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దివ్తీయోపదేశ కాండము
గంథకర
ఈ గంథానిన్ మోషే రాసాడు. నిజానికి ఇది పజల యొరాద్ ను

దాటక ముందు అతడు వారికి చేసిన ఉపనాయ్సాల సంకలనం. మోషే
ఇశాయేలీయులతో చెపిప్నమాటలు ఇవే. (1:1). వేరొకరు, బహ శా
యెహోషువ, చివరి అధాయ్యం రాసి ఉండవచుచ్. ఈ గంథం లోనే
అధిక భాగంమోషే రాశాడని ఉంది. (1:1, 5; 31:24). గంథరచన
సమయంలోమోషే, ఇశాయేలీయులుమోయాబు దానపాంతంలో
యొరాద్ ను నది మృత సముదంలో కలిసే చోట శిబిరం వేసుకునాన్రు
(1:5). దివ్తీయోపదేశం అంటే రెండవ ధరమ్శాసం. దేవునికి, ఆయన
పజ న ఇశాయేల్ కీ మధయ్ ఉనన్ నిబంధనను మరొక సారి చెపప్డం
ఇకక్డ ఉంది.

రచనా కాలం, పదేశం
ఇంచుమించు కీ. పూ. 1445 - 1400
ఇశాయేల్వాగాద్ నదేశంలోపవేశించకముందు 40దినాలోల్ ఈ గంథ

రచన జరిగింది.
సీవ్కర
వాగాద్ న దేశం పవేశించడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్ ఇశాయేల్ కొతత్

తరం. వారి తండులు ఈజిపుట్ బానిసతవ్ం నుండి విడుద న 40
సంవతస్రాలకు వారికి ఇచిచ్న సందేశం. ఆ తరువాత బిలు చదివే
వారందరికి కూడా.

పయోజనం
ఇది జాతికి మోషే ఇచిచ్న వీడోక్లు సందేశం. ఈజిపుట్ నుంచి

బయటికి వచిచ్న 40 సంవతస్రాలకు ఆ జాతి యొరాద్ ను నది దాటి
కనానును ఆకమించుకోబోతునన్ది. అయితే మోషే ఇక తనువు
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చాలించనునాన్డు. అతడు వాగాద్ నదేశంలో పవేశించడు. మోషే
ఇచిచ్న వీడోక్లు సందేశం ఆ జాతి దేవుని ఆజఞ్లను పాటించాలనే
హృదయపూరవ్క నపిలుపు. కొతత్ దేశంలోవారికి మం కలగాలంటే
ఇలా చేయాలి. (6:1-3, 17-19). ఈ ఉపనాయ్సాలు వారి దేవుడు
ఎవరో వారికి జాఞ్ పకం చేశాయి (6:4). ఆయన వారి కోసం ఏమి
చేశాడో (6:10-12, 20-23) తెలిపాయి. వారు ఈ ఆదేశాలను తమ
మరుసటితరానికి చెపాప్లనిమోషేవారినిహెచచ్రించాడు. (6:6-9).

ముఖాయ్ంశం
విధేయత

విభాగాలు
1. ఈజిపుట్ నుండి ఇశాయేల్వారి పయాణం— 1:1-3:29
2. దేవునితో ఇశాయేల్ సంబంధం— 4:1-5:33
3. దేవుని పటల్ సావ్మిభకి పాముఖయ్త— 6:1-11:32.
4. దేవుని పేమ మరియు అతని ఆజఞ్లను కొనుము — 12:1-
26:19

5. దీవెనలు,శాపాలు— 27:1-30:20.
6.మోషేమరణం— 31:1-34:12

హోరేబు వదలి వెళళ్మని ఆజఞ్
1 యొరాద్ ను నదికి తూరుప్న ఉనన్ ఎడారిలో, అంటే పారాను,

తోపెలు, లాబాను, హజేరోతు, దీజాహాబు అనే పదేశాల మధయ్
సూపుకు ఎదురుగా ఉనన్ ఆరాబా ఎడారిలో మోషే, ఇశాయేలు
పజలతో ఇలా చెపాప్డు. 2 హోరేబు నుండి శేయీరు ఎడారి
దారిలో కాదేషు బరేన్య వరకూ పయాణ సమయం 11 రోజులు.
3-4 హెషోబ్నులో నివసించిన అమోరీయుల రాజు సీహోనునూ
అషారోతులో నివసించినబాషాను రాజు ఓగునూ ఎదెయీలోచంపిన
తరువాత 40 వ సంవతస్రంలో 11 వ నెల మొదటి రోజున
మోషే యెహోవా తనకు ఆజాఞ్ పించినదంతా ఇశాయేలు పజలకు
బోధించాడు.



దివ్తీయోపదేశ కాండము 1:5 iii దివ్తీయోపదేశ కాండము 1:17

5 యొరాద్ ను ఇవతల ఉనన్ మోయాబు దేశంలో మోషే ఈ
ధరమ్శాసానిన్ పకటించడం మొదలుపెటిట్ ఇలా అనాన్డు, 6 “మన
దేవుడు యెహోవా హోరేబులో మనకిలా చెపాప్డు, ఈ కొండ దగగ్ర
మీరు నివసించింది చాలు. 7మీరు బయలుదేరి అమోరీయుల కొండ
పాంతానికీ అరాబా లోయలో ద ణ దికుక్న సముదతీరంలో ఉనన్
సథ్లాలనిన్టికీ కనాను దేశానికీ లెబానోనుకూ యూఫటీసు మహానది
వరకూ వెళళ్ండి. 8 ఇదిగో, ఆ దేశానిన్ మీకు అపప్గించాను.
మీరు వెళిల్, యెహోవా మీ పూరీవ్కులు అబాహాము, ఇసాస్కు,
యాకోబులకూ, వారి సంతానానికీ ఇసాత్ నని నేను వాగాద్ నం చేసిన
దేశానిన్ సావ్ధీనం చేసుకోండి.”

నాయకులుగా నియామకం
9 ఆ సమయంలో, నేను మీతో “నేను ఒకక్డినే మిమమ్లిన్

మోయలేను. 10యెహోవాదేవుడు మిమమ్లిన్ విసత్రింపజేశాడు కనుక
ఈరోజుమీరుఆకాశంలోనకష్తాలాల్ గావిసత్రించారు. 11మీపూరీవ్కుల
దేవుడుయెహోవామీజనసంఖయ్ను వెయియ్ రెటుల్ ఎకుక్వ చేసి,తాను
మీతో చెపిప్నటుట్ మిమమ్లిన్ ఆశీరవ్దిసాత్ డు గాక. 12 నేనొకక్డినే మీ
కషాట్ నిన్, భారానిన్, మీ వివాదాలను ఎలా తీరచ్గలను? 13 జాఞ్ నం,
తెలివి కలిగి మీ గోతాలోల్ పేరు పొందిన మనుషులను ఎనున్కోండి.
వారినిమీకు నాయకులుగా నియమిసాత్ ను” అని చెపాప్ను.

