗ
ಬಂದೆನು. 23 ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯ ಆರಂಭದಲಿ್ಲಯೇ ದೇವರ
ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿತು; ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ;
ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಅತಿಪಿ್ರಯನು. ಈ ದೈವೋಕಿ್ತಯನು್ನ ಯೋಚಿಸು,
ಈ ದಶರ್ನವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೋ. 24 ಅಧಮರ್ವನು್ನ
ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವುದು, ಪಾಪಗಳನು್ನ ತೀರಿಸುವುದು, ಅಪರಾಧವನು್ನ
ನಿವಾರಿಸುವುದು, ಸನಾತನ ಧಮರ್ವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸುವುದು, ಕನಸನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಯ ನುಡಿಯನೂ್ನ ಮುದೆ್ರಹಾಕಿ
ಯಥಾಥರ್ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ, ಅತಿಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸುವುದು, ಇವೆಲಾ್ಲ ನೆರವೇರುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ
ಜನಕೂ್ಕ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪುರಕೂ್ಕ ಎಪ್ಪತು್ತ ವಾರಗಳು ಕಳೆಯಬೇಕು

ಎಂದು ನಿಷ್ಕಷೆರ್ಯಾಗಿದೆ. 25 ಇದನು್ನ ತಿಳಿದು
ಮನದಟು್ಟಮಾಡಿಕೋ; ಯೆರುಸಲೇಮ್ ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರವಾಗಿ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಲಿ ಎಂಬ ದೈವೋಕಿ್ತಯು ಹರಡುವ ದಿನದಿಂದ
ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾದ ಪ್ರಭುವು ಬರುವುದರೊಳಗೆ ಏಳು ವಾರಗಳು
ಕಳೆಯಬೇಕು! ಅದು ಪುನಃ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟು್ಟ ಅರವತೆ್ತರಡು ವಾರ
ಇರುವುದು; ಅದಕೆ್ಕ ಚೌಕವೂ ಕಂದಕವೂ ಇರವವು; ಆ ಕಾಲವು
ಬಹು ಕಷ್ಟಕಾಲ. 26 ಅರುವತೆ್ತರಡು ವಾರಗಳಾದ ಮೇಲೆ
ಅಭಿಷಿಕ್ತನೊಬ್ಬನು ಛೇದಿಸಲ್ಪಡುವನು; ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಇರದು;
ನುಗು್ಗವ ಪ್ರಭುವಿನ ಜನರು ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಪವಿತಾ್ರಲಯವನೂ್ನ
ಹಾಳು ಮಾಡುವರು; ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಪ್ರಳಯವು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವುದು; ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಯುದ್ಧವಾಗುವುದು, ನಿಶಿ್ಚತ
ನಾಶನಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವು. 27 ಆ ಪ್ರಭುವು ಒಂದು ವಾರದ
ಮಟಿ್ಟಗೆ ಬಹು ಜನರೊಂದಿಗೆ ದೃಢವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು; ಅಧರ್ಭಾಗ ಯಜ್ಞನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುವನು; ಅಸಹ್ಯಗಳನು್ನ ವಾಹನಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ
ಘಾತಕನು ಹಾರಿಬಂದು ನಿಶಿ್ಚತ ಪ್ರಳಯವು ಅವನನು್ನ ಮುಳುಗಿಸುವ
ತನಕ ಹಾಳು ಮಾಡುವನು.≫

ದೇವದೂತನ ದಶರ್ನ

ಪಾರಸಿಯ ರಾಜನಾದ ಕೋರೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಮೂರನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ಬೇಲೆ್ತಶಚ್ಚರನೆಂಬ
ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯು ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು;

ಅದು ಮಹಾಹೊರಾಟದ ಸಂಗತಿ ಸತ್ಯವಾದಸಂಗತಿ; ಅವನು ಕಂಡ
ಕನಸನು್ನ ಗಮನಿಸಿ ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಮನದಟು್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.
2 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ದಾನಿಯೇಲನಾದ ನಾನು ಮೂರು ವಾರ
ಶೋಕಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು. 3 ಮೂರು ವಾರ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ನಾನು
ರುಚಿಪದಾಥರ್ವನು್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಮಾಂಸವನೂ್ನ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ
ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಹಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 4

ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಾನು
ಹಿದೆ್ದಕೆಲೆಂಬ 5 ಟೈಗಿ್ರಸ್ ಮಹಾನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ಇದು್ದ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ
ನೋಡಲು ಇಗೋ, ನಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು ಊಫಜಿನ
ಅಪರಂಜಿಯ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ
ಪುರುಷನು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿದನು; 6 ಅವನ ಶರೀರವು ಪೀತರತ್ನದ
ಹಾಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿತು, ಅವನ ಮುಖವು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯಿತು,
ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳು ಉರಿಯುವ ಪಂಜುಗಳೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಗಿನಿಗಿಸಿದವು, ಅವನ ಕೈಕಾಲುಗಳು ಬೆಳಗಿದ ತಾಮ್ರದ ಹಾಗೆ
ಥಳಥಳಿಸಿದವು, ಅವನ ಮಾತಿನ ಶಬ್ದವು ಸಂದಣಿಯ
ಕೋಲಾಹಲದಂತೆ ಕೇಳಿಸಿತು. 7 ದಾನಿಯೇಲನಾದ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಆ
ದಶರ್ನವನು್ನ ಕಂಡೆನು; ನನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದವರು ಅದನು್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ;
ದೊಡ್ಡ ನಡುಕವು ಅವರನು್ನ ಹಿಡಿಯಿತು, ಓಡಿ ಹೋಗಿ
ಅವಿತುಕೊಂಡರು. 8 ನಾನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಉಳಿದು ಆ ಅದು್ಭತ
ದಶರ್ನವನು್ನ ಕಂಡು ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆನು, ನನ್ನ
ಗಾಂಭೀಯರ್ವು ಹಾಳಾಯಿತು, ನಾನು ನಿತಾ್ರಣನಾದೆನು. 9 ಆದರೂ
ಅವನು ಮಾತನಾಡುವ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು; ಅವನ ಮಾತಿನ
ಶಬ್ದವು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಾ್ದಗ ನಾನು ಮೈಮರೆತು ಬೋರಲು
ಬಿದಿ್ದದೆ್ದನು. 10 ಆಹಾ, ನನಗೆ ಹಸ್ತಸ್ಪಶರ್ವಾಯಿತು; ನಾನು ಗಡಗಡನೆ
ನಡುಗುತಾ್ತ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಅಂಗೈಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಲು್ಲವಂತೆ
ಮಾಡಿತು. 11 ಆಗ ಅವರು ನನಗೆ, ≪ದಾನಿಯೇಲನೇ,
ಅತಿಪಿ್ರಯನೇ, ನಾನು ನುಡಿಯುವ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಗ್ರಹಿಸು;
ನಿಂತುಕೋ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೇ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ನಾನು ನಡುಗುತಾ್ತ ನಿಂತುಕೊಂಡೆನು.
12 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ನನಗೆ, ≪ದಾನಿಯೇಲನೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ,
ನೀನು ದೈವಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ವಿಮಶಿರ್ಸುವುದಕೂ್ಕ, ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ
ದೇವರ ಮುಂದೆ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಮನಸಿ್ಸಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲಯೇ ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು; ಆ
ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯ ನಿಮಿತ್ತವೇ ನಾನು ಬಂದೆನು. 13 ಪಾರಸಿಯ ರಾಜ್ಯದ
ದಿವ್ಯಪಾಲಕನು ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದು ದಿನ ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಲು ಇಗೋ,
ಪ್ರಧಾನ ದಿವ್ಯಪಾಲಕರಲೊ್ಲಬ್ಬನಾದ ಮೀಕಾಯೇಲನು ನನ್ನ
ಸಹಾಯಕೆ್ಕ ಬಂದನು; ಅಲಿ್ಲ ಪಾರಸಿಯ ರಾಜರ ಸಂಗಡ ಹೋರಾಡಿ,
14 ಉಳಿದು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗಾಗುವ ಗತಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಬಂದೆನು; ಆ ಕಾಲದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಇನೊ್ನಂದು ದಶರ್ನವುಂಟು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15 ಅವನು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ನಾನು
ಮುಖವನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ಬಾಯಿಬಿಡಲಾರದೆ ಹೋದೆನು. 16

ಇಗೋ, ನರರೂಪ ಸದೃಶನೊಬ್ಬನು ನನ್ನ ತುಟಿಗಳನು್ನ ಮುಟ್ಟಲು
ನಾನು ಬಾಯಿಬಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವವನಿಗೆ,
≪ಎನೊ್ನಡೆಯನೇ, ಈ ದಶರ್ನದಿಂದ ವೇದನೆಗಳು ನನ್ನನು್ನ
ಆಕ್ರಮಿಸಿವೆ, ನಿತಾ್ರಣನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 17 ಎನೊ್ನಡೆಯನ ಸೇವಕನಾದ
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11

ನನ್ನಂಥವನು ಎನೊ್ನಡೆಯನಾದ ನಿನ್ನಂಥವನ ಸಂಗಡ ಹೇಗೆ
ಮಾತನಾಡಬಹುದು? ಈಗಿನಿಂದ ಶಕಿ್ತಯನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಕಳಕೊಂಡವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ಉಸಿರೇ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದೆನು. 18 ಮನುಷ್ಯ ಸದೃಶನು ಪುನಃ ನನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ
ಬಲಪಡಿಸಿದನು. 19 ಆ ಮೇಲೆ ಆ ಪುರುಷನು ನನಗೆ,
≪ಅತಿಪಿ್ರಯನೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ; ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿರಲಿ,
ಬಲಗೊಳು್ಳ, ಬಲಗೊಳು್ಳ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಈ
ಮಾತನು್ನ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ನಾನು ಬಲಗೊಂಡು,
≪ಎನೊ್ನಡೆಯನೇ, ಮಾತನಾಡು; ನನ್ನನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿದಿ್ದೕ≫ 20

ಎಂದು ಅರಿಕೆಮಾಡಲು ಅವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ≪ನಾನು
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಏಕೆ ಬಂದೆನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲವೆ; ಈಗ ನಾನು
ಪಾರಸಿಯ ರಾಜ್ಯದ ದಿವ್ಯ ಪಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು
ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕು; ನಾನು ಆ ಹೋರಾಟವನು್ನ ತೀರಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ
ಆಹಾ, ಗಿ್ರೕಕ್ ರಾಜ್ಯದ ದಿವ್ಯಪಾಲಕನು ಎದುರು ಬೀಳುವನು. 21

ಆದರೂ ಸತ್ಯಶಾಸನದಲಿ್ಲ ಲಿಖಿತವಾದದ್ದನು್ನ ಈಗ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸುವೆನು. ಇವರಿಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಪಾಲಕನಾದ ಮೀಕಾಯೇಲನ ಹೊರತು ನನಗೆ
ಬೆಂಬಲರಾಗತಕ್ಕವರು ಇನಾ್ನರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದನು.≫

ಮೇದ್ಯನಾದ ದಾಯಾರ್ವೇಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ
ಮೊದಲನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ ನಾನೇ ಮೀಕಾಯೇಲನಿಗೆ
ಬೆಂಬಲಕೊಟು್ಟ ಆಶ್ರಯನಾಗಿ ನಿಂತೆನು.

ಯೆಹೂದದ ಸುತ್ತಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಭವಿಷ್ಯ
2 ನಾನು ಈಗ ಸತಾ್ಯಂಶವನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು, ≪ಇಗೋ,

ಪಾರಸಿಯ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಮೂವರು ರಾಜರು ಏಳುವರು;
ನಾಲ್ಕನೆಯ ರಾಜನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ
ಧನವಂತನಾಗಿರುವನು; ಅವನು ತನ್ನ ಧನದಿಂದ ಪ್ರಬಲನಾಗಿ ಗಿ್ರೕಕ್
ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತನ್ನ ಬಲವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಎಬಿ್ಬಸುವನು. 3 ಅನಂತರ
ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ರಾಜನು ಎದು್ದ ಮಹಾ ಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ
ಆಳುತಾ್ತ, ತನ್ನ ಇಷಾ್ಟಥರ್ಗಳನು್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 4 ಅವನು
ತಲೆಯೆತಿ್ತದ ಮೇಲೆ ಅವನ ರಾಜ್ಯವು ಒಡೆದು ನಾಲು್ಕ ದಿಕು್ಕಗಳಿಗೂ
ನಾಲು್ಕ ಪಾಲಾಗುವುದು. ಅದು ಅವನ ಸಂತತಿಗೆ ಭಾಗವಾಗದು.
ಅವನ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲಿ್ಲ ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದಂತೆ ಇನು್ನ
ಪ್ರಬಲವಾಗದು. ಆ ರಾಜ್ಯವು ಕೀಳಲ್ಪಟು್ಟ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ಇತರರಿಗೂ ಪಾಲಾಗುವುದು. 5 ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನ ರಾಜನೂ, ಅವನ
ಸರದಾರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ಬಲಗೊಳು್ಳವರು. ಸರದಾರನು ರಾಜನಿಗಿಂತ
ಹೆಚು್ಚ ಬಲಗೊಂಡು ಪ್ರಭುತ್ವಕೆ್ಕ ಬರುವನು. ಅವನ ರಾಜ್ಯವು ದೊಡ್ಡ
ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುವುದು. 6 ಕೆಲವು ವರುಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು
ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವರು. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನ ರಾಜನ ಕುಮಾರಿಯು ಉತ್ತರ
ದಿಕಿ್ಕನ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕೆ್ಕ ಬರುವಳು.
ಆದರೂ ತನ್ನ ಭುಜಬಲವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದು; ಅವನೂ,
ಅವನ ತೋಳೂ ನಿಲ್ಲವು; ಅವಳೂ, ಅವಳನು್ನ ಕರೆದು ತಂದವರೂ,
ಪಡೆದವನೂ, ತಕೊ್ಕಂಡವನೂ ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾಶನಕೆ್ಕ
ಈಡಾಗುವರು. 7 ಅನಂತರ ಅವಳು ಹುಟಿ್ಟದ ವಂಶವೃಕ್ಷದಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದವರು ಅದರ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ರಾಜನ
ಸೈನ್ಯಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೊರಟು ಅವನ ದುಗರ್ದೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ,
ಅವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ, ಅವರನು್ನ ಗೆಲು್ಲವರು. 8 ಅವರ
ದೇವರುಗಳನೂ್ನ, ಎರಕದ ಬೊಂಬೆಗಳನೂ್ನ, ಒಳೊ್ಳಳೆ್ಳ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರದ ಪಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ, ಸೂರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ
ಬಂದು, ಕೆಲವು ವರುಷಗಳ ತನಕ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ರಾಜನ ತಂಟೆಗೆ
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 9 ಬಳಿಕ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ರಾಜನು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನ
ರಾಜನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಬರುವನು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗುವನು. 10 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಯುದ್ಧ ಸನಾ್ನಹ
ಮಾಡಿ ಮಹಾವೂ್ಯಹವಾದ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸುವರು. ಆ
ಸೈನ್ಯವು ಮುಂದುವರೆದು ತುಂಬಿತುಳುಕಿ ಹಬಿ್ಬಕೊಳು್ಳವುದು. ಅವರು
ಪುನಃ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನ ರಾಜನ ದುಗರ್ದವರೆಗೆ
ನುಗು್ಗವರು. 11 ಆಗ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನ ರಾಜನು ಕೊ್ರೕಧದಿಂದ
ಉರಿಯುತಾ್ತ ಹೊರಟು ಬಂದು, ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ರಾಜನ ಸಂಗಡ
ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವನು. ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ರಾಜನು ಮಹಾವೂ್ಯಹವನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದರೂ, ಅದೆಲಾ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನ ರಾಜನ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದು. 12 ಆದುದರಿಂದ ಅವನ ಮನಸು್ಸ ಗವರ್ದಿಂದ
ತುಂಬುವುದು. ಅವನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಬೀಳಿಸಿದರೂ
ಪಾ್ರಬಲ್ಯಕೆ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 13 ತರುವಾಯ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ರಾಜನು
ಹಿಂದಿನ ದಂಡಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದಂಡನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕೂಡಿಸಿ ಬಹಳ
ವರುಷಗಳ ನಂತರ ಮಹಾ ಸೈನ್ಯದಿಂದಲೂ, ಅಧಿಕ ಆಯುಧಗಳ
ಸಮೇತವಾಗಿಯೂ ಬರುವನು. 14 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ದಕ್ಷಿಣ
ದಿಕಿ್ಕನ ರಾಜನಿಗೆ ಎದುರು ನಿಲು್ಲವರು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ
ಹಿಂಸಕರು ಕನಸನು್ನ ನಿಜ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದಂಗೆ ಏಳುವರು. ಆದರೆ

ಬಿದು್ದಹೋಗುವರು. 15 ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ರಾಜನು ಬಂದು ದಿಬ್ಬ ಹಾಕಿ,
ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲದ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಹಿಡಿಯುವನು; ದಕ್ಷಿಣದ
ಭುಜಬಲವು ನಿಲ್ಲದು, ಅಲಿ್ಲನ ಮಹಾವೀರರು ತಡೆಯಲಾರರು,
ಎದುರಿಸುವ ಯಾವ ಶಕಿ್ತಯೂ ಇರದು. 16 ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನ ರಾಜನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರುವವನು ತನ್ನ ಇಚಾ್ಛನುಸಾರ ನಡೆಯುವನು.
ಅವನನು್ನ ಎದುರಿಸುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಾಶವನು್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ಅಂದ ಚಂದದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವನು. 17

ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿ ತನ್ನ
ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ತ ಬಲ ಸಮೇತನಾಗಿ ಹೊರಟು, ಅವನ ಸಂಗಡ
ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವನ ರಾಜ್ಯದ ಹಾನಿಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ
ಹೆಣು್ಣ ಮಗಳನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಆದರೆ ಆ ಉಪಾಯವೂ ನಿಲ್ಲದು,
ತನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 18 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು
ಕರಾವಳಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ದೇಶಗಳನು್ನ
ಆಕ್ರಮಿಸುವನು. ಆದರೆ ಅವನು ಮಾಡುವ ನಿಂದೆಯನು್ನ ಒಬ್ಬ
ಸರದಾರನು ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಬಿಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದು ಅವನ ಮೇಲೆಯೇ
ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡುವನು. 19 ಆ ಮೇಲೆ ಸ್ವದೇಶದ ದುಗರ್ಗಳ
ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಎಡವಿ ಬಿದು್ದ ಇಲ್ಲವಾಗುವನು. 20 ಅವನ
ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಎದು್ದ, ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಶಿರೋಮಣಿಯಾದ
ದೇಶವನೆ್ನಲ್ಲ ದೋಚಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕವನನು್ನ ನೇಮಿಸುವನು. ಅವನು
ಕೆಲವು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ನಾಶವಾಗುವನು. ಅವನ ನಾಶ ಕೋಪದ
ಪೆಟಿ್ಟನಿಂದಲ್ಲ, ಯುದ್ಧದಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ.

21 ≪ಅವನ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ರಾಜ್ಯಪದವಿಗೆ ಹಕು್ಕದಾರನಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ
ನೀಚನು ಎದು್ದ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬಂದು ನಯವಾದ
ನುಡಿಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು. 22 ತುಂಬಿ
ತುಳುಕುವ ವೂ್ಯಹಗಳೂ, ದೇವರ ನಿಬಂಧನಾಧಿಪತಿಯೂ ಅವನ
ರಭಸಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಭಂಗವಾಗುವರು. 23

ಅವನ ಸಂಗಡ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಕೂಡಲೆ ಮೋಸ
ಮಾಡುವನು; ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏಳಿಗೆಯಾಗಿ
ಬಲಗೊಳು್ಳವನು. 24 ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಸಂಸಾ್ಥನದ
ಫಲವತಾ್ತದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನುಗು್ಗವನು. ತಂದೆ, ತಾತಂದಿರು
ಮಾಡದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವನು, ಸೂರೆ, ಸುಲಿಗೆ, ಕೊಳೆ್ಳ
ಹೊಡೆದವುಗಳನು್ನ ತನ್ನವರಿಗೆ ಚೆಲಿ್ಲಬಿಡುವನು. ಕೋಟೆಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವ ಕುತಂತ್ರಗಳನು್ನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆಸುವನು.
25 ಅವನು ದೊಡ್ಡ ದಂಡೆತಿ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನ ರಾಜನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತನ್ನ
ರಾಜ್ಯದ ಬಲವನೆ್ನಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಹೊರಡುವನು. ದಕ್ಷಿಣ
ದಿಕಿ್ಕನ ರಾಜನು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಲವುಳ್ಳ ಮಹಾ ಸೈನ್ಯಸಮೇತನಾಗಿ
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಡುವನು. ಆದರೆ ನಿಲ್ಲಲಾರನು, ಅವನು ಸೋಲುವ
ಹಾಗೆ ಕುಯುಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುವನು. 26 ಅವನ ಮೃಷಾ್ಟನ್ನವನು್ನ
ತಿನು್ನವವರೇ ಅವನನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸುವರು; ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ರಾಜನ
ಸೈನ್ಯವು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವುದು. ಬಹಳ ಜನರು ಹತರಾಗಿ
ಬೀಳುವರು. 27 ಆ ಇಬ್ಬರು ರಾಜರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೇಡಿನ
ಮನಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ಸಹ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳಸುಳು್ಳ
ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆದರೆ ಏನೂ ಸಾಗದು, ಪರಿಣಾಮವು
ನಿಶಿ್ಚತ ಕಾಲದಲೆ್ಲೕ ತಲೆದೋರುವುದು. 28 ಅನಂತರ ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ
ರಾಜನು ಬಹಳ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದು
ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗುವನು. ಅವನ ಮನಸು್ಸ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿಬಂಧನೆಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು. ಅವನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡಿ ಮತೆ್ತ
ಸ್ವದೇಶವನು್ನ ಸೇರುವನು. 29 ನಿಶಿ್ಚತ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಪುನಃ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನ
ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನುಗು್ಗವನು. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಆದಂತೆಯೇ
ಎರಡನೆಯ ಸಲ ಆಗದು. 30 ಅವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಿತಿ್ತೕಮಿನ
ಹಡಗುಗಳು ಬರಲು, ಅವನು ಎದೆಗುಂದಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ
ನಿಬಂಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ಸರಗೊಂಡು ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ
ಮಾಡುವನು. ಅವನು ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ
ತೊರೆದವರನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸುವನು. 31 ಅವನು ಕೂಡಿಸುವ ಸೈನ್ಯವು
ಆಶ್ರಯ ದುಗರ್ವಾದ ಪವಿತಾ್ರಲಯವನು್ನ ಹೊಲೆಗೆಡಿಸಿ,
ನಿತ್ಯಹೋಮವನು್ನ ನೀಗಿಸಿ, ಹಾಳುಮಾಡುವ ಅಸಹ್ಯವಸು್ತವನು್ನ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವುದು. 32 ನಿಬಂಧನ ದೊ್ರೕಹಿಗಳು ಅವನ
ನಯನುಡಿಗಳಿಂದ ಕೆಟು್ಟಹೋಗುವರು. ತಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ
ಅರಿತವರೋ ದೃಢಚಿತ್ತರಾಗಿ ಕೃತಾಥರ್ರಾಗುವರು. 33 ಜನರಲಿ್ಲನ
ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆನೇಕರಿಗೆ ವಿವೇಕ ಹೇಳಲಾಗಿ, ಅವರು ಬಹಳ ದಿನ ಕತಿ್ತ,
ಬೆಂಕಿ, ಸೆರೆಸೂರೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ಬೀಳುವರು. 34 ಬೀಳುವಾಗ ಅವರಿಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ದೊರೆಯುವುದು. ಆ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ
ನಯವಾದ ನುಡಿಗಳನಾ್ನಡುತಾ್ತ ಅವರನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವರು. 35

ಜ್ಞಾನಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಲವರು ಅಂತ್ಯಕಾಲದವರೆಗೆ ಬೀಳುತಿ್ತರುವರು.
ಆದುದರಿಂದ ಜನರು ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟು್ಟ, ಶುದಿ್ಧಹೊಂದಿ
ಶುಭ್ರರಾಗುವರು. ಅಂತ್ಯವು ನಿಶಿ್ಚಕಾಲದಲೆ್ಲೕ ಆಗುವುದು. 36

ರಾಜನು ತನ್ನ ಇಚಾ್ಛನುಸಾರ ನಡೆದು ತಾನು ಎಲಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ
ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ತನ್ನನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡು ಗವರ್ದಿಂದ ಉಬಿ್ಬ,
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ದೇವಾಧಿ ದೇವನನು್ನ ಮಿತಿಮೀರಿ ದೂಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ದೈವ
ಕೋಪವು ತೀರುವ ತನಕ ವೃದಿ್ಧಯಾಗಿರುವನು. ದೈವಸಂಕಲ್ಪವು
ನೆರವೇರಲೇ ಬೇಕು. 37 ಅವನು ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರುಗಳನಾ್ನಗಲಿ,
ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಮೋಹಿಸುವ ದೇವರನಾ್ನಗಲಿ, ಯಾವ ದೇವರನಾ್ನಗಲಿ
ಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತ ತನ್ನನೆ್ನೕ
ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 38 ಕುಲದೇವರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ದುಗಾರ್ಭಿಮಾನಿ
ದೇವರನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವನು; ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ದೇವರನು್ನ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರದಿಂದಲೂ, ರತ್ನಗಳಿಂದಲೂ, ಅಮೂಲ್ಯ
ವಸು್ತಗಳಿಂದಲೂ ಸೇವಿಸುವನು. 39 ಅನ್ಯದೇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ
ಬಲವಾದ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸುವನು; ಯಾರನು್ನ
ಕಟಾಕ್ಷಿಸುವನೋ ಅವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಹೆಚು್ಚವುದು; ಬಹಳ ಜನರ
ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆಯನು್ನ ನಡೆಸುವನು; ದೇಶವನು್ನ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ
ಹಂಚುವನು.

ಅಂತ್ಯಕಾಲ
40 ≪ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲಿ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನ ರಾಜನು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ

ರಾಜನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು, ಅವನು ರಥಾಶ್ವಬಲಗಳಿಂದಲೂ, ಬಹು
ನಾವೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ರಭಸವಾಗಿ
ಬಿದು್ದ ಎಲಾ್ಲ ನಾಡುನಾಡುಗಳಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗ, ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿ
ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವನು. 41 ಅಂದ ಚಂದದ ದೇಶಕೂ್ಕ ನುಗು್ಗವನು.
ಅನೇಕ ಸೀಮೆಗಳು ಅವನಿಂದ ಹಾಳಾಗುವವು. ಆದರೆ
ಎದೋಮ್ಯರು, ಮೋವಾಬ್ಯರು, ಅಮೊ್ಮೕನಿನ ಹೆಚಿ್ಚನ ಭಾಗದವರು,
ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವರು. 42 ಅವನು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ
ಕೈಮಾಡಲು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವೂ ತನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳದು. 43 ಅವನು
ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂಗಾರಗಳ ನಿಧಿನಿಕ್ಷೇಪಗಳನೂ್ನ, ಐಗುಪ್ತದ ಒಳೊ್ಳಳೆ್ಳಯ
ಸಮಸ್ತ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ವಶಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಲೂಬ್ಯರೂ,
ಕೂಷ್ಯರೂ ಅವನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೋಗುವರು. 44 ಹೀಗಿರಲು
ಪೂವರ್ದಿಂದಲೂ, ಉತ್ತರದಿಂದಲೂ ಬರುವ ಸುದಿ್ದಯು ಅವನನು್ನ
ಬಾಧಿಸುವುದು ಅವನು ಅತಿ ರೋಷಗೊಂಡು ಬಹಳ ಜನರನು್ನ
ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ, ನಿನಾರ್ಮ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಡುವನು. 45

ಸಮುದ್ರಕೂ್ಕ, ಅಂದ ಚಂದದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತಕೂ್ಕ ನಡುವೆ
ಅರಮನೆಯಂಥ ತನ್ನ ಗುಡಾರಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಸುವನು. ಆಹಾ,
ಅವನು ಕೊನೆಗಾಣುವನು, ಯಾರೂ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡರು.≫

ಯುಗದ ಸಮಾಪಿ್ತ

≪ನಿನ್ನ ಜನರ ಪಕ್ಷವನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ
ಮಹಾಪಾಲಕನಾದ ದೇವದೂತ ಮೀಕಾಯೇಲನು ಆ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಏಳುವನು. ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಜನಾಂಗವು

ಉಂಟಾದ ದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಸಂಭವಿಸದಂಥ ಸಂಕಟವು
ಸಂಭವಿಸುವುದು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಜನರೊಳಗೆ ಯಾರ ಹೆಸರುಗಳು
ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸಿಕು್ಕವವೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವರು. 2 ಸತು್ತ ಧೂಳಿನ ನೆಲದೊಳಗೆ ದೀಘರ್
ನಿದೆ್ರಮಾಡುವವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಎಚ್ಚತು್ತ ಕೆಲವರು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ,
ಕೆಲವರು ನಿಂದನೆ ಮತು್ತ ನಿತ್ಯತಿರಸಾ್ಕರಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು.
3 ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತೇಜೋಮಯವಾದ ಆಕಾಶಮಂಡಲದಂತೆ
ಪ್ರಕಾಶಿಸುವರು. ಬಹಳ ಜನರನು್ನ ಸದ್ಧಮಿರ್ಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವವರು
ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹಾಗೆ ಹೊಳೆಯುವರು.
4 ದಾನಿಯೇಲನೇ, ನೀನು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಡು,
ಅವುಗಳನು್ನ ಬರೆಯುವ ಗ್ರಂಥಕೆ್ಕ ಮುದೆ್ರ ಹಾಕು. ಅಂತ್ಯಕಾಲದ
ವರೆಗೆ ಮರೆಯಾಗಿರಲಿ. ಬಹಳ ಜನರು ಅತಿ್ತತ್ತ ತಿರುಗುವರು,
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಹೆಚು್ಚವುದು.≫

5 ಕೂಡಲೆ ದಾನಿಯೇಲನಾದ ನಾನು ಮತಿ್ತಬ್ಬರನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಅವರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನು ನದಿಯ ಈ ದಡದಲಿ್ಲ, ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಆ
ದಡದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. 6 ಇವರಲಿ್ಲ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಾರಿನ
ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಬ್ಬನು, ≪ಈ ಅಪೂವರ್
ಕಾಯರ್ಗಳು ಕೊನೆಗಾಣುವುದಕೆ್ಕ ಎಷು್ಟ ಕಾಲ ಹಿಡಿಯುವುದು?≫
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 7 ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಾರಿನ
ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದ ಪುರುಷನನು್ನ ಕೇಳಲು, ಆ
ಪುರುಷನು ಎಡ ಮತು್ತ ಬಲಗೈಗಳನು್ನ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು,
≪ಶಾಶ್ವತ ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾಣೆ, ಒಂದು ಕಾಲ, ಎರಡುಕಾಲ,
ಅಧರ್ಕಾಲ ಕಳೆಯಬೇಕು. ದೇವಜನರ ಬಲವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಮುರಿದುಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾಯರ್ಗಳೆಲಾ್ಲ ಮುಕಾ್ತಯವಾಗುವವು≫
ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. 8 ನನಗೆ
ಕೇಳಿಸಿದರೂ ಅಥರ್ವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾನು, ≪ಎನೊ್ನಡೆಯನೇ, ಈ
ಕಾಯರ್ಗಳ ಪರಿಣಾಮವೇನು?≫ ಎಂದು ಪ್ರಶೆ್ನ ಮಾಡಲು, 9

ಅವನು, ≪ದಾನಿಯೇಲನೇ, ಈ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ವರೆಗೆ
ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟು್ಟ ಮುದಿ್ರತವಾಗಿವೆ, ಹೋಗು. 10 ಅನೇಕರು ತಮ್ಮನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿ, ಶುಭ್ರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೋಧಿತರಾಗುವರು; ದುಷ್ಟರು
ದುಷ್ಟರಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುವರು, ಅವರಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೂ
ವಿವೇಕವಿರದು; ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿವೇಕವಿರುವುದು. 11

ನಿತ್ಯಹೋಮವು ನೀಗಿಸಲ್ಪಟು್ಟ, ಹಾಳುಮಾಡುವ ಅಸಹ್ಯ ವಸು್ತವು
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತವಾದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಇನೂ್ನರತೊ್ತಂಭತು್ತ ದಿನಗಳು
ಕಳೆಯಬೇಕು. 12 ಕಾದುಕೊಂಡು, ಸಾವಿರದ ಮುನೂ್ನರ
ಮೂವತೆ್ತೖದು ದಿನಗಳ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ತಾಳುವವನು ಧನ್ಯನು. 13

ನೀನು ಹೋಗಿ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೆ ವಿಶಾ್ವಸದಿಂದ ಇರು. ನೀನು
ದೀಘರ್ನಿದೆ್ರಯನು್ನ ಹೊಂದಿ, ಯುಗದ ಸಮಾಪಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ,
ನಿನಗಾಗುವ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದೊಳಗೆ ನಿಲು್ಲವಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಹೋಶೇಯನು

ಹೋಶೇಯನ ಪತಿ್ನಯ ಪತಿದೊ್ರೕಹ

ಯೆಹೂದದ ಅರಸರಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯ, ಯೋಥಾಮ,
ಆಹಾಜ, ಹಿಜಿ್ಕೕಯ, ಇವರ ಕಾಲದಲಿ್ಲ, ಅಂದರೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಅರಸನೂ ಯೋವಾಷನ ಮಗನೂ ಆದ

ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬೆಯೇರಿಯ ಮಗನಾದ
ಹೋಶೇಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು.

ಹೋಶೇಯನ ಮದುವೆ ಮತು್ತ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದು್ದ
2 ಯೆಹೋವನು ಹೋಶೇಯನ ಸಂಗಡ ಮೊದಲು

ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಆತನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ
ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯನು್ನ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದಾಗುವ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೋ.
ಏಕೆಂದರೆ, ದೇಶವು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅಧಿಕ ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ

ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದು ದೃಷಾ್ಟಂತವಾಗಿರಲಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

3 ಅದರಂತೆ ಹೋಶೇಯನು ಹೋಗಿ ದಿಬ್ಲಯಿಮನ ಮಗಳಾದ
ಗೋಮೆರಳನು್ನ ಮದುವೆಯಾದನು. ಅವಳು ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ ಗಂಡು
ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಳು.

4 ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಕುರಿತು, ≪ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಇಜೆ್ರೕಲ್
ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡು; ಇಜೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ
ಕಾಲದೊಳಗೆ ನಾನು ಯೇಹು ವಂಶದವರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನಾಂಗವನು್ನ ನಿನಾರ್ಮ ಮಾಡುವೆನು.

5 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಾನು ಇಜೆ್ರೕಲ್ ತಗಿ್ಗನೊಳಗೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ
ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡುವೆನು≫ ಎಂದನು.

6 ಗೋಮೆರಳು ಪುನಃ ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ ಹೆಣು್ಣ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ
ನೀಡಿದಾಗ ಯೆಹೋವನು ಹೋಶೇಯನಿಗೆ, ≪ಈ ಮಗುವಿಗೆ
≪ಲೋ ರುಹಾಮ≫ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡು; ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ವಾತ್ಸಲ್ಯವಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

7 ಆದರೆ ನಾನು ಯೆಹೂದ ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ವಾತ್ಸಲ್ಯವಿಟು್ಟ
ಅವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು. ಬಿಲು್ಲ, ಕತಿ್ತ, ಕಾಳಗ, ಕುದುರೆ,
ರಾಹುತರ, ಮೂಲಕವಲ್ಲ, ಅವರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ
ಬಲದಿಂದಲೇ ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು≫ ಅಂದನು.

8 ಆ ಕೂಸು ಮೊಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಪುನಃ ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ
ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು.

9 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, ≪ಈ ಮಗುವಿಗೆ ≪ಲೋ ಅಮಿ್ಮ≫
ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡು; ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಇನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲ≫ ಎಂದನು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಮುಂದಿನ ಸುಸಿ್ಥತಿ
10 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಅಳೆಯುವುದಕೂ್ಕ,

ಲೆಕಿ್ಕಸುವುದಕೂ್ಕ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಮುದ್ರತೀರದ
ಮರಳಿನಂತಾಗುವುದು.
ಆಗ ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯಲ್ಲ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ

ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
11 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರೂ ಒಟು್ಟಗೂಡಿ ಒಬ್ಬನನೆ್ನೕ

ಶಿರಸ್ಸನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಡುವರು;
ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ಸುದಿನವು ಅತಿವಿಶೇಷವಾದದು್ದ.

ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರನು್ನ ≪ಅಮಿ್ಮ (ನನ್ನ ಪ್ರಜೆ)≫ ಎಂದು,
ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರನು್ನ ≪ರುಹಾಮ (ಪಿತೃ
ವಾತ್ಸಲ್ಯವನು್ನ ಅರಿತವಳು)≫ ಎಂದು ಕರೆಯಿರಿ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಪತಿದೊ್ರೕಹ
2 ≪ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಸಂಗಡ ವಾದಮಾಡಿ; ಅವಳು ನನ್ನ

ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲ, ನಾನು ಅವಳ ಗಂಡನಲ್ಲ.
ಅವಳು ವ್ಯಭಿಚಾರವನು್ನ ತನ್ನ ಮುಖಸೌಂದಯರ್ದಿಂದ,

ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಬೆಡಗನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ತನಮಧ್ಯದಿಂದ ತೊಲಗಿಸಲಿ.
3 ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅವಳ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕಿತು್ತ, ಅವಳನು್ನ

ಹುಟಿ್ಟದಾಗ ಇದ್ದಂತೆ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು ಅವಳನು್ನ
ಬೆಂಗಾಡಾಗಿಸಿ,
ಮರುಭೂಮಿಯ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತಂದು, ನೀರಡಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಯಿಸುವೆನು.
4 ಅವಳ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕರುಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ

ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲವೇ.
5 ಅವರ ತಾಯಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾ್ದಳೆ, ಹೆತ್ತವಳು

ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದಾ್ದಳೆ.
≪ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನ್ನ ಪಾನಗಳನೂ್ನ, ಉಣೆ್ಣ ನಾರುಗಳನೂ್ನ,

ತೈಲವನೂ್ನ
ಪಾನಕಗಳನೂ್ನ ತನಗೆ ಕೊಡುವ ಹಾಗೂ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ

ವ್ಯಭಿಚಾರದಲಿ್ಲ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವೆನು
ಅಂದುಕೊಂಡಿದಾ್ದಳೆ.≫ ≫

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದಂಡನೆ
6 ಹೀಗಿರಲು, ಆಹಾ, ನಾನು ಅವಳ ದಾರಿಗೆ ಮುಳು್ಳಬೇಲಿ

ಹಾಕುವೆನು,
ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾದಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯದಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ

ಕಟು್ಟವೆನು.
7 ಅವಳು ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ

ಹೋದರೂ ಅವರು ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ.
ಆಗ ಅವಳು, ≪ ≪ನಾನು ಮದುವೆಯಾದ ಗಂಡನ ಬಳಿಗೆ

ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವೆನು,
ಈಗಿನ ನನ್ನ ಸಿ್ಥತಿಗಿಂತ ಆಗಿನ ಸಿ್ಥತಿಯು ಎಷೊ್ಟೕ ಲೇಸು≫

ಅಂದುಕೊಳು್ಳವಳು.
8 ಅವಳಿಗೆ ಧಾನ್ಯ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ತೈಲಗಳು ನನಿ್ನಂದ

ದೊರೆತವುಗಳೆಂದೂ,
ಬಾಳನ ಪೂಜೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳು ನನ್ನ

ಧಾರಾಳವಾದ ವರವೆಂದೂ ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಯದು.
9 ಆದಕಾರಣ ನಾನು ನನ್ನ ಧಾನ್ಯ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸಗಳನು್ನ ಆಯಾ

ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು,
ಅವಳ ಮಾನವನು್ನ ಮರೆಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಉಣೆ್ಣ,

ನಾರುಗಳನು್ನ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು.
10 ಈಗ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ

ಅವಳ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿತನವನು್ನ ಬೈಲಿಗೆ ತರುವೆನು; ಅವಳನು್ನ ನನ್ನ
ಕೈಯಿಂದ ಯಾರೂ ಬಿಡಿಸರು.

11 ನಾನು ಅವಳ ಉಲಾ್ಲಸ, ಹಬ್ಬ, ಹುಣಿ್ಣಮೆ, ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ,
ಸಬ್ಬತು್ತ, ಮಹೋತ್ಸವ, ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವೆನು.

12 ಅವಳು ಯಾವ ಅಂಜೂರ ಮತು್ತ ದಾ್ರಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ≪ಇವು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದವರಿಂದಾದ ಪ್ರತಿಫಲ≫
ಅಂದುಕೊಂಡಳೋ,
ಅವುಗಳನು್ನ ನಾನು ಹಾಳುಮಾಡಿ ಕಾಡುಗಿಡಗಳ ಗತಿಗೆ ತರುವೆನು;

ಅವು ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುವವು.
13 ಅವಳು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತು ಮೂಗುತಿ ಮೊದಲಾದ

ಒಡವೆಗಳಿಂದ ತನ್ನನು್ನ ಶೃಂಗರಿಸಿಕೊಂಡು,
ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಬಾಳ್ ದೇವತೆಗಳ ಉತ್ಸವ

ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಧೂಪಹಾಕಿದ್ದಕೆ್ಕ ನಾನು ಅವಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು,
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.≫

ಹೋಶೇಯನು 1:2 555 ಹೋಶೇಯನು 2:13
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ಇಸಾ್ರಯೇಲನು್ನ ಪುನಃ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದು್ದ
14 ≪ಆಹಾ, ನಾನು ಅವಳನು್ನ ಒಲಿಸಿ, ಅಡವಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು

ಹೋಗಿ, ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವೆನು.
15 ಅವಳ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ತೋಟಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲರುವಾಗಲೇ ಅವಳಿಗೆ

ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವೆನು.
ಆಕೋರಿನ ತಗ್ಗನೆ್ನೕ ಅವಳ ಸುಖ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ದಾ್ವರವನಾ್ನಗಿ

ಮಾಡುವೆನು.
ಯೌವನದಲಿ್ಲ, ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟುಬಂದ ದಿನದಲಿ್ಲ

ಇದ್ದಂತೆ ಅಲಿ್ಲ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಇರುವಳು.≫
16 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ

ಇನು್ನ ≪ಬಾಳೀ (ನನ್ನ ಯಜಮಾನನೇ)≫ ಅನ್ನದೆ ≪ಈಶೀ
(ಎನಿ್ನನಿಯನೇ)≫ ಅನು್ನವಿ.

17 ನಾನು ಬಾಳ್ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ
ತೊಲಗಿಸುವೆನು; ಅವುಗಳನು್ನ ಇನು್ನ ಹೆಸರಿಸದಿರುವಿ.

18 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಭೂಜಂತುಗಳಿಗೂ,
ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ, ನೆಲದ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳಿಗೂ ನಿಬಂಧನೆಮಾಡಿ

ವಿಧಿಸಿ
ಬಿಲು್ಲ, ಕತಿ್ತ ಮತು್ತ ಕಾಳಗಗಳನು್ನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲದಂತೆ

ಧ್ವಂಸಪಡಿಸಿ,
ನನ್ನ ಜನರು ನಿಭರ್ಯವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.
19 ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವರಿಸುವೆನು;
ಹೌದು, ನೀತಿ, ನಾ್ಯಯ, ಪಿ್ರೕತಿ ಮತು್ತ ದಯೆಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ

ವರಿಸುವೆನು.
20 ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ವರಿಸಲು ನೀನು

ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ.≫
21 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು, ≪ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾನು ಒಲುಮೆ

ತೋರಿಸುವೆನು.
ಬೇಡುವ ಆಕಾಶಕೆ್ಕ ನಾನು ಒಲಿಯಲು, ಬೇಡುವ ಭೂಮಿಗೆ ಅದು

ಒಲಿಯುವುದು.
22 ಬೇಡುವ ಧಾನ್ಯ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ತೈಲಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯು

ಒಲಿಯುವುದು,
ಬೇಡುವ ಇಜೆ್ರೕಲಿಗೆ ಅವು ಒಲಿಯುವವು.
23 ನಾನು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇಜೆ್ರೕಲನು್ನ ನನಗಾಗಿ ಬಿತಿ್ತಕೊಳು್ಳವೆನು,
ಲೋ ರುಹಾಮಳಿಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು;
ಲೋ ಅಮಿ್ಮಗೆ ≪ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯೇ≫ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು.
ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ≪ನನ್ನ ದೇವರೇ≫ ಎಂದು ಭಜಿಸುವರು≫

ಎಂದು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.

ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿ

ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ≪ನೀನು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, ದೀಪದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಅಡೆಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ,

ನೀನು ಜಾರನಿಗೆ ಪಿ್ರಯಳೂ, ವ್ಯಭಿಚಾರಾಸಕ್ತಳೂ ಆದ ಹೆಂಗಸನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತ ಬಾ≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು. 2 ಆಗ ನಾನು
ಹದಿನೈದು ಬೆಳಿ್ಳ ನಾಣ್ಯಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಒಂದುವರೆ ಹೋಮೆರ್
ಜವೆಗೋದಿಯನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆನು. 3

ನಾನು ಅವಳಿಗೆ, ≪ನನಗಾಗಿ ಬಹು ದಿನಗಳು ತಾಳಿಕೊಂಡಿರು;
ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡ, ಯಾರೊಂದಿಗೂ ವ್ಯಭಿಚಾರಮಾಡಬೇಡ.
ನಾನು ಸಹ ನಿನ್ನವನೇ, ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ವಾಸಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದೆನು.

4 ಇದರಂತೆ ರಾಜಮುಖಂಡ, ಯಜ್ಞ, ಸ್ತಂಭ, ಏಫೋದು,
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಬಹಳ ದಿನಗಳು
ತಾಳಿಕೊಂಡಿರುವರು. 5 ಅನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನನೂ್ನ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನನೂ್ನ ಪುನಃ
ಆಶ್ರಯಿಸುವರು. ಹೌದು, ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನನೂ್ನ, ಆತನ
ದಯೆಯನೂ್ನ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಪಡೆಯುವರು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೊ್ರೕಹ ಮತು್ತ ದೇವರ ಕರುಣೆ

ಯಾಜಕ, ಪ್ರಭು ಮತು್ತ ಪ್ರಜೆಗಳ ದುರಾಚಾರ

ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ, ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;
ಯೆಹೋವನು ದೇಶನಿವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವಾದ

ಹಾಕಿದಾ್ದನೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಪಿ್ರೕತಿ, ಸತ್ಯ, ದೇವಜ್ಞಾನಗಳು ದೇಶದಲಿ್ಲಲ್ಲ.

2 ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿ, ನರಹತ್ಯ, ಕಳ್ಳತನ, ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಇವುಗಳೇ
ನಡೆಯುತ್ತವೆ;
ದೊಂಬಿಗಳು ನಡೆಯುತಿ್ತವೆ, ದೇಶವೆಲಾ್ಲ ರಕ್ತಮಯವಾಗಿದೆ.
3 ಹೀಗಿರಲು ದೇಶವು ನರಳುವುದು,
ಅದರಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಸಕಲ ಭೂಜಂತುಗಳೂ ಮತು್ತ ಆಕಾಶದ

ಪಕ್ಷಿಗಳೂ ಬಳಲಿ ಹೋಗುವವು;
ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಳು ಸಹ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವವು.
4 ಯಾರೂ ಪ್ರತಿಭಟಿಸದಿರಲಿ, ಯಾರೂ ಖಂಡಿಸದಿರಲಿ;
ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಯಾಜಕನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವವರಂತಿದಾ್ದರೆ.
5 ಆಹಾ, ಯಾಜಕರೇ, ನೀವು ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಎಡವುವಿರಿ; ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ

ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ ಎಡವುವರು;
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಂಶಮೂಲವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು.
6 ನನ್ನ ಜನರು ಜ್ಞಾನಹೀನರಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿದಾ್ದರೆ;
ನೀವು ಜ್ಞಾನವನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಇನು್ನ ನನಗೆ ಯಾಜಕಸೇವೆ

ಮಾಡದಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವೆನು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಮರೆತ ಕಾರಣ,

ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಮರೆತು ಬಿಡುವೆನು.
7 ಅವರು ಹೆಚಿ್ಚದ ಹಾಗೆಲಾ್ಲ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ

ಪಾಪಮಾಡುತಾ್ತ ಬಂದರು;
ನಾನು ಅವರ ಮಾನವನು್ನ ಅವಮಾನವನಾ್ನಗಿ ಮಾಪರ್ಡಿಸುವೆನು.
8 ನನ್ನ ಜನರ ಪಾಪವೇ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನ; ಅವರು ಅಧಮರ್ವನು್ನ

ಆಶಿಸುತಾ್ತರೆ.
9 ಜನರೂ, ಯಾಜಕರೂ ಒಂದೇ; ಅವರ ದುಷಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗೆ

ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು,
ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕಟು್ಟವೆನು.
10 ಅವರು ಉಣು್ಣತಿ್ತದ್ದರೂ ತೃಪಿ್ತ ದೊರೆಯದು, ಹಾದರ

ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರೂ ಪ್ರಜಾಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗದು;
ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಿಸುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರಷೆ್ಟ.
11 ವ್ಯಭಿಚಾರ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಮತು್ತ ಮದ್ಯಗಳು ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ

ಕೆಡಿಸುತ್ತವೆ.
12 ನನ್ನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮರದ ತುಂಡನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕಣಿಕೇಳುತಾ್ತರೆ,

ಅವರು ಮರದ ತುಂಡಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಾ್ತರೆ.
ವ್ಯಭಿಚಾರ ಗುಣವು ಅವರನು್ನ ಭಾ್ರಂತಿಗೊಳಿಸಿದೆ; ತಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ

ಪತಿಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸದೆ ದೊ್ರೕಹಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.
13 ಪವರ್ತಾಗ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ, ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಪ

ಹಾಕುತಾ್ತರೆ.
ಅಲೊ್ಲೕನ್, ಲಿಬೆ್ನ, ಏಲಾ ಮರಗಳ ನೆರಳು ದಟ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ

ಅವುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ ನಡೆಸುತಾ್ತರೆ.
ಹೀಗಿರಲು ನನ್ನ ಜನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕುಮಾರಿಯರು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳಾಗಿ

ನಡೆಯುವುದೂ,
ನಿಮ್ಮ ವಧುಗಳು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವುದೂ ಏನಾಶ್ಚಯರ್?
14 ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯರಾಗಿ ನಡೆಯುವ ನಿಮ್ಮ ಕುಮಾರಿಯರನೂ್ನ
ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ವಧುಗಳನೂ್ನ ನಾನು

ದಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ನೀವೇ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಓರೆಯಾಗಿ

ಹೋಗುತಿ್ತೕರಿ;
ದೇವದಾಸಿಯರೊಂದಿಗೆ ಯಜ್ಞಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ;
ಆಹಾ, ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ ಜನರು ಕೆಡವಲ್ಪಡುವರು.
15 ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ, ನೀನು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆದರೂ

ಯೆಹೂದವು ಆ ದೋಷಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗದಿರಲಿ.
ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಗಿಲಾ್ಗಲಿಗೆ ಸೇರಬೇಡಿರಿ, ಬೇತ್ ಅವೆನಿಗೆ ಯಾತೆ್ರ

ಹೋಗಬೇಡಿರಿ,
≪ಯೆಹೋವನ ಜೀವದಾಣೆ≫ ಎಂದು ಶಪಥ ಮಾಡಬಾರದು.
16 ಇಸಾ್ರಯೇಲು ಮೊಂಡ ಹಸುವಿನಂತೆ ಮೊಂಡುತನದಿಂದ

ನಡೆದಿದೆ;
ಈಗ ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ಕುರಿಯಂತೆ ವಿಶಾಲಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ

ಮೇಯಿಸುವನೋ?
17 ಎಫಾ್ರಯೀಮು ವಿಗ್ರಹಗಳಲಿ್ಲ ಬೆರತುಹೋಗಿದೆ; ಅದನು್ನ

ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ.
18 ಮದ್ಯಪಾನ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೆ ವ್ಯಭಿಚಾರದಲಿ್ಲ ತೊಡಗುತಾ್ತರೆ;
ದೇಶಪಾಲಕರು ಅವಮಾನದಲಿ್ಲ ಅತಾ್ಯಶೆಪಡುತಾ್ತರೆ.
19 ಗಾಳಿಯು ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು

ಹೋಗುವುದು;
ತಾವು ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ವಿಗ್ರಹದ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವರು.

ಯಾಜಕರೇ, ಇದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಕುಲದವರೇ,
ಆಲಿಸಿರಿ;
ರಾಜವಂಶದವರೇ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ;
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ನೀವು ಮಿಚ್ಪದಲಿ್ಲ ಉರುಲಾಗಿಯೂ, ತಾಬೋರಿನಲಿ್ಲ
ಬಲೆಯಾಗಿಯೂ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಬಂದಿದೆ.

2 ನನಗೆ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದವರು ಅಗಾಧವಾದ ಕೊಲೆಯಲಿ್ಲ
ಮಗ್ನರಾಗಿದಾ್ದರೆ; ನಾನೇ ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು.

3 ಎಫಾ್ರಯೀಮನು್ನ ಬಲೆ್ಲ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ನನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ;
ಎಫಾ್ರಯೀಮೇ, ನೀನೀಗ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದಿ್ದ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್

ಹೊಲೆಯಾಗಿದೆ.
4 ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವುಗಳ

ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು ಅವರನು್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ;
ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಸ್ವಭಾವವು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ,

ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
5 ಇಸಾ್ರಯೇಲಿಗೆ ಅದರ ಹೆಮೆ್ಮಯೇ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ;
ಇಸಾ್ರಯೇಲೂ ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮೂ ತಮ್ಮ ದುಮಾರ್ಗರ್ದಲಿ್ಲ

ಎಡವಿ ಬೀಳುವವು;
ಯೆಹೂದವೂ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೀಳುವುದು.
6 ಅವು ತಮ್ಮ ದನ ಮತು್ತ ಕುರಿಗಳ ಸಂಗಡ ಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಶರಣುಹೊಗಲು ಹೊರಡುವವು;
ಆತನು ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿದಾ್ದನೆ.
7 ಅವು ಯೆಹೋವನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಆತನಿಗೆ

ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿವೆ;
ಅವುಗಳನೂ್ನ, ಅವುಗಳ ಭೂಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಗಳನೂ್ನ ಈ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯು

ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.
8 ಗಿಬ್ಯದಲಿ್ಲ ತುತೂರಿಯನು್ನ ಊದಿರಿ, ರಾಮದಲಿ್ಲ ಕೊಂಬು

ಕೂಗಲಿ, ಬೇತ್ ಅವೆನಿನಲಿ್ಲ ಆಭರ್ಟಿಸಿರಿ, ಬೆನಾ್ಯಮೀನೇ, ಹಿಂದೆ
ನೋಡು!

9 ದಂಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಹಾಳಾಗುವುದು;
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಕುಲಗಳ ಭವಿಷ್ಯತಿ್ತನ ನಿಶ್ಚಯವನು್ನ

ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
10 ಯೆಹೂದದ ಮುಖಂಡರು ಮೇರೆಯನು್ನ ಒತು್ತವವರಂತಿದಾ್ದರೆ;
ಅವರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರೌದ್ರವನು್ನ ನೀರಿನ ಹಾಗೆ ಹೊಯು್ದಬಿಡುವೆನು.
11 ಎಫಾ್ರಯೀಮು ವ್ಯಥಾರ್ಚಾರಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು

ಮನಸು್ಸಮಾಡಿದ ಕಾರಣ,
ಅದು ದೇವರ ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ,

ಜಜ್ಜಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
12 ನಾನು ಎಫಾ್ರಯೀಮಿಗೆ ನುಸಿ, ಯೆಹೂದ ಕುಲಕೆ್ಕ ಒಣ

ಕುಂಟೆಯಂತಿರುವೇನು.
13 ಹೀಗಿರಲು ಎಫಾ್ರಯೀಮು ತಾನು ರೋಗಿಯೆಂದು

ತಿಳುಕೊಂಡಿತು, ಯೆಹೂದವು ತನ್ನ ವ್ರಣವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡಿತು;
ಆಗ ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಅಶೂ್ಯರದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಜಗಳಗಂಟ

ಮಹಾರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿತು;
ಆದರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಲಾರನು, ನಿಮ್ಮ ಗಾಯವನು್ನ

ಗುಣಪಡಿಸಲಾರನು.
14 ನಾನು ಎಫಾ್ರಯೀಮಿಗೆ ಸಿಂಹವೂ, ಯೆಹೂದ ಕುಲಕೆ್ಕ

ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹವೂ ಆಗುವೆನು;
ನಾನೇ ಸೀಳಿಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವೆನು, ನಾನು ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಲು

ಯಾರೂ ಬಿಡಿಸರು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ವ್ಯಥರ್ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪ
15 ನನ್ನ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೋಷಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ, ನನ್ನ

ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವ ತನಕ,
ನಾನು ನನ್ನ ವಾಸಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವೆನು;
ಅವರು ಇಕ್ಕಟಿ್ಟಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಕೂಡಲೆ ನನ್ನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವರು.

ಅವರು, ≪ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದುರುಗಿ ಹೋಗೋಣ
ಬನಿ್ನರಿ;
ನಮ್ಮನು್ನ ಸೀಳಿಬಿಟ್ಟವನು ಆತನೇ, ಆತನೇ ಸ್ವಸ್ಥ

ಮಾಡುವನು;
ಹೊಡೆದವನು ಆತನೇ, ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಗಾಯಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವನು.
2 ಒಂದೆರಡು ದಿನದ ಮೇಲೆ ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಬದುಕಿಸುವನು;
ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆತನು ನಮ್ಮನೆ್ನಬಿ್ಬಸಲು ಆತನ

ಸಾನಿ್ನಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಾಳುವೆವು.
3 ಯೆಹೋವನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳೊ್ಳೕಣ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹುಡುಕಿ

ತಿಳಿದುಕೊಳೊ್ಳೕಣ,
ಆತನ ಆಗಮನವು ಉದಯದಂತೆ ನಿಶ್ಚಯ;
ಆತನು ಮುಂಗಾರಿನಂತೆಯೂ,
ಭೂಮಿಯನು್ನ ತಂಪುಮಾಡುವ ಹಿಂಗಾರಿನಂತೆಯೂ ನಮಗೆ

ಸಿಕು್ಕವನು≫ ಅಂದುಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಮೊರೆಹೊಗುವರು.
4 ಎಫಾ್ರಯೀಮೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ತಿದ್ದಲಿ?
ಯೆಹೂದವೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ಸರಿಮಾಡಲಿ?

ನಿಮ್ಮ ಭಕಿ್ತಯು ಪಾ್ರತಃಕಾಲದ ಮೋಡಕೂ್ಕ, ಬೇಗನೆ
ಮಾಯವಾಗುವ ಇಬ್ಬನಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

5 ಆದಕಾರಣ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ
ಹತಿಸಿದೆ್ದೕನೆ,
ನನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನ ನಾ್ಯಯದಂಡನೆಯು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊರಡುವುದು.
6 ನನಗೆ ಯಜ್ಞವು ಬೇಡ, ಕರುಣೆಯೇ ಬೇಕು; ಹೋಮಗಳಿಗಿಂತ

ದೇವಜ್ಞಾನವೇ ಇಷ್ಟ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದುನರ್ಡತೆಗಳು
7 ಅವರು ಆದಾಮನಂತೆ ನನ್ನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಮೀರಿದಾ್ದರೆ;

ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.
8 ಗಿಲಾ್ಯದು ಅಧಮಿರ್ಗಳು ತುಂಬಿದ ಪಟ್ಟಣ, ಅಲಿ್ಲನ

ಹೆಜೆ್ಜಜಾಡುಗಳು ರಕ್ತಮಯವೇ.
9 ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕುವಂತೆ ಯಾಜಕರು

ಗುಂಪಾಗಿ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚಿಕೊಂಡಿದು್ದ,
ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಯಾತೆ್ರ ಹೋಗುವವರನು್ನ ದೋಚಿ ಕೊಂದುಹಾಕುತಾ್ತರೆ;
ಹೌದು, ಘೋರಕೃತ್ಯವನು್ನ ನಡೆಸುತಾ್ತರೆ.
10 ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಮನೆತನದಲಿ್ಲ ಅಸಹ್ಯವನು್ನ

ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನೊಳಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇಸಾ್ರಯೇಲು

ಹೊಲೆಯಾಗಿದೆ.
11 ಯೆಹೂದವೇ, ನಿನಗೂ ಅಧಮರ್ಫಲದ ಸುಗಿ್ಗಯು

ನೇಮಕವಾಗಿದೆ.
ನಾನು ನನ್ನ ಜನರ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವಾಗ
ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಅಧಮರ್ವೂ, ಸಮಾಯರ್ದ

ದುಷ್ಟತನವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಸಮಾಡುತಾ್ತರೆ, ಒಳಗೆ ಕಳ್ಳರು ನುಗು್ಗತಾ್ತರೆ, ಹೊರಗೆ

ಡಕಾಯಿತಿಯವರು ಸುಲಿಯುತಾ್ತರೆ.
2 ತಮ್ಮ ದುಮಾರ್ಗರ್ವೆಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಜ್ಞಾಪಕದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ

ಎಂದು ಅವರು ಮನದಟು್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ;
ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು ಈಗ ಅವರನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಂಡಿವೆ, ನನ್ನ

ಕಣೆ್ಣದುರಿಗಿವೆ.
3 ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ರಾಜನನು್ನ ಆನಂದಗೊಳಿಸುತಾ್ತರೆ,

ಸುಳು್ಳಗಳಿಂದ ಮುಖಂಡರನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತಾ್ತರೆ.
4 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳು; ರೊಟಿ್ಟಸುಡುವವನು

ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸಿ, ಉರಿಸಿ,
ಕಣಕವನು್ನ ನಾದಿದಾಗಿನಿಂದ ಹುಳಿಬರುವ ತನಕ ಮತ್ತಷು್ಟ

ಉರಿಸದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟಿ್ಟರುವ ಒಲೆಗೆ ಸಮಾನರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
5 ನಮ್ಮ ರಾಜನ ದಿನದಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಉಷ್ಣವು ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳ

ತಲೆಗೇರಲು ಆರಂಭವಾಯಿತು;
ರಾಜನು ಆ ತುಂಟರ ಕೈಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿದನು.
6 ಅವರು ಹೊಂಚಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಆಹಾ, ತಮ್ಮ ಹೃದಯವನು್ನ

ಒಲೆಯಂತೆ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ ಉರಿಯುತಿ್ತದಾ್ದರೆ;
ಅವರ ರೋಷಾಗಿ್ನಯು ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ಹೊತಿ್ತಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತದೆ;

ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಧಗಧಗನೆ ಉರಿಯುತ್ತದೆ.
7 ಎಲ್ಲರೂ ಒಲೆಯಂತೆ ಝಳವೇರಿ ತಮ್ಮ ನಾ್ಯಯಾಧೀಶ್ವರರನು್ನ

ನುಂಗಿಬಿಡುತಾ್ತರೆ;
ಅವರ ಸಕಲ ರಾಜರು ಬಿದಿ್ದರುತಾ್ತರೆ, ಅವರೊಳಗೆ ನನ್ನನು್ನ

ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವವರೇ ಇಲ್ಲ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಅವಿವೇಕದ ರಾಜ್ಯತಂತ್ರಗಳು
8 ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ;
ಎಫಾ್ರಯೀಮು ತಿರುವಿಹಾಕದ ರೊಟಿ್ಟಯಂತಿದೆ.
9 ಅನ್ಯರು ಅದರ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಹೀರಿಬಿಟಿ್ಟದ್ದರೂ ಅದಕೆ್ಕ ತಿಳಿಯದು;
ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ನೆರೆಯು ಕಾಣಿಸಿದರೂ ಅದಕೆ್ಕ

ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.
10 ಇಸಾ್ರಯೇಲಿಗೆ ಅದರ ಹೆಮೆ್ಮಯೇ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ;
ಇದೆಲಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಅದು ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ

ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ;
ಆತನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಲಿಲ್ಲ.
11 ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಬುದಿ್ಧ ವಿವೇಕಗಳಿಲ್ಲದ ಪಾರಿವಾಳದಂತಿದೆ;
ಅದರ ಜನರು ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಕೂಗುತಾ್ತರೆ, ಅಶೂ್ಶರಕೆ್ಕ

ಹೊರಡುತಾ್ತರೆ.
12 ಹೊರಟ ಕೂಡಲೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬಲೆಯನು್ನ ಬೀಸಿ,

ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಾಗೆ ಅವರನು್ನ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಎಳೆಯುವೆನು.
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ಅವರೆಲ್ಲರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮಾತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆನು.

13 ಅವರು ನನಿ್ನಂದ ಅಗಲಿ ಹೋಗಿದಾ್ದರೆ, ಹಾಳಾಗಲಿ!
ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿದಾ್ದರೆ, ನಾಶವಾಗಲಿ!
ನಾನು ಅವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ಇರುವಾಗಲೂ ನನ್ನ

ವಿಷಯವಾಗಿ ಸುಳಾ್ಳಡಿದಾ್ದರೆ, ಅವರನು್ನ ಹೇಗೆ ಉದ್ಧರಿಸಲಿ!
14 ಅವರು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದಕೊಂಡು ಧಾನ್ಯ

ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸಗಳಿಗೆ ಅರಚಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆಯೇ ಹೊರತು,
ನನ್ನನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಎಂದೂ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ;
ನನ್ನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಟು್ಟ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ

ಗಾಯಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.
15 ಅವರಿಗೆ ಯುದ್ಧವನು್ನ ಕಲಿಸಿ, ತೋಳುಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದ

ನನಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುತಾ್ತರೆ.
16 ಅತಿ್ತತ್ತ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ

ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ಮೋಸದ ಬಿಲಿ್ಲಗೆ ಸಮಾನರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಮುಖಂಡರು ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಸೊಕಿ್ಕನ ನಿಮಿತ್ತ

ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತರಾಗಿ ಬೀಳುವರು;
ಅವರ ಸೋಲು ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಹಾಸ್ಯಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದವಾಗುವುದು.

≪ತುತೂರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ಊದು.
ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರಿ, ನನ್ನ

ಧಮರ್ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಶತು್ರವು ಹದಿ್ದನ ಹಾಗೆ ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ

ಬರುತಾ್ತನೆ.
2 ಅವರು ನನ್ನನು್ನ, ≪ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರಾದ ನಾವು

ನಿನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ≫ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವರು.
3 ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಮೇಲನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ; ಶತು್ರವು ಅವರನು್ನ

ಹಿಂದಟು್ಟವನು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಕಲಿ್ಪಸಿದ ರಾಜರೂ ಮತು್ತ ದೇವರುಗಳೂ
4 ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ರಾಜರನು್ನ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ; ನನಗೆ

ತಿಳಿಯದೆ ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
ತಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಬಂಗಾರಗಳಿಂದ ಬೊಂಬೆಗಳನು್ನ

ನಿಮಿರ್ಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ; ಅವರು ನಿಮಿರ್ಸಿದೆ್ದಲಾ್ಲ ನಾಶವಾಗತಕ್ಕದೆ್ದೕ.
5 ಸಮಾಯರ್ವೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಸವನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನ ರೋಷಾಗಿ್ನಯು ನಿನ್ನವರ ಮೇಲೆ ಉರಿಯುತ್ತದೆ; ಅವರು

ನಿಮರ್ಲರಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಕಾಲ ಹಿಡಿಯುವುದೋ?
6 ಆ ಬಸವನೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಕೈಕೆಲಸ; ಶಿಲಿ್ಪಯು ಅದನು್ನ

ರೂಪಿಸಿದನು;
ಅದು ದೇವರಲ್ಲ; ಸಮಾಯರ್ದ ಬಸವನು ಚೂರುಚೂರಾಗುವನು.
7 ಅವರು ಗಾಳಿಯನು್ನ ಬಿತು್ತತಾ್ತರೆ, ಬಿರುಗಾಳಿಯನು್ನ

ಕೊಯು್ದಕೊಳು್ಳವರು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪೈರು ತೆನೆಗೆ ಬಾರದು; ಬೀಜ ಮೊಳೆತರೂ ಹಿಟು್ಟ

ಸಿಕ್ಕದು;
ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಕಿ್ಕದರೂ ಅನ್ಯರು ಅದನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವರು.
8 ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ ನುಂಗಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ; ಅದು ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ

ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡವಾದ ಪಾತೆ್ರಯಂತಿದೆ.
9 ಅದು ಒಂಟಿಯಾದ ಕಾಡುಕತೆ್ತಯಂತೆ ಮನಸು್ಸ ಬಂದ ಹಾಗೆ

ನಡೆದು ಅಶೂ್ಶರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದೆ.
ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಹಣಕೊಟು್ಟ ಜಾರರನು್ನ (ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳನು್ನ)

ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
10 ಅದು ಜನಾಂಗಗಳೊಳಗೆ ಜಾರರನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ,

ಅದನು್ನ ನಾನು ಈಗ ಸೆರೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವೆನು.
ರಾಜಾಧಿರಾಜನು ಹೊರಿಸುವ ಹೊರೆಯಿಂದ ಅದು ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಲಿಕೆ್ಕ

ಆರಂಭವಾಗುವುದು.
11 ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಕಟಿ್ಟ

ಪಾಪಮಾಡಿದೆ;
ಕಟಿ್ಟದ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳೇ ಅದಕೆ್ಕ ಪಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ.
12 ನಾನು ನನ್ನ ಧಮರ್ವನು್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿಧಿಗಳ ರೂಪವಾಗಿ

ಅದಕೆ್ಕ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಟ್ಟರೂ,
ಅವುಗಳು ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು

ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ.
13 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಯಜ್ಞಪಶುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ

ವಧಿಸಿ ಮಾಂಸಭೋಜನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ;
ಯೆಹೋವನು ಆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಮೆಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ; ಅವರ

ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಂಡು ಅವರ ಪಾಪಕೆ್ಕ
ದಂಡನೆಮಾಡುವನು;
ಅವರು ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕಾಗುವುದು.

14 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ತನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಕತರ್ನನು್ನ ಮರೆತು ಅರಮನೆಗಳನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದೆ;
ಯೆಹೂದವು ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ;
ಆಹಾ, ನಾನು ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು,

ಅದು ಅವರ ಸೌಧಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.≫

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಅನ್ಯದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ
ದುರಾವಸೆ್ಥ

ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ, ಇತರ ಜನಾಂಗಗಳಂತೆ ಮಿತಿಮೀರಿ
ಉಲಾ್ಲಸಿಸಬೇಡ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ವ್ಯಭಿಚಾರ ನಡೆಸಿದಿ್ದ;

ಎಲಾ್ಲ ಕಣಗಳಲಿ್ಲನ ಫಲವನು್ನ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನಾ್ನಗಿ ಆಶಿಸಿದಿ್ದ.
2 ಕಣವೂ, ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ತೊಟಿ್ಟಯೂ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನ

ಆಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ;
ಹೊಸ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಥರ್ವಾಗಿ

ಹೋಗುವುದು.
3 ಅವರು ಯೆಹೋವನ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ವಾಸಿಸರು.
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗುವರು,
ಅಶೂ್ಶರದಲಿ್ಲ ಅವರು ಹೊಲಸಾದ ಆಹಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವರು.
4 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಸುರಿಯರು,
ಅವರ ಯಜ್ಞಗಳು ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಆಹಾರವು ಸತ್ತವರ ಮನೆಯ ಆಹಾರದಂತಿರುವುದು;
ಅದನು್ನ ತಿನು್ನವವರೆಲ್ಲರೂ ಅಶುದ್ಧರಾಗುವರು,
ಅದು ಅವರ ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬುವುದಕೆ್ಕ ಮಾತ್ರ

ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು,
ಅದು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬರಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ.
5 ನೀವು ಹಬ್ಬದ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಯೆಹೋವನ ಮಹೋತ್ಸವ ದಿನದಲಿ್ಲ

ಏನು ಮಾಡುವಿರಿ?
6 ಆಹಾ, ಅವರು ವಿನಾಶದ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವರು;
ಐಗುಪ್ತವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮಶಾನವಾಗುವುದು, ಮೋಫ್ ಪಟ್ಟಣವು

ಅವರನು್ನ ಹೂಣಿಡುವುದು;
ಅವರ ಇಷ್ಟದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಒಡವೆಗಳು ಮುಳು್ಳ ಪೊದೆಗಳ

ಪಾಲಾಗುವವು;
ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳು ಅವರ ಗುಡಾರಗಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವವು.
7 ದಂಡನೆಯ ದಿನಗಳು ಹತಿ್ತರವಾಗಿದೆ, ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ

ದಿನಗಳು ಸಮೀಪಿಸಿವೆ.
ಅದು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಅನುಭವಕೆ್ಕ ಬಂದೇ ಬರುವವು;
ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ, ನಿನ್ನ ಅಧಮರ್ವು ಬಹಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ,

ವಿರೋಧವು ಹೆಚಾ್ಚಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ,
≪ಪ್ರವಾದಿಯು ಮೂಖರ್ನು ಮತು್ತ ದೇವರಾತಾ್ಮ ಪೆ್ರೕರಿತನು

ಹುಚ್ಚನು≫ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ.
8 ಎಫಾ್ರಯೀಮು ನನ್ನ ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೊಂಚು

ಹಾಕುತ್ತದೆ;
ಪ್ರವಾದಿಯ ಮಾಗರ್ಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಬೇಟೆಗಾರನ ಬಲೆಯು ಒಡಿ್ಡದೆ,
ಅವನ ದೇವರ ಆಲಯದಲಿ್ಲಯೂ ಶತು್ರವಿನ ವಿರೋಧವು ಕಾದಿದೆ.
9 ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಗಿಬ್ಯದವರು ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು

ತಮ್ಮನು್ನ ತೀರಾ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
ದೇವರು ಅವರ ಅಧಮರ್ವನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಂಡು ಅವರ

ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಂಡನೆ ಮಾಡುವನು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಕ್ಷಯ
10 ಕಾಡಿನಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಹಣು್ಣ ಸಿಕಿ್ಕದಂತೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲು ನನಗೆ

ಸಿಕಿ್ಕತು;
ಹೊಸದಾಗಿ ಫಲಕೆ್ಕ ಬಂದ ಅಂಜೂರದ ಗಿಡದಲಿ್ಲ ಮೊದಲು

ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕಂಡ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಆದರೆ ಅವರು ಬಾಳ್ ಪೆಗೋರಿಗೆ ಬಂದು ಬಾಳ್ ದೇವತೆಯ

ಭಕ್ತರಾಗಿ ದೀಕ್ಷೆಗೊಂಡು,
ತಾವು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ ದೇವತೆಯ ಹಾಗೆ ಅಸಹ್ಯರಾದರು.
11 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ ಮಹಿಮೆಯು ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ

ಹಾರಿಹೋಗುವುದು; ಯಾರೂ ಹೆರರು, ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಗಭರ್ಧರಿಸರು.

12 ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತು್ತ ಸಾಕಿದರೂ,
ಯಾರೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪುತ್ರ ಶೋಕವನು್ನ

ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬರುವೆನು;
ಹೌದು, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖನಾಗಲು ಅವರ ಗತಿಯನು್ನ

ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ!
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13 ತೂರು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಎಫಾ್ರಯೀಮು
ಹುಲಾ್ಗವಲಿನಲಿ್ಲ ನೆಟಿ್ಟರುವುದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ;
ಆದರೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹತ್ಯಗೆ ಈಡಾಗುವಂತೆ

ಕಳುಹಿಸುವುದು.
14 ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಗತಿಯನು್ನ ವಿಧಿಸು; ಏನು

ವಿಧಿಸುತಿ್ತೕಯೋ?
ಅವರಿಗೆ ಗಭರ್ಸಾ್ರವವನು್ನ ಮಾಡು, ಮೊಲೆಯನು್ನ ಬತಿ್ತಸು.
15 ಅವರ ದುಷ್ಟತನವು ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದೆ; ಅಲೆ್ಲೕ ನನ್ನ

ದೆ್ವೕಷಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗಿದಾ್ದರೆ;
ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಾನು ಅವರನು್ನ ನನ್ನ

ನಿವಾಸದೊಳಗಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು;
ಅವರನು್ನ ಇನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸೆನು; ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ

ದೊ್ರೕಹಿಗಳೇ ಸರಿ.
16 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರಿಗೆ ಘಾತವಾಗಿದೆ; ಅವರ ವಂಶಮೂಲವು

ಒಣಗಿಹೋಗಿದೆ.
ಅವರು ಫಲಹೀನರಾಗುವರು; ಹೌದು, ಅವರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತರೂ

ಅವರ ಗಭರ್ದ ಪಿ್ರಯಫಲವನು್ನ ಸಾಯಿಸುವೆನು.
17 ನನ್ನ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವನು; ಅವರು ಆತನ

ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ;
ಅವರಿಗೆ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಅಲೆದಾಡುವ ಗತಿಯಾಗುವುದು.

ಹೋಶೇಯನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯಾಗಿದೆ;
ಹಣು್ಣಬಿಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ;
ಅದರ ಹಣು್ಣಗಳು ಹೆಚಿ್ಚದಷೂ್ಟ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ

ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡಿದೆ;
ಅದರ ಭೂಮಿಯು ಎಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯದೋ, ಅಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯ ವಿಗ್ರಹ

ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
2 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಮನಸು್ಸ ನುಣುಚಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ; ಈಗ ದಂಡನೆಗೆ

ಈಡಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಯೆಹೋವನೇ ಅವರ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಡುವನು.

ಅವರ ವಿಗ್ರಹ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುವನು.
3 ≪ನಮಗೆ ರಾಜನೇ ಇಲ್ಲ; ನಾವು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ

ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಟ್ಟವರಲ್ಲ.
ರಾಜನಾದರೋ ನಮಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿಯಾನು?≫ ಎಂದು ಈಗ

ಅವರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.
4 ಹರಟೆಹರಟುತಾ್ತರೆ, ಸುಳಾ್ಳಣೆಯಿಡುತಾ್ತರೆ, ಸಂಧಾನ

ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ;
ಅಲಿ್ಲನ ನಾ್ಯಯವು ನೇಗಿಲಗೆರೆಗಳಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವ ವಿಷದ

ಕಳೆಗಳಂತಿದೆ.
5 ಸಮಾಯರ್ದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬೇತಾವೆನಿನ ಬಸವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ಭಯಪಡುವರು.
ಅದರ ಭಕ್ತ ಜನರು ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಎದೆಬಡಿದುಕೊಳು್ಳವರು;
ಅದರ ಮಹಿಮೆಯು ನಂದಿಹೋಯಿತು ಎಂದು ಪೂಜಾರಿಗಳು

ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನಡುಗುವರು.
6 ಅದು ಜಗಳಗಂಟ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಅಶೂ್ಶರಕೆ್ಕ

ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದು.
ಎಫಾ್ರಯೀಮಿಗೆ ಅವಮಾನವಾಗುವುದು, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ತಾನು

ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ವಿಷಯಕಾ್ಕಗಿ ನಾಚಿಕೆಪಡುವುದು.
7 ಸಮಾಯರ್ದ ರಾಜನು ಹಾಳಾಗಿ ಪ್ರವಾಹದಲಿ್ಲ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು

ಹೋಗುವ ಮರದ ಚಕೆ್ಕಗೆ ಸಮಾನನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
8 ಇಸಾ್ರಯೇಲಿಗೆ ಪಾಪಾಸ್ಪದವಾದ ಆವೆನಿನ ಪೂಜಾಸಾ್ಥನಗಳು

ನಾಶವಾಗುವವು.
ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳೂ, ಕಳೆಗಳೂ ಅಲಿ್ಲನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳ ಮೇಲೆ

ಹುಟು್ಟವವು;
ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು, ≪ಬೆಟ್ಟಗಳೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳಿ್ಳರಿ,

ಗುಡ್ಡಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿರಿ≫ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವರು.
9 ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ, ಗಿಬ್ಯದಲಿ್ಲ ದುರಾಚಾರವು ನಡೆದಂದಿನಿಂದ ನೀನು

ಪಾಪಮಾಡುತಾ್ತ ಬಂದಿದಿ್ದ;
ಆಹಾ, ನಿನ್ನ ಜನರು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದಾ್ದರೆ, ದುರಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ

ವಿರುದ್ಧವಾದ ಗಿಬ್ಯದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಅವರು
ತುತಾ್ತಗುವುದಿಲ್ಲವೋ?.

10 ನನಗಿಷ್ಟವಾದಾಗ ನಾನು ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು;
ಅವರ ಎರಡು ಅಪರಾಧಗಳ ದಂಡನೆಗೋಸ್ಕರ ಜನಾಂಗಗಳು

ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಟು್ಟಗೂಡುವವು.
11 ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಹತೋಟಿಗೆ ಬಂದು ತೆನೆಹುಲ್ಲನು್ನ

ತುಳಿಯುತಿ್ತರುವುದರಲಿ್ಲಯೇ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕಡಸಾಗಿದೆ;

ಈಗಲಾದರೋ ಅದರ ಅಂದವಾದ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೈಹಾಕಿದೆ್ದೕನೆ,
ಎಫಾ್ರಯೀಮನು್ನ ನೊಗಕೆ್ಕಹೂಡುವೆನು, ಯೆಹೂದವು ಉಳಬೇಕು,

ಯಾಕೋಬು ಕುಂಟೆ ಎಳೆಯಬೇಕು.
12 ನೀತಿಯ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತರಿ, ಪಿ್ರೕತಿಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಯಿ್ಯರಿ,
ಹಾಳಾದ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಫಲವತಾ್ತಗಿಸಿ;
ಯೆಹೋವನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀತಿಯನು್ನ ವಷಿರ್ಸಲೆಂದು

ಆತನಿಗೆ ಶರಣುಹೋಗುವ ಸಮಯವು ಒದಗಿದೆ.
13 ನೀವು ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಸಾಯವು ದುಷ್ಟತನ, ನಿಮಗಾದ

ಬೆಳೆಯು ಅನಾ್ಯಯ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಟು್ಟಪಾಡಿನಲಿ್ಲಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಶೂರರ

ರಥಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಮೋಸದ ಫಲವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿದಿ್ದೕರಿ.

14 ಹೀಗಿರಲು ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಯುದ್ಧಘೋಷವು ಮೊಳಗುವುದು.
ಕಾಳಗದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಶಲಾ್ಮನನು ತಾಯಿ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ

ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲ್ಪಡುವುದು.
ಬೇತ್ ಅಬೇರ್ಲ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸೂರೆಮಾಡಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ

ಕೋಟೆಗಳು ಸೂರೆಮಾಡಲ್ಪಡುವವು.
15 ನಿಮ್ಮ ದುಷ್ಟತನವು ಬಹಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇತೇಲು ಇಂಥ

ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ತರುವುದು;
ಬೆಳಗಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ರಾಜನು ತೀರಾ

ಹಾಳಾಗುವನು.

ದೇವರ ಪುತ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯ

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಇನೂ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ನಾನು ಅದರ
ಮೇಲೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಟು್ಟ, ಆ ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದೆನು.

2 ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಕರೆದ ಹಾಗೆಲಾ್ಲ ನನ್ನ ಜನರು ದೂರದೂರ
ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಬಂದರು.
ಬಾಳ್ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞಮಾಡಿ, ಬೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಧೂಪ

ಹಾಕಿದರು.
3 ನಾನೇ ಎಫಾ್ರಯೀಮಿಗೆ ನಡೆದಾಟವನು್ನ ಕಲಿಸಿದೆನು; ಅದನು್ನ

ಕೈಯಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಂಡೆನು.
ತನ್ನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿದವನು ನಾನೇ ಎಂದು ಅದಕೆ್ಕ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
4 ನಾನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಮಾನವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮೂಗುದಾರದಿಂದ,

ಅಂದರೆ ಮಮತೆಯ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡೆನು.
ನೊಗವನು್ನ ತಲೆಯ ಈಚೆಗೆ ತೆಗೆಯುವವರಂತೆ ನಾನು ಅವರನು್ನ

ಸುದಾರಿಸಿ,
ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನು್ನ ಉಣಿಸಿದೆನು.
5 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗದು;
ಅದು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಒಪ್ಪದ ಕಾರಣ ಅಶೂ್ಶರವೇ

ಅದಕೆ್ಕ ರಾಜನಾಗಬೇಕು.
6 ಅದರ ದುರಾಲೋಚನೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಖಡ್ಗವು ಅದರ ಪಟ್ಟಣಗಳ

ಮೇಲೆ ಬೀಸಲ್ಪಟು್ಟ,
ಅಲಿ್ಲನ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಧ್ವಂಸಮಾಡಿ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.
7 ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರಿಗಿಕೊಳು್ಳವುದು ನನ್ನ ಜನರ ಗುಣವೇ;
ಅವರನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಕರೆಯುವವರು ಇದ್ದರೂ, ಮೇಲಕೆ್ಕತು್ತವವರು

ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
8 ಎಫಾ್ರಯೀಮೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ತ್ಯಜಿಸಲಿ! ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ,

ಹೇಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಡಲಿ!
ಅಯೊ್ಯೕ, ನಿನ್ನನು್ನ ಅದಾ್ಮದ ಗತಿಗೆ ಹೇಗೆ ತರಲಿ!

ಚೆಬೋಯಿಮಿನಂತೆ ಹೇಗೆ ನಾಶಮಾಡಲಿ!
ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ನನೊ್ನಳಗೆ ತಿರುಗಿತು, ಕರುಳು ತೀರಾ ಮರುಗಿತು.
9 ನನ್ನ ಉಗ್ರಕೋಪವನು್ನ ತೀರಿಸೆನು, ಎಫಾ್ರಯೀಮನು್ನ

ನಾಶಮಾಡಲು ತಿರಿಗಿಕೊಳೆ್ಳನು.
ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ದೇವರೇ; ನಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ

ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿ, ನಾನು ರೋಷದಿಂದ ಬಾರೆನು.
10 ಸಿಂಹದಂತೆ ಗಜಿರ್ಸುತಿ್ತರುವ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆತನ ಜನರು

ಹಿಂಬಾಲಿಸುವರು;
ಆತನು ಆಭರ್ಟಿಸಲು ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದ ನಡಗುತಾ್ತ

ಬರುವರು;
11 ಗುಬಿ್ಬಗಳಂತೆ ಐಗುಪ್ತದಿಂದಲೂ, ಪಾರಿವಾಳಗಳಂತೆ

ಅಶೂ್ಶರದಿಂದಲೂ ಅದರುತಾ್ತ ತ್ವರೆಪಡುವರು;
ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು;

ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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ಮೂಲಪಿತೃವಿನ ದೃಷಾ್ಟಂತದಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ
12 ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಸುಳಿ್ಳನಿಂದಲೂ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶವು

ಮೋಸದಿಂದಲೂ ನನ್ನನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಂಡಿವೆ;
ಯೆಹೂದವು ಸತ್ಯಸಂಧನೂ, ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯೂ ಆದ ದೇವರ

ಕಡೆಯಿಂದ ಇನೂ್ನ ಅಲೆದಾಡುತಿ್ತದೆ.
ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಮೇಯಿಸುವ ಮಂದೆಯು ಗಾಳಿಯೇ,
ಹಿಂದಟು್ಟವ ಬೇಟೆಯು ಮೂಡಣಗಾಳಿಯೇ.
ಅದು ಮೋಸವನೂ್ನ, ಹಿಂಸೆಯನೂ್ನ ನಿರಂತರ

ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ;
ಅಶೂ್ಶರದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ; ಐಗುಪ್ತಕೆ್ಕ

ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
2 ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆ ವಾ್ಯಜ್ಯಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿದಾ್ದನೆ,
ಯಾಕೋಬನು್ನ ಅದರ ನಡೆತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ದಂಡಿಸುವನು,
ಅದರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರಮಾಡುವನು.
3 ಯಾಕೋಬನು ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಅಣ್ಣನನು್ನ ವಂಚಿಸಿದನು,
ಪೂಣರ್ಪಾ್ರಯದಲಿ್ಲ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದನು;
4 ಹೌದು, ದೇವದೂತನ ಸಂಗಡ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದನು; ಅಳುತಾ್ತ

ಆತನ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ದೇವರು ಅವನನು್ನ

ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲಯು ಕಂಡು ಅಲಿ್ಲ ನಮೊ್ಮಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದನು.
5 ಯೆಹೋವನೆಂಬುದೇ ಆತನನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುವ ನಾಮಧೇಯ.
6 ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ, ನೀನೂ ನಿನ್ನ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೋ;
ನೀತಿ, ಪಿ್ರೕತಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಿನ್ನ ದೇವರನು್ನ ಎಡೆಬಿಡದೆ

ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರು.
7 ಕಾನಾನು! ಅದರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಮೋಸದ ತಾ್ರಸು ಇದೆ;

ಕಸಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬದೇ ಅದರ ಆಶೆ.
8 ಎಫಾ್ರಯೀಮು, ≪ನಾನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನೇ ಹೌದು,

ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಪಡೆದಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನ ದುಡಿತದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಪಾಪವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ದೋಷವೇನೂ

ತೋರಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳತ್ತದೋ?
9 ನೀನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇದ್ದಂದಿನಿಂದ ನಾನೇ

ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ಜಾತೆ್ರಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ವನವಾಸಮಾಡುವಂತೆ ಗುಡಾರಗಳಲಿ್ಲ

ವಾಸಿಸುವ ಗತಿಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಪುನಃ ತರುವೆನು.
10 ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ, ಬಹಳ

ದಿವ್ಯದಶರ್ನಗಳನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದೆ್ದೕನೆ.
11 ಗಿಲಾ್ಯದು ಅಧಮರ್ಮಯವೋ? ಅದು ಶೂನ್ಯದ ಗತಿಗೆ

ಬರುವುದು;
ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಗೋಮೇಧವು ನಡೆಯುವುದೋ?
ಅಲಿ್ಲನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳು ಹೊಲದ ನೇಗಿಲ ಗೆರೆಗಳಲಿ್ಲ

ಕಲು್ಲಕುಪೆ್ಪಗಳಾಗಿ ಸಿಕು್ಕವವು.
12 ಯಾಕೋಬನು ಪದ್ದನ್ ಅರಾಮಿಗೆ ಓಡಿಹೋದನು;
ಇಸಾ್ರಯೇಲನು ಮದುವೆಗಾಗಿ ಜೀತಮಾಡಿದನು, ಹೆಣಿ್ಣಗೋಸ್ಕರ

ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕಾದನು.
13 ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮುಖಾಂತರ

ಐಗುಪ್ತದೊಳಗಿಂದ ಪಾರುಮಾಡಿದನು;
ಪ್ರವಾದಿಯ ಮೂಲಕ ಅದು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
14 ಎಫಾ್ರಯೀಮು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ರೇಗಿಸಿದೆ,
ಆದಕಾರಣ ಅದರ ಒಡೆಯನು ಅದರ ರಕಾ್ತಪರಾಧವನು್ನ ಅದರ

ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ,
ಅದು ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನವನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವನು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾದ ನಾಶನ

ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರಯೀಮು ನುಡಿದ ಮಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ
ನಡುಗಿದರು,
ಅದು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಉನ್ನತಸಿ್ಥತಿಗೆ ಬಂದಿತು್ತ;

ಅದರೆ ಬಾಳ್ ದೇವತೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೋಷಿಯಾದಾಗ
ನಾಶವಾಯಿತು.

2 ಈಗ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಪಾಪಮಾಡುತಾ್ತರೆ,
ತಮ್ಮ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಸ್ವಬುದಿ್ಧಗೆ ತಕ್ಕ ಎರಕದ ಬೊಂಬೆಗಳನು್ನ

ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ;
ಅವೆಲಾ್ಲ ಶಿಲಿ್ಪಗಳ ಕೈಕೆಲಸವೇ; ಇಂಥವುಗಳನು್ನ

ಮಾತನಾಡಿಸುತಾ್ತರೆ,
ಮನುಷ್ಯರಾದ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಪಶುವಿನ ಮೂತಿರ್ಗಳನು್ನ

ಮುದಿ್ದಸುತಾ್ತರೆ.

3 ಹೀಗಿರಲು ಅವರು ಪಾ್ರತಃಕಾಲದ ಮೋಡದ ಹಾಗೆ,
ಬೇಗನೆ ಮಾಯವಾಗುವ ಇಬ್ಬನಿಯಂತೆಯೂ,
ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಕಣದಿಂದ ಬಡಿದುಕೊಂಡುಹೋಗುವ ಹೊಟಿ್ಟನ

ಹಾಗೂ,
ಚಿಮಿಣಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಹೊಗೆಯೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲಯೂ

ಇರುವರು.
4 ನಾನಾದರೋ ನೀನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಕಾಲದಿಂದ

ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನ್ನ ಹೊರತು ಯಾವ ದೇವರೂ ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೊರತು

ಯಾವ ರಕ್ಷಕನೂ ಇಲ್ಲ.
5 ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ, ಘೋರ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ

ಲಕ್ಷಿಸಿದವನು ನಾನೇ.
6 ಆಹಾರವು ನಿನ್ನವರಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದಾಗ ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡರು;
ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬಿದಾಗ ಅವರ ಮನಸು್ಸ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು; ಇದರಿಂದ

ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.
7 ಆದಕಾರಣ ನಾನು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿಂಹ; ಚಿರತೆಯ ಹಾಗೆ

ದಾರಿಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಹೊಂಚುಹಾಕುವೆನು.
8 ಮರಿಗಳನು್ನ ಕಳಕೊಂಡ ಕರಡಿಯಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಎದುರು ಬಿದು್ದ

ಅವರ ಎದೆಯನು್ನ ಸೀಳಿಬಿಡುವೆನು;
ಅಲೆ್ಲೕ ಮೃಗರಾಜನಂತೆ ಅವರನು್ನ ನುಂಗುವೆನು; ಭೂಜಂತುಗಳು

ಅವರನು್ನ ಹರಿದುಬಿಡುವವು.
9 ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಬೆಂಬಲವಾದ ನನಗೆ

ತಿರುಗಿಬಿದು್ದದರಿಂದ ನಾಶವಾಗಿದಿ್ದ.
10 ಈಗ ನಿನ್ನ ಅರಸನು ಎಲಿ್ಲ? ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನಿನ್ನವರನು್ನ

ಉದ್ಧರಿಸುವನೋ?
ನನಗೆ ರಾಜನನೂ್ನ ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳನೂ್ನ ದಯಪಾಲಿಸು ಎಂದು

ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿಯಷೆ್ಟ;
ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲ ನಗರಪಾಲಕರು ಎಲಿ್ಲ?
11 ನಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು ರಾಜರನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
ಕೋಪೋದೆ್ರೕಕನಾಗಿ ಅವರನು್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ್ದೕನೆ.
12 ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಅಧಮರ್ವು ಗಂಟುಕಟಿ್ಟದೆ, ಅದರ ಪಾಪವು

ಭದ್ರಪಡಿಸಿದೆ.
13 ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಾಗುತಾ್ತ ಇದೆ;
ಅದು ಮಂಕು ಮಗುವಿನಂತಿದೆ; ಈ ಸಮಯವು ಗಭರ್ದಾ್ವರದಲಿ್ಲ

ನಿಲ್ಲತಕ್ಕ ಸಮಯವಲ್ಲ.
14 ನಾನು ಅದನು್ನ ಪಾತಾಳದ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲೋ?

ಮರಣದಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಲೋ?
ಮರಣವೇ, ನಿನ್ನ ಉಪದ್ರವಗಳೆಲಿ್ಲ? ಪಾತಾಳವೇ, ನೀನು ಮಾಡುವ

ನಾಶನವೆಲಿ್ಲ?
ಕನಿಕರವು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸದು.
15 ಎಫಾ್ರಯೀಮು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಫಲಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ,
ಕಾಡಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಬೀಸಮಾಡುವ ಮೂಡಣ ಗಾಳಿಯು

ಬರಲು ಅದರ ಬುಗೆ್ಗಯು ಬತು್ತವುದು, ಅದರ ಒರತೆಯು
ಒಣಗುವುದು.
ಶತು್ರವು ಅವರ ಪಿ್ರಯವಸು್ತಗಳ ನಿಧಿಯನು್ನ ಸೂರೆಮಾಡುವನು.
16 ಸಮಾಯರ್ವು ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದದರಿಂದ ತನ್ನ

ದೋಷಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲೇ ಬೇಕು;
ಅದರ ಜನರು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತರಾಗುವರು; ವೈರಿಗಳು ಅಲಿ್ಲನ

ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವರು.
ಗಭಿರ್ಣಿಯರ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ಸೀಳುವರು.

ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಪೂವರ್ಕವಾದ ವಾಗಾ್ದನಗಳು

ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ, ನೀನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೋ;
ನಿನ್ನ ಅಪರಾಧದಿಂದಲೇ, ನೀನು ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬಿದಿ್ದ.

2 ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಬಂದು
ಆತನಿಗೆ, ≪ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ

ನಿವಾರಣೆಮಾಡಿ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲನ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸು;
ನಮ್ಮ ಸೊ್ತೕತ್ರಗಳೆಂಬ ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವೆವು.
3 ಅಶೂ್ಶರವು ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದೆಂದು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ,
ಐಗುಪ್ತದ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಹತು್ತವುದಿಲ್ಲ,
ನಮ್ಮ ಕೈಕೆಲಸದ ಬೊಂಬೆಗಳಿಗೆ, ≪ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳು≫

ಎಂದು ಇನು್ನ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ;
ನೀನೇ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ಈ ಅನಾಥರನು್ನ ಕರುಣಿಸುವವನು≫

ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರಿಕೆಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
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4 ನಾನು ನನ್ನ ಜನರ ಭ್ರಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿ ಅವರನು್ನ
ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವೆನು;
ನನ್ನ ಕೋಪವು ಅವರಿಂದ ತೊಲಗಿಹೋಯಿತು.
5 ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿಗೆ ಇಬ್ಬನಿಯಂತಾಗುವೆನು; ಅದು

ತಾವರೆಯಂತೆ ಅರಳುವುದು;
ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವದಾರು ಮರಗಳ ಹಾಗೆ ಬೇರು

ಬಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದು.
6 ಅದರ ರೆಂಬೆಗಳು ಹರಡುವವು, ಅದರ ಅಂದವು ಒಲೀವ

ಮರದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವುದು,
ಅದರ ಪರಿಮಳವು ಲೆಬನೋನಿನ ಹಾಗೆ

ಮನೋಹರವಾಗಿರುವುದು.
7 ಅದರ ನೆರಳನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬೆಳೆಯನು್ನ

ಬೆಳೆದು ದಾ್ರಕ್ಷೆಯಂತೆ ಫಲಪ್ರದರಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡುವರು;

ಅದರ ಕೀತಿರ್ಯು ಲೆಬನೋನಿನ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಹಾಗೆ
ಸಾ್ವರಸ್ಯವಾಗಿರುವುದು.

8 ಎಫಾ್ರಯೀಮು, ≪ವಿಗ್ರಹಗಳ ಗೊಡವೆ ನನಗೆ ಇನೆ್ನೕಕೆ?≫
ಎಂದು ಅವುಗಳನು್ನ ತ್ಯಜಿಸುವುದು;
ನಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಒಲಿದು ಕಟಾಕ್ಷಿಸುವೆನು; ನಾನು ಸೊಂಪಾದ

ತುರಾಯಿ ಮರದಂತಿದೆ್ದೕನೆ;
ನನಿ್ನಂದಲೇ ನೀನು ಫಲಿಸುವಿ.
9 ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಗ್ರಹಿಸುವರು; ವಿವೇಕಿಗಳು

ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಯೆಹೋವನ ಮಾಗರ್ಗಳು ಸತ್ಯವಾದವುಗಳು;
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸನಾ್ಮಗಿರ್ಗಳು ನಡೆಯುವರು, ದುಮಾರ್ಗಿರ್ಗಳು

ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎಡವಿ ಬೀಳುವರು.
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ಯೋವೇಲನು

ಮಿಡಿತೆಗಳಿಂದಾದ ಹಾನಿ

ಪೆತೂವೇಲನ ಮಗನಾದ ಯೋವೇಲನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು
ದಯಪಾಲಿಸಿದ ವಾಕ್ಯವು.

2 ವೃದ್ಧರೇ, ಇದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,
ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ಇಂಥಹ ಬಾಧೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲಾ್ಲಗಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತೊ್ತೕ?
3 ಇದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ,
ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ
ಮತು್ತ ಅವರು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ.
4 ಚೂರಿಮಿಡತೆ ತಿಂದು ಉಳಿದಿದ್ದ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಗುಂಪು ಮಿಡತೆ

ತಿಂದು ಬಿಟಿ್ಟತು;
ಗುಂಪು ಮಿಡತೆ ತಿಂದು ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಕುದರೆ ಮಿಡತೆ ತಿಂದು

ಬಿಟಿ್ಟತು;
ಕುದರೆ ಮಿಡತೆ ತಿಂದು ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಕಂಬಳಿ ಮಿಡತೆ

ತಿಂದುಬಿಟಿ್ಟತು.
5 ಅಮಲೇರಿದವರೇ, ಎಚ್ಚರಗೊಳಿ್ಳರಿ ಮತು್ತ ಅಳಿರಿ!
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಕುಡಿಯುವವರೇ, ಗೋಳಾಡಿರಿ,
ಏಕೆಂದರೆ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ ಸಿಹಿಯು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ.
6 ನನ್ನ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ
ಹಾಗೂ ಅಸಂಖಾ್ಯತವಾದ ಒಂದು ಜನಾಂಗವು ಏರಿ ಬಂದಿದೆ;
ಅದರ ಹಲು್ಲಗಳು ಸಿಂಹದ ಹಲು್ಲಗಳೇ;
ಅದರ ಕೋರೆ ಹಲು್ಲಗಳು ಮೃಗರಾಜನ ಕೋರೆಗಳೇ.
7 ಅದು ನನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾತೋಟವನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿ,
ನನ್ನ ಅಂಜೂರದ ಗಿಡವನು್ನ ಮುರಿದುಹಾಕಿದೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿ ದೂರ ಬಿಸಾಡಿಬಿಟಿ್ಟದೆ;
ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬಿಳುಪಾದವು.
8 ಯೌವನದ ಪತಿಗಾಗಿ ದುಃಖದಿಂದ ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ

ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಗೋಳಾಡುವ ಕನೆ್ಯಯಂತೆ ಗೋಳಾಡಿರಿ.
9 ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಗಳು ಮತು್ತ ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳು ಯೆಹೋವನ

ಆಲಯದಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರಾದ ಯಾಜಕರು ಗೋಳಾಡುತಾ್ತರೆ.
10 ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹೊಲವು ಹಾಳಾಗಿದೆ,
ದೇಶವು ದುಃಖದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಧಾನ್ಯವು ನಾಶವಾಗಿದೆ,
ಹೊಸ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು ಒಣಗಿದೆ,
ಎಣೆ್ಣಯು ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿದೆ.
11 ರೈತರೇ, ರೊಧಿಸಿರಿ,
ತೋಟಗಾರರೇ ಗೋಳಾಡಿರಿ,
ಗೋದಿಯೂ ಮತು್ತ ಜವೆಗೋದಿಯೂ ಹಾಳಾಗಿವೆ.
ಹೊಲದ ಬೆಳೆಯು ನಾಶವಾಗಿದೆ.
12 ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯು ಒಣಗಿದೆ ಮತು್ತ ಅಂಜೂರದ ಗಿಡವು

ಬಾಡಿಹೋಗಿದೆ;
ದಾಳಿಂಬೆ, ಖಜೂರ್ರ ಮತು್ತ ಸೇಬು ಮರಗಳು
ಹಾಗು ಹೊಲದ ಸಕಲ ವನವೃಕ್ಷಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗಿವೆ.
ಮನುಷ್ಯರು ಸೊರಗಿ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಕಳೆಗುಂದಿದಾ್ದರೆ.

ಜನರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಆಹಾ್ವನಿಸಿದು್ದ
13 ಯಾಜಕರೇ, ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಉಟು್ಟಕೊಂಡು ಗೋಳಾಡಿರಿ!

ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸೇವಕರೇ, ಗೋಳಾಡಿರಿ.
ನನ್ನ ದೇವರ ಸೇವಕರೇ, ಬಂದು ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು

ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರಿ್ರ.
ಏಕೆಂದರೆ ಧಾನ್ಯನೈವೇದ್ಯಗಳು ಮತು್ತ ಪಾನದ್ರವ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ

ದೇವರ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬಾರದೆ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ.
14 ಉಪವಾಸ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯ ದಿನವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿರಿ,

ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಯನು್ನ ಸೇರಿಸಿರಿ.
ಹಿರಿಯರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಸಮಸ್ತ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳನೂ್ನ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಬರಮಾಡಿ,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಿರಿ.
15 ಯೆಹೋವನು ಬರುವ ದಿನವು ಸಮೀಪಿಸಿತು.
ಅದು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ನಾಶವಾಗುವ ದಿನ.
16 ನಮ್ಮ ಆಹಾರವು ನಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಹಾಳಯಿತಲಾ್ಲ,
ಸಂತೋಷವೂ ಹಾಗೂ ಉಲಾ್ಲಸವೂ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ

ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತ್ತಲಾ್ಲ!
17 ಬೀಜಗಳು, ಹೆಂಟೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿವೆ.
ಉಗಾ್ರಣಗಳು ಬರಿದಾಗಿವೆ.
ಕಣಜಗಳು ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ,
ಏಕೆಂದರೆ ಧಾನ್ಯವು ಒಣಗಿದೆ.
18 ಅಯೊ್ಯೕ, ಪಶುಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ನರಳುತ್ತವೆ!
ಮೇವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ದನದ ಮಂದೆಗಳು ಕಳವಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಇಲ್ಲ.
ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ.
19 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ಮೊರೆಯಿಡುತೆ್ತೕನೆ;
ಕಾಡಿನ ಹುಲು್ಲಗಾವಲನು್ನ ಬೆಂಕಿಯು ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ,

ವನವೃಕ್ಷಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಜಾ್ವಲೆಯು ಸುಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದೆ.
20 ಅಡವಿಯ ಮೃಗಗಳು ಸಹ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಲೆಯೆತಿ್ತವೆ.
ನೀರಿನ ಹೊಳೆಗಳು ಬತಿ್ತಹೋಗಿವೆ.
ಕಾಡಿನ ಹುಲು್ಲಗಾವಲನು್ನ ಬೆಂಕಿಯು ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ.

ಯೆಹೋವನ ದಿನದ ಮುನೂ್ಸಚನೆ

ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ಕೊಂಬೂದಿರಿ,
ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ದಿನ ಮೊಳಗಲಿ.
ಸಮಸ್ತ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಡುಗಲಿ,

ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಬರುತ್ತದೆ;
ಅದು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ.
2 ಅದು ಕತ್ತಲೆಯ ಮತು್ತ ಮೊಬಿ್ಬನ ದಿನವೂ,
ಕಾಮುರ್ಗಿಲಿನ ಕಗ್ಗತ್ತಲ ದಿನವೂ ಆಗಿದೆ.
ಉದಯವು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವ ಹಾಗೆ,
ಪ್ರಬಲವಾದ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವು ಬರುತ್ತದೆ.
ಅದರ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಬಂದಿಲ್ಲ,
ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ,
ತಲತಲಾಂತರಗಳ ವರುಷಗಳವರೆಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
3 ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೆಂಕಿಯು ದಹಿಸುತ್ತದೆ,
ಹಿಂದೆ ಜಾ್ವಲೆಯು ಧಗಧಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲು ದೇಶವು ಏದೆನ್ ಉದಾ್ಯನದಂತೆ

ಇತು್ತ,
ಅವು ದಾಟಿಹೋದ ಮೇಲೆ ಬೆಗಾ್ಗಡಾಯಿತು.
ಹೌದು, ಅವುಗಳಿಂದ ಯಾವುದೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದು.
4 ಆ ಸೈನ್ಯಗಳ ಆಕಾರವು ಕುದುರೆಗಳ ಆಕಾರದ ಹಾಗೆ

ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ;
ಅವು ಸವಾರರಂತೆ ಓಡುತ್ತವೆ.
5 ಬೆಟ್ಟಗಳ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಅವು ಹಾರಾಡುತ್ತ ರಥಗಳಂತೆ ಚೀತಾ್ಕರ

ಮಾಡುತ್ತವೆ;
ಕೂಳೆಯನು್ನ ದಹಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯ ಶಬ್ದದ ಹಾಗೆಯೂ,
ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಲವುಳ್ಳ ಸೈನ್ಯದ ಹಾಗೆಯೂ ಇವೆ.
6 ಅವುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪಾ್ರಣ ಸಂಕಟ;
ಎಲ್ಲರ ಮುಖಗಳು ಕಳೆಗುಂದುತ್ತವೆ.
7 ಅವು ಶೂರರಂತೆ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ;
ಯೋಧರ ಹಾಗೆ ಗೋಡೆ ಏರುತ್ತವೆ;
8 ನೂಕುನುಗ್ಗಲಿ್ಲಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಾಲುಗಳಲಿ್ಲಯೇ

ನಡೆಯುತ್ತವೆ;
ಆಯುಧಗಳ ನಡುವೆ ನುಗು್ಗತ್ತವೆ.
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9 ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ತ್ವರೆಪಡುತ್ತವೆ,
ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ,
ಮನೆಗಳನು್ನ ಹತು್ತತ್ತವೆ,
ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದ ಕಳ್ಳರಂತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ.
10 ಅವುಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ,
ಆಕಾಶಮಂಡಲವು ನಡಗುತ್ತದೆ,
ಸೂಯರ್ ಮತು್ತ ಚಂದ್ರರು ಮಂಕಾಗುತಾ್ತರೆ,
ಮತು್ತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಂತಿಗುಂದುತ್ತವೆ.
11 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಮುಂದೆ ಗುಡುಗಿನಂತೆ

ಧ್ವನಿಗೈಯುತಾ್ತನೆ,
ಆತನ ಸೈನ್ಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ;
ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಪಾಲಿಸುವವನು ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಮಹತ್ತರವೂ ಮತು್ತ ಅತಿಭಯಂಕರವೂ

ಆಗಿದೆ.
ಅದನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರು ಯಾರು?

ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಕೆ್ಕ ಕರೆ
12 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ, ≪ಈಗಲಾದರೂ,
ನೀವು ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಉಪವಾಸಮಾಡಿರಿ, ಅಳಿರಿ, ಗೋಳಾಡಿರಿ.≫
13 ನಿಮ್ಮ ಉಡುಪುಗಳನ್ನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ

ಹರಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಆತನು ದಯೆಯೂ, ಕನಿಕರವೂ,
ದೀಘರ್ಶಾಂತಿಯೂ, ಮಹಾಪಿ್ರೕತಿಯೂ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ
ತಾನು ವಿಧಿಸುವ ಕೇಡಿಗೆ ಮನಮರುಗುವಂತವನು.
14 ಆತನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ,
ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವಾರ್ದಿಸಬಹುದು;
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀವು ಅಪಿರ್ಸುವ

ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ ಸುವರಗಳನು್ನ ದಯಪಲಿಸಬಹುದು.
15 ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕೊಂಬೂದಿರಿ,
ಉಪವಾಸ ದಿನವನು್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡಿರಿ,
ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಯನು್ನ ಕರೆಯಿರಿ.
16 ಜನರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿರಿ,
ಪವಿತ್ರ ಸಭೆಯನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿರಿ.
ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿರಿ,
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿರಿ,
ಮೊಲೆಕೂಸುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿರಿ.
ಮದುಮಗನು ತನ್ನ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಬರಲಿ,
ವಧುವು ತನ್ನ ಕಲಾ್ಯಣಗೃಹದಿಂದ ಹೊರಟುಬರಲಿ.
17 ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರಾದ ಯಾಜಕರು,
ದಾ್ವರಮಂಟಪಕೂ್ಕ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ನಡುವೆ ಅಳುತಾ್ತ
ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಿ, ≪ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕರುಣಿಸು,
ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳು ನಿಂದಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ನಿನ್ನ ಬಾಧ್ಯತೆಯನು್ನ ದೂಷಣೆಗೆ ಗುರಿಮಾಡಬೇಡ.
≪ಅವರ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲ?≫ ಎಂದು
ಅವರು ಏಕೆ ನಿಂದಿಸಬೇಕು.≫

ಯೆಹೋವನ ವಾಗಾ್ದನ
18 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅಪಕೀತಿರ್ ಬರಬಾರದೆಂದು
ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕರುಣಿಸಿ,
19 ಅವರ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಲಾಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ

ಹೇಳಿದನು:
≪ಇಗೋ, ನಾನು ಧಾನ್ಯ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ತೈಲಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ

ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಅವುಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೃಪಿ್ತಯಾಗುವುದು.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳ ನಿಂದೆಗೆ ಇನು್ನ ಗುರಿಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
20 ನಾನು ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ

ದೂರಮಾಡುವೆನು,
ಅದನು್ನ ಹಾಳುಬಿದ್ದ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಗೂ ಓಡಿಸುವೆನು.
ಅದರ ಮುಂಭಾಗವನು್ನ ಪೂವರ್ದ ಸಮುದ್ರಕೂ್ಕ,
ಅದರ ಹಿಂಭಾಗವನು್ನ ಪಶಿ್ಚಮ ಸಮುದ್ರಕೂ್ಕ ತಳಿ್ಳಬಿಡುವೆನು.
ಅದರ ದುವಾರ್ಸನೆಯು ಏರುವುದು.
ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
21 ಭೂಮಿಯೇ, ಹೆದರಬೇಡ, ಹಷಿರ್ಸು, ಉಲಾ್ಲಸಿಸು,
ಯೆಹೋವನು ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
22 ಕಾಡುಮೃಗಗಳೇ ಅಂಜಬೇಡಿರಿ,

ಕಾಡುಗಾವಲಲಿ್ಲ ಹುಲು್ಲ ಮೊಳೆಯುವುದು,
ಮರವು ಹಣು್ಣ ಬಿಡುವುದು.
ಅಂಜೂರದ ಗಿಡವೂ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯೂ ಸಾರವತಾ್ತಗಿ ಫಲಿಸುವವು.
23 ಚೀಯೋನಿನ ಜನರೇ ಹಷಿರ್ಸಿರಿ,
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸಿಸಿರಿ.
ಆತನು ಸಾಕಷು್ಟ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು.
ಮುಂಗಾರು, ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಗಳನು್ನ
ಮೊದಲಿನಂತೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಸುರಿಸುವನು.
24 ಕಣಜಗಳಲಿ್ಲ ಗೋದಿಯು ರಾಶಿರಾಶಿಯಾಗಿರುವುದು,
ತೊಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವೂ ಎಣೆ್ಣಯೂ ತುಂಬಿತುಳುಕುವವು.
25 ಗುಂಪು ಮಿಡತೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಮಿಡತೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಮಿಡತೆಗಳು,

ಚೂರಿ ಮಿಡತೆಗಳು,
ನಾನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಈ ಮಿಡತೆಗಳ ಸೈನ್ಯಗಳು ತಿಂದು ನಷ್ಟಮಾಡಿದ
ವರುಷಗಳನು್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಡುವೆನು.
26 ನೀವು ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬಾ ಊಟಮಾಡಿ ತೃಪಿ್ತಗೊಂಡು,
ನಿಮಗಾಗಿ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ನಾಮವನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಿರಿ.
ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಶಾಭಂಗವಾಗದು.
27 ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಇರುವವನು,
ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು,
ನಾನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ದೇವರು ನಿಮಗಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಶಾಭಂಗವಾಗದು.

ಯೆಹೋವನ ದಿನ
28 ತರುವಾಯ ನಾನು
ಎಲಾ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು.
ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರಪುತಿ್ರಯರು ಪ್ರವಾದಿಸುವರು.
ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುವವು.
ನಿಮ್ಮ ಯೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ದಿವ್ಯದಶರ್ನಗಳಾಗುವವು.
29 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದಾಸದಾಸಿಯರ ಮೇಲೆಯೂ
ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು.
30 ಆಕಾಶಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಅದು್ಬತಗಳನು್ನ

ಮಾಡುವೆನು.
ರಕ್ತ, ಬೆಂಕಿ, ಧೂಮಸ್ತಂಭ ಈ ಉತಾ್ಪತಗಳನು್ನ

ಉಂಟುಮಾಡುವೆನು.
31 ಯೆಹೋವನ ಮಹಾ ಭಯಂಕರವಾದ ದಿನವು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ

ಮೊದಲು,
ಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತಲಾಗುವನು,
ಚಂದ್ರನು ರಕ್ತವಾಗುವನು.
32 ಆದರೂ ಯೆಹೋವನ ನಾಮವನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ

ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದು.
ಯೆಹೋವನು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಚೀಯೋನಿನ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲಯೂ,

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಅನೇಕರು ಉಳಿಯುವರು.
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ,
ಉಳಿದವರಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು

ಬದುಕುವರು.≫

ಯೆಹೋವನು ಜನಾಂಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ತೀಪುರ್

ಇಗೋ ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೂ,
ನಾನು ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಂಪತ್ತನು್ನ

ಪುನಃಸಾ್ಥಪಿಸುವಾಗ,
2 ನಾನು ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸುವೆನು,
ಮತು್ತ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ತಗಿ್ಗಗೆ

ಬರಮಾಡುವೆನು.
ಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಜನರು ನನ್ನ ಬಾಧ್ಯತೆಯೂ ಆಗಿರುವ
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ವಿಷಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾ್ಯಜ್ಯ ಮಾಡುವೆನು.
ಅವರು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ದೇಶದೇಶಗಳಿಗೆ ಚದುರಿಸಿ ನನ್ನ ದೇಶವನು್ನ

ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
3 ಹೌದು ನನ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಚೀಟುಹಾಕಿ,
ವೇಶಾ್ಯ ವೃತಿ್ತಗೆ ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ,
ಬಾಲಕಿಯರನು್ನ ಕುಡಿಯುವ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸಕೆ್ಕ ಬದಲು ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.
4 ತೂರ್, ಚೀದೋನ್, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಎಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳೇ,
ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಮಗೆ ಕೋಪವೇಕೆ?
ನನಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡುವಿರೋ?
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ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ,
ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೇಡನು್ನ ತ್ವರೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರುವಂತೆ

ಮಾಡುವೆನು.
5 ನನ್ನ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂಗಾರಗಳನು್ನ ದೋಚಿಕೊಂಡು,
ನನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ

ಕೊಂಡೊಯಿ್ದದಿ್ದೕರಿ.
6 ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಜನರನು್ನ ಗಿ್ರೕಕರಿಗೆ

ಮಾರಿಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ.
ಅವರನು್ನ ಸ್ವಂತ ನಾಡಿನಿಂದ ದೂರಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ.
7 ಹೀಗಿರಲು ಇಗೋ, ನೀವು ಅವರನು್ನ ಮಾರಿದ ಸ್ಥಳದೊಳಗಿಂದ

ಹೊರಟು ಬರುವಂತೆ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ,
ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೇಡನು್ನ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೇ ತರುವೆನು.
8 ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ,
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಮಾರುವೆನು.
ಅವರು ಆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ದೂರದ ಜನಾಂಗವಾದ,
ಶೆಬದವರಿಗೆ ಮಾರಿಬಿಡುವರು.
ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ.

ಜನಾಂಗಗಳ ಅಪಜಯ
9 ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ:
ಜನಾಂಗಗಳೇ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರಿ,
ಶೂರರನು್ನ ಎಚ್ಚರಪಡಿಸಿರಿ,
ಶೂರರು ಒಟು್ಟಗೂಡಲಿ,
ಶೂರರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಡಲಿ.
10 ನಿಮ್ಮ ನೇಗಿಲುಗಳನು್ನ ಕುಲುಮೆಗೆ ಹಾಕಿ,
ಕತಿ್ತಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿರಿ.
ಕುಡುಗೋಲುಗಳನು್ನ ಭಜಿರ್ಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಪರ್ಡಿಸಿರಿ.
ಬಲಹೀನನು, ≪ನಾನು ಶೂರನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಲಿ.
11 ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನಾಂಗಗಳೇ,
ತ್ವರೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿಬನಿ್ನರಿ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕೂಡಿಬನಿ್ನರಿ.
ಯೆಹೋವನೇ,
ನಿನ್ನ ಶೂರರನು್ನ ರಣರಂಗಕೆ್ಕ ಇಳಿಸು.
12 ಜನಾಂಗಗಳು ಎಚೆ್ಚತು್ತಕೊಂಡು,
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ತಗಿ್ಗಗೆ ಬರಲಿ.
ಅಲಿ್ಲ ನಾನು ಸುತ್ತಣ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ,
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಲು ಆಸೀನನಾಗುವೆನು.

13 ಯೆಹೋವನ ಸೈನ್ಯದವರೇ, ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ಹಾಕಿರಿ,
ಫಲವು ಪಕ್ವವಾಗಿದೆ.
ಬನಿ್ನರಿ, ದಾ್ರಕ್ಷೇಯನು್ನ ತುಳಿಯಿರಿ,
ದಾ್ರಕ್ಷೇಯ ಅಲೆಯು ತುಂಬಿದೆ.
ತೊಟಿ್ಟಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತಿ್ತವೆ.
ಜನಾಂಗಗಳ ದುಷ್ಟತನವು ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ.
14 ಆಹಾ ತೀಪಿರ್ನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಗುಂಪುಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಜನರಿದಾ್ದರೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನವು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.
15 ಸೂಯರ್ ಮತು್ತ ಚಂದ್ರರು ಮಂಕಾಗುತಾ್ತರೆ,
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಂತಿಗುಂದುತ್ತವೆ.
16 ಯೆಹೋವನು ಚೀಯೋನಿನಿಂದ ಗಜಿರ್ಸುತಾ್ತನೆ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಧ್ವನಿಗೈಯುತಾ್ತನೆ.
ಭೂಮಿ ಹಾಗು ಆಕಾಶಗಳು ನಡುಗುತ್ತವೆ,
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವೂ,
ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ರಕ್ಷಣದುಗರ್ವೂ ಆಗಿರುವನು.

ದೇವಜನರ ಸೌಭಾಗ್ಯ
17 ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಾನೇ ಎಂದು ನಿಮಗೆ

ಮನದಟಾ್ಟಗುವುದು.
ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತವಾದ ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ

ನೆಲೆಸುವುದರಿಂದ,
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವುದು.
ಅನ್ಯರು ಇನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ಹಾದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
18 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ,
ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು ಸುರಿಯುವುದು,
ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಹಾಲು ಹರಿಯುವುದು,
ಯೆಹೂದದ ಹಳ್ಳಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿರುವುದು,
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಬುಗೆ್ಗಯು ಉಕಿ್ಕಬಂದು,
ಶಿಟಿ್ಟೕಮಿನ ಹಳ್ಳವನು್ನ ತಂಪುಮಾಡುವುದು.
19 ಐಗುಪ್ತ್ಯವು ಹಾಳಾಗುವುದು,
ಏದೋಮ್, ಹಾಳಾದ ಬೆಂಗಾಡಾಗುವುದು,
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ,
ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದಾ್ದರೆ.
20 ಆದರೆ ಯೆಹೂದವು ಸದಾ ಜನಭರಿತವಾಗಿರುವುದು,
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ತಲತಲಾಂತರಕೂ್ಕ ನಿವಾಸಸಾ್ಥನವಾಗಿರುವುದು.
21 ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸದೆ ಇದ್ದ ಅವರ ರಕಾ್ತಪರಾಧವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು.
ಯೆಹೋವನು ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುತಾ್ತನೆ.
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ಆಮೋಸನು

ಎಂಟು ಜನಾಂಗಗಳ ಖಂಡನೆ

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಅರಸನೂ, ಯೋವಾಷನ ಮಗನೂ ಆದ
ಯೆರೊಬಾ್ಬಮನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಭೂಕಂಪಕೆ್ಕ ಎರಡು

ವರುಷಗಳ ಮೊದಲೇ ತೆಕೋವದ ಕುರುಬರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದ
ಆಮೋಸನಿಗೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಬಂದ
ದೈವೋಕಿ್ತಗಳು.

ಯೆಹೋವನ ಗಜರ್ನೆ
2 ಆಮೋಸನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು,

≪ಯೆಹೋವನು ಚೀಯೋನಿನಿಂದ ಗಜಿರ್ಸಿ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಧ್ವನಿಗೈಯುವನು.
ಆಗ ಕುರುಬರ ಹುಲು್ಲಗಾವಲುಗಳು ಬಾಡಿಹೋಗುವವು.
ಕಮೆರ್ಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯು ಒಣಗಿಹೋಗುವವು.≫

ದಮಸ್ಕದ ಪಾಪಕೆ್ಕ ದಂಡನೆ
3 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ದಮಸ್ಕವು ಬಹಳ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಅದಕಾ್ಕಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ನಾನು ತಪಿ್ಪಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಗಿಲಾ್ಯದನು್ನ ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಂತಿ ಕುಂಟೆಗಳಿಂದ ಒಕಿ್ಕ

ನುಗು್ಗಮಾಡಿತಷೆ್ಟ.
4 ನಾನು ಹಜಾಯೇಲನ ವಂಶದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ

ಸುರಿಸುವೆನು.
ಅದು ಬೆನ್ಹದದನ ಅರಮನೆಯನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.
5 ನಾನು ದಮಸ್ಕದ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುರಿಯುವೆನು
ಮತು್ತ ಆವೆನ್ ತಗಿ್ಗನೊಳಗಿನಿಂದ

ಸಿಂಹಾಸನರೂಢನಾಗಿರುವವನನು್ನ ಮತು್ತ
ಬೇತ್ ಎದೆನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನು್ನ

ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡುವೆನು;
ಅರಾಮ್ಯರು ಕೀರ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಸೆರೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವರು.≫
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಆದ ದಂಡನೆ
6 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಗಾಜವು ಬಹಳ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಅದಕಾ್ಕಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ನಾನು ತಪಿ್ಪಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ,
ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಜನರನು್ನ ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು

ಎದೋಮಿಗೆ ವಶಮಾಡಿಬಿಟಿ್ಟತು.
7 ನಾನು ಗಾಜದ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು,
ಅದು ಅದರ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.
8 ನಾನು ಅಷೊ್ದೕದಿನೊಳಗಿಂದ ಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನನನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಅಷೆ್ಕಲೋನಿನೊಳಗಿಂದ ರಾಜದಂಡ ದಾರಿಯನೂ್ನ

ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡುವೆನು.
ನಾನು ಎಕೊ್ರೕನಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೈಯೆತು್ತವೆನು,
ಉಳಿದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರೆಲ್ಲರೂ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವರು.≫
ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ತೂರಿನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಆದ ದಂಡನೆ
9 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
≪ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣವು ಬಹಳ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಅದಕಾ್ಕಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ನಾನು ತಪಿ್ಪಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಡಹುಟಿ್ಟದವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ

ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ,
ಜನರನು್ನ ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಎದೋಮಿಗೆ ವಶಮಾಡಿಬಿಟಿ್ಟತು.

10 ನಾನು ತೂರಿನ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು,
ಮತು್ತ ಅದು ಅದರ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.≫

ಎದೋಮಿನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಆದ ದಂಡನೆ
11 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
≪ಎದೋಮ್ ಬಹಳ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಅದಕಾ್ಕಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ನಾನು ತಪಿ್ಪಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕತಿ್ತ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ

ಹಿಂದಟಿ್ಟದನು,
ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ರೋಷವನು್ನ ಸಾಧಿಸಿದಾ್ದರೆ.
ಇದರಿಂದ ಅವನ ಕೋಪವು ಸದಾ ಹರಿಯುತಿ್ತತು್ತ,
ಆತನು ರೌದ್ರವನು್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡನು.
12 ನಾನು ತೇಮಾನಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು,
ಮತು್ತ ಅದು ಬೊಚ್ರದ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.≫

ಅಮೊ್ಮೕನಿನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಆದ ದಂಡನೆ
13 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯರು ಬಹಳ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಅದಕಾ್ಕಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ನಾನು ತಪಿ್ಪಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಗಿಲಾ್ಯದಿನ ಗಭಿರ್ಣಿಯರ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ಸೀಳಿಬಿಟ್ಟರು.
14 ನಾನು ರಬ್ಬದ ಕೋಟೆಯನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿಸುವೆನು,
ಅದು ಅದರ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು;
ಆ ಯುದ್ಧದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆಭರ್ಟವಾಗುವುದು,
ಆ ಸುಂಟರಗಾಳಿಯಂತ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪ್ರಚಂಡ ಕಾದಾಟವೂ

ಉಂಟಾಗುವುದು.
15 ಅವರ ಅರಸನೂ ಮತು್ತ ಅವನ ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರಗಳೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ

ಸೆರೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವರು.≫
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಮೋವಾಬಿನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಆದ ದಂಡನೆ

ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಮೋವಾಬಿನವರು ಬಹಳ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ

ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಅದಕಾ್ಕಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ನಾನು ತಪಿ್ಪಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಅದು ಎದೋಮಿನ ಅರಸನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ

ಬೂದಿಮಾಡಿತು.
2 ನಾನು ಮೋವಾಬಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು,
ಅದು ಕೆರೀಯೋತಿನ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.
ಭಟರು ಘೋಷಿಸಿ ಕೊಂಬೂದುವ ಯುದ್ಧದ ಕೋಲಾಹಲದಲಿ್ಲ,
ಮೋವಾಬು ಸಾಯುವುದು;
3 ನಾನು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಅಧಿಪತಿಯನು್ನ ಕಡಿದುಹಾಕಿ,
ಸಕಲ ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸುವೆನು.≫
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಯೆಹೂದದ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಆದ ದಂಡನೆ
4 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,

≪ಯೆಹೂದವು ಮೂರು ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ,
ಹೌದು ನಾಲು್ಕ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಅದಕಾ್ಕಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ನಾನು ತಪಿ್ಪಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೆಹೋವನ ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನು್ನ

ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ಆತನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಪಿತೃಗಳು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಸುಳು್ಳದೇವತೆಗಳು,
ಇವರನು್ನ ದಾರಿ ತಪು್ಪವಂತೆ ಮಾಡಿದವು.
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5 ಆದಕಾರಣ ನಾನು ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ಉರಿಸುವೆನು.
ಅದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು.≫

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಆದ ದಂಡನೆ
6 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,

≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಮೂರು ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ,
ಹೌದು ನಾಲು್ಕ ದೊ್ರೕಹಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಅದಕಾ್ಕಗುವ ದಂಡನೆಯನು್ನ ನಾನು ತಪಿ್ಪಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ನಾ್ಯಯವಂತನನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಗೆ,
ಒಂದು ಜೊತೆ ಕೆರದ ಸಾಲಕಾ್ಕಗಿ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವನನು್ನ ಮಾರಿದರು.
7 ಬಡವರ ತಲೆಗಳನು್ನ ನೆಲದ ಧೂಳಿನಂತೆ ತುಳಿದು ಬಿಡುತಾ್ತರೆ,
ದೀನರ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕುತಾ್ತರೆ.
ಮಗನೂ ಮತು್ತ ತಂದೆಯೂ ಒಬ್ಬಳಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ

ನಾಮವನು್ನ ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
8 ಒಂದೊಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲಯೂ ಅಡವು ಇಟ್ಟ

ಬಟೆ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ;
ದಂಡಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇವರ

ಮಂದಿರದಲಿ್ಲಯೂ ಕುಡಿಯುತಾ್ತರೆ.
9 ಆಹಾ, ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತ ಅಮೋರಿಯರನು್ನ ನಾನೇ

ಧ್ವಂಸಮಾಡಿದೆನು,
ಆ ಶತು್ರವು ದೇವದಾರು ಮರದಷು್ಟ ಎತ್ತರವಾಗಿ,
ಅಲೊ್ಲನ್ ಮರದ ಹಾಗೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರು.
ಆದರೂ ಮರದ ಮೇಲಿನ ಅದರ ಫಲವನು್ನ,
ಕೆಳಗೆ ಅದರ ಬುಡವನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿದೆನು.
10 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೇ, ನೀವು ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ದೇಶವನು್ನ

ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು,
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಪಾರುಮಾಡಿ,
ನಲ್ವತು್ತ ವರುಷ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡೆಸಿದೆನು.
11 ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಯುವಕರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತರನೂ್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿದೆನು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಜನರೇ,
ಇದು ಸತ್ಯವಲ್ಲವೋ?≫
ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ.
12 ≪ಆದರೆ ನೀವೋ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತರಿಗೆ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯಲು

ಕೊಟಿ್ಟರಿ
ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಸಬೇಡಿರೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಿರಿ.
13 ಇಗೋ, ನೀವು ನಿಂತಿರುವಲಿ್ಲಯೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಿವುಡು ತುಂಬಿದ

ಬಂಡಿ ಒತು್ತವ ಪ್ರಕಾರ
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಒತು್ತವೆನು.
14 ತ್ವರೆಯಾಗಿ ಓಡುವವನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು.
ಬಲಿಷ್ಠನು ತನ್ನ ಬಲವನು್ನ, ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ

ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು.
ಪರಾಕ್ರಮಿಯು ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು.
15 ಬಿಲು್ಲ ಹಿಡಿಯುವವನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಲಾರನು,
ಪಾದತ್ವರಿತನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು,
ಅಶಾ್ವರೂಢನು ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು.
16 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಶೂರರಲಿ್ಲ ಧೀರನಾದವನು
ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಓಡಿಹೋಗುವನು≫ ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ವಿವಿಧ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಆದ ಘೋರ ದುಗರ್ತಿ

ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ,
ತಾನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ
ಪೂಣರ್ಕುಲಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನುಡಿದಿರುವ ಈ ಮಾತನು್ನ

ಕೇಳಿರಿ,
2 ಭೂಮಿಯ ಸಕಲ ಕುಲಗಳೊಳಗೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮಾತ್ರ ನನ್ನವರೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಪಾಪಗಳ ಫಲವನು್ನ
ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.

ಪ್ರವಾದಿಯು ನಿಷಾ್ಕರಣವಾಗಿ ಖಂಡಿಸನು
3 ಗೊತು್ತ ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಾದರಿಬ್ಬರು

ಜೊತೆಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದುಂಟೆ?
4 ಬೇಟೆಯ ಬಲಿ ಕಾಣದೇ ಸಿಂಹವು
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಗಜಿರ್ಸುವುದೋ?
ಏನನೂ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡದೆ
ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹವು ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು ಗುರುಗುಟು್ಟವುದೋ?

5 ಕಾಳಿಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಷಿಯು
ನೆಲದಲಿ್ಲನ ಬಲೆಯೊಳಗೆ ಬೀಳುವುದೋ?
ಏನೂ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳದೇ ಬೋನು ಉರುಲಾಗುವುದೋ?
6 ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕೊಂಬನು್ನ ಊದಿದರೆ
ಜನರು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲವೋ?
ಯೆಹೋವನಿಂದಲ್ಲದೆ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ವಿಪತು್ತ ಸಂಭವಿಸುವುದೋ?
7 ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ

ಯೋಜನೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸದೆ
ಯೆಹೋವನಾದ ದೇವರು ಏನನೂ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
8 ಸಿಂಹವು ಗಜಿರ್ಸಿದರೆ,
ಭಯಪಡದೆ ಇರುವವರು ಯಾರು?
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ,
ಆ ನುಡಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಪ್ರವಾದಿಸದವರು ಯಾರು?

ಸಮಾಯರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಧ್ವಂಸ
9 ಅಷೊ್ದೕದಿನ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ,

ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ,
≪ಸಮಾಯರ್ದ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬನಿ್ನರಿ.
ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಇರುವ ಗದ್ದಲವನು್ನ,
ಅದರೊಳಗಿರುವ ಹಿಂಸೆಯನೂ್ನ ನೋಡಿರಿ.
10 ನಾ್ಯಯನೀತಿಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ≫
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ತಮ್ಮ ಉಪ್ಪರಿಗೆಗಳಲಿ್ಲ ಬಾಧೆಯನೂ್ನ,
ನಾಶನವನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.
11 ಹೀಗಿರಲು, ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
≪ಶತು್ರವು ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಮುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವನು.
ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕುಂದಿಸಿಬಿಡುವನು
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಅರಮನೆಗಳು ಸೂರೆಯಾಗುವವು.≫
12 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
≪ಸಿಂಹದ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಕುರುಬನು ತನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಎರಡು

ಕಾಲನೂ್ನ,
ಅಥವಾ ಕಿವಿಯ ಒಂದು ತುಂಡನೂ್ನ,
ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾಯರ್ದೊಳಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯ

ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಮಂಚದ ಪಟೆ್ಟೕದಿಂಬುಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಒರಗಿಕೊಳು್ಳವ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ

ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವುದು.≫
13 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ದೇವನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ;
ಕೇಳಿರಿ, ಯಾಕೋಬ ವಂಶದವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಕೊಡಿರಿ.
14 ≪ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೊ್ರೕಹಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವ

ದಿನಗಳಲಿ್ಲ,
ಬೇತೇಲಿನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಧ್ವಂಸಮಾಡುವೆನು.
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳು ಕಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉರುಳುವವು.
15 ನಾನು ಚಳಿಗಾಲದ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ,
ಬೇಸಿಗೆಯ ಅರಮನೆಯನೂ್ನ ಹೊಡೆದುಹಾಕುವೆನು.
ದಂತಮಂದಿರಗಳು ಹಾಳಾಗುವವು
ಮತು್ತ ದೊಡ್ಡಮನೆಗಳು ಕೊನೆಗಾಣುವು≫
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಸಮಾಯರ್ದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರ ಖಂಡನೆ

ಸಮಾಯರ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲನ,
ಬಾಷಾನಿನ ಕೊಬಿ್ಬದ ಹಸುಗಳಂತಿರುವ ಸಿ್ತ್ರೕಯರೇ,
ಬಡವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ,

ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರನು್ನ ಜಜಿ್ಜ,
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪತಿಗಳಿಗೆ,
≪ಪಾನಗಳನು್ನ ತರಿಸಿ, ಕುಡಿಯೋಣ≫ ಎಂದು ಹೇಳುವವರೇ, ಈ

ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
2 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವದ ಮೇಲೆ

ಆಣೆಯಿಟು್ಟ:
≪ಇಗೋ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಂಡಿಗಳಿಂದಲೂ,
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರನು್ನ ಮೀನುಗಾಳಗಳಿಂದಲೂ,
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ದಿನಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು

ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
3 ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲಯ ಬಿರುಕುಗಳ ಮೂಲಕ,
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ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯೂ ನೇರವಾಗಿ ತನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಹೊರಟು
ಹೋಗುವಳು,
ಹಮೋರ್ನಿನ ದಿಕಿ್ಕನ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುವಿರಿ≫
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಕೇವಲ ಆಚಾರಗಳು ವ್ಯಥರ್
4 ≪ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೊ್ರೕಹ ಮಾಡಿರಿ,

ಗಿಲಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿರಿ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನಿಮ್ಮ ಬಲಿಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿರಿ,
ಮೂರು ದಿನಕೆ್ಕ ಒಂದು ಸಲ ದಶಮಾಂಶವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.
5 ಹುಳಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಕೃತಜ್ಞತಾಪರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿರಿ; ಕೊಟ್ಟ

ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ; ಸಾರಿಹೇಳಿರಿ, ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ ಹೀಗೆ
ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ≫ ಇದು ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಸನಾ್ಮಗರ್ಕೆ್ಕ ಬಾರದವರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ದಂಡನೆಯು ಅವಶ್ಯ
6 ≪ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಲಿ್ಲಗೆ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕದಂತೆಯೂ

ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಕಲ ನಿವಾಸಗಳಲಿ್ಲ ಅನ್ನದ ಕೊರತೆಯಾಗುವ
ಹಾಗೆಯೂ ಮಾಡಿದೆನು.
ಆದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ≫
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
7 ≪ಸುಗಿ್ಗಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯಬೇಕಾದಾಗಲೂ,
ನಿಮಗೆ ಮಳೆಯನು್ನ ತಡೆದೆನು. ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ

ಮಳೆಯಾಗುವಂತೆಯೂ,
ಇನೊ್ನಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯಾಗದಂತೆಯೂ ಮಾಡಿದೆನು.
ಒಂದು ಭಾಗದ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಮಳೆಯಾಯಿತು.
ಮಳೆಯಾಗದ ಹೊಲದ ಭಾಗವು ಬಾಡಿಹೋಯಿತು.
8 ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಪಟ್ಟಣದವರು ನೀರು

ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಮತೊ್ತಂದು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಳಲುತಾ್ತ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು,
ಬಾಯಾರಿಕೆ ತೀರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ.≫
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 9 ≪ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೂದಿಯಿಂದಲೂ,

ಬಿಸಿಗಾಳಿಯಿಂದಲೂ ಬಾಧಿಸಿದೆನು.
ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ವನ, ದಾ್ರಕ್ಷೆಯತೋಟಗಳನು್ನ,
ಅಂಜೂರದ ಗಿಡಗಳನು್ನ,
ನಿಮ್ಮ ಎಣೆ್ಣಯ ಮರಗಳನು್ನ ಮಿಡತೆಯು ತಿಂದುಬಿಟಿ್ಟತು.
ಆದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ≫
ಇದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿ.
10 ≪ಐಗುಪ್ತದ ವಾ್ಯಧಿಗಳಂತಹ ವಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ

ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.
ನಿಮ್ಮ ಯುವಕರನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತಿಸಿದೆನು,
ನಿಮ್ಮ ಕುದರೆಗಳನು್ನ ಸೂರೆಮಾಡಿಸಿದೆನು,
ನಿಮ್ಮ ದಂಡುಗಳ ದುವಾರ್ಸನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿಗೆ
ಬಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆನು.
ಆದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ≫
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
11 ≪ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ ಗೊಮೋರಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿದಂತೆ,
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯಿಂದ ಎಳೆದ ಕೊಳೆ್ಳಯ ಹಾಗೆ ಇದಿ್ದೕರಿ.
ಆದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ≫
ಇದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿ.
12 ≪ಆದಕಾರಣ ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ;
ನಾನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದರಿಂದ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ, ನಿನ್ನ ದೇವರ ಬರುವಿಕೆಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೋ!
13 ಇಗೋ, ಪವರ್ತಗಳನು್ನ ರೂಪಿಸಿ,
ಗಾಳಿಯನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ,
ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿ,
ಉದಯವನು್ನ ಅಂಧಕಾರವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ
ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಉನ್ನತ ಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ

ತುಳಿದುಬಿಡುವಾತನು≫
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬುದೇ ನನ್ನ

ನಾಮಧೇಯ.

ಪ್ರಲಾಪವೂ ಪ್ರಭೋದನೆಯೂ

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಶೋಕಗೀತವಾಗಿ ಹಾಡುವ ಈ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ:

2 ಇಸಾ್ರಯೇಲೆಂಬ ಯುವತಿಯು ಬಿದಿ್ದದಾ್ದಳೆ;
ಮತೆ್ತ ಏಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ;

ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒರಗಿದಾ್ದಳೆ;
ಅವಳನು್ನ ಎತ್ತಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.

ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಕೆ್ಕ ಕರೆ
3 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಟ ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ

ನೂರು ಮಂದಿ ಉಳಿಯುವರು,
ಒಂದು ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಟ ನೂರು ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ವಂಶಕೆ್ಕ ಹತು್ತ ಜನ ನಿಲು್ಲವರು.≫
4 ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ವಂಶಕೆ್ಕ ಹೀಗೆ ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ:
≪ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬದುಕಿಕೊಳಿ್ಳರಿ!
5 ಬೇತೇಲನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಡಿರಿ;
ಗಿಲಾ್ಗಲನು್ನ ಸೇರಬೇಡಿರಿ;
ಬೇಷೆರ್ಬಕೆ್ಕ ಯಾತೆ್ರ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ.
ಗಿಲಾ್ಗಲು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವುದು.
ಬೇತೇಲು ಬಯಲಾಗುವುದು.
6 ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿರಿ,
ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಆತನು ಬೆಂಕಿಯೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ
ಯೋಸೇಫನ ವಂಶದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವನು.
ಅದು ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು,
ಅದನು್ನ ಆರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
7 ಅವರು ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಕಹಿಮಾಡುವವರು
ಮತು್ತ ಧಮರ್ವನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಕೆಡವಿಬಿಡುವವರು!≫
8 ಕೃತಿ್ತಕಾ ಮತು್ತ ಒರಿಯನ್ ಎಂಬ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ

ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ,
ಕಾಗರ್ತ್ತಲನು್ನ ಬೆಳಕನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ,
ಹಗಲನು್ನ ಇರುಳಾಗಿ ಮಾಪರ್ಡಿಸಿ,
ಸಾಗರದ ಜಲವನು್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು,
ಭೂಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುವಾತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ,
ಯೆಹೋವನೆಂಬುದೇ ಆತನ ನಾಮಧೇಯ!
9 ಬಲಿಷ್ಠರಿಗೆ ಧ್ವಂಸವನು್ನ ತಟ್ಟನೇ ತಂದೊಡಿ್ಡ,
ಕೋಟೆಗೆ ನಾಶನವನು್ನ ತರುವವನು ಆತನೇ.
10 ಕಂಡ ದೋಷವನು್ನ ಚಾವಡಿಯಲಿ್ಲ ಖಂಡಿಸುವವನ ಮೇಲೆ

ಹಗೆತೋರಿಸುತಿ್ತೕರಿ,
ಯಥಾಥರ್ರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
11 ನೀವು ಬಡವರನು್ನ ತುಳಿದು,
ಅವರಿಂದ ಗೋದಿಯನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾರಣ
ಕೆತಿ್ತದ ಕಲಿ್ಲನಿಂದ ನೀವು ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ,
ವಾಸಿಸದೆ ಇರುವಿರಿ.
ಒಳೆ್ಳಯ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ತೋಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು,
ಅದರ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವಿರಿ.
12 ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವರೇ,
ಲಂಚತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವರೇ,
ಚಾವಡಿಯಲಿ್ಲ ದರಿದ್ರರ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ತಪಿ್ಪಸುವವರೇ.
ನಿಮ್ಮ ದೊ್ರೕಹಗಳು ಬಹಳ,
ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
13 ಇಂಥ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ವಿವೇಕಿಯು ಸುಮ್ಮನಿರುವನು, ಇದು ದುಷ್ಟ

ಕಾಲವೇ ಸರಿ.
14 ಕೆಟ್ಟದ್ದನಲ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ,
ಅನುಸರಿಸಿ ಬಾಳಿರಿ.
ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ,
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ

ಇರುವನು.
15 ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿರಿ, ಒಳೆ್ಳೕದನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ,
ಚಾವಡಿಯಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿರಿ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು
ಯೋಸೇಫನ ವಂಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾದಾನು.
16 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ದೇವರಾದ,
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ:
≪ಎಲಾ್ಲ ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಕಿರುಚಾಟವಾಗುವುದು
ಮತು್ತ ಸಕಲ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ,
≪ಅಯೊ್ಯೕ! ಅಯೊ್ಯೕ!≫ ಎಂದು ಅರಚಿಕೊಳು್ಳವರು.
ರೈತರನು್ನ ಪ್ರಲಾಪಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಗೋಳಾಟದವರನು್ನ ಗೋಳಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಕರೆಯುವರು.
17 ಎಲಾ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ರೋದನವಾಗುವುದು.
ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸಂಹಾರಕನಾಗಿ

ಹಾದುಹೋಗುವೆನು≫
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದುದಿರ್ನ
18 ಯೆಹೋವನ ದಿನವನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡವರೇ, ನಿಮ್ಮ

ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ನಿಮಗೇಕೆ?
ಅದು ಬೆಳಕಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯೇ.
19 ಸಿಂಹದ ಕಡೆಯಿಂದ ಓಡಿದವನಿಗೆ,
ಕರಡಿಯು ಎದುರುಬಿದ್ದಂತಾಗುವುದು,
ಅವನು ಮನೆಗೆ ಓಡಿಬಂದು,
ಕೈಯನು್ನ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಲು,
ಹಾವು ಕಚಿ್ಚದ ಹಾಗಾಗುವುದು.
20 ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಬೆಳಕಲ್ಲ; ಕತ್ತಲೆಯೇ!
ಯಾವ ಪ್ರಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ಗಾಢಾಂಧಕಾರವೇ!
21 ≪ನಿಮ್ಮ ಜಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಹಗೆಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ, ತುಚಿ್ಛೕಕರಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸವಗಳ ವಾಸನೆಯೇ ನನಗೆ ಬೇಡ.
22 ನೀವು ನನಗೆ ದಹನಬಲಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಧಾನ್ಯನೈವೇಧ್ಯಗಳನು್ನ

ಅಪಿರ್ಸಿದರೂ,
ನಾನು ಅದನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ,
ಸಮಾಧಾನದ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ನೀವು ಒಪಿ್ಪಸಿದ ಕೊಬಿ್ಬದ ಪಶುಗಳನು್ನ

ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ.
23 ನಿಮ್ಮ ಗೀತಗಳ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಸಿರಿ;
ನಿಮ್ಮ ವೀಣೆಗಳ ಮಧುರನಾದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
24 ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾ್ಯಯವು ಹೊಳೆಯ ಹಾಗೆ ಹರಿಯಲಿ,
ಧಮರ್ವು ಮಹಾನದಿಯಂತೆ ಹರಿಯಲಿ.
25 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ವಂಶದವರೇ
ನೀವು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನಲ್ವತು್ತ ವರುಷ ನನಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ,

ಧಾನ್ಯನೈವೇಧ್ಯಗಳನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದಿ್ದೕರೋ?
26 ಸಿಕೊ್ಕತ್ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನನು್ನ,
ಕಿಯೂನ್ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ದೇವತೆಯನು್ನ,
ನಿಮಿರ್ಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮೂತಿರ್ಗಳನು್ನ ನೀವು

ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುವುದು.
27 ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಮಸ್ಕದ ಆಚೆ ಸೆರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು≫
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ದೇವರೆಂಬ,
ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೌಭಾರ್ಗ್ಯ

ಅಯೊ್ಯೕ! ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವವರ
ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ,
ಪ್ರಮುಖ ಜನಾಂಗದಲಿ್ಲ ಹೆಸರುಗೊಂಡು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ

ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಕರಾಗಿ,
ಸಮಾಯರ್ದ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನಿಶಿ್ಚಂತರಾಗಿರುವವರ,
ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ!
2 ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರು, ≪ಕಲೆ್ನಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಲಿ;
ಅಲಿ್ಲಂದ ಮಹಾ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಹಮಾತಿಗೆ ತೆರಳಿರಿ;
ಆ ಮೇಲೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಗತ್ ಊರಿಗೆ ಇಳಿಯಿರಿ.
ಅವು ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವೋ?
ಅವುಗಳ ಪಾ್ರಂತ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದೋ?≫
3 ಆಹಾ! ಆ ಪ್ರಮುಖರು ಆಪತಿ್ತನ ದಿನದ ಯೋಚನೆಯನು್ನ

ದೂರಕೆ್ಕ ತಳು್ಳತಾ್ತರೆ
ಮತು್ತ ಅನಾ್ಯಯದ ಪೀಠಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.
4 ದಂತದ ಮಂಚಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತಾ್ತರೆ
ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಗದು್ದಗೆಗಳಲಿ್ಲ ಹಾಯಾಗಿ ಒರಗಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.
ಹಿಂಡಿನ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ,
ಕೊಟಿ್ಟಗೆಯ ಕರುಗಳನು್ನ ತಿನು್ನತಾ್ತರೆ.
5 ವೀಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮನಸು್ಸ ಬಂದಂತೆ ಹಾಡುತಾ್ತರೆ;
ದಾವೀದನ ಹಾಗೆ ಗಾನವಾದ್ಯಗಳನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.
6 ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಬೋಗೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯುತಾ್ತರೆ
ಮತು್ತ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಷೇಕ ತೈಲಗಳನು್ನ ಹಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ,
ಆದರೆ ಯೋಸೇಫನ ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ವ್ಯಸನಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
7 ಆದುದರಿಂದ ಸೆರೆಗೆ ಒಯು್ಯವವರ ಮುಂದುಗಡೆಯೇ,
ಅವರು ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವರು,
ಮತು್ತ ಭೋಗಮಾಡುವವರ ಹಷರ್ಧ್ವನಿಯು ನಿಂತುಹೋಗುವುದು.
8 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೀಗೆಂದಿದಾ್ದನೆ,
≪ನಾನು ಯಾಕೋಬಿನ ಅಟ್ಟಹಾಸಕೆ್ಕ ಅಸಹ್ಯಪಟು್ಟ;
ಅದರ ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಹಗೆಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ರಾಜಧಾನಿಯನೂ್ನ,

ಅದರ ಸಕಲ ಸಮೃದಿ್ಧಯನೂ್ನ ಆಪತಿ್ತಗೆ ಗುರಿಮಾಡುವೆನು≫
9 ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಜನ ಉಳಿದರೂ ಅವರೆಲ್ಲರೂ

ಸಾಯುವರು. 10 ಶವವನು್ನ ಸುಡಲು ಬಂದ ಸಂಬಂಧಿಕರು,
ಹೆಣವನು್ನ ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ, ≪ನಿಮ್ಮ
ಹತಿ್ತರ ಇನೂ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಇದಾ್ದರೋ?≫ ಎಂದು
ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಕೇಳುವಾಗ ಅವನು, ≪ಇಲ್ಲ≫
ಎನು್ನವನು. ಆಗ ಸಂಬಧಿಕನು, ≪ಸುಮ್ಮನಿರು, ನಾವು ಯೆಹೋವನ
ಹೆಸರನು್ನ ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.≫

11 ಇಗೋ, ನೋಡಿರಿ, ಯೆಹೋವನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು,
ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯು ಕೆಡವಲ್ಪಟು್ಟ ಚೂರುಚೂರಾಯಿತು,
ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯೂ ಮುರಿದುಹೋಗುವುದು.
12 ಕುದುರೆಗಳು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವುವೋ?
ಅದನು್ನ ಎತು್ತಗಳಿಂದ ಉಳುವರೋ?
ಅದರೆ ನೀವು ನಾ್ಯಯವನು್ನ ವಿಷವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ,
ಧಮರ್ದ ಸುಫಲವನು್ನ ಕಹಿಯಾಗಿಸಿದಿರಿ.
13 ನೀವು ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವುದು ಶೂನ್ಯವಾದದರಲಿ್ಲಯೋ?
ಸ್ವಬಲದಿಂದ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲವೇ?

ಎಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ.
14 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ವಂಶದವರೇ, ಇಗೋ, ನಾನು ನಿಮಗೆ

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಜನಾಂಗವನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು;
ಅವರು ಹಮಾತಿನ ದಾರಿಯಿಂದ ಅರಾಬಾ ತಗಿ್ಗನ ಹೊಳೆಯ ತನಕ,
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವರು.≫

ದುಗರ್ತಿಯ ಐದು ದಶರ್ನಗಳು

ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು.
ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಬಿದು್ದ ಪೈರು ಸೊಂಪಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಆರಂಭವಾದಾಗ ಅಂದರೆ ರಾಜಾದಾಯದ ಹುಲ್ಲನು್ನ

ಕೊಯ್ದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯು ವೃದಿ್ಧಯಾಗುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಇಗೋ,
ಯೆಹೋವನು ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದನು. 2 ಅವು ದೇಶದ
ಹುಲ್ಲನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು, ≪ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ಲಾಲಿಸು, ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ಯಾಕೋಬ
ಜನಾಂಗವು ಹೇಗೆ ಉಳಿಯುವುದು? ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾದ
ಜನಾಂಗ≫ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡೆನು. 3 ಯೆಹೋವನು
ಮನಮರುಗಿ, ≪ಈ ದಶರ್ನವು ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದನು.

ಕ್ಷಾಮದ ದಶರ್ನ
4 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇನೊ್ನಂದು ದಶರ್ನವನು್ನ ನನಗೆ

ತೋರಿಸಿದನು. ಇಗೋ, ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ದಂಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅಗಿ್ನಯನು್ನ ಕರೆದನು. ಅದು ಮಹಾ
ಸಾಗರವನು್ನ ನುಂಗಿ ದೇಶವನೂ್ನ ತಿಂದುಬಿಟಿ್ಟತು. 5 ಆಗ ನಾನು,
≪ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ಲಾಲಿಸು. ಇದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡು.
ಯಾಕೋಬ ಜನಾಂಗ ಹೇಗೆ ಉಳಿಯುವುದು? ಏಕೆಂದರೆ ಅದು
ಚಿಕ್ಕದಾದ ಜನಾಂಗವಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು 6 ಕತರ್ನಾದ
ಯೆಹೋವನು ಮನಮರುಗಿ, ≪ಈ ದಶರ್ನವು
ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದನು.

ನೂಲುಗುಂಡಿನ ದಶರ್ನ
7 ಕತರ್ನು ಮತೊ್ತಂದು ದಶರ್ನವನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು.

ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನು ನೂಲುಮಟ್ಟದ ನೆಟ್ಟಗಿರುವ ಗೋಡೆಯ
ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಆತನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ನೂಲುಗುಂಡಿತು್ತ. 8

ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ≪ಆಮೋಸನೇ, ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ
ಕಾಣಿಸುವುದೇನು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ನಾನು, ≪ಒಂದು
ನೂಲುಗುಂಡು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಆಗ ಕತರ್ನು,
≪ಇಗೋ, ನನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ನೂಲುಗುಂಡನು್ನ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇನು್ನ ಅವರನು್ನ ಕಂಡುಕಾಣದಂತೆ
ದಂಡಿಸುವೆನು.

9 ಇಸಾಕನ ವಂಶದವರ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳು ಹಾಳಾಗುವವು,
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಪವಿತಾ್ರಲಯಗಳು ಪಾಳುಬೀಳುವವು,
ಮತು್ತ ನಾನು ಕತಿ್ತ ಹಿಡಿದು ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನ ಮನೆತನಕೆ್ಕ

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏಳುವೆನು≫ ಅಂದನು.

ಆಮೋಸನು ಯಾಜಕನನು್ನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದು್ದ
10 ಆಗ ಬೇತೇಲಿನ ಯಾಜಕನಾದ ಅಮಚ್ಯನು, ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ

ಅರಸನಾದ ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನಿಗೆ, ≪ಆಮೋಸನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ದೇಶವು ಅವನ

ಆಮೋಸನು 5:18 568 ಆಮೋಸನು 7:10
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ವಿಪರೀತವಾದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ತಾಳಲಾರದು≫ ಅಂದನು. 11

ಅದಕೆ್ಕ ಆಮೋಸನು,
≪ಯಾರೊಬಾ್ಬಮನು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತನಾಗುವನು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ವದೇಶದಿಂದ ಸೆರೆಯಾಗಿ

ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು.
12 ಅನಂತರ ಅಮಚ್ಯನು ಆಮೋಸನಿಗೆ, ≪ಕಣಿ ಹೇಳುವವನೇ,

ಯೆಹೂದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗು. ಅಲಿ್ಲಯೇ ರೊಟಿ್ಟತಿಂದು
ಪ್ರವಾದಿಸು. 13 ಆದರೆ ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡಬೇಡ.
ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪವಿತಾ್ರಲಯ, ಇದು ಅರಮನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

14 ಆಮೋಸನು ಅಮಚ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವಾಗಿ, ≪ನಾನು
ಪ್ರವಾದಿಯಲ್ಲ, ಪ್ರವಾದಿಯ ಮಗನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು
ಕುರುಬನು, ಅತಿ್ತಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸುವವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. 15

ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಮಂದೆ ಕಾಯುವವರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ, ≪ನೀನು
ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡು≫
ಎಂದು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು.

16 ≪ಈಗ ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳು ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರವಾದನೆಮಾಡಬೇಡ. ಇಸಾಕನ ವಂಶಕೆ್ಕ
ಖಂಡನೆಯಾಗಿ ಬಾಯಿ ಎತ್ತಬೇಡ≫ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,

17 ≪ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಸೂಳೆಯಾಗುವಳು;
ನಿನ್ನ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತರಾಗುವರು;
ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಶತು್ರಗಳು ನೂಲಿನಿಂದ ವಿಭಾಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು;
ನೀನಂತೂ ಅಪವಿತ್ರವಾದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಾಯುವಿ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಸ್ವದೇಶದಿಂದ ಸೆರೆಯಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದು

ಖಂಡಿತ≫ ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು.
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು.
ಇಗೋ, ಮಾಗಿದ ಹಣಿ್ಣನ ಪುಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕಂಡೆನು! 2

ಆತನು ನನಗೆ, ≪ಆಮೋಸನೇ, ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ
ಕಾಣಿಸುವುದೇನು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು, ನಾನು ಅದಕೆ್ಕ, ≪ಮಾಗಿದ
ಹಣಿ್ಣನ ಪುಟಿ್ಟ≫ ಎಂದೆನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದನು,
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲೆಂಬ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕಡೆಗಾಲವು ಮಾಗುತಾ್ತ ಬಂದಿದೆ.
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
3 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇವಾಲಯದ ಹಾಡುಗಳು

ಕಿರಿಚಾಟವಾಗುವವು≫
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ,
≪ಆಗ ಹೆಣಗಳು ಹೆಚು್ಚವವು,
ಅವುಗಳನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಸದು್ದಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ

ಬಿಸಾಡಿಬಿಡುವರು!≫

ಧನವಂತರ ಹಣದಾಸೆ ಮುಂದಿನ ದೌಭಾರ್ಗ್ಯ
4 ≪ಎಷು್ಟ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯು ತೀರುವುದು?
ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಮಾರಬೇಕಲಾ್ಲ;
ಸಬ್ಬತು್ತ ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಹೊತು್ತ ಇರುವುದು?
ಗೋದಿಯನು್ನ ಅಂಗಡಿಯಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕಲಾ್ಲ;
ಕೊಳಗವನು್ನ ಕಿರಿದುಮಾಡೋಣ;
ಬಡವರನು್ನ ನುಂಗುವವರೇ,
ತೊಲವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸೋಣ;
ಸುಳು್ಳ ತಕ್ಕಡಿಯಿಂದ ಮೋಸಮಾಡೋಣ;
ದೇಶದ ಬಡವರನು್ನ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವವರೇ ಇದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
5 ಬಡವರನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಗೂ, ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರನು್ನ ಒಂದು ಜೊತೆ ಕೆರಗಳ

ಜೋಡಿಗೂ ಕೊಂಡುಕೊಳೊ್ಳೕಣ;
ಗೋದಿಯ ನುಚು್ಚನು್ನ ಮಾರಿಬಿಡೋಣ≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ

ಅಲ್ಲವೇ?
6 ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರನು್ನ ತುಳಿದು ಬಿಡುವವರೇ,
ದೇಶದ ಬಡವರನು್ನ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವವರೇ, ಇದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ!

7 ಯೆಹೋವನು ಯಾಕೋಬಿನ ಮಹಿಮೆಯ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ
ಆಣೆಯಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ, ≪ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರ ಕೃತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ
ಯಾವುದನೂ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆತುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ≫

8 ಆ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ದೇಶವು ನಡುಗಬೇಕಾಗುವುದಲ್ಲವೇ,
ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ದುಃಖಿಸುವರಲ್ಲವೇ?
ದೇಶವೆಲಾ್ಲ ನೈಲ್ ನದಿಯಂತೆ ಉಬಿ್ಬ ಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲವಾಗುವುದು,
ಐಗುಪ್ತದ ನದಿಯ ಹಾಗೆಯೇ,
ಇಳಿದು ಹೋಗುವುದು.
9 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನನು್ನ ಮಧಾ್ಯಹ್ನಕೆ್ಕ ಮುಣುಗಿಸುವೆನು,

ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹಗಲಿನಲೆ್ಲೕ ಕತ್ತಲು ಮಾಡುವೆನು.
10 ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸವಗಳನು್ನ ದುಃಖಕೆ್ಕ ಮಾಪರ್ಡಿಸುವೆನು
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಹಷರ್ಗೀತೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಶೋಕಗೀತೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವೆನು.
ಎಲ್ಲರೂ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು,
ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಲಾಪವು ಏಕಪುತ್ರಶೋಕಕೆ್ಕ ಸಮಾನವಾಗುವುದು,
ಅದು ಆದ ಮೇಲೆಯೂ ಶೋಕವು ಇದೆ್ದೕ ಇರುವುದು.
11 ಇಗೋ, ಆ ದಿನಗಳು ಬರುವವು.≫ ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು

ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ನಾನು ದೇಶಕೆ್ಕ ಕ್ಷಾಮವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ ದಿನಗಳು

ಬರುತ್ತವೆ,
ಅದು ಅನ್ನದ ಕ್ಷಾಮವಲ್ಲ,
ನೀರಿನ ಕ್ಷಾಮವಲ್ಲ,
ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಕ್ಷಾಮವೇ.
12 ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ;
ಉತ್ತರದಿಂದ ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ ಬಳಲುತಾ್ತ ಹೋಗುವರು
ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಹುಡುಕುತಾ್ತ ಓಡಾಡುವರು,
ಆದರೂ ಅದು ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ.
13 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸುಂದರವಾದ ಯುವತಿಯರೂ
ಮತು್ತ ಯೌವನಸ್ಥರು ಸಹ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮೂಛೆರ್

ಹೋಗುವರು.
14 ≪ದಾನೇ, ನಿನ್ನ ದೇವರ ಜೀವದಾಣೆ≫ ಎಂದೂ
≪ಮತು್ತ ಬೇಷೆರ್ಬದ ಮಾಗರ್ದ ಜೀವದಾಣೆ≫ ≫ ಎಂದೂ

ಹೇಳುವರು.
ಅವರು ಸಮಾಯರ್ದ ಪಾಪದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿಕೊಂಡು,
ಅವರು ಬಿದು್ದ ಮತೆ್ತ ಮೇಲೆ ಏಳಲಾರರು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ನಾಶನ

ಕತರ್ನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡೆನು. ಆತನು ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು,
≪ಹೊಸಿ್ತಲುಗಳು ಕದಲುವಂತೆ ಕಂಬಗಳ ಬೋದಿಗೆಗಳನು್ನ

ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆ.
ಅವುಗಳನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಟು್ಟ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ

ಮಾಡಿ,
ಉಳಿದವರನು್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸಂಹರಿಸುವೆನು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಓಡಿಹೋಗರು, ಯಾರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳರು.
2 ಪಾತಾಳದವರೆಗೆ ತೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೂ,
ನನ್ನ ಕೈ ಅವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹಿಡಿದೆಳೆಯುವುದು,
ಸ್ವಗರ್ದ ತನಕ ಹತಿ್ತದರೂ
ಅಲಿ್ಲಂದಲೂ ಅವರನು್ನ ಇಳಿಸುವೆನು.
3 ಕಮೆರ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡರೂ,
ನಾನು ಅವರನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಅಲಿ್ಲಂದಲೂ ಹಿಡಿದು ತರುವೆನು.
ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಸಮುದ್ರದತಳದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡರೂ,
ಅಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಘಟಸಪರ್ವು ಅವರನು್ನ

ಕಚು್ಚವುದು.
4 ಅವರು ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ ವಶವಾಗಿ ಸೆರೆಗೆ ಹೋದರೂ,
ಖಡ್ಗವು ನನ್ನ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಅಲಿ್ಲಯೂ ಅವರನು್ನ ಹತಿಸುವುದು.
ಮೇಲಿಗಲ್ಲ, ಕೇಡಿಗಾಗಿಯೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೃಷಿ್ಟಯಿಡುವೆನು.≫
5 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದ

ಮಾತ್ರಕೆ್ಕ ಅದು ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ;
ಸಕಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಗೋಳಾಡುತಾ್ತರೆ;
ನೆಲವೆಲಾ್ಲ ನೈಲ್ ನದಿಯಂತೆ ಉಬಿ್ಬ,
ಐಗುಪ್ತದ ನದಿಯ ಹಾಗೆಯೇ ಇಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.
6 ಉನ್ನತಲೋಕದಲಿ್ಲ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯನು್ನ ಅನೇಕ ಅಂತಸ್ತನಾ್ನಗಿ

ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು,
ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಗುಮ್ಮಟವನು್ನ ಸಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.
ಸಮುದ್ರದ ನೀರನು್ನ ಸೇದಿ,
ಭೂಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಹೊಯು್ಯತಾ್ತನೆ,
ಯೆಹೋವನೆಂಬುವುದೇ ಆತನ ನಾಮಧೇಯ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಉಳಿದ ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚೆ್ಚೕನೂ ಅಲ್ಲ
7 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,

≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಗಣನೆಯಲಿ್ಲ ಕೂಷ್ಯರ
ಹಾಗಿದಿ್ದೕರಲ್ಲವೇ?
ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಕಫೊ್ತೕರಿನಿಂದ ಅರಾಮ್ಯರನು್ನ ಕೀರಿನಿಂದ ಏಕರೀತಿಯಾಗಿ

ಬರಮಾಡಲಿಲ್ಲವೇ?
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8 ಇಗೋ, ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ಪಾಪವುಳ್ಳ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ
ದೃಷಿ್ಟಯಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ,
ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಭೂಮಂಡಲದೊಳಗಿಂದ ನಾಶಮಾಡುವನು,
ಆದರೆ ಯಾಕೋಬಿನ ಮನೆತನವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ

ನಾಶಮಾಡನು≫
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
9 ≪ಇಗೋ, ಧಾನ್ಯವನು್ನ ಜರಡಿಯಲಿ್ಲ ಜಾಲಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಹಾಕಿ ಜಾಲಿಸಬೇಕು≫
ಆದರೂ ಒಂದು ಕಾಳಾದರೂ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ,
ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವೆನು.
10 ನಮ್ಮನು್ನ ಆಪತು್ತ ಹಿಂದಟದು; ನಮ್ಮನು್ನ ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ,
ಎನು್ನವ ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಿಗಳೆಲ್ಲರು ಖಡ್ಗದಿಂದ

ಹತರಾಗುವರು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಮುಂದಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ
11 ≪ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಾನು ದಾವೀದನ ಬಿದು್ದಹೋಗಿರುವ

ಗುಡಾರವನು್ನ ಎತಿ್ತ,
ಅದರ ಬಿರುಕುಗಳನು್ನ ಮುಚು್ಚವೆನು,
ಹಾಳಾದದ್ದನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ,
ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಕಟು್ಟವೆನು.
12 ನನ್ನ ಜನರು ಎದೋಮಿನ ಉಳಿದ ಭಾಗವನು್ನ,

ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಜೆ ಎನಿ್ನಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳನೂ್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಹಾಗೆ ಹಾಳಾದದ್ದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ

ಮೊದಲಿದ್ದಂತೆ ಅದನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟಿ್ಟಸುವೆನು≫
ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ.
13 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇಗೋ, ದಿನಗಳು

ಬರುವವು,
ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಉಳುವವನು ಕೊಯು್ಯವವನನೂ್ನ,
ದಾ್ರಕ್ಷೇಯನು್ನ ತುಳಿಯುವವನು ಬಿತು್ತವವನನೂ್ನ ಹಿಂದಟು್ಟವರು.
ಆಗ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹೊಸ ಸಿಹಿ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಸುರಿಸುವವು,
ಎಲಾ್ಲ ಗುಡ್ಡಗಳು ಕರಗುವವು.
14 ನಾನು ನನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದುರಾವಸೆ್ಥಯನು್ನ

ತಪಿ್ಪಸುವೆನು.
ಅವರು ಹಾಳು ಬಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಪುನಃ ಕಟಿ್ಟ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ

ವಾಸಿಸುವರು
ಮತು್ತ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ತೋಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ

ದಾ್ರಕ್ಷರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವರು,
ತೋಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಫಲಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವರು.
15 ನಾನು ಅವರನು್ನ ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು,
ಅವರಿಗೆ ನಾನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಸೀಮೆಯೊಳಗಿಂದ
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ಅವರನು್ನ ಕಿತು್ತಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ≫
ಇದು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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ಓಬದ್ಯನು

ಎದೋಮಿನ ನಾಶನ

ಓಬದ್ಯನಿಗಾದ ದೈವದಶರ್ನ. ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಎದೋಮನು್ನ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ:
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ.

ಆತನು ದೂತನ ಮೂಲಕ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ
ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ, ≪ಹೊರಡಿರಿ! ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಎದೋಮಿನ
ಮೇಲೆ ಬೀಳೋಣ≫ 2 ಇಗೋ, ನಿನ್ನನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ
ಅತ್ಯಲ್ಪನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಬಹಳವಾಗಿ ತಾತಾ್ಸರಕೆ್ಕ
ಗುರಿಯಾಗಿರುವಿ.

3 ಉನ್ನತ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಬಂಡೆಯ ಬಿರುಕುಗಳೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುತಾ್ತ,
ನನ್ನನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಇಳಿಸಬಲ್ಲವರು ಯಾರು? ಎಂದುಕೊಳು್ಳವ ಜನರೇ,
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಣ ಹೆಮೆ್ಮಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದೆ. 4

ನೀನು ಹದಿ್ದನಂತೆ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರಿದರೂ, ನಿನ್ನ ಗೂಡು ನಕ್ಷತ್ರ
ಮಂಡಲದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅಲಿ್ಲಂದ ನಿನ್ನನು್ನ
ಇಳಿಸಿಬಿಡುವೆನು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

5 ಕಳ್ಳರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗದರೆ, ರಾತಿ್ರ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಪಂಜುಗಳ್ಳರು ನಿನ್ನ
ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟನು್ನ ಮಾತ್ರ ದೋಚಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುವರಲ್ಲವೇ? ಆಹಾ! ನೀನು ಎಷು್ಟ ಭಂಗಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕ! ದಾ್ರಕ್ಷೇಯ
ಹಣ್ಣನು್ನ ಕೀಳುವವರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಹಕ್ಕಲನು್ನ
ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ? 6 ಏಸಾವನ ಆಸಿ್ತಯು ಸಂಪೂಣರ್
ನಾಶವಾಗಿ ಅದರ ನಿಧಿನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಸೂರೆಯಾಗಿದು್ದ ಹೇಗೆ?

7 ನಿನ್ನ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಮೇರೆಯ
ಆಚೆಗೆ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಆಪ್ತರು ನಿನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿ
ಸೋಲಿಸಿದಾ್ದರೆ. ನಿನ್ನ ಅನ್ನ ತಿಂದವರೇ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದೆ ನಿನಗೆ
ಉರುಲೊಡಿ್ಡದಾ್ದರೆ. 8 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ. ≪ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ನಾನು ಎದೋಮಿನೊಳಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳನು್ನ ಅಳಿಸದೇ ಬಿಡುವೆನೋ,≫
ಏಸಾವನ ಪವರ್ತದೊಳಗಿಂದ ವಿವೇಕವನು್ನ ಕಿತು್ತಹಾಕದೇ
ಇರುವೆನೇ? 9 ತೇಮಾನ್ ಪಟ್ಟಣವೇ, ನಿನ್ನ ಶೂರರು ಧೈಯರ್ಗೆಟು್ಟ
ಎಲ್ಲರೂ ಹತರಾಗಿ ಏಸಾವನ ಪವರ್ತದೊಳಗೆ
ನಿಮೂರ್ಲರಾಗುವರು.

ಎದೋಮ್ ಯಾಕೋಬಿಗೆ ಮಾಡಿದ ದೊ್ರೕಹ
10 ನೀನು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಿಂಸೆಯ

ನಿಮಿತ್ತ ಅವಮಾನವು ನಿನ್ನನು್ನ ಕವಿಯುವುದು. ನಿತ್ಯನಾಶನಕೆ್ಕ
ಗುರಿಯಾಗುವಿ. 11 ಅನ್ಯರು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ
ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದ ದಿನದಲಿ್ಲ, ಮೆ್ಲೕಚ್ಛರು ಅವನ ಪುರದಾ್ವರಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸೊತಿ್ತಗಾಗಿ ಚೀಟುಹಾಕಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ
ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದೆ್ದ. ನೀನೂ
ಅವರಂತೆ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಶತು್ರಹಾಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿ.

12 ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ದುದಿರ್ನದಲಿ್ಲ ಅವನ ಅಪಾಯಕಾಲದಲಿ್ಲ ನೀನು
ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡುತಿ್ತರಬಾರದಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೂದ್ಯರ ನಾಶನದ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಹಿಗ್ಗಬಾರದಾಗಿತು್ತ. ಅವರ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ
ಅಹಂಕಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದಾಗಿತು್ತ. 13 ನನ್ನ ಜನರ
ವಿಪತಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ ಅವರ ಪುರದಾ್ವರದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದಾಗಿತು್ತ,
ಅವರ ವಿಪತಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ ಅವರ ಕೇಡಿಗೆ ನಿನ್ನಂಥವನ ಕಣು್ಣ
ಅರಳಬಾರದಾಗಿತು್ತ. ಅವರ ವಿಪತಾ್ಕಲದಲಿ್ಲ ಅವರ ಆಸಿ್ತಯ ಮೇಲೆ
ನೀನು ಕೈಹಾಕಬಾರದಾಗಿತು್ತ. 14 ನೀನು ಮರಣದಿಂದ
ಓಡಿಹೋಗುವವರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಅವರ ಮಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ನಿಂತು ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದೆ. ಆ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಣ
ಉಳಿಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟೆ್ಟ.

15 ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.
ಎದೊಮೇ, ನೀನು ಮಾಡಿದೆ್ದೕ ನಿನಗಾಗುವುದು. ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯವೇ ನಿನ್ನ
ತಲೆಗೆ ಬರುವುದು.

ಯಾಕೋಬಿನ ಮುಂದಣ ಪಾ್ರಬಲ್ಯ
16 ನನ್ನ ಜನರೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ನನ್ನ

ದಂಡನೆಯ ಕಹಿ ಪಾನಮಾಡಿದಿ್ದರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಸಕಲ
ಜನಾಂಗಗಳೂ ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಪಾನಮಾಡುವವು. ಹೌದು ಆ
ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೀಗೆ ಕುಡಿದು ಕಬಳಿಸಿ ಅಸಿ್ತತ್ವದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಂತೆ
ಆಗುವವು. 17 ಆದರೆ ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು
ಉಳಿದಿರುವರು, ಆ ಪವರ್ತವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು;
ಯಾಕೋಬನ ವಂಶದವರು ತಮ್ಮ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು.
18 ಯಾಕೋಬನವಂಶ ಅಗಿ್ನಯಾಗಿಯೂ, ಯೋಸೇಫನ ವಂಶ
ಜಾ್ವಲೆಯಾಗಿಯೂ, ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಕೊಳೆಯಂತೆ ಇರುವ ಏಸಾವನ
ವಂಶವನು್ನ ಧಗಧಗನೆ ದಹಿಸಿ ಭಸ್ಮ ಮಾಡುವವು. ಏಸಾವನ
ವಂಶದವರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಉಳಿಯರು, ಇದು ಯೆಹೋವನೇ
ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ.

19 ಆಗ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾ್ರಂತ್ಯದವರು ಏಸಾವಿನ ಪವರ್ತವನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು, ಇಳಕಲಿನ ಪ್ರದೇಶದವರು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನೂ್ನ, ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಸಮಾಯರ್ದ ನೆಲವನೂ್ನ ವಶಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಬೆನಾ್ಯಮೀನಿನವರು ಗಿಲಾ್ಯದನು್ನ ಸ್ವತಂತಿ್ರಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

20 ಸೆರೆಹೋಗಿರುವ ಆ ದಂಡಿನ ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಕಾನಾನ್ಯರ
ದೇಶವನು್ನ ಚಾರೆಪತಿನವರೆಗೆ ತಮ್ಮದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಸೆಫಾರ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು
ದಕ್ಷಿಣ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. 21

ರಕ್ಷಕರು ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ಏಸಾವನ ಪವರ್ತವನು್ನ
ಆಳುವರು. ಆಗ ಆ ರಾಜ್ಯವು ಯೆಹೋವನದಾಗಿರುವುದು.
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ಯೋನನು

ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಮೀರಿದ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಪತು್ತ

ಯೆಹೋವನು ಅಮಿತೆ್ತೖಯನ ಮಗನಾದ ಯೋನನಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 ≪ನೀನು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಆ
ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣವಾದ ನಿನೆವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಕಟುವಾಗಿ

ಖಂಡಿಸಿ ಹೇಳು, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲರುವ ನಿವಾಸಿಗಳ ದುಷ್ಟತನವು ನನ್ನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟದೆ≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿದನು. 3 ಆದರೆ
ಯೋನನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ತಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಹೊರಟು ಯೊಪ್ಪ
ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ತಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಹೊರಡುವ ಹಡಗನು್ನ
ಕಂಡು ಪ್ರಯಾಣದ ದರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ತಾಷೀರ್ಷಿಗೆ
ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಹಡಗಿನವರೊಡನೆ ಅದನು್ನ ಹತಿ್ತದನು.

4 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿಯನು್ನ ಸಮುದ್ರದ
ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿದನು. ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ತುಫಾನು ಎದು್ದ
ಹಡಗು ಒಡೆದುಹೋಗುವ ಹಾಗಾಯಿತು. 5 ಆಗ ನಾವಿಕರು ಹೆದರಿ
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು. ಹಡಗನು್ನ ಹಗುರ
ಮಾಡಲು ಹಡಗಿನಲಿ್ಲರುವ ಸರಕುಗಳನು್ನ ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ
ಬಿಸಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಯೋನನು ಹಡಗಿನ ಕೆಳಭಾಗಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಮಲಗಿ ಗಾಢನಿದೆ್ರ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 6 ಹೀಗಿರಲು ಹಡಗಿನ
ನೌಕಾಧಿಕಾರಿ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ಇದೇನು, ನೀನು
ನಿದೆ್ದಮಾಡುತಿ್ತರುವುದು? ಎದೆ್ದೕಳು, ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡು;
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಾನು, ನಾವೆಲ್ಲರು
ನಾಶವಾಗದೆ ಉಳಿದೇವು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಅನಂತರ
ನಾವಿಕರೆಲ್ಲರು ≪ಈ ಕೇಡು ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಕೆ್ಕ ಯಾರು
ಕಾರಣರೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ಚೀಟು ಹಾಕೋಣ
ಬನಿ್ನರಿ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಚೀಟುಹಾಕಲು ಚೀಟು
ಯೋನನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬಂದಿತು. 8 ಆಗ ಅವರು ಯೋನನಿಗೆ ಅಯಾ್ಯ,
≪ಈ ಕೇಡು ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನು್ನ
ನೀನೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸು; ನಿನ್ನ ವೃತಿ್ತ ಏನು? ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ
ಬಂದವನು? ನೀನು ಯಾವ ದೇಶದವನು?, ಯಾವ
ಜನಾಂಗದವನು?≫ ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಲು 9 ಅವನು ಅವರಿಗೆ
≪ನಾನು ಇಬಿ್ರಯನು; ಕಡಲನೂ್ನ ಒಣನೆಲವನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ
ಪರಲೋಕದ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ,
10 ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು
ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದನು. ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ಬಹಳವಾಗಿ
ಹೆದರಿ ≪ಇದೇನು ನೀನು ಮಾಡಿದು್ದ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

11 ಆಗ ಸಮುದ್ರವು ಮತ್ತಷು್ಟ ಅಲೊ್ಲೕಲಕಲೊ್ಲೕಲವಾದ ಕಾರಣ
ಅವರು ಯೋನನಿಗೆ ≪ಸಮುದ್ರವು ಶಾಂತವಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಏನು ಮಾಡೋಣ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 12 ಯೋನನು ಅವರಿಗೆ
≪ನನ್ನನೆ್ನತಿ್ತ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಹಾಕಿರಿ; ಆಗ ಸಮುದ್ರವು
ಶಾಂತವಾಗುವುದು; ಈ ಭೀಕರ ಬಿರುಗಾಳಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದು್ದ
ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 13 ನಾವಿಕರು ಅದಕೆ್ಕ ಒಪ್ಪದೆ ದಡಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕೆಂದು ಹುಟು್ಟಹಾಕುತಾ್ತ ಬಂದರೂ ಸಹ ದಡ ಸೇರಲು
ಆಗಲಿಲ್ಲ; ಸಮುದ್ರವು ಇನೂ್ನ ಅಲೊ್ಲೕಲಕಲೊ್ಲೕಲವಾಗುತ್ತಲೇ ಇತು್ತ.

14 ಹೀಗಿರಲು, ಅವರು ಸಹ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟು್ಟ,
≪ಯೆಹೋವನೇ, ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾ್ರಣನಷ್ಟದಿಂದ ಆಗುವ ಕೇಡು
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಾರದಿರಲಿ; ನಿರಪರಾಧಿಯನು್ನ ಕೊಂದ ದೋಷಕೆ್ಕ
ನಮ್ಮನು್ನ ಗುರಿಮಾಡಬೇಡ; ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನೇ ನಿನ್ನ
ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ ಇದನು್ನ ಮಾಡಿದಿ್ದಯಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು
ಬಿನ್ನವಿಸಿದರು. 15 ಆನಂತರ ಅವರು ಯೋನನನು್ನ ಎತಿ್ತ
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಹಾಕಿದರು; ಕೂಡಲೆ ಸಮುದ್ರವು
ಭೋಗರ್ರೆಯುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಶಾಂತವಾಯಿತು. 16 ಇದನು್ನ
ನೋಡಿ ಆ ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಭಯಪಟು್ಟ,
ಆತನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿ ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 17 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು, ಯೋನನನು್ನ ನುಂಗಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿಗೆ

ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು; ಯೋನನು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ
ಹಗಲಿರುಳು ಆ ಮೀನಿನ ಹೊಟೆ್ಟಯೊಳಗೆ ಇದ್ದನು.

ಯೋನನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಯೋನನು ಆ ಮೀನಿನ ಹೊಟೆ್ಟಯೊಳಗೆ ಇದು್ದ ಕೊಂಡು
ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
ಮಾಡಿದನು:

2 ≪ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಟೆ್ಟನು;
ಆತನು ನನಗೆ ಸದುತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು;
ಪಾತಾಳದ ಗಭರ್ದೊಳಗಿಂದ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡೆನು!
ಆಹಾ, ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ ಲಾಲಿಸಿದೆ.

3 ನನ್ನನು್ನ ಸಮುದ್ರದ ಆಗಾಧಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹಾಕಿದಿಯಲಾ್ಲ;
ಪ್ರವಾಹವು ನನ್ನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿತು;
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳೂ, ತೆರೆಗಳೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಟಿ

ಹೋದವು
4 ≪ನಿನ್ನ ಸಾನಿ್ನಧ್ಯದಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಕೊಂಡೆನು;
ನಾನು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಂದಿರದ ಕಡೆಗೆ ಪುನಃ ಹೇಗೆ

ನೋಡುವೆನು? ≫
5 ಜಲರಾಶಿಯು ನನ್ನನು್ನ ಮುತಿ್ತ ನನ್ನ ಪಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಹಾನಿ ತಂದಿತು,
ಮಹಾಸಾಗರವು ನನ್ನನು್ನ ಆವರಿಸಿತು,
ಕಡಲಕಳೆಯು ನನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿತು.

6 ಪವರ್ತಗಳ ತಳಹದಿಗೆ ಇಳಿದುಹೋದೆನು,
ಭೂಲೋಕದ ದಾ್ವರಗಳ ಚಿಲಕಗಳು ಎಂದಿಗೂ ತೆಗೆಯದ ಹಾಗೆ

ನನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದವು;
ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ

ಅಧೋಲೋಕದೊಳಗಿನಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಿದಿ್ದೕ.
7 ≪ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಕುಂದಿಹೋದಾಗ ಯೆಹೋವನಾದ

ನಿನ್ನನು್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಮರಿಸಿದೆನು;
ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹವು ನಿನಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು, ಅದು ನಿನ್ನ

ಪರಿಶುದಾ್ಧಲಯವನು್ನ ಬಂದು ಸೇರಿತು.
8 ≪ನಿಜೀರ್ವ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದವರು
ತಮ್ಮ ದೇವರ ಕರುಣಾನಿಧಿಯನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡುವರು.

9 ಆದರೆ ನಾನು ಸೊ್ತೕತ್ರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ನಿನಗೆ
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವೆನು,

ನಿನಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹರಕೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವೆನು.
ರಕ್ಷಣೆಯು ಯೆಹೋವನಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುವುದು.≫
10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೀನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲು ಅದು

ಯೋನನನು್ನ ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲಿ್ಲ ಕಾರಿಬಿಟಿ್ಟತು.

ಯೋನನ ವಿಧೇಯತೆಯೂ ನಿನೆವೆಯರ ಮನಃಪರಿವತರ್ನೆಯೂ

ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವು ಯೋನನಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ
ಉಂಟಾಯಿತು. 2 ಅದೇನೆಂದರೆ ≪ನೀನು ಹೊರಟು ಆ
ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣವಾದ ನಿನೆವೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ

ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಸಾರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಆಗ
ಯೋನನು ಎದು್ದ ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಿನೆವೆಗೆ ಹೋದನು.
ನಿನೆವೆಯು ಮೂರು ದಿನದ ಪ್ರಯಾಣದಷು್ಟ ಅತಿ ವಿಸಾ್ತರವಾದ
ಮಹಾದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿತು್ತ. 4 ಯೋನನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಒಂದು ದಿನದಷು್ಟ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿದ ನಂತರ
≪ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಿನೆವೆಯು ಕೆಡವಲ್ಪಡುವುದು≫
ಎಂದು ಸಾರತೊಡಗಿದನು. 5 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ನಿನೆವೆಯವರು
ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ ಉಪವಾಸವನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಾರಿ
ಹೇಳಿದರು; ದೊಡ್ಡವರು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಚಿಕ್ಕವರ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ
ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡರು.

6 ಆ ಸುದಿ್ದಯು ನಿನೆವೆಯ ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಅವನು
ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಎದು್ದ, ತನ್ನ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟು್ಟ,
ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 7

ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಸನು ತನ್ನ ಮತು್ತ ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
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ನಿನೆವೆಯಲಿ್ಲ ಹೊರಡಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ≪ಜನ, ಪಶು, ಮಂದೆ,
ಹಿಂಡು ಇವುಗಳು ಸಹ ಏನೂ ರುಚಿ ನೋಡುವುದಾಗಲೀ,
ತಿನು್ನವುದಾಗಲೀ, ಕುಡಿಯುವುದಾಗಲೀ ಮಾಡಬಾರದು. 8

ಜನರಿಗೂ ಪಶುಗಳಿಗೂ ಗೋಣಿತಟು್ಟ ಹೊದಿಕೆಯಾಗಲಿ; ಎಲ್ಲರೂ
ದೇವರಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಮೊರೆಯಿಡಲಿ; ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನು ತನ್ನ ತನ್ನ
ದುಮಾರ್ಗರ್ಗಳನೂ್ನ, ತಾನು ನಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಹಿಂಸೆಯನೂ್ನ ತೊರೆದು
ಬಿಡಲಿ. 9 ದೇವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನಮರುಗಿ, ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಉಗ್ರಕೋಪವನು್ನ ತೊರೆದರೆ, ನಾವು
ನಾಶವಾಗದೆ ಉಳಿದೇವು≫ ಎಂಬುದನು್ನ ನಿನೆವೆಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಸಾರಿಸಿದನು.

10 ದೇವರು ನಿನೆವೆಯವರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೋಡಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ
ದುಮಾರ್ಗರ್ತನದಿಂದ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರೆಂದು ತಿಳಿದು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಬದಲಾಯಿಸಿ, ತಾನು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ಕೇಡನು್ನ
ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟನು.

ಯೋನನ ಕೋಪವೂ ದೇವರ ಕನಿಕರವೂ

ಇದರಿಂದ ಯೋನನಿಗೆ ಬಹು ಬೇಸರವಾಯಿತು; ಅವನು
ಬಹಳ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡನು. 2 ಆಗ ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೊರೆಯಿಟ್ಟನು, ≪ಯೆಹೋವನೇ, ಲಾಲಿಸು, ನಾನು

ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲರುವಾಗಲೇ ಹೀಗಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದೆನಷೆ್ಟ; ನೀನು
ದಯೆಯೂ, ಕನಿಕರವೂ, ದೀಘರ್ಶಾಂತಿಯೂ, ಮಹಾಕೃಪೆಯೂ
ಉಳ್ಳ ದೇವರು, ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಕೇಡಿಗೆ ಮನಮರುಗುವವನು
ಎಂದು ನಾನು ತಿಳಿದೇ, ತಾಷೀರ್ಷಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದು್ದ.
3 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ;
ನಾನು ಬದುಕುವುದಕಿ್ಕಂತ ಸಾಯುವುದೇ ಲೇಸು≫ ಎಂದು

ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು. 4 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, ≪ನೀನು
ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವುದು ಸರಿಯೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 5 ಅನಂತರ
ಯೋನನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅದರ ಮೂಡಣದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಗುಡಿಸಲನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣವು ಏನಾಗುವುದೋ ಎಂದು
ನೋಡುತಾ್ತ ಅದರ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 6 ಆಗ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಸೋರೆಗಿಡವನು್ನ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ
ಮಾಡಿ ಅದು ಯೋನನ ತಲೆಗೆ ನೆರಳಾಗಿ ಅವನ ಮನೋವ್ಯಥೆಗೆ
ಸಮಾಧಾನ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಇದರಿಂದ ಯೋನನಿಗೆ ಬಹು
ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. 7 ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ದೇವರು
ಒಂದು ಹುಳಕೆ್ಕ ಆ ಸೋರೆಗಿಡವನು್ನ ಕೊರೆಯಲು ಅಪ್ಪಣೆ
ಮಾಡಿದನು. ಆ ಗಿಡವು ಒಣಗಿಹೋಯಿತು. 8 ಸೂಯರ್ನು
ಉದಯಿಸಿದಾಗ ದೇವರು ಬಿಸಿಯಾದ ಮೂಡಣ ಗಾಳಿಯನು್ನ
ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು; ಬಿಸಿಲು ಯೋನನ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಅವನು
ಮೂಛೆರ್ಹೋಗುವವನಾಗಿ ≪ನಾನು ಬದುಕುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಸಾಯುವುದೇ ಲೇಸು≫ ಎಂದು ಸಾಯಲು ಬಯಸಿದನು. 9 ಆಗ
ದೇವರು ಯೋನನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಸೋರೆಗಿಡ ಒಣಗಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ
ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವುದು ಸರಿಯೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಯೋನನು
≪ಹೌದು, ನಾನು ಸಾಯುವಷು್ಟ ಕಾಲ ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವುದು
ಸರಿಯೇ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 10 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು
≪ನೀನು ಆ ಸೋರೆಗಿಡಕಾ್ಕಗಿ ಕಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆಯಿಸಲಿಲ್ಲ; ಅದು
ಒಂದು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟ ಒಂದು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನಾಶವಾಯಿತು; 11

ಇಂಥ ಗಿಡಕಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಕನಿಕರಪಡುವಾಗ ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ತಿಳಿಯದ
ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ಜನರು, ಅಪಾರ ಪಶುಪಾ್ರಣಿಗಳೂ
ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣವಾದ ನಿನೆವೆಗಾಗಿ ನಾನು
ಕನಿಕರಪಡಬಾರದೋ?≫ ಎಂದನು.
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ಮೀಕನು

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಪಾಪ ಮತು್ತ ದಂಡನೆ 1 - 3

ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಯೋಥಾಮ, ಆಹಾಜ ಮತು್ತ
ಹಿಜಿ್ಕೕಯ ಇವರ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಸಮಾಯರ್ದ ಮತು್ತ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮೋರೆಷೆತ್

ಊರಿನವನಾದ ಮೀಕನಿಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯ.

ಸಮಾಯರ್ಕೂ್ಕ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವ
ನಾಶನದ ಬಗೆ್ಗ

2 ಜನಾಂಗಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರಿ.
ಭೂಮಂಡಲವೇ, ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತರೇ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ,
ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪವಿತಾ್ರಲಯದೊಳಗಿಂದ ನಿಮಗೆ

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಕೊಡುತಾ್ತನೆ.
3 ಇಗೋ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಸಾ್ಥನದಿಂದ ಹೊರಟು

ಇಳಿದುಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
ಭೂಮಿಯ ಉನ್ನತಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಾ್ತನೆ.
4 ಬೆಂಕಿಗೆ ಎದುರು ಕರಗುವ ಮೇಣದಂತೆಯೂ ಮತು್ತ ಇಳಿಜಾರು

ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಂತೆ ಕಣಿವೆಗಳು, ಪವರ್ತಗಳು

ಆತನ ಮುಂದೆ ಸೀಳಿ ಕರಗಿ ಕೊಚಿ್ಚಹೊಗುತಿ್ತವೆ.
5 ಇದಕೆ್ಕಲಾ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾಕೋಬಿನ ದೊ್ರೕಹ ಮತು್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್

ವಂಶದ ಪಾಪಗಳೇ.
ಯಾಕೋಬಿನ ದೊ್ರೕಹವೇನು? ಸಮಾಯರ್ವಲ್ಲವೇ!
ಯೆಹೂದದ ಕೆಟ್ಟ ಪೂಜಾಸಾ್ಥನಗಳು ಯಾವುವು?
ಯೆರೂಸಲೇಮಲ್ಲವೇ!
6 ಆದಕಾರಣ ನಾನು ಸಮಾಯರ್ವನು್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲನ ಹಾಳು

ದಿಬ್ಬವನಾ್ನಗಿಯೂ,
ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ತೋಟದ ಮಡಿಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡುವೆನು.
ಅದರ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತಗಿ್ಗಗೆ ಸುರಿದುಬಿಡುವೆನು.
ಅದರ ಅಸಿ್ತವಾರಗಳನು್ನ ಬಯಲನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು.
7 ಅದರ ಎರಕದ ಬೊಂಬೆಗಳೆನೆ್ನಲಾ್ಲ ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡುವೆನು.
ಅದರ ಸಮಸ್ತ ಸಂಪಾದನೆಯು ಸುಟು್ಟಹೋಗುವುದು.
ಅದರ ಸಕಲ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುವೆನು.
ಅದು ವೈಶಾ್ಯವಾಟಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿ

ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಂಡವುಗಳು ಹಾಗೂ
ವೈಶಾ್ಯವಾಟಿಕೆಯ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿಯೇ ಪರರ ಪಾಲಾಗುವವು.
8 ಇದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಗೋಳಾಡಿ ರೋಧಿಸುವೆನು,
ಬರಿಗಾಲಾಗಿಯೂ, ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿಯೂ ನಡೆದಾಡುವೆನು.
ನರಿಗಳಂತೆ ಅರಚಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಾಗೆ ಕಿರಿಚಿಕೊಳು್ಳವೆನು.
9 ಸಮಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಬಿದ್ದ ಪೆಟು್ಟ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದು.
ಅದು ಯೆಹೂದಕೂ್ಕ ತಾಕಿದೆ.
ನನ್ನ ಜನರ ಆಲೋಚನಾಸಾ್ಥನವಾದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟದೆ.
10 ಇದನು್ನ ಗತ್ ಊರಿನಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಬೇಡಿರಿ, ಅಳಲೇಬೇಡಿರಿ,
ಬೇತೆ್ಲೕಪ್ರದಲಿ್ಲ ಧೂಳಿನೊಳಗೆ ಹೊರಳಾಡಿರಿ.
11 ಶಾಫೀರಿನವರೇ, ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಅವಮಾನಪಟು್ಟ ತೊಲಗಿರಿ.
ಚಾನಾನಿನವರು ಹೊರಡರು.
ಬೇತೆಚೇಲಿನ ಗೋಳಾಟವು ಅದರ ಬೆಂಬಲವನು್ನ ನಿಮಗೆ

ತಪಿ್ಪಸುವುದು.
12 ಕೇಡು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಹೊರಟು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಪುರದಾ್ವರಕೆ್ಕ ತಗಲಿದ ಕಾರಣ ಮಾರೋತಿನವರು ತಮಗೆ
ಮೇಲುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಎಂದು ವೇದನೆಪಡುತಾ್ತರೆ.
13 ಲಾಕೀಷಿನವರೇ ಅಶ್ವಗಳನು್ನ ರಥಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಊರೇ ಚೀಯೋನ್ ನಗರಿಯ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಮೂಲ,
ಹೌದು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೊ್ರೕಹಗಳು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಹುಟಿ್ಟಬಂದವು.

14 ಆದಕಾರಣ ನೀವು ಮೋರೆಷತ್ ಗತ್ ಊರಿಗೆ ಬಳುವಳಿ
ಕೊಡಬೇಕಾಗುವುದು.
ಅಕಿ್ಜೕಬಿನ ಮನೆಗಳಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಅರಸರಿಗೆ

ಮೋಸವಾಗುವುದು.
15 ಮಾರೇಷದವರೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕವನನು್ನ

ಇನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಮಾಡುವೆನು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಮಹಿಮೆಯು ಅದುಲಾ್ಲಮ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಸೇರುವುದು.
16 ಯೆಹೂದವೇ, ನಿನಿ್ನಂದ ಸೆರೆಹೋಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಮುದು್ದ

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಷೌರಮಾಡಿಸಿಕೋ ಮತು್ತ ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೋ.
ನಿನ್ನ ಬೋಳುತನವನು್ನ ರಣಹದಿ್ದನ ಹಾಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೋ.

ಬಡವರನು್ನ ದೋಚಿಕೊಳು್ಳವ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೊ್ರೕಹ

ತಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರುವಾಗಲೇ ಅನಾ್ಯಯವನು್ನ
ಯೋಚಿಸಿ,
ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುವವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ.

ಉದಯದ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ನಡಿಸುವರು, ಅದು ಅವರ
ಕೈವಶವಷೆ್ಟೕ.

2 ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನು್ನ ದುರಾಶೆಯಿಂದ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.
ಮನೆಗಳನು್ನ ಲೋಭದಿಂದ ಅಪಹರಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಮನೆಯನೂ್ನ, ಮನೆಯವನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸ್ವತ್ತನೂ್ನ

ತುಳಿದುಬಿಡುತಾ್ತರೆ.
3 ಆದಕಾರಣ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಇಗೋ ಈ ವಂಶಕೆ್ಕ ನಾನೇ ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುತೆ್ತೕನೆ,
ಅದರ ಭಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುತಿ್ತಗೆಗಳನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರಿರಿ,
ನೀವು ತಲೆಯೆತಿ್ತ ನಡೆಯುವುದಕಾ್ಕಗದು.
ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲವೇ ಸರಿ.
4 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ

ಲಾವಣಿಕಟಿ್ಟ ಹಾಡುವರು.
≪ಅಯೊ್ಯೕ, ನಾವು ತೀರಾ ಸೂರೆಹೋದೆವಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನು

ನಮ್ಮವರ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವನು್ನ ಪರಾಧೀನಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.
ಅಯೋ, ಅದನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ತೊಲಗಿಸಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ, ನಮ್ಮ

ಭೂಮಿಯನು್ನ ದೇವದೊ್ರೕಹಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ≫ ≫ ಎಂದು
ಶೋಕಗೀತವಾಗಿ ಹಾಡುವರು.
5 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನ ಸಭೆಯವರ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಚೀಟು ಹಾಕಿ ನೂಲೆಳೆಯಲಿಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ

ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
6 ಆಹಾ, ಆ ಕೆಡುಕರು ≪ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ.
ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾದನೆಯನು್ನ ಎತ್ತಬಾರದು,
ದೂಷಣೆಗಳು ತೊಲಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಪ್ರವಾದನೆ

ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
7 ಯಾಕೋಬ ವಂಶವೇ,
≪ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ತಾಳೆ್ಮಯಿಲ್ಲದೊ್ದೕ?
ಇಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳು ಆತನವೋ≫ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳುತಿ್ತೕ?
ನನ್ನ ನುಡಿಗಳು ಸನಾ್ಮಗಿರ್ಗಳಿಗೆ ಹಿತಕರವಷೆ್ಟೕ.
8 ನನ್ನ ಜನರೋ ಕೆಲವು ಕಾಲದಿಂದ ಶತು್ರಗಳಾಗಿ ಎದಿ್ದದಾ್ದರೆ.
ಜಗಳವನೊ್ನಲ್ಲದೆ ನಿಭರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬರುವವರ

ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ.
9 ನನ್ನ ಜನರ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ, ಅವರ ಪಿ್ರಯವಾದ ಮನೆಗಳಿಂದ

ತಳಿ್ಳಹಾಕುತಿ್ತೕರಿ.
ಅವರ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಹಕ್ಕನು್ನ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ

ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ತಪಿ್ಪಸುತಿ್ತೕರಿ.
10 ಏಳಿರಿ, ತೊಲಗಿರಿ, ಈ ದೇಶವು ನಿಮ್ಮ ಸುಖವಸತಿಯಾಗದು.
ನಾಶನವನು್ನ, ವಿಪರೀತ ನಾಶನವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹೊಲಸು

ಇದಕೆ್ಕ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ.
11 ಗಾಳಿಯನೂ್ನ, ಮೋಸವನೂ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ

ಸುಳು್ಳಗಾರನೊಬ್ಬನು,
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3

4

≪ನಾನು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಮಧ್ಯಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ
ಮಾಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ,
ಈ ಜನರು ಅಂಥವನನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಯನಾ್ನಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಾಗಾ್ದನ
12 ಯಾಕೋಬೇ ನಿನ್ನವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವೆನು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಉಳಿದ ಜನರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸುವೆನು.
ಅವರನು್ನ ಹಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲನ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಇಡುವೆನು.
ಹುಲು್ಲಗಾವಲಿನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲನ ಮಂದೆಯ ಹಾಗೆ ಗುಂಪು

ಕೂಡಿಸುವೆನು. ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ಧಮಾಡುವರು.
13 ಹೊಡೆದು ಹೋಗುವವನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೊರಟಿದಾ್ದನೆ.
ಅವರೂ ಬಾಗಿಲನು್ನ ಒಡೆದು ನುಗಿ್ಗ ಹೊರಟಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರ ಅರಸನು ಅವರ ಮುಂದೆ ತೆರಳಿದಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಮುಖಂಡರ ಖಂಡನೆ

ನಾನು ಹೀಗೆ ಸಾರಿದೆನು;
≪ಯಾಕೋಬಿನ ಮುಖಂಡರೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದ

ಅಧಿಪತಿಗಳೇ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ.
ನಾ್ಯಯ ನೀತಿ ಪಾಲನೆ ನಿಮ್ಮ ಕತರ್ವ್ಯವಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮ

ಧಮರ್ವಲ್ಲವೇ?
2 ಆಹಾ! ಇವರು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಜನರ ಮೈಮೇಲಿಂದ ಚಮರ್ವನು್ನ ಸುಲಿಯುತಾ್ತರೆ.
ಅವರ ಎಲುಬುಗಳಿಂದ ಮಾಂಸವನು್ನ ಕಿತು್ತ ಬಿಡುತಾ್ತರೆ.
3 ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನತಾ್ತರೆ.
ಅವರ ಚಮರ್ವನು್ನ ಸುಲಿದುಹಾಕಿ ಅವರ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ

ಮುರಿಯುತಾ್ತರೆ.
ಹಂಡೆಯಲಿ್ಲನ ತುಂಡುಗಳಂತೆ, ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಯಲಿ್ಲನ [ದೊಡ್ಡ

ಕಡಾಯಿ]
ಮಾಂಸದ ಹಾಗೆ ಅವರನು್ನ ಚೂರುಚೂರಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುತಾ್ತರೆ.
4 ಇಷೆ್ಟಲಾ್ಲ ನಡೆಸಿ ಇವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆಯಿಡಲು ಆತನು

ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡನು.
ಇವರ ನಡತೆಯ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇವರಿಗೆ

ವಿಮುಖನಾಗುವೆನು.≫
5 ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸನಾ್ಮಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವವರೂ,
ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವಂತವರಿಗೆ, ≪ಸಮಾಧಾನವಿರುವುದು≫

ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುವರು
ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿಯಾದ ತಿಂಡಿಯನು್ನ ಕೊಡದವನ

ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನು್ನ ನಿಧರ್ರಿಸುವ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,

6 ≪ನೀವು ಇಂಥವರಾದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ರಾತಿ್ರಯಾಗುವುದು,
ದಿವ್ಯದಶರ್ನವಾಗದು, ನಿಮಗೆ ಕತ್ತಲು ಕವಿಯುವುದು ಮತು್ತ

ಕಣಿಹೇಳಲಾಗದು.
ಸೂಯರ್ನು ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಮುಣುಗುವನು, ಹಗಲು ಅವರಿಗೆ

ಕಾಗರ್ತ್ತಲಾಗುವುದು.
7 ದಿವ್ಯದಶಿರ್ಗಳು ಆಶಾಭಂಗಪಡುವರು,
ಕಣಿಯವರು ನಾಚಿಕೊಳು್ಳವರು.
ಎಲ್ಲರೂ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಬಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರಿಗೆ ದೈವೋತ್ತರವೇ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು

ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.
8 ನಾನಾದರೋ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ,
ಬಲ ಪರಾಕ್ರಮ ಮತು್ತ ನಾ್ಯಯಭರಿತನಾಗಿ ಯಾಕೋಬಿಗೆ ಅದರ

ದೊ್ರೕಹವನು್ನ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿಗೆ ಅದರ ಪಾಪವನು್ನ ಸಾರಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
9 ನಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ಅಸಹ್ಯಪಟು್ಟ,
ನೆಟ್ಟಗಿರುವುದನು್ನ ಸೊಟ್ಟಗೆ ಮಾಡುವ ಯಾಕೋಬ ವಂಶದ

ಮುಖಂಡರೇ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಮನೆತನದ ಅಧಿಪತಿಗಳೇ,
10 ಚೀಯೋನನು್ನ ನರಹತ್ಯದಿಂದಲೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಅನಾ್ಯಯದಿಂದಲೂ ಕಟು್ಟವವರೇ,
ಇದನು್ನ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ, ಕೇಳಿರಿ.
11 ಮುಖಂಡರು ಲಂಚಕೆ್ಕ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಯಾಜಕರು ಸಂಬಳಕಾ್ಕಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುತಾ್ತರೆ.
ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹಣಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಕಣಿಹೇಳುತಾ್ತರೆ.
ಆದರೂ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ,
≪ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದನಲಾ್ಲ,
ನಮಗೆ ಯಾವ ಕೇಡೂ ಸಂಭವಿಸದು≫ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.

12 ಹೀಗಿರಲು ನಿಮಿ್ಮ ದೆಸೆಯಿಂದ ಚೀಯೋನ್ ಪಟ್ಟಣವು
ಹೊಲದಂತೆ ಊಳಲ್ಪಡುವುದು,
ಯೆರೂಸಲೇಮು ಹಾಳುದಿಬ್ಬಗಳಾಗುವುದು.
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಪವರ್ತವು ಕಾಡುಗುಡ್ಡಗಳಂತಾಗುವುದು.
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ಚೀಯೋನಿನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಖಾ್ಯತಿ

ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದ ಬೆಟ್ಟವು
ಎಲಾ್ಲ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತೋನ್ನತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು

ನೆಲೆಗೊಳು್ಳವುದು.
ಆಗ ಜನಾಂಗಗಳು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರವಾಹಗಳಂತೆ ಬರುವರು.
2 ಹೊರಟುಬಂದ ಬಹು ದೇಶಗಳವರು,
≪ಬನಿ್ನರಿ, ಯೆಹೋವನ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ, ಯಾಕೋಬ್ಯರ ದೇವರ

ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ,
ಆತನು ತನ್ನ ಮಾಗರ್ಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೋಧನೆ

ಮಾಡುವನು,
ನಾವು ಆತನ ದಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವೆವು≫ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಚೀಯೋನಿನಿಂದ ಧಮೋರ್ಪದೇಶವೂ,

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವೂ ಹೊರಡುವವು.
3 ಆತನು ಬಹು ರಾಷ್ಟ್ರದವರ ವಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವನು,
ಪ್ರಬಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.
ಅವರೋ ತಮ್ಮ ಕತಿ್ತಗಳನು್ನ ಕುಲುಮೆಗೆ ಹಾಕಿ ಗುಳಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ,
ಬಜಿರ್ಗಳನು್ನ ಕುಡುಗೋಲುಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡುವರು.
ಜನಾಂಗವು ಜನಾಂಗಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕತಿ್ತಯನೆ್ನತ್ತದು.
ಇನು್ನ ಯುದಾ್ಧಭಾ್ಯಸವು ನಡೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
4 ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನು ತನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆ ಅಂಜೂರಗಿಡ ಇವುಗಳ

ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವನು.
ಅವರನು್ನ ಯಾರೂ ಹೆದರಿಸರು.
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ ಇದನು್ನ ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ.
5 ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ

ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ನಾವಾದರೋ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ

ಯುಗಯುಗಾಂತದವರೆಗೆ ನಡೆಯುವೆವು.
6 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಊನವಾದ ಜನಾಂಗವನು್ನ

ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು,
ನಾನು ಬಾಧಿಸಿ ತಳಿ್ಳದ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಸೇರಿಸುವೆನು.
7 ಆ ಊನವಾದ ಜನವನು್ನ ಉಳಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವೆನು,
ದೂರತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಪ್ರಬಲ ಜನಾಂಗವನಾ್ನಗಿ

ಮಾಡುವೆನು,
ಯೆಹೋವನು ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಈ ದಿನದಿಂದ

ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅವರ ರಾಜನಾಗಿರುವನು.
8 ಕುರಿಮಂದೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವ ಗೋಪುರವೇ,
ಚೀಯೋನ್ ಯುವತಿಯ ಸುಭದ್ರ ಕೋಟೆಯೇ,
ನಿನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತವು ನಿನಗೆ ದೊರೆಯುವುದು.
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪುರಿಯ ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವು ನಿನಗೆ ಲಭಿಸುವುದು.

ಚೀಯೋನಿನ ಇಂದಿನ ಇಕ್ಕಟು್ಟ ಮುಂದಿನ ಜಯ
9 ನೀನೀಗ ರೋದಿಸುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?
ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಷು್ಟ ಕಠಿಣವಾದ ಯಾತನೆಯು ನಿನ್ನನು್ನ

ಬಾಧಿಸುತಿ್ತರುವುದಕೆ್ಕ ಕಾರಣವೇನು?
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ರಾಜನಿಲ್ಲವೋ? ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನಾಕತರ್ನು

ನಾಶವಾದನೋ?
10 ಚೀಯೋನ್ ಯುವತಿಯೇ,
ಹೆರುವವಳಂತೆ ವೇದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗು, ಯಾತನೆಪಡು.
ನೀನೀಗ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಟು ಕಾಡಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಾ್ತ ಬಾಬೇಲಿಗೆ

ಸೇರುವಿ.
ಅಲೆ್ಲೕ ನಿನಗೆ ಉದಾ್ಧರವಾಗುವುದು. ಅಲೆ್ಲೕ ಯೆಹೋವನು ಶತು್ರಗಳ

ಕೈಯಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸುವನು.
11 ≪ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಹೊಲಸಾಗಿ ಹೋಗಲಿ.
ಚೀಯೋನಿನ ನಾಶನವನು್ನ ಕಣು್ಣ ತುಂಬಾ ನೋಡೋಣ≫ ≫
ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವ ಬಹು ಜನಾಂಗಗಳು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ

ಕೂಡಿ ಬಂದಿವೆ.
12 ಆಹಾ, ಅವು ಯೆಹೋವನ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ,
ಆತನ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ,

ಮೀಕನು 2:12 575 ಮೀಕನು 4:12
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ಕಣಕೆ್ಕ ಹಾಕಿದ ಸಿವುಡುಗಳ ಹಾಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ.
13 ಚೀಯೋನ್ ನಗರಿಯೇ ಎದು್ದ ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡು,
ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೊಂಬನು್ನ ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೊಂಬನಾ್ನಗಿಯೂ,
ನಿನ್ನ ಗೊರಸನು್ನ ತಾಮ್ರದ ಗೊರಸನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡುವೆನು.
ನೀನು ಬಹು ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಚೂರುಚೂರಾಗಿ ತುಳಿದುಬಿಡುವಿ,
ಆ ದೇಶಗಳು ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆದು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ

ನೀನು ಯೆಹೋವನಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿಡುವೆ.
ಅವರ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಲೋಕದ ಕತರ್ನ ಮುಂದೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವಿ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ರಾಜ

ಚಿಯೋನ್ ನಗರವೇ ನಿನ್ನ ಸೇನಾವೂ್ಯಹಗಳನು್ನ ಈಗ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು.
ಆಹಾ ಶತು್ರಗಳು ನಮಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿದಾ್ದರೆ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಅಧಿಪತಿಯ ಕೆನೆ್ನಗೆ ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯುವರು.
2 ಎಫಾ್ರತದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮೇ,
ನೀನು ಯೆಹೂದದ ಗಾ್ರಮಗಳಲಿ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾ್ದಗಿದ್ದರೂ
ಇಸಾ್ರಯೇಲನು್ನ ಆಳತಕ್ಕವನು ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ ನನಗಾಗಿ

ಹೊರಡುವನು.
ಆತನ ಕುಲದ ಮೂಲವು ಪುರಾತನವೂ ಮತು್ತ ಆನಾದಿಯೂ

ಆದದು್ದ.
3 ಹೀಗಿರಲು ಪ್ರಸವವೇದನೆ ಪಡತಕ್ಕವಳು ಮಗನನು್ನ

ಹೆರುವವರೆಗೂ
ನನ್ನ ಜನರು ಶತು್ರವಶವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು.
ಅನಂತರ ಆ ಮಗನ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು
ಇಸಾ್ರಯೇಲರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವರು
4 ಆತನು ಯೆಹೋವನ ಬಲವನೂ್ನ,
ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ
ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ನಿಂತು ತನ್ನ ಹಿಂಡನು್ನ ಮೇಯಿಸುವನು.
ಆ ಹಿಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು.
ಆತನು ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ಪ್ರಬಲನಾಗಿರುವನು.
5 ಆತನೇ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನಪ್ರದನು.
ಅಶೂ್ಯಯರ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗ,
ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಗಳನು್ನ ತುಳಿದುಹಾಕುವಾಗ,
ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏಳು ಪಾಲಕರನು್ನ ಹೌದು ಎಂಟು

ಪುರುಷಶೆ್ರೕಷ್ಟರನು್ನ ನೇಮಿಸುವೆವು.
6 ಅವರ ಶಸಾ್ತ್ರಸ್ತ್ರಗಳು ಅಶೂ್ಯರ ದೇಶವನು್ನ ದ್ವಂಸಮಾಡುವುದು.
ನಿಮೊ್ರೕದ್ ಸೀಮೆಯ ಪ್ರವೇಶಸಾ್ಥನಗಳು ಅವರ ಖಡ್ಗಕೆ್ಕ

ತುತಾ್ತಗುವವು.
ಅಶೂ್ಯಯರ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನುಗಿ್ಗ,
ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ತುಳಿದುಹಾಕುವಾಗ ಆ ಸಮಾಧಾನಪ್ರದನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಅವರ ಕೈಯೊಳಗಿಂದ ಉದ್ದರಿಸುವನು.
7 ಯೆಹೋವನ ವರವಾದ ಇಬ್ಬನಿಯೂ ಮತು್ತ ಹುಲ್ಲನು್ನ
ಬೆಳೆಯಿಸುವ ಹದಮಳೆಗಳೂ ಹೇಗೆ ಮಾನವರ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ

ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವವು,
ಮಾನವರ ನೆರವನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೆ ಹಿತಕರವಾಗಿರುವವೋ,
ಹಾಗೆಯೇ ಯಾಕೋಬಿನ ಜನಶೇಷವು ಬಹು ಜನಾಂಗಗಳ

ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಹಿತಕರವಾಗಿರುವುದು.
8 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಂಹವು ಕಾಡುಮೃಗಗಳನು್ನ,
ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹವು ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳನು್ನ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗೆಲಾ್ಲ

ಅವುಗಳನು್ನ ಯಾರೂ ರಕ್ಷಿಸಲಾರದಂತೆ ತುಳಿದು,
ಸೀಳಿಹಾಕುವ ಹಾಗೆ ಯಾಕೋಬಿನ ಜನಶೇಷವು ದೇಶದೇಶಗಳ,
ಬಹು ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಾಶಕರವಾಗಿರುವುರು.
9 ಯಾಕೋಬೇ, ನಿನ್ನ ಕೈ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡಲಿ.
ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳೆಲಾ್ಲ ನಿಮೂರ್ಲವಾಗಲಿ.

ಭಂಗವಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಮೂಢಭರವಸೆ
10 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,

≪ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ
ಕಡಿದುಬಿಡುವೆನು.
ನಿನ್ನ ರಥಗಳನು್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸುವೆನು.
11 ನಿನ್ನ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿ,
ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೆಡವಿಹಾಕುವೆನು.
12 ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲನ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡುವೆನು.
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕಣಿಯವರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
13 ನಿನ್ನ ಮೂತಿರ್ಗಳನು್ನ, ಕಲು್ಲಕಂಬಗಳನು್ನ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲದಂತೆ

ಒಡೆದುಹಾಕುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಕೈರೂಪಿಸಿದ್ದನು್ನ ಇನು್ನ ಪೂಜಿಸದಂತೆ ಮಾಡುವೆ.

14 ನಿನ್ನ ಅಶೇರವೆಂಬ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ
ಕಿತು್ತಬಿಟು್ಟ,
ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡುವೆನು.
15 ಅವಿಧೇಯ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಉಗ್ರಕೋಪದಿಂದ ಮುಯಿ್ಯ

ತೀರಿಸುವೆನು.≫
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ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಆತನ ಜನರಿಗೂ ಇರುವ ವಾ್ಯಜ್ಯ

ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಮೀಕನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ≪ನೀನೆದು್ದ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮುಂದೆ ವಾ್ಯಜ್ಯ ಮಾಡು.
ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯು ಗುಡ್ಡಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸಲಿ

2 ಬೆಟ್ಟಗಳೇ ಯೆಹೋವನ ವಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
ಭೂಮಿಯ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅಸಿ್ತವಾರಗಳೇ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆತನ ಪ್ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ವಾ್ಯಜ್ಯವಿದೆ.
ಆತನು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಿಸುತಾ್ತನೆ.≫
3 ≪ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯೇ, ನಾನು ನಿನಗೇನು ಮಾಡಿದೆನು?
ನಿನ್ನನು್ನ ಯಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬೇಸರಗೊಳಿಸಿದೆನು?
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಿಹೇಳು.
4 ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಪಾರುಮಾಡಿ

ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದೆನು.
ಮೋಶೆಯನೂ್ನ, ಆರೋನನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮಿಯಾರ್ಮಳನೂ್ನ ನಿನಗೆ

ನಾಯಕರನಾ್ನಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.
5 ನನ್ನ ಜನರೇ, ಮೋವಾಬಿನ ಅರಸನಾದ ಬಾಲಾಕನು ಕೊಟ್ಟ

ಸಲಹೆಯನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಬೆಯೋರನ ಮಗನಾದ ಬಿಳಾಮನು ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರವನೂ್ನ

ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಯೆಹೋವನ ಧಮರ್ಕಾಯರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ
ನೀವು ಶಿಟಿ್ಟೕಮನು್ನ ಬಿಟ್ಟಂದಿನಿಂದ ಗಿಲಾ್ಗಲನು್ನ ಸೇರುವ ತನಕ

ನಡೆದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
6 ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಯಾವ ಕಾಣಿಕೆಯೊಡನೆ

ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ?
ಯಾವುದನ್ನಪಿರ್ಸಿ ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ

ಅಡ್ಡಬೀಳಲಿ?
ಹೋಮದ ಪಶುಗಳನು್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರುಷದ ಕರುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆತನ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೋ?
7 ಸಾವಿರಾರು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ,
ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ತೈಲ ಪ್ರವಾಹಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿ ಯೆಹೋವನು

ಮೆಚು್ಚತಾ್ತನೆಯೇ?
ನನ್ನ ದೊ್ರೕಹದ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲೋ?
ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಪಾಪಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಗಭರ್ದ ಫಲವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲೋ?
8 ಮನುಷ್ಯನೇ, ಒಳೆ್ಳಯದು ಇಂಥದೆ್ದೕ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು

ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದಾ್ದನಲ್ಲವೇ.
ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದು, ಕರುಣೆಯಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರುವುದು,
ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದು ಇಷ್ಟನೆ್ನೕ ಹೊರತು
ಯೆಹೋವನು ನಿನಿ್ನಂದ ಇನೆ್ನೕನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವನು?

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಭ್ರಷಾ್ಟಚಾರ
9 ಯೆಹೋವನ ನಾಮದಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಡುವುದು ಸುಜ್ಞಾನವೇ,

ಎಂದು ಯೇರುಸಲೆಮಿನ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
ಬೀಸಿ ಬರುವ ಶಿಕ್ಷೆಯ ದಂಡಕೆ್ಕ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ.
ಅದನು್ನ ನೇಮಿಸಿದವನು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
10 ದುಷ್ಟನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ನಿಧಿ ಮತು್ತ
ಅಸಹ್ಯಕರವಾದ ಕಿರಿಯಳತೆ ಇವು ಇನೂ್ನ ಸಿಕು್ಕತ್ತವೆಯೋ?
11 ಕಳ್ಳತಕ್ಕಡಿಯೂ ಹಾಗು ಮೋಸದ ಕಲಿ್ಲನ ಚೀಲವೂ

ಒಬ್ಬನಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಅವನು ನಿದೋರ್ಷಿಯಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಲೋ?
12 ಪಟ್ಟಣದ ಧನಿಕರು ತುಂಬಾ ಬಲಾತಾ್ಕರಿಗಳು.
ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸುಳು್ಳಗಾರರು.
ಅವರ ಬಾಯನಾಲಿಗೆಯು ಮೋಸಕರ.
13 ಆದಕಾರಣ ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ನಿನಗೆ ಕೂ್ರರವಾದ ಪೆಟು್ಟ

ಹಾಕುವೆನು.
ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುವೆನು.
14 ನೀನು ತಿಂದರೂ ನಿನಗೆ ತೃಪಿ್ತಯಾಗದು.
ಹಸಿವೆಯು ನಿನೊ್ನಳಗೆ ಇದೆ್ದೕ ಇರುವುದು.
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ನೀನು ನಿನ್ನವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರೂ ಅವರನು್ನ
ಪಾರುಮಾಡಲಾರಿ.
ಪಾರುಮಾಡಿದವರನೂ್ನ ಕತಿ್ತಗೆ ತುತ್ತನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು.
15 ನೀನು ಬಿತಿ್ತದರೂ ಕೊಯು್ಯವುದಿಲ್ಲ.
ಎಣೆ್ಣಯ ಕಾಯಿಯನು್ನ ಜಜಿ್ಜದರೂ ಮೈಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಹತಿ್ತಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಹಣ್ಣನು್ನ ತುಳಿದರೂ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
16 ಒಮಿ್ರ ರಾಜನ ನಿಯಮಗಳೂ ಮತು್ತ ಅಹಾಬನ ಮನೆತನದ

ಸಕಲ ಆಚಾರಗಳೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಸಲು್ಲತಿ್ತವೆ.
ನಿನ್ನವರು ಅವರ ದುನೀರ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತಾ್ತರೆ.
ಆದಕಾರಣ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೆರಗಿಗೂ, ನಿನ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ

ಅಪಹಾಸ್ಯಕೂ್ಕ ಗುರಿಮಾಡುವೆನು.
ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾದ ಅವಮಾನವನು್ನ

ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.≫

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಕೊರಗು

ಅಯೊ್ಯೕ, ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ.
ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕೊಯು್ದ, ದಾ್ರಕ್ಷೇಯ ಹಕ್ಕಲನು್ನ ಆಯ್ದ

ತೋಟದ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಗೊಂಚಲೇ ಇಲ್ಲ.
ನನಗೆ ಪಿ್ರಯವಾದ ಮೊದಲು ಮಾಗಿದ ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣ ಸಿಕ್ಕದು.
2 ಸದ್ಭಕ್ತರು ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ನಾಶವಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಜನರಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವಂತರೇ ಇಲ್ಲ.
ಸವರ್ರೂ ರಕ್ತಸುರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊಂಚುಹಾಕುತಾ್ತರೆ.
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಬಲೆಯೊಡಿ್ಡ ಬೇಟೆಯಾಡುತಾ್ತರೆ.
3 ಎರಡು ಕೈಗಳನು್ನ ಹಾಕಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
ಪ್ರಭುವು ಧನವನು್ನ ಕೇಳುತಾ್ತನೆ.
ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯು ಲಂಚಕೆ್ಕ ಕೈಯೊಡು್ಡತಾ್ತನೆ.
ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ದುರಾಶೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಹೀಗೆ ಕುಯುಕಿ್ತಯನು್ನ ಹೆಣೆಯುತಾ್ತರೆ.
4 ಅವರಲಿ್ಲ ಉತ್ತಮನೂ ಮುಳಿ್ಳನ ಪೊದೆಗೆ ಸಮಾನ,

ಸತ್ಯವಂತನೂ ಕೂಡ ಮುಳು್ಳಬೇಲಿಗಿಂತ ಕಡೆ.
ನಿನ್ನ ಕಾವಲುಗಾರರು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ದಿನ ನಿನ್ನ ದಂಡನೆಯ ದಿನ

ಬಂದಿದೆ.
ಈಗ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಭಾ್ರಂತಿ ಹಿಡಿಯುವುದು.
5 ಮಿತ್ರನನು್ನ ನಂಬಬೇಡ, ಆಪ್ತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಬೇಡ.
ನಿನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಒರಗುವವಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಸಬೇಡ

ಭದ್ರವಾಗಿಟು್ಟಕೋ.
6 ಮಗನು ತಂದೆಯನು್ನ ತುಚಿ್ಛೕಕರಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಮಗಳು ತಾಯಿಗೆ ಎದುರೇಳುತಾ್ತಳೆ.
ಸೊಸೆಯು ಅತೆ್ತಯನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುತಾ್ತಳೆ.
ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ಮನೆಯವರೇ ವೈರಿಗಳಾಗುವರು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೀನಭಕಿ್ತ ಮತು್ತ ದೇವರ ಕರುಣೆ
7 ನಾನಂತು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಎದುರುನೋಡುವೆನು.
ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ.
ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು.
8 ನನ್ನ ಶತು್ರವೇ, ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹಿಗ್ಗಬೇಡ.
ನಾನು ಬಿದಿ್ದದ್ದರೂ ಏಳುವೆನು, ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದರೂ

ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿರುವನು.
9 ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ

ಕೋಪವನು್ನ ತಾಳಿಕೊಂಡಿರುವೆನು.

ಕಾಲಾನುಕಾಲಕೆ್ಕ ಆತನು ತನ್ನ ವಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ನಿವರ್ಹಿಸಿ, ನನಗೆ
ನಾ್ಯಯವನು್ನ ತೀರಿಸುವನು.
ನನ್ನನು್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವನು. ಆತನ ರಕ್ಷಣಾಧಮರ್ವನು್ನ

ನೋಡುವೆನು.
10 ≪ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಲಿ್ಲ?≫ ಎಂದು
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಯಾಳಿಸಿದ ಶತು್ರಗಳು ಇದನು್ನ ನೋಡುವಾಗ

ನಾಚಿಕೆಯು ಅವರನು್ನ ಕವಿದುಕೊಳು್ಳವುದು.
ನಾನು ಅವರನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡುವೆನು.
ಈಗಲೇ ಬೀದಿಗಳ ಕೆಸರಿನಂತೆ ತುಳಿತಕಿ್ಕೕಡಾಗುವರು.
11 ಆಹಾ, ನಿನ್ನ ಪೌಳಿಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವ ದಿನವು ಬರುವುದು.
ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೇರೆಯು ದೂರದ ತನಕ

ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು.
12 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಜನರು ಅಶೂ್ಯರದಿಂದಲೂ,
ಐಗುಪ್ತದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬರುವರು.
ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ, ಪವರ್ತದಿಂದ ಪವರ್ತದವರೆಗೆ

ಅಂತು
ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯವರೆಗೂ ಚದುರಿರುವ ನಿನ್ನ

ಸಕಲ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೇರುವರು.
13 ಆದರೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಈ ದೇಶವು
ತನ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ಫಲವಾಗಿ

ಹಾಳುಬಿದಿ್ದರುವುದು.
14 ಫಲವತಾ್ತದ ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲನ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ತಂಗುವ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ,
ನಿನ್ನ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಾದ ಹಿಂಡನು್ನ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಹಸ್ತದಿಂದ ಮೇಯಿಸು.
ಪೂವರ್ಕಾಲದಂತೆ ಬಾಷಾನಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಗಿಲಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲಯೂ

ಮೇಯಲಿ.
15 ನೀನು ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ನಾನು ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು.
16 ಜನಾಂಗಗಳವರು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮಹಾ ಶಕಿ್ತಗೂ

ನಾಚಿಕೆಪಡುವರು.
ಬಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು.
ಅವರ ಕಿವಿ ಕೇಳದಿರುವುದು.
17 ಹಾವಿನಂತೆ ದೂಳನು್ನ ನೆಕು್ಕವರು.
ನೆಲದಲಿ್ಲ ಹರಿದಾಡುವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ

ಗುಪ್ತಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ನಡುಗುತಾ್ತ ಈಚೆಗೆ ಹೊರಡುವರು.
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ನಿನ್ನನು್ನ ಅಂಜುತಾ್ತ, ಸೇವಿಸಿ

ನಿನಗೆ ಭಯಪಡುವರು.
18 ನಿನಗೆ ಯಾವ ದೇವರು ಸಮಾನ?
ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯದವರಲಿ್ಲ ಉಳಿದಿರುವ ಅಪರಾಧವನು್ನ

ಕ್ಷಮಿಸುವವನೂ,
ಅವರ ದೊ್ರೕಹವನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸದವನೂ ಆಗಿದಿ್ದೕ.
ಹೌದು ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಿತ್ಯವೂ ಕೋಪಿಸುವವನಲ್ಲ.
ಕರುಣೆಯೇ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ.
19 ಆತನು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ನಮ್ಮನು್ನ ಕನಿಕರಿಸುವನು.
ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ ಅಣಗಿಸುವವನು.
ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಜನರ ಪಾಪಗಳನೆಲಾ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ತಳಕೆ್ಕ

ಬೀಸಾಡಿಬಿಡುವಿ.
20 ನೀನು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ
ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿರುವಂತೆ ಯಾಕೋಬನ ವಂಶದವರಿಗೆ

ಸತ್ಯಪರನಾಗಿಯೂ,
ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಂಶದವರಿಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಪರನಾಗಿಯೂ ನಡೆಯುವಿ.
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ನಹೂಮನು

ಯೆಹೋವನು ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ ದೇವರು

ನಿನವೆ ಪಟ್ಟಣದ ಬಗೆ್ಗ ದೈವೋಕಿ್ತ. ಎಲೊ್ಕೕಷ್ ಊರಿನ
ನಹೂಮ ಎಂಬ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಆದ ದೈವದಶರ್ನದ ಗ್ರಂಥ.

2 ಯೆಹೋವನು ಸ್ವಗೌರವವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು್ಳವ
ದೇವರು. ಆತನು ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವವನು; ಹೌದು ಯೆಹೋವನು
ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವವನು, ಕೋಪಭರಿತನು; ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುತಾ್ತನೆ. ತನ್ನ ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ
ದೀಘರ್ರೋಷವಿಡುತಾ್ತನೆ. 3 ಯೆಹೋವನು
ದೀಘರ್ಶಾಂತನಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನ ಶಕಿ್ತಯು ಅಪಾರ, ಅಪರಾಧಿಗಳನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಬಿಡನು; ಯೆಹೋವನು ಬಿರುಗಾಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ,
ತೂಫಾನಿನಲಿ್ಲಯೂ ನಡೆಯುತಾ್ತನೆ; ಮೋಡಗಳು ಆತನ
ಹೆಜೆ್ಜಯಿಂದೇಳುವ ಧೂಳು.

4 ಆತನು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಗದರಿಸಿ ಒಣಗಿಸುತಾ್ತನೆ,
ಸಕಲನದಿಗಳನು್ನ ಬತಿ್ತಸುತಾ್ತನೆ; ಬಾಷಾನೂ ಮತು್ತ ಕಮೆರ್ಲ್
ಹೊಲಗಳೂ ಕಂದುತ್ತವೆ. ಲೆಬನೋನಿನ ಚಿಗುರು ಬಾಡುತ್ತದೆ. 5

ಆತನ ಮುಂದೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಅದರುತ್ತವೆ, ಗುಡ್ಡಗಳು ಕರಗುತ್ತವೆ; ಆತನ
ದಶರ್ನಕೆ್ಕ ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಹೌದು, ಲೋಕವೂ
ಲೋಕನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಲ್ಲಣಿಸುತ್ತವೆ.

6 ಆತನ ಸಿಟಿ್ಟಗೆ ಯಾರು ಎದುರು ನಿಲ್ಲಲು ಸಾದ್ಯ? ಆತನ
ರೋಷಾಗಿ್ನಯ ಎದುರು ಯಾರು ನಿಂತಾರು? ಆತನ ರೌದ್ರವು
ಜಾ್ವಲಾಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಬಂಡೆಗಳು ಆತನಿಂದ
ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಬಾಧಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾಡುವ
ದಂಡನೆ

7 ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯವನು; ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಆಶ್ರಯದುಗರ್ವಾಗಿದಾ್ದನೆ; ತನ್ನ ಮೊರೆಹೊಕ್ಕವರನು್ನ ಬಲ್ಲನು. 8

ಆದರೆ ತುಂಬಿತುಳುಕುವ ಜಲಪ್ರವಾಹದಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ
ನಿನವೆಯ ಸಾ್ಥನವನು್ನ ತೀರಾ ಹಾಳುಮಾಡಿ ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ
ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಅಂಧಕಾರಕೆ್ಕ ತಳು್ಳವನು.

9 ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವರೀತಿಯ
ಕುಯುಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುತಿ್ತೕರಿ? ಆತನು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಹಾಳುಮಾಡುವನು; ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ಅಪಾಯವು ತಲೆ ಎತ್ತದಂತೆ
ಪುಣರ್ವವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವನು. 10 ಆತನ ವೈರಿಗಳು
ಮುಳು್ಳಗಳಂತೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಮಧ್ಯಪಾನದಲೆ್ಲೕ ಮತ್ತರಾಗಿ
ಮುಳುಗಿಹೋಗಿದ್ದರೂ, ಒಣಗಿದ ಹುಲ್ಲಂತೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುತಾ್ತಗುವರು.
11 ನಿನವೆಯೇ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದುಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆ
ಮಾಡಿ ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುವವನು ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ ಹೊರಟಿದಾ್ದನೆ.

12 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳು ಎಷು್ಟ
ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯ ಎಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚದ್ದರೂ ಅವರು
ಕಡಿಯಲ್ಪಡುವರು. ಆ ದುರಾಲೋಚಕನು ಇಲ್ಲವಾಗುವನು. ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಾಧಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಆದರೆ ಇನು್ನ ಬಾಧಿಸೆನು. 13 ಅವನು ಹೇರಿದ
ನೊಗವನು್ನ ಈಗ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನಿಂದ ಮುರಿದು ಕಟಿ್ಟದ್ದ ಕಣಿ್ಣಗಳನು್ನ
ಕಿತು್ತಹಾಕುವೆನು.≫

14 ಅಶೂ್ಯರವೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಸಂತಾನ ಬೀಜವು ಇನು್ನ
ಬಿತ್ತಲ್ಪಡಬಾರದೆಂದು ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ನಿನ್ನ
ದೇವರ ಮಂದಿರದೊಳಗಿಂದ ಕೆತಿ್ತದ ವಿಗ್ರಹವನೂ್ನ, ಎರಕದ
ಬೊಂಬೆಯನೂ್ನ ಕಡಿದುಬಿಡುವೆನು; ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಿಯನು್ನ
ಸಿದ್ಧಮಾಡುವೆನು; ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ದುವಾರ್ಸನೆ ಬೀರುತಿ್ತವೆ.

15 ನೋಡಿರಿ ಆ ಶುಭಸಮಾಚಾರವನು್ನ ತಂದು, ಸಮಾಧಾನವನು್ನ
ಪವರ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾರುವ ದೂತನ ಪಾದಗಳು ಮೇಲೆ
ತ್ವರೆಪಡುತ್ತವೆ! ಯೆಹೂದವೇ, ನಿನ್ನ ಹಬ್ಬಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸಿಕೋ, ನಿನ್ನ
ಹರಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸು; ಆ ದುಷ್ಟರು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಹಾಕಿ ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಸಂಪೂಣರ್
ನಾಶವಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ನಿನವೆಯ ಪತನ

ನಿನವೆಯೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಚದರಿಸುವವನು ನಿನಗೆ
ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ; ಪೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗು. ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಡು, ನಿನ್ನ

ಸೊಂಟವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೋ, ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ
ದೃಢಮಾಡಿಕೋ. 2 ಆಹಾ, ಯೆಹೋವನು ಯಾಕೋಬಿನ
ಅತಿಶಯವನು್ನ, ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಅತಿಶಯದಂತೆ
ಪುನರುಜಿ್ಜೕವನಗೋಳಿಸುವನು; ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯುವವರು ಆ
ಅತಿಶಯವನು್ನ ಸೂರೆಗೈದು ಅವುಗಳ ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳನು್ನ
ಹಾಳುಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.

3 ಶತು್ರವಿನ ಶೂರರ ಗುರಾಣಿಯು ರಕ್ತವಣರ್ವಾಗಿದೆ,
ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳ ಉಡುಪುಗಳು ಕಿರಿಮಂಜಿನಂತೆ; ಅವನ ಸಿದ್ಧತೆಯ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಸೈಪೆ್ರೕಸ್್ಸ ಮರದದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈಟಿಗಳು
ಝಳಪಿಸುತ್ತವೆ ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಅವರು ನಡೆದು ಹೋಗುವಾಗ
ಅವರ ರಥಗಳ ಉಕು್ಕ ಥಳಥಳಿಸುತ್ತದೆ. 4 ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ
ರಥಗಳು ರಭಸದಿಂದ ತಿರುಗಾಡುತ್ತವೆ, ಮೈದಾನಗಳಲಿ್ಲ ಧಡಧಡ
ಓಡಾಡುತ್ತವೆ; ಪಂಜುಗಳಂತೆ ಬೆಳಗುತ್ತವೆ, ಮಿಂಚುಗಳ ಹಾಗೆ
ಹಾರುತ್ತವೆ.

5 ಪಟ್ಟಣದ ಅರಸನು ತನ್ನ ಸರದಾರರನು್ನ ಕರೆಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ;
ಅವರು ಹೊಡಿ ಹೋಗುತಾ್ತ ಮುಗ್ಗರಿಸುತಾ್ತರೆ; ಪೌಳಿಗೋಡೆ ಕಡೆಗೆ
ತ್ವರೆಯಾಗಿ ಓಡುತಾ್ತರೆ; ವೈರಿಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ಗುಂಡುತಡೆ
ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 6 ನದಿ ದಾ್ವರಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ; ಅರಮನೆಯ
ಗೋಡೆ ಕುಸಿದುಬಿದಿ್ದದೆ. 7 ವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಕಿತು್ತ ರಾಣಿಯನು್ನ ಬಯಲಿಗೆ
ತರಲು ಆಕೆಯ ಸೇವಕಿಯರು ಎದೆ ಬಡೆದುಕೊಂಡು
ಪಾರಿವಾಳಗಳಂತೆ ಮೂಲಗುತಾ್ತರೆ.

8 ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ನಿನವೆ ಪಟ್ಟಣವೂ ಕಟೆ್ಟ ಒಡೆದು ನೀರು
ತುಂಬಿದ ಕೆರೆಯಂತೆ ಇದೆ. ಆಹಾ! ಹರಿದು ಓಡುವ ನೀರಿನಂತೆ ಅದರ
ನಿವಾಸಿಗಳು ಓಡಿಹೋಗುತಾ್ತರೆ; ನಿಲಿ್ಲರಿ, ನಿಲಿ್ಲರಿ ಎಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಯಾದರೂ ಯಾರೂ ಹಿಂದೆ ನೋಡರು. 9 ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ
ಸೂರೆಮಾಡಿರಿ, ಬಂಗಾರವನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳ ಹೊಡೆಯಿರಿ; ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟ
ಧನಕೂ್ಕ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಸು್ತಗಳ ನಿಧಿಗೂ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ.
10 ನಿನವೆಯು ಬರಿದಾಗಿದೆ, ಬಟ್ಟಬರಿದಾಗಿ ಬೀಳುಬಿದಿ್ದದೆ; ಎದೆಯು
ಕರಗಿ ನೀರಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಅದರುತ್ತವೆ, ಎಲ್ಲರ
ಸೊಂಟಗಳಿಗೂ ವೇದನೆಯಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರ ಮುಖಗಳೂ ಬಾಡಿವೆ.

11 ಮೃಗರಾಜರ ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳ ಗವಿ ಎಲಿ್ಲ? ಸಿಂಹ,
ಸಿಂಹಿಣಿ, ಸಿಂಹದ ಮರಿ ಇವುಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರದೆ ತಿರುಗುತಿ್ತದ್ದ
ಸ್ಥಳವೆಲಿ್ಲ? 12 ಅಲಿ್ಲ ಸಿಂಹವು ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾದಷು್ಟ
ಬೇಟೆಯನು್ನ ಸೀಳುತಿ್ತತು್ತ, ತನ್ನ ಸಿಂಹಿಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮೃಗಗಳ
ಕುತಿ್ತಗೆಯನು್ನ ಸೀಳುತಿತು್ತ; ತನ್ನ ಗವಿಗಳನು್ನ ಬೇಟೆಯಿಂದಲೂ ತನ್ನ
ಗುಹೆಯನು್ನ ಕೊಂದ ಮೃಗಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಸಿತು.

13 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಆಹಾ!
ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ನಿನ್ನ ರಥಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ
ಹೊಗೆಹಾಯಿಸುವೆನು, ಕತಿ್ತಯು ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳನು್ನ ಸೀಳಿ
ನುಂಗಿ ಬಿಡುವವು; ನಿನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಬೇಟೆಯನು್ನ ಲೋಕದೊಳಗಿಂದ
ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡುವೆನು; ನಿನ್ನ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ಧ್ವನಿಯು ಇನು್ನ
ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.≫

ನಿನವೆಯ ಧ್ವಂಸ

ಅಯೊ್ಯೕ, ರಕ್ತಮಯ ಪಟ್ಟಣವೆ ನಿನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು
ಹೇಳಲಿ! ಅದು ಸುಳಿ್ಳನಿಂದಲೂ, ಸುಲಿಗೆಯಿಂದಲೂ
ತುಂಬಿದೆ; ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯುವುದನು್ನ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 2

ಆಹಾ! ಚಾಟಿಯ ಚಟಚಟ ಶಬ್ದ, ಚಕ್ರಗಳ ಚೀತಾ್ಕರ, ಕುದುರೆಗಳ
ಭರಧೌಡು, ರಥಗಳ ಹಾರಾಟ, 3 ರಾಹುತರ ರಭಸ, ಥಳಥಳಿಸುವ
ಕತಿ್ತ, ಮಿಂಚುವ ಈಟಿ, ಅಸಂಖಾ್ಯತವಾಗಿ ಹತರಾದ ಸೈನಿಕರ ಶವಗಳ
ಮಹಾರಾಶಿ, ಸತ್ತವರು ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ, ನುಗು್ಗವವರು ಅವರ
ಹೆಣಗಳನು್ನ ಎಡವುತಾ್ತರೆ.
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4 ಅತಿಸುಂದರಿಯೂ, ಮಂತ್ರತಂತ್ರ ನಿಪುಣಳೂ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ
ತನ್ನ ವೇಶಾ್ಯವಾಟಿಕೆಯಿಂದ ಕುಲಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳಿಂದ
ಗುಲಾಮತನಕೆ್ಕ ತಂದವಳೂ ಆದ ವೇಶೆ್ಯಯು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ
ವೇಶಾ್ಯವಾಟಿಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಇದೆಲಾ್ಲ ಆಗುವುದು.

5 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇಗೋ ನಾನು
ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ನಿನ್ನ ನೆರಿಗೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ
ಕೀಳಿಸುವೆನು, ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆತನವನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು,
ನಿನ್ನ ಅವಮಾನವನು್ನ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತೋರುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. 6

ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಲಸನು್ನ ಹಾಕಿ ಮಾನಕಳೆದು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ
ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. 7 ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ, ≪ನಿನವೆಯೂ
ಹಾಳಾಯಿತಲಾ್ಲ, ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಯಾರು ಗೋಳಾಡುವರು?≫ ನಿನ್ನನು್ನ
ಸಂತೈಸುವವರು ನನಗೆ ಎಲಿ್ಲ ಸಿಕಾ್ಕರು?≫ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವನು.

ನಿನವೆಯ ನಾಶನವು ಖಂಡಿತ
8 ನೀನು ನೋ ಆಮೋನಿಗಿಂತ ಭದ್ರವಾಗಿದಿ್ದೕಯೋ? ಅದು

ನೈಲಿನ ಪ್ರವಾಹಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಯಾಗಿತು್ತ. ನೀರು ಅದನು್ನ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿತು್ತ, ಮಹಾ ನದಿಯು ಅದಕೆ್ಕ ಪೌಳಿಗೋಡೆ,
ಜಲಾಶಯವು ಅದರ ದುಗರ್. 9 ಕೂಷ್ ಮತು್ತ ಐಗುಪ್ತವು ಅದರ
ಅಪಾರ ಬಲ, ಪೂಟರೂ, ಲೂಬ್ಯರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಸಹಾಯಕರು.

10 ಆದರೂ ಅದು ಗಡೀಪಾರಾಗಿ ಸೆರೆಹೋಯಿತು; ಅದರ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪ್ರತಿ ಬೀದಿಯ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಬಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರು;
ಅದರ ಪ್ರಮುಖರನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಚೀಟು ಹಾಕಿದರು, ಅದರ
ಮಹನೀಯರೆಲ್ಲರನು್ನ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿದರು. 11 ನೀನೂ
ಓಲಾಡುವಿ, ಬಳಲಿಹೋಗುವಿ; ನೀನೂ ಶತು್ರವಿನ ನಿಮಿತ್ತ
ಆಶ್ರಯವನು್ನ ಹುಡುಕುವಿ.

12 ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಗಳೆಲಾ್ಲ ಮೊದಲು ಮಾಗಿದ ಹಣು್ಣಳ್ಳ ಅಂಜೂರದ
ಮರಗಳಂತಿರುವವು; ಆ ಮರಗಳನು್ನ ಅಲಾ್ಲಡಿಸಿದರೆ ಹಣು್ಣ
ತಿನು್ನವವನ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಳುವುದು. 13 ಆಹಾ! ನಿನ್ನಲಿ್ಲನ ಜನರು
ಹೆಣಿ್ಣಗರು; ನಿನ್ನ ದೇಶದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ತೆರೆದು
ಹಾಕಿವೆ; ಬೆಂಕಿಯು ನಿನ್ನ ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ.

14 ಮುತಿ್ತಗೆಯ ಕಾಲಕೆ್ಕ ನೀರನು್ನ ಸೇದಿಟು್ಟಕೋ, ನಿನ್ನ
ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿಕೋ; ಮಣಿ್ಣಗೆ ಇಳಿ, ಜೇಡಿಮಣ್ಣನು್ನ ತುಳಿ,
ಇಟಿ್ಟಗೆಯ ಅಚ್ಚನು್ನ ಹಿಡಿ. 15 ಇದ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಬೆಂಕಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ
ನುಂಗುವುದು. ಕತಿ್ತಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಡಿದುಬಿಡುವುದು,
ಮಿಡತೆಗಳೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ ನುಂಗಲ್ಪಡುವಿ; ನಿನ್ನ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯು
ಮಿಡತೆಗಳಷು್ಟ ಅಸಂಖಾ್ಯತವಾಗಲಿ, ಗುಂಪುಮಿಡತೆಗಳಷು್ಟ
ಅಪರಿಮಿತವಾಗಲಿ,

16 ನಿನ್ನ ವತರ್ಕರ ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗಿಂತ
ಹೆಚಿ್ಚಸಿದಿ್ದೕ; ಆದರೆ, ಮಿಡತೆಯು ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಪರೆಯನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹಾರಿಹೋಗಿ ಬಿಡುವುದಷೆ್ಟೕ. 17 ನಿನ್ನ ಪ್ರಭುಗಳು
ಮಿಡತೆಯಂತಿದಾ್ದರೆ, ಮಿಡತೆಯ ದಂಡು ಚಳಿಗಾಲದಲಿ್ಲ
ಬೇಲಿಗಳೊಳಗೆ ಇಳಿದಿದು್ದ, ಹೊತು್ತ ಹುಟಿ್ಟದಾಗ ಓಡಿಹೋಗಿ
ಯಾರಿಗೂ ಗೊತಾ್ತಗದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಡಗುವ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನ
ಸೇನಾಪತಿಗಳು ಮಾಯವಾಗುತಾ್ತರೆ.

18 ಅಶೂ್ಯರದ ಅರಸನೇ, ನಿನ್ನ ದೇಶಪಾಲಕರು ದೀಘರ್ ನಿದೆ್ರ
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ; ನಿನ್ನ ಮಹನೀಯರು ದೀಗರ್ನಿದೆ್ದಯಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ; ನಿನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗಳು ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಚದರಿದಾ್ದರೆ, ಅವರನು್ನ ಕೂಡಿಸುವವರು
ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. 19 ನಿನ್ನ ಗಾಯವು ಗುಣಹೊಂದದು, ನಿನ್ನ ಗಾಯವು
ತೀವ್ರವೇ. ನಿನ್ನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ಚಪಾ್ಪಳೆ ಹಾಕಿ
ನಗುತಾ್ತರೆ; ನಿನ್ನ ಕೆಡುಕಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಗುರಿಯಾಗದವರು ಯಾರೂ
ಇಲ್ಲ.
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1

2

ಹಬಕೂ್ಕಕನು

ಹಬಕೂ್ಕಕನ ದೂರು

ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಹಬಕೂ್ಕಕನಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದ ದೈವೋಕಿ್ತ.
2 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ಎಷು್ಟ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿನಗೆ

ಮೊರೆಯಿಡುತಿ್ತದ್ದರೂ ನೀನು ಎಷು್ಟ ಕಾಲ ಕೇಳದೇ ಇರುವಿ?
ಹಿಂಸೆ, ಹಿಂಸೆ ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ರಕ್ಷಿಸದೇ ಇರುವಿ.
3 ಕೇಡನೆ್ನೕ ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಏಕೆ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿ್ದ? ಕಷ್ಟವನೆ್ನೕಕೆ

ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವೆ?
ಹಿಂಸೆಬಾಧೆಗಳು ನನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಇದೆ್ದೕ ಇವೆ; ಜಗಳವಾಗುತಿ್ತದೆ

ವಾ್ಯಜ್ಯವೇಳುತಿ್ತದೆ.
4 ಹೀಗಿರಲು ಧಮೋರ್ಪದೇಶವು ಜಡವಾಗಿದೆ, ನಾ್ಯಯವು

ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ;
ದುಷ್ಟರು ಶಿಷ್ಟರನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿರುವುದರಿಂದ ದೊರೆಯುವ

ನಾ್ಯಯವೂ ವಕ್ರವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ದೇವರ ಉತ್ತರ
5 ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧೆ್ಯ ನಡೆಯುವುದನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ.

ಅದರಿಂದ ನೀವು ಬೆರಗಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ;
ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲೆ್ಲೕ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡುವೆನು.

ನಾನು ಆ ಕಾಯರ್ದ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮಗೆ ಎಷು್ಟ ತಿಳಿಹೇಳಿದರೂ ನೀವು
ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ.

6 ಇಗೋ, ನಾನು ಶಕಿ್ತಶಾಲಿಗಳೂ, ತೀಕ್ಷ್ಣಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರೂ ಆಗಿರುವ
ಕಸಿ್ದೕಯ ಜನಾಂಗದವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ
ಎಬಿ್ಬಸುತೆ್ತೕನೆ;
ಆ ಜನರು ಭಯಂಕರರೂ, ಉಗ್ರರೂ ಆಗಿ ತಮ್ಮದಲ್ಲದ

ಸಂಸಾ್ಥನವನು್ನ ವಶಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ ಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಸಂಚರಿಸುವರು.

7 ಅವರ ಅಧಿಕಾರವನೂ್ನ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಾ್ಯಯ ನೀತಿಯನೂ್ನ
ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು; ಅವರ ಸ್ವ ಸಾಮಥ್ಯರ್, ಸ್ವ ಗೌರವಕೆ್ಕ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯತೆ
ನೀಡುವರು.

8 ಅವರ ಕುದುರೆಗಳು ಚಿರತೆಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಬಲ್ಲವು,
ಸಂಜೆಯ ತೋಳಗಳಿಗಿಂತ ಚುರುಕಾಗಿವೆ;
ಅದರ ಸವಾರರು ರಭಸದಿಂದ ಹಾರಿಬರುವರು, ಬೇಟೆಯನು್ನ

ಕಬಳಿಸಲು ಹಾರಿ ಬರುವ ರಣಹದಿ್ದನಂತೆ ದೂರದಿಂದ
ಹಾರಿಬರುವರು.

9 ಹಿಂಸೆ, ಬಾಧೆಯನು್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಟು್ಟಕೊಂಡೆ ಮುನು್ನಗಿ್ಗ
ಬರುವರು.
ಜನರನು್ನ ಮರಳಿನಂತೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಗುಂಪು

ಕೂಡಿಸುವರು.
10 ಅವರು ಅರಸರನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವರು.

ಸರದಾರರು ಅಧಿಪತಿಗಳು ಅವರ ಪರಿಹಾಸ್ಯಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುವರು.
ಒಂದೊಂದು ಕೋಟೆಯನೂ್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡುವರು.
11 ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಬಂದು ಮಾಯವಾಗುವರು. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ

ಬಲವೇ ದೇವರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ದೇವರನು್ನ
ತಾತಾ್ಸರಮಾಡಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿ ದೈವಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗಿವರು.

ಪ್ರವಾದಿಯ ಮತೊ್ತಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ
12 ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅನಾದಿಯಿಂದ

ಇರುವ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ನಾವು ಖಂಡಿತ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮ ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗಾಗಿ ಅವರನು್ನ

ನೇಮಿಸಿರುವೆ; ಶರಣನೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ
ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿರುವೆ.

13 ನೀನು ಕೇಡನು್ನ ಬಯಸುವಂತಹ ದೇವರಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರ
ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ ನೋಡುವ ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನ ರಕ್ಷಣೆ ನಮೊ್ಮಂದಿಗಿದೆ.
ಆದರೆ ನಮಗಾಗುತಿ್ತರುವ ಕೇಡನು್ನನೋಡಿಯೂ ಏಕೆ

ಸುಮ್ಮನಿರುವೆ?

ದುಷ್ಟರು ತಮಗಿಂತ ಯೋಗ್ಯನನು್ನ ಕಬಳಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ
ಏಕೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವೇ?

14 ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಳ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ಏಕೆ ತಂದಿದಿ್ದೕ,
ಆಳುವವನಿಲ್ಲದ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳ ಗತಿಗೆ ಏಕೆ ಬರಮಾಡಿದಿ್ದೕ?

15 ನಲಿದಾಡುತಾ್ತ ಶತು್ರಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ಗಾಳಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ
ಬಲೆಗಳಲಿ್ಲ ರಾಶಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೋ?

16 ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತಾ್ತ ಬಲಿ ಕೊಡುತಾ್ತರೆ,
ತಮ್ಮ ಜಾಲಗಳ ಎದುರು ಧೂಪಹಾಕುತಾ್ತರೆ;
ಅವುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಅವರ ಭೋಜನವು ಪುಷಿ್ಟಯಾಯಿತು,

ಅವರ ಆಹಾರವು ರುಚಿ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.
17 ಹೀಗಿರಲು, ತಮ್ಮ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ್ದನು್ನ ಅವರು ನಿತ್ಯವೂ

ಸುರಿಯುತಿ್ತರಲೋ, ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಕರುಣಿಸದೆ ಸದಾ
ಸಂಹರಿಸುತಿ್ತರಬೇಕೋ?

ದೇವರ ಉತ್ತರ

ನಾನು ಕಾವಲುಗೋಪುರವನೆ್ನೕ ಹತಿ್ತ, ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ
ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವೆನು,
ಯೆಹೋವ ದೇವರು ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳುವನೋ,

ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಅತನನಿಗೆ ಯಾವರೀತಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು
ಕಾಯುವೆನು.

2 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಈ ಉತ್ತರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು,
≪ನಿನಗಾದ ದಶರ್ನವನು್ನ ಬರೆದಿಡು; ಓದುವವರು ಸುಲಭವಾಗಿ

ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಓದಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹಲಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಅದನು್ನ ಕೆತಿ್ತಡು!

3 ಸೂಕ್ತ ಹಾಗು ನಿಯಮಿತ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಆ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ಕಂಡದು್ದ
ನೆರವೇರುವುದು, ಅದರ ಅಂತಿಮ ಪರಿಣಾಮ ಶೀಘ್ರದಲೆ್ಲೕ
ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.
ತಡವಾದರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಕಾದಿರು; ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ

ಕೈಗೂಡುವುದು.
4 ಇಗೋ, ದುಷ್ಟನ ಅಂತರಾತ್ಮವು ತನ್ನ ಕಿ್ರೕಯೆಗಳಿಂದ

ಉಬಿ್ಬಹೋಗಿದೆ, ಆದರೆ, ನೀತಿವಂತನು ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
ಬದುಕುವನು.

5 ಅಲ್ಲದೆ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು ಮೋಸಕರವಾದ ಕಾರಣ ದುಷ್ಟನನು್ನ
ಮದವೇರಿಸುವುದು,
ಸ್ವಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ಪಾತಾಳದಷು್ಟ ಅತಿ ಆಶೆಗೆ

ಪೆ್ರರೇಪಿಸಿ ಮೃತು್ಯವಿನಂತೆ ಅತೃಪ್ತನಾಗಿ ಜಿವಿಸುವನು.
ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಜೀವಿಸುವವರನು್ನ

ತನ್ನಕಡೆಗೆ ಆಕಷಿರ್ಸುವನು.

ಕಸಿ್ದೕಯರ ಅಪರಾಧಗಳ ಖಂಡನೆ
6 ≪ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಅವನ ದುರಾಶೆಯ ಪಾಶಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾದವರು

ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದು ಗೇಲಿ, ಅಪಹಾಸ್ಯದ ಲಾವಣಿ ಗೀತೆಗಳನು್ನ ರಚಿಸಿ
ಹಾಡುವರು.
≪ಅನ್ಯರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅಡವಿಟು್ಟಕೊಂಡು ಐಶ್ವಯರ್

ಸಂಪಾದಿಸುವವನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳುವುದು, ಅವನು
ಎಷು್ಟ ಕಾಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವನು!≫

7 ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಸಾಲಪಡೆದವರೇ ನಿನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಲು್ಲವರು, ನಿನಗೆ
ಬಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕಾದವರು ನಿನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳ
ಹೊಡೆದು ಲೂಟಿಮಾಡುವರು.

8 ನೀನು ಬಹು ಜನರನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದು, ಮನುಷ್ಯರ ರಕ್ತವನು್ನ
ಸುರಿಸಿ ದೇಶವನೂ್ನ,
ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ, ಅವುಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಹಿಂಸಿಸಿರುವೆ. ಈ

ಕಾರಣದಿಂದ, ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳ
ಹೊಡೆಯುವರು.

9 ≪ಕೇಡಿನಿಂದ, ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಗೂಡನು್ನ ಎತ್ತರದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು,
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ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಅನಾ್ಯಯವಾಗಿ ಮೋಸದಿಂದ
ದೋಚಿಕೊಳು್ಳವವನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ;

10 ನೀನು ಬಹು ಜನರನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಮಾಡಿದು್ದ ನಿನ್ನ
ಕುಂಟುಂಬಕೆ್ಕ ಅವಮಾನವನೆ್ನೕ ತಂದಂತಾಯಿತು, ನಿನಗೇ ನೀನೇ
ಕೆಡುಕು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ.

11 ಗೋಡೆಯೊಳಗಿಂದ ಕಲು್ಲಗಳು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತಪು್ಪಹೊರಿಸಿ
ಕೂಗುವವು; ಚಾವಣಿಯ ತೊಲೆಗಳು ಸಹ ಅದಕೆ್ಕ ಮಾದರ್ನಿ
ಕೊಡುತ್ತವೆ.≫

12 ≪ಅಯೊ್ಯೕ, ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನರಹತ್ಯದಿಂದ ಕಟು್ಟವವನೂ,
ಊರನು್ನ ಅನಾ್ಯಯದಿಂದ ಸಾ್ಥಪಿಸುವವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು
ಹೇಳಲಿ!

13 ಜನರು ದುಡಿದದು್ದ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುತಾ್ತಗುವುದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಜನರು ಪಟ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮವು ವ್ಯಥರ್ವಾಗುವುದು ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲವೇ; ಇದೆಲ್ಲ ಸೇನಾಧಿಶ್ವರನ
ಚಿತ್ತವಷೆ್ಟೕ.

14 ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ನೀರು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯ ಜ್ಞಾನವು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು.≫

15 ≪ನಿನ್ನ ರೋಷವನು್ನ ಪಾನಕಕೆ್ಕ ಬೆರಸಿ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ
ಕುಡಿಸಿ,

ಅವನ ಬೆತ್ತಲೆತನವನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅವರನು್ನ
ಅಮಲೇರಿಸಿದವನೇ, ನಿನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!

16 ನೀನು ಮಾನವಂತನಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸನಾ್ಮನವಲಾ್ಲ ಅವಮಾನ
ಕಟಿ್ಟಟ್ಟ ಬುತಿ್ತ. ನೀನು ಕುಡಿ ಕುಡಿದು ನಗ್ನನಾಗು,

ಯೆಹೋವನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಪಾಪದ ಕೊಡ ತುಂಬಿ
ಅವಮಾನವೇ ನಿನಗೆ ಸಲು್ಲವುದು.

17 ಲೆಬನೋನಿಗೆ ಆದಂಥ ಹಿಂಸೆಯ ಬಾರವು ನಿನನು್ನ
ಕಾಡುವುದು, ಮೃಗಪಶುಗಳ ನಾಶನವು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆದರಿಸುವುದು;

ನೀನು ಮನುಷ್ಯರ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿ ದೇಶವನೂ್ನ, ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ,
ಅವುಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಹಿಂಸಿಸಿರುವೆ.

ಹಿಂಸಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಡುವುದು.
18 ವಿಗ್ರಹ ಕೆತು್ತವವನ ವಿಗ್ರಹವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಎರಕದಿಂದ

ಮಾಡಿದ ಗೊಂಬೆಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಲಾಭವೇನು? ಹಾಗೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ರೂಪಿಸುವವರು ಸುಳ್ಳನು್ನ ಬಿತು್ತವವರು;
ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ನಿಜಿರ್ವ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದವನು ತನ್ನ

ಕೈಕೆಲಸದ ಮೇಲೆಯೇ ಬರವಸೆ ಇಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.≫
19 ≪ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚತು್ತಕೋ,≫ ಜಡವಾದ ಕಲಿ್ಲಗೆ

≪ಎದೆ್ದೕಳು≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವವನು ಬುದಿ್ಧಹೀನನು. ಇಂಥ
ಬೊಂಬೆಯು ಬೋಧಿಸೀತೇ?
ಇಗೋ, ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವನು್ನ ಹೊದಿಸಿದಾ್ದರೆ

ಆದರೂ ಅದರೊಳಗೆ ಜೀವವೇ ಇಲ್ಲ.
20 ಆದರೆ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ;

ಭೂಲೋಕವೆಲಾ್ಲ ಆತನ ಮುಂದೆ ಮೌನವಾಗಿರಲಿ.≫

ಯೆಹೋವನ ಅದು್ಭತ ಆಗಮನ

ಶಿಗೊ್ಯೕನೋತ್ ಸ್ವರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಹಬಕೂ್ಕಕನ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆ.

2 ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ
ಹೆದರಿದೆ್ದೕನೆ;
ಯೆಹೋವನೇ, ಯುಗದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣಾಕಾಯರ್ವನು್ನ

ಪುನಃ ಮಾಡು, ಯುಗದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸು;
ನೀನು ರೋಷಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಚಿತ್ತಕೆ್ಕ ತಂದುಕೋ.
3 ತೇಮಾನಿನಿಂದ ಕರುಣಾಸಾಗರನಾದ ದೇವರು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ,

ಸದಮಲಸಾ್ವಮಿಯು ಪಾರಾನ್ ಪವರ್ತದಿಂದ ಬರುತಾ್ತನೆ; ಸೆಲಾ.
ಆತನ ಪ್ರಭಾವವು ಆಕಾಶಮಂಡಲವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ,
ಆತನ ಮಹಿಮೆಯು ಭೂಮಂಡಲವನು್ನ ತುಂಬುತಿ್ತದೆ;
4 ಆತನ ತೇಜಸು್ಸ ಸೂಯರ್ನಂತಿದೆ, ಆತನ ಕೈಗಳಿಂದ ಕಿರಣಗಳು

ಹೊರಹೊಮು್ಮತಿ್ತವೆ, ಆತನು ಶಕಿ್ತ ಸಾಮಥ್ಯರ್ಗಳ ನಿಧಿ.
5 ರೋಗಗಳು ಆತನಿಂದ ದೂರ ಓಡಿ ಹೋಗಿವೆ, ವಾ್ಯಧಿಯು

ಆತನ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ.

6 ಆತನು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಭೂಮಿಯು ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆತನ
ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಜನಾಂಗಗಳು ನಡುಗಿ ನಿಲು್ಲತ್ತವೆ;
ಪುರಾತನ ಪವರ್ತಗಳು ಸೀಳಿಹೋಗುತ್ತವೆ; ಸನಾತನ

ಗಿರಿಶಿಖರಗಳು ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತವೆ; ಆತನ ಆಗಮನವು
ಅನಾದಿಯಿಂದ ಹೀಗೆಯೇ ಇರುವುದು.

7 ಇಗೋ, ಕೂಷಾನಿನ ಗುಡಾರಗಳು ತಳಮಳಗೊಂಡಿವೆ,
ಮಿದಾ್ಯನ್ ದೇಶದ ಡೇರೆಗಳು ನಡುಗುತಿ್ತವೆ.

8 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಗೆ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ರೌದ್ರವೋ? ಹೊಳೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡಿದಿ್ದಯಾ? ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೋಪವನು್ನ
ಪ್ರದಶಿರ್ಸುತಿ್ತೕಯೋ?
ಇಲಾ್ಲ, ನೀನು ಜಯರಥಗಳಲಿ್ಲ ಆಸೀನನಾಗಿ ಮೋಡಗಳ ಮೇಲೆ

ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾತನು!
9 ನಿನ್ನ ಬಿಲು್ಲ ಈಚೆಗೆ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಆಹಾ, ನಿನ್ನ ತೋಳ್ಬಲದಿಂದ

ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಬಾಣಗಳ ಬಲವು ಜೀವಬುಗೆ್ಗಯನು್ನ
ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಸೆಲಾ.

10 ಬೆಟ್ಟಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ತಳಮಳಗೊಳು್ಳತಿ್ತವೆ;
ಪ್ರವಾಹದೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ ಆಕಾಶವು ಮಳೆಗರೆಯುತಿ್ತದೆ;
ಸಾಗರವು ಆಭರ್ಟಿಸಿ ಅಲೆಗಳನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತು್ತತ್ತದೆ.
11 ಹಾರಿ ಬರುವ ನಿನ್ನ ಹಾರುವ ಬಾಣಗಳ ಬೆಳಕಿಗೆ,
ಥಳಥಳಿಸುವ ನಿನ್ನ ಮಿಂಚುವ ಈಟಿಯ ಹೊಳಪಿಗೆ,

ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರರು ಹೆದರಿ ತಮ್ಮ ಗೂಡಿನಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.
12 ನೀನು ಕೋಪ ತಿರಸಾ್ಕರದಿಂದ ಲೋಕವನು್ನ ತುಳಿದುಕೊಂಡು

ಹೋಗುತಿ್ತೕ. ಕೋಪದಿಂದ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುತಿ್ತ.
13 ನಿನ್ನ ಅಭಿಷಕ್ತನಿಗಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯ

ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೂ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಾಗಿರುತಿ್ತ;
ಧುಷ್ಟರ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ತರನು್ನ ಸದೆಬಡೆದು ಅವರ

ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಬುಡಸಮೇತವಾಗಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ
ಮಾಡುವಿ. ಸೆಲಾ.

14 ದೀನರನು್ನ, ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾದವರನು್ನ ಮರೆಯಲಿ್ಲದು್ದ
ನಾಶಮಾಡಿ ಹಿಗು್ಗವವರಂತೆ ನನ್ನ ಚದುರಿಸಲು ಬಂದರು ಅವನ
ಭಟರು.
ಆದರೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ನೀನು ಅವರ ಆಯುಧಗಳಿಂದಲೇ ಅವರ

ತಲೆಯನು್ನ ಬಡೆದು ಹಾಕಿದೆ.
15 ನಿನ್ನ ಅಶ್ವಗಳನು್ನ ಏರಿದವನಾಗಿ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ತುಳಿಯುತಾ್ತ,

ಮಹಾಜಲರಾಶಿಗಳನು್ನ ಹಾದುಹೋಗಿದಿ್ದೕ.

ಪ್ರವಾದಿಯ ಭಯವೂ ಬರವಸವೂ
16 ಅದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಲು ನನ್ನ ಒಡಲು ನಡುಗಿತು, ಆ ಶಬ್ದಕೆ್ಕ

ನನ್ನ ತುಟಿಗಳು ಅದರಿದವು. ಕ್ಷಯವು ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿತು.
ನಾನು ನಿಂತ ಹಾಗೆಯೇ ನಡುಗಿದೆನು.
ವಿಪತಾ್ಕಲವು ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಎದುರಾಯಿಸಿ

ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವವರೆಗೂ ನಾನು ಅದಕಾ್ಕಗಿ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ
ಎದುರುನೋಡುವೇನು.

17 ಆಹಾ, ಅಂಜೂರವು ಚಿಗುರದಿದ್ದರೂ, ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಗಳಲಿ್ಲ ಹಣು್ಣ
ಸಿಕ್ಕದಿದ್ದರೂ,
ಎಣೆ್ಣ ಮರಗಳ ಉತ್ಪತಿ್ತಯು ಶೂನ್ಯವಾದರೂ, ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು

ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಉತ್ಪತಿ್ತಮಾಡದಿದ್ದರೂ,
ಕುರಿಹಟಿ್ಟಗಳು ಬರಿದಾಗಿ ಹೋದರೂ, ಕೊಟಿ್ಟಗೆಗಳಲಿ್ಲ

ದನಕರುಗಳು ಇಲ್ಲವಾದರೂ,
18 ನಾನು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸಿಸುವೆನು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾದ

ದೇವರಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವೆನು.
19 ನನ್ನ ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಬಲ; ಆತನು ನನ್ನ

ಕಾಲನು್ನ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುತಾ್ತನೆ,
ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನು್ನ ಚುರುಕಾಗಿ ಓಡಲು ನನ್ನನು್ನ

ಸಮಥರ್ನನಾ್ನಗಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಗಾಯಕನ ಕೀತರ್ನಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ತೆಗೆದದು್ದ;

ನನ್ನ ತಂತಿವಾದ್ಯದೊಡನೆ ಹಾಡತಕ್ಕದು್ದ.
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ಚೆಫನ್ಯನು

ಯೆಹೋವನ ಭಯಂಕರ ದಿನದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಆಮೋನನ ಮಗನೂ, ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ
ಯೋಷೀಯನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಕೂಷಿಯನ ಮಗನೂ, ಗೆದಲ್ಯನ
ಮೊಮ್ಮಗನೂ, ಹಿಜಿ್ಕೕಯನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಅಮಯರ್ನ

ಮರಿಮಗನೂ ಆದ ಚೆಫನ್ಯನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ
ವಾಕ್ಯ.

ಸಮಸ್ತ ಪಾ್ರಣಿಗಳ ನಾಶನ
2 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾನು ಭೂಮಂಡಲದಿಂದ

ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡುವೆನು.
3 ಮನುಷ್ಯರನೂ್ನ, ಪಶುಗಳನೂ್ನ, ಮತು್ತ ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳನೂ್ನ,

ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಳನೂ್ನ ನಾಶಪಡಿಸುವೆನು; ವಿಗ್ರಹಗಳೆಂಬ
ವಿಘ್ನಗಳನೂ್ನ,
ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವ ದುಷ್ಟರನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸುವೆನು;

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿಂದ ದುಷ್ಟರ ಸಂತಾನವನೂ್ನ ಕಿತು್ತಹಾಕುವೆನು≫
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಅಪರಾಧಿಯಾದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ದೇವರ ದಂಡನೆ ತಪ್ಪದು
4 ≪ನಾನು ಯೆಹೂದದ ಮೇಲೂ ಮತು್ತ

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕೈಯೆತಿ್ತ,
ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಾಳನ ಪೂಜೆಯನು್ನ ನಿಶೆ್ಯೕಷಗೊಳಿಸಿ, ಕೆಮಾಯರ್

ಮೊದಲಾದ ಪೂಜಾರಿಗಳನು್ನ ನಿನಾರ್ಮ ಮಾಡುವೆನು,
5 ಮಾಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಣವನು್ನ

ಪೂಜಿಸುವವರನೂ್ನ,
ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಧಿಸಿ

ಮಲಾ್ಕಮನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಡುವವರನೂ್ನ,
6 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸದೆ, ಯೆಹೋವನ ದಶರ್ನವನು್ನ

ಬಯಸದೇ, ಯೆಹೋವನ ಮಾಗರ್ ಬಿಟ್ಟವರನೂ್ನ ದ್ವಂಸ
ಮಾಡುವೆನು.≫

7 ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಮೌನವಾಗಿರಿ,
ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಸಮೀಪಿಸಿತು;

ಯೆಹೋವನು ಯಜ್ಞದ ಔತಣವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ,
ಕರೆದವರನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದಾ್ದನೆ.

8 ≪ಯೆಹೋವನ ಆ ಯಜ್ಞದಿನದಲಿ್ಲ ನಾನು
ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ,
ರಾಜವಂಶದವರನೂ್ನ, ವಿದೇಶ ವಸ್ತ್ರದಾರಿಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ

ದಂಡಿಸುವೆನು.
9 ಹೊಸಿ್ತಲನು್ನ ದಾಟಿ ಮೋಸ ಹಿಂಸೆಗಳಿಂದ ದೋಚಿದ್ದನು್ನ,
ತಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತುಂಬಿಸುವವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಆ

ದಿನದಲಿ್ಲ ದಂಡಿಸುವೆನು.
10 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮೀನುಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಕೂಗಾಟ,
ಎರಡನೆಯ ಕೇರಿಯಿಂದ ಗೋಳಾಟ, ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲಿನಿಂದ

ಭೀಕರ ಶಬ್ಧವನು್ನ ಕೇಳುವಿರಿ,
ಅಂತು ದೊಡ್ಡ ಗದ್ದಲವಾಗುವುದು≫ ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
11 ಯೆರುಸಲೇಮ್ ಜಿಲೆ್ಲಯ ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವರೇ,

ಕೂಗಿರಿ,
ಏಕೆಂದರೆ ಎಲಾ್ಲ ವತರ್ಕರ ಜನರೆಲಾ್ಲ ಹಾಳಾದರು, ಬೆಳಿ್ಳಯ

ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಾಶವಾದರು.
12 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾನು ದೀಪಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು,
ಯೆರೂಸಲೇಮನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹುಡುಕಿಬಿಡುವೆನು;
ಯೆಹೋವನು ಮೇಲನಾ್ನಗಲಿ, ಕೇಡನಾ್ನಗಲಿ ಮಾಡನು ಎಂದು

ಮನಸಿ್ಸನೊಳಗೆ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವವರಾಗಿ,
ಮಡಿ್ಡಯಂತೆ ಮಂದವಾಗಿರುವ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸಕೆ್ಕ ಸಮಾನರಾದ

ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.

13 ಅವರ ಆಸಿ್ತಯು ಸೂರೆಯಾಗುವುದು, ಅವರ ಮನೆಗಳು
ಹಾಳಾಗುವವು;
ಅವರು ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡರೂ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸರು,

ದಾ್ರಕ್ಷಾತೋಟಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಅವುಗಳ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿಯರು.

ಯೆಹೋವನ ದಿನದ ವಿವರಣೆ
14 ಯೆಹೋವನ ಮಹಾದಿನವು ಸಮೀಪಿಸಿತು, ಬಹು ತ್ವರೆಯಾಗಿ

ಬರುತಿ್ತದೆ;
ಆಹಾ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ, ಯೆಹೋವನ ದಿನವೇ ಬಂದಿತು; ಇಗೋ,

ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಶೂರನು ಘೋರವಾಗಿ ಗೋಳಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ!
15 ಆ ದಿನದ ಸುದಿ್ದ ಕಹಿಯಾದುದು, ಅದು ರೌದ್ರದ ದಿನ,

ಶ್ರಮಸಂಕಟಗಳ ದಿನ,
ಹಾಳುಪಾಳುಮಾಡುವ ದಿನ, ಕತ್ತಲಿನ ಮೊಬಿ್ಬನ ದಿನ,
ಕಾಮುರ್ಗಿಲ ಕಗ್ಗತ್ತಲ ದಿನ!
16 ಕೋಟೆಗಳನೂ್ನ, ದೊಡ್ಡ ಕೊತ್ತಲುಗಳನೂ್ನ ಹಿಡಿಯಲು,
ಆಭರ್ಟಿಸಿ ಕೊಂಬೂದುವ ದಿನ.

17 ಯೆಹೋವನಾದ ನನಗೆ ಜನರು ಪಾಪಮಾಡಿದ ಕಾರಣ
ಕುರುಡರಂತೆ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಅವರನು್ನ ಸಂಕಟಪಡಿಸುವೆನು;
ಅವರ ರಕ್ತವು ದೂಳಿನಂತೆ ಚೆಲಿ್ಲ ಹೋಗುವುದು, ಅವರ

ಮಾಂಸವು ಮಲದ ಹಾಗೆ ಬಿದಿ್ದರುವುದು!
18 ಯೆಹೋವನ ರೌದ್ರದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರ ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂಗಾರಗಳೂ

ಕೂಡಾ ಅವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಾರವು;
ಆತನ ರೋಷಾಗಿ್ನಯು ದೇಶವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನುಂಗಿಬಿಡುವುದು;
ಆತನು ದೇಶನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವನು, ಹೌದು,

ಘೋರವಾಗಿ ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡುವನು!

ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಪ್ರಬೋಧನೆಯೂ ಖಂಡನೆಯೂ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಶರಣಾಗಲು ಪೆ್ರೕರಣೆ

ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿ ಜನಾಂಗದವರೇ, ತೀಪುರ್
ಫಲಿಸುವುದರೊಳಗೆ,
ಯೆಹೋವನ ಉಗ್ರಕೋಪವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ

ಮೊದಲೆ
ಯೆಹೋವನ ಸಿಟಿ್ಟನ ದಿನವೂ ಉರಿದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ

ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬನಿ್ನರಿ, ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕೂಡಿರಿ.
2 ಆ ಕಾಲವು ಹೊಟಿ್ಟನಂತೆ ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತದಲಾ್ಲ.
3 ಯೆಹೋವನ ನಿಯಮವನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವ ಲೋಕದ

ದೀನರೇ,
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯೆಹೋವನ ನೀತಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ, ಧಮರ್ವನು್ನ

ಅಭಾ್ಯಸಿಸಿರಿ, ನಮ್ರತೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಬಹುಶಃ ಯೆಹೋವನ ಸಿಟಿ್ಟನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಮರೆಯಾಗುವಿರಿ.

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದುಗರ್ತಿ
4 ಗಾಜ ಪಟ್ಟಣ ನಿಜರ್ನವಾಗುವುದು, ಅಷೆ್ಕಲೋನ್

ಹಾಳಾಗುವುದು,
ಅಷೊ್ಡೕದ್ ನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ ನಡು ಮಧಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ಆಕ್ರಮಿಸಿ

ಓಡಿಸಿಬಿಡುವರು, ಎಕೊ್ರೕನ್ ನಗರ ನಿಮೂರ್ಲವಾಗುವುದು.
5 ಅಯೊ್ಯೕ, ಕರಾವಳಿಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಕೆರೇತ್ಯ ಜನಾಂಗವೇ,

ನಿನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ಕಾನಾನೇ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ದೇಶವೇ, ಯೆಹೋವನ ನುಡಿಯು ನಿನಗೆ

ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ; ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರೇ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವೆನು.
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6 ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಆ ಪಾ್ರಂತ್ಯವು ಹುಲು್ಲಗಾವಲಾಗಿ, ಕುರುಬರ
ಗುಡಿಸಲಾಗಿ, ಹಿಂಡುಗಳ ದೊಡಿ್ಡಗಳು ಇವೇ ಅಲಿ್ಲರುವವು.

7 ಆ ಕರಾವಳಿಯು ಉಳಿದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಾಲಾಗುವುದು;
ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಮೇಯಿಸುವರು; ಸಂಜೆಗೆ ಅಷೆ್ಕಲೋನಿನ

ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವರು;
ಅವರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಪರಾಂಬರಿಸಿ ಅವರ

ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ತಪಿ್ಪಸುವನು.

ಮೊವಾಬಾ್ಯರ ಮತು್ತ ಅಮೊ್ಮೕನಿಯರ ದುಗರ್ತಿ
8 ಮೋವಾಬ್ಯರೂ, ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯರೂ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಜನರ

ಮೇರೆಯನು್ನ ಮೀರಿ,
ಅವರನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿರುವ

ದೂರುದೂಷಣೆಗಳು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿ್ದವೆ.
9 ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾದ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು

ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ, ಸೊದೋಮಿನ ಗತಿಯೇ ಮೋವಾಬಿಗೂ

ಆಗುವುದು. ಗೊಮೋರದ ದುದರ್ಶೆಯೇ ಅಮೊ್ಮೕನ್ಯರಿಗೆ
ಸಂಭವಿಸುವುದು;
ಆ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳು ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಿಂದಲೂ, ಸೌಳುಗುಂಡಿಗಳಿಂದಲೂ

ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ ನಾಶನಕೆ್ಕ ಈಡಾಗುವವು;
ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಸೂರೆಮಾಡುವರು.
ಅಳಿದುಳಿದ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅವು ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗುವವು.≫

10 ಆ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳವರು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ
ಜನರನು್ನ ದೂಷಿಸಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು ಬಂದುದ್ದರಿಂದ
ಅವರ ಅಹಂಕಾರದ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗತಿಯಾಗುವುದು! 11

ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ಭಯಂಕರನಾಗುವನು; ಲೋಕದ
ದೇವರುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾಶಮಾಡುವನು; ಸಮಸ್ತ ಜನರು,
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳವರು
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲೕ ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವರು.

ಕೂಷಿನ ದುಗರ್ತಿ
12 ಕೂಷಿನವರೇ, ನೀವು ಸಹ ನನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತರಾಗುವಿರಿ.

ನಿನವೆಯ ದುಗರ್ತಿ
13 ಯೆಹೋವನು ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಕೈಚಾಚಿ ಅಶೂ್ಯರವನು್ನ ಧ್ವಂಸ

ಮಾಡುವನು;
ನಿನವೆಯನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿ ನೀರಿಲ್ಲದ ಮರುಭೂಮಿಯಂತೆ

ಒಣಗಿಸಿಬಿಡುವನು.
14 ಜನಾಂಗಗಳ ಪಶುಗಳೆಲಾ್ಲ ಮಂದೆಮಂದೆಯಾಗಿ ಅದರ

ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವವು;
ಕೊಕ್ಕರೆಯೂ, ಮುಳು್ಳಹಂದಿಯೂ ಹಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ

ವಾಸಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವವು.
ಗೂಬೆಯು ಕಿಟಕಿಗಳಲಿ್ಲ ಮನೆಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗಾನವು

ತಂಗುವವು; ಕಾಗೆಗಳ ಕೂಗು ಹೊಸಿ್ತಲುಗಳಲಿ್ಲ ಕೇಳುವುದು;
ದೇವದಾರು ಹಲಿಗೆಯ ಹೊದಿಕೆಯು ಕೀಳಲ್ಪಡುವುದು.

15 ಈ ನಿನವೆಯು ಮೊದಲು ಉಲಾ್ಲಸದ ನಗರಿಯಾಗಿ
ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದು್ದ
ತನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ, ≪ನಾನೇ ಇರುವವಳು, ನನ್ನ ಹೊರತು

ಇನು್ನ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ≫ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತತು್ತ;
ಅಯೊ್ಯೕ, ಎಷೊ್ಟೕ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮೃಗಗಳು ತಂಗುವ

ಕೊಟಿ್ಟಗೆಯ ಬೀಡಾಗಿದೆ!
ಅದರ ಮುಂದೆ ಹಾದುಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರು ಸಿಳು್ಳ ಹಾಕಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ

ಮಾಡುತಾ್ತರೆ.

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಹಟ

ಅಯೊ್ಯೕ, ಅವಿಧೇಯತೆ ಮಲೀನವೂ ಆದ ದಬಾ್ಬಳಿಕೆ
ನಡೆಸುವ ನಗರದ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!

2 ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕಾ್ಕಗಲೀ ಆತನ ತಿದು್ದಪಾಟಿಗಾಗಲಿ
ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣಕೆ್ಕ ಒಳಪಡಲೇ ಇಲ್ಲ,
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ

ಸಮೀಪಿಸಲಿಲ್ಲ.
3 ಅವರೊಳಗಿನ ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಜಿರ್ಸುವ ಸಿಂಹಗಳು;
ಅದರ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳು ಸಂಜೆಯ ತೋಳಗಳು; ಮರುದಿನ

ಬೆಳಗೆ್ಗ ಕಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಎಲುಬು ಸಹಾ ಬಿಡದ ಕೂ್ರರರು.
4 ಅಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬಡಾಯಿ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವರು,

ವಿಸಾ್ವಸ ದೊ್ರೕಹಿಗಳು;

ಅದರ ಯಾಜಕರು ಪವಿತಾ್ರಲಯವನು್ನ ಹೊಲೆಗೆಡಿಸಿದಾ್ದರೆ,
ಧಮರ್ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಭಂಗಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.

5 ಅದರ ಮಧ್ಯ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ನೀತಿಸ್ವರೂಪನು; ಎಂದಿಗೂ ಅನಾ್ಯಯವನು್ನ ಮಾಡನು;

ಪ್ರತಿ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ತನ್ನ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವನು;
ಅನಾ್ಯಯಗಾರನೋ ನಾಚಿಕೆಪಡವುದಿಲ್ಲ.

6 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾನು ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ
ಧ್ವಂಸಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಅವುಗಳ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲುಗಳು ಪಾಳು ಬಿದ್ದವು;
ಅವುಗಳ ಬೀದಿಗಳನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಯಾರೂ

ಹಾದುಹೋಗರು;
ಅವುಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳು ನಾಶವಾದವು, ಜನರೇ ಇಲ್ಲ,

ನಿನಾರ್ಮವಾಗಿವೆ.
7 ಇದರಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ನೀನು ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ

ಭಯಪಡುವಿ, ಶಿಕ್ಷಣಕೆ್ಕ ಒಳಪಡುವಿ,
ನಿನ್ನ ನಿವಾಸವು ನಾಶವಾಗದು, ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿಧಿಸಿದೊ್ದಂದೂ

ತಗಲದು≫ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡೆನು;
ಅವರಾದರೋ ಆತುರಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ನಡತೆಯನೆ್ನಲಾ್ಲ

ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
8 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಹೀಗಿರಲು ನನಗಾಗಿ

ಕಾದುಕೊಂಡಿರಿ, ನಾನು ಬೇಟೆಹಿಡಿಯಲಿಕೆ್ಕ ಏಳುವ ದಿನವನು್ನ
ಎದುರುನೋಡಿರಿ;
ಜನಾಂಗರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರೌದ್ರವನು್ನ, ಹೌದು, ನನ್ನ

ಉಗ್ರಕೋಪವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹೊಯು್ದ ಬಿಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಆ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಬೇಕೆಂದು

ತೀಮಾರ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ಲೋಕವೆಲಾ್ಲ ನನ್ನ ರೋಷಾಗಿ್ನಗೆ ತುತಾ್ತಗುವುದಷೆ್ಟೕ.

ಶುಭಕಾಲದ ವಾಗಾ್ದನ

ಯೆಹೋವನ ಸವಾರ್ಧಿಪತ್ಯ
9 ≪ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಯೆಹೋವನನು್ನ

ಸೇವಿಸಿ ಆತನ ಹೆಸರನೆ್ನತಿ್ತ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಂತೆ
ಜನಾಂಗಗಳವರ ತುಟಿಗಳನು್ನ ಮಾಪರ್ಡಿಸಿ ಶುದಿ್ಧಮಾಡುವೆನು.
10 ಚದರಿಹೋಗಿರುವ ನನ್ನ ಜನರು, ನನ್ನ ಭಕ್ತರು, ಕೂಷಿನ

ನದಿಗಳ ಆಚೆಯಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತಂದು
ಸಮಪಿರ್ಸುವರು.

ದೇವಜನರ ದೈನ್ಯಭಕಿ್ತ
11 ≪ನೀನು ನನಗೆ ಮಾಡಿದ ನಾನಾ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು ಮುಂದಿನ ಆ

ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆಗೆ ಈಡಾಗುವುವು;
ಆಗ ಅತೀಗವರ್ದಿಂದ ಮೆರೆಯುವವರನು್ನ ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ

ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡುವೆನು;
ಅಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಗವರ್ಪಡದೆ ಇರುವಿ.
12 ದೀನದರಿದ್ರ ಜನರನು್ನ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಉಳಿಸುವೆನು;
ಅವರು ಯೆಹೋವನ ನಾಮವನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು,
13 ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಅನಾ್ಯಯವನು್ನ ಮಾಡರು,

ಸುಳಾ್ಳಡರು;
ಅವರ ಬಾಯಲಿ್ಲ ಮೋಸದ ನಾಲಿಗೆಯು ಇರದು;
ಕುರಿ ಮಂದೆಯಂತೆ ಮೇದು ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವರು, ಅವರನು್ನ

ಯಾರೂ ಹೆದರಿಸರು.≫

ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ
14 ಚೀಯೋನ್ ನಗರಿಯೇ, ಹಷರ್ಧ್ವನಿಗೈ! ಇಸಾ್ರಯೇಲೇ,

ಜಯಘೋಷಮಾಡು! ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪುರಿಯೇ,
ಹೃದಯಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಆನಂದಿಸು, ಉಲಾ್ಲಸಿಸು!

15 ನಿನಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನು ತಪಿ್ಪಸಿದಾ್ದನೆ,
ನಿನ್ನ ಶತು್ರವನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ;
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಅರಸನಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ;

ಇನು್ನ ಕೇಡಿಗೆ ಅಂಜದಿರುವಿ.
16 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ, ≪ಚೀಯೋನೇ,
ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ಜೋಲುಬೀಳದಿರಲಿ;
17 ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ

ಶೂರನಾಗಿದಾ್ದನೆ, ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನು;
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸಿಸೇ ಉಲಾ್ಲಸಿಸುವನು;
ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಮುಣುಗಿಸಿ ಪುನಃ ಚೇತನ

ಗೊಳಿಸುವನು;
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ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಿ ಹಷರ್ಧ್ವವನಿಗೈಯುವನು.
18 ಅವಮಾನವು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾಗಿ

ಕಾಡುತಿ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಹಬ್ಬ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ
ಶೋಕಿಸುತಿ್ತರುವ ನಿನ್ನವರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಬರಮಾಡುವೆನು.

19 ಆಹಾ, ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಾಧಿಸುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕದ್ದನು್ನ
ಮಾಡುವೆನು;
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕುಂಟುವವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು, ಚದರಿ ಹೋದವರನು್ನ

ಕೂಡಿಸುವೆನು;

ಅಂತು ಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಅವಮಾನಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಕೀತರ್ನೆಗಳನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವೆನು.

20 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದು ತರುವೆನು, ಹೌದು, ಆ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವೆನು.
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೇ ತಪಿ್ಪಸುವಾಗ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಲೋಕದ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಕೀತಿರ್ ಸೊ್ತೕತ್ರಗಳಿಗೆ

ಗುರಿಮಾಡುವೆನು≫ ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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ಹಗಾ್ಗಯನು

ಅರಸನಾದ ದಾಯಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ
ವರುಷದ ಆರನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲನಿಗೆ

ಹುಟಿ್ಟದ ಯೆಹೂದ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನಿಗೂ,
ಯೆಹೋಚಾದಾಕನಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೂ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಹಗಾ್ಗಯನ ಮೂಲಕ
ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು.

ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಪುನಃ ಕಟ್ಟಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
2 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,

≪ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಸಮಯವು ಇನು್ನ
ಬಂದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಜನರು ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರಲಾ್ಲ.

3 ಯೆಹೋವನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಹಗಾ್ಗಯನ ಮೂಲಕ ಈ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು,

4 ≪ಈ ನನ್ನ ಆಲಯವು ಹಾಳು ಬಿದಿ್ದರುವಾಗ,
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೋಡೆಗೆಲಾ್ಲ ಸುಂದರ ಹಲಿಗೆಹೊದಿಸಿಕೊಂಡ

ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಈ ಸಮುಯವು ತಕ್ಕದೊ್ದೕ?≫
5 ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನಾಗಿದೆಯೆಂದು ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
6 ನೀವು ಬಿತಿ್ತದ ಬೀಜವು ಬಹಳ, ತಂದ ಫಲವು ಸ್ವಲ್ಪ; ಅದನು್ನ

ಸೇವಿಸುವಿರಿ ತೃಪಿ್ತಯಾಗದು,
ಕುಡಿಯುತಿ್ತೕರಿ ಆನಂದವಾಗದು; ಹೊದು್ದಕೊಳು್ಳವಿರಿ ಬೆಚ್ಚಗಾಗದು;
ಸಂಬಳಗಾರನು ಸಂಬಳಹಾಕುವ ಚೀಲವು ತೂತಾಗಿದೆ.≫
7 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ;
≪ನಿಮ್ಮ ಗತಿ ಏನಾಗಿದೆಯೆಂದು ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
8 ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮರವನು್ನ ತಂದು ನನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ

ಕಟಿ್ಟರಿ;
ನಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಮೆಚಿ್ಚ ನನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನು್ನ ಅಲಿ್ಲ

ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವೆನು≫ ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
9 ನೀವು ಬಹು ಬೆಳೆಯನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಿರಿ, ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ

ಮನೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು;
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅದನು್ನ ಫಲಿಸಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇದಕೆ್ಕಲಾ್ಲ

ಕಾರಣವೇನು? ನನ್ನ ಆಲಯವು ಪಾಳು ಬಿದಿ್ದದೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ತವಕಪಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ,
ಇದೇ ಕಾರಣ.≫

10 ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಆಕಾಶವು ಇಬ್ಬನಿಯನು್ನ ತಡೆದುಬಿಟಿ್ಟದೆ,
ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಫಲವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟಿ್ಟದೆ;

11 ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ದೇಶ, ಬೆಟ್ಟ, ಧಾನ್ಯ,
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ, ಭೂಮಿಯ ಉತ್ಪತಿ್ತ,
ಮನುಷ್ಯ, ಪಶು, ನಾನಾ ಕೈದುಡಿತ ಇವುಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ಕ್ಷಾಮವನು್ನ

ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ.

ದೈವಾಜ್ಞೆಯ ಪಾಲನೆ
12 ಆಗ ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲನ ಮಗನಾದ ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲ್,

ಯೆಹೋಚಾದಾಕನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಶುವ,
ಸಮಸ್ತಜನಶೇಷ, ಇವರೆಲಾ್ಲ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ತಮ್ಮ ದೇವರ
ನುಡಿಗೂ, ಯೆಹೋವನೆಂಬ ತಮ್ಮ ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಹಗಾ್ಗಯನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಿಗೂ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾದರು.

13 ಯೆಹೋವನ ದೂತನಾದ ಹಗಾ್ಗಯನು ಯೆಹೋವನ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನುಡಿದನು, ≪ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಇದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತಿ್ತದಾ್ದನೆ.≫

14 ಕೂಡಲೇ ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲನು ಮಗನೂ, ಯೆಹೂದ
ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲ್, ಯೆಹೋಚಾದಾಕನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ
ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಶುವ, ಮತು್ತ ಸಮಸ್ತ ಜನರರೆಲ್ಲರ
ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಲು,

15 ಅವರು ಅರಸನಾದ ದಾಯಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ
ವರುಷದ ಆರನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬಂದು
ತಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ನಿಮಾರ್ಣ ಕಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಕೈ
ಹಾಕಿದರು.

ನೂತನ ದೇವಾಲಯದ ವೈಭವ

ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಹಗಾ್ಗಯನ ಮೂಲಕ ಈ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, 2 ≪ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ

ಯೆಹೂದ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲ್,
ಯೆಹೋಚಾದಾಕನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಶುವ,
ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ,

3 ≪ಈ ಆಲಯದ ಪೂವರ್ ವೈಭವವನು್ನ ನೋಡಿದವರು,
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಮಂದಿ ಉಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ?
ಇದರ ಈಗಿನ ಸಿ್ಥತಿಯು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ?
ನಿಮ್ಮ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲವಾಗಿ ತೋರುತಿ್ತದೆಯೇಲ್ಲವೇ?≫
4 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನೇ ಈಗ

ಧೈಯರ್ವಾಗಿರು;
ಯೆಹೋಚಾದಾಕನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ

ಯೆಹೋಶುವನೇ, ಧೈಯರ್ವಾಗಿರು;
ದೇಶೀಯರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಧೈಯರ್ಗೊಂಡು ಕೆಲಸನಡಿಸಿರಿ≫

ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ; ≪ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಇದೆ್ದೕನೆ≫
ಎಂದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.

5 ≪ನೀವು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದಾಗ, ನಾನು ನಿಮಗೆ
ವಾಗಾ್ದನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು;
ನನ್ನ ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವನು;

ಹೆದರಬೇಡಿರಿ.≫
6 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಸ್ವಲ್ಪ

ಕಾಲದ ಮೇಲೆ,
ನಾನು ಇನೊ್ನಂದೇ ಸಾರಿ ಆಕಾಶವನೂ್ನ, ಭೂಮಿಯನೂ್ನ,

ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ, ಒಣನೆಲವನೂ್ನ ಅದುರಿಸಿ ಸಕಲಜನಾಂಗಗಳನು್ನ
ನಡುಗಿಸುವೆನು;

7 ಆಗ ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗಗಳ ಇಷ್ಟವಸು್ತಗಳು ಬಂದು ಒದಗಲು,
ಈ ಆಲಯವನು್ನ ವೈಭವದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವೆನು≫ ಇದು

ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
8 ≪ಬೆಳಿ್ಳಯೆಲಾ್ಲ ನನ್ನದು, ಬಂಗಾರವೆಲಾ್ಲ ನನ್ನದು≫ ಇದು

ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
9 ≪ಈ ಆಲಯದ ಮುಂದಿನ ವೈಭವವು ಹಿಂದಿನ ವೈಭವವಕಿ್ಕಂತ

ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವುದು≫ ಇದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.
≪ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು≫ ≫ ಇದು

ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಜನರ ದೋಷವೇ ದುಭಿರ್ಕ್ಷಕೆ್ಕ ಕಾರಣ
10 ದಾಯಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ ವರುಷದ

ಒಂಭತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಹಗಾ್ಗಯನ ಮೂಲಕ ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. 11 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನೀನು ಯಾಜಕರ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ, 12 ಒಬ್ಬನು
ತನ್ನ ವಸ್ತ್ರದ ಸೆರಗಿನಲಿ್ಲ ಮೀಸಲಿನ ಮಾಂಸವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು
ಬರುತಿ್ತರುವಾಗ ಆ ಸೆರಗು ರೊಟಿ್ಟಯನಾ್ನಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ
ಗುಗ್ಗರಿಯನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನಾ್ನಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಅಥವಾ ಯಾವ ಆಹಾರ ಪದಾಥರ್ವನಾ್ನಗಲಿ ಸೋಕಿದರೆ ಅವು
ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುವುದೋ? ಎಂದು ಧಮರ್ವಿಧಿಯನು್ನ ವಿಚಾರಿಸು≫
ಪ್ರವಾದಿಯು ಹಾಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾಜಕರು ≪ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
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13 ಆ ಮೇಲೆ ಹಗಾ್ಗಯನು, ≪ಹೆಣವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ
ಅಶುದ್ಧನಾದವನು ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದನಾ್ನದರು ಸೋಕಿದರೆ ಅದು
ಅಶುದ್ಧವಾಗುವುದೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಯಾಜಕರು,
≪ಅಶುದ್ಧವೇ ಆಗುವುದು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 14 ಆಗ
ಹಗಾ್ಗಯನು ಮುಂದುವರಿಸುತಾ್ತ, ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು,
≪ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ: ಇದರಂತೆಯೇ ಈ ಪ್ರಜೆ, ಈ
ಜನಾಂಗ ಕೈಹಾಕುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ, ಇಲಿ್ಲಗೆ ತರುವ ಕಾಣಿಕೆ,
ನೈವೇದ್ಯ, ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಅಶುದ್ದವಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತಿ್ತದೆ್ದ.

15 ≪ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ನಿವೇಶನದಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ
ಕಲಿ್ಲಡುವ ಈ ಮೊದಲ ದಿನದ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲವನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ; 16 ಆ ಕಾಲದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಇಪ್ಪತು್ತ ಸೇರಿನ ರಾಶಿಗೆ
ಬಂದಾಗ ಹತು್ತ ಸೇರು ಧಾನ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸಿಕು್ಕತಿ್ತತ್ತಲ್ಲವೇ; ಐವತು್ತ ಸೇರು
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಮೊಗೆಯಬೇಕೆಂದು ತೊಟಿ್ಟಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 17 ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದುಡಿತದ ಫಲವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಆನೆಕಲು್ಲ ಮಳೆಯಿಂದಲೂ, ಬಿಸಿಗಾಳಿಗೂ ಹಾಳುಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಾಧಿಸಿದರೂ, ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ≫ ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

18 ≪ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಅಸಿ್ತವಾರ
ಹಾಕಿದ ಈ ದಿನದ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲವನು್ನ, ಅಂದರೆ ಒಂಭತ್ತನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ಈ ದಿನದ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲವನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 19 ಕಣಜದಲಿ್ಲ ಕಾಳು ಇನು್ನ ಇದೆಯೋ? ದಾ್ರಕ್ಷೆ,

ಅಂಜೂರ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಒಲೀವ ಈ ಗಿಡಗಳು ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ. ಇದೇ
ದಿನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು.≫

ದೇಶಾಧಿಪತಿಗೆ ಹಾಗು ಜೆರುಬಾ್ಬಬೇಲನಿಗೆ ನೀಡಿದ ವಾಗಾ್ದನ
20 ಒಂಭತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ

ಯೆಹೋವನು ಹಗಾ್ಗಯನಿಗೆ ಈ ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸಿ, 21 ≪ಯೆಹೂದ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ
ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ, ನಾನು ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳನು್ನ
ಅದುರಿಸಿ,

22 ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ ಕೆಡವಿ, ಜನಾಂಗಗಳ
ಸಂಸಾ್ಥನಬಲವನು್ನ ಧ್ವಂಸಮಾಡಿ ರಥಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದರ
ಸವಾರರನು್ನ ದೊಬಿ್ಬಬಿಡುವೆನು;
ಕುದುರೆಗಳೂ ಹಾಗೂ ರಾಹುತರೂ ಬಿದು್ದಹೋಗುವರು,

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಕಡೆಯವನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹತನಾಗುವನು.≫
23 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,

≪ಶೆಯಲಿ್ತೕಯೇಲನ ಮಗನೂ, ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನೇ,
ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಮುದೆ್ರಯುಂಗುರವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು,
ಇದಕೆ್ಕೕ ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಇದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ

ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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ಜೆಕಯರ್ನು

ನೂತನ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು
ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ದಾಯಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ ವರುಷದ
ಎಂಟನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಇದೊ್ದೕವಿನ
ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗನೂ ಅದ ಜೆಕಯರ್ನೆಂಬ

ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. ಅದೇನೆಂದರೆ, 2

≪ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹು
ಕೋಪಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. 3 ಆದಕಾರಣ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳು,
≪ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ

ಪುನಃ ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ≫ ≫
ಇದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ, ≪ನಾನು ನಿಮ್ಮ

ಕಡೆಗೆ ಪುನಃ ತಿರುಗುವೆನು≫ ಇದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

4 ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಂತಿರಬೇಡಿರಿ; ಪೂವರ್ಕಾಲದ ಪ್ರವಾದಿಗಳು
ಅವರಿಗೆ, ≪ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಿಮ್ಮ
ದುಮಾರ್ಗರ್, ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ≫ ಎಂದು ಸಾರಿದರೂ
ಅವರು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ≫ ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

5 ≪ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಎಲಿ್ಲ? ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸದಾಕಾಲ
ನಿತ್ಯನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುವರೇ?

6 ಆದರೆ ನನ್ನ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ನನ್ನ
ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಮತು್ತ ವಿಧಿಗಳೂ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಡಿದು
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಅವರು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ≪ನಮ್ಮ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿದನೋ ಅದನು್ನ ನಮಗೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ≫ ≫
ಅಂದುಕೊಂಡರು.

ಪ್ರವಾದಿಯ ಎಂಟು ಕನಸುಗಳು 1:7 - 6:8

ನಾಲು್ಕ ಅಶ್ವ ಸವಾರರ ವಿಷಯವಾದ ಕನಸು
7 ದಾಯಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಎರಡನೆಯ ವರುಷದ

ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಅಂದರೆ ಶೆಬಾಟ್ ತಿಂಗಳಿನ
ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯವು ಇದೊ್ದೕವಿನ
ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಬೆರೆಕ್ಯನ ಮಗನಾದ ಜೆಕಯರ್ನೆಂಬ ಪ್ರವಾದಿಗೆ
ಕೇಳಿಬಂತು, 8 ≪ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ದಶರ್ನವಾಯಿತು. ಇಗೋ,
ಕೆಂಪು ಕುದುರೆಯನು್ನ ಹತಿ್ತದ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲರುವ
ಸುಗಂಧವೃಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ನಿಂತಿದ್ದನು; ಅವನ ಹಿಂದೆ ಕೆಂಪು, ಕಂದು,
ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳು ಮತು್ತ ಅವರ ಸವಾರರಿದ್ದರು. 9 ನನಗೆ ಕನಸಿನ
ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸುವ ದೇವದೂತನನು್ನ, ≪ಸಾ್ವಮಿ ಇವರು
ಯಾರು?≫ ≫ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಲು ಅತನು ನನಗೆ, ≪ಇವರು
ಇಂಥವರೆಂದು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

10 ಕೂಡಲೆ ಸುಗಂಧವೃಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ನಿಂತಿದ್ದವನು, ≪ಇವರು
ಲೋಕಸಂಚಾರಾಥರ್ವಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು≫
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 11 ಆಗ ಅವರು ಸುಗಂಧವೃಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ
ನಿಂತಿದ್ದ ಆ ಯೆಹೋವನ ದೂತನಿಗೆ, ≪ನಾವು ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಸಂಚರಿಸಿ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಇಗೋ ಲೋಕವೆಲಾ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ
ಸುಮ್ಮನಿದೆ≫ ಎಂದು ಅರಿಕೆಮಾಡಿದರು.

12 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು, ≪ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ
ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಎಪ್ಪತು್ತ ವರುಷಗಳಿಂದ ರೋಷಗೊಂಡಿರುವ
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಮೊದಲಾದ ಯೆಹೂದದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಎಷು್ಟ
ಕಾಲ ಕರುಣಿಸದೆ ಇರುವಿ≫ ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಲು, 13 ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಿದ ದೂತನಿಗೆ, ಯೆಹೋವನು ಕರುಣೆ ಹಾಗೂ ಒಳೆ್ಳಯ
ಮಾತುಗಳಿಂದ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

14 ಆಗ ಆ ದೂತನು ನನಗೆ ಈ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು, ≪ನೀನು
ಹೀಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ, ಚೀಯೋನಿಗೂ
ಅವಮಾನವಾಯಿತಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಬಹಳವಾಗಿ
ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

15 ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಹಳ
ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ;
ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು

ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಕೇಡಿಗಿಂತ ಅವರೇ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೇಡಿಗೆ ಕೇಡು
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.≫

16 ಹೀಗಿರಲು ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ನಾನು ಕನಿಕರವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದೆ್ದೕನೆ;

ನನ್ನ ಆಲಯವು ಪುನಃ ಅಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವುದು;
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನೂಲು ಎಳೆಯಲ್ಪಡುವುದು≫ ಇದು

ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
17 ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಹೀಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳು, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ

ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇನು್ನ ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಶುಭವು
ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವುದು;
ಯೆಹೋವನು ಇನು್ನ ಚೀಯೋನನು್ನ ಸಂತೈಸುವನು,

ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ತನಗಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.≫

ನಾಲು್ಕ ಕೊಂಬುಗಳು ಮತು್ತ ನಾಲ್ವರು ಕಮಾ್ಮರರ ವಿಷಯವಾದ
ಕನಸು

18 ನಾನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲು ಇಗೋ, ನಾಲು್ಕ ಕೊಂಬುಗಳು
ಕಾಣಿಸಿದವು. 19 ವಿವರಿಸುವ ದೂತನನು್ನ ಕುರಿತು, ≪ಇವು
ಏನು?≫ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಅವನು, ≪ಇವು ಯೆಹೂದ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್, ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಚದುರಿಸುವ ಕೊಂಬುಗಳು≫
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

20 ಅನಂತರ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ಕಮಾ್ಮರರನು್ನ
ತೋರಿಸಿದನು. 21 ಆಗ ನಾನು, ≪ಇವರು ಏನು ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಬಂದಿದಾ್ದರೆ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, ≪ಈ ಕೊಂಬುಗಳು
ಯೆಹೂದದವರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ತಲೆಯೆತ್ತದಂತೆ ಅವರನು್ನ
ಚದುರಿಸಿವೆಯಷೆ್ಟ; ಇವರಾದರೋ ಯೆಹೂದ ದೇಶದವರನು್ನ
ಚದುರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಲೆಯೆತಿ್ತದ ಜನಾಂಗಗಳ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ
ಹೆದರಿಸಿ ಕೆಡವುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅಳತೆಯ ನೂಲಿನ ವಿಷಯವಾದ ಕನಸು

ನಾನು ಕಣಿ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲು ಇಗೋ, ಕೈಯಲಿ್ಲ ಅಳತೆಯ
ನೂಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಕಾಣಿಸಿದನು. 2 ನಾನು
ಅವನನು್ನ, ≪ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು

ಅವನು ನನಗೆ, ≪ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅಗಲ, ಉದ್ದ
ಎಷಿ್ಟರಬೇಕೆಂದು ಅಳೆದು ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

3 ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವದೂತನು ಬರುತಿ್ತರಲು
ಇನೊ್ನಬ್ಬ ದೂತನು ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, 4

≪ನೀನು ಓಡು, ಆ ಯುವಕನಿಗೆ ಈ ಮಾತನು್ನ ತಿಳಿಸು,
≪ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ಜನ ಮತು್ತ ಪಶುಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಯು

ಅಪಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅದು ಪೌಳಿಗೋಡೆಯಿಲ್ಲದ ಹಳಿ್ಳಪಳಿ್ಳಗಳಂತೆ ಹರಡಿಕೊಂಡು

ನೆಲೆಯಾಗಿರುವುದು.
5 ನಾನೇ, ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಅಗಿ್ನಪಾ್ರಕಾರವಾಗಿ,
ಅದರೊಳಗೆ ವೈಭವವೂ ಆಗಿರುವೆನು≫ ≫ ಎಂಬುದು

ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
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ಸೆರೆಯಾಗಿ ಬಾಬೆಲಿನಲಿ್ಲ ಇರುವವರು ಚೀಯೋನಿಗೆ ಮರಳಿ
ಬರಬೇಕೆಂಬ ಕರೆ

6 ಎಲೈ, ಎಲೈ ಉತ್ತರದೇಶದಿಂದ ಓಡಿ ಬನಿ್ನರಿ; ಇದು
ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ;
ಚತುದಿರ್ಕಿ್ಕನ ಗಾಳಿಗಳಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಚದುರಿಸಿದೆ್ದನಲಾ್ಲ; ಇದು

ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
7 ಎಲೈ, ಬಾಬೆಲ್ ಪುರಿಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಚೀಯೋನಿನವರೇ,

ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ.
8 ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಾಕುವವನು ಯೆಹೋವನ ಕಣು್ಣ ಗುಡೆ್ಡಯನು್ನ

ತಾಕುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆದಕಾರಣ ತನ್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಗಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ

ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೂರೆಮಾಡಿದ ಜನಾಂಗಗಳ
ವಿಷಯವಾಗಿ,

9 ≪ಆಹಾ, ನಾನು ಇವರ ಮೇಲೆ ಕೈಬೀಸುವೆನು; ಇವರು ತಮಗೆ
ಅಡಿಯಾಳಾದವರಿಗೆ ಸೂರೆಯಾಗುವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.
ಆಗ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆಂಬುದು

ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.
10 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಚೀಯೋನ್ ನಗರಿಯೇ,

ಉಲಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳ, ಹಷರ್ಧ್ವನಿಗೈ!
ಇಗೋ, ನಾನು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವೆನು.
11 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬಹು ಜನಾಂಗಗಳು ಯೆಹೋವನಾದ ನನ್ನನು್ನ

ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜನವಾಗುವರು;
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವೆನು≫ ಆಗ,

ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.

12 ಯೆಹೋವನು ಮೀಸಲಾದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದವನು್ನ ತನ್ನ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನಾ್ನಗಿ ಅನುಭವಿಸುವನು,
ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಮತೆ್ತ ತನಗಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
13 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿವಾಸದಿಂದ ಎದು್ದ

ಹೊರಟಿದಾ್ದನೆ; ನರಮಾನವರೇ, ನೀವೆಲಾ್ಲ ಆತನ ಮುಂದೆ
ಮೌನವಾಗಿರಿ.

ಮಹಾಯಾಜಕನ ಉಡುಪು ಮಾಪರ್ಡುವ ಕನಸು

ಅನಂತರ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಶುವನು
ಯೆಹೋವನ ದೂತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. ಸೈತಾನನು

ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾಗಿ ಅವನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದನು. 2 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಸೈತಾನನಿಗೆ,
≪ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿಸಲಿ! ಹೌದು, ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿಸಲಿ! ಅದು
ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಎಳೆದ ಕೊಳಿ್ಳಯಾಗಿದೆಯಲಾ್ಲ?≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 3 ಯೆಹೋಶುವನು ದೇವದೂತನ ಮುಂದೆ
ಕೊಳೆಯಾದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿ ನಿಂತಿರಲು,

4 ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, ≪ಇವನ ಕೊಳೆಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಬಿಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟು್ಟ ಅವನಿಗೆ, ≪ಇಗೋ, ನಿನ್ನ
ದೋಷವನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ನಿನಗೆ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಸ್ತ್ರವನು್ನ
ತೊಡಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ≪ಇವನ ತಲೆಗೆ
ಶುಭ್ರವಾದ ಮುಂಡಾಸವನು್ನ ಸುತಿ್ತರಿ≫ ಎಂದು ಅವನು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲು ಅವರು ಅವನ ತಲೆಗೆ ಶುಭ್ರವಾದ ಮುಂಡಾಸವನು್ನ
ಸುತಿ್ತ ಅವನಿಗೆ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸಿದರು, ಆಗ ಯೆಹೋವನ
ದೂತನು ಎದು್ದ ನಿಂತನು.

6 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಈ ಮಾತನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. 7 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ನೀನು ನನ್ನ ಮಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದು, ನಾನು ನಿನಗೆ ವಹಿಸಿದ

ಪಾರುಪತ್ಯವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ
ನನ್ನ ಆಲಯದ ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪಾ್ರಕಾರಗಳನು್ನ

ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯನು್ನ ನೀಡುವೆ;
ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಾನದೂತರ ನಡುವೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಕ್ಕನು್ನ ನಿನಗೆ

ಕೊಡುವೆನು.
8 ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಯೆಹೋಶುವನೇ, ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ

ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರೂ ಕೇಳಿರಿ.
ಇಗೋ, ಮೊಳಕೆ ಎಂಬ ನನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಹೊರಡಿಸುತೆ್ತನೆಂಬುದಕೆ್ಕ

ಇವರೇ ಮುಂಗುರುತು.
9 ನಾನು ಯೆಹೋಶುವನ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟರುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ನೋಡಿರಿ;

ಆ ಒಂದೇ ಕಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ ಏಳು ಕಣು್ಣಳಾ್ಳತನ ದೃಷಿ್ಟಯು ಬಿದಿ್ದದೆ;

ಇಗೋ ನಾನೇ ಅದರಲಿ್ಲ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆತು್ತವೆನು. ಇದು
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
≪ಒಂದೇ ದಿನದೊಳಗೆ ಈ ದೇಶದ ಪಾಪವನು್ನ

ಪರಿಹರಿಸುವೆನು.≫
10 ≪ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಆ

ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನು್ನ
ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆ, ಅಂಜೂರಗಿಡ ಇವುಗಳ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ
ವಿಶ್ರಮಿಸಲು ಕರೆಯುವಿರಿ.≫ ≫

ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣೕ ಮರಗಳ ಕನಸು

ಅನಂತರ ವಿವರಿಸುವ ದೇವದೂತನು ಮತೆ್ತ ಬಂದು
ನಿದೆ್ರಹತಿ್ತದವನ ಹಾಗಿದ್ದ ನನ್ನನು್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿ ≪ಏನು
ನೋಡುತಿ್ತೕ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ನಾನು, 2 ≪ಇಗೋ,

ಏಳು ದೀಪಗಳುಳ್ಳ ಸುವಣರ್ಮಯವಾದ ಒಂದು ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ
ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ; ಅದರ ಮೇಲಿನ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಏಳು ನಾಳಗಳಿವೆ;
ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಣೆ್ಣಯ ಪಾತೆ್ರಯಿದೆ; 3 ಆ ಪಾತೆ್ರಯ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಎಣೆ್ಣಯ ಮರ, ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಎಣೆ್ಣಯ ಮರ, ಮತು್ತ ಎರಡು ಮರಗಳು ಅದರ ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಇದೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

4 ಪುನಃ ನಾನು ಪ್ರಸಾ್ತಪವೆತಿ್ತ ವಿವರಿಸುವ ದೇವದೂತನನು್ನ,
≪ಸಾ್ವಮೀ, ಇವು ಏನನು್ನ ಸೂಚಿಸುತದೆ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ,

5 ಆ ದೇವದೂತನು ≪ಇವು ಏನೆಂದು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ?≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಪ್ರಶೆ್ನಮಾಡಲು,
≪ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸಾ್ವಮಿ≫ ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆನು.

6 ಆಗ ಅವನು ನನಗೆ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು,
≪ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದಲ್ಲ, ಬಲದಿಂದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದಲೇ ಎಂಬುದು
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ≫ ಎಂಬ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದಾ್ದನೆ.

7 ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟವೇ, ≪ನೀನು ಯಾರು? ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನ ಮುಂದೆ
ನೆಲಸಮವಾಗುವಿ; ಅವನು ಕಲಶದ ಕಲ್ಲನು್ನ ಕೋಲಾಹಲದೊಡನೆ
ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವನು; ಇದರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ದಯೆಯಿರಲಿ≫
ಎಂಬ ಜನಘೋಷವಾಗುವುದು.

8 ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದಾ್ದನೆ, 9 ≪ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನ ಕೈಗಳು ಈ ಆಲಯದ
ಅಸಿ್ತವಾರವನು್ನ ಹಾಕಿವೆ. ಆ ಕೈಗಳೇ ಇದನು್ನ ಪೂರೈಸುವವು. ಆಗ
ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದವನು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ
ಯೆಹೋವನೇ≫ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು.

10 ಆಗ ದೂತನು ≪ಈ ದೀಪಗಳಿಂದ ಸೂಚಿತವಾದ
ಯೆಹೋವನ ಏಳು ಕಣು್ಣಗಳು ಭೂಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಪ್ರಸರಿಸುತಾ್ತ ತೂಕದ ಗುಂಡು ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡುತೆ್ತೕವೆ. ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕಾಯರ್ಗಳ
ದಿನವನು್ನ ಯಾರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವರು ಯಾರು?

11 ಆಗ ನಾನು ದೇವದೂತನಿಗೆ, ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಎಡಬಲದಲಿ್ಲರುವ
ಈ ಎಣೆ್ಣಯ ಮರಗಳು ಏನು?≫ ಎಂದೆನು.

12 ಮತೆ್ತ ನಾನು ಅವನಿಗೆ, ತಮೊ್ಮಳಗಿಂದ ಚಿನ್ನದಂಥ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸುವ ಎರಡು ಬಂಗಾರದ ನಾಳಗಳಿವೆಯಲಾ್ಲ. ಆ
ನಾಳಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಎರಡು ಎಣೆ್ಣಕಾಯಿಗುತಿ್ತಗಳು ಏನು?
ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ.

13 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ದೂತನು ನನಗೆ, ≪ಇವು ಏನೆಂದು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು, ≪ಇಲ್ಲ
ಸಾ್ವಮೀ≫ ಎಂದೆ.

14 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ≪ಇವು ದೇವರಿಂದ ಆಯೆ್ಕಯಾಗಿ
ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕಿ್ತಗಳನು್ನ
ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸವರ್ ಲೋಕದ ಒಡೆಯನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಸೇವಕರನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಹಾರುವ ಸುರುಳಿಯ ಕನಸು

ಆಗ ನಾನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲು ಇಗೋ, ಹಾರುತಿ್ತರುವ
ಒಂದು ಸುರುಳಿಯು ಕಾಣಿಸಿತು.

2 ಆಗ ದೂತನು ನನಗೆ, ≪ನಿನಗೆ ಏನು
ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ?≫ ಎಂದಾಗ ನಾನು, ಹಾರುತಿ್ತರುವ ಒಂದು
ಸುರುಳಿಯು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಅದರ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೊಳ, ಅಗಲ
ಹತು್ತ ಮೊಳ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟನು.

3 ಆಗ ದೂತನು ನನಗೆ, ≪ದೇಶದ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ಹೊರಟು
ಬಂದಿರುವ ಶಾಪವು ಇದೇ. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ
ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುವರು. ಇದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸುಳು್ಳ ಸಾಕ್ಷಿಯೂ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ
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ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುವನು. 4 ನಾನು ಶಾಪವನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ
ಅದು ಕಳ್ಳನ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ನನ್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಸುಳು್ಳ
ಸಾಕ್ಷಿಹೇಳುವವನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಮತು್ತ ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲನ
ಮರಗಳನೂ್ನ, ಅದರ ಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ ನಾಶಮಾಡುವುದು≫ ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಕೊಳಗದೊಳಗಣ ಹೆಂಗಸಿನ ವಿಷಯವಾದ ಕನಸು
5 ಆಗ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ್ದ ದೂತನು ಬಂದು,

≪ಕಂಡು ಬರುತಿ್ತರುವ ಆ ವಸು್ತ ಏನೆಂದು ನೋಡು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ
ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು.

6 ನಾನು, ≪ಏನದು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಅವನು, ≪ಇದು
ಅಳೆಯುವ ಬುಟಿ್ಟ≫ಎಂದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು, ≪ಇದೇ ಸಮಸ್ತ
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯ ಜನರ ಅಧಮರ್ವು≫ ಎಂದನು.

7 ಇಗೋ, ತಟೆ್ಟಯಾಕಾರದ ಸೀಸದ ಮುಚ್ಚಳವು
ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಾಗಿ ಆಹಾ, ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರ ಅದರಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. 8

ಆಗ ದೂತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ಇದು ದುಷ್ಟತ್ವವು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಅವಳನು್ನ ಬುಟಿ್ಟಯೊಳಗೆ ಪುನಃ ಅದುಮಿ ಆ ಬುಟಿ್ಟಯ
ಮುಚ್ಚಳವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದನು.

9 ನಾನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲು, ಆಹಾ ಕೊಕ್ಕರೆಯ ರೆಕೆ್ಕಯಂತಿರುವ
ರೆಕೆ್ಕಯುಳ್ಳ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರು ಕಂಡುಬಂದರು. ಅವರ
ರೆಕೆ್ಕಗಳೊಳಗೆ ಗಾಳಿಯು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು್ತ. ಅವರು ಅಳತೆಯ
ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹಾರಿ ಹೋದರು.

10 ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದ ದೂತನಿಗೆ, ≪ಇವರು
ಅಳತೆಯ ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಾ್ತರೆ?≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

11 ದೂತನು ನನಗೆ, ≪ಶಿನಾರ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವಳಿಗೆ
ಮನೆಕಟು್ಟವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹೋಗುತಾ್ತರೆ. ಅಲಿ್ಲ ಅದು ಸಾ್ಥಪಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ತನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಲ್ಪಡುವುದು≫ಎಂದನು.

ನಾಲು್ಕ ರಥಗಳ ಕನಸು

ನಂತರ ನಾನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಲು, ಇಗೋ, ಎರಡು
ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯಿಂದ ಬರುತಿ್ತರುವ ನಾಲು್ಕ ರಥಗಳು
ಕಾಣಿಸಿದವು. ಅ ಬೆಟ್ಟಗಳು ತಾಮ್ರದವುಗಳಾಗಿದ್ದವು. 2

ಮೊದಲನೆಯ ರಥಕೆ್ಕ ಕೆಂಪು ಕುದುರೆಗಳು; ಎರಡನೆಯ ರಥಕೆ್ಕ ಕಪು್ಪ
ಕುದುರೆಗಳು; 3 ಮೂರನೆಯ ರಥಕೆ್ಕ ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳು;
ನಾಲ್ಕನೆಯ ರಥಕೆ್ಕ ಮಚೆ್ಚ ಮಚೆ್ಚಯ ಬಲವಾದ ಕುದುರೆಗಳು
ಕಟಿ್ಟದ್ದವು. 4 ಆಗ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವದೂತನಿಗೆ,
≪ನನ್ನ ಸಾ್ವಮೀ ಇದೇನು?≫ ಎಂದೆನು.

5 ಆ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ, ≪ಇವು ಆಕಾಶದ ನಾಲು್ಕಗಾಳಿಗಳು
(ಆತ್ಮ); ಭೂಲೋಕದ ಒಡೆಯನ ಸನಿ್ನಧಾನದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದು್ದ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಟು ಬರುತಾ್ತ ಇವೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 6 ಅನಂತರ
ಕಪು್ಪ ಕುದುರೆಗಳ ರಥ ಉತ್ತರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟವು. ಬಿಳಿ
ಕುದುರೆಗಳು ಅವುಗಳನು್ನ ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದವು. ಮಚೆ್ಚ
ಮಚೆ್ಚಯ ಕುದುರೆಗಳ ರಥ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದವು.

7 ಕೆಂಪು ಕುದುರೆಗಳು ಬಂದು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಹೊರಡಬೇಕೆಂದು ತ್ವರೆಪಟ್ಟವು; ಆಗ ಅವನು, ≪ಹೊರಡಿರಿ,
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿರಿ≫ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಅವು
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿದವು. 8 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ನನಗೆ, ≪ಆಹಾ,
ಉತ್ತರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದವುಗಳು ಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ಶಾಂತಿಗೊಳಿಸಿವೆ≫ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಮುಂದಿನ ರಾಜ್ಯಭಾರ
9 ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು, 10

ಇನು್ನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವವರೊಳಗೆ ಸೇರಿದವರಾದ ಹೆಲಾ್ದಯ,
ತೋಬೀಯ ಮತು್ತ ಯೆದಾಯ ಎಂಬುವರ ಕೈಯಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳ
ಬಂಗಾರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೋ; ಈ ದಿನವೇ ನೀನು ಹೋಗಿ
ಬಾಬೆಲಿನಿಂದ ಬಂದು, ಇವರು ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಚೆಫನ್ಯನ
ಮಗನಾದ ಯೋಷಿಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, 11 ಇವರಿಂದ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಿರೀಟವನು್ನ ಮಾಡಿ
ಯೆಹೋಚಾದಾಕನ ಮಗನೂ ಹಾಗೂ ಮಹಾಯಾಜಕನು ಆದ
ಯೆಹೋಶುವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟ,

12 ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು, ≪ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಇಗೋ, ಮೊಳಿಕೆಯೆಂಬ ಪುರುಷನು! ಅವನು ಇದ್ದಲಿ್ಲಯೇ

ವೃದಿ್ಧಯಾಗಿ,
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುವನು.

13 ಹೌದು, ಅವನೇ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ
ರಾಜವೈಭವವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲಿ್ಲ
ಆಸೀನನಾಗಿ ಆಳುವನು.
ಮತು್ತ ಯಾಜಕರು ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವರು.

ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸಮ್ಮತಿಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರುವರು.
14 ≪ ≪ಆ ಕಿರೀಟವು ಹೇಲೆಮ್, ತೋಬೀಯ, ಯೆದಾಯ,

ಚೆಫನ್ಯನ ಮಗನಾದ ಹೇನ್ ಇವರ ಜ್ಞಾಪಕಾಥರ್ವಾಗಿ ಯೆಹೋವನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಇಡಲಾಗಿದೆ. 15 ದೂರದಲಿ್ಲರುವವರು ಬಂದು
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಕೈಹಾಕುವರು; ಆಗ
ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾತನು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ
ಯೆಹೋವನೇ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ದೃಡವಾಗುವುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಾತನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ
ಇದೆಲಾ್ಲ ನೆರವೇರುವುದು.≫ ≫

ಉಪವಾಸದ ವಿಚಾರ

ಅರಸನಾದ ದಾಯಾರ್ವೆಷನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ
ವರುಷದ ಕಿಸೆ್ಲೕವ್ ಎಂಬ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಜೆಕಯರ್ನಿಗೆ ಒಂದು

ವಾಕ್ಯವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. 2 ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಬೇತೇಲಿನವರು
ಸೆರೆಚರನನೂ್ನ, ರೆಗೆಮ್ ಮೆಲೆಕನನೂ್ನ, ಅವನ ಪರಿಜನರನೂ್ನ
ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. 3 ಆಗ,
≪ನಾವು ಬಹು ವರುಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತೆ
ಮುಂದೆಯೂ ಐದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ
ಅಳಬೇಕೋ? ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮತು್ತ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಯಾಜಕರ ಹತಿ್ತರ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು
ಬನಿ್ನರಿ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

4 ಹೀಗಿರಲು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು.

5 ≪ನೀನು ಯಾಜಕರಿಗೂ ದೇಶದ ಸಕಲ ಜನರಿಗೂ ಹೀಗೆ ನುಡಿ,
≪ನೀವು ಈ ಎಪ್ಪತು್ತ ವರುಷಗಳಿಂದಲೂ ಐದನೆಯ ಮತು್ತ

ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲಿ್ಲ ಉಪವಾಸಮಾಡಿ ಗೋಳಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ,
ಆ ನಿಮ್ಮ ಉಪವಾಸವು ನನಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದೊ್ದೕ?
6 ನೀವು ಭೋಜನ ಮಾಡುವಾಗಲೂ, ಪಾನಮಾಡುವಾಗಲೂ ಆ

ನಿಮ್ಮ ಭೋಜನಪಾನಗಳು ನಿಮ್ಮವುಗಳಾಗಿಯೇ ಇರುವುದಲ್ಲವೇ.
7 ಯೆರೂಸಲೇಮು ಸುತ್ತಣ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಮೇತ

ಜನಭರಿತವಾಗಿಯೂ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿಯೂ ಇದು್ದ,
ದಕ್ಷಿಣ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಇಳಕಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಜನರು

ತುಂಬಿದಾ್ದಗ ಆ ಪೂವರ್ಕಾಲದ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ
ಯೆಹೋವನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ಲವೇ?≫ ≫

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದುಗರ್ತಿ
8 ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಜೆಕಯರ್ನಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ

ದಯಪಾಲಿಸಿ,
9 ≪ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದ

ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಿರಿ,
10 ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿ, ಕರುಣೆಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ; ವಿಧವೆ,

ಅನಾಥ, ವಿದೇಶಿ, ದರಿದ್ರರಿಗೂ ಅನಾ್ಯಯಮಾಡಬೇಡಿರಿ;
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾವನೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ

ಬಗೆಯದಿರಲಿ.≫
11 ≪ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಾದರೋ ಗಮನಿಸದೆ ಹೆಗಲುಕೊಡದೇ

ಹೋದರು, ಕೇಳಬಾರದೆಂದು ಕಿವಿಮಂದಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 12

ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನೂ್ನ, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು
ಪೂವರ್ಕಾಲದ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆತ್ಮನಿಂದ ಹೇಳಿಸಿದ
ಮಾತುಗಳನೂ್ನ ಕೇಳಬಾರದೆಂದು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ವಜ್ರದಷು್ಟ
ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದಕಾರಣ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನ
ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾದರು.

13 ≪ಆಗ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆಂದನು, ≪ನಾನು
ಕೂಗಿದರೂ ಅವರು ಹೇಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೂಗಿದರೂ
ನಾನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಅವರು ನೋಡದ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳ
ಮಧ್ಯಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ತೂರಿಬಿಡುವೆನು. ಯೆಹೋವನ ಈ ಮಾತಿನಂತೆ
ಅವರು ಚದರಿದ ಮೇಲೆ ದೇಶವು ಹಾಳಾಯಿತು. ಅದರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ
ಹೋಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ, ಬರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ಆ ರಮ್ಯ ದೇಶವನು್ನ
ಹಾಳುಮಾಡಿದರು.≫ ≫
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ವಿಧೇಯರಾದವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿರುವ ಭಾಗ್ಯ

ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. 2 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಚೀಯೋನಿಗೆ ಅವಮಾನವಾಯಿತಲಾ್ಲ

ಎಂದು ಬಹಳವಾಗಿ ಕುದಿಯುತೆ್ತೕನೆ. ಅತಿರೋಷಗೊಂಡು
ಕುದಿಯುತೆ್ತೕನೆ.≫

3 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ನಾನು ಚೀಯೋನಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ

ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವೆನು;
ಆಗ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಸತ್ಯದ ಪಟ್ಟಣವೆಂದು ಅನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವುದು,

ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನ ಪವರ್ತಕೆ್ಕ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತವೆಂಬ
ಹೆಸರು ಬರುವುದು.≫

4 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಮುದುಕ ಮತು್ತ

ಮುದುಕಿಯರು ಸೇರುವರು.
ಅತಿ ವೃದಾ್ಧಪ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುದುಕನ ಕೈಯಲಿ್ಲ

ಊರುಗೋಲಿರುವುದು.
5 ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಚೌಕಗಳಲಿ್ಲ ಆಟವಾಡುವ ಬಾಲಕ ಮತು್ತ

ಬಾಲಕಿಯರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವರು.≫
6 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಆ ಕಾಲದ ಸಿ್ಥತಿಯು ಈ ಜನಶೇಷದವರ ದೃಷಿ್ಟಗೆ

ಅತಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ವಾದರೂ ನನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಅತಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ವೋ?≫ ಇದು
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

7 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಇಗೋ, ನಾನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನ ದೇಶದಿಂದಲೂ,

ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನ ದೇಶದಿಂದಲೂ ಪಾರುಮಾಡಿ ಬರಗೊಳಿಸುವೆನು,
8 ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುವರು;
ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಸದ್ಧಮರ್ದಿಂದಲೂ ಅವರು ನನಗೆ

ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವರು.
ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು.≫
9 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನ ಆ ಮಂದಿರದ ಅಸಿ್ತವಾರವನು್ನ ಹಾಕಿದ

ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಈಗ ಕೇಳುವವರೇ,

ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿ!
10 ಆ ಕಾಲಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಲಿ,
ಪಶುವಿಗಾಗಲಿ ದುಡಿತದಿಂದ ಏನೂ ಜೀವನವಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ;
ಹೋಗಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಶತು್ರಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ;
ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
11 ಇಂದಿನಿಂದಲೋ ಈ ಜನಶೇಷದವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಾನು

ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇದ್ದಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ≫
ಇದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
12 ≪ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬೆಳೆಯಾಗುವುದು; ದಾ್ರಕ್ಷಾಲತೆಯು

ಹಣು್ಣಬಿಡುವುದು,
ಭೂಮಿಯು ಧಾನ್ಯವನಿ್ನೕಯುವುದು, ಆಕಾಶವು ಇಬ್ಬನಿಯನು್ನ

ಸುರಿಸುವುದು;
ಈ ಜನಶೇಷದವರು ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ

ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು.
13 ಯೆಹೂದ ಕುಲವೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶವೇ,
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಶಾಪದ ಮಾತಾಗಿ

ಸಲು್ಲತಿ್ತತೊ್ತೕ,
ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು;
ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿ!≫

14 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಿಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳು ನನಗೆ ಸಿಟೆ್ಟಬಿ್ಬಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೇಡುಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ನಾನು ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಕಲ್ಪಸಿದಂತೆ 15 ಈ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ, ಯೆಹೂದ ಕುಲಕೂ್ಕ ಮೇಲುಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಹೊಸ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಹೆದರಬೇಡಿರಿ. ಇದು
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ನುಡಿ.

16 ≪ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾಯರ್ಗಳು ಇವೇ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಸಂಗಡ ನಿಜವನೆ್ನೕ ಆಡಲಿ; ನಿಮ್ಮ
ಚಾವಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವನೂ್ನ, ಸಮಾಧಾನವಾದ ನಾ್ಯಯವನೂ್ನ
ಸಾ್ಥಪಿಸಿರಿ; 17 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾವನೂ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಬಗೆಯದಿರಲಿ; ಸುಳು್ಳ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಎಂದೂ
ಸಂತೋಷಪಡಬೇಡಿರಿ; ನಾನು ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.≫

18 ≪ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. 19 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು
ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಉಪವಾಸ, ಐದನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಉಪವಾಸ, ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಉಪವಾಸ, ಹತ್ತನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಉಪವಾಸ ಇವು ಯೆಹೂದ ವಂಶಕೆ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ
ಹಬ್ಬಗಳಾಗಿ ಹಷೋರ್ಲಾ್ಲಸಗಳನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವವು; ಹೀಗಿರಲು
ಸತ್ಯವನೂ್ನ, ಸಮಾಧಾನವನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ.≫ ≫

20 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ಜನಾಂಗಗಳೂ, ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳೂ
ಬರುವರು; 21 ಒಂದು ಊರಿನವರು ಇನೊ್ನಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ,
≪ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನು್ನ ಬೇಡುವುದಕೂ್ಕ, ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಹೋಗೋಣ ಬನಿ್ನರಿ, ನಾವೂ
ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. 22 ಹೀಗೆ ಬಹು
ದೇಶಗಳವರೂ, ಬಲವಾದ ಜನಾಂಗಗಳವರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನ
ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನು್ನ ಬೇಡುವುದಕೂ್ಕ ಬರುವರು.≫

23 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಆ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳ ವಿವಿಧ ಬಾಷೆಗಳವರಾದ ಹತು್ತ ಜನರು
ಯೆಹೂದ್ಯನೊಬ್ಬನ ಸೆರಗನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ≪ನಾವು
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಬರುವೆವು, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಇದಾ್ದನೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿ್ದದೆ≫ ≫ ಎಂದು
ಹೇಳುವರು.

ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು 9-14 ಅರಾಮ್,
ತೂರ್, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಾಗುವ ದಂಡನೆ

ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದ ದೈವೋಕಿ್ತಯು ಹದಾ್ರಕ್ ದೇಶದ
ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದದೆ. ದಮಸ್ಕವೇ ಅದಕೆ್ಕ ಈಡು; ಯೆಹೋವನು
ನರವಂಶದ ಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ; ಹೌದು, ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ

ಸಕಲ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ, 2 ದಮಸ್ಕದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲನ
ಹಮಾತಿನಲಿ್ಲಯೂ ಬಹಳ ಜಾಣರು ಎಂದು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವ
ತೂರ್, ಚೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಕಣಿ್ಣಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 3 ತೂರ್
ಪಟ್ಟಣವು ಕೋಟೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ
ದೂಳಿನಂತೆಯೂ, ಬಂಗಾರವನು್ನ ಬೀದಿಯ ಬದಿಯ ಕಸದ
ರಾಶಿಯಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. 4 ಆಹಾ, ಕತರ್ನು ಅದರ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ
ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಪೌಳಿಗೋಡೆಯನು್ನ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ
ಹೊಡೆದುಹಾಕುವನು; ಪಟ್ಟಣವು ಬೆಂಕಿಗೆ ತುತಾ್ತಗುವುದು. 5

ಅಷೆ್ಕಲೋನು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಹೆದರುವುದು; ಗಾಜವು ಸಹ ಅತೀ
ಸಂಕಟಪಡುವುದು; ಎಕೊ್ರೕನು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆಟು್ಟ ಬಹು ವ್ಯಥೆಗೆ
ಒಳಗಾಗುವುದು; ಗಾಜಕೆ್ಕ ರಾಜನೇ ಇಲ್ಲವಾಗುವನು; ಅಷೆ್ಕಲೋನು
ನಿಜರ್ನವಾಗುವುದು; 6 ಅಷೊ್ಡೕದಿನಲಿ್ಲ ಮಿಶ್ರಜಾತಿಯವರು
ವಾಸಮಾಡುವರು; ಹೀಗೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದ ಗವರ್ವನು್ನ
ಭಂಗಪಡಿಸುವೆನು. 7 ಅವರು ಸವಿಯುವ ರಕ್ತವನು್ನ
ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು; ಅವರು ಕಚು್ಚವ
ಅಸಹ್ಯಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಹಲು್ಲಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಕಿತು್ತಹಾಕುವೆನು;
ಅವರೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಜನರಾಗಿ
ಉಳಿಯುವರು; ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲ ಕುಲಪಾಲಕನಂತಿರುವರು;
ಎಕೊ್ರೕನಿನವರು ಯೆಬೂಸಿಯರ ಹಾಗಿರುವರು. 8 ಯಾರೂ
ಹಾದುಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ಆಲಯದ ಸುತ್ತಲು ಪಾಳೆಯನು್ನ ಹಾಕಿ
ಕಾವಲಾಗಿರುವೆನು; ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಬಾಧಕನೂ ನನ್ನ ಜನರ
ಮೇಲೆ ದಾಳಿಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಕಣಿ್ಣಟು್ಟ
ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಸಮಾಧಾನಪ್ರದ ರಾಜನ ಆಗಮನ
9 ಚೀಯೋನ್ ನಗರಿಯೇ, ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡು;

ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪುರಿಯೇ, ಹಷರ್ಧ್ವನಿಗೈ!
ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಅರಸನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಾ್ತನೆ;
ಆತನು ನಾ್ಯಯವಂತನೂ, ರಕ್ಷಿಸುವಾತನೂ,

ಶಾಂತಗುಣವುಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ ಕತೆ್ತಯನು್ನ, ಹೌದು, ಪಾ್ರಯದ ಕತೆ್ತ
ಮರಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತದವನಾಗಿಯೂ ಬರುತಾ್ತನೆ.

10 ನಾನು ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ರಥಬಲವನೂ್ನ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಅಶ್ವಬಲವನೂ್ನ ನಿಶೆ್ಯೕಷಮಾಡುವೆನು; ಯುದ್ಧದ ಬಿಲು್ಲ
ಇಲ್ಲವಾಗುವುದು; ಆತನು ಕೊಡುವ ಅಪ್ಪಣೆಯು ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ
ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿರುವುದು; ಆತನ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ಸಮುದ್ರದಿಂದ
ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ
ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು.
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ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಗಿ್ರೕಕರನು್ನ ಜಯಿಸುವುದು
11 ನನ್ನ ಜನರೇ, ನೀವು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸುರಿಸಿದ

ರಕ್ತವನು್ನ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವ ನಿನ್ನವರನು್ನ ನೀರಿಲ್ಲದ ಆ
ಬಾವಿಯೊಳಗಿಂದ ಬರಮಾಡುವೆನು. 12 ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ
ಸೆರೆಯವರೇ, ನಿಮ್ಮ ದುಗರ್ಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿರಿ; ನಿಮಗೆ ಎರಡರಷು್ಟ
ಸುಖವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವೆನೆಂದು ಈಗಲೂ ಪ್ರಕಟಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 13

ಯೆಹೂದವೆಂಬ ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಬೊಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದರಲಿ್ಲ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಎಂಬ ಬಾಣವನು್ನ ಹೂಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಚೀಯೋನೇ,
ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂತಾನವನು್ನ ಗಿ್ರೕಕ್ ಸಂತಾನಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ಶೂರನ ಕತಿ್ತಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು. 14 ಯೆಹೋವನು
ಸ್ವಜನರಿಗಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು; ಆತನ ಬಾಣವು
ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಹಾರುವುದು; ಕತರ್ನಾದ ಯೆಹೋವನು ತುತೂರಿಯನು್ನ
ಊದಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳೊಡನೆ ನುಗು್ಗವನು. 15

ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕಾಪಾಡುವನು;
ಅವರು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡುವರು, ಕವಣೆಯ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ತುಳಿದುಹಾಕುವರು; ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿದು ಅಮಲೇರಿದವರಾಗಿ
ಭೋಗರ್ರೆಯುವರು; ಬೋಗುಣಿಗಳಂತೆಯೂ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮೂಲೆಗಳ ಹಾಗೂ ರಕ್ತಪೂಣರ್ರಾಗಿರುವರು. 16 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಅವರ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಹಿಂಡಾಗಿರುವ
ಜನರೆಂದು ರಕ್ಷಿಸುವನು; ಅವರು ಕಿರೀಟದಲಿ್ಲನ ರತ್ನಗಳಂತೆ ತಮ್ಮ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಥಳಥಳಿಸುವರು. 17 ಆಹಾ, ಅವರ ಸೌಖ್ಯವೆಷು್ಟ, ಅವರ
ಸೌಂದಯರ್ವೆಷು್ಟ! ಧಾನ್ಯವು ಯುವಕರನು್ನ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು
ಯುವತಿಯರನು್ನ ಪುಷಿ್ಟಗೊಳಿಸುವುದು.

ಕಣಿಯವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬಾರದು

ಮಳೆಯಾಗುವಂತೆ ಹಿಂಗಾರಿನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
ಯೆಹೋವನೇ ಮಿಂಚುಗಳನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತಾ್ತನೆ,

ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಮೃದಿ್ಧಯಾದ ಮಳೆಯನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುತಾ್ತನೆ,
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಲದ ಪೈರನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತಾ್ತನೆ.
2 ವಿಗ್ರಹಗಳು ನುಡಿಯುವುದು ಸುಳು್ಳ; ಕಣಿಹೇಳುವವರು

ದಶರ್ನವನು್ನ ಕಾಣುವುದು ಸುಳು್ಳ,
ತಿಳಿಸುವ ಕನಸುಗಳು ಮೋಸವಾದವುಗಳು, ಹೇಳುವ

ಸಮಾಧಾನವು ವ್ಯಥರ್.
ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಜನರು ದಿಕಾ್ಕಪಾಲಾಗಿದಾ್ದರೆ; ಕುರುಬನು ಇಲ್ಲದ

ಕಾರಣ ಬಾಧೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ನೂತನ ಬಲ
3 ನನ್ನ ಕೋಪವು ಕುರುಬರ ಮೇಲೆ ಧಗಧಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು

ಹೋತಗಳನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು; ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಮಂದೆಯಾದ ಯೆಹೂದ ವಂಶವನು್ನ ಪರಾಂಬರಿಸಿ ಘನವಾದ
ಯುದಾ್ಧಶ್ವವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. 4 ಆ ವಂಶದಿಂದ
ಮೂಲೆಗಲು್ಲ, ಆ ವಂಶದಿಂದ ಮೊಳೆ, ಆ ವಂಶದಿಂದ ಯುದ್ಧದ
ಬಿಲು್ಲ, ಅಂತು ಆ ವಂಶದೊಳಗಿಂದ ಸಕಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಉಂಟಾಗುವರು. 5 ಇವರು ವೀರರಾಗಿ ರಣರಂಗದೊಳಗೆ
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಬೀದಿಗಳ ಕೆಸರಿನಲಿ್ಲ ತುಳಿದುಬಿಡುವರು; ಯೆಹೋವನು
ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದಾ್ದನೆಂದು ಯುದ್ಧಮಾಡುವರು; ಎದುರಿಸುವ
ಸವಾರರು ಭಂಗಪಡುವರು.

6 ನಾನು ಯೆಹೂದ ವಂಶವನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿ ಯೋಸೇಫ
ವಂಶವನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು; ನನ್ನ ಕನಿಕರವು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬರಮಾಡುವೆನು; ಆಗ ನಾನು
ಅವರನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟಿ್ಟದು್ದ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುದು; ನಾನು ಅವರ
ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಾಗಿದೆ್ದೕನಲಾ್ಲ, ಅವರ ಮೊರೆಯನು್ನ ಲಾಲಿಸಿ
ಸದುತ್ತರವನು್ನ ನೀಡುವೆನು.

ಚದರಿದವರ ಹಿಂದಿರುಗುವಿಕೆ
7 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಶೂರರಂತಿರುವರು, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸಕುಡಿದಂತೆ

ಅವರ ಮನಸು್ಸ ಉತಾ್ಸಹಗೊಳು್ಳವುದು; ಅವರ ಸಂತಾನದವರು
ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಡುವರು, ಅವರ ಹೃದಯವು
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವುದು.

8 ನಾನು ಅವರನು್ನ ಸಿಳು್ಳಹಾಕಿ ಕರೆದು ಕೂಡಿಸುವೆನು. ಅವರನು್ನ
ವಿಮೋಚಿಸಿದೆನಲಾ್ಲ; ಅವರು ಹಿಂದೆ ವೃದಿ್ಧಯಾದಂತೆ ಮುಂದೆಯೂ
ವೃದಿ್ಧಯಾಗುವರು.

9 ನಾನು ಅವರನು್ನ ಜನಾಂಗಗಳೊಳಗೆ ಚೆಲಿ್ಲದರೂ ಅವರು
ದೂರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂತಾನಸಮೇತವಾಗಿ

ಬದುಕಿ ಬಾಳಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವರು. 10 ನಾನು ಅವರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆದುತರುವೆನು; ಅಶೂ್ಯರದಿಂದ
ಕೂಡಿಸುವೆನು; ಗಿಲಾ್ಯದ್, ಲೆಬನೋನುಗಳ ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೆ್ಕ
ಬರಮಾಡುವೆನು; ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷು್ಟ ಸ್ಥಳ ಸಿಕ್ಕದು.

11 ಅವರು ಕಷ್ಟವೆಂಬ ಕಡಲನು್ನ ದಾಟಿ ಬರುವರು,
ಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲವಾದ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಭೇದಿಸಿಬಿಡುವರು, ನೈಲ್
ನದಿಯೆಲಾ್ಲ ತಳದ ತನಕ ಒಣಗುವುದು. ಅಶೂ್ಯರದ ಗವರ್ವು
ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವುದು, ಐಗುಪ್ತದ ರಾಜದಂಡವು ತಪಿ್ಪಹೋಗುವುದು. 12

ಅವರು ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಬಲಗೊಳು್ಳವರು, ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು; ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಬಲಿಷ್ಟರ ಪತನ

ಲೆಬನೋನೇ, ನಿನ್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆ, ಬೆಂಕಿಯು ನಿನ್ನ
ದೇವದಾರುಗಳನು್ನ ನುಂಗಲಿ!

2 ತುರಾಯಿ ಮರವೇ, ಗೋಳಾಡು! ದೇವದಾರು
ಬಿದಿ್ದದೆ, ಶೆ್ರೕಷ್ಠವೃಕ್ಷಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ.
ಬಾಷಾನಿನ ಅಲೊ್ಲೕನ್ ಮರಗಳೇ ಕಿರುಚಿರಿ! ನುಗ್ಗಲಾಗದ

ದಟ್ಟವಾದ ವನವು ಉರುಳಿದೆ.
3 ಆಹಾ, ಕುರುಬರು ಗೋಳಾಡುತಾ್ತರೆ! ಅವರ ಅತಿಶಯದ

ಕಾವಲು ಹಾಳಾಗಿದೆ.
ಇಗೋ, ಪಾ್ರಯದ ಸಿಂಹಗಳು ಗಜಿರ್ಸುತ್ತವೆ! ಯೊದರ್ನಿನ ದಟ್ಟ

ಅಡವಿಯು ಹಾಳಾಗಿದೆ.

ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬನಿಗಾಗುವ ತಿರಸಾ್ಕರ
4 ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು,

≪ಕೊಯು್ಗರಿಗಳ ಮಂದೆಯನು್ನ ಕಾಯಿ; 5 ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವವರು
ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಯ್ದರೂ ದೋಷಿಗಳೆಂದು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ;
ಮಾರುವವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ, ಧನವಂತರಾದೆವು
ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು. ಆ ಮಂದೆಯ ಕುರುಬರಾದರೂ ಅವುಗಳನು್ನ
ಕರುಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.≫ 6 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾನು
ಲೋಕನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ ಇನು್ನ ಕರುಣಿಸೆನು; ಇಗೋ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನು್ನ
ಅವನವನ ನೆರೆಯವನ ಕೈಗೂ, ಅರಸನ ಕೈಗೂ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು; ಆ
ಬಲಿಷ್ಟರು ಲೋಕವನು್ನ ಪುಡಿಪುಡಿಮಾಡುವರು; ಅವರ ಕೈಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕದವರನು್ನ ಉದ್ಧರಿಸೆನು.≫

7 ಆಗ ನಾನು ದೀನಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲದ್ದ ಆ ಕೊಯು್ಗರಿಗಳ
ಮಂದೆಯನು್ನ ಮೇಯಿಸಿದೆನು. ಎರಡು ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದಕೆ್ಕ ≪ಕೃಪೆ≫ ಎಂತಲೂ ಇನೊ್ನಂದಕೆ್ಕ,
≪ಒಗ್ಗಟು್ಟ≫ ಎಂತಲೂ ಹೆಸರಿಟು್ಟ ಅವುಗಳಿಂದ ಮಂದೆಯನು್ನ
ಮೇಯಿಸಿದೆನು. 8 ಒಂದೇ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮೂವರು ಕುರುಬರನು್ನ
ಅಡಗಿಸಿಬಿಟೆ್ಟನು; ಅನಂತರ ನನಗೆ ಕುರಿಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಾಳೆ್ಮ
ತಪಿ್ಪತು; ಅವುಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಯಿತು. 9 ಆಗ, ≪ನಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೇಯಿಸೆನು; ಸಾಯುವುದು ಸಾಯಲಿ, ಹಾಳಾಗುವುದು
ಹಾಳಾಗಲಿ, ಉಳಿದವುಗಳು ಒಂದರ ಮಾಂಸವೊಂದನು್ನ ತಿನ್ನಲಿ
ಅಂದುಕೊಂಡೆನು.≫

10 ಆಗ ನಾನು ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ≪ಕೃಪೆ≫ ಎಂಬ ನನ್ನ
ಕೋಲನು್ನ ತೆಗೆದು ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟೆ್ಟನು. ಆಗಲೇ ಮುರಿದುಹೋಯಿತು;
11 ಇದರಿಂದ ಆ ದೀನವಾದ ಮಂದೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಕುರಿಗಳು, ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವು. 12

ಅನಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ≪ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಿದರೆ ನನಗೆ
ಸಂಬಳವನು್ನ ಕೊಡಿರಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬಿಡಿರಿ≫ ಅನ್ನಲು ಅವರು
ಮೂವತು್ತ ತೊಲೆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತೂಗಿ ನನ್ನ ಸಂಬಳಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಟ್ಟರು.

13 ಅವರು ಇವನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಷೆ್ಟೕ ಎಂದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಆ ಬಾರೀ ಸಂಬಳವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿ, ≪ಅದನು್ನ ಡಬಿ್ಬಗೆ
ಹಾಕು≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಆ ಮೂವತು್ತ ತೊಲ
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಡಬಿ್ಬಗೆ ಹಾಕಿದೆನು. 14

ಕೂಡಲೆ ಯೆಹೂದಕೂ್ಕ, ಇಸಾ್ರಯೇಲಿಗೂ ಇದ್ದ
ಸಹೋದರಭಾವವನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ≪ಒಗ್ಗಟು್ಟ≫ ಎಂಬ
ನನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಕೋಲನು್ನ ಮುರಿದುಬಿಟೆ್ಟನು.

ಮೂಖರ್ನಾದ ಕುರುಬನು
15 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು,

≪ನೀನು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ತಕ್ಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಮೂಖರ್ಕುರುಬನಂತೆ ನಟಿಸು. 16 ಇಗೋ, ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬ
ಕುರುಬನನು್ನ ನೇಮಿಸುವೆನು; ಅವನು ಹಾಳಾಗುತಿ್ತರುವ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳನು, ಚದುರಿದವುಗಳನು್ನ ಹುಡುಕನು,
ಊನವಾದವುಗಳನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸನು, ನೆಟ್ಟಗಿರುವವುಗಳನು್ನ
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ಸಾಕನು; ಕೊಬಿ್ಬದವುಗಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವನು, ಕುರಿಗಳ
ಗೊರಸುಗಳನು್ನ ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡುವನು.

17 ಮಂದೆಯನು್ನ ಕಾಯದೆ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಟ್ಟ ಕುರುಬನ ಗತಿಯನು್ನ
ಏನು ಹೇಳಲಿ?
ಖಡ್ಗವು ಅವನ ತೋಳಿಗೂ, ಬಲಗಣಿ್ಣಗೂ ತಾಗುವುದು;
ಅವನ ತೋಳು ತೀರಾ ಒಣಗಿಹೋಗುವುದು. ಅವನ ಬಲಗಣು್ಣ

ಪೂರಾ ಮೊಬಾ್ಬಗುವುದು.≫

ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದಾಗುವ ಅಪಾಯ

ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ನುಡಿದ
ದೈವೋಕಿ್ತ. ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನು್ನ ಹರಡಿ, ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ
ಅಸಿ್ತವಾರವನು್ನ ಹಾಕಿ, ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಜೀವಾತ್ಮವನು್ನ

ಸೃಷಿ್ಟಸುವ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, 2 ≪ಆಹಾ! ನಾನು
ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಸುತ್ತಣ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಅಮಲೇರಿಸಿ
ಓಲಾಡಿಸುವ ಬೋಗುಣಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು; ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಮುತಿ್ತಗೆಹಾಕುವಾಗ ಯೆಹೂದಕೂ್ಕ ಇಕ್ಕಟಾ್ಟಗುವುದು. 3 ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಸಮಸ್ತ ಜನಗಳಿಗೂ, ಭಾರೀ
ಬಂಡೆಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವೆನು; ಅದನು್ನ ಎತು್ತವವರೆಲ್ಲರು
ಜಜ್ಜಲ್ಪಡುವರು; ಲೋಕದ ಸಕಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅದನೆ್ನತಿ್ತ ಹಾಕಲು
ಕೂಡಿಬರುವವು.≫ 4 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನಾನು ಎಲಾ್ಲ ಕುದುರೆಗಳು ಭಯದಿಂದ ತಬಿ್ಬಬಾ್ಬಗುವಂತೆ
ಮಾಡುವೆನು, ಸವಾರರನು್ನ ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವೆನು; ಯೆಹೂದ
ವಂಶವನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಜನಾಂಗಗಳ ಅಶ್ವಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕುರುಡು
ಮಾಡುವೆನು. 5 ಆಗ ಯೆಹೂದದ ಕುಲಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ
ಮನಸಿ್ಸನೊಳಗೆ, ≪ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ತಮ್ಮ ದೇವರೂ,
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಬಲಗೊಂಡು ನಮಗೆ
ತಾ್ರಣವಾಗಿದಾ್ದರೆ≫ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವರು.

6 ≪ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಾನು ಯೆಹೂದದ ಕುಲಪತಿಗಳನು್ನ ಸೌದೆಯ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲನ ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆಯನಾ್ನಗಿಯೂ, ಸಿವುಡುಗಳ ನಡುವಣ
ಪಂಜನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡುವೆನು; ಅವರು ಸುತ್ತಣ ಜನಾಂಗಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಎಡಬಲಗಳಲಿ್ಲ ನುಂಗಿಬಿಡುವರು; ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರು ತಮ್ಮ
ಸ್ಥಳವಾದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ಇನು್ನ ವಾಸಿಸುವರು; 7 ದಾವೀದ
ವಂಶದವರ ಮಹಿಮೆಯೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರ ಮಹಿಮೆಯೂ,
ಯೆಹೂದದ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಮೀರದಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಯೆಹೂದದ ಪಾಳೆಯಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು
ಜಯವನು್ನಂಟುಮಾಡುವನು; 8 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರನು್ನ ಸುತ್ತಲು ಕಾಪಾಡುವನು; ಅವರೊಳಗೆ
ಈಗಿನ ಕುಂಟನು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ದಾವೀದನಂತಿರುವನು; ದಾವೀದ
ವಂಶವು ದೇವರಂತೆ, ಯೆಹೋವನ ದೂತನ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ
ಮುಂದಾಳಾಗುವುದು. 9 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಎಲಾ್ಲ
ಜನಾಂಗಗಳ ಧ್ವಂಸಕೆ್ಕ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೈಹಾಕುವೆನು.≫

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪ
10 ದಾವೀದ ವಂಶದವರಲಿ್ಲಯೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಲಿ್ಲಯೂ

ದೇವರ ದಯೆಯನು್ನ ಹಂಬಲಿಸಿ ಬೇಡುವ ಭಾವವನು್ನ
ಸುರಿಸುವೆನು; ತಾವು ಇರಿದವನನು್ನ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡುವರು; ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ
ಮಗನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಅವನಿಗಾಗಿ ಗೋಳಾಡುವರು.
ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನ ವಿಯೋಗಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ದುಃಖಪಟ್ಟಂತೆ ಅವನಿಗಾಗಿ
ದುಃಖಿಸುವರು. 11 ಮೆಗಿದೊ್ದೕವಿನ ತಗಿ್ಗನೊಳಗೆ ಹದದ್
ರಿಮೊ್ಮೕನಿನಲಿ್ಲ ಗೋಳಾಟವಾಗುವಂತೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆ ದಿನ
ದೊಡ್ಡ ಗೋಳಾಟವಾಗುವುದು.

12 ದೇಶವೆಲಾ್ಲ ಗೋಳಾಡುವುದು, ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬವು
ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗೋಳಾಡುವುದು; ದಾವೀದ ವಂಶದ
ಕುಟುಂಬವು ಬೇರೆ, ಅದರಲಿ್ಲ ಹೆಂಗಸರು, ಗಂಡಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ;
ನಾತಾನ ವಂಶದ ಕುಟುಂಬವು ಬೇರೆ, ಅದರಲಿ್ಲ ಹೆಂಗಸರು
ಗಂಡಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ; 13 ಲೇವಿ ವಂಶದ ಕುಟುಂಬವು ಬೇರೆ,
ಅದರಲಿ್ಲ ಹೆಂಗಸರು, ಗಂಡಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ; ಶಿಮಿ್ಮಯ ಸಂತಾನದ
ಕುಟುಂಬವು ಬೇರೆ, ಅದರಲಿ್ಲ ಹೆಂಗಸರು, ಗಂಡಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ,
14 ಉಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳೆಲಾ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಒಂದೊಂದರಲಿ್ಲಯೂ
ಹೆಂಗಸರು, ಗಂಡಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೇ
ಗೋಳಾಡುವರು.

ದೇಶದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ

ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪಾಪವನೂ್ನ, ಅಶುಚಿಯನೂ್ನ ಪರಿಹರಿಸತಕ್ಕ
ಒಂದು ಬುಗೆ್ಗಯು ದಾವೀದ ವಂಶದವರಿಗೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಿಗೂ ತೆರೆದಿರುವುದು. 2

ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ

ನಾನು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ನಿನಾರ್ಮಮಾಡುವೆನು,
ಅವು ಇನು್ನ ಯಾರ ನೆನಪಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಅಲ್ಲದೆ ಸುಳು್ಳ
ಪ್ರವಾದಿಗಳನೂ್ನ, ದುರಾತ್ಮವನೂ್ನ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ತೊಲಗಿಸಿಬಿಡುವೆನು. 3 ಆಗ ಯಾವನಾದರೂ ಮತೆ್ತ
ಪ್ರವಾದನೆಮಾಡಿದರೆ ಅವನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿತಂದೆಗಳು ಅವನಿಗೆ,
≪ನೀನು ಉಳಿಯಬೇಡ; ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಸುಳಾ್ಳಡುತಿ್ತ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿತಂದೆಗಳೇ ಅವನ ಪ್ರವಾದನೆಯ
ನಿಮಿತ್ತ ಅವನನು್ನ ಇರಿದುಬಿಡುವರು.

4 ≪ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿಯೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರವಾದನೆ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವಾಗ ತನಗಾದ ದಶರ್ನವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಾಚಿಕೆ
ಪಡುವನು; ಯಾವನೂ ಮೋಸಕಾ್ಕಗಿ ಕಂಬಳಿಯನು್ನ
ಹೊದು್ದಕೊಳ್ಳನು; 5 ಒಬ್ಬನು, ≪ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಯಲ್ಲ, ಹೊಲದ
ಕೆಲಸದವನು; ಚಿಕ್ಕ ವಯಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಗುಲಾಮನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಲು, 6 ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಅವನನು್ನ, ≪ನಿನ್ನ ಎದೆಯ
ಮೇಲಿರುವ ಈ ಗಾಯಗಳು ಏನು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಅವನು,
≪ಮಿತ್ರರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನನಗಾದ ಗಾಯಗಳು≫ ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಡುವನು.

ಮಂದೆಗಾಗುವ ಹಿಂಸೆ, ಉಳಿದ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಲಭಿಸುವ ಸುಫಲ
7 ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ಖಡ್ಗವೇ,

ನಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಕುರುಬನೂ, ನನ್ನ ಸಂಗಡಿಗನೂ ಆಗಿರುವವನ
ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಗೊಳು್ಳ; ಕುರುಬನನು್ನ ಹೊಡೆ, ಕುರಿಗಳು
ಚದುರಿಹೋಗುವವು; ಮರಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕೈಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ.

8 ≪ದೇಶದೊಳಗೆಲಾ್ಲ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಎರಡು ಭಾಗದವರು ಹತರಾಗಿ
ಸಾಯುವರು, ಮೂರನೆಯ ಭಾಗದವರು ಅಲಿ್ಲ ಉಳಿಯುವರು≫
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 9 ≪ಆ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗದವರನು್ನ
ನಾನು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬೆಳಿ್ಳಯಂತೆ ಶೋಧಿಸುವೆನು, ಬಂಗಾರದ ಹಾಗೆ
ಶುದಿ್ಧ ಮಾಡುವೆನು; ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರೆತಿ್ತ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವರು, ನಾನು
ಆಲಿಸುವೆನು; ನಾನು, ≪ಇವರು ನನ್ನ ಜನರು≫
ಅಂದುಕೊಳು್ಳವೆನು. ಅವರು, ≪ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನೇ≫ ಅನು್ನವರು.≫

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಅದು್ಭತ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಶತು್ರವಿನ ದ್ವಂಸ

ಆಹಾ, ಚೀಯೋನೇ, ಯೆಹೋವನು ನೇಮಿಸಿದ ದಿನವು
ಬರುತಿ್ತದೆ; ಸೂರೆಯಾದ ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯು ಆಗ ನಿನ್ನ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವುದು.

2 ನಾನು ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಕೂಡಿಸುವೆನು; ಅವು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗಳನು್ನ
ಸೂರೆಮಾಡಿ ಹೆಂಗಸರನು್ನ ಕೆಡಿಸುವವು; ಪಟ್ಟಣದ ಅಧರ್ ಜನರು
ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವರು, ಉಳಿದ ಜನರೋ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲೕ
ಉಳಿಯುವರು. 3 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಹೊರಟು, ಯುದ್ಧದ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವನು.
4 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಎಣೆ್ಣಯ
ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಪಾದಗಳು ನಿಂತಿರಲು, ಆ ಗುಡ್ಡವು
ಪೂವರ್ದಿಂದ ಪಶಿ್ಚಮದ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಸೀಳಿಹೋಗಿ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ
ಡೊಂಗರವಾಗುವುದು. ಗುಡ್ಡದ ಅಧರ್ಭಾಗವು ಉತ್ತರಕೂ್ಕ,
ಅಧರ್ಭಾಗವು ದಕ್ಷಿಣಕೂ್ಕ ಸರಿದುಕೊಳು್ಳವುದು. 5 ನೀವು ನನ್ನ
ಗುಡ್ಡಗಳ ನಡುವಣ ಆ ಡೊಂಗರದೊಳಗೆ ಓಡಿಹೋಗುವಿರಿ;
ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಡೊಂಗರವು ಆಚೆಲಿನವರೆಗೂ ಮುಟಿ್ಟರುವುದು;
ಯೆಹೂದದ ಅರಸನಾದ ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಭೂಕಂಪದ
ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಓಡಿಹೋದಂತೆಯೇ ಓಡಿಹೋಗುವಿರಿ; ಆಗ
ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಸಮಸ್ತ ದೇವದೂತರ ಸಮೇತ
ಬರುವನು.

6 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬೆಳಕಿರದು, ಜೊ್ಯೕತಿಗಳು ಅಡಗಿಹೋಗುವವು,
ಇಂಥಾ ದಿನವು ಒಂದೇ, 7 ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು,
ಅದು ಹಗಲೂ ಅಲ್ಲ, ಇರುಳೂ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ
ಬೆಳಕಾಗುವುದು.

8 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೀವಕರವಾದ ಜಲಪ್ರವಾಹವು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಡುವುದು; ಅಧರ್ಭಾಗವು
ಪೂವರ್ಸಮುದ್ರಕೂ್ಕ, ಅಧರ್ಬಾಗವು ಪಶಿ್ಚಮ ಸಮುದ್ರಕೂ್ಕ
ಹರಿಯುವುದು; ಬೇಸಿಗೆಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ, ಮಳೆಗಾಲದಲಿ್ಲಯೂ
ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು.

9 ಯೆಹೋವನು ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕಲಾ್ಲ ರಾಜನಾಗಿರುವನು; ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರೆಂದೂ ಆತನ ಹೆಸರೊಂದೇ
ಸು್ತತ್ಯವೆಂದೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದು.

10 ಆಗ ದೇಶವು ಗೆಬದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲರುವ
ರಿಮೊ್ಮೕನಿನವರೆಗೆ ತಗಾ್ಗಗಿ ಮಾಪರ್ಡುವುದು; ಯೆರೂಸಲೇಮೋ
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ಬೆನಾ್ಯಮೀನಿನ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಪೂವರ್ಕಾಲದ ಬಾಗಿಲಿನ
ಸ್ಥಳದವರೆಗೆ, ಮೂಲೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ತನಕ, ಹನನೇಲನ
ಬುರುಜಿನಿಂದ ಅರಸನ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಆಲೆಗಳವರೆಗೂ ಎತ್ತರದಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿರುವುದು. 11 ಅದರಲಿ್ಲ ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವರು.
ಇನು್ನ ಶಾಪವಿರದು; ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು.

12 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಸಕಲ
ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾ್ಯಧಿಯು ಬರುವಂತೆ
ಮಾಡುವನು, ಹೆಜೆ್ಜಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಮಾಂಸವು
ಕೊಳೆತು ಹೋಗುವುದು, ಕಣು್ಣ ಕುಣಿಯಲೆ್ಲೕ ಇಂಗುವುದು,
ನಾಲಿಗೆಯು ಬಾಯಲೆ್ಲೕ ಕ್ಷಯಿಸುವುದು. 13 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಗಲಿಬಿಲಿಯು ಅವರಲಿ್ಲ
ಹರಡುವುದು; ಒಬ್ಬರ ಕೈಯನೊಬ್ಬರು ತಡೆಹಿಡಿಯುವರು, ಒಬ್ಬರ
ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಕೈಯೆತು್ತವರು. 14 ಯೆಹೂದವೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದು; ಸುತ್ತಣ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳ
ಆಸಿ್ತಯು ಅಂದರೆ ಬೆಳಿ್ಳ, ಬಂಗಾರ ಮತು್ತ ಬಟೆ್ಟಗಳು
ರಾಶಿರಾಶಿಯಾಗಿ ಕೂಡಿಸಲ್ಪಡುವವು. 15 ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ
ತಗಲುವಂಥ ವಾ್ಯಧಿಯೇ ಕುದುರೆ, ಹೇಸರಗತೆ್ತ, ಒಂಟೆ, ಕತೆ್ತ ಅಂತು
ಆ ಪಾಳೆಯಗಳಲಿ್ಲನ ಸಮಸ್ತ ಪಶುಗಳಿಗೂ ತಗಲುವುದು.

16 ಅನಂತರ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಸಕಲ
ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನೆಂಬ
ರಾಜಾಧಿರಾಜನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಪ್ರತಿವರುಷವೂ ಹೊರಟುಬರುವರು. 17

ಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವ ಕುಲದವರು
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ರಾಜಾಧಿರಾಜನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ
ಮಳೆಬರುವುದಿಲ್ಲ. 18 ಐಗುಪ್ತ ಕುಲದವರು ಹೊರಟು ಬರದಿದ್ದರೆ,
ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬರದಿದ್ದರೆ
ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ತಗಲಿಸುವ ಬಾಧೆಯು ಅವರಿಗೂ
ತಗಲುವುದು. 19 ಐಗುಪ್ತಕೂ್ಕ ಪಣರ್ಶಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬರದಿರುವ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ಸಂಭವಿಸುವ
ದಂಡನೆಯು ಇದೇ.

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪೂಣರ್ಪರಿಶುದ್ಧತೆ
20 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ, ≪ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲು≫ ಎಂಬ

ಲಿಪಿಯು ಕುದುರೆಗಳ ಘಂಟೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕೆತಿ್ತರುವುದು;
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದ ಪಾತೆ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಪಕ್ಕದ
ಬೋಗುಣಿಗಳಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವವು. 21 ಅಲ್ಲದೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಯೆಹೂದದಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಸಕಲ
ಪಾತೆ್ರಗಳು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವವು;
ಯಜ್ಞಮಾಡುವವರೆಲ್ಲರು ಬಂದು ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ
ಪಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸುವರು; ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಯಾವ ವಾ್ಯಪಾರಿಯೂ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
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1

2

ಮಲಾಕಿಯನು

ಸ್ವಜನರ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರೕತಿ

ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಕುರಿತು ಮಲಾಕಿಯ
ಮೂಲಕ ನುಡಿದ ದೈವೋಕಿ್ತ.

2 ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.≫ ನೀವೋ ≪ಯಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಿ್ದೕ?≫ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಲಾ್ಲ. ಏಸಾವನು ಯಾಕೋಬನ
ಅಣ್ಣನಲ್ಲವೆ? 3 ≪ಆದರೆ ನಾನು ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ,
ಏಸಾವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ, ಅವನ ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿ ಅವನ
ಪಿತಾ್ರಜಿರ್ತ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಕಾಡುನರಿಗಳ ಪಾಲುಮಾಡಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟ≫
ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 4 ಹೀಗಿರಲು ಎದೋಮ್ಯರು, ≪ನಾವು
ಹಾಳಾದೆವು, ಆದರೆ ಹಾಳುಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಟು್ಟವೆವು≫
ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ,
≪ಅವರು ಕಟಿ್ಟದರೂ ನಾನು ಕೆಡವಿಹಾಕುವೆನು; ಅವರು ದುಷ್ಟ
ಕೇಡಿಗರು, ಯೆಹೋವನ ನಿತ್ಯ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾದ ಜನರೂ
ಅನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವರು. 5 ನೀವೇ ಇದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು
ಯೆಹೋವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಮೇರೆಯ ಆಚೆಯೂ, ≪ಮಹಾ
ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವನು≫ ≫ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

ಅಯೋಗ್ಯ ಯಾಜಕರಿಗೆ ಶಾಪ; ಅಶುದ್ಧವಾದ ಯಜ್ಞಗಳು
6 ≪ನನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸುವ ಯಾಜಕರೇ, ಮಗನು ತಂದೆಗೆ

ಸನಾ್ಮನ ಸಲಿ್ಲಸುತಾ್ತನಲಾ್ಲ, ಆಳು ಧಣಿಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತ
ತೋರಿಸುತಾ್ತನಷೆ್ಟೕ; ನಾನು ತಂದೆಯಾಗಿರಲು ನನಗೆ ಸಲು್ಲವ
ಸನಾ್ಮನವೆಲಿ್ಲ? ನಾನು ದಣಿಯಾಗಿರಲು ನನಗೆ ತೋರಿಸುವ
ಭಯಭಕಿ್ತಯೆಲಿ್ಲ?≫ ಎಂದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೇ ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ನೀವು, ≪ಯಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದೆ್ದೕವೆ?≫ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ. 7 ನನ್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಅಶುದ್ಧ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಲಾ್ಲ.
≪ಯಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ್ದೕವೆ?≫ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ.
≪ಯೆಹೋವನ ಮೇಜಿಗೆ ಘನತೆಯೇನಿದೆ?≫ ಎಂದು ನೀವು
ಅಂದುಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ.

8 ಕುರುಡಾದ ಪಶುವನು್ನ ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸುವುದು
ದೋಷವಲ್ಲವೆಂದು ನೆನಸುತಿ್ತೕರೋ? ಕುಂಟಾದದ್ದನೂ್ನ, ರೋಗದ
ಪಶುವನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದು ದೋಷವಲ್ಲವೆಂದು ನಂಬುತಿ್ತೕರೋ?
ಇಂಥದ್ದನು್ನ ನಿನ್ನ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸು; ನಿನಗೆ ಮೆಚು್ಚಗೆ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವನೋ? ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನೋ?
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, 9 ≪ಹಾಗಾದರೆ
ದೇವರ ದಯೆ ದೊರೆಯುವ ಹಾಗೆ ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಆಹಾ,
ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯ ಕಾಣಿಕೆ; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆತನು
ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವನೋ?≫ ಇದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ.

10 ≪ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ
ವ್ಯಥರ್ವಾಗಿ ಉರಿಸದಂತೆ ನಿಮ್ಮಲೊ್ಲಬ್ಬನು ದೇವಾಲಯದ
ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟ್ಟರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು! ನಾನು ನಿಮನು್ನ
ಮೆಚೆ್ಚನು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸೆನು≫ ಇದು
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 11 ≪ಸೂಯರ್ನು
ಮೂಡುವ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಮುಳುಗುವ ದಿಕಿ್ಕನವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಾಮವು
ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಘನವಾಗಿದೆ; ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ
ನಾಮಕೆ್ಕ ಧೂಪವನು್ನ ಶುದ್ಧ ನೈವೇದ್ಯವನೂ್ನ ಅಪಿರ್ಸುತಾ್ತರೆ. ಹೌದು,
ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗಗಳಲಿ್ಲಯೇ ನನ್ನ ನಾಮವು ಬಹು ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.≫
ಇದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

12 ನೀವೋ, ≪ಯೆಹೋವನ ಮೇಜು ಅಶುದ್ಧ, ಅದರ ಮೇಲಣ
ನೈವೇದ್ಯ ಅಸಹ್ಯ ಅಂದುಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ನನ್ನ ನಾಮವನು್ನ
ಅಪಕೀತಿರ್ಗೆ ಗುರಿಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. 13 ಅಯೊ್ಯೕ, ಈ ಸೇವೆಯು
ಎಷೊ್ಟೕ ಬೇಸರವೆಂದು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ತಾತ್ಸರ
ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ≫ ಇದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
≪ಕಳುವಾದ ಪಶುವನೂ್ನ, ಊನವಾದದ್ದನೂ್ನ, ರೋಗ ಹಿಡಿದ

ಪಾ್ರಣಿಯನು್ನ ತಂದೊಪಿ್ಪಸುತಿ್ತೕರಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ≫ ಇದು ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 14 ≪ಒಬ್ಬನು
ಹರಕೆ ಹೊತು್ತ ತನ್ನ ಹಿಂಡಿನಲಿ್ಲರುವ ಗಂಡುಪಶು ಹಾಗೂ
ಕಳಂಕವಾದ ಪಶುವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞಮಾಡಿದರೆ ಆ
ಮೋಸಗಾರನಿಗೆ ಶಾಪವು ತಟ್ಟಲಿ; ನಾನು ರಾಜಾಧಿರಾಜ, ನನ್ನ
ನಾಮವು ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳ ಭಯಭಕಿ್ತಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ≫ ಇದು
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಯಾಜಕರೇ, ಈ ಅಪ್ಪಣೆಯು ಈಗ ನಿಮಗಾಗಿದೆ. 2

ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನನ್ನ
ನಾಮವನು್ನ ಘನಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ನೀವು

ಆಲಿಸಿ ಮನನಮಾಡಿ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಶಾಪವನು್ನ ಬರಮಾಡುವೆನು, ನಿಮಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದವಾಗಿ
ದಯಪಾಲಿಸಿದವುಗಳೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಶಪಿಸುವೆನು; ಹೌದು, ಈ ನನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಮನದಟು್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 3 ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ
ಸಂತಾನ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ಶಪಿಸುವೆ; ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞಪಶುಗಳ
ಸಗಣಿಯನು್ನ ಎರಚುವೆನು. ಈ ಅವಮಾನದಿಂದ ನೀವು ತಿಪೆ್ಪಯ
ಪಾಲಾಗುವಿರಿ. 4 ನಾನು ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಈ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗಬೇಕು≫ ಇದು
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

5 ≪ನಾನು ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಜೀವದಾತ ಹಾಗು ಬದುಕಿನಲಿ್ಲ ಶಾಂತಿ, ಸುಖ ತರುವಂಥ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ. ಅವರು ಭಯ ಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಬಾಳಲೆಂದೇ ನಾನು
ಅದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದೆನು. ಅದರಂತೆ ಅವರು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಟು್ಟ ನನ್ನ ನಾಮಕೆ್ಕ ಹೆದರಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರು. 6 ಅವರ
ಬಾಯಲಿ್ಲ ಸತ್ಯಬೋಧನೆಯು ನೆಲೆಸಿತು್ತ, ಅವರ ತುಟಿಗಳಲಿ್ಲ
ಅಪವಾದದ ಮಾತುಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಶಾಂತಿಯಿಂದಲೂ,
ಸದ್ಧಮರ್ದಿಂದಲೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತ
ಬಹು ಜನರನು್ನ ಪಾಪದ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿದರು. 7

ಜ್ಞಾನಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಯಾಜಕನ ತುಟಿಗಳ
ಧಮರ್ವಷೆ್ಟ; ಅವನು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ
ದೂತನಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಜನರು ಅವನ ಬಾಯಿಂದ
ಧಮೋರ್ಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುವುದು ಧಮರ್. ನೀವೋ
ದಾರಿತಪಿ್ಪದಿ್ದೕರಿ;

8 ≪ನಿಮ್ಮ ಧಮೋರ್ಪದೇಶದಿಂದ ಬಹು ಜನರನು್ನ ಮುಗ್ಗರಿಸುವ
ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ; ಲೇವಿಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಭಂಗಪಡಿಸಿದಿ್ದೕರಿ≫ ಇದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.
9 ≪ನೀವು ನನ್ನ ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ
ಧಮರ್ನಿಯಮ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ ಪಕ್ಷಪಾತ ತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ನಾನಂತೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಜನರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನ
ಹೊಂದುವಂತೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೀಯಾಳಿಸಿ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ
ಮಾಡುವೆನು.≫

ಅವಿಧೇಯ ಗೃಹಸ್ಥರ ಖಂಡನೆ
10 ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ; ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ

ಸೃಷಿ್ಠಮಾಡಿದವನಲಾ್ಲ; ಹೀಗಿರಲು ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಲೆಮಾಡುವುದೇಕೆ? 11 ಯೆಹೂದವು
ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿದೆ, ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನಲಿ್ಲಯೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಒಂದು ದುರಾಚಾರವು ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ;
ಯೆಹೂದವು ಅನ್ಯದೇವತೆಯನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರನು್ನ
ಮದುವೆಯಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಪಿ್ರಯ ದೇವಾಲಯವನು್ನ
ಹೊಲೆಗೆಡಿಸಿದೆ. 12 ಇಂಥ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಎಬಿ್ಬಸುವವರಾಗಲಿ, ಉತ್ತರ ಕೊಡುವವರಾಗಲಿ
ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಯೆಹೋವನು ಯಾಕೋಬಿನ ಗುಡಾರಗಳೊಳಗಿಂದ
ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡುವನು; ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
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ನೈವೇದ್ಯ ತಂದು ಅಪಿರ್ಸುವವನನು್ನ ಕಡಿದುಬಿಡುವನು. 13

ಇನೊ್ನಂದು ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ - ಯೆಹೋವನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ನರಳಾಟದಿಂದಲೂ, ಗೊಳಾಟದಿಂದಲೂ
ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದಲೂ ತುಂಬಿಸಿ ಮುಚು್ಚತಿ್ತೕರಿ; ಆದಕಾರಣ ಆತನು ನಿಮ್ಮ
ನೈವೇದ್ಯವನು್ನ ಇನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸನು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಅದನು್ನ
ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸನು.

14 ≪ಇದಕೆ್ಕ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಕೆಳುತಿ್ತೕರೋ? ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ
ಯೌವನ ಪಾ್ರಯದ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಆದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಯೆಹೋವನೇ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸಹಚರಿಣಿಯೂ, ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪತಿ್ನಯಾದ ಆಕೆಗೆ ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿದಿ್ದೕ. 15 ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಪತಿ್ನಯ ತನುಮನಗಳನು್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಒಡಂಬಡಿಸಲಿಲ್ಲವೇ?
ದೇವರ ಉದೆ್ದೕಶವೇನು? ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬಾಳುವ ಸಂತಾನ
ದಯಪಾಲಿಸುವ ಉದೆ್ದೕಶ ಆತನದಾಗಿತು್ತ. ಆದುದರಿಂದ
ಮದುವೆಯಾದ ಪತಿ್ನಗೆ ದೊ್ರೕಹಮಾಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ
ಎಚಿ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಲಿ.≫ 16 ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವರಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾನು ಪತಿ್ನತಾ್ಯಗವನೂ್ನ, ಹೆಂಡತಿಗೆ
ಅನಾ್ಯಯ ಮಾಡುವವನನೂ್ನ ಹಗೆಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಇದು
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ≪ಆದಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ
ಆತ್ಮವನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ,
ದೊ್ರೕಹಮಾಡಬೇಡಿರಿ.≫

ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನ ಸನಿ್ನಹಿತ
17 ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ

ಬೇಸರಗೊಳಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ≪ಯಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ
ಬೇಸರಗೊಳಿಸಿದೆ್ದೕವೆ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದುರಾಚಾರಿಯು
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವನು. ಅವರೇ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ.
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವ ದೇವರು ಎಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ?≫ ಎಂದು ನೀವು
ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಆತನ ಗಮನದಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದೕರಿ.

≪ಇಗೋ, ನನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಆತನು ನನ್ನ
ಮುಂದೆ ದಾರಿಯನು್ನ ಸರಿಮಾಡುವನು; ನೀವು
ಹಂಬಲಿಸುವ ಕತರ್ನು ತನ್ನ ಆಲಯಕೆ್ಕ ಪಕ್ಕನೇ ಬರುವನು;

ಆಹಾ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟನಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ದೂತನು ಬರುತಾ್ತನೆ≫
ಇದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 2 ಆತನು ಬರುವ
ದಿನವನು್ನ ಯಾರು ತಾಳಾರು? ಆತನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವಾಗ ಯಾರು
ನಿಂತಾರು? ಆತನು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನ ಬೆಂಕಿಗೂ, ಅಗಸನ ಸಾಬೂನಿಗೂ
ಸಮಾನನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 3 ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಶೋಧಿಸುವ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನಂತೆ
ಕುಳಿತು ಲೇವಿ ವಂಶದವರನು್ನ ಶೋಧಿಸಿ ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರಗಳನೊ್ನೕ
ಎಂಬಂತೆ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವನು; ಅವರು ಸದ್ಧಮಿರ್ಗಳಾಗಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಗಳನು್ನ ತಂದೊಪಿ್ಪಸುವರು. 4 ಆಗ
ಯೆಹೂದದ ಮತು್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನೈವೇದ್ಯವು,
ಪೂವರ್ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾದಂತೆ ಆಗಿರುವುದು. 5 ≪ನಾನು
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆನು; ಮಾಟಗಾರನು,
ವ್ಯಬಿಚಾರಿಯೂ, ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವವನು, ಕೂಲಿಹಿಡಿದು
ಕೂಲಿಯವನನು್ನ ಮೋಸಪಡಿಸುವವನು, ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಮತು್ತ
ಅನಾಥರನೂ್ನ ಬಾಧಿಸುವವನು, ವಿದೇಶಿಯ ನಾ್ಯಯತಪಿ್ಪಸುವವನು
ಅಂತು ನನಗೆ ಹೆದರದಿರುವ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು
ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವೆನು≫ ಇದು
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 6 ≪ಆದರೂ
ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ಮಾಪರ್ಟಿ್ಟಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾಕೋಬ
ಸಂತತಿಯವರೇ ನೀವು ಅಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ.≫

ದಶಮಾಂಶ ಸಲಿ್ಲಸುವುದರಲಿ್ಲ ಮೋಸ
7 ≪ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನೀವು ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ

ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಲಿ್ಲಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಪುನಃ ತಿರುಗಿರಿ; ತಿರುಗಿದರೆ,
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಪುನಃ ತಿರುಗುವೆನು≫ ಇದು
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. ≪ಯಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ತಿರುಗೋಣ?≫ ಎನು್ನತಿ್ತೕರಿ. 8 ≪ನರಮನುಷ್ಯನು ದೇವರಿಂದ
ಕದು್ದಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ನೀವೋ ನನಿ್ನಂದ ಕದು್ದಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ.
≪ನಿನಿ್ನಂದ ಏನು ಕದು್ದಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ?≫ ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತೕರೋ.

ದಶಮಾಂಶವನು್ನ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕಾದ ಪದಾಥರ್,
ಇವುಗಳನೆ್ನೕ. 9 ನೀವು ಅಂದರೆ ಈ ಜನಾಂಗದವರೆಲಾ್ಲ ನನಿ್ನಂದ
ಕದು್ದಕೊಳು್ಳವವರಾದ ಕಾರಣ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 10 ನನ್ನ
ಆಲಯವು ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ನೀವು ದಶಮಾಂಶವನು್ನ
ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂಡಾರಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ; ನಾನು
ಪರಲೋಕದ ದಾ್ವರಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳಹಿಡಿಯಲಾಗದಷು್ಟ
ಸುವರಗಳನು್ನ ಸುರಿಯುವೆನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಯೆಹೋವನಾದ
ನನ್ನನು್ನ ಹೀಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರಿ. 11 ನುಂಗುವ ಹುಳವನು್ನ ನಾನು
ನಿಮಗಾಗಿ ತಡೆಯುವೆನು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಫಲವನು್ನ
ನಾಶಮಾಡದು; ನಿಮ್ಮ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯಹಣು್ಣ ತೋಟದಲಿ್ಲ
ಉದುರಿಹೋಗದು≫ ಇದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ
ನುಡಿ. 12 ≪ಆಗ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಧನ್ಯರೆಂದು
ಕೊಂಡಾಡುವರು; ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಆನಂದವಾಗಿರುವುದು≫ ಇದು
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ಖಂಡನೆ ಮತು್ತ ಭಕ್ತರ ಮುಂದಿನ ಉತಾ್ಸಹ
13 ≪ನೀವು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಬಹಳ

ಕಠಿಣ≫ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಅನು್ನತಾ್ತನೆ. ≪ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಏನು ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ?≫ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಾ? 14 ನೀವು ≪ದೇವರನು್ನ
ಸೇವಿಸುವುದು ವ್ಯಥರ್; ನಾವು ಆತನ ನಿಯಮವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ದುಃಖದಿಂದ
ವಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಆದ ಲಾಭವೇನು? 15 ಈಗ
ಅಹಂಕಾರಿಗಳನು್ನ ಭಾಗ್ಯವಂತರೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು;
ಹೌದು, ದುಷ್ಕಮಿರ್ಗಳು ಏಳಿಗೆಗೆ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ, ದೇವರನು್ನ
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದಾ್ದರೆ≫ ಅಂದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಲಾ್ಲ. 16

ಇಂಥಾ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೆಹೋವನ ಭಕ್ತರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಯೆಹೋವನು ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಆಲಿಸಿ
ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ತನ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾಪಕದ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಿಸಿದನು. 17

ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನು್ನತಾ್ತನೆ, ≪ನಾನು
ಕಾಯರ್ಸಾಧಿಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ನನಗೆ ಸ್ವಕೀಯ
ಜನರಾಗಿರುವರು; ಒಬ್ಬನು ತನ್ನನು್ನ ಸೇವಿಸುವ ಸ್ವಂತ ಮಗನನು್ನ
ಕರುಣಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಕರುಣಿಸುವೆನು≫ ಇದು
ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ. 18 ಆಗ ಶಿಷ್ಟರಿಗೂ,
ದುಷ್ಟರಿಗೂ, ದೇವರನು್ನ ಸೇವಿಸುವವರಿಗೂ, ಸೇವಿಸದೇ
ಇರುವವರಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತಾ್ಯಸವನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕಾಣುವಿರಿ.

ಯೆಹೋವನ ದಿನ

≪ಇಗೋ, ಯೆಹೋವನ ದಿನವು ಬರುತಿ್ತದೆ, ಒಲೆಯಂತೆ
ಉರಿಯುತಿ್ತದೆ; ಸಕಲ ಅಹಂಕಾರಿಗಳೂ, ದುಷ್ಕಮಿರ್ಗಳೂ
ಒಣಹುಲಿ್ಲನಂತೆ ಇರುವರು. ಬರುತಿ್ತರುವ ಆ ದಿನವು

ಅವರಿಗೆ ಅಗಿ್ನಪ್ರಳಯವಾಗುವುದು. ಬುಡ, ರೆಂಬೆಗಳಾವುದನೂ್ನ
ಉಳಿಸದು. 2 ನನ್ನ ನಾಮದಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಟಿ್ಟರುವ ನಿಮಗೋ
ದೇವರ ಧಮರ್ವೆಂಬ ಸೂಯರ್ನು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನು್ನಂಟುಮಾಡುವ
ಕಿರಣಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿ ಮೂಡುವನು; ಕೊಟಿ್ಟಗೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟ
ಕರುಗಳಂತೆ ನೀವು ಹೊರಟು ಬಂದು ಕುಣಿದಾಡುವಿರಿ; ದುಷ್ಟರನು್ನ
ತುಳಿದುಬಿಡುವಿರಿ. 3 ನಾನು ಕಾಯರ್ಸಾಧಿಸುವ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಅಧಮಿರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಬೂದಿಯಾಗಿ
ಬಿದಿ್ದರುವರು≫ ಇದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನ ನುಡಿ.

ಎಲೀಯನ ಬರುವಿಕೆ
4 ≪ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಅಂದರೆ,

ನಾನು ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗಾಗಿ ಮೋಶೆಗೆ
ನೇಮಿಸಿದ ನಿಯಮವಿಧಿಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 5 ನಾನು
ಬಂದು ದೇಶವನು್ನ ಶಾಪದಿಂದ ಹತಮಾಡದಂತೆ ಯೆಹೋವನ
ಆಗಮನದ ಭಯಂಕರವಾದ ಮಹಾದಿನವು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲೇ
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲೀಯನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು; 6

ಅವನು ತಂದೆಗಳ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೂ, ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ತಂದೆಗಳ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಸುವನು.≫
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ಮತಾ್ತಯನು

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಂಶಾವಳಿ

ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಗನಾದ ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಂಶಾವಳಿ.

2 ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಗನು ಇಸಾಕನು. ಇಸಾಕನ ಮಗನು
ಯಾಕೋಬನು. ಯಾಕೋಬನ ಮಗನು ಯೆಹೂದನು, ಅವನ
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಯೆಹಹೂದನ ಮಕ್ಕಳು. 3 ಯೆಹೂದನಿಗೆ
ತಾಮಾರಳಲಿ್ಲ ಪೆರೆಚನನು, ಜೆರಹನನು ಹುಟಿ್ಟದರು. ಪೆರೆಚನ
ಮಗನು ಹೆಚೊ್ರೕನನು. 4 ಹೆಚೊ್ರೕನನ ಮಗನು ಅರಾಮನು.
ಅರಾಮನ ಮಗನು ಅಮಿ್ಮನಾದಾಬನು. ಅಮಿ್ಮನಾದಾಬನ ಮಗನು
ನಹಶೋನು. ನಹಶೋನ ಮಗನು ಸಲೊ್ಮೕನನು. 5 ಸಲೊ್ಮೕನನ
ಮಗನು ಬೋವಜನು ರಾಹಾಬಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು. ಬೋವಜನ
ಮಗನು ಓಬೇದನು ರೂತಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು. ಓಬೇದನ ಮಗನು
ಇಷಯನು. 6 ಇಷಯನ ಮಗನು ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು.
ದಾವೀದನ ಮಗನು ಸೊಲೊಮೋನನು, ಊರೀಯನ
ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು. 7 ಸೊಲೊಮೋನನ ಮಗನು
ರೆಹಬಾ್ಬಮನು. ರೆಹಬಾ್ಬಮನ ಮಗನು ಅಬೀಯನನು. ಅಬೀಯನ
ಮಗನು ಆಸನು. 8 ಆಸನ ಮಗನು ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನು.
ಯೆಹೋಷಾಫಾಟನ ಮಗನು ಯೆಹೋರಾಮನು. ಯೆಹೋರಾಮನ
ಮಗನು ಉಜಿ್ಜೕಯನು. 9 ಉಜಿ್ಜೕಯನ ಮಗನು ಯೋತಾಮನನು.
ಯೋತಾಮನ ಮಗನು ಆಹಾಜನನು. ಆಹಾಜನ ಮಗನು
ಹಿಜಿ್ಕೕಯನು. 10 ಹಿಜಿ್ಕೕಯನ ಮಗನು ಮನಸೆ್ಸಯನು. ಮನಸೆ್ಸಯ
ಮಗನು ಆಮೋನನು. 11 ಆಮೋನ ಮಗನು ಯೋಷಿಯನು.
ಬಾಬೆಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆಹೋದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೋಷಿಯನಿಗೆ
ಯೆಕೊನ್ಯನು, ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಹುಟಿ್ಟದರು. 12

ಬಾಬೆಲೋನಿಗೆ ಸೆರೆಹೋದ ಮೇಲೆ ಯೆಕೊನ್ಯನು
ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಶೆಯಲಿ್ತಯೇಲನ ಮಗನು
ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನು 13 ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನ ಮಗನು ಅಬಿಹೂದನು.
ಅಬಿಹೂದನ ಮಗನು ಎಲ್ಯಕೀಮದನು. ಎಲ್ಯಕೀಮನ ಮಗನು
ಅಜೋರನು. 14 ಅಜೋರನ ಮಗನು ಸದೋಕನು. ಸದೋಕನ
ಮಗನು ಅಖೀಮನು. ಅಖೀಮನ ಮಗನು ಎಲಿಹೂದನು. 15

ಎಲಿಹೂದನ ಮಗನು ಎಲಿಯಾಜರನು. ಎಲಿಯಾಜರನ ಮಗನು
ಮತಾ್ತನನು. ಮತಾ್ತನನ ಮಗನು ಯಾಕೋಬನು. 16 ಯಾಕೋಬನ
ಮಗನು ಯೋಸೇಫನು. ಯೋಸೇಫನು ಮರಿಯಳ ಗಂಡನು. ಈ
ಮರಿಯಳಿಂದಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ಯೇಸು ಹುಟಿ್ಟದನು.

17 ಅಬ್ರಹಾಮನಿಂದ ದಾವೀದನ ವರೆಗೂ ಒಟು್ಟ ಹದಿನಾಲು್ಕ
ತಲೆಮಾರುಗಳು, ದಾವೀದನಿಂದ ಬಾಬಿಲೋನಿನ ದಾಸತ್ವಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಹದಿನಾಲು್ಕ ತಲೆಮಾರುಗಳು, ಬಾಬಿಲೋನಿನ
ದಾಸತ್ವದ ದಿನದಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನವರೆಗೆ ಹದಿನಾಲು್ಕ ತಲೆಮಾರುಗಳು.

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಜನನವು
18 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಜನನವು ಹೇಗಾಯಿತಂದರೆ, ಆತನ

ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳಿಗೂ ಯೋಸೇಫನಿಗೂ ನಿಶಿ್ಚತಾಥರ್ವಾಗಿತು್ತ.
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿಬಾಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ
ಮರಿಯಳು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಗಭರ್ಧರಿಸಿದು್ದ ತಿಳಿದುಬಂತು.
19 ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡನಾದ ಯೋಸೇಫನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದ
ಕಾರಣ ಮರಿಯಳನು್ನ ಬಯಲಿಗೆ ತಂದು ಅವಮಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿಮಾಡದೆ
ನಿಶಿ್ಚತಾಥರ್ವನು್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮುರಿದುಬಿಡಬೇಕೆಂದು
ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದನು. 20 ಅವನು ಇದನು್ನ ಕುರಿತು
ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ, ದೇವದೂತನು ಅವನಿಗೆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ≪ದಾವೀದನ ಮಗನಾದ ಯೋಸೇಫನೇ, ನೀನು
ಮರಿಯಳನು್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅಂಜಬೇಡ.
ಆಕೆ ಗಭರ್ವತಿಯಾದದು್ದ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದಲೇ. 21 ಆಕೆಯು ಒಬ್ಬ
ಮಗನನು್ನ ಹೆರುವಳು; ನೀನು ಆತನಿಗೆ ‘ಯೇಸು’ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಡಬೇಕು; ಏಕೆಂದರೆ ಆತನೇ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅವರ
ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವನು,≫ ಅಂದನು. 22 ಕತರ್ನು

ಪ್ರವಾದಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇದೆಲಾ್ಲ
ನಡೆಯಿತು; ಆ ಮಾತು ಏನೆಂದರೆ,

23 ≪ಇಗೋ, ಒಬ್ಬ ಕನಿ್ನಕೆಯು ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ ಮಗನನು್ನ
ಹೆರುವಳು;
ಆತನಿಗೆ ಇಮಾ್ಮನುವೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವರು.
≪ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಇದಾ್ದನೆಂದು≫ ಈ ಹೆಸರಿನ ಅಥರ್.≫

24 ಆಗ ಯೋಸೇಫನು ಎಚೆ್ಚತು್ತ ದೇವದೂತನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ
ಪ್ರಕಾರ ಮರಿಯಳನು್ನ ಹೆಂಡತಿಯನಾ್ನಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. 25

ಆದರೆ ಆಕೆಯು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮನೀಡುವವರೆಗೂ
ಆಕೆಯೊಡನೆ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದನು. ಮತು್ತ ಯೋಸೇಫನು
ಆ ಮಗುವಿಗೆ ‘ಯೇಸು’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪೂವರ್ದಿಂದ ಬಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದು್ದ

ಅರಸನಾದ ಹೆರೋದನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ; ಯೂದಾಯ
ಸೀಮೆಯ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮ್ ಎಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಯೇಸು
ಹುಟಿ್ಟದಾಗ ಪೂವರ್ದೇಶದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ

ಬಂದು, 2 ≪ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದಾತನು ಎಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ?
ಆತನನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ನಕ್ಷತ್ರವನು್ನ ನಾವು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಕಂಡು
ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದೆವು≫ ಎಂದರು.
3 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅರಸನಾದ ಹೆರೋದನು ತಳಮಳಪಟ್ಟನು ಮತು್ತ
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಕಳವಳಪಟ್ಟರು. 4

ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಎಲಾ್ಲ ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರನೂ್ನ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ
ಕೂಡಿಸಿ, ≪ಕಿ್ರಸ್ತನು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದದು್ದ ಎಲಿ್ಲ≫ ಎಂದು ಅವರನು್ನ
ಕೇಳಿದನು. 5 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, ≪ಯೂದಾಯದ
ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ; ಏಕೆಂದರೆ,

6 ≪ ≪ಯೆಹೂದ ಸೀಮೆಯ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮೇ,
ಯೆಹೂದದ ಮುಖ್ಯಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಎಷು್ಟ ಮಾತ್ರಕೂ್ಕ

ಸಣ್ಣದಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲನು್ನ
ಆಳತಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಪತಿಯು ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದಲೇ

ಉದಯಿಸುವನು.≫
ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿದೆ≫ ಎಂದು

ಹೇಳಿದರು.
7 ಆಗ ಹೆರೋದನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳನು್ನ

ಕರೆಯಿಸಿ ಆ ನಕ್ಷತ್ರವು ಕಾಣಿಸಿದ ಗಳಿಗೆಯನು್ನ ಅವರಿಂದ
ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, 8 ≪ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ಕೂಸಿನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಚೆನಾ್ನಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿರಿ; ಅದು ಸಿಕಿ್ಕದ ಮೇಲೆ
ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ; ನಾನು ಸಹ ಬಂದು ಆ ಕೂಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ನಮಸ್ಕರಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳನು್ನ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

9 ಅವರು ಅರಸನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಹೊರಟಾಗ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಕಂಡ ನಕ್ಷತ್ರವು ಪುನಃ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಕೂಸು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ
ಬಂದು ನಿಲು್ಲವ ತನಕ ಅವರ ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗುತಿತು್ತ. 10 ಅವರು
ನಕ್ಷತ್ರವನು್ನ ಕಂಡು ಪರಮಾನಂದದಿಂದ ಸಂತೋಷಿಸಿದರು. 11

ಅವರು ಆ ಮನೆಯೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಆ ಕೂಸನು್ನ ಅದರ
ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕಂಡು ಅದಕೆ್ಕ
ಸಾಷಾ್ಟಂಗನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಗಂಟುಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ
ಅದಕೆ್ಕ ಚಿನ್ನ, ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯ ಮತು್ತ ರಕ್ತಬೋಳಗಳನು್ನ ಮಗುವಿಗೆ
ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದರು. 12 ದೇವರು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ,
ನೀವು ಹೆರೋದನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ಆಜ್ಞೆ
ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮತೊ್ತಂದು ದಾರಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋದರು.

ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದು್ದ
13 ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೋದ ಮೇಲೆ ದೇವದೂತನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ

ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ≪ನೀನು ಎದು್ದ ಕೂಸನೂ್ನ,
ತಾಯಿಯನೂ್ನ ಕರದುಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗು, ನಾನು

ಮತಾ್ತಯನು 1:2 596 ಮತಾ್ತಯನು 2:13



3

4

ನಿನಗೆ ಹೇಳುವ ತನಕ ಅಲೆ್ಲೕ ಇರು; ಹೆರೋದನು ಈ ಕೂಸನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಅದನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವನು≫ ಎಂದನು. 14

ಅದೇ ರಾತಿ್ರ ಯೋಸೇಫನು ಎದು್ದ ಕೂಸನೂ್ನ ಅದರ ತಾಯಿಯನೂ್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಹೆರೋದನು
ತೀರಿಹೋಗುವ ತನಕ ಅವರು ಅಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದರು. 15 ಹೀಗೆ, ≪ನನ್ನ
ಮಗನನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಕರೆದೆನೆಂದು≫ ಕತರ್ನು
ಪ್ರವಾದಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು.

16 ಆಗ ಹೆರೋದನು ತಾನು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ವಂಚಿತನಾದೆ ಎಂದು
ತಿಳಿದು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು ತನ್ನ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ತಾನು
ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಕೂಸು ಹುಟಿ್ಟದ್ದ ಗಳಿಗೆಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ
ಕಾಲಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ, ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ ಅದರ ಎಲಾ್ಲ ನೆರೆಹೊರೆ
ಹಳಿ್ಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹುಟಿ್ಟದ ಎರಡು ವರುಷದೊಳಗಿನ ಗಂಡು
ಕೂಸುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 17 ಯೆರೆಮೀಯನೆಂಬ
ಪ್ರವಾದಿಯು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು; ಅದೇನಂದರೆ,

18 ≪ರಾಮದಲಿ್ಲ ಬೊಬೆ್ಬಯು ಕೇಳಿಸಿತು; ಆಕ್ರಂದನವೂ ಬಹು
ಗೋಳಾಟವೂ ಉಂಟಾದವು; ರಾಹೇಲಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ
ಗೋಳಾಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಸಮಾಧಾನ
ಹೊಂದಲಾರದೆ ಇದ್ದಳು≫ ಎಂಬುದೇ.

19 ಹೆರೋದನು ತೀರಿಹೋದ ಮೇಲೆ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನ
ದೂತನು ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, 20 ≪ನೀನು
ಎದು್ದ ಕೂಸನೂ್ನ ಅದರ ತಾಯಿಯನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗು; ಕೂಸಿನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದವರು ಸತು್ತ ಹೋದರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21

ಆಗ ಯೋಸೇಫನು ಎದು್ದ ಕೂಸನೂ್ನ ಅದರ ತಾಯಿಯನೂ್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 22 ಆದರೆ
ಅಖೆರ್ಲಾಯನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಹೆರೋದನಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ
ಯೂದಾಯವನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಂಜಿದನು. ಆಗ ಅವನು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆಗೆ ಹೋದನು. 23

ಅಲಿ್ಲರುವ ನಜರೇತೆಂಬ ಊರನು್ನ ಸೇರಿ ವಾಸಮಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ,
≪ಆತನು ನಜರೇತಿನವನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವನು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು.

ಸಾ್ನನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ಉಪದೇಶ
(ಮಾಕರ್ 1:2-8; ಲೂಕ 3:1-18; ಯೋಹಾ. 1:6-8,19-34)

ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಸಾ್ನನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನೆಂಬುವವನು
ಯೂದಾಯದ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತಾ್ತ, 2

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಡಿರಿ; ಏಕೆಂದರೆ
ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತದೆ.≫

3 ≪ ≪ಕತರ್ನ ದಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರಿ;
ಆತನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಸರಾಗ ಮಾಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ
ಕೂಗುವವನ ಶಬ್ದವಿದೆ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ
ಯೆಶಾಯನಿಂದ ಸೂಚಿತನಾದವನು ಇವನೇ.

4 ಯೋಹಾನನ ಉಡುಪು ಒಂಟೆಯ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿತು್ತ,
ಅವನು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಒಂದು ಚಮರ್ದ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಮಿಡತೆ ಮತು್ತ ಕಾಡುಜೇನು ಅವನ
ಆಹಾರವಾಗಿತು್ತ.

5 ಆಗ ಯೇರೂಸಲೇಮಿನವರು, ಎಲಾ್ಲ ಯೂದಾಯದವರೂ
ಮತು್ತ ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಸೀಮೆಯ ಜನರು
ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದು, 6 ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಅರಿಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯಲಿ್ಲ ಯೋಹಾನನಿಂದ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.

7 ಆದರೆ ಯೋಹಾನನು ಫರಿಸಾಯರಲಿ್ಲಯೂ
ಸದು್ದಕಾಯರಲಿ್ಲಯೂ ಅನೇಕರು ತನಿ್ನಂದ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ,
≪ಎಲೈ ಸಪರ್ಸಂತತಿಯವರೇ, ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ
ದೈವಕೋಪದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸಿದವರಾರು? 8 ನೀವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿರುವಿರಿ
ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಫಲವನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ. 9 ಅಬ್ರಹಾಮನು
ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಂದು ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ದೇವರು
ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗಾಗಿ ಈ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದಲೂ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಮಾಡಬಲ್ಲನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 10 ಈಗಾಗಲೇ
ಮರಗಳ ಬೇರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಹಾಕಿದೆ; ಅದ್ದರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ
ಕೊಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರವನು್ನ ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಕುವರು.
11 ನಾನಂತೂ ಮಾನಸಾಂತರಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮಗೆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ನಂತರ ಬರುವವನು ನನಗಿಂತ ಶಕ್ತನು;
ಆತನ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ಹೊರಲಿಕೂ್ಕ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ; ಆತನು
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲಯೂ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮಗೆ

ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನಮಾಡಿಸುವನು. 12 ಹೊಟ್ಟನು ತೂರುವ
ಮೊರವನು್ನಆತನು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದಿದಾ್ದನೆ; ತನ್ನ ಕಣದಲಿ್ಲಯ
ರಾಶಿಯನು್ನ ತೂರಿ ಹಸನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಗೋದಿಯನು್ನ ಕಣಜದಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟನು್ನ ಆರದ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಬಿಡುವನು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 1:9-11; ಲೂಕ 3:21,22)

13 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಯೋಹಾನನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ
ಬಳಿ ಬಂದನು. 14 ಆತನಿಗೆ ಯೋಹಾನನು ತಡೆಯುತಾ್ತ, ≪ನಾನೇ
ನಿನಿ್ನಂದ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತು್ತ, ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದೇಕೆ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಕೆ್ಕ, 15 ಯೇಸು
ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ, ≪ಸದ್ಯಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೋ; ಹೀಗೆ ನಾವು ಎಲಾ್ಲ
ನೀತಿಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕದಾ್ದಗಿದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ
ಯೋಹಾನನು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು.

16 ಯೇಸು ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಗೋ, ಆತನಿಗಾಗಿ ಪರಲೋಕವು ತೆರೆಯಿತು;
ಮತು್ತ ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಪಾರಿವಾಳದ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು
ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. 17 ಆಗ ≪ಈತನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಗನು,
ಈತನನು್ನ ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂಬ ವಾಣಿ
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕೇಳಿಬಂದಿತು.

ಸೈತಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಶೋಧಿಸಿದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 1:12,13; ಲೂಕ 4:1-13)

ಆಗ ಯೇಸು ಸೈತಾನನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ದೇವರಾತ್ಮನು ಆತನನು್ನ ಅಡವಿಗೆ ನಡೆಸಿದನು. 2 ಆತನು
ನಲವತು್ತ ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು ಉಪವಾಸವಿದ್ದ ತರುವಾಯ

ಆತನಿಗೆ ಹಸಿವಾಯಿತು.
3 ಆಗ ಸೈತಾನನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ನೀನು ದೇವರ

ಮಗನಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕಲು್ಲಗಳಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯಾಗುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು≫
ಎಂದು ಹೇಳಲು, 4 ಯೇಸು, ≪ ≪ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟಿ್ಟ ತಿಂದ
ಮಾತ್ರದಿಂದ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನುಡಿಯಿಂದಲೂ ಬದುಕುವನು≫ ಎಂದು
ಬರೆದಿದೆ≫ ಅಂದನು.

5 ಆಗ ಸೈತಾನನು ಯೇಸುವನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಕರದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ
6 ಯೇಸುವಿಗೆ, ≪ನೀನು ದೇವರ ಮಗನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲಿ್ಲಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ
ದುಮುಕು; ≪ದೇವರು ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವನು; ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಕಲಿ್ಲಗೆ ತಗಲದಂತೆ ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿದೆಯಲಾ್ಲ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, ≪ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ
ಕತರ್ನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಬರೆದಿದೆ≫
ಅಂದನು. 8 ಬಳಿಕ ಸೈತಾನನು ಆತನನು್ನ ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾದ
ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲಾ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಅವುಗಳ ವೈಭವವನೂ್ನ ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, 9 ಯೇಸುವಿಗೆ,
≪ನೀನು ನನಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು≫ ಅಂದನು. 10 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
≪ಸೈತಾನನೇ, ನೀನು ತೊಲಗಿ ಹೋಗು. ≪ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ
ಕತರ್ನನು್ನ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಆತನೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸಬೇಕು≫
ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿದೆಯಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆಗ ಸೈತಾನನು ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟು ಹೋದನು, ಆಗ
ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದರು.

ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರುವುದಕೆ್ಕ
ಪಾ್ರರಂಭಮಾಡಿದು್ದ

(ಮಾಕರ್ 1:14,15; ಲೂಕ 4:14,15)

12 ಯೋಹಾನನು ಸೆರೆಯಾದನು ಎಂದು ಯೇಸು ಕೇಳಿ ಆ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು. 13

ಬಳಿಕ ನಜರೇತೆಂಬ ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಜೆಬುಲೋನನ ನಫಾ್ತಲಿಯರ
ಗಡಿ ನಾಡುಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸಮುದ್ರದ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲರುವ
ಕಪೆನೌರ್ಮೆಂಬ ಊರಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸತೊಡಗಿದನು. 14 ಇದರಿಂದ
ಯೆಶಾಯನೆಂಬ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು
ನೆರವೇರಿತು ; ಆ ಮಾತು ಏನೆಂದರೆ, 15 ≪ಜೆಬುಲೋನ್ ಸೀಮೆ
ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ ಸೀಮೆ, ಯೊದರ್ನಿನ ಆಚೆ, ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗಿರುವ
ಸೀಮೆ, ಅನ್ಯಜನಗಳಿರುವ ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆ, 16 ಹೀಗೆ ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸಿದ ಈ ಸೀಮೆಯ ಜನರಿಗೆ ಮಹಾ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸಿತು;

ಮತಾ್ತಯನು 2:14 597 ಮತಾ್ತಯನು 4:16
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ಮರಣದ ಛಾಯೆ ನೆರೆದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಬೆಳಕು
ಉದಯವಾಯಿತು≫ ಎಂಬುದು. 17 ಅಂದಿನಿಂದ ಯೇಸು,
≪ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಡಿರಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪಿಸಿತು≫ ಎಂದು
ಸಾರುವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು.

ಯೇಸು ಪ್ರಥಮ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 1:16-20; ಲೂಕ 5:2-11; ಯೋಹಾ. 1:40-42)

18 ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲಿ್ಲ ನಡೆದು
ಹೋಗುವಾಗ ಪೇತ್ರನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸೀಮೋನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸಹೋದರನಾದ ಅಂದೆ್ರಯನು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಬಲೆಬೀಸುವುದನು್ನ
ಕಂಡನು; ಅವರು ಬೆಸ್ತರಾಗಿದ್ದರು. 19 ಅವರಿಗೆ ಆತನು, ≪ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ, ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಬೆಸ್ತರನಾ್ನಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮಾಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ, 20 ತಕ್ಷಣ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಬಲೆಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. 21 ಯೇಸು
ಅಲಿ್ಲಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಇನಿ್ನಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರನು್ನ
ಅಂದರೆ ಜೆಬೆದಾಯನ ಮಗನಾದ ಯಾಕೋಬನನೂ್ನ ಅವನ
ತಮ್ಮನಾದ ಯೋಹಾನನೂ್ನ ಕಂಡನು; ಇವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ
ಜೆಬೆದಾಯನ ಸಂಗಡ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ
ಸರಿಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆತನು ಅವರನು್ನ ಕರೆದನು. 22 ಕೂಡಲೆ
ಅವರು ದೋಣಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.

ಯೇಸು ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿ
ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದದು್ದ

(ಮಾಕರ್ 1:39; ಲೂಕ 4:15-44; 6:17-19)

23 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಯವರ
ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತಾ್ತ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರಿ ಹೇಳುತಾ್ತ ಜನರ ಎಲಾ್ಲ ತರದ
ರೋಗಗಳನೂ್ನ ಎಲಾ್ಲ ತರದ ಬೇನೆಗಳನೂ್ನ ವಾಸಿಮಾಡುತಾ್ತ
ಬಂದನು. 24 ಆತನ ಸುದಿ್ದಯು ಸಿರಿಯಾದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬದ್ದರಿಂದ
ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದವರನು್ನ, ಅಂದರೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮತು್ತ
ವೇದನೆಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡುವವರನೂ್ನ, ದೆವ್ವಹಿಡಿದವರನೂ್ನ
ಮೂಛಾರ್ರೋಗಿಗಳನೂ್ನ ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯುವಿನವರನೂ್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಕರತಂದರು; ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿದನು. 25 ಗಲಿಲಾಯ
ದೆಕಪೊಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಯೂದಾಯ ಎಂಬೀ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದಲೂ
ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಆಚೇ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಜನರು
ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.

ಯೇಸು ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಂಗ
(ಲೂಕ 6:20-49; 11:1-4,9-13,33-36; 12:22-24,57-59; 16:17,18)

ಯೇಸು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪನು್ನ ಕಂಡು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೇರಿ ಕುಳಿತ
ತರುವಾಯ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 2

ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
3 ≪ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ಬಡವರಾಗಿರುವವರು ಧನ್ಯರು; ಪರಲೋಕ

ರಾಜ್ಯವು ಅವರದು.
4 ದುಃಖಪಡುವವರು ಧನ್ಯರು; ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಸಮಾಧಾನ

ಹೊಂದುವರು.
5 ವಿನಯವುಳ್ಳವರು ಧನ್ಯರು; ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ

ಬಾಧ್ಯರಾಗುವರು.
6 ನೀತಿಗೆ ಹಸಿದು ಬಾಯಾರಿದವರು ಧನ್ಯರು; ಅವರು

ತೃಪ್ತರಾಗುವರು.
7 ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವರು ಧನ್ಯರು; ಅವರು ಕರುಣೆ ಹೊಂದುವರು.
8 ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದವರು ಧನ್ಯರು; ಅವರು ದೇವರನು್ನ

ನೋಡುವರು.
9 ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವವರು ಧನ್ಯರು; ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು

ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
10 ನೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಡುವವರು ಧನ್ಯರು;

ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಅವರದು.
11 ≪ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಸುಳಾ್ಳಗಿ ಹೊರಿಸಿದರೆ ನೀವು
ಧನ್ಯರು. 12 ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ, ಉಲಾ್ಲಸಪಡಿರಿ; ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಫಲ ಸಿಕು್ಕವುದು; ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ
ಪ್ರವಾದಿಗಳನೂ್ನ ಅವರು ಹೀಗೆಯೇ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದರಲಾ್ಲ.

13 ≪ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ಉಪಾ್ಪಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಉಪು್ಪ ಸಪ್ಪಗಾದರೆ
ಅದಕೆ್ಕ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಉಪಿ್ಪನ ರುಚಿಯನು್ನ ಕೊಡಲು
ಸಾಧ್ಯ? ಜನರು ಅದನು್ನ ಹೊರಗೆಹಾಕಿ ದಾರಿಹೋಕರು
ತುಳಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಅದು ಯೋಗ್ಯವೇ ಹೊರತು ಮತಾ್ತ್ಯವ ಕೆಲಸಕೂ್ಕ

ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 14 ನೀವು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಳಕಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಊರು ಮರೆಯಾಗಿರಲಾರದು. 15 ಮತು್ತ ಯಾರೂ
ದೀಪವನು್ನ ಹತಿ್ತಸಿ ಕೊಳಗದೊಳಗೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ; ದೀಪಸ್ತಂಭದ
ಮೇಲೆಯೇ ಇಡುತಾ್ತರೆ. ಆಗ ಅದು ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಬೆಳಕು ಕೊಡುವುದು. 16 ಅದರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಕು ಜನರ ಮುಂದೆ
ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿ. ಆಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವರು.

17 ≪ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ನಿಯಮವನಾ್ನಗಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳ
ಪ್ರವಾದನೆಗಳನಾ್ನಗಲಿ ನಿರಥರ್ಕಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಾನು ಬಂದೆನೆಂದು
ನೆನಸಬೇಡಿರಿ; ನಿರಥರ್ಕಪಡಿಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ
ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 18 ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಆಕಾಶವೂ ಭೂಮಿಯೂ ಅಳಿದುಹೋಗುವ ತನಕ
ಧಮರ್ನಿಯಮವೆಲಾ್ಲ ನೆರವೇರಿದ ಹೊರತು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು
ಚುಕೆ್ಕಯಾಗಲಿ, ಒಂದು ಅಕ್ಷರವಾಗಲಿ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 19

ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸಣ್ಣ ಆಜ್ಞೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಮೀರಿ ನಡೆದು
ಜನರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬೋಧಿಸುವವನು ಪರಲೋಕ
ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಕನಿಷ್ಠನೆನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವನು; ಆದರೆ ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಆ
ಆಜ್ಞೆಗಳಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೂ ಹಾಗೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು
ಬೋಧಿಸುವವನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
20 ನಿಮ್ಮ ನೀತಿಯು ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳ ಮತು್ತ ಫರಿಸಾಯರ ನೀತಿಗಿಂತಲೂ
ಉತ್ತಮವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಸೇರಲಾರಿರಿ
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

21 ≪ ≪ನರಹತ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು; ನರಹತ್ಯ ಮಾಡುವವನು
ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವನೆಂದು≫ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿಯದೆ
ಎಂದು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ. 22 ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವನು; ತನ್ನ
ಸಹೋದರನನು್ನ ನೋಡಿ, ≪ಎಲೈ ಮೂಖರ್ನೇ≫ ಎಂದು
ಅನು್ನವವನು ನಾ್ಯಯ ಸಭೆಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವನು;
≪ಎಲೈ ನೀಚನೇ≫ ಎಂದು ಅನು್ನವವನು, ಅಗಿ್ನನರಕಕೆ್ಕ
ಗುರಿಯಾಗುವನು. 23 ಆದಕಾರಣ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ತಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನೋ ವಿರೋಧವಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ಬಂದರೆ, 24 ನಿನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮುಂದೆಯೇ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಸಂಗಡ ಒಂದಾಗು; ಆ
ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡು.

25 ≪ಇನೂ್ನ ದಾರಿಯಲಿ್ಲರುವಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿವಾದಿಯೊಂದಿಗೆ
ಬೇಗ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೋ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಆಪಾದಕನು ನಿನ್ನನು್ನ
ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಾನು ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆ
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಾ್ಟನು. ಆಗ ನೀನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ
ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವಿ. 26 ನೀನು ಒಂದು ಕಾಸನಾ್ನದರೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುವ ತನಕ ಅಲಿ್ಲಂದ ಬರುವುದಕಾ್ಕಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ
ಎಂದು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

27 ≪ ≪ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು≫ ಹೇಳಿಯದೆ
ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. 28 ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ಪರಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ನೋಡಿ ಮೋಹಿಸುವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಆಗಲೇ ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಆಕೆಯ ಕೂಡ
ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 29 ನಿನ್ನ ಬಲಗಣು್ಣ ನಿನ್ನನು್ನ
ಪಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸುವುದಾದರೆ ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತ ಎಸೆದುಬಿಡು, ನಿನ್ನ
ದೇಹವೆಲಾ್ಲ ನರಕದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಹೋಗುವುದು ನಿನಗೆ ಹಿತವಲ್ಲವೇ. 30 ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನಿನ್ನನು್ನ
ಪಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸುವುದಾದರೆ ಅದನು್ನ ಕಡಿದು ಎಸೆದುಬಿಡು, ನಿನ್ನ
ದೇಹವೆಲಾ್ಲ ನರಕದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಹೋಗುವುದು ನಿನಗೆ ಹಿತವಲ್ಲವೇ. 31 ಇದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವವನು ಆಕೆಗೆ ವಿಚೆ್ಛೕದನ ಪತ್ರವನು್ನ
ಕೊಡತಕ್ಕದೆ್ದಂದು ಹೇಳಿಯದೆಯಷೆ್ಟ. 32 ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಕಾರಣದಿಂದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವವನು ಅವಳು ವ್ಯಭಿಚಾರ
ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕಾರಣನಾಗುತಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಗಂಡಬಿಟ್ಟವಳನು್ನ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ವ್ಯಭಿಚಾರಮಾಡುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

33 ≪ಮತು್ತ, ನೀನು ಸುಳಾ್ಳಣೆಯಿಡಬಾರದು; ≪ನೀನು
ಇಟು್ಟಕೊಂಡ ಆಣೆಗಳನು್ನ ಕತರ್ನಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಹಿರಿಯರ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ≫ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ. 34 ಆದರೆ ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ಆಣೆಯನೆ್ನೕ ಇಡಬೇಡಿರಿ. ಆಕಾಶದ
ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿರಿ; ಅದು ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನವು. 35

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿ ಅದು ಆತನ ಪಾದಪೀಠ.
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡಿ; ಅದು ಆ ಮಹಾ ರಾಜನ
ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದೆ. 36 ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡ;
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ನೀನು ಒಂದು ಕೂದಲನಾ್ನದರೂ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪಗೆ
ಮಾಡಲಾರೆ. 37 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ≪ಹೌದಾದರೆ ಹೌದು
ಅಲ್ಲವಾದರೆ ಅಲ್ಲ≫ ಎಂದಿರಲಿ. ಇದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚದದು್ದ
ಸೈತಾನನಿಂದ ಬರುವಂತಹದಾ್ದಗಿದೆ.

38 ≪ ≪ಕಣಿ್ಣಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣನು್ನ ಹಲಿ್ಲಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಲ್ಲನು್ನ
ತೆಗೆಯಿಸು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ. 39 ಆದರೆ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ಕೆಡುಕನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಬೇಡ.
ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಬಲಗೆನೆ್ನಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ
ಮತೊ್ತಂದು ಕೆನೆ್ನಯನು್ನ ಸಹ ತಿರುಗಿಸು. 40 ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಡಿ ನಿನ್ನ ಒಳಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನಿಗೆ
ಮೇಲಂಗಿಯನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಡು. 41 ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ಮೈಲು ದೂರ
ಬಾ ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಒತಾ್ತಯಿಸಿದರೆ ಅವನ ಸಂಗಡ ಎರಡು ಮೈಲು
ದೂರ ಹೋಗು. 42 ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳುವವನಿಗೆ ಕೊಡು; ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಬೇಡಲು ಬಂದವನಿಗೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ.

43 ≪ ≪ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ನಿನ್ನ ವೈರಿಯನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸಬೇಕೆಂದು≫ ಹೇಳಿಯದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ. 44

ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವವರಿಗೊಸ್ಕರ ದೇವರನು್ನ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 45 ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಿರಿ. ಆತನು ಕೆಟ್ಟವರ ಮೇಲೆಯೂ
ಒಳೆ್ಳಯವರ ಮೇಲೆಯೂ ತನ್ನ ಸೂಯರ್ನು ಉದಯಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೆಯೂ ಅನೀತಿವಂತರ
ಮೇಲೆಯೂ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತಾ್ತನೆ. 46 ನಿಮಗೆ ಪಿ್ರೕತಿ
ತೋರಿಸುವವರನೆ್ನೕ ನೀವು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ ಫಲವೇನು? ಸುಂಕದವರು
ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ. 47 ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು
ಮಯಾರ್ದೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಹೆಚು್ಚ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು?
ಅನ್ಯಜನರು ಸಹ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತಾ್ತರಲ್ಲವೇ. 48 ಆದುದರಿಂದ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಪರಿಪೂಣರ್ನಾಗಿರುವ
ಹಾಗೆಯೇ ನೀವೂ ಪರಿಪೂಣರ್ರಾಗಿರಿ.

ದಾನಧಮರ್ದ ವಿಧಾನ

≪ಜನರು ನೋಡಲಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ
≪ಧಮರ್ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ≫ ಅವರ ಮುಂದೆ
ಮಾಡಬಾರದು; ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ

ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹತಿ್ತರ ನಿಮಗೆ ಫಲದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
2 ≪ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ದಾನಕೊಡುವಾಗ ಅದನು್ನ

ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಬೇಡ; ಜನರಿಂದ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಕಪಟಿಗಳು ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹಾಗೆ
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ತಮಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಫಲವನು್ನ
ಹೊಂದಿದಾ್ದಯಿತೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 3 ಆದರೆ
ನೀನು ದಾನ ಕೊಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ದಾನಕೊಟ್ಟದು್ದ ಎಡಗೈಗೂ
ತಿಳಿಯದಿರಲಿ. 4 ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದನು್ನ ನೋಡುವ ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯು ನಿನಗೆ ಫಲಕೊಡುವನು.

ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯ ವಿಧಾನ
5 ≪ನೀವು ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡುವಾಗ ಕಪಟಿಗಳ ಹಾಗೆ

ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಜನರು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು
ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬೀದಿಚೌಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಇಷ್ಟಪಡುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ತಮಗೆ ಬರತಕ್ಕ
ಫಲವನು್ನ ಹೊಂದಿದಾ್ದಯಿತೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 6

ನೀನು ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ
ಬಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡು. ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದನು್ನ ನೋಡುವ
ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನಗೆ ಫಲಕೊಡುವನು. 7 ಆದರೆ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡುವಾಗ ಅನ್ಯಜನಗಳ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನೕ ಸುಮ್ಮನೆ
ಮತೆ್ತ ಮತೆ್ತ ಹೇಳಬೇಡ; ಅವರು ಬಹಳ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡಿದರೆ ತಮ್ಮ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ದೇವರು ಕೇಳುತಾ್ತನೆಂದು ಭಾವಿಸುತಾ್ತರೆ. 8

ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಅವರ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು
ಅಗತ್ಯವೆಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

9 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಹೀಗೆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡಬೇಕು,
10 ≪ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ,
ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ.
ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ.
ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ನೆರವೇರಲಿ.

11 ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನು್ನ ಈ ಹೊತು್ತ ನಮಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸು.

12 ನಮಗೆ ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದವರನು್ನ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ
ನಮ್ಮ ತಪು್ಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು.

13 ನಮ್ಮನು್ನ ಶೋಧನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ
ಕೆಡುಕನಿಂದ; ನಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪಸು≫

14 ನೀವು ಜನರ ತಪು್ಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನಿಮ್ಮ ತಪು್ಪಗಳನೂ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು. 15 ಆದರೆ
ನೀವು ಜನರ ತಪು್ಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸದೇ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಹ
ನಿಮ್ಮ ತಪು್ಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

16 ≪ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಉಪವಾಸಮಾಡುವಾಗ ಕಪಟಿಗಳಂತೆ
ಮುಖವನು್ನ ಸಪ್ಪಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಅವರು ತಾವು
ಉಪವಾಸಿಗಳೆಂದು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಬರುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಮುಖವನು್ನ
ವಿಕಾರಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಅವರು ತಮಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಫಲವನು್ನ
ಹೊಂದಿದಾ್ದಯಿತೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 17 ಆದರೆ
ನೀನು ಉಪವಾಸಮಾಡುವಾಗ ತಲೆಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಹಚಿ್ಚಕೊಂಡು
ಮುಖವನು್ನ ತೊಳೆದುಕೋ. 18 ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು
ಉಪವಾಸಿಯೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಹೋದಾಗೂ್ಯ
ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಉಪವಾಸಿಯೆಂದು
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ. ಅಂತರಂಗದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದನು್ನ ನೋಡುವ ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯು ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಕೊಡುವನು.

ಶಾಶ್ವತ ಸಂಪತು್ತ
19 ≪ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಂಪತು್ತ ಮಾಡಿ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ; ಇಲಿ್ಲ

ಅದು ನುಸಿ ಹಿಡಿದು, ಕಿಲುಬು ಹತಿ್ತ ಕೆಟು್ಟಹೋಗುವುದು; ಇಲಿ್ಲ
ಕಳ್ಳರು ಕನಾ್ನಕೊರೆದು ಕದಿಯುವರು. 20 ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಸಂಪತು್ತ ಮಾಡಿ ಇಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಅಲಿ್ಲ ಅದು ನುಸಿ ಹಿಡಿದು, ಕಿಲುಬು
ಹತಿ್ತ ಕೆಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅಲಿ್ಲ ಕಳ್ಳರು ಕನಾ್ನಕೊರೆಯುವುದೂ
ಇಲ್ಲ. ಕದಿಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ, 21 ನಿನ್ನ ಸಂಪತು್ತ ಇದ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನಿನ್ನ
ಹೃದಯ ಇರುತ್ತದಷೆ್ಟ.

22 ≪ಕಣು್ಣ ದೇಹಕೆ್ಕ ದೀಪವಾಗಿದೆ; ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ
ಕಣು್ಣ ಚೆನಾ್ನಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ದೇಹವೆಲಾ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿರುವುದು. 23 ನಿನ್ನ
ಕಣು್ಣ ಕೆಟ್ಟದಾ್ದಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ದೇಹವೆಲಾ್ಲ ಕತ್ತಲಾಗಿರುವುದು.
ನಿನೊ್ನಳಗಿರುವ ಬೆಳಕೇ ಕತ್ತಲಾದರೆ ಆ ಕತ್ತಲು ಎಷು್ಟ
ಮಹತ್ತರವಾಗಿರಬೇಕು!

24 ≪ಯಾರೊಬ್ಬನೂ ಇಬ್ಬರು ಯಜಮಾನರಿಗೆ
ಸೇವೆಮಾಡಲಾರನು. ಅವನು ಒಬ್ಬನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು; ಇಲ್ಲವೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಶ್ರದೆ್ಧಯಿಂದ ಸೇವೆಮಾಡಿ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ತಾತಾ್ಸರ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ದೇವರನೂ್ನ
ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇವಿಸಲಾರಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ
25 ≪ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಕೆ್ಕ ಏನು

ಊಟಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಹರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ
ಏನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಚಿಂತೆಮಾಡಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಊಟಕಿ್ಕಂತ ಪಾ್ರಣವು ಉಡುಪಿಗಿಂತ ದೇಹವು
ಮೇಲಾದುದಲ್ಲವೇ. 26 ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಹಾರಾಡುವ ಹಕಿ್ಕಗಳನು್ನ
ನೋಡಿರಿ; ಅವು ಬಿತು್ತವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಯು್ಯವುದಿಲ್ಲ, ಕಣಜಗಳಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ಆದಾಗೂ್ಯ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯು ಅವುಗಳನು್ನ ಸಾಕಿ ಸಲಹುತಾ್ತನೆ; ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು
ಹೆಚಿ್ಚನವರಲ್ಲವೋ? 27 ಚಿಂತೆಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನು್ನ
ಒಂದು ಮೊಳ ಉದ್ದ ಬೆಳೆಸಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಿಂದಾದೀತು? 28

ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಉಡುಪಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಚಿಂತೆಮಾಡುವುದೇಕೆ?
ಅಡವಿಯ ಹೂವುಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ರೀತಿಯನು್ನ ಯೋಚಿಸಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಅವು ದುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ನೂಲುವುದಿಲ್ಲ; 29

ಆದಾಗೂ್ಯ ಆ ಹೂವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಕಿ್ಕರುವಷು್ಟ ಅಲಂಕಾರ
ಅರಸನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸಕಲ
ವೈಭವದಿಂದಿರುವಾಗಲೂ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
30 ಎಲೈ ಅಲ್ಪ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳೇ, ಈ ಹೊತು್ತ ಇದು್ದ ನಾಳೆ ಒಲೆಯ
ಪಾಲಾಗುವ ಅಡವಿಯ ಹುಲಿ್ಲಗೇ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಉಡಿಸಿದರೆ
ಅದಕಿ್ಕಂತ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಿಮಗೆ ಉಡಿಸಿ ತೊಡಿಸುವನಲ್ಲವೇ! 31

ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ, ≪ಏನು ಊಟಮಾಡಬೇಕು, ಏನು
ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಏನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಚಿಂತೆಮಾಡಬೇಡಿರಿ. 32 ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಾಗಿ ಅನ್ಯಜನಗಳು
ತವಕಪಡುತಾ್ತರೆ. ಇದೆಲಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯಷೆ್ಟ. 33

ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನೂ್ನ
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ನೀತಿಯನೂ್ನ ಹುಡುಕಿರಿ. ಇವುಗಳ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ
ದೊರಕುವವು. 34 ಆದುದರಿಂದ ನಾಳಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಚಿಂತೆ
ಮಾಡಬೇಡಿರಿ; ನಾಳಿನ ದಿನವು ತನ್ನದನು್ನ ತಾನೇ
ಚಿಂತಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. ಆ ಹೊತಿ್ತನ ಪಾಡೇ ಆ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಸಾಕು.

ಇತರರ ಬಗೆ್ಗ ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ

≪ತೀಪುರ್ಮಾಡಬೇಡಿರಿ; ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ
ತೀಪಾರ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. 2 ನೀವು ಮಾಡುವ ತೀಪಿರ್ಗೆ
ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೂ ತೀಪಾರ್ಗುವುದು; ನೀವು ಅಳೆಯುವ

ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೂ ಅಳೆಯುವರು.
3 ≪ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ತೊಲೆಯನು್ನ ಯೋಚಿಸದೆ ನಿನ್ನ

ಸಹೋದರನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ಧೂಳನು್ನ ಏಕೆ ಯೋಚಿಸುವೇ? 4

ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನೊಳಗಿನಿಂದ ಧೂಳನು್ನ
ತೆಗೆಯುತೆ್ತೕನೆ ಬಾ≫ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳುವೇ? ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲೆ್ಲೕ ತೊಲೆ
ಇದೆಯಲಾ್ಲ. 5 ಕಪಟಿಯೇ! ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನೊಳಗಿನಿಂದ
ತೊಲೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ; ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ
ಕಣಿ್ಣನೊಳಗಿನಿಂದ ಧೂಳನು್ನ ತೆಗೆಯವುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ಕಾಣಿಸುವುದು.

6 ≪ಪವಿತ್ರವಾದುದನು್ನ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮ
ಮುತು್ತಗಳನು್ನ ಹಂದಿಗಳ ಮುಂದೆ ಚೆಲ್ಲಬೇಡಿರಿ. ಬಹುಶಃ ಅವು
ತಮ್ಮ ಕಾಲಿನಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ತುಳಿದು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸೀಳಿಬಿಟಾ್ಟವು.

ಫಲದಾಯಕ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
7 ≪ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು; ಹುಡುಕಿರಿ,

ನಿಮಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದು; ತಟಿ್ಟರಿ, ನಿಮಗೆ ತೆರೆಯುವುದು; 8 ಏಕೆಂದರೆ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಹೊಂದುವನು, ಹುಡುಕುವವನಿಗೆ
ಸಿಕು್ಕವುದು, ತಟು್ಟವವನಿಗೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವುದು.

9 ≪ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾವನು ರೊಟಿ್ಟ ಕೇಳುವ ಮಗನಿಗೆ ಕಲ್ಲನು್ನ
ಕೊಡುವನೋ? 10 ಮೀನು ಕೇಳಿದರೆ ಹಾವನು್ನ ಕೊಡುವನೋ? 11

ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಟ್ಟವರಾದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ
ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಬಲ್ಲವರಾದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆಯು ತನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಒಳೆ್ಳಯ
ವರಗಳನು್ನ ಕೊಡುವನಲ್ಲವೇ? 12 ಅಂತು ಜನರು ನಿಮಗೆ ಏನೇನು
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತಿ್ತೕರೋ ಅದನೆ್ನೕ ನೀವು ಅವರಿಗೆ
ಮಾಡಿರಿ. ಧಮರ್ಶಾಶ್ತ್ರದ ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ತಾತ್ಪಯರ್ ಇದೇ
ಆಗಿದೆ.

ವಿನಾಶದ ಬಾಗಿಲು ವಿಶಾಲ
13 ≪ನಾಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಬಾಗಿಲು ದೊಡ್ಡದು, ದಾರಿ

ವಿಶಾಲವಾದುದು; ಅದರಲಿ್ಲ ಹೋಗುವವರು ಬಹು ಜನ. 14 ನಿತ್ಯ
ಜೀವಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಬಾಗಿಲು ಇಕ್ಕಟು್ಟ, ದಾರಿ ಬಿಕ್ಕಟು್ಟ; ಅದನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ. ಆದುದರಿಂದ ಇಕ್ಕಟಾ್ಟದ
ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ.

ಸುಳ್ಳ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿದಾ್ದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ್ಕ
15 ≪ಕುರಿವೇಷ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ

ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ; ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಅವರು ಕಿತು್ತತಿನು್ನವ ತೋಳಗಳೇ. 16 ಅವರ ಫಲಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷಿಹಣು್ಣಗಳನೂ್ನ ದತೂ್ತರಿ
ಗಿಡಗಳಿಂದ ಅಂಜೂರಗಳನೂ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದುಂಟೇ? 17

ಹಾಗೆಯೇ ಒಳೆ್ಳಯಮರಗಳೆಲಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವವು;
ಹುಳುಕು ಮರವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದು. ಒಳೆ್ಳಯ ಮರವು
ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡಲಾರದು; 18 ಹುಳುಕು ಮರವು ಒಳೆ್ಳಯ
ಫಲವನು್ನ ಕೊಡಲಾರದು. 19 ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡದ ಎಲಾ್ಲ
ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಕುತಾ್ತರೆ. 20 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ
ಅವರ ಫಲಗಳಿಂದಲೇ ಅವರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

ಕಪಟಿಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ತೀಪುರ್
21 ನನ್ನನು್ನ ಕತರ್ನೇ, ಕತರ್ನೇ ಅನು್ನವವರೆಲ್ಲರು ಪರಲೋಕ

ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುವವನು ಮಾತ್ರ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವನು. 22 ಕತರ್ನೇ, ಕತರ್ನೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಾವು
ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ತಿಪಿರ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು ನನಗೆ

ಹೇಳುವರು. 23 ಆಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಿಮ್ಮ ಗುರುತೇ ನನಗಿಲ್ಲ;
ದುಷ್ಟತನ ಮಾಡುವ ನೀವು, ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಹೋಗಿರಿ,≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿಬಿಡುವೆನು.

ಸಿ್ಥರವಾದ ಮನೆ
24 ಆದುದರಿಂದ, ಈ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವುಗಳಂತೆ

ನಡೆಯುವವನು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡ
ಬುದಿ್ಧವಂತನಿಗೆ ಹೋಲುವನು. 25 ಮನೆ ಕಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ
ಸುರಿಯಿತು; ಪ್ರವಾಹವು ಬಂದವು; ನಾಲು್ಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ
ಆ ಮನೆಗೆ ಹೊಡೆಯಿತು. ಆದಾಗೂ್ಯ ಅದರ ಅಸಿ್ತವಾರವು ಬಂಡೆಯ
ಮೇಲಿದು್ದದರಿಂದ ಅದು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. 26 ಆದರೆ ಈ ನನ್ನ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಯೂ ಅವುಗಳಂತೆ ನಡೆಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು
ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡ ಬುದಿ್ಧಹೀನನಿಗೆ
ಸಮನಾಗಿರುವನು. 27 ಮನೆ ಕಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು;
ಪ್ರವಾಹವು ಬಂದವು; ನಾಲು್ಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ಆ ಮನೆಗೆ
ಹೊಡೆಯಿತು. ಆಗ ಆ ಮನೆ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಕುಸಿದುಬಿತು್ತ. ಆ
ಕುಸಿತ ಅಗಾಧವಾದುದು.

28 ಯೇಸು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಜನರ
ಗುಂಪು ಆತನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಅತಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 29 ಏಕೆಂದರೆ
ಆತನು ಅವರ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳಂತೆ ಉಪದೇಶಿಸದೆ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದವನಂತೆ
ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

ಯೇಸು ದಯವುಳ್ಳ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದು್ದ (8:2-9,34)

ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದು್ದ (ಮಾಕರ್ 1:40-44; ಲೂಕ
5:12-14)

ಯೇಸು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬರುವಾಗ ಜನರು
ದೊಡ್ಡಗುಂಪು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು. 2 ಆಗ ಒಬ್ಬ
ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ

ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, ≪ಕತರ್ನೇ, ನಿನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ನನ್ನನು್ನ
ಶುದ್ಧಮಾಡಬಲೆ್ಲ≫ ಅಂದನು. 3 ಆತನು ಕೈಚಾಚಿ ಆತನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ,
≪ನನಗೆ ಮನಸು್ಸಂಟು; ಶುದ್ಧವಾಗು≫ ಅಂದನು. ಕೂಡಲೆ ಅವನು
ಕುಷ್ಠದಿಂದ ಶುದ್ಧನಾದನು. 4 ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ; ≪ನೋಡು,
ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ; ಆದರೆ ಹೋಗಿ ಯಾಜಕನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೈ
ತೋರಿಸಿ ಮೋಶೆ ನೇಮಿಸಿದ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡು;≫ ಅದು
ಅವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಶತಾಧಿಪತಿಯ ಆಳನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿದು್ದ
(ಲೂಕ 7:1-10,13,28,29)

5 ಯೇಸು ಕಪೆನೌರ್ಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ದಂಡಿನ ಶತಾಧಿಪತಿಯು
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 6 ≪ಕತರ್ನೇ, ನನ್ನ ಆಳು
ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವಿನಿಂದ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿ ನರಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
≪ನಾನು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಲು, 8 ಆ ಶತಾಧಿಪತಿಯು, ≪ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಬರುವಷು್ಟ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನ್ನಲಿ್ಲಲ್ಲ; ನೀನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ
ಸಾಕು, ನನ್ನ ಆಳಿಗೆ ಗುಣವಾಗುವುದು. 9 ನಾನು ಸಹ ಅಧಿಕಾರದ
ಕೆಳಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯನು; ನನ್ನ ಕೈಕೆಳಗೆ ಸಿಪಾಯಿಗಳಿದಾ್ದರೆ; ನಾನು
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ≪ಹೋಗು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಹೋಗುತಾ್ತನೆ;
ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ≪ಬಾ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಬರುತಾ್ತನೆ; ≪ನನ್ನ
ಆಳಿಗೆ ಇಂಥಿಂಥದ್ದನು್ನ ಮಾಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ≫
ಅಂದನು. 10 ಯೇಸು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತನಾದನು, ತನ್ನ
ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೆ, ≪ನಾನು ಇಂಥಾ ಮಹತ್ತರವಾದ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರಲಿ್ಲಯೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲವೆಂದು
ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಅಂದನು. 11 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ ಪೂವರ್ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕು್ಕಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಜನ
ಬಂದು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಬ್ರಹಾಮ, ಇಸಾಕ, ಯಾಕೋಬ
ಎಂಬುವವರ ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು; 12 ಆದರೆ
ರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಡುವರು; ಅಲಿ್ಲ
ಗೋಳಾಟವೂ ಕಟಕಟನೆ ಹಲು್ಲ ಕಡಿಯೋಣವೂ ಇರುವವು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಆ ಶತಾಧಿಪತಿಗೆ, ≪ನೀನು
ನಂಬಿದಂತೆ ನಿನಗಾಗಲಿ, ಹೋಗು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದೇ
ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಅವನ ಆಳಿಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು.

ಮತಾ್ತಯನು 6:34 600 ಮತಾ್ತಯನು 8:13



9ಯೇಸುವಿನ ರೋಗನಿವಾರಕ ಕಾಯರ್
(ಮಾಕರ್ 1:29-34; ಲೂಕ 4:38-41)

14 ತರುವಾಯ ಯೇಸು ಪೇತ್ರನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಪೇತ್ರನ ಅತೆ್ತ
ಜ್ವರದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, ಆತನು ಆಕೆಯ ಕೈಯನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದನು ತಕ್ಷಣವೇ 15 ಜ್ವರವು ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು;
ಆಕೆ ಎದು್ದ ಆತನಿಗೆ ಉಪಚಾರಮಾಡಿದಳು.

16 ಸಂಜೆಯಾಗಲು ದೆವ್ವಹಿಡಿದ ಬಹಳ ಜನರನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆತಂದರು; ಆತನು ಮಾತು ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದವರೆಲ್ಲರನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡಿದನು. 17

ಇದರಿಂದ ≪ನಮ್ಮ ಬೇನೆಗಳನು್ನ ತಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ
ರೋಗಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡನು≫ ಎಂದು ಯೆಶಾಯನೆಂಬ
ಪ್ರವಾದಿ ನುಡಿದಂತಹ ಮಾತು ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು.

ಶಿಷ್ಯರಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವವರಿಗೆ ಬೇಲೆಕೋಡುವುದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು
ಯೇಸು ಬೋಧಿಸಿದು್ದ

(ಲೂಕ 9:57-60)

18 ಯೇಸು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಜನಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಕಂಡು
ಗಲಿಲಾಯ ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆ ಭಾಗಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು. 19 ಆಗ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಿ್ತ್ರಯು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು
ಆತನಿಗೆ, ≪ಗುರುವೇ, ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು, 20 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
≪ನರಿಗಳಿಗೆ ಗುದು್ದಗಳಿವೆ, ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಹಾರಾಡುವ ಹಕಿ್ಕಗಳಿಗೆ
ಗೂಡುಗಳಿವೆ; ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಿಗೆ ತಲೆಯಿಡುವಷು್ಟ
ಸ್ಥಳವೂ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಬೇರೊಬ್ಬನು,
≪ಕತರ್ನೇ, ನಾನು ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಉತ್ತರಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಬರುವಂತೆ ನನಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕು≫ ಅನ್ನಲಾಗಿ, 22 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
≪ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು, ಸತ್ತವರೇ ತಮ್ಮವರಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದವರ
ಉತ್ತರಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಬಿರುಗಾಳಿಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 4:35-41; ಲೂಕ 8:22-25)

23 ಯೇಸು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತದಾಗ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. 24 ಅವರು ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಸಮುದ್ರವು
ಅಲೊ್ಲೕಲಕಲೊ್ಲೕಲವಾಗಿ ದೋಣಿಯು ಅಲೆಗಳಿಂದ ಮುಚು್ಚವಂತೆ್ತ
ಆಯಿತು; ಆದರೆ ಯೇಸು ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದ್ದನು. 25 ಆಗ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ
ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಆತನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ, ≪ಕತರ್ನೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಕಾಪಾಡು,
ಸಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ≫ ಎಂದರು. 26 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಅಲ್ಪ
ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳೇ, ಏಕೆ ಹೆದರುತಿ್ತೕರಿ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಎದು್ದ
ಗಾಳಿಯನೂ್ನ ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ ಗದರಿಸಿದನು; ಆಗ ಅಲಿ್ಲ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಯಿತು. 27 ಆ ಜನರು ಬೆರಗಾಗಿ,
≪ಈತನು ಎಂಥವನಾಗಿರಬಹುದು! ಗಾಳಿಯೂ ಸಮುದ್ರವೂ ಸಹ
ಈತನಿಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗುತ್ತವಲಾ್ಲ≫ ಅಂದರು.

ಯೇಸು ಇಬ್ಬರಿಂದ ಅನೇಕ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 5:1-20; ಲೂಕ 8:26-39)

28 ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು ಆಚೇದಡಕೆ್ಕ ಗದರೇನರ ಸೀಮೆಗೆ ಬಂದಾಗ
ದೆವ್ವಹಿಡಿದವರಿಬ್ಬರು ಸಮಾಧಿಯ ಗವಿಗಳೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟು
ಆತನೆದುರಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಮಹಾಕು್ರರಿಗಳಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಆ
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ತಿರುಗಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 29 ಅವರು, ≪ದೇವರ
ಕುಮಾರನೇ, ನಮ್ಮ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ? ಕಾಲ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮನು್ನ ದಂಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿರುವೆಯಾ≫
ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. 30 ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲಿ್ಲ ಬಹಳ
ಹಂದಿಗಳ ಒಂದು ಹಿಂಡು ಮೇಯುತಿ್ತತು್ತ. 31 ಆ ದೆವ್ವಗಳು,
≪ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಇವರೊಳಗಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವುದಾದರೆ ಆ
ಹಂದಿಯ ಗುಂಪಿನೊಳಗೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು≫ ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡವು. 32 ಆತನು ಅವುಗಳಿಗೆ, ≪ಹೋಗಿರಿ≫ ಅನ್ನಲು
ಅವು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹಂದಿಗಳೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕವು; ಅ ಕ್ಷಣವೇ ಆ
ಗುಂಪೆಲಾ್ಲ ಓಡಿ ಕಡಿದಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬಿದು್ದ
ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿ ಸತು್ತ ಹೋದವು. 33 ಹಂದಿಗಳನು್ನ
ಮೇಯಿಸುವವರು ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ
ದೆವ್ವಹಿಡಿದವರ ಸಂಗತಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು; 34 ಆಗ
ಊರಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಹೊರಟುಬಂದು
ಆತನನು್ನ ಕಂಡು ತಮ್ಮ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

ಯೇಸು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ದಾಟಿ ತನ್ನ
ಊರಿಗೆ ಬಂದನು.

ಯೇಸು ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯುರೋಗಿಯ ಪಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ
ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿದು್ದ

(ಮಾಕರ್ 2:1-12; ಲೂಕ 5:17-26)

2 ಅಲಿ್ಲಗೆ ಯೇಸು ಬಂದಾಗ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದ
ಒಬ್ಬ ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಬಂದರು. ಯೇಸು ರೋಗಿಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದವರ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯು ರೋಗಿಗೆ, ≪ಮಗನೇ
ಧೈಯರ್ವಾಗಿರು, ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 3 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, ≪ಇವನು
ದೇವದೂಷಣೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೆಂದು≫ ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ
ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು. 4 ಯೇಸು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ
ತಿಳಿದು, ≪ನೀವು ಏಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ದುರಾಲೋಚನೆಯನು್ನ
ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? 5 ಯಾವುದು ಸುಲಭ? ≪ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು
ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ≫ ಎಂದು ಅನು್ನವುದೋ? 6 ಅಥವಾ ≪ಎದು್ದ
ನಡೆ≫ ಅನು್ನವದೋ? ಆದರೆ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯು ರೋಗಿಗೆ,
≪ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು≫
ಅಂದನು. 7 ಆಗ ಅವನು ಎದು್ದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟುಹೋದನು.
8 ಜನರು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತರಾಗಿ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ
ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದರು.

ಯೇಸು ಮತಾ್ತಯನನು್ನ ಕರೆದದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 2:13-; ಲೂಕ 5:27-32)

9 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹಾದು ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ, ಸುಂಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ
ಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮತಾ್ತಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ನೋಡಿ,
≪ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು≫ ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಲು ಅವನು
ಎದು್ದ ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು.

10 ಅನಂತರ ಯೇಸು ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಬಹು ಮಂದಿ ಸುಂಕದವರೂ ಪಾಪಿಗಳೂ ಬಂದು
ಯೇಸುವಿನ ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರ ಪಂಕಿ್ತಯಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.
11 ಅದನು್ನ ನೋಡಿದ ಫರಿಸಾಯರು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ, ≪ನಿಮ್ಮ
ಗುರುವು ಸುಂಕದವರು ಮತು್ತ ಪಾಪಿಗಳ ಸಂಗಡ ಏಕೆ
ಊಟಮಾಡುತಾ್ತನೆ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 12 ಯೇಸು ಅದನು್ನ
ಕೇಳಿ, ≪ಕ್ಷೇಮದಿಂದಿರುವವರಿಗೆ ವೈದ್ಯನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ,
ಕ್ಷೇಮವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬೇಕು. 13 ನೀವು ಹೋಗಿ, ≪ನಾನು
ಯಜ್ಞವನ್ನಲ್ಲ, ಕರುಣೆಯನೆ್ನೕ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂಬ ಮಾತಿನ
ಅಥರ್ವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಾನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ಬಂದವನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಾಪಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದವನು≫
ಅಂದನು.

ಉಪವಾಸದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರಶೆ್ನ (ಮಾಕರ್ 2:18-22; ಲೂಕ
5:33-39)

14 ನಂತರ ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
≪ಫರಿಸಾಯರೂ ನಾವೂ ಬಹಳಸಾರಿ ಉಪವಾಸಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ;
ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಏಕೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, 15 ≪ಮದುವೆಯ ಅತಿಥಿಗಳು ತಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಮದಲಿಂಗನು ಇರುವ ತನಕ ದುಃಖಪಡುವರೇ? ಆದರೆ
ಮದಲಿಂಗನನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವ ಕಾಲ
ಬರುತ್ತದೆ; ಆಗ ಅವರು ಉಪವಾಸಮಾಡುವರು. ಯಾರೂ ಹೊಸ
ಬಟೆ್ಟಯ ತುಂಡನು್ನ ಹಳೆಯ ವಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ತಾ್ಯಪೆ ಹಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ; ಹಾಗೆ
ಹಚಿ್ಚದರೆ 16 ಆ ತಾ್ಯಪೆಯು ಹಳೆ ವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಹಿಂಜುವುದರಿಂದ
ಹರಕು ಹೆಚಾ್ಚಗುವುದು. 17 ಇದಲ್ಲದೆ ಹಳೆಯ ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಸ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಹಾಕಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ಇಟ್ಟರೆ ಬುದ್ದಲಿಗಳು ಒಡೆದು
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು ಚೆಲಿ್ಲಹೋಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಬುದ್ದಲಿಗಳು
ನಾಶವಾಗುವವು; ಆದರೆ ಹೊಸ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ
ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಡುತಾ್ತರೆ, ಆಗ ಎರಡೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವವು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಮತಾ್ತಯನು 8:14 601 ಮತಾ್ತಯನು 9:17
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ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ಬದುಕಿಸಿದು್ದ; ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು
ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ನಡೆಸಿದು್ದ

(ಮಾಕರ್ 5:22-43; ಲೂಕ 8:41-56)

18 ಹೀಗೆ ಯೇಸು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಒಬ್ಬ
ಅಧಿಕಾರಿಯು ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, ≪ನನ್ನ ಮಗಳು
ಈಗಲೇ ತೀರಿಹೋದಳು; ಆದಾಗೂ್ಯ ನೀನು ಬಂದು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಬದುಕುವಳು≫ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 19 ಯೇಸು
ಎದು್ದ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಸಹ
ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.

20 ಆಗ ಹನೆ್ನರಡು ವರುಷದಿಂದ ರಕ್ತಕುಸುಮ ರೋಗವಿದ್ದ ಒಬ್ಬ
ಹೆಂಗಸು, 21 ≪ನಾನು ಆತನ ಉಡುಪನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಸಾಕು,
ಸ್ವಸ್ಥಳಾಗುವೆ ಎಂದು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ≫ ಅಂದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನಿಂದ
ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ಉಡುಪಿನ ಅಂಚನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಳು. 22 ಆಗ
ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಆಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ, ≪ಮಗಳೇ,
ಧೈಯರ್ವಾಗಿರು; ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿತು≫
ಅಂದನು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆ ಹೆಂಗಸು ಸ್ವಸ್ಥಳಾದಳು.

23 ಯೇಸು ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೊಳಲು
ಊದುವವರನೂ್ನ ಗದ್ದಲ ಮಾಡುವ ಜನರ ಗುಂಪನೂ್ನ ಕಂಡು
ಅವರಿಗೆ, 24 ≪ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರಿ; ಹುಡುಗಿ ಸತಿ್ತಲ್ಲ
ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ≫ ಅಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು ಆತನನು್ನ ಪರಿಹಾಸ್ಯ
ಮಾಡಿದರು. 25 ಜನರನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು
ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕೆಯ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲು ಆಕೆ ಎದ್ದಳು. 26 ಈ ಸುದಿ್ದ
ಆ ದೇಶದೊಳಗೆಲಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬತು.

27 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹಾದುಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಇಬ್ಬರು
ಕುರುಡರು, ≪ದಾವೀದ ಕುಮಾರನೇ, ನಮ್ಮನು್ನ ಕರುಣಿಸು≫
ಎಂದು ಕೂಗುತಾ್ತ ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. 28 ಯೇಸು ಮನೆಗೆ
ಬಂದಾಗ ಆ ಕುರುಡರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಯೇಸು ಅವರನು್ನ,
≪ನಾನು ಇದನು್ನ ಮಾಡಬಲೆ್ಲನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ನಂಬುತಿ್ತೕರೋ≫
ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ, ಅವರು ≪ಹೌದು, ಕತರ್ನೇ, ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ≫
ಅಂದರು. 29 ಆಗ ಆತನು ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, ≪ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಲಿ≫ ಅಂದನು. ಆಗ ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು
ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. 30 ನಂತರ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ಇದು ಯಾರಿಗೂ
ತಿಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ≫ ಎಂದು ಕಟು್ಟನಿಟಾ್ಟಗಿ
ಆದೇಶಿಸಿದನು. 31 ಆದರೆ ಅವರು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಆ
ದೇಶದೊಳಗೆಲಾ್ಲ ಆತನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಹಬಿ್ಬಸಿದರು.

32 ಅವರು ಹೊರಟುಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ದೆವ್ವಹಿಡಿದ ಒಬ್ಬ
ಮೂಕನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. 33 ದೆವ್ವ ಬಿಡಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ಮೂಕನಾಗಿದ್ದ ಅವನು ಮಾತನಾಡುವವನಾದನು. ಅದಕೆ್ಕ
ಜನರು, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಇಂಥ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಇದುವರೆಗೂ
ಯಾರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು≫ ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತರಾದರು. 34 ಆದರೆ
ಫರಿಸಾಯರು, ≪ಇವನು ದೆವ್ವಗಳ ಒಡೆಯನ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ
ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರುವುದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 3:13-19; 6:6-13; ಲೂಕ 6:12-16; 9:1-6)

35 ತರುವಾಯ ಯೇಸು ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಗಳಲೂ್ಲ ಹಳಿ್ಳಗಳಲೂ್ಲ
ಸಂಚರಿಸುತಾ್ತ ಅವರ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಮಾಡುತಾ್ತ
ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರಿ ಹೇಳುತಾ್ತ ಎಲಾ್ಲ ತರದ
ರೋಗಗಳನೂ್ನ ಎಲಾ್ಲ ತರದ ಬೇನೆಗಳನೂ್ನ ವಾಸಿಮಾಡುತಾ್ತ
ಬಂದನು. 36 ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರು
ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳ ಹಾಗೆ ಚದುರಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರ
ಮೇಲೆ ಕನಿಕರಪಟ್ಟನು. 37 ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ≪ಬೆಳೆಯು
ಬಹಳ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲಸದವರು ಸ್ವಲ್ಪ. 38 ಆದುದರಿಂದ ಬೆಳೆಯ
ಯಜಮಾನನನು್ನ, ನಿನ್ನ ಬೆಳೆಗೆ ಕೆಲಸದವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಎಲಾ್ಲ
ಬಗೆಯ ರೋಗಗಳನೂ್ನ ಎಲಾ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೇನೆಗಳನೂ್ನ

ವಾಸಿಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟನು.
2 ಈ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಹೆಸರುಗಳು

ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಮೊದಲನೆಯವನು ಪೇತ್ರನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಸೀಮೋನನು, ಅವನ ತಮ್ಮ ಅಂದೆ್ರಯ, ಜೆಬೆದಾಯನ ಮಗ
ಯಾಕೋಬ, ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ ಯೋಹಾನ, 3 ಫಿಲಿಪ್ಪ,
ಬಾತೊರ್ಲೊಮಾಯ, ತೋಮ, ಸುಂಕ ವಸೂಲಿಗಾರನಾದ
ಮತಾ್ತಯ, ಅಲಾ್ಫಯನ ಮಗ ಯಾಕೋಬ, ತದಾ್ದಯ, 4

ಮತಾಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡ ಸೀಮೋನ ಹಾಗೂ
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟ ಇಸ್ಕರಿಯೋತ ಯೂದ,
ಎಂಬಿವರುಗಳೇ.

5 ಈ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ಯೇಸು ಕಳುಹಿಸಿದನು;
ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟದೆ್ದೕನಂದರೆ,
≪ಅನ್ಯಜನಗಳಿರುವಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ಸಮಾಯರ್ದವರ
ಊರೊಳಗೆ ಕಾಲಿಡಬೇಡಿರಿ; 6 ಇವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ
ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಮನೆತನದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ.
7 ≪ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪವಾಯಿತೆಂದು≫
ಸಾರಿಹೇಳುತಾ್ತ ಹೋಗಿರಿ. 8 ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿರಿ,
ಸತ್ತವರನು್ನ ಬದುಕಿಸಿರಿ, ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನು್ನ ಶುದ್ಧಮಾಡಿರಿ,
ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿರಿ; ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ, ಉಚಿತವಾಗಿ
ಕೊಡಿರಿ. 9 ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನ, ಹಣ ದುಡು್ಡಗಳನೂ್ನ,
ದಾರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಚೀಲಗಳನೂ್ನ, 10 ಎರಡು ಅಂಗಿ, ಚಪ್ಪಲಿ,
ಕೋಲು ಮೊದಲಾದವುಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಆಳು ತನ್ನ
ಆಹಾರಕೆ್ಕ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 11 ನೀವು ಯಾವುದೇ ಊರಿಗೆ
ಅಥವಾ ಹಳಿ್ಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಯೋಗ್ಯರು ಯಾರೆಂದು
ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೊರಡುವ ತನಕ ಅ ಊರಲೆ್ಲೕ ಇರಿ.
12 ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅನಿ್ನರಿ. 13 ಆ
ಮನೆಯವರು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನವು ಅವರಿಗೆ
ಬರಲಿ; ಅಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನವು ನಿಮಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಲಿ. 14 ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನೂ್ನ ಕೇಳದೆಯೂ ಹೋದರೆ
ನೀವು ಆ ಮನೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಆ ಊರನಾ್ನಗಲಿ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಡುವಾಗ
ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತದ ಧೂಳನು್ನ ಝಾಡಿಸಿಬಿಡಿರಿ.
15 ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂಥ ಊರಿನ ಗತಿಯು
ಸೊದೋಮ್ ಗೊಮೋರಗಳ ಸೀಮೆಯ ಗತಿಗಿಂತಲೂ
ಕಠಿಣವಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

16 ≪ನೋಡಿರಿ, ತೋಳಗಳ ನಡುವೆ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದುದರಿಂದ
ಸಪರ್ಗಳಂತೆ ಜಾಣರೂ ಪಾರಿವಾಳಗಳಂತೆ ನಿಷ್ಕಪಟಿಗಳೂ ಆಗಿರಿ.
17 ಇದಲ್ಲದೆ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ; ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು;
ತಮ್ಮ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಚಾವಟಿಗಳಿಂದ
ಹೊಡೆಯುವರು. 18 ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಧಿಪತಿಗಳ
ಮುಂದೆಯೂ ಅರಸುಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವರು. ಹೀಗೆ ಅವರಿಗೂ ಅನ್ಯಜನಗಳಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವಿರಿ.
19 ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವಾಗ ಏನು
ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಚಿಂತೆಮಾಡಬೇಡಿರಿ; ಆಡತಕ್ಕ ಮಾತು ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವುದು. 20

ಮಾತನಾಡುವವರು ನೀವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆತ್ಮನೇ ನಿಮ್ಮ
ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವನು. 21 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಹೋದರನು
ಸಹೋದರನನು್ನ, ತಂದೆಯು ಮಗನನು್ನ, ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸುವರು;
ಮಕ್ಕಳು ಹೆತ್ತವರ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಬಿದು್ದ ಅವರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸುವರು. 22

ಮತು್ತ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು.
ಆದರೆ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ತಾಳಿಕೊಳು್ಳವವನು ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವನು.
23 ಒಂದು ಊರಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದರೆ ಮತೊ್ತಂದು
ಊರಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ; ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ನೀವು
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರ ಊರುಗಳನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ
ಮುಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

24 ≪ಗುರುವಿಗಿಂತ ಶಿಷ್ಯನು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ, ಒಡೆಯನಿಗಿಂತ ಆಳು
ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ. 25 ಗುರುವಿನಂತೆ ಆಗುವುದು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಕು,
ಒಡೆಯನಂತೆ ಆಗುವುದು ಆಳಿಗೆ ಸಾಕು. ಅವರು ಮನೆಯ
ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನೆಂದು ಹೆಸರಿಟು್ಟ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಆತನ
ಮನೆಯವರನು್ನ ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಅವಹೇಳನವಾಗಿ ಕರೆದಾರು? 26 ಆದರೂ
ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ. ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಯಾವುದೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗದೆ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಾರದ ರಹಸ್ಯವು ಇಲ್ಲ. 27 ನಾನು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀವು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರಿ, ಮತು್ತ ಕಿವಿಯಲಿ್ಲ
ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಮಾಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಸಾರಿರಿ. 28 ಇದಲ್ಲದೆ
ದೇಹವನು್ನ ಕೊಂದು ಆತ್ಮವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲಾರದವರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ,
ಆತ್ಮ ಮತು್ತ ದೇಹ ಎರಡನೂ್ನ ನರಕದಲಿ್ಲ ಹಾಕಿ
ನಾಶಮಾಡಬಲಾ್ಲತನಿಗೇ ಹೆದರಿರಿ. 29 ಕಾಸಿಗೆ ಎರಡು ಗುಬಿ್ಬಗಳನು್ನ
ಮಾರುವುದುಂಟಲಾ್ಲ; ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದೆ
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಾದರೂ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳದು. 30 ನಿಮ್ಮ
ತಲೆಕೂದಲುಗಳು ಸಹ ಎಲ್ಲವೂ ಎಣಿಕೆಯಾಗಿವೆ. 31 ಆದುದರಿಂದ
ಹೆದರಬೇಡಿರಿ; ಬಹಳ ಗುಬಿ್ಬಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು ಹೆಚು್ಚ
ಬೆಲೆಬಾಳುವವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
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32 ≪ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವನು ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ತಾನು
ನನ್ನವನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವನೋ, ನಾನು ಸಹ ಅವನನು್ನ
ನನ್ನವನೆಂದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ
ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವೆನು. 33 ಆದರೆ ಯಾವನು ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ತಾನು
ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವನೋ ಅವನನು್ನ ನಾನು ಸಹ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು
ಹೇಳುವೆನು.

34 ≪ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನ ತರುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆನೆಂದು
ನೆನಸಬೇಡಿರಿ; ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವುದಕೆ್ಕ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ,
ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆನು. 35 ಹೇಗಂದರೆ ಮಗನಿಗೂ
ತಂದೆಗೂ, ಮಗಳಿಗೂ ತಾಯಿಗೂ, ಸೊಸೆಗೂ ಅತೆ್ತಗೂ
ಭೇದಹುಟಿ್ಟಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆನು. 36 ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ
ಅವನ ಮನೆಯವರೇ ಶತು್ರಗಳಾಗಿರುವರು. 37 ತಂದೆಯ
ಮೇಲಾಗಲಿ ತಾಯಿಯ ಮೇಲಾಗಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಹೆಚಾ್ಚದ ಮಮತೆಯನಿ್ನಡುವವನು ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ; ಮಗನ
ಮೇಲಾಗಲಿ ಮಗಳ ಮೇಲಾಗಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಹೆಚಾ್ಚದ ಮಮತೆಯನಿ್ನಡುವವನು ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. 38 ಮತು್ತ
ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. 39 ತನ್ನ
ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು;
ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವನು ಅದನು್ನ
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.

40 ≪ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಾ್ವಗತಿಸುವವನು ನನ್ನನು್ನ
ಸಾ್ವಗತಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ; ನನ್ನನು್ನ ಸಾ್ವಗತಿಸುವವನು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನೆ್ನೕ ಸಾ್ವಗತಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 41

ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಯೆಂದು ಸಾ್ವಗತಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಪ್ರವಾದಿಗೆ
ಬರತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವನು; ನೀತಿವಂತನನು್ನ
ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಸಾ್ವಗತಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವನು. 42 ಮತು್ತ ಈ ಕನಿಷ್ಠರಾದವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನೆಂದು ಯಾವನಾದರೂ ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ
ತಣಿ್ಣೕರನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವು ಅವನಿಗೆ
ಬರುವುದು ತಪು್ಪವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ≫ ಅಂದನು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವುದನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ

ಬೋಧಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು.

ಸಾ್ನನಿಕ ಯೋಹಾನನು ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಯೇಸು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟದು್ದ

2 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕಾಯರ್ಗಳ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಯೋಹಾನನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ,
3 ≪ಬರಬೇಕಾದವನು ನೀನೋ ಇಲ್ಲವೇ ನಾವು ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗಾಗಿ
ಕಾದು ನೋಡಬೇಕೋ≫ ಎಂದು ಅವರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ
ಕೇಳಿಸಿದನು. 4 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವಾಗಿ, ≪ನೀವು ಹೋಗಿ
ಕಾಣುವವುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವವುಗಳನು್ನ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ; 5

ಕುರುಡರು ನೋಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ, ಕುಂಟರು ನಡೆಯುತಿ್ತದಾ್ದರೆ,
ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಶುದ್ಧರಾಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆ, ಕಿವುಡರು ಕೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ,
ಸತ್ತವರು ಜೀವದಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ, ಮತು್ತ ಬಡವರಿಗೆ
ಸುವಾತೆರ್ಯು ಸಾರಲ್ಪಡುತಿ್ತದೆ್ದ. 6 ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಆಪಾದಿಸದವನೇ ಧನ್ಯನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಯೇಸು ಯೋಹಾನನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಆ ಜನರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಹೇಳತೊಡಗಿದೆ್ದೕನಂದರೆ,
≪ನೀವು ಏನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ?
ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅಲಾ್ಲಡುವ ದಂಟನೊ್ನೕ? 8 ಹಾಗಾದರೆ ಏನು
ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ? ನಯವಾದ ಉಡುಪನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯನನೊ್ನೕ? ನಯವಾದ ಉಡುಪನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡವರು ರಾಜನ ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಇರುತಾ್ತರಷೆ್ಟ. 9

ಹಾಗಾದರೆ ಯಾತಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ? ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ
ನೋಡುವುದಕೊ್ಕೕ? ಹೌದು ಪ್ರವಾದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವನನು್ನ
ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 10 ≪ಇಗೋ ನನ್ನ
ದೂತನನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ನೀನು ಹೋಗುವ
ದಾರಿಯನು್ನ ಅವನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವನು≫ ಎಂದು
ಯಾರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆದದೆಯೋ ಆತನು ಇವನೇ. 11

ಸಿ್ತ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರೊಳಗೆ ಸಾ್ನನಿಕ ಯೋಹಾನನಿಗಿಂತ
ದೊಡ್ಡವನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವ
ಚಿಕ್ಕವನು ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 12 ಸಾ್ನನಿಕ ಯೋಹಾನನ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ವರೆಗೂ

ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವಂತಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುತಿ್ತದೆ. ಬಲಾತಾ್ಕರಿಗಳು
ಒತಾ್ತಯದಿಂದ ಅದನು್ನ ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 13 ಎಲಾ್ಲ
ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ, ಧಮರ್ನಿಯಮವು ಯೋಹಾನನ ತನಕ
ಪ್ರವಾದಿಸಿದರು. 14 ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ
ಗಮನಿಸಿ ಬರತಕ್ಕ ಎಲೀಯನು ಇವನೇ. 15 ಕೇಳುವುದ್ದಕೆ್ಕ
ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. 16 ಆದರೆ ಈ ಸಂತತಿಯನು್ನ ಯಾರಿಗೆ
ಹೋಲಿಸಲಿ? ಪೇಟೆಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ, 17

≪ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಳಲೂದಿದೆವು ನೀವು ಕುಣಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಶೋಕಿಸಿದೆವು ನೀವು ಗೋಳಾಡಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳುವಂಥ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. 18 ಯೋಹಾನನು ಬಂದನು, ಅವನು
ಅನ್ನ ಪಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದವನಾಗಿದುದರಿಂದ, ಅವರು
ಅವನಿಗೆ, ≪ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ≫ ಅನು್ನತಾ್ತರೆ. 19

ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬಂದನು, ಅವನು ಅನ್ನ ಪಾನಗಳನು್ನ
ಸೇವಿಸುವವನಾಗಿದ್ದನು. ಅವರು ≪ಇಗೋ ಇವನು ಹೊಟೆ್ಟಬಾಕನು
ಕುಡುಕನು ತೆರಿಗೆಯವರ ಮತು್ತ ಪಾಪಿಗಳ ಗೆಳೆಯನು≫
ಅನು್ನತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನವು ಅದರ ಕಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನವೆಂದು
ಸಮಥಿರ್ಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ≫ ಅಂದನು.

ಯೇಸು ಮಾನಸಾಂತರಪಡದ ಪಟ್ಟಣದವರನು್ನ ಗದರಿಸಿದು್ದ
(ಲೂಕ 10:12—15:21-22)

20 ಅನಂತರ ಆತನು ತನ್ನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ನಡೆದ
ಊರುಗಳವರು ಮಾನಸಾಂತರಪಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವುಗಳನು್ನ
ಗದರಿಸತೊಡಗಿದನು. 21 ಹೇಗಂದರೆ, ≪ಅಯೊ್ಯೕ ಖೊರಾಜಿನೇ,
ಅಯೊ್ಯೕ ಬೇತಾ್ಸಯಿದವೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳು
ತೂರ್ ಮತು್ತ ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಅಲಿ್ಲನವರು
ಎಂದೋ ಗೋಣಿತಟು್ಟ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಮಾನಸಾಂತರಪಡುತಿ್ತದ್ದರು. 22 ಆದರೆ ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗತಿಗಿಂತಲೂ ತೂರ್ ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಗತಿಯು ಹೆಚು್ಚ ಸಹನೀಯವಾಗಿರುವುದು. 23 ಎಲೈ ಕಪೆನೌರ್ಮೇ
ನೀನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕೕರುವೇ ಎಂದು ನೆನಸುತಿ್ತೕಯೋ? ಇಲ್ಲ,
ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ಇಳಿಯುವೆ. ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳು
ಸೊದೋಮಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಅದು ಇಂದಿನ ವರೆಗೆ ಉಳಿದಿರುತಿ್ತತು್ತ.
24 ಆದರೆ ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗತಿಗಿಂತಲೂ
ಸೊದೋಮ್ ಸೀಮೆಯ ಗತಿಯು ಸಹನೀಯವಾಗಿರುವುದು≫
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಅಂದನು.

25 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ತಂದೆಯೇ!
ಪರಲೋಕದ ಭೂಪಲೋಕದ ಒಡೆಯನೇ, ನೀನು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ
ಬುದಿ್ಧವಂತರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಮರೆಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕ
ಮಕ್ಕಳಂಥವರಿಗೆ ಅದನು್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿರುವಿ ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 26 ಹೌದು ತಂದೆಯೇ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದೇ
ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ತೋಚಿತು. 27 ನನ್ನ ತಂದೆಯು
ಎಲ್ಲವನು್ನ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದಾ್ದನೆ. ತಂದೆಯ ಹೊರತು ಇನಾ್ನವನೂ
ಮಗನನು್ನ ತಿಳಿದವನಲ್ಲ. ಮಗನ ಹೊರತು ಇನಾ್ನವನೂ ತಂದೆಯನು್ನ
ತಿಳಿದವನಲ್ಲ. ಮತು್ತ ಮಗನು ತಂದೆಯನು್ನ ಯಾರಿಗೆ
ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇಚಿ್ಛಸುತಾ್ತನೋ ಅವನೂ ಆತನನು್ನ
ತಿಳಿದವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ ಆಹಾ್ವನ
28 ≪ಎಲೈ ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ, ಹೊರೆಹೊತ್ತವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ

ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಕೊಡುವೆನು. 29 ನಾನು
ಸಾತಿ್ವಕನೂ ದೀನಹೃದಯನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ನೊಗವನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಿ್ನಂದ ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ
ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಸಿಕು್ಕವುದು. 30 ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ನೊಗವು
ಮೃದುವಾದದು್ದ, ನನ್ನ ಹೊರೆಯು ಹಗುರವಾದದು್ದ ಆಗಿದೆ≫
ಅಂದನು.

ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡುತಾ್ತನೆಂದು ಫರಿಸಾಯರು
ಆತನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡಿದು್ದ

(ಮಾಕರ್ 2:23; 3:6; ಲೂಕ 6:1-11)

ಆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಪೈರಿನ ಹೊಲಗಳ ಮೂಲಕ
ಹಾದುಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಹಸಿದಿದ್ದರಿಂದ
ತೆನೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ತಿನ್ನಲಾರಂಭಿಸಿದರು. 2 ಆದರೆ

ಫರಿಸಾಯರು ಅದನು್ನ ಕಂಡು, ≪ನೋಡು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ≫ ಎಂದು
ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. 3 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ದಾವೀದನು ತಾನೂ
ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರೂ ಹಸಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ
ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವೋ? 4 ಅವನು ದೇವಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ

ಮತಾ್ತಯನು 10:32 603 ಮತಾ್ತಯನು 12:4



ಯಾಜಕರು ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು ತಿನ್ನಬಾರದಾಗಿದ್ದ
ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಅವನು, ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರು
ತಿಂದನಲ್ಲವೇ. 5 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾಜಕರು
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಹೊಲೆಮಾಡಿದಾಗೂ್ಯ ಅವರು
ನಿರಪರಾಧಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಇದನು್ನ ನೀವು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ
ಓದಲಿಲ್ಲವೋ? 6 ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ ದೇವಾಲಯಕಿ್ಕಂತ ದೊಡ್ಡವನು
ಇದಾ್ದನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 7 ≪ನಾನು ಯಜ್ಞವನ್ನಲ್ಲ,
ಕರುಣೆಯನೆ್ನೕ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂಬುದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ನೀವು
ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನಿರಪರಾಧಿಗಳನು್ನ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು
ತೀಪುರ್ಮಾಡುತಿ್ತರಲಿಲಾ್ಲ. 8 ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೆ್ಕ
ಕತರ್ನಾಗಿದಾ್ದನೆಂದು≫ ಹೇಳಿದನು.

9 ಆತನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಅವರ ಸಭಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. 10 ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಕೈಬತಿ್ತದವನೊಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಫರಿಸಾಯರು
ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ತಪು್ಪ ಹೊರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ, ≪ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡುವುದು ನಾ್ಯಯವೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
11 ಅದಕಾ್ಕತನು, ≪ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕುರಿ
ಇದು್ದ ಅದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಗುಂಡಿಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅವನು
ಅದನು್ನ ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತ್ತದೇ ಇರುವನೇ? 12 ಕುರಿಗಿಂತ
ಮನುಷ್ಯನು ಎಷೊ್ಟೕ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳವನು. ಆದಕಾರಣ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನಾ್ಯಯವಾದದೆ್ದ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 13 ತರುವಾಯ ಯೇಸು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ
≪ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಾಚು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಚಾಚಿದನು. ಅದು
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಸಿಯಾಗಿ ಮತೊ್ತಂದು ಕೈಯಂತಾಯಿತು. 14 ಆದರೆ
ಫರಿಸಾಯರು ಹೊರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಇವನನು್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಕೊಲೊ್ಲೕಣ ಎಂದು ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚು ಮಾಡತೊಡಗಿದರು.

ಯೇಸು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸೇವಕ
15 ಯೇಸು ಅದನು್ನ ತಿಳಿದು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು. 16

ಅನೇಕರು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು. ಆತನು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿ ತನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. 17 ಹೀಗೆ ಯೆಶಾಯನೆಂಬ ಪ್ರವಾದಿಯ
ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸಿರುವ ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು; ಅದೇನೆಂದರೆ,
18 ≪ಇಗೋ, ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಸೇವಕನು. ನನ್ನ
ಪಾ್ರಣಪಿ್ರಯನು. ಈತನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಇರಿಸುವೆನು. ಈತನು
ಅನ್ಯಜನಗಳಿಗೂ ನಾ್ಯಯವಿಧಿಯನು್ನ ಸಾರುವನು. 19 ಈತನು
ಜಗಳವಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೂಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಈತನ
ಧ್ವನಿಯು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 20 ನಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ಜಯ
ದೊರೆಯುವವರೆಗೂ ಜಜಿ್ಜದ ದಂಟನು್ನ ಮುರಿದುಹಾಕದೆಯೂ
ಆರಿಹೋಗುತಿ್ತರುವ ದೀಪವನು್ನ ನಂದಿಸದೆಯೂ ಇರುವನು. 21

ಅನ್ಯಜನರು ಈತನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೇಳಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಿರುವರು.≫

ಯೇಸು ಮತು್ತ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನು
(ಮಾಕರ್ 3:22-30; ಲೂಕ 11:14-32; 12:10)

22 ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದ ಕುರುಡನೂ, ಮೂಕನೂ ಆಗಿರುವ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಆತನು ಅವನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಲು
ಆ ಮೂಕನಿಗೆ ಮಾತು ಹಾಗೂ ದೃಷಿ್ಟ ಎರಡೂ ಬಂದವು. 23 ಅದಕೆ್ಕ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೆರಗಾಗಿ, ≪ಈತನು ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನೇ
ಇರಬಹುದೇನೋ≫ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 24 ಆದರೆ
ಫರಿಸಾಯರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ, ≪ಇವನು ದೆವ್ವಗಳ ಒಡೆಯನಾದ
ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ ಸಹಾಯದಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುತಾ್ತನೆಯೇ
ಹೊರತು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ≫ ಅಂದರು. 25 ಆತನು ಅವರ
ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
≪ಯಾವ ರಾಜ್ಯವಾದರೂ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭೇದ ಹುಟಿ್ಟದರೆ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿ
ಹಾಳಾಗುವುದು. ತನ್ನಲಿ್ಲ ಭೇಧ ಉಂಟಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾದ ಯಾವ
ಪಟ್ಟಣವಾದರೂ ಮನೆಯಾದರೂ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲದು. 26

ಅದರಂತೆ ಸೈತಾನನು ಸೈತಾನನನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿದರೆ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಹೋರಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು, ಹಾಗಾದರೆ ಅವನ ರಾಜ್ಯವು ಹೇಗೆ
ನಿಂತಿತು? 27 ನಾನು ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾರ ಬಲದಿಂದ ಬಿಡಿಸುತಾ್ತರೆ?
ಆದುದರಿಂದ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವರು. 28 ನಾನು
ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಬಲದಿಂದಲೇ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಾದರೆ
ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದಿತಲಾ್ಲ? 29 ಇದಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬನು
ಮೊದಲು ಬಲಿಷ್ಠನನು್ನ ಕಟಿ್ಟಹಾಕದೆ ಆ ಬಲಿಷ್ಠನ ಮನೆಗೆ ನುಗಿ್ಗ
ಅವನ ಸೊತ್ತನು್ನ ಸುಲುಕೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆ? ಕಟಿ್ಟಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ
ಅವನ ಮನೆಯನು್ನ ಸುಲುಕೊಂಡಾನು. 30 ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರದವನು
ನನಗೆ ವಿರೋಧಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸದವನು
ಚದುರಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 31 ಆದಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ

ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಪಕೂ್ಕ ದೂಷಣೆಗೂ
ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ನುಡಿಯುವ ದೂಷಣೆಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. 32

ಯಾವನಾದರೂ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದು, ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲಾ್ಲಗಲಿ
ಮುಂಬರುವ ಲೋಕದಲಾ್ಲಗಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರ ಮತು್ತ ಫಲ
33 ಮರ ಒಳೆ್ಳಯದಾದರೆ ಅದರ ಫಲವು ಒಳೆ್ಳಯದೆನಿ್ನರಿ. ಮರ

ಕೆಟ್ಟದಾದರೆ ಅದರ ಫಲವು ಕೆಟ್ಟದು ಅನಿ್ನರಿ. ಫಲದಿಂದಲೇ ಮರದ
ಗುಣವು ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. 34 ಸಪರ್ ಸಂತತಿಯವರೇ ನೀವು
ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರಲಾಗಿ ಒಳೆ್ಳಯ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಹೇಗಾದೀತು? ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿರುವುದೇ ಬಾಯಿಂದ
ಹೊರಡುವುದು. 35 ಒಳೆ್ಳಯವನು ತನ್ನ ಹೃದಯವೆಂಬ ಒಳೆ್ಳಯ
ಬೊಕ್ಕಸದೊಳಗಿನಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುತಾ್ತನೆ.
ಕೆಟ್ಟವನು ತನ್ನ ಹೃದಯವೆಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕಸದೊಳಗಿನಿಂದ
ಕೆಟ್ಟವುಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುತಾ್ತನೆ. 36 ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯರು ವ್ಯಥರ್ವಾಗಿ ಆಡುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. 37 ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ನೀನು
ನೀತಿವಂತನೆಂದು ತೀಪುರ್ ಹೊಂದುವಿ. ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ
ನೀನು ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು ತೀಪುರ್ ಹೊಂದುವಿ≫ ಅಂದನು.

ಫರಿಸಾಯರು ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದು್ದ
38 ಆಗ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಫರಿಸಾಯರಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಲವರು,

≪ಬೋಧಕನೇ, ನಿನಿ್ನಂದ ಒಂದು ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನು್ನ
ನೋಡಬೇಕೆಂದು≫ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು
ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟದೆ್ದೕನಂದರೆ, 39 ≪ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಯಂತಿರುವ
ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸಂತತಿಯು ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನು್ನ ಹುಡುಕುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ
ಯೋನನೆಂಬ ಪ್ರವಾದಿಯಲಿ್ಲ ಆದ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವೇ ಹೊರತು
ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇದಕೆ್ಕ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ. 40 ಅಂದರೆ ಯೋನನು
ಹೇಗೆ ಮೂರು ದಿನ ರಾತಿ್ರ ಹಗಲು ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿನ ಹೊಟೆ್ಟಯೊಳಗೆ
ಇದ್ದನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಮೂರು ದಿನ ರಾತಿ್ರ
ಹಗಲು ಭೂಗಭರ್ದೊಳಗೆ ಇರುವನು. 41 ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣದವರು
ಯೋನನು ಸಾರಿದ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ಮಾನಸಾಂತರಪಟ್ಟರು.
ಇಗೋ, ಇಲಿ್ಲ ಯೋನನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವನಿದಾ್ದನೆ. ನಾ್ಯಯ
ವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣದವರು ಈ ಸಂತತಿಯವರೊಂದಿಗೆ
ಎದು್ದ ನಿಂತು ಇವರನು್ನ ಖಂಡಿಸುವರು. 42 ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದ
ರಾಣಿಯು ಸೊಲೊಮೋನನ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಭೂಮಿಯ
ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಳು. ಇಗೋ, ಇಲಿ್ಲ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗಿಂತ
ಹೆಚಿ್ಚನವನಿದಾ್ದನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದ ರಾಣಿಯು ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ
ಈ ಸಂತತಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಎದು್ದ ನಿಂತು ಇವರನು್ನ ಖಂಡಿಸುವಳು.

ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಸಿಕ್ಕದ ದೆವ್ವ
43 ≪ದೆವ್ವವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದ ಮೇಲೆ

ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಹುಡುಕುತಾ್ತ ನೀರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ತಿರುಗಾಡುತ್ತದೆ.
44 ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಸಿಕ್ಕದ ಕಾರಣ ಅದು, ≪ನಾನು ಬಿಟು್ಟ ಬಂದ ನನ್ನ
ಮನೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ≫ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಮನೆ
ಒಕ್ಕಲಿಲ್ಲದೂ್ದ, ಗುಡಿಸಿ, ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, 45

ತರುವಾಯ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ತನಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟವುಗಳಾದ ಬೇರೆ ಏಳು
ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರದುಕೊಂಡು ಬರುವುದು. ಅವು ಒಳ
ನುಗಿ್ಗ ಅಲಿ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡುವವು. ಆಗ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತ್ಯಸಿ್ಥತಿಯು
ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗುವುದು. ಇದರಂತೆಯೇ ಈ ದುಷ್ಟ ಸಂತತಿಗೆ
ಆಗುವುದು≫ ಅಂದನು.

ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರೇ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಂದು
ಯೇಸು ಹೇಳಿದು್ದ

(ಮಾಕರ್ 3:31-35; ಲೂಕ 8:19-21)

46 ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪುಗಳ ಸಂಗಡ ಇನೂ್ನ
ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಆತನ ತಾಯಿಯೂ ತಮ್ಮಂದಿರೂ ಆತನನು್ನ
ಮಾತನಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದರು. 47 ಆಗ
ಒಬ್ಬನು, ≪ಇಗೋ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯೂ ತಮ್ಮಂದಿರೂ ನಿನ್ನನು್ನ
ಮಾತನಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿದಾ್ದರೆ≫ ಅಂದನು. 48

ಅದಕಾ್ಕತನು ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿದವನಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ತಾಯಿ ಯಾರು?
ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಯಾರು?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ 49 ಶಿಷ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ಕೈ

ಮತಾ್ತಯನು 12:5 604 ಮತಾ್ತಯನು 12:49
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ಚಾಚಿ, ≪ಇಗೋ ನನ್ನ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಸಹೋದರರು. 50

ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಮಾಡುವವನೇ ನನ್ನ
ಸಹೋದರನೂ ಸಹೋದರಿಯೂ ತಾಯಿಯೂ≫ ಆಗಿದಾ್ದರೆ
ಅಂದನು.

ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಕುರಿತ ಸಾಮ್ಯಗಳು
(ಮಾಕರ್ 4:1-20,30-34; ಲೂಕ 8:4-15; 13:18,19)

ಬಿತು್ತವವನ ಸಾಮ್ಯ

ಆದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು
ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 2 ಬಹಳ
ಜನರ ಗುಂಪು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಬಂದುದರಿಂದ ಆತನು

ದೋಣಿ ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ದಡದಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದರು. 3 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಸಾಮ್ಯರೂಪವಾಗಿ ಅನೇಕ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

4 ≪ಕೇಳಿರಿ, ಬಿತು್ತವವನು ಬಿತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು. ಅವನು
ಬಿತು್ತವಾಗ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ದಾರಿಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು.
ಹಕಿ್ಕಗಳು ಬಂದು ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟವು. 5 ಕೆಲವು
ಬೀಜಗಳು ಬಹಳ ಮಣಿ್ಣಲ್ಲದ ಬಂಡೆಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು. ಮಣು್ಣ
ತೆಳ್ಳಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವು ಬೇಗ ಮೊಳೆತವು. 6 ಆದರೆ ಬಿಸಿಲೇರಿದಾಗ
ಬೇರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಾಡಿ ಒಣಗಿಹೋದವು. 7 ಮತೆ್ತ ಕೆಲವು
ಬೀಜಗಳು ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು, ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು
ಅವುಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಬಿಟ್ಟವು. 8 ಇನು್ನ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ
ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಕೆಲವು ನೂರರಷು್ಟ ಕೆಲವು ಅರವತ್ತರಷು್ಟ, ಕೆಲವು
ಮೂವತ್ತರಷು್ಟ ಫಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವು. 9 ಕೇಳುವುದ್ದಕೆ್ಕ
ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ≫ ಅಂದನು.

10 ತರುವಾಯ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು, ≪ಏಕೆ
ಸಾಮ್ಯರೂಪವಾಗಿ ಜನರ ಗುಂಪಿನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತ?≫
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 11 ಅದಕಾ್ಕತನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವಾಗಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಮರ್ಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಯುವ ಭಾಗ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ. 12

ಏಕೆಂದರೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು ಅವನಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ
ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗುವುದು ಇಲ್ಲದವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದ್ದದೂ್ದ
ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು. 13 ನಾನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಸಾಮ್ಯರೂಪವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಅವರು ಕಂಡರೂ
ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇಳಿದರೂ ಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

14 ≪ಯೆಶಾಯನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರವಾದನೆಯು ಅವರಲಿ್ಲ
ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಅದೇನಂದರೆ,
≪ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತೕರಿ, ಕೇಳಿದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತೕರಿ, ನೋಡಿದರೂ ಗ್ರಹಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
15 ಈ ಜನರ ಹೃದಯವು ಮಂಕಾಯಿತು. ಇವರ ಕಿವಿಗಳು

ಮಂದವಾದವು.
ಇವರು ಕಣು್ಣ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. ತಾವು ಕಣಿ್ಣನಿಂದ ಕಂಡು

ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ,
ಹೃದಯದಿಂದ ತಿಳಿದು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ನನಿ್ನಂದ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಬಾರದೆಂದು ನಿಧಾರ್ರ

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ≫ ≫ ಎಂಬುದೇ.
16 ≪ಆದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು
ಕಾಣುತ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಕೇಳುತ್ತವೆ. 17 ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತರುವ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಹು ಮಂದಿ
ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ, ನೀತಿವಂತರೂ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೂ
ನೋಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅವರು
ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಕೇಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

18 ≪ಬಿತು್ತವವನ ವಿಷಯವಾದ ಸಾಮ್ಯದ ಅಥರ್ವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.
19 ಯಾವನಾದರೂ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ದುಷ್ಟನು ಬಂದು ಆತನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ಬಿತಿ್ತದ್ದನು್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತಾ್ತನೆ. ಇವನೇ ಬೀಜ ಬಿದ್ದ ದಾರಿಯ
ಮಗು್ಗಲಾಗಿರುವನು. 20 ಬಂಡೆಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟವನು
ಯಾರೆಂದರೆ, ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದರೂ, 21 ತನಗೆ ಬೇರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ
ಮಾತ್ರವೇ ಇದು್ದ ಆ ವಾಕ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸಂಕಟವಾಗಲಿ
ಹಿಂಸೆಯಾಗಲಿ ಬಂದರೆ ಕೂಡಲೆ ಎಡವಿ ಬೀಳುತಾ್ತನೆ. 22

ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಂಥವನು ಯಾರೆಂದರೆ,
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗೂ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಚಿಂತೆಯೂ, ಐಶ್ವಯರ್ದ
ಮೋಸತನವೂ ಆ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಬಿಡುವುದರಿಂದ ಫಲವನು್ನ
ಕೊಡದೇ ಇರುತಾ್ತನೆ. 23 ಒಳೆ್ಳಯ ಮಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಂಥವನು

ಯಾರೆಂದರೆ, ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಫಲವಂತನಾಗಿ
ನೂರರಷಾ್ಟಗಲಿ, ಅರವತ್ತರಷಾ್ಟಗಲಿ, ಮೂವತ್ತರಷಾ್ಟಗಲಿ ಫಲವನು್ನ
ಕೊಡುತಾ್ತನೆ.≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಗೋದಿ ಮತು್ತ ಕಳೆಗಳ ಸಾಮ್ಯ
24 ಯೇಸು ಮತೊ್ತಂದು ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

ಅದೇನಂದರೆ, ≪ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಒಳೆ್ಳಯ ಬೀಜವನು್ನ ತನ್ನ
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 25

ಆದರೆ ಜನರು ನಿದೆ್ರ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವನ ವೈರಿಯು
ಬಂದು ಗೋದಿಯ ನಡುವೆ ಕಳೆಯನು್ನ ಬಿತಿ್ತ ಹೋದನು. 26

ಗೋದಿಯು ಬೆಳೆದು ಫಲ ಬಿಟಾ್ಟಗ ಕಳೆಯು ಸಹ ಕಾಣ ಬಂದಿತು.
27 ಆಗ ಯಜಮಾನನ ಆಳುಗಳು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
≪ಅಯಾ್ಯ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಬೀಜವನು್ನ
ಬಿತಿ್ತದಿ್ದಯಲಾ್ಲ ಕಳೆ ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿತು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 28

ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ≪ಇದು ವೈರಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು, ಅದಕೆ್ಕ ಆಳುಗಳು ಅವನಿಗೆ, ≪ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು
ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತಹಾಕುವುದು ನಿಮ್ಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿದೆಯೋ?≫
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 29 ಅವರಿಗೆ ಅವನು, ≪ಬೇಡ, ಕಳೆಯನು್ನ
ಕೀಳುವಾಗ ಅದರ ಸಂಗಡ ಗೋದಿಯನೆ್ನಲಾ್ಲದರೂ ಕಿತಿ್ತೕರಿ. 30 ಸುಗಿ್ಗ
ಕಾಲದ ತನಕ ಎರಡೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಬೆಳೆಯಲಿ. ಸುಗಿ್ಗ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾನು
ಕೊಯು್ಯವವರಿಗೆ, ಮೊದಲು ಕಳೆಯನು್ನ ಕಿತು್ತ ತೆಗೆದು ಹೊರೆಕಟಿ್ಟ
ಅದನು್ನ ಸುಡುವುದಕೆ್ಕ ಹಾಕಿ, ಗೋದಿಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ನನ್ನ ಕಣಜಕೆ್ಕ
ತುಂಬಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು≫ ≫ ಅಂದನು.

ಸಾಸಿವೆಕಾಳಿನ ಮತು್ತ ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟನ ಸಾಮ್ಯ
31 ಯೇಸು ಮತೊ್ತಂದು ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

ಅದೇನಂದರೆ, ≪ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿಗೆ
ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದನು. 32 ಅದು ಎಲಾ್ಲ
ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಎಲಾ್ಲ
ಸಸ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಹಾರಾಡುವ
ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೂಡು ಕಟಿ್ಟ ವಾಸ
ಮಾಡುತ್ತವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33 ಆತನು ಮತೊ್ತಂದು
ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಅದೇನಂದರೆ, ≪ಪರಲೋಕ
ರಾಜ್ಯವು ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದನು್ನ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೂರು ಸೇರು ಹಿಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಕಲಸಿಡಲು ಆ ಹಿಟೆ್ಟಲಾ್ಲ
ಹುಳಿಯಾಯಿತು.≫

34 ಯೇಸು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಜನರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ
ಸಾಮ್ಯರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಸಾಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
35 ಹೀಗೆ, ≪ನಾನು ಬಾಯಿದೆರೆದು ಸಾಮ್ಯರೂಪವಾಗಿ
ಉಪದೇಶಿಸುವೆನು; ಲೋಕದ ಆರಂಭದಿಂದ
ಮರೆಯಾಗಿದ್ದವುಗಳನು್ನ ಗೋಚರಪಡಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು
ಪ್ರವಾದಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನುಡಿದ ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು. 36

ಅನಂತರ ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮನೆಯೊಳಗೆ
ಹೋದನು. ಆಗ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಹೊಲದ
ಕಳೆಯ ಸಾಮ್ಯದ ಅಥರ್ವನು್ನ ನಮಗೆ ವಿವರಿಸು ಅಂದರು. 37

ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ಒಳೆ್ಳಯ
ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತವವನು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು. 38 ಹೊಲವೆಂದರೆ
ಈ ಲೋಕ. ಒಳೆ್ಳಯ ಬೀಜವೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳು. 39

ಕಳೆಯೆಂದರೆ ದುಷ್ಟನ ಮಕ್ಕಳು. ಅದನು್ನ ಬಿತು್ತವ ವೈರಿ ಎಂದರೆ
ಸೈತಾನನು. ಸುಗಿ್ಗಯ ಕಾಲವೆಂದರೆ ಯುಗದ ಸಮಾಪಿ್ತ.
ಕೊಯು್ಯವವರು ಅಂದರೆ ದೇವದೂತರು. 40 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಹೇಗೆ
ಕಳೆಯನು್ನ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದು ಸುಟು್ಟಬಿಡುತಾ್ತರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಯುಗದ
ಸಮಾಪಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವುದು. 41 ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತನ್ನ
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು. ಅವರು ಆತನ ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿಂದ
ಪಾಪಕೆ್ಕ ಕಾರಣವಾದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಅಧಮಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಬೆಂಕಿ
ಕೊಂಡದಲಿ್ಲ ಹಾಕುವರು. 42 ಅಲಿ್ಲ ಗೋಳಾಟವೂ ಹಲು್ಲ
ಕಡಿಯೋಣವೂ ಇರುವವು 43 ಆಗ ನೀತಿವಂತರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ
ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವರು. ಕೇಳುವುದ್ದಕೆ್ಕ
ಕಿವಿಗಳುಳ್ಳವನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಂದನು.

ಅಡಗಿಸಿದ್ದ ನಿಧಿ, ಮುತು್ತಗಳ ಮತು್ತ ಬಲೆಯ ಸಾಮ್ಯ
44 ≪ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಮುಚಿ್ಚಟ್ಟ ನಿಧಿಗೆ

ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನು ಅದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಮುಚಿ್ಚಟು್ಟ.
ತನಗಾದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ತನಗಿದ್ದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾರಿ
ಆ ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. 45 ಮತು್ತ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು
ಉತ್ತಮವಾದ ಮುತು್ತಗಳನು್ನ ಹುಡುಕುವ ವಾ್ಯಪಾರಸ್ಥನಿಗೆ

ಮತಾ್ತಯನು 12:50 605 ಮತಾ್ತಯನು 13:45
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ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 46 ಅವನು ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಮುತ್ತನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಂಡು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ತನಗಿದ್ದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾರಿ ಬಂದು
ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು.

47 ≪ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಲ ತರವಾದ
ಮೀನುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಒಂದು ಬಲೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 48

ಅದು ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಸ್ತರು ಅದನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ ಎಳೆದುತಂದು
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಒಳೆ್ಳಯ ಮೀನುಗಳನು್ನ ಪುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟ ಮೀನುಗಳನು್ನ ಬಿಸಾಡಿಬಿಡುವರು. 49

ಹಾಗೆಯೇ ಯುಗದ ಸಮಾಪಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಆಗುವುದು. ದೇವದೂತರು
ಹೊರಟು ಬಂದು ನೀತಿವಂತರೊಳಗಿಂದ ಕೆಟ್ಟವರನು್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ
ಅವರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಕೊಂಡದಲಿ್ಲ ಹಾಕುವರು. 50 ಅಲಿ್ಲ
ಗೋಳಾಟವೂ ಹಲು್ಲ ಕಡಿಯೋಣವೂ ಇರುವವು.

51 ≪ಈ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಥರ್ವಾಯಿತೋ≫
ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಶಿಷ್ಯರು, ≪ಅಥರ್ವಾಯಿತು≫ ಅಂದರು. 52 ಆಗ
ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಉಪದೇಶಹೊಂದಿ ಶಿಕ್ಷಿತನಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಾಸೊ್ತ್ರೕಪದೇಶಕನು,
ತನ್ನ ಬೊಕ್ಕಸದೊಳಗಿನಿಂದ ಹೊಸ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ, ಹಳೆಯ
ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಮನೆ ಯಜಮಾನನಿಗೆ
ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

53 ಯೇಸು ಈ ಸಾಮ್ಯಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಟು ಹೋದನು.

ಯೇಸುವಿನನು್ನ ನಾಜರೆತ್ ಊರಿನವರು ತಾತಾ್ಸರ ಮಾಡಿದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 6:1-6; ಲೂಕ 4:15-30)

54 ತರುವಾಯ ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಅವರ
ಸಭಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವರು
ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚಯರ್ ಪಟು್ಟ, ≪ಇವನಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನವೂ ಈ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳೂ ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿದಾ್ದವು? 55 ಇವನು ಆ
ಬಡಗಿಯ ಮಗನಲ್ಲವೇ? ಇವನ ತಾಯಿ
ಮರಿಯಳೆಂಬುವವಳಲ್ಲವೇ? ಯಾಕೋಬ, ಯೋಸೇಫ, ಸೀಮೋನ,
ಯೂದ ಇವರು ಇವನ ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲವೇ? 56 ಇವನ
ತಂಗಿಯರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದರಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ
ಇವನಿಗೆ ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿದಾ್ದವು?≫ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡು ಆತನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಿರಸಾ್ಕರವುಳ್ಳವರಾದರು. 57 ಆದರೆ ಯೇಸುವು
ಅವರಿಗೆ ≪ಪ್ರವಾದಿಯು ಬೇರೆ ಎಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ಗೌರವ
ಉಂಟು. ಆದರೆ ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಗೌರವ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ≫ ಅಂದನು. 58 ಅವರ ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತ
ಆತನು ಅಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಹೆರೋದನು ಸಾ್ನನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದ ಮೇಲೆ
ಯೇಸುವಿನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ದಿಗಿಲುಪಟ್ಟದು್ದ

(ಮಾಕರ್ 6:14-29; ಲೂಕ 9:7-9)

ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಉಪರಾಜನಾದ ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವಿನ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ, 2 ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, ≪ಇವನು
ಸಾ್ನನಿಕ ಯೋಹಾನನೇ; ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದು್ದ

ಬಂದಿದಾ್ದನೆ. ಆದಕಾರಣ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವ ಶಕಿ್ತಗಳು
ಅವನಲಿ್ಲ ಇದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಹೆರೋದನು ತನ್ನ
ಅಣ್ಣನಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಹೆರೋದ್ಯಳ ನಿಮಿತ್ತ
ಯೋಹಾನನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕಟಿ್ಟಸಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಸಿದ್ದನು. 4

ಯೋಹಾನನು ಹೆರೋದನಿಗೆ ≪ನೀನು ಇವಳನು್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವುದು ನಾ್ಯಯವಲ್ಲವೆಂದು≫ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. 5

ಹೆರೋದನು ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ ಜನರಿಗೆ
ಭಯಪಟ್ಟನು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಯೆಂದು
ಎಣಿಸಿದ್ದರು. 6 ಆದರೆ ಹೆರೋದನ ಹುಟಿ್ಟದ ದಿನದ ಹಬ್ಬವು
ನಡೆಯುವಾಗ ಹೆರೋದ್ಯಳ ಮಗಳು ಬಂದಿದ್ದ ಅತಿಥಿಗಳ ಮುಂದೆ
ನೃತ್ಯಮಾಡಿ ಹೆರೋದನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಿದಳು. 7 ಅವನು ಅವಳಿಗೆ,
ನೀನು ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಅಣೆಯಿಟು್ಟ
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದನು. 8 ಅವಳು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಪೆ್ರೕರೇಪಣೆಗೆ
ಒಳಗಾಗಿ, ≪ಸಾ್ನನಿಕ ಯೋಹಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಹರಿವಾಣದಲಿ್ಲ
ನನಗೆ ತರಿಸಿಕೊಡು≫ ಅಂದಳು. 9 ಆಕೆಯ ಕೋರಿಕೆಯಿಂದ
ಅರಸನು ದುಃಖಪಟ್ಟರೂ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಅಣೆಯ
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ, ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದವರ
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ಅದನು್ನ ತಂದುಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು.
10 ಅವನು ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಯೋಹಾನನ
ಶಿರಚೆ್ಛೕದನಮಾಡಿ, 11 ಅವರು ಅವನ ತಲೆಯನು್ನ ಹರಿವಾಣದಲಿ್ಲ
ತಂದು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವಳು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ
ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು. 12 ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರು

ಬಂದು ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೂಣಿಟ್ಟರು.
ಅನಂತರ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯೇಸು ಐದು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 6:30-44; ಲೂಕ 9:10-17; ಯೋಹಾ. 6:1-14)

13 ಯೇಸು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಅಡವಿಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಜನರು
ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಕಾಲುನಡಿಗೆಯಿಂದ
ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. 14 ಆತನು ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂದಾಗಿ
ಬಂದು ಬಹು ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ಕಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರಪಟು್ಟ
ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿದನು. 15 ಸಂಜೆಯಾದಾಗ
ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ಇದು ಅಡವಿಯ ಸ್ಥಳ ಈಗ
ಹೊತು್ತ ಮುಳುಗಿಹೋಯಿತು. ಅವರು ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮಗಾಗಿ
ಆಹಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 16 ಆದರೆ ಯೇಸು, ≪ಅವರು ಹೋಗುವ
ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿರಿ≫
ಅಂದನು. 17 ಅದಕ್ಕವರು, ≪ಇಲಿ್ಲ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಎರಡು ಮೀನು
ಮಾತ್ರ ಇವೆ≫ ಅನ್ನಲಾಗಿ, 18 ಆತನು, ≪ಅವುಗಳನು್ನ ನನಗೆ
ತಂದು ಕೊಡಿರಿ≫ ಅಂದನು. 19 ತರುವಾಯ ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ
ಹುಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೇಳಿ ಆ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ
ಎರಡು ಮೀನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಮಾಡಿ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ಶಿಷ್ಯರು ಜನರ ಕೊಟ್ಟರು. 20 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಊಟಮಾಡಿ
ತೃಪ್ತರಾದರು. ಉಳಿದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಲಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು ಪುಟಿ್ಟ
ತುಂಬಿತು. 21 ಊಟಮಾಡಿದವರು ಹೆಂಗಸರೂ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಗಂಡಸರೇ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರವಿದ್ದರು.

ಯೇಸು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 6:45-52; ಯೋಹಾ. 6:15-21)

22 ಇದಾದ ಕೂಡಲೆ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಜನರ
ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೀವು ದೋಣಿಯನು್ನ
ಹತಿ್ತ ನನಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಆಚೇದಡಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ ಎಂದು ಒತಾ್ತಯ
ಮಾಡಿದನು. 23 ಆತನು ಜನರ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ
ಮೇಲೆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ
ಹತಿ್ತದನು. ಮತು್ತ ಸಂಜೆಯಾದಾಗ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಅಲಿ್ಲ ಇದ್ದನು. 24

ಆದರೆ ದೋಣಿಯು ಸಮುದ್ರದ ನಡುವೆಯಿತು್ತ, ಎದುರು ಗಾಳಿ
ಬೀಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಅಲೆಗಳ ಬಡಿತಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕ ಹೊಯಾ್ದಡುತಿ್ತತು್ತ. 25

ರಾತಿ್ರಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಜಾವದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ
ನಡೆಯುತಾ್ತ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದನು. 26 ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ
ನಡೆಯುವ ಆತನನು್ನ ನೋಡಿದ ಶಿಷ್ಯರು ≪ಭೂತವೆಂದು≫
ದಿಗಿಲುಬಿದು್ದ ಭಯದಿಂದ ಕೂಗಿದರು. 27 ಕೂಡಲೆ ಯೇಸು
ಮಾತನಾಡಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ಧೈಯರ್ವಾಗಿರಿ ನಾನೇ
ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28 ಅದಕೆ್ಕ ಪೇತ್ರನು,
≪ಕತರ್ನೇ ನೀನೇ ಆದರೆ ನಾನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು≫ ಅನ್ನಲು, 29 ಆತನು, ≪ಬಾ≫
ಅಂದನು. ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದನು. 30 ಆದರೆ
ಅವನು ಗಾಳಿಯನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಭಯಪಟು್ಟ
ಮುಳುಗಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ≪ಕತರ್ನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡು≫
ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು. 31 ತಕ್ಷಣವೇ ಯೇಸು ಕೈಚಾಚಿ ಅವನನು್ನ
ಹಿಡಿದು, ≪ಅಲ್ಪ ವಿಶಾ್ವಸಿಯೇ ಏಕೆ ಸಂದೇಹ ಪಟೆ್ಟ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 32 ತರುವಾಯ ಅವರು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತದ ಮೇಲೆ
ಗಾಳಿ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. 33 ಆಗ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಶಿಷ್ಯರು
≪ನಿಜವಾಗಿ ನೀನು ದೇವಕುಮಾರನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಿದರು.

34 ಅವರು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ದಾಟಿ ಗೆನೆಜರೇತ್ ಪಟ್ಟಣದ ದಡಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. 35 ಆ ಸ್ಥಳದ ಜನರು ಆತನ ಗುರುತನು್ನ ಹಿಡಿದು ಆ
ಸುತ್ತಲಿನ ಸೀಮೆಗೆಲಾ್ಲ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಅವರು
ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದರು. 36 ಅವರು
ಆತನನು್ನ ನಿನ್ನ ಉಡುಪಿನ ಅಂಚನಾ್ನದರೂ ಮುಟ್ಟಗೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು, ಮತು್ತ ಮುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರು ಸ್ವಸ್ಥರಾದರು.

ಊಟದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೇಸು ಬೋಧಿಸಿದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 7:1-23)

ತರುವಾಯ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಫರಿಸಾಯರೂ,
ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೂ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 2 ≪ನಿನ್ನ
ಶಿಷ್ಯರು ಹಿರಿಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯವನು್ನ ಏಕೆ

ಮತಾ್ತಯನು 13:46 606 ಮತಾ್ತಯನು 15:2
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ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತಾ್ತರೆ? ಅವರು ತಿನು್ನವಾಗ ತಮ್ಮ ಕೈ
ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 3 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು
ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ
ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಏಕೆ
ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತಿ್ತೕರಿ? 4 ಹೇಗಂದರೆ ≪ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ
ಸನಾ್ಮನಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ತಂದೆಯನಾ್ನಗಲಿ ತಾಯಿಯನಾ್ನಗಲಿ
ದೂಷಿಸುವವನು ಸಾಯಲೇಬೇಕೆಂತಲೂ≫ ದೇವರು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 5

ನೀವೋ, ≪ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯನಾಗಲಿ,
ತಾಯಿಯಾನಾಗಲಿ, ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ
ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಮುಡಿಪುಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರೆ, 6 ಅವನು ≪ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ
ಸನಾ್ಮನಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ≫ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ
ಸಲುವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನಿರಥರ್ಕ ಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. 7

ಕಪಟಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತು ಯೆಶಾಯನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸಿ,
ಅವನು ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ,

8 ≪ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ತುಟಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸುತಾ್ತರೆ
ಆದರೆ ಅವರ ಹೃದಯವು ನನಿ್ನಂದ ದೂರವಾಗಿದೆ.
9 ಮನುಷ್ಯರು ಕಲಿ್ಪಸಿದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನೕ ಅವರು ಉಪದೇಶವಾಗಿ

ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ವ್ಯಥರ್ವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವರು≫
ಎಂಬುದೇ.
10 ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ,
≪ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, 11 ಬಾಯೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಂಥದು್ದ
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಅಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಬರುವಂಥ ಮಾತು ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಆಗ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ಆತನನು್ನ, ≪ಫರಿಸಾಯರು ಈ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಬೇಸರಗೊಂಡರೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಾ್ತಯಿತೋ≫
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 13 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು ≪ಪರಲೋಕದ ನನ್ನ
ತಂದೆಯು ನೆಡದೆ ಇರುವ ಗಿಡಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಬೇರುಸಹಿತ
ಕಿತು್ತಹಾಕಲ್ಪಡುವವು. 14 ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿರಿ, ಅವರು ಕುರುಡರಿಗೆ
ದಾರಿ ತೋರಿಸುವವರು ಕುರುಡರ ಹಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಕುರುಡನು
ಕುರುಡನಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕುಣಿಯೊಳಗೆ
ಬೀಳುವರು≫ ಅಂದನು. 15 ಆಗ ಪೇತ್ರನು, ≪ಈ ಸಾಮ್ಯವನು್ನ
ನಮಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳು≫ ಅಂದನು, 16 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,
≪ನೀವೂ ಕೂಡಾ ಇನೂ್ನ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿದಿ್ದೕರಾ? 17

ಬಾಯೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಂಥದು್ದ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿ
ವಿಸಜಿರ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವೋ? 18 ಆದರೆ
ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಹೊರ ಬರುವಂಥವುಗಳು ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ.
ಇವೇ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಅಶುದಿ್ಧಮಾಡುವವು. 19 ಏಕೆಂದರೆ
ಹೃದಯದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಕೊಲೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಜಾರತ್ವ,
ಕಳ್ಳತನ, ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿ ಮತು್ತ ದೂಷಣೆಗಳು ಹೊರಟು ಬರುತ್ತವೆ. 20

ಇಂಥವುಗಳೇ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಅಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೈ
ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಊಟಮಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯನನು್ನ
ಅಶುದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.≫ ಅಂದನು.

ಕಾನಾನ್ಯ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ನಂಬಿಕೆ
(ಮಾಕರ್ 7:24-30)

21 ಅನಂತರ ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ತೂರ್ ಸೀದೋನ್
ಪಟ್ಟಣಗಳ ಪಾ್ರಂತಗಳಿಗೆ ಹೋದನು. 22 ಆ ಸೀಮೆಯಿಂದ
ಕಾನಾನ್ಯಳಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಯೊಬ್ಬಳು ಹೊರಟು ಬಂದು, ≪ಕತರ್ನೇ,
ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿಡು, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ
ದೆವ್ವಹಿಡಿದು ಬಹಳ ಯಾತನೆಪಡುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ≫ ಎಂದು
ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು. 23 ಆದರೆ ಆತನು ಆಕೆಗೆ ಏನೂ ಉತ್ತರ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು, ≪ಅವಳು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ
ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ. ಆಕೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು≫ ಎಂದು
ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 24 ಆದರೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ
≪ಕಳೆದುಹೋದ ಕುರಿಗಳಂತಿರುವ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಮನೆತನದವರ
ಬಳಿಗೇ ಹೊರತು ಮತಾ್ತರ ಬಳಿಗೂ ನಾನು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಲ್ಲ≫
ಅಂದನು. 25 ಆಗ ಆಕೆ ಬಂದು ಆತನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದು್ದ,
≪ಕತರ್ನೇ ನನಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು≫ ಅಂದಳು. 26 ಅದಕಾ್ಕತನು,
≪ಮಕ್ಕಳ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾಯಿಮರಿಗಳಿಗೆ
ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 27 ಆಕೆಯು,
≪ಹೌದು, ಕತರ್ನೇ, ಆದರೆ ನಾಯಿಮರಿಗಳಂತೂ ತಮ್ಮ
ಯಜಮಾನನ ಮೇಜಿನಿಂದ ಬೀಳುವ ರೊಟಿ್ಟಯ ತುಂಡುಗಳನು್ನ
ತಿನು್ನತ್ತವಲಾ್ಲ≫ ಅಂದಳು. 28 ಆಗ ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, ≪ಸಿ್ತ್ರೕಯೇ
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ದೊಡ್ಡದು. ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆಯೇ ನಿನಗಾಗಲಿ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಆಕೆಯ ಮಗಳು
ಸ್ವಸ್ಥವಾದಳು.

ಯೇಸು ಅನೇಕರನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿದು್ದ
29 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಗಲಿಲಾಯ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಗೆ

ಬಂದನು. ಆಗ ಆತನು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
30 ಆಗ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದುದಲ್ಲದೆ
ಕುಂಟರು, ಕುರುಡರು, ಮೂಕರು, ಕೈಕಾಲಿಲ್ಲದವರು ಈ ಮುಂತಾದ
ಅನೇಕರನು್ನ ತಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಅವರನು್ನ ಆತನ ಪಾದಗಳ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟ್ಟರು. ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿದನು. 31

ಮೂಕರಾಗಿದ್ದವರು ಮಾತನಾಡುವುದನೂ್ನ ಕೈಕಾಲಿಲ್ಲದವರು
ಸ್ವಸ್ಥವಾದದ್ದನೂ್ನ, ಕುಂಟರು ನಡೆದಾಡುವುದನೂ್ನ, ಕುರುಡರು
ನೋಡುವುದನೂ್ನ ಜನರು ಕಂಡು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದರು.

ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟಮಾಡಿಸಿದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 8:1-10)

32 ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ,
≪ನಾನು ಈ ಜನರನು್ನ ನೋಡಿ ಕನಿಕರಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ಅವರು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆ
ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ ಹಸಿವಿನಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅವರು ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಬಳಲಿ
ಹೋದಾರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33 ಶಿಷ್ಯರು ಆತನಿಗೆ, ≪ಇಷು್ಟ
ದೊಡ್ಡ ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸಲಾಗುವಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯು ಈ
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲಿ್ಲಂದ ಸಿಕಿ್ಕೕತು?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 34

ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, ≪ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಅವರು, ≪ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ ಮತು್ತ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ
ಮೀನುಗಳು ಅವೆ≫ ಅಂದರು. 35 ಆಗ ಆತನು ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ,
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು. 36

ಆತನು ಆ ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಆ ಮೀನುಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಶಿಷ್ಯರು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟರು. 37 ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಊಟಮಾಡಿ
ತೃಪ್ತರಾದರು. ಉಳಿದ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಲಾಗಿ ಏಳು ಪುಟಿ್ಟಗಳು
ತುಂಬಿದವು. 38 ಊಟಮಾಡಿದವರು ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲದೆ
ಗಂಡಸರೇ ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರವಿದ್ದರು. 39 ತರುವಾಯ ಆತನು ಆ
ಜನರ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಟು್ಟ ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ
ಮಗದಾನ್ ಸೀಮೆಗೆ ಹೋದನು.

ಫರಿಸಾಯರು ಮತು್ತ ಸದು್ದಕಾಯರು ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನು್ನ ಕೇಳಿದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 9:11-21)

ತರುವಾಯ ಫರಿಸಾಯರು ಸದು್ದಕಾಯರು ಬಂದು
ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ, ನೀನು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನು್ನ ನಮಗೆ

ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದರು. 2 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪
≪ನೀವು ಸಂಜೆಯಾದಾಗ ಆಕಾಶವು ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದರೆ ಹಿತಕರವಾದ
ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ≫ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ. 3 ಬೆಳಗೆ್ಗ, ≪ಆಕಾಶವು
ಮೋಡ ಕವಿದುಕೊಂಡು ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದರೆ ಈಹೊತು್ತ ಗಾಳಿ ಮಳೆ
ಬರುತ್ತದೆ≫ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಕಾಣುವ ಸೂಚನೆಗಳನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ, ಆದರೆ ಈ ಕಾಲದ ಸೂಚನೆಗಳನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ?
4 ವ್ಯಭಿಚಾರಣಿಯಂತಿರುವ ಈ ದುಷ್ಟ ಸಂತತಿಯು
ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ಯೋನನ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇದಕೆ್ಕ
ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. ತರುವಾಯ ಆತನು
ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟು ಹೋದನು.

ಯೇಸು ಫರಿಸಾಯರ ಮತು್ತ ಸದು್ದಕಾಯರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಕೊಟ್ಟದು್ದ

5 ಶಿಷ್ಯರು ರೊಟಿ್ಟ ಬುತಿ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಮರೆತು ಆಚೇ
ದಡಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದರು. 6 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ≪ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ಫರಿಸಾಯರ
ಮತು್ತ ಸದು್ದಕಾಯರ ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು,
≪ನಾವು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ≫ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
8 ಯೇಸು ಅದನು್ನ ತಿಳಿದು, ≪ಅಲ್ಪ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳೇ, ರೊಟಿ್ಟ
ಬುತಿ್ತಯನು್ನ ತಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮ್ಮಲೆ್ಲೕ ಏಕೆ ಚಚೆರ್ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? 9

ಆ ಐದು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿದ ನಂತರ
ಎಷು್ಟ ಪುಟಿ್ಟ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದರಿ? 10 ಇಲ್ಲವೆ ಆ ಏಳು

ಮತಾ್ತಯನು 15:3 607 ಮತಾ್ತಯನು 16:10
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ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿದ ನಂತರ ಎಷು್ಟ ಪುಟಿ್ಟ
ತುಂಬಿಟಿ್ಟರಿ? ನೀವು ಇನೂ್ನ ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ?
11 ನಾನು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯದು? ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದು
ಏನೆಂದರೆ, ಫರಿಸಾಯರ ಮತು್ತ ಸದು್ದಕಾಯರ ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರ ಬೇಕೆಂದೇ≫ ಅಂದನು. 12 ಆಗ
ಅವರು ರೊಟಿ್ಟಯ ಹುಳಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಆತನು ತಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಫರಿಸಾಯರ ಮತು್ತ
ಸದು್ದಕಾಯರ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಹೇಳಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.

ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಅರಿಕೆಮಾಡಿದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 8:27-29; ಲೂಕ 9:18-21)

13 ಯೇಸು ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಕೈಸರೈಯ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದ ಪಾ್ರಂತಕೆ್ಕ
ಬಂದಾಗ, ≪ಜನರು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಾದ ನನ್ನನು್ನ ಯಾರೆಂದು
ಹೇಳುತಾ್ತರೆ≫ ಎಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 14 ಅವರು,
≪ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಲವರು ಸಾ್ನನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಅನು್ನತಾ್ತರೆ,
ಕೆಲವರು ಎಲೀಯನು ಅನು್ನತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಬೇರೆಯವರು
ಯೆರಮೀಯನು, ಇಲ್ಲವೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು≫ ಅನು್ನತಾ್ತರೆ
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 15 ಆತನು ಅವರನು್ನ, ≪ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಯಾರೆನು್ನತಿ್ತೕರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು?≫ 16 ಆಗ ಸೀಮೋನ ಪೇತ್ರನು,
≪ನೀನು ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಕುಮಾರನಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನು≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 17 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, ≪ಯೋನನ ಮಗನಾದ
ಸೀಮೋನನೇ, ನೀನು ಧನ್ಯನು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ
ನಿನಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ
ಇದನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿರುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18

ನಾನು ಇದನು್ನ ಸಹ ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನ, ≪ನೀನು ಪೇತ್ರನು, ಈ
ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸಭೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವೆನು. ಪಾತಾಳದ
ಶಕಿ್ತಗಳು ಅದನು್ನ ಸೋಲಿಸಲಾರವು. 19 ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ
ಬೀಗದ ಕೈಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀನು
ಯಾವುದನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತೕಯೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದು. ಮತು್ತ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀನು ಯಾವುದನು್ನ
ಬಿಚು್ಚತಿ್ತೕಯೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದು≫
ಅಂದನು. 20 ಆಗ ಆತನು, ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಾಗಿದೆ್ದನೆಂಬುದನು್ನ
ಯಾರಿಗೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣವನು್ನ ಮತು್ತ ಪುನರುತಾ್ಥನವನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದು
(ಮಾಕರ್ 8:31—9:1; ಲೂಕ 9:22-27)

21 ಅಂದಿನಿಂದ ಯೇಸು ತಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಹಿರಿಯರಿಂದಲೂ ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರಿಂದಲೂ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೂ
ಬಹು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನನುಭವಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 22 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಆತನನು್ನ ಪಕ್ಕಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ≪ಕತರ್ನೇ, ದೇವರು ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ
ಬರಗೊಡಿಸದಿರಲಿ; ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಗಬಾರದು≫ ಎಂದು
ಆತನನು್ನ ಗದರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 23 ಆತನು
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, ≪ಸೈತಾನನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತೊಲಗಿ
ಹೋಗು. ನನಗೆ ನೀನು ಅಡಿ್ಡಯಾಗಿದಿ್ದ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ದೇವರ
ವಿಷಯಗಳಹಾಗೇ ಯೋಚಿಸದೇ ಮನುಷ್ಯರ ವಿಷಯಗಳಂತೆ್ತ
ಯೋಚಿಸುತಿ್ತೕ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 24 ಅನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ
ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ ≪ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಸಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ ತನ್ನ
ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿ. 25 ತನ್ನ
ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ಅದನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆ ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಂಡವನು ಅದನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವನು. 26 ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನು ಭೂಲೋಕವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅವನ
ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಅಥವಾ
ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಪಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಬದಲಿಗೆ ಏನು ಕೊಟಾ್ಟನು? 27

ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಯೊಡನೆ ತನ್ನ ದೂತರ
ಸಮೇತವಾಗಿ ಬರುವನು. ಆಗ ಆತನು ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನು
ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು.

28 ≪ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡುವ
ತನಕ ಮರಣಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ≫ ಅಂದನು.

ಯೇಸು ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 9:2-13; ಲೂಕ 9:28-36)

ಆರು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಪೇತ್ರನನೂ್ನ
ಯಾಕೋಬನನೂ್ನ ಅವನ ತಮ್ಮ ಯೋಹಾನನನೂ್ನ
ಮಾತ್ರ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಎತ್ತರವಾದ

ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 2 ಅಲಿ್ಲ ಆತನು ಅವರ ಮುಂದೆ
ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡನು. ಆತನ ಮುಖವು ಸೂಯರ್ನ ಹಾಗೆ
ಪ್ರಕಾಶಿಸಿತು. ಆತನ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾದವು. 3 ಇಗೋ,
ಮೋಶೆಯೂ ಎಲೀಯನೂ ಆತನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತಾ್ತ ಅವರಿಗೆ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 4 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, ≪ಕತರ್ನೇ,
ನಾವು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು. ನೀನು ಬಯಸುವುದಾದರೆ,
ಇಲಿ್ಲ ಮೂರು ಗುಡಾರಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವೆನು. ನಿನಗೊಂದು,
ಮೋಶೆಗೊಂದು, ಎಲೀಯನಿಗೊಂದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5

ಆತನು ಇನೂ್ನ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ
ಮೋಡವು ಬಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕವಿಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ
ಮೋಡದೊಳಗಿನಿಂದ ≪ಈತನು ಪಿ್ರಯನಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು
ಈತನನು್ನ ನಾನು ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ ಈತನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳುವ ವಾಣಿವುಂಟಾಯಿತು. 6 ಶಿಷ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆದರಿ ಬೋರಲು ಬಿದ್ದರು. 7 ಆದರೆ ಯೇಸು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬಂದು ಅವರನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, ಏಳಿರಿ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ ಅಂದನು. 8

ಅವರು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ಹೊರತು
ಮತಾ್ತರನೂ್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.

9 ಅವರು ಆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತಿ್ತರುವಾಗ ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, ≪ಈ ದಶರ್ನದ ಬಗೆ್ಗ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸತು್ತ
ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುವ ತನಕ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದೆಂದು≫
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 10 ಆಗ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು, ≪ಎಲೀಯನು ಮೊದಲು
ಬರುವುದು ಅವಶ್ಯವೆಂಬುದಾಗಿ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತಾ್ತರಲಾ್ಲ ಏಕೆ?≫
ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 11 ಯೇಸು ಅವರಿಗ, ≪ಎಲೀಯನು
ಮೊದಲು ಬರುವುದು ನಿಜ. ಬಂದು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಪುನಃ ಸಾ್ಥಪಿಸುವನು.
12 ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಎಲೀಯನು ಬಂದಾಯಿತು,
ಆದರೆ ಜನರು ಅವನನು್ನ ಗುರುತಿಸದೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ
ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆಯೇ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸಹ
ಅವರಿಂದ ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾಗುವನು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 13

ಸಾ್ನನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಿದನೆಂದು ಆಗ ಶಿಷ್ಯರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.

ಮೂಛೆರ್ರೋಗಿಯನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 9:14-29; ಲೂಕ 9:37-42)

14 ಅವರು ಜನರ ಗುಂಪಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬನು ಆತನ
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಆತನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ, 15 ≪ಕತರ್ನೇ
ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕರುಣಿಸು, ಅವನು ಮೂಛೆರ್ರೋಗದಿಂದ ಬಹಳ
ಕಷ್ಟಪಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ನೀರಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಬೀಳುತಾ್ತನೆ. 16 ಅವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರತಂದಿದೆ್ದನು.
ಆದರೆ ಗುಣಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ≫ ಅಂದನು. 17

ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, ≪ಎಲಾ ಅಪನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ವಕ್ರಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳ
ಸಂತಾನವೇ, ನಾನು ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ? ಇನೆ್ನಷು್ಟ
ಕಾಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಅವನನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರತನಿ್ನರಿ≫ ಅಂದನು. 18 ಯೇಸು ಅವನ ಮೇಲಿದ್ದ ದೆವ್ವವನು್ನ
ಗದರಿಸಲು ಆ ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆ
ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾಯಿತು. 19 ತರುವಾಯ ಶಿಷ್ಯರು ಏಕಾಂತವಾಗಿ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಲಿಕೆ್ಕ ನಮಿ್ಮಂದ ಏಕೆ
ಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೇಳಿದರು?≫ 20 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಿಮ್ಮ
ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾಸಿವೇ ಕಾಳಿನಷು್ಟ ನಂಬಿಕೆ
ನಿಮಗೆ ಇರುವುದಾದರೆ, 21 ನೀವು ಈ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ, ≪ಇಲಿ್ಲಂದ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಸರಿದು ಹೋಗು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ಹೋಗುವುದು ಮತು್ತ
ನಿಮಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಒಂದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು, ಈ ರೀತಿಯ ದೆವ್ವಗಳು
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವರೀತಿಯಿಂದಲೂ
ಇವುಗಳು ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣ ಪುನರುತಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ
ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ

(ಮಾಕರ್ 9:30-32; ಲೂಕ 9:43-45)

22 ಅವರು ಗಲಿಲಾಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಯೇಸು
ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ≪ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಡುವನು. 23 ಅವರು ಆತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು, ಆದರೆ ಸತು್ತ

ಮತಾ್ತಯನು 16:11 608 ಮತಾ್ತಯನು 17:23
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ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆತನು ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುವನು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟರು.

ಯೇಸು ದೇವಾಲಯದ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ರೀತಿಯಿಂದ ತಾನು
ದೇವಕುಮಾರನೆಂದು ತೋರಿಸಿದು್ದ

24 ಅವರು ಕಪೆನೌರ್ಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದೇವಾಲಯಕಾ್ಕಗಿ
ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರು ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ನಿಮ್ಮ
ಗುರುವು ದೇವಾಲಯದ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಿಲ್ಲವೇ≫ ಎಂದು
ಕೇಳಲು, ≪ಹೌದು ಕಟು್ಟವನು≫ ಅಂದನು. 25 ಪೇತ್ರನು
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವನು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಮಾತನಾಡುವ
ಮೊದಲೇ, ಯೇಸು ಅವನುಗೆ, ≪ಸೀಮೋನನೇ, ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ
ತೋರುತ್ತದೆ? ಭೂಲೋಕದ ಅರಸರು ಕಂದಾಯವನಾ್ನಗಲಿ
ತೆರಿಗೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಯಾರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ? ತಮ್ಮ
ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಪರರಿಂದಲೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
26 ಅವನು, ≪ಪರರಿಂದ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು, ಯೇಸು
ಅವನಿಗೆ, ≪ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅದ್ದನು್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವೇ. 27

ಆದರೂ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅಡಿ್ಡಯಾಗದಂತೆ, ನೀನು ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಗಾಳವನು್ನ ಹಾಕಿ ಮೊದಲು ಸಿಕು್ಕವ ಮೀನನು್ನ ಹಿಡಿದು,
ಅದರ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ನೋಡು ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ನಾಣ್ಯ
ಸಿಕು್ಕವುದು. ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮತು್ತ
ನಿನಗೋಸ್ಕರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವನು
(ಮಾಕರ್ 9:33-37; ಲೂಕ 9:46-48)

ಆದೇ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಬಂದು,
≪ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಯಾವನು ದೊಡ್ಡವನು?≫
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 2 ಆತನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ

ಕರೆದು ಅವರ ನಡುವೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, 3 ಅವರಿಗೆ, ≪ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ
ಪರಿವತರ್ನೆಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆಗದೇ ಹೋದರೆ ನೀವು
ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 4 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವನು ಈ ಚಿಕ್ಕ
ಮಗುವಿನಂತೆ ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೋ ಅವನೇ
ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವನು. 5 ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾವನಾದರೂ
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವನೋ
ನನ್ನನೆ್ನೕ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 6 ಆದರೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಈ ಚಿಕ್ಕವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾವನಾದರೂ
ಅಡಿ್ಡಯನು್ನಂಟುಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥವನ ಕೊರಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೀಸುವ
ಕಲ್ಲನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅವನನು್ನ ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ
ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಡುವುದು ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮ.

7 ≪ತೊಡಕುಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಅಯೊ್ಯೕ, ತೊಡಕುಗಳು
ಬರುವುದು ಅನಿವಾಯರ್, ಆದಾಗೂ್ಯ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ
ತೊಡಕು ಬರುತ್ತದೋ ಅವನಿಗೆ ಅಯೊ್ಯೕ. 8 ನಿನ್ನ ಕೈಯಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ
ಕಾಲಾಗಲಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಪಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸುವುದಾದರೆ ಅದನು್ನ ಕಡಿದು
ಬಿಸಾಡಿಬಿಡು, ಎರಡು ಕೈ, ಎರಡು ಕಾಲು ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ನಿತ್ಯ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಲ್ಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಅಂಗಹೀನನಾಗಿ ಅಥವಾ
ಕುಂಟನಾಗಿ ಜೀವದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ. 9 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ
ನಿನ್ನನು್ನ ಪಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸುವುದಾದರೆ ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತ ಬಿಸಾಡಿಬಿಡು,
ಎರಡು ಕಣು್ಣಳ್ಳವನಾಗಿ ಅಗಿ್ನನರಕದಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ
ಒಂದೇ ಕಣು್ಣಳ್ಳವನಾಗಿ ಜೀವದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ. 10

ಈ ಚಿಕ್ಕವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನಾ್ನದರೂ ತಾತಾ್ಸರಮಾಡದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇವರ ದೂತರು ನನ್ನ
ಸ್ವಗೀರ್ಯ ತಂದೆಯ ಮುಖವನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡುತಿ್ತರುತಾ್ತರೆ
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 11 ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಕೆಟು್ಟ
ಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದನು.

ಕಳೆದುಹೋದ ಕುರಿಯ ಸಾಮ್ಯ
12 ≪ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೂರು ಕುರಿಗಳು ಇರಲಾಗಿ

ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕುರಿಯು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತೆಂದು
ಇಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳ. ಆಗ ನಿಮಗೇನು ಅನಿ್ನಸುತ್ತದೆ? ಅವನು ಉಳಿದ
ತೊಂಬತೊ್ತಂಬತು್ತ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಹೋದ ಆ ಒಂದು ಕುರಿಯನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? 13 ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ, ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಇರುವ ತೊಂಬತೊ್ತಂಬತು್ತ ಕುರಿಗಳಿಗಿಂತ ಆ ಒಂದು ಕುರಿಗೋಸ್ಕರ
ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡುವನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
14 ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಿಕ್ಕವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದರೂ
ನಾಶವಾಗಿಹೋಗುವುದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ
ಚಿತ್ತವಲ್ಲ.

ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದ ಸಹೋದರನನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿದು್ದ
15 ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೋಗಿ

ನೀನೂ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವಾಗ ಅವನ ತಪ್ಪನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಅರಿವಾಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸು. ಅವನು ನಿನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರನನು್ನ ನೀನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿ. 16 ಆದರೆ
ಅವನು ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳದೇ ಹೋದರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ
ಬಾಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಸಿ್ಥರಪಡುವ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಕರದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. 17

ಅವನು ಅವರ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಅದನು್ನ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳು.
ಅವನು ಸಭೆಯ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ನಿನಗೆ
ಅನ್ಯನಂತೆಯೂ ಸುಂಕದವನಂತೆಯೂ ಇರಲಿ.

18 ≪ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀವು ಏನೇನು ಕಟು್ಟತಿ್ತೕರೋ ಅದು
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವುದು. ಮತು್ತ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಏನೇನು ಬಿಚು್ಚತಿ್ತೕರೋ ಅದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ
ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
19 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಯಾವುದಾದರು
ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಂದೇ
ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ
ತಂದೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಗುವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 20

ಏಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರಾಗಲೀ ಮೂವರಾಗಲೀ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲ ಕೂಡಿ
ಬರುತಾ್ತರೋ ಅಲಿ್ಲ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ಇದೆ್ದೕನೆ≫ ಅಂದನು.

ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದ ಸೇವಕನ ಸಾಮ್ಯ
21 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ಕತರ್ನೇ ನನ್ನ

ಸಹೋದರನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಎಷು್ಟ ಸಾರಿ
ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು? ಏಳು ಸಾರಿಯೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
22 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ≪ಏಳು ಸಾರಿ ಎಂದಲ್ಲ ಏಳೆಪ್ಪತು್ತ ಸಾರಿ
ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 23 ಆದುದರಿಂದ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು
ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಂದ ಲೆಕ್ಕವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ
ಅರಸನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 24 ಅವನು ಲೆಕ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಮಾಡಿದಾಗ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ
ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಸೇವಕನನು್ನ ಅವನ ಬಳಿಗೆ
ಕರತಂದರು. 25 ಆ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವನಲಿ್ಲ ಏನೂ
ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ ಅವನ ಒಡೆಯನು ಅವನನೂ್ನ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ,
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಅವನಿಗಿದ್ದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಮಾರಿ ಅದನು್ನ ತೀರಿಸಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು. 26 ಆ ಸೇವಕನು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ತನ್ನ
ತಲೆಯನು್ನ ಬಾಗಿ ಅವನಿಗೆ, ≪ಒಡೆಯನೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ತಾಳೆ್ಮಯಿರಲಿ, ನಿನ್ನದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ನಾನು ಕೊಟು್ಟ ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು≫
ಹೇಳಿದನು. 27 ಆ ಸೇವಕನ ಒಡೆಯನು ಕನಿಕರಪಟು್ಟ ಅವನನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿ ಆ ಸಾಲವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮನಿ್ನಸಿಬಿಟ್ಟನು. 28 ತರುವಾಯ ಆ
ಸೇವಕನು ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂದು ತನಗೆ ನೂರು ಬೆಳಿ್ಳ ನಾಣ್ಯ
ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಜೊತೆ ಸೇವಕನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಕುತಿ್ತಗೆ ಹಿಸುಕಿ, ≪ನನ್ನ ಸಾಲ ತೀರಿಸು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29

ಆದರೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಸೇವಕನು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ, ≪ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ತಾಳೆ್ಮಯಿರಲಿ ನಾನು ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 30

ಆದರೆ ಅವನು ಒಪ್ಪದೆ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಆ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವ ತನಕ
ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಸಿದನು. 31 ಅವನ ಜೊತೆ
ಸೇವಕರು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಬಹಳವಾಗಿ ದುಃಖಪಟು್ಟ
ತಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಡೆದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
32 ಆಗ ಅವನ ಒಡೆಯನು ಅವನನು್ನ ಕರಸಿ, ≪ಓ, ದುಷ್ಟ
ಸೇವಕನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಾಲವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನಾನು ಮನಿ್ನಸಿಬಿಟೆ್ಟನಲ್ಲವೇ?. 33 ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿದ ಹಾಗೆ
ನೀನು ಸಹ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇವಕನನು್ನ ಕರುಣಿಸಬಾರದಾಗಿತೆ್ತೕ?≫
ಎಂದು ಹೇಳಿ, 34 ಒಡೆಯನು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ
ಸಾಲವನು್ನ ತೀರಿಸುವ ತನಕ ಅವನನು್ನ ಪೀಡಿಸುವವರ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. 35 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ
ಹೃದಯಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುವನು≫ ಅಂದನು.

ಯೇಸು ವಿವಾಹ ವಿಚೆ್ಛೕದನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಭೋದಿಸಿದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 10:1-12)

ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯೇಸು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ಗಲಿಲಾಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ
ಆಚೆಯಿರುವ ಯೂದಾಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋದನು. 2

ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳು ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದವು, ಆತನು
ಅವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿದನು.

ಮತಾ್ತಯನು 17:24 609 ಮತಾ್ತಯನು 19:2
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3 ಫರಿಸಾಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬಂದು, ≪ಒಬ್ಬನು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವೋ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಲು, 4 ಆತನು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವಾಗಿ, ≪ಮನುಷ್ಯರನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡಿದವನು ಆದಿಯಿಂದಲೇ ಅವರನು್ನ ಗಂಡು ಮತು್ತ
ಹೆಣಾ್ಣಗಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದನು, 5 ≪ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಪುರುಷನು
ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಶರೀರವಾಗಿರುವರು ಎಂದು ನೀವು
ಓದಲಿಲ್ಲವೋ?≫ 6 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಇನು್ನ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ
ಒಂದೇ ಶರೀರವಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಆದುದರಿಂದ ದೇವರು ಕೂಡಿಸಿದ್ದನು್ನ
ಮನುಷ್ಯನು ಅಗಲಿಸಬಾರದು≫ ಅಂದನು.

7 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು ಆತನನು್ನ, ≪ಹಾಗಾದರೆ ವಿಚೆ್ಛೕದನ ಪತ್ರವನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬಹುದೆಂದು ಮೋಶೆಯು ಏಕೆ ಆಜ್ಞೆ
ಕೊಟ್ಟನು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 8 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
≪ಮೋಶೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮೊಂಡತನದ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಆದಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ
ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದನು. 9 ಮತು್ತ ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಕಾರಣದಿಂದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮತೊ್ತಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ; ಮತು್ತ ಗಂಡ
ಬಿಟ್ಟವಳನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗುವವನು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ≫
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಅಂದನು. 10 ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ್ಯರು
ಯೇಸುವಿಗೆ, ≪ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗಂಡನ ಸಂಬಂಧ ಹೀಗಿದ್ದರೆ
ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ≫ ಅಂದರು. 11 ಆದರೆ
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ಈ ಮಾತನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾರರು
ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆ ವರವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆಯೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ
ಅದನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುವರು. 12 ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಿಂದ
ನಪುಂಸಕರಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವರು ಕೆಲವರು ಇದಾ್ದರೆ ಮತು್ತ
ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ನಪುಂಸಕರಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ಕೆಲವರು ಇದಾ್ದರೆ
ಮತು್ತ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ ತಾವೇ
ನಪುಂಸಕರಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಕೆಲವರು ಇದಾ್ದರೆ. ಈ
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಬಲ್ಲವರು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 10:13-16; ಲೂಕ 13:15-17)

13 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆತಂದು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಆತನು ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಂತೆ
ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸಿದರು. 14 ಆದರೆ
ಯೇಸು, ≪ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬಿಡಿರಿ. ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ
ಅಡಿ್ಡಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಇಂಥವರದೇ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ಮತು್ತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟ ಅನಂತರ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು.

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾದ ಯುವಕನು
(ಮಾಕರ್ 10:17-27; ಲೂಕ 18:18-27)

16 ಇಗೋ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ಬೋಧಕನೇ
ನಾನು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ಯಾವ ಒಳೆ್ಳ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 17 ಆತನು ಅವನಿಗೆ,
≪ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಕುರಿತು ನನ್ನನು್ನ ಏಕೆ ಕೇಳುತಿ್ತೕಯಾ? ಒಳೆ್ಳಯವನು
ಒಬ್ಬನೇ. ಆ ಜೀವಕೆ್ಕ ಸೇರಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ದೇವರಾಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಅದಕೆ್ಕ
ಅವನು, ≪ಅವು ಯಾವುವು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಯೇಸು,
≪ನರಹತ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು,
ಕದಿಯಬಾರದು, ಸುಳು್ಳ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬಾರದು. 19 ನಿನ್ನ
ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ
ನೆರೆಯವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು.≫ ಇವುಗಳೇ ಅಂದನು. 20 ಆ
ಯೌವನಸ್ಥನು ಆತನಿಗೆ, ≪ಇವೆಲ್ಲಕೂ್ಕ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ನಾನು
ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಇನೂ್ನ ನನಗೇನು
ಕೊರತೆಯಾಗಿರಬಹುದು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 21 ಯೇಸು
ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಪೂಣರ್ನಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಸುವುದಾದರೆ,
ಹೋಗಿ ನಿನಗಿರುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾರಿ, ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡು, ಆಗ ನಿನಗೆ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಂಪತಿ್ತರುವುದು. ಅನಂತರ ನೀನು ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22 ಆದರೆ ಆ ಯೌವನಸ್ಥನು
ಬಹಳ ಆಸಿ್ತಯುಳ್ಳವನಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಈ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ
ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.

23 ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ≪ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು
ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು ಕಷ್ಟ≫ ಎಂದು ನಿಮಗೆ

ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 24 ≪ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ದೇವರ
ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಂಟೆಯು ಸೂಜಿಯ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ
ನುಗು್ಗವುದು ಸುಲಭ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ≫
ಅಂದನು. 25 ಶಿಷ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅತಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ,
≪ಹೀಗಿದ್ದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲು ಯಾರಿಂದಾದೀತು?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು. 26 ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ ≪ಇದು
ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವು ಸಾಧ್ಯವೇ≫
ಅಂದನು.

ಪರಿತಾ್ಯಗಕೆ್ಕ ನೂರರಷು್ಟ ಪ್ರತಿಫಲ
(ಮಾಕರ್ 10:28-31; ಲೂಕ 18:28-30)

27 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಆತನನು್ನ, ಇಗೋ, ನಾವು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ
ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದೆವು; ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ದೊರಕುವುದು?
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 28 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಹೊಸ ಸೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಾಗ, ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದವರಾದ ನೀವು ಸಹ ಹನೆ್ನರಡು ಸಿಂಹಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವಿರಿ. 29 ಮತು್ತ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ
ಮನೆಗಳನಾ್ನಗಲಿ, ಸಹೋದರರನಾ್ನಗಲಿ, ಸಹೋದರಿಯರನಾ್ನಗಲಿ,
ತಂದೆಯನಾ್ನಗಲಿ, ತಾಯಿಯನಾ್ನಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳನಾ್ನಗಲಿ,
ಭೂಮಿಯನಾ್ನಗಲಿ, ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ನೂರರಷು್ಟ ಹೊಂದುವನು. ಅಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯಜೀವಕೆ್ಕ ಬಾಧ್ಯನಾಗುವನು.
30 ಆದರೆ ಈಗ ಮೊದಲಿನವರಾದ ಬಹು ಮಂದಿ
ಕಡೆಯವರಾಗುವರು ಮತು್ತ ಕಡೆಯವರಾದ ಬಹು ಮಂದಿ
ಮೊದಲಿನವರಾಗುವರು.

ದಾ್ರಕ್ಷಾತೋಟದ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳ ಸಾಮ್ಯ

≪ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾತೋಟಕೆ್ಕ
ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳನು್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡಲು ಬೆಳಗೆ್ಗ ಹೊರಟ
ಒಬ್ಬ ತೋಟದ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2

ಅವನು ದಿನಕೆ್ಕ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ನಾಣ್ಯದಂತೆ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳೊಂದಿಗೆ
ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರನು್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾತೋಟಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3 ಅವನು ಪುನಃ ಸುಮಾರು ಒಂಭತು್ತ ಗಂಟೆಗೆ
ಸಂತೆಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೇ ನಿಂತಿದ್ದ ಬೇರೆ
ಕೆಲವರು ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳನು್ನ ಕಂಡು, 4 ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಸಹ
ನನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ; ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೂಲಿಯನು್ನ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಅಂದನು. ಆಗ ಅವರು ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 5

ಅವನು ಪುನಃ ಸುಮಾರು ಹನೆ್ನರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಮತು್ತ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ
ಹೋಗಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದನು. 6 ಮತೊ್ತಂದು ಸಾರಿ
ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು
ಸುಮ್ಮನೇ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರನು್ನ, ≪ದಿನವೆಲಾ್ಲ ಇಲಿ್ಲ
ಸುಮ್ಮನೇ ನಿಂತಿರುವುದೇಕೆ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 7 ಅವರು
ಅವನಿಗೆ, ≪ಯಾರೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಕೂಲಿಗೆ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದರು,
ಆಗ ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಸಹ ನನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾತೋಟಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿರಿ≫ ಅಂದನು. 8 ಸಂಜೆಯಾದಾಗ ದಾ್ರಕ್ಷಾತೋಟದ
ಯಜಮಾನನು ತನ್ನ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಿಗೆ, ≪ಆ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳನು್ನ
ಕರೆದು ಕಡೆಗೆ ಬಂದವರಿಂದ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಮೊದಲು ಬಂದವರ ತನಕ
ಕೂಲಿ ಕೊಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಆಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು
ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಬಂದಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ
ಒಂದೊಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ನಾಣ್ಯ ಸಿಕಿ್ಕತು. 10 ಮೊದಲು ಬಂದವರು
ಬಂದಾಗ ತಮಗೆ, ಹೆಚು್ಚ ದೊರೆಯುವುದೆಂದು ನೆನಸಿದರು. ಆದರೆ
ಅವರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಬೆಳಿ್ಳ ನಾಣ್ಯ ಸಿಕಿ್ಕತು. 11 ಅವರು ಅದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೋಟದ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗುಣಗುಟಿ್ಟ,
12 ≪ಕಡೆಗೆ ಬಂದ ಇವರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ನಾವು ದಿನವೆಲಾ್ಲ ಬಿಸಲಿನಲಿ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಅವರನು್ನ ನಮಗೆ ಸಮನಾಗಿ
ಮಾಡಿದಿ್ದೕಯೆ≫ ಅಂದರು. 13 ಅದಕೆ್ಕ ಯಜಮಾನನು ಅವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನಿಗೆ, ≪ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅನಾ್ಯಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು
ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳಯ ನಾಣ್ಯಕೆ್ಕ ಒಪ್ಪಂದ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೆ? 14 ನಿನ್ನ ಕೂಲಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕಡೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೂ ಕೊಡುವುದು ನನ್ನ
ಇಷ್ಟ. 15 ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸೊತ್ತನು್ನ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಮಾಡಲು ನನಗೆ
ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲವೋ? ನಾನು ಉದಾರಿ ಯಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ನೀನೇಕೆ
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟು್ಟಕೊಳು್ಳವಿ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಹೀಗೆ
ಕಡೆಯವರು ಮೊದಲಿನವರಾಗುವರು ಮೊದಲಿನವರು
ಕಡೆಯವರಾಗುವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಮತಾ್ತಯನು 19:3 610 ಮತಾ್ತಯನು 20:16
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ಯೇಸು ತನ್ನ ಕಷ್ಟ, ಮರಣ, ಪುನರುತಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಮೂರನೆಯ ಸಾರಿ
ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ

(ಮಾಕರ್ 10:32-34; ಲೂಕ 18:31-35)

17 ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಪಕ್ಕಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ, 18 ≪ನೋಡಿರಿ ನಾವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನು್ನ ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರ
ಮತು್ತ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳ ಕೈಗೆ ಗೊಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವರು. ಅವರು ಆತನಿಗೆ
ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸುವರು. 19 ಆತನನು್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯ
ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಚಾಟಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ
ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಅನ್ಯಜನರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವರು.
ಆದರೆ ಆತನು ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೀವಿತನಾಗಿ
ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯಾಕೋಬ, ಯೋಹಾನರ ತಾಯಿಯ ಬೇಡಿಕೆ
(ಮಾಕರ್ 10:35-45)

20 ಆಗ ಜೆಬೆದಾಯನ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು; ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಒಂದು ಉಪಕಾರ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. 21 ಆತನು ಆಕೆಯನು್ನ, ≪ನಿನ್ನ
ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆಕೆ ಆತನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲೂ್ಲ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಎಡಗಡೆಯಲೂ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ
ಮಾಡಬೇಕು≫ ಅಂದಳು. 22 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವಾಗಿ,
≪ನೀವು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದು ಏನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು.
ನಾನು ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗಿರುವ ಪಾನಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ
ನಿಮಿ್ಮಂದ ಆಗುವುದೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಲಳಿದನು. ಅವರು ಆತನಿಗೆ,
≪ನಮಿ್ಮಂದ ಆಗುವುದು≫ ಅಂದರು. 23 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ,
≪ನನ್ನ ಪಾನಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನೀವು ಕುಡಿಯುವಿರಿ.
ಆದರೆ ನನ್ನ ಎಡಬಲಗಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ
ಮಾಡುವುದು ನನ್ನದಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಅದು
ಯಾರಿಗೆಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೇ ಸಿಕು್ಕವುದು.≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಉಳಿದ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆ ಇಬ್ಬರು
ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡರು. 25 ಆದರೆ ಯೇಸು
ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, ≪ಅನ್ಯಜನರ
ಅಧಿಪತಿಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಅವರ
ಮುಖಾ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಲಾತಾ್ಕರದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ
ನಡೆಸುತಾ್ತರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತು್ತ. 26 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಹಾಗಿರಬಾರದು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರಲು ಬಯಸುವವನು
ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾಗಿರಲಿ. 27 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖನಾಗಿರಲು
ಬಯಸುವವನು ನಿಮ್ಮ ದಾಸನಾಗಿರಲಿ. 28 ಹಾಗೆಯೇ
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸೇವೆಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ,
ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ, ಅನೇಕರ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ತನ್ನ
ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಈಡಾಗಿ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ಬಂದನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಇಬ್ಬರು ಕುರುಡರಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಕೊಟ್ಟದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 10:46-52; ಲೂಕ 18:35-43)

29 ಅವರು ಯೆರಿಕೋವಿನಿಂದ, ಹೊರಟುಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ
ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿತು. 30 ಆಗ ದಾರಿಯ
ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕುರುಡರಿಬ್ಬರು ಯೇಸು ಈ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ
ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದನೆಂದು ಕೇಳಿ, ≪ಕತರ್ನೇ, ದಾವೀದ ಕುಮಾರನೇ
ನಮ್ಮನು್ನ ಕರುಣಿಸು≫ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. 31 ಆದರೆ ಆ
ಗುಂಪಿನವರು, ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸಿದರು.
ಅವರಾದರೋ, ≪ಕತರ್ನೇ, ದಾವೀದ ಕುಮಾರನೇ, ನಮ್ಮನು್ನ
ಕರುಣಿಸು≫ ಎಂದು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. 32 ಆಗ ಯೇಸು
ನಿಂತು ಅವರನು್ನ ಕರೆದು, ≪ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಕೋರುತಿ್ತೕರಿ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 33 ಅವರು, ≪ಕತರ್ನೇ,
ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡು≫ ಅಂದರು. 34 ಆಗ
ಯೇಸು ಕನಿಕರಪಟು್ಟ, ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು. ಕೂಡಲೇ
ಅವರು ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.

ಯೇಸು ಅರಸನಂತೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 11:1-11; ಲೂಕ 10:29-40; ಯೋಹಾ. 12:12-19)

ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಸಮೀಪಿಸಿ ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣಯ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಬೇತ್ಫಗೆಗೆ ಬಂದಾಗ 2 ಆತನು ಇಬ್ಬರು

ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು, ≪ನಿಮೆ್ಮದುರಿಗಿರುವ ಹಳಿ್ಳಗೆ ಹೋಗಿರಿ;
ಹೋದಕೂಡಲೆ ಅಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟರುವ ಕತೆ್ತಯನೂ್ನ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ
ಮರಿಯನೂ್ನ ಕಾಣುವಿರಿ; ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ತನಿ್ನರಿ.
3 ಯಾವನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ, ≪ಇವು ನಮ್ಮ
ಕತರ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿವೆ≫ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿರಿ; ಅವನು ಕೂಡಲೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕೊಡುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4

ಪ್ರವಾದಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ
ಇದಾಯಿತು; ಅದೇನೆಂದರೆ, 5 ≪ಚೀಯೋನ್ ಪುತಿ್ರಯೇ, ನೋಡು,
ನಿನ್ನ ಅರಸನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ; ಆತನು ಸಾತಿ್ವಕ
ಗುಣವುಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ ಕತೆ್ತಯನು್ನ, ಹೌದು ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ
ಹತಿ್ತದವನಾಗಿಯೂ ಬರುತಾ್ತನೆಂದು≫ ಹೇಳಿರಿ ಎಂಬುದು. 6 ಆಗ
ಶಿಷ್ಯರು ಹೋಗಿ ಯೇಸು ತಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದರು.
7 ಕತೆ್ತಯನೂ್ನ ಮರಿಯನೂ್ನ ತಂದು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹಾಕಲು ಯೇಸು ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 8 ಆಗ
ಜನರ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಹಾಸಿದರು; ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಮರಗಳಿಂದ ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ಕಡಿದು
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹರಡಿದರು. 9 ಆತನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಗುಂಪಾಗಿ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು,
≪ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಹೊಸನ್ನ!
ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವವನು ಧನ್ಯನು!
ಮೇಲಣ ಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಸನ್ನ!≫ ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.

10 ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಗದ್ದಲವಾಗಿ, ≪ಈತನು ಯಾರು?≫ ಅಂದರು. 11 ಅದಕೆ್ಕ ಆ
ಗುಂಪಿನ ಜನರು, ≪ಈತನು ಗಲಿಲಾಯದ ನಜರೇತಿನ
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೇಸು≫ ಅಂದರು.

ಯೇಸು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ ವಾ್ಯಪಾರಸ್ಥರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿದು್ದ; ಆತನ
ಮಾತಿಗೆ ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಒಣಗಿಹೋದದು್ದ

(ಮಾಕರ್ 11:11-24; ಲೂಕ 19:45-48)

12 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ
ಮಾರುವ ಕೊಳು್ಳವ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ ಹಣ
ವಿನಿಮಯದಾರರ ಮೇಜುಗಳನೂ್ನ ಪಾರಿವಾಳ ಮಾರುವವರ
ಕಾಲ್ಮಣೆಗಳನೂ್ನ ಕೆಡವಿಹಾಕಿದನು. 13 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ ≪ನನ್ನ
ಮನೆಯು ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಮನೆಯಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ; ಆದರೆ
ನೀವು ಅದನು್ನ ಕಳ್ಳರ ಗವಿ ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
14 ಆಗ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕುರುಡರೂ ಕುಂಟರೂ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿದನು. 15 ಆದರೆ
ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೂ ಆತನು ಮಾಡಿದ
ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಹಾಗು ≪ದಾವೀದನ
ಕುಮಾರನಿಗೆ ಹೊಸನ್ನ≫ ಎಂದು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಹುಡುಗರು
ಕೂಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ ಕೋಪಗೊಂಡರು. 16 ಆತನಿಗೆ,
≪ಇವರು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರುವೆಯಾ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು
ಯೇಸು, ≪ಹೌದು, ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಆದರೆ ≪ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ
ಬಾಯಿಂದಲೂ ಮೊಲೆಕೂಸುಗಳ ಬಾಯಿಂದಲೂ ನೀನು
ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಿರುವಿ≫ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ
ಓದಲಿಲ್ಲವೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 17 ಬಳಿಕ ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಟು ಬೇಥಾನ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ರಾತಿ್ರ
ಮಲಗಿದನು.

18 ಬೆಳಗೆ್ಗ ಯೇಸು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತಿ್ತರುವಾಗ
ಹಸಿದಿದ್ದನು. 19 ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನು್ನ ಕಂಡು
ಅದರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಬರೀ ಎಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ
ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅದಕೆ್ಕ, ≪ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಫಲವು ಫಲಿಸದೆ ಹೋಗಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆ
ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಒಣಗಿಹೋಯಿತು. 20 ಶಿಷ್ಯರು ಅದನು್ನ
ನೋಡಿ ಬೆರಗಾಗಿ, ≪ಈ ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲೆ್ಲೕ
ಒಣಗಿಹೋಯಿತಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಆಚಾಯರ್ಗೊಂಡರು. 21 ಅದಕೆ್ಕ
ಯೇಸು, ≪ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ನೀವು ಸಂಶಯಪಡದೆ
ನಂಬಿದರೆ ಈ ಅಂಜೂರದ ಮರಕೆ್ಕ ಮಾಡಿದಂಥದನು್ನ ನೀವು
ಮಾಡುವಿರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ, ≪ನೀನು ಕಿತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಬೀಳು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದೂ

ಮತಾ್ತಯನು 20:17 611 ಮತಾ್ತಯನು 21:21
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ಆಗುವುದು. 22 ನೀವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ಏನೇನು
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವಿರೋ ಅದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹೊಂದುವಿರಿ≫ ಅಂದನು.

ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಪ್ರಶೆ್ನೕ ಮಾಡಿದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 11:27-12:12; ಲೂಕ 20:1-19; 14:16-24)

23 ತರುವಾಯ ಯೇಸು ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದು
ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ ಜನರ ಹಿರಿಯರೂ ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ನೀನು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವೆ? ಈ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು?≫
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 24 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
≪ನಾನೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶೆ್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ಅದಕೆ್ಕ ನೀವು
ನನಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ ಆಗ ನಾನು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇದನು್ನ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆಂಬುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 25 ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವು ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿತು
ಪರಲೋಕದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಿಂದಲೋ?≫ ಅಂದನು.
ಆಗ ಅವರು, ≪ ≪ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿತೆಂದು≫ ನಾವು
ಹೇಳಿದರೆ, ≪ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಅವನನು್ನ ಏಕೆ ನಂಬಲಿಲ್ಲ≫
ಎಂದು ನಮಗೆ ಕೇಳಿಯಾನು; 26 ≪ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಬಂದಿತೆಂದು≫
ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಜನರ ಭಯವಿದೆ ಯೋಹಾನನು
ಪ್ರವಾದಿಯೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದಾ್ದರಲಾ್ಲ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ
ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 27 ಅನಂತರ ಅವರು,
≪ನಾವರಿಯೆವು≫ ಎಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ
ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೋ ಅದನು್ನ ನಾನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 28

ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು
ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವನು ಮೊದಲನೆಯವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
≪ಮಗನೇ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಈ ದಿನ ದಾ್ರಕ್ಷಾತೋಟದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ
ಮಾಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು 29 ಅವನು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವಾಗಿ, ≪ನಾನು
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು≫ ಹೇಳಿದಾ್ದಗೂ್ಯ ತರುವಾಯ ತನ್ನ
ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದಲಿಸಿ, ತೋಟಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 30 ಆಮೇಲೆ
ಎರಡನೆಯವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅದೇ ಮಾತನು್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು,
≪ನಾನು ಹೋಗುತೆ್ತೕನಪಾ್ಪ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಅವನು
ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. 31 ಅವರಿಬ್ಬರಲಿ್ಲ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆದವನು
ಯಾರು? ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಅವರು, ≪ಮೊಲನೆಯವನೇ≫ ≫
ಅಂದರು. ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ಸುಂಕದವರೂ, ವೇಶೆ್ಯಯರೂ
ನಿಮಗಿಂತ ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಸೇರುವರು ಎಂದು
ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 32 ಯಾಕೆಂದರೆ, ಯೋಹಾನನು
ನೀತಿಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವವನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.
ನೀವು ಅವನನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ; ಸುಂಕದವರು, ವೇಶೆ್ಯಯರು ಅವನನು್ನ
ನಂಬಿದರು; ನೀವು ಇದನು್ನ ನೋಡಿದಾ್ದಗೂ್ಯ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪ ಪಡಲಿಲ್ಲ,
ಅವನನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ.

33 ≪ಮತೊ್ತಂದು ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ಒಬ್ಬ ಮನೆಯ
ಯಜಮಾನನಿದ್ದನು. ಅವನು ಒಂದು ದಾ್ರಕ್ಷಾತೋಟವನು್ನ ನೆಟು್ಟ
ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿಹಾಕಿಸಿ, ಅದರಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ಗಾಣವನು್ನ
ಹಾಕಿಸಿ, ಕಾವಲು ಗೋಪುರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ, ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ತೋಟಗಾರರಿಗೆ
ಅದನು್ನ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ಅವನು ಬೇರೊಂದು ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
34 ಫಲಕಾಲ ಹತಿ್ತರವಾದಾಗ ತನಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆ ತೋಟಗಾರರ ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ
ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು, 35 ತೋಟಗಾರರು ಅವನ ಆಳುಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಡೆದರು, ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಕಡಿದು ಹಾಕಿದರು,
ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು. 36 ಆ ಯಜಮಾನನು ಪುನಃ
ಮೊದಲಿನವರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು,
ಅವರು ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದರು. 37 ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ≪ನನ್ನ
ಮಗನಿಗಾದರೂ ಮಯಾರ್ದೆ ತೋರಿಸಾರು≫ ಅಂದುಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಮಗನನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 38 ಆದರೆ ಆ
ತೋಟಗಾರರು ಅವನ ಮಗನನು್ನ ಕಂಡು, ≪ಇವನೇ
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ, ಬನಿ್ನ ಇವನನು್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕೋಣ, ಇವನ
ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವನು್ನ ನಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳೊ್ಳೕಣ≫ ಎಂದು ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ
ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು 39 ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ದಾ್ರಕ್ಷಾತೋಟದಿಂದ
ಹೊರಕೆ್ಕ ದೊಬಿ್ಬ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರು. 40 ಹಾಗಾದರೆ
ದಾ್ರಕ್ಷಾತೋಟದ ಧಣಿಯು ಬಂದಾಗ ಆ ತೋಟಗಾರರಿಗೆ ಏನು
ಮಾಡುವನು?≫ ಅಂದನು. 41 ಅವರು ಆತನಿಗೆ, ≪ಆ
ಕೆಡುಕರನು್ನ ಕೂ್ರರವಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಿ ತಕ್ಕಕಾಲಕೆ್ಕ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತನಗೆ
ಸಲಿ್ಲಸುವಂಥ ಬೇರೆ ತೋಟಗಾರರಿಗೆ ತನ್ನ ತೋಟವನು್ನ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ
ಕೊಡುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 42 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪
≪ಮನೆ ಕಟು್ಟವವರು ಬೇಡವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ
ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲಾ್ಲಯಿತು; ಇದು ಕತರ್ನಿಂದಲೇ ಆಯಿತು;
ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಅದು ಆಶ್ಚಯರ್ವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂಬ

ಮಾತನು್ನ ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಎಂದಾದರೂ ಓದಲಿಲ್ಲವೋ?≫ 43

ಆದುದರಿಂದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಅದರ
ಫಲಗಳನು್ನ ಕೊಡುವ ಜನಾಂಗಕೆ್ಕ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. 44 ಈ ಕಲಿ್ಲನ
ಮೇಲೆ ಬೀಳುವವನು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗುವನು; ಇದು ಯಾರ ಮೇಲೆ
ಬೀಳುತ್ತದೋ ಅದು ಅವನನು್ನ ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡುವುದು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 45 ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ ಫರಿಸಾಯರೂ ಆತನ
ಸಾಮ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು. ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಸಂದಭರ್
ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು; 46 ಆದರೆ ಅವರು ಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ ಜನರು ಆತನನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಅವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು.

ಮದುವೆ ಔತಣದ ಸಾಮ್ಯ

ಯೇಸು ಪುನಃ ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತಾ್ತ
ಸಾಮ್ಯರೂಪವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2

≪ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆಯ
ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಅರಸನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 3

ಅವನು ಮದುವೆಗೆ ಆಹಾ್ವನಿತರಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ತನ್ನ
ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ
ಮನಸಿ್ಸರಲಿಲ್ಲ. 4 ಅರಸನು ತಿರುಗಿ ಬೇರೆ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕರೆದು,
≪ನೀವು ಊಟಕೆ್ಕ ಆಹಾ್ವನಿತರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಗೋ, ಔತಣ
ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ; ನನ್ನ ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ, ಕೊಬಿ್ಬದ ಹೋರಿಗಳನೂ್ನ
ವಧಿಸಿದೆ್ದೕನೆ; ಎಲಾ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ; ಮದುವೆಯ ಔತಣಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ≫
ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿರೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
5 ಆದರೆ ಅವರು ಆಹಾ್ವನವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡಿ, ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೊಲಕೆ್ಕ
ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ವಾ್ಯಪಾರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು; 6 ಉಳಿದವರು ಅವನ
ಆಳುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅವಮಾನಮಾಡಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರು. 7

ಅರಸನು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ, ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು, ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಆ ಕೊಲೆಗಾರರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಅವರ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು.
8 ಆಗ ತನ್ನ ಆಳುಗಳಿಗೆ, ≪ಮದುವೆಯ ಔತಣವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ
ಸರಿ, ಆದರೆ ಆಹಾ್ವನಿತರು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 9 ಆದುದರಿಂದ
ನೀವು ಈಗ ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಡ ಕಂಡವರನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಮದುವೆಯ ಔತಣಕೆ್ಕ ಕರೆಯಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಆ
ಆಳುಗಳು ಮುಖ್ಯರಸೆ್ತಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಟ್ಟವರು ಒಳೆ್ಳಯವರೆನ್ನದೇ
ಕಂಡವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಹೀಗೆ
ಮದುವೆಯ ಮಂಟಪವು ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. 11 ಆ
ಮೇಲೆ ಅರಸನು ಅತಿಥಿಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಒಳಗೆ ಬಂದನು,
ಮದುವೆಯ ಔತಣಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಕಂಡು ಅರಸನು, 12 ಅವನಿಗೆ ≪ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ಮದುವೆಯ ಬಟೆ್ಟ
ಇಲ್ಲದೆ ನೀನಿಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ ಒಳಕೆ್ಕ ಬಂದೆ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು
ಮೌನವಾಗಿದ್ದನು. 13 ಆಗ ಅರಸನು ಸೇವಕರಿಗೆ, ≪ಅವನ
ಕೈಕಾಲು ಕಟಿ್ಟ ಅವನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನೂಕಿರಿ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಗೋಳಾಟವೂ ಕಟಕಟನೆ ಹಲು್ಲ ಕಡಿಯೋಣವೂ
ಇರುವವು.≫ 14 ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಬಹು ಜನ,
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ≫ ಅಂದನು.

ಸುಂಕದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರಶೆ್ನಮಾಡಿದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 12:13-37; ಲೂಕ 20:20-44)

15 ಅನಂತರ ಫರಿಸಾಯರು ಹೊರಟು ಯೇಸುವನು್ನ ಮಾತಿನಲಿ್ಲ
ಹೇಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸೋಣ ಎಂದು ಕೂಡಿ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡು 16 ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಹೆರೋದ್ಯರ ಜೊತೆಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
ಇವರು ಯೇಸುವಿಗೆ, ≪ಗುರುವೇ, ನೀನು ಸತ್ಯವಂತನು, ದೇವರ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವವನು, ಯಾರಿಗೂ
ಹೆದರದವನು; ನೀನು ಜನರ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ
ಮಾತನಾಡುವವನಲ್ಲ ಎಂದು ಬಲೆ್ಲವು. 17 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಕೈಸರನಿಗೆ
ಸುಂಕ ಕೊಡುವುದು ನಿಯಮ ಬದ್ಧವೋ? ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ?
ನಮಗೆ ಹೇಳು≫ ಅಂದರು. 18 ಯೇಸು ಅವರ ಕೆಡುಕನು್ನ
ಅರಿತುಕೊಂಡವನಾಗಿ, ≪ಕಪಟಿಗಳೇ, ನನ್ನನು್ನ ಏಕೆ
ಪರೀಕ್ಷೆಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ? 19 ಸುಂಕಕೆ್ಕ ಕೊಡುವ ನಾಣ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ತೋರಿಸಿರಿ≫ ಅನ್ನಲು ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನು್ನ ತಂದು
ಕೊಟ್ಟರು. 20 ಆತನು, ≪ಈ ಸ್ವರೂಪವು ಈ ಮುದೆ್ರಯೂ
ಯಾರದು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ 21 ಅವರು, ≪ಕೈಸರನದು≫
ಅಂದರು. ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಹಾಗಾದರೆ ಕೈಸರನದನು್ನ
ಕೈಸರನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ; ದೇವರದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 22 ಅವರು ಈ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ
ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದರು.

ಮತಾ್ತಯನು 21:22 612 ಮತಾ್ತಯನು 22:22
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ಪುನರುತಾ್ಥನದ ವಿಷಯವನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದು್ದ
23 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪುನರುತಾ್ಥನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸುವ ಕೆಲವು

ಸದು್ದಕಾಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 24 ಇವರು ಆತನಿಗೆ,
≪ಬೋಧಕನೇ, ≪ಒಬ್ಬನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ ಅವನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಅವನ ತಮ್ಮನು ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಮೋಶೆಯು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.≫
25 ಆದರೆ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರಿದ್ದರು.
ಮೊದಲನೆಯವನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ತೀರಿಹೋದನು. ಅವನಿಗೆ
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟನು; 26

ಅದರಂತೆ ಎರಡನೆಯವನೂ ಮೂರನೆಯವನೂ ಹಾಗೆಯೇ
ಏಳನೆಯವನ ವರೆಗೂ ಮಾಡಿದರು. 27 ಅವರೆಲ್ಲರು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಆ
ಹೆಂಗಸೂ ಸತ್ತಳು. 28 ಹಾಗಾದರೆ ಪುನರುತಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಆಕೆ ಆ ಏಳು
ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರುವಳು? ಆಕೆಯನು್ನ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದರು.
29 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ದೇವರ
ವಾಕ್ಯವನಾ್ನದರೂ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯನಾ್ನದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ತಪು್ಪ ಅಭಿಪಾ್ರಯದಲಿ್ಲದಿ್ದೕರಿ; 30 ಪುನರುತಾ್ಥನವಾದ
ಮೇಲೆ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ; ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವದೂತರಂತೆ
ಅವರು ಇರುತಾ್ತರೆ. 31 ಸತ್ತವರ ಪುನರುತಾ್ಥನದ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, 32 ≪ನಾನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರು, ಇಸಾಕನ
ದೇವರು, ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು≫ ಎಂದು ದೇವರು ನಿಮಗೆ
ನುಡಿದಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವೇ. ಆತನು ಸತ್ತವರಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲ,
ಆದರೆ ಜೀವಿಸುವವರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33

ಜನರ ಗುಂಪು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆತನ ಬೋಧನೆಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.

ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಜ್ಞೆ
34 ಯೇಸು ಸದು್ದಕಾಯರನು್ನ ಸದಿ್ದಲ್ಲದವರನಾ್ನಗಿ

ಮಾಡಿದಾ್ದನೆಂದು ಫರಿಸಾಯರು ಕೇಳಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿ ಬಂದರು. 35

ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕನು ಆತನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು, 36 ≪ಗುರುವೇ, ಧಮರ್ನಿಯಮದಲಿ್ಲ ಯಾವ
ಆಜ್ಞೆ ಮುಖ್ಯವಾದದು್ದ≫ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ 37 ಯೇಸು
ಅವನಿಗೆ, ≪ ≪ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕತರ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ
ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ಪಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು≫ 38 ಎಂಬ ಆಜ್ಞೆಯೇ
ಮುಖ್ಯವಾದದು್ದ ಮತು್ತ ಮೊದಲನೆಯದು. 39 ಇದಕೆ್ಕ
ಸಮಾನವಾದ ಎರಡನೆಯ ಆಜ್ಞೆ ಯಾವುದೆಂದರೆ, ≪ನಿನ್ನ
ನೆರೆಯವನನು್ನ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು≫ ಎಂಬುದೇ. 40 ಈ
ಎರಡು ಆಜ್ಞೆಗಳಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಲ ಧಮರ್ನಿಯಮವೂ
ಪ್ರವಾದನಾಗ್ರಂಥಗಳೂ ಆಧಾರವಾಗಿವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದಾವೀದನ ಮಗನು ಎಂಬ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರಶೆ್ನ ಮಾಡಿದು್ದ
41 ಫರಿಸಾಯರು ಕೂಡಿಬಂದಿರಲಾಗಿ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, 42

≪ಬರಬೇಕಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ?
ಆತನು ಯಾರ ಮಗನು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ 43 ಅವರು ಆತನಿಗೆ,
≪ದಾವೀದನ ಮಗನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು,
≪ಹಾಗಾದರೆ, ದಾವೀದನೇ, ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ಆತನನು್ನ
ಕತರ್ನು ಎಂದು ಕರೆದಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ?

44 ≪ ≪ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ
ಹಾಕುವ ತನಕ ನೀನು
ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು≫ ಎಂದು
ಕತರ್ನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ನುಡಿದನು.

45 ಈ ಮಾತಿನಲಿ್ಲ ದಾವೀದನೇ ಆತನನು್ನ ≪ಕತರ್ನೆಂದು≫
ಕರೆದಮೇಲೆ ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಮಗನಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?≫
ಅಂದನು. 46 ಅದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಯಾರೂ ಒಂದು
ಮಾತನಾ್ನದರೂ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಲಾರದೆ ಹೋದರು. ಇದಲ್ಲದೆ
ಅಂದಿನಿಂದ ಆತನನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಲು ಯಾರೂ ಧೈಯರ್ಪಡಲಿಲ್ಲ.

ಯೇಸು ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ ಫರಿಸಾಯರನೂ್ನ ಗದರಿಸಿದು್ದ;
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದುಃಖಪಟ್ಟದು್ದ

(ಮಾಕರ್ 12:38-40; ಲೂಕ 20:45-47)

ತರುವಾಯ ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪಿಗೂ ಹಾಗು ತನ್ನ
ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 ≪ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೂ
ಫರಿಸಾಯರೂ ಮೋಶೆಯ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ

ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ; 3 ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಏನೆಲಾ್ಲ

ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತಾ್ತರೋ ಅದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯಿರಿ; ಆದರೆ ಅವರ
ಕಿ್ರಯೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಬೇಡಿರಿ; ಅವರು ಹೇಳುತಾ್ತರೆಯೇ
ಹೊರತು ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಅವರು ಭಾರವಾದ
ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಜನರ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುತಾ್ತರೆ; ಆದರೆ
ತಾವಾದರೋ ಬೆರಳಿನಿಂದಲಾದರೂ ಅವುಗಳನು್ನ ಮುಟ್ಟಲೊಲ್ಲರು.
5 ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಜನರು ನೋಡಬೇಕೆಂದು
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ತಾವು ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳವ ಜ್ಞಾಪಕಪಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಅಗಲಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ತಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಗೊಂಡೆಗಳನು್ನ
ಉದ್ದಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಔತಣ ಉತ್ಸವಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರಥಮಸಾ್ಥನ, ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಪೀಠಗಳು; 7 ಅಂಗಡಿ
ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ನಮಸಾ್ಕರಗಳು, ಜನರಿಂದ
≪ಗುರುಗಳೆನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವುದು,≫ ಇವುಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ. 8

ಆದರೆ ನೀವು ≪ಬೋಧಕರೆನಿ್ನಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ;≫ ಏಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತ
ನೊಬ್ಬನೇ ನಿಮಗಿರುವ ಬೋಧಕನು ಮತು್ತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಸಹೋದರರು. 9 ಇದಲ್ಲದೆ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಯಾರನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಡಿರಿ; ಏಕೆಂದರೆ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವಾತನೊಬ್ಬನೇ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ 10 ಮತು್ತ
≪ಗುರುವೆಂದು≫ ಅನಿ್ನಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ; ಏಕೆಂದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನೊಬ್ಬನೇ
ನಿಮಗಿರುವ ಗುರುವು 11 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚನವನು ನಿಮ್ಮ
ಸೇವಕನಾಗಿರಬೇಕು. 12 ತನ್ನನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳು್ಳವವನು
ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು, ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಹೆಚಿ್ಚಸಲ್ಪಡುವನು.

13 ≪ಅಯೊ್ಯೕ, ಕಪಟಿಗಳಾದ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೇ, ಫರಿಸಾಯರೇ,
ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಾಗಿಲನು್ನ ಮನುಷ್ಯರ ಎದುರಿಗೆ
ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವಂತೂ ಒಳಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಒಳಕೆ್ಕ
ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವವರನೂ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಗೊಡಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ.
14 ಅಯೊ್ಯೕ, ಕಪಟಿಗಳಾದ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೇ, ಫರಿಸಾಯರೇ ಜನರು
ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಉದ್ದವಾದ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತೕರೀ.
ನೀವು ವಿಧವೆಯರ ಮನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿ ನಟನೆಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ.
ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚಿ್ಚನ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ.

15 ≪ಅಯೊ್ಯೕ, ಕಪಟಿಗಳಾದ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೇ, ಫರಿಸಾಯರೇ, ನೀವು
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಮತಾಂತರಗೊಳಿ್ಳಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ
ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ ಸುತಾ್ತಡಿಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತೕರಿ; ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಮತಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ನಿಮಗಿಂತ ಎರಡರಷು್ಟ ನರಕಕೆ್ಕ
ಪಾತ್ರನಾಗಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ.

16 ≪ಅಯೊ್ಯೕ, ಕುರುಡು ಮಾಗರ್ದಶಿರ್ಗಳೇ, ≪ಒಬ್ಬನು
ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಅದೇನು ಆಣೆಯಲ್ಲ
ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ದೇವಾಲಯದ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ
ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಅದನು್ನ ನಡಿಸಲೇಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 17 ಕುರುಡರೆ್ರೕ, ಮೂಖರ್ರೇ, ಯಾವುದು ಹೆಚಿ್ಚನದು?
ಚಿನ್ನವೋ, ಚಿನ್ನವನು್ನ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಮಾಡುವ ದೇವಾಲಯವೋ? 18

ಮತು್ತ ≪ಒಬ್ಬನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ
ಅದೇನು ಆಣೆಯಲ್ಲ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ, ಆದರೆ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಕಾಣಿಕೆಯ
ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಅದನು್ನ ನಡಿಸಲೇಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 19 ಕುರುಡರೇ, ಮೂಖರ್ರೇ, ಯಾವುದು ಹೆಚಿ್ಚನದು?
ಕಾಣಿಕೆಯೋ, ಆ ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಮಾಡುವ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯೋ? 20 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವನಾದರೂ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಅದರ ಮೇಲೆಯೂ,
ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆಯೂ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡ
ಹಾಗಾಯಿತು. 21 ಮತು್ತ ಯಾವನಾದರೂ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ
ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಅದರ ಮೇಲೆಯೂ, ಅದರಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡುವಾತನ ಮೇಲೆಯೂ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡ
ಹಾಗಾಯಿತು. 22 ಮತು್ತ ಪರಲೋಕದ ಮೇಲೆ
ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆಯೂ ಅದರಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತಿರುವಾತನ ಮೇಲೆಯೂ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡ ಹಾಗಾಯಿತು.
23 ಅಯೊ್ಯೕ, ಕಪಟಿಗಳಾದ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೇ, ಫರಿಸಾಯರೇ, ನೀವು
ಪುದಿನ, ಮರುಗಪತೆ್ರ, ಸಬಸಿಗೆಸೊಪು್ಪ, ಜೀರಿಗೆಗಳಲಿ್ಲ ದಶಮ
ಭಾಗವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ ಸರಿ, ಆದರೆ ಧಮರ್ನಿಯಮದಲಿ್ಲ
ಮುಖ್ಯವಾದುದನು್ನ ಅಂದರೆ ನಾ್ಯಯವನೂ್ನ, ಕರುಣೆಯನೂ್ನ
ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಇವುಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು;
ಅವುಗಳನೂ್ನ ಬಿಡಬಾರದು. 24 ಕುರುಡ ಮಾಗರ್ದಶಿರ್ಗಳೇ, ನೀವು
ಸೊಳೆ್ಳೕ ಸೋಸುವವರು, ಆದರೆ ಒಂಟೆ ನುಂಗುವವರು.

25 ≪ಅಯೊ್ಯೕ, ಕಪಟಿಗಳಾದ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೇ, ಫರಿಸಾಯರೇ, ನೀವು
ಪಾತೆ್ರ, ಬಟ್ಟಲು ಇವುಗಳ ಹೊರಭಾಗವನು್ನ ಶುಚಿಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ ಆದರೆ
ಅವುಗಳ ಒಳಗೆ ಸುಲಿಗೆಯಿಂದಲೂ, ದುರಾಶೆಯಿಂದಲೂ
ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. 26 ಕುರುಡನಾದ ಫರಿಸಾಯನೇ, ಮೊದಲು ಪಾತೆ್ರ
ಬಟ್ಟಲುಗಳ ಒಳಭಾಗವನು್ನ ಶುಚಿಮಾಡು, ಆಗ ಅವುಗಳ
ಹೊರಭಾಗವೂ ಶುಚಿಯಾಗುವುದು.

ಮತಾ್ತಯನು 22:23 613 ಮತಾ್ತಯನು 23:26
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27 ≪ಅಯೊ್ಯೕ, ಕಪಟಿಗಳಾದ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೇ, ಫರಿಸಾಯರೇ ನೀವು
ಸುಣಾ್ಣ ಹಚಿ್ಚದ ಸಮಾಧಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದಿ್ದೕರಿ; ಇವು ಹೊರಗೆ
ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಒಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಸತ್ತವರ
ಎಲುಬುಗಳಿಂದಲೂ ಎಲಾ್ಲ ಹೊಲಸಿನಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. 28

ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಸಹ ಹೊರಗೆ ಜನರಿಗೆ ನೀತಿವಂತರಂತೆ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಕಪಟ ಮತು್ತ ಅಕ್ರಮದಿಂದ
ತುಂಬಿದವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 29 ಅಯೊ್ಯೕ, ಕಪಟಿಗಳಾದ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೇ,
ಫರಿಸಾಯರೇ, ನೀವು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಸಮಾಧಿಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ,
ನೀತಿವಂತರ ಗೋರಿಗಳನು್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿ, 30 ≪ನಾವು ನಮ್ಮ
ಹಿರಿಯರ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದ ಪಾಪದಲಿ್ಲ
ಪಾಲುಗಾರರಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ≫ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ. 31 ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು
ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೌದು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ
ನೀವೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 32 ಒಳೆ್ಳಯದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ
ಪಾಪದ ಅಳತೆಯನು್ನ ಪೂತಿರ್ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ. 33 ಹಾವುಗಳೇ,
ಸಪರ್ಜಾತಿಯವರೇ, ನರಕದಂಡನೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ನೀವು
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ? 34 ಆದುದರಿಂದ ನೋಡಿರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳನೂ್ನ ಜ್ಞಾನಿಗಳನೂ್ನ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ; ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ನೀವು ಕೊಲು್ಲವಿರಿ, ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಹಾಕುವಿರಿ; ಕೆಲವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಚಾಟಿಗಳಿಂದ
ಹೊಡೆದು ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಅಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋಗುವಿರಿ. 35 ಹೀಗೆ
ನೀತಿವಂತನಾದ ಹೇಬೆಲನ ರಕ್ತವು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ನೀವು
ದೇವಾಲಯಕೂ್ಕ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೂ ನಡುವೆ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ
ಬರಕೀಯನ ಮಗನಾದ ಜಕರೀಯನ ರಕ್ತದವರೆಗೂ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲಾ್ಲ ನೀತಿವಂತರ ರಕ್ತಸುರಿಸಿದ ಅಪರಾಧವು
ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು. 36 ಇದೆಲಾ್ಲ ಈ ಸಂತತಿಯವರ
ಮೇಲೆ ಬರುವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

37 ≪ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಪ್ರವಾದಿಗಳ
ಪಾ್ರಣತೆಗೆಯುವವಳೇ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟವರನು್ನ
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲು್ಲವವಳೇ! ಕೋಳಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ
ಹುದುಗಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಸಾರಿ ಮನಸಿ್ಸತು್ತ; ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು.
38 ನೋಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ನಿಮಗೆ ಬರಿದಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. 39

ಈಗಿಂದ, ≪ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವವನು ಧನ್ಯನು ಎಂದು
ನೀವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳುವ ತನಕ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದೇ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ≫ ≫ ಅಂದನು.

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಾಶನವನೂ್ನ, ಯುಗದ ಸಮಾಪಿ್ತಯನೂ್ನ
ಕುರಿತು ಯೇಸು ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 13:1-31; ಲೂಕ 21:5-33)

ತರುವಾಯ ಯೇಸು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಟು
ಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ದೇವಾಲಯದ
ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ತೋರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ

ಬಂದರು. 2 ಆದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಆತನು ಅವರಿಗೆ,
≪ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೋಡುತಿ್ತೕರಲ್ಲವೇ? ಇಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲ
ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲಾ್ಲ ಕೆಡವಲ್ಪಡುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ≫ ಅಂದನು.

3 ಬಳಿಕ ಆತನು ಎಣೆ್ಣಯ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದಾ್ದಗ
ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಬಂದು, ≪ಇವೆಲ್ಲವೂ
ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುವುದು? ನಿನ್ನ ಬರೋಣಕೂ್ಕ ಲೋಕದ
ಸಮಾಪಿ್ತಗೂ ಸೂಚನೆಯೇನು?≫ ನಮಗೆ ಹೇಳು ಅನ್ನಲು 4

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ಯಾರೊಬ್ಬರೂ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. 5 ಏಕೆಂದರೆ,
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಬಂದು, ≪ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಅನೇಕರನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವರು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ
ಯುದ್ಧಗಳಾಗುವುದನೂ್ನ ಯುದ್ಧಗಳಾಗುವ ಸೂಚನೆಯ
ಸುದಿ್ದಗಳನೂ್ನ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಕಳವಳಪಡದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಏಕೆಂದರೆ ಹೀಗಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಆದರೂ ಇದು
ಇನೂ್ನ ಅಂತ್ಯಕಾಲವಲ್ಲ. 7 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಜನರು, ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವೂ ಏಳುವವು; ಮತು್ತ ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ
ಬರಗಳು ಬರುವವು, ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಭೂಕಂಪಗಳು ಆಗುವವು; 8 ಇವೆಲಾ್ಲ
(ನೂತನ ಕಾಲವು ಹುಟು್ಟವ) ಪ್ರಸವವೇದನೆಯ ಪಾ್ರರಂಭ.

9 ≪ಆಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಗುರಿಮಾಡಿ ಕೊಲು್ಲವರು;
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳವರು
ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು. 10 ಆಗ ಅನೇಕರು ಎಡವಿ ಹಿಂಜರಿದು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಹಿಡಿದುಕೊಡುವರು; ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ದೆ್ವೕಷ
ಮಾಡುವರು. 11 ಬಹು ಮಂದಿ ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸಹ ಎದು್ದ
ಅನೇಕರನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವರು. 12 ಇದಲ್ಲದೆ ಅಧಮರ್ವು
ಹೆಚಾ್ಚಗುವುದರಿಂದ ಬಹು ಜನರ ಪಿ್ರೕತಿಯು ತಣ್ಣಗಾಗಿ

ಹೋಗುವುದು. 13 ಆದರೆ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ತಾಳುವವನು ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದುವನು. 14 ಇದಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಸುವಾತೆರ್ಯು
ಸವರ್ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಸಾರಲ್ಪಡುವುದು;
ಆಗ ಅಂತ್ಯವು ಬರುವುದು.

15 ≪ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ದಾನಿಯೇಲನು ಹೇಳಿದಹಾಗೆ
ವಿನಾಶಕಾರಕ ವಿಕಾರ ವಸು್ತ ಪವಿತ್ರ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ
ನೀವು ನೋಡುವಾಗ (ಇದನು್ನ ಓದುವವನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ) 16

ಯೂದಾಯದಲಿ್ಲರುವವರು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ; 17

ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವವನು ತನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗಿರುವುದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗದಿರಲಿ, 18 ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವವನು ತನ್ನ
ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗದಿರಲಿ. 19

ಆದರೆ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬಸುರಿಯರಿಗೂ, ಬಾಣಂತಿಯರಾಗಿರುವ
ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಅಯೊ್ಯೕ. 20 ನಿಮ್ಮ ಪಲಾಯನವು
ಚಳಿಗಾಲದಲಾ್ಲಗಲಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ ಆಗಬಾರದೆಂದು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 21 ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಕದ ಅರಂಭದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಆಗದಿರುವಂಥದು್ದ, ಇನು್ನ ಮೇಲೆಯೂ ಆಗದಿರುವಂತಹ ಮಹಾ
ಸಂಕಟವು ಅಂದು ಉಂಟಾಗುವುದು. 22 ಕತರ್ನು ಆ ದಿನಗಳನು್ನ
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಉಳಿಯನು; ಆದರೆ ತಾನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ದಿನಗಳನು್ನ ಕಡಿಮೆಮಾಡುವನು. 23

ಆಗ ಯಾರಾದರು ನಿಮಗೆ, ≪ಇಗೋ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಇಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ, ಅಗೋ
ಅಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬಬೇಡಿರಿ. 24 ಸುಳು್ಳ ಕಿ್ರಸ್ತರೂ,
ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳೂ ಎದು್ದ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ದೇವರು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಸಹ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಮಹಾ
ಸೂಚಕ ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಿ
ತೋರಿಸುವರು. 25 ನೋಡಿರಿ, ನಾನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನಿಮಗೆ
ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 26 ಆದಕಾರಣ ಯಾರಾದರು ನಿಮಗೆ,
≪ಅಗೋ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದನೆಂದು≫ ಹೇಳಿದರೆ ಅಡವಿಗೆ
ಹೊರಟುಹೋಗಬೇಡಿರಿ; ≪ಇಗೋ ಒಳಕೋಣೆಗಳಲಿ್ಲದಾ್ದನೆಂದು≫
ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬಬೇಡಿರಿ. 27 ಹೇಗೆ ಮಿಂಚು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟ
ಪಶಿ್ಚಮದ ವರೆಗೂ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಬರುವಿಕೆಯೂ ಆಗುವುದು. 28 ಹೆಣ ಬಿದ್ದಲಿ್ಲ
ಹದು್ದಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವವು.

29 ≪ಆ ದಿನಗಳ ಸಂಕಟವು ಮುಗಿದಕೂಡಲೆ ಸೂಯರ್ನು
ಕತ್ತಲಾಗಿ ಹೋಗುವನು, ಚಂದ್ರನು ಬೆಳಕು ಕೊಡದೆ ಇರುವನು,
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆಕಾಶದಿಂದ ಉದುರುವವು, ಆಕಾಶದ ಶಕಿ್ತಗಳು
ಕದಲುವವು. 30 ಆಗ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಗುರುತು
ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಕಾಣಬರುವವು. ಆಗ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಕುಲದವರು ಎದೆಬಡಕೊಳು್ಳವರು, ಮತು್ತ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು
ಬಲದಿಂದಲೂ, ಬಹು ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ಆಕಾಶದ ಮೇಘಗಳ
ಮೇಲೆ ಬರುವುದನು್ನ ಕಾಣುವರು. 31 ಆತನು ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ
ತುತೂ್ತರಿಯ ಮಹಾ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವನು. ಅವರು ಆತನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಆಕಾಶದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು
ಕಡೆಯವರೆಗೆ ನಾಲು್ಕ ದಿಕು್ಕಗಳಿಂದ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವರು.

ಅಂಜೂರ ಮರದ ದೃಷಾ್ಟಂತ
32 ≪ಅಂಜೂರ ಮರದ ದೃಷಾ್ಟಂತದಿಂದ ಬುದಿ್ಧಕಲಿಯಿರಿ. ಅದರ

ಕೊಂಬೆ ಇನು್ನ ಎಳೆಯದಾಗಿದು್ದ ಎಲೆ ಬಿಡುವಾಗ ಬೇಸಿಗೆಯು
ಹತಿ್ತರವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಲಾ್ಲ. 33 ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು
ಸಹ ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಆ ದಿನವು ಹತಿ್ತರವಿದೆ, ಹೊಸಿ್ತಲಲೆ್ಲೕ
ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 34 ಇದೆಲಾ್ಲ ಆಗುವ ತನಕ ಈ
ಸಂತತಿಯು ಅಳಿದುಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 35 ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳು ಅಳಿದುಹೋಗುವವು, ಆದರೆ
ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳೋ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬರುವ ಸಮಯ ತಿಳಿಯದ ಕಾರಣ
ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಬೋಧಿಸಿದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 13:32-37; ಲೂಕ 21:34-36; 19:12-27)

36 ≪ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನವನು್ನ ಕುರಿತು ಆ ಗಳಿಗೆಯನು್ನ ಕುರಿತು,
ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಮತಾ್ತರಿಗೂ
ತಿಳಿಯದು; ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೂತರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯದು,
ಮಗನಿಗೂ ತಿಳಿಯದು, 37 ನೋಹನ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವೋ
ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಬರೋಣವು ಇರುವುದು. 38

ಹೇಗೆಂದರೆ ಜಲಪ್ರಳಯಕೆ್ಕ ಮುಂಚಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೋಹನು
ನಾವೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ ದಿನದ ತನಕ ಜನರು ತಿನು್ನತಾ್ತ, ಕುಡಿಯುತಾ್ತ,
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ, ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಡುತಾ್ತ ಇದ್ದರು. 39

ಪ್ರಳಯದ ನೀರು ಬಂದು ಎಲ್ಲರನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಗುವ
ತನಕ ಅವರು ಏನೂ ತಿಳಿಯದೆ ಇದ್ದರಲಾ್ಲ. ಅದರಂತೆಯೇ

ಮತಾ್ತಯನು 23:27 614 ಮತಾ್ತಯನು 24:39
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ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬರುವ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವುದು. 40 ಆಗ
ಇಬ್ಬರು ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವರು; ಒಬ್ಬನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವನು,
ಒಬ್ಬನು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಡುವನು. 41 ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರು ಬೀಸುವ ಕಲಿ್ಲನ
ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಬೀಸುತಿ್ತರುವರು; ಒಬ್ಬಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವಳು,
ಇನೊ್ನಬ್ಬಳು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಡುವಳು.

42 ≪ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕತರ್ನು ಬರುವ ದಿನವು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. 43 ಕಳ್ಳನು ಬರುವ ಗಳಿಗೆ
ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕನಾ್ನ
ಹಾಕಗೊಡಿಸದೇ ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 44

ಆದಕಾರಣ ನೀವು ಸಹ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ; ನೀವು ನೆನಸದ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬರುತಾ್ತನೆ. 45 ಅಂದರೆ ಯಜಮಾನನು ತನ್ನ
ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೊತು್ತ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರ
ಮೇಲಿರಿಸಿದ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ, ವಿವೇಕಿಯೂ ಆದಂಥ ಆಳು ಯಾರು?
46 ಯಜಮಾನನು ಬರುವಾಗ ಯಾವ ಆಳು ಹೀಗೆ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಾಣುವನೋ ಆ ಆಳು ಧನ್ಯನು. 47

ಅಂಥವನನು್ನ ಅವನು ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಆಸಿ್ತಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸುವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 48 ಆದರೆ ಆ
ದುಷ್ಟ ಆಳು, ≪ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ತಡ
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡು 49 ತನ್ನ
ಜೊತೆ ಆಳುಗಳನು್ನ ಹೊಡೆಯುವುದಕೂ್ಕ, ಕುಡುಕರ ಸಂಗಡ
ತಿನು್ನವುದಕೂ್ಕ, ಕುಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾ್ದದರೆ, 50 ಅವನು
ನೆನಸದ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ, ತಿಳಿಯದ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಆ ಆಳಿನ
ಯಜಮಾನನು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಕಠಿಣವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿ 51

ಕಪಟಿಗಳಿಗೆ ಆಗತಕ್ಕ ಗತಿಯನು್ನ ಅವನಿಗೂ ಮಾಡುವನು. ಅಲಿ್ಲ
ಗೋಳಾಟವೂ ಕಟಕಟನೆ ಹಲು್ಲ ಕಡಿಯೋಣವೂ ಇರುವವು.

ಹತು್ತಮಂದಿ ಕನೆ್ಯಯರ ಸಾಮ್ಯ

≪ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ತಮ್ಮ ದೀಪಾರತಿಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮದಲಿಂಗನನು್ನ ಸಂಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಹೊರಟಂತಹ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಕನಿ್ನಕೆಯರಿಗೆ

ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಅವರಲಿ್ಲ ಐದು ಮಂದಿ ಬುದಿ್ಧವಂತೆಯರು,
ಐದು ಮಂದಿ ಬುದಿ್ಧಹೀನರು. 3 ಅವಿವೇಕಿಗಳು ತಮ್ಮ
ದೀಪಾರತಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ತಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 4 ಆದರೆ ಬುದಿ್ಧವಂತರಾದ
ಕನಿ್ನಕೆಯರು ತಮ್ಮ ದೀಪಾರತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 5 ಮದಲಿಂಗನು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ತಡಮಾಡಲು
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತೂಕಡಿಸಿ ನಿದಿ್ರಸಿದರು. 6 ಆದರೆ ಅಧರ್ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ,
≪ಇಗೋ, ಮದಲಿಂಗನು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು
ಹೊರಡಿರಿ≫ ಎಂಬ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸಿತು. 7 ಆಗ ಆ ಕನಿ್ನಕೆಯರೆಲ್ಲರು
ಎಚೆ್ಚತು್ತ ತಮ್ಮ ದೀಪಾರತಿಗಳನು್ನ ಸರಿಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 8 ಆಗ
ಬುದಿ್ಧಹೀನರಾದ ಕನಿ್ನಕೆಯರು ಬುದಿ್ಧವಂತರಾಗಿದ್ದ ಕನಿ್ನಕೆಯರಿಗೆ,
≪ನಿಮ್ಮ ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿರಿ. 9 ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ
ದೀಪಗಳು ಆರಿಹೋಗುತ್ತವೆ≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಆ
ಬುದಿ್ಧವಂತರಾದ ಕನಿ್ನಕೆಯರು, ಆಗಲಾ್ಲ ≪ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ
ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಸಾಲದೆ ಹೋದೀತು; ನೀವು ಮಾರುವವರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು≫ ಅಂದರು. 10

ಅವರು ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದಾಗ ಮದಲಿಂಗನು
ಬಂದನು. ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದವರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಮದುವೆಯ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋದರು, ಬಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. 11

ಅನಂತರ ಉಳಿದ ಕನಿ್ನಕೆಯರು ಸಹ ಬಂದು, ≪ಕತರ್ನೇ, ಕತರ್ನೇ,
ನಮಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿರಿ≫ ಅಂದರು. 12 ಆದರೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ
ಉತ್ತರವಾಗಿ, ≪ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾನರಿಯೆನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ≫ ಅಂದನು. 13 ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದಿನವಾದರೂ
ಗಳಿಗೆಯಾದರೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು, ಆದಕಾರಣ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ.