14 అపుప్డు మీరు “నీ మాట పకారం చేయడం మంచిది” అని
నాకు జవాబిచాచ్రు. 15కాబటిట్ నేను మీ గోతాలోల్ పేరు పొంది, తెలివీ
జాఞ్ నమూ కలిగినవారిని పిలిచి,మీగోతాలకు వెయియ్మందికి ఒకడు,
వంద మందికి ఒకడు, యా మందికి ఒకడు, పది మందికి ఒకడు
చొపుప్న వారినిమీమీదనాయ్యాధికారులుగా నియమించాను.

16 అపుప్డు నేను వారితో “మీ సోదరుల వివాదాలు తీరిచ్,
పతివాడికీ వాడి సోదరుడికీ వాడి దగగ్ర ఉనన్ పరదేశికీ నాయ్యం
పకారం తీరుప్ తీరచ్ండి. 17 అలా చేసేటపుప్డు తకుక్వ, ఎకుక్వ
అనే పకష్పాతం లేకుండా వినాలి. నాయ్యపు తీరుప్ దేవునిది కాబటిట్
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మీరు మనుషుల ముఖం చూసి భయపడవదుద్ . మీకు కషట్ న
వివాదానిన్ నా దగగ్రికి తీసుకు రండి. దానిన్ నేను విచారిసాత్ ను” అని
ఆజాఞ్ పించాను. 18 అలాగే మీరు చేయాలిస్న పనులనిన్టిని గూరిచ్
మీకు ఆజాఞ్ పించాను.

పనెన్ండు మందిని సమాచారం కోసం బయటకు పంపుట
19మనం హోరేబు నుండి పయాణించి యెహోవా దేవుడు మనకి

ఆజాఞ్ పించినటుట్ మీరు చూసిన ఘోర న ఎడారి పాంతం నుండి
వచిచ్, అమోరీయుల కొండ పాంతం మారగ్ంలో కాదేషు బరేన్య
చేరాం. 20 అపుప్డు నేను “మన దేవు న యెహోవా మనకిసుత్ నన్
అమోరీయుల కొండపాంతానికి వచాచ్ం.

21 ఇదిగో, మీ దేవుడుయెహోవాఈ దేశానిన్ మీకు అపప్గించాడు.
మీపూరీవ్కుల దేవు న యెహోవామీతో చెపిప్నటుట్ దానిన్ సావ్ధీనం
చేసుకోండి. భయపడవదుద్ , నిరుతాస్హం వదుద్ ” అని మీతో
చెపాప్ను. 22 అపుప్డు మీరంతా నా దగగ్రికి వచిచ్ “ముందుగా
మన మనుషులను పంపుదాం, వాళ ళ్ మన కోసం ఈ దేశానిన్
పరిశీలించి తిరిగి వచిచ్ దానిలో మనం వెళాళ్లిస్న మారగ్ం గురించీ
మనం చేరాలిస్న పటట్ణాలను గురించీ మనకు సమాచారం తెసాత్ రు”
అనాన్రు. 23ఆమాటఅంగీకరించి ఒకొక్కక్ గోతానికి ఒకక్రు చొపుప్న
పనెన్ండు మందిని పంపాను.

24వాళ ళ్ ఆ కొండ పదేశానికి వెళిళ్ ఎషోక్లు లోయకు వచిచ్ దానిన్
పరిశీలించారు. ఆ దేశంలోదొరికే పండుల్ కొనిన్టినిమన దగగ్రికి తెచిచ్,
25“మనదేవుడుయెహోవామనకిసుత్ నన్ దేశంమంచిది”అనిమనకు
చెపాప్రు. 26 అయితే మీరు వెళల్డానికి ఇషట్పడలేదు. మీ దేవు న
యెహోవామాటకు తిరగబడాడ్ రు.

యెహోవాకి వయ్తిరేకంగా తిరుగుబాటు
27 మీ గుడారాలోల్ సణుకుక్ంటూ “యెహోవా మన మీద

పగబటిట్ మనలను చంపడానికి, అమోరీయులకు అపప్గించడానికి
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ఐగుపు దేశం నుండి మనలను రపిప్ంచాడు. 28 మనమెకక్డికి
వెళల్గలం? అకక్డి పజలు మన కంటే బలిషుఠ్ లు, ఎతత్యినవారు.
ఆ పటట్ణాలు గొపప్వి, ఆకాశానన్ంటే పాకారాలతో ఉనాన్యి.
అకక్డ అనాకీయులను చూశాం” అని మన సోదరులు చెపిప్ మా
హృదయాలు కరిగిపోయేలాచేశారు అని అనాన్రు.

29అపుప్డు నేను మీతో “దిగులు పడొదుద్ , భయపడొదుద్ . 30మీకు
ముందు నడుసుత్ నన్ మీ యెహోవా దేవుడు మీరు చూసుత్ ండగా
31 ఐగుపులో, అరణయ్ంలో చేసినటుట్ మీ పకష్ంగా యుదధ్ం చేసాత్ డు.
మీరు ఇకక్డికి వచేచ్వరకూ దారిలో మీయెహోవా దేవుడు ఒక తండి
తన కొడుకుని ఎతుత్ కునన్టుట్ మిమమ్లిన్ ఎతుత్ కుని వచాచ్డని మీకు
తెలుసు” అనాన్ను.

32 అయితే మీకు దారి చూపించి మీ గుడారాలకు సథ్లం
సిదధ్పరిచేలా 33రాతిఅగిన్లో, పగలుమేఘంలోమీముందు నడిచిన
మీ యెహోవా దేవుని మీద మీరు విశావ్సముంచలేదు. 34 కాబటిట్
యెహోవా మీ మాటలు విని, 35 బాగా కోపం తెచుచ్కుని “నేను
మీ పూరీవ్కులకు ఇసాత్ నని వాగాద్ నం చేసిన ఈ మంచి దేశానిన్ ఈ
చెడడ్తరంలో 36యెఫునెన్ కొడుకు కాలేబు తపప్ మరెవరూ చూడడు.
అతడుపూరణ్మనసుస్తోయెహోవాను అనుసరించాడు కాబటిట్ కేవలం
అతడు మాతమే దానిన్ చూసాత్ డు. అతడు అడుగుపెటిట్న భూమిని
నేను అతనికీ అతని సంతానానికీ ఇసాత్ ను” అని పమాణం చేశాడు.

37 అంతేగాక యెహోవా మిమమ్లిన్ బటిట్ నా మీద కోపపడి “నీ
సేవకుడు, నూను కొడుకు యెహోషువ దానిలో అడుగు పెడతాడు
గాని నువువ్ అడుగు పెటట్వు. 38 అతడే దానిన్ ఇశాయేలీయులకు
సావ్ధీనం చేసాత్ డు. కాబటిట్ అతణిణ్ పోతస్హించు. 39అయితే మంచీ
చెడూ తెలియనిమీ కొడుకులు, అంటే అనాయ్యానికి గురౌతారు అని
మీరు చెపేప్మీపిలల్లుదానిలోఅడుగు పెడతారు. దానిన్వారికిసాత్ ను.
వారు దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుంటారు.