ತಲಾಂತುಗಳ ಸಾಮ್ಯ
14 ≪ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇಶಾಂತರಕೆ್ಕ ಹೊರಟಿ್ಟದ್ದ

ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ
ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟಂತಿರುವುದು. 15 ಅವನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಐದು
ತಲಾಂತು, ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ಎರಡು, ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು, ಹೀಗೆ
ಅವನವನ ಸಾಮಥ್ಯರ್ದ ಪ್ರಕಾರ ತಲಾಂತನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಟು್ಟ ತನ್ನ
ಪ್ರಯಾಣಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 16 ತಕ್ಷಣವೇ ಐದು ತಲಾಂತು
ಹೊಂದಿದವನು ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ವಾ್ಯಪಾರಕೆ್ಕ ಹಾಕಿ ಇನೂ್ನ ಐದು
ತಲಾಂತು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡನು. 17 ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡು ತಲಾಂತು
ಹೊಂದಿದವನು ಇನೂ್ನ ಎರಡು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡನು. 18 ಆದರೆ
ಒಂದು ತಲಾಂತು ಹೊಂದಿದವನು ಹೋಗಿ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಅಗಿದು
ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಹಣವನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟ್ಟನು. 19 ಬಹುಕಾಲದ ಮೇಲೆ

ಆ ಸೇವಕರ ಯಜಮಾನನು ಬಂದು ಅವರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು 20 ಐದು ತಲಾಂತು ಹೊಂದಿದವನು
ಮುಂದೆಬಂದು ಇನೂ್ನ ಐದು ತಲಾಂತು ತಂದು, ≪ಯಜಮಾನನೇ,
ನೀನು ಐದು ತಲಾಂತನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದಯಲಾ್ಲ, ಇಗೋ, ಇನು್ನ
ಐದು ತಲಾಂತು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಅಂದನು. 21 ಅವನ
ಯಜಮಾನನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಭಲಾ, ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಒಳೆ್ಳಯ
ಸೇವಕನೇ; ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕನಾಗಿದಿ್ದ; ದೊಡ್ಡ
ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ; ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನ ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲ
ಸೇರು≫ ಅಂದನು. 22 ಆಗ ಎರಡು ತಲಾಂತು ಹೊಂದಿದವನು
ಮುಂದೆ ಬಂದು, ≪ಯಜಮಾನನೇ, ನೀನು ಎರಡು ತಲಾಂತನು್ನ
ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ್ದಯಲಾ್ಲ; ಇಗೋ, ಇನು್ನ ಎರಡು ತಲಾಂತು
ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಅಂದನು. 23 ಅವನ ಯಜಮಾನನು ಅವನಿಗೆ,
≪ಭಲಾ, ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೇವಕನೇ; ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ
ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕನಾಗಿದಿ್ದ, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ
ಇಡುತೆ್ತೕನೆ; ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನ ಸಂತೋಷದಲಿ್ಲ ಸೇರು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 24 ತರುವಾಯ ಒಂದು ತಲಾಂತು ಹೊಂದಿದವನು ಸಹ
ಮುಂದೆಬಂದು, ≪ಯಜಮಾನನೇ, ನೀನು ಬಿತ್ತದಿರುವಲಿ್ಲ
ಕೊಯು್ಯವವನು, ನೀನು ತೂರದಿರುವಲಿ್ಲ ರಾಶಿಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು
ಆಗಿರುವ ಕಠಿಣ ಮನುಷ್ಯನು ಎಂದು ನಾನು ತಿಳಿದು 25 ಹೆದರಿ,
ಹೊರಟುಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ತಲಾಂತನು್ನ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬಚಿ್ಚಟೆ್ಟನು;
ಇಗೋ, ನಿನ್ನದು ನಿನಗೇ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ≫ ಅಂದನು. 26 ಆಗ
ಅವನ ಯಜಮಾನನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಮೈಗಳ್ಳನಾದ ದುಷ್ಟ
ಸೇವಕನೇ; ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬಿತ್ತದಿರುವಲಿ್ಲ ಕೊಯು್ಯವವನು
ತೂರದಿರುವಲಿ್ಲ ರಾಶಿಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕಯಾ?
27 ಹಾಗಾದರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಹಣವನು್ನ ಸಾಹುಕಾರರಲಿ್ಲ ಬಡಿ್ಡಗೆ
ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತು್ತ; ನಾನು ಬಂದು ನನ್ನದನು್ನ ಬಡಿ್ಡ ಸಹಿತ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು ಎಂದು ಹೇಳಿ, 28 ಅವನಿಂದ ಆ ತಲಾಂತನು್ನ
ತೆಗೆದು ಹತು್ತ ತಲಾಂತು ಇರುವ ಸೇವಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 29

ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಇನೂ್ನ
ಹೆಚಾ್ಚಗುವುದು; ಇಲ್ಲದವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದ್ದದೂ್ದ
ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು. 30 ಮತು್ತ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕನಾದ ಈ
ಸೇವಕನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡಿರಿ ಎಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. ಅಲಿ್ಲ ಗೋಳಾಟವೂ ಕಟಕಟನೆ
ಹಲು್ಲಕಡಿಯೋಣವೂ ಇರುವವು.≫

31 ≪ ಇದಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ
ಸಮಸ್ತ ದೇವದೂತರೊಂದಿಗೆ ಬರುವಾಗ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ
ಸಿಂಹಾಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವನು; 32 ಆಗ ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳ
ಜನರನೂ್ನ ಆತನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ತಂದು ಸೇರಿಸುವರು. ಕುರುಬನು
ಕುರಿಗಳನೂ್ನ, ಆಡುಗಳನೂ್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಆತನು
ಅವರನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸುವನು. 33 ಕುರಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಆಡುಗಳನು್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸುವನು. 34 ಆಗ ಅರಸನು
ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಶೀವಾರ್ದ
ಹೊಂದಿದವರೇ ಬನಿ್ನರಿ, ಲೋಕಾಧಿಯಿಂದ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 35 ನಾನು
ಹಸಿದಿದೆ್ದನು, ನನಗೆ ಊಟ ಕೊಟಿ್ಟರಿ; ನಾನು ಬಾಯಾರಿದೆ್ದನು, ನನಗೆ
ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರಿ; ಪರದೇಶಿಯಾಗಿದೆ್ದನು, ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ
ಕೊಟಿ್ಟರಿ; 36 ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವನಾಗಿದೆ್ದನು, ನನಗೆ ಉಡುವುದಕೆ್ಕ
ಕೊಟಿ್ಟರಿ; ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದಾ್ದಗ, ನನ್ನನು್ನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದಿರಿ;
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು, ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿರಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳುವನು. 37 ಅದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನೀತಿವಂತರು, ≪ಕತರ್ನೇ,
ಯಾವಾಗ ನೀನು ಹಸಿದಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ನಿನಗೆ ಊಟ ಕೊಟೆ್ಟವು?
ಇಲ್ಲವೆ ನೀನು ಬಾಯಾರಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟೆ್ಟವು?
38 ಯಾವಾಗ ನೀನು ಪರದೇಶಿಯಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಆಶ್ರಯ
ನೀಡಿದೆವು? ಇಲ್ಲವೆ ನಿನಗೆ ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಉಡುವುದಕೆ್ಕ
ಕೊಟೆ್ಟವು? 39 ಯಾವಾಗ ನೀನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದಾ್ದಗ ಅಥವಾ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇದು್ದದನು್ನ ಕಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ
ಬಂದೆವು≫ ಎಂದು ಕೇಳುವರು. 40 ಅದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅರಸನು,
≪ಈ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪನಾದವನೊಬ್ಬನಿಗೆ
ಏನೇನು ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದನು್ನ ನನಗೂ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ≫ ಅನು್ನವನು. 41 ಆ ಮೇಲೆ
ಆತನು ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ, ≪ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರೇ, ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಪಿಶಾಚಿಗೂ ಅವನ ದೂತರಿಗೂ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರುವ ನಿತ್ಯ
ಬೆಂಕಿಯೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ. 42 ನಾನು ಹಸಿದಿದೆ್ದನು, ನೀವು ನನಗೆ
ಊಟ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ನಾನು ಬಾಯಾರಿದೆ್ದನು, ನೀವು ನನಗೆ
ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 43 ಪರದೇಶಿಯಾಗಿದೆ್ದನು, ನೀವು
ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವನಾಗಿದೆ್ದನು, ನೀವು ನನಗೆ
ಉಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದೆ್ದನು, ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದನು,
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಆರೈಕೆಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲವೆಂದು≫

ಮತಾ್ತಯನು 24:40 615 ಮತಾ್ತಯನು 25:43
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ಹೇಳುವನು. 44 ಅದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅವರೂ ಸಹ, ≪ಕತರ್ನೇ,
ಯಾವಾಗ ನೀನು ಹಸಿದಿದ್ದನೂ್ನ, ನೀನು ಬಾಯಾರಿದ್ದನೂ್ನ, ನೀನು
ಪರದೇಶಿಯಾಗಿದ್ದನೂ್ನ, ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದನೂ್ನ,
ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದು್ದದನೂ್ನ, ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದು್ದದನೂ್ನ ಕಂಡು ನಿನಗೆ
ಉಪಚಾರಮಾಡದೆ ಹೋದೆವು?≫ ಅನು್ನವರು. 45 ಆಗ ಆತನು
ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಈ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪರಾದವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಏನನು್ನ ಮಾಡದೆ ಹೋದಿರೋ ಅದನು್ನ ನನಗೂ ಮಾಡದೆ
ಹೋದಹಾಗಾಯಿತು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ≫
ಅನು್ನವನು. 46 ಮತು್ತ ಅನೀತಿವಂತರಾದ ಇವರು ನಿತ್ಯದಂಡನೆಗೆ
ಹೋಗುವರು ಆದರೆ ನೀತಿವಂತರು ನಿತ್ಯಜೀವಕೆ್ಕ ಹೋಗುವರು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 14:1-11; ಲೂಕ 22:1-6; ಯೋಹಾ. 12:1-8)

ಯೇಸು ಈ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ
ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ≪ಎರಡು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ
ಬರುತ್ತದೆಂದು ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ; 2 ಆಗ

ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿ
ಕೊಡಲಾಗುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ, ಜನರ ಹಿರಿಯರೂ
ಕಾಯಫನೆಂಬ ಮಹಾಯಾಜಕನ ಭವನದಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದು 4

ಯೇಸುವನು್ನ ಗುಟಾ್ಟಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಒಳಸಂಚು
ಮಾಡಿದರು. 5 ≪ಆದರೂ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಹಿಡಿಯಬಾರದು, ನಮ್ಮ
ಜನರಲಿ್ಲ ಗದ್ದಲವಾದೀತು≫ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ತೈಲವನು್ನ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹೊಯಿದದು್ದ
6 ಯೇಸು ಬೆಥಾನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೀಮೋನನೆಂಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯ

ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯು 7 ಬಹು
ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಸುಗಂಧತೈಲದ ಭರಣಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆ ತೈಲವನು್ನ ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದಳು. 8

ಶಿಷ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಕೋಪಗೊಂಡು, ≪ಹೀಗೆ ವ್ಯಥರ್ವಾಗಿ
ಖಚುರ್ಮಾಡುವುದೇಕೆ? 9 ಈ ತೈಲವನು್ನ ಬಹಳ ಹಣಕೆ್ಕ ಮಾರಿ
ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲಾ್ಲ≫ ಅಂದರು. 10 ಯೇಸು ಅದನು್ನ
ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ, ≪ಈ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಏಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? ಈಕೆ
ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದಳೆ. 11 ಬಡವರು
ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಇರುತಾ್ತರಲಾ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 12 ಈಕೆಯು ಈ
ತೈಲವನು್ನ ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸುರಿದದು್ದ ನನ್ನ
ಉತ್ತರಕಿ್ರಯೆಗಾಗಿಯೇ. 13 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಈ ಸುವಾತೆರ್ಯು ಸವರ್ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ ಸಾರಲಾಗುವುದೋ
ಅಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಈ ಸಿ್ತ್ರೕ ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ಸಹ ಈಕೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ≫
ಹೇಳುವರು.

ಇಸ್ಕರಿಯೋತನು ಯೇಸುವನು ಹಿಡಿದುಕೊಡಲು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡದು್ದ
14 ಆ ಮೇಲೆ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದ

ಇಸ್ಕರಿಯೋತ ಯೂದನೆಂಬುವವನು ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರು ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ, 15 ≪ನಾನು ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ನಿಮಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಏನು ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ?≫ ಅಂದನು. ಅವರು
ಅವನಿಗೆ ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ತೂಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. 16

ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನು ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಸಂದಭರ್
ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದನು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಕಡೆ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 14:12-31; ಲೂಕ 22:7-34; ಯೋಹಾ. 13:21-26)

17 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ಪಸ್ಕದ
ಊಟಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಾವು ನಿನಗೆ ಎಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧಮಾಡಬೇಕನು್ನತಿ್ತೕ≫
ಎಂದು ಕೇಲಿದರು. 18 ಆತನು, ≪ನೀವು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ನಾನು
ಸೂಚಿಸಿದವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ಕಾಲ
ಸಮೀಪವಾಯಿತು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುರುವು ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆ
ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ≫ ಅಂದನು. 19 ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸು ತಮಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟಂತೆಯೇ ಮಾಡಿ ಪಸ್ಕದ ಭೋಜನವನು್ನ
ತಯಾರಿಸಿದರು.

20 ಸಂಜೆಯಾದಾಗ ಆತನು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ
ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 21 ಅವರು ಊಟಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ

ಆತನು, ≪ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಡುವನು≫ ಅಂದನು. 22 ಆಗ ಅವರು ಬಹಳ
ದುಃಖಪಟು್ಟ, ≪ಕತರ್ನೇ, ನಾನಲ್ಲವಲಾ್ಲ?≫ ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು
ಕೇಳತೊಡಗಿದರು. 23 ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವಾಗಿ ಯೇಸು,
≪ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಕೈ ಅದಿ್ದದವನೇ ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು. 24 ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಆತನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಹಾಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗುತಾ್ತನೆ; ಆದರೆ
ಯಾವನು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವನೋ ಅವನಿಗೆ
ಆಯೊ್ಯೕ. ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಚೆನಾ್ನಗಿರುತಿ್ತತು್ತ≫
ಅಂದನು. 25 ಆಗ ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಯೂದನು,
≪ಗುರುವೇ, ನಾನೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
≪ನೀನೇ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಿ್ದೕ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 26 ಅವರು
ಊಟಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಯೇಸು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ದೇವರ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಮಾಡಿ ಅದನು್ನ ಮುರಿದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ,
≪ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ತಿನಿ್ನರಿ, ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ≫ ಅಂದನು. 27 ಆ
ಮೇಲೆ ಪಾನಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸಿ ಅವರಿಗೆ
ಕೊಟು್ಟ, ≪ಇದರಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಯಿರಿ; ಇದು ನನ್ನ
ರಕ್ತ, 28 ಇದು ಬಹು ಜನರ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಾಗಿ
ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ. 29 ನಾನು ನನ್ನ
ತಂದೆಯ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಹೊಸದಾಗಿ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿಯುವ ದಿನದವರೆಗೂ ಇನು್ನ ಇದನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ
ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ≫ ಅಂದನು. 30 ಬಳಿಕ ಅವರು
ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಹಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣಯ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕೆ್ಕ
ಹೊರಟು ಹೋದರು.

31 ಆಗ ಯೇಸು, ಅವರಿಗೆ, ≪ಕುರುಬನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವೆನು;
ಹಿಂಡಿನ ಕುರಿಗಳು ಚದರಿಹೋಗುವವು ಎಂದು ಬರೆದಿರುಹಾಗೆ
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ರಾತಿ್ರ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹಿಂಜರಿಯುವಿರಿ.≫ 32

ಆದರೆ ನಾನು ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿಂತ ಮೊದಲೇ
ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು
ಆತನಿಗೆ, ≪ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದಿಗಿಲುಪಟು್ಟ ಹಿಂಜರಿದರೂ
ನಾನು ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟನು. 34 ಯೇಸು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, ≪ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಇದೇ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಮೂರು ಸಾರಿ ನಿರಾಕರಿಸುವಿ≫ ಅಂದನು. 35 ಪೇತ್ರನು
ಆತನಿಗೆ, ≪ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಸಾಯಬೇಕಾಗಿಬಂದರೂ ನಿನ್ನನು್ನ
ನಿರಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದರಂತೆ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ
ಹೇಳಿದರು.

ಯೇಸು ಗೆತೆ್ಸೕಮನೆ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 14:32-50; ಲೂಕ 22:40-53; ಯೋಹಾ. 18:1-12)

36 ಅನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಗೆತೆ್ಸೕಮನೆ ಎಂಬ
ತೋಟಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, ≪ಇಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನಾನು ಅತ್ತ
ಹೋಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ, 37 ಪೇತ್ರನನು್ನ ಮತು್ತ
ಜೆಬೆದಾಯನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರದುಕೊಂಡು ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ದುಃಖಪಟು್ಟ ಮನಗುಂದಿದವನಾದನು. 38 ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ, ≪ನನ್ನ
ಪಾ್ರಣವು ಸಾಯುವಷು್ಟ ದುಃಖಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗಿದೆ; ನೀವು ಇಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದ
ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 39 ಆತನು ಸ್ವಲ್ಪ
ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬೋರಲು ಬಿದು್ದ, ≪ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ,
ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಈ ಪಾನಪಾತೆ್ರಯು ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಲಿ;
ಆದರೂ ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತಾಗದೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ≫ ಎಂದು
ದೇವರನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 40 ಅನಂತರ ಆತನು ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ
ಬರಲು ಅವರು ನಿದೆ್ದಮಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, ≪ಒಂದು
ಗಳಿಗೆಯಾದರೂ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಲಾರಿರಾ?
41 ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದು್ದ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ; ಆತ್ಮವು
ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ದೇಹವು ಬಲಹೀನವಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 42 ತಿರುಗಿ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಹೋಗಿ, ≪ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ,
ನಾನು ಕುಡಿಯದ ಹೊರತು ಈ ಪಾತೆ್ರ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಲಾರದು
ಎಂದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ≫ ಎಂದು ದೇವರನು್ನ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 43 ಆತನು ತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಅವರು
ನಿದೆ್ದಮಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡನು; ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ಭಾರವಾಗಿದ್ದವು.
44 ಅನಂತರ ಮತೆ್ತ ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ಅದೇ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಾ್ತ ಮೂರನೆಯ ಸಾರಿಯೂ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
45 ತರುವಾಯ ಆತನು ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು
ಇನು್ನ ನಿದೆ್ದ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರೋ; ಇಗೋ, ಅ ಗಳಿಗೆ
ಸಮೀಪಿಸಿತು, ಈಗ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಪಾಪಿಷ್ಠರ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಡುತಾ್ತನೆ. 46 ಏಳಿರಿ, ಹೋಗೋಣ; ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ ನೋಡಿರಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಮತಾ್ತಯನು 25:44 616 ಮತಾ್ತಯನು 26:46
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ಶತು್ರಗಳು ಯೇಸುವನು ಹಿಡಿದದು್ದ
47 ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ, ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ

ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದ ಯೂದನು ಬಂದನು. ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರ ಹಾಗು
ಜನರ ಹಿರಿಯರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಹು ಜನರ ಗುಂಪು ಕತಿ್ತ,
ದೊಣೆ್ಣಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಸಂಗಡ ಬಂದರು. 48

ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಾನು
ಯಾರಿಗೆ ಮುದಿ್ದಡುತೆ್ತೕನೋ ಅವನೇ ಆತನು; ಅವನನು್ನ
ಹಿಡಿಯಿರಿ≫ ಎಂದು ಮುನೂ್ಸಚನೆ ನೀಡಿದ್ದನು. 49 ಕೂಡಲೇ
ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ಗುರುವೇ ನಮಸಾ್ಕರ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. 50 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
≪ಗೆಳೆಯನೇ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಬಂದಿರುವೇ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅವರು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೈಹಾಕಿ ಆತನನು್ನ
ಹಿಡಿದರು. 51 ಇಗೋ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು
ಕೈಚಾಚಿ ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿರಿದು ಮಹಾಯಾಜಕನ ಆಳನು್ನ
ಹೊಡೆದು ಅವನ ಕಿವಿಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದನು. 52 ಆಗ ಯೇಸು
ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ತಿರುಗಿ ಒರೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸು; ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಹಿಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುವರು, 53 ನಾನು ನನ್ನ
ತಂದೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆನೆ, ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಆತನು ನನಗೆ
ಈಗಲೇ ಹನೆ್ನರಡು ಗಣಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ ದೇವದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸುತಿ್ತೕಯೋ? 54

ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಹೀಗೀಗೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತುಗಳು
ನೆರವೇರುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 55 ಅದೇ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಗುಂಪಾಗಿ ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ, ಕಳ್ಳನನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಂತೆ ಕತಿ್ತಗಳನು್ನ ದೊಣೆ್ಣಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿರಾ? ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ; 56 ಆದರೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬರೆದ ವಚನಗಳು
ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇದೆಲಾ್ಲ ಆಯಿತು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ
ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದರು.

ಹಿರೀಸಭೆಯವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ತಕ್ಕವನೆಂದು
ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದದು್ದ

(ಮಾಕರ್ 14:53-72; ಲೂಕ 22:54-71; ಯೋಹಾ. 18:12-27)

57 ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದವರು ಆತನನು್ನ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ
ಕಾಯಫನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಅಲಿ್ಲ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೂ
ಹಿರಿಯರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದರು. 58 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು
ದೂರದಿಂದ ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಾ್ತ, ಮಹಾಯಾಜಕನ ಭವನದ
ಅಂಗಳದ ಒಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಏನಾಗುವುದೋ ಎಂದು
ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಸೈನಿಕರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 59 ಆಗ
ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ ಹಿರೀಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ ಹುಡುಕಿದರು;
ಆದರೆ ಬಹು ಮಂದಿ ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದರೂ ಏನೂ
ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 60 ಅನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಬಂದು, 61 ≪ನಾನು
ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟು್ಟ ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿ
ಕಟ್ಟಬಲೆ್ಲನೆಂದು ≪ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಳಿದನು≫ ≫ ಅಂದರು;
62 ಆಗ ಮಹಾಯಾಜಕನು ಎದು್ದ ನಿಂತು, ≪ನೀನೇನೂ
ಉತ್ತರಹೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ? ಇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವ
ಆರೋಪಗಳು ನಿಜವೇನು?≫ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಆದರೆ
ಯೇಸು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದನು. 63 ಮಹಾಯಾಜಕನು ಯೇಸುವಿಗೆ,
≪ನಿನಗೆ ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ
ಕೇಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆ; ನೀನು ದೇವಕುಮಾರನಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನಾದರೆ ನಮಗೆ
ಹೇಳಬೇಕು≫ ಅಂದನು. 64 ಯೇಸು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವಾಗಿ, ≪ನೀನೇ
ಹೇಳಿದಿ್ದೕ; ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸವರ್ಶಕ್ತನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಆಸೀನನಾಗಿರುವುದನೂ್ನ, ಆಕಾಶದ ಮೇಘಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು
ಬರುವುದನೂ್ನ ಕಾಣುವಿರಿ≫ ಅಂದನು. 65 ಆಗ ಮಹಾಯಾಜಕನು
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, ≪ಇವನು ದೇವದೂಷಣೆಯ
ಮಾತನಾಡಿದಾ್ದನೆ; ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇನು್ನ ಯಾತಕೆ್ಕ ಬೇಕು?
ನೋಡಿ ಇವನು ಈಗಲೇ ಆಡಿದ ದೂಷಣೆಯ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳಿದಿರಲಾ್ಲ; 66 ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ?≫ ಅನ್ನಲು,
≪ಇವನು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು≫ ಎಂದು ಅವರು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 67 ಆಗ ಅವರು ಆತನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ
ಆತನನು್ನ ಗುದಿ್ದದರು; ಕೆಲವರು ಆತನ ಕೆನೆ್ನಗೆ ಹೊಡೆದು, 68

≪ಕಿ್ರಸ್ತನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದವರಾರು? ನಮಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳು≫
ಅಂದರು.

ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿನನು್ನ ಅರಿಯೆನೆಂದು ಹೇಳಿದು್ದ
69 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಹೊರಗೆ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಅಲಿ್ಲ

ಒಬ್ಬಳು ದಾಸಿಯು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ನೀನೂ ಸಹ
ಗಲಿಲಾಯದ ಯೇಸುವಿನ ಕೂಡ ಇದ್ದವನು≫ ಅಲ್ಲವೇ ಎನ್ನಲು.
70 ಅವನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ≪ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದನು. 71 ಅವನು
ಅಲಿ್ಲಂದ ಬಾಗಿಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದಾಸಿಯು
ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಅಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ, ≪ಇವನೂ ನಜರೇತಿನ
ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 72

ಅವನು ತಿರುಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ, ≪ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ
ನಾನರಿಯೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 73 ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತಿ್ತನ ನಂತರ
ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, ≪ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ
ನೀನೂ ಸಹ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, ನಿನ್ನ ಭಾಷೆಯೇ ನಿನ್ನನು್ನ
(ಗಲಿಲಾಯದವನೆಂದು) ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು
74 ಅವನು, ≪ಶಾಪಹಾಕಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ,
ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ನಾನರಿಯೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೇ
ಹುಂಜವೂ ಕೂಗಿತು. 75 ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಯೇಸು, ≪ಹುಂಜವೂ
ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ಮೂರು ಸಾರಿ ನನ್ನನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ
ಹೇಳುವಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ
ಹೋಗಿ ಬಹು ವ್ಯಥೆಪಟು್ಟ ಅತ್ತನು.

ಬೆಳಗಾಗಲು ಎಲಾ್ಲ ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ, ಜನರ
ಹಿರಿಯರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು
ಸಂಚುಮಾಡಿಕೊಂಡು, 2 ಆತನನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಪೋನಥ್ಯ ಪಿಲಾತನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದರು.

ಯೂದನು ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡದು್ದ
3 ಆಗ ಆತನನು್ನ ದೊ್ರೕಹದಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಯೂದನು

ಯೇಸುವಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯ ತೀಪುರ್ ಆಗಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ,
ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ, ಆ ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ
ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರಿಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದನು. 4

≪ನಿರಪರಾಧಿಯನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟು್ಟ ನಾನು ಪಾಪ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಅಂದನು. ಅದಕ್ಕವರು, ≪ಅದು ನಮಗೇನು?
ನೀನೇ ನೋಡಿಕೋ≫ ಅಂದರು. 5 ಆಗ ಅವನು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಆ ಹಣವನು್ನ ಎಸೆದು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು
ಸತ್ತನು. 6 ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರು ಆ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
≪ಇದು ಜೀವಹತೆ್ಯಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಯವಾದುದರಿಂದ ಇದನು್ನ ಕಾಣಿಕೆ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಬಾರದು≫ ಎಂದರು. 7 ಬಳಿಕ
ಆಲೋಚನೆಮಾಡಿ ಪರದೇಶಿಗಳನು್ನ ಹೂಣಿಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಅದರಿಂದ ಕುಂಬಾರನ ಹೊಲವೆಂಬ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು. 8 ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಆ
ಹೊಲಕೆ್ಕ ≪ಜೀವಹತ್ಯದ ಹೊಲವೆಂಬ≫ ಹೆಸರು ಇದೆ. 9

ಅದೇನಂದರೆ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರಿಂದ ಅವನಿಗೆ
ನಿಣರ್ಯಿಸಿದಂಥ ಕ್ರಯವಾದ ಆ ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಕತರ್ನು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿದಂತೆ 10 ಅವರು
ಅದನು್ನ ಕುಂಬಾರನ ಹೊಲಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಟ್ಟರು.≫ ಹೀಗೆ
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆಮೀಯನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು.

ಪಿಲಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 15:2-15; ಲೂಕ 23:2,3,13-25; ಯೋಹಾ. 18:29-40; 19:16)

11 ಯೇಸು ದೇಶಾಧಿಪತಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವಾಗ
ದೇಶಾಧಿಪತಿಯು ಆತನನು್ನ, ≪ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸನೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಯೇಸು, ≪ನೀನೇ ಹೇಳಿದಿ್ದೕ≫
ಅಂದನು. 12 ಮತು್ತ ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ ಹಿರಿಯರೂ ಆತನ
ಮೇಲೆ ದೂರುಹೇಳುತಿ್ತರುವಾಗ ಆತನು ಏನೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ,
13 ನಂತರ ಪಿಲಾತನು ಆತನನು್ನ, ≪ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಇಷು್ಟ ಸಾಕ್ಷಿ
ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ, ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸುತಿ್ತಲ್ಲವೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 14

ಆತನು ಅವನ ಯಾವ ಮಾತುಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದನು್ನ
ನೋಡಿ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟನು. 15 ಆದರೆ ಆ
ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಜನರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಸೆರೆಯವನನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಬಿಟು್ಟಕೊಡುವುದು ದೇಶಾಧಿಪತಿಯ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿತು್ತ. 16 ಆ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಬರಬ್ಬನೆಂಬ ಕುಖಾ್ಯತನಾದ ಒಬ್ಬ ಸೆರೆಯವನಿದ್ದನು. 17

ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಅವರು ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಪಿಲಾತನು,
≪ನಿಮಗೆ ಯಾರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಕೆನು್ನತಿ್ತೕರಿ? ಬರಬ್ಬನನೊ್ನೕ
ಅಥವಾ ಕಿ್ರಸ್ತನೆನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯೇಸುವನೊ್ನೕ?≫ ಎಂದು ಅವರನು್ನ
ಕೇಳಿದನು. 18 ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಿ್ಚನಿಂದಲೇ ಈ

ಮತಾ್ತಯನು 26:47 617 ಮತಾ್ತಯನು 27:18
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ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. 19 ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವನು ನಾ್ಯಯಾಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು,
≪ನೀನು ಆ ನೀತಿವಂತನ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ; ಅವನ
ದೆಸೆಯಿಂದ ಈ ಹೊತು್ತ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಪಟೆ್ಟನು≫
ಎಂದು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದಳು. 20 ಆದರೆ
ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ ಹಿರಿಯರೂ ಬರಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಸಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುವ
ಹಾಗೆಯೂ ಜನರನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಸಿದ್ದರು. 21 ಅದಕೆ್ಕ
ದೇಶಾಧಿಪತಿಯು ಅವರನು್ನ, ≪ಈ ಇಬ್ಬರಲಿ್ಲ ಯಾರನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಕನು್ನತಿ್ತೕರಿ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು
≪ಬರಬ್ಬನನು್ನ≫ ಅಂದರು. 22 ಪಿಲಾತನು ಅವರನು್ನ,
≪ಹಾಗಾದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯೇಸುವನು್ನ ನಾನೇನು
ಮಾಡಲಿ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಎಲ್ಲರೂ, ≪ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಹಾಕಿಸು≫ ಅಂದರು. 23 ಅದಕ್ಕವನು ≪ಏಕೆ? ಈತನು ಮಾಡಿದ
ಅಪರಾಧವೇನು?≫ ಅಂದನು. ಆದರೆ ಅವರು, ≪ಅವನನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸು≫ ಎಂದು ಬಹಳವಾಗಿ ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು. 24 ಆಗ
ಪಿಲಾತನು ತನ್ನ ಯತ್ನ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಗದ್ದಲ ಮಾತ್ರ ಹೆಚಾ್ಚಗುತ್ತದೆ
ಎಂದು ತಿಳಿದು ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜನರ ಮುಂದೆ ಕೈ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡು, ≪ಈ ನೀತಿವಂತನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸುವುದರಲಿ್ಲ ನಾನು
ನಿರಪರಾಧಿ, ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ≫ ಎನ್ನಲು 25 ಜನರೆಲಾ್ಲ, ≪
ಆತನ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ≫
ಅಂದರು. 26 ಆಗ ಬರಬ್ಬನನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಟು್ಟ
ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡಿಸಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕುವುದಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 15:16-41; ಲೂಕ 23:26,33-49; ಯೋಹಾ. 19:2-3,16-30)

27 ಆ ಮೇಲೆ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಯೇಸುವನು್ನ
ಅರಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪಟಾಲವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆತನ
ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, 28 ಆತನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ
ಕೆಂಪು ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, 29 ಮುಳು್ಳಬಳಿ್ಳಯಿಂದ
ಕಿರೀಟವನು್ನ ಹೆಣೆದು ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ
ಬೆತ್ತವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ಆತನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ, ≪ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸನೇ, ನಿನಗೆ ನಮಸಾ್ಕರ≫ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಪರಿಹಾಸ್ಯಮಾಡಿ
30 ಮತು್ತ ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ ಆ ಬೆತ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದರು. 31 ಹೀಗೆ ಆತನನು್ನ
ಪರಿಹಾಸ್ಯಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಆತನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕುವುದಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

ಗೊಲೊ್ಗಥಾಕೆ್ಕ ಪ್ರಯಾಣ
32 ಅವರು ಹೊರಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಕುರೇನೆ ಪಟ್ಟಣದ

ಸೀಮೋನನೆಂಬುವನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನನು್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆತನ
ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡರು. 33 ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಗೊಲೊ್ಗಥಾ ಅಂದರೆ ≪ಕಪಾಲಸ್ಥಳ≫ ಎಂಬ ಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ
34 ಆತನಿಗೆ ಕಹಿ ಬೆರಸಿದ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ
ಕೊಟ್ಟರು; ಆತನು ಅದನು್ನ ರುಚಿ ನೋಡಿ ಕುಡಿಯಲಾರದೆ ಇದ್ದನು.
35 ಬಳಿಕ ಅವರು ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿ ಆತನ ಬಟೆ್ಟಗಳಿಗಾಗಿ
ಚೀಟು ಹಾಕಿ ಪಾಲುಮಾಡಿಕೊಂಡರು; 36 ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆತನನು್ನ ಕಾಯುತಾ್ತ ಇದ್ದರು. 37 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನ
ಮೇಲೆ ಹೊರಸಿದ ಅಪರಾಧವನು್ನ ಬರೆದು ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ
ಹಚಿ್ಚದರು; ಅದೇನಂದರೆ, ≪ಈತನು ಯೇಸು, ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸನು≫ ಎಂಬುದೇ. 38 ಆಗ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರನು್ನ ತಂದು
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಆತನ
ಸಂಗಡ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದರು. 39 ಅಲಿ್ಲ ಹಾದುಹೋಗುತಿ್ತರುವವರು
ತಲೆ ಅಲಾ್ಲಡಿಸಿ, 40 ≪ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿ ಮೂರು ದಿನದಲಿ್ಲ
ಕಟು್ಟವವನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊ; ನೀನು ದೇವರ ಮಗನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ
ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಾ≫ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಹಂಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
41 ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ, ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೂ, ಹಿರಿಯರೂ,
≪ಅವನು ಮತೊ್ತಬ್ಬರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು, ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ
ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು. 42 ಅವನು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಅರಸನಲ್ಲವೇ.
ಈಗ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬರಲಿ, ಇಳಿದು ಬಂದರೆ ಅವನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಡುತೆ್ತೕವೆ ಅಂದರು. 43 ಅವನು ದೇವರಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ, ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಈಗ ಅವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಲಿ;
≪ತಾನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಹೇಳಿದನಲಾ್ಲ≫ ≫ ಎಂದು
ಅಣಕಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 44 ಆತನ ಸಂಗಡ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಕಳ್ಳರು ಸಹ ಆತನನು್ನ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಿಂದಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಮರಣ
45 ಮಧಾ್ಯಹ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಘಂಟೆಯಿಂದ ಮೂರು ಘಂಟೆಯ ವರೆಗೆ

ಆ ದೇಶದ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿಯಿತು. 46 ಸುಮಾರು ಮೂರು
ಘಂಟೆಗೆ ಯೇಸು, ≪ಏಲೀ, ಏಲೀ, ಲಮಾ ಸಬಕಾ್ತನೀ≫ ಎಂದು
ಮಹಾ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿದನು. ಅಂದರೆ, ≪ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ
ದೇವರೇ, ಏಕೆ ನನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ.≫ 47 ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ, ≪ಇವನು ಎಲೀಯನನು್ನ
ಕರೆಯುತಿ್ತದಾ್ದನೆ≫ ಅಂದನು. 48 ಕೂಡಲೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು
ಓಡಿಹೋಗಿ ಸ್ಪಂಜನು್ನ ತಂದು ಹುಳಿರಸದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಕೋಲಿಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಆತನಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟನು. 49 ಮಿಕಾ್ಕದವರು,
≪ಬಿಡು, ಎಲೀಯನು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವನೇನೋ
ನೋಡೋಣ≫ ಅಂದರು . 50 ಅನಂತರ ಯೇಸು ತಿರುಗಿ ಮಹಾ
ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ ಪಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು. 51 ಆಗ ಇಗೋ, ದೇವಾಲಯದ
ಪರದೆಯು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೂ ಹರಿದು ಎರಡು
ಭಾಗವಾಯಿತು; ಭೂಮಿಯು ನಡುಗಿತು; 52 ಬಂಡೆಗಳು
ಸೀಳಿಹೋದವು; ಸಮಾಧಿಗಳು ತೆರೆದವು; ನಿದೆ್ರಹೋಗಿದ್ದ ಅನೇಕ
ಭಕ್ತರ ದೇಹಗಳು ಜೀವದಿಂದ ಎದ್ದವು; 53 ಮತು್ತ ಆತನ
ಪುನರುತಾ್ಥನವಾದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಿಗಳೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 54

ಶತಾಧಿಪತಿಯು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡ ಯೇಸುವನು್ನ
ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದವರು ಭೂಕಂಪವನೂ್ನ, ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿ
ಬಹಳ ಹೆದರಿಕೊಂಡು, ≪ನಿಜವಾಗಿ ಈತನು
ದೇವಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದನು≫ ಅಂದರು. 55 ಇದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಅಲಿ್ಲ ಇದು್ದ ದೂರದಿಂದ ಇದನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವರು
ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆಮಾಡುತಾ್ತ ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ಆತನ ಹಿಂದೆ
ಬಂದವರಾಗಿದ್ದರು. 56 ಇವರಲಿ್ಲ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳೂ
ಯಾಕೋಬ ಯೋಸೆಯರ ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳೂ
ಜೆಬೆದಾಯನ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯೂ ಇದ್ದರು.

ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 15:42-47; ಲೂಕ 23:50-56; ಯೋಹಾ. 19:38-42)

57 ಸಂಜೆಯಾದಾಗ ಅರಿಮಥಾಯ ಊರಿನ ಯೋಸೇಫನೆಂಬ
ಒಬ್ಬ ಧನವಂತನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. ಇವನು ಸಹ ಯೇಸುವಿನ
ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. 58 ಇವನು ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸುವಿನ
ದೇಹವನು್ನ ತನಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಿಲಾತನು
ಅದನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿದನು. 59

ಯೋಸೇಫನು ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಶುದ್ಧವಾದ
ನಾರುಮಡಿಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತ 60 ಬಂಡೆಯಲಿ್ಲ ತೋಡಿದ್ದ ಹೊಸ
ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ ಸಮಾಧಿಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ
ಉರುಳಿಸಿ ಹೊರಟುಹೋದನು. 61 ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳೂ ಮತು್ತ
ಆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮರಿಯಳೂ ಅಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು.

62 ಮರುದಿನ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ
ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ ಫರಿಸಾಯರೂ ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಬಂದು,
63 ≪ಯಜಮಾನನೇ, ಆ ಮೋಸಗಾರನು ಬದುಕಿದಾ್ದಗ ≪ತಾನು
ಮೂರು ದಿನದ ಮೇಲೆ ಜೀವದಿಂದ ಏಳುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದು್ದ
ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿತು; 64 ಆದಕಾರಣ ಮೂರನೆಯ ದಿನದ
ತನಕ ಸಮಾಧಿಯನು್ನ ಭದ್ರಮಾಡಿ ಕಾಯುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕು; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ಅವನನು್ನ
ಕದು್ದಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸತ್ತವನು ಬದುಕಿ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಾರು; ಆಗ ಮೊದಲನೆಯ ವಂಚನೆಗಿಂತ ಕಡೆಯ ವಂಚನೆಯು
ಕೆಡುಕಾದೀತು ಅಂದರು. 65 ಪಿಲಾತನು ಅವರಿಗೆ,
≪ಕಾವಲುಗಾರರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ
ಭದ್ರಮಾಡಿ ಕಾಯಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು 66 ಅವರು ಹೊರಟು
ಕಾವಲುಗಾರರನು್ನ ಇರಿಸಿ ಆ ಕಲಿ್ಲಗೆ ಮುದೆ್ರಹಾಕಿ ಸಮಾಧಿಯನು್ನ
ಸುಭದ್ರಮಾಡಿದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತಾ್ಥನ
(ಮಾಕರ್ 16:1-10; ಲೂಕ 24:1-10; ಯೋಹಾ. 20:1-18)

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಆದ ಮೇಲೆ ವಾರದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನ
ಬೆಳಗಾಗುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳೂ ಮತು್ತ
ಆ ಬೇರೆ ಮರಿಯಳೂ ಸಮಾಧಿಯನು್ನ ನೋಡಲು

ಬಂದರು. 2 ಇಗೋ, ಮಹಾ ಭೂಕಂಪವುಂಟಾಯಿತು, ಕತರ್ನ
ದೂತನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ಆ ಕಲ್ಲನು್ನ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ
ಉರುಳಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 3 ಅವನ
ಮುಖಭಾವವು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಇತು್ತ. ಅವನ ಉಡುಪು ಹಿಮದಂತೆ
ಬೆಳ್ಳಗಿತು್ತ; 4 ಕಾವಲುಗಾರರು ಹೆದರಿ ನಡುಗಿ ಸತ್ತವರ ಹಾಗಾದರು.

ಮತಾ್ತಯನು 27:19 618 ಮತಾ್ತಯನು 28:4



5 ಆಗ ದೂತನು ಆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿರಿ; ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಹಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಯೇಸುವನು್ನ ನೀವು ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂದು ನಾನು
ಬಲೆ್ಲನು; 6 ಆತನು ಇಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ, ತಾನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಎದಿ್ದದಾ್ದನೆ.
ಬನಿ್ನ, ಕತರ್ನು ಮಲಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೋಡಿರಿ; 7 ಮತು್ತ ಬೇಗ
ಹೋಗಿ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ≪ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಎದಿ್ದದಾ್ದನೆಂದು, ಆತನು ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲೇ ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತಾ್ತನೆ, ಅಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಕಾಣುವಿರಿ≫ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ;
ನೋಡಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ,≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8

ಅವರು ಭಯದಿಂದಲೂ, ಮಹಾ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ ಬೇಗ
ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅದನು್ನ
ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದರು. 9 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರನು್ನ
ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ≪ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ≫ ಅಂದನು. ಅವರು
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಆತನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆತನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಿದರು. 10 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ಹೆದರಬೇಡಿರಿ; ನನ್ನ
ಸಹೋದರರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರಿ; ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವರು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಕಾವಲು ಗಾರನ ಸುದಿ್ಧ
11 ಆಗ ಹೆಂಗಸರು ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ, ಇಗೋ,

ಕಾವಲುಗಾರರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 12 ಯಾಜಕರು
ಹಿರಿಯರ ಸಂಗಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ

ಸಿಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಹಣಕೊಟು್ಟ, 13 ≪ ≪ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಬಂದು ನಾವು ನಿದೆ್ದಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಅವನ
ಮೃತದೇಹವನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು ಹೋದರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ; 14

ಈ ಸುದಿ್ದಯು ಶತಾಧಿಪತಿಯ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅವನನು್ನ
ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ≫ ಎಂದರು. 15 ಅದರಂತೆ ಕಾವಲುಗಾರರು ಆ
ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆಯೇ
ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮಾತು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ
ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಯ ಅಪ್ಪಣೆ
16 ಆದರೆ ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ,

ಯೇಸು ತಮಗೆ ಗೊತು್ತಮಾಡಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದರು. 17

ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದರು; ಆದರೆ
ಕೆಲವರು ಸಂದೇಹಪಟ್ಟರು. 18 ಯೇಸು ಅವರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು,
≪ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ, ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಅಧಿಕಾರವು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 19 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು
ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಶಿಷ್ಯರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ;
ಅವರಿಗೆ ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸಿರಿ. 20 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರಿ. ಹಾಗು ಇಗೋ,
ನಾನು ಯುಗದ ಸಮಾಪಿ್ತಯವರೆಗೂ ಎಲಾ್ಲ ದಿನವೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಇರುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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1

ಮಾಕರ್ನು

ಸಾ್ನನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು
(ಮತಾ್ತ. 3:1-12; ಲೂಕ 3:1-18; ಯೋಹಾ. 1:19-28)

ದೇವಕುಮಾರನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಕುರಿತಾದ
ಸುವಾತೆರ್ಯ ಪಾ್ರರಂಭವು.

2 ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ಪ್ರಕಾರ,
≪ಇಗೋ, ನಾನು ನನ್ನ ದೂತನನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ;
ಅವನು ನಿನ್ನ ದಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡುವನು.≫

3 ≪ ≪ಕತರ್ನ ದಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರಿ;
ಆತನ ಹಾದಿಗಳನು್ನ ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿರಿ≫

ಎಂದು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಗುವವನ ಶಬ್ದವದೆ≫ ಎಂಬುದೇ.
4 ಯೋಹಾನನು ಬಂದು ಜನರಿಗೆ, ನೀವು ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಾಗಿ
ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪದ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಉಪದೇಶಿಸುತಾ್ತ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನಮಾಡಿಸುತಾ್ತ ಇದ್ದನು. 5

ಆಗ ಯೂದಾಯ ಸೀಮೆಯೆಲ್ಲವೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೆಲ್ಲರೂ
ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಂದ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 6 ಈ ಯೋಹಾನನು ಒಂಟೆಯ
ರೋಮದ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಚಮರ್ದ
ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು; ಅವನು ಮಿಡತೆಯನೂ್ನ
ಕಾಡುಜೇನನೂ್ನ ಆಹಾರವನಾ್ನಗಿ ಸೇವಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 7 ಅವನು
≪ನನಗಿಂತ ಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುತಾ್ತನೆ; ಆತನ ಕೆರಗಳ
ಪಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಬಗಿ್ಗ ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. 8 ನಾನು
ನಿಮಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ; ಆತನಾದರೋ
ನಿಮಗೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಸಾರಿ
ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
(ಮತಾ್ತ. 3:13-4:17; ಲೂಕ 3:21, 22; 4:1-15; ಯೋಹಾ. 1:31-33)

9 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆಗೆ ಸೇರಿದ
ನಜರೇತೆಂಬ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದು ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯಲಿ್ಲ
ಯೋಹಾನನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 10 ಯೇಸುವು
ನೀರಿನೊಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಪರಲೋಕವು
ತೆರೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ದೇವರಾತ್ಮನು ಪಾರಿವಾಳದ ಹಾಗೆ ಆತನ ಮೇಲೆ
ಇಳಿಯುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. 11 ಆಗ ≪ನೀನು ಪಿ್ರಯನಾಗಿರುವ
ನನ್ನ ಮಗನು, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂಬ
ದೈವ ವಾಣಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕೇಳಿಸಿತು.

12 ಕೂಡಲೇ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮ ಪೆ್ರೕರಿತನಾಗಿ ಯೇಸು ಅಡವಿಗೆ
ಹೋದನು. 13 ಆತನು ನಲವತು್ತ ದಿವಸ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ
ಕಾಡುಮೃಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು್ದ ಸೈತಾನನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಮತು್ತ
ದೇವದೂತರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದರು.
14 ಯೋಹಾನನು ಬಂಧಿತನಾದ ತರುವಾಯ ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ
ಬಂದು ದೇವರ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೀಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದನು,
15 ≪ಕಾಲವು ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಯಿತು, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು
ಸಮೀಪಿಸಿತು; ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಂಬಿರಿ.≫

ಯೇಸು ಪ್ರಥಮ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಕರೆದದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 4:18-22; ಲೂಕ 5:1-11)

16 ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ
ಸೀಮೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ ಅಂದೆ್ರಯನು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ
ಬಲೆ ಬೀಸುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವರು ಬೆಸ್ತರಾಗಿದ್ದರು. 17 ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, ≪ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ; ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಹಿಡಿಯುವ
ಬೆಸ್ತರನಾ್ನಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮಾಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18

ಕೂಡಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಆತನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.

19 ಯೇಸು ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಜೆಬೆದಾಯನ
ಮಗನಾದ ಯಾಕೋಬನನೂ್ನ ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ ಯೋಹಾನನನೂ್ನ
ಕಂಡನು; ಅವರು ದೋಣಿಯೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ
ಸರಿಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 20 ಅವನು ಕೂಡಲೇ ಅವರನೂ್ನ ಕರೆದನು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಜೆಬೆದಾಯನನು್ನ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳ
ಸಂಗಡ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.

ಯೇಸು ದೆವ್ವವನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 8:14-16; ಲೂಕ 4:31-41)

21 ಬಳಿಕ ಅವರು ಕಪೆನೌರ್ಮೆಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೋದರು. ಸಬ್ಬತ್
ದಿನವಾದಾಗ ಯೇಸು ಸಭಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಉಪದೇಶ
ಮಾಡತೊಡಗಿದನು. 22 ಜನರು ಆತನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ
ಆತಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು; ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳಂತೆ ಬೋಧಿಸದೆ
ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದವನಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 23 ಆಗ ಅವರ
ಸಭಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ದೆವ್ವಹಿಡಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. 24 ಆ
ದೆವ್ವವು, ≪ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೇ, ನಮ್ಮ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ?
ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆಯಾ? ನೀನು
ಯಾರೆಂದು ನಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ
ಪರಿಶುದ್ಧನು≫ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿತು. 25 ಯೇಸು ಅದನು್ನ
ಗದರಿಸಿ, ≪ಸುಮ್ಮನಿರು, ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ ಬಾ≫
ಎಂದನು. 26 ಆ ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ಒದಾ್ದಡಿಸಿ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ
ಕೂಗುತಾ್ತ, ಅವನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು. 27 ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಬೆರಗಾಗಿ, ≪ಇದೇನು? ಅಧಿಕಾರಸಹಿತವಾದ ಹೊಸ ಬೋಧನೆ!
ಈತನು ದೆವ್ವಗಳಿಗೂ ಸಹ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತಾ್ತನೆ, ಅವು ಈತನಿಗೆ
ವಿಧೇಯವಾಗುತ್ತವೆ!≫ ಎಂದು ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ
ವಿಚಾರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 28 ಕೂಡಲೆ ಆತನ ಸುದಿ್ದಯು ಗಲಿಲಾಯ
ಸೀಮೆಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬತು.

ರೋಗಿಗಳನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿದು್ದ
29 ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸಭಾಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಟು ಯಾಕೋಬ

ಯೋಹಾನರ ಸಂಗಡ ಸೀಮೋನ ಅಂದೆ್ರಯರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು.
30 ಅಲಿ್ಲ ಸೀಮೋನನ ಅತೆ್ತ ಜ್ವರದಿಂದ ಮಲಗಿರಲಾಗಿ ಅವರು
ಆಕೆಯ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 31 ಆತನು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬಂದು ಆಕೆಯ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಡಿದು ಎಬಿ್ಬಸಲು ಜ್ವರವು ಆಕೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಯಿತು; ಆಕೆಯು ಅವರಿಗೆ ಉಪಚಾರಮಾಡಿದಳು.

32 ಸಂಜೆಯಾಗಿ ಹೊತು್ತ ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ಜನರು
ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದವರನೂ್ನ, ದೆವ್ವಹಿಡಿದವರನೂ್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಕರತಂದರು. 33 ಊರಿನವರೆಲಾ್ಲ ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿದ್ದರು. 34 ಆಗ ಆತನು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳಿಂದ
ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಬಹು ಜನರನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿ ಅನೇಕ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಾನು ಇಂಥವನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ
ಆತನು ಅವುಗಳನು್ನ ಮಾತನಾಡಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಯೇಸುವಿನ ಏಕಾಂತ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
(ಲೂಕ 4:42-44)

35 ಮುಂಜಾನೆ ಇನೂ್ನ ಮೊಬಿ್ಬರುವಾಗ ಆತನು ಎದು್ದ ನಿಜರ್ನ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 36 ಸೀಮೋನನೂ ಅವನ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರೂ ಆತನನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಆತನಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು,
37 ಆತನನು್ನ ಕಂಡಾಗ ≪ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನು್ನ
ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದರು.

38 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಾವು ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಬೇರೆ
ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ; ಅಲಿ್ಲಯೂ ನಾನು ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಸಾರಬೇಕು; ಇದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ನಾನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 39 ಬಳಿಕ ಆತನು ಗಲಿಲಾಯದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹೋಗಿ
ಅವರ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರುತಾ್ತ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸುತಾ್ತ ಇದ್ದನು.

ಮಾಕರ್ನು 1:2 620 ಮಾಕರ್ನು 1:39
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ಯೇಸು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 8:2-4; ಲೂಕ 5:12-16)

40 ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನ
ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿಕೊಂಡು, ≪ನಿನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ನನ್ನನು್ನ
ಶುದ್ಧಮಾಡಬಲೆ್ಲ≫ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

41 ಯೇಸು ಕನಿಕರಪಟು್ಟ ತನ್ನ ಕೈ ಚಾಚಿ ಅವನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ,
≪ನನಗೆ ಮನಸು್ಸಂಟು; ಶುದ್ಧನಾಗು≫ ಅಂದನು. 42 ಕೂಡಲೆ
ಅವನ ಕುಷ್ಠವು ಹೋಗಿ, ಅವನು ಶುದ್ಧನಾದನು. 43 ಆಗ ಯೇಸು
ಅವನಿಗೆ, ≪ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಹೇಳಬೇಡ ನೋಡು; 44 ಹೋಗಿ
ಯಾಜಕನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೈ ತೋರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಶುದಿ್ಧಗಾಗಿ ಮೋಶೆಯು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರುವಂಥವುಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು. ಅದು ಜನರಿಗೆ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ≫ ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಕೂಡಲೆ
ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು. 45 ಆದರೆ ಅವನು ಹೊರಟುಹೋಗಿ
ಎಲಾ್ಲಕಡೆಗೂ ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಸಾರಿ ಹಬಿ್ಬಸುವುದಕೆ್ಕ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಲಾರದೆ ನಿಜರ್ನ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಇದ್ದನು. ಆದರೂ ಜನರು ಎಲಾ್ಲ
ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.

ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯ ಪಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವನ
ರೋಗವನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದಕೆ್ಕ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳ ಆಕ್ಷೇಪ

(ಮತಾ್ತ. 9:1-8; ಲೂಕ 5:17-26)

ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕಪೆನೌರ್ಮಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದನು. ಆತನು ಮನೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದನೆಂಬ
ವತರ್ಮಾನವು ಜನರಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬತು್ತ. 2 ಆಗ ಬಹು ಜನರು

ಅಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಕೂಡ
ಸ್ಥಳವಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.
3 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಒಬ್ಬ ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ ಆತನ
ಬಳಿಗೆ ತಂದರು; ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿಯು ಆತನನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದರು.
4 ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಆತನು ನಿಂತ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಮನೆಯ
ಮೇಲಾ್ಛವಣಿಯನು್ನ ತೆರೆದು ಕಿಂಡಿಯೊಂದನು್ನ ಮಾಡಿ
ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ ಮಲಗಿದ್ದ ಹಾಸಿಗೆಯ ಸಮೇತ
ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು. 5 ಯೇಸು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಆ
ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯು ರೋಗಿಗೆ, ≪ಮಗನೇ, ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು
ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಆದರೆ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದು್ದ; 7 ≪ಈತನು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ
ಮಾತನಾಡುತಾ್ತನೆ? ಇದು ದೇವದೂಷಣೆ. ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಹೊರತು
ಮತಾ್ತರು ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬಲ್ಲರು?≫ ಎಂದು ತಮ್ಮ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 8 ಹೀಗೆ
ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ಕೂಡಲೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ
ಯೋಚಿಸುತಿ್ತೕರಿ? 9 ಯಾವುದು ಸುಲಭ? ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯು ರೋಗಿಗೆ
≪ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ಅನು್ನವುದೋ≫ ಅಥವಾ
≪ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡೆ≫
ಅನು್ನವುದೋ? 10 ಆದರೆ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟೆಂಬುದನು್ನ
ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯು
ರೋಗಿಯನು್ನ ನೋಡಿ 11 ≪ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ≫
ಅಂದನು. 12 ಅವನು ಕೂಡಲೆ ಎದು್ದ ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಅದನು್ನ
ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರು ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತರಾದರು, ≪ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು
ಇಂಥದನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿದೆ್ದೕ≫ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತಾ್ತ
ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದರು.

ಯೇಸು ಲೇವಿಯನು್ನ ಕರೆದದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 9:9-13; ಲೂಕ 5:27-32)

13 ಯೇಸು ಹೊರಟು ತಿರುಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.
ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ
ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನು. 14 ಆತನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ
ಸುಂಕ ವಸೂಲಿಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅಲಾ್ಫಯನ ಮಗನಾದ
ಲೇವಿಯನು್ನ ನೋಡಿ, ≪ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು≫ ಎಂದು ಅವನನು್ನ
ಕರೆಯಲು, ಅವನು ಎದು್ದ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು.

15 ಅನಂತರ ಯೇಸುವು ಆ ಲೇವಿಯನ ಮನೆಯೊಳಗೆ
ಊಟಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ, ಬಹು ಮಂದಿ ಸುಂಕದವರೂ, ಪಾಪಿಗಳೂ
ಯೇಸುವಿನ ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ

ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಇಂಥವರಲಿ್ಲ ಬಹು ಮಂದಿ ಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದರು. 16 ಫರಿಸಾಯರಾದ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳು ಆತನು
ಪಾಪಿಗಳ ಮತು್ತ ಸುಂಕದವರ ಸಂಗಡ ಊಟ ಮಾಡುವುದನು್ನ
ಕಂಡು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ≪ಈತನು ಸುಂಕದವರ ಮತು್ತ ಪಾಪಿಗಳ
ಸಂಗಡ ಏಕೆ ಊಟಮಾಡುತಾ್ತನೆ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 17

ಯೇಸು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ಕ್ಷೇಮದಿಂದಿರುವವರಿಗೆ ವೈದ್ಯನು
ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ; ಕ್ಷೇಮವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬೇಕು. ನಾನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ
ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಾತನಲ್ಲ, ಪಾಪಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ಬಂದವನು≫ ಅಂದನು.

ಉಪವಾಸದ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶೆ್ನ
(ಮತಾ್ತ. 9:14-17; ಲೂಕ 5:33-38)

18 ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರೂ ಫರಿಸಾಯರೂ ಉಪವಾಸ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಯೋಹಾನನ
ಶಿಷ್ಯರೂ ಫರಿಸಾಯರೂ ಉಪವಾಸಮಾಡುತಾ್ತರಲಾ್ಲ? ≪ನಿನ್ನ
ಶಿಷ್ಯರು ಏಕೆ ಉಪವಾಸಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 19

ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ಮದುವೆಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಮದಲಿಂಗನು ಇರುವಲಿ್ಲ ಉಪವಾಸಮಾಡುವುದುಂಟೇ?
ಮದಲಿಂಗನು ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವ ತನಕ ಅವರು ಉಪವಾಸ
ಮಾಡಲಾರರು. 20 ಆದರೆ ಮದಲಿಂಗನನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅವರು
ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವರು.

21 ≪ಯಾರೂ ಹೊಸ ಬಟೆ್ಟಯ ತುಂಡನು್ನ ಹಳೆಯ ವಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ
ತಾ್ಯಪೆ ಹಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ. ಹಚಿ್ಚದರೆ ಆ ಹೊಸ ತಾ್ಯಪೆಯು ಹಳೆಯ
ವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಹಿಂಜುವುದರಿಂದ ಹರಕು ಹೆಚಾ್ಚಗುತ್ತದೆ. 22 ಮತು್ತ
ಹಳೆಯ ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಸ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಯಾರೂ
ಹಾಕಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಕಿದರೆ ಆ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು ಬುದ್ದಲಿಗಳನು್ನ ಒಡೆದು
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು ಬುದ್ದಲಿಗಳು ಎರಡೂ ನಾಶವಾಗುವವು. ಆದುದರಿಂದ
ಹೊಸ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಡತಕ್ಕದು್ದ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಒಡೆಯನು
(ಮತಾ್ತ. 12:1-14; ಲೂಕ 6:1-11)

23 ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪೈರಿನ ಹೊಲಗಳನು್ನ
ಹಾದುಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ, ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ತೆನೆಗಳನು್ನ ಮುರಿದು
ತಿಂದರು. 24 ಫರಿಸಾಯರು ಆತನನು್ನ, ≪ನೋಡು, ಇವರು ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲ ಧಮರ್ಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ್ದನು್ನ ಏಕೆ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು. 25 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ದಾವೀದನು ತಾನೂ ತನ್ನ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರೂ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಹಸಿದಾಗ ಏನು
ಮಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಓದಲಿಲ್ಲವೋ?
26 ಅವನು ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಅಬಿಯಾತರನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ದೇವಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಯಾಜಕರು ಹೊರತು ಮತಾ್ತರೂ
ತಿನ್ನಬಾರದ ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಾನು ತಿಂದು ತನ್ನ ಸಂಗಡ
ಇದ್ದವರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟನಲಾ್ಲ?≫ ಎಂದು ನುಡಿಯುತಾ್ತ,

27 ≪ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಲಾಯಿತೇ
ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕಾ್ಕಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 28

ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೂ್ಕ
ಒಡೆಯನಾಗಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಕೈ ಬತಿ್ತಹೋದ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿದು್ದ

ಇನೊ್ನಂದು ಸಾರಿ ಯೇಸು ಸಭಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋದಾಗ
ಅಲಿ್ಲ ಕೈ ಬತಿ್ತಹೋದ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನಿದ್ದನು. 2 ಕೆಲವರು
ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ತಪು್ಪಹೊರಿಸುವದಕೆ್ಕ, ಸಬ್ಬತ್

ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡುವನೋ ಏನೋ ಎಂದು ಆತನನು್ನ
ಹೊಂಚುಹಾಕಿ ನೋಡುತಾ್ತ ಇದ್ದರು. 3 ಆತನು ಕೈಬತಿ್ತದ್ದವನಿಗೆ,
≪ಎದು್ದ ನಡುವೆ ನಿಂತುಕೋ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 4 ಆಗ
ಅವರಿಗೆ, ≪ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಧಮರ್ಸಮ್ಮತವಾದದು ಯಾವುದು?
ಮೇಲನು್ನ ಮಾಡುವುದೋ, ಕೇಡನು್ನ ಮಾಡುವುದೋ? ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ಉಳಿಸುವುದೋ, ತೆಗೆಯುವುದೋ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವರು
ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು. 5 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರ ಹೃದಯ ಕಾಠಿಣ್ಯಕಾ್ಕಗಿ
ದುಃಖಪಟು್ಟ, ಕೋಪದಿಂದ ಸುತ್ತಲೂ ಅವರನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ ಆ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಾಚು≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು ಕೈ
ಚಾಚಿದನು; ಅವನ ಕೈ ವಾಸಿಯಾಯಿತು. 6 ತಕ್ಷಣ ಫರಿಸಾಯರು
ಹೊರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಹೆರೋದ್ಯರನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ
ಉಪಾಯದಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದು ಆತನಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಒಳಸಂಚುಮಾಡಿದರು.

ಮಾಕರ್ನು 1:40 621 ಮಾಕರ್ನು 3:6
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ಜನಪಿ್ರಯ ಯೇಸುವನು್ನ ಅನೇಕರು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 10:1-4; ಲೂಕ 6:12-19)

7 ಯೇಸುವು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸಮುದ್ರದ
ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ಬಹು ಜನರ ಗುಂಪು ಆತನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿತು. 8 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಇಂಥಿಂಥ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಮಾಡುತಾ್ತನೆಂದು ಕೇಳಿ ಬಹುಜನರು ಯೂದಾಯದಿಂದಲೂ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ, ಇದೂಮಾಯದಿಂದಲೂ, ಯೊದರ್ನ್
ಹೊಳೆಯ ಆಚೆಯಿಂದಲೂ, ತೂರ್, ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಸುತ್ತಲಿನಿಂದಲೂ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 9 ಜನರ ಗುಂಪು
ಅಧಿಕವಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ತನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ನೂಕದಂತೆ
ಯೇಸು ತನಗೆ ಒಂದು ದೋಣಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಲು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. 10 ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅನೇಕರನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ರೋಗಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂದು
ಮೇಲೆ ಬೀಳುತಿ್ತದ್ದರು. 11 ಮತು್ತ ದೆವ್ವಗಳು ಆತನನು್ನ ಕಂಡಾಗಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಆತನ ಪಾದಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದ ≪ನೀನು ದೇವಕುಮಾರನು≫ ಎಂದು
ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದವು. 12 ಆದರೆ ಆತನು ತಾನು ಇಂಥವನೆಂಬುದಾಗಿ
ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಕಟಿಸಬಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಬಹು ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ
13 ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ತನಗೆ ಬೇಕಾದವರನು್ನ

ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆಯಲು ಅವರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 14 ಆತನು
ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ [ಅವರಿಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲರೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು]
ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ, ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರುವುದಕೆ್ಕ
ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ, 15 ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವ
ಅಧಿಕಾರ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ನೇಮಿಸಿದನು. 16

ಯೇಸುವಿನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಇವರೇ:
ಸೀಮೋನನೆಂಬವನಿಗೆ ಪೇತ್ರನೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 17 ಜೆಬೆದಾಯನ
ಮಗನಾದ ಯಾಕೋಬನಿಗೂ ಯಾಕೋಬನ ತಮ್ಮನಾದ
ಯೋಹಾನನಿಗೂ ಬೊವನೆಗೆರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಡಿಲ ಮರಿಗಳು ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 18 ಅಂದೆ್ರಯ, ಫಿಲಿಪ್ಪ, ಬಾತೊರ್ಲೊಮಾಯ,
ಮತಾ್ತಯ, ತೋಮ, ಅಲಾ್ಫಯನ ಮಗನಾದ ಯಾಕೋಬ,
ತದಾ್ದಯ, ಮತಾಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡ ಸೀಮೋನ, 19

ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟ ಇಸ್ಕರಿಯೋತ ಯೂದ.

ಯೇಸುವು ಮತು್ತ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನು
(ಮತಾ್ತ. 12:22-32,46-50; ಲೂಕ 11:14-22; 8:19-21)

20 ಆತನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಜನರು
ಸೇರಿಬಂದದ್ದರಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 21 ಇದನು್ನ
ಕೇಳಿ ಆತನ ಬಂಧುಗಳು ≪ಅವನಿಗೆ ಹುಚು್ಚಹಿಡಿದಿದೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟರು.

22 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳು,
≪ಇವನನು್ನ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನು ಹಿಡಿದಿದಾ್ದನೆಂತಲೂ ಇವನು ದೆವ್ವಗಳ
ಒಡೆಯನ ಸಹಾಯದಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುತಾ್ತನೆಂತಲೂ≫
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 23 ಆತನು ಅವರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ
ಸಾಮ್ಯರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ಸೈತಾನನು ಸೈತಾನನನು್ನ
ಬಿಡಿಸುವುದುಂಟೇ? 24 ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನಲಿ್ಲಯೇ
ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಆ ರಾಜ್ಯವು ಉಳಿಯದು; 25 ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು
ಮನೆಯು ತನ್ನಲಿ್ಲಯೇ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಆ ಮನೆಯು ಉಳಿಯದು.
26 ಅದರಂತೆ ಸೈತಾನನು ತನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದು್ದ ತನ್ನಲಿ್ಲ
ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅವನು ಉಳಿಯದೆ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವನು. 27

ಅದಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬನು ಮೊದಲು ಬಲಿಷ್ಠನನು್ನ ಕಟಿ್ಟಹಾಕದೆ ಆ ಬಲಿಷ್ಠನ
ಮನೆಯನು್ನ ನುಗಿ್ಗ ಅವನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಕದಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ;
ಕಟಿ್ಟಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮನೆಯನು್ನ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆಯಬಹುದು.
28 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವ
ಎಲಾ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಗೂ ದೂಷಣೆಗಳಿಗೂ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಸಿಕು್ಕವುದು. 29

ಆದರೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ದೂಷಿಸಿದವನು ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ
ಹೊಂದಲಾರನು; ಅವನು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪಾಪದೊಳಗೆ
ಸೇರಿದವನಾದನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಅವರು ≪ಈತನಲಿ್ಲ
ಅಶುದಾ್ಧತ್ಮವಿದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಇದನು್ನ
ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರರು
31 ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಸುತ್ತಲು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದಾ್ದಗ ಆತನ

ತಾಯಿಯೂ, ತಮ್ಮಂದಿರೂ ಬಂದು ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು

ಆತನನು್ನ ಕರೆಕಳುಹಿಸಿದರು. 32 ಆ ಜನರು ಆತನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ
ತಾಯಿಯೂ, ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು
ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿದಾ್ದರೆ ನೋಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 33 ಅದಕೆ್ಕ
ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನನಗೆ ತಾಯಿಯೂ, ತಮ್ಮಂದಿರೂ ಯಾರು?≫
ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲು ಕುಳಿತಿದ್ದವರನು್ನ ನೋಡಿ, 34

≪ಇಗೋ, ನನ್ನ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು. 35 ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ
ನಡೆಯುವವನೇ ನನಗೆ ತಮ್ಮನೂ, ತಂಗಿಯೂ, ತಾಯಿಯೂ
ಆಗಿದಾ್ದರೆ≫ ಅಂದನು.

ದೇವರ ರಾಜ್ಯಹೊಂದುವ ಬಗೆಗಿನ ಸಾಮ್ಯಗಳು

ಬಿತು್ತವವನ ಸಾಮ್ಯ
(ಮತಾ್ತ. 13:1-34; ಲೂಕ 8:4-18; 13:18,19)

ಯೇಸುವು ಪುನಃ ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ
ಮಾಡತೊಡಗಿದ್ದನು. ಬಹುಜನರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲದ್ದ ದೋಣಿಹತಿ್ತ

ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು; ಆ ಜನರೆಲ್ಲರು ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲಿ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ
ನೆರೆದುಬಂದಿದ್ದರು. 2 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಸಾಮ್ಯರೂಪವಾಗಿ
ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಉಪದೇಶಮಾಡಿದನು. ಆ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ: 3 ≪ಕೇಳಿರಿ! ಬಿತು್ತವವನು ಬಿತು್ತವುದಕೆ್ಕ
ಹೊರಟನು. 4 ಬಿತು್ತವಾಗ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ದಾರಿಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ
ಬಿದ್ದವು; ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. 5 ಬೇರೆ
ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಹೆಚು್ಚ ಮಣಿ್ಣಲ್ಲದ ಬಂಡೆಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಬಿದ್ದವು; ಅಲಿ್ಲ ಮಣು್ಣ ಆಳವಾಗಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅವು ಬೇಗ ಮೊಳೆತವು;
6 ಆದರೆ ಬಿಸಿಲೇರಿದಾಗ ಬಾಡಿ, ಬೇರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಒಣಗಿ
ಹೋದವು. 7 ಮತೆ್ತ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವು;
ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ಅವುಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವು
ಫಲಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 8 ಇನು್ನ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ
ಮೊಳೆತು ಬೆಳೆದು ಬಂದು ಫಲಕೊಟ್ಟವು; ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವು
ಮೂವತ್ತರಷು್ಟ, ಕೆಲವು ಅರುವತ್ತರಷು್ಟ, ಕೆಲವು ನೂರರಷು್ಟ
ಫಲವನು್ನ ಕೊಟ್ಟವು.≫ 9 ಮತು್ತ ಆತನು ≪ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ≫ ಅಂದನು.

10 ಆತನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದಾ್ದಗ, ಆತನಿಗೆ ಹತಿ್ತರವಾಗಿದ್ದವರು
ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಆ ಸಾಮ್ಯಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 11 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ
ರಹಸ್ಯ ನಿಮಗೆ ದೊರೆತಿದೆ; ಆದರೆ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ
ಸಾಮ್ಯಗಳ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.

12 ಅದ್ದರಿಂದ,
≪ಅವರು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡರೂ ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ,
ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ,

ಹಾಗೆ ಕಂಡು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವರು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಪಾಪಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದುತಿ್ತದ್ದರು.≫

13 ಅನಂತರ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ಈ ಸಾಮ್ಯದ
ಅಥರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗಲಿಲ್ಲವೋ? ಹಾಗಾದರೆ ಎಲಾ್ಲ ಸಾಮ್ಯಗಳನು್ನ
ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ? 14 ಆ ಬಿತು್ತವವನು ವಾಕ್ಯವೆಂಬ
ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತತಾ್ತನೆ. 15 ಕೆಲವರು ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ
ಸೈತಾನನು ಬಂದು ಅವರಲಿ್ಲ ಬಿತಿ್ತದ್ದ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುತಾ್ತನೆ.
ಇವರೇ ದಾರಿಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಬೀಜವಾಗಿರುವರು.

16 ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುತಾ್ತರೆ; 17 ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ
ಬೇರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮಾತ್ರವೇ ಇದು್ದ, ಬಳಿಕ ಆ
ವಾಕ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸಂಕಟವಾಗಲಿ ಹಿಂಸೆಯಾಗಲಿ ಬಂದರೆ ಬೇಗ
ಎಡವಿಬೀಳುತಾ್ತರೆ; ಇವರೇ ಬಂಡೆಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ
ಬೀಜವಾಗಿರುವರು.

18 ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಬೀಜವಾಗಿರುವವರು;
19 ಇವರು ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗೂ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಚಿಂತೆಗಳೂ,
ಐಶ್ವಯರ್ದಿಂದುಂಟಾಗುವ ವಾ್ಯಮೋಹವೂ, ಇತರ ವಿಷಯಗಳ
ಮೇಲಣ ಆಸೆಗಳೂ ಸೇರಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಬಿಡುವುದರಿಂದ
ನಿಷ್ಫಲರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ. 20 ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ
ಕೈಕೊಂಡು ಮೂವತ್ತರಷಾ್ಟಗಲಿ ಅರವತ್ತರಷಾ್ಟಗಲಿ ನೂರರಷಾ್ಟಗಲಿ
ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತರೆ; ಇವರೇ ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ
ಬೀಜವಾಗಿರುವವರು≫ ಅಂದನು.

ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಸಾಮ್ಯ
21 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ದೀಪವನು್ನ ತಂದು

ಕೊಳಗದೊಳಗಾಗಲಿ, ಮಂಚದ ಕೆಳಗಾಗಲಿ ಇಡುವುದುಂಟೇ?
ಅದನು್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡುತಾ್ತರಲ್ಲವೇ? 22
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ಮರೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಾರದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ;
ಬಹಿರಂಗವಾಗದಿರುವ ಯಾವ ರಹಸ್ಯಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
23 ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಮತು್ತ ಆತನು ಅವರಿಗೆ; ≪ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡುವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. ನೀವು ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ
ಅಳೆಯುವರು; ನಿಮಗೆ ಇನೂ್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಡುವರು.
25 ಇದ್ದವನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು; ಇಲ್ಲದವನ ಕಡೆಯಿಂದ
ಇದು್ದದನೂ್ನ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಬೆಳೆಯುವ ಬೀಜದ ಸಾಮ್ಯ
26 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಹೇಳಿದೇನಂದರೆ; ≪ಒಬ್ಬನು

ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತದ ನಂತರ ಅವನು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ
ಮಲಗಿದಾ್ದಗಲೂ, ಹಗಲು ಎಚ್ಚರವಿರುವಾಗಲೂ 27 ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿಯದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆ ಬೀಜದಿಂದ ಸಸಿ ಮೊಳೆತು ಬೆಳೆಯುವುದು.
ಇದರಂತೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವೂ ಕೂಡ. 28 ಭೂಮಿಯು ಮೊದಲು
ಮೊಳಕೆಯನೂ್ನ, ಆ ಮೇಲೆ ತೆನೆಯನೂ್ನ, ತರುವಾಯ ತೆನೆಯಲಿ್ಲ
ತುಂಬಾ ಕಾಳನೂ್ನ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ತಾನೇ ಹುಟಿ್ಟಸುತ್ತದೆ. 29 ಆದರೆ
ಫಲಮಾಗಿದಾಗ ಸುಗಿ್ಗಕಾಲ ಬಂದಿತೆಂದು ವ್ಯವಸಾಯಗಾರನು
ಅದನು್ನ ಕೊಯ್ಯಲು ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ಬಳಸುತಾ್ತನೆ≫ ಅಂದನು.

ಸಾಸಿವೆಕಾಳಿನ ಸಾಮ್ಯ
30 ಇನೂ್ನ ಆತನು ಹೇಳಿದು್ದ; ≪ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಯಾವುದಕೆ್ಕ

ಹೋಲಿಸೋಣ? ಯಾವ ಸಾಮ್ಯದಿಂದ ಅದನು್ನ
ತೋರಿಸಿಕೊಡೋಣ? 31 ಅದು ಸಾಸಿವೆಕಾಳಿನಂತಿರುತ್ತದೆ. ನೆಲದಲಿ್ಲ
ಬಿತು್ತವಾಗ ಅದು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ. 32 ಬಿತಿ್ತದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೆಳೆದು ಎಲಾ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಗಿಂತ
ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಬಿಡುವುದರಿಂದ
ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅದರ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗುತ್ತದೆ≫ ಅಂದನು.

33 ಆತನು ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಸಾಮ್ಯಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ
ಅಥರ್ವಾಗುವ ಹಾಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. 34

ಸಾಮ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆತನು ಒಂದನೂ್ನ ಹೇಳಲಿಲಾ್ಲ. ಆದರೆ
ಏಕಾಂತವಾಗಿರುವಾಗ ಆತನು ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.

ಯೇಸು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲಣ ಬಿರುಗಾಳಿಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 8:23-27; ಲೂಕ 8:22-25)

35 ಆ ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲವಾದಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ,
≪ಆಚೇದಡಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 36 ಅವರು ಆ
ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಆತನನು್ನ ಅದೇ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಬೇರೆ ದೋಣಿಗಳೂ ಸಹ ಆತನ ಸಂಗಡ
ಇದ್ದವು. 37 ತರುವಾಯ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದು್ದ ಅಲೆಗಳು ಆ
ದೋಣಿಗೆ ಬಡಿದು ನೀರು ಒಳಗೆ ನುಗಿ್ಗದ್ದರಿಂದ ಆ ದೋಣಿ ಆಗಲೇ
ತುಂಬುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿತು್ತ. 38 ಆದರೆ ಆತನು ದೋಣಿಯ
ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲ ತಲೆದಿಂಬನು್ನ ಒರಗಿ ನಿದೆ್ದಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವರು
ಆತನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ, ≪ಗುರುವೇ, ನಾವು ಮುಳುಗಿಹೋಗುವುದರಲಿ್ಲ
ನಿನಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲವೇ≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 39 ಆತನು ಎದು್ದ
ಗಾಳಿಯನು್ನ ಗದರಿಸಿ, ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ≪ಶಾಂತವಾಗಿರು,
ಮೊರೆಯಬೇಡ≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುತ್ತಲೇ ಗಾಳಿ ನಿಂತುಹೋಗಿ
ಸಮುದ್ರವು ಶಾಂತವಾಯಿತು. 40 ತರುವಾಯ ಆತನು ಅವರನು್ನ,
≪ಯಾಕೆ ಭಯಪಡುತಿ್ತೕರಿ? ಇನೂ್ನ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲವೇ?≫
ಎಂದು ಕೇಳಲು 41 ಅವರು ಬಹು ಭಯಪಟು್ಟ, ≪ಈತನು
ಯಾರಿರಬಹುದು? ಗಾಳಿಯೂ, ಸಮುದ್ರವೂ ಸಹ ಈತನು ಹೇಳಿದ
ಹಾಗೆ ಕೇಳುತ್ತವಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ
ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು.

ದೆವ್ವಗಳ ದಂಡಿನಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 8:28-34; ಲೂಕ 8:26-39)

ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸಮುದ್ರದ ಆಚೇದಡದಲಿ್ಲದ್ದ ಗೆರಸೇನರ
ಸೀಮೆಗೆ ತಲುಪಿದರು. 2 ಯೇಸು ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದು
ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು

ಸಮಾಧಿಯ ಗವಿಗಳೊಳಗಿಂದ ಬಂದು ಆತನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದನು. 3

ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲನ ಗವಿಗಳೇ ವಾಸಸ್ಥಳವಾಗಿತು್ತ. ಅವನನು್ನ
ಅನೇಕಸಾರಿ ಬೇಡಿಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟದ್ದರೂ
ಅವನು ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಬೇಡಿಗಳನು್ನ ತುಂಡುತುಂಡು
ಮಾಡುಬಿಡುತಿದ್ದನು; ಅವನನು್ನ ಯಾರೂ ಯಾವ

ಸರಪಣಿಯಿಂದಲೂ ಕಟ್ಟಲಾರದೆ ಹೋದರು; ಅವನನು್ನ ಹತೋಟಿಗೆ
ತರುವುದಕೆ್ಕ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

5 ಅವನು ರಾತಿ್ರ ಮತು್ತ ಹಗಲು ಸಮಾಧಿಯ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಆಭರ್ಟಿಸುತಾ್ತ ಚೂಪಾದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ತನ್ನನು್ನ
ಗಾಯಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಇದ್ದನು. 6 ಅವನು ಯೇಸುವನು್ನ
ದೂರದಿಂದ ಕಂಡು ಓಡಿಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, 7

ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಆಭರ್ಟಿಸಿ, ≪ಯೇಸುವೇ, ಮಹೋನ್ನತನಾದ
ದೇವರ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ? ದೇವರಾಣೆ ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಸಿಸಬೇಡ ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 8 ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು, ≪ಅಶುದಾ್ಧತ್ಮವೇ ಇವನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗು≫ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು.

9 ಯೇಸು, ≪ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಏನೆಂದು≫ ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ
ಅವನು, ≪ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಂಡು; ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬಹು ಮಂದಿ
ಇದೆ್ದೕವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ, 10 ನಮ್ಮನು್ನ ಈ ಪಾ್ರಂತದಿಂದ
ಹೊರಡಿಸಬೇಡ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡವು.

11 ಅಲಿ್ಲಯ ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲ ಹಂದಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಡು ಮೇಯುತಿ್ತತು್ತ.
12 ಆ ಅಶುದಾ್ಧತ್ಮಗಳು, ≪ಆ ಹಂದಿಗಳೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು≫ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡವು. 13

ಆತನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಲು ಆ ದೆವ್ವಗಳು ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹಂದಿಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು; ಅಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ
ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹಂದಿಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಹಂದಿಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗಿ
ಇಳಿಜಾರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬಿದು್ದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿ
ಉಸಿರು ಕಟಿ್ಟ ಸತು್ತಹೋದವು.

14 ಅವುಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವವರು ಓಡಿಹೋಗಿ ನಡೆದಿರುವ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಆ ಊರಲಿ್ಲಯೂ ಪಕ್ಕದ ಹಳಿ್ಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತಿಳಿಸಲು
ಜನರು ನಡೆದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದು ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಯೇಸು
ಇದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು. 15 ಆ ದೆವ್ವಹಿಡಿದಿದ್ದವನು ಅಂದರೆ ದೆವ್ವಗಳ
ದಂಡಿನಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು
ಸುಬುದಿ್ಧಯಿಂದ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಹೆದರಿದರು.

16 ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿದ್ದವರು ಆ ದೆವ್ವಹಿಡಿದವನಿಗೆ
ಸಂಭವಿಸಿದೆಲ್ಲವನು್ನ ಮತು್ತ ಹಂದಿಗಳ ವಿಷಯವನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ
ವಿವರಿಸಿದರು. 17 ಆಗ ಅವರು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೀಮೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

18 ಆತನು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತು್ತವಾಗ ಆ ದೆವ್ವಗಳ ಬಂಧನದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದವನು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಇರುತೆ್ತೕನೆಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿದನು. 19 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನ
ಬೇಡಿಕೆಯನು್ನ ಒಪ್ಪದೆ ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೂ ನಿನ್ನ
ಜನರ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಕತರ್ನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕರುಣೆಯಿಟು್ಟ ನಿನಗೆ
ಏನೇನು ಉಪಕಾರಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೋ ಅದನು್ನ ಹೇಳು≫
ಅಂದನು. 20 ಅವನು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಯೇಸು ತನಗೆ ಮಾಡಿದ
ಉಪಕಾರಗಳನು್ನ ದೆಕಪೊಲಿ ಎಂಬ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಸಾರುವುದಕೆ್ಕ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು; ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.

ಸತ್ತಹುಡುಗಿಯ ಮತು್ತ ರಕ್ತಕುಸುಮ ರೋಗಿಯ ಸ್ವಸ್ಥತೆ
(ಮತಾ್ತ. 9:18-26; ಲೂಕ 8:40-56)

21 ಯೇಸು ತಿರುಗಿ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಈಚೇದಡಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಜನರು
ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು; ಆತನು ಸಮುದ್ರದ
ದಡದಲಿ್ಲದ್ದನು. 22 ಆಗ ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನಾದ ಯಾಯಿರನೆಂಬವನು ಬಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು
ಆತನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬಿದು್ದ, 23 ≪ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಈಗ ಸಾವಿನ
ಅಂಚಿನಲಿ್ಲದಾ್ದಳೆ; ಆಕೆಯು ಗುಣಹೊಂದಿ ಬದುಕುವಂತೆ ದಯಮಾಡಿ
ನೀನು ಬಂದು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಡಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಆತನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 24 ಯೇಸುವು ಅವನ
ಸಂಗಡ ಹೋದನು; ಮತು್ತ ಬಹು ಜನರು ಆತನನು್ನ ನೂಕುತಾ್ತ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.

25 ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ವರುಷದಿಂದ ರಕ್ತಕುಸುಮ ರೋಗವಿದ್ದ
ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಇದ್ದಳು. 26 ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರ ಚಿಕಿತೆ್ಸಯಿಂದ ಆಕೆಯು
ಬಹು ಕಷ್ಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ, ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಹಣವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ವ್ಯಯಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅವಳ ರೋಗ ಮಾತ್ರ ಹೆಚು್ಚತಾ್ತ ಬಂದಿತೆ್ತೕ
ಹೊರತು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗುಣಮುಖ ಆಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

27 ಆ ಹೆಂಗಸು ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ,
≪ನಾನು ಆತನ ಉಡುಪನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಸಾಕು, ಸ್ವಸ್ಥಳಾಗುವೆನು≫
ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಆತನ
ಉಡುಪನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಳು. 29 ಮುಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೆ ಆಕೆಯ
ರಕ್ತಸಾ್ರವವು ನಿಂತುಹೋದುದರಿಂದ ಆಕೆಯು, ನನ್ನನು್ನ ಕಾಡಿದ
ರೋಗವು ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು ಎಂದು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಳು.

ಮಾಕರ್ನು 4:23 623 ಮಾಕರ್ನು 5:29
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30 ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಯೇಸು ತನಿ್ನಂದ ಶಕಿ್ತಯು ಹೊರಟಿತೆಂದು ತನ್ನಲಿ್ಲ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಹಿಂತಿರುಗಿ, ≪ನನ್ನ ಉಡುಪನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದವರು ಯಾರು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು 31 ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು
ಆತನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಜನರು ಮುತಿ್ತಕೊಂಡು ನೂಕುವುದು
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಆದರೂ ≪ನನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವರು ಯಾರು≫
ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತೕಯಲಾ್ಲ?≫ ಎಂದರು. 32 ಆದರೆ ಯೇಸು ಈ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಸುತ್ತಲು ನೋಡುತಾ್ತ
ಇರಲಾಗಿ,

33 ಆ ಮಹಿಳೆ ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿ, ಭಯದಿಂದ
ನಡುಗುತಾ್ತ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನಲಾ್ಲ
ತಿಳಿಸಿದಳು. 34 ಆತನು ಆಕೆಗೆ, ≪ಮಗಳೇ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ
ನಿನ್ನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿತು; ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗು; ನಿನ್ನ
ರೋಗದಿಂದ ನೀನು ಸ್ವಸ್ಥಳಾಗಿರುವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

35 ಆತನು ಇನೂ್ನ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಸಭಾಮಂದಿರದ
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕಡೆಯವರು ಬಂದು, ≪ನಿನ್ನ ಮಗಳು
ತೀರಿಹೋದಳು; ಇನೆ್ನೕಕೆ ಗುರುವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಿ?≫
ಅಂದರು.

36 ಅವರು ಆಡಿದ ಮಾತನು್ನ ಯೇಸು ಗಣನೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳದೆ
ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ, ≪ಅಂಜಬೇಡ, ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ
ಇರಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 37 ಮತು್ತ ಆತನು ಪೇತ್ರ,
ಯಾಕೋಬ, ಮತು್ತ ಯಾಕೋಬನ ತಮ್ಮನಾದ ಯೋಹಾನ
ಇವರನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರನೂ್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಅನುಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. 38 ಅವರು ಆ ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಯ
ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಜನರ ಗದ್ದಲವನೂ್ನ ಕೆಲವರು ಅಳುವುದನೂ್ನ
ಗೋಳಾಡುವುದನೂ್ನ ಆತನು ಕಂಡನು.

39 ಆತನು ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ≪ನೀವು ಗದ್ದಲ ಮಾಡುವುದೂ
ಅಳುವುದೂ ಯಾಕೆ? ಹುಡುಗಿ ಸತಿ್ತಲ್ಲ; ಅವಳು
ನಿದೆ್ದಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ≫ ಅನ್ನಲು, 40 ಅವರು ಆತನನು್ನ
ಪರಿಹಾಸ್ಯಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಆತನು ಎಲ್ಲರನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ
ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನೂ್ನ ತನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದವರನೂ್ನ
ಹುಡುಗಿಯಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,

41 ಅವಳ ಕೈಹಿಡಿದು, ≪ತಲಿಥಾಕೂಮ್≫ ಅಂದನು. ಈ
ಮಾತಿಗೆ ≪ ಅಮ್ಮಣಿ್ಣೕ, ಎದೆ್ದೕಳು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ≫
ಎಂದಥರ್. 42 ಕೂಡಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಎದು್ದ ನಡೆದಾಡಿದಳು; ಆಕೆಯು
ಹನೆ್ನರಡು ವರುಷ ವಯಸಿ್ಸನವಳು. 43 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ
ಆಶ್ಚಯರ್ದಿಂದ ಬೆರಗಾದರು. ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ಇದು
ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಬಾರದೆಂದು ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು. ಆ
ಹುಡುಗಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿರಿ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವಂತ ಊರಿನವರು ಆತನನು್ನ ತಾತಾ್ಸರಮಾಡಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 13:54-58; ಲೂಕ 4:15-30)

ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬಂದನು; ಆತನ
ಶಿಷ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. 2 ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ
ಬಂದಾಗ ಆತನು ಅಲಿ್ಲಯ ಸಭಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ

ಉಪದೇಶಮಾಡತೊಡಗಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ನೆರದಿದ್ದ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಬೆರಗಾದರು. ≪ಈತನಿಗೆ ಈ ಬೋಧನೆಯ
ಮಾತುಗಳು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿತು? ಈತನು ಪಡೆದಿರುವ
ಜ್ಞಾನವಾದರೂ ಎಂಥದು್ದ? ಈತನ ಕೈಯಿಂದ ಇಂತಹ
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳು ಆಗುವುದಾದರು ಹೇಗೆ? 3 ಈತನು ಆ
ಬಡಗಿಯಲ್ಲವೇ? ಈತನು ಮರಿಯಳ ಮಗನಲ್ಲವೇ? ಈತನು
ಯಾಕೋಬ, ಯೋಸೆ, ಯೂದ, ಸೀಮೋನ ಇವರ ಅಣ್ಣನಲ್ಲವೇ?
ಈತನ ತಂಗಿಯರು ಇಲಿ್ಲ ನಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಇದಾ್ದರಲ್ಲವೇ?≫ ಎಂದು
ಹೇಳುತಾ್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ತಾತಾ್ಸರ ಮಾಡಿದರು. 4 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
≪ಪ್ರವಾದಿಯು ಬೇರೆ ಎಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ಗೌರವ ಉಂಟು; ಆದರೆ
ಸ್ವಂತ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ, ಸ್ವಂತ ಜನರಲಿ್ಲಯೂ, ಸ್ವಂತ
ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಗೌರವವಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಆತನು
ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿದನೇ
ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ವನೂ್ನ
ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಲಿಲ್ಲ. 6 ಅವರ ಅಪನಂಬಿಕೆಗೆ ಆತನು
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟನು. ಆ ನಂತರ ಯೇಸು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸಿದನು.

ಯೇಸು ಸುವಾತೆರ್ ಸಾರುವುದಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ

(ಮತಾ್ತ. 9:35 -10:14; ಲೂಕ 9:1-6)

7 ತಾನು ಆಯೆ್ಕಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ
ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರನು್ನ ಇಬಿ್ಬಬ್ಬರನಾ್ನಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ದೆವ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟು್ಟ,
8 ಕೋಲು ಹೊರತು ಪ್ರಯಾಣಕೆ್ಕ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಡಿರಿ; ಬುತಿ್ತ, ಚೀಲ, ಸೊಂಟಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಹಣ ಬೇಡ. 9

ಚಪ್ಪಲಿಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಎರಡು ಅಂಗಿಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು
ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಎಲಿ್ಲಯಾದರೂ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ
ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಡುವವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 11 ಮತು್ತ
ಯಾವ ಸ್ಥಳದವರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆಯೂ ನೀವು
ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳದೆಯೂ ಹೋದರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ
ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತದ ಧೂಳನು್ನ ಝಾಡಿಸಿಬಿಡಿರಿ; ಅದು ಅವರ
ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 12 ಅವರು
ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ, ≪ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಬೇಕು≫ ಎಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು. 13

ಅನೇಕ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಹಚಿ್ಚ
ಗುಣಪಡಿಸಿದರು.

ಸಾ್ನನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ಶಿರಚೆ್ಛೕದನ
(ಮತಾ್ತ. 14:1-12; ಲೂಕ 9:7-9; 3:19,20)

14 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅರಸನಾದ ಹೆರೋದನು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರು
ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಗೆ ಬಂದಿರುವ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದನು ಮತು್ತ ಜನರು ಆತನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ≪ಸಾ್ನನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನೇ ತಿರುಗಿ ಬದುಕಿ
ಬಂದಿದಾ್ದನೆ; ಆದುದರಿಂದ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವ ಶಕಿ್ತ
ಈತನಲಿ್ಲ ಇದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 15 ಕೆಲವರು, ≪ಇವನು
ಎಲೀಯನೆಂತಲೂ≫ ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು, ≪ಇವನು ಪಾ್ರಚೀನ ಕಾಲದ
ಪ್ರವಾದಿಗಳಂತಿರುವ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯೆಂತಲೂ≫ ಹೇಳಿದರು. 16

ಆದರೆ ಹೆರೋದನು ಆತನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ, ≪ನಾನು ಶಿರಚೆ್ಛೕದನ
ಮಾಡಿಸಿದ ಯೋಹಾನನೇ ತಿರುಗಿ ಬದುಕಿ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

17 ಹೆರೋದನು ತಾನೇ ಕಳುಹಿಸಿ ಯೋಹಾನನನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಬಂಧಿಸಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಸಿದ್ದನು. ಹೆರೋದ್ಯಳ ನಿಮಿತ್ತ ಹಾಗೆ
ಮಾಡಿದ್ದನು; ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿ
ಹೆರೋದ್ಯಳನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದನು. 18 ಇದರ ನಿಮಿತ್ತ
ಯೋಹಾನನು ಹೆರೋದನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಯು ಆತನು
ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ನಿನ್ನವಳಾ್ಳಗಿರುವುದು ಅಧಮರ್ವಲ್ಲವೇ≫
ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. 19 ಇದರಿಂದ ಹೆರೋದ್ಯಳು ಸಹ
ಯೋಹಾನನ ಮೇಲೆ ದೆ್ವೕಷವಿಟು್ಟಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 20 ಏಕೆಂದರೆ ಹೆರೋದನು
ಯೋಹಾನನನು್ನ ನೀತಿವಂತನೆಂದೂ ಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದೂ ತಿಳಿದು
ಭಯಪಟು್ಟ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಅಪಾಯವೂ ಬಾರದಂತೆ
ಕಾಪಾಡಿದ್ದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಯೋಹಾನನು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಅವನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾದರೂ
ಅವನ ಮಾತನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದನು.

21 ಆದರೆ ಹೆರೋದ್ಯಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ದಿನ ಬಂದಿತು;
ಹೇಗೆಂದರೆ ಹೆರೋದನು ತನ್ನ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಪ್ರಭುಗಳಿಗೂ,
ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ, ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ
ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದಾಗ, 22 ಹೆರೋದ್ಯಳ ಮಗಳು ಒಳಕೆ್ಕ
ಬಂದು ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ಹೆರೋದನನೂ್ನ ಅವನ ಸಂಗಡ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅತಿಥಿಗಳನೂ್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಿದಳು. ಅರಸನು ಆ
ಹುಡುಗಿಗೆ, ≪ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿಕೋ, ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 23

ನೀನು ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಸರಿ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಧರ್ವನು್ನ
ಕೇಳಿದರೂ, ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದನು.
24 ಆಗ ಅವಳು ಹೊರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ≪ನಾನು ಏನು
ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ?≫ ಎಂದು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನು್ನ ಕೇಳಲಾಗಿ ಅವಳು,
≪ಸಾ್ನನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಕೇಳಿಕೋ≫ ಅಂದಳು.
25 ಕೂಡಲೆ ಅವಳು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಅವಸರದಿಂದ ಬಂದು, ≪ಈ
ಕ್ಷಣದಲೆ್ಲೕ ಸಾ್ನನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ಪರಾತಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ತರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು, ಇದೇ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ≫ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು.
26 ಅದಕೆ್ಕ ಅರಸನಿಗೆ ಬಹು ದುಃಖವಾಯಿತು. ಅದರೂ
ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವಳ
ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. 27 ಕೂಡಲೆ ತನ್ನ
ಮೈಗಾವಲಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ
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ಯೋಹಾನನ ತಲೆಯನು್ನ ತಂದುಕೊಡು ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ
ಕಳುಹಿಸಿದನು; 28 ಅವನು ಹೋಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅವನ
ತಲೆಯನು್ನ ಕಡಿದು ಒಂದು ಪರಾತಿನಲಿ್ಲ ತಂದು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಹುಡುಗಿ ಅದನು್ನ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು. 29

ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ಬಂದು
ಅವನ ಶವವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು.

ಯೇಸು ಐದುಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟಮಾಡಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 14:13-36; ಲೂಕ 9:10-17; ಯೋಹಾ. 6:1-21)

30 ಅಪೊಸ್ತಲರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದು ತಾವು
ಮಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದನೂ್ನ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 31 ಆತನು
ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಮಾತ್ರ ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಏಕೆಂದರೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ
ಬರುತಾ್ತ ಹೋಗುತಾ್ತ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಊಟಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ಸಮಯವಿರಲಿಲ್ಲ. 32 ಆಗ ಅವರು ತಾವಾಗಿಯೇ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ
ಹೊರಟು ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 33 ಆದರೆ ಅವರು
ಹೋಗುವುದನು್ನ ಬಹು ಜನರು ನೋಡಿ ಅವರನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಎಲಾ್ಲ
ಊರುಗಳಿಂದ ಕಾಲುನಡಿಗೆಯಾಗಿ ಓಡಿ ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅಲಿ್ಲ
ಸೇರಿದರು. 34 ಯೇಸು ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ
ಜನಸಮೂಹವನು್ನ ನೋಡಿ ಇವರು ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳ
ಹಾಗಿದಾ್ದರಲಾ್ಲ ಎಂದು ಕನಿಕರಪಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಬೋಧಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದನು. 35 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಸಂಜೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ಇದು
ನಿಜರ್ನ ಸ್ಥಳ, ಈಗ ಹೊತು್ತ ಬಹಳವಾಯಿತು; 36 ಈ ಜನರಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು; ಇವರು ಸುತ್ತಲಿರುವ ಸೀಮೆಗೂ ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ
ತಮ್ಮ ಊಟಕೆ್ಕ ಏನಾದರೂ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
37 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, ≪ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕೕನಾದರೂ
ಕೊಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. ಅದಕ್ಕವರು, ≪ನಾವು ಹೋಗಿ
ಇನೂ್ನರು ದಿನಾರಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಬೆಲೆಯಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕೋ?≫ ಎಂದು
ಹೇಳಲು 38 ಆತನು, ≪ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ? ಹೋಗಿ
ನೋಡಿ≫ ಅಂದನು. ಅವರು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು,
≪ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಎರಡು ಮೀನುಗಳಿವೆ≫ ಅಂದರು.
39 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಸಿರುಹುಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ
ಪಂಕಿ್ತಪಂಕಿ್ತಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಾ್ಟಗ, 40

ಜನರು ಪಂಕಿ್ತಗೆ ನೂರರಂತೆ ಐವತ್ತರಂತೆ ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 41 ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು ಆ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಎರಡು
ಮೀನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡಿ ಆ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಇದನು್ನ ನೀವು
ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿರಿ ಎಂದು ಶಿಷ್ಯರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಆ ಎರಡು ಮೀನುಗಳನೂ್ನ ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಸಿದನು. 42

ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತೃಪ್ತರಾಗುವವರೆಗೂ ಊಟಮಾಡಿದರು. 43

ರೊಟಿ್ಟಯ ತುಂಡುಗಳನೂ್ನ ಮೀನಿನ ತುಂಡುಗಳನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಲಾಗಿ
ಹನೆ್ನರಡು ಪುಟಿ್ಟಗಳು ತುಂಬಿದವು. 44 ಊಟಮಾಡಿದವರು ಐದು
ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು.

ಯೇಸು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದದು್ದ
45 ಇದಾದ ಕೂಡಲೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ನಾನು ಈ ಜನರ

ಗುಂಪನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಡುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೀವು ದೋಣಿಯನ್ನ ಹತಿ್ತ
ಮುಂದಾಗಿ ಆಚೇದಡಕೆ್ಕ ಬೇತಾ್ಸಯಿದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ ಎಂದು
ಬಲವಂತಮಾಡಿದನು. 46 ಆತನು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ
ನಂತರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

47 ಸಂಜೆಯಾದಾಗ ದೋಣಿಯು ಸಮುದ್ರದ ನಡುವೆ ಇತು್ತ;
ಯೇಸು ಒಬ್ಬನೇ ದಡದಲಿ್ಲದ್ದನು. 48 ಎದುರು ಗಾಳಿ
ಬೀಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯರು ಹುಟು್ಟಗೋಲು ಹಾಕಿ ದಣಿದು
ಹೋದದ್ದನು್ನ ಯೇಸು ಕಂಡು ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ರಾತಿ್ರಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ
ಜಾವದಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು
ಅವರನು್ನ ದಾಟಿ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 49 ಆದರೆ
ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಆತನನು್ನ ಅವರು ಕಂಡು
ಭೂತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಕೂಗಿದರು; ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಆತನನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು. 50 ಕೂಡಲೆ ಆತನು
ಅವರನು್ನ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ಧೈಯರ್ವಾಗಿರಿ, ನಾನೇ,
ಹೆದರಬೇಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 51 ತರುವಾಯ ಆತನು
ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಯು
ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಆಗ ಅವರು ತಮೊ್ಮಳಗೆ ಬಹು
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 52 ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ರೊಟಿ್ಟಯ ವಿಷಯವಾದ

ಮಹತಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ; ಅವರ ಹೃದಯವು
ಕಠಿಣವಾಗಿತು್ತ.

53 ಅವರು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ದಾಟಿ ಗೆನೆಜರೇತ್ ದೇಶದ ದಡಕೆ್ಕ
ಮುಟಿ್ಟ ದೋಣಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು. 54 ಅವರು ದೋಣಿಯಿಂದ
ಇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಗುರುತು ಹಿಡಿದು,
55 ಆ ಸೀಮೆಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಓಡಾಡಿ ರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ಡೋಲಿಯ
ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತನು ಎಲಿ್ಲದಾ್ದನೆಂದು ಕೇಳಿದರೋ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 56 ಆತನು ಯಾವ ಗಾ್ರಮಗಳಿಗೆ,
ಯಾವ ಊರು ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅಲಿ್ಲಯವರು ರೋಗಿಗಳನು್ನ
ತಂದು ಸಂತೆಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ, ಆತನ ಉಡುಪಿನ ಅಂಚನಾ್ನದರೂ
ಮುಟ್ಟಗೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು; ಆತನನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರೂ ಗುಣಹೊಂದಿದರು.

ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಅಶುದ್ಧ
(ಮತಾ್ತ. 15:1-20)

ತರುವಾಯ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ
ಫರಿಸಾಯರೂ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರೂ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಕೂಡಿ ಬಂದರು. 2 ಆಗ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು

ಅಶುದ್ಧ ಕೈಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಕೈತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ
ಊಟಮಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡರು. 3 ಫರಿಸಾಯರೂ
ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಂದ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ತಮ್ಮ
ಕೈಗಳನು್ನ ವಿಧಿಬದ್ಧವಾಗಿ ತೊಳೆಯದೆ ಆಹಾರ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 4 ಮತು್ತ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ನೀರನು್ನ
ಪೊ್ರೕಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಬಹು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಸಾ್ನನಮಾಡಿಯೇ
ಊಟಮಾಡುವುದು; ತಂಬಿಗೆ, ಚೆಂಬು, ತಪ್ಪಲೆಗಳನು್ನ
ತೊಳೆಯುವುದು; ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಆಚಾರಗಳು ಅವರಲಿ್ಲ
ರೂಢಿಯಲಿ್ಲದು್ದವು. 5 ಆದುದರಿಂದ ಫರಿಸಾಯರೂ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೂ
ಯೇಸುವನು್ನ, ≪ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಹಿರಿಯರ ಆಚಾರಗಳನೆ್ನೕಕೆ
ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ಅಶುದ್ಧವಾದ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಅವರು
ಊಟಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರಲಾ್ಲ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 6 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು,
≪ಕಪಟಿಗಳಾದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಶಾಯನು ಸರಿಯಾಗಿ
ಪ್ರವಾದಿಸಿದಾ್ದನೆ; ಅವನು ಬರೆದಿರುವಂತೆ:
≪ ≪ಈ ಜನರು ಮಾತಿನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಗೌರವಿಸುತಾ್ತರೆ,
ಆದರೆ ಅವರ ಹೃದಯ ನನಿ್ನಂದ ದೂರವಾಗಿದೆ.

7 ಮನುಷ್ಯರು ಕಲಿ್ಪಸಿದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನೕ ಉಪದೇಶವನಾ್ನಗಿ ಅವರು
ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ

ನನಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ವ್ಯಥರ್≫ ಎಂಬುದೇ.
8 ನೀವು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮನುಷ್ಯರು ನೇಮಿಸಿದ
ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನು್ನ ಬಿಡದೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 9 ಆತನು ಇನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನು್ನ ಪಾಲಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಹು ಜಾಣತನದಿಂದ
ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ನಿಲರ್ಕ್ಷಿಸುತಿ್ತೕರಿ; 10 ≪ನಿನ್ನ
ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು≫ ಮತು್ತ ≪ತಂದೆಯನಾ್ನಗಲಿ
ತಾಯಿಯನಾ್ನಗಲಿ ದೂಷಿಸುವವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ
ಆಗಬೇಕೆಂತಲೂ≫ ಮೋಶೆಯು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 11 ನೀವಾದರೋ
≪ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನಾ್ನಗಲಿ, ತಾಯಿಯನಾ್ನಗಲಿ ನೋಡಿ,
ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಕೊಬಾರ್ನ್ (ಅಂದರೆ
ದೇವರಿಗೆ ಮುಡಿಪು) ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ 12

ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಗಾಗಲಿ, ತಾಯಿಗಾಗಲಿ ಇನೆ್ನೕನೂ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 13 ಹೀಗೆ ನೀವು ಕಲಿಸುತಾ್ತ
ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ನಿರಥರ್ಕಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ, ಮತು್ತ ಇಂಥ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ
ಎಷೊ್ಟೕ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ಪುನಃ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು,
≪ಎಲ್ಲರೂ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ ಮತು್ತ ಅಥರ್
ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 15 ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ
ಯಾವುದು ಅವನನು್ನ ಮೈಲಿಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ
ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥದು ಮನುಷ್ಯನನು್ನ
ಮೈಲಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥವುಗಳಾಗಿವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ≪
ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಯಿದ್ದರೆ ಕೇಳಲಿ≫ ಅಂದನು.

17 ತರುವಾಯ ಆತನು ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮನೆಯೊಳಗೆ
ಹೋದಾಗ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆ ಸಾಮ್ಯದ ಅಥರ್ವೇನೆಂದು ಆತನನು್ನ
ಕೇಳಲು 18 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಿಮಗೆ ಇನೂ್ನ
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲವೇ? ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ
ಹೋಗುವಂಥದು, 19 ಅವನ ಹೃದಯದೊಳಕೆ್ಕ ಸೇರದೆ
ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿ, ಬಳಿಕ ಹೊರಗೆ ವಿಸಜಿರ್ಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅವು
ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಮಾಡಲಾರದೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಅಥರ್ವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹೀಗೆ

ಮಾಕರ್ನು 6:28 625 ಮಾಕರ್ನು 7:19
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ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರ ಪದಾಥರ್ಗಳೆಲಾ್ಲ ಶುದ್ಧವೆಂದು ಯೇಸು
ಸೂಚಿಸಿದನು. 20 ಆತನು ಮತೆ್ತ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ಆದರೆ
ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಹೊರಹೊಮು್ಮವಂಥವುಗಳೇ
ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ; 21 ಒಳಗಿನಿಂದ ಅಂದರೆ
ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯದೊಳಗಿನಿಂದ ಬರುವ ದುರಾಲೋಚನೆಗಳು,
ಹಾದರ, ಕಳ್ಳತನ, ಕೊಲೆ, 22 ವ್ಯಭಿಚಾರ, ದುರಾಶೆ, ಕೆಡುಕುತನ,
ಮೋಸ, ಕಾಮಾಭಿಲಾಷೆ, ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ಅಪನಿಂದೆ, ಗವರ್,
ಬುದಿ್ಧಗೇಡಿತನ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಹೊರಡುತ್ತವೆ. 23 ಈ
ಎಲಾ್ಲ ಕೆಡುಕುಗಳು ಮಾನವನ ಅಂತರಂಗದಿಂದಲೇ ಉದ್ಭವಿಸಿ
ಅವನನು್ನ ಅಶುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತವೆ≫ ಎಂದನು.

ಯೇಸು ಅನ್ಯಮತಸ್ಥಳ ಮಗಳನೂ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 15:21-28)

24 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಳಿದುಕೊಂಡು ಅದು ಯಾರಿಗೂ
ತಿಳಿಯಬಾರದೆಂದು ಬಯಸಿದನು; ಆದರೆ ಆತನು
ಗುಪ್ತವಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋಯಿತು. 25 ಕೂಡಲೆ ಒಬ್ಬ
ಹೆಂಗಸು ಆತನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಂದು ಆತನ ಪಾದಕೆ್ಕ ಬಿದ್ದಳು.
ಆಕೆಯ ಮಗಳಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿತು್ತ. 26 ಆ ಹೆಂಗಸು
ಸುರೋಪೊಯಿನಿಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಿ್ರೕಕಳಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ತನ್ನ
ಮಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ದೆವ್ವವನು್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ, 27 ಆತನು ಆಕೆಗೆ, ≪ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳು ತಿಂದು
ತೃಪಿ್ತಯಾಗಲಿ; ಮಕ್ಕಳು ತಿನು್ನವ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದು
ನಾಯಿಮರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
28 ಆದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಆಕೆಯು, ≪ಹೌದು ಕತರ್ನೇ, ಮೇಜಿನ
ಕೆಳಗಿರುವ ನಾಯಿಮರಿಗಳಂತೂ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಿಂದ ಬೀಳುವ
ರೊಟಿ್ಟೕತುಂಡುಗಳನು್ನ ತಿನು್ನತ್ತವಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಡಲು 29

ಆತನು, ≪ಆಕೆಗೆ ನೀನು ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಈ ಉತ್ತರದ ನಿಮಿತ್ತ ದೆವ್ವವು
ನಿನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿದೆ, ನೀನು ಹೋಗು≫ ಅಂದನು. 30

ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯು
ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಳು; ದೆವ್ವ ಅವಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿತು್ತ.

ಒಬ್ಬ ಮೂಕನನೂ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿದು್ದ
31 ಅನಂತರ ಆತನು ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ

ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ದೆಕಪೊಲಿಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳನು್ನ
ಹಾದು ಗಲಿಲಾಯ ಸಮುದ್ರದ ದಡಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 32 ಆಗ ಕೆಲವರು
ತೊದಲು ಮಾತನಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಕಿವುಡನನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಇವನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಡಬೇಕು ಎಂದು
ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 33 ಆತನು ಅವನನು್ನ ಜನರ
ಗುಂಪಿನಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ತನ್ನ
ಬೆರಳುಗಳನು್ನ ಅವನ ಕಿವಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು ಮತು್ತ ಉಗುಳಿ ನಂತರ
ಅವನ ನಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, 34 ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ
ದೀಘರ್ವಾಗಿ ನಿಟು್ಟಸಿರುಬಿಟು್ಟ ಅವನಿಗೆ, ≪ಎಪ್ಫಥಾ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆ ಶಬ್ದಕೆ್ಕ ≪ತೆರೆಯಲಿ≫ ಎಂದಥರ್. 35 ಹೇಳುತ್ತಲೇ
ಅವನ ಕಿವಿಗಳು ತೆರೆದವು; ಅವನ ನಾಲಿಗೆಯು ಸಡಿಲವಾಯಿತು;
ಅವನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದನು. 36 ಆಗ ಆತನು, ಇದನು್ನ
ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು.
ಆದರೆ ಎಷು್ಟ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳದೆ ಅವರು ಮತ್ತಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಅದನು್ನ
ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. 37 ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ,
≪ಆತನು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ; ಕಿವುಡರು
ಕೇಳುವಂತೆಯೂ ಮೂಕರು ಮಾತನಾಡುವಂತೆಯೂ
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರು.

ಯೇಸು ನಾಲು್ಕಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟಮಾಡಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 15:32-39)

ಆ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ಪುನಃ ದೊಡ್ಡಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದು
ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಊಟಮಾಡಲು ಅವರಲಿ್ಲ ಆಹಾರವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು, 2 ≪ಈ

ಜನರನು್ನ ನೋಡಿ ಕನಿಕರಪಡುತೆ್ತೕನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ
ಇವರು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ; ಇವರಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 3

ಇವರನು್ನ ಬರೀ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಬಳಲಿ ಬಿದಾ್ದರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದಾ್ದರಲಾ್ಲ≫
ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 4 ಅದಕೆ್ಕ ಶಿಷ್ಯರು, ≪ಈ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ
ಸಾಕಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಎಲಿ್ಲಂದ ತಂದು ಈ ಜನರನು್ನ
ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕದೀತು?≫ ಅಂದರು. 5 ಆತನು, ≪ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಎಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿವೆ?≫ ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಅವರು,
≪ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳು ಇವೆ≫ ಅಂದರು. 6 ಆಗ ಯೇಸು ಜನರ

ಗುಂಪಿಗೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ, ಆ
ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಲು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಕೈಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು; ಅವರು ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟರು. 7 ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳಿದ್ದವು; ಆತನು ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ
ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡಿ, ಇವುಗಳನೂ್ನ ಹಂಚಿಕೊಡಿರಿ ಎಂದು
ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು. 8 ಜನರು ತಿಂದು ತೃಪ್ತರಾದರು. ಉಳಿದ
ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಲಾಗಿ ಏಳು ಬುಟಿ್ಟಗಳು ತುಂಬಿದವು.
9 ಊಟಮಾಡಿದವರು ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ
ಗಂಡಸರಿದ್ದರು. 10 ಆತನು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಕೂಡಲೆ
ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ದಲ್ಮನೂಥ ಸೀಮೆಗೆ
ಬಂದನು.

ಯೇಸು ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಕೊಟ್ಟದು್ದ

(ಮತಾ್ತ. 16:1-12; ಲೂಕ 11:16; 12:1; ಯೋಹಾ. 6:30)

11 ತರುವಾಯ ಫರಿಸಾಯರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಆತನ
ಕೂಡ ತಕರ್ಮಾಡಿ, ಆತನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ, ≪ನೀನು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸು≫
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 12 ಯೇಸು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ
ನಿಟು್ಟಸಿರುಬಿಟು್ಟ, ≪ಈ ಸಂತತಿಯು ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು ಏಕೆ? ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಈ
ಸಂತತಿಗೆ ಯಾವ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವೂ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು
ಖಂಡಿತ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಿರುಗಿ
ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಆಚೇದಡಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

14 ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯರು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆತಿದ್ದರು.
ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಅವರ ಹತಿ್ತರ ಒಂದು ರೊಟಿ್ಟ ಮಾತ್ರ ಇತು್ತ; ಬೇರೆ
ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 15 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ಫರಿಸಾಯರ ಮತು್ತ
ಹೆರೋದನ ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರಿ≫ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. 16 ಅವರು,
≪ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತರಬೇಕು≫ ಎಂದು ತಮೊ್ಮಳಗೆ ಚಚಿರ್ಸಿಕೊಂಡರು. 17

ಆತನು ಅದನು್ನ ತಿಳಿದು, ≪ರೊಟಿ್ಟಯಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ ಎಂದು ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ
ಚಚಿರ್ಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇಕೆ? ನೀವು ಇನೂ್ನ ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲವೋ? ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲವೋ? ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಅಷು್ಟ
ಕಠಿಣವಾಗಿದೆಯೋ? 18 ಕಣಿ್ಣದು್ದ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೋ? ಕಿವಿಯಿದು್ದ
ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ? ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲವೋ? 19 ನಾನು ಆ ಐದು
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಐದುಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿಸಿದಾಗ ಉಳಿದ
ರೊಟಿ್ಟಯ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಎಷು್ಟ ಬುಟಿ್ಟ ತುಂಬಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದಿರಿ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವರು, ≪ಹನೆ್ನರಡು
ಬುಟಿ್ಟಗಳು≫ ಅಂದರು. 20 ≪ಮತು್ತ ಆ ಏಳು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಮುರಿದು ಹಂಚಿಸಿದ ನಂತರ
ಎಷು್ಟ ಪುಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಿರಿ≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು, ≪ಏಳು ಪುಟಿ್ಟಗಳು≫ ಅಂದರು. 21 ಆಗ ಆತನು
ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಇನೂ್ನ ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲವೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಕುರುಡನಿಗೆ ಕಣು್ಣಕೊಟ್ಟದು್ದ
22 ಮತು್ತ ಅವರು ಬೇತಾ್ಸಯಿದ ಊರಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಜನರು

ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು,
ಇವನನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
23 ಆತನು ಕುರುಡನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಊರ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳ ಮೇಲೆ ಉಗುಳು ಹಚಿ್ಚ, ಅವನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ
ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ, ≪ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಣುತ್ತದೆಯೋ?≫ ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 24 ಅವನು ತಲೆಯೆತಿ್ತ ನೋಡಿ, ≪ನನಗೆ
ಜನರು ಕಾಣುತಾ್ತರೆ; ಆದರೆ ಅವರು ನಡೆದಾಡುವ ಮರಗಳಂತೆ
ಕಾಣಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದನು. 25 ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಪುನಃ ಅವನ
ಕಣು್ಣಗಳ ಮೇಲಿಟ್ಟನು; ಆಗ ಅವನು ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ನೋಡಿ ಪೂಣರ್
ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ ಹೊಂದಿದನು. ಅವನು ನೋಡಲು ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ಕಾಣಿಸಿತು. 26 ತರುವಾಯ ಆತನು, ≪ನೀನು ಊರೊಳಗೆ
ಹೋಗಬೇಡ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಅವನ ಮನೆಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 16:13-28; ಲೂಕ 9:18-27)

27 ಯೇಸುವೂ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರೂ ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಕೈಸರೈಯ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಗಾ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೊರಟರು. ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಆತನು,
≪ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಯಾರೆಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರೆ?≫ ಎಂದು ತನ್ನ

ಮಾಕರ್ನು 7:20 626 ಮಾಕರ್ನು 8:27
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ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 28 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, ≪ನಿನ್ನನು್ನ ಕೆಲವರು
ಸಾ್ನನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಅನು್ನತಾ್ತರೆ; ಕೆಲವರು ಎಲೀಯನು
ಅನು್ನತಾ್ತರೆ; ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಅನು್ನತಾ್ತರೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 29 ಆತನು ಅವರನು್ನ, ಕುರಿತು ≪ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ಯಾರನು್ನತಿ್ತೕರಿ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿ ಪೇತ್ರನು, ≪ನೀನು
ಕಿ್ರಸ್ತನು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 30 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, ನನ್ನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣವನೂ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದು್ದ
31 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು, ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬಹು ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ

ಅನುಭವಿಸಿ ಹಿರಿಯರಿಂದಲೂ, ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರಿಂದಲೂ,
ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರು
ದಿನಗಳ ನಂತರ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದು್ದ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಉಪದೇಶಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 32 ಆತನು ಈ
ಮಾತನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಆತನನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ≪ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದು
ಸರಿಯಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದನು. 33 ಆದರೆ ಯೇಸು
ಹಿಂತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ನೋಡಿ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಗದರಿಸಿ,
≪ಸೈತಾನನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತೊಲಗಿ ಹೋಗು! ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆ
ಮನುಷ್ಯರದಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ದೇವರದಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

34 ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ಗುಂಪನೂ್ನ
ಹತಿ್ತರ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ಯಾರಿಗಾದರೂ
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ ತನ್ನ
ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿ. 35 ತನ್ನ
ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ಅದನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು; ಆದರೆ ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ, ಸುವಾತೆರ್ಯ
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವವನು ಅದನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 36 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಲೋಕವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡರೂ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ
ಅವನಿಗೆ ಲಾಭವೇನು? 37 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಪಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ಏನು
ಈಡು ಕೊಡಲಾದೀತು? 38 ವ್ಯಭಿಚಾರಣಿಯಂತಿರುವ ಈ ಪಾಪಿಷ್ಠ
ಪೀಳಿಗೆಯವರಲಿ್ಲ ಯಾರು ನನ್ನನೂ್ನ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು
ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವರೋ, ಅಂಥವರನು್ನ ಕುರಿತು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು,
ತಾನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಪ್ರಭಾವದೊಡನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವದೂತರ
ಸಮೇತವಾಗಿ ಬರುವಾಗ, ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವನು≫ ಎಂದನು.

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವವರೊಳಗೆ ಕೆಲವರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು
ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡುವ ತನಕ

ಮರಣಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ರೂಪಾಂತರ
(ಮತಾ್ತ. 17:1-13; ಲೂಕ 9:28-36)

2 ಆರು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಪೇತ್ರ, ಯಾಕೋಬ,
ಯೋಹಾನ ಇವರನು್ನ ಮಾತ್ರ ತನೊ್ನಡನೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಎತ್ತರವಾದ
ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೇ ಯೇಸುವು
ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡನು. 3 ಆತನ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ್ರವಾಗಿ
ಬೆಳ್ಳಗೆ ಹೊಳೆಯಿತು. ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಯಾವ ಅಗಸನಾದರೂ
ಅಷು್ಟ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಲಾಗದಷು್ಟ ಅದು ಬಿಳುಪಾಗಿತು್ತ. 4 ಇದಲ್ಲದೆ
ಎಲೀಯನೂ, ಮೋಶೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು
ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 5 ಆಗ ಪೇತ್ರನು
ಯೇಸುವಿಗೆ, ≪ಗುರುವೇ, ನಾವು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು;
ಮೂರು ಗುಡಾರಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವೆವು; ನಿನಗೊಂದು, ಮೋಶೆಗೊಂದು,
ಎಲೀಯನಿಗೊಂದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಪೇತ್ರನಿಗೆ ತಾನು
ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂಬುದೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಹಳವಾಗಿ
ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 7 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮೋಡವು ಬಂದು ಅವರ
ಮೇಲೆ ಕವಿಯಿತು. ಆ ಮೋಡದೊಳಗಿನಿಂದ, ≪ಈತನು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ
ಕುಮಾರನು; ಈತನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ≫ ಎಂದು ಧ್ವನಿ
ಉಂಟಾಯಿತು. 8 ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದಾಗ ತಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರನೂ್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.

9 ಅವರು ಆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತಿ್ತರುವಾಗ ಆತನು
ಅವರಿಗೆ, ≪ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸತು್ತ ಪುನರುತಾ್ಥನಹೊಂದುವ
ತನಕ ನೀವು ಕಂಡದ್ದನು್ನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿರಿ≫ ಎಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 10 ಅವರು ಆ ಮಾತನು್ನ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡರು ≪ಸತು್ತ ಜೀವಿತನಾಗಿ
ಏಳುವುದೆಂದರೇನು≫ ಎಂದು ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ

ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು. 11 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು, ≪ಎಲೀಯನು
ಮೊದಲು ಬರುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂಬುದಾಗಿ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳು ಯಾಕೆ
ಹೇಳುತಾ್ತರೆ?≫ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 12 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, ≪ಎಲೀಯನು ಮೊದಲು ಬಂದು ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಪುನಸಾ್ಥರ್ಪಿಸುವುದು ನಿಜ. ಮತು್ತ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ
ವಿಷಯವಾಗಿ; ಅವನು ಬಹು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನನುಭವಿಸಿ
ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ, ಇದು ಹೇಗೆ? 13 ಆದರೆ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ; ಎಲೀಯನು ಬಂದನು ಮತು್ತ
ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ
ಬಂದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಿದರು≫ ಅಂದನು.

ಯೇಸು ಮೂಗದೆವ್ವ ಹಿಡಿದವನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 17:14-21; ಲೂಕ 9:3-42)

14 ತರುವಾಯ ಅವರು ಉಳಿದ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರ
ಸುತ್ತಲು ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಇರುವುದನೂ್ನ ಅವರ ಸಂಗಡ
ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳು ತಕರ್ಮಾಡುವುದನೂ್ನ ಕಂಡರು. 15 ಕೂಡಲೆ ಆ
ಗುಂಪಿನವರೆಲ್ಲರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು ಬಹು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಆತನನು್ನ ವಂದಿಸಿದರು. 16 ಆತನು
ಅವರಿಗೆ, ≪ಇವರ ಸಂಗಡ ಏನು ವಾದಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 17 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, ≪ಬೋಧಕನೇ,
ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆನು;
ಅವನಿಗೊಂದು ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದದೆ ಅದು ಅವನನು್ನ ಮೂಗನನಾ್ನಗಿಸಿದೆ.
18 ಅದು ಎಲಿ್ಲ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಂದರೂ ಅವನನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ
ಕೆಡವುತ್ತದೆ; ಆಗ ಅವನು ನೊರೆಸುರಿಸುತಾ್ತನೆ, ಕರಕರನೆ ಹಲು್ಲ
ಕಡಿಯುತಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಮರಗಟಿ್ಟದವನಂತೆ ಆಗುತಾ್ತನೆ. ಅದನು್ನ
ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆನು, ಆದರೆ ಅವರ
ಕೈಯಿಂದ ಆಗದೆಹೋಯಿತು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 19

ಅದಕಾ್ಕತನು, ≪ಎಲಾ, ಅಪನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳಂಥ ಸಂತಾನವೇ, ನಾನು
ಇನೆ್ನಷು್ಟ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ! ಇನೆ್ನಷು್ಟ ದಿನ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ≫
ಅಂದನು. 20 ಆಗ ಅವರು ಆ ಹುಡುಗನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಆತನನು್ನ ಕಂಡಕೂಡಲೆ ಆ ದೆವ್ವವು
ಹುಡುಗನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಒದಾ್ದಡಿಸಲು ಅವನು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದ
ನೊರೆಸುರಿಸುತಾ್ತ ಹೊರಳಾಡಿದನು. 21 ಯೇಸು ಅವನ
ತಂದೆಯನು್ನ, ≪ಇವನಿಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎಷು್ಟ ಕಾಲವಾಯಿತು?≫
ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು, ≪ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲಿ್ಲಯೇ ಬಂದಿದೆ; 22

ಮತು್ತ ಇವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಪದೇಪದೇ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ನೀರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಕೆಡವಿತು; ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಏನಾದರೂ ಆಗುವ
ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡು≫
ಅಂದನು. 23 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ≪ ≪ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಆಗುವ
ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅನು್ನತಿ್ತೕಯೋ≫? ನಂಬುವವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ!≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 24 ಕೂಡಲೆ ಆ ಹುಡುಗನ ತಂದೆಯು,
≪ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ, ನನಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಸಹಾಯಮಾಡು≫
ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು. 25 ಆಗ ಯೇಸು ಜನರ ಗುಂಪು
ಓಡಿಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಆ ದೆವ್ವವನು್ನ ಗದರಿಸಿ, ≪ಎಲೈ,
ಕಿವುಡಾದ ಮೂಗದೆವ್ವವೇ, ಇವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗು; ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ
ಇವನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಕೂಡದೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಅಂದನು. 26 ಆಗ ಅದು ಅಬ್ಬರಿಸಿ
ಹುಡುಗನನು್ನ ಒದಾ್ದಡಿಸಿ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. ಆ ಹುಡುಗನು
ಸತ್ತಹಾಗೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದರಿಂದ ಬಹುಜನರು, ≪ಸತು್ತಹೋದನು≫ ಎಂದು
ಅಂದುಕೊಂಡರು. 27 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ಕೈಹಿಡಿದು
ಎಬಿ್ಬಸಲು ಹುಡುಗನು ಎದು್ದ ನಿಂತನು.

28 ಯೇಸು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು, ≪ಅದನು್ನ
ಬಿಡಿಸಲಿಕೆ್ಕ ನಮಿ್ಮಂದ ಏಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು≫ ಆತನನು್ನ
ಏಕಾಂತದಲಿ್ಲ ಕೇಳಿದರು. 29 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, ≪ಈ ಬಗೆಯ
ದೆವ್ವಗಳು ದೇವರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ
ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು≫ ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣ ಪುನರುತಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ
ಮುಂದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದು್ದ

(ಮತಾ್ತ. 17:22-23; ಲೂಕ 9:43-45)

30 ಅಲಿ್ಲಂದ ಅವರು ಹೊರಟು ಗಲಿಲಾಯವನು್ನ ಹಾದು
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ತಾವು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದೆಂದು
ಯಾರಿಗೂ ಗೊತಾ್ತಗಬಾರದೆಂದು ಆತನು ಬಯಸಿದನು.
31 ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡುತಾ್ತ,
≪ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಜನರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಡುತಾ್ತನೆ; ಅವರು

ಮಾಕರ್ನು 8:28 627 ಮಾಕರ್ನು 9:31
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ಆತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು; ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ತರುವಾಯ ಮೂರು ದಿನದ
ಮೇಲೆ ಆತನು ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದು್ದ ಬರುವನೆಂದು≫ ಹೇಳಿದನು. 32

ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಮಾತನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಆತನನು್ನ
ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಭಯಪಟ್ಟರು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ದೀನಭಾವ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 18:1-9; ಲೂಕ 9:46-50)

33 ಅವರು ಕಪೆನೌರ್ಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಆತನು
ಮನೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದಗ, ≪ನೀವು ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಏನು
ಚಚೆರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದರಿ?≫ ಎಂದು ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 34

ಆದರೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು; ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ದಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು, ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರು ಹೆಚಿ್ಚನವನೆಂದು
ವಾಗಾ್ವದಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 35 ಆಗ ಯೇಸು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, ≪ಯಾರಾದರೂ
ಮೊದಲಿನವನಾಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಕಡೆಯವನೂ
ಎಲ್ಲರ ಸೇವಕನೂ ಆಗಿರಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ, 36 ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ
ಮಗುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಅದನು್ನ
ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, 37 ≪ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇಂಥ
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ
ಹಾಗಾಯಿತು; ಮತು್ತ ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ
ನನ್ನನು್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನೆ್ನೕ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ
ಹಾಗಾಯಿತು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದವನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವನೇ
38 ಯೋಹಾನನು ಆತನಿಗೆ, ≪ಬೋಧಕನೇ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು

ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿ ದೆವ್ವ ಬಿಡಿಸುವುದನು್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಅವನು
ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಡಿ್ಡಮಾಡಿದೆವು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 39 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, ≪ಅವನಿಗೆ
ಅಡಿ್ಡಮಾಡಬೇಡಿರಿ; ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿ
ಏಕಾಏಕಿ ನನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸುವವನು ಒಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ. 40 ನಮಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದವನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವನೇ. 41 ನೀವು
ಕಿ್ರಸ್ತನವರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವು ಅವನಿಗೆ ತಪು್ಪವುದೇ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ≫ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

ಪಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರಣೆ
42 ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟರುವ ಈ ಚಿಕ್ಕವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ

ಯಾರಾದರೂ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕಾರಣನಾದರೆ, ಅಂಥವನ
ಕೊರಳಿಗೆ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅವನನು್ನ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ
ಬಿಸಾಡಿಬಿಡುವುದು ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮ. 43 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ಪಾಪ
ಮಾಡಲು ನಿನಗೆ ಕಾರಣವಾದರೆ, ಅದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡು; ಎರಡು
ಕೈಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಆರದ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿರುವ ನರಕದಲಿ್ಲ
ಬೀಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ಕೈಕಳೆದುಕೊಂಡವನಾಗಿ ನಿತ್ಯಜೀವದಲಿ್ಲ
ಸೇರುವುದು ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ. 45 ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಪಾಪ ಮಾಡಲು
ನಿನಗೆ ಕಾರಣವಾದರೆ, ಅದನು್ನ ಕಡಿದುಬಿಡು; ಎರಡು
ಕಾಲುಳ್ಳವನಾಗಿ ನರಕದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ಕಾಲಿಲ್ಲದವನಾಗಿ
ನಿತ್ಯಜೀವದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ. 47 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ಪಾಪ
ಮಾಡಲು ನಿನಗೆ ಕಾರಣವಾದರೆ, ಅದನು್ನ ಕಿತು್ತಬಿಸಾಡು; ಎರಡು
ಕಣು್ಣಳ್ಳವನಾಗಿ ನರಕಕೆ್ಕ ಬೀಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಣು್ಣಳ್ಳವನಾಗಿ
ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ. 48 ನರಕದಲಿ್ಲರುವ
ಹುಳ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಆರುವುದಿಲ್ಲ.

49 ≪ಉಪು್ಪ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವಂತೆ ಬೆಂಕಿಯು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದು. 50 ಉಪು್ಪ ಒಳೆ್ಳಯ
ಪದಾಥರ್ವೇ; ಉಪು್ಪ ಸಪ್ಪಗಾದರೆ ಅದನು್ನ ಇನಾ್ಯತರಿಂದ
ರುಚಿಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ಉಪ್ಪ ಇರಲಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರಿ.≫

ವಿವಾಹ ವಿಚೆ್ಛೕದನ
(ಮತಾ್ತ. 19:1-9; ಲೂಕ 16:18)

ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಯೂದಾಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯಕೂ್ಕ
ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಆಚೆಯ ಸೀಮೆಗೂ ಬಂದನು.
ಅಲಿ್ಲ ಜನರು ತಿರುಗಿ ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ

ಕೂಡಿ ಬರಲು ಆತನು ತಿರುಗಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಅವರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 2 ಆಗ ಫರಿಸಾಯರು ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬಂದು ಆತನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ಯೋಚನೆಯಿಂದ, ≪ಒಬ್ಬನು
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದು ಧಮರ್ವೋ ಹೇಗೆ≫ ಎಂದು

ಕೇಳಿದರು. 3 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು ≪ಮೋಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಏನು ಆಜ್ಞೆ
ಕೊಟ್ಟನು?≫ ಎಂದನು. 4 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, ≪ವಿಚೆ್ಛೕದನ
ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದುಕೊಟು್ಟ ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬಹುದೆಂದು
ಮೋಶೆಯು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟನು≫ ಅಂದರು.

5 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಂಡತನವನು್ನ
ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಥಾ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟನು. 6

ದೇವರಾದರೋ ಸೃಷಿ್ಟಯ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ
ಗಂಡುಹೆಣಾ್ಣಗಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದನು. 7 ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪುರುಷನು
ತನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು. 8 ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಶರೀರವಾಗಿರುವರು.
ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಅವರು ಇನು್ನ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಶರೀರವಾಗಿದಾ್ದರೆ. 9

ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಕೂಡಿಸಿದ್ದನು್ನ ಮನುಷ್ಯನು ಅಗಲಿಸಬಾರದು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಅವರು ಮನೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಆತನನು್ನ ಪುನಃ ಕೇಳಿದರು. 11 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, ≪ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮತೊ್ತಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದವನಾಗಿದಾ್ದನೆ;
12 ಮತು್ತ ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವಳು ವ್ಯಭಿಚಾರ
ಮಾಡಿದವಳಾಗಿದಾ್ದಳೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 19:13-15; ಲೂಕ 18:15-17)

13 ಬಳಿಕ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಯೇಸುವಿನಿಂದ
ಮುಟಿ್ಟಸಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರತರಲು ಶಿಷ್ಯರು ಅವರನು್ನ
ಗದರಿಸಿದರು. 14 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅದನು್ನ ಕಂಡು ಕೋಪಗೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ, ≪ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರಗೊಡಿಸಿರಿ;
ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡಿ್ಡಮಾಡಬೇಡಿರಿ; ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು
ಇಂಥವರದೇ. 15 ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಯಾರು
ಶಿಶುಭಾವದಿಂದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ
ಅವನು ಅದರಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಆಗ
ಆತನು ಆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾದ ಯೌವನಸ್ಥ ಮತು್ತ ಅವನಿಗಿದ್ದ ಹಣದ ಮೋಹ
(ಮತಾ್ತ. 19:16-30; ಲೂಕ 18:18-30)

17 ಅಲಿ್ಲಂದ ಯೇಸು ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾಗ,
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಓಡುತಾ್ತ ಆತನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು
ಮೊಣಕಾಲೂರಿ, ≪ಒಳೆ್ಳಯ ಬೋಧಕನೇ, ನಾನು ನಿತ್ಯಜೀವಕೆ್ಕ
ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು≫ ಆತನನು್ನ
ಕೇಳಿದನು. 18 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ≪ನನ್ನನು್ನ ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು
ಯಾಕೆ ಕರೆಯುತಿ್ತೕ? ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಹೊರತು ಮತಾ್ತರೂ
ಒಳೆ್ಳಯವರಲ್ಲ. 19 ನರಹತ್ಯಮಾಡಬಾರದು, ವ್ಯಭಿಚಾರ
ಮಾಡಬಾರದು, ಕದಿಯಬಾರದು, ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬಾರದು.
ಮೋಸಮಾಡಬಾರದು, ನಿನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸಬೇಕು
ಎಂಬ ದೇವರಾಜ್ಞೆಗಳು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತವೆಯಷೆ್ಟ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
20 ಅವನು ಆತನಿಗೆ, ≪ಬೋಧಕನೇ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ
ಇವೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು,
21 ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನಗೆ
ಒಂದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೋಗು ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಪಾಸಿ್ತಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾರಿ
ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡು ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಂಪತಿ್ತರುವುದು.
ಅನಂತರ ನೀನು ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 22 ಆದರೆ ಅವನು ಬಹಳ ಆಸಿ್ತಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದದರಿಂದ
ಈ ಮಾತಿಗೆ ವ್ಯಸನಗೊಂಡು ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು. 23

ಆಗ ಯೇಸುವು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ,
≪ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು ತುಂಬಾ
ಕಷ್ಟ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 24 ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ಅಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ, ≪ಮಕ್ಕಳೇ,
ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. 25 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು
ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಂಟೆಯು ಸೂಜಿಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ
ನುಗು್ಗವುದು ಸುಲಭ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 26 ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅವರು
ಇನ್ನಷು್ಟ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ, ≪ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರಿಗೆ
ರಕ್ಷಣೆಯಾದೀತು≫ ಎಂದು ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡರು. 27

ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ ≪ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ;
ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವೇ≫ ಅಂದನು.
28 ಪೇತ್ರನು ಆತನಿಗೆ, ≪ಇಗೋ ನಾವು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದೆ್ದೕವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 29
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ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, ≪ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಯಾರು ನನ್ನ
ನಿಮಿತ್ತವೂ, ಸುವಾತೆರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತವೂ ಮನೆಯನಾ್ನಗಲಿ,
ಸಹೋದರರನಾ್ನಗಲಿ, ಸಹೋದರಿಯರನಾ್ನಗಲಿ, ತಾಯಿಯನಾ್ನಗಲಿ,
ತಂದೆಯನಾ್ನಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳನಾ್ನಗಲಿ, ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಬಿಟು್ಟ
ಬಿಟಿ್ಟರುವನೋ, 30 ಅವನಿಗೆ ಈ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ಮನೆ,
ಸಹೋದರರು, ಸಹೋದರಿಯರು, ತಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳು,
ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಿಂಸೆಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ನೂರರಷು್ಟ ಸಿಕೆ್ಕೕ
ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮತು್ತ ಮುಂದಣ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯಜೀವವು
ದೊರೆಯುವುದು. 31 ಆದರೆ ಬಹು ಮಂದಿ ಮೊದಲಿನವರು
ಕಡೆಯವರಾಗುವರು, ಕಡೆಯವರು ಮೊದಲಿನವರಾಗುವರು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣ ಪುನರುತಾ್ಥನವನು್ನ ಮೂರನೆಯ ಸಾರಿ
ಮುಂದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದು್ದ

(ಮತಾ್ತ. 20:17-19; ಲೂಕ 18:31-34)

32 ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ
ಯೇಸು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದಾಗಿ ನಡೆದುಹೋದದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯರು
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರು ಭಯಪಟ್ಟರು.
ಆಗ ಆತನು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಪುನಃ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಮುಂದೆ ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು; 33 ಅವರಿಗೆ, ≪ನೋಡಿರಿ, ನಾವು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಾ್ತ ಇದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನು್ನ ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರ ಮತು್ತ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವರು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿ
ಆತನನು್ನ ಅನ್ಯಜನಗಳ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವರು. 34 ಇವರು ಆತನನು್ನ
ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವರು, ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳುವರು, ಆತನನು್ನ
ಚಾವಟಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವರು, ಅನಂತರ ಕೊಂದು ಹಾಕುವರು.
ಆದರೆ ಆತನು ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದು್ದ
ಬರುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಜೆಬೆದಾಯನ ಮಕ್ಕಳ ಬಿನ್ನಹ
(ಮತಾ್ತ. 20:20-28)

35 ಆಗ ಜೆಬೆದಾಯನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯಾಕೋಬ ಮತು್ತ
ಯೋಹಾನರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ, ≪ಗುರುವೇ, ನಾವು
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು≫
ಹೇಳಿದರು. 36 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಾನು ನಿಮಗೇನು
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತಿ್ತೕರಿ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು, 37 ಅವರು
ಆತನಿಗೆ, ≪ನಾವು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮಹಾಪದವಿಯನು್ನ ಪಡೆದಾಗ
ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ನಿನ್ನ
ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಮಗೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು≫ ಅಂದರು. 38 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
≪ನೀವು ಬೇಡಿಕೊಂಡದು್ದ ಏನೆಂದು ನಿಮಗೇ ತಿಳಿಯದು. ನಾನು
ಕುಡಿಯುವ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯುವುದು ನಿಮಿ್ಮಂದಾದೀತೆ?
ನನಗಾಗುವ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನವನು್ನ ಹೊಂದುವುದು ನಿಮಿ್ಮಂದಾದೀತೆ?≫
ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು ≪ನಮಿ್ಮಂದಾಗುವುದು≫ ಅಂದರು. 39

ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಾನು ಕುಡಿಯುವ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ನೀವು
ಕುಡಿಯುವಿರಿ. ನನಗಾಗುವ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನವು ನಿಮಗಾಗುವುದು. 40

ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಾ್ಲದರೂ ಎಡಗಡೆಯಲಾ್ಲದರೂ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಮಾಡುವುದು ನನ್ನದಲ್ಲ; ಅದು
ಯಾರಿಗೆಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೇ ಸಿಕು್ಕವುದು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 41 ಉಳಿದ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಯಾಕೋಬ ಯೋಹಾನರ ಮೇಲೆ ಸಿಟಿ್ಟಗೆದ್ದರು. 42 ಯೇಸು
ಅವರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, ≪ಅನ್ಯಜನಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳು
ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಮತು್ತ
ಅವರಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುತಾ್ತರೆ ಎಂದು
ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಷೆ್ಟ. 43 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಾಗಿರಬಾರದು; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ದೊಡ್ಡವನಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾಗಬೇಕು. 44

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮೊದಲನೆಯವನಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ಎಲ್ಲರ
ಆಳಾಗಬೇಕು. 45 ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸಹ
ಸೇವೆಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸೇವೆಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ಅನೇಕರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ಈಡುಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಹಾಗೂ ಬಾತಿರ್ಮಾಯನೆಂಬ ಕುರುಡ
(ಮತಾ್ತ. 20:29-34; ಲೂಕ 18:35-43)

46 ತರುವಾಯ ಅವರು ಯೆರಿಕೋವಿಗೆ ಬಂದರು. ಯೇಸುವೂ
ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೂ ಬಹು ಜನರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಆ ಊರಿನಿಂದ

ಹೊರಟುಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ತಿಮಾಯನ ಮಗನಾದ
ಬಾತಿರ್ಮಾಯನು ದಾರಿಯ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. 47 ಅವನು
ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ಭಿಕ್ಷುಕನಾಗಿದ್ದನು. ಈ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ
ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೆಂದು ಅವನು ಕೇಳಿದಾಗ
ಅವನು, ≪ಯೇಸುವೇ, ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನೇ, ನನ್ನನು್ನ
ಕರುಣಿಸು≫ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 48

ಅನೇಕರು, ಅವನಿಗೆ ಸುಮ್ಮನಿರು ಎಂದು ಗದರಿಸಲು ಅವನು,
≪ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು≫ ಎಂದು ಮತ್ತಷು್ಟ
ಕೂಗಿಕೊಂಡನು. 49 ಆಗ ಯೇಸು ನಿಂತು, ≪ಅವನನು್ನ
ಕರೆಯಿರಿ≫ ಅನ್ನಲು ಅವರು ಆ ಕುರುಡನನು್ನ ಕರೆದು,
≪ಧೈಯರ್ವಾಗಿರು, ಏಳು, ಯೇಸು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯುತಾ್ತನೆ≫
ಅಂದರು. 50 ಅವನು ತನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ತಟ್ಟನೆ
ಎದು್ದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 51 ಯೇಸು ಅವನನು್ನ,
≪ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತಿ್ತೕ≫ ಎಂದು
ಕೇಳಲು ಆ ಕುರುಡನು, ≪ಗುರುವೇ, ನನಗೆ ಕಣಿ್ಣನ ದೃಷಿ್ಟ ಬರುವಂತೆ
ಮಾಡಬೇಕು≫ ಅಂದನು. 52 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ≪ಹೋಗು, ನಿನ್ನ
ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೇ
ಅವನಿಗೆ ಕಣಿ್ಣನ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿತು. ಅವನು ಆ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು.

ಯೇಸು ಅರಸನಂತೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 21:1-9; ಲೂಕ 19:29-38; ಯೋಹಾ. 12:12-16)

ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿ ಬೆತ್ಫಗೆ ಹಾಗೂ
ಬೇಥಾನ್ಯದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕೆ್ಕ
ಬಂದಾಗ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆದು, 2

≪ನಿಮೆ್ಮದುರಿಗಿರುವ ಹಳಿ್ಳಗೆ ಹೋಗಿರಿ; ಅದರೊಳಗೆ
ಸೇರುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಅಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟರುವ ಒಂದು ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ
ಕಾಣುವಿರಿ; ಇದುವರೆಗೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ;
ಅದನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಇಲಿ್ಲಗೆ ತನಿ್ನರಿ. 3 ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ,
≪ಅದನೆ್ನೕಕೆ ಬಿಚು್ಚತಿ್ತೕರಿ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ≪ಇದು ಕತರ್ನಿಗೆ
ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ≫ ಅನಿ್ನರಿ, ಅವರು ಬೇಗನೆ ಅದನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4 ಆ ಶಿಷ್ಯರು
ಹೋಗಿ ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅದನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚದರು. 5 ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು, ≪ಈ ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ಏಕೆ ಬಿಚು್ಚತಿ್ತೕರಿ?≫ ಎಂದು
ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 6 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅವರು
ಹೇಳಿದರು ಆಗ ಜನರು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು
ಬಿಟು್ಟಕೊಟ್ಟರು. 7 ಶಿಷ್ಯರು ಆ ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ತಂದು ತಮ್ಮ ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲು ಆತನು
ಅದನು್ನ ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 8 ಆಗ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ
ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಸಿದರು. ಬೇರೆ ಕೆಲವರು
ತೋಟಗಳಿಂದ ಎಳೆಯ ರೆಂಬೆಗಳನು್ನ ಕಡಿದು, ತಂದು ಹಾಸಿದರು. 9

ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವರು:
≪ಹೊಸನ್ನ, ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವವನಿಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದ;
10 ನಮ್ಮ ಪಿತೃವಾದ ದಾವೀದನ ರಾಜ್ಯವು ಬರುತ್ತದೆ, ಅದಕೆ್ಕ

ಆಶೀವಾರ್ದವುಂಟಾಗಲಿ;
ಮೇಲಣ ಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಸನ್ನ≫ ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು.

11 ತರುವಾಯ ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಸೇರಿ
ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದನು, ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಸಂಜೆಯಾದದ್ದರಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬೇಥಾನ್ಯಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಹೋದನು.

ಯೇಸು ಅಂಜೂರದ ಮರವನು್ನ ಶಪಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 21:12-22; ಲೂಕ 19:45-48)

12 ಮರುದಿನ ಅವರು ಬೇಥಾನ್ಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬರುತಿ್ತರುವಾಗ
ಆತನಿಗೆ ಹಸಿವಾಯಿತು. 13 ಎಲೆಗಳಿದ್ದ ಅಂಜೂರದ ಮರವನು್ನ
ದೂರದಿಂದ ಕಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ತನಗೇನಾದರೂ ಹಣು್ಣ ಸಿಕಿ್ಕೕತೆಂದು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. ಅದರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಅದರಲಿ್ಲ ಬರೀ
ಎಲೆಗಳನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಮತೆ್ತೕನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು
ಅಂಜೂರದ ಹಣಿ್ಣನ ಕಾಲವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 14 ಆಗ ಯೇಸು ಆ ಮರಕೆ್ಕ,
≪ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಒಬ್ಬರೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿನ್ನದಿರಲಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು.

ದೇವಾಲಯದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ
15 ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ

ಹೋಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಮಾರುತಿ್ತದ್ದವರನೂ್ನ, ಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದವರನೂ್ನ
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿದನು; ನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ

ಮಾಕರ್ನು 10:30 629 ಮಾಕರ್ನು 11:15



12

ವಿನಿಮಯಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳ ಮೇಜುಗಳನು್ನ
ಕೆಡವಿಹಾಕಿದನು; ಪಾರಿವಾಳಗಳನು್ನ ಮಾರುವವರ ಮಣೆಗಳನು್ನ
ಉರುಳಿಸಿದನು; 16 ಒಬ್ಬನನಾ್ನದರೂ ಸಾಮಾನುಗಳನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ದೇವಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹಾದು ಹೋಗಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
17 ಮತು್ತ ಆತನು ಉಪದೇಶಮಾಡಿ,
≪ ≪ನನ್ನ ಆಲಯವು ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ
ಪಾ್ರಥರ್ನಾಲಯವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು≫

ಎಂದು ಬರೆದಿದೆಯಲಾ್ಲ? ಆದರೆ ≪ನೀವು ಅದನು್ನ ಕಳ್ಳರ
ಗವಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ≫ ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಅದನು್ನ
ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ, ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೂ ಕೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಯಾವ
ಉಪಾಯದಿಂದ ಕೊಲೊ್ಲೕಣ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು;
ಏಕೆಂದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿ
ಅತಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಹೆದರುತಿ್ತದ್ದರು.

19 ಸಂಜೆಯಾದಾಗ ಯೇಸುವೂ, ಆತನ ಶಿಷ್ಯರೂ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.

ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾದ ನಂಬಿಕೆ
20 ಬೆಳಗೆ್ಗ ಅವರು ಬರುತಿ್ತರುವಾಗ ಆ ಅಂಜೂರದ ಮರವು

ಬೇರುಸಹಿತ ಒಣಗಿಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು. 21 ಆಗ ಪೇತ್ರನು
ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ,
≪ಗುರುವೇ, ಇಗೋ, ನೀನು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ ಅಂಜೂರದ ಮರವು
ಒಣಗಿಹೋಗಿದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ 22 ಯೇಸು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ,
≪ನಿಮಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿರಲಿ. 23 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಯಾರಾದರೂ ಈ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ, ≪ನೀನು ಕಿತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಬೀಳು!≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ಸಂಶಯಪಡದೆ ತಾನು ಹೇಳಿದು್ದ ಆಗುವುದೆಂದು ನಂಬಿದರೆ ಅವನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಗುವುದು. 24 ಆದಕಾರಣ ನೀವು
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡಿ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರೋ ಅದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆಂದು ನಂಬಿರಿ; ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 25 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಾಗ
ಯಾರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ವಿರೋಧವಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ; ಆಗ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತಪು್ಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವನು≫ ಅಂದನು. 26 ಆದರೆ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸದಿದ್ದರೆ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತಪು್ಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 21:23-46; ಲೂಕ 20:1-19)

27 ಅವರು ಪುನಃ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು
ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲಿ್ಲ ನಡೆದಾಡುತಿ್ತರಲಾಗಿ
ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ, ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೂ, ಹಿರಿಯರೂ ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, 28 ≪ನೀನು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಮಾಡುತಿ್ತೕ? ಇದನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಈ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ನಿನಗೆ
ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು?≫ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 29 ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, ≪ನಾನೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನನಗೆ
ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನೂ ಸಹ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇದನು್ನ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆಂಬುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 30 ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವು ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಬಂದಿತೋ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಬಂದಿತೋ?≫ ಉತ್ತರಕೊಡಿರಿ
ಅಂದನು. 31 ಆಗ ಅವರು, ≪ ≪ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಬಂದಿತೆಂದು≫ ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ, ≪ಹಾಗಾದರೆ ನೀವೇಕೆ ಅವನನು್ನ
ನಂಬಲಿಲ್ಲ≫ ಅಂದಾನು; 32 ≪ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಬಂದಿತು≫ ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗುವುದೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಂದು
ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ ಚಚಿರ್ಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಯೋಹಾನನು ನಿಜವಾದ
ಪ್ರವಾದಿಯೆಂದು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಜನರ ಭಯವಿತು್ತ. 33 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ
ಅವರು, ≪ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಾನೂ ಕೂಡ ಯಾವ
ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ≫ ಅಂದನು.

ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ತೋಟದ ಸಾಮ್ಯ

ಆಗ ಯೇಸು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮ್ಯಗಳಿಂದ
ಮಾತನಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು, ≪ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ತೋಟವನು್ನ ಮಾಡಿ

ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಸಿ ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ಆಲೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಗುಂಡಿಯನು್ನ
ತೆಗೆಸಿ ಕಾವಲು ಗೋಪುರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಆ ತೋಟವನು್ನ

ದಾ್ರಕ್ಷೆಯ ತೋಟಗಾರರಿಗೆ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ಹೊರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟು
ಹೋದನು. 2 ಫಲಕಾಲವು ಬಂದಾಗ ತನಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಪಾಲನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ಗುತಿ್ತಗೆದಾರರ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 3 ಆದರೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಹೊಡೆದು ಏನೂ ಕೊಡದೆ ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 4 ಆ
ತೋಟದ ಯಜಮಾನನು ಪುನಃ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ಅವರ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವರು ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು
ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಅಪಮಾನಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 5 ಆದರೂ
ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವನನು್ನ ಅವರು ಕೊಂದು
ಹಾಕಿದರು. ಇನೂ್ನ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿ, ಅವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರನು್ನ ಹೊಡೆದರು ಮತು್ತ ಕೆಲವರನು್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರು. 6

ಅವನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಇನು್ನ ಒಬ್ಬನಿದ್ದನು. ಯಾರೆಂದರೆ ತನಗೆ
ಪಿ್ರಯನಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು. ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅವರು ಮಯಾರ್ದೆ
ಕೊಡಬಹುದೆಂದು ಯಜಮಾನನು ಕೊನೆಗೆ ಅವನನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 7 ಆದರೆ ಆ ಗುತಿ್ತಗೆದಾರರು, ≪ತೋಟಕೆ್ಕ ಇವನೇ
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ; ಬನಿ್ನ ಇವನನು್ನ ನಾವು ಕೊಂದು ಹಾಕೋಣ. ಆಗ
ಆಸಿ್ತ ನಮ್ಮದಾಗುವುದು≫ ಎಂದು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು, 8 ಅವರು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಂದು ಹಾಕಿ
ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿಸಾಡಿದರು. 9 ಹಾಗಾದರೆ ಆ
ದಾ್ರಕ್ಷಾ ತೋಟದ ಯಜಮಾನನು ಏನು ಮಾಡುವನು? ಅವನು
ಬಂದು ಆ ಗುತಿ್ತಗೆದಾರರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ತನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾತೋಟವನು್ನ
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವನು.

10 ≪ ≪ ಮನೆಕಟು್ಟವವರು ಬೇಡವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ
ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲಾ್ಲಯಿತು.

11 ಇದು ಕತರ್ನಿಂದಲೇ ಆಯಿತು,
ಇದು ನಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂಬ

ಶಾಸ್ತ್ರವಚನಗಳನೂ್ನ ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವೇ?≫ ≫ ಎಂದನು.
12 ಯೇಸು ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ಕುರಿತು ಈ ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ

ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ
ಸಂದಭರ್ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಆತನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋದರು.

ಕೈಸರನಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡುವ ವಿಷಯ
(ಮತಾ್ತ. 22:15-46; ಲೂಕ 20:20-44)

13 ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಮಾತುಗಳಲಿ್ಲ
ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಫರಿಸಾಯರಲಿ್ಲಯೂ, ಹೆರೋದ್ಯರಲಿ್ಲಯೂ
ಕೆಲವರನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 14 ಇವರು ಬಂದು,
≪ಬೋಧಕನೇ ನೀನು ಸತ್ಯವಂತನು, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ
ಲಕ್ಷಿಸದವನೂ, ಮುಖದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ತೋರಿಸದವನೂ,
ಸತ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ದೈವಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವವನೂ ಎಂದು
ನಾವು ಬಲೆ್ಲವು. ಕೈಸರನಿಗೆ ಸುಂಕ ಕೊಡುವುದು
ಧಮರ್ಸಮ್ಮತವೋ? ಅಲ್ಲವೋ? ನಾವದನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೋ
ಬೇಡವೋ?≫ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 15 ಆದರೆ ಯೇಸು
ಅವರ ಕಪಟತನವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿ, ≪ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದೇಕೆ? ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನು್ನ ತಂದು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿರಿ
ನಾನು ಅದನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವರು ತಂದರು.
16 ಆಗ ಆತನು ಇದರ ≪ಮೇಲಿರುವುದು ಯಾರ ಮುಖಮುದೆ್ರ?
ಮತು್ತ ಯಾರ ಲಿಪಿ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಅವರು ಕೈಸರನದು
ಅಂದರು. 17 ಯೇಸು, ≪ಕೈಸರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳನು್ನ
ಕೈಸರನಿಗೂ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗೂ
ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಬಹು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.

ಪುನರುತಾ್ಥನದ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶೆ್ನ
18 ತರುವಾಯ ಪುನರುತಾ್ಥನವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವ

ಸದು್ದಕಾಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 19 ಆತನನು್ನ
ಪ್ರಶೆ್ನಮಾಡಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ಬೋಧಕನೇ, ≪ಅಣ್ಣನಾದವನು
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸತ್ತರೆ ಆಕೆಯನು್ನ ಅವನ
ತಮ್ಮನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಂತಾನವನು್ನ
ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು≫ ಮೋಶೆಯು ನಮಗಾಗಿ ಬರೆದಿಟಿ್ಟದಾ್ದನಲ್ಲವೇ.

20 ≪ಒಮೆ್ಮ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರಿದ್ದರು.
ಮೊದಲನೆಯವನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದೆ
ಸತ್ತನು. 21 ಎರಡನೆಯವನೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತನು. ಅದರಂತೆ ಮೂರನೆಯವನು. 22 ಇದೇ
ಪ್ರಕಾರ ಏಳು ಮಂದಿಯೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ
ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರು. ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯೂ ಸತ್ತಳು. 23

ಪುನರುತಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಅವರು ಎದು್ದಬರುವಾಗ ಅವರಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು
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ಯಾರ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರುವಳು? ಆ ಏಳು ಮಂದಿಗೂ ಆಕೆಯು
ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದಳಲಾ್ಲ≫ ಎಂದರು. 24 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, ≪ನೀವು
ಶಾಸ್ತ್ರವಚನಗಳನಾ್ನದರೂ, ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯನಾ್ನದರೂ ತಿಳಿಯದೆ
ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ತಪು್ಪವವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ? 25 ಸತ್ತವರು ಬದುಕಿ
ಎದ್ದಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ದೇವದೂತರಂತೆ ಇರುತಾ್ತರೆ. 26 ಆದರೆ ಸತ್ತವರು ಬದುಕಿ
ಬರುತಾ್ತರೆಂಬುದನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ≪ನಾನು
ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರು, ಇಸಾಕನ ದೇವರು, ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು
ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಪೊದೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಮಾತನಾಡಿದನೆಂದು ನೀವು ಮೋಶೆಯ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಓದಲಿಲ್ಲವೋ?≫ 27 ಆತನು ಜೀವಂತರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೆ
ಹೊರತು ಸತ್ತವರಿಗಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಹು ತಪಾ್ಪದ
ಅಭಿಪಾ್ರಯವುಳ್ಳವರಾಗಿದಿ್ದರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಜ್ಞೆ
28 ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಅವರ ವಾದವನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸು

ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನೆಂದು ತಿಳಿದು ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬಂದು, ≪ಎಲಾ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದದು ಯಾವುದು?≫
ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 29 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, ≪
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರೇ ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕತರ್ನು ಒಬ್ಬನೇ
ದೇವರು. 30 ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕತರ್ನನು್ನ
ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ಪಾ್ರಣದಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್
ಬುದಿ್ಧಯಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು≫
ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಜ್ಞೆ. 31 ≪ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ
ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು≫ ಎಂಬುದೇ ಎರಡನೆಯ ಆಜ್ಞೆ.
ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ಆಜ್ಞೆ ಮತೊ್ತಂದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟನು. 32 ಆಗ ಆ ಶಾಸಿ್ತ್ರಯು, ≪ಬೋಧಕನೇ, ನೀನು ಚೆನಾ್ನಗಿ
ಹೇಳಿದೆ. ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳಿದಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ, ಆತನ ಹೊರತು
ಬೇರೊಬ್ಬ ದೇವರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33 ಆತನನು್ನ
ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್ ಬುದಿ್ಧಯಿಂದಲೂ, ಪೂಣರ್
ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸತಕ್ಕದು್ದ. ಇದಲ್ಲದೆ ತನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ತನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದು ಇವೆರಡೂ
ಎಲಾ್ಲ ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಎಲಾ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಮೇಲಾದುವು≫ ಅಂದನು.

34 ಅವನು ಬುದಿ್ಧಯಿಂದ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಯೇಸು ಕಂಡು,
≪ನೀನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ದೂರವಾದವನಲ್ಲ≫ ಎಂದನು.
ಅಂದಿನಿಂದ ಆತನನು್ನ ಪ್ರಶೆ್ನಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಯಾರಿಗೂ
ಧೈಯರ್ವಿರಲಿಲ್ಲ.

ದಾವೀದಕುಮಾರನ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶೆ್ನ
35 ಯೇಸು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಮಾಡುತಿ್ತರಲಾಗಿ ಆತನು

ಅವರನು್ನ, ≪ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ದಾವೀದನ ಮಗನೆಂದು
ಹೇಳುತಾ್ತರಲಾ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದನು.

36 ≪ ≪ನಾನು ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಪಾದದಡಿ ಹಾಕುವ ತನಕ
ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು ಎಂದು
ಕತರ್ನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ನುಡಿದನು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾವೀದನೇ

ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.
37 ದಾವೀದನೇ ಆತನನು್ನ ≪ಕತರ್ನೆಂದು≫ ಹೇಳಿರುವಲಿ್ಲ ಆತನು
ಅವನಿಗೆ ಮಗನಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?≫ ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದನು. ಜನರ
ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹವು ಆತನ ಮಾತನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೇಳುತಿ್ತತು್ತ.

ಯೇಸು ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಳಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 23; ಲೂಕ 20:45-47)

38 ಆತನು ಉಪದೇಶಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ತಿರುಗಾಡುತಾ್ತ, 39 ಸಂತೆಯ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ನಮಸಾ್ಕರಗಳನೂ್ನ,
ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಪೀಠಗಳನೂ್ನ, ಔತಣಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಥಮ
ಸಾ್ಥನಗಳನೂ್ನ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 40 ಇವರು
ವಿಧವೆಯರ ಮನೆಗಳನು್ನ ದೋಚಿ ತೋರಿಕೆಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ
ಉದ್ದವಾದ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಇಂಥವರು ಹೆಚಿ್ಚನ
ದಂಡನೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವರು≫ ಎಂದನು.

ವಿಧವೆಯ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗು ದೇವರಿಗೆ ಪಿ್ರಯವಾದ ಕಾಣಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ
(ಲೂಕ 21:1-4)

41 ಯೇಸು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಎದುರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜನರು ಅದರಲಿ್ಲ ಹಣ ಹಾಕುವುದನು್ನ
ಗಮನಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು ಹೆಚೆ್ಚಚು್ಚ ಹಣ
ಹಾಕುತಿ್ತದ್ದರು. 42 ಒಬ್ಬ ಬಡ ವಿಧವೆಯು ಬಂದು, ಎರಡು ಕಾಸು
ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ದುಗಾ್ಗಣಿ ಹಾಕಿದಳು. 43 ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನ
ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, ≪ಈ ಕಾಣಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ
ಹಾಕಿದವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಬಡ ವಿಧವೆಯು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಹಾಕಿದಾ್ದಳೆ
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 44 ಹೇಗಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ
ತಮ್ಮ ಸಮೃದಿ್ಧಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಈ ವಿಧವೆಯೋ ತನ್ನ
ಬಡತನದಲಿ್ಲಯೂ ತನಗಿದ್ದದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಎಂದರೆ, ತನ್ನ ಜೀವನಕೆ್ಕ
ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಹಾಕಿದಾ್ದಳೆ≫ ಎಂದನು.

ಯುಗದ ಸಮಾಪಿ್ತಯ ಗುರುತುಗಳು
(ಮತಾ್ತ. 24; ಲೂಕ 21:5-36)

ಯೇಸು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದಗ
ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಆತನಿಗೆ, ≪ಗುರುವೇ,
ನೋಡು, ಎಂಥಾ ಅದು್ಭತವಾದ ಕಲು್ಲಗಳು! ಎಂಥಾ

ಮಹಾಕಟ್ಟಡಗಳು!≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 2 ಯೇಸು, ≪ಈ ದೊಡ್ಡ
ಕಟ್ಟಡಗಳನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತೕಯಲ್ಲವೇ? ಇಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲ
ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ; ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಡವಲ್ಪಡುವುದು≫ ಎಂದನು.

3 ಬಳಿಕ ಆತನು ಎಣೆ್ಣ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ
ಎದುರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದಾ್ದಗ ಪೇತ್ರ, ಯಾಕೋಬ, ಯೋಹಾನ
ಹಾಗೂ ಅಂದೆ್ರಯ, 4 ಇವರು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ, ≪ಇವೆಲಾ್ಲ
ಯಾವಾಗ ಆಗುವವು? ಇವೆಲ್ಲವು ನೆರವೇರುವುದಕೆ್ಕ ಸೂಚನೆ ಏನು?
ನಮಗೆ ಹೇಳು≫ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 5 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸದಂತೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. 6 ಅನೇಕರು ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ≪ನಾನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಷೊ್ಟೕ
ಜನರನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವರು. 7 ಇದಲ್ಲದೆ
ಯುದ್ಧಗಳಾಗುವುದನೂ್ನ, ಯುದ್ಧವಾಗುವ ಹಾಗಿದೆ ಎಂಬ
ಸುದಿ್ದಗಳನೂ್ನ ನೀವು ಕೇಳುವಾಗ ಕಳವಳ ಪಡಬೇಡಿರಿ.
ಹಾಗಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಆದರೂ ಇದು ಇನೂ್ನ ಅಂತ್ಯಕಾಲವಲ್ಲ. 8

ಜನಾಂಗಕೆ್ಕ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಜನಾಂಗವೂ, ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ರಾಜ್ಯವೂ ಏಳುವವು. ಮತು್ತ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಭೂಕಂಪಗಳೂ,
ಬರಗಾಲಗಳೂ, ಉಂಟಾಗುವವು. ಆದರೆ ಇವೆಲಾ್ಲ ಪ್ರಸವ
ವೇದನೆಯ ಪಾ್ರರಂಭ ಮಾತ್ರ (ನೂತನಕಾಲ ಹುಟು್ಟವ ಗುರುತು).

9 ≪ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. ಜನರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವರು. ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಡೆಯುವರು,
ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತು್ತ ಅರಸುಗಳ
ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸುವರು, 10 ಆದರೆ ಮೊದಲು
ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸುವಾತೆರ್ಯು ಸಾರಲ್ಪಡಬೇಕು.

11 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಪಿ್ಪಸುವಾಗ ಏನು
ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ, ನೀವು
ಏನು ಹೇಳಬೇಕೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ
ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಮಾತನಾಡುವವರು ನೀವಲ್ಲ, ಆದರೆ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನೇ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವನು, 12

ಇದಲ್ಲದೆ ಸಹೋದರನು ಸಹೋದರನನೂ್ನ, ತಂದೆಯು ಮಗನನೂ್ನ
ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸುವರು. ಮಕ್ಕಳು ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದು್ದ
ಅವರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸುವರು, 13 ಮತು್ತ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ
ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವರು, ಆದರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ
ತಾಳುವವನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು.≫

14 ≪ಇದಲ್ಲದೆ ವಿನಾಶಕಾರಕ ಅಸಹ್ಯ ಮೂತಿರ್ಯು ನಿಲ್ಲಬಾರದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ (ಇದನು್ನ
ಓದುವವನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ). ಯೂದಾಯದಲಿ್ಲ ಇರುವವರು
ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ. 15 ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿದ್ದವನು ಕೆಳಗೆ
ಇಳಿದು ಮನೆಯೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗದಿರಲಿ; ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಏನನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ. 16 ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವವನು ತನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗದಿರಲಿ.

17 ಆದರೆ ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಗಭಿರ್ಣಿಯರಿಗೂ, ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವ
ತಾಯಂದಿರಿಗೂ ಆಗುವ ಕಷ್ಟ ಎಷೆ್ಟಂದು ಹೇಳಲಿ! 18 ಆ ದಿವಸಗಳು
ಸಂಕಟದ ದಿವಸಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದೆಲಾ್ಲ ಚಳಿಗಾಲದಲಿ್ಲ
ಆಗಬಾರದೆಂದು ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಿರಿ. 19 ಅಂಥ ಸಂಕಟವು ದೇವರು
ಜಗತ್ತನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ

ಮಾಕರ್ನು 12:24 631 ಮಾಕರ್ನು 13:19



14

ಆಗಲಿಲ್ಲ; ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಆಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. 20 ಕತರ್ನು ಆ
ದಿನಗಳನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ನರಪಾ್ರಣಿಯಾದರೂ
ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗಾಗಿ ಆ
ದಿನಗಳನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

21 ಆಗ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ, ಇಗೋ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಇಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ!
ಅಗೋ, ಆತನು ಅಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ! ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬಬೇಡಿರಿ. 22

ಏಕೆಂದರೆ ಸುಳು್ಳ ಕಿ್ರಸ್ತರೂ, ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳೂ ಎದು್ದ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ
ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಿ
ತೋರಿಸುವರು. 23 ನೀವಂತೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಎಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ಮುಂದಾಗಿಯೇ≫ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.

24 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನಗಳ ಸಂಕಟವು ತೀರಿದ ನಂತರ;
≪ ≪ಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತಲಾಗಿ ಹೋಗುವನು.
25 ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಬೆಳಕು ಕೊಡದೆ ಇರುವನು.
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವವು.
ಮತು್ತ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಶಕಿ್ತಗಳು ಕದಲುವವು.≫

26 ಆಗ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಮಹಾಬಲದಿಂದಲೂ
ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ಮೇಘಗಳಲಿ್ಲ ಬರುವುದನು್ನ ಅವರು
ನೋಡುವರು. 27 ಮತು್ತ ಆತನು ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಆಕಾಶದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೆ ತಾನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರನು್ನ ನಾಲು್ಕದಿಕು್ಕಗಳಿಂದ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವನು.≫

ಅಂಜೂರ ಮರದ ಪಾಠ
28 ≪ಅಂಜೂರ ಮರವನು್ನ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪಾಠವನು್ನ

ಕಲಿತುಕೊಳಿ್ಳ. ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಎಳೆದಾಗಿ ಎಲೆಗಳು
ಚಿಗುರುವಾಗ ಬೇಸಿಗೆಯು ಸಮೀಪಿಸಿತು ಎಂದು
ಅರಿತುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲಾ್ಲ. 29 ಹಾಗೆಯೇ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಗುವುದನು್ನ
ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಬಾಗಿಲ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ್ದ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 30 ಇದೆಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರುವವರೆಗೂ ಈ ಸಂತತಿಯು
ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 31 ಆಕಾಶವೂ, ಭೂಮಿಯೂ ಅಳಿದು ಹೋಗುವವು;
ಆದರೆ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಅಳಿದು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.≫

ಆ ದಿನವೂ ಗಳಿಗೆಯೂ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು
32 ≪ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನದ ಮತು್ತ ಆ ಗಳಿಗೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ನನ್ನ

ತಂದೆಗೆ ಹೊರತು ಮತಾ್ತರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ದೂತರಿಗಾಗಲಿ, ಮಗನಿಗಾಗಲಿ ತಿಳಿಯದು. 33 ಆ ಕಾಲವು
ಯಾವಾಗ ಬರುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವುದರಿಂದ
ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. 34 ಅದು ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರಪ್ರಯಾಣಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವಾಗ ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಮನೇ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟು್ಟ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನವನ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಬಾಗಿಲು
ಕಾಯುವವನಿಗೆ, ನೀನು ಜಾಗರೂಕನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದವನ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

35 ಮನೆ ಯಜಮಾನನು ಸಂಜೆಯಲಿ್ಲಯೋ,
ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೋ, ಕೋಳಿ ಕೂಗುವಾಗಲೋ
ಬೆಳಕಾಗುವಾಗಲೋ ಯಾವಾಗ ಬರುತಾ್ತನೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ
ಕಾರಣ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ! 36 ಆತನು ಫಕ್ಕನೆ ಬಂದು ನೀವು ನಿದೆ್ರ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡಾನು. 37 ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ; ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ!≫
ಎಂದನು.

ಪರಿಮಳ ತೈಲದಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 26:1-16; ಲೂಕ 22:1-6; ಯೋಹಾ. 11:47-53; 12:1-8)

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಎಂದರೆ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬ
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಎರಡು ದಿನಗಳಿದಾ್ದಗ
ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೂ ಯೇಸುವನು್ನ

ಉಪಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಮಾಗರ್ವನು್ನ
ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು. 2 ≪ಆದರೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಈ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜನರು
ದಂಗೆ ಎದಾ್ದರು≫ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು.

3 ಆತನು ಬೇಥಾನ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯಾದ ಸೀಮೋನನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದಾ್ದಗ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಅತಿ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ
ಸುಗಂಧ ತೈಲದ ಭರಣಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನು್ನ
ಒಡೆದು ತೈಲವನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದಳು. 4

ಆದರೆ ಕೆಲವರು ತಮೊ್ಮಳಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, ≪ಈ ತೈಲವನು್ನ ಹೀಗೆ

ವ್ಯಥರ್ಮಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ? 5 ಇದನು್ನ ಮುನೂ್ನರು ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯಗಳಿಗಿಂತ
ಹೆಚಿ್ಚನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲಾ್ಲ?≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಆಕೆಯನು್ನ ದೂಷಿಸಿದರು.

6 ಆದರೆ ಯೇಸು, ≪ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ, ಆಕೆಗೆ ಏಕೆ
ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ? ಈಕೆಯು ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ವನೆ್ನೕ
ಮಾಡಿದಾ್ದಳೆ. 7 ಬಡವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇರುತಾ್ತರೆ. ನಿಮಗೆ ಮನಸು್ಸ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅವರಿಗೆ
ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾನು
ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಈಕೆಯು
ತನಿ್ನಂದಾದಷು್ಟ ಮಾಡಿದಾ್ದಳೆ. ಈಕೆಯು ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ
ಶವಸಂಸಾ್ಕರಕೆ್ಕ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಈ ತೈಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಾ್ದಳೆ. 9 ಸುವಾತೆರ್ಯು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲ
ಸಾರಲ್ಪಡುವುದೋ ಅಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಈಕೆಯು ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ಸಹ ಈಕೆಯ
ಜ್ಞಾಪಕಾಥರ್ವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದನು.

10 ಆಗ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದ ಇಸ್ಕರಿಯೋತ
ಯೂದನು ಯೇಸುವನು್ನ ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಡಲು
ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. 11 ಅವರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ, ನಿನಗೆ ಹಣಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು ಮಾತುಕೊಟ್ಟರು.
ಅಂದಿನಿಂದ ಯೂದನು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ
ಅನುಕೂಲವಾದ ಸಂದಭರ್ವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದನು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಕಡೆ ಬೋಜನವನು್ನ ಮಾಡಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 26:17-29; ಲೂಕ 22:7-23; ಯೋಹಾ. 13:21-29)

12 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನ ಅಂದರೆ
ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯವ ದಿನವಾಗಿತು್ತ. ಶಿಷ್ಯರು
ಯೇಸುವಿಗೆ, ≪ನೀನು ಪಸ್ಕದ ಭೋಜನ ಮಾಡಲು ನಾವು ಎಲಿ್ಲ
ಸಿದ್ಧಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳು≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 13 ಆತನು ತನ್ನ
ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ
ಹೋಗಿರಿ. ಅಲಿ್ಲ ತುಂಬಿದ ನೀರಿನ ಕೊಡವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಧಿಸುವನು. ಅವನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ. 14 ಅವನು ಯಾವ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗುವನೋ
ಆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಿಗೆ, ≪ನಮ್ಮ ಗುರು, ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ
ಪಸ್ಕದ ಭೋಜನ ಮಾಡಲು ಕೊಠಡಿ ಎಲಿ್ಲದೆ?≫ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಕೇಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆ, ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.

15 ಅವನು ಸಜು್ಜಗೊಳಿಸಿ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರುವ ಮೇಲಂತಸಿ್ತನ
ವಿಶಾಲವಾದ ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವನು. ಅಲಿ್ಲ ನಮಗೆ
ಭೋಜನಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಕೊಟ್ಟನು. 16 ಶಿಷ್ಯರು ಹೊರಟು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸು
ತಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಕಂಡು ಪಸ್ಕವನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದರು.

17 ಸಂಜೆಯಾದಾಗ ಆತನು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ
ಬಂದನು. 18 ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಊಟಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ
ಯೇಸು, ≪ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಊಟಮಾಡುತಿ್ತರುವ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವನು ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದನು. 19 ಆಗ ಅವರು ಬಹು ದುಃಖದಿಂದ
ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ≪ನಾನಲ್ಲವಲಾ್ಲ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳತೊಡಗಿದರು.

20 ಆತನು ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ≪ಅವನು ಹನೆ್ನರಡು
ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು. ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಅದು್ದವವನೇ. 21 ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಹೊರಟುಹೋಗುತಾ್ತನೆ ಸರಿ, ಆದರೆ ಯಾರು
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವನೋ ಅವನ
ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ? ಅವನು ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿತು್ತ≫ ಅಂದನು.

22 ಅವರು ಊಟಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಯೇಸು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ
ಕೊಡುತಾ್ತ ≪ಇದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ≫
ಎಂದನು. 23 ತರುವಾಯ ಪಾನಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸುತಿ್ತ ಸಲಿ್ಲಸಿ, ಅದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದರಿಂದ ಕುಡಿದರು. 24 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ಇದು
ನನ್ನ ರಕ್ತ, ಬಹು ಜನರಿಗಾಗಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ.
25 ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ನಾನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ದಿನದವರೆಗೂ ಅದನು್ನ
ಇನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದನು.
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ಯೇಸು ಪೇತ್ರನ ನಿರಾಕರಣೆಯನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 26:30-36; ಲೂಕ 22:31-53; ಯೋಹಾ. 13:36-38; 18:1-11)

26 ಬಳಿಕ ಅವರು ಒಂದು ಕೀತರ್ನೆ ಹಾಡಿ ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕೆ್ಕ
ಹೊರಟು ಹೋದರು. 27 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋಗುವಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ;
≪ ≪ನಾನು ಕುರುಬನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವೆನು;
ಕುರಿಗಳು ಚದರಿ ಹೋಗುವವು≫ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆಯಲಾ್ಲ

ಅಂದನು.
28 ಆದರೂ ನಾನು ಸತು್ತ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದಮೇಲೆ ನಿಮಗಿಂತ
ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
29 ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ, ≪ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟು್ಟಹೋದರೂ ನಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

30 ಯೇಸುವು ಆತನಿಗೆ, ≪ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಇಂದು ಈ
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೇ ಕೋಳಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು
ಮೂರು ಸಾರಿ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸುವೆ≫ ಎಂದನು. 31

ಆದರೆ ಅವನು, ≪ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಸಾಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೂ
ನಿನ್ನನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು≫ ಬಹು ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಹೇಳಿದನು. ಅದರಂತೆಯೇ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದರು.

ಗೆತೆ್ಸೕಮನೆಯಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
32 ಅವರು ಗೆತೆ್ಸೕಮನೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಆತನು ತನ್ನ

ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ≪ನಾನು ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡುವ ತನಕ, ನೀವು ಇಲೆ್ಲೕ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33 ಪೇತ್ರ, ಯಾಕೋಬ,
ಯೋಹಾನರನು್ನ ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಹು
ಬೆಚಿ್ಚಬೆರಗಾಗಿ ಮನಗುಂದಿದವನಾದನು. 34 ಮತು್ತ ಆತನು ಅವರಿಗೆ
≪ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವು ಸಾಯುವಷು್ಟ ದುಃಖಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗಿದೆ ನೀವು ಇಲೆ್ಲೕ
ಕಾದುಕೊಂಡಿದು್ದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 35 ಆತನು
ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಆ
ಗಳಿಗೆಯು ತನಿ್ನಂದ ದಾಟಿಹೋಗುವಂತೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 36

≪ಅಪಾ್ಪ, ತಂದೆಯೇ, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಪಾನಪಾತೆ್ರಯನು್ನ
ನನಿ್ನಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡು ಆದರೂ ಇದು ನನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತಲ್ಲ ನಿನ್ನ
ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ≫ ಎಂದನು. 37 ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು ಬಂದು
ಶಿಷ್ಯರು ನಿದೆ್ರ ಮಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, ≪ಸೀಮೋನನೇ,
ನೀನು ನಿದೆ್ರಮಾಡುತಿ್ತರುವೆಯಾ? ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಾದರೂ
ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಲಾರೆಯಾ? 38 ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ
ಎಚ್ಚರವಾಗಿದು್ದ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ಆತ್ಮವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ; ಆದರೆ ದೇಹಕೆ್ಕ
ಬಲ ಸಾಲದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 39 ಆ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಹೋಗಿ
ಅದೇ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

40 ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಪುನಃ ನಿದೆ್ರ
ಮಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು
ಭಾರವಾಗಿದ್ದವು. ಮತು್ತ ಆತನಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 41 ಆತನು ಮೂರನೆಯ ಸಾರಿ ಅವರ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, ≪ನೀವು ಇನು್ನ ನಿದಿ್ರಸಿ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವಿರಾ?
ಸಾಕು, ಆ ಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ; ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಪಾಪಿಗಳ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಡುತಾ್ತನೆ. 42 ಏಳಿರಿ, ಹೋಗೋಣ. ಇಗೋ, ನನ್ನನು್ನ
ಪಾಪಿಗಳ ಕೈಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ
ನೋಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಬಂಧನ
43 ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಮಾತನಾಡುತಾ್ತ ಇರುವಾಗಲೇ, ಹನೆ್ನರಡು

ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದ ಯೂದನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು.
ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ, ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೂ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರ ಕಡೆಯಿಂದ
ಒಂದು ಗುಂಪು ಖಡ್ಗ, ದೊಣೆ್ಣಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಬಂದರು. 44 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು ಅವರಿಗೆ,
≪ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಮುದಿ್ದಡುವೆನೊ ಅವನೇ ಆತನು! ಅವನನು್ನ
ಹಿಡಿದು ಭದ್ರವಾಗಿ ಕರೆದೊಯಿ್ಯರಿ≫ ಎಂದು ಮೊದಲೇ
ಸೂಚನೆಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. 45 ಅದರಂತೆಯೇ ಯೂದನು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದಕೂಡಲೇ ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
≪ಗುರುವೇ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. 46 ಅವರು
ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೈಹಾಕಿ ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದರು.

47 ಆದರೆ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹಿರಿದು
ಮಹಾಯಾಜಕನ ಆಳನು್ನ ಹೊಡೆದು ಅವನ ಕಿವಿಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಹಾಕಿದನು. 48 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ,
≪ದರೋಡೆಗಾರನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಂತೆ ಖಡ್ಗಗಳನೂ್ನ
ದೊಣೆ್ಣಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿರಾ?
49 ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದು್ದ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ

ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ
ಬರೆದದು್ದ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಹೀಗೆಲಾ್ಲ ಆಯಿತು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟನು. 50 ಆಗ ಆತನ ಸಂಗಡವಿದ್ದವರೆಲ್ಲರು ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಓಡಿಹೋದರು.

51 ಆಗ ಯುವಕನೊಬ್ಬನು ಮೈಮೇಲೆ ನಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಮಾತ್ರ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡವನಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದನು; 52 ಅವರು
ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿಯಲೂ ಅವನು ಆ ನಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬರೀ
ಮೈಯಲಿ್ಲ ಓಡಿಹೋದನು.

ಯೇಸು ಹಿರೀಸಭೆಯವರ ಮುಂದೆ
(ಮತಾ್ತ. 26:57-75; ಲೂಕ 22:54-71; ಯೋಹಾ. 18:12-27)

53 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಮಹಾಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆತನ ಸಂಗಡ ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೆಲ್ಲರೂ
, ಹಿರಿಯರು, ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳು ಕೂಡಿಬಂದರು. 54 ಮತು್ತ ಪೇತ್ರನು
ದೂರದಿಂದ ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಾ್ತ ಮಹಾಯಾಜಕನ
ಅಂಗಳದೊಳಗೆ ಬಂದು ಕಾವಲುಗಾರರ ಸಂಗಡ ಸೇರಿ ಬೆಂಕಿಯ
ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಚಳಿ ಕಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.

55 ಆಗ ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಹಿರೀಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ
ಯೇಸುವನು್ನ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆತನ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹುಡುಕುತಾ್ತ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ
ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯವೂ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ. 56 ಅನೇಕರು ಬಂದು ಆತನ ಮೇಲೆ
ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದರೂ ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು
ಸರಿಹೊಂದಲಿಲ್ಲ.

57 ತರುವಾಯ ಕೆಲವರು ಎದು್ದ ನಿಂತು, ≪ ≪ಇವನು ಕೈಯಿಂದ
ಕಟಿ್ಟರುವ ಈ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ನಾನು ಕೆಡವಿಬಿಟು್ಟ ಕೈಯಿಂದ
ಕಟ್ಟದಿರುವ ಮತೊ್ತಂದು ಆಲಯವನು್ನ ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಕಟು್ಟವೆನು≫ ಎಂದು ಈತನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಾವು
ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿ
ಹೇಳಿದರು. 59 ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು
ಸರಿಹೊಂದಲಿಲ್ಲ.

60 ಆಗ ಮಹಾಯಾಜಕನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ನಿಂತು,
≪ನೀನೇನೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ? ಇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಹೇಳುವ ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು?≫ ಎಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 61

ಆದರೆ ಯೇಸು ಏನೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದನು. ಪುನಃ
ಮಹಾಯಾಜಕನು, ≪ನೀನು ಕಿ್ರಸ್ತನೋ, ಸು್ತತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾದ ದೇವರ
ಕುಮಾರನೋ?≫ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.

62 ಯೇಸುವು ≪ಹೌದು ನಾನೇ!
≪ಇದಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸವರ್ಶಕ್ತನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ

ಆಸೀನನಾಗಿರುವುದನೂ್ನ,
ಆಕಾಶದ ಮೇಘಗಳಲಿ್ಲ ಬರುವುದನೂ್ನ
ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ≫ ಎಂದನು.
63 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಮಹಾಯಾಜಕನು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ

ಹರಿದುಕೊಂಡು, ≪ಇನೂ್ನ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಅಗತ್ಯವೇನಿದೆ? 64

ಇವನು ಮಾಡಿದ ದೇವದೂಷಣೆಯನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಲಾ್ಲ, ನಿಮಗೆ
ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ಇವನಿಗೆ
ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ತೀಪುರ್ ಮಾಡಿದರು. 65

ಅನಂತರ ಕೆಲವರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ, ಆತನ ಮುಖಕೆ್ಕ
ಮುಸುಕನು್ನ ಹಾಕಿ, ಗುದಿ್ದ, ಈಗ ≪ಪ್ರವಾದಿಸು≫ ಎಂದರು.
ಕಾವಲುಗಾರರು ಆತನನು್ನ ತಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ
ಹೊಡೆದರು.

ಪೇತ್ರನ ನಿರಾಕರಣೆ
66 ಇತ್ತಲಾಗಿ ಪೇತ್ರನು ಕೆಳಗೆ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದಗ

ಮಹಾಯಾಜಕನ ದಾಸಿಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳು ಬಂದು ಅವನು ಚಳಿ
ಕಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, 67 ಅವನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ
ನೋಡಿ, ≪ನೀನು ಸಹ ಆ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ
ಇದ್ದವನು≫ ಎಂದಳು. 68 ಆದರೆ ಅವನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ≪ನೀನು
ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತೕಯೋ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ, ಅಥರ್ವಾಗುತ್ತಲೂ
ಇಲ್ಲ!≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಖ್ಯದಾ್ವರದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಾಂಗಣಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. 69 ಆ ದಾಸಿಯು ಅವನನು್ನ ಪುನಃ ನೋಡಿ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದ್ದವರಿಗೆ, ≪ಇವನು ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದಳು. 70 ಆಗ ಅವನು ಮತೆ್ತ ನಿರಾಕರಿಸಿದನು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತವರು ಪೇತ್ರನಿಗೆ,
≪ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನೀನು ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು
ಗಲಿಲಾಯದವನೇ≫ ಎಂದರು.

71 ಆದರೆ ಅವನು, ≪ನೀವು ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವ ಈ
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ನಾನರಿಯೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನನು್ನ

ಮಾಕರ್ನು 14:26 633 ಮಾಕರ್ನು 14:71
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ಶಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ
ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಕೋಳಿ ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ಕೂಗಿತು. 72 ಆಗ
ಪೇತ್ರನು, ≪ಕೋಳಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಮೂರು ಬಾರಿ ನಿರಾಕರಿಸುವೆ≫ ಎಂದು ಯೇಸು
ತನಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದ ಕಾರಣ, ವ್ಯಥೆಪಟು್ಟ
ದುಖಃಭರಿತನಾಗಿ ಅತ್ತನು.

ಪಿಲಾತನ ಮುಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ವಿಚಾರಣೆ
(ಮತಾ್ತ. 27:12-26; ಲೂಕ 23:1-25; ಯೋಹಾ. 18:28-19:16)

ಬೆಳಗಾದ ಕೂಡಲೆ ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ, ಹಿರಿಯರೂ,
ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೂ, ಹಿರೀಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಟು್ಟಗೂಡಿ
ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪಿಲಾತನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು. 2 ಪಿಲಾತನು
ಆತನನು್ನ, ≪ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೋ≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು
ಆತನು, ≪ನೀನೇ ಹೇಳಿದಿ್ದೕ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 3

ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರು ಆತನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ದೂರು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.
4 ಆಗ ಪಿಲಾತನು ಪುನಃ ಯೇಸುವನು್ನ, ≪ನೀನು ಏನೂ

ಉತ್ತರಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ
ದೂರುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ ನೋಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5

ಆದರೆ ಯೇಸು ಏನೂ ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದನು್ನ ನೋಡಿ
ಪಿಲಾತನು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟನು.

6 ಪ್ರತಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಜನರು ಬೇಡಿದ ಒಬ್ಬ ಸೆರೆಯಾಳನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಪಿಲಾತನ ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ
ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿತು್ತ. 7 ಅಲಿ್ಲ ಬರಬ್ಬನೆಂಬುವನೊಬ್ಬನಿದ್ದನು; ಇವನನು್ನ
ದಂಗೆಯಲಿ್ಲ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ದಂಗೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. 8

ಜನರು ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನೀನು ನಮಗೆ ಮಾಡುತಾ್ತ ಬಂದ
ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.

9 ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದರೆಂದು ಪಿಲಾತನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು, ≪ನಾನು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನನು್ನ ನಿಮಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಕನು್ನತಿ್ತರೋ?≫
ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 11 ಆದರೆ ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರು,
ಬರಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಜನರನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದರು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ಪಿಲಾತನು ತಿರುಗಿ ಅವರನು್ನ, ≪ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು
ಹೇಳುವ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನನು್ನ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 13 ಅವರು, ≪ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸು≫ ಎಂದು
ಮತ್ತಷು್ಟ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. 14 ಪಿಲಾತನು, ≪ಏಕೆ? ಇವನು ಏನು
ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ?≫ ಅಂದನು. ಆದರೆ ಅವರು, ≪ಅವನನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸು≫ ಎಂದು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಆಭರ್ಟಿಸಿ
ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. 15 ಅದಕೆ್ಕ ಪಿಲಾತನು ಜನಸಮೂಹವನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂದು ಬರಬ್ಬನನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಟು್ಟ ಯೇಸುವನು್ನ
ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡಿಸಿ, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಪರಿಹಾಸ್ಯಮಾಡಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 27:27-56; ಲೂಕ 23:26-49; ಯೋಹಾ. 19:17-30)

16 ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಆತನನು್ನ ಅಧಿಪತಿಯ ಅರಮನೆಯ
ಅಂಗಳದೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ತಮ್ಮ ಪಡೆಯನೆ್ನಲ್ಲವನೂ್ನ
ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. 17 ಯೇಸುವಿಗೆ ನಸುಗೆಂಪು
ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ಮುಳಿ್ಳನ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಹೆಣೆದು ಆತನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. 18 ಅನಂತರ, ≪ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೇ,
ನಿನಗೆ ನಮಸಾ್ಕರ≫ ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯಮಾಡಿ
ವಂದಿಸಿದರು.

19 ಬೆತ್ತದಿಂದ ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು, ಆತನ ಮೇಲೆ
ಉಗುಳಿ, ಆತನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. 20

ಹೀಗೆ ಆತನನು್ನ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ನಸುಗೆಂಪು
ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಆತನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಆತನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿ
ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕುವುದಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದು್ದ
21 ಆಗ ಹೊಲದಿಂದ ಹೊರಟು ಆ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದ

ಒಬ್ಬನನು್ನ ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ
ಒತಾ್ತಯಪಡಿಸಿದರು. ಅವನು ಯಾರೆಂದರೆ, ಅಲೆಕಾ್ಸಂದ್ರ ಹಾಗೂ
ರೂಫ ಎಂಬುವರ ತಂದೆಯಾದ ಕುರೇನೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸೀಮೋನನು.
22 ಬಳಿಕ ಆತನನು್ನ ‘ಗೊಲೊ್ಗಥಾ’ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದರು. ‘ಗೊಲೊ್ಗಥಾ’ ಅಂದರೆ ≪ತಲೆಬುರುಡೆಗಳು ಇರುವ
ಸ್ಥಳ≫ ಎಂದಥರ್. 23 ಅಲಿ್ಲ ಆತನಿಗೆ ರಕ್ತಬೋಳ ಬೆರಸಿದ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು; ಆದರೆ ಆತನು ಅದನು್ನ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ.

24 ಅವರು ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿ ಆತನ ಬಟೆ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದು
ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಚೀಟು ಹಾಕಿ ಪಾಲುಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

25 ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಒಂಭತು್ತ
ಗಂಟೆಯಾಗಿತು್ತ. 26 ≪ಈತನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನು≫ ಎಂದು
ಆತನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ್ದ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯನು್ನ, ಶಿಲುಬೆಯ
ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿತು್ತ. 27 ಅದಲ್ಲದೆ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರನು್ನ ತಂದು
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಆತನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಆತನ ಸಂಗಡ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದರು.

28 ಆತನು ಅಧಮಿರ್ಗಳ ಸಂಗಡ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಎಂಬ
ಶಾಸ್ತ್ರವಚನವು ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಹಾದುಹೋಗುವವರು ತಲೆ
ಆಲಾ್ಲಡಿಸಿ ≪ಆಹಾ, ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿ ಮೂರು ದಿನದಲಿ್ಲ
ಪುನಃ ಕಟು್ಟವವನೇ, 30 ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ನಿನ್ನನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಿಕೋ≫ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. 31 ಅದೇ
ಮೇರೆಗೆ ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೂ, ≪ಅವನು
ಮತೊ್ತಬ್ಬರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು; ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು. 32

ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಅರಸನಾದ ಈ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಈಗ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಇಳಿದು
ಬರಲಿ; ಇಳಿದು ಬಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಿ ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ≫ ಎಂದು
ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ ಅಣಕಿಸುತಾ್ತ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆತನೊಂದಿಗೆ
ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟವರು ಸಹ ಆತನನು್ನ ನಿಂದಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಮರಣ
33 ಹನೆ್ನರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಆ ದೇಶದ

ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿಯಿತು. 34 ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಯೇಸು,
≪ಎಲೋಹಿ, ಎಲೋಹಿ, ಲಮಾಸಬಕಾ್ತನೀ?≫ ಅಂದರೆ ≪ನನ್ನ
ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಯಾಕೆ ನನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕ?≫ ಎಂದು
ಮಹಾಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿದನು. 35 ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ, ≪ನೋಡಿರಿ, ಆತನು ಎಲೀಯನನು್ನ
ಕರೆಯುತಾ್ತನೆ≫ ಅಂದರು.

36 ಆಗ ಒಬ್ಬನು ಓಡಿಹೋಗಿ ಸ್ಪಂಜಿನಿಂದ ಹುಳಿ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ
ತುಂಬಿ ಕೋಲಿನ ತುದಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ, ≪ಇವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಇಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಎಲೀಯನು ಬರುವನೋ, ಏನೊ
ಕಾದು ನೋಡೋಣ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ
ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 37 ಆದರೆ ಯೇಸು ಮಹಾಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ
ಪಾ್ರಣ ಬಿಟ್ಟನು. 38 ಆಗ ದೇವಾಲಯದ ತೆರೆಯು ಮೇಲಿಂದ
ಕೆಳಗಿನವರೆಗೂ ಹರಿದು ಎರಡು ಭಾಗವಾಯಿತು.

39 ಯೇಸು ಹೀಗೆ ಪಾ್ರಣಬಿಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ
ಶತಾಧಿಪತಿಯು, ≪ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವಕುಮಾರನೇ≫
ಅಂದನು. 40 ಇದಲ್ಲದೆ ಅಲಿ್ಲ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಸಹ ದೂರದಿಂದ
ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ, ಆತನು ಗಲಿಲಾಯದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಆತನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಸೇವೆಮಾಡುತಿ್ತದ್ದವರಾದ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು, ಚಿಕ್ಕ
ಯಾಕೋಬನ ಮತು್ತ ಯೋಸೆಯನ ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳು,
ಸಲೋಮೆ ಎಂಬುವರು ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಂಗಡ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಬಂದಿದ್ದ ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಇದ್ದರು.

ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 27:57-61; ಲೂಕ 23:50-56; ಯೋಹಾ. 19:38-42)

42 ಆಗಲೇ ಸಂಜೆಯಾಗಿತು್ತ; ಮತು್ತ ಆ ದಿನವು ‘ಸಿದ್ಧತೆಯ’ ದಿನ,
ಅಂದರೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಹಿಂದಿನ ದಿನವಾಗಿತು್ತ. 43 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ
ಅರಿಮಥಾಯದ ಯೋಸೇಫನೆಂಬುವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರೀಸಭೆಯ ಗೌರವಸ್ಥನಾದ ಸದ್ಯಸನೂ, ದೇವರ
ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದ್ದವನು ಆಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ
ತನಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 44 ಪಿಲಾತನು, ಅವನು
ಇಷು್ಟ ಬೇಗ ಸತು್ತ ಹೋದನೋ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ
ಶತಾಧಿಪತಿಯನು್ನ ಕರೆಸಿ, ಅವನು ಆಗಲೇ ಸತ್ತನೋ ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು.

45 ಆತನು ಸತ್ತದ್ದನು್ನ ಶತಾಧಿಪತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವನ
ಪಾಥಿರ್ವ ಶರೀರವನು್ನ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದನು. 46

ಯೋಸೇಫನು ನಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಕೊಂಡುತಂದು ಯೇಸುವನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಇಳಿಸಿ ನಾರುಮಡಿಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತ ಬಂಡೆಯಲಿ್ಲ
ಕೊರೆದಿದ್ದ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಸಮಾಧಿಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಲ್ಲನು್ನ
ಉರುಳಿಸಿದನು. 47 ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳೂ ಮತು್ತ ಯೋಸೆಯನ
ತಾಯಿ ಮರಿಯಳೂ ಯೇಸುವನಿ್ನಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೋಡಿದರು.
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ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತಾ್ಥನ
(ಮತಾ್ತ. 28:1-8; ಲೂಕ 24:1-10; ಯೋಹಾ. 20:1)

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳೂ
ಯಾಕೋಬನ ತಾಯಿ ಮರಿಯಳೂ ಮತು್ತ
ಸಲೋಮಿಯೂ ಯೇಸುವಿನ ದೇಹಕೆ್ಕ ಹಚು್ಚವುದಕಾ್ಕಗಿ

ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಂಡರು. 2 ಮತು್ತ ವಾರದ ಮೊದಲನೆಯ
ದಿನದ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಹೊತು್ತ ಮೂಡುವಾಗ ಅವರು ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದರು.

3 ≪ಸಮಾಧಿಯ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಕಲ್ಲನು್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ
ಉರುಳಿಸುವವರು ಯಾರು?≫ ಎಂದು ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ
ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 4 ಸಮಾಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಆ
ದೊಡ್ಡ ಕಲು್ಲ ಉರುಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು. 5 ಅವರು
ಸಮಾಧಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ, ಒಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥನು ಬಿಳಿ ಉಡುಪನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಲ ಭಾಗದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಬೆಚಿ್ಚಬೆರಗಾದರು.

6 ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ
ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತರಲ್ಲವೇ. ಆತನು ಇಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ,
ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದಿ್ದದಾ್ದನೆ; ಆತನನು್ನ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳ ಇದೇ ನೋಡಿರಿ, 7

ಆದರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಪೇತ್ರನಿಗೂ ಆತನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿಮಗಿಂತ ಮೊದಲು ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಾ್ತನೆ, ಅಲಿ್ಲ
ಆತನನು್ನ ಕಾಣುವಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಅವರು ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡು ನಡುಗುತಾ್ತ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂದು
ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು; ಅವರು
ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

9 ವಾರದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಯೇಸು ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದ
ಮೇಲೆ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆತನು
ಆಕೆಯನು್ನ ಏಳು ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದನು. 10 ಆಕೆ ಹೋಗಿ ಆತನು
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ ಆತನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು;
ಅವರು ಶೋಕಿಸುತಾ್ತ ಅಳುತಿ್ತದ್ದರು. 11 ≪ಆತನು ಬದುಕಿದಾ್ದನೆ
ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು≫ ಎಂದು ಅವಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತನು್ನ
ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ.

ಯೇಸು ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದು್ದ
12 ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಊರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ

ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲಿ್ಲ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 13 ಅವರು ಹೋಗಿ ಉಳಿದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರನೂ್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ.

14 ಅನಂತರ ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದಾ್ದಗ
ಆತನು ಅವರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ತಾನು ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದು್ದ
ಬಂದ ಮೇಲೆ ತನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದವರ ಮಾತನು್ನ ಅವರು
ನಂಬಲಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ಆತನು ಅವರ ಅಪನಂಬಿಕೆಗೂ ಅವರ
ಮನಸಿ್ಸನ ಕಾಠಿಣ್ಯಕೂ್ಕ ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸಿದನು. 15 ಆ ಮೇಲೆ
ಅವರಿಗೆ, ≪ ನೀವು ಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ
ಸೃಷಿ್ಟಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರಿರಿ. 16 ನಂಬಿ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು; ನಂಬದೇ
ಹೋಗುವವನು ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವನು.

17 ಇದಲ್ಲದೆ ನಂಬುವವರಿಂದ ಈ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳು
ಉಂಟಾಗುವವು; ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ
ಬಿಡಿಸುವರು, ಹೊಸ ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡುವರು; 18

ಹಾವುಗಳನು್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು;
ವಿಷಪದಾಥರ್ಗಳನೆ್ನೕನಾದರು ಕುಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ
ಹಾನಿಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟರೆ
ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ
19 ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ

ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಆಸನಾರೂಢನಾದನು. 20 ಅನಂತರ ಅವರು ಹೊರಟುಹೋಗಿ
ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರಿದರು; ಮತು್ತ ಕತರ್ನು
ಅವರ ಸಂಗಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾ್ತ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳಿಂದ
ಸುವಾತೆರ್ಯ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸುತಾ್ತ ಇದ್ದನು.
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ಲೂಕನು

ಪೀಠಿಕೆ

ಸನಾ್ಮನ್ಯನಾದ ಥೆಯೊಫಿಲನೇ, ನಮ್ಮ ಮಧೆ್ಯ ನೆರವೇರಿರುವ
ಘಟನೆಗಳನು್ನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಅನೇಕರು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದಾ್ದರೆ. 2 ಪಾ್ರರಂಭದಿಂದಲೂ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು

ಸುವಾತಾರ್ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಸಾರುತಿ್ತದ್ದವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆ
ಘಟನೆಗಳನು್ನ, 3 ನಾನು ಅಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ
ಅವೆಲ್ಲವನು್ನ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ನನಗೂ ತೋಚಿತು. 4 ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವ
ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯವಾದವುಗಳೆಂದು ಇದರಿಂದ ನೀನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ದೇವದೂತನು ಸಾ್ನನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ಜನನವನು್ನ
ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ

5 ಯೂದಾಯದ ಅರಸನಾದ ಹೆರೋದನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅಬೀಯನ
ಯಾಜಕೀಯ ವಗರ್ಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಜಕರೀಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ಯಾಜಕನಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು ಆರೋನನ
ವಂಶದವಳಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಎಲಿಸಬೇತ್. 6 ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ಕತರ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಆಜ್ಞೆಗಳನೂ್ನ, ನೇಮನಿಷೆ್ಠಗಳನೂ್ನ ಕೈಕೊಂಡು
ತಪಿ್ಪಲ್ಲದೆ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದರು. 7 ಆದರೆ ಎಲಿಸಬೇತಳು
ಬಂಜೆಯಾದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ; ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ವಯೋವೃದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು.

8 ಒಂದು ದಿನ ಜಕರೀಯನ ವಗರ್ದ ಸರದಿ ಬಂದಾಗ ಅವನು
ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಯಾಜಕಧಮರ್ವನು್ನ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದನು. 9

ದೇವಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಧೂಪವನ್ನಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಯಾಜಕರ
ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಚೀಟು ಹಾಕಲು ಅದು ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿತು.
10 ಧೂಪವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವ ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಜನಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರು
ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತರಲಾಗಿ, 11 ಕತರ್ನ ದೂತನು
ಧೂಪಪೀಠದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡವನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 12 ಜಕರೀಯನು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು
ತತ್ತರಗೊಂಡು ಭಯಭಾ್ರಂತನಾದನು. 13 ಆದರೆ ಆ ದೂತನು
ಅವನಿಗೆ, ≪ಜಕರೀಯನೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ; ದೇವರು ನಿನ್ನ
ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಕೇಳಿದಾ್ದನೆ; ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಎಲಿಸಬೇತಳು ನಿನಗೆ
ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆರುವಳು. ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಯೋಹಾನನೆಂದು
ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. 14 ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷವೂ ಉಲಾ್ಲಸವೂ
ಉಂಟಾಗುವುದು; ಮತು್ತ ಅವನು ಹುಟಿ್ಟದ್ದಕೆ್ಕ ಬಹುಜನರು
ಸಂತೋಷಪಡುವರು. 15 ಅವನು ಕತರ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಮಹಾಪುರುಷನಾಗಿರುವನು; ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನಾ್ನಗಲಿ, ಯಾವ
ಮದ್ಯವನಾ್ನಗಲಿ ಕುಡಿಯಬಾರದು; ಅವನು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದಲೇ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತನಾಗಿರುವನು. 16 ಇಸಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರನು್ನ
ಅವರ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕತರ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವನು. 17 ಅವನು
ಎಲೀಯನ ಗುಣಶಕಿ್ತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ಕತರ್ನ
ಮುಂದೂತನಾಗಿ ಹೋಗುವನು. ತಂದೆಗಳ ಹೃದಯವನು್ನ ಮಕ್ಕಳ
ಕಡೆಗೂ, ಅವಿಧೇಯರನು್ನ ನೀತಿವಂತರ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಸಿ,
ಕತರ್ನಿಗಾಗಿ ಜನರನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಜಕರೀಯನು ಆ ದೂತನಿಗೆ, ≪ಈ ಮಾತು
ನೆರವೇರುವುದೆಂದು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ?
ನಾನು ಮುದುಕನು; ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಮುಪಿ್ಪನ ವಯಸು್ಸ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

19 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ದೂತನು, ≪ನಾನು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲವ
ಗಬಿ್ರಯೇಲನು; ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಶುಭವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 20 ಇಗೋ, ಈ
ನನ್ನ ಮಾತು ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೆರವೇರುವುದು; ಆದರೆ ನೀನು
ಇದನು್ನ ನಂಬದೆಹೋದುದರಿಂದ ಅದೆಲಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸುವ ದಿನದ
ವರೆಗೂ ಮಾತನಾಡಲಾರದೆ ಮೂಕನಾಗಿರುವೆ≫ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

21 ಇತ್ತ ಜನರು ಜಕರೀಯನಿಗಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿದು್ದ ಅವನು
ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ತಡಮಾಡಿದ್ದಕೆ್ಕ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 22 ಅವನು
ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಕೂಡ ಏನೂ ಮಾತನಾಡಲಾರದೆ ಇರಲು
ಅವರು, ಇವನಿಗೆ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಏನೋ ದಿವ್ಯ
ದಶರ್ನವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಜಕರೀಯನು
ಅವರಿಗೆ ಕೈಸನೆ್ನ ಮಾಡುತಾ್ತ ಮೂಕನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದನು.

23 ಆತನ ಯಾಜಕವಗರ್ದ ಸೇವೆಯ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ
ಜಕರೀಯನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. 24 ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದ
ನಂತರ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಎಲಿಸಬೇತಳು ಬಸುರಾಗಿ ಐದು
ತಿಂಗಳು ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಳು. 25 ≪ಕತರ್ನು ಈ
ವಯಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ, ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ,
ಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನನಗಿದ್ದ ಅವಮಾನವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

ದೇವದೂತನು ಯೇಸುವಿನ ಜನನವನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
26 ಎಲಿಸಬೇತಳು ಗಭಿರ್ಣಿಯಾದ ಆರನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ, ದೇವರು

ಗಬಿ್ರಯೇಲನೆಂಬ ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆಯ,
ನಜರೇತೆಂಬ ಊರಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಕನಿ್ನಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು; 27 ಆ
ಕನಿ್ನಕೆಯ ಹೆಸರು ಮರಿಯಳು; ಆಕೆಗೆ ದಾವೀದನ ಮನೆತನದ
ಯೋಸೇಫನೆಂಬ ಪುರುಷನೊಂದಿಗೆ ನಿಶಿ್ಚತಾಥರ್ವಾಗಿತು್ತ. 28 ಆ
ದೂತನು ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ≪ದೇವರ ದಯೆ ಹೊಂದಿದವಳೇ,
ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಕತರ್ನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದಾ್ದನೆ≫ ಅಂದನು.

29 ಆಕೆಯು ಆ ಮಾತಿಗೆ ತಬಿ್ಬಬಾ್ಬಗಿ, ಇದೆಂಥ ಆಶೀವಾರ್ದ ಎಂದು
ಯೋಚನೆಮಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. 30 ಆ ದೂತನು ಆಕೆಗೆ, ≪ಮರಿಯಳೇ,
ಹೆದರಬೇಡ; ನಿನಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ದೊರಕಿದೆ. 31 ಇಗೋ, ನೀನು
ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆರುವಿ; ಆತನಿಗೆ ಯೇಸುವೆಂದು
ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. 32 ಆತನು ಮಹಾಪುರುಷನಾಗುವನು, ಪರಾತ್ಪರನ
ಕುಮಾರನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವನು; ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರಾಗಿರುವ
ಕತರ್ನು ಆತನ ಮೂಲಪಿತನಾದ ದಾವೀದನ ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ
ಆತನಿಗೆ ಕೊಡುವನು. 33 ಆತನು ಯಾಕೋಬನ ವಂಶವನು್ನ
ಸದಾಕಾಲ ಆಳುವನು; ಆತನ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಅಂತ್ಯವೇ ಇರದು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

34 ಆಗ ಮರಿಯಳು ಆ ದೂತನಿಗೆ, ≪ಇದು ಹೇಗಾದೀತು? ನನಗೆ
ಯಾವ ಪುರುಷನ ಸಂಸಗರ್ವೂ ಇಲ್ಲವಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.
35 ಅದಕೆ್ಕ ದೂತನು, ≪ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವನು;
ಪರಾತ್ಪರನ ಶಕಿ್ತಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಅವರಿಸುವುದು; ಆದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ
ಹುಟು್ಟವ ಆ ಪವಿತ್ರ ಶಿಶು ದೇವರ ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 36

ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಬಂಧುವಾದ ಎಲಿಸಬೇತಳಿದಾ್ದಳಲಾ್ಲ, ಆಕೆ ಸಹ
ಮುಪಿ್ಪನವಳಾದರೂ ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿದಾ್ದಳೆ; ಆಕೆಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ
ಗಂಡು ಮಗುವಿದೆ; ಬಂಜೆಯೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಕೆಗೆ ಈಗ ಆರನೆಯ
ತಿಂಗಳು. 37 ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದು್ದ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ≫
ಅಂದನು. 38 ಆಗ ಮರಿಯಳು ≪ಇಗೋ, ನಾನು ಕತರ್ನ ದಾಸಿ;
ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಂತೆ ನನಗಾಗಲಿ≫ ಅಂದಳು. ಆ ಮೇಲೆ ಆ ದೂತನು
ಆಕೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.

ಮರಿಯಳು ಎಲಿಜಬೇತಳನು್ನ ಭೇಟಿಯಾದದು್ದ
39 ಇದಾದ ನಂತರ ಮರಿಯಳು ಎದು್ದ ತ್ವರೆಯಾಗಿ ಯೆಹೂದದ

ಮಲೆನಾಡಿನಲಿ್ಲರುವ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋದಳು. 40 ಜಕರೀಯನ
ಮನೆಯನು್ನ ಸೇರಿ ಎಲಿಸಬೇತಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿದಳು. 41

ಎಲಿಸಬೇತಳು ಮರಿಯಳ ವಂದನೆಯನು್ನ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಆಕೆಯ
ಗಭರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಕೂಸು ಕುಣಿದಾಡಿತು ಮತು್ತ ಎಲಿಸಬೇತಳು
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತಳಾದಳು.

42 ಆಗ ಆಕೆಯು ಮಹಾಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ, ≪ನೀನು
ಸಿ್ತ್ರೕಯರೊಳಗೆ ಧನ್ಯಳು, ಮತು್ತ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವ ಕೂಸು
ಆಶೀವಾರ್ದ ಹೊಂದಿದು್ದ. 43 ನನ್ನ ಕತರ್ನ ತಾಯಿಯು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವಷು್ಟ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಎಲಿ್ಲಂದಾಯಿತು? 44 ಇಗೋ, ನಿನ್ನ
ವಂದನೆಯು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಲೇ ಕೂಸು ನನ್ನ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ
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ಉಲಾ್ಲಸದಿಂದ ಕುಣಿದಾಡಿತು. 45 ಕತರ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ
ಮಾತುಗಳು ನೆರವೇರುವವು ಅಂದಳು. ಇದನು್ನ ನಂಬಿದವಳಾದ
ನೀನು ಧನ್ಯಳು.≫

ಮರಿಯಳ ಸು್ತತಿಗೀತೆ
46 ಆಗ ಮರಿಯಳು,

≪ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವು ಕತರ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತದೆ,
47 ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರಲಿ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸಗೊಂಡಿದೆ.
48 ಆತನು ತನ್ನ ದಾಸಿಯ ದೀನಸಿ್ಥತಿಯ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.

ಇಗೋ, ಇಂದಿನಿಂದ ತಲತಲಾಂತರದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ
ಧನ್ಯಳೆಂದು ಹೊಗಳುವರು,

49 ಏಕೆಂದರೆ ಶಕ್ತನಾಗಿರುವಾತನು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ
ಉಪಕಾರಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ;
ಆತನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದುದು.

50 ಆತನಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರ ಮೇಲೆ ಆತನ ದಯೆಯು
ತಲತಲಾಂತರದ ವರೆಗೂ ಇರುವುದು.

51 ಆತನು ತನ್ನ ಭುಜಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಸೊಕಿ್ಕದ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರನು್ನ
ಚದರಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.

52 ಪ್ರಭುಗಳನು್ನ ಸಿಂಹಾಸನಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ದೊಬಿ್ಬ,
ದೀನಸಿ್ಥತಿಯವರನು್ನ ಉನ್ನತಸಿ್ಥತಿಗೆ ತಂದಿದಾ್ದನೆ.

53 ಹಸಿದವರನು್ನ ಮೃಷಾ್ಟನ್ನದಿಂದ ತೃಪಿ್ತಪಡಿಸಿ,
ಸಿರಿವಂತರನು್ನ ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ.

54 ಆತನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಂತೆ
ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೂ ಅವನ ವಂಶದವರಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ದಯೆ

ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು,
ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲನಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದಳು.

56 ಮರಿಯಳು ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಎಲಿಸಬೇತಳ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲದು್ದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದಳು.

ಸಾ್ನನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ಜನನ
57 ಹೆರಿಗೆಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಎಲಿಸಬೇತಳು ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ

ಹೆತ್ತಳು. 58 ಆಕೆಯ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೂ ಬಂಧುಬಾಂಧವರೂ
ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕತರ್ನು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ದಯೆಯನು್ನ
ತೋರಿಸಿದಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆಕೆಯ ಸಂಗಡ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.
59 ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ಆ ಮಗುವಿಗೆ
ಸುನ್ನತಿಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದು ಅದಕೆ್ಕ ಜಕರೀಯನೆಂದು ತಂದೆಯ
ಹೆಸರನು್ನ ಇಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 60 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಲಿಸಬೇತಳು
≪ಅದು ಬೇಡ, ಯೋಹಾನನೆಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು≫ ಅನ್ನಲು, 61

ಅವರು, ≪ನಿನ್ನ ಬಂಧುಬಾಂಧವರಲಿ್ಲ ಈ ಹೆಸರಿನವರು
ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಇಲ್ಲವಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಿದರು. 62 ಇದಕೆ್ಕ
ಏನು ಹೆಸರಿಡಬೇಕೆಂದಿರುತಿ್ತೕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜಕರೀಯನಿಗೆ
ಸನೆ್ನಮಾಡಿ ಕೇಳಿದರು.

63 ಅವನು ಒಂದು ಹಲಗೆಯನು್ನ ತರಿಸಿಕೊಂಡು, ≪ಆತನ
ಹೆಸರು ಯೋಹಾನನು≫ ಎಂದು ಬರೆದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 64 ಕೂಡಲೆ ಅವನ ಬಾಯಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟು್ಟ,
ನಾಲಿಗೆ ಸಡಿಲವಾಯಿತು, ಅವನು ಮಾತನಾಡುವವನಾಗಿ ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡಿದನು. 65 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆಲಾ್ಲ
ಹೆದರಿಕೆಯುಂಟಾಯಿತು ಮತು್ತ ಈ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕುರಿತು
ಯೂದಾಯದ ಮಲೆನಾಡಿನಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 66

ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ, ≪ಆಹಾ, ಈ ಕೂಸು
ಎಂಥವನಾಗುವನೋ?≫ ಎಂದು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡರು,
ಆದರೆ ಕತರ್ನ ಅಭಯ ಹಸ್ತವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಇತು್ತ.

ಜಕರೀಯನ ಪ್ರವಾದನೆ
67 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯಾದ ಜಕರೀಯನು

ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತನಾಗಿ ನುಡಿದ ಪ್ರವಾದನೆ ಏನೆಂದರೆ,
68 ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕತರ್ನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವು;
ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ ಅವರಿಗೆ

ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನಂಟುಮಾಡಿದಾ್ದನೆ;
69 ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವೀದನ ಮನೆತನದಲಿ್ಲ,
ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಣಾವೀರನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿದಾ್ದನೆ.

70 ಆತನು ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರವಾದಿಗಳ
ಮೂಲಕ ತಾನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ,

71 ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಂದಲೂ, ನಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರೆಲ್ಲರ
ಕೈಯಿಂದಲೂ ನಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿದಾ್ದನೆ.

72 ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ದಯೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವುದರ
ಮೂಲಕ

ನಮ್ಮ ಮೂಲಪಿತೃವಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ
ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ

ನೆನಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
74 ಹೀಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿ

ಭಯವಿಲ್ಲದವರಾಗಿದು್ದ,
ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನಿಮರ್ಲಚಿತ್ತದಿಂದಲೂ

ನೀತಿಯಿಂದಲೂ
ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇವೆಮಾಡುವಂತೆ ನಮಗೆ

ಅನುಕೂಲಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
76 ಮಗುವೇ, ನೀನಾದರೋ ಪರಾತ್ಪರನ

ಪ್ರವಾದಿಯೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿ.
ನೀನು ಕತರ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆತನ ಹಾದಿಗಳನು್ನ

ಸಿದ್ಧಮಾಡುವವನಾಗಿಯೂ,
77 ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅತ್ಯಂತಕರುಣೆಯಿಂದ ದಯಪಾಲಿಸುವ

ಪಾಪಕ್ಷಮೆಯೆಂಬ ರಕ್ಷಣೆಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ
ಆತನ ಪ್ರಜೆಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವವನಾಗಿಯೂ ಇರುವಿ.

ಆ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಅರುಣೋದಯವು
ಉಂಟಾಗಿ,

79 ಅದು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲಯೂ, ಮರಣಾಂಧಕಾರದಲಿ್ಲಯೂ
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ನಮಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಟು್ಟ

ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ಸಮಾಧಾನದ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿ
ನಡಿಸುವುದು.≫
80 ಆ ಬಾಲಕನು ಬೆಳೆದು ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ಬಲವುಳ್ಳವನಾದನು. ಮತು್ತ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ತನ್ನನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ದಿನದವರೆಗೂ
ಮರುಭೂಮಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಇದ್ದನು.

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಜನನವೂ

ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಜನರೆಲಾ್ಲ ಜನಗಣತಿಯನು್ನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆಜ್ಞೆಯು ಚಕ್ರವತಿರ್ಯಾದ
ಅಗಸ್ತನಿಂದ ಹೊರಟಿತು. 2 ಇದು ಕುರೇನ್ಯನು ಸಿರಿಯಕೆ್ಕ

ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದಾ್ದಗ ನಡೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಜನಗಣತಿ. 3 ಆಗ
ಎಲ್ಲರೂ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೊರಟರು. 4 ಯೋಸೇಫನು ಸಹ ತಾನು ದಾವೀದನ
ಮನೆತನದವನೂ, ಗೋತ್ರದವನೂ ಆಗಿದ್ದದರಿಂದ ಹೆಸರು
ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ತನಗೆ ನಿಶಿ್ಚತಾಥರ್ವಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೂ
ಗಭರ್ವತಿಯಾಗಿದ್ದ ಮರಿಯಳ ಸಂಗಡ ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆಯ
ನಜರೇತ್ ಎಂಬ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಯೂದಾಯದಲಿ್ಲರುವ
ಬೇತೆ್ಲಹೇಮೆಂಬ ದಾವೀದನೂರಿಗೆ ಹೋದರು. 6 ಅವರು ಅಲಿ್ಲದಾ್ದಗ
ಆಕೆಗೆ ಪ್ರಸವಕೆ್ಕ ದಿನತುಂಬಿತು. 7 ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲು
ಮಗನನು್ನ ಹೆತು್ತ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತ ಛತ್ರದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದ
ಕಾರಣ ಅವನನು್ನ ಗೋದಲಿಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಸಿದಳು.

ದೇವದೂತರು ಯೇಸುವಿನ ಜನನವನು್ನ ಕುರುಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದು್ದ
8 ಆ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಕುರುಬರು ಹೊಲದಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ

ತಮ್ಮ ಕುರಿಹಿಂಡನು್ನ ಕಾಯುತಿ್ತರಲಾಗಿ, 9 ಕತರ್ನ ದೂತನೊಬ್ಬನು
ಬಂದು ಅವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತನು. ಕತರ್ನ ಪ್ರಭೆಯು ಅವರ
ಸುತ್ತಲು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿತು; ಅವರು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆದರಿದರು. 10 ಆ
ದೂತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಕೇಳಿರಿ; ಜನರಿಗೆಲಾ್ಲ ಮಹಾ
ಸಂತೋಷವನು್ನಂಟುಮಾಡುವ ಶುಭವಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 11 ಅದೇನಂದರೆ, ಈ ಹೊತು್ತ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ದಾವೀದನೂರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನು ಹುಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಆತನು
ಕತರ್ನಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ. 12 ಅದರ ಗುರುತೇನಂದರೆ, ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ
ಸುತಿ್ತರುವ ಒಂದು ಕೂಸು ಗೋದಲಿಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರುವುದನು್ನ ನೀವು
ಕಾಣುವಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಫಕ್ಕನೆ ಆ ದೂತನ ಸಂಗಡ
ಸ್ವಗೀರ್ಯ ಸೈನ್ಯದವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು,
≪ಮೇಲಣ ಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ,
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರೊಲಿದ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಸಮಾಧಾನ≫

ಎಂದು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುತಾ್ತ ಹೇಳಿದರು.
15 ದೇವದೂತರು ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ

ಹೊರಟುಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಕುರುಬರು, ≪ನಾವು ಈಗಲೇ
ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕತರ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ಈ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಲು ಹೋಗೋಣ≫ ಎಂದು ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ
ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು, 16 ತ್ವರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮರಿಯಳನೂ್ನ
ಯೋಸೇಫನನೂ್ನ ಗೋದಲಿಯಲಿ್ಲ ಮಲಗಿರುವ ಆ ಕೂಸನೂ್ನ
ಕಂಡುಕೊಂಡರು. 17 ಅದನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಆ ಮಗುವಿನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವದೂತನು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದರು. 18 ಅದನು್ನ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ, ತಮಗೆ ಕುರುಬರು
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ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 19 ಆದರೆ ಮರಿಯಳು ಆ
ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು
ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. 20 ಕುರುಬರು ತಮಗೆ ದೂತರಿಂದ
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ
ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುತಾ್ತ ಸು್ತತಿಸುತಾ್ತ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋದರು.

ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಕರಣ ಮತು್ತ ಆತನನು್ನ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ
ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದು್ದ

21 ಆ ಕೂಸಿಗೆ ಸುನ್ನತಿಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ,
ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಆ ಕೂಸನು್ನ
ಗಭರ್ಧರಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ದೇವದೂತನು ಅದೇ ಹೆಸರನು್ನ
ಸೂಚಿಸಿದ್ದನು.

22 ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣದ
ದಿನಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ≪ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡೆಲಾ್ಲ ಕತರ್ನಿಗೆ
ಮೀಸಲೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು≫ ಎಂದು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವಂತೆ, ಅವರು ಆ ಕೂಸನು್ನ ಕತರ್ನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. 24 ಇದಲ್ಲದೆ ಕತರ್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರುವಂತೆ
ಅವರು ≪ಒಂದು ಜೋಡಿ ಬೆಳವಕಿ್ಕಯನಾ್ನಗಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡು
ಪಾರಿವಾಳದ ಮರಿಗಳನಾ್ನಗಲಿ≫ ಬಲಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿತು್ತ. 25 ಆ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸಿಮೆಯೋನನೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಈ ಮನುಷ್ಯನು ನೀತಿವಂತನೂ ದೇವಭಕ್ತನೂ
ಆಗಿದ್ದನು. ಇಸಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಸಂತೈಸುವವನು ಯಾವಾಗ
ಬರುವನೋ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಾ್ತ ಇದ್ದನು ಮತು್ತ ಆತನು
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತನಾಗಿದ್ದನು. 26 ಇದಲ್ಲದೆ, ಕತರ್ನು
ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಕಾಣುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನು
ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ದೈವೋಕಿ್ತ
ಉಂಟಾಗಿತು್ತ. 27 ಇವನು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ
ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಆಗ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಮಗುವಾದ
ಯೇಸುವನು್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರುವ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ
ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಮಗುವನು್ನ ಒಳಕೆ್ಕ ತರಲು, 28 ಸಿಮೆಯೋನನು ಆ
ಮಗುವನು್ನ ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುತಾ್ತ,

29 ≪ಕತರ್ನೇ, ನಿನ್ನ ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು;
ಈಗ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ದಾಸನಿಗೆ

ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿತು.
30 ನೀನು ಎಲಾ್ಲ ಜನರ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ
ಆ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ನಾನು ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡೆನು.

32 ಆತನು ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಬೆಳಕು,
ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಕೀತಿರ್≫ ಅಂದನು.
33 ಆ ಮಗುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅದರ

ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುತಿ್ತರಲು, 34 ಸಿಮೆಯೋನನು
ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳಿಗೆ, ≪ಇಗೋ,
ಈತನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಬೀಳುವುದಕೂ್ಕ,
ಅನೇಕರು ಏಳುವುದಕೂ್ಕ ಕಾರಣನಾಗಿರುವನು ಮತು್ತ ಜನರು
ವಿರೋಧಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಗುರುತಾಗಿರುವನು; 35 ಹೀಗೆ
ಬಹುಜನರ ಹೃದಯದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗುವವು; ಈ
ಕಾರಣಕಾ್ಕಗಿ ಈತನು ಹುಟಿ್ಟದು್ದ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನಸಿ್ಸಗಂತೂ
ಅಲಗು ನಾಟಿದಂತೆ ವೇದನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

36 ಇದಲ್ಲದೆ ಆಶೇರನ ಕುಲದ ಫನುವೇಲನ ಮಗಳಾದ
ಅನ್ನಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿನಿ ಇದ್ದಳು. ಆಕೆ ಬಹಳ ಮುಪಿ್ಪನವಳು.
ಮದುವೆಯಾಗಿ ಏಳು ವಷರ್ ಗಂಡನ ಕೂಡ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿ
ವಿಧವೆಯಾಗಿದ್ದಳು, 37 ಅವಳು ಎಂಭತು್ತನಾಲು್ಕ
ವಷರ್ದವಳಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗದೆ
ಉಪವಾಸ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಿಂದ ರಾತಿ್ರ ಹಗಲೂ ದೇವರನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು. 38 ಆಕೆ ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಅವರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬಂದು ದೇವರಿಂದಾದ ಉಪಕಾರವನು್ನ ನೆನಸಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ಹಾರೈಸುತಿ್ತದ್ದವರೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ
ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವಳಾದಳು. 39 ಇತ್ತಲಾಗಿ
ಅವರು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರುವ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ನಜರೇತೆಂಬ ತಮ್ಮ
ಊರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು.

40 ಆ ಬಾಲಕನು ಬೆಳೆದು ಬಲಗೊಂಡು ಜ್ಞಾನದಿಂದ
ತುಂಬಿದವನಾದನು; ಮತು್ತ ಆತನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇತು್ತ.

ಬಾಲಕನಾದ ಯೇಸು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ವಿದಾ್ವಂಸರೊಂದಿಗೆ
ಸಂಭಾಷಿಸಿದು್ದ

41 ಯೇಸುವಿನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಪ್ರತಿವರುಷವೂ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬಕೆ್ಕ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 42 ಆತನು ಹನೆ್ನರಡು
ವರುಷದವನಾದಾಗ ಅವರು ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು.
43 ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳನು್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ
ಬಾಲಕನಾದ ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು.
ಅವನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಅದನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ, 44 ಆತನು ಯಾತಿ್ರಕರ
ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಿ, ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡಿಬಿಟಿ್ಟದ್ದರು. ನಂತರ ಬಂಧುಬಾಂಧವರಲಿ್ಲಯೂ
ಪರಿಚಿತರಲಿ್ಲಯೂ ಹುಡುಕಾಡಿ, 45 ಆತನನು್ನ ಕಾಣದಿದಾ್ದಗ ತಿರುಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. 46 ಮೂರು ದಿನದ
ಮೇಲೆ ಆತನನು್ನ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕಂಡರು. ಆತನು ಬೋಧಕರ
ನಡುವೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುತಾ್ತ
ಪ್ರಶೆ್ನಮಾಡುತಾ್ತ ಇದ್ದನು. 47 ಆತನು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರು ಆತನ ಬುದಿ್ಧಗೂ ಉತ್ತರಗಳಿಗೂ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.
48 ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಆತನನು್ನ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದರು; ಮತು್ತ ಆತನ
ತಾಯಿಯು, ≪ಕಂದಾ, ನೀನು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಿ? ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯೂ ನಾನೂ ಎಷೊ್ಟೕ ತಳಮಳಗೊಂಡು ನಿನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕಿ
ಬಂದೆವಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು, 49 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕಿದೆ್ದೕಕೆ? ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಇರಬೇಕಾದವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವೇ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 50 ಆದರೆ ಆತನು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ಅವರು
ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ. 51 ಬಳಿಕ ಆತನು ಅವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ನಜರೇತಿಗೆ
ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದನು. ಆತನ ತಾಯಿಯು ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಳು.

52 ಯೇಸು ಜ್ಞಾನದಲಿ್ಲಯೂ ದೇಹಬಲದಲಿ್ಲಯೂ ಬೆಳೆಯುತಾ್ತ
ಬಂದನು; ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಮತು್ತ ಮನುಷ್ಯರ ಕೃಪೆಯು ಆತನ
ಮೇಲೆ ಹೆಚಾ್ಚಗುತಾ್ತ ಬಂದಿತು.

ಸಾ್ನನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಉಪದೇಶ
(ಮತಾ್ತ. 3:1-12; ಮಾಕರ್ 1:1-8, ಯೋಹಾ. 1:19-28)

ಚಕ್ರವತಿರ್ಯಾದ ತಿಬೇರಿಯನು ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಬಂದ
ಹದಿನೈದನೆಯ ವರುಷದಲಿ್ಲ, ಪೊಂತ್ಯಪಿಲಾತನು
ಯೂದಾಯಕೆ್ಕ ಅಧಿಪತಿಯೂ, ಹೆರೋದನು ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ

ಉಪರಾಜನೂ, ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಇತುರಾಯ
ತ್ರಕೋನೀತಿ ಸೀಮೆಗಳಿಗೆ ಉಪರಾಜನೂ, ಲುಸನ್ಯನು ಅಬಿಲೇನೆಗೆ
ಉಪರಾಜನೂ ಆಗಿರುವಲಿ್ಲ 2 ಅನ್ನನು ಮತು್ತ ಕಾಯಫನೂ
ಮಹಾಯಾಜಕರಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜಕರೀಯನ ಮಗನಾದ
ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು
ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. 3 ಆತನು ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಸುತ್ತಲಿರುವ
ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ, ನೀವು ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಾಗಿ
ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪದ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಾರಿ
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. 4 ಇದು ಯೆಶಾಯನೆಂಬ ಪ್ರವಾದಿಯ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವ ಮಾತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಮಾತು
ಏನೆಂದರೆ,
≪ ≪ಕತರ್ನ ದಾರಿಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರಿ,
ಆತನ ಹಾದಿಗಳನು್ನ ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಎಲಾ್ಲ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವವು,
ಎಲಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವುದು,

ಡೊಂಕಾಗಿರುವಂಥದು ನೆಟ್ಟಗಾಗುವುದು,
ಕೊರಕಲಾದ ದಾರಿಗಳು ಸಮವಾಗುವವು.

ಎಲಾ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೂ ದೇವರಿಂದಾಗುವ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಕಾಣುವರು≫
ಎಂಬುದಾಗಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಗುವವನ ಶಬ್ದವದೆ≫

ಎಂಬುದೇ.
7 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯೋಹಾನನು ತನಿ್ನಂದ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ

ಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹೊರಟುಬಂದ ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ, ≪ಎಲೈ
ಸಪರ್ಜಾತಿಯವರೇ, ಮುಂದೆ ಕಾಣಬರುವ ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಕೊಟ್ಟವರಾರು? 8 ಹಾಗಾದರೆ
ಮಾನಸಾಂತರಕೆ್ಕ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಫಲಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ.
≪ಅಬ್ರಹಾಮನು ನಮಗೆ ತಂದೆಯಲ್ಲವೇ≫ ಎಂದು ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ
ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಈ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದಲೂ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಬಲ್ಲನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಈಗಲೇ
ಮರಗಳ ಬೇರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಹಾಕಿಯದೆ; ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರವನು್ನ ಕಡಿದು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಕುವರು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 10 ಆಗ ಆ ಗುಂಪಿನವರು, ≪ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನು
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ಮಾಡಬೇಕು?≫ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ, 11 ಆತನು,
≪ಎರಡು ಅಂಗಿಗಳುಳ್ಳವನು ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡಲಿ;
ಆಹಾರವುಳ್ಳವನು ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಕೊಡಲಿ≫ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. 12 ಸುಂಕ ವಸೂಲಿಗಾರರು ಸಹ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಂದು, ≪ಗುರುವೇ, ನಾವೇನು
ಮಾಡಬೇಕು≫ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಲು, 13 ಆತನು,
≪ನೇಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ≫
ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 14 ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಸಹ ಬಂದು,
≪ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು≫ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ
ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಯಾರನಾ್ನದರೂ ಬೆದರಿಸಿ ದುಡು್ಡ
ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ; ಯಾರ ಮೇಲೆಯೂ ಸುಳು್ಳದೂರು
ಹೇಳಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದಲಿ್ಲ ತೃಪ್ತರಾಗಿರಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

15 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರು ಬರಬೇಕಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಎದುರು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯೋಹಾನನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಇವನೇ ಆ ಕಿ್ರಸ್ತನಾಗಿರಬಹುದೋ ಏನೋ ಎಂದು
ತಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಲು, 16 ಯೋಹಾನನು
ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ, ≪ನಾನಂತೂ ನಿಮಗೆ ನೀರಿನ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನಮಾಡಿಸುವವನು; ಆದರೆ ನನಗಿಂತ ಶಕ್ತನು ಬರುತಾ್ತನೆ.
ಆತನ ಕೆರಗಳ ಬಾರನು್ನ ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ.
ಆತನು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮಗೆ
ಸಾ್ನನಮಾಡಿಸುವನು. 17 ಆತನು ಮೊರವನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಹಿಡಿದಿದಾ್ದನೆ. ತನ್ನ ಕಣದಲಿ್ಲಯ ರಾಶಿಯನು್ನ ತೂರಿ ಹಸನುಮಾಡಿ
ಗೋದಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಕಣಜದಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವನು. ಹೊಟ್ಟನು್ನ
ಆರದ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವನು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

18 ಇನು್ನ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಆತನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ಜನರಿಗೆ ಬುದಿ್ಧಹೇಳಿ ಶುಭವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರುತಿ್ತದ್ದನು. 19 ಆದರೆ
ಉಪರಾಜನಾದ ಹೆರೋದನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ
ಹೆರೋದ್ಯಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ, ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ಯೋಹಾನನಿಂದ ಗದರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದರಿಂದ, 20

ಆತನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಸಿ ತನ್ನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಇನೂ್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡನು.

ಯೇಸುವಿನ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
(ಮತಾ್ತ. 3:13-17; ಮಾಕರ್ 1:9-11)

21 ಜನರೆಲಾ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಯೇಸು ಸಹ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ
ಆಕಾಶವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು 22 ಮತು್ತ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು
ದೇಹಾಕಾರನಾಗಿ ಪಾರಿವಾಳದ ಹಾಗೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದನು. ಆಗ,
≪ನೀನು ಪಿ್ರಯನಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಗನು, ನಿನ್ನನು್ನ ನಾನು
ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂಬ ವಾಣಿಯು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿತು.

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಂಶಾವಳಿ
23 ಯೇಸು ಉಪದೇಶಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾಗ

ಸುಮಾರು ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ದವನಾಗಿದ್ದನು. ಆತನು ಜನರ
ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಯೋಸೇಫನ ಮಗನು. ಯೋಸೇಫನು ಹೇಲಿಯನ
ಮಗನು; 24 ಹೇಲಿಯನು ಮತಾ್ಥತನ ಮಗನು; ಮತಾ್ಥತನನು
ಲೇವಿಯ ಮಗನು; ಲೇವಿಯನು ಮೆಲಿ್ಖಯನ ಮಗನು; ಮೆಲಿ್ಖಯನು
ಯನಾ್ನಯನ ಮಗನು; 25 ಯನಾ್ನಯನು ಯೋಸೇಫನ ಮಗನು;
ಯೋಸೇಫನು ಮತ್ತಥೀಯನ ಮಗನು; ಮತ್ತಥೀಯನು ಆಮೋಸನ
ಮಗನು; ಆಮೋಸನು ನಹೂಮನ ಮಗನು; ನಹೂಮನು ಎಸಿ್ಲಯ
ಮಗನು; 26 ಎಸಿ್ಲಯನು ನಗಾ್ಗಯನ ಮಗನು; ನಗಾ್ಗಯನು
ಮಹಾಥನ ಮಗನು; ಮಹಾಥನು ಮತ್ತಥೀಯನ ಮಗನು;
ಮತ್ತಥೀಯನು ಶಿಮಿಯನ ಮಗನು; ಶಿಮಿಯನು ಯೋಸೇಖನ
ಮಗನು; 27 ಯೋಸೇಖನು ಯೂದನ ಮಗನು; ಯೂದನು
ಯೋಹಾನನ ಮಗನು; ಯೋಹಾನನು ರೇಸನ ಮಗನು; ರೇಸನು
ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನ ಮಗನು, ಜೆರುಬಾ್ಬಬೆಲನು ಸಲಥಿಯೇಲನ ಮಗನು;
ಸಲಥಿಯೇಲನು ನೇರಿಯನ ಮಗನು; 28 ನೇರಿಯನು ಮೆಲಿ್ಖಯನ
ಮಗನು; ಮೆಲಿ್ಖಯನು ಅದಿ್ದಯನ ಮಗನು; ಅದಿ್ದಯನು
ಕೋಸಾಮನ ಮಗನು; ಕೋಸಾಮನು ಎಲ್ಮದಾಮನ ಮಗನು;
ಎಲ್ಮದಾಮನು ಏರನ ಮಗನು; 29 ಏರನು ಯೆಹೋಷುವನ
ಮಗನು; ಯೆಹೋಷುವನು ಎಲಿಯಾಜರನ ಮಗನು;
ಎಲಿಯಾಜರನು ಯೋರೈಮನ ಮಗನು; ಯೋರೈಮನು ಮತಾ್ಥತನ
ಮಗನು; ಮತಾ್ಥತನು ಲೇವಿಯನ ಮಗನು; 30 ಲೇವಿಯನು
ಸಿಮಿಯೋನನ ಮಗನು; ಸಿಮಿಯೋನನು ಯೂದನ ಮಗನು;
ಯೂದನು ಯೋಸೇಫನ ಮಗನು; ಯೋಸೇಫನು ಯೋನಾಮನ
ಮಗನು; ಯೋನಾಮನು ಎಲಿಯಕೀಮನ ಮಗನು; 31

ಎಲಿಯಕೀಮನು ಮೆಲೆಯಾನ ಮಗನು; ಮೆಲೆಯಾನು ಮೆನ್ನನ
ಮಗನು; ಮೆನ್ನನು ಮತಾ್ತಥನ ಮಗನು; ಮತಾ್ತಥನು ನಾಥಾನನ
ಮಗನು; ನಾಥಾನನು ದಾವೀದನ ಮಗನು; 32 ದಾವೀದನು
ಇಷಯನ ಮಗನು; ಇಷಯನು ಓಬೇದನ ಮಗನು; ಓಬೇದನು
ಬೋವಜನ ಮಗನು; ಬೋವಜನು ಸಲೊ್ಮೕನನ ಮಗನು;
ಸಲೊ್ಮೕನನು ನಹಶೋನನ ಮಗನು; 33 ನಹಶೋನನು
ಅಮಿ್ಮನಾದಾಬನ ಮಗನು; ಅಮಿ್ಮನಾದಾಬನು ಆನೈರ್ಯನ
ಮಗನು; ಆನೈರ್ಯನು ಎಸೊ್ರೕನನ ಮಗನು; ಎಸೊ್ರೕನನು ಪೆರೆಚನ
ಮಗನು; 34 ಪೆರೆಚನು ಯೂದನ ಮಗನು; ಯೂದನು
ಯಾಕೋಬನ ಮಗನು; ಯಾಕೋಬನು ಇಸಾಕನ ಮಗನು;
ಇಸಾಕನು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಗನು; ಅಬ್ರಹಾಮನು ತೇರನ ಮಗನು;
ತೇರನು ನಾಹೋರನ ಮಗನು; 35 ನಾಹೋರನು ಸೆರೂಗನ
ಮಗನು; ಸೆರೂಗನು ರೆಗೂವನ ಮಗನು; ರೆಗೂವನು ಪೆಲೆಗನ
ಮಗನು; ಪೆಲೆಗನು ಹೇಬೆರನ ಮಗನು; ಹೇಬೆರನು ಸಾಲನ ಮಗನು;
36 ಸಾಲನು ಕಯಿನಾನನ ಮಗನು; ಕಯಿನಾನನು ಅಫರ್ಕ್ಷಾದನ
ಮಗನು; ಅಫರ್ಕ್ಷಾದನು ಶೇಮನ ಮಗನು; 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.

ಯೇಸುವಿನ ಶೋಧನೆ
(ಮತಾ್ತ. 4:1-11; ಮಾಕರ್ 1:12,13)

ಯೇಸು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತನಾಗಿ ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯಿಂದ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ, 2 ನಲವತು್ತ ದಿನ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಡಿಸಲ್ಪಡುತಾ್ತ, ಸೈತಾನನಿಂದ

ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಆತನು ಏನನೂ್ನ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಆ
ದಿನಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಹಸಿವಾಯಿತು.

3 ಆಗ ಸೈತಾನನು ಆತನಿಗೆ, ≪ನೀನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೆ ಈ
ಕಲ್ಲನು್ನ ರೊಟಿ್ಟಯಾಗುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು,

4 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ≪ ≪ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟಿ್ಟ ತಿಂದ
ಮಾತ್ರದಿಂದ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಬರೆದದೆ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

5 ಬಳಿಕ ಸೈತಾನನು ಆತನನು್ನ ಎತ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ,
ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲಿ್ಲ ಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, 6

≪ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಅಧಿಕಾರವನೂ್ನ ಇವುಗಳ ವೈಭವವನೂ್ನ ನಿನಗೆ
ಕೊಡುವೆನು; ಇದೆಲಾ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ, ಇದನು್ನ ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ
ಬಂದವನಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ; 7 ನೀನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರೆ
ಇದೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನದಾಗುವುದು≫ ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

8 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, ≪ ≪ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕತರ್ನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಿ, ಆತನೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಸೇವಿಸಬೇಕು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಬರೆದದೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

9 ಇದಲ್ಲದೆ ಸೈತಾನನು ಆತನನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಗೋಪುರದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಆತನಿಗೆ, ≪ನೀನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲಿ್ಲಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ
ಧುಮುಕು. 10 ≪ನಿನ್ನನು್ನ ಕಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಕತರ್ನು ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವನು; 11 ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಕಲಿ್ಲಗೆ ತಗಲದಂತೆ
ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಎತಿ್ತಕೊಳು್ಳವರು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದದೆಯಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, ≪ ≪ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕತರ್ನನು್ನ
ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದೆಂದು≫ ಹೇಳಿದೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು.

13 ಹೀಗೆ ಸೈತಾನನು ನಾನಾ ವಿಧದಲಿ್ಲ ಶೋಧಿಸಿದ ನಂತರ, ತಕ್ಕ
ಸಮಯ ಬರುವ ತನಕ ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟುಹೋದನು.

ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಮಾಡಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 4:12-17; ಮಾಕರ್ 1:14,15)

14 ತರುವಾಯ ಯೇಸು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ
ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು; ಆತನ ಸುದಿ್ದಯು ಸುತ್ತಲಿರುವ
ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹರಡಿತು. 15 ಆತನು ಅವರ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ
ಬೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದನು; ಎಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಹೊಗಳಿದರು.

ನಜರೇತಿನಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 13:53-58; ಮಾಕರ್ 6:1-6)

16 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಆತನು ತಾನು ಬೆಳೆದುಬಂದ ಊರಾದ
ನಜರೇತಿಗೆ ಬಂದು, ತನ್ನ ವಾಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ

ಲೂಕನು 3:11 639 ಲೂಕನು 4:16
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ಸಭಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥವನು್ನ ಓದುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಎದು್ದ ನಿಂತನು. 17 ಆಗ ಯೆಶಾಯನೆಂಬ ಪ್ರವಾದಿಯು ಬರೆದ
ಗ್ರಂಥದ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಆತನ ಕೈಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿ ಆತನು ಆ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚದಾಗ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಭಾಗವನು್ನ ಕಂಡು
ಓದಿದನು; ಅಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿತು್ತ,

18 ≪ಕತರ್ನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದೆ,
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಶುಭವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರುವುದಕಾ್ಕಗಿ

ಅಭಿಷೇಕಿಸಿರುವನು.
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ,
ಮತು್ತ ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣು್ಣ ಬರುವುದಕೂ್ಕ

ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸುವುದಕೂ್ಕ
19 ಕತರ್ನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಶುಭವಷರ್ವನು್ನ

ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ.≫
20 ಅದನು್ನ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಸುತಿ್ತ

ಸಭಾಮಂದಿರದ ಸೇವಕನ ಕೈಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಅಲಿ್ಲ
ನೆರೆದಿ್ದದವರೆಲ್ಲರ ಕಣು್ಣಗಳೂ ಆತನ ಮೇಲಿರಲಾಗಿ, 21 ಆತನು
ಅವರಿಗೆ, ≪ಈ ಹೊತು್ತ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳುವಲಿ್ಲ ಈ
ವೇದೋಕಿ್ತ ನೆರವೇರಿದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವಾಗ, 22 ಎಲ್ಲರು
ಆತನನು್ನ ಹೊಗಳಿ ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಇಂಪಾದ
ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ, ≪ಇವನು ಯೋಸೇಫನ
ಮಗನಲ್ಲವೇ?≫ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು.

23 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ ≪ವೈದ್ಯನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನೇ
ವಾಸಿಮಾಡಿಕೋ≫ ಎಂಬ ಗಾದೆಯನು್ನ ನನಗೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ
ಹೇಳಿ; ಕಪೆನೌರ್ಮಿನಲಿ್ಲ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಾವು
ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ, ಅಂಥವುಗಳನು್ನ ಈ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ ಮಾಡು
ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ. 24 ಯಾವ ಪ್ರವಾದಿಯೂ ತನ್ನ ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲ
ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 25

ಕೇಳಿರಿ, ಎಲೀಯನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಮೂರು ವರುಷ ಆರು ತಿಂಗಳು
ಮಳೆಬಾರದೆ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾದಾಗ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನಲೆ್ಲೕ ಅನೇಕ ವಿಧವೆಯರು ಇದ್ದದು್ದ ನಿಜ; 26 ಆದರೆ
ಅವರಾರ ಬಳಿಗೂ ದೇವರು ಎಲೀಯನನು್ನ ಕಳುಹಿಸದೆ, ಸೀದೋನ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಸರೆಪ್ತ ಊರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಯ ಬಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ
ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 27 ಮತು್ತ ಎಲೀಷನೆಂಬ ಪ್ರವಾದಿಯ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು
ಇದಾ್ದಗೂ್ಯ, ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಶುದ್ಧನಾಗದೆ ಸಿರಿಯ
ದೇಶದವನಾದ ನಾಮಾನನು ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧನಾದನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

28 ಸಭಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ಬಹಳವಾಗಿ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು, 29 ಎದು್ದ ಆತನನು್ನ ಊರಹೊರಕೆ್ಕ
ಎಳೆದುಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಊರು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಗುಡ್ಡದ ಅಂಚಿಗೆ
ನಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ ದೊಬಿ್ಬಬಿಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು.
30 ಆದರೆ ಆತನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನಡೆದು ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು
ಹೊರಟು ಹೋದನು.

ಯೇಸು ದೆವ್ವಹಿಡಿದಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದು್ದ
(ಮಾಕರ್ 1:21-28)

31 ಬಳಿಕ ಆತನು ಘಟಾ್ಟ ಇಳಿದು ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ
ಕಪೆನೌರ್ಮೆಂಬ ಊರಿಗೆ ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಮಾಡುತಿ್ತರಲು, 32 ಆತನ ಮಾತು
ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳದಾ್ದಗಿದ್ದದರಿಂದ ಅವರು ಆತನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ
ಅತಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 33 ಆ ಸಭಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ದೆವ್ವಹಿಡಿದ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಆತನು, ≪ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೇ, ನಮ್ಮ
ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ? ನಮ್ಮನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆಯಾ?
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲೆ್ಲವು. ನೀನು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ≫ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ
ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು. 35 ಯೇಸು ದೆವ್ವವನು್ನ ಗದರಿಸಿ, ≪ಸುಮ್ಮನಿರು,
ಇವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗು≫ ಎನ್ನಲಾಗಿ ಆ ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ
ಎಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಬೀಳಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಕೇಡನೂ್ನ ಮಾಡದೆ
ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು. 36 ಅದಕೆ್ಕ ಎಲ್ಲರು ಬೆರಗಾಗಿ, ≪ಇದೆಂಥ
ಮಾತಾಗಿರಬಹುದು? ಈತನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದಲೂ, ಬಲದಿಂದಲೂ
ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುತಾ್ತನೆ, ಅವು ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುತ್ತವೆ≫
ಎಂದು ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು. 37 ಮತು್ತ ಆತನ
ಸುದಿ್ದಯು ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಊರುಗಳಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಹರಡಿತು.

ಯೇಸು ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 8:14-17; ಮಾಕರ್. 1:29-34)

38 ಆತನು ಸಭಾಮಂದಿರದಿಂದೆದು್ದ ಸೀಮೋನನ ಮನೆಗೆ
ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ಸೀಮೋನನ ಅತೆ್ತಯು ಕಠಿಣ ಜ್ವರದಿಂದ

ಕಷ್ಟಪಡುತಿ್ತರಲಾಗಿ; ಆಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಲಿದ್ದವರು ಆತನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 39 ಆತನು ಆಕೆಯ ಬಳಿ ನಿಂತು ಬಾಗಿ, ಜ್ವರವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗೆಂದು ಗದರಿಸಲು; ಅದು ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಯಿತು.
ಕೂಡಲೆ ಆಕೆಯು ಎದು್ದ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಉಪಚಾರಮಾಡಿದಳು.

40 ಸಂಜೆಯಾದಂತೆ ಜನರು ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳಿಂದ
ಅಸ್ವಸ್ಥವಾದವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆತನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರತರಲು; ಆತನು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೈಯಿಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡಿದನು.
41 ದೆವ್ವಗಳು ಸಹ, ನೀನು ದೇವಕುಮಾರನು ಎಂದು ಅಬ್ಬರಿಸಿ,
ಅನೇಕರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದವು. ಆತನು ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವುಗಳನು್ನ ಮಾತನಾಡದಂತೆ
ಗದರಿಸಿದನು.

42 ಬೆಳಗಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಹೊರಟು ನಿಜರ್ನವಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋದನು; ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು
ಆತನಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು, ಆತನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬಾರದೆಂದು
ಅವರು ಆತನನು್ನ ತಡೆದರು. 43 ಆದರೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಾನು
ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೂ ಸಾರಿ
ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ; ಇದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

44 ಬಳಿಕ ಆತನು ಯೂದಾಯ ದೇಶದ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರುತಾ್ತ ಇದ್ದನು.

ಯೇಸು ಪ್ರಥಮ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡದು್ದ

ಒಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಗೆನೆಜರೇತ್ ಸರೋವರದ ದಡದಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದಾ್ದಗ ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಕೇಳುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆತನನು್ನ ಸುತು್ತವರೆದು ನೂಕಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

2 ಯೇಸು ಆ ಸರೋವರದ ದಡದಲಿ್ಲದ್ದ ಎರಡು ದೋಣಿಗಳನು್ನ
ಕಂಡನು. ಬೆಸ್ತರು ಅವುಗಳೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ
ಬಲೆಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಆ ದೋಣಿಗಳಲಿ್ಲ, ಸೀಮೋನನ
ದೋಣಿಯನು್ನ ಯೇಸು ಹತಿ್ತ ದಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕೆ್ಕ
ನೂಕಬೇಕೆಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ತರುವಾಯ ಯೇಸು
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ದೋಣಿಯೊಳಗಿಂದಲೇ ಆ ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ
ಉಪದೇಶಮಾಡಿದನು. 4 ಮಾತನಾಡುವುದನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ಸೀಮೋನನಿಗೆ, ≪ಆಳವಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ದೋಣಿಯನು್ನ ನಡೆಸಿ
ಮೀನುಹಿಡಿಯಲು ನಿಮ್ಮ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಬೀಸಿರಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 5 ಅದಕೆ್ಕ ಸೀಮೋನನು, ≪ಗುರುವೇ, ನಾವು
ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೂ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ನಿನ್ನ
ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಬೀಸುತೆ್ತೕವೆ≫ ಅಂದನು. 6 ಅವರು
ಬಲೆಗಳನು್ನ ಬೀಸಿದ ಮೇಲೆ ಮೀನುಗಳು ರಾಶಿರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಲೆಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ ಬಲೆಗಳು ಹರಿದುಹೋಗುವಂತಿ್ತದವು. 7

ಆಗ ಅವರು ಮತೊ್ತಂದು ದೋಣಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ಸಂಗಡಿಗರನೂ್ನ
ಕರೆದು, ನೀವು ಬಂದು ನಮಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಸನೆ್ನಮಾಡಿದರು.
ಅವರು ಬಂದು ಆ ಎರಡು ದೋಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಮೀನುಗಳನು್ನ
ತುಂಬಿಸಲು, ಅವು ಮುಳುಗುವ ಹಾಗಾದವು. 8 ಸೀಮೋನ್
ಪೇತ್ರನು ಇದನು್ನ ಕಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಬಿದು್ದ,
≪ಕತರ್ನೇ, ನಾನು ಪಾಪಾತ್ಮನು; ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು≫
ಅಂದನು.

9 ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಾವು
ಹಿಡಿದ ಮೀನುಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರು. 10 ಸೀಮೋನನ
ಸಂಗಡಿಗರಾಗಿದ್ದ ಜೆಬೆದಾಯನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಯಾಕೋಬ ಮತು್ತ
ಯೋಹಾನರೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. ಯೇಸು
ಸೀಮೋನನಿಗೆ, ≪ಅಂಜಬೇಡ, ಇಂದಿನಿಂದ ನೀನು ಮನುಷ್ಯರನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವ ಬೆಸ್ತನಾಗಿರುವಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಅವರು
ತಮ್ಮ ದೋಣಿಗಳನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ ತಂದು ಮತು್ತ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಅಂದಿನಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.

ಯೇಸು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 8:1-4; ಮಾಕರ್ 1:40-45)

12 ಆತನು ಒಂದಾನೊಂದು ಊರಿನಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಮೈಯೆಲಾ್ಲ
ಕುಷ್ಠರೋಗ ತುಂಬಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು
ಸಾಷ್ಟಂಗವೆರಗಿ, ≪ಕತರ್ನೇ, ನಿನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ನನ್ನನು್ನ
ಶುದ್ಧಮಾಡಬಲೆ್ಲ≫ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 13 ಆತನು ಕೈನೀಡಿ
ಅವನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, ≪ನನಗೆ ಮನಸು್ಸಂಟು, ಶುದ್ಧನಾಗು≫
ಅಂದನು. ಕೂಡಲೆ ಅವನ ಕುಷ್ಠವು ವಾಸಿಯಾಯಿತು. 14 ಆಗ
ಆತನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ; ಆದರೆ ಹೋಗಿ
ಯಾಜಕನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೈ ತೋರಿಸಿ ಮೋಶೆಯು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರುವ
ಕಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ನಿನ್ನ ಶುದಾ್ಧಚಾರವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸು, ಅದು
ಜನರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿ≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 15 ಆದರೂ
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ಆತನ ಸುದಿ್ದಯು ಮತ್ತಷು್ಟ ಹಬಿ್ಬತು, ಮತು್ತ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರೋಗರುಜಿನಗಳನು್ನ
ವಾಸಿಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ, ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿದರು.
16 ಆದರೆ ಯೇಸು ಜನರಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಜರ್ನ
ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

ಯೇಸು ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯುರೋಗಿಯನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 9:1-8; ಮಾಕರ್ 2:1-12)

17 ಒಮೆ್ಮ ಆತನು ಉಪದೇಶಮಾಡುತಿ್ತರಲು ಗಲಿಲಾಯ ಮತು್ತ
ಯೂದಾಯದ ಎಲಾ್ಲ ಗಾ್ರಮಗಳಿಂದಲೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ
ಬಂದಿದ್ದ ಫರಿಸಾಯರೂ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರೂ ಆತನ ಹತಿ್ತರ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮತು್ತ ಅವರನು್ನ ಗುಣಮಾಡುವ ದೇವರ
ಶಕಿ್ತಯು ಆತನಲಿ್ಲತು್ತ. 18 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು
ಒಬ್ಬ ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯುರೋಗಿಯನು್ನ ದೋಲಿಯಲಿ್ಲ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಬಂದರು. ಅವನನು್ನ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆತನ ಮುಂದೆ
ಇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 19 ಜನರ ಗುಂಪು ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದ
ಕಾರಣ ಅವನನು್ನ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವ ಮಾಗರ್ವನು್ನ
ಕಾಣದೆ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತ ಹಂಚುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಅವನನು್ನ
ಹಾಸಿಗೆಯ ಸಹಿತವಾಗಿ ಜನರ ನಡುವೆ ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ
ಇಳಿಸಿದರು. 20 ಯೇಸು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ,
≪ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ≫ ಅಂದನು.

21 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೂ ಮತು್ತ ಫರಿಸಾಯರೂ,
≪ದೇವದೂಷಣೆಯ ಮಾತನಾ್ನಡುವ ಇವನು ಎಷ್ಟರವನು?
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲು ದೇವರೊಬ್ಬನಿಂದ ಹೊರತು
ಮತಾ್ತರಿಂದಾದೀತು?≫ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.

22 ಆದರೆ ಅವರು ಹಾಗಂದುಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಯೇಸುವು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ಅಂದುಕೊಳು್ಳವುದೇನು? 23 ಯಾವುದು ಸುಲಭ? ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು
ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ಅನು್ನವುದೋ? ಎದು್ದ ನಡೆ ಅನು್ನವುದೋ? 24

ಆದರೆ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಿಗೆ
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಆ ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯು ರೋಗಿಯನು್ನ ನೋಡಿ, ≪ಎದು್ದ
ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 25 ಕೂಡಲೆ ಅವನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಎದು್ದ ತಾನು
ಮಲಗಿದ್ದ ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುತಾ್ತ
ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. 26 ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆರಗಾಗಿ ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡಿದರು ಮತು್ತ ಅವರು ಭಯ ಹಿಡಿದವರಾಗಿ, ≪ನಾವು ಈ
ಹೊತು್ತ ಅಪೂವರ್ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕಂಡೆವು≫ ಅಂದರು.

ಯೇಸು ಲೇವಿಯನನು್ನ ಕರೆದದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 9:9-13; ಮಾಕರ್ 2:13-17)

27 ಅನಂತರ ಯೇಸು ಹೊರಟು ಸುಂಕ ವಸೂಲಿಮಾಡುವ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಲೇವಿಯೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಸುಂಕದವನನು್ನ ಕಂಡು,
≪ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು≫ ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಲು, 28

ಅವನು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ಎದು್ದ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋದನು. 29

ತರುವಾಯ ಲೇವಿಯು ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿರಲು, ಸುಂಕದವರೂ ಇತರರೂ ಗುಂಪಾಗಿ
ಕೂಡಿ ಬಂದು ಅವರ ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 30

ಅದನು್ನ ಕಂಡು ಫರಿಸಾಯರು ಮತು್ತ ಅವರ ಪಂಥಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ
ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೂ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಗೊಣಗುಟು್ಟತಾ್ತ, ≪ನೀವು
ಸುಂಕದವರ ಮತು್ತ ಪಾಪಿಗಳ ಸಂಗಡ ಊಟಮಾಡುವುದೇಕೆ?≫
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 31 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, ಕ್ಷೇಮದಿಂದಿರುವವರಿಗೆ
ವೈದ್ಯನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಷೇಮವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಬೇಕು; 32 ನಾನು
ನೀತಿವಂತರನ್ನಲ್ಲ, ಪಾಪಿಗಳನು್ನ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಕೆ್ಕ ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ನಾನು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಉಪವಾಸದ ಕುರಿತಾದ ವಿಚಾರಣೆ
33 ಅವರು ಆತನಿಗೆ, ≪ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರು ಪದೇಪದೇ

ಉಪವಾಸದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತ ಇರುತಾ್ತರೆ; ಅದರಂತೆ
ಫರಿಸಾಯರ ಶಿಷ್ಯರೂ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ; ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು
ಊಟಮಾಡುತಾ್ತರೆ ಕುಡಿಯುತಾ್ತರೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು, 34

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ಮದಲಿಂಗನು ಮದುವೆಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಂಗಡ
ಇರುವಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಉಪವಾಸವಿರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಿ್ಮಂದಾದೀತೇ? 35

ಆದರೆ ಮದಲಿಂಗನನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವ
ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾಲದಲೆ್ಲ ಅವರು ಉಪವಾಸಮಾಡುವರು≫
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

36 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಸಹ ಹೇಳಿದನು,
ಅದೇನಂದರೆ, ≪ಯಾರೂ ಹೊಸ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಒಂದು ತುಂಡನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಳೇ ವಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ತಾ್ಯಪೆ ಹಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ, ಹಚಿ್ಚದರೆ ಆ
ಹೊಸದನು್ನ ಹರಿದು ಕೆಡಿಸಿದ ಹಾಗಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೊಸದರಿಂದ
ಹರಿದು ಹಚಿ್ಚದ ತಾ್ಯಪೆಯು ಹಳೆಯ ವಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ಒಪು್ಪವದೂ ಇಲ್ಲ. 37

ಮತು್ತ ಹಳೇ ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಸ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಯಾರೂ
ಹಾಕಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಹೊಸ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು
ಬುದ್ದಲಿಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಚೆಲಿ್ಲಹೋಗುವುದಲ್ಲದೆ ಬುದ್ದಲಿಗಳೂ
ಒಡೆದು ಹೋಗುವವು. 38 ಆದರೆ ಹೊಸ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಹೊಸ
ಬುದ್ದಲಿಗಳಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಡತಕ್ಕದು್ದ. 39 ಇದಲ್ಲದೆ ಹಳೇ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿದವನು ಹೊಸದು ಬೇಕು ಅನು್ನವುದಿಲ್ಲ, ≪ಹಳೆಯದೇ
ಉತ್ತಮ≫ ಅನು್ನವನು.≫

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಕುರಿತಾದ ವಿಚಾರಣೆ
(ಮತಾ್ತ. 12:1-8; ಮಾಕರ್ 2:23-28)

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಪೈರಿನ ಹೊಲಗಳನು್ನ
ಹಾದುಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ತೆನೆಗಳನು್ನ
ಮುರಿದು ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಸಕಿಕೊಂಡು ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದರು. 2

ಆದರೆ ಫರಿಸಾಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, ≪ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ
ಕೆಲಸವನು್ನ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ, 3

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ದಾವೀದನು ಮತು್ತ ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರೂ
ಹಸಿದಿದಾ್ದಗ, ಆತನು ಏನು ಮಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು
ಓದಲಿಲ್ಲವೋ? 4 ಅವನು ದೇವಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಯಾಜಕರು ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರತು ಮತಾ್ತರೂ ತಿನ್ನಬಾರದ ನೈವೇದ್ಯದ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾನೂ ತಿಂದು ತನ್ನ ಸಂಗಡ
ಇದ್ದವರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟನಲಾ್ಲ?≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ, 5

≪ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಕೆ್ಕ ಒಡೆಯನಾಗಿದಾ್ದನೆ≫
ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

ಕೈ ಬತಿ್ತಹೋಗಿದ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿದು್ದ
6 ಮತೊ್ತಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆತನು ಸಭಾಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ

ಉಪದೇಶಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ, ಅಲಿ್ಲ ಬಲಗೈ ಬತಿ್ತದವನೊಬ್ಬನು
ಇದ್ದನು. 7 ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೂ ಫರಿಸಾಯರೂ ಆತನ ಮೇಲೆ
ತಪು್ಪಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕಾರಣ ಸಿಕ್ಕಬೇಕೆಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡುವನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಆತನನು್ನ
ಹೊಂಚಿನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. 8 ಆದರೆ ಆತನು ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳನು್ನ
ತಿಳಿದು ಕೈ ಬತಿ್ತಹೋಗಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ≪ಎದು್ದ ನಡುವೆ ಬಂದು
ನಿಂತುಕೋ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಎದು್ದಬಂದು
ನಿಂತುಕೊಂಡನು. 9 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಂದು
ಮಾತು ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯಾವುದನು್ನ ಮಾಡುವುದು
ನಾ್ಯಯ? ಮೇಲನು್ನ ಮಾಡುವುದೋ ಅಥವಾ ಕೇಡನು್ನ
ಮಾಡುವುದೋ? ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸುವುದೋ ಅಥವಾ
ಹಾಳುಮಾಡುವುದೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿ, 10 ಸುತ್ತಲೂ
ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಕೈಚಾಚು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದನು, ಕೈ
ವಾಸಿಯಾಯಿತು. 11 ಆದರೆ ಅವರು ಕೊ್ರೕಧಭರಿತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಈ
ಯೇಸುವಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ
ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 10:1-4; ಮಾಕರ್ 3:13-19)

12 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಲು ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ರಾತಿ್ರಯೆಲಾ್ಲ ದೇವರನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದರಲಿ್ಲ ಕಳೆದನು. 13

ಬೆಳಗಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಅವರಲಿ್ಲ
ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲರೆಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 14 ಅವರು ಯಾರಾರೆಂದರೆ, ಆತನಿಂದ ಪೇತ್ರನೆಂಬ
ಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಸೀಮೋನ, ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ ಅಂದೆ್ರಯ,
ಯಾಕೋಬ, ಯೋಹಾನ, ಫಿಲಿಪ್ಪ, ಬಾತೊರ್ಲೊಮಾಯ, 15

ಮತಾ್ತಯ, ತೋಮ, ಅಲಾ್ಫಯನ ಮಗನಾದ ಯಾಕೋಬ,
ಮತಾಭಿಮಾನಿ ಅನಿ್ನಸಿಕೊಂಡ ಸೀಮೋನ, 16 ಯಾಕೋಬನ
ಮಗನಾದ ಯೂದ, ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವ ದೊ್ರೕಹಿಯಾದ
ಇಸ್ಕರಿಯೋತ ಯೂದ.

ಲೂಕನು 5:16 641 ಲೂಕನು 6:16
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ಯೇಸು ಬೋಧಿಸಿದು್ದ ಹಾಗೂ ಗುಣಪಡಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 4:23-25)

17 ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು
ಸಮಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತನು. ಆತನ ಶಿಷ್ಯರ ದೊಡ್ಡಗುಂಪು
ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಯೂದಾಯದಿಂದಲೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದಲೂ,
ತೂರ್, ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಕರಾವಳಿತೀರದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದ
ಜನರ ಮಹಾಸಮೂಹವು ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದಿ್ದತು. 18 ಆ ಜನರು
ಆತನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ ತಮ್ಮ ರೋಗಗಳನು್ನ
ವಾಡಿಸಿಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಬಂದಿದ್ದರು. ದೆವ್ವಪೀಡಿತರು ಸಹ
ಬಂದು ಸ್ವಸ್ಥರಾದರು. 19 ಮತು್ತ ಆತನಿಂದ ಶಕಿ್ತ ಹೊರಟು
ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ವಾಸಿಮಾಡುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ, ಆ ಗುಂಪಿನ ಜನರೆಲಾ್ಲ
ಆತನನು್ನ ಮುಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು.

ಯೇಸುವಿನ ಪವರ್ತದ ಪ್ರಸಂಗ
(ಮತಾ್ತ. 5:1-12, 38-48; 7:1-5, 12, 16-20, 24-27)

20 ತರುವಾಯ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತನೋಡಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ,
≪ಬಡವರಾದ ನೀವು ಧನ್ಯರು;
ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮದೇ.

21 ಈಗ ಹಸಿದಿರುವವರಾದ ನೀವು ಧನ್ಯರು;
ನಿಮಗೆ ತೃಪಿ್ತಯಾಗುವುದು.

ಈಗ ಅಳುವವರಾದ ನೀವು ಧನ್ಯರು;
ನೀವು ನಗುವಿರಿ.
22 ≪ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಹಗೆಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಿಷಾ್ಕರ ಹಾಕಿ ನಿಂದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನು್ನ
ಕೆಟ್ಟದೆಂದು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರು. 23 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಿಸಿ, ಕುಣಿದಾಡುವಿರಿ; ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಫಲ
ಸಿಕು್ಕವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಈ ಜನರ ಪಿತೃಗಳು
ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದರು.

24 ಆದರೆ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ನಿಮ್ಮ ಸುಖವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಬಂದದೆ.

25 ಈಗ ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಿದವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ನೀವು ಹಸಿಯುವಿರಿ.

ಈಗ ನಗುವವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ!
ನೀವು ದುಃಖಪಟು್ಟ ಅಳುವಿರಿ.
26 ≪ಜನರೆಲಾ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು

ಹೇಳಲಿ! ಅವರ ಪಿತೃಗಳು ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ ಹಾಗೆಯೇ
ಹೊಗಳಿದ್ದರು.

27 ≪ಕೇಳುವವರಾದ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ,
ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಗೆಮಾಡುವವರಿಗೆ
ಉಪಕಾರಮಾಡಿರಿ; 28 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಪಿಸುವವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರಿ;
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಂದಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 29 ನಿನ್ನ ಒಂದು
ಕೆನೆ್ನಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದವನಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಕೆನೆ್ನಯನೂ್ನ ತೋರಿಸು;
ನಿನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ ಒಳಂಗಿಯನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಡಿ್ಡಮಾಡಬೇಡ. 30 ನಿನ್ನನು್ನ
ಬೇಡುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡು; ನಿನ್ನ ಸೊತ್ತನು್ನ
ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳವವನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡೆಂದು ಕೇಳಬೇಡ. 31 ಜನರು
ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತಿ್ತೕರೋ,
ಅಂಥದನೆ್ನೕ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿರಿ.

32 ನಿಮಗೆ ಪಿ್ರೕತಿ ತೋರಿಸುವವರನೆ್ನೕ ನೀವು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ
ಏನು ಹೊಗಳಿಕೆ ಬಂದೀತು? ಪಾಪಿಷ್ಠರು ಸಹ ತಮಗೆ ಪಿ್ರೕತಿ
ತೋರಿಸುವವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತರಲಾ್ಲ. 33 ನಿಮಗೆ ಉಪಕಾರ
ಮಾಡುವವರಿಗೇ ನೀವು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು
ಹೊಗಳಿಕೆ ಬಂದೀತು? ಪಾಪಿಷ್ಠರು ಸಹ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತಾ್ತರಲಾ್ಲ. 34

ಸಾಲತೀರಿಸುವುರೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೀವು ಅಂಥವರಿಗೆ ಸಾಲಕೊಟ್ಟರೆ,
ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೊಗಳಿಕೆ ಬಂದೀತು? ಪಾಪಿಷ್ಠರೂ ಸಹ ತಾವು
ಕೊಟ್ಟಷು್ಟ ತಮಗೆ ತಿರುಗಿ ಸಿಕಿ್ಕೕತೆಂದು ಸಾಲ ಕೊಡುತಾ್ತರಲಾ್ಲ. 35

ನೀವಾದರೋ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ
ಉಪಕಾರಮಾಡಿರಿ. ಏನನೂ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೆ ಸಾಲಕೊಡಿರಿ. ಹೀಗೇ
ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಫಲಸಿಕು್ಕವುದು ಮತು್ತ ನೀವು
ಪರಾತ್ಪರನ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಿರಿ. ದೇವರು ಉಪಕಾರನೆನಸದವರಿಗೂ
ಕೆಟ್ಟವರಿಗೂ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. 36 ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು
ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ನೀವೂ
ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ.

37 ≪ಇದಲ್ಲದೆ ತೀಪುರ್ಮಾಡಬೇಡಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೂ
ತೀಪಾರ್ಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಬೇಡಿರಿ, ಆಗ

ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ಆಗ
ನಿಮಗೂ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದು. 38 ಕೊಡಿರಿ, ಆಗ ನಿಮಗೂ
ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು; ಅದುಮಿ, ಅಲಾ್ಲಡಿಸಿ, ತುಂಬಿತುಳುಕುವಂತೆ,
ಅಳೆದು ನಿಮ್ಮ ಸೆರಿಗಿಗೆ ಹಾಕುವರು. ನೀವು ಅಳೆಯುವ
ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೂ ಅಳೆದುಕೊಡುವರು≫ ಅಂದನು.

39 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು.
ಅದೇನಂದರೆ, ≪ಕುರುಡನು ಕುರುಡನಿಗೆ ದಾರಿ
ತೋರಿಸುವುದಕಾ್ಕದೀತೇ? ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹಳ್ಳದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವರಲ್ಲವೆ.
40 ಗುರುವಿಗಿಂತ ಶಿಷ್ಯನು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ; ಆದರೆ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಕಲಿತವನಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಗುರುವಿನಂತಾಗಿರುವನು.

41 ≪ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ದಿಮಿ್ಮಯನು್ನ
ಯೋಚಿಸದೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ಅಣುವನು್ನ
ಗಮನಿಸುವುದೇಕೆ? 42 ಇಲ್ಲವೆ ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲರುವ ದಿಮಿ್ಮಯನು್ನ
ನೀನು ನೋಡದೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ, ≪ಅಣಾ್ಣ, ನಿನ್ನ
ಕಣಿ್ಣನೊಳಗಿನ ಅಣುವನು್ನ ತೆಗೆಯುತೆ್ತೕನೆ ಬಾ≫ ಎಂದು
ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಹೇಗಾದೀತು? ಕಪಟಿಯೇ, ಮೊದಲು ನಿನ್ನ
ಕಣಿ್ಣನೊಳಗಿನಿಂದ ದಿಮಿ್ಮಯನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿಕೋ, ಆ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರನ ಕಣಿ್ಣನೊಳಗಿನ ಅಣುವನು್ನ ತೆಗೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಚೆನಾ್ನಗಿ
ಕಾಣಿಸುವುದು. 43 ಒಳೆ್ಳಯ ಮರವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನು್ನ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಟ್ಟ ಮರವು ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲವನು್ನ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 44 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರದ ಗುಣವು ಅದರ
ಫಲದಿಂದಲೇ ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ಅಂಜೂರದ
ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೀಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕಳಿ್ಳ ಗಿಡದಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷಿಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಕೊಯು್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 45 ಒಳೆ್ಳಯವನು ತನ್ನ ಹೃದಯವೆಂಬ
ಒಳೆ್ಳಯ ಬೊಕ್ಕಸದೊಳಗಿನಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ತರುತಾ್ತನೆ; ಕೆಟ್ಟವನು
ಕೆಟ್ಟಬೊಕ್ಕಸದೊಳಗಿನಿಂದ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ತರುತಾ್ತನೆ; ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿರುವುದೇ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವುದು.

46 ≪ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ≪ಕತರ್ನೇ, ಕತರ್ನೇ≫ ಎಂದು
ಕರೆದು ನಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದೇಕೆ? 47 ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವುಗಳಂತೆ
ನಡೆಯುವವನು ಅಂಥವನಿಗೆ ಸಮಾನನೆಂಬುದನು್ನ ನಿಮಗೆ
ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 48 ಅವನು ಆಳವಾಗಿ ಅಗಿದು, ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ
ಅಸಿ್ತವಾರವನು್ನ ಹಾಕಿ ಮನೇ ಕಟಿ್ಟದವನಿಗೆ ಸಮಾನನು.
ಹೊಳೆಬಂದು ಪ್ರವಾಹವು ಆ ಮನೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದರೂ ಅದು ಚೆನಾ್ನಗಿ
ಕಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಆ ಪ್ರವಾಹವು ಅದನು್ನ ಅಲಾ್ಲಡಿಸಲಾರದೆ
ಹೋಯಿತು. 49 ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಯೂ
ಅವುಗಳಂತೆ ನಡೆಯದಿರುವವನು ಅಸಿ್ತವಾರವಿಲ್ಲದೆ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ
ಮನೇ ಕಟಿ್ಟದವನಿಗೆ ಸಮಾನನು. ಪ್ರವಾಹವು ಅದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ
ಬಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಕುಸಿದುಬಿತು್ತ ಮತು್ತ ಅದರ ನಾಶನವು
ವಿಪರೀತವಾಗಿತು್ತ.≫

ಯೇಸು ಶತಾಧಿಪತಿಯ ಆಳನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 8:5-13)

ಆತನು ತನ್ನ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಜನರು ಕೇಳುವಂತೆ ಹೇಳಿ
ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಕಪೆನೌರ್ಮಿಗೆ ಬಂದನು. 2 ಅಲಿ್ಲ
ದಂಡಿನ ಶತಾಧಿಪತಿಗೆ ಇಷ್ಟನಾದ ಒಬ್ಬ ಆಳು ಕ್ಷೇಮವಿಲ್ಲದೆ

ಸಾಯುವ ಹಾಗಿದ್ದನು. 3 ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಆಳನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವ ಹಾಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 4

ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ನಿನಿ್ನಂದ ಇಂಥ ಉಪಕಾರ
ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ಅವನು ಯೋಗ್ಯನು, 5 ಅವನು ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಭಾಮಂದಿರವನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವನು≫ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು, 6 ಯೇಸು ಅವರ ಸಂಗಡ ಹೋದನು. ಆತನು
ಇನೂ್ನ ಮನೆಗೆ ಮುಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಿರುವಾಗಲೇ
ಶತಾಧಿಪತಿಯು ಅವನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ,
≪ಕತರ್ನೇ, ತೊಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ನೀವು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಬರತಕ್ಕಷು್ಟ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ. 7 ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನನೆ್ನೕ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಆಳಿಗೆ
ಗುಣವಾಗುವುದು. 8 ನಾನು ಸಹ ಮತೊ್ತಬ್ಬರ ಅಧಿಕಾರದ
ಕೆಳಗಿರುವವನು; ನನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಸಿಪಾಯಿಗಳಿದಾ್ದರೆ. ನಾನು ಅವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನಿಗೆ ≪ಹೋಗು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಹೋಗುತಾ್ತನೆ.
ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ≪ಬಾ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಬರುತಾ್ತನೆ; ನನ್ನ
ಆಳಿಗೆ ≪ಇಂಥಿಂಥದನು್ನ ಮಾಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿದನು.

9 ಯೇಸು ಈ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತರುವ ಗುಂಪನು್ನ ನೋಡಿ,
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≪ನಾನು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರಲೂ್ಲ
ಕಾಣಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ≫ ಅಂದನು. 10 ತರುವಾಯ
ಆ ಶತಾಧಿಪತಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಆಳು ಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು.

ಯೇಸು ವಿಧವೆಯ ಮಗನನು್ನ ಬದುಕಿಸಿದು್ದ
11 ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ ನಂತರ ಆತನು ನಾಯಿನ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ

ಹೋದನು. ಆತನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಮತು್ತ ಬಹುಜನರು
ಹೋದರು. 12 ಆತನು ಊರು ಬಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ
ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ತರುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅವನು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು; ಆಕೆಯು
ವಿಧವೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಸಂಗಡ ಊರಿನವರು ಅನೇಕರಿದ್ದರು.
13 ಕತರ್ನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಕನಿಕರಿಸಿ, ≪ಅಳಬೇಡ≫ ಎಂದು
ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಿ, 14 ಚಟ್ಟದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಮುಟ್ಟಲು
ಹೊತು್ತಕೊಂಡವರು ನಿಂತರು. ಆಗ ಆತನು, ≪ಯೌವನಸ್ಥನೇ, ಏಳು
ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ≫ ಅಂದನು. 15 ಅನು್ನತ್ತಲೇ ಸತಿ್ತದ್ದವನು
ಎದು್ದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿದನು. ಯೇಸು
ಅವನನು್ನ ಅವನ ತಾಯಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. 16 ಎಲ್ಲರು
ಭಯಹಿಡಿದವರಾಗಿ, ≪ಮಹಾಪ್ರವಾದಿಯು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎದಿ್ದದಾ್ದನೆ,
ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಸಂದಶಿರ್ಸಲು ಬಂದಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು
ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದರು. 17 ಈ ಸುದಿ್ಧಯು
ಯೂದಾಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಹಬಿ್ಬತು.

ಸಾ್ನನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದ ಮಾತಿಗೆ ಯೇಸು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 11:2-19)

18 ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆತನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಲು, 19 ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆದು,
≪ಬರಬೇಕಾದವನು ನೀನೋ ಅಥವಾ ನಾವು ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗಾಗಿ
ಕಾಯಬೇಕೋ?≫ ಎಂದು ಕತರ್ನನು್ನ ಕೇಳಲು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು.

20 ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ ≪ಬರಬೇಕಾದವನು
ನೀನೋ ಅಥವಾ ನಾವು ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ
ಕಾಯಬೇಕೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಸಾ್ನನಿಕನಾದ
ಯೋಹಾನನು ನಮ್ಮನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಅಂದರು.

21 ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಆತನು ಅನೇಕರನು್ನ ರೋಗ, ಖಾಯಿಲೆ,
ದೆವ್ವ ಇಂಥವುಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದವರನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡಿದನು ಮತು್ತ
ಅನೇಕ ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣಿ್ಣನ ದೃಷಿ್ಟ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. 22 ಹೀಗಿರಲು
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವಾಗಿ, ≪ನೀವು ಹೋಗಿ ಕಂಡು
ಕೇಳಿದವುಗಳನು್ನ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ; ಕುರುಡರು
ನೋಡುತಾ್ತರೆ, ಕುಂಟರು ನಡೆಯುತಾ್ತರೆ, ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು
ಶುದ್ಧರಾಗುತಾ್ತರೆ, ಕಿವುಡರು ಕೇಳುತಾ್ತರೆ, ಸತ್ತವರು ಜೀವದಿಂದ
ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುತಾ್ತರೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಸುವಾತೆರ್ಯು ಸಾರಲ್ಪಡುತಿ್ತದೆ. 23

ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂಶಯಪಡದವನೇ ಧನ್ಯನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

24 ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಲು ಆತನು
ಯೋಹಾನನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆ ಜನರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ
ಹೇಳತೊಡಗಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ಏನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಮರುಭೂಮಿಗೆ
ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ? ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅಲಾ್ಲಡುವ ದಂಟನೊ್ನೕ? 25

ಅಲ್ಲವಾದರೆ ಏನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ? ನಯವಾದ
ಉಡುಪನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯನನೊ್ನೕ?
ಶೋಭಾಯಮಾನವಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿ ಭೋಗದಲಿ್ಲ
ಬಾಳುವವರು ಅರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಇರುತಾ್ತರಷೆ್ಟ. 26 ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು
ಏನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹೋಗಿದಿ್ದರಿ? ಪ್ರವಾದಿಯನೊ್ನೕ? ಹೌದು,
ಪ್ರವಾದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವನನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 27 ≪ಇಗೋ, ನನ್ನ ದೂತನನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನು್ನ ಅವನು ನಿನ್ನ
ಮುಂದೆ ಸಿದ್ಧಮಾಡುವನು,≫ ಎಂದು ಯಾರ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಬರೆದದೆಯೋ, ಆ ಪುರುಷನು ಅವನೇ. 28 ಸಿ್ತ್ರೕಯರಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದವರೊಳಗೆ ಯೋಹಾನನಿಗಿಂತ ಮಹಾಪುರುಷನು ಒಬ್ಬನೂ
ಹುಟಿ್ಟಲ್ಲ, ಅದರೂ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಚಿಕ್ಕವನು ಅವನಿಗಿಂತಲೂ
ದೊಡ್ಡವನೆಂದು≫ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

29 ಯೋಹಾನನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರೆಲ್ಲರೂ,
ಸುಂಕದವರೂ ಸಹ ಆತನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, ದೇವರು
ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. 30 ಆದರೆ ಫರಿಸಾಯರೂ
ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರೂ ಅವನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ

ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುರಿತಾದ ದೈವಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.

31 ಯೇಸು ತಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯ ಮುಂದುವರಿಸುತಾ್ತ, ≪ಈ
ಕಾಲದ ಜನರನು್ನ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಿ? ಅವರು ಯಾರನು್ನ
ಹೋಲುತಾ್ತರೆ? 32 ಪೇಟೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ≪ನಾವು
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಳಲೂದಿದೆವು, ನೀವು ಕುಣಿಯಲಿಲ್ಲ;
ಗೋಳಾಡಿದೆವು, ನೀವು ಅಳಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೂಗಿ
ಹೇಳುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೋಲುತಾ್ತರೆ. 33 ಏಕೆಂದರೆ ಸಾ್ನನಿಕನಾದ
ಯೋಹಾನನು ಬಂದಿದಾ್ದನೆ; ಅವನು ರೊಟಿ್ಟ ತಿನ್ನದವನು, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ
ಕುಡಿಯದವನು; ನೀವು, ≪ಅವನಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದದೆ≫ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ.
34 ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬಂದಿದಾ್ದನೆ, ಆತನು ಅನ್ನ ಪಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನೀವು, ≪ಇಗೋ, ಈತನು
ಹೊಟೆ್ಟಬಾಕನು, ಕುಡುಕನು, ಸುಂಕದವರ ಮತು್ತ ಪಾಪಿಷ್ಠರ
ಗೆಳೆಯನು≫ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ. 35 ಆದರೆ ಜ್ಞಾನವಾದರೋ ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಮಥರ್ನೆ ಪಡೆದದೆ≫ ಅಂದನು.

ಯೇಸು ದುರಾಚಾರಿಣಿಯಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದು್ದ
36 ಫರಿಸಾಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಆತನನು್ನ ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ

ಊಟಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆತನು ಆ ಫರಿಸಾಯನ
ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನ ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 37

ಆಗ ಆ ಊರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ದುರಾಚಾರಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು
ಫರಿಸಾಯನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಆತನು ಊಟಕೆ್ಕ ಬಂದಿದಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದು
ಸುಗಂಧತೈಲದ ಭರಣಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, 38

ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅಳುತಾ್ತ
ತನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ ಆತನ ಪಾದಗಳನು್ನ ನೆನಸುತಾ್ತ ತನ್ನ ತಲೆ
ಕೂದಲಿನಿಂದ ಒರಸಿ, ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಆ ತೈಲವನು್ನ
ಹಚಿ್ಚದಳು. 39 ಆದರೆ ಆತನನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಕರೆದ ಫರಿಸಾಯನು
ಇದನು್ನ ಕಂಡು, ≪ಇವಳು ದುರಾಚಾರಿ; ಈತನು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ
ತನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದ ಈ ಹೆಂಗಸು ಇಂಥವಳೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು≫ ಎಂದು ತನೊ್ನಳಗೇ ಅಂದುಕೊಂಡನು.

40 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, ≪ಸೀಮೋನನೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ಮಾತದೆ≫ ಅಂದಾಗ ಸೀಮೋನನು,
≪ಬೋಧಕನೇ, ಹೇಳು≫ ಅಂದನು. 41 ಆಗ ಯೇಸು, ≪ಒಬ್ಬ
ಸಾಹುಕಾರನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಾಲಗಾರರಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬನು ಐನೂರು ಬೆಳಿ್ಳ
ನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತು್ತ. ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಐವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ
ನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತು್ತ. 42 ತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ
ಗತಿಯಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಲವನು್ನ ಮನಾ್ನಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟನು.
ಹಾಗಾದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಲಿ್ಲ ಯಾವನು ಆ ಸಾಹುಕಾರನನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ, 43 ಸೀಮೋನನು,
≪ಯಾವನಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಬಿಟ್ಟನೋ ಅವನೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫
ಅಂದನು. ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ
ತೀಪುರ್ಮಾಡಿದಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ, 44 ಆ ಹೆಂಗಸಿನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಸೀಮೋನನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ಈ ಹೆಂಗಸನು್ನ
ನೋಡಿದಿ್ದಯಾ? ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ
ನೀರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ಇವಳಾದರೋ ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದ
ನೆನಸಿ ತನ್ನ ತಲೆಯಕೂದಲಿನಿಂದ ಒರಸಿದಳು. 45 ನೀನು ನನಗೆ
ಮುದಿ್ದಡಲಿಲ್ಲ; ಇವಳಾದರೋ ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ನನ್ನ
ಕಾಲಿಗೆ ಮುದಿ್ದಡುವುದನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟಲ್ಲ. 46 ನೀನು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಎಣೆ್ಣ
ಹಚ್ಚಲಿಲ್ಲ; ಇವಳಾದರೋ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನು್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಹಚಿ್ಚದಳು.
47 ಹೀಗಿರಲು ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತೇನಂದರೆ, ಇವಳ ಪಾಪಗಳು
ಬಹಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವೆಲಾ್ಲವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಇದಕೆ್ಕ
ಪ್ರಮಾಣವೇನಂದರೆ ಇವಳು ತೋರಿಸಿದ ಪಿ್ರೕತಿ ಬಹಳ. ಆದರೆ
ಯಾವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆಯೋ ಅವನು ತೋರಿಸುವ
ಪಿ್ರೕತಿಯು ಸ್ವಲ್ಪವೇ≫ ಅಂದನು. 48 ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅವಳಿಗೆ,
≪ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 49 ಆತನ
ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ, ≪ಪಾಪಗಳನು್ನ ಸಹ
ಕ್ಷಮಿಸಲು ಇವನಾರು?≫ ಎಂದು ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ
ಅಂದುಕೊಂಡರು. 50 ಆದರೆ ಆತನು ಆ ಹೆಂಗಸಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ
ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಕೆಲವು ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದು್ದ

ತರುವಾಯ ಯೇಸು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಸಾರುತಾ್ತ ಊರುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಗಾ್ರಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸಂಚರಿಸಿದನು. ಆತನ ಸಂಗಡ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರೂ,

2 ದೆವ್ವಗಳ ಕಾಟದಿಂದಲೂ ರೋಗಗಳಿಂದಲೂ ಗುಣಹೊಂದಿದ
ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಹೆಂಗಸರು ಸಹ ಇದ್ದರು. ಈ ಹೆಂಗಸರು
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ಯಾರಾರೆಂದರೆ, ಏಳು ದುರಾತ್ಮಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದ
ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು, 3 ಹೆರೋದನ ಮನೆಯ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾಗಿದ್ದ ಕೂಜನ ಹೆಂಡತಿ ಯೋಹಾನಳು, ಸುಸನ್ನಳು,
ಇನು್ನ ಬೇರೆ ಅನೇಕರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಸಿ್ತಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ
ಉಪಚಾರಮಾಡುತಿ್ತದರು.

ಬಿತು್ತವವನ ಸಾಮ್ಯವೂ ಅದರ ವಿವರವೂ
(ಮತಾ್ತ. 13:1-23; ಮಾಕರ್ 4:1-20)

4 ಬಹುಜನರು ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತರಲು ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಸಾಮ್ಯರೂಪವಾಗಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 5 ≪ಬಿತು್ತವವನು ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತವುದಕೆ್ಕ
ಹೊರಟನು. ಅವನು ಬಿತು್ತವಾಗ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ದಾರಿಯ
ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ತುಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟವು, ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಹಾರಾಡುವ
ಹಕಿ್ಕಗಳು ಅವುಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. 6 ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು
ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವು. ಅವು ಮೊಳೆತು ಬಂದರೂ ತೇವವಿಲ್ಲದ
ಕಾರಣ ಒಣಗಿಹೋದವು. 7 ಮತೆ್ತ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು
ಮುಳು್ಳಪೊದೆಗಳೊಳಗೆ ಬಿದ್ದವು. ಮುಳು್ಳಗಳು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ
ಬೆಳೆದು ಅವುಗಳನು್ನ ಅದುಮಿಬಿಟ್ಟವು. 8 ಇನು್ನ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು
ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ, ಮೊಳೆತು, ನೂರರಷು್ಟ ಫಲವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟವು.≫ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಆತನು, ≪ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ≫ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.

9 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಈ ಸಾಮ್ಯದ ಅಥರ್ವೇನೆಂದು ಆತನನು್ನ
ಕೇಳಿದಾಗ, 10 ಆತನು, ≪ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಗುಟು್ಟಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಯುವ ವರವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಉಳಿದವರಿಗೆ
≪ಕಣಿ್ಣದ್ದರೂ ನೋಡದಂತೆಯೂ, ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರೂ
ಗ್ರಹಿಸದಂತೆಯೂ≫ ಸಾಮ್ಯರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 11 ಈ
ಸಾಮ್ಯದ ಅಥರ್ವೇನಂದರೆ, ಆ ಬೀಜವೆಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. 12

ಕೆಲವರು ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಸೈತಾನನು ಬಂದು ಅವರು
ನಂಬಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬಾರದೆಂದು ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಅವರ ಹೃದಯದಿಂದ
ತೆಗೆದುಬಿಡುತಾ್ತನೆ. ಇವರೇ ದಾರಿಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವ
ಬೀಜಗಳು. 13 ಕೆಲವರು ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ಅದನು್ನ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸುತಾ್ತರೆ; ಇವರಿಗೆ ಬೇರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ
ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಮಾತ್ರವೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದು್ದ ಶೋಧನೆಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಬಿದು್ದ ಹೋಗುತಾ್ತರೆ. ಇವರೇ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲ್ಪಟ್ಟ
ಬೀಜಗಳು. 14 ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ
ಬರಬರುತಾ್ತ ಈ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಆಗುವ ಚಿಂತೆ, ಐಶ್ವಯರ್
ಭೋಗಗಳಿಂದ ಅಡಗಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡಲಾರದವರು,
ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಬೀಜವಾಗಿರುವವರು. 15 ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ಸುಗುಣವುಳ್ಳ ತಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ಅದನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಫಲವನು್ನ
ಕೊಡುತಾ್ತರೆ. ಇವರೇ ಒಳೆ್ಳಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಬೀಜಗಳು.

ದೀಪದ ಸಾಮ್ಯ
(ಮಾಕರ್ 4:21-25)

16 ≪ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ದೀಪವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಪಾತೆ್ರಯಿಂದ
ಮುಚು್ಚವುದಿಲ್ಲ, ಮಂಚದ ಕೆಳಗೂ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯೊಳಗೆ
ಬರುವವರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಅದನು್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ
ಇಡುತಾ್ತರಷೆ್ಟ. 17 ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಾರದ ಯಾವ ರಹಸ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಪ್ರಕಟವಾಗದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಗುಟೂ್ಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು
ಬಟ್ಟಬಯಲಾಗುವುದು. 18 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡಬೇಕೋ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ
ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು; ಇಲ್ಲದವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನು ತನ್ನದೆಂದು
ಎಣಿಸುವಂಥದೂ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು≫ ಅಂದನು.

ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿ ಮತು್ತ ಸಹೋದರರು
(ಮತಾ್ತ. 12:46-50; ಮಾಕರ್ 3:31-35)

19 ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯೂ ತಮ್ಮಂದಿರೂ ಆತನಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು
ಜನರ ಗುಂಪಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲಾರದೆ ಇದ್ದರು. 20

ಜನರು ಆತನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯು, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, 21

ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆ
ನಡೆಯುವವರೇ ನನಗೆ ತಾಯಿಯು ಸಹೋದರರು ಆಗಿದಾ್ದರೆ≫
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಯೇಸು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲಣ ಬಿರುಗಾಳಿಯನು್ನ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 8:23-27; ಮಾಕರ್ 4:35-41)

22 ಒಂದು ದಿನ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ,
≪ಸಮುದ್ರದ ಆಚೇ ದಡಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು,
ಅವರು ದೋಣಿಯನು್ನ ಸಾಗಿಸಿ ಹೊರಟರು. 23 ಅವರು
ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ನಿದೆ್ರ ಹತಿ್ತತು, ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಬಿರುಗಾಳಿ
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಬೀಸಿ ದೋಣಿಯೊಳಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ
ಅವರೆಲ್ಲರು ಅಪಾಯಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾದರು. 24 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಅವರು
ಆತನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು, ≪ಗುರುವೇ, ಗುರುವೇ, ನಾವು
ಸಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿದರು. ಆಗ
ಆತನು ಎದು್ದ ಗಾಳಿಯನೂ್ನ ಏರಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ನೀರಿನ ಅಲೆಗಳನೂ್ನ
ಗದರಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವು ನಿಂತು, ಶಾಂತವಾಯಿತು. 25 ತರುವಾಯ
ಆತನು, ≪ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಲಿ್ಲ?≫ ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು ಭಯಪಟು್ಟ, ≪ಈತನು ಯಾರಿರಬಹುದು? ಗಾಳಿಗೂ
ನೀರಿಗೂ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. ಅವು ಕೂಡ ಈತನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ
ಕೇಳುತ್ತವಲಾ್ಲ?≫ ಎಂದು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು .

ಯೇಸು ದೆವ್ವಗಳ ದಂಡಿನಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 8:28-34; ಮಾಕರ್ 5:1-20)

26 ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ ಎದುರಾಗಿರುವ ಗೆರಸೇನರ
ಸೀಮೆಯನು್ನ ತಲುಪಿದರು. 27 ಯೇಸು ದಡಕೆ್ಕ ಇಳಿಯುತ್ತಲೇ ಆ
ಊರಿನವನಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಆತನೆದುರಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನಿಗೆ
ದೆವ್ವಗಳು ಹಿಡಿದಿದ್ದವು. ಅವನು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ವಸ್ತ್ರವನೆ್ನೕ
ಧರಿಸದೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸದೆ ಸಮಾಧಿಯ ಗವಿಗಳಲಿ್ಲಯೇ
ಇರುತಿ್ತದ್ದನು. 28 ಇವನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಂಡು ಆಭರ್ಟಿಸಿ ಆತನ
ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ, ≪ಯೇಸುವೇ,
ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೇವರ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ? ನನ್ನನು್ನ
ಕಾಡಬೇಡವೆಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ≫ ಅಂದನು. 29

ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಆ
ದೆವ್ವಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಅದು ಬಹು ಕಾಲದಿಂದ ಅವನನು್ನ
ಹಿಡಿದಿತು್ತ; ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನನು್ನ ಕಾವಲಲಿ್ಲಟು್ಟ ಸರಪಣಿಗಳಿಂದಲೂ
ಬೇಡಿಗಳಿಂದಲೂ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರೂ ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಮುರಿದುಹಾಕುತಿ್ತದ್ದನು; ಮತು್ತ ಆ ದೆವ್ವವು ಅವನನು್ನ ನಿಜರ್ನ
ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಓಡಿಸುತಿ್ತತು್ತ.

30 ಯೇಸುವು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನೆಂದು?≫ ಕೇಳಲು
ಅವನು, ≪ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಂಡು≫ ಅಂದನು, ಏಕೆಂದರೆ ಬಹಳ
ದೆವ್ವಗಳು ಅವನೊಳಗೆ ಹೊಕಿ್ಕದವು. 31 ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿಬಿಡುವಂತೆ ನಮಗೆ ಆಜ್ಞೆಮಾಡಬೇಡವೆಂದು ಅವು ಆತನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡವು.

32 ಅಲಿ್ಲಯ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಹಂದಿಗಳ ಹಿಂಡು ಮೇಯುತಿ್ತತು್ತ. ಆ
ದೆವ್ವಗಳು, ಆ ಹಂದಿಗಳೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡವು. ಆತನು
ಆಗಲಿ ಎಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲು, 33 ದೆವ್ವಗಳು ಆ
ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹಂದಿಗಳೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕವು. ಆ
ಹಂದಿಗಳು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಓಡಿ ಕಡಿದಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೆರೆಯೊಳಗೆ ಬಿದು್ದ
ಉಸಿರುಕಟಿ್ಟ ಸತು್ತ ಹೋದವು. 34 ಮೇಯಿಸುವವರು ನಡೆದದ್ದನು್ನ
ಕಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಆ ಊರಲಿ್ಲಯೂ ಹಳಿ್ಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅದನು್ನ
ತಿಳಿಸಲು, 35 ಜನರು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ
ಹೊರಟು ಯೇಸುವಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಾಗ ದೆವ್ವಗಳು ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿದ್ದ ಆ
ಮನುಷ್ಯನು ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಸ್ಥಬುದಿ್ಧಯಿಂದ
ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು
ಹೆದರಿದರು. 36 ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿದವರು ಆ
ದೆವ್ವಹಿಡಿದಿದ್ದವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರೀತಿಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಲು, 37 ಗೆರಸೇನರ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಸೀಮೆಯವರಿಗೆಲಾ್ಲ ಮಹಾ
ಭಯ ಉಂಟಾದದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆತನನು್ನ, ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಆತನು ದೋಣಿಯನು್ನ
ಹತಿ್ತ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದನು. 38 ಹೊರಡುವಾಗ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆ ಮನುಷ್ಯನು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲಯೇ
ಇರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ, 39 ಆತನು, ≪ನೀನು
ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಏನೇನು
ಉಪಕಾರಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದನೋ ಅದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿನ್ನವರಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ
ಹೇಳು≫ ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಅವನು
ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಯೇಸು ತನಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನು್ನ ಆ
ಊರಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಸಾರಿದನು.

ಲೂಕನು 8:3 644 ಲೂಕನು 8:39
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ಯೇಸು ಯಾಯಿರನ ಮಗಳನು್ನ ಬದುಕಿಸಿದು್ದ ಮತು್ತ ರಕ್ತಕುಸುಮ
ರೋಗಿಯನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡಿದು್ದ

(ಮತಾ್ತ. 9:18-26; ಮಾಕರ್ 5:21-43)

40 ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗಾಗಿ
ಕಾಯುತಿ್ತದು್ದ ಅವನನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದರು. 41 ಆಗ
ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಯಾಯಿರನೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನು ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ದವಳಾದ ಅವನ ಒಬ್ಬಳೇ
ಮಗಳು ದೀನಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲದು್ದ ಸಾಯುವಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಕಾರಣ
ಆತನನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಯೇಸು
ಹೋಗುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ ಜನಸಮೂಹವು ಸುತ್ತಲಿನಿಂದಲೂ ಆತನನು್ನ
ನೂಕಾಡುತಿ್ತತು್ತ.

43 ಆಗ ಹನೆ್ನರಡು ವರುಷದಿಂದ ರಕ್ತಸಾ್ರವ ರೋಗವಿದ್ದ ಒಬ್ಬ
ಹೆಂಗಸು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಹಣವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ವೆಚ್ಚಮಾಡಿದರೂ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರಿಂದಲೂ ಗುಣಹೊಂದಲಾರದೆ
ಇದ್ದಳು. 44 ಆಕೆಯು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಆತನ ಅಂಗಿಯ
ಅಂಚನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದಳು; ಮುಟು್ಟತ್ತಲೇ ಆಕೆಗೆ ರಕ್ತಸಾ್ರವವಾಗುವುದು
ನಿಂತಿತು. 45 ಆಗ ಯೇಸುವು, ≪ನನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವರಾರು?≫
ಎಂದು ಕೇಳಲು ಎಲ್ಲರೂ, ನಾನಲ್ಲ, ನಾನಲ್ಲ ಅನ್ನಲು ಪೇತ್ರನು,
≪ಗುರುವೇ, ಎಷೊ್ಟೕ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಬೀಳುತಾ್ತ
ನೂಕುತಿ್ತದಾ್ದರಲಾ್ಲ≫ ಅಂದನು. 46 ಆದರೆ ಯೇಸುವು,
≪ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರು; ನನಿ್ನಂದ ಶಕಿ್ತಯು
ಹೊರಟಿತೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಾ್ತಯಿತು≫ ಅಂದಾಗ, 47 ಆ
ಹೆಂಗಸು ತಾನು ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ನಡುಗುತಾ್ತ ಬಂದು
ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ತಾನು ಇಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ
ಮುಟಿ್ಟದೆನೆಂತಲೂ ಮುಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೆ ತನಗೆ ವಾಸಿಯಾಯಿತೆಂದೂ
ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿದಳು. 48 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, ≪ಮಗಳೇ, ನಿನ್ನ
ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿತು; ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

49 ಆತನು ಇನೂ್ನ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ ಸಭಾಮಂದಿರದ
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕಡೆಯವನೊಬ್ಬನು ಬಂದು, ≪ನಿನ್ನ ಮಗಳು
ಸತು್ತಹೋದಳು, ಗುರುವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ≫ ಅಂದನು. 50

ಆದರೆ ಯೇಸು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ,
≪ಅಂಜಬೇಡ, ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿ, ಆಕೆ ಬದುಕುವಳು≫
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

51 ತರುವಾಯ ಆತನು ಆ ಆಧಿಕಾರಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಪೇತ್ರ
ಯೋಹಾನ ಯಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಆ ಹುಡುಗಿಯ
ತಂದೆತಾಯಿಯರನು್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರನೂ್ನ ತನ್ನ ಸಂಗಡ
ಒಳಕೆ್ಕ ಬರಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 52 ಎಲ್ಲರು ಅಳುತಾ್ತ ಆಕೆಗೋಸ್ಕರ
ಎದೆಬಡಿದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಇದ್ದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ಅಳಬೇಡಿರಿ,
ಆಕೆ ಸತಿ್ತಲ್ಲ, ನಿದಿ್ರಸುತಿ್ತದಾ್ದಳೆ≫ ಅನ್ನಲು, 53 ಜನರು ಆಕೆ ಸತ್ತಳೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನನು್ನ ಪರಿಹಾಸ್ಯಮಾಡಿದರು. 54 ಆದರೆ
ಆತನು ಆಕೆಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು, ≪ಮಗಳೇ, ಎದೆ್ದೕಳು≫ ಎಂದು ಕೂಗಿ
ಹೇಳಿದನು. 55 ಆಕೆಯ ಆತ್ಮವು ತಿರುಗಿ ಬಂದು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕೆ
ಎದ್ದಳು. ತರುವಾಯ ಆತನು, ಈಕೆಗೆ ಊಟಮಾಡಿಸಿರಿ ಎಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 56 ಆಕೆಯ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಬೆರಗಾದರು.
ಆತನು, ಈ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಡಿರೆಂದು
ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

ಯೇಸು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 10:5-14; ಮಾಕರ್ 6:7-13)

ಆತನು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕರೆದು
ಅವರಿಗೆ ಎಲಾ್ಲ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವ ಮತು್ತ
ರೋಗಗಳನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡುವ ಶಕಿ್ತ ಮತು್ತ ಅಧಿಕಾರಗಳನು್ನ

ಕೊಟು್ಟ, 2 ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯವನು್ನ ಸಾರುವುದಕೂ್ಕ
ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದವರನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
3 ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರಯಾಣಕಾ್ಕಗಿ ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ಕೋಲು,
ಚೀಲ, ಬುತಿ್ತ, ಹಣ ಬೇಡ; ಎರಡಂಗಿಗಳಿರಬಾರದು. 4 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ
ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವ ತನಕ ನೀವು ಯಾವ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಿರೋ, ಆ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 5

ಮತು್ತ ಯಾವ ಊರಿನವರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಹೋದರೆ ಆ ಊರನು್ನ ನೀವು ಬಿಟು್ಟಹೊರಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ
ಹತಿ್ತದ ಧೂಳನು್ನ ಝಾಡಿಸಿಬಿಡಿರಿ; ಅದು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲಿ≫ ಅಂದನು. 6 ಆಗ ಅವರು ಹೊರಟು

ಗಾ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರುತಾ್ತ ಎಲಾ್ಲ
ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ರೋಗಿಗಳನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

ಹೆರೋದನ ಕಳವಳ
(ಮತಾ್ತ. 14:1-12; ಮಾಕರ್ 6:14-29)

7 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಉಪರಾಜನಾದ ಹೆರೋದನು ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೇಳಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಕಳವಳಗೊಂಡನು, ಏಕೆಂದರೆ
ಸತಿ್ತದ್ದ ಯೋಹಾನನು ತಿರುಗಿ ಬದುಕಿಬಂದಿದಾ್ದನೆಂದು ಕೆಲವರೂ, 8

ಎಲೀಯನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನೆಂದು ಕೆಲವರೂ, ಪೂವರ್ದ
ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಜೀವದಿಂದ ಎದಿ್ದದಾ್ದನೆಂದು ಮತೆ್ತ
ಕೆಲವರೂ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 9 ಆದರೆ ಹೆರೋದನು,
≪ಯೋಹಾನನನು್ನ ನಾನೇ ಶಿರಚೆ್ಛೕದನಮಾಡಿಸಿದೆನಷೆ್ಟ. ಹಾಗಿದ್ದಲಿ
ಇವನಾರು? ಇವನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಕೇಳುತೆ್ತೕನಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು.

ಯೇಸು ಐದು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟಮಾಡಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 14:13-21; ಮಾಕರ್ 6:30-44; ಯೋಹಾ. 6:1-14)

10 ಇತ್ತಲಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ತಾವು
ಮಾಡಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಯೇಸುವಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆತನು
ಅವರನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬೇತಾ್ಸಯಿದವೆಂಬ ಊರಿಗೆ
ಹೋದರು. 11 ಜನರ ಗುಂಪು ಇದನು್ನ ತಿಳಿದು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ
ಬರಲು ಆತನು ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ
ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ವಸ್ಥತೆ
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದವರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.