దివ్తీయోపదేశ కాండము 1:40 vi దివ్తీయోపదేశ కాండము 2:5

40మీరు మాతం వెనకిక్ ఎరసముదం పుకు తిరిగి ఎడారిలోకి
పయాణించండి” అని చెపాప్డు. 41 అందుకు మీరు “మేము
యెహోవాకు విరోధంగా పాపం చేశాం. మా యెహోవా దేవుడు
మాకాజాఞ్ పించిన పకారం మేము వెళిళ్ యుదధ్ం చేసాత్ ం” అని నాతో
చెపిప్, మీ ఆయుధాలతో ఆ కొండ పాంతానికి బయలుదేరారు.
42 అపుప్డు యెహోవా నాతో ఇలా అనాన్డు “యుదాధ్ నికి వెళొల్ దుద్ .
నేను మీతో ఉండను కాబటిట్ మీరు వెళిల్నా మీ శతువుల చేతిలో
ఓడిపోతారనివారితో చెపుప్.”

43 ఆ మాటలు నేను మీతో చెపిప్నా మీరు వినకుండా యెహోవా
మాటకు ఎదురు తిరిగి మూరఖ్ంగా ఆ కొండ పాంతానికి వెళాళ్రు.
44 అపుప్డు అకక్డ ఉనన్ అమోరీయులు మీకెదురు వచిచ్,
కందిరీగలాల్ గా మిమమ్లిన్ హోరామ్ వరకూ తరిమి శేయీరులో మిమమ్లిన్
హతం చేశారు. 45తరువాత మీరు తిరిగి వచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిలో
ఏడాచ్రు. అయినా యెహోవా మిమమ్లిన్ లెకక్చేయలేదు, మీ మాట
వినలేదు. 46కాబటిట్ మీరు కాదేషులోచాలారోజులు ఉండిపోయారు.
అకక్డ ఎనిన్ రోజులు నివసించారోమీకు తెలుసు.

2
ఎడారిలో సంచారం

1 అపుప్డు యెహోవా నాతో చెపిప్న విధంగా మనం తిరిగి
ఎరసముదం దారిలో ఎడారి గుండా చాలా రోజులు శేయీరు కొండ
చుటూట్ తిరిగాం. 2 యెహోవా నాకు ఇలా చెపాప్డు. “మీరు
ఈ కొండ చుటూట్ తిరిగింది చాలు, 3 ఉతత్రం పుకు వెళళ్ండి.
నువువ్ పజలతో ఇలా చెపుప్. 4 ‘శేయీరులో నివసించే ఏశావు
సంతాన నమీసోదరుల సరిహదుద్ లు దాటి వెళల్బోతునాన్రు, వారు
మీకు భయపడతారు. కాబటిట్ మీరు జాగతత్గా ఉండండి. 5వారితో
కలహం పెటుట్ కోవదుద్ . ఎందుకంటే ఏశావుకు శేయీరును సావ్సథ్ ంగా
ఇచిచ్ంది నేనే. వారి భూమిలోనిది ఒకక్ అడు నా మీకియయ్ను.
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6మీరు డబుబ్లిచిచ్ వారి దగగ్ర ఆహారం కొని తినవచుచ్. డబుబ్లిచిచ్
నీళల్ కొని తాగవచుచ్.’ 7 ఎందుకంటే మీ చేతి పని అంతటినీ మీ
యెహోవా దేవుడు ఆశీరవ్దించాడు. ఈ గొపప్ ఎడారిలో నువువ్ ఈ
నల సంవతస్రాలు తిరిగిన సంగతి ఆయనకు తెలుసు. ఆయన
మీకు తోడుగా ఉనాన్డు,మీకేమీతకుక్వ కాదు.”

8 అపుప్డు శేయీరులో నివసించే ఏశావు సంతాన న మన
సోదరులను విడిచి, ఏలతు, ఎసోనెగ్బెరు, అరాబా దారిలో మనం
పయాణించాం. 9 మనం తిరిగి మోయాబు ఎడారి మారగ్ంలో
వెళ తుండగాయెహోవానాతో ఇలా అనాన్డు. “మోయాబీయులను
బాధ పెటట్వదుద్ . వారితో యుదధ్ం చేయొదుద్ . లోతు సంతానానికి ఆర్
దేశానిన్ సావ్సథ్ ంగా ఇచాచ్ను. వారి భూమిలో దేనినీ నీ సవ్ంతానికి
ఇవవ్ను.”

10 గతంలో ఏమీయులు ఆ పాంతాలోల్ ఉండేవారు. వారు
అనాకీయులాల్ గా పొడ నవారు, బలవంతు న గొపప్ పజ.
అనాకీయులాల్ గా వారిని కూడా “*రెఫాయీయులు” అని పిలిచారు.
11మోయాబీయులు వారికి “ఏమీయులు” పేరు పెటాట్ రు.

12 పూరవ్కాలంలో హోరీయులు శేయీరులో నివసించారు.
ఇశాయేలీయులు యెహోవా తమకిచిచ్న సావ్సథ్ న దేశంలో
చేసినటుట్ ఏశావు సంతానం హోరీయుల దేశానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుని
వారిని చంపి వారి దేశంలో నివసించారు. 13 “ఇపుప్డు మీరు లేచి
జెరెదు వాగు దాటండి” అని యెహోవా ఆజాఞ్ పించగా మనం జెరెదు
వాగు దాటాం.

14మనం కాదేషు బరేన్య నుండి బయలుదేరి జెరెదు వాగు దాటే
వరకూ మనం పయాణించిన కాలం 38 సంవతస్రాలు. యెహోవా
వారితో శపథం చేసినటుట్ అపప్టికి ఆ తరంలో యుదధ్ం చేయగల
మనుషులందరూ గతించిపోయారు. 15 అంతే కాదు, వారు గతించే
* 2:10 2:10మహాకాయులు.
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వరకూ ఆతరంవారినిచంపడానికియెహోవాహసత్ంవారికి విరోధంగా
ఉంది.

16ఈవిధంగా నికు నవారంతాచనిపోయిగతించినతరువాత
యెహోవా నాకు ఇలా చెపాప్డు, 17 “ఈ రోజు నువువ్ మోయాబుకు
సరిహదుద్ గా ఉనన్ ఆర్ దేశానిన్ దాటబోతునాన్వు. 18 అమోమ్నీయుల
పకక్గా వెళేళ్టపుప్డు వారిని బాధించవదుద్ . 19 వారితో యుదధ్ం
చేయొదుద్ . ఎందుకంటే లోతు సంతానానికి దానిన్ సావ్సథ్ ంగా
ఇచాచ్ను. కాబటిట్ వారి దేశంలో భూమిని నీకు ఏ మాతం ఇవవ్ను.”
20 దానిన్ కూడా రెఫాయీయుల దేశం అని పిలిచారు. పూరవ్ం
రెఫాయీయులు అందులో నివసించారు. అమోమ్నీయులు వారిని
“జంజుమీయులు” అనేవారు.

21 వారు అనాకీయులాల్ గా పొడ న వారు, బలవంతు న గొపప్
పజలు. అయితే యెహోవా అమోమ్నీయుల ఎదుట నుండి వారిని
వెళల్గొటట్డం వలన అమోమ్నీయులు వారి దేశానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుని
అకక్డ నివసించారు. 22 ఆయన శేయీరులో నివసించే ఏశావు
సంతానం కోసం వారి ఎదుట నుండి హోరీయులను నశింపజేశాడు
కాబటిట్ వారుహోరీయుల దేశానిన్సావ్ధీనం చేసుకునిఈరోజువరకూ
అకక్డ నివసిసుత్ నాన్రు. 23గాజా వరకూ ఉనన్ గామాలోల్ నివసించిన
ఆవీయులను కఫోత్ రు నుండి వచిచ్న కఫోత్ రీయులు నాశనం చేసి
అకక్డ నివసించారు.

హెషోబ్ను రాజు అయిన సీహోనునూ ఓటమి
24 “మీరు బయలుదేరి అరోన్ను లోయ దాటండి. ఇదిగో

అమోరీయుడు, హెషోబ్ను రాజు అయిన సీహోనునూ అతని
దేశానీన్ మీ చేతికి అపప్గించాను. అతనితో యుదధ్ం చేసి దానిన్
ఆకమించుకోండి. 25ఈరోజుఆకాశం కిందఉనన్జాతులపజలందరికీ
నువవ్ంటే భయం పుటిట్ంచడం మొదలు పెడుతునాన్ను. వారు మీ
గురించిన సమాచారం విని నీ ఎదుట వణకి, కలవరపడతారు” అని
యెహోవానాతోచెపాప్డు.
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26 అపుప్డు నేను కెదేమోతు ఎడారిలో నుండి హెషోబ్ను రాజు
సీహోను దగగ్రికి దూతలను పంపి 27 “మమమ్లిన్ నీ దేశం గుండా
వెళళ్నివువ్. కుడి,ఎడమలకుతిరగకుండాదారిలోనేనడిచిపోతాము.
28 నా దగగ్ర సొముమ్ తీసుకుని తినడానికి ఆహార పదారాథ్ లు,
తాగడానికి నీరు ఇవువ్. 29 శేయీరులో ఏశావు సంతానమూ ఆర్ లో
మోయాబీయులూనాకు చేసినటుట్ ,మాదేవుడుయెహోవామాకిసుత్ నన్
దేశానికి వెళళ్డానికి యొరాద్ ను నది దాటేవరకూ కాలి నడకతోనే
మమమ్లిన్ వెళల్నివువ్” అని శాంతికర న మాటలు పలికించాను.
30 అయితే హెషోబ్ను రాజు సీహోను మనం తన దేశం గుండా
వెళల్డానికి ఒపుప్కోలేదు. ఎందుకంటే ఈ రోజు జరిగినటుట్ గా మన
చేతికి అతణిణ్ అపప్గించడం కోసం మీ యెహోవా దేవుడు అతని
మనసుస్ను కఠినపరచి అతని హృదయానిన్ బండబారిపోయేలా
చేశాడు.

31 అపుప్డు యెహోవా “చూడు, సీహోనును అతని దేశానిన్ నీకు
అపప్గిసుత్ నాన్ను. అతని దేశానిన్ సావ్ధీనం చేసుకోవడం మొదలు
పెటుట్ ” అని నాతో చెపాప్డు. 32 సీహోనూ అతని పజలంతా
యాహసులో మనతో యుదధ్ం చేయడానికి వచాచ్రు. 33 మన
యెహోవా దేవుడు అతణిణ్ మనకపప్గించాడు కాబటిట్ మనం అతనీన్
అతని కొడుకులనూ అతని పజలందరినీ చంపివేశాం.

34 అపుప్డునన్ అతని పటట్ణాలనూ, వాటిలోని సీ పురుషులనూ
పిలల్లనూ ఏదీమిగలకుండా నాశనం చేశాం. 35 కేవలం పశువులనూ
ఆ పటట్ణాల ఆసిత్నీ దోచుకునాన్ం. 36 అరోన్ను ఏటిలోయ ఒడుడ్ న
ఉనన్ అరోయేరు, ఆ లోయలో ఉనన్ పటట్ణం మొదలుపెటిట్ గిలాదు
వరకూ మనకు లొంగిపోని పటట్ణం ఒకక్టి కూడా లేదు. మన
దేవుడు అనిన్టినీ మనకి అపప్గించాడు. 37అయితే అమోమ్నీయుల
దేశాని నా, యబోబ్కు నది లోయలోని ఏ పాంతాని నా ఆ
కొండపాంతంలోని పటట్ణాల నా మన యెహోవా దేవుడు వెళళ్వదద్ని
చెపిప్న మరే సథ్లాని నామీరు వెళళ్లేదు.
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3
బాషాను రాజు ఓగు ఓటమి

1 మనం తిరిగి బాషాను దారిలో వెళత్ ండగా బాషాను రాజు
ఓగు, అతని పజలంతా ఎదెయీలో మనతో యుదధ్ం చేయడానికి
ఎదురుగా వచాచ్రు. 2యెహోవా నాతో ఇలా అనాన్డు. “అతనికి
భయపడ వదుద్ . అతనీన్ అతని పజలనూ అతని దేశానీన్ నీ
చేతికి అపప్గించాను. హెషోబ్నులో అమోరీయుల రాజు సీహోనుకు
చేసినటేట్ ఇతనికి కూడా చేయాలి.” 3 ఆ విధంగా మన దేవుడు
యెహోవా బాషాను రాజు ఓగును, అతని పజలందరినీ మన చేతికి
అపప్గించాడు. అతనికి ఎవవ్రూ మిగలకుండా అందరినీ హతం
చేశాం.

4 ఆ కాలంలో అతని పటట్ణాలనీన్ సావ్ధీనం చేసుకునాన్ం. మన
సావ్ధీనంలోకి రాని పటట్ణం ఒకక్టీ లేదు. బాషానులో ఓగు
రాజయ్ం అరోగ్ బు పాంతంలో ఉనన్ 60 పటట్ణాలు ఆకమించుకునాన్ం.
5 ఆ పటట్ణాలనీన్ గొపప్ పాకారాలు, దావ్రాలు, గడియలతో ఉనన్
దురాగ్ లు. అవిగాక పాకారాలు లేని ఇంకా చాలా పటట్ణాలు సావ్ధీనం
చేసుకునాన్ం. 6మనం హెషోబ్ను రాజు సీహోనుకు చేసినటుట్ వాటిని
నిరూమ్లం చేశాం. పతి పటట్ణంలోని సీ పురుషులనూ పిలల్లనూ
నాశనం చేశాం. 7వారిపశువులనూఆపటట్ణాలఆసిత్నీ దోచుకునాన్ం.

8 ఆ కాలంలో అరోన్ను లోయ నుండి హెరోమ్ను కొండ వరకూ,
యొరాద్ ను అవతల ఉనన్ దేశానిన్ ఇదద్రు అమోరీయుల రాజుల
దగగ్ర నుండి సావ్ధీనం చేసుకునాన్ం. 9 సీదోనీయులు హెరోమ్నును
“షిరోయ్ను” అనేవారు. అమోరీయులు దానిన్ “శెనీరు” అనేవారు.
10 దానంలోని పటాట్ ణాలనిన్టిని, బాషానులోని ఓగు రాజయ్
పటట్ణా న సలాక్, ఎదెయీ అనేవాటి వరకూ గిలాదు అంతటినీ
బాషానునూ ఆకమించాం. 11 రెఫాయీయులలోబాషాను రాజు ఓగు
మాతం మిగిలాడు. అతనిది ఇనుప మంచం. అది అమోమ్నీయుల
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రబాబ్లో ఉంది గదా? దాని పొడవు తొమిమ్ది మూరలు, వెడలుప్
నాలుగు మూరలు.