12 ಸಂಜೆಯಾಗುತಿ್ತರಲು, ಆ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು; ಇವರು
ಸುತ್ತಲಿರುವ ಹಳಿ್ಳಪಳಿ್ಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ
ಊಟವಸತಿಗಳನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ; ನಾವು ಇಲಿ್ಲ ನಿಜರ್ನ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಇದೆ್ದೕವಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿ, 13

ಆತನು, ≪ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಕೊಡಿರಿ≫ ಅಂದನು.
ಅದಕ್ಕವರು, ≪ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಎರಡು ಮೀನು ಹೊರತು
ಹೆಚೆ್ಚೕನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಈ ಜನರಿಗೆಲಾ್ಲ ಆಹಾರವನು್ನ
ಕೊಂಡು ತರಬೇಕೋ?≫ ಅಂದರು. 14 ಅಲಿ್ಲ ಗಂಡಸರೇ ಹೆಚು್ಚ
ಕಡಿಮೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯಿದ್ದರು. ಆಗ ಯೇಸುವು ತನ್ನ
ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ≪ಇವರನು್ನ ಒಂದೊಂದು ಪಂಕಿ್ತಗೆ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ
ಐವತೆ್ತೖವತ್ತರಂತೆ ಕೂರಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು, 15 ಅವರು
ಅದರಂತೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೂರಿಸಿದರು. 16 ಆ ಮೇಲೆ
ಯೇಸುವು ಆ ಐದು ರೊಟಿ್ಟ ಎರಡು ಮೀನುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, ಮುರಿದು
ಶಿಷ್ಯರ ಕೈಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ಇದನು್ನ ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ಹಂಚಿರಿ ಅಂದನು. 17

ಅವರೆಲ್ಲರು ಊಟಮಾಡಿ ತೃಪ್ತರಾದರು; ನಂತರ ಉಳಿದ
ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಲಾಗಿ ಅವು ಹನೆ್ನರಡು ಪುಟಿ್ಟ ಆದವು.

ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಅರಿಕೆಮಾಡಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 16:13-19; ಮಾಕರ್ 8:27-29)

18 ಒಂದು ದಿನ ಯೇಸುವು ಏಕಾಂತವಾಗಿ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು.
ಅನಂತರ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಕುರಿತು ಏನು
ಹೇಳುತಾ್ತರೆ?≫ ಎಂದು ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಕೇಳಲು, 19 ಅವರು,
≪ನಿನ್ನನು್ನ ಸಾ್ನನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಎಂದೂ, ಕೆಲವರು
ಎಲೀಯನು ಎಂದೂ, ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ಪೂವರ್ದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ
ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಜೀವದಿಂದ ಎದಿ್ದದಾ್ದನೆ ಎಂದು ಅನು್ನತಿ್ತದಾ್ದರೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 20 ಯೇಸು ಅವರನು್ನ, ≪ಆದರೆ ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ಯಾರು ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿ ಪೇತ್ರನು,
≪ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟನು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣವನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 16:20-28; ಮಾಕರ್ 8:30-9:1)

21 ಆಗ ಯೇಸುವು, ಇದನು್ನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿರಿ ಎಂದು
ಬಹು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು. 22 ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, ≪ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬಹು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನನುಭವಿಸಿ,
ಹಿರಿಯರಿಂದಲೂ ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರಿಂದಲೂ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೂ
ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೀವಿತನಾಗಿ
ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು
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ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ಯಾವನಿಗಾದರೂ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ತಾನು ನಿರಾಕರಿಸಿ
ಪ್ರತಿದಿನವು ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿ. 24 ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ಅದನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು,
ಆದರೆ ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವವನು
ಅದನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 25 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಲೋಕವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡರೂ ತನ್ನನೆ್ನೕ ತಾನು ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ
ಅಥವಾ ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? 26

ಯಾವನು ನನಗೂ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೂ ನಾಚಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೋ,
ಅವನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತನಗೂ ತನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧ
ದೂತರಿಗೂ ಇರುವ ಮಹಾಪ್ರಭಾವದೊಡನೆ ಬರುವಾಗ ಅವನ
ಕುರಿತು ನಾಚಿಕೊಳು್ಳವನು. 27 ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಇಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿರುವವರೊಳಗೆ ಕೆಲವರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ನೋಡುವ ತನಕ
ಮರಣಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಪ್ರಕಾಶರೂಪದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 17:1-8; ಮಾಕರ್ 9:2-8)

28 ಯೇಸು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು
ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಪೇತ್ರ ಯೋಹಾನ ಯಾಕೋಬರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದನು. 29

ಆತನು ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡುತಿ್ತರಲಾಗಿ ಆತನ ಮುಖಭಾವವು
ಬದಲಾಯಿತು. ಆತನ ಉಡುಪು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿ ಮಿಂಚುತಾ್ತ ಬಂದಿತು.
30 ಇದಲ್ಲದೆ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಆತನ ಸಂಗಡ
ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ ಮೋಶೆಯೂ
ಎಲೀಯನೂ. 31 ಅವರು ವೈಭವದೊಡನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಆತನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮರಣದ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 32 ಇಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರನಿಗೂ ಅವನ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರಿಗೂ ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಮೈಭಾರವಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ
ಎಚ್ಚರವಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಆತನ ಸಂಗಡ
ನಿಂತಿದ್ದ ಆ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರನೂ್ನ ಕಂಡರು. 33 ಅವರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವಿಗೆ,
≪ಗುರುವೇ ನಾವು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು, ಮೂರು
ಗುಡಾರಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟವೆವು; ನಿನಗೊಂದು ಎಲೀಯನಿಗೊಂದು
ಹಾಗೂ ಮೋಶೆಗೊಂದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ತಾನು ಏನು
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ತನಗೇ ಗೊತಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ. 34 ಅವನು ಇದನು್ನ
ಹೇಳುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ ಮೋಡವು ಬಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕವಿಯಿತು.
ಮೋಡವು ಅವರನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಹೆದರಿದರು. 35

ಆಗ ಆ ಮೋಡದೊಳಗಿಂದ, ≪ಈತನು ನನ್ನ ಮಗನು. ನಾನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನು, ಈತನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ≫ ಎಂಬ ವಾಣಿ
ಆಯಿತು. 36 ಆ ವಾಣಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಮಾತ್ರ ಕಂಡರು.
ತಾವು ಕಂಡ ಈ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನಾ್ನದರೂ ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು.

ಯೇಸು ಮೂಛೆರ್ ರೋಗಿಯನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 17:14-18; ಮಾಕರ್ 9:14-27)

37 ಮರುದಿನ ಅವರು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ ಜನರ
ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪೊಂದು ಆತನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡಿತು. 38 ಆಗ ಆ
ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬನು, ≪ಬೋಧಕನೇ, ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸು
ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನನಗೆ ಇವನೊಬ್ಬನೇ ಮಗನು.
39 ಇವನನು್ನ ದೆವ್ವಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ, ಹಿಡಿಯುತ್ತಲೇ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.
ಅದು ಬಾಯಲಿ್ಲ ನೊರೆ ಬರುವಷು್ಟ ಇವನನು್ನ ಒದಾ್ದಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ
ಬಹು ಕಷ್ಟಕೊಟು್ಟ ತೊಂದರೆಪಡಿಸಿದ ಹೊರತು ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
40 ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು.
ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ಆಗದೆಹೋಯಿತು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 41

ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, ≪ಎಲಾ ಅಪನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳಂಥ
ಮೂಖರ್ಸಂತಾನವೇ, ನಾನು ಇನೆ್ನಷು್ಟ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದು್ದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ? ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಮತು್ತ ಆ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರದುಕೊಂಡು ಬಾ≫
ಅಂದನು. 42 ಆ ಹುಡುಗನು ಇನೂ್ನ ಬರುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಆ ದೆವ್ವವು
ಅವನನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಒದಾ್ದಡಿಸಿತು. ಆದರೆ
ಯೇಸು ಆ ದೆವ್ವವನು್ನ ಗದರಿಸಿ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ವಾಸಿಮಾಡಿ ಅವನ
ತಂದೆಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. 43 ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರು ದೇವರ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಕೆ್ಕ ಬೆರಗಾದರು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣವನು್ನ ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 17:22,23; ಮಾಕರ್ 9:30-32)

ಯೇಸುಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುತಿ್ತರಲಾಗಿ, ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, 44 ≪ನೀವಂತೂ
ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಏಕೆಂದರೆ
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಡುವನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 45 ಅವರು ಈ ಮಾತನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರಿಗೆ
ಮರೆಯಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿಯದೆ
ಹೋದರು. ಆ ಮಾತಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ಆತನನು್ನ
ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಅಂಜಿದರು.

ದೊಡ್ಡವನು ಯಾರು?
(ಮತಾ್ತ. 18:1-5; ಮಾಕರ್ 9:33-37)

46 ತರುವಾಯ ಶಿಷ್ಯರೊಳಗೆ, ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾವನು ಹೆಚಿ್ಚನವನು
ಎಂಬ ವಿಚಾರಹುಟಿ್ಟತು. 47 ಯೇಸು ಅವರ ಮನಸಿ್ಸನ ವಿಚಾರವನು್ನ
ತಿಳಿದವನಾಗಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗುವನು್ನ ತನ್ನ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ, 48

ಅವರಿಗೆ, ≪ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನು್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗಾಯಿತು ಮತು್ತ
ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನೆ್ನೕ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಯಾವನು ಚಿಕ್ಕವನೋ ಅವನೇ ದೊಡ್ಡವನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲದವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರೇ
(ಮಾಕರ್ 9:38-40)

49 ಅದಕೆ್ಕ ಯೋಹಾನನು, ≪ಗುರುವೇ, ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನು
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿ ದೆವ್ವಬಿಡಿಸುವುದನು್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಅವನು
ನಮಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅಡಿ್ಡಮಾಡಿದೆವು≫
ಅನ್ನಲು, 50 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ≪ಅಡಿ್ಡಮಾಡಬೇಡಿರಿ; ನಿಮಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲದವನು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವನೇ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಸಮಾಯರ್ದವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದದು್ದ
51 ಯೇಸು ತಾನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋಗುವ ದಿನಗಳು

ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಮನಸ್ಸನು್ನ ದೃಢಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 52 ತನ್ನ ಮುಂದಾಗಿ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇವರು ಹೊರಟು ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ
ಸಿದ್ಧಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಸಮಾಯರ್ದವರ ಒಂದು ಹಳಿ್ಳಗೆ ಬಂದರು.
53 ಆದರೆ ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುವವನಾದ್ದರಿಂದ, ಆ
ಸಮಾಯರ್ದವರು ಆತನನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 54 ಆತನ
ಶಿಷ್ಯರಾದ ಯಾಕೋಬ, ಯೋಹಾನರು ಇದನು್ನ ಕಂಡು, ≪ಕತರ್ನೇ,
ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿಬಿದು್ದ ಇವರನು್ನ ನಾಶ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ನಾವು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ಮನಸು್ಸಂಟೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು, 55

ಯೇಸು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸಿದನು . 56 ಆಗ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಟು ಬೇರೆ ಹಳಿ್ಳಗೆ ಹೋದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು
(ಮತಾ್ತ. 8:19-22)

57 ಅವರು ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿಗೆ,
≪ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಲು, 58 ಆತನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನರಿಗಳಿಗೆ ಗುಹೆಗಳಿವೆ,
ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಹಾರಾಡುವ ಹಕಿ್ಕಗಳಿಗೆ ಗೂಡುಗಳಿವೆ; ಆದರೆ
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಿಗೆ ತಲೆಯಿಡುವಷು್ಟ ಸ್ಥಳವೂ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

59 ಯೇಸು ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ, ≪ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಲು ಅವನು, ≪ಕತರ್ನೇ, ನಾನು ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ನನ್ನ
ತಂದೆಯ ಉತ್ತರಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಬರುವಂತೆ ನನಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕು≫ ಅಂದನು. 60 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
≪ಸತ್ತವರೇ ತಮ್ಮವರಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದವರ ಉತ್ತರಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ
ಮಾಡಲಿ, ನೀನಂತೂ ಹೋಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

61 ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಸಹ, ≪ಕತರ್ನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಆದರೆ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ
ಬೀಳೊ್ಕಟು್ಟ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕು≫ ಅಂದನು.
62 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ≪ಯಾವನಾದರೂ ನೇಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ

ಲೂಕನು 9:24 646 ಲೂಕನು 9:62
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ಕೈಯನಿ್ನಟು್ಟ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ನೋಡಿದರೆ ಅವನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ
ತಕ್ಕವನಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 9:37, 38; 10:7-16; 11:25-27)

ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಕತರ್ನು ಇನೂ್ನ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ
ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿ, ಅವರನು್ನ ಇಬಿ್ಬಬ್ಬರಾಗಿ
ತಾನು ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿಗೂ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಮುಂದಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 2

ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ಬೆಳೆಯು
ಹೇರಳವಾಗಿದೆ, ಕೊಯು್ಲಗಾರರು ಕೆಲವರೂ ಮಾತ್ರ ಇದಾ್ದರೆ;
ಆದುದರಿಂದ ಕೊಯಿ್ಲಗೆ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೆಳೆಯ
ಯಜಮಾನನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 3 ಹೋಗಿರಿ, ತೋಳಗಳ ನಡುವೆ
ಕುರಿಮರಿಗಳಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 4

ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ ಹಣದ ಚೀಲವನಾ್ನಗಲಿ, ಪ್ರವಾಸದ
ಚೀಲವನಾ್ನಗಲಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಕೆರಗಳನಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ವಂದಿಸಬೇಡಿರಿ. 5 ಇದಲ್ಲದೆ
ನೀವು ಯಾವ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋದರೂ, ≪ಈ ಮನೆಗೆ
ಸಮಾಧಾನವಾಗಲಿ≫ ಎಂದು ಮೊದಲು ಹೇಳಿರಿ. 6 ಸಮಾಧಾನ
ಹೊಂದಲು ಯೋಗ್ಯನು ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನವು
ಅವನ ಮೇಲೆ ನಿಲು್ಲವುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗುವುದು. 7 ಆ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಅವರು
ಕೊಡುವಂಥದನು್ನ ಊಟಮಾಡಿರಿ, ಕುಡಿಯಿರಿ. ಆಳು ತನ್ನ ಕೂಲಿಗೆ
ಯೋಗ್ಯನಷೆ್ಟ. ಒಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮತೊ್ತಂದು ಮನೆಗೆ
ಹೋಗಿ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. 8 ಮತು್ತ ನೀವು ಯಾವ
ಊರಿಗಾದರೂ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಊರಿನ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಬಡಿಸಿದ್ದನು್ನ ಊಟಮಾಡಿರಿ. 9

ಅಲಿ್ಲರುವ ರೋಗಿಗಳನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ದೇವರ
ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. 10 ಆದರೆ
ನೀವು ಯಾವ ಊರಿಗಾದರೂ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸದಿ್ದದ್ದರೆ, ನೀವು ಆ ಊರ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು, 11 ≪ನಮ್ಮ
ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಧೂಳನು್ನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಝಾಡಿಸಿಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆದಾಗೂ್ಯ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು
ಸಮೀಪಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಗಮನದಲಿ್ಲಡಿ≫
ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ. 12 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂತಹ ಊರಿನ ಗತಿಯು
ಸೊದೋಮ್ ಊರಿನ ಗತಿಗಿಂತಲೂ ಕಠಿಣವಾಗಿರುವುದು ಎಂದು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 13 ಅಯೊ್ಯೕ ಖೊರಾಜಿನೇ, ಅಯೊ್ಯೕ
ಬೇತಾ್ಸಯಿದವೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳು ತೂರ್ ಮತು್ತ
ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಅಲಿ್ಲಯವರು ಆಗಲೇ
ಗೋಣಿತಟು್ಟ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು, ಬೂದಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಡುತಿ್ತದ್ದರು. 14 ಆದರೆ ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಗತಿಗಿಂತಲೂ ತೂರ್ ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಗತಿಯು
ಮೇಲಾಗಿರುವುದು. 15 ಎಲೈ ಕಪೆನೌರ್ಮೇ, ನೀನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ
ಏರಿಸಲ್ಪಡುವಿಯಾ? ಇಲ್ಲ! ಪಾತಾಳಕೆ್ಕೕ ಇಳಿಯುವಿ. 16 ನಿಮ್ಮ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳುವವನು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ,
ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವನು ನನ್ನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ,
ನನ್ನನು್ನ ತಿರಸಾ್ಕರ ಮಾಡುವವನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನೆ್ನೕ
ತಿರಸಾ್ಕರ ಮಾಡುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ≫ ಅಂದನು.

17 ತರುವಾಯ ಆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿಯು ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವರಾಗಿ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು, ≪ಕತರ್ನೇ, ದೆವ್ವಗಳು ಕೂಡಾ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ನಮಗೆ ಅಧೀನವಾಗುತ್ತವೆ≫ ಅಂದರು. 18 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
≪ಸೈತಾನನು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
19 ನೋಡಿರಿ, ಹಾವುಗಳನೂ್ನ ಚೇಳುಗಳನೂ್ನ ವೈರಿಯ ಸಮಸ್ತ
ಬಲವನೂ್ನ ತುಳಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಯಾವುದೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 20 ಆದರೂ
ದೆವ್ವಗಳು ನಮಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಂತೋಷಪಡದೆ ನಿಮ್ಮ
ಹೆಸರುಗಳು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ ಎಂದು
ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಆತನು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನಿಂದ
ಉಲಾ್ಲಸಗೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ತಂದೆಯೇ, ಪರಲೋಕ
ಮತು್ತ ಭೂಲೋಕಗಳ ಒಡೆಯನೇ, ನೀನು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ
ವಿವೇಕಿಗಳಿಗೂ ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಮರೆಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಪ್ರಕಟಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಹೌದು,
ತಂದೆಯೇ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದೇ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ
ತೋರಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 22 ನನ್ನ ತಂದೆಯು
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದಾ್ದನೆ. ಮಗನು ಎಂಥವನೆಂದು ತಂದೆಯ
ಹೊರತು ಮತಾ್ತರೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ಎಂಥವನೆಂದು ಮಗನ
ಹೊರತು ಇನಾ್ನರು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಮಗನು ತಂದೆಯನು್ನ

ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವನಾಗಿದಾ್ದನೋ,
ಅವನೂ ಆತನನು್ನ ತಿಳಿದವನಾಗಿದಾ್ದನೆ≫ ಅಂದನು. 23 ಆ ಮೇಲೆ
ಆತನು ಶಿಷ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
≪ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡುವವರು ಧನ್ಯರು.
24 ಬಹು ಮಂದಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ ಅರಸರೂ ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತರುವ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ,
ನೀವು ಕೇಳುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೂ
ಕೇಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ≫ ಅಂದನು.

ಒಳೆ್ಳಯ ಸಮಾಯರ್ದವನ ಸಾಮ್ಯ
25 ಆಗ ಒಬ್ಬ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕನು ಎದು್ದ ಆತನನು್ನ

ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ, ≪ಬೋಧಕನೇ, ನಾನು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು, 26

ಆತನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಏನು ಬರೆದದೆ? ಹೇಗೆ
ಓದಿದಿ್ದೕ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 27 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ≪ ≪ನಿನ್ನ
ದೇವರಾಗಿರುವ ಕತರ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ
ಪೂಣರ್ಪಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಪೂಣರ್
ಬುದಿ್ಧಯಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು.≫ ಮತು್ತ ≪ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ
ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು ಬರೆದದೆ≫ ಅಂದನು. 28

ಆತನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಕೊಟಿ್ಟರುವಿ,
ಅದರಂತೆ ಮಾಡು, ಮಾಡಿದರೆ ನಿತ್ಯಜೀವಕೆ್ಕ ಬಾಧ್ಯನಾಗುವಿ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ನೀತಿವಂತನೆಂದು
ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ, ≪ನನ್ನ ನೆರೆಯವನು
ಯಾರು?≫ ಎಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೇಳಲು, 30 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ
ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ಒಬಾ್ಬನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಯೆರಿಕೋ ಎಂಬ
ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಕಳ್ಳರ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದನು. ಅವರು
ಅವನನು್ನ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹೊಡೆದು, ಅವನನು್ನ
ಅರೆಜೀವಮಾಡಿ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. 31 ಆಗ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನು ಆ
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಬರುತಾ್ತ ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಓರೆಯಾಗಿ
ಹೋದನು. 32 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಲೇವಿಯು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದು
ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಓರೆಯಾಗಿ ಹೋದನು. 33 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ
ಸಮಾಯರ್ದವನು ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುತಾ್ತ ಅವನು ಬಿದಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಬಂದಾಗ ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಕನಿಕರಿಸಿ, 34 ಅವನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅವನ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನೂ್ನ ಹೊಯು್ದ
ಗಾಯವನು ಕಟಿ್ಟ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಾಹಕಪಶುವಿನ ಮೇಲೆ
ಹತಿ್ತಸಿಕೊಂಡು ಛತ್ರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ
ಆರೈಕೆಮಾಡಿದನು. 35 ಮರುದಿನ ಅವನು ಎರಡು ದಿನಾರಿಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದು ಛತ್ರದವನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ≪ಇವನನು್ನ ಆರೈಕೆಮಾಡು,
ಇದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಏನಾದರೂ ವೆಚ್ಚಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದಾಗ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು≫ ಅಂದನು. 36 ಈ ಮೂವರಲಿ್ಲ
ಯಾವನು ಕಳ್ಳರ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದವನಿಗೆ ನೆರೆಯವನಾದನೆಂದು ನಿನಗೆ
ತೋರುತ್ತದೆ ಹೇಳು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ, 37 ಆ
ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕನು, ≪ಅವನಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿದವನೇ≫
ಅಂದನು. ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ≪ಹೋಗು, ನೀನೂ ಅದರಂತೆ
ಮಾಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಮಾಥರ್ ಮರಿಯಳು ಎಂಬುವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಯೇಸು
ಇಳುಕೊಂಡದು್ದ

38 ಅವರು ಸಂಚಾರಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಆತನು ಒಂದು ಹಳಿ್ಳಗೆ
ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ಮಾಥರ್ಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಆತನನು್ನ ತನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಳು. 39 ಆಕೆಗೆ ಮರಿಯಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ತಂಗಿ
ಇದ್ದಳು. ಈಕೆಯು ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆತನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದಳು. 40 ಆದರೆ
ಮಾಥರ್ಳು ಉಪಚಾರ ಸೇವೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಬೇಸತು್ತ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ಕತರ್ನೇ, ನನ್ನ ತಂಗಿಯು ಸೇವೆಗೆ
ನನೊ್ನಬ್ಬಳನೆ್ನೕ ಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದಳೆ, ಇದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲವೋ? ನನಗೆ
ನೆರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಆಕೆಗೆ ಹೇಳು≫ ಅಂದಳು. 41 ಆದರೆ, ಕತರ್ನು
ಆಕೆಗೆ, ≪ಮಾಥರ್ಳೇ, ಮಾಥರ್ಳೇ, ನೀನು ಅನೇಕ
ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿಂತೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ. 42 ಆದರೆ ಅಗತ್ಯವಾದದು್ದ ಒಂದೇ, ಮರಿಯಳು ಆ
ಉತ್ತಮ ಭಾಗವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದಳೆ, ಅದು ಆಕೆಯಿಂದ
ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
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ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಕುರಿತು ಯೇಸು ಬೋಧಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 6:9-13; 7:7-11)

ಒಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಿ
ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಆತನಿಗೆ,
≪ಕತರ್ನೇ, ಯೋಹಾನನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಹಾಗೆ

ನಮಗೂ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡುವುದನು್ನ ಕಲಿಸು≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
2 ಅದಕಾ್ಕತನು, ≪ನೀವು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ,
≪ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡಲಿ.
ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ.

3 ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ದಯಪಾಲಿಸು.
4 ನಮಗೆ ತಪು್ಪಮಾಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನು್ನ ನಾವು

ಕ್ಷಮಿಸುವುದರಿಂದ
ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು.
ನಮ್ಮನು್ನ ಶೋಧನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದಂತೆ ಪಾರುಮಾಡು ಎಂದು

ಹೇಳಿರಿ≫ ಅಂದನು.
5 ಮತು್ತ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು

ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನ ಮನೆಗೆ ನಡುರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಾ್ತನೆಂದು
ಭಾವಿಸೋಣ, ಅವನು, ‘ಸೆ್ನೕಹಿತನೆ, ನನಗೆ ಮೂರು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಡು. 6 ಪ್ರಯಾಣದಲಿ್ಲದ್ದ ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೊಬ್ಬನು
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ. ಅವನಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ
ಕೊಡಲು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕೇಳಲು, 7 ಆ ಸೆ್ನೕಹಿತನು,
≪ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ; ಈಗ ಬಾಗಿಲುಹಾಕಿದೆ, ನನ್ನ
ಮಕ್ಕಳು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಲಗಿದಾ್ದರೆ, ನಾನು ಎದು್ದ ನಿನಗೆ
ಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಒಳಗಿನಿಂದ
ಉತ್ತರಕೊಡುವನು.≫ 8 ಆದರೂ, ಸೆ್ನೕಹದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಎದು್ದ
ಬಂದು ಕೊಡದೆ ಇದ್ದರೂ, ನಾಚಿಕೆಪಡದೆ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇದಾ್ದನಲಾ್ಲ
ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾದರೂ ಅವನು ಎದು್ದ ಬಂದು ಕೇಳಿದಷು್ಟ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಡುತಾನೆಂಬುದು ನಿಜ. 9 ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನಿಮಗೆ
ದೊರೆಯುವುದು; ಹುಡುಕಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದು; ತಟಿ್ಟರಿ, ನಿಮಗೆ
ತೆರೆಯುವುದು. 10 ಏಕೆಂದರೆ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು
ಹೊಂದುವನು, ಹುಡುಕುವವನಿಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದು, ತಟು್ಟವವನಿಗೆ
ತೆರೆಯುವುದು. 11 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ತಂದೆಯಾದವನು ಮೀನನು್ನ ಕೇಳುವ
ಮಗನಿಗೆ ಮೀನು ಕೊಡದೆ ಹಾವನು್ನ ಕೊಡುವನೇ? 12 ಅಥವಾ
ಮೊಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಚೇಳನು್ನ ಕೊಡುವನೇ? 13 ಕೆಟ್ಟವರಾದ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ಕೊಡಬಲ್ಲವರಾದರೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ತನ್ನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮವನೆ್ನೕ
ಕೊಡುವನಲ್ಲವೇ?≫ ಅಂದನು.

ಯೇಸು ಮತು್ತ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲ
(ಮತಾ್ತ. 12:22-30; ಮಾಕರ್ 3:20-27)

14 ಒಮೆ್ಮ ಯೇಸು ಮೂಗದೆವ್ವವನು್ನ ಬಿಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ ದೆವ್ವವು
ಬಿಟು್ಟ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮೂಕನು ಮಾತನಾಡಿದನು; ಅದನು್ನ
ನೋಡಿದ ಜನರು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 15 ಆದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು,
≪ಇವನು ದೆವ್ವಗಳ ಒಡೆಯನಾದ ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುತಾ್ತನೆ≫ ಅಂದರು. 16 ಬೇರೆ ಕೆಲವರು
ಆತನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ, ≪ನೀನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು
ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿತೋರಿಸು≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 17

ಯೇಸು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ ಭೇದ ಹುಟಿ್ಟದ ರಾಜ್ಯವು
ನಾಶವಾಗುವುದು ಮತು್ತ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಕಚಾ್ಚಡಿ ಭೇದಹುಟಿ್ಟಸುವ ಕುಟುಂಬ
ಬಿದು್ದಹೋಗುವುದು. 18 ಅದರಂತೆ ಸೈತಾನ ಪಕ್ಷದವರು ಒಬ್ಬರ
ವಿರುದ್ಧ ಒಬ್ಬರು ಜಗಳ ಆಡಿದರೆ ಅವನ ರಾಜ್ಯವು ಹೇಗೆ
ಉಳಿದೀತು? ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ ಬಲದಿಂದ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುತಿ್ತೕ
ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತೕರಲಾ್ಲ, 19 ನಾನು ಬೆಲೆ್ಜಬೂಲನ ಬಲದಿಂದ
ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮವರು ಯಾರ ಬಲದಿಂದ
ಬಿಡಿಸುತಾ್ತರೆ? ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳುವುದು ತಪೆ್ಪಂದು
ನಿಮ್ಮವರೇ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವರು. 20 ನಾನು ದೇವರ ಬಲದಿಂದಲೇ
ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಾದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ
ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ.

21 ≪ಒಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠನು ಸವಾರ್ಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಮನೆಯನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅವನ ವಸು್ತಗಳು
ಭದ್ರವಾಗಿಯೇ ಇರುವವು; 22 ಆದರೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠನು
ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಗೆದು್ದ ಅವನು ನೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಯುಧಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ

ಅವನು ಕಿತು್ತಕೊಂಡು, ಸುಲಿಗೆಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಡುತಾ್ತನೆ. 23

ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಇರದವನು ನನಗೆ ವಿರೋಧಿಯೇ ಸರಿ. ನನ್ನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸದವನು ಚದರಿಸುವವನಾಗುತಾ್ತನೆ.

ದೆವ್ವದ ಮರಳುವಿಕೆ
(ಮತಾ್ತ. 12:43-45)

24 ≪ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತಾ್ತ ಯೇಸು, ದೆವ್ವವು
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದ ಮೇಲೆ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಹುಡುಕುತಾ್ತ
ನೀರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ತಿರುಗಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಸಿಕ್ಕದ ಕಾರಣ
ಅದು, ≪ನಾನು ಬಿಟು್ಟ ಬಂದ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ≫ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಂದು, 25 ಆ ಮನೆ ಗುಡಿಸಿ
ವ್ಯವಸಿ್ಥತವಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಹೊರಟುಹೋಗಿ, 26 ತನಗಿಂತ
ಕೆಟ್ಟವುಗಳಾದ ಬೇರೆ ಏಳು ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದು.
ಅವು ಒಳಹೊಕು್ಕ ಅಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುವವು, ಆಗ ಆ ಮನುಷ್ಯನ
ಅಂತ್ಯಸಿ್ಥತಿಯು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾ್ದಗುವುದು≫ ಅಂದನು.

ನಿಜವಾದ ಆನಂದ
27 ಯೇಸು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರುವಾಗ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ

ಸಿ್ತ್ರೕಯು, ≪ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊತ್ತ ಗಭರ್ವೂ, ನೀನು ಕುಡಿದ ಮೊಲೆಗಳೂ
ಧನ್ಯವಾದವುಗಳು≫ ಎಂದು ಕೂಗಿದಳು. 28 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,
≪ಹಾಗನ್ನ ಬೇಡ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವವನು ಹೆಚು್ಚ ಧನ್ಯನು≫ ಅಂದನು.

ಸೂಚಕಕಾಯರ್ದ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ
(ಮತಾ್ತ. 12:38-42)

29 ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿಬರುತಿ್ತರುವಾಗ ಯೇಸು
ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ಈ ಸಂತತಿ ಕೆಟ್ಟ ಸಂತತಿಯೇ;
ಇದು ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನು್ನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯೋನನಲಿ್ಲ ಆದ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವೇ
ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಈ ಸಂತತಿಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ. 30

ಹೇಗೆಂದರೆ ಯೋನನು ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣದವರಿಗೆ ಗುರುತಾದ ಹಾಗೆಯೇ
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಈ ಸಂತತಿಗೆ ಗುರುತಾಗಿರುವನು. 31 ದಕ್ಷಿಣ
ದೇಶದ ರಾಣಿಯು ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಈ
ಸಂತತಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಎದು್ದನಿಂತು ಇವರನು್ನ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು
ಖಂಡಿಸುವಳು. ಆಕೆಯು ಸೊಲೊಮೋನನ ಜ್ಞಾನವನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಳು. ಆದರೆ
ಇಗೋ, ಸೊಲೊಮೋನನಿಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತನಾದವನು ಇಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ.
32 ನಾ್ಯಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ನಿನೆವೆ ಪಟ್ಟಣದವರು ಈ
ಸಂತತಿಯವರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತು ಇವರನು್ನ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು
ಖಂಡಿಸುವರು. ಅವರು ಯೋನನು ಸಾರಿದ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ
ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಇಗೋ,
ಯೋನನಿಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತನಾದವನು ಇಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ.

ದೇಹದ ಬೆಳಕು
(ಮತಾ್ತ. 5:15; 6:22, 23)

33 ≪ಯಾರೂ ದೀಪವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಮರೆಯಲಾ್ಲಗಲಿ
ಕೊಳಗದೊಳಗಾಗಲಿ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ
ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಆ ದೀಪವನು್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ
ಇಡುತಾ್ತರಷೆ್ಟ. 34 ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ ದೇಹಕೆ್ಕ ದೀಪವಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣ
ನೆಟ್ಟಗಿರುವಾಗ ಅದರಂತೆ ನಿನ್ನ ದೇಹವೆಲಾ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿರುವುದು; ಅದು
ಕೆಟ್ಟದಾ್ದಗಿರುವಾಗ ಅದರಂತೆ ನಿನ್ನ ದೇಹವು ಕತ್ತಲಾಗಿರುವುದು. 35

ಆದುದರಿಂದ ನಿನೊ್ನಳಗಿರುವ ಬೆಳಕೇ ಕತ್ತಲಾಗಿದೆಯೋ ಏನೋ
ನೋಡು. 36 ನಿನ್ನ ದೇಹವೆಲಾ್ಲ ಬೆಳಕಾಗಿದು್ದ ಯಾವುದೊಂದು
ಭಾಗದಲೂ್ಲ ಕತ್ತಲಿಲ್ಲದಾ್ದಗಿದ್ದರೆ, ದೀಪವು ಹೊಳೆದು ನಿನಗೆ ಬೆಳಕನು್ನ
ಕೊಡುವ ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನ ದೇಹವು ಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಬೆಳಕಾಗಿರುವುದು≫ ಅಂದನು.

ಯೇಸು ಫರಿಸಾಯರ ಮತು್ತ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರ ದುಗುರ್ಣಗಳನು್ನ
ಖಂಡಿಸಿದು್ದ

(ಮತಾ್ತ. 23:1-36; ಮಾಕರ್ 12:38-40)

37 ಯೇಸು ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಫರಿಸಾಯನು ಆತನನು್ನ
ಊಟಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನು ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 38 ಆತನು ಕೈತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ
ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತದ್ದನು್ನ ಆ ಫರಿಸಾಯನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟನು.
39 ಆದರೆ ಕತರ್ನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಫರಿಸಾಯರಾದ ನೀವು
ಪಂಚಪಾತೆ್ರ ತಟೆ್ಟ ಇವುಗಳ ಹೊರಭಾಗವನು್ನ ಶುಚಿಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ ಸರಿ,

ಲೂಕನು 11:2 648 ಲೂಕನು 11:39
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ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಭಾಗವು ದುರಾಶೆಯಿಂದಲೂ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದಲೂ
ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. 40 ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದವರೇ, ಹೊರಭಾಗವನು್ನ
ಮಾಡಿದಾತನು ಒಳಭಾಗವನೂ್ನ ಮಾಡಿದನಲ್ಲವೇ. 41 ಹೇಗೂ
ಒಳಗಿರುವಂಥದನು್ನ ದಾನಕೊಡಿರಿ, ಆಗ ಸಕಲವೂ ನಿಮಗೆ
ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು.

42 ≪ಅಯೊ್ಯೕ ಫರಿಸಾಯರೇ, ನೀವು ಪುದೀನ, ಮರುಗಪತೆ್ರ
ಸದಾಪು ಮುಂತಾದ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಸೊಪು್ಪಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತರಲೊ್ಲಂದು
ಪಾಲು ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ ಸರಿ, ಆದರೆ ನಾ್ಯಯವನೂ್ನ ದೇವರ
ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯ
ಮಾಡದೆ, ಇವುಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತು್ತ.

43 ಅಯೊ್ಯೕ ಫರಿಸಾಯರೇ, ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಉನ್ನತ
ಸಾ್ಥನಗಳನೂ್ನ ಅಂಗಡಿ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ವಂದನೆಗಳನೂ್ನ ನೀವು
ಬಯಸುತಿ್ತೕರಿ. 44 ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ, ನೆಲಸಮವಾದ
ಸಮಾಧಿಗಳ ಹಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಾಡುವ ಜನರಿಗೆ
ಇವು ಸಮಾಧಿಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

45 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕನು ಯೇಸುವಿಗೆ,
≪ಬೋಧಕನೇ, ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮನೂ್ನ
ನಿಂದಿಸಿದ ಹಾಗಾಯಿತು≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು, 46 ಆತನು,
≪ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನೂ್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ? ನೀವು
ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೊರಲಾರದ ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಹೊರಿಸುತಿ್ತೕರಿ,
ನೀವಾದರೋ ಆ ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಒಂದು ಬೆರಳಿನಿಂದಲೂ
ಮುಟು್ಟವುದಿಲ್ಲ. 47 ನಿಮ್ಮ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ? ನೀವು
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗೋರಿಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತೕರಿ. ಅವರನು್ನ ಕೊಂದವರು
ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳೇ. 48 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು
ಮಾಡಿದ್ದಕೆ್ಕ ನೀವೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರುವವರಲ್ಲದೆ ಅವರ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡ ಹಾಗಾಯಿತು. ಹೇಗಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ
ಕೊಂದರು, ನೀವು ಗೋರಿಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತೕರಿ. 49 ಆದುದರಿಂದ
ದೇವರ ಜ್ಞಾನವು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ನಾನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ
ಪ್ರವಾದಿಗಳನೂ್ನ ಅಪೊಸ್ತಲರನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು, ಅವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು, ಕೆಲವರನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವರು.≫ 50

ಹೀಗೆ ಲೋಕಾದಿಯಿಂದ ಸುರಿಸಲಾದ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ರಕ್ತಕೂ್ಕ
ಅಂದರೆ, ಹೇಬೆಲನ ರಕ್ತ ಮೊದಲುಗೊಂಡು, ಯಜ್ಞವೇದಿಗೂ
ದೇವಾಲಯಕೂ್ಕ ನಡುವೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಜಕರೀಯನ ರಕ್ತದವರೆಗೂ ಈ
ಸಂತತಿಯವರು ಲೆಕ್ಕಕೊಡಬೇಕಾಗುವುದು ಎಂಬುದೇ. ಹೌದು, ಈ
ಸಂತತಿಯವರೇ ಉತ್ತರಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 52 ಅಯೊ್ಯೕ ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರೇ, ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನದ
ಬೀಗದ ಕೈಯನು್ನ ನಿಮ್ಮಲೆ್ಲೕ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವೂ ಒಳಕೆ್ಕ
ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ, ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋಗ ಬಯಸುವವರಿಗೂ
ಅಡಿ್ಡಮಾಡಿದೀರಿ≫ ಅಂದನು.

53 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೂ
ಫರಿಸಾಯರೂ ಆತನನು್ನ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕೆಣಕಿ, ವಿರೋಧಿಸಿ ಅನೇಕ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಆತನನು್ನ ಅಡಾ್ಡದಿಡಿ್ಡೕ ಪ್ರಶೆ್ನಮಾಡುತಾ್ತ, 54

ಆತನ ಮಾತಿನಲಿ್ಲ ಏನಾದರೂ ತಪು್ಪ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕೆಂದು
ಹೊಂಚುಹಾಕುತಿ್ತದ್ದರು.

ಕಪಟತನದ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಮತಾ್ತ. 10:26-31)

ಇಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ತುಳಿಯುವಷು್ಟ ಕೂಡಿಬಂದಿರಲಾಗಿ ಯೇಸು ಮೊದಲು
ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

≪ಫರಿಸಾಯರ ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟನ ಬಗೆ್ಗ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಕಪಟತನದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. 2 ಮರೆಯಾಗಿರುವಂಥದು್ದ
ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು. ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದು್ದ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದು. 3

ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದಂಥದು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ
ಕೇಳಲಾಗುವುದು. ಮತು್ತ ನೀವು ಕೋಣೆಗಳೊಳಗೆ ಪಿಸುಗುಟಿ್ಟದು್ದ
ಮಾಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾರಲಾಗುವುದು.

4 ≪ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರಾದ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ದೇಹವನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವವರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಚೆ್ಚೕನು
ಮಾಡಲು ಅವರಿಂದಾಗದು. 5 ಆದರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ
ಭಯಪಡಬೇಕೆಂದು ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಕೇಳಿ. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ
ನರಕದೊಳಗೆ ಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾರವುಳಾ್ಳತನಿಗೆ ಹೆದರಬೇಕು. ಹೌದು
ಆತನಿಗೇ ಭಯಪಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಒತಿ್ತಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 6 ಐದು
ಗುಬಿ್ಬಗಳನು್ನ ಎರಡು ದುಡಿ್ಡಗೆ ಮಾರುತಾ್ತರಲ್ಲ? ಆದಾಗೂ್ಯ
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ದೇವರು ಮರೆತುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 7

ಅಷು್ಟಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲುಗಳು ಸಹ ಎಲ್ಲವೂ
ಎಣಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಬಹಳ ಗುಬಿ್ಬಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು
ಹೆಚಿ್ಚನವರು.

ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು
(ಮತಾ್ತ. 10:32, 33; 12:32; 10:19, 20)

8 ≪ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಯಾವನು ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ
ತಾನು ನನ್ನವನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೋ, ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು
ಸಹ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ದೇವದೂತರ ಮುಂದೆ ತನ್ನವನೆಂದು
ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವನು. 9 ಆದರೆ ಯಾವನು ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ತಾನು
ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವನೋ ಅವನನು್ನ ನಾನು ದೇವದೂತರ
ಮುಂದೆ ನನ್ನವನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವೆನು. 10 ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ
ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಗುವುದು.
ಆದರೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ದೂಷಿಸಿದವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಿಲ್ಲ. 11

ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನಾ ಮಂದಿರಗಳಿಗೂ, ಸಭಾಮಂದಿರಗಳ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎದುರಿಗೂ, ಅಧಿಪತಿಗಳ ಎದುರಿಗೂ, ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು? ಏನು ಉತ್ತರ
ಕೊಡಬೇಕು? ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಎಂದು ಚಿಂತೆಮಾಡಬೇಡಿರಿ. 12

ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಆ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲಯೇ
ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವನು≫ ಅಂದನು.

ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಸಾಮ್ಯ
13 ಆಗ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, ≪ಬೋಧಕನೇ, ತಂದೆಯ

ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ನನಗೆ ಪಾಲುಮಾಡುವಂತೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳು≫
ಎಂದು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು, 14 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,
≪ಮನುಷ್ಯನೇ, ನನ್ನನು್ನ ನಿಮಗೆ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿ ಅಥವಾ
ಪಾಲುಮಾಡುವವನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದವರಾರು?≫ ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿ, 15 ಜನರಿಗೆ, ≪ಎಲಾ್ಲ ದುರಾಶೆಗಳಿಂದಲು
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎಷು್ಟ
ಆಸಿ್ತಯಿದ್ದರೂ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಜೀವಾಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

16 ಅದೇನಂದರೆ ≪ಒಬಾ್ಬನೊಬ್ಬ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಿತು. 17 ಆಗ ಅವನು
ತನೊ್ನಳಗೆ, ≪ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ನನ್ನ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ತುಂಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ?≫ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ,
18 ≪ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಕಣಜಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ
ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಣಜಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುವೆನು. ಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸರಕುಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಟು್ಟ, 19 ನನ್ನ
ಜೀವಾತ್ಮಕೆ್ಕ, ಜೀವವೇ, ಅನೇಕ ವರುಷಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಸರಕು
ನಿನಗೆ ಬಂದಿದೆ, ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೋ, ಊಟಮಾಡು, ಕುಡಿ, ಸುಖಪಡು
ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು≫ ಅಂದುಕೊಂಡನು.

20 ≪ಆದರೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, ≪ಬುದಿ್ಧಹೀನನೇ, ಈ
ರಾತಿ್ರಯೇ ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದ ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದು. ಆಗ ನೀನು
ಕೂಡಿಸಿಟಿ್ಟರುವುದು ಯಾರಿಗಾಗುವುದು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 21

ತನಗೋಸ್ಕರ ಹಣವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟು್ಟಕೊಂಡು ದೇವರ
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾಗದೆ ಇರುವವನು ಅವನಂತೆಯೇ
ಇದಾ್ದನೆ≫ ಅಂದನು.

ದೇವರಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ
(ಮತಾ್ತ. 6:25-34)

22 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ಈ
ಕಾರಣದಿಂದ ಪಾ್ರಣಧಾರಣೆಗೆ ಏನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು? ದೇಹ
ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಏನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಚಿಂತೆಮಾಡಬೇಡಿರಿ
ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 23 ಊಟಕಿ್ಕಂತ ಪಾ್ರಣವೂ
ಉಡುಪಿಗಿಂತ ದೇಹವು ಮೇಲಾದದು. 24 ಕಾಗೆಗಳನು್ನ ಗಮನಿಸಿರಿ.
ಅವು ಬಿತು್ತವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಯು್ಯವುದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಉಗಾ್ರಣವೂ
ಇಲ್ಲ, ಕಣಜವೂ ಇಲ್ಲ; ಆದಾಗೂ್ಯ ದೇವರು ಅವುಗಳನು್ನ
ಸಾಕಿಸಲಹುತಾ್ತನೆ. ಹಕಿ್ಕಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಿ್ಚನವರಲ್ಲವೇ.
25 ಚಿಂತಿಸಿ, ಚಿಂತಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಾವಧಿಯನು್ನ ಒಂದು
ಮೊಳದಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚಸಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಿಂದಾದೀತು? 26 ಇಂಥ ಅಲ್ಪ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ನೀವು ಆಸಕ್ತರಾಗಿರಲಾಗಿ ಉಳಿದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಚಿಂತೆಮಾಡುವುದೇಕೆ? 27 ಅಡವಿಯ ಹೂವುಗಳು
ಬೆಳೆಯುವ ರೀತಿಯನು್ನ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟು್ಟ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿರಿ; ಅವು
ದುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ನೂಲುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅರಸನಾದ
ಸೊಲೊಮೋನನು ತನ್ನ ಸವರ್ ವೈಭವದಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದಗಲೂ, ಈ
ಅಡವಿಯ ಹೂವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದರಷೂ್ಟ ಸುಂದರವಾದ
ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 28 ಎಲೈ
ಅಲ್ಪ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳೇ, ಈ ಹೊತು್ತ ಇದು್ದ ನಾಳೆ ಒಲೆಯ ಪಾಲಾಗುವ
ಅಡವಿಯ ಹುಲಿ್ಲಗೆ ದೇವರು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಉಡಿಸಿದರೆ ಅದಕಿ್ಕಂತ
ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಿಮಗೆ ಉಡಿಸಿ ತೊಡಿಸುವನು. 29 ಏನು ಊಟ
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ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು? ಎಂದು ತವಕಪಟು್ಟ
ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿರಿ. 30 ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಕುರಿತು ಇಹಲೋಕದ ಜನಗಳು
ಅಲೆದಾಡುತಾ್ತರೆ. ಇವು ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯವೆಂದು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ. 31 ನೀವಾದರೋ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ತವಕಪಡಿರಿ. ಇದರ
ಕೂಡ ಅವೂ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವವು. 32 ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೇ, ಹೆದರಬೇಡ;
ಆ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು
ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 33 ನಿಮಗಿರುವುದನು್ನ ಮಾರಿಬಿಟು್ಟ
ದಾನಧಮರ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಶಿಸದ ಹಣಚೀಲಗಳನು್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಲಯವಾಗದ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅದನು್ನ
ಕದಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕಳ್ಳನು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರಲಾರನು. ಅವು ನುಸಿ
ಹಿಡಿದು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 34 ನಿಮ್ಮ ಗಂಟು ಇದ್ದಲಿ್ಲಯೇ ನಿಮ್ಮ
ಮನಸು್ಸ ಇರುವದಷೆ್ಟೕ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯುಳ್ಳ ಆಳುಗಳು
(ಮತಾ್ತ. 24:45-51)

35 ≪ನಿಮ್ಮ ನಡುಗಳು ಕಟಿ್ಟರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ದೀಪಗಳು ಆರದಂತೆ
ಉರಿಯುತಾ್ತ ಇರಲಿ. 36 ನೀವಂತೂ ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನನು
ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ ಔತಣ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗುವನೋ
ಎಂದು ಕಾಯುವಂಥ ಮತು್ತ ಆತನು ತಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೆ ಬಾಗಿಲನು್ನ
ತೆರೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂಥ ಆಳುಗಳಂತೆ ಇರಿ. 37 ಯಜಮಾನನು
ಬಂದು ಯಾವ ಆಳು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದಾ್ದನೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವನೋ
ಆ ಆಳುಗಳೇ ಧನ್ಯರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಯಜಮಾನನೇ
ನಡುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಆ ಆಳುಗಳನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ, ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಊಟವನು್ನ ಬಡಿಸುವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 38 ಯಜಮಾನನು ಬರುವಾಗ ನಡು
ರಾತಿ್ರಯಾಗಿರಲಿ, ಮುಂಜಾವವಾಗಿರಲಿ, ಆತನು ಬರುವಾಗ
ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಆಳುಗಳು ಧನ್ಯರು. 39 ಕಳ್ಳನು
ಬರುವ ಗಳಿಗೆಯು ಮನೆ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅವನು
ಎಚ್ಚರವಾಗಿದು್ದ, ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕನಾ್ನ ಹಾಕಗೊಡಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲವೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 40 ಅದುದರಿಂದ ನೀವು ಸಹ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಿ. ನೀವು
ನೆನಸದ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬರುತಾ್ತನೆ≫ ಅಂದನು.

41 ಆಗ ಪೇತ್ರನು, ≪ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಈ ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ನಮಗೆ
ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕಯೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು,

42 ಕತರ್ನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ಹೊತು್ತ ಹೊತಿ್ತಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ
ಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ಅಳೆದು ಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯಜಮಾನನು ತನ್ನ
ಆಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿದ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ವಿವೇಕಿಯೂ ಆದ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಯಾರು? 43 ಯಜಮಾನನು ಬಂದು ಯಾವ ಆಳು
ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದನು್ನ ಕಾಣುವನೋ ಆ ಆಳು ಧನ್ಯನು. 44

ಅಂಥವನನು್ನ ಅವನು ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಆಸಿ್ತಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ
ನೇಮಿಸುವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 45 ಆದರೆ ಆ
ಆಳು, ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ತಡವಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು
ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡು ಗಂಡಾಳು ಹೆಣಾ್ಣಳುಗಳನು್ನ
ಹೊಡೆಯುವುದಕೂ್ಕ ತೊಂದರೆಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ
ಅಮಲೇರುವಷು್ಟ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ತೊಡಗಿದರೆ, 46

ಅವನು ನೆನಸದ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ತಿಳಿಯದ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಆ
ಆಳಿನ ಯಜಮಾನನು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಕಠಿಣವಾದ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗೂ
ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತರಿಗೆ ಆಗತಕ್ಕ ಗತಿಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ನೇಮಿಸುವನು. 47

ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಇಷಾ್ಟಥರ್ವನು್ನ ಆಳು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ
ಅಜಾಗರೂಕನಾಗಿ ಅವನ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಕಠಿಣವಾದ
ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವನು. 48 ತಿಳಿಯದೆ ಅಜಾಗರೂಕನಾಗಿದ್ದರೆ
ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತಾ್ತನೆ. ಯಾವನಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆಯೋ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾವನ ವಶಕೆ್ಕ ಬಹಳವಾಗಿ
ಒಪಿ್ಪಸಿದೆಯೋ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದು.

ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ವಿಭಜನೆಗಳು
(ಮತಾ್ತ. 10:34-36)

49 ≪ನಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು
ಬಂದೆನು. ಅದು ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಹತಿ್ತಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ
ಸಂತೋಷ. 50 ಆದರೆ ನಾನು ಹೊಂದತಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಒಂದುಂಟು,
ಅದು ನೆರವೇರುವ ತನಕ ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಲ್ಲ. 51 ನಾನು
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಾನವನು್ನಂಟು ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದೆನೆಂದು
ಭಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? ಅದಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಭಿನ್ನಭೇದಗಳನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವದಕೆ್ಕ ಬಂದೆನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಒತಿ್ತ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 52

ಹೇಗೆಂದರೆ, ಒಂದೇ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಐದು ಮಂದಿಯೊಳಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮೂವರು, ಮೂವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ
ಏಳುವರು. 53 ಮಗನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ತಂದೆಯು, ತಂದೆಗೆ

ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಗನು, ಮಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ತಾಯಿಯು,
ತಾಯಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಗಳು, ಸೊಸೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಅತೆ್ತಯು. ಅತೆ್ತಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸೊಸೆಯು ಪರಸ್ಪರ
ಭಿನ್ನಭೇದವುಳ್ಳವರಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಹೋಗುವರು≫ ಅಂದನು.

ಕಾಲದ ಅಥೈರ್ಸುವಿಕೆ
(ಮತಾ್ತ. 16:2,3)

54 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ಜನಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ,
≪ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೋಡ ಏಳುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ
ಕೂಡಲೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. 55

ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲಾಗಿ ಸೆಕೆ ಹುಟು್ಟತ್ತದೆ ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ.
ಅದೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. 56 ಕಪಟಿಗಳೇ, ನೀವು
ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನು್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಲಿ್ಲರಿ,
ಆದರೆ ಪ್ರಸು್ತತ ಕಾಲವನು್ನ ವಿವರಿಸುವ ಸಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ ಹೊಂದದೆ
ಹೋಗಿದಿ್ದರಾ?

ಪ್ರತಿವಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ
(ಮತಾ್ತ. 5:25,26)

57 ≪ಇದಲ್ಲದೆ ನಾ್ಯಯವಾದದು್ದ ಯಾವುದೆಂದು ನೀವೇ ಯಾಕೆ
ತೀಮಾರ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ? 58 ನೀನು ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಸಂಗಡ
ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ದಾರಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಜಗಳವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು
ನಿನ್ನನು್ನ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಎಳಕೊಂಡು ಹೋದಾನು.
ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೆರೆ ಯಜಮಾನನ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಾನು.
ಸೆರೆಯಜಮಾನನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿಯಾನು. 59

ನೀನು ಕೊನೆಯ ಕಾಸನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ತೀರಿಸುವವರೆಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಒತಿ್ತ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ≫ ಅಂದನು.

ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಡಿರಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾಶವಾಗುವಿರಿ

ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೇಸುವಿನ
ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದು್ದ, ಪಿಲಾತನು ಗಲಿಲಾಯದವರ ರಕ್ತವನು್ನ
ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಬಲಿಗಳ ಸಂಗಡ ಬೆರಸಿದನೆಂದು ಆತನಿಗೆ

ತಿಳಿಸಿದರು. 2 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ಆ ಗಲಿಲಾಯದವರು
ಇಂಥಾ ಕೊಲೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಗಲಿಲಾಯದವರಿಗಿಂತ ಪಾಪಿಷ್ಠರೆಂದು ಭಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? 3 ಹಾಗೆ
ಭಾವಿಸಕೂಡದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಂತೆ ನಾಶವಾಗುವಿರಿ. 4

ಇಲ್ಲವೆ ಸಿಲೊವಾಮಿನಲಿ್ಲ ಗೋಪುರ ಬಿದು್ದ ಸತ್ತ ಆ ಹದಿನೆಂಟು
ಮಂದಿಯು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟವರೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? 5

ಹಾಗಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಂತೆ ನಾಶವಾಗುವಿರಿ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಫಲ ಕೊಡದ ಅಂಜೂರಮರದ ಸಾಮ್ಯ
6 ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು.

ಅದೇನಂದರೆ, ≪ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಅಂಜೂರದ ಗಿಡವನು್ನ ನೆಡಿಸಿದನು. ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ ನಂತರ ಅವನು ಆ
ಮರದಲಿ್ಲ ಹಣ್ಣನು್ನ ಹುಡುಕುತಾ್ತ ಬಂದನು. ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 7 ಬಳಿಕ
ಅವನು ತೋಟಗಾರನಿಗೆ, ≪ನೋಡು, ನಾನು ಮೂರು
ವರುಷದಿಂದಲೂ ಈ ಅಂಜೂರದ ಮರದಲಿ್ಲ ಹಣ್ಣನು್ನ ಹುಡುಕುತಾ್ತ
ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ; ಆದರೂ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಇದನು್ನ ಕಡಿದು ಹಾಕು.
ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಯಾಕೆ ವ್ಯಥರ್ವಾಗಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 8 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ತೋಟಗಾರನು, ≪ಯಜಮಾನನೇ ಈ
ವರುಷವೂ ಇದನು್ನ ಬಿಡು, ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ನಾನು ಇದರ ಸುತ್ತಲು ಅಗಿದು
ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಮುಂದೆ ಅದರಲಿ್ಲ ಹಣು್ಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರಿ,
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದನು್ನ ಕಡಿದುಹಾಕಬಹುದು≫ ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟನು.

ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಗೂನಿಯಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿದು್ದ
10 ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಒಂದು

ಸಭಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡುತಾ್ತ ಇದ್ದನು. 11 ಅಲಿ್ಲ
ಹದಿನೆಂಟು ವರುಷಗಳಿಂದ ದುರಾತ್ಮನಿಂದ ಬಾಧಿತಳಾಗಿ ಬೆನು್ನ ಬಗಿ್ಗ
ಹೋಗಿ ಗೂನಿಯಾಗಿದು್ದ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಮೈಯನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಎತ್ತಲಾರದೆ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಇದ್ದಳು. 12 ಯೇಸು ಆಕೆಯನು್ನ
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ನೋಡಿ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಕರೆದು ಆಕೆಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ರೋಗವು
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ 13 ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ
ಕೈಗಳನಿ್ನಟ್ಟನು. ಇಟ್ಟಕೂಡಲೆ ಆಕೆ ನೆಟ್ಟಗಾದಳು, ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡಿದಳು. 14 ಆದರೆ ಆ ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಯು
ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಸ್ಥ
ಮಾಡಿದನಲಾ್ಲ ಎಂದು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ಜನರಿಗೆ, ≪ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆರು ದಿನಗಳು ಅವೆಯಷೆ್ಟ. ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಬಂದು
ವಾಸಿಮಾಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 15 ಆ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಕತರ್ನು ಅವನಿಗೆ,
≪ಕಪಟಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಎತ್ತನಾ್ನಗಲಿ ಕತೆ್ತಯನಾ್ನಗಲಿ ಗೋದಲಿಯಿಂದ ಬಿಚಿ್ಚ ನೀರು
ಕುಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಾ್ತನಲ್ಲವೇ. 16

ಹಾಗಾದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ಸೈತಾನನು ಕಟಿ್ಟ
ಹಾಕಿದ್ದವಳೂ ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಂಶದವಳೂ ಆಗಿರುವ ಈಕೆಯನು್ನ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಈ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಬಾರದೋ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 17 ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಆತನು ಹೇಳುತಿ್ತರಲಾಗಿ ಆತನ
ವಿರೋಧಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅವಮಾನಿತರಾದರು. ಗುಂಪು ಕೂಡಿದ್ದ
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಂದಾಗುತಿ್ತದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಮಹತಾ್ತದ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ
ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.

ಸಾಸಿವೆಕಾಳಿನ ಹಾಗೂ ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟನ ಸಾಮ್ಯ
(ಮತಾ್ತ. 13:31-33; ಮಾಕರ್ 4:30-32)

18 ತರುವಾಯ ಯೇಸು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು
ಏನನು್ನ ಹೋಲುತ್ತದೆ? ಅದನು್ನ ನಾನು ಯಾವುದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಸಲಿ?
19 ಅದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು
ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಹಾಕಿದನು. ಅದು
ಬೆಳೆದು ಮರವಾಯಿತು. ಮತು್ತ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು
ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೂಡು ಕಟಿ್ಟದವು≫ ಅಂದನು.

20 ಆತನು ಇನೂ್ನ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನು್ನ
ನಾನು ಯಾವುದಕೆ್ಕ ಹೋಲಿಸಲಿ? 21 ಅದು ಹುಳಿಹಿಟಿ್ಟಗೆ
ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದನು್ನ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ತೆಗೆದು ಮೂರು ಸೇರು
ಹಿಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಕಲಸಿಡಲು ಆ ಹಿಟೆ್ಟಲಾ್ಲ ಹುಳಿಯಾಯಿತು≫ ಅಂದನು.

ಇಕ್ಕಟಾ್ಟದ ಬಾಗಿಲು
(ಮತಾ್ತ. 7:13,14, 21-23)

22 ಯೇಸು ಊರೂರಿಗೂ ಗಾ್ರಮ ಗಾ್ರಮಕೂ್ಕ ಹೋಗಿ ಉಪದೇಶ
ಮಾಡುತಾ್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 23 ಆಗ
ಒಬ್ಬನು, ≪ಕತರ್ನೇ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರೋ?≫
ಎಂದು ಕೇಳಲು, 24 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಇಕ್ಕಟಾ್ಟದ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ
ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯಾಸಪಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಹು ಜನರು
ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನೋಡುವರು. ಆದರೆ ಅವರಿಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 25 ಮನೆ ಯಜಮಾನನು ಎದು್ದ
ಬಾಗಿಲು ಮುಚಿ್ಚದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲು
ತಟಿ್ಟ, ≪ಕತರ್ನೇ ನಮಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿರಿ≫ ಎಂದು ಬಾಗಿಲು
ಬಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗುವಾಗ ಅವನು, ≪ನೀವು ಎಲಿ್ಲಯವರೋ?
ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ನನಗಿಲ್ಲ≫ ಅಂದಾನು 26 ಅದಕೆ್ಕ ನೀವು, ≪ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದೆವು, ಕುಡಿದೆವು, ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ
ನೀನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಿ್ದ≫ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗುವಿರಿ.
27 ಆದರೆ ಅವನು, ≪ನೀವು ಎಲಿ್ಲಯವರೋ? ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು
ನನಗಿಲ್ಲ. ಅಧಮರ್ಮಾಡುವ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ
ಹೊರಟು ಹೋಗಿರಿ≫ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಅನು್ನವನು. 28

ಅಬ್ರಹಾಮ, ಇಸಾಕ, ಯಾಕೋಬರು ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು
ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವುದನೂ್ನ ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ. ಆದರೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಅಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಗೋಳಾಟವೂ ಕಟಕಟನೆ ಹಲು್ಲ ಕಡಿಯೋಣವೂ ಉಂಟಾಗುವವು.
29 ಇದಲ್ಲದೆ ಪೂವರ್ ಪಶಿ್ಚಮ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣಗಳಿಂದಲೂ ಜನರು
ಬಂದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಔತಣಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವರು. 30

ಇಗೋ ಕಡೆಯವರಾಗಿರುವ ಕೆಲವರು ಮೊದಲಿನವರಾಗುವರು.
ಮೊದಲಿನವರಾಗಿರುವ ಕೆಲವರು ಕಡೆಯವರಾಗುವರು≫ ಅಂದನು.

ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದುಃಖಪಟಿ್ಟದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 23:37-39)

31 ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಫರಿಸಾಯರು ಹತಿ್ತರ
ಬಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ, ≪ನೀನು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗು,
ಹೆರೋದನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು, 32

ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಹೋಗಿ ≪ಇಗೋ, ನಾನು ಈಹೊತು್ತ
ನಾಳೆ ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ಬಿಡಿಸುತಾ್ತ ರೋಗಿಗಳನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡುತಾ್ತ ಇದು್ದ,

ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಆ ನರಿಗೆ
ಹೇಳಿರಿ. 33 ಹೇಗೂ ನಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ನಾಳೆ ನಾಡಿದು್ದ ಸಂಚಾರ
ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರವಾದಿಯಾದವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಹೊರತು ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಕೂಡದಷೆ್ಟ. 34

ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮೇ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪಾ್ರಣ
ತೆಗೆಯುವವಳೇ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟವರನು್ನ
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲು್ಲವವಳೇ, ಕೋಳಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಕೆಳಗೆ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಸಾರಿ ಮನಸಿ್ಸತು್ತ ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು!
35 ನೋಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ಪಾಳುಬೀಳುವುದು. ≪ಕತರ್ನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವವನು ಧನ್ಯನು≫ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುವ
ವರೆಗೂ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

ಯೇಸು ಜಲೋದರ ರೋಗಿಯನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿದು್ದ

ಆತನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಫರಿಸಾಯರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನ ಮನೆಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಆತನನು್ನ
ಹೊಂಚಿನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. 2 ಆಗ ಯೇಸು ತನೆ್ನದುರಿಗೆ

ಜಲೋದರವುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ, 3

≪ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೋ ಅಥವಾ
ಸರಿಯಲ್ಲವೋ?≫ ಎಂದು ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರನೂ್ನ
ಫರಿಸಾಯರನೂ್ನ ಕೇಳಿದನು. 4 ಅವರು ಸುಮ್ಮನೇ ಇರಲು ಆತನು
ಅವನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅವನನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿ, 5 ≪ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಯಾವನೊಬ್ಬನ ಮಗನಾಗಲಿ ಎತಾ್ತಗಲಿ ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದರೆ ಅವನು
ತಡಮಾಡದೆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಾ್ಲದರೂ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇ?≫ ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 6 ಅವರು
ಅದಕೆ್ಕ ಉತ್ತರಕೊಡಲಾರದೆ ಇದ್ದರು.

ನಮ್ರತೆ ಮತು್ತ ಅತಿಥಿ ಸತಾ್ಕರ
7 ಊಟಕೆ್ಕ ಕರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಪಂಕಿ್ತಯ ಮುಖ್ಯ ಸಾ್ಥನವನು್ನ

ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನು್ನ
ಹೇಳಿದನು. 8 ಅದೇನೆಂದರೆ, ≪ಯಾವನಾದರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಮದುವೆ
ಊಟಕೆ್ಕ ಕರೆದರೆ ಪಂಕಿ್ತಯೊಳಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನಗಿಂತ ಗೌರವವುಳ್ಳವನನು್ನ
ಅವನು ಕರೆದಿರಬಹುದು 9 ಮತು್ತ ನಿನ್ನನೂ್ನ ಅವನನೂ್ನ ಕರೆದವನು
ಬಂದು, ≪ಇವನಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಬಿಡು≫ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನೀನು
ನಾಚಿಕೊಂಡು ಕಡೆಯ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಿ.
10 ಆದರೆ ಯಾವನಾದರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದಾಗ ನೀನು ಹೋಗಿ
ಕಡೆಯ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೋ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಕರೆದವನು ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ, ≪ಸೆ್ನೕಹಿತನೇ, ಇನೂ್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ
ಬಾ≫ ಅನು್ನವನು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತಿರುವವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ
ನಿನಗೆ ಗೌರವ ದೊರಕುವುದು. 11 ತನ್ನನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು, ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವವನು
ಹೆಚಿ್ಚಸಲ್ಪಡುವನು≫ ಅಂದನು.

12 ಆತನು ತನ್ನನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಕರೆದವನಿಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಮಾತು
ಹೇಳಿದನು; ಅದೇನಂದರೆ, ≪ನೀನು ಮಧಾ್ಯಹ್ನದ ಊಟಕೆ್ಕ ಅಥವಾ
ಸಾಯಂಕಾಲದ ಊಟಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರನಾ್ನಗಲಿ, ನಿನ್ನ
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರನಾ್ನಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಬಂಧುಬಾಂಧವರನಾ್ನಗಲಿ,
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಾದ ನೆರೆಯವರನಾ್ನಗಲಿ ಕರೆಯಬೇಡ. ಒಂದು
ವೇಳೆ ಅವರು ಸಹ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆದಾರು, ಮತು್ತ ನಿನಗೆ
ಮುಯಿ್ಯಗೆಮುಯಾ್ಯಗುವುದು. 13 ಆದರೆ ನೀನು ಔತಣ
ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಬಡವರು, ಅಂಗಹೀನವಾದವರು, ಕುಂಟರು,
ಕುರುಡರು ಇಂಥವರನು್ನ ಕರೆ, 14 ಆಗ ನೀನು ಧನ್ಯನಾಗುವಿ.
ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲೂ ಇಲ್ಲದವರು.
ನೀತಿವಂತರು ಪುನರುತಾ್ಥನ ಹೊಂದುವಾಗ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ
ದೊರಕುವುದು.≫

ಮಹಾ ಔತಣದ ಸಾಮ್ಯ
(ಮತಾ್ತ. 22:1-10)

15 ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ,
≪ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಊಟಮಾಡುವವನೇ ಧನ್ಯನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಲು, 16 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನು ಮಹಾ ಔತಣ ಮಾಡಿಸಿ ಅನೇಕರನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದನು.
17 ಊಟವು ಸಿದ್ಧವಾದಾಗ, ಅವನು ಊಟಕೆ್ಕ ಆಹಾ್ವನಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ಈಗ ಔತಣವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಊಟಕೆ್ಕ
ಬರಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಆಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 18

ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ನೆವ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ
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ತೊಡಗಿದರು. ಮೊದಲನೆಯವನು ಆ ಆಳನು್ನ ನೋಡಿ, ≪ನಾನು
ಒಂದು ಹೊಲವನು್ನ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ, ಅದನು್ನ ಹೋಗಿ
ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
19 ಮತೊ್ತಬ್ಬನು, ≪ನಾನು ಐದು ಜೋಡಿ ಎತು್ತಗಳನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ, ಅವುಗಳನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
20 ಇನೊ್ನಬ್ಬನು, ≪ನಾನು ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಬರುವುದಕಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ≫ ಅಂದನು. 21 ಆ
ಆಳು ಬಂದು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಲು
ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನು ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ಆಳಿಗೆ, ≪ನೀನು ತಟ್ಟನೆ
ಈ ಊರಿನ ಬೀದಿಬೀದಿಗೂ ಸಂದುಸಂದಿಗೂ ಹೋಗಿ ಬಡವರು,
ಅಂಗಹೀನರು, ಕುರುಡರು, ಕುಂಟರು, ಇಂಥವರನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 22 ಬಳಿಕ ಆ ಆಳು,
≪ಅಯಾ್ಯ, ನೀನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟಂತೆ ಮಾಡಿದಾ್ದಯಿತು. ಆದರೂ
ಇನೂ್ನ ಸ್ಥಳ ಉಳಿದಿದೆ≫ ಅಂದನು. 23 ಆಗ ಆ ಯಜಮಾನನು
ತನ್ನ ಆಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ನೀನು ಹಾದಿಗಳಿಗೂ ಬೀದಿಗಳಿಗೂ
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದವರನು್ನ ಬಲವಂತಮಾಡಿ ಒಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಾ, ನನ್ನ ಮನೆ ತುಂಬಲಿ. 24 ಆದರೆ ಔತಣಕೆ್ಕ ಮೊದಲು
ಆಮಂತಿ್ರಸಲ್ಪಟ್ಟವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ ಅಡಿಗೆಯ
ರುಚಿಯನು್ನ ಸವಿಯಬಾರದು≫ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ≫
ಅಂದನು.

ಶಿಷ್ಯತ್ವದ ಬೆಲೆ
(ಮತಾ್ತ. 10:37-38)

25 ಬಹು ಜನರು ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ
ಹೋಗುತಾ್ತ ಇರಲು ಆತನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, 26 ≪ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ
ತಂದೆತಾಯಿ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು, ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರು
ಇವರನೂ್ನ ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಸಹ ಹಗೆಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವನು ನನ್ನ
ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರಲಾರನು. 27 ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರದ ಹೊರತು ಅವನು ನನ್ನ
ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರಲಾರನು. 28 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾವನಾದರೂ ಒಂದು
ಗೋಪುರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಅವನು ಮೊದಲು
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಅದಕೆ್ಕ ಎಷು್ಟ ಖಚುರ್ ಆದೀತು, ಅದನು್ನ
ತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಾಕಾಗುವಷು್ಟ ಹಣ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಇದೆಯೋ ಎಂದು
ಲೆಕ್ಕಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? 29 ಹೀಗೆ ಲೆಕ್ಕಮಾಡದೆ ಅದಕೆ್ಕ ಅಸಿ್ತವಾರ
ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ ಪೂರೈಸಲಾರದೆ ಹೋದರೆ
ನೋಡುವವರೆಲ್ಲರು, 30 ≪ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಕಟಿ್ಟಸುವುದಕ್ಕಂತೂ
ತೊಡಗಿದನು, ಕೆಲಸಪೂರೈಸಲಾರದೆ ಹೋದನು≫ ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಹಾಸ್ಯಮಾಡಾರು. 31 ಇಲ್ಲವೆ ಯಾವ ಅರಸನಾದರೂ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಅರಸನ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಾಗ
ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ಸಾವಿರ ದಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವವನನು್ನ
ತಾನು ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ದಂಡಿನಿಂದ ಎದುರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಶಕ್ತನಾಗುವೆನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಆಲೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? 32 ತಾನು ಶಕ್ತನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬರುವ
ಅರಸನು ಇನೂ್ನ ದೂರದಲಿ್ಲರುವಾಗಲೇ ರಾಯಭಾರಿಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಸಂಧಾನಕೆ್ಕ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. 33

ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾವನೇ ಆಗಲಿ ತನಗಿರುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರಲಾರನು.

ಸಪೆ್ಪಯಾದ ಉಪು್ಪ
(ಮತಾ್ತ. 5:13; ಮಾಕರ್ 9:50)

34 ≪ಉಪ್ಪಂತೂ ಒಳೆ್ಳಯ ಪದಾಥರ್ವೇ. ಉಪು್ಪ ಸಪ್ಪಗಾದರೆ
ಅದಕೆ್ಕ ಇನಾ್ನತರಿಂದ ರುಚಿಬರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? 35 ಅದು
ಭೂಮಿಗಾದರೂ ತಿಪೆ್ಪಗಾದರೂ ಉಪಯೋಗಕೆ್ಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ,
ಅದನು್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಸಾಡುತಾ್ತರೆ. ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು
ಕೇಳಲಿ≫ ಅಂದನು.

ಕಳೆದುಹೋದ ಕುರಿಯ ಸಾಮ್ಯ
(ಮತಾ್ತ. 18:12-14)

ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಎಲಾ್ಲ
ಸುಂಕದವರೂ ಪಾಪಿಗಳೂ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.
2 ಫರಿಸಾಯರೂ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೂ, ≪ಇವನು ಪಾಪಿಗಳನು್ನ

ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಊಟಮಾಡುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಗೊಣಗುಟು್ಟತಿ್ತದ್ದರು.

3 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು. 4

ಅದೇನಂದರೆ, ≪ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಾದರೂ ತನಗೆ

ನೂರು ಕುರಿಗಳಿರಲಾಗಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕಳೆದುಹೋದರೆ
ಅವನು ತೊಂಬತೊ್ತಂಬತ್ತನೂ್ನ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ
ಕಳೆದುಹೋದದು್ದ ಸಿಕು್ಕವ ತನಕ ಅದನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗದೆ
ಇದಾ್ದನೆಯೇ? 5 ಸಿಕಿ್ಕದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನು್ನ
ತನ್ನ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು, 6 ಮನೆಗೆ ಬಂದು
ಸೆ್ನೕಹಿತರನೂ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿ, ≪ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ
ಕುರಿ ಸಿಕಿ್ಕತು, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳುವನಲ್ಲವೇ. 7 ಅದರಂತೆ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲದ ತೊಂಬತೊ್ತಂಬತು್ತ ಮಂದಿ
ನೀತಿವಂತರಿಗಿಂತ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವ
ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ
ಸಂತೋಷವುಂಟಾಗುವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

ಕಳೆದುಹೋದ ನಾಣ್ಯದ ಸಾಮ್ಯ
8 ≪ಇಲ್ಲವೇ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹತು್ತ

ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯಗಳಿರಲಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯ ಕಳೆದು ಹೋದರೆ
ದೀಪಹಚಿ್ಚ, ಮನೆಯನು್ನ ಗುಡಿಸಿ ಸಿಕು್ಕವ ತನಕ ಅದನು್ನ ಎಚ್ಚರದಿಂದ
ಹುಡುಕದೆ ಇದಾ್ದಳೂ? 9 ಸಿಕಿ್ಕದ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯು ತನ್ನ
ಗೆಳತಿಯರನೂ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನೂ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ≪ಕಳೆದು
ಹೋಗಿದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯ ಸಿಕಿ್ಕತು, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ≫
ಎಂದು ಹೇಳುವಳಲ್ಲವೇ. 10 ಅದರಂತೆ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವದೂತರ
ಮುಂದೆ ಸಂತೋಷವಾಗುವುದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ≫
ಅಂದನು.

ದುಂದುಗಾರ ಮಗ
11 ಇನೂ್ನ ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ

ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. 12 ಅವರಲಿ್ಲ ಕಿರಿಯವನು ತಂದೆಗೆ, ≪ಅಪಾ್ಪ,
ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಪಾಲನು್ನ ಕೊಡು≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂದೆಯು ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟನು. 13

ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಿರಿಯಮಗನು ತನ್ನ ಪಾಲನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಪಟಿಂಗನಾಗಿ
ಬದುಕಿ ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 14 ಹೀಗೆ ಅವನು
ಎಲಾ್ಲ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆ ದೇಶದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಘೋರವಾದ
ಬರ ಬಂದು ಏನೂ ಗತಿಯಿಲ್ಲದವನಾದನು. 15 ಆಗ ಅವನು
ಹೋಗಿ ಆ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡನು. ಆ
ಮನುಷ್ಯನು ಹಂದಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವನನು್ನ ತನ್ನ
ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 16 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಅವನು ಹಂದಿ
ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದ ಕಾಯಿಗಳನಾ್ನದರೂ ತಿಂದು ಹಸಿವನು್ನ
ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಸೆಪಟ್ಟನು, ಆದರೂ ಯಾರೂ ಅವನಿಗೆ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 17 ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಬುದಿ್ಧಬಂದು ಅವನು, ≪ನನ್ನ
ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳಿಗೆ
ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಆಹಾರವಿದೆ, ನಾನಾದರೋ ಇಲಿ್ಲ ಹಸಿವಿನಿಂದ
ಸಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 18 ನಾನು ಎದು್ದ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವನಿಗೆ, ಅಪಾ್ಪ, ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ
ಮುಂದೆಯೂ ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 19 ಇನು್ನ ನಾನು ನಿನ್ನ
ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ, ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ
ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಂತೆ ಮಾಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು
ಅಂದುಕೊಂಡು, 20 ಎದು್ದ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬಂದನು.

ಅವನು ಇನೂ್ನ ದೂರದಲಿ್ಲರುವಾಗ ಅವನ ತಂದೆಯು ಅವನನು್ನ
ಕಂಡು, ಕನಿಕರಪಟು್ಟ, ಓಡಿಬಂದು ಅವನ ಕೊರಳನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು,
ಅವನಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. 21 ಆದರೂ ಮಗನು ಅವನಿಗೆ,
≪ಅಪಾ್ಪ, ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಯೂ
ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಇನು್ನ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು, 22 ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಆಳುಗಳಿಗೆ,
≪ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತಟ್ಟನೆ ತಂದು ಇವನಿಗೆ ಉಡಿಸಿ,
ಇವನ ಕೈಗೆ ಉಂಗುರವನು್ನ ತೊಡಿಸಿರಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಜೋಡು ಮೆಡಿಸಿರಿ,
23 ಕೊಬಿ್ಬಸಿದ ಆ ಕರುವನು್ನ ತಂದು ಕೊಯಿ್ಯರಿ, ಹಬ್ಬಮಾಡೋಣ,
ಉಲಾ್ಲಸಪಡೋಣ. 24 ಈ ನನ್ನ ಮಗನು ಸತ್ತವನಾಗಿದ್ದನು, ತಿರುಗಿ
ಬದುಕಿ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ. ಪೋಲಿಹೋಗಿದ್ದನು, ಸಿಕಿ್ಕದನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಉಲಾ್ಲಸಪಡುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿದರು. 25 ಆದರೆ ಅವನ
ಹಿರಿಯ ಮಗನು ಹೊಲದಲಿ್ಲದ್ದನು. ಅವನು ಮನೆಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬರುತಿ್ತರುವಾಗ ವಾದ್ಯಘೋಷಗಳನೂ್ನ ನತರ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ, 26

ಆಳುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು, ಇದೇನು ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 27 ಆಳು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ.
ಇವನು ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಆ ಕೊಬಿ್ಬದ
ಕರುವನು್ನ ಕೊಯಿ್ಸದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ
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ಹಿರಿಯ ಮಗನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಮನೆ ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು
ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನ ತಂದೆಯು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 29 ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ≪ನೋಡು,
ಇಷು್ಟ ವರುಷ ನಿನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ, ಮತು್ತ ನಾನು ನಿನ್ನ
ಅಪ್ಪಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನಾ್ನದರೂ ಎಂದೂ ಮೀರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು
ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಸಂಗಡ ಉಲಾ್ಲಸಪಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಎಂದೂ
ನನಗೆ ಒಂದು ಆಡನಾ್ನದರೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 30 ಆದರೆ ಸೂಳೆಯರನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಬದುಕನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡಿದ ಈ ನಿನ್ನ ಮಗನು
ಬಂದಾಗ ಕೊಬಿ್ಬದ ಕರುವನು್ನ ಇವನಿಗೆ ಕೊಯಿ್ಸದಿಯಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 31 ಅದಕೆ್ಕ ತಂದೆಯು, ≪ಕಂದಾ, ನೀನು
ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದಿ್ದೕ ಮತು್ತ ನನ್ನದೆಲಾ್ಲ ನಿನ್ನದೇ. 32

ಆದರೆ ಉಲಾ್ಲಸಪಡುವುದೂ ಸಂತೋಷಗೊಳು್ಳವುದೂ
ನಾ್ಯಯವಾದದೆ್ದೕ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಸತ್ತವನಾಗಿದ್ದನು, ತಿರುಗಿ
ಬದುಕಿ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ; ಪೋಲಿಹೋಗಿದ್ದನು, ಸಿಕಿ್ಕದನು≫ ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಅಪಾ್ರಮಾಣಿಕನಾದ ಪಾರುಪಾತ್ಯಗಾರನ ಸಾಮ್ಯ

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ,
≪ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಬ್ಬ
ಪಾರುಪಾತ್ಯಗಾರನಿದ್ದನು. ಅವನ ಕುರಿತು ಯಜಮಾನನ

ಬಳಿಯಲಿ್ಲ, ಇವನು ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಹಾಳುಮಾಡುತಾ್ತ ಇದಾ್ದನೆ
ಎಂದು ಯಾರೋ ದೂರು ಹೇಳಿರಲಾಗಿ, 2 ಯಜಮಾನನು
ಅವನನು್ನ ಕರೆದು, ≪ಇದೇನು ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೇಳುವ
ಸಂಗತಿ? ನಿನ್ನ ಪಾರುಪಾತೆ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸು, ನೀನು ಇನು್ನ
ಪಾರುಪಾತ್ಯಗಾರನಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 3 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಆ ಪಾರುಪಾತ್ಯಗಾರನು, ≪ನಾನೇನು
ಮಾಡಲಿ? ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನನಿ್ನಂದ ಈ ಪಾರುಪಾತೆ್ಯಯ
ಕೆಲಸವನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುತಾ್ತನಲಾ್ಲ. ಅಗೆಯುವದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಬಲವಿಲ್ಲ,
ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 4 ಈ
ಪಾರುಪಾತೆ್ಯಯ ಕೆಲಸದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ
ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಾನು ಏನು
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ≫ ಎಂದು ತನೊ್ನಳಗೆ
ಅಂದುಕೊಂಡು, 5 ತನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಸಾಲಗಾರರಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನೂ್ನ ಕರೆದು ಮೊದಲನೆಯವನನು್ನ, ≪ನೀನು ನನ್ನ
ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಎಷು್ಟ ಕೊಡಬೇಕು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು, 6

ಅವನು ≪ನೂರು ಬುದ್ದಲಿ ಎಣೆ್ಣ≫ ಎಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ, ≪ಈ ನಿನ್ನ
ಪತ್ರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇಗ ಐವತು್ತ ಬುದ್ದಲಿ ಎಂದು ಬರೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಬಳಿಕ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ, ≪ನೀನು ಎಷು್ಟ
ಕೊಡಬೇಕು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, ≪ನೂರು ಖಂಡುಗ
ಗೋದಿ≫ ಅಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ, ≪ಈ ನಿನ್ನ ಪತ್ರವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಂಭತು್ತ ಖಂಡುಗ ಎಂದು ಬರೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 8 ಯಜಮಾನನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅಪಾ್ರಮಾಣಿಕನಾದ
ಆ ಪಾರುಪಾತ್ಯಗಾರನನು್ನ ಕುರಿತು, ಇವನು ಜಾಣತನ ಮಾಡಿದನು
ಎಂದು ಹೊಗಳಿದನು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ತಮ್ಮ
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳಕಿನ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಣರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

9 ಅನಾ್ಯಯದ ಧನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೆ್ನೕಹಿತರನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಬಿಟು್ಟಹೋದಾಗ
ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ವಾಸಸಾ್ಥನಗಳಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 10

ಸ್ವಲ್ಪವಾದದ್ದರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದವನು ಬಹಳವಾದದ್ದರಲಿ್ಲಯೂ
ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗುವನು. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ
ಅಪಾ್ರಮಾಣಿಕನಾಗಿರುವವನು ಬಹಳವಾದದ್ದರಲಿ್ಲಯೂ
ಅಪಾ್ರಮಾಣಿಕನಾಗಿರುವನು. 11 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನಾ್ಯಯದ
ಧನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಲ್ಲದವರಾದರೆ ನಿಜವಾದ
ಧನವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ ಯಾರು ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಾ್ಟರು? 12 ಮತೊ್ತಬ್ಬನ
ಸೊತಿ್ತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಂಬಿಗಸ್ತರಲ್ಲದವರಾದರೆ ನಿಮ್ಮದನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಾ್ಟರು? 13 ಯಾವ ಆಳಾದರೂ ಇಬ್ಬರು
ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಸೇವೆಮಾಡಲಾರನು, ಅವನು ಒಬ್ಬನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು, ಇಲ್ಲವೆ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು
ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ತಾತಾ್ಸರಮಾಡುವನು. ನೀವು ದೇವರನೂ್ನ
ಧನವನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇವಿಸಲಾರಿರಿ≫ ಅಂದನು.

ಯೇಸು ನುಡಿದ ನಾನಾ ವಚನಗಳು
(ಮತಾ್ತ. 11:12,13; 5:31,32; ಮಾಕರ್ 10:11,12)

14 ಫರಿಸಾಯರು ಹಣದಾಸೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ
ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೇಳಿ ಆತನನು್ನ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. 15 ಆಗ
ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ

ನೀತಿವಂತರೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರು ನೀವು, ಆದರೆ ದೇವರು
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಬಲ್ಲವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಮನುಷ್ಯರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠವೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂಥದು ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿದೆ.

16 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಪ್ರವಾದನೆಗಳೂ ಯೋಹಾನನ ತನಕವೇ. ಆ
ನಂತರದ ದಿನಗಳಿಂದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾತೆರ್ಯು
ಸಾರಲ್ಪಡುತ್ತಲಿದೆ. ಅದರಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನುಗ್ಗಲು
ಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 17 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದೊಳಗಿನ ಒಂದು ಗುಡಸಾದರೂ
ಬಿದು್ದ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಆಕಾಶವೂ ಭೂಮಿಯೂ
ಅಳಿದುಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ.

18 ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೊಬ್ಬಳನು್ನ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ವ್ಯಭಿಚಾರ
ಮಾಡುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಮತು್ತ ಗಂಡಬಿಟ್ಟವಳನು್ನ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನೂ ಲಾಜರನೂ
19 ≪ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನು

ಬೆಲೆಬಾಳುವ ನಯವಾದ ನಾರುಮಡಿ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರತಿದಿನವು ಸುಖಸಂತೋಷಗಳಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
20 ಅವನ ಮನೇ ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಲಾಜರನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕನು
ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಇವನು ಮೈತುಂಬಾ ಹುಣೆ್ಣದ್ದವನು. 21

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಮೇಜಿನಿಂದ ಬಿದ್ದ ಎಂಜಲನು್ನ ತಿಂದು ಹಸಿವು
ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಇಷು್ಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾಯಿಗಳು ಸಹ
ಬಂದು ಅವನ ಹುಣು್ಣಗಳನು್ನ ನೆಕು್ಕತಿ್ತದ್ದವು. 22 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ
ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕನು ಸತ್ತನು. ದೇವದೂತರು ಅವನನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಸಿದರು. ಆ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಸಹ ಸತ್ತನು. ಅವನನು್ನ ಹೂಣಿಟ್ಟರು. 23

ಅವನು ಪಾತಾಳದೊಳಗೆ ಯಾತನೆಪಡುತಾ್ತ ಇರುವಲಿ್ಲ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ
ದೂರದಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಮನನೂ್ನ ಅವನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಲಾಜರನನೂ್ನ ನೋಡಿ, 24 ≪ತಂದೆಯೇ, ಅಬ್ರಹಾಮನೇ ನನ್ನ
ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಟು್ಟ ಲಾಜರನನು್ನ ಕಳುಹಿಸು ಅವನು ತನ್ನ ತುದಿ
ಬೆರಳನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನು್ನ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಲಿ,
ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಉರಿಯಲಿ್ಲ ಸಂಕಟಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಕೂಗಿ
ಹೇಳಿದನು. 25 ಆದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು, ≪ಕಂದಾ, ನೀನು ಆಶಿಸಿದ
ಸುಖಸಂಪತ್ತನು್ನ ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲಿ್ಲ ಹೊಂದಿದಿ್ದ. ಹಾಗೆಯೇ
ಲಾಜರನು ಕಷ್ಟವನು್ನ ಹೊಂದಿದನು ಎಂಬುದನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತಂದುಕೋ. ಈಗಲಾದರೋ ಇಲಿ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ, ಆದರೆ
ನಿನಗೆ ಸಂಕಟ. 26 ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ನಡುವೆ
ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಆಳವಾದ ಕಂದಕ ಇದೆ. ಆದಕಾರಣ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುವವರು ಹೋಗಲಾರರು. ಮತು್ತ ಆ
ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಬರಲಿಕಾ್ಕಗದು≫
ಅಂದನು. 27 ಆಗ ಅವನು, ≪ಅಪಾ್ಪ, ಹಾಗಾದರೆ ಲಾಜರನನು್ನ
ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 28 ನನಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರು ಸಹ ಈ ಯಾತನೆಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಾರದಂತೆ ಅವನು ತಾನು
ಕಂಡದ್ದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಚೆನಾ್ನಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಲಿ≫ ಅಂದನು. 29

ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರಹಾಮನು, ≪ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳ
ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಅವೆ, ಅವುಗಳನು್ನ ಕೇಳಲಿ≫ ಅನ್ನಲು, 30

ಅವನು ≪ತಂದೆಯೇ, ಅಬ್ರಹಾಮನೇ ಹಾಗಲ್ಲ. ಸತ್ತವರ ಕಡೆಯಿಂದ
ಒಬ್ಬನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವರು≫ ಅಂದನು. 31 ಅಬ್ರಹಾಮನು
ಅವನಿಗೆ, ≪ಅವರು ಮೋಶೆಯ ಮಾತನೂ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮಾತನೂ್ನ
ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದವನೊಬ್ಬನು ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದರೂ
ಅವರು ಒಪು್ಪವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.≫

ಯೇಸುವಿನ ನಾನಾ ವಚನಗಳು
(ಮತಾ್ತ. 18:6, 7, 21, 22; ಮಾಕರ್ 9:42)

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ≪ಶೋಧನೆಗಳು ಬರುವುದು
ಸಹಜ, ಆದರೂ ಅವು ಯಾವನಿಂದ ಬರುತ್ತವೆಯೋ
ಅವನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ? 2 ಅಂಥವನು ಈ

ಚಿಕ್ಕವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪಾಪಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕಾರಣನಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ತನ್ನ ಕುತಿ್ತಗೆಗೆ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ
ಹಾಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ಲೇಸು. 3 ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನು ತಪು್ಪಮಾಡಿದರೆ ಅವನನು್ನ
ಗದರಿಸು. ಅವನು ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟ್ಟರೆ ಅವನ ತಪ್ಪನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡು.
4 ಅವನು ದಿನಕೆ್ಕ ಏಳು ಸಾರಿ ನಿನಗೆ ತಪು್ಪಮಾಡಿ ಏಳು ಸಾರಿಯೂ
ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, ≪ನಾನು ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಡುತೆ್ತೕನೆ ನನ್ನನು್ನ

ಲೂಕನು 15:29 653 ಲೂಕನು 17:4
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ಕ್ಷಮಿಸು≫ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ನಂಬಿಕೆ
5 ಅಪೊಸ್ತಲರು ಕತರ್ನಿಗೆ, ≪ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸು≫

ಎಂದು ಹೇಳಲು, 6 ಕತರ್ನು, ≪ಸಾಸಿವೇ ಕಾಳಷು್ಟ ನಂಬಿಕೆ
ನಿಮಗಿರುವುದಾದರೆ ನೀವು ಈ ಅತಿ್ತಮರಕೆ್ಕ, ≪ನೀನು ಬೇರುಸಹಿತ
ಕಿತು್ತಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ನಾಟಿಕೊ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ
ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳುವುದು≫ ಅಂದನು.

ಆಳಿನ ಕತರ್ವ್ಯ
7 ≪ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾವನಿಗಾದರೂ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವ

ಅಥವಾ ಕುರಿಮೇಯಿಸುವ ಆಳಿರಲಾಗಿ, ಅವನು ಹೊಲದಿಂದ
ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಆ ಆಳಿಗೆ, ≪ನೀನು ತಟ್ಟನೆ ಬಂದು ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತುಕೋ≫ ಎಂದು ಹೇಳುವನೇ? 8 ಹಾಗೆ ಹೇಳದೆ, ≪ನೀನು
ನನ್ನ ಊಟಕೆ್ಕೕನಾದರೂ ಸಿದ್ಧಮಾಡು, ನಾನು ಊಟಮಾಡುವ
ತನಕ ನಡುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸೇವೆಮಾಡು. ಆ ಮೇಲೆ ನೀನು
ಊಟಮಾಡು, ಕುಡಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳುವನಲ್ಲವೇ. 9 ತನ್ನ
ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಡೆದ ಆ ಆಳಿಗೆ, ನಿನಿ್ನಂದ ಉಪಕಾರವಾಯಿತೆಂದು
ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುವನೇ? ಇದರಂತೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗತಿ. 10 ನೀವು
ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಿರುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ≪ನಾವು
ಆಳುಗಳು, ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದವರು, ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನೆ್ನೕ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ≫ ಅನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಹತು್ತಮಂದಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿದು್ದ
11 ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುವಾಗ

ಸಮಾಯರ್, ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆಗಳ ನಡುವೆ ಹಾದುಹೋದನು. 12

ಒಂದು ಹಳಿ್ಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಹತು್ತಮಂದಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು ಆತನ
ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತು, 13 ≪ಯೇಸುವೇ, ಗುರುವೇ,
ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯವಿಡು≫ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು. 14 ಆತನು
ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ, ≪ನೀವು ಹೋಗಿ ಯಾಜಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈ
ತೋರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವರು
ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಶುದ್ಧರಾದರು. 15 ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನಗೆ
ಗುಣವಾದದ್ದನು್ನ ನೋಡಿ, ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡುತಾ್ತ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು, 16 ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳಿಗೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸುತಿ್ತಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿದನು. ಅವನು
ಸಮಾಯರ್ದವನು. 17 ಯೇಸು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ, ≪ಹತು್ತ ಮಂದಿ
ಶುದ್ಧರಾದರಲ್ಲವೇ. ಮಿಕ್ಕ ಒಂಭತು್ತ ಮಂದಿ ಎಲಿ್ಲ? 18 ದೇವರನು್ನ
ಸು್ತತಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಈ ಅನ್ಯದೇಶದವನೇ ಹೊರತು ಇನಾ್ನರೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬರಲಿಲ್ಲವೇ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ, 19 ಅವನಿಗೆ, ≪ಎದು್ದ ಹೋಗು,
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿಯದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಆಗಮನ
(ಮತಾ್ತ. 24:23-28, 37-41)

20 ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಯಾವಾಗ ಬರುವುದೆಂದು ಫರಿಸಾಯರು
ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನೀವು
ಗಮನಿಸುತಾ್ತ ಕಾಯುತಿ್ತರುವಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಬರುವಂಥದಲ್ಲ. 21

≪ಇಗೋ ಇಲಿ್ಲ ಇದೆ, ಅಗೋ ಅಲಿ್ಲ ಅದೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳುವುದಕಾ್ಕಗದು. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಅದೆ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಮತು್ತ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ಒಂದು
ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ, ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ
ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಒಂದು ದಿನವನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೂ
ಅದನು್ನ ನೋಡದೆ ಇರುವಿರಿ. 23 ಜನರು ನಿಮಗೆ, ≪ಅಗೋ
ಅಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ, ಇಗೋ ಇಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅವರು
ಹೇಳುವಲಿ್ಲಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ಅವರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲೂ
ಬೇಡಿರಿ. 24 ಏಕೆಂದರೆ ಮಿಂಚು ಮಿಂಚುತಾ್ತ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಕಡೆಯಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಳೆಯುವುದೋ
ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತನ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲರುವನು. 25 ಆದರೆ
ಮೊದಲು ಆತನು ಬಹು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನನುಭವಿಸಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದ
ಸಂತತಿಯಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. 26 ನೋಹನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ನಡೆದ ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನಡೆಯುವುದು. 27 ನೋಹನು ನಾವೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ ದಿನದ ತನಕ
ಜನರು ಊಟಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು, ಕುಡಿಯುತಿ್ತದ್ದರು,
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು, ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗ
ಜಲಪ್ರಳಯವು ಬಂದು ಎಲ್ಲರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿತು. 28 ಮತು್ತ

ಲೋಟನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವುದು. ಅವರು
ಊಟಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು, ಕುಡಿಯುತಿ್ತದ್ದರು, ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು,
ಮಾರಾಟಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು, ನೆಡುತಿ್ತದ್ದರು ಮತು್ತ ಕಟು್ಟತಿ್ತದ್ದರು. 29

ಆದರೆ ಲೋಟನು ಸೊದೋಮ್ ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದ ದಿನದಲಿ್ಲ,
ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕಗಳು ಸುರಿದು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ
ನಾಶಮಾಡಿದವು. 30 ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವುದು. 31 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವವನು ಮನೆಯೊಳಗಿರುವ ತನ್ನ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಬರಬಾರದು. ಅದೇ
ಪ್ರಕಾರ ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವವನು ಸಹ ತಿರುಗಿ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಬಾರದು.
32 ಲೋಟನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 33 ತನ್ನ
ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ಅದನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು, ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವನು ಅದನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. 34 ಆ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಹಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ
ಇರುವರು. ಒಬ್ಬನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವನು, ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಕೈ
ಬಿಡಲ್ಪಡುವನು. 35 ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರು ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಲಿ್ಲ
ಬೀಸುತಿ್ತರುವರು. ಒಬ್ಬಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವಳು, ಮತೊ್ತಬ್ಬಳು
ಬಿಡಲ್ಪಡುವಳು≫ ಅಂದನು. 36 ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರಿರುವರು;
ಒಬ್ಬನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವನು, ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಬಿಡಲ್ಪಡುವನು. 37

ಈ ಮಾತಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರು, ≪ಕತರ್ನೇ, ಅದು ಎಲಿ್ಲ ಆಗುವುದು?≫
ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಹೆಣ ಎಲಿ್ಲಯೋ ಅಲಿ್ಲಯೇ
ರಣಹದು್ದಗಳು ಬಂದು ಸೇರುವವು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ವಿಧವೆಯ ಹಾಗೂ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯ ಸಾಮ್ಯ

ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
ಮಾಡುತಿ್ತರಬೇಕೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು
ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು. 2 ಅದೇನಂದರೆ, ≪ಒಂದು

ಊರಿನಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿ ಇದ್ದನು. ಅವನು ದೇವರಿಗೆ
ಹೆದರದೆ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡದೆ ಇದ್ದವನು. 3 ಅದೇ ಊರಿನಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆ ಇದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
≪ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಮಾಡಿ ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ಬಿಡಿಸು≫ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದಳು. 4 ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ
ಮನಸು್ಸಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು, ≪ನಾನು ದೇವರಿಗೆ
ಹೆದರುವವನಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವವನಲ್ಲ, 5 ಆದರೂ ಈ
ವಿಧವೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಾಡುತಾ್ತ ಬರುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಈಕೆಯ
ನಾ್ಯಯವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ತೀಪುರ್ಮಾಡುವೆನು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಈಕೆ
ಪದೇಪದೇ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ದಣಿಸಾಳು≫ ಎಂದು ತನೊ್ನಳಗೆ
ಅಂದುಕೊಂಡನು.≫ 6 ಕತರ್ನು ಈ ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ,
≪ಅನಾ್ಯಯಗಾರನಾದ ಈ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿ ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದನು್ನ
ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 7 ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಆತನಿಗೆ
ಹಗಲುರಾತಿ್ರ ಮೊರೆಯಿಡುವಲಿ್ಲ, ಆತನು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ತಡಮಾಡಿದರೂ ಅವರ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ತೀರಿಸದೆ ಇರುವನೇ?
ಅವರಿಗೆ ಬೇಗ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ತೀರಿಸದೆ ಇರುವನೇ? 8 ಅವರಿಗೆ
ಬೇಗ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬರುವಾಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವೋ?≫ ಅಂದನು.

ಫರಿಸಾಯನ ಹಾಗೂ ಸುಂಕದವನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
9 ಇದಲ್ಲದೆ ತಾವೇ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ

ಭರವಸವಿಟು್ಟಕೊಂಡು ಉಳಿದವರನು್ನ ತಿರಸಾ್ಕರ ಮಾಡುವಂತಹ
ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು. 10

ಅದೇನಂದರೆ, ≪ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರು
ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಒಬ್ಬನು ಫರಿಸಾಯನು, ಇನೊ್ನಬ್ಬನು
ಸುಂಕದವನು. 11 ಫರಿಸಾಯನು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಾಗ
ತನೊ್ನಳಗೆ, ≪ದೇವರೇ, ದರೋಡೆಕೋರರೂ, ಅನಾ್ಯಯಗಾರರೂ,
ಹಾದರಮಾಡುವವರೂ ಆಗಿರುವ ಉಳಿದ ಜನರಂತೆ ನಾನಲ್ಲ, ಈ
ಸುಂಕದವನಂತೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 12 ವಾರಕೆ್ಕ ಎರಡಾವತಿರ್
ಉಪವಾಸಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ; ನಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಎಲಾ್ಲದರಲಿ್ಲಯೂ
ಹತ್ತರಲೊ್ಲಂದು ಪಾಲು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 13

ಆದರೆ ಆ ಸುಂಕದವನು ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ
ನೋಡುವುದಕೂ್ಕ ಆಗದೇ, ≪ದೇವರೇ, ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನನು್ನ
ಕರುಣಿಸು≫ ಅಂದನು. 14 ಇವನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಆ ಫರಿಸಾಯನು
ಅಂಥವನಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ತನ್ನನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಡುವನು, ತನ್ನನು್ನ
ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಹೆಚಿ್ಚಸಲ್ಪಡುವನು≫ ಅಂದನು.

ಲೂಕನು 17:5 654 ಲೂಕನು 18:14
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ಯೇಸು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 19:13-15; ಮಾಕರ್ 10:13-16)

15 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕೂಸುಗಳನು್ನ ಯೇಸುವಿನಿಂದ
ಮುಟಿ್ಟಸಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತರಲು, ಶಿಷ್ಯರು ಕಂಡು ಅವರನು್ನ
ಗದರಿಸಿದರು. 16 ಆದರೆ ಯೇಸು ಆ ಕೂಸುಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆತರಿಸಿ, ≪ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರಗೊಡಿಸಿರಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ
ಅಡಿ್ಡಮಾಡಬೇಡಿರಿ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಇಂಥವರದೇ. 17 ನಿಮಗೆ
ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಯಾರು ಶಿಶುಭಾವದಿಂದ ದೇವರ
ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಅದರಲಿ್ಲ
ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ≫ ಅಂದನು.

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾದ ಅಧಿಕಾರಿ
(ಮತಾ್ತ. 19:16-29; ಮಾಕರ್ 10:17-30)

18 ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಬಂದು, ≪ಒಳೆ್ಳಯ ಬೋಧಕನೇ, ನಾನು
ನಿತ್ಯಜೀವಕೆ್ಕ ಬಾಧ್ಯನಾಗುವಂತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?≫ ಎಂದು
ಆತನನು್ನ ಕೇಳಲಾಗಿ, 19 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ≪ನನ್ನನು್ನ
ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ಯಾಕೆ ಹೇಳುತಿ್ತೕ? ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಹೊರತು
ಮತಾ್ತವನೂ ಒಳೆ್ಳಯವನಲ್ಲ. 20 ≪ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು,
ನರಹತ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು, ಕದಿಯಬಾರದು, ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿ
ಹೇಳಬಾರದು, ನಿನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು≫ ಎಂಬ
ದೇವರಾಜ್ಞೆಗಳು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತವೆಯಷೆ್ಟ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21

ಅದಕ್ಕವನು, ≪ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಇವೆಲ್ಲನು್ನ ಸರಿಯಾಗಿ
ಪಾಲಿಸುತಾ್ತ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಯೇಸು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ, ≪ಇನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಒಂದು
ಕೊರತೆಯಿದೆ. ನಿನಗಿರುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾರಿ ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡು,
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಂಪತು್ತಂಟಾಗುವುದು. ತರುವಾಯ ನೀನು
ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23 ಅವನು
ಬಹಳ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾಗಿದ್ದದರಿಂದ ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಬಹಳ
ದುಃಖಪಟ್ಟನು. 24 ಆಗ ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ,
≪ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದು ಎಷೊ್ಟೕ ಕಷ್ಟ.
25 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಒಂಟೆಯು ಸೂಜಿಕಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ನುಗು್ಗವುದು ಸುಲಭ≫ ಅಂದನು. 26

ಈ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿದವರು, ≪ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರಿಗೆ
ರಕ್ಷಣೆಯಾದೀತು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು, 27 ಆತನು, ≪ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ
ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿವೆ≫ ಅಂದನು.

28 ಆಗ ಪೇತ್ರನು, ≪ಇಗೋ, ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆ
ಮಾರುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದೆವು≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು,
29 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಯಾವನು
ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಮನೆಯನಾ್ನಗಲಿ, ಹೆಂಡತಿಯನಾ್ನಗಲಿ,
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರನಾ್ನಗಲಿ, ತಂದೆತಾಯಿಗಳನಾ್ನಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳನಾ್ನಗಲಿ
ತ್ಯಜಿಸುತಾ್ತನೋ, 30 ಅವನಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಪಾಲು
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಸಿಕೆ್ಕೕ ಸಿಕು್ಕತ್ತವೇ. ಮತು್ತ ಮುಂದಣ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ನಿತ್ಯಜೀವವು ದೊರೆಯುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಮರಣ ಪುನರುತಾ್ಥನಗಳನು್ನ ಮೂರನೆಯ ಸಾರಿ
ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ

(ಮತಾ್ತ. 20:17-19; ಮಾಕರ್ 10:32-34)

31 ಆತನು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ, ≪ನೋಡಿರಿ, ನಾವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಾ್ತ
ಇದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು
ಬರೆದದೆ್ದಲಾ್ಲ ಅವನಲಿ್ಲ ನೆರವೇರುವುದು. 32 ಹೇಗಂದರೆ, ಅವನನು್ನ
ಅನ್ಯಜನರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವರು, ಅವರು ಅವನನು್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯ
ಮಾಡುವರು, ಬೈಯುವರು, ಉಗುಳುವರು, 33 ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ
ಹೊಡೆಯುವರು, ಕೊಲು್ಲವರು ಮತು್ತ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಅವನು ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದು್ದ ಬರುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

34 ಅವರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನಾ್ನದರೂ ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ಈ
ಮಾತುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದವು, ಆತನು ಏನು
ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ಭಿಕ್ಷುಕನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 20:29-34; ಮಾಕರ್ 10:46-52)

35 ಆತನು ಯೆರಿಕೋವಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ದಾರಿಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು ಭಿಕ್ಷೆಬೇಡುತಿ್ತದ್ದ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನು, 36 ಗುಂಪಾಗಿ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಜನರ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿ ಇದೇನು ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 37 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಈ

ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಾಗ, 38 ಅವನು,
≪ಯೇಸುವೇ, ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು≫
ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು. 39 ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವರು ಸುಮ್ಮನಿರು
ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಗದರಿಸಲು ಅವನು, ≪ದಾವೀದನ ಕುಮಾರನೇ,
ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸು≫ ಎಂದು ಮತ್ತಷು್ಟ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 40 ಆಗ
ಯೇಸು ನಿಂತು, ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. ಅವನು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ, 41 ಆತನು ಅವನಿಗೆ,
≪ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತಿ್ತೕ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಲು, ಅವನು, ≪ನನಗೆ ಕಣು್ಣಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡು ಕತರ್ನೇ≫
ಅಂದನು. 42 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನಗೆ ಕಣು್ಣಕಾಣುವಂತಾಗಲಿ,
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 43

ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನಿಗೆ ಕಣು್ಣ ಕಾಣಿಸಿದವು, ಅವನು ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡುತಾ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋದನು. ಜನರೆಲ್ಲರು ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರು.

ಯೇಸು ಸುಂಕದವನಾದ ಜಕಾ್ಕಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋದದು್ದ

ಯೇಸು ಯೆರಿಕೋ ಊರನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ
ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ, 2 ಅಲಿ್ಲ ಜಕಾ್ಕಯನೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನು ಸುಂಕವಸೂಲಿಯ

ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಮತು್ತ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾಗಿದ್ದನು. 3 ಅವನು ಯೇಸು
ಹೇಗಿದಾ್ದನೆಂದು ನೋಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೂ ತಾನು
ಕುಳ್ಳನಾಗಿದು್ದದರಿಂದ, ಜನರ ಗುಂಪಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನೋಡಲಾರದೆ
ಹೋದನು. 4 ಆದಕಾರಣ ಆತನನು್ನ ನೋಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಮುಂದೆ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಆತನು ಬರುತಿ್ತರುವ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಆಲದ ಮರವನು್ನ
ಹತಿ್ತದನು. 5 ಯೇಸು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡಿ,
≪ಜಕಾ್ಕಯನೇ, ತಟ್ಟನೆ ಇಳಿದು ಬಾ, ನಾನು ಈಹೊತು್ತ ನಿನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು≫ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲು, 6

ಅವನು ತಕ್ಷಣ ಇಳಿದು ಬಂದು ಆತನನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 7 ಇದನು್ನ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರು, ≪ಈತನು
ಪಾಪಿಯಾಗಿರುವವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಗೊಣಗುಟಿ್ಟದರು. 8 ಆದರೆ ಜಕಾ್ಕಯನು
ನಿಂತುಕೊಂಡು ≪ಕತರ್ನಿಗೆ, ಕತರ್ನೇ, ನೋಡು, ನನ್ನ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಅಧರ್ವನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ನಾನು ಅನಾ್ಯಯವಾಗಿ
ಯಾರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕಿತು್ತಕೊಂಡಿದೆ್ದೕಯಾದರೆ ನಾಲ್ಕರಷು್ಟ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಯೇಸು, ≪ಈಹೊತು್ತ ಈ ಮನೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಯಿತು. ಇವನು ಸಹ
ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಂಶದವನಲ್ಲವೇ. 10 ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು
ದಾರಿತಪಿ್ಪ ಹೋದದ್ದನು್ನ ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಹತು್ತ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯದ ಸಾಮ್ಯ
(ಮತಾ್ತ. 25:14-30)

11 ಜನರು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತರಲಾಗಿ ಯೇಸು ತಾನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದದರಿಂದಲೂ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು
ಕೂಡಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ ಹಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು
ಭಾವಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಇನೂ್ನ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು. 12 ಅದೇನಂದರೆ, ≪ಶಿ್ರೕಮಂತನಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು
ತಾನು ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು
ದೂರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು. 13 ಹೊರಡುವಾಗ ತನ್ನ ಆಳುಗಳಲಿ್ಲ
ಹತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಹತು್ತ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ, ≪ನಾನು ಬರುವ ತನಕ ವಾ್ಯಪಾರಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಿ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು. 14 ಆದರೆ ಅವನ ಪಟ್ಟಣದ
ನಿವಾಸಿಗಳು ಅವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಅವನ ಹಿಂದೆ ರಾಯಭಾರಿಗಳನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ≪ನೀನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನಮಾಡುವುದು ನಮಗೆ
ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದರು. 15 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು
ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು, ತಾನು
ಹಣವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಆಳುಗಳು ವಾ್ಯಪಾರದಿಂದ ಎಷೆ್ಟಷು್ಟ ಲಾಭ
ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ, ಅವರನು್ನ
ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿದನು. 16 ಮೊದಲನೆಯವನು ಆತನ ಮುಂದೆ
ಬಂದು, ≪ದೊರೆಯೇ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ಇನೂ್ನ ಹತು್ತ
ನಾಣ್ಯಗಳು ಸಂಪಾದನೆಯಾದವು≫ ಅನ್ನಲು, 17 ಅವನು
ಅವನಿಗೆ, ≪ಭಲಾ! ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಆಳು, ನೀನು ಬಹು
ಸ್ವಲ್ಪವಾದದ್ದರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹತು್ತ ಗಾ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಎರಡನೆಯವನು
ಬಂದು, ≪ದೊರೆಯೇ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ಇನೂ್ನ ಐದು
ನಾಣ್ಯಗಳು ದೊರಕಿದವು≫ ಅನ್ನಲು, 19 ಅವನು ಆ ಆಳಿಗೆ,
≪ನೀನು ಸಹ ಐದು ಗಾ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರು≫

ಲೂಕನು 18:15 655 ಲೂಕನು 19:19
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ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20 ಬಳಿಕ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಬಂದು, ≪ದೊರೆಯೇ,
ಇಗೋ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ನಾಣ್ಯ. ನೀನು ಇಡದೆಯಿರುವುದನು್ನ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವವನು, ಬಿತ್ತದೆಯಿರುವುದನು್ನ ಕೊಯು್ಯವ
ಕಠಿಣ ಮನುಷ್ಯನು ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಇದನು್ನ ವಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ
ಕಟಿ್ಟ ಇಟು್ಟಕೊಂಡೆನು≫ ಅಂದನು. 22 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ≪ನೀನು
ಕೆಟ್ಟ ಆಳು, ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆಯೇ ನಿನಗೆ ತೀಪುರ್ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನು ಇಡದೆಯಿರುವುದನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವವನು,
ಬಿತ್ತದೆಯಿರುವುದನು್ನ ಕೊಯು್ಯವ ಉಗ್ರವಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಎಂದು
ತಿಳಿದಿರುವೆಯಾ? 23 ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹಣವನು್ನ ಬಡಿ್ಡಗೆ
ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ? ಆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದು ಅದನು್ನ ಬಡಿ್ಡ ಸಹಿತ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ, 24 ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದವರಿಗೆ,
≪ಆ ನಾಣ್ಯವನು್ನ ಅವನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹತು್ತ ಚಿನ್ನದ
ನಾಣ್ಯಗಳುಳ್ಳವನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25 ಅವರು,
≪ದೊರೆಯೇ, ಹತು್ತ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅವನಲಿ್ಲ ಅವೆಯಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು
ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. 26 ಅದಕ್ಕವನು, ≪ಇದ್ದವರಿಗೆಲಾ್ಲ
ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು, ಇಲ್ಲದವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದ್ದದೂ್ದ
ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು≫ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ 27 ಮತು್ತ
ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನು ದೊರೆತನ ಮಾಡುವುದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೆಂದು
ಹೇಳಿದ ಆ ನನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ತಂದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಂಹಾರ
ಮಾಡಿರಿ≫ ≫ ಅಂದನು.

ಯೇಸು ಅರಸನಂತೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 21:1-11; ಮಾಕರ್ 11:1-11; ಯೋಹಾ. 12:12-19)

28 ಯೇಸು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗಟಾ್ಟ ಹತಿ್ತ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಹೋದನು.

29 ಅನಂತರ ಆತನು ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ ಗುಡ್ಡ ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಬೇತ್ಫಗೆಗೂ ಬೇಥಾನ್ಯಕೂ್ಕ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ
ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆದು, 30 ≪ನಿಮೆ್ಮದುರಿಗಿರುವ ಹಳಿ್ಳಗೆ
ಹೋಗಿರಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಅಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟರುವ
ಒಂದು ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ಕಾಣುವಿರಿ. ಇದುವರೆಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಯಾರೂ ಹತಿ್ತರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಕರೆತನಿ್ನರಿ. 31

ಯಾವನಾದರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ≪ಮರಿಯನು್ನ ಯಾಕೆ ಬಿಚು್ಚತಿ್ತೕರಿ?≫
ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ≪ಇದು ಕತರ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನಿ್ನರಿ≫ ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು. 32 ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಹೋಗಿ ಆತನು
ತಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಕಂಡರು. 33 ಅವರು ಆ ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ
ಬಿಚು್ಚತಿ್ತರುವಾಗ ಅದರ ಯಜಮಾನನು, ≪ಈ ಮರಿಯನು್ನ ಯಾಕೆ
ಬಿಚು್ಚತಿ್ತೕರಿ?≫ ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ 34 ಅವರು, ≪ಇದು
ಕತರ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 35 ಅದನು್ನ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಆ ಕತೆ್ತಮರಿಯ
ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಯೇಸುವನು್ನ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದರು. 36 ಆತನು
ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಹಾಸಿದರು. 37 ಆತನು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ ಎಣೆ್ಣೕಮರಗಳ
ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಇಳಿಯುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಶಿಷ್ಯರ ಗುಂಪೆಲಾ್ಲ
ಸಂತೋಷಪಡುತಾ್ತ ತಾವು ಕಂಡಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ,

38 ≪ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬರುವ ಅರಸನಿಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದ,
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಮಾಧಾನ,
ಮೇಲಣಲೋಕಗಳಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆ≫

ಎಂದು ಮಹಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ತೊಡಗಿದರು.

39 ಜನರ ಗುಂಪಿನೊಳಗಿದ್ದ ಫರಿಸಾಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಆತನಿಗೆ,
≪ಬೋಧಕನೇ, ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಗದರಿಸು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ, 40

ಆತನು, ≪ಇವರು ಸುಮ್ಮನಾದರೆ ಈ ಕಲು್ಲಗಳೇ ಕೂಗುವವು≫
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಅಂದನು.

41 ತರುವಾಯ ಆತನು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬಂದಾಗ ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನೋಡಿ ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಕಣಿ್ಣೕರಿಡುತಾ್ತ, 42 ≪ನೀನಾದರೂ ಸಮಾಧಾನಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ
ಇದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯದು. ಆದರೆ ಈಗ
ಅದು ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಮರೆಯಾಗಿದೆ. 43 ದೇವರು ನಿನಗೆ ದಶರ್ನಕೊಟ್ಟ
ಸಮಯವನು್ನ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳು
ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಡು್ದಕಟಿ್ಟ, ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿ, ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ
ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ, ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನೊ್ನಳಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಜನರನೂ್ನ
ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡಿ, ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವ
ದಿನಗಳು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವವು≫ ಅಂದನು.

ಯೇಸು ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದದು್ದ
45 ಬಳಿಕ ಆತನು ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ

ವಾ್ಯಪಾರಮಾಡುವವರನು್ನ ಹೊರಹಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ, 46 ≪ ≪ನನ್ನ ಆಲಯವು
ಪಾ್ರಥರ್ನಾಲಯವಾಗಿರುವುದು≫ ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆಯಲಾ್ಲ,
ಆದರೆ ನೀವು ಅದನು್ನ ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಹೊರಗೆ ಅಟಿ್ಟದನು. 47 ಅಲ್ಲದೆ ಆತನು ಪ್ರತಿದಿನ
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಬಂದು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ
ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ, ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೂ, ಪ್ರಜೆಗಳಲಿ್ಲ ನಾಯಕರೂ
ಆತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಸಂದಭರ್ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. 48 ಆದರೆ
ಜನರೆಲ್ಲರು ಆತನ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 21:23-27; ಮಾಕರ್ 11:27-33)

ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಆತನು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ
ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡುತಾ್ತ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಸಾರುತಿ್ತರಲಾಗಿ ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೂ

ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಫಕ್ಕನೆ ಬಂದು, 2 ≪ನೀನು
ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡುತಿ್ತೕ? ಈ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ
ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ನಮಗೆ ಹೇಳು≫ ಎಂದು ಆತನನು್ನ
ಕೇಳಲು, 3 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಾನು ಸಹ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒಂದು
ಮಾತು ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನನಗೆ ಹೇಳಿರಿ. 4 ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸುವ
ಅಧಿಕಾರವು ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿತೋ ಅಥವಾ
ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಬಂದಿತೋ?≫ ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು.

5 ಆಗ ಅವರು, ≪ ≪ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿತೆಂದು ನಾವು
ಹೇಳಿದರೆ ಮತೆ್ತ ನೀವು ಅವನನು್ನ ಯಾಕೆ ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾನು, 6

ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಬಂದಿತೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಯೋಹಾನನನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಯೆಂದು ನಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದಾರು≫ ≫ ಎಂದು ತಮ್ಮ ತಮೊ್ಮಳಗೆ
ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು, 7 ಅದು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿತೋ ನಾವರಿಯೆವು
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 8 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೋ ಅದನು್ನ ನಾನೂ ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ತೋಟದ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಾಮ್ಯ
(ಮತಾ್ತ. 21:33-46; ಮಾಕರ್ 12:1-12)

9 ಆಗ ಆತನು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ
ತೊಡಗಿದನು. ಅದೇನಂದರೆ, ≪ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ
ತೋಟವನು್ನ ಮಾಡಿ, ಆದನು್ನ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ಗುತಿ್ತಗೆಗೆ ಕೊಟು್ಟ,
ಬೇರೊಂದು ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಬಹುಕಾಲ ಇದ್ದನು. 10 ಫಲಕಾಲ
ಬಂದಾಗ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ತೋಟದ ಪಾಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಒಬ್ಬ ಆಳನು್ನ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಆ
ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಅವನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 11

ಆ ಧಣಿಯು ಬೇರೊಬ್ಬ ಆಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿ ಅವರು ಅವನನೂ್ನ
ಹೊಡೆದು ಅವಮಾನಪಡಿಸಿ ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 12 ಆ
ಮೇಲೆ ಮೂರನೆಯವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವರು ಅವನನೂ್ನ
ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಹೊರಕೆ್ಕ ಅಟಿ್ಟದರು. 13 ಆಗ ಆ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ತೋಟದ
ಧಣಿಯು, ≪ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ನನ್ನ ಮುದು್ದಮಗನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನಿಗಾದರೂ ಮಯಾರ್ದೆ
ತೋರಿಸಾರು≫ ಅಂದುಕೊಂಡನು. 14 ಆದರೆ ಆ ಒಕ್ಕಲಿಗರು
ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ತೋಟದ ಯಜಮಾನನ ಮಗನನು್ನ ಕಂಡು, ≪ಇವನೇ
ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನು; ಇವನನು್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕೋಣ, ಇವನ
ಪಿತಾ್ರಜಿರ್ತವೆಲಾ್ಲ ನಮ್ಮದಾಗುವುದು≫ ಎಂದು ಒಬ್ಬರ
ಸಂಗಡಲೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು, 15 ಅವನನು್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ
ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ದೊಬಿ್ಬ, ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರು. ಹಾಗಾದರೆ
ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ತೋಟದ ಧಣಿಯು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಯಾನು? 16

ಅವನು ಬಂದು ಆ ಒಕ್ಕಲಿಗರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ತನ್ನ ತೋಟವನು್ನ ಬೇರೆ
ಜನರಿಗೆ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವನು≫ ಅಂದನು. ಇದನು್ನ ಜನರು
ಕೇಳಿ, ≪ಹಾಗಾಗಬಾರದು≫ ಅಂದರು.

17 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ
≪ ≪ಮನೆ ಕಟು್ಟವವರು ಬೇಡವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ
ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲಾ್ಲಯಿತು≫

ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಮಾತೇನು?

ಲೂಕನು 19:20 656 ಲೂಕನು 20:17
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18 ಈ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು
ತುಂಡುತುಂಡಾಗುವನು. ಆ ಕಲು್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದೋ
ಅದು ಅವನನು್ನ ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡುವುದು≫ ಅಂದನು.

ಸುಂಕದ ಕುರಿತು ವಿರೋಧಿಗಳ ಪ್ರಶೆ್ನ
(ಮತಾ್ತ. 22:15-22; ಮಾಕರ್ 12:13-17)

19 ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೂ ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ಕುರಿತು ಈ ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದನು ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ
ಸಂದಭರ್ನೋಡಿದರು. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು. 20 ಆಮೇಲೆ
ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಅಧಿಪತಿಯ ವಶಕೂ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ
ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕೆಂದು ಹೊಂಚು ಹಾಕುತಾ್ತ, ನೀತಿವಂತರಂತೆ
ನಟಿಸುತಿ್ತರುವ ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಆತನ ಮಾತಿನಲಿ್ಲ ಏನನಾ್ನದರೂ
ತಪು್ಪಗಳನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ (ಆತನ ಬಳಿಗೆ) ಕಳುಹಿಸಿದರು.
21 ಗೂಢಚಾರರು, ≪ಬೋಧಕನೇ, ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ
ಮಾತನಾಡುತಾ್ತ ಉಪದೇಶಮಾಡುತಿ್ತೕ, ನೀನು ಮುಖದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಿಲ್ಲದೆ
ದೇವರ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವವನಾಗಿದಿ್ದೕ ಎಂದು
ಬಲೆ್ಲವು. 22 ಕೈಸರನಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಕೊಡುವುದು ಸರಿಯೋ
ಸರಿಯಲ್ಲವೋ?≫ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು.

23 ಯೇಸು ಅವರ ಕುಯುಕಿ್ತಯನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು, 24

ಅವರಿಗೆ, ≪ನನಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯವನು್ನ ತೋರಿಸಿರಿ. ಇದರಲಿ್ಲ
ಯಾರ ತಲೆ ಹಾಗು ಮುದೆ್ರಯದೆ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಅವರು,
≪ಕೈಸರನದು≫ ಅಂದರು. 25 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಹಾಗಾದರೆ
ಕೈಸರನದನು್ನ ಕೈಸರನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ, ದೇವರದನು್ನ ದೇವರಿಗೆ
ಕೊಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 26 ಯೇಸು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ
ಮಾತಿನಲಿ್ಲ ಅವರು ಯಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಹಿಡಿಯಲಾಗದೆ, ಆತನು
ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರಕೆ್ಕ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಸುಮ್ಮನಾದರು.

ಪುನರುತಾ್ಥನದ ಕುರಿತು ಸದು್ದಕಾಯರ ಪ್ರಶೆ್ನ
(ಮತಾ್ತ. 22:23-33; ಮಾಕರ್ 12:18-27)

27 ತರುವಾಯ ಪುನರುತಾ್ಥನವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವವರಾದ
ಸದು್ದಕಾಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಶೆ್ನಮಾಡಿದೆ್ದೕನಂದರೆ,
28 ≪ಬೋಧಕನೇ, ಅಣ್ಣನಾದವನು ಹೆಂಡತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದು್ದ
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ ಅವನ ತಮ್ಮನು ಆಕೆಯನು್ನ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಂತಾನವನು್ನ
ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಮೋಶೆಯು ನಮಗೆ ಬರೆದಿಟ್ಟನಷೆ್ಟ. 29

ಒಳೆ್ಳಯದು, ಏಳು ಮಂದಿ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದರು.
ಮೊದಲನೆಯವನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತನು. 30

ಎರಡನೆಯವನೂ ಅವನ ತರುವಾಯ ಮೂರನೆಯವನೂ
ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏಳು
ಮಂದಿಯೂ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರು. 32 ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಆ
ಹೆಂಗಸೂ ಸತ್ತಳು. 33 ಹಾಗಾದರೆ ಪುನರುತಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು
ಅವರೊಳಗೆ ಯಾರ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರುವಳು? ಆಕೆಯನು್ನ ಏಳು
ಮಂದಿಯೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಲಾ್ಲ≫ ಅಂದರು.

34 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ಈ ಲೋಕದ ಜನರು
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ ಹಾಗೂ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಡುತಾ್ತರೆ.
35 ಆದರೆ ಮುಂಬರುವ ಲೋಕವನೂ್ನ, ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಪುನರುತಾ್ಥನವನೂ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ಯೋಗ್ಯರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೂ ಇಲ್ಲ,
ಮಾಡಿಕೊಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. 36 ಅವರು ಇನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ
ಗುರಿಯಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ದೇವದೂತರಿಗೆ
ಸರಿಸಮಾನರೂ, ಪುನರುತಾ್ಥನವನು್ನ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿವುದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೂ ಆಗಿರುತಾ್ತರೆ. 37 ಸತ್ತವರು ಬದುಕಿ
ಏಳುತಾ್ತರೆಂಬುದನು್ನ ಮೋಶೆಯೂ ಸೂಚಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು
ಪೊದೆಯ ಸಂಗತಿಯಿರುವ ಅಧಾ್ಯಯದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನನು್ನ
≪ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರು ಇಸಾಕನ ದೇವರು ಯಾಕೋಬನ
ದೇವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 38 ದೇವರು ಜೀವಿತರಿಗೆ
ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೆ ಹೊರತು ಜೀವವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ
ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಿಸುವವರೇ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

39 ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, ≪ಬೋಧಕನೇ, ಚೆನಾ್ನಗಿ ಹೇಳಿದಿ≫
ಅಂದರು. 40 ಆತನನು್ನ ಇನೆ್ನೕನು ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ ಅವರಿಗೆ
ಧೈಯರ್ವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು.

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶೆ್ನ
(ಮತಾ್ತ. 22:41-46; ಮಾಕರ್ 12:35-37)

41 ಆಗ ಯೇಸು, ≪ಬರಬೇಕಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನು ದಾವೀದನ
ಮಗನೆಂದು ಹೇಳುತಾ್ತರಲಾ್ಲ, ಅದು ಹೇಗಾದೀತು?

42 ≪ ≪ ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ
ಪೀಠವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ ತನಕ

ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು ಎಂದು
ಕತರ್ನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ನುಡಿದನು≫

ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೀತರ್ನೆಗಳ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ದಾವೀದನೇ ಹೇಳುತಾ್ತನಲಾ್ಲ.
44 ದಾವೀದನು ಆತನನು್ನ ≪ಒಡೆಯನೆಂದು≫ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ

ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಮಗನಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?≫ ಎಂದು ಅವರನು್ನ
ಕೇಳಿದನು.

ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 23:1-36; ಮಾಕರ್ 12:38-40)

45 ಜನರೆಲ್ಲರು ಕೇಳುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, 46 ≪ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ.
ಅವರು ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡುವುದರಲಿ್ಲ
ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರೂ, ಅಂಗಡಿಬೀದಿಗಳಲಿ್ಲ ನಮಸಾ್ಕರಗಳು,
ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಪೀಠಗಳು, ಔತಣಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರಥಮಸಾ್ಥನ, ಇವುಗಳನು್ನ ಬಯಸುವವರೂ ಆಗಿದಾ್ದರೆ. 47

ಅವರು ವಿಧವೆಯರ ಮನೆಗಳನು್ನ ನುಂಗಿ, ನಟನೆಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ
ಉದ್ದವಾದ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಇಂಥವರು ಹೆಚಾ್ಚದ
ದಂಡನೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವರು≫ ಅಂದನು.

ವಿಧವೆಯ ಕಾಣಿಕೆ
(ಮಾಕರ್ 12:41-44)

ಯೇಸು ತಲೆಯೆತಿ್ತ ನೋಡಿ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು
ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕಾಣಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಕುವುದನು್ನ
ಕಂಡನು. 2 ಆಗ ಒಬ್ಬ ಬಡ ವಿಧವೆಯು ಬಂದು

ತಾಮ್ರದ ಚಿಕ್ಕ ನಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಹಾಕುವುದನು್ನ ಯೇಸು ಗಮನಿಸಿ, 3

≪ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಈ ಬಡ ವಿಧವೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ
ಹೆಚು್ಚ ಹಾಕಿದಾ್ದಳೆ. 4 ಹೇಗಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರು ತಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿ
ಮಿಕ್ಕದ್ದರಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಕೆಯೋ ತನ್ನ ಬಡತನದಲಿ್ಲಯೂ
ತನ್ನ ಜೀವನಕಿ್ಕದು್ದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟಳು≫ ಅಂದನು.

ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯದ ನಾಶನದ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 24:1-14; ಮಾಕರ್ 13:1-13)

5 ಕೆಲವರು ದೇವಾಲಯದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅದು ಅಂದವಾದ
ಕಲು್ಲಗಳಿಂದಲೂ ಕಾಣಿಕೆಯ ವಸು್ತಗಳಿಂದಲೂ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿದೆ
ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವಾಗ, 6 ಯೇಸು, ≪ನೀವು ಇವುಗಳನು್ನ
ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಲಾ್ಲ, ಇಲಿ್ಲ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲ ಉಳಿಯದೆ ಎಲಾ್ಲ
ಕೆಡವಲ್ಪಡುವ ದಿನಗಳು ಬರುವವು≫ ಅಂದನು. 7 ಅವರು,
≪ಬೋಧಕನೇ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುವುದು? ಅದು
ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ಯಾವ ಸೂಚನೆಗಳುಂಟಾಗುವುವು?≫ ಎಂದು
ಆತನನು್ನ ಕೇಳಲು, 8 ಯೇಸು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ನೀವು
ಮೋಸಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕರು ಬಂದು
ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ≪ನಾನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು, ನಾನೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು≫
ಎಂತಲೂ ≪ಆ ಕಾಲ ಹತಿ್ತರವಾಯಿತು≫ ಎಂತಲೂ ಹೇಳುವರು.
ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. 9 ಇದಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧಗಳೂ
ಗಲಭೆಗಳೂ ಆಗುವುದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳುವಾಗ, ನೋಡುವಾಗ
ಭಯಭೀತರಾಗಬೇಡಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದೆಲಾ್ಲ ಮೊದಲು ಆಗುವುದು
ಅಗತ್ಯ. ಆದರೂ ಕೂಡಲೆ ಅಂತ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ≫ ಅಂದನು.

10 ಮತು್ತ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ಜನಕೆ್ಕ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಜನರೂ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ವಿರೋಧವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವೂ
ಏಳುವವು. 11 ಮತು್ತ ಮಹಾಭೂಕಂಪಗಳಾಗುವವು, ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ
ಬರಗಳೂ ಉಪದ್ರವಗಳೂ ಬರುವವು, ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗಳೂ
ಮಹಾ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ತೋರುವವು. 12 ಆದರೆ
ಇವೆಲಾ್ಲ ನಡೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಸಭಾಮಂದಿರಗಳ ಮತು್ತ ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟು್ಟ,
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅರಸುಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಅಧಿಪತಿಗಳ
ಮುಂದೆಯೂ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವರು. 13 ಇದು
ಸಾಕ್ಷಿಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು. 14

ಆದುದರಿಂದ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಮುಂದಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ನಿಶ್ಚಯಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 15 ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳೆಲ್ಲರೂ
ಎದುರು ನಿಲು್ಲವುದಕೂ್ಕ ಎದುರು ಮಾತನಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಆಗದಂಥ
ಬಾಯನೂ್ನ, ಬುದಿ್ಧಯನೂ್ನ ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 16 ಆದರೆ
ತಂದೆತಾಯಿಗಳೂ, ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ, ಬಂಧುಬಾಂಧವರೂ.
ಸೆ್ನೕಹಿತರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವರು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸುವರು. 17 ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ
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ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಹಗೆಮಾಡುವರು. 18 ಆದರೂ ನಿಮ್ಮದೊಂದು
ತಲೆಕೂದಲಾದರೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 19 ನೀವು ಸೈರಣೆಯಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಾಶನದ ಬಗೆ್ಗ ಯೇಸು ಹೇಳಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 24:15-21; ಮಾಕರ್ 13:14-19)

20 ಆದರೆ ಸೈನಿಕರ ದಂಡುಗಳು ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ಕಾಣುವಾಗ ಅದು ನಾಶವಾಗುವ
ಕಾಲ ಸಮೀಪವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 21 ಆಗ
ಯೂದಾಯದಲಿ್ಲರುವವರು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಲಿ. ಆ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವವರು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಲಿ.
ಹಳಿ್ಳಯವರು ಅದರೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗದಿರಲಿ. 22 ಏಕೆಂದರೆ
ಬರೆದಿರುವುದೆಲಾ್ಲ ನೆರವೇರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವು ದಂಡನೆಯ
ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. 23 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಗಭಿರ್ಣಿಯರಿಗೂ
ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೂ ಆಗುವ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! ಈ ಸೀಮೆಯ
ಮೇಲೆ ಮಹಾವಿಪತೂ್ತ ಈ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೊ್ರೕಧವು
ಉಂಟಾಗುವವು. 24 ಅವರು ಕತಿ್ತಯ ಬಾಯಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವರು.
ಅವರು ಸೆರೆಯಾಗಿ ಅನ್ಯದೇಶಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವರು. ಅನ್ಯದೇಶದವರ ಸಮಯಗಳು ಪೂರೈಸುವ ತನಕ
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವು ಅನ್ಯದೇಶದವರಿಂದ
ತುಳಿದಾಡಲ್ಪಡುತಿ್ತರುವುದು.

ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಪುನರಾಗಮನ
(ಮತಾ್ತ. 24:29-31; ಮಾಕರ್ 13:24-27)

25 ಇದಲ್ಲದೆ ಸೂಯರ್ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳು
ತೋರುವವು. ಭೋಗರ್ರೆಯುವ ಸಮುದ್ರ ಮತು್ತ ಅಲೆಗಳ
ಘೋಷದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜನಗಳಿಗೆ ದಿಕು್ಕಕಾಣದೆ
ಸಂಕಟವು ಉಂಟಾಗುವುದು. 26 ಆಕಾಶದ ಶಕಿ್ತಗಳು
ಕದಲುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಭಯಹಿಡಿದವರಾಗಿ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಏನು
ಬರುವುದೋ ಎಂದು ಎದುರು ನೋಡುತಾ್ತ
ಪಾ್ರಣಹೋದಂತಾಗುವರು. 27 ಆಗ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು
ಬಲದಿಂದಲೂ ಬಹು ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ ಮೇಘದಲಿ್ಲ
ಬರುವುದನು್ನ ಕಾಣುವರು. 28 ಆದರೆ ಇವು ಸಂಭವಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ತೊಡಗುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯೆತಿ್ತ ನಿಲಿ್ಲರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆಯು
ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ≫ ಅಂದನು.

ಅಂಜೂರ ಮರದ ಸಾಮ್ಯ
(ಮತಾ್ತ. 24:32-35; ಮಾಕರ್ 13:28-31)

29 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ,
≪ಅಂಜೂರ ಮುಂತಾದ ಮರಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿರಿ. 30 ಅವು
ಚಿಗುರಿದ ಕೂಡಲೆ ನೀವು ಅವನು್ನ ಕಂಡು ಈಗ ಬೇಸಿಗೆಯು
ಹತಿ್ತರವಾಯಿತೆಂದು ನೀವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಲಾ್ಲ. 31 ಹಾಗೆಯೇ
ಇವುಗಳಾಗುವುದನು್ನ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು
ಹತಿ್ತರವಾಯಿತೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

32 ಇವೆಲಾ್ಲ ಆಗುವ ತನಕ ಈ ಸಂತತಿಯು ಅಳಿದು
ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 33

ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳು ಅಳಿದುಹೋಗುವವು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು
ಅಳಿದುಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

34 ≪ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಅತಿ ಭೋಜನದ
ಮದದಿಂದಲೂ, ಅಮಲಿನಿಂದಲೂ, ಪಾ್ರಪಂಚಿಕವಾದ
ಚಿಂತೆಗಳಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಭಾರವಾಗಿರಲಾಗಿ ಆ ದಿನವು
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉರುಲಿನಂತೆ ಫಕ್ಕನೆ ಬಂದೀತು. 35 ಆ ದಿನವು
ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು. 36 ಆದರೆ ಅಂದು
ಬರುವುದಕಿ್ಕರುವ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ,
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ, ನೀವು
ಪೂಣರ್ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ, ಎಲಾ್ಲ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರಿಗೆ
ವಿಜ್ಞಾಪನೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ≫ ಅಂದನು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಉಪಾಯಮಾಡಿದು್ದ
37 ಯೇಸು ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶಮಾಡುತಾ್ತ,

ರಾತಿ್ರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಎಣೆ್ಣ ಮರಗಳ ತೋಪು
ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಗುಡ್ಡದಲಿ್ಲ ರಾತಿ್ರಯನು್ನ ಕಳೆಯುತಾ್ತ ಇದ್ದನು. 38

ಜನರೆಲ್ಲರು ಆತನ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಬೆಳಗೆ್ಗ ಬೇಗನೆ
ಎದು್ದ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.

ಯೇಸುವಿನ ಕೊಲೆಗೆ ಒಳಸಂಚು
(ಮತಾ್ತ. 26:1-5; ಮಾಕರ್ 14:1,2; ಯೋಹಾ. 11:45-53)

ಪಸ್ಕವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ
ಹಬ್ಬವು ಹತಿ್ತರವಾದಾಗ, 2 ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ
ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ

ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿ ತಕ್ಕ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು.

ಯೂದನ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡಲು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 26:14-16; ಮಾಕರ್ 14:10,11)

3 ಆಗ ಸೈತಾನನು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದ
ಇಸ್ಕರಿಯೋತನೆಂಬ ಯೂದನಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು, 4 ಅವನು
ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರ ಬಳಿಗೂ ಕಾವಲಿನ ದಳವಾಯಿಗಳ ಬಳಿಗೂ
ಹೋಗಿ ತಾನು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವ ಉಪಾಯವನು್ನ
ಕುರಿತು ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದನು. 5 ಅವರು
ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ನಿನಗೆ ಹಣ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಲು,
6 ಅವನು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು, ಜನಸಮೂಹವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಆತನನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸಂದಭರ್ವನು್ನ
ನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಕಡೆಯ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 26:17-30; ಮಾಕರ್ 14:12-26; ಯೋಹಾ. 13:21-30; 1 ಕೊರಿ.

11:23-25)

7 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕದ
ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಕೊಯ್ಯತಕ್ಕ ದಿನ ಬಂದಾಗ, 8 ಯೇಸು
ಪೇತ್ರನಿಗೂ ಯೋಹಾನನಿಗೂ, ≪ನೀವು ಹೋಗಿ ನಾವು ಪಸ್ಕದ
ಊಟಮಾಡುವಂತೆ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 9 ಅವರು, ≪ನಾವು ಎಲಿ್ಲ
ಸಿದ್ಧಮಾಡಬೇಕನು್ನತಿ್ತೕ?≫ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಲು, 10 ಆತನು
ಅವರಿಗೆ, ≪ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನು ತುಂಬಿದ ಕೊಡವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ನಿಮೆ್ಮದುರಿಗೆ
ಬರುವನು. ಅವನು ಹೋಗುವ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಅವನ ಹಿಂದೆ
ಹೋಗಿ, 11 ಆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ
ಪಸ್ಕದ ಊಟವನು್ನ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಠಡಿ
ಎಲಿ್ಲ?≫ ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಗುರು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ,
ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. 12 ಅವನು ತಕ್ಕ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಂದ
ಅಲಂಕೃತವಾದ ಮೇಲಾ್ಮಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕೊಠಡಿಯನು್ನ ನಿಮಗೆ
ತೋರಿಸುವನು. ಅಲಿ್ಲ ನೀವು ಭೋಜನಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿರಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 13 ಅವರು ಹೊರಟು ಆತನು ತಮಗೆ
ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಂಡು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದರು.

14 ಆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಆತನು ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ಅಪೊಸ್ತಲರ ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 15 ಆಗ ಆತನು
ಅವರಿಗೆ, ≪ನಾನು ಯಾತನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಈ ಪಸ್ಕದ ಊಟವನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಬಯಸಿದೆ್ದೕನೆ. 16 ಇನು್ನ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಇದು ನೆರವೇರುವ ತನಕ ನಾನು ಇನು್ನ ಪಸ್ಕದ ಊಟವನು್ನ
ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು (ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದ) ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡಿ, ≪ಇದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಿರಿ. 18 ಇಂದಿನಿಂದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು
ಬರುವ ತನಕ ನಾನು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ≫ ಅಂದನು.

19 ಬಳಿಕ ಆತನು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡಿ
ಮುರಿದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ≪ಇದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ನನ್ನ ದೇಹ, ನನ್ನನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹೀಗೆ
ಮಾಡಿರಿ≫ ಅಂದನು. 20 ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅದೇ
ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ≪ಈ ಪಾತೆ್ರಯು
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ, ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಸಾ್ಥಪಿತವಾಗುವ
ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

21 ಆದರೂ ನೋಡಿರಿ, ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು ನನೊ್ನಡನೆ
ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟ ಊಟಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. 22

ನಿಣರ್ಯವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು
ಹೊರಟುಹೋಗುತಾ್ತನೆ ಸರಿ, ಆದರೆ ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವ
ಮನುಷ್ಯನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ≫ ಅಂದನು.

23 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು, ಇಂಥ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾವನಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೇಳತೊಡಗಿದರು.
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ದೊಡ್ಡವನು ಯಾರು ಎಂಬ ಚಚೆರ್
24 ಇದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವನು ಯಾರು ಎಂಬ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ಅವರೊಳಗೆ ಚಚೆರ್ ಹುಟಿ್ಟತು. 25 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ,
≪ಅನ್ಯಜನಾಂಗದ ಅರಸರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ
ದೊರೆತನ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ
ಆಡಳಿತ ನಡಿಸುವವರು ಉಪಕಾರಿಗಳೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. 26

ನೀವು ಹಾಗಿರಬಾರದು, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡವನು ಚಿಕ್ಕವನಂತಾಗಬೇಕು,
ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಸೇವಕನಂತಾಗಬೇಕು. 27 ಯಾರು ದೊಡ್ಡವನು?
ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತವನೋ ಸೇವೆಮಾಡುವವನೋ? ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತವನಲ್ಲವೇ. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಮಾಡುವವನಂತಿದೆ್ದೕನೆ. 28 ನೀವು ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಎಡೆಬಿಡದೆ ಇದ್ದವರು. 29 ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನನಗೆ
ರಾಜ್ಯವನು್ನ ನೇಮಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಿಮಗೂ ನೇಮಿಸುತೆ್ತೕನೆ;
30 ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ
ಊಟಮಾಡುವಿರಿ, ಕುಡಿಯುವಿರಿ ಮತು್ತ ಸಿಂಹಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ
ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಮಾಡುವಿರಿ.

ಯೇಸು ಪೇತ್ರನ ನಿರಾಕರಣೆಯನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 26:31-35; ಮಾಕರ್ 14:27-31; ಯೋಹಾ. 13:36-38)

31 ಸೀಮೋನನೇ, ಸೀಮೋನನೇ, ನೋಡು, ಸೈತಾನನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಗೋದಿಯಂತೆ ಕೇರಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 32 ಆದರೆ
ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಕುಂದಿಹೋಗಬಾರದೆಂದು ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ದೇವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು. ನೀನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ
ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33

ಆದರೆ ಅವನು, ≪ಕತರ್ನೇ, ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಸೆರೆಮನೆಗೆ
ಹೋಗುವುದಕೂ್ಕ ಸಾಯುವುದಕೂ್ಕ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ≫
ಅನ್ನಲು, 34 ಆತನು, ≪ಪೇತ್ರನೇ, ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇವನನು್ನ
ಅರಿಯೆನೆಂದು ನೀನು ಮೂರು ಸಾರಿ ಹೇಳುವ ತನಕ ಈಹೊತು್ತ
ಕೋಳಿ ಕೂಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ≫ ಅಂದನು.

35 ಮತು್ತ ಆತನು, ≪ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾನು ಹಣ, ಕೈಚೀಲ
ಜೋಡುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ
ಕೊರತೆಯಾಯಿತೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು ಏನೂ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 36 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು,
≪ಈಗಲಾದರೋ ಹಣವಿದ್ದವನು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ,
ಕೈಚೀಲವಿರುವವನು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ, ಮತು್ತ
ಕತಿ್ತಯಿಲ್ಲದವನು ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಮಾರಿ ಒಂದು ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ. 37 ಏಕೆಂದರೆ, ≪ಆತನು ಅಪರಾಧಿಗಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನಂತೆ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು≫ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಮಾತು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ನೆರವೇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಎಲ್ಲವು ನೆರವೇರಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

38 ಅವರು, ≪ಕತರ್ನೇ, ಇಗೋ ಇಲಿ್ಲ ಎರಡು ಕತಿ್ತಗಳಿವೆ≫
ಅನ್ನಲು, ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಅಷು್ಟ ಸಾಕು≫ ಅಂದನು.

ಯೇಸು ಎಣೆ್ಣೕಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 26:36-46; ಮಾಕರ್ 14:32-42)

39 ತರುವಾಯ ಆತನು ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ಹೊರಟು ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ
ಗುಡ್ಡಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಶಿಷ್ಯರೂ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು. 40 ಆತನು
ಆ ಕು್ಲಪ್ತ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಶೋಧನೆಗೆ
ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

41 ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕಲೆ್ಲಸೆತದಷು್ಟ ದೂರ
ಹೋಗಿ, ಮೊಣಕಾಲೂರಿ, 42 ≪ತಂದೆಯೇ, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಈ
ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಸು. ಹೇಗೂ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ, ನಿನ್ನ
ಚಿತ್ತದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ≫ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 43 ಆಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಬಂದ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಆತನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಆತನನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸಿದನು. 44 ಯೇಸು ತೀವ್ರವಾದ
ಮನೋವ್ಯಥೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತರಲಾಗಿ,
ಆತನ ಬೆವರು ರಕ್ತದ ಹನಿಗಳೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳುತಿ್ತತು್ತ.

45 ಆತನು ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮುಗಿಸಿ ಎದು್ದ ಶಿಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
ಅವರು ದುಃಖದಿಂದ ಬಳಲಿಹೋದವರಾಗಿ ನಿದೆ್ರಹತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಕಂಡು, 46 ಅವರಿಗೆ,≪ನೀವು ನಿದೆ್ರಮಾಡುವುದೇನು? ಏಳಿರಿ,
ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಬಂಧನ
(ಮತಾ್ತ. 26:47-56; ಮಾಕರ್ 14:43-50; ಯೋಹಾ. 18:3-11)

47 ಆತನು ಇನೂ್ನ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಇಗೋ, ಜನರ
ಗುಂಪು ಕಾಣಿಸಿತು. ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದ
ಯೂದನೆಂಬುವನು ಆ ಜನರ ಗುಂಪಿನ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತಾ್ತ,
ಯೇಸುವಿಗೆ ಮುದಿ್ದಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು, 48 ಯೇಸು
ಅವನಿಗೆ, ≪ಯೂದನೇ, ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಡುತಿ್ತೕಯಾ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 49 ಆತನ
ಸುತ್ತಲಿದ್ದವರು ಘಟನೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನು್ನ ತಿಳಿದು ತಕ್ಷಣ, ≪ಕತರ್ನೇ,
ನಾವು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹೊಡೆಯೋಣವೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 50

ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಮಹಾಯಾಜಕನ ಆಳನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಹೊಡೆದು ಅವನ ಬಲಗಿವಿಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದನು. 51 ಆದರೆ
ಯೇಸು, ≪ಇಷ್ಟಕೆ್ಕೕ ಬಿಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಆಳಿನ ಕಿವಿಯನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟ ವಾಸಿಮಾಡಿದನು. 52 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ತನ್ನನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದ ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರಿಗೂ, ದೇವಾಲಯದ
ಕಾವಲಿನ ದಳವಾಯಿಗಳಿಗೂ, ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರಿಗೂ,
≪ದರೋಡೆಗಾರನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಂತೆ ಕತಿ್ತಗಳನೂ್ನ
ದೊಣೆ್ಣಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಿರಾ? 53 ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದಾ್ದಗ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಕೈಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ, ಇದು ಅಂಧಕಾರದ
ದೊರೆತನದ ಕಾಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಪೇತ್ರನು ಯೇಸುವನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 26:57, 58, 69-75; ಮಾಕರ್ 14:53, 54, 66-72; ಯೋಹಾ. 18:12-18,

25-27)

54 ಅವರು ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಮಹಾಯಾಜಕನ ಮನೆಯೊಳಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಪೇತ್ರನು ದೂರದಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 55 ಅಂಗಳದ ನಡುವೆ ಅವರು ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿ್ತಸಿ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಲು ಅವರ ನಡುವೆ ಪೇತ್ರನೂ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 56 ಅವನು ಬೆಳಕಿಗೆ ಮುಖವಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ
ಒಬ್ಬ ದಾಸಿಯು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು, ಅವನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ,
≪ಇವನು ಸಹ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವನು≫ ಅಂದಳು. 57 ಆದರೆ
ಅವನು, ≪ನಾನು ಅವನನು್ನ ಅರಿಯೆನಮಾ್ಮ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

58 ಸ್ವಲ್ಪಹೊತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು,
≪ನೀನೂ ಸಹ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು≫ ಅನ್ನಲು ಪೇತ್ರನು,
≪ನಾನಲ್ಲಪಾ್ಪ≫ ಅಂದನು.

59 ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಘಂಟೆ ಹೊತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು,
≪ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಇವನು ಸಹ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವನು, ಇವನು
ಗಲಿಲಾಯದವನಷೆ್ಟ≫ ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

60 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು, ≪ನೀನು ಹೇಳುವುದೇನೋ
ನಾನರಿಯೆನಪಾ್ಪ≫ ಅಂದನು. ಅವನು ಈ ಮಾತನು್ನ
ಆಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು. 61 ಕತರ್ನು
ಹಿಂತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಪೇತ್ರನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿದನು. ಆಗ ಪೇತ್ರನು,
≪ಈಹೊತು್ತ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಮೂರು ಸಾರಿ ನನ್ನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಅರಿಯೆನೆಂಬದಾಗಿ ಹೇಳುವಿ≫ ಎಂದು
ಕತರ್ನು ನುಡಿದ ಮಾತನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, 62 ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ
ತುಂಬಾ ವ್ಯಥೆಪಟು್ಟ ಅತ್ತನು.

63 ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದವರು ಆತನನು್ನ
ಪರಿಹಾಸ್ಯಮಾಡುತಾ್ತ, ಆತನಿಗೆ ಮುಸುಕುಹಾಕಿ ಹೊಡೆದು,
≪ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದವನಾರು? ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳು≫ ಎಂದು
ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 65 ಆತನ ಕುರಿತು ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ದೂಷಣೆಯ
ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡಿದರು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿರೀಸಭೆಯವರ ನಿಲಿ್ಲಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 26:59-66; ಮಾಕರ್ 14:55-64; ಯೋಹಾ. 18:19-24)

66 ಬೆಳಗಾಗುವಾಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರೀಸಭೆಯವರು,
ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರು ಮತು್ತ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳು ಕೂಡಿ ಆತನನು್ನ ತಮ್ಮ
ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣಾಸಭೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, 67 ≪ನೀನು
ಕಿ್ರಸ್ತನಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳು≫ ಅಂದರು. ಆತನು ಅವರಿಗೆ,
≪ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. 68 ನಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಉತ್ತರಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 69

ಆದರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಆಸೀನನಾಗಿರುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 70 ಆಗ
ಎಲ್ಲರು, ≪ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ದೇವರ ಕುಮಾರನೋ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಲು ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನನ್ನನು್ನ ಕುರಿತು ದೇವಕುಮಾರನೆಂದು
ನೀವೇ ಹೇಳಿದಿ್ದೕರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 71 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು,

ಲೂಕನು 22:24 659 ಲೂಕನು 22:71
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≪ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇನು್ನ ಯಾತಕೆ್ಕ ಬೇಕು? ನಾವೇ ಇವನ ಬಾಯಿಂದ
ಕೇಳಿದೆವಲಾ್ಲ≫ ಅಂದರು.

ಪಿಲಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ
ವಿಧಿಸಿದು್ದ

(ಮತಾ್ತ. 27:1, 2, 11-26; ಮಾಕರ್ 15:1-15; ಯೋಹಾ. 18:28—19:16)

ಅಲಿ್ಲ ಕೂಡಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಎದು್ದ ಆತನನು್ನ ಪಿಲಾತನ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, 2 ≪ಇವನು ತಾನೇ
ಕಿ್ರಸ್ತನು, ಅರಸನಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಹೇಳುತಾ್ತ, ಕೈಸರನಿಗೆ

ಸುಂಕ ಕೊಡಬಾರದೆಂದು ಬೋಧಿಸುತಾ್ತ, ನಮ್ಮ ದೇಶದವರ
ಮನಸು್ಸ ಕೆಡಿಸುವುದನು್ನ ನಾವು ಕಂಡಿದೆ್ದೕವೆ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ
ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿದರು. 3 ಪಿಲಾತನು
ಯೇಸುವನು್ನ ≪ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೋ≫ ಎಂದು
ಕೇಳಲು, ಆತನು, ≪ನೀನೇ ಹೇಳಿದಿ್ದೕ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು.
4 ಪಿಲಾತನು ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರಿಗೂ, ಜನರ ಗುಂಪಿಗೂ, ≪ಈ
ಮನುಷ್ಯನಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ ಅಪರಾಧವೂ ಕಾಣಿಸುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದು≫
ಹೇಳಿದನು. 5 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, ≪ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ
ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಯೂದಾಯ ಸೀಮೆಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಇವನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತಾ್ತ ಜನರ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಕದಲಿಸುತಾ್ತನೆ≫
ಎಂದು ಇನೂ್ನ ಒತಿ್ತ ಹೇಳಿದರು. 6 ಇದನು್ನ ಪಿಲಾತನು ಕೇಳಿ, ಈ
ಮನುಷ್ಯನು ಗಲಿಲಾಯದವನೋ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ, 7 ಈತನು
ಹೆರೋದನ ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ ಒಳಪಟ್ಟವನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ಯೇಸುವನು್ನ ಹೆರೋದನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಹೆರೋದನು ಆ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದನು. 8 ಹೆರೋದನು
ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು. ಏಕೆಂದರೆ
ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆತನನು್ನ
ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಬಹು ಕಾಲದಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದನು. ಆತನಿಂದ
ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಕಾಯರ್ವಾಗುವುದನು್ನ
ನೋಡಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದನು. 9 ಹೆರೋದನು ಅನೇಕ
ಮಾತುಗಳಿಂದ ಯೇಸುವನು್ನ ಪ್ರಶೆ್ನ ಮಾಡಿದಾಗೂ್ಯ ಆತನು ಅವನಿಗೆ
ಏನೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 10 ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೂ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆತನ ಕುರಿತು ಬಹು ತೀವ್ರವಾಗಿ
ಆರೋಪಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 11 ಕಡೆಗೆ ಹೆರೋದನು ತನ್ನ ಸಿಪಾಯಿಗಳನು್ನ
ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಯೇಸುವನು್ನ ಅವಮಾನಗೊಳಿಸಿ, ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ
ಶೋಭಾಯಮಾನವಾದ ಉಡುಪನು್ನ ಹಾಕಿಸಿ ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ
ತಿರುಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 12 ಅದೇ ದಿನ ಹೆರೋದನು ಪಿಲಾತನೂ
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೆ್ನೕಹಿತರಾದರು. ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ವೈರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. 13 ತರುವಾಯ ಪಿಲಾತನು
ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರನೂ್ನ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನೂ್ನ, ಪ್ರಜೆಗಳನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಕರೆಯಿಸಿ, 14 ಅವರಿಗೆ, ≪ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ ತಿರುಗಿ
ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುವವನು ಎಂದು ಈತನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆತಂದಿರಲಾ್ಲ. ನೀವು ಈತನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ದೂರುಗಳ
ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೂ
ಈತನಲಿ್ಲ ಒಂದು ತಪಾ್ಪದರೂ ನನಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. 15 ಹೆರೋದನಿಗೂ
ಸಹ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅದಕಾರಣ ಈತನನು್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನಲಾ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಈತನು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ
ಯೋಗ್ಯವಾದದೆ್ದೕನೂ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲವೆಂದಾಯಿತು. 16

ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಈತನನು್ನ ಹೊಡಿಸಿ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ( ಪ್ರತಿ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ
ಪಿಲಾತನು ಒಬ್ಬ ಸೆರೆಯಾಳನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ರೂಢಿಯಿತು್ತ.)
18 ಆದರೆ ಅವರು, ≪ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸು, ನಮಗೆ ಬರಬ್ಬನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಕೊಡು≫ ಎಂದು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. 19 ಈ
ಬರಬ್ಬನನು್ನ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಒಂದು ದಂಗೆಯ
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ಕೊಲೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಹಾಕಿದ್ದರು.

20 ಪಿಲಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು
ಮನಸು್ಸಳ್ಳವನಾಗಿದು್ದ ಪುನಃ ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದನು. 21

ಆದರೆ ಅವರು, ≪ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸು, ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಹಾಕಿಸು≫ ಎಂದು ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದರು.

22 ಅವನು ಮೂರನೆಯ ಸಾರಿ, ≪ಯಾಕೆ? ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನು
ಮಾಡಿದನು? ನಾನು ಇವನಲಿ್ಲ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ತಕ್ಕ
ಅಪರಾಧವೇನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಇವನನು್ನ ಹೊಡಿಸಿ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 23 ಆದರೆ ಅವರು
ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುತಾ್ತ, ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಕೂಗಾಟವು ಗೆದಿ್ದತು.
24 ಆಗ ಪಿಲಾತನು, ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಿ, 25 ದಂಗೆ ಕೊಲೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ

ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಟು್ಟಕೊಟು್ಟ,
ಯೇಸುವನು್ನ ಅವರ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರ ದಂಡಿಸಲು ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 27:32-44; ಮಾಕರ್ 15:21-32; ಯೋಹಾ. 19:17-27)

26 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ
ಹೊಲದಿಂದ ಬರುತಿ್ತದ್ದ, ಕುರೇನೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸೀಮೋನನೆಂಬುವನನು್ನ
ಕರೆದು, ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಸಿ ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು.

27 ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟಿತು. ಆ
ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಎದೆಬಡಿದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ
ಗೋಳಾಡುತಾ್ತ ಇದ್ದರು. 28 ಯೇಸು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು,
≪ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಿ್ತ್ರೕಯರೇ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಳಬೇಡಿರಿ,
ನಿಮಗೋಸ್ಕರವೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಅಳಿರಿ. 29

ಏಕೆಂದರೆ ≪ಬಂಜೆಯರೂ, ಬಸುರಾಗದವರೂ,
ಮೊಲೆಕುಡಿಸದವರೂ ಧನ್ಯರು≫ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುವ ದಿನಗಳು
ಬರುತ್ತವೆ. 30 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು, ≪ಬೆಟ್ಟಗಳೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಬೀಳಿರಿ. ಗುಡ್ಡಗಳೇ ನಮ್ಮನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳಿ್ಳರಿ≫ ಅನು್ನವರು. 31

ಹಸಿ ಮರಕೆ್ಕ ಇಷೆ್ಟಲಾ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಒಣ ಮರದ ಗತಿ
ಏನಾಗಬಹುದು?≫ ಅಂದನು.

32 ಆತನ ಸಂಗಡ ಶಿಲುಬೇಗೆರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದುಷ್ಕಮಿರ್ಗಳಾಗಿದ್ದ
ಬೇರೆ ಇಬ್ಬರನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 33 ಅವರು
ಕಪಾಲವೆಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನೂ್ನ
ದುಷ್ಕಮಿರ್ಗಳನೂ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಒಬ್ಬನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಎಡಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಹಾಕಿದರು. 34 ಆಗ ಯೇಸು, ≪ತಂದೆಯೇ, ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು
ತಾವು ಏನು ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಅರಿಯರು≫
ಅಂದನು. ಆ ಮೇಲೆ ಚೀಟು ಹಾಕಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಪಾಲು
ಮಾಡಿದರು.

35 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುತಾ್ತ ನಿಂತರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
≪ಅವನು ಮತೊ್ತಬ್ಬರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು, ಅವನು ದೇವರು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ≫
ಎಂದು ಗೇಲಿಮಾಡಿದರು. 36 ಸಿಪಾಯಿಗಳೂ ಆತನನು್ನ ಪರಿಹಾಸ್ಯ
ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಹುಳಿಮದ್ಯವನು್ನ
ನೀಡಿ, 37 ≪ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನು
ರಕ್ಷಿಸಿಕೋ≫ ಅಂದರು.

38 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ≪ಇವನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸನು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲಿಖಿತವಾದ ಸೂಚನೆಯನು್ನ
ಹಾಕಲಾಗಿತು್ತ.

39 ಶಿಲುಬೇಗೆರಿಸಿದ್ದ ಆ ದುಷ್ಕಮಿರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವನು್ನ
ದೂಷಿಸುತಾ್ತ, ≪ನೀನು ಬರಬೇಕಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಿಕೋ, ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 40 ಅದಕೆ್ಕ
ಎರಡನೆಯವನು ಅವನನು್ನ ಗದರಿಸಿ, ≪ನೀನು ಇದೇ
ದಂಡನೆಯಲಿ್ಲರುವಾಗಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲವೋ? 41

ನಾವಂತೂ ನಾ್ಯಯವಾಗಿ ದಂಡನೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಕೆ್ಕ
ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುತೆ್ತೕವೆ. ಈತನಾದರೋ
ಅಂತಹದೆ್ದೕನನೂ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ, 42 ≪ಯೇಸುವೇ
ನೀನು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಪಡೆದವನಾಗಿ ಬರುವಾಗ ನನ್ನನು್ನ
ನೆನಪಿಸಿಕೋ≫ ಅಂದನು. 43 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, ≪ಈ ಹೊತೆ್ತೕ
ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಪರದೈಸಿನಲಿ್ಲರುವಿ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

ಯೇಸುವಿನ ಮರಣ
(ಮತಾ್ತ. 27:45-56; ಮಾಕರ್ 15:33-41; ಯೋಹಾ. 19:28-30)

44 ಇಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಸುಮಾರು ನಡುಮಧಾ್ಯಹ್ನವಾಯಿತು. ಸೂಯರ್ನು
ಕಾಂತಿಗುಂದಿ, ಮೂರು ಘಂಟೆಯ ತನಕ ಆ ದೇಶದ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ಕತ್ತಲೆ
ಕವಿಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವಾಲಯದ ಪರದೆಯು ನಡುವೆ ಹರಿದು
ಹೋಯಿತು. 46 ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು, ≪ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ
ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಮಹಾಧ್ವನಿಯಿಂದ
ಕೂಗಿದನು. ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಪಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು.

47 ಶತಾಧಿಪತಿಯು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ, ≪ಈ
ಮನುಷ್ಯನು ನಿಜವಾಗಲೂ ನೀತಿವಂತನೇ≫ ಆಗಿದ್ದನು ಎಂದು
ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದನು. 48 ಇದನು್ನ ನೋಡಲು ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದ
ಜನರೆಲ್ಲರು ನಡೆದ ಘಟನೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಎದೆಬಡಿದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು. 49 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನ ಪರಿಚಿತರೆಲ್ಲರೂ,
ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರೂ ದೂರದಲಿ್ಲ
ನಿಂತು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು.

ಲೂಕನು 23:2 660 ಲೂಕನು 23:49
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ಯೇಸುವನು್ನ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 27:57-61; ಮಾಕರ್ 15:42-47; ಯೋಹಾ. 19:38-42)

50 ಅರಿಮಥಾಯ ಎಂಬ ಯೆಹೂದ್ಯರದೊಂದು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಯೋಸೇಫ. ಆತನು
ಹಿರೀಸಭೆಯವನು, ಉತ್ತಮನು, ಸತು್ಪರುಷನು ಹಾಗೂ ದೇವರ
ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದವನೂ ಆಗಿದ್ದನಲ್ಲದೆ ಮಂತಿ್ರಯೂ
ಆಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಹಿರೀಸಭೆಯವರ ಆಲೋಚನೆಗೂ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೂ
ಅನುಮತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 52 ಅವನು ಪಿಲಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತನಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡು,
53 ಅದನು್ನ ಇಳಿಸಿ ನಾರುಮಡಿಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತ, ಬಂಡೆಯಲಿ್ಲ ತೋಡಿದ್ದ
ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು. ಅದರಲಿ್ಲ ಅದುವರೆಗೆ ಯಾರನು್ನ
ಇಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. 54 ಆ ದಿನವು ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನವಾಗಿತು್ತ. ಮತು್ತ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತು್ತ ಮಾತ್ರ ಇತು್ತ.

55 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಬಂದಿದ್ದ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರು, ಯೋಸೇಫನ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋಗಿ ಆ ಸಮಾಧಿಯನೂ್ನ,
ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನಿ್ನಟ್ಟ ರೀತಿಯನೂ್ನ ನೋಡಿ, 56 ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದು ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನೂ್ನ
ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಧಮರ್ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತಾ್ಥನ
(ಮತಾ್ತ. 28:1-10; ಮಾಕರ್ 16:1-8; ಯೋಹಾ. 20:1-10)

ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ವಾರದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ಮೊಬಿ್ಬರುವಾಗಲೇ ಎದು್ದ, ತಾವು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದ್ದ
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮಾಧಿಗೆ

ಬಂದರು. 2 ಸಮಾಧಿಗೆ ಮುಚಿ್ಚದ ಕಲು್ಲ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಉರುಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ಕಂಡು, 3 ಒಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ
ಯೇಸು ಕತರ್ನ ದೇಹವು ಅಲಿ್ಲ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. 4 ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಅವರಿಗೆ ಗಲಿಬಿಲಿ ಉಂಟಾದಾಗ ಹೊಳೆಯುವ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದ
ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಫಕ್ಕನೆ ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 5

ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಭಯಹಿಡಿದವರಾಗಿ ತಲೆ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿರುವಾಗ
ಆ ಪುರುಷರು ಅವರಿಗೆ, ≪ಸತ್ತವರೊಳಗೆ ಬದುಕಿರುವವನನು್ನ
ಹುಡುಕುವುದೇನು? 6 ಆತನು ಇಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದಿ್ದದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಇನೂ್ನ ಗಲಿಲಾಯದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ, ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು
ಪಾಪಿಗಳಾದ ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟು್ಟ, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟು್ಟ,
ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದು್ದ ಬರುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಆತನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು, 9

ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದರು. 10

ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಯಾರಾರೆಂದರೆ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು,
ಯೋಹಾನಳು, ಯಾಕೋಬನ ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳು ಇವರೇ.
ಇವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಬೇರೆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಸಹ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಆ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರು. 11 ಅವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಆ
ಮಾತುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬರೀ ಹರಟೆಯಾಗಿ ತೋರಿದವು. 12 ಆದರೆ
ಪೇತ್ರನು ಎದು್ದ ಸಮಾಧಿ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ, ಬೊಗಿ್ಗ ನೋಡಿ,
ನಾರುಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು, ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗೆ ತನ್ನಲಿ್ಲ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುತಾ್ತ ಹೊರಟು ಹೋದನು.

ಎಮಾ್ಮಹು ಹಳಿ್ಳಗೆ ಪ್ರಯಾಣ
(ಮಾಕರ್ 16:12, 13)

13 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ
ಸುಮಾರು ಏಳು ಮೈಲು ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಮಾ್ಮಹು ಎಂಬ ಹಳಿ್ಳಗೆ
ಹೋಗುತಾ್ತ, 14 ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಸಂಭಾಷಣೆಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 15 ಅವರು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲಿ್ಲ
ಚಚಿರ್ಸುತಿ್ತರುವಾಗ ಯೇಸು ತಾನೇ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅವರ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಸಾಗಿದನು. 16 ಅವರ ಕಣು್ಣಕಟಿ್ಟದಂತೆ ಇದುದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಆತನ ಗುರುತನು್ನ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. . 17 ಯೇಸು, ≪ನೀವು
ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಾ್ತ ಚಚಿರ್ಸಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳೇನು≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಅವರು ದುಃಖದ
ಮುಖವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಿಂತರು. 18 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆ್ಲಯೋಫನೆಂಬವನು
ಆತನಿಗೆ, ≪ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದ ಪರಸ್ಥಳದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಗೊತಿ್ತರಲಾಗಿ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು,

19 ಆತನು ಅವರನು್ನ, ≪ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳು≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, ≪ನಜರೇತಿನವನಾದ ಯೇಸುವಿನ

ಸಂಗತಿಗಳೇ. ಆತನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮತು್ತ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ
ಕೃತ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಮಾತಿನಲಿ್ಲಯೂ ಉನ್ನತನಾದ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದನು.
20 ಆತನನು್ನ ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ
ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟು್ಟ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿದರು. 21

ನಾವಾದರೋ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರನು್ನ ಬಿಡಿಸತಕ್ಕವನು ಆತನೇ
ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದವು. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆ ಕಾಯರ್ಗಳು
ನಡೆದು ಇಂದಿಗೆ ಮೂರನೆಯ ದಿನ. 22 ಆದರೆ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವು
ಮಂದಿ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಬೆಳಗಾಗುವಾಗ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಆತನ ದೇಹವನು್ನ ಕಾಣದೇ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಬಂದು ತಮಗೆ ದೇವದೂತರ
ದಶರ್ನವಾಯಿತೆಂತಲೂ, ಆತನು ಬದುಕಿದಾ್ದನೆಂದು ಅವರು
ಹೇಳಿದರೆಂತಲೂ ತಿಳಿಸಿ ನಮಗೆ
ಅತಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ವನು್ನಂಟುಮಾಡಿದರು. 24 ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ
ಕಂಡರು. ಆತನನು್ನ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

25 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ಎಲಾ ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದವರೇ, ಪ್ರವಾದಿಗಳು
ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ನಂಬದ ಮಂದ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರೇ, 26 ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಇಂಥ ಶ್ರಮೆಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ತನ್ನ ಮಹಿಮಾಪದವಿಗೆ
ಸೇರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತಲ್ಲವೇ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27

ಮೋಶೆಯ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮೊದಲುಗೊಂಡು
ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು.

28 ಅವರು ಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಹಳಿ್ಳಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ
ಆತನು ಅವರನು್ನ ದಾಟಿ ಇನೂ್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವವನಂತೆ
ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 29 ಆದರೆ ಅವರು, ≪ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಇರು. ಸಂಜೆಯಾಯಿತು, ಹೊತು್ತ ಇಳಿಯುತಾ್ತ ಬಂದಿತು≫ ಎಂದು
ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಲವಂತ ಮಾಡಲು, ಆತನು ಅವರ ಕೂಡ
ಇರುವುದಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 30 ಆತನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಮಾಡಿ, ಮುರಿದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತರಲಾಗಿ, 31 ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು
ತೆರೆದವು. ಆಗ ಅವರು ಆತನ ಗುರುತು ಹಿಡಿದರು. ಆತನು ಅವರ
ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು. 32 ಆಗ ಅವರು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, ≪ಆತನು ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಮಾತನಾಡಿದಾಗಲೂ, ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ನಮಗೆ ಬಿಡಿಸಿ
ಹೇಳಿದಾಗಲೂ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ನಮೊ್ಮಳಗೆ ಕುದಿಯಿತಲ್ಲವೇ?≫
ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, 33 ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ
ಶಿಷ್ಯರೂ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 34

≪ಕತರ್ನು ಎದ್ದದು್ದ ನಿಜ. ಆತನು ಸೀಮೋನನಿಗೆ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 35 ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರು
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೂ್ನ ರೊಟಿ್ಟ ಮುರಿಯುವುದರಲಿ್ಲ
ತಾವು ಆತನ ಗುರುತು ಹಿಡಿದೆವೆಂಬುದನೂ್ನ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 28:16-20; ಮಾಕರ್ 16:14-18; ಯೋಹಾ. 20:19-23; ಅಪೊ. 1:6-8)

36 ಅವರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ
ಯೇಸುವೇ ಅವರ ನಡುವೆ ನಿಂತು, ≪ನಿಮಗೆ
ಸಮಾಧಾನವಾಗಲಿ≫ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು . 37 ಅವರು
ದಿಗಿಲುಬಿದು್ದ ಭಯಹಿಡಿದವರಾಗಿ ತಾವು ಕಂಡದ್ದನು್ನ ಭೂತವೆಂದು
ಭಾವಿಸಿದರು. 38 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಯಾಕೆ ಕಳವಳಗೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ?
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಅನುಮಾನಗಳು ಹುಟು್ಟವುದೇಕೆ? 39 ನನ್ನ
ಕೈಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿರಿ. ನಾನೇ ಅಲ್ಲವೇ, ನನ್ನನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟ ನೋಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಕಾಣುವ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಮಾಂಸವೂ
ಎಲುಬುಗಳೂ ಉಂಟು. ಅವು ಭೂತಕಿ್ಕಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

40 ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನೂ್ನ ಕಾಲುಗಳನೂ್ನ
ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. 41 ಆದರೆ ಅವರು ಸಂತೋಷಭರಿತರಾಗಿ
ಇನೂ್ನ ನಂಬದೇ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುತಿ್ತರಲಾಗಿ ಆತನು, ≪ತಿನ್ನತಕ್ಕ
ಪದಾಥರ್ವೇನಾದರೂ ನಿಮಲು್ಲಂಟೋ?≫ ಎಂದು ಅವರನು್ನ
ಕೇಳಲು, 42 ಅವರು ಸುಟ್ಟ ಮೀನಿನ ಒಂದು ತುಂಡನು್ನ ಆತನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟರು. 43 ಆತನು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಮುಂದೆ
ತಿಂದನು.

44 ತರುವಾಯ ಯೇಸು, ≪ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದಾ್ದಗ
ಇದೆಲಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮೋಶೆಯ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲಯೂ, ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಕೀತರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬರೆದಿರುವುದೆಲಾ್ಲ ನೆರವೇರುವುದು
ಅಗತ್ಯವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ?≫ ಅಂದನು. 45 ಆ ಮೇಲೆ
ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಚನಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಆತನು ಅವರ
ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ತೆರೆದನು. 46 ಅನಂತರ, ≪ಮೊದಲೇ ಪ್ರಕಟವಾದ
ಪ್ರಕಾರ ≪ಕಿ್ರಸ್ತನು ಕಷ್ಟ ಪಟು್ಟ, ಸತು್ತ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
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ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದು್ದ ಬರುವನೆಂತಲೂ, 47 ಅದಲ್ಲದೆ ಜನರು
ಪಾಪಕ್ಷಮಾಪಣೆಗೋಸ್ಕರ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಟು್ಟ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಈ ಸುವಾತೆರ್ಯು ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ದೇಶದವರಿಗೂ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಸಾರಲ್ಪಡಬೇಕು≫ ಎಂದು ಬರೆದದೆ. 48 ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನೀವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 49 ಇಗೋ ನನ್ನ ತಂದೆಯು
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ದೇವರು ಮೇಲಣ ಲೋಕದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಡುವ ತನಕ
ಈ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲೕ ಕಾದುಕೊಂಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವಗಾರ್ರೋಹಣವು
(ಮಾಕರ್ 16:19, 20; ಅ. ಕೃ. 1:9-11)

50 ಮತು್ತ ಯೇಸು ಅವರನು್ನ ಬೇಥಾನ್ಯದ ತನಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ, ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತ, ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 51

ಆಶೀವರ್ದಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನು. 52 ಅವರು ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿ, ಬಹು
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ, 53

ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
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1

ಯೋಹಾನನು

ಅನಾದಿಯಿಂದ ಇದ್ದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸಂಪೂಣರ್
ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದು್ದ

ಆದಿಯಲಿ್ಲ ವಾಕ್ಯವಿತು್ತ; ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರೊಂದಿಗಿತು್ತ; ಆ
ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿತು್ತ. 2 ಆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬಾತನು
ಆದಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರೊಂದಿಗಿದ್ದನು. 3 ಸಮಸ್ತವೂ ಆತನ

ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟಯಾಯಿತು. ಸೃಷಿ್ಟಯಾದ ಎಲ್ಲವುಗಳಲಿ್ಲ
ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಒಂದಾದರೂ ಸೃಷಿ್ಟಯಾಗಲಿಲ್ಲ. 4 ಆತನಲಿ್ಲ ಜೀವವಿತು್ತ.
ಆ ಜೀವವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿತು್ತ. 5 ಆ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ
ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲು ಆ ಬೆಳಕನು್ನ ಮುಸುಕಲಿಲ್ಲ.

6 ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಬಂದನು. ಅವನ
ಹೆಸರು ಯೋಹಾನನು. 7 ಆ ಯೋಹಾನನು ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಬಂದನು.
ತನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬುವಂತೆ ಅವನು ಬೆಳಕಿನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಕೊಡಲು ಬಂದನು. 8 ಅವನೇ ಆ ಬೆಳಕಲ್ಲ;
ಆದರೆ ಆ ಬೆಳಕಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಲೆಂದೇ ಬಂದವನು.

9 ನಿಜವಾದ ಬೆಳಕು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬರುವುದಾಗಿತು್ತ; ಆ ಬೆಳಕೇ ಪ್ರತಿ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಬೆಳಕನು್ನ ಕೊಡುವಂಥದು. 10 ಆತನು ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಇದ್ದನು ಮತು್ತ ಲೋಕವು ಆತನ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಯಿತು, ಆದರೂ
ಲೋಕವು ಆತನನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 11 ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು; ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಜನರು ಆತನನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. 12 ಆದರೂ ಯಾರಾರು ಆತನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದರೋ,
ಅಂದರೆ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರೋ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ
ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು. 13 ಇವರು
ರಕ್ತಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಲಿ, ಶರೀರದ ಇಚೆ್ಛಯಿಂದಾಗಲಿ, ಪುರುಷ
ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಾಗಲಿ ಹುಟಿ್ಟದವರಲ್ಲ; ದೇವರಿಂದಲೇ ಹುಟಿ್ಟದವರು.

14 ಆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬುವವನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡಿದನು. ನಾವು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡಿದೆವು. ಆ
ಮಹಿಮೆಯು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಿಗೆ
ಇರತಕ್ಕ ಮಹಿಮೆ. ಆತನು ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ, ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ
ತುಂಬಿದವನಾಗಿದ್ದನು.

15 ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೋಹಾನನು ಸಾಕ್ಷಿಕೊಡುತಾ್ತನೆ,
ಹೇಗೆಂದರೆ ≪ ≪ನನ್ನ ನಂತರ ಬರುವಾತನು ನನಗಿಂತ ಮೊದಲೇ
ಇದು್ದದರಿಂದ ಆತನು ನನಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತನು≫ ಎಂದು ನಾನು
ಹೇಳಿದಾತನು ಈತನೇ≫ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದನು.

16 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪರಿಪೂಣರ್ತೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃಪೆಯ
ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದೆವು. 17 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮೋಶೆಯ
ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಆದರೆ ಕೃಪೆಯೂ, ಸತ್ಯವೂ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದವು. 18 ದೇವರನು್ನ ಯಾರೂ ಎಂದೂ
ನೋಡಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ಹೃದಯಲಿ್ಲರುವ ಏಕಪುತ್ರನೂ ಸ್ವತಃ ದೇವರೂ
ಆಗಿರುವಾತನೇ, ತಂದೆಯನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ.

ಸಾ್ನನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ
ಹೇಳಿದು್ದ

19 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಯಾಜಕರನೂ್ನ,
ಲೇವಿಯರನೂ್ನ ಯೋಹಾನನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ≪ನೀನು
ಯಾರು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ, 20 ಅವನು ಮರೆಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರ
ಮುಂದೆ, ≪ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲ್ಲ,≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಅದಕೆ್ಕ
ಅವರು, ≪ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಯಾರು? ಎಲೀಯನೋ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ≪ನಾನು ಎಲೀಯನಲ್ಲ≫ ಅಂದನು.
≪ನೀನು ಬರಬೇಕಾದ ಆ ಪ್ರವಾದಿಯೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ
≪ಅಲ್ಲ,≫ ಅಂದನು. 22 ಆಗ ಅವರು, ≪ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು
ಯಾರು? ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವರಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಲಾ್ಲ.
ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತೕ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
23 ಅದಕೆ್ಕ ಯೋಹಾನನು, ≪ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನು
ಹೇಳಿದಂತೆ, ≪ಕತರ್ನ ದಾರಿಯನು್ನ ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಕೂಗುವವನ ಧ್ವನಿಯೇ ನಾನು≫ ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟನು. 24 ಅಲಿ್ಲ ಬಂದವರು ಫರಿಸಾಯರ ಕಡೆಯವರಾಗಿದ್ದರು.

25 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಕಿ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ, ಎಲೀಯನಾಗಲಿ ಆ
ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಲಿ ಆಗಿರದಿದ್ದರೆ, ನೀನು ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಕೊಡುವುದೇಕೆ?≫ ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದರು. 26 ಅದಕೆ್ಕ ಯೋಹಾನನು,
≪ನಾನು ನೀರಿನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀವು
ಅರಿಯದೆ ಇರುವ ಒಬಾ್ಬತನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ. 27 ಆತನೇ
ನನ್ನ ನಂತರ ಬರತಕ್ಕವನು. ಆತನ ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ಪಟಿ್ಟ ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ
ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ≫ ಅಂದನು. 28 ಇದೆಲಾ್ಲ ಯೋಹಾನನು
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಬೇಥಾನ್ಯ ಎಂಬ ಉರಿನಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿತು.

29 ಮರುದಿನ ಯೋಹಾನನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಯೇಸುವನು್ನ
ನೋಡಿ, ≪ಅಗೋ, ಲೋಕದ ಪಾಪವನು್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲು
ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ ಯಜ್ಞದಕುರಿಮರಿ. 30 ≪ನನ್ನ ನಂತರ
ಬರುವಾತನು ನನಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇದು್ದದರಿಂದ ಆತನು
ನನಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತನು≫ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಈತನ
ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ. 31 ನನಗೂ ಆತನ ಗುರುತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಆತನನು್ನ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದಕೊ್ಕಸ್ಕರ ನಾನು
ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನವನು್ನ ಮಾಡಿಸುವವನಾಗಿ ಬಂದೆನು.≫ 32

ಇದಲ್ಲದೆ ಯೋಹಾನನು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟು್ಟ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
≪ದೇವರಾತ್ಮನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಪಾರಿವಾಳದಂತೆ
ಇಳಿಯುವುದನು್ನ ಮತು್ತ ಆತನ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದನು್ನ
ನಾನು ಕಂಡೆನು. 33 ನನಗೂ ಆತನು ಯಾರೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಾತನು ≪ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮನು ಇಳಿದುಬಂದು
ನೆಲೆಯಾಗಿರುವುದನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವಿಯೋ ಆತನೇ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಕೊಡುವಾತನು≫ ಎಂದು ತಾನೇ
ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು. 34 ನಾನು ಅದನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ಈತನೇ
ದೇವಕುಮಾರನೆಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಶಿಷ್ಯರು
35 ಮರುದಿನ ಪುನಃ ಯೋಹಾನನೂ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ

ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು, 36 ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಯೇಸು ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ನೋಡಿ, ಯೋಹಾನನೂ ಅಗೋ, ≪ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ದೇವರು
ನೇಮಿಸಿರುವ ಕುರಿಮರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 37 ಆ ಇಬ್ಬರು
ಶಿಷ್ಯರು ಯೋಹಾನನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸುವನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. 38 ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ತನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ, ≪ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು
ಅವರು, ≪ರಬಿ್ಬಯೇ, (ಅಂದರೆ ಗುರುವೇ) ನೀನು ವಾಸಿಸುವುದು
ಎಲಿ್ಲ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 39 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವೇ ಬಂದು
ನೋಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಅವರು ಹೋಗಿ ಆತನು ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೋಡಿ ಆ ದಿನ ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು. ಆಗ
ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಸಂಜೆ ನಾಲು್ಕ ಗಂಟೆಯಾಗಿತು್ತ. 40 ಯೋಹಾನನ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಆ ಇಬ್ಬರಲಿ್ಲ
ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನ ತಮ್ಮನಾದ ಅಂದೆ್ರಯನು ಒಬ್ಬನು. 41 ಇವನು
ಮೊದಲು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಸೀಮೋನನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ
≪ನಾವು ಮೆಸಿ್ಸೕಯನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡೆವು≫ (ಮೆಸಿ್ಸೕಯನು
ಎಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು) ಎಂದು ಹೇಳಿ, 42 ಅವನನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ
ಕರದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಯೇಸು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ≪ನೀನು
ಯೋಹಾನನ ಮಗನಾದ ಸೀಮೋನನು. ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನೀನು ‘ಕೇಫ’
ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಕೇಫ ಎಂದರೆ ಪೇತ್ರ
ಇಲ್ಲವೆ ಬಂಡೆ ಎಂದು ಅಥರ್)

43 ಮರುದಿನ ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುವಾಗ
ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಕಂಡು, ≪ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು≫ ಎಂದನು. 44 ಈ
ಫಿಲಿಪ್ಪನು, ಅಂದೆ್ರಯ ಮತು್ತ ಪೇತ್ರರ ಪಟ್ಟಣವಾದ
ಬೆತಾ್ಸಯಿದದವನಾಗಿದ್ದನು. 45 ಫಿಲಿಪ್ಪನು ನತಾನಯೇಲನನು್ನ
ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ ≪ಮೋಶೆಯು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಯಾರ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆದನೋ ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಯಾರ ವಿಚಾರವಾಗಿ
ಬರೆಯುತಿ್ತದ್ದರೋ, ಯೋಸೇಫನ ಮಗನಾದ ನಜರೇತಿನ
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ಯೇಸುವನು್ನ ನಾವು ಕಂಡೆವು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 46

ನತಾನಯೇಲನು ≪ನಜರೇತಿನಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯದೇನಾದರೂ ಬರಲು
ಸಾಧ್ಯವೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಫಿಲಿಪ್ಪನು ≪ಬಂದು ನೋಡು,≫
ಅಂದನು. 47 ಯೇಸು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ನತಾನಯೇಲನನು್ನ
ಕಂಡು ಅವನನು್ನ ಕುರಿತು ≪ಇಗೋ, ಇವನು ನಿಜವಾದ
ಇಸಾ್ರಯೇಲನು, ಇವನಲಿ್ಲ ಕಪಟವಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 48

ಅದಕೆ್ಕ ನತಾನಯೇಲನು ≪ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ಬಲೆ್ಲ?≫ ಎಂದು
ಯೇಸುವನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಆತನು ≪ಫಿಲಿಪ್ಪನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕರೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ನೀನು ಆ ಅಂಜೂರದ ಮರದ
ಕೆಳಗಿರುವುದನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 49

ಅದಕೆ್ಕ ನತಾನಯೇಲನು, ≪ಗುರುವೇ, ನೀನು ದೇವಕುಮಾರನು!
ನೀನೇ ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಅರಸನು≫ ಎಂದನು. 50 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು
≪ಆ ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದೆನೆಂದು ನಾನು
ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕೆ್ಕ ನಂಬುತಿ್ತೕಯೋ? ನೀನು ಇವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಹೆಚಿ್ಚನ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡುವೆ,≫ ಎಂದನು. 51 ಯೇಸು
≪ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಪರಲೋಕವು
ತೆರೆದಿರುವುದನೂ್ನ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಮೇಲೆ ದೇವದೂತರು
ಏರುತಾ್ತ ಇಳಿಯುತಾ್ತ ಇರುವುದನೂ್ನ ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೆಯ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್

ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಗಲಿಲಾಯದ ಕಾನಾ ಎಂಬ
ಊರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮದುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಯೇಸುವಿನ
ತಾಯಿ ಅಲಿ್ಲ ಇದ್ದಳು. 2 ಯೇಸುವನೂ್ನ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರನೂ್ನ

ಸಹ ಮದುವೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದರು. 3 ಅಲಿ್ಲ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು ಸಾಲದೆ
ಹೋದಾಗ, ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯು ಆತನಿಗೆ ≪ಅವರಲಿ್ಲ
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವು ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ≫ ಎಂದು ತಿಳಿದಳು. 4 ಯೇಸು
ಆಕೆಗೆ ≪ಅಮಾ್ಮ, ಅದಕೆ್ಕ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ನನ್ನ ಸಮಯವು
ಇನೂ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 5 ಆತನ ತಾಯಿಯು
ಸೇವಕರಿಗೆ ≪ಆತನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳುತಾ್ತನೋ ಅದನು್ನ
ಮಾಡಿರಿ≫ ಎಂದಳು. 6 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಶುದಾ್ಧಚಾರ ಪದ್ಧತಿಯ
ಪ್ರಕಾರ ಅಲಿ್ಲ ಆರು ಕಲಿ್ಲನ ಬಾನೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಬಾನೆಯೂ ಎರಡು ಇಲ್ಲವೆ ಮೂರು ಕೊಳಗ ನೀರು ಹಿಡಿಯುವ
ಅಳತೆಯುಳ್ಳದಾ್ದಗಿತು್ತ. 7 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ಆ ಬಾನೆಗಳಲಿ್ಲ
ನೀರು ತುಂಬಿರಿ≫ ಎಂದನು. ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಕಂಠದವರೆಗೆ
ತುಂಬಿದರು. 8 ಅನಂತರ ಆತನು ಸೇವಕರಿಗೆ, ≪ಈಗ ಇದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಔತಣದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. 9

ಔತಣದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವಾಗಿ ಮಾಪರ್ಟಿ್ಟದ್ದ ನೀರನು್ನ
ರುಚಿನೋಡಿದಾಗ, ಅದು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿತೆಂದು ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀರನು್ನ ತೋಡಿಕೊಂಡು ತಂದ ಸೇವಕರಿಗೆ
ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಔತಣದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನು ಮದುಮಗನನು್ನ ಕರೆದು, 10

≪ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮವಾದ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಮೊದಲು ಕೊಟು್ಟ
ಅಮಲೇರಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತರೆ.
ನೀನಾದರೋ ಉತ್ತಮವಾದ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಇದುವರೆಗೂ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವೆ≫ ಎಂದನು. 11 ಯೇಸು ಈ ಮೊದಲನೆಯ
ಸೂಚಕ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಗಲಿಲಾಯದ ಕಾನಾ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಮಾಡಿ, ತನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದನು. ಇದರಿಂದ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು
ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು.

ಯೇಸು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ವಾ್ಯಪಾರವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದು್ದ
12 ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವೂ, ಆತನ ತಾಯಿಯೂ,

ತಮ್ಮಂದಿರೂ ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರೂ ಘಟ್ಟ ಇಳಿದು ಕಪೆನೌರ್ಮಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಕೆಲವು ದಿವಸ ಇದ್ದರು.

13 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವು ಹತಿ್ತರ ಬಂದುದರಿಂದ
ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. 14 ಆತನು
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ದನ, ಕುರಿ, ಪಾರಿವಾಳಗಳನು್ನ ಮಾರುವವರೂ,
ನಾಣ್ಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವವರು ವಾ್ಯಪಾರಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡನು. 15 ಆತನು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಚಾವಟಿ ಮಾಡಿ ಕುರಿ, ದನ ಸಹಿತ
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ, ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಅಟಿ್ಟ, ನಾಣ್ಯವಿನಿಮಯ
ಮಾಡುವವರ ಮೇಜುಗಳನು್ನ ಉರುಳಿಸಿ, ನಾಣ್ಯಗಳನೆಲ್ಲ ಚೆಲಿ್ಲದನು.
16 ಪಾರಿವಾಳ ಮಾರುವವರಿಗೆ ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ≪ಇವುಗಳನು್ನ ಇಲಿ್ಲಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನು್ನ ವಾ್ಯಪಾರದ
ಸ್ಥಳವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಗದರಿಸಿದನು. 17

ಆಗ ≪ನಿನ್ನ ಆಲಯದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ
ನನ್ನನು್ನ ದಹಿಸುತಿ್ತದೆ≫ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದನು್ನ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು
ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 18 ಆಗ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನಿಗೆ

≪ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ನಿನಗಿದೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಯಾವ
ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸುತಿ್ತೕ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 19

ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ≪ಈ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕೆಡವಿರಿ, ನಾನು ಮೂರು
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 20

ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು, ≪ಈ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ
ನಲವತಾ್ತರು ವಷರ್ಗಳು ಹಿಡಿದವು. ನೀನು ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಇದನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವಿಯೋ?≫ ಎಂದರು. 21 ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ
ದೇಹವೆಂಬ ದೇವಾಲಯದ ಕುರಿತು ಆ ಮಾತನು್ನ ಹೇಳಿದನು. 22

ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಾತು
ಆತನ ಶಿಷ್ಯರ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದನೂ್ನ,
ಮತು್ತ ಯೇಸು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತನೂ್ನ ಅವರು ನಂಬಿದರು.

ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಶಾಸಿ್ತ್ರಗೆ ಪುನಜರ್ನ್ಮದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಪದೇಶ
ಮಾಡಿದು್ದ

23 ಆತನು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಜಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದಗ
ಬಹು ಜನರು ಆತನು ಮಾಡಿದ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿ
ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. 24 ಆದರೆ ಯೇಸು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಬಲ್ಲವನಾದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಶವಾಗಲಿಲ್ಲ, 25 ಆತನು ಪ್ರತಿ
ಮನುಷ್ಯನ ಆಂತಯರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದವನಾದ ಕಾರಣ ಯಾರೂ
ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಆತನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ
ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟು್ಟವುದು

ಫರಿಸಾಯರಲಿ್ಲ ನಿಕೊದೇಮನೆಂಬ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಧಾಮಿರ್ಕ
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದ. 2 ಅವನು
ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ,

≪ಗುರುವೇ, ನೀನು ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಬೋಧಕನೆಂದು
ನಾವು ಬಲೆ್ಲವು. ನೀನು ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಸೂಚಕ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ದೇವರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗದು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾನು ನಿಜನಿಜವಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಒಬ್ಬನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವರ
ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಕಾಣಲಾರನು≫, ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 4

ನಿಕೊದೇಮನು ಆತನನು್ನ, ≪ಮನುಷ್ಯನು ಮುದುಕನಾದ ಮೇಲೆ
ತಿರುಗಿ ಹುಟು್ಟವುದು ಹೇಗೆ? ಅವನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ
ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹುಟು್ಟವುದಕಾ್ಕದೀತೇ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 5 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ≪ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಒಬ್ಬನು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ
ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾರನು. 6

ದೇಹದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದು್ದ ದೇಹವೇ, ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದು್ದ ಆತ್ಮವೇ. 7

≪ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು≫ ಎಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡ 8 ಗಾಳಿಯು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಕಡೆ
ಬೀಸುತ್ತದೆ. ನೀನು ಅದರ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತೕ, ಆದರೆ ಅದು
ಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುತ್ತದೋ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು.
ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರೂ ಅದರಂತೆಯೇ≫ ಎಂದನು.

9 ಅದಕೆ್ಕ ನಿಕೊದೇಮನು ≪ಇದೆಲಾ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?≫ ಎಂದಾಗ,
10 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಬೋಧಕನಾಗಿರುವ ನಿನಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ?
11 ನಿನಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವುದನು್ನ
ಮಾತನಾಡುತೆ್ತೕವೆ ಮತು್ತ ನೋಡಿದ್ದಕೆ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೂ
ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 12 ನಾನು
ಭೂಲೋಕದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು
ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ಪರಲೋಕದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ನಂಬುವಿರಿ? 13 ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು
ಬಂದವನೇ, ಅಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನೇ ಹೊರತು ಮತಾ್ತರು
ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿ ಹೋದವರಿಲ್ಲ. 14 ಇದಲ್ಲದೆ ಮೋಶೆಯು
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಕಂಚಿನ ಸಪರ್ವನು್ನ ಮೇಲೆ ಎತಿ್ತ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಹಾಗೆಯೇ
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಸಹ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕು. 15 ಹೀಗೆ
ಆತನನು್ನ ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುವರು.

16 ≪ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಪಿ್ರೕತಿಯನಿ್ನಟು್ಟ ತನ್ನ
ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು ಆತನನು್ನ ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ
ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. 17 ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನೇ ಹೊರತು
ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು ಖಂಡಿಸಲಿಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. 18 ಆತನನು್ನ
ನಂಬುವವನಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಂಬದವನಿಗೆ
ಆಗಲೇ ತೀಪಾರ್ಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವನು ದೇವರ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ
ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ. 19 ಆ ತೀಪುರ್ ಏನೆಂದರೆ ಬೆಳಕು
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4

ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯರ ಕೃತ್ಯಗಳು
ಕೆಟ್ಟವುಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಕತ್ತಲೆಯನೆ್ನೕ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರು. 20 ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು
ಬಹಿರಂಗವಾಗಬಾರದೆಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಬೆಳಕನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತರೆ. 21 ಆದರೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವವನು
ತಾನು ದೇವರಿಂದ ನಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವನಾಗಿ ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತಾ್ತನೆ.≫

ಸಾ್ನನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪುನಃ ಸಾಕ್ಷಿ
ಹೇಳಿದು್ದ

22 ಆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆ ಯೂದಾಯ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದು್ದ, ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಕೊಡುತಿದ್ದನು. 23

ಇದಲ್ಲದೆ ಯೋಹಾನನೂ ಸಹ ಸಾಲಿಮ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ
ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಐನೋನೆಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದು್ದ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಕೊಡುತಿದ್ದನು,
ಏಕೆಂದರೆ, ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ನೀರಿತು್ತ. ಜನರು ಬಂದು ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 24 ಆಗ ಇನೂ್ನ ಯೋಹಾನನು್ನ
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. 25 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯೋಹಾನನ
ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯನಿಗೂ ಶುದಾ್ಧಚಾರವನು್ನ
ಕುರಿತು ವಾದ ಉಂಟಾಯಿತು. 26 ಆಗ ಅವರು ಯೋಹಾನನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ≪ಗುರುವೇ, ಯೊದರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ ನಿನ್ನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟೆ್ಟಯಲಾ್ಲ,
ಇಗೋ, ಆತನು ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಕೊಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ, ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ
ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು 27 ಯೋಹಾನನು
≪ಪರಲೋಕದಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸದ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯನು ಏನ್ನನೂ್ನ
ಹೊಂದಲಾರನು. 28 ≪ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲ್ಲ,≫ ಆದರೆ ≪ಆತನಿಗೆ
ಮುಂದಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ
ನೀವೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 29 ಮದಲಗಿತಿ್ತಯುಳ್ಳವನೇ
ಮದಲಿಂಗನು. ಆದರೂ ಮದಲಿಂಗನ ಗೆಳೆಯನು ಅವನ ಹತಿ್ತರ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಮದಲಿಂಗನ ಧ್ವನಿಗೆ
ಬಹು ಸಂತೋಷಪಡುತಾ್ತನಲ್ಲವೇ. ಆದಕಾರಣ ಈ ನನ್ನ
ಸಂತೋಷವು ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಯಿತು. 30 ಆತನು ವೃದಿ್ಧಯಾಗಬೇಕು
ನಾನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕು, ಅಂದನು. 31 ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುವವನು
ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಾದವನು, ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು
ಭೂಲೋಕದವನಾಗಿದು್ದ ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಆಡುತಾ್ತನೆ. ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವವನು ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ಮೇಲಾದವನು. 32 ತಾನು ಕಂಡು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ಆತನ ಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ ಯಾರೂ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 33 ಆತನ
ಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದವನು ದೇವರು ಸತ್ಯವಂತನೆಂದು
ದೃಢಪಡಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 34 ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇವರು ಯಾರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೋ ಆತನಿಗೆ ಆತ್ಮ ವರವನು್ನ ಅಳತೆಮಾಡದೆ
ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಆತನು ದೇವರ
ಮಾತುಗಳನೆ್ನೕ ಆಡುತಾ್ತನೆ. 35 ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ತನ್ನ
ಮಗನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಆತನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 36

ಆತನ ಮಗನನು್ನ ನಂಬುವವನಿಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವ ಉಂಟು. ಮಗನಿಗೆ
ಅವಿಧೇಯನಾಗುವವನು ಜೀವವನು್ನ ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ
ದೇವರ ಕೋಪವು ಅವನ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದು.≫

ಯೇಸು ಸಮಾಯರ್ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಸಂಗಡ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಿದು್ದ

ಯೇಸು ಯೋಹಾನನಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸುತಾ್ತನೆಂಬ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಫರಿಸಾಯರು ಕೇಳಿದರೆಂದು ಕತರ್ನಿಗೆ

ತಿಳಿದಾಗ, 2 (ಆದರೆ ಯೇಸು ತಾನೇ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಶಿಷ್ಯರೇ ಮಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು), 3 ಆತನು
ಯೂದಾಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಿರುಗಿ ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ ಹೊರಟು
ಹೋದನು. 4 ಆತನು ಸಮಾಯರ್ ಸೀಮೆಯನು್ನ
ಹಾದುಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. 5 ಹೋಗುವಾಗ ಸಮಾಯರ್ ಸೀಮೆಗೆ
ಸೇರಿದ ಸುಖರೆಂಬ ಊರಿಗೆ ಬಂದನು. ಅದು ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ
ಮಗನಾದ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲತು್ತ. 6

ಅಲಿ್ಲ ಯಾಕೋಬನು ತೆಗೆಸಿದ ಬಾವಿಯಿತು್ತ. ಯೇಸು
ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಯಾಸಗೊಂಡು ಆ ಬಾವಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಹಾಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಆಗ ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಧಾ್ಯಹ್ನವಾಗಿತು್ತ. 7

ಸಮಾಯರ್ದವಳಾದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕ ನೀರು ಸೇದುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಳು.
ಯೇಸು ಆಕೆಯನು್ನ ≪ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರನು್ನ ಕೊಡು,≫
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 8 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಊಟಕೆ್ಕ
ಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಪಟ್ಟಣದೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿದ್ದರು. 9 ಆ ಸಮಾಯರ್ದ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಆತನಿಗೆ,
≪ಯೆಹೂದ್ಯನಾದ ನೀನು ಸಮಾಯರ್ದವಳಾದ ನನ್ನನು್ನ

ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರು ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳುವುದಾದರೂ
ಹೇಗೆ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ
ಸಮಾಯರ್ದವರಿಗೂ ಹೊಕು್ಕಬಳಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. 10 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು
≪ದೇವರ ವರವೇನೆಂಬುದೂ ಮತು್ತ ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರು
ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳುವಾತನು ಯಾರೆಂಬುದೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ
ನೀನೇ ಅವನನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದ. ಆತನು ನಿನಗೆ ಜೀವಕರವಾದ ನೀರನು್ನ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು≫ ಅಂದನು. 11 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕ ಆತನಿಗೆ, ≪ಅಯಾ್ಯ,
ಸೇದುವುದಕೆ್ಕ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮತು್ತ ಬಾವಿ ಆಳವಾಗಿದೆ,
ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಆ ಜೀವಕರವಾದ ನೀರು ನಿನಗೆ ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿತು?
12 ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯವನಾದ ಯಾಕೋಬನಿಗಿಂತ ನೀನು
ದೊಡ್ಡವನೋ? ಅವನೇ ಈ ಬಾವಿಯನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟವನು.
ಅವನೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅವನ ಜಾನುವಾರುಗಳೂ ಸಹಿತವಾಗಿ
ಇದೇ ಬಾವಿಯ ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದರು≫ ಅನ್ನಲು, 13 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ,
≪ಈ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪುನಃ
ನೀರಡಿಕೆಯಾಗುವುದು, 14 ಆದರೆ, ನಾನು ಕೊಡುವ ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿದವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನೀರಡಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ
ಕೊಡುವ ನೀರು ಅವನಲಿ್ಲ ಉಕು್ಕವ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳಾಗಿದು್ದ ನಿತ್ಯ
ಜೀವವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ಆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯು, ≪ಅಯಾ್ಯ, ನನಗೆ ಆ ನೀರನು್ನ ಕೊಡು, ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನು್ನ
ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನೀರಡಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಸೇದುವುದಕೆ್ಕ ಇಷು್ಟ
ದೂರ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ≫ ಅನ್ನಲು, 16 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ
≪ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 17 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ≪ನನಗೆ ಗಂಡನಿಲ್ಲ≫
ಎಂದಳು. ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, ≪ನನಗೆ ಗಂಡನಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು
ಹೇಳಿದು್ದ ಸರಿಯೇ. 18 ನಿನಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಗಂಡಂದಿರಿದ್ದರು. ಈಗ
ನಿನಗಿರುವವನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನಲ್ಲ; ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ ನಿಜವಾದ
ಸಂಗತಿ≫ ಎಂದನು. 19 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕ ಆತನಿಗೆ, ≪ಅಯಾ್ಯ, ನೀನು ಒಬ್ಬ
ಪ್ರವಾದಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 20 ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ
ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ದೇವಾರಾಧನೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು, ಆದರೆ ಯೆಹುದ್ಯರಾದ
ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಲಾ್ಲ≫ ಎಂದಳು. 21 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ
≪ಅಮಾ್ಮ, ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ನಂಬು, ಒಂದು ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ತಂದೆಯನು್ನ ಆರಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ,
ಯೆರುಸಲೇಮಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಬೆಟ್ಟಕಾ್ಕಗಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
22 ಸಮಾಯರ್ದವರಾದ ನೀವು ಅರಿಯದೇ ಇರುವಂಥದನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುತಿ್ತರಾ, ಆದರೆ ನಾವು ಅರಿತಿರುವುದನೆ್ನೕ
ಆರಾಧಿಸುವವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಬರಬೇಕಾದ ರಕ್ಷಣೆಯು
ಯೆಹೂದ್ಯರೊಳಗಿಂದ ಬರುತ್ತದಷೆ್ಟ. 23 ಅದಕಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ,
ನಿಜವಾದ ಆರಾಧಕರು ತಂದೆಯನು್ನ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿಸುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ; ಅದು ಈಗಲೇ
ಬಂದಿದೆ, ಅದುದರಿಂದ, ತಂದೆಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ರೀತಿ
ಆರಾಧಿಸುವವರನೆ್ನೕ ಹುಡುಕುತಾ್ತನೆ. 24 ದೇವರು ಆತ್ಮನಾಗಿದಾ್ದನೆ,
ಮತು್ತ ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವವರು ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ≫ ಎಂದನು.

25 ಆ ಹೆಂಗಸು ಆತನಿಗೆ ≪ಮೆಸಿ್ಸೕಯನು (ಎಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು)
ಬರುತಾ್ತನೆಂದು ನಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ಆತನು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು, 26 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ ≪ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವ ನಾನೇ ಆತನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ಆತನು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. ಆದರೂ,
≪ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಆಕೆಯ ಸಂಗಡ ಯಾಕೆ
ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವೆ?≫ ಎಂದು ಒಬ್ಬರೂ ಆತನನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 28

ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕ ತನ್ನ ನೀರಿನ ಕೊಡವನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟ ಊರೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ, 29 ≪ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿದಾ್ದನೆ, ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ
ಮಾಡಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಬಂದು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
ಬರತಕ್ಕ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅವನೇ ಇರಬಹುದೋ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
30 ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರು ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.

31 ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ≪ಗುರುವೇ, ಊಟಮಾಡು≫ ಎಂದು
ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 32 ಆದರೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ≪ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯದಿರುವ ಆಹಾರವು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಉಂಟು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಲು 33 ಶಿಷ್ಯರು, ≪ಆತನಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಊಟಕೆ್ಕ ತಂದು
ಕೊಟ್ಟರೇನೊ?≫ ಎಂದು ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು.
34 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ≪ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾತನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಮಾಡಿ
ಆತನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಪೂರೈಸುವುದೇ ನನ್ನ ಆಹಾರ. 35 ≪ಇನೂ್ನ
ನಾಲು್ಕ ತಿಂಗಳುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಸುಗಿ್ಗಯು ಬರುವುದೆಂದು ನೀವು
ಹೇಳುವುದುಂಟಷೆ್ಟ≫? ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕತಿ್ತ
ಹೊಲಗಳನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಅವು ಬಲಿತು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿ ಕೊಯಿ್ಲಗೆ
ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 36 ಕೊಯು್ಯವವನಿಗೆ
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ಈಗಲೇ ಕೂಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವನು ನಿತ್ಯಜೀವಕೆ್ಕ ಫಲವನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಡುತಾ್ತನೆ. ಹೀಗೆ ಬಿತು್ತವವನಿಗೂ ಮತು್ತ ಕೊಯು್ಯವವನಿಗೂ
ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುವುದು. 37 ≪ಬಿತು್ತವವನೊಬ್ಬನು,
ಕೊಯು್ಯವವನು ಬೇರೊಬ್ಬನು≫ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಇದರಲಿ್ಲ
ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. 38 ನೀವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡದಂಥ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಕೊಯು್ಯವುದಕೆ್ಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು, ಬೇರೊಬ್ಬರು
ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟರು, ನೀವು ಅವರ ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಸೇರಿದಿ್ದೕರಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 39 ≪ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆತನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ≫
ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಕೊಡುತಿ್ತರುವ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಮಾತಿನಿಂದ, ಆ
ಊರಿನ ಸಮಾಯರ್ರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಆತನನು್ನ ನಂಬುವವರಾದರು.
40 ಆದುದರಿಂದ ಆ ಸಮಾಯರ್ದವರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು;
ನೀನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಆತನು
ಎರಡು ದಿವಸ ಅಲಿ್ಲಯೇ ತಂಗಿದನು. 41 ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಜನರು
ಆತನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ನಂಬಿದರು, 42 ಜನರು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ, ≪ನಾವು
ಆತನನು್ನ ನಂಬಿರುವುದು ಇನು್ನ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವು
ಸ್ವತಃ ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿ ಈತನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಲೋಕರಕ್ಷಕನೇ
ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ≫ ಎಂದರು.

ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಗನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿದು್ದ
43 ಎರಡು ದಿವಸಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು

ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 44 ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಸ್ವಂತದೇಶದಲಿ್ಲ
ಗೌರವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೇಸು ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದನು. 45 ಆತನು
ಗಲಿಲಾಯವನು್ನ ತಲುಪಿದಾಗ ಗಲಿಲಾಯದವರು ಆತನನು್ನ
ಸಾ್ವಗತಿಸಿದರು. ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಆತನು ಅಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದರು, ಏಕೆಂದರೆ,
ಅವರೂ ಹಬ್ಬಕೆ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದರು.

46 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ಯೇಸು ತಾನು ನೀರನು್ನ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದ ಗಲಿಲಾಯದ ಕಾನಾ ಊರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದನು. ಆಗ
ಕಪೆನೌರ್ಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅರಮನೆಯ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಗನು
ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. 47 ಯೇಸು ಯೂದಾಯದಿಂದ ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ
ಬಂದ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಕೇಳಿದಾಗ ತನ್ನ ಮಗನು
ಸಾಯುವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲಯಿದುದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
≪ನೀನು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡು≫ ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 48 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ≪ನೀವು ಸೂಚಕ
ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದು್ಭತ ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನೋಡದಿದ್ದರೆ
ನಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 49 ಆ ಅರಮನೆಯ
ಅಧಿಕಾರಿಯು ≪ಆಯಾ್ಯ, ನನ್ನ ಮಗನು ಸಾಯುವುದಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ
ನೀನು ಬರಬೇಕು≫ ಅನ್ನಲು 50 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ≪ಹೋಗು
ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬದುಕುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಮನುಷ್ಯನು
ಯೇಸು ತನಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತನು್ನ ನಂಬಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು. 51

ಅವನು ಇನೂ್ನ ಘಟ್ಟ ಇಳಿದು ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಅವನ
ಆಳುಗಳು ಅವನೆದುರಿಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಮಗನು ಬದುಕಿರುವುದಾಗಿ
ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. 52 ಅವನು ಎಷು್ಟ ಘಂಟೆಯಲಿ್ಲ
ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡನು ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು, ≪ನಿನೆ್ನ
ಮಧಾ್ಯಹ್ನ ಒಂದು ಘಂಟೆಗೆ ಜ್ವರವು ಅವನನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟತು≫ ಎಂದರು.
53 ಆಗ ≪ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬದುಕುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಯೇಸು ತನಗೆ
ಹೇಳಿದ ತಾಸಿನಲಿ್ಲಯೇ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿತೆಂದು ಆ ತಂದೆಯು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವನೂ ಅವನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ
ಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬಿದರು. 54 ಇದು ಯೇಸು ಯೂದಾಯದಿಂದ
ಗಲಿಲಾಯಕೆ್ಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೆಯ ಸೂಚಕಕಾಯರ್.

ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದು್ದ

ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಒಂದು ಜಾತೆ್ರ ಇದು್ದದರಿಂದ
ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು. 2 ಅಲಿ್ಲ
ಕುರಿಬಾಗಿಲು ಎಂಬ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಐದು ಮಂಟಪಗಳಿಂದ

ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಕೊಳವಿದೆ. ಅದನು್ನ ಇಬಿ್ರಯ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಬೇತ್ಸಥಾ
ಎಂದು ಕರೆಯುತಾ್ತರೆ. 3 ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಅಸ್ವಸ್ಥರೂ, ರೋಗಿಗಳೂ,
ಕುರುಡರೂ, ಕುಂಟರೂ, ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯು ಪೀಡಿತರು ಮೊದಲಾದ
ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು ಅಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದರು. (ನೀರು
ಕಲಕುವುದನು್ನ ಕಾದುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗಾಗ
ಒಬ್ಬ ದೂತನು ಬಂದು ಕೊಳದ ನೀರನು್ನ ಕಲಕಿಹೊಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಆಗ
ಮೊದಲು ಯಾರು ಕೊಳದೊಳಗೆ ಇಳಿಯುತಿ್ತದ್ದರೋ ಅವರ
ರೋಗವು ವಾಸಿಯಾಗುತಿ್ತತು್ತ.) 5 ಅಲಿ್ಲ ಮೂವತೆ್ತಂಟು
ವಷರ್ಗಳಿಂದ ರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. 6 ಅವನು
ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಯೇಸು ನೋಡಿ ಇವನಿಗೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬಹು
ಕಾಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತು ಅವನಿಗೆ ≪ನಿನಗೆ ಗುಣಹೊಂದಲು

ಮನಸಿ್ಸದೆಯೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 7 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ರೋಗಿಯು
≪ಆಯಾ್ಯ, ನೀರು ಉಕು್ಕವಾಗ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಳದೊಳಗೆ
ಇಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋಗುವುದರೊಳಗೆ
ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಇಳಿಯುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದನು. 8

ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ≪ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ನಡೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಕೂಡಲೇ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ
ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡೆದನು. ಅಂದು ಸಬ್ಬತ್
ದಿನವಾಗಿತು್ತ,

10 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸ್ವಸ್ಥವಾದವನಿಗೆ, ≪ಈ ದಿನ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವಾದುದರಿಂದ ನೀನು ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು≫
ಹೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ, 11 ಅವನು, ≪ನನ್ನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿದವನೇ ≪ನಿನ್ನ
ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ನಡೆ≫ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು≫
ಎಂದನು. 12 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನಿಗೆ, ≪ಅದನು್ನ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ನಡೆ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾರು?≫
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 13 ಆದರೆ ಆತನು ಯಾರೆಂದು ಸ್ವಸ್ಥನಾದವನಿಗೆ
ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ, ಯೇಸು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಜನರ ಗುಂಪಿನ
ಮದ್ಯದಲಿ್ಲ ಮರೆಯಾದನು. 14 ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಅವನನು್ನ
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕಂಡು, ≪ನಿನಗೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾಯಿತಲಾ್ಲ; ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಕೇಡು ಬಂದೀತು≫ ಎಂದನು.
15 ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗಿ, ತನ್ನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿದಾತನು
ಯೇಸುವೇ ಎಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 16 ಆದಕಾರಣ
ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಇಂಥಾ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುತಾ್ತನಲಾ್ಲ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಹಿಂಸಿಸತೊಡಗಿದರು. 17 ಅದಕೆ್ಕ
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ, ನಾನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
18 ಯೇಸು ಈ ಮಾತನು್ನ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ, ಆತನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ
ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ದೇವರನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ತನ್ನನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡನೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಆತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಇನ್ನಷು್ಟ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು.

ದೇವಕುಮಾರನ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಮತು್ತ ಆತನಿಗಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ
ಕುರಿತು ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶ

19 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ತಂದೆಯು ಮಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಮಗನು ಮಾಡುತಾ್ತನೆಯೇ,
ಹೊರತು ತನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ತಾನೇ ಏನೂ ಮಾಡಲಾರನು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು
ಯಾವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡುವನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮಗನೂ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
20 ಏಕೆಂದರೆ, ತಂದೆಯು ಮಗನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ, ತಾನು
ಮಾಡುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸುತಾ್ತನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ
ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಮಹತಾ್ತದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸುವನು.
ಅವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚಯರ್ವಾಗುವುದು. 21 ತಂದೆಯು
ಹೇಗೆ ಸತ್ತವರನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಬದುಕಿಸುತಾ್ತನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮಗನು
ಸಹ ತನಗೆ ಬೇಕಾದವರನು್ನ ಬದುಕಿಸುತಾ್ತನೆ. 22 ಇದಲ್ಲದೆ
ತಂದೆಯು ಯಾರಿಗೂ ತೀಪುರ್ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲಾ್ಲ
ತೀಪರ್ನು್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 23 ಎಲ್ಲರೂ ತಂದೆಯನು್ನ ಯಾವ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಗೌರವಿಸುವರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮಗನನೂ್ನ
ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಮಗನನು್ನ ಗೌರವಿಸದವನು
ಆತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂದೆಯನು್ನ ಗೌರವಿಸಲಾರನು. 24 ನಿಮಗೆ
ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಾತನನು್ನ ನಂಬುವವನು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿದಾ್ದನೆ,
ಅವನು ಖಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ
ಜೀವದಲಿ್ಲ ಸೇರಿದಾ್ದನೆ. 25 ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ
ಸತ್ತವರು ದೇವಕುಮಾರನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ,
ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ, ಕೇಳಿದವರು ಬದುಕುವರು. 26

ತಂದೆಯು ತಾನು ಹೇಗೆ ಸ್ವತಃ ಜೀವವುಳ್ಳವನಾಗಿದಾ್ದನೋ, ಹಾಗೆಯೇ
ಮಗನೂ ಸ್ವತಃ ಜೀವವುಳ್ಳವನಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. 27

ಮಗನು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್
ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನೂ್ನ ತಂದೆ ಆತನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 28 ಅದಕೆ್ಕ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡಿರಿ. ಒಂದು ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ, ಆಗ
ಸಮಾಧಿಗಳಲಿ್ಲರುವವರೆಲಾ್ಲ ಆತನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿ, 29 ಎದು್ದ
ಹೊರಗೆ ಬರುವರು. ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವಕಾ್ಕಗಿ
ಪುನರುತಾ್ಥನವಾಗುವುದು. ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡಿದವರು ಖಂಡನೆಗಾಗಿ
ಪುನರುತಾ್ಥನವನೂ್ನ ಹೊಂದುವರು.

30 ≪ನನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ನಾನೇ ಏನೂ ಮಾಡಲಾರೆನು ತಂದೆಯು
ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಾನು ಕೇಳಿ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ತ
ನೆರವೇರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾತನ ಚಿತ್ತ
ನೆರವೇರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುವುದರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡುವ
ತೀಪುರ್ ನಾ್ಯಯವಾಗಿದೆ. 31 ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ

ಯೋಹಾನನು 4:37 666 ಯೋಹಾನನು 5:31
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ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಸತ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. 32 ನನ್ನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವವನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ನನ್ನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಸಾಕ್ಷಿಯು ನಿಜವೆಂದು ನಾನು ಬಲೆ್ಲನು. 33

ನೀವು ಯೋಹಾನನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದಿರಿ. ಅವನು ಸತ್ಯಕೆ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದನು. 34 ನಾನಂತೂ
ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಇದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
35 ಯೋಹಾನನು ಉರಿಯುವ ದೀಪದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದನು. ಅವನು
ಕೊಡುವ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅತಾ್ಯನಂದಪಡುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ
ಮಾಡಿದಿರಿ. 36 ನನಗಂತೂ ಯೋಹಾನನ ಸಾಕ್ಷಿಗಿಂತ
ದೊಡ್ಡದಾದಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಟು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಪೂರೈಸುವುದಕೆ್ಕ ತಂದೆಯು
ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕೆಲಸಗಳೇ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ಈ
ಕೆಲಸಗಳೇ ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆಂದು ನನ್ನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ. 37 ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ತಂದೆಯು ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.
ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಆತನ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿದೂ್ದ ಇಲ್ಲ, ಆತನ
ರೂಪವನು್ನ ನೋಡಿದೂ್ದ ಇಲ್ಲ. 38 ಆತನ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಕಳುಹಿಸಿದಾತನನು್ನ ನೀವು
ನಂಬದೇ ಇದಿ್ದೕರಿ. 39 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯಜೀವವು
ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದು ಅವುಗಳನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸುತಿ್ತರ?.
ಅವುಗಳೂ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವವುಗಳಾಗಿವೆ. 40

ಆದರೂ ಜೀವ ಹೊಂದುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ
ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ.

41 ≪ನಾನು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಶಂಸೆಯನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, 42 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ದೇವರ
ಪಿ್ರೕತಿ ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 43 ನಾನು ನನ್ನ
ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ ಆದರೂ ನನ್ನನು್ನ ನೀವು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬಂದರೆ
ಅವನನು್ನ ನೀವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸುತಿ್ತೕರಿ. 44 ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿಂದ ಬರುವ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಮೊ್ಮಳಗೇ ಪ್ರಶಂಸೆಯನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವವರಾದ ನೀವು ಅದನು್ನ ನಂಬಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? 45

ನಾನು ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ
ಹೊರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ
ಹೊರಿಸುವವನು ಒಬ್ಬನಿದಾ್ದನೆ; ಅವನೇ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಟಿ್ಟರುವ
ಮೋಶೆ! 46 ಅವನು ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆದನು, ಆದುದರಿಂದ
ನೀವು ಮೋಶೆಯನೂ್ನ ನಂಬುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನನೂ್ನ ನಂಬುತಿ್ತದಿ್ದರಿ.
47 ಅವನು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ನಂಬದಿದ್ದರೆ
ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ನಂಬುವಿರಿ?≫ ಎಂದನು.

ಯೇಸು ಐದು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟಿ್ಟದು
(ಮತಾ್ತ. 14:13-21; ಮಾಕರ್ 6:30-44; ಲೂಕ 9:10-17)

ತರುವಾಯ ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯದ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ದಾಟಿ,
ಆಚೆ ದಡಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅದಕೆ್ಕ ತಿಬೇರಿಯ
ಸಮುದ್ರವೆಂತಲೂ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. 2 ಬಹು ಜನರು ಆತನು

ರೋಗಿಗಳಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಜನರ ದೊಡ್ಡಗುಂಪು ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 3 ಆದರೆ
ಯೇಸು ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿ ಅಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
4 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕದ ಹಬ್ಬವು ಹತಿ್ತರವಾಗಿತು್ತ. 5

ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯೇಸು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿದಾಗ ಜನರ ದೊಡ್ಡಗುಂಪು ತನ್ನ
ಕಡೆಗೆ ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ≪ಇವರ ಊಟಕೆ್ಕ ನಾವು ಎಲಿ್ಲಂದ
ರೊಟಿ್ಟ ಕೊಂಡು ತರೋಣ?≫ ಎಂದು ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 6

ತಾನು ಮಾಡಲಿದ್ದಕಾಯರ್ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ
ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಆ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 7 ಅದಕೆ್ಕ
ಫಿಲಿಪ್ಪನು, ≪ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾದರೂ
ಇನೂ್ನರು ದಿನಾರಿ ಮೌಲ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟಯಾದರೂ ಅವರಿಗೆ
ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದನು. 8 ಆಗ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿರುವ
ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನ ತಮ್ಮನಾದ ಅಂದೆ್ರಯನು ಆತನಿಗೆ; 9 ≪ಇಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಐದು ಜವೆಗೋದಿಯ ರೊಟಿ್ಟಗಳೂ,
ಎರಡು ಮೀನುಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ ಇಷೊ್ಟಂದು ಜನರಿಗೆ ಅವು
ಯಾತಕಾ್ಕದಾವು?≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು, 10 ಯೇಸು ≪ಆ ಜನರನು್ನ
ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿರಿ≫ ಎಂದನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಹುಲು್ಲ
ಬೆಳೆದಿತು್ತ. ಜನರು ಹುಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಗಂಡಸರ
ಸಂಖೆ್ಯ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಐದು ಸಾವಿರವಿತು್ತ. 11 ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಆ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿ,
ಕುಳಿತಿದ್ದವರಿಗೆ ಹಂಚಿದನು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೀನುಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಬೇಕಾದಷು್ಟ ಹಂಚಿದನು. 12 ಅವರಿಗೆ ತೃಪಿ್ತಯಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು
ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ≪ಮಿಕ್ಕ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿರಿ, ಇದರಲಿ್ಲ
ಯಾವುದೂ ವ್ಯಥರ್ವಾಗಬಾರದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13

ಅವರು ಆ ಐದು ಜವೆಗೋದಿಯ ರೊಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಜನರು ತಿಂದು ಮಿಕ್ಕ
ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ, ಹನೆ್ನರಡು ಪುಟಿ್ಟಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿದರು. 14

ಆತನು ಮಾಡಿದ ಈ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನು್ನ ಆ ಜನರು ನೋಡಿ,
≪ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪ್ರವಾದಿಯು
ಈತನೇ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. 15 ಆಗ ಯೇಸು, ಅವರು
ಬಂದು ತನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪುನಃ ತಾನೊಬ್ಬನೇ
ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟನು.

ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದದು್ದ;
(ಮತಾ್ತ. 14:22-33; ಮಾಕರ್ 6:45-52)

16 ಸಂಜೆಯಾದಾಗ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಸಮುದ್ರದ ದಡಕೆ್ಕ ಬಂದು,
17 ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ, ಸಮುದ್ರ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಕಪೆನೌರ್ಮಿನ
ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟರು. ಆಗಲೇ ಕತ್ತಲಾಗಿತು್ತ ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರ
ಬಳಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 18 ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ
ಸಮುದ್ರವು ಅಲೊ್ಲೕಲಕಲೊ್ಲೕಲವಾಯಿತು. 19 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಅವರು
ಹುಟು್ಟ ಹಾಕುತಾ್ತ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹರದಾರಿ ದೂರ ಹೋದ ಬಳಿಕ
ಯೇಸು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತಾ್ತ ದೋಣಿಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯಪಟ್ಟರು. 20 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
≪ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ, ನಾನೇ!≫ ಎಂದನು. 21 ಆಗ ಆತನನು್ನ
ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ದೋಣಿಯು
ಅವರು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ದಡಕೆ್ಕ ಮುಟಿ್ಟತು.

ಯೇಸು ತಾನೇ ಜೀವಕರವಾದ ರೊಟಿ್ಟ ಎಂದದು್ದ
22 ಮರುದಿನ ಸಮುದ್ರದ ಆಚೇಕಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರು ಅಲಿ್ಲ

ಒಂದೇ ದೋಣಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಇದೆ, ಮತು್ತ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ
ಆ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು.
ಏಕೆಂದರೆ, ಶಿಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಆ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು. 23

ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ತಿಬೇರಿಯಾದಿಂದ ಬೇರೆ ದೋಣಿಗಳು ಹೊರಟು,
ಕತರ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸಿ, ಜನರಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಊಟಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದವು. 24 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ
ಯೇಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಅಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ಜನರು
ಅರಿತು ತಾವೇ ದೋಣಿಗಳನು್ನ ಹತಿ್ತ ಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕುತಾ್ತ
ಕಪೆನೌರ್ಮಿಗೆ ಬಂದರು. 25 ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆಕಡೆಯಲಿ್ಲ
ಆತನನು್ನ ಕಂಡು ≪ಗುರುವೇ, ಯಾವಾಗ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದರು. 26 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ≪ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವುದು ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲ, ಆ ರೊಟಿ್ಟ ತಿಂದು ಹೊಟೆ್ಟ
ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ. 27 ನಾಶವಾಗುವ ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ
ದುಡಿಯಬೇಡಿರಿ. ನಿತ್ಯಜೀವಕಾ್ಕಗಿ ಉಳಿಯುವ ಆಹಾರಕಾ್ಕಗಿ
ದುಡಿಯಿರಿ, ಇಂಥಾ ಆಹಾರವನು್ನ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುವನು. ಇದಕಾ್ಕಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಮುದೆ್ರ
ಹಾಕಿ ನೇಮಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದನು.

28 ಅವರು ಆತನಿಗೆ ≪ದೇವರ ಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ನಾವು
ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು≫ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ, 29

ಯೇಸುವು, ≪ದೇವರ ಕಿ್ರಯೆ ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಆತನು
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನು್ನ ನೀವು ನಂಬುವುದೇ≫ ಎಂದನು. 30

ಅವರು ಆತನನು್ನ≪ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ನೋಡಿ ನಿನ್ನನು್ನ ನಂಬುವಂತೆ
ಯಾವ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ ಮಾಡುತಿ್ತೕ? ನೀನು ಏನುಮಾಡುತಿ್ತ? 31

ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಮನಾ್ನ ತಿಂದರು. ≪ಪರಲೋಕದಿಂದ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟನು≫ ಎಂದು
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆಯಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, 32

ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ≪ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಮೋಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ರೊಟಿ್ಟ ಕೊಟ್ಟವನಲ್ಲ, ನನ್ನ
ತಂದೆಯು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬರುವ ನಿಜವಾದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. 33 ದೇವರು ಕೊಡುವ ಆ ರೊಟಿ್ಟ
ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಜೀವವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವಂಥದೆ್ದೕ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 34

ಆಗ ಅವರು ≪ಆಯಾ್ಯ, ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ಕೊಡು≫ ಎಂದರು. 35 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ≪ನಾನೇ ಜೀವದ
ರೊಟಿ್ಟ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಸಿವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ;
ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 36

ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರೂ ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 37 ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಕೊಡುವಂಥವರೆಲ್ಲರೂ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು. ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನನು್ನ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ
ತಳಿ್ಳಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 38 ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ತದಂತೆ
ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾತನ
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ಚಿತ್ತವನೆ್ನೕ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಿರುವೆ.
39 ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾತನ ಚಿತ್ತವು ಏನೆಂದರೆ, ಆತನು ನನಗೆ
ಕೊಟ್ಟವರಲಿ್ಲ ನಾನು ಯಾರನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅವರನು್ನ ಕಡೆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಬಿ್ಬಸಬೇಕೆಂಬುದೇ. 40 ಮಗನನು್ನ ನೋಡಿ ತಂದೆಯಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ, ಮತು್ತ ನಾನು ಕಡೆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

41 ಆತನು, ≪ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ರೊಟಿ್ಟ ನಾನೇ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಗೊಣಗುಟಿ್ಟ,
42 ≪ಈತನು ಯೋಸೇಫನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಅಲ್ಲವೇ? ಈತನ
ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನು್ನ ನಾವು ಬಲೆ್ಲವಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ, ≪ನಾನು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದೆನು≫ ಎಂದು ಈತನು
ಹೇಳುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ?≫ ಎಂದರು. 43 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, ≪ನಿಮ್ಮ ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ಗೊಣಗುಟು್ಟವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ≫
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 44 ≪ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ
ತಂದೆಯು ಸೆಳೆಯದ ಹೊರತು, ಯಾವನೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರಲಾರನು, ಮತು್ತ ನಾನು ಅವನನು್ನ ಕಡೆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು.
45 ≪ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಂದಲೇ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡುವರು≫ ಎಂದು
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ತಂದೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಕಲಿತ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಾ್ತರೆ. 46 ದೇವರಿಂದ
ಬಂದವನೊಬ್ಬನೇ ತಂದೆಯನು್ನ ನೋಡಿದಾ್ದನೆಯೇ ಹೊರತು
ಮತಾ್ಯರು ತಂದೆಯನು್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ; ಆತನೊಬ್ಬನೇ ತಂದೆಯನು್ನ
ನೋಡಿದವನು. 47 ನಂಬುವವನು ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಹೊಂದಿದಾ್ದನೆಂದು ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 48 ನಾನೇ
ಜೀವದ ರೊಟಿ್ಟ 49 ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಮನಾ್ನ ತಿಂದರೂ
ಸತು್ತ ಹೋದರು. 50 ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವಂಥ ಆ
ರೊಟಿ್ಟ, ಎಂಥದೆಂದರೆ ಅದನು್ನ ತಿಂದವನು ಎಂದಿಗೂ
ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 51 ನಾನೇ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ
ಜೀವವುಳ್ಳ ರೊಟಿ್ಟ. ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಯಾವನಾದರೂ ತಿಂದರೆ
ಅವನು ಸದಾ ಕಾಲವು ಬದುಕುವನು; ಮತು್ತ ನಾನು ಕೊಡುವ
ರೊಟಿ್ಟ ನನ್ನ ದೇಹವೇ, ಅದನು್ನ ಲೋಕದ ಜೀವಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಡುವೆನು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

52 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು, ≪ಈ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ದೇಹವನು್ನ
ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡುತಾ್ತನೇ?≫ ಎಂದು
ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ ವಾಗಾ್ವದಮಾಡಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 53 ಅದಕೆ್ಕ
ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಿಮಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ನೀವು
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ದೇಹವನು್ನ ತಿಂದು ಮತು್ತ ಆತನ ರಕ್ತವನು್ನ
ಕುಡಿಯದೆ ಹೋದರೆ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯಜೀವವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 54 ಯಾರು
ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ತಿಂದು, ನನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯುವನೋ ಅವನು
ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುವನು. ಮತು್ತ ನಾನು ಅವನನು್ನ ಕಡೆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಬಿ್ಬಸುವೆನು. 55 ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ದೇಹವೇ ನಿಜವಾದ
ಆಹಾರವೂ ಮತು್ತ ನನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನಿಜವಾದ ಪಾನವೂ ಆಗಿದೆ. 56

ಯಾರು ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ತಿಂದು, ನನ್ನ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿದಿದಾ್ದನೋ
ಅವನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುತಾ್ತನೆ; ನಾನು ಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುತೆ್ತೕನೆ. 57

ಜೀವವುಳ್ಳ ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಅದಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ನಾನು ತಂದೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ಅದರಂತೆ ನನ್ನನು್ನ ತಿನು್ನವವನೂ ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೇ
ಜೀವಿಸುವನು. 58 ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ರೊಟಿ್ಟಯು
ಇದೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಮನಾ್ನವನು್ನ ತಿಂದರೂ ಸತ್ತರು, ಆದರೆ, ಈ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವವನು ಸದಾಕಾಲಕೂ್ಕ ಜೀವಿಸುವನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 59 ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕಪೆನೌರ್ಮಿನ
ಸಭಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದನು.

60 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ≪ಇದು
ಕಠಿಣವಾದ ಮಾತು, ಇದನು್ನ ಪಾಲಿಸುವವರು ಯಾರು?≫ ಎಂದು
ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು. 61 ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಇದಕೆ್ಕ ಗೊಣಗುಟು್ಟತಾ್ತರೆಂದು
ಯೇಸು ತನ್ನಲಿ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ≪ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಬೇಸರವಾಯಿತೋ? 62 ಹಾಗಾದರೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತಾನು
ಮೊದಲು ಇದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಏರಿ ಹೋಗುವುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡುವುದಾದರೆ
ಏನನು್ನವಿರಿ? 63 ಜೀವ ಕೊಡುವುದು ಆತ್ಮವೇ. ದೇಹವು
ಯಾವುದಕೂ್ಕ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳೇ ಆತ್ಮವಾಗಿಯೂ, ಜೀವವಾಗಿಯೂ ಇವೆ.
64 ಆದರೆ ನಂಬದ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದರೆ≫ ನಂಬದವರು
ಯಾರೆಂದೂ ಹಾಗೂ ತನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು ಯಾರೆಂದೂ
ಯೇಸುವಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ತಿಳಿದಿತು್ತ. 65 ಆತನು ತಂದೆಯು
ಅನುಗ್ರಹಿಸದ ಹೊರತು ಯಾರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಾರರು ಎಂದು
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದು್ದ ಇದಕಾ್ಕಗಿಯೇ, ಎಂದನು.

66 ಅಂದಿನಿಂದ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೊರಟುಹೋದರು ಮತು್ತ ಆತನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಸಂಚಾರ

ಮಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಟ್ಟರು. 67 ಆದಕಾರಣ ಯೇಸು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ,
ತನ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿಗೆ ≪ನೀವು ಸಹ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ಇದಿ್ದೕರಾ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ, 68 ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು ಆತನಿಗೆ
≪ಕತರ್ನೇ, ನಾವು ಯಾರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ? ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ನಿತ್ಯಜೀವದ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆಯಲಾ್ಲ. 69 ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ
ಅತಿಪರಿಶುದ್ಧನೆಂದು ನಾವು ನಂಬಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವೆ≫
ಎಂದನು. 70 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ≪ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯಾದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾನು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನಲ್ಲವೇ? ಆದರೂ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಒಬ್ಬನು ಸೈತಾನನಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದನು. 71 ಈ
ಮಾತು, ಆತನು ಸೀಮೋನ್ ಇಸ್ಕರಿಯೋತನ ಮಗನಾದ ಯೂದನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು, ಏಕೆಂದರೆ, ಅವನು ಹನೆ್ನರಡು
ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿದು್ದ, ಅವನೇ ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಕೊಡುವುದಕಿ್ಕದ್ದನು.

ಗುಡಾರಗಳ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಉಪದೇಶ

ಈ ಸಂಗತಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯದಲಿ್ಲ
ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ
ಪ್ರಯತ್ನದಲಿ್ಲದುದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಯೂದಾಯದಲಿ್ಲ

ಸಂಚರಿಸಲು ಮನಸಾ್ಸಗಲಿಲ್ಲ. 2 ಈಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಗುಡಾರಗಳ
ಹಬ್ಬವು ಸಮೀಪವಾಗಿತು್ತ, 3 ಆದುದರಿಂದ ಆತನ ಸಹೋದರರು
ಆತನಿಗೆ ≪ನೀನು ಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೂ ಸಹ
ನೋಡುವಂತೆ, ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು, ಯೂದಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು. 4

ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ಯಾರೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ
ಯಾವುದನೂ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಇವುಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಲೋಕಕೆ್ಕ ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನೇ ತೋಪರ್ಡಿಸಿಕೋ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 5 ಏಕೆಂದರೆ ಆತನ ಸಹೋದರರು ಸಹ
ಆತನನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 6 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ನನ್ನ
ಸಮಯವು ಇನೂ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವು ಯಾವಾಗಲೂ
ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 7 ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಲಾರದು, ಆದರೆ ನಾನು
ಅದರ ಕಿ್ರಯೆಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗಳೆಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ, ಅದು
ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತದೆ. 8 ನೀವು ಈ ಹಬ್ಬಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ, ನನ್ನ
ಸಮಯವು ಇನೂ್ನ ಬಾರದಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಹಬ್ಬಕೆ್ಕ ಈಗ
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 9 ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ
ಆತನು ಗಲಿಲಾಯದಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು.

10 ಆದರೆ ಆತನ ಸಹೋದರರು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಸಹ
ಹಬ್ಬಕೆ್ಕ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೋಗದೆ, ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಹೋದನು. 11 ಆ
ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರು, ≪ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಎಲಿ್ಲ?≫ ಎಂದು
ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು. 12 ಜನರು ಗುಂಪುಗಳಲಿ್ಲ ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಗೊಣಗುಟು್ಟತಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ≪ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯ ಮನುಷ್ಯನು≫
ಎಂದರು, ಇನು್ನ ಕೆಲವರು ≪ಇಲ್ಲ ಆತನು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದರು. 13 ಆದರೂ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಭಯದಿಂದ
ಯಾರೂ ಆತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ.

14 ಹಬ್ಬದ ಮಧ್ಯಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೇಸು ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಬೋಧಿಸ ತೊಡಗಿದನು. 15 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅದಕೆ್ಕ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ,
≪ಶಾಸ್ತ್ರಭಾ್ಯಸ ಮಾಡದಿರುವ ಈತನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು
ತಿಳಿದಿರುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ?≫ ಎಂದರು. 16 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು
≪ನಾನು ಹೇಳುವ ಬೋಧನೆಯು ನನ್ನದಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಾತನದೇ. 17 ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆತನ ಚಿತ್ತದಂತೆ
ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬೋಧನೆಯು
ದೇವರಿಂದ ಬಂದ್ದದೊ್ದೕ ಅಥವಾ ನಾನೇ ಮಾತನಾಡುತೆ್ತೕನೋ
ಎಂಬುದು ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. 18 ತನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ತಾನೇ
ಮಾತನಾಡುವವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಗೌರವ ಹುಡುಕುತಾ್ತನೆ, ಆದರೆ
ತನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾತನ ಗೌರವನೆ್ನೕ ಹುಡುಕುವ ಮನುಷ್ಯನೇ
ಸತ್ಯವಂತನು; ಆತನಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನವಿಲ್ಲ. 19 ಮೋಶೆಯು ನಿಮಗೆ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇ? ಆದರೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದರೂ
ಆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ
ಹುಡುಕುವುದೇಕೆ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 20 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಜನರು,
≪ನಿನಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಯಾರು
ಹುಡುಕುತಿ್ತದಾ್ದರೆ?≫ ಎಂದರು. 21 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ≪ನಾನು
ಒಂದು ಸೂಚಕ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಿದೆನು, ಅದಕೆ್ಕ ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಬೆರಗಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 22 ಮೋಶೆಯು ನಿಮಗೆ ಸುನ್ನತಿಯೆಂಬ
ನಿಯಮವನು್ನ ನೇಮಿಸಿದನು, (ಅದು ಮೋಶೆಯಿಂದ ಬಂದದೆ್ದಂದು
ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಮೂಲಪುರುಷರ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದದು್ದ)
ಮತು್ತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ
ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ. 23 ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಮೀರಬಾರದೆಂದು
ಒಬ್ಬನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಾದರೆ,
ನಾನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಿದ್ದಕೆ್ಕ ನನ್ನ
ಮೇಲೆ ನೀವು ಏಕೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ? 24 ತೋರಿಕೆಗೆ
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8

ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತೀಪುರ್ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ನಾ್ಯಯಬದ್ಧವಾಗಿ
ತೀಪುರ್ನು್ನ ಮಾಡಿರಿ≫ ಎಂದನು.

25 ಆಮೇಲೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ≪ಅವರು
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಹುಡುಕುವುದು ಈತನನೆ್ನೕ ಅಲ್ಲವೇ? 26 ನೋಡಿರಿ,
ಈತನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಅವರು ಆತನಿಗೆ
ಏನೂ ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈತನೇ ನಿಜವಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೋ? 27 ಆದರೆ ಇವನು ಎಲಿ್ಲಂದ
ಬಂದವನೆಂದು ನಾವು ಬಲೆ್ಲವು, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬರುವಾಗ ಆತನು ಎಲಿ್ಲಂದ
ಬಂದವನೆಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.≫ 28 ಯೇಸುವು ಇದನು್ನ ತಿಳಿದು
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ, ≪ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಬಲಿ್ಲರಿ, ನಾನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದವನೆಂದೂ ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ, ಆದರೂ
ನಾನು ನನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ನಾನೇ ಬಂದವನಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾತನು
ಸತ್ಯವಂತನು. ನೀವು ಆತನನು್ನ ಅರಿತವರಲ್ಲ. 29 ಆದರೆ ನಾನು
ಆತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು ಏಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಆತನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವನು
ಮತು್ತ ಆತನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು≫ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.
30 ಇದಕಾ್ಕಗಿ ಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ ಆತನ
ಸಮಯ ಇನೂ್ನ ಬಾರದೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಯಾರೂ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕೈ
ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. 31 ಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಆತನನು್ನ ನಂಬಿ, ≪ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಬಂದಾಗ ಈತನು ಮಾಡಿದ್ದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಸೂಚಕ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವನೇನೋ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಿದು್ದ
32 ಜನರು ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಗೊಣಗುಟಿ್ಟದ ಮಾತುಗಳನು್ನ

ಫರಿಸಾಯರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ ಮತು್ತ
ಫರಿಸಾಯರೂ ಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ದೇವಾಲಯದ
ಕಾವಲುಗಾರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 33 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ
≪ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಾತನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. 34 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಹುಡುಕುವಿರಿ, ಆದರೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗುವಿರಿ. ನಾನು
ಇರುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ಬರಲಾರಿರಿ≫ ಎಂದನು. 35 ಅದಕೆ್ಕ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ≪ಇವನು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕದ ಹಾಗೆ ಎಲಿ್ಲ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದನೆ? ಗಿ್ರೕಕರ ನಡುವೆ ಚದುರಿಕೊಂಡಿರುವ
ನಮ್ಮವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಗಿ್ರೕಕರಿಗೆ ಬೋಧನೆ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವನೋ? 36 ≪ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ,
ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗುವಿರಿ ಮತು್ತ ನಾನು
ಇರುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ಬರಲಾರಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನ ಅಥರ್
ಏನಾಗಿರಬಹುದು?≫ ಎಂದು ತಮ್ಮ ತಮೊ್ಮಳಗೆ
ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು.

37 ಜಾತೆ್ರಯ ಮಹಾದಿನವಾದ ಕಡೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೇಸು
ನಿಂತುಕೊಂಡು ≪ಯಾವನಿಗಾದರೂ ನೀರಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕುಡಿಯಲಿ. 38 ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ
ನನ್ನಲಿ್ಲ ಯಾವನು ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವನೋ ಅವನೊಳಗಿನಿಂದ
ಜೀವಕರವಾದ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳು ಹರಿಯುವವು≫ ಎಂದು ಕೂಗಿ
ಹೇಳಿದನು. 39 ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನನು್ನ ನಂಬುವವರು
ಹೊಂದಲಿರುವ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮವರವನು್ನ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮವರವು ಇನೂ್ನ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. 40 ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಆ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ≪ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈತನು
ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದರು. 41 ಕೆಲವರು, ≪ಈತನು
ಕಿ್ರಸ್ತನು≫ ಎಂದರು, ಆದರೆ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವರು ≪ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ಬರುವುದುಂಟೆ? 42 ದಾವೀದನ
ಸಂತಾನದಿಂದಲೂ ದಾವೀದನು ಇದ್ದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮೆಂಬ
ಗಾ್ರಮದಿಂದಲೂ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬರುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು
ಹೇಳುತ್ತದಲ್ಲವೇ?≫ ಅಂದರು. 43 ಹೀಗೆ ಆತನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ
ಜನರಲಿ್ಲ ಭೇದ ಉಂಟಾಯಿತು. 44 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಆತನನು್ನ
ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ ಆದರೆ ಯಾರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ.

45 ಬಳಿಕ ಆ ದೇವಾಲಯದ ಕಾವಲುಗಾರರು, ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರ
ಮತು್ತ ಫರಿಸಾಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು, ≪ನೀವು ಏಕೆ
ಆತನನು್ನ ಕರೆತರಲಿಲ್ಲ?≫ ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ, 46

ಕಾವಲುಗಾರರು ≪ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಯಾರೂ ಎಂದೂ ಮಾತನಾಡಿದಿ್ದಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು.
47 ಆಗ ಫರಿಸಾಯರು ಅವರಿಗೆ ≪ನೀವೂ ಸಹ ಆತನ ಮಾತಿಗೆ
ಮರುಳಾದೀರಾ? 48 ಹಿರೀಸಭೆಯವರಲಾ್ಲಗಲಿ ಫರಿಸಾಯರಲಾ್ಲಗಲಿ
ಯಾರಾದರೂ ಅವನನು್ನ ನಂಬಿದಾ್ದರೋ? 49 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಅರಿಯದ ಈ ಹಿಂಡು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರೇ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 50

ಮೊದಲು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಿಕೊದೇಮನು ಅವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು, 51 ಅವನು ಅವರಿಗೆ ≪ನಮ್ಮ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು

ಮೊದಲು ಒಬ್ಬನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವನು ಮಾಡುವುದೇನೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅವನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಖಂಡನೆ
ಮಾಡುವುದುಂಟೇ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ, 52 ಅವರು ಅವನಿಗೆ
≪ನೀನು ಸಹ ಗಲಿಲಾಯದವನೋ? ನೀನೇ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ನೋಡು
ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ಪ್ರವಾದಿಯು ಬರುವುದಿಲ್ಲ,≫ ಎಂದರು.

53 ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು.

ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಗೂ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ

ಯೇಸು ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ ಗುಡ್ಡಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 2

ಬೆಳಗಿನಜಾವದಲಿ್ಲ ಆತನು ತಿರುಗಿ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ
ಎಲಾ್ಲ ಜನರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಆತನು

ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು. 3 ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೂ ಮತು್ತ
ಫರಿಸಾಯರೂ ವ್ಯಭಿಚಾರದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು ಆಕೆಯನು್ನ ಅವರ ಗುಂಪಿನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ;
4 ಯೇಸುವಿಗೆ, ≪ಬೋಧಕನೇ, ಈ ಸಿ್ತ್ರೕ ವ್ಯಭಿಚಾರ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದ್ದಳು. 5 ಇಂಥವರನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಮೋಶೆಯು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಈಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನು ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತೕ?≫
ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 6 ಅವರು ಆತನನು್ನ
ಪರೀಕ್ಷಿಸುವವರಾಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ತಪು್ಪಹೊರಿಸಬೇಕೆಂದೇ ಹೀಗೆ
ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಯೇಸು ಬಗಿ್ಗಕೊಂಡು ಬೆರಳಿನಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಬರೆಯುತಾ್ತ ಇದ್ದನು. 7 ಅವರು ಆತನನು್ನ ಬಿಡದೆ
ಪ್ರಶಿ್ನಸುತಿ್ತರುವಾಗ, ಆತನು ನೆಟ್ಟಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಅವರಿಗೆ,
≪ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪಾಪವಿಲ್ಲದವನು ಯಾರಿದಾ್ದನೋ ಅವನೇ ಮೊದಲು
ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲು್ಲ ಎಸೆಯಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು 8 ತಿರುಗಿ
ಆತನು ಬಗಿ್ಗಕೊಂಡು ಬೆರಳಿನಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುತಾ್ತ
ಇದ್ದನು. 9 ಅದನು್ನ ಅವರು ಕೇಳಿ ಹಿರಿಯರು ಮೊದಲುಗೊಂಡು
ಎಲ್ಲರೂ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋದರು; ಆಗ ಯೇಸು ಒಬ್ಬನೇ
ಉಳಿದನು. ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಅಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತಿದ್ದಳು. 10 ಯೇಸು ನೆಟ್ಟಗೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆಕೆಗೆ, ≪ಸಿ್ತ್ರೕಯೇ, ಅವರು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು?
ನಿನನು್ನ ಖಂಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಯಾರೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲವೋ?≫
ಎಂದನು. 11 ಅದಕೆ್ಕ ಆಕೆಯು ≪ಕತರ್ನೇ, ಯಾರೂ ಶಿಕ್ಷೆ
ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದಳು. ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ ≪ನಾನೂ ಸಹ ನಿನನು್ನ
ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹೋಗು, ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಪಾಪಮಾಡಬೇಡ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ಲೋಕದ ಬೆಳಕಾಗಿದಾ್ದನೆ
12 ಯೇಸು ಪುನಃ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತಾ್ತ, ≪ನಾನೇ

ಲೋಕದ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವನು ಎಂದಿಗೂ
ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನು ಜೀವದ ಬೆಳಕನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಫರಿಸಾಯರು ಆತನಿಗೆ
≪ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆ, ನಿನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯು
ನಿಜವಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು 14 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ≪ನನ್ನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿನೀಡಿದರೂ, ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಸತ್ಯವಾದದು್ದ.
ನಾನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆ ಮತು್ತ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ನನಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆನೋ ಇಲ್ಲವೆ ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೋ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. 15 ನೀವು
ಶಾರೀರಿಕ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತೀಪುರ್ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ
ತೀಪುರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 16 ನಾನು ತೀಪುರ್ ಮಾಡಿದರೂ ನನ್ನ
ತೀಪುರ್ ಸತ್ಯವಾದದೆ್ದೕ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಲ್ಲ, ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದನೆ.
17 ಇಬ್ಬರ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಸತ್ಯವಾದದು್ದ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲಯೇ ಬರೆದಿದೆ. 18 ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ
ನೀಡುವವನು ನಾನೇ ಮತು್ತ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂದೆಯೂ ನನ್ನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದನು. 19 ಅವರು, ≪ನಿನ್ನ
ತಂದೆ ಎಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ?≫ ಎಂದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, ≪ನೀವು ನನ್ನನೂ್ನ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ ಸಹ ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟನು. 20 ಯೇಸು ದೇವಾಲಯದ ಕಾಣಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಗಳು
ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಆತನ ಸಮಯ ಇನೂ್ನ ಬಾರದೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ
ಯಾರೂ ಆತನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ.

21 ಯೇಸು ತಿರುಗಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ನಾನು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ, ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ ಮತು್ತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪದಲೆ್ಲೕ ಸಾಯುವಿರಿ.
ನಾನು ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ಬರಲಾರಿರಿ≫ ಎಂದನು. 22 ಅದಕೆ್ಕ
ಯೆಹೂದ್ಯರು, ≪ನಾವು ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ಬರಲಾರಿರೆಂದು
ಹೇಳುತಾ್ತನಲಾ್ಲ? ಇವನು ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ
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ಕೊಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದನೋ?≫ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು.
23 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಕೆಳಗಿನವರು; ನಾನು ಮೇಲಿನಿಂದ
ಬಂದವನು. ನೀವು ಈ ಲೋಕದವರು; ನಾನು ಈ ಲೋಕದವನಲ್ಲ.
24 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಸಾಯುವಿರೆಂದು
ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆನು. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಯಾರೆಂದು ನಂಬದೆ
ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಸಾಯುವಿರಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 25 ಆಗ ಅವರು ಆತನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಯಾರು?≫
ಎನ್ನಲೂ, ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದಂಥದೆ್ದೕ. 26 ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕೂ್ಕ,
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೀಪುರ್ ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು
ನನಗುಂಟು. ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟಾ್ಟತನು ಸತ್ಯವಂತನು.
ಆತನಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿದವುಗಳನೆ್ನೕ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ≫
ಎಂದನು. 27 ಆತನು ತಂದೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡಿದನೆಂದು ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ. 28 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕತಿ್ತದಾಗ, ನಾನೇ
ಆತನೆಂದೂ, ನನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ನಾನೇ ಏನೂ ಮಾಡಲಾರೆನೆಂದು ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನನಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ ಮಾತನಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 29 ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನು
ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದಾ್ದನೆ. ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾದದ್ದನು್ನ
ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದನು.

30 ಆತನು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದಗಲೇ ಅನೇಕರು
ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು. 31 ಆಗ ಯೇಸು ತನ್ನನು್ನ ನಂಬಿದ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, ≪ನೀವು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದಾದರೆ,
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀವು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರುವಿರಿ. 32 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು
ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ ಮತು್ತ ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33 ಅದಕ್ಕವರು ಆತನಿಗೆ,
≪ನಾವು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತಾನದವರು ಮತು್ತ ನಾವು ಎಂದೂ
ಯಾರಿಗೂ ದಾಸರಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದೆಂದು ನೀನು
ಹೇಳುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ?≫ ಎಂದು ಪ್ರಶಿ್ನಸಿದರು. 34 ಅದಕೆ್ಕ
ಯೇಸು, ≪ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಪಾಪ
ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲರು ಪಾಪಕೆ್ಕ ದಾಸರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 35 ದಾಸನು
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಗನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ
ಇರುತಾ್ತನೆ. 36 ಆದುದರಿಂದ ಮಗನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು. 37

ನೀವು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತಾನದವರೆಂದು ನಾನು ಬಲೆ್ಲನು, ಆದರೂ
ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 38 ನಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನೋಡಿದ್ದನೆ್ನೕ ಮಾತನಾಡುತೆ್ತೕನೆ, ನೀವು ತಂದೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದನೆ್ನೕ
ಮಾಡಿರಿ≫ ಎಂದನು. 39 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, ≪ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು
ಅಬ್ರಹಾಮನೇ≫ ಎಂದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು
ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನು ಮಾಡಿದಂಥ
ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 40 ಆದರೂ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡದೇ
ದೇವರಿಂದ ಕೇಳಿದ ಸತ್ಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದವನಾದ ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
41 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ≫
ಎಂದನು. ಅದಕ್ಕವರು, ≪ನಾವು ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರಲ್ಲ.
ನಮಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ, ಆತನು ದೇವರೇ≫ ಎಂದರು. 42 ಯೇಸು
ಅವರಿಗೆ, ≪ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ದೇವರಿಂದಲೇ ಹೊರಟು ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಬಂದವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ನಾನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರೇ
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. 43 ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ ಯಾಕೆ
ಗ್ರಹಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ? ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡದೆ
ಇರುವುದರಿಂದಲೇ. 44 ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, ನೀವು ಆತನಿಗೆ
ಸೇರಿದವರಾಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದುರಾಶೆಗಳನೆ್ನೕ ನೀವು
ಮಾಡಬಯಸುತಿ್ತೕರಿ. ಅವನು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಕೊಲೆಗಾರನಾಗಿದು್ದ
ಸತ್ಯದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು
ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಸುಳಾ್ಳಡುತಾ್ತನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು
ಸುಳು್ಳಗಾರನೂ ಮತು್ತ ಸುಳಿ್ಳನ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ. 45 ಆದರೂ,
ನಾನು ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುವವನಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. 46 ನನ್ನಲಿ್ಲ ಪಾಪವಿದೆಯೆಂದು ಸಮಥಿರ್ಸಬಲ್ಲವರು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಿದಾ್ದರೆ? ನಾನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ಯಾಕೆ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ? 47 ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವನು ದೇವರ
ವಾಕ್ಯಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುತಾ್ತನೆ. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲದ ಕಾರಣ
ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

48 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು, ≪ನೀನು ಸಮಾಯರ್ದವನು ಮತು್ತ
ನಿನಗೆ ದೆವ್ವಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೋ?≫
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 49 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು; ≪ನನಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ.

ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಗೌರವಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನನಗೆ
ಅವಮಾನಪಡಿಸುತಿ್ತೕದಿ್ದರಿ. 50 ನಾನು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ, ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹುಡುಕುವಾತನು ಒಬ್ಬನಿದಾ್ದನೆ,
ಆತನೇ ನಾ್ಯಯಧಿಪತಿ. 51 ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ,
ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯನಾದರೆ ಅವನು
ನಿತ್ಯಮರಣವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ≫ ಅಂದನು.

52 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು ≪ನೀನು ದೆವ್ವಹಿಡಿದವನೆಂದು ಈಗ
ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಸತ್ತನು ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ
ಸತ್ತರು, ಆದರೆ ನೀನು ≪ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯನಾದರೆ ಅವನು
ನಿತ್ಯಮರಣವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತೕಯಲಾ್ಲ?
53 ಸತು್ತಹೋದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗಿಂತಲೂ ನೀನು
ದೊಡ್ಡವನೋ? ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ ಸತು್ತಹೋದರು, ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ನೀನು
ಯಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 54

ಯೇಸು ≪ನನ್ನನು್ನ ನಾನೇ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವವನು ನನ್ನ
ತಂದೆಯೇ, ನೀವು ಆತನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಅನು್ನತಿ್ತೕರಿ, 55

ಆದರೂ ನೀವು ಆತನನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಇದಿ್ದೕರಿ. ನಾನಂತೂ ಆತನನು್ನ
ಬಲೆ್ಲನು, ಆತನನು್ನ ಅರಿಯೆನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ
ಸುಳು್ಳಗಾರನಾಗುವೆನು. ಆದರೆ ನಾನು ಆತನನು್ನ ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆತನ
ವಾಕ್ಯಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯನಾಗುತೆ್ತೕನೆ. 56 ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಪುರುಷನಾದ
ಅಬ್ರಹಾಮನು ನನ್ನ ದಿನವನು್ನ ತಾನು ನೋಡುತೆ್ತೕನೆಂದು
ಉಲಾ್ಲಸಪಟ್ಟನು ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 57 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು, ≪ನಿನಗೆ ಇನೂ್ನ
ಐವತು್ತ ವಷರ್ವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಅಬ್ರಹಾಮನನು್ನ
ನೋಡಿದಿ್ದೕಯಾ?≫ ಅಂದರು. 58 ಯೇಸು, ≪ನಿಮಗೆ ನಾನು
ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ಅಬ್ರಹಾಮನು ಹುಟು್ಟವುದಕಿ್ಕಂತ
ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ನಾನು ಇದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದನು. 59 ಆಗ ಅವರು
ಆತನ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯಲು, ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡರು. ಆದರೆ
ಯೇಸು ಮರೆಯಾಗಿ ದೇವಾಲಯದೊಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟು
ಹೋದನು.

ಯೇಸು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟಕುರುಡನಿಗೆ ಕಣು್ಣಕೊಟಿ್ಟದು್ದ

ಯೇಸು ಹಾದು ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದಗ, ಹುಟು್ಟ ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕಂಡನು. 2 ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು,
≪ಗುರುವೇ, ಇವನು ಕುರುಡನಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟರುವುದಕೆ್ಕ

ಯಾರು ಪಾಪಮಾಡಿದರು? ಇವನೋ ಅಥವ ಇವನ
ತಂದೆತಾಯಿಗಳೋ?≫ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 3 ಯೇಸು,
≪ಇವನಾಗಲಿ ಇವನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಾಗಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ದೇವರ ಕಿ್ರಯೆಗಳು ಇವನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬರುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಹೀಗಾಯಿತು. 4 ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾತನ ಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ನಾವು
ಹಗಲಿರುವಾಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾತಿ್ರ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದು ಬಂದಾಗ
ಯಾರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರರು. 5 ನಾನು ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವಾಗ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದನು. 6 ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ ಆ ಉಗುಳಿನಿಂದ ಕೆಸರು ಮಾಡಿ, ಆ ಕೆಸರನು್ನ
ಕುರುಡನ ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚದನು. 7 ಆತನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು
ಹೋಗಿ ಸಿಲೋವ (ಸಿಲೋವ ಎಂದರೆ ‘ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು’
ಎಂದಥರ್) ಕೊಳದಲಿ್ಲ ತೊಳೆದುಕೋ≫ ಎಂದನು. ಅವನು ಹೋಗಿ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ದೃಷಿ್ಟಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಬಂದನು. 8 ಆಗ
ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅವನು ಮೊದಲು ಭಿಕ್ಷುಕನಾಗಿದಾ್ದಗ ಅವನನು್ನ
ನೋಡಿದ್ದವರೂ, ≪ಭಿಕ್ಷೆಬೇಡುತಾ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಇವನೇ
ಅಲ್ಲವೇ?≫ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. 9 ಕೆಲವರು, ≪ಹೌದು
ಇವನೇ≫ ಎಂದರು. ಇನೂ್ನ ಕೆಲವರು, ≪ಅವನಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನ
ಹಾಗೆ ಇದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದರು. ಆದರೆ ಅವನಾದರೋ, ≪ನಾನೇ
ಅವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಆಗ ಅವರು ≪ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನ
ಕಣು್ಣ ಹೇಗೆ ತೆರೆದವು?≫ ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ, 11 ಅವನು,
≪ಯೇಸು ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನು ಮಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಕೆಸರು ಮಾಡಿ
ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಹಚಿ್ಚ ನನಗೆ, ≪ಸಿಲೋವ ಕೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ತೊಳೆದುಕೋ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದರಂತೆ ನಾನು ಹೋಗಿ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡೆನು. ಆಗ ನನಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂತು≫ ಎಂದನು. 12

ಅವರು, ≪ಆತನು ಎಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ?≫ ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ,
ಅವನು ≪ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ≫ ಎಂದನು.

ಫರಿಸಾಯರು ಆ ಕುರುಡನನು್ನ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದು್ದ
13 ಜನರು ಮೊದಲು ಆ ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದವನನು್ನ ಫರಿಸಾಯರ

ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. 14 ಯೇಸು ಕೆಸರು ಮಾಡಿ
ಅವನಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಕೊಟ್ಟ ದಿನವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವಾಗಿತು್ತ. 15 ಆದಕಾರಣ
ಆ ಫರಿಸಾಯರು ಸಹ ಅವನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ದೃಷಿ್ಟ

ಯೋಹಾನನು 8:23 670 ಯೋಹಾನನು 9:15
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ಬಂದಿತು ಎಂದು ಪುನಃ ಕೇಳಿದರು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ, ≪ಅವನು
ಕೆಸರನು್ನ ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟನು, ನಾನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡೆನು,
ನನಗೆ ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿತು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 16

ಫರಿಸಾಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, ≪ಈ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರಿಂದ
ಬಂದವನಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ
ಆಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದರು. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು, ≪ಇಂಥಾ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದು ಪಾಪಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ
ಹೇಗಾದೀತು?≫ ಎಂದರು. ಹೀಗೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಭೇದವುಂಟಾಯಿತು.
17 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಅವರು ಪುನಃ ಆ ಕುರುಡನನು್ನ, ≪ಆತನು ನಿನಗೆ
ದೃಷಿ್ಟ ಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನು
ಹೇಳುತಿ್ತೕ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವನು ≪ಆತನು ಒಬ್ಬ
ಪ್ರವಾದಿ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

18 ಆದರೆ ದೃಷಿ್ಟ ಹೊಂದಿದವನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರು;
ಅವನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ಕರೆದು ವಿಚಾರಿಸುವವರೆಗೂ, ಅವನು
ಹುಟು್ಟ ಕುರುಡನಾಗಿದು್ದ, ಈಗ ದೃಷಿ್ಟ ಹೊಂದಿದಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ
ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 19 ಅವರು ≪ಕುರುಡನಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದನೆಂದು ನೀವು
ಹೇಳುವ ನಿಮ್ಮ ಮಗನು ಇವನೋ? ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಇವನಿಗೆ ಹೇಗೆ
ದೃಷಿ್ಟ ಬಂದಿತು?≫ ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 20 ಅವನ ತಂದೆ
ತಾಯಿಗಳು, ≪ಇವನು ನಮ್ಮ ಮಗನೆಂದೂ ಕುರುಡನಾಗಿ
ಹುಟಿ್ಟದನೆಂದೂ ಬಲೆ್ಲವು. 21 ಈಗ ಇವನು ನೋಡುವುದು
ಹೇಗೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಯಾರು ಇವನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದರೋ
ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ, ಇವನನೆ್ನೕ ಕೇಳಿರಿ. ಇವನು
ಪಾ್ರಯದವನಾಗಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ, ಇವನೇ ತನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಹೇಳುವನು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 22 ಅವನ ತಂದೆ
ತಾಯಿಗಳು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರೆ
ಅವನನು್ನ ಸಭಾಮಂದಿರದಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಆಗಲೇ ತೀಮಾರ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 23 ≪ಇವನು ಪಾ್ರಯದವನು
ಇವನನೆ್ನೕ ಕೇಳಿರಿ≫ ಎಂದು ಅವನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ
ಇದೇ ಕಾರಣ. 24 ಆದಕಾರಣ ಅವರು ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದ ಆ
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ಕರೆದು, ≪ನೀನು ದೇವರಿಗೆ
ಗೌರವವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸು; ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪಿಷ್ಠನೆಂದು ನಾವು
ಬಲೆ್ಲವು≫ ಎಂದರು. 25 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ≪ಆತನು ಪಾಪಿಷ್ಠನೋ
ಏನೋ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬಲೆ್ಲನು ನಾನು
ಕುರುಡನಾಗಿದೆ್ದನು; ಈಗ ನಾನು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದನು. 26

ಅವರು ಅವನನು್ನ, ≪ಆತನು ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದನು? ನಿನ್ನ
ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ತೆರೆದನು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ, 27 ಅವನು,
≪ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆನಲಾ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ! ನೀವು ಯಾಕೆ
ಪುನಃ ಪುನಃ ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? ನೀವು ಸಹ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಬಯಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರೋ?≫ ಎಂದನು. 28 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು ಅವನನು್ನ
ನಿಂದಿಸಿ, ≪ನೀನು ಆತನ ಶಿಷ್ಯನು. ಆದರೆ ನಾವು ಮೋಶೆಯ
ಶಿಷ್ಯರು. 29 ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿದನೆಂದು
ನಾವು ಬಲೆ್ಲವು, ಆದರೆ ಈತನು ಎಲಿ್ಲಯವನೋ ನಮಗೆ
ತಿಳಿಯದು≫ ಎಂದರು. 30 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಮನುಷ್ಯನು, ≪ಆತನು
ನನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆದರೂ ಆತನು ಎಲಿ್ಲಯವನೆಂದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವುದು ಆಶ್ಚಯರ್ವಲ್ಲವೇ! 31 ಪಾಪಿಷ್ಠರ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ದೇವರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾರು
ಭಕ್ತರಾಗಿದು್ದ ಆತನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುತಾ್ತರೋ ಅವರ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳುತಾ್ತನೆಂದು ಬಲೆ್ಲವು. 32 ಹುಟು್ಟ
ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಯಾವನಾದರೂ
ತೆರೆದಿದ್ದನು್ನ ಲೋಕಾದಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 33 ಈತನು
ದೇವರಿಂದ ಬಂದವನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಾರದೆ
ಇರುತಿ್ತದ್ದನು≫ ಎಂದನು. 34 ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅವರು, ≪ನೀನು
ಕೇವಲ ಪಾಪದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು, ನೀನು ನಮಗೆ
ಉಪದೇಶಮಾಡುತಿ್ತಯೋ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಹಾಕಿದರು.

ಆತಿ್ಮಕ ಕುರುಡುತನ
35 ಅವನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರೆಂದು ಯೇಸು ಕೇಳಿ ಅವನನು್ನ

ಕಂಡುಕೊಂಡು, ≪ನೀನು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನು್ನ
ನಂಬುತಿ್ತೕಯೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 36 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು,
≪ಕತರ್ನೇ ಆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಯಾರು? ನನಗೆ ತಿಳಿಸು, ನಾನು
ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದಾಗ, 37 ಯೇಸು, ≪ನೀನು
ಅವನನು್ನ ನೋಡಿದಿ್ದೕ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವ
ನಾನೇ ಆತನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, 38 ಅವನು, ≪ಕತರ್ನೇ,
ನಾನು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದನು.

39 ಆಗ ಯೇಸುವು, ≪ನಾನು ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಆ ತೀಪುರ್ ಏನೆಂದರೆ ಕುರುಡರು ನೋಡುವರು, ದೃಷಿ್ಟ

ಇರುವವರು ಕುರುಡರಾಗುವರು≫ ಎಂದನು. 40 ಇದನು್ನ
ಆತನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಫರಿಸಾಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿ, ≪ನಾವು ಸಹ
ಕುರುಡರೇನು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, 41 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ,
≪ನೀವು ಕುರುಡರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಪವು ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
≪ನಿಮಗೆ ಕಣು್ಣಕಾಣುತ್ತವೆ≫ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುವುದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ನಿಮಗೆ ಉಳಿದಿದೆ≫ ಎಂದನು.

ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬನು

≪ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಕುರಿಹಟಿ್ಟಯೊಳಗೆ
ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಬಾರದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹತಿ್ತ
ಬರುವವನು ಕಳ್ಳನೂ, ದರೋಡೆಕೋರನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.

2 ಆದರೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವನೇ ಆ ಕುರಿಗಳ
ಕುರುಬನು. 3 ಬಾಗಿಲು ಕಾಯುವವನು ಅವನಿಗೆ ಬಾಗಿಲನು್ನ
ತೆರೆಯುತಾ್ತನೆ; ಕುರಿಗಳು ಅವನ ಸ್ವರಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ. ಅವನು
ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುರಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಕರೆದು ಅವುಗಳನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಬಿಡುತಾ್ತನೆ. 4 ತನ್ನ ಕುರಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತಾನು
ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಾ್ತನೆ. ಕುರಿಗಳು ಅವನ ಸ್ವರವನು್ನ
ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ. 5 ಆದರೆ ಅವು
ಅಪರಿಚಿತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸದೇ ಅವನ ಬಳಿಯಿಂದ
ಓಡಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಅಪರಿಚಿತರ ಸ್ವರವನು್ನ
ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 6 ಈ
ಸಾಮ್ಯವನು್ನ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆದರೂ ಆತನು ಹೇಳಿದ
ವಿಷಯಗಳ ಅಥರ್ ಏನೆಂಬುದು ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ.

7 ಆಗ ಯೇಸು ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ, ≪ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ಬಾಗಿಲಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, 8 ನನಗಿಂತ
ಮೊದಲು ಬಂದವರೆಲ್ಲರು ಕಳ್ಳರೂ, ದರೋಡೆಕೋರರೂ ಆಗಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಕುರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 9 ನಾನೇ ಆ ಬಾಗಿಲು.
ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಾವನಾದರೂ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ
ಅವನು ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿದು್ದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವನು, ಹೊರಗೆ ಬರುವನು
ಮತು್ತ ಮೇವನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವನು. 10 ಕಳ್ಳನಾದರೋ
ಕದು್ದಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ, ಕೊಯು್ಯವುದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ
ನಾಶಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಬರುತಾ್ತನೆಯೇ ಹೊರತು ಮತಾ್ತವುದಕೂ್ಕ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನಾದರೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೀವವು ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ
ಅದು ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ಬಂದೆನು.

11 ≪ನಾನೇ ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬನು. ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬನು ತನ್ನ
ಕುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. 12 ಕೂಲಿಯಾಳು
ಕುರಿಗಳ ಕುರುಬನೂ ಒಡೆಯನೂ ಆಗಿರದೆ, ಅವನು ತೋಳ
ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿ ಹೋಗುತಾ್ತನೆ.
ಆಗ ತೋಳವು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮಂದೆಯನು್ನ
ಚದರಿಸುತ್ತದೆ. 13 ಅವನು ಕೇವಲ ಕೂಲಿಯಾಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ,
ಕುರಿಗಳ ಚಿಂತೆ ಅವನಿಗಿಲ್ಲದೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತಾ್ತನೆ. 14 ನಾನೇ
ನಿಜವಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ಕುರುಬನು. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ನಾನು
ಬಲ್ಲವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ ಕುರಿಗಳು ನನ್ನನು್ನ ಬಲ್ಲವು. 15 ತಂದೆಯು
ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆಯೇ, ನಾನು ತಂದೆಯನು್ನ ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ;
ಮತು್ತ ನಾನು ಕುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 16

ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಮಂದೆಗೆ ಸೇರದಿರುವ ಇನೂ್ನ ಬೇರೆ ಕುರಿಗಳು ನನಗಿವೆ,
ಅವುಗಳನೂ್ನ ಸಹ ನಾನು ಕರೆ ತರಬೇಕು. ಅವು ನನ್ನ ಸ್ವರಕೆ್ಕ
ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ. ಆಗ ಒಂದೇ ಕುರಿಹಿಂಡು ಆಗುವುದು ಮತು್ತ
ಒಬ್ಬನೇ ಕುರುಬನು ಇರುವನು. 17 ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ
ಏಕೆಂದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಅದನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 18 ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಯಾರೂ ನನಿ್ನಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ನಾನೇ ಅದನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಅದನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು. ಅದನು್ನ ಪುನಃ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಈ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದನು.

19 ಈ ಮಾತುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಪುನಃ
ಬೇಧ ಉಂಟಾಯಿತು. 20 ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಆತನಿಗೆ, ≪ದೆವ್ವ
ಹಿಡಿದಿದೆ, ಹುಚ್ಚನಾಗಿದಾ್ದನೆ, ನೀವು ಏಕೆ ಆತನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳುತಿ್ತೕರಿ?≫ ಎಂದರು. 21 ಇನು್ನ ಕೆಲವರು, ≪ಇವು
ದೆವ್ವಹಿಡಿದವನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ, ದೆವ್ವವು ಕುರುಡನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ
ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?≫ ಎಂದರು.

ಯೇಸು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದು್ದ
22 ಆನಂತರ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಯ

ಹಬ್ಬವು ನಡೆಯಿತು. ಅದು ಚಳಿಗಾಲವಾಗಿತು್ತ. 23 ಯೇಸು
ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಸೊಲೊಮೋನನ ಮಂಟಪದಲಿ್ಲ
ತಿರುಗಾಡುತಾ್ತ ಇರುವಾಗ, 24 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನು್ನ
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ಸುತು್ತವರೆದು ಆತನಿಗೆ, ≪ಇನು್ನ ಎಷು್ಟ ಕಾಲ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂದಿಗ್ಧದಲಿ್ಲ
ಇಡುತಿ್ತ? ನೀನು ಕಿ್ರಸ್ತನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳು≫
ಎಂದರು. 25 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, ≪ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆನು, ಆದರೆ
ನೀವು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಾನು ಮಾಡುವ
ಕಿ್ರಯೆಗಳೇ ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. 26 ಆದರೂ, ನೀವು
ನಂಬದೆ ಇದಿ್ದೕರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕುರಿಗಳಲ್ಲ. 27 ನನ್ನ
ಕುರಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವರಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತವೆ. ನಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು.
ಅವು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ. 28 ನಾನು ಅವುಗಳಿಗೆ
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗುವುದೇ
ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳನು್ನ ಯಾರೂ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರರು.
29 ಅವುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ
ಮಹೋನ್ನತನು. ಅವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೈಯಿಂದ ಯಾರೂ
ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರರು. 30 ನಾನೂ ಮತು್ತ ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ
ಒಂದಾಗಿದೆ್ದೕವೆ≫ ಎಂದನು.

31 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ತಿರುಗಿ
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, 32 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ನನ್ನ
ತಂದೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವ ಕಿ್ರಯೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಕಲೆ್ಲಸೆಯಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರಿ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ, 33 ಯೆಹೂದ್ಯರು,
≪ನಾವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆಯುವುದು ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ
ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವದೂಷಣೆಗಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ನೀನು
ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದು್ದ ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನೇ ದೇವರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ನಾವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಕಲೆ್ಲಸೆಯುತೆ್ತೕವೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. 34 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,
≪ ≪ ನೀವು ದೇವರುಗಳೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆನು≫
ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿಲ್ಲವೋ? 35

ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿರಾಥರ್ಕವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ≪ದೇವರುಗಳೆಂದೂ,≫ ಆತನು
ಕರೆದಿರುವುದಾದರೆ 36 ತಂದೆಯು ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಮಾಡಿ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟವನಾದ ≪ನಾನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು≫
ಹೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ≪ನೀನು ದೇವದೂಷಣೆ ಮಾಡುತಿ್ತೕ ಎಂದು ನೀವು ನನಗೆ
ಹೇಳುತಿ್ತರಲಾ್ಲ?≫ 37 ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ
ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನನ್ನನು್ನ ನಂಬಬೇಡಿರಿ 38 ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನಂಬದೆ ಇದ್ದರೂ, ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನಾ್ನದರೂ ನಂಬಿರಿ.
ಆಗ ನನ್ನಲಿ್ಲ ತಂದೆಯು ಇದಾ್ದನೆಂತಲೂ, ತಂದೆಯಲಿ್ಲ ನಾನು
ಇದೆ್ದೕನೆಂತಲೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಮತು್ತ
ಮನದಟಾ್ಟಗುವುದು≫ ಎಂದನು. 39 ಅವರು ಪುನಃ ಆತನನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು, ಆದರೆ ಆತನು ಅವರ ಕೈಯಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು.

40 ಆ ಮೇಲೆ ಆತನು ಯೊದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯನು್ನ ದಾಟಿ,
ಯೋಹಾನನು ಮೊದಲು ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲ ಉಳಿದು ಕೊಂಡನು. 41 ಆಗ ಅನೇಕರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, ≪ಯೋಹಾನನು ಒಂದು ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನೂ್ನ
ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೋಹಾನನು ಹೇಳಿದೆ್ದಲಾ್ಲ
ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 42 ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು.

ಲಾಜರನ ಮರಣ

ಮಾಥರ್ಳು ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಸಹೋದರಿಯಾದ,
ಮರಿಯಳ ಊರಾದ, ಬೇಥಾನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಲಾಜರನೆಂಬುವನೊಬ್ಬನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. 2 ಈ

ಮರಿಯಳು ಕತರ್ನಿಗೆ ತೈಲವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ ಆತನ ಪಾದಗಳನು್ನ ತನ್ನ ತಲೆ
ಕೂದಲಿನಿಂದ ಒರಸಿದವಳು. ಈಕೆಯ ಸಹೋದರನಾದ ಲಾಜರನೇ
ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. 3 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಅವನ ಸಹೋದರಿಯರು,
≪ಕತರ್ನೇ ಇಗೋ, ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದಾ್ದನೆ≫
ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 4 ಯೇಸು
ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ, ≪ಈ ರೋಗವು ಮರಣಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ; ಇದರಿಂದ
ದೇವಕುಮಾರನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ದೇವರ
ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಬಂದದು್ದ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5

ಮಾಥರ್ಳನು್ನ ಆಕೆಯ ತಂಗಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಲಾಜರನನು್ನ ಯೇಸು
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 6 ಲಾಜರನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದಾ್ದನೆಂದು ಆತನು
ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಎರಡು ದಿನ ತಾನಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ
ಉಳಿದುಕೊಂಡನು. 7 ಬಳಿಕ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ≪ನಾವು
ಪುನಃ ಯೂದಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಆತನ
ಶಿಷ್ಯರು ಆತನಿಗೆ, ≪ಗುರುವೇ, ಆಗಲೇ ಯೆಹೂದ್ಯರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಕಲೆ್ಲಸೆಯಬೇಕೆಂದು ಹುಡುಕುತಿ್ತದಾ್ದರೆ, ಪುನಃ ನೀನು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುವಿಯಾ?≫ ಎಂದರು. 9 ಯೇಸು, ≪ಹಗಲಿಗೆ
ಹನೆ್ನರಡು ತಾಸುಗಳು ಉಂಟಲ್ಲವೇ? ಒಬ್ಬನು ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದರೆ,

ಈ ಲೋಕದ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನು ಎಡವುದಿಲ್ಲ. 10

ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನಡೆದರೆ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಎಡವುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 11 ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದ
ಮೇಲೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರನಾದ ಲಾಜರನು ನಿದೆ್ರ
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ, ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ
ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಬೇಕಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 12 ಅದಕೆ್ಕ
ಶಿಷ್ಯರು, ≪ಅವನು ನಿದೆ್ರ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರೆ ಸ್ವಸ್ಥನಾಗುವನು≫
ಎಂದರು. 13 ಯೇಸು ಅವನ ಮರಣವನು್ನ ಕುರಿತು ಅದನು್ನ
ಹೇಳಿದ್ದನು, ಆದರೆ ಅವರು ವಿಶಾ್ರಂತಿಗಾಗಿ ಮಲಗಿದಾ್ದನೆಂಬುದಾಗಿ
ಹೇಳಿದನೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದರು. 14 ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ಅವರಿಗೆ, ≪ಲಾಜರನು ಸತು್ತ ಹೋಗಿದಾ್ದನೆ. 15 ನಾನು ಅಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ
ಹೋದದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯದೇ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಇದೆಲಾ್ಲ
ನಡೆದಿದೆ. ಬನಿ್ನ, ನಾವು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ≫ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು 16 ಆಗ ದಿದುಮನೆಂಬ ತೋಮನು ತನ್ನ ಜೊತೆ
ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ≪ನಾವು ಸಹ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಯುವುದಕೆ್ಕ
ಹೋಗೋಣ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಮಾಥರ್ ಮತು್ತ ಮರಿಯಳನು್ನ ಯೇಸು ಸಂತೈಸಿದು್ದ
17 ಯೇಸು ಬಂದಾಗ ಲಾಜರನನು್ನ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಆಗಲೇ

ನಾಲು್ಕ ದಿವಸಗಳಾಯಿತೆಂದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು. 18

ಬೇಥಾನ್ಯವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿತು್ತ.
ಯೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹರಿದಾರಿಯಷು್ಟ
ಅಂತರವಿತು್ತ. 19 ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಮಾಥರ್ಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಮರಿಯಳನು್ನ ಅವರ ಸಹೋದರನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೈಸಬೇಕೆಂದು
ಬಂದಿದ್ದರು. 20 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಮಾಥರ್ಳು ಯೇಸು ಬರುತಾ್ತನೆಂದು
ಕೇಳಿ ಆತನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಎದು್ದ ಹೋದಳು. ಆದರೆ
ಮರಿಯಳು ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. 21 ಆಗ
ಮಾಥರ್ಳು ಯೇಸುವಿಗೆ, ≪ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಇಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ನನ್ನ
ತಮ್ಮನು ಸಾಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 22 ಈಗಲಾದರೂ ನೀನು ದೇವರನು್ನ
ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಅದನು್ನ ದೇವರು ನಿನಗೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನೆಂದು ನಾನು ಬಲೆ್ಲನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 23

ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನು ಪುನಃ ಎದು್ದ ಬರುವನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 24 ಮಾಥರ್ಳು ಆತನಿಗೆ, ≪ಸತ್ತವರಿಗೆ ಕಡೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಪುನರುತಾ್ಥನವಾಗುವಾಗ ಅವನೂ ಎದು್ದ ಬರುವನೆಂದು
ನಾನು ಬಲೆ್ಲನು≫ ಅಂದಳು. 25 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, ≪ನಾನೇ
ಪುನರುತಾ್ಥನವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನು
ಸತ್ತರೂ ಬದುಕುವನು, 26 ಮತು್ತ ಜೀವಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು
ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರೆ, ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನು್ನ
ನೀನು ನಂಬುತಿ್ತೕಯೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದಕೆ್ಕ, 27 ಆಕೆಯು
ಆತನಿಗೆ, ≪ಹೌದು ಕತರ್ನೇ, ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕಾದ
ದೇವಕುಮಾರನಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನೀನೇ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ≫
ಅಂದಳು.

28 ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ಮರಿಯಳನು್ನ
ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಕರೆದು, ≪ಗುರುವು ಬಂದಿದಾ್ದರೆ, ನಿನ್ನನು್ನ
ಕರೆಯುತಿ್ತದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದಳು. 29 ಮರಿಯಳು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ
ತಟ್ಟನೆ ಎದು್ದ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಳು. 30 ಯೇಸು ಇನೂ್ನ
ಊರೊಳಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಥರ್ಳು ಆತನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದನು. 31 ಮರಿಯಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಇದು್ದಕೊಂಡು ಆಕೆಯನು್ನ ಸಂತೈಸುತಿ್ತದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆಕೆಯು
ತಟ್ಟನೆ ಎದು್ದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನು್ನ ಕಂಡು, ಆಕೆಯು
ಅಳುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆಕೆಯ
ಹಿಂದೆ ಹೋದರು. 32 ಮರಿಯಳು ಯೇಸು ಇದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು
ಆತನನು್ನ ಕಂಡು ಆತನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆತನಿಗೆ,
≪ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಇಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರನು
ಸಾಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದಳು. 33 ಆಕೆಯು ಅಳುವುದನು್ನ ಮತು್ತ
ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಳುವುದನು್ನ ಯೇಸು
ನೋಡಿದಾಗ ಯೇಸುವು ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ವ್ಯಸನಪಟು್ಟ ನೊಂದುಕೊಂಡು,
34 ≪ಅವನನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ?≫ ಎಂದನು. ಅವರು ಆತನಿಗೆ,
≪ಕತರ್ನೇ, ಬಂದು ನೋಡು≫ ಎಂದರು. 35 ಯೇಸು
ಕಣಿ್ಣೕರಿಟ್ಟನು. 36 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು, ≪ಆಹಾ! ಈತನು ಅವನ
ಮೇಲೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಮಮತೆ ಇಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದರು. 37 ಅವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು, ≪ಈತನು ಆ ಕುರುಡನಿಗೆ ಕಣು್ಣ ಕೊಟ್ಟನಲಾ್ಲ, ಈ
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಸಾಯದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲಾ್ಲ?≫ ಎಂದರು.

ಯೇಸು ಲಾಜರನನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದು್ದ
38 ಯೇಸು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಮನದಲಿ್ಲ ನೊಂದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತ

ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಅದು ಒಂದು ಗವಿಯಾಗಿತು್ತ, ಅದರ
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ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಡಲಾಗಿತು್ತ. 39 ಯೇಸು, ≪ಆ
ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರಿ≫ ಎನ್ನಲು, ತೀರಿಹೋದವನ
ಸಹೋದರಿಯಾದ ಮಾಥರ್ಳು ಆತನಿಗೆ, ≪ಕತರ್ನೇ, ಅವನು ಸತು್ತ
ನಾಲು್ಕ ದಿನಗಳಾದವು, ಈಗ ದುವಾರ್ಸನೆ ಬಂದಿರಬಹುದು≫
ಎಂದಳು. 40 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, ≪ನೀನು ನಂಬಿದರೆ ದೇವರ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕಾಣುವಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ?≫
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು 41 ಆಗ ಅವರು ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದು
ಹಾಕಿದರು. ಯೇಸು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ಮೇಲಕೆ್ಕ ನೋಡಿ, ≪ತಂದೆಯೇ ನೀನು
ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಟಿ್ಟದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 42

ನೀನು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಿವಿಗೊಡುತಿ್ತೕ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದೇ
ಇದೆ. ಆದರೂ ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವಿ ಎಂದು
ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿರುವ ಈ ಜನರು ನಂಬುವಂತೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ
ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 43 ಆತನು ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ≪ಲಾಜರನೇ, ಹೊರಗೆ ಬಾ!≫ ಎಂದು ಗಟಿ್ಟಯಾದ
ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಗಿದನು. 44 ಸತಿ್ತದ್ದವನು ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಅವನ
ಕೈಕಾಲುಗಳು ಶವ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಸುತಿ್ತದ್ದವು. ಅವನ ಮುಖಕೆ್ಕ ವಸ್ತ್ರ
ಸುತ್ತಲಾಗಿತು್ತ. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ಅವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿರಿ, ಅವನು
ಹೋಗಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರೀಸಭೆಯವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು
ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದು್ದ;

45 ಆದುದರಿಂದ ಮರಿಯಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರು ಯೇಸುವಿನ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಿ ಆತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು. 46 ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಫರಿಸಾಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. 47 ಆಗ
ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ ಫರಿಸಾಯರೂ ಹಿರೀಸಭೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ,
≪ನಾವು ಈಗ ಏನುಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಬಹು
ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತನಲಾ್ಲ. 48 ನಾವು ಅವನನು್ನ
ಹೀಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆತನ್ನನೆ್ನೕ ನಂಬುವರು. ರೋಮನ್ನರು
ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಮತು್ತ ರಾಷ್ಟ್ರವನೂ್ನ ವಶಮಾಡಿ
ಕೊಂಡಾರು≫ ಎಂದರು. 49 ಆಗ ಅವರಲಿ್ಲ ಆ ವಷರ್ಕೆ್ಕ
ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದ ಕಾಯಫನೆಂಬುವನು ಅವರಿಗೆ,
≪ನಿಮಗೇನೂ ತಿಳಿಯುತಿ್ತಲ್ಲ. 50 ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ
ನಾಶವಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ
ಸಾಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಹಿತವೆಂದು ನೀವು ಆಲೋಚಿಸುವುದೂ
ಇಲ್ಲ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. 51 ಇದನು್ನ ಅವನು ತನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ
ತಾನೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಾನು ಆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿದು್ದದರಿಂದ, ಯೇಸು ಆ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ
ಹಾಗೂ 52 ಆ ಜನತೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚದರಿರುವ ದೇವರ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಹ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ
ಸಾಯುವುದಕಿ್ಕದ್ದನು, ಎಂಬುವುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು 53 ಅವರು
ಆ ದಿನದಿಂದ ಆತನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 54

ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯೇಸು ಇನೂ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಳಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ
ತಿರುಗಾಡದೆ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಅಡವಿಯ ಹತಿ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ,
ಎಫಾ್ರಯಿಮ್ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಇದ್ದನು.

55 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಹತಿ್ತರವಾಗಿರಲಾಗಿ, ಬಹು
ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹಬ್ಬಕಿ್ಕಂತ
ಮೊದಲೇ ಹಳಿ್ಳಗಳಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದರು. 56 ಅವರು
ಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕುತಾ್ತ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು,
≪ಅವನು ಹಬ್ಬಕೆ್ಕ ಬಾರದೇ ಇದಾ್ದನೋ? ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ
ತೋರುತ್ತದೆ?≫ ಎಂದು ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ
ಇದ್ದರು. 57 ಆಗ ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ ಮತು್ತ ಫರಿಸಾಯರೂ
ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ, ಅವನಿರುವ ಸ್ಥಳವು
ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೊತಾ್ತದರೆ ಅದನು್ನ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು.

ಮರಿಯಳು ಸುಗಂಧ ತೈಲವನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಕೆ್ಕ ಹಚಿ್ಚದು್ದ

ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬಕೆ್ಕ ಇನು್ನ ಆರು ದಿನಗಳು ಇರಲಾಗಿ ಯೇಸುವು,
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದ ಲಾಜರನು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ
ಬೇಥಾನ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 2 ಯೇಸುವಿಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಔತಣವನು್ನ

ಏಪರ್ಡಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಥರ್ಳು ಉಪಚಾರ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. ಲಾಜರನು
ಆತನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿದ್ದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. 3

ಆಗ ಮರಿಯಳು ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಸ್ವಚ್ಚ ಜಟಮಾಂಸಿ ತೈಲವನು್ನ
ಒಂದು ಸೇರಷು್ಟ ತಂದು ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಕೆ್ಕ ಹಚಿ್ಚ ತನ್ನ ತಲೆ
ಕೂದಲಿನಿಂದ ಆತನ ಪಾದಗಳನು್ನ ಒರಸಿದಳು. ಆ ತೈಲದ
ಪರಿಮಳವು ಮನೆಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು್ತ. 4 ಆಗ ಆತನ
ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಅಂದರೆ, ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವುದಕಿ್ಕದ್ದ

ಇಸ್ಕರಿಯೋತ ಯೂದನೆಂಬುವನು, 5 ≪ಈ ತೈಲವನು್ನ ಮುನೂ್ನರು
ಬೆಳಿ್ಳನಾಣ್ಯಕೆ್ಕ ಮಾರಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತಲಾ್ಲ?≫ ಎಂದನು.
6 ಅವನು ಬಡವರ ಮೇಲಿನ ಕನಿಕರದಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಅವನು ಕಳ್ಳನಾಗಿದು್ದ ಹಣದ ಚೀಲವನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರಲಾಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಉಪಯೋಗಕಾ್ಕಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು, ಆದುದರಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದನು. 7 ಆಗ ಯೇಸುವು, ≪ಈಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ,
ನನ್ನನು್ನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುವ ದಿನಕಾ್ಕಗಿ ಈಕೆಯು ಇದನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಎಂದಿರಲಿ. 8 ಬಡವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ≫ ಎಂದನು.

9 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಗುಂಪು ಆತನು ಅಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದು,
ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆತನು
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದ ಲಾಜರನನೂ್ನ ಸಹ
ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು. 10 ಆದರೆ
ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರು ಲಾಜರನನೂ್ನ ಸಹ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು
ಆಲೋಚಿಸಿದರು. 11 ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ನಿಮಿತ್ತ ಅನೇಕ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದರು.

ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಅರಸನಂತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 21:4-9; ಮಾಕರ್ 11:7-10; ಲೂಕ 19:35-38)

12 ಮರುದಿನ ಹಬ್ಬಕೆ್ಕ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರ ಗುಂಪು ಯೇಸು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುತಾ್ತನೆಂಬ ಸುದಿ್ದ ಕೇಳಿ 13 ಖಜೂರ್ರದ
ಗರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆತನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು, ≪ಹೊಸನ್ನ! ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಬರುವವನಿಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದ; ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ ಅರಸನಿಗೆ
ಶುಭವಾಗಲಿ≫ ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು. 14 ಯೇಸು ದಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಪಾ್ರಯದ ಕತೆ್ತಯೊಂದನು್ನ ಕಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
15 ಹೀಗೆ, ≪ಚೀಯೋನ್ ನಗರಿಯೇ, ಹೆದರಬೇಡ ಇಗೋ, ನಿನ್ನ
ಅರಸನು ಕತೆ್ತಮರಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ≫
ಎಂಬ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು. 16 ಇದು ಆತನ
ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೇಸು ತನ್ನ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಬರೆದಿರುವಂತೆಯೇ, ಇವುಗಳನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಮಾಡಿದೆವೆಂದೂ ನೆನಪು
ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 17 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಲಾಜರನನು್ನ
ಸಮಾಧಿಯೊಳಗಿಂದ ಕರೆದು ಅವನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಎಬಿ್ಬಸಿದಾಗ ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಜನರೇ ಈ ವಿಷಯಕೆ್ಕ
ಸಾಕ್ಷಿಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. 18 ಆತನು ಈ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮಾಡಿದನೆಂದು ಕೇಳಿದ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಜನರು ಆತನನು್ನ
ಸಂಧಿಸಲು ಬಂದರು. 19 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಫರಿಸಾಯರು, ≪ನಮ್ಮ
ಯತ್ನವೇನೂ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ, ಲೋಕವೆಲಾ್ಲ ಆತನ ಹಿಂದೆ
ಹೋಯಿತಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಗಿ್ರೕಕರಿಗೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಕಾಣುವ ಬಯಕೆ
20 ಇದಲ್ಲದೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹಬ್ಬಕೆ್ಕ ಬಂದವರಲಿ್ಲ

ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಗಿ್ರೕಕರಿದ್ದರು. 21 ಇವರು ಗಲಿಲಾಯದಲಿ್ಲರುವ
ಬೇತಾ್ಸಯಿದ ಊರಿನ ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ಅಯಾ್ಯ, ನಾವು
ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕವೆಂದು≫ ಅವನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 22 ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಬಂದು ಅಂದೆ್ರಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
ಅಂದೆ್ರಯನು ಹಾಗೂ ಫಿಲಿಪ್ಪನೂ ಬಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.
23 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಮಹಿಮೆ
ಹೊಂದುವ ಗಳಿಗೆಯು ಬಂದಿದೆ. 24 ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಗೋದಿಯ ಕಾಳು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ ಸಾಯದಿದ್ದರೆ
ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು. ಆದರೆ ಅದು ಸತ್ತರೆ ಬಹಳ ಫಲ
ಕೊಡುವುದು 25 ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ಅದನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯದವನು ನಿತ್ಯಜೀವಕಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. 26 ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಮಾಡುವವನಾದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿ, ಮತು್ತ ಎಲಿ್ಲ ನಾನು
ಇರುತೆ್ತೕನೋ ಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸೇವಕನೂ ಸಹ ಇರುವನು. ಯಾರಾದರೂ
ನನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡುವವನಾದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಅವನನು್ನ
ಸನಾ್ಮನಿಸುವನು. 27 ಈಗ ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವು ತತ್ತರಿಸುತಿ್ತದೆ. ನಾನೇನು
ಹೇಳಲಿ? ≪ತಂದೆಯೇ, ಈ ಗಳಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸು.≫
ಆದರೆ ಈ ಕಾರಣಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಈ ಗಳಿಗೆಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕನಲಾ್ಲ? 28

ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೋ≫ ಎಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ,
≪ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ತಿರುಗಿ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವೆನು≫ ಎಂಬ
ಸ್ವರವು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿತು. 29 ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ
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ಜನರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ, ≪ಗುಡುಗಿತು≫ ಎಂದರು. ಇನು್ನ ಕೆಲವರು
≪ದೇವದೂತನು ಈತನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದನು≫ ಎಂದರು.
30 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ಈ ಸ್ವರವು ನನಗಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ,
ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಆಯಿತು. 31 ಈಗ ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್
ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇಹಲೋಕಾಧಿಪತಿಯು ಹೊರಗೆ ನೂಕಲ್ಪಡುವನು
32 ಆದರೆ ನಾನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ
ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
33 ತಾನು ಎಂಥಾ ಮರಣವನು್ನ ಹೊಂದುತೆ್ತೕನೆಂದು ಸೂಚಿಸಿ
ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದನು. 34 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಜನರು, ≪ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸದಾಕಾಲ
ಇರುತಾ್ತನೆಂದು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. ಹಾಗಾದರೆ
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು ನೀನು
ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಯಾರು?≫
ಎಂದರು. 35 ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವೇ
ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲೆಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮುಸುಕಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಬೆಳಕು ಇರುವಾಗಲೇ ನಡೆಯಿರಿ. ಕತ್ತಲಿನಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನು ತಾನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಾ್ತನೆಂದು ತಿಳಿಯನು. 36 ನಿಮಗೆ
ಬೆಳಕು ಇರುವಾಗಲೇ ಬೆಳಕನು್ನ ನಂಬಿರಿ. ನಂಬಿದರೆ ನೀವು ಬೆಳಕಿನ
ಮಕ್ಕಳಾರಾಗುವಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇದನು್ನ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ
ಮೇಲೆ ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡನು.

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅಪನಂಬಿಕೆ
37 ಯೇಸು ಅನೇಕ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ

ಮಾಡಿದರೂ ಅವರು ಆತನನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 38 ಇದರಿಂದ,
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನು ನುಡಿದ ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು,
ಅದೇನಂದರೆ, ≪ಕತರ್ನೇ, ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಯಾರು
ನಂಬಿದರು? ಕತರ್ನ ಭುಜ ಬಲವು ಯಾರಿಗೆ ಗೋಚರವಾಯಿತು?≫
ಎಂಬುದೇ. 39 ಅವರು ನಂಬಲಾರದೇ ಹೋದುದ್ದಕೆ್ಕ ಯೆಶಾಯನು
ಮತೊ್ತಂದು ಮಾತಿನಲಿ್ಲ ಕಾರಣವನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದಾ್ದನೆ, ಅದೇನಂದರೆ,
40 ≪ಅವರು ಕಣಿ್ಣನಿಂದ ಕಾಣದೆ, ಹೃದಯದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸದೆ ಮತು್ತ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನನಿ್ನಂದ ಹೇಗೂ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನು್ನ ಹೊಂದದೆ
ಇರುವಂತೆ, ಆತನು ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕುರುಡುಮಾಡಿ ಅವರ
ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಮಾಡಿದನು≫ ಎಂಬುದೇ. 41 ಯೆಶಾಯನು
ಯೇಸುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಈ ಮಾತನು್ನ ಹೇಳಿದನು. 42 ಆದರೂ ಹಿರೀಸಭೆಯವರಲಿ್ಲಯೂ
ಸಹ ಅನೇಕರು ಆತನನು್ನ ನಂಬಿದರು, ಆದರೆ ತಮಗೆ ಸಭೆಯಿಂದ
ಬಹಿಷಾ್ಕರವಾದೀತೆಂದು, ಫರಿಸಾಯರ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು
ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅದನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಅರಿಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 43

ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗಳಿಕೆಗಿಂತ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಬರುವ
ಹೊಗಳಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿತು್ತ.

44 ಯೇಸು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತೇನಂದರೆ, ≪ನನ್ನನು್ನ
ನಂಬುವವನು ನನ್ನನೆ್ನೕ ನಂಬುವವನಲ್ಲದೇ ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನು್ನ ಸಹ ನಂಬುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 45 ಮತು್ತ
ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವವನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನು್ನ
ನೋಡುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 46 ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ
ಕತ್ತಲಲಿ್ಲ ಇರಬಾರದೆಂದು, ನಾನು ಬೆಳಕಾಗಿ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
47 ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ಅದನು್ನ
ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯದೆ ಹೋದರೆ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ
ತೀಪುರ್ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೀಪುರ್ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು
ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಲೋಕವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದಿದೆ್ದೕನಷೆ್ಟೕ. 48

ನನ್ನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸದೆ ಇರುವವನಿಗೆ
ತೀಪುರ್ಮಾಡುವವನು ಒಬ್ಬನಿದಾ್ದನೆ. ಅದು ನಾನು ಆಡುವ
ಮಾತುಗಳೇ ಕಡೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತೀಪಾರ್ಗಿರುವುದು. 49

ಏಕೆಂದರೆ ಇದನು್ನ ನನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ನಾನೇ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆಯೇ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಮತು್ತ ಹೇಗೆ
ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ. 50 ಆತನ
ಆಜ್ಞೆಯು ನಿತ್ಯಜೀವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಬಲೆ್ಲನು; ಆದುದರಿಂದ
ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಂದೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ
ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದನು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದದು್ದ

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಯೇಸು, ತಾನು ಈ
ಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ
ತನ್ನ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಈ

ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ಅವರನು್ನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತ ಬಂದನು. 2 ಅವರು ಭೋಜನಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು,
ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಸೈತಾನನು ಸೀಮೋನನ ಮಗನಾದ ಇಸ್ಕರಿಯೋತ
ಯೂದನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡಬೇಕೆಂಬ

ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದನು. 3 ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆಂದೂ, ತಾನು ದೇವರ
ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದು, ತಿರುಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆಂದೂ
ಯೇಸುವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. 4 ಆತನು ಊಟದಿಂದ ಎದು್ದ ತನ್ನ
ಮೇಲುಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ ಅಂಗ ವಸ್ತ್ರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ನಡುವಿಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡನು. 5 ಅನಂತರ ಬೋಗುಣಿಯಲಿ್ಲ ನೀರು
ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಶಿಷ್ಯರ ಪಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯುತಾ್ತ, ತಾನು ಸೊಂಟಕೆ್ಕ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡ ಅಂಗವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪಾದಗಳನು್ನ ಒರಸುವುದಕೂ್ಕ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 6 ಹೀಗೆ ಆತನು ಸೀಮೋನ ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಾಗ ಅವನು ಆತನಿಗೆ, ≪ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಪಾದಗಳನು್ನ
ತೊಳೆಯುತಿ್ತೕಯೋ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು
≪ನಾನು ಮಾಡುವುದು ಏನೆಂದು ಈಗ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಆನಂತರ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು≫ ಎಂದನು. 8 ಪೇತ್ರನು ಆತನಿಗೆ,
≪ನೀನು ನನ್ನ ಪಾದಗಳನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ತೊಳೆಯಬಾರದು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ, ಯೇಸು, ≪ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ತೊಳೆಯದಿದ್ದರೆ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ನಿನಗೆ ಪಾಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದನು. 9 ಸೀಮೋನ ಪೇತ್ರನು,
≪ಕತರ್ನೇ, ನನ್ನ ಪಾದಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೈಗಳನೂ್ನ,
ತಲೆಯನೂ್ನ ಸಹ ತೊಳೆ≫ ಎಂದನು. 10 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
≪ಸಾ್ನನಮಾಡಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ತನ್ನ ಪಾದಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ಅವನು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಶುದ್ಧನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನೀವೂ ಶುದ್ಧರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ
ಶುದ್ಧರಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಯೇಸು ತನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಕೊಡುವವನು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ, ≪ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ
ಶುದ್ಧರಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.

12 ಆತನು ಅವರ ಪಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ
ಮೇಲುಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಪುನಃ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದು್ದ ಏನೆಂದು
ತಿಳಿಯಿತೋ? 13 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಗುರುವೆಂದೂ ಮತು್ತ ಕತರ್ನೆಂದೂ
ಕರೆಯುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು ಹೇಳುವುದು ಸರಿ. ಹೌದು, ನಾನು ಅಂಥವನೇ
ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. 14 ಹಾಗಾದರೆ ಕತರ್ನೂ, ಗುರುವೂ ಆಗಿರುವ ನಾನೇ
ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನು್ನ ತೊಳೆದಿರುವಾಗ, ನೀವು ಸಹ ಒಬ್ಬರ
ಪಾದಗಳನೊ್ನಬ್ಬರು ತೊಳೆಯಬೇಕು. 15 ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಮಾದರಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 16 ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ತನ್ನ ದಣಿಗಿಂತ ಆಳು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಕಳುಹಿಸಿದವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ. 17 ನೀವು
ಇವುಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇದರಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರು.
18 ನಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಕುರಿತು ಈ ಮಾತನು್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರೆಲ್ಲರನು್ನ ನಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಊಟಮಾಡುವವನೇ, ನನಗೆ ದೊ್ರೕಹ ಬಗೆದನು, ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರದ
ಮಾತು ನೆರವೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. 19 ಅದು ನಡೆಯುವಾಗ ನಾನೇ
ಆತನು ಎಂದು ನೀವು ನಂಬುವಂತೆ, ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಮೊದಲೇ ಅದನು್ನ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 20 ನಾನು ನಿಮಗೆ
ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ನಾನು ಕಳುಹಿಸಿದಾತನನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವವನು ನನ್ನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುತಾ್ತನೆ; ನನ್ನನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವವನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಾತನನೆ್ನೕ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುತಾ್ತನೆ.≫

ಯೇಸು ತನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದು್ದ
21 ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಾ್ತ ಯೇಸು ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ನೊಂದುಕೊಂಡವನಾಗಿ,

≪ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು
ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಡುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದನು. 22 ಆಗ
ಈತನು ಯಾರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ಮಾತನು್ನ ಹೇಳುತಾ್ತನೆಂದು
ಶಿಷ್ಯರು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿಕೊಂಡರು. 23

ಶಿಷ್ಯರೊಳಗೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಪಿ್ರಯನಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಆತನ ಎದೆಗೆ
ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 24 ಅವನಿಗೆ ಸೀಮೋನ ಪೇತ್ರನು ಸನೆ್ನಮಾಡಿ,
≪ಆತನು ಯಾರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದನು ಎಂದು ಕೇಳು≫
ಅಂದನು. 25 ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಹಾಗೆಯೇ ಯೇಸುವಿನ ಎದೆಗೆ
ಒರಗಿಕೊಂಡವನಾಗಿ, ≪ಕತರ್ನೇ, ಅವನು ಯಾರು?≫ ಎಂದು
ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 26 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, ≪ನಾನು ಈ ರೊಟಿ್ಟಯ
ತುಂಡನು್ನ ಅದಿ್ದ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೋ ಅವನೇ!≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿ ಆ ರೊಟಿ್ಟಯ ತುಂಡನು್ನ ಅದಿ್ದ, ತೆಗೆದು, ಸೀಮೋನ್
ಇಸ್ಕರಿಯೋತನ ಮಗನಾದ ಯೂದನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 27 ಅವನು ಆ
ರೊಟಿ್ಟಯ ತುಂಡನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ, ಸೈತಾನನು
ಅವನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು
ಮಾಡುವುದನು್ನ ಬೇಗನೇ ಮಾಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28 ಆದರೆ
ಆತನು ಅವನಿಗೆ ಇದನು್ನ ಏಕೆ ಹೇಳಿದನೆಂದು ಊಟದ ಮೇಜಿನಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತವರಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 29 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು,
ಯೂದನ ವಶದಲಿ್ಲ ಹಣದ ಚೀಲವಿದು್ದದರಿಂದ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ
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≪ಹಬ್ಬಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದವುಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೋ ಎಂದೋ,
ಅಥವಾ ಬಡವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡು ಎಂದೋ, ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರು. 30 ಇಸ್ಕರಿಯೋತ
ಯೂದನು ಆ ರೊಟಿ್ಟಯ ತುಂಡನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ,
ಅಲಿ್ಲಂದ ಎದು್ದ ಹೊರಗೆ ಹೋದನು. ಆಗ ರಾತಿ್ರಯಾಗಿತು್ತ.

ಹೊಸ ಆಜ್ಞೆ
31 ಅವನು ಹೊರಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವು, ≪ಈಗ

ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುತಾ್ತನೆ, ಮತು್ತ ದೇವರು
ಆತನಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿದಾ್ದನೆ. 32 ದೇವರು ಆತನಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆ
ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ದೇವರು ಸಹ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನು್ನ ತನ್ನಲಿ್ಲ
ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವನು. ತಕ್ಷಣವೇ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವನು. 33 ನನ್ನ
ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಇರುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ ಆದರೆ ≪ನಾನು ಹೋಗುವಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು
ಬರಲಾರಿರಿ≫ ಎಂದು ನಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ನಿಮಗೂ ಈಗ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 34 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ: ಏನೆಂದರೆ, ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ ಹಾಗೆಯೇ ನೀವೂ ಸಹ
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು, ಎಂಬುದೇ. 35 ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ಪರಸ್ಪರ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿರುವುದಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು≫ ಎಂದನು.

36 ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು ಆತನಿಗೆ, ≪ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತೕ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾನು
ಹೋಗುವ ಕಡೆಗೆ, ಈಗ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಾರೆ. ಅನಂತರ
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವೆ≫ ಎಂದನು. 37 ಪೇತ್ರನು ಆತನಿಗೆ,
≪ಕತರ್ನೇ, ನಾನು ಈಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಏಕೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಾರೆನು?
ನಿನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 38

ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ನನಗಾಗಿ ಪಾ್ರಣವನೆ್ನೕ
ಕೊಡುವೆಯಾ? ನಿನಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ: ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಮೂರು ಸಾರಿ ನಿರಾಕರಿಸುವ ತನಕ ಕೋಳಿಯು ಕೂಗುವುದೇ
ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದನು.

≪ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ. ನೀವು
ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿರಿ, ನನ್ನನೂ್ನ ನಂಬಿರಿ. 2 ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ವಾಸಸಾ್ಥನಗಳಿವೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು

ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದನು. ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಸಿದ್ಧಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುತೆ್ತೕನಲಾ್ಲ! 3 ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಪುನಃ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಏಕೆಂದರೆ, ನಾನಿರುವಲಿ್ಲ ನೀವು ಸಹ ಇರಬೇಕು.
4 ನಾನು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳದ ಮಾಗರ್ವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ≫
ಎಂದನು.

5 ತೋಮನು ಆತನಿಗೆ, ≪ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತೕ
ಎಂಬುದೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು, ಮತೆ್ತ ಮಾಗರ್ವು ಹೇಗೆ
ತಿಳಿದೀತು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು, 6 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾನೇ
ಮಾಗರ್ವೂ, ಸತ್ಯವೂ ಮತು್ತ ಜೀವವೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ
ಮೂಲಕವಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಾರರು. 7 ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ ಸಹ ತಿಳಿಯುತಿ್ತದಿ್ದರಿ.
ಈಗಿನಿಂದ ನೀವು ಆತನನು್ನ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ ಮತು್ತ ಆತನನು್ನ
ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಫಿಲಿಪ್ಪನು, ≪ಕತರ್ನೇ, ನಮಗೆ ತಂದೆಯನು್ನ ತೋರಿಸು
ನಮಗೆ ಅಷೆ್ಟೕ ಸಾಕು≫ ಎಂದನು. 9 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
≪ಫಿಲಿಪ್ಪನೇ, ನಾನು ಇಷು್ಟ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದರೂ
ಇನೂ್ನ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವೇ! ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದವನು
ತಂದೆಯನು್ನ ನೋಡಿದಾ್ದನೆ, ಮತು್ತ ನಮಗೆ ತಂದೆಯನು್ನ ತೋರಿಸು
ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುವುದಾದರು ಹೇಗೆ? 10 ನಾನು ತಂದೆಯಲಿ್ಲ
ಇದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ತಂದೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀನು
ನಂಬುವುದಿಲ್ಲವೋ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ನನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ನಾನೇ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ; ತಂದೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಇದು್ದಕೊಂಡು
ತನ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. 11 ನಾನು ತಂದೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ತಂದೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಇದಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದು ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ನಂಬಿರಿ. ಇಲ್ಲವೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಾದರೂ
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನಂಬಿರಿ.

12 ≪ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವವನು
ನಾನು ಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತಾನು ಸಹ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ; ಮತು್ತ
ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಮಹತಾ್ತದ ಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಮಾಡುವನು, ಏಕೆಂದರೆ
ನಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. 13 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನನ್ನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವಿರೋ ಅದನು್ನ ನಾನು
ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. ಹೀಗೆ ಮಗನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಮೆ

ಉಂಟಾಗುವುದು. 14 ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಏನಾದರೂ
ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ನಾನು ಅದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.

15 ≪ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಾದರೆ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಿರಿ. 16 ಆಗ ನಾನು ತಂದೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವೆನು, ಆತನು ನಿಮಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ಸಹಾಯಕನನು್ನ
ಸದಾಕಾಲವೂ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಇರುವುದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವನು. 17

ಆ ಸಹಾಯಕನು ಯಾರೆಂದರೆ ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನೇ. ಲೋಕವು ಆತನನು್ನ
ನೋಡದೆಯೂ, ತಿಳಿಯದೆಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಆತನನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲಾರದು. ನೀವು ಆತನನು್ನ ಬಲಿ್ಲರಿ, ಹೇಗೆಂದರೆ ಆತನು
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ವಾಸಮಾಡುತಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ಇರುವನು.

18 ≪ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅನಾಥರನಾ್ನಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. 19 ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಲೋಕವು
ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ.
ನಾನು ಜೀವಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಜೀವಿಸುವಿರಿ. 20 ನಾನು ನನ್ನ
ತಂದೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ
ಇರುವುದನು್ನ ನೀವು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 21 ನನ್ನ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವನೇ
ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು. ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ
ಪಿ್ರಯನಾಗಿರುವನು. ನಾನೂ ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ
ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿ ತೋರಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಯೂದನು, (ಇವನು ಇಸ್ಕರಿಯೋತನಲ್ಲ) ≪ಕತರ್ನೇ, ನೀನು
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಕಾರಣವೇನು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 23 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ,
≪ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಾದರೆ ನನ್ನ ಮಾತಿನಂತೆ
ನಡೆಯುವನು. ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು ಮತು್ತ
ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಅವನೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸುವೆವು. 24

ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದವನು, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳಿದ ಮಾತು ನನ್ನದಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದ ತಂದೆಯದೇ ಆಗಿದೆ.

25 ≪ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನಾನು ಇನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ಆದರೆ ಆ ಸಹಾಯಕನು,
ಎಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ತಂದೆಯು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನೇ
ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೆಲಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುವನು.

27 ≪ನಾನು ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟು್ಟ
ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನಲಿ್ಲರುವಂಥ ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಲೋಕವು ಕೊಡುವಂತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರಲಿ, ಹೆದರದಿರಲಿ. 28 ನಾನು
ಹೋಗಿ ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ತಂದೆಯ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಸಂತೋಷಪಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ,
ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯು ನನಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು. 29 ಇದೆಲಾ್ಲ
ನಡೆಯುವಾಗ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವಂತೆ, ಅದು
ನಡೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 30 ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೆಚು್ಚ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಇಹಲೋಕಾಧಿಪತಿಯು ಬರಲಿದಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ. 31 ಆದರೂ ನಾನು
ತಂದೆಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ಲೋಕಕೆ್ಕ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ತಂದೆ
ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ನಾನು ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಏಳಿರಿ, ನಾವು
ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗೋಣ≫ ಎಂದನು.

ಯೇಸುವೇ ನಿಜವಾದ ದಾ್ರಕ್ಷೆಬಳಿ್ಳ

≪ನಾನೇ ನಿಜವಾದ ದಾ್ರಕ್ಷೆಬಳಿ್ಳ, ನನ್ನ ತಂದೆ
ತೋಟಗಾರನು. 2 ನನ್ನಲಿ್ಲದು್ದ ಫಲಕೊಡದಿರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬೆಯನು್ನ ಆತನು

ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕುತಾ್ತನೆ. ಫಲ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬೆಯು
ಹೆಚು್ಚ ಫಲ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಅದನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಶುದ್ಧಮಾಡುತಾ್ತನೆ. 3

ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಈಗ ನೀವು
ಶುದ್ಧರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 4 ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ, ನಾನೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವೆನು. ಕೊಂಬೆಯು ಬಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರದಿದ್ದರೆ
ಹೇಗೆ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕೕ ತಾನೇ ಫಲಕೊಡಲಾರದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು
ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರದಿದ್ದರೆ ಫಲಕೊಡಲಾರಿರಿ. 5 ನಾನು ದಾ್ರಕ್ಷೆಬಳಿ್ಳ,
ನೀವು ಕೊಂಬೆಗಳು; ಒಬ್ಬನು ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ನಾನು ಅವನಲಿ್ಲಯೂ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನು ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವನು. ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಏನೂ ಮಾಡಲಾರಿರಿ. 6 ಯಾವನು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಿಸಾಡಲ್ಪಟ್ಟ
ಕೊಂಬೆಯಂತೆ ಒಣಗಿಹೋಗುವನು. ಅಂಥ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಹಾಕುವರು. ಅವು ಸುಟು್ಟ ಹೋಗುತ್ತವೆ. 7 ನೀವು
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ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ನೀವು
ಏನಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು. 8

ನೀವು ಬಹಳ ಫಲಕೊಡುವುದರಿಂದಲೇ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮಹಿಮೆ
ಉಂಟಾಗುವುದು ಮತು್ತ ನೀವು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗುವಿರಿ.

9 ≪ತಂದೆ ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ. 10 ನಾನು
ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆದರೆ, ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಿರಿ. 11 ನನ್ನಲಿ್ಲರುವ
ಆನಂದವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಇರಬೇಕೆಂದೂ, ಆ ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವು
ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಗಬೇಕಂದೂ ನಾನು ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
12 ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ. 13 ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನೆ್ನೕ
ಸೆ್ನೕಹಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡುವ ಪಿ್ರೕತಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. 14 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ
ನೀವು ನಡೆದರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರು. 15 ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳುಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ, ಯಜಮಾನನು
ಮಾಡುವಂಥದು್ದ ಆಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರೆಂದು
ಕರೆದಿದೆ್ದೕನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 16 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ, ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ
ಫಲಕೊಡಬೇಕೆಂತಲೂ, ಹಾಗೂ ನೀವು ಕೊಡುವ ಫಲವು ಸದಾಕಾಲ
ನಿಲು್ಲವಂಥದಾ್ದಗಬೇಕಂತಲೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ತಂದೆಯನು್ನ ಏನೇನು
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವಿರೋ, ಅದನು್ನ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. 17

ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂತಲೇ ಇವುಗಳನು್ನ ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

18 ≪ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅದು
ಮೊದಲು ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷ ಮಾಡಿತೆ್ತಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 19

ನೀವು ಲೋಕದವರಾಗಿದ್ದರೆ ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನವರೆಂದು
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ನೀವಾದರೋ ಲೋಕದ ಕಡೆಯವರಲ್ಲ, ನಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷ
ಮಾಡುತ್ತದೆ. 20 ದಣಿಗಿಂತ ಆಳು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವರು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಹ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವರು. ಅವರು ನನ್ನ
ಮಾತನು್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನು್ನ ಸಹ ಕೈಗೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
21 ಆದರೆ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನನು್ನ
ತಿಳಿಯದವರಾದ್ದರಿಂದ ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮಗೆ
ಮಾಡುವರು. 22 ನಾನು ಬಾರದೆ ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂಗಡ
ಮಾತನಾಡದೆ ಹೋಗಿದಾ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪವು ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಅವರ ಪಾಪಕಾ್ಕಗಿ ಈಗ ಯಾವ ನೆಪವೂ ಇಲ್ಲ. 23 ನನ್ನನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಸಹ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಾ್ತನೆ. 24 ಬೇರೆ
ಯಾರೂ ಮಾಡದಿರುವ ಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ನಾನು ಅವರ ನಡುವೆ
ಮಾಡದೆಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪವು ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ
ಅವರು ನನ್ನ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದಾ್ದರೆ, ಆದರೂ
ನನ್ನನೂ್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದಾ್ದರೆ 25 ≪ಅವರು ನನ್ನನು್ನ
ನಿಷಾ್ಕರಣವಾಗಿ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರು≫ ಎಂದು ಅವರ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವ ಮಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಹೀಗಾಯಿತು. 26 ಆದರೆ
ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವ
ಸಹಾಯಕನು, ಎಂದರೆ, ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಸತ್ಯದ
ಆತ್ಮನು ಬಂದಾಗ, ಆತನೇ ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವನು.
27 ನೀವು ಮೊದಲಿನಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ನೀವೂ ಸಹ
ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

≪ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಎಡವಿ ಬಿದು್ದ
ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ನಾನು ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 2 ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಭಾಮಂದಿರದಿಂದ

ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವರು; ಅದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವನು ತಾನು
ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿಕೊಟೆ್ಟನೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಕಾಲವು ಬರಲಿದೆ. 3

ಅವರು ತಂದೆಯನಾ್ನದರೂ ನನ್ನನಾ್ನದರೂ
ತಿಳಿಯದವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಮಾಡುವರು. 4 ಆದರೆ ಅವರ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಆತನು ನಮಗೆ
ಇಂಥಿಂಥದ್ದನು್ನ ಹೇಳಿದನಲಾ್ಲ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವಂತೆ,
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಇದು್ದದರಿಂದ ಮೊದಲು ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

5 ≪ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟತನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ≪ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ?≫ ಎಂದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 6 ನಾನು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ದುಃಖಭರಿತವಾಗಿದೆ. 7

ಆದರೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನಾನು
ಹೋಗುವುದು ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದು, ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾನು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ
ಆ ಸಹಾಯಕನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋದರೆ
ಆತನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 8 ಆತನು ಬಂದಾಗ
ಪಾಪ, ನೀತಿ ಮತು್ತ ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಕುರಿತು ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಮನವರಿಕೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವನು. 9 ಅವರು ನನ್ನನು್ನ
ನಂಬದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಾಪದ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ 10 ನಾನು ನನ್ನ
ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸದೆ
ಇರುವುದರಿಂದ ನೀತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ, 11 ಇಹಲೋಕಾಧಿಪತಿಗೆ
ನಾ್ಯಯತೀಪಾರ್ಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ,
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಮನವರಿಕೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವನು.

12 ≪ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು ಇನೂ್ನ ಬಹಳ
ಉಂಟು, ಆದರೆ ನೀವು ಈಗ ಅವುಗಳನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಸಾಮಥ್ಯರ್ವಿಲ್ಲ. 13 ಆದರೆ ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ಬರುವಾಗ ಆತನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೂಣರ್ ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುವನು. ಆತನು ತನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ
ತಾನೇ ಮಾತನಾಡದೆ ಕೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನೆ್ನೕ ಆಡುವನು ಮತು್ತ
ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನು. 14

ಆತನು ನನ್ನದನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತಾ್ತನಾದ್ದರಿಂದ
ನನ್ನನೆ್ನೕ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವನು. 15 ತಂದೆಗೆ ಇರುವುದೆಲಾ್ಲ ನನ್ನದು.
ಆದುದರಿಂದಲೇ ನನ್ನದನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನೆಂದು ನಾನು
ಹೇಳಿದೆನು. 16 ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪುನಃ
ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ≫ ಎಂದನು.

17 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, ≪ಇದೇನು ಈತನು
ಹೇಳುವ ಮಾತು? ≪ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪುನಃ
ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ ಮತು್ತ ನಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎನು್ನತಾ್ತನಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ
ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು 18 ≪ ≪ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವೆಂದು≫ ಈತನು
ಹೇಳುವ ಈ ಮಾತೇನು? ಏನು ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೋ ನಮಗೆ
ತಿಳಿಯದು≫ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 19 ಯೇಸುವು ಇದನು್ನ
ಕುರಿತು ತನ್ನನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ, ≪ಸ್ವಲ್ಪ
ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ
ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ, ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಿ್ದೕರಾ? 20

ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ಅಳುತಾ್ತ
ಗೋಳಾಡುತಾ್ತ ಇರುವಿರಿ. ಆದರೆ ಲೋಕವು ಸಂತೋಷಿಸುವುದು.
ನಿಮಗೆ ದುಃಖವಾಗುವುದು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವು ಹೋಗಿ ಆನಂದ
ಬರುವುದು. 21 ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕ ಹೆರುವಾಗ ತನ್ನ ಬೇನೆಯ ಕಾಲವು
ಬಂದಿತೆಂದು ತಿಳಿದು ಆಕೆಗೆ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆಕೆಯು
ಕೂಸನು್ನ ಹೆತ್ತ ಮೇಲೆ, ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟಿ್ಟತೆಂದು
ಆನಂದದಿಂದ ಆ ವೇದನೆಯನು್ನ ಪುನಃ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 22

ಹಾಗೆಯೇ, ನಿಮಗೂ ಈಗ ದುಃಖವಿದ್ದರೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಿರುಗಿ
ನೋಡುವೆನು, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕೆ್ಕ ಆನಂದವಾಗುವುದು, ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವನು್ನ ಯಾರು ನಿಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
23 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಏನೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ
ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ತಂದೆಯನು್ನ
ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಅದನು್ನ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. 24

ನೀವು ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಏನೊಂದನೂ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಕೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಆನಂದವು ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಗುವ ಹಾಗೆ
ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು.

25 ≪ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಸಾಮ್ಯರೂಪವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ,
ಆದರೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಸಾಮ್ಯರೂಪವಾಗಿ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡದೆ
ತಂದೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಕಾಲವು ಬರುತ್ತದೆ. 26 ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ
ನಾನು ತಂದೆಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವೆನೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 27 ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ನಾನು ತಂದೆಯ
ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಬಂದವನೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯು
ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ. 28 ನಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ
ಹೊರಟು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ, ಪುನಃ ಈ ಲೋಕವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದನು.

29 ಅದಕೆ್ಕ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು, ≪ಇಗೋ, ನೀನು ಹೇಳುವ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಈಗ ಸಾಮ್ಯರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕ. 30 ನೀನು ಸಮಸ್ತವನು್ನ ತಿಳಿದವನೆಂದೂ, ನಿನಗೆ ಪ್ರಶೆ್ನ
ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಆದುದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದವನೇ ಎಂದು
ನಾವು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ≫ ಎಂದರು.

ಯೋಹಾನನು 15:8 676 ಯೋಹಾನನು 16:30
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31 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, ≪ಈಗ ನೀವು ನಂಬುತಿ್ತೕರಿ. 32 ಇಗೋ,
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಚದರಿಹೋಗಿ ನನ್ನನು್ನ
ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಬಿಡುವ ಸಮಯವು ಬರುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಅದು
ಈಗಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಏಕಾಂಗಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ
ತಂದೆಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದಾ್ದನೆ. 33 ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲದು್ದ
ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟಗಳುಂಟು.
ಆದರೆ ಧೈಯರ್ವಾಗಿರಿ, ನಾನು ಲೋಕವನು್ನ ಜಯಿಸಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದು್ದ

ಯೇಸು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದ
ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ≪ತಂದೆಯೇ,
ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ; ಮಗನು ನಿನ್ನನು್ನ

ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವುದಕೊಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸು. 2

ನೀನು ಯಾರಾರನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು, ಆತನಿಗೆ ಎಲಾ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ
ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. 3 ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ದೇವರಾಗಿರುವ
ನಿನ್ನನೂ್ನ ಮತು್ತ ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನೂ್ನ
ತಿಳಿಯುವುದೇ ನಿತ್ಯಜೀವವು. 4 ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ
ನಾನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮಹಿಮೆ
ಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 5 ಈಗ ತಂದೆಯೇ, ಲೋಕವು ಸೃಷಿ್ಟಯಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಮೊದಲು, ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನನಗಿದ್ದ ಮಹಿಮೆಯಂತೆಯೇ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸು.

6 ≪ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಾನು
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಇವರು ನಿನ್ನವರಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ
ನೀನು ಇವರನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕ. ಇವರು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕೆ್ಕ
ವಿಧೆಯರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 7 ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದೆ್ದಲ್ಲವೂ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ
ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಈಗ ಇವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. 8 ಹೇಗೆಂದರೆ,
ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನು್ನ ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಇವರು ಆ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ನಾನು ನಿನ್ನ
ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದವನೆಂದು ಇವರು ನಿಜವಾಗಿ ತಿಳಿದು, ನೀನೇ
ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ದೕ ಎಂದು ನಂಬಿದಾ್ದರೆ. 9 ನಾನು ಇವರಿಗಾಗಿಯೇ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಲೋಕಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ನೀನು ನನಗೆ
ಕೊಟ್ಟವರಿಗಾಗಿಯೇ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ, ಏಕೆಂದರೆ, ಇವರು
ನಿನ್ನವರು. 10 ನನ್ನದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ಮತು್ತ ನಿನ್ನದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನದೇ.
ನಾನು ಇವರಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆಗೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 11 ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಾನು
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇವರಾದರೋ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇರುತಾ್ತರೆ.
ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ತಂದೆಯೇ, ನಾವು
ಒಂದಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಇವರೂ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕೆಂದು, ನೀನು ನನಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇವರನು್ನ ಕಾಪಾಡು. 12 ನಾನು ಇವರ
ಜೊತೆ ಇದಾ್ದಗ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇವರನು್ನ
ಕಾಪಾಡಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದೆನು. ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಆ
ನಾಶಕಾ್ಕಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನೇ ಹೊರತು ಇವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ
ನಾಶವಾಗಲಿಲ್ಲ.

13 ≪ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಆದುದರಿಂದ
ನನ್ನ ಆನಂದವು ಇವರಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಗಿರುವಂತೆ ನಾನು
ಲೋಕದಲಿ್ಲದು್ದ ಈ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡುತಿ್ತದೇನೆ. 14 ನಾನು ನಿನ್ನ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ, ನಾನು ಈ
ಲೋಕದವನಲ್ಲದವನಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಇವರೂ ಈ ಲೋಕದವರಲ್ಲ.
ಆದಕಾರಣ ಲೋಕವು ಇವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತದೆ. 15 ಇವರನು್ನ
ಲೋಕದಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ
ಇವರನು್ನ ಕೆಡುಕನಿಂದ ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
16 ನಾನು ಲೋಕದವನಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತೆ ಇವರೂ ಲೋಕದವರಲ್ಲ.
17 ನೀನು ಸತ್ಯದಿಂದ ಇವರನು್ನ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಪಡಿಸು, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ
ಸತ್ಯ. 18 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದಂತೆಯೇ, ನಾನು ಸಹ
ಇವರನು್ನ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 19 ಇವರು ಸತ್ಯಸನ್ನಧರಾಗಿ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕೆಂದು, ನನ್ನನು್ನ ನಾನೇ ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ.

ಯೇಸು ಎಲಾ್ಲ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದು್ದ
20 ≪ಆದರೆ ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ

ನನ್ನನು್ನ ನಂಬುವವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 21 ತಂದೆಯೇ, ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ನಾನು
ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಸಹ
ಒಂದಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ದೕ ಎಂದು ಲೋಕವು ನಂಬುವುದಕಾ್ಕಗಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ

ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಂದಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 22 ನಾವು
ಒಂದಾಗಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ ಇವರೂ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನೀನು
ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 23

ನಾನು ಇವರಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು ನನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವಂತೆ ಇವರೂ
ಐಕ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ರಾಗಿರಲಿ. ಹೀಗೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ದೕ, ಎಂದೂ ಮತು್ತ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆ,
ಇವರನೂ್ನ ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತೕ ಎಂದು ಲೋಕವು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು. 24 ತಂದೆಯೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು,
ನಾನಿರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇದು್ದಕೊಂಡು, ಜಗದುತ್ಪತಿ್ತಗೂ
ಮೊದಲೇ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಇವರು ನೋಡಬೇಕೆಂದು, ನಾನು ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 25

ನೀತಿಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯೇ, ಲೋಕವು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ,
ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ ಇವರು ನೀನೇ ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಿ್ದೕ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದಾ್ದರೆ. 26 ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಇನೂ್ನ ತಿಳಿಸುವೆನು. ಏಕೆಂದರೆ, ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂಥ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಇವರಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ ಮತು್ತ
ನಾನೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕೆಂದೂ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದನು.

ಇಸ್ಕಕರಿಯೋತ ಯೂದನು ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 26:47-56; ಮಾಕರ್ 14:45-50; ಲೂಕ 22:47-58)

ಯೇಸು ಈ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ
ಜೊತೆ ಕೆದೊ್ರೕನ್ ಹಳ್ಳದ ಆಚೆಗೆ ಹೋದನು. ಆತನೂ,
ಆತನ ಶಿಷ್ಯರೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ತೋಟದೊಳಗೆ

ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 2 ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡಲಿದ್ದ ಯೂದನಿಗೂ ಆ
ಸ್ಥಳವು ಗೊತಿ್ತತು್ತ ಏಕೆಂದರೆ, ಆಗಾಗ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ
ಅಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುತಿದ್ದರು. 3 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯೂದನು
ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರಿಂದ ಮತು್ತ ಫರಿಸಾಯರಿಂದ ಸೈನಿಕರ ಗುಂಪನೂ್ನ,
ಕಾವಲಾಳುಗಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ದೀಪಗಳನೂ್ನ, ಪಂಜುಗಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಆಯುಧಗಳನೂ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. 4 ಆಗ
ಯೇಸು ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮುಂದಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ≪ನೀವು ಯಾರನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತೕರಿ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 5 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, ≪ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವನು್ನ
ಹುಡುಕುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ≫ ಎಂದರು. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ≪ನಾನೇ
ಆತನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಡುವ
ಯೂದನು ಸಹ ಅವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. 6 ಆತನು
ಅವರಿಗೆ ≪ನಾನೇ ಆತನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಸರಿದು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದ್ದರು. 7 ಆಗ ಆತನು ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ ≪ನೀವು
ಯಾರನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತೕರಿ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಅವರು,
≪ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವನು್ನ ಹುಡುಕುತೆ್ತೕವೆ≫ ಎಂದರು. 8 ಅದಕೆ್ಕ
ಯೇಸು, ≪ನಾನೇ ಆತನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆನಲಾ್ಲ. ನೀವು
ನನ್ನನೆ್ನೕ ಹುಡುಕುವುದಾದರೆ ಇವರನು್ನ ಹೋಗಲುಬಿಡಿರಿ≫
ಎಂದನು. 9 ಹೀಗೆ ≪ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನಾ್ನದರೂ
ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ತಾನೇ ಹೇಳಿದ ಮಾತು
ನೆರವೇರಿತು. 10 ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕತಿ್ತ ಇತು್ತ;
ಆಗ ಅದನು್ನ ಅವನು ಹೊರಕೆ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು, ಹಿರಿದು
ಮಹಾಯಾಜಕನ ಆಳನು್ನ ಹೊಡೆದು ಅವನ ಬಲಗಿವಿಯನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಆ ಆಳಿನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಕನು. 11 ಆಗ ಯೇಸು
ಪೇತ್ರನಿಗೆ, ≪ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಒರೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಕು. ತಂದೆಯು ನನಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ನಾನು ಕುಡಿಯಬಾರದೋ?≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಮಹಾಯಾಜಕನು ಯೇಸುವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದು್ದ; ಪೇತ್ರನು ಆತನನು್ನ
ನಾನರಿಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದು್ದ

(ಮತಾ್ತ. 26:69-75; ಮಾಕರ್ 14:66-72; ಲೂಕ 22:54-62)

12 ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೈನಿಕರ ಗುಂಪು ಮತು್ತ ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಯೂ,
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಓಲೇಕಾರರೂ ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕಟಿ್ಟದರು. 13

ಆತನನು್ನ ಮೊದಲು ಅನ್ನನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಅವನು ಆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದ ಕಾಯಫನ
ಮಾವನಾಗಿದ್ದನು. 14 ಆ ಕಾಯಫನೇ, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಯುವುದು ಹಿತ ಎಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸಲಹೆ
ಕೊಟ್ಟವನು.

15 ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನೂ ಮತು್ತ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನೂ
ಯೇಸುವನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಮಹಾಯಾಜಕನ
ಪರಿಚಯವಿದು್ದದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆ ಮಹಾಯಾಜಕನ
ಅಂಗಳದೊಳಗೆ ಹೋದನು. 16 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಹೊರಗೆ ಬಾಗಿಲಿನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಮಹಾಯಾಜಕನ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಆ
ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ದಾ್ವರಪಾಲಕಿಗೆ ಹೇಳಿ ಪೇತ್ರನನು್ನ

ಯೋಹಾನನು 16:31 677 ಯೋಹಾನನು 18:16
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ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 17 ಆಗ ದಾ್ವರಪಾಲಕಿಯು,
≪ನೀನು ಸಹ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಲ್ಲವೇ?≫ ಎಂದು
ಪೇತ್ರನನು್ನ ಕೇಳಲು, ಅವನು, ≪ನಾನಲ್ಲ≫ ಎಂದನು. 18

ಚಳಿಯಿದು್ದದರಿಂದ ಆಳುಗಳೂ, ಓಲೇಕಾರರೂ ಇದ್ದಲಿನ ಬೆಂಕಿ
ಮಾಡಿ ಚಳಿ ಕಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ನಿಂತಿರಲಾಗಿ; ಪೇತ್ರನೂ ಅವರ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಚಳಿ ಕಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.

19 ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮಹಾಯಾಜಕನು ಯೇಸುವನು್ನ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರ
ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಆತನ ಉಪದೇಶದ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ
ವಿಚಾರಿಸಿದನು. 20 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು, ≪ನಾನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ
ಲೋಕದ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರು ಕೂಡಿ
ಬರುವ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲಯೂ ನಾನು
ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಯಾವುದನೂ್ನ ನಾನು
ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. 21 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಯಾಕೆ ವಿಚಾರಿಸುತಿ್ತೕ? ನಾನು
ಏನೇನು ಮಾತನಾಡಿದೆನೋ ಅದನು್ನ ಕೇಳಿದವರನೆ್ನೕ ವಿಚಾರಿಸು.
ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
22 ಯೇಸು ಈ ಮಾತನು್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದ
ಕಾವಲಾಳುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಕೆನೆ್ನಗೆ
ಹೊಡೆದು, ≪ನೀನು ಮಹಾಯಾಜಕನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ
ಕೊಡುತಿ್ತೕಯೋ?≫ ಎಂದನು. 23 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ≪ನಾನು
ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪನು್ನ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರೆ, ಆ ತಪಿ್ಪನ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಸಾಕ್ಷಿಕೊಡು; ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಏಕೆ ಹೊಡೆಯುತಿ್ತೕ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 24 ಆಗ ಅನ್ನನು ಆತನನು್ನ ಇನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟರಲಾಗಿ
ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಕಾಯಫನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 25 ಇತ್ತ,
ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಚಳಿ ಕಾಯಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ
ಇದ್ದನು. ಆಗ ಅಲಿ್ಲದ್ದವರು ಅವನನು್ನ, ≪ನೀನು ಸಹ ಆತನ
ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಲ್ಲವೇ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಅವನು ಅದನು್ನ
ನಿರಾಕರಿಸಿ, ≪ನಾನಲ್ಲ≫ ಎಂದನು. 26 ಮಹಾಯಾಜಕನ
ಆಳುಗಳಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರನು ಕಿವಿ ಕತ್ತರಿಸಿದವನ ಬಂಧುವಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನು,
ಪೇತ್ರನಿಗೆ, ≪ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಆತನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ನೋಡಿದೆನಲ್ಲವೇ?≫ ಎಂದನು. 27 ಅದಕೆ್ಕ ಪೇತ್ರನು ಪುನಃ
ನಿರಾಕರಿಸಿ ≪ನಾನಲ್ಲ≫ ಎಂದನು. ಆಗ ಕೂಡಲೇ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು.

ಪಿಲಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆಯನು್ನ
ವಿಧಿಸಿದು್ದ

(ಮತಾ್ತ. 27:2,11-26; ಮಾಕರ್ 15:1-15; ಲೂಕ 23:1-25)

28 ಮುಂಜಾನೆ ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಕಾಯಫನ ಬಳಿಯಿಂದ
ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವರು ತಮಗೆ
ಮೈಲಿಗೆಯಾಗಿ ಪಸ್ಕದ ಊಟ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಡಿ್ಡಯಾದೀತೆಂದು
ಅರಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 29 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಪಿಲಾತನು
ಹೊರಗೆ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ≪ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಏನು
ದೂರು ತಂದಿದಿ್ದೕರಿ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 30 ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಅವನಿಗೆ, ≪ಈತನು ದುಷ್ಕಮಿರ್ಯಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಈತನನು್ನ
ನಿನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಕೊಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 31 ಆಗ
ಪಿಲಾತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವೇ ಆತನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಆತನಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಮಾಡಿರಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದ್ಯರು, ≪ಮರಣ ದಂಡನೆಯನು್ನ
ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದರು. 32 ಇದರಿಂದ
ಯೇಸು ತಾನು ಎಂಥಾ ಮರಣವನು್ನ ಹೊಂದುವನೆಂದು ಸೂಚಿಸಿ
ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು.

33 ಆಗ ಪಿಲಾತನು ಪುನಃ ಅರಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ
ಯೇಸುವನು್ನ ಕರೆದು ಆತನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸನೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 34 ಯೇಸು, ≪ನಿನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ
ನೀನೇ ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತೕಯೋ? ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೆಯವರು ನನ್ನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದಾ್ದರೋ?≫ ಎಂದನು. 35 ಪಿಲಾತನು,
≪ನಾನೇನು ಯೆಹೂದ್ಯನೋ? ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನಾಂಗವೂ,
ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ ನಿನ್ನನು್ನ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದಾ್ದರೆ. ನೀನು ಏನು
ಮಾಡಿದಿ್ದೕಯಾ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ, 36 ಯೇಸು, ≪ನನ್ನ
ರಾಜ್ಯವು ಈ ಲೋಕದ್ದಲ್ಲ. ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಈ ಲೋಕದಾ್ದಗಿದ್ದರೆ
ನಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಡದಂತೆ ನನ್ನ ಸೇವಕರು ನನ್ನ
ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತಿ್ತದ್ದರು, ಆದರೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಇಲಿ್ಲಯದಲ್ಲ≫
ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 37 ಅದಕೆ್ಕ ಪಿಲಾತನು, ≪ಹಾಗಾದರೆ
ನೀನು ಅರಸನೋ?≫ ಎಂದನು. ಯೇಸು, ≪ನನ್ನನು್ನ ಅರಸನೆಂದು
ನೀನೇ ಹೇಳುತಿ್ತೕ. ನಾನು ಸತ್ಯದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ
ಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನು, ಇದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಸತ್ಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ನನ್ನ ಸ್ವರವನು್ನ
ಕೇಳುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 38 ಪಿಲಾತನು, ≪ಸತ್ಯ
ಎಂದರೇನು?≫ ಎಂದನು. ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಪಿಲಾತನು ಪುನಃ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು, ≪ನನಗೆ ಈತನಲಿ್ಲ ಯಾವ

ಅಪರಾಧವೂ ಕಾಣುತಿ್ತಲ್ಲ. 39 ಆದರೆ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟಷೆ್ಟ. ಆದಕಾರಣ ನಾನು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕೊಡುವುದು ನಿಮಗೆ
ಇಷ್ಟವೋ?≫ ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 40 ಅದಕೆ್ಕ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ, ≪ಆತನನು್ನ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಬರಬ್ಬನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಕೊಡಬೇಕು≫ ಎಂದು ಪುನಃ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. ಈ ಬರಬ್ಬನು
ದರೋಡೆಗಾರನಾಗಿದ್ದನು.

ಆನಂತರ ಪಿಲಾತನು ಯೇಸುವನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಆತನನು್ನ ಕೊರಡೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಸಿದನು. 2

ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಮುಳಿ್ಳನ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಹೆಣೆದು ಆತನ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟು್ಟ, ಕೆನೆ್ನೕರಳೆ ಬಣ್ಣದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಆತನಿಗೆ
ತೊಡಿಸಿ, 3 ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ≪ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೇ, ನಿನಗೆ
ನಮಸಾ್ಕರ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಆತನ ಕೆನೆ್ನಗೆ
ಹೊಡೆದರು. 4 ತರುವಾಯ ಪಿಲಾತನು ಪುನಃ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, ≪ನನಗೆ ಅವನಲಿ್ಲ ಯಾವ ಅಪರಾಧವೂ
ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ತರುತೆ್ತೕನೆ ನೋಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಯೇಸು
ಮುಳಿ್ಳನ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಮತು್ತ ಕೆನೆ್ನೕರಳೆ ಬಣ್ಣದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
ಧರಿಸಿದವನಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಆಗ ಪಿಲಾತನು ಅವರಿಗೆ,
≪ಇಗೋ, ಈ ಮನುಷ್ಯನು≫ ಎಂದನು. 6 ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ
ಮತು್ತ ಕಾವಲುಗಾರರು ಆತನನು್ನ ಕಾಣುತ್ತಲೇ, ≪ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಹಾಕಿಸು, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸು≫ ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. ಪಿಲಾತನು
ಅವರಿಗೆ, ≪ಬೇಕಾದರೆ ನೀವೇ ಅವನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿರಿ, ನನಗೆ ಆತನಲಿ್ಲ ಯಾವ ಅಪರಾಧವೂ
ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದನು. 7 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಮಗೆ
ಒಂದು ನೇಮ ಉಂಟು. ಆ ನೇಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆತನು
ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನನು್ನ ದೇವರ ಮಗನಾಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದರು. 8 ಪಿಲಾತನು ಈ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ
ಬಹಳವಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟನು, 9 ಪುನಃ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯೊಳಗೆ
ಹೋಗಿ, ≪ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದವನು?≫ ಎಂದು ಯೇಸುವನು್ನ
ಕೇಳಿದನು, ಆದರೆ ಯೇಸು ಆತನಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 10

ಪಿಲಾತನು, ≪ನೀನು ನನೊ್ನಡನೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ?
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಹಾಕಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವೂ ನನಗೆ ಉಂಟೆಂಬುದು ನಿನಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೋ?≫ ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 11 ಅದಕೆ್ಕ ಯೇಸು,
≪ಮೇಲಿನಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ
ಅಧಿಕಾರವೂ ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ನನ್ನನು್ನ ನಿನಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದವನಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಪಾಪವಿದೆ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 12

ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ಪಿಲಾತನು ಆತನನು್ನ ಬಿಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು,
ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು, ≪ನೀನು ಈ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದರೆ,
ನೀನು ಕೈಸರನಿಗೆ ಮಿತ್ರನಲ್ಲ, ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ ಅರಸನಾಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು, ಕೈಸರನಿಗೆ ವಿರೋಧಿ≫ ಎಂದು ಕೂಗಿ
ಹೇಳಿದರು. 13 ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಪಿಲಾತನು ಕೇಳಿ ಯೇಸುವನು್ನ
ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಬಿ್ರಯ ಮಾತಿನಲಿ್ಲ, ಗಬ್ಬಥಾ
ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ, ≪ಕಲು್ಲ ಹಾಸಿದ ಕಟೆ್ಟ≫ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ನಾ್ಯಯಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 14 ಅದು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬಕೆ್ಕ
ಸಿದ್ಧಮಾಡುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಆರು
ಘಂಟೆಯಾಗಿತು್ತ. ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, ≪ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ
ಅರಸನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, ≪ಅವನನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸು, ಕೊಲಿ್ಲಸು, ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸು≫ ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಪಿಲಾತನು, ≪ನಿಮ್ಮ ಅರಸನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಹಾಕಿಸಲೋ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಕೆ್ಕ, ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರು,
≪ಕೈಸರನೇ, ಹೊರತು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಅರಸನಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಉತ್ತರ
ಕೊಟ್ಟರು. 16 ಆಗ ಅವನು ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅವರ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದೂ್ದ, ಹೂಣಿಟ್ಟದೂ್ದ
(ಮತಾ್ತ. 27:32-50,57-61; ಮಾಕರ್ 15:21-37,42-47; ಲೂಕ

23:33-46,50-56)

17 ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ತಾನೇ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ≪
ಕಪಾಲಸ್ಥಳ≫ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಇದಕೆ್ಕ ಇಬಿ್ರಯ ಮಾತಿನಲಿ್ಲ
≪ಗೊಲೊ್ಗಥಾ≫ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 18 ಅಲಿ್ಲ ಆತನನೂ್ನ
ಆತನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಇನಿ್ನಬ್ಬರನೂ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಆ
ಕಡೆ ಒಬ್ಬನನು್ನ, ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ಬನನು್ನ, ನಡುವೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಇಟ್ಟರು.
19 ಇದಲ್ಲದೆ ಪಿಲಾತನು ≪ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು, ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಅರಸನು≫ ಎಂದು ಒಂದು ಫಲಕವನು್ನ ಬರೆದು ಅದನು್ನ ಆತನ
ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿಡಿಸಿದ್ದನು. 20 ಅವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ

ಯೋಹಾನನು 18:17 678 ಯೋಹಾನನು 19:20
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ಹಾಕಿದ ಸ್ಥಳವು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತರವಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರು ಆ ಫಲಕವನು್ನ ಓದಿದರು. ಅದು ಇಬಿ್ರಯ, ಲಾ್ಯಟಿನ್
ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕ್ ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿತು್ತ. 21 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರು ಪಿಲಾತನಿಗೆ, ≪ ≪ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನು≫
ಎಂದು ಬರೆಯಬೇಡ, ≪ನಾನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನೆಂದು
ಹೇಳಿದವನು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
22 ಅದಕೆ್ಕ ಪಿಲಾತನು, ≪ನಾನು ಬರೆದದು್ದ ಬರೆದಾಯಿತು≫
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 23 ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಯೇಸುವನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆತನ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ನಾಲು್ಕ ಪಾಲು ಮಾಡಿ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಸಿಪಾಯಿಗೆ ಒಂದೊಂದು
ಭಾಗದಂತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಆತನ ಒಳಂಗಿಯನು್ನ ಸಹ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಆ ಅಂಗಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು
ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಹೆಣೆದದಾ್ದಗಿತು್ತ. 24 ಆಮೇಲೆ ಅವರು,
≪ನಾವು ಇದನು್ನ ಹರಿಯಬಾರದು ಚೀಟು ಹಾಕಿ, ಇದು ಯಾರಿಗೆ
ಬರುವುದೋ ನೋಡೋಣ≫ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಇದರಿಂದ ≪ನನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪಾಲುಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ನನ್ನ ಅಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಚೀಟು ಹಾಕಿದರು≫ ಎಂಬ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ
ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು. ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡಿದರು.

25 ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಆತನ ತಾಯಿಯೂ,
ಆತನ ತಾಯಿಯ ತಂಗಿಯೂ, ಕೊ್ಲೕಪನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ
ಮರಿಯಳೂ, ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳೂ ನಿಂತಿದ್ದರು. 26 ಯೇಸು ತನ್ನ
ತಾಯಿಯನೂ್ನ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ತನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಶಿಷ್ಯನನೂ್ನ
ನೋಡಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ, ≪ಸಿ್ತ್ರೕಯೇ, ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಮಗನು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27 ತರುವಾಯ ಆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ, ≪ಇಗೋ, ನಿನ್ನ
ತಾಯಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಗಳಿಗೆಯಿಂದ ಆ ಶಿಷ್ಯನು
ಆಕೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಇರಿಸಿಕೊಂಡನು.

28 ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪೂತಿರ್ಯಾಗಿದೆಯೆಂದು
ತಿಳಿದು, ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ, ≪ನನಗೆ
ನೀರಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ≫ ಎಂದನು. 29 ಆಗ ಅಲಿ್ಲ ಹುಳಿರಸ ತುಂಬಿದ
ಪಾತೆ್ರಯಿತು್ತ. ಅವರು ಸ್ಪಂಜನು್ನ ಹುಳಿರಸದಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದ ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್
ಗಿಡದ ಕೋಲಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಆತನ ಬಾಯಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟಸಿದರು. 30 ಯೇಸು
ಆ ಹುಳಿರಸವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ≪ತೀರಿತು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿ ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು.

31 ಅದು ಸಿದ್ಧತೆಯ ದಿನವಾದುದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲ ಮೃತದೇಹಗಳು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರದೆಂದು,
ಪಿಲಾತನನು್ನ ಅವರ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಅವರನು್ನ
ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವು
ಬಹು ವಿಶೇಷವಾದದು್ದ. 32 ಅದರಂತೆ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಬಂದು
ಮೊದಲನೆಯವನ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ಮುರಿದರು. 33 ಆದರೆ
ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತನು ಆಗಲೇ ಸತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಅವರು ಕಂಡು ಆತನ ಕಾಲುಗಳನು್ನ ಮುರಿಯಲಿಲ್ಲ. 34 ಆದರೆ
ಸಿಪಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಈಟಿಯಿಂದ ಆತನ ಪಕೆ್ಕಯನು್ನ ತಿವಿದನು.
ಕೂಡಲೆ ರಕ್ತವೂ ನೀರೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದವು. 35 ಅದನು್ನ ಕಂಡವನೇ
ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. ಅವನ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಸತ್ಯವೇ; ತಾನು ಹೇಳುವುದು
ಸತ್ಯವೆಂದು ಅವನು ಬಲ್ಲನು. ನೀವು ಸಹ ನಂಬಬೇಕೆಂದು ಇದನು್ನ
ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 36 ಏಕೆಂದರೆ ≪ಆತನ ಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನಾ್ನದರೂ
ಮುರಿಯಬಾರದು≫ ಎಂದು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದ ಮಾತು
ನೆರವೇರುವಂತೆ ಇದಾಯಿತು. 37 ≪ಅವರು ತಾವು ಇರಿದವನನು್ನ
ದೃಷಿ್ಟಸಿನೋಡುವರು≫ ಎಂದು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು
ಮಾತು ಹೇಳಿ ಅದೆ.

38 ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಭಯದಿಂದ ಗುಪ್ತವಾಗಿ
ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಅರಿಮಥಾಯದ ಯೋಸೇಫನು
ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಪಿಲಾತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆಗ
ಪಿಲಾತನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲಾಗಿ, ಅವನು ಬಂದು ಆತನ ದೇಹವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 39 ಇದಲ್ಲದೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಾರಿ
ರಾತಿ್ರ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಿಕೊದೇಮನು ಸಹ
ರಕ್ತಬೋಳ ಅಗರುಗಳನು್ನ ಕಲಸಿದ ಚೂಣರ್ವನು್ನ ನೂರು
ಸೇರಿನಷು್ಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. 40 ಆಗ ಅವರು
ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ
ಹೂಣಿಡುವ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದನು್ನ ಆ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳ
ಸಹಿತವಾಗಿ ನಾರುಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತದರು. 41 ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಹಾಕಿದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಂದು ತೋಟವಿತು್ತ ಮತು್ತ ಆ ತೋಟದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಹೊಸ ಸಮಾಧಿ ಇತು್ತ. ಅದರಲಿ್ಲ ಅದುವರೆಗೂ ಯಾರನೂ್ನ
ಇಟಿ್ಟರಲಿಲ್ಲ. 42 ಆ ದಿನವು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಿದ್ಧತೆಯ
ದಿನವಾದು್ದದರಿಂದಲೂ ಆ ಸಮಾಧಿಯು

ಸಮೀಪವಾಗಿದು್ದದರಿಂದಲೂ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವನು್ನ ಅಲಿ್ಲ
ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು.

ಯೇಸು ಜೀವಿತನಾಗಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ
(ಮತಾ್ತ. 28:1-10; ಮಾಕರ್ 16:1-11; ಲೂಕ 24:1-12)

ವಾರದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಇನೂ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಇರುವಾಗಲೇ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ಸಮಾಧಿಯ ಕಲು್ಲ ಅಲಿ್ಲಂದ ಉರುಳಿ

ಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡಳು. 2 ಆಗ ಆಕೆಯು ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನ
ಬಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಯೇಸುವಿಗೆ ಪಿ್ರಯನಾಗಿದ್ದ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನ
ಬಳಿಗೂ ಓಡಿಬಂದು ಅವರಿಗೆ, ≪ಕತರ್ನನು್ನ ಅವರು
ಸಮಾಧಿಯೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾ್ದರೆ; ಅವರು
ಆತನನು್ನ ಎಲಿ್ಲಟಿ್ಟದಾ್ದರೋ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದು≫ ಹೇಳಿದಳು 3

ಆಗ ಪೇತ್ರನೂ ಮತು್ತ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನೂ ಹೊರಟು ಸಮಾಧಿಯ
ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು. 4 ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಓಡಿದರು. ಆ
ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಪೇತ್ರನಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿ ಮೊದಲೇ
ಸಮಾಧಿಗೆ ಬಂದನು. 5 ಅವನು ಬಗಿ್ಗ ನೋಡಿದಾಗ ನಾರುಬಟೆ್ಟಗಳು
ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಆದರೂ ಅವನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 6

ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಸಮಾಧಿಯೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ, ಆ ನಾರುಬಟೆ್ಟಗಳು ಬಿದಿ್ದರುವುದನೂ್ನ 7 ಆತನ ತಲೆಯ
ಮೇಲಿದ್ದ ಕೈವಸ್ತ್ರವು, ಆ ನಾರು ಬಟೆ್ಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರದೇ, ಸುತಿ್ತ
ಒಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ ಇಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದನು. 8

ಆಗ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದ ಆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು
ಸಹ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಗಿ್ಗ ನೋಡಿ ನಂಬಿದನು. 9 ಆತನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ
ಜೀವದಿಂದೆದು್ದ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ಮಾತು ಅವರಿಗೆ ಇನೂ್ನ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 10 ತರುವಾಯ ಆ ಶಿಷ್ಯರು
ಪುನಃ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು.

11 ಆದರೆ ಮರಿಯಳು ಹೊರಗೆ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅಳುತಾ್ತ
ನಿಂತಿದ್ದಳು. ಹೀಗೆ ಆಕೆ ಅಳುತಿ್ತರುವಾಗ ಸಮಾಧಿಯೊಳಗೆ ಬಗಿ್ಗ
ನೋಡಲು, 12 ಯೇಸುವಿನ ದೇಹವು ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಬಿಳಿವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ದೇವದೂತರನು್ನ ಕಂಡಳು,
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಯೇಸುವಿನ ತಲೆಯ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು
ಆತನು ಪಾದಗಳಿದ್ದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. 13 ಅವರು ಆಕೆಗೆ,
≪ಅಮಾ್ಮ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಅಳುತಿ್ತರುವೆ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು,
ಆಕೆಯು, ≪ನನ್ನ ಕತರ್ನನು್ನ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾ್ದರೆ.
ಆತನನು್ನ ಎಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದಾ್ದರೋ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ≫ ಎಂದಳು. 14

ಆಕೆಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿದಾಗ ಯೇಸು ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡಳು, ಆದರೆ ಆತನು ಯೇಸುವೇ ಎಂದು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 15

ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, ≪ಅಮಾ್ಮ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಅಳುತಿ್ತೕ? ಯಾರನು್ನ
ಹುಡುಕುತಿ್ತೕ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಆಕೆ ಆತನನು್ನ ತೋಟಗಾರನೆಂದು
ನೆನಸಿ ಆತನಿಗೆ, ≪ಅಯಾ್ಯ, ನೀನು ಆತನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಎಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದೕ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳು, ನಾನು ಆತನನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 16 ಯೇಸು
ಆಕೆಗೆ, ≪ಮರಿಯಳೇ,≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಆಕೆಯು ಅವನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿ ಇಬಿ್ರಯ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಆತನಿಗೆ, ≪ರಬೂ್ಬನಿ≫ ಎಂದಳು.
ಹಾಗೆಂದರೆ ಗುರುವೇ ಎಂದಥರ್. 17 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ, ≪ನನ್ನನು್ನ
ಮುಟ್ಟಬೇಡ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇನೂ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಏರಿಹೋದವನಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸಹೋದರರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವರಿಗೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ, ನನ್ನ ದೇವರೂ,
ನಿಮ್ಮ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವಾತನ ಬಳಿಗೆ ನಾನು ಏರಿಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ
ಎಂದು ತಿಳಿಸು≫ ಎಂದನು. 18 ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಹೋಗಿ
≪ನಾನು ಕತರ್ನನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ,≫ ಆತನು ಇಂಥಿಂಥದನು್ನ ನನಗೆ
ಹೇಳಿದನು ಎಂದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು.

19 ಅದೇ ದಿನ ಎಂದರೆ ವಾರದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದ
ಸಂಜೆಯಲಿ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಭಯದಿಂದ ತಾವು ಇದ್ದ ಮನೆಯ
ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರಲು, ಆಗ ಯೇಸು ಬಂದು ಅವರ
ನಡುವೆ ನಿಂತು, ≪ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಲಿ≫ ಎಂದನು. 20

ಇದನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನೂ್ನ ಪಕೆ್ಕಯನೂ್ನ
ತೋರಿಸಿದನು. ಆಗ ಶಿಷ್ಯರು ಕತರ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.
21 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಲಿ≫ ಎಂದು
ಪುನಃ ಹೇಳಿ, ≪ತಂದೆಯು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆಯೇ
ನಾನೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದನು. 22 ಆತನು
ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಉಸಿರೂದಿ ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 23 ನೀವು ಯಾರ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡುತಿ್ತೕರೋ, ಅವರಿಗೆ ಅವುಗಳು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ;
ಯಾರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸದೇ ಉಳಿಸುತಿ್ತೕರೋ, ಅವರಿಗೆ
ಅವುಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 24 ಯೇಸು
ಬಂದಾಗ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದ
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ದಿದುಮನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ತೋಮನು ಅವರ ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. 25

ಉಳಿದ ಶಿಷ್ಯರು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾವು ಕತರ್ನನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕವೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, ≪ನಾನು ಆತನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ
ಮೊಳೆಗಳಿಂದಾದ ಗಾಯವನು್ನ ನೋಡಿ, ಆ ಮೊಳೆಯ ಗಾಯದಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ಬೆರಳನು್ನ ಇಟು್ಟ ಆತನ ಪಕೆ್ಕಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಹಾಕದ
ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನು್ನ ನಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದನು. 26

ಎಂಟು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಪುನಃ ಒಳಗಿದಾ್ದಗ
ತೋಮನೂ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದನು. ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚಿ್ಚದ್ದವು ಆಗ
ಯೇಸು ಬಂದು ನಡುವೆ ನಿಂತು ನಿಮಗೆ ≪ಸಮಾಧಾನವಾಗಲಿ
ಎಂದನು≫ 27 ಆ ಮೇಲೆ ತೋಮನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಬೆರಳನು್ನ ಈ ಕಡೆ
ಚಾಚಿ ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಕೈ ಚಾಚಿ ನನ್ನ
ಪಕೆ್ಕಯಲಿ್ಲ ಹಾಕು. ಅಪನಂಬಿಕೆಯಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಡ,
ನಂಬುವವನಾಗು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 28 ತೋಮನು ಆತನಿಗೆ,
≪ನನ್ನ ಕತರ್ನೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ಯೇಸು
ಆತನಿಗೆ, ≪ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿದಿ್ದೕ, ನೋಡದೆ
ನಂಬಿದವರು ಧನ್ಯರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಯೇಸು ಇನು್ನ
ಬೇರೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಮುಂದೆ
ಮಾಡಿದನು. ಅವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಈ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದಿಲಾ್ಲ. 31

ಆದರೆ ಯೇಸುವೇ ದೇವಕುಮಾರನಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ನೀವು
ನಂಬುವಂತೆಯೂ, ನಂಬಿ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ ಇಷೆ್ಟಲಾ್ಲ ಬರೆದಿದೆ.

ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪುನಃ ದಶರ್ನಕೊಟ್ಟದು್ದ

ತರುವಾಯ ಯೇಸು ತಿಬೇರಿಯ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪುನಃ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು: 2 ಸೀಮೋನ್
ಪೇತ್ರನೂ, ದಿದುಮನೆಂಬ ತೋಮನೂ, ಗಲಿಲಾಯದ

ಕಾನಾ ಊರಿನ ನತಾನಯೇಲನೂ, ಜೆಬೆದಾಯನ ಮಕ್ಕಳೂ ಮತು್ತ
ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಇನಿ್ನಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದರು. 3 ಆಗ ಅವರಿಗೆ
ಸೀಮೋನ ಪೇತ್ರನು, ≪ನಾನು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವರು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಾವೂ ಸಹ
ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುತೆ್ತೕವೆ≫ ಎಂದರು. ಅವರು ಹೊರಟು
ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತದರು. ಆದರೆ ಆ ರಾತಿ್ರ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
4 ಬೆಳಗಾಗುವಾಗ ಯೇಸು ದಡದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಆದಾಗೂ್ಯ
ಶಿಷ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಯೇಸುವೇ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ. 5 ಆಗ
ಯೇಸು ಅವರನು್ನ, ≪ಮಕ್ಕಳಿರಾ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮೀನುಗಳು
ಉಂಟೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಅವರು ಆತನಿಗೆ ≪ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 6 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು ದೋಣಿಯ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಬಲೆಯನು್ನ ಬೀಸಿರಿ; ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಕು್ಕತ್ತವೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವರು ಬಲೆ ಬೀಸಿದಾಗ ಮೀನುಗಳು ರಾಶಿ
ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಲೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಬಲೆಯನು್ನ
ಎಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋಯಿತು. 7 ಆಗ ಯೇಸುವಿಗೆ
ಪಿ್ರಯನಾಗಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯನು ಪೇತ್ರನಿಗೆ, ≪ಆತನು ಕತರ್ನೇ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ತಾನು ತೆಗೆದು
ಬಿಟಿ್ಟದ್ದ ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ
ಧುಮುಕಿದನು. 8 ದಡವು ದೂರವಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ಇನೂ್ನರು
ಅಡಿ ದೂರವಿತು್ತ. ಉಳಿದ ಶಿಷ್ಯರು ಮೀನು ತುಂಬಿದ್ದ ಆ ಬಲೆಯನು್ನ
ಎಳೆಯುತಾ್ತ ದೋಣಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಬಂದರು. 9 ಅವರು ದಡಕೆ್ಕ ಬಂದು
ಸೇರಿದಾಗ, ಕೆಂಡಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಮೀನುಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕಂಡರು. 10 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ನೀವು
ಈಗ ಹಿಡಿದ ಮೀನುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ತನಿ್ನರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು, 11

ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನು ದೋಣಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತ ಬಲೆಯನು್ನ ದಡಕೆ್ಕ
ಎಳದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಅದು ನೂರೈವತೂ್ಮರು ದೊಡ್ಡ
ಮೀನುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತು್ತ. ಅಷು್ಟ ಮೀನುಗಳು ಇದ್ದರೂ ಬಲೆಯು

ಹರಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 12 ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ≪ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿರಿ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಶಿಷ್ಯರು ಆತನನು್ನ ಕತರ್ನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ
≪ನೀನು ಯಾರು?≫ ಎಂದು ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೂ
ಧೈಯರ್ವಿರಲಿಲ್ಲ. 13 ಯೇಸು ಬಂದು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಹಾಗೆಯೇ ಮೀನನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

14 ಯೇಸು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ
ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ಇದು ಮೂರನೆಯ ಸಾರಿ. 15 ಅವರ
ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನಿಗೆ,
≪ಯೋಹಾನನ ಮಗನಾದ ಸೀಮೋನನೇ, ನೀನು ಇವರಿಗಿಂತ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತಯೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು
≪ಹೌದು, ಕತರ್ನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆಂದು
ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ≫ ಎಂದನು. ಆತನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನನ್ನ
ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಆತನು
ತಿರುಗಿ ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ಅವನಿಗೆ, ಯೋಹಾನನ ಮಗನಾದ
ಸೀಮೋನನೇ, ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತೕಯೋ? ಎಂದು ಕೇಳಲು,
ಅವನು ಹೌದು ಕತರ್ನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ
ಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆಂದು ನೀನೇ ಬಲೆ್ಲ ಎಂದನು. ಆತನು ಅವನಿಗೆ ≪ನನ್ನ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಪಾಲಿಸು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ಯೇಸು
ಮೂರನೆಯ ಸಾರಿ, ≪ಯೋಹಾನನ ಮಗನಾದ ಸೀಮೋನನೇ
ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದಯೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು,
ಮೂರನೆಯ ಸಾರಿ ಆತನು, ≪ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ
ಇಟಿ್ಟದಿ್ದೕಯೋ?≫ ಎಂದು ತನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಪೇತ್ರನು ದುಃಖಪಟು್ಟ,
≪ಕತರ್ನೇ, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ
ಇಟಿ್ಟೕದೆ್ದೕನೆಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ≫ ಎಂದನು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಯೇಸು
≪ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸು≫ ಎಂದನು. 18 ≪ನಾನು ನಿನಗೆ
ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನೀನು ಯುವಕನಾಗಿದಾ್ದಗ ನೀನೇ ನಿನ್ನ
ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟಬಂದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕ.
ಆದರೆ ನೀನು ಮುದುಕನಾದಾಗ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಚಾಚುವಿ, ಆಗ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ನಡುವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 19 ಅವನು
ಎಂಥಾ ಮರಣದಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವನು
ಎಂಬುದನು್ನ ಯೇಸು ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದನು. ಆತನು
ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ≪ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

20 ಪೇತ್ರನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಪಿ್ರಯನಾಗಿದ್ದ
ಶಿಷ್ಯನು ಹಿಂದೆ ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಊಟದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಎದೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡು, ≪ಕತರ್ನೇ,
ನಿನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವವನು ಯಾರು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದವನೇ.
21 ಇವನನು್ನ ಪೇತ್ರನು ನೋಡಿ ಯೇಸುವಿಗೆ, ≪ಕತರ್ನೇ, ಇವನ
ಬಗೆ್ಗ ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತೕಯಾ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು, 22 ಯೇಸು
ಅವನಿಗೆ ≪ನಾನು ಬರುವ ತನಕ ಇವನು ಉಳಿದಿರಬೇಕೆಂಬುದು
ನನಗೆ ಮನಸಾ್ಸಗಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿನಗೇನು? ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23 ಆದುದರಿಂದ ಆ ಶಿಷ್ಯನು
ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಮಾತು ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಹಬಿ್ಬತು. ಆದರೆ
ಅವನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
≪ನಾನು ಬರುವ ತನಕ ಅವನು ಉಳಿದಿರಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ
ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ಅದು ನಿನಗೇನು?≫ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದನು.

24 ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಕೊಟು್ಟ, ಇವುಗಳನು್ನ ಬರೆದ ಶಿಷ್ಯನು
ಇವನೇ. ಇವನ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಾವು ಬಲೆ್ಲವು. 25 ಇದಲ್ಲದೆ
ಯೇಸುವು ಮಾಡಿದ ಇನೂ್ನ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಹ ಇವೆ.
ಅವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರೆಯುವುದಾದರೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು
ಲೋಕವೇ ಹಿಡಿಸಲಾರದಷಾ್ಟಗುವುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
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ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ

ಯೇಸು ಸ್ವಗಾರ್ರೋಹಣವಾದದು್ದ

ಥೆಯೊಫಿಲನೇ, ನಾನು ಮೊದಲು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ,
ಯೇಸು ತಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ, 2 ಆತನು

ಸ್ವಗಾರ್ರೋಹಣವಾದ ದಿನದವರೆಗೆ ಆತನು ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ
ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ, ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಎಲಾ್ಲ ಬೋಧನೆಗಳನೂ್ನ
ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.

3 ಯೇಸುವು ಬಾಧೆಪಟು್ಟ ಸತ್ತ ನಂತರ ತಾನು ಜೀವಂತನಾಗಿ
ಎದು್ದ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಂಭವಗಳ ಮೂಲಕ ತಾನು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದನು. ಸತತವಾಗಿ
ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ದೇವರ
ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯವನು್ನ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು. 4 , ಒಮೆ್ಮ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡಿದ್ದ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ, ≪ನೀವು
ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗದೆ, ನನಿ್ನಂದ ಕೇಳಿದಂಥ ಮತು್ತ
ತಂದೆಯು ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲೆ್ಲೕ ಕಾದುಕೊಂಡಿರಿ, 5

ಏಕೆಂದರೆ, ಯೋಹಾನನಂತೂ ನೀರಿನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು ಆದರೆ ಇನು್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನವಾಗುವುದು≫ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ
ಕೊಟ್ಟನು.

6 ಕೂಡಿಬಂದವರು ಆತನನು್ನ,, ≪ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ಇದೇ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಪುನಃ
ಸಾ್ಥಪಿಸಿಕೊಡುವಿಯೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು 7 ಆತನು ಅವರಿಗೆ,
≪ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಲಗಳನೂ್ನ,
ಸಮಯಗಳನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಯರ್ವಲ್ಲ. 8

ಆದರೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲು ನೀವು ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಯೂದಾಯದ ಎಲಾ್ಲ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯು, ಸಮಾಯರ್ ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಭೂಲೋಕದ
ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರುವಿರಿ≫ ಅಂದನು. 9 ಈ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ನೋಡುತಿ್ತದ್ದ
ಹಾಗೆಯೇ ಆತನು ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು, ಮೋಡವೊಂದು
ಆತನನು್ನ ಕವಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಯೇಸುವು ಅವರ ಕಣಿ್ಣಗೆ
ಮರೆಯಾದನು.

10 ಆತನು ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಅವರು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ದೃಷಿ್ಟಸಿ
ನೋಡುತಾ್ತ ಇರಲಾಗಿ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು
ಫಕ್ಕನೆ ಅವರ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 11 ಅವರ ಹತಿ್ತರ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ≪ಗಲಿಲಾಯದವರೇ, ನೀವು ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಆಕಾಶದ
ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತಾ್ತ ನಿಂತಿದಿ್ದೕರಿ? ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಆಕಾಶದೊಳಗೆ
ಸೇರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಈ ಯೇಸುವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆಕಾಶದೊಳಗೆ
ಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ಕಂಡಿರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆತನು ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬರುವನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

12 ಆಗ ಅವರು ಆಲೀವ್ ಮರಗಳ ಗುಡ್ಡದಿಂದ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು. ಆ ಗುಡ್ಡಕೂ್ಕ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುವಷು್ಟ
ದೂರವಿತು್ತ. 13 ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ತಾವು ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ಮೇಲಂತಸಿ್ತಗೆ ಹೋದರು; ಅವರು ಯಾರಾರೆಂದರೆ, ಪೇತ್ರ,
ಯೋಹಾನ, ಯಾಕೋಬ, ಅಂದೆ್ರಯ, ಫಿಲಿಪ್ಪ, ತೋಮ,
ಬಾತೊರ್ಲೊಮಾಯ, ಮತಾ್ತಯ, ಅಲಾ್ಫಯನ ಮಗ ಯಾಕೋಬ,
ಮತಾಭಿಮಾನಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಸೀಮೋನ, ಯಾಕೋಬನ
ಸಹೋದರನಾದ ಯೂದ, ಇವರೇ. 14 ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಮಂದಿ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರೂ, ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳೂ, ಆತನ
ತಮ್ಮಂದಿರೂ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ
ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು.

ಇಸ್ಕರಿಯೂತ ಯೂದನ ಬದಲಾಗಿ ಮತಿ್ತೕಯನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ

15 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಸುಮಾರು ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು
ಕೂಡಿಬಂದಿರಲಾಗಿ ಪೇತ್ರನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ನಿಂತು
ಹೀಗೆಂದನು, 16 ≪ಸಹೋದರರೇ, ಯೇಸುವನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ
ದಾರೀತೋರಿಸಿದ ಯೂದನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ದಾವೀದನ
ಬಾಯಿಂದ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಸಿದ ಶಾಸ್ತ್ರವಚನವು ನೆರವೇರುವುದು
ಅವಶ್ಯವಾಗಿತು್ತ. 17 ಯೂದನು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
ಪಾಲು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದನು.≫ 18 (ಈ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ
ದೊ್ರೕಹದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಹೊಲವನು್ನ ಪಡೆದನು ಮತು್ತ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ
ಬಿದು್ದ ಹೊಟೆ್ಟ ಒಡೆದು ಕರುಳುಗಳೆಲಾ್ಲ ಹೊರಗೆ ಚೆಲಿ್ಲದವು. 19 ಇದು
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆಲಾ್ಲ ತಿಳಿದುಬಂದುದರಿಂದ
ಆ ಹೊಲಕೆ್ಕ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ‘ಅಕೆಲಾ್ದಮಾ,’ ಅಂದರೆ ರಕ್ತದ
ಹೊಲ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು.)

20 ಅವನ ವಿಷಯವಾಗಿ,
ಅವನ ಮನೆ ಹಾಳಾಗಲಿ,
ಅದು ಜನರಿಲ್ಲದೆ ಪಾಳುಬೀಳಲಿ ಎಂತಲೂ

ಅವನ
ನಾಯಕತ್ವದ ಹುದೆ್ದಯು ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗಾಗಲಿ ಎಂತಲೂ

ಕೀತರ್ನೆಗಳ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆಯಲಾ್ಲ.
21 ಆದುದರಿಂದ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬರುತಾ್ತ

ಹೋಗುತಾ್ತ ಇದ್ದಕಾಲವೆಲಾ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯೋಹಾನನು ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸಿದು್ದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ
ಪರಲೋಕವನೆ್ನೕರಿ ಹೋದ ದಿನದ ವರೆಗೂ ನಮ್ಮ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನು ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಆತನ
ಪುನರುತಾ್ಥನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಹೇಳುವವನಾಗಬೇಕು ಅಂದನು
23 ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ಯೂಸ್ತನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಬಾನರ್ಬನೆಂಬ ಯೋಸೇಫನನೂ್ನ 24 ಮತಿ್ತೕಯನನೂ್ನ ಎಂಬ
ಇಬ್ಬರನು ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡುತಾ್ತ, ≪ಕತರ್ನೇ, ಎಲ್ಲರ
ಹೃದಯವನು್ನ ಬಲಾ್ಲತನೇ, ಯೂದನು ಅಪೊಸ್ತಲತನವೆಂಬ ಈ
ಸೇವಾಸಾ್ಥನದಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ತಾನು ಹೋಗ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಸಾ್ಥನವನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ಈ ಇಬ್ಬರಲಿ್ಲ
ನೀನು ಆರಿಸಿ ಕೊಂಡವನನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡು≫ ಎಂದು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. 26 ಆನಂತರ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಚೀಟುಹಾಕಿದರು;
ಚೀಟು ಮತಿ್ತೕಯನ ಪರವಾಗಿ ಬಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ಹನೊ್ನಂದು
ಮಂದಿ ಅಪೊಸ್ತಲರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡನು.

ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಬಂದದು್ದ

ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದ ಹಬ್ಬವು ಬಂದಿರಲಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಒಮ್ಮಸಿ್ಸನಿಂದ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದರು. 2 ಆಗ
ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಫಕ್ಕನೆ

ಆಕಾಶದೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಶಬ್ದವುಂಟಾಗಿ ಅವರು ಕುಳಿತಿದ್ದ
ಮನೆಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. 3 ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯೂ
ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ನಾಲಿಗೆಗಳ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಂಡು
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವು. 4

ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತರಾದರು, ಅವರಿಗೆ ಆ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ನೀಡಿದ ಶಕಿ್ತಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ
ಮಾತನಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.

5 ಅಂದು ಜಗತಿ್ತನ ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದ ಸದ್ಭಕ್ತರಾದ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. 6 ಆ
ಸಪ್ಪಳವಾದಾಗ ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಕೂಡಿಬಂದು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲೆ್ಲೕ ಇವರು
ಮಾತನಾಡುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡರು. 7 ಎಲ್ಲರೂ
ವಿಸ್ಮಯದಿಂದ ಬೆರಗಾಗಿ, ≪ಇಗೋ, ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವ
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಗಲಿಲಾಯದವರಲ್ಲವೇ. 8 ಆದರೆ ನಾವು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಇವರು
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ಮಾತನಾಡುವುದನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವಲಾ್ಲ, ಇದು ಹೇಗೆ? 9

ಪಾಥ್ಯರ್ರೂ, ಮೇದ್ಯರೂ, ಏಲಾಮ್ಯರೂ, ಮೆಸೊಪೊತೋಮ್ಯ,
ಯೂದಾಯ, ಕಪ್ಪದೋಕ್ಯ, ಪೊಂತ, ಆಸ್ಯ, 10 ಫು್ರಗ್ಯ, ಪಂಫುಲ್ಯ,
ಐಗುಪ್ತ ಮತು್ತ ಕುರೇನೆಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲರುವ ಲಿಬ್ಯ, ಈ ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿರುವವರೂ, ರೋಮಾಪುರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ
ಯೆಹೂದ್ಯರೂ, ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತಾವಲಂಬಿಗಳೂ, ಕೆ್ರೕತ್ಯರೂ,
ಅರಬಿ್ಬೕದೇಶದವರೂ 11 ಆಗಿರುವ ನಾವು ನಮ್ಮನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ
ಇವರು ದೇವರ ಮಹತು್ತಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದನು್ನ
ಕೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರು. 12 ಎಲ್ಲರೂ
ಬೆರಗಾಗಿ ಕಳವಳಗೊಂಡು, ≪ಇದೇನಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರು?≫ 13 ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು,
≪ಇವರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತರಾಗಿದಾ್ದರೆಂದು ಹಾಸ್ಯ≫
ಮಾಡಿದರು.

ಜನಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಪೇತ್ರನ ಪ್ರಬೋಧನೆ
14 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಸಹಿತ ಎದು್ದ

ನಿಂತು ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಬೋಧನೆಮಾಡಿದನು; ≪ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಜಾತಿ-ಜನಾಂಗದವರೇ, ಈ ಸಂಗತಿಯು
ಏನೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. 15

ನೀವು ಭಾವಿಸಿದಂತೆ ಇವರು ಮದ್ಯಪಾನಮಾಡಿ ಅಮಲೇರಿದವರಲ್ಲ,
ಈಗ ಬೆಳಗೆ್ಗ ಒಂಭತು್ತ ಘಂಟೆಯಾಗಿದೆಯಷೆ್ಟ. 16 ಆದರೆ ಇದು
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೋವೇಲನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿದ
ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ; ಅದೇನಂದರೆ,

17 ≪ಕಡೆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಾನು ಎಲಾ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ
ಸುರಿಸುವೆನು,

ಆಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಗಂಡಸರೂ ಹೆಂಗಸರೂ ಪ್ರವಾದಿಸುವರು;
ನಿಮ್ಮ ಯೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ದಿವ್ಯದಶರ್ನಗಳಾಗುವವು;
ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುವವು;

18 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನ ದಾಸದಾಸಿಯರ ಮೇಲೆಯೂ
ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಸುರಿಸುವೆನು,
ಅವರೂ ಪ್ರವಾದಿಸುವರು.

19 ಕತರ್ನ ಆಗಮನದ ಗಂಭೀರವಾದ ಮಹಾ ದಿನವು ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಮೊದಲೇ

ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ

ಉಂಟುಮಾಡುವೆನು.
ರಕ್ತ, ಬೆಂಕಿ, ಹಬೆಯಂತೆ ಏರುವ ಹೊಗೆ ಇವು ಉಂಟಾಗುವವು.
ಸೂಯರ್ನು ಕತ್ತಲಾಗುವನು, ಚಂದ್ರನು ರಕ್ತವಾಗುವನು.

21 ಆದರೂ ಕತರ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವದೆಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂಬುದೇ.

22 ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರೇ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;,
ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಇದ್ದನಲಾ್ಲ, ನಿಮಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ದೇವರು
ಆತನ ಕೈಯಿಂದ ಮಹತು್ತಗಳನೂ್ನ ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ
ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಡಿಸಿ ಆತನನು್ನ ತನಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾದವನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 23 ಆದರೂ ಆ
ಯೇಸು ದೇವರ ಸಿ್ಥರಸಂಕಲ್ಪಕೂ್ಕ, ಭವಿಷ್ಯದ ಜ್ಞಾನಕೂ್ಕ
ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟಿ್ಟರಲು ನೀವು ಅನ್ಯಜನರ ಕೈಯಿಂದ
ಆತನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿ ಮೊಳೆಜಡಿದು ಕೊಂದಿರಿ. 24 ಆತನನು್ನ
ದೇವರು ಮರಣದ ವೇದನೆಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು; ಏಕೆಂದರೆ
ಮರಣವು ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತು್ತ. 25

ಆತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದಾವೀದನು;,
≪ ≪ಕತರ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ

ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದನು;
ನಾನು ಕದಲದಂತೆ ಆತನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದಾ್ದನೆ.

26 ಆದಕಾರಣ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಹಷಿರ್ಸಿತು;
ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯು ಉಲಾ್ಲಸಧ್ವನಿಯನು್ನ ಮಾಡಿತು,
ನನ್ನ ಶರೀರವೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವುದು;

27 ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವಾತ್ಮವನು್ನ ಪಾತಾಳದಲಿ್ಲ
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ,

ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರನಿಗೆ ಕೊಳೆಯಲು ಬಿಡಲಾರೆ.
28 ಜೀವದ ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದಿ್ದೕ;
ನಿನ್ನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಆನಂದಭರಿತನನಾ್ನಗಮಾಡುವಿ≫

ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.
29 ≪ಸಹೋದರರೇ, ಮೂಲಪಿತೃವಾದ ದಾವೀದನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ನಾನು ಧೈಯರ್ದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಬಹುದು
ಏನೆಂದರೆ,, ಅವನು ಮರಣಹೊಂದಿ ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟನು, ಅವನ
ಸಮಾಧಿ ಈ ದಿನದ ವರೆಗೂ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇದೆ. 30 ಆದಕಾರಣ ಅವನು

ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದು್ದ, ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನನು್ನ ನಾನು
ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು ಎಂದು
ತನಗೆ ದೇವರು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಬಲ್ಲವನಾಗಿದನು. 31

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪುನರುತಾ್ಥನವನೆ್ನೕ ಕುರಿತು, ಆತನು ಪಾತಾಳದಲಿ್ಲ
ಬಿಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ, ಆತನ ಶರೀರವು ಕೊಳೆಯುವ
ಅವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ಹೇಳಿದನು. 32 ಈ
ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ದೇವರು ಎಬಿ್ಬಸಿದನು; ಇದಕೆ್ಕ ನಾವೆಲ್ಲರು
ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 33 ಆತನು ದೇವರ ಬಲಗೈಯಿಂದ
ಉನ್ನತಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಏರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ, ವಾಗಾ್ದನವಾಗಿದ್ದ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮವರವನು್ನ
ತಂದೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಕೇಳುವುದನು್ನ ಸುರಿಸಿದಾ್ದನೆ.
34 ದಾವೀದನು ಸ್ವಗಾರ್ರೋಹಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ. ತಾನೇ
ಹೇಳುವ ಮಾತೇನಂದರೆ,
≪ ≪ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪೀಠವಾಗಿ

ಮಾಡುವ ತನಕ
ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು ಎಂದು ದೇವರಾದ

ಕತರ್ನು ನನ್ನ ಕತರ್ನಿಗೆ ನುಡಿದನು≫ ಎಂಬುದೇ.
36 ≪ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿದ ಈ ಯೇಸುವನೆ್ನೕ

ದೇವರು ಕತರ್ನನಾ್ನಗಿಯೂ ಕಿ್ರಸ್ತನನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆಂಬುದು
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಕುಲದವರಿಗೆಲಾ್ಲ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

37 ಅವರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಅಲಗು
ನೆಟ್ಟಂತಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಪೇತ್ರನನೂ್ನ ಉಳಿದ
ಅಪೊಸ್ತಲರನೂ್ನ, ≪ಸಹೋದರರೇ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು≫
ಎಂದು ಕೇಳಲು; 38 ಪೇತ್ರನು ಅವರಿಗೆ, ≪ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು
ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಆಗ ನೀವು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮದಾನವನು್ನ
ಹೊಂದುವಿರಿ. 39 ಆ ವಾಗಾ್ದನವು ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ,
ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕತರ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕರೆಯುವ
ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವುದಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
40 ಬೇರೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಸಾಕ್ಷಿನುಡಿದು, ≪ಈ ದುಷ್ಟ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ≫ ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. 41 ಅವನ
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಅನೇಕರು ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನಮಾಡಿಸಿ
ಕೊಂಡರು. ಆ ದಿನ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನರು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.

42 ಅವರು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ರೊಟಿ್ಟಮುರಿಯುವುದರಲಿ್ಲಯೂ, ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು.

43 ಎಲ್ಲರೂ ಭಯ ಪರವಶರಾದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳೂ, ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳೂ ಅಪೊಸ್ತಲರ
ಮುಖಾಂತರ ನಡೆದವು. 44 ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲರು ಒಗ್ಗಟಾ್ಟಗಿದು್ದ,
ತಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು
ಅನುಭೋಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 45 ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಚರಸಿ್ಥರಸೊತು್ತಗಳನು್ನ
ಮಾರಿ ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಹಾಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಇದ್ದರು. 46 ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುತಾ್ತ, ಮನೆಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟಮುರಿದು
ಉಲಾ್ಲಸದಿಂದಲೂ, ಸರಳ ಸಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಸಹಭೋಜನ
ಮಾಡುತಾ್ತ ಇದ್ದರು. 47 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡುವವರಾಗಿಯೂ, ಜನರೆಲ್ಲರ ದಯವನು್ನ
ಹೊಂದುವವರಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರು. ಕತರ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯ
ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಗೆ
ಸೇರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

ಹುಟು್ಟಕುಂಟನು ನಡೆದಾಡಿದು್ದ

ಒಂದು ದಿನ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನನು ಮಧಾ್ಯಹ್ನದ
ಮೇಲೆ ಮೂರು ಘಂಟೆಗೆ ನಡೆಯತಿ್ತದ್ದ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಾಗಿ
ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 2 ಅಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟ ಕುಂಟನಾಗಿದ್ದ

ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕೆಲವರು ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದರು;
ದೇವಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವವರಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆಬೇಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ದೇವಾಲಯದ ಸುಂದರದಾ್ವರವೆಂಬ ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ
ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಅವನು ದೇವಾಲಯದೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನರನು್ನ ಕಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ
ಬೇಡಿದನು. 4 ಪೇತ್ರ, ಯೋಹಾನರಿಬ್ಬರೂ ಅವನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ
ನೋಡಿದರು. ಪೇತ್ರನು ಅವನಿಗೆ ≪ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡು≫ ಅಂದನು.
5 ಅವನು ಅವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ದೊರಕೀತೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ,
ಅವರನು್ನ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟು್ಟ ನೋಡಿದನು. 6 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ≪ಬೆಳಿ್ಳ

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ 2:9 682 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ 3:6
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ಬಂಗಾರವಂತೂ ನನ್ನಲಿ್ಲಲ್ಲ, ನನ್ನಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ;
ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ನಡೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ,
7 ಅವನನು್ನ ಬಲಗೈಹಿಡಿದು ಎತಿ್ತದನು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನ
ಅಂಗಾಲುಗಳಿಗೆ, ಮುಂಗಾಲುಗಳಿಗೆ ಹಾಗು ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳಿಗೂ
ಬಲಬಂದಿತು. 8 ಅವನು ಹಾರಿ ನಿಂತು ನಡೆದಾಡಿದನು;
ನಡೆಯುತಾ್ತ, ಕುಣಿಯುತಾ್ತ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುತಾ್ತ ಅವರ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೋದನು. 9 ಅವನು
ನಡೆಯುತಾ್ತ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುತಾ್ತ ಇರುವದನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರು
ನೋಡಿ; 10 ಇವನು ದೇವಾಲಯದ ಸುಂದರ ದಾ್ವರವೆಂಬ
ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು ಭಿಕ್ಷೆಬೇಡುತಿ್ತದ್ದವನೆಂದು ಗುರುತುಹಿಡಿದು,
ಅವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಕೆ್ಕ ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡು
ಬಹಳ ಬೆರಗಾದರು.

ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ಜನರಿಗೆ ಪೇತ್ರನ ಪ್ರಸಂಗ
11 ಗುಣಹೊಂದಿದ ಕುಂಟನು ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನನು್ನ

ಹಿಡುಕೊಂಡೇ ಇರುವಾಗ, ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುತಿ್ತರುವ ಆ ಜನರೆಲ್ಲರು
ಸೊಲೋಮೋನನದೆಂದು ಹೆಸರುಳ್ಳ ಮಂಟಪಕೆ್ಕ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಓಡಿಬಂದರು. 12 ಪೇತ್ರನು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಜನರಿಗೆ;
≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರೇ, ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ನೀವೇಕೆ
ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ? ನೀವು ನಮ್ಮನೇಕೆ ಈ ರೀತಿ ದೃಷಿ್ಟಯಿಟು್ಟ
ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದರಿ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ
ದೈವಭಕಿ್ತಯಿಂದಾಗಲಿ ಇವನನು್ನ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆವೆಂದು
ಭಾವಿಸಬೇಡಿರಿ. 13 ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಾದ ಅಬ್ರಹಾಮ ಇಸಾಕ
ಯಾಕೋಬರ ದೇವರು ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಯೇಸುವನು್ನ
ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ. ನೀವಂತೂ ಆತನನು್ನ ಪಿಲಾತನಿಗೆ
ಹಿಡಿದುಕೊಟಿ್ಟರಿ; ಮತು್ತ ಪಿಲಾತನು ಆತನನು್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಿದಾಗ, ಆತನ ಮುಂದೆ ಆತನನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಬೇಡವೆಂದು
ಕೂಗಿದಿ್ದೕರಿ. 14 ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧನೂ, ನೀತಿವಂತನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೇಸುವನು್ನ ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಲೆಗಾರನಾದ ಒಬ್ಬನನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಜೀವದಾಯಕನಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಿದಿ್ದೕರಿ. 15 ಆದರೆ ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಎಬಿ್ಬಸಿದನು; ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಾವೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು. 16 ನೀವು
ನೋಡುತಿ್ತರುವಂತಹ, ನಿಮಗೆ ಗುರುತಿರುವಂತಹ ಈ ಮನುಷ್ಯನು
ಗುಣವಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟ ಅವನ
ನಂಬಿಕೆಯೇ ಕಾರಣ; ಆ ಹೆಸರೇ ಇವನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿತು. ಆತನ
ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇವನಿಗೆ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಮುಂದೆ
ಸಂಪೂಣರ್ಸೌಖ್ಯವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟತು.

17 ≪ಸಹೋದರರೇ, ಅದಿರಲಿ, ನೀವು ಆ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದಿರೆಂದು ಬಲೆ್ಲನು; ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಅದನು್ನ
ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದರು. 18 ಆದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಕಷ್ಟಗಳನ್ನನುಭವಿಸಬೇಕೆಂದು, ದೇವರು ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ
ಮೂಲಕ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೀಗೆ
ನೆರವೇರಿಸಿದನು. 19 ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಅಳಿಸಿಬಿಡುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ಆತನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಹಾಗೆ ತಿರುಗಿದರೆ ಕತರ್ನ, ಸನಿ್ನಧಾನದಿಂದ 20

ಪುನರುಜಿ್ಜೕವನದ ಕಾಲಗಳು ಒದಗಿ ಆತನು ನಿಮಗೆ
ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವನು.
21 ಆದರೆ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸರಿಮಾಡುವ ಕಾಲವು ಬರುವ ತನಕ
ಪರಲೋಕವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಾ್ಥನವಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಕಾಲದ ವಿಷಯವಾಗಿ
ದೇವರು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ
ಹೇಳಿಸಿದಾ್ದನೆ. 22 ಮೋಶೆಯು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ದೇವರಾಗಿರುವ
ಕತರ್ನು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಎಬಿ್ಬಸುವನು; ಆತನು ಹೇಳುವ ಎಲಾ್ಲ
ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡಬೇಕು. 23 ಆ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ನಮ್ಮ ಜನರೊಳಗಿಂದ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ನಾಶವಾಗುವನು≫ ಎಂಬುದೇ. 24 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಮುವೇಲನೂ,
ಅವನ ತರುವಾಯ ಬಂದು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ ಎಲಾ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ ಸಹ
ಈಗಿನ ದಿನಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿರುವರು. 25 ನೀವು ಆ
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರು, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಸಂಗಡ
ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಬಾಧ್ಯರೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆತನು
ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ≪ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯ ಮೂಲಕ ಭೂಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ
ಕುಲದವರಿಗೂ ಆಶೀವಾರ್ದವುಂಟಾಗುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡನಲಾ್ಲ. 26 ಮೊದಲು
ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ದೇವರು ತನ್ನ ಸೇವಕನನು್ನ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಪಡಿಸಿ ಈತನು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನು್ನ ಅವನವನ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಗಳಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಪೇತ್ರ ಯೋಹಾನರು

ಅಪೊಸ್ತಲರು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ
ಯಾಜಕರೂ, ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಪತಿಯೂ,
ಸದು್ದಕಾಯರೂ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಂದರು. 2

ಯೇಸುವಿನ ದೃಷಾ್ಟಂತದಿಂದ ಸತ್ತವರಿಗೆ
ಪುನರುತಾ್ಥನವಾಗುವುದೆಂದು ಅಪೊಸ್ತಲರು ಜನರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. 3

ಅವರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಆಗಲೇ ಸಾಯಂಕಾಲವಾದ್ದದರಿಂದ
ಮರುದಿನದವರೆಗೆ ಕಾವಲಲಿ್ಲಟ್ಟರು. 4 ಆದರೆ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಕೇಳಿದವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ನಂಬಿದರು; ಗಂಡಸರ ಸಂಖೆ್ಯ ಸುಮಾರು
ಐದುಸಾವಿರಕೆ್ಕ ಏರಿತು.

5 ಮರುದಿನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ, ಹಿರಿಯರೂ,
ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದರು. 6 ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಅನ್ನನೆಂಬ ಮಹಾಯಾಜಕನೂ, ಕಾಯಫನೂ, ಯೋಹಾನನೂ,
ಅಲೆಕಾ್ಸಂದ್ರನೂ, ಮಹಾಯಾಜಕನ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರು. 7

ಇವರು ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನನು್ನ ನಡುವೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ≪ನೀವು
ಯಾವ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಮತು್ತ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇದನು್ನ
ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು, 8 ಪೇತ್ರನು
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ; ≪ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಹಿರಿಯರೇ, 9

ಒಬ್ಬ ಅಂಗಹೀನನಿಗೆ ಆದ ಉಪಕಾರದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ
ಸ್ವಸ್ಥವಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ಈ ಹೊತು್ತ
ವಿಚಾರಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 10 ನೀವು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿದಂತಹ ಮತು್ತ
ದೇವರು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದಂತಹ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಸೌಖ್ಯಹೊಂದಿದದವನಾಗಿ
ನಿಮೆ್ಮದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಮತು್ತ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ.

11 ≪ಮನೆಕಟು್ಟವವರಾದ ನೀವು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟಕಲೆ್ಲೕ
ಆತನು; ಆತನೇ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲಾ್ಲದನು. 12

ಬರಬೇಕಾದ ರಕ್ಷಣೆಯು ಇನಾ್ನರಲಿ್ಲಯೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ; ಆ
ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಮತಾ್ತ್ಯವ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

13 ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನನು್ನ ಧೈಯರ್ದಿಂದ
ಮಾತನಾಡುವುದನು್ನ ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಅವರು
ಶಾಸ್ತ್ರಭಾ್ಯಸಮಾಡದ ಸಾಮಾನ್ಯರೆಂದು ತಿಳಿದು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು.
14 ಇವರು ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರೆಂದು ಗುರುತು ಹಿಡಿದರು.
ಮತು್ತ ಕ್ಷೇಮ ಹೊಂದಿದ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಅವರ ಸಂಗಡ
ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನೂ ಮಾತನಾಡಲಾರದೆ
ಇದ್ದರು. 15 ಆ ಮೇಲೆ ಸಭೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರೆಂದು
ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟು್ಟ,, 16 ≪ಇವರನು್ನ ನಾವೇನು
ಮಾಡೋಣ? ಬಹು ಅಪರೂಪವಾದ ಒಂದು ಸೂಚಕಕಾಯರ್ವು
ಇವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಯಿತೆಂಬುದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ
ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತಾ್ತಗಿದೆ, ಅದನು್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. 17

ಆದರೆ ಇದು ಜನರಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಹರಡದಂತೆ ಮುಂದೆ ಆ ಯೇಸುವಿನ
ಹೆಸರನು್ನ ಎತಿ್ತ ಇನುಮೇಲೆ ಯಾರ ಸಂಗಡಲೂ
ಮಾತನಾಡಬಾರದೆಂದು ಅವರನು್ನ ಬೆದರಿಸೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.≫ 18

ಆಗಅವರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನು್ನ ಎಲೂ್ಲ ಎತ್ತಬಾರದು
ಹಾಗು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟರು. 19 ಅದಕೆ್ಕ ಪೇತ್ರ ಮತು್ತ ಯೋಹಾನನು್ನ; ಅವರಿಗೆ
≪ದೇವರ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳುವುದು
ಸರಿಯೇ? ಅದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾ್ಯಯವೋ? ನೀವೇ ತೀಪುರ್
ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; 20 ನಾವಂತೂ ಕಂಡು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಹೇಳದೆ
ಇರಲಾರೆವು≫ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 21 ನಡೆದಿದ್ದ ಸೂಚಕ
ಕಾಯರ್ಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಜನರೆಲ್ಲರು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಕಾರಣ
ಅವರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸಭೆಯವರು ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ ದಂಡಿಸತಕ್ಕ
ಉಪಾಯವನು್ನ ಕಾಣದೆ ಅವರನು್ನ ಇನ್ನಷು್ಟ ಬೆದರಿಸಿ ಬಿಟು್ಟ
ಬಿಟ್ಟರು. 22 ಈ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ದಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿದ ಆ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಲವತು್ತ ವರುಷಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಯಸಾ್ಸಗಿತು್ತ.

23 ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಸ್ವಂತ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ ಹಿರಿಯರೂ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ತಿಳಿಸಿದರು. 24 ಅವರು ಕೇಳಿ ಏಕಮನಸು್ಸ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ದೇವರನು್ನ
ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು;, ≪ಕತರ್ನೇ,
ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳನೂ್ನ, ಸಮುದ್ರಗಳನೂ್ನ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದಾತನೇ, 25 ನೀನು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಪಿತೃವಾದ ದಾವೀದನ
ಬಾಯಿಂದ,
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≪ ≪ಅನ್ಯಜನಗಳು ಏಕೆ ಆಕೊ್ರೕಶಗೊಂಡರು?
ಜನಾಂಗಗಳವರು ಏಕೆ ವ್ಯಥರ್ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಯೋಚಿಸುವರು?

26 ಕತರ್ನಿಗೂ ಆತನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವನಿಗೂ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ಭೂಲೋಕದ ರಾಜರು, ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತರು,
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡರು≫ ಎಂದು

ಹೇಳಿಸಿದಿಯಲ್ಲವೇ?
27 ಆ ಮಾತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹೆರೋದನೂ,
ಪೊಂತ್ಯ ಪಿಲಾತನೂ, ನೀನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ
ಸೇವಕನಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅನ್ಯಜನರೊಡನೆ ಮತು್ತ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರೊಡನೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು, 28 ನಿನ್ನ ಕೈಯೂ
ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಮೊದಲು ನೇಮಿಸಿದ್ದನೆ್ನೕ ನಡಿಸಿದರು. 29

ಕತರ್ನೇ, ಈಗ ನೀನು ಅವರ ಬೆದರಿಕೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ
ಸೇವಕನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರೋಗ
ಪರಿಹಾರವೂ, ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳೂ, ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳೂ
ಜರಗುವಂತೆ 30 ನಿನ್ನ ಕೈಚಾಚುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ, ನಿನ್ನ ದಾಸರು, ನಿನ್ನ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು≫
ಅಂದರು. 31 ಹೀಗೆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ನೆರೆದಿದ್ದ
ಸ್ಥಳವು ನಡುಗಿತು. ಅವರೆಲ್ಲರು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿ ದೇವರ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಹೇಳತೊಡಗಿದರು.

ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಅನುಭೋಗಿಸುತಿ್ತದ್ದರು
32 ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನಂಬಿದವರ ಹೃದಯವೂ, ಪಾ್ರಣವೂ ಒಂದೇ

ಆಗಿತು್ತ. ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ತನ್ನದು ಎಂದು ಭಾವಿಸದೆ ಎಲ್ಲರೂ
ಅದನು್ನ ಹುದುವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 33 ಮತು್ತ ಕತರ್ನಾದ
ಯೇಸುವಿನ ಪುನುರುತಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಬಹು ಬಲವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ
ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು; ದೇವರ ದಯವು ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ
ಪೂಣರ್ವಾಗಿತು್ತ. 34 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೊರತೆಪಡುತಿ್ತದ್ದವನೂ ಒಬ್ಬನೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಲಮನೆಗಳಿದ್ದವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಮಾರಿ
ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ತಂದು 35 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು; ಅದನು್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನವನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ
ತಕ್ಕಂತೆ ಹಂಚಿ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.

36 ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದವರೊಳಗೆ ಕುಪ್ರದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಲೇವಿಯನಾಗಿದ್ದ ಯೋಸೇಫನೆಂಬವನು ಒಬ್ಬನು. ಅವನಿಗೆ
ಅಪೊಸ್ತಲರು ಬಾನರ್ಬ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟಿ್ಟದ್ದರು, ಅಂದರೆ
ಧೈಯರ್ದಾಯಕ ಎಂದಥರ್. 37 ಅವನು ತನಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಮಾರಿ ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ತಂದು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.

ಅನನೀಯ ಮತು್ತ ಸಪೆ್ಫೖರಳು

ಅನನೀಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ
ಸಪೆ್ಫೖರಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮಾರಿ 2

ಹೆಂಡತಿಯ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ಅದರ ಕ್ರಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಭಾಗವನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟು್ಟಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಭಾಗವನು್ನ ತಂದು
ಅಪೊಸ್ತಲರ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು. 3 ಆಗ ಪೇತ್ರನು;
≪ಅನನೀಯನೇ, ನೀನು ಆ ಹೊಲದ ಕ್ರಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಭಾಗವನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟು್ಟಕೊಂಡು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ವಂಚಿಸುವಂತೆ
ಸೈತಾನನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಏಕೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿ? 4 ಆ ಆಸಿ್ತ
ಮೊದಲು ನಿನ್ನದಾಗಿಯೇ ಇತ್ತಲ್ಲವೇ. ಮಾರಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಹಣವು
ನಿನ್ನ ಅಧೀನದಲೆ್ಲೕ ಇತ್ತಲ್ಲವೇ, ನೀನು ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ನಿನ್ನ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ಏಕೆ? ನೀನು ಸುಳಾ್ಳಡಿದು್ದ
ಮನುಷ್ಯರಿಗಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ≫ ಅಂದನು. 5 ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಅನನೀಯನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿದು್ದ ಪಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು;
ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಾ ಭಯ ಉಂಟಾಯಿತು. 6 ಆಗ
ಯೌವನಸ್ಥರು ಎದು್ದ ಅವನ ಶವವನು್ನ ವಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದರು.

7 ಇದಾದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಅವನ
ಹೆಂಡತಿಯು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಳು. 8

ಪೇತ್ರನು ಆಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ, ≪ನೀವು ಆ ಹೊಲವನು್ನ ಮಾರಿದು್ದ
ಇಷೆ್ಟೕ ಹಣಕೊ್ಕೕ? ನನಗೆ ಹೇಳು≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆಕೆಯು,
≪ಹೌದು, ಇಷ್ಟಕೆ್ಕೕ≫ ಅಂದಳು. 9 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಆಕೆಗೆ,
≪ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಕತರ್ನ ಆತ್ಮನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಏಕೆ
ಒಡಂಬಟಿ್ಟರಿ? ಅಗೋ, ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಸಮಾಧಿಮಾಡಿದವರು
ಬಂದು ಬಾಗಿಲಿನಲಿ್ಲ ಕಾಲಿಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ, ನಿನ್ನನೂ್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗುವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಕೂಡಲೆ ಆಕೆಯು ಅವನ
ಪಾದಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿದು್ದ ಪಾ್ರಣಬಿಟ್ಟಳು. ಆ ಯೌವನಸ್ಥರು ಒಳಗೆ
ಬಂದು ಆಕೆಯು ಸತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಆಕೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಗಂಡನ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಹೂಣಿಟ್ಟರು. 11 ಮತು್ತ ಸವರ್

ಸಭೆಯವರೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯ
ಭಾ್ರಂತರಾದರು.

ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳು ಮತು್ತ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳು
12 ಇದಲ್ಲದೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೈಯಿಂದ ಅನೇಕ

ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳೂ, ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳೂ ಜನರೊಳಗೆ
ನಡೆಯುತಾ್ತ ಇದ್ದವು. ಮತು್ತ ಎಲ್ಲರು ಒಗ್ಗಟಾ್ಟಗಿ ಸೊಲೊಮೋನನ
ಮಂಟಪದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುತಿ್ತದ್ದರು. 13 ಅವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲರುವುದಕೆ್ಕ
ಉಳಿದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಧೈಯರ್ವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಜನರು
ಅವರನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 14 ಮತು್ತ ಇನು್ನ
ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ಸಿ್ತ್ರೕಪುರುಷರು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ ಅವರ
ಮಂಡಳಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 15 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು
ರೋಗಿಗಳನು್ನ ದೋಲಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ
ಇಟು್ಟ ಪೇತ್ರನು ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ, ಅವನ ನೆರಳಾದರೂ ಕೆಲವರ
ಮೇಲಾದರೂ ಬೀಳಲಿ ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಬೀದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. 16 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಊರುಗಳ
ಜನರು ಸಹ ರೋಗಿಗಳನೂ್ನ, ದೆವ್ವ ಪೀಡಿತರನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು; ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಗುಣಮುಖರಾಗುತಿ್ತದ್ದರು.

ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೆ ಆದ ಹಿಂಸೆ
17 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಮಹಾಯಾಜಕನೂ, ಸದು್ದಕಾಯರ ಮತಕೆ್ಕ

ಸೇರಿದವರಾದ ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಎದು್ದ, 18

ಅಸೂಯೆ ತುಂಬಿದವರಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು. 19 ಆದರೆ ಕತರ್ನ ದೂತನು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ
ಸೆರೆಮನೆಯ ದಾ್ವರಗಳನು್ನ ತೆರೆದು ಅವರನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, 20 ≪ನೀವು ಹೋಗಿ, ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಜೀವ ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆಲಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿರಿ≫
ಅಂದನು.

21 ಅದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಅವರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲಿ್ಲಯೇ
ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರಿದರು. ಇತ್ತ
ಮಹಾಯಾಜಕನೂ, ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೂ ಬಂದು
ಹಿರೀಸಭೆಯನೂ್ನ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿ,
ಅವರನು್ನ ಕರತರುವುದಕೆ್ಕ ಓಲೇಕಾರರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. 22 ಓಲೇಕಾರರು ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಕಾಣದೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು, 23 ≪ಸೆರೆಮನೆಯು ಭದ್ರವಾಗಿ
ಮುಚಿ್ಚರುವುದನೂ್ನ, ಕಾವಲುಗಾರರು ಬಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ ಕಂಡೆವು; ಆದರೆ ತೆರೆದಾಗ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬರನೂ್ನ
ಕಾಣಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 24 ದೇವಾಲಯದ
ಅಧಿಪತಿಯೂ, ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ಇದರಿಂದ ಏನು ಪರಿಣಾಮವಾದೀತೋ ಎಂದು ಕಳವಳಗೊಂಡರು.

25 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಬಂದು; ≪ಅಗೋ, ನೀವು
ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಟಿ್ಟದ್ದ ಆ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆಂದು≫ ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. 26 ಆಗ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಓಲೇಕಾರರ ಸಂಗಡ
ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಆದರೆ ತಮಗೆ ಜನರು
ಕಲೆ್ಲಸೆದಾರೆಂದು ಹೆದರಿ ಅವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಲಿಲ್ಲ. 27 ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ
ಕರತಂದು ಹಿರೀಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಲು ಮಹಾಯಾಜಕನು
ಅವರನು್ನ ವಿಚಾರಣೆಮಾಡುತಾ್ತ, 28 ≪ನೀವು ಈ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಉಪದೇಶಮಾಡಲೇ ಬಾರದೆಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇ? ಆದರೂ ನೀವು ಯೆರೂಸಲೇಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಉಪದೇಶದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದಿರಿ, ಮತು್ತ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ರಕ್ತಕೆ್ಕ ನಾವೇ
ಹೊಣೆಗಾರರು ಎಂದು ನಮ್ಮನು್ನ ಜವಾಬಾ್ಧರರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು
ನೀವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ಪೇತ್ರನೂ
ಉಳಿದ ಅಪೊಸ್ತಲರೂ ಅವರಿಗೆ, ≪ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ
ದೇವರಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕಲಾ್ಲ. 30 ನೀವು ಮರದ
ಕಂಬಕೆ್ಕ ತೂಗಹಾಕಿ ಕೊಂದ ಯೇಸುವನು್ನ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರು
ಎಬಿ್ಬಸಿದನು. 31 ದೇವರು ಆತನನೆ್ನೕ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ
ಮಾನಸಾಂತರವನೂ್ನ, ಪಾಪಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನೂ್ನ
ದಯಪಾಲಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವನನು್ನ ಪ್ರಭುವನಾಗಿಯೂ,
ರಕ್ಷಕನಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಉನ್ನತಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಏರಿಸಿದನು. 32

ಈ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ದೇವರು ತನಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಸಾಕ್ಷಿ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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ಗಮಲಿಯೇಲನ ಸಮಥರ್ನೆ
33 ಸಭಿಕರು ಈ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ರೌದ್ರಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ

ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದರು. 34 ಆದರೆ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಂದ
ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಧಮರ್ಶಾಸಿ್ತ್ರಯಾದ ಗಮಲಿಯೇಲನೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ಫರಿಸಾಯನು ಹಿರೀಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದನಿಂತು ಈ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ
ಹೊತು್ತ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 35 ಅನಂತರ
ಸಭೆಯವರಿಗೆ, ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರೇ, ನೀವು ಈ ಮನುಷ್ಯರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ನಿಧಾರ್ರದ ಕುರಿತು
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. 36 ಇದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ಥೈದನು ಎಂಬ
ಒಬ್ಬನು ಎದು್ದ ತಾನೊಬ್ಬ ಮಹಾಪುರುಷನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು.
ಅವನ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಸುಮಾರು ನಾನೂರು ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡರು,
ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು, ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲರು
ಚದರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಇಲ್ಲವಾದರು. 37 ಅವನ ತರುವಾಯ ಜನಗಣತಿ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಗಲಿಲಾಯದ ಯೂದನು ತಿರುಗಿಬೀಳುವುದಕೆ್ಕ ಎದು್ದ,
ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ಪಕ್ಷ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ಅನೇಕರನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನು.
ಅವನೂ ನಾಶವಾದನು, ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲರು
ಚದರಿಹೋದರು. 38 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ ನೀವು ಆ ಮನುಷ್ಯರ ಗೊಡವೆಗೆ
ಹೋಗಬೇಡಿರಿ, ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಯೋಚನೆಯು
ಅಥವಾ ಈ ಕೆಲಸವು ಮನುಷ್ಯರಿಂದಾಗಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ಕೆಡುವುದು; 39

ಅದು ದೇವರಿಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ಕೆಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ
ಯುದ್ಧಮಾಡುವವರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡೀರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

40 ಅವರು ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ,
ಹೊಡಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿ ಮಾತನಾಡಲೇಬಾರದೆಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. 41 ಅಪೊಸ್ತಲರು ತಾವು
ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವಮಾನಪಡುವುದಕೆ್ಕ
ಯೋಗ್ಯರೆನಿಸಿಕೊಂಡೆವೆಂದು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. 42 ಹಿರೀಸಭೆಯ
ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಎಡೆಬಿಡದೆ
ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಮನೆಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಉಪದೇಶಮಾಡುತಾ್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು
ಶುಭವತರ್ಮಾನವನು್ನ ಸಾರುತಾ್ತ ಇದ್ದರು.

ಸೇವಾಕಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಏಳು ಮಂದಿಯನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ

ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಹೆಚು್ಚತಾ್ತ ಬರಲಾಗಿ ಅವರೊಳಗೆ
ಗಿ್ರೕಕ್ ಭಾಷೆಯವರು ಇಬಿ್ರಯ ಭಾಷೆಯವರ ಮೇಲೆ
ದೂರು ನೀಡುತಾ್ತ ಅನುದಿನದ ಉಪಚಾರದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ

ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಾಂಬರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಗೊಣಗುಟಿ್ಟದರು. 2 ಆಗ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅಪೊಸ್ತಲರು
ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ, ≪ನಾವು ದೇವರ ವಾಕೊ್ಯೕಪದೇಶವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಉಪಚಾರಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವಲಾ್ಲ. 3 ಆದುದರಿಂದ
ಸಹೋದರರೇ, ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತರೂ, ಜ್ಞಾನಸಂಪನ್ನರೂ ಮತು್ತ
ಒಳೆ್ಳಯ ಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಏಳು ಮಂದಿಯನು್ನ
ನಿಮೊ್ಮಳಗಿಂದ ನೋಡಿ ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವರನು್ನ ಈ ಕೆಲಸಕಾ್ಕಗಿ
ನೇಮಿಸುವೆವು. 4 ನಾವಾದರೋ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನೂ್ನ,
ವಾಕೊ್ಯೕಪದೇಶವನೂ್ನ ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ನಿರತರಾಗಿರುವೆವು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 5 ಈ ಮಾತು ಸವರ್ರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು
ತೋಚಿತು. ಅವರು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತರೂ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ತುಂಬಿದವರೂ ಆದ ಸೆ್ತಫನನನೂ್ನ, ಫಿಲಿಪ್ಪ, ಪೊ್ರಖೋರ,
ನಿಕನೋರ, ತಿಮೋನ, ಪಮೇರ್ನ, ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತಾವಲಂಬಿಯಾದ
ಅಂತಿಯೋಕ್ಯದ ನಿಕೊಲಾಯ ಎಂಬುವವರನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ಅಪೊಸ್ತಲರ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 6 ಅಪೊಸ್ತಲರು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡಿ ಆ ಕಾಯರ್ಕಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದರು.

7 ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು; ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಖೆ್ಯಯು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚು್ಚತಾ್ತ ಬಂದಿತು.
ಯಾಜಕರಲಿ್ಲಯೂ ಬಹುಜನರು ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತಾ್ತ
ಬಂದರು.

ಸೆ್ತಫನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿದು್ದ
8 ಸೆ್ತಫನನು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ, ಬಲದಿಂದಲೂ

ತುಂಬಿದವನಾಗಿ ಜನರಲಿ್ಲ ಮಹಾ ಅದು್ಭತ ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ,
ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮಾಡುತಾ್ತ ಇದ್ದನು. 9 ಆದರೆ
ಲಿಬೆತೀರ್ನರೆಂಬವರ ಸಮಾಜಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಕುರೇನ್ಯದವರು ಮತು್ತ
ಅಲೆಕಾ್ಸಂದಿ್ರಯದವರು, ಕಿಲಿಕ್ಯ ಮತು್ತ ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಗಳಿಂದ
ಬಂದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಎದು್ದ ಸೆ್ತಫನನ ಸಂಗಡ ತಕರ್ಮಾಡುತಾ್ತ

ಇದ್ದರು. 10 ಅವನ ಮಾತಿನಲಿ್ಲ ಕಂಡುಬರುತಿ್ತದ್ದ ಜ್ಞಾನವನೂ್ನ,
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಎದುರಿಸಲಾರದೆ ಹೋದರು. 11 ಆಗ
ಅವರು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ, ≪ಇವನು ಮೋಶೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ,
ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ ದೂಷಣೆಯ
ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆವೆಂದು≫ ಹೇಳಿರಿ ಎಂದು
ಕೆಲವರನು್ನ ಮನವೊಲಿಸಿದರು. 12 ಅವರು ಜನರನೂ್ನ,
ಹಿರಿಯರನೂ್ನ, ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ
ಹಿಡಿದು, ಎಳೆದುಕೊಂಡು, ಹಿರೀಸಭೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿಗಳನು್ನ ಕರತಂದು ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು.
13 ಆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು, ≪ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ, ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ
ಮಾತನಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುತಿ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 14 ಆ
ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿ, ಮೋಶೆ ನಮಗೆ
ನೇಮಿಸಿರುವ ಆಚಾರಗಳನು್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡುವನೆಂಬುದಾಗಿ ಇವನು
ಹೇಳುವುದನು್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ≫ ಅಂದರು. 15 ಆಗ
ಹಿರೀಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಲು
ಅವನ ಮುಖವು ದೇವದೂತನ ಮುಖದಂತೆ ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು.

ಸೆ್ತಫನನ ಬೋಧನೆ

ಆಗ ಮಹಾಯಾಜಕನು, ≪ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಸತ್ಯವೋ?≫
ಎಂದು ಸೆ್ತಫನನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಅವನು, ≪ಸಹೋದರರೇ,
ತಂದೆಗಳೇ, ಕೇಳಿರಿ. 2 ನಮ್ಮ ಮೂಲಪುರುಷನಾದ

ಅಬ್ರಹಾಮನು ಖಾರಾನಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡಿದ್ದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ
ಮೆಸೊಪೊತಾಮ್ಯದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು; 3 ≪ನೀನು, ನಿನ್ನ ಸ್ವದೇಶವನೂ್ನ, ನಿನ್ನ
ಬಂಧುಬಳಗವನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಾನು ತೋರಿಸುವ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋಗು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ≪ಆಗ ಅವನು ಕಲಿ್ದೕಯರ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ,
ಖಾರಾನಿನಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ತಂದೆ ಸತ್ತಮೇಲೆ, ದೇವರು
ಅವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ನೀವು ಈಗ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಬರಮಾಡಿದನು. 5 ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವಷು್ಷ್ಟ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡದೆ ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ
ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನೀನಿರುವ ದೇಶವನು್ನ ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ನಂತರ ಬರುವ
ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೂ ಸಾ್ವಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಅವನಿಗೆ
ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದನು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ,
≪ನಿನ್ನ ಸಂತಾನದವರು ಅನ್ಯದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವರು. ಆ
ಅನ್ಯದೇಶದವರು ಅವರನು್ನ ದಾಸರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನೂರು
ವರುಷಗಳ ತನಕ ಕೂ್ರರವಾಗಿ ನಡಿಸುವರು.≫ 7 ಮತು್ತ ≪ನಿನ್ನ
ಸಂತಾನದವರು ದಾಸರಾಗಿ ಸೇವೆಸಲಿ್ಲಸುವ ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ನಾನೇ
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು. ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೊರಟುಬಂದು ಈ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವರು≫ ಎಂಬುದೇ. 8 ಇದಲ್ಲದೆ
ದೇವರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ
ಗುರುತಾಗಿ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ
ಅಬ್ರಹಾಮನು ಇಸಾಕನನು್ನ ಪಡೆದು ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ
ಸುನ್ನತಿಮಾಡಿದನು. ಮುಂದೆ ಇಸಾಕನು ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಪಡೆದನು,
ಯಾಕೋಬನು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಮೂಲಪಿತೃಗಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

9 ≪ಮೂಲಪಿತೃಗಳು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಿ್ಚನಿಂದ ಯೋಸೇಫನನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ ಮಾರಿಬಿಟ್ಚರು. ಅಲಿ್ಲ ದೇವರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದ,
10 ಅವನಿಗೆ ಬಂದ ಎಲಾ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಅವನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಅರಸನಾದ ಫರೋಹನನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ದಯೆಗೆ
ಪಾತ್ರನೂ, ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನೂ ಆಗಿರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.
ಫರೋಹನು ಅವನನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಮೇಲೆಯೂ, ತನ್ನ
ಅರಮನೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು.

11 ≪ಆಗ ಐಗುಪ್ತ ಮತು್ತ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ
ಬರಗಾಲ ಬಂದು ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂಕಟವಾಯಿತು; ಅಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 12 ಆದರೆ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ
ದವಸಧಾನ್ಯ ಉಂಟೆಂಬುದನು್ನ ಯಾಕೋಬನು ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳನು್ನ ಮೊದಲ ಸಾರಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 13 ಅವರು
ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ಬಂದಾಗ ಯೋಸೇಫನು ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ತನ್ನ
ಗುರುತು ಸಿಕು್ಕವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಮತು್ತ ಯೋಸೇಫನ ವಂಶವು
ಫರೋಹನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು. 14 ಆ ಮೇಲೆ ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ
ತಂದೆಯಾದ ಯಾಕೋಬನನೂ್ನ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಬಂಧುಬಳಗವನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಎಪ್ಪತೆ್ತೖದು ಮಂದಿಯನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆಸಿಕೊಂಡನು. 15 ಯಾಕೋಬನು ಇಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ
ಬಂದು. ಅಲಿ್ಲ ಅವನೂ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳೂ ತೀರಿಹೋದರು.
16 ಅವರನು್ನ ಶೇಕೆಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಹಮೋರನ
ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದ
ಸಮಾಧಿಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟರು.
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17 ≪ಆದರೆ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದ
ಕಾಲವು ಸಮೀಪಿಸುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೆಚಿ್ಚ
ಬಹಳವಾದರು. 18 ಕಡೆಗೆ ಯೋಸೇಫನನು್ನ ಅರಿಯದ ಬೇರೊಬ್ಬ
ಅರಸನು ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಬಂದನು. 19 ಈ ಅರಸನು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕುಯುಕಿ್ತಯನು್ನ ಯೋಚಿಸಿ ಅವರ ಕೂಸುಗಳನು್ನ
ಜೀವದಿಂದುಳಿಸಬಾರದೆಂದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನು್ನ
ಕೂ್ರರವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿಸನು. 20 ಆ ಸಮಯದಲೆ್ಲೕ ಮೋಶೆಯು
ಹುಟಿ್ಟದನು. ಅವನು ದಿವ್ಯಸುಂದರನಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ತಂದೆಯ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸಾಕಲ್ಪಟ್ಟನು. 21 ಆ ಮೇಲೆ
ಅವನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ಫರೋಹನ ಮಗಳು ಅವನನು್ನ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಸಾಕಿದಳು. 22 ಮೋಶೆಯು
ಐಗುಪ್ತದೇಶದವರ ಸವರ್ವಿದೆ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ
ಮಾತುಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಮಥರ್ನಾದನು.

23 ≪ಅವನಿಗೆ ನಲವತು್ತ ವರುಷ ವಯಸು್ಸ ತುಂಬುತಾ್ತ ಇರಲು,
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ತನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ ಹೋಗಿ
ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯು ಅವನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟತು. 24

ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅನಾ್ಯಯವಾಗುವುದನು್ನ ಅವನು ನೋಡಿ,
ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ರಯಕೊಟು್ಟ ಪೀಡಿಸುವ ಐಗುಪ್ತ್ಯನನು್ನ ಹೊಡೆದುಹಾಕಿ
ಮುಯಿ್ಯಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸಿದನು. 25 ಹೀಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತಾ್ತನೆಂಬುದು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ
ತಿಳಿದುಬರುವುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದನು; ಆದರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 26 ಮರುದಿನ ತಾವು ತಾವೇ
ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವಾಗ ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದು,
≪ಜನರೇ, ನೀವು ಸಹೋದರರಲ್ಲವೇ, ನೀವೇಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಅನಾ್ಯಯ ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಸಮಾಧಾನ
ಪಡಿಸಲು ಬಂದನು.

27 ≪ಆದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಕುಲದವನಿಗೆ ಅನಾ್ಯಯಮಾಡುತಿ್ತದ್ದವನು,
≪ನಿನ್ನನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನಾ್ನಗಿಯೂ,
ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿಯೂ ಇಟ್ಟವರು ಯಾರು? 28 ನಿನೆ್ನ ಆ
ಐಗುಪ್ತ್ಯನನು್ನ ಕೊಂದಂತೆ ನನ್ನನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕಯೋ?≫
ಎಂದು ಅವನನು್ನ ನೂಕಿಬಿಟ್ಟನು. 29 ಈ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ
ಮೋಶೆಯು ಓಡಿಹೋಗಿ ಮಿದಾ್ಯನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಯಾಗಿದನು.
ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

30 ≪ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ದೇವದೂತನು
ಸೀನಾಯಿಬೆಟ್ಟದ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಮುಳಿ್ಳನ ಪೊದೆಯೊಳಗೆ
ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 31

ಮೋಶೆಯು ಅದನು್ನ ಕಂಡು ಆ ನೋಟಕೆ್ಕ ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ
ಇದೇನೆಂದು, ಅದನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹತಿ್ತರ ಬರಲು,
32 ≪ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಿತೃಗಳಾದ, ಅಬ್ರಹಾಮ ಇಸಾಕ ಯಾಕೋಬರ
ದೇವರು≫ ಎಂಬ ಕತರ್ನ ಶಬ್ದವುಂಟಾಯಿತು. ಆಗ ಮೋಶೆಯು
ನಡುಗುತಾ್ತ ಸಿ್ಥರನಾಗಿ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಧೈಯರ್ವಿಲ್ಲದವನಾದನು.
33 ಮತು್ತ ಕತರ್ನು ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಕಾಲಿನ ಕೆರಗಳನು್ನ ತೆಗೆ;
ನೀನು ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಳವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದು್ದ. 34

ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಜನರ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ನೋಡೇ
ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಅವರ ಮೊರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಇಳಿದುಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ; ಈಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ,
ಬಾ,≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

35 ≪ಅವರು ಯಾವ ಮೋಶೆಯನು್ನ ಬೇಡವೆಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿ
≪ನಿನ್ನನು್ನ ಅಧಿಕಾರಿಯನಾ್ನಗಿಯೂ, ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯನಾ್ನಗಿಯೂ
ಇಟ್ಟವರು ಯಾರು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೋ, ಅವನನೆ್ನೕ ದೇವರು
ಪೊದೆಯಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ದೂತನ ಕೈಯಿಂದ
ಅಧಿಕಾರಿಯನಾ್ನಗಿಯೂ, ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವವನನಾ್ನಗಿಯೂ
ನೇಮಿಸಿದನು. 36 ಅವನೇ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ, ಕೆಂಪು
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲಯೂ, ನಲವತು್ತ ವರುಷ ಮರಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಸೂಚಕ ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮಾಡುತಾ್ತ
ಅವರನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು.

37 ಆ ಮೋಶೆಯೇ, ≪ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯನು್ನ ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ
ಎಬಿ್ಬಸುವನು≫ ಎಂದು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 38

ಅವನೇ ಸೀನಾಯಿಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ, ತನೊ್ನಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದ
ದೇವದೂತನಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೂ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸಭೆಯೊಳಗೆ
ಇದು್ದ ಜೀವಕರವಾದ ದೈವೋಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟವನು
ಆಗಿದಾ್ದನೆ.

39 ≪ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಅವನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಅವನನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟು್ಟ, ಪುನಃ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಮನಸಿ್ಸಟ್ಟರು.

40 ≪ಅವರು ಆರೋನನಿಗೆ, ≪ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಕರದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಆ ಮೋಶೆಯು ಏನಾದನೋ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ,

ಆದುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡು≫ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 41 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ಅವರು ಒಂದು ಬಸವನನು್ನ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಬಲಿಯನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ವಸು್ತವಿನಲಿ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸ
ಪಟ್ಟರು. 42 ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖನಾಗಿ, ಆಕಾಶದ
ನಕ್ಷತ್ರಗಣಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟ್ಟನು.
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದೇನಂದರೆ,
≪ ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ನೀವು
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ನಲವತು್ತ ವರುಷ

ನನಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ, ಬಲಿಗಳನೂ್ನ
ಅಪಿರ್ಸುತಿ್ತದಿ್ದರೋ? ಇಲ್ಲವಲಾ್ಲ;

43 ಅದಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು
ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೂತಿರ್ಗಳನು್ನ

ಅಂದರೆ ಮೊಲೋಖನ ಗುಡಾರವನೂ್ನ
ರೆಫಾನ್ ದೇವತೆಯ ನಕ್ಷತ್ರರೂಪವನೂ್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದರಲಾ್ಲ.

ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಾಬೆಲೋನಿನ ಆಚೆಗೆ
ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವೆನು≫ ಎಂಬುದೇ ಆಗಿದೆ.
44 ≪ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರವು ಮರಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ

ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇತು್ತ. ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದವನು,
ನೀನು ನೋಡಿದ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅದನು್ನ
ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನು. 45 ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅದನು್ನ
ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ ಬಂದು ದೇವರು ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟ ಅನ್ಯಜನಗಳ ದೇಶವನು್ನ
ಸಾ್ವಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಗುಡಾರವನು್ನ ಕೂಡ ತಂದರು. ಅದು
ದಾವೀದನ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಅಲೆ್ಲೕ ಇತು್ತ. 46 ದಾವೀದನು ದೇವರ
ಸನಿ್ನಧಾನದಲಿ್ಲ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿ ಯಾಕೋಬನ ವಂಶದವರಿಗೋಸ್ಕರ
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. 47 ಆದರೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದವನು ಸೊಲೊಮೋನನು. 48 ಆದರೂ ಪರಾತ್ಪರನು
ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಯಿಂದ ಕಟಿ್ಟದ ನಿವಾಸಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುವವನಲ್ಲ.

49 ≪ ≪ಆಕಾಶವು ನನಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ,
ಭೂಮಿಯು ನನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಪೀಠ;
ನೀವು ನನಗೆ ಎಂಥ ಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಡುವಿರಿ?
ನನ್ನ ವಿಶಾ್ರಂತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವು ಯಾವುದು?
50 ಇವುಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯೇ ನಿಮಿರ್ಸಿತಲಾ್ಲ
ಎಂಬುದಾಗಿ ಕತರ್ನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಯು

ನುಡಿದಿದಾ್ದನೆ.
51 ≪ಹಠಮಾರಿಗಳೇ, ಮನಶುದಿ್ಧಯೂ, ಕಣರ್ಶುದಿ್ಧಯೂ

ಇಲ್ಲದವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ನೀವೂ
ಯಾವಾಗಲೂ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಡೆಯುವವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
52 ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಹಿಂಸೆಪಡಿಸದವರು
ಯಾರಿದಾ್ದರೆ? ಅವರು ಆ ನೀತಿಸ್ವರೂಪನಾದ ಕತರ್ನ ಆಗಮನದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮುಂತಿಳಿಸಿದವರನು್ನ ಕೊಂದರು, ನೀವು ಈಗ
ಆತನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಟು್ಟ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದಿ್ದೕರಿ. 53 ದೇವದೂತರ ಮೂಲಕ
ನೇಮಕವಾದ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ನೀವು ಹೊಂದಿದವರಾದರೂ
ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಸೆ್ತಫನನ ಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆದದು್ದ
54 ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ರೌದ್ರಮನಸು್ಸಳ್ಳವರಾಗಿ

ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಲು್ಲ ಕಡಿದರು. 55 ಆದರೆ ಅವನು
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತನಾಗಿ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ, ದೇವರ
ಮಹಿಮೇನೂ್ನ, ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದ ಯೇಸುವನೂ್ನ
ಕಂಡು; 56 ≪ಅಗೋ, ಆಕಾಶವು ತೆರೆದಿರುವುದನೂ್ನ,
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ
ನಾನು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

57 ಆದರೆ ಅವರು ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿ, ಕಿವಿಗಳನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು, ಒಟಾ್ಟಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ, 58 ಅವನನು್ನ
ಊರ ಹೊರಕೆ್ಕ ನೂಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಕಲೆ್ಲಸೆದರು.
ಸಾಕ್ಷಿಯವರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಸೌಲನೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ಯೌವನಸ್ಥನ ಕಾಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು.

59 ಅವರು ಸೆ್ತಫನನ ಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆಯುತಾ್ತ ಇರಲು, ಅವನು
ಕತರ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿ, ≪ಕತರ್ನಾದ, ಯೇಸುವೇ, ನನಾ್ನತ್ಮವನು್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೋ≫ ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, 60 ಮೊಣಕಾಲೂರಿ, ≪ಕತರ್ನೇ,
ಈ ಪಾಪವನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಬೇಡವೆಂದು≫
ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿದನು.

ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ನಿದೆ್ರಹೋದನು.
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ಸೌಲನಿಗೆ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದದು್ದ ಸಮ್ಮತವಾಯಿತು.

ಸಭೆ ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿಯಾದದು್ದ ಮತು್ತ ಚದರಿಹೋದದು್ದ

ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಸಭೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಸೆ
ಉಂಟಾಯಿತು. ಅಪೋಸ್ತಲರು ಹೊರತಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂದಾಯ,
ಸಮಾಯರ್ ಸೀಮೆಗಳಿಗೆ ಚದರಿಹೋದರು. 2 ಭಕ್ತರಾದ ಜನರು
ಸೆ್ತಫನನ ದೇಹವನು್ನ ಹೂಣಿಟು್ಟ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳವಾಗಿ
ಗೋಳಾಡಿದರು. 3 ಆದರೆ ಸೌಲನು ಮನೆಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗಿ್ಗ
ಗಂಡಸರನೂ್ನ ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೆರೆಮನೆಗೆ
ಹಾಕಿಸಿ ಸಭೆಯನು್ನ ನಾಶಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಸಮಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಘೋಷಿಸಿದು್ದ; ಹಾಗು
ಸೀಮೋನನೆಂಬ ಮಂತ್ರವಾದಿಯನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ

4 ಚದರಿಹೋದವರು ಅಲ್ಲಲಿ್ಲ ಹೋಗಿ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಸಾರುತಿ್ತದ್ದರು. 5 ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಸಮಾಯರ್ವೆಂಬ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದನು. 6

ಗುಂಪಾಗಿ ಕೂಡಿದ ಜನಗಳು ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನು
ಮಾಡಿದ ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ
ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಗಮನಕೊಟ್ಟರು. 7 ಏಕೆಂದರೆ
ಅನೇಕರೊಳಗಿಂದ ದೆವ್ವಗಳು ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿ ಹೊರಗೆ
ಬಂದವು; ಮತು್ತ ಅನೇಕ ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯು ರೋಗಿಗಳೂ
ವಿಕಲಾಂಗರು ಸ್ವಸ್ಥರಾದರು. 8 ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಬಹು
ಸಂತೋಷವುಂಟಾಯಿತು.

9 ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾಲದಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಸೀಮೋನನೆಂಬ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಏನೋ ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮನೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ ಸಮಾಯರ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ
ಬೆರಗನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುತಿ್ತದ್ದನು. 10 ಚಿಕ್ಕವರು ಮೊದಲುಗೊಂಡು
ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ, ≪ಇವನು ಮಹಾಶಕಿ್ತ
ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯೇ≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತ ಅವನಿಗೆ
ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.

11 ಬಹುಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅವನ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಗಳಿಗೆ
ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದ ಜನರು ಇವನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುತಿ್ತದ್ದರು.

12 ಆದರೆ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಶುಭವತರ್ಮಾನವನು್ನ
ಸಾರಲು ಗಂಡಸರೂ ಹೆಂಗಸರೂ ನಂಬಿ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 13 ಆಗ ಸೀಮೋನನೂ ಕೂಡ ನಂಬಿ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಸಂಗಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು್ದ
ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳೂ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳೂ ಆಗುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ನೋಡಿ
ಬೆರಗಾಗುತಿ್ತದ್ದನು.

14 ಸಮಾಯರ್ದವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದ
ವತರ್ಮಾನವನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಕೇಳಿ, ಪೇತ್ರ
ಯೋಹಾನರನು್ನ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 15 ಇವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದು ಆ ಜನರಿಗೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮವರವು ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು
ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡಿದರು. 16 ಏಕೆಂದರೆ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮವರವು ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಮೇಲಾದರೂ ಇನೂ್ನ
ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನವನು್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು 17 ಅಪೊಸ್ತಲರು
ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳನಿ್ನಡಲು ಅವರು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮವರವನು್ನ
ಹೊಂದಿದರು. 18 ಅಪೊಸ್ತಲರು ಕೈಗಳನಿ್ನಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮದಾನವಾಗುವುದನು್ನ ಸೀಮೋನನು ಕಂಡು ಹಣವನು್ನ
ತಂದು ಅವರ ಮುಂದಿಟು್ಟ, 19 ≪ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೆ
ಕೈಗಳನಿ್ನಡುತೆ್ತೕನೋ ಅವರು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮವರವನು್ನ ಹೊಂದುವಂತೆ ಈ
ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ನನಗೂ ಕೊಡಿರಿ≫ ಅಂದನು. 20 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು
ಅವನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯು ನಿನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗಿಹೋಗಲಿ. ದೇವರ
ವರವನು್ನ ಹಣಕೆ್ಕ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸುತಿ್ತೕಯೋ?
21 ಈ ಕಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಭಾಗವೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಾಲೂ ಇಲ್ಲ;
ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. 22

ಆದುದರಿಂದ ಈ ನಿನ್ನ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪದಿಂದ
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೋ ಕತರ್ನು ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನ
ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನೋ ಏನೋ ಆತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೋ.
23 ನೀನು ಕಡು ಕಹಿಯಾದ ದೆ್ವೕಷದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ವಿಷಕಾರಕವಾದ ಅನೀತಿಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವನಾಗಿರುವುದನು್ನ
ನಾನು ಕಾಣುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ≫ ಅಂದನು 24 ಅದಕೆ್ಕ ಸೀಮೋನನು,
≪ನೀವು ಹೇಳಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವುದೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಬಾರದಂತೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕತರ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

25 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಅವರು ಕತರ್ನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಪ್ರಮಾಣಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಸಮಾಯರ್ದವರ ಅನೇಕ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರಿದರು.

ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಇಥಿಯೋಪ್ಯದವನಿಗೆ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದು್ದ
26 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಕತರ್ನ ದೂತನು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಎದು್ದ

ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಗಾಜಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು, ಅದು ಅಡವಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27

ಅವನು ಎದು್ದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಇಥಿಯೋಪ್ಯ ದೇಶದ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವನು ಕಂಚುಕಿಯೂ
ಇಥಿಯೋಪ್ಶದವರ ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಂದಾಕೆಯ ಕೈಕೆಳಗೆ ದೊಡ್ಡ
ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಎಲಾ್ಲ ಖಜಾನೆಯ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನೂ ಆಗಿದ್ದನು. 28 ಅವನು ದೇವಾರಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ತನ್ನ ರಥದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪ್ರವಾದಿ ಯೆಶಾಯನ ಗ್ರಂಥವನು್ನ ಓದುತಿ್ತದ್ದನು.
29 ದೇವರಾತ್ಮನು ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಆ ರಥದ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ
ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಡೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಫಿಲಿಪ್ಪನು
ಓಡಿಹೋಗಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರವಾದಿ ಯೆಶಾಯನ ಗ್ರಂಥವನು್ನ
ಓದುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ, ≪ಎಲೈ, ನೀನು ಓದುತಿ್ತರುವುದು ನಿನಗೆ
ಅಥರ್ವಾಗುತಿ್ತದೆಯೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 31 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು,
≪ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಅಥರ್ ತಿಳಿಸಿಕೊಡದ ಹೊರತು ಅದು ನನಗೆ
ಹೇಗೆ ತಿಳಿದೀತು?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ನೀನು ರಥವನು್ನ ಹತಿ್ತ ನನ್ನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
32 ಅವನು ಓದುತಿ್ತದ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರವಚನವು ಯಾವುದೆಂದರೆ,
≪ವಧಿಸುವಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವ ಕುರಿಯಂತೆ ಆತನು

ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನು;
ಮತು್ತ ಕುರಿಮರಿಯು ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸುವವನ ಮುಂದೆ

ಮೌನವಾಗಿರುವಂತೆ
ಆತನು ಬಾಯಿ ತೆರೆಯದೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದನು.
33 ಆತನಿಗಾದ ಅವಮಾನದ ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ ಆತನಿಗೆ

ನಾ್ಯಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಆತನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾರು ವಿವರಿಸಬಲ್ಲರು?
ಆತನ ಜೀವವನು್ನ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟರಲಾ್ಲ≫ ಎಂಬುದೇ.

34 ಕಂಚುಕಿಯು ಈ ವಚನವನು್ನ ಕುರಿತು, ≪ಪ್ರವಾದಿಯು
ಇದನು್ನ ಯಾರ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ? ತನ್ನನು್ನ ಕುರಿತೋ ಅಥವಾ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೋ?≫ ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು
ಎಂದು ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಕೇಳಲು 35 ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಬೋಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ತೊಡಗಿ ಅದೇ ವಚನವನು್ನ ಆಧಾರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ
ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾದ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.

36 ಅವರು ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ನೀರಿರುವ ಜಾಗಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. 37 ಕಂಚುಕಿಯು, ≪ಆಗೋ, ನೀರು; ನನಗೆ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನವಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಡಿ್ಡ ಏನು?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ರಥವನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸು ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು; 38 ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಕಂಚುಕಿಯು
ಇಬ್ಬರೂ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಇಳಿದರು. ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಅವನಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸಿದನು. 39 ಅವರು ನೀರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ
ಕತರ್ನ ಆತ್ಮ ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿ ಆ
ಕಂಚುಕಿಯು ಫಿಲಿಪ್ಪನನು್ನ ಪುನಃ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅವನು
ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು.
40 ತರುವಾಯ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಅಜೋತ್ ಎಂಬಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು
ಅಲಿ್ಲಂದ ಕೈಸರೈಯದ ತನಕ ಎಲಾ್ಲ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಸಾರುತಾ್ತ ಹೋದನು.

ಸೌಲನು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯನಾದದು್ದ

ಸೌಲನು ಇನೂ್ನ ಕತರ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಲೆ
ಕೋಪವುಳ್ಳನಾಗಿದು್ದ ಬೆದರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡುತಾ್ತ
ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಸೆಪಡುತಾ್ತ

ಮಹಾಯಾಜಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ; 2 ಈ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದವರು
ಯಾರಾದರೂ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಅವರು ಗಂಡಸರಾದರೂ ಸರಿಯೇ,
ಹೆಂಗಸರಾದರೂ ಸರಿಯೇ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಬೇಡಿಹಾಕಿಸಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತರುವಂತೆ, ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲರುವ
ಸಭಾಮಂದಿರದವರಿಗೆ ನೀನು ,ಪತ್ರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 3 ಅವನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಾ್ತ
ದಮಸ್ಕದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರಲು, ಫಕ್ಕನೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳಕು
ಅವನ ಸುತ್ತಲು ಮಿಂಚಿತು. 4 ಅವನು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದ್ದನು. ಆಗ,
≪ಸೌಲನೇ, ಸೌಲನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಏಕೆ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುತಿ್ತೕ?≫ ಎಂದು
ಹೇಳುವ ವಾಣಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು.
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5 ಅದಕೆ್ಕ ಸೌಲನು;, ≪ಕತರ್ನೇ, ನೀನಾರು?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ, ಕತರ್ನು, ≪ನೀನು ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವ ಯೇಸುವೇ ನಾನು;
6 ನೀನೆದು್ದ ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗು, ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದದು್ದ ಅಲಿ್ಲ
ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 7 ಅವನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದವರು ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ,
ಯಾರನೂ್ನ ಕಾಣದೆ ಮೂಕರಂತೆ ವಿಸಿ್ಮತರಾಗಿ ನಿಂತರು. 8 ಸೌಲನು
ನೆಲದಿಂದ ಎದು್ದ ಕಣು್ಣ ತೆರೆದಾಗ ಏನೂ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರು
ಅವನನು್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ದಮಸ್ಕದೊಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 9

ಅವನು ಮೂರು ದಿನಗಳು ಕಣು್ಣಕಾಣದೆ, ಏನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಏನೂ ಕುಡಿಯದೇ ಇದ್ದನು.

10 ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಅನನೀಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿದ್ದನು; ಕತರ್ನು
ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ; ≪ಅನನೀಯನೇ,≫ ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಲು,
ಅವನು; ≪ಕತರ್ನೇ, ಇಗೋ, ಇದೆ್ದೕನೆ≫ ಅಂದನು. 11 ಕತರ್ನು
ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನೆದು್ದ ನೆಟ್ಟನೇಬೀದಿ ಎಂಬ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಯೂದನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ತಾಸರ್ದ ಸೌಲನೆಂಬವನನು್ನ ಕುರಿತು
ವಿಚಾರಿಸು; ಅವನು ಈಗ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. 12 ಮತು್ತ
ಅನನೀಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಒಳಗೆ ಬಂದು ತನಗೆ ಪುನಃ
ಕಣು್ಣ ಕಾಣುವಂತೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟು್ಟ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡುವುದನು್ನ
ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ ನೋಡಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ಅದಕೆ್ಕ
ಅನನೀಯನು, ≪ಕತರ್ನೇ, ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನನು್ನ ನಂಬಿದ ದೇವಜನರಿಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ
ಕೇಡನು್ನಂಟುಮಾಡಿದನೆಂದು ಅವನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅನೇಕರಿಂದ
ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 14 ಮತು್ತ ಇಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಸ್ಮರಿಸುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಡಿಹಾಕಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ
ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರಿಂದ ಹೊಂದಿದಾ್ದನೆ≫ ಅಂದನು. 15 ಕತರ್ನು
ಅವನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಹೋಗು; ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಅನ್ಯಜನರಿಗೂ,
ಅರಸುಗಳಿಗೂ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ತಿಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾಧನವಾಗಿದಾ್ದನೆ. 16

ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಎಷು್ಟ ಹಿಂಸೆ
ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನಾನೇ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ಆಗ ಅನನೀಯನು ಹೊರಟು ಆ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ,
≪ಸಹೋದರನಾದ ಸೌಲನೇ, ನೀನು ಬಂದ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಕಣು್ಣ ಕಾಣುವಂತೆಯೂ,
ನೀನು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತನಾಗುವಂತೆಯೂ ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಕೂಡಲೇ ಅವನ
ಕಣು್ಣಗಳಿಂದ ಪರೆಗಳಂತೆ ಏನೋ ಬಿದು್ದ ಅವನ ಕಣು್ಣ ಕಾಣಿಸಿದವು.
ಅವನು ಎದು್ದ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು.

19 ತರುವಾಯ ಊಟಮಾಡಿ ಬಲಹೊಂದಿದನು. ಅವನು
ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಇದ್ದನು. 20

ಅವನು ಕೂಡಲೇ, ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಆತನೇ ದೇವಕುಮಾರನೆಂದು ಸಾರುವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಮಾಡಿದನು.
21 ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರು ಬೆರಗಾಗಿ; ≪ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರು
ಹೇಳುವವರನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನಾಶಮಾಡುತಿ್ತದ್ದವನು
ಇವನಲ್ಲವೇ. ಅಂಥವರನು್ನ ಬೇಡಿಹಾಕಿಸಿ ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರ ಬಳಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿರುವನಲ್ಲವೇ≫
ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು. 22 ಆದರೆ ಸೌಲನು ಇನೂ್ನ ಅಧಿಕ
ಬಲವುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸುತಾ್ತ
ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದವರ ಹಾಗೆ
ಮಾಡಿದನು.

23 ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 24 ಆದರೆ ಅವರ
ಗೂಢಾಲೋಚನೆಯು ಸೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ಅವನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಹಗಲಿರುಳೂ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ
ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 25 ಆದರೆ ಸೌಲನ ಶಿಷ್ಯರು ರಾತಿ್ರಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ, ಒಂದು ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ,
ಗೋಡೆಯ ಮಗು್ಗಲಲಿ್ಲ ಇಳಿಸಿದರು.

26 ಅವನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಶಿಷ್ಯರೊಳಗೆ
ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನಪಟಾ್ಟಗ, ಅಲಿ್ಲ ಇದ್ದವರು ಅವನನು್ನ
ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯನೆಂದು ನಂಬದೆ ಅವನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು. 27

ಆದರೆ ಬಾನರ್ಬನು ಅವನನು್ನ ಕೈಹಿಡಿದು, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ, ಅವನು ದಮಸ್ಕದ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಕತರ್ನನು್ನ
ಕಂಡದ್ದನೂ್ನ, ಕತರ್ನು ಅವನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನೂ್ನ,
ದಮಸ್ಕದೊಳಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಪ್ರಚಾರ
ಮಾಡಿದ್ದನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. 28 ಆ ಮೇಲೆ
ಸೌಲನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಅವರಲಿ್ಲ ಬರುತಾ್ತ
ಹೋಗುತಾ್ತ ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಧೈಯರ್ದಿಂದ
ಬೋಧಿಸತೊಡಗಿದನು. 29 ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕ್ ಭಾಷೆಯನಾ್ನಡುವ

ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ ತಕರ್ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೆ
ಅವರು ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 30

ಇದು ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರಲು, ಅವರು ಅವನನು್ನ
ಕೈಸರೈಯಕೆ್ಕ ಕರದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ, ಅಲಿ್ಲಂದ ತಾಸರ್ಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದರು.

31 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯೂದಾಯ, ಗಲಿಲಾಯ, ಸಮಾಯರ್
ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಸಭೆಯು ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿತು; ಮತು್ತ ಭಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆದು ಕತರ್ನ ಭಯದಲಿ್ಲ ನಡೆದು, ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದ
ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಬೆಳೆಯುತಾ್ತ ಬಂದಿತು.

ಐನೇಯನು ವಾಸಿಯಾದದು್ದ
32 ಪೇತ್ರನು ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಂಚಾರಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ,

ಲುದ್ದದಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ದೇವಜನರ ಬಳಿಗೂ ಬಂದನು. 33 ಅಲಿ್ಲ
ಪಾಶ್ವರ್ವಾಯುರೋಗಿಯಾಗಿ ಎಂಟು ವರುಷಗಳಿಂದ ಹಾಸಿಗೆಯ
ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದ ಐನೇಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕಂಡನು. 34

ಪೇತ್ರನು ಅವನಿಗೆ, ≪ಐನೇಯನೇ, ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿನ್ನನು್ನ
ವಾಸಿಮಾಡುತಾ್ತನೆ; ಎದು್ದ ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನು್ನ ನೀನೇ ಹಾಸಿಕೋ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಅವನು ಎದ್ದನು. 35 ಮತು್ತ
ಲುದ್ದದಲಿ್ಲಯೂ, ಶಾರೋನನಲಿ್ಲಯೂ ವಾಸವಾಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರು
ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ, ಅವರು ಕತರ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡರು.

ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ದೊಕರ್ಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯಳನು್ನ ಬದುಕಿಸಿದು್ದ
36 ಯೊಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ತಬಿಥಾ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯಳಿದ್ದಳು. ಆ

ಹೆಸರಿಗೆ ಗಿ್ರೕಕ್ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ≪ದೊಕರ್≫ ಅಂದರೆ ಜಿಂಕೆ ಎಂದಥರ್.
ಆಕೆಯು ಸತಿ್ಕ್ರಯೆಗಳನೂ್ನ, ದಾನಧಮರ್ಗಳನೂ್ನ ಬಹಳವಾಗಿ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. 37 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಆಕೆ ರೋಗಕೆ್ಕ ತುತಾ್ತಗಿ ಸತ್ತಳು.
ಆಕೆಯ ಶವವನು್ನ ಸಾ್ನನಮಾಡಿಸಿ ಮೇಲಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲಟ್ಟರು. 38

ಯೊಪ್ಪಕೆ್ಕ ಲುದ್ದವು ಹತಿ್ತರವಾಗಿರಲಾಗಿ ಪೇತ್ರನು ಅಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದನೆಂದು
ಶಿಷ್ಯರು ಕೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ,
≪ತಡಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೆಂದು≫ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
39 ಪೇತ್ರನು ಎದು್ದ ಅವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದನು. ಅವನು ಬಂದ
ಕೂಡಲೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಮೇಲಂತಸಿ್ತಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ವಿಧವೆಯರೆಲ್ಲ ಅಳುತಾ್ತ, ಅವನ ಹತಿ್ತರ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ದೊಕರ್ಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದಾ್ದಗ ಮಾಡಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದ
ಒಳಂಗಿಗಳನೂ್ನ, ಮೇಲಂಗಿಗಳನೂ್ನ ತೋರಿಸಿದರು. 40 ಪೇತ್ರನು
ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ, ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡಿ
ಶವದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು; ≪ತಬಿಥಾ, ಎದೆ್ದೕಳು≫ ಅಂದನು.
ಆಕೆಯು ಕಣು್ಣ ತೆರೆದು ಪೇತ್ರನನು್ನ ನೋಡಿ ಎದು್ದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು.
41 ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ಎಬಿ್ಬಸಿ, ಅಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಧವೆಯರನು್ನ
ಮತು್ತ ದೇವಜನರನೂ್ನ ಕರೆದು, ಜೀವಿತಳಾದ ಆಕೆಯನು್ನ
ಅವರೆದುರಿಗೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 42 ಈ ಸಂಗತಿಯು ಯೊಪ್ಪದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಹರಡಿ ಅನೇಕರು ಕತರ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು. 43 ಆ ಮೇಲೆ
ಪೇತ್ರನು ಯೊಪ್ಪದಲಿ್ಲ ಚಮರ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ
ಸೀಮೋನನೆಂಬುವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ವರೆಗೂ ಇದ್ದನು.

ಪೇತ್ರನು ಮತು್ತ ಕೊನೇರ್ಲ್ಯನು

ಕೈಸರೈಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇತಾಲ್ಯ ಸೈನ್ಯದ
ಶತಾಧಿಪತಿಯಾದ ಕೊನೆರ್ಲ್ಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. 2 ಅವನು ದೈವಭಕ್ತನೂ, ತನ್ನ

ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರ ಸಹಿತವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವವನು ಆಗಿದು್ದ, ಜನರಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ
ದಾನಧಮರ್ಮಾಡುತಾ್ತ, ದೇವರಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡುತಾ್ತ
ಇದ್ದನು. 3 ಒಂದು ದಿನ ಮಧಾ್ಯಹ್ನ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಘಂಟೆಗೆ
ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಶರ್ನ ಉಂಟಾಗಿ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು; ≪ಕೊನೆರ್ಲ್ಯನೇ≫ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದನು್ನ ಅವನು
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡನು. 4 ಅವನು ಆ ದೂತನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿನೋಡಿ
ಭಯಹಿಡಿದವನಾಗಿ; ≪ಕತರ್ನೇ, ಇದೇನು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಆ
ದೂತನು ಅವನಿಗೆ; ≪ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳೂ, ನಿನ್ನ
ದಾನಧಮರ್ಗಳೂ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಥರ್ಕವಾಗಿ ಬಂದು
ತಲುಪಿದೆ. 5 ಈಗ ನೀನು ಯೊಪ್ಪಕೆ್ಕ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ,
ಪೇತ್ರನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸೀಮೋನನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಬೇಕು. 6 ಅವನು
ಚಮಾ್ಮರನಾದ ಸೀಮೋನನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಳುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ; ಈ
ಸೀಮೋನನ ಮನೆಯು ಸಮುದ್ರತೀರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇದೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 7 ಕೊನೇರ್ಲ್ಯನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದ
ದೇವದೂತನು ಹೊರಟುಹೋದ ಮೇಲೆ, ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನೂ್ನ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತಿ್ತದ್ದ
ಸಿಪಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ದೈವಭಕ್ತನನೂ್ನ ಕರೆದು, 8 ಅವರಿಗೆ ಈ
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ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಅವರನು್ನ ಯೊಪ್ಪಕೆ್ಕ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಪೇತ್ರನಿಗಾದ ದಶರ್ನ
9 ಮರುದಿನ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ

ಬರುತಿ್ತರುವಾಗ ಪೇತ್ರನು ಸುಮಾರು ಮಧಾ್ಯಹ್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಗಂಟೆಗೆ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಮಹಡಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತದನು. 10 ಅವನಿಗೆ
ಬಹಳ ಹಸಿವಾಗಿ ಊಟಮಾಡ ಬಯಸಿದನು. ಅವರು ಊಟಕೆ್ಕ
ಸಿದ್ಧಮಾಡುತಿ್ತರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ, 11 ಅವನು ಧಾ್ಯನಪರವಶನಾಗಿ
ಆಕಾಶವು ತೆರೆದಿರುವುದನೂ್ನ, ನಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟದ್ದ ದೊಡ್ಡ
ಜೋಳಿಗೆಯಂತಿರುವ ಒಂದು ವಸು್ತವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಇಳಿಯುವುದನೂ್ನ ಕಂಡನು. 12 ಅದರೊಳಗೆ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ
ಪಶುಗಳೂ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳೂ,
ಅಂತರಿಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. 13 ಆಗ;
≪ಪೇತ್ರನೇ, ಎದು್ದ, ಕೊಯು್ದ ತಿನು್ನ≫ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು
ವಾಣಿ ಕೇಳಿಸಿತು. 14 ಅದಕೆ್ಕ ಪೇತ್ರನು; ≪ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಕತರ್ನೇ,
ನಾನು ಎಂದೂ ಹೊಲೆ ಪದಾಥರ್ವನಾ್ನಗಲಿ,
ಅಶುದ್ಧವಾದವುಗಳನಾ್ನಗಲಿ ತಿಂದವನಲ್ಲ≫ ಅಂದನು. 15

ಅದಕೆ್ಕ;≪ದೇವರು ಶುದ್ಧಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀನು ಹೊಲೆ
ಎನ್ನಬಾರದೆಂದು≫ ಪುನಃ ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ಅವನಿಗೆ ವಾಣಿ
ಕೇಳಿಸಿತು. 16 ಹೀಗೆ ಮೂರು ಸಾರಿ ಆಯಿತು. ಆದ ಮೇಲೆ ಆ
ವಸು್ತವು ಆಕಾಶದೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು.

17 ಪೇತ್ರನು ತನಗಾದ ದಶರ್ನವು ಏನಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ತನ್ನಲಿ್ಲ
ಕಳವಳ ಪಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ, ಆಗೋ, ಕೊನೆರ್ಲ್ಯನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಆ
ಮನುಷ್ಯರು ಸೀಮೋನನ ಮನೆ ಯಾವುದು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು
ಬಂದು ಆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಂತು; 18 ಪೇತ್ರನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಸೀಮೋನನು ಇಲಿ್ಲ ಇಳುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೋ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಕೇಳಿದರು.
19 ಪೇತ್ರನು ಆ ದಶರ್ನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತಿ್ತರಲು
ದೇವರಾತ್ಮನು ಅವನಿಗೆ; ≪ಅಗೋ, ಮೂವರು ಮನುಷ್ಯರು
ನಿನ್ನನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುತಾ್ತರೆ; 20 ನೀನೆದು್ದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಏನೂ
ಸಂಶಯಪಡದೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು; ನಾನೇ ಅವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಪೇತ್ರನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಆ
ಮನುಷ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು; ≪ಇಗೋ, ನೀವು ವಿಚಾರಿಸುವವನು
ನಾನೇ; ನೀವು ಬಂದ ಕಾರಣವೇನು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು, 22

ಅವರು; ≪ಕೊನೆರ್ಲ್ಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಶತಾಧಿಪತಿ ಇದಾ್ದನೆ. ಅವನು
ನೀತಿವಂತನೂ, ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವವನೂ, ಯೆಹೂದ್ಯ
ಜನರೆಲ್ಲರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದವನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ; ನಿನ್ನನು್ನ
ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆಹಾ್ವನಿಸಿ ನಿನಿ್ನಂದ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು
ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವದೂತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಹೊಂದಿದಾ್ದನೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 23 ಪೇತ್ರನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಒಳಕೆ್ಕ
ಕರೆದು ಉಪಚರಿಸಿದನು. ಮರುದಿನ ಅವನು ಎದು್ದ ಅವರ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೊರಟನು; ಯೊಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಅವನ ಕೂಡ ಹೋದರು.

ಕೊನೇರ್ಲ್ಯನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರನು
24 ಮರುದಿನ ಅವನು ಕೈಸರೈಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಸೇರಿದನು.

ಕೊನೆರ್ಲ್ಯನು ತನ್ನ ಬಂಧುಬಳಗದವರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅಪ್ತಮಿತ್ರರನೂ್ನ
ಕರೆಯಿಸಿ ಪೇತ್ರನಿಗಾಗಿ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು. 25 ಪೇತ್ರನು
ಬಂದಾಗ ಕೊನೆರ್ಲ್ಯನು ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವನ ಪಾದಕೆ್ಕ
ಬಿದು್ದ ನಮಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿದನು. 26 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು; ≪ಏಳು,
ನಾನೂ ಸಹಾ ಮನುಷ್ಯನೇ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅವನನು್ನ ಎತಿ್ತ, 27

ಅವನ ಸಂಗಡ ಸಂಭಾಷಣೆಮಾಡುತಾ್ತ ಮನೆಯೊಳಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 28

ಅಲಿ್ಲ ಬಹು ಜನರು ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ;
≪ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಅನ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪಕರ್ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದು,
ಅವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯಕೆ್ಕ
ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನಗಂತೂ ಯಾವ
ಮನುಷ್ಯನನೂ್ನ ಹೊಲೆಯಾದವನು, ಇಲ್ಲವೆ ಅಶುದ್ಧನು ಎಂದು
ಅನ್ನಬಾರದೆಂದು ದೇವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 29 ಆದಕಾರಣ
ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಎದುರುಮಾತನೂ್ನ
ಆಡದೆ ಬಂದೆನು. ಈಗ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿದ ಉದೆ್ದೕಶವೇನು
ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

30 ಅದಕೆ್ಕ ಕೊನೇರ್ಲ್ಯನು; ≪ನಾನು ನಾಲು್ಕ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ
ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಮೂರನೇ ಗಳಿಗೆಯ ದೇವರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ನನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಹೊಳೆಯುವ ವಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ನನೆ್ನದುರಿಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು; 31

ಕೊನೆರ್ಲ್ಯನೇ ≪ನಿನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ದೇವರು ಕೇಳಿದಾ್ದನೆ, ನಿನ್ನ
ದಾನಧಮರ್ಗಳು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಾನದಲಿ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದವು. 32

ನೀನು ಯಾರನಾ್ನದರು ಯೊಪ್ಪಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಪೇತ್ರನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಸೀಮೋನನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಬೇಕು, ಅವನು ಚಮಾ್ಮರನಾದ
ಸೀಮೋನನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ; ಆ ಮನೆ ಸಮುದ್ರ
ತೀರದ ಸಮೀಪವಿದೆ≫ ಅಂದನು. 33 ನಾನು ತಡಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ
ಹತಿ್ತರ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ನೀವು ಬಂದದು್ದ
ಒಳೆ್ಳಯದಾಯಿತು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಕತರ್ನು ನಿನಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟರುವ ಎಲಾ್ಲ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನಾವೆಲ್ಲರು
ಈಗ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಾನದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ≫ ಅಂದನು.

34 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಉಪದೇಶಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ;
≪ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ದೇವರು ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಲ್ಲ, 35 ಯಾವ
ಜನಾಂಗದವರೇ ಆಗಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ನೀತಿಯನು್ನ
ನಡಿಸುವವರು ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಗೆಯಾಗಿದಾ್ದರೆಂದು ಈಗ
ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 36 ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ
ಕತರ್ನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಸಮಾಧಾನದ
ಶುಭಸಮಾಚಾರವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುತಾ್ತ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮಗೇ ತಿಳಿದಿದೆ. 37 ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಯೋಹಾನನು ಸಾರಿದ ತರುವಾಯ ಈ
ವಾಕ್ಯವು ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿ, ಯೂದಾಯದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು. 38 ದೇವರು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವನು್ನ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮದಿಂದಲೂ, ಬಲದಿಂದಲೂ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು; ದೇವರು
ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಮಾಡುತಾ್ತ; ಸೈತಾನನಿಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುತಾ್ತ
ಸಂಚರಿಸಿದನು; ಇದೆಲಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗಿರುವ ಸಂಗತಿಯೇ. 39

ಆತನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಮಾಡಿದ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 40

ಆತನನು್ನ ಮರದ ಕಂಬಕೆ್ಕ ತೂಗುಹಾಕಿ ಕೊಂದರು. ದೇವರು
ಆತನನು್ನ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಬಿ್ಬಸಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡಿದನು. 41 ಆತನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗದೆ, ದೇವರು
ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾದ ನಮಗೆ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದು್ದ ಬಂದ
ಮೇಲೆ ನಾವು ಆತನ ಸಂಗಡ ಊಟ ಮಾಡಿದೆವು. 42 ಆತನೇ
ಜೀವವಿರುವವರಿಗೂ, ಸತ್ತವರಿಗೂ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ
ದೇವರಿಂದ ನೇಮಕವಾದವನು ಎಂಬುದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಾರಿ, ಸಾಕ್ಷಿ
ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 43 ಆತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವನೆಂದು ಆತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಲ್ಲರು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದಾ್ದರೆ≫ ಅಂದನು.

44 ಪೇತ್ರನು, ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ,
ಅವನ ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು
ಇಳಿದನು. 45 ಅವರು ನಾನಾ ಭಾಷೆಗಳನಾ್ನಡುತಾ್ತ, ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡುತಾ್ತ ಇರುವುದನು್ನ ಪೇತ್ರನ ಸಂಗಡ ಬಂದಿದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರಾದ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳು ನೋಡಿ, 46 ಅನ್ಯಜನಗಳಿಗೂ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ದಾನವಾಯಿತಲಾ್ಲ ಎಂದು ಅತಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 47

ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಪೇತ್ರನು ನೋಡಿ; ≪ನಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮವರವನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಇವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನವಾಗದಂತೆ
ಅಡಿ್ಡಪಡಿಸುವವರು ಯಾರು?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ, 48 ನೀವು
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅವನನು್ನ ಇನೂ್ನ ಕೆಲವು ದಿನ
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

ಪೇತ್ರನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿವಾದ ಮಾಡಿದು್ದ

ಅನ್ಯಜನರು ಸಹ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆಂಬ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ ಅಪೊಸ್ತಲರೂ
ಯೂದಾಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಹೋದರರೂ ಕೇಳಿದರು. 2

ಪೇತ್ರನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸುನ್ನತಿಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯರು; 3 ≪ನೀನು ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಅವರ
ಸಂಗಡ ಊಟಮಾಡಿದೆಯಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಅವನ ಕೂಡ
ವಾದಿಸಿದರು. 4 ಪೇತ್ರನು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಮೊದಲಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ, 5 ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ; ≪ನಾನು
ಯೊಪ್ಪ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡುತಾ್ತ
ಧಾ್ಯನಪರವಶನಾಗಿದ್ದ ನನಗೆ ಒಂದು ದಶರ್ನವಾಯಿತು≫
ಅದೇನಂದರೆ, ಆಕಾಶದಿಂದ ನಾಲು್ಕ ಮೂಲೆಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ
ಜೋಳಿಗೆಯಂತಿರುವ ಒಂದು ವಸು್ತವು ನಾನಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆ ಇಳಿದು
ಬಂದಿತು. 6 ಅದೇನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಾನು ಅದನು್ನ
ಚೆನಾ್ನಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಪಾ್ರಣಿಗಳು,
ಕಾಡುಮೃಗಳು, ಹರಿದಾಡುವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳನೂ್ನ, ಅಂತರಿಕ್ಷದಲಿ್ಲ
ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳನೂ್ನ ಕಂಡೆನು. 7 ಆಗ; ≪ಪೇತ್ರನೇ, ಎದು್ದ,
ಕೊಯು್ದ ತಿನು್ನ≫ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳುವ ವಾಣಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.
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8 ಅದಕೆ್ಕ ನಾನು; ≪ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಕತರ್ನೇ, ಹೊಲೆಯಾದ
ಪದಾಥರ್ವಾಗಲಿ, ಅಶುದ್ಧ ಪದಾಥರ್ವಾಗಲಿ ಎಂದೂ ನನ್ನ
ಬಾಯೊಳಗೆ ಸೇರಿದಿ್ದಲ್ಲ≫ ಅಂದೆನು.

9 ಅದಕೆ್ಕ; ≪ದೇವರು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀನು ಹೊಲೆ
ಎನ್ನಬಾರದು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿಯೂ ಆಕಾಶದಿಂದ
ವಾಣಿಯಾಯಿತು. 10 ಹೀಗೆ ಮೂರು ಸಾರಿ ಆಯಿತು. ಅನಂತರ
ಎಲ್ಲವೂ ತಿರುಗಿ ಆಕಾಶಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

11 ಆ ಕ್ಷಣದಲೆ್ಲೕ ಮೂವರು ಪುರುಷರು ನಾವಿದ್ದ ಮನೆಯ
ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೈಸರೈಯದಿಂದ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. 12 ದೇವರಾತ್ಮನು, ನನಗೆ ನೀನು ಏನೂ
ಬೇಧಮಾಡದೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಈ
ಆರು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರು ಸಹ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಂದರು. 13 ಆ
ಮನುಷ್ಯನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಸೇರಲು ಅವನು ನಮಗೆ, ಒಬ್ಬ
ದೇವದೂತನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆ
ದೂತನು; ≪ನೀನು ಯೊಪ್ಪಕೆ್ಕ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಪೇತ್ರನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸೀಮೋನನನು್ನ ಕರೆಯಿಸು. 14 ಅವನು
ನಿನಗೆ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೇಳುವನು, ಆ ಸಂದೇಶದಿಂದ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ
ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವದು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು.

15 ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಪವಿತಾ್ರತ್ಮವು
ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದಂತೆ ಅವರ ಮೇಲೆಯೂ ಇಳಿಯಿತು.
16 ಆಗ; ≪ಯೋಹಾನನಾದರೋ ನೀರಿನಿಂದ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನಮಾಡಿಸಿದನು; ನಿಮಗಾದರೋ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲ
ಸಾ್ನನವಾಗುವುದು≫ ಎಂದು ಕತರ್ನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ
ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿತು. 17 ದೇವರು ಕತರ್ನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವರಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾದ ವರವನು್ನ
ಅವರಿಗೂ ಕೊಟಿ್ಟರಲಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ತಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ನಾನು
ಶಕ್ತನೋ? ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಅವರು ಕೇಳಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡುವುದನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ; ≪ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ಅನ್ಯಜನರಿಗೂ ಜೀವಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಅವರ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು
ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದರು.

ಅಂತಿಯೋಕ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕೆ್ರೖಸ್ತಸಭೆ
19 ಸೆ್ತಫನನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾದ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ

ಚದರಿಹೋದವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗಲ್ಲದೇ ಮತಾ್ತರಿಗೂ ದೇವರ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಹೇಳದೆ ಫೊಯಿನೀಕೆ, ಕುಪ್ರ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಯೋಕ್ಯ
ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳವರೆಗೂ ಸಂಚರಿಸಿದರು. 20 ಅವರಲಿ್ಲ
ಕುಪ್ರದಿ್ವೕಪದವರು ಕೆಲವರೂ, ಕುರೇನ್ಯದವರು ಕೆಲವರೂ,
ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದು, ಗಿ್ರೕಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕತರ್ನಾದ
ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾದ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರಿದರು. 21 ಕತರ್ನ
ಹಸ್ತವು ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬಹು ಜನರು ನಂಬಿ ಕತರ್ನ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡರು. 22 ಇವರ ವಿಷಯವಾದ ವತರ್ಮಾನವು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಸಭೆಯವರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಾ್ದಗ, ಅವರು
ಬಾನರ್ಬನನು್ನ ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 23 ಅವನು
ಒಳೆ್ಳಯವನೂ, ಪವಿತಾ್ರತ್ಮ ಭರಿತನೂ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ತುಂಬಿದವನೂ ಆಗಿದ್ದನು. 24 ಆದಕಾರಣ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ದೇವರ
ಕೃಪಾಕಾಯರ್ವನು್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ, ನೀವು
ಪೂಣರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ
ಬುದಿ್ಧಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಬಹುಮಂದಿ ಕತರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
25 ತರುವಾಯ ಬಾನರ್ಬನು ಸೌಲನನು್ನ ಹುಡುಕುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ತಾಸರ್ಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. 26 ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ವಷರ್ ಪೂತಿರ್ಯಾಗಿ
ಸಭೆಯವರೊಂದಿಗಿದು್ದಕೊಂಡು ಬಹು ಜನರಿಗೆ
ಉಪದೇಶಮಾಡಿದರು. ಅಂತಿಯೋಕ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ
ಪ್ರಥಮಬಾರಿಗೆ ‘ಕೆ್ರೖಸ್ತರು’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದದು್ದ.

ಅಂತಿಯೋಕ್ಯ ಸಭೆಯ ಸಹಾಯ
27 ಅ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವರು

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 28 ಅವರಲಿ್ಲ
ಅಗಬನೆಂಬ ಒಬ್ಬನು ಎದು್ದ ಲೋಕಕೆ್ಕಲಾ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷಾಮ ಬರುವುದು
ಎಂದು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮ ನ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದನು. ಅದು ಕ ್ೌಲದ್ಯ
ಚಕ್ರವತಿರ್ಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾಯಿತು. 29 ಆಗ ಆ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಯೂದಾಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ
ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಶಕಾ್ತ್ಯನುಸಾರ ಧನಸಹಾಯ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿಕೊಂಡರು. 30 ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿ,

ಅದನು್ನ ಬಾನರ್ಬನ ಮತು್ತ ಸೌಲರ ಕೈಯಿಂದ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.

ಪೇತ್ರನನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಹಾಕಿಸಿದು್ದ

ಆ ಸಮಯದಲೆ್ಲೕ ಅರಸನಾದ ಹೆರೋದನು
ಸಭೆಯವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಕೈಹಾಕಿದನು. 2 ಯೋಹಾನನ ಅಣ್ಣನಾದ

ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. 3 ಇದು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು, ಅಷ್ಟಕೆ್ಕ ನಿಲ್ಲದೆ ಪೇತ್ರನನೂ್ನ
ಬಂಧಿಸಿದನು. ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ. 4 ಅವನನು್ನ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವಾದ
ಮೇಲೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ತರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ
ಹಾಕಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಕಾಯಲಿಕೆ್ಕ ನಾಲು್ಕ ನಾಲು್ಕ ಸಿಪಾಯಿಗಳಿದ್ದ
ನಾಲು್ಕ ಗುಂಪುಗಳ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟನು. 5 ಪೇತ್ರನು ಸೆರೆಮನೆಯೊಳಗೆ
ಕಾವಲಲಿ್ಲದಾ್ದಗ, ಸಭೆಯವರು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ
ದೇವರಿಗೆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

ದೇವದೂತನು ಪೇತ್ರನನು್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದು್ದ
6 ಹೆರೋದನು ಅವನನು್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ತರಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದ

ದಿನದ ಹಿಂದಿನ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ, ಪೇತ್ರನು ಎರಡು ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ, ಇಬ್ಬರು ಸಿಪಾಯಿಗಳ ನಡುವೆ
ನಿದೆ್ದಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಕಾವಲುಗಾರರು ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ನಿಂತು
ಸೆರೆಮನೆಯನು್ನ ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 7 ಫಕ್ಕನೆ ಕತರ್ನ ದೂತನು
ಪೇತ್ರನೆದುರಿಗೆ ನಿಂತನು; ಅವನಿದ್ದ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಕು
ಹೊಳೆಯಿತು. ಅವನು ಪೇತ್ರನ ಪಕೆ್ಕಯನು್ನ ತಟಿ್ಟ ಎಬಿ್ಬಸಿ; ≪ತಟ್ಟನೆ
ಏಳು≫ ಅಂದನು. ಆಗಲೇ ಅವನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಸರಪಣಿಗಳು
ಕಳಚಿಬಿದ್ದವು. 8 ಆ ದೂತನು ಅವನಿಗೆ; ≪ನಡುಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ನಿನ್ನ
ಕೆರಗಳನು್ನ ಮೆಟಿ್ಟಕೋ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಅವನು ಹಾಗೆಯೇ
ಮಾಡಿದನು. ≪ನಿನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ
ಬಾ≫ ಅಂದನು. 9 ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆ ದೂತನ
ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋಗುತಾ್ತ, ದೂತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿ
ನಿಜವಾದದೆ್ದಂದು ತಿಳಿಯದೆ ತಾನು ನೋಡಿದು್ದ ಕನಸು ಎಂದು
ತಿಳಿದನು. 10 ಅವರು ಮೊದಲನೆಯ ಮತು್ತ ಎರಡನೆಯ
ಕಾವಲುಗಳನು್ನ ದಾಟಿ, ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಕಬಿ್ಬಣದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ
ಬಂದಾಗ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ತಾನೇ ಅವರಿಗೆ ತೆರೆಯಿತು; ಅವರು
ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಬೀದಿಯನು್ನ ದಾಟಿದರು; ಕೂಡಲೇ ಆ
ದೂತನು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋದನು.

11 ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು; ≪ಕತರ್ನು ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಹೆರೋದನ ಕೈಯಿಂದಲೂ, ಯೆಹೂದ್ಯಜನರು ನನಗೆ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಕೇಡಿನಿಂದಲೂ, ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನೆಂದು ನನಗೀಗ
ನಿಜವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿತು≫ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡನು. 12 ಆತನು
ಇದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ತರುವಾಯ, ಅವನು ಮಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಯೋಹಾನನ ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರು ಕೂಡಿಬಂದು ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 13 ಪೇತ್ರನು
ಬಾಗಿಲಿನ ಕದವನು್ನ ತಟ್ಟಲು ರೋದೆ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸದವಳು
ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಳು. 14 ಅವಳು ಪೇತ್ರನ ಧ್ವನಿಯನು್ನ
ಗುರುತುಹಿಡಿದು ಅತಿಯಾದ ಆನಂದದಿಂದ ಬಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆಯದೆ
ಒಳಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿ; ≪ಪೇತ್ರನು ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದಾ್ದನೆ≫
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು. ಅವರು ಅವಳಿಗೆ; ≪ನಿನಗೆ ಹುಚು್ಚ ಹಿಡಿದದೆ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

15 ಆದರೆ ಅವಳು ತಾನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅದೆ ಎಂದು ದೃಢವಾಗಿ
ಹೇಳುತಾ್ತ ಇರಲು, ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು; ≪ಅವನ ದೂತನಾಗಿರಬೇಕು≫
ಅಂದರು. 16 ಆದರೆ ಪೇತ್ರನು ಬಾಗಿಲು ತಟು್ಟತ್ತಲೇ ಇರಲು, ಅವರು
ಬಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದು ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದರು. 17 ಅವನು
ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಕೈಸನೆ್ನ ಮಾಡಿ ತನ್ನನು್ನ ಕತರ್ನು
ಸೆರೆಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ರೀತಿಯನು್ನ
ವಿವರಿಸಿ; ≪ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಯಾಕೋಬನಿಗೂ,
ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿರೆಂದು≫ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋದನು.

18 ಬೆಳಗಾದ ಮೇಲೆ ಪೇತ್ರನು ಏನಾದನೆಂದು ಸಿಪಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ
ಬಹಳ ಕಳವಳ ಉಂಟಾಯಿತು. 19 ಹೆರೋದನು ಅವನನು್ನ
ಹುಡುಕಿಸಿ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಕಾವಲುಗಾರರನು್ನ
ವಿಚಾರಣೆಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿದನು.
ಬಳಿಕ ಹೆರೋದನು ಯೂದಾಯದಿಂದ ಕೈಸರೈಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ಕೆಲವು ಕಾಲ ಇದ್ದನು.

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ 11:8 690 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ 12:19
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ಅರಸನಾದ ಹೆರೋದನು ಸತ್ತದು್ದ
20 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ತೂರ್ ಮತು್ತ ಸೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ

ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆರೋದನು ಬಹಳವಾಗಿ
ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಅವನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬಂದು ಅರಸನ ಅಂತಃಪುರದ ಮೇಲಣ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ
ಬಾ್ಲಸ್ತನನು್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಅರಸನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅರಸನ ಸೀಮೆಯಿಂದಲೇ
ಅವರ ಸೀಮೆಗೆ ದವಸಧಾನ್ಯ ಬರುತಿ್ತತು್ತ. 21 ಗೊತು್ತಮಾಡಿದ
ಒಂದು ದಿನದಲಿ್ಲ ಹೆರೋದನು ರಾಜವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅವರಿಗೆ ಉಪನಾ್ಯಸ ಮಾಡಿದನು. 22

ಕೂಡಿದ್ದ ಜನರು; ≪ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲ, ದೇವರ
ಧ್ವನಿಯೇ≫ ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು. 23 ಆ ಘನತೆಯನು್ನ ಅವನು
ದೇವರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸದೆ, ಹೋದುದರಿಂದ ಕತರ್ನ ದೂತನು ಆ ಕ್ಷಣದಲೆ್ಲೕ
ಅವನನು್ನ ಬಡಿದನು; ಅವನು ಹುಳಬಿದು್ದ ಸತ್ತನು.

24 ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹಬಿ್ಬ ಹೆಚು್ಚತಾ್ತ ಬಂದಿತು. 25

ಬಾನರ್ಬನು ಮತು್ತ ಸೌಲನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಧಮರ್ ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಮುಗಿಸಿ ಮಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯೋಹಾನನನು್ನ ಕರದುಕೊಂಡು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು.

ಸುವಾತೆರ್ ಸಾರುವುದಕೆ್ಕ ಪೌಲನು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೆಯ
ಪ್ರಯಾಣ (13:1, 14:28)

ಅಂತಿಯೋಕ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ,
ಬೋಧಕರೂ ಇದ್ದರು; ಅವರು ಯಾರೆಂದರೆ; ಬಾನರ್ಬ,
ನೀಗರನೆಂಬ ಸಿಮೆಯೋನ, ಕುರೇನ್ಯದ ಲೂಕ್ಯ,

ಹೆರೋದನ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲುಭಾಗಕೆ್ಕ ರಾಜನಾದ ಹೆರೋದ ಅಂತಿಪನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ ಮೆನಹೇನ, ಸೌಲ ಇವರೇ. 2 ಇವರು ಕತರ್ನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುತಾ್ತ, ಉಪವಾಸಮಾಡುತಾ್ತ ಇದಾ್ದಗ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು;
≪ನಾನು ಬಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ಸೌಲರನು್ನ ಕರೆದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅವರನು್ನ
ಬೇಪರ್ಡಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಆಗ ಅವರು
ಉಪವಾಸವಿದು್ದ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಆ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತಗಳನಿ್ನಟು್ಟ
ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.

4 ಹೀಗೆ ಅವರು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ
ಸೆಲೂ್ಯಕ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದರು; ಅಲಿ್ಲಂದ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿ
ಕುಪ್ರದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 5 ಸಲಾಮಿಸ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿ ಅಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಬೋಧಿಸಿದರು. ಮಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯೋಹಾನನು
ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು. 6 ಅವರು ದಿ್ವೕಪದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಸಂಚಾರಮಾಡಿ ಪಾಫೋಸ್ ಎಂಬ ಊರಿನ ತನಕ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ
ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಯೂ, ಮಂತ್ರವಾದಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ‘ಬಾರ್ಯೇಸು’
ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕಂಡರು. 7 ಅವನು ರಾಜ್ಯ
ಪಾಲನಾಗಿದ್ದ ಸೆಗ್ಯರ್ ಪೌಲನೆಂಬ ಅಧಿಪತಿಯ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಆ
ಅಧಿಪತಿಯು ಬುದಿ್ಧವಂತನಾಗಿದು್ದ, ಬಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ಸೌಲನನು್ನ ತನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕರೆಸಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟನು. 8

ಆದರೆ ಆ ಮಂತ್ರವಾದಿಯಾದ ಎಲುಮನು (ಎಲುಮನೆಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ
ಮಂತ್ರವಾದಿಯೆಂದಥರ್) ಅವರನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದನು; ಅಧಿಪತಿಯು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡದಂತೆ ಅಡಿ್ಡಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದನು. 9

ಆಗ ಪೌಲನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸೌಲನು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತನಾಗಿ, 10

ಅವನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿನೋಡಿ; ≪ಸೈತಾನನ ಮಗನೇ, ಮೋಸದಿಂದಲೂ,
ಎಲಾ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರುವವನೇ, ಎಲಾ್ಲ ನೀತಿಗೂ
ವಿರೋಧಿಯೇ, ನೀನು ಕತರ್ನ ನೇರವಾದ ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಡೊಂಕು
ಮಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೋ? 11 ಇಗೋ, ಕತರ್ನು ನಿನಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೈ ಎತಿ್ತದಾ್ದನೆ; ನೀನು ಕುರುಡನಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ
ಸೂಯರ್ನನು್ನ ನೋಡದೆ ಇರುವಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ
ಅವನಿಗೆ ಕಣು್ಣ ಮೊಬಾ್ಬಗಿ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿಯಿತು; ಅವನು ಕೈಹಿಡಿದು
ಆಧಾರ ಕೊಡುವವರನು್ನ ಹುಡುಕುತಾ್ತ ತಿರುಗಾಡಿದನು. 12

ಅಧಿಪತಿಯು ಆ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಕತರ್ನ ಬೋಧನೆಗೆ
ಅತಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ನಂಬುವವನಾದನು.

ಪಿಸಿದ್ಯದ ಅಂತಿಯೋಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಪೌಲ ಮತು್ತ ಬಾನರ್ಬ
13 ತರುವಾಯ ಪೌಲನೂ ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೂ

ಪಾಫೋಸೂರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸಮುದ್ರಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ಪಂಫುಲ್ಯ
ಸೀಮೆಗೆ ಸೇರಿದ ಪೆಗೆರ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದರು; ಮಾಕರ್ನೆಂಬ
ಯೋಹಾನನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋದನು. 14 ಆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪೆಗೆರ್ಯಿಂದ ಸಂಚಾರಮಾಡಿ
ಪಿಸಿದ್ಯ ಸೀಮೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ಸಭಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.

15 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥ ಇವುಗಳ
ಪಾರಾಯಣವಾದ ಮೇಲೆ ಸಭಾಮಂದಿರದ ನಾಯಕರು;
≪ಸಹೋದರರೇ, ಜನರಿಗೆ ಹೇಳತಕ್ಕ ಬುದಿ್ಧಮಾತೇನಾದರೂ
ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿರಿ≫ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 16

ಆಗ ಪೌಲನು ಎದು್ದ ಕೈಸನೆ್ನ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ; 17

≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರೇ, ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತಾವಲಂಬಿಗಳೇ,
ಕೇಳಿರಿ. ನಮ್ಮ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರ ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ನಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಅವರನು್ನ
ಪ್ರಬಲರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ, ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ತಂದು ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಆ ದೇಶದಿಂದ ಬರಮಾಡಿದನು. 18 ಆತನು ಸುಮಾರು
ನಲವತು್ತ ವರುಷಗಳವರೆಗೂ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ
ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು, 19 ಕಾನಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಅನ್ಯಜನಗಳ ಏಳು
ರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲಮಾಡಿ, ಆ ಜನರ ದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟನು. 20 ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಸುಮಾರು
ನಾನೂರೈವತು್ತ ವರುಷಗಳು ಗತಿಸಿದವು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಸಮುವೇಲನ ಕಾಲದ ವರೆಗೆ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. 21 ತರುವಾಯ ಅವರು ತಮಗೆ ಅರಸನು ಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು, ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದ ಕೀಷನ
ಮಗನಾದ ಸೌಲನನು್ನ ರಾಜನನಾ್ನಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವನು ಅವರನು್ನ
ನಲವತು್ತ ವರುಷ ಆಳಿದನು. 22 ಆ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಅವನನು್ನ
ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ದಾವೀದನನು್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅರಸನನಾ್ನಗಿ
ನೇಮಕಮಾಡಿ; ≪ಇಷಯನ ಮಗನಾದ ದಾವೀದನು ನನಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕದನು, ಅವನು ನನ್ನ ಹೃದಯಕೆ್ಕ ಒಪು್ಪವ ಮನುಷ್ಯನು, ಅವನು
ನನ್ನ ಇಷಾ್ಟಥರ್ವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸುವನು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಹೇಳಿದನು.

23 ≪ಅವನ ಸಂತಾನದಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಗಾ್ದನದ ಪ್ರಕಾರ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದಾ್ದನೆ. 24 ಆ ರಕ್ಷಕನೇ
ಯೇಸು, ಆತನ ಆಗಮನಕೆ್ಕ ಮೊದಲು ಯೋಹಾನನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ, ನೀವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪದ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಾರಿದನು. 25 ಯೋಹಾನನು
ತನ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಪೂರೈಸುತಿ್ತರುವಾಗ ಜನರಿಗೆ; ≪ನನ್ನನು್ನ
ಯಾರೆಂದು ಯೋಚಿಸುತಿ್ತೕರಿ? ನಾನು ಆತನಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ
ಒಬ್ಬನು ಬರುತಾ್ತನೆ, ಆತನ ಪಾದರಕ್ಷೆಯನು್ನ ಬಿಚು್ಚವುದಕೆ್ಕ ನಾನು
ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 ≪ಸಹೋದರರೇ, ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಂಶಸ್ಥರೇ, ಮತು್ತ
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯಮತಾವಲಂಬಿಗಳೇ, ನಮಗೆ ಈ
ರಕ್ಷಣೆಯ ವಾಕ್ಯವು ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 27 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿರುವವರೂ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ, ಆತನನಾ್ನಗಲಿ, ಪ್ರತಿ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪಾರಾಯಣವಾಗುವ ಪ್ರವಾದಿಗಳ
ಮಾತುಗಳನಾ್ನಗಲಿ ಗ್ರಹಿಸದೆ, ಆತನನು್ನ ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು
ತೀಪುರ್ಮಾಡಿ ಆ ಮಾತುಗಳನೆ್ನೕ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. 28

ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಕಾರಣವೇನೂ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕದಿದ್ದರೂ, ಆತನನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಪಿಲಾತನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 29 ಆತನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದೆಲಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ,
ಆತನನು್ನ ಮರದ ಕಂಬದಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲಟ್ಟರು.

30 ≪ಆದರೆ ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು.
31 ಮತು್ತ ಆತನು ಗಲಿಲಾಯದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತನ್ನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದವರಿಗೆ ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೂ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು; ಈಗ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಆತನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.

32 ≪ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ನಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೆರವೇರಿಸಿದಾ್ದನೆಂಬ ಶುಭಸಮಾಚಾರವನು್ನ ನಾವು
ನಿಮಗೆ ಸಾರುವವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆತನು ಯೇಸುವನು್ನ ಮರಣದಿಂದ
ಎಬಿ್ಬಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ; 33 ≪ನನಗೆ ನೀನು ಮಗನು, ನಾನೇ ಈ ಹೊತು್ತ
ನಿನ್ನನು್ನ ಪಡೆದಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಎರಡನೆಯ ಕೀತರ್ನೆಯಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವ ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು.

34 ≪ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಎಬಿ್ಬಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಕೊಳೆಯುವ ಅವಸೆ್ಥಗೆ
ಸೇರತಕ್ಕವನಲ್ಲವೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ದೇವರು ಹೇಳಿರುವುದು
ಏನೆಂದರೆ; ≪ದಾವೀದನಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದ
ಕೃಪಾವರಗಳನು್ನ ನಿಮಗೂ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ, ಅವು ನಂಬತಕ್ಕವುಗಳೇ≫
ಎಂಬುದೆ. 35 ಅದಕೆ್ಕ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆತನು; ≪ನೀನು ನಿನ್ನ
ಪಿ್ರಯನಿಗೆ ಕೊಳೆಯುವ ಅವಸೆ್ಥಯನು್ನ
ನೋಡಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು≫ ಬೇರೊಂದು ಕೀತರ್ನೆಯಲಿ್ಲ
ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.

36 ≪ದಾವೀದನಾದರೋ ತನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಸೇವೆಮಾಡಿದನಂತರ, ಸತಾ್ತಗ ತನ್ನ
ಪೂವರ್ಜರ ಬಳಿ ಅವನನು್ನ ಸಮಾಧಿಮಾಡಲಾಯಿತು, ಅವನ
ದೇಹವು ಕೊಳೆಯುವ ಅವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿತು. 37 ಆದರೆ
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ದೇವರು ಮರಣದಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದ ಯೇಸುವು ಕೊಳೆಯುವ
ಅವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ.

38 ≪ಆದುದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ, ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಾಪ
ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯು ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ಸಾರೋಣವಾಗಿತೆ್ತಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. 39 ಮೋಶೆಯ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ
ನೀತಿವಂತರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದಿ್ದರಿ. ಆದರೆ ಆತನನು್ನ
ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿ
ನೀತಿವಂತರೆನಿಸಿ ಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. 40 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಆದೇನಂದರೆ;

41 ≪ ≪ಎಲೈ, ತಿರಸಾ್ಕರ ಮಾಡುವವರೇ, ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಿರಿ,
ನಾಶವಾಗಿಹೋಗಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡುವೆನು;
ಆ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಒಬ್ಬನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದರೂ
ನೀವು ಅದನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ≫ ≫ ಎಂಬುದೇ ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
42 ಪೌಲನೂ, ಬಾನರ್ಬನೂ ಸಭಾಮಂದಿರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ

ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಜನರು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಬರುವ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ತಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 43

ಸಭೆಯು ಮುಗಿದ ತರುವಾಯ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ, ದೈವಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದ
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತಾವಲಂಬಿಗಳಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಪೌಲ ಮತು್ತ
ಬಾನರ್ಬನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಇವರು ಅವರ ಸಂಗಡ
ಮಾತನಾಡಿ ದೇವರ ಕೃಪಾಶ್ರಯದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬೇಕೆಂದು
ಅವರನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಪಡಿಸಿದರು.

44 ಮುಂದಿನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಇಡೀ ಊರಿನವರು
ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಸೇರಿಬಂದರು. 45 ಆದರೆ ಜನರು
ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ಬರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಮತ್ಸರವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಪೌಲನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ದೂಷಣೆಯ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡುತಾ್ತ ಇದ್ದರು. 46 ಆಗ ಪೌಲನೂ,
ಬಾನರ್ಬನೂ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ; ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಮೊದಲು ನಿಮಗೇ ಹೇಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತು್ತ; ಆದರೆ ನೀವು
ಅದನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟು್ಟ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿತ್ಯಜೀವಕೆ್ಕ ಅಪಾತ್ರರೆಂದು ತೀಪುರ್
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಗೋ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅನ್ಯಜನರ
ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ. 47 ಹಾಗೆಯೇ ಕತರ್ನು ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ
ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ, ಹೇಗಂದರೆ;
ನೀನು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವರೆಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವಂತೆ
ನಿನ್ನನು್ನ ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ಬೆಳಕನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು

ದೇವರು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ ಎಂದರು.
48 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಅನ್ಯಜನರು ಆ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ,

ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಹೊಗಳಿದರು. ಮತು್ತ ನಿತ್ಯಜೀವಕೆ್ಕ
ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿದರು. 49 ಕತರ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಆ
ಸೀಮೆಯ ಎಲಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಹಬು್ಬತಾ್ತ ಬಂದಿತು. 50 ಆದರೆ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮತಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ್ದ ಭಕೆ್ತಯರಾದ ಕುಲೀನ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರನೂ್ನ, ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖರನೂ್ನ, ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಪೌಲ
ಮತು್ತ ಬಾನರ್ಬರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹಿಂಸೆಯನೆ್ನಬಿ್ಬಸಿ ಅವರನು್ನ ತಮ್ಮ
ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಅಟಿ್ಟಬಿಟ್ಟರು. 51 ಪೌಲ ಬಾನರ್ಬರು ತಮ್ಮ
ಕಾಲಿಗೆ ಹತಿ್ತದ್ದ ಧೂಳನು್ನ ಝಾಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ ಇಕೋನ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು.
52 ಶಿಷ್ಯರಾದವರು ಸಂತೋಷಭರಿತರೂ, ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತರೂ
ಆಗಿದ್ದರು.

ಇಕೋನ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಪೌಲ ಮತು್ತ ಬಾನರ್ಬ

ಇಕೋನ್ಯದಲಿ್ಲ ಪೌಲ ಮತು್ತ ಬಾನರ್ಬರು ಅದೇ
ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಭಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ
ಹೋಗಿ ಪೆ್ರೕರಣಾತ್ಮಕವಾದ ಬೋಧನೆ ನೀಡಿ

ಮಾತನಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲಯೂ, ಗಿ್ರೕಕರಲಿ್ಲಯೂ
ಬಹುಮಂದಿ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನಂಬುವವರಾದರು. 2

ಆದರೆ ನಂಬದೆ ಹೋದ ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಅನ್ಯಜನರ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಈ
ಸಹೋದರರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ಕೆಡಿಸಿದರು. 3 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ
ಅವರು ಬಹುಕಾಲ ಅಲಿ್ಲದು್ದ ಕತರ್ನು ಅವರ ಕೈಯಿಂದ
ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳೂ, ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳೂ ನಡೆಯುವಂತೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿ ತನ್ನ ಕೃಪಾವಾಕ್ಯಕೆ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಮೇಲೆ
ಭರವಸವಿಟು್ಟ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 4 ಆಗ ಆ
ಊರಿನ ಜನರು ಎರಡು ಭಾಗವಾದರೂ; ಕೆಲವರು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಪಕ್ಷದವರಾದರು, ಕೆಲವರು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಪಕ್ಷದವರಾದರು. 5

ಅನ್ಯಜನರೂ, ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಕೂಡಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿಗಳ
ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ ಪೀಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಕೊಲು್ಲವುದಕೂ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದಾಗ, 6 ಅಪೊಸ್ತಲರು ಅದನು್ನ ತಿಳಿದು

ಅಲಿ್ಲಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಲುಕವೋನ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಲೂಸ್ತ್ರ ಮತು್ತ ದೆಬೆರ್
ಎಂಬ ಊರುಗಳಿಗೂ, 7 ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಸೀಮೆಗೂ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರಿದರು.

ಪೌಲ ಮತು್ತ ಬಾನರ್ಬನು ಲುಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ
8 ಲುಸ್ತ್ರ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕಾಲುಗಳಲಿ್ಲ ಬಲವಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು

ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಅವನು ಹುಟು್ಟಕುಂಟನಾಗಿದು್ದ, ಅದುವರೆಗೂ
ನಡೆಯಲಾರದೆ ಇದ್ದವನು. 9 ಪೌಲನು ಆಡುವ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಅವನು ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಪೌಲನು ಅವನನು್ನ ದಿಟಿ್ಟಸಿ
ನೋಡಿ ವಾಸಿಯಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವನಲಿ್ಲ
ಉಂಟೆಂದು ತಿಳಿದು;

10 ≪ನಿನ್ನ ಕಾಲೂರಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಂತುಕೋ≫ ಎಂದು
ಮಹಾಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಹಾರಿ
ನಡೆದಾಡಿದನು.

11 ಪೌಲನು ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ಗುಂಪು ಕೂಡಿದ್ದ ಜನರು ನೋಡಿ;
≪ದೇವರುಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ರೂಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಇಳಿದುಬಂದರು≫ ಎಂದು ಲುಕವೋನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಕೂಗಾಡಿದರು. 12 ಬಾನರ್ಬನನು್ನ ‘ದ ್ೌಯಸ್’ ದೇವರೆಂತಲೂ ಪೌಲನು
ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷಣಕಾರನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ‘ಹೆಮೆರ್’
ದೇವರೆಂತಲೂ ಅಂದುಕೊಂಡರು. 13 ಊರ ಮುಂದಿದ್ದ ದ ್ೌಯಸ್
ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಪೂಜಾರಿಯು ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ, ಹೂವಿನ
ಹಾರಗಳನೂ್ನ ಊರಬಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ತಂದು ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಅವರಿಗೆ ಬಲಿಕೊಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 14 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಅಪೊಸ್ತಲರಾದ ಬಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ಪೌಲರು ತಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಂಡು ಜನರ ಗುಂಪಿನೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗ ಹೀಗೆಂದು
ಕೂಗಿಹೇಳಿದರು; 15 ≪ಜನರೇ, ನೀವು ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡುತಿ್ತರೀ?
ನಾವೂ ಮನುಷ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರು. ನೀವು ಈ
ವ್ಯಥರ್ವಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟು್ಟ ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳನೂ್ನ,
ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಮಾಡಿದ
ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಸಾರಿಹೇಳುವವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 16

ಗತಿಸಿಹೋದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಆತನು ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತೋಚಿದ ಮಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಟ್ಟನು.
17 ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಅಸಿ್ತತ್ವವನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಸುಕೃತ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ; ಆಕಾಶದಿಂದ
ಮಳೆಯನೂ್ನ ಸಕಾಲಕೆ್ಕ, ಸುಗಿ್ಗಕಾಲಗಳನೂ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿ, ಆಹಾರ
ಕೊಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ,
ಉಪಕಾರಮಾಡುತಾ್ತ ಬಂದವನು ಆತನೇ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 18

ಬಾನರ್ಬ ಮತು್ತ ಪೌಲರು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದರೂ ಜನರು
ತಮಗೆ ಬಲಿಯಪಿರ್ಸುವುದನು್ನ ತಡೆಯಲು ಆಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

19 ತರುವಾಯ ಅಂತಿಯೋಕ್ಯದಿಂದಲೂ, ಇಕೋನ್ಯದಿಂದಲೂ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬಂದು, ಜನರನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ ಪೌಲನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಕಲೆ್ಲಸೆದರು, ಅವನು ಸತ್ತನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ
ಊರಹೊರಕೆ್ಕ ಅವನನು್ನ ಎಳೆದುಹಾಕಿದರು. 20 ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯರು
ಅವನ ಸುತ್ತಲು ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅವನು ಎದು್ದ ಊರೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋದನು.

ಪೌಲನು ಮತು್ತ ಬಾನರ್ಬನು ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿದು್ದ
21 ಮರುದಿನ ಪೌಲನು, ಬಾನರ್ಬನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ದೆಬೆರ್ಗೆ

ಹೊರಟನು. ಆ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಅವರು ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರಿ
ಅನೇಕರನು್ನ ಶಿಷ್ಯರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಲುಸ್ತ್ರಕೂ್ಕ,
ಇಕೋನ್ಯಕೂ್ಕ, ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೂ್ಕ ಬಂದರು. 22 ಅಲಿ್ಲ ಶಿಷ್ಯರ
ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿ ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರವಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲರಿ
ಎಂದು ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿದರು. ನಾವು ಬಹು ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ತಾಳಿ
ದೇವರ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದರು. 23

ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಕೆ್ರೖಸ್ತ ಸಭೆಗೂ ಹಿರಿಯರನು್ನ ನೇಮಿಸಿದರು.
ಉಪವಾಸವಿದು್ದ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಂಬಿದ್ದ ಕತರ್ನಿಗೆ
ಅವರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು. 24 ತರುವಾಯ ಪಿಸಿದ್ಯ ಸೀಮೆಯನು್ನ
ಹಾದು ಪಂಫುಲ್ಯ ಸೀಮೆಗೆ ಬಂದು, 25 ಅದಕೆ್ಕ ಸೇರಿರುವ ಪೆಗೆರ್
ಊರಿನಲಿ್ಲ ಕತರ್ನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಸಾರಿದ ಮೇಲೆ ಅತಾಲ್ಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಇಳಿದು ಅಲಿ್ಲಂದ ಸಮುದ್ರಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ
ಅಂತಿಯೋಕ್ಯವನು್ನ ತಲುಪಿದರು. 26 ಅವರು ಈವರೆಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿ
ಬಂದಿರುವ ಕೆಲಸಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ದೇವರ ಕೃಪಾಶ್ರಯಕೆ್ಕ
ಮೊದಲು ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟದು್ದ ಈ ಊರಿನಲಿ್ಲಯೇ. 27 ಅಲಿ್ಲ
ಸಭೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ, ದೇವರು ತಮೊ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ ಮಾಡಿದ
ಕಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವನೂ್ನ, ಆತನು ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಾಗಿಲು
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15

16

ತೆರೆದದ್ದನೂ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 28 ತರುವಾಯ
ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಹೆಚು್ಚಕಾಲ ತಂಗಿದ್ದರು.

ಯೇರುಸಲೇಮ್ ಸಭೆಹಿರಿಯರ ಆಲೋಚನಾಸಭೆ

ಬಳಿಕ ಕೆಲವರು ಯೂದಾಯದಿಂದ ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೆ್ಕ
ಬಂದು; ≪ನೀವು ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ
ಹೇಳಿರುವ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ

ಸುನ್ನತಿಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಲಾರದು≫
ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 2

ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪೌಲ ಮತು್ತ ಬಾನರ್ಬರಿಗೆ ಚಚೆರ್ಯೂ ಮಹಾ
ವಿವಾದವೂ ಉಂಟಾದಾಗ ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪೌಲ, ಬಾನರ್ಬರು
ಮತು್ತ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅಪೊಸ್ತಲರ
ಮತು್ತ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಸಹೋದರರು
ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದರು. 3 ಆದುದರಿಂದ ಸಭೆಯವರು ಅವರನು್ನ ಸಾಗ
ಕಳುಹಿಸಲು, ಅವರು ಪೊಯಿನಿಕೆ ಮತು್ತ ಸಮಾಯರ್ ಸೀಮೆಗಳನು್ನ
ಹಾದು ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಅನ್ಯಜನರು ಕತರ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಸಹೋದರರಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿ
ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದರು. 4 ಅವರು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಭೆಯವರೂ ಅಪೊಸ್ತಲರೂ
ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರೂ ಅವರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ದೇವರು
ತಮೊ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
5 ಆದರೆ ಫರಿಸಾಯ ಮತದವರಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬಿದ್ದ ಕೆಲವರು
ಎದು್ದ; ≪ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ
ಸುನ್ನತಿಮಾಡಿಸಬೇಕು, ಮತು್ತ ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 6 ಅಪೊಸ್ತಲರೂ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರೂ ಈ
ವಿಷಯವನು್ನ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸೇರಿ ಬಂದಾಗ,
ಅವರಲಿ್ಲ ಬಹು ವಿವಾದವು ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಪೇತ್ರನು ಎದು್ದ ಅವರಿಗೆ;

7 ≪ಸಹೋದರರೇ, ಅನ್ಯಜನರು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಸುವಾತೆರ್ಯ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ನಂಬಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ
ನಿಮೊ್ಮಳಗಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ನಿಮಗೇ ತಿಳಿದಿದೆ. 8

ಮತು್ತ ಹೃದಯವನು್ನ ಬಲ್ಲವನಾಗಿರುವ ದೇವರು ಹೇಗೆ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮವರವನು್ನ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನೋ ಹಾಗೆಯೇ
ಅವರಿಗೂ ದಯಪಾಲಿಸಿ ಸಾಕ್ಷಿಕೊಟ್ಟನು. 9 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು
ನಮಗೂ, ಅವರಿಗೂ ಏನೂ ಬೇಧಮಾಡದೆ ಅವರ ಹೃದಯಗಳನೂ್ನ
ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದನು. 10 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಾಗಲಿ, ನಾವಾಗಲಿ ಹೊರಲಾಗದ ಭಾರವನು್ನ ನೀವು
ಶಿಷ್ಯರ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ದೇವರನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಏಕೆ? 11

ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದುವೆವೆಂಬುದಾಗಿ ನಂಬುತೆ್ತೕವಲಾ್ಲ; ಹಾಗೆಯೇ ಅವರೂ
ಹೊಂದುವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಗುಂಪುಸೇರಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ಮೌನವಾಗಿದು್ದ ಬಾನರ್ಬನೂ ಪೌಲನೂ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ದೇವರು ಅನ್ಯಜನರಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಸೂಚಕ ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ,
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ವಿವರಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿದರು. 13

ಅವರು ಮಾತನಾಡುವುದನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೋಬನು ಆ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ;

14 ≪ಸಹೋದರರೇ, ನಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ದೇವರು
ಮೊದಲು ಅನ್ಯಜನರನು್ನ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿ ತನ್ನ
ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಅವರೊಳಗಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ
ವಿಧವನು್ನ ಸಿಮೆಯೋನನು ವಿವರಿಸಿದನಷೆ್ಟ. 15 ಇದಕೆ್ಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳ
ಮಾತುಗಳೂ ಒಪು್ಪತ್ತವೆ. ಹೇಗಂದರೆ;

16 ≪ ≪ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ದಾವೀದನ
ಬಿದು್ದಹೋಗಿರುವ ಗುಡಾರವನು್ನ ಪುನಃ ಕಟು್ಟವೆನು.
ಪಾಳು ಬಿದ್ದದ್ದನು್ನ ಜೀಣೋರ್ದಾ್ಧರಮಾಡಿ
ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು.
17 ಮನುಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಜನರು
ಅಂದರೆ ದೇವಜನರೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳೂ
ಕತರ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವರು ಎಂದು
18 ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ

ಕತರ್ನು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಬರೆದದೆ.
19 ≪ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪಾ್ರಯ ಏನೆಂದರೆ; ಅನ್ಯಜನರಲಿ್ಲ

ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ ತೊಂದರೆಪಡಿಸಬಾರದು. 20

ಆದರೆ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ನೈವೇದ್ಯಮಾಡಿದ್ದನೂ್ನ, ಹಾದರವನೂ್ನ, ಕುತಿ್ತಗೆ
ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದದ್ದನೂ್ನ, ರಕ್ತವನೂ್ನ ವಿಜಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ
ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆಯೋಣ ಎಂದು ತಿಮಾರ್ನಿಸಿದರು. 21 ಏಕೆಂದರೆ
ಪುರಾತನಕಾಲದಿಂದ ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಮೋಶೆಯ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವವರು ಇದಾ್ದರೆ; ಅದು ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತ್

ದಿನವೂ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ ಪಾರಾಯಣವಾಗುತ್ತದಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

22 ಆಗ ಅಪೊಸ್ತಲರೂ, ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರೂ ಸವರ್ಸಭೆಯ
ಅನುಮತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಪೌಲ ಮತು್ತ
ಬಾನರ್ಬರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸುವುದು
ಯುಕ್ತವೆಂದು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದರು. ಆದಕಾರಣ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ
ಮುಖ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಬಾಸರ್ಬ್ಬನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯೂದನನೂ್ನ,
ಸೀಲನನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, 23 ಅವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಬರೆದುಕೊಟ್ಟದೆ್ದೕನಂದರೆ; ≪ಸಹೋದರರೂ, ಅಪೊಸ್ತಲರೂ ಮತು್ತ
ಹಿರಿಯರೂ, ಅಂತಿಯೋಕ್ಯ, ಸಿರಿಯ, ಕಿಲಿಕ್ಯ ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವ ಅನ್ಯಜನರೊಳಗಿಂದ ಸಹೋದರರಾದವರಿಗೂ ಮಾಡುವ
ವಂದನೆ;

24 ≪ನಮೊ್ಮಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ಕೆಲವರು ನಮಿ್ಮಂದ ಯಾವ
ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದದೆ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಅಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ
ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿದಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ, 25 ನಾವು
ಕೆಲವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಜೀವದ ಹಂಗನು್ನ ತೊರೆದವರಾದ, 26 ನಮ್ಮ
ಪಿ್ರಯ ಬಾನರ್ಬ ಪೌಲರ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ
ಕೊಡುವುದು ಯುಕ್ತವೆಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದೆವು. 27 ಆದುದರಿಂದ ಯೂದನನೂ್ನ, ಸೀಲನನೂ್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಅವರು ನಾವು ಬರೆದಿರುವ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬಾಯಿಮಾತಿನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವರು. 28

ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ, ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ನೈವೇದ್ಯಮಾಡಿದ್ದನೂ್ನ, ರಕ್ತವನೂ್ನ,
ಕುತಿ್ತಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದದ್ದನೂ್ನ, ಅನೈತಿಕತೆಯನೂ್ನ ವಿಸಜಿರ್ಸುವುದು
ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. 29 ಇದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಿ್ಚನ ಹೊರೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಹೊರಿಸಬಾರದೆಂದು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಗೂ ನಮಗೂ ಹಿತವಾಗಿ
ತೋರಿತು; ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದು್ದ ಇವುಗಳ ಗೊಡವೆಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ
ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುವುದು. ಶುಭವಾಗಲಿ.≫

30 ಹೀಗೆ ಅವರು ಅಪ್ಪಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೆ್ಕ
ಬಂದು ಸಭೆಯನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಪತ್ರವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು. 31

ಅವರು ಓದಿ ಅದರಿಂದ ಧೈಯರ್ ತಂದುಕೊಂಡು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.
32 ಯೂದನೂ, ಸೀಲನೂ ತಾವೇ ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಸಹೋದರರನು್ನ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಉತೆ್ತೕಜಿಸಿ
ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. 33 ಅಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕಳೆದ ನಂತರ ತಮ್ಮನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದವರ ಬಳಿಗೆ ಪುನಃ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಸಹೋದರರಿಂದ
ಅಪ್ಪಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 34 (ಆದರೆ ಸೀಲನಿಗೆ ಅಲೆ್ಲೕ ಇರುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ತೋಚಿತು.) 35 ಆದರೆ ಪೌಲನೂ ಮತು್ತ
ಬಾನರ್ಬನೂ ಅಂತಿಯೋಕ್ಯದಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತು ಬೇರೆ ಅನೇಕರೊಂದಿಗೆ
ಉಪದೇಶಮಾಡುತಾ್ತ ಕತರ್ನ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಸಾರುತಾ್ತ ಇದ್ದರು.

ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರುವುದಕೆ್ಕ ಪೌಲನು ಮಾಡಿದ ಎರಡನೆಯ
ಪ್ರಯಾಣ (15:36, 18:22)

36 ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಪೌಲನು ಬಾನರ್ಬನಿಗೆ; ≪ನಾವು
ಕತರ್ನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಸಾರಿದ ಎಲಾ್ಲ ಊರುಗಳಿಗೆ ಪುನಃ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರರು ಹೇಗಿದಾ್ದರೆಂದು ನೋಡೋಣ ಬಾ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 37 ಅದಕೆ್ಕ ಬಾನರ್ಬನು ಮಾಕರ್ನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಯೋಹಾನನನು್ನ 38 ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದಗ ಪೌಲನು; ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಸೇವೆಗೆ
ಬಾರದೆ ಪಂಫುಲ್ಯದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ನೆನಸಿದನು. 39 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ತೀವ್ರವಾದ ವಾಗಾ್ವದವುಂಟಾಗಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಅಗಲಿದರು. ಬಾನರ್ಬನು ಮಾಕರ್ನನು್ನ ಕರದುಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರ
ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಕುಪ್ರದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 40 ಪೌಲನು ಸೀಲನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಹೋದರರಿಂದ ಕತರ್ನ ಕೃಪಾಶ್ರಯಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ 41 ಹೊರಟು ಸಿರಿಯ ಮತು್ತ ಕಿಲಿಕ್ಯ
ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುತಾ್ತ ಸಭೆಗಳನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿದನು.

ಪೌಲನು ತಿಮೊಥೆಯನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ

ಅನಂತರ ಅವನು ದೆಬೆರ್ಗೂ, ಲುಸ್ತ್ರಕೂ್ಕ ಬಂದನು.
ಲುಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ತಿಮೊಥೆಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನು
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನಂಬಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಮಗನು.

ಅವನ ತಂದೆ ಗಿ್ರೕಕನು. 2 ಅವನು ಲುಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲಯೂ,
ಇಕೋನ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಸಹೋದರರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದ್ದವನು. 3 ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರಬೇಕೆಂದು ಪೌಲನು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ 14:28 693 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ 16:3
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ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿದನು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ತಂದೆ ಗಿ್ರೕಕನೆಂಬುದು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತು್ತ. 4 ಬಳಿಕ ಅವರು
ಊರೂರುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚಾರಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅಪೊಸ್ತಲರೂ, ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರೂ
ನಿಣರ್ಯಿಸಿದ್ದ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ನೀವು
ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸಿದರು. 5 ಸಭೆಗಳು ಕಿ್ರಸ್ತ
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢವಾಗುತಾ್ತ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚು್ಚತಾ್ತ
ಬಂದವು.

ಪೌಲನಿಗೆ ಬಂದ ಮಕೆದೋನ್ಯದ ಕರೆ
6 ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಬಾರದೆಂದು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು

ತಡೆದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ಫು್ರಗ್ಯ, ಗಲಾತ್ಯ ಸೀಮೆಯನು್ನ
ಹಾದುಹೋಗಿ, 7 ಮೂಸ್ಯಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತರವಾಗಿ ಬಂದಾಗ, ಬಿಥೂನ್ಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಿದರು. ಅಲಿ್ಲಯೂ ಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮನು
ಅವರನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 8 ಆಗ ಅವರು ಮೂಸ್ಯದ
ಮುಖಾಂತಾರವಾಗಿ ತೊ್ರೕವಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 9 ಆ ರಾತಿ್ರ ಪೌಲನಿಗೆ
ಒಂದು ದಶರ್ನವಾಯಿತು, ಏನೆಂದರೆ, ಮಕೆದೋನ್ಯ ದೇಶದವನಾದ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ನಿಂತುಕೊಂಡು; ≪ನೀನು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ದಾಟಿ
ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಮಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕೆಂದು≫ ಅವನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. 10 ಅವನಿಗೆ ಆ ದಶರ್ನವಾದ ಮೇಲೆ, ಆ
ಸೀಮೆಯವರಿಗೆ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಕರೆದಿದಾ್ದನೆಂದು ನಾವು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಕೂಡಲೆ ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ್ಕ
ಹೊರಟುಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಿದೆವು. 11 ನಾವು ತೊ್ರೕವದಿಂದ
ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ಸಮೊಥಾ್ರಕೆಗೆ ಬಂದು ಮರುದಿನ
ನೆಯಾಪೊಲಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯನು್ನ ತಲುಪಿದೆವು.

ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯಲಿ್ಲ ಲುದ್ಯಳ ಮನಃಪರಿವತರ್ನೆ
12 ಫಿಲಿಪಿ್ಪ ಎಂಬುದು ಮಕೆದೋನ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಪಟ್ಟಣ, ಇದು

ರೋಮಾಪುರದವರ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಸಾ್ಥನವೂ ಆಗಿದೆ. ಈ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನಾವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದೆ್ದವು. 13

ನದೀತೀರದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಇರುವುದೆಂದು
ತಿಳಿದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಊರ ಬಾಗಿಲಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ಕೂಡಿಬಂದಿದ್ದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದೆವು.
14 ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದವರಲಿ್ಲ ಲುದ್ಯಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯು
ಇದ್ದಳು. ಆಕೆ ಧೂಮ್ರ (ನೇರಳೆ) ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ
ಮಾರುವವಳೂ, ಥುವತೈರ ಎಂಬ ಊರಿನವಳೂ, ದೈವಭಕ್ತಳೂ
ಆಗಿದ್ದಳು. ಪೌಲನು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಗಮನಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಕತರ್ನು ಆಕೆಯ ಹೃದಯವನು್ನ ತೆರೆದನು. 15 ಆಕೆಯೂ, ಆಕೆಯ
ಮನೆಯವರೂ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಆಕೆ;
≪ಕತರ್ನನು್ನ ನಂಬಿದವಳೆಂದು ನೀವು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ
ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದು
ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು≫ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಲವಂತ
ಮಾಡಿದಳು.

ಪೌಲ ಮತು್ತ ಸೀಲರನು್ನ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ
16 ಬಳಿಕ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ನಡೆಯುವ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನಾವು

ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಗಾರುಡಗಾತಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ನಮೆ್ಮದುರಿಗೆ
ಬಂದಳು. ಅವಳು ಕಣಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಅವಳ ಯಜಮಾನರಿಗೆ
ಬಹು ಆದಾಯವಾಗುತಿ್ತತು್ತ. 17 ಪೌಲನೂ, ನಾವೂ
ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬಂದು; ≪ಈ
ಮನುಷ್ಯರು ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೇವರ ಸೇವಕರು; ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಸಾರುತಾ್ತರೆ≫ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದಳು. 18

ಅನೇಕ ದಿನ ಅವಳು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಪೌಲನು
ಬಹಳವಾಗಿ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅವಳೊಳಗಿದ್ದ ದುರಾತ್ಮಕೆ್ಕ;
≪ಅವಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು ಎಂದು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದೇ
ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಅದು ಬಿಟು್ಟ ಹೋಯಿತು.

19 ಅವಳ ಯಜಮಾನರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಪಿ್ಪತಲಾ್ಲ
ಎಂದು ತಿಳಿದು ಪೌಲನನೂ್ನಮತು್ತ ಸೀಲನನೂ್ನ ಹಿಡಿದು
ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. 20 ಅವರನು್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ತಂದು; ≪ಈ
ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಕದಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ; 21

ಇವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಾಗಿದು್ದ ರೋಮನ್ನರಾದ ನಾವು ಅವಲಂಬಿಸಿ
ಆಚರಿಸಬಾರದ ಆಚಾರಗಳನು್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ≫
ಅಂದರು. 22 ಆಗ ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ಕೂಡಿ, ಅವರಿಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಎದ್ದರು. ಮತು್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು; ಇವರ
ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಹರಿದು, ತೆಗೆದು, ಛಡಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಸಬೇಕೆಂದು

ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟರು. 23 ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಹೊಡೆತಗಳನು್ನ ಹೊಡಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ಸೆರೆಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿಸಿ, ಇವರನು್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ
ಕಾಯಬೇಕೆಂದು ಸೆರೆಯ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. 24

ಅವನು ಇಂಥಾ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ಅವರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯ
ಒಳಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಹಾಕಿ ಅವರ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಕೋಳವನು್ನ ಹಾಕಿ
ಬಿಗಿಸಿದನು.

ಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಗಿ ಅವರು ಬಿಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ
25 ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಪೌಲನೂ ಮತು್ತ ಸೀಲನೂ

ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡುತಾ್ತ ದೇವರಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ ಹಾಡುತಿ್ತದ್ದರು;
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರು ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟು್ಟ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 26 ಅಕಸಾ್ಮತವಾಗಿ
ಮಹಾಭೂಕಂಪವುಂಟಾಯಿತು; ಸೆರೆಮನೆಯ ಅಸಿ್ತವಾರಗಳು
ಕದಲಿದವು. ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ ಕದಗಳೆಲಾ್ಲ ತೆರೆದವು, ಎಲ್ಲರ ಬೇಡಿಗಳು
ಕಳಚಿಬಿದ್ದವು. 27 ಸೆರೆಯ ಯಜಮಾನನು ನಿದೆ್ದಯಿಂದ ಎಚೆ್ಚತು್ತ
ಸೆರೆಮನೆಯ ಕದಗಳು ತೆರೆದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರು
ಓಡಿಹೋದರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿರಿದು ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 28 ಆದರೆ ಪೌಲನು ಮಹಾ ಶಬ್ದದಿಂದ
ಕೂಗಿ ಅವನಿಗೆ; ≪ನೀನೇನೂ ಕೇಡುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ
ಇಲೆ್ಲೕ ಇದೆ್ದೕವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ಆಗ ಅವನು; ದೀಪ
ತರಬೇಕೆಂದು ಕೂಗಿ ಒಳಕೆ್ಕ ಹಾರಿ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತಾ್ತ ಪೌಲ
ಮತು್ತ ಸೀಲರ ಮುಂದೆ ಆಡಬಿದ್ದನು. 30 ಮತು್ತ ಅವರನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು; ≪ಸಾ್ವಮಿಗಳೇ, ನಾನು
ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು?≫ ಕೇಳಲು, 31

ಅವರು; ≪ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡು, ಆಗ
ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಿ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೂ
ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ, 32 ಅವನಿಗೂ, ಅವನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. 33 ಆ
ಮೇಲೆ ಅವನು ರಾತಿ್ರಯ ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ ಗಾಯಗಳನು್ನ ತೊಳೆದು ಕೂಡಲೆ
ತಾನೂ ತನ್ನವರೆಲ್ಲರ ಸಹಿತವಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
34 ತರುವಾಯ ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ
ಊಟಮಾಡಿಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ
ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.

35 ಬೆಳಗಾದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು; ≪ಆ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡು≫ ಎಂದು ಸಿಪಾಯಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
36 ಸೆರೆಮನೆಯ ಯಜಮಾನನು ಈ ಮಾತನು್ನ ಪೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ;
≪ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕೆಂದು
ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದರೆ, ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ನೀವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋಗಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 37 ಅದಕೆ್ಕ ಪೌಲನು;
≪ಅವರು ವಿಚಾರಣೆಮಾಡದೆ ರೋಮಾಪುರದ ಹಕು್ಕದಾರರಾದ
ನಮ್ಮನು್ನ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೊಡಿಸಿ ಸೆರೆಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿಸಿದರು;
ಈಗ ನಮ್ಮನು್ನ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಾ್ತರೋ? ಹಾಗೆ
ಎಂದಿಗೂ ಆಗಕೂಡದು; ಅವರೇ ಬಂದು ನಮ್ಮನು್ನ ಹೊರಗೆ
ಕರದುಕೊಂಡುಹೋದರೆ ಸರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 38

ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ
ರೋಮಾಪುರದ ಹಕು್ಕದಾರರು ಎಂಬ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು
ಭಯಪಟ್ಟರು. 39 ಪೌಲ ಮತು್ತ ಸೀಲರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ವಿನಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು; ನೀವು ಊರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
40 ಆಗ ಅವರು ಸೆರೆಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ಲುದ್ಯಳ ಮನೆಗೆ
ಬಂದು ಸಹೋದರರನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರನು್ನ ಧೈಯರ್ಗೊಳಿಸಿ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು.

ಥೆಸಲೋನೀಕ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಪೌಲನ ಸೇವೆ

ಪೌಲ ಮತು್ತ ಸೀಲರು ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ
ಅಂಫಿಫೊಲಿ ಮತು್ತ ಅಪೊಲೋನ್ಯ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ದಾಟಿ ಥೆಸಲೋನೀಕಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ

ಒಂದು ಸಭಾಮಂದಿರವಿತು್ತ. 2 ಪೌಲನು ತನ್ನ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ
ಅಲಿ್ಲದ್ದವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೂರು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವರ ಸಂಗಡ ವಾದಿಸಿ, 3 ಆಯಾ ವಾಕ್ಯಗಳ
ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸಿ; ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬಾಧೆಯನ್ನನುಭವಿಸಿ ಸತು್ತ, ಎದು್ದ
ಬರುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂತಲೂ ≪ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಿದಿ್ದಪಡಿಸುವ
ಯೇಸುವೇ ಆ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂತಲೂ≫ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದನು. 4 ಅವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರೂ ದೈವಭಕ್ತರಾದ ಗಿ್ರೕಕರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಮತು್ತ ಪ್ರಮುಖ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರೂ ಒಡಂಬಟು್ಟ ಪೌಲ ಮತು್ತ ಸೀಲರನು್ನ
ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
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5 ನಂಬದಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟು್ಟ ಪೇಟೆಯಲಿ್ಲ
ತಿರುಗಾಡುವ ಕೆಲವು ಪುಂಡರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಗುಂಪು
ಕೂಡಿಸಿ ಊರಲಿ್ಲ ಗದ್ದಲ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಪೌಲ ಮತು್ತ ಸೀಲರನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ
ಸಭೆ ಎದುರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಅವರನು್ನ ಹುಡುಕುತಾ್ತ ಯಾಸೋನನ
ಮನೆಯನು್ನ ಮುತಿ್ತದರು. 6 ಅವರು ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಆ
ಜನರು ಯಾಸೋನನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಸಹೋದರರನೂ್ನ
ಊರಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ;
≪ಲೋಕವನು್ನ ಅಲ್ಲಕಲೊ್ಲೕಲ ಮಾಡಿದ ಆ ಮನುಷ್ಯರು ಇಲಿ್ಲಗೂ
ಬಂದಿದಾ್ದರೆ. 7 ಯಾಸೋನನು ಅವರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ,
ಅವರೆಲ್ಲರು ಯೇಸುವೆಂಬ ಬೇರೊಬ್ಬ ಅರಸನು ಇದಾ್ದನೆಂದು ಹೇಳಿ
ಚಕ್ರವತಿರ್ಯ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುತಾ್ತರೆ≫ ಎಂದು
ಕೂಗಿದರು. 8 ಪಟ್ಟಣದವರು ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಕಳವಳಪಟು್ಟ 9 ಯಾಸೋನ
ಮೊದಲಾದವರಿಂದ ಜಾಮೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತರುವಾಯ
ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು.

ಬೆರೋಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಪೌಲನ ಸೇವೆ
10 ಆ ಸಹೋದರರು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಪೌಲ ಮತು್ತ ಸೀಲರನು್ನ

ಬೆರೋಯಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರಿ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಸಭಾಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 11 ಆ ಸಭೆಯವರು ದೇವರ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಇವರು ಹೇಳುವ
ಮಾತು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿದಿನವೂ
ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳನು್ನ ಶೋಧಿಸುತಿ್ತದ್ದದರಿಂದ ಅವರು
ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗಿಂತ ಸದು್ಗಣವುಳವರಾಗಿದ್ದರು. 12 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ
ಅವರಲಿ್ಲ ಕುಲೀನರಾದ ಅನೇಕ ಗಿ್ರೕಕ್ ಹೆಂಗಸರು, ಗಂಡಸರು
ನಂಬಿದರು. 13 ಆದರೆ ಪೌಲನು ಬೆರೋಯದಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತಾ್ತನೆಂಬ ವತರ್ಮಾನವು ಥೆಸಲೊನೀಕದ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಾಗ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೂ ಬಂದು ಜನರ
ಗುಂಪುಗಳನು್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ಕದಡಿದರು. 14 ಕೂಡಲೇ
ಸಹೋದರರು ಪೌಲನನು್ನ ಸಮುದ್ರದ ತನಕ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಸೀಲನೂ, ತಿಮೊಥೆಯನೂ ಅಲೆ್ಲೕ
ನಿಂತರು. 15 ಪೌಲನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವರು ಅವನನು್ನ
ಅಥೇನೆಯವರೆಗೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಸೀಲನನೂ್ನ,
ತಿಮೊಥೆಯನನೂ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ ಕೂಡಲೆ ಬೇಗ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರಬೇಕೆಂಬ ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಪೌಲನಿಂದ ಹೊಂದಿ
ಹೊರಟುಬಂದರು.

ಅಥೇನೆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಪೌಲನ ಸೇವೆ
16 ಪೌಲನು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥೇನೆಯಲಿ್ಲ

ಕಾದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ವಿಗ್ರಹಗಳೇ
ಇರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಅವನ ಆತ್ಮವು ಕುದಿಯಿತು. 17 ಆದುದರಿಂದ
ಅವನು ಸಭಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮತು್ತ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಮತಾವಲಂಬಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೇಟೆಯಲಿ್ಲ
ಕಂಡುಬಂದವರ ಸಂಗಡಲೂ ಚಚಿರ್ಸಿದನು. 18 ಇದಲ್ಲದೆ
ಎಪಿಕೂರಿಯನ್ನರು, ಸೊ್ತೕಯಿಕರು ಎಂಬ ತತ್ವವಿಚಾರಕರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಅವನ ಸಂಗಡ ಚಚೆರ್ಮಾಡಿದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು; ≪ಈ
ವಾಚಾಳಿ ಏನು ಹೇಳ ಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದನೆ?≫ ಅಂದರು. ಅವನು
ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮತು್ತ ಸತ್ತವರು ಎದು್ದ ಬರುವರೆಂಬುದರ
ಕುರಿತು ಸಾರುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ; ≪ಇವನು ಅನ್ಯದೇಶದ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪ್ರಚಾರಮಾಡುವವನಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತಾ್ತನೆಂದು≫
ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು. 19 ಅವರು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಅರಿಯೊಪಾಗಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ; ≪ನೀನು ಹೇಳುವ ಈ
ಹೊಸ ಉಪದೇಶವನು್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? 20

ಅಪೂವರ್ವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕಯಲಾ್ಲ;
ಆದಕಾರಣ ಅದೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ
ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿದೆ≫ ಅಂದರು. 21 ಅಥೇನರೂ ಅಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ
ಪರಸ್ಥಳದವರೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದನೂ್ನ,
ಕೇಳುವುದನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಕೂ್ಕ ಸಮಯ
ಕೊಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

22 ಪೌಲನು ಅರಿಯೊಪಾಗದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ; ≪ಅಥೇನೆಯ ಜನರೇ, ನೀವು ಎಲಾ್ಲದರಲಿ್ಲಯೂ
ಅತಿ ದೈವಭಕಿ್ತವಂತರೆಂದು ನನಗೆ ತೋರುತಿ್ತದೆ. 23 ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ತಿರುಗಾಡುತಾ್ತ ನೀವು ಪೂಜಿಸುವ ದೇವತಾ
ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ ನೋಡುತಾ್ತ ಇದಾ್ದಗ ಒಂದು ಬಲಿಪೀಠವು
ನನ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಬಿತು್ತ; ಅದರ ಮೇಲೆ ‘ತಿಳಿಯದ ದೇವರಿಗೆ’ ಎಂದು
ಬರೆದಿತು್ತ; ಆದಕಾರಣ ನೀವು ಯಾವುದನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ

ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರೋ ಅದನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಕೇಳಿರಿ
ಅಂದನು.

24 ≪ಜಗತ್ತನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲವುಗಳನೂ್ನ,
ಉಂಟುಮಾಡಿದ ದೇವರು ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳ
ಒಡೆಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನು ಕೈಯಿಂದ ಕಟಿ್ಟರುವ ಗುಡಿಗಳಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡುವವನಲ್ಲ; 25 ತಾನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವಶಾ್ವಸ ಹಾಗೂ
ಜೀವಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಕೊಡುವವನಾಗಿರಲಾಗಿ
ಕೊರತೆಯಿದ್ದವನಂತೆ ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಗಳಿಂದ ಸೇವೆಹೊಂದುವವನೂ
ಅಲ್ಲ. 26 ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿ, ಅವರವರು ಇರತಕ್ಕ ಕಾಲಗಳನೂ್ನ ಹಾಗು ಅವರವರ
ನಿವಾಸಗಳ ಮೇರೆಗಳನೂ್ನ ನಿಷ್ಕಷಿರ್ಸಿ ಭೂಮಂಡಲದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಅವರನು್ನ ಇರಿಸಿ, 27 ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ತಡವಾಗಿಯಾದರೂ
ತನ್ನನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಾರೇನೋ ಎಂದು ತನ್ನನು್ನ
ಹುಡುಕುವವರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಆತನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೂ
ದೂರವಾದವನಲ್ಲ. 28 ಏಕೆಂದರೆ ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ನಾವು
ಜೀವಿಸುತೆ್ತೕವೆ, ಚಲಿಸುತೆ್ತೕವೆ ಮತು್ತ ಇರುತೆ್ತೕವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕವಿಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು, ≪ನಾವು ಆತನ ಸಂತಾನದವರೇ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದರೆ.

29 ≪ನಾವು ದೇವರ ಸಂತಾನದವರಾದ ಮೇಲೆ ದೇವರು
ಮನುಷ್ಯನ ಶಿಲ್ಪವಿದೆ್ಯಯಿಂದಲೂ, ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದಲೂ ಕೆತಿ್ತರುವ ಚಿನ್ನ,
ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಕಲು್ಲಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಬಾರದು. 30

ಆ ಆಜ್ಞಾನದ ಕಾಲಗಳನು್ನ ದೇವರು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ;
ಈಗಲಾದರೋ ಆತನು ನಾಲು್ಕ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ
ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. 31 ಏಕೆಂದರೆ, ಆತನು ನಿಷ್ಕಷೆರ್ಮಾಡಿದ
ಪುರುಷನ ಕೈಯಿಂದ ನೀತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಭೂಲೋಕದ
ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ದಿನವನು್ನ ಗೊತು್ತ
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಅವನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ
ನಂಬುವುದಕೆ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೃಷಾ್ಟಂತವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ≫ ಅಂದನು.

32 ಸತ್ತವರು ಎದು್ದಬರುವ ವಿಷಯವನು್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವರು
ಪೌಲನನು್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯಮಾಡಿದರು, ಬೇರೆ ಕೆಲವರು; ≪ನೀನು ಈ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೇಳುವುದನು್ನ ನಾವು ಇನೊ್ನಂದು ಸಾರಿ ಕೇಳುತೆ್ತೕವೆ≫
ಅಂದರು. 33 ಹೀಗಿರಲು ಪೌಲನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋದನು. 34 ಕೆಲವರು ಅವನನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ನಂಬಿದರು; ನಂಬಿದವರಲಿ್ಲ ಅರಿಯೊಪಾಗದ ಸಭೆಯವನಾದ
ದಿಯೊನುಸ್ಯನೂ, ದಾಮರಿಯೆಂಬಾಕೆಯೂ ಹಾಗು ಇನೂ್ನ ಕೆಲವರೂ
ಇದ್ದರು.

ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ಪೌಲನ ಸೇವೆ

ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪೌಲನು ಅಥೇನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಕೊರಿಂಥಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 2 ಪೊಂತದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಅಕಿ್ವಲನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಕಂಡನು.

ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ರೋಮಾಪುರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗ ಬೇಕೆಂದು
ಕ ್ೌಲದಿಯ ಚಕ್ರವತಿರ್ಯು ಆಜ್ಞೆ ವಿಧಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅಕಿ್ವಲನೂ ಅವನ
ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಪಿ್ರಸಿ್ಕಲ್ಲಳೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲೇ ಇತಾಲ್ಯ
ದೇಶದಿಂದ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. 3 ಪೌಲನು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ
ತಾನೂ, ಅವರೂ ಒಂದೇ ಕಸುಬಿನವರಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರ
ಸಂಗಡವಿದು್ದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು;
ಗುಡಾರಮಾಡುವುದು ಅವರ ಕಸುಬಾಗಿತು್ತ. 4 ಅವನು ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನವೂ ಸಭಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಚಚಿರ್ಸಿ ಯೆಹೂದ್ಯರನೂ್ನ ಗಿ್ರೕಕರನೂ್ನ
ಒಡಂಬಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

5 ಸೀಲನೂ ಮತು್ತ ತಿಮೊಥೆಯನೂ ಮಕೆದೋನ್ಯದಿಂದ ಬಂದಾಗ
ಪೌಲನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವುದರಲಿ್ಲ
ಅತಾ್ಯಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ಖಚಿತವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಹೇಳಿದನು. 6 ಅವರು ಎದುರಿಸಿ, ದೂಷಿಸಲಾಗಿ
ಅವನು ತನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಝಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ; ≪ನಿಮ್ಮ ನಾಶನಕೆ್ಕ
ನೀವೇ ಹೊಣೆ. ನಾನು ಶುದ್ಧನು. ನಾನು ಇಂದಿನಿಂದ ಅನ್ಯಜನರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ, 7 ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವವನಾಗಿದ್ದ ತೀತ ಯುಸ್ತನೆಂಬುವನ ಮನೆಗೆ
ಹೋದನು. ಅವನ ಮನೆಯು ಸಭಾಮಂದಿರದ ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಇತು್ತ. 8

ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ಕಿ್ರಸ್ಪನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರ ಸಹಿತ
ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟನು. ಮತು್ತ ಕೊರಿಂಥದವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಜನರು ಪೌಲನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ವಿಶಾ್ವಸವಿಟು್ಟ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 9 ಇದಲ್ಲದೆ ಕತರ್ನು ರಾತಿ್ರ ಪೌಲನಿಗೆ ದಶರ್ನ
ಕೊಟು್ಟ; ≪ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ; ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರದೆ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರುತ್ತಲೇ ಇರು, 10 ನಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ;
ಯಾರೂ ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಈ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ಬಹಳ ಮಂದಿ ಇದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಅವನು ಒಂದು
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ವರುಷ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಆ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಉಪದೇಶಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

12 ಗಲಿ್ಲಯೋನನು ಅಖಾಯ ಪಾ್ರತ್ಯಕೆ್ಕ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರಲು
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಒಗ್ಗಟಾ್ಟಗಿ ಪೌಲನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ಅವನನು್ನ
ನಾ್ಯಯಾಸಾ್ಥನದ ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದು ತಂದು; 13 ≪ಇವನು
ದೇವರನು್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಜನರನು್ನ
ಒಡಂಬಡಿಸುತಾ್ತನೆಂದು≫ ದೂರುಹೇಳಿದರು. 14 ಪೌಲನು
ಪ್ರತಿವಾದ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದಗ ಗಲಿ್ಲಯೋನನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ;
≪ಎಲೈ ಯೆಹೂದ್ಯರೇ, ಅನಾ್ಯಯವು, ದುಷ್ಕಮರ್ವು
ಇಂಥದೇನಾದರೂ ಇದ್ದಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನು್ನ ಸಹನೆಯಿಂದ
ಕೇಳುವುದು ನಾ್ಯಯವೇ. 15 ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ವಿವಾದವು
ಬೋಧನೆಯನೂ್ನ, ಹೆಸರುಗಳನೂ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನೂ್ನ
ಕುರಿತದಾ್ದಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ವಿಚಾರಣೆಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗಂತೂ
ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ, 16 ಅವರನು್ನ ನಾ್ಯಯಾಸಾ್ಥನದ
ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 17 ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರು ಸಭಾಮಂದಿರದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ಸೋಸೆ್ಥನನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥನದ
ಮುಂದೆಯೇ ಹೊಡೆದರು. ಗಲಿ್ಲಯೋನನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ
ಲಕ್ಷ್ಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

18 ಪೌಲನು ಇನು್ನ ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಅನಂತರ
ಸಹೋದರರಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಇದು್ದದರಿಂದ
ಕೆಂಖೆ್ರಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಕ್ಷೌರಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತ
ಸಿರಿಯಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು. ಪಿ್ರಸಿ್ಕಲ್ಲಳೂ ಮತು್ತ ಅಕಿ್ವಲನೂ ಅವನ
ಸಂಗಡ ಹೊರಟರು. 19 ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಅವರನು್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟ,
ತಾನು ಸಭಾಮಂದಿರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಗಡ
ವಾದಿಸಿದನು. 20 ಅವರು ಅವನನು್ನ ಇನು್ನ ಕೆಲವು ಕಾಲ
ಇರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ಒಪ್ಪದೆ, 21 ≪ದೇವರ
ಚಿತ್ತವಾದರೆ ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆಂದು≫ ಹೇಳಿ ಅವರ
ಅಪ್ಪಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟುಹೋದನು. ಅನಂತರ ಎಫೆಸದಿಂದ
ಸಮುದ್ರಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಕೈಸರೈಯದಲಿ್ಲ ಇಳಿದು, 22

ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಭೆಯನು್ನ ವಂದಿಸಿ ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೆ್ಕ
ಬಂದನು.

ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರುವುದಕೆ್ಕ ಪೌಲನು ಮಾಡಿದ ಮೂರನೆಯ
ಪ್ರಯಾಣ [18:23, 21:17]

23 ಪೌಲನು ಅಂತಿಯೋಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಇದು್ದ ಪುನಃ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಲಾತ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಫು್ರಗ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಂಚಾರಮಾಡುತಾ್ತ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರನು್ನ
ದೃಢಪಡಿಸಿದನು.

24 ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅಲೆಕಾ್ಸಂದಿ್ರಯದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಅಪೊಲೊ್ಲೕಸನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯನು ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನು
ವಾಕಾ್ಚತುಯರ್ವುಳ್ಳವನೂ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರವೀಣನೂ
ಆಗಿದ್ದನು. 25 ಅವನು ಕತರ್ನ ಮಾಗರ್ದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಉಪದೇಶ
ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಆಸಕ್ತ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವನಾಗಿದು್ದ
ಯೋಹಾನನು ಮಾಡಿಸಿದ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನವನು್ನ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲವನಾದರೂ
ಯೇಸುವಿನ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. 26

ಅವನು ಸಭಾಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಪಿ್ರಸಿ್ಕಲ್ಲಳೂ ಮತು್ತ
ಅಕಿ್ವಲನೂ ಕೇಳಿ ಅವನನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ದೇವರ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು. 27

ಆ ಮೇಲೆ ಅಖಾಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಮನಸಾ್ಸದಾಗ
ಸಹೋದರರು ಅವನನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಗೊಳಿಸಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ
ಇವನನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟರು.
28 ಅವನು ಹೋಗಿ ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟು್ಟ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬಲವಾಗಿ ಈ
ವಿಷಯವನು್ನ ರುಜುವಾತುಪಡಿಸುತಾ್ತ ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಖಂಡಿಸಿ
ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯಮಾಡಿದನು.

ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಪೌಲನ ಸೇವೆ

ಅಪೊಲೊ್ಲೕಸನು ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಪೌಲನು
ಮಲೆನಾಡಿನಲಿ್ಲ ಸಂಚಾರಮಾಡಿ ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಬಂದು ಕೆಲವು
ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಕಂಡು; 2 ≪ನೀವು ನಂಬಿದಾಗ

ಪವಿತಾ್ರತ್ಮವರವನು್ನ ಹೊಂದಿದಿರೋ?≫ ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಲು
ಅವರು ಅವನಿಗೆ; ≪ಇಲ್ಲ, ಪವಿತಾ್ರತ್ಮವರವು ಉಂಟೆಂಬುದನೆ್ನೕ
ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ≫ ಅಂದರು. 3 ಅವನು; ≪ನೀವು ಏನನು್ನ ನಂಬಿ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ಅವರು;
≪ಯೋಹಾನನ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ನಂಬಿ

ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು≫ ಅಂದರು. 4 ಅದಕೆ್ಕ ಪೌಲನು;
≪ಯೋಹಾನನು ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು≫
ಎಂದು ಹೇಳಲು, 5 ಅವರು ಆ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಕತರ್ನಾದ
ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 6

ಪೌಲನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳನಿ್ನಡಲು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಇಳಿದುಬಂದನು; ಅವರು ನಾನಾ ಭಾಷೆಗಳನಾ್ನಡಿದರು,
ಪ್ರವಾದಿಸಿದರು. 7 ಅಲಿ್ಲ ಸುಮಾರು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ಗಂಡಸರಿದ್ದರು.

8 ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಪೌಲನು ಸಭಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ,
ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅಲೆ್ಲೕ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು,
ವಾದಿಸುತಾ್ತ ಜನರನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಸುತಾ್ತ ಧೈಯರ್ದಿಂದ
ಮಾತನಾಡಿದನು. 9 ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ
ಕಠಿಣಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಡಂಬಡದೆ ಗುಂಪುಕೂಡಿದ ಜನರ ಮುಂದೆ
ಈ ಮಾಗರ್ವು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು ಅವರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಬೇರೆಮಾಡಿ ತುರನ್ನ ಎಂಬವನ
ತಕರ್ಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ವಾದಿಸಿದನು. 10 ಇದು ಎರಡು
ವರುಷಗಳ ವರೆಗೂ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅಸ್ಯಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ
ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ, ಗಿ್ರೕಕರೂ, ಕತರ್ನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿದರು.

11 ದೇವರು ಪೌಲನ ಕೈಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸುತಾ್ತ ಇದು್ದದರಿಂದ, 12 ಜನರು ಅವನ
ಮೈಮೇಲಿನಿಂದ ಕೈವಸ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ, ರುಮಾಲುಗಳನೂ್ನ ತಂದು
ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲು ಅವರ ರೋಗಗಳು ವಾಸಿಯಾದವು,
ದುರಾತ್ಮಗಳೂ ಬಿಟು್ಟಹೋದವು. 13 ದುರಾತ್ಮಗಳನೂ್ನ
ಬಿಡಿಸುವವರೆನಿಸಿಕೊಂಡು, ದೇಶಸಂಚಾರಿಗಳಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿದ್ದರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ದುರಾತ್ಮ ಪೀಡಿತರ ಮೇಲೆ; ≪ಪೌಲನು ಸಾರುವ
ಯೇಸುವಿನ ಆಣೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುವಿನ
ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರಯೋಗಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ತೊಡಗಿದರು. 14

ಮುಖ್ಯಯಾಜಕ ಸೆ್ಕೕವನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಯೆಹೂದ್ಯನ ಏಳು ಮಂದಿ
ಮಕ್ಕಳೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 15 ಆದರೆ ದುರಾತ್ಮವು ಅವರಿಗೆ;
≪ಯೇಸುವಿನ ಗುರುತು ನನಗುಂಟು, ಪೌಲನನೂ್ನ ಬಲೆ್ಲನು, ಆದರೆ
ನೀವು ಯಾರು?≫ ಎಂದು ಹೇಳಿತು; 16 ಮತು್ತ ದುರಾತ್ಮ ಹಿಡಿದಿದ್ದ
ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಬಿದು್ದ, ಅವರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಸದೆಬಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಆ
ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು. 17 ಈ ಸಂಗತಿಯು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ, ಗಿ್ರೕಕರಿಗೂ ತಿಳಿದುಬಂದಾಗ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಭೀತರಾದರು. ಮತು್ತ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುವಿನ
ಹೆಸರು ಪ್ರಖಾ್ಯತಿಗೆ ಬಂದಿತು. 18 ಆತನನು್ನ ನಂಬಿದವರಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರು ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪದಿಂದ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. 19 ಇದಲ್ಲದೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿದವರಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮಾಟ-ಮಂತ್ರಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನು್ನ ತಂದು, ಕೂಡಿಸಿ
ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನು್ನ ಲೆಕ್ಕಮಾಡಿ
ಐವತು್ತ ಸಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳ ನಾಣ್ಯ ಆಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. 20 ಈ
ರೀತಿಯಾಗಿ ಕತರ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚು್ಚತಾ್ತ
ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು.

21 ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಆದ ಮೇಲೆ ಪೌಲನು ತಾನು
ಮಕೆದೋನ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಅಖಾಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಂಚಾರಮಾಡಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಯೋಚಿಸಿ;
≪ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ರೋಮಾಪುರವನು್ನ ಸಹ
ನೋಡಬೇಕೆಂದು≫ ಹೇಳಿದನು. 22 ಆದರೆ ಅವನು ತನಗೆ
ಸೇವೆಮಾಡುವವರಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರಾದ ತಿಮೊಥೆಯನನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಎರಸ್ತನನೂ್ನ ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ ತಾನು ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ
ಕೆಲವು ಕಾಲ ತಂಗಿದನು.

ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ದಂಗೆ
23 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಈ ಮಾಗರ್ದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಗಲಭೆ

ಹುಟಿ್ಟತು. 24 ಹೇಗಂದರೆ, ದೇಮೇತಿ್ರಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನು
ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಅತೆರ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಗುಡಿಯಂತೆ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ
ಗುಡಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಸುವವನಾಗಿದು್ದ ಆ ಕಸುಬಿನವರಿಗೆ ಬಹಳ
ಲಾಭವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. 25 ಅವನು ಅವರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಆ
ಕಸುಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲಸದವರನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ;
≪ಜನರೇ, ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಮಗೆ ಐಶ್ವಯರ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು
ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ. 26 ಆದರೆ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮೂತಿರ್ಗಳು
ದೇವರುಗಳಲ್ಲವೆಂದು ಆ ಪೌಲನು ಹೇಳಿ ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ಹೆಚು್ಚಕಡಿಮೆ ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಬಹಳ ಜನರನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಸಿ
ತಿರುಗಿಸಿಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ,
ಕೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 27 ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಉದೊ್ಯೕಗಕೆ್ಕ ಕುಂದು

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ 18:12 696 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ 19:27
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ಬರುವುದಲ್ಲದೆ ಅತೆರ್ಮೀ ಮಹಾದೇವಿಯ ದೇವಸಾ್ಥನವು ಗಣನೆಗೆ
ಬಾರದೆಹೋಗುವ ಹಾಗೆಯೂ, ಎಲಾ್ಲ ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯೂ,
ಲೋಕವೆಲಾ್ಲ ಪೂಜಿಸುವ ಈ ದೇವಿಯ ವೈಭವಕೆ್ಕ ಹಾನಿಬರುವ
ಹಾಗೆ ಗಂಡಾಂತರವುಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು≫ ಹೇಳಿದನು.

28 ಅವರು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಕೋಪಗೊಂಡು;
≪ಎಫೆಸದವರ ಅತೆರ್ಮೀದೇವಿ ಮಹಾದೇವಿ≫ ಎಂದು
ಅಭರ್ಟಿಸಿದರು. 29 ಆಗ ಊರಿನಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಯಾಯಿತು.
ಪ್ರಯಾಣದಲಿ್ಲ ಪೌಲನಿಗೆ ಜೊತೆಯವರಾಗಿದ್ದ ಮಕೆದೋನ್ಯದ
ಗಾಯೋಸನನೂ್ನ, ಅರಿಸಾ್ತಕರ್ನನೂ್ನ ಜನರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಒಟಾ್ಟಗಿ ನಾಟಕ ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ನುಗಿ್ಗದರು. 30 ಪೌಲನು ಜನರೊಳಗೆ
ನುಗ್ಗಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದಗ ಶಿಷ್ಯರು ಅವನನು್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 31 ಇದಲ್ಲದೆ
ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಪೌಲನ
ಸೆ್ನೕಹಿತರಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ; ನೀನು
ನಾಟಕ ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗ ಬೇಡ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

32 ಜನಸಮೂಹದಲಿ್ಲ ಗೊಂದಲವೆದಿ್ದತು, ಕೆಲವರು ಒಂದು
ವಿಧದಲಿ್ಲ ಕೂಗಾಡಿದರೆ ಮತೆ್ತ ಕೆಲವರು ಇನೊ್ನಂದು ವಿಧದಲಿ್ಲ
ಕೂಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಬಹುಜನರಿಗೆ ತಾವು ಅಲಿ್ಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣವು
ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 33 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಲೆಕಾ್ಸಂದ್ರನನು್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ
ನೂಕಲು, ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವನಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ
ಅಲೆಕಾ್ಸಂದ್ರನು ಕೈಸನೆ್ನ ಮಾಡಿ ಕೂಡಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿವಾದ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 34 ಆದರೆ ಅವನು ಯೆಹೂದ್ಯನೆಂದು
ತಿಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಿಂದ; ≪ಎಫೆಸದವರ
ಅತೆರ್ಮೀದೇವಿ ಮಹಾದೇವಿ≫ ಎಂದು ಎರಡು ಘಂಟೆ ಹೊತು್ತ
ಕೂಗಿದರು.

35 ಕೊನೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಯಜಮಾನನು ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ
ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ; ≪ಎಫೆಸದವರೇ, ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣದವರು
ಅತೆರ್ಮೀ ಮಹಾದೇವಿಯ ದೇವಸಾ್ಥನಕೂ್ಕ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಿದ್ದ
ಆಕೆಯ ಮೂತಿರ್ಗೂ, ಪಾಲಕರಾಗಿದಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿಯದಿರುವ
ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವನಿದಾ್ದನೇ? 36 ಈ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲವೆನು್ನವುದಕೆ್ಕ
ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗದಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಶಾಂತಿಯಿಂದಿರಬೇಕು;
ದುಡುಕಿ ಏನೂ ಮಾಡಬಾರದು. 37 ನೀವು ಹಿಡಿದುತಂದಿರುವ ಈ
ಮನುಷ್ಯರು ದೇವಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ
ದೇವಿಯನು್ನ ದೂಷಿಸುವವರೂ ಅಲ್ಲ. 38 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ದೇಮೇತಿ್ರಯನಿಗೂ ಅವನ ಪಕ್ಷವನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರಿಗೂ
ಯಾವನ ಮೇಲಾದರೂ ದೂರುಗಳಿದ್ದರೆ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥನಗಳುಂಟು,
ಅಧಿಪತಿಗಳಿದಾ್ದರೆ, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. 39

ಏನಾದರೂ ಹೆಚು್ಚ ವಿಚಾರಣೆ ಬೇಕಾದರೆ ಅದು ನಾ್ಯಯವಾಗಿ ನೆರೆದ
ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ತೀಮಾರ್ನಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. 40 ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯವಾದ
ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನೆರೆದ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇದು ಒಂದು ದಂಗೆ
ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಪು್ಪಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದವಾಯಿತು.
ಈ ದೊಂಬಿಯನು್ನ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆನಡೆಸಿದರೆ ನಮಿ್ಮಂದ
ಉತ್ತರಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 41

ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಜನರ ಗುಂಪನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

ಮಕೆದೋನ್ಯ ಹಾಗು ಗಿ್ರೕಸ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪೌಲನ ಸೇವೆ

ಗದ್ದಲವು ನಿಂತ ತರುವಾಯ ಪೌಲನು ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಜೊತೆಗೆ
ಕರೆಯಿಸಿ ಧೈಯರ್ಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ್ಕ ಹೊರಟನು. 2 ಆ

ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಸಂಚಾರಮಾಡಿ ಅಲಿ್ಲಯವರನು್ನ ಅನೇಕ
ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ ಧೈಯರ್ಪಡಿಸಿ ಗಿ್ರೕಸ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದನು. 3 ಅಲಿ್ಲ
ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಸಿರಿಯ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಸಮುದ್ರಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದಗ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಒಳಸಂಚುಮಾಡಿದು್ದ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದು್ದದರಿಂದ
ಅವನು ಮಕೆದೋನ್ಯದ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದನು. 4 ಪುರ್ರನ ಮಗನಾದ ಬೆರೋಯ ಪಟ್ಟಣದ
ಸೋಪತ್ರನೂ, ಥೆಸಲೊನೀಕದವರಲಿ್ಲ ಅರಿಸಾ್ತಕರ್ನೂ, ಸೆಕುಂದನೂ
ದೆಬೆರ್ಪಟ್ಟಣದ ಗಾಯೋಸನೂ, ತಿಮೊಥೆಯನೂ,
ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯವರಲಿ್ಲ ತುಖಿಕನೂ, ತೊ್ರಫಿಮನೂ, ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯ
ವರೆಗೂ ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋದರು. 5 ಅವರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ
ಹೋಗಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ತೊ್ರೕವದಲಿ್ಲ ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದರು 6 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು
ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತ ಐದು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ
ತೊ್ರೕವದಲಿ್ಲ ಬಂದು ಅವರನು್ನ ಸೇರಿದೆವು. ಅಲಿ್ಲ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ
ತಂಗಿದೆ್ದವು.

7 ವಾರದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಾವು ರೊಟಿ್ಟ ಮುರಿಯುವ
ನಿಯಮಕಾ್ಕಗಿ ಸೇರಿಬಂದಾಗ ಪೌಲನು ಅಲಿ್ಲ ನೆರೆದಂತಹ
ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧನೆಮಾಡಿದನು. ಮರುದಿನ ಹೊರಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ
ಪೌಲನು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತಾ್ತ ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರಯವರೆಗೂ

ಉಪನಾ್ಯಸವನು್ನ ನೀಡಿದನು. 8 ನಾವು ಕೂಡಿದ್ದ ಮೇಲಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲ
ಅನೇಕ ದೀಪಗಳಿದ್ದವು. 9 ಯೂತಿಖನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥನು
ಕಿಟಿಕಿಯ ಹೊಸಿ್ತಲಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಗಾಢನಿದೆ್ರಯಿಂದ
ತೂಕಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಪೌಲನು ಇನೂ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತಾ್ತ ಇದಾ್ದಗ
ಆ ಯೌವನಸ್ಥನು ಗಾಢವಾದ ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ತೂಕಡಿಸಿ ಮೂರನೆಯ
ಅಂತಸಿ್ತನಿಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದಬಿಟ್ಟನು; ಅವನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಲು ಹೋದಾಗ
ಅವನು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದನು. 10 ಆದರೆ ಪೌಲನು ಇಳಿದು ಹೋಗಿ
ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ತಬಿ್ಬಕೊಂಡು; ≪ಗೋಳಾಡಬೇಡಿರಿ, ಅವನು
ಜೀವಂತವಾಗಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಆಗ ಅವನು
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ರೊಟಿ್ಟ ಮುರಿದು ಊಟಮಾಡಿ ಬಹಳ ಹೊತು್ತ
ಬೆಳಗಾಗುವ ತನಕ ಮಾತನಾಡಿ ಹೊರಟುಹೋದನು. 12 ಅವರು
ಜೀವಿತನಾದ ಆ ಹುಡುಗನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಅವರಿಗೆ
ಬಹಳ ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು.

ಪೌಲನು ಮಿಲೇತ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಹೋದದು್ದ
13 ನಾವು ಮೊದಲೇ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಅಸೊ್ಸಸಿನಲಿ್ಲ ಪೌಲನನು್ನ

ತಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಹತಿ್ತಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿದೆವು.
ಪೌಲನು ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ತಾನು
ಕಾಲುನಡಿಗೆಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಮನಸು್ಸ ಮಾಡಿದ್ದನು. 14

ಅಸೊ್ಸಸಿನಲಿ್ಲ ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅವನನು್ನ
ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಿತಿಲೇನ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೊರಟೆವು. 15

ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ ಖೀಯೊಸ್ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಎದುರಾಗಿ
ಬಂದು ಅದರ ಮರುದಿನ ಸಾಮೊಸಿನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದೆವು. ಮರುದಿನ
ಮಿಲೇತಕೆ್ಕ ಸೇರಿದೆವು. 16 ಪೌಲನು ತನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ
ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನದ ಹಬ್ಬಕೆ್ಕ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರಬೇಕೆಂದು
ಅವಸರಪಡುತಾ್ತ ಇದು್ದದರಿಂದ ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಕಾಲವನು್ನ
ಕಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ದಾಟಿಹೋಗಬೇಕೆಂದು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.

ಪೌಲನು ಎಫೆಸ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೊನೆಯ ಮಾತು
17 ಅವನು ಮಿಲೇತದಿಂದ ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಯ

ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕರಿಸಿದನು. 18 ಅವರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ; ≪ನಾನು
ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಧೆ್ಯ
ಎಲಾ್ಲ ಕಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡೆನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವೇ
ಬಲಿ್ಲರಿ. 19 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಒಳಸಂಚುಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ
ಸಂಕಷ್ಟಗಳಲಿ್ಲ, ನಾನು ಅತಿ ನಮ್ರತೆಯಿಂದಲೂ, ಕಣಿ್ಣೕರಿನಿಂದಲೂ
ಕತರ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 20 ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಹಿತಕರವಾದದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಹೇಳುವುದಕೂ್ಕ, ಸಭೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಮನೆಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಉಪದೇಶಿಸುವದಕೂ್ಕ ಹಿಂತೆಗೆಯದೆ 21

ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ, ಗಿ್ರೕಕರಿಗೂ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ, ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ
ನಂಬಿಕೆಯಿಡಬೇಕೆಂತಲೂ ದೃಢವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವವನಾಗಿದೆ್ದನು,
ಇದೆಲಾ್ಲ ನಿಮಗೇ ತಿಳಿದಿದೆ. 22 ಇಗೋ, ನಾನು ಈಗ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುವುದೋ
ನಾನರಿಯೆನು. 23 ನಿನಗೆ ಬೇಡಿಗಳೂ, ಹಿಂಸೆಗಳೂ ಕಾದುಕೊಂಡಿವೆ
ಎಂದು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಎಲಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ನೀಡಿದಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. 24 ಆದರೆ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವೆಂದು ನಾನು ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ದೇವರ
ಕೃಪೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ
ಸಾಕ್ಷ್ಯಪೂರಕವಾಗಿ ಸಾರುವ ನಿಯೋಗವನು್ನ ಕತರ್ನಾದ
ಯೇಸುವಿನಿಂದ ನಾನು ಹೊಂದಿದೆ್ದೕನೆ ಈ ನಿಯೋಗವನು್ನ
ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುವುದೊಂದೇ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. 25 ಇಗೋ,
ಇಷು್ಟ ದಿನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಂಚಾರಮಾಡಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನು್ನ
ಸಾರಿದವನಾದ ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ
ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲೆ್ಲನು. 26 ಆದಕಾರಣ ನಾನು ಈ ಹೊತು್ತ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ನಾಶವಾದರೆ
ಅದು ನನ್ನ ತಪಿ್ಪನಿಂದಲ್ಲ. 27 ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದನೂ್ನ ಮರೆಮಾಡದೆ
ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 28 ಕತರ್ನು ತನ್ನ
ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವರ ಸಭೆಯನು್ನ
ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ನಿಮ್ಮನೇ ಆ ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ
ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಎಲಾ್ಲ
ಹಿಂಡಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. 29 ನಾನು ಹೋದ
ಮೇಲೆ ಕೂ್ರರವಾದ ತೋಳಗಳು ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ಬರುವುದೆಂದು ನಾನು
ಬಲೆ್ಲನು; ಅವು ಹಿಂಡನು್ನ ಕನಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 30 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮಲೆ್ಲೕ
ಕೆಲವರು ಎದು್ದ ಅಸತ್ಯವಾದ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ
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ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು. 31 ಆದಕಾರಣ ನಾನು ಕಣಿ್ಣೕರು
ಸುರಿಸುತಾ್ತ ಮೂರು ವರುಷ ಹಗಲಿರುಳು ಎಡೆಬಿಡದೆ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳಿದೆನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು
ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. 32 ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೇವರಿಗೂ, ಆತನ
ಕೃಪಾವಾಕ್ಯಕೂ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಭಕಿ್ತವೃದಿ್ಧಯನು್ನಂಟುಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ, ಪರಿಶುದ್ಧರೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ
ಹಕ್ಕನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 33 ನಾನು ಯಾರ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂಗಾರವನಾ್ನಗಲಿ, ಉಡಿಗೆತೊಡಿಗೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ.
34 ಈ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಕೆಲಸಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಕೊರತೆಗಳನೂ್ನ, ನನ್ನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರ ಕೊರತೆಗಳನು್ನ ನೀಗಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೀವೇ ಬಲಿ್ಲರಿ. 35

ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾದರಿ ತೋರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು
ಹಾಗೆಯೇ ದುಡಿದು ಬಲವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಉಪಕಾರಮಾಡಬೇಕು;
ಮತು್ತ; ≪ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಕೊಡುವುದೇ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಭಾಗ್ಯವೆಂಬುದಾಗಿ≫ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ತಾನೇ ಹೇಳಿದ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಬೇಕು≫ ಅಂದನು.

36 ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ
ಮೊಣಕಾಲೂರಿಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡಿದನು.
37 ಬಳಿಕ ಪೌಲನು; ≪ನೀವು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಇನೆ್ನಂದೂ
ಕಾಣಲಾರಿರಿ≫ ಅನ್ನಲು, ಅವರೆಲ್ಲರು ವ್ಯಥೆಪಟು್ಟ, ದುಃಖದಿಂದ
ಅಳುತಾ್ತ, ಅವನ ಕೊರಳನು್ನ ತಬಿ್ಬಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟರು.
38 ತರುವಾಯ ಅವರು ಹಡಗಿನವರೆಗೆ ಅವನ ಸಂಗಡ ಹೋಗಿ
ಅವನನು್ನ ಬೀಳೊ್ಕಟ್ಟರು.

ಪೌಲನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯಾಣ

ನಾವು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತದ ಮೇಲೆ
ನೇರವಾಗಿ ಕೋಸ್ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಬಂದು ಸೇರಿದೆವು.
ಮರುದಿನ ರೋದ ದಿ್ವೕಪಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಪತರ

ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. 2 ಅಲಿ್ಲ ಫೊಯಿನೀಕೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹಡಗನು್ನ
ಕಂಡು, ಅದರಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆವು. 3 ಮುಂದೆ
ಕುಪ್ರದಿ್ವೕಪವನು್ನ ಕಂಡು ಎಡಗಡೆಗೆ ಬಿಟು್ಟ ಸಿರಿಯದೇಶದ ಕಡೆಗೆ
ಸಾಗಿ ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬಂದು ಇಳಿದೆವು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಲಿ್ಲ ಸರಕನು್ನ
ಇಳಿಸಬೇಕಾಗಿತು್ತ. 4 ಅಲಿ್ಲ ಶಿಷ್ಯರನು್ನ ಹುಡುಕಿ, ಕಂಡು ಏಳು ದಿನ
ಉಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಅವರು ದೇವರಾತ್ಮನ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ
ಪೌಲನಿಗೆ; ನೀನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕಾಲಿಡಬೇಡವೆಂದು
ಹೇಳಿದರು. 5 ಆ ದಿನಗಳನು್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು
ಹೊರಡುವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತವಾಗಿ
ಬಂದು ನಮ್ಮನು್ನ ಊರ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬೀಳೊ್ಕಟರು. ನಾವು
ಸಮುದ್ರತೀರದಲಿ್ಲ ಮೊಣಕಾಲೂರಿಕೊಂಡು ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಿ, 6

ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವಂದನೆಮಾಡಿ ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತದೆವು; ಅವರು
ಹಿಂತಿರುಗಿ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರು.

7 ನಾವು ತೂರ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಟು ಪೊ್ತಲೆಮಾಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿ
ಸಮುದ್ರಪ್ರಯಾಣವನು್ನ ಮುಗಿಸಿದೆವು. ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಸಹೋದರರನು್ನ
ವಂದಿಸಿ ಅವರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಇದು್ದ, 8 ಮರುದಿನ
ಹೊರಟು ಕೈಸರೈಯಕೆ್ಕ ಬಂದು, ಸುವಾತಿರ್ಕನಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ
ಹೋಗಿ ಅವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಇಳುಕೊಂಡೆವು. ಅವನು ಆ
ಏಳುಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. 9 ಅವನಿಗೆ ಕನೆ್ಯಯರಾದ
ನಾಲು್ಕಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು; ಅವರು
ಪ್ರವಾದಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರು. 10 ನಾವು ಅಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ಇದ್ದ
ನಂತರ, ಅಗಬನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯು ಯೂದಾಯದಿಂದ ನಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಪೌಲನ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ತೆಗೆದು, 11 ತನ್ನ
ಕೈಕಾಲುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು; ≪ಈ ನಡುಕಟು್ಟ ಯಾವನದೋ
ಅವನನು್ನ ≪ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ
ಕಟಿ್ಟ ಅನ್ಯಜನರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಕೊಡುವರು, ಎಂದು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು
ಹೇಳುತಾ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ≫ ≫ ಹೇಳಿದನು. 12 ಆ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು, ಆ ಸ್ಥಳದವರೂ; ನೀನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಹೋಗಲೇಬಾರದೆಂದು ಪೌಲನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆವು. 13 ಅದಕೆ್ಕ
ಪೌಲನು; ≪ನೀವು ದುಃಖಿಸುತಾ್ತ ಏಕೆ ನನ್ನ ಎದೆಯೊಡೆಯುವಂತೆ
ಮಾಡುತಿ್ತೕರಿ? ನಾನು ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಬೇಡೀಹಾಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ
ಸಾಯುವುದಕೂ್ಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಅಂದನು. 14 ಅವನು ಒಪ್ಪದೆ
ಇದು್ದದರಿಂದ; ≪ಕತರ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಆಗಲಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಾವು
ಸುಮ್ಮನಾದೆವು.

15 ಆ ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೊರಟೆವು. 16 ಕೈಸರೈಯದಿಂದ ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯರು
ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದು ನಾವು ಇಳುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದವನ
ಮನೆಯ ತನಕ ನಮ್ಮನು್ನ ಕರದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆ
ಮನೆಯವನು ಪ್ರಥಮ ಶಿಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದ ಕುಪ್ರದೇಶದ
ಮಾ್ನಸೋನನೆಂಬವನು.

ಪೌಲನು ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಬೇಟಿ್ಟಯಾದದು್ದ
17 ನಾವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಹೋದರರು ನಮ್ಮನು್ನ

ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 18 ಮರುದಿನ ಪೌಲನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಯಾಕೋಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.
ಸಭೆಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರು ಸಹ ಬಂದರು. 19 ಪೌಲನು ಅವರನು್ನ ವಂದಿಸಿ
ತನ್ನ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ಅನ್ಯಜನರಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದನು.

20 ಅವರು ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಆಗ
ಅವರು ಅವನಿಗೆ; ≪ಸಹೋದರನೇ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ
ನಂಬಿರುವವರು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಇದಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ
ನೋಡುತಿ್ತದಿ್ದೕಯಲಾ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ. 21 ನೀನು ಅನ್ಯಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿರುವ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೆ; ≪ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಸುನ್ನತಿಮಾಡಿಸಬೇಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಚಾರಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ನಡೆಯಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ವನು್ನ
ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರುವೆ≫ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ
ಹೇಳಿದಾ್ದರೆ. 22 ನೀನು ಬಂದಿರುವುದನು್ನ ಅವರು ಹೇಗೂ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 23

ಅದಕಾರಣ ನಾವು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡು. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಶಪಥಮಾಡಿದ ನಾಲು್ಕಮಂದಿ ಇದಾ್ದರೆ. 24 ನೀನು ಅವರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅವರೊಡನೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಶುದಿ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೌರದ ಶಪಥವನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ, ಆಗುವ
ವೆಚ್ಚವನು್ನ ನೀನು ಕೊಡು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ತಾವು ಕೇಳಿದ ಸುದಿ್ದ ನಿಜವಲ್ಲವೆಂತಲೂ, ನೀನು
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುತಿ್ತೕ, ಎಂತಲೂ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. 25 ಅನ್ಯಜನರಲಿ್ಲ ಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬಿರುವವರ
ಕುರಿತಾದರೋ, ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ನೈವೇದ್ಯಮಾಡಿದ್ದನೂ್ನ, ರಕ್ತವನೂ್ನ, ಕತು್ತ
ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದದ್ದನೂ್ನ ಅನೈತಿಕತೆಯನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ
ದೂರವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿದೆವಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

26 ಆಗ ಪೌಲನು ಮರುದಿನ ಆ ನಾಲ್ವರೊಡನೆ ಹೋಗಿ
ಶುದಾ್ಧಚಾರದ ವಿಧಿಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಅನಂತರ ಶುದಾ್ಧಚಾರ
ಮುಗಿಯುವ ದಿನವನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ
ಹೋದನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ
ಬಲಿಯಪರ್ಣೆಯಾಗುವುದೆಂದು ಅಲಿ್ಲ ಸೂಚಿಸಿದನು.

27 ಆ ಏಳು ದಿನಗಳು ಮುಗಿಯುತಿ್ತದ್ದಂತೆ ಅಸ್ಯಸೀಮೆಯಿಂದ
ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಪೌಲನನು್ನ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕಂಡು
ಗುಂಪುಕೂಡಿದ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಚದುರಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು; 28

≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರೇ, ನಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ
ಜನರಿಗೂ, ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೂ್ಕ, ಈ ಆಲಯಕೂ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೋಧನೆ ಹೇಳುವ ಆ ಮನುಷ್ಯನು
ಇವನೇ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇವನು ಗಿ್ರೕಕರನು್ನ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಪರಿಶುದ್ಧಸ್ಥಳವನು್ನ
ಹೊಲೆಮಾಡಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. 29 ಮೊದಲು ಅವರು
ಎಫೆಸದ ತೊ್ರಫಿಮನನು್ನ ಅವನ ಸಂಗಡ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಪೌಲನು ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರು.

30 ಆಗ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಕೋಲಾಹಲವೆದಿ್ದತು, ಜನರು ಎಲಾ್ಲ
ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಓಡಿಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಪೌಲನನು್ನ ಹಿಡಿದು,
ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ
ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದರು. 31 ಅವರು ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ
ಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಯಾಯಿತೆಂದು
ಪಟಾಲಮಿನ ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗೆ ವರದಿ ಬಂದಿತು. 32 ಅವನು
ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಪಾಯಿಗಳನೂ್ನ, ಶತಾಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಜನಸಮೂಹದ ಹತಿ್ತರ ಓಡಿಬಂದನು. ಅವರು
ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಯನೂ್ನ, ಸಿಪಾಯಿಗಳನೂ್ನ ನೋಡಿ ಪೌಲನನು್ನ
ಹೊಡೆಯುವುದನು್ನ ಬಿಟ್ಟರು.

33 ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಯು ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು,
ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ಬೇಡಿಯನು್ನ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ; 34

ಇವನಾರು? ಏನು ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ? ಎಂದು ಕೇಳಲು ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ,
ಕೆಲವರು ಹಾಗೆ ಕೂಗುತಿ್ತರಲು ಗದ್ದಲದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಜ ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ
ತಿಳಿಯಲಾರದೆ ಅವನನು್ನ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿರೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. 35 ಪೌಲನು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ
ಬಂದಾಗ ಜನರ ನೂಕಾಟದ ನಿಮಿತ್ತ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಅವನನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. 36 ಏಕೆಂದರೆ, ಗುಂಪಾಗಿ
ಕೂಡಿದ ಜನರು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು; ≪ಅವನನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲರಿ≫
ಎಂದು ಕೂಗುತಾ್ತ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.
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37 ಪೌಲನನು್ನ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಅವನು ಆ ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗೆ, ≪ನಿನಗೆ
ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಇದೆಯೋ≫? ಎಂದು
ಕೇಳಲು ಅವನು; ≪ಗಿ್ರೕಕ್ ಭಾಷೆ ನಿನಗೆ ಬರುತ್ತದೋ? 38 ಕೆಲವು
ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದಂಗೆ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಆ ನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ
ಘಾತಕರನು್ನ ಅಡವಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಆ ಐಗುಪ್ತ್ಯನು
ನೀನೇ ಅಲ್ಲವೇ≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

39 ಅದಕೆ್ಕ ಪೌಲನು; ನಾನು ಯೆಹೂದ್ಯನು, ತಾಸರ್ದವನು,
ಕಿಲಿಕ್ಯಸೀಮೆಯ ಪ್ರಖಾ್ಯತವಾದ ಪಟ್ಟಣದವನು. ಈ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವು
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ ಅಂದನು.

40 ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಯು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲು, ಪೌಲನು ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳ
ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಜನರಿಗೆ ಕೈಸನೆ್ನ ಮಾಡಿದನು. ಗದ್ದಲವು
ಬಹಳ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಶಾಂತವಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಇಬಿ್ರಯ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಮಾತನಾಡಲು ಪಾ್ರರಂಬಿಸಿದನು.,

≪ಸಹೋದರರೇ, ತಂದೆಗಳೇ, ಈಗ ನಾನು ನೀಡುವ
ಸಮಥರ್ನೆಯ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ಅವನು ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇಬಿ್ರಯ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಮಾತನಾಡುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ಮತ್ತಷು್ಟ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾದರು. ಆಗ
ಅವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ;

3 ≪ನಾನು ಯೆಹೂದ್ಯನು, ಕಿಲಿಕ್ಯದ ತಾಸರ್ದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು,
ಆದರೆ ಈ ಪಟ್ಟಣದಲೆ್ಲೕ ಬೆಳೆದವನು. ಗಮಲಿಯೇಲನ
ಪಾದಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಪೂಣರ್
ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ಪಡೆದವನು; ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಹೊತು್ತ ದೇವರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿರುವಂತೆಯೇ, ನಾನೂ
ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದೆ್ದನು. 4 ಈ ಮಾಗರ್ದವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವನಾಗಿ
ಗಂಡಸರಿಗೂ, ಹೆಂಗಸರಿಗೂ ಬೇಡಿಹಾಕಿಸುತಾ್ತ, ಅವರನು್ನ
ಸೆರೆಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿಸುತಾ್ತ ಇದೆ್ದನು, ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಿಕೂ್ಕ
ಹಿಂಜರಿಯದೆ ಹಿಂಸಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನು. 5 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಮಹಾಯಾಜಕನೂ, ಹಿರಿಸಭೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ;
ಅವರಿಂದಲೇ ನಾನು ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದವರನೂ್ನ ಬೇಡಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ
ದಂಡನೆಗಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟವನು.

6 ≪ನಾನು ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುತಾ್ತ ದಮಸ್ಕದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ
ಸುಮಾರು ಮಧಾ್ಯಹ್ನದಲಿ್ಲ ಫಕ್ಕನೆ ಆಕಾಶದೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ
ಬೆಳಕು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲು ಹೊಳೆಯಿತು, ನಾನು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬಿದೆ್ದನು. 7 ಆಗ;
≪ಸೌಲನೇ, ಸೌಲನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಏಕೆ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುತಿ್ತೕ≫? ಎಂದು
ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.

8 ≪ ≪ಅದಕೆ್ಕ ನಾನು; ಕತರ್ನೇ, ನೀನಾರು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಲು
ಆತನು; ≪ನೀನು ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೇ ನಾನು≫
ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು. 9 ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರು ಬೆಳಕನು್ನ
ಕಂಡರೇ ಹೊರತು, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದಾತನ ಶಬ್ದವನು್ನ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.

10 ≪ಆಗ ನಾನು; ≪ಕತರ್ನೇ, ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು≫?
ಎಂದು ಕೇಳಲು ಕತರ್ನು ನನಗೆ; ≪ನೀನೆದು್ದ ದಮಸ್ಕದೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗು, ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅಲಿ್ಲ
ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 11 ಆ ಬೆಳಕಿನ
ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಕಣು್ಣಕಾಣದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ನನ್ನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರು, ನನ್ನನು್ನ ಕೈಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದಮಸ್ಕದೊಳಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋದರು.

12 ≪ಅಲಿ್ಲ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವ ದೈವಭಕ್ತನೂ,
ಆ ಸ್ಥಳದ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರಿಂದ 13 ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ಹೆಸರು
ಹೊಂದಿದವನೂ ಆಗಿದ್ದ ಅನನೀಯನೆಂಬವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
ನಿಂತು; ≪ಸಹೋದರನಾದ ಸೌಲನೇ, ನಿನ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೋ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನನಗೆ ಕಣು್ಣ
ಕಾಣಿಸಿತು, ನಾನು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿದೆನು.

14 ≪ಆಗ ಅವನು; ≪ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರು, ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನು್ನ
ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ, ಆ ನೀತಿವಂತನನು್ನ
ನೋಡುವುದಕೂ್ಕ, ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಮಾತನು್ನ
ಕೇಳುವುದಕೂ್ಕ ನಿನ್ನನು್ನ ನೇಮಿಸಿದಾ್ದನೆ. 15 ನೀನು ಕಂಡು, ಕೇಳಿದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಆತನಿಗೆ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು. 16 ಈಗ ನೀನೇಕೆ ತಡಮಾಡುತಿ್ತೕ? ಎದು್ದ
ಕತರ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವನಾಗಿ, ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೋ≫ ಅಂದನು.

17 ≪ಅನಂತರದಲಿ್ಲ ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು
ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ, ಧಾ್ಯನಪರವಶನಾಗಿ
ಅವನನು್ನ ಕಂಡೆನು. 18 ಆತನು; ≪ನೀನು ತ್ವರೆಪಟು್ಟ ಬೇಗನೆ

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗು, ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ನೀನು
ಹೇಳುವ ಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ ಅವರು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ≫ ಅಂದನು.

19 ≪ಅದಕೆ್ಕ ನಾನು; ≪ಕತರ್ನೇ, ಎಲಾ್ಲ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ,
ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟವರನು್ನ, ನಾನು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಹಾಕಿಸುತಾ್ತ, ಹೊಡಿಸುತಾ್ತ ಇದೆ್ದನೆಂಬುದನು್ನ, 20 ಮತು್ತ ನಿನ್ನ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಸೆ್ತಫನನ ರಕ್ತವು ಚೆಲಿ್ಲಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ, ನಾನೂ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತು
ಅದನು್ನ ಸಮ್ಮತಿಸಿ, ಅವನನು್ನ ಕೊಂದವರ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ
ಕಾಯುತಿ್ತದೆ್ದನಲಾ್ಲ≫ ಎಂಬುದು ಅವರೇ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 21

ಆದರೆ ಆತನು; ≪ನೀನು ಹೋಗು, ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದೂರಕೆ್ಕ
ಅನ್ಯಜನರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು≫ ≫ ಹೇಳಿದನು.

ಪೌಲನ ರೋಮನ್ ಪೌರತ್ವ ರಕ್ಷಣೆ
22 ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಪೌಲನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಅವರು

ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಆನಂತರ; ≪ಇಂಥವನನು್ನ ಭೂಮಿಯಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕಿಬಿಡು; ಇವನು ಬದುಕುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು≫
ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು. 23 ಅವರು ಕೂಗುತಾ್ತ, ತಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ
ಹರಿದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತ, ಧೂಳನು್ನ ತೂರುತಾ್ತ ಇರಲಾಗಿ, 24 ಯಾವ
ಕಾರಣದಿಂದ ಹೀಗೆ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಗಾಡುತಾ್ತರೆಂಬುದನು್ನ
ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಯು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವನನು್ನ
ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ತಂದು, ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು
ವಿಚಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 25 ಅವರು ಪೌಲನನು್ನ
ಬಾರುಗಳಿಂದ ಕಟು್ಟವಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದ
ಶತಾಧಿಪತಿಯನು್ನ; ≪ರೋಮಾಪುರದ ಹಕು್ಕದಾರನಾದ
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಮಾಡದೆ, ಕೊರಡೆಗಳಿಂದ
ಹೊಡಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ನಾ್ಯಯವೋ?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

26 ಶತಾಧಿಪತಿಯು ಆ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ; ≪ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕ? ಈ ಮನುಷ್ಯನು
ರೋಮಾಪುರದ ಹಕು್ಕದಾರನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು, 27

ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಯು ಪೌಲನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು; ≪ನೀನು
ರೋಮಾಪುರದವರ ಹಕು್ಕಳ್ಳವನೇನು? ನನಗೆ ಹೇಳು≫ ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಅವನು, ≪ಹೌದು≫ ಅಂದನು. 28 ಅದಕೆ್ಕ
ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಯು; ≪ನಾನು ಬಹಳ ಹಣಕೊಟು್ಟ ಆ ಹಕ್ಕನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆನು≫ ಅನ್ನಲು ಪೌಲನು; ≪ನಾನಾದರೋ
ಹಕು್ಕದಾರನಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನು≫ ಅಂದನು. 29 ಅವನನು್ನ
ಹೊಡೆದು ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದವರು ಕೂಡಲೆ ಅವನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವನನು್ನ ರೋಮಾಪುರದ
ಹಕು್ಕದಾರನೆಂದು ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಾಗ ತಾನು ಅವನನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೂ ಭಯಹಿಡಿಯಿತು.

ಪೌಲನು ಹಿರೀಸಭೆಯವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡಿದು್ದ
30 ಪೌಲನ ವಿರುದ್ಧ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯಾವ ತಪು್ಪ

ಹೊರಿಸುತಾ್ತರೆಂಬುವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಜವಾದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ,
ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಯು ಮರುದಿನ ಅವನ
ಬೇಡಿಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ, ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ, ಹಿರೀಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರೂ
ಕೂಡಿಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟು್ಟ, ಪೌಲನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.

ಆಗ ಪೌಲನು ಹಿರೀಸಭೆಯನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ;
≪ಸಹೋದರರೇ, ನಾನು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಒಳೆ್ಳಯ
ಮನಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ದೇವರ ಮುಂದೆ

ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಅಂದನು. 2 ಅದಕೆ್ಕ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ
ಅನನೀಯನು; ಅವನ ಬಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ ಎಂದು
ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲು ಪೌಲನು ಅವನಿಗೆ; 3

≪ಸುಣ್ಣ ಬಳಿದ ಗೋಡೆಯೇ, ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವನು.
ನೀನು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರನುಸಾರವಾಗಿ, ನನ್ನನು್ನ ವಿಚಾರಣೆಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ
ಹೊಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುತಿ್ತೕಯೋ?≫ ಅಂದನು.

4 ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದವರು; ≪ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ
ಮಹಾಯಾಜಕನನು್ನ ನೀನು ಬೈಯುತಿ್ತೕಯಾ?≫ ಅನ್ನಲು,

5 ಪೌಲನು; ≪ಸಹೋದರರೇ, ಮಹಾಯಾಜಕನೆಂದು ನನಗೆ
ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವವನ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನೂ ಆಡಬಾರದೆಂದು ಬರೆದದೆಯಷೆ್ಟ≫ ಅಂದನು.

6 ಸಭೆಯವರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಪಾಲು ಸದು್ದಕಾಯರೂ, ಒಂದು ಪಾಲು
ಫರಿಸಾಯರೂ, ಇರುವುದನು್ನ ಪೌಲನು ಕಂಡು; ≪ಸಹೋದರರೇ,
ನಾನು ಫರಿಸಾಯನು, ಫರಿಸಾಯನ ಮಗನು; ಸತ್ತವರು
ಪುನರುತಾ್ಥನಹೊಂದುವರು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನು
ವಿಚಾರಣೆಮಾಡಲ್ಪಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಕೂಗಿದನು. 7 ಇದನು್ನ
ಅವನು ಹೇಳಿದಾಗ ಫರಿಸಾಯರಿಗೂ, ಸದು್ದಕಾಯರಿಗೂ ಜಗಳ
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ಹುಟಿ್ಟತು; ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಒಡಕುಂಟಾಯಿತು. 8 ಏಕೆಂದರೆ,
ಪುನರುತಾ್ಥನವಾಗಲಿ, ದೇವದೂತನಾಗಲಿ, ದೇಹವಿಲ್ಲದ ಆತ್ಮವಾಗಲಿ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸದು್ದಕಾಯರು ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ಇವೆರಡೂ
ಉಂಟೆಂದು ಫರಿಸಾಯರು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವರು.

9 ಆಗ ದೊಡ್ಡ ಕೂಗಾಟವಾಯಿತು. ಫರಿಸಾಯರ ಪಕ್ಷದವರಾದ
ಶಾಸಿ್ತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಎದು್ದ; ≪ಈ ಮನುಷ್ಯನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ
ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಆತ್ಮವಾಗಲಿ, ದೇವದೂತನಾಗಲಿ,
ಅವನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರೂ, ಮಾತನಾಡಿರಬಹುದು≫ ಎಂದು
ವಾದಿಸಿದರು. 10 ಜಗಳವು ಅಧಿಕವಾದಾಗ ಅವರು ಪೌಲನನು್ನ
ಎಳೆದಾಡಿ ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡಾರೆಂದು ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಯು
ಭಯಪಟು್ಟ ಸಿಪಾಯಿಗಳಿಗೆ; ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವರ ಮಧ್ಯದಿಂದ
ಅವನನು್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನು.

11 ಅಂದು ರಾತಿ್ರ ಕತರ್ನು ಪೌಲನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು;
≪ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರು; ನೀನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಸಂಗತಿಯನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ರೋಮಾಪುರದಲಿ್ಲಯೂ ಸಾಕ್ಷಿಹೇಳಬೇಕಾಗುವುದು≫ ಅಂದನು.

ಪೌಲನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ಪ್ರಯತ್ನ
12 ಬೆಳಗಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿ; ನಾವು

ಪೌಲನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ತನಕ ಅನ್ನಪಾನವೇನೂ
ಮುಟು್ಟವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಪಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 13 ಹೀಗೆ
ಮಾಡಿದವರು ನಲವತು್ತ ಮಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿದ್ದರು. 14 ಇವರು
ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ; ≪ನಾವು
ಪೌಲನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ತನಕ ಬಾಯಲಿ್ಲ ಏನೂ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಕಠಿಣ ಶಪಥವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 15 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು
ಸಭೆಯವರ ಸಹಿತ ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಪೌಲನ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಇನೂ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನೆವಹೇಳಿ
ಅವನನು್ನ ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ
ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವಾದರೋ, ಅವನು ಹತಿ್ತರ
ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ
ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ್ದೕವೆ≫ ಅಂದರು. 16 ಅವರು ಹೊಂಚು
ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ, ಪೌಲನ ಸೋದರಳಿಯನು ಕೇಳಿ
ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಪೌಲನಿಗೆ ಆ ವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.

17 ಪೌಲನು ಶತಾಧಿಪತಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ; ≪ಈ
ಯೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು;
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
18 ಶತಾಧಿಪತಿ ಅವನನು್ನ ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ; ≪ಸೆರೆಯವನಾದ ಪೌಲನು ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದು ಈ
ಯೌವನಸ್ಥನನು್ನ ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು; ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತು
ಇದೆಯಂತೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು, 19 ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಯು ಅವನನು್ನ
ಕೈಹಿಡಿದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ;
≪ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದದು್ದ ಏನು?≫ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 20

ಅವನು; ≪ಯೆಹೂದ್ಯರು ಪೌಲನ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಇನೂ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ
ವಿಚಾರಣೆಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನೆವ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಾಳೆ ಅವನನು್ನ
ಹಿರೀಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಕರೆದು ತರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. 21 ನೀವು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ
ಬದ್ಧರಾಗಬೇಡಿ; ಏಕೆಂದರೆ ನಲವತ್ತಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ
ಯೆಹೊದ್ಯರು ತಾವು ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವ ತನಕ ಅನ್ನಪಾನವೇನೂ
ಮುಟು್ಟವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಪಥವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಹೊಂಚುಹಾಕುತಾ್ತ ಇದಾ್ದರೆ. ಈಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಒಪಿ್ಪಗೆಯನೆ್ನೕ
ಎದುರುನೋಡುತಾ್ತ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದಾ್ದರೆ≫ ಅಂದನು. 22 ಆಗ
ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಯು ಆ ಯೌವನಸ್ಥನಿಗೆ; ≪ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನನಗೆ
ಸೂಚಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ≫ ಎಂದು
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

ಕೈಸರೈಯಕೆ್ಕ ಪೌಲನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
23 ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ಶತಾಧಿಪತಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ;

≪ರಾತಿ್ರ ಒಂಭತು್ತ ಘಂಟೆಗೆ ಕೈಸರೈಯದ ತನಕ ಹೋಗುವಂತೆ
ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಸಿಪಾಯಿಗಳನೂ್ನ, ಎಪ್ಪತು್ತಮಂದಿ ಕುದುರೆ
ಸವಾರರನೂ್ನ, ಇನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಈಟಿ ಹಿಡಿದ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರಿ.≫ 24 ಮತು್ತ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ, ಪೌಲನನು್ನ
ಹತಿ್ತಸಿ, ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಫೇಲಿಕ್ಸನ ಬಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು. 25 ಇದಲ್ಲದೆ
ಈ ಕೆಳಗಣ ಅಭಿಪಾ್ರಯದ ಒಂದು ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದನು,
ಅದೇನಂದರೆ;

26 ≪ಮಹಾರಾಜರಾಜಶಿ್ರೕ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಫೇಲಿಕ್ಸನಿಗೆ
ಕ ್ೌಲದ್ಯ ಲೂಸ್ಯನು ಮಾಡುವ ವಂದನೆ. 27 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಈ
ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದಗ, ನಾನು
ಸಿಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ರೋಮಾಪುರದ
ಹಕು್ಕದಾರನೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿದೆನು. 28 ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವನ ಮೇಲೆ ತಪು್ಪ ಹೊರಿಸಿದ ಕಾರಣವನು್ನ ತಿಳಿಯಲಪೇಕ್ಷಿಸಿ,
ಅವನನು್ನ ಅವರ ಹಿರೀಸಭೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆನು. 29 ಅಲಿ್ಲ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ
ತಪು್ಪ ಹೊರಿಸಿದರೇ ಹೊರತು ಮರಣ ದಂಡನೆಗಾಗಲಿ, ಬೇಡಿಗಾಗಲಿ
ಆಧಾರವಾದ ಯಾವ ಅಪರಾಧವನೂ್ನ ಹೊರಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ
ಕಂಡುಬಂತು. 30 ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಳಸಂಚು
ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದು್ದದರಿಂದ ಕೂಡಲೆ, ನಾನು
ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಅವನ ವಿರುದ್ಧ
ತಪು್ಪಹೊರಿಸುವವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ವಾದ ಮಂಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟೆ್ಟನು≫ ಎಂಬುದೇ.

31 ಸಿಪಾಯಿಗಳು ತಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾದಂತೆ, ರಾತಿ್ರಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಪೌಲನನು್ನ ಅಂತಿಪತಿ್ರ ಊರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 32

ಮರುದಿನ ಅವರು ಸವಾರರನು್ನ ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುವಂತೆ
ಮಾಡಿ, ತಾವು ಕೋಟೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು. 33 ಸವಾರರು
ಕೈಸರೈಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿ, ದೇಶಾಧಿಪತಿಗೆ ಪತ್ರವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿ, ಪೌಲನನು್ನ
ಅವನ ಮುಂದೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 34 ದೇಶಾಧಿಪತಿಯು ಆ ಕಾಗದವನು್ನ
ಓದಿ, ಪೌಲನು ಯಾವ ಸೀಮೆಯವನು? ಎಂದು ಕೇಳಿ ಅವನು
ಕಿಲಿಕ್ಯದವನೆಂದು ತಿಳಿದು; 35 ≪ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತಪು್ಪ
ಹೊರಿಸುವವರು ಬಂದ ನಂತರ, ನಿನ್ನ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ವಿಚಾರಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅವನನು್ನ ಹೆರೋದನ
ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ ಕಾಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿದನು.

ಫೇಲಿಕ್ಸನ ಮುಂದೆ ನಡೆದ ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ

ಐದು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ
ಅನನೀಯನು, ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನೂ್ನ ತೆತುರ್ಲ್ಯನೆಂಬ
ಒಬ್ಬ ವಕೀಲನನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಪೌಲನ

ಮೇಲೆ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗೆ ದೂರು ಹೇಳಿದನು. 2 ಪೌಲನನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿದನಂತರ ತೆತುರ್ಲ್ಯನು ಅವನ ಮೇಲೆ ತಪು್ಪಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಹೀಗಂದನು; ≪ಮಹಾ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನಾದ ಫೇಲಿಕ್ಸನೇ, ನಿನ್ನ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಹು ಸಮಾಧಾನ
ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದಲೂ, ನಿನ್ನ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಈ
ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಎಲಾ್ಲ ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ, ಎಲಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಆಗುವುದರಿಂದಲೂ 3 ನಾವು ಈ ಉಪಕಾರಗಳನು್ನ
ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 4 ಆದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಬೇಸರಗೊಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದೆ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ದಯೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

5 ≪ಈ ಮನುಷ್ಯನನು ≪ಹಾನಿಕರವೂ ಲೋಕದ ಎಲೆ್ಲಡೆ
ಇರುವ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ ದಂಗೆಯನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವವನೆಂತಲೂ,
ನಜರೇನ ಎಂಬ ಪಂಥದ ನಾಯಕ ಎಂತಲೂ ಕಂಡೆವು.≫ 6

ಇದಲ್ಲದೆ ಇವನು, ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಹೊಲೆಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಿದನು; ಆದಕಾರಣ ಇವನನು್ನ ನಾವು ಹಿಡಿದೆವು. 7

(ಆದರೆ ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಯಾದ ಲೂಸ್ಯನು ಮಧೆ್ಯ ಬಂದು
ಬಲವಂತಮಾಡಿ, ಅವನನು್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಹೋದನು.) 8 ಇವನನು್ನ ನೀನೇ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಇವನ
ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವ ಈ ತಪು್ಪಗಳೆಲಾ್ಲ ನಿಜವೋ, ಸುಳೊ್ಳೕ ಎಂದು
ಇವನಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ತಾವೂ ಆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡುವವರೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡರು.

10 ದೇಶಾಧಿಪತಿಯು ಪೌಲನಿಗೆ; ನೀನು ಮಾತನಾಡಬಹುದೆಂದು
ಸನೆ್ನಮಾಡಲು, ಅವನು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ; ≪ನೀನು
ಅನೇಕ ವರುಷಗಳಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ
ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರುತಿ್ತೕ, ಎಂದು ತಿಳಿದು ನಾನು ಧೈಯರ್ವಾಗಿ
ಪ್ರತಿವಾದ ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 11 ನಾನು ದೇವಾರಾಧನೆಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ,
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಹನೆ್ನರಡು ದಿನಗಳು
ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 12 ಅಲಿ್ಲ
ದೇವಾಲಯದಲಾ್ಲಗಲಿ, ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಾ್ಲಗಲಿ, ಪಟ್ಟಣದಲಾ್ಲಗಲಿ
ನಾನು ಯಾರ ಸಂಗಡಲಾದರೂ ವಾದಿಸುವುದನು್ನ, ಇಲ್ಲವೆ ಜನರ
ಗುಂಪು ಕೂಡಿಸುವುದನು್ನ ಇವರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. 13 ಇದಲ್ಲದೆ ಇವರು
ಈಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆಹೊರಿಸುವ ತಪು್ಪಗಳನು್ನ ನಿಜವೆಂದು ನಿನಗೆ
ತೋರಿಸಲಾರರು. 14 ಒಂದನು್ನ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ, ಅದೇನಂದರೆ; ಇವರು ನನ್ನನು್ನ ಧಮರ್ವಿರೋಧಿ
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ಎಂದೂ ಹೇಳುವ, ಮಾಗರ್ಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ
ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ. 15 ಇದಲ್ಲದೆ
ನೀತಿವಂತರಿಗೂ ಮತು್ತ ಅನೀತಿವಂತರಿಗೂ
ಪುನರುತಾ್ಥನವಾಗುವುದೆಂದು ಇವರು ದೇವರಲಿ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಟಿ್ಟರುವ
ಪ್ರಕಾರವೇ ನಾನೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 16 ಇದರ
ದೆಸೆಯಿಂದ ದೇವರ ಮುಂದೆಯೂ, ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆಯೂ
ನಿದೋರ್ಷವಾದ ಮನಸಾಕ್ಷಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾನು
ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕನೆ.

17 ≪ಕೆಲವು ವರುಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು, ನನ್ನ ಸ್ವದೇಶದವರಿಗೆ
ಧಮರ್ದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ, ತರುವುದಕೂ್ಕ, ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸುವುದಕೂ್ಕ
ಬಂದೆನು. 18 ನಾನು ಶುದ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡವನಾಗಿ, ಅವುಗಳನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ, ಇವರು ನನ್ನನು್ನ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಕಂಡರು; ಆಗ
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಜನರ ಗುಂಪೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ; ಗದ್ದಲವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡವರು ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯಿಂದ ಬಂದ ಕೆಲವು ಯೆಹೂದ್ಯರೇ.
19 ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ತಾವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ತಪು್ಪಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತು್ತ. 20 ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ
ನಾನು ಹಿರಿಸಭೆಯ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದಾ್ದಗ, ನನ್ನಲಿ್ಲ
ತಪು್ಪಗಳೇನಾದರೂ ಕಂಡಿದ್ದರೆ ಇವರೇ ಹೇಳಲಿ. 21 ನಾನು ಇವರ
ನಡುವೆ ನಿಂತು; ≪ಪುನರುತಾ್ಥನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ಈಹೊತು್ತ
ನಿಮಿ್ಮಂದ ನನಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ≫ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರ
ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಬಹುದೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಲಾರರು≫
ಅಂದನು.

22 ಫೇಲಿಕ್ಸನು ಈ ಮಾಗರ್ವನು್ನ, ತಕ್ಕ ಮಟಿ್ಟಗೆ
ತಿಳಿದವನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ; ≪ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಯಾದ ಲೂಸ್ಯನು
ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಕರಣವನು್ನ ತೀಮಾರ್ನಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು≫ ಹೇಳಿ,
ವಿಚಾರಣೆಯನು್ನ ತಡೆಮಾಡಿದನು. 23 ಅನಂತರ ಪೌಲನನು್ನ
ಕಾವಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕೆಂದೂ, ಆದರೆ ಕಟು್ಟ ನಿಟು್ಟ ಬೇಕಿಲ್ಲವೆಂದೂ,
ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಅವನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡುವುದನು್ನ,
ಅಡಿ್ಡಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಶತಾಧಿಪತಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿದನು.

ಪೌಲನು ಎರಡು ವರುಷ ಕಾವಲಿನಲಿ್ಲದ್ದದು್ದ
24 ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಫೇಲಿಕ್ಸನು, ಯೆಹೂದ್ಯಳಾದ

ದೂ್ರಸಿಲ್ಲಳೆಂಬ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದು, ಪೌಲನನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲಡತಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆಯ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 25

ಪೌಲನು ನೀತಿ, ಶಮೆದಮೆ, ಹಾಗೂ ಮುಂದಣ ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ
ಇವುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರಸಾ್ತಪಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಫೇಲಿಕ್ಸನು
ಭಯಗ್ರಸ್ತನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ; ≪ಸದ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು; ಸಮಯ
ದೊರಕಿದಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆಯಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 26

ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವನು ಪೌಲನು ತನಗೇನಾದರೂ
ಹಣಕೊಡುವನೋ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಆಗಾಗೆ್ಗ ಅವನನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿ, ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಲಾ್ಲಪಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 27 ಎರಡು
ವರುಷಗಳು ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಫೇಲಿಕ್ಸನ ಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಪೋಕಿರ್ಯ
ಫೆಸ್ತನು ಎಂಬವನು ಬಂದನು. ಫೇಲಿಕ್ಸನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕೆಂದು ಪೌಲನನು್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋದನು.

ಪೌಲನು ಫೆಸ್ತನ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ

ಫೆಸ್ತನು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಮೂರು ದಿನಗಳಾದ
ನಂತರ ಕೈಸರೈಯದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು.
2 ಅಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯಯಾಜಕನೂ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲ

ಪ್ರಮುಖರೂ, ಅವನಿಗೆ ಪೌಲನ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೇಳಿ, 3 ನೀನು
ದಯಮಾಡಿ ಅವನನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು
ಪೌಲನ ಕೇಡಿಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ,
ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಹೊಂಚುಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 4 ಫೆಸ್ತನು ಅವರಿಗೆ; ಪೌಲನು
ಕೈಸರೈಯದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಮನೆಯೊಳಗಿದಾ್ದನೆ, ನಾನೇ ಬೇಗ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 5 ಆದಕಾರಣ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರಮುಖರು, ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಮನುಷ್ಯನಲಿ್ಲ ಅಪವಾದ
ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ತಪು್ಪಹೊರಿಸಲಿ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

6 ಅವನು ಯೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಎಂಟು ಹತ್ತಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ದಿನಗಳು
ನಿಲ್ಲದೆ ಕೈಸರೈಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಮರುದಿನ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಪೌಲನನು್ನ ಕರತರಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಿದನು.
7 ಅವನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ

ಯೆಹೂದ್ಯರು, ಅವನ ಸುತ್ತಲು ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಾವು
ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಾರದ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತಪು್ಪಗಳನು್ನ
ಹೊರಿಸುತಿ್ತರಲು, 8 ಪೌಲನು; ≪ಯೆಹೂದ್ಯರ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ
ವಿಷಯದಲಾ್ಲಗಲಿ, ದೇವಾಲಯದ ವಿಷಯದಲಾ್ಲಗಲಿ, ಚಕ್ರವತಿರ್ಯ
ವಿಷಯದಲಾ್ಲಗಲಿ ನಾನು ಯಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು≫
ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಹೇಳಿದನು.

9 ಆದರೆ ಫೆಸ್ತನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಪೌಲನನು್ನ; ≪ನೀನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಈ ಕಾಯರ್ಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನನ್ನ
ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಿಸಲ್ಪಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ಮನಸು್ಸಂಟೋ?≫ ಎಂದು
ಕೇಳಲು, ಪೌಲನು;

10 ≪ನಾನು ಕೈಸರನ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ್ದೕನೆ;
ಇಲಿ್ಲಯೇ ನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಯಾಗತಕ್ಕದು್ದ. ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ನಾನು
ಅನಾ್ಯಯವೇನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ; ಅದು ನಿನಗೂ ಚೆನಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.
11 ನಾನು ಅನಾ್ಯಯ ಮಾಡಿದವನಾಗಿ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ
ಕಾರಣವಾದ ಏನನಾ್ನದರೂ ಮಾಡಿದೆ್ದೕಯಾದರೆ ಮರಣ
ದಂಡನೆಯನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಹೊರಿಸುವ ಅಪವಾದಗಳು ಪೊಳಾ್ಳಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ, ಯಾರೂ ನನ್ನನು್ನ
ಇವರ ಕೈಗೊಪಿ್ಪಸಲಾಗದು. ನಾನು ಕೈಸರನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದನು.