భూమి విభజన
12 అరోన్ను లోయలో ఉనన్ అరోయేరు పటట్ణం *నుండి గిలాదు

కొండ పాంతంలో సగమూ మనం అపుప్డు సావ్ధీనం చేసుకొనన్
దేశమూ దాని పటట్ణాలూ రూబేనీయులకు, గాదీయులకు ఇచాచ్ను.
13 ఓగు రాజుకు చెందిన బాషాను అంతటినీ, గిలాదులో మిగిలిన
రెఫాయీయుల దేశమని పిలిచే బాషానునూ, అరోగ్ బు పాంతమంతా
మనషేష్ అరథ్ గోతానికి ఇచాచ్ను.

14మనషేష్ కొడుకు యాయీరు గెషూరీయుల, మాయాకాతీయుల
సరిహదుద్ ల వరకూ అరోగ్ బు పాంతానిన్ పటుట్ కుని, తన పేరును బటిట్
వాటికి యాయీరు బాషాను గామాలు అని పేరు పెటాట్ డు. ఈ రోజు
వరకూ వాటి పేరు అదే. 15 మాకీరీయులకు గిలాదును ఇచాచ్ను.
16 గిలాదు నుండి అరోన్ను లోయ మధయ్ వరకూ, యబోబ్కు నది
వరకూ, అమోమ్నీయుల పడమటి సరిహదుద్ వరకూ రూబేనీయులకూ
గాదీయులకూ ఇచాచ్ను. 17 ఇవి కాక, కినెన్రెతు నుండి తూరుప్న
పిసాగ్ కొండ వాలుల కింద, ఉపుప్ సముదం అని పిలిచే అరాబా
సముదం దాకా వాయ్పించిన అరాబా పాంతానిన్, యొరాద్ ను లోయ
మధయ్భూమిని, రూబేనీయులకూ గాదీయులకూ ఇచాచ్ను.

18 అపుప్డు నేను మీతో “మీరు సావ్ధీనం చేసుకోడానికి మీ
దేవుడు యెహోవా ఈ దేశానిన్ మీకిచాచ్డు. మీలోయుదధ్వీరులంతా
సిదధ్పడి మీ సోదరు న ఇశాయేలు పజలతో కలిసి నది దాటి
రావాలి. 19 యెహోవా మీకు విశాంతినిచిచ్నటుట్ మీ సోదరులకు
కూడా విశాంతినిచేచ్ వరకూ నేను మీకిచిచ్న పటట్ణాలోల్ నివసించాలి.
20 అంటే మీ యెహోవా దేవుడు యొరాద్ ను అవతల వారికి ఇసుత్ నన్
దేశానిన్ వారు సావ్ధీనం చేసుకునే వరకూ, మీభారయ్లు, మీ పిలల్లు,

* 3:12 3:12 ఉతత్ర దిశ నుండి
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మీ మందలు నేను మీకిచిచ్న పటట్ణాలోల్ నివసించాలి. ఆ తరువాత
మీరు మీ సావ్సాథ్ య్లకు తిరిగి రావాలి అని మీకు ఆజాఞ్ పించాను. మీ
మందలు చాలా ఎకుక్వని నాకు తెలుసు” అనాన్ను.

యొరాద్ ను నది దాటడానికిమోషే నిషేధించబడుటట్
21ఆ సమయంలో నేనుయెహోషువకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాను. “మీ

యెహోవా దేవుడు ఈ ఇదద్రు రాజులకు చేసినదంతా నువువ్ కళాళ్రా
చూశావు గదా. నువువ్ వెళత్ నన్ రాజాయ్లనిన్టికీ యెహోవా అదే
విధంగా చేసాత్ డు. 22 మీ యెహోవా దేవుడు మీ పకష్ంగా యుదధ్ం
చేసాత్ డు కాబటిట్ వారికి భయపడ వదుద్ .”

23 ఆ రోజులోల్ నేను “యెహోవా, పభూ, నీ మహిమనూ,
నీ బాహ బలానీన్ నీ దాసునికి చూపించడం పారంభించావు.
24 ఆకాశంలో గాని, భూమి గాని నువువ్ చేసే పనులు చేయగల
దేవుడెవడు? నీ అంత పరాకమం చూపగల దేవుడెవడు? 25 నేను
అవతలికి వెళిల్ యొరాద్ ను అవతల ఉనన్ ఈమంచి దేశానిన్, ఆమంచి
కొండ పాంతానిన్, ఆ లెబానోనును చూసేలా అనుగహించు” అని
యెహోవాను బతిమాలుకునాన్ను.

26యెహోవామీకారణంగానామీదకోపపడినామనవివినలేదు.
ఆయననాతోఇలాఅనాన్డు. “చాలు. ఇంకఈసంగతినిగూరిచ్నాతో
మాటాల్ డవదుద్ . 27నువువ్ ఈయొరాద్ ను దాటకూడదు. అయితే, పిసాగ్
కొండ ఎకిక్ పడమటి పు, ఉతత్రం పు, ద ణం పు, తూరుప్ పు
తేరి చూడు. 28 నీకు బదులుగా యెహోషువకు ఆజాఞ్ పించి, అతణిణ్
పోతస్హించి, బలపరచు. అతడు ఈ పజలను నడిపించి, నది దాటి,
నువువ్ చూడబోయే దేశానిన్ వారు సావ్ధీనపరచుకొనేలా చేసాత్ డు.”
29ఆసమయంలోమనంబేతప్యోరుఎదుటఉనన్లోయలోఉనాన్ం.

4
దేవుడు ఇచిచ్న ఆజఞ్లను అనుసరించాలని ఇశాయేలు పజలకు

మోషే అభయ్రధ్న
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1 కాబటిట్ ఇశాయేలు పజలారా, మీరు జీవించి మీ పూరీవ్కుల
దేవు న యెహోవా మీకిసుత్ నన్ దేశంలో పవేశించి దానిన్ సావ్ధీనం
చేసుకోవడానికి పాటించాలిస్న నియమాలు, కటట్డలు నేను
మీకు బోధిసుత్ నాన్ను. వినండి. 2 యెహోవా దేవుడు ఇచిచ్న
ఆజఞ్లను మీకందిసుత్ నాన్ను. వాటిని పాటించడంలో నేను మీకు
ఆజాఞ్ పించిన మాటతో దేనినీ కలపకూడదు, దానిలో నుండి దేనినీ
తీసివేయకూడదు.