12 ಅಗ, ಫೆಸ್ತನು ತನ್ನ ಸಭೆಯವರ ಸಂಗಡ
ಸಮಾಲೋಚನೆಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪೌಲನಿಗೆ; ≪ನೀನು ಕೈಸರನ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ ಎಂದೆಯಲಾ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ಕೈಸರನ
ಬಳಿಗೇ ಹೋಗಬೇಕು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಫೆಸ್ತನು ಅಗಿ್ರಪ್ಪರಾಜನ ಸಲಹೆ ಪಡೆದದು್ದ
13 ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದನಂತರ ಅಗಿ್ರಪ್ಪರಾಜನೂ,

ಬೆನಿರ್ಕೆರಾಣಿಯೂ, ಫೆಸ್ತನನು್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕೈಸರೈಯಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. 14 ಅವರು ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ಅಲಿ್ಲ ತಂಗಿರಲಾಗಿ ಫೆಸ್ತನು
ಪೌಲನ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ;
≪ಫೇಲಿಕ್ಸನು ಬಿಟು್ಟಹೋದ ಒಬ್ಬ ಸೆರೆಯವನು ಇದಾ್ದನೆ. 15 ನಾನು
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದಾ್ದಗ, ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ,
ಹಿರಿಯರೂ ಅವನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನನಗೆ ದೂರುಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

16 ≪ನಾನು ಅವರಿಗೆ; ಪ್ರತಿವಾದಿಯು ವಾದಿಗಳಿಗೆ,
ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸಿದ ದೋಷದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿವಾದಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಎಡೆಕೊಡದೆ, ಅವನನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಡುವುದು ರೋಮಾಯರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲವೆಂದು≫
ಹೇಳಿದೆನು. 17 ಅವರು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕೂಡಿಬಂದಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ
ತಡಮಾಡದೆ ಮರುದಿನವೇ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಆ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಕರತರಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟೆ್ಟನು. 18 ತಪು್ಪ
ಹೊರಿಸುವವರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಅಪರಾಧಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದನಾ್ನದರೂ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸದೆ, 19 ಅವರ ಮತದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಜೀವಿಸಿದಾ್ದನೆ ಎಂದು, ಪೌಲನು ಹೇಳುವ
ಸತು್ತಹೋದಂಥ ಯೇಸುವೆಂಬ ಒಬ್ಬನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಅವನ
ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವಿವಾದದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ತಂದರು. 20 ಇಂಥ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಹೇಗೆ ವಿಚಾರಣೆಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನಗೆ
ತೋಚದೆ; ನೀನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಇವುಗಳ
ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ಮನಸು್ಸಂಟೋ?
ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. 21 ಅದಕೆ್ಕ ಪೌಲನು ಕೈಸರನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವ ತನಕ, ತನ್ನನು್ನ ಕಾಯಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ
ನಾನು ಕೈಸರನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ತನಕ, ಅವನನು್ನ ಕಾಯುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟೆ್ಟನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಅದಕೆ್ಕ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು; ≪ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ
ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೂ ಮನಸಿ್ಸದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಫೆಸ್ತನು;
≪ನಾಳೆ ಕೇಳಬಹುದು≫ ಎಂದನು.

ಅಗಿ್ರಪ್ಪನ ಮುಂದೆ ಪೌಲನು
23 ಮರುದಿನ ಅಗಿ್ರಪ್ಪರಾಜನೂ, ಬೆನಿರ್ಕೆರಾಣಿಯೂ ಬಹು

ಆಡಂಬರದಿಂದ ಬಂದು ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗಳ ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣದ
ಮುಖಂಡರ ಸಂಗಡ ಸಭಾಂಗಣದೊಳಗೆ ಸೇರಿಬಂದಾಗ ಫೆಸ್ತನು
ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲು, ಪೌಲನನು್ನ ಕರತಂದರು. 24 ಆಗ ಫೆಸ್ತನು;
≪ಅಗಿ್ರಪ್ಪರಾಜನೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಕೂಡಿಬಂದಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಜನರೇ,
ಈ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತೕರಲಾ್ಲ, ಇವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೂದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ, ಇವನು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಬದುಕಬಾರದೆಂದು
ಕೂಗುತಾ್ತ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಇಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 25 ಇವನು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದದೆ್ದೕನೂ
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ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಅವನೇ ಕೈಸರನಿಗೆ
ವಿಜ್ಞಾಪನೆಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ, ಇವನನು್ನ ಕೈಸರನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ತೀಮಾರ್ನಿಸಿದೆನು. 26 ಆದರೆ ಇವನ ಕುರಿತಾಗಿ
ಕೈಸರನಿಗೆ ಬರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ನಿದಿರ್ಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣವೇನೂ ಕಂಡು
ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವವನ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಿಸಿರುವ
ದೋಷಗಳನು್ನ ಸೂಚಿಸದೆ, ಅವನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವುದು
ಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. 27 ಆದುದರಿಂದ
ವಿಚಾರಣೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಏನಾದರೂ ಸಿಕಿ್ಕೕತೆಂದು,
ಇವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಗಿ್ರಪ್ಪರಾಜನೇ ನಿನ್ನ
ಮುಂದೆ ಕರೆಯಿಸಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಅಂದನು.

ಆಗ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು, ಪೌಲನಿಗೆ; ≪ನೀನು ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡಬಹುದು≫ ಅನ್ನಲು, ಪೌಲನು ಕೈಯೆತಿ್ತ,
ಪ್ರತಿವಾದ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನಂದರೆ;

2 ≪ಅಗಿ್ರಪ್ಪರಾಜನೇ, ಯೆಹೂದ್ಯರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸುವ
ಎಲಾ್ಲ ಆರೋಪಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಾನು
ಈಹೊತು್ತ ಪ್ರತಿವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನನ್ನನು್ನ
ಧನ್ಯನೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 3 ಏಕೆಂದರೆ, ಯೆಹೂದ್ಯರಲಿ್ಲರುವ
ಎಲಾ್ಲ ಆಚಾರಗಳನೂ್ನ, ವಿವಾದಗಳನೂ್ನ ನೀನು ಚೆನಾ್ನಗಿ
ಬಲ್ಲವನಾಗಿರುತಿ್ತೕ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಸಹನೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

4 ≪ನಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ದೇಶದ ಜನರೊಳಗಿದು್ದ, ಬದುಕಿದ ರೀತಿಯು ಎಲಾ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ತಿಳಿದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. 5 ನಾನು, ನಮ್ಮ ಧಮರ್ದಲಿ್ಲ ಬಹು
ಕಟು್ಟನಿಟಾ್ಟಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಫರಿಸಾಯರ ಪಂಥವನ್ನನುಸರಿಸಿ
ಫರಿಸಾಯನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡೆನೆಂಬುದನು್ನ, ಪಾ್ರರಂಭದಿಂದಲೂ
ಅವರು ಬಲ್ಲರು. ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ
ಹೇಳಬಹುದು. 6 ಈಗಲೂ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ, ಮಾಡಿದ
ವಾಗಾ್ದನವು ನೆರವೇರುವುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನಿಮಿತ್ತವೇ, ನಾನು
ಇಂದು ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಇಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದೆ್ದೕನೆ. 7 ನಮ್ಮ ಹನೆ್ನರಡು
ಕುಲದವರು ಹಗಲಿರುಳು ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸುತಾ್ತ,
ಆ ವಾಗಾ್ದನದ ಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಾ್ತ ಇದಾ್ದರೆ.
ಅರಸನೇ, ಅದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೇ ಯೆಹೂದ್ಯರು, ನನ್ನ
ವಿರುದ್ಧ ದೋಷಾರೋಪಣೆಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 8 ದೇವರು ಸತ್ತವರನು್ನ
ಎಬಿ್ಬಸಿದು್ದ ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ನೀವು ಏಕೆ
ತೀಮಾರ್ನಿಸುತಿ್ತೕರಿ? 9 ಒಂದು ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ
ಹೆಸರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು
ನಾನೂ ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನು. 10 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ
ಮಾಡಿದೆ್ದನು. ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರಿಂದ, ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಪಡೆದು
ದೇವಜನರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ
ಮರಣದ ತೀಪಾರ್ದಾಗ, ನಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಸಮ್ಮತಿಯನು್ನ
ಸೂಚಿಸಿದೆನು. 11 ಎಲಾ್ಲ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ನಾನು ಅನೇಕ
ಸಾರಿ ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿ ಅವರಿಂದ ದೇವದೂಷಣೆಯ
ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ
ಬಹು ಕೋಪಾವೇಶವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಣಗಳವರೆಗೂ ಹೋಗಿ,
ಅವರನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದೆನು. 12 ಈ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ನಾನು
ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನೂ್ನ, ಆದೇಶವನೂ್ನ ಹೊಂದಿ
ದಮಸ್ಕಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ರಾಜನೇ, 13 ಮಧಾ್ಯಹ್ನದ
ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳಕು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಮತು್ತ
ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುತಿ್ತದ್ದವರ ಸುತ್ತಲೂ ಸೂಯರ್ನ
ಹೊಳಪಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಹೊಳೆಯುವುದನು್ನ ನಾನು ಕಂಡೆನು. 14

ನಾವೆಲ್ಲರು ನೆಲಕೆ್ಕ ಬೀಳಲು; ≪ಸೌಲನೇ, ಸೌಲನೇ, ನನ್ನನು್ನ ಏಕೆ
ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುತಿ್ತೕ? ಮುಳು್ಳಗೋಲನು್ನ ಒದೆಯುವುದರಿಂದ ನಿನಗೇ
ಹಾನಿಯಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಇಬಿ್ರಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಹೇಳುವ
ವಾಣಿಯನು್ನ≫ ಕೇಳಿದೆನು. 15 ಆಗ ನಾನು; ≪ಕತರ್ನೇ,
ನೀನಾರು?≫ ಅನ್ನಲು ಕತರ್ನು; ≪ನೀನು ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವ
ಯೇಸುವೇ ನಾನು. 16 ನೀನು ಎದು್ದ, ನಿಂತುಕೋ. ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ
ಸೇವಕನಾಗಿಯೂ, ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಯೂ ನೇಮಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಈಗಲೂ, ಮುಂದೆಯೂ ನಿನಗೆ
ತೋರಿಸಿಲಿರುವ ದಶರ್ನಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನು್ನ
ಕುರಿತು ನೀನು ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು. 17 ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಜನರಿಂದಲೂ, ಅನ್ಯಜನರಿಂದಲೂ ನಿನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು. 18

ಅವರು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೂ, ಸೈತಾನನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೇವರ
ಕಡೆಗೂ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು, ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರಿಂದ
ಪಾಪಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನೂ್ನ, ಪರಿಶುದ್ಧರೊಂದಿಗೆ ಹಕ್ಕನೂ್ನ
ಹೊಂದುವಂತೆ, ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆರೆಯಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಬಳಿಗೆ
ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಅಂದನು. 19 ಆದಕಾರಣ
ಅಗಿ್ರಪ್ಪರಾಜನೇ, ಪರಲೋಕದಿಂದ ನನಗೆ ಉಂಟಾದ ಆ ದಶರ್ನಕೆ್ಕ
ನಾನು ಅವಿಧೇಯನಾಗದೆ ಮೊದಲು ದಮಸ್ಕದವರಿಗೆ, 20 ಆಮೇಲೆ

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೂ, ಯೂದಾಯದ ಎಲಾ್ಲ
ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವವರಿಗೆ ಮತು್ತ ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಸಹ; ನೀವು
ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ, ಮಾನಸಾಂತರಕೆ್ಕ
ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂತಲೂ ಸಾರಿದೆನು. 21 ಈ
ಕಾರಣದಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. 22 ಆದರೆ ನಾನು ದೇವರಿಂದ
ಸಹಾಯವನು್ನ ಪಡೆದು ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದು್ದ
ಚಿಕ್ಕವರಿಗೂ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಹೇಳುವವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ, ಮೋಶೆಯೂ ಮುಂದೆ ಆಗುವುದನು್ನ ಕುರಿತು
ತಿಳಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ, ಹೊರತು ನಾನು ಇನೆ್ನೕನೂ ಹೇಳುವವನಲ್ಲ.
23 ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಏನೆಂದರೆ; ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬಾಧೆಪಟು್ಟ
ಸಾಯಬೇಕಾದವನು ಮತು್ತ ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಮೊದಲನೆಯವನಾಗಿ ಎದು್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ, ಅನ್ಯಜನರಿಗೂ
ಬೆಳಕನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವವನಾಗಿರುವನು≫ ಎಂಬುದೇ.

24 ಹೀಗೆ ಪೌಲನು ಪ್ರತಿವಾದ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ, ಫೆಸ್ತನು
ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ; ≪ಪೌಲನೇ, ನಿನಗೆ ಹುಚು್ಚ ಹಿಡಿದಿದೆ; ಅಧಿಕ
ಪಾಂಡಿತ್ಯ ನಿನ್ನನು್ನ ಹುಚ್ಚನನಾ್ನಗಿಸಿದೆ,≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25

ಅದಕೆ್ಕ ಪೌಲನು; ≪ಮಹಾ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನಾದ ಫೆಸ್ತನೇ, ನಾನು ಹುಚ್ಚನಲ್ಲ;
ಸ್ವಸ್ಥಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳನೆ್ನೕ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
26 ಅಗಿ್ರಪ್ಪರಾಜನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಿಳಿದವನು;
ಅದು್ದದರಿಂದ, ಅವನ ಮುಂದೆ ಧೈಯರ್ವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಮುಚು್ಚಮರೆಯಾದುದಲ್ಲವೆಂದು
ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆದ
ಕಾಯರ್ವಲ್ಲ. 27 ಅಗಿ್ರಪ್ಪರಾಜನೇ, ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ
ನಂಬಿಕೆಯುಂಟೋ?≫ ಉಂಟೆಂದು ನಾನು ಬಲೆ್ಲನು ಅಂದನು. 28

ಅದಕೆ್ಕ ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು; ≪ಅಲ್ಪಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ನನ್ನನು್ನ
ಕೆ್ರೖಸ್ತನಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಒಡಂಬಡಿಸುತಿ್ತೕಯಾ?≫ ಎಂದು ಹೇಳಲು 29

ಪೌಲನು; ≪ಅಲ್ಪಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಲಿ, ಅಧಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಲಿ
ನೀನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈಹೊತು್ತ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳುವವರೆಲ್ಲರೂ, ಈ ಬೇಡಿಗಳ ಹೊರತು, ನನ್ನಂತೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು
ದೇವರನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಅಂದನು.

30 ಆ ಮೇಲೆ ರಾಜನೂ, ದೇಶಾಧಿಪತಿಯೂ ಮತು್ತ ಬೆನಿರ್ಕೆಯೂ
ಅವರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತಿದ್ದವರೂ, ಎದು್ದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ; 31 ≪ಈ
ಮನುಷ್ಯನು ಮರಣದಂಡನೆಗಾಗಲಿ, ಬೇಡಿಗಾಗಲಿ
ಆಧಾರವಾದದೆ್ದೕನೂ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮ
ತಮೊ್ಮಳಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 32 ಅಗಿ್ರಪ್ಪನು ಫೆಸ್ತನಿಗೆ;
≪ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಕೈಸರನಿಗೆ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆಂದು
ಹೇಳದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಇವನನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದಿತು್ತ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಪೌಲನು ರೋಮಾಪುರಕೆ್ಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದು್ದ

ನಾವು ಸಮುದ್ರಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಇತಾಲ್ಯದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ತೀಮಾರ್ನವಾದ ಮೇಲೆ, ಪೌಲನನೂ್ನ,
ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಸೆರೆಯವರನೂ್ನ ಔಗುಸ್ತ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದ

ಯೂಲ್ಯನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಶತಾಧಿಪತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು. 2 ಆಗ
ಅದ್ರಮಿತಿ್ತಯದಿಂದ ಬಂದು ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯ ಕರಾವಳಿಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕದ್ದ ಒಂದು ಹಡಗನು್ನ ಹತಿ್ತ ಸಮುದ್ರಪ್ರಯಾಣವನು್ನ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆವು. ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಥೆಸಲೋನೀಕದ
ಅರಿಸಾ್ತಕರ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು.

3 ಮರುದಿನ ಸೀದೋನಿಗೆ ತಲುಪಿದೆವು. ಯೂಲ್ಯನು ಪೌಲನಿಗೆ
ದಯೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವವನಾಗಿ, ಅವನನು್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಸತಾ್ಕರ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ಅನುಮತಿಕೊಟ್ಟನು. 4 ಅಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಟು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಕುಪ್ರದಿ್ವೕಪದ
ಮರೆಯಲಿ್ಲ ಸಾಗಿ, 5 ಕಿಲಿಕ್ಯಕೂ್ಕ, ಪಂಫುಲ್ಯಕೂ್ಕ ಎದುರಾಗಿರುವ
ಸಮುದ್ರವನು್ನ ದಾಟಿ ಲುಕೀಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲರುವ ಮುರಕೆ್ಕ
ಬಂದೆವು. 6 ಅಲಿ್ಲ ಅಲೆಕಾ್ಸಂದಿ್ರಯದಿಂದ ಬಂದು ಇತಾಲ್ಯದೇಶಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಒಂದು ಹಡಗನು್ನ ಶತಾಧಿಪತಿಯು ಕಂಡು ನಮ್ಮನು್ನ
ಅದರೊಳಗೆ ಹತಿ್ತಸಿದನು. 7 ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ
ಸಾಗುತಾ್ತ ಎಷೊ್ಟೕ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಸಿ್ನೕಡಕೆ್ಕ ಸಮೀಪವಾಗಿ ಬಂದಾಗ
ಗಾಳಿಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಮುಟ್ಟಗೊಡಿಸದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ ಕೆ್ರೕತ
ದಿ್ವೕಪದ ಮರೆಯಲಿ್ಲ ಸಾಗಿ ಸಲೊ್ಮೕನೆಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿ ಬಂದು, 8

ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಆ ದಿ್ವೕಪದ ಕರಾವಳಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ಚಂದರೇವುಗಳೆಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸೇರಿದೆವು. ಅದರ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ
ಲಸಾಯವೆಂಬ ಪಟ್ಟಣವು ಇತು್ತ.

9 ಹೀಗೆ ಬಹುಕಾಲ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು; ಉಪವಾಸದ ದಿನವು
ಮುಗಿದುಹೋಗಿತು್ತ. ಈ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರಪ್ರಯಾಣ
ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕರವಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಪೌಲನು; 10

≪ಜನರೇ, ಈ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಸರಕಿಗೂ, ಹಡಗಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ,
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ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಣಗಳಿಗೂ ಕಷ್ಟವೂ, ಬಹು ನಷ್ಟವೂ ಸಂಭವಿಸುವುದೆಂದು
ನನಗೆ ತೋರುತಿ್ತದೆ≫ ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು. 11 ಆದರೆ
ಪೌಲನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತ, ನಾವಿಕನೂ ಹಡಗಿನ
ಯಜಮಾನನೂ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಶತಾಧಿಪತಿಯು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಟ್ಟನು.

12 ಆ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶ; ಚಳಿಗಾಲವನು್ನ ಕಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ಅನುಕೂಲವಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ
ಹೇಗೂ ಫೊಯಿನಿಕ್ಸ ಊರನು್ನ ಸೇರಿ, ಅಲೆ್ಲೕ ಆ ಚಳಿಗಾಲವನು್ನ
ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದು ಹೆಚು್ಚ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳನು್ನ
ಹೇಳಿದರು. ಫೊಯಿನಿಕ್ಸವು ಕೆ್ರೕತ ದಿ್ವೕಪದ ಒಂದು ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶ,
ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕಿ್ಕಗೂ, ಆಗೆ್ನೕಯ ದಿಕಿ್ಕಗೂ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿದೆ.

ಚಂಡಮಾರುತಕೆ್ಕ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡ ಹಡಗು
13 ತೆಂಕಣ ಗಾಳಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬೀಸಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉದೆ್ದೕಶವು

ಸಾಥರ್ಕವಾಯಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಲಂಗರುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಕೆ್ರೕತ
ದಿ್ವೕಪವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ತೀರದ ಮಗು್ಗಲಲೆ್ಲೕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 14

ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತಿ್ತನಮೇಲೆ ಆ ದಿ್ವೕಪದ ಮೇಲೆ ಈಶಾನ್ಯ ಮಾರುತ ಎಂಬ
ಉರಕಲೋನ್ ಗಾಳಿಯು ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. 15 ಆ ಹೊಡೆತಕೆ್ಕ ಹಡಗು
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು ಗಾಳಿಗೆದುರಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಆಗದೆಹೋದುದರಿಂದ
ಗಾಳಿ ಬಂದ ಕಡೆಗೆ ಹಡಗನು್ನ ನೂಕಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದೆವು. 16 ಕ ್ೌಲಡ
ಎಂಬ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ದಿ್ವೕಪದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ
ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ದೋಣಿಯನು್ನ ಸುಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು
ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 17 ಅದನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತದ ನಂತರ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಡಗಿನ ಕೆಳಭಾಗವನು್ನ ಬಿಗಿದರು. ಆ ಮೇಲೆ
ಸುತಿರ್ಸ್ ಎಂಬ ಮರಳುದಿಬ್ಬಕೆ್ಕ ಎಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳು್ಳವುದೋ ಎಂಬ
ಭಯ ಆವರಿಸಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಹಾಯಿಯನು್ನ ಇಳಿಸಿ,
ಗಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದ್ದ ಕಡೆಯೇ ಹಡಗು ತೇಲಲೆಂದು ಬಿಟ್ಟರು. 18

ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಮಳೆಯೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ
ಹೊಯಿದಾಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮರುದಿನ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಸರಕು
ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ಎಸೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. 19

ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹಡಗಿನ ಕೆಲವು ಸಲಕರಣೆಗಳನು್ನ ಸ್ವತಃ ಎತಿ್ತ
ಹೊರಗೆಸೆದರು. 20 ಅನೇಕ ದಿನಗಳತನಕ ಸೂಯರ್ನಾಗಲಿ,
ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸದೆ, ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆ ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದುದರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೇವೆಂಬ ಎಲಾ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು
ವಿಫಲವಾಯಿತು.

21 ಅವರು ಬಹುಕಾಲ ಊಟವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ, ಪೌಲನು
ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು; ≪ಎಲೈ ಜನರೇ, ನೀವು
ಕೆ್ರೕತದಿಂದ ಹೊರಟು ಈ ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗದಂತೆ ನನ್ನ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತು್ತ. 22 ಈಗಲಾದರೂ ನೀವು
ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಬುದಿ್ಧಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ಹಡಗು
ನಷ್ಟವಾಗುವುದೇ ಹೊರತು, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೂ
ಪಾ್ರಣನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 23 ಏಕೆಂದರೆ, ನಾನು
ಯಾರವನಾಗಿದೆ್ದೕನೋ, ಯಾರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕನೋ ಆ ದೇವರಿಂದ
ಬಂದ ಒಬ್ಬ ದೂತನು ಕಳೆದ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತು; 24

≪ಪೌಲನೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ, ನೀನು ಕೈಸರನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು;
ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಈ ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುವವರೆಲ್ಲರ
ಪಾ್ರಣವನು್ನ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮೇಲಣ ದಯೆಯಿಂದ
ಉಳಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆಂದು≫ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಹೇಳಿದನು. 25

ಆದುದರಿಂದ, ಜನರೇ ಧೈಯರ್ವಾಗಿರಿ. ನನಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವೇ
ಆಗುವುದೆಂದು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ಆದರೆ, ನಾವು
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿ್ವೕಪದ ದಡವನು್ನ ತಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಹಡಗು ಒಡೆದುಹೊದದು್ದ
27 ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನಾವು ಆದಿ್ರಯ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ

ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಬಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತರುವಾಗ ಸುಮಾರು
ಮಧ್ಯರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನಾವಿಕರು ಒಂದು ದೇಶದ ಹತಿ್ತರ ಬಂದೆವೆಂದು
ನೆನಸಿ, 28 ಅಳತೆ ಮಾಪನವನು್ನ ಇಳಿಸಿ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮಾರುದ್ದವೆಂದು
ಕಂಡರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತಿ್ತನ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಿರುಗಿ ಮಾಪನದ
ಗುಂಡನು್ನ ಇಳಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಹದಿನೈದು ಮಾರುದ್ದವೆಂದು ಕಂಡರು.
29 ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ ಡಿಕಿ್ಕಹೊಡೆದೆವೋ ಎಂದು ಭಯಪಟು್ಟ ಹಡಗಿನ
ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ನಾಲು್ಕ ಲಂಗರುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇಗ ಬೆಳಗಾಗಲಿ
ಎಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆವು. 30 ಆದರೆ, ನಾವಿಕರು ಮುಂಭಾಗದಲಿ್ಲ
ಲಂಗರುಗಳನು್ನ ಹಾಕಬೇಕೆಂಬ ಸುಳು್ಳಕಾರಣ ಕೊಟು್ಟ ದೋಣಿಯನು್ನ
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಇಳಿಸಿ ಹಡಗನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವಾಗ, 31 ಪೌಲನು ಶತಾಧಿಪತಿಗೂ,
ಸಿಪಾಯಿಗಳಿಗೂ; ≪ಇವರು ಹಡಗಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿಯದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ

ಪಾ್ರಣ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು≫ ಹೇಳಿದನು. 32 ಆಗ
ಸಿಪಾಯಿಗಳು ದೋಣಿಯ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದು ಬಿದು್ದ
ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.

33 ಬೆಳಗಾಗುತಿ್ತರುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಪೌಲನು ಏನಾದರೂ ಆಹಾರವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ; ≪ಇಂದಿಗೆ
ನೀವು ಹದಿನಾಲು್ಕ ದಿನದಿಂದ ಕಾದುಕೊಂಡು ಆಹಾರವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಹಸಿದುಕೊಂಡು ಇದಿ್ದೕರಿ. 34 ಅದುದರಿಂದ,
ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಇದು
ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಣರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರ
ತಲೆಯಿಂದಲಾದರೂ ಒಂದು ಕೂದಲೂ
ಉದುರಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು≫ ಹೇಳಿ, 35 ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ದೇವರ ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡಿ ಅದನು್ನ
ಮುರಿದು ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 36 ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಧೈಯರ್
ತಂದುಕೊಂಡು, ತಾವೂ ಆಹಾರವನು್ನ ಸೇವಿಸಿದರು. 37 ಆ
ಹಡಗಿನಲಿ್ಲದ್ದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟು್ಟ ಇನೂ್ನರ ಎಪ್ಪತಾ್ತರು ಮಂದಿ
ಇದೆ್ದೕವು. 38 ಸಾಕಾದಷು್ಟ ತಿಂದ ಮೇಲೆ, ಮಿಕ್ಕ ಗೋದಿಯನು್ನ
ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ಚೆಲಿ್ಲ, ಹಡಗನು್ನ ಹಗುರ ಮಾಡಿದರು.

39 ಬೆಳಗಾದ ಮೇಲೆ ಆ ದೇಶದ ಗುರುತನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಉಸುಬಿನ
ದಡವುಳ್ಳ ಒಂದು ಕೊಲಿ್ಲಯನು್ನ ನೋಡಿ ಆ ದಡದ ಮೇಲೆ ಹಡಗನು್ನ
ನೂಕುವುದಕೆ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾದೀತೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದರು. 40 ಅವರು
ಲಂಗರುಗಳನು್ನ ಸರಿಸಿ ಸಮುದ್ರದಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟ, ಚುಕಾ್ಕಣಿಗಳ
ಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ, ದೊಡ್ಡ ಹಾಯಿಯನು್ನ ಗಾಳಿಗೆ ಎತಿ್ತಕಟಿ್ಟ
ಹಡಗನು್ನ ಆ ದಡಕೆ್ಕ ನಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 41 ಆದರೆ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ
ಮರಳದಿಬ್ಬ ಸಿಕಿ್ಕದಾಗ ಅದಕೆ್ಕ ನಾವೆಯನು್ನ ಹತಿ್ತಸಿದರು.
ಮುಂಭಾಗವು ದಿಣೆ್ಣಗೆ ತಗಲಿಕೊಂಡು ಅಲಾ್ಲಡದೆ ನಿಂತಿತು.
ಹಿಂಭಾಗವು ಹುಚು್ಚ ಅಲೆಗಳ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಒಡೆದು ತುಂಡಾಯಿತು.
42 ಸೆರೆಯವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಈಜಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಾರೆಂದು
ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದರು. 43

ಆದರೆ ಶತಾಧಿಪತಿಯು, ಪೌಲನನು್ನ ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ
ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಈಜಬಲ್ಲವರು
ಹಡಗಿನಿಂದ ಧುಮುಕಿ ಮೊದಲು ತೀರಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂತಲೂ, 44

ಉಳಿದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಹಲಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಕೆಲವರು ಹಡಗಿನ
ತುಂಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂತಲೂ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. ಈ
ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೀರವನು್ನ ತಲುಪಿದರು.

ಪೌಲನು ಮೆಲೀತೆದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲ

ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಡವನು್ನ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ, ಅದು
ಮೆಲೀತೆ ದಿ್ವೕಪವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂತು. 2

ಅನ್ಯಭಾಷೆಯವರಾದ ಆ ದಿ್ವೕಪದವರು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ
ಸಹಾನುಭೂತಿಯನು್ನ ತೋರಿದರು. ಮಳೆಯು ಆಗಲೇ ಹೊಯು್ದ
ಚಳಿಯಾಗುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ, ಅವರು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸಿ
ನಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. 3 ಪೌಲನು ಒಂದು ಹೊರೆ
ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ, ತಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲು, ಆ ಶಾಖಕೆ್ಕ
ಒಂದು ಸಪರ್ವು ಹೊರಗೆ ಬಂದು, ಅವನ ಕೈಯನು್ನ ಬಿಗಿಯಾಗಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತು. 4 ಆ ಸಪರ್ವು ಅವನ ಕೈಯಿಂದ
ಜೋತಾಡುವುದನು್ನ ದಿ್ವೕಪದವರು ನೋಡಿ; ≪ಈ ಮನುಷ್ಯನು
ಕೊಲೆಪಾತಕನೇ ಸರಿ; ಸಮುದ್ರದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರೂ
ನಾ್ಯಯದೇವತೆಯು ಇವನನು್ನ ಬದುಕಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು≫
ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು. 5 ಆದರೆ ಪೌಲನು ಆ
ಸಪರ್ವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯೊಳಕೆ್ಕ ಒದರಿಬಿಟ್ಟನು; ಅವನಿಗೆ ಏನೂ
ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. 6 ಅವರು; ≪ಇವನ ಮೈ ಈಗ
ಊದಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲವೆ ಇವನು ಫಕ್ಕನೆ ಸತು್ತಬೀಳುತಾ್ತನೆ≫
ಎಂದು ಕಾದಿದ್ದರು. ಎಷು್ಟ ಹೊತು್ತ ಕಾದರು ಅವನಿಗೆ ಯಾವ
ಹಾನಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದನು್ನ ಕಂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಅಭಿಪಾ್ರಯವನು್ನ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ≪ಇವನೊಬ್ಬ ದೇವನೇ≫
ಇರಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡರು.

ಮೆಲೀತೆದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸೇವೆ
7 ಆ ದಿ್ವೕಪದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾದ ಪೊಪಿ್ಲಯನ ಹೊಲಗದೆ್ದಗಳು

ನಾವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಇದ್ದವು. ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಾ್ವಗತಿಸಿ
ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆದರದಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿದನು. 8 ಅವನ
ತಂದೆಯು ಜ್ವರದಿಂದಲೂ ರಕ್ತಭೇದಿಯಿಂದಲೂ ಹಾಸಿಗೆ
ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. ಪೌಲನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಿ
ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. 9 ಇದಾದ,
ನಂತರ ಆ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಉಳಿದ ರೋಗಿಗಳು, ಪೌಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಸ್ವಸ್ಥರಾದರು. 10 ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಸನಾ್ಮನಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ,
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ನಾವು ಅಲಿ್ಲಂದ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದಾಗ, ನಮಗೆ
ಅವಶ್ಯವಾದ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಂದು ಹಡಗಿನಲಿ್ಲಟ್ಟರು.

ಪೌಲನು ರೋಮಾಪುರಕೆ್ಕ ಬಂದದು್ದ
11 ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅಲೆಕಾ್ಸಂದಿ್ರಯದಿಂದ ಬಂದು, ಆ

ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲ ಹಿಮಕಾಲವನು್ನ ಕಳೆಯಲು ತಂಗಿದ್ದ ಒಂದು ಹಡಗನು್ನ
ಹತಿ್ತ ಹೊರಟೆವು. ಆ ಹಡಗಿಗೆ ಅಶಿ್ವನೀದೇವತೆಗಳೆಂಬ ಚಿಹೆ್ನ ಇತು್ತ.
12 ನಾವು ಸುರಕೂಸಿಗೆ ತಲುಪಿ ಅಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನ ತಂಗಿದೆವು. 13

ಅಲಿ್ಲಂದ ಮುಂದುವರೆದು ರೇಗಿಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಸೇರಿದೆವು. ಒಂದು
ದಿನವಾದ ಮೇಲೆ ತೆಂಕಣ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ದರಿಂದ, ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಪೊತಿಯೋಲಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. 14 ಅಲಿ್ಲ ಕೆ್ರೖಸ್ತ ಸಹೋದರರನು್ನ
ಕಂಡೆವು. ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ತಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ದಿನ
ಇರಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ತರುವಾಯ ರೋಮಾಪುರಕೆ್ಕ
ಬಂದೆವು. 15 ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಸಹೋದರರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಚಾರವನು್ನ
ಕೇಳಿದಾಗ, ನಮ್ಮನು್ನ ಭೇಟಿಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕೆಲವರು
ಅಪಿ್ಪಯಪೇಟೆಯ ವರೆಗೂ, ಕೆಲವರು ತಿ್ರಛತ್ರವೆಂಬ ಸ್ಥಳದ ವರೆಗೂ
ಬಂದರು. ಪೌಲನು ಅವರನು್ನ ನೋಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ
ಸಲಿ್ಲಸಿ ಧೈಯರ್ಗೊಂಡನು.

16 ನಾವು ರೋಮಾಪುರಕೆ್ಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಪೌಲನು ತನ್ನನು್ನ
ಕಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಸಿಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿರಬಹುದೆಂಬ
ಅಪ್ಪಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದನು.

17 ಮೂರು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಪೌಲನು ಯೆಹೂದ್ಯರ
ಪ್ರಮುಖರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರು ಬಂದಾಗ
ಅವನು ಅವರಿಗೆ; ≪ಸಹೋದರರೇ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೂ,
ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಆಚಾರಗಳಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನೂ
ಮಾಡದವನಾದರೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ರೋಮಾಯರ ಕೈಗೆ
ಸೆರೆಯವನಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟೆ್ಟನು. 18 ಅವರು ನನ್ನನು್ನ
ವಿಚಾರಣೆಮಾಡಿ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಕಾರಣವೇನೂ
ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 19 ಅದಕೆ್ಕ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಕೈಸರನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತು. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ
ದೇಶದವರ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ
ಅಭಿಪಾ್ರಯದಿಂದ ಅದನು್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 20 ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಂಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಕರೆಯಿಸಿದೆನು.
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈ ಬೇಡಿಯಿಂದ
ಬಂಧಿತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು
ಅವನಿಗೆ; ≪ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಯೂದಾಯದಿಂದ ವರದಿ

ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಬಂದು ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾತನಾಡಲೂ ಇಲ್ಲ. 22 ಆದರೆ, ನಿನ್ನ
ಅಭಿಪಾ್ರಯವನು್ನ ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಕೇಳುವುದು ನಮಗೆ ಯುಕ್ತವೆಂದು
ತೋರುತ್ತದೆ. ಆ ಪಂಥದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಜನರು ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತಾ್ತರೆಂಬದೊಂದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ≫
ಅಂದರು.

23 ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದಿನವನು್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡಲು,
ಬಹುಮಂದಿ ಅವನ ಬಿಡಾರದಲಿ್ಲ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವನು
ಬೆಳಗಿ್ಗನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವರೆಗೂ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಕುರಿತು
ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಹೇಳುತಾ್ತ, ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನೂ್ನ,
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳನೂ್ನ, ಆಧಾರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೇಸುವಿನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಸುತಾ್ತ ಇದ್ದನು. 24 ಅವನು
ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವರು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು; ಕೆಲವರು ನಂಬದೆ
ಹೋದರು. 25 ಅವರು ಒಮ್ಮತವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಪೌಲನು
ಅವರಿಗೆ; ≪ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನ ಬಾಯಿಂದ
26 ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ;
≪ ≪ನೀನು ಈ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ;
ನೀವು ಕಿವಿಯಿದು್ದ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದೇ ಇಲ್ಲ;
ಕಣಿ್ಣದು್ದ ನೋಡಿದರೂ ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳು.

27 ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಜನರ ಹೃದಯವು ಕಲಾ್ಲಗಿದೆ;
ಇವರ ಕಿವಿ ಕಿವುಡಾಗಿದೆ;
ಇವರು ಕಣು್ಣ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ;
ತಾವು ಕಣಿ್ಣನಿಂದ ಕಂಡು,
ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ, ಹೃದಯದಿಂದ ತಿಳಿದು
ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನನಿ್ನಂದ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನು್ನ ಹೇಗೂ

ಹೊಂದಬಾರದೆಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂಬುದೇ.
28 ≪ಆದಕಾರಣ ದೇವರಿಂದಾದ ಈ ರಕ್ಷಣೆಯು ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ

ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಚೆನಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ;
ಅವರಾದರೂ ಕೇಳುವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ಅವನು ಈ
ಮಾತನು್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೊರಟುಹೋದರು.

30 ತರುವಾಯ ಅವನು ತಾನೇ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಎರಡು ವರುಷಗಳ ಕಾಲ ಇದು್ದ, ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಆದರದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. 31

ಯಾವ ಅಡಿ್ಡಯೂ ಇಲ್ಲದೆ, ತುಂಬಾ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ
ಕುರಿತು ಬೋಧಿಸುತಾ್ತ, ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಉಪದೇಶಮಾಡುತಾ್ತ ಇದ್ದನು.
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ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ

ಪೀಠಿಕೆ

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದಾಸನೂ, ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನೂ, ದೇವರ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಸಾರುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರತೆ್ತೕಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೂ ಆಗಿರುವ ಪೌಲನು, 2

ರೋಮಾಪುರದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಪಿ್ರಯರೂ ಹಾಗು
ದೇವಜನರಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೂ ಆಗಿರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಬರೆಯುವ ಪತ್ರ; 3 ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿರುವ ದೇವರಿಂದಲೂ
ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಶಾಂತಿಯೂ
ಲಭಿಸಲಿ.

4 ದೇವರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳ
ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ವಾಗ್ದನಮಾಡಿದ ಸುವಾತೆರ್ಯು ದೇವರ
ಮಗನೂ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕುರಿತಾದದು್ದ.
5 ಆತನು ವಂಶಕ್ರಮದಿಂದ ದಾವೀದನ ಸಂತಾನದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನೂ
ಪವಿತ್ರವಾದ ಆತ್ಮನ ಶಕಿ್ತಗನುಸಾರವಾಗಿ ಸತ್ತಮೇಲೆ ಜೀವಿತನಾಗಿ
ಎದು್ದ ಬಂದು ದೇವಕುಮಾರನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೂ
ಆಗಿದಾ್ದನೆ. 6 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನೀವೂ
ಸಹ ಆ ಅನ್ಯಜನರೊಳಗಿನವರಾದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ, 7 ಆತನ ಹೆಸರಿನ
ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಗಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬ ವಿಧೇಯತ್ವವು
ಉಂಟಾಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಾವು ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೃಪೆಯನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಅಪೊಸ್ತಲತನವನೂ್ನ ಹೊಂದಿದೆವು.

8 ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಗೆ
ಬಂದದ್ದರಿಂದ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 9 ನಾನು ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
ಮಾಡುವಾಗೆಲಾ್ಲ ಎಡೆಬಿಡದೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ
ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ದೇವರ ಮಗನ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರುತಾ್ತ
ದೈವಸೇವೆಯನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತರುವ
ದೇವರೇ ನನ್ನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. 10 ದೈವಚಿತ್ತದಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬರಲು
ಈಗಲಾದರೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ದೇವರಲಿ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
11 ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಆತಿ್ಮಕ ವರವೇನಾದರೂ ದೊರಕಿ
ನೀವು ದೃಢವಾಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮತು್ತ ನೀವು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಹಾಯ
ಹೊಂದಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ನಾನು
ಧೈಯರ್ಗೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

13 ಪಿ್ರಯರೇ, ನನ್ನ ಕೆಲಸವು ಇತರ ಅನ್ಯಜನಗಳಲಿ್ಲ
ಸಫಲವಾದಂತೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಸಫಲವಾದೀತೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅನೇಕಾವತಿರ್ ಮನಸು್ಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದಗೂ್ಯ
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಡಿ್ಡಯಾಯಿತೆಂಬುದು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂಬುದು
ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ. 14 ಗಿ್ರೕಕರಿಗೂ ಇತರ ಜನಗಳಿಗೂ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ,
ಮೂಢರಿಗೂ ತೀರಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಋಣ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. 15

ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ರೋಮಾಪುರದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮಗೆ ಸಹ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರುವುದಕೆ್ಕ ನಾನಂತೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ಸುವಾತೆರ್ಯ ಶಕಿ್ತ
16 ಸುವಾತೆರ್ಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ನಾಚಿಕೊಳು್ಳವವನಲ್ಲ. ಆ

ಸುವಾತೆರ್ಯು ಮೊದಲು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಆ ಮೇಲೆ ಗಿ್ರೕಕರಿಗೆ
ಅಂತೂ ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ದೇವರ
ಬಲಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. 17 ಹೇಗಂದರೆ ದೇವರಿಂದ ದೊರಕುವ
ನೀತಿಯು ಸುವಾತೆರ್ಯಲಿ್ಲ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ≪ನೀತಿವಂತನು
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುವನೆಂಬ≫ ಶಾಸೊ್ತ್ರೕಕಿ್ತಯ ಪ್ರಕಾರ ಆ
ನೀತಿಯು ನಂಬಿಕೆಯ ಫಲವಾಗಿದು್ದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವಂಥದಾಗಿದೆ.

ಎಲಾ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಅಪರಾಧಿಗಳು
18 ಅನೀತಿಯಿಂದ ಸತ್ಯವನು್ನ ಅಡಿ್ಡಮಾಡುವವರಾದ

ದುಷ್ಟಮನುಷ್ಯರ ಎಲಾ್ಲ ವಿಧವಾದ ಭಕಿ್ತಹೀನತೆಯ ಮೇಲೆಯೂ,
ದುಷ್ಟತನದ ಮೇಲೆಯೂ ದೇವರ ಕೋಪವು ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಇಳಿದುಬರುತ್ತದೆ, 19 ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ
ತಿಳಿಯಬಹುದಾದದು್ದ ಅವರ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಅದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ದೇವರೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವನು. 20 ಹೇಗಂದರೆ
ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಾಣದಿರುವ ಆತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದರೆ ಆತನ ನಿತ್ಯ
ಶಕಿ್ತಯೂ, ದೈವತ್ವವೂ, ಜಗದುತ್ಪತಿ್ತ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಆತನು
ಮಾಡಿದ ಸೃಷಿ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ಬುದಿ್ಧಗೆ ಗೊತಾ್ತಗಿ ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ನೆವವಿಲ್ಲದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 21

ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿದ್ದರೂ
ಅವರು ಆತನನು್ನ ದೇವರೆಂದು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆತನ
ಉಪಕಾರಗಳನು್ನ ನೆನಸಿ ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಷೆ್ಟೕ
ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಫಲ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ ಅವರ
ಮನಸು್ಸ ಕತ್ತಲಾಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ. 22 ತಾವು ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು
ಹುಚ್ಚರಾದರು. 23 ಲಯವಿಲ್ಲದ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಅವರು
ನಾಶವಾಗುವ ಮನುಷ್ಯ, ಪಶು, ಪಕ್ಷಿ, ಸರಿಸೃಪಗಳು ಇತಾ್ಯದಿಗಳ
ರೂಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡರು.

24 ಆದಕಾರಣ ಅವರು ಮನಸಿ್ಸನ ದುರಾಶೆಗಳಂತೆ ನಡೆದು ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ತಮೊ್ಮಳಗೆ ಮಾನಹೀನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಹೊಲಸಾದ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟ್ಟನು.
25 ಅವರು ಸತ್ಯದೇವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅಸತ್ಯವಾದದ್ದನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸೃಷಿ್ಟ ಕತರ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸದೆ ಸೃಷಿ್ಟಯನೆ್ನೕ ಪೂಜಿಸಿ
ಆರಾಧಿಸುವವರಾದರು. ಆದರೆ, ಆತನೇ ನಿರಂತರ ಸು್ತತಿ
ಹೊಂದತಕ್ಕವನು, ಆಮೆನ್. 26 ಅವರು ಇಂಥದ್ದನು್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಕೇವಲ ಲಜಾ್ಜಸ್ಪದವಾದ ಕಾಮಾಭಿಲಾಷೆಗಳಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಅವರ ಹೆಂಗಸರು ಸಾ್ವಭಾವಿಕವಾದ ಭೋಗವನು್ನ
ತೊರೆದು ಸ್ವಭಾವಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಾಮಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು.
27 ಅದರಂತೆ ಪುರುಷರು ಸಹ ಸಾ್ವಭಾವಿಕವಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಸಂಗವನು್ನ
ತೊರೆದು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲಿಯೇ ಕಾಮೋದೆ್ರೕಕಗೊಂಡರು;
ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಗಳಾದರು; ಲಜಾ್ಜಹೀನರಾಗಿ ವತಿರ್ಸಿದರು; ತಮ್ಮ
ದುನರ್ಡತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

28 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಮಗಿದ್ದ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವನು್ನ
ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಮಾಡಬಾರದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ನಡಿಸುವವರಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಅಶಿ್ಲೕಲ ನಡವಳಿಕೆಗೆ
ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. 29 ಹೇಗಂದರೆ ಅವರು ಸಕಲವಿಧವಾದ ಅನಾ್ಯಯ,
ದುಮಾರ್ಗರ್ತನ, ಲೋಭ ದುಷ್ಟತ್ವಗಳಿಂದಲೂ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ಕೊಲೆ,
ಜಗಳ, ಮೋಸ, ಹಗೆತನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವರಾದರು. 30 ಅವರು
ಸುಳು್ಳಸುದಿ್ದ ಹಬಿ್ಬಸುವವರೂ, ಚಾಡಿಹೇಳುವವರೂ, ದೇವರನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರೂ, ಸೊಕಿ್ಕನವರೂ, ಅಹಂಕಾರಿಗಳೂ,
ಬಡಾಯಿಕೊಚು್ಚವವರೂ, ಕೇಡನು್ನ ಕಲಿ್ಪಸುವವರೂ, 31

ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳದವರೂ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದವರೂ,
ಮಾತಿಗೆ ತಪು್ಪವವರೂ, ಮಮತೆಯಿಲ್ಲದವರೂ,
ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದವರೂ ಆದರು. 32 ಇಂಥವುಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವವರು
ಮರಣಕೆ್ಕ ಪಾತ್ರರಾಗಿದಾ್ದರೆಂಬ ದೇವವಿಧಿಯು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ
ಅವರು ತಾವೇ ಅವುಗಳನು್ನ ಮಾಡುವವರಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವವರನೂ್ನ
ಹೊಗಳುತಾ್ತ ಪೆ್ರೕರೆಪಿಸುತಾ್ತರೆ.

ಯೆಹೂದ್ಯರಾದರೂ ಅಪರಾಧಿಗಳೇ

ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲೈ ಮನುಷ್ಯನೇ, ಮತೊ್ತಬ್ಬರಲಿ್ಲ ದೋಷ
ಹುಡುಕುವ ನೀನು ಯಾವನಾದರೂ ಸರಿಯೇ, ನಿನಗೆ
ಅದರಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಮತೊ್ತಬ್ಬರಲಿ್ಲ

ದೋಷ ಹುಡುಕುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ನೀನೇ ದೋಷಿಯೆಂದು
ತೀಪುರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಾಗಾಯಿತು. ಮತೊ್ತಬ್ಬರಲಿ್ಲ
ದೋಷವೆಣಿಸುವ ನೀನು ಆ ದೋಷಗಳನೆ್ನೕ ಮಾಡುತಿ್ತೕಯಲಾ್ಲ. 2
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ಅಂಥವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಕೊಡುವ
ತೀಪುರ್ ಸತ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದೆಂದು ನಾವು ಬಲೆ್ಲವು. 3

ಇದನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸು ಎಲೈ ಮನುಷ್ಯನೇ, ಅಂಥವುಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವವರಲಿ್ಲ ದೋಷಹುಡುಕಿ, ನೀನು ಅವುಗಳನೆ್ನೕ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ ದೇವರ ದಂಡನೆಯ ತೀಪರ್ನು್ನ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೇನೆಂದು ಯೋಚಿಸುತಿ್ತೕಯೋ? 4 ಅಥವಾ ಆತನ
ಅಪಾರವಾದ ದಯೆ, ಸಹನೆ, ದೀಘರ್ಶಾಂತಿಗಳನು್ನ ಕೇವಲವಾಗಿ
ಯೋಚಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಮಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಪೆ್ರರೇಪಿಸುವ
ದೇವರ ಒಳೆ್ಳತನದ ಅರಿವು ನಿನಗಿಲ್ಲವೋ? 5 ನೀನು ನಿನ್ನ
ಮೊಂಡತನವನೂ್ನ, ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪವಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದವರೆಗೂ ನಿನಗಾಗಿ ದೇವರ ಕೋಪವನು್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಇದಿ್ದೕ. 6 ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರವರ
ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವನು, 7 ಯಾರು ಪ್ರಶಂಸೆ,
ಗೌರವ, ಮತು್ತ ಭ್ರಷ್ಟರಹಿತ ಜೀವನ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಮಾಡುತಾ್ತರೋ, ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಕೊಡುವನು. 8 ಯಾರು ಸಾ್ವಥರ್ಸಾಧಕರಾಗಿದು್ದ, ಸತ್ಯವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸದೆ ಅನಾ್ಯಯವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಾ್ತರೋ, ಅವರ ಮೇಲೆ
ದೇವರ ಕೋಪ ಮತು್ತ ರೌದ್ರಗಳು ಬರುವವು. 9 ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ
ಮೊದಲು ಅನಂತರ ಗಿ್ರೕಕರಿಗೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೂ ಸಂಕಟವೂ, ಯಾತನೆಯೂ
ಬರುವವು. 10 ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಮೊದಲು,ಅನಂತರ ಗಿ್ರೕಕರಿಗೆ,
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಗೌರವವೂ,
ಮಾನವೂ, ಮನಶಾಂತಿಯೂ ಉಂಟಾಗುವವು. 11 ದೇವರಲಿ್ಲ
ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲ.

12 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಪಾಪಮಾಡಿದವರು
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ನಾಶಹೊಂದುವರು; ಮತು್ತ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿದು್ದ ಪಾಪಮಾಡಿದವರು
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ತೀಪರ್ನು್ನ ಹೊಂದುವರು.
13 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಕೇಳಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಯಾರೂ ದೇವರ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರೇ
ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಡುವರು. 14 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದ
ಅನ್ಯಜನರು ಸಾ್ವಭಾವಿಕವಾಗಿ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದಂತೆ
ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವರು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದರೂ ತಾವೇ
ತಮಗೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದಾ್ದರೆ; 15 ಇದರಿಂದ ಅವರು
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪಯರ್ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುತಾ್ತರೆ. ಇದಕೆ್ಕ ಅವರ ಮನಸು್ಸ ಸಹ ಸಾಕ್ಷಿ
ನುಡಿಯುತ್ತದೆ; ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ವಾದಿಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಂತೆ,
ಇದು ತಪೆ್ಪಂದು ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 16 ನಾನು ಸಾರುವ
ಸುವಾತೆರ್ಯಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಗುಟು್ಟಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸುವ
ದಿನದಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇದೆಲಾ್ಲ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು.

17 ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯನೆನಸಿಕೊಂಡು, ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿಟು್ಟ, ದೇವರಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ಸಂತೋಷಿಸಿ, 18

ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಹೊಂದಿ, ಆತನ ಚಿತ್ತವನು್ನ
ಬಲ್ಲವನೂ, ಇದು ತಕ್ಕದು್ದ ಅದು ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ವಿವೇಚಿಸುವವನೂ
ಆಗಿದಿ್ದೕಯೆ. 19 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಜ್ಞಾನಸತ್ಯಗಳ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಕುರುಡರಿಗೆ ದಾರಿತೋರಿಸುವವನೂ,
ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಬೆಳಕೂ, 20 ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ
ಶಿಕ್ಷಕನೂ, ಬಾಲಕರಿಗೆ ಉಪಾಧಾ್ಯಯನೂ, ಆಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು
ನಂಬಿಕೊಂಡಿದಿ್ದಯೇ, 21 ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವ ನಿನಗೆ
ನೀನೇ ಉಪದೇಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದಿ್ದೕಯೋ? ಕದಿಯಬಾರದೆಂದು
ಬೋಧಿಸುವ ನೀನೇ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತಿ್ತಯೇನು? 22 ಹಾದರ
ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಹೇಳುವ ನೀನೇ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುತಿ್ತೕಯೋ?
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುವ ನೀನು ದೇವಾಲಯವನೆ್ನೕ
ದೋಚುತಿ್ತಯೇನು? 23 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ
ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವ ನೀನು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಮೀರಿ ನಡೆದು ದೇವರನು್ನ
ಅವಮಾನಪಡಿಸುತಿ್ತೕಯೋ? 24 ≪ನಿಮ್ಮ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಅನ್ಯಜನರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ ನಾಮವು ದೂಷಣೆಗೆ
ಗುರಿಯಾಗುತಿ್ತದೆಂದು≫ ಬರೆದಿದೆಯಲಾ್ಲ.

25 ನೀನು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವವನಾದರೆ
ಸುನ್ನತಿಯೆಂಬ ಸಂಸಾ್ಕರವು ನಿನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿದೆ; ಆದರೆ
ನೀನು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಮೀರಿ ನಡೆಯುವವನಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ
ಸುನ್ನತಿಯಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತು. 26 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ
ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವನು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ನೇಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದರೆ
ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದರೂ ಸುನ್ನತಿಯಿದ್ದವನಂತೆ
ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? 27 ನೀವು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದರಿ;
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ; ಆದರೂ ಅದನು್ನ ಮೀರಿ
ನಡೆಯುತಿ್ತೕರಿ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ

ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಸಾ್ವಭಾವಿಕವಾಗಿ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವವರು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಮಗೆ
ತೀಪುರ್ಕೊಡುತಾ್ತರೆ. 28 ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೆಹೂದ್ಯನಾಗಿರುವವನು
ಯೆಹೂದ್ಯನಲ್ಲ; ಮತು್ತ ಹೊರಗೆ ಶರೀರದಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರುವ
ಸುನ್ನತಿಯು ಸುನ್ನತಿಯಲ್ಲ. 29 ಆದರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ
ಯೆಹೂದ್ಯನಾಗಿರುವವನೇ ಯೆಹೂದ್ಯನು; ಮತು್ತ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಹೊಂದಿರುವವನೇ ಸುನ್ನತಿಯುಳ್ಳವನು. ಇದು
ಬಾಹಾ್ಯಚಾರಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಆತ್ಮಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೆ್ದೕ; ಇಂಥ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶಂಸೆಯು, ದೇವರಿಂದಲೇ ಹೊರತು
ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಾಗಾದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನು? ಸುನ್ನತಿ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡದರಿಂದ ಲಾಭವೇನು? 2 ಎಲಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಲು ಬಹಳ ಉಂಟು.

ಮೊದಲನೇಯದಾಗಿ ದೈವೋಕಿ್ತಗಳು ಅವರ ವಶಕೆ್ಕ ಸಮಪಿರ್ಸಿ
ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. 3 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲವಾದರೂ?
ಅವರ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರು ನಂಬಿಕೆಗೆ
ತಪು್ಪವವನಾದಾನೋ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. 4 ಬದಲಾಗಿ,
≪ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಲೆ್ಲೕ ನೀನು ನೀತಿವಂತನೆಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಬೇಕು,
ವಾ್ಯಜ್ಯವೆದಾ್ದಗ ನೀನು ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗಬೇಕು.≫ ಎಂದು

ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಹಾಗೆಯೇ, ಎಲಾ್ಲ ಮಾನವರು
ಸುಳು್ಳಗಾರರಾದರೂ, ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯವಂತನೇ.

5 ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅನಾ್ಯಯದ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರು
ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಗೆ ಬರುವುದಾದರೆ ನಾವು ಏನು
ಹೇಳೋಣ? ಉಗ್ರದಂಡನೆಯನು್ನ ಮಾಡುವ ದೇವರು
ಅನಾ್ಯಯಗಾರನೋ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಾತನು್ನ
ಮಾನುಷಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 6 ದೇವರು
ಅನಾ್ಯಯಗಾರನಾಗಿದ್ದರೆ ಲೋಕಕೆ್ಕ ನಾ್ಯಯ ತೀಪಾರ್ಗುವುದಾದರೂ
ಹೇಗೆ? 7 ನನ್ನ ಸುಳಿ್ಳನಿಂದ ದೇವರ ಸತ್ಯವು ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಗೆ ಬಂದು ಆತನ
ಮಹಿಮೆ ಹೆಚಾ್ಚಗುವುದಾದರೆ ಇನು್ನ ನನ್ನನು್ನ ಪಾಪಿಯೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಯಾಕೆ? 8 ≪ಒಳೆ್ಳಯದಾಗುವಂತೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನೕ ಏಕೆ
ಮಾಡಬಾರದು?≫ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರುವುದಾಗಿ
ಕೆಲವರು ನನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವುದು
ನಾ್ಯಯಸಮ್ಮತವಾದುದು.

ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರು ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರನಿಯಮ
9 ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ನಾವು ಅನ್ಯರಿಗಿಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠರೋ?

ಎಷು್ಟ ಮಾತ್ರಕೂ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಯೆಹೂದ್ಯರೇ ಆಗಲಿ ಗಿ್ರೕಕರೇ ಆಗಲಿ
ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಒಳಗಾಗಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆಂದು ಮೊದಲೇ
ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕವಲಾ್ಲ. 10 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ,
≪ನೀತಿವಂತನು ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇಲ್ಲ;
11 ತಿಳಿವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವನು ಇಲ್ಲ,
ದೇವರನು್ನ ಹುಡುಕುವವನು ಇಲ್ಲ.
12 ಎಲ್ಲರೂ ದಾರಿತಪಿ್ಪ ನಡೆಯುತಾ್ತ, ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿದಾ್ದರೆ.

ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವವನು ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇಲ್ಲ.
13 ಅವರ ಗಂಟಲು ತೆರೆದಿರುವ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು

ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ವಂಚನೆಯ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡುತಾ್ತರೆ. ಅವರ
ತುಟಿಯ ಹಿಂದೆ ಹಾವಿನ ವಿಷವಿದೆ.

14 ಅವರ ಬಾಯಿ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಕೊ್ರೕಧದ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೂ,
ತುಂಬಿದೆ.

15 ಅವರ ಕಾಲುಗಳು ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಲು ಆತುರಪಡುತ್ತವೆ.
16 ಅವರು ಹೋದ ದಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ನಾಶಸಂಕಟಗಳು ಪೀಡೆಗಳು

ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
17 ಸಮಾಧಾನದ ಮಾಗರ್ವನೆ್ನೕ ಅರಿಯರು.
18 ಅವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೀಗೆ

ಬರೆದಿದೆಯಲಾ್ಲ.
19 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ನುಡಿಗಳೆಲ್ಲವು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ

ಹೇಳಿವೆಯೆಂದು ಬಲೆ್ಲವಷೆ್ಟ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿ
ಕಟಿ್ಟಹೋಗುವುದು. ಲೋಕವೆಲಾ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿ
ನಿಲು್ಲವುದು. 20 ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಾದರೂ
ನೇಮನಿಷೆ್ಠಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ
ಪಾಪದ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದಷೆ್ಟ.
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ಎಲಾ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ನೀತಿವಂತರಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ನಂಬುವುದೇ ಮಾಗರ್

21 ಈಗಲಾದರೋ ದೇವರಿಂದ ದೊರಕುವ ನೀತಿಯು
ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
ಅದು ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳ
ನುಡಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಕ್ಷಿಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. 22 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರ ಮೂಲಕವೇ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರ
ನೀತಿಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ ಯಾವ ತಾರತಮ್ಯವನು್ನ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 23 ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಹೊಂದದೇ ಹೋಗಿದಾ್ದರೆ. 24 ಅವರು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯ
ಹೊಂದುವುದು ದೇವರ ಉಚಿತಾಥರ್ವಾದ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಅದು
ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಿಂದಾದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ಆಗುವುದು. 25 ಪೂವರ್ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಮಾನವರ ಪಾಪವನು್ನ
ದಂಡಿಸದೆ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿದ್ದ ದೇವರು, ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ
ಪಾಪಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ತರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ರಕ್ತಧಾರೆ
ಎರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. 26 ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಡುವವರನು್ನ ತಮೊ್ಮಡನೆ ಸತ್ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿಯು ತಾನು ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪನೂ,
ನೀತಿವಂತನೂ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಸು್ತತ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರು.

27 ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮನು್ನ ನಾವು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಅವಕಾಶವೆಲಿ್ಲ? ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. ಯಾವ ಆಧಾರದಿಂದ?
ಕಮರ್ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದಲೋ? ಅಲ್ಲ.
ನಂಬಿಕೆಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದಲೇ. 28 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಂಬಂಧವಾದ ಕಮರ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯರು
ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಡುವರೆಂಬುದಾಗಿ
ನಿಶ್ಚಯಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವಲಾ್ಲ 29 ದೇವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ
ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೋ? ಹೌದು ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಆತನು
ಅನ್ಯಜನರಿಗೂ ಸಹ ದೇವರಾಗಿದಾ್ದನೆ. 30 ಆತನು
ಸುನ್ನತಿಯವರನು್ನ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವರ
ನಂಬಿಕೆಯೇ ಆಧಾರ. ಹಾಗೆಯೇ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರನು್ನ
ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಕೂ್ಕ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಕಾರಣ. 31 ಹಾಗಾದರೆ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುತೆ್ತೕವೋ? ಎಂದಿಗೂ
ಇಲ್ಲ. ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುತೆ್ತೕವಷೆ್ಟೕ.

ಅಬ್ರಹಾಮನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನೀತಿವಂತನಾದನೆಂಬ ವಾದ

ಹಾಗಾದರೆ ವಂಶಾನುಕ್ರಮವಾಗಿ ನಮಗೆ
ಮೂಲಪಿತೃವಾಗಿರುವ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಏನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು? 2

ಅಬ್ರಹಾಮನು ಪುಣ್ಯಕಿ್ರಯೆಯಿಂದಲೇ ನೀತಿವಂತನಾದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಆಸ್ಪದವಿರುವುದು; ಆದರೆ ದೇವರ
ಮುಂದೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 3 ಇದರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ,
≪ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದನು; ಆ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವನ
ಲೆಕ್ಕಕೆ್ಕ ನೀತಿ ಎಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು≫ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 4 ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಬರುವ ಕೂಲಿಯು ಕೃಪೆಯಿಂದ
ದೊರಕುವಂಥದೆಂದು ಎಣಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅದು ಅವನಿಗೆ
ಸಲ್ಲತಕ್ಕದೆ್ದೕ ಎಂದು ಎಣಿಕೆಯಾಗುವುದು. 5 ಆದರೆ ಯಾವನು
ಪುಣ್ಯಕಿ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದವನಾಗಿರದೆ ಪಾಪಾತ್ಮರನು್ನ
ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸುವಾತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುತಾ್ತನೋ
ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನೀತಿ ಎಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು. 6 ದೇವರು
ಯಾವನನು್ನ ಪುಣ್ಯಕಿ್ರಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಎಣಿಸುತಾ್ತನೋ
ಅವನು ಧನ್ಯನೆಂದು ದಾವೀದನು ಸಹ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. ಹೇಗಂದರೆ,
7 ≪ಯಾರ ಅಪರಾಧಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆಯೋ, ಯಾರ
ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆಯೋ ಅವರೇ ಧನ್ಯರು. 8 ಕತರ್ನು
ಯಾವನ ಪಾಪವನು್ನ ಲೆಕ್ಕಕೆ್ಕ ತರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಮನುಷ್ಯನೇ
ಧನ್ಯನು.≫ 9 ಈ ಶುಭವು ಸುನ್ನತಿಯಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೋ?
ಅಥವಾ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಹ ಉಂಟೋ? ≪ಅಬ್ರಹಾಮನ
ಲೆಕ್ಕಕೆ್ಕ ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನೀತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು≫
ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. 10 ಅದು ಯಾವಾಗ
ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು? ಅವನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿಯಾದ ಮೇಲೆಯೋ?
ಸುನ್ನತಿಯಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲೋ? ಸುನ್ನತಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ,
ಸುನ್ನತಿಯಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲೇ ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 11 ಅನಂತರ
ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ, ಮೊದಲೇ ಅವನಿಗಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯ ಗುರುತಾಗಿಯೂ,
ಮುದೆ್ರಯಾಗಿಯೂ ಹೊಂದಿದನು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು
ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಅವರು ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರಾಗಿದಾಗೂ್ಯ

ಮೂಲಪಿತೃವಾದನು; ಇದರಿಂದ ಅವರು ನೀತಿವಂತರೆಂದು
ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 12 ಇದಲ್ಲದೆ ಸುನ್ನತಿಯವರಲಿ್ಲ
ಸುನ್ನತಿಹೊಂದಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಪಿತೃವಾಗಿರುವ
ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿಯಾಗುವುದಕೂ್ಕ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯ
ಕ್ರಮವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುತಾ್ತರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಮೂಲ
ತಂದೆಯಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಹೊಂದಿದು್ದ
13 ನೀನು ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಾಧ್ಯನಾಗುವಿ ಎಂಬ ವಾಗಾ್ದನವು

ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗಾಗಲಿ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗಾಗಲಿ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಆದದ್ದಲ್ಲ; ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ.
14 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಬಾಧ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ ನಂಬಿಕೆಯು ವ್ಯಥರ್ವಾಯಿತು, ವಾಗಾ್ದನವು
ನಿರಥರ್ಕವಾಯಿತು. 15 ಯಾಕೆಂದರೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಜನರನು್ನ
ದೇವರ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿಮಾಡುವಂಥದು್ದ, ಆದರೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದ
ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಅದರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. 16 ಆದಕಾರಣ ಆ
ಬಾಧ್ಯತೆಯು ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ದೊರೆಯುವಂಥದಾ್ದಗಿದೆ, ಅದು
ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಸಿಕು್ಕತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಆ ವಾಗಾ್ದನವು
ನಮೆ್ಮೕಲ್ಲರ ತಂದೆಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ,
ಅಂದರೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ
ಸಿ್ಥರವಾಗಿದೆ. 17 ≪ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪಿತನಾಗಿ
ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದು≫ ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ. ದೇವರು
ಸತ್ತವರನು್ನ ಬದುಕಿಸುವವನಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಅಸಿ್ತತ್ವದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದ್ದನು್ನ
ಅಸಿ್ತತ್ವಕೆ್ಕ ತರುವಂಥವನೂ ಆದ ದೇವರಲಿ್ಲ ಅಬ್ರಹಾಮನು
ನಂಬಿಕೆ್ಕಯಿಟ್ಟನು. 18 ≪ನಿನ್ನ ಸಂತಾನವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷಾ್ಟಗುವುದು≫
ಎಂಬುದಾಗಿ ತನಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ
ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗಲೂ ಅಬ್ರಹಾಮನು ತಾನು ಬಹು
ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪಿತನಾಗುವೆನೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಂಬಿದನು. 19 ಅವನು ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ನೂರುವರುಷದವನಾಗಿದು್ದ
ತನ್ನ ದೇಹವು ಆಗಲೇ ಮೃತಪಾ್ರಯವಾಯಿತೆಂದೂ ಸಾರಳಿಗೆ
ಗಭರ್ಕಾಲ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾ್ದಗೂ್ಯ ಅವನ
ನಂಬಿಕೆಯು ಕುಂದಲಿಲ್ಲ. 20 ದೇವರು ಮಾಡಿದ ವಾಗಾ್ದನದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವನು ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಚಂಚಲಚಿತ್ತನಾಗಲಿಲ್ಲ.
21 ದೇವರನು್ನ ಘನಪಡಿಸುವವನಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಮಥರ್ನೆಂದು
ಪೂಣರ್ದೃಢತೆಯುಳ್ಳವನಾದನು. 22 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ನಂಬಿಕೆಯು
ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕೆ್ಕ ನೀತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 23 ಆದರೆ ಅದು
ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕೆ್ಕ ನೀತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತೆಂಬುದು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮಗೋಸ್ಕರವೂ ಬರೆದಿರುವುದು. 24 ನಮ್ಮ
ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದ ದೇವರನು್ನ
ನಂಬುವ ನಮಗೂ ಆ ನಂಬಿಕೆಯು ನೀತಿಯೆಂದು
ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು. 25 ದೇವರು ಯೇಸುವನು್ನ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳ
ನಿಮಿತ್ತ ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟು್ಟ ನಮಗೆ ನೀತಿವಂತರೆಂಬ
ನಿಣರ್ಯವು ಉಂಟಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಜೀವದಿಂದ
ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟ್ಟನು.

ನೀತಿವಂತರಾದವರಿಗೆ ದೊರೆಯುವಂಥ ಫಲಗಳು

ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತರಾದ
ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವುಂಟು. 2 ಈಗ

ನಾವು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ದೇವರ ಕೃಪಾಶ್ರಯಕೆ್ಕ ಆತನ
ಮುಖಾಂತರವೇ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸೇರಿದವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ದೇವರ
ಮಹಿಮೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲಿ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸಪಡುತೆ್ತೕವೆ. 3 ಇದು
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಉಲಾ್ಲಸವಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 4 ಏಕೆಂದರೆ ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳು ತಾಳೆ್ಮಯನು್ನ,
ತಾಳೆ್ಮಯೂ ಸದು್ಗಣವನು್ನ, ಸದು್ಗಣವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆಂದು ಬಲೆ್ಲವು. 5 ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಮ್ಮನು್ನ
ಆಶಾಭಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ, ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ
ಸುರಿಸಿದಾ್ದನೆ.

6 ನಾವು ಬಲಹೀನರಾಗಿದಾ್ದಗಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಯಮಿತ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಭಕಿ್ತಹೀನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನು. 7 ನೀತಿವಂತರಿಗೋಸ್ಕರ
ಯಾರಾದರೂ ಪಾ್ರಣಕೊಡುವುದು ಅಪರೂಪ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಒಳೆ್ಳಯವನಿಗಾಗಿ ಪಾ್ರಣಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಯಾವನಾದರೂ
ಧೈಯರ್ಮಾಡಿದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. 8 ಆದರೆ ನಾವು
ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದಾ್ದಗಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಣಕೊಟ್ಟದ್ದರಲಿ್ಲ
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ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ. 9

ಈಗ ನಾವು ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ನೀತಿವಂತರಾಗಿರಲಾಗಿ ಆತನ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದು ಅಷೆ್ಟೕ ನಿಶ್ಚಯವಲ್ಲವೇ? 10 ನಾವು ದೇವರಿಗೆ
ಶತು್ರಗಳಾಗಿದಾ್ದಗಲೇ ನಮಗೆ ಆತನ ಮಗನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ
ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನವಾಯಿತು ಆತನ ಕೂಡ ಸಂಧಾನವಾದ
ನಮಗೆ ಮಗನ ಜೀವದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದು ಅಷೆ್ಟೕ
ನಿಶ್ಚಯವಲ್ಲವೇ? 11 ಇಷು್ಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಸಂಧಾನವಾದದ್ದರಿಂದ ಆತನ
ಮುಖಾಂತರ ದೇವರಲಿ್ಲ ಉಲಾ್ಲಸಪಡುತೆ್ತೕವೆ.

ಆದಾಮನಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮರಣವಾದಂತೆ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದು

12 ಈ ವಿಷಯ ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಆದಾಮ
ನಿಂದಲೇ ಪಾಪವೂ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ಮತು್ತ ಮರಣವು
ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ, ಹಾಗು, ಮರಣವು ಎಲ್ಲರು ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾ್ರಪಿ್ತಯಾಯಿತು. 13 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ
ಮುಂಚೆಯೇ ಪಾಪವು ಲೋಕದಲಿ್ಲತು್ತ. ಆದರೆ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಪಾಪವು ಗಣನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 14

ಆದರೂ ಆದಾಮನ ಕಾಲದಿಂದ ಮೋಶೆಯ ಕಾಲದವರೆಗೂ
ಮರಣದ ಆಳಿ್ವಕೆಯು ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ. ಆದಾಮನು ದೇವರ
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಮೀರಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಸಮಾನವಾದ ಪಾಪವನು್ನ
ಮಾಡದೆ ಇದ್ದವರ ಮೇಲೆಯೂ ಅದು ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ. ಆ
ಆದಾಮನು ಬರಬೇಕಾದ ಒಬಾ್ಬತನಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ
ಪ್ರತಿರೂಪನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

15 ಆದರೆ ಆ ಅಪರಾಧದ ಸಂಗತಿಗೂ ದೇವರ ಕೃಪಾದಾನದ
ಸಂಗತಿಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತಾ್ಯಸವುಂಟು. ಹೇಗಂದರೆ ಆ ಒಬ್ಬನ
ಅಪರಾಧದಿಂದ ಬಹುಮಂದಿ ಸತ್ತರು ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ಈ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಿಕು್ಕವ ವರವೂ
ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ನಿಶ್ಚಯವಲ್ಲವೇ. 16

ದೇವರ ವರವು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪದ ಫಲದಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ,
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಆದರೆ ದೇವರ ಕೃಪಾದಾನವು ಅನೇಕರ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ವಿಮೋಚಿಸಿ ಅವರನು್ನ ನೀತಿವಂತರೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕಾರಣವಾಯಿತು. 17 ಒಬ್ಬನು ಮಾಡಿದ
ಅಪರಾಧದಿಂದ ಮರಣವು ಉಂಟಾಗಿ ಆ ಒಬ್ಬನ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ
ಮರಣವು ಆಳುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ
ಕೃಪಾದಾನವನೂ್ನ, ನೀತಿಯೆಂಬ ವರವನೂ್ನ ಹೊಂದಿದವರು ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ಈ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಮೂಲಕ ಜೀವಭರಿತರಾಗಿ
ಆಳುವುದು ಮತೂ್ತ ನಿಶ್ಚಯವಲ್ಲವೇ.

18 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಆದಾಮನ ಒಂದೇ ಅಪರಾಧದ ಮೂಲಕ ಎಲಾ್ಲ
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮರಣವೆಂಬ ನಿಣರ್ಯವು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತೋ
ಹಾಗೆಯೇ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಒಂದೇ ಸತಾ್ಕಯರ್ದಿಂದ ಎಲಾ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ
ನೀತಿವಂತರೆಂಬ ನಿಣರ್ಯವು ಉಂಟಾಗಿ ಜೀವವು ಫಲಿಸಿತು. 19

ಒಬ್ಬನ ಅವಿಧೇಯತ್ವದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಪಾಪಿಗಳಾದರೋ
ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬನ ವಿಧೇಯತ್ವದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನೀತಿವಂತರಾಗುವರು.
20 ಅಪರಾಧಗಳು ಹೆಚಾ್ಚಗುತಾ್ತ ಬಂದೆಂತಲಾ್ಲ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು
ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಆದರೆ ಪಾಪವು ಹೆಚಾ್ಚದಾಗಲೆ್ಲೕ
ಕೃಪೆಯು ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು. 21 ಹೀಗೆ ಪಾಪವು
ಮರಣವನು್ನಂಟು ಮಾಡುತಾ್ತ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ನಡಿಸಿದ ಹಾಗೆಯೇ
ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ನೀತಿಯಿಂದ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನಂಟುಮಾಡುತಾ್ತ ಆಳುವಂತಾಯಿತು.

ಸತು್ತ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಐಕ್ಯವಾದವರು

ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಹೇಳೋಣ? ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ಹೆಚಾ್ಚಗಲಿ
ಎಂದು ನಾವು ಇನೂ್ನ ಪಾಪವನು್ನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ
ಇರಬೇಕೋ? ಹಾಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಾಗಾಗಬಾರದು.

2 ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತವರಾದ ನಾವು ಇನು್ನ ಅದರಲೆ್ಲೕ
ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ? 3 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಮರಣದಲಿ್ಲ
ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವುದಕೆ್ಕ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವೆಂದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? 4 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಾವು ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆತನ ಮರಣದಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿ
ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೂಣಲ್ಪಟೆ್ಟವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸತು್ತ ತಂದೆಯ
ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ ನಾವು ಕೂಡ
ಜೀವದಿಂದೆದು್ದ ನೂತನ ಜೀವದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 5

ಹೇಗಂದರೆ ನಾವು ಆತನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಸದೃಶ್ಯವಾದ ಮರಣವನು್ನ

ಹೊಂದಿ ಆತನಲಿ್ಲ ಐಕ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನ ಪುನರುತಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಸದೃಶವಾದ
ಪುನರುತಾ್ಥನವನೂ್ನ ಹೊಂದಿ ಆತನಲಿ್ಲ ಐಕ್ಯವಾಗುವೆವು. 6 ನಮಗೆ
ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಾಧೀನಸ್ವಭಾವವು ನಾಶವಾಗಿ, ನಾವು
ಇನೂ್ನ ಪಾಪದ ವಶದಲಿ್ಲರದಂತೆ ನಮ್ಮ ಪೂವರ್ಸ್ವಭಾವವು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಕೂಡ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 7 ಸತ್ತವನು ಪಾಪದ ವಶದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದಾ್ದನೆ. 8 ಇದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನೊಡನೆ ಸತ್ತ
ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಆತನೊಡನೆ ಜೀವಿಸುವೆವೆಂದು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ. 9 ನಮಗೆ
ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದು್ದ
ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಸಾಯತಕ್ಕವನಲ್ಲ, ಮರಣವು
ಆತನ ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ ನಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 10 ಆತನು ಸತ್ತದು್ದ ಒಂದೇ
ಸಾರಿ ಅದು ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ; ಆತನು ಜೀವಿಸುವುದು
ದೇವರಿಗಾಗಿಯೇ, 11 ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನ ಐಕ್ಯದಿಂದ ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತವರೂ, ದೇವರಿಗಾಗಿ
ಜೀವಿಸುವವರೂ ಎಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ನಂಬಿದವರು ಪಾಪದ ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ
ದಾಸರಾಗುವರು

12 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾವಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಈ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ
ಮೇಲೆ ಪಾಪವನು್ನ ಆಳಗೊಡಿಸಿ ನೀವು ದೇಹದ ದುರಾಶೆಗಳಿಗೆ
ಒಳಪಡಬೇಡಿರಿ. 13 ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ
ಅಂಗಗಳನು್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸುವವರಾಗಿದು್ದ, ಅವುಗಳನು್ನ
ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ನಡಿಸುವ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ; ನೀವು
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಿತರಾಗಿರಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೇವರಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟು್ಟ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳನು್ನ ನೀತಿಯ
ಆಯುಧಗಳನಾ್ನಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ. 14 ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಪವು
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸದು; ನೀವು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ
ಅಧೀನರಲ್ಲ, ಕೃಪೆಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 15 ಹಾಗಾದರೇನು? ನಾವು
ಧಮರ್ಶಾಸಾ್ತ್ರಧೀನರಲ್ಲ, ಕೃಪೆಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು ಪಾಪವನು್ನ
ಮಾಡಬಹುದೋ? ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬಾರದು. 16 ನೀವು
ಯಾವನಿಗೆ ದಾಸರಂತೆ ವಿಧೇಯರಾಗುತೆ್ತೕವೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವು
ಒಪಿ್ಪಸಿ ಕೊಡುತಿ್ತೕರೋ ಆ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿಯೇ
ಇರುವಿರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೋ? ಪಾಪಕೆ್ಕ ದಾಸರಾದರೆ
ಮರಣವೇ ಫಲ; ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬ ವಿಧೇಯತ್ವಕೆ್ಕ ದಾಸರಾದರೆ
ನೀತಿಯೇ ಫಲ 17 ಆದರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಪಾಪಕೆ್ಕ
ದಾಸರಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಬೋಧನೆಗೆ ನೀವು
ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಅಧೀನರಾದ್ದರಿಂದಲೂ, 18 ಪಾಪದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ನೀತಿಗೆ ದಾಸರಾದ್ದರಿಂದಲೂ ದೇವರಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ. 19 ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಭಾವದ ಬಲಹೀನತೆಯ
ದೆಸೆಯಿಂದ ನಾನು ಲೋಕದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಗಳನು್ನ
ಬಂಡುತನಕೂ್ಕ, ದುಷ್ಟತನಕೂ್ಕ ದಾಸರನಾ್ನಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದಂತೆಯೇ ಈಗ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಅಂಗಗಳನು್ನ ನೀತಿಗೆ ದಾಸರನಾ್ನಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಿರಿ. 20 ನೀವು
ಪಾಪಕೆ್ಕ ದಾಸರಾಗಿದಾ್ದಗ ನೀತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 21 ಆದರೆ ನೀವು
ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ನಿಮಗುಂಟಾದ ಫಲವೇನು? ಈಗ
ಅವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತಿ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ
ಅವುಗಳಿಂದ ಬರುವುದು ಮರಣವಲ್ಲವೇ? 22 ಈಗಲಾದರೋ
ನೀವು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ದೇವರಿಗೆ
ದಾಸರಾದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣವೆಂಬ ಫಲವು
ದೊರಕಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ. 23

ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಪವು ಕೊಡುವ ಸಂಬಳ ಮರಣ; ದೇವರ
ಕೃಪಾವರವು ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ನಿತ್ಯಜೀವವೇ
ಆಗಿದೆ.

ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಐಕ್ಯವಾದವರು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಿನರಲ್ಲ

ಪಿ್ರಯರೇ, ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ತಿಳಿದವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು
ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು
ಜೀವದಿಂದಿರುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಮೇಲೆ

ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೇ? 2 ಇದಕೆ್ಕ ದೃಷಾ್ಟಂತ, ಗಂಡನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ
ಹೆಂಡತಿಯು ನಾ್ಯಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅವನಿಗೆ ಬದ್ಧಳಾಗಿರುವಳು.
ಗಂಡನು ಸತ್ತರೆ ಮದುವೆಯ ನಿಯಮದಿಂದ ಅವಳು
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತಾ್ತಳೆ. 3 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಗಂಡನು
ಜೀವದಿಂದಿರುವಾಗ ಆಕೆ ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ ಸೇರಿದರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ
ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವಳು. ಆದರೆ ಗಂಡನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಆ
ನಿಯಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ್ದರಿಂದ, ಆಕೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಗಂಡನನು್ನ
ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
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4 ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಸಹ ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹದ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರಿಗೆ
ಫಲಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಅಂದರೆ ಸತು್ತ ಜೀವಿತನಾಗಿ
ಎದಾ್ದತನನು್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 5 ನಾವು ಶರೀರಾಧೀನ
ಸ್ವಭಾವವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದಾ್ದಗ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ
ಪೆ್ರೕರಿತವಾದ ಪಾಪಾದಾಶೆಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಸಕಿ್ರಯವಾಗಿ
ಮರಣಕೆ್ಕ ಫಲವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುತಿ್ತದ್ದವು. 6 ಈಗಲಾದರೋ ನಮ್ಮನು್ನ
ಬಂಧಿಸಿಟಿ್ಟದ್ದ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾಲಿಗೆ ನಾವು ಸತ್ತವರಾದ ಕಾರಣ ಆ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ
ಬರಹರೂಪದ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ
ಸಲಿ್ಲಸದೆ, ಪವಿತಾ್ರತ್ಮ ಪೆ್ರೕರಿತವಾದ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಆತನ ಸೇವೆ
ಮಾಡುವವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ಶಕಿ್ತ ಸಾಲದು.
7 ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಹೇಳೋಣ? ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು

ಪಾಪಸ್ವರೂಪವೋ? ಎಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಪಾಪವೆಂದರೆ ಏನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ದೃಷಾ್ಟಂತವಾಗಿ
≪ದುರಾಶೆ ಪಾಪವೆಂದು≫ ಎಂದು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ
ದುರಾಶೆಯಂದರೆ ಏನೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 8 ಆದರೆ
ಪಾಪವು ಈ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಕಲ ವಿಧವಾದ
ದುರಾಶೆಗಳನು್ನ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟಸಿತು. ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ
ಪಾಪವು ಸತ್ತಂತೆ. 9 ಮೊದಲು ನಾನು
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದವನಾಗಿದು್ದ ಜೀವದಿಂದಿದೆ್ದನು. ಆಜ್ಞೆಯು ಬಂದಾಗ
ಪಾಪಕೆ್ಕ ಜೀವ ಬಂದಿತು. ನಾನು ಸತೆ್ತನು. 10 ಜೀವಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಆಜ್ಞೆಯೇ ಮರಣಕೆ್ಕ ಕಾರಣವಾಯಿತೆಂದು ನನಗೆ ಕಂಡು
ಬಂದಿತು. 11 ಹೇಗೆಂದರೆ, ಆಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಪಾಪವು ಸಮಯ
ಸಾಧಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿತು; ಆ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಮೂಲಕವೇ ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಂದು ಹಾಕಿತು. 12 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು
ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದು್ದ. ಮತು್ತ ಆಜ್ಞೆಯು ಪರಿಶುದ್ಧವೂ, ನಾ್ಯಯವೂ
ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಆಗಿದೆ. 13 ಹಾಗಾದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದೆ ನನಗೆ
ಮರಣಕೆ್ಕ ಕಾರಣವಾಯಿತೋ? ಹಾಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ಪಾಪವೇ
ಮರಣಕೆ್ಕ ಕಾರಣವಾದದು್ದ. ಅದು ಹಿತವಾದದರ ಮೂಲಕ ನನಗೆ
ಮರಣವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಾಪವೇ ಎಂದು
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮತು್ತ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ ಪಾಪವು ಕೇವಲ
ಪಾಪಸ್ವರೂಪವೇ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು.

14 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಆತಿ್ಮಕವಾದದೆ್ದಂದು ನಾವು ಬಲೆ್ಲವು. ಆದರೆ
ನಾನು ದೇಹಧಮರ್ಕೆ್ಕ ಒಳಗಾದವನೂ, ಪಾಪದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲ
ಗುಲಾಮನಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. 15

ಹೇಗಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡುವುದು ನನಗೇ ತಿಳಿಯುತಿ್ತಲ್ಲ,
ಯಾವುದನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಇಚಿ್ಚಸುತೆ್ತೕನೋ ಅದನು್ನ
ಮಾಡದೇ ಅದಕೆ್ಕ ವಿರುಧ್ಧವಾದದ್ದನು್ನ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 16 ಆದರೆ
ನಾನು ಮಾಡುವಂಥದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು
ಉತ್ತಮವಾದದೆ್ದಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡ ಹಾಗಾಯಿತು. 17 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ
ಆ ಅಸಹ್ಯವಾದದ್ದನು್ನ ಮಾಡುವವನು ಇನು್ನ ನಾನಲ್ಲ, ನನ್ನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಪಾಪವೇ ಅದನು್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 18 ನನ್ನಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ
ನನ್ನ ಶರೀರಾಧೀನಸ್ವಭಾವದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದೇನೂ ವಾಸವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೇನೋ
ಮನಸು್ಸಂಟು ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಿ್ನಂದಾಗದು.
19 ನಾನು ಮೆಚು್ಚವ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡದೆ ಮೆಚ್ಚದಿರುವ
ಕೆಟ್ಟ ಕಾಯರ್ವನೆ್ನೕ ಮಾಡುವವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 20 ಮಾಡಬಾರದೆನು್ನವ
ಕೆಲಸವನು್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನು್ನ ಮಾಡಿದವನು ಇನು್ನ ನಾನಲ್ಲ
ನನ್ನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಪಾಪವೇ ಅದನು್ನ ಮಾಡಿತು. 21

ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯಾವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೋ ಅದನು್ನ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕ ನನೊ್ನಳಗೆ ನೆಲೆಸಿದೆಯೆಂದು
ನನಗೆ ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. 22 ಅಂತರಾತ್ಮದೊಳಗೆ ದೇವರ
ನಿಯಮದಲಿ್ಲ ಆನಂದ ಪಡುವವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ
ಅಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಬೇರೊಂದು ನಿಯಮ ಉಂಟೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. 23

ಅದು ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲರುವ ನಿಯಮಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾದಾಡಿ
ನನ್ನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಅಂಗಗಳಲಿ್ಲರುವ ಪಾಪದ ನಿಯಮಕೆ್ಕ
ನನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸುವಂಥದಾ್ದಗಿದೆ. 24 ಅಯೊ್ಯೕ, ನಾನು ಎಂಥ
ದುರವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನು! ಇಂಥ ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಳಗಾದ ಈ
ದೇಹದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸುವವನು ಯಾರು? 25 ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ನಾನು ಬುದಿ್ಧಯಿಂದ ದೇವರ ನಿಯಮಕೆ್ಕ
ದಾಸನಾಗಿಯೂ, ಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆ ಶರೀರದಿಂದ ಪಾಪದ ನಿಯಮಕೆ್ಕ
ಆಳಾಗಿಯೂ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ನಡಿಸಲ್ಪಡುವ ಜೀವನ

ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಯಾವ
ಅಪರಾಧ ನಿಣರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, 2 ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಜೀವವನು್ನಂಟುಮಾಡುವ

ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ನಿಯಮವು ನನ್ನನು್ನ ಪಾಪಮರಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ
ನಿಯಮದಿಂದ ವಿಮುಕಿ್ತಗೊಳಿಸಿತು. 3 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮ
ಶರೀರಾಧೀನಸ್ವಭಾವದ ನಿಮಿತ್ತ ದುಬರ್ಲವಾಗಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮಾಡಲಾರದೆ ಇತೊ್ತೕ, ಅದನು್ನ ದೇವರೇ ಮಾಡಿದನು. ಹೇಗೆಂದರೆ
ಆತನು ಪಾಪನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಪಾಪಾಧೀನವಾದ
ಶರೀರ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟು್ಟ ಶರೀರದಲಿ್ಲಯೇ ಪಾಪಕೆ್ಕ
ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಿದನು. 4 ಹೀಗಿರಲು ಶರೀರಭಾವಕೆ್ಕ
ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯದೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಗನುಸಾರವಾಗಿ
ನಡೆಯುವವರಾದ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮವು
ನೆರವೇರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದನು. 5 ಶರೀರಭಾವವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವವರು ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಮನಸಿ್ಸಡುತಾ್ತರೆ, ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನಸರಿಸುವವರು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡುತಾ್ತರೆ. 6 ಶರೀರಭಾವದ
ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡುವುದು ಮರಣ; ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ
ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡುವುದು ನಿತ್ಯಜೀವವೂ ಮತು್ತ
ಮನಶಾಂತಿಯೂ ಆಗಿದೆ. 7 ಯಾಕೆಂದರೆ ಶರೀರಭಾವಗಳ ಮೇಲೆ
ಮನಸಿ್ಸಡುವುದು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ; ಅಂಥ ಮನಸು್ಸ
ಧಮರ್ನಿಯಮಕೆ್ಕ ಒಳಪಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ,
ಒಳಪಡುವುದಕಾ್ಕಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. 8

ಶರೀರಭಾವಾಧೀನವಾಗಿರುವವರು ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲಾರರು. 9

ಆದಾಗೂ್ಯ, ನೀವೂ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಂಡು
ಜೀವಿಸುವವರೇ ಹೊರತು ದೇಹಸ್ವಭಾವದವರಲಾ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಆತ್ಮನು ವಾಸವಾಗಿರುವುದಾದರೆ ನೀವು ಶರೀರ ಭಾವಾಧೀನರಲ್ಲ,
ದೇವರಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಯಾರಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆತ್ಮನು
ಇಲ್ಲವೋ ಅವನು ಕಿ್ರಸ್ತನವನಲ್ಲ. 10 ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದಾದರೆ ದೇಹವು ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಸತ್ತದಾ್ದಗಿದ್ದರೂ, ಆತ್ಮವು ನೀತಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಜೀವಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 11 ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದಾತನ ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದಾತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿರುವ ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ಯರ್ದೇಹಗಳನು್ನ
ಸಹ ಬದುಕಿಸುವನು.

12 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಪಿ್ರಯರೇ, ನಾವು ಹಂಗಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ; ಆದರೆ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ್ನನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವ ಹಂಗಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆಯೇ ಹೊರತು
ಶರೀರಭಾವವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಹಂಗಿನಲಿಲ್ಲ. 13

ನೀವು ಶರೀರಭಾವವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಬದುಕಿದರೆ ಸಾಯುವುದು
ನಿಶ್ಚಯ; ನೀವು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ದೇಹದ ದುರಭಾ್ಯಸಗಳನು್ನ ನಾಶ
ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಜೀವಿಸುವಿರಿ. 14 ಯಾರು ದೇವರ
ಆತಾ್ಮನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೋ, ಅವರು ದೇವರ
ಮಕ್ಕಳಾಗಿದಾ್ದರೆ. 15 ನೀವು ತಿರುಗಿ ಭಯದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ
ದಾಸತ್ವದ ಆತ್ಮನನು್ನ ಹೊಂದಿದವರಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ, ನಿಮ್ಮವು
ದೇವರನು್ನ, ≪ಅಪಾ್ಪ, ತಂದೆಯೇ,≫ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಮಕ್ಕಳ
ಆತ್ಮವನು್ನ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 16 ನಾವು ದೇವರ
ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. 17 ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರೂ ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ; ದೇವರಿಗೆ
ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರೂ ಹಾಗೂ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸಹಾ ಬಾಧ್ಯರು ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ.
ಹೇಗೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕಷ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ನಾವು ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವುದಾದರೆ
ಆತನ ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವೆವು.

ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಮಹಿಮೆ
18 ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ

ಮಹಿಮಾಪದವಿಯನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಕಷ್ಟಗಳು
ಅಲ್ಪವೇ ಸರಿ ಎಂದು ಎಣಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 19 ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ
ಮಹಿಮೆಯು ಯಾವಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದೀತೆಂದು ಸೃಷಿ್ಟಯು ಬಹು
ಕಾತುರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದೆ. 20 ಸೃಷಿ್ಟ ನಿರಥರ್ಕತೆಗೆ
ಒಳಗಾಯಿತು; ಹೀಗೆ ಒಳಗಾದದು್ದ ಸೆ್ವೕಚೆ್ಛಯಿಂದಲ್ಲ, ಅದನು್ನ
ಒಳಪಡಿಸಿದವನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ, 21 ಆದರೂ ಅದಕೊ್ಕಂದು
ನಿರೀಕ್ಷೆಯುಂಟು; ಏನೆಂದರೆ ಆ ಸೃಷಿ್ಟಯೂ ಕೂಡ ನಾಶದ ವಶದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ವಿಮೋಚನೆಯಲಿ್ಲ
ಪಾಲುಹೊಂದುತ್ತವೆಂಬುದೇ.

22 ಸೃಷಿ್ಟಯೆಲಾ್ಲ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನರಳುತಾ್ತ, ಪ್ರಸವ
ವೇದನೆಪಡುತಾ್ತ ಇದೆಯೆಂದು ನಾವು ಬಲೆ್ಲವು. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
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23 ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮವರವನು್ನ ಹೊಂದಿದ
ನಾವೂ ಸಹ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಪದವಿಯನು್ನ ಅಂದರೆ ದೇಹಕೆ್ಕ
ಬರಬೇಕಾದ ವಿಮೋಚನೆಯನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಾ್ತ ನಮೊ್ಮಳಗೆ
ನರಳುತಿ್ತದೆ್ದೕ. 24 ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರೆ
ಅದನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎನು್ನವುದಿಲ್ಲ; ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುವುದನು್ನ
ಯಾರಾದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದುಂಟೇ? 25 ಆದರೆ ಕಾಣದಿರುವುದನು್ನ
ನಾವು ಎದುರುನೋಡುವವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ
ಕಾದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 26 ಹಾಗೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಸಹ ನಮ್ಮ
ಬಲಹೀನತೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
ಹೇಗಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಏನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಎನು್ನವುದು
ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ತಾನೇ ಮಾತಿಲ್ಲದ
ನರಳಾಟದಿಂದ ನಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ. 27

ಆದರೆ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ನೋಡುವಾತನಿಗೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ
ಮನೋಭಾವವು ಏನೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ; ಆ ಆತ್ಮನು ದೇವರ
ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ ದೇವಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವನೆಂದು
ಆತನು ಬಲ್ಲನು.

28 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಆತನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರ ಹಿತಕಾ್ಕಗಿ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳು ಒಳೆ್ಳಯದಕಾ್ಕಗಿಯೇ
ಆಗುವುದೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 29 ದೇವರು ಯಾರನು್ನ
ತಮ್ಮವರೆಂದು ಮೊದಲೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನೋ ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ಮಗನ
ಅನುರೂಪಿಗಳಾಗುವಂತೆ ಆಗಲೇ ನೇಮಿಸಿದನು. 30 ಮತು್ತ
ಯಾರನು್ನ ಮೊದಲು ನೇಮಿಸಿದನೋ ಅವರನು್ನ ಕರೆದನು.
ಯಾರನು್ನ ಕರೆದನೋ ಅವರನು್ನ ನೀತಿವಂತರೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಿದನು. ಯಾರನು್ನ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದನೋ
ಅವರನು್ನ ಮಹಿಮಾಪದವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದನು.

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿ
31 ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋಣ?

ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಎದುರಿಸುವವರು
ಯಾರು? 32 ಸ್ವಂತ ಮಗನನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆತನನು್ನ
ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನಲಾ್ಲ, ಮಗನನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ
ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸದೆ ಇರುವನೋ? 33 ದೇವರು
ಆದುಕೊಂಡವರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ತಪು್ಪ ಹೊರಿಸುವವರು ಯಾರು?
ದೇವರೇ ನಮ್ಮನು್ನ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸುವಾತನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
34 ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ಖಂಡಿಸುವವರು ಯಾರು?
ಮರಣವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದು್ದ ದೇವರ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲದು್ದ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡುವವನಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವೋ? 35 ಈ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಅಗಲಿಸುವವರು ಯಾರು? ಕಷ್ಟವೋ? ಸಂಕಟವೋ? ಹಿಂಸೆಯೋ?
ಹಸಿವೋ? ವಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದಿರುವುದೋ? ಗಂಡಾಂತರವೋ? ಖಡ್ಗವೋ?
36 ≪ದೇವರೇ ನಾವು ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ದಿನವೆಲಾ್ಲ ಕೊಲೆಗೆ
ಗುರಿಯಾಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ವಧ್ಯಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಒಯ್ದ ಕುರಿಗಳಂತೆ
ಎಣಿಸಿದರು.≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದಲಾ್ಲ. 37

ಆದರೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಾತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಎಲಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪೂಣರ್ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 38

ಹೇಗಂದರೆ ಮರಣಕಾ್ಕಗಲಿ, ಜೀವಕಾ್ಕಗಲಿ, ದೇವದೂತರಿಗಾಗಲಿ,
ದುರಾತ್ಮಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಈಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಮುಂದಣ
ಸಂಗತಿಗಳಿಗಾಗಲಿ, 39 ಮಹತ್ವಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಮೇಲಣ
ಲೋಕಕಾ್ಕಗಲಿ, ಕೆಳಗಣ ಲೋಕಕಾ್ಕಗಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ
ಸೃಷಿ್ಟಯಿಂದಾಗಲಿ ನಮ್ಮನು್ನ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ತೋರಿಬಂದ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಅಗಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು
ನಾವು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಅಪನಂಬಿಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರವಾದದು್ದ

ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲದುಕೊಂಡು ಸುಳಾ್ಳಡದೆ, ಸತ್ಯವಾಗಿ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ನನ್ನ
ಮನಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಇದಕೆ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ. 2 ನನಗೆ ಹೆಚಾ್ಚದ

ದುಃಖವೂ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಎಡೆಬಿಡದೆ ವೇದನೆಯೂ ಉಂಟು.
3 ನನ್ನ ಸ್ವಜನರೂ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಆದ ನನ್ನ
ಪಿ್ರಯರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಿಂದ ಬಹಿಷಿ್ಕ್ರತನಾಗಿ
ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲು ಸಹ ಸಿದ್ಧನಿದೆ್ದೕನೆ. 4 ಅವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲಿನ
ವಂಶದವರು. ದೇವರು ಇವರನು್ನ ಮಕ್ಕಳನಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು;
ಇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದನು; ಅವರ ಸಂಗಡ
ದೇವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ ಅವರಿಗೆ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು, ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ಆರಾಧನೆಯೂ,
ವಾಗಾ್ದನಗಳೂ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು. 5 ಅವರ ಪೂವರ್ಪಿತೃಗಳು ಇವರಿಗೆ

ಸಂಬಂದಪಟ್ಟವರೇ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶರೀರಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅವರ
ವಂಶದಲಿ್ಲಯೇ ಹುಟಿ್ಟದನು. ಆತನು ಎಲಾ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಒಡೆಯನೂ,
ನಿರಂತರ ಸು್ತತಿ ಹೊಂದತಕ್ಕ ದೇವರೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ. ಆಮೆನ್.

ದೇವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟದು್ದ ಆತನ ವಾಗಾ್ದನಗಳಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದಲ್ಲ

6 ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ವ್ಯಥರ್ವಾಯಿತೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಬಾರದು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲ ವಂಶದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರೂ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲ್ಲ. 7 ಹಾಗೆಯೇ ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಂಶದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಮಾತ್ರಕೆ್ಕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
≪ಇಸಾಕನಿಂದ ಹುಟು್ಟವವರೇ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಅನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವರು.≫
ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದನು. 8 ಆ ಮಾತಿನ ಅಥರ್ವೇನಂದರೆ
ಶರೀರಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ.
ವಾಗಾ್ದನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವರೇ ಅಬ್ರಹಾಮನ
ಸಂತತಿಯವರೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವರು ಎಂಬುದು. 9 ≪ಮುಂದಿನ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಇದೇ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾನು ಬರುವೆನು ಆಗ ಸಾರಳಿಗೆ
ಮಗನು ಇರುವನು≫ ಎಂಬ ವಾಗಾ್ದನವಾಗಿದೆ. 10 ಇದು
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮೂಲಪಿತೃವಾದ ಇಸಾಕನಿಂದ
ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಸುರಾದಾಗ ಅದರಂತೆಯೇ ಆಯಿತು. 11

ಆ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಇನು್ನ
ಹುಟ್ಟದೆಯೂ, ಒಳೆ್ಳದನಾ್ನಗಲಿ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನಾ್ನಗಲಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ
≪ಹಿರಿಯನು ಕಿರಿಯನಿಗೆ ಸೇವೆಮಾಡುವನೆಂಬುದಾಗಿ≫ ಆಕೆಗೆ
ಹೇಳಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಇದರಿಂದ ದೇವರು ತನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದವರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪವು ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳ ಮೇಲೆ
ಆಧಾರಗೊಳ್ಳದೆ ಕರೆಯುವಾತನ ಚಿತ್ತದ ಮೇಲೆಯೇ
ಆಧಾರಗೊಂಡಿದೆ. 13 ಇದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ≪ಯಾಕೋಬನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದೆನು ಹಾಗೂ ಏಸಾವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದನು≫ ಎಂದು
ಬರೆದದೆ.

ದೇವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟದು್ದ ಆತನ ನಾ್ಯಯಕೆ್ಕ
ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದಲ್ಲ

14 ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಹೇಳೋಣ? ದೇವರಲಿ್ಲ ಅನಾ್ಯಯ
ಉಂಟೋ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. 15 ≪ಯಾವನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕರುಣೆ
ಉಂಟೋ ಅವನನು್ನ ಕರುಣಿಸುವೆನು, ಯಾವನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ
ಕನಿಕರವಿದೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು
ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳಿರುತಾ್ತನೆ. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ದಯೆಯು
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದಾಗಲಿ,
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದರಿಂದಾಗಲಿ ದೊರೆಯದೆ ದೇವರು
ಕರುಣಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 17 ದೇವರು
ಫರೋಹನನನು್ನ ಕುರಿತು ≪ನಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ತೋರಿಸಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಪ್ರಖಾ್ಯತಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ
ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಉನ್ನತ ಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆಂದು
ಹೇಳಿದನೆಂಬುದಾಗಿ≫ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 18

ದೇವರು ಯಾರನು್ನ ಕರುಣಿಸಿದರೋ, ಯಾರನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿದರೋ
ಅದೆಲ್ಲವೂ ಆತನ ಇಷಾ್ಟನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಎಂಬುದು
ಇದರಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

19 ≪ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಎದುರಿಸುವವರು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಆತನು
ತಪು್ಪ ಹುಡುಕುವುದು ಹೇಗೆ≫ ಎಂದು ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳುವಿ. 20

ಎಲೋ ಮನುಷ್ಯನೇ ಹಾಗೆನ್ನಬೇಡ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಮಾತನಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ಎಷ್ಟರವನು? ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ
ರೂಪಿಸಿದವನಿಗೆ, ≪ಏಕೆ ನನ್ನನು್ನ ಹೀಗೆ ರೂಪಿಸಿದೆ≫, ಎಂದು
ಕೇಳುವುದುಂಟೇ? 21 ಉತ್ತಮವಾದ ಬಳಕೆಗೆ ಒಂದು ಪಾತೆ್ರಯನೂ್ನ,
ಹೀನವಾದ ಬಳಕೆಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಪಾತೆ್ರಯನೂ್ನ ಒಂದೇ ಮಣಿ್ಣನ
ಮುದೆ್ದಯಿಂದ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ಮಣಿ್ಣನ ಮೇಲೆ
ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲವೋ? 22 ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ
ತೋರಿಸಿ ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ ಹಾಗೆ
ಮಾಡದೆ ತನ್ನ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾದ ನಾಶನಪಾತ್ರರನು್ನ ಬಹು
ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. 23 ಮತು್ತ ಮಹಿಮೆ
ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ತಾನು ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ
ಕರುಣಾಪಾತ್ರರಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮಹಿಮಾತಿಶಯವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದಾ್ದನೆ.
24 ಆತನು ಕರುಣಿಸಿದ ನಮ್ಮನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರೊಳಗಿಂದ ಮಾತ್ರ
ಕರೆಯದೆ ಹೋಶೇಯನ ಗ್ರಂಥದ ವಚನದಲಿ್ಲ ತಾನು
ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಅನ್ಯಜನರೊಳಗಿಂದ ಸಹ ಕರೆದನು. 25 ಆ
ವಚನವೇನಂದರೆ-
≪ನನ್ನ ಜನವಲ್ಲದವರನು್ನ ನನ್ನ ಜನರೆಂದು ನನಗೆ

ಅಪಿ್ರಯವಾದವಳನು್ನ ಪಿ್ರಯಳೆಂದೂ ಹೇಳುವೆನು. 26 ಮತು್ತ
ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ≪ನೀವು ನನ್ನ ಜನರಲ್ಲವೆಂದು≫ ಅವರಿಗೆ
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ಹೇಳಲ್ಪಟಿ್ಟತೋ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಅವರು ≪ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ
ಮಕ್ಕಳು ಎನಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು≫ ≫ ಎಂಬುದೇ.

27 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಶಾಯನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಹೀಗೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದಾ್ದನೆ: ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲರ ಸಂಖೆ್ಯಯು
ಸಮುದ್ರದ ಉಸುಬಿನಂತಿದ್ದರೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ
ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವರು≫ ≪ಕತರ್ನು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ವಚನವನು್ನ
ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ ನೆರವೆರಿಸಿಮುಗಿಸುವನು≫ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. 28

ಅದೇ ಅಭಿಪಾ್ರಯದಿಂದ ಯೆಶಾಯನು ಮತೊ್ತಂದು ವಚನದಲಿ್ಲ,
29 ≪ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಕತರ್ನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂತಾನವನು್ನ
ಉಳಿಸದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ
≪ಸೊದೋಮಿನ ಗತಿಯೇ ನಮಗಾಗುತಿ್ತತು್ತ ಗೊಮೋರದ

ದುದೆರ್ಸೆಯೇ ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತತು್ತ≫ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ಹೇಳಿದಾ್ದರೆ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ದೇವರು ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟದ್ದಕೆ್ಕ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೇ ಕಾರಣ
30 ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಹೇಳೋಣ? ನೀತಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸದ

ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ನೀತಿಯು ಅಂದರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದುಂಟಾದ ನೀತಿಯು
ದೊರಕಿತು. 31 ಆದರೆ ನೀತಿಯನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು
ನೀತಿಯನು್ನ ದೊರಕಿಸುವ ಧಮರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿಯಲಾರದೆ
ಹೋದರೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 32 ಅದಕೆ್ಕ ಕಾರಣವೇನು? ಅವರು
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ನೇಮನಿಷೆ್ಠಗಳನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ,
33 ಆ ಎಡವುವ ಕಲಿ್ಲಗೆ ಅವರು ಎಡವಿಬಿದ್ದರು. ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ
ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ,
≪ಇಗೋ ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ಎಡವುವ ಕಲ್ಲನೂ್ನ ಮುಗ್ಗರಿಸುವ

ಬಂಡೆಯನೂ್ನ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವನು ಆಶಾಭಂಗಪಡುವುದಿಲ್ಲ≫

ಎಂಬುದೇ.
ಪಿ್ರಯರೇ, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದೇ
ನನ್ನ ಮನೋಭಿಲಾಷೆಯೂ ಮತು್ತ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು
ಮಾಡುವ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯೂ ಆಗಿದೆ. 2 ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ

ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದಾ್ದರೆಂದು ನಾನು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ
ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ; ಆದರೂ ಅವರ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯು ಜ್ಞಾನಾನುಸಾರವಾದುದಲ್ಲ.
3 ಅವರು ದೇವರಿಂದ ದೊರಕುವ ನೀತಿಯನ್ನರಿಯದೆ ಸ್ವಂತ
ನೀತಿಯನೆ್ನೕ; ಸಾ್ಥಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಾ್ತ ಇದು್ದದ್ದರಿಂದ
ದೇವರ ನೀತಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಲಿಲ್ಲ. 4 ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ನೀತಿಯನು್ನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ
ಅಂತ್ಯವಾಗಿದಾ್ದನೆ. 5 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ನೀತಿಯನುಸಾರ, ≪ಅದನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದವನು ಅದರಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸುವನೆಂದು≫ ಮೋಶೆಯು
ಬರೆಯುತಾ್ತನೆ. 6 ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದುಂಟಾಗುವ ನೀತಿಯು ಈ
ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ≪ ≪ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಭೂಮಿಗಿಳಿಸಿಕೊಂಡು
ಬರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಮೇಲಣ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದವರಾರು?≫ 7

ಎಂದಾಗಲಿ ≪ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿಕೊಂಡು
ಬರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯಾರು ಪಾತಾಳಲೋಕಕೆ್ಕ ಇಳಿದುಹೋದರು?
ಎಂದಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.≫ ≫ ಆದರೆ
ಅದು ಏನನು್ನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 8 ≪ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ; ಅದು ನಿನ್ನ ಬಾಯಲಿ್ಲಯೂ, ನಿನ್ನ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇದೆ.≫ ಆ ವಾಕ್ಯವು ನಾವು ಸಾರುವ
ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯವಾದ ವಾಕ್ಯವೇ. 9 ಅದೇನಂದರೆ ನೀನು
ಯೇಸುವನೆ್ನೕ ಕತರ್ನೆಂದು ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡು
ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದನೆಂದು
ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಿದರೆ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದು ಎಂಬುದೇ. 10

ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀತಿಯು ದೊರಕುತ್ತದೆ.
ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
11 ≪ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ
ಆಶಾಭಂಗಪಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು≫ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 12

ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಅಥವಾ ಗಿ್ರೕಕನಿಗೂ ಹೆಚು್ಚ
ಕಡಿಮೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಕತರ್ನು; ಆತನು ತನ್ನ
ನಾಮವನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ
ಶಕ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 13 ಅದ್ದರಿಂದ ಕತರ್ನ ನಾಮವನು್ನ
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದೆಂದು ಬರೆದಿದೆ.

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಅಪನಂಬಿಕೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು
ಕಾರಣವಲ್ಲ

14 ಆದರೆ ಅವರು ನಂಬದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆತನ ನಾಮವನು್ನ
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಮತು್ತ ಆತನ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ಕೇಳದಿರುವಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ನಂಬುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ?
ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸುವವನಿಲ್ಲದೆ ಕೇಳುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ?

ಸುವಾತೆರ್ಸಾರುವವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸದೆ ಸಾರುವುದು ಹೇಗೆ? 15

ಇದಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ≪ಶುಭದ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರುವವರ
ಪಾದಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ ಮನೋಹರವಾಗಿವೆ≫ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.
16 ಆದರೂ ಆ ಶುಭವತರ್ಮಾನಕೆ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯೆಶಾಯನು, ≪ಕತರ್ನೇ, ನಾವು ಸಾರಿದ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಯಾರು ನಂಬಿದರು?≫ ಎಂದು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.
17 ಆದಕಾರಣ ಸಾರಿದ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳುವುದರಿಂದ
ನಂಬಿಕೆಯು ಹುಟು್ಟತ್ತದೆ, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ.
18 ಆದರೂ ≪ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲವೇನೋ?≫ ಎಂದು
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಹೌದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
≪ಸಾರುವವರ ಧ್ವನಿಯು ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಪ್ರಸರಿಸಿತು, ಅವರ
ನುಡಿಗಳು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ವಾ್ಯಪಿಸಿದವು.≫ 19

ಆದರೆ ≪ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಆ ವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೇನು≫ ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ,
≪ಜನಾಂಗವಲ್ಲದವರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಸೂಯೆ ಹುಟು್ಟವಂತೆ
ಪೆ್ರರೇಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ; ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದ ಜನರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ರೊಚಿ್ಚಗೆಬಿ್ಬಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಮೊದಲು ಮೋಶೆಯು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.
20 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಶಾಯನು ಧೈಯರ್ವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ≪ನನ್ನನು್ನ
ಹುಡುಕದವರಿಗೂ ನಾನು ಸಿಕಿ್ಕದೆನು, ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳದವರಿಗೆ ನಾನು
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದೆನು,≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. 21 ಆದರೆ ಅವನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಕುರಿತು, ≪ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿ
ಎದುರುಮಾತನಾಡುವ ಜನರನು್ನ ನಾನು ದಿನವೆಲಾ್ಲ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಕೈ
ಚಾಚಿ ಕರೆದೆನೆಂದು≫ ಆತನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

ದೇವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡಲಿಲ್ಲ

ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರನು್ನ ಬೇಡವೆಂದು
ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದನೋ ಎಂದು ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ.
ನಾನು ಸಹ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯನು, ಅಬ್ರಹಾಮನ

ಸಂತತಿಯವನು, ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದವನು ಆಗಿದೆ್ದೕನಲಾ್ಲ.
2 ದೇವರು ತಾನು ಮುಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಜನರಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಗೊತು್ತಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲೀಯನ ಬಗೆ್ಗ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುವ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? 3 ಅವನು
ದೇವರ ಮುಂದೆ, ≪ಕತರ್ನೇ ಅವರು ನಿನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿದಾ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದಾ್ದರೆ.
ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಉಳಿದಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ
ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿದಾ್ದರೆ≫ ಎಂದು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಮೇಲೆ ದೂರು
ಹೇಳಿದ್ದಕೆ್ಕ. 4 ದೇವರ ಉತ್ತರವೇನೆಂದರೆ, ≪ಬಾಳನ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ
ಅಡ್ಡಬೀಳದೆ ಇರುವ ಏಳುಸಾವಿರ ಪುರುಷರನು್ನ ನನಗಾಗಿ
ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂಬುದೇ. 5 ಅದರಂತೆ ಈಗಿನ
ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರಾದ ಒಂದು
ಭಾಗವು ಉಳಿದಿದಾ್ದರೆ. 6 ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು ಅಂದ
ಮೇಲೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ದಿಂದಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಕೃಪೆಯನು್ನ
ಇನು್ನ ಕೃಪೆಯನು್ನವುದಕಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ. 7 ಇದರಿಂದ
ತಿಳಿಯತಕ್ಕದೆ್ದೕನು? ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಹುಡುಕಿದ್ದನು್ನ ಅವರು
ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಅವರೊಳಗೆ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಅದು ದೊರೆಯಿತು.
ಉಳಿದವರು ಮೊಂಡರಾದರು. 8 ≪ದೇವರು ಅವರಿಗೆ
ಮಂದಬುದಿ್ಧಯ ಆತ್ಮನನು್ನ, ಅಂದರೆ ಕಾಣದ ಕಣು್ಣಗಳನೂ್ನ, ಕೇಳದ
ಕಿವಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಈ ಭಾವವು ಈ ಹೊತಿ್ತನವರೆಗೂ ಹಾಗೆಯೇ
ಇದೆ≫ ಎಂದು ಬರೆದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಆಯಿತು. 9 ಇದಲ್ಲದೆ
≪ಅವರ ಭೋಜನವೇ ಅವರಿಗೆ ಬಲೆಯೂ, ಜಾಲವೂ,
ಅಡೆತಡೆಯೂ, ಪ್ರತಿಕಾರವೂ ಆಗಲಿ; 10 ಅವರ ಕಣು್ಣ ಮೊಬಾ್ಬಗಿ
ಕಾಣದೆಹೋಗಲಿ ಅವರ ಬೆನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ
ಬೊಗಿ್ಗಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಮಾಡು≫ ಎಂದು ದಾವೀದನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

ದೇವರು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ತಳಿ್ಳದು್ದ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ
11 ಹಾಗಾದರೆ ≪ಅವರು ಬಿದೆ್ದೕಹೋಗುವಂತೆ ಎಡವಿದರೇನು≫

ಎಂದು ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಹಾಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಗಬಾರದು ಅವರು
ಬಿದು್ದಹೋದದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರಕ್ಷಣೆಯು
ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ದೇವರು ಅವರಲಿ್ಲ
ಅಸೂಯೆ ಹುಟಿ್ಟಸುತಾ್ತನೆ. 12 ಅವರು ಬಿದು್ದಹೋದದು್ದ
ಸವರ್ಲೋಕದ ಸೌಭಾಗ್ಯಕೂ್ಕ, ಅವರು ಸೋತುಹೋದದು್ದ
ಅನ್ಯಜನಗಳ ಸಂಪತಿ್ತಗೂ ಮಾಗರ್ವಾಗಿರಲಾಗಿ ಅವರ ಪೂಣರ್
ಪುನಃಸಾ್ಥಪನೆಯು ಪ್ರಪಂಚಕೆ್ಕ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚದ ಭಾಗ್ಯಕೆ್ಕ
ಕಾರಣವಾಗುವುದು. 13 ಅನ್ಯಜನರಾಗಿರುವ ನಿಮಗೆ ನಾನು
ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ನಾನು ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿರಲಾಗಿ
ನನ್ನ ಸೇವೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 14 ಇದರಿಂದಾಗಿ
ಸ್ವಜನರಲಿ್ಲ ಅಸೂಯೆಯನು್ನ ಕೆರಳಿಸಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ
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ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾಗರ್ಕೆ್ಕ ತಂದೇನು. 15 ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ
ನಿರಾಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಲೋಕವು ದೇವರ ಸಂಗಡ
ಸಂಧಾನವಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಮಾಗರ್ವಾದ ಮೇಲೆ ಅವರನು್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಏನಾಗುವುದು? ಸತ್ತವರು ಜೀವಿತರಾಗಿ
ಎದು್ದಬಂದತಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ. 16 ಕಣಕದಲಿ್ಲ ಪ್ರಥಮಫಲವನು್ನ
ದೇವರಿಗಪಿರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಕಣಕವೆಲಾ್ಲ ಪವಿತ್ರವಾಯಿತು. ಬೇರು
ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಬೆಗಳೂ ಹಾಗೆಯೇ. 17 ಆದರೆ ಕೆಲವು
ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಮುರಿದುಹಾಕಿ ಕಾಡೆಣೆ್ಣ ಮರದಂತಿರುವ ನಿನ್ನನು್ನ
ಅವುಗಳ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ಕಸಿಮಾಡಿರಲಾಗಿ ಊರೆಣೆ್ಣೕಮರದ ರಸವತಾ್ತದ
ಬೇರಿನಲಿ್ಲ ಅದು ಪಾಲುಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಆ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ
ನಿನ್ನನು್ನ ಅಂಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕೊಂಬೆಯ ಕುರಿತು
ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. 18 ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡರೂ ಆ ಬೇರಿಗೆ ನೀನು
ಆಧಾರವಲ್ಲ. ಅದು ನಿನಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. 19 ಈ ಮಾತಿಗೆ,
≪ನನ್ನನು್ನ ಕಸಿಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಂಬೆಗಳು
ಮುರಿದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟವಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ
ಹೇಳಬಹುದು. 20 ನೀನು ಹೇಳುವುದು ನಿಜ. ಅವರು ನಂಬದೇ
ಹೋದ್ದದರಿಂದ ಮುರಿದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. ನೀನು ನಿಂತಿರುವುದು
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. 21 ಗವರ್ಪಡಬೇಡ, ಭಯದಿಂದಿರು. ದೇವರು
ಹುಟು್ಟಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಉಳಿಸದೆ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನೂ್ನ
ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ದಯೆಯನೂ್ನ,
ದಂಡನೆಯನು್ನ ನೋಡು; ಬಿದ್ದವರಿಗೆ ದಂಡನೆಯನೂ್ನ, ನೀನು
ದೇವರ ದಯೆಯನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದರೆ ಆತನ ದಯೆಯನು್ನ
ಹೊಂದುವಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿನ್ನನೂ್ನ ಕಡಿದುಹಾಕುವನು. 23

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಕೂಡ ಇನು್ನ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ
ಅವರನೂ್ನ ಕಸಿಮಾಡುವನು. ದೇವರು ಅವರನು್ನ ತಿರುಗಿ
ಕಸಿಕಟು್ಟವುದಕೆ್ಕ ಸಮಥರ್ನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 24 ನೀನು ಹುಟು್ಟ
ಕಾಡುಮರದಿಂದ ಕಡಿದು ತೆಗೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದ
ಊರು ಮರದಲಿ್ಲ ಕಸಿಕಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಅದರಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದ ಕೊಂಬೆಗಳಾಗಿರುವ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಮರದಲಿ್ಲ
ಕಸಿಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವುದು ಎಷೊ್ಟೕ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ.

ಸವರ್ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ
25 ಪಿ್ರೕಯರೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ ಬುದಿ್ಧವಂತರೆಂಬುದಾಗಿ

ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಲು ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಅದೇನೆಂದರೆ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಪಾಲು ಜನರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಮೊಂಡತನವು
ಯಾವಾಗಲೂ ಇರದೆ ಅನ್ಯಜನಗಳ ಸಮುದಾಯವು ದೇವರ
ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರುವ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು. 26 ಆ ನಂತರ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವರು. ಇದಕೆ್ಕ
ಆಧಾರವಾಗಿ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬಿಡಿಸುವವನು
≪ಚೀಯೋನಿನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದು ಯಾಕೋಬನಲಿ್ಲರುವ
ಭಕಿ್ತಹೀನತೆಯನು್ನ ನಿವಾರಣೆಮಾಡುವನು. 27 ನಾನು ಅವರ
ಸಂಗಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನಾನು ಅವರ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವಾಗ ನೆರವೇರುವುದು.≫ ಎಂದು
ಬರೆದಿದೆ. 28 ಅವರು ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೇಡವೆಂದದ್ದರಿಂದ
ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹಿತವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಅವರನು್ನ
ಶತು್ರಗಳೆಂದೆಣಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಆದರೂ ಅವರು ತಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ
ಪಿತೃಗಳ ವಂಶಸ್ಥರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಪಿ್ರಯರೆಂದು
ಎಣಿಸಿದಾ್ದನೆ. 29 ದೇವರು ವರಗಳನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಜನರನು್ನ ಕರೆಯುವುದ್ದಕೂ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಬದಲಾಯಿಸುವವನಲ್ಲ. 30

ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಈಗ
ಅವರ ಅವಿಧೇಯತೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಕರುಣೆ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರೋ, 31

ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೂ ಈಗ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದರೂ
ನಿಮಗೆ ದೊರಕಿದ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಅವರು ಹೊಂದುವರು. 32

ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬ
ಉದೆ್ದೕಶವುಳ್ಳವನಾಗಿದು್ದ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಅವಿಧೇಯತೆಯೆಂಬ
ದುಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಮುಚಿ್ಚಹಾಕಿದಾ್ದನೆ. 33 ಆಹಾ ದೇವರ ಐಶ್ವಯರ್ವೂ,
ಜ್ಞಾನವೂ, ವಿವೇಕವೂ ಅಗಾಧ. ಆತನ ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಗಳು ಎಷೊ್ಟೕ
ಆಗಮ್ಯವಾದದು್ದ. ಆತನ ಮಾಗರ್ಗಳು ಆಗೋಚರವಾದವುಗಳೂ
ಆಗಿವೆ. 34 ≪ಕತರ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರಾರು? ಆತನಿಗೆ
ಆಲೋಚನಾಕತರ್ನಾಗಿದ್ದವನು ಯಾರು? 35 ಮುಂಗಡವಾಗಿ
ಆತನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಆನಂತರ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವನು
ಯಾರು?≫ 36 ಸಮಸ್ತವೂ ಆತನಿಂದ ಉತ್ಪತಿ್ತಯಾಗಿ, ಆತನಿಂದ
ನಡೆಯುತಾ್ತ, ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಅತನಿಗೋಸ್ಕರವೇ. ಆತನಿಗೇ
ಸದಾಕಾಲವೂ ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ ಸೊ್ತೕತ್ರ. ಅಮೆನ್.

ದೇವಜನರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ರೀತಿ

ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿ್ರಯರೇ, ದೇವರ ಕನಿಕರವನು್ನ ನೆನಪಿಸುತಾ್ತ,
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗೆ
ಮೀಸಲಾಗಿಯೂ, ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಸಜೀವ

ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿರೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ; ಇದೇ
ವಿವೇಕ ಪೂವರ್ಕವಾದ ಆರಾಧನೆಯು. 2 ಇಹಲೋಕದ
ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪರಲೋಕಭಾವದವರಾಗಿರಿ. ಹೀಗಾದರೆ ದೇವರ
ಚಿತ್ತವನು್ನ ತಿಳಿದವರಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದದೂ್ದ, ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾದದೂ್ದ,
ದೋಷವಿಲ್ಲದೂ್ದ ಯಾವ ಯಾವುದೆಂದು ವಿವೇಚಿಸುವಿರಿ.

3 ದೇವರು ನನಗೆ ಕೃಪೆಮಾಡಿದ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನಿಗೂ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ ಯಾರೂ ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ
ಮೀರಿ ತನ್ನನು್ನ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರು ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನಿಗೆ ಎಂಥೆಂಥ
ನಂಬಿಕೆಯ ಬಲವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವನೋ, ಅದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ
ನಾ್ಯಯವಾದ ಅಭಿಪಾ್ರಯದಿಂದ ತನ್ನನು್ನ ತಾನು
ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 4 ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ದೇಹದಲಿ್ಲ
ಬಹಳ ಅಂಗಗಳಿರಲಾಗಿ ಆ ಎಲಾ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ
ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ 5 ಹಾಗೆಯೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಒಂದೇ ದೇಹವಾಗಿದು್ದ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಾಗಿ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
6 ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೃಪೆಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ವರಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಹೊಂದಿದ ವರವು ಪ್ರವಾದನೆ
ರೂಪವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳೋಣ.
7 ಅದು ಸಭಾಸೇವೆಯ ರೂಪವಾಗಿದ್ದರೆ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ
ಸಭಾಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತ ಇರೋಣ. 8 ಬೋಧಿಸುವವನು
ಬೋಧಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ, ಬುದಿ್ಧಹೇಳುವವನು ಬುದಿ್ಧ
ಹೇಳುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ನಿರತನಾಗಿರಲಿ. ದಾನಕೊಡುವವನು
ಯಥಾಥರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಕೊಡಲಿ. ದಾರಿ ತೋರಿಸುವವನು
ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಅದನು್ನ ಮಾಡಲಿ. ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ
ಉಪಕಾರಮಾಡುವವನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾಡಲಿ.

9 ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಿಷ್ಕಪಟವಾಗಿರಲಿ. ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ
ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರಿ, ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 10 ಕೆ್ರೖಸ್ತ
ಸಹೋದರರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೆಂದು ತಿಳಿದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ಗೌರವಮಯಾರ್ದೆಗಳನು್ನ ತೋರಿಸುವುದರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಮುಂದಾಗಿರಿ. 11 ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಕಾದಲಿ್ಲ
ಆಲಸ್ಯವಾಗಿರದೆ ಆಸಕ್ತಚಿತ್ತರಾಗಿದು್ದ ಕತರ್ನ ಸೇವೆ
ಮಾಡುವವರಾಗಿರಿ. 12 ಕೆ್ರೖಸ್ತರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮಹಾಪದವಿಯನು್ನ
ನೆನಸಿ ಉಲಾ್ಲಸವಾಗಿರಿ, ಕಷ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಸೈರಣೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ.
ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಿರಿ. 13 ದೇವಜನರಿಗೆ ಕೊರತೆ
ಬಂದಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ. ಅತಿಥಿಸತಾ್ಕರವನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಿ.
14 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವವರಿಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದ ಮಾಡಿರಿ; ಶಪಿಸದೆ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರಿ. 15 ಸಂತೋಷಪಡುವವರ ಸಂಗಡ
ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ, ಅಳುವವರ ಸಂಗಡ ಅಳಿರಿ. 16 ನಿಮ್ಮ ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ
ಏಕಮನಸು್ಸಳ್ಳವರಾಗಿರಿ ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡದೆ
ದೀನರನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ ಬುದಿ್ಧವಂತರೆಂದು
ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.

17 ಯಾರಿಗೂ ಅಪಕಾರಕೆ್ಕ ಅಪಕಾರವನು್ನ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಎಲ್ಲರ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಯಾವುದು ಗೌರವವಾದದೊ್ದೕ ಯುಕ್ತವಾದದೊ್ದೕ
ಅದನೆ್ನೕ ಯೋಚಿಸಿ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಿರಿ. 18 ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ
ನಿಮಿ್ಮಂದಾಗುವ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರಿ. 19

ಪಿ್ರಯರೇ, ನೀವೇ ಮುಯಿ್ಯಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸದೆ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದನು್ನ
ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ≪ ≪ಮುಯಿ್ಯಗೆ ಮುಯಿ್ಯ
ತೀರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ನಾನೇ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು≫
ಎಂದು ಕತರ್ನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ≫ ಬರೆದಿದೆ. 20 ಹಾಗಾದರೆ
≪ನಿನ್ನ ವೈರಿ ಹಸಿದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ ಬಡಿಸು; ಬಾಯಾರಿದ್ದರೆ
ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಕೆಂಡಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟಂತಾಗುವುದು≫ . 21 ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ
ಸೋತುಹೋಗದೆ ಒಳೆ್ಳತನದಿಂದ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಗೆಲಿ್ಲರಿ.

ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಬೇಕೆಂದು ಬೋಧನೆ

ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ಅಧೀನನಾಗಿರಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರಿಂದ ಹೊರತು
ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರವು ದೊರೆತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇರುವ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದರೋ ದೇವರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. 2

ಆದುದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ ಎದುರುಬೀಳುವವನು ದೇವರ
ನೇಮವನು್ನ ಎದುರಿಸುತಾ್ತನೆ. ಎದುರಿಸುವವರು
ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗುವರು. 3 ಕೆಟ್ಟಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಿಂದ
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ಭಯವಿರುವುದೇ ಹೊರತು ಒಳೆ್ಳಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನಿಗೆ
ಭಯವೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಭಯಪಡದೇ
ಇರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತಿ್ತೕಯೋ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡು. ಆಗ ಆ
ಅಧಿಕಾರಿಯೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಹೊಗಳುವನು. 4 ಅವನು ನಿನ್ನ
ಹಿತಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ದೇವರ ಸೇವಕನಾಗಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಭಯಪಡಬೇಕು. ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಅಧಿಕಾರದ ದಂಡವನು್ನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಅವನು ದೇವರ ಸೇವಕನಾಗಿದು್ದ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ದೇವರ ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸುತಾ್ತನೆ. 5

ಆದಕಾರಣ ದಂಡನೆಯಾದೀತೆಂದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮನಸಾಕ್ಷಿಗೆ
ಒಪು್ಪವಂತೆಯು ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನನಾಗಿರು. 6 ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ
ನೀವು ಕಂದಾಯವನು್ನ ಕೂಡ ಕೊಡುತಿ್ತೕರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಂದಾಯ
ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರು ದೇವರ ಸೇವಕರಾಗಿದು್ದ ಆ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲಯೇ
ನಿರತರಾಗಿರುತಾ್ತರೆ. 7 ಅವರವರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.
ಯಾರಿಗೆ ಕಂದಾಯವೋ ಅವರಿಗೆ ಕಂದಾಯವನು್ನ ಯಾರಿಗೆ
ಸುಂಕವೋ ಅವರಿಗೆ ಸುಂಕವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಯಾರಿಗೆ ಭಯ
ಪಡಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿರಿ ಯಾರಿಗೆ ಮಯಾರ್ದೆ
ತೋರಿಸಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.

ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವೆಲಾ್ಲ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದಲೇ ನೆರವೇರುವುದು ಎಂಬ
ಬೋಧನೆ

8 ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಋಣವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಯಾವ ಸಾಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರದು. ತನ್ನ
ನೆರೆಹೊರೆಯವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನೆರವೇರಿಸಿದಾ್ದನೆ. 9 ಹೇಗಂದರೆ ≪ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು,
ನರಹತ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು, ಕದಿಯಬಾರದು, ಪರರ ಸೊತ್ತನು್ನ
ಆಶಿಸಬಾರದು.≫ ಈ ಮೊದಲಾದ ಎಲಾ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ≪ನಿನ್ನ
ನೆರೆಯವನನು್ನ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು≫ ಎಂಬ ಒಂದೇ
ಮಾತಿನಲಿ್ಲ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. 10 ಪಿ್ರೕತಿಯು ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವ
ಕೇಡನೂ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದಲೇ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ.

11 ಈಗಿನ ಕಾಲವು ನಿದೆ್ದಯಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರತಕ್ಕ ಕಾಲವೆಂದು
ಅರಿತು ಇದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡಿರಿ. ನಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಮೊದಲು ನಂಬಿದ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇದು್ದದಕಿ್ಕಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚನೆಯ ಕಾಲವು
ಹತಿ್ತರವಾಗಿದೆ. 12 ಇರುಳು ಬಹಳ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಕಳೆಯಿತು; ಹಗಲು
ಸಮೀಪವಾಯಿತು. ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಬೆಳಕಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ. 13 ದುಂದೌತಣ ಕುಡಿಕತನಗಳಲಾ್ಲಗಲಿ,
ಕಾಮವಿಲಾಸ, ನಿಲರ್ಜಾ್ಜಕೃತ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ ಜಗಳ
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಗಳಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯದೆ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲರ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ
ಮಾನಸ್ಥರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳೊ್ಳೕಣ. 14 ದೇಹದ ಆಸೆಗಳನು್ನ
ಪೂರೈಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಚಿಂತಿಸದೇ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಇನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೀಪುರ್ಮಾಡಬೇಡಿರಿ
(1 ಕೊರಿ. 8—10)

ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢವಿಲ್ಲದವರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಆದರೆ
ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ತೀಪುರ್ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. 2 ಒಬ್ಬನು ಯಾವುದನಾ್ನದರೂ

ತಿನ್ನಬಹುದೆಂದು ನಂಬುತಾ್ತನೆ; ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢವಿಲ್ಲದವನು
ಕಾಯಿಪಲ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ತಿನು್ನತಾ್ತನೆ. 3 ತಿನು್ನವವನು
ತಿನ್ನದವನನು್ನ ಹೀನೈಸಬಾರದು; ತಿನ್ನದವನು ತಿನು್ನವವನನು್ನ
ದೋಷಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಬಾರದು. ದೇವರು ಇಬ್ಬರನೂ್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ? 4 ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಸೇವಕನ ವಿಷಯವಾಗಿ
ತೀಪುರ್ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ಯಾರು? ಅವನು ನಿದೋರ್ಷಿಯಾಗಿ
ನಿಂತರೂ, ದೋಷಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದರೂ ಅದು ಅವನ ಯಜಮಾನನಿಗೇ
ಸೇರಿದು್ದ. ಅವನು ನಿದೊರ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸಲ್ಪಡುವನು; ಅವನನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಕೆ್ಕ ಕತರ್ನು ಶಕ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 5 ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ದಿನಕಿ್ಕಂತ
ಮತೊ್ತಂದು ದಿನವನು್ನ ವಿಶೇಷವೆಂದೆಣಿಸುತಾ್ತನೆ; ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಎಲಾ್ಲ
ದಿನಗಳನೂ್ನ ವಿಶೇಷವೆಂದೆಣಿಸುತಾ್ತನೆ; ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ತನ್ನ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಚಂಚಲಪಡದೆ ದೃಢವಾಗಿರಲಿ. 6 ದಿನವನು್ನ
ಆಚರಿಸುವವನು ಕತರ್ನಿಗಾಗಿ ಅದನು್ನ ಆಚರಿಸುತಾ್ತನೆ. ತಿನು್ನವವನು
ಕತರ್ನಿಗಾಗಿ ತಿನು್ನತಾ್ತನೆ; ಅವನು ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತಾ್ತನಲಾ್ಲ.
ತಿನ್ನದವನು ಸಹ ಕತರ್ನಿಗಾಗಿಯೇ ತಿನ್ನದೆ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತಾ್ತನೆ.
7 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರು ತನಗಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಇಲ್ಲ. ತನಗಾಗಿ
ಸಾಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ, 8 ನಾವು ಬದುಕಿದರೆ ಕತರ್ನಿಗಾಗಿ
ಬದುಕುತೆ್ತೕವೆ; ಸತ್ತರೆ ಕತರ್ನಿಗಾಗಿ ಸಾಯುತೆ್ತೕವೆ; ಬದುಕಿದರೂ
ಸತ್ತರೂ ನಾವು ಕತರ್ನವರೇ. 9 ಯಾಕೆಂದರೆ ಸತ್ತವರಿಗೂ,

ಜೀವಿಸುವವರಿಗೂ ಒಡೆಯನಾಗಬೇಕಂತಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸತು್ತ
ಜೀವಿತನಾದನು. 10 ತಿನ್ನದವನೇ, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ವಿಷಯವಾಗಿ
ನೀನು ತೀಪುರ್ಮಾಡುವುದೇನು? ತಿನು್ನವವನೇ, ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರನನು್ನ ನೀನು ಹೀನೈಸುವುದೇನು? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ
ನಾ್ಯಯಾಸನದ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. 11 ಪವಿತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ:
≪ನಾನು ಜೀವಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ
ಮೊಣಕಾಲೂರುವನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಲಿಗೆಯೂ ನನ್ನನು್ನ
ದೇವರೆಂದು ಆರಿಕೆಮಾಡುವರು ಎಂದು ಕತರ್ನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ≫
ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ. 12 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ತನ್ನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಉತ್ತರಕೊಡಬೇಕು. 13

ಆದಕಾರಣ, ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲೊ್ಲಬ್ಬರು
ತೀಪುರ್ಮಾಡದೆ ಇರೋಣ. ಅದಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ಸಹೋದರನ
ಎದುರಿಗೆ ಅಡಿ್ಡಯನಾ್ನಗಲಿ, ಅಡೆತಡೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಹಾಕಬಾರದೆಂದು
ತೀಮಾರ್ನಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 14 ಯಾವ ಪದಾಥರ್ವೂ ಸ್ವತಃ
ಅಶುದ್ಧವಾದದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು
ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ; ಆದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು
ಪದಾಥರ್ವನು್ನ ಅಶುದ್ಧವೆಂದು ಒಬ್ಬನು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು
ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರಲಿ.

15 ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಆಹಾರದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ
ಮನಸಿ್ಸಗೆ ನೋವುಂಟಾದರೆ ನೀನು ಪಿ್ರೕತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ನಡೆಯುವವನಲ್ಲ. ಯಾವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪಾ್ರಣಕೊಟ್ಟನೋ
ಅವನನು್ನ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಆಹಾರದ ನಿಮಿತ್ತ ಕೆಡಿಸಬಾರದು. 16

ನಿಮಗಿರುವ ಉತ್ತಮ ಕ್ರಮಗಳು ದೂಷಣೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಾಗಬಾರದು.
17 ಯಾಕೆಂದರೆ ತಿನು್ನವುದೂ, ಕುಡಿಯುವುದೂ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲ
ನೀತಿಯೂ, ಸಮಾಧಾನವೂ, ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದಾಗುವ ಆನಂದವೂ
ಆಗಿದೆ. 18 ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡುವವನು
ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವವನೂ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಮಾಡುವವನೂ ಆಗಿರಲಿ. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸಮಾಧಾನಕೂ್ಕ,
ಪರಸ್ಪರ ಭಕಿ್ತವೃದಿ್ಧಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಂಥವುಗಳನು್ನ
ಸಾಧಿಸಿಕೊಳೊ್ಳೕಣ. 20 ದೇವರು ಕಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ನೀನು ಆಹಾರದ
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕೆಡವಬೇಡ. ಎಲಾ್ಲ ಪದಾಥರ್ಗಳೂ ಶುದ್ಧವೇ; ಆದರೆ
ತಿಂದು ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಘ್ನವನು್ನಂಟುಮಾಡುವುದು ಕೆಟ್ಟದು್ದ. 21

ಮಾಂಸ ತಿನು್ನವುದನಾ್ನಗಲಿ, ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ ಕುಡಿಯುವುದಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅಡಿ್ಡಯನು್ನಂಟುಮಾಡುವ ಬೇರೆ ಯಾವುದನಾ್ನಗಲಿ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವುದೇ ಒಳೆ್ಳಯದು. 22 ನಿನಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯು
ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರವಾಗಿ ಅದು ನಿನ್ನ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿ.
ತಾನು ಒಪಿ್ಪದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಂಶಯ ಪಡದವನೇ ಧನ್ಯನು. 23

ಸಂಶಯಪಟು್ಟ ಊಟಮಾಡುವವನು ಸಂಶಯದಿಂದ ತಿನು್ನವ
ಕಾರಣ ತನ್ನ ಊಟದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ
ದೋಷಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳದಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ
ಪಾಪವೇ ಆಗಿದೆ.

ನೆರೆಯವನ ಹಿತವನೂ್ನ ಬಯಸುವವನಾಗು

ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾದ ನಾವು
ಬಲಹೀನರಾದವರ ಭಾರಗಳನು್ನ ಹೊರುವುದಲ್ಲದೆ
ಅದರಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ನಾವೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

2 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಹಿತವನೂ್ನ,
ಭಕಿ್ತವೃದಿ್ಧಯನೂ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಬೇಕು. 3

ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಹ ತನ್ನ ಹಿತಕಾ್ಕಗಿ ಚಿಂತಿಸಲಿಲ್ಲ. ≪ದೇವರೇ
ನಿನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸಿದವರ ದೂಷಣೆಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೂ ಬಂದವು≫
ಎಂದು ಬರೆದಿದೆಯಲಾ್ಲ. 4 ಈ ಮೊದಲು ಬರೆದದೆ್ದಲಾ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ
ಉಪದೇಶಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ನಾವು ಓದಿ
ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತವನೂ್ನ, ಆದರಣೆಯನೂ್ನ ಹೊಂದಿ ರಕ್ಷಣೆಯ
ನಿರೀಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವಂತೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. 5 ಆ
ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತವನೂ್ನ, ಆದರಣೆಯನೂ್ನ ಕೊಡುವ ದೇವರು ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಒಂದೇ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರಾಗಿರುವಂತೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ. 6 ಹೀಗೆ ನೀವು ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ಒಕೊ್ಕರಲಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ತಂದೆಯಾದ
ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವಿರಿ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ನೀವು ಸಹ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು
ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿರಿ. 8 ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪಿತೃಗಳಿಗೆ
ಉಂಟಾದ ದೇವರ ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿ ಆತನ ಸತ್ಯವನು್ನ
ತೋರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಸುನ್ನತಿಯೆಂಬ ಸಂಸಾ್ಕರಕೆ್ಕ
ಸೇವಕನಾಗಿದಾ್ದನೆಂದೂ, 9 ಅನ್ಯಜನರು ದೇವರನು್ನ ಆತನ ದಯೆಯ
ನಿಮಿತ್ತ ಕೊಂಡಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇದಕೆ್ಕ
ಸರಿಯಾಗಿ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲಯೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ, ≪ಈ
ಕಾರಣದಿಂದ ಅನ್ಯಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು; ನಿನ್ನ
ನಾಮವನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸುವೆನು≫ ಎಂದೂ, 10 ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ,
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≪ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳಿರಾ ದೇವರ ಜನರೊಡನೆ ಉಲಾ್ಲಸಪಡಿರಿ≫
ಎಂದೂ, 11 ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ, ≪ಸವರ್ಜನಾಂಗಗಳೇ, ಕತರ್ನನು್ನ
ಕೀತಿರ್ಸಿರಿ, ಸಮಸ್ತಪ್ರಜೆಗಳು ಆತನನು್ನ ಸಂಕೀತಿರ್ಸಲಿ≫ ಎಂದೂ
ಬರೆದದೆ. 12 ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ, ಯೆಶಾಯನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ,
≪ಇಷಯನ ವಂಶಸ್ಥನೂ ಅಂದರೆ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಆಳತಕ್ಕವನು
ಬರುತಾ್ತನೆ. ಜನಾಂಗಗಳು ಆತನನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಿ್ತರುವರು.≫ 13

ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕೊಡುವ ದೇವರು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಸಮೃದ್ಧವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಂಬುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ
ಸಂತೋಷವನೂ್ನ ಮನಶಾಂತಿಯನೂ್ನ ನಿಮಗೆ ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ದಯಪಾಲಿಸಲಿ್ಲ, ನೀವು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲ ಬಲಗೊಂಡವರಾಗಿ
ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲಿ್ಲ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಹೊಂದುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ.

ಪೌಲನು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ತಾನು
ರೋಮಾಪುರಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪಾ್ರಯವನು್ನ ಸೂಚಿಸಿ

ಸಭೆಯವರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ
14 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯರೇ, ನೀವಂತೂ ಒಳೆ್ಳತನದಿಂದ

ತುಂಬಿದವರಾಗಿದು್ದ, ಸಕಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದವರಾಗಿಯೂ
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬುದಿ್ಧಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತರಾಗಿಯೂ ಇದಿ್ದೕರೆಂದು
ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ. 15 ಆದರೂ ಪಿ್ರಯರೇ,
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೆನಪಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚದ
ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅನ್ಯಜನರಿಗೋಸ್ಕರ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕನಾಗುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ದೇವರ
ಆಶೀವಾರ್ದವಾಯಿತು. ನಾನು ದೇವರ ಸುವಾತಾರ್ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಯಾಜಕ ಸೇವೆ ಎಂಬಂತೆ ನಡಿಸಿ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪರ್ಕವಾಗುವಂತೆ ಯತಿ್ನಸುವವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 17

ದೇವರ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ನನಗೆ ಕಾರಣವುಂಟು 18 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅನ್ಯಜನಗಳನು್ನ ತನಗೆ
ಅಧೀನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಮಾತಿನಲಿ್ಲಯೂ
ಕಿ್ರಯೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳ, ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳ
ಬಲದಿಂದಲೂ, ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಬಲದಿಂದಲೂ ಮಾಡಿಸಿದ
ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಧೈಯರ್ ಸಾಲದು. 19 ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಇಲು್ಲಯರ್ ಸೀಮೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸುವಾತೆರ್ಯ ಸಾರೋಣವನು್ನ ಪೂರೈಸಿದೆ್ದೕನೆ.
20 ಮತೊ್ತಬ್ಬರು ಹಾಕಿದ ಅಸಿ್ತವಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಬಾರದೆಂದು
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ತೀಮಾರ್ನಿಸಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರನು್ನ ತಿಳಿಸಿದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ
ನಾನು ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ
ನಿಶ್ಚಯಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು. 21 ≪ಯಾರಿಗೆ ಆತನ ಸಮಾಚಾರ
ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರೇ ಆತನನು್ನ ನೋಡುವರು. ಯಾರು
ಆತನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಆತನನು್ನ
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ
ಕೆಲಸವನು್ನ ನಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

22 ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ
ಅನೇಕಾವತಿರ್ ಅಡೆತಡೆಗಳಾದವು. 23 ಆದರೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಈ
ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಆಸಕಿ್ತ ಇದು್ದದರಿಂದಲೂ 24

ನಾನು ಸೆ್ಪೕನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ದಶರ್ನವನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದೆ್ದೕನೆ. ತರುವಾಯ ನಿಮ್ಮ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸಮಯಕಳೆದ ನಂತರ
ನೀವು ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಿರೆಂದು ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ.
25 ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ದೇವಜನರಿಗೆ ಸೇವೆಸಲಿ್ಲಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 26 ಯಾಕೆಂದರೆ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರೊಳಗೆ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ
ಹಣದ ಸಹಾಯವನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮಕೆದೋನ್ಯ,
ಅಖಾಯ ಸೀಮೆಗಳವರು ಇಷ್ಟಪಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ. 27 ಇದನು್ನ
ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಇವರು ಇಷ್ಟಪಟಿ್ಟದ್ದಲ್ಲದೆ ಇವರು ಅವರ
ಹಂಗಿನವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅನ್ಯಜನರು ಅವರ ಆತ್ಮ
ಸಂಬಂಧವಾದ ಸಂಪತಿ್ತಗೆ ಪಾಲುಗಾರರಾದ ಮೇಲೆ
ಲೋಕಸಂಬಂಧವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ
ಹಂಗಿನಲಿ್ಲದಾ್ದರಲ್ಲವೇ. 28 ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು
ಈ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಫಲವನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯವರ ವಶಕೆ್ಕ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಸೆ್ಪೕನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವೆನು.
29 ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಾಗುವ
ಆಶೀವಾರ್ದಗಳನು್ನ ಹೇರಳವಾಗಿ ತರುವೆನೆಂದು ಬಲೆ್ಲನು. 30

ಪಿ್ರಯರೇ, ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದಾಗುವ ಪಿ್ರೕತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 31 ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಯೂದಾಯದಲಿ್ಲರುವ
ಅವಿಧೇಯರ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಬೇಕೆಂತಲೂ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಈ
ಧಮರ್ಕಾಯರ್ವು ಅಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರಿಗೆ ಹಿತಕರವಾಗಿ
ತೋರಬೇಕೆಂತಲೂ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 32 ಹೀಗೆ ನಾನು ದೇವರ
ಚಿತಾ್ತನುಸಾರ ಆನಂದವುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ವಿಶಾ್ರಂತಿಹೊಂದಲಾಗುವುದು. 33 ಶಾಂತಿದಾಯಕವಾದ
ದೇವರು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಆಮೆನ್.

ಶಿಫಾರಸೂ, ವಂದನೆಗಳೂ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೂ

ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ನಮ್ಮ
ಸಹೋದರಿಯಾದ ಪೊಯಿಬೆಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ
ಅಂಗೀಕರಿಸಿರಿ. ಆಕೆಯು ಕೆಂಖೆ್ರಯ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ

ಸಭೆಯ ಸೇವಕಿಯಾಗಿದಾ್ದಳೆ; 2 ನೀವು ಆಕೆಯನು್ನ ದೇವಜನರಿಗೆ
ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕತರ್ನ ಶಿಷ್ಯಳೆಂದು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಆಕೆಗೆ ಯಾವ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೋ ಅದರಲಿ್ಲ ಸಹಾಯವನು್ನ ಮಾಡಿರಿ.
ಆಕೆಯು ನನಗೂ ಮತು್ತ ಅನೇಕರಿಗೂ ಸಹಾಯಮಾಡಿದವಳು. 3

ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಕೆಲಸದವರಾದ
ಪಿ್ರಸಿ್ಕಲ್ಲಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಅಕಿ್ವಲನಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ. 4

ಅವರು ನನ್ನ ಪಾ್ರಣದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ
ಅಪಾಯಕೆ್ಕ ಗುರಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾನು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ,
ಅನ್ಯಜನರ ಸಭೆಗಳವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಉಪಕಾರವನು್ನ ಸ್ಮರಿಸುತಾ್ತರೆ.
5 ಅವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುವ ಸಭೆಗೆ ಸಹ ನನ್ನ ವಂದನೆಯನು್ನ
ತಿಳಿಸಿರಿ. ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಥಮಫಲವಾಗಿರುವ ನನ್ನ
ಪಿ್ರಯನಾದ ಎಫೈನೆತನಿಗೆ ವಂದನೆ. 6 ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಹು
ಶ್ರಮೆಪಟ್ಟ ಮರಿಯಳಿಗೆ ವಂದನೆ. 7 ನನ್ನ ಸ್ವಜನರೂ ಹಾಗೂ ಜೊತೆ
ಸೆರೆಯವರೂ ಆಗಿರುವ ಅಂದೊ್ರೕನಿಕನಿಗೂ, ಯೂನ್ಯನಿಗೂ
ವಂದನೆ; ಅವರು ಅಪೊಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದಾ್ದರಲ್ಲದೆ, ನನಗಿಂತ
ಮೊದಲೇ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನಂಬಿದವರೂ ಆಗಿದ್ದರು. 8 ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಪಿ್ರಯನಾದ ಅಂಪಿ್ಲಯಾತನಿಗೆ ವಂದನೆ. 9 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ
ಜೊತೆ ಕೆಲಸದವನಾದ ಉಬಾರ್ನನಿಗೂ, ನನ್ನ ಪಿ್ರಯನಾದ
ಸಾ್ತಖುನಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. 10 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಗೆಪಾತ್ರನಾದ ಅಪೆಲ್ಲನಿಗೆ ವಂದನೆ. ಅರಿಸೊ್ತಬೂಲನ
ಮನೆಯವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. 11 ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕನಾದ
ಹೆರೂಡಿಯೋನನಿಗೆ ವಂದನೆ. ನಾಕಿರ್ಸ್ಸನ ಮನೆಯವರೊಳಗೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನಂಬಿದವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. 12 ಕತರ್ನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟವರಾದ ತು್ರಫೈನಳಿಗೂ, ತು್ರಫೋಸಳಗೂ
ವಂದನೆಗಳು. ಕತರ್ನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸಪಟಿ್ಟರುವ
ಪಿ್ರಯ ಪೆಸೀರ್ಸಳಿಗೆ ವಂದನೆ. 13 ಕತರ್ನಲಿ್ಲ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವನಾದ ರೂಫನಿಗೂ, ನನಗೆ ತಾಯಿಯಂತಿರುವ
ಅವನ ತಾಯಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. 14 ಅಸುಂಕಿ್ರತನಿಗೂ,
ಪೆ್ಲಗೋನನಿಗೂ, ಹೆಮೇರ್ಯನಿಗೂ, ಪತೊ್ರೕಬನಿಗೂ,
ಹೆಮಾರ್ನನಿಗೂ, ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ ಸಹೋದರರಿಗೂ
ವಂದನೆಗಳು. 15 ಫಿಲೊಲೊಗನಿಗೂ, ಯೂಲ್ಯಳಿಗೂ,
ನೇಯರ್ನಿಗೂ, ಅವನ ತಂಗಿಗೂ, ಒಲುಂಪನಿಗೂ,
ಇವರೊಂದಿಗಿರುವ ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು.
16 ಪವಿತ್ರವಾದ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ವಂದಿಸಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಂದಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ಕೊನೆಯ ಮಾತುಗಳು
17 ಪಿ್ರಯರೇ, ನೀವು ಹೊಂದಿದ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ

ಭೇದಗಳನೂ್ನ, ವಿಘ್ನಗಳನೂ್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉಂಟುಮಾಡುವವರನು್ನ
ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರ ಹೋಗಿರಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 18 ಅಂಥವರು ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡದೆ ತಮ್ಮ ಹೊಟೆ್ಟಯ ಸೇವೆಯನೆ್ನೕ
ಮಾಡುವವರಾಗಿ ನಯದ ನುಡಿಗಳಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಹೊಗಳಿಕೆಯ
ಮಾತುಗಳಿಂದಲೂ ನಿಷ್ಕಪಟಿಗಳ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಮೋಸಗೊಳಿಸುತಾ್ತರೆ. 19 ನಿಮ್ಮ ವಿಧೇಯತ್ವವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆನಂದಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಜಾಣರೂ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟತನದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮೂಖರ್ರೂ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
20 ಶಾಂತಿದಾಯಕನಾದ ದೇವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸೈತಾನನನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಕಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ತುಳಿದು ಜಜಿ್ಜಬಿಡುವನು. ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ. 21 ನನ್ನ
ಜೊತೆಕೆಲಸದವನಾದ ತಿಮೊಥೆಯನೂ, ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ
ಲೂಕ್ಯನೂ, ಯಾಸೋನನೂ ಮತು್ತ ಸೋಸಿಪತ್ರನೂ ನಿಮಗೆ
ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ 22 ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆದ
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ತೆತ್ಯರ್ಯನೆಂಬ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ವಂದಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 23

ನನಗೂ ಮತು್ತ ಸಮಸ್ತ ಸಭೆಗೂ ಅತಿಥಿಸತಾ್ಕರವನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತರುವ
ಗಾಯನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಂದಿಸುತಾ್ತನೆ. ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಖಜಾನೆಯ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾಗಿರುವ ಎರಸ್ತನೂ, ಸಹೋದರನಾದ ಕ್ವತರ್ನೂ
ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. 24 ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ
ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ. ಆಮೆನ್.

ದೇವಸೊ್ತೕತ್ರವಚನವು
25 ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಮಮರ್ವು ಈಗ ಪ್ರಕಾಶಕೆ್ಕ

ಬಂದು ನಿತ್ಯನಾದ ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರವಾದಿಗಳ

ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅನ್ಯಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬ
ವಿಧೇಯತ್ವವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಪೂವರ್ಕಾಲಗಳಲಿ್ಲ ಮರೆಯಾಗಿದು್ದ ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ
ಬಂದಿರುವಂತಹದೂ್ದ, ಈ ಮಮರ್ಕೆ್ಕ ಅನುಸಾರ ಎಂದರೆ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯವಾದಂಥ ಹಾಗೂ ನಾನು ಸಾರುವಂಥ
ಸುವಾತೆರ್ಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಶಕ್ತನಾಗಿರುವ, 27 ಜ್ಞಾನನಿಧಿಯಾದ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿಗೆ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ.
ಆಮೆನ್.
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ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತಿ್ರಕೆ

ಪೀಠಿಕೆ

ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ
ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪೌಲನೂ ಮತು್ತ
ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನಾದ ಸೋಸೆ್ಥನನೂ, 2 ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲನ

ದೇವರ ಸಭೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತರಾದವರಿಗೂ,
ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಲು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಮತು್ತ
ಕತರ್ನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನು್ನ
ಮಾಡುವವರೆಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೆಯುವುದು ಏನೆಂದರೆ,
3 ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿರುವ ದೇವರಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ಕತರ್ನಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ, ಶಾಂತಿಯೂ
ಉಂಟಾಗಲಿ.

ಪೌಲನು ಸಭೆಯವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ
ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ

4 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಕೃಪೆಯ
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂಡಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 5 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ದೃಢವಾಗಿರುವ
ಹಾಗೆಯೇ ಆತನಲಿ್ಲ ನೀವು ಸಕಲ ವಾಕ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಎಲಾ್ಲ
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಬಹು ಆತಿ್ಮಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ
ಆತನಲಿ್ಲ ಸಮೃದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. 6 ಯಾಕೆಂದರೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಾಕ್ಷಿಯೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವಾಗಿ ದೃಢವಾದ ಕಾರಣ. 7 ನಮ್ಮ
ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನು್ನ ನೀವು
ಎದುರುನೋಡುತಾ್ತ ಇರುವುದರಿಂದ ಆತಿ್ಮಕ ಕೃಪಾವರದ
ಕೊರತೆಯೂ ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, 8 ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿರಪರಾಧಿಗಳಾಗಿರುವಂತೆ ಆತನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ದೃಢಪಡಿಸುವನು. 9 ತನ್ನ ಮಗನೂ
ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಗೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದ ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನು.

ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಉಂಟಾದ ಬೇಧಗಳು (1:10, 4:20)
10 ಪಿ್ರಯರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ

ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಭಿನ್ನತೆಗಳಿರಬಾರದೆಂದು, ನೀವು ಒಂದೇ ಮನಸೂ್ಸ ಮತು್ತ ಒಂದೇ
ಉದೆ್ದೕಶವುಳ್ಳವರಾಗಿದು್ದ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದಿರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 11

ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಭಿನಾ್ನಭಿಪಾ್ರಯಗಳು ಜಗಳಗಳುಂಟೆಂದು
ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಖೊ್ಲೕಯೆಯ ಜನರಿಂದ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು. 12

ಹೀಗಾಗಿ ನಾನಿದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ಕೆಲವರು, ≪ನಾನು
ಪೌಲನವನು,≫ ಇಲ್ಲವೆ, ≪ನಾನು ಅಪೊಲೊ್ಲೕಸನವನು,≫
ಅಥವಾ, ≪ನಾನು ಕೇಫನವನು,≫ ಇಲ್ಲವೆ, ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನವನು
ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನಂತೆ. 13 ಕಿ್ರಸ್ತನು ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದಾ್ದನೋ?
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿದವನು ಪೌಲನೋ? ಪೌಲನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ನೀವು ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರೋ? 14 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಕಿ್ರಸ್ಪನಿಗೂ ಮತು್ತ ಗಾಯನಿಗೂ ಹೊರತಾಗಿ ಮತಾ್ತರಿಗೂ ನಾನು
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರೆಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳಲಾರರು.
ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 16 ಇದಲ್ಲದೆ
ಸೆ್ತೕಫನನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಹ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನಮಾಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ಇದನು್ನ
ಹೊರತು ಇನಾ್ನರಿಗೂ ನಾನು ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನಮಾಡಿಸಿದಂತೆ
ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಆದರೆ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಸಾರುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ. ಅದನು್ನ ಮನುಷ್ಯಜ್ಞಾನದ ಮಾತುಗಳಿಂದ
ಸಾರಬೇಕೆಂದು ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ; ಹಾಗೆ ಸಾರಿದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯ
ಶಕಿ್ತಯು ಮಾತಿನ ಚತುರತೆಯಿಂದ ನಿರಥರ್ಕವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸುವಾತೆರ್ಯು ಮನುಷ್ಯಜ್ಞಾನಕೆ್ಕ ಅನುಸಾರವಾದದ್ದಲ್ಲ
18 ಶಿಲುಬೆಯ ಸಂದೇಶವು ನಾಶನದ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ

ಹುಚು್ಚತನವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವ ನಮಗೆ
ಇದು ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಾಗಿದೆ.

19 ≪ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವೆನು, ವಿವೇಕಿಗಳ
ವಿವೇಕವನು್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸುವೆನು.≫ ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 20

ಜ್ಞಾನಿಯು ಎಲಿ್ಲ? ವಿದಾ್ವಂಸನು ಎಲಿ್ಲ? ಇಹಲೋಕದ ತಕರ್ವಾದಿ
ಎಲಿ್ಲ? ದೇವರು ಇಹಲೋಕದ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಮೂಖರ್ತನವಾಗಿ
ಮಾಡಿದಾ್ದನಲ್ಲವೇ? 21 ಲೋಕವು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೇವರನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ; ಮೂಖರ್ತನವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ
ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ನಂಬುವವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದು
ದೇವರಿಗೆ ಹಿತವೆಂದು ತೋರಿತು. 22 ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕೇಳುತಾ್ತರೆ, ಗಿ್ರೕಕರು ಜ್ಞಾನವನು್ನ
ಹುಡುಕುತಾ್ತರೆ; 23 ನಾವಾದರೋ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಸಾರುತೆ್ತೕವೆ; ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಂದೇಶವು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ವಿಘ್ನವೂ ಮತು್ತ
ಗಿ್ರೕಕರಿಗೆ ಮೂಖರ್ತನವೂ ಆಗಿದೆ. 24 ಆದರೆ ದೇವರಿಂದ
ಕರಿಸಿಕೊಂಡವರಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗಾಗಲಿ, ಗಿ್ರೕಕರಿಗಾಗಲಿ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ
ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯೂ ಮತು್ತ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವೂ ಆಗಿರುವಾತನೆಂದು
ನಾವು ಸಾರುತೆ್ತೕವೆ. 25 ದೇವರ ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆಯು ಮನುಷ್ಯರ
ಜ್ಞಾನಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದದು್ದ, ದೇವರ ಬಲಹೀನತೆಯು ಮನುಷ್ಯರ
ಬಲಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳದಾ್ದಗಿದೆ.

26 ಪಿ್ರಯರೇ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದಾಗ ನೀವು ಹೇಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು
ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. ಮನುಷ್ಯರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ
ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲಲ್ಲ, ಪ್ರಬಲರೂ ಅನೇಕರಿರಲಿಲ್ಲ, ಕುಲೀನರೂ
ಅನೇಕರಿರಲಿಲ್ಲ. 27 ದೇವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳನು್ನ ನಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಈ ಲೋಕದ ಬುದಿ್ಧಹೀನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು; ದೇವರು
ಬಲಿಷ್ಠರನು್ನ ನಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಈ ಲೋಕದ ಅಶಕ್ತರನು್ನ,
ಬಲಹೀನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 28 ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಕೀಳಾದವರನೂ್ನ ಹಾಗೂ ಅಸಡೆ್ಡಯಾದವರನೂ್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲದೆ ಗಣ್ಯರನು್ನ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದವರನು್ನ, ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.
29 ಹೀಗಿರಲು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಯಾರಿಗೂ
ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ. 30 ದೇವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಈಗ ನೀವು
ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲದಿ್ದೕರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ
ಜ್ಞಾನವೂ, ನೀತಿಯೂ, ಶುದಿ್ಧಯೂ, ಮತು್ತ ವಿಮೋಚನೆಯು
ಆಗಿದಾ್ದನೆ. 31 ≪ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುವವನು ಕತರ್ನಲಿ್ಲಯೇ
ಹೆಚ್ಚಳಪಡಲಿ≫ ಎಂಬ ವೇದೋಕಿ್ತ ನೆರವೇರುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ
ಹೀಗಾಯಿತು.

ಪಿ್ರಯರೇ, ನಾನೂ ಸಹ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ದೇವರ
ಸತಾ್ಯಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುವವನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ
ವಾಕಾ್ಚತುಯರ್ದಿಂದಾಗಲಿ, ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ.

2 ನಾನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಯಾವುದನೂ್ನ ತಿಳಿಯದವನಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರುವೆನೆಂದು
ತೀಮಾರ್ನಿಸಿಕೊಂಡೆನು. 3 ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಾಗ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನನೂ, ಭಯಪಡುವವನೂ, ಬಹು
ನಡುಗುವವನೂ ಆಗಿದೆ್ದನು. 4 ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು
ಮನುಷ್ಯಜ್ಞಾನವನು್ನ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಆಧಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಪ್ರಸಂಗದಲಿ್ಲಯೂ ಮನವೊಲಿಸುವ ಜ್ಞಾನವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ನಾನು
ಪ್ರಯೋಗಿಸದೇ ದೇವರಾತ್ಮನ ಬಲವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳ
ಪ್ರದಶರ್ನವನೆ್ನೕ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆನು.

6 ಆದರೆ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯುಳ್ಳವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಜ್ಞಾನವನೆ್ನೕ
ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ಅದು ಇಹಲೋಕದ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ, ಗತಿಸಿ ಹೋಗುವ
ಇಹಲೋಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜ್ಞಾನವೂ ಅಲ್ಲ. 7 ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ
ಸತಾ್ಯಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸುವಲಿ್ಲ ದೇವರ ಜ್ಞಾನವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ಅದು
ಯಾವುದೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಲೋಕೋತ್ಪತಿ್ತಗಿಂತ
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ಮೊದಲೇ ನೇಮಿಸಿ ಮರೆಮಾಡಿದ್ದ ದೇವರ ಜ್ಞಾನದ ಮಮರ್ವೇ
ಆಗಿದೆ. 8 ಇದನು್ನ ಇಹಲೋಕಾಧಿಕಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಅರಿತಿರಲಿಲ್ಲ;
ಅರಿತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಕತರ್ನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಹಾಕಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; 9 ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ಪ್ರಕಾರ, ≪ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಿಗಾಗಿ
ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರುವಂಥದೆಲ್ಲವನು್ನ ಕಣು್ಣ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ,
ಅದರ ಭಾವನೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ.≫
10 ನಮಗಾದರೋ ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಅದನು್ನ
ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದನು. ಆ ಆತ್ಮನು ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ, ದೇವರ
ಅಗಾಧವಾದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕೂಡ ಪರಿಶೋಧಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
11 ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವನಲಿ್ಲರುವ
ಮನುಷ್ಯತ್ಮನಿಗಲ್ಲದೆ ಮತಾ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು? ಹಾಗೆಯೇ
ದೇವರಾಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಯಾರಿಂದಲೂ ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 12 ನಾವು ಇಹಲೋಕದ
ಆತ್ಮವನು್ನ ಹೊಂದದೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ
ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ವರಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಂದ
ಬಂದ ಆತ್ಮವನೆ್ನೕ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 13 ಇವುಗಳನು್ನ
ಮನುಷ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಕಲಿಸಿದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೇಳದೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನೇ
ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಹೇಳಿ ಆತಿ್ಮಕವಾದವುಗಳನು್ನ
ಆತಿ್ಮಕರಾದವರಿಗೆ ಯುಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
14 ಪಾ್ರಪಂಚಿಕನಾದವನು ದೇವರಾತ್ಮನ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಬೇಡವೆನು್ನತಾ್ತನೆ; ಅವು ಅವನಿಗೆ ಹುಚು್ಚಮಾತನಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ;
ಅವು ಆಧಾ್ಯತ್ಮದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಲಾರನು. 15 ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದ
ನಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನೋ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ;
ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರೂ ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
16 ≪ಕತರ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸುವವನಾರು?≫ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆಯಲಾ್ಲ. ನಾವಾದರೋ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ಆದರೆ ಪಿ್ರಯರೇ ನಾನಂತೂ ಆತಿ್ಮಕರೊಂದಿಗೆ
ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡದೆ
ಪಾ್ರಪಂಚಿಕರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಳೆಗೂಸುಗಳೂ

ಆಗಿರುವವರ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಯಿತು.
2 ನಿಮಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದೆನು ಆಹಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆಹಾರವನು್ನ
ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಇನೂ್ನ ಸಮಥರ್ರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ನೀವು
ಸಮಥರ್ರಾಗಿಲ್ಲ. 3 ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇನೂ್ನ
ಪಾ್ರಪಂಚಿಕರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ಜಗಳಗಳು ಇರುವಲಿ್ಲ,
ನೀವು ಪಾ್ರಪಂಚಿಕರಾಗಿದು್ದ ಕೇವಲ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ
ನಡೆಯುತಿ್ತೕರಲ್ಲವೆ? 4 ಒಬ್ಬನು, ≪ನಾನು ಪೌಲನವನು≫ ಎಂದು,
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು, ≪ನಾನು ಅಪೊಲೊ್ಲೕಸನವನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತರುವಾಗ ನೀವು ಇನೂ್ನ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರೇ
ಆಗಿದಿ್ದೕರಲ್ಲವೇ?

ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರುವವರು ದೇವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಬರೀ
ಸಾಧನಗಳಷೆ್ಟ, ಕಾಯರ್ಕತರ್ನು ದೇವರೇ

5 ಹಾಗಾದರೆ ಅಪೊಲೊ್ಲೕಸನು ಯಾರು? ಪೌಲನು ಯಾರು?
ಅವರ ಸೇವೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನಂಬುವವರಾದಿರಿ
ಕತರ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು
ಸೇವೆಮಾಡುವವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 6 ನಾನು ಸಸಿಯನು್ನ ನೆಟೆ್ಟನು.
ಅಪೊಲೊ್ಲೕಸನು ನೀರನು್ನ ಹೊಯಿದನು. ಆದರೆ ಅದನು್ನ
ಬೆಳೆಸಿದವನು ದೇವರೇ. 7 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನೆಡುವವನಾಗಲಿ,
ನೀರುಹೊಯು್ಯವವನಾಗಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದವನಲ್ಲ. ಬೆಳೆಸುವ ದೇವರೇ
ಪಾ್ರಮುಖ್ಯವಾದಾತನು. 8 ನೆಡುವವನೂ, ನೀರು ಹೊಯು್ಯವವನೂ
ಸರಿಸಮಾನರೇ ಆಗಿದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನವನ
ಶಮ್ರಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೂಲಿಯು ದೊರೆಯುವುದು. 9 ನಾವು ದೇವರ
ಜೊತೆಕೆಲಸದವರು. ನೀವು ದೇವರ ಕೃಷಿಗಳಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರ
ಮಂದಿರವೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ.

10 ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೃಪೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಜಾಣೆ್ಮಯುಳ್ಳ
ಪ್ರವೀಣನಾದ ಶಿಲಿ್ಪಯಂತೆ ಅಸಿ್ತವಾರ ಹಾಕಿದೆನು. ಮತೊ್ತಬ್ಬನು
ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಟು್ಟತಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ತಾನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ
ಕಟು್ಟತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. 11

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ಅಸಿ್ತವಾರವನ್ನಲ್ಲದೆ ಮತೊ್ತಂದು ಅಸಿ್ತವಾರವನು್ನ
ಯಾರೂ ಹಾಕಲಾರರಷೆ್ಟ. 12 ಆ ಅಸಿ್ತವಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ,
ರತ್ನಗಳು, ಕಟಿ್ಟಗೆ, ಹುಲು್ಲ, ಆಪು ಮುಂತಾದವುಗಳಲಿ್ಲ
ಯಾವುದರಿಂದ ಕಟಿ್ಟದರೂ, 13 ಅವನವನ ಕೆಲಸವು
ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬರುವ ದಿನವು ಬೆಂಕಿಯೊಡನೆ
ಉದಯವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದು.
ಅವನವನ ಕೆಲಸವೆಂಥದೆಂಬುದನು್ನ ಆ ಬೆಂಕಿ ಶೋಧಿಸುವುದು. 14

ಒಬ್ಬನು ಆ ಅಸಿ್ತವಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟದು್ದ ಉಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ
ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕು್ಕವುದು. 15 ಒಬ್ಬನು ಕಟಿ್ಟದು್ದ ಸುಟು್ಟ ಹೋದರೆ
ಅವನಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು. ತಾನಾದರೋ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು.
ಆದರೆ ಬೆಂಕಿಯೊಳಗಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವನ ಹಾಗಿರುವನು.

16 ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದೂ ದೇವರ ಆತ್ಮನು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುತಾ್ತನೆಂದೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೋ? 17

ಯಾವನಾದರೂ ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿದರೆ ದೇವರು
ಅವನನು್ನ ನಾಶಪಡಿಸುವನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಆಲಯವು
ಪವಿತ್ರವಾದದು್ದ ಆ ಆಲಯವು ನೀವೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ.

18 ಯಾವನೂ ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ ಮೋಸಗೊಳಿಸದಿರಲಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಯಾವನಾದರೂ ಲೋಕಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು
ಭಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಾದರೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ
≪ಮೂಖರ್ನಾಗಲಿ≫ 19 ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಹಲೋಕದ ಜ್ಞಾನವು
ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮೂಖರ್ತನವಾಗಿದೆ. ≪ಆತನು ಜ್ಞಾನಿಗಳನು್ನ
ಅವರ ತಂತ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆಂತಲೂ,≫
20 ≪ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಯೋಚನೆಗಳು ನಿಷ್ಫಲವಾದವುಗಳೆಂದು ಕತರ್ನು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆಂತಲೂ≫ ಬರೆದದೆಯಲಾ್ಲ 21 ಆದಕಾರಣ
ಮನುಷ್ಯಮಾತ್ರದವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಸ್ತವೂ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಇದೆ. 22 ಪೌಲನಾಗಲಿ,
ಅಪೊಲೊ್ಲೕಸನಾಗಲಿ, ಕೇಫನಾಗಲಿ ಲೋಕವಾಗಲಿ, ಜೀವವಾಗಲಿ
ಮರಣವಾಗಲಿ ಈಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಲಿ ಮುಂದಣ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಲಿ
ಸಮಸ್ತವೂ ನಿಮ್ಮದೇ. 23 ನೀವಂತೂ ಕಿ್ರಸ್ತನವರು, ಕಿ್ರಸ್ತನು
ದೇವರಿನವನು.

ಅಪೋಸ್ತಲರ ಸೇವೆ

ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕರೆಂತಲೂ ದೇವರ
ಮಮರ್ವಾದ ಸತಾ್ಯಥರ್ಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಗೃಹ
ನಿವಾರ್ಹಕರೆಂತಲೂ ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. 2 ಹೀಗಿರಲು

ನಿವಾರ್ಹಕರು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವದು ಅಗತ್ಯವಲ್ಲವೇ. 3

ನನಗಾದರೂ ನಿಮಿ್ಮಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವ
ವಿಚಾರಣೆಯಾಗಲಿ ತೀರಾ ಲಘುವೆನಿಸಿದೆ. ನಾನೂ ನನ್ನನು್ನ
ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 4 ನನ್ನಲಿ್ಲ
ದೋಷವಿದೆಯೆಂದು ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ ನಾನು
ನಿದೋರ್ಷಿಯೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ
ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವವನು ಕತರ್ನೇ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಕತರ್ನು
ಬರುವ ಕಾಲಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದನು್ನ ಕುರಿತು
ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಆತನು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಗುಪ್ತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವನು. ಹೃದಯದ
ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವನು. ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಹೊಗಳಿಕೆಯು ದೇವರಿಂದ ದೊರಕುವುದು.

ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯವರನು್ನ ತಂದೆಯೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ
ಗದರಿಸಿದು್ದ

6 ಪಿ್ರಯರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನನ್ನಗೂ
ಅಪೊಲೊ್ಲೕಸನಿಗೂ ಈ ನಿಯಮಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ≪ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವುದನು್ನ ಮೀರಿಹೋಗಬಾರದು,≫ ಎಂಬ ಈ ವಾಕ್ಯದ
ಅಥರ್ವನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ಕಲಿತುಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾವನಾದರೂ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಪಕ್ಷವನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಉಬಿ್ಬಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದಕಾ್ಕಗಿದೆ. 7 ನಿನ್ನನು್ನ ಇತರರಿಗಿಂತಲೂ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದದೆ
ಇರುವಂಥದು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಒಂದಾದರೂ ಉಂಟೋ? ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ
ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ಯಾಕೆ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ? 8 ಇಷು್ಟ ಬೇಗನೆ
ನೀವು ತೃಪ್ತರಾದಿರಿ. ಇಷು್ಟಬೇಗನೆ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಾದಿರಿ. ನಮ್ಮ
ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅರಸರಂತೆ ಆದಿರಿ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ
ಆಳುವವರಾಗಿದ್ದರೇ ನನಗೆ ಆನಂದವಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆಗ ನಾವು ಸಹ
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಆಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವು. 9 ಹಾಗಾಗದೆ ದೇವರು ಅಪೊಸ್ತಲರಾದ
ನಮ್ಮನು್ನ ಮರಣದ ತೀಪುರ್ ಹೊಂದಿದವರಂತೆ ಕಡೆಯವರಾಗಿ
ತೋರಿಸಿದಾ್ದನೆಂದು ನನಗೆ ತೋಚುತ್ತದೆ. ನಾವು ಲೋಕದಲಿ್ಲ
ದೇವದೂತರಿಗೂ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಅಂತೂ ಜಗತಿ್ತಗೆಲಾ್ಲ
ಹಾಸಾ್ಯಸ್ಪದರಾದೆವು. 10 ನಾವಂತೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ
ಮೂಖರ್ರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ನೀವೋ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಬುದಿ್ಧವಂತರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ನಾವು ಬಲಹೀನರು, ನೀವು ಬಲಿಷ್ಠರು, ನೀವು ಗೌರವವುಳ್ಳವರು,
ನಾವು ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. 11 ಈ ಗಳಿಗೆಯವರೆಗೂ ನಾವು
ಹಸಿದವರೂ, ಬಾಯಾರಿಕೆಯುಳ್ಳವರೂ, ವಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದವರೂ, ಪೆಟು್ಟ
ತಿನು್ನವವರೂ ಮನೆಯಿಲ್ಲದವರೂ, 12 ಸ್ವಂತ ಕೈಗಳಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡಿ
ದುಡಿಯುವವರೂ ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಶಪಿಸುವವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
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ಜನರು ಹಿಂಸಿಸುವಾಗ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 13 ಅಪವಾದ
ಹೊರಿಸುವವರನು್ನ ಕನಿಕರದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಾವು
ಈಗಿನವರೆಗೂ ಲೋಕದ ಕಸವೋ ಎಲಾ್ಲದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೀನವೋ
ಎಂಬಂತೆ ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ.

14 ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬರೆಯದೆ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ
ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಈ
ಮಾತುಗಳನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 15 ನಿಮಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಬೋಧಕರು
ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಇದ್ದರೂ ತಂದೆಗಳು ಬಹು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸುವಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಕ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಪಡೆದ
ತಂದೆಯಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 17 ಈ
ಕಾರಣದಿಂದ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮತು್ತ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಮಗನಾದ
ತಿಮೊಥೆಯನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಬೋಧಿಸುವ ಹಾಗೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಗಳನು್ನ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ
ತರುವನು. 18 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಪೌಲನು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. 19 ಆದರೆ ಕತರ್ನ
ಚಿತ್ತವಾದರೆ ನಾನು ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿರುವವರ ಮಾತನು್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅವರ ಬಲವನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ. 20 ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಮಾತಿನಲಿ್ಲ ಅಲ್ಲ,
ಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿದೆ. 21 ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟವೇನು? ಬೆತ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲೋ? ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದಲೂ ಸೌಮ್ಯದ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ
ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ಬರಲೋ?

ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಪರೀತ ಜಾರತ್ವವನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಜಾರತ್ವವುಂಟೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ನಾನು
ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದಾ್ದನಂತೆ. ಅಂಥ ಜಾರತ್ವವು

ಅನ್ಯಜನರಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. 2 ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ದುಃಖಿಸದೆ, ಈ
ಕಾಯರ್ಮಾಡಿದವನನು್ನ ನಿಮೊ್ಮಳಗಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸದೆ,
ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಲಾ್ಲ. 3 ನಾನಂತೂ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನಿಮಿ್ಮಂದ
ದೂರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆತ್ಮದಿಂದ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದು್ದ ಈ ಕಾಯರ್
ಮಾಡಿದವನನು್ನ ಕುರಿತು ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದವನಂತೆ ತೀಪುರ್
ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 4 ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲಿ್ಲ
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರುತೆ್ತೕನೆ
ಹಾಗೂ 5 ಅವನನು್ನ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕತರ್ನಾದ
ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂಥವನ ಆತ್ಮವು ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವನ ಶರೀರಭಾವವು ನಾಶವಾಗುವಂತೆ
ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ತೀಪುರ್ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 6 ನೀವು
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಕಲೆಸಿದರೆ
ಕಣಕವೆಲಾ್ಲ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? 7

ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದವರೆನಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಹಳೇ ಹುಳಿಯಿಂದ
ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹೊಸ ಕಣಕದಂತಾಗಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ
ಪಸ್ಕ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯು ಬಲಿಯಾಗಿದೆ; ಆ ಕುರಿಮರಿ
ಯಾವುದೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ. 8 ಆದಕಾರಣ ನಾವು ಹಳೇ ಹುಳಿಯನು್ನ
ಅಂದರೆ ದುಮಾರ್ಗರ್ತ್ವ ಮತು್ತ ದುಷ್ಟತ್ವ ಎಂಬ ಹುಳಿಯನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳದೇ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯತೆ ಎಂಬ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟಯನೆ್ನೕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸೋಣ.

9 ಜಾರರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ನನ್ನ ಪತಿ್ರಕೆಯಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 10 ಅದು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಜಾರರು,
ಆಸೆಬುರುಕರು, ಸುಲುಕೊಳು್ಳವವರು, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರು,
ಮೊದಲಾದವರ ಸಹವಾಸವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕೆಂಬ ಅಥರ್ದಲಿ್ಲ
ಅಲ್ಲ; ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಈ ಲೋಕವನೆ್ನೕ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕಾದೀತು. 11 ಆದರೆ ಕೆ್ರೖಸ್ತ
ಸಹೋದರನೆನಿಸಿಕೊಂಡವನು ಜಾರನು, ಲೋಭಿಯು,
ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕನು, ಜಗಳಗಂಟನೂ, ಕುಡುಕನು,
ಸುಲುಕೊಳು್ಳವವನೂ ಆಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಅವನ ಸಹವಾಸ
ಮಾಡಬಾರದು. ಅಂಥವನ ಸಂಗಡ ಊಟ ಸಹ ಮಾಡಬಾರದು
ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 12 ಸಭೆಯ ಹೊರಗಿರುವವರನು್ನ
ತೀಪುರ್ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೇನಧಿಕಾರವಿದೆ? ಒಳಗಿನವರನು್ನ
ತೀಪುರ್ಮಾಡುವವರು ನೀವೇ ಅಲ್ಲವೇ. 13 ಹೊರಗಿರುವವರನು್ನ
ತೀಪುರ್ಮಾಡುವವನು ದೇವರು. ≪ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಆ
ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರಿ.≫

ಕೆ್ರೖಸ್ತರು ಕೆ್ರೖಸ್ತರಲ್ಲದವರ ಮುಂದೆ ವಾ್ಯಜ್ಯವಾಡಿದ್ದನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ
ವಿವಾದವಿದ್ದರೆ ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ದೇವಜನರೆದುರು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದೇ ಅನ್ಯಜನರ ಮುಂದೆ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಿರೋ? 2 ದೇವಜನರು ಲೋಕಕೆ್ಕ
ತೀಪುರ್ಮಾಡುವರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? ಲೋಕವು
ನಿಮಿ್ಮಂದ ತೀಪರ್ನು್ನ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿರುವಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾದ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ತೀಪುರ್ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು
ಅನಹರ್ರಾಗಿದಿ್ದೕರೋ? 3 ನಾವು ದೇವದೂತರಿಗೂ
ತೀಪುರ್ಮಾಡುವೆವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? ಹಾಗಾದರೆ
ಇಹಲೋಕ ಜೀವನದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ತೀಪುರ್ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲವೇ? 4 ಇಹಲೋಕ ಜೀವನಕೆ್ಕ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ನಾ್ಯಯ ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು
ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತೀಪುರ್ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದವರನು್ನ ನೇಮಿಸಿರಿ? 5 ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ತನ್ನ ಸಹೋದರರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯವನು್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬಲ್ಲವನಾದ ಬುದಿ್ಧವಂತನು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇಲ್ಲವೋ? 6 ಆದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ
ಒಬ್ಬ ವಿಶಾ್ವಸಿಯು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವಿಶಾ್ವಸಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನಾ್ಯಯಾಲಯಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವುದು ಅಲ್ಲದೆ ಅದನು್ನ ಅವಿಶಾ್ವಸಿಯ ಮುಂದೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸರಿಯೋ? 7 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ವಿವಾದಗಳಿರುವುದಾದರೆ ನೀವು ಸೋತವರೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೇ
ಗುರುತಾಗಿದೆ, ಅದಕಿ್ಕಂತ ಅನಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಹಿಸುವುದೇ ಮೇಲು;
ಮೋಸವನು್ನ ಅದರಿಂದಾದ ನಷ್ಟವನು್ನ ಯಾಕೆ ತಾಳಬಾರದು? 8

ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಅನಾ್ಯಯವನು್ನ ಮತು್ತ
ಮೋಸವನು್ನ ಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. 9 ಅನೀತಿವಂತರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ
ಬಾಧ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? ಸುಳ್ಳನು್ನ
ನಂಬಬೇಡಿರಿ. ಜಾರರು, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರು, ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳು,
ಪುರುಷಗಾಮಿಗಳು, ಕಳ್ಳರು, 10 ಲೋಭಿಗಳು, ಕುಡುಕರು,
ಜಗಳಮಾಡುವವರು, ಸುಲುಕೊಳು್ಳವವರು ಇವರೊಳಗೆ
ಒಬ್ಬರಾದರೂ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಬಾಧ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 11 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಅಂಥವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ
ತೊಳೆಯಲ್ಪಟು್ಟ, ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ, ದೇವರಿಂದ
ನೀತಿವಂತರೆಂಬ ನಿಣರ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ.

ದೇಹದ ಮೂಲಕ ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿರಿ
12 ≪ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ

ಹಕು್ಕವುಂಟು,≫ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವು ಪ್ರಯೋಜನಕರವಲ್ಲ. ≪ಎಲಾ್ಲ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಹಕು್ಕವುಂಟು≫ ಆದರೆ
ನಾನು ಯಾವುದಕೂ್ಕ ಅಧೀನನಲ್ಲ. 13 ≪ಭೋಜನ ಪದಾಥರ್ಗಳು
ಹೊಟೆ್ಟಗಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಹೊಟೆ್ಟಯು
ಭೋಜನಪದಾಥರ್ಗಳಿಗಾಗಿಯೂ≫ ಇವೆ. ದೇವರು ಇವೆರಡನೂ್ನ
ನಾಶಮಾಡುವನು. ಆದರೆ ದೇಹವು ಜಾರತ್ವಕೋಸ್ಕರ
ಇರುವಂಥದಲ್ಲ. ಕತರ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ಕತರ್ನು ದೇಹ
ಕೊಸಕರ ಇದಾ್ದನೆ. 14 ದೇವರು ಕತರ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಪುನರುತಾ್ಥನಗೊಳಿಸಿದ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮನೂ್ನ ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಎಬಿ್ಬಸುವನು. 15 ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಂಗಗಳಾಗಿವೆ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಅಂಗಗಳಾಗಿರುವಂಥವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ವೇಶೆ್ಯಯ ಅಂಗಗಳೊಡನೆ
ಸೇರಿಸುವುದು ಸರಿಯೋ? ಎಂದಿಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು 16

ವೇಶೆ್ಯಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡವನು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ
ದೇಹವಾಗಿದಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? ≪ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ
ಶರೀರವಾಗಿರುವರೆಂದು≫ ದೇವರವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದಲಾ್ಲ. 17 ಆದರೆ
ಕತರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡವನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ
ಆತ್ಮವಾಗಿದಾ್ದನೆ. 18 ಜಾರತ್ವವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ.
≪ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವ ಇತರ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳು ದೇಹದ
ಹೊರಗಾಗಿವೆ≫, ಆದರೆ ಜಾರತ್ವ ಮಾಡುವವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಹಕೆ್ಕ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. 19 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಸೊತ್ತಲ್ಲವೆಂದು ಮತು್ತ ದೇವರಿಂದ ದಾನವಾಗಿ ಲಭಿಸಿದ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು
ದೇವರ ಪವಿತಾ್ರಲಯವಾಗಿದೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ?
20 ನೀವು ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆದಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ
ಮೂಲಕ ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿರಿ.
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ಮದುವೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಭೋದನೆ

ನೀವು ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನನ್ನ
ಅಭಿಪಾ್ರಯವೇನೆಂದರೆ, ಸಿ್ತ್ರೕಯರ ಶರೀರ ಸಂಪಕರ್ವಿಲ್ಲದೆ
ಇರುವುದು ಪುರುಷನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದು; 2 ಆದರೆ ಜಾರತ್ವದ

ಶೋಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಿರಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಸ್ವಂತ
ಹೆಂಡತಿಯು ಇರಲಿ ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಗಂಡನು ಇರಲಿ.
3 ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನಿಗೆ
ಒಗೆತನವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲಿ 4 ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸ್ವಂತ ದೇಹದ ಮೇಲೆ
ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಅದು ಗಂಡನಿಗುಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸ್ವಂತ
ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಡತಿಗುಂಟು. 5 ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ
ಸಮಯ ಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ
ಕಾಲ ಅಗಲಿ ಇರಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅನ್ಯತಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು.
ಸೈತಾನನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ
ನಿಮಗೆ ದುಷೆ್ಪ್ರೕರಣೆಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡದಂತೆ ತಿರುಗಿ ಕೂಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 6

ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ
ಅಬಿಪಾ್ರಯವಷೆ್ಟೕ. 7 ನಾನಿರುವಂತೆಯೇ ಎಲಾ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು
ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಂದು ವಿಧವಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ವರವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ.

8 ಅವಿವಾಹಿತರನೂ್ನ ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯರನೂ್ನ ಕುರಿತು ನಾನು
ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ನಾನಿರುವಂತೆಯೆ ಇರುವುದು ಅವರಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದು. 9 ಅವರು ಸಂಯಮಯಿಲ್ಲದವರಾದರೆ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಮತಾಪಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು ಉತ್ತಮ. 10 ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ನನ್ನ
ಅಪ್ಪಣೆ ಅಲ್ಲ ಕತರ್ನ ಆಜ್ಞೆಯು ಏನೆಂದರೆ, ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಅಗಲಬಾರದು. 11 ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಗಲಿದರೂ
ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೆ ಗಂಡನ ಸಂಗಡ
ಸಂಧಾನವಾಗಿರಬೇಕು ಮತು್ತ ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿಚೆ್ಛೕದನ
ನೀಡಬಾರದು.

12 ಮಿಕಾ್ಕದವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನ ಮಾತಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು
ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ
ಹೆಂಡತಿಯಿರಲಾಗಿ ಆಕೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಸಮ್ಮತಿಸಿದರೆ ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಡಬಾರದು. 13 ಹಾಗೆಯೇ
ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಗಂಡನಿರಲಾಗಿ ಅವನು
ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಮ್ಮತಿಸಿದರೆ ಆಕೆಯು
ಅವನನು್ನ ಬಿಡಬಾರದು. 14 ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ
ಗಂಡನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಪವಿತ್ರನಾದನು ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತ
ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನ ನಿಮಿತ್ತ ಪವಿತ್ರಳಾದಳು.
ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಪವಿತ್ರರಾಗುತಿ್ತದ್ದರು.
ಈಗಲಾದರೋ ಅವರು ಪವಿತ್ರರೇ ಆಗಿದಾ್ದರೆ. 15 ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತ
ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಸಂಗಾತಿಯು ಅಗಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅಗಲಿಹೋಗಲಿ
ಇಂಥಾ ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಕೆ್ರೖಸ್ತ ಸಹೋದರನಾಗಲಿ ಅಥವಾ
ಸಹೋದರಿಯಾಗಲಿ ಬದ್ಧರಲ್ಲ. ಸಮಾಧಾನದಲಿ್ಲರಬೇಕೆಂದು
ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದಿದಾ್ದನೆ. 16 ಸಿ್ತ್ರೕಯೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ
ಗಂಡನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಿಯೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತು್ತ? ಪುರುಷನೇ,
ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಿಯೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತು್ತ?

17 ಆದರೆ ಕತರ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವ ಜವಾಬಾ್ದರಿಗೂ
ಹಾಗೂ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಯಾವುದಕೆ್ಕ ಕರೆದನೋ ಅದಕೂ್ಕ
ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿ. ಹೀಗೆ ಎಲಾ್ಲ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಅನುಸರಿಸಿಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಅಜ್ಞಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 18 ದೇವರು ಕರೆದ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯಾವನಾದರೂ ಸುನ್ನತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನೋ ಅವನು
ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವನಂತಾಗಬಾರದು. ದೇವರು ಕರೆದಾಗ
ಯಾವನಾದರೂ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವನಾಗಿದಾ್ದನೋ ಅವನು
ಸುನ್ನತಿಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 19 ಸುನ್ನತಿ ಇರುವುದೋ ಸುನ್ನತಿ
ಇಲ್ಲದಿರುವುದೋ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ನಡೆಯುವುದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 20 ದೇವರು ಕರೆದಾಗ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಯಾವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನೋ ಆ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಇರಬೇಕು. 21 ದೇವರು ಕರೆದಾಗ ನೀನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನ
ದಾಸನಾಗಿದಿ್ದೕಯೋ? ಅದರ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ
ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಾದರೆ ನೀನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗು. 22

ಯಾವನಾದರೂ ದಾಸನಾಗಿದು್ದ ಕತರ್ನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವನೋ
ಅವನು ಕತರ್ನ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿರುವ
ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದಾ್ದಗ
ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವನೋ ಅವನು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ದಾಸನು. 23 ನೀವು
ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದಾಸರಾಗಬೇಡಿರಿ. 24

ಪಿ್ರಯರೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಕರೆಯಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಯಾವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನೋ
ಅದೇ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ.

ಅವಿವಾಹಿತರು ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯರು
25 ಅವಿವಾಹಿತರಾದ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಕತರ್ನಿಂದ ಬಂದ

ಆಜ್ಞೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು
ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಕತರ್ನಿಂದ ಕರುಣೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪಾ್ರಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 26 ಈಗಿನ
ಕಷ್ಟ ಕಾಲದ ನಿಮಿತ್ತ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು
ನಾನು ಭಾವಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 27 ನೀನು ವಿವಾಹಿತನಾಗಿರುವುದಾದರೆ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಡ. ನೀನು
ಅವಿವಾಹಿತನಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಡ. 28 ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು
ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಅದು ಪಾಪವಲ್ಲ. ಕನಿ್ನಕೆಯು ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಪಾಪವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ
ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವು. ಇದು ನಿಮಗೆ
ಉಂಟಾಗಬಾರದೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. 29 ಪಿ್ರಯರೇ,
ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ಸಮಯವು
ಅತಿಕಡಿಮೆಯಿರುವುದ್ದರಿಂದ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿಯುಳ್ಳವರು
ಹೆಂಡತಿಯಿಲ್ಲದವರಂತೆಯೂ, 30 ಅಳುವವರು ಅಳದಂತೆಯೂ,
ಸಂತೋಷಪಡುವವರು ಸಂತೋಷಪಡದವರಂತೆಯೂ,
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವವರು ಏನೂ ಇಲ್ಲದವರಂತೆಯೂ, 31

ಲೋಕವನು್ನ ಅನುಭೋಗಿಸುವವರು ಅದನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಅನುಭೋಗಿಸದವರಂತೆಯೂ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ
ಪ್ರಪಂಚದ ಅಡಂಭರವು ಗತಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 32 ಆದರೆ ನೀವು
ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದವರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ.
ಮದುವೆಯಾಗದವನು ತಾನು ಕತರ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂದು
ಕತರ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುತಾ್ತನೆ. 33

ಮದುವೆಯಾದವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಹೇಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂದು
ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುತಾ್ತನೆ ಅವನು
ಆಸಕಿ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಭಿನ್ನತೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 34 ಅದರಂತೆ
ಮುತೈದೆಗೂ, ಕನಿ್ನಕೆಗೂ ವ್ಯತಾ್ಯಸವುಂಟು. ಮದುವೆಯಾಗದವಳು
ತಾನು ದೇಹಾತ್ಮಗಳಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ ಪವಿತ್ರಳಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕತರ್ನ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುತಾ್ತಳೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾದವಳು
ತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಹೇಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುತಾ್ತಳೆ. 35 ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಬರ್ಂಧ ಏರಬೇಕೆಂದು
ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ಚಂಚಲ ಚಿತ್ತರಾಗದೆ ಕತರ್ನಿಗೆ
ಮಾನ್ಯತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ, ನಿಷೆ್ಠಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವೇ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 36 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ
ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮಯಾರ್ದೆಯಲ್ಲವೆಂದು
ಭಾವಿಸಿದರೆ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಪಾ್ರಯ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದಲಾ್ಲ
ಮದುವೆಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತೋರಿದರೆ
ತನಿ್ನಷ್ಟದಂತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿ. ಅದು ಪಾಪವಲ್ಲ. 37 ಆದರೆ
ಒಬ್ಬನು ದೃಢಚಿತ್ತನಾಗಿದು್ದ ಬಲವಂತವೇನೂ ಇಲ್ಲದೆ ತನಿ್ನಷ್ಟವನು್ನ
ನಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹಕು್ಕಳ್ಳವನಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತನೊ್ನಳಗೆ ನಿಣರ್ಯಿಸಿ ಕೊಂಡರೆ
ಅವನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು. 38 ಹಾಗಾದರೆ ತನ್ನ
ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಡುವವನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ, ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಡದೆ ಇರುವವನು ಇನೂ್ನ
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. 39 ಮುತೈದೆಯು ತನ್ನ ಗಂಡನು
ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ಅವನಿಗೆ ಬದ್ಧಳಾಗಿದಾ್ದಳೆ. ಗಂಡನು
ಮರಣಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆಕೆಯು ಬೇಕಾದವನನು್ನ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಸ್ವತಂತ್ರಳಾಗಿದಾ್ದಳೆ. ಆದರೆ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ
ವಿಶಾ್ವಸಿಯಾದವನನು್ನ ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು. 40 ಆದರೂ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹಾಗೆ ಇರುವುದು ಆಕೆಗೆ
ಸಂತೋಷಕರವಾದದೆ್ದಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪಾ್ರಯ. ನನಗೂ ದೇವರ
ಆತ್ಮವುಂಟೆಂದು ಭಾವಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆಹಾರವನು್ನ ಕುರಿತು ಬೋಧನೆ

ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆಹಾರಪದಾಥರ್ಗಳ ವಿಷಯವನು್ನ
ಕುರಿತಾದರೋ. ≪ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವುಂಟೆಂದು≫
ನಾವು ಬಲೆ್ಲವು. ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಉಬಿ್ಬಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ

ಪಿ್ರೕತಿಯು ಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. 2 ಒಬ್ಬನು ತಾನು ಏನಾದರೂ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದಾದರೆ ಅವನು
ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಇನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 3

ಆದರೆ ಯಾವನು ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೋ ದೇವರು ಅವನನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. 4 ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ
ಆಹಾರಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವುದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ≪ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲ
ವಿಗ್ರಹವು ಏನೂ ಅಲ್ಲವೆಂದು≫ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತು್ತ ≪ಒಬ್ಬ
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ದೇವರಿದಾ್ದನೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲವೆಂದೂ≫ ಬಲೆ್ಲವು. 5

ಆಕಾಶದಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಾಗಲಿ
ದೇವರುಗಳೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂಥವುಗಳು ಅನೇಕವಿದ್ದರೂ,
≪ದೇವರುಗಳೆಂದೂ ಕತರ್ರೆಂದೂ ಪೂಜಿಸುವಂಥವುಗಳು≫
ಬಹಳವಿದ್ದರೂ, 6 ≪ನಮಗಾದರೋ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆಯಾದ
ದೇವರು; ಆತನೇ ಸಮಸ್ತಕೂ್ಕ ಮೂಲಕಾರಣನು; ನಾವು
ಜೀವಿಸುವುದು ಆತನಿಗಾಗಿಯೇ, ಮತು್ತ ಒಬ್ಬನೇ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ಏಕ ಕತರ್ನು ನಮಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನ ಮುಖಾಂತರವೇ
ಸಮಸ್ತವೂ ಉಂಟಾಯಿತು. ನಾವೂ ಆತನ ಮುಖಾಂತರ
ಉಂಟಾದೆವು.≫ 7 ಆದಾಗೂ್ಯ, ಈ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಎಲ್ಲರಲಿ್ಲಯೂ
ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಕೆಲವರು ಈ ವರೆಗೂ ವಿಗ್ರಹಾಗಳ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುವ ರೂಢಿಯಲಿ್ಲದರಿಂದ ತಾವು ತಿನು್ನವ ಈ ಆಹಾರವು
ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಅಪಿರ್ಸಿದೆ್ದಂದು ತಿನು್ನತಾ್ತರೆ; ಅವರ ಮನಸಾಕ್ಷಿಯು
ಬಲಹೀನವಾದ್ದದರಿಂದ ಕಲುಷಿತವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. 8 ಆದರೆ ನಾವು
ತಿನು್ನವ ಆಹಾರವು ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಿನ್ನದಿರುವುದರಿಂದ
ನಷ್ಟವೂ ಇಲ್ಲ, ತಿನು್ನವುದರಿಂದ ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲ. 9 ಆದರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ
ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನನಾದವನಿಗೆ ಅಡಿ್ಡಯಾಗದಂತೆ
ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. 10 ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ನೀನೇ ವಿಗ್ರಹಾಲಯದಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ
ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ದುಬರ್ಲವಾದ ಮನಸಾಕ್ಷಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರನು
ಕಂಡರೆ ಅವನೂ ಕೂಡ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಅಪಿರ್ಸಿದ
ಆಹಾರಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಧೈಯರ್ಗೊಂಡನಲ್ಲವೇ. 11

ಹೀಗೆ ಈ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆ ಬಲಹೀನ ಸಹೋದರನು
ನಾಶವಾಗುತಾ್ತನೆ. ಅವನಿಗಾಗಿಯೂ ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನ ಪಾ್ರಣ
ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲವೇ. 12 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನೀವು ಸಹೋದರರ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಪ
ಮಾಡಿ ಅವರ ದುಬರ್ಲವಾದ ಮನಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ ನೋಯಿಸಿದರೆ
ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಪಮಾಡುವವರಾಗುತಿ್ತೕರಿ. 13 ಆದ್ದರಿಂದ
ಆಹಾರಪದಾಥರ್ವು ನನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅಡಿ್ಡಯಾಗುವುದಾದರೆ
ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ; ನಾನು ನನ್ನ
ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅಡಿ್ಡಯನು್ನಂಟುಮಾಡುವುದಿಲಾ್ಲ.

ಅಪೊಸ್ತಲರ ಅಧಿಕಾ್ಕರ

ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನಲ್ಲವೋ? ನಾನು ಅಪೊಸ್ತಲನಲ್ಲವೋ?
ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ನಾನು ಕಂಡವನಲ್ಲವೇ?
ನಾನು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಯ ಪ್ರತಿಫಲವು ನೀವೇ

ಅಲ್ಲವೇ? 2 ಇತರರಿಗೆ ನಾನು ಅಪೊಸ್ತಲನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ನಿಮಗಾದರೋ ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಕತರ್ನ
ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನೀವೇ ನನ್ನ ಮುದೆ್ರಯಾಗಿದಿ್ದರಿ. 3

ನನ್ನನು್ನ ವಿಮಶಿರ್ಸುವವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವೇನೆಂದರೆ, 4 ಅನ್ನ,
ಪಾನಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಹಕಿ್ಕಲ್ಲವೇ? 5 ಕೆ್ರೖಸ್ತವಿಶಾ್ವಸಿಯಾದ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮಿಕಾ್ಕದ
ಅಪೊಸ್ತಲರಂತೆಯೂ, ಕತರ್ನ ಸಹೋದರರಂತೆಯ, ಮತು್ತ
ಕೇಫನಂತೆಯೂ ನಮಗೆ ಹಕಿ್ಕಲ್ಲವೇ? 6 ಅಥವಾ, ದುಡಿಯದೆ
ಜೀವಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೂ ಬಾನರ್ಬನಿಗೂ ಹಕಿ್ಕಲ್ಲವೇ? 7 ಯಾವ
ಸಿಪಾಯಿಯಾದರೂ ಸ್ವಂತ ಖಚಿರ್ನಿಂದ ಸೇವೆ
ಮಾಡುವುದುಂಟೋ? ದಾ್ರಕ್ಷಾತೋಟವನು್ನ ಮಾಡಿದವನು ಅದರ
ಫಲವನು್ನ ತಿನ್ನದೇ ಇರುವುದುಂಟೋ? ತನ್ನ ಹಿಂಡನು್ನ ಸಾಕುವವನು
ಅವುಗಳ ಹಾಲನು್ನ ಕುಡಿಯದೆ ಜೀವಿಸುವುದುಂಟೋ? 8 ನಾನು
ಹೇಳಿದು್ದ ಬರೀ ಲೋಕವಾಡಿಕೆಯ ಮಾತೋ? ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವೂ
ಇದನು್ನ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ? 9 ≪ಕಣತುಳಿಯುವ ಎತಿ್ತನ
ಬಾಯನು್ನ ಕಟ್ಟಬಾರದೆಂದು≫ ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿದೆ. ದೇವರು ಚಿಂತಿಸುವುದು ಎತು್ತಗಳಿಗಾಗಿಯೋ? 10

ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಆತನು ಹೇಳುತಾ್ತನಲ್ಲವೇ?
ಹೌದು, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಉಳುವವನು ಬೆಳೆಯಲಿ್ಲ
ತನಗೆ ಪಾಲು ದೊರಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಉಳಬೇಕು, ಹಾಗೂ
ಒಕು್ಕವವನು ತನಗೆ ಸುಗಿ್ಗಯಲಿ್ಲ ಪಾಲು ದೊರಕುವುದೆಂದು
ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲಿ್ಲ ಒಕ್ಕಬೇಕು. 11 ನಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಆತಿ್ಮಕವಾದ
ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತದ ಮೇಲೆ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಭೌತಿಕವಾದ ಪೈರನು್ನ
ಕೊಯು್ಯವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೋ? 12 ಈ ಅಧಿಕಾರ ಇತರರಿಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಇರಬೇಕಲಾ್ಲ?
ಆದರೂ ನಾವು ಆ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಚಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ, ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸುವಾತೆರ್ಗೆ ಅಡಿ್ಡಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆವು.
13 ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುವವರು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ತಮ್ಮ
ಬದುಕನು್ನ ಸಾಗಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿ
ಸೇವೆಮಾಡುವವರು ಆ ವೇದಿಗೆ ಬರುವ ಪದಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಪಾಲುಹೊಂದುತಾ್ತರೆಂಬುದೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? 14 ಅದೇ
ರೀತಿಯಾಗಿ ಕತರ್ನು ಸಹ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರುವವರು
ಸುವಾತೆರ್ಯಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ.

15 ನಾನಂತೂ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ
ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ನಾನು ಇದನು್ನ
ಬರೆಯುತಿ್ತಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಈ ಹೊಗಳಿಕೆಯನು್ನ
ವ್ಯಥರ್ಮಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಸಾಯುವುದೇ ನನಗೆ ಲೇಸು. 16 ನಾನು
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರಿದರೂ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನನಗೇನೂ
ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ; ಸಾರಲೇ ಬೇಕೆಂಬ ನಿಬರ್ಂಧ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ, ನಾನು
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ!
17 ನಾನು ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ
ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದು; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ ಕತರ್ವ್ಯ ನನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 18 ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಸಿಗುವ
ಬಹುಮಾನವೇನು? ನಾನು ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರುವಾಗ ಅದರಿಂದ
ದೊರೆಯುವ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಪಡೆಯದೇ ಅದನು್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ
ಸಾರುವುದೇ ನನಗೆ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ.

19 ನಾನು ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದರೂ ಹೆಚು್ಚ
ಜನರನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ದಾಸನಾದೆನು. 20 ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯನಂತಾದೆನು. ನಾನು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ
ಅಧೀನನಲ್ಲದವನಾದರೂ, ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ಅಧೀನರಾದವರನು್ನ
ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ
ಅಧೀನನಂತಾದೆನು. 21 ನಾನು ದೇವರ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲದವನಲ್ಲ,
ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಿಯಮಕೊ್ಕಳಗಾದವನೇ; ಆದರೂ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ
ಹೊರತಾದವರನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ
ಬಾಹಿರನಂತಾದೆನು. 22 ಬಲವಿಲ್ಲದವರನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ನಾನೂ ಬಲವಿಲ್ಲದವನಾದೆನು. ಯಾವ ವಿಧದಲಿ್ಲಯಾದರೂ
ಕೆಲವರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಂತಾದೆನು. 23

ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಸುವಾತೆರ್ಗೋಸ್ಕರವೇ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಇತರರ ಸಂಗಡ
ಸುವಾತೆರ್ಯ ಆಶೀವಾರ್ದದಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರನಾಗಬೇಕೆಂದು ಇದನು್ನ
ಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

24 ಕಿ್ರೕಡಾಂಗಣದಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಓಟದ ಸ್ಪಧೆರ್ಯಲಿ್ಲ
ಭಾಗವಹಿಸುತಾ್ತರೆ, ಆದರೂ ಒಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಜಯಮಾಲೆಯನು್ನ
ಪಡೆಯುತಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? ಅವರಂತೆ ನೀವೂ
ಸಹ ಬಹುಮಾನವನು್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಓಡಿರಿ. 25 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಕಿ್ರೕಡಾಪಟುವು ತನ್ನ ತರಬೇತಿಯ ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ
ಶಮೆದಮೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ. ಅವರು ಬಾಡಿ ಹೋಗುವ
ಜಯಮಾಲೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ;
ನಾವಾದರೋ ಬಾಡಿಹೋಗದ ಜಯಮಾಲೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ
ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 26 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸಹ
ಗೊತು್ತಗುರಿಯಿಲ್ಲದವನಂತೆ ಓಡುವುದಿಲ್ಲ; ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ
ಗುದಾ್ದಡುವವನಂತೆ ಹೋರಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 27 ಇತರರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಅಯೋಗ್ಯನಾಗದಂತೆ, ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ದಂಡಿಸಿ
ಸಾ್ವಧಿನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

ಕೆ್ರೖಸ್ತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಾಗಿ ಪೌಲನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ದೃಷಾ್ಟಂತವನು್ನ
ಸೂಚಿಸಿದು್ದ

ಪಿ್ರಯರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಸಂಗತಿ
ಏನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮೇಘದ
ಅಡಿಯಲಿ್ಲದು್ದ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ದಾಟಿಹೋದರು.

2 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮೋಶೆಯನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಮೇಘದಲಿ್ಲಯೂ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲಯೂ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನವನು್ನ
ಹೊಂದಿದರು. 3 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆತಿ್ಮಕವಾದ ಒಂದೇ ಆಹಾರವನು್ನ
ತಿಂದರು. 4 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೈವಿಕವಾದ ಒಂದೇ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದರು.
ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವರನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದ ದೈವಿಕವಾದ
ಬಂಡೆಯೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಬಂಡೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನೇ. 5 ಆದರೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಬಹು ಮಂದಿಯನು್ನ ದೇವರು
ಮೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಮತು್ತ ಅವರ
ಶವಗಳು ಅಡವಿಯಲೆ್ಲಲ್ಲ ಬಿದ್ದವು. 6 ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಮೋಹಿಸದಂತೆ ನಾವು ಮೋಹಿಸುವವರಾಗಬಾರದೆಂಬುದಕಾ್ಕಗಿ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ನಿದಶರ್ನಗಳಾಗಿವೆ. 7 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರಾಗಿದ್ದರು, ≪ಜನರು ತಿನು್ನವುದಕೂ್ಕ,
ಕುಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಕಾಮಾಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ
ಕುಣಿದಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಎದ್ದರು≫ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆಯಲಾ್ಲ. ನೀವು
ಅವರ ಹಾಗೆ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರಾಗಬೇಡಿರಿ. 8 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಜಾರತ್ವ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನರು
ಸಾವನ್ನಪಿ್ಪದರು. ಅವರ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜಾರತ್ವ ಮಾಡದೆ ಇರೋಣ.
9 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಕತರ್ನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಪರ್ಗಳಿಂದ
ನಾಶವಾದರು. ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸದೆ ಇರೋಣ. 10 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಗೊಣಗುಟಿ್ಟ ಸಂಹಾರಕ ದೂತನ ಕೈಯಿಂದ ನಾಶವಾದರು.
ನೀವು ಗುಣಗುಟ್ಟಬೇಡಿರಿ. 11 ಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ
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ಸಂಗತಿಗಳು ನಿದಶರ್ನರೂಪವಾಗಿವೆ. ಮತು್ತ ಯುಗಾಂತ್ಯಕೆ್ಕ
ಬಂದಿರುವವರಾದ ನಮಗೆ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳಾಗಿ
ಬರೆದಿವೆ. 12 ಆದಕಾರಣ ನಿಂತಿದೆ್ದೕನೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವವನು
ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಲಿ. 13 ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ
ಬರುವ ಶೋಧನೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ನಿಮಗೆ
ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. ನಿಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಗೆ ಮೀರುವ
ಶೋಧನೆಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಬರಗೊಡಿಸದೆ ನೀವು ಅದನು್ನ
ಸಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ಶೋಧನೆಯಾಗುತ್ತಲೇ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡುವನು.

ಕಿ್ರಸ್ತ ಸೇವೆಗೂ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಗೂ ಸಂಬಂಧವೇನೂ ಇರಬಾರದೆಂಬ
ಬೋಧನೆ

14 ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿ್ರಯರೇ, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ದೂರವಾಗಿರಿ. 15 ನೀವು ವಿವೇಕಿಗಳೆಂದು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ನಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿರಿ. 16 ನಾವು ದೇವರ
ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡಿ ಪಾನಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದಲ್ಲವೇ?
ನಾವು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮುರಿದು ತಿನು್ನವುದು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹದಲಿ್ಲ
ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದಲ್ಲವೇ? 17 ರೊಟಿ್ಟ
ಒಂದೇ ಆಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಅನೇಕರಾಗಿರುವ ನಾವೆಲ್ಲರು ಒಂದೇ
ದೇಹದಂತಿದೆ್ದೕವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದೇ ರೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಪಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿನು್ನತೆ್ತೕವೆ. 18 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯ ಜನರ ಕುರಿತು
ಯೋಚಿಸಿರಿ. ಯಜ್ಞಮಾಡಿದ್ದನು್ನ ತಿನು್ನವವರು ಯಜ್ಞವೇದಿಯೊಡನೆ
ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದಾ್ದರಲ್ಲವೇ. 19 ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ
ಹಾಗಾಯಿತು? ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆಹಾರಪದಾಥರ್ವು
ವಾಸ್ತವವೆಂದೋ ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹವು ವಾಸ್ತವವೆಂದು ನನ್ನ
ಅಭಿಪಾ್ರಯವೋ? ಅಲ್ಲ, 20 ಆದರೆ ಅನ್ಯಜನರು ತಾವು ಅಪಿರ್ಸುವ
ಬಲಿಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗಲ್ಲ, ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸುತಾ್ತರೆಂಬುದು ನನ್ನ
ಅಭಿಪಾ್ರಯವು. ನೀವು ದೆವ್ವಗಳೊಡನೆ
ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟವಲ್ಲ. 21 ನೀವು ಕತರ್ನ
ಪಾನಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ ಹಾಗೂ ದೆವ್ವಗಳ ಪಾನಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ
ಕುಡಿಯಲಾರಿರಿ. ಕತರ್ನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ದೆವ್ವಗಳ
ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ ಊಟಮಾಡಲಾರಿರಿ. 22 ಕತರ್ನಿಗೆ
ಕೋಪವನು್ನಂಟುಮಾಡಿ ರೇಗಿಸಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕವೋ? ಆತನಿಗಿಂತಲೂ
ನಾವು ಬಲಿಷ್ಟರೋ?

ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಅಪಿರ್ತವಾದದ್ದನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದೋ ಬಾರದೋ ಎಂಬ
ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ ಪರರ ಹಿತವನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಮುಖ್ಯವಾದದು್ದ

23 ≪ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ
ಅಧಿಕಾರವುಂಟು.≫ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ
ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ≪ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಧಿಕಾರವುಂಟು≫ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಜನರನು್ನ
ಭಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಸುವುದಿಲ್ಲ. 24 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹಿತವನು್ನ
ಚಿಂತಿಸದೇ ಪರಹಿತವನು್ನ ಚಿಂತಿಸಲಿ. 25 ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಯಲಿ್ಲ
ಮಾರುವಂಥದು್ದ ಏನಿದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಮನಸಾಕ್ಷಿಯಲಿ್ಲ ಸಂಶಯ
ಹುಟಿ್ಟಸುವಂತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡದೇ ತಿನಿ್ನರಿ. 26 ≪ಭೂಮಿಯು
ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ಕತರ್ನದಲ್ಲವೇ.≫ 27 ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ನಂಬದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಕರೆಯುವಾಗ
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೇನು ಬಡಿಸಿದರೂ
ಮನಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸದೇ ಅದನು್ನ ತಿನಿ್ನರಿ. 28 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು
ನಿಮಗೆ ≪ಇದು ವಿಗ್ರಹಾಲಯದಲಿ್ಲ ಬಲಿಕೊಟ್ಟದು್ದ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದವನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ
ಮನಸಾಕ್ಷಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿರಿ. 29 ಅದು
ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ; ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಮನಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿಯೇ
ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಮನಸಾಕ್ಷಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ
ಯಾಕೆ ತೀಪಾರ್ಗಬೇಕು? 30 ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಡನೆ ಊಟಮಾಡಿ
ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಪದಾಥರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನನಗೆ ಯಾಕೆ
ದೂಷಣೆಯಾಗಬೇಕು? 31 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನೀವು ತಿಂದರೂ,
ಕುಡಿದರೂ, ಇನೆ್ನೕನು ಮಾಡಿದರೂ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ದೇವರ
ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. 32 ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗಾಗಲಿ ಗಿ್ರೕಕರಿಗಾಗಲಿ
ದೇವರ ಸಭೆಗಾಗಲಿ ವಿಘ್ನವಾಗಬೇಡಿರಿ. 33 ನಾನಂತೂ
ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನಕಾ್ಕಗಿ ಚಿಂತಿಸದೇ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರು ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾ್ಕಗಿ ಚಿಂತಿಸಿ, ಎಲ್ಲರನು್ನ
ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಮೆಚಿ್ಚಸುವವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆಯೇ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿರಿ.

ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಮುಸುಕಿಲ್ಲದೆ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ದೇವಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು
ಯುಕ್ತವಲ್ಲ

2 ನೀವು ಎಲಾ್ಲದರಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಂಡು
ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ನಡೆಯುತಿ್ತೕರೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳುತೆ್ತೕನೆ. 3 ಆದರೂ ನೀವು
ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ.
ಅದೇನಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಪುರುಷನಿಗೂ ಕಿ್ರಸ್ತನು ತಲೆಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ
ಪುರುಷನು ತಲೆಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ದೇವರು ತಲೆಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. 4

ತಲೆಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನಾ್ನಗಲಿ,
ಪ್ರವಾದನೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಮಾಡುವ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ
ಅವಮಾನಪಡಿಸುತಾ್ತನೆ. 5 ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಪ್ರವಾದನೆಯನಾ್ನಗಲಿ ಮಾಡುವ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ತನ್ನ
ತಲೆಯನು್ನ ಅವಮಾನಪಡಿಸುತಾ್ತಳೆ. ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಮುಸುಕಿಲ್ಲದೆ
ಇರುವುದೂ ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೂ ಒಂದೇ. 6 ಸಿ್ತ್ರೕಯು
ಮುಸುಕು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಆಕೆಯು ಕೂದಲನು್ನ
ತೆಗೆಯಿಸಿಬಿಡಬೇಕಷೆ್ಟ. ಆದರೆ ಕೂದಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಾಗಲಿ
ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಾಗಲಿ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಅವಮಾನಕರವಾಗಿದ್ದರೆ
ಆಕೆಯು ಮುಸುಕನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿ. 7 ಪುರುಷನು ದೇವರ
ಪ್ರತಿರೂಪವೂ ಮತು್ತ ಪ್ರಭಾವವೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ತಲೆಯನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸಿ್ತ್ರೕಯಾದರೋ ಪುರುಷನ
ಪ್ರಭಾವವಾಗಿದಾ್ದಳೆ. 8 ಪುರುಷನು ಸಿ್ತ್ರೕಯಿಂದ ಉತ್ಪತಿ್ತಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಪುರುಷನಿಂದ ಉತ್ಪತಿ್ತಯಾದಳು. 9 ಇದಲ್ಲದೆ ಪುರುಷನು
ಸಿ್ತ್ರೕಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು
ಪುರುಷನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟಳು. 10 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ದೂತರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಪುರುಷನ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ
ಸೂಚಿಸುವ ಮುಸುಕನು್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 11

ಆದರೂ ಕತರ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪುರುಷರಿಲ್ಲದೆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರೂ,
ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಲ್ಲದೆ ಪುರುಷರೂ ಇಲ್ಲ. 12 ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಪುರುಷನಿಂದ
ಉತ್ಪತಿ್ತಯಾದಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಪುರುಷನು ಸಿ್ತ್ರೕ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ಹುಟು್ಟತಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ದೇವರೇ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾತನು. 13

ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ನೀವೇ ಯೋಚಿಸಿ ತೀಮಾರ್ನಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಸಿ್ತ್ರೕಯು
ಮುಸುಕು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರಿಗೆ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡುವುದು
ಯುಕ್ತವೋ 14 ಪುರುಷನು ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು
ಅವನಿಗೆ ಅವಮಾನಕರವಾಗಿದೆಯೆಂದೂ, 15 ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಉದ್ದ
ಕೂದಲು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಮುಸುಕಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ
ನೀಡಲಾಗಿದು್ದ ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಗೌರವವಾಗಿದೆಯೆಂದೂ
ಸಾ್ವಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದಲ್ಲವೋ? 16 ಯಾವನಾದರೂ
ಇದರ ಕುರಿತು ವಾಗಾ್ವದ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಇಂಥ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಇಲ್ಲ ಮತು್ತ ದೇವರ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಕತರ್ನ ಭೋಜನವನು್ನ ಕ್ರಮತಪಿ್ಪ ಆಚರಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ
17 ನಾನು ಇನು್ನ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬರುತಿ್ತರುವುದು
ಕೇಡಿಗಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಮೇಲಿಗಾಗಿಯಲ್ಲ. 18 ಹೇಗೆಂದರೆ
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಭಿನ್ನತೆ, ಭೇದಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆಂದು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಮತು್ತ ಇದು
ನಿಜವೆಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟಿ್ಟಗೆ ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ. 19 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಯೋಗ್ಯರೆಂದು ಕಂಡುಬರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಭಿನಾ್ನಭಿಪಾ್ರಯಗಳು
ಇರುವುದು ಅವಶ್ಯವೇ. 20 ನೀವೆಲ್ಲರು ಸೇರಿಬರುವಾಗ ನೀವು
ಮಾಡುವ ಭೋಜನವು ಕತರ್ನ ಭೋಜನವಲ್ಲ. 21 ಭೋಜನ
ಮಾಡುವಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಾನು ತಂದದ್ದನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಗಿಂತ
ಮುಂದಾಗಿ ಊಟಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬನು ಹಸಿದಿರುತಾ್ತನೆ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಕುಡಿದು ಮತ್ತನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ. 22 ನಿಮಗೆ
ತಿನು್ನವುದಕೂ್ಕ, ಕುಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲವೋ? ಅಥವಾ
ದೇವರ ಸಭೆಯನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡಮಾಡಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದವರನು್ನ
ಅವಮಾನಮಾಡುತಿ್ತೕರಾ? ನಾನು ನಿಮಗೇನು ಹೇಳಲಿ? ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹೊಗಳಲೋ? ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಕತರ್ನ ಭೋಜನದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಭೋಧನೆ
23 ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಕತರ್ನಿಂದ

ಹೊಂದಿದೆನು. ಅದೇನಂದರೆ, ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ತಾನು ಹಿಡಿದು
ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಮಾಡಿ ಅದನು್ನ ಮುರಿದು, 24 ≪ಇದು
ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ದೇಹ, ನನ್ನನು್ನ
ನೆನಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ≫ ಅಂದನು. 25

ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಪಾನಪಾತೆ್ರಯನು್ನ
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ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ≪ಈ ಪಾನಪಾತೆ್ರಯು ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ
ಸಾ್ಥಪಿತವಾಗುವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು
ಇದರಲಿ್ಲ ಪಾನಮಾಡುವಾಗೆಲೆಲಾ್ಲ ನನ್ನನು್ನ
ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಇದನು್ನ ಪಾನಮಾಡಿರಿ≫
ಅಂದನು. 26 ನೀವು ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದು ಈ ಪಾನಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ಪಾನಮಾಡುವಷು್ಟ ಸಾರಿ ಕತರ್ನ ಮರಣವನು್ನ ಆತನು ಬರುವ
ತನಕ ಪ್ರಸಿದಿ್ದಪಡಿಸುತಿ್ತೕರಿ. 27 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವನಾದರೂ
ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕತರ್ನ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದರೆ ಇಲ್ಲವೆ ಆತನ
ಪಾನಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಕತರ್ನ ದೇಹಕೂ್ಕ
ಮತು್ತ ಕತರ್ನ ರಕ್ತಕೂ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ದೊ್ರೕಹಮಾಡಿದವನಾಗಿರುವನು. 28 ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನನು್ನ
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲಿ, ಆ
ಪಾನಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯಲಿ. 29 ಯಾಕೆಂದರೆ ಕತರ್ನ ದೇಹವೆಂದು
ವಿವೇಚಿಸದೇ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವವನು ಹಾಗೆ ತಿಂದು
ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೊಳಗಾಗುವನು. 30 ಈ
ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಹು ಮಂದಿ ಬಲಹೀನರು ಮತು್ತ
ರೋಗಿಗಳು ಆಗುವರು ಮತು್ತ ಅನೇಕರು ಸತಿ್ತತಾ್ತರೆ. 31 ನಮ್ಮನು್ನ
ನಾವೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಾ್ಯಯ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
32 ಆದರೆ ನಾವು ಕತರ್ನಿಂದ ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಲಾಗಿ
ಆತನು, ನಮಗೆ ಲೋಕದವರ ಸಂಗಡ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂಬ
ನಿಣರ್ಯವಾಗಬಾರದೆಂದು ನಮ್ಮನು್ನ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುತಾ್ತನೆ.
33 ಆದಕಾರಣ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯರೇ, ಈ ಭೋಜನವನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಸೇರಿಬರುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಇನೊ್ನಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಕಾಯಿರಿ. 34 ಒಬ್ಬನು
ಹಸಿದರೆ ಅವನು ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಊಟಮಾಡಲಿ ನೀವು ಸೇರಿಬಂದದು್ದ
ನಾ್ಯಯ ತೀಪಿರ್ಗೊಳಗಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು.
ಇನು್ನಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಾನು ಬಂದ ನಂತರ ಆದೇಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದುಂಟಾಗುವ ವರಗಳನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ

ಪಿ್ರಯರೇ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದುಂಟಾಗುವ ವರಗಳನು್ನ
ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿರಬೇಕೆಂದು ನಾನು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 2 ನೀವು ಅನ್ಯಜನರಾಗಿದಾ್ದಗ ಮೂಕ

ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡೆಸಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅವುಗಳ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದರೆಂದು ಬಲಿ್ಲರಿ. 3 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ದೇವರಾತ್ಮನ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ
ಮಾತನಾಡುವ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಾದರೂ ≪ಯೇಸುವನು್ನ
ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನೆಂದು≫ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮತು್ತ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ
ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಾದರೂ
≪ಯೇಸುವನು್ನ ಕತರ್ನೆಂದು≫ ಹೇಳಲಾರನು.

4 ವರಗಳಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳುಂಟು. ಆದರೆ ದೇವರಾತ್ಮನು
ಒಬ್ಬನೇ. 5 ಸೇವೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳುಂಟು ಆದರೆ ಕತರ್ನು
ಒಬ್ಬನೇ. 6 ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳುಂಟು ಆದರೆ
ಸವರ್ರಲಿ್ಲಯೂ ಸವರ್ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಸಾಧಿಸುವ ದೇವರು
ಒಬ್ಬನೇ. 7 ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬರುವ ದೇವರಾತ್ಮನ
ವರಗಳು ಸವರ್ರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾ್ಕಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. 8 ಒಬ್ಬನಿಗೆ
ದೇವರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವಾಕ್ಯವು ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಆ
ಆತ್ಮನಿಂದಲೇ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ವಾಕ್ಯವು 9 ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆ ಆತ್ಮನಿಂದಲೇ
ನಂಬಿಕೆಯು ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನಿಂದಲೇ ನಾನಾ
ರೋಗಗಳನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡುವ ವರವು, 10 ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವ ವರವು, ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ
ಪ್ರವಾದನೆಯ ವರವು, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆತ್ಮವನು್ನ ವಿವೇಚಿಸುವ ವರವು,
ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳನಾ್ನಡುವ ವರವು, ಒಬ್ಬನಿಗೆ
ಭಾಷೆಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವ ವರವು ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 11

ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳಲಿ್ಲ ಕಾಯರ್ ಮಾಡುವ ಆ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನೇ
ವರಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ತನ್ನ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನಿಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಡುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

12 ಹೇಗೆ ದೇಹವು ಒಂದಾಗಿದ್ದರೂ ಅದಕಿ್ಕರುವ ಅಂಗಗಳು
ಅನೇಕವಾಗಿವೆಯೋ, ಹೇಗೆ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ
ಅನೇಕವಾಗಿದು್ದ ಒಂದೇ ದೇಹವಾಗಿದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಇದಾ್ದನೆ. 13 ಯೆಹೂದ್ಯರಾಗಲಿ, ಗಿ್ರೕಕರಾಗಲಿ, ದಾಸರಾಗಲಿ,
ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇಹವಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದೇ
ಆತ್ಮನಲಿ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಒಂದೇ ಆತ್ಮವು
ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಪಾನವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 14 ದೇಹವು ಒಂದೇ
ಅಂಗವಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳುಳ್ಳದಾ್ದಗಿದೆ. 15 ಕಾಲು ≪ನಾನು
ಕೈಯಲ್ಲದ ಕಾರಣ ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿಲ್ಲವೆಂದು≫ ಹೇಳಿದರೂ ಅದು
ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರದೆ ಇರುವುದೋ? 16 ಕಿವಿ ≪ನಾನು ಕಣ್ಣಲ್ಲದ ಕಾರಣ
ನಾನು ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿಲ್ಲವೆಂದು≫ ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರದೆ
ಇರುವುದೋ? 17 ದೇಹವೆಲಾ್ಲ ಕಣಾ್ಣದರೆ ನೀವು ಏನೂ
ಕೇಳಲಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ದೇಹವೆಲಾ್ಲ ಕಿವಿಯಾದರೆ ನೀವು ಯಾವ

ವಾಸನೆಯನು್ನ ಮೂಸಲಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 18 ಆದರೆ ದೇವರು ಆ
ಅಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನು್ನ ತನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೋಚಿದ ಪ್ರಕಾರ
ದೇಹದೊಳಗೆ ಇಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 19 ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದರೆ
ದೇಹವೆಲಿ್ಲರುವುದು? 20 ಆದರೆ ಅಂಗಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿದೆ ಆದರೆ
ದೇಹವು ಒಂದೇ. 21 ಕಣು್ಣ ಕೈಗೆ, ≪ನೀನು ನನಗೆ
ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ,≫ ತಲೆಯು ≪ಪಾದಗಳಿಗೆ ನೀವು ನನಗೆ
ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ≫ ಹೇಳುವುದಕಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ. 22 ದೇಹದಲಿ್ಲ
ಅಲ್ಪಮಾನವುಳ್ಳವುಗಳು ಎಂದೆಣಿಸಿ ಕಾಣುವ ಅಂಗಗಳನು್ನ
ಅತ್ಯವಶ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಲ್ಲವೋ? 23 ಮತು್ತ ನಾವು ದೇಹದಲಿ್ಲ
ಅಲ್ಪಮಾನವುಳ್ಳವುಗಳು ಎಂದೆಣಿಸುವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಉಡಿಗೆಯಿಂದ
ಹೆಚಾ್ಚದ ಮಾನವನು್ನ ಕೊಡುವುದುಂಟಲಾ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾನವಿಲ್ಲದ
ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚದ ಮಾನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 24 ಮಾನವುಳ್ಳ
ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇಹದಲಿ್ಲ ಭೇದವೇನೂ ಇರದೇ
ಅಂಗಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದರ ಹಿತವನು್ನ ಚಿಂತಿಸುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು
ಕೊರತೆಯುಳ್ಳದ್ದಕೆ್ಕ ಹೆಚಾ್ಚದ ಮಾನವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ದೇಹವನು್ನ
ಹದವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದಾ್ದನೆ. 26 ಒಂದು ಅಂಗಕೆ್ಕ ನೋವಾದರೆ ಎಲಾ್ಲ
ಅಂಗಗಳಿಗೂ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಂಗ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ
ಎಲಾ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ.

27 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹವು ಮತು್ತ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಾಗಿ ಅದಕೆ್ಕ
ಅಂಗಗಳಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 28 ದೇವರು ತನ್ನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ
ಅಪೊಸ್ತಲರನು್ನ, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳನು್ನ,
ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಬೋಧಕರನು್ನ ಇಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಆ ಮೇಲೆ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ ಮಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ, ನಾನಾ ರೋಗಗಳನು್ನ
ವಾಸಿಮಾಡುವ ವರವನೂ್ನ, ಪರಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣವನೂ್ನ,
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿವರ್ಹಿಸುವ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಮತು್ತ ವಿವಿಧ
ಭಾಷೆಗಳನಾ್ನಡುವ ವರವನೂ್ನ ಅವರವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ
ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 29 ಎಲ್ಲರು ಅಪೊಸ್ತಲರೋ? ಎಲ್ಲರು ಪ್ರವಾದಿಗಳೋ?
ಎಲ್ಲರೂ ಬೋಧಕರೋ? ಎಲ್ಲರೂ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವವರೋ? 30 ರೋಗ ವಾಸಿಮಾಡುವ ವರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಉಂಟೋ? ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯಭಾಷೆಗಳನಾ್ನಡುವರೋ? ಅನ್ಯಭಾಷೆಗಳ
ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಕಿ್ತಯುಂಟೋ?
31 ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ವರಗಳನು್ನ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಇನೂ್ನ
ಸವೋರ್ತ್ತಮವಾದ ಮಾಗರ್ವೊಂದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಪಿ್ರೕತಿಯ ಶೆ್ರೕಷ್ಠತೆ

ನಾನು ಮನುಷ್ಯರ ಭಾಷೆಗಳನೂ್ನ, ದೇವದೂತರ
ಭಾಷೆಗಳನೂ್ನ ಮಾತನಾಡುವವನಾದರೂ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾದಕೊಡುವ ಕಂಚಿನ

ಜಾಗಟೆ, ಗಣಗಣಿಸುವ ಘಂಟೆ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. 2 ನನಗೆ ಪ್ರವಾದನ
ವರವಿದ್ದರೂ, ಎಲಾ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳೂ, ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ವಿದೆ್ಯಗಳನು್ನ
ತಿಳಿದ್ದರೂ, ಬೆಟ್ಟಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದಿಡುವುಷು್ಟ ನಂಬಿಕೆಯಿದ್ದರೂ,
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲದವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 3

ನನಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನಮಾಡಿದರೂ, ನನ್ನ
ದೇಹವನು್ನ ಸುಡುವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದರೂ, ಪಿ್ರೕತಿಯು ನನಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬರಿದಾಗಿರುವನು.

4 ಪಿ್ರೕತಿಯು ಬಹು ತಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳದು್ದ, ದಯೆಯುಳ್ಳದು್ದ. ಪಿ್ರೕತಿಯು
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅದು
ಗವರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 5

ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನವನು್ನ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಗ ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಅಪಕಾರವನು್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 6 ಅನಾ್ಯಯದಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸತ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತದೆ. 7

ಎಲ್ಲವನು್ನ ತಾಳಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನು್ನ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನು್ನ
ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.

8 ಪಿ್ರೕತಿಯು ಎಂದಿಗೂ ನಿಂತುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರವಾದನೆಗಳಾದರೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವವು. ಅನ್ಯಭಾಷೆಗಳೋ
ನಿಂತುಹೋಗುವವು. ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೋ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುದು. 9

ಅಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ; ಅಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಪ್ರವಾದಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 10 ಆದರೆ ಸಂಪೂಣರ್ವಾದದು್ದ ಬಂದಾಗ
ಅಪೂಣರ್ವಾದದು್ದ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುದು. 11 ನಾನು
ಬಾಲಕನಾಗಿದಾ್ದಗ ಬಾಲಕನ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದೆನು. ಬಾಲಕನ
ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸಿದೆನು. ಬಾಲಕನಂತೆ ವಿವೇಚಿಸಿದೆನು. ಪಾ್ರಯಸ್ಥನಾದ
ಮೇಲೆ ಬಾಲ್ಯದವುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟನು. 12 ಈಗ ಕನ್ನಡಿಯಲಿ್ಲ
ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ದೇವರ ಮುಖವು ನಮಗೆ ಮೊಬಾ್ಬಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ,
ಆದರೆ ಆಗ ನೇರವಾಗಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಆತನನು್ನ
ನೋಡುವೆವು. ಈಗ ಅಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಆಗ
ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತೆ ನಾನು
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು. 13 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ,
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ನಂಬಿಕೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಪಿ್ರೕತಿ ಈ ಮೂರೇ ನಿಲು್ಲತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ
ದೊಡ್ಡದು ಪಿ್ರೕತಿಯೇ.

ಅನ್ಯಭಾಷೆಗಳನಾ್ನಡುವ, ಪ್ರವಾದಿಸುವ ವರ

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ಆಶಿಸಿರಿ ಮತು್ತ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದುಂಟಾಗುವ ವರಗಳನು್ನ, ಅದರೊಳಗೂ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರವಾದನಾ ವರವನೆ್ನೕ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ

ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿರಿ. 2 ಅನ್ಯಭಾಷೆಗಳನಾ್ನಡುವವನು ದೇವರ ಸಂಗಡ
ಮಾತನಾಡುತಾ್ತನೆಯೇ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಅಲ್ಲ. ಅವನು
ಆತ್ಮ ಪೆ್ರೕರಿತನಾಗಿ ಗುಪ್ತ ವಿಷಯಗಳನಾ್ನಡುತಾ್ತನೆ. ಅವನು
ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತುಗಳನು ಯಾರೂ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
3 ಆದರೆ ಪ್ರವಾದಿಸುವವನಾದರೋ, ಅವನ ಮಾತುಗಳಿಂದ
ಭಕಿ್ತವೃದಿ್ಧಯನೂ್ನ, ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹವನೂ್ನ ಸಂತೈಸುವಿಕೆಯನೂ್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವವು. 4 ಅನ್ಯಭಾಷೆಗಳನಾ್ನಡುವವನು ತನಗೆ ತಾನೇ
ಆತಿ್ಮಕ ವೃದಿ್ಧಯನು್ನಂಟುಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ, ಆದರೆ
ಪ್ರವಾದಿಸುವವನು ಸಭೆಗೆ ಭಕಿ್ತವೃದಿ್ಧಯನು್ನಂಟು ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. 5

ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯಭಾಷೆಗಳನಾ್ನಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೂ,
ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ನೀವು ಪ್ರವಾದಿಸಬೇಕೆಂಬುದೆ ನನಿ್ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಅನ್ಯಭಾಷೆಗಳನಾ್ನಡುವವನು ಸಭೆಯು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಆ ಅನ್ಯಭಾಷೆಯ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವೇಚಿಸಿ ಹೇಳದೆ ಹೋದರೆ
ಅವನಿಗಿಂತ ಪ್ರವಾದಿಸುವವನು ಶೆ್ರೕಷ್ಠನು. 6 ಆದರೆ ಪಿ್ರಯರೇ,
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ದೇವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸದೆ,
ಜ್ಞಾನವಾಕ್ಯಗಳನಾ್ನಡದೆ, ಪ್ರವಾದನೆಯನು್ನ ಹೇಳದೆ,
ಉಪದೇಶಮಾಡದೆ, ಅನ್ಯಭಾಷೆಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ
ಮಾತನಾಡುವವನಾಗಿದ್ದರೆ ನನಿ್ನಂದ ನಿಮಗೇನು
ಪ್ರಯೋಜನವಾದೀತು? 7 ಕೊಳಲು, ವೀಣೆ ಮೊದಲಾದ
ನಿಜೀರ್ವವಾದ್ಯಗಳು ನಾದಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವ ವ್ಯತಾ್ಯಸವನೂ್ನ
ತೋರಿಸದಿದ್ದರೆ; ನುಡಿಸಿದ ವಾದ್ಯ ಇಂಥದೆ್ದೕ ಎಂದು ಹೇಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದು? 8 ತುತೂ್ತರಿಯು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಶಬ್ದವನು್ನ ಮೊಳಗಿಸಿದರೆ
ಯಾರು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು? 9 ಹಾಗೆಯೇ ನೀವೂ
ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಾಷೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತನಾಡದೆ
ಹೋದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ಸಾಧ್ಯ? ನೀವು ಗಾಳಿಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾಗಿರುವುದಷೆ್ಟ.
10 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಾದರೂ
ಅಥರ್ರಹಿತವಾದವುಗಳಿಲ್ಲ. 11 ಭಾಷೆಯ ಅಥರ್ವು ನನಗೆ
ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಮಾತನಾಡುವವನಿಗೆ ನಾನು
ಪರದೇಶದವನಂತಿರುವೆನು; ಮಾತನಾಡುವವನು ನನಗೆ
ಪರದೇಶಿಯವನಂತಿರುತಾ್ತನೆ. 12 ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಆತಿ್ಮಕವಾದ
ವರಗಳಿಗಾಗಿ ಅತಾ್ಯಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಭೆಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ತವಕಪಡಿರಿ. 13 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅನ್ಯಭಾಷೆಯನಾ್ನಡುವವನು ತನಗೆ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವೇಚಿಸಿ
ಹೇಳುವ ವರಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲಿ. 14 ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು
ಅನ್ಯಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರೆ ನನಾ್ನತ್ಮವು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧಯು ನಿಷ್ಫಲವಾಗಿರುವುದು.
15 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನಾದರೋ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು,
ಬುದಿ್ಧಯಿಂದಲೂ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು; ಆತ್ಮನಿಂದ ಹಾಡುವೆನು,
ಬುದಿ್ಧಯಿಂದಲೂ ಹಾಡುವೆನು. 16 ನೀನು ಆತ್ಮನಿಂದ ಮಾತ್ರ
ದೇವರ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವ
ಇನೊಬ್ಬನು ನೀನು ಮಾಡುವ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಗೆ ಅವನು
≪ಆಮೆನ್≫ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲನು? ನೀನು ಮಾತನಾಡಿದು
ಅವನಿಗೆ ತಿಲಿಯದಲ್ಲವೇ? 17 ನೀನು ಎಷು್ಟ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ
ಮಾಡಿದರೂ, ಆದರಿಂದ ಬೇರೊಬ್ಬನು ಭಕಿ್ತವೃದಿ್ಧಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.
18 ನಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಅನ್ಯಭಾಷೆಗಳನಾ್ನಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 19

ಆದರೂ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಅನ್ಯಭಾಷೆಯಿಂದ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ
ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡುವುದಕಿ್ಕಂತ, ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧಯಿಂದ ಐದೇ
ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡಿ ಇತರರಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡುವುದು ನನಗೆ
ಉತ್ತಮವೆನಿಸುತ್ತದೆ. 20 ಪಿ್ರಯರೇ, ಬಾಲಕರಂತೆ
ಆಲೋಚಿಸಬೇಡಿರಿ; ಕೆಟ್ಟತನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಶಿಶುಗಳಂತಿರಿ;
ಬುದಿ್ಧಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪಾ್ರಯಸ್ಥರಾಗಿರಿ.

21 ≪ಅನ್ಯಭಾಷೆಯವರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಅನ್ಯದೇಶಸ್ಥರ
ಬಾಯಿಂದಲೂ ನಾನು ಈ ಜನರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವೆನು;
ಆದರೂ ಅವರು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕತರ್ನು
ಹೇಳುತಾ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ≫ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. 22 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅನ್ಯಭಾಷೆಗಳನಾ್ನಡುವುದು ಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬದವರಿಗೆ
ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬುವವರಿಗೆ
ಸೂಚನೆಯಲ್ಲವೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ
ಪ್ರವಾದನೆಯು ಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬದವರಿಗಾಗಿಯಲ್ಲ

ನಂಬುವವರಿಗಾಗಿಯೇ ಇದೆ. 23 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಸಭೆಯೆಲಾ್ಲ ಒಂದೇ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯಭಾಷೆಗಳನಾ್ನಡಿದರೆ ಈ
ಭಾಷೆಯನು್ನ ತಿಳಿಯದ ಬೇರೆಯವರು ಅಥವಾ ಕಿ್ರಸ್ತ
ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು ಒಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಹುಚು್ಚ
ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲವೋ? 24 ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರು
ಪ್ರವಾದಿಸುತಿ್ತರಲು ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವನಾಗಲಿ, ಅಪರಿಚಿತನಾಗಲಿ
ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ತಾನು ಪಾಪಿಯೆಂಬ
ಅರುಹನು್ನ ಹೊಂದುವನು, ಎಲ್ಲರ ಮಾತಿನಿಂದ
ಪರಿಶೋಧಿತನಾಗುವನು, 25 ಅವನ ಹೃದಯದ ರಹಸ್ಯಗಳು
ಬಯಲಾಗುವವು; ಅವನು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿ,
ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಘೋಷಿಸುವನು.

ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಬೋಧನೆ
26 ಹಾಗಾದರೇನು, ಪಿ್ರಯರೇ? ನೀವು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುವಾಗ

ಒಬ್ಬನು ಹಾಡುವುದೂ, ಒಬ್ಬನು ಉಪದೇಶಮಾಡುವುದೂ, ಒಬ್ಬನು
ತನಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದೂ, ಇನೂ್ನ ಒಬ್ಬನು
ಅನ್ಯಭಾಷೆಯನಾ್ನಡುವುದೂ, ಒಬ್ಬನು ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ
ಹೇಳುವುದುಂಟು. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಭೆಯ
ಭಕಿ್ತವೃದಿ್ಧಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿರಿ. 27 ಅನ್ಯಭಾಷೆಗಳನಾ್ನಡುವುದಾದರೆ
ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮೂವರಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚಲ್ಲದೆ
ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು; 28 ಮತು್ತ ಒಬ್ಬನು ಅದರ
ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳುವವನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಅನ್ಯಭಾಷೆಗಳನಾ್ನಡುವವನು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಸುಮ್ಮನಿರಲಿ;
ತನೊ್ನಂದಿಗೂ ಮತು್ತ ದೇವರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. 29

ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮಾತನಾಡಲಿ, ಮಿಕಾ್ಕದವರು
ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಕೇಳಲಿ. 30 ಕುಳಿತಿರುವ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಪ್ರಕಟನೆ
ಉಂಟಾದರೆ ಮೊದಲಿನವನು ಸುಮ್ಮನಾಗಲಿ 31 ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವರು, ಎಲ್ಲರೂ
ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹ ಹೊಂದುವರು. 32 ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಆತ್ಮಗಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳ
ಸಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲರುತ್ತವೆ. 33 ದೇವರು ಸಮಾಧಾನಕೆ್ಕ ಕಾರಣನೇ
ಹೊರತು ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ ಕಾರಣನಲ್ಲ.

34 ದೇವಜನರ ಎಲಾ್ಲ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರಕಾರ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು
ಸಭೆಯ ಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು; ಮಾತನಾಡಲು ಅವರಿಗೆ
ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ; ಅವರು ಅಧೀನರಾಗಿರಬೇಕು;
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲಯೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆಯಲಾ್ಲ. 35 ಅವರು
ಏನಾದರೂ ತಿಳಿದು ಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಗಂಡಂದಿರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಪಮಾನಕರವಾದದು್ದ. 36 ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು
ನಿಮಿ್ಮಂದಲೇ ಹೊರಟಿತೋ? ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಬಂದಿತೋ? 37

ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನನು್ನ ಪ್ರವಾದಿಯೆಂದಾಗಲಿ ಆತಿ್ಮಕನೆಂದಾಗಲಿ
ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದಿರುವುದೆಲಾ್ಲ ಕತರ್ನ ಆಜ್ಞೆ
ಎಂದು ಚೆನಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ. 38 ಯಾವನಾದರೂ ತನಗೆ ಇದು
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅವನು ಗುರುತಿಲ್ಲದವನಂತೆ ಇರಲಿ. 39

ಆದಕಾರಣ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯರೇ, ಪ್ರವಾದನಾವರವನು್ನ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ
ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿರಿ, ಮತು್ತ ಅನ್ಯಭಾಷೆಗಳನಾ್ನಡುವವರಿಗೆ
ಅಡಿ್ಡಮಾಡಬೇಡಿರಿ. 40 ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ
ಕ್ರಮದಿಂದಲೂ ನಡೆಯಲಿ.

ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎದು್ದ ಬಂದನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

ಪಿ್ರಯರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತೆ್ತೕನೆ; ನೀವು ಅದನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ,
ಅದರಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದಿ್ದೕರಿ. 2 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾರಿದ

ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ನೀವು ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆ
ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು
ನಿರಥರ್ಕವಾಗುತ್ತದೆ. 3 ನಾನು ಸಹ ಕಲಿತುಕೊಂಡ ಮೊದಲನೆಯ
ಸಂಗತಿಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ
ಅದೇನೆಂದರೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮ
ಪಾಪಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಸತ್ತನು; ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟನು; 4 ಶಾಸ್ತ್ರದ
ಪ್ರಕಾರವೇ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟ್ಟನು. 5 ಅನಂತರ
ಕೇಫನಿಗೂ ತರುವಾಯ ಆತನು ಹನೆ್ನರಡು ಜನ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೂ
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 6 ತರುವಾಯ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಐನೂರಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಇವರಲಿ್ಲ
ಹೆಚು್ಚ ಜನರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು
ನಿದೆ್ರ ಹೋಗಿದಾ್ದರೆ. 7 ತರುವಾಯ ಆತನು ಯಾಕೋಬನಿಗೂ
ಅನಂತರ ಎಲಾ್ಲ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 8 ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ,
ದಿನತುಂಬದೆ ಹುಟಿ್ಟದವನಂತಿರುವ ನನಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
9 ನಾನಂತೂ ಅಪೊಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಕನಿಷ್ಠನು; ನಾನು ದೇವರ ಸಭೆಯನು್ನ

ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತಿ್ರಕೆ 14:2 723 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತಿ್ರಕೆ 15:9



ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಪೊಸ್ತಲೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. 10

ಆದರೆ ನಾನು ಈಗ ಎಂಥವನಾಗಿದೆ್ದೕನೊ ಅದು ದೇವರ
ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಮತು್ತ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಿಷ್ಪಲವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪ್ರಯಾಸಪಟೆ್ಟನು. ಆದರೆ
ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟವನು ನಾನಲ್ಲ, ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುವ ದೇವರ ಕೃಪೆಯೇ.
11 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನಾದರೇನು ಅಥವಾ ಅವರಾದರೇನು, ಈ
ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುವಾರ್ತೆಯನು್ನ ಸಾರಿದೆ್ದೕವೆ; ಅದನು್ನ
ನೀವು ನಂಬಿದಿರಿ.

ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನಂಬಿದವರು ಎದು್ದ ಬರುವರು
12 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟ್ಟನೆಂದು

ಸಾರುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ, ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ಕೆಲವರು ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರುತಾ್ಥನವೇ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? 13 ಸತ್ತವರಿಗೆ
ಪುನರುತಾ್ಥನವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಹ
ಎದು್ದಬರಲಿಲ್ಲ. 14 ಕಿ್ರಸ್ತನೂ ಎದು್ದಬರಲಿಲ್ಲವಾದರೆ ನಮ್ಮ
ಬೋಧನೆಯು ವ್ಯಥರ್ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಸಹ
ವ್ಯಥರ್ವಾದದು್ದ. 15 ಇದಲ್ಲದೆ ಸತ್ತವರು
ಎದು್ದಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ದೇವರು
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಲೇ ಇಲ್ಲ; ಎಬಿ್ಬಸಿದನೆಂದು ಸಾಕ್ಷಿಕೊಟ್ಟ ನಾವು
ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸುಳು್ಳಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದವರಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದೆವು.
16 ಸತ್ತವರು ಎದು್ದ ಬರುವುದಿಲ್ಲವಾದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೂ ಎದು್ದ ಬರಲಿಲ್ಲ.
17 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎದು್ದಬರಲಿಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು
ನಿರಥರ್ಕವಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ನೀವು ಇನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಲಿ್ಲಯೇ
ಇದಿ್ದೕರಿ. 18 ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿದೆ್ರಹೋದವರು
ನಾಶವಾದರು ಎಂದಥರ್. 19 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು
ಕೇವಲ ಈ ಬದುಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಎಲಾ್ಲ
ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ಹೀನರಾಗುತೆ್ತೕವೆ.

20 ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದು್ದ ಬಂದನು.
ಸತು್ತಹೋದವರಲಿ್ಲ ಪ್ರಥಮಫಲವಾದನು. 21 ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ
ಮರಣ ಉಂಟಾದ ಕಾರಣ, ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕವೇ ಸತ್ತವರಿಗೆ
ಪುನರುತಾ್ಥನವುಂಟಾಗಿದೆ. 22 ಆದಾಮನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ
ಸಾಯುವವರಾದರೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ
ಬದುಕುವವರಾದರು. 23 ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕ್ರಮದಲಿ್ಲ
ಎದು್ದಬರುವನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರಥಮಫಲವಾದನು; ತರುವಾಯ
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಆತನ ಬರೋಣದಲಿ್ಲ ಜೀವವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಎದು್ದ
ಬರುವರು. 24 ಅನಂತರ ಆತನು ಎಲಾ್ಲ ದೊರೆತನವನೂ್ನ, ಎಲಾ್ಲ
ಅಧಿಕಾರವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬಲವನೂ್ನ ನಿಮೂರ್ಲಗೊಳಿಸಿ ತಂದೆ
ದೇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವಾಗ ಸಮಾಪಿ್ತಯಾಗುವುದು.
25 ಯಾಕೆಂದರೆ ತಾನು ಎಲಾ್ಲ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ
ಹಾಕಿಕೊಳು್ಳವ ತನಕ ರಾಜ್ಯವನಾ್ನಳುವುದು ಅವಶ್ಯ.
26 ನಿಮೂರ್ಲವಾಗುವ ಕಡೆ ಶತು್ರವು ಮರಣವಾಗಿದೆ. 27

≪ದೇವರು ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಆತನ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಆತನಿಗೆ
ಅಧೀನಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.≫ ಆದರೆ ≪ಸಮಸ್ತವೂ ಆತನಿಗೆ
ಅಧೀನಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಸಮಸ್ತವನು್ನ
ಅಧೀನಮಾಡಿಕೊಟಾ್ಟತನು ಅದರಲಿ್ಲ ಸೇರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 28 ಸಮಸ್ತವೂ ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದ ಮೇಲೆ
ಮಗನು ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ತನಗೆ ಅಧೀನಮಾಡಿ ಕೊಟಾ್ಟತನಿಗೆ ತಾನೇ
ಅಧೀನನಾಗುವನು; ಹೀಗೆ ದೇವರು ಸಮಸ್ತರಲಿ್ಲಯೂ ಸಮಸ್ತವೂ
ಆಗುವನು.

29 ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರುತಾ್ಥನವಿಲ್ಲವಾದರೆ ಸತ್ತವರಿಗೋಸ್ಕರ
ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರು ಏನು ಮಾಡುವರು? ಸತ್ತವರು
ಎದು್ದ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎನು್ನವುದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾಕೆ
ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. 30 ನಾವು ಸಹ
ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಭಯದಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ? 31 ಪಿ್ರಯರೇ,
ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತಾಗಿ
ನನಗಿರುವ ಹೆಮೆ್ಮಯ ನಿಮಿತ್ತ ನಾನು ದಿನಾಲು ಸಾಯುತ್ತಲಿದೆ್ದೕನೆ
ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 32 ನಾನು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಮೃಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದು್ದ
ಕೇವಲ ಮಾನುಷಾಭಿಪಾ್ರಯದಿಂದಾದರೆ ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ?
ಸತ್ತವರು ಎದು್ದ ಬರುವುದಿಲ್ಲವಾದರೆ, ನಾವು ತಿನೊ್ನೕಣ,
ಕುಡಿಯೋಣ, ನಾಳೆ ಸಾಯುತೆ್ತೕವಲಾ್ಲ. 33 ಮೋಸಹೋಗಬೇಡಿರಿ;
≪ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸವು ಸದಾಚಾರವನು್ನ ಕೆಡಿಸುತ್ತವೆ.≫ 34

ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿರಿ! ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ.
ಪಾಪಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ;
ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲೆಂದೇ ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಸತ್ತವರು ಯಾವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ಬರುವರೆಂಬುದನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ
35 ≪ಸತ್ತವರನು್ನ ಮರಳಿ ಜೀವಂತರಾಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?

ಎಂಥ ದೇಹದಿಂದ ಪಡೆದಿರುತಾ್ತರೆ?≫ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ
ಪ್ರಶಿ್ನಸಬಹುದು. 36 ಮೂಖರ್ನೇ; ನೀನು ಬಿತು್ತವ ಬೀಜವು
ಸಾಯದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಜೀವ ತಾಳುವುದುಂಟೆ? ಇಲ್ಲ. 37 ನೋಡು;
ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೋದಿಯಕಾಳನಾ್ನಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ
ಬೀಜವನಾ್ನಗಲಿ ಬಿತು್ತವಾಗ ಬರೀ ಕಾಳನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಮುಂದೆ
ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ ಗಿಡವನು್ನ ಬಿತು್ತವುದಿಲ್ಲ. 38 ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ
ಇಷ್ಟದಂತೆ ಅದಕೆ್ಕ ದೇಹವನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. ಒಂದೊಂದು ಬೀಜಕೂ್ಕ
ಅದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ದೇಹವನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. 39 ಎಲಾ್ಲ ಶರೀರಗಳು ಒಂದೇ
ವಿಧವಾದವುಗಳಲ್ಲ; ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಬೇರೆ, ಪಶುಗಳ ಶರೀರ
ಬೇರೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಶರೀರ ಬೇರೆ, ಮೀನುಗಳದು ಬೇರೆ. 40 ಇದಲ್ಲದೆ
ಸ್ವಗೀರ್ಯ ಶರೀರಗಳುಂಟು, ಭೂಲೋಕದ ಶರೀರಗಳುಂಟು, ಆದರೆ
ಪರಲೋಕದ ಶರೀರಗಳ ಮಹಿಮೆ ಬೇರೆ, ಭೂಲೋಕದ ಶರೀರಗಳ
ಮಹಿಮೆ ಬೇರೆ. 41 ಸೂಯರ್ನ ತೇಜಸು್ಸ ಒಂದು ವಿಧವಾದರೆ,
ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಕಾಶವೇ ಮತೊ್ತಂದು ವಿಧ, ಹಾಗೆಯೇ ನಕ್ಷತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ
ಪ್ರಕಾಶವು ಸಹ ವೈವಿಧ್ಯವಾದುದು.

42 ಸತ್ತವರಿಗಾಗುವ ಪುನರುತಾ್ಥನವು ಅದೇ
ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವುದು. ಬಿತು್ತವಂಥದು್ದ ಅಳಿದುಹೊಗುವಂಥದು್ದ.
ಪುನರುತಾ್ಥನವಾಗುವಂಥದು್ದ ಅಮರವಾದದು್ದ. 43

ಹೀನಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ
ಪುನರುತಾ್ಥನಹೊಂದುವುದು; ನಿಬರ್ಲಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತದೆ,
ಬಲಹೊಂದಿ ಪುನರುತಾ್ಥನಹೊಂದುವುದು; 44 ಬಿತಿ್ತದು್ದ ಪಾ್ರಕೃತ
ದೇಹವಾಗಿ ಬಿತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಪುನರುತಾ್ಥನಹೊಂದುವಂಥದು್ದ ಆತಿ್ಮಕ
ದೇಹ. ಪಾ್ರಕೃತದೇಹ ಇರುವುದಾದರೆ ಆತಿ್ಮಕ ದೇಹವೂ ಇರುವುದು
ಸತ್ಯ. 45 ≪ಮೊದಲನೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಆದಾಮನು ಜೀವ
ಪಡೆದ ವ್ಯಕಿ್ತ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದದೆಯಲಾ್ಲ.
ಕಡೆ ಆದಾಮನಾದರೋ ಜೀವ ಕೊಡುವ ಆತ್ಮನಾದನು. 46

ಆತಿ್ಮಕವಾದದು್ದ ಮೊದಲು ಬಂದದ್ದಲಾ್ಲ, ಪಾ್ರಕೃತವಾದದು್ದ
ಮೊದಲನೆಯದು; ಅನಂತರ ಆತಿ್ಮಕವಾದದು್ದ. 47 ಮೊದಲನೆಯ
ಮನುಷ್ಯನು ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನು; ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿದವನು,
ಎರಡನೆಯ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದವನು. 48

ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು ಎಂಥವನೋ ಮಣಿ್ಣಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರೂ ಅಂಥವರೇ ಆಗಿರುತಾ್ತರೆ; ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಬಂದಾತನು ಎಂಥವನೋ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರೂ
ಅಂಥವರೇ. 49 ನಾವು ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನ ಸಾರೂಪ್ಯವನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಾತನ
ಸಾರೂಪ್ಯವನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

50 ಪಿ್ರಯರೇ, ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ರಕ್ತಮಾಂಸಗಳು
ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದು; ಅಂತೆಯೇ,
ಅಳಿದುಹೋಗುವಂಥದು್ದ ಅಮರತ್ವಕೆ್ಕ ಬಾಧ್ಯವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
51 ನೋಡಿರಿ! ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನಾನು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾಪರ್ಡುವೆವು.
52 ಕಡೆ ತುತೂ್ತರಿಯ ಧ್ವನಿಯು ಮೊಳಗುವಲಿ್ಲ, ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲಿ್ಲ,
ರೆಪೆ್ಪಬಡಿಯುವಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಪರ್ಡುವೆವು. ಹೌದು,
ತುತೂ್ತರಿಯು ಮೊಳಗಿ ಸತ್ತವರು ನಿಲರ್ಯರಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುವರು,
ನಾವು ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದುವೆವು. 53 ನಶಿಸುವಂಥ ಈ ದೇಹವು
ನಿಲರ್ಯತ್ವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೂ, ಮರಣಕೆ್ಕ ಅಧೀನವಾಗಿರುವ
ಈ ದೇಹವು ಅಮರತ್ವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
54 ನಶಿಸಿಹೋಗುವ ಈ ದೇಹವು ನಿಲರ್ಯತ್ವವನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮರಣಾಧೀನವಾಗಿರುವ ಈ ದೇಹವು
ಅಮರತ್ವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಬರೆದಿರುವ ಮಾತು
ನೆರವೇರುವುದು. 55 ≪ಹೇ! ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ಜಯವೆಲಿ್ಲ? ಹೇ!
ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ವಿಷದ ಕೊಂಡಿ ಎಲಿ್ಲ?≫ 56 ಸಾವಿನ ವಿಷಕೊಂಡಿ
ಪಾಪವೇ; ಪಾಪದ ಶಕಿ್ತಯ ಆಧಾರವು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಗಳೇ.
57 ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ
ಜಯವನು್ನ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ.
58 ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಪಿ್ರಯರೇ, ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತರಾಗಿಯೂ, ನಿಶ್ಚಲರಾಗಿರಿ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕತರ್ನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಪಡುವ ಪ್ರಯಾಸವು
ನಿಷ್ಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನು್ನ ತಿಳಿದು ಕತರ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಸದಾ
ಅತಾ್ಯಸಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ನಿರಂತರ ಶ್ರದೆ್ಧಯುಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ
ಮಾಡುವವರಾಗಿರಿ.
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ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಬಡ ಕೆ್ರೖಸ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಧಮರ್ದ ಹಣ
ಕೂಡಿಸುವುದನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ

ಈಗ ದೇವಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವಿಚಾರದ
ಕುರಿತು, ನಾನು ಗಲಾತ್ಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ
ಹೇಳಿಕೊಟಿ್ಟರುವ ಕ್ರಮದಂತೆ ನೀವೂ ಮಾಡಿರಿ. 2

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಂಪಾದನೆಯಲಿ್ಲ
ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟನು್ನ ವಾರದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಹಣ
ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 3 ಮತು್ತ ನಾನು ಬಂದ
ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾರನು್ನ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕರೆಂದು ಸೂಚಿಸುವಿರೋ,
ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಕಳುಹಿಸುವೆನು. 4 ಮತೆ್ತ ನಾನು ಸಹ ಹೋಗುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿ
ತೋರಿದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಬರಬಹುದು. 5 ನಾನು
ಹಾದುಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುವ ಮಕೆದೋನ್ಯ ಸೀಮೆಯನು್ನ
ದಾಟುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ
ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು. 6 ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಿಮಕಾಲವನಾ್ನದರೂ
ಕಳೆಯುವೆನು; ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ಸಾಗಕಳುಹಿಸಲು ಸಹಾಯಮಾಡಬಹುದು. 7 ನಾನು
ಹಾದುಹೋಗುವ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಲು
ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕತರ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕೆಲವು
ಕಾಲ ತಂಗಲು ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. 8 ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನ ಹಬ್ಬದ ತನಕ
ಎಫೆಸದಲಿ್ಲರುವೆನು; 9 ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೇವೆಗೆ ಅನುಕೂಲವೂ,
ಸಫಲವೂ ಆಗಿರುವ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲೊಂದು ನನಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ವಿರೋಧಿಗಳೂ ಅನೇಕರಿದಾ್ದರೆ.

10 ತಿಮೊಥೆಯನು ಬಂದರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ನಿಭರ್ಯನಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಅವನು ಸಹ ನನ್ನ
ಹಾಗೆಯೇ ಕತರ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನಲಾ್ಲ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ
ಯಾರೂ ಅವನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಾರದು. ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿರಿ; ಅವನು

ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ.
12 ಸಹೋದರ ಅಪೊಲೊ್ಲೕಸನ ಕುರಿತು; ಅವನು
ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಭೇಟಿಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು
ಬಹಳವಾಗಿ ಅವನನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ಅವನು ಈಗ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳ ಅವಕಾಶ
ಸಿಕಿ್ಕದಾಗ ಬರುವನು.

ಕೊನೆಯ ಮಾತುಗಳು
13 ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ, ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲರಿ.

ಧೈಯರ್ವಂತರಾಗಿರಿ, ಬಲಗೊಳಿ್ಳರಿ. 14 ನೀವು ಮಾಡುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರಿ. 15 ಸೆ್ತಫನನ ಮನೆಯವರು ಅಖಾಯದಲಿ್ಲನ
ಪ್ರಥಮಫಲವೆಂದು ಹಾಗೂ ಅವರು ದೇವಜನರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ
ತಮ್ಮನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದಾ್ದರೆಂದು ನೀವು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 16 ನಾನು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೇಡುವುದೇನಂದರೆ, ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನಮಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಸಪಡುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು
ಅಧೀನರಾಗಿರಬೇಕು. 17 ಸೆ್ತಫನನೂ, ಪೊತುರ್ನಾತೊಸನೂ,
ಅಖಾಯಿಕನೂ ಬಂದದು್ದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವನು್ನಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ನಿಮಿ್ಮಂದ ಆಗಿರುವ ಕೊರತೆಯನು್ನ ಅವರು ನೀಗಿಸಿರುವರು. 18

ಅವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನೂ್ನ
ತಂಪಾಗಿಸಿದರಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಂಥವರನು್ನ
ಗುರುತಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 19 ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯ ಸಭೆಗಳವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ವಂದಿಸುತಾ್ತರೆ. ಅಕಿ್ವಲನೂ ಮತು್ತ ಪಿ್ರಸಿ್ಕಲ್ಲಳೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಕೂಡಿ ಬರುವ ಸಭೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬಹಳವಾಗಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಂದಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 20 ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ
ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಪವಿತ್ರವಾದ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ವಂದಿಸಿರಿ.
21 ಪೌಲನೆಂಬ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ವಂದನೆಯನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
22 ಯಾವನಾದರೂ ಕತರ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವನು
ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಕತರ್ನೇ ಬಾ! 23 ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ 24 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ. ಅಮೆನ್.
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ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಎರಡನೆಯ ಪತಿ್ರಕೆ

ಪೀಠಿಕೆ

ದೇವರ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನೂ ಸಹೋದರನಾದ
ತಿಮೊಥೆಯನೂ ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ

ಸಭೆಯವರಿಗೂ ಅಖಾಯ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಇರುವ ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ, 2 ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ
ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯು, ಶಾಂತಿಯು
ಉಂಟಾಗಲಿ.

ಪೌಲನು ತನಗೆ ಉಂಟಾದ ಆದರಣೆಯಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ
ಉಪಯೋಗ ಉಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದು್ದ

3 ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ತಂದೆಯೂ ದೇವರೂ
ಆಗಿರುವಾತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ. ಆತನು ಕನಿಕರವುಳ್ಳ ತಂದೆಯೂ
ಸಕಲ ವಿಧವಾಗಿ ಸಂತೈಸುವ ದೇವರೂ ಆಗಿದು್ದ, 4 ನಮಗೆ
ಸಂಭವಿಸುವ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ
ಸಂತೈಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಹೀಗೆ ದೇವರಿಂದ ನಮಗಾಗುವ
ಆದರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲ
ಬಿದಿ್ದರುವವರನು್ನ ಸಂತೈಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತರಾಗುತೆ್ತೕವೆ. 5 ಏಕೆಂದರೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ನಮಗೆ ಬಾಧೆಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿ
ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೆಚಾ್ಚದ
ಆದರಣೆಯೂ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 6 ನಾವು
ಕಷ್ಟಗಳನ್ನನುಭವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆದರಣೆಯೂ, ರಕ್ಷಣೆಯೂ
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರುವುದಾದರೆ ಅದರಿಂದ
ನಿಮಗೆ ಆದರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಬಾಧೆಗಳನು್ನ
ನೀವೂ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಧೈಯರ್ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 7 ನೀವು ಬಾಧೆಗಳಲಿ್ಲ ನಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ಆದರಣೆಯೂ
ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನಮಗಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ದೃಢವಾಗಿದೆ. 8 ಪಿ್ರಯರೇ, ಏಷಾ್ಯ
ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ-ಸಂಕಟಗಳು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಗೆ
ಮೀರಿದಂಥ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ನಾವು ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿ
ಬದುಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ಇಲ್ಲವಾದವು. 9 ಸಾಯುವುದು
ನಿಶ್ಚಯವೆಂದೆನಿಸಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಭರವಸವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಳ್ಳದೆ ಸತ್ತವರನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವ ದೇವರ ಮೇಲೆಯೇ
ಭರವಸವಿಡುವವರಾಗಬೇಕೆಂದು ಇದೆಲಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿತು. 10 ಆತನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಅಂಥ ಭಯಂಕರ ಮರಣದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿದನು.
ಮುಂದೆಯೂ ಎಂದೆಂದೂ ತಪಿ್ಪಸುವನು. ನೀವು ನಮಗೋಸ್ಕರ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡುವುದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ
ತಪಿ್ಪಸುವನೆಂದು ಆತನಲಿ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಟ್ಟವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಹೀಗೆ
ಅನೇಕರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರಕುವ ಉಪಕಾರಕಾ್ಕಗಿ
ನಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಅನೇಕರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ
ಉಂಟಾಗುವುದು. 12 ನಾವು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯಜ್ಞಾನವನು್ನ
ಬಳಸದೇ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿಯೂ,
ಪಾ್ರಮಾಣಿಕರಾಗಿಯೂ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಂಡೆವೆಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ನಮಗಿರುವ ಹೆಮೆ್ಮ. 13 ನೀವು ನಮ್ಮ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಓದಿ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದನು್ನ
ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ. 14 ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪಮಟಿ್ಟಗೆ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ ಕಡೆ ವರೆಗೂ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವಿರಿ
ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಕೆ್ಕ ಕಾರಣವಾದಂತೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ
ಅಭಿಮಾನಕೆ್ಕ ಕಾರಣರಾಗುವಿರಿ ಎಂದು ನೀವು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಿ.

ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದನು್ನ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹಾಕಿದು್ದ
15 ಈ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರಪಟು್ಟ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ

ಬರುವುದರಿಂದ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ನೀವು ಆಶೀವಾರ್ದಲಾಭ
ಪಡೆಯಬಹುದೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದೆ್ದನು. 16 ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಗರ್ವಾಗಿ ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅನಂತರ
ಮಕೆದೋನ್ಯವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ಯೂದಾಯಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದೆ್ದನು.
17 ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಚಂಚಲಚಿತ್ತನಾಗಿದೆ್ದೕನೋ?
ಕೇವಲ ಪಾ್ರಪಂಚಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟಕೆ್ಕ ಯೋಚಿಸಿ ಈ ಕ್ಷಣ ≪ಹೌದು≫
ಮರು ಕ್ಷಣ ≪ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳುವವನಂತಿದೆ್ದೕನೋ? ಎಂದಿಗೂ
ಇಲ್ಲ. 18 ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುವಂತೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ
ಮಾತು ಒಂದು ಸಾರಿ ≪ಹೌದೆಂದು≫ ಮತೊ್ತಂದು ಸಾರಿ
≪ಇಲ್ಲವೆಂದು≫ ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕೆ್ಕ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ
ದೇವರೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. 19 ನಾನೂ, ಸಿಲಾ್ವನನೂ,
ತಿಮೊಥೆಯನೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧ ಪಡಿಸಿದ ದೇವರ ಮಗನಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಈ ಕ್ಷಣ ≪ಹೌದು≫ ಮರುಕ್ಷಣ ≪ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಹೇಳುವವನಲ್ಲ. ಆತನಲಿ್ಲ ಹೌದೆಂಬುದೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. 20

ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ವಾಗಾ್ದನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
≪ಹೌದು≫ ಎಂಬುದೇ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ
ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗುವಂತೆ ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು
≪ಆಮೆನ್≫ ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. 21 ನಮ್ಮನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮನು್ನ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಸುವವನು ದೇವರೇ. 22 ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತನ್ನ
ಮುದೆ್ರಯನೊ್ನತಿ್ತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಮುಂಗಡ
ಪಾವತಿಯಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನೆ.

23 ನೀವು ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದೇ ನಾನು
ಇದುವರೆಗೆ ಕೊರಿಂಥಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದನು್ನ ಹೃದಯ ಪೂವರ್ಕವಾಗಿ
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇದಕೆ್ಕ ದೇವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ. 24 ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ದೊರೆತನಮಾಡುವವರೆಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ದೃಢವಾಗಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕೆ್ಕ ನಾವು
ಸಹಾಭಾಗಿಗಳಾಗಿದೇವಷೆ್ಟೕ.

ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನಿಮ್ಮನು್ನ ದುಃಖಕೆ್ಕ
ಈಡುಮಾಡಬಾರದೆಂದು ನಾನು ನಿಧರ್ರಿಸಿಕೊಂಡೆ. 2

ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದುಃಖಪಡಿಸಿದರೆ, ನನ್ನನು್ನ ಸಂತೋಷ
ಪಡಿಸುವವರು ಯಾರು? ನನಿ್ನಂದ ದುಃಖಕೆ್ಕ ಒಳಗಾದ ನೀವೇ
ಅಲ್ಲವೇ? 3 ಆದಕಾರಣ ನಾನು ಆ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆದದು್ದ: ನನ್ನನು್ನ
ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇಕಾದವರೇ ನನ್ನನು್ನ ದುಃಖಕೆ್ಕ
ಈಡುಮಾಡಬಾರದೆಂದು ನಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಂತೋಷವೇ
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಸಂತೋಷವೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತಿ್ತೕರೆಂದು ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ.
4 ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನಗಿರುವ ಅಧಿಕವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೇ ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕಣಿ್ಣೕರಿಡುತಾ್ತ
ಹೃದಯದ ಬಹು ಸಂಕಟದಿಂದಲೂ ವಾ್ಯಕುಲದಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ
ಬರೆದೆನೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಯಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ.

5 ಮನಸಿ್ಸಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡಿದವನು ಒಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಇದ್ದರೂ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ ಮಾತ್ರ ದುಃಖಪಡಿಸದೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಬಹುಜನರನೂ್ನ ನೋಯಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಆ ದುಃಖವು ಎಲ್ಲರಲಿ್ಲಯೂ
ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 6 ಇಂಥವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಬಹುಜನರಿಂದಾದ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯೇ ಸಾಕು. 7 ಇನೂ್ನ ಅವನನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸದೇ
ಮನಿ್ನಸಿರಿ, ಸಂತೈಸಿರಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವನು ಅಧಿಕವಾದ ದುಃಖದಲಿ್ಲ
ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವನು. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ
ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 9 ಎಲಾ್ಲ
ವಿಷಯದಲೂ್ಲ ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗಿದಿ್ದೕರೋ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ
ಗುಣವನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುವ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲೇ
ಹೀಗೆ ಬರೆದೆನು. 10 ನೀವು ಯಾರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತಿ್ತೕರೋ ನಾನು ಸಹ
ಅವನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರವೇ ಅವನನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ
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ಸನಿ್ನಧಾನದಲಿ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 11 ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮನು್ನ
ವಂಚಿಸಬಾರದೆಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆನು. ಅವನ ಕುತಂತ್ರಗಳನು್ನ
ನಾವು ಚೆನಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವಲಾ್ಲ.

ಸುವಾತಾರ್ ಸೇವೆಯ ಶೆ್ರೕಷ್ಠತೆಯನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ
12 ದೇವರು ನನಗಾಗಿ ಬಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದಿದಾ್ದನೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ತೊ್ರೕವ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಬಂದೆನು. 13 ಆದರೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ತೀತನು ನನಗೆ ಅಲಿ್ಲ
ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲದೆ
ಅಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದೆನು.

14 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನು್ನ ವಿಜಯೋತ್ಸವದತ್ತ ನಡೆಸುವ
ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಸುವಾಸನೆಯನು್ನ
ಎಲಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಹರಡಿಸಿದ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ. 15 ರಕ್ಷಣಾ
ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ನಾಶನದ
ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಲಿ್ಲಯೂ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಪರಿಮಳವಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 16 ನಾವು ವಿನಾಶಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ
ಮೃತು್ಯಕಾರಕ ಗಂಧ; ರಕ್ಷಣಾಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ
ಸಜೀವದಾಯಕ ಸುಗಂಧ. ಇಂಥ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರು
ಯೋಗ್ಯರು? 17 ಎಷೊ್ಟೕ ಮಂದಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕಲಬೆರಕೆ
ಮಾಡಿ ವಾ್ಯಪಾರಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ನಾವು ಹಾಗಲ್ಲ; ದೇವರಿಂದಲೇ
ನಿಯೋಜಿತರಾಗಿ, ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ, ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ನಾವು ಯಥಾಥರ್ವಾದುದನೆ್ನೕ
ಉಪದೇಶಿಸುವವರು.

ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸೇವಕರು

ನಮ್ಮನು್ನ ನಾವೇ ಮತೆ್ತ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸುತೆ್ತೕವೋ? ಇಲ್ಲವೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ
ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸತಕ್ಕ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪತ್ರಗಳು ನಮಗೆ

ಅಗತ್ಯವೋ? ಅಥವಾ ಅಂಥ ಪತ್ರಗಳನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ? 2 ಸ್ವತಃ ≪ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾ
ಪತ್ರ≫ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲೆ್ಲೕ ಬರೆದಿದೆ ಆ ಪತ್ರವನು್ನ
ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲರು. ಎಲ್ಲರೂ ಓದುತಾ್ತರೆ. 3 ನೀವು, ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯ
ಫಲವಾಗಿ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಬರೆಸಿಕೊಟ್ಟ
ಪತ್ರವಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂಬದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪಡಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ಅದು ಮಸಿಯಿಂದ
ಬರೆದದ್ದಲ್ಲ. ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದಲೇ ಬರೆದದು್ದ. ಕಲಿ್ಲನ
ಹಲಿಗೆಯ ಮೇಲಲಾ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯಗಳೆಂಬ ಹಲಿಗೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಬರೆದದು್ದ. 4 ನಮಗೆ ಇಂಥ ಭರವಸೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮೂಲಕವೇ ದೇವರಲಿ್ಲದೆ. 5 ನಮಿ್ಮಂದಲೇ ಏನಾದರೂ
ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ನಾವೇ
ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ ನಮಗಿರುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ದೇವರಿಂದಲೇ ಬಂದದು್ದ.
6 ಆತನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸೇವಕರಾಗಿರುವ ಸಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ
ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು
ಲಿಖಿತರೂಪವಾಗಿರದೆ ದೇವರಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದದು್ದ ಆಗಿದೆ. ಲಿಖಿತ
ರೂಪವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಮರಣವನು್ನಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೇವರಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದದು್ದ ಜೀವವನು್ನಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
7 ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕೊರೆಯಲಾದ ಮೃತು್ಯಕಾರಕವಾದ ಈ ಶಾಸನ
ಅಷು್ಟ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಾ್ದಗಿತು್ತ. ಆ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ
ಮೋಶೆಯ ಮುಖವನು್ನ ಆವರಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಮೆಯೂ
ಕುಂದಿಹೋಗುವಂಥದಾ್ದಗಿದ್ದರೂ ಆ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಾಗಿ ಆತನ
ಮುಖವನು್ನ ದಿಟಿ್ಟಸಿ ನೋಡಲು ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 8

ಹೀಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ದೇವರಾತ್ಮಸಂಬಂಧವಾದ ಈ ಸೇವೆಯು ಇನೆ್ನಷು್ಟ
ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಲ್ಲವೇ? 9 ಅಪರಾಧ ನಿಣರ್ಯಕೆ್ಕ
ಸಾಧನವಾಗಿರುವ ಸೇವೆಯು ಮಹಿಮೆಹೊಂದಿರಲಾಗಿ, ನೀತಿಗೆ
ಸಾಧನವಾಗಿರುವ ಸೇವೆಯು ಇನೆ್ನಷೊ್ಟೕ ಅಧಿಕ
ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳದಾ್ದಗಿ ಇರತ್ತದಲ್ಲವೋ? 10 ಅಧಿಕವಾದ
ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳದು್ದ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲಿದ್ದ ಮಹಿಮೆಯು ಅದರ
ಎದುರು ಮಹಿಮೆಯಿಲ್ಲದಂತಾಯಿತು. 11 ಅಳಿದು
ಹೋಗುವಂಥದೆ್ದೕ, ಅಷು್ಟ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳದಾ್ದಗಿದ್ದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ
ಉಳಿಯುವಂಥದು್ದ ಮತೆ್ತಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚದ
ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳದಾ್ದಗಿರಬೇಕಲ್ಲವೋ? 12 ನಮಗೆ ಇಂಥ ಭರವಸೆ
ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಇಷು್ಟ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಇದೆ್ದೕವೆ. 13

ಕುಂದಿಹೋಗುವಂಥ ಮಹಿಮೆಯು ನಂದಿಹೋಗುವುದನು್ನ
ಇಸಾ್ರಯೇಲರು ಕಾಣದಂತೆ ಮೋಶೆಯು ತನ್ನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕು
ಹಾಕಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ನಾವು ಮೋಶೆಯಂತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 14

ಆದರೆ ಆ ಜನರ ಬುದಿ್ಧಗೆ ಮಂಕು ಕವಿದಿತು್ತ. ಆ ದಿನದವರೆಗೂ ಹಳೇ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಓದುವಾಗೆಲಾ್ಲ ಅದೇ ಮಂಕಿನ ಮುಸುಕು ಕವಿದಿದೆ.
ಅದನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮುಖಾಂತರವೇ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. 15

ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಓದುವಾಗೆಲಾ್ಲ
ಮುಸುಕು ಅವರ ಹೃದಯವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚರುತ್ತದೆ. 16 ಅವರ
ಹೃದಯವು ಕತರ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಾಗಲೇ ಆ ಮುಸುಕು
ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದು. 17 ಆ ಕತರ್ನು ದೇವರಾತ್ಮನೇ. ಕತರ್ನ ಆತ್ಮನು
ಇರುವಲಿ್ಲ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 18 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಸುಕು ತೆಗೆದಿರುವ
ಮುಖದಿಂದ ಕತರ್ನ ಪ್ರಭಾವವನು್ನ ದಪರ್ಣದಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೋ
ಎಂಬಂತೆ ದೃಷಿ್ಟಸುವವರಾಗಿದು್ದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕತರ್ನ ದಾನವಾಗಿರುವ
ಆತ್ಮದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅಧಿಕ ಮಹಿಮೆಗೆ ಹೋಗುತಾ್ತ, ಆ
ಮಹಿಮೆಯ ಸಾರೂಪ್ಯವುಳ್ಳವರೇ ಆಗುತೆ್ತೕವೆ. ಇದು ಆತ್ಮನಾಗಿರುವ
ಕತರ್ನ ಕಾಯರ್ವೇ ಸರಿ.

ಮಣಿ್ಣನ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಇರುವ ನಿಕ್ಷೇಪ

ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಈ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದವರಾದ ನಾವು ಧೈಯರ್ಗೆಟು್ಟ
ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 2 ನಾಚಿಕೆಪಡುವಂತಹ

ಗುಪ್ತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕುತಂತ್ರದಲಿ್ಲ ನಡೆಯದೆ ದೇವರ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಬೆರಕೆ ಮಾಡದೆ, ಸತ್ಯವನು್ನ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ
ಬೋಧಿಸುತಾ್ತ ನಾವು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನ
ಮನಸಾಕ್ಷಿಯು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುತೆ್ತೕವೆ. 3 ನಾವು ಸಾರುವ ಸುವಾತೆರ್ಯು ಕೆಲವರಿಗೆ
ಮರೆಯಾಗಿರುವುದಾದರೆ ನಾಶಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೇ ಅದು
ಮರೆಯಾಗಿರುವುದು. 4 ಇವರಲಿ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿರುವ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ತೇಜಸ್ಸನು್ನ ತೋರಿಸುವ ಸುವಾತೆರ್ಯ ಬೆಳಕನು್ನ
ನೋಡಬಾರದೆಂದು ಈ ಲೋಕದ ದೇವರು ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರ
ಮನಸ್ಸನು್ನ ಕುರುಡು ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. 5 ನಮ್ಮನೆ್ನೕ ನಾವು
ಪ್ರಚಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮ
ದಾಸರೆಂತಲೂ ಕಿ್ರಸೆ್ತೕಸುವನೆ್ನೕ ಕತರ್ನೆಂತಲೂ ಘೋಷಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 6

ಯಾಕೆಂದರೆ ≪ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗಿನಿಂದ ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದ ದೇವರು ತಾನೇ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮುಖದಲಿ್ಲ ತೋರುವ
ದೇವಮಹಿಮೆಯ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಪ್ರಕಾಶವು ಅನೇಕರಿಗೆ
ಉಂಟಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದನು.

7 ಮಣಿ್ಣನ ಮಡಿಕೆಯಂತಿರುವ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಈ ನಿಕ್ಷೇಪವನು್ನ
ಇಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಮಹಾಶಕಿ್ತಯು ದೇವರದೇ ಹೊರತು
ನಮೊ್ಮಳಗಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
8 ಎಲಾ್ಲದರಲಿ್ಲಯೂ ನಮಗೆ ಇಕ್ಕಟು್ಟ ಇದ್ದರೂ ನಾವು
ಸಂಕಟಪಡುವವರಲ್ಲ. ನಾವು ಗೊಂದಲಕಿ್ಕೕಡಾಗಿದ್ದರೂ
ಹತಾಶರಾಗುವವರಲ್ಲ. 9 ಹಿಂಸೆಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರೂ
ಕೈಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರೂ ನಶಿಸಿಹೊಗುವವರಲ್ಲ.
10 ಯೇಸುವಿನ ಜೀವವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಉಂಟೆಂದು
ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಮರಣಾವಸೆ್ಥಯನು್ನ ನಾವು
ಯಾವಾಗಲೂ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಅನುಭವಿಸುವವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 11

ಯೇಸುವಿನ ಜೀವವು ನಮ್ಮ ಮತ್ಯರ್ ಶರೀರದಲಿ್ಲ ಉಂಟೆಂದು
ತೋರಿಬರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬದುಕಿರುವ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ
ಯಾವಾಗಲೂ ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಡುತಾ್ತ ಇದೆ್ದೕವೆ. 12 ಹೀಗೆ
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮರಣವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಜೀವವು ವಾ್ಯಪಿಸುತಿ್ತದೆ.

13 ≪ನಾನು ನಂಬಿದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದೆನು.≫ ಎಂಬ
ಶಾಸೊ್ತ್ರೕಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಕಾಣುವಹಾಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಅದೇ ಆತ್ಮನು
ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ನಾವು ನಂಬಿದವರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತೆ್ತೕವೆ.
14 ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿದಾತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಹ
ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಎಬಿ್ಬಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮುಂದೆ
ನಿಲಿ್ಲಸುವನೆಂದು ತಿಳಿದವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 15 ಆ ಬಾಧೆಗಳೆಲಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಹಿತಕಾ್ಕಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಅಧಿಕವಾಗಿ
ದೊರಕುವ ದೈವಕೃಪೆಯು ಬಹು ಜನರೊಳಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟಸುವುದರಿಂದ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೆ ಅಧಿಕವಾದ ಸು್ತತಿ
ಸೊ್ತೕತ್ರಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು.

ಪರಲೋಕ ಭಾಗ್ಯವನು್ನ ಆಲೋಚಿಸುವಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ
ಧೈಯರ್ವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು

16 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಧೈಯರ್ಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಹವು
ನಾಶವಾಗುತಾ್ತ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವು ದಿನೇ ದಿನೇ
ಹೊಸದಾಗುತಾ್ತ ಬರುತ್ತದೆ. 17 ಹೇಗೆಂದರೆ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರವಿರುವ ನಮ್ಮ
ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕಟವು ಅತ್ಯಂತಾಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವ ಅತಿಶೆ್ರೕಷ್ಟ ತೇಜಸ್ಸನು್ನ
ದೊರಕಿಸುತ್ತದೆ. 18 ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸದೇ
ಕಾಣದಿರುವಂಥದ್ದನು್ನ ಎದುರು ನೋಡದೆ ಕಾಣದಿರುವಂಥದ್ದನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸುವವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಕಾಣುವಂಥದು್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ
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ಇರುವುದು ಕಾಣದಿರುವಂಥದು್ದ ಸದಾಕಾಲವೂ ಇರುವುದು.
ನಿತ್ಯನಿರಂತರವಾದುದೂ ಆಗಿದೆ.

ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ನಮ್ಮ
ಈ ದೇಹವೆಂಬ ಗುಡಾರವು ಅಳಿದುಹೊದರೂ,
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಂದ ನಿಮಿರ್ಸಲಾಗಿರುವ ಒಂದು

ಕಟ್ಟಡವು ನಮಗುಂಟು; ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟರುವ
ಮನೆಯಲ್ಲ ಅದಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದ
ಮನೆ ನಮಗುಂಟೆಂದು ಬಲೆ್ಲವು. 2 ನಾವು ಈ ದೇಹದಲಿ್ಲರುವವರೆಗೆ
ನರಳುತಾ್ತ; ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೊರಕುವ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸವನು್ನ
ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಂದು ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೋ ಎಂದು
ಹಾತೊರೆಯುತೆ್ತೕವೆ. 3 ಅದನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು
ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಇರಲಾರೆವು. 4 ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ದೇಹವೆಂಬ
ಗುಡಾರದಲಿ್ಲರುವವರಾದ ನಾವು ಭಾರಹೊತು್ತಕೊಂಡವರಾಗಿ
ನರಳುತೆ್ತೕವೆ; ಈ ದೇಹವು ಕಳಚಿಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ
ಅಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಶ್ವರವಾದದು್ದ ಅಳಿದುಹೋಗಿ ಅಮರವಾದದು್ದ ಉಳಿಯುವಂತೆ
ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 5 ಆ ಸಿ್ಥತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರುವಾತನು
ದೇವರೇ; ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ನಮಗೆ
ಸಂಚಕಾರವಾಗಿ ನೀಡಿದಾ್ದನೆ. 6 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು
ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು; ದೇಹದಲಿ್ಲ
ವಾಸಿಸುವವರೆಗೂ ಕತರ್ನಿಂದ ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆ
7 ನಾವು ನೋಡುತಾ್ತ ನಡೆಯದೇ, ನಂಬುವವರಾಗಿಯೇ
ನಡೆಯುತೆ್ತೕವೆ. 8 ಇದನು್ನ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಿ ನಾವು
ಧೈಯರ್ವುಳ್ಳವರಾಗಿದು್ದ ದೇಹವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕತರ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇರುವುದೇ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಎಣಿಸುವವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 9 ಆದ್ದರಿಂದ
ನಾವು ದೇಹವೆಂಬ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ ಅಥವಾ ಅದನು್ನ
ಬಿಟಿ್ಟದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ, ಕತರ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವವರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ
ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 10 ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ದೇಹದ
ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿದ ಒಳೆ್ಳಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಯರ್ಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಾ್ಯಯಾಸನದ
ಮುಂದೆ ಯಥಾಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಸಂಧಾನಮಾಡುವ ಸೇವೆ
11 ಆದ್ದರಿಂದ, ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಭಯವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾವು,

ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಾವು ಎಂಥವರೆಂದು ದೇವರಿಗೆ
ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಕೂಡಾ ಗೊತಾ್ತಗಿದೆ
ಎಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 12 ನಾವು ನಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ, ಮತೆ್ತ
ನಿಮೆ್ಮದುರು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ಅಂತರಂಗವನು್ನ ಅರಿಯದೆ
ಅವನ ಹೊರ ತೋರಿಕೆಯನೆ್ನೕ ನೆಚಿ್ಚ ನಲಿಯುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ
ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವನು್ನ ಕೊಡಲು ನೀವು ಶಕ್ತರಾಗುತಿ್ತೕರಿ. 13 ನಮಗೆ
ಬುದಿ್ಧಭ್ರಮಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿಯೇ; ಹಾಗೂ
ನಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥಬುದಿ್ಧ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಕಾ್ಕಗಿಯೇ. 14

ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಒತಾ್ತಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ;
ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತಂತಾಯಿತೆಂದು
ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 15 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತದ್ದರಿಂದಾಗಿ
ಜೀವಿಸುವವರು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ತಮಗಾಗಿ ಜೀವಿಸದೇ ತಮಗೋಸ್ಕರ
ಸತು್ತ ಎದು್ದ ಬಂದಾತನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ
ಜೀವತೆತಿ್ತದಾ್ದನೆಂದು ನಾವು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. 16 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ
ಇಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಯಾರನೂ್ನ ಕೇವಲ ರಕ್ತಸಂಬಂಧದಿಂದ
ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಒಮೆ್ಮ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಸಹಾ ನಾವು
ಹೀಗೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದು್ದಂಟು. ಆದರೆ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಯಾರನು್ನ ಆ
ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವನಾದರೂ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಅವನು ನೂತನ ಸೃಷಿ್ಟಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಇಗೋ,
ಪೂವರ್ಸಿ್ಥತಿ ಹೋಗಿ ಎಲಾ್ಲ ನೂತನವಾಯಿತು. 18 ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು
ದೇವರಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದದು್ದ. ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನು್ನ
ತನಗೆ ಸಂಧಾನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಂಧಾನಮಾಡುವ ಸೇವೆಯನು್ನ
ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನೆ; 19 ಹೇಗೆಂದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ದೇವರು
ಜಗತ್ತನು್ನ ತನೊ್ನಡನೆ ಸಂಧಾನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದಾ್ದನೆ; ಮನುಷ್ಯರ
ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ ಅವರ ಲೆಕ್ಕಕೆ್ಕ ಹಾಕದೇ, ಈ ಸಂಧಾನದ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರುವಂತೆ ಅದನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಹೊರಿಸಿದಾ್ದನೆ.

20 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ರಾಯಭಾರಿಗಳು.
ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆನೀಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ದೇವರೊಡನೆ
ನೀವು ಸಂಧಾನಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ನಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಿನಂತಿಸುತೇವೆ. 21 ಪಾಪವನೆ್ನೕ ಅರಿಯದ ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವನು್ನ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ
ಪಾಪಸ್ವರೂಪಿಯನಾ್ನಗಿಸಿದರು. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಾವು
ನೀತಿವಂತರಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರು.

ದೇವರೊಡನೆ ದುಡಿಯುತಿ್ತರುವ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವುದೆನೆಂದರೆ; ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದ ಕೃಪೆಯನು್ನ
ವ್ಯಥರ್ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. 2 ≪ಸುಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ

ಮನವಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು, ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದೆನು≫ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತಾ್ತನಲಾ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈಗಲೇ
ಆ ಸುಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಕಾಲವು; ಇಂದೇ ಆ ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನ. 3 ನಮ್ಮ
ಸೇವೆಯು ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಅವಹೇಳನಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗದಂತೆ,
ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಅಡಿ್ಡಯನು್ನ ಒಡ್ಡಲಿಲ್ಲ. 4 ಬದಲಾಗಿ, ಎಲಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವಕರೆಂದು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನು್ನ ಸಮ್ಮತ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಾವು ಸಂಕಟದಲಿ್ಲಯೂ, ಕೊರತೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಇಕ್ಕಟು್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಪೆಟು್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ, 5 ದೊಂಬಿ, ಕಲಹ,
ಸೆರೆಮನೆ, ಶಿಕ್ಷೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. ಮೈಮುರಿದು ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ನಿದೆ್ದಗೆಟು್ಟ ಬಳಲಿದೆ್ದೕವೆ; ಹಸಿವಿನಲಿ್ಲ ಸೊರಗಿದೆ್ದೕವೆ; ಈ
ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಬಹು ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ತೋರಿಸಿದೆ್ದೕವೆ.
6 ಶುದ್ಧಮನಸು್ಸ, ಜ್ಞಾನ, ದೀಘರ್ಶಾಂತಿ, ದಯೆ, ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲ,
ನಿಷ್ಕಪಟವಾದ ಪಿ್ರೕತಿ, 7 ಸತ್ಯವಾಕ್ಯ, ದೇವರ ಮಹತ್ವ ಇವುಗಳಿಂದ
ಕೂಡಿದವರಾಗಿ, ಎಡಬಲಗೈಗಳಲಿ್ಲ ನೀತಿಯೆಂಬ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 8 ನಾವು ಮಾನ ಮತು್ತ ಅವಮಾನ, ಕೀತಿರ್
ಮತು್ತ ಅಪಕೀತಿರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸೇವೆಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ಸತ್ಯವಂತರಾದರೂ ಮೋಸಗಾರರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 9 ನಾವು
ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೂ ಅಪರಿಚಿತರೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ಸಾಯುವವರಾಗಿ ತೋರಿದರೂ, ಬದುಕಿದೆ್ದೕವೆ! ನೋಡಿ, ಶಿಕ್ಷೆಗೆ
ಗುರಿಯಾದರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡದವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ,
10 ದುಃಖಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರೂ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ
ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕವೆ, ಬಡವರಾಗಿದ್ದರೂ ಅನೇಕರನು್ನ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ್ದೕವೆ; ಏನೂ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಎಲಾ್ಲ
ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

11 ಕೊರಿಂಥದವರೇ, ಬಿಚು್ಚಮನದಿಂದಲೂ ತೆರೆದ
ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ನಾವು ನಿಮೊ್ಮಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. 12

ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವನೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇರುವುದಾದರೆ
ನಿಮ್ಮಲೆ್ಲೕ. 13 ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ;
ನಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೂಣರ್ ಹೃದಯದಿಂದ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಂತೆ, ನೀವು
ನಮ್ಮನು್ನ ಪೂಣರ್ ಹೃದಯದಿಂದ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ.

ಕೆ್ರೖಸ್ತರು ಅನ್ಯಜನಗಳ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ಕೆಡಬಾರದು
14 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ

ಇಜೊ್ಜೕಡಿಯಾಗಬೇಡಿರಿ. ಧಮರ್ಕೂ್ಕ, ಅಧಮರ್ಕೂ್ಕ
ಸಹವಾಸವೇನು? 15 ಬೆಳಕಿಗೂ, ಕತ್ತಲೆಗೂ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯೇನು?
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೂ ಸೈತಾನನಿಗೂ ಒಪ್ಪಂದವೇನು? ವಿಶಾ್ವಸಿಗೂ
ಅವಿಶಾ್ವಸಿಗೂ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯೇನು? 16 ದೇವ ಮಂದಿರಕೂ್ಕ,
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಒಪಿ್ಪಗೆಯೇನು? ನಾವು ದೇವರೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ
ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಮಂದಿರವಾಗಿದೆ್ದೕವಲಾ್ಲ, ≪ನನ್ನ
ಜನರಲೆ್ಲೕ ನಾ ಮನೆಮಾಡುವೆನು, ಅವರ ನಡುವೆಯೇ ನಾ
ತಿರುಗಾಡುವೆನು ಅವರಿಗೆ ನಾನೇ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು, ಅವರು ನನಗೆ
ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 17 ಆದ್ದರಿಂದ,
≪ಅನ್ಯಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಬನಿ್ನರಿ ಅವರಿಂದ ಬೇಪರ್ಟು್ಟ
ಬಾಳಿರಿ ಮಲಿನವಾದುದನು್ನ ಮುಟ್ಟದಿರಿ≫ ಎಂದು ಕತರ್ನು
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. 18 ಇದಲ್ಲದೆ, ≪ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡು
ನಿಮಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವೆನು; ನೀವು ನನಗೆ ಕುಮಾರ,
ಕುಮಾರಿಯರು ಆಗಿರುವಿರೆಂದು≫ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಕತರ್ನು
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

ಪಿ್ರಯರೇ, ಈ ವಾಗಾ್ದನಗಳು ನಮಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವು
ದೇಹಾತ್ಮಗಳ ಕಲ್ಮಶವನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿ ನಮ್ಮನು್ನ
ಶುಚಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಭಯದಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ

ಪವಿತ್ರತೆಯ ಸಂಪೂಣರ್ತೆ್ತಗೆ ಪ್ರಯತಿ್ನಸೋಣ.

ಪೌಲನು ತಾನು ಮೊದಲು ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ
ಫಲವುಂಟಾಯಿತೆಂದು ಸಂತೋಷಪಟಿ್ಟದು್ದ

2 ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಅನಾ್ಯಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ
ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರನೂ್ನ ವಂಚಿಸಲಿಲ್ಲ. 3 ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ತಪು್ಪಹೊರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ
ಸತ್ತರೂ, ಬದುಕಿದರೂ ಎನು್ನವಷ್ಟರ ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ನಮ್ಮ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲದಿ್ದೕರೆಂದು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ್ದನಲಾ್ಲ. 4 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ನನಗೆ ಬಹಳ ಭರವಸೆ ಉಂಟು, ಗಾಢವಾದ ಅಭಿಮಾನವುಂಟು.
ನಾನು ಎಲಾ್ಲ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಎದೆಗುಂದದೆ
ಆನಂದಭರಿತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
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8

9

5 ನಾವು ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಹಕೆ್ಕ ನೆಮ್ಮದಿ
ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಮಗೆ
ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದವು. ಹೊರಗೆ ಜಗಳ, ಒಳಗೆ ಭಯ 6 ಆದರೆ
ದೀನಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲರುವವರನು್ನ ಸಂತೈಸುವ ದೇವರು ತೀತನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಂತೈಸಿದನು. 7 ಅವನ
ಬರುವಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಅವನು ಬಹಳ
ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಹೊಂದಿದೆನೆಂದೂ, ನಿಮ್ಮ ಮಹಾ ಪಿ್ರೕತಿ, ನಿಮ್ಮ
ದುಃಖ, ನನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ; ಇವುಗಳನು್ನ ನಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಸಂತೋಷಪಟೆ್ಟನು.

8 ನಾನು ಬರೆದ ಪತ್ರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ದುಃಖವಾಗಿದ್ದರೂ ನನಗೆ
ವಿಷಾದವಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ದುಃಖಪಡಿಸಿತೆಂದು
ನಾನು ಮೊದಲು ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪ ಪಟಿ್ಟದ್ದರೂ ಈಗ
ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ. 9 ನಿಮಗೆ ಯಾತನೆಯಾಯಿತೆಂದು ನಾನು
ಈಗ ಸಂತೋಷಪಡದೆ ನೀವು ದುಃಖಪಟು್ಟ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ
ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು
ದೇವರ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ ದುಃಖಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮಿ್ಮಂದಾಗಿ
ಯಾವುದರಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ. 10 ದೇವರ
ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿರುವ ದುಃಖವು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ
ಮಾನಸಾಂತರವನು್ನಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆ ಮಾನಸಾಂತರದಲಿ್ಲ
ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಲೋಕದವರಿಗಿರುವಂಥ ದುಃಖವು
ಮರಣವನು್ನಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 11 ನೀವು ದೇವರ
ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ ಪಟ್ಟ ದುಃಖವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಹಂಬಲ,
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಎಷು್ಟ ಕಟು್ಟನಿಟು್ಟ. ನೀವು
ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೆಂದು ಸಾ್ಥಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಎಷೊ್ಟೕ ಪ್ರಯಾಸಪಟಿ್ಟರಿ,
ಎಷೊ್ಟೕ ಮನೋವ್ಯಥೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದಿರಿ; ಎಂಥ ಭಯವನು್ನ,
ತೋರಿಸಿದಿರಿ; ಮಾನಹಾನಿಗಾಗಿ ಎಷೊ್ಟೕ ರೋಶಪಟು್ಟ
ಶಿಕ್ಷೆಮಾಡಿದಿರಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾದೃಶ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. 12 ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಬರೆದದು್ದ ತಪು್ಪಮಾಡಿದವನಿಗೆ ದಂಡನೆಯಾಗಲಿ ಎಂದಲ್ಲ, ಆ
ತಪಿ್ಪನಿಂದ ನೊಂದವನಿಗೆ ನಾ್ಯಯ ದೊರಕಲೆಂದೂ ಅಲ್ಲ; ನಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ
ನಿಮಗಿರುವ ಅಕ್ಕರೆ, ಆಸಕಿ್ತಗಳು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ವ್ಯಕ್ತವಾಗಲೆಂದೇ ಬರೆದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ
ಉಂಟಾಗಿದೆ.