3బయలెప్యోరువిషయంలోయెహోవాచేసినదానిన్మీరు కళాళ్రా
చూశారు కదా. బయలెప్యోరును వెంబడించిన పతి పురుషుడినీ
మీ యెహోవా దేవుడు మీ మధయ్ ఉండకుండాా నాశనం చేశాడు.
4 యెహోవా దేవుణిణ్ హతుత్ కొనన్ మీరంతా ఈ రోజు వరకూ జీవించి
ఉనాన్రు. 5 యెహోవా దేవుడు నాకు ఆజాఞ్ పించిన విధంగా మీరు
సావ్ధీనం చేసుకోబోయే దేశంలో మీరు పాటించాలిస్న కటట్డలను,
విధులను మీకు నేరాప్ను. 6ఈ కటట్డలనిన్టినీ మీరు అంగీకరించి
వాటిని అనుసరించాలి. వాటిని గూరిచ్ వినన్ పజల దృషిట్కి అదే మీ
జాఞ్ నం, అదే మీ వివేకం. వారు మిమమ్లిన్ చూసి “నిజంగా ఈ గొపప్
జాతిజాఞ్ నం, వివేచన గల పజలు” అని చెపుప్కుంటారు.

7 ఎందుకంటే మనం ఆయనకు మొర పెటిట్న పతిసారీ మన
యెహోవా దేవుడు మనకు సమీపంగా ఉనన్టుట్ మరి ఏ గొపప్ జాతికి
ఏ దేవుడు సమీపంగా ఉనాన్డు? 8ఈ రోజు నేను మీకు అపప్గిసుత్ నన్
ఈ ధరమ్శాసమంతటిలో ఉనన్ కటట్డలు, నీతివిధులు కలిగి ఉనన్
గొపప్ జనమేది? 9 అయితే మీరు జాగతత్పడాలి. మీరు కళాళ్రా
చూసిన వాటిని మరచిపోకుండా ఉండేలా, అవి మీ జీవితమంతా
మీ హృదయాలోల్ నుండి తొలగిపోకుండేలా, మీ మనసుస్ను బహ
జాగతత్గా కాపాడుకోండి. మీ కొడుకులకు, వారి కొడుకులకు వాటిని
నేరిప్ంచండి. 10మీరు హోరేబులో మీ యెహోవా దేవుని సనిన్ధిలో
నిలబడిఉనన్పుప్డు ఆయన, “నాదగగ్రికి పజలను సమావేశపరచు.
వారు ఆ దేశంలో నివసించే రోజులనీన్ నాకు భయపడడం నేరుచ్కుని,
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తమ పిలల్లకు నేరేప్లా వారికి నామాటలు వినిపిసాత్ ను అని ఆయన
నాతో చెపాప్డు.”

11 అపుప్డు మీరు దగగ్రకి వచిచ్ ఆ కొండ కింద నిలబడాడ్ రు.
చీకటి, మేఘం, గాఢాంధకారం కమిమ్ ఆ కొండ ఆకాశం వరకూ అగిన్తో
మండుతుండగా 12యెహోవాఆ అగిన్లో నుండి మీతోమాటాల్ డాడు.
మీరు ఆ మాటలు వినాన్రు గాని ఏ రూపానీన్ చూడలేదు, సవ్రం
మాతమే వినాన్రు. 13 మీరు పాటించడానికి ఆయన విధించిన
నిబంధనను, అంటే పది ఆజఞ్లను మీకు తెలిపే రెండు రాతి పలకల
మీదవాటిని రాశాడు.

విగహారాధన నిషేధించబడెను
14 అపుప్డు మీరు నది దాటి సావ్ధీనం చేసుకోబోయే దేశంలో

పాటించాలిస్న కటట్డలు, విధులను మీకు నేరప్మని యెహోవా నాకు
ఆజాఞ్ పించాడు. 15హోరేబులోయెహోవా అగిన్జావ్లలోల్ నుండి మీతో
మాటాల్ డిన రోజు మీరు ఏ సవ్రూపానీన్ చూడలేదు. 16కాబటిట్ మీరు
భూమి మీద ఉనన్ ఏ జంతువు గాని, 17ఆకాశంలో ఎగిరే రెకక్లునన్
ఏ ప గాని, 18 నేలమీద పాకే ఏ పురుగు గాని, భూమి కింద
ఉనన్ నీళల్లో ఏ చేప గాని, ఆడ నా మగ నా ఎలాటి పతిమను
ఏ సవ్రూపంలో నా విగహానిన్ మీ కోసం చేసుకుని చెడిపోకుండేలా
జాగతత్ పడండి. 19 ఆకాశం పు చూసి సూరయ్ చంద నకష్తాలను,
ఇంకాఆకాశ నాయ్లను చూసి మరచిపోయిమీయెహోవాదేవుడు
ఆకాశమంతటి కింద ఉనన్ మనుషులందరి కోసం ఏరాప్టు చేసిన
వాటికి నమసక్రించి, వాటిని పూజించకుండేలా మీరు ఎంతో జాగతత్
వహించండి.

20 యెహోవా మిమమ్లిన్ తీసుకుని ఈ రోజులాగా మీరు తనకు
సవ్ంత పజలుగా ఉండడానికి, ఇనపకొలిమి లాంటి ఐగుపు దేశంలో
నుండి మిమమ్లిన్ రపిప్ంచాడు. 21 యెహోవా మిమమ్లిన్ బటిట్ నా
మీద కోపపడి, నేను ఈ యొరాద్ ను దాటకూడదనీ మీ యెహోవా
దేవుడు సావ్సథ్ ంగా మీకిసుత్ నన్ ఈ మంచి దేశంలో పవేశింపకూడదనీ
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ఆజాఞ్ పించాడు. 22 కాబటిట్ నేను ఈ యొరాద్ ను దాటకుండా ఈ
దేశంలోనే చనిపోతాను. మీరు దాటి ఆ మంచి దేశానిన్ సావ్ధీనం
చేసుకుంటారు.

23మీదేవుడుయెహోవామీకు ఏరప్రచిననిబంధననుమరచి,మీ
దేవు నయెహోవామీకుఆజాఞ్ పించినపకారంఎలాంటిరూపంతో నా
విగహానిన్ చేసుకోకుండేలాజాగతత్పడండి. 24ఎందుకంటేమీ దేవుడు
యెహోవా దహించే అగిన్, రోషం గల దేవుడు. 25మీరు పిలల్లను,
వారు తమ పిలల్లను కని ఆ దేశంలో చాలా కాలం నివసించిన
తరువాత మీరు చెడిపోయి, ఎలాంటి రూపంతో నా విగహాలు
చేసుకునిమీయెహోవాదేవునికికోపంపుటిట్ంచి,ఆయనఎదుటచెడు
జరిగినపుప్డు 26మీరు ఈ యొరాద్ ను దాటి సావ్ధీనం చేసుకోబోయే
దేశంలో ఉండకుండాా తవ్రలోనే పూరిగా నాశన పోతారని
భూమాయ్కాశాలను మీమీద సాకష్ులుగా ఉంచుతునాన్ను. ఆ దేశంలో
ఎకుక్వ రోజులు నిలబడకుండామీరుపూరిగానాశన పోతారు.

27 అంతేగాక యెహోవా మిమమ్లిన్ వివిధ జాతుల మధయ్కు
చెదరగొడతాడు. ఆయన మిమమ్లిన్ ఎకక్డికి తోలివేసాత్ డో అకక్డి
పజలోల్ మీరు కొదిద్మందిగా మిగిలి ఉంటారు. 28 అకక్డ మీరు
మనుషుయ్లు చేతితో చేసిన కర, రాతి దేవుళళ్ను పూజిసాత్ రు. అవి
చూడవు,వినవు,తినవు,వాసనచూడవు. 29అయితేఅకక్డనుండి
మీదేవుడుయెహోవానుమీపూరణ్హృదయంతో,పూరాణ్ తమ్తో వెతికితే,
ఆయనమీకు పతయ్కష్మౌతాడు.