13 ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತೀತನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ತಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಆತನ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಕಂಡು ನಾವು ಮತ್ತಷು್ಟ ತೃಪ್ತರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 14

ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ತೀತನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳಿದು್ದ ನಿಜ;
ಹಾಗೆ ಹೊಗಳಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ನಾಚಿಕೆಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ
ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಎಲಾ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಹೇಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದವೋ
ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ತೀತನ ಮುಂದೆ ಆಡಿದ ಹೊಗಳಿಕೆಯ
ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದವು. 15 ನೀವು
ವಿಧೇಯತೆಯಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವನನು್ನ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಅವನಿಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿ ಹೆಚಾ್ಚಗಿದೆ. 16 ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಲಾ್ಲ
ವಿಧಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪೂಣರ್ ಭರವಸೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು
ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಡ ಕೆ್ರೖಸ್ತರಿಗಾಗಿ ಹಣದ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವುದರ ವಿಷಯ

ಪಿ್ರಯರೇ, ಮಕೆದೋನ್ಯದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು
ಬಯಸುತೆ್ತೕವೆ, 2 ಆ ಸಭೆಗಳವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು

ಬಂದರೂ ತಮ್ಮ ವಿಪರೀತವಾದ ಬಡತನದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಬಹು
ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿದವರಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಔದಾಯರ್ವುಳ್ಳವರಾದರು.
3 ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕಿ್ತಯನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡದೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಮೀರಿ ತಮಿ್ಮಷ್ಟಕೆ್ಕ ತಾವೇ ಉದಾರವಾಗಿ ದಾನಮಾಡಿದರು. 4 ಇದಕೆ್ಕ
ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ದೇವಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ತಾವು
ಪಾಲುಗಾರರಾಗಲು ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 5 ನಾವು ಇದನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು
ಕೊಡದೆ, ಮೊದಲು ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ಕತರ್ನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟರು; ಅನಂತರ
ದೇವರ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ ನಮಗೂ ತಮ್ಮನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು. 6

ತೀತನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಧಮರ್ಕಾಯರ್ವನು್ನ
ಪೂರೈಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 7 ನೀವು
ದೇವರ ಮೇಲಣ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ, ವಾಕಾ್ಚತುಯರ್ದಲಿ್ಲ, ಜ್ಞಾನದಲಿ್ಲ,
ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಆಸಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಮೃದ್ಧರಾಗಿದಿ್ದೕರೋ
ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಧಮರ್ಕಾಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಸಮೃದ್ಧರಾಗಿ
ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ.

8 ಇದನು್ನ ಆಜ್ಞಾರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ ಆದರೆ ಇತರರ ಆಸಕಿ್ತಗೆ
ಹೋಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಎಷು್ಟ ಯಥಾಥರ್ವಾದದೆ್ದಂಬುದನು್ನ

ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 9 ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗಿದೆಯಲಾ್ಲ; ಆತನು
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಬಡತನದ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನು
ಬಡವನಾದನು. 10 ಈ ಧಮರ್ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಕುರಿತ ನನ್ನ
ಸಲಹೆಯನು್ನ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕೆ್ಕ; ಈ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಹಿಂದೆ ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು
ಮನಸು್ಸಮಾಡಿದು್ದ ಯೋಗ್ಯವೆನಿಸಿದೆ. ಮುಂದುವರಿಯಲು ಮನಸು್ಸ
ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಅದನು್ನ ಕಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ ತರಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ.
11 ಈ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮನಸು್ಸ
ಇರುವ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತ್ಯನುಸಾರವಾಗಿ ಅದನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಿರಿ. 12 ಒಬ್ಬನು ಕೊಡುವಂತ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವನಾಗಿರುವಲಿ್ಲ
ಅವನು ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು
ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿರುವುದು; ಅವನಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ
ದೊರೆಯುವುದು. 13 ಇತರರಿಗೆ ಕಷ್ಟಪರಿಹಾರವೂ, ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವೂ
ಉಂಟಾಗಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ತಾತ್ಪಯರ್ವಲ್ಲ; 14 ಸಮಾನತ್ವ
ಇರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ತಾತ್ಪಯರ್. ಸದ್ಯಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಸಮೃದಿ್ಧಯು
ಅವರ ಕೊರತೆಯನು್ನ ನೀಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಅವರ ಸಮೃದಿ್ಧಯು
ನಿಮ್ಮ ಕೊರತೆಯನು್ನ ನೀಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ
ಸಮಾನತ್ವವುಂಟಾಗುವುದು. 15 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ಪ್ರಕಾರ ≪ಅತಿಯಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿದವನಿಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಲಿಲ್ಲ
ಮಿತಿಯಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿದವನಿಗೆ ಕೊರತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.≫

ಧಮರ್ ದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪೌಲನು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕೆಲವು
ಪುರುಷರನು್ನ ಕೊರಿಂಥಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ

16 ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ನನಗಿರುವ ಹಿತ ಚಿಂತನೆಯನು್ನ ದೇವರು
ತೀತನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಯೂ ಹುಟಿ್ಟಸಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ಆತನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 17 ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು
ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ಒಪಿ್ಪದ್ದನಲ್ಲದೆ ಅತಾ್ಯಸಕ್ತನಾಗಿದು್ದ,
ತನ್ನ ಸ್ವಚಿತ್ತದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 18 ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸಹೋದರನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. ಈ ಸಹೋದರನು
ಸುವಾತಾರ್ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಲ ಸಭೆಗಳೊಳಗೆ ಕೀತಿರ್
ಪಡೆದುಕೊಂಡವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 19 ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕತರ್ನಿಗೆ
ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಮನಸ್ಸನು್ನ ತೋರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ನಾವು ನಡಿಸುವ ಧಮರ್ಕಾಯರ್ದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುವಂತೆ ಸಭೆಗಳಿಂದ ಇವನು ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 20

ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತಿ್ತರುವಂತಹ ಈ ಉದಾರ ಕೊಡುಗೆಯ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಪು್ಪಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಆಸ್ಪದಕೊಡಬಾರದು. 21 ಯಾಕೆಂದರೆ ಕತರ್ನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲಯೂ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದನು್ನ
ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದೆ್ದೕಶ. 22 ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಗಡ ನಮ್ಮ
ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕವೆ; ನಾವು ಅನೇಕ
ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಅನೇಕ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅವನನು್ನ
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಸಕ್ತನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ; ಈಗ ಅವನು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುವ ವಿಶೇಷ ಭರವಸದಿಂದ ಇನೂ್ನ ಬಹು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಆಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 23 ತೀತನನು್ನ ಕುರಿತಾಗಿ
ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಪಾಲುಗಾರನೂ ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರಯೋಜನಕಾ್ಕಗಿ ನನಗೆ ಸಹಕಾರಿಯೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ; ಆ
ಸಹೋದರರನು್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಸಭೆಗಳಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೂ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವವರೂ ಆಗಿದಾ್ದರೆ. 24 ಆದಕಾರಣ ಇವರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳಿದ್ದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ
ನಡೆದುಕೊಂಡು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯನು್ನ ಮನದಟು್ಟ
ಮಾಡಿಕೊಡಿರಿ.

ದೇವಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತಿ್ತರುವ ಹಣದ
ಕುರಿತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. 2

ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನ ಬಯಕೆ ಏನೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು.
ಕಳೆದ ವಷರ್ದಿಂದಲೂ ಅಖಾಯದವರು ಸಹಾಯಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಮಕೆದೋನ್ಯದವರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹೊಗಳುತಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ. ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕಿ್ತಯು ಅವರಲಿ್ಲ
ಬಹುಜನರನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿತು. 3 ಆದರೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹೊಗಳಿದು್ದ ಆಧಾರರಹಿತವಾಗದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ನೀವು
ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಆ ಸಹೋದರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 4

ನೀವು ಸಿದ್ಧವಾಗದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಕೆದೋನ್ಯದವರಲಿ್ಲ
ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಂದು ನೀವು
ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಕಂಡು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಂಥ
ಭರವಸೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದಕೆ್ಕ ನಾವು ನಾಚಿಕೆಪಡಬೇಕಾದೀತು; ನಿಮಗೂ
ನಾಚಿಕೆಯಾಗುವುದೆಂದು ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 5 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ
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ಈ ಸಹೋದರರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು
ಮೊದಲೇ ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡುವಂತೆ ಇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು
ನನಗೆ ತೋಚಿತು. ಹೀಗೆ ಈ ದಾನ ಒತಾ್ತಯದ ವಸೂಲಿ ಆಗಿರದೆ
ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದ ಸಭೆಯವರನು್ನ ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದು್ದ

6 ಆದರೆ ವಿರಳವಾಗಿ ಬಿತು್ತವವನು ವಿರಳವಾಗಿ ಕೊಯು್ಯವನು.
ಹೇರಳವಾಗಿ ಬಿತು್ತವವನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಕೊಯು್ಯತಾ್ತನೆ. ಇದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. 7 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ನಿಣರ್ಯಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಲಿ; ದುಃಖದಿಂದಾಗಲಿ
ಬಲವಂತದಿಂದಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಕೊಡಬಾರದು; ಯಾಕೆಂದರೆ
ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕೊಡುವವನನು್ನ ದೇವರು ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು.
8 ದೇವರು ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ದಾನಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತನಾದ್ದರಿಂದ, ನೀವೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಸಕಲ
ಸತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಹೇರಳವಾಗಿ ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು.
9 ≪ಅವನು ಬಡವರಿಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನೀಡುವನು; ಅವನ
ನೀತಿಯು ಸದಾಕಾಲವೂ ಇರುವುದು.≫ 10 ಬಿತು್ತವವನಿಗೆ
ಬೀಜವನೂ್ನ, ತಿನು್ನವವನಿಗೆ ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಡುವಾತನು ನಿಮಗೂ
ಬಿತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಬೀಜವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅದನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿ ನಿಮ್ಮ
ಧಮರ್ಕಾಯರ್ಗಳಿಂದಾಗುವ ಫಲಗಳನು್ನ ವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು. 11

ಹೀಗೆ ನೀವು ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಾಗಿದು್ದ
ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಡಲು ಶಕ್ತರಾಗುವಿರಿ; ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನಗಳು
ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅದು ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 12 ಹೇಗೆಂದರೆ ನೀವು
ಮಾಡುವ ಈ ಧಮರ್ಕಾಯರ್ವು ದೇವಜನರ ಕೊರತೆಗಳನು್ನ
ನೀಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಯನು್ನಂಟುಮಾಡಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 13

ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ಸಹಾಯ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯ ಭಾವವನು್ನ
ಅನೇಕರು ನೋಡುವಾಗ, ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕಿ್ರಯೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ,
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದಲೂ,
ಅವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಉದಾರವಾಗಿ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಅವರು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವರು. 14

ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಅತಿಶಯವಾದ
ಕೃಪೆಯು ನಿಮಗೆ ದೊರೆತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನೋಡಲು ಬಯಸಿರುವರಲ್ಲದೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವರು.
15 ವಣಿರ್ಸಲಸಾಧ್ಯವಾದ ದಾನಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ.

ತನಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲವೆಂದು ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ
ಪೌಲನು ಕೊಡುವ ಉತ್ತರ

ಪೌಲನು ನಮೆ್ಮದುರಿನಲಿ್ಲರುವಾಗ ದೀನನಾಗಿ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವನೂ ದೂರದಲಿ್ಲರುವಾಗ ನಮ್ಮನು್ನ
ಕುರಿತು ದಿಟ್ಟತನ ತೋರಿಸುವವನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ ಎಂದು

ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಆ ಪೌಲನೆಂಬ ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸನೂ್ನ
ಸಾತಿ್ವಕತ್ವವನೂ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, 2 ಯಾರು ನಮ್ಮನು್ನ ಲೋಕ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಜೀವಿಸುವವರೆಂದು ಎಣಿಸುತಾ್ತರೋ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ದಿಟ್ಟತನದಿಂದಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದೇನೆ. ನಾವು
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರುವಾಗ ಅಂಥ ದಿಟ್ಟತನವನು್ನ ತೋರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅವಕಾಶವುಂಟಾಗಬಾರದೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 3

ನಾವು ಲೋಕದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಲೋಕಾನುಸಾರವಾಗಿ
ಯುದ್ಧಮಾಡುವವರಲ್ಲ. 4 ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಆಯುಧಗಳು
ಲೋಕದ ಆಯುಧಗಳಲ್ಲ. ಅವು ದೇವರ ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲವಾಗಿದು್ದ
ಕೋಟೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಹಾಕುವಂಥವುಗಳಾಗಿವೆ. 5 ನಾವು
ದೇವಜ್ಞಾನಕೆ್ಕ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಏಳುವ ಅಹಂಭಾವಗಳನು್ನ
ಧ್ವಂಸಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನೂ್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದು, 6 ನಿಮ್ಮ ವಿಧೇಯತ್ವವು
ಪರಿಪೂಣರ್ವಾದ ಮೇಲೆ ಎಲಾ್ಲ ಅವಿಧೇಯತ್ವಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಕಾರವನು್ನ
ನೀಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

7 ನೀವು ಬಾಹ್ಯವಾದುದು್ದನು್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡುತಿ್ತೕರಿ.
ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನವನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರೆ ಅವನು
ಆಲೋಚನೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾನು ಹೇಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನವನೋ ಹಾಗೆ
ನಾವೂ ಕಿ್ರಸ್ತನವರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ. 8 ನಮಗಿರುವ
ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಕುರಿತು ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ

ಹೊಗಳಿಕೊಂಡರೂ ಹಾಗೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ
ನಾಚಿಕೆಪಡಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೆಡವಿಹಾಕುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಟು್ಟವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಕತರ್ನು ಈ
ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವವನು. 9 ನಾನು ಪತಿ್ರಕೆಗಳಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೆದರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. 10

≪ಅವನಿಂದ ಬಂದ ಪತಿ್ರಕೆಗಳು ಕಟೋರವಾದವುಗಳೂ,
ಬಲವುಳ್ಳವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅವನು ದುಬರ್ಲನು
ಅವನ ಮಾತುಗಳು ನಿಂದಾತ್ಮಕವಾದವುಗಳೆಂದು ಕೆಲವರು
ಹೇಳುತಾ್ತರಲಾ್ಲ.≫ 11 ಅಂಥವರು, ನಾವು ದೂರದಲಿ್ಲರುವಾಗ
ಪತಿ್ರಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತಿನಲಿ್ಲ ಎಂಥವರಾಗಿದೆ್ದೕವೋ
ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲರುವಾಗ ಕಾಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಅಂಥವರಾಗಿಯೇ
ಇದೆ್ದೕವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.

ಮತೊ್ತಬ್ಬರು ಸುವಾತೆರ್ ಸಾರಿದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ತಾನು
ಸಾರುವವನಲ್ಲವೆಂದು ಪೌಲನು ಹೇಳುವುದು

12 ತಮ್ಮನು್ನ ತಾವೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವ ಕೆಲವರಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ
ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಂತೂ ತಮ್ಮತಮೊ್ಮಳಗೆ ತಮ್ಮನು್ನ
ಅಳತೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮನು್ನ ತಮಗೇ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡು
ವಿವೇಕವಿಲ್ಲದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 13 ನಾವಾದರೋ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ
ಮೀರಿ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳದೇ ದೇವರು ನಮಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವಂಥ
ಮೇರೆಯೊಳಗಿದು್ದ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ಈ ಮೇರೆಯೊಳಗಿದು್ದ
ನಿಮ್ಮ ತನಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. 14 ನಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಸಾರುತಾ್ತ ಇತರರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದವರಂತೆ ಮೇರೆಯನು್ನ
ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಹೋಗುತಿ್ತಲ್ಲ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರುತಾ್ತ ನಾವು
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದವಲಾ್ಲ. 15 ನಾವು ಮಿತಿಗಳನು್ನ ಮೀರಿ
ಮತೊ್ತಬ್ಬರ ಪ್ರಯಾಸದ ಫಲಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಇವು
ನಮ್ಮವು ಎಂದು ಹಿಗು್ಗವವರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು
ಹೆಚಿ್ಚದಾಗೆಲಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಿತಿಯು ಇನೂ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.
16 ನಿಮಗೆ ಆಚೆಯಿರುವ ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಸಾರುವೆವೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡಿದೆ್ದವಷೆ್ಟೕ. ಮತೊ್ತಬ್ಬರ
ಜಾಗದಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದ ಫಲವನು್ನ ಕುರಿತು ನಾವು
ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. 17 ≪ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವವನು ಕತರ್ನಲಿ್ಲಯೇ
ಹೆಚ್ಚಳಪಡಲಿ.≫ 18 ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವವನು
ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. ಕತರ್ನು ಯಾರನು್ನ ಹೊಗಳುತಾ್ತನೋ ಅವನೇ
ಯೋಗ್ಯನು.

ತಾನು ಸಾರಿದ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಕೊರಿಂಥದವರು ಬಿಟು್ಟ ಬೇರೊಂದು
ಬೋಧನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದೆಂದು ಪೌಲನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ

ನಾನು ನನ್ನನು್ನ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವ ಹುಚು್ಚತನವನು್ನ ನೀವು
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 2 ಯಾಕೆಂದರೆ

ದೇವರಲಿ್ಲರುವಂಥ ಚಿಂತೆಯಿಂದಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಚಿಂತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ಒಬ್ಬನೇ ಪುರುಷನಿಗೆ ಶುದ್ಧ
ಕನೆ್ಯಯಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆತನಿಗೆ
ನಿಶ್ಚಯಮಾಡಿಸಿದೆ್ದೕನಲ್ಲ. 3 ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಹವ್ವಳು ಸಪರ್ದ
ಕುಯುಕಿ್ತಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮೋಸಹೋದಳೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲರಬೇಕಾದ ಯಥಾಥರ್ತ್ವವನೂ್ನ ಶುದ್ಧತ್ವವನೂ್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಕೆಟು್ಟಹೋದೀತೆಂದು ನನಗೆ ಭಯವಾಗಿದೆ. 4 ಯಾಕೆಂದರೆ
ಯಾರಾದರು ಬಂದು ನಾವು ಬೋಧಿಸಿದ ಯೇಸುವನ್ನಲ್ಲದೆ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಯೇಸುವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲವೇ ನೀವು
ಹೊಂದದೆ ಇದ್ದ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಆತ್ಮಪೆ್ರೕರಣೆಯನು್ನ
ಹೊಂದುವಾಗಲೂ, ನೀವು ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದ ಬೇರೊಂದು
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳುವಾಗಲೂ ನೀವು ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವುದು
ಬಹು ಆಶ್ಚಯರ್. 5 ≪ಅತಿಶೆ್ರೕಷ್ಟರಾದ ಅಪೊಸ್ತಲರು≫
ಅನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವ ಅವರಿಗಿಂತ ನಾನು ಒಂದರಲಾ್ಲದರೂ
ಕಡಿಮೆಯಾದವನಲ್ಲವೆಂದು ಎಣಿಸುತೆ್ತೕನೆ 6 ನಾನು
ವಾಕಾ್ಚತುಯರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಪುಣನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜ್ಞಾನದಲಿ್ಲ ಅಲ್ಪನಲ್ಲ.
ಇದನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ಸಮಯಸಂದಭರ್ಗಳಲೂ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

ತಾನು ಕೊರಿಂಥದ ಸಭೆಯಿಂದ ಹಣ ಸಹಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ
ಹೋದದ್ದಕೆ್ಕ ದೋಷವೆಣಿಸಕೂಡದೆಂದು ಪೌಲನು ಹೇಳುವುದು
7 ನೀವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನು್ನ ನಾನೇ

ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ
ಸಾರಿದರಲಿ್ಲ ಪಾಪಮಾಡಿದೆ್ದೕನೋ? 8 ನಿಮಗೆ
ಸೇವೆಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಾನು ಬೇರೆ ಸಭೆಗಳಿಂದ ನೆರವು
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ಪಡೆಯುತಿ್ತದೆ್ದ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇತರ ಸಭೆಗಳಿಂದ ಹಣ
ವಸೂಲಿಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದ. 9 ನಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಖಚಿರ್ಗೆ ಏನೂ
ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೆಯೂ ಭಾರ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ.
ಮಕೆದೋನ್ಯದಿಂದ ಬಂದ ಸಹೋದರರು ನನಗೆ ಬೇಕಾದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ
ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದರಲಿ್ಲಯೂ
ಭಾರವಾಗಿರಬಾರದೆಂದು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದನು. ಇನು್ನ ಮೇಲೆಯೂ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 10 ಈ ನನ್ನ ಹೊಗಳಿಕೆಯನು್ನ ಅಖಾಯದ
ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ತಡೆಯಲಾರರೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮುಂದೆ
ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 11 ನಿಮಿ್ಮಂದ ನಾನು ಏನನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತಲ್ಲವೇಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪಿ್ರೕತಿ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದಲೋ?
ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿ ಎಷೆ್ಟಂದು ದೇವರೇ ಬಲ್ಲನು.
12 ಕೆಲವರು ತಾವು ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಕಾಯರ್, ನಾವು ಅಪೊಸ್ತಲರಾಗಿ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಕಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಸರಿಸಮವೆಂದು ವಾದಿಸಲು
ಅವಕಾಶವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಯಾವ
ಆಸ್ಪದವೂ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ ನಾನೀಗ ಮಾಡುತಿ್ತರುವುದನೆ್ನೕ
ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. 13 ಆದರೆ ಅಂಥವರು
ಸುಳು್ಳ ಅಪೊಸ್ತಲರೂ, ಮೋಸಗಾರರಾದ ಕೆಲಸದವರೂ, ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಅಪೊಸ್ತಲರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಕೆ್ಕ ವೇಷಹಾಕಿಕೊಳು್ಳವವರೂ
ಆಗಿದಾ್ದರೆ. 14 ಇದೇನೂ ಆಶ್ಚಯರ್ವಲ್ಲ. ಸೈತಾನನು ತಾನೇ ಪ್ರಕಾಶ
ರೂಪವುಳ್ಳ ದೇವದೂತನ ವೇಷವನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಳು್ಳವಾಗ, 15 ಅವನ
ಸೇವಕರೂ ಸಹ ನೀತಿಗೆ ಸೇವಕರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ವೇಷಹಾಕಿಕೊಳು್ಳವುದು ಆಶ್ಚಯರ್ವೇನಲ್ಲ. ಅವರ ಅಂತಾ್ಯವಸೆ್ಥಯು
ಅವರ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೇ ಇರುವುದು.

ತಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮೆಯೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ಹೊಂದಿದ
ದಶರ್ನಗಳೂ ಬಹು ಹೆಚೆ್ಚಂದು ಪೌಲನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು

16 ಯಾರೂ ನನ್ನನು್ನ ಬುದಿ್ಧಹೀನನೆಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದೆಂದು
ತಿರುಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಹಾಗೆ ನೆನಸಿದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ
ಬುದಿ್ಧಹೀನನಾಗಿಯೇ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ. ಆಗ ನಾನು ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಆಸ್ಪದವಾಗುತ್ತದೆ. 17 ನಾನು
ಈಗ ಆಡುವ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕತರ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿ
ಆಡದೆ ಭರವಸದಿಂದ ತನ್ನನು್ನ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವ ಬುದಿ್ಧಹೀನನಂತೆ
ಆಡುತೆ್ತೕನೆ. 18 ಅನೇಕರು ಲೋಕಸಂಬಂಧವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ನಾನೂ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 19 ನೀವು
ಬುದಿ್ಧವಂತರಾಗಿದು್ದ ಬುದಿ್ಧಹೀನರನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಲಾ್ಲ 20 ಒಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನಗೆ
ವಶಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ, ಒಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟರೂ, ಒಬ್ಬನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮರಳುಗೊಳಿಸಿ ಹಿಡಿದರೂ, ಒಬ್ಬನು ತನ್ನನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡರೂ, ಒಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದರೂ
ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಲಾ್ಲ.

21 ನಾವು ಬಲವಿಲ್ಲದವರಾಗಿದೆ್ದವೆಂಬುದನು್ನ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನಿಂದ
ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಯಾವ ಆಧಾರದಿಂದ ಯಾವನಾದರೂ
ದೊಡ್ಡಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೋ ಅದರಿಂದಲೇ ನಾನು
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಾಗಿ ಬುದಿ್ಧಹೀನನಂತೆ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 22

ಅವರು ಇಬಿ್ರಯರೋ? ನಾನೂ ಇಬಿ್ರಯನು. ಅವರು
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರೋ? ನಾನೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯನು. ಅವರು
ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಂಶದವರೋ? ನಾನೂ ಅದೇ ವಂಶದವನು. 23

ಅವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕರೋ? ಅವರಿಗಿಂತ ನಾನು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಸೇವೆಮಾಡುವವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಬುದಿ್ಧ ಕೆಟ್ಟವನಂತೆಯೇ
ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಪ್ರಯಾಸಪಟೆ್ಟನು, ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯ ವಾಸವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿದೆ್ದೕನೆ, ಮಿತಿಮೀರಿ ಏಟುಪೆಟು್ಟಗಳನು್ನ ತಿಂದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಮರಣದ ಬಾಯೊಳಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 24 ಐದು
ಸಾರಿ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ನಲವತು್ತ ಏಟುಗಳು
ಬಿದ್ದವು. 25 ಮೂರು ಸಾರಿ ಬಾರುಕೋಲಿನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದರು.
ಒಂದು ಸಾರಿ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಕಲೆ್ಲಸೆದರು. ಮೂರು
ಸಾರಿ ನಾನಿದ್ದ ಹಡಗು ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು. ಒಂದು ರಾತಿ್ರ ಒಂದು
ಹಗಲು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಕಳೆದೆನು. 26 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
ಎಷೊ್ಟೕ ಪ್ರಯಾಣಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದೆನು. ನದಿಗಳ ಅಪಾಯಗಳೂ,
ಕಳ್ಳರ ಅಪಾಯಗಳೂ, ಸ್ವಂತ ಜನರಿಂದ ಅಪಾಯಗಳೂ,
ಅನ್ಯಜನರಿಂದ ಅಪಾಯಗಳೂ, ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಅಪಾಯ, ನಿಜರ್ನ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅಪಾಯ, ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಅಪಾಯ, ಸುಳು್ಳ
ಸಹೋದರರೊಳಗಿನಿಂದಾದ ಅಪಾಯಗಳೂ ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವು.
27 ಶ್ರಮೆಪಟು್ಟ ದುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ, ಎಷೊ್ಟೕ ಸಾರಿ ನಿದೆ್ದಗೆಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ; ಹಸಿವು
ನೀರಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಳಲಿದೆ್ದೕನೆ; ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಊಟ, ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆ
ಅಲೆದಿದೆ್ದೕನೆ; ಚಳಿಗಾಳಿಯಲಿ್ಲ ನಡುಗಿದೆ್ದೕನೆ. 28 ಇಂಥ ಇನಿ್ನತರ
ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲದೆ, ಎಲಾ್ಲ ಸಭೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಚಿಂತೆಯು ದಿನದಿನ
ನನ್ನನು್ನ ಕಾಡಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 29 ಯಾವನಾದರೂ ಬಲಹೀನನಾಗಿದ್ದರೆ

ನಾನೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬಲಹೀನನಾಗದೆ ಇದೆ್ದನೋ?
ಯಾವನಾದರೂ ತಪಿ್ಪಹೋಗಿದ್ದಲಿ್ಲ ನಾನು ಸಂತಾಪಪಡದೆ ಇದೆ್ದನೋ?

30 ನಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಾ್ದದರೆ ನನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯನು್ನ
ಕುರಿತೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 31 ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು
ಸುಳ್ಳಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇವರೂ,
ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರುವಾತನು ನಿರಂತರ ಸು್ತತಿ ಹೊಂದತಕ್ಕ ದೇವರೆಂದು
ಬಲೆ್ಲನು. 32 ದಮಸ್ಕದಲಿ್ಲ ಅರಸನಾದ ಅರೇತನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದ
ಅಧಿಪತಿಯು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ದಮಸ್ಕದವರ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಾಯುತಿ್ತರಲು 33 ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಒಂದು
ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ಗೋಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ
ಇಳಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಓಡಿಹೋದೆನು.

ಪೌಲನಿಗಾದ ದಶರ್ನಗಳು, ಪ್ರಕಟಣೆ

ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದು ಹಿತಕರವಲ್ಲ. ಆದರೂ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದು ನನಗೆ ಅನಿವಾಯರ್ವಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಕತರ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ

ದಶರ್ನಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ರಹಸ್ಯಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 2 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ಅವನು
ಹದಿನಾಲು್ಕ ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೂರನೆಯ ಸ್ವಗರ್ಕೆ್ಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನು.
ಅವನು ದೇಹಸಹಿತನಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನೋ, ಅಥವಾ
ದೇಹರಹಿತನಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನೋ ನಾನರಿಯೆನು, ದೇವರೇ ಬಲ್ಲನು.
3 ಅವನು ಪರದೈಸಿ ತನಕ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟು್ಟ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ
ಉಚ್ಚರಿಸಲೂ, ಆಡಲೂ ಬಾರದಂತಹ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿದನೆಂದೂ ಬಲೆ್ಲನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆತನು
ದೇಹಸಹಿತನಾಗಿದ್ದನೋ ಅಥವಾ ದೇಹರಹಿತನಾಗಿದ್ದನೋ
ನಾನರಿಯೆನು, ದೇವರೇ ಬಲ್ಲನು. 5 ಅವನನು್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು
ಹೆಮೆ್ಮ ಪಡುವೆನು. ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಕುರಿತಂತೆ ನನ್ನ
ಬಲಹೀನತೆಯನು್ನ ಕುರಿತಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಹೊಗಳಿಕೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. 6

ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೂ ಹಾಗೆ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ ನಾನು ಬುದಿ್ಧಹೀನನಾಗುವುದಿಲ್ಲ,
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತಿ್ತರುವೆನು. ಆದರೂ ಯಾರೂ
ನನ್ನಲಿ್ಲ ಕಾಣುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅಥವಾ ನನಿ್ನಂದ ಕೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. 7 ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಹಸ್ಯಗಳು ಬಹು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ
ನಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳದೇ ಸುಮ್ಮನಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರಕಟನೆಗಳ
ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ನಾನು ನನ್ನನು್ನ ಅತಿಶಯವಾಗಿ
ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ಒಂದು ಶೂಲವು ನನ್ನನು್ನ
ತಿವಿಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ದೇಹದೊಳಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾನು
ಅಹಂಕಾರಪಡದ ಹಾಗೆ ಇದು ನನ್ನನು್ನ ತಿವಿತಿವಿದು ಸೈತಾನನ
ದೂತನಂತೆ ಕಾಡಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 8 ಈ ನೋವು ನನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಮೂರು ಸಾರಿ ಕತರ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು
ಆದರೆ 9 ಅದಕಾ್ಕತನು, ≪ನನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನಿನಗೆ ಸಾಕು,
ಬಲಹೀನತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ನನ್ನ ಬಲವು ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುತ್ತದೆ≫ ಎಂದು
ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಲವು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿರಬೇಕೆಂದು ನನಗುಂಟಾಗುವ ಬಲಹೀನತೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಬಹು
ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವೆನು. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ
ನನಗೆ ಬಲಹೀನತೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ತಿರಸಾ್ಕರದಲಿ್ಲಯೂ,
ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಹಿಂಸೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಇಕ್ಕಟೂ್ಟ
ಸಂಭವಿಸಿದಾಗಲೂ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು
ಯಾವಾಗ ದುಬರ್ಲನಾಗಿರುವೆನೋ, ಆವಾಗಲೇ ಬಲವುಳ್ಳವನೂ
ಆಗಿರುತೆ್ತೕನೆ.

ಪೌಲನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿವಾದವನು್ನ ಮುಗಿಸಿ ತಾನು ಕೊರಿಂಥಕೆ್ಕ ಬಂದು
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಕ್ರಮಪಡಿಸುವೆನೆಂದು ಹೇಳುವುದು

11 ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರೆದು, ಬುದಿ್ಧಹಿನನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ! ಅದಕೆ್ಕ ನೀವೇ
ನನ್ನನು್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನಿಮಿ್ಮಂದ ನನಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆಯು
ಉಂಟಾಗಬೇಕಾಗಿತು್ತ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕೇವಲ ಅಲ್ಪನಾದರೂ
≪ಅತಿಶೆ್ರೕಷ್ಟರಾದ, ಅಪೊಸ್ತಲರು≫ ಅನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವವರಿಗಿಂತಲೂ
ಒಂದರಲಿ್ಲಯಾದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾದವನಲ್ಲ. 12 ನಾನು ಹಿಂಸೆಯನು್ನ
ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತದಿಂದ ತಾಳಿಕೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲಯೂ, ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಅದು್ಭತಗಳನೂ್ನ, ಹಾಗೂ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ನಡಿಸಿದ್ದರಲಿ್ಲಯೂ ಒಬ್ಬ ಅಪೊಸ್ತಲನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟವಾದವಲಾ್ಲ.

13 ನನ್ನನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಭಾರವನು್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಹಾಕಲಿಲ್ಲವೆಂಬುವ ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೊರತು ಇನಾ್ಯವ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮಿಕಾ್ಕದ ಸಭೆಗಳವರಿಗಿಂತ
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ಕಡಿಮೆಮಾಡಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ? ನನ್ನ ಈ ತಪ್ಪನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. 14 ಇಗೋ
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸಾರಿ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ್ದೕನೆ
ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಭಾರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೊತ್ತನು್ನ
ಬಯಸದೇ ನಿಮ್ಮನೇ ಆಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಮಕ್ಕಳು
ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡಿಸಿಡುವುದು ಧಮರ್ವಲ್ಲ. ಆದರೆ
ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡಿಸಿಡುವುದೇ ಧಮರ್.
15 ನಾನಂತೂ ನನಗಿರುವುದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ
ಅತಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ; ನನ್ನನೆ್ನೕ ವೆಚ್ಚ
ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತರೋ? 16 ಆದರೆ ಹೀಗಿರಲು,
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭಾರವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉಪಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸಂಚುಹೂಡಿ ಹಿಡಿದೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. 17 ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದವರಲಿ್ಲ ಯಾವನ ಮೂಲಕವಾದರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಂಚಿಸಿ
ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆನೋ? 18 ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ನಾನು ತೀತನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಆ
ಸಹೋದರನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟೆ್ಟನು, ತೀತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಂಚಿಸಿ
ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನೋ? ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಹಾದಿಯಲಿ್ಲ
ನಡೆಯಲಿಲ್ಲವೋ? ನಾವು ಅದೇ ಕ್ರಮದಲಿ್ಲ ಹೆಜೆ್ಜ ಇಡಲಿಲ್ಲವೋ?
19 ನಾವು ಇಷು್ಟ ಹೊತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿವಾದ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವವರೆಂದು ಭಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? ದೇವರ
ಸನಿ್ನಧಾನದಲಿ್ಲಯೇ, ನಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲದು್ದ ನಿಮ್ಮ
ಭಕಿ್ತವೃದಿ್ಧಗೋಸ್ಕರವೇ ಮಾತನಾಡುವವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 20 ನಾನು
ಬರುವಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇಚಿ್ಛಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು
ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇನೋ ಎಂಬ ಭಯ ನನಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು
ಇಚಿ್ಛಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇನೋ ಎಂಬ ಶಂಕೆ
ನನಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಜಗಳ, ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ದೆ್ವೕಷ,
ಸಾ್ವಥರ್ಬುದಿ್ಧ, ಚಾಡಿಹೇಳುವುದು, ಕಿವಿಯೂದುವುದು,
ಉಬಿ್ಬಕೊಳು್ಳವುದು ಕಲಹ ಎಬಿ್ಬಸುವುದು ಇರಬಹುದೆಂದು ನನಗೆ
ಸಂಶಯವುಂಟು. 21 ನಾನು ತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗುರಿಮಾಡುವನೆಂತಲೂ,
ಮೊದಲಿನಂತೆ ಪಾಪಮಾಡಿ, ಬಂಡುತನ ಹಾದರತನ, ಕೆಟ್ಟತನಗಳನು್ನ
ನಡಿಸಿ ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಡದಿರುವ ಅನೇಕರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು
ದುಃಖಪಡಬೇಕಾದೀತೆಂತಲೂ ನನಗೆ ಭಯವುಂಟು.

ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮೂರನೆಯ ಸಾರಿ ಬರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
≪ಯಾವ ದೂರಿದ್ದರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು
ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಆಧಾರವಿರಬೇಕು,≫ ಎಂದು ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ.

2 ನಾನು ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ತಿರುಗಿ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆನೋ, ಹಾಗೆಯೇ
ಈಗಲೂ ನಿಮಗೆ: ಪೂವರ್ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ
ನಡಿಸುವವರಿಗೂ ಮತು್ತ ಮಿಕಾ್ಕದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 3

ಕಿ್ರಸ್ತನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡುತಾ್ತನೆಂಬುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿ
ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತು
ದುಬರ್ಲನಾಗಿರದೆ ಶಕ್ತನೇ ಆಗಿದಾ್ದನೆ. ಬಲವಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಡಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 4 ಆತನು ಬಲಹೀನಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ
ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟನು ನಿಜ; ಆದರೂ ದೇವರ ಬಲದಿಂದ
ಜೀವಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನಾವೂ ಸಹ ಆತನ ಬಲಹೀನಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ
ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ, ಆದರೂ ಆತನೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಬಲದಿಂದ
ನಿಮಗಾಗಿ ಬದುಕುವವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

5 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಇದಿ್ದೕರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ
ಪರಿಶೋಧಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ? ಆತನು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆ ಪರೀಕ್ಷಿಗೆ ಒಳ್ಳಗಾದವರೇ. 6 ನಾವಂತೂ
ಆ ಪರೀಕ್ಷಿಗೆ ಒಳ್ಳಗಾದವರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗುವುದೆಂಬುದಾಗಿ
ನನಗೆ ಭರವಸೆವುಂಟು. 7 ನೀವು ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನೂ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು
ನಾವು ದೇವರನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ಇದರಲಿ್ಲ ನಾವೇ ಆ ಪರೀಕ್ಷಿಗೆ
ಒಳ್ಳಗಾದವರೆಂದು ತೋರಿ ಬರಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉದೆ್ದೕಶವಲ್ಲ.
ನಾವು ಆ ಪರೀಕ್ಷಿಗೆ ಒಳ್ಳಗಾದವರೆನಿಸಿಕೊಂಡರೂ ನೀವು
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವವರಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಉದೆ್ದೕಶ. 8

ಸತ್ಯಕೆ್ಕ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾವೇನೂ ಮಾಡಲಾರೆವು,
ಸತಾ್ಯಭಿವೃದಿ್ದಗೋಸ್ಕರವೇ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 9 ನಾವು
ಬಲಹೀನರಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ
ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕವೆ; ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಪೂಣರ್ ಕ್ರಮಕೆ್ಕ
ಬರಬೇಕೆಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ.

10 ಇದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೆಡವಿಹಾಕುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಕಟು್ಟವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
ಕತರ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರಯೋಗದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಠಿಣ್ಯವನು್ನ ತೋರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅವಕಾಶವಿರಬಾರದೆಂದು ಇದನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಕಡೆ ಮಾತುಗಳು
11 ಕಡೆಯದಾಗಿ ಪಿ್ರಯರೇ, ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ!

ಕ್ರಮಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಧೈಯರ್ವುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ, ಏಕ
ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರಾಗಿರಿ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಿ; ಆಗ
ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪನೂ, ಶಾಂತಿದಾಯಕನೂ ಆದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಇರುವನು. 12 ಪವಿತ್ರವಾದ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ವಂದಿಸಿರಿ.
13 ದೇವಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. 14 ನಮ್ಮ
ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯೂ, ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯೂ,
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯೂ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಸಂಗಡವಿರಲಿ.
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1

2

ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆ

ವಂದನೆಯೂ ದೇವರ ಸೊ್ತೕತ್ರವೂ

ಮನುಷ್ಯರಿಂದಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಖಾಂತರದಿಂದಾಗಲಿ
ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿರದೆ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರವೂ
ಮತು್ತ ಆತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದ ತಂದೆಯಾದ

ದೇವರಿಂದಲೂ ಅಪೊಸ್ತಲೋದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಪೌಲನೆಂಬ
ನಾನು ಹಾಗೂ 2 ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಸಹೋದರರೂ
ಗಲಾತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ, 3 ತಂದೆಯಾದ
ದೇವರಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ
ಕೃಪೆಯೂ ಶಾಂತಿಯೂ ಆಗಲಿ.

4 ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಈಗಿನ ದುಷ್ಟ ಯುಗದಿಂದ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು
ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ
ದೆಸೆಯಿಂದ ತನ್ನನು್ನ ಮರಣಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. 5 ದೇವರಿಗೆ
ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.

ಏಕೈಕ ಸುವಾತೆರ್
6 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದಾತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಇಷು್ಟ

ಬೇಗನೆ ಬೇರೆ ಸುವಾತೆರ್ಯ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ತಿರುಗಿದಿರೆಂದು ನಾನು
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುತೆ್ತೕನೆ. 7 ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಸುವಾತೆರ್ ಇಲ್ಲ,
ಆದರೆ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೇಧವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುತಾ್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಮಾಪರ್ಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 8

ಆದರೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಾರಿದ ಸುವಾತೆರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದನು್ನ,
ನಾವೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ದೇವದೂತನೇ
ಆಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಸಾರಿದರೆ ಅವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲಿ. 9 ನಾವು
ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ನೀವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದ ಸುವಾತೆರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದನು್ನ ಯಾವನಾದರೂ
ನಿಮಗೆ ಸಾರಿದರೆ ಅವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗುವನು.

10 ನಾನೀಗ ಯಾರನು್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ?
ಮನುಷ್ಯರನೊ್ನೕ? ದೇವರನೊ್ನೕ? ನಾನು ಮನುಷ್ಯರನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೋ? ಇನೂ್ನ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚಸುವವನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕನಲ್ಲ.

ಪೌಲನು ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ್ದದು ಹೇಗೆ
11 ಸಹೋದರರೇ, ನಾನು ಸಾರಿದ ಸುವಾತೆರ್ಯಂತೂ ಕೇವಲ

ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ನಾನು ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. 12 ನಾನು ಅದನು್ನ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ
ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾರೂ ಉಪದೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಅದನು್ನ ನನಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದನು. 13 ಹಿಂದೆ ನಾನು
ಯೆಹೂದ್ಯ ಮತದಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ನನ್ನ ನಡತೆ ಎಂಥದೆ್ದಂದು ನೀವು
ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ನಾನು ದೇವರ ಸಭೆಯನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿ
ಹಾಳುಮಾಡುತಿ್ತದೆ್ದನು. 14 ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪಿತೃಗಳಿಂದ ಬಂದ
ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಬಹು ಅಭಿಮಾನವುಳ್ಳವನಾಗಿ, ನನ್ನ
ಜನರೊಳಗೆ ಸಮಪಾ್ರಯದವರಾದ ಅನೇಕರಿಗಿಂತ ಯೆಹೂದ್ಯ
ಮತಾಚಾರದಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತನಾಗಿದೆ್ದನು.

15 ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲದಾ್ದಗಲೇ ನನ್ನನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ, ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕರೆದ ದೇವರು, 16 ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ನನೊ್ನಳಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಅನ್ಯಜನರಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ
ನಾನು ಪ್ರಸಿದಿ್ಧ ಪಡಿಸುವವನಾಗಬೇಕೆಂದು ಇಚಿ್ಛಸಿದನು. ನಾನು
ಕೂಡಲೇ ಮನುಷ್ಯರ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ ಕೇಳದೆ, 17

ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅಪೊಸ್ತಲರಾಗಿದ್ದವರ
ಬಳಿಗೂ ಹೋಗದೆ ಅರಬಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ದಮಸ್ಕಕೆ್ಕ
ಬಂದೆನು.

18 ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ತರುವಾಯ ಕೇಫನ ಪರಿಚಯವನು್ನ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳು ಇದೆ್ದನು. 19 ಆದರೆ ಕತರ್ನ ಸಹೋದರನಾದ
ಯಾಕೋಬನಲ್ಲದೆ ಅಪೊಸ್ತಲರಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರನೂ್ನ ನಾನು

ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. 20 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳು
ಸುಳ್ಳಲ್ಲವೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಇಗೋ, ದೇವರೇ ಸಾಕ್ಷೀ.

21 ಆ ಮೇಲೆ ಸಿರಿಯ ಮತು್ತ ಕಿಲಿಕ್ಯ ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋದೆನು. 22

ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ಯೂದಾಯದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನ
ಪರಿಚಯವಿರಲಿಲ್ಲ. 23 ≪ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ
ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದವನು, ತಾನು ಹಾಳು ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಈಗ
ಸಾರುತಿ್ತದಾ್ದನೆ≫ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಅವರು ಕೇಳಿ, 24 ನನ್ನ
ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದರು.

ಪೌಲನನು್ನ ಇತರ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದು್ದ

ಹದಿನಾಲು್ಕ ವರುಷಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಬಾನರ್ಬನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ತೀತನನು್ನ ಸಹ ಕರೆದುಕೊಂಡು, ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದೆನು. 2 ದೈವಪೆ್ರೕರಣೆಗೆ

ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಹೋಗಿ, ಅನ್ಯಜನರಲಿ್ಲ ನಾನು ಸಾರುವ
ಸುವಾತೆರ್ಯು ಏನೆಂಬುದನು್ನ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿ
ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸುವಾತೆರ್ಗಾಗಿ ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮವಾಗಲಿ,
ಈಗ ಪಡುತಿ್ತರುವ ಶ್ರಮವಾಗಲಿ ನಿಷ್ಫಲವಾಗಬಾರದೆಂದು
ತಿಳಿಸಿದೆನು. 3 ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ತೀತನು ಗಿ್ರೕಕನಾಗಿದ್ದರೂ
ಅವನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಯಾರೂ ಒತಾ್ತಯಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
4 ಆದರೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸುಳು್ಳ ಸಹೋದರರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ದಾಸತ್ವದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕೆಂದು, ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯವನು್ನ ಗೂಢವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು
ಬಂದಿದ್ದರು. 5 ಸುವಾತೆರ್ಯ ಸತಾ್ಯಥರ್ವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಸಿ್ಥರವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಅವರ ಅಧೀನಕೆ್ಕ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯೂ
ಒಳಪಡಲಿಲ್ಲ.

6 ಆದರೆ ಗಣ್ಯವ್ಯಕಿ್ತಗಳಾಗಿದ್ದವರಿಂದ ನನಗೇನೂ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಎಂಥವರಾಗಿದ್ದರೋ ನನಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲ.
ದೇವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗಣ್ಯವ್ಯಕಿ್ತಗಳೆಂದು
ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು ನನಗೇನನೂ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 7 ಆದರೆ
ಸುನ್ನತಿಯಾದವರಿಗೆ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರುವ ಕೆಲಸವು ಹೇಗೆ
ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಅದನು್ನ
ಸಾರುವ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 8

ಸುನ್ನತಿಯಾದವರಲಿ್ಲ ಅಪೊಸ್ತಲತನವನು್ನ ನಡೆಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ಪೇತ್ರನಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ದೇವರು, ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ನಡೆಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನನಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದನು. 9 ಸಭೆಯ ಸ್ತಂಭಗಳೆಂದು
ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಾಕೋಬ, ಕೇಫ, ಯೋಹಾನರು ದೇವರು
ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ವರವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು,
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನನಗೂ ಬಾನರ್ಬನಿಗೂ
ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಬಲಗೈ ಕೊಟು್ಟ, ನೀವು ಅನ್ಯಜನಗಳ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿರಿ, ನಾವು ಸುನ್ನತಿಯವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ ಅಂದರು. 10

ಆದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಬಡವರನು್ನ ಮರೆಯಬಾರದೆಂಬ
ಒಂದೇ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ
ನಾನೂ ಆಸಕ್ತನಾಗಿದೆ್ದನು.

ಪೌಲನು ಅಂತಿಯೋಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಪೇತ್ರನನು್ನ ಖಂಡಿಸಿದು್ದ
11 ಕೇಫನು ಅಂತಿಯೋಕ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ ಅವನಲಿ್ಲ ತಪು್ಪ

ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವನನು್ನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ
ಖಂಡಿಸಿದೆನು. 12 ಏಕೆಂದರೆ ಯಾಕೋಬನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವರು
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲು ಅವನು ಅನ್ಯಜನರೊಂದಿಗೆ ಊಟ
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸುನ್ನತಿಯವರಾದ ಅವರಿಗೆ
ಅವನು ಭಯಪಟು್ಟ, ಅನ್ಯಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಕೊಂಡನು. 13 ಇದಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕಪಟಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ
ಬಾನರ್ಬನೂ ಅವರ ಕಪಟದ ಸೆಳವಿಗೆ ಬಿದ್ದನು. 14 ಅವರು
ಸುವಾತೆರ್ಯ ಸತಾ್ಯಥರ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ
ನಡೆಯುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ನಾನು ಕಂಡಾಗ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಕೇಫನಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯನಾಗಿದು್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರಂತೆ
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ನಡೆಯದೆ ಅನ್ಯಜನರಂತೆ ಬದುಕಿ, ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ, ನೀವು
ಯೆಹೂದ್ಯರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತಾ್ತಯಪಡಿಸಿ
ಹೇಳುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ?≫

ಯೆಹೂದ್ಯರಂತೆ ಅನ್ಯಜನರು ಸಹ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದಿದಾ್ದರೆ

15 ನಾವಂತೂ ಜನ್ಮತ ಯೆಹೂದ್ಯರು ≪ಪಾಪಿಗಳೆನಿಸಿಕೊಂಡ
ಅನ್ಯಜನರಲ್ಲ.≫ 16 ಯಾವನಾದರೂ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೇಲೆ
ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದರಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ
ನೇಮನಿಷೆ್ಠಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ನೀತಿವಂತನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ
ನಾವು ಸಹ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ನೇಮನಿಷೆ್ಠಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟೆ್ಟವು. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರೂ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ
ನೇಮನಿಷೆ್ಠಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ ನೀತಿವಂತನೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಆದರೆ ನಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ನೀತಿವಂತರೆಂಬ ನಿಣರ್ಯ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವಾಗ,
ನಾವೂ ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ತೋರಿಬಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪಾಪಕೆ್ಕ
ಸಹಾಯಕನಾಗಿರುವನೋ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. 18 ನಾನು ಕೆಡವಿದ್ದನೆ್ನೕ
ತಿರುಗಿ ಕಟಿ್ಟದರೆ ನನ್ನನು್ನ ನಾನೇ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು
ತೋರಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನಲಾ್ಲ. 19 ನಾನಂತೂ ದೇವರಿಗಾಗಿ
ಜೀವಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 20 ನಾನು ಸಹ
ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ, ಇನು್ನ
ಜೀವಿಸುವವನು ನಾನಲ್ಲ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಾ್ತನೆ. ಈಗ
ಶರೀರದಲಿ್ಲರುವ ನಾನು ಜೀವಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇವಕುಮಾರನ
ಮೇಲಣ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ. ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ನನಗಾಗಿ
ತನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. 21 ನಾನು ದೇವರ ಕೃಪೆಯನು್ನ
ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ
ನೀತಿವಂತರಾಗಬಹುದಾದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮರಣಕಿ್ಕೕಡಾದುದು
ನಿರಥರ್ಕವೇ ಸರಿ.

ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವೋ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಯೋ

ಎಲೈ ಬುದಿ್ಧಹೀನರಾದ ಗಲಾತ್ಯದವರೇ! ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ

ವಣಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟನಲ್ಲವೇ? 2 ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಮಿ್ಮಂದ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ದೇವರಾತ್ಮನನು್ನ ಹೊಂದಿದು್ದ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ನೇಮನಿಷೆ್ಠಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೋ ಅಥವಾ
ನಂಬಿಕೆಯ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದಲೋ? 3 ನೀವು ಇಷು್ಟ
ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದವರೋ? ದೇವರಾತಾ್ಮನುಸಾರವಾಗಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಈಗ
ಶಾರೀರಿಕ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಿರೋ?

4 ನೀವು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದು್ದ ವ್ಯಥರ್ವೋ?
ವ್ಯಥರ್ವೇ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕೇನು? 5 ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮನನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕೊಟು್ಟ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ನಡಿಸುತಾ್ತ ಬಂದದು್ದ, ನೀವು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ
ನಂಬಿದ್ದರಿಂದಲೋ?

6 ಅಬ್ರಹಾಮನು ≪ದೇವರನು್ನ ನಂಬಿದನು, ಆ ನಂಬಿಕೆಯು
ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ನೀತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಬರೆದಿದೆಯಲಾ್ಲ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬುವವರೇ ಅಬ್ರಹಾಮನ
ಮಕ್ಕಳೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

8 ದೇವರು ಅನ್ಯಜನರನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೇ
ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸುವನೆಂಬುದಾಗಿರುವ ವೇದವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಮೊದಲೇ ಕಂಡು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಎಲಾ್ಲ
ಜನಾಂಗಗಳವರಿಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದವುಂಟಾಗುವುದೆಂಬ≫
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಸಿತು. 9 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವರು, ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟ
ಅಬ್ರಹಾಮನೊಂದಿಗೆ ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದುವರು.

10 ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ನೇಮನಿಷೆ್ಠಗಳನು್ನ
ಆಧಾರಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಶಾಪಾಗ್ರಸ್ತರಾಗಿದಾರೆ.
ಹೇಗೆಂದರೆ, ≪ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವವುಗಳೆಲ್ಲವನೂ್ನ
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಪಾಲಿಸದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನೇ≫
ಎಂದು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. 11 ಇದಲ್ಲದೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ
ಯಾರೂ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ≪ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
ಬದುಕುವನು≫ ಎಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.

12 ಹಾಗೆಯೇ ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ನಂಬಿಕೆಯು
ಆಧಾರವಾಗಿಲ್ಲ, ≪ಅದರ ನೇಮಗಳನು್ನ ಆಚರಿಸುವವನೇ ಅವುಗಳ
ಮೂಲಕ ಬದುಕುವನು≫ ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ.

13 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮನು್ನ ಶಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ತಾನೇ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾದನು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ≪ಮರಕೆ್ಕ ತೂಗುಹಾಕಲ್ಪಟು್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು
ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನು≫ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವೆ.

14 ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಆಶೀವಾರ್ದವು, ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಅನ್ಯಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುವಂತೆಯೂ ಮತು್ತ ದೇವರು
ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ಪರಿಶುದಾ್ಧತ್ಮನು ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ
ದೊರಕುವಂತೆಯೂ, ತನ್ನ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು.

ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹಾಗೂ ವಾಗಾ್ದನವು
15 ಸಹೋದರರೇ, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಿಂದ ಒಂದು

ದೃಷಾ್ಟಂತವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ಒಬ್ಬನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನೊಡನೆ
ಸಿ್ಥರಪಡಿಡಿಸಿದ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನದಾ್ದಗಿದ್ದರೂ,
ಅದನು್ನ ಯಾರೂ ರದು್ದಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ ಏನನೂ್ನ
ಸೇರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. 16 ಹಾಗೆಯೇ, ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಮತು್ತ
ಅವನಿಂದ ಬರುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ
≪ಪೀಳಿಗೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅದು ವಂಶದಲಿ್ಲ ಇರುವ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸದೇ, ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಂಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಒಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನೆ್ನೕ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಒಬ್ಬನು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ.

17 ನಾನು ಹೇಳಬಯಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ದೇವರು ಮೊದಲು
ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ, ನಾನೂರ ಮೂವತು್ತ
ವರುಷಗಳ ನಂತರ ಬಂದ ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅದನು್ನ
ನಿರಥರ್ಕಗೊಳಿಸಿ, ಆ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ ಬರಿದಾಗಿಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
18 ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಆ ಬಾಧ್ಯತೆ ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ
ಮೇಲೆ ಆಧಾರಗೊಂಡಿರುವುದಾದರೆ, ವಾಗಾ್ದನದ ಮೇಲೆ
ಆಧಾರವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು
ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಾಧ್ಯತೆಯನು್ನ ವಾಗಾ್ದನದ
ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ದಯಪಾಲಿಸಿದಾ್ದನೆ.

19 ಹಾಗಾದರೆ ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಯಾತಕೆ್ಕ?
ವಾಗಾ್ದನದಲಿ್ಲ ಸೂಚಿತನಾದವನು ಹುಟಿ್ಟ ಬರುವತನಕ ದೇವರು
ಇಂಥಿಂಥದು ಅಪರಾಧವೆಂದು ತೋರಿಸುವದಕಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ
ವಾಗಾ್ದನದ ತರುವಾಯ ನೇಮಿಸಿ ದೇವದೂತರ ಮುಖಾಂತರ ಒಬ್ಬ
ಮಧ್ಯಸ್ಥನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟನು.

20 ಒಂದೇ ಪಕ್ಷವಿದ್ದರೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ದೇವರಾದರೋ
ಒಬ್ಬನೇ.

ದಾಸರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು
21 ಹಾಗಾದರೆ ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ದೇವರ ವಾಗಾ್ದನಗಳಿಗೆ

ವಿರುದ್ಧವೋ? ಹಾಗೆ ಎಂದಿಗೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಬದುಕಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತವಾಗಿರುವ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ
ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ
ನೀತಿಯುಂಟಾಗುತಿ್ತತು್ತ. 22 ಸಮಸ್ತ ಲೋಕವು ಪಾಪಕೆ್ಕ
ಅಧೀನವಾಯಿತೆಂದು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥವು ಸ್ಪಷಿ್ಪೕಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ಸೌಭಾಗ್ಯವನು್ನ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟವರಿಗೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

23 ಆದರೆ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವ ಕಾಲ
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲು ನಾವು ಮುಂದಕೆ್ಕ ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಆ
ನಂಬಿಕೆಗೆ ವಶವಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ
ನಾವು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದವು. 24 ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತರೆಂಬ ನಿಣರ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದುವ ಕಾಲ ಬರುವ
ತನಕ, ಮೋಶೆಯ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವ
ಪಾಲಕನಂತಾಗಿತು್ತ. 25 ಆದರೆ ಈಗ ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯು ಬಂದಿರಲಾಗಿ
ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂಥ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ. 26

ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ
ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

27 ಹೇಗೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
28 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ
ಯೆಹೂದ್ಯನು ಅಥವಾ ಗಿ್ರೕಕನು ಎಂದಾಗಲೀ, ಆಳು ಅಥವಾ
ಒಡೆಯ ಎಂದಾಗಲೀ, ಗಂಡು ಹಾಗೂ ಹೆಣು್ಣ ಎಂದಾಗಲೀ
ಭೇದವಿಲ್ಲ. 29 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ
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ವಂಶದವರಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೇವರ ವಾಗಾ್ದನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಬಾಧ್ಯರೂ
ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ.

ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ವಾರಸುದಾರನು,
ತಾನು ಆಸಿ್ತಗೆಲಾ್ಲ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದರೂ ಬಾಲಕನಾಗಿರುವ
ತನಕ ದಾಸನಂತೆಯೇ ಇರುವನು. 2 ತಂದೆಯು

ಗೊತು್ತಮಾಡಿದ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಪಾಲಕರ ಮತು್ತ
ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವನು. 3 ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು
ಸಹ ಬಾಲಕರಾಗಿದಾ್ದಗ ಲೋಕದ ಮೂಲತತ್ವಗಳಿಗೆ
ಅಧೀನರಾಗಿದೆ್ದವು. 4 ಆದರೆ ಸೂಕ್ತಸಮಯ ಬಂದಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ
ಮಗನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ಅಧೀನರಾದವರನು್ನ
ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ, ಪುತ್ರರ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಪದವಿಯನು್ನ ನಮಗೆ
ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂತಲೂ ಆತನು ಸಿ್ತ್ರೕಯಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದವನಾಗಿಯೂ, ಧಮರ್ಶಾಸಾ್ತ್ರಧೀನನಾಗಿಯೂ ಬಂದನು. 6

ನೀವು ಪುತ್ರರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರು, ≪ಅಪಾ್ಪ ತಂದೆಯೇ≫
ಎಂದು ಕೂಗುವ ತನ್ನ ಮಗನ ಆತ್ಮನನು್ನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 7 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಇನು್ನ ನೀನು ಸೇವಕನಲ್ಲ,
ಮಗನಾಗಿದಿ್ದೕ. ಮಗನೆಂದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಮೂಲಕ
ವಾರಸುದಾರನು ಆಗಿದಿ್ದೕ.

ಗಲಾತ್ಯದವರ ಕುರಿತು ಪೌಲನ ಕಾಳಜಿ
8 ಹಿಂದೆ ನೀವು ದೇವರನು್ನ ಅರಿಯದೆ, ಸಾ್ವಭಾವಿಕವಾಗಿ

ದೇವರಲ್ಲದವರುಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 9 ಈಗಲಾದರೋ ನೀವು
ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನೀವು ಬಲವಿಲ್ಲದ, ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ಬಾರದ, ದರಿದ್ರವಾದ ಮೂಲತತ್ವಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅದಕೆ್ಕ
ದಾಸರಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಏಕೆ ಬಯಸುತಿ್ತೕರಿ? 10 ನೀವು ಆಯಾ
ದಿನಗಳನೂ್ನ, ತಿಂಗಳುಗಳನೂ್ನ, ಕಾಲಗಳನೂ್ನ, ಸಂವತ್ಸರಗಳನೂ್ನ
ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. 11 ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟದು್ದ ನಿಷ್ಫಲವಾಯಿತೋ ಏನೋ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತು
ಭಯಪಡುತೆ್ತೕನೆ.

12 ಸಹೋದರರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಆದಹಾಗೆ ನೀವು ನನ್ನಂತೆ
ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನನಗೇನೂ
ಅನಾ್ಯಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 13 ನಾನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ
ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದು್ದ ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮಗೆ
ಸುವಾತೆರ್ ಸಾರಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ. 14 ನನ್ನ ದೇಹಸಿ್ಥತಿಯಿಂದ
ನಿಮಗೆ ಸಮಸೆ್ಯಗಳು ಬಂದಾಗೂ್ಯ ಕೂಡ, ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಹೀನೈಸಲಿಲ್ಲ, ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ದೇವದೂತನಂತೆ, ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 15 ಆಗ ನಮಗೆ
ಶುಭವಾಯಿತೆಂದು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಾ್ಲ, ಆ ನಿಮ್ಮ ಶುಭವು
ಎಲಿ್ಲ ಹೋಯಿತು? ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳನಾ್ನದರೂ ಕಿತು್ತ
ನನಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತದಿ್ದರೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 16

ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಶತು್ರವಾಗಿದೆ್ದೕನೋ?

17 ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದಕೆ್ಕ ಆಸಕಿ್ತಯನು್ನ
ತೋರಿಸುತಿ್ತರುವುದು ಒಳಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅವರಿಗಾಗಿ
ಆಸಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊರಗೆ ತಳಿ್ಳ
ಬಿಡಲು ಬಯಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 18 ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವಾಗ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳೆ್ಳಯ ವಿಷಯಕಾ್ಕಗಿ ನೀವು
ಆಸಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೇ. 19 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯರಾದ
ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಾರೂಪ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉಂಟಾಗುವ ತನಕ ನಾನು
ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಸವವೇದನೆ ಪಡುತಿ್ತರುವೆನು. 20 ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ನನಗೆ ತೋಚುತಿ್ತಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದ ನನ್ನ ಮಾತಿನ
ವೈಖರಿಯನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರೆ ಚೆನಾ್ನಗಿರುತಿ್ತತೆ್ತೕನೋ!

ಸಾರಳ ಮತು್ತ ಹಾಗಾರಳ ದೃಷಾ್ಟಂತ
21 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ಅಧೀನರಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಸುವವರೇ,

ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೋ? ನನಗೆ
ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರಿ. 22 ಅದರಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದೇನಂದರೆ,
ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬನು ದಾಸಿಯಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದವನು, ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಸ್ವತಂತ್ರಳಾದವಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವನು.
23 ದಾಸಿಯ ಮಗನು ಶರೀರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದವನು,
ಸ್ವತಂತ್ರಳಾದವಳ ಮಗನಾದರೋ ವಾಗಾ್ದನದ ಮೂಲಕ
ಹುಟಿ್ಟದವನು. 24 ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೋಲಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ
ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಎರಡು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳೇ, ಒಂದು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಸೀನಾಯಿ ಪವರ್ತದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿ
ದಾಸತ್ವದಲಿ್ಲರಬೇಕಾದ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರುವಂಥದು, ಅದೇ ಹಾಗರಳು.

25 ಹಾಗರಳು ಅಂದರೆ ಅರಬಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲರುವ ಸೀನಾಯಿ
ಪವರ್ತವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತಹದು್ದ ಈಗಿನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ
ಎಂಬುವಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದಾ್ದಳೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯು ತನ್ನ
ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಈಗ ದಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದಾ್ದಳೆ. 26 ಆದರೆ ಮೇಲಣ
ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಎಂಬವಳು ಸ್ವತಂತ್ರಳು, ಇವಳೇ ನಮಗೆ ತಾಯಿ.

27 ≪ಹೆರದ ಬಂಜೆಯೇ, ಆನಂದಿಸು.
ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಿಲ್ಲದವಳೇ, ಹಷೋರ್ದಾ್ಗರಮಾಡು,

ಗಂಡನುಳ್ಳವಳಿಗಿಂತ ಗಂಡಬಿಟ್ಟವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚು್ಚ≫
ಎಂದು ಬರೆದಿದೆಯಲಾ್ಲ.

28 ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಇಸಾಕನಂತೆ ವಾಗಾ್ದನದ ಫಲವಾಗಿ
ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 29 ಆದರೆ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ
ಹುಟಿ್ಟದವನು, ದೇವರಾತ್ಮಬಲದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನನು್ನ
ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ಆಗುತಿ್ತದೆ. 30 ಆದರೆ ದೇವರ
ವಾಕ್ಯವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ≪ದಾಸಿಯನೂ್ನ ಅವಳ ಮಗನನೂ್ನ
ಹೊರಗೆ ಹಾಕು. ದಾಸಿಯ ಮಗನು ಸ್ವತಂತ್ರಳ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಎಷು್ಟ
ಮಾತ್ರಕೂ್ಕ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಬಾರದು≫ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 31

ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ದಾಸಿಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರಳಾದವಳ
ಮಕ್ಕಳೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಕೆ್ರೖಸ್ತ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ

ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿಸಬೇಕೆಂದೇ ನಮಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು. ಅದರಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರವಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲರಿ,
ದಾಸತ್ವದ ನೊಗದಲಿ್ಲ ತಿರುಗಿ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.

2 ನೋಡಿರಿ, ಪೌಲನೆಂಬ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನೀವು
ಸುನ್ನತಿಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನೂ
ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. 3 ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ,
ನೀನು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರುವುದನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮಾಡುವ
ಹಂಗಿನಲಿ್ಲದಿ್ದೕ ಎಂದು ತಿರುಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 4 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಯಾರಾರು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನೀತಿವಂತರಾಗಬೇಕೆಂದು
ಬಯಸಿದಿ್ದೕರೋ ಅವರು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ಅಗಲಿಹೋದವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದಹೋದವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 5 ನಾವಾದರೋ
ದೇವರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತರಾಗುತೆ್ತೕವೆಂಬುವ
ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಫಲವಾಗುವುದೆಂದು ಎದುರುನೋಡುವವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 6

ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಸುನ್ನತಿಯಾದರೂ ಆಗದಿದ್ದರೂ
ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮು್ಮವ
ನಂಬಿಕೆಯೇ ಪ್ರಯೋಜವಾಗಿದೆ. 7 ಚೆನಾ್ನಗಿ ಓಡುತಾ್ತ ಇದಿ್ದೕರಿ.
ಆದರೆ ನೀವು ಸತ್ಯವನು್ನ ಅನುಸರಿಸದಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಡೆದವರು
ಯಾರು? 8 ಈ ಮನವೊಲಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದಾತನಿಂದ
ಹುಟಿ್ಟದ್ದಲ್ಲ. 9 ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿಯಿಂದ ಕಣಕವೆಲಾ್ಲ ಹುಳಿಯಾಗುವುದು.
10 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಭಿನಾ್ನಭಿಪಾ್ರಯಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಉಂಟು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಬೇಧವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವವನು ಯಾವನಾದರೂ ಸರಿಯೇ, ಅವನು
ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವನು.

11 ಸಹೋದರರೇ, ನಾನಾದರೋ ಸುನ್ನತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಇನೂ್ನ
ಸಾರುವವನಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಹಿಂಸೆಯಾಗುವುದಾದರೂ ಯಾಕೆ?
ಹಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಶಿಲುಬೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ
ತೊಂದರೆಗಳು ನೀಗಿ ಹೋಯಿತಲಾ್ಲ? 12 ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕಳವಳಪಡಿಸುವವರು ತಮ್ಮನೇ ತಾವು ಅಂಗಚೆ್ಛೕದನೆಯನಾ್ನದರೂ
ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಚೆನಾ್ನಗಿತು್ತ.

13 ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದನು. ಆದರೆ ನಿಮಗಿರುವ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯವನು್ನ ಶರೀರಾಧೀನ
ಸ್ವಭಾವಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದವಾಗಿ ಬಳಸದೆ, ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಸೇವೆ ಮಾಡಿರಿ. 14 ≪ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ
ಪಿ್ರೕತಿಸು≫ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲಿ್ಲ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವೆಲಾ್ಲ ಅಡಗಿದೆ.
15 ಆದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕಚಾ್ಚಡಿ, ಹರಕೊಂಡು,
ತಿನು್ನವವರಾದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರು ನಾಶವಾದೀರಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ.

ಆತ್ಮನ ಫಲವು ಮತು್ತ ದೇಹದ ದುಷ್ಫಲಗಳು
16 ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ

ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಆಗ ನೀವು ಶರೀರಭಾವದ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳನು್ನ ಎಷು್ಟ
ಮಾತ್ರಕೂ್ಕ ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಏಕೆಂದರೆ
ಶರೀರಾಭಿಲಾಷೆಯೂ ಆತ್ಮನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಆತ್ಮನ
ಅಭಿಲಾಷೆಯು ಶರೀರಭಾವಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನೀವು
ಮಾಡಲಿಚಿ್ಚಸುವುದನು್ನ ಮಾಡದಂತೆ ಇವು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ. 18 ಆದರೆ ನೀವು ಆತ್ಮನಿಂದ
ನಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರಾದರೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ಅಧೀನರಲ್ಲ.
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19 ಶರೀರಭಾವದ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೇ ಇವೆ, ಅದು
ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಜಾರತ್ವ, ಬಂಡುತನ, ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿತನ, 20

ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ, ಮಾಟ, ಹಗೆತನ, ಜಗಳ, ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ಸಿಟು್ಟ,
ಪಕ್ಷಪಾತ, ಭಿನ್ನಮತ, 21 ಮತ್ಸರ, ಕುಡುಕುತನ, ಗಲಭೆ,
ಢಂಭಾಚಾರ ಇಂಥವುಗಳೇ. ಇಂಥ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವವರು
ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಈ ಮೊದಲು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಈಗಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

22 ಆದರೆ ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವೇನಂದರೆ,
ಪಿ್ರೕತಿ, ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ, ದೀಘರ್ಶಾಂತಿ, ದಯೆ,
ಪರೋಪಕಾರ, ನಂಬಿಕೆ, 23 ಸಾಧುತ್ವ, ಶಮೆದಮೆ ಇಂಥವುಗಳೇ.
ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಇಲ್ಲ. 24 ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವವರು ತಮ್ಮ ಶರೀರಭಾವವನು್ನ ಅದರ
ವಿಷಯಾಭಿಲಾಷೆ, ಸೆ್ವೕಚಾ್ಛಭಿಲಾಷೆಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಹಾಕಿದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

25 ನಾವು ಆತ್ಮನಿಂದ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರಲಾಗಿ ಆತ್ಮನನ್ನನುಸರಿಸಿ
ನಡೆಯೋಣ. 26 ಅಹಂಕಾರಿಗಳೂ, ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಕೆಣಕುವವರೂ, ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಮತ್ಸರವುಳ್ಳವರೂ ಆಗದೆ
ಇರೋಣ.

ಪರಸ್ಪರ ಭಾರವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಳಿ್ಳರಿ

ಸಹೋದರರೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಯಾವುದಾದರೂ
ಪಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರನು್ನ
ಆತ್ಮಭರಿತರಾದ ನೀವು ಶಾಂತಭಾವದಿಂದ ತಿದಿ್ದ

ಸರಿಮಾಡಿರಿ. ನೀವಾದರೂ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. 2 ಒಬ್ಬರು ಮತೊ್ತಬ್ಬರ ಭಾರವನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಳ್ಳಲಿ, ಹೀಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ ನೀತಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿರಿ.
3 ಯಾವನಾದರೂ ಅಲ್ಪನಾಗಿದು್ದ ತಾನು ದೊಡ್ಡವನೆಂದು
ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ
ಮೋಸಗೊಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 4 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಾನು
ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ
ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳಪಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಮತೊ್ತಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ
ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಳಪಡಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 5 ಏಕೆಂದರೆ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೊರೆಯನು್ನ ತಾನೇ ಹೊತು್ತಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

6 ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕಲಿಯುವವನು, ಅದನು್ನ ಕಲಿಸುವವನಿಗೆ
ತನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಮೇಲುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪಾಲನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 7

ಮೋಸಹೋಗಬೇಡಿರಿ. ದೇವರನು್ನ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಏನು ಬಿತು್ತತಾ್ತನೋ ಅದನೆ್ನೕ ಕೊಯ್ಯಬೇಕು. 8

ತನ್ನ ಶರೀರಭಾವವನು್ನ ಕುರಿತು ಬಿತು್ತವವನು ಆ ಭಾವದಿಂದ
ನಾಶವನು್ನ ಕೊಯು್ಯವನು. ಆತ್ಮನ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಿತು್ತವವನು
ಆತ್ಮನಿಂದ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಕೊಯು್ಯವನು. 9 ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೇ ಇರೋಣ. ಏಕೆಂದರೆ
ಮನಗುಂದದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ಯವೆವು.
10 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕಿ್ಕದಾಗಲೆಲಾ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಮಾಡೋಣ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯವರಂತಿರುವ ಕೆ್ರೖಸ್ತ
ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡೋಣ.

ಕಡೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತು್ತ ವಂದನೆಗಳು
11 ಇಗೋ ನೋಡಿರಿ, ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ಎಂಥಾ ದೊಡ್ಡ

ಅಕ್ಷರಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ. 12 ದೈಹಿಕವಾಗಿ
ಪ್ರಶಂಸೆಯನು್ನ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದಿರುವವರು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ
ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಒತಾ್ತಯಿಸುತಾ್ತರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಶಿಲುಬೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ತಮಗೆ ಹಿಂಸೆಯಾಗಬಾರದೆಂಬುದೇ ಅವರ
ಉದೆ್ದೕಶ. 13 ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರೇ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುತಿ್ತಲ್ಲವಲಾ್ಲ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮಗೆ
ಸುನ್ನತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತಾ್ತರೆ. 14 ನನಗಾದರೋ ನಮ್ಮ
ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೇ ಹೊರತು
ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆತನ
ಮೂಲಕ ನಾನು ಲೋಕಕೂ್ಕ, ಲೋಕವು ನನಗಾಗಿಯೂ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸತಿ್ತತು. 15 ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೋ ಅಥವಾ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದೋ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೊಸ
ಸೃಷಿ್ಟಯಾಗುವುದೇ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. 16 ಈ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತು್ತ ದೇವರ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ
ಶಾಂತಿಯೂ, ಕರುಣೆಯೂ ಉಂಟಾಗಲಿ.

17 ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ನನಗೆ ತೊಂದರೆಪಡಿಸಬಾರದು, ನನ್ನ
ದೇಹದಲಿ್ಲ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಗುರುತುಗಳನು್ನ ಒತಿ್ತಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 18

ಸಹೋದರರೇ, ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮ
ಆತ್ಮದೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಆಮೆನ್.
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ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆ

ಪೀಠಿಕೆ

ದೇವರ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ
ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರಿಗೂ
ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರುವವರಿಗೂ

ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ, 2 ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ
ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯು ಶಾಂತಿಯೂ
ಉಂಟಾಗಲಿ.

ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ಆತಿ್ಮಕ ಆಶೀವಾರ್ದಗಳು
3 ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇವರೂ ತಂದೆಯೂ

ಆಗಿರುವಾತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ, ಆತನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲನ ಸಕಲ
ಆತಿ್ಮಕ ಆಶೀವಾರ್ದಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. 4

ನಾವು ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧರೂ ದೋಷವಿಲ್ಲದವರೂ
ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು, ಜಗತು್ತ ಸೃಷಿ್ಟಯಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ದೇವರು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. 5 ದೇವರು ತನ್ನ
ದಯಾಪೂವರ್ಕವಾದ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ
ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನಾ್ನಗಿ ದತು್ತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ
ಮೊದಲೇ ಸಂಕಲ್ಪಮಾಡಿದ್ದನು. 6 ತನ್ನ ಪಿ್ರಯನಲಿ್ಲಯೇ ನಮಗೆ
ಉಚಿತವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಕೃಪೆಯ
ಸು್ತತಿಗಾಗಿ ಇದೆಲಾ್ಲವನು್ನ ಮಾಡಿದನು. 7 ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನು
ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಆತನ ಕೃಪೆಯ
ಐಶ್ವಯರ್ಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯೆಂಬ ವಿಮೋಚನೆಯು
ಉಂಟಾಯಿತು. 8 ಈ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಆತನು ಎಲಾ್ಲ ಜ್ಞಾನ
ವಿವೇಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸುರಿಸಿದಾ್ದನೆ. 9 ದೇವರು
ಆತನಲಿ್ಲ ಮೊದಲೇ ನಿಣರ್ಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ಸಂಕಲ್ಪದ
ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನ ಚಿತ್ತದ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ. 10

ಕಾಲವು ಪರಿಪೂಣರ್ವಾದಾಗ, ಆತನು ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದೇ ಆ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿತು್ತ.

11 ಇದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಚಿತ್ತದ ಉದೆ್ದೕಶಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲಾ್ಲ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡೆಸುವಾತನು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲೇ
ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾದ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರನಾ್ನಗಿ
ಅರಿಸಿಕೊಂಡನು. 12 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನಿ್ನಟ್ಟ
ನಾವು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೀಗೆ
ಮಾಡಿದನು.

13 ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಸುವಾತೆರ್ಯ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಕೇಳಿ, ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ, ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 14 ದೇವರು ತನ್ನ
ಸ್ವಕೀಯ ಜನರಿಗೆ ವಿಮೋಚನೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಗೆ ಸಂಚಕಾರವಾಗಿದಾ್ದನೆ . ಈ ಕಾರಣ
ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸೋಣ.

ಕೃತಜ್ಞತೆಯೂ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯೂ
15 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನೀವು ಇಟಿ್ಟರುವ

ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀವು ತೋರಿಸುವ
ಪಿ್ರೕತಿಯ ವಿಷಯವನು್ನ ಕೇಳಿ, 16 ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 17 ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ದೇವರೂ ಮಹಿಮಾಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರುವಾತನು ತನ್ನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಪೂಣರ್ವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ಜ್ಞಾನ ಮತು್ತ
ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಆತ್ಮವನು್ನ ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 18 ಆತನೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೋನೇತ್ರಗಳನು್ನ ಬೆಳಗಿಸಿ,
ಆತನ ಕರೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಎಂಥದೆಂಬುದನೂ್ನ ಮತು್ತ
ದೇವಜನರಲಿ್ಲರುವ ಆತನ ಸಾ್ವಸ್ಥ್ಯದ ಮಹಿಮಾತಿಶಯವು
ಎಂಥದೆಂಬುದನೂ್ನ, 19 ಮತು್ತ ನಂಬುವವರಾದ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕಾಯರ್
ಸಾಧಿಸುವ ಆತನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶಕಿ್ತಯ ಅಪಾರವಾದ ಮಹತ್ವವು

ಎಂಥದೆಂಬುದನೂ್ನ ನೀವು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. 20 ಈ ಪರಾಕ್ರಮ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೇ ದೇವರು
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿ, ಸಕಲ ರಾಜತ್ವ, ಅಧಿಕಾರ, ಅಧಿಪತ್ಯ
ಮತು್ತ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳ ಮೇಲೆಯೂ 21 ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ಮುಂಬರುವ ಲೋಕದಲಿ್ಲಯೂ ಹೆಸರುಗೊಂಡವರೆಲ್ಲರ ಎಲಾ್ಲ
ನಾಮಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ತನ್ನ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡನು. 22 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು
ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಾದದ ಕೆಳಗೆ ಅಧೀನಮಾಡಿ,
ಸಭೆಗಾಗಿ ಎಲಾ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಆತನನು್ನ ಶಿರಸಾ್ಸಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು.
23 ಸಭೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಎಲಾ್ಲ ವಿಧದಲೂ್ಲ
ಪೂರೈಸುವಾತನಿಂದ ಅದು ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯುಳ್ಳದಾ್ದಗಿದೆ.

ಮರಣದಿಂದ ಜೀವಕೆ್ಕ

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳ ಹಾಗೂ ಪಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ
ಸತ್ತವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 2 ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ನೀವು ಇಹಲೋಕದ
ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೂ, ವಾಯುಮಂಡಲದಲಿ್ಲ

ಅಧಿಕಾರ ನಡಿಸುವ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವಿಧೇಯತೆಯ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಈಗ ಕೆಲಸ ನಡೆಸುವ ಆತ್ಮನಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡಿಸಿದಿ್ದೕರಿ.
3 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಅವರ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ್ದವು,
ಶರೀರಭಾವದ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿ, ಶಾರೀರಿಕ ಹಾಗೂ
ಮಾನಸಿಕ ಇಚೆ್ಛಗಳನು್ನ ಈಡೇರಿಸುತಾ್ತ ಬಂದೆವು. ಸ್ವಭಾವತಃ ನಾವು
ಸಹ ಇತರರಂತೆಯೇ ದೇವರ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ್ದವು. 4 ಆದರೆ
ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ ಮಹಾ
ಪಿ್ರೕತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ, 5 ಅಪರಾಧಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದ
ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿಸಿದನು. ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನೀವು
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 6 ಆತನು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ನಮೊ್ಮಂದಿಗಿರುವ ದಯೆಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಪಾರವಾದ
ಕೃಪಾತಿಶಯವನು್ನ 7 ಮುಂದಿನ ಯುಗಗಳಲಿ್ಲ ನಮಗೆ
ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮನು್ನ ಆತನೊಂದಿಗೆ
ಎಬಿ್ಬಸಿ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನು್ನ
ಕೂರಿಸಿದಾ್ದನೆ. 8 ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಈ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿಮಿ್ಮಂದುಂಟಾದದ್ದಲ್ಲ,
ಅದು ದೇವರ ದಾನವೇ. 9 ಈ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಪುಣ್ಯಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದ
ಉಂಟಾದದ್ದಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಯಾರಿಗೂ
ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ. 10 ನಾವಾದರೋ ದೇವರ ಕಲಾಕೃತಿಯಾಗಿದೆ್ದೕವೆ,
ದೇವರು ಮೊದಲೇ ನಮಗಾಗಿ ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿದ್ದ ಸತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ.

ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಜನಾಂಗ
(ಕೊಲೊ. 1:21-29)

11 ಆದಕಾರಣ ಹಿಂದೊಮೆ್ಮ ನೀವು ಜನ್ಮದಿಂದ
ಅನ್ಯಜನರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ. ಶರೀರದಲಿ್ಲ
ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಸುನ್ನತಿಯವರೆನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವವರಿಂದ ‘ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರು’ ಎಂದು
ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. 12 ಅಂದು ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ದೂರವಿದವರೂ,
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಹಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಪಾಲಿಲ್ಲದವರೂ, ವಾಗಾ್ದನಕೆ್ಕ
ಸಂಬಂಧವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಪರಕೀಯರೂ, ಯಾವ
ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದವರೂ ಮತು್ತ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಲ್ಲದವರೂ
ಆಗಿದಿ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 13 ಈಗಲಾದರೋ,
ಮೊದಲು ದೂರವಾಗಿದ್ದ ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಆತನ ರಕ್ತದ
ಮೂಲಕ ಸಮೀಪಸ್ಥರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 14 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತು್ತ ನಮ್ಮನು್ನ
ಒಂದುಮಾಡಿದವನಾದ ಆತನೇ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿದಾತನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನು ವಿಧಿನಿಯಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಆಜ್ಞೆಗಳುಳ್ಳ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ನಿರಥರ್ಕಗೊಳಿಸಿ, ನಮ್ಮನು್ನ ಅಗಲಿಸಿದ್ದ
ಹಗೆತನವೆಂಬ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಶರೀರದಿಂದಲೇ
ಕೆಡವಿಹಾಕಿದಾ್ದನೆ. 15 ಆತನು ಸಮಾಧಾನವನು್ನಂಟು
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ಮಾಡುವವನಾಗಿ, ಉಭಯರನೂ್ನ ತನ್ನಲಿ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ನೂತನ
ಮಾನವನನಾ್ನಗಿ ನಿಮಿರ್ಸಿದಾ್ದನೆ. 16 ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ
ಹಗೆತನವನು್ನ ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಿ, ಆ ಶಿಲುಬೆಯ
ಮೂಲಕ ಉಭಯರನೂ್ನ ಒಂದೇ ಶರೀರವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ
ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ. 17 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಬಂದು
ದೂರವಾಗಿದ್ದ ನಿಮಗೂ ಮತು್ತ ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದವರಿಗೂ
ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಸಾರಿದನು. 18 ಇದರಿಂದ ಆತನ ಮೂಲಕ
ಉಭಯತ್ರರು ಒಂದೇ ಆತ್ಮನಲಿ್ಲ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು
ಮಾಗರ್ವಾಯಿತು. 19 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನೀವು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ಪರದೇಶದವರೂ ಅನ್ಯರೂ ಆಗಿರದೇ ದೇವಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ
ಸಂಸಾ್ಥನದವರೂ ದೇವರ ಮನೆಯವರೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ.
20 ಅಪೊಸ್ತಲರೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳೂ ಎಂಬ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ
ನೀವೂ ಮಂದಿರದೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ
ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲು್ಲ. 21 ಆತನಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಡದ ಎಲಾ್ಲ ಭಾಗಗಳು
ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿ, ಕಟ್ಟಡವು ವೃದಿ್ದಯಾಗುತಾ್ತ
ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವಾಲಯವಾಗುತ್ತದೆ. 22 ಆತನಲಿ್ಲ ನೀವೂ
ಸಹ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಾಸಸಾ್ಥನವಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತಾ್ತ ಇದಿ್ದೕರಿ.

ಅನ್ಯಜನರ ಬೋಧಕನಾದ ಪೌಲನು

ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಪೌಲನೆಂಬ ನಾನು ಅನ್ಯಜನರಾಗಿರುವ
ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿದಾ್ದನೆ.
2 ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಿವರ್ಹಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ನನಗೆ

ಕೃಪೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಯರ್ಭಾರವನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ, 3 ಆತನು
ಮಮರ್ವನು್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದನೆಂದು
ಅದನು್ನ ಕುರಿತು ನಾನು ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.
4 ಬರೆದದ್ದನು್ನ ನೀವು ಓದಿ ನೋಡಿದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯವಾದ
ಮಮರ್ವನು್ನ ಕುರಿತು ನನಗಿರುವ ಗ್ರಹಿಕೆಯನು್ನ ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 5 ಆ ಮಮರ್ವು ಈ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಪೊಸ್ತಲರಿಗೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೂ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದ
ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. 6

ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಅನ್ಯಜನರು ಸುವಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಕ
ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ದೇವಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಹಬಾಧ್ಯರೂ ಒಂದೇ
ದೇಹದ ಅಂಗಗಳೂ, ವಾಗಾ್ದನದಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರೂ
ಆಗಿದಾ್ದರೆಂಬುದೇ. 7 ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ
ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆತನ ಕೃಪಾದಾನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನು ಈ
ಸುವಾತೆರ್ಗೆ ಸೇವಕನಾದೆನು. 8 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಗಮ್ಯವಾದ ಐಶ್ವಯರ್ದ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಸಾರುವ ಹಾಗೆಯೂ 9 ಹಾಗೂ
ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ದೇವರಲಿ್ಲ ಆದಿಯಿಂದ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ
ಮಮರ್ದ ಯೋಜನೆಯನು್ನ ಎಲಾ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಕೃಪೆಯು
ದೇವಜನರೊಳಗೆ ಅತ್ಯಲ್ಪನಾದ ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 10 ದೇವರು
ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಿತ್ಯಸಂಕಲ್ಪದ
ಮೇರೆಗೆ ತನ್ನ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಜ್ಞಾನವು, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
ರಾಜತ್ವಗಳಿಗೂ, ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೂ ಈಗ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ
ಗೊತಾ್ತಗಬೇಕೆಂದು ಉದೆ್ದೕಶಿಸಿದನು. 12 ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗಿರುವ ಭರವಸೆಯೂ ಧೈಯರ್ವೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಇಟಿ್ಟರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ನಮಗಿದೆ. 13

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ನನಗೆ ಉಂಟಾದ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ನೋಡಿ
ನೀವು ಧೈಯರ್ಗೆಡಬಾರದೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಈ
ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮಗೆ ಘನತೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಎಫೆಸದವರಿಗಾಗಿ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
14 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಯಾವ ತಂದೆಯಿಂದ ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ

ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬವು ಹೆಸರುಗೊಂಡಿರುವುದೋ ಆ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ
ನಾನು ಮೊಣಕಾಲೂರಿಕೊಂಡು, 16 ನೀವು ದೇವರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ
ಆಂತಯರ್ದಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷಬಲವನು್ನ ಹೊಂದುವಂತೆಯೂ, 17 ಕಿ್ರಸ್ತನು
ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡುವಂತೆಯೂ, ಆತನು ತನ್ನ ಮಹಿಮಾತಿಶಯದ ಪ್ರಕಾರ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. 18 ನೀವು ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತು,
ದೇವಜನರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಅಗಲ, ಉದ್ದ, ಎತ್ತರ, ಆಳ
ಎಷೆ್ಟಂಬುದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆಯೂ, 19

ಬುದಿ್ಧಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು,
ದೇವರ ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯ ಮಟಿ್ಟಗೂ ಪರಿಪೂಣರ್ರಾಗುವ ಹಾಗೆ
ದೇವರು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಎಂದು ಆತನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

20 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕಾಯರ್ಸಾಧಿಸುವ ತನ್ನ ಈ ಶಕಿ್ತಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು
ಬೇಡುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಯೋಚಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದದ್ದನು್ನ

ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಿಗೆ 21 ಸಭೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲಯೂ ತಲತಲಾಂತರಕೂ್ಕ ಯುಗಯುಗಾಂತರಕೂ್ಕ
ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್.

ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹದಲಿ್ಲನ ಐಕ್ಯತೆ

ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾದ ಕಾರಣ ಆ ಕರೆಗೆ
ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು, ಕತರ್ನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ
ಸೆರೆಯವನಾದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 2

ನೀವು ಪೂಣರ್ ವಿನಯ, ಸಾತಿ್ವಕತ್ವಗಳಿಂದಲೂ
ದೀಘರ್ಶಾಂತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ, ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಸಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 3 ಸಮಾಧಾನವೆಂಬ ಬಂಧನದಿಂದ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದು್ದ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದುಂಟಾಗುವ ಐಕ್ಯವನು್ನ
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಆಸಕ್ತರಾಗಿರಿ. 4 ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟಾ್ಟಗ
ಒಂದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಂತೆಯೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ
ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರು, ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನನು್ನ ಹೊಂದಿದವರು, 5

ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ಕತರ್ನು ಒಬ್ಬನೇ, ನಂಬಿಕೆಯು ಒಂದೇ, ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನ
ಒಂದೇ, 6 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾಗಿರುವ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ. ಆತನು
ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿರುವವನೂ, ಎಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಯರ್
ನಡಿಸುವವನೂ, ಎಲ್ಲರಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವವನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.

7 ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ ವರದ ಅಳತೆಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ
ಕೃಪಾವರವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರವಾಕ್ಯದಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಿದೆ,
≪ಆತನು ಉನ್ನತ ಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದಾಗ
ತಾನು ಸೆರೆಯಾಳುಗಳನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವರಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.≫

9 ≪ಏರಿಹೋದನೆಂದು≫ ಹೇಳಿದ್ದರ ಅಥರ್ವೇನು? ಭೂಮಿಯ
ಅಧೋಭಾಗಕೆ್ಕ ಇಳಿದಿದ್ದನೆಂತಲೂ ಹೇಳಿದ ಹಾಗಾಯಿತಲಾ್ಲ? 10

ಇಳಿದು ಬಂದಾತನು, ಸಮಸ್ತವನು್ನ ತುಂಬುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಮೇಲಣ
ಎಲಾ್ಲ ಲೋಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದವನು ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
11 ಆತನು ಕೆಲವರನು್ನ ಅಪೊಸ್ತಲರನಾ್ನಗಿಯೂ, ಕೆಲವರನು್ನ
ಪ್ರವಾದಿಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ, ಕೆಲವರನು್ನ ಸುವಾತಿರ್ಕರನಾ್ನಗಿಯೂ,
ಕೆಲವರನು್ನ ಸಭಾಪಾಲಕರನಾ್ನಗಿಯೂ, ಬೋಧಕರನಾ್ನಗಿಯೂ
ನೇಮಿಸಿದನು. 12 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ದೇವಕುಮಾರನ
ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗುವ ಐಕ್ಯತೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ,
ಪರಿಪಕ್ವತೆಯನು್ನ ಪಡೆದು, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪರಿಪೂಣರ್ತೆಯ ಮಟ್ಟವನು್ನ
ತಲುಪುವ ತನಕ, 13 ದೇವಜನರನು್ನ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ
ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹವೆಂಬ ಸಭೆಯು
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವೂ ಆತನು ಇವರನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದನು. 14 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ಕೂಸುಗಳಾಗಿರದೇ, ದುಜರ್ನರ ವಂಚನೆಗಳಿಗೂ, ಕುಯುಕಿ್ತಗೂ
ಒಳಬಿದು್ದ, ನಾನಾ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟು್ಟ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅತಿ್ತತ್ತ
ಓಲಾಡುವವರ ಹಾಗಿರದೇ, 15 ಆದರೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವನು್ನ
ಮಾತನಾಡುತಾ್ತ ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತಲೆಯಾಗಿರುವ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವವರಾಗಿರೋಣ. 16 ದೇಹವೆಲಾ್ಲ ಆತನ
ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ಕೀಲಿನಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟು್ಟ
ಐಕ್ಯವಾಗಿದು್ದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದು
ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಜೀವನ
(ಕೊಲೊ. 3:5-17)

17 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ ಅನ್ಯಜನರು
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಅವರು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರಾಗಿ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. 18 ಅವರ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಕತ್ತಲು ಕವಿದಿದೆ, ಅವರು
ತಮ್ಮ ಕಠಿಣವಾದ ಹೃದಯದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ತಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೂ ದೇವರಿಂದಾಗುವ
ಜೀವಕೆ್ಕ ದೂರವಾಗಿದಾ್ದರೆ. 19 ಅವರು ಲಜೆ್ಜಗೆಟ್ಟವರಾಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ
ಬಂಡುತನಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟು್ಟ ಎಲಾ್ಲ ವಿಧವಾದ ಅಶುದ್ಧ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಅತಾ್ಯಶೆಯಿಂದ ನಡೆಸುವವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 20 ನೀವಾದರೋ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅಂಥದೆಂದು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 21 ಆತನಿಂದಲೇ
ಕೇಳಿ ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಲಾ್ಲ. 22

ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ನಡತೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೇ ಪೂವರ್ಸ್ವಭಾವವನು್ನ
ತೆಗೆದುಹಾಕಿಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ಮೋಸಕರವಾದ ದುರಾಶೆಗಳಿಂದ
ಕೆಟು್ಟಹೋಗುವಂಥದು್ದ. 23 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃನ್ಮನಗಳನು್ನ ನವೀಕರಿಸಿ,
ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 24 ಆ ಸ್ವಭಾವವು ದೇವರ
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ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸತ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನೀತಿಯುಳ್ಳದಾ್ದಗಿಯೂ,
ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯುಳ್ಳದಾ್ದಗಿಯೂ ನಿಮಿರ್ಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

25 ಆದಕಾರಣ ಸುಳಾ್ಳಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟು್ಟ ≪ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು
ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಸಂಗಡ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ನುಡಿಯಲಿ.≫ ಏಕೆಂದರೆ
ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳಾಗಿದೆ್ದೕವಲಾ್ಲ.
26 ≪ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೂ ಪಾಪಮಾಡಬೇಡಿರಿ,≫
ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಿಟು್ಟ
ತೀರಿಹೋಗಲಿ. 27 ಸೈತಾನನಿಗೆ ಅವಕಾಶಕೊಡಬೇಡಿರಿ. 28 ಕಳವು
ಮಾಡುವವನು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಕಳವು ಮಾಡದೇ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ
ಒಳೆ್ಳೕ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಮಾಡಿ ದುಡಿಯಲಿ. ಆಗ
ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಅವನಿಂದಾಗುವದು.
29 ನಿಮ್ಮ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಹೊರಡಬಾರದು.
ಭಕಿ್ತಯನು್ನ ವೃದಿ್ಧ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಮಾತನು್ನ
ಆಡಿದರೆ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿ ತೋರುವುದು. 30 ದೇವರ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ದುಃಖಪಡಿಸಬೇಡಿರಿ. ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ವಿಮೋಚನೆಯ
ದಿನಕಾ್ಕಗಿ ಮುದೆ್ರ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಲಾ್ಲ. 31 ಎಲಾ್ಲ ದೆ್ವೕಷ, ಕೋಪ,
ಕೊ್ರೕಧ, ಕಲಹ, ದೂಷಣೆ ಇವುಗಳನೂ್ನ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ
ದುಷ್ಟತನಗಳನೂ್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ದೂರ ಮಾಡಿರಿ. 32 ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ದಯೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ, ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ ಇರಿ.
ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ.

ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯಿರಿ

ಆದುದರಿಂದ ದೇವರ ಪಿ್ರಯರಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ
ಆತನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿರಿ. 2 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನನೆ್ನೕ ದೇವರಿಗೆ

ಸುವಾಸನೆಯಾದ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿಯೂ, ಯಜ್ಞವಾಗಿಯೂ
ಸಮಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೂ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

3 ಜಾರತ್ವ ಮತು್ತ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಅಶುದ್ಧತ್ವ ಅಥವಾ ದ್ರವಾ್ಯಶೆ
ಇವುಗಳ ಸುದಿ್ದಯಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರಬಾರದು, ಇವುಗಳಿಗೆ
ದೂರವಾಗಿರುವುದೇ ದೇವಜನರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದು್ದ. 4 ಹೊಲಸು
ಮಾತು, ಹುಚು್ಚ ಮಾತು, ಕುಚೋದ್ಯ ಇವು ಬೇಡ. ಇವು
ಅಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಮಾಡಿರಿ. 5 ಜಾರನಿಗಾಗಲಿ, ದುರಾಚಾರಿಗಾಗಲಿ,
ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕನಾಗಿರುವ ಲೋಭಿಗಾಗಲಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮತು್ತ ದೇವರ
ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ.
6 ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಂಚಿಸದಿರಲಿ,
ಇಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರ ಕೋಪವು ಆತನಿಗೆ
ಅವಿಧೇಯರಾಗಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. 7 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿರಬೇಡಿರಿ.

8 ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿದಿ್ದರಿ, ಆದರೆ
ಈಗ ನೀವು ಕತರ್ನಲಿ್ಲದು್ದ ಬೆಳಕಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಬೆಳಕಿನವರಂತೆ
ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 9 ಬೆಳಕಿನ ಫಲವು ಉಪಕಾರದಲಿ್ಲಯೂ
ನೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಸತ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. 10 ಕತರ್ನಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾದದು್ದ ಏನೆಂಬುದನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 11

ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ಕತ್ತಲೆಯ ಕೃತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿರದೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ಬಯಲಿಗೆಳೆದು ಖಂಡಿಸಿರಿ. 12 ಆ ಜನರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ
ನಡಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಕೂ್ಕ
ಅವಮಾನಕರವಾಗಿದೆ. 13 ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಎಲಾ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳ ನಿಜಗುಣ
ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲಾ್ಲವನೂ್ನ
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಂಥದು್ದ ಬೆಳಕೇ.

14 ಆದ್ದರಿಂದ,
≪ನಿದೆ್ರ ಮಾಡುವವನೇ, ಎಚ್ಚರವಾಗು!
ಸತ್ತವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಏಳು!
ಆಗ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವನು≫ ಎಂದು

ಹೇಳಿಯದೆಯಲಾ್ಲ.
15 ಆದಕಾರಣ ನೀವು ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವ ರೀತಿಯನು್ನ ಕುರಿತು

ಚೆನಾ್ನಗಿ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರದೆ ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿರಿ. 16

ಈ ದಿನಗಳು ಕೆಡುಕಿನಿಂದ ಕೂಡಿದವುಗಳಾಗಿರುವುದ್ದರಿಂದ
ಕಾಲವನು್ನ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 17 ಮತು್ತ
ಬುದಿ್ಧಹೀನರಾಗಿ ನಡೆಯದೆ ಕತರ್ನ ಚಿತ್ತವೇನೆಂಬುದನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18 ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತರಾಗಬೇಡಿರಿ.
ಅದರಿಂದ ಪಟಿಂಗತನವು ಹುಟು್ಟತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಭರಿತರಾಗಿದು್ದ, 19 ಕೀತರ್ನೆಗಳಿಂದಲೂ,
ಸು್ತತಿಪದಗಳಿಂದಲೂ, ಆತಿ್ಮೕಕ ಹಾಡುಗಳಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಮಾತನಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಕತರ್ನನು್ನ ಹಾಡಿ
ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. 20 ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ
ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ

ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಮಾಡಿರಿ. 21 ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಭಯಪಡುವವರಾಗಿದು್ದ,
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವಿನಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಗಂಡಹೆಂಡತಿಯರು
(ಕೊಲೊ. 3:18—4:1)

22 ಸತಿಯರೇ, ನೀವು ಕತರ್ನಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ
ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರಿ. 23 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಭೆಗೆ ತಲೆಯಾಗಿರುವ
ಪ್ರಕಾರವೇ ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ತಲೆಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ತಾನೇ
ಸಭೆಯೆಂಬ ದೇಹಕೆ್ಕ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 24 ಸಭೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಹೇಗೆ
ಅಧೀನವಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ
ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಅಧೀನರಾಗಿರಬೇಕು.

25 ಪತಿಯರೇ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಭೆಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಿಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. 26 ಆತನು ಅದನು್ನ
ಪಾವನಗೊಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. 27

ಅದನು್ನ ಕಳಂಕ ಸುಕು್ಕ ಮುಂತಾದದೊ್ದಂದೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ
ಪರಿಶುದ್ಧವೂ, ನಿದೋರ್ಷವೂ, ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳದೂ್ದ ಆಗಿರುವ
ಸಭೆಯನಾ್ನಗಿ ತನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಾಕೊ್ಯೕಪದೇಶ
ಸಹಿತವಾದ ಜಲಸಾ್ನನವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಶುದಿ್ಧಮಾಡಿದನು. 28

ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಡದಿರು ಸಹ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶರೀರವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಪ್ರಕಾರವೇ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಹಂಗಿನವರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ತನ್ನನೆ್ನೕ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 29 ಯಾರೂ ಎಂದೂ ಸ್ವಂತ
ಶರೀರವನು್ನ ಹಗೆಮಾಡಿದಿ್ದಲ್ಲವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಶರೀರಗಳನು್ನ
ಪೋಷಿಸಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತಾ್ತರಷೆ್ಟೕ. 30 ಸಭೆಯೆಂಬ ದೇಹಕೆ್ಕ ನಾವು
ಅಂಗಗಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆ ಸಭೆಯೆಂಬ ಈ ದೇಹವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಹಾಗೆಯೇ
ಪೋಷಿಸಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತಾ್ತ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ. 31 ≪ಈ ಕಾರಣದಿಂದ
ಪುರುಷನು ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಶರೀರವಾಗಿರುವರು.≫
ಎಂದು ಬರೆದದೆಯಲಾ್ಲ. 32 ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೂ ಸಭೆಗೂ ಇರುವ
ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಇದುವರೆಗೆ
ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಈ ಮಮರ್ವು ಬಹು ಗಂಭೀರವಾದದು್ದ. 33 ಆದರೆ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪುರುಷನು ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೇ ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಹೆಂಡತಿಯೂ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ
ಗೌವರದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ತಂದೆತಾಯಿಗಳೂ ಮಕ್ಕಳೂ

ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಕತರ್ನಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆತಾಯಿಗಳ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. ಇದು ನಾ್ಯಯವಾದದು್ದ.
2 ವಾಗಾ್ದನಸಹಿತವಾದ ಮೊದಲನೆಯ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ,

≪ನಿನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು, 3 ಗೌರವಿಸಿದರೆ ನಿನಗೆ
ಶುಭವಾಗುವುದು, ನೀನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹುಕಾಲ
ಬದುಕುವಿ.≫

4 ತಂದೆಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಪವನೆ್ನಬಿ್ಬಸದೆ, ಕತರ್ನಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಗೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಶಿಸಿ್ತನಲಿ್ಲಯೂ
ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಸಾಕಿ ಸಲಹಿರಿ.

ಯಜಮಾನರೂ ದಾಸರೂ
5 ದಾಸರೇ, ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಜಮಾನರಾಗಿರುವವರಿಗೆ

ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಹಾಗೆಯೇ ಮನೋಭೀತಿಯಿಂದ
ನಡುಗುವವರಾಗಿಯೂ ಸರಳಹೃದಯರಾಗಿಯೂ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ.
6 ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವವರಂತೆ ತೋರಿಕೆಗೆ ಯಜಮಾನರು
ನೋಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆಮಾಡದೇ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ದಾಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ
ಹಾಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ನಡಿಸಿರಿ. 7

ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರವಲ್ಲ, ಕತರ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆಮಾಡುತೆ್ತೕವೆಂದು
ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಸೇವೆಮಾಡಿರಿ. 8 ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬನು
ದಾಸನಾಗಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಲಿ ತಾನು ಯಾವ ಸತಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ
ಮಾಡುತಾ್ತನೋ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕತರ್ನಿಂದ
ಹೊಂದುವನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

9 ಯಜಮಾನರೇ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅದೇ
ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೂ ಅವರಿಗೂ
ಯಜಮಾನನಾಗಿರುವಾತನು ಇದಾ್ದನೆಂತಲೂ ಆತನಲಿ್ಲ
ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲವೆಂತಲೂ ತಿಳಿದು ನಿಮ್ಮ ದಾಸರನು್ನ ಬೆದರಿಸುವ
ಪದ್ಧತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ.
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ದೇವರ ಸವಾರ್ಯುಧಗಳು
10 ಕಡೆಯದಾಗಿ, ನೀವು ಕತರ್ನಲಿ್ಲಯೂ ಆತನ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ

ಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ ಬಲಗೊಳಿ್ಳರಿ. 11 ಸೈತಾನನ ತಂತೊ್ರೕಪಾಯಗಳನು್ನ
ನೀವು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ದೇವರು
ದಯಪಾಲಿಸುವ ಸವಾರ್ಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 12 ನಮಗೆ
ಹೋರಾಟವಿರುವುದು ಮನುಷ್ಯಮಾತ್ರದವರ ಸಂಗಡವಲ್ಲ.
ರಾಜತ್ವಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಈ
ಅಂಧಕಾರದ ಲೋಕಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಆಕಾಶ
ಮಂಡಲಗಳಲಿ್ಲರುವ ದುರಾತ್ಮಗಳ ಸೇನೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ನಾವು
ಹೋರಾಡುವವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 13 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದುಷ್ಟ ದಿನದಲಿ್ಲ
ವೈರಿಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾದದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಮಾಡಿ
ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲು್ಲವುದಕೂ್ಕ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸುವ
ಸವಾರ್ಯುಧಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 14 ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ
ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ನೀತಿಯೆಂಬ ಎದೆಕವಚವನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, 15 ಸಮಾಧಾನದ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಮನಸೆ್ಸಂಬ ಕೆರಗಳನು್ನ ಮೆಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ನಿಲಿ್ಲರಿ. 16 ಎಲಾ್ಲದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬ ಗುರಾಣಿಯನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕೆಡುಕನ ಅಗಿ್ನಬಾಣಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ನಂದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತರಾಗುವಿರಿ. 17 ಇದಲ್ಲದೆ ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬ
ಶಿರಸಾ್ತ್ರಣವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಕೊಡುವ ದೇವರ
ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18 ನೀವು
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಪೆ್ರೕರಿತರಾಗಿ ಎಲಾ್ಲ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಸಕಲವಿಧವಾದ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯಿಂದಲೂ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಿಂದಲೂ ದೇವರನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ.

ಇದರಲಿ್ಲ ಪೂಣರ್ ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತರಾಗಿದು್ದ ದೇವಜನರೆಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ವಿಜ್ಞಾಪನೆಮಾಡುತಾ್ತ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ನನಗಾಗಿಯೂ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
ಮಾಡಿರಿ. 19 ನಾನು ಮಾತನಾಡಲು ಬಾಯಿ ತೆರೆಯುವಾಗ
ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಸುವಾತಾರ್ಸತ್ಯಗಳನು್ನ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ
ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬೇಕಾದ ಮಾತುಗಳನು್ನ ದೇವರು ನನಗೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 20 ಆ ಸುವಾತೆರ್ಯ
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ರಾಯಭಾರಿಯಾದ ನಾನು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಬಿದಿ್ದದೆ್ದೕನಲಾ್ಲ. ಅದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ
ಹಾಗೆಯೇ ಧೈಯರ್ವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ನನಗಾಗಿ
ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಕಡೆ ಮಾತುಗಳು
21 ನನ್ನ ವಿಷಯವನೂ್ನ ನನ್ನ ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನಿಮಗೆ

ಗೊತಾ್ತಗುವ ಹಾಗೆ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರನೂ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತ
ಸೇವಕನಾಗಿರುವ ತುಖಿಕನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವನು.
22 ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ, ಅವನು
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಸಂತೈಸುವಂತೆಯೂ ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.

23 ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ಶಾಂತಿಯೂ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಿ್ರೕತಿಯೂ
ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. 24 ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದೇವರ
ಕೃಪೆಯು ಇರಲಿ.
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ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆ

ಪೀಠಿಕೆ

ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ದಾಸರಾದ ಪೌಲ ಮತು್ತ ತಿಮೊಥೆಯರು,
ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯದಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ
ದೇವಜನರಾಗಿರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ

ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಭಾಸೇವಕರಿಗೂ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ,
2 ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ, ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ, ಶಾಂತಿಯೂ ಲಭಿಸಲಿ.

ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಯೂ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳೂ
3 ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಾಗೆಲಾ್ಲ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ

ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ, ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ದೇವರನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವ
ಎಲಾ್ಲ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 5 ನೀವು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಸುವಾತಾರ್ಪ್ರಚಾರದಲಿ್ಲ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ
ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 6 ಈ ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾತನು ಅದನು್ನ ನಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಬರುವ ದಿನದೊಳಗಾಗಿ ಪೂಣರ್ತೆಗೆ ತರುವನೆಂದು ನನಗೆ
ಭರವಸವುಂಟು. 7 ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಕುರಿತು ನನಗೆ ಹೀಗನಿ್ನಸುವುದು
ಸೂಕ್ತವೇ ಸರಿ. ನಾನು ಬಂಧನದಲಿ್ಲರುವಾಗಲೂ, ಸುವಾತೆರ್ಯ
ಕುರಿತಾದ ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದಗಳಲಿ್ಲಯು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 8 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿಗಿರುವಂಥ
ಕನಿಕರದಿಂದ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷೊ್ಟೕ ಹಂಬಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಇದಕೆ್ಕ
ದೇವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ. 9 ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಇನೂ್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ
ಹೆಚು್ಚತಾ್ತ ಪೂಣರ್ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕೆಂದು ನಾನು
ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 10 ಹೀಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾಯರ್ಗಳು
ಯಾವವೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ವಿವೇಚಿಸುವವರಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ
ಹಾಗೂ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬರುವ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಸರಳರಾಗಿಯೂ,
ನಿಮರ್ಲರಾಗಿಯೂ, 11 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿರುವ
ನೀತಿಯೆಂಬ ಫಲದಿಂದ ತುಂಬಿದವರಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕೆಂದು
ದೇವರಿಗೆ ಘನತೆಯನೂ್ನ ಸೊ್ತೕತ್ರವನೂ್ನ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂತಲೂ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

ಸುವಾತೆರ್ಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
12 ಸಹೋದರರೇ, ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿರುವಂಥವುಗಳೆಲ್ಲವೂ

ಸುವಾತೆರ್ಯ ಪ್ರಸಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಯಿತೆಂದು ನೀವು
ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 13 ಹೇಗೆಂದರೆ ನನ್ನ
ಸೆರೆವಾಸವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಎಂದು ಅರಮನೆಯ
ಕಾವಲುಗಾರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ತಿಳಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 14 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಜನರು ನನ್ನ
ಬಂಧನದಿಂದಲೇ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸವುಳ್ಳವರಾಗಿ ದೇವರ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನಿಭರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ
ಧೈಯರ್ಹೊಂದಿದಾ್ದರೆ. 15 ಕೆಲವರು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟು್ಟ ಭೇದ
ಹುಟಿ್ಟಸಬೇಕೆಂಬ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಮತು್ತ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಒಳೆ್ಳಯ
ಭಾವದಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತಾ್ತರೆ. 16 ಇವರಂತೂ ನಾನು
ಸುವಾತೆರ್ಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಇಲಿ್ಲ
ಹಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದು ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 17

ಆ ಬೇರೆ ತರದವರಾದರೋ ನಾನು ಬೇಡಿಯಿಂದ
ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಸಂಕಟವನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂದು
ಯೋಚಿಸಿ, ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಲ್ಲದ ಸಾ್ವಥರ್ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುತಾ್ತರೆ. 18 ಹೇಗಾದರೇನು? ಯಾವ
ರೀತಿಯಿಂದಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಕಪಟದಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ
ಸತ್ಯದಿಂದಾಗಲಿ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವುದುಂಟು, ಇದಕೆ್ಕ ನಾನು
ಸಂತೋಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಸಂತೋಷಿಸುವೆನು. 19

ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ

ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದಲೂ ಇದು ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ
ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದೆಂದು ಬಲೆ್ಲನು. 20 ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾನು ಯಾವ
ವಿಷಯದಲಾ್ಲದರೂ ನಾಚಿಕೆಪಡದೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಈಗಲೂ ಸಹ
ತುಂಬಾ ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರುವುದರಿಂದ ಬದುಕಿದರೂ ಸರಿಯೇ ಅಥವಾ
ಸತ್ತರೂ ಸರಿಯೇ ನನ್ನ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ
ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಬಹು ಅಭಿಲಾಷೆಯಾಗಿದೆ,
ಹಾಗೆಯೇ ಆಗುವುದೆಂಬ ಭರವಸೆವುಂಟು. 21 ನನಗಂತೂ
ಬದುಕುವುದೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ, ಸಾಯುವುದು ಲಾಭವೇ. 22

ಶರೀರದಲಿ್ಲಯೇ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲಸಮಾಡಿ
ಫಲಹೊಂದಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಾನು
ಯಾವುದನಾ್ನರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನು್ನವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು. 23 ಈ
ಎರಡರ ನಡುವೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ, ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ, ಅದು
ಅತು್ಯತ್ತಮವಾಗಿದೆ. 24 ಆದರೆ ನಾನಿನೂ್ನ ಶರೀರದಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಹು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.
25 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯೂ
ಆನಂದವೂ ಉಂಟಾಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಾನು ಜೀವದಿಂದುಳಿದು
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವೆನೆಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ಹೀಗೆ
ನಾನು ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಲಾ್ಲಸಪಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಿ್ನಂದ ಅಧಿಕ
ಆಸ್ಪದವಿರುವುದು.

ಕೆ್ರೖಸ್ತರು ಸುವಾತೆರ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಬೋಧನೆ
27 ಹೇಗೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸುವಾತೆರ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಗ

ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿದರೂ ಸರಿಯೇ, ದೂರದಲಿ್ಲದು್ದ
ನಿಮ್ಮ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೂ ಸರಿಯೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲಾ್ಲದರೂ ಹೆದರದೆ
ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತು ಸುವಾತೆರ್ಯಲಿ್ಲಟ್ಟ
ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಐಕಮತ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಡುವವರಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು
ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು. 28 ನೀವು ಹೀಗಿರುವುದು ವಿರೋಧಿಗಳ
ನಾಶನಕೂ್ಕ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಒಂದು ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಅದು
ದೇವರಿಂದಾದ ಮುನೂ್ಸಚನೆಯಾಗಿದೆ. 29 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೇಲೆ
ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ
ಬಾಧೆಯನ್ನನುಭವಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ವರವಾಗಿ ದೊರಕಿದೆ. 30 ಹೀಗೆ
ನೀವು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಕಂಡಂಥ ಮತು್ತ ಈಗ ನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೇಳುವಂಥ
ಅದೇ ಹೋರಾಟವು ನಿಮಗೂ ಉಂಟು.

ಯೇಸುವಿನ ದೀನತೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು

ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹ, ಪಿ್ರೕತಿಯ ಸಾಂತ್ವನ, ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆ, ಕಾರುಣ್ಯದಯಾರಸಗಳು
ಉಂಟಾಗುವುದಾದರೆ, 2 ನೀವೆಲ್ಲರು ಒಂದೇ

ಮನಸು್ಸವುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಒಂದೇ ಪಿ್ರೕತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ,
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯಭಾವವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಒಂದೇ
ಗುರಿಯಿಟು್ಟಕೊಂಡವರಾಗಿ ನನ್ನ ಸಂತೋಷವನು್ನ
ಪರಿಪೂಣರ್ಮಾಡಿರಿ. 3 ಸಾ್ವಥರ್ದಿಂದಾಗಲಿ, ಒಣ
ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವುದನೂ್ನ ಮಾಡದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು
ದೀನಭಾವದಿಂದ ಮತೊ್ತಬ್ಬರನು್ನ ತನಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠರೆಂದು
ಎಣಿಸಲಿ. 4 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಸ್ವಹಿತವನು್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡದೆ
ಪರಹಿತವನು್ನ ಸಹ ನೋಡಲಿ. 5 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲದ್ದಂಥ ಮನಸು್ಸ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ.

6 ಆತನು ದೇವಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರೂ,
ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನನಾಗಿರುವನೆಂಬ ಅಮೂಲ್ಯ
ಪದವಿಯನು್ನ ಬಿಡಲೊಲೆ್ಲನು ಎಂದೆಣಿಸದೆ,

7 ತನ್ನನು್ನ ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ದಾಸನ ರೂಪವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಮನಾದನು.
ಮನುಷ್ಯನಾಕಾರದಲಿ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
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8 ಆತನು ತನ್ನನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಂಡು ಮರಣವನು್ನ ಅಂದರೆ
ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನಾ್ನದರೂ ಹೊಂದುವಷು್ಟ

ವಿಧೇಯನಾದನು.
9 ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರು ಆತನನು್ನ ಅತು್ಯನ್ನತ ಸಾ್ಥನಕೆ್ಕ ಏರಿಸಿ,
ಎಲಾ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರನು್ನ ಆತನಿಗೆ

ದಯಪಾಲಿಸಿದಾ್ದನೆ.
10 ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಗರ್ ಮತ್ಯರ್ ಪಾತಾಳಗಳಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ
ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ,

11 ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಲಿಗೆಯು
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಕತರ್ನೆಂದು ಅರಿಕೆಮಾಡುವುದು.

ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದು
12 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯರೇ, ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನು್ನ

ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಸರಿಸಿದಂತೆ ಈಗಲೂ ಅನುಸರಿಸಿರಿ. ನಾನು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಾನಿಲ್ಲದಿರುವಾಗಲೂ ಬಹು
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಮನೋಭೀತಿಯಿಂದ ನಡುಗುವವರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ
ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 13 ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರೇ ತನ್ನ
ಸುಚಿತ್ತವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಉದೆ್ದೕಶವನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಪ್ರಯತ್ನವನೂ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 14

ಗೊಣಗುಟ್ಟದೆಯೂ, ವಿವಾದಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಮಾಡಿರಿ. 15

ಹೀಗೆ ನೀವು ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೂ ಹಾಗೂ ಯಥಾಥರ್ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರೂ
ಆಗಿದು್ದ ವಕ್ರಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳ ಮೂಖರ್ ಜಾತಿಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ
ನಿಷ್ಕಳಂಕರಾದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಿರಿ. 16 ಇವರೊಳಗೆ ನೀವು
ಸವರ್ರಿಗೂ ಜೀವದಾಯಕ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ತೋರಿಸಿಕೊಡುವವರಾಗಿದು್ದ, ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹೊಳೆಯುವ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ನಡೆದರೆ ನಾನು
ಸುವಾತೆರ್ಗಾಗಿ ಓಡಿದ ಓಟವು ವ್ಯಥರ್ವಲ್ಲ, ನಾನು
ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟದೂ್ದ ವ್ಯಥರ್ವಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೊಗಳಿಕೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದು. 17 ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ದೇವರಿಗಪಿರ್ಸುವ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನಾನೇ ಪಾನದ್ರವ್ಯವಾಗಿ
ಅಪಿರ್ತವಾಗಬೇಕಾದರೂ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವೇ,
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಪಡುತೆ್ತೕನೆ. 18 ಹಾಗೆಯೇ ನೀವೂ
ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ, ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ.

ಎಪಫೊ್ರದೀತನೂ್ನ ತಿಮೊಥೆಯನೂ್ನ
19 ಆದರೆ ನಾನು ತಿಮೊಥೆಯನನು್ನ ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ

ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿದು ನಾನೂ ಆದರಣೆ
ಹೊಂದಿದೆನು. 20 ಅವನ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನು್ನ ಕುರಿತು
ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವವರು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರೂ
ಇಲ್ಲ. 21 ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಕಾಯರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡುತಾ್ತರೆಯೇ
ಹೊರತು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕಾಯರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಡುವುದಿಲ್ಲ.
22 ಆದರೆ ತಿಮೊಥೆಯನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನು್ನ ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಮಗನು ತಂದೆಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅವನು
ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಸುವಾತಾರ್ಪ್ರಚಾರಕಾ್ಕಗಿ ಸೇವೆಮಾಡಿದನೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು. 23 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ವಿಷಯವು
ಹೇಗಾಗುವುದೋ ಅದನು್ನ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಅವನನೆ್ನೕ
ಕಳುಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. 24 ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಸಹ ಬೇಗನೆ
ಬರುವೆನೆಂದು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ.

25 ನನ್ನ ಕೊರತೆಯನು್ನ ನೀಗುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಕಳುಹಿಸಿದಂಥ, ನನ್ನ
ಸಹೋದರನೂ, ಜೊತೆಸೇವಕನೂ, ಸಹಸೇನಾನಿಯೂ ಆಗಿರುವಂಥ
ಎಪಫೊ್ರದೀತನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು
ಭಾವಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ಅವನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಕುರಿತು ಹಂಬಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು
ಮತು್ತ ತಾನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ನೊಂದುಕೊಂಡನು. 27 ಅವನು ರೋಗದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದ
ಸಾಯುವ ಹಾಗಿದ್ದನೆಂಬುದು ನಿಜವೇ, ಆದರೆ ದೇವರು ಅವನನು್ನ
ಕರುಣಿಸಿದನು. ಅವನನು್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ದುಃಖದ ಮೇಲೆ
ದುಃಖವು ಬಾರದಂತೆ ನನ್ನನೂ್ನ ಕರುಣಿಸಿದನು. 28 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ತಿರುಗಿ ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕೆಂತಲೂ ನನ್ನ ದುಃಖ
ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ ನಾನು ಅವನನು್ನ ಅತಿ ತವಕದಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 29 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನೀವೇ ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ
ಉಪಚಾರದಲಿ್ಲ ಕೊರತೆಯಾದದ್ದನು್ನ ತುಂಬುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವನು
ಜೀವದ ಆಸೆಯನು್ನ ತೊರೆದು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಸಾಯುವ
ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವನನು್ನ ಪೂಣರ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅಂಥವರನು್ನ
ಮಾನ್ಯರೆಂದೆಣಿಸಿರಿ.

ನಿಜವಾದ ನೀತಿ

ಕಡೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಕತರ್ನಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ. ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಿದ ಅದೇ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಪುನಃ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೇನೂ ಬೇಸರವಿಲ್ಲ,

ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸುವವು. 2 ಆ ನಾಯಿಗಳಿಂದ
ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ, ದುಷ್ಕಮಿರ್ಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. ಸುನ್ನತಿಯೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಂಗಚೆ್ಛೕದನ ಮಾಡುವವರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. 3

ನಿಜವಾದ ಸುನ್ನತಿಯವರು ಯಾರೆಂದರೆ, ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ
ಪೆ್ರೕರಿತರಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವವರೂ, ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ಹಷರ್ಗೊಳು್ಳವವರೂ, ಶರೀರಸಂಬಂಧವಾದವುಗಳಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿಲ್ಲದವರೂ ಆಗಿರುವ ನಾವುಗಳೇ. 4 ನಾನಾದರೋ
ಶರೀರಸಂಬಂಧವಾದವುಗಳಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವುದಕೂ್ಕ ಆಸ್ಪದವಿದೆ.
ಬೇರೆ ಯಾವನಾದರೂ ಶರೀರಸಂಬಂಧವಾದವುಗಳಲಿ್ಲ
ಭರವಸವಿಡಬಹುದೆಂದು ಯೋಚಿಸುವುದಾದರೆ ನಾನು
ಅವನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. 5 ಹುಟಿ್ಟದ
ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸುನ್ನತಿಯಾಯಿತು, ನಾನು
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವನು, ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದವನು,
ಇಬಿ್ರಯರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಇಬಿ್ರಯನು, ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ
ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ಫರಿಸಾಯನು, 6 ಮತಾಸಕಿ್ತಯನು್ನ ನೋಡಿದರೆ
ನಾನು ಕೆ್ರೖಸ್ತ ಸಭೆಯ ಹಿಂಸಕನು, ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿರುವ
ನೀತಿಯನು್ನ ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ನಿದೋರ್ಷಿ. 7 ಆದರೆ, ನನಗೆ
ಲಾಭವಾಗಿದ್ದಂಥವುಗಳನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ ನಷ್ಟವೆಂದೆಣಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 8

ಇಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ಕತರ್ನಾದ ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವನ್ನರಿಯುವುದೇ ಅತಿ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದದೆ್ದಂದು ತಿಳಿದು ನಾನು ಎಲ್ಲವನು್ನ ನಷ್ಟವೆಂದೆಣಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆತನ ನಿಮಿತ್ತ ನಾನು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ
ಕಸವೆಂದೆಣಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಇದರಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಉದೆ್ದೕಶವೇನೆಂದರೆ, ನಾನು
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು, ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಫಲವಾಗಿರುವ
ಸ್ವನೀತಿಯನ್ನಲ್ಲ, ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನಂಬುವುದರಿಂದ ದೊರಕುವಂಥ
ಅಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೇಲಣ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಿಂದ ದೇವರು
ಕೊಡುವಂಥ ನೀತಿಯನೆ್ನೕ ಹೊಂದಿ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವವನಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ. 10 ಆತನನೂ್ನ ಆತನ
ಪುನರುತಾ್ಥನದಲಿ್ಲರುವ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ, ಆತನ ಬಾಧೆಗಳಲಿ್ಲ
ಪಾಲುಗಾರನಾಗಿರುವ ಪದವಿಯನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತನ
ಮರಣದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆತನಂತೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೇ
ನನ್ನ ಬಯಕೆಯಾಗಿದೆ. 11 ಹೀಗಾದರೆ ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗುವ
ಪುನರುತಾ್ಥನದ ಅನುಭವ ನನಗೂ ಆದೀತು.

ಬಿರುದಗಾಗಿ ಓಟ
12 ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾನಿದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಪಡಕೊಂಡು ಪರಿಪೂಣರ್ತೆಗೆ

ಬಂದವನೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವುದನು್ನ
ಹೊಂದುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನೋ
ಅದನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ. 13

ಸಹೋದರರೇ, ನಾನಂತೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡವನೆಂದು ನನ್ನನು್ನ ಈ
ವರೆಗೂ ಎಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು, ನಾನು ಹಿಂದಿನ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟು್ಟ ಮುಂದಿನವುಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಎದೆಬೊಗಿ್ಗದವನಾಗಿ, 14 ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟರುವ
ಬಿರುದನು್ನ ಹೊಂದುವ ಗುರಿಯನು್ನ ತಲುಪಲೆಂದು ಓಡುತಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ.
15 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರವೀಣರಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇದೇ
ಅಭಿಪಾ್ರಯವುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. ಮತು್ತ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಅಭಿಪಾ್ರಯವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ
ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವನು. 16 ಅಂತೂ, ನಾವು ಯಾವ
ಸೂತ್ರವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಇಲಿ್ಲಯ ವರೆಗೆ ಬಂದೆವೋ ಅದನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸಿ
ನಡೆಯೋಣ.

17 ಸಹೋದರರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನನ್ನನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿರಿ ಮತು್ತ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ ಮಾದರಿಯ
ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ ಲಕ್ಷ್ಯಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18

ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನೇಕರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿ
ನಡೆಯುತಾ್ತರೆ. ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಸಾರಿ
ಹೇಳಿದೆನು, ಈಗಲೂ ಅಳುತಾ್ತ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 19 ನಾಶನವೇ ಅವರ
ಅಂತಾ್ಯವಸೆ್ಥ, ಹೊಟೆ್ಟಯೇ ಅವರ ದೇವರು, ನಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವ
ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಅವರಿಗೆ ಘನತೆ, ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಕಾಯರ್ಗಳ
ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುವವರು. 20 ನಾವಾದರೋ ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಜೆಗಳು,
ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅಲಿ್ಲಂದಲೇ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಬರುವುದನು್ನ
ಎದುರುನೋಡುತಾ್ತ ಇದೆ್ದೕವೆ. 21 ಆತನು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ತನಗೆ
ಅಧೀನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಪರಾಕ್ರಮವನು್ನ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ
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ದೀನಾವಸೆ್ಥಯುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ದೇಹವನು್ನ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ತನ್ನ ದೇಹದಂತೆ
ರೂಪಾಂತರಪಡಿಸುವನು.

ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ನನ್ನ ಪಿ್ರಯರೇ ಹಾಗೂ ಆಪ್ತರೇ, ನನಗೆ
ಸಂತೋಷವೂ ಕಿರೀಟವೂ ಆಗಿರುವವರೇ, ನಾನು
ಹೇಳಿದಂತೆ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲರಿ, ಪಿ್ರಯರೇ.

ಉತೆ್ತೕಜನದ ಮಾತುಗಳು
2 ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಒಂದೇ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರಾಗಿರಿ ಎಂದು

ಯುವೊದ್ಯಳನೂ್ನ ಹಾಗೂ ಸಂತುಕೆಯನೂ್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 3

ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಜೊತೆ ಸೇವಕನೇ, ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೆ
ಸಹಾಯಕನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನೂ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು
ಕೆ್ಲೕಮೆನ್್ಸ ಮುಂತಾದ ನನ್ನ ಜೊತೆಕೆಲಸದವರ ಸಹಿತವಾಗಿ ನನ್ನ
ಜೊತೆ ಸುವಾತೆರ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟವರು. ಅವರವರ
ಹೆಸರುಗಳು ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಬರೆದಿವೆ.

4 ಯಾವಾಗಲೂ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ, ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ
ಎಂದು ಪುನಃ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 5 ನಿಮ್ಮ ಸೈರಣೆಯು ಎಲಾ್ಲ
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತಾ್ತಗಲಿ, ಕತರ್ನು ಹತಿ್ತರವಾಗಿದಾ್ದನೆ. 6 ಯಾವ
ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೂ ಚಿಂತೆಮಾಡದೆ ಸವರ್ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಮುಂದೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಯನೂ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನೂ್ನ
ಮಾಡುತಾ್ತ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನು್ನ ಕತರ್ನಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರಿ. 7 ಆಗ
ಎಲಾ್ಲ ಗ್ರಹಿಕೆಯನು್ನ ಮೀರುವ ದಿವ್ಯಶಾಂತಿಯು ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳನೂ್ನ, ಯೋಚನೆಗಳನೂ್ನ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ಕಾಪಾಡುವುದು.

8 ಕಡೆಯದಾಗಿ, ಸಹೋದರರೇ, ಯಾವುದು ಸತ್ಯವೂ,
ಮಾನ್ಯವೂ, ನಾ್ಯಯವೂ, ಶುದ್ಧವೂ, ಪಿ್ರೕತಿಕರವೂ, ಮನೋಹರವೂ
ಆಗಿದೆಯೋ, ಯಾವುದು ಸದು್ಗಣವಾಗಿದೆಯೋ, ಯಾವುದು ಕೀತಿರ್ಗೆ
ಯೋಗ್ಯವೋ, ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವವರಾಗಿರಿ. 9 ನೀವು
ಯಾವುದನು್ನ ನನಿ್ನಂದ ಕಲಿತು ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರೋ, ಮತು್ತ
ಯಾವುದನು್ನ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಕೇಳಿ ಕಂಡಿರುವಿರೋ ಅದನೆ್ನೕ ಮಾಡುತಾ್ತ
ಬನಿ್ನರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶಾಂತಿದಾಯಕನಾದ ದೇವರು
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರುವನು.

ಅವರು ದಾನಕಾ್ಕಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ
10 ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗಿರುವ ಕಾಳಜಿಯು ಇಷು್ಟ ದಿನಗಳಾದ

ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಚಿಗುರಿದಕೆ್ಕ ನಾನು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇಂಥ ಯೋಚನೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಈ ಮೊದಲೇ
ಇದಿ್ದದ್ದರೂ, ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾದ ಸಂದಭರ್ ಒದಗಿ

ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 11 ನನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಇದನು್ನ
ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ, ನಾನಂತೂ ಇದ್ದ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲಯೇ
ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 12 ಬಡವನಾಗಿರಲೂ
ಬಲೆ್ಲನು, ಸಮೃದಿ್ಧಯುಳ್ಳವನಾಗಿರಲೂ ಬಲೆ್ಲನು. ನಾನು
ತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಸಿದವನಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಮೃದಿ್ಧಯುಳ್ಳವನಾದರೂ,
ಕೊರತೆಯುಳ್ಳವನಾದರೂ ಯಾವ ತರದ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವವನಾದರೂ
ಅದರ ಗುಟು್ಟ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 13 ನನ್ನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವವನ
ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 14

ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಸಂಕಟದಲಿ್ಲ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದದು್ದ
ಒಳೆ್ಳಯದಾಯಿತು. 15 ಫಿಲಿಪಿ್ಪಯವರೇ, ನಾನು ಪಾ್ರರಂಭದಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರಿ, ಮಕೆದೋನ್ಯದಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋದಾಗ ಕೊಡುವ, ಕೊಳು್ಳವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಭೆಯೂ ನನಗೆ
ಬೆಂಬಲಿಸಲಿ್ಲಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ನೀವೂ ಬಲಿ್ಲರಿ. 16 ನಾನು
ಥೆಸಲೋನಿಕದಲಿ್ಲದಾ್ದಗಲೂ ನೀವು ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ನನ್ನ
ಕೊರತೆಯನು್ನ ನೀಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಹಾಯವನು್ನ
ಕೊಟು್ಟಕಳುಹಿಸಿದಿರಲಾ್ಲ. 17 ನಾನು ನಿಮಿ್ಮಂದ ದಾನವನು್ನ
ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನು್ನ ವಧಿರ್ಸುವಂಥ
ಸಮೃದಿ್ಧಯಾದ ಫಲವನೆ್ನೕ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 18 ಬೇಕಾದದೆ್ದಲಾ್ಲ
ನನಗುಂಟು, ಸಮೃದಿ್ಧಹೊಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಎಪಫೊ್ರದೀತನ ಕೈಯಿಂದ
ನೀವು ಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ ನನಗೆ ತಲುಪಲಾಗಿ ನಾನು
ತುಂಬಿತುಳುಕಿದವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾದದು್ದ,
ಸುಗಂಧವಾಸನೆಯೇ, ಇಷ್ಟ ಯಜ್ಞವೇ. 19 ನನ್ನ ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದ ಐಶ್ವಯರ್ಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊರತೆಗಳನೂ್ನ ನೀಗಿಸುವನು. 20 ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ
ದೇವರಿಗೆ ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ.
ಆಮೆನ್.

ವಂದನೆಗಳು
21 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿಗೂ ನನ್ನ

ವಂದನೆಯನು್ನ ಹೇಳಿರಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಂದಿಸುತಾ್ತರೆ. 22 ಇಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರೆಲ್ಲರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ವಂದಿಸುತಾ್ತರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೈಸರನ ಅರಮನೆಗೆ ಸೇರಿದವರು
ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

23 ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ
ಇರಲಿ.
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ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆ

ಪೀಠಿಕೆ

ದೇವರ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ
ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿರುವ ಪೌಲನೂ ಮತು್ತ ಸಹೋದರನಾದ
ತಿಮೊಥೆಯನು, 2 ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯಲಿ್ಲರುವ ದೇವಜನರಿಗೆ

ಹಾಗು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾದ ಸಹೋದರರಿಗೆ
ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಕೃಪೆಯೂ ಮತು್ತ ಶಾಂತಿಯೂ ಉಂಟಾಗಲಿ.

ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮತು್ತ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
3 ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ

ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ತಂದೆಯಾಗಿರುವ
ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ. 4 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ಇಟಿ್ಟರುವ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗು ದೇವಜನರೆಲ್ಲರಲಿ್ಲ ನೀವು ಇಟಿ್ಟರುವ
ಪಿ್ರೕತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ನಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. 5 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ
ಕಾದಿರಿಸಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಸುವಾತೆರ್ಯ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯದಿಂದ
ನೀವು ಮೊದಲೇ ಕೇಳಿದಿ್ದರಿ. 6 ನೀವು ಸತ್ಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನು್ನ
ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ದಿವಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಆ
ಸುವಾತೆರ್ಯು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಫಲಕೊಟ್ಟಂತೆ ಲೋಕದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಫಲಕೊಟು್ಟ
ವೃದಿ್ಧಯಾಗುತಿ್ತದೆ. 7 ಈ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಂಬಿಗಸ್ತ
ಸೇವಕನೂ, ನಮ್ಮ ಪಿ್ರಯ ಜೊತೆಸೇವಕನೂ ಆದ ಎಪಫ್ರನಿಂದ
ನೀವು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 8 ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಪೆ್ರೕರಿತವಾದ ನಿಮ್ಮ
ಪಿ್ರೕತಿಯ ವಿಷಯವನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದವನು ಆತನೇ.

9 ಹೀಗಿರುವುದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಕುರಿತು ನಾವು ಕೇಳಿದ
ದಿನದಿಂದ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸದೆ, ನೀವು
ಸಕಲ ಆತಿ್ಮಕ ಗ್ರಹಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಪೂಣರ್ರಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ, 10 ಕತರ್ನಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ
ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ, ಸಕಲ ಸತಾ್ಕಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತ
ದೈವಜ್ಞಾನದಲಿ್ಲ ವೃದಿ್ಧಯಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ, 11 ಆತನ ಮಹಿಮಾ
ಶಕಿ್ತಯ ಪ್ರಕಾರ ಎಲಾ್ಲ ಸಾಮಥ್ಯರ್ದಲಿ್ಲ ಬಲಹೊಂದಿ, ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೂ, ದೀಘರ್ಶಾಂತಿಯಿಂದಲೂ
ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ, 12 ದೇವಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ
ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲರುವ ಬಾಧ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವುದಕೆ್ಕ ನಮ್ಮನು್ನ
ಯೋಗ್ಯರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ
ಆನಂದಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಯನು್ನ
ಸಲಿ್ಲಸುವವರಾಗಬೇಕೆಂತಲೂ ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 13

ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಅಂಧಕಾರದ ಅಧಿಪತ್ಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತನ್ನ ಪಿ್ರಯ
ಕುಮಾರನ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿದನು. 14 ಈ ಕುಮಾರನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ
ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ನಮಗೆ ವಿಮೋಚನೆಯಾಯಿತು.

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ
15 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅದೃಶ್ಯನಾದ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪನೂ, ಸೃಷಿ್ಟಗೆಲಾ್ಲ

ಜೇಷ್ಠಪುತ್ರನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ. 16 ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ದೃಶ್ಯ
ಅದೃಶ್ಯವಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ, ಸಿಂಹಾಸನಗಳಾಗಲಿ, ಪ್ರಭುತ್ವಗಳಾಗಲಿ,
ದೊರೆತನಗಳಾಗಲಿ, ಅಧಿಕಾರಗಳಾಗಲಿ ಆತನಿಂದ ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟವು.
ಸವರ್ವೂ ಆತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ
ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 17 ಆತನು ಎಲ್ಲಕೂ್ಕ ಮೊದಲು ಇದಾ್ದತನು, ಆತನಲಿ್ಲ
ಸಮಸ್ತವು ಒಂದಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ್ದ. 18 ಸಭೆಯೆಂಬ ದೇಹಕೆ್ಕ ಆತನು
ತಲೆಯಾಗಿದಾ್ದನೆ, ಆತನೇ ಆದಿಸಂಭೂತನು, ಎಲಾ್ಲದರಲಿ್ಲ ಆತನು
ಮೊದಲಿಗನಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಮೊದಲು ಎದು್ದ
ಬಂದವನು ಆತನೇ. 19 ಏಕೆಂದರೆ ಆತನಲಿ್ಲಯೇ ತನ್ನ
ಸವರ್ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯು ವಾಸವಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ, 20 ಮತು್ತ
ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದಿಂದ ತಾನು
ಸಮಾಧಾನವನು್ನಂಟುಮಾಡಿ, ಭೂಪರಲೋಕಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ತನ್ನ ಕುಮಾರನ ಮೂಲಕ ತನಗೆ

ಸಂಧಾನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು
ಇಚಿ್ಛಸಿದನು.

21 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಅನ್ಯರು ನಿಮ್ಮ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ದೆ್ವೕಷಮನಸು್ಸಳ್ಳವರಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳೂ
ಆಗಿದಿ್ದರಿ. 22 ಈಗಲಾದರೋ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ
ಶಾರೀರಿಕ ಮರಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಂಧಾನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.
ದೇವರು ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶುದ್ಧರನಾ್ನಗಿಯೂ,
ನಿದೋರ್ಷಿಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ, ನಿರಪರಾಧಿಗಳನಾ್ನಗಿಯೂ
ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. 23 ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗಿರುವ ಸವರ್
ಸೃಷಿ್ಟಗೂ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮತು್ತ ನೀವು ಕೇಳಿದಂತಹ
ಸುವಾತೆರ್ಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕದಲಿಹೋಗದಂತೆ
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಳು್ಳವುದಾದರೆ, ನೀವು ಅಡಿಪಾಯವುಳ್ಳವರೂ
ಮತು್ತ ಸಿ್ಥರತೆಯುಳ್ಳವರೂ ಆಗುವಿರಿ. ಇದೇ ಸುವಾತೆರ್ಗೆ ಪೌಲನೆಂಬ
ನಾನು ಸೇವಕನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

ಸಭೆಗಾಗಿ ಪೌಲನ ಸೇವೆ
24 ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಬಾಧೆಗಳಲಿ್ಲ

ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಯಾತನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವುದನು್ನ ಆತನ ಸಭೆಯೆಂಬ ದೇಹಕೋಸ್ಕರ ನಾನು
ನನ್ನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 25 ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದ
ಮೇರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಕೊ್ಕೕಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಸಭೆಗೆ
ಸೇವಕನಾದೆನು. ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ತಿಳಿಸುವ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. 26 ಈ
ರಹಸ್ಯವಾದ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವು ಹಿಂದಿನ ಯುಗಯುಗಗಳಿಂದಲೂ,
ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಂದಲೂ ಮರೆಯಾಗಿತು್ತ, ಆದರೆ ಈಗ ದೇವರು
ಅದನು್ನ ತನ್ನ ದೇವಜನರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾ್ದನೆ. 27 ಈ ಮಮರ್ದ
ಮಹಿಮಾತಿಶಯವು ಎಷೆ್ಟಂಬುದನು್ನ ಅನ್ಯಜನಗಳಿಗೂ ತಿಳಿಸಲಿಕೆ್ಕ
ದೇವರು ಇಚಿ್ಛಸಿದನು. ಈ ಮಮರ್ವು ಏನೆಂದರೆ ಮಹಿಮೆಯ
ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಧಾರನಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದಾ್ದನೆಂಬುದೇ. 28

ನಾವು ಆತನನು್ನ ಸಾರುತ್ತಲಿದೆ್ದೕವೆ, ಸಕಲರಿಗೂ ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳುತಾ್ತ,
ಸವರ್ರಿಗೂ ಪೂಣರ್ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುತಾ್ತ, ದೇವರ ಮುಂದೆ
ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಪ್ರವೀಣರನಾ್ನಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 29 ನನ್ನಲಿ್ಲ ಕಾಯರ್ಸಾಧಿಸುವ ದೇವರ
ಬಲದಿಂದ ಇದಕೊ್ಕಸ್ಕರವೇ ಶ್ರಮಿಸಿ ಹೋರಾಡುತೆ್ತೕನೆ.

ನಿಮಗಾಗಿಯೂ, ಲವೊದಿಕೀಯದವರಿಗಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ
ನನ್ನನು್ನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ
ನೋಡದಿರುವವರೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿಯೂ, 2 ಅವರ ಹೃದಯಗಳು

ಉತೆ್ತೕಜನಗೊಂಡು, ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಒಂದಾಗಿದು್ದ, ದೇವರ
ಮಮರ್ವನು್ನ ಅಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಮೂಲಕ ಬರುವ
ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಭಾಗ್ಯವನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ.
ಅದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ನಾನು ಎಷು್ಟ ಪ್ರಯಾಸಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. 3 ಈ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲಯೇ ಜ್ಞಾನ ಮತು್ತ
ವಿವೇಕದ ಸವರ್ಸಂಪತು್ತ ಅಡಗಿದೆ. 4 ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಮ್ಮ
ಮನವೊಲಿಸುವ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮೋಸಗೊಳಿಸದಿರಲಿ ಎಂದು
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 5 ನಾನು ಶರೀರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ ನೀವು
ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದನು್ನ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದನೂ್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕನೆ.

ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಜವಾದ ಜೀವವನು್ನ ಕೊಡುವಾತನು
6 ನೀವು ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದಂತೆಯೇ

ಆತನಲಿ್ಲದ್ದವರಾಗಿ ಬಾಳಿರಿ. 7 ಆತನಲಿ್ಲ ಬೇರೂರಿಕೊಂಡು, ಆತನಲಿ್ಲ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಟು್ಟ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪದೇಶದ ಪ್ರಕಾರವೇ
ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಸಲಿ್ಲಸುವವರಾಗಿರಿ.

8 ಮೋಸವಾದ ಮತು್ತ ವ್ಯಥರ್ವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬೋಧನೆಯಿಂದ
ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ.
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ಇವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಪಾ್ರಪಂಚಿಕ
ಮೂಲ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳೇ ಹೊರತು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗಲ್ಲ.
9 ದೇವರ ಸವರ್ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹದಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡುತಿ್ತದೆ, 10 ಆತನು ಎಲಾ್ಲ ದೊರೆತನಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ತಲೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡೇ
ನೀವು ಪರಿಪೂಣರ್ತೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 11 ದೇವರು
ಆತನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗದಂತಹ
ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸುನ್ನತಿಯು ಶಾರೀರಿಕವಾದ
ಪಾಪಸ್ವಭಾವವನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದೇ. 12 ನೀವು ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನದಲಿ್ಲ
ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಹೂಣಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ, ಮತು್ತ ಆತನನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಎಬಿ್ಬಸಿದ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆತನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಎದು್ದ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 13 ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದ
ಶರೀರಭಾವದಿಂದಲೂ ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೇವರು
ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿಸಿದಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಕ್ಷಮಿಸಿದಾ್ದನೆ. 14 ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ
ಆಜ್ಞಾರೂಪವಾಗಿದ್ದಂಥ ಪತ್ರವನು್ನ ತೊಡೆದುಹಾಕಿ ಅದನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಜಡಿದು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. 15 ಆತನು ದೊರೆತನಗಳನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಅಧಿಕಾರಗಳನೂ್ನ ನಿರಾಯುಧರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ, ತನ್ನ
ಶಿಲುಬೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರನು್ನ ಜಯಿಸಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದನು.

16 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅನ್ನಪಾನಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಅಥವಾ ಹಬ್ಬ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಬತು್ತ ಎಂಬಿವುಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೋಷಿಗಳೆಂದು ಯಾರೂ
ನಿಣರ್ಯಿಸದಿರಲಿ. 17 ಇವುಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ
ಕಾಯರ್ಗಳ ಛಾಯೆಯಾಗಿವೆ, ಇವುಗಳ ನಿಜಸ್ವರೂಪವು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ.
18 ಕಪಟದೀನತೆಯನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ದೇವದೂತರ ಆರಾಧನೆಯಲಿ್ಲ
ಆಸಕ್ತರಾಗಿದು್ದ, ದಶರ್ನಗಳಾದವೆಂದು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು, ಪಾ್ರಪಂಚಿಕ
ಬುದಿ್ಧಯಿಂದಾಗಿ, ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು ಇರುವಂಥವರಿಗೆ
ನಿಮಗೆ ದೊರಕಿರುವ ಬಿರುದನು್ನ ಅಪಹರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅವಕಾಶಕೊಡಬೇಡಿರಿ. 19 ಇಂಥವನು ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ತಲೆಯೊಂದಿಗೆ
ಸಂಬಂಧ ಕಳೆದುಕೊಂಡವನಾಗಿದಾ್ದನೆ, ತಲೆಯಿಂದಲೇ ದೇಹವೆಲಾ್ಲ
ಕೀಲುನರಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ,
ಒಂದಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹವಾಗಿ, ದೇವರು ಕೊಡುವ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಿಂದ ಬೆಳೆಯುತಾ್ತ ಬರುತ್ತದೆ.

20 ಪಾ್ರಪಂಚಿಕವಾದ ಪ್ರಥಮಬೋಧನೆಯ ಪಾಲಿಗೆ ನೀವು
ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನೂ್ನ ಪಾ್ರಪಂಚಿಕರಾಗಿ
ಬದುಕುವವರಂತೆ ಮನುಷ್ಯಕಲಿ್ಪತ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, 21 ≪ಇದನು್ನ ಹಿಡಿಯಬೇಡ, ಇದರ
ರುಚಿನೋಡಬೇಡ, ಅದನು್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡ≫ ಎನು್ನವ
ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರುವುದೇತಕೆ್ಕ? ಈ ಮಾನವ ಆಜ್ಞೆಗಳೂ
ಹಾಗೂ ಬೋಧನೆಗಳೂ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ನಾಶವಾಗುವ
ಪದಾಥರ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆ. 23 ಇಂಥ ಉಪದೇಶಗಳು
ಮನುಷ್ಯಕಲಿ್ಪತವಾದ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದಲೂ,
ಕಪಟದೀನತೆಯಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ದೇಹದಂಡನೆಯಿಂದಲೂ
ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳದೆಂದು ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಶಾರೀರಿಕ ಇಚೆ್ಛಗಳನು್ನ
ನಿಯಂತಿ್ರಸುವಲಿ್ಲ ಇವುಗಳಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ
ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ
(ಎಫೆ. 4:17—6:9)

ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದಾದರೆ
ಮೇಲಿನವುಗಳನೆ್ನೕ ಹುಡುಕಿರಿ, ಅಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇವರ
ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. 2

ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವಂಥವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಅಲ್ಲ,
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವಂಥವುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಯೋಚಿಸಿರಿ. 3 ಯಾಕೆಂದರೆ
ನೀವು ಸತು್ತ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವವು ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಮರೆಯಾಗಿದೆ. 4 ನಿಮಗೆ ಜೀವವಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನೀವು ಸಹ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗುವಿರಿ.

5 ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಲೌಕಿಕ ಆಸೆಗಳು ಅಂದರೆ,
ಜಾರತ್ವ, ಅಶುದ್ಧತ್ವ, ಕಾಮಾಭಿಲಾಷೆ, ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಲಾಷೆ ಮತು್ತ
ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಗೆ ಸಮವಾಗಿರುವ ದುರಾಶೆ ಇಂಥವುಗಳನು್ನ
ಸಾಯಿಸಿರಿ. 6 ಇವುಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಅವಿಧೇಯರಾಗುವವರ ಮೇಲೆ
ದೇವರ ಕೋಪವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 7 ಹಿಂದೆ ನೀವು ಸಹ
ಅಂಥವುಗಳಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದು್ದ ಅವುಗಳನು್ನ ನಡಿಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. 8 ಆದರೆ
ಈಗಲಾದರೋ ಕೊ್ರೕಧ, ಕೋಪ, ಮತ್ಸರ, ದೂಷಣೆ ಮತು್ತ
ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ದುಭಾರ್ಷೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಿರಿ.
9 ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸುಳಾ್ಳಡಬೇಡಿರಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು

ಹಿಂದಿನಸ್ವಭಾವವನು್ನ ಅದರ ಕೃತ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ
ನೂತನಸ್ವಭಾವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಲ್ಲವೇ. 10 ಈ ನೂತನ
ಸ್ವಭಾವವು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾತನ ಹೋಲಿಕೆಯ ಜ್ಞಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಅದು
ನೂತನವಾಗುತಾ್ತ ಬರುತ್ತದೆ. 11 ಈ ಜ್ಞಾನದಲಿ್ಲ ಗಿ್ರೕಕನು ಮತು್ತ
ಯೆಹೂದ್ಯನು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಸುನ್ನತಿಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ಮತು್ತ
ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದವರು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ನಾಗರಿಕ,
ಅನಾಗರಿಕನು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ದಾಸನು, ಸ್ವತಂತ್ರನು ಎಂಬ
ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಆದರ ಬದಲಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಸಮಸ್ತವೂ ಹಾಗೂ
ಸಮಸ್ತರಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವಾತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 12 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ
ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ, ಪರಿಶುದ್ಧರೂ ಹಾಗೂ ಪಿ್ರಯರೂ
ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕನಿಕರ, ದಯೆ, ದೀನತೆ, ಸಾತಿ್ವಕತ್ವ ಮತು್ತ ಸಹನೆ
ಎಂಬ ಸದು್ಗಣಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 13 ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಸೈರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಮೇಲೆ
ತಪು್ಪಹೊರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕಾರಣವಿದ್ದರೂ, ತಪು್ಪಹೊರಿಸದೆ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ,
ಕತರ್ನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆಯೇ ನೀವೂ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. 14

ಇವೆಲ್ಲಕಿ್ಕಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯ ಬಂಧವಾಗಿರುವ
ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 15 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಮಾಧಾನವು ನಿಮ್ಮ
ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಆಳಲಿ. ಇದೇ ಸಮಾಧಾನದಲಿ್ಲ ಏಕ
ದೇಹವಾಗಿರುವಂತೆ ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವಿರಿ ಇದಲ್ಲದೆ
ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. 16 ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಸಮೃದಿ್ಧಯಾಗಿ ವಾಸಿಸಲಿ. ಸಕಲಜ್ಞಾನದಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಉಪದೇಶಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬುದಿ್ಧಹೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಕೀತರ್ನೆಗಳಿಂದಲೂ,
ಸು್ತತಿಪದಗಳಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಆತಿ್ಮಕವಾದ ಗೀತೆಗಳಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದಲೂ ಹಾಡಿರಿ. 17

ನೀವು ನುಡಿಯಿಂದಾಗಲಿ ನಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ
ಅದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಮಾಡಿರಿ
ಮತು್ತ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆತನ ಮೂಲಕ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ್ತಯನು್ನ
ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ.

ಕೆ್ರೖಸಿ್ತೕಯ ಕುಟುಂಬದ ನಿಯಮಗಳು
18 ಸತಿಯರೇ, ಕತರ್ನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ

ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರಿ. 19 ಗಂಡಂದಿರೇ, ನಿಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ
ವತಿರ್ಸಬೇಡಿರಿ. 20 ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕತರ್ನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾಗಿದೆ. 21 ತಂದೆಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೆಣಕಿ ಅವರನು್ನ ಮನಗುಂದಿಸಿಬೇಡಿರಿ. 22 ದಾಸರೇ, ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ
ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ, ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವವರು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ನೋಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸಮಾಡದೆ,
ಕತರ್ನಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿರಿ. 23 ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಿದರೋ ಅದನು್ನ
ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರವೆಂದು ಮಾಡದೇ ಕತರ್ನಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಎಂದು
ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. 24 ಕತರ್ನಿಂದ ಬಾಧ್ಯತೆಯೆಂಬ
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವಿರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕತರ್ನಾದ
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಸೇವಿಸುವವರಾಗಿರಿ. 25 ಅನಾ್ಯಯಮಾಡುವವನು ತಾನು
ಮಾಡಿದ ಅನಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವನಷೆ್ಟ ಮತು್ತ
ಅದರಲಿ್ಲ ಪಕ್ಷಪಾತವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಯಜಮಾನರೇ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೂ ಒಬ್ಬ
ಯಜಮಾನನೊಬ್ಬನಿದಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದು ನಿಮ್ಮ
ದಾಸರೊಂದಿಗೆ ನೀತಿಯಿಂದಲೂ ನಾ್ಯಯದಿಂದಲೂ

ವತಿರ್ಸಿರಿ.

ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಉತೆ್ತೕಜನ
2 ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿದು್ದ

ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಮಾಡಿರಿ. 3 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮಮರ್ವನು್ನ ಅಂದರೆ
ಸುವಾರ್ತೆಯನು್ನ ನಾವು ಸಾರುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬಾಗಿಲನು್ನ
ತೆರೆದು ಕೊಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ಈ
ಸುವಾರ್ತೆಯ ನಿಮಿತ್ತವೇ ನಾನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನಲಾ್ಲ. 4 ನಾನು ಆ
ಸತಾ್ಯಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತೆ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 5 ಸಮಯವನು್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು
ಹೊರಗಿನವರೊಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 6 ನಿಮ್ಮ
ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃಪೆಯುಳ್ಳದಾ್ದಗಿಯೂ, ಉಪಿ್ಪನಂತೆ
ರುಚಿಕರವಾಗಿಯೂ ಇರಲಿ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ
ಯಾವಾವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಹೇಳಬೇಕು ಎಂಬುದನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
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ವಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಡೆ ಮಾತುಗಳು
7 ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರನೂ, ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಸೇವಕನೂ ಮತು್ತ

ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಜೊತೆಯ ದಾಸನೂ ಆಗಿರುವ ತುಖಿಕನು ನನ್ನ
ವಿಷಯಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನು. 8 ನೀವು ನಮ್ಮ ಕುರಿತು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ, ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಉರಿದುಂಬಿಸುವಂತೆ, 9 ಅವನನು್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಮತು್ತ ಪಿ್ರಯ
ಸಹೋದರನಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನವನೇ ಆದ ಓನೇಸಿಮನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವರು ಇಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ
ವಿಷಯಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವರು.

10 ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೆರೆಯವನಾದ ಅರಿಸಾ್ತಕರ್ನೂ ಮತು್ತ ಬಾನರ್ಬನ
ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿರುವ ಮಾಕರ್ನೂ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ
ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವನನು್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಪ್ಪಣೆಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಲಾ್ಲ. 11 ಯುಸ್ತನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಯೇಸು ಸಹ ನಿಮಗೆ
ವಂದನೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. ಸುನ್ನತಿಯವರೊಳಗೆ ಇವರು ಮಾತ್ರವೇ
ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಸೇವಕರಾಗಿದಾ್ದರೆ, ಇವರಿಂದ ನನಗೆ
ಆದರಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. 12 ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ ದಾಸನಾಗಿರುವ
ನಿಮ್ಮ ಊರಿನವನಾದ ಎಪಫ್ರನು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ,

ನೀವು ಪ್ರವೀಣರಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಎಲಾ್ಲ ಚಿತ್ತದಲಿ್ಲ ಪೂಣರ್
ನಿಶ್ಚಯವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ಹೋರಾಡುತಾ್ತನೆ. 13 ಇವನು ನಿಮಗಾಗಿಯೂ,
ಲವೊದಿಕೀಯದವರಿಗಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ
ಹಿರಿಯಾಪೋಲಿಯದವರಿಗಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಪ್ರಯಾಸ
ಪಡುತಾ್ತನೆಂದು ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 14 ಪಿ್ರಯ ವೈದ್ಯನಾಗಿರುವ
ಲೂಕನು ಮತು್ತ ದೇಮನು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. 15

ಲವೊದಿಕೀಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಮತು್ತ ನುಂಫಳಿಗೂ
ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುವ ಸಭೆಯವರಿಗೂ ವಂದನೆ
ಹೇಳಿರಿ.

16 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಓದಿದ ತರುವಾಯ
ಲವೊದಿಕೀಯದವರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇದನು್ನ ಓದಿಸಿರಿ ಮತು್ತ
ನಾನು ಬರೆದ ಪತ್ರವನು್ನ ಲವೊದಿಕೀಯದಿಂದ ತರಿಸಿ ನೀವೂ
ಓದಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 17 ಅಖಿರ್ಪ್ಪನಿಗೆ, ≪ನೀನು ಕತರ್ನಿಂದ ಹೊಂದಿರುವ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದು್ದ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು≫ ಹೇಳಿರಿ.
18 ಇದು ಪೌಲನೆಂಬ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಬರೆದ ವಂದನೆ.
ನಾನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆಂಬುದನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಕೃಪೆಯು
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
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ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತಿ್ರಕೆ

ಪೀಠಿಕೆ

ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಲಿ್ಲಯೂ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಥೆಸಲೋನಿಕದ ಸಭೆಗೆ ಪೌಲ
ಸಿಲಾ್ವನ, ತಿಮೊಥೆಯ ಎಂಬ ನಾವು

ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಶಾಂತಿಯೂ
ಉಂಟಾಗಲಿ.

ಪೌಲನು ಥೆಸಲೋನಿಕದವರ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ
ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ

2 ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯ ಫಲವಾದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯರ್ವನೂ್ನ,
ಪಿ್ರೕತಿಪೂವರ್ಕವಾದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಸವನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ
ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೇಲಿನ ನೀವಿಟಿ್ಟರುವ ಅಚಲವಾದ
ನಿರೀಕ್ಷೆಯನೂ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ
ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಾವು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಾಗಲೆಲಾ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸ್ಮರಿಸುತಾ್ತ, ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ
ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ. 4 ದೇವರಿಂದ ಪಿ್ರೕತಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಸಹೋದರರೇ,
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನೆಂಬದನೂ್ನ ಬಲೆ್ಲವು. 5

ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಸಾರಿದ ಸುವಾತೆರ್ಯು ಬರೀ ಮಾತಾಗಿ
ಬಾರದೆ ಶಕಿ್ತಯೊಡನೆಯೂ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮದೊಡನೆಯೂ ಮತು್ತ ಬಹು
ನಿಶ್ಚಯದೊಡನೆಯೂ ಬಂತೆಂಬುದನು್ನ ನೀವೂ ಬಲಿ್ಲರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ನಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹೇಗೆ
ವತಿರ್ಸಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು
ಬಹಳ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದುಂಟಾದ ಆನಂದದೊಡನೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ನಮ್ಮನು್ನ ಮತು್ತ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವವರಾದಿರಿ. 7 ಹೀಗೆ ಮಕೆದೋನ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಅಖಾಯದಲಿ್ಲಯೂ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರಿಗೆ
ಮಾದರಿಯಾದಿರಿ.

8 ಕತರ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮಿ್ಮಂದಲೇ ಮಕೆದೋನ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಅಖಾಯದಲಿ್ಲಯೂ ಘೋಷಿತವಾದದಲ್ಲದೆ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನೀವು
ಇಟಿ್ಟರುವ ನಂಬಿಕೆಯು ಎಲಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.
ಆದುದರಿಂದ ಆ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಾವು ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 9

ನಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ಹೇಗೆ ಸಾ್ವಗತಿಸಿದಿರಿ;
ನೀವು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತೊರೆದು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು
ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ಸತ್ಯ ದೇವರನು್ನ ಸೇವಿಸುವವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ 10

ಮತು್ತ ಆತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದ, ಆಕಾಶದೊಳಗಿಂದ
ಬರಲಿಕಿ್ಕರುವಂಥ ಆತನ ಕುಮಾರನನು್ನ ಕಾದುಕುಳಿತಿರುವಿರೆಂತಲೂ
ಆ ಜನರೇ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. ಈ ಯೇಸು ಮುಂದೆ ಬರುವ
ದೈವಕೋಪದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪಸುವಾತನು.

ಪೌಲನು ಥೆಸಲೊನೀಕದಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ

ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ವ್ಯಥರ್ವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ
ಬರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ, 2

ನಮಗೆ ಫಿಲಿಪಿ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹಿಂಸೆಯೂ ಅವಮಾನವೂ
ಮೊದಲು ಸಂಭವಿಸಿತಾ್ತದರೂ, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮೂಲಕ
ಧೈಯರ್ಗೊಂಡು ಬಹು ವಿರೋಧವನು್ನ ಎದುರಿಸುವವರಾಗಿ ನಿಮಗೆ
ದೇವರ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದನು್ನ ನೀವೇ ಬಲಿ್ಲರಿ. 3

ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯು ತಪಾ್ಪದದ್ದಲ್ಲ, ಅಶುದ್ಧವಾದದೂ್ದ
ಅಲ್ಲ, ಮೋಸವೂ ಅಲ್ಲ. 4 ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಯೋಗ್ಯರೆಂದೆಣಿಸಿ,
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಆದುದರಿಂದ
ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ ಹೃದಯವನು್ನ
ಪರಿಶೋಧಿಸುವ ದೇವರನೆ್ನೕ ಮೆಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂದು ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
5 ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಯಾರ
ಮುಖಸು್ತತಿಯನೂ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ದುರಾಶೆಯನು್ನ
ಮರೆಮಾಡುವುಕಾ್ಕಗಿ ವೇಷವನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದಕೆ್ಕ ದೇವರೇ

ಸಾಕ್ಷಿ. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಅಪೊಸ್ತಲರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೌರವವನು್ನ
ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದ್ದರೂ, ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಬರುವ
ಮಾನವನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದಾಗಲಿ, ಇತರರಿಂದಾಗಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ. 7 ಆದರೆ ತಾಯಿಯೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ
ಪೋಷಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ
ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 8 ನೀವು ನಮಗೆ ಅತಿಪಿ್ರಯರಾದ ಕಾರಣ
ನಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮಮತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ದೇವರ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಪಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಡಲೂ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದೆ್ದವು.

9 ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೂ
ಹೊರೆಯಾಗಬಾರದೆಂದು ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿಯುತಾ್ತ ದೇವರ
ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಸಾರಿದೆವು. ಆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವೂ
ಪ್ರಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲರಲಿ. 10 ನಂಬುವವರಾದ ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಾವು ಎಷೊ್ಟೕ ನಿಮರ್ಲರಾಗಿಯೂ
ನೀತಿವಂತರಾಗಿಯೂ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳಾಗಿಯೂ
ನಡೆದುಕೊಂಡೆವೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಮತು್ತ ದೇವರೂ
ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 11 ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ
ನಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳುತಾ್ತ, 12

ಧೈಯರ್ಪಡಿಸುತಾ್ತ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಆತನ ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ
ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕರೆಯುವ ದೇವರಿಗೆ ತಕ್ಕಹಾಗೆ
ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ನೀವು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಸಿದೆವೆಂಬುದು ನಿಮಗೇ
ತಿಳಿದಿದೆ.

13 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ ಕೇಳಿದಾಗ
ಅದನು್ನ ಮನುಷ್ಯರ ವಾಕ್ಯವೆಂದೆಣಿಸದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂದೇ ತಿಳಿದು
ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ನಾವಂತೂ ಎಡೆಬಿಡದೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ
ಮಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ. ಆ ವಾಕ್ಯವು,
ನಂಬುವವರಾದ ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 14 ಹೌದು,
ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಯೂದಾಯದಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ
ದೇವರ ಸಭೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಅವರು
ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದಂಥ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ
ಸ್ವದೇಶದವರಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದಿರಿ. 15 ಆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕತರ್ನಾದ
ಯೇಸುವನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಂದರು ಹಾಗು ನಮ್ಮನೂ್ನ
ಅಟಿ್ಟಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವವರಲ್ಲ ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ
ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ. 16 ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ
ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವಂತೆ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಹೇಳುವ ನಮಗೂ
ಅಡಿ್ಡಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಕಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸಂಪೂಣರ್ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಕಡೆಗೆ ದೇವರ ಕೋಪವು
ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪೌಲನು ಥೆಸಲೋನಿಕದವರನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಆಸೆಪಟ್ಟದು್ದ
17 ಸಹೋದರರೇ, ನಾವಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಮಾತ್ರ ನಿಮಿ್ಮಂದ

ದೂರವಾಗಿದ್ದರೂ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಅಗಲದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಅತಿಯಾದ ಆಸೆಯಿಂದ
ಬಹಳ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆವು. 18 ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ನಮಗೆ ಮನಸಿ್ಸತು್ತ. ಹೇಗೂ ಪೌಲನೆಂಬ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ
ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ ಸೈತಾನನು ನನಗೆ ಅಡಿ್ಡ
ಮಾಡಿದನು. 19 ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ
ಆತನ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ, ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವೂ, ನಾವು
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವ ಕಿರೀಟವೂ ಯಾರು? ನೀವೇ ಅಲ್ಲವೇ. 20

ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಮತು್ತ ಸಂತೋಷವೂ
ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ.

ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಇನು್ನ ತಾಳಲಾರದೆ ಅಥೇನೆಯಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು
ಯೋಚಿಸಿ, 2 ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲ

ಒಬ್ಬರೂ ಚಂಚಲರಾಗದಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉತೆ್ತೕಜನಪಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ನಮ್ಮ
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ಸಹೋದರನೂ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸುವಾತೆರ್ಯ ಕಾಯರ್ದಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಸೇವಕನೂ ಆಗಿರುವ ತಿಮೊಥೆಯನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆವು.
3 ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ನಾವು
ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೆಂದು ನೀವೇ ಬಲಿ್ಲರಷೆ್ಟ. 4 ನಾವು ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಸಂಕಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕೆಂದು ಈ
ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ್ದವಲಾ್ಲ. ಅದರಂತೆಯೇ ಆಯಿತು, ಅದು ನಿಮ್ಮ
ಅನುಭವಕೂ್ಕ ಬಂದಿತು. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಇನು್ನ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಒಂದು
ವೇಳೆ ಶೋಧಕನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶೋಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಸವು
ವ್ಯಥರ್ವಾಯಿತೋ ಏನೋ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕುರಿತು
ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದೆನು.

6 ಆದರೆ ತಿಮೊಥೆಯನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆ ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಶುಭವತರ್ಮಾನವನು್ನ ಹೇಳಿ,
ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಪೂವರ್ಕವಾಗಿ
ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ನೀವೂ
ಸಹ ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂಬುದನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದಾ್ದನೆ.

7 ಸಹೋದರರೇ, ಈ ವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ
ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲಯೂ ಸಂಕಟದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ
ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು. 8 ನೀವು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ದೃಢವಾಗಿ
ನಿಂತಿದಿ್ದೕರಿ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವವು ಚೈತನ್ಯವಾಗಿದೆ. 9 ನಿಮ್ಮ
ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಮಗಿರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಸಂತೋಷಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಷೊ್ಟಂದು ಸೊ್ತೕತ್ರ ಮಾಡುವುದು
ನಮಿ್ಮಂದಾದಿತೇ? 10 ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡುವುದಕೂ್ಕ ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆಗಳನು್ನ ನೀಗುವುದಕೂ್ಕ ನಾವು ಹಗಲಿರುಳು
ದೇವರನು್ನ ತುಂಬಾ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಬೇಡುವವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 11

ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೂ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು, ನಾವು
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಸರಾಗಮಾಡಿಕೊಡಲಿ.

12 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಹೆಚಾ್ಚದ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ
ಪಿ್ರೕತಿಯು ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡಿ ಎಲಾ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗುವಂತೆ ಕತರ್ನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.
13 ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತ
ಪುನರಾಗಮಿಸುವಾಗ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಪರಿಶುದ್ಧರೂ, ನಿದೋರ್ಷಿಗಳೂ ಆಗಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ದೃಢಪಡಿಸಲಿ.

ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾದ ಜೀವನ

ಕಡೆಯದಾಗಿ, ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಕತರ್ನಾದ
ಯೇಸುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ
ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ. 2 ಅದುದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಡೆದು

ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ
ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದಿ್ದರಿ. ನೀವು ಹಾಗೆಯೇ
ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯೇಸು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 3 ದೇವರ
ಚಿತ್ತವೇನಂದರೆ ನೀವು ಶುದ್ಧರಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾದರಕೆ್ಕ
ದೂರವಾಗಿರಬೇಕು. 4 ದೇವರನ್ನರಿಯದ ಅನ್ಯಜನರಂತೆ
ಕಾಮಾಭಿಲಾಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು
ಪವಿತ್ರವಾದ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಘನತೆಯಿಂದಲೂ ಪತಿ್ನಯನು್ನ
ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 6 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯಾರೂ
ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ವಂಚಿಸಿ ಕೇಡು ಮಾಡಬಾರದು. ನಾವು
ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ
ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನು ಪ್ರತೀಕಾರ
ಮಾಡುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 7 ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಅಶುದಿ್ಧಗಾಗಿ
ಕರೆಯದೆ ಶುದ್ಧರಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆದನು. 8 ಹೀಗಿರಲು ಈ ಮಾತನು್ನ
ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವನು ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಮಗೆ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮವರವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವ ದೇವರನೂ್ನ
ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

9 ಸಹೋದರ ಸೆ್ನೕಹದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವ
ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ನೀವೇ ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
10 ಮಕೆದೋನ್ಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರನೂ್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತರುವುದೇನೋ ನಿಜವೇ. ಆದರೂ ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು
ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚತಾ್ತ ಬರಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಉತೆ್ತೕಜಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 11 ಇದಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮತೊ್ತಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಲೆಹಾಕದೆ ಸುಮ್ಮಗಿದು್ದ,
ಸ್ವಂತ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ, ಕೈಯಾರೆ ಕೆಲಸಮಾಡಿ
ದುಡಿಯಿರಿ. 12 ಹೀಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹೊರಗಿನವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ

ಸಜ್ಜನರಾಗಿರುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಕೂ್ಕ
ಕೊರತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೇಸು ಕತರ್ನು ಪುನರಾಗಮನ
13 ಸಹೋದರರೇ, ನಿದೆ್ರಹೋಗುವವರ ಗತಿ ಏನೆಂದು ನೀವು

ತಿಳಿಯದೆ ಇದು್ದ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದವರಾಗಿರುವ ಇತರರಂತೆ
ದುಃಖಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ. 14 ಯೇಸು ಸತು್ತ
ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದನೆಂದು ನಾವು ನಂಬುತೆ್ತೕವೆ ಹಾಗೆಯೇ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲದು್ದ ನಿದೆ್ರಹೋದವರನು್ನ ಸಹ ದೇವರು ಆತನೊಡನೆ
ಎಬಿ್ಬಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವನೆಂದು ನಂಬಬೇಕಲ್ಲವೇ. 15 ನಾವು
ಕತರ್ನ ಮಾತಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ,
ಕತರ್ನು ಪುನರಾಗಮಿಸುವವರೆಗೆ ಜೀವದಿಂದುಳಿದಿರುವ ನಾವು
ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರಿಗಿಂತ ಮುಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 16 ಯಾಕೆಂದರೆ
ಕತರ್ನು ತಾನೇ ಆಜ್ಞಾಘೋಷದೊಡನೆಯೂ, ಪ್ರಧಾನದೂತನ
ಶಬ್ದದೊಡನೆಯೂ, ದೇವರ ತುತೂ್ತರಿ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆಯೂ
ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವನು. ಆಗ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸತ್ತವರು ಮೊದಲು
ಎದು್ದ ಬರುವರು. 17 ಆ ಮೇಲೆ ಜೀವದಿಂದುಳಿದಿರುವ ನಾವು
ಅಂತರಿಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಮೇಘಗಳಲಿ್ಲ ಫಕ್ಕನೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವೆವು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು
ಸದಾಕಾಲವೂ ಕತರ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲರುವೆವು. 18 ಆದಕಾರಣ ಈ
ಮಾತುಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಸಂತೈಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವ
ಕಾಲಗಳನೂ್ನ ಗಳಿಗೆಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ
ಬರೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 2 ರಾತಿ್ರ ಕಳ್ಳನು ಹೇಗೆ

ಬರುತಾ್ತನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕತರ್ನ ದಿನವು ಬರುವುದೆಂದು ನೀವೇ
ಚೆನಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಲಾ್ಲ. 3 ≪ಸಮಾಧಾನವಾಗಿಯೂ
ನಿಭರ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇರುತೆ್ತೕವೆಂದು≫ ಜನರು ಹೇಳುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ
ನಾಶನವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಗಭಿರ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಸವವೇದನೆ ಬರುವ ಪ್ರಕಾರ
ಬರುವುದು, ಅವರು ಹೇಗೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು. 4 ಆದರೆ
ಸಹೋದರರೇ, ಆ ದಿನವು ಕಳ್ಳನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ,
ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲರುವವರಲ್ಲ. 5 ನೀವೆಲ್ಲರೂ
‘ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳು’ ಹಾಗೂ ‘ಹಗಲಿನ ಮಕ್ಕಳು’ ಆಗಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ, ನಾವು
ರಾತಿ್ರಯವರೂ ಅಲ್ಲ, ಕತ್ತಲೆಯವರೂ ಅಲ್ಲ. 6 ಆದಕಾರಣ ನಾವು
ಇತರರಂತೆ ನಿದೆ್ರಮಾಡದೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರೋಣ,
ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತರಾಗಿರೋಣ. 7 ನಿದೆ್ರಮಾಡುವವರು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನಿದೆ್ರ
ಮಾಡುತಾ್ತರೆ, ಅಮಲೇರುವವರು ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಅಮಲೇರುತಾ್ತರಷೆ್ಟ.
8 ನಾವಾದರೋ ಹಗಲಿನವರಾಗಿರಲಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಪಿ್ರೕತಿಗಳೆಂಬ
ಎದೆಕವಚವನೂ್ನ, ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೆಂಬ ಶಿರಸಾ್ತ್ರಣವನೂ್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತರಾಗಿರೋಣ. 9 ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು
ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಕೋಪಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನೇಮಿಸದೆ ನಾವು
ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನೇಮಿಸಿದನು. 10 ನಾವು
ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ ಅಥವಾ ನಿದೆ್ರಯಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಸರಿಯೇ,
ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ನಮಗೋಸ್ಕರ
ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈಗ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸುತಾ್ತ
ಒಬ್ಬರ ಭಕಿ್ತಯನೊ್ನಬ್ಬರು ವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುತಾ್ತ ಇರಿ.

ಕೆ್ರೖಸ್ತರು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳು
12 ಸಹೋದರರೇ, ಕತರ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ

ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದು್ದ, ಪ್ರಯಾಸಪಡುತಾ್ತ ನಿಮಗೆ ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳುತ್ತರೋ,
13 ಅವರನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸಿ ಅವರ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಿ.

14 ಸಹೋದರರೇ, ಮೈಗಳ್ಳರಿಗೆ ಬುದಿ್ಧಹೇಳಿರಿ,
ಮನಗುಂದಿದವರನು್ನ ಧೈಯರ್ಪಡಿಸಿರಿ, ಬಲಹೀನರಿಗೆ
ಆಧಾರವಾಗಿರಿ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ದೀಘರ್ಶಾಂತಿಯಿಂದಿರಿ ಎಂದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 15 ಯಾರೂ ಅಪಕಾರಕೆ್ಕ
ಅಪಕಾರಮಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹಿತವನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವವರಾಗಿರಿ.

16 ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ, 17 ಎಡೆಬಿಡದೆ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡಿರಿ, 18 ಎಲ್ಲದಕಾ್ಕಗಿ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಮಾಡಿರಿ ಇದೇ
ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬಂದ ದೇವರ
ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. 19 ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ನಂದಿಸಬೇಡಿ, 20

ಪ್ರವಾದನೆಗಳನು್ನ ಹಿನೈಸಬೇಡಿರಿ. 21 ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
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ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 22 ಸಕಲವಿಧವಾದ
ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ ದೂರವಾಗಿರಿ.

ಸಮಾಪಿ್ತ ವಾಕ್ಯಗಳು.
23 ಶಾಂತಿದಾಯಕನಾದ ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ಪಾ್ರಣ ಮತು್ತ ಶರೀರಗಳು
ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ

ಕಾಪಾಡಲ್ಪಡಲಿ. 24 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದವನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು, ಆತನು
ತನ್ನ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಸಾಧಿಸುವನು.

25 ಸಹೋದರರೇ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಿರಿ. 26

ಪವಿತ್ರವಾದ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ವಂದಿಸಿರಿ. 27 ಈ
ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಓದಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

28 ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
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ಪೀಠಿಕೆ

ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಲಿ್ಲಯೂ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಥೆಸಲೋನಿಕದವರ ಸಭೆಗೆ ಪೌಲ,
ಸಿಲಾ್ವನ, ಮತು್ತ ತಿಮೊಥೆ ಎಂಬ ನಾವು

ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ, 2 ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕತರ್ನಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಶಾಂತಿಯೂ ಲಭಿಸಲಿ.

ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ
3 ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿತು

ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬದ್ಧರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ, ಹಾಗೆ
ಮಾಡುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಬಹಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದುತಾ್ತ, ಪರಸ್ಪರವಾದ ಪಿ್ರೕತಿ
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಲಿ್ಲಯೂ ಹೆಚಾ್ಚಗುತಿ್ತದೆ. 4 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಬಂದಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಹಿಂಸೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ
ಎಲಾ್ಲ ಸಂಕಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತೋರಿಬಂದ ನಿಮ್ಮ ತಾಳೆ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳ
ನಿಮಿತ್ತ ದೇವ ಜನರ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ ನಾವೇ ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ
ಮಾತನಾಡುತೆ್ತೕವೆ.

5 ದೇವರ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ತೀಪಿರ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವುದೆಂದರೆ,
ನೀವು ಪ್ರಯಾಸಪಡುತಿ್ತರುವ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಯೋಗ್ಯರನಾ್ನಗಿಸುವುದು. 6 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಕಟಪಡಿಸುವವರಿಗೆ
ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಂಕಟವನೂ್ನ, ಸಂಕಟಪಡುವವರಾದ ನಿಮಗೆ
ನಮೊ್ಮಡನೆ ಉಪಶಮನವನೂ್ನ ಕೊಡುವುದು ದೇವರ ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ನಾ್ಯಯವಾಗಿದೆಯಷೆ್ಟ. 7 ಯೇಸು ಕತರ್ನು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯುತ
ದೇವದೂತರೊಂದಿಗೆ ಅಗಿ್ನ ಜಾ್ವಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಕೊಡುವನು. 8 ಆಗ ನಮ್ಮ
ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುವು ದೇವರನ್ನರಿಯದವರಿಗೂ ತನ್ನ ಸುವಾತೆರ್ಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗದವರಿಗೂ ಪ್ರತಿಕಾರ ಮಾಡುವನು. 9 ಅವರು ಕತರ್ನ
ಸಮು್ಮಖಕೂ್ಕ ಆತನ ಪರಾಕ್ರಮದ ವೈಭವಕೂ್ಕ ದೂರವಾಗಿ
ನಿತ್ಯನಾಶನವೆಂಬ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವರು. 10 ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಆತನು ಬರುವಾಗ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಿಂದ ಮಹಿಮೆ
ಹೊಂದಿದವನಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ
ನಂಬಿದವರೆಲ್ಲರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆಶ್ಚಯರ್
ಹುಟಿ್ಟಸುವನು. 11 ಆದುದರಿಂದ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದದ್ದಕೆ್ಕ ತಾನೇ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯೋಗ್ಯರೆಂದು ಎಣಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ,
ಸತಿ್ಕ್ರಯೆಗಳಿಗಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಕಲ ಆಸೆಗಳನೂ್ನ, ನಂಬಿಕೆಯ
ಫಲವಾದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಶಕಿ್ತಪೂವರ್ಕವಾಗಿ
ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 12 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನಮ್ಮ
ದೇವರು ಮತು್ತ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ
ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆಯ
ಹೊಂದುವುದು ನೀವೂ ಆತನಲಿ್ಲ ಮಹಿಮೆಯ ಹೊಂದುವಿರಿ.

ಅಧಮರ್ ಪುರುಷನು

ಸಹೋದರರೇ, ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಆಗಮನದ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ನಾವು ಆತನ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಳು್ಳವುದರ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ

ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಿನಂತಿಸುವುದೇನಂದರೆ, 2 ಕತರ್ನ ಆಗಮನದ ದಿನವು
ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆಯೆಂಬುದಾಗಿ ಆತ್ಮದಿಂದಾಗಲಿ
ಮಾತಿನಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪತ್ರದಿಂದಾಗಲಿ ನೀವು ಬೇಗನೆ
ಮನದಲಿ್ಲ ಚಂಚಲರಾಗಿ ಕಳವಳಪಡಬೇಡಿರಿ.

3 ಯಾರೂ ಯಾವ ವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮೋಸಗೊಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು
ನಂಬಿಕೆಯ ಭ್ರಷ್ಟತೆಯುಂಟಾಗಿ ನಾಶನದ ಮಗನಾದ ಅಧಮರ್
ಪುರುಷನು ಬಯಲಿಗೆ ಬಾರದ ಹೊರತು ಆ ದಿನವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 4

ಯಾವುದು ದೇವರೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೋ ಯಾವುದು

ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೋ ಅದನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಾಶನಕೆ್ಕ ಅಧೀನನಾದ ಆ
ಪುರುಷನು ಎದುರಿಸಿ ಅದಕಿ್ಕಂತ ಮೇಲಾಗಿ ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ
ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೊಂಡು ತಾನು ದೇವರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ
ಗಭರ್ಗುಡಿಯಲೆ್ಲೕ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.

5 ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದಾ್ದಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿದು್ದ
ಜ್ಞಾಪಕವಿಲ್ಲವೋ? 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ನೇಮಕವಾದ
ಸಮಯದಲೆ್ಲೕ ಹೊರತು ಬಯಲಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಏನು ಅಡಿ್ಡ
ಮಾಡುತ್ತದೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. 7 ಅಧಮರ್ವು ಈಗಲೂ
ಗುಪ್ತವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ
ತಡೆಗಟು್ಟವವನು ದಾರಿಬಿಡುವ ತನಕ ಅದು ಗುಪ್ತವಾಗಿಯೇ
ಇರುವುದು. 8 ಆಗ ಅಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು,
ಅವನನು್ನ ಯೇಸು ಕತರ್ನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಉಸಿರಿನಿಂದ
ಕೊಲು್ಲವನು, ತನ್ನ ಬರುವಿಕೆಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸುವನು.
9 ಆ ಅಧಮರ್ಸ್ವರೂಪನು, ಸೈತಾನನ ಕಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಅನುಸಾರವಾಗಿ,
ಅದು ಸುಳಾ್ಳದ ಸಕಲವಿಧವಾದ ಮಹತಾ್ಕಯರ್, ಸೂಚಕಕಾಯರ್,
ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ ಇವುಗಳಿಂದಲೂ, 10 ದುನೀರ್ತಿಯ ಎಲಾ್ಲ
ವಂಚನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ನಾಶದ
ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬರುವನು. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಅವರು ಸತ್ಯವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಹೊಂದದೆ ನಾಶವಾಗುತಾ್ತರೆ. 11 ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರು
ಗಾಢಭ್ರಮೆಯನು್ನ ಅವರಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರು ಆ ಸುಳ್ಳನು್ನ
ನಂಬುವಂತೆ ಒಳಪಡಿಸುತಾ್ತನೆ. 12 ಸತ್ಯವನು್ನ ನಂಬದೆ ಅನೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಆನಂದಪಡುವವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ
ಗುರಿಯಾಗುವರು.

ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲರಿ
13 ಕತರ್ನಿಗೆ ಪಿ್ರಯರಾಗಿರುವ ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು

ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ, ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ
ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಟು್ಟ, ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಪಡೆಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆದಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಬದ್ಧರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 14 ನೀವು ಹೀಗೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ದೇವರು
ನಮ್ಮ ಸುವಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದನು. 15

ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ, ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲರಿ. ನಾವು
ಮಾತಿನಿಂದಾಗಲಿ, ಪತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ
ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನು್ನ ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರಿ. 16 ಮತು್ತ
ನಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯವಾದ ಆದರಣೆಯನೂ್ನ
ಉತ್ತಮವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನೂ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ
ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೂ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೂ ತಾನೇ
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಸಂತೈಸಿ, 17 ಸಕಲ ಸತಾ್ಕಯರ್ದಲಿ್ಲಯೂ,
ಸದಾ್ವಕ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ದೃಢಪಡಿಸಲಿ.

ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಾಗಿ ವಿನಂತಿ

ಕಡೆಯದಾಗಿ, ಸಹೋದರರೇ, ನಮಗೋಸ್ಕರ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಮಾಡಿರಿ. ಕತರ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಹಬಿ್ಬಹರಡಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅದು ಬೇಗನೆ ಪಸರಿಸಿ ಮಹಿಮೆ

ಹೊಂದಲಿ, 2 ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಮೂಖರ್ರಾದ ದುಷ್ಟಜನರ
ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವ ಹಾಗೆಯೂ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ, ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯು
ಎಲ್ಲರಲಿ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ. 3 ಆದರೆ ಕತರ್ನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು,
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿ ನೀವು ಕೆಡುಕನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತೆ
ಕಾಪಾಡುವನು. 4 ನಾವು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು
ಮಾಡುತಿ್ತೕರೆಂತಲೂ ಮುಂದೆಯೂ ಮಾಡುವಿರೆಂತಲೂ, ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಭರವಸವುಂಟು. 5

ನೀವು ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ ತಾಳೆ್ಮಯಲಿ್ಲಯೂ
ಸೇರುವಂತೆ ಕತರ್ನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡಿಸಲಿ.
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ಮೈಗಳ್ಳರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
6 ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಬೋಧಿಸಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನು್ನ

ಅನುಸರಿಸದೆ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಸಹೋದರನಿಗೆ
ನೀವು ದೂರವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 7 ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನೀವೇ ಬಲಿ್ಲರಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 8 ನಾವು ಹಣಕೊಡದೆ ಯಾರ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೂ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೂ
ಭಾರವಾಗಬಾರದೆಂದು ಹಗಲಿರುಳು ಕಷ್ಟದಿಂದಲೂ
ಪ್ರಯಾಸದಿಂದಲೂ ದುಡಿದು ಜೀವನ ಮಾಡಿದೆವು. 9 ನಿಮಿ್ಮಂದ
ಪೋಷಣೆ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ಹಕಿ್ಕಲ್ಲವೆಂದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ,
ನೀವು ನಮ್ಮನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮಗೆ
ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆವು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ ನಾವು
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದಾ್ದಗ, ≪ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೊಲ್ಲದವನು
ಊಟಮಾಡಬಾರ≫ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದೆವಷೆ್ಟ. 11 ಆದರೆ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಮಾಡದೆ, ಇತರರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿ
ನಡೆಯುತಾ್ತರೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. 12 ಇಂಥವರು ತಮ್ಮ

ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡುತಾ್ತ ತಾವೇ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದನು್ನ
ಊಟಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಾವು
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. 13 ಸಹೋದರರೇ, ನೀವಾದರೋ
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. 14 ಈ
ಪತಿ್ರಕೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ
ಯಾವನಾದರೂ ಒಳಗಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವನನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವನಿಗೆ
ನಾಚಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಅವನ ಸಹವಾಸದಲಿ್ಲ ಸೇರಬೇಡಿರಿ. 15

ಆದರೂ ಅವನನು್ನ ವೈರಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸದೆ ಸಹೋದರನೆಂದು
ಎಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬುದಿ್ಧಹೇಳಿರಿ.

ಸಮಾಪಿ್ತ ವಾಕ್ಯಗಳು
16 ಶಾಂತಿದಾಯಕನಾದ ಕತರ್ನು ತಾನೇ ಸದಾಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ

ಸಕಲವಿಧದಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ.
ಕತರ್ನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗಿರಲಿ.

17 ಪೌಲನೆಂಬ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ವಂದನೆಯನು್ನ
ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. ಎಲಾ್ಲ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದೇ ನನ್ನ ಗುರುತು,
ಹೀಗೆಯೇ ನನ್ನ ಕೈ ಬರಹ.

18 ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರ
ಸಂಗಡವಿರಲಿ.
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ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತಿ್ರಕೆ

ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ
ಆಧಾರನಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಿಂದಲೂ ಆಜ್ಞೆಯ
ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ

ಪೌಲನು 2 ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಜಕುಮಾರನಾಗಿರುವ
ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ, ತಂದೆಯಾದ
ದೇವರಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ
ಕೃಪೆಯೂ ಕರುಣೆಯೂ ಶಾಂತಿಯೂ ಉಂಟಾಗಲಿ.

ಸುಳು್ಳಬೋಧನೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
3 ನಾನು ಮಕೆದೋನ್ಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದಾ್ದಗ ನೀನು ಎಫೆಸದಲೆ್ಲೕ

ಇದು್ದಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲರುವ ಕೆಲವರಿಗೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ಮಾಡಬಾರದೆಂತಲೂ, 4 ಕಲಿ್ಪತಕಥೆಗಳಿಗೂ, ಕೊನೆಮೊದಲಿಲ್ಲದ
ವಂಶಾವಳಿಗಳಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಬಾರದೆಂತಲೂ,
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ
ಈಗಲೂ ಹೇಳುತಿ್ತದೇನೆ. ಅಂತಹ ಕಥೆಗಳೂ, ವಂಶಾವಳಿಗಳೂ
ವಿವಾದಕೆ್ಕ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ದೇವರ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ
ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 5 ಶುದ್ಧಹೃದಯ, ಒಳೆ್ಳಯ ಮನಸಾ್ಸಕ್ಷಿ,
ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬಿವುಗಳಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಪಿ್ರೕತಿಯೇ
ದೇವಾಜ್ಞೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 6 ಕೆಲವರು ಈ ಗುರಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ವ್ಯಥರ್ವಾದ ವಿಚಾರಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. 7 ಅವರು
ಧಮೋರ್ಪದೇಶಕರಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತಿ್ತದ್ದರೂ ತಾವು
ಹೇಳುವುದಾಗಲಿ, ತಾವು ದೃಢವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ವಿಷಯವಾಗಲಿ
ಇಂಥದೆಂದು ತಿಳಿಯದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 8 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು
ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಬಲೆ್ಲವು. ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಅದರ ಉದೆ್ದೕಶಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ
ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. 9 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು
ನೀತಿವಂತರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಕ್ರಮಗಾರರು, ಅವಿಧೇಯರು,
ಭಕಿ್ತಹೀನರು, ಪಾಪಿಷ್ಠರು, ಅಪವಿತ್ರರು, ಪಾ್ರಪಂಚಿಕರು,
ತಂದೆತಾಯಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವವರು, ನರಹತ್ಯಮಾಡುವವರು, 10

ಜಾರರು, ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಗಳು, ನರಚೋರರು, ಸುಳು್ಳಗಾರರು,
ಅಸತ್ಯವಾದಿಗಳು, ಸ್ವಸ್ಥಬೋಧನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥವುಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವವರು, ಈ ಮೊದಲಾದ ಅನೀತಿವಂತರಿಗಾಗಿ
ನೇಮಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 11 ಈ ಬೋಧನೆಯು
ಭಾಗ್ಯವಂತನಾದ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸುವ ಸುವಾತೆರ್ಗೆ
ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಸುವಾತೆರ್ಯ ಸೇವೆಯು ನನಗೆ
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

12 ನನಗೆ ಬಲವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದವನು ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೇ. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಮೊದಲು ದೂಷಕನೂ, ಹಿಂಸಕನೂ, ಕೇಡುಮಾಡುವವನೂ ಆಗಿದ್ದ
ನನ್ನನು್ನ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನೆಂದು ಎಣಿಸಿ, ತನ್ನ ಸೇವೆಗೆ
ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು
ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಆ ರೀತಿ
ನಡೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಕರುಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು;
14 ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನ ಕೃಪೆಯು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದು್ದ
ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಉಕಿ್ಕಸಿತು್ತ. 15 ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸು ಪಾಪಿಗಳನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಈ
ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದನು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ನಂಬತಕ್ಕದಾ್ದಗಿಯೂ
ಸವಾರ್ಂಗೀಕಾರಕೆ್ಕ ಯೋಗ್ಯವಾದದಾ್ದಗಿಯೂ ಇದ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ
ಎಲಾ್ಲ ಪಾಪಿಗಳಲಿ್ಲ ನಾನೇ ಪ್ರಮುಖನು. 16 ಆದರೆ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ನಿತ್ಯಜೀವಕಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವರಿಗೆ, ತನ್ನ
ದೀಘರ್ಶಾಂತಿಯ ದೃಷಾ್ಟಂತವಿರಬೇಕೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವು
ಪಾಪಿಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರಮುಖನಾಗಿದ್ದ ನನ್ನನು್ನ ಕರುಣಿಸಿ, ನನ್ನಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಪೂಣರ್ ದೀಘರ್ಶಾಂತಿಯನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸಿದನು.
17 ಸವರ್ಯುಗಗಳ ಅರಸನೂ, ಅಮರನೂ, ಅದೃಶ್ಯನೂ ಆಗಿರುವ
ಏಕದೇವರಿಗೆ ಘನವೂ ಮಹಿಮೆಯೂ
ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್.

18 ಮಗನಾದ ತಿಮೊಥೆಯನೇ, ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮೊದಲು
ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, ನೀನು
ಅವುಗಳಿಂದ ಧೈಯರ್ಹೊಂದಿ ಒಳೆ್ಳಯ ಯುದ್ಧವನು್ನ
ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 19 ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ
ಒಳೆ್ಳಯ ಮನಸಾ್ಸಕ್ಷಿಯನೂ್ನ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರು.
ಕೆಲವರು ಒಳೆ್ಳಯ ಮನಸಾ್ಸಕ್ಷಿಯನು್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟು್ಟ ನಂಬಿಕೆಯೆಂಬ
ಹಡಗು ಒಡೆದು, ನಷ್ಟಪಟ್ಟವರಂತೆ ಇದಾ್ದರೆ. 20 ಹುಮೆನಾಯನೂ
ಅಲೆಕಾ್ಸಂದರನೂ ಇಂಥವರೇ. ಇವರು ದೇವದೂಷಣೆ
ಮಾಡಬಾರದೆಂಬುದನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಇವರನು್ನ ಸೈತಾನನಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟೆ್ಟನು.

ಸಭೆಯ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮತು್ತ ಆರಾಧನೆ

ಎಲಾ್ಲದಕಿ್ಕಂತ ಮೊದಲು ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ
ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನೂ್ನ, ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನೂ್ನ, ಮನವಿಗಳನೂ್ನ,
ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಗಳನೂ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

2 ನಮಗೆ ಸುಖಸಮಾಧಾನಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ನಾವು
ಪೂಣರ್ಭಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ, ಗೌರವದಿಂದಲೂ ಜೀವಿಸುವಂತೆ,
ಅರಸುಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಎಲಾ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿಯೂ
ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ
ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದು, ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾಗಿಯೂ
ಇದೆ. 4 ಎಲಾ್ಲ ಜನರೂ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನಕೆ್ಕ
ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆತನ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. 5 ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು
ಒಬ್ಬನೇ, ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು ಒಬ್ಬನೇ, ಆತನು
ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವೇ. 6 ಆತನು ಎಲ್ಲರ
ವಿಮೋಚನಾಥರ್ವಾಗಿ ತನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಇದೇ ತಕ್ಕ
ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 7 ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ
ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ನಾನು ಸಂದೇಶವಾಹಕನಾಗಿಯೂ,
ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿಯೂ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ
ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವವನಾಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು
ಸುಳಾ್ಳಡದೇ ಸತ್ಯವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

8 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಪುರುಷರು ಎಲಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಕೋಪವೂ
ವಾಗಾ್ವದವೂ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ, ಭಕಿ್ತಪೂವರ್ಕವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಕೈಗಳನೆ್ನತಿ್ತ
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಹಾಗೆಯೇ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು
ಮಾನಸೆ್ಥಯರಾಗಿಯೂ, ಸಭ್ಯತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ ಇದು್ದ, ಗೌರವಕೆ್ಕ
ತಕ್ಕ ಉಡುಪನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು
ಜಡೆಯನು್ನ ಹೆಣೆಯುವುದು, ಚಿನ್ನ, ಮುತು್ತ, ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ವಸ್ತ್ರ 10

ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ
ದೇವಭಕೆ್ತಯರೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೆ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರ
ಸತಿ್ಕ್ರಯೆಗಳಿಂದಲೇ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 11 ಸಿ್ತ್ರೕಯರು
ಮೌನವಾಗಿದು್ದ ಪೂಣರ್ ಅಧೀನತೆಯಿಂದ ಉಪದೇಶವನು್ನ
ಕಲಿಯಬೇಕು. 12 ಉಪದೇಶಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ
ಅಧಿಕಾರ ನಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಣೆ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು. 13 ಮೊದಲು
ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟವನು ಆದಾಮನಲ್ಲವೇ, ಆಮೇಲೆ ಹವ್ವಳು. 14 ಇದಲ್ಲದೆ
ಆದಾಮನು ವಂಚಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಸಿ್ತ್ರೕಯು ವಂಚಿಸಲ್ಪಟು್ಟ
ಅಪರಾಧಿಯಾದಳು. 15 ಆದರೂ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಸ್ವಸ್ಥಬುದಿ್ಧಯಿಂದ
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರುವುದರಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವರು.

ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಸಭಾಸೇವಕರೂ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರಬೇಕು

ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆಂಬ ಮಾತು ನಂಬತಕ್ಕದಾ್ದಗಿದೆ.

2 ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನು ದೋಷಾರೋಪಣೆಯಿಲ್ಲದವನೂ,
ಏಕಪತಿ್ನಯುಳ್ಳವನೂ, ಶಾಂತನೂ, ಜಿತೇಂದಿ್ರಯನೂ, ಮಾನಸ್ಥನೂ,
ಅತಿಥಿಸತಾ್ಕರಮಾಡುವವನೂ, ಬೋಧಿಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. 3

ಅವನು ಕುಡಕನು, ಜಗಳವಾಡುವವನೂ ಆಗಿರದೆ, ಸಾತಿ್ವಕನೂ,
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ಹೊಡೆದಾಡದವನೂ ದ್ರವಾ್ಯಶೆಯಿಲ್ಲದವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು. 4

ಪೂಣರ್ಗೌರವದಿಂದ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು,
ಸ್ವಂತ ಮನೆಯವರನು್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ ನಡೆಸುವವನಾಗಿರಬೇಕು. 5 ಸ್ವಂತ
ಮನೆಯವರನು್ನ ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ ತಿಳಿಯದವನು ದೇವರ ಸಭೆಯನು್ನ
ಹೇಗೆ ಪರಾಂಬರಿಸುವನು? 6 ಅವನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ಸೇರಿದವನಾಗಿರಬಾರದು, ಅಂಥವನಾದರೆ ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡು
ಸೈತಾನನಿಗೆ ಪಾ್ರಪ್ತವಾದ ಶಿಕ್ಷಾವಿಧಿಗೆ ಒಳಗಾದಾನು. 7 ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವನು ಹೊರಗಣವರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯವನೆನಿ್ನಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು,
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವನು ಮತು್ತ ಸೈತಾನನ
ತಂತ್ರಗಳೊಳಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಬಿದಾ್ದನು.

8 ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಭಾಸೇವಕರು ಗೌರವವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು.
ಅವರು ಎರಡು ಮಾತಿನವರೂ, ಮದಾ್ಯಸಕ್ತರೂ, ನೀಚಲಾಭವನು್ನ
ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವರೂ ಆಗಿರದೆ, 9 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ
ಸತಾ್ಯಥರ್ವನು್ನ ಶುದ್ಧ ಮನಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಕೈಕೊಳು್ಳವವರಾಗಿರಬೇಕು.
10 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು, ತರುವಾಯ
ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ತಪು್ಪಹೊರಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಭಾಸೇವಕರ
ಉದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಿ. 11 ಹಾಗೆಯೇ
ಸಭಾಸೇವಕಿಯರಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರೂ ಗೌರವವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು,
ಚಾಡಿಹೇಳುವವರಾಗಿರದೆ, ಸ್ವಸ್ಥಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರೂ, ಎಲಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. 12 ಸಭಾಸೇವಕರು
ಏಕಪತಿ್ನಯುಳ್ಳವರೂ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮನೆಯವರನೂ್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ
ನಡಿಸುವವರೂ ಆಗಿರಬೇಕು. 13 ಸಭಾಸೇವಕರಾಗಿ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿರುವವರು ತಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಪದವಿಯನೂ್ನ,
ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ
ಬಹುಧೈಯರ್ವನೂ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.

ಮಹಾ ರಹಸ್ಯ
14 ಬೇಗನೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆನೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಈ

ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 15 ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು
ತಡಮಾಡಿದರೂ, ದೇವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ
ದೇವರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ರೀತಿಯು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಸಭೆಯು ಸತ್ಯಕೆ್ಕ ಸ್ತಂಭವೂ ಆಧಾರವೂ ಆಗಿದೆ.

16 ದೇವಭಕಿ್ತಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸತಾ್ಯಥರ್ದ ರಹಸ್ಯವು
ಗಂಭೀರವಾದದೆ್ದಂಬುದನು್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ,
ಅದೇನಂದರೆ-
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶರೀರಧಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು,
ಆತ್ಮಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ನೀತಿವಂತನೆಂದು

ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು,
ದೇವದೂತರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು,

ಅನ್ಯಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟನು,
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಂಬಲ್ಪಟ್ಟನು,
ಮಹಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು.

ದುಬೋರ್ಧಕರು

ಆದರೂ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ವಂಚಿಸುವ
ಆತ್ಮಗಳ ನುಡಿಗಳಿಗೂ, ದೆವ್ವಗಳ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೂ
ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಟು್ಟ ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗುವರೆಂದು

ದೇವರಾತ್ಮನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. 2 ಕಪಟದಿಂದ
ಸುಳಾ್ಳಡುವವರು, ಸ್ವಂತ ಮನಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ
ಬರೆಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದು್ದ, 3 ಅವರು ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ
ಮದುವೆಯಾಗಬಾರದೆಂದತಲೂ, ಯಾರು ನಂಬುವವರಾಗಿದು್ದ
ಸತ್ಯವನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದರೋ, ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಮಾಡಿ,
ತಿನು್ನವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ದೇವರು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಆಹಾರವನು್ನ
ತಿನ್ನಬಾರದೆಂತಲೂ ಹೇಳುವರು. 4 ದೇವರು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ
ಒಳೆ್ಳಯದೇ, ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಯಾವ
ಆಹಾರವನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 5 ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ
ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಆ ಆಹಾರವು ಪವಿತ್ರವಾಗುತ್ತದಲಾ್ಲ.

6 ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ, ನೀನು
ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತರುವ ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯ ಮತು್ತ ಸುಬೋಧನೆಯ
ವಾಕ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಅಭಾ್ಯಸಹೊಂದಿದವನಾಗಿ, ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಒಳೆ್ಳಯ
ಸೇವಕನಾಗಿರುವಿ. 7 ಅಜಿ್ಜ ಕಥೆಗಳನೂ್ನ ಪಾ್ರಪಂಚಿಕವಾದ ಆ
ಕಥೆಗಳನೂ್ನ ತಳಿ್ಳಬಿಟು್ಟ, ನೀನು ದೇವಭಕಿ್ತಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಸಾಧನೆಮಾಡಿಕೋ. 8 ದೇಹಸಾಧನೆಯು ಸ್ವಲ್ಪಮಟಿ್ಟಗೆ
ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ, ಭಕಿ್ತಯಾದರೋ ಎಲಾ್ಲ ವಿಧದಲಿ್ಲ
ಪ್ರಯೋಜನವಾದದು್ದ. ಅದಕೆ್ಕ ಇಹಪರಗಳಲಿ್ಲನ ಜೀವನಕೆ್ಕ ವಾಗಾ್ದನ
ಉಂಟು. 9 ಈ ವಾಕ್ಯವು ನಂಬತಕ್ಕದಾ್ದಗಿಯೂ ಸವಾರ್ಂಗೀಕಾರಕೆ್ಕ

ಯೋಗ್ಯವಾದದಾ್ದಗಿಯೂ ಇದೆ. 10 ಇದಕಾ್ಕಗಿ ನಾವು
ಕಷ್ಟಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ, ಪ್ರಯಾಸಪಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲಾ್ಲ
ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಬುವವರಿಗೆ, ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ
ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಾವು
ನಿರೀಕ್ಷೆಯನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

11 ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ
ಬೋಧಿಸಬೇಕು. 12 ನಿನ್ನ ಯೌವನವನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಯಾರಿಗೂ ಆಸ್ಪದಮಾಡಿಕೊಡದೆ, ನಂಬುವವರಿಗೆ ನಡೆ, ನುಡಿ,
ಪಿ್ರೕತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ಶುದ್ಧತ್ವ ಇವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನೇ
ಮಾದರಿಯಾಗಿರು. 13 ನಾನು ಬರುವ ತನಕ ವೇದವಾಕ್ಯವನು್ನ ಓದಿ
ಹೇಳುವುದರಲಿ್ಲಯೂ, ಪ್ರಬೋಧಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ,
ಉಪದೇಶಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರು. 14 ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ
ಕೃಪಾವರವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡಬೇಡ, ಆ ವರವು ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರು
ಪ್ರವಾದನೆಯ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತಗಳನಿ್ನಟಾ್ಟಗ, ಅದು
ನಿನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತಲಾ್ಲ. 15 ಈ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಸಾಧಿಸುತಾ್ತ,
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಮಗ್ನನಾಗಿರು. ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು . 16 ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರು. ನೀನು ಈ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ನಿರತನಾಗಿರು, ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶ
ಕೇಳುವವರನೂ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಿ.

ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಕತರ್ವ್ಯಗಳು

ವೃದ್ಧರನು್ನ ಗದರಿಸದೆ ತಂದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಬುದಿ್ಧಹೇಳು.
ಯೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೆಂದೂ, 2

ವೃದ್ಧಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ತಾಯಿಯಂತೆಯೂ,
ಯೌವನಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ ಪೂಣರ್ ಶುದ್ಧಭಾವದಿಂದ
ಅಕ್ಕತಂಗಿಯರೆಂದೂ ಎಣಿಸಿ ಅವರವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬುದಿ್ಧಹೇಳು.

3 ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆಗೆ
ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರೇ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ
ಮನೆಯವರಿಗೆ ಭಕಿ್ತತೋರಿಸುವುದಕೂ್ಕ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ
ಪ್ರತು್ಯಪಕಾರ ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಇದು ದೇವರ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾಗಿದೆ. 5 ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದೆ ಒಬೊ್ಬಂಟಿಗಳಾಗಿರುವ
ವಿಧವೆಯು, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನಿ್ನಟು್ಟ, ಹಗಲಿರುಳು
ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಳು.
6 ಆದರೆ ಸುಖಭೋಗದಲಿ್ಲರುವ ವಿಧವೆಯು ಬದುಕಿದ್ದರೂ
ಸತ್ತಂತೆಯೇ. 7 ವಿಧವೆಯರು ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗದಂತೆ ಈ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು. 8 ಯಾವನಾದರೂ ಸ್ವಂತ ಜನರನು್ನ,
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯವರನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು
ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವನೂ ನಂಬದವನಿಗಿಂತ
ಕೀಳಾದವನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ. 9 ವಯಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅರುವತು್ತ ವಷರ್
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ, ವಿಧವೆಯನು್ನ ವಿಧವೆಯರ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಅಂಥವಳಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದವಳಾಗಿ,
10 ಸತಿ್ಕ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಮಾಡುವವಳೆಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡವಳೂ
ಆಗಿದ್ದಲಿ್ಲ, ಅವರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಾಕಿಕೊಂಡು, ಅತಿಥಿಸತಾ್ಕರವನು್ನ
ಮಾಡುತಾ್ತ, ದೇವಜನರಿಗೆ ಉಪಚಾರಮಾಡಿದವಳಾಗಲಿ,
ಸಂಕಟದಲಿ್ಲ ಬಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುತಾ್ತ ಎಲಾ್ಲ
ಸತಾ್ಕಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಆಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವಳಾಗಿರಲಿ.

11 ಯೌವನ ಪಾ್ರಯದ ವಿಧವೆಯರನು್ನ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಡ,
ಅವರು ದೈಹಿಕ ಆಸೆಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟು್ಟ, ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ವಿಮುಖರಾಗಿ
ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟಪಟಾ್ಟರು. 12 ಅಂಥವರು
ತಾವು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ತೀಪಿರ್ಗೆ
ಗುರಿಯಾಗಿರುವರು. 13 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮನೆಮನೆಗೆ
ತಿರುಗಾಡುತಾ್ತ ಮೈಗಳ್ಳತನವನು್ನ ಕಲಿಯುತಾ್ತರೆ.
ಮೈಗಳ್ಳರಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಹರಟೆಮಾತನಾಡುವವರೂ, ಇತರರ
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ತಲೆ ಹಾಕುವವರೂ ಆಗಿ ಆಡಬಾರದ
ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡುತಾ್ತರೆ. 14 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೌವನ ಪಾ್ರಯದ
ವಿಧವೆಯರು ಮದುವೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತು್ತ ಮನೆಯನು್ನ
ನಿವರ್ಹಿಸುವವರಾಗಿರುವುದು ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಿ ತೋಚುತ್ತದೆ.
ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿರೋಧಿಗಳ ನಿಂದೆಗೆ ಆಸ್ಪದಕೊಡದೆ
ಇರುವರು. 15 ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಕೆಲವರು ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿದು
ಸೈತಾನನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದಾ್ದರೆ. 16 ನಂಬುವವಳಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಯ
ಬಂಧುಭಾಂಧವರಲಿ್ಲ ವಿಧವೆಯರಿದ್ದರೆ ಆಕೆಯೇ ಅವರನು್ನ
ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಿ. ಸಭೆಯು ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಆ ಭಾರವನು್ನ ಸಭೆಯ
ಮೇಲೆ ಹಾಕಬಾರದು.
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ಹಿರಿಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ರೀತಿ
17 ಚೆನಾ್ನಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡಿಸುವ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರನು್ನ,

ಅವರೊಳಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಸಾರುವುದರಲಿ್ಲಯೂ
ಉಪದೇಶಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಕಷ್ಟಪಡುವವರನು್ನ ಎರಡುಪಟು್ಟ
ಗೌರವಕೆ್ಕ ಯೋಗ್ಯರೆಂದು ಎಣಿಸಬೇಕು. 18 ≪ಕಣತುಳಿಯುವ
ಎತಿ್ತನ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಬಾರದು,≫ ಮತು್ತ ≪ ಆಳು ತನ್ನ ಕೂಲಿಗೆ
ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದೆಯಲಾ್ಲ. 19

ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯನ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ದೂರು ಹೇಳಿದರೆ ಇಬ್ಬರು
ಮೂವರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದ ಹೊರತಾಗಿ ಅದನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಬೇಡ. 20

ಪಾಪದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವವರನು್ನ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೇ ಗದರಿಸು.
ಇವರಿಂದ ಉಳಿದವರಿಗೂ ಭಯವುಂಟಾಗುವುದು. 21 ನೀನು
ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮೊದಲೇ ತಪು್ಪಹೊರಿಸದೆಯೂ, ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ
ಏನೂ ಮಾಡದೆಯೂ, ನಾನು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ
ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ದೇವರ ಮುಂದೆಯೂ, ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ
ಮುಂದೆಯೂ, ಆರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ದೇವದೂತರ ಮುಂದೆಯೂ
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 22 ಅವಸರದಿಂದ ಯಾರ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆಯಾದರೂ ಹಸ್ತವನಿ್ನಟು್ಟ ಸಭೆಯ ನಾಯಕತ್ವಕೆ್ಕ
ನೇಮಿಸಬೇಡ. ಮತೊ್ತಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದಲಿ್ಲ ನೀನು
ಪಾಲುಗಾರನಾಗದೆ, ನೀನು ಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೋ. 23

ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನೀರನು್ನ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯುವವನಾಗಿರದೆ, ನಿನ್ನ
ಅಜೀಣರ್ದ ಮತು್ತ ನಿನಗೆ ಆಗಾಗೆ್ಗ ಉಂಟಾಗುವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ
ಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊ. 24 ಕೆಲವರ
ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳು ತೀಪಿರ್ಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಬಯಲಾಗುತ್ತವೆ, ಬೇರೆ
ಕೆಲವರ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳು ಮರೆಯಾಗಿದು್ದ ತರುವಾಯ
ತಿಳಿದುಬರುತ್ತವೆ. 25 ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ಸತಿ್ಕ್ರಯೆಗಳು
ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ, ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ್ಕ್ರಯೆಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಾರದಿ್ದದ್ದರೂ
ಮರೆಯಾಗಿರಲಾರವು.

ದಾಸತ್ವ ನೊಗದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವವರು ತಮ್ಮ
ಯಜಮಾನರನು್ನ ಪೂಣರ್ ಗೌರವಕೂ್ಕ
ಯೋಗ್ಯರೆಂದೆಣಿಸಲಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇವರ ನಾಮಕೂ್ಕ

ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಉಪದೇಶಕೂ್ಕ ನಿಂದನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 2

ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನಂಬುವವರಾದ ಯಜಮಾನರಿದ್ದರೆ,
ಅವರು ಆ ಯಜಮಾನರನು್ನ ಸಹೋದರರೆಂದು
ಉದಾಸೀನಮಾಡದೆ, ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವವರು,
ನಂಬಿಗಸ್ತರು, ಪಿ್ರಯರೂ ಆಗಿದಾ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ ಇನು್ನ
ಹೆಚಾ್ಚದ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೇ ಸೇವೆಮಾಡಬೇಕು. ಈ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಮಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸು.

ತಪಾ್ಪದ ಬೋಧನೆಯೂ ನಿಜವಾದ ಐಶ್ವಯರ್ವೂ
3 ಯಾವನಾದರೂ ಭಿನ್ನವಾದ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ

ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸ್ವಸ್ಥವಾದ ಮಾತುಗಳಿಗೂ,
ಭಕಾ್ತನುಸಾರವಾದ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೂ ಸಮ್ಮತಿಸದೆ ಹೋದರೆ, 4

ಅವನು ಅಹಂಭಾವಿಯೂ ಅಜ್ಞಾನಿಯೂ ಆಗಿದು್ದ, ನಿಂದನೆ
ವಾಗಾ್ವದಗಳನು್ನಂಟು ಮಾಡುವ ಭಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ. ಇವುಗಳಿಂದ
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ, ಜಗಳ, ದೂಷಣೆ, ದುಸ್ಸಂಶಯ ಮುಂತಾದವುಗಳು
ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. 5 ಇದಲ್ಲದೆ ಬುದಿ್ಧಗೆಟು್ಟ ಸತ್ಯವಿಹೀನರಾಗಿದು್ದ
ದೇವಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಲಾಭಸಾಧನವೆಂದೆಣಿಸುವ ಈ ಮನುಷ್ಯರಲಿ್ಲ
ನಿತ್ಯವಾದ ಕಚಾ್ಚಟಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

6 ಸಂತುಷಿ್ಟಸಹಿತವಾದ ಭಕಿ್ತಯು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವೇ ಸರಿ. 7 ನಾವು
ಲೋಕದೊಳಕೆ್ಕ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ,
ಅದರೊಳಗಿಂದ ಏನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾರೆವು. 8 ನಮಗೆ
ಅನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗುತ್ತವೆ.
9 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಾಗಬೇಕೆಂದು ಮನಸು್ಸಮಾಡುವವರು
ದುಷೆ್ಟ್ರೕರಣೆಯೆಂಬ ಬಲೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು, ಬುದಿ್ಧಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಹಾನಿಕರವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಅನೇಕ ಆಸೆಗಳಲಿ್ಲ
ಬೀಳುತಾ್ತರೆ. ಇಂಥ ಆಸೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಸಂಹಾರ ವಿನಾಶಗಳಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕಸುತ್ತವೆ. 10 ಹಣದಾಸೆಯು ಸಕಲವಿಧವಾದ ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ
ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಆತುರಪಟು್ಟ, ಅದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಅಲೆದಾಡಿ ಅನೇಕ ವೇದನೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ
ತಿವಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.

ವೈಯುಕಿ್ತಕ ಸಲಹೆಗಳು
11 ಎಲೈ, ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನೇ, ನೀನಾದರೋ ಇವುಗಳಿಗೆ

ದೂರವಾಗಿರು. ನೀತಿ, ಭಕಿ್ತ, ನಂಬಿಕೆ, ಪಿ್ರೕತಿ, ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಹಾಗೂ
ಸಾತಿ್ವಕತ್ವ ಇವುಗಳನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯಾಸಪಡು. 12 ಕಿ್ರಸ್ತ
ನಂಬಿಕೆಯ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಹೋರಾಟವನು್ನ ಮಾಡು, ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೋ. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ ಮತು್ತ
ನೀನು ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮುಂದೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಮಾಡಿದಿಯಲಾ್ಲ. 13 ಸವರ್ ಸೃಷಿ್ಟಗೆ ಜೀವಾಧಾರಕನಾದ ದೇವರ
ಮುಂದೆಯೂ, ಪೊಂತ್ಯ ಪಿಲಾತನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನು್ನ
ತಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದು್ದ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆಯೂ
ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದೇನಂದರೆ, 14 ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ತನಕ ನೀನು ಈ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿಯೂ ನಿಂದಾರಹಿತವಾಗಿಯೂ
ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 15 ಭಾಗ್ಯವಂತನಾದ ಏಕಾಧಿಪತಿಯು
ತಾನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲೆ್ಲೕ ಆತನನು್ನ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪಡಿಸುವನು. ಆ ಏಕಾಧಿಪತಿಯು, ರಾಜಾಧಿರಾಜನೂ,
ಕತಾರ್ಧಿಕತರ್ನೂ, 16 ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಮರತ್ವವುಳ್ಳವನೂ
ಅಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಮಾಡುವವನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ.
ಮನುಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಆತನನು್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ
ಕಾಣಲಾರರು. ಆತನಿಗೆ ಮಾನವೂ ನಿತಾ್ಯಧಿಪತ್ಯವೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್.

17 ಇಹಲೋಕ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವುಳ್ಳವರು
ಅಹಂಕಾರಿಗಳಾಗಿರದೆ, ಅಸಿ್ಥರವಾದ ಐಶ್ವಯರ್ದ ಮೇಲೆ
ನಿರೀಕ್ಷೆಯನಿ್ನಡದೆ, ನಮ್ಮ ಅನುಭೋಗಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಹೇರಳವಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸುವ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನಿ್ನಡಬೇಕು.
18 ವಾಸ್ತವವಾದ ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅವರು
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವವರೂ, ಸತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೂ, ಉದಾರಶೀಲರೂ,
ಪರೋಪಕಾರಮಾಡುವವರೂ ಆಗಿದು್ದ, ಮುಂದಿನ ಕಾಲಕೆ್ಕ ಒಳೆ್ಳ
ಅಸಿ್ತವಾರವಾಗುವಂಥವುಗಳನು್ನ ತಮಗೆ ಕೂಡಿಸಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು.

20 ಎಲೈ ತಿಮೊಥೆಯನೇ, ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವೆಂದು ಸುಳಾ್ಳಗಿ
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವ ಬೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ಪಾ್ರಪಂಚಿಕವಾದ ಆ
ಹರಟೆ ಮಾತುಗಳಿಗೂ, ವಿವಾದಗಳಿಗೂ ನೀನು ದೂರವಾಗಿದು್ದ ನಿನ್ನ
ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೋ. 21 ಕೆಲವರು ಆ ಸುಳಾ್ಳದ
ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ
ಹೋದರು. ಕೃಪೆಯು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
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ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ ಬರೆದ ಎರಡನೆಯ ಪತಿ್ರಕೆ

ಪೀಠಿಕೆ

ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ಜೀವ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ದೇವರ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ
ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು, 2 ತನ್ನ ಪಿ್ರಯ

ಕುಮಾರನಾದ ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ,
ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ
ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಕೃಪೆಯೂ, ಕರುಣೆಯೂ,
ಶಾಂತಿಯೂ ಆಗಲಿ.

ತಿಮೊಥೆಯನು ಸುವಾತಾರ್ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು
ಬೋಧನೆ

3 ನಾನು ಹಗಲಿರುಳು ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ತಪ್ಪದೆ
ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಪೂವಿರ್ಕರ ಭಕಿ್ತಮಾಗರ್ವನೆ್ನೕ
ಅನುಸರಿಸಿ. ಶುದ್ಧ ಮನಸಾ್ಸಕ್ಷಿಯಿಂದ ಸೇವಿಸುವ ದೇವರಿಗೆ ನಿನ್ನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಸೊ್ತೕತ್ರಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 4 ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ
ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಭರಿತನಾಗಬೇಕೆಂದು
ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. 5 ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಯಥಾಥರ್ವಾದ ನಂಬಿಕೆಯು ನನ್ನ
ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಆ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿನ್ನ ಅಜಿ್ಜಯಾದ
ಲೋವಿಯಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯಾದ ಯೂನೀಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ವಾಸವಾಗಿತು್ತ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ನಿನ್ನಲಿ್ಲಯೂ ವಾಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು
ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ.

6 ಆದಕಾರಣ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತವನಿ್ನಟ್ಟದರ
ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ದೊರಕಿದ ದೇವರ ಕೃಪಾವರವನು್ನ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 7 ದೇವರು ನಮಗೆ
ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಆತ್ಮವು ಬಲ, ಪಿ್ರೕತಿ, ಸಂಯಮಗಳ ಆತ್ಮವೇ ಹೊರತು
ಹೇಡಿತನದ ಆತ್ಮವಲ್ಲ.

8 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಮ್ಮ ಕತರ್ನನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳುವ ಸಾಕ್ಷಿಯ
ವಿಷಯದಲಾ್ಲಗಲಿ ಆತನ ಸೆರೆಯವನಾದ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಾ್ಲಗಲಿ
ನಾಚಿಕೆ ಪಡದೆ, ದೇವರ ಬಲವನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಸುವಾತೆರ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟವನ್ನನುಭವಿಸು. 9 ಆತನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಸುಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆದನು.
ಆತನು ಅನಾದಿಕಾಲದಲಿ್ಲ ಆ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ
ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ, 10 ಈಗ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನು್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಈತನು
ಮರಣವನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲಗೊಳಿಸಿ ಸುವಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಕ
ಜೀವವನೂ್ನ ಅಮರತ್ವವನೂ್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದಾ್ದನೆ.

11 ಆ ಸುವಾತೆರ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಚಾರಕನಾಗಿಯೂ,
ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಬೋಧಕನಾಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟೆ್ಟನು.
12 ಅದರ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೇ ಈ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಾ್ತ
ಇದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೂ ನಾನು ನಾಚಿಕೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು
ನಂಬಿರುವಾತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ಆತನು ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ
ಆತನು ಆ ದಿನದವರೆಗೆ ಕಾಪಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆಂದು
ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದೆ್ದೕನೆ. 13 ನೀನು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯೂ
ಪಿ್ರೕತಿಯೂ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ನನಿ್ನಂದ ಕೇಳಿದ ಸ್ವಸ್ಥಬೋಧನಾ
ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾದರಿಯಾಗಿಟು್ಟಕೊಂಡು ಅನುಸರಿಸು. 14 ನಿನ್ನ
ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವ ಒಳೆ್ಳಯ ವಿಷಯವನು್ನ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ವಾಸವಾಗಿರುವ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೋ.

15 ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟರೆಂಬುದನು್ನ
ನೀನು ಬಲೆ್ಲ. ಅವರಲಿ್ಲ ಪುಗೇಲನೂ ಹೆಮೊರ್ಗೇನನೂ ಸೇರಿದಾ್ದರೆ.
16 ಒನೇಸಿಪೊರನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕತರ್ನು ಕರುಣೆಯನು್ನ
ತೋರಿಸಲಿ, ಅವನು ಹಲವುಬಾರಿ ನನ್ನನು್ನ ಉಪಚರಿಸಿದನು. ನನ್ನ
ಬೇಡಿಗಳಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಪಡದೆ, 17 ರೋಮಾಪುರಕೆ್ಕ ಬಂದಕೂಡಲೆ
ಬಹು ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕಿ ಕಂಡುಕೊಂಡನು.
18 ಅವನು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನಿಂದ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವಂತೆ

ಕತರ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಅವನು ನನಗೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಉಪಚಾರಮಾಡಿದನೆಂಬದು ನಿನಗೆ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಗೊತಿ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನೀನು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ಕೃಪೆಯಿಂದ
ಬಲಹೊಂದಿದವನಾಗು. 2 ನೀನು ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ
ಮುಂದೆ ನನಿ್ನಂದ ಕೇಳಿದ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಇತರರಿಗೆ

ಬೋಧಿಸಲು ಶಕ್ತರಾದ, ನಂಬಿಗಸ್ತರಾದ ಜನರಿಗೆ ಅದನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡು. 3 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಒಳೆ್ಳಯ ಸೈನಿಕನಂತೆ
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನನುಭವಿಸು. 4 ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಸೈನಿಕನು
ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳದೆ, ತನ್ನನು್ನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡವನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಪ್ರಯಾಸ
ಪಡುತಿ್ತರುವನಲ್ಲವೇ. 5 ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾವನಾದರೂ ಸ್ಪಧೆರ್ಯಲಿ್ಲ
ಎದುರಾಳಿಯೊಡನೆ ಹೋರಾಡುವಾಗ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ
ಹೋರಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜಯಮಾಲೆಯು ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ.
6 ವ್ಯವಸಾಯದ ಹುಟು್ಟವಳಿಯಲಿ್ಲ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ
ಕೃಷಿಕನಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 7 ನಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಯೋಚಿಸು.
ಕತರ್ನು ಎಲಾ್ಲದರಲಿ್ಲಯೂ ನಿನಗೆ ವಿವೇಕವನು್ನ
ದಯಪಾಲಿಸುವನು. 8 ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟ್ಟವನೂ
ದಾವೀದನ ವಂಶದವನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೋ, ಇದೇ ನಾನು ಸಾರುವ ಸುವಾತೆರ್. 9 ಇದರಲಿ್ಲ
ನಾನು ಕಷ್ಟವನ್ನನುಭವಿಸಿ ದುಷ್ಕಮಿರ್ಯಂತೆ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ
ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ.
10 ಆದಕಾರಣ ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಸಹ ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ನಿತ್ಯ ಮಹಿಮೆಯ ಸಹಿತವಾಗಿ
ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ತಾಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 11 ಈ ಮಾತು ನಂಬತಕ್ಕದಾ್ದಗಿದೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ
≪ ನಾವು ಆತನೊಡನೆ ಸತಿ್ತದ್ದರೆ
ಆತನೊಡನೆ ಜೀವಿಸುವೆವು,

12 ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರಾಗಿದ್ದರೆ
ಆತನೊಡನೆ ಆಳುವೆವು.

ನಾವು ಯೇಸುವಿನವರಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ
ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನವರಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವನು.

13 ನಾವು ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ
ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿಯೇ ಇರುವನು.
ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.≫

ಅನುಮೋದಿತನಾದ ಸೇವಕನು
14 ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಸಭೆಯವರ ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ ತರಬೇಕು.

ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಕೇಡನು್ನಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಯಾವ
ಪ್ರಯೋಜನಕೂ್ಕ ಬಾರದ ತಕರ್ ವಾಗಾ್ವದಗಳನು್ನ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು,
ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳು. 15 ನೀನು
ದೇವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯಾಸಪಡು.
ಅವಮಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗದ ಕೆಲಸದವನೂ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವವನೂ ಆಗಿರು. 16 ಪಾ್ರಪಂಚಿಕವಾದ
ವ್ಯಥರ್ ಹರಟೆ ಮಾತುಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿರು, ಅವುಗಳಿಗೆ
ಮನಸು್ಸಕೊಡುವವರು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಭಕಿ್ತಹೀನರಾಗುವರು. 17 ಅವರ
ಮಾತು ಹುಣು್ಣವಾ್ಯಧಿಯಂತೆ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವುದು. ಅವರಲಿ್ಲ
ಹುಮೆನಾಯನೂ ಪಿಲೇತನೂ ಇದಾ್ದರೆ. 18 ಅವರು ಸತ್ಯಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ
ಪುನರುತಾ್ಥನವು ಆಗಿಹೋಯಿತೆಂದು ಹೇಳುತಾ್ತ ಹಲವರ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಡಿಸುವವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 19 ಆದರೂ ದೇವರ
ಸಿ್ಥರವಾದ ಅಸಿ್ಥವಾರವು ನಿಲು್ಲತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ≪ತನ್ನವರು
ಯಾರೆಂಬುದನು್ನ ಕತರ್ನು ತಿಳಿದಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂತಲೂ ≪ಕತರ್ನ
ನಾಮವನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರೆಲ್ಲರು ದುಮಾರ್ಗರ್ತನವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು≫ ಎಂತಲೂ ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ.

20 ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂಗಾರದ ಪಾತೆ್ರಗಳಲ್ಲದೆ, ಮರದ
ಪಾತೆ್ರಗಳೂ, ಮಣಿ್ಣನ ಪಾತೆ್ರಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ
ಉತ್ತಮವಾದ ಬಳಕೆಗೂ ಕೆಲವನು್ನ ಹೀನವಾದ ಬಳಕೆಗೂ
ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 21 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ಹೀನ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರ
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ಸಹವಾಸವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತನ್ನನು್ನ ಶುದ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅವನು
ಉತ್ತಮವಾದ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವನು. ಅವನು ದೇವರ
ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತನಾಗಿಯೂ, ಯಜಮಾನನಿಗೆ
ಉಪಯುಕ್ತನಾಗಿಯೂ, ಸಕಲ ಸತಿ್ಕ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಸಿದ್ಧನಾಗಿಯೂ ಇರುವನು.

22 ನೀನು ಯೌವನದ ಮೋಹಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿರು.
ಶುದ್ಧಹೃದಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಕತರ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವವರ ಸಂಗಡ
ನೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ಪಿ್ರೕತಿ ಮತು್ತ ಸಮಾಧಾನಗಳನು್ನ ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರಯಾಸಪಡು. 23 ಮೂಢರ ಬುದಿ್ಧಹೀನರ ವಿಚಾರಗಳು
ಜಗಳಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವುಗಳ ಗೊಡವೆಗೆ
ಹೋಗಬೇಡ. 24 ಕತರ್ನ ಸೇವಕನು ಜಗಳವಾಡದೆ, ಎಲ್ಲರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸಾಧುವೂ, ಬೋಧಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಪ್ರವೀಣನೂ್ನ,
ತಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವನೂ್ನ 25 ಎದುರಿಸುವವರನು್ನ ಸೌಮ್ಯತೆಯಿಂದ
ತಿದು್ದವವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ದೇವರು ಆ ಎದುರಿಸುವವರ
ಮನಸ್ಸನು್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಕೊಟಾ್ಟನು. 26 ಸೈತಾನನ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದವರಾದ ಇವರು ಒಂದು ವೇಳೆ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತರಾದಾರು.

ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳು

ಆದರೆ ಕಡೆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕಠಿಣಕಾಲಗಳು
ಬರುವವೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೋ. 2 ಮನುಷ್ಯರು
ಸಾ್ವಥರ್ಚಿಂತಕರೂ, ಹಣದಾಸೆಯವರೂ,

ಬಡಾಯಿಕೊಚು್ಚವವರೂ, ಅಹಂಕಾರಿಗಳೂ, ದೂಷಕರೂ,
ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರೂ, ಉಪಕಾರ ನೆನಸದವರೂ,
ದೇವಭಯವಿಲ್ಲದವರೂ, 3 ಮಮತೆಯಿಲ್ಲದವರೂ,
ಸಮಾಧಾನಹೊಂದದವರೂ, ಚಾಡಿಹೇಳುವವರೂ,
ದಮೆಯಿಲ್ಲದವರೂ, ಕೂ್ರರರೂ, ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರೂ, 4

ದೊ್ರೕಹಿಗಳೂ, ದುಡುಕುವವರೂ, ದುರಹಂಕಾರವುಳ್ಳವರೂ,
ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಭೋಗವನೆ್ನೕ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರೂ, 5 ಭಕಿ್ತಯ ವೇಷವಿದು್ದ ಅದರ ಬಲವನು್ನ
ಬೇಡವೆನು್ನವವರೂ ಆಗಿರುವರು. ಇಂಥವರ ಸಹವಾಸವನೂ್ನ
ಮಾಡದಿರು. 6 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ನುಸುಳಿ,
ಪಾಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದವರೂ, ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಆಸೆಗಳಿಂದ
ಪೆ್ರೕರಿತರೂ ಆಗಿರುವ ಅವಿವೇಕಿಗಳಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರನು್ನ
ವಶಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವವರು ಆಗಿರುತಾ್ತರೆ. 7 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು
ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪದೇಶ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರೂ ಸತ್ಯದ ಪರಿಜ್ಞಾನವನು್ನ
ಹೊಂದಲಾರದವರು. 8 ಯನ್ನ, ಯಂಬ್ರ ಎಂಬವರು ಮೋಶೆಯನು್ನ
ವಿರೋಧಿಸಿದಂತೆಯೇ ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಸಹ ಸತ್ಯಕೆ್ಕ
ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿದು್ದ, ಬುದಿ್ಧಹೀನರೂ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕರೂ ಆಗಿದಾ್ದರೆ. 9 ಆದರೆ ಅವರು ಹೆಚು್ಚ
ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಯನ್ನ ಯಂಬ್ರರ
ಮೂಖರ್ತನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಬಂದ ಹಾಗೆಯೇ
ಇವರದೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದು.

10 ನೀನಾದರೋ ನನ್ನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವನಾಗಿದು್ದ, ನನ್ನ
ಬೋಧನೆ, ನಡತೆ, ಉದೆ್ದೕಶ, ನಂಬಿಕೆ, ದೀಘರ್ಶಾಂತಿ, ಪಿ್ರೕತಿ, ಸೈರಣೆ
ಇವುಗಳನೂ್ನ, 11 ಅಂತಿಯೋಕ್ಯ, ಇಕೋನ್ಯ, ಲುಸ್ತ್ರ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಿಂಸೆಗಳನೂ್ನ,
ಕಷಾ್ಟನುಭವಗಳನೂ್ನ ತಿಳಿದವನಾಗಿದಿ್ದೕ. ನಾನು ಎಂಥೆಂಥ
ಹಿಂಸೆಗಳನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆನು, ಅವೆಲ್ಲವುಗಳೊಳಗಿನಿಂದ ಕತರ್ನು
ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು. 12 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರಾಗಿ
ಜೀವಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸು್ಸ ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ
ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾಗುವರು. 13 ಆದರೆ ದುಷ್ಟರೂ, ವಂಚಕರೂ
ಇತರರನು್ನ ಮೋಸಮಾಡುತಾ್ತ ತಾವೇ ಮೋಸಹೋಗುತಾ್ತ ಹೆಚಾ್ಚದ
ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ ಹೋಗುವರು. 14 ನೀನಾದರೋ ಕಲಿತು ದೃಢವಾಗಿ
ನಂಬಿದ ಬೋಧನೆಗಳಲಿ್ಲ ನೆಲೆಯಾಗಿರು. ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು
ಯಾರೆಂಬುದನು್ನ ಆಲೋಚಿಸು. 15 ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆಯಲಾ್ಲ. ಆ ಗ್ರಂಥಗಳು
ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವ
ಜ್ಞಾನವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತವಾಗಿವೆ. 16 ದೈವ
ಪೆ್ರೕರಿತವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಉಪದೇಶಕೂ್ಕ, ಖಂಡನೆಗೂ,
ತಿದು್ದಪಡಿಗೂ, ನೀತಿಶಿಕ್ಷೆಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. 17 ಆದರಿಂದ

ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಬಲ್ಲವನಾಗಿದು್ದ
ಸಕಲಸತಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸನ್ನದ್ದನಾಗುವನು.

ನಾನು ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಜೀವಿಸುವವರಿಗೂ
ಸತ್ತವರಿಗೂ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬರುವ ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನೂ್ನ, ಆತನ ರಾಜ್ಯವನೂ್ನ

ಮುಂದಿಟು್ಟ ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, 2 ದೇವರ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಸಾರು, ಅನುಕೂಲವಾದ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ
ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಅದರಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರು. ಪೂಣರ್
ದೀಘರ್ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸುತಾ್ತ ಖಂಡಿಸು, ಗದರಿಸು,
ಎಚ್ಚರಿಸು. 3 ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನರು ಸ್ವಸ್ಥಬೋಧನೆಯನು್ನ
ಒಪ್ಪಲಾರದ ಕಾಲವು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಲಿ್ಲ ಅವರು ಕಿವಿಗೆ
ಇಂಪಾಗುವ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ದುರಾಶೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ
ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ನೀಡುವ ಅನೇಕ ಉಪದೇಶಕರನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು. 4 ಅವರು ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ
ಕಟು್ಟಕಥೆಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಇಚಿ್ಛಸುವರು. 5 ಆದರೆ ನೀನು ಎಲಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತನಾಗಿರು, ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ತಾಳಿಕೋ,
ಸುವಾತಿರ್ಕನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಲೋಪವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡು. 6 ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನಂತೂ
ಈಗಲೇ ಪಾನದ್ರವ್ಯವಾಗಿ ಅಪಿರ್ತನಾಗುತಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ. ನನ್ನ
ನಿಗರ್ಮನದ ಸಮಯವು ಸಮೀಪವಾಗುತಾ್ತ ಬಂದಿದೆ. 7 ಶೆ್ರೕಷ್ಠ
ಹೋರಾಟವನು್ನ ಮಾಡಿದೆ್ದೕನೆ, ನನ್ನ ಓಟವನು್ನ ಓಡಿಮುಗಿಸಿದೆ್ದೕನೆ,
ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 8 ನೀತಿವಂತರಿಗೆ
ದೊರಕುವ ಜಯಮಾಲೆಯು ಮುಂದೆ ನನಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ,
ಅದನು್ನ ನೀತಿವಂತನಾದ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ಕತರ್ನು ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಡುವನು, ನನಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನ್ನ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡುವನು.

ಪೌಲನ ವೈಯುಕಿ್ತಕ ಆದೇಶಗಳು
9 ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬೇಗನೇ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನಪಡು, 10

ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇಮನು ಇಹಲೋಕವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಥೆಸಲೋನಿಕಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಕೆ್ರಸ್ಕನು ಗಲಾತ್ಯಕೂ್ಕ ತೀತನು
ದಲಾ್ಮತ್ಯಕೂ್ಕ ಹೋದರು. 11 ಲೂಕನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ. ಮಾಕರ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ,
ಅವನು ನನಗೆ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಉಪಯುಕ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 12 ತುಖಿಕನನು್ನ
ಎಫೆಸಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ತೊ್ರೕವದಲಿ್ಲ ನಾನು ಕಪರ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಬಿಟು್ಟ ಬಂದ ಮೇಲಂಗಿಯನೂ್ನ, ಪುಸ್ತಕಗಳನೂ್ನ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
ಚಮರ್ದ ಕಾಗದಗಳನೂ್ನ ನೀನು ಬರುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ.

14 ಕಂಚುಗಾರನಾದ ಅಲೆಕಾ್ಸಂದ್ರನು ನನಗೆ ಬಹಳ
ಕೇಡುಮಾಡಿದನು. ಕತರ್ನು ಅವನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವನು. 15 ನೀನು ಸಹ ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರು, ಅವನು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ
ಎದುರಿಸಿದನು. 16 ನಾನು ಮೊದಲನೆ ಸಾರಿ ಪ್ರತಿವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ
ಯಾರೂ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ಇದು
ಅವರಿಗೆ ದೋಷವಾಗಿ ಎಣಿಸಲ್ಪಡದೆ ಇರಲಿ. 17 ಆದರೆ ಕತರ್ನು ನನ್ನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು ನನ್ನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಸುವಾತೆರ್ಯು
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸಾರಲ್ಪಡುವಂತೆಯೂ, ಅನ್ಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ
ಕೇಳುವಂತೆಯೂ ಮಾಡಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ಸಿಂಹದ
ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿದನು. 18 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದುಷ್ಕೃತ್ಯದಿಂದ
ಕತರ್ನು ನನ್ನನು್ನ ಕಾಪಾಡಿ ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ
ಸೇರಿಸುವನು. ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ.
ಆಮೆನ್.

ಅಂತಿಮ ವಂದನೆಗಳು
19 ಪಿ್ರಸಿ್ಕಲ್ಲಳಿಗೂ, ಅಕಿ್ವಲ್ಲನಿಗೂ, ಒನೇಸಿಪೊರನ ಮನೆಯವರಿಗೂ

ವಂದನೆಹೇಳು. 20 ಎರಸ್ತನು ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲ ನಿಂತನು. ತೊ್ರಫಿಮನು
ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನನು್ನ ಮಿಲೇತದಲಿ್ಲ ಬಿಟೆ್ಟನು.
21 ಚಳಿಗಾಲಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸು.
ಯುಬೂಲನು, ಪೊದೆಯನೂ, ಲೀನನೂ, ಕ ್ೌಲದ್ಯಳೂ ಉಳಿದ
ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.

22 ಕತರ್ನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ. ಆತನ ಕೃಪೆಯು
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
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ತೀತನಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆ

ದೇವರ ಸೇವಕನೂ, ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಪೊಸ್ತಲನೂ
ಆಗಿರುವ ಪೌಲನು, ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಹುದುವಾದ
ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನಿಜಕುಮಾರನಾಗಿರುವ ತೀತನಿಗೆ ಬರೆಯುವ

ಪತ್ರ. 2 ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೃಪೆ, ಕರುಣೆ ಮತು್ತ ಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ.

3 ದೇವರು, ಅನಾದಿಕಾಲದಲಿ್ಲಯೇ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ
ನಿತ್ಯಜೀವದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ, ತಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಮತು್ತ ದೈವ ಭಕಿ್ತಯನು್ನ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಲು
ನಾನು ಕಾಯರ್ ನಿವರ್ಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 4 ಹಾಗು, ಆ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಸಾರುವ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯ
ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ ಹಾಗು ಸೂಕ್ತ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಸಾರುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನನಗೆ
ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದಾ್ದನೆ.

ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
5 ಕೆ್ರೕಟ್ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಕ್ರಮಕೆ್ಕ ಬಾರದಿರುವ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ

ಕ್ರಮಪಡಿಸಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಹಿರಿಯರನು್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕೆಂದು
ನಾನು ನಿನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ ನಿನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದೆ. 6 ಸಭೆಯ
ಹಿರಿಯನು ದೋಷರಹಿತನೂ, ಏಕಪತಿ್ನಯುಳ್ಳವನೂ ಆಗಿರಬೇಕು;
ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಕತರ್ನನು್ನ ನಂಬಿದವರಾಗಿರಬೇಕು; ಅವರ ಮಕ್ಕಳು
ದುಮಾರ್ಗಿರ್ಗಳೂ ಮತು್ತ ಅವಿಧೇಯತೆಯ ಆರೋಪವಿಲ್ಲದವರು
ಆಗಿರಬೇಕು. 7 ಏಕೆಂದರೆ, ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನು ದೇವರ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೋಷರಹಿತನಾಗಿರಬೇಕು;
ಅವನು ಸೆ್ವೕಚೆ್ಛಯಾಗಿ ನಡೆಯುವವನೂ, ಮುಂಗೋಪಿಯೂ,
ಕುಡುಕನೂ, ಜಗಳಗಂಟನೂ, ಅತಿಲಾಭವನು್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವನೂ
ಆಗಿರದೆ, 8 ಅತಿಥಿಸತಾ್ಕರಮಾಡುವವನೂ, ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನೂ, ವಿವೇಕಿಯು, ನೀತಿವಂತನೂ, ದೈವಭಾಕ್ತನು,
ಜಿತೇಂದಿ್ರಯನೂ ಆಗಿದು್ದ, 9 ತಾನು ಸ್ವಸ್ಥಬೋಧನೆಯಿಂದ ಜನರನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ಸುವಾತಾರ್ ವಿರೋಧಿಗಳ ಬಾಯಿ
ಕಟು್ಟವುದಕೂ್ಕ ಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂತೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ
ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಂಬತಕ್ಕ ವಚನಗಳನು್ನ, ದೃಢವಾಗಿ
ಅವಲಂಭಿದಿಸಿದವನಾಗಿರಬೇಕು.

10 ಅನೇಕರು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸುನ್ನತಿಹೊಂದಿದವರು, ಬರೀ
ಮಾತುಗಾರರೂ, ಮೋಸಗಾರರೂ, ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ ಒಳಪಡದವರು
ಆಗಿದಾ್ದರೆ. 11 ಅವರು ಅತಿಲಾಭವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಮಾಡಬಾರದ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬಗಳನೆ್ನೕ
ಹಾಳುಮಾಡುತಾ್ತರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಬಾಯಿ ಮುಚಿ್ಚಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
12 ≪ಕೆ್ರೕಟ್ ದಿ್ವೕಪದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳು್ಳಗಾರರೂ,
ದುಷ್ಟಮೃಗಗಳೂ, ಸೋಮಾರಿಗಳಾದ ಹೊಟೆ್ಟಬಾಕರೂ≫
ಆಗಿದಾ್ದರೆಂದು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯು
ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 13 ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯು ನಿಜವೇ ಆಗಿದೆ; ಆದಕಾರಣ ಅವರು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಕಟು್ಟಕಥೆಗಳಿಗೂ, ಸತ್ಯಭ್ರಷ್ಟರಾದ ಮನುಷ್ಯರ
ವಿಧಿಗಳಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಡದೆ, 14 ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತರಾಗಿರುವಂತೆ
ಅವರನು್ನ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ತಿಳಿಸು.

15 ಶುದ್ಧರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶುದ್ಧವೇ; ಆದರೆ ಅಶುದ್ಧರಿಗೂ,
ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ಯಾವುದೂ ಶುದ್ಧವಲ್ಲ; ಅವರ ಬುದಿ್ಧಯೂ
ಮನಸಾಕ್ಷಿಯೂ ಎರಡೂ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿವೆ. 16 ಅವರು ತಾವು
ದೇವರನು್ನ ಅರಿತವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ; ಆದರೆ ಅವರ ನಡತೆ
ತದಿ್ವರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅಸಹ್ಯ ಕೃತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ
ಭಾಗವಹಿಸುವವರೂ, ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ
ದೇವರನು್ನ ತಮ್ಮ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತಾ್ತರೆ ಹಾಗು
ಸತಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ಮಾಡಲು ಅಯೋಗ್ಯರಾಗಿದಾ್ದರೆಂದು
ಸಾಭಿತುಪಡಿಸುತಾ್ತರೆ.

ಕೆ್ರೖಸ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಸನ್ನಡತೆಯವರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಸ್ವಸ್ಥ ಭೋದನೆ

ನಿನಗೆ ದೊರೆತ ಸ್ವಸ್ಥ ಭೋಧನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರು
ಸನ್ನಡತೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂತೆ ಉಪದೇಶಮಾಡು. 2

ವೃದ್ಧರು ಮದಾ್ಯಸಕಿ್ತಯಿಲ್ಲದವರೂ, ಗೌರವವುಳ್ಳವರೂ,
ಜಿತೇಂದಿ್ರಯರೂ, ನಂಬಿಕೆ, ಪಿ್ರೕತಿ, ತಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವರು
ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸು. 3 ಹಾಗೆಯೇ, ವೃದ್ಧ ಸಿ್ತ್ರೕಯರು
ಚಾಡಿಹೇಳುವವರೂ ಮದ್ಯಕೆ್ಕ ಅಧೀನರಾಗಿರದೆ ದೇವಭಕೆ್ತಯರಿಗೆ
ಯೋಗ್ಯವಾದ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರೂ ಆಗಿರಬೇಕು. 4 ಇದಲ್ಲದೆ, ವೃದ್ಧ
ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಪಾ್ರಯದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ
ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕೆ್ಕ ದೂಷಣೆಯಾಗದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ತಿಳಿಸು.
ಪಾ್ರಯದಸಿ್ತ್ರಯರು ಗಂಡಂದಿರನೂ್ನ, ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರೂ,
ವಿವೇಕಉಳ್ಳವರೂ, ಕ್ಷಮಾಶಿಲರೂ, ಪತಿವ್ರತೆಯರೂ 5

ಸ್ವಂತಮನೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವವರೂ, ಸುಶೀಲೆಯರೂ ಆಗಿ ತಮ್ಮ
ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬುದಿ್ಧಹೇಳಬೇಕೆಂದು ನೀನು
ವೃದ್ಧ ಸಿ್ತ್ರೕಯರಿಗೆ ಬೋಧಿಸು. 6 ಹಾಗೆಯೇ ಯೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಎಲಾ್ಲ
ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸು ನೀನು
ಯೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸು. 7 ಸತಾ್ಕಯರ್ ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ನೀನೇ
ಮಾದರಿಯಾಗಿರು. ನೀನು ಮಾಡುವ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ ಸತ್ಯವೂ
ಗೌರವವೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಂಥ ಸುಬುದಿ್ಧಯೂ
ಇರಬೇಕು; 8 ಆಗ ನಮಗೆ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿರುವವರು ನಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕನೂ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲದೆ
ನಾಚಿಕೊಳು್ಳವರು. 9 ಸೇವಕರು ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ
ವಿಧೇಯರಾಗಿದು್ದ ಅವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನಪಡುತಾ್ತ 10

ಎದುರುತ್ತರಕೊಡದೆ, ಯಾವುದನೂ್ನ ಕದಿ್ದಟು್ಟಕೊಳ್ಳದೆ ಒಳೆ್ಳಯ
ನಂಬಿಗಸ್ತರೆಂದು ಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಲು, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರ
ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಗೌರವ ತರುವಂತೆ
ವತಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸು. 11 ಏಕೆಂದರೆ ಎಲಾ್ಲ
ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನಂಟುಮಾಡುವ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತು; 12 ಅದು ಭಕಿ್ತ ಹೀನತೆಯನೂ್ನ, ಲೋಕದ
ಆಸೆಗಳನೂ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಭಾಗ್ಯಕರವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ, 13 ಅಂದರೆ
ಮಹಾ ದೇವರ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮಹಿಮೆಪೂಣರ್ವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಾ್ತ
ಇಹಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತರಾಗಿಯೂ, ನೀತಿವಂತರಾಗಿಯೂ,
ಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ.
14 ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಕಲ ಅಧಮರ್ಗಳಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಸತಿ್ಕ್ರಯೆಗಳಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತರಾದ
ಸ್ವಕೀಯಜನರನು್ನ ತನಗಾಗಿ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣ
ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು.

15 ಈ ಕಾಯರ್ಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಬೋಧಿಸುತಾ್ತ, ಎಚ್ಚರಿಸುತಾ್ತ,
ಪೂಣರ್ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಖಂಡಿಸುತಾ್ತ ಇರು. ಯಾರೂ ನಿನ್ನನು್ನ
ತಿರಸ್ಕರಿಸದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೋ.

ಕೆ್ರೖಸ್ತ ವಿಶಾ್ವಸಿಗಳ ಒಳೆ್ಳ ನಡತೆ ಭೋದನೆ

ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಅಧೀನರಾಗಿ
ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕಂತಲೂ, ಒಳೆ್ಳಯ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸು, ಸಕಲಸತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ

ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ, 2 ಯಾರನೂ್ನ ದೂಷಿಸದೆ, ನಿಂದಿಸದೆ
ಕುತಕರ್ ಮಾಡದೆ ಎಲಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಪೂಣರ್ಸದು್ಗಣವನು್ನ
ತೋರಿಸುತಾ್ತ ಸಾತಿ್ವಕರಾಗಿರಬೇಕೆಂತಲೂ, ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಸು.
3 ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸಹ, ಮೊದಲು ಅವಿವೇಕಿಗಳೂ,
ಅವಿಧೇಯರೂ, ಮೋಸಹೋದವರೂ, ನಾನಾ ವಿಧವಾದ
ದುರಾಶೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಭೋಗಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರೂ, ಕೆಟ್ಟತನ,
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಗಳಲಿ್ಲ ಕಾಲಕಳೆಯುವವರೂ, ಅಸಹ್ಯರೂ,
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಹಗೆಮಾಡುವವರೂ ಆಗಿದೆ್ದವು. 4 ಆದರೆ ನಮ್ಮ
ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರ ದಯೆಯೂ, ಪಿ್ರೕತಿಯೂ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಾಗ, 5 ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಕಾಯರ್ಗಳ
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ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲ್ಲ ಪುನಜರ್ನ್ಮವನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನದ
ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ, ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ನವೀಕರಣದ
ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಆತನು ತನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮನು್ನ
ರಕ್ಷಿಸಿದನು. 6 ನಾವು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ
ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ನಿತ್ಯಜೀವದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ
ಬಾಧ್ಯರಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಆತನ ಮೂಲಕ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸುರಿಸಿದನು. 8 ಇದು ನಂಬತಕ್ಕ ಮಾತಾಗಿದೆ;
ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟಿ್ಟರುವವರು ಸತಿ್ಕ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವಂತೆ ನೀನು ಈ ಎಲಾ್ಲ ಮಾತುಗಳನು್ನ ದೃಢವಾಗಿ
ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅದು ಉತ್ತಮವೂ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ
ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೂ ಆಗಿವೆ. 9 ಆದರೆ ಬುದಿ್ಧಯಿಲ್ಲದ
ತಕರ್ಗಳಿಂದಲೂ, ವಂಶಾವಳಿಗಳಿಂದಲೂ, ಜಗಳಗಳಿಂದಲೂ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾಗಾ್ವದಗಳಿಂದಲೂ ದೂರವಾಗಿರು;
ಅವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೂ ವ್ಯಥರ್ವೂ ಆಗಿವೆ. 10 ಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ಭಿನ್ನಭೇದಗಳನು್ನಂಟುಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ
ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಟು್ಟ ಬಿಡು; 11 ಅಂಥವನು ಸನಾ್ಮಗರ್ದಿಂದ

ದೂರವಾದವನೂ ಪಾಪಮಾಡುವವನೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ; ತಾನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ
ಅಹರ್ನೆಂದು ಅವನ ಮನಸೆ್ಸೕ ನಿಣರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಡೆ ಮಾತುಗಳು
12 ನಾನು ನಿಕೊಪೊಲಿಯಲಿ್ಲ ಚಳಿಗಾಲವನು್ನ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದು

ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅತೆರ್ಮನನಾ್ನಗಲಿ ತುಖಿಕನನಾ್ನಗಲಿ ನಿನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ಅಲಿ್ಲಗೆ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸು. 13 ನಾ್ಯಯಶಾಸಿ್ತ್ರಯಾದ ಜೇನನನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅಪೊಲೊ್ಲೕಸನನೂ್ನ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೂಡು; ಅವರಿಗೇನೂ
ಕೊರತೆಯಾಗಬಾರದು. 14 ನಮ್ಮ ಜನರು ಸಕಿ್ಕ್ರಯಹೀನರಾಗದಂತೆ
ಭೋಧಿಸು. ತಮ್ಮ ಸಹಮಾನವರ ಕೊರತೆಗಳನು್ನ ಗುರಿತಿಸಿ ನೆರವು
ನೀಡಲಿ. ಪರೋಪಕಾರವನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಸಾಥರ್ಕ ಜೀವನ
ನಡೆಸಲಿ. 15 ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ
ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸು.

ಕೃಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ.
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ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿರುವ ಪೌಲನೂ,
ಸಹೋದರನಾದ ತಿಮೊಥೆಯನೂ, ನಮಗೆ ಪಿ್ರಯನೂ
ಜೊತೆ ಸೇವಕನೂ ಆಗಿರುವ ಫಿಲೆಮೋನನೆಂಬ ನಿನಗೂ, 2

ಮತು್ತ ಸಹೋದರಿಯಾದ ಅಪಿ್ಫಯಳಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಸಹ
ಹೋರಾಟಗಾರನಾದ ಅಖಿರ್ಪ್ಪನಿಗೂ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುವ
ಸಭೆಯವರಿಗೂ ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ : 3 ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ
ದೇವರಿಂದಲೂ, ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ
ಕೃಪೆಯೂ, ಶಾಂತಿಯೂ ಆಗಲಿ.

ಫಿಲೆಮೋನನ ಪಿ್ರೕತಿ ಮತು್ತ ನಂಬಿಕೆ
4 ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನೀನು ಇಟಿ್ಟರುವ ನಂಬಿಕೆ,

ಪಿ್ರೕತಿ ಹಾಗೂ ದೇವಜನರ ಮೇಲಿರುವ ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಕುರಿತು
ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ, 5 ನನ್ನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನನು್ನ
ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ,
ನಿನಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾಪಾನೆ ಮಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 6 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗೆ
ದೊರಕಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಸುವರಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ನೀನು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನು್ನ
ಹೊಂದುತಿ್ತರುವೆ. ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯೂ
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 7 ಸಹೋದರನೇ, ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ದೇವಜನರ
ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹವೂ, ಪೆ್ರೕರಣೆಯೂ ಉಂಟಾದುದರಿಂದ
ಅವರ ಬಗೆ್ಗ ಇರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದವೂ,
ಸಮಾಧಾನವೂ ಉಂಟಾಯಿತು.

ಓಡಿಹೋದ ಓನೇಸಿಮನೆಂಬ ದಾಸನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ

8 ವೃದ್ಧನೂ, ಈಗ ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿರುವ ಈ
ಪೌಲನೆಂಬ ನಾನು ಪಿ್ರೕತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
9 ನೀನು ಯುಕ್ತವಾದದ್ದನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ನನಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಪೂಣರ್ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದರೂ ಹಾಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸದೇ 10

ನಾನು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲ ಬಂಧಿಯಾಗಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗನಂತೆ ಬಂದ
ಓನೇಸಿಮನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 11 ಅವನು
ಮೊದಲು ನಿನಗೆ ಅಪ್ರಯೋಜಕನಾಗಿದ್ದನು. ಈಗ ನಿನಗೂ ನನಗೂ
ಪ್ರಯೋಜಕನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 12 ನನಗೆ ಪಾ್ರಣ ಪಿ್ರಯನಂತಿರುವ
ಅವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 13 ನಾನು

ಸುವಾತೆರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರುವಾಗ ನನಗೆ
ಉಪಚಾರಮಾಡುವಂತೆ ನಿನಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನನು್ನ ನನ್ನ
ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದೆ್ದನು. 14 ಆದರೆ
ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರವು ಮನಃಪೂವರ್ಕವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದು
ಯೋಚಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ನನಗೆ
ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 15 ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ನಿನಿ್ನಂದ ದೂರವಾಗಿಹೋದದು್ದ
ಬಹುಶಃ ನೀನು ಅವನನು್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಇರಬಹುದು; 16 ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ಅವನು ದಾಸನಂತಾಗಿರದೆ ದಾಸನಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ
ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರನಂತಾಗಬೇಕು. ಅವನು ನನಗೆ ಬಹಳ
ಪಿ್ರಯನಾಗಿರುವಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೂ, ಕತರ್ನ
ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲಯೂ ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಪಿ್ರಯನಾಗಿರುವನಲ್ಲವೇ? 17

ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಜೊತೆಗಾರನೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದಾದರೆ ನನ್ನನು್ನ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅವನನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೋ. 18 ಆದರೆ
ಅವನಿಂದ ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವನು ನಿನಗೆ
ಸಾಲವೇನಾದರೂ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕೆ್ಕ ಹಾಕು.
19 ನಾನೇ ಕೊಟು್ಟ ತೀರಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು ಪೌಲನೆಂಬ ನಾನು ಸ್ವಂತ
ಕೈಯಿಂದ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆ
ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿದಿ್ದೕ ಎಂದು ನಾನು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕೇ? 20 ಹೌದು,
ಸಹೋದರನೇ, ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನಿನಿ್ನಂದ ನನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತೆ
ಮಾಡು. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಉಲಾ್ಲಸಗೊಳಿಸು. 21 ನಿನ್ನ
ವಿಧೇಯತೆಯಲಿ್ಲ ಭರವಸೆವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ನಿನಗೆ
ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಹೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿಯೇ ನೀನು
ಮಾಡುತಿ್ತ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

ಕಡೆ ಮಾತುಗಳೂ ಹಾಗೂ ವಂದನೆಗಳು
22 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ

ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಕೃಪೆ ಮಾಡುವನೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನನಗುಂಟು.
ಆದಕಾರಣ ನಾನು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು. 23 ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ
ಸೆರೆಯವನಾದ ಎಪಫ್ರನೂ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸುತಾ್ತನೆ. 24 ನನ್ನ
ಜೊತೆಗೆಲಸದವರಾದ ಮಾಕರ್, ಅರಿಸಾ್ತಕರ್, ದೇಮ, ಲೂಕ
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದರೆ. 25 ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಆಮೆನ್.
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ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದು್ದ

ದೇವರು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಸಂಗಡ
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ವಿಧದಲಿ್ಲ,
ಅನೇಕಸಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದಾ್ದನೆ. 2 ಆದರೆ ಈ ಅಂತ್ಯ

ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡಿದಾ್ದನೆ.
ಆತನನು್ನ ಎಲ್ಲದಕೂ್ಕ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಆತನ
ಮೂಲಕವೇ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದನು. 3 ಈತನು
ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರಕಾಶವೂ, ಆತನ ವ್ಯಕಿ್ತತ್ವದ ಪ್ರತಿರೂಪವೂ,
ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮಸ್ತಕೆ್ಕ ಆಧಾರವೂ ಆಗಿದು್ದ ತಾನೇ
ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಮಾಡಿ, ಉನ್ನತದಲಿ್ಲರುವ
ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.

ಯೇಸು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದು್ದ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನು
4 ಈತನು ದೇವದೂತರಿಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತನಾಗಿದು್ದ. ಅವರಿಗಿಂತ

ಅತಿ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರನು್ನ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿದನು. 5

ಹೇಗೆಂದರೆ, ದೇವರು ತನ್ನ ದೇವದೂತರೊಳಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ
ಎಂದಾದರೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದು್ದಂಟೋ?,
≪ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನು,
ನಾನೇ ಈ ಹೊತು್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಪಡೆದಿದೆ್ದೕನೆ.≫

≪ನಾನು ಅವನಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವೆನು,
ಅವನು ನನಗೆ ಮಗನಾಗಿರುವನು.≫

6 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನನು್ನ ಭೂಲೋಕಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿ
ಬರಮಾಡುವಾಗ
≪ದೇವದೂತರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು

ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾ್ದನೆ.
7 ದೇವದೂತರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ,

≪ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರನು್ನ ಗಾಳಿಯನಾ್ನಗಿಯೂ,
ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ≫

ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.
8 ಆದರೆ ಮಗನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯಾದರೋ,
≪ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವು ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ಇರುವುದು.
ನೀತಿದಂಡವೇ ನಿನ್ನ ರಾಜದಂಡವಾಗಿದೆ.

9 ನೀನು ನೀತಿಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಿ್ದೕ ಮತು್ತ ಅನಾ್ಯಯವನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿದಿ್ದೕ.
ಆದುದರಿಂದ ದೇವರು, ನಿನ್ನ ದೇವರೇ,
ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾದ ಪರಮಾನಂದ

ತೈಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.
10 ≪ಕತರ್ನೇ ಆದಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಭೂಮಿಗೆ ಅಸಿ್ತವಾರವನು್ನ

ಹಾಕಿದಿ್ದೕ.
ಆಕಾಶವು ನಿನ್ನ ಕೈಕೆಲಸವಾಗಿದೆ,

11 ಅವು ನಾಶವಾಗುವವು. ಆದರೆ ನೀನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತಿ್ತೕ.
ಅವೆಲ್ಲವೂ ವಸ್ತ್ರದಂತೆ ಹಳೆಯದಾಗುವವು.

12 ಅವುಗಳನು್ನ ಮೇಲಂಗಿಯಂತೆ ಮಡಿಸುತಿ್ತೕ ಮತು್ತ
ಅವು ವಸ್ತ್ರದಂತೆ ಬದಲಾಗುವವು.

ನೀನಾದರೂ ಅನನ್ಯನು.
ನಿನ್ನ ವಷರ್ಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂತಲೂ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

13 ಆದರೆ ಯಾವ ದೇವದೂತನಿಗಾದರೂ ದೇವರು,
≪ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಪಾದಪೀಠವನಾ್ನಗಿ

ಮಾಡುವ ತನಕ
ನೀನು ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ

ಎಂದಾದರೂ ಹೇಳಿದಾ್ದನೋ?
14 ಈ ಎಲಾ್ಲ ದೇವದೂತರು ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ

ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿರುವವರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಸೇವಕಾತ್ಮಗಳಲ್ಲವೋ?

ಶೆ್ರೕಷ್ಟವಾದ ರಕ್ಷಣೆ

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ತಪಿ್ಪಹೋಗದಂತೆ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. 2

ಯಾಕೆಂದರೆ, ದೇವದೂತರ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ
ಸಂದೇಶವು ಸಿ್ಥರವಾಗಿರಲು, ಅದನು್ನ ಮೀರಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ತಪಿ್ಪಗೂ ಮತು್ತ ಅವಿಧೇಯತ್ವಕೂ್ಕ ಶಿಕ್ಷಾಹರ್ವಾದ ಪ್ರತಿಫಲ
ಹೊಂದಿದ್ದರು. 3 ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟಿ್ಟರುವ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ
ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ನಾವು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದಾದರೂ
ಹೇಗೆ? ಇದು ಕತರ್ನಿಂದ ಮೊದಲು ಹೇಳಲ್ಪಟಿ್ಟತು ಮತು್ತ ಆತನಿಂದ
ಕೇಳಿದವರು ಇದನು್ನ ನಮಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. 4 ಸೂಚಕ
ಕಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೂ, ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೂ, ನಾನಾ ವಿಧವಾದ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ತನಿ್ನಚೆ್ಛಯಂತೆ
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮವರಗಳನು್ನ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕವೂ ದೇವರು ತಾನೇ
ಅದನು್ನ ಸಾಕ್ಷಿಕರಿಸಿದನು.

ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಡಿಸುವಾತನು
5 ನಾವು ಪ್ರಸಾ್ತಪಿಸುತಿ್ತರುವ ಭವಿಷ್ಯತಿ್ತನ ಲೋಕವನು್ನ ದೇವರು

ತನ್ನ ದೇವದೂತರಿಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
6 ≪ಮನುಷ್ಯನು ಎಷು್ಟ ಮಾತ್ರದವನು, ಅವನನು್ನ ನೀನು ಯಾಕೆ

ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ಮಾನವನು ಎಷ್ಟರವನು, ಅವನಲಿ್ಲ ಯಾಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಡಬೇಕು?
7 ನೀನು ಮನುಷ್ಯನನು್ನ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪವೇ

ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದಿ್ದಯಲಾ್ಲ.
ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಗೌರವವನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕಿರೀಟವಾಗಿ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದೕ.
8 ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಅವನ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅವನಿಗೆ

ಅಧೀನಮಾಡಿದಿ್ದೕಯಲ್ಲವೇ≫
ಎಂದು ಪವಿತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಒಂದೆಡೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದನು. ಆತನು
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಮಾನವಕುಲಕೆ್ಕ ಅಧೀನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆಂಬುದರಲಿ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ಒಂದನಾ್ನದರೂ ಅಧೀನಮಾಡದೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ
ಹಾಗಾಯಿತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವುದಾಗಿ
ನಾವು ಇನು್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲ. 9 ಆದರೂ ದೇವದೂತರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನಾದ ಯೇಸು ಬಾಧೆಯನು್ನಭವಿಸಿ
ಮೃತಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಗೌರವವನೂ್ನ ಕಿರೀಟವಾಗಿ
ಹೊಂದಿರುವುದನು್ನ ನಾವು ನೋಡುತೆ್ತೕವೆ. ಅದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ದೇವರ
ಕೃಪೆಯಿಂದ ಯೇಸು ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಮರಣವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿದಾ್ದನೆ. 10 ಸಮಸ್ತವು ಯಾವನಿಗೋಸ್ಕರವೂ
ಯಾವನಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಯಿತೋ, ಆತನು ಬಹುಮಂದಿ ಪುತ್ರರನು್ನ
ಮಹಿಮೆಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ, ಅವರ ರಕ್ಷಣಾನಾಯಕನನು್ನ
ಬಾಧೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿದಿ್ಧಗೆ ತರುವುದು ಆತನಿಗೆ ಯುಕ್ತವಾಗಿತು್ತ. 11

ಯಾಕೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವವನಿಗೂ ಪವಿತ್ರರಾದವರಿಗೂ
ಒಬಾ್ಬತನೇ ಮೂಲ ಆತನು ದೇವರೇ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವಾತನು ಅವರನು್ನ ಸಹೋದರರೆಂದು
ಕರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ನಾಚಿಕೆಪಡಲಿಲ್ಲ.

12 ≪ನಿನ್ನ ನಾಮಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ
ತಿಳಿಸುವೆನು.

ಸಭಾಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು≫ ಎಂತಲೂ,
13 ≪ನಾನು ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಡುವೆನು≫ ಎಂತಲೂ, ≪ಇಗೋ
ನಾನು ಮತು್ತ ದೇವರು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಮಕ್ಕಳೂ
ಇದೆ್ದೕವೆ≫ ಎಂದೂ ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

14 ಇದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ರಕ್ತಮಾಂಸಧಾರಿಗಳು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ
ಯೇಸು ಸಹ ಅವರಂತೆಯೇ ಆದನು. ತನ್ನ ಮರಣದಿಂದಲೇ
ಮರಣಾಧಿಕಾರಿಯನು್ನ ಅಂದರೆ ಸೈತಾನನನು್ನ
ನಾಶಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ, 15 ಮರಣ ಭಯದಿಂದ ತಮ್ಮ
ಜೀವಮಾನದಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ದಾಸತ್ವದೊಳಗಿದ್ದವರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಅವರಂತೆ ರಕ್ತಮಾಂಸಧಾರಿಯಾದನು. 16 ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತನು
ದೇವದೂತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅಬ್ರಹಾಮನ
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ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಂದನಷೆ್ಟ. 17

ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತನ್ನ
ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿತು್ತ. ಹೀಗೆ
ಆತನು ಜನರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ, ದೇವರ
ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಕರುಣೆಯೂ, ನಂಬಿಕೆಯೂ, ಉಳ್ಳ
ಮಹಾಯಾಜಕನಾದನು. 18 ತಾನೇ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಬಾಧೆಯನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುವವರಿಗೆ
ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ಮೋಶೆಗಿಂತ ಯೇಸು ಶೆ್ರೕಷ್ಠನು

ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧರಾದ ಸಹೋದರರೇ, ಪರಲೋಕದ
ಕರೆಯುವಿಕೆಗೆ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿರುವವರೇ, ನಾವು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿರುವ ಅಪೊಸ್ತಲನೂ ಮತು್ತ

ಮಹಾಯಾಜಕನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸುವನು್ನ ಗಮನವಿಟು್ಟ
ಯೋಚಿಸಿರಿ.

2 ಮೋಶೆಯು ದೇವರ ಮನೆಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಂತೆಯೇ,
ಯೇಸುವೂ ತನ್ನನು್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವಾತನಿಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 3 ಮನೆಗಿಂತ ಮನೆಕಟಿ್ಟದವನಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚದ
ಗೌರವವಿರುವುದರಿಂದ ಮೋಶೆಗಿಂತ ಯೇಸು ಹೆಚಾ್ಚದ ಗೌರವಕೆ್ಕ
ಯೋಗ್ಯನೆಂದೆಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 4 ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯನು್ನ
ಯಾರೊಬ್ಬನು ಕಟಿ್ಟರುವನು, ಆದರೆ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದಾತನು
ದೇವರೇ. 5 ಮೋಶೆಯು ದೇವರ ಮನೆಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ
ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ
ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೇ. 6 ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಾದರೋ
ಮಗನಾಗಿ ದೇವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನಾವು
ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನೂ್ನ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮಹತ್ವವನೂ್ನ, ಕಡೆ ತನಕ
ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಾವೇ ದೇವರ ಮನೆಯಾಗಿರುತೆ್ತೕವೆ.

ದೇವರು ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುವ ವಿಶಾ್ರಂತಿ
7 ಆದ್ದರಿಂದ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ,

≪ ನೀವು ಈ ದಿನ ದೇವರ ಸ್ವರಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಾದರೆ,
8 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ, ದೇವರನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ

ಹಠಮಾರಿಗಳಾದಂತೆ
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.

9 ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮೊಂಡುತನದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ,
ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ನನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರು.

10 ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಈ ಸಂತತಿಯವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ
ಬೇಸರಗೊಂಡು,

≪ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಪಿ್ಪಹೋಗುವ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರೂ,
ಅವರು ನನ್ನ ಮಾಗರ್ಗಳನು್ನ ತಿಳಿಯದವರೂ≫ ಎಂದು ನಾನು

ಹೇಳಿದೆ.
11 ಹೀಗಿರಲು ≪ಅವರು ನನ್ನ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದೇ

ಇಲ್ಲವೆಂದು
ಕೋಪಗೊಂಡು ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದೆನು.≫ ≫
12 ಸಹೋದರರೇ, ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ

ಬಿಡುವ ಅಪನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ದುಷ್ಟ ಹೃದಯವು ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ
ಯಾವನಲಿ್ಲಯೂ ಇರದಂತೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 13

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಪಾಪದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕ ಮೋಸಹೋಗಿ
ಕಠಿಣರಾಗದಂತೆ, ‘ಇಂದು’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅವಕಾಶ ಇನೂ್ನ
ಇರುವಾಗಲೇ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿರಿ. 14

ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನು್ನ ಅಂತ್ಯದ ವರೆಗೂ
ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವುದಾದರೆ ನಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಪಾಲುಗಾರರಾಗುತೆ್ತೕವೆ.

15 ≪ ನೀವು ಈ ಹೊತು್ತ ದೇವರ ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳುವುದಾದರೆ,
ಪೂವಿರ್ಕರು ಮೊಂಡುತನದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತೆ,
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.≫
16 ಆತನು ನುಡಿದದ್ದನು್ನ ಕೇಳಿ ವಿರೋಧಿಸಿದವರು ಯಾರು?

ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ಐಗುಪ್ತದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಕರೆತರಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲವೇ? 17 ಮತು್ತ ದೇವರು ನಲವತು್ತ
ವಷರ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡನು? ಪಾಪ
ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಅವರ ಶವಗಳು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ
ಬಿದು್ದಹೋದವು. 18 ನನ್ನ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಸೇರುವುದೇ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ಯಾರನು್ನ ಕುರಿತು ಆತನು ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿದನೂ?
ಅವಿಧೇಯರನು್ನ ಕುರಿತಲ್ಲವೇ? 19 ಅವರು ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ
ಸೇರಲಾರದೇ ಹೋದದು್ದ ಅವರ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಎಂದು
ನಾವು ಅರಿತಿದೆ್ದೕವೆ.

ಹೀಗಿರಲಾಗಿ, ದೇವರ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಬಹುದೆಂಬ
ವಾಗಾ್ದನ ಇನೂ್ನ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾವನಾದರೂ
ಅದರಿಂದ ತಪಿ್ಪಹೋಗದಂತೆ ನಾವು ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ

ಇರೋಣ. 2 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ದೇವರ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯ
ಶುಭವತರ್ಮಾನವು ಸಾರೋಣವಾದಂತೆಯೇ ನಮಗೂ
ಸಾರೋಣವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಕೇಳಿದವರ
ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವರು ಪಾಲುಗಾರರಾಗದ ಕಾರಣ ಆ
ಸಂದೇಶದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. 3 ಈಗ
ನಂಬುವವರಾದ ನಾವುಗಳೇ ಆ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವವರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಕಾದಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಯ ಕಾಯರ್ಗಳು
ಮುಗಿದುಹೋದಾಗೂ್ಯ
≪ಅವರು ನನ್ನ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು
ನಾನು ಕೋಪದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದೆನು≫ ಎಂದು

ಹೇಳಿದೆಯಲಾ್ಲ.
4 ಎಲಿ್ಲಯೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಏಳನೆಯ ದಿನವನು್ನ ಕುರಿತಾಗಿ,

≪ದೇವರು ತನ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮುಗಿಸಿಬಿಟು್ಟ, ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನೆಂದು≫ ಬರೆದದೆ. 5 ≪ಇವರು ನನ್ನ
ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು≫ ಎಂದು ಭಾಗದಲಿ್ಲ
ಆತನು ಪುನಃ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 6 ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವರು ದೇವರ
ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ದೇವರು ಇನೂ್ನ
ಅನುಮತಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಮೊದಲು ಶುಭವತರ್ಮಾನವನು್ನ
ಕೇಳಿದವರು ಅವಿಧೇಯರಾದ ಕಾರಣ ಅದರಲಿ್ಲ ಸೇರದೆಹೋದರು.
7 ಪುನಃ ಬಹುಕಾಲದ ನಂತರ ಆತನು ದಾವೀದನ ಮೂಲಕ ‘ಈ
ಹೊತೆ್ತೕ’ ಎಂದು ಬೇರೊಂದು ದಿನವನು್ನ ಗೊತು್ತಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.
ಹೇಗೆಂದರೆ,
≪ನೀವು ಈ ಹೊತು್ತ ದೇವರ ಸ್ವರಕೆ್ಕ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಾದರೆ,
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ!≫ ಎಂದು

ಹೇಳುತಾ್ತನಷೆ್ಟ.
8 ಯೆಹೋಶುವನು ಅವರನು್ನ ಆ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿದಾ್ದದರೆ,

ಬೇರೊಂದು ದಿನವನು್ನ ಕುರಿತು ದೇವರು ಹೇಳುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲವಲಾ್ಲ. 9

ಆದಕಾರಣ ದೇವರ ಜನರಿಗೆ ಸಬ್ಬತೆಂಬ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯು ಇನೂ್ನ
ಉಂಟು. 10 ಹೇಗಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮುಗಿಸಿ ಹೇಗೆ
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆತನ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ
ಸೇರಿರುವವನು ಸಹ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮುಗಿಸಿ
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ
ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸೋಣ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಅವರಂತೆ
ಅವಿಧೇಯರಾಗಿ ಬಿದು್ದಹೋಗದೆ ಇರೋಣ. 12 ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ
ವಾಕ್ಯವು ಸಜೀವವಾದದು್ದ, ಸಕಿ್ರಯವಾದದು್ದ ಮತು್ತ ಯಾವ
ಇಬಾ್ಬಯಿ ಕತಿ್ತಗಿಂತಲೂ ಹರಿತವಾದದು್ದ ಆಗಿದು್ದ, ಪಾ್ರಣ
ಆತ್ಮಗಳನೂ್ನ ಕೀಲುಮಜೆ್ಜಗಳನೂ್ನ ವಿಭಾಗಿಸುವಷು್ಟ ಮಟಿ್ಟಗೂ
ತೂರಿಹೋಗುವಂಥದಾಗಿದು್ದ, ಹೃದಯದ ಆಲೋಚನೆಗಳನೂ್ನ
ಉದೆ್ದೕಶಗಳನೂ್ನ ವಿವೇಚಿಸುವಂಥದೂ್ದ ಆಗಿದೆ. 13 ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ
ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸೃಷಿ್ಟಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆತನ ಕಣಿ್ಣಗೆ
ಮರೆಯಾದದು್ದ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ನಗ್ನವಾಗಿಯೂ
ಬಟ್ಟಬಯಲಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಅಂಥವನಿಗೆ ನಾವು
ಲೆಕ್ಕಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಯೇಸು ಶೆ್ರೕಷ್ಠನಾದ ಮಹಾಯಾಜಕನು
14 ಆಕಾಶಗಳನು್ನ ದಾಟಿಹೋದ ದೇವಕುಮಾರನಾದ

ಯೇಸುವೆಂಬ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಮಹಾಯಾಜಕನು ನಮಗಿದಾ್ದನೆ. ಆದುದರಿಂದ
ನಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿಯೋಣ. 15 ಏಕೆಂದರೆ
ನಮಗಿರುವ ಮಹಾಯಾಜಕನು ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳಲಿ್ಲ ಅನುಕಂಪ
ತೋರಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಸವರ್ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಮ್ಮ
ಹಾಗೆ ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದವನು, ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಷೆ್ಟೕ.
16 ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕರುಣೆಯನು್ನ
ಹೊಂದುವಂತೆಯೂ ಆತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ
ಸಹಾಯವು ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವಂತೆಯೂ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಆತನ
ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂದೆ ಬರೋಣ.

ಮನುಷ್ಯರೊಳಗಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಾಯಾಜಕನೂ
ಆರಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನಡೆಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದು್ದ. ಅವನು ಪಾಪಗಳ

ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 2 ತಾನೂ ಸಹ ಬಲಹೀನನಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅವನು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಮಾಗರ್ತಪಿ್ಪದವರಿಗೂ
ದಯಾಪರನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತನಾಗಿರುವನು. 3

ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವನು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ
ತನಗೋಸ್ಕರವೂ ಪಾಪನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 4 ಯಾವನೂ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ್ಕ ತಾನೇ ಈ ಗೌರವ
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ಪದವಿಯನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ
ಆರೋನನಂತೆ ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ವಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.

5 ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನು, ಸಹ ತನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು
ತಾನೇ ಮಹಾಯಾಜಕನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
≪ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನು,
ಈ ಹೊತು್ತ ನಾನು ನಿನಗೆ ತಂದೆಯಾದೆನು≫ ಎಂದು ದೇವರೇ

ಹೇಳಿದನು.
6 ಆತನು ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ,
≪ನೀನು ಸದಾಕಾಲವೂ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನ ತರಹದ

ಮಹಾಯಾಜಕನು≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.
7 ಕಿ್ರಸ್ತನು ತಾನೇ ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದ

ಕಾಲದಲಿ್ಲ, ಮರಣದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಕಾಪಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿರುವಾತನಿಗೆ
ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಮೊರೆಯಿಡುತಾ್ತ, ಕಣಿ್ಣೕರನು್ನ ಸುರಿಸುತಾ್ತ, ಪಾ್ರಥರ್ನೆ
ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ದೇವರ ಮೇಲಣ ಭಯಭಕಿ್ತಯ
ನಿಮಿತ್ತ ಆತನ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ದೇವರು ಕೇಳಿದನು. 8 ಹೀಗೆ
ಆತನು ಮಗನಾಗಿದ್ದರೂ ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಾಧೆಗಳಿಂದಲೇ
ವಿಧೇಯತೆಯನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡನು. 9 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು
ಪರಿಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಿ, ತನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿತ್ಯ
ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣನಾದನು. 10 ಅಲ್ಲದೆ ಆತನು ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನ
ತರಹದ ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು.

ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ತ್ಯಜಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
11 ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದದು್ದ ಎಷೊ್ಟೕ ಇದೆ.

ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಮಂದವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನು್ನ
ವಿವರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 12 ನೀವು ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ
ಬೋಧಕರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳ
ಮೂಲಪಾಠಗಳನು್ನ ಒಬ್ಬನು ನಿಮಗೆ ಪುನಃ ಕಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ನಿಮಗೆ ಇನೂ್ನ ಹಾಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಗಟಿ್ಟಯಾದ
ಆಹಾರವಲ್ಲ. 13 ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವವನು ಕೂಸಿನಂತಿದು್ದ ನೀತಿಯ
ಸಂದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 14 ಗಟಿ್ಟಯಾದ
ಆಹಾರವು ಪಾ್ರಯಸ್ಥರಿಗೋಸ್ಕರ, ಅಂದರೆ ತಪು್ಪ ಮತು್ತ
ಸರಿಯಾದ್ದದನು್ನ ಗುರುತಿಸಲು, ಅಭಾ್ಯಸದ ಮೂಲಕ
ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯವಾದ ಪಾ್ರಥಮಿಕ
ಉಪದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ನಿಜೀರ್ವ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದ
ಮಾನಸಾಂತರವೂ, ದೇವರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯೂ,

ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನಗಳ ಬೋಧನೆಯೂ, ಹಸಾ್ತಪರ್ಣೆಯೂ, ಸತ್ತವರಿಗೆ
ಪುನರುತಾ್ಥನವೂ ಮತು್ತ ನಿತ್ಯವಾದ ನಾ್ಯಯತೀಪೂರ್
ಉಂಟೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪದೇಪದೇ ಅಸಿ್ತವಾರವನೆ್ನ ಹಾಕುತಿರದೆ
ನಾವು ಪರಿಪಕ್ವತೆಯೆಡೆಗೆ ಸಾಗೋಣ. 3 ದೇವರು
ಅನುಮತಿಸುವುದಾದರೆ ನಾವು ಇವುಗಳನು್ನ ಮಾಡುವೆವು. 4

ಒಂದು ಸಾರಿ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ಸೇರಿದವರು ಸ್ವಗೀರ್ಯ ದಾನವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸಿದವರು, ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾದವರು, 5

ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಶೆ್ರೕಷ್ಟತೆಯನೂ್ನ ಮುಂದಣ ಯುಗದ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ
ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಅದರಿಂದ ಹಿಂಜಾರಿಹೋದರೆ, 6 ಅವರಲಿ್ಲ
ತಿರುಗಿ ಮಾನಸಾಂತರವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ, ಯಾಕೆಂದರೆ
ಅವರು ತಾವಾಗಿಯೇ ದೇವರ ಮಗನನು್ನ ಪುನಃ ಶಿಲುಬೆಗೆ
ಹಾಕುವವರೂ ಆತನನು್ನ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅವಮಾನಪಡಿಸುವವರೂ
ಆಗಿರುತಾ್ತರೆ. 7 ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕಾವತಿರ್
ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯನು್ನ ಹೀರಿಕೊಂಡು, ಅದು ಯಾರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ
ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೋ, ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ
ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಅದು ದೇವರ ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ
ಹೊಂದುತ್ತದೆ. 8 ಆದರೆ ಅದು ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳನೂ್ನ ಕಳೆಗಳನೂ್ನ
ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಅಯೋಗ್ಯವಾದದಾ್ದಗಿ ಶಾಪಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಗದು ಸುಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 9 ಪಿ್ರಯರೇ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು
ಮಾತನಾಡಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ರಕ್ಷಣೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು
ನಂಬಿದೆ್ದೕವೆ. 10 ನೀವು ದೇವಜನರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದಿ್ದೕರಿ,
ಇನೂ್ನ ಮಾಡುತಾ್ತ ಇದಿ್ದರಿ. ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮತು್ತ ಇದರಲಿ್ಲ ನೀವು
ಆತನ ನಾಮದ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಆತನು
ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಅನೀತಿಯುಳ್ಳವನಲ್ಲ. 11

ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಪೂಣರ್ ನಿಶ್ಚಯತ್ವವನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ನೀವು ಅದೇ ಶ್ರದೆ್ಧಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು
ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 12 ನೀವು
ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ, ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೂ, ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ
ಹೊಂದುವವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತೆ್ತೕನೆ.

ದೇವರ ವಾಗಾ್ದನಗಳು ಎಷು್ಟ ಮಾತ್ರಕೂ್ಕ ತಪು್ಪವುದಿಲ್ಲ
13 ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಾಗ ತನಗಿಂತಲೂ

ಹೆಚಿ್ಚನವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ, 14

≪ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನ
ಸಂತಾನವನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನಷೆ್ಟ. 15

ಹೀಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಕಾದುಕೊಂಡಿದು್ದ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. 16 ಮನುಷ್ಯರು ತಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನವನ
ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಡುತಾ್ತರಷೆ್ಟ, ಆಣೆಯನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ವಿವಾದವು ಅಂತ್ಯವಾಗುವುದು. 17 ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರು ತನ್ನ
ಸಂಕಲ್ಪವು ಬದಲಾಗಲಾರದೆ್ದಂಬುದನು್ನ, ವಾಗಾ್ದನದ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ
ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿದನು.
18 ದೇವರ ವಾಗಾ್ದನ ಮತು್ತ ಆಣೆ ಇವೆರಡೂ ನಿಶ್ಚಲವಾದ
ಆಧಾರಗಳು ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಸುಳಾ್ಳಡುವವನಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ
ಆಶ್ರಯವನು್ನ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಓಡಿಬಂದು, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ಇಟಿ್ಟರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡವರಾದ ನಮಗೆ ಬಲವಾದ
ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹ ಉಂಟಾಯಿತು. 19 ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಣಕೆ್ಕ
ವಿಶಾ್ವಸಾಹರ್ವಾದದೂ್ದ ಸಿ್ಥರವಾದದೂ್ದ ಆದ ಲಂಗರವಾಗಿದೆ. ಅದು
ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದ ತೆರೆಯ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂಥದಾ್ದಗಿದೆ. 20

ಅಲಿ್ಲಗೆ ಯೇಸು ಸದಾಕಾಲವೂ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನ ತರಹದ
ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಹೋಗಿ
ಆ ಸಾನಿಧ್ಯವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾ್ದನೆ.

ಯೇಸು ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನ ತರಹದ ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿದು್ದ
ಲೇವಿವಂಶದ ಯಾಜಕರಿಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನು

ಈ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು ಸಾಲೇಮಿನ ಅರಸನೂ
ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವರ ಯಾಜಕನೂ ಆಗಿದ್ದನು.
ಈತನು ರಾಜರನು್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದ

ಅಬ್ರಹಾಮನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 2

ಅವನಿಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ತಾನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಎಲಾ್ಲ
ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
≪ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕ್≫, ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಮೊದಲು ≪ನೀತಿಯ
ರಾಜ≫ ಎಂದೂ, ಅನಂತರ ≪ಸಾಲೇಮಿನ ರಾಜ≫ ಎಂದರೆ
≪ಸಮಾಧಾನದ ರಾಜ≫ ಎಂದೂ ಅಥರ್. 3 ಅವನಿಗೆ ತಂದೆಯಿಲ್ಲ,
ತಾಯಿಯಿಲ್ಲ, ವಂಶಾವಳಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹುಟು್ಟ, ಸಾವು ಇಲ್ಲ. ಆತನು
ದೇವರ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ
ಯಾಜಕನಾಗಿರುವನು. 4 ಈತನು ಎಷು್ಟ ಮಹಾನ್ ಆಗಿದ್ದನೆಂದು
ಯೋಚಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಮೂಲಪಿತೃವಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನು ತಾನು
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಗೆದು್ದ ತಂದ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತರಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಭಾಗವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನಲಾ್ಲ. 5 ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಲೇವಿಯ
ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಯಾಜಕೋದೊ್ಯೕಗವನು್ನ ಹೊಂದುವವರು, ಜನರಿಂದ
ಅಂದರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಂಶಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಸಹೋದರರಿಂದಲೇ
ದಶಮ ಭಾಗಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ್ಲ
ಅಪ್ಪಣೆಯಿದೆ. 6 ಆದರೆ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು ಲೇವಿಯ ವಂಶಾವಳಿಗೆ
ಸೇರಿದವನಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಂದ ದಶಮ ಭಾಗಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಂದ ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದವನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 7 ಆಶೀವಾರ್ದ ಹೊಂದುವವನಿಗಿಂತ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವವನೇ ಹೆಚಿ್ಚನವನು ಎಂಬುದನು್ನ
ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. 8 ದಶಮ ಭಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ
ಯಾಜಕರು ಒಂದಲಾ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಯುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ
ಅಬ್ರಹಾಮನಿಂದ ದಶಮ ಭಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾತನು
ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರುವನು. 9 ಮತು್ತ ದಶಮ ಭಾಗಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಲೇವಿಯು ಕೂಡ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮೂಲಕ ದಶಮ
ಭಾಗಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗಾಯಿತು. 10 ಹೇಗಂದರೆ, ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನು
ಲೇವಿಯ ಮೂಲಪುರುಷನಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿದಾಗ
ಲೇವಿಯು ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇಹದೊಳಗೆ ಅಡಕವಾಗಿದ್ದನಲಾ್ಲ.

11 ಇಸಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಡಲಾದ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಲೇವಿಯರ
ಯಾಜಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಲೇವಿಯರ ಈ
ಯಾಜಕತ್ವದಿಂದಲೇ ಸಂಪೂಣರ್ ಸಿದಿ್ಧ ಪಾ್ರಪ್ತವಾಗುತಿ್ತದಾ್ದದರೆ,
ಆರೋನನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರದ, ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದ
ಬೇರೊಬ್ಬ ಯಾಜಕನು ಬರುವುದರ ಅಗತ್ಯವೇನಿತು್ತ? 12

ಯಾಜಕತ್ವವು ಬದಲಾಗುವುದಾದರೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಸಹ
ಬದಲಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. 13 ಆದರೆ ಇವು ಯಾರ ಕುರಿತಾಗಿ
ಹೇಳಲ್ಪಟಿ್ಟವೆಯೋ ಆತನು ಬೇರೊಂದು ಗೋತ್ರಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನು. ಆ
ಗೋತ್ರದಿಂದ ಒಬ್ಬನೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿ ಸೇವೆಮಾಡಿದಿ್ದಲ್ಲ.
14 ನಮ್ಮ ಕತರ್ನು ಯೆಹೂದ ಗೋತ್ರದಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿಬಂದವನೆಂಬುದು
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಗೋತ್ರಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೋಶೆಯು

ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆ 5:5 762 ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆ 7:14



8

9

ಯಾಜಕರ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 15 ಈ ಯಾಜಕನು
ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧಪಟಿ್ಟರುವ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರದೆ,
ಲಯವಾಗದ ಜೀವಶಕಿ್ತಯ ಮೇರೆಗೆ, ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನಂತೆ ಇನೊ್ನಬ್ಬ
ಯಾಜಕನು ಎಳುತಾ್ತನೆಂಬುದಾದರೆ ಅದು ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದಲಾ್ಲ. 17 ಆತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ≪ನೀನು
ಸದಾಕಾಲಕೂ್ಕ ಮೆಲಿ್ಕಜೆದೇಕನ ತರಹದ ಯಾಜಕನೇ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಾಕ್ಷಿಕರಿಸುತ್ತದೆ. 18 ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲಿದ್ದ
ಆಜ್ಞೆಯು ದುಬರ್ಲವೂ, ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವೂ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ
ಅದು ರದಾ್ದಯಿತು. 19 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಯಾವುದನೂ್ನ ಪರಿಪೂಣರ್
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕೆ್ಕ ಬದಲಾಗಿ ದೇವರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂಥ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದು
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 20 ಇದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ರಹಿತವಾದ್ದದು ಅಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ
ಲೇವಿಯರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾಜಕರಾದರು. 21 ಆತನಾದರೋ,
ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೊಡನೆ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆದರೆ ದೇವರು
ಆತನಿಗೆ
≪ ≪ನೀನು ಸದಾಕಾಲವೂ ಯಾಜಕನಾಗಿದಿ್ದೕ≫ ಎಂದು ನಾನು

ಪ್ರಮಾಣಮಾಡಿ ನುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ ಮತು್ತ
ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂಬುದಾಗಿ

ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ.
22 ಯೇಸು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೊಡನೆಯೇ ಎಷೊ್ಟೕ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ
ಆಧಾರನಾದನು. 23 ಲೇವಿಯರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ
ಉದೊ್ಯೕಗನಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮರಣವು ಅಡಿ್ಡಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಯಾಜಕರಾದರು. 24 ಆತನಾದರೋ ಸದಾಕಾಲ
ಜೀವಿಸುವುದರಿಂದ ಆತನ ಯಾಜಕತ್ವವನು್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ್ದದು. 25

ಆದಕಾರಣ ಆತನು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವರನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಯಾವಾಗಲೂ
ಬದುಕುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

26 ಇಂಥವನೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮಹಾಯಾಜಕನು, ಈತನು
ಪರಿಶುದ್ಧನೂ, ನಿದೋರ್ಷಿಯೂ, ನಿಷ್ಕಳಂಕನೂ, ಪಾಪಿಗಳಲಿ್ಲ
ಸೇರದೆ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕವಾಗಿರುವವನು, ಆಕಾಶಮಂಡಲಗಳಿಗಿಂತ
ಉನ್ನತದಲಿ್ಲರುವವನೂ ಆಗಿರುವನು. 27 ಮೊದಲು ತಮ್ಮ
ಪಾಪಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಆ ಮೇಲೆ ಜನರ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಯಜ್ಞ
ಸಮಪರ್ಣೆಮಾಡುವ ಲೇವಿ ಮಹಾಯಾಜಕರಂತೆ ಈತನು
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಈತನು ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ ಸಮಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಾರಿ
ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು. 28 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು
ದುಬರ್ಲರಾದ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಮಹಾಯಾಜಕರನಾ್ನಗಿ ನೇಮಕ
ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ತರುವಾಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೊಡನೆ
ಬಂದ ವಾಕ್ಯವು ಸದಾಕಾಲಕೂ್ಕ ಸವರ್ಸಂಪೂಣರ್ನಾಗಿರುವ
ಮಗನನೆ್ನೕ ಯಾಜಕನನಾ್ನಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಯಾಜಕತ್ವವು ಶಾಶ್ವತವಾದದು್ದ

ನಾವು ಈಗ ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳಲಿ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ
ಮಾತೇನೆಂದರೆ, ಪರಲೋಕದೊಳಗೆ ಮಹೋನ್ನತನ
ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಆಸನಾರೂಢನಾದಂಥ

ಮಹಾಯಾಜಕನು ನಮಗಿದಾ್ದನೆ. 2 ಆತನು ಪವಿತ್ರ ಸಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಮನುಷ್ಯರಿಂದಲ್ಲ, ಕತರ್ನೇ ಹಾಕಿದ ನಿಜವಾದ ದೇವದಶರ್ನ
ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಯಾಜಕೋದೊ್ಯೕಗ ನಡಿಸುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

3 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಾಯಾಜಕನು ಕಾಣಿಕೆಗಳನೂ್ನ, ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ನೇಮಕವಾಗಿರುತಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಈತನಿಗೂ ಸಹ ಏನಾದರೂ ಇರುವುದು
ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. 4 ಆತನು ಇನೂ್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ
ಯಾಜಕನಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ
ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವವರು ಇದಾ್ದರಲಾ್ಲ. 5 ಮೋಶೆಯು
ಗುಡಾರವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದಕಿ್ಕದಾ್ದಗ, ≪ನೋಡು, ನಾನು ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಮಾಡಬೇಕು≫ ಎಂದು ದೇವರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆಯೇ
ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವವುಗಳ ಪ್ರತಿರೂಪವೂ, ಛಾಯೆಯೂ ಆಗಿರುವ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 6 ಆದರೆ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅದಕಿ್ಕಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದಾ್ದನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈತನು ಉತ್ತಮ ವಾಗಾ್ದನಗಳ
ಮೇಲೆ ಸಾ್ಥಪಿತವಾದ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ
ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

7 ಆ ಮೊದಲನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ದೋಷವಿಲ್ಲದಾ್ದಗಿದ್ದರೆ,
ಎರಡನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 8 ಆದರೆ
ದೇವರು ಆ ಜನರಲಿ್ಲ ತಪು್ಪ ಹೊರಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು,

≪ ≪ಇಗೋ, ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ
ಯೆಹೂದ ವಂಶದವರೊಂದಿಗೂ

ಹೊಸದಾಗಿರುವ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ
ದಿನಗಳು ಬರುವವು≫ ಎಂದು ಕತರ್ನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

9 ≪ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನಾನು ಇವರ ಪಿತೃಗಳನು್ನ ಕೈಹಿಡಿದು
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರ
ಸಂಗಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಹಾಗಲ್ಲ.

ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರವಾಗಿ
ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಲಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು
ಕತರ್ನು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

10 ≪ಆ ದಿನಗಳ ತರುವಾಯ ನಾನು ಇಸಾ್ರಯೇಲ್
ವಂಶದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು≫
ಹೀಗಿರುವುದು,

≪ನಾನು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅವರ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಇಡುವೆನು.
ನಾನು ಅವರ ಹೃದಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಬರೆಯುವೆನು.

ನಾನು ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು.
ಅವರು ನನ್ನ ಜನರಾಗಿರುವರು.

11 ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೂ ತನ್ನ
ಸಹೋದರನಿಗೂ

≪ಕತರ್ನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ≫ ಎಂದು
ಬೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಹೀನರಾದವರು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಉನ್ನತರಾದವರ

ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವರು.
12 ನಾನು ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸುವೆನು
ಮತು್ತ ಅವರ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ನೆನಪಿಗೆ

ತಂದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ≫ ≫ ಎಂದು ಕತರ್ನು ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.
13 ಆತನು ≪ಹೊಸತು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಲಿ್ಲ ಮೊದಲಿದ್ದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಹಳೆಯದಾಗಿ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಅದು
ಹಳೆಯದಾಗುತಾ್ತ ಅಳಿದುಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ.

ಭೂಲೋಕದ ಮತು್ತ ಪರಲೋಕದ ಆಲಯ

ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಮೊದಲನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೂ
ದೇವಾರಾಧನೆಯ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳಿದ್ದವು ಮತು್ತ
ಇಹಲೋಕ ಸಂಬಂಧವಾದ ದೇವಾಲಯವಿತು್ತ. 2 ಒಂದು

ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟು್ಟ, ಅದರ ಮೊದಲನೆಯ
ಭಾಗದಲಿ್ಲ ದೀಪಸ್ತಂಭ, ಮೇಜು, ಮತು್ತ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ರೊಟಿ್ಟ
ಇವುಗಳಿದ್ದವು. ಅದನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತಿ್ತತು. 3

ಮತು್ತ ಎರಡನೆಯ ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ ಇನೊ್ನಂದು ಕೋಣೆಗೆ, ಅತಿ
ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತಿ್ತತು. 4 ಅದರಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನದ
ಧೂಪಾರತಿಯು ಮತು್ತ ಚಿನ್ನದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಿದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಮಂಜೂಷದೊಳಗೆ ಮನ್ನ
ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಪಾತೆ್ರಯೂ, ಆರೋನನ ಚಿಗುರಿದ ಕೋಲೂ,
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳೂ ಇದ್ದವು. 5 ಅದರ ಮೇಲೆ
ಕೃಪಾಸನವನು್ನ ಮುಚು್ಚವ ತೇಜಸಿ್ಸನ ಕೆರೂಬಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅದನು್ನ
ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

6 ಹೀಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಯಾಜಕರು
ನಿತ್ಯವೂ ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರದ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗದೊಳಗೆ
ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆಯ ವಿಧಿಗಳನು್ನ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 7 ಆದರೆ ಎರಡನೆಯ
ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಮಹಾಯಾಜಕನೊಬ್ಬನೇ ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ್ಮ
ಪ್ರವೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ತನೊ್ನಡನೆ ಬಲಿರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ
ಹೋಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ತನ್ನಗಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಜನರ
ಉದೆ್ದೕಶಪೂವರ್ಕವಲ್ಲದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೋಸ್ಕರವೂ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕಾಗಿತು್ತ. 8 ಈ ಗುಡಾರದ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗವು
ಇನೂ್ನ ಇರುವ ತನಕ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಮಾಗರ್ವು
ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತಾ್ತನೆ. 9 ಇದು ಈಗಿನ ಕಾಲಕೆ್ಕ ಒಂದು
ನಿದಶರ್ನವಾಗಿದೆ. ಅದೇನಂದರೆ ಅದರ ಕ್ರಮದ ಮೇರೆಗೆ
ಸಮಪರ್ಣೆಯಾಗುವ ಕಾಣಿಕೆಗಳೂ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞಗಳೂ ಆರಾಧನೆ
ಮಾಡುವವರ ಮನಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.
10 ಅವು ಅನ್ನಪಾನಗಳೂ ಮತು್ತ ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೂ
ಒಳಪಟಿ್ಟರುವ ಸಾ್ನನಗಳು ಸಹಿತವಾಗಿ ದೇಹಕೆ್ಕ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ನಿಯಮಗಳಾಗಿದು್ದ. ಇವು ಸುಧಾರಣೆಯ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ
ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದವು.