30 ఈ సంగతులనీన్ జరిగి మీకు బాధ కలిగినపుప్డు చివరి
రోజులోల్ మీరు మీ యెహోవా దేవుని పు చూసి ఆయన మాటకు
లోబడినపుప్డు 31మీ దేవుడు యెహోవా కనికరం గలవాడు కాబటిట్
మీ చెయియ్ విడవడు, మిమమ్లిన్ నాశనం చేయడు. తాను మీ
పూరీవ్కులతో చేసిన నిబంధన వాగాద్ నానిన్ మరచిపోడు.

యెహోవాయేదేవుడు
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32దేవుడుభూమిమీదమానవుణిణ్ సృషిట్ంచిందిమొదలు,మీకంటే
ముందటి రోజులోల్ ఆకాశం ఈ దికుక్ నుండి ఆ దికుక్ వరకూ ఇలాటి
గొపప్ కారయ్ం జరిగిందా? దీనిలాంటివార వినబడిందా? అని అడుగు.
33 మీలా దేవుని సవ్రం అగిన్లో నుండి మాటాల్ డడం విని మరి ఏ
పజ నా జీవించారా?

34 మీ యెహోవా దేవుడు ఐగుపులో మా కళళ్ ఎదుట చేసిన
వాటనిన్టి పకారం ఏ దేవు నా సరే, కషాట్ లు, సూచక కియలు,
మహతాక్రాయ్లు, యుదధ్ం, బాహ బలం, చాచిన చేయి, మహా
భయంకర కారాయ్లు, వీటనిన్టితో ఎపుప్ నా వచిచ్ ఒక పజలోనుండి
తనకోసం ఒకజాతిపజనితీసుకోడానికి పయతిన్ంచాడా? 35అయితే
యెహోవాయే దేవుడనీ, ఆయన తపప్ మరొకడు లేడనీ మీరు
తెలుసుకొనేలా అది మీకు చూపించాడు. 36 మీకు బోధించడానికి
ఆయనఆకాశం నుండితనసవ్రానిన్ వినిపించాడు. భూమిమీదతన
గొపప్ అగిన్నిమీకు చూపినపుప్డు ఆఅగిన్లోనుండిఆయనమాటలు
మీరు వినాన్రు.

37 ఆయన మీ పూరీవ్కులిన్ పేమించాడు కాబటిట్ వారి తరువాత
వారి సంతానానిన్ ఏరప్రచుకునాన్డు. 38 మీకంటే బల న గొపప్
జాతుల పజలను మీ ఎదుట నుండి వెళల్గొటిట్ మిమమ్లిన్ పవేశపెటిట్
ఆయన ఈ రోజు జరుగుతునన్టుట్ వారి దేశానిన్ మీకు సావ్సథ్ ంగా
ఇవవ్డానికి మీకు తోడుగా ఉండి ఐగుపు నుండి తన మహాబలంతో
మిమమ్లిన్ బయటికి రపిప్ంచాడు.

39 కాబటిట్ , న ఆకాశంలో, కింద భూమి నా యెహోవాయే
దేవుడనీ, మరొక దేవుడు లేడనీ ఈరోజు గహించండి. 40 అంతే
గాకమీకు,మీతరువాతమీసంతానానికి సుఖశాంతులు కలగడానికి
మీయెహోవా దేవుడు ఎపప్టికీ మీకిసుత్ నన్ దేశంలోమీకు దీరాఘ్ యువు
కలిగేలా నేను మీకాజాఞ్ పిసుత్ నన్ ఆయన కటట్డలను, ఆజఞ్లను మీరు
పాటించాలి.

శరణు పటట్ణాలు
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41 ఎవ నా ఉదేద్శపూరవ్కంగా కాక, అనాలోచితంగా తన
పొరుగువాణిణ్ చంపినపుప్డు 42 అతడు పారిపోడానికి మోషే
తూరుప్ దికుక్న, యొరాద్ ను ఇవతల మూడు పటట్ణాలను ఎనిన్క
చేశాడు. అలాటి వయ్కి ఎవ నా ఉంటే అతడు పారిపోయి ఆ
పటట్ణాలోల్ పవేశించి జీవించవచుచ్. 43 అవేవంటే, రూబేనీయులకు
దాన దేశపు ఎడారిలోని బేసెరు, గాదీయులకు గిలాదులో ఉనన్

రామోతు, మనషీష్యులకు బాషానులో ఉనన్ గోలాను. 44 ఇదీ మోషే
ఇశాయేలీయులకు ఇచిచ్న ధరమ్శాసం.

45 ఇశాయేలీయులు ఐగుపు నుండి బయటికి వసుత్ నన్పుప్డు
46 యొరాద్ ను ఇవతల బేతప్యోరు ఎదుటి లోయలో హెషోబ్నులో,
సీహోనురాజుగాపాలించేఅమోరీయులదేశంలో 47మోషేఇశాయేలు
పజలకు నియమించిన శాసనాలు, కటట్డలు, నాయ్య విధులు ఇవి.
48మోషే, ఇశాయేలీయులు ఐగుపునుండివసూత్ ఆ సీహోనును చంపి
అతని దేశానీన్ యొరాద్ ను ఇవతల తూరుప్ దికుక్న ఉనన్ బాషాను
రాజు ఓగు పాలించే దేశానీన్ అరోన్ను లోయలో ఉనన్ అరోయేరు
మొదలు హెరోమ్ను అనే సీయోను కొండ వరకూ ఉనన్ అమోరీయుల
ఇదద్రు రాజుల దేశానిన్, 49పిసాగ్ ఊటలకు కిందుగా అరాబా సముదం
వరకూ తూరుప్ దికుక్నయొరాద్ ను అవతల ఆరాబా పదేశమంతటినీ
సావ్ధీనం చేసుకునాన్రు.

5
పది ఆజఞ్లు

1 మోషే ఇశాయేలు పజలందరినీ పిలిపించి ఇలా చెపాప్డు,
“ఇశాయేలు పజలారా, నేను మీకు ఈ రోజు చెబుతునన్ కటట్డలను,
విధులను విని నేరుచ్కుని వాటిని పాటించండి. 2 మన దేవుడు
యెహోవా హోరేబులో మనతో ఒపప్ందం చేశాడు. 3 ఆయన మన
పూరీవ్కులతో కాదు, ఈ రోజు, ఇకక్డ జీవించి ఉనన్ మనతోనే ఈ
ఒపప్ందం చేశాడు. 4 యెహోవా ఆ కొండ మీద అగిన్లో నుండి
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ముఖాముఖిగా మీతోమాటలాడినపుప్డు మీరు ఆ అగిన్కి భయపడి
ఆ కొండ ఎకక్లేదు.

5 కాబటిట్ యెహోవా మాట మీకు తెలపడానికి నేను యెహోవాకూ
మీకూమధయ్ నిలబడి ఉనన్పుప్డుయెహోవాఇలా చెపాప్డు.

6 ‘బానిసల గృహ న ఐగుపు దేశంలో నుండి నినున్ రపిప్ంచిన నీ
దేవుడ నయెహోవాను నేనే.

7నేను తపప్ వేరొక దేవుడు నీకుండకూడదు.
8 న ఉనన్ ఆకాశంలో గాని, కింద ఉనన్ భూమి నే గాని,

భూమి కింద ఉనన్ నీళల్లోనే గాని ఉండే దేని పోలికలో నా విగహానిన్
చేసుకోకూడదు.

9 వాటికి నమసక్రించకూడదు, వాటిని పూజింపకూడదు. మీ
దేవు నయెహోవాఅనే నేను రోషం గల దేవుణిణ్ . ననున్ దేవ్షించేవారి
విషయంలోమూడునాలుగు తరాల వరకూ తండులు చేసినదోషానిన్
కొడుకుల కి రపిప్సాత్ ను. 10ననున్ పేమించినాఆజఞ్లు పాటించేవారి
విషయంలో వెయియ్ తరాల వరకూ కరుణిసాత్ ను.

11 మీ దేవుడు యెహోవా పేరును అనవసరంగా పలకకూడదు,
యెహోవాతనపేరునుఅనవసరంగాపలికేవాణిణ్ దోషిగాఎంచుతాడు.

12మీయెహోవా దేవుడు మీకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ విశాంతి దినానిన్
పరిశుదధ్ంగా ఆచరించండి. 13 ఆరు రోజులు మీరు కషట్పడి మీ పని
చేయాలి. 14 ఏడో రోజు మీ యెహోవా దేవునికి విశాంతి దినం. ఆ
రోజుమీరు, మీ కొడుకు, కూతురు, దాసుడు లేక దాసి, మీ ఎదుద్ లేక
గాడిద, మీ పశువులోల్ ఏ నా సరే, మీ ఇంటోల్ ఉనన్ పరదేశితో సహా,
ఏ పనీ చేయకూడదు. ఎందుకంటే మీకులాగామీదాసుడు, మీదాసి
కూడా విశాంతి తీసుకోవాలి.

15 మీరు ఐగుపు దేశంలో బానిసలుగా ఉనన్పుప్డు మీ దేవుడు
యెహోవా తన బాహ బలంతో, చాచిన చేతితో మిమమ్లిన్ అకక్డ
నుండి రపిప్ంచాడని జాఞ్ పకం చేసుకోండి. కాబటిట్ , విశాంతి దినానిన్
పాటించాలని ఆయనమీకు ఆజాఞ్ పించాడు.
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16మీ దేవుడు యెహోవా మీకిచేచ్ దేశంలో మీరు దీరాఘ్ యువుతో,
సుఖశాంతులు కలిగి ఉండేలాఆయనమీకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ మీ తలిల్
తండులను గౌరవించండి.

17హతయ్ చేయకూడదు.
18వయ్భిచారం చేయకూడదు.
19దొంగతనం చేయకూడదు.
20మీసాటిమనిషికి వయ్తిరేకంగా అబదధ్ సాకష్ ం చెపప్కూడదు.
21మీ పొరుగువాడి భారయ్ ఆశపడకూడదు. మీ పొరుగువాడి

ఇంటిని, పొలానిన్, పనివాణిణ్ , పనికతెత్ని, ఎదుద్ ను, గాడిదను, ఇంకా
అతనికి చెందిన దేనినీ ఆశించకూడదు.’

22యెహోవా ఆ కొండ మీద అగిన్, మేఘం, గాఢాంధకారాల మధయ్
నుండి గొపప్ సవ్రంతో మీ సమాజమంతటితో ఈ మాటలు చెపిప్,
రెండు రాతి పలకల మీద వాటిని రాసి నాకిచాచ్డు. ఇంతకు మించి
ఆయనమరేమీ చెపప్లేదు.

23 ఆ కొండ అగిన్తో మండుతునన్పుప్డు మీరు ఆ చీకటి మధయ్
నుండిఆసవ్రం విని,అంటేమీగోతాలపధానులు,పెదద్లునాదగగ్రికి
వచిచ్, 24 ‘మనయెహోవాదేవుడుతనమహిమనిగొపప్తనానిన్మాకు
చూపించాడు. అగిన్లో నుండి ఆయన సవ్రానిన్ వినాన్ం. దేవుడు
మానవులతో మాటాల్ డినపప్టికీ వారు బతికి ఉండగలరని ఈ రోజు
గహించాం. 25 కాబటిట్ మేము చావడమెందుకు? ఈ గొపప్ అగిన్
మమమ్లిన్కాలిచ్వేసుత్ ంది. మేముమనదేవుడుయెహోవాసవ్రం ఇంకా
వింటే చనిపోతాం. 26మాలాగామానవులందరిలో సజీవు న దేవుని
సవ్రం అగిన్లో నుండి పలకడం విని ఇంకెవరు జీవించి ఉనాన్రు?
27 నువేవ్ వెళిళ్ మన దేవుడు యెహోవా చెపేప్దంతా విను. ఆయన
నీతో చెపిప్న దానంతటినీ నువేవ్ మాతో చెబితే మేము విని దానిన్
పాటిసాత్ ం అని చెపాప్రు.’

28మీరు నాతో చెపిప్న మాటలు యెహోవా వినాన్డు. అపుప్డు
యెహోవా నాతో ఇలా చెపాప్డు. ‘ఈ పజలు నీతో చెపిప్న
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మాటలు నేను వినాన్ను. వారు చెపిప్నదంతా మంచిదే. 29వారికీ
వారి సంతానానికీ ఎపుప్డూ సుఖశాంతులు కలిగేలా వారు నాపటల్
భయభకులు కలిగి నా ఆజఞ్లనిన్టిని పాటించే మనసుస్ వారికి
ఉండడం మంచిది. 30 “వారి వారి గుడారాలోల్ కి తిరిగి వెళళ్మని”
వారితో చెపుప్. 31 నువువ్ మాతం ఇకక్డ నా దగగ్ర ఉండు. నువువ్
వారికి బోధించాలిస్న కటట్డలనూ విధులనూ నేను నీతో చెబుతాను.’

32వారుసావ్ధీనంచేసుకోడానికినేనువారికి ఇసుత్ నన్ దేశంలోవారు
ఆ విధంగా పవరించాలి. 33మీరు కుడికి ఎడమకి తిరగకుండా మీ
దేవుడు యెహోవా ఆజాఞ్ పించిన విధంగా చేయడానికి జాగతత్పడాలి.
మీరు సావ్ధీనం చేసుకోబోయే దేశంలో నివసిసూత్ సుఖశాంతులతో
దీరాఘ్ యుషమ్ంతులయేయ్లా మీ దేవుడు యెహోవా మీకు ఆజాఞ్ పించిన
మారాగ్ లనిన్టిలో నడుచుకోవాలి.”

6
నీ దేవు నయెహోవాను పేమించాలి.

1 “మీరూ మీ కొడుకులూ మీ మనుమలూ 2 మీ దేవు న
యెహోవాకు భయపడి, నేను మీకు ఆజాఞ్ పించే ఆయన
కటట్డలు, ఆజఞ్లు అనిన్టినీ