11 ಕಿ್ರಸ್ತನಾದರೋ ಈಗ ದೊರೆತಿರುವ ಶುಭಗಳ
ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿ ಬಂದು, ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಯಿಂದ
ಕಟ್ಟಲ್ಪಡದಂಥದೂ, ಇಹಲೋಕದ ಸೃಷಿ್ಟಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದಂಥದೂ,
ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದುದೂ, ಬಹು ಪರಿಪೂಣರ್ವಾದುದೂ ಆಗಿರುವ
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ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿ, 12 ಹೋತಗಳ ಮತು್ತ
ಹೋರಿಕರುಗಳ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕವಲ್ಲ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ
ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ
ನಿತ್ಯವಿಮೋಚನೆಯನು್ನ ಸಾಧಿಸಿದನು. 13 ಹೋತ ಹೋರಿಗಳ
ರಕ್ತವೂ ಅಶುದ್ಧರಾದವರ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸುವ ಕಡಸಿನ ಬೂದಿಯೂ
ಶರೀರವನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದಾದರೆ, 14 ನಿತಾ್ಯತ್ಮನಿಂದ ತನ್ನನು್ನ
ತಾನೇ ನಿದೋರ್ಷಿಯನಾ್ನಗಿ, ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿಕೊಂಡ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ರಕ್ತವು ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ, ನಮ್ಮನು್ನ ನಿಜೀರ್ವ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ,
ನಾವು ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ
ಮನಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುತ್ತದಲ್ಲವೇ?

15 ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು, ದೇವರ ವಾಗಾ್ದನವಾದ
ನಿತ್ಯಬಾಧ್ಯತೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಈ ಹೊಸ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾದನು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲನೆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು.
16 ಮರಣ ಶಾಸನವು ಇರುವಲಿ್ಲ ಆದನು್ನ ಬರೆಸಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಸಾವನು್ನ
ಸಾಬೀತಪಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. 17 ಮರಣ ಶಾಸನವು ವ್ಯಕಿ್ತಯ
ಮರಣವಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು
ಬರೆದವನು ಜೀವದಿಂದಿರುವಾಗ ಎಂದಿಗೂ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

18 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಸಹ ರಕ್ತವಿಲ್ಲದೆ
ಸಾ್ಥಪಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. 19 ಮೋಶೆಯು ದೇವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ,
ಅವನು ನೀರು, ಕೆಂಪು ಉಣೆ್ಣ, ಹಿಸೊ್ಸೕಪುಕಡಿ್ಡ ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ
ಹೋರಿಕರುಗಳ ಮತು್ತ ಹೋತಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಸುರುಳಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಎಲಾ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ಪೊ್ರೕಕ್ಷಿಸಿದನು.
20 ≪ ಇದು ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ರಕ್ತವಾಗಿದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21 ಇದಲ್ಲದೆ ಗುಡಾರದ
ಮೇಲೆಯೂ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲಾ್ಲ ಪಾತೆ್ರಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಕ್ತವನು್ನ ಪೊ್ರೕಕ್ಷಿಸಿದನು. 22

ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆ ಎಲಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳು
ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಡುವವು. ರಕ್ತಧಾರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಪ
ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಯೇಸುವಿನ ಯಜ್ಞ ಪಾಪವನು್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ
23 ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳ ಛಾಯೆಯಂತಿರುವ

ವಸು್ತಗಳ ಶುದಿ್ಧೕಕರಣಕಾ್ಕಗಿ ಇಂಥಾ ಯಜ್ಞಗಳು ಅವಶ್ಯವಾದರೂ,
ಪರಲೋಕದವುಗಳನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲು ಇವುಗಳಿಗಿಂತ
ಉತ್ತಮವಾದ ಯಜ್ಞಗಳು ಅವಶ್ಯ. 24 ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ನಿಜವಾದ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ
ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ, ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಮಗೋಸ್ಕರ
ಈಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಲು ಪರಲೋಕದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. 25

ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಹಾಯಾಜಕನು ವಷರ್ ವಷರ್ವೂ ಪಾ್ರಣಿಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ,
ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನನು್ನ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ. 26 ಹಾಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಆತನು
ಲೋಕಾದಿಯಿಂದ ಎಷೊ್ಟೕ ಸಾರಿ ಬಾಧೆಪಡಬೇಕಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ
ಒಂದೇ ಸಾರಿ, ಯುಗಗಳ ಸಮಾಪಿ್ತಯವರೆಗೂ, ಆತನು ಪಾಪ
ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ
ಯಜ್ಞಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. 27 ಒಂದೇ ಸಾರಿ
ಸಾಯುವುದೂ ಆ ಮೇಲೆ ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ
ನೇಮಕವಾಗಿದೆಯೋ, 28 ಹಾಗೆಯೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಹ ಬಹು ಜನರ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತ ಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಸಾರಿ
ಸಮಪಿರ್ತನಾದನು. ಆತನು ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಂಥದು್ದ ಪಾಪವನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ
ತನ್ನನು್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೇ.

ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಉತ್ತಮ
ಸಂಗತಿಗಳ ಛಾಯೆಯೇ ಹೊರತು ಅವುಗಳ ನಿಜ
ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರತಿ

ವಷರ್ವೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪಿರ್ತವಾಗುವ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ, ದೇವರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರುವವರನು್ನ
ಎಂದಿಗೂ ಪರಿಪೂಣರ್ತೆಗೆ ತರಲಾರದು. 2 ತಂದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞಗಳ ನಿಂತು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು, ಏಕೆಂದರೆ ಆರಾಧನೆ
ಮಾಡುವವರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಅವರಿಗೆ
ಪಾಪದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 3 ಈಗಲಾದರೋ ಆ
ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಷರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಪಾಪಗಳ
ಜ್ಞಾಪಕವಾಗುವುದುಂಟು, 4 ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೋರಿಗಳ ಮತು್ತ
ಕುರಿಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಪರಿಹಾರಮಾಡುವುದು

ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಭೂಲೋಕದೊಳಗೆ
ಬರುವಾಗ,
≪[ದೇವರೇ,] ಯಜ್ಞಗಳೂ ಕಾಣಿಕೆಗಳೂ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ,
ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ದೇಹವನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಟಿ್ಟರುವೆ,

6 ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ
ಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀನು ಸಂತೋಷಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

7 ಆಗ ನಾನು, ಇಗೋ, ದೇವರೇ, ಗ್ರಂಥದ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ
ಕುರಿತು ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ

ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದೆನು.
8 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಜ್ಞಗಳು,
≪ಸವಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳು ಮತು್ತ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞಗಳು
ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಪಡುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 9 ತರುವಾಯ
ಆತನು ≪ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. ಆತನು ಎರಡನೆಯದನು್ನ
ಸಾ್ಥಪಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಮೊದಲನೆಯದನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುತಾ್ತನೆ. 10

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ದೇಹ ಸಮಪರ್ಣೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ
ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರುವೆವು.

11 ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಾಜಕನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವೆಮಾಡುತಾ್ತ,
ಎಂದಿಗೂ ಪಾಪಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾರದಂಥ, ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಸಮಪಿರ್ಸುತಾ್ತ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವನು.
12 ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸದಾಕಾಲಕೂ್ಕ ಒಂದೇ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. 13 ಅಂದಿನಿಂದ ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ
ಪಾದಪೀಠವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ತನಕ ಆತನು ಕಾಯುತಿ್ತರುವನು.
14 ಆತನು ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಡುವವರನು್ನ ಒಂದೇ ಸಮಪರ್ಣೆಯಿಂದ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಪೂಣರ್ರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

15 ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಸಹ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಕೊಡುವಾತನಾಗಿ,
16 ≪ಆ ದಿನಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ
ನಾನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು

ಹೀಗಿರುವುದು,
ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಇಡುವೆನು,
ಅವರ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಬರೆಯುವೆನು ಎಂದು ಕತರ್ನು

ನುಡಿಯುತಾ್ತನೆ.≫
ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ತರುವಾಯ ಇನು್ನ, 17 ≪ಅವರ
ಪಾಪಗಳನೂ್ನ ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ
ತಂದುಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. 18 ಪಾಪ
ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಾದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಅವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಸಮಪರ್ಣೆಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ.

ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ದೇವಸನಿ್ನಧಾನವನು್ನ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ
ಸೇರೋಣ

19 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಸಹೋದರರೇ, ಯೇಸು ತನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಆತನ
ದೇಹವೆಂಬ ಪರದೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಹೊಸದಾದ ಸಜೀವ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ತೆರೆದಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ದೊರೆತಿದೆ. 21 ಮತು್ತ
ದೇವರ ಮನೆತನದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವಿರುವ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಯಾಜಕನು
ನಮಗಿದಾ್ದನೆ. 22 ಆದಕಾರಣ ಕೆಟ್ಟ ಮನಸಾ್ಸಕ್ಷಿಯನು್ನ ಪೊ್ರೕಕ್ಷಿಸಿ
ಶುದಿ್ಧಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ತಿಳಿನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದ ದೇಹದಿಂದಲೂ,
ಯಥಾಥರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ, ನಂಬಿಕೆಯ
ಪೂಣರ್ನಿಶ್ಚಯದಿಂದಲೂ ದೇವರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರೋಣ. 23 ನಾವು
ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ ಅರಿಕೆಯನು್ನ
ನಿಶ್ಚಂಚಲದಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯೋಣ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಗಾ್ದನ
ಮಾಡಿದಾತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. 24 ನಾವು ಪರಸ್ಪರ
ಹಿತಚಿಂತಕರಾಗಿದು್ದ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತರಬೇಕೆಂತಲೂ
ಸತಾ್ಕಯರ್ಮಾಡಬೇಕೆಂತಲೂ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಹುರಿದುಂಬಿಸೋಣ. 25 ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರುವ ರೂಢಿಯನು್ನ ಕೆಲವರು
ಬಿಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಬಿಟು್ಟ ಬಿಡದೆ, ಆ ದಿನವು ಸಮೀಪಿಸುತಾ್ತ
ಬರುತ್ತದೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಮತ್ತಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿಯೇ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸುತಿ್ತರೋಣ.

26 ನಾವು ಸತ್ಯದ ಪರಿಜ್ಞಾನವನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೂ ಬೇಕೆಂದು
ಪಾಪಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪಪರಿಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಇನಾ್ನವ ಯಜ್ಞವೂ
ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 27 ಬದಲಿಗೆ, ಅತ್ಯಂತ ಭಯಂಕರವಾದ
ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ದೇವರ ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ದಹಿಸುವ
ಕೋಪಾಗಿ್ನಯೂ ಮಾತ್ರ ಇರುವವು. 28 ಮೋಶೆಯ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ತಿರಸಾ್ಕರ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಇಬ್ಬರ ಇಲ್ಲವೆ
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ಮೂವರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮರಣದಂಡನೆ
ಆಗುತಿ್ತತಷೆ್ಟ. 29 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ, ದೇವಕುಮಾರನನು್ನ ತುಳಿದು,
ತನ್ನನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತವನು್ನ ಅಶುದ್ಧವೆಂದೆಣಿಸಿ,
ದೇವರ ಕೃಪಾವರವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮನನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವವನೋ,
ಇನೆಂಥಾ ಕೂ್ರರದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಆಗುತಾ್ತನೆಂದು ನೀವೇ
ಯೋಚಿಸಿನೋಡಿ? 30 ≪ಮುಯಿ್ಯಗೆ ಮುಯಿ್ಯ ತೀರಿಸುವುದು ನನ್ನ
ಕೆಲಸ, ನಾನೇ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವೆನೆಂದು≫ ಹೇಳಿದಾತನನು್ನ
ಬಲೆ್ಲವು. ಇದಲ್ಲದೆ ≪ಕತರ್ನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನಾ್ಯಯ ತೀರಿಸುವನು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿಯದೆ. 31 ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕಬೀಳುವುದು ಎಷೊ್ಟೕ ಭಯಂಕರವಾದದು್ದ.

32 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನೀವು ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶವನು್ನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ
ಕಷಾ್ಟನುಭವವೆಂಬ ಬಹು ಹೋರಾಟವನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿಂದಿನ
ದಿನಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 33 ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನೀವು
ನಿಂದೆಗಳನೂ್ನ, ಸಂಕಟಗಳನೂ್ನ, ಅನುಭವಿಸಿ ಹಾಸ್ಯಕೆ್ಕ
ಗುರಿಯಾದಿರಿ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅಂಥವುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದವರಲಿ್ಲ
ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದು್ದ ಕಷಾ್ಟನುಭವಿಗಳಾದಿರಿ. 34 ನೀವು
ಸೆರೆಯವರಿಗೆ ಅನುತಾಪ ತೋರಿಸಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ
ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೂ, ಸಿ್ಥರವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಆಸಿ್ತಯುಂಟೆಂದು
ಚೆನಾ್ನಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಸೊತ್ತನು್ನ ಸುಲುಕೊಳು್ಳವವರಿಗೆ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಿಟು್ಟ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. 35 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ಧೈಯರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಡಿರಿ. ಅದಕೆ್ಕ ಮಹಾ ಪ್ರತಿಫಲ ಉಂಟು.
36 ನೀವು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ವಾಗಾ್ದನವನು್ನ
ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ತಾಳೆ್ಮಯು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

37 ≪ಬರುವಾತನು ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಬರುವನು ತಡಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

38 ಆದರೆ ನನ್ನವನಾಗಿರುವ ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
ಬದುಕುವನು,

ಅವನು ಅದರಿಂದ ಹಿಂಜರಿದರೆ ಅವನಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.≫
39 ನಾವಾದರೋ ಹಿಂಜರಿದವರಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವವರಲ್ಲ,
ನಂಬುವವರಾಗಿ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ನಂಬಿಕೆಯ ಮಹತ್ವಕೆ್ಕ ದೃಷಾ್ಟಂತಗಳು

ನಂಬಿಕೆಯೋ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವುಗಳು
ಭರವಸೆಯೂ, ಇನೂ್ನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಾಣದವುಗಳ ಮೇಲಿನ
ನಿಶ್ಚಯವೂ ಆಗಿದೆ. 2 ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ

ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ದೈವಸಮ್ಮತಿಯನು್ನ ಪಡೆದರು. 3 ವಿಶ್ವವು ದೇವರ
ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ನಿಮಿರ್ತವಾಯಿತೆಂದು ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಣಿಸುವ ಈ ಜಗತು್ತ
ದೃಶ್ಯವಸು್ತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸುತೆ್ತೕವೆ.

4 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಹೇಬೆಲನು ಕಾಯಿನನ ಯಜ್ಞಕಿ್ಕಂತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವನು
ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೊಂದಿದನು. ದೇವರು ಅವನ
ಕಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದನು. ಅವನು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದರೂ,
ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಇನೂ್ನ ಮಾತನಾಡುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

5 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಹನೋಕನು ಮರಣವನು್ನ ಅನುಭವಿಸದೇ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನು. ದೇವರು ಅವನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಮೊದಲು ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವವನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಸಾಕ್ಷಿ
ಹೊಂದಿದನು. 6 ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದು
ಅಸಾಧ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನು ದೇವರು ಇದಾ್ದನೆ
ಮತು್ತ ತನ್ನನು್ನ ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುತಾ್ತನೆ ಎಂದು
ನಂಬಬೇಕು.

7 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನೋಹನು ಇನೂ್ನ ಕಾಣದಿದ್ದವುಗಳ
ವಿಷಯವಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ದೈವೋಕಿ್ತಯನು್ನ ಹೊಂದಿ,
ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ
ನಾವೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದನು. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅವನು
ಲೋಕದವರು ದಂಡನೆಗೆ ಪಾತ್ರರೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಆದುದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯ ಫಲವಾದ ನೀತಿಗೆ ಬಾಧ್ಯನಾದನು.

8 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಕರೆಯಲ್ಪಟಾ್ಟಗ
ವಿಧೇಯನಾಗಿ ತಾನು ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೊರಟು ಹೋದನು. ತಾನು ಹೋಗುವುದು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಎಂದು
ತಿಳಿಯದೆ ಹೊರಟನು. 9 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅವನು ವಾಗಾ್ದನದ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದಾಗ, ಅಲಿ್ಲ ಅನ್ಯ ದೇಶದವನಂತೆ ಗುಡಾರಗಳಲಿ್ಲ
ಇದು್ದಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಸಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದನು. ಅದೇ ವಾಗಾ್ದನಕೆ್ಕ
ಸಹಭಾಧ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಇಸಾಕನೂ, ಯಾಕೋಬನೂ ಅವನಂತೆಯೇ
ಗುಡಾರಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸಿದರು. 10 ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಶಾಶ್ವತವಾದ

ಅಸಿ್ತವಾರಗಳುಳ್ಳ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿ
ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು.

11 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಾರಳು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದಾತನನು್ನ
ನಂಬತಕ್ಕವನೆಂದೆಣಿಸಿ ತಾನು ಪಾ್ರಯ ಮೀರಿದವಳಾಗಿದ್ದರೂ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಗಭರ್ವತಿಯಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದಳು. 12 ಆದುದರಿಂದ ಮೃತಪಾ್ರಯನಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬನಿಂದ
ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆಯೂ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲರುವ
ಮರಳಿನಂತೆಯೂ ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು.

13 ಇವರೆಲ್ಲರು ವಾಗಾ್ದನಗಳ ಫಲವನು್ನ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ
ಅವುಗಳನು್ನ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿ ಮತು್ತ ಉಲಾ್ಲಸದೊಡನೆ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ
ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಮೃತರಾದರು. ತಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಪರದೇಶದವರೂ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಆಗಿದೆ್ದವೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. 14

ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡುವವರು ತಾವು ಸ್ವದೇಶವನು್ನ
ಹುಡುಕುವವರಾಗಿದ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 15 ತಾವು ಬಿಟು್ಟ
ಬಂದ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮನಸಿ್ಸಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವರಿಗಿದ್ದವು. 16 ಆದರೆ ಅವರು
ಪರಲೋಕವೆಂಬ ಉತ್ತಮ ದೇಶವನು್ನ ಹಾರೈಸುವವರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ದೇವರು ಅವರ ದೇವರೇ ಎನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಾಚಿಕೆಗೊಳ್ಳದೇ,
ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

17 ಅಬ್ರಹಾಮನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಇಸಾಕನನು್ನ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು. ಆ ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ
ಅವನು, ≪ಇಸಾಕನಿಂದ ಹುಟು್ಟವವರೇ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ
ಅನಿ್ನಸಿಕೊಳು್ಳವರು≫ ಎಂದು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ತನ್ನ
ಏಕಪುತ್ರನನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 19 ನನ್ನ ಮಗನು ಸತ್ತರೂ ದೇವರು
ಅವನನು್ನ ಬದುಕಿಸಲು ಸಮಥರ್ನಾಗಿದಾ್ದನೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಮತು್ತ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದಲೇ ಜೀವಿತನಾಗಿ
ಬಂದವನಂತೆ ಅವನನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು.

20 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಇಸಾಕನು ಯಾಕೋಬನನು್ನ ಮತು್ತ
ಏಸಾವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದಾಗ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸೂಚಿಸಿದನು. 21 ಯಾಕೋಬನು ತಾನು ಮರಣ
ಹೊಂದುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಯೋಸೇಫನ
ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಕೋಲಿನ ಮೇಲೆ
ಒರಗಿಕೊಂಡು ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದನು. 22 ಯೋಸೇಫನು ತನ್ನ
ಮರಣ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ
ಹೊರಡುವುದನು್ನ ಕುರಿತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಮಾತನಾಡಿ ತನ್ನ
ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಪ್ಪಣೆ
ಕೊಟ್ಟನು.

23 ಮೋಶೆ ಹುಟಿ್ಟದಾಗ ಅವನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಕೂಸು
ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆಗೆ ಭಯಪಡದೇ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅವನನು್ನ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬಚಿ್ಚಟ್ಟರು. 24

ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಮೋಶೆಯು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಫರೋಹನ
ಪುತಿ್ರಯ ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಬೇಡವೆಂದುಕೊಂಡನು. 25 ಸ್ವಲ್ಪ
ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಗತಿಸಿ ಹೋಗುವ ಪಾಪಭೋಗಗಳನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ, ದೇವಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಷ್ಟವನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಮೇಲೆಂದು ತೀಮಾರ್ನಿಸಿಕೊಂಡನು. 26

ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಸವರ್ಐಶ್ವಯರ್ಕಿ್ಕಂತಲೂ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ
ಉಂಟಾಗುವ ನಿಂದೆಯೇ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯವೆಂದೆಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂಬರುವ ಪ್ರತಿಫಲದ ಮೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಟಿ್ಟದ್ದನು. 27

ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅವನು ಅರಸನ ರೌದ್ರಕೆ್ಕ ಭಯಪಡದೇ
ಐಗುಪ್ತದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದನು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು
ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿರುವಾತನನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸುವವನಂತೆ ದೃಢಚಿತ್ತನಾಗಿದ್ದನು.
28 ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವವನು, ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮುಟ್ಟದಂತೆ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅವನು
ಪಸ್ಕವನೂ್ನ ರಕ್ತಪೋಕ್ಷಣಾಚಾರವನೂ್ನ ಆಚರಿಸಿದನು.

29 ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಒಣ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ದಾಟುವಂತೆ ದಾಟಿದರು. ಐಗುಪ್ತದೇಶದವರು
ಅದನು್ನ ದಾಟುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದಾಗ ಮುಳುಗಿ ಹೋದರು. 30

ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಅವರು ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ ಯೆರಿಕೋ
ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಸುತಿ್ತದ ಮೇಲೆ ಅವು ಬಿದ್ದವು. 31

ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ರಾಹಾಬಳೆಂಬ ಸೂಳೆಯು ಗೂಢಚಾರರನು್ನ
ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವಿಧೇಯರೊಂದಿಗೆ
ನಾಶವಾಗದೆ ಉಳಿದಳು.

32 ಇನೂ್ನ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಗಿದೊ್ಯೕನ್, ಬಾರಾಕ ಸಂಸೋನ,
ಯೆಪಾ್ತಹ, ದಾವೀದ, ಸಮುವೇಲ ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ನನಗೆ ಸಮಯ ಸಾಲದು. 33 ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ
ಅವರು ರಾಜ್ಯಗಳನೂ್ನ ಸಾ್ವಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು, ನೀತಿಯನು್ನ
ಸಾ್ಥಪಿಸಿದರು, ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು, ಸಿಂಹಗಳ ಬಾಯಿ
ಕಟಿ್ಟದರು., 34 ಬೆಂಕಿಯ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನಂದಿಸಿದರು, ಕತಿ್ತಯ
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ಬಾಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರು, ದುಬರ್ಲರಾಗಿದು್ದ ಬಲಿಷ್ಠರಾದರು,
ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳಾದರು, ಪರದೇಶದವರ ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ
ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 35 ಸಿ್ತ್ರೕಯರು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ತಮ್ಮವರನು್ನ
ಜೀವದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಕೆಲವರು ತಾವು ಯಾತನೆ
ಹೊಂದುತಿ್ತರುವಾಗ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಪುನರುತಾ್ಥನವನು್ನ
ಹೊಂದುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ, ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. 36 ಬೇರೆ
ಕೆಲವರು ಅಪಹಾಸ್ಯ, ಕೊರಡೆಯ ಪೆಟು್ಟ, ಬೇಡಿ,
ಸೆರೆಮನೆವಾಸಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರು. 37 ಕೆಲವರನು್ನ ಜನರು
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಂದರು, ಕೆಲವರನು್ನ ಗರಗಸದಿಂದ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ
ಕೊಯು್ದ ಕೊಂದರು, ಕೆಲವರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಂದರು. ಕೆಲವರು
ಕೊರತೆ, ಹಿಂಸೆ, ಬಾಧೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವವರಾಗಿದು್ದ ಕುರಿ
ಮೇಕೆಗಳ ಚಮರ್ಗಳನು್ನ ಉಟು್ಟಕೊಂಡವರಾಗಿ ಅಲೆದಾಡಿದರು. 38

ಇಂಥವರಿಗೆ ಈ ಲೋಕವು ಯೋಗ್ಯಸ್ಥಳವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ದೇಶದ ಮರುಭೂಮಿ, ಬೆಟ್ಟ, ಗವಿ, ಕುಣಿಗಳಲಿ್ಲ
ಅಲೆಯುವವರಾಗಿದ್ದರು.

39 ಇವರೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಒಳೆ್ಳ ಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರೂ, ವಾಗಾ್ದನದ ಫಲವನು್ನ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. 40

ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ ಭಾಗ್ಯವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿ,
ನಾವಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಪರಿಪೂಣರ್ರಾಗಬಾರದೆಂದು ಸಂಕಲಿ್ಪಸಿದನು.

ದೇವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ

ಆದಕಾರಣ ಇಷು್ಟ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಮೇಘದಂತೆ
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲು ಇರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ
ಅಭ್ಯಂತರಪಡಿಸುವ ಎಲಾ್ಲ ಭಾರವನೂ್ನ, ಸುಲಭವಾಗಿ

ಮುತಿ್ತಕೊಳು್ಳವ ಪಾಪವನು್ನ ಸಹ ನಾವು ತೆಗೆದಿಟು್ಟ, ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟಸುವಾತನೂ ಅದನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸುವಾತನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ದೃಷಿ್ಟಯಿಟು್ಟ ನಮಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಓಟವನು್ನ
ಸಹನೆಯಿಂದ ಓಡೋಣ. ಆತನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದ
ಸಂತೋಷಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಅಪಮಾನವನು್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡಿ, ಶಿಲುಬೆಯ
ಮರಣವನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು, ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಆಸೀನನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 3 ನೀವು ಮನಗುಂದಿದವರಾಗಿ
ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಯೇಸುವನು್ನ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿರಿ. ಆತನು
ಪಾಪಿಗಳಿಂದ ಎಷೊ್ಟೕ ವಿರೋಧವನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡನು. 4 ನೀವು
ಪಾಪಕೆ್ಕ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ರಕ್ತವನು್ನ
ಸುರಿಸುವಷು್ಟ ಹೋರಾಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. 5 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದಿ್ದೕರೋ?
ಅದೇನೆಂದರೆ,
≪ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಕತರ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡ.
ಆತನು ನಿನ್ನನು್ನ ಗದರಿಸುವಾಗ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡ.≫

6 ಏಕೆಂದರೆ ಕತರ್ನು ಯಾರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೋ ಅವರನು್ನ
ಶಿಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ.

ತಾನು ಮಗನಂತೆ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನು್ನ ದಂಡಿಸುತಾ್ತನೆ
ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.
7 ನಿಮ್ಮ ಶಿಸಿ್ತಗಾಗಿಯೇ, ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅದನು್ನ
ಸಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ನಡೆಸುತಾ್ತನೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೊಂದದ ಮಗನೆಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ? 8

ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲುಗಾರರಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯು ನಿಮಗುಂಟಾಗದಿದ್ದರೆ
ನೀವು ಹಾದರದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರೇ ಹೊರತು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. 9

ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದ ಲೌಕಿಕ ತಂದೆಗಳನು್ನ ನಾವು
ಸನಾ್ಮನಿಸಿತೆ್ತೕವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವಾತನಿಗೆ ನಾವು
ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಅಧೀನರಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ? 10 ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ
ತಂದೆಗಳು ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಸರಿದೋರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಮಾತ್ರ
ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲಿ್ಲ ನಾವು
ಪಾಲುಗಾರರಾಗಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಹಿತಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ. 11

ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದರೂ ತತಾ್ಕಲಕೆ್ಕ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿ ತೋರದೆ,
ದುಃಖಕರವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶಿಸಿ್ತನ ಅಭಾ್ಯಸವನು್ನ
ಹೊಂದಿದವರು, ಮುಂದೆ ಸಮಾಧಾನವುಳ್ಳ ನೀತಿಯ ಫಲವನು್ನ
ಪಡೆಯುತಾ್ತರೆ. 12 ಆದುದ್ದರಿಂದ ಜೋಲುಬಿದ್ದ ಕೈಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ನಡುಗುವ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನೂ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿರಿ. 13 ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ
ನೇರವಾದ ದಾರಿಯನು್ನ ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕುಂಟುವ
ಕಾಲು ಉಳುಕಿ ಹೋಗದೇ ವಾಸಿಯಾಗುವುದು.

ದೇವರ ಕೃಪೆಯನು್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
14 ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ಮತು್ತ

ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಿರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಲ್ಲದೆ
ಯಾವನೂ ಕತರ್ನನು್ನ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. 15 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾವನೂ
ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತಪಿ್ಪ ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋಗದಂತೆಯೂ, ಯಾವ

ಕಹಿಯಾದ ಬೇರೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಚಿಗುರಿ ಅಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿ
ಅನೇಕರನು್ನ ಮಲಿನಪಡಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 16 ಯಾವ
ಜಾರನಾಗಲಿ, ಏಸಾವನಂಥ ಪಾ್ರಪಂಚಿಕನಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರದಂತೆ
ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆ ಏಸಾವನು ಒಂದೇ ಒಂದು
ಊಟಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲುತನದ ಹಕ್ಕನು್ನ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟನು.
17 ಅನಂತರದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ
ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸುತಾ್ತ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ,
ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಕೆ್ಕ ಮಾಗರ್ವಿಲ್ಲದೆ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನೆಂದು ನೀವು
ಬಲ್ಲವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

18 ನೀವು ಮುಟ್ಟಬಹುದಾದ ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿ್ತದಂಥ ಬೆಟ್ಟಕೂ್ಕ,
ಕಾಮೋರ್ಡ, ಕಗ್ಗತ್ತಲೆ, ಬಿರುಗಾಳಿ, ತುತೂ್ತರಿಯ ಶಬ್ದ, ಮಾತುಗಳ
ಧ್ವನಿ ಎಂಬಿವುಗಳ ಬಳಿಗಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದಿರುವುದು. ಆ ಧ್ವನಿಯನು್ನ
ಕೇಳಿದವರು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಆ ಧ್ವನಿ ತಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದೇ
ಬೇಡವೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 20 ಏಕೆಂದರೆ, ≪ಒಂದು
ಮೃಗವಾದರೂ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅದನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ≫ ವಿಧಿಯನು್ನ ಅವರಿಂದ ತಾಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. 21

ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದೃಶ್ಯವು ಅತಿ ಭಯಾನಕವಾಗಿದ್ದದರಿಂದ ಮೋಶೆಯು,
≪ನಾನು ಹೆದರಿ, ನಡುಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಆದರೆ ನೀವು ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತಕೂ್ಕ, ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ
ದೇವರ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿರುವ ಪರಲೋಕದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೂ,
ಉತ್ಸವ ಸಂಘದಲಿ್ಲ ಕೂಡಿರುವ ಕೋಟಾ್ಯನುಕೋಟಿ ದೇವದೂತರ
ಬಳಿಗೂ, 23 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಹೆಸರು ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ
ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆಗೂ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ದೇವರ
ಬಳಿಗೂ, ಪರಿಪೂಣರ್ರಾಗಿರುವ ನೀತಿವಂತರ ಆತ್ಮಗಳ ಬಳಿಗೂ,
24 ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೂ,
ಹೇಬೆಲನ ರಕ್ತಕಿ್ಕಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಪೊ್ರೕಕ್ಷಣ ರಕ್ತದ
ಬಳಿಗೂ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ. 25 ಮಾತನಾಡುತಿ್ತರುವಾತನನು್ನ ನೀವು ಅಸಡೆ್ಡ
ಮಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ದೈವೋಕಿ್ತಗಳನಾ್ನಡಿದವನನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡಮಾಡಿದವರು ದಂಡನೆಗೆ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ಪರಲೋಕದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವಾತನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ದೂರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋದರೆ ದಂಡನೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡೆವು? 26 ಆತನ ಧ್ವನಿಯು ಆಗ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಕದಲಿಸಿತು. ಈಗಲಾದರೋ ಆತನು, ≪ಇನೊ್ನಂದೇ ಸಾರಿ ನಾನು
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕವನೂ್ನ ಕದಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫
ಎಂದು ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 27 ≪ಇನೊ್ನಂದೇ ಸಾರಿ,≫
ಎಂಬ ಈ ಮಾತನು್ನ ಯೋಚಿಸಿದರೆ, ಕದಲಿಸಿರುವ ವಸು್ತಗಳು
ನಿಮಿರ್ತವಾದವುಗಳಾದ್ದರಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆಂಬುದು
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ, ಕದಲಿಸದೇ ಇರುವ ವಸು್ತಗಳು ಸಿ್ಥರವಾಗಿ
ನಿಲು್ಲವವು. 28 ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೂ ಕದಲಿಸಲಾರದ ರಾಜ್ಯವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವವರಾದ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಆತನಿಗೆ
ಸಮಪರ್ಕವಾದ ಆರಾಧನೆಯನು್ನ ಭಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಮತು್ತ
ಭಯದಿಂದಲೂ ಮಾಡೋಣ. 29 ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು
ದಹಿಸುವ ಅಗಿ್ನಯಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದು ಹೇಗೆ

ಸಹೋದರ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ಸತತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿರಿ. 2

ಅತಿಥಿ ಸತಾ್ಕರಮಾಡುವುದನು್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡಬೇಡಿರಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅದನು್ನ ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ತಿಳಿಯದೆ

ದೇವದೂತರನೂ್ನ ಸತ್ಕರಿಸಿದಾ್ದರೆ. 3 ಸೆರೆಯವರ ಸಂಗಡ ನೀವೂ
ಜೊತೆಸೆರೆಯವರೆಂದು ತಿಳಿದು, ಅವರಿಗುಂಟಾದ ಶಾರೀರಿಕ
ಕಷಾ್ಟನುಭವವು ನಿಮಗೂ ಸಂಭವಿಸಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು,
ಅವರನು್ನ ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 4 ಎಲ್ಲರೂ ವಿವಾಹವನು್ನ
ಮಾನ್ಯವಾದದೆ್ದಂದು ಎಣಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು
ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಜಾರರಿಗೂ ಮತು್ತ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳಿಗೂ
ದೇವರು ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
5 ಹಣದಾಸೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ನಿಮಗಿರುವವುಗಳಲಿ್ಲ ತೃಪ್ತರಾಗಿರಿ.
≪ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ
ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ≫ ಎಂದು ದೇವರು ತಾನೇ ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. 6

ಆದ್ದರಿಂದ, ≪ಕತರ್ನು ನನ್ನ ಸಹಾಯಕನು ನಾನು
ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಯಾನು?≫
ಎಂದು ನಾವು ಧೈಯರ್ವಾಗಿ ಹೇಳಬಲೆ್ಲವು. 7 ನಿಮಗೆ ದೇವರ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಬೋಧಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಭಾನಾಯಕರನು್ನ
ನೆನಪುಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವರು ಜೀವಾಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ
ನಡೆದುಕೊಂಡುರೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮತು್ತ ಅವರ
ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ.

8 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿನೆ್ನೕ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ, ಈ ಹೊತು್ತ,
ನಿರಂತರವೂ ಇರುವನು. 9 ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಅನೊ್ಯೕಪದೇಶಗಳ
ಸೆಳವಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ
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ಹೃದಯವನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು. ಭೋಜನ
ಪದಾಥರ್ಗಳ ಕುರಿತಾದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ
ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

10 ನಮಗೊಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿ ಉಂಟು ಈ ವೇದಿಯ
ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ
ಹಕಿ್ಕಲ್ಲ. 11 ಮಹಾಯಾಜಕನು ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದ
ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಸಾ್ಥನದೊಳಗೆ
ಹೋಗುತಾ್ತನೆ, ಆದರೆ ಆ ಪಶುಗಳ ದೇಹಗಳು ಪಾಳೆಯದ ಆಚೆ
ಸುಡಲ್ಪಡುತ್ತವಲ್ಲ. 12 ಅದರಂತೆ ಯೇಸು ಕೂಡ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದಿಂದ
ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ
ಸತ್ತನು. 13 ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆತನ ನಿಮಿತ್ತ ಉಂಟಾಗುವ
ನಿಂದೆಯನು್ನ ತಾಳಿಕೊಳು್ಳವವರಾಗಿ, ಪಾಳೆಯದ ಆಚೆ ಆತನ ಬಳಿಗೆ
ಹೊರಟುಹೋಗೊಣ. 14 ಏಕೆಂದರೆ ಇಹದಲಿ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾದ
ಪಟ್ಟಣವು ನಮಗಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಬರುವ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಎದುರುನೋಡುತಾ್ತ ಇದೆ್ದೕವೆ. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ
ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವೆಂಬ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಎಡೆಬಿಡದೆ
ಸಮಪಿರ್ಸೋಣ, ಆತನನು್ನ ನಾವು ಕತರ್ನೆಂದು ನಂಬಿ ಬಾಯಿಂದ
ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಾವು ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ. 16 ಇದಲ್ಲದೆ
ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡುವುದನು್ನ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವುದನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. ಇವೇ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾದ
ಯಜ್ಞಗಳು.

17 ನಿಮ್ಮ ಸಭಾನಾಯಕರ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ, ಅವರಿಗೆ
ಅಧೀನರಾಗಿರಿ. ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕಾದವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಕಾಯುವವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ದುಃಖಿಸದೆ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದನು್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಏಕೆಂದರೆ
ಅವರು ವ್ಯಸನದಿಂದಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾದದ್ದಲ್ಲ.

ಕಡೆ ಮಾತುಗಳು
18 ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ನಾವು ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ

ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವರಾಗಿದು್ದ ಒಳೆ್ಳಯ
ಮನಸಾಕ್ಷಿ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. 19 ಮತು್ತ
ನಾನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವಂತೆ ನೀವು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
20 ನಿತ್ಯವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ, ರಕ್ತದಿಂದ
ನಿಶ್ಚಯಪಡಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ, ಸಭೆಯೆಂಬ ಹಿಂಡಿಗೆ
ಮಹಾಪಾಲಕನಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುವನು್ನ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಬರಮಾಡಿದ, ಶಾಂತಿದಾಯಕನಾದ ದೇವರು,
ನೀವು ಆತನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಸಕಲ
ಸತಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿ, ಆತನು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ತನಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾದದ್ದನು್ನ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಲಿ.
ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ.
ಆಮೆನ್.

22 ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಬುದಿ್ಧಯ ಮಾತನು್ನ
ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮಗೆ
ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.

23 ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನಾದ ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಅವನು ಬೇಗ
ಬಂದರೆ ನಾನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಾಣುವೆನು.

24 ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಸಭಾನಾಯಕರಿಗೂ ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧ
ದೇವಜನರಿಗೂ ವಂದನೆ ಹೇಳಿರಿ. ಇತಾಲ್ಯ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು
ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.

25 ಕೃಪೆಯು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ.
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2

ಯಾಕೋಬನು ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆ

ಕಷ್ಟಗಳನೂ್ನ ದುಷೆ್ಪ್ರೕರಣೆಗಳನೂ್ನ ಕುರಿತದು್ದ

ದೇವರಿಗೂ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೂ ದಾಸನಾಗಿರುವ
ಯಾಕೋಬನು ಅನ್ಯದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಚದುರಿರುವ
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಹನೆ್ನರಡು ಗೋತ್ರದವರಿಗೂ

ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ, ≪ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ.≫ 2 ನನ್ನ
ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ನಾನಾವಿಧವಾದ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ
ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಅದನು್ನ ಕೇವಲ ಆನಂದಕರವಾದದೆ್ದಂದು
ತಿಳಿಯಿರಿ. 3 ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಗುವ ಪರಿಶೋಧನೆಯು
ನಿಮಗೆ ತಾಳೆ್ಮಯನು್ನಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಿರಿ. 4 ಆ
ತಾಳೆ್ಮಯು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಫಲಿಸಲಿ, ಆಗ ನೀವು
ಸವರ್ಸುಗುಣಸಂಪನ್ನರೂ, ಪರಿಪೂಣರ್ರೂ, ಯಾವುದಕೂ್ಕ
ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದವರೂ ಆಗುವಿರಿ. 5 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗಾದರು ಜ್ಞಾನದ
ಕೊರತೆಯಿರುವುದಾದರೆ ಅವರು ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಅದು
ಅವರಿಗೆ ದೊರಕುವುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಗದರಿಸದೆ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಡುವಾತನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 6 ಆದರೆ ದೇವರ
ಬಳಿ ಬೇಡುವವನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಂದೇಹಪಡದೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಸಂದೇಹಪಡುವವನು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ
ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಯಂತೆ ಅತಿ್ತತ್ತ ಅಲೆಯುತಿ್ತತಾ್ತನೆ. 7 ಇಂತವನು
ತಾನು ಕತರ್ನಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಹೊಂದುವೆನೆಂದು
ಭಾವಿಸದೆ ಇರಲಿ. 8 ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಎರಡು ಮನಸು್ಸಳ್ಳವನು,
ತನ್ನ ನಡತೆಯಲಿ್ಲ ಚಂಚಲನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

9 ದೀನಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸಹೋದರನು ತಾನು ಉನ್ನತ ಸಿ್ಥತಿಗೆ
ಬಂದೆನೆಂದು ಉಲಾ್ಲಸಪಡಲಿ. 10 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾದ
ಸಹೋದರನು ತಾನು ದೀನಸಿ್ಥತಿಗೆ ಬಂದೆನೆಂದು ಉಲಾ್ಲಸಪಡಲಿ;
ಏಕೆಂದರೆ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ಹುಲಿ್ಲನ ಹೂವಿನಂತೆ ಗತಿಸಿ
ಹೋಗುವನು. 11 ಸೂಯರ್ನು ಉದಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸುಡುವ
ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಸಸಿಯು ಬಾಡಿ, ಹೂವು ಉದುರಿ ಅದರ ಸೊಗಸು
ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ; ಹಾಗೆಯೇ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲಿ್ಲ
ಕುಂದಿಹೋಗುವನು.

12 ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನು ಧನ್ಯನು. ಅವನು
ಪರಿಶೋಧಿತನಾದ ಮೇಲೆ ಕತರ್ನು ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಿಗೆ
ವಾಗಾ್ದನಮಾಡಿದಂತೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಹೊಂದುವನು. 13

ಯಾರಾದರೂ ಶೋಧನೆಗೆ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ≪ಈ
ಪೆ್ರೕರಣೆಯು ತನಗೆ ದೇವರಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು≫
ಹೇಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಕೆಟ್ಟದ್ದಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರಣೆ
ನೀಡುವವನಲ್ಲ. ಮತು್ತ ಆತನು ಯಾರನೂ್ನ ಪಾಪಕೆ್ಕ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ
ಶೋಧಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. 14 ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ದುರಾಶೆಗಳಿಂದ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟು್ಟ ಮರುಳುಗೊಂಡವನಾಗಿ
ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುತಾ್ತನೆ. 15 ಆ ಮೇಲೆ ದುರಾಶೆಯು ಗಭರ್ಧರಿಸಿ
ಪಾಪವನು್ನ ಹೆರುತ್ತದೆ. ಪಾಪವು ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಮರಣವನು್ನ
ತರುತ್ತದೆ.

16 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರರೇ, ಮೋಸಹೋಗಬೇಡಿರಿ. 17 ಎಲಾ್ಲ
ಒಳೆ್ಳಯ ವರಗಳು ಮತು್ತ ಪರಿಪೂಣರ್ವಾದ ವರಗಳು ಮೇಲಿನಿಂದ
ಬಂದವುಗಳೇ, ಅವು ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಮೂಲಕತರ್ನಾದ
ದೇವರಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತವೆ; ಆತನು ನೆರಳಿನಂತೆ
ಬದಲಾಗುವವನಲ್ಲ, ಚಂಚಲಚಿತ್ತನೂ ಅಲ್ಲ. 18 ದೇವರು ತನ್ನ
ಸುಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜೀವಕೊಟಿ್ಟವುದರಿಂದ
ನಾವು ಆತನ ಸವರ್ ಸೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾದೆವು.

ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ವಿಧಾನ
19 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಇದನು್ನ ಚೆನಾ್ನಗಿ

ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಕಿವಿಗೊಡುವುದರಲಿ್ಲ
ಚುರುಕಾಗಿಯೂ, ಮಾತನಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಕೋಪಿಸುವುದರಲಿ್ಲ
ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಲೂ, ನಿಧಾನದಿಂದಲೂ ಇರಲಿ. 20 ಏಕೆಂದರೆ
ಮನುಷ್ಯನು ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ದೇವರು ಬಯಸುವ ನೀತಿ
ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 21 ಆದಕಾರಣ

ಎಲಾ್ಲ ನೀಚತನವನೂ್ನ, ಎಲಾ್ಲ ದುಷ್ಟತನವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ
ಮನಸಿ್ಸನೊಳಗೆ ಬೇರೂರಿರುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಸಾಮಥ್ಯರ್ವುಳ್ಳದಾ್ದಗಿರುತ್ತದೆ. 22 ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ
ನಡೆಯುವವರಾಗಿರಿ, ಅದನು್ನ ಕೇವಲ ಕೇಳುವವರು ಮಾತ್ರವೇ
ಆಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. 23

ಯಾವನಾದರೂ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳುವವನಾಗಿದು್ದ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ
ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಕನ್ನಡಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸಹಜ ಮುಖವನು್ನ
ನೋಡಿದ ಮನುಷ್ಯನಂತಿರುವನು. 24 ಏಕೆಂದರೆ ಇವನು ತನ್ನನು್ನ
ತಾನೇ ನೋಡಿ ನಂತರ ತಾನು ಹೀಗಿದೆ್ದೕನೆಂಬುದನು್ನ ಆ ಕ್ಷಣವೇ
ಮರೆತುಬಿಡುವನು. 25 ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವ
ಪರಿಪೂಣರ್ವಾದ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಟು್ಟ ಓದಿ, ಮನನ ಮಾಡಿ
ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವನು ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ಮರೆತು ಹೋಗದೆ
ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತಾ್ತ ತನ್ನ ನಡತೆಯಿಂದ, ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದ
ಧನ್ಯನಾಗುವನು. 26 ತನ್ನನು್ನ ಸದ್ಭಕ್ತನೆಂದೆಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳದೆ
ತನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವವನಾದರೆ ಅವನ ಭಕಿ್ತಯು
ವ್ಯಥರ್ವಾಗಿದೆ. 27 ಸಂಕಟದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವ ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವರನೂ್ನ,
ವಿಧವೆಯರನೂ್ನ ಪರಾಂಬರಿಸಿ ತನಗೆ ಇಹಲೋಕದ ದೋಷವು
ಹತ್ತದಂತೆ ತನ್ನನು್ನ ತಾನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇ ತಂದೆಯಾದ
ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಾನದಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧವೂ, ನಿಮರ್ಲವೂ ಆಗಿರುವ ಭಕಿ್ತ.

ಪಕ್ಷಪಾತವನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ

ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟವರಾದ ನೀವು
ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾಗಿರಬಾರದು. 2 ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ

ಮನುಷ್ಯನು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಉತ್ತಮವಾದ
ವಸ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಮತು್ತ
ಒಬ್ಬ ಬಡ ಮನುಷ್ಯನು ಕೊಳಕು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದಾಗ, 3 ನೀವು ಉತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದಿರುವವನನು್ನ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ≪ನೀವು ಇಲಿ್ಲ
ಈ ಗೌರವ ಆಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳಿ್ಳರಿ≫ ಎಂತಲೂ, ಆ ಬಡ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ≪ನೀನು ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೋ≫ ಇಲ್ಲವೇ ≪ಇಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಕಾಲ್ಮಣೆಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೋ≫ ಎಂತಲೂ ಹೇಳಿದರೆ, 4 ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೇಧಬಾವ ಮಾಡುವವರಾಗಿದು್ದ, ತಾರತಮ್ಯ
ಆಲೋಚನೆಗಳಂತೆ ನಡೆಯುವ ನಿಧಾರ್ರ ಮಾಡುವವರಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ
ಅಲ್ಲವೇ?

5 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರರೇ, ಕೇಳಿರಿ ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲನ
ಬಡವರನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರನಾ್ನಗಿಯೂ, ತನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಿಗೆ ತಾನು ವಾಗಾ್ದನ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯಕೆ್ಕ
ಬಾಧ್ಯರಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೇ? 6

ನೀವಾದರೋ ಬಡವರನು್ನ ಅವಮಾನಪಡಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಾಧಿಸಿ ನಾ್ಯಯಸಾ್ಥನದ ಮುಂದೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರು
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಲ್ಲವೋ? 7 ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾದ
ನಾಮವನು್ನ ದೂಷಿಸುವವರು ಅವರಲ್ಲವೋ?

8 ಆದರೂ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ≪ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ
ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು≫ ಎಂಬ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವವರಾದರೆ, ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ
ಮಾಡುವವರಾಗಿರುವಿರಿ. 9 ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನೀವು
ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಪಾಪಮಾಡುವವರಾಗಿದು್ದ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ತೀಮಾರ್ನಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತೕರಿ. 10 ಏಕೆಂದರೆ
ಯಾರಾದರೂ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದು ಅದರಲಿ್ಲ
ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪದರೆ ಅಂತವರು ಎಲಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿರುತಾ್ತರೆ. 11 ಏಕೆಂದರೆ
ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿದವನೇ ನರಹತ್ಯ
ಮಾಡಬಾರದೆಂತಲೂ ಹೇಳಿದನು. ಆದಕಾರಣ ನೀನು
ವ್ಯಭಿಚಾರಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೂ ನರಹತ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ
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ಮೀರಿದವನಾಗಿರುತಿ್ತ. 12 ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನಂಟು ಮಾಡುವ
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ತೀಪುರ್ಹೊಂದುವವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಮಾತನಾಡಿರಿ ಮತು್ತ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. 13 ಏಕೆಂದರೆ ಕರುಣೆ
ತೋರಿಸದೆ ಇರುವವನಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನಲಿ್ಲ ಕರುಣೆಯು
ತೋರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕರುಣೆಯು ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಮೇಲೆ ಜಯ
ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ನಂಬಿಕೆಯೊಂದೇ ಸಾಲದು ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಭೋದನೆ
14 ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಒಬ್ಬನು ತನಗೆ ನಂಬಿಕೆಯುಂಟೆಂದು

ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಕ್ಕ ನಡತೆ, ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದರೆ
ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಅಂಥ ನಂಬಿಕೆಯು ಅವನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದೋ?
15 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿಗೆ
ಉಡಲು ಬಟೆ್ಟಯೂ ಮತು್ತ ಆ ದಿನದ ಆಹಾರವೂ
ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ, 16 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಅವರಿಗೆ ದೈಹಿಕ
ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸದೆ ≪ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗಿರಿ,
ಬೆಚ್ಚಗೆ ಬಂಕಿಕಾಯಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ, ಹೊಟೆ್ಟ ತುಂಬಾ ಊಟಮಾಡಿ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? 17 ಹಾಗೆಯೇ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಲ್ಲದ
ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಜೀರ್ವವಾದದು. 18 ಆದರೂ ಒಬ್ಬನು; ≪ನಿನಗೆ
ನಂಬಿಕೆಯುಂಟು ಮತು್ತ ನನಗೆ ಕಿ್ರಯೆಗಳುಂಟು≫ ನೀನು
ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು. ನಾನು ನನ್ನ
ಕಿ್ರಯೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು
ಹೇಳುವನಲ್ಲವೇ. 19 ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಎಂದು ನೀನು ನಂಬುತಿ್ತೕ;
ಹಾಗೆ ನಂಬುವುದು ಸರಿ. ಆದರೆ ದೆವ್ವಗಳು ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ನಂಬಿ
ಹೆದರಿ ನಡುಗುತ್ತವೆ. 20 ಅವಿವೇಕಿಯೇ, ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆಯು
ವ್ಯಥರ್ವಾದದು್ದ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಸಾಬಿತುಪಡಿಸಬೇಕೋ? 21 ನಮ್ಮ
ಪಿತೃವಾದ ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಇಸಾಕನನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಅಪಿರ್ಸಿದಾಗ ನೀತಿವಂತನೆಂಬ
ನಿಣರ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿದು್ದ ನಂಬಿಕೆಯ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದಲ್ಲವೇ? 22

ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯು ಕಿ್ರಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಯರ್ಮಾಡಿತು್ತ ಮತು್ತ ಆ
ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದಲೇ ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯ ಉದೆ್ದೕಶವು ನೆರವೇರಿತು
ಎಂದು ಕಾಣುತೆ್ತೕವಲಾ್ಲ. 23 ≪ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರನು್ನ
ನಂಬಿದನು ಮತು್ತ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಅವನ ಲೆಕ್ಕಕೆ್ಕ ನೀತಿಯೆಂದು
ಎಣಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು≫ ಎಂಬ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತು ಹೀಗೆ ನೆರವೇರಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರ ಸೆ್ನೕಹಿತನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು.
24 ಆದುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ನಡತೆಯಿಂದ, ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದ
ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಲ್ಪಡುತಾ್ತನೆ ಹೊರತು ಬರೀ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲ್ಲ ಎಂದು ನೋಡುತಿ್ತೕರಿ. 25 ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ
ವೇಶೆ್ಯಯಾದ ರಾಹಾಬಳು ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ
ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದಲೇ ನೀತಿವಂತಳೆಂಬ, ನಿಣರ್ಯವನು್ನ
ಹೊಂದಿದಳಲ್ಲವೇ? 26 ಆತ್ಮವಿಲ್ಲದ ದೇಹವು ಸತ್ತದಾ್ದಗಿರುವ
ಪ್ರಕಾರವೇ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಸತ್ತದಾ್ದಗಿದೆ.

ನಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲಡುವ ವಿಷಯ

ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಬೋಧಕರಾದ ನಮಗೆ ಕಠಿಣವಾದ
ತೀಪುರ್ ಆಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಹಳ ಜನರು
ಬೋಧಕರಾಗಬೇಡಿರಿ. 2 ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಪು್ಪಮಾಡುವವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಒಬ್ಬನು ಮಾತಿನಲಿ್ಲ ತಪಿ್ಪ
ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಸವರ್ಸುಗುಣವುಳ್ಳವನೂ ತನ್ನ ಇಡೀ
ದೇಹವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಸಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಸಮಥರ್ನೂ
ಆಗಿದಾ್ದನೆ. 3 ಕುದುರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಇಚೆ್ಚಯಂತೆ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ
ಅವುಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುತೆ್ತೕವೆ. ಆಗ ಅವುಗಳ
ದೇಹವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆಗುತ್ತದೆ. 4

ಹಡಗುಗಳನು್ನ ಸಹ ಗಮನಿಸಿರಿ. ಅವು ಬಹು ದೊಡ್ಡವುಗಳಾಗಿದ್ದರೂ
ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ದಿಕು್ಕ ತಪು್ಪತ್ತದೆ. ಆದರೂ ನಾವಿಕನು ಬಹಳ
ಸಣ್ಣ ಚುಕಾ್ಕಣಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ತಾನು ಹೋಗ ಬೇಕಾದ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ. 5 ಹಾಗೆಯೇ ನಾಲಿಗೆಯು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ
ಅಂಗವಾಗಿದ್ದರೂ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವ ಬಗೆ್ಗ
ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಸಣ್ಣ ಕಿಡಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡನೂ್ನ ಸುಡುತ್ತದೆ.
6 ನಾಲಿಗೆಯೂ ಸಹ ಬೆಂಕಿಯೇ. ನಾಲಿಗೆಯೂ
ಅಧಮರ್ಲೋಕರೂಪವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಗಳ ನಡುವೆ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಅದು ದೇಹವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ತಾನೇ ನರಕವೆಂಬ ಬೆಂಕಿ
ಹೊತಿ್ತಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಇಡೀ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚು್ಚತ್ತದೆ.

7 ಸಕಲ ಜಾತಿಯ ಮೃಗ, ಪಕ್ಷಿ, ಹರಿದಾಡುವ ಜಂತು,
ಜಲಚರಗಳನೂ್ನ ಮನುಷ್ಯರು ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವುದುಂಟು ಮತು್ತ
ತಂದದು್ದಂಟು. 8 ಆದರೆ ನಾಲಿಗೆಯನು್ನ ಯಾವ ಮಾನವನೂ
ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲಾರನು. ಅದು ಸುಮ್ಮನಿರಲಾರದ ಕೆಡುಕಾಗಿದೆ,

ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಮರಣಕರವಾದ ವಿಷದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. 9 ಅದೇ
ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ತಂದೆಯನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುತೆ್ತೕವೆ,
ಅದುದರಿಂದಲೇ ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ನಾವು ಶಪಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 10 ಅದೇ ಬಾಯಿಂದ ಸು್ತತಿ
ಮತು್ತ ಶಾಪ ಎರಡೂ ಬರುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, 11 ಒಂದೇ
ಬುಗೆ್ಗಯಿಂದ ಸಿಹಿ ನೀರು ಮತು್ತ ಕಹಿ ನೀರು ಎರಡು
ಹೊರಡುವುದುಂಟೇ? 12 ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಅಂಜೂರದ
ಮರವು ಎಣೆ್ಣ ಮರದ ಕಾಯಿ ಬಿಡುವುದೋ? ದಾ್ರಕ್ಷೆ ಬಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲ
ಅಂಜೂರದ ಹಣು್ಣ ಬಿಡುವುದೋ? ಹಾಗೆಯೇ ಉಪು್ಪನೀರಿನ
ಬುಗೆ್ಗಯಿಂದ ಸಿಹಿ ನೀರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
13 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಯೂ, ಬುದಿ್ಧವಂತನೂ ಯಾರು? ಅಂಥವನು

ಒಳೆ್ಳಯ ನಡತೆಯಿಂದ, ಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣವಾದ ವಿನಯ,
ಶಾಂತಭಾವದ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದ ಅದನು್ನ ತೋರಿಸಲಿ. 14 ಆದರೆ
ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮತ್ಸರವೂ, ಪಕ್ಷಭೆದವೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ
ಇರುವುದಾದರೆ ನೀವು ಸತ್ಯಕೆ್ಕ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸುಳಾ್ಳಡಿ
ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. 15 ಅದು ಮೇಲಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. ಅದು
ಭೂಸಂಬಂಧವಾದದು್ದ, ಲೌಕಿಕವಾದುದು, ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು್ದ. 16 ಮತ್ಸರವೂ, ಹಗೆತನವೂ ಇರುವ ಕಡೆ
ಗೊಂದಲಗಳೂ, ಸಕಲ ವಿಧದ ನೀಚ ಕೃತ್ಯಗಳೂ ಇರುವವು. 17

ಆದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಬರುವ ಜ್ಞಾನವು ಮೊದಲು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದು್ದ
ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನಕರವಾದದು್ದ, ವಿನಯವುಳ್ಳದು್ದ,
ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಾ್ದಗಿದು್ದ, ಕರುಣೆ ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳ ಫಲಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿರುವಂಥದು್ದ, ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದು್ದ, ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾದ್ದದು ಎಂದು
ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವಂತದು್ದ ಆಗಿದೆ. 18 ಸಮಾಧಾನವನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡುವವರು ಸಮಾಧಾನವೆಂಬ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತ
ನೀತಿಯೆಂಬ ಫಲವನು್ನ ಕೊಯು್ಯವರು.

ಜಗಳಗಂಟಿತನ, ಪಾ್ರಪಂಚಿಕಬುದಿ್ಧಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಜಗಳಗಳೂ, ಕಾದಾಟಗಳೂ ಎಲಿ್ಲಂದ ಬರುತ್ತವೆ?
ನಿಮ್ಮ ಇಂದಿ್ರಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಡುವ
ಹೋರಾಡುವ ಮನೋಭಾವ ದುರಾಶೆಗಳಿಂದ

ಬರುತ್ತವಲ್ಲವೇ? 2 ನೀವು ಬಯಸಿದು್ದ ಹೊಂದದೆ ಇದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು
ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಟ್ಟರೂ ಬಯಸಿದ್ದನು್ನ
ಸಂಪಾದಿಸಲಾರದೆ ಇದಿ್ದೕರಿ; ನೀವು ಕಾದಾಡುತಿ್ತೕರಿ,
ಜಗಳವಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಅದರೂ ನಿವು ದೇವರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ
ನಿಮಗೇನೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ. 3 ನೀವು ಬೇಡಿದರೂ
ಬೇಡಿದ್ದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಭೋಗಾಭಿಲಾಷೆಗಳಿಗಾಗಿ
ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ದುರುದೆ್ದೕಶದಿಂದ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತಿ್ತಲ್ಲ. 4 ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳೇ,
ಇಹಲೋಕದ ಗೆಳೆತನವು ದೇವರಿಗೆ ಹಗೆತನವೆಂದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯದೋ? ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಸೆ್ನೕಹಿತನಾಗಿರಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ತನ್ನನು್ನ ದೇವರಿಗೆ
ವಿರೋಧಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ. 5 ದೇವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಿರುವ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ಅಭಿಮಾನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ
ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹಂಬಲಿಸುತಾ್ತನೆಂಬ ವೇದೋಕಿ್ತ ಬರಿ ಮಾತೆಂದು
ನೀವು ಭಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ? 6 ಆತನು ನಮಗೆ ಹೆಚಾ್ಚದ ಕೃಪೆಯನು್ನ
ಕೊಡುತಾ್ತನೆ. ಆದುದರಿಂದ, ≪ ದೇವರು ಅಹಂಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ, ದೀನರಿಗಾದರೋ ಕೃಪೆಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುತಾ್ತನೆ≫ ಎಂದು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 7

ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದು್ದ ಸೈತಾನನನು್ನ ಎದುರಿಸಿರಿ,
ಆಗ ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು. 8 ದೇವರ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ, ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರುವನು.
ಪಾಪಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಶುಚಿಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಎರಡು
ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ನಿಮರ್ಲಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
9 ದುಃಖಿಸಿರಿ, ಗೋಳಾಡಿರಿ, ಕಣಿ್ಣೕರಿಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ನಗುವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಕತರ್ನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಗೋಳಿಟು್ಟ ಬೇಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ನಿಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ
ಸಂತೋಷವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಕತರ್ನನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ.
10 ಕತರ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮೇಲಕೆ್ಕತು್ತವನು.

11 ಸಹೋದರರೇ, ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ನಿಂದಿಸಬೇಡಿರಿ.
ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ನಿಂದಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ
ಸಹೋದರನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು
ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತೀಪುರ್
ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಗುವುದು. ಆದರೆ ನೀನು ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತೀಪುರ್ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು
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ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿಯೇ ಹೊರತು ಅದನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವವನಲ್ಲ. 12 ಧಮರ್ಶಾಸ್ತ್ರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟಂಥ
ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿ ಒಬ್ಬನೇ; ಆತನೇ ಉಳಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ನಾಶಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಸಮಥರ್ನು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತೀಪುರ್ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ಯಾರು?

13 ≪ಈಹೊತು್ತ ಇಲ್ಲವೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಇಂಥ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ವಷರ್ವಿದು್ದ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಿ ಲಾಭವನು್ನ
ಸಂಪಾದಿಸುತೆ್ತೕವೆ≫ ಎನು್ನವವರೇ ಕೇಳಿರಿ. 14 ನಾಳೆ
ಏನಾಗುವುದೋ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವು
ಎಂಥದು್ದ? ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತು್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕಾಣದೆ
ಹೋಗುವ ಹಬೆಯಂತಿದಿ್ದೕರಿ. 15 ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಅಂಥ
ಮಾತನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ≪ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾದರೆ ನಾವು ಬದುಕಿ ಈ
ಕೆಲಸವನಾ್ನಗಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನಾ್ನಗಲಿ ಮಾಡುವೆವು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಬೇಕು. 16 ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಹಂನಿಂದ ನಿಮ್ಮಬಗೆ್ಗ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಅಂಥ ಹೊಗಳಿಕೆಯೆಲಾ್ಲ ದೇವರಮುಂದೆ
ಕೆಟ್ಟದೆ್ದೕ. 17 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಗೊತಿ್ತದರೂ ಅದನು್ನ ಮಾಡದೆ ಇರುವವನು ಪಾಪ
ಮಾಡುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರ ನಡತೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೇ, ನಿಮಗೆ ಬರುವ ಸಂಕಟಗಳಿಗಾಗಿ
ಕಣಿ್ಣೕರಿಡಿರಿ, ಗೋಳಾಡಿರಿ. 2 ನಿಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್, ಸಂಪತು್ತ
ನಾಶವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳಿಗೆ ನುಸಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. 3 ನಿಮ್ಮ

ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳಗಳು ತುಕು್ಕ ಹಿಡಿದು ಮಣಿ್ಣಗೆ ಸಮವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ
ತುಕು್ಕ ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದು್ದ, ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ
ಮಾಂಸವನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು. ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಬಂದರೂ ಸಂಪತ್ತನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 4 ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲಿ್ಲನ
ಪೈರುಗಳನು್ನ ಕೊಯ್ದದವರ ಕೂಲಿಯನು್ನ ಕೊಡದೆ ವಂಚಿಸಿದಿರಿ. ಆ
ಕೂಲಿಯ ಕೂಗು ಹಾಗು ಪೈರುಕೊಯ್ದದವರ ಕೂಗು ಸ್ವಗರ್ದ
ಸೈನ್ಯಗಳ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಕತರ್ನ ಕಿವಿಗಳನು್ನ ಮುಟಿ್ಟವೆ. 5

ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ನೀವು ಸುಖಭೋಗಿಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಇಚೆ್ಛಪೂರೈಸಿಕೊಳು್ಳವವರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದಿ್ದೕರಿ; ವಧೆಯ
ದಿವಸಕಾ್ಕಗಿಯೋ ಎಂಬಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಕೊಬಿ್ಬಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 6 ನೀವು ನೀತಿವಂತನನು್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಕೊಂದು
ಹಾಕಿದಿ್ದೕರಿ; ಅವನಾದರೋ ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ.

ಹಿಂಸೆಪಡುವ ಕೆ್ರೖಸ್ತರಿಗೆ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹವು
7 ಸಹೋದರರೇ, ಕತರ್ನು ಬರುವ ತನಕ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ.

ವ್ಯವಸಾಯಮಾಡುವವರನು್ನ ನೋಡಿರಿ, ಅವನು ಭೂಮಿಯ
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಫಲಕಾ್ಕಗಿ ಕಾದಿದು್ದ ಮುಂಗಾರು, ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆಗಳು
ಬರುವ ತನಕ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರುವನು. 8 ನೀವೂ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದಿರಿ,
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಏಕೆಂದರೆ ಕತರ್ನ
ಬರೋಣವು ಹತಿ್ತರವಾಯಿತು. 9 ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಒಬ್ಬರ

ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಆಪವಾದನೆಮಾಡಬೇಡಿರಿ; ಇದರಿಂದ
ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾದಿರಿ. ಅಗೋ, ನಾ್ಯಯಾಧಿಪತಿಯು
ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆಯೇ ನಿಂತಿದಾ್ದನೆ. 10 ಸಹೋದರರೇ,
ಬಾಧೆಯನು್ನ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನ
ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರವಾದಿಗಳನೆ್ನೕ ಮಾದರಿ ಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
11 ಇಗೋ, ತಾಳಿಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ ಧನ್ಯರೆಂದು ನಾವು
ಪರಿಗಣಿಸುತೆ್ತೕವಲ್ಲವೇ. ನೀವು ಯೋಬನಲಿ್ಲದ್ದ ತಾಳೆ್ಮಯ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಕತರ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದನು್ನ
ನೋಡಿ ಕತರ್ನು ಬಹಳ ಕರುಣಾಸಾಗರನೂ ಮತು್ತ ದಯಾಳುವೂ
ಆಗಿದಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವಿರಿ.

ನಂಬಿಕೆಯ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಕುರಿತದು್ದ
12 ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಆಣೆಯಿಡಲೇ ಬೇಡಿರಿ.

ಆಕಾಶದ ಮೇಲಾಗಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಾಗಲಿ, ಇನಾ್ಯವುದರ
ಮೇಲಾಗಲಿ ಆಣೆಯಿಡಬೇಡಿರಿ. ಹೌದೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ
ಹೌದೆನಿ್ನರಿ, ಅಲ್ಲವೆನ್ನಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲವೆನಿ್ನರಿ; ಹೀಗಾದರೆ ನೀವು
ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 13 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಯಾವನಾದರೂ ಬಾಧೆಪಡುವವನು ಇದ್ದರೆ, ಅವನು ದೇವರನು್ನ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾವನಾದರೂ
ಸಂತೋಷಪಡುವವನು ಇದ್ದರೆ, ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಸು್ತತಿಗೀತೆಗಳನು್ನ
ಹಾಡಲಿ. 14 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾವನಾದರೂ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿರುವವನು
ಇದ್ದರೆ, ಅವನು ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕರೆದು ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುವಂತೆ
ವಿನಂತಿಸಲಿ. ಅವರು ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಹಚಿ್ಚ
ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರನು್ನ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲಿ. 15 ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ
ಮಾಡಿದ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯು ರೋಗಿಯನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಮತು್ತ
ಕತರ್ನು ಅವನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವನು; ಅವನು ಪಾಪ
ಮಾಡಿದವನಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇವರು ಆ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವನು. 16

ಹೀಗಿರಲು ನೀವು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ,, ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ನೀತಿವಂತನ ಅತಾ್ಯಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಯು ಬಹು
ಸಾಮಥ್ಯರ್ವುಳ್ಳದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 17 ಎಲೀಯನು ನಮಗೆ
ಸಮಾನವಾದ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು, ಅವನು ಮಳೆ
ಬರಬಾರದೆಂದು ಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಪಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಮೂರು ವಷರ್ ಆರು
ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. 18 ತಿರುಗಿ
ಅವನು ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಲು ಆಕಾಶವು ಮಳೆಗರೆಯಿತು,
ಭೂಮಿಯು ಫಲಕೊಟಿ್ಟತು.

19 ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರಾದರು ಸತ್ಯ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತಪಿ್ಪ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದರೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಅವನನು್ನ
ಸನಾ್ಮಗರ್ಕೆ್ಕ ತಂದರೆ; 20 ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯನು್ನ ತಪಾ್ಪದ ಮಾಗರ್ದಿಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿ, ಪರಿವತಿರ್ಸಿ ಅವನ ಆತ್ಮವನು್ನ ಮರಣದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ಬಹು
ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕ್ಷಮೆಯನು್ನ ದೊರಕಿಸಿದವನೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ್ಲ.
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ಪೇತ್ರನು ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತಿ್ರಕೆ

ಪೀಠಿಕೆ

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೇತ್ರನು ಪೊಂತ,
ಗಲಾತ್ಯ, ಕಪ್ಪದೋಕ್ಯ, ಆಸ್ಯ, ಬಿಥೂನ್ಯ ಎಂಬ ಸೀಮೆಗಳಲಿ್ಲ
ಚದುರಿಹೋಗಿರುವಂಥ ಪರದೇಶಸ್ಥರಾದ ದೇವಜನರಿಗೆ

ಅಂದರೆ, 2 ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ,
ವಿಧೇಯರಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ, ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ ಪೊ್ರೕಕ್ಷಿತರಾಗಿ,
ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಜ್ಞಾನಾನುಸಾರವಾಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಳಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ
ಶಾಂತಿಯೂ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಉಂಟಾಗಲಿ.

ಕೆ್ರೖಸ್ತರಿಗೆ ಇರುವ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ
3 ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ತಂದೆಯೂ ದೇವರೂ

ಆಗಿರುವಾತನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರವಾಗಲಿ. ಆತನು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ, ತನ್ನ ಮಹಾ ಕರುಣಾನುಸಾರವಾಗಿ
ನಮ್ಮನು್ನ ತಿರುಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಜೀವಕರವಾದ
ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟಸಿ, 4 ನಮ್ಮನು್ನ ಲಯ, ಕಳಂಕ,
ನಾಶಗಳಿಲ್ಲದ ಬಾಧ್ಯತೆಯನು್ನ ಎದುರು ನೋಡುವವರನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದನು. ಆ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ
ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 5 ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಂಬುವವರಾದ ನಿಮಗೆ
ದೊರೆಯಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಕಾಪಾಡುತಾ್ತನೆ. 6 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸದ್ಯಕೆ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲಿ್ಲ ನಾನಾ ವಿಧ ಕಷ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ದುಃಖಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೂ,
ಹಷಿರ್ಸುವವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 7 ನಾಶವಾಗುವಂತಹದೂ್ದ, ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಶೋಧಿಸುವಂತಹದೂ್ದ ಆಗಿರುವ ಬಂಗಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಬಹು
ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಈ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ
ಶೋಧಿತವಾಗಿ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೀತಿರ್,
ಮಾನ, ಮಹಿಮೆಗಳನು್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಹದಾ್ದಗಿದೆ. 8 ನೀವು
ಆತನನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತೕರಿ.
ನೀವು ಈಗ ಆತನನು್ನ ಕಾಣದಿದ್ದರೂ ಆತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ,
ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಅಂತ್ಯಫಲವಾಗಿರುವ ಆತ್ಮಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ
ಹೊಂದುವವರಾಗಿ ಹೇಳಲಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಷಿರ್ಸುತಿ್ತೕರಿ.

10 ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಕೃಪೆಯನು್ನ ಕುರಿತು
ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಈ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ
ವಿಚಾರಿಸಿ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು. 11 ತಮ್ಮಲಿ್ಲದ್ದ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆತ್ಮನು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಧೆಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ತರುವಾಯ
ಉಂಟಾಗುವ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಮುಂದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಆತನು
ಯಾವ ಕಾಲವನು್ನ ಇಲ್ಲವೆ ಎಂಥ ಕಾಲವನು್ನ
ಸೂಚಿಸುವನೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು. 12

ಆದರೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮುಂತಿಳಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ತಮಗೋಸ್ಕರವಲ್ಲ
ನಿಮಗೋಸ್ಕರವೇ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದಾ್ದರೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ
ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಅವರು ಮುಂದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಈಗ
ಸಂಭವಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತವೆ ಎಂಬ ವತರ್ಮಾನವು ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಸಾರಿದವರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ದೇವದೂತರೂ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟು್ಟ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತಕೆ್ಕ ಆಹಾ್ವನ
13 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನು್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡು,

ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತರಾಗಿದು್ದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ
ದೊರಕುವ ಕೃಪೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ
ಇಡಿರಿ. 14 ವಿಧೇಯತ್ವವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನಡೆಯಿರಿ, ನೀವು
ಮೊದಲು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದಾ್ದಗ ನಿಮಗಿದ್ದ ದುರಾಶೆಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದಂತೆ ಇನು್ನ ನಡೆಯುವವರಾಗಿರದೆ, 15 ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಕರೆದಾತನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ನೀವೂ
ವಿಧೇಯರಾಗಿದು್ದ ಆತನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ನಡವಳಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ
ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಿ. 16 ಏಕೆಂದರೆ, ≪ನಾನು
ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವೂ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು≫
ಎಂದು ಬರೆದಿದೆಯಲಾ್ಲ.

17 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ನಡತೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ
ತೀಪುರ್ಮಾಡುವಾತನನು್ನ ನೀವು ತಂದೆಯೆಂದು
ಕರೆಯುವವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲನ ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರವಾಸಕಾಲವನು್ನ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಕಳೆಯಿರಿ. 18 ನಿಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ವ್ಯಥರ್ವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ
ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನು್ನಂಟುಮಾಡಿದು್ದ ಬೆಳಿ್ಳ,
ಬಂಗಾರ ಮೊದಲಾದ ನಶಿಸಿಹೋಗುವ ವಸು್ತಗಳಿಂದಲ್ಲ. 19 ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ನಿಷ್ಕಳಂಕವೂ, ನಿಮರ್ಲವೂ ಆದ ಕುರಿಮರಿಯ
ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ಎಂದು ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಲ್ಲವೇ.
20 ಆತನು ಜಗದುತ್ಪತಿ್ತಗೆ ಮೊದಲೇ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿದು್ದ ಈ
ಅಂತ್ಯಕಾಲಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. 21 ಆತನನು್ನ
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಲಿ್ಲ
ನೀವು ಆತನ ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟವರಾಗಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ದೇವರಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ.

22 ನೀವು ಸತೊ್ಯೕಪದೇಶಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯರಾಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ
ಶುದಿ್ಧೕಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನಿಷ್ಕಪಟವಾದ ಸಹೋದರ
ಪಿ್ರೕತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರತಕ್ಕದು್ದ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು
ಶುದ್ಧಹೃದಯದಿಂದಲೂ, ಯಥಾಥರ್ವಾಗಿಯೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. 23

ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟರುವಂಥದು್ದ ನಾಶವಾಗುವ
ವಾಕ್ಯದಿಂದದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾಶವಾಗದಂಥ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ. ಅದು
ಸದಾ ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಯಿತು. 24

ಏಕೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ:
≪ನರಜಾತಿಯೆಲಾ್ಲ ಹುಲಿ್ಲನ ಹಾಗಿದೆ.
ಅದರ ಮಹಿಮೆಯೆಲಾ್ಲ ಹುಲಿ್ಲನ ಹೂವಿನಂತಿದೆ.

ಹುಲು್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಅದರ ಹೂವು ಉದುರಿ
ಹೋಗುವುದು.

25 ಆದರೆ ಕತರ್ನ ಮಾತೋ ಸದಾಕಾಲವೂ ಇರುವುದು.≫
ಆ ಮಾತು ಯಾವುದೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟ ಸುವಾತಾರ್ವಾಕ್ಯವೇ.

ಪವಿತ್ರ ಜನಾಂಗ ಮತು್ತ ಸಜೀವ ಕಲು್ಲ

ಆದಕಾರಣ ಎಲಾ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನವನೂ್ನ, ಎಲಾ್ಲ ವಂಚನೆಯನೂ್ನ,
ಕಪಟವನೂ್ನ, ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚ್ಚನೂ್ನ, ಎಲಾ್ಲ ತರದ
ದೂಷಣೆಯನು್ನ ವಿಸಜಿರ್ಸಿರಿ. 2 ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದ

ಶಿಶುಗಳಂತೆ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಶುದ್ಧವಾದ ಆತಿ್ಮೕಕ
ಹಾಲನು್ನ ಬಯಸಿರಿ. ಆದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವಿರಿ. 3

ಏಕೆಂದರೆ ಕತರ್ನು ದಯಾಪರನೆಂದು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿ
ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ. 4 ನೀವು ಜೀವವುಳ್ಳ ಕಲಾ್ಲಗಿರುವಾತನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ಕಲ್ಲನು್ನ ಜನರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಆದರೆ ಅದು
ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟದು ಮತು್ತ ಆತನಿಗೆ
ಅಮೂಲ್ಯವಾದದು್ದ ಆಗಿದೆ. 5 ನೀವು ಸಹ ಜೀವವುಳ್ಳ
ಕಲು್ಲಗಳಾಗಿದು್ದ ಆತಿ್ಮೕಕವಾದ ಮಂದಿರವಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತಾ್ತ
ಇದಿ್ದೕರಿ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪರ್ಕವಾದ
ಆತಿ್ಮೕಕ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಯಾಜಕ
ವಗರ್ದವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 6

≪ಇಗೋ, ಚೀಯೋನಿನಲಿ್ಲ ಮೂಲೆಗಲ್ಲನು್ನ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಅದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟದೂ್ದ ಮತು್ತ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದದೂ್ದ.
ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವನು ಅವಮಾನಪಡುವುದೇ

ಇಲ್ಲ≫
ಎಂದು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬುವವರಾದ
ನಿಮಗೇ ಈ ಕಲು್ಲ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದುದು. ಆದರೆ
ನಂಬದೆಯಿರುವವರಿಗೆ,
≪ಮನೆಕಟು್ಟವವರು ಬೇಡವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಲೆ್ಲೕ
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ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲಾ್ಲಯಿತು≫
8 ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಇನೊ್ನಂದೆಡೆ ಬರೆದಿರುವುದೇನಂದರೆ,
≪ಅದು ಜನರು ಎಡವುವ ಕಲು್ಲ
ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಬಂಡೆ.≫

ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕೆ್ಕ ಅವಿಧೇಯರಾದ್ದರಿಂದ ಎಡವಿ ಬೀಳುತಾ್ತರೆ.
ಅದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ಅವರನು್ನ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

9 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗಿನಿಂದ ತನ್ನ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದ ಬೆಳಕಿಗೆ
ಕರೆದಾತನ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಪ್ರಚಾರಮಾಡುವವರಾಗುವಂತೆ
ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಜನಾಂಗವೂ,
ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಜಕರೂ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನಾಂಗವೂ, ದೇವರ
ಸ್ವಕೀಯ ಜನರೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. 10 ಮೊದಲು ನೀವು
ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲಾದರೂ ದೇವರ
ಸ್ವಕೀಯಪ್ರಜೆಯಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಮೊದಲು ನೀವು ಕರುಣೆ
ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲಾದರೂ ಕರುಣೆ
ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

ದೇವರ ದಾಸರು
11 ಪಿ್ರಯರೇ, ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಮತು್ತ ಪರದೇಶಸ್ಥರು ಆಗಿರುವ

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಶಾರೀರಿಕ
ದುರಾಶೆಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 12 ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯು ಅನ್ಯಜನರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿ, ಆಗ ಅವರು ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕುರಿತಾಗಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೆಟ್ಟವರೆಂದು ನಿಂದಿಸುತಾ್ತರೋ ಆ ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸತಿ್ಕ್ರಯೆಗಳನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು ಆತನ
ಬರೋಣದ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡುವರು.
13 ಮನುಷ್ಯರು ನೇಮಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕಾರಕೂ್ಕ ಕತರ್ನ
ನಿಮಿತ್ತ ನೀವು ಅಧೀನರಾಗಿರಿ. ಸವಾರ್ಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ
ಅರಸನಿಗಾಗಲಿ 14 ಅಥವಾ ಅರಸನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರನು್ನ
ದಂಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಒಳೆ್ಳ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರನು್ನ
ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಪಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗಾಗಲಿ
ನೀವು ಅಧೀನರಾಗಿರಿ. 15 ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡುವ
ಮೂಢ ಜನರ ಬಾಯನು್ನ ನೀವು ಒಳೆ್ಳ ನಡತೆಯಿಂದ
ಮುಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂಬುದು ದೇವರ ಚಿತ್ತ. 16 ಸ್ವತಂತ್ರರಂತೆ
ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟತನವನು್ನ ಮರೆಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮ
ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯವನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರ
ದಾಸರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 17 ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸಿರಿ.
ಸಹೋದರರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿರಿ. ಅರಸನನು್ನ
ಗೌರವಿಸಿರಿ.

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶ್ರಮೆಗಳ ಆದಶರ್
18 ಸೇವಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಪೂಣರ್ ಗೌರವದಿಂದ

ಅಧೀನರಾಗಿರಿ. ಒಳೆ್ಳಯವರೂ ಸಾತಿ್ವಕರೂ ಆಗಿರುವವರಿಗೆ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಕ್ರಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರಿಗೂ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ.
19 ಒಬ್ಬನು ಅನಾ್ಯಯವಾಗಿ ಬಾಧೆಪಡುವವನಾಗಿದು್ದ ದೇವರು
ನೋಡುತಾ್ತನೆಂದು ಅರಿತು ಆ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು
ಶಾ್ಲಘ್ಯವಾಗಿದೆ. 20 ತಪು್ಪಮಾಡಿ ಗುದು್ದ ತಿನು್ನವುದರಲಿ್ಲ ನೀವು
ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದೇನು ಕೀತಿರ್? ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡಿ
ಬಾಧೆಪಡುವುದರಲಿ್ಲ ನೀವು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ದೇವರ ಮುಂದೆ
ಶಾ್ಲಘ್ಯವಾಗಿದೆ. 21 ಇದಕಾ್ಕಗಿಯೇ ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಸಹ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಾಧೆಯನ್ನನುಭವಿಸಿ ನೀವು ಆತನ ಹೆಜೆ್ಜಯ
ಜಾಡಿಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಮಾದರಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಹೋದನು.
22 ಆತನು ಯಾವ ಪಾಪವನೂ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆತನ ಬಾಯಲಿ್ಲ
ಯಾವ ವಂಚನೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 23 ಬಯು್ಯವವರನು್ನ ಆತನು
ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬಯ್ಯಲಿಲ್ಲ, ಆತನು ಬಾಧೆಯನ್ನನುಭವಿಸಿದಾಗ
ಯಾರನೂ್ನ ಬೆದರಿಸದೆ, ನಾ್ಯಯವಾಗಿ ತೀಪುರ್ ಮಾಡುವಾತನಿಗೆ ತನ್ನ
ಕಾಯರ್ವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. 24 ನಾವು ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತು್ತ
ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ ತಾನೇ
ತನ್ನ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಶಿಲುಬೆಯನು್ನ ಏರಿ ಮರಣ
ಹೊಂದಿದನು. ಆತನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು.
25 ನೀವು ದಾರಿತಪಿ್ಪದ ಕುರಿಗಳಂತೆ ಇದ್ದವರು. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು
ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳ ಕುರುಬನೂ ಪಾಲಕನೂ
ಆಗಿರುವಾತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ.

ಸತಿಪತಿಯರು

ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪತಿ್ನಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯರಿಗೆ
ಅಧೀನರಾಗಿರಿ. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕೆ್ಕ
ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ನಿಮರ್ಲರಾಗಿಯೂ,

ಗೌರವದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಅವರು ನೋಡಿ
ವಾಕೊ್ಯೕಪದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಪತಿ್ನಯರಾದ ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ
ನಡತೆಗಳಿಂದಲೇ ಸನಾ್ಮಗರ್ಕೆ್ಕ ಬಂದಾರು. 3 ಜಡೆ
ಹೆಣೆದುಕೊಳು್ಳವುದೂ, ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನು್ನ ಹಾಕಿಕೊಳು್ಳವುದೂ,
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೂ ಈ ಮೊದಲಾದ
ಹೊರಗಣ ಶೃಂಗಾರವೇ ನಿಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿರಬಾರದು. 4 ಆದರೆ
ದೇವರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದೂ್ದ ಮತು್ತ ಶಾಶ್ವತವಾದದೂ್ದ
ಆಗಿರುವ ಸಾತಿ್ವಕತೆ ಮತು್ತ ಶಾಂತಮನಸು್ಸ ಎಂಬ ಆಂತಯರ್ದ
ಭೂಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿರಲಿ. 5 ಪೂವರ್ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನಿ್ನಟಿ್ಟದ್ದ ಭಕೆ್ತಯರಾದ ಸಿ್ತ್ರೕಯರೂ ಸಹ
ಹೀಗೆಯೇ ತಮ್ಮನು್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದರು. 6 ಸಾರಳು ಹಾಗೆಯೇ
ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ವಿಧೇಯಳಾಗಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ಯಜಮಾನ ಎಂದು
ಕರೆದಳು. ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತ ಯಾವ ಭೀತಿಗೂ
ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲವಾದರೆ ನೀವು ಆಕೆಯ ಕುವರಿಯರೇ ಆಗುವಿರಿ.

7 ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪತಿಯರೇ, ಸಿ್ತ್ರೕಯು ನಿಮ್ಮಗಿಂತ
ಬಲಹೀನಳೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಪತಿ್ನಯರ ಸಂಗಡ
ವಿವೇಕದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ, ಅವರು ನಿತ್ಯಜೀವ ವರಕೆ್ಕ
ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿದಾ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನು್ನ
ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆ
ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ನೀತಿಗಾಗಿ ಬಾಧೆಯನು್ನಭವಿಸುವುದು
8 ಕಡೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏಕಮನಸು್ಸಳ್ಳವರಾಗಿರಿ, ಪರಸ್ಪರ

ಅನುಕಂಪವುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ, ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ, ಕರುಣೆಯೂ, ದೀನಭಾವವೂ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ.
9 ಅಪಕಾರಕೆ್ಕ ಅಪಕಾರವನು್ನ, ನಿಂದೆಗೆ ನಿಂದೆಯನು್ನ ಮಾಡದೇ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರಿ. ಇದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ. ಹೀಗೆ
ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನೀವು ಆಶೀವಾರ್ದವನು್ನ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿ
ಹೊಂದುವಿರಿ. 10 ಏಕೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆ,
≪ಜೀವವನು್ನ ಬಯಸುತಾ್ತ
ಸುದಿನಗಳನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಕಾದಿರುವಾತನು
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ನುಡಿಯದಂತೆ
ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನು್ನ ವಂಚನೆಯ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡದಂತೆ

ತುಟಿಗಳನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.
11 ಅವನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಒಳೆ್ಳದನು್ನ ಮಾಡಲಿ.
ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಹಾರೈಸಿ ಅದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನಪಡಲಿ.

12 ಏಕೆಂದರೆ ಕತರ್ನು ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕಟಾಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ
ಮತು್ತ ಆತನು ಅವರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುತಾ್ತನೆ.
ಆದರೆ ಕೆಡುಕರಿಗೋ ಕತರ್ನು ವಿಮುಖನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ.≫
13 ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ

ನಿಮಗೆ ಕೇಡು ಮಾಡುವವರು ಯಾರಿದಾ್ದರೆ? 14 ಒಂದು ವೇಳೆ
ನೀವು ನೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಬಾಧೆಪಟ್ಟರೆ ನೀವು ಧನ್ಯರೇ. ಅವರ
ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ಕಳವಳಪಡಬೇಡಿರಿ. 15 ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಕತರ್ನೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಧಾರವೆನೆಂದು ಕೇಳುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತರ
ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ಆದರೆ ಅದನು್ನ
ಸಾತಿ್ವಕತ್ವದಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ಗೌರವದಿಂದಲೂ ಹೇಳಿರಿ. 16 ಒಳೆ್ಳಯ
ಮನಸಾಕ್ಷಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ ಆಗ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ
ನಡತೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಕೆಟ್ಟಮಾತುಗಳನಾ್ನಡುವವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನಿಂದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಾಚಿಕೆಪಡುವರು. 17 ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ
ಬಾಧೆಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಒಳೆ್ಳ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿಯೇ ದೇವರ
ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಧೆಪಡುವುದು ಉತ್ತಮ. 18 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಹ
ನೀತಿವಂತನಾಗಿದು್ದ ಅನೀತಿವಂತರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾ್ರಣ ಕೊಟು್ಟ
ನಮ್ಮನು್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ
ಪಾಪನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಬಾಧೆಪಟು್ಟ ಸತ್ತನು. ಆತನು
ಶರೀರಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ, ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿ
ಬದುಕುವವನಾದನು. 19 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಆತ್ಮರೂಪನಾಗಿ
ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಆತ್ಮಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ ಸಾರಿದನು.
20 ಅಂದರೆ ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನೋಹನು ನಾವೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತರಲು
ದೇವರು ದೀಘರ್ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕಾದಿದಾ್ದಗ ಅವರು ಆತನಿಗೆ
ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ನಾವೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿದ ಎಂಟು ಜನರು
ಮಾತ್ರ ನೀರಿನೊಳಗಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 21 ಆ ನೀರಿಗೆ
ಅನುರೂಪವಾದ ದೀಕ್ಷಾಸಾ್ನನವು ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪುನರುತಾ್ಥನದ
ಮೂಲಕ ಈಗ ನಮ್ಮನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ದೇಹದ ಮೇಲಿನ
ಕೊಳೆಯನು್ನ ಹೊಗಲಾಡಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಮನಸಾಕ್ಷಿ
ಬೇಕೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂಥದಾಗಿದೆ. 22 ಆತನು
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ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ, ದೇವದೂತರು,
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತಗಳೂ ಆತನ ಸಾ್ವಧೀನವಾಗಿವೆ.

ಪರಿವತರ್ನೆಗೊಂಡ ಜೀವಿತಗಳು

ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಶರೀರದಲಿ್ಲ ಬಾಧೆಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ಸಹ ಅದೇ ಮನೋಭಾವವುಳ್ಳವರಾಗಿದು್ದ
ಬಾಧೆಪಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಶರೀರದಲಿ್ಲ

ಬಾಧೆಪಟ್ಟವನು ಪಾಪ ಮಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 2

ಆದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ತನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ಮನುಷ್ಯರ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬದುಕದೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ
ಬದುಕುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡುವನು. 3 ನೀವು ಬಂಡುತನ,
ದುರಾಶೆ, ಕುಡುಕತನ, ದುಂದೌತಣ, ಮದ್ಯಪಾನ ಗೋಷಿ್ಠ,
ಅಸಹ್ಯವಾದ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ, ಈ ಮೊದಲಾದವುಗಳನು್ನ
ನಡಿಸುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಕಾಲಕಳೆದದು್ದ ಸಾಕು. 4 ಅವರು ಮಾಡುವ
ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಪಟಿಂಗತನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಸೇರದೆ ಇದ್ದದ್ದಕೆ್ಕ ಅವರು
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟು್ಟ ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೂಷಿಸುತಾ್ತರೆ. 5 ಅವರು
ಬದುಕಿರುವವರಿಗೂ ಸತ್ತವರಿಗೂ ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಾತನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. 6 ಸತಿ್ತರುವವರು
ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಗೆ ಬರುವ ಮರಣವೆಂಬ ತೀಪರ್ನು್ನ
ಶರೀರಗಳಲಿ್ಲದಾ್ದಗ ಹೊಂದಿದರು. ಅವರು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ
ದೇವರಂತೆ ಜೀವಿಸಲೆಂದು ಅವರಿಗೂ ಸುವಾತೆರ್ಯು ತಿಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

ದೇವರ ವರಗಳ ಒಳೆ್ಳಯ ನಿವಾರ್ಹಕನು
7 ಎಲ್ಲವುಗಳ ಅಂತ್ಯವು ಹತಿ್ತರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು

ಜಿತೇಂದಿ್ರಯರಾಗಿಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ
ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತೆ ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತರಾಗಿಯೂ ಇರಿ. 8 ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು
ನಿಮ್ಮ ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯಿರಲಿ. ಪಿ್ರೕತಿಯು
ಬಹು ಪಾಪಗಳನು್ನ ಮುಚು್ಚತ್ತದೆ. 9 ಗುಣಗುಟ್ಟದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಅತಿಥಿ ಸತಾ್ಕರ ಮಾಡಿರಿ. 10 ನೀವೆಲ್ಲರು ದೇವರ ವಿವಿಧ ವರಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ನಿವಾರ್ಹಕರಾಗಿದು್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಾನು
ಹೊಂದಿದ ಕೃಪಾವರವನು್ನ ಎಲ್ಲರ ಸೇವೆಗಾಗಿ
ಉಪಯೋಗಿಸಕೊಳ್ಳಲಿ. 11 ಒಬ್ಬನು ಬೋಧಿಸುವವನಾದರೆ
ದೈವೋಕಿ್ತಗಳನು್ನ ನುಡಿಯುವವನಾಗಿ ಬೋಧಿಸಲಿ. ಒಬ್ಬನು ಸೇವೆ
ಮಾಡುವವನಾದರೆ ದೇವರು ಕೊಡುವ ಶಕಿ್ತಗನುಗುಣವಾಗಿ
ಮಾಡಲಿ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಅಧಿಪತ್ಯವೂ ಮತು್ತ
ಘನವೂ ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವವು ಆಮೆನ್.

ಕೆ್ರೖಸ್ತನಾಗಿ ಬಾಧೆಯನಿ್ನಭುವಿಸುವುದು
12 ಪಿ್ರಯರೇ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಿಶೋಧಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅಗಿ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಬರುವಾಗ ನೀವು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡಿರಿ. ವಿಪರೀತವಾದ ಸಂಗತಿ
ಸಂಭವಿಸಿತೆಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿರಿ. 13 ಆದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟರ
ಮಟಿ್ಟಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಬಾಧೆಗಳಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದಿ್ದೕರೋ ಅಷ್ಟರ
ಮಟಿ್ಟಗೆ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಮಹಿಮೆಯ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ಉಲಾ್ಲಸಗೊಳು್ಳವಿರಿ
14 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿಯಾದರೆ ಧನ್ಯರು.
ಮಹಿಮೆಯ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವ ದೇವರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿದಾ್ದನಲಾ್ಲ. 15 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾವನಾದರು ಕೊಲೆಗಾರನು,
ಕಳ್ಳನು, ದುಷ್ಟನು, ಪರರ ಕಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ತಲೆಹಾಕುವವನು ಆಗಿದು್ದ
ಶಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರನಾಗಬಾರದು. 16 ಆದರೆ ಕೆ್ರೖಸ್ತನಾಗಿ ಬಾಧೆಪಟ್ಟರೆ
ಅವನು ನಾಚಿಕೆ ಪಡದೆ ಆ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ದೇವರನು್ನ ಘನಪಡಿಸಲಿ.

17 ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಆ ವಿಚಾರಣೆಯು
ದೇವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿದೆಯಲಾ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುವುದಾದರೆ, ದೇವರ ಸುವಾತೆರ್ಯನು್ನ
ನಂಬಲೊಲ್ಲದವರ ಅಂತ್ಯ ಹೇಗಿರಬಹುದು? 18 ನೀತಿವಂತನೇ ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೆ, ಭಕಿ್ತಹೀನನೂ ಮತು್ತ ಪಾಪಿಷ್ಠನೂ
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದು ಹೇಗೆ? 19 ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ದೇವರ
ಚಿತಾ್ತನುಸಾರ ಬಾಧೆಪಡುವವರು ಒಳೆ್ಳದನು್ನ ಮಾಡುವವರಾಗಿದು್ದ
ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಸೃಷಿ್ಟ ಕತರ್ನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲಿ.

ದೇವರ ಮಂದೆಯ ಪೋಷಣೆ

ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರೇ, ಜೊತೆಹಿರಿಯವನಾದ ನಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಬಾಧೆಗಳನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡವನೂ, ಇನು್ನ ಮುಂದೆ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವ ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರನೂ ಆಗಿದು್ದ

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸಿ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, 2 ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಮಂದೆಯನು್ನ ಕಾಯಿರಿ.
ಬಲವಂತದಿಂದಲ್ಲ ದೇವರ ಚಿತಾ್ತನುಸಾರ ಇಷ್ಟಪೂವರ್ಕವಾಗಿ,
ನೀಚವಾದ ದ್ರವಾ್ಯಶೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೇ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡಿರಿ. 3 ನಿಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವವರ
ಮೇಲೆ ದೊರೆತನಮಾಡುವವರಂತೆ ನಡೆಯದೆ ಮಂದೆಗೆ
ಮಾದರಿಯಾಗಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 4 ಪ್ರಧಾನ ಕುರುಬನು
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಬಾಡದ ಮಹಿಮೆಯ
ಕಿರೀಟವನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ.

5 ಯೌವನಸ್ಥರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರಿ.
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೀನಮನಸೆ್ಸಂಬ ವಸ್ತ್ರವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ≪ ದೇವರು
ಅಹಂಕಾರಿಗಳನು್ನ ವಿರೋಧಿಸುತಾ್ತನೆ. ದೀನರಿಗಾದರೋ ಕೃಪೆಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುತಾ್ತನೆ.≫ 6 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರ ಬಲವುಳ್ಳ
ಹಸ್ತದ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆತನು ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತು್ತವನು. 7 ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತಾಭಾರವನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆತನ
ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರಿ ಆತನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುತಾ್ತನೆ.
8 ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತರಾಗಿರಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವ
ಸೈತಾನನು ಘಜಿರ್ಸುವ ಸಿಂಹದೋಪಾದಿಯಲಿ್ಲ ಯಾರನು್ನ ನುಂಗಲಿ
ಎಂದು ಹುಡುಕುತಾ್ತ ತಿರುಗಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. 9 ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ದೃಢವಾಗಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ಎದುರಿಸಿರಿ. ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ
ಸಹೋದರರೂ ಅಂಥ ಬಾಧೆಗಳನೆ್ನೕ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 10 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಮಹಿಮೆಗೆ ಕರೆದ
ಕೃಪಾಪೂಣರ್ನಾದ ದೇವರು ತಾನೇ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಬಾಧೆಪಟ್ಟ
ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯಥಾಸಿ್ಥತಿಗೆ ತಂದು ಸಿ್ಥರಪಡಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸುವನು.
11 ಆತನಿಗೆ ಅಧಿಪತ್ಯವು ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ.
ಆಮೆನ್.

ಕಡೆ ವಂದನೆಗಳು
12 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೊ್ರೕತಾ್ಸಹಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಇದೇ ದೇವರ ನಿಜವಾದ

ಕೃಪೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವುದಕೂ್ಕ ನಾನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಬರೆದು,
ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಸಹೋದರನೆಂದು ನಾನು ಎಣಿಸುವ ಸಿಲಾ್ವನನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಈ ನಿಜವಾದ ಕೃಪೆಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲರಿ.
13 ದೇವರು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಬಾಬೆಲೋನಿನಲಿ್ಲರುವ
ಸಭೆಯು ನಿಮಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಮಾಕರ್ನು ಸಹ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಂದಿಸುತಾ್ತನೆ. 14 ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ
ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು ವಂದಿಸಿರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ
ಸಮಾಧಾನವುಂಟಾಗಲಿ.
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ಪೇತ್ರನು ಬರೆದ ಎರಡನೆಯ ಪತಿ್ರಕೆ

ಪೀಠಿಕೆ

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದಾಸನೂ ಅಪೊಸ್ತಲನೂ ಆಗಿರುವ
ಸಿಮೆಯೋನ ಪೇತ್ರನು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮತು್ತ ರಕ್ಷಕನಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ನೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ

ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ
ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ, 2 ದೇವರನು್ನ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ, ನಮ್ಮ
ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಇರುವ
ಪರಿಜ್ಞಾನದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ, ಶಾಂತಿಯೂ ಹೆಚು್ಚಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ದೊರೆಯಲಿ.

ಭಕಿ್ತವೃದಿ್ಧಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಪೆ್ರೕರಣೆಗಳು
3 ನಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ, ಗುಣಾತಿಶಯದಿಂದಲೂ

ಕರೆದ ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯಶಕಿ್ತಯು ನಮಗೆ
ದೈವಿಕ ಪರಿಜ್ಞಾನವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದರ ಮೂಲಕ ಜೀವಕೂ್ಕ,
ಭಕಿ್ತಗೂ ಬೇಕಾದದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ದಾನಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಾವು
ಬಲೆ್ಲವು. 4 ನೀವು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ದುರಾಶೆಯಿಂದುಂಟಾಗುವ
ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ದೈವಸ್ವಭಾವದಲಿ್ಲ ಪಾಲನು್ನ
ಹೊಂದುವವರಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ
ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಮತು್ತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ನಮಗೆ
ದಯಪಾಲಿಸಿದಾ್ದನೆ. 5 ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನೀವು
ಪೂಣಾರ್ಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಿಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸದು್ಗಣವನೂ್ನ,
ಸದು್ಗಣಕೆ್ಕ ಜ್ಞಾನವನೂ್ನ, 6 ಜ್ಞಾನಕೆ್ಕ ದಮೆಯನೂ್ನ, ದಮೆಗೆ
ತಾಳೆ್ಮಯನೂ್ನ, 7 ತಾಳೆ್ಮಗೆ ಭಕಿ್ತಯನೂ್ನ, ಭಕಿ್ತಗೆ ಸಹೋದರ
ಸೆ್ನೕಹವನೂ್ನ, ಸಹೋದರ ಸೆ್ನೕಹಕೆ್ಕ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ಕೂಡಿಸಿರಿ. 8 ಇವು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದು್ದ ಬೆಳೆದು ಬಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಕುರಿತಾದ ಪರಿಜ್ಞಾನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿರುತಾ್ಸಹಿಗಳೂ,
ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕರೂ ಆಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 9 ಇವುಗಳಿಲ್ಲದವನು
ಕುರುಡನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅವನು ದೂರ ದೃಷಿ್ಟಯಿಲ್ಲದವನಾಗಿದು್ದ ತನ್ನ
ಹಿಂದಣ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ತಾನು ಶುದ್ಧನಾದದ್ದನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿ್ರಯರೇ, ದೇವರಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಕರೆಯುವಿಕೆಯನೂ್ನ, ಆಯೆ್ಕಯನೂ್ನ ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಮತ್ತಷು್ಟ ಪ್ರಯಾಸಪಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ
ಎಂದಿಗೂ ಎಡುವುದಿಲ್ಲ. 11 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನೂ,
ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ನಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶವು ದೊರೆಯುವುದು.

ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನು್ನ ಎದುರುನೋಡುವುದಕೆ್ಕ
ದೃಢವಾದ ಆಧಾರ ಉಂಟು

12 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿದವರಾಗಿ ನಿಮಗೆ
ದೊರೆತಿರುವ ಸತ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಿ್ಥರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ
ನೆನಪಿಸಿಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವೆನು. 13

ನಾನು ನನ್ನ ದೇಹವೆಂಬ ಗುಡಾರದಲಿ್ಲರುವ ತನಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನೆನಪುಮಾಡಿಸಿ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವೆಂದೆಣಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 14

ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ
ನಾನು ಈ ಗುಡಾರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವ ಕಾಲವು
ಸಮೀಪವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಬಲೆ್ಲನು. 15 ನೀವು ನನ್ನ ಮರಣಾನಂತರ
ಇವುಗಳನು್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಾನು
ಆಸಕಿ್ತವಹಿಸುವೆನು. 16 ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ
ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನೂ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದರಲಿ್ಲ
ಚಮತಾ್ಕರದಿಂದ ಕಲಿ್ಪಸಿದ ಕಟು್ಟಕಥೆಗಳನು್ನ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಆತನ ಮಹತ್ತನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡವರಾಗಿಯೇ ಅದನು್ನ
ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆವು. 17 ಏಕೆಂದರೆ, ≪ಈತನು ಪಿ್ರಯನಾಗಿರುವ
ನನ್ನ ಮಗನು, ಈತನನು್ನ ನಾನು ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ≫ ಎಂಬ ವಾಣಿಯು
ಮಹೋನ್ನತವಾದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಉಂಟಾದದ್ದರಲಿ್ಲ
ಆತನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದ ಗೌರವವನೂ್ನ, ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ

ಹೊಂದಿದನಲ್ಲವೇ. 18 ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ ಆತನ
ಸಂಗಡ ಇದಾ್ದಗ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಆ ವಾಣಿಯನು್ನ ನಾವು
ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆವು. 19 ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಾದನವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ
ಬಹುದೃಢವಾಗಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಆ ದಿನವು ಅರುಣೋದಯವಾಗುವರೆಗೆ
ಮತು್ತ ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಮೂಡುವತನಕ
ಅದನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ದೀಪವೆಂದೆಣಿಸಿ ಅದಕೆ್ಕ
ಲಕ್ಷ್ಯಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು. 20 ಯಾವ ಪ್ರವಾದನಾ ವಾಕ್ಯವೂ ಕೇವಲ
ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಬುದಿ್ಧಯಿಂದ ವಿವರಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 21 ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವ
ಪ್ರವಾದನೆಯೂ ಎಂದೂ ಮನುಷ್ಯರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಪೆ್ರೕರಿತರಾಗಿ ದೇವರಿಂದ
ಹೊಂದಿದ್ದನೆ್ನೕ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು.

ದುಮಾರ್ಗರ್ತನವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
(ಯೂದ 1-19)

ಆದರೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳೂ
ಸಹ ಇದ್ದರು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ
ಸುಳು್ಳಬೋಧಕರು ಇರುವರು. ಅವರು ಹಾನಿಕರವಾದ

ದುಬೋರ್ಧನೆಗಳನು್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಒಳಗೆತರುವವರೂ ತಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಒಡೆಯನನೂ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವವರೂ
ಆಗಿದು್ದ ಫಕ್ಕನೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾಶನವನು್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
2 ಅವರ ದುಷ್ಕಮರ್ಗಳ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಅನೇಕರು
ಅನುಸರಿಸುವರು. ಅವರ ನಿಮಿತ್ತ ಸತ್ಯಮಾಗರ್ಕೆ್ಕ ದೂಷಣೆ
ಉಂಟಾಗುವುದು. 3 ಅವರು ದ್ರವಾ್ಯಶೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಕಲಿ್ಪತ
ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡುತಾ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮಾರಾಟಮಾಡಿ ಲಾಭವನು್ನ
ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವರು. ಧೀಘರ್ಕಾಲದಿಂದ
ಅಂಥವರಿಗಿರುವಂಥ ದಂಡನೆಯ ತೀಪುರ್ ತಪ್ಪದೆ ಬರುತಿ್ತರುವುದು.
ಅವರಿಗೆ ಬರುವ ನಾಶವು ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಹೇಗೆಂದರೆ
ದೇವದೂತರು ಪಾಪಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಸುಮ್ಮನೆ
ಬಿಡದೆ ನರಕಕೆ್ಕ ದೊಬಿ್ಬ ನಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ಕತ್ತಲೆಯ ಕೂಪಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. 5

ಆತನು ಭಕಿ್ತಹೀನರಾದ ಪುರಾತನ ಲೋಕವನು್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡದೆ
ಅವರ ಮೇಲೆ ಜಲಪ್ರಳಯವನು್ನ ಬರಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ
ಸುನೀತಿಯನು್ನ ಸಾರುತಿ್ತದ್ದ ನೋಹನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದ
ಇತರ ಏಳು ಜನರನು್ನ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿದನು. 6 ಆತನು ಸೊದೋಮ್
ಗೊಮೋರ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಬೂದಿಮಾಡಿ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ
ಭಕಿ್ತಹೀನರಾಗಿ ಬದುಕುವವರಿಗೆ ಬರುವ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ
ಸೂಚಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೃಷಾ್ಟಂತವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ದಂಡನೆಯನು್ನ
ವಿಧಿಸಿದನು. 7 ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ದುಷ್ಟರ ಅನೈತಿಕ ನಡತೆಗೆ
ನೊಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನೀತಿವಂತನಾದ ಲೋಟನನು್ನ ಕಾಪಾಡಿದನು. 8

ಏಕೆಂದರೆ ಆ ನೀತಿವಂತನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಅವರ
ಅನಾ್ಯಯ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನೋಡುತಾ್ತ ಕೇಳುತಾ್ತ ಅವುಗಳ ನಿಮಿತ್ತ
ದಿನೇ ದಿನೇ ತನ್ನ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ಬಹಳವಾಗಿ
ನೊಂದುಕೊಂಡನು. 9 ಕತರ್ನು ಭಕ್ತರನು್ನ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ
ರಕ್ಷಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಅನೀತಿವಂತರನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದ ತನಕ ಇಡುವುದಕೂ್ಕ ಬಲ್ಲವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 10

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾರೀರಿಕ ಬಂಡುತನದ ದುರಾಶೆಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದು
ಪ್ರಭುತ್ವವನು್ನ ತಿರಸಾ್ಕರ ಮಾಡುವವರನು್ನ ಹೀಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು.
ಇವರು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರದೇ ಸೆ್ವೕಚಾ್ಛಪರರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
ಮಹಿಮಾಪದವಿಯವರನು್ನ ನಿಭರ್ಯವಾಗಿ ದೂಷಿಸುವರು.
11 ದೇವದೂತರು ಬಲದಲಿ್ಲಯೂ ಮಹತಿ್ತನಲಿ್ಲಯೂ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರೂ ಕತರ್ನ ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ
ದೂಷಣೆಯನು್ನ, ನಿಂದೆಯನು್ನ ಹೇಳದಿರಲು, ಆ ಗವಿರ್ಷ್ಠರು
ಮಹಿಮಾಪದವಿಗಳನು್ನ ದೂಷಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
12 ಸಾ್ವಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ನಾಶವಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಹುಟಿ್ಟರುವ ವಿವೇಕಶೂನ್ಯ ಪಾ್ರಣಿಗಳಂತಿರುವ ಈ ದುಬೋರ್ಧಕರು
ತಮಗೆ ತಿಳಿಯದವುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೂಷಿಸುವವರಾಗಿದಾ್ದರೆ.
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ಇವರು ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ತಾವೇ ಸಂಪೂಣರ್ ನಾಶವಾಗುವರು.
13 ತಮ್ಮ ದುನೀರ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ದುಷ್ಫಲವನು್ನ ಹೊಂದುವರು.
ದುಂದುಗಾರಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಹಗಲನು್ನ ಕಳೆಯುವುದೇ
ಸುಖವೆಂದೆಣಿಸುತಾ್ತರೆ. ಇವರು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಔತಣ
ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ವಂಚಕರಾಗಿದು್ದ ಉಂಡು ಕುಡಿದು ಕಳಂಕಕೂ್ಕ,
ಅವಮಾನಕೂ್ಕ ಕಾರಣರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 14 ಇವರು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯನು್ನ
ಕಂಡು ಆನಂದಿಸುವವರೂ, ಪಾಪವನು್ನ ಕಂಡು ತೃಪಿ್ತಹೊಂದದ
ಕಣು್ಣಳ್ಳವರೂ, ಚಂಚಲತೆ ಮನಸು್ಸವುಳ್ಳವರನು್ನ
ಮರುಳುಗೊಳಿಸುವವರೂ, ಹಣದಾಸೆಯಲಿ್ಲ ಪರಿಣಿತಿ ಪಡೆದ
ಹೃದಯವುಳ್ಳವರೂ, ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಮಕ್ಕಳೂ ಆಗಿದಾ್ದರೆ. 15 ಇವರು
ಸನಾ್ಮಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟ್ಟವರು. ಹಾದಿ ತಪಿ್ಪದವರು ಮತು್ತ ಬೇಯೋರಿನ
ಮಗನಾದ ಬಿಳಾಮನ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಈ
ಬಿಳಾಮನು ಅನೀತಿಯಿಂದ ದೊರಕುವ ಸಂಭಾವನೆಯನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. 16 ಆದರೆ ಅವನ ದುಷ್ಟ ಕೃತ್ಯಕೆ್ಕ ಖಂಡನೆಯಾಯಿತು.
ಮೂಕ ಪಾ್ರಣಿಯಾದ ಕತೆ್ತಯು ಮನುಷ್ಯಸ್ವರದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ ಆ
ಪ್ರವಾದಿಯ ಹುಚು್ಚತನವನು್ನ ಅಡಿ್ಡ ಮಾಡಿತು. 17 ಇವರು ನೀರಿಲ್ಲದ
ಹಾಳು ಬಾವಿಗಳೂ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಹಾರಿಹೋಗುವ ಮೋಡಗಳೂ ಆಗಿದಾ್ದರೆ. ಇಂಥವರಿಗಾಗಿ
ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. 18 ಕೇಡುಕಿನ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುವವರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರ
ಸಂಗಡ ಇವರು ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಪೊಳು್ಳ ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡಿ ಕೆಟ್ಟ
ಕಾಮಾಭಿಲಾಷೆ ಹುಟಿ್ಟಸಿ ಅತಿಯಾದ ಬಂಡುತನದಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಮರುಳುಗೊಳಿಸುತಾ್ತರೆ. 19 ಇಂಥವರು ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆಂದು
ಅವರಿಗೆ ವಾಗಾ್ದನಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ತಾವೇ ಕೆಟ್ಟತನಕೆ್ಕ
ದಾಸರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಒಬ್ಬನು ಯಾವುದಕೆ್ಕ ಸೋಲುವನೋ ಅವನು
ಅದರ ದಾಸನಾಗಿದಾ್ದನಷೆ್ಟೕ.

20 ಕತರ್ನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಕುರಿತಾದ
ಪರಿಜ್ಞಾನಹೊಂದಿ ಲೋಕದ ಮಲಿನತ್ವಗಳಿಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವರು
ತಿರುಗಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು ಸೋತುಹೋದರೆ ಅವರ
ಅಂತ್ಯಸಿ್ಥತಿಯು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾ್ದಗಿರುವುದು. 21 ಅವರು
ನೀತಿಮಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದು ತಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ದೂರ ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಆ ಮಾಗರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಯದೆ
ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಚೆನಾ್ನಗಿತು್ತ. 22 ≪ನಾಯಿ ತಾನು ಕಕಿ್ಕದ್ದನು್ನ ನೆಕು್ಕವುದಕೆ್ಕ
ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿತು. ಮತು್ತ ಮೈತೊಳೆದ ಹಂದಿ ಕೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಹೊರಳಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಯಿತು.≫ ಎಂಬ ಗಾದೆ ಅವರಿಗೆ
ಸರಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇವರ ದಿನವು ತಡವಾದರೂ ಅದು ಬರುವುದು ನಿಶ್ಚಯ

ಪಿ್ರಯರೇ, ನಿಮಗೀಗ ಬರೆಯುವುದು ಎರಡನೆಯ ಪತ್ರ.
2 ಪರಿಶುದ್ಧ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಹೇಳಿದ
ಮಾತುಗಳನೂ್ನ ಕತರ್ನಾದ ರಕ್ಷಕನು ನಿಮ್ಮ ಅಪೊಸ್ತಲರ

ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪಣೆಯನೂ್ನ ನೀವು
ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಈ ಎರಡು ಪತಿ್ರಕೆಗಳ ಮೂಲಕ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ನಿಮರ್ಲವಾದ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

3 ಕಡೆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ದುರಾಶೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವ
ಕುಚೋದ್ಯಗಾರರು ಬಂದು ಕುಚೋದ್ಯ ಮಾಡುತಾ್ತ, 4 ≪ಆತನ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯವಾದ ವಾಗಾ್ದನವು ಏನಾಯಿತು? ನಮ್ಮ
ಪಿತೃಗಳು ನಿದೆ್ರಹೊಂದಿದ ನಂತರದಿಂದ; ಸಮಸ್ತವೂ ಸೃಷಿ್ಟಯ
ಆರಂಭದಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆಯಲಾ್ಲ?≫ ಎಂದು
ಪರಿಹಾಸ್ಯಮಾಡುತಾ್ತ ಕೇಳುವರೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಮೊದಲು

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 5 ಆದರೆ ಪೂವರ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳು
ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀರಿನೊಳಗಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ನೀರಿನಿಂದ
ರೂಪಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು ಉದೆ್ದೕಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ
ಮರೆತುಬಿಡುತಾ್ತರೆ. 6 ಆ ನೀರಿನಿಂದಲೇ ಅಂದಿನ ಲೋಕವು
ಜಲಪ್ರಳಯದಲಿ್ಲ ನಾಶವಾಯಿತು. 7 ಆದರೆ ಈಗಿನ
ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳು ಅದೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅಗಿ್ನನಾಶಕಾ್ಕಗಿ
ಕಾದಿರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಅವು ನಾ್ಯಯ ತೀಪಿರ್ನ ದಿನಕಾ್ಕಗಿ ಮತು್ತ
ಭಕಿ್ತಹೀನರ ನಾಶಕಾ್ಕಗಿ ಉಳಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.

8 ಪಿ್ರಯರೇ, ಕತರ್ನ ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ದಿನವು ಸಾವಿರ
ವಷರ್ಗಳಂತೆಯೂ ಸಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು ಒಂದು ದಿನದಂತೆಯೂ ಇವೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. 9 ಕತರ್ನು ತನ್ನ
ವಾಗಾ್ದನಗಳನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ತಡಮಾಡುತಾ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ
ಕೆಲವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಆತನು ತಡಮಾಡುವವನಲ್ಲ.
ಯಾರೊಬ್ಬನೂ ನಾಶವಾಗುವುದರಲಿ್ಲ ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ
ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪ ಪಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೀಘರ್ಶಾಂತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 10 ಆದರೂ
ಕತರ್ನ ದಿನವು ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆಕಾಶ
ಮಂಡಲವು ಮಹಾಘೋಷದಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವವು.
ಮೂಲಧಾತುಗಳು ಉರಿದು ಲಯವಾಗಿ ಹೋಗುವವು.
ಭೂಮಿಯೂ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಕೆಲಸಗಳೂ ಸುಟು್ಟ ಹೋಗುವವು.

ಲೋಕಾಂತ್ಯವನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಾ್ತ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ
ಎಂಬ ಬೋಧನೆ

11 ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಹೀಗೆ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ನೀವು
ಎಂಥವರಾಗಿರಬೇಕು? ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ
ಜೀವಿಸಬೇಕು. 12 ದೇವರ ದಿನದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನು್ನ
ಎದುರುನೋಡುತಾ್ತ ಆತುರಪಡುವ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆಕಾಶಮಂಡಲವು
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವವು. ಅತಿ ಉಷ್ಣದಿಂದ
ಮೂಲಧಾತುಗಳು ಉರಿದು ಕರಗಿ ಹೋಗುವವು. 13 ಆದರೂ
ನಾವು ದೇವರ ವಾಗಾ್ದನದ ಪ್ರಕಾರ ನೂತನ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನೂ್ನ
ಮತು್ತ ನೂತನ ಭೂಮಂಡಲವನೂ್ನ ಎದುರುನೋಡುತಾ್ತ ಇದೆ್ದೕವೆ.
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ನೀತಿಯು ವಾಸವಾಗಿರುವುದು.

14 ಆದಕಾರಣ ಪಿ್ರಯರೇ, ನೀವು ಇವುಗಳನು್ನ
ಎದುರುನೋಡುವವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನೊಂದಿಗೆ
ಸಮಾಧಾನದಲಿ್ಲದು್ದ ನಿಮರ್ಲರಾಗಿಯೂ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳಾಗಿಯೂ
ಆತನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ. 15 ನಮ್ಮ ಕತರ್ನ
ದೀಘರ್ಶಾಂತಿಯು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾಥರ್ವಾಗಿ ಇದೆ ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರನಾದ ಪೌಲನು ಸಹ ತನಗೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಬರೆದಿದಾ್ದನೆ. 16 ಅವನು
ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು
ಹೇಳಿದಾ್ದನೆ. ಆ ಪತ್ರಗಳಲಿ್ಲರುವ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮಗೆ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಕಠಿಣವಾಗಿವೆ. ಅಜ್ಞಾನಿಗಳೂ,
ಚಂಚಲಚಿತ್ತರೂ ಆದವರು ಉಳಿದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಹಾಗೆ ಇದನೂ್ನ
ತಪಾ್ಪಗಿ ಅಥರ್ ಕೊಟು್ಟ ತಮಗೆ ನಾಶವನು್ನಂಟು ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ.
17 ಆದಕಾರಣ ಪಿ್ರಯರೇ, ನೀವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ದುಷ್ಟರ ವಂಚನೆಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕ ನಿಮ್ಮ
ಸಿ್ಥರವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗದಂತೆಯೂ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. 18 ನಮ್ಮ ಕತರ್ನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕುರಿತಾದ ಕೃಪೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಜ್ಞಾನದಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
ಹೊಂದಿರಿ. ಆತನಿಗೆ ಈಗಲೂ ಸದಾಕಾಲವೂ ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ.
ಆಮೆನ್.
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ಸಜೀವ ವಾಕ್ಯ

ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಚೂರಪಡಿಸುವ ಜೀವವಾಕ್ಯವು
ಆದಿಯಿಂದ ಇದ್ದದು್ದ. ನಾವು ಅದನು್ನ ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳಿ,
ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡು, ಮನಸಿ್ಸಟು್ಟ ಗ್ರಹಿಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟಿ್ಟದೂ್ದ

ಆಗಿರುವಂತದು್ದ. 2 ಆ ಜೀವವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತು. ತಂದೆಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲದು್ದ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಂಥ ಆ ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ನಾವು
ಕಂಡು ಅದನು್ನ ಕುರಿತು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿ ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 3 ನಮಗಿರುವ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ನೀವೂ
ಸೇರಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಕಂಡು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ನಮಗಿರುವ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯು ತಂದೆಯ
ಸಂಗಡಲೂ ಆತನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಂಗಡಲೂ
ಇರುವಂಥದಾ್ದಗಿದೆ. 4 ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವು
ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.

ದೇವರಲಿ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾವು ಪಾಪವನು್ನ ಮರೆಮಾಡದೆ
ಅದನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಪಾಪಪರಿಹಾರವನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು

5 ನಾವು ಆತನಿಂದ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವ ಸಂದೇಶ
ಯಾವುದೆಂದರೆ; ದೇವರು ಬೆಳಕಾಗಿದಾ್ದನೆ; ಮತು್ತ ಆತನಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವೂ
ಕತ್ತಲೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ. 6 ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ
ನಡೆದರೆ ಸುಳಾ್ಳಡುವವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ, ಸತ್ಯವನ್ನನುಸರಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ ಎಂದು
ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. 7 ಆದರೆ ಆತನು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲರುವಂತೆಯೇ ನಾವೂ
ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಸಂಗಡಲೊ್ಲಬ್ಬರು
ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲರುತೆ್ತೕವೆ. ಆತನ ಒಬ್ಬನೇ ಕುಮಾರನಾದ
ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಕಲ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ
ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುತ್ತದೆ. 8 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪಾಪವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ
ನಮ್ಮನು್ನ ನಾವೇ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗಾಯಿತು ಮತು್ತ
ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ನಮ್ಮಲಿ್ಲಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 9 ನಾವು ನಮ್ಮ
ಪಾಪಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅರಿಕೆಮಾಡಿದರೆ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ
ನೀತಿವಂತನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸಕಲ
ಅನೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧಮಾಡುವನು. 10 ನಾವು ಪಾಪ
ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಆತನನು್ನ ಸುಳು್ಳಗಾರನನಾ್ನಗಿ
ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಆತನ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಪಿ್ರಯಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಪಾಪಮಾಡದಂತೆ ಇರಲು
ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಯಾವನಾದರೂ
ಪಾಪಮಾಡಿದರೆ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನೀತಿವಂತನಾದ

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ಸಹಾಯಕನು ನಮಗಿದಾ್ದನೆ. 2 ಆತನು ನಮ್ಮ
ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಯಜ್ಞವಾಗಿದಾ್ದನೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳಿಗೂ
ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತವಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಂತೆ ನಡೆಯುವವರೆ ಆತನನ್ನರಿತವರು
3 ನಾವು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅರಿತು ನಡೆಯುವುದರಿಂದಲೇ

ಆತನನು್ನ ನಾವು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 4

ಒಬ್ಬನು, ≪ನಾನು ಆತನನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನ
ಆಜ್ಞೆಗಳಂತೆ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಸುಳು್ಳಗಾರನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ಅವನಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ. 5 ಯಾರಾದರೂ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ಅವನಲಿ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರ ಮೇಲಣ
ಪಿ್ರೕತಿಯು ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾಯರ್ದಿಂದ ನಾವು
ಆತನಲಿ್ಲ ಇದೆ್ದೕವೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 6 ಆತನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಹೇಳುವವನು ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಡೆದಂತೆಯೇ
ತಾನೂ ನಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಬದ್ಧನಾಗಿದಾ್ದನೆ.

ಕತ್ತಲೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೇರುವವರಲಿ್ಲ ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವಭಾ ಅತ್ಯವಶ್ಯ
7 ಪಿ್ರಯರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಹೊಸ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲ,

ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಿಮಗಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಳೆಯ
ಆಜ್ಞೆಯು ನೀವು ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯವೇ. 8 ಆದರೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಬರೆಯುವುದು ಹೊಸ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆಯೆ ಇರುವುದು. ಇದು
ಆತನಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕತ್ತಲೆಯು
ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಬೆಳಕು ಈಗ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಲಿದೆ. 9

ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ಈವರೆಗೂ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ. 10 ತನ್ನ
ಸಹೋದರನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆ
ಮತು್ತ ಪಾಪದಲಿ್ಲ ಎಡವಿಬೀಳುವಂಥದು್ದ ಯಾವುದೂ ಅವನಲಿ್ಲ
ಇಲ್ಲ. 11 ಆದರೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು
ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲದಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಕತ್ತಲೆಯು
ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕುರುಡುಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ತಾನು ಎಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದು.

ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೆದಿರುವುದಕೆ್ಕ ಕಾರಣ
12 ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು

ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 13

ತಂದೆಯಂದರೇ, ಆದಿಯಿಂದಿರುವಾತನನು್ನ ನೀವು
ಬಲ್ಲವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಯೌವನಸ್ಥರೇ, ನೀವು ಕೆಡುಕನನು್ನ ಜಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ತಂದೆಯನು್ನ
ಬಲ್ಲವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 14

ತಂದೆಯಂದರೇ, ಆದಿಯಿಂದಿರುವಾತನನು್ನ ನೀವು
ಬಲ್ಲವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. ಯೌವನಸ್ಥರೇ,
ನೀವು ಶಕ್ತರಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನೀವು ಕೆಡುಕನನು್ನ
ಜಯಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ.

ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರು ಲೋಕವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬಾರದು
15 ಲೋಕವನಾ್ನಗಲಿ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವವುಗಳನಾ್ನಗಲಿ

ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಡಿರಿ. ಯಾವನಾದರೂ ಲೋಕವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ ತಂದೆಯ
ಮೇಲಿನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಅವನಲಿ್ಲಲ್ಲ. 16 ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಶರೀರದಾಶೆ,
ಕಣಿ್ಣನಾಶೆ, ಬದುಕುಬಾಳಿನ ಗವರ್, ಇವು ತಂದೆಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳಲ್ಲ. ಲೋಕಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳಾಗಿವೆ.
17 ಲೋಕವೂ ಅದರ ಆಸೆಯೂ ಗತಿಸಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ದೇವರ
ಚಿತ್ತವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವವನು ಸದಾಕಾಲಕೂ್ಕ ಇರುವನು.

ಕಿ್ರಸ್ತವಿರೋಧಿಗಳಾದ ದುಬೋರ್ಧಕರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
18 ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲವಾಗಿದೆ.

ಕಿ್ರಸ್ತವಿರೋಧಿಯು ಬರುತಾ್ತನೆಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಿ. ಈಗಾಗಲೇ
ಕಿ್ರಸ್ತವಿರೋಧಿಗಳು ಅನೇಕರಿದಾ್ದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅಂತ್ಯ
ಕಾಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 19 ಅವರು ನಮಿ್ಮಂದ
ಹೊರಟುಹೋದವರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ನಮ್ಮವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲೆ್ಲೕ ಇರುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ
ಅವರು ನಮಿ್ಮಂದ ಹೊರಟುಹೋದುದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ನಮ್ಮವರಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಬಂದಿದೆ. 20 ಆದರೆ ನೀವು
ಪವಿತ್ರನಾಗಿರುವಾತನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನು್ನ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ
ಎಂಬ ಸತ್ಯವನೂ್ನ ತಿಳಿದವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 21 ನೀವು ಸತ್ಯವನು್ನ
ತಿಳಿಯದವರಲ್ಲ. ನೀವು ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಯಾವ
ಸುಳೂ್ಳ ಸತ್ಯದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು
ತಿಳಿದವರಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದೆನು.

22 ಸುಳು್ಳಗಾರನು ಯಾರು? ಯೇಸುವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲ್ಲ ಎಂದು
ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವವನು ಸುಳು್ಳಗಾರನಾಗಿದಾ್ದಯೇ ಹೊರತು ಮತಾ್ತ್ಯರು
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ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ? ತಂದೆಯನೂ್ನ ಮಗನನೂ್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವವನು
ಕಿ್ರಸ್ತವಿರೋಧಿಯಾಗಿದಾ್ದನೆ. 23 ಯಾರು ದೇವರ ಮಗನನು್ನ
ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವನೋ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ. ಯಾರು
ಮಗನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವನೋ ಅವನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ
ಸೇರಿದವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 24 ನೀವಂತೂ ಯಾವ ಬೋಧನೆಯನು್ನ
ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೇಳಿದಿ್ದೕರೋ ಅದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ.
ಮೊದಲಿನಿಂದ ನೀವು ಕೇಳಿದು್ದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸಹ
ಮಗನಲಿ್ಲಯೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಲಿ್ಲಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತಿ್ತೕರಿ.
25 ಆತನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿರುವ ವಾಗಾ್ದನವು ಅದೇನೆಂದರೆ
ನಿತ್ಯಜೀವವೇ ಆಗಿದೆ.

26 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸನಾ್ಮಗರ್ದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ ತಪು್ಪದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುವವರ
ಕುರಿತಾಗಿ ಇವುಗಳನು್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 27 ಆದರೆ
ಆತನಿಂದ ನೀವು ಹೊಂದಿದ ಅಭಿಷೇಕವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರೂ ನಿಮಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು
ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಭಿಷೇಕವೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದಾ್ದಗಿದೆ ಅದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ
ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಆತನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಿರಿ. 28 ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ
ನಾವು ಆತನ ಆಗಮನದಲಿ್ಲ ಆತನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಲು ನಾಚಿಕೆಪಡದೆ
ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರುವಂತೆ ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರೋಣ. 29 ಆತನು
ನೀತಿವಂತನಾಗಿದಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನೀತಿಯನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಆತನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನೆಂದು ನೀವು
ಬಲ್ಲವರಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ.

ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೂ ಮತು್ತ ಸೈತಾನನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ

ಇಗೋ, ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದರಲಿ್ಲ
ತಂದೆಯು ಎಂಥಾ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಇಟಿ್ಟದಾ್ದನಲಾ್ಲ! ನಾವು ಆತನ ಮಕ್ಕಲಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಲೋಕವು

ಆತನನು್ನ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮನೂ್ನ
ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 2 ಪಿ್ರಯರೇ, ನಾವು ಈಗ ದೇವರ
ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಂತವರಾಗಿರುತೆ್ತವೋ ಎಂಬುದು
ಇನೂ್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವಾಗ ನಾವು ಆತನ
ಹಾಗಿರುವೆವೆಂದು ಬಲೆ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ
ಆತನನು್ನ ನೋಡುವೆವು. 3 ಆತನ ಮೇಲೆ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನು್ನ
ಇಟಿ್ಟರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಆತನು ಶುದ್ಧನಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ತನ್ನನು್ನ
ತಾನು ಶುದಿ್ಧೕಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತನೆ.

4 ಪಾಪಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಅಧಮರ್ವನು್ನ
ಮಾಡುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ; ಪಾಪವು ಅಧಮರ್ವೇ. 5 ಪಾಪಗಳನು್ನ
ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನೆಂಬುದು ಮತು್ತ
ಆತನಲಿ್ಲ ಪಾಪವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತು್ತ. 6 ಆತನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವವನು ಪಾಪವನು್ನಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ;
ಪಾಪಮಾಡುವವನು ಆತನನು್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ತಿಳಿದೂ ಇಲ್ಲ; 7

ಪಿ್ರಯರಾದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸದಿರಲಿ.
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಹೇಗೆ ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದನೋ ಹಾಗೆಯೇ
ನೀತಿಯನ್ನನುಸರಿಸುವವನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
8 ಪಾಪಮಾಡುವವನು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಸೈತಾನನು ಪಾಪಮಾಡುವವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈತಾನನ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನಾಶಮಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ
ದೇವಕುಮಾರನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು.

9 ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು ಪಾಪಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ದೇವರ ಸ್ವಭಾವವು ಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಅವನು ದೇವರಿಂದ
ಹುಟಿ್ಟದ ಕಾರಣ ಪಾಪಮಾಡಲಾರನು. 10 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ
ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂಬುದು ಹಾಗೂ ಸೈತಾನನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೆಂಬುದು
ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ನೀತಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸದವರೂ ತನ್ನ
ಸಹೋದರನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದವರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಲ್ಲ.
11 ನಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನೀವು
ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕೇಳಿದ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. 12 ಕೆಡುಕುನಾಗಿದು್ದ
ತನ್ನ ತಮ್ಮನನು್ನ ಕೊಂದುಹಾಕಿದ ಕಾಯಿನನಂತೆ ನಾವು ಇರಬಾರದು.
ಅವನು ಯಾಕೆ ತಮ್ಮನನು್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದನು? ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು
ಕೆಟ್ಟದು್ದ ಮತು್ತ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಕೃತ್ಯಗಳು ನೀತಿಯುಳ್ಳವುಗಳೂ
ಆಗಿದು್ದದರಿಂದಲೇ.

ನಿತ್ಯಜೀವದಲಿ್ಲ ಸೇರಿರುವವರಿಗೆ ಪರರ ಪಿ್ರೕತಿಯಿರುವುದು
13 ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಲೋಕವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರೆ

ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡಬೇಡಿರಿ. 14 ನಾವಂತೂ ಕೆ್ರೖಸ್ತಸಹೋದರರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ
ನಿತ್ಯಜೀವದಲಿ್ಲ ಸೇರಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗಿದೆ. ತನ್ನ

ಸಹೋದರನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದೆ ಇರುವವನು ಮರಣದಲೆ್ಲೕ ಇದಾ್ದನೆ.
15 ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವನು ಕೊಲೆಗಾರನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಮತು್ತ ಯಾವ ಕೊಲೆಗಾರನಲಿ್ಲಯೂ ನಿತ್ಯಜೀವವು
ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಾ್ತಗಿದೆ. 16 ಕಿ್ರಸ್ತನು
ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿ
ಇಂಥದೆ್ದಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಸಹ
ಸಹೋದರರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಕೊಡುವ
ಹಂಗಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ. 17 ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಸಂಪತು್ತಳ್ಳ ಯಾರಾದರೂ
ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ನೋಡಿ ಕನಿಕರಪಡದೆ
ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?
18 ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಬರೀ ಮಾತಿನಿಂದಾಗಲಿ,
ಬಾಯುಪಚಾರದಿಂದಾಗಲಿ, ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಾಗಿರದೆ
ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ನಿಜ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು.

ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟು್ಟ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆದರೆ ಮನಸಿ್ಸಗೆ
ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ

ಸಫಲವಾಗುವುದು
19 ನಾವು ಸತ್ಯಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರೆಂಬುದು ಇದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ

ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ
ದೋಷರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 20 ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಯಾವ
ವಿಷಯದಲಾ್ಲದರು ನಮ್ಮನು್ನ ದೋಷಿಗಳೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸಿದರೆ,
ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನು್ನ ಬಲ್ಲವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ
ಹೃದಯವನು್ನ ಆತನಲಿ್ಲ ದೃಢಪಡಿಸಬಹುದು. 21 ಪಿ್ರಯರೇ, ನಮ್ಮ
ಹೃದಯವು ನಮ್ಮನು್ನ ದೋಷಿಗಳೆಂದು ಖಂಡಿಸಿ ನಡೆದರೆ ದೇವರ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 22 ಆತನ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾಗುವ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವವರಾದರೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಆತನಿಂದ
ಹೊಂದುವೆವು. 23 ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಯಾವುದೆಂದರೆ ನಾವು ಆತನ
ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನಂಬಿ ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಆಜ್ಞೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ. 24 ಆತನ
ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವನು ಆತನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ದೇವರು ಆತನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತಾ್ತನೆ.
ಆತನು ಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತಾ್ತನೆ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆಂದು ಆತನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಆತ್ಮನಿಂದ
ನಾವು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

ಆತ್ಮಪೆ್ರೕರಿತ ನುಡಿಗಳು ಸತ್ಯವೋ ಅಸತ್ಯವೋ ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು

ಪಿ್ರಯರೇ, ಅನೇಕ ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಗಳು ಲೋಕದೊಳಗೆ
ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಎಲಾ್ಲ ಆತ್ಮಗಳ ನುಡಿಗಳನು್ನ
ನಂಬದೆ ಆಯಾ ಆತ್ಮಗಳ ನುಡಿಗಳು ದೇವರಿಂದ

ಪೆ್ರೕರಿತವಾದವುಗಳೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಅವುಗಳನು್ನ
ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. 2 ದೇವರಾತ್ಮ ಪೆ್ರೕರಿತವಾದ ನುಡಿಗಳು ಎಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ, ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮನುಷ್ಯ
ರೂಪವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದನು ಎಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವ ಆತ್ಮವು
ದೇವರಿಂದ ಪೆ್ರೕರಿತವಾಗಿ ಬಂದದಾ್ದಗಿದೆ. 3 ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮವು ದೇವರಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ.
ಅದು ಕಿ್ರಸ್ತವಿರೋಧಿಯ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ. ಅದು ಬರುತ್ತದೆಂಬುದನು್ನ
ನೀವು ಕೇಳಿದಿ್ದೕರಲಾ್ಲ. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇದೆ.

4 ಪಿ್ರಯಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವಂತೂ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಮತು್ತ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವವನಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವಾತನು
ಉನ್ನತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಆ ಸುಳು್ಳ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಆತ್ಮವನು್ನ
ಜಯಿಸಿದಿ್ದೕರಿ. 5 ಅವರು ಲೋಕಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಈ
ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಲೌಕಿಕವಾದುದನೆ್ನೕ ಮಾತನಾಡುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ
ಲೋಕದವರು ಅವರ ಮಾತನು್ನ ಕೇಳುತಾ್ತರೆ. 6 ನಾವಂತೂ
ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರನು್ನ ಬಲ್ಲವರು ನಮ್ಮ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳುತಾ್ತರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದವರು ನಮ್ಮ
ಮಾತನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಲೇ ಸತ್ಯವನು್ನ ಬೋಧಿಸುವ ಆತ್ಮ
ಯಾವುದು ಮತು್ತ ಸುಳ್ಳನು್ನ ಬೋಧಿಸುವ ಆತ್ಮ ಯಾವುದು ಎಂದು
ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.

ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರಲಿ್ಲ ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವಭಾವವೇ ವಿಶೇಷ
7 ಪಿ್ರಯರೇ, ನಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸೋಣ. ಏಕೆಂದರೆ

ಪಿ್ರೕತಿಯು ದೇವರಿಂದ ಬಂದದಾ್ದಗಿದೆ ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿ ಮಾಡುವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನೂ ದೇವರನು್ನ ಬಲ್ಲವನೂ
ಆಗಿದಾ್ದನೆ. 8 ಪಿ್ರೕತಿ ಇಲ್ಲದವನು ದೇವರನು್ನ ಬಲ್ಲವನಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
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ದೇವರು ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪನಾಗಿದಾ್ದನೆ. 9 ನಾವು ಆತನ ಮೂಲಕ
ಜೀವಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನು್ನ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದರಲಿ್ಲಯೇ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ. 10 ನಾವು ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಆತನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಬಲಿಯಾಗಿ ತನ್ನ
ಮಗನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಲಿ್ಲಯೇ ಆತನ ನಿಜವಾದ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

11 ಪಿ್ರಯರೇ, ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಹೀಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೂ
ಸಹ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಹಂಗಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ. 12 ದೇವರನು್ನ
ಯಾರೂ ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೆ
ದೇವರು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆ, ಮತು್ತ ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪರಿಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 13 ದೇವರು ನಮಗೆ ತನ್ನ
ಆತ್ಮವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಆತನಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ ಮತು್ತ ಆತನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 14 ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ಲೋಕರಕ್ಷಕನನಾ್ನಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟರುವುದನು್ನ ನಾವು ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವೆ
ಮತು್ತ ಅದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. 15

ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದಾ್ದನೆಂದು ಯಾರು
ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೋ ಅವರಲಿ್ಲ ದೇವರು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತಾ್ತನೆ,
ಹಾಗೂ ಅವನು ದೇವರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. 16 ಹೀಗೆ ದೇವರು
ನಮ್ಮಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುವ ಪಿ್ರೕತಿಯನು್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಅದನು್ನ
ನಂಬಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪಿ, ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವವನು ದೇವರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. ದೇವರು
ಅವನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದಾ್ದನೆ. 17 ನಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಾವು
ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆತನ ಪಿ್ರೕತಿಯು ನಮೊ್ಮಳಗೆ
ಪೂಣರ್ಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನ
ಬಾಳಿನಂತೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಆ ಭರವಸೆ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 18

ಪಿ್ರೕತಿ ಇರುವಲಿ್ಲ ಹೆದರಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಹೆದರಿಕೆಯಿರುವಲಿ್ಲ
ಯಾತನೆಗಳಿರುವವು. ಆದರೆ ಪೂಣರ್ಪಿ್ರೕತಿಯು ಹೆದರಿಕೆಯನು್ನ
ಹೊಡೆದೊಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೆದರುವವನು ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ
ಪೂಣರ್ಗೊಂಡವನಲ್ಲ. 19 ದೇವರು ಮೊದಲು ನಮ್ಮನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 20 ಒಬ್ಬನು,
≪ತಾನು ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ
ಸಹೋದರನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರೆ ಅವನು ಸುಳು್ಳಗಾರನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ತಾನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುವ ಸಹೋದರನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದವನು,
ತಾನು ಕಾಣದಿರುವ ದೇವರನು್ನ ಹೇಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಸಬಲ್ಲನು? 21

ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವನು, ತನ್ನ ಸಹೋದರನನೂ್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ನಾವು ಆತನಿಂದ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ.

ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟವರು ಲೋಕವನು್ನ ಜಯಿಸುತಾ್ತರೆ

ಯೇಸುವೇ ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂದು ನಂಬುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ
ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಯಾವನು ತನ್ನನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟಸಿದ ತಂದೆಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೋ, ಅವನು

ತಂದೆಯಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತನೆ. 2 ನಾವು
ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದಲೇ
ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕವೆಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 3

ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಪಿ್ರೕತಿ ಏನೆಂದರೆ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆಯುವುದೇ. ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಕಷ್ಟಕರವಾದವುಗಳಲ್ಲ. 4

ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು ಲೋಕವನು್ನ ಜಯಿಸುತಾ್ತನೆ.
ಲೋಕವನು್ನ ಜಯಿಸುವಂಥದು್ದ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯೇ. 5

ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇವರ ಮಗನೆಂದು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ನಂಬಿದವರಲ್ಲದೆ
ಮತಾ್ತರು ಲೋಕವನು್ನ ಜಯಿಸಿದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ?

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಿತ್ಯಜೀವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು
6 ಈತನು ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ನೀರಿನಿಂದಲೂ,

ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ಬಂದಾತನು. ನೀರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ನೀರಿನಿಂದಲೂ, ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದಾ್ದನೆ.
ಆತ್ಮವು ಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮನು
ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪನೇ. 7 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವವರು ಮೂವರಿದಾ್ದರೆ.
8 ಆತ್ಮ, ನೀರು, ರಕ್ತ ಎಂಬ ಮೂರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳುಂಟು. ಈ ಮೂರೂ
ಒಂದೇ ಅಭಿಪಾ್ರಯವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತ್ತವೆ. 9 ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ
ಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವಲಾ್ಲ, ಹಾಗೆ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಿಯು
ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿಯು
ತನ್ನ ಮಗನ ಕುರಿತದಾ್ದಗಿದೆ. 10 ದೇವರ ಮಗನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ
ಇಟ್ಟವನು ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ ತನ್ನಲೆ್ಲೕ ಹೊಂದಿದಾ್ದನೆ. ದೇವರನು್ನ
ನಂಬದವನು ಆತನನು್ನ ಸುಳು್ಳಗಾರನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ
ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಪರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು
ನಂಬಿಕೆಯಿಡಲಿಲ್ಲ. 11 ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾವುದೆಂದರೆ, ದೇವರು ನಮಗೆ
ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಆ ಜೀವವು ಆತನ ಮಗನಲಿ್ಲದೆ
ಎಂಬುದೇ. 12 ಯಾರು ದೇವರ ಮಗನನು್ನ ನಂಬುತಾ್ತರೋ
ಅವರಲಿ್ಲ ಆ ಜೀವ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಯಾರು ದೇವರ ಮಗನನು್ನ
ನಂಬುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರಲಿ್ಲ ಆ ಜೀವವಿಲ್ಲ.

ದೇವಕುಮಾರನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟವರಿಗೆ ದೃಢನಿಶ್ಚಯವಿರುವುದು
13 ದೇವರ ಮಗನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಟಿ್ಟರುವವರಾದ

ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಆ ನಿತ್ಯಜೀವ ಉಂಟೆಂಬುದು ಗೊತಾ್ತಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ ನಿಮಗೆ
ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 14 ಮತು್ತ ದೇವರ
ಚಿತಾ್ತನುಸಾರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ
ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನು್ನ ಕೇಳುತಾ್ತನೆಂಬ ಭರವಸೆಯು ಆತನಲಿ್ಲ
ನಮಗುಂಟು. 15 ನಾವು ಏನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಆತನು ನಮ್ಮ
ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನು್ನ ಕೇಳುತಾ್ತನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನಾವು
ಬೇಡಿದವುಗಳು ಆತನಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆಂಬುದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 16 ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನು
ಮರಣಕರವಲ್ಲದ ಪಾಪಮಾಡುವುದನು್ನ ಕಂಡರೆ ಅವನು ದೇವರನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆಗ ದೇವರು ಮರಣಕರವಲ್ಲದ
ಪಾಪಮಾಡುವವರಿಗೆ ಜೀವವನು್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವನು.
ಮರಣಕರವಾದ ಪಾಪವುಂಟು ಈ ಪಾಪದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವನು
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 17 ನೀತಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾದದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಪಾಪವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಮರಣಕರವಲ್ಲದ
ಪಾಪವುಂಟು.

18 ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟರುವವನು ಪಾಪಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು
ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ದೇವರಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು ತನ್ನನು್ನ ತಾನು
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಕೆಡುಕನು ಅವನನು್ನ ಮುಟು್ಟವುದಿಲ್ಲ. 19

ಇಡೀ ಲೋಕವು ಕೆಡುಕನ ವಶದಲಿ್ಲ ಇದ್ದರು ಸಹ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 20 ದೇವರ
ಮಗನು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ ಬಂದು ನಾವು ಸತ್ಯವಾಗಿರುವಾತನನು್ನ
ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ವಿವೇಕವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಾ್ದನೆಂಬುದು
ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ, ಮತು್ತ ನಾವು ದೇವರ ಮಗನಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಇರುವವರಾಗಿ ಸತ್ಯದೇವರಾಗಿರುವಾತನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ. ಈ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ
ಸತ್ಯದೇವರೂ, ನಿತ್ಯಜೀವವೂ ಆಗಿದಾ್ದನೆ. 21 ಪಿ್ರಯಮಕ್ಕಳೇ,
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
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ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಎರಡನೆಯ ಪತಿ್ರಕೆ

ಪೀಠಿಕೆ

ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯನಾದ ನಾನು, ದೇವರು ಆಯೆ್ಕ ಮಾಡಿರುವ
ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ, ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ; 2 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಂಥ

ಮತು್ತ ಸದಾಕಾಲ ನಮೊ್ಮಂದಿಗಿರುವಂಥ ಸತ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ, ನಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸತ್ಯವನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಾ್ತರೆ. 3 ತಂದೆಯಾದ
ದೇವರಿಂದಲೂ, ದೇವರ ಮಗನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ,
ಕೃಪೆಯೂ, ಕರುಣೆಯೂ, ಶಾಂತಿಯೂ, ಸತ್ಯವೂ, ಪಿ್ರೕತಿಯೂ
ಸದಾಕಾಲ ನಮೊ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.

ದುಬೋರ್ಧಕರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
4 ತಂದೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೊಂದಿದ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ, ನಿಮ್ಮ

ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು, ಸತ್ಯವಂತರಾಗಿ ನಡೆಯುವುದನು್ನ ಕಂಡು ನಾನು
ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟೆ್ಟನು. 5 ಅಮ್ಮನವರೇ, ನಾನು ಹೊಸ
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯದೆ, ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಇದ್ದ
ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವವನಾಗಿ; ನಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಾಗಿರೋಣ ಎಂದು ತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
6 ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ, ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯುವುದೇ
ಪಿ್ರೕತಿಯಾಗಿದೆ. ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ, ನೀವು
ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕೇಳಿದ ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ. 7 ಏಕೆಂದರೆ,

ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದನು ಎಂಬುದನು್ನ ಒಪ್ಪದೆ
ಇರುವ ಅನೇಕ ಮೋಸಗಾರರು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಹೊರಟು
ಬಂದಿದಾ್ದರೆ. ಇಂಥವರೇ, ಯೇಸುವನು್ನ ಒಪ್ಪದ ಮೋಸಗಾರರೂ,
ಕಿ್ರಸ್ತವಿರೋಧಿಗಳು ಆಗಿದಾ್ದರೆ. 8 ನೀವು ಪ್ರಯಾಸಪಟು್ಟ
ಮಾಡಿದವುಗಳನು್ನ, ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಪೂಣರ್ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ಹೊಂದುವಂತೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. 9 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಗೊಳ್ಳದೆ ಅದನು್ನ ಮೀರಿ ಹೋಗುವವನಲಿ್ಲ ದೇವರಿಲ್ಲ . ಆ
ಉಪದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವವನಿಗೆ ತಂದೆಯ ಮತು್ತ ಮಗನ
ಅನೂ್ಯನ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 10 ಈ ಉಪದೇಶವನು್ನ ಮೀರಿದ
ಯಾವನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವನನು್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ
ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಅವನಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡಿರಿ.
11 ಏಕೆಂದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹರಸುವವನು ಅವನ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರನಾಗುತಾ್ತನೆ.

ಕೊನೆಯಮಾತುಗಳು
12 ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದರೂ,

ಅವುಗಳನು್ನ ಮಸಿಯಿಂದ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ತಿಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವೆನೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆಗ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವು ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಗುವುದು. 13 ದೇವರು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರಾದ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ
ವಂದನೆ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ.
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ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಮೂರನೆಯ ಪತಿ್ರಕೆ

ಪೀಠಿಕೆ

ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯನಾದ ನಾನು, ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಪಿ್ರಯ ಗಾಯನಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ; 2

ಪಿ್ರಯನೇ, ನೀನು, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ, ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಹೊಂದಿ, ಸುಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಾನು
ಪಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. 3 ಸಹೋದರರು ಆಗಾಗೆ್ಗ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
ನಿನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಸತ್ಯವನು್ನ ಕುರಿತು ಮತು್ತ ನೀನು ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿ
ಜೀವಿಸುವವನು ಎಂದು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳುವಾಗ, ನಾನು ಬಹಳ
ಸಂತೋಷಪಟೆ್ಟನು. 4 ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯವನ್ನನುಸರಿಸಿ
ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿದಾ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚಾ್ಚದ
ಸಂತೋಷವು ನನಗಿಲ್ಲ.

ಗಾಯನ ಬಗೆ್ಗ ಶಾ್ಲಘನೆ
5 ಪಿ್ರಯನೇ, ನೀನು ಸಹೋದರರಿಗೂ ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ

ಅತಿಥಿಗಳನು್ನ ಸತಾ್ಕರ ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ
ನಡೆಯುತಿ್ತರುವಿ. 6 ಅವರು ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ನೀನು ತೋರಿಸಿದ
ಪಿ್ರೕತಿಯ ಕುರಿತು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಚಾರವನು್ನ
ಇನೂ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಮೆಚು್ಚವರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು
ನೆರವಾಗಬೇಕು. 7 ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರಚುರ
ಪಡಿಸುವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹೊರಟಿದಾರೆ. ಅನ್ಯಜನಗಳಿಂದ ಏನೂ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವರಲ್ಲ. 8 ಆದುದರಿಂದ, ನಾವು ಸತ್ಯಕೆ್ಕ
ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗುವಂತೆ, ಅಂಥವರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ಹಂಗಿನಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ.

ದಿಯೊತೆ್ರೕಫನ ಖಂಡನೆಯೂ ದೇಮೇತಿ್ರಯ ಬಗೆ್ಗ ಶಾ್ಲಘನೆಯೂ
9 ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದನು;

ಅಲಿ್ಲಯ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರಮುಖನಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವ ದಿಯೊತೆ್ರೕಫನು ನಮ್ಮ
ಮಾತನು್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುತಿ್ತಲ್ಲ. 10 ಆದಕಾರಣ, ನಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದಾಗ ಅವನು ಮಾಡುವ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ತಿಳಿಸುವನು. ಅವನು ಹರಟೆಕೊಚು್ಚವವನಾಗಿ, ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಅಪ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ
ಸಹೋದರರನು್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನಾನು
ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅಡಿ್ಡಮಾಡಿ ಅವರನು್ನ
ಸಭೆಯೊಳಗಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುತಾ್ತನೆ. 11 ಪಿ್ರಯನೇ, ನೀನು ಕೆಟ್ಟ
ನಡತೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ, ಒಳೆ್ಳಯ ನಡತೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸು;
ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಮಾಡುವವನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿರುತಾ್ತನೆ. ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಮಾಡುವವನು ದೇವರನು್ನ ಕಂಡವನಲ್ಲ. 12 ದೇಮೇತಿ್ರಯನು
ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ, ಒಳೆ್ಳಯವನೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಅಲ್ಲದೆ
ಸಾಕ್ಷಿಹೊಂದಿದವನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅವನ ಪರವಾಗಿ
ಸಾಕ್ಷಿಕೊಡುತ್ತದೆ; ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಸತ್ಯವಾದದೆ್ದಂದು ನೀನು
ಬಲ್ಲವನಾಗಿದಿ್ದೕಯ.

ವಂದನೆಗಳು
13 ನಾನು ನಿನಗೆ ಬರೆಯಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ, ಆದರೆ

ಮಸಿಯಿಂದ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ನನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 14

ನಾನು ಬೇಗನೆ ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುವೆನೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಆಗ ನಾವು ಮುಖಾ ಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋಣ. 15 ನಿನಗೆ
ಶಾಂತಿ ಇರಲಿ. ಸೆ್ನೕಹಿತರು ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳುತಾ್ತರೆ. ಅಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೆ್ನೕಹಿತರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಹೆಸರಿಸಿ ವಂದಿಸು.
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1

ಯೂದನು ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆ

ಪೀಠಿಕೆ

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕನೂ, ಯಾಕೋಬನ ತಮ್ಮನೂ
ಆಗಿರುವ ಯೂದನು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ, ತಂದೆಯಾದ
ದೇವರಲಿ್ಲ ಪಿ್ರಯರಾದವರಿಗೆ, ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗಾಗಿ

ಕಾಪಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ, 2 ನಿಮಗೆ
ಕರುಣೆಯೂ, ಶಾಂತಿಯೂ, ಪಿ್ರೕತಿಯೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ದೊರೆಯಲಿ.

ದುಬೋರ್ಧಕರು
3 ಪಿ್ರಯರೇ, ನಮಗೆ ಹುದುವಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ

ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಪೂಣಾರ್ಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ, ದೇವಜನರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ
ಒಪಿ್ಪಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ, ನೀವು
ಹೋರಾಡಬೇಕೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಬರೆಯುವುದು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯವೆಂದು
ತೋರಿತು. 4 ಏಕೆಂದರೆ ಭಕಿ್ತಹೀನರೂ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನು್ನ
ನೆವಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಮಾಭಿಲಾಷೆಯ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ನಡಿಸುವವರೂ, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಒಡೆಯನೂ ಕತರ್ನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಕೆಲವು ಜನರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ
ಸಭೆಯ ಒಳಗೆ ಹೊಕಿ್ಕದಾ್ದರೆ. ಇವರು ದಂಡನೆಗಾಗಿ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲಯೇ
ನೇಮಕವಾಗಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು ಬರೆದದೆ.

5 ನೀವು ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದರೂ, ನಾನು
ಮುಂದಣ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕಕೆ್ಕ ತರಬೇಕೆಂದು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವು ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಕತರ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದರೂ, ತರುವಾಯ ಅವರೊಳಗೆ
ನಂಬದೇ ಹೋದವರನು್ನ ನಾಶಮಾಡಿದನು. 6 ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ
ಸಾ್ಥನವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಸಸಾ್ಥನವನು್ನ ಬಿಟ್ಟ
ದೇವದೂತರಿಗೆ ದೇವರು ನಿತ್ಯವಾದ ಬೇಡಿಗಳನು್ನ ಹಾಕಿ,
ಮಹಾದಿನದಲಿ್ಲ ಆಗುವ ತೀಪಿರ್ಗಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ
ಕಾದಿರಿಸಿದಾ್ದನೆ. 7 ಸೊದೋಮ್ ಗೊಮೋರ ಪಟ್ಟಣಗಳವರೂ,
ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳವರೂ ಆ ದೂತರಂತೆ
ನಡೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮನು್ನ ಜಾರತ್ವಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟು್ಟ,
ಅಸಾ್ವಭಾವಿಕವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ನಿತ್ಯವಾದ ಅಗಿ್ನಯಲಿ್ಲ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಾ್ತ,
ದುಮಾರ್ಗಿರ್ಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ದುಗರ್ತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ
ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ. 8 ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಈ ಜನರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಸ್ವಪಾ್ನವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲರುವವರಂತೆ ತಮ್ಮ ಶರೀರವನು್ನ
ಮಲಿನಮಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಪ್ರಭುತ್ವವನು್ನ ಅಸಡೆ್ಡಮಾಡುತಾ್ತರೆ.
ಮಹಾ ಪದವಿಯವರನು್ನ ದೂಷಿಸುತಾ್ತರೆ. 9 ಆದರೂ ಪ್ರಧಾನ
ದೇವದೂತನಾದ ಮೀಕಾಯೇಲನು ಮೋಶೆಯ ದೇಹದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಸೈತಾನನೊಂದಿಗೆ ವಾಗಾ್ವದ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವನು
ಸೈತಾನನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಒಂದೂ ನಿಂದೆಯ ಮಾತನಾ್ನಡದೆ,
≪ಕತರ್ನು ನಿನ್ನನು್ನ ಗದರಿಸಲಿ≫ ಎಂದನು. 10 ಆದರೆ ಈ ಜನರು
ತಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದವುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೂಷಿಸುತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ತಾವು
ವಿವೇಕಶೂನ್ಯ ಪಶುಗಳಂತೆ ಸಾ್ವಭಾವಿಕವಾಗಿ ಏನೇನನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೋ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮನು್ನ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. 11

ಅವರ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ? ಇವರು ಕಾಯಿನನ
ಮಾಗರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದವರೂ, ದ್ರವ್ಯಸಂಪಾದನೆಗೋಸ್ಕರ ಬಿಳಾಮನ
ಭಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲ ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಮುಳುಗಿದವರೂ, ಕೋರಹನಂತೆ

ಎದುರು ಮಾತನಾಡಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವವರು ಆಗಿದಾ್ದರೆ. 12

ಇವರು ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿರುವ ಗುಪ್ತವಾದ ಬಂಡೆಗಳಂತಿದು್ದ, ನಿಮ್ಮ
ಸೆ್ನೕಹಭೋಜನಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುತಾ್ತರೆ. ನಿಭರ್ಯವಾಗಿ
ಸ್ವಂತ ಹೊಟೆ್ಟಯನೆ್ನೕ ಪೋಷಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಇವರು ಗಾಳಿಯಿಂದ
ಬಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ನೀರಿಲ್ಲದ ಮೋಡಗಳೂ, ಫಲಗಳನು್ನ
ಬಿಡದ, ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಸತ್ತ, ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತು್ತ ಬಿದ್ದ ಶರತಾ್ಕಲದ
ಮರಗಳು. 13 ಸ್ವಂತ ಅವಮಾನವೆಂಬ ನೊರೆಯನು್ನ ಕಾರುವ
ಸಮುದ್ರದ ಹುಚು್ಚತೆರೆಗಳೂ ಆಗಿದಾ್ದರೆ. ಅಲೆಯುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾದ
ಇವರ ಪಾಲಿಗೆ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯು ಸದಾಕಾಲಕೆ್ಕ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.

14 ಇಂಥವರ ವಿಷಯದಲೆ್ಲೕ ಆದಾಮನಿಂದ ಏಳನೆಯ
ತಲೆಮಾರಿನವನಾದ ಹನೋಕನು ಸಹ, ≪ಇಗೋ, ಕತರ್ನು ತನ್ನ
ಅಸಂಖಾ್ಯತ ಪರಿಶುದ್ಧರನು್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು, 15 ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕೂ್ಕ, ಅವರಲಿ್ಲ ಭಕಿ್ತಹೀನರೆಲ್ಲರು ಮಾಡಿದ
ಭಕಿ್ತಯಿಲ್ಲದ ಅವರ ಎಲಾ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮತು್ತ
ಭಕಿ್ತಯಿಲ್ಲದ ಪಾಪಿಷ್ಠರು ತನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಎಲಾ್ಲ
ಕಠಿಣವಾದ ಮಾತುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಖಂಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಬಂದಿರುವನು≫ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು.

16 ಇವರು ಗೊಣಗುಟು್ಟವವರೂ, ದೂರು ಹೇಳುವವರೂ, ತಮ್ಮ
ದುರಾಶೆಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವವರೂ,
ಬಂಡಾಯಿಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವರು, ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನಕಾ್ಕಗಿ ಹೊಗಳಿಕೆಯ
ಮಾತುಗಳನಾ್ನಡುವವರು ಆಗಿದಾ್ದರೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೂ ಪ್ರಬೋಧನೆಗಳೂ
17 ಪಿ್ರಯರೇ, ನೀವಾದರೋ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ

ಅಪೊಸ್ತಲರು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನು್ನ
ಜ್ಞಾಪಕಮಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 18 ≪ಭಕಿ್ತಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವ ಕುಚೋದ್ಯಗಾರರು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲಿ್ಲ
ಬರುವರೆಂದು≫ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. 19 ಇವರು ತಮ್ಮನು್ನ
ತಾವು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರೂ, ಪಾ್ರಕೃತ ಮನುಷ್ಯರೂ, ದೇವರಾತ್ಮ
ಇಲ್ಲದವರೂ ಆಗಿದಾ್ದರೆ. 20 ಪಿ್ರಯರೇ, ನೀವಾದರೋ ನಿಮಗಿರುವ
ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟು್ಟಕೊಂಡು
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಹೊಂದುತಾ್ತ, ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಪೆ್ರೕರಿತರಾಗಿ ಪಾ್ರಥರ್ನೆ ಮಾಡಿರಿ.
21 ನಿತ್ಯ ಜೀವಕಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುಕಿ್ರಸ್ತನ ಕರುಣೆಯನು್ನ
ಎದುರುನೋಡುತಾ್ತ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 22 ಸಂಶಯಪಡುವವರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ
ತೋರಿಸಿರಿ, 23 ಬೆಂಕಿಯ ಬಾಯಲಿ್ಲ ಇರುವವರನು್ನ ಎಳೆದು
ಸಂರಕ್ಷಿಸಿರಿ, ಕೆಲವರನು್ನ ಭಯಪಡುತಾ್ತ ಕರುಣಿಸಿರಿ. ಶಾರೀರಿಕ
ನಡತೆಯಿಂದ ಹೊಲಸಾದ ಅವರ ಉಡುಪನೂ್ನ ಸಹ ಹಗೆಮಾಡಿರಿ.

ಅಂತಾ್ಯಶೀವಾರ್ದ
24 ಮುಗ್ಗರಿಸದಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತ, ತನ್ನ

ಮಹಿಮೆಯ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿದೋರ್ಷಿಗಳನಾ್ನಗಿ,
ಅತ್ಯಂತ ಹಷರ್ದೊಡನೆ ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಕೂ್ಕ ಶಕ್ತನಾಗಿರುವ, 25 ನಮ್ಮ
ರಕ್ಷಕನಾದ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮೂಲಕ ಮಹಿಮೆ, ಮಹತ್ವ, ಅಧಿಪತ್ಯ ಮತು್ತ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಎಲಾ್ಲ
ಕಾಲಗಳಲಿ್ಲ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಈಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಲ್ಲಲಿ್ಲ.
ಆಮೆನ್.

ಯೂದನು ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆ 1:2 781 ಯೂದನು ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆ 1:25



1

2

ಪ್ರಕಟಣೆ

ಪೀಠಿಕೆ

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪ್ರಕಟನೆಯು, ಆತನು ಬೇಗನೆ
ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ದಾಸರಿಗೆ
ತೋರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯನು್ನ

ಹೊಂದಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನ
ಮೂಲಕ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ದಾಸನಾದ ಯೋಹಾನನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. 2 ಯೋಹಾನನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಹೇಳಿದ ಸಾಕ್ಷಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ತಾನು
ಕಂಡದ್ದನೆ್ನಲಾ್ಲ ತಿಳಿಸುವವನಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಕೊಟ್ಟನು. 3 ಈ ಪ್ರವಾದನಾ
ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಓದುವವನೂ, ಕೇಳುವವರೂ ಮತು್ತ ಇದರಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವುದನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವರೂ ಧನ್ಯರು. ಏಕೆಂದರೆ
ಅವು ನೆರವೇರುವ ಕಾಲವು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ.

ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು
4 ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯಲಿ್ಲರುವ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಯೋಹಾನನು

ಬರೆಯುವುದೇನಂದರೆ; ಇರುವಾತನೂ, ಇದಾ್ದತನೂ, ಬರುವಾತನೂ
ಆಗಿರುವಾತನಿಂದ ಮತು್ತ ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದಿರುವ ಏಳು
ಆತ್ಮಗಳಿಂದ 5 ಮತು್ತ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯೂ, ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಮೊದಲು ಎದು್ದಬಂದಾತನೂ ಮತು್ತ ಭೂರಾಜರ ಅಧಿಪತಿಯೂ
ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಶಾಂತಿಯೂ ಆಗಲಿ.
ನಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಾತನೂ ತನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ
ನಮ್ಮನು್ನ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಾತನೂ, 6 ನಮ್ಮನು್ನ ದೇವರ
ರಾಜ್ಯವನಾ್ನಗಿಯೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ
ಯಾಜಕರನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡಿದಾತನಿಗೆ
ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮಹಿಮೆಯು ಬಲವು ಉಂಟಾಗಲಿ.
ಆಮೆನ್.

7 ನೋಡಿರಿ, ಆತನು ಮೇಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತಾ್ತನೆ, ಎಲ್ಲರ
ಕಣು್ಣಗಳು ಆತನನು್ನ ನೋಡುವವು, ಆತನನು್ನ ಇರಿದವರು ಸಹ
ಅದನು್ನ ಕಾಣುವರು, ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಎಲಾ್ಲ ಕುಲದವರು ಆತನ
ನಿಮಿತ್ತ ದುಃಖಿಸುವರು. ಹೌದು, ಹಾಗೆಯೇ ಆಗುವುದು. ಆಮೆನ್.

8 ≪ನಾನೇ ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ, ಇರುವಾತನೂ, ಇದಾ್ದತನೂ,
ಬರುವಾತನೂ, ಸವರ್ಶಕ್ತನೂ≫ ಎಂದು ದೇವರಾದ ಕತರ್ನು
ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

ಕಿ್ರಸ್ತನ ದಶರ್ನ
9 ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನೂ ಯೇಸುವಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಹಿಂಸೆಯಲಿ್ಲ,

ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ, ತಾಳೆ್ಮಯಲಿ್ಲ, ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಪಾಲುಗಾರನೂ ಆಗಿರುವ
ಯೋಹಾನನೆಂಬ ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಯೇಸುವಿನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಲು ಪತೊ್ಮಸ್ ಎಂಬ ದಿ್ವೕಪದಲಿ್ಲದೆ್ದನು. 10

ನಾನು ಕತರ್ನ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇವರಾತ್ಮವಶನಾಗಿ, ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ
ಮಹಾಶಬ್ದವೊಂದು ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು ತುತೂ್ತರಿಯ ನಾದದಂತಿತು್ತ.
11 ಅದು, ≪ನೀನು ನೋಡುವುದನು್ನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದು
ಎಫೆಸ, ಸು್ಮನರ್, ಪೆಗರ್ಮ, ಥುವತೈರ, ಸಾದಿರ್ಸ್, ಫಿಲದೆಲಿ್ಫಯ,
ಲವೊದಿಕೀಯ, ಎಂಬೀ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು≫ ಎಂದು
ನುಡಿಯಿತು.

12 ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಶಬ್ದವು ಯಾರದೆಂದು
ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ನಾನು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತಿರುಗಿದೆನು. ತಿರುಗಿದಾಗ ಏಳು
ಚಿನ್ನದ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳನೂ್ನ 13 ಆ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಂತೆ ಇರುವವನನೂ್ನ ಕಂಡೆನು. ಆತನು
ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಎದೆಗೆ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದನು. 14 ಆತನ ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಬಿಳೀ
ಉಣೆ್ಣಯಂತೆಯೂ ಹಿಮದಂತೆಯೂ ಬೆಳ್ಳಗಿತು್ತ. ಆತನ ಕಣು್ಣಗಳು
ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯಂತೆಯೂ, 15 ಆತನ ಪಾದಗಳು ಕುಲುಮೆಯಲಿ್ಲ
ಕಾಯಿಸಿದ ತಾಮ್ರದಂತೆಯೂ, ಆತನ ಧ್ವನಿಯು ಜಲಪ್ರವಾಹದ
ಘೋಷದಂತೆಯೂ ಇದ್ದವು. 16 ಆತನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ಏಳು

ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದ್ದವು, ಆತನ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಹದವಾದ ಇಬಾ್ಬಯಿ
ಕತಿ್ತಯು ಹೊರಡುತಿ್ತತು್ತ. ಆತನ ಮುಖವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ
ಸೂಯರ್ನಂತಿತು್ತ. 17 ನಾನು ಆತನನು್ನ ಕಂಡಾಗ ಸತ್ತವನ ಹಾಗೆ
ಆತನ ಪಾದಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿದೆ್ದನು. ಆತನು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ನನ್ನ
ಮೇಲಿಟು್ಟ, ≪ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನು ಮೊದಲನೆಯವನೂ,
ಕಡೆಯವನೂ, 18 ಸದಾ ಜೀವಿಸುವವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಸತ್ತವನಾಗಿದೆ್ದನು, ಆದರೆ ಇಗೋ ಯುಗಯುಗಾಂತರಕೂ್ಕ
ಜೀವಿಸುವವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಮೃತು್ಯವಿನ ಮತು್ತ ಪಾತಾಳದ ಬೀಗದ
ಕೈಗಳು ನನ್ನಲಿ್ಲ ಇವೆ. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಕಂಡವುಗಳನೂ್ನ ಈಗ
ನಡೆಯುತಿ್ತರುವವುಗಳನೂ್ನ ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕಾದವುಗಳನೂ್ನ ಬರೆ.
20 ನನ್ನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ನೀನು ಕಂಡ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮತು್ತ ಏಳು
ಚಿನ್ನದ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ ಗೂಢಾಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಏಳು
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಏಳು ಸಭೆಗಳ ದೂತರು, ಆ ಏಳು
ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳು ಅಂದರೆ ಆ ಏಳು ಸಭೆಗಳು.≫

ಎಫೆಸ ಸಭೆಗೆ ಸಂದೇಶ

≪ಎಫೆಸದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ, ಏಳು
ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಏಳು
ಚಿನ್ನದ ದೀಪಸ್ತಂಭಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವಾತನು

ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ,
2 ≪ ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಪ್ರಯಾಸವನೂ್ನ, ತಾಳೆ್ಮಯನೂ್ನ,

ಬಲೆ್ಲನು. ನೀನು ದುಜರ್ನರನು್ನ ಸಹಿಸಲಾರೆ, ಅಪೊಸ್ತಲರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ತಮ್ಮನು್ನ ಅಪೊಸ್ತಲರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರನು್ನ ನೀನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅವರನು್ನ ಸುಳು್ಳಗಾರರೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವೆ. 3 ನೀನು
ತಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಬಾಧೆಯನು್ನ
ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಬಿದು್ದಹೋಗದೆ ಇದು್ದದನು್ನ ನಾನು ಬಲೆ್ಲನು. 4

ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಬೇಕಾದ ಆಪಾದನೆ ಒಂದಿದೆ.
ಮೊದಲು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿದ್ದ ಪಿ್ರೕತಿ ಈಗಿಲ್ಲ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು
ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಿದಿ್ದರುವಿಯೋ ಅದನು್ನ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೋ.
ಮಾನಸಾಂತರಪಟು್ಟ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೀನು ಮೊದಲು
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮಾಡು. ನೀನು ಮಾನಸಾಂತರಪಡದಿದ್ದರೆ
ನಾನು ಬಂದು ನಿನ್ನ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಅದರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆಗೆದು
ಹಾಕುವೆನು. 6 ಆದರೆ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದು ಒಂದುಂಟು,
ಅದೇನೆಂದರೆ ನಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ನಿಕೊಲಾಯಿತರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ನೀನೂ ಸಹ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತರುವಿ. 7 ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ
ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. ಯಾವನು
ಜಯಹೊಂದುತಾ್ತನೋ ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ಪರದೈಸಿನಲಿ್ಲರುವ
ಜೀವದಾಯಕ ವೃಕ್ಷದ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವೆನು.

ಸು್ಮನರ್ದ ಸಭೆಗೆ ಸಂದೇಶ
8 ≪ಸು್ಮನರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ, ಆದಿಯು,

ಅಂತ್ಯವೂ ಆಗಿರುವಾತನು, ಸತ್ತವನಾಗಿದು್ದ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದು್ದ
ಬಂದಾತನೂ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, 9 ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಕಟವನೂ್ನ
ನಿನ್ನ ಬಡತನವನೂ್ನ ಬಲೆ್ಲನು, ಆದರೂ ನೀನು ಐಶ್ಚಯರ್ವಂತನೇ.
ಇದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮನು್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವರು ನಿನ್ನ
ವಿಷಯವಾಗಿ ದೂಷಿಸುವುದನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ಅವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲ,
ಸೈತಾನನ ಸಭಾಮಂದಿರದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 10 ನಿನಗೆ
ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಬಾಧೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ. ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯೊಳಗೆ
ಹಾಕುವುದಕಿ್ಕದಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಹತು್ತ ದಿವಸಗಳ ತನಕ ನಿಮಗೆ
ಸಂಕಟವಿರುವುದು. ನೀನು ಸಾಯುವತನಕ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರು,
ನಾನು ನಿನಗೆ ಜೀವದ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. 11 ದೇವರಾತ್ಮನು
ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ.
ಜಯಹೊಂದುವವನಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಮರಣದಿಂದ ಕೇಡಾಗುವುದೇ
ಇಲ್ಲ.
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ಪೆಗರ್ಮದ ಸಭೆಗೆ ಸಂದೇಶ
12 ≪ಪೆಗರ್ಮದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ, ಹರಿತವಾದ

ಇಬಾ್ಬಯಿ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿಡಿದಾತನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, 13 ನೀನು
ವಾಸಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ಅದು ಸೈತಾನ
ಸಿಂಹಾಸನವಿರುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ದೃಢವಾಗಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವಿ. ಸೈತಾನನ ನಿವಾಸವಾದ ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅಂತಿಪನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಾ್ಟಗಲೂ
ನನ್ನಲಿ್ಲಟಿ್ಟರುವ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ನೀನು ನಿರಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. 14 ಕೆಲವು
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನನಗೆ ಅಪಾದನೆಗಳಿವೆ. ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ
ನೈವೇದ್ಯಮಾಡಿದ ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವುದರಲಿ್ಲಯೂ
ಜಾರತ್ವದಲಿ್ಲಯೂ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬೀಳಬೇಕೆಂದು
ಬಿಳಾಮನು ಬಾಲಾಕನಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ ದುಬೋರ್ಧನೆಯನು್ನ
ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಇದಾ್ದರೆ. 15 ಹಾಗೆಯೇ,
ನಿಕೊಲಾಯಿತರ ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರೂ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದಾ್ದರೆ. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಟು್ಟ
ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಬೇಗನೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ
ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ
ಮಾಡುವೆನು. 17 ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ
ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. ಯಾವನು ಜಯಹೊಂದುತಾ್ತನೋ
ಅವನಿಗೆ ಬಚಿ್ಚಟಿ್ಟರುವ ಮನ್ನವೆಂಬ ಆಹಾರವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಬಿಳೀಕಲ್ಲನೂ್ನ ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಕೆತಿ್ತದ ಹೊಸ
ಹೆಸರನೂ್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಆ ಹೆಸರನು್ನ ಹೊಂದಿದವನಿಗೇ ಹೊರತು
ಅದು ಮತಾ್ತರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು.

ಥುವತೈರದ ಸಭೆಗೆ ಸಂದೇಶ
18 ≪ಥುವತೈರದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ, ಬೆಂಕಿಯ

ಜಾ್ವಲೆಯಂತಿರುವ ಕಣು್ಣಗಳೂ ಹೊಳೆಯುವ ತಾಮ್ರದಂತಿರುವ
ಪಾದಗಳುಳ್ಳ ದೇವಕುಮಾರನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, 19 ನಿನ್ನ
ಕೃತ್ಯಗಳನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ, ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ, ಸೇವೆಯನೂ್ನ
ಮತು್ತ ತಾಳೆ್ಮಯನೂ್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಇತಿ್ತೕಚಿನ ಕೃತ್ಯಗಳು
ನಿನ್ನ ಮೊದಲಿನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲಾದದು್ದ ಎಂದು ಬಲೆ್ಲನು. 20

ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನನಗೆ ಅಪಾದನೆ ಒಂದಿದೆ. ಯೆಜೆಬೇಲೆಂಬ ಆ ಹೆಂಗಸು
ತನ್ನನು್ನ ಪ್ರವಾದಿನಿಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು,
ಜಾರತ್ವಮಾಡಬಹುದೆಂದೂ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ
ಪದಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದೆಂದೂ ನನ್ನ ದಾಸರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತಾ್ತ
ಅವರನು್ನ ತಪಾ್ಪದ ಮಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದರೂ ನೀನು ಅವಳನು್ನ
ತಡೆಯದೆ ಅನುಮತಿಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವಿ. 21 ಜಾರತ್ವವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪದಿಂದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಾನು
ಅವಳಿಗೆ ಸಮಯವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು, ಆದರೆ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅವಳಿಗೆ ಮನಸು್ಸ ಬರಲಿಲ್ಲ. 22 ಇಗೋ,
ಅವಳು ಹಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು ಮತು್ತ
ಅವಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರಮಾಡುವವರು ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪದಿಂದ ದೇವರ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಬಿಡದೆ ಹೋದರೆ ಅವರನು್ನ ಮಹಾ
ಸಂಕಟದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. 23 ಅವಳ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವೆನು. ಆಗ ನಾನು ಮನುಷ್ಯರ ಅಂತರಿಂದಿ್ರಯಗಳನೂ್ನ,
ಹೃದಯಗಳನೂ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂಬುದು ಎಲಾ್ಲ ಸಭೆಗಳಿಗೆ
ಗೊತಾ್ತಗುವುದು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನವನ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಗೆ
ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.

24 ಆದರೆ ಥುವತೈರದಲಿ್ಲರುವ ಉಳಿದವರಿಗೆ, ಅಂದರೆ
ಸೈತಾನನಿಂದ ಪೆ್ರೕರಿತವಾದ ದುಬೋರ್ಧನೆಯ ಆಳವನು್ನ ಯಾರಾರು
ತಿಳಿಯದೆಯೂ ಅದನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸದೆಯೂ ಇರುತಾ್ತರೋ
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ನಾನು ಮತೊ್ತಂದು ಭಾರವನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. 25 ಆದರೆ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವುದನು್ನ ನಾನು
ಬರುವ ತನಕ ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರಿ. 26 ಯಾವನು
ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಕಡೆಯವರೆಗೂ ನಡಿಸುತಾ್ತನೋ, ಅವನಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ
ಹೊಂದಿದ ಅಧಿಕಾರದಂತೆ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ
ಕೊಡುವೆನು. ≪ ≪ ಅವನು ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೋಲಿನಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಆಳುವನು, ಮಣಿ್ಣನ ಮಡಿಕೆಗಳು ಒಡೆಯುವಂತೆ ಅವರ ಬಲ
ಮುರಿದು ಹೋಗುವುದು.≫ ಇದಲ್ಲದೆ ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರವನು್ನ
ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು. 29 ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ
ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ.

ಸಾದಿರ್ಸಿನ ಸಭೆಗೆ ಸಂದೇಶ

ಸಾದಿರ್ಸಿನಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ, ≪ ದೇವರ
ಏಳು ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವವನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ

ನಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ಜೀವಿಸುವವನು ಎಂಬ ಹೆಸರು ನಿನಗಿದ್ದರೂ ನೀನು
ಸತ್ತವನಾಗಿರುವೆ.

2 ≪ಎಚ್ಚರವಾಗು, ಸಾಯುವ ಹಾಗಿರುವ ಉಳಿದವುಗಳನು್ನ
ಬಲಪಡಿಸು. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದಾದರೂ ಪರಿಪೂಣರ್ವಾದದೆ್ದಂದು ನನಗೆ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. 3

ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಉಪದೇಶವನೂ್ನ ಅದನು್ನ
ಕೇಳಿದ ರೀತಿಯನೂ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ಅದನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು
ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರಿಗಿಕೋ. ನೀನು
ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ ಬರುವೆನು. ನಾನು ಯಾವ
ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವೆನೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
4 ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಅಂಗಿಗಳನು್ನ ಮಲಿನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ
ಜನರು ಸಾದಿರ್ಸಿನಲಿ್ಲ ನಿನಗಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು
ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ
ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವರು. 5 ಜಯಹೊಂದುವವನು
ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸುವನು. ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಅವನ
ಹೆಸರನು್ನ ನಾನು ಅಳಿಸದೆ, ಅವನು ನನ್ನವನೆಂದು ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೂ ಆತನ ದೂತರ ಮುಂದೆಯೂ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವೆನು.
6 ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ.

ಫಿಲದೆಲಿ್ಫಯ ಸಭೆಗೆ ಸಂದೇಶ
7 ≪ಫಿಲದೆಲಿ್ಫಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ,

ಪರಿಶುದ್ಧನೂ, ಸತ್ಯವಂತನೂ, ದಾವೀದನ ಬೀಗದಕೈಯುಳ್ಳವನೂ,
ಯಾರಿಂದಲೂ ಮುಚ್ಚಲಾಗದಂತೆ ತೆರೆಯುವವನೂ, ಯಾರಿಂದಲೂ
ತೆರೆಯಲಾಗದಂತೆ ಮುಚು್ಚವವನೂ ಆಗಿರುವಾತನು
ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, 8 ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ನಿನಗಿರುವ ಶಕಿ್ತ
ಕೊಂಚವಾಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ನಿರಾಕರಿಸದೆ, ನನ್ನ
ವಾಕ್ಯವನು್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಗೋ ನಿನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಬಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಯಾರೂ ಅದನು್ನ ಮುಚ್ಚಲಾರರು. 9

ತಾವು ಯೆಹೂದ್ಯರೆಂದು ಸುಳಾ್ಳಗಿ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವ ಕೆಲವರನು್ನ
ಸೈತಾನನ ಸಭಾಮಂದಿರದಿಂದ ಕರೆಯಿಸುವೆನು. ಅವರು ನಿನ್ನ
ಪಾದಕೆ್ಕ ಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸುವಂತೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ನನಗಿರುವ ಪಿ್ರೕತಿ
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. 10 ಸೈರಣೆಯಿಂದಿರಬೇಕೆಂಬ
ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ನೀನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಭೂಲೋಕದ
ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರನು್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಇಡೀ ಜಗತಿ್ತನ ಮೇಲೆ
ಬರಲಿರುವ ಕಡುಶೋಧನೆಯ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 11 ನಾನು ಬೇಗನೇ ಬರುತೆ್ತೕನೆ, ನಿನ್ನ
ಕಿರೀಟವನು್ನ ಯಾರೂ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೀನು
ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದನೆ್ನೕ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರು. 12 ಯಾವನು
ಜಯಹೊಂದುತಾ್ತನೋ ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸುವೆನು. ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಅಲಿ್ಲಂದ ಕದಲುವುದೇ
ಇಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ದೇವರ ಹೆಸರನು್ನ, ನನ್ನ ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ
ಪರಲೋಕದೊಳಗಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವ ಹೊಸ ಯೆರೂಸಲೇಮ್
ಪಟ್ಟಣವೆಂಬ ನನ್ನ ದೇವರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸರನೂ್ನ, ನನ್ನ ಹೊಸ
ಹೆಸರನೂ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವೆನು. 13 ದೇವರಾತ್ಮನು
ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ.

ಲವೊದಿಕೀಯ ಸಭೆಗೆ ಸಂದೇಶ
14 ≪ಲವೊದಿಕೀಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ,

ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ, ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯೂ, ದೇವರ ಸೃಷಿ್ಟಗೆ ಮೂಲನೂ
ಆಗಿರುವ ≪ಆಮೆನ್≫ ಎಂಬಾತನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, 15

ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಬಲೆ್ಲನು. ನೀನು ತಣ್ಣಗಿರುವವನೂ ಅಲ್ಲ
ಬೆಚ್ಚಗಿರುವವನೂ ಅಲ್ಲ ನೀನು ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಲಿ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ
ಚೆನಾ್ನಗಿತು್ತ. 16 ನೀನು ಬೆಚ್ಚಗೂ ಅಲ್ಲದೆ ತಣ್ಣಗೂ ಅಲ್ಲದೆ ಉಗುರು
ಬೆಚ್ಚಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಉಗಿದು
ಬಿಡುವೆನು. 17 ನೀನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಾನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನು,
ಸಂಪನ್ನನು, ಯಾವುದರಲಿ್ಲಯೂ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದವನು ಎಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ. ಆದರೆ ನೀನು ಕೇವಲ ದುರವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ
ಬಿದಿ್ದರುವಂಥವನು, ದೌಭಾರ್ಗ್ಯನು, ದರಿದ್ರನು, ಕುರುಡನು,
ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿರುವವನೂ ಆಗಿರುವುದನು್ನ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವೆ. 18

ನೀನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನಾಗಲು ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಪುಟಾಹಾಕಿದ
ಚಿನ್ನವನೂ್ನ, ಲಜಾ್ಜಸ್ಪದವಾದ ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆತನ ಕಾಣಿಸದಂತೆ
ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕಾ್ಕಗಿ ಬಿಳೀವಸ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ, ಕಣು್ಣಕಾಣುವಂತೆ ನಿನ್ನ
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ಕಣು್ಣಗಳಿಗೆ ಹಚು್ಚವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅಂಜನವನೂ್ನ ನನಿ್ನಂದ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 19 ನಾನು
ಯಾರಾರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೋ ಅವರನು್ನ ಗದರಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ
ಶಿಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಜಾಗರೂಕನಾಗಿರು. ಮಾನಸಾಂತರ
ಹೊಂದಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರಿಗಿಕೋ. 20 ಇಗೋ ಬಾಗಿಲಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಟು್ಟತಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ. ಯಾವನಾದರೂ ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನು್ನ
ಕೇಳಿ ಬಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದರೆ ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಸಂಗಡ
ಊಟ ಮಾಡುವೆನು. ಅವನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಊಟ ಮಾಡುವನು.
21 ನಾನು ಜಯಹೊಂದಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಡನೆ ಸಿಂಹಾಸನದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಜಯಶಾಲಿಯಾದವನಿಗೆ ನನೊ್ನಡನೆ
ಸಿಂಹಾಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ಹಕ್ಕನು್ನ ನಾನು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 22

ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು
ಕೇಳಲಿ.≫

ಸ್ವಗೀರ್ಯ ಆರಾಧನೆ

ಆನಂತರ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ, ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ತೆರೆದಿರುವ
ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಕಾಣಿಸಿತು. ಮೊದಲು ನನೊ್ನಡನೆ
ಮಾತನಾಡಿದ ವಾಣಿಯು ತುತೂ್ತರಿಯಂತೆ

ಮಾತನಾಡುತ್ತದೋ ಎಂಬಂತೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು, ≪ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಏರಿ ಬಾ, ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾದವುಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿ
ಕೊಡುವೆನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 2 ಕೂಡಲೆ ನಾನು
ದೇವರಾತ್ಮವಶನಾದೆನು, ಆಗ ಇಗೋ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಸಿಂಹಾಸನವಿತು್ತ. ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನು ಕುಳಿತಿದ್ದನು. 3

ಕುಳಿತಿದ್ದವನು ಕಣಿ್ಣಗೆ ಸೂಯರ್ಕಾಂತಿ ಪದ್ಮರಾಗ ಮಣಿಗಳಂತೆ
ಕಾಣುತಿ್ತದ್ದನು. ಸಿಂಹಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ ಪಚೆ್ಚಯಂತೆ ತೋರುತಿ್ತದ್ದ
ಕಾಮನಬಿಲು್ಲ ಇತು್ತ. 4 ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ
ಇಪ್ಪತಾ್ನಲು್ಕ ಸಿಂಹಾಸನಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಸಿಂಹಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ
ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಪ್ಪತಾ್ನಲು್ಕ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು
ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅವರ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟಗಳಿದ್ದವು. 5

ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಮಿಂಚು, ಗುಡುಗು, ಗಜರ್ನೆಗಳು ಹೊರ
ಹೊಮು್ಮತಿ್ತದ್ದವು. ಆ ಸಿಂಹಾಸನ ಮುಂದೆ ದೇವರ ಏಳು ಆತ್ಮಗಳನು್ನ
ಸೂಚಿಸುವ ಏಳು ದೀಪಗಳು ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದವು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ
ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಸ್ಫಟಿಕಕೆ್ಕ ಸಮಾನವಾದ ಗಾಜಿನ ಸಮುದ್ರವಿದ್ದ
ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅದರ ನಾಲು್ಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ
ನಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆಯೂ ಮುಂದೆಯೂ
ತುಂಬಾ ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. 7 ಮೊದಲನೆಯ ಜೀವಿಯು
ಸಿಂಹದಂತಿತು್ತ, ಎರಡನೆಯ ಜೀವಿಯು ಹೋರಿಯಂತಿತು್ತ,
ಮೂರನೆಯ ಜೀವಿಯ ಮುಖವು ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖದಂತಿತು್ತ,
ನಾಲ್ಕನೆಯ ಜೀವಿಯು ಹಾರುವ ಹದಿ್ದನಂತಿತು್ತ. 8 ಆ ನಾಲು್ಕ
ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದಕೆ್ಕ ಆರಾರು ರೆಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದವು. ಸುತ್ತಲೂ ಒಳಗೂ
ತುಂಬಾ ಕಣು್ಣಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಜೀವಿಗಳು ಹಗಲಿರುಳು
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ,
≪ದೇವರಾದ ಕತರ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು,

ಆತನು ಸವರ್ಶಕ್ತನು,
ಇರುವಾತನು, ಇದಾ್ದತನು, ಬರುವಾತನು≫ ಎಂದು

ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದವು.
9 ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸುವವನಾಗಿ

ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಾತನಿಗೆ ಆ ಜೀವಿಗಳು ಮಹಿಮೆ
ಗೌರವ ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತರುವಾಗ, 10 ಆ ಇಪ್ಪತಾ್ನಲು್ಕ
ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾತನ ಪಾದಕೆ್ಕ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, ತಮ್ಮ ಕಿರೀಟಗಳನು್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ,
≪ಕತರ್ನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ನೀನು ಮಹಿಮೆಯನು್ನ, ಗೌರವವನು್ನ,
ಬಲವನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದಿ್ದೕ, ಏಕೆಂದರೆ
ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದಾತನು ನೀನೇ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಿಂದಲೇ
ಇದ್ದವು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಿಂದಲೇ ನಿಮಿರ್ತವಾದವು≫ ಎಂದು
ಹೇಳುತಾ್ತ ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸುವಾತನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

ಸುರುಳಿಯೂ ಕುರಿಮರಿಯೂ

ನಾನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದಾ್ದತನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅದರ
ಒಳಭಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಮತು್ತ ಹೊರಭಾಗದಲಿ್ಲಯೂ

ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅದು ಏಳು ಮುದೆ್ರಗಳಿಂದ ಮುದಿ್ರತವಾಗಿತು್ತ. 2

ಇದಲ್ಲದೆ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ≪ಈ ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ಬಿಚು್ಚವುದಕೂ್ಕ ಇದರ ಮುದೆ್ರಗಳನು್ನ ಒಡೆಯುವುದಕೂ್ಕ ಯಾವನು
ಯೋಗ್ಯನು?≫ ಎಂದು ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
3 ಆದರೆ ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆರೆಯುವುದಕಾ್ಕದರೂ ಅದರೊಳಗೆ

ನೋಡುವುದಕಾ್ಕದರೂ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ,
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯಾಗಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಾಗಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ
ಆಗಲಿಲ್ಲ. 4 ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆರೆಯುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ಅದನು್ನ
ನೋಡುವುದಕಾ್ಕಗಲಿ ಯೋಗ್ಯನಾದವನು ಒಬ್ಬನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲವೆಂದು
ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ದುಃಖಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ. 5 ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು
ನನಗೆ, ≪ಅಳಬೇಡ ನೋಡು, ಯೂದಕುಲದಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿದ ಸಿಂಹವೂ
ದಾವೀದನ ವಂಶಜನೂ ಆಗಿರುವ ಒಬ್ಬನು, ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ಅದರ ಏಳು ಮುದೆ್ರಗಳನೂ್ನ ತೆರೆಯುವುದಕೆ್ಕ
ಜಯವೀರನಾಗಿದಾ್ದನೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಸಿಂಹಾಸನವು, ನಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳೂ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಮತು್ತ
ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯು
ವಧಿಸಲ್ಪಟಂತೆ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು
ಕೊಂಬುಗಳೂ ಏಳು ಕಣು್ಣಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಅವು ಏನೆಂದರೆ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಲಾ್ಲ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ದೇವರ ಏಳು ಆತ್ಮಗಳೇ.
7 ಈತನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದಾ್ದತನ
ಬಲಗೈಯೊಳಗಿಂದ ಆ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 8 ಅದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ನಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳೂ ಇಪ್ಪತಾ್ನಲು್ಕ ಮಂದಿ
ಹಿರಿಯರೂ ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ ಪಾದಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯರ
ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ವೀಣೆಗಳೂ ದೇವಜನರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳೆಂಬ ಧೂಪದಿಂದ
ತುಂಬಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಧೂಪಾರತಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. 9 ಅವರು
ಹೊಸಹಾಡನು್ನ ಹಾಡುತಾ್ತ,
≪ನೀನು ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಲು
ಅದರ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒಡೆಯಲು ನೀನು ಅಹರ್ನಾಗಿದಿ್ದ.

ನೀನು ವಧಿಸಲ್ಪಟು್ಟ, ಯಜ್ಞಾಪಿರ್ತನಾಗಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ
ಸಕಲ ಕುಲ, ಭಾಷೆ, ಜನ, ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗಾಗಿ

ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರುವೆ.
10 ಅವರನು್ನ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ರಾಜ್ಯವನಾ್ನಗಿಯೂ,

ಯಾಜಕರನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡಿರುವೆ.
ಅವರು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಆಳುವರು.≫
11 ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನದ, ಜೀವಿಗಳ

ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರ ಸುತ್ತಲೂ ಬಹುಮಂದಿ ದೇವದೂತರ ಧ್ವನಿಯನು್ನ
ಕೇಳಿದೆನು. ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷವಾಗಿಯೂ
ಕೋಟಾ್ಯನುಕೋಟಿಯಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ. 12 ಅವರು
≪ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕುರಿಯು
ಬಲ, ಐಶ್ವಯರ್, ಜ್ಞಾನ, ಸಾಮಥ್ಯರ್,
ಘನತೆ, ಮಹಿಮೆ ಸೊ್ತೕತ್ರಗಳನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ಯೋಗ್ಯನು≫

ಎಂದು ಮಹಾಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹಾಡಿದರು.
13 ಇದಲ್ಲದೆ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲಯೂ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ,

ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಡೆಯೂ, ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಎಲಾ್ಲ
ಸೃಷಿ್ಟಗಳೂ ಅಂದರೆ ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶ ಸಮುದ್ರಗಳೊಳಗೆ
ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ,
≪ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದಾ್ದತನಿಗೂ

ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನಿಗೂ
ಸೊ್ತೕತ್ರ, ಗೌರವ, ಮಹಿಮೆ, ಆಧಿಪತ್ಯಗಳು
ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ≫

ಎಂದು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 14 ಆಗ ನಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳು
≪ಆಮೆನ್≫ ಅಂದವು ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ಆರಾಧಿಸಿದರು.

ಏಳು ಮುದೆ್ರಗಳು

ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನು ಆ ಏಳು ಮುದೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒಡೆಯುವಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು ಮತು್ತ
ಆ ನಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜೀವಿಯು ಗುಡುಗಿನಂತಿದ್ದ

ಸ್ವರದಿಂದ ≪ಬಾ!≫ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 2 ನಾನು
ನೋಡಲು ಇಗೋ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಅದರ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿದ್ದವನು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲನು್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ
ಒಂದು ಕಿರೀಟವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಅವನು ಜಯಿಸುವವನಾಗಿ
ಜಯಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ್ಕರ ಹೊರಟನು.

3 ಆತನು ಎರಡನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒಡೆದಾಗ ಎರಡನೆಯ
ಜೀವಿಯು ≪ಬಾ≫! ಎಂದು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 4 ಆಗ
ಕೆಂಪಾಗಿರುವ ಮತೊ್ತಂದು ಕುದುರೆಯು ಹೊರಟು ಬಂದಿತು. ಅದರ
ಮೇಲೆ ಸವಾರಿಮಾಡುವವನಿಗೆ ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಸಮಾಧಾನವನು್ನ
ತೆಗೆದುಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು, ಇದರಿಂದ ಜನರು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೊಲು್ಲವವರಾದರು. ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು
ಖಡ್ಗವೂ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

5 ಆತನು ಮೂರನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒಡೆದಾಗ ಮೂರನೆಯ
ಜೀವಿಯು ≪ಬಾ≫! ಎಂದು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಆಗ,
ನಾನು ನೋಡಲು ಇಗೋ, ನನಗೆ ಕಪು್ಪ ಕುದುರೆಯು ಕಾಣಿಸಿತು.
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ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ತಕ್ಕಡಿ ಇತು್ತ. 6 ಆ ಮೇಲೆ
ನಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಒಬ್ಬನ ಧ್ವನಿಯು ಹೊರಟ ಹಾಗೆ
ಕೇಳಿದೆನು. ಒಂದು ≪ದೀನಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇರು ಗೋದಿ ಮತು್ತ
ಒಂದು ದೀನಾರಿಗೆ ಮೂರು ಸೇರು ಜವೆಗೋದಿ, ಆದರೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಮತು್ತ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕೆಡಿಸಬೇಡ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

7 ಆತನು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒಡೆದಾಗ ನಾಲ್ಕನೆಯ
ಜೀವಿಯು ≪ಬಾ≫! ಎನು್ನವ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 8 ಆಗ ನಾನು
ನೋಡಲು ಇಗೋ, ನಸು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯು ಕಾಣಿಸಿತು.
ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನ ಹೆಸರು ಮೃತು್ಯ ಎಂದು. ಮೃತು್ಯಲೋಕ
ಅವನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಅವನಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು
ಭಾಗವನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೂ, ಕ್ಷಾಮದಿಂದಲೂ,
ಅಂಟುರೋಗದಿಂದಲೂ, ಭೂಮಿಯ ಕಾಡುಮೃಗಗಳಿಂದಲೂ
ಕೊಂದುಹಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲಾಗಿತು್ತ.

9 ಆತನು ಐದನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒಡೆದಾಗ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ, ತಮಗಿದ್ದ ದೃಢವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯ
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ, ಹತರಾದವರ ಆತ್ಮಗಳು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಕೆಳಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. 10 ಅವರು, ≪ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ಕತರ್ನೇ,
ಪರಿಶುದ್ಧನೂ, ಸತ್ಯವಂತನೂ, ಆಗಿರುವಾತನೇ, ನಮ್ಮ ರಕ್ತವನು್ನ
ಸುರಿಸಿದ ಭೂಲೋಕ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೀನು ಇನೆ್ನಷು್ಟ ಸಮಯ
ನಾ್ಯಯತೀರಿಸದೆಯೂ, ಪ್ರತಿದಂಡನೆ ಮಾಡದೆಯೂ ಇರುವಿ?≫
ಎಂದು ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿದರು. 11 ಆಗ ಅವರಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಿಳೀ ನಿಲುವಂಗಿಯು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು
ಇನೂ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ
ವಧಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ
ಸೇವಕರ ಸಂಖೆ್ಯ ಪೂಣರ್ವಾಗುವ ತನಕ ಕಾದಿರಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿತು.

12 ಆತನು ಆರನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒಡೆಯುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಆಗ ಮಹಾಭೂಕಂಪ ಉಂಟಾಯಿತು. ಸೂಯರ್ನು
ಕರೀಕಂಬಳಿಯಂತೆ ಕಪಾ್ಪದನು ಮತು್ತ ಪೂಣರ್ಚಂದ್ರನು
ರಕ್ತದಂತಾದನು. 13 ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ
ಬಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ತನ್ನ ಕಾಯಿಗಳನು್ನ ಉದುರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆಕಾಶದಿಂದ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಉದುರಿ ಬಿದ್ದವು. 14 ಆಕಾಶವು
ಸುರುಳಿಯಂತೆ ಸುತ್ತಲ್ಪಟು್ಟ ಮರೆಯಾಯಿತು. ಎಲಾ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳು
ಮತು್ತ ದಿ್ವೕಪಗಳು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಕದಲಿದವು. 15 ಆಗ
ಭೂರಾಜರುಗಳೂ, ಮಹಾಪುರುಷರೂ, ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗಳೂ,
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೂ, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳೂ, ಎಲಾ್ಲ ದಾಸರೂ ಮತು್ತ
ಸ್ವತಂತ್ರರೂ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಗವಿಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಬಂಡೆಗಳ ಸಂದುಗಳಿಗೂ
ಓಡಿಹೋಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಮರೆಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 16 ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೂ
ಬಂಡೆಗಳಿಗೂ, ≪ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿರಿ!, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿರುವಾತನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡದ ಹಾಗೆಯೂ ಕುರಿಮರಿಯ
ಕೋಪಾಗಿ್ನಯು ತಟ್ಟದ ಹಾಗೆಯೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಮರೆಮಾಡಿರಿ. 17

ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕೋಪಾಗಿ್ನಯು ಕಾಣಿಸುವ ಮಹಾ ದಿನವು
ಬಂದಿದೆ, ಅದರ ಮುಂದೆ ನಿಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಯಾರಿಂದಾದೀತು?≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ತನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ
ಮುದೆ್ರಯೊತಿ್ತದು್ದ

ಇದಾದ ನಂತರ ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ಭೂಮಿಯ
ನಾಲು್ಕ ದಿಕು್ಕಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಾಗಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ

ಮರದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸದಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಚತುದಿರ್ಕು್ಕಗಳ
ಗಾಳಿಗಳನು್ನ ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. 2 ಇದಲ್ಲದೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ದೇವದೂತನು ಜೀವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮೂಡಣದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಏರಿಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಅವನು ಭೂಮಿಗೂ ಸಮುದ್ರಕೂ್ಕ ಕೇಡನು್ನಂಟುಮಾಡಲು
ಅನುಮತಿ ಹೊಂದಿದ ಆ ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಿಗೆ, 3

≪ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ದಾಸರಿಗೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮುದೆ್ರ ಒತು್ತವ
ತನಕ ಭೂಮಿಯನಾ್ನಗಲಿ, ಸಮುದ್ರವನಾ್ನಗಲಿ, ಮರಗಳನಾ್ನಗಲಿ
ನಾಶಮಾಡಬೇಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.
4 ಮುದೆ್ರ ಒತಿ್ತಸಿಕೊಂಡವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಾಗ ಅದನು್ನ
ನಾನು ಕೇಳಿಸಿ ಕೊಂಡೆನು. ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದವರು ಮುದೆ್ರಯೊತಿ್ತಸಿಕೊಂಡವರ ಸಂಖೆ್ಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ
ನಲವತ್ತನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ. 5 ಯೂದನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ
ಮುದೆ್ರಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರು ಹನೆ್ನರಡು ಸಾವಿರ, ರೂಬೇನನ
ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಸಾವಿರ, ಗಾದ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು
ಸಾವಿರ, 6 ಅಷೇರನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಸಾವಿರ, ನಫಾ್ತಲಿಯ
ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಸಾವಿರ, ಮನಸೆ್ಸಯ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ
ಹನೆ್ನರಡು ಸಾವಿರ, 7 ಸಿಮೆಯೋನನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು

ಸಾವಿರ, ಲೇವಿಯ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಸಾವಿರ, ಇಸ್ಸಕಾರನ
ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಸಾವಿರ, 8 ಜೆಬುಲೋನನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ
ಹನೆ್ನರಡು ಸಾವಿರ, ಯೋಸೇಫನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಸಾವಿರ,
ಬೆನಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಮುದೆ್ರ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರು ಹನೆ್ನರಡು
ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು.

ಸಲಕ ಜನಾಂಗಗಳ ಮಹಾ ಜನಸಮೂಹ
9 ಇದಾದ ನಂತರ ಇಗೋ, ಯಾರಿಂದಲೂ ಎಣಿಸಲಾಗದಂಥ

ಮಹಾ ಜನಸಮೂಹವು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆಯೂ ಯಜ್ಞದ
ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ ಮುಂದೆಯೂ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಅವರು ಸಕಲ ಜನಾಂಗ, ಕುಲ, ಜಾತಿಗಳವರೂ ಸಕಲ
ಭಾಷೆಗಳನಾ್ನಡುವವರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಿಳೀ
ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಖಜೂರ್ರದ
ಗರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 10 ಅವರು, ≪ರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬುದು
ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢನಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞದ
ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನಿಗೆ ಸೇರಿದು್ದ≫ ಎಂದು ಮಹಾಧ್ವನಿಯಿಂದ
ಕೂಗಿದರು. 11 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ದೇವದೂತರೆಲ್ಲರೂ ಸಿಂಹಾಸನದ
ಸುತ್ತಲು ನಿಂತಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ ನಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳು ಇವುಗಳ
ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅವರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, 12 ≪ಆಮೆನ್! ಸೊ್ತೕತ್ರವೂ, ಮಹಿಮೆಯು, ಜ್ಞಾನವೂ
ಕೃತಜ್ಞತಾಸು್ತತಿಯೂ, ಗೌರವವೂ, ಶಕಿ್ತಯೂ, ಪರಾಕ್ರಮವೂ ನಮ್ಮ
ದೇವರಿಗೆ ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರಲಿ, ಆಮೆನ್!≫
ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತ ದೇವರನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದರು.

13 ಆಗ ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, ≪ಬಿಳೀ
ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವವರಾದ ಇವರು ಯಾರು?
ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದರು≫ ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಲು, ≪ಅಯಾ್ಯ ನೀನೇ
ಬಲೆ್ಲ≫ ಎಂದೆನು. 14 ಅವನು ನನಗೆ, ≪ಇವರು ಆ
ಮಹಾಸಂಕಟದಿಂದ ಹೊರಬಂದವರು, ಯಜ್ಞದ
ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಳೆದು
ಶುಭ್ರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದರೆ. 15 ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ದೇವರ
ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಆತನ ಆಲಯದಲಿ್ಲ
ಹಗಲಿರುಳೂ ಆತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತಾ್ತ ಇದಾ್ದರೆ. ಸಿಂಹಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಾತನೇ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡಾರವಾಗಿರುವನು. 16

ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಹಸಿವೆಯಾಗಲಿ, ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಲಿ
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸೂಯರ್ನ ಬಿಸಿಲಾದರೂ, ಯಾವ
ಝಳವಾದರೂ ತಟು್ಟವುದಿಲ್ಲ. 17 ಏಕೆಂದರೆ ಸಿಂಹಾಸನದ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನು ಅವರಿಗೆ
ಕುರುಬನಂತಿದು್ದ ಜೀವಜಲದ ಒರತೆಗಳ ಬಳಿಗೆ ಅವರನು್ನ
ನಡಿಸುತಾ್ತನೆ. ದೇವರು ಅವರ ಕಣಿ್ಣನಿಂದ ಕಣಿ್ಣೕರನೆ್ನಲಾ್ಲ
ಒರೆಸಿಬಿಡುವನು.≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಏಳನೆಯ ಮುದೆ್ರ

ಆತನು ಏಳನೆಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಒಡೆದಾಗ ಸುಮಾರು
ಅಧರ್ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಯಿತು. 2

ಆಗ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವ ಏಳು
ದೇವದೂತರನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವರಿಗೆ ಏಳು ತುತೂ್ತರಿಗಳು
ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು.

3 ಅನಂತರ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಬಂದನು, ಅವನು ಚಿನ್ನದ
ಧೂಪಾರತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತನು.
ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದಣ ಚಿನ್ನದ ಧೂಪವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಜನರೆಲ್ಲರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಅವನಿಗೆ
ಬಹಳ ಧೂಪವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 4 ಆಗ ಧೂಪದ ಹೊಗೆಯು
ದೇವದೂತನ ಕೈಯಿಂದ ಹೊರಟು ದೇವಜನರ ಪಾ್ರಥರ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಏರಿಹೋಯಿತು. 5 ತರುವಾಯ ಆ
ದೇವದೂತನು ಧೂಪಾರತಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅದನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಸೆದನು. ಆಗ
ಗಜಿರ್ಸುವ ಗುಡುಗು, ಮಹಾಶಬ್ದಗಳು, ಮಿಂಚು, ಭೂಕಂಪವು
ಉಂಟಾದವು.

ಏಳು ತುತೂ್ತರಿಗಳು
6 ಏಳು ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು

ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದಲು ಸಿದ್ಧರಾದರು.
7 ಮೊದಲನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಲು ರಕ್ತ

ಮಿಶಿ್ರತವಾದ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯೂ ಬೆಂಕಿಯೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಸುರಿಯಿತು. ಭೂಮಿಯ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗವು ಸುಟು್ಟ
ಹೋಯಿತು. ಮರಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರರಲೊ್ಲಂದು ಭಾಗ ಸುಟು್ಟ
ಹೋದವು. ಹಸಿರು ಹುಲೆ್ಲಲಾ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಹೋಯಿತು.
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8 ಎರಡನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು.
ಆಗ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿಯುತಿ್ತರುವ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟವೋ
ಎಂಬಂತಿರುವ ವಸು್ತವನು್ನ ಸಮುದ್ರಕೆ್ಕ ಎಸೆಯಲಾಯಿತು. ಆಗ
ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗ ರಕ್ತವಾಯಿತು.
9 ಸಮುದ್ರದ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗವು ಸತ್ತವು
ಮತು್ತ ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗವು ನಾಶವಾದವು.

10 ಮೂರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ
ಊದಿದನು. ಆಗ ಪಂಜಿನಂತೆ ಉರಿಯುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರವು
ಆಕಾಶದಿಂದ ನದಿಗಳ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಬಿದಿ್ದತು. 11 ಆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೆಸರು ಮಾಚಿಪತೆ್ರ. ನೀರಿನ
ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾಚಿಪತೆ್ರಯಂತೆ ವಿಷವಾಯಿತು ಮತು್ತ
ಆ ನೀರು ಕಹಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಸತು್ತಹೋದರು.

12 ನಾಲ್ಕನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು,
ಆಗ ಸೂಯರ್ನ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗಕೆ್ಕ ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಗಿ
ಕತ್ತಲಾಯಿತು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಚಂದ್ರನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲಿ್ಲ
ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗಕೆ್ಕ ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಗಿ ಕತ್ತಲಾಗಿ
ಹೋಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗವು
ಪ್ರಕಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲಾಗಿ, ರಾತಿ್ರಯ ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು.

13 ಆ ಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ ಇಗೋ ಒಂದು ಹದು್ದ
ಆಕಾಶದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಹಾರಾಡುತಿ್ತತು್ತ, ಅದರ ಕೂಗು ನನಗೆ
ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು, ≪ಇನು್ನ ಉಳಿದ ಮೂವರು ದೇವದೂತರು
ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದುವಾಗ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕೇಡು, ಕೇಡು,
ಕೇಡು≫ ಎಂದು ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗುವುದನು್ನ
ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆನು.

ಐದನೆಯ ದೇವದೂತನು ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿದಾಗ
ಆಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವನು್ನ ಕಂಡೆನು.
ಅವನಿಗೆ ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಕೂಪದ ಬೀಗದ ಕೈ

ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 2 ಅವನು ಅಧೋಲೋಕದ ಕೂಪವನು್ನ ತೆರೆಯಲು
ಕೂಪದಿಂದ ಬಂದ ಹೊಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕುಲುಮೆಯ ಹೊಗೆಯಂತೆ
ಏರಿತು. ಕೂಪದ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಸೂಯರ್ನೂ ಆಕಾಶವೂ ಕಪಾ್ಪಗಾಗಿ
ಹೋದವು. 3 ಹೊಗೆಯೊಳಗಿಂದ ಮಿಡಿತೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಹೊರಟುಬಂದವು. ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಚೇಳುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಶಕಿ್ತಯ
ಪ್ರಕಾರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಶಕಿ್ತಯು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 4 ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿರುವ ಹುಲ್ಲನಾ್ನಗಲಿ ಯಾವ ಹಣು್ಣ ತರಕಾರಿಗಳನಾ್ನಗಲಿ,
ಮರವನಾ್ನಗಲಿ ನಾಶಮಾಡದೆ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ದೇವರ
ಮುದೆ್ರಯಿಲ್ಲದವರಾದ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಮಾತ್ರ
ನಾಶಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿತು. 5

ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ಐದು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೂ ಹಿಂಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅಧಿಕಾರವು ದೊರೆಯಿತು. ಅವರಿಗುಂಟಾದ ಯಾತನೆಯು
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಚೇಳು ಕಡಿತದಿಂದುಂಟಾಗುವ ಯಾತನೆಗೆ
ಸಮಾನವಾಗಿತು್ತ. 6 ಆ ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಮರಣವನು್ನ
ಬಯಸುವರು, ಆದರೆ ಅದು ಪಾ್ರಪ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಯಬೇಕೆಂದು
ಕೋರುವರು, ಆದರೆ ಮೃತು್ಯವು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಓಡಿಹೋಗುವುದು.

7 ಆ ಮಿಡಿತೆಗಳ ರೂಪವು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರುವ
ಕುದುರೆಗಳ ರೂಪದಂತೆ ಇತು್ತ. ಅವುಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ
ಕಿರೀಟಗಳಂತೆಯೂ, ಅವುಗಳ ಮುಖಗಳು ಮನುಷ್ಯರ
ಮುಖಗಳಂತೆಯೂ ಇದ್ದವು. 8 ಅವುಗಳ ಕೂದಲು ಸಿ್ತ್ರೕಯರ
ಕೂದಲಿನಂತೆಯೂ ಹಲು್ಲಗಳು ಸಿಂಹದ ಹಲು್ಲಗಳಂತೆಯೂ ಇದ್ದವು.
9 ಅವುಗಳಿಗೆ ಉಕಿ್ಕನ ಕವಚಗಳಂತಿದ್ದ ಕವಚಗಳು ಇದ್ದವು.
ಅವುಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳ ಶಬ್ದವು ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಓಡುವ ರಥಾಶ್ವಗಳ ಶಬ್ದದಂತೆ
ಇತು್ತ. 10 ಚೇಳಿಗಿರುವಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಾಲಗಳೂ, ಕೊಂಡಿಗಳೂ
ಇದ್ದವು. ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಐದು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೂ ಪೀಡಿಸುವ
ಸಾಮಥ್ಯರ್ವು ಅವುಗಳ ಬಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಇರುವುದು.
11 ಅಧೋಲೋಕದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ದೂತನೇ ಅವುಗಳನಾ್ನಳುವ
ಅರಸನು. ಅವನಿಗೆ ಇಬಿ್ರಯ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಅಬದೊ್ದೕನನೆಂತಲೂ,
ಗಿ್ರೕಕ್ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಅಪೊಲು್ಲವೋನನೆಂತಲೂ ಹೆಸರುಂಟು.

12 ಮೊದಲನೆಯ ವಿಪತು್ತ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. ಇಗೋ, ಇನೂ್ನ
ಎರಡು ವಿಪತು್ತಗಳು ಅದರ ಬೆನ್ನಹಿಂದೆಯೇ ಬಂದವು.

13 ಆರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿದಾಗ ದೇವರ
ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲರುವ ಚಿನ್ನದ ವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಹೊರಟ
ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 14 ಅದು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದ
ಆರನೆಯ ದೇವದೂತನಿಗೆ, ≪ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ಎಂಬ ಮಹಾ ನದಿಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಹಾಕಿರುವ ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ದೇವದೂತರನು್ನ
ಬಿಚಿ್ಚಬಿಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 15 ಆಗ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ
ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗದ ಜನರನು್ನ ಸಂಹಾರಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಗಂಟೆ, ದಿನ, ತಿಂಗಳು, ವಷರ್ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ನಿಗದಿಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ.
ಅದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದ ಆ ನಾಲು್ಕ ಮಂದಿ ದೇವದೂತರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮಾಡಲಾಯಿತು. 16 ಕುದುರೆ ದಂಡಿನವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು
ಇಪ್ಪತು್ತಕೋಟಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. 17 ನಾನು ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ
ಕಂಡ ಕುದುರೆಗಳ ಮತು್ತ ಸವಾರರ ವಿವರಣೆ ಹೇಗಿತೆ್ತಂದರೆ, ಸವಾರರ
ಕವಚಗಳ ಬಣ್ಣವು ಬೆಂಕಿ, ಹೊಗೆ, ಗಂಧಕ ಇವುಗಳ ಬಣ್ಣದ ಹಾಗಿತು್ತ
ಕುದುರೆಗಳ ತಲೆಗಳು ಸಿಂಹಗಳ ತಲೆಗಳಂತಿದ್ದವು. 18 ಅವುಗಳ
ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟ ಆ ಬೆಂಕಿ, ಹೊಗೆ, ಗಂಧಕ ಎಂಬ ಮೂರು
ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರೊಳಗೆ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗವು
ಹತವಾಯಿತು. 19 ಆ ಕುದುರೆಗಳ ಸಾಮಥ್ಯರ್ವು ಅವುಗಳ
ಬಾಯಲಿ್ಲಯೂ ಬಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಬಾಲಗಳು
ತಲೆಗಳುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿ ಸಪರ್ಗಳ ಹಾಗೆ ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳಿಂದಲೇ
ಕೇಡನು್ನಂಟುಮಾಡುವುದು. 20 ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ಸಾಯದೆ
ಉಳಿದ ಜನರು ತಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೇವರ
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಭೂತ, ಪೆ್ರೕತಗಳ ಪೂಜೆಯನೂ್ನ
ಬಂಗಾರ, ಬೆಳಿ್ಳ, ತಾಮ್ರ, ಕಲು್ಲ, ಮರ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ
ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನೋಡಲಾರದೆ, ಕೇಳಲಾರದೆ, ನಡೆಯಲಾರದೆ ಇರುವ
ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪೂಜೆಯನೂ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 21 ಇದಲ್ಲದೆ ತಾವು
ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದ ಕೊಲೆ, ಮಾಟ, ಜಾರತ್ವ, ಕಳ್ಳತನ ಇವುಗಳೊಳಗೆ
ಒಂದನೂ್ನ ಬಿಡದೆ ಮಾನಸಾಂತರಪಡಲಿಲ್ಲ.

ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ದೂತನು ಮತು್ತ ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿಯು

ತರುವಾಯ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವನು
ಮೇಘವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ

ಕಾಮನಬಿಲು್ಲ ಇತು್ತ. ಅವನ ಮುಖವು ಸೂಯರ್ನೊಪಾದಿಯಲಿ್ಲತು್ತ.
ಅವನ ಪಾದಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಕಂಬಗಳಂತಿದ್ದವು. 2 ಅವನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಬಿಚಿ್ಚದ್ದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿ ಇತು್ತ. ಅವನು ಬಲಗಾಲನು್ನ
ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಎಡಗಾಲನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ
ಇಟು್ಟ, 3 ಸಿಂಹವು ಘಜಿರ್ಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ
ಕೂಗಿದನು. ಕೂಗಿದಾಗ ಏಳು ಗುಡುಗುಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ
ಧ್ವನಿಕೊಟ್ಟವು. 4 ಆ ಏಳು ಗುಡುಗುಗಳು ನುಡಿದಾಗ ನಾನು
ಬರೆಯಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ, ≪ಆ ಏಳು ಗುಡುಗುಗಳು
ನುಡಿದಿದ್ದನು್ನ ನೀನು ಬರೆಯದೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿಡು≫ ಎಂದು ಹೇಳುವ
ದೈವವಾಣಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.

5 ಅನಂತರ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ
ನಿಂತಿರುವವನಾಗಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ
ಬಲಗೈಯನು್ನ ಪರಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ಎತಿ್ತ, 6 ಪರಲೋಕವನೂ್ನ
ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ, ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ
ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ, ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿ, ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸುವಾತನ ಮೇಲೆ
ಆಣೆಯಿಟು್ಟ, ≪ಇನು್ನ ತಡಮಾಡದೆ, 7 ಏಳನೆಯ ದೇವದೂತನು
ಶಬ್ದಮಾಡುವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ
ಊದುವುದಕಿ್ಕರುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಇದುವರೆಗೆ
ಗುಪ್ತವಾಗಿಟಿ್ಟದ್ದ ದೇವರ ಮಮರ್ವನು್ನ ತನ್ನ ದಾಸರಾದ
ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ನೆರವೇರುವುದು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

8 ಅನಂತರ ಪರಲೋಕದಿಂದ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ದ ಶಬ್ದವು
ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ≪ನೀನು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದ
ಮೇಲೆಯೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರುವ ದೂತನ
ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಆ ಬಿಚಿ್ಚದ ಸುರುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿತು.

9 ನಾನು ಆ ದೂತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ≪ಆ ಚಿಕ್ಕ ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ನನಗೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು ನನಗೆ, ನೀನು ಅದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದು ಬಿಡು, ಅದು ನಿನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಕಹಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಜೇನಿನಂತೆ
ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವುದು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಆಗ ನಾನು ಆ ಚಿಕ್ಕ
ಸುರುಳಿಯನು್ನ ಆ ದೂತನ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ತಿಂದುಬಿಟೆ್ಟನು. ಅದು ನನ್ನ ಬಾಯಲಿ್ಲ ಜೇನಿನಂತೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿತು್ತ,
ಅದನು್ನ ತಿಂದ ನಂತರ ನನ್ನ ಹೊಟೆ್ಟಯು ಕಹಿಯಾಯಿತು. 11

ಅನಂತರ ಆ ದೂತನು ನನಗೆ, ≪ನೀನು ಇನೂ್ನ ಅನೇಕರನು್ನ,
ಭಾಷೆಗಳನೂ್ನ, ಅರಸರನೂ್ನ ಕುರಿತು ಪ್ರವಾದನೆ ಹೇಳಬೇಕು≫
ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

ದೇವರ ಇಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು

ತರುವಾಯ ಅಳತೆಗೊಲಿನಂಥ ಒಂದು ಕೋಲನು್ನ ನನಗೆ
ಕೊಟು್ಟ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು, ≪ನೀನೆದು್ದ ದೇವರ
ಆಲಯವನೂ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನೂ್ನ ಅಳತೆಮಾಡಿ

ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಆರಾಧನೆಮಾಡುವವರನು್ನ ಎಣಿಕೆಮಾಡು.
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2 ಆಲಯದ ಹೊರಗಿರುವ ಹೊರಾಂಗಣವನು್ನ ಅಳೆಯದೆ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡು, ಅದು ಅನ್ಯಜನರಿಗಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಅವರು ಪರಿಶುದ್ಧ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ನಲವತೆ್ತರಡು ತಿಂಗಳು ತುಳಿದಾಡುವರು. 3 ಇದಲ್ಲದೆ
ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಗೋಣಿತಟು್ಟಗಳನು್ನ ಹೊದು್ದಕೊಂಡು
ಸಾವಿರದ ಇನೂ್ನರ ಅರವತು್ತ ದಿನಗಳ ತನಕ ಪ್ರವಾದಿಸುವ ಹಾಗೆ
ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡುವೆನು.≫ 4 ಭೂಲೋಕದ ಒಡೆಯನ
ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ಎರಡು ಎಣೆ್ಣಯ ಮರಗಳೂ ಮತು್ತ ಎರಡು
ದೀಪ ಸ್ತಂಭಗಳೂ ಇವರೇ. 5 ಇವರಿಗೆ ಯಾವನಾದರೂ
ಕೇಡನು್ನಂಟುಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಇವರ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಬೆಂಕಿಯು
ಹೊರಟು ಇವರ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು. ಇವರಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ
ಉಂಟುಮಾಡಬಯಸುವವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹತರಾಗಬೇಕು.
6 ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಸುವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಮಳೆಬೀಳದಂತೆ ಆಕಾಶವನು್ನ
ಮುಚು್ಚವ ಅಧಿಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ
ಇಷ್ಟಬಂದಾಗೆಲಾ್ಲ ನೀರು ರಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಸಕಲ
ವಿಧವಾದ ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಅಧಿಕಾರವುಂಟು.

7 ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ,
ಅಧೋಲೋಕದಿಂದ ಬರುವ ಮೃಗವು ಇವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ
ಇವರನು್ನ ಜಯಿಸಿ ಕೊಲು್ಲವುದು. 8 ಈ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಶವಗಳು ಮಹಾ
ಪಟ್ಟಣದ ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವವು. ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ
ಸೊದೋಮ್ ಎಂದು, ಐಗುಪ್ತ ಎಂದೂ ಹೆಸರುಗಳುಂಟು. ಇವರ
ಒಡೆಯನು ಸಹ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದನು. 9 ಸಕಲ
ಜನ, ಕುಲ, ಭಾಷೆ, ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಈ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ
ಶವಗಳನು್ನ ಮೂರುವರೆ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ನೋಡುವರು ಮತು್ತ
ಅವರ ಶವಗಳನು್ನ ಸಮಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಡಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 10 ಈ
ಇಬ್ಬರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಭೂನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇವರು
ಸತ್ತದ್ದಕೆ್ಕ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳು ಸಂತೋಷಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಗೊಂಡು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವರು. 11

ಮೂರುವರೆ ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಂದ ಜೀವಶಾ್ವಸವು ಬಂದು
ಆ ಶವಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು, ಅವರು ಕಾಲೂರಿ ನಿಲು್ಲವರು.
ಅವರನು್ನ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದರು. 12

ಅನಂತರ ಅವರಿಗೆ, ≪ಇಲಿ್ಲ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಏರಿ ಬನಿ್ನರಿ!≫ ಎಂದು
ಆಕಾಶದಿಂದ ಮಹಾ ವಾಣಿಯು ತಿಳಿಸಿತು. ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು
ಮೇಘದಲಿ್ಲ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಏರಿಹೋದರು. ಅವರ ಶತು್ರಗಳು
ಅವರನು್ನ ನೋಡುತಾ್ತ ಇದ್ದರು. 13 ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಹಾ
ಭೂಕಂಪವುಂಟಾಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತರಲೊ್ಲಂದಂಶವು
ಬಿದು್ದಹೋಯಿತು. ಆ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಏಳು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸತು್ತ
ಹೋದರು. ಉಳಿದವರು ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾಗಿ ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ
ಘನಪಡಿಸಿದರು.

14 ಎರಡನೆಯ ವಿಪತು್ತ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು. ಇಗೋ, ಮೂರನೆಯ
ವಿಪತು್ತ ಬೇಗನೆ ಬರುತಿ್ತದೆ.

ಏಳನೆಯ ತುತೂ್ತರಿ
15 ಏಳನೆಯ ದೇವದೂತನು ತುತೂ್ತರಿಯನೂ್ನದಿದನು. ಆಗ

ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮಹಾಶಬ್ದಗಳುಂಟಾಗಿ, ≪ಲೋಕದ
ರಾಜಾ್ಯಧಿಕಾರವು ನಮ್ಮ ಕತರ್ನಿಗೂ ಆತನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೂ ಬಂದಿದೆ,
ಆತನು ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ರಾಜ್ಯವನಾ್ನಳುವನು≫
ಎಂಬ ಮಹಾಘೋಷಣೆಯಾಯಿತು.

16 ತರುವಾಯ ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಸಿಂಹಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಇಪ್ಪತಾ್ನಲು್ಕ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು
ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ,

17 ≪ಕತರ್ನೇ, ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ, ಇರುವಾತನೂ
ಇದಾ್ದತನೂ,
ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಹಾ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು

ಆಳುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ
ನಾವು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸುತಿ್ತ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕವೆ.

18 ಜನಾಂಗಗಳು ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡವು.
ನಿನ್ನ ಕೋಪವೂ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು.

ಸತ್ತವರು ತೀಪುರ್ಹೊಂದುವ ಸಮಯವು ಬಂದಿದೆ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ದಾಸರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೂ, ದೇವಜನರಿಗೂ,

ನಿನ್ನ ನಾಮಕೆ್ಕ ಭಯಪಡುವ ಹಿರಿಯರೂ ಕಿರಿಯರೂ ಆಗಿರುವ
ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ಲೋಕನಾಶಕರನು್ನ

ವಿನಾಶಗೊಳಿಸುವ ಕಾಲವು ಬಂದಿದೆ≫
ಎಂದು ಆತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿದರು.

19 ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವಾಲಯವು ತೆರೆಯಿತು. ಆತನ
ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಆತನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವು ಕಾಣಿಸಿತು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಗಜರ್ನೆ, ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚುಗಳು, ಭೂಕಂಪವು, ದೊಡ್ಡ
ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯೂ ಸುರಿಯಿತು.

ಘಟಸಪರ್ ಮತು್ತ ಸಿ್ತ್ರೕ

ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮಹಾ ಚಿಹೆ್ನಯು ಕಾಣಿಸಿತು.
ಸಿ್ತ್ರೕಯೊಬ್ಬಳು ಸೂಯರ್ಭೂಶಿತಳಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ
ಪಾದದಡಿಯಲಿ್ಲ ಚಂದ್ರನಿದ್ದನು. ಆಕೆಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ

ಹನೆ್ನರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ಕಿರೀಟವಿತು್ತ. 2 ಆಕೆಯು
ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿದು್ದ ಹೆರುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಸವವೇದನೆಯಿಂದ ನರಳುತಾ್ತ
ಅಳುತಿ್ತದ್ದಳು. 3 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಂದು ಚಿಹೆ್ನಯು ಕಾಣಿಸಿತು.
ಅಲಿ್ಲ ಕೆಂಪು ಘಟಸಪರ್ವೊಂದು ಇತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು ತಲೆಗಳೂ
ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳು ಇದ್ದವು. ಅದರ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏಳು
ಕಿರೀಟಗಳು ಇದ್ದವು. 4 ಅದು ತನ್ನ ಬಾಲದಿಂದ ಆಕಾಶದ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಮೂರರಲೊ್ಲಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಎಳೆದು ಭೂಮಿಗೆ
ಎಸೆಯಿತು. ಹೆರುತಿ್ತದ್ದ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಹೆತ್ತ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಯ
ಮಗುವನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಘಟಸಪರ್ವು ಆಕೆಯ ಮುಂದೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು್ತ. 5 ಆಕೆ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಕಬಿ್ಬಣದ ಕೋಲಿನಿಂದ
ಆಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಆಕೆಯ ಕೂಸು
ಪಕ್ಕನೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೂ ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಳಿಗೂ ಎತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
6 ಮತು್ತ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಅರಣ್ಯಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದಳು. ಅಲಿ್ಲ ಆಕೆಗೆ
ಸಾವಿರದ ಇನೂ್ನರ ಅರವತು್ತ ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ
ಪೋಷಣೆಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ದೇವರು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಅವಳು ಕಂಡಳು.

7 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಮೀಕಾಯೆಲನೂ ಅವನ
ದೂತರೂ ಘಟಸಪರ್ದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು.
ಘಟಸಪರ್ವೂ ಅವನ ದೂತರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕಾದಾಡಿದರು. 8

ಆದರೆ ಘಟಸಪರ್ಕೆ್ಕ ಸಾಕಷು್ಟ ಸಾಮಥ್ಯರ್ವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅದು
ಸೋಲನ್ನಪಿ್ಪತು. ಹೀಗೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೂ
ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದಂತಾಯಿತು. 9 ಭೂಲೋಕದವರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ
ಪಾಪ ಮಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಆ ಮಹಾ ಘಟಸಪರ್ವು ಅಂದರೆ
ಪಿಶಾಚನೆಂತಲೂ ಸೈತಾನನೆಂತಲೂ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಆ ಪುರಾತನ
ಸಪರ್ವನು್ನ ಭೂಮಿಗೆ ತಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅವನ ದೂತರು
ಅವನೊಂದಿಗೆ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟರು.

10 ಆಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮಹಾಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಅದು,
≪ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯೂ, ಶಕಿ್ತಯೂ, ರಾಜ್ಯವೂ, ಆತನ
ಕಿ್ರಸಾ್ತಧಿಪತ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹಗಲಿರುಳು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರನು್ನ
ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸದಾ ದೂರು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದ
ದೂರುಗಾರನು ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. 11 ಅವರು ಮರಣದವರೆಗೆ
ತಮ್ಮ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದೆ, ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನ
ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವನನು್ನ
ಜಯಿಸಿದರು. 12 ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಲೋಕವೇ, ಅದರಲಿ್ಲ
ವಾಸಮಾಡುವವರೇ, ಹಷರ್ಗೊಳಿ್ಳರಿ. ಆದರೆ ಭೂಮಿ, ಸಮುದ್ರಗಳೇ
ನಿಮ್ಮ ದುಗರ್ತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ಸೈತಾನನು
ತನಗಿರುವ ಕಾಲವು ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪಮಾತ್ರವೆಂದು ತಿಳಿದು ಮಹಾ
ರೋಷವುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿದಾ್ದನೆ≫
ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿತು.

13 ಘಟಸಪರ್ನು ತಾನು ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟು್ಟ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ
ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಹಿಂಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. 14 ಆದರೆ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹಾರಿಹೋಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಆಕೆಗೆ
ದೊಡ್ಡ ಹದಿ್ದನ ಎರಡು ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು
ಒಂದು ಕಾಲ, ಕಾಲಗಳು, ಅಧರ್ ಕಾಲ ಸಪರ್ನಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ
ಪೋಷಣೆ ಹೊಂದಿದಳು. 15 ಆ ಸಪರ್ನು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ
ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಆಕೆಯ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ
ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ನೀರನು್ನ ನದಿಯಂತೆ ಸುರಿಸಿದನು. 16 ಆದರೆ
ಭೂಮಿಯು ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿತು. ಅದು ತನ್ನ ಬಾಯಿ
ತೆರೆದು ಘಟಸಪರ್ನು ತನ್ನ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಬಿಟ್ಟ ನದಿಯನು್ನ
ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು್ತ. 17 ಆಗ ಘಟಸಪರ್ನು ಸಿ್ತ್ರೕಯ ಮೇಲೆ ಬಹು
ಕೋಪಗೊಂಡು, ಆಕೆಯ ಸಂತಾನದವರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರ ಮೇಲೆ
ಅಂದರೆ, ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದು ಯೇಸುವಿನ
ವಿಷಯವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವರ ಮೇಲೆ
ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟು, 18 ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಮರಳಿನ
ಮೇಲೆ ನಿಂತನು.

ಎರಡು ಮೃಗಗಳು

ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಮೃಗವು ಏರಿಬರುವುದನು್ನ
ಕಂಡೆನು. ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು ತಲೆಗಳೂ, ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳೂ,
ಕೊಂಬುಗಳ ಮೇಲೆ ಹತು್ತ ಕಿರೀಟಗಳೂ, ಹಣೆಗಳ ಮೇಲೆ

ದೇವದೂಷಣೆಯ ನಾಮಗಳೂ ಇದ್ದವು. 2 ನಾನು ಕಂಡ ಮೃಗವು
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ಚಿರತೆಯಂತಿತು್ತ ಅದರ ಕಾಲುಗಳು ಕರಡಿಯ ಕಾಲುಗಳಂತೆಯೂ
ಅದರ ಬಾಯಿ ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಯಂತೆಯೂ ಇದ್ದವು. ಅದಕೆ್ಕ
ಘಟಸಪರ್ನು ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ, ಸಿಂಹಾಸನವನೂ್ನ, ಮಹಾ
ಅಧಿಕಾರವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 3 ಅದರ ತಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ತಲೆ
ಗಾಯಹೊಂದಿ ಸಾಯುವ ಹಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆ
ಮರಣಕರವಾದ ಗಾಯವು ವಾಸಿಯಾಯಿತು,
ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರು ಆ ಮೃಗವನು್ನ ನೋಡುತಾ್ತ
ಆಶ್ಚಯರ್ಪಟ್ಟರು. 4 ಘಟಸಪರ್ನು ಆ ಮೃಗಕೆ್ಕ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟವನಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಘಟಸಪರ್ನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ
ಮಾಡಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಮೃಗಕೂ್ಕ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ≪ಈ
ಮೃಗಕೆ್ಕ ಸಮಾನರು ಯಾರು? ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಯಾರು ಶಕ್ತರು?≫ ಎಂದರು.

5 ಬಡಾಯಿಮಾತುಗಳನೂ್ನ ದೂಷಣೆಯ ಮಾತುಗಳನೂ್ನ ಆಡುವ
ಬಾಯಿ ಅದಕೆ್ಕ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು ಮತು್ತ ನಲವತೆ್ತರಡು ತಿಂಗಳ
ಪಯರ್ಂತರ ತನ್ನ ಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಅದಕೆ್ಕ
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 6 ಆ ಮೃಗವು ಬಾಯಿದೆರೆದು ದೇವರನು್ನ
ದೂಷಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಆತನ ನಾಮವನೂ್ನ, ಆತನು ವಾಸಿಸುವ
ನಿವಾಸವನೂ್ನ, ಪರಲೋಕ ನಿವಾಸಿಗಳನೂ್ನ ದೂಷಿಸಿತು. 7 ಇದಲ್ಲದೆ
ದೇವಜನರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಜಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅದಕೆ್ಕ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು ಮತು್ತ ಸಕಲ ಕುಲ, ಜನ, ಭಾಷೆ,
ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಅದಕೆ್ಕ ಅಧಿಕಾರವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
8 ಜಗದುತ್ಪತಿ್ತಗೆ ಮೊದಲೇ ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಯಾರಾರ ಹೆಸರುಗಳು
ಬರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅದಕೆ್ಕ ಆರಾಧನೆ
ಮಾಡುವರು.

9 ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ, 10 ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವವನು ತಾನೇ ಸೆರೆಗೆ
ಹೋಗುವನು, ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಲು್ಲವವನು ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೇ
ಸಾಯುವನು. ಇದರಲಿ್ಲ ದೇವಜನರಿಗೆ ತಾಳೆ್ಮಯೂ ನಂಬಿಕೆಯೂ
ಅಗತ್ಯವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ.

11 ಮತೊ್ತಂದು ಮೃಗವು ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಂದ ಬರುವುದನು್ನ
ಕಂಡೆನು. ಇದಕೆ್ಕ ಕುರಿಮರಿಗಿರುವಂತೆ ಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು,
ಅದು ಘಟಸಪರ್ದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿತು. 12 ಈ ಮೃಗವು
ಮೊದಲನೆಯ ಮೃಗದ ಎದುರು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನೆ್ನಲಾ್ಲ ನಡೆಸಿ,
ಮರಣಕರವಾದ ಗಾಯ ವಾಸಿಯಾದ ಮೊದಲನೆಯ ಮೃಗಕೆ್ಕ
ಭೂಲೋಕವೂ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳೂ ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. 13

ಇದು ಜನರ ಮುಂದೆ ಬೆಂಕಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ
ಇಳಿದುಬರುವಂತಹ ಅದು್ಭತಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಾ್ತ, 14 ಆ
ಮೊದಲನೆಯ ಮೃಗದ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದರಿಂದ ಭೂನಿವಾಸಿಗಳನು್ನ
ಮರಳುಗೊಳಿಸಿತು್ತ. ಅವರಿಗೆ, ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಗಾಯಹೊಂದಿ ಸಾಯದೆ
ಬದುಕಿದ ಮೃಗದ ಘನಕಾ್ಕಗಿ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಬೋಧಿಸಿತು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಮೃಗದ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಜೀವಕೊಡುವ
ಸಾಮಥ್ಯರ್ವು ಇದಕೆ್ಕ ದೊರೆಯಿತು. ಆ ಮೃಗದ ವಿಗ್ರಹವು
ಮಾತನಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ತನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಮರಣದಂಡನೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯು ಆದಕಿ್ಕತು್ತ. 16 ಈ
ಎರಡನೆಯ ಮೃಗವು, ದೊಡ್ಡವರು, ಚಿಕ್ಕವರು, ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು,
ಬಡವರು, ಸ್ವತಂತ್ರರು, ದಾಸರು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಬಲಗೈಯ
ಮೇಲಾಗಲಿ, ಹಣೆಯ ಮೇಲಾಗಲಿ ಗುರುತನು್ನ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು
ಒತಾ್ತಯ ಮಾಡಿತು್ತ. 17 ಆ ಗುರುತು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲವೋ ಅವರು
ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯಗಳನು್ನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಗುರುತು
ಯಾವುದೆಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಮೃಗದ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಅದರ
ಹೆಸರನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಖೆ್ಯ.

18 ಇದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಲು ಜ್ಞಾನವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬುದಿ್ಧವಂತನು ಆ
ಮೃಗದ ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ ಎಣಿಸಲಿ, ಅದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನು್ನ
ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಖೆ್ಯಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಂಖೆ್ಯಯು 666.

ಕುರಿಮರಿಯು ಮತು್ತ ಆತನ ಜನರು

ಆನಂತರ ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಜ್ಞದ
ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನು ಚೀಯೋನ್ ಪವರ್ತದ ಮೇಲೆ
ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆತನ ಜೊತೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು

ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಹಣೆಯ
ಮೇಲೆ ಆತನ ಹೆಸರೂ ಆತನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.
2 ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಜಲಪ್ರವಾಹದ ಘೋಷದಂತೆಯೂ
ದೊಡ್ಡ ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದದಂತೆಯೂ ಇದ್ದ ಮಹಾಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.
ನಾನು ಕೇಳಿದ ಆ ಶಬ್ದವು ವೀಣೆಗಳನು್ನ ನುಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಹಾಡುತಿ್ತರುವ ವೀಣೆಗಾರರ ಶಬ್ದದಂತಿತು್ತ. 3 ಅವರು ಸಿಂಹಾಸನದ
ಮುಂದೆಯೂ ಆ ನಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳ ಮತು್ತ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆಯೂ
ಹೊಸ ಹಾಡನು್ನ ಹಾಡಿದರು. ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ

ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತನಾಲು್ಕ ಸಾವಿರ ಜನರ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಯಾರೂ ಆ ಹಾಡನು್ನ ಕಲಿಯಲಾರರು. 4 ಇವರು ಕನೆ್ಯಯರಂತೆ
ಕಳಂಕರಹಿತರು, ಸಿ್ತ್ರೕ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಮಲಿನರಾಗದವರು. ಯಜ್ಞದ
ಕುರಿಯಾದಾತನು ಎಲಿ್ಲ ಹೋದರೂ ಇವರು ಆತನನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸುವರು. ಇವರು ಮನುಷ್ಯರೊಳಗಿಂದ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರಾಗಿ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟು್ಟ ದೇವರಿಗೂ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನಿಗೂ
ಪ್ರಥಮಫಲದಂತಾದರು. 5 ಇವರ ಬಾಯಲಿ್ಲ ಸುಳು್ಳ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಇವರು ನಿದೋರ್ಷಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಮೂವರು ದೇವದೂತರ ಸಂದೇಶಗಳು
6 ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಆಕಾಶಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ

ಹಾರಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಭೂನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವ ಸಕಲ
ಜನಾಂಗ, ಕುಲ, ಭಾಷೆ, ಜನಗಳೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಾರಿಹೇಳುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ನಿತ್ಯವಾದ ಶುಭವತರ್ಮಾನವು ಆತನಲಿ್ಲತು್ತ. 7 ಆ ದೂತನು,
≪ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ
ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯವು
ಬಂದಿದೆ. ಭೂಲೋಕ ಪರಲೋಕಗಳನೂ್ನ, ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ, ನೀರಿನ
ಬುಗೆ್ಗಗಳನೂ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿದಾತನನು್ನ ಆರಾಧಿಸಿರಿ≫ ಎಂದು
ಮಹಾಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದನು.

8 ಅವನ ಹಿಂದೆ ಎರಡನೆಯ ದೇವದೂತನು ಬಂದು, ≪ಬಿದ್ದಳು!
ಬಿದ್ದಳು! ಬಾಬೆಲೆಂಬ ಮಹಾನಗರಿಯು ಬಿದ್ದಳು, ಆಕೆಯು ಸಕಲ
ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಅತಿ ಜಾರತ್ವವೆಂಬ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿಸಿದಳು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಅವನ ಹಿಂದೆ ಮೂರನೆಯ ದೇವದೂತನು ಬಂದು ,
≪ಯಾವನಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಮೃಗವನೂ್ನ ಅದರ ವಿಗ್ರಹವನೂ್ನ
ಆರಾಧಿಸಿ ತನ್ನ ಹಣೆಯ ಮೇಲಾಗಲಿ ಕೈಯ ಮೇಲಾಗಲಿ ಅದರ
ಗುರುತು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, 10 ಅವನೂ ಸಹ ದೇವರ
ಕೋಪವೆಂಬ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಏನೂ ಬೆರಸದೇ ಹಾಕಿದ ದೇವರ
ರೌದ್ರವೆಂಬ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವನು. ಪರಿಶುದ್ಧ
ದೇವದೂತರ ಮುಂದೆಯೂ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ
ಮುಂದೆಯೂ ಬೆಂಕಿಯಿಂದಲೂ ಗಂಧಕದಿಂದಲೂ
ಯಾತನೆಪಡುವನು. 11 ಅಂಥವರ ಯಾತನೆಯ ಹೊಗೆಯು
ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಏರುತಾ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಮೃಗವನು್ನ
ಮತು್ತ ಅದರ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವವರಾಗಲಿ, ಅದರ ಹೆಸರಿನ
ಗುರುತನು್ನ ಹೊಂದಿದವರಾಗಲಿ ಹಗಲೂ ರಾತಿ್ರ ವಿಶಾ್ರಂತಿಯಿಲ್ಲದೆ
ಇರುವರು≫ ಎಂದು ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಿದನು. 12 ಇದರಲಿ್ಲ
ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನೂ್ನ, ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ದೇವಜನರ ತಾಳೆ್ಮಯು ಇಲಿ್ಲ ತೋರಿಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.

13 ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು,
≪ಇಂದಿನಿಂದ ಕತರ್ನ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಸಾಯುವವರು ಧನ್ಯರು
ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆ≫ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿತು. ಅದಕೆ್ಕ ಆತ್ಮನು,
≪ಹೌದು, ಅವರು ಧನ್ಯರೇ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳತಾ್ತರೆ ಮತು್ತ ಅವರ ಸುಕೃತ್ಯಗಳು ಅವರನು್ನ
ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ.

ಭೂಲೋಕದ ಸುಗಿ್ಗಕಾಲವನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ
14 ಆಗ ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ ಇಗೋ, ಒಂದು ಬಿಳಿ ಮೇಘವು

ಕಾಣಿಸಿತು. ಆ ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಂತಿದ್ದ
ಒಬಾ್ಬತನು ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟವೂ, ಆತನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹರಿತವಾದ ಕುಡುಗೋಲೂ
ಇದ್ದವು. 15 ಆಗ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೂತನು ದೇವಾಲಯದೊಳಗಿನಿಂದ
ಬಂದು ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದಾ್ದತನಿಗೆ, ≪ಭೂಮಿಯ ಪೈರು
ಮಾಗಿದೆ, ಕೊಯು್ಯವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ಹಾಕಿ
ಪೈರನು್ನ ಕೊಯಿ್ಯ≫ ಎಂದು ಮಹಾಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗಿದನು. 16

ಮೇಘದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದಾ್ದತನು ತನ್ನ ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದನು. ಆಗ ಭೂಮಿಯ ಪೈರು ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು.

17 ಮತೊ್ತಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ
ದೇವಾಲಯದೊಳಗಿನಿಂದ ಬಂದನು. ಅವನ ಬಳಿಯೂ ಹರಿತವಾದ
ಕುಡುಗೋಲು ಇತು್ತ. 18 ತರುವಾಯ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ
ಹೊಂದಿದ್ದ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ದೂತನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದು,
ಆ ಹರಿತವಾದ ಕುಡುಗೋಲಿನವನಿಗೆ, ≪ನಿನ್ನ ಹರಿತವಾದ
ಕುಡುಗೋಲನು್ನ ಹಾಕಿ ಭೂಮಿಯ ದಾ್ರಕ್ಷೆಗೊಂಚಲುಗಳನು್ನ ಕೊಯಿ್ಯ.
ಅದರ ಹಣು್ಣಗಳು ಪೂರಾ ಮಾಗಿವೆ≫ ಎಂದು ಮಹಾಧ್ವನಿಯಿಂದ
ಕೂಗಿದನು. 19 ಆಗ ಆ ದೂತನು ತನ್ನ ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ದಾ್ರಕ್ಷಿಬಳಿ್ಳಯಲಿ್ಲದ್ದ ದಾ್ರಕ್ಷಿಹಣ್ಣನು್ನ ಕೊಯು್ದ
ಕೂಡಿಸಿ, ದೇವರ ರೌದ್ರವೆಂಬ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ದೊಡ್ಡ ಆಲೆಗೆ ಹಾಕಿದನು.
20 ಆಗ ಆಲೆಯನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
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ತುಳಿದರು. ಆ ಆಲೆಯೊಳಗಿಂದ ರಕ್ತವು ಹೊರಟು ಕುದುರೆಗಳ
ಕಡಿವಾಣಗಳನು್ನ ಮುಟು್ಟವಷು್ಟ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದು ಮುನೂ್ನರು
ಕಿಲೋಮೀಟರಿನಷು್ಟ ದೂರ ಹರಿಯಿತು.

ಅಂತಿಮ ಉಪದ್ರವಗಳು

ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದ ಮತೊ್ತಂದು ಮಹಾ
ಚಿಹೆ್ನಯನು್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆನು. ಏಳು ಮಂದಿ
ದೇವದೂತರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಏಳು ಉಪದ್ರವಗಳಿದ್ದವು, ಇವು

ಕಡೇ ಉಪದ್ರವಗಳು. ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ರೌದ್ರವು
ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗುವುದು.

2 ನಾನು ನೋಡಲಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಬೆರೆತ ಗಾಜಿನ ಸಮುದ್ರವೋ
ಎಂಬಂತೆ ಏನೋ ಒಂದು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಆಗ ಮೃಗಕೆ್ಕ ಮತು್ತ
ಅದರ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಆರಾಧಿಸದೆಯೂ ಅದರ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ
ಸಂಖೆ್ಯಯ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಜಯ ಹೊಂದಿದವರು
ದೇವರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ವೀಣೆಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಗಾಜಿನ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. 3

ಅವರು ದೇವರ ದಾಸನಾದ ಮೋಶೆಯ ಹಾಡನೂ್ನ, ಯಜ್ಞದ
ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ ಹಾಡನೂ್ನ ಹಾಡುತಾ್ತ,
≪ಕತರ್ನಾದ ದೇವರೇ ಸವರ್ಶಕ್ತನೇ,
ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮಹತಾ್ತದವುಗಳೂ, ಆಶ್ಚಯರ್ಕರವಾದವುಗಳೂ

ಆಗಿವೆ.
ಸವರ್ಜನಾಂಗಗಳ ಅರಸನೇ.
ನಿನ್ನ ಮಾಗರ್ಗಳು ನಾ್ಯಯವೂ ಸತ್ಯವೂ ಆಗಿವೆ ಎಂದು

ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿವೆ.
4 ಕತರ್ನೇ, ನಿನಗೆ ಭಯಪಡದವರು
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ನಾಮವನು್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸದವರು ಯಾರಾದರು

ಇದಾ್ದರೆಯೇ?
ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು.
ನಿನ್ನ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದುದರಿಂದ
ಸವರ್ಜನಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಾನಕೆ್ಕ ಬಂದು
ನಿನ್ನನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವರು.≫
5 ಇದಾದ ನಂತರ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ

ದೇವದಶರ್ನ ಗುಡಾರದ ಪವಿತ್ರ ಸಾ್ಥನವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 6 ಆ
ಆಲಯದೊಳಗಿಂದ ಏಳು ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದಿರುವ
ಆ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರು ಬಂದರು. ಅವರು ಶುಭ್ರವೂ,
ಪ್ರಕಾಶವೂ ಆದ ನಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮತು್ತ
ತಮ್ಮ ಎದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರು.
7 ನಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಆ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಿಗೆ
ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವಿಸುವಾತನಾದ ದೇವರ
ರೌದ್ರದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಏಳು ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟತು.
8 ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದಲೂ,ಆತನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಉಂಟಾದ
ಹೊಗೆಯಿಂದ ಆ ಆಲಯ ತುಂಬಿತು್ತ. ಆ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರ
ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಏಳು ಉಪದ್ರವಗಳು ತೀರುವ ತನಕ ಆ ಆಲಯವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ದೇವರ ಕೋಪದ ಬಟ್ಟಲುಗಳು

ಆಗ ಆಲಯದೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ಮಹಾಧ್ವನಿಯನು್ನ
ನಾನು ಕೇಳಿದೆನು. ಅದು ಆ ಏಳು ಮಂದಿ
ದೇವದೂತರಿಗೆ, ≪ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ಏಳು

ಬಟ್ಟಲುಗಳಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಕೋಪವನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಸುರಿಯಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

2 ಆಗ ಮೊದಲನೆಯ ದೇವದೂತನು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ
ಇದ್ದದ್ದನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಲು ಮೃಗದ ಗುರುತನು್ನ
ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಅದರ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವ ಎಲಾ್ಲ ಜನರ
ಮೇಲೆ ಭೀಕರವಾದ ಕೆಟ್ಟ ಹುಣು್ಣಗಳು ಎದ್ದವು.

3 ಎರಡನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಸುರಿದನು. ಅದು ಸತ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತದ
ಹಾಗಾಯಿತು ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲದ್ದ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳೂ ಸತ್ತವು.

4 ಮೂರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ ನದಿಗಳ
ಮತು್ತ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು. ಆಗ ಅವುಗಳ ನೀರು
ರಕ್ತವಾಯಿತು.

5 ಆ ಮೇಲೆ ಜಲಾಧಿಪತಿಯಾದ ದೂತನು, ≪ನೀನು
ಇರುವಾತನೂ ಇದಾ್ದತನೂ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವಾತನು ಆಗಿರುವ
ದೇವರು, ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಗಳನು್ನ
ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನೀತಿಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿರುವಿ. 6 ಅವರು ನೀತಿವಂತರ
ಮತು್ತ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ನೀನು ಅವರಿಗೆ
ರಕ್ತವನೆ್ನೕ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕ ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು ಪಾತ್ರರು.≫

ಎಂದು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. 7 ಆ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯು
ಮಾತನಾಡುತಾ್ತ, ≪ದೇವರಾದ ಕತರ್ನೇ ಸವರ್ಶಕ್ತನೇ, ನಿನ್ನ
ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಗಳು ಸತ್ಯವೂ ನಾ್ಯಯವೂ ಆಗಿವೆ≫ ಎಂದು
ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.

8 ನಾಲ್ಕನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ
ಸೂಯರ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿದನು. ಆಗ ಸೂಯರ್ನಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯಂಥ
ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯರನು್ನ ಸುಡುವ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 9

ಮನುಷ್ಯರು ಬಲವಾದ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋದಾಗೂ್ಯ ಅವರು
ಈ ಉಪದ್ರವಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ದೇವರ
ನಾಮವನು್ನ ದೂಷಿಸಿದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಪಶಾ್ಚತಾ್ತಪಪಡಲಿಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ
ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.

10 ಐದನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ ಮೃಗದ
ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಲು ಅದರ ರಾಜ್ಯವು ಕತ್ತಲಾಯಿತು.
ಜನರು ಯಾತನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಕಚಿ್ಚಕೊಂಡು, 11

ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಹುಣು್ಣಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ
ಪರಲೋಕದ ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿದಲ್ಲದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ.

12 ಆರನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ
ಯೂಫ್ರಟಿಸ್ ಎಂಬ ಮಹಾ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಸುರಿಯಲು,
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬರುವ ರಾಜರಿಗೆ ಮಾಗರ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುವಂತೆ
ಅದರ ನೀರು ಬತಿ್ತಹೋಯಿತು. 13 ಆಗ ಘಟಸಪರ್ದ ಬಾಯಿಂದ,
ಮೃಗದ ಬಾಯಿಂದ ಮತು್ತ ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಯ ಬಾಯಿಂದ
ಕಪೆ್ಪಗಳಂತಿದ್ದ ಮೂರು ಅಶುದಾ್ಧತ್ಮಗಳು ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. 14

ಇವು ಸೂಚಕಕಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡುವ ಭೂತಾತ್ಮಗಳಾಗಿದು್ದ
ಭೂಲೋಕದ ಎಲಾ್ಲ ರಾಜರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ
ದೇವರ ಮಹಾದಿನದ ಯುದ್ಧಕಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಕೂಡಿಸುತಿ್ತದ್ದವು. 15

≪ಇಗೋ ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ತಾನು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ
ತಿರುಗಾಡಿ ಜನರಿಂದ ಅವಮಾನಕೆ್ಕ ಗುರಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದು್ದ
ತನ್ನ ವಸ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು
ಧನ್ಯನು.≫

16 ಆಗ ಅವು ಭೂರಾಜರನು್ನ ಇಬಿ್ರಯ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ
ಅಮರ್ಗೆದೊ್ದೕನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕೂಡಿಸಿದವು.

17 ಏಳನೆಯ ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನು್ನ
ವಾಯುಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಲು ಆಗ ಆಲಯದ
ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಮಹಾಧ್ವನಿಯು ಉಂಟಾಗಿ ≪ಸಂಭವಿಸಿ
ಆಯಿತು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 18 ಆಗ ಮಿಂಚುಗಳೂ, ನಾದಗಳೂ,
ಗುಡುಗುಗಳೂ ಉಂಟಾದವು ಇದಲ್ಲದೆ ಮಹಾ ಭೂಕಂಪವಾಯಿತು.
ಮನುಷ್ಯರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂದಿನಿಂದ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ
ಭೂಕಂಪವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 19 ಮಹಾ ಪಟ್ಟಣವು ಮೂರು ಭಾಗವಾಗಿ
ಬಿರಿಯಿತು ಮತು್ತ ಜನಾಂಗಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಬಿದ್ದವು. ಆಗ ದೇವರು
ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬಾಬೆಲನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ
ಉಗ್ರಕೋಪವೆಂಬ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪಾತೆ್ರಯನು್ನ ಆ
ನಗರಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟನು. 20 ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿ್ವೕಪವು ಓಡಿಹೋಗಿ
ಮರೆಯಾದವು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕಾಣದಂತಾದವು. 21 ಮತು್ತ
ಆಕಾಶದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆ
ಸುರಿಯಿತು. ಒಂದೊಂದು ಅಲಿಕಲು್ಲ ಸುಮಾರು ನಲ್ವತು್ತ
ಕಿಲೊಗಾ್ರಮಿನಷು್ಟ ತೂಕವಾಗಿತು್ತ. ಆ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯ
ಉಪದ್ರವವು ಬಹಳ ವಿಪರೀತವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಳೆಯಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸಿದರು.

ಬಾಬೆಲೆಂಬ ಜಾರಸಿ್ತ್ರೕಯ ನಾಶವು

ಏಳು ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಏಳು ಮಂದಿ
ದೇವದೂತರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು,
≪ಬಾ, ಬಹಳ ನೀರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿ್ತರುವ ಮಹಾ

ಜಾರಸಿ್ತ್ರೕಗೆ ಆಗುವ ನಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
2 ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಭೂರಾಜರು ಜಾರತ್ವ ಮಾಡಿದರು ಮತು್ತ
ಭೂನಿವಾಸಿಗಳು ಆಕೆಯ ಜಾರತ್ವವೆಂಬ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದು
ಮತ್ತರಾದರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಆಗ ಅವನು
ದೇವರಾತ್ಮವಶನಾದ ನನ್ನನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಮರುಭೂಮಿಗೆ
ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ನಾನು ಕಡುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮೃಗದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆ ಮೃಗದ ಮೈಮೇಲೆಲಾ್ಲ
ದೂಷಣೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಹೆಸರುಗಳು ತುಂಬಿದ್ದವು. ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು
ತಲೆಗಳೂ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳೂ ಇದ್ದವು. 4 ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು
ಧೂಮ್ರವಣರ್ದ ವಸ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ ರಕಾ್ತಂಬರವನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಚಿನ್ನ, ರತ್ನ, ಮುತು್ತಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯು ತನ್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಅಸಹ್ಯವಾದವುಗಳಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಅಶುದ್ಧ
ಜಾರತ್ವಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದ ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. 5 ಅವಳ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ, ≪ಮಹತಾ್ತದ
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ಬಾಬೆಲೆಂಬ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಜಾರಸಿ್ತ್ರೕಯರ ಅಸಹ್ಯವಾದ
ಕಾಯರ್ಗಳ ಮಾತೆ≫ ಎಂಬ ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿತು್ತ. 6 ಆ
ಸಿ್ತ್ರೕಯು ನೀತಿವಂತರ ರಕ್ತವನೂ್ನ ಯೇಸುವಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಕ್ಷಿನೀಡಿ
ಹತರಾದವರ ರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿದು ಮತ್ತಳಾಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು.

ನಾನು ಅವಳನು್ನ ನೋಡಿ ಅತಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ಪಟೆ್ಟನು. 7 ಆದರೆ ಆ
ದೇವದೂತನು ನನ್ನನು್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ ≪ನೀನು
ಆಶ್ಚಯರ್ ಪಡುತಿ್ತರುವುದೇತಕೆ್ಕ? ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ,
ಅವಳ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದ ಮೃಗದ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ, ಏಳು
ತಲೆಗಳೂ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳುಳ್ಳ ಮೃಗ ಇರುವ ಗೂಢಾಥರ್ವನು್ನ
ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿವರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 8 ನೀನು ಕಂಡ ಆ ಮೃಗವು ಮೊದಲು
ಇದದೂ್ದ, ಈಗ ಇಲ್ಲದೂ್ದ, ಮತು್ತ ಅಧೋಲೋಕದೊಳಗಿನಿಂದ ಏರಿ
ಬಂದು ವಿನಾಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಕಾ್ಕಗಿರುವುದೂ ಆಗಿದೆ. ಈ
ಲೋಕವು ಸೃಷಿ್ಟಯಾದಂದಿನಿಂದ ಯಾರ ಹೆಸರುಗಳು ಜೀವಬಾಧ್ಯರ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅವರು ಈ ಮೃಗವನು್ನ ನೋಡಿ
ಇದು ಮೊದಲು ಇದಿ್ದತು್ತ, ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ
ಎಂದು ಆಶ್ಚಯರ್ಪಡುವರು.

9 ಇದನು್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜ್ಞಾನವೂ, ವಿವೇಕವೂ ಬೇಕು. ಆ
ಏಳು ತಲೆಗಳು ಆ ಹೆಂಗಸು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಏಳು
ಬೆಟ್ಟಗಳಾಗಿವೆ. 10 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವು ಏಳು ರಾಜರುಗಳೂ ಆಗಿದಾ್ದರೆ.
ಅವರಲಿ್ಲ ಐದು ರಾಜರು ಬಿದಿ್ದದಾ್ದರೆ. ಒಬ್ಬನು ಇದಾ್ದನೆ. ಮತೊ್ತಬ್ಬನು
ಇನು್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 11

ಇದಲ್ಲದೆ ಮೊದಲಿದು್ದ ಈಗ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಆ ಮೃಗವು ತಾನೇ
ಎಂಟನೆಯ ಅರಸನು. ಆದರೆ ಅವನು ಆ ಏಳು ರಾಜರುಗಳಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನಾಗಿದಾ್ದನೆ, ಅವನು ನಾಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವನು.

12 ನೀನು ನೋಡಿದ ಆ ಹತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳು ಇನೂ್ನ ರಾಜ್ಯವನು್ನ
ಹೊಂದದಿರುವ ಹತು್ತ ರಾಜರುಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಅವು ರಾಜರಂತೆ
ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯವರೆಗೆ ಆಳುವ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಮೃಗದೊಂದಿಗೆ
ಹೊಂದುವರು. 13 ಅವರು ಏಕ ಮನಸು್ಸಳ್ಳವರಾಗಿ ತಮ್ಮ
ಬಲವನೂ್ನ ಅಧಿಕಾರವನೂ್ನ ಮೃಗಕೆ್ಕ ಕೊಡುವರು. 14 ಅವರು
ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವರು.
ಆದರೆ ಆತನು ಕತರ್ರ ಕತರ್ನೂ ರಾಜಾಧಿರಾಜನೂ
ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕುರಿಮರಿಯು ಅವರನು್ನ ಜಯಿಸುವನು ಮತು್ತ
ದೇವರು ಕರೆದವರೂ, ದೇವರಾದುಕೊಂಡವರೂ, ನಂಬಿಗಸ್ತರೂ
ಆಗಿರುವ ಆತನವರು ಕುರಿಮರಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಯದಲಿ್ಲ
ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವರು.≫

15 ಇನೂ್ನ ಆ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನಂದರೆ, ≪ಆ
ಜಾರಸಿ್ತ್ರೕ ಕುಳಿತಿ್ತದ್ದ ನೀರನು್ನ ನೀನು ನೋಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವು
ಜನಾಂಗಳನು್ನ, ಜನ ಸಮೂಹಗಳನು್ನ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನು್ನ, ಭಾಷೆಗಳನು್ನ
ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದನು. 16 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀನು ನೋಡಿದ ಹತು್ತ
ಕೊಂಬುಗಳು ಮತು್ತ ಮೃಗವನು್ನ ಕಂಡೆಯಲ್ಲ? ಅವುಗಳು
ಜಾರಸಿ್ತ್ರೕಯನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ, ಅವಳನು್ನ ಗತಿಯಿಲ್ಲದವಳನಾ್ನಗಿಯೂ
ಬಟೆ್ಟ ಇಲ್ಲದವಳನಾ್ನಗಿಯೂ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಮಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದು,
ಅವಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವರು. 17 ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು
ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿಯೂ,
ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆಯೂ ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನು್ನ ಅವರು ಒಂದೇ
ಅಭಿಪಾ್ರಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಮೃಗಕೆ್ಕ
ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ಇದನು್ನ ಅವುಗಳ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದ್ದನು. 18

ನೀನು ಕಂಡ ಆ ಸಿ್ತ್ರೕಯು ಭೂರಾಜರ ಮೇಲೆ ಆಳುವ ಅಧಿಕಾರ
ಹೊಂದಿದ ಮಹಾನಗರಿಯೇ ಆಗಿದೆ.≫

ಬಾಬೆಲಿನ ಪತನವು

ಇದಾದ ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ದೇವದೂತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವುದನು್ನ
ಕಂಡೆನು. ಅವನ ತೇಜಸಿ್ಸನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಭೂಮಿಯು

ಪ್ರಕಾಶವಾಯಿತು. 2 ಅವನು ಬಲವಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗುತಾ್ತ
≪ಬಿದ್ದಳು, ಬಿದ್ದಳು, ಬಾಬೆಲ್ ಎಂಬ ಮಹಾನಗರಿಯು ಬಿದ್ದಳು!
ಅವಳು ದೆವ್ವಗಳ ವಾಸಸಾ್ಥನವೂ, ಎಲಾ್ಲ ದುರಾತ್ಮಗಳಿಗೂ,
ಅಶುದ್ಧವಾದ ಹಾಗೂ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ
ಪಂಜರವಾಗಿದ್ದಳು. 3 ಎಲಾ್ಲ ದೇಶಗಳವರೂ ಅವಳ ಜಾರತ್ವವೆಂಬ
ಕ ್ೌರಯರ್ದ ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದರು. ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಭೂಲೋಕದ
ರಾಜರು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅವಳ ಭೋಗವಿಲಾಸದಿಂದ
ಭೂಲೋಕದ ವತರ್ಕರು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಾದರು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

4 ಪರಲೋಕದಿಂದ ಹೇಳುವ ಮತೊ್ತಂದು ಧ್ವನಿಯನು್ನ
ಕೇಳಿದೆನು,
≪ನನ್ನ ಜನರೇ, ಅವಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬನಿ್ನರಿ,
ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳ ಪಾಪಗಳಲಿ್ಲ ನೀವೂ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಬಾರದು.
ಅವಳಿಗೆ ಆಗುವ ಉಪದ್ರವಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಾಧಿಸಬಾರದು.

5 ಅವಳ ಪಾಪಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಸೇರಿ ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕೆ್ಕ
ಬೆಳೆದಿವೆ.

ದೇವರು ಅವಳ ದುಷ್ಟಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದಾ್ದನೆ.
6 ಇತರರಿಗೆ ಅವಳು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ

ಕೊಡಿರಿ.
ಅವಳ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಎರಡರಷು್ಟ ಕೊಡಿರಿ.
ಅವಳು ಕಲಸಿಕೊಟ್ಟ ಪಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಎರಡರಷು್ಟ ಕಲಸಿ

ಕೊಡಿರಿ.
7 ಅವಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ ತನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು

ಸುಖಭೋಗವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದಳೋ
ಅದಕೆ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಅವಳಿಗೆ ಯಾತನೆಯನೂ್ನ ದುಃಖವನೂ್ನ

ಕೊಡಿರಿ,
ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ,
≪ನಾನು ರಾಣಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,
ನಾನು ವಿಧವೆಯಲ್ಲ,
ದುಃಖವನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ≫ ಎಂದು

ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದಾ್ದಳೆ.
8 ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪದ್ರವಗಳು ಮರಣ, ಗೋಳಾಟ ಮತು್ತ

ಕ್ಷಾಮಗಳು
ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವವು.

ಅವಳಿಗೆ ತೀಪುರ್ಕೊಡುವ ಕತರ್ನಾದ ದೇವರು
ಶಕ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ

ಅವಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಾಶವಾಗುವಳು.
9 ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಜಾರತ್ವಮಾಡಿ ಭೋಗಿಗಳಾದ ಭೂರಾಜರು

ಅವಳ ದಹನದಿಂದೇರುವ ಹೊಗೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯಪಟು್ಟ
ಅವಳಿಗಾಗಿ ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಅಳುತಾ್ತ ಗೋಳಾಡುತಾ್ತ,
≪ಅಯೊ್ಯೕ ಅಯೊ್ಯೕ ಮಹಾ ನಗರವಾದ ಬಾಬೆಲ್ ಪಟ್ಟಣವೇ,
ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಬಾಬೆಲ್ ನಗರಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಂಡನೆಯು
ಒಂದೇ ತಾಸಿನಲಿ್ಲ ಬಂದಿತಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು ಶೋಕಿಸುವರು.

11 ಇದಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಯ ವತರ್ಕರು ಅವಳಿಗಾಗಿ ದುಃಖಿಸಿ
ಗೋಳಾಡುತಾ್ತ, 12 ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ರತ್ನ, ಮುತು್ತ, ನಯವಾದ
ನಾರುಮಡಿ, ಧೂಮ್ರವಣರ್ದ ವಸ್ತ್ರ, ರೇಷೆ್ಮ, ಕಡುಗೆಂಪು ಉಡುಪು
ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಮರಮುಟು್ಟ ಮತು್ತ ದಂತದ ಸಾಮಾನುಗಳು,
ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮರ, ತಾಮ್ರ, ಕಬಿ್ಬಣ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶಿಲೆ. ಸುಗಂಧ
ಸರಕುಗಳಾದ 13 ಲವಂಗ, ಚಕೆ್ಕ, ಧೂಪ, ರಕ್ತಬೋಳ, ಸುಗಂಧತೈಲ,
ದಾ್ರಕ್ಷಾರಸ, ಎಣೆ್ಣ, ನಯವಾದ ಹಿಟು್ಟ, ಗೋದಿ, ದನ, ಕುರಿ, ಕುದುರೆ,
ರಥ, ಗುಲಾಮರು, ಮನುಷ್ಯಪಾ್ರಣಗಳು ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ನಮ್ಮ
ಸರಕುಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವಲಾ್ಲ ಎಂದು
ಗೋಳಾಡುವರು. 14 ≪ನೀನು ಬಯಸಿದ ನಿನ್ನ ಫಲಗಳು ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋದವು. ನಿನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ವೈಭವವು ಹಾಗೂ
ಶೋಭಾಯಮಾನವಾದ ಸೊಗಸುಗಳೆಲ್ಲ ನಿನಿ್ನಂದ ನಾಶವಾದವು.
ಅವು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಸಿಕು್ಕವುದೇ ಇಲ್ಲ.≫ 15 ಆ ಸರಕುಗಳನು್ನ
ಮಾರಿ ಅವಳಿಂದ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಾದ ವತರ್ಕರು ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತು
ಅವಳ ಯಾತನೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಭಯಪಟು್ಟ ದುಃಖಿಸಿ
ಗೋಳಾಡುತಾ್ತ, 16 ≪ಅಯೊ್ಯೕ ಅಯೊ್ಯೕ ನಯವಾದ
ನಾರುಮಡಿಯನೂ್ನ, ಧೂಮ್ರವಣರ್ದ ವಸ್ತ್ರಗಳನೂ್ನ, ಕಡುಗೆಂಪು
ಉಡುಪನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು, ಚಿನ್ನ, ರತ್ನ, ಮುತು್ತ ಇವುಗಳಿಂದ
ತನ್ನನು್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಮಹಾಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಎಂಥ ದುಗರ್ತಿ
ಸಂಭವಿಸಿತು.≫ 17 ಅಷು್ಟ ಐಶ್ವಯರ್ವು ಒಂದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ
ನಾಶವಾಯಿತಲಾ್ಲ ಎಂದು ಪರಿತಪಿಸುವರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಹಡಗುಗಳ
ಯಜಮಾನರೂ, ಪಯಣಿಗರೂ, ನಾವಿಕರೂ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ತಮ್ಮ
ಜೀವನವನು್ನಮಾಡುತಿ್ತದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತು, 18 ಅವಳ
ದಹನದ ಹೊಗೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ≪ಈ ಮಹಾ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಸಮಾನವಾದದು್ದ ಯಾವುದು?≫ ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಡುವರು. 19

ಅನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣನು್ನ ಸುರಿದುಕೊಂಡು,
≪ಅಯೊ್ಯೕ ಅಯೊ್ಯೕ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಹಡಗುಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವಳ ಅಮೂಲ್ಯ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದಲೇ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರಾದರಲಾ್ಲ, ಇವಳು ಒಂದೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ
ಹಾಳಾದಳಲಾ್ಲ≫ ≫ ಎಂದು ಗೋಳಾಡುತಾ್ತ ದುಃಖಿಸುವರು.
20 ಪರಲೋಕವೇ, ದೇವಜನರೇ, ಅಪೊಸ್ತಲರೇ, ಪ್ರವಾದಿಗಳೇ
ಅವಳ ನಿಮಿತ್ತ ಜಯಘೋಷಮಾಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವಳು ನಿಮಗೆ
ಮಾಡಿದ ಅನಾ್ಯಯಕೆ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಇವಳಿಗೆ
ಪ್ರತಿದಂಡನೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.

21 ಆಗ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ದೊಡ್ಡ ಬೀಸುವ
ಕಲಿ್ಲನಂತಿರುವ ಒಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ
ಬಿಸಾಡಿ, ≪ಮಹಾಪಟ್ಟಣವಾದ ಬಾಬೆಲನು್ನ ಹೀಗೆ ಹಿಂಸಚಾರದಿಂದ
ಬಿಸಾಡುವನು. ಅದು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಬಾಬೆಲೇ
ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ವೀಣೆಗಾರರೂ, ವಾದ್ಯಗಾರರೂ, ಕೊಳಲು ಊದುವವರೂ,
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ತುತೂ್ತರಿಯವರೂ ಮೊದಲಾದವರ ಧ್ವನಿಯೂ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ
ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಕಸಬುಗಾರನೂ ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಕಾಣ ಸಿಕು್ಕವುದಿಲ್ಲ. ಬೀಸುವ ಕಲಿ್ಲನ ಶಬ್ದವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಕೇಳಿಸದು. 23 ದೀಪದ ಬೆಳಕು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ
ಪ್ರಕಾಶಿಸದು. ವಧೂವರರ ಸ್ವರವು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಕೇಳಿಬರದು.
ನಿನ್ನ ವತರ್ಕರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುಗಳಾಗಿದ್ದರಲ್ಲವೇ. ನಿನ್ನ
ಮಾಟದ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಎಲಾ್ಲ ದೇಶದವರು ವಂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.

24 ಪ್ರವಾದಿಗಳ, ದೇವಜನರ ರಕ್ತವು ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರ ರಕ್ತವೂ ಅವಳಲಿ್ಲಯೇ ಸಿಕಿ್ಕತಲಾ್ಲ≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನ ಮಹಾ
ಶಬ್ದವೋ ಎಂಬಂತೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು.
ಅವರು, ≪ ಹಲೆ್ಲಲೂಯಾ. ರಕ್ಷಣೆಯೂ,

ಮಹಿಮೆಯೂ, ಶಕಿ್ತಯೂ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದಾ್ದಗಿವೆ. 2 ಆತನ
ನಾ್ಯಯತೀಪುರ್ಗಳು ಸತ್ಯವೂ ನಾ್ಯಯವೂ ಆಗಿವೆ, ತನ್ನ
ಜಾರತ್ವದಿಂದ ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಕೆಡಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಆ ಮಹಾ ಜಾರಸಿ್ತ್ರೕಗೆ
ಆತನು ನಾ್ಯಯತೀರಿಸಿ ಅವಳು ಆತನ ಸೇವಕರನು್ನ ಕೊಂದದ್ದಕಾ್ಕಗಿ
ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಂಡನೆಯನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ.≫ ಎಂದು ಹೇಳಿ, 3

ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ, ≪ಹಲೆ್ಲಲೂಯಾ ಎಂದು ಆಭರ್ಟಿಸಿ, ಅವಳ
ದಹನದಿಂದುಂಟಾದ ಹೊಗೆಯು ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಏರಿಹೋಗುತಿ್ತರುತ್ತದೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 4 ಆಗ ಇಪ್ಪತಾ್ನಲು್ಕ
ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರೂ ಆ ನಾಲು್ಕ ಜೀವಿಗಳೂ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಸಿಂಹಾಸನದ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ≪ಆಮೆನ್,
ಹಲೆ್ಲಲೂಯಾ≫ ಎಂದರು.

ಕುರಿಮರಿಯ ವಿವಾಹದ ಔತಣ
5 ಆ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯು,

≪ದೇವರ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ, ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಶೆ್ರೕಷ್ಠರು ಮತು್ತ
ಕನಿಷ್ಠರು ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 6

ತರುವಾಯ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜನರ ಸಮೂಹದ ಶಬ್ದವು ಜಲಪ್ರವಾಹದ
ಘೋಷದಂತೆಯೂ ಭಯಂಕರವಾದ ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದದಂತೆಯೂ
ಇದ್ದ ಒಂದು ಸ್ವರವನು್ನ ಕೇಳಿದೆನು. ಅದು, ≪ಹಲೆ್ಲಲೂಯಾ,
ಸವರ್ಶಕ್ತನಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಕತರ್ನು ಆಳುತಾ್ತನೆ.
7 ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ ವಿವಾಹಕಾಲವು ಬಂದಿತೆಂದು
ಸಂತೋಷಪಡೋಣ, ಹಷರ್ಗೊಳೊ್ಳೕಣ, ಆತನನು್ನ
ಘನಪಡಿಸೋಣ, ಏಕೆಂದರೆ ಆತನನು್ನ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಕನೆ್ಯಯು
ತನ್ನನು್ನ ತಾನೇ ಸಿದ್ದಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ್ದಳೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.
8 ಪ್ರಕಾಶಮಾನವೂ, ನಿಮರ್ಲವೂ ಆದ ನಯವಾದ
ನಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಆಕೆಗೆ ಕೃಪೆ ಲಭಿಸಿತು. (ಆ
ನಾರುಮಡಿ ಅಂದರೆ ದೇವಜನರ ನೀತಿಕೃತ್ಯಗಳೇ). 9 ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತಾ್ತ, ≪ಯಜ್ಞದ
ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ ವಿವಾಹದ ಔತಣಕೆ್ಕ ಆಹಾ್ವನಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು
ಧನ್ಯರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆ≫ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ≪ಈ
ಮಾತುಗಳು ದೇವರ ಸತ್ಯವಚನಗಳಾಗಿವೆ≫ ಅಂದನು.

10 ಆಗ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವನ
ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಅವನು, ≪ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ನೋಡು,
ನಾನು ನಿನಗೂ, ಯೇಸುವಿನ ಬಗೆ್ಗ ಸಾಕ್ಷಿಯನು್ನ ಹೇಳಿರುವ ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರರಿಗೂ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡುವ ದಾಸನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ,
ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡು, ಯೇಸುವಿನ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಪ್ರವಾದನೆಯ
ಆತ್ಮವೇ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಪರಲೋಕವು ತೆರೆದಿರುವುದನು್ನ ನಾನು ಕಂಡೆನು. ಆಗ ಇಗೋ,
ಬಿಳೀ ಕುದುರೆಯು ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನಿಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತನು, ಸತ್ಯವಂತನು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಆತನು ನೀತಿಯಿಂದ
ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಿಸುತಾ್ತನೆ, ನೀತಿಯಿಂದ ಯುದ್ಧಮಾಡುತಾ್ತನೆ.
12 ಆತನ ಕಣು್ಣಗಳು ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆಯಂತಿವೆ, ಆತನ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಕಿರೀಟಗಳುಂಟು, ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು
ಬರೆದುಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ, ಅದು ಆತನಿಗೇ ಹೊರತು ಮತಾ್ತರಿಗೂ
ತಿಳಿಯದು. 13 ಆತನು ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದದ ವಸ್ತ್ರವನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆತನಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಹೆಸರು. 14

ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಸೈನ್ಯವು ಶುಭ್ರವಾಗಿಯೂ ನಿಮರ್ಲವಾಗಿಯೂ
ಇರುವ ನಯವಾದ ನಾರುಮಡಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಳೀ
ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತದವರಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.
15 ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಹದವಾದ ಕತಿ್ತಯು
ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬರುತ್ತದೆ. ಆತನು ಅವರನು್ನ ಕಬಿ್ಬಣದ
ದಂಡದಿಂದ ಆಳುವನು. ಅವನು ಸವರ್ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರ
ಉಗ್ರಕೋಪವೆಂಬ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ ಆಲೆಯಲಿ್ಲ ಇರುವವರನು್ನ
ತುಳಿದುಹಾಕುವನು. 16 ಆತನ ವಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೂ, ತೊಡೆಯ

ಮೇಲೂ ≪ ರಾಜಾಧಿರಾಜನೂ ಕತಾರ್ಧಿ ಕತರ್ನೂ≫ ಎಂಬ ಹೆಸರು
ಬರೆದಿದೆ.

17 ಆ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಸೂಯರ್ನಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವನು ಮಹಾ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಗುತಾ್ತ
ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಹಾರಾಡುವ ಎಲಾ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ≪ಬನಿ್ನರಿ, ದೇವರು
ಮಾಡಿಸುವ ಮಹಾ ಔತಣಕೆ್ಕ ಸೇರಿ ಬನಿ್ನರಿ, 18 ರಾಜರ
ಮಾಂಸವನೂ್ನ, ಸಹಸಾ್ರಧಿಪತಿಗಳ ಮಾಂಸವನೂ್ನ,
ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳ ಮಾಂಸವನೂ್ನ, ಕುದುರೆಗಳ ಮಾಂಸವನೂ್ನ,
ಕುದುರೆ ಸವಾರರ ಮಾಂಸವನೂ್ನ, ಸ್ವತಂತ್ರರೂ, ದಾಸರೂ, ಶೆ್ರೕಷ್ಠರು
ಮತು್ತ ಕನಿಷ್ಠರು ಇವರೆಲ್ಲರ ಮಾಂಸವನೂ್ನ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಬನಿ್ನರಿ≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ತರುವಾಯ ಆ ಮೃಗವೂ, ಭೂರಾಜರೂ, ಅವರ
ಸೈನ್ಯಗಳವರೂ ಆ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವನ ಮೇಲೆಯೂ
ಆತನ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆಯೂ ಯುದ್ಧಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ಕೂಡಿಬಂದಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. 20 ಆಗ ಆ ಮೃಗವನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಮೃಗದ ಪರವಾಗಿ
ಮಹತಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ, ಮೃಗದ ಗುರುತು
ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರನೂ್ನ ಅದರ ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಆರಾಧಿಸಿದವರನೂ್ನ
ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿದ ಆ ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಯೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ
ಸೆರೆಸಿಕಿ್ಕದನು. ಇವರಿಬ್ಬರನೂ್ನ ಜೀವಸಹಿತವಾಗಿ ಗಂಧಕದಿಂದ
ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. 21 ಉಳಿದವರು ಆ
ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದಾ್ದತನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಇಬಾ್ಬಯಿ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹತರಾದರು, ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲಾ್ಲ ಅವರ ಮಾಂಸವನು್ನ
ಹೊಟೆ್ಟತುಂಬಾ ತಿಂದವು.

ಸಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು

ಆಗ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಅಧೋಲೋಕದ ಬೀಗದ
ಕೈಯನೂ್ನ ಮತು್ತ ದೊಡ್ಡ ಸರಪಣಿಯನೂ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವುದನು್ನ

ಕಂಡೆನು. 2 ಅವನು ಪಿಶಾಚಿಯೂ ಸೈತಾನನೂ ಆಗಿರುವ ಪುರಾತನ
ಸಪರ್ವೆಂಬ ಘಟಸಪರ್ವನು್ನ ಹಿಡಿದು ಸಾವಿರ ವಷರ್
ಬಂಧನದಲಿ್ಲಟ್ಟನು. 3 ಆ ಸಾವಿರ ವಷರ್ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ
ಸೈತಾನನು ಇನೂ್ನ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಮೋಸಗೊಳಿಸದಂತೆ
ದೇವದೂತನು ಅವನನು್ನ ಅಧೋಲೋಕಕೆ್ಕ ತಳಿ್ಳ ಬಾಗಿಲು ಮುಚಿ್ಚ
ಅದಕೆ್ಕ ಮುದೆ್ರಹಾಕಿದನು. ಆ ಸಾವಿರ ವಷರ್ಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ
ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದು.

4 ತರುವಾಯ ಸಿಂಹಾಸನಗಳನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿದ್ದವರಿಗೆ ನಾ್ಯಯ ತೀರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಯೇಸುವಿನ ಸಾಕ್ಷಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ಶಿರಚೆ್ಛೕದನಗೊಂಡವರ ಆತ್ಮಗಳನೂ್ನ ಮೃಗಕೂ್ಕ
ಅದರ ವಿಗ್ರಹಕೂ್ಕ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡದೇ ತಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ
ಮತು್ತ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಗುರುತು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದವರನೂ್ನ
ಕಂಡೆನು. ಅವರು ಪುನಃ ಜೀವಿತರಾಗಿ ಎದು್ದ ಸಾವಿರ ವಷರ್
ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಆಳಿದರು. 5 ಸತ್ತವರಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಆ ಸಾವಿರ
ವಷರ್ಗಳ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಜೀವಿತರಾಗಿ ಏಳಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ
ಮೊದಲನೇಯ ಪುನರುತಾ್ಥನವು. 6 ಮೊದಲನೇಯ
ಪುನರುತಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಸೇರಿದವರು ಧನ್ಯರೂ ಮತು್ತ ಪರಿಶುದ್ಧರೂ
ಆಗಿದಾ್ದರೆ. ಇಂಥವರ ಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯ ಮರಣಕೆ್ಕ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಅವರು ದೇವರಿಗೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೂ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನೊಂದಿಗೆ
ಆ ಸಾವಿರ ವಷರ್ ಆಳುವರು. 7 ಆ ಸಾವಿರ ವಷರ್ಗಳು ಮುಗಿದ
ಮೇಲೆ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು. 8 ಅವನು
ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಭೂಮಿಯ ನಾಲು್ಕ ದಿಕು್ಕಗಳಲಿ್ಲರುವ ದೇಶಗಳನು್ನ
ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ, ಗೋಗ್ ಮತು್ತ ಮಾಗೋಗ್ ಎಂಬ ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ
ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸುವನು. ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು
ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿನಷಿ್ಟರುವುದು. 9 ಅವರು ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲಲಾ್ಲ
ಹರಡಿಕೊಂಡು ದೇವಜನರ ಪಾಳೆಯಕೂ್ಕ ಆ ಪಿ್ರಯ ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ
ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕುವರು. ಆದರೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಇಳಿದು ಬಂದು
ಅವರನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರನು್ನ
ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದ ಪಿಶಾಚನು ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕಗಳು ಉರಿಯುವ
ಕೆರೆಯಲಿ್ಲ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅಲಿ್ಲ ಮೃಗವೂ, ಸುಳು್ಳಪ್ರವಾದಿಯೂ
ಸಹ ಇದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಹಗಲಿರುಳು ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಯಾತನೆ ಪಡುತಿ್ತರುವರು.

ಕಡೇ ನಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ
11 ಆ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಮಹಾ ಸಿಂಹಾಸನವನೂ್ನ ಅದರ

ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದಾ್ದತನನೂ್ನ ಕಂಡೆನು. ಆತನೆದುರಿನಿಂದ
ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳು ಓಡಿಹೋದವು, ಆದರೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
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ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿರಲಿಲ್ಲ. 12 ಇದಲ್ಲದೆ ಸತ್ತವರಾದ, ಶೆ್ರೕಷ್ಠರು ಮತು್ತ
ಕನಿಷ್ಠರೆಲ್ಲರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಆಗ
ಪುಸ್ತಕಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು. ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟಿ್ಟ ಎಂಬ ಇನೊ್ನಂದು
ಪುಸ್ತಕವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕಾರ,
ಅವರವರ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸತ್ತವರಿಗೆ ನಾ್ಯಯತೀಪಾರ್ಯಿತು. 13

ಸಮುದ್ರವು ತನೊ್ನಳಗಿದ್ದ ಸತ್ತವರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿತು. ಮೃತು್ಯವೂ
ಪಾತಾಳವೂ ತಮ್ಮ ವಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಸತ್ತವರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿದವು. ಅವರಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನವನ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾ್ಯಯತೀಪಾರ್ಯಿತು.
14 ಆ ಮೇಲೆ ಮೃತು್ಯವೂ ಪಾತಾಳವೂ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ
ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟವು. ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಯೇ ಎರಡನೆಯ ಮರಣವು. 15

ಯಾರ ಹೆಸರು ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದದಾ್ದಗಿ
ಕಾಣಲಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಬೆಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟನು.

ನೂತನ ಭೂಮಾ್ಯಕಾಶಗಳು

ತರುವಾಯ ನೂತನ ಆಕಾಶವನೂ್ನ ನೂತನ
ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಕಂಡೆನು. ಮೊದಲಿನ ಆಕಾಶವೂ
ಮೊದಲಿನ ಭೂಮಿಯೂ ಗತಿಸಿ ಹೋದವು. ಇನು್ನ

ಸಮುದ್ರವು ಇಲ್ಲ. 2 ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಪಟ್ಟಣವಾದ ಹೊಸ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಇಳಿದು
ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು. ಅದು ತನ್ನ ಪತಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿರುವ
ಮದಲಗಿತಿ್ತಯಂತೆ ಶೃಂಗರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. 3 ಇದಲ್ಲದೆ
ಸಿಂಹಾಸನದೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ಮಹಾಧ್ವನಿಯು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.
ಅದು, ≪ಇಗೋ ದೇವರ ನಿವಾಸವು ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಇದೆ.
ಆತನು ಅವರೊಡನೆ ವಾಸಮಾಡುವನು. ಅವರು ಆತನಿಗೆ
ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರುವರು. ದೇವರು ತಾನೇ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇರುವನು
ಮತು್ತ ಅವರ ದೇವರಾಗಿರುವನು. 4 ಅವರ ಕಣಿ್ಣೕರನೆ್ನಲಾ್ಲ ಆತನೇ
ಒರಸಿಬಿಡುವನು. ಇನು್ನ ಮರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನು್ನ ದುಃಖವಾಗಲಿ,
ಗೋಳಾಟವಾಗಲಿ, ಕಷ್ಟವಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿದ್ದದೆ್ದಲಾ್ಲ
ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

5 ಆಗ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದಾ್ದತನು, ≪ಇಗೋ, ನಾನು
ಎಲ್ಲವನು್ನ ನೂತನಗೊಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ≫ ಎಂದನು. ಮತು್ತ ಒಬ್ಬನು
ನನಗೆ, ≪ನೀನು ಇದನು್ನ ಬರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮಾತುಗಳು
ನಂಬತಕ್ಕವೂ, ಸತ್ಯವಾದವೂ ಆಗಿವೆ≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಆಗ
ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದಾ್ದತನು, ≪ಎಲಾ್ಲ ನೆರವೇರಿತು, ನಾನೇ
ಆದಿಯು, ಅಂತ್ಯವೂ, ಪಾ್ರರಂಭವೂ, ಸಮಾಪಿ್ತಯೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ದಾಹವುಳ್ಳವನಿಗೆ ಜೀವಜಲದ ಬುಗೆ್ಗಯಿಂದ ಕ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ
ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಕೊಡುವೆನು. 7 ಜಯ ಹೊಂದುವವನು ಇವುಗಳಿಗೆ
ಬಾಧ್ಯನಾಗುವನು. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು. ಅವನು
ನನಗೆ ಮಗನಾಗಿರುವನು. 8 ಆದರೆ ಹೇಡಿಗಳು,
ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು, ಅಸಹ್ಯವಾದದ್ದರಲಿ್ಲ
ಪಾಳುಗಾರರಾಗಿರುವವರು, ಕೊಲೆಗಾರರು, ಜಾರರು, ಮಾಟಗಾರರು,
ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರು, ಎಲಾ್ಲ ಸುಳು್ಳಗಾರರು ಇವರಿಗೆ ಸಿಕು್ಕವ ಪಾಲು
ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕಗಳುರಿಯುವ ಕೆರೆಯೇ, ಅದು ಎರಡನೆಯ
ಮರಣವು≫ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು.

ಹೊಸ ಯೆರೂಸಲೇಮ್
9 ಕಡೇ ಏಳು ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಏಳು ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ

ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಏಳು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ನನ್ನ
ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತಾ್ತ, ≪ಬಾ ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನಿಗೆ
ಹೆಂಡತಿಯಾಗಲಿರುವ ವಧುವನು್ನ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು≫ ಎಂದು
ಹೇಳಿ, 10 ದೇವರಾತ್ಮನಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಎತ್ತರವಾದ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಕೆ್ಕ
ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಯೆರೂಸಲೇಮೆಂಬ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣವು
ಪರಲೋಕದೊಳಗಿಂದ, ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವುದನು್ನ
ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. 11 ಅದು ದೇವರ ತೇಜಸಿ್ಸನಿಂದ ಕೂಡಿತು್ತ.
ಪಟ್ಟಣವು ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನದ ಪ್ರಕಾಶಕೆ್ಕ ಸಮಾನವಾಗಿತು್ತ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ
ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಶುಭ್ರವಾಗಿತು್ತ. 12 ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಎತ್ತರವಾದ ದೊಡ್ಡ
ಗೋಡೆ ಇತು್ತ. ಅದಕೆ್ಕ ಹನೆ್ನರಡು ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲುಗಳಿದ್ದವು. ಆ
ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಿದ್ದರು.
ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳ ಹೆಸರುಗಳು
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 13 ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು ಬಾಗಿಲುಗಳು,
ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು ಬಾಗಿಲುಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು
ಬಾಗಿಲುಗಳು ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಮೂರು ಬಾಗಿಲುಗಳು ಇದ್ದವು.
14 ಪಟ್ಟಣದ ಪಾ್ರಕಾರಕೆ್ಕ ಹನೆ್ನರಡು ಅಸಿ್ತವಾರಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ
ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ಅಪೊಸ್ತಲರ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದವು. 15 ನನ್ನ ಸಂಗಡ
ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ್ದವನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಅದರ ಬಾಗಿಲುಗಳನೂ್ನ
ಅದರ ಗೋಡೆಯನೂ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದಕಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ

ಚಿನ್ನದ ಅಳತೆ ಕೋಲನು್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. 16 ಆ ಪಟ್ಟಣವು
ಚಚ ್ೌಚಕವಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಉದ್ದವು ಅದರ ಅಗಲದಷಿ್ಟತು್ತ. ಅವನು ಆ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕೋಲಿನಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದನು. ಅಳತೆಯು
ಸುಮಾರು 2200 ಕಿಲೊಮೀಟರುಗಳಷಿ್ಟತು್ತ. ಅದರ ಉದ್ದವು,
ಅಗಲವು, ಎತ್ತರವು ಸಮವಾಗಿದ್ದವು. 17 ಅವನು ಅದರ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದನು. ಅದು ನೂರನಾಲ್ವತು್ತ ನಾಲು್ಕ
ಮೊಳವಾಗಿತು್ತ. ಈ ಲೆಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಮೊಳ ಎಂದರೆ
ದೇವದೂತನ ಮೊಳ. 18 ಆ ಗೋಡೆಯು ಸೂಯರ್ಕಾಂತ
ಶಿಲೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ ಪಟ್ಟಣವು ಶುದ್ಧ ಗಾಜಿನಂತಿರುವ ಅಪ್ಪಟ
ಬಂಗಾರವಾಗಿತು್ತ. 19 ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಡೆಯ ಅಸಿ್ತವಾರಗಳು ಸಕಲ
ವಿಧವಾದ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದ್ದವು. ಮೊದಲನೆಯ
ಅಸಿ್ತವಾರವು ಸೂಯರ್ಕಾಂತಶಿಲೆ ಎರಡನೆಯದು ನೀಲಮಣಿ
ಮೂರನೆಯದು ಪಚೆ್ಚ. ನಾಲ್ಕನೇಯದು ಪದ್ಮರಾಗ, 20

ಐದನೆಯದು ಗೋಮೇಧಿಕ, ಆರನೆಯದು ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಏಳನೆಯದು
ಪೀತರತ್ನ, ಎಂಟನೆಯದು ಬೆರುಲ್ಲ, ಒಂಭತ್ತನೆಯದು ಪುಷ್ಯರಾಗ,
ಹತ್ತನೆಯದು ಗರುಡಪಚೆ್ಚ, ಹನೊ್ನಂದನೆಯದು ಇಂದ್ರನೀಲ,
ಹನೆ್ನರಡನೆಯದು ನೀಲಸ್ಫಟಿಕ, 21 ಹನೆ್ನರಡು ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲುಗಳು
ಹನೆ್ನರಡು ಮುತು್ತಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲೂ ಒಂದೊಂದು
ಮುತಿ್ತನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಪಟ್ಟಣದ ಬೀದಿಯು ಶುದ್ಧವಾದ
ಗಾಜಿನಂತಿರುವ ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರವಾಗಿತು್ತ. 22 ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನಾನು
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸವರ್ಶಕ್ತನಾಗಿರುವ
ದೇವರಾದ ಕತರ್ನೂ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನೂ ಅದರ
ದೇವಾಲಯವಾಗಿದಾ್ದರೆ. 23 ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬೆಳಕು ಕೊಡಲು
ಸೂಯರ್ನಾಗಲಿ ಚಂದ್ರನಾಗಲಿ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕೆ್ಕ
ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯೇ ಪ್ರಕಾಶವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತತು್ತ. ಯಜ್ಞದ
ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನೇ ಅದರ ದೀಪವು. 24 ಅದರ ಬೆಳಕಿನಿಂದ
ಜನಾಂಗಗಳವರು ನಡೆದಾಡುವರು. ಭೂರಾಜರು ತಮ್ಮ ವೈಭವವನು್ನ
ಅದರೊಳಗೆ ತರುವರು. 25 ಅದರ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲುಗಳನು್ನ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ
ಮುಚು್ಚವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ ರಾತಿ್ರಯಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. 26

ಜನಾಂಗಗಳ ವೈಭವವೂ ಗೌರವವೂ ಅಲಿ್ಲಗೆ ತರಲ್ಪಡುವವು.
27 ಅದರಲಿ್ಲ ಅಶುದ್ಧವಾದದೊ್ದಂದು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವಮಾನವಾದದಾ್ದಗಲಿ ವಂಚನೆಯಾಗಲಿ ಮಾಡುವವನು
ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾರನು. ಆದರೆ ಯಜ್ಞದ
ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಯಾರಾರ
ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟವೆಯೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಸೇರುವರು.

ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಅತಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದ
ಜೀವಜಲದ ನದಿಯನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದನು. ಅದು
ದೇವರ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ

ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಹೊರಟು, 2 ಪಟ್ಟಣದ ಬೀದಿಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಹರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. ಆ ನದಿಯ ಎರಡು ದಡಗಳಲಿ್ಲ ಜೀವವೃಕ್ಷವಿತು್ತ.
ಅದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದು್ದ ತರಹದ ಫಲವನು್ನ ಬಿಡುತಾ್ತ
ಹನೆ್ನರಡು ತರಹದ ಫಲಗಳನು್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆ ಮರದ ಎಲೆಗಳು
ಜನಾಂಗಗಳವರನು್ನ ವಾಸಿಮಾಡುವಂಥದಾಗಿದ್ದವು. 3 ಇನೂ್ನ ಯಾವ
ಶಾಪವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞದ
ಕುರಿಮರಿಯಾತನ ಸಿಂಹಾಸನವಿರುವುದು. ಆತನ ಸೇವಕರು ಆತನಿಗೆ
ಸೇವೆ ಮಾಡುವರು. 4 ಅವರು ಆತನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡುವರು.
ಅವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನ ಹೆಸರು ಇರುವುದು. 5 ಇನು್ನ
ರಾತಿ್ರಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ದೀಪದ ಬೆಳಕೂ ಸೂಯರ್ನ
ಬೆಳಕೂ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರಾದ ಕತರ್ನೇ ಅವರಿಗೆ
ಬೆಳಕಾಗಿರುವನು. ಅವರು ಯುಗಯುಗಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಆಳುವರು.

ಯೇಸುವಿನ ಪುನರಾಗಮನ
6 ಆ ಮೇಲೆ ದೇವದೂತನು ನನಗೆ, ≪ಈ ಮಾತುಗಳು

ನಂಬತಕ್ಕವುಗಳೂ ಸತ್ಯವಾದವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ಪ್ರವಾದಿಗಳ
ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವ ದೇವರಾದ ಕತರ್ನು ಅತಿಶೀಘ್ರದಲಿ್ಲ
ಸಂಭವಿಸತಕ್ಕ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ದಾಸರಿಗೆ ತೋರಿಸುವುದಕಾ್ಕಗಿ
ತನ್ನ ದೇವದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

7 ≪ಇಗೋ ನೋಡು! ನಾನು ಅತಿಬೇಗನೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ! ಈ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರವಾದನಾ ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆಯುವವನು ಧನ್ಯನು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಯೋಹಾನನೆಂಬ ನಾನೇ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದವನೂ
ನೋಡಿದವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಾನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಕಂಡಾಗ,
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ದೇವದೂತನನು್ನ
ಆರಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವನ ಪಾದಕೆ್ಕ ಬಿದೆ್ದನು. 9 ಆದರೆ ಅವನು
ನನಗೆ, ≪ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡ! ನೋಡು. ನಾನು ನಿನಗೂ
ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೂ, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವರಿಗೂ
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ಸೇವೆಯನು್ನ ಮಾಡುವ ಸೇವಕನಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ದೇವರನೆ್ನೕ ಆರಾಧಿಸು≫
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ನನಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ
≪ಪ್ರವಾದನಾ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುದೆ್ರಹಾಕಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು
ನೆರವೇರುವ ಕಾಲವು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. 11 ಅನಾ್ಯಯ
ಮಾಡುವವನು ಇನೂ್ನ ಅನಾ್ಯಯ ಮಾಡಲಿ.
ಮೈಲಿಗೆಯಾಗಿರುವವನು ತನ್ನನು್ನ ಇನು್ನ ಮೈಲಿಗೆಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ,
ನೀತಿವಂತನು ಇನೂ್ನ ನೀತಿವಂತನಾಗಲಿ ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರನು ತನ್ನನು್ನ
ಇನೂ್ನ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ.≫

12 ≪ನೋಡು! ನಾನು ಬೇಗನೇ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ನಾನು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನವನ ನಡತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೊಡತಕ್ಕ
ಪ್ರತಿಫಲವು ನನ್ನಲಿ್ಲದೆ. 13 ನಾನೇ ಆದಿಯೂ, ಅಂತ್ಯವೂ,
ಮೊದಲನೆಯವನೂ, ಕಡೆಯವನೂ, ಪಾ್ರರಂಭವೂ, ಸಮಾಪಿ್ತಯೂ
ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.

14 ತಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು
ಶುದ್ಧರಾಗಿರುವವರು ಧನ್ಯರು. ಅವರಿಗೆ ಜೀವವೃಕ್ಷದ ಹಕು್ಕ
ಇರುವುದು. ಅವರು ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ
ಬಂದು ಸೇರುವರು. 15 ಆದರೆ ನಾಯಿಗಳಂತಿರುವವರೂ,
ಮಾಟಗಾರರೂ, ಜಾರರೂ, ಕೊಲೆಗಾರರೂ, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರೂ,
ಸುಳ್ಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಅದನು್ನ ಅಭಾ್ಯಸಮಾಡುವವರೆಲ್ಲರೂ
ಹೊರಗಿರುವರು≫ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ≪ಯೇಸುವೆಂಬ ನಾನು ನನ್ನ ಸಭೆಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ
ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟೆ್ಟನು. ನಾನು

ದಾವೀದನ ವಂಶವೆಂಬ ಬುಡದಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಬೇರೂ ಅವನ
ಸಂತತಿಯೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಉದಯ ನಕ್ಷತ್ರವೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.≫

17 ಆತ್ಮನು ಮತು್ತ ಮದಲಗಿತಿ್ತಯು, ≪ಬಾ≫ ಎನು್ನತಾ್ತರೆ.
ಕೇಳುವವನು, ≪ಬಾ≫ ಎನ್ನಲಿ. ಬಾಯಾರಿದವನು ಬರಲಿ,
ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನು ಜೀವಜಲವನು್ನ ಕ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ.

ಸಮಾಪಿ್ತ
18 ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರವಾದನಾ ವಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಕೇಳುವ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನೆಂದರೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ
ಯಾವನಾದರೂ ಹೆಚು್ಚ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿದರೆ, ದೇವರು ಅವನ
ಮೇಲೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ಕೊಡುವನು.
19 ಯಾವನಾದರೂ ಈ ಪ್ರವಾದನಾ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲರುವ ಮಾತುಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದನಾ್ನದರೂ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ ಜೀವವೃಕ್ಷದಲಿ್ಲಯೂ ಅವನಿಗಿರುವ ಪಾಲನು್ನ
ದೇವರು ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು.

20 ಈ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವವನು, ≪ಹೌದು ನಾನು
ನಿಜವಾಗಿ ಬೇಗನೇ ಬರುತೆ್ತೕನೆ!≫ ಎಂದು ಹೇಳುತಾ್ತನೆ. ಆಮೆನ್.
ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುವೇ ಬಾ.

21 ಕತರ್ನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ.
ಆಮೆನ್!
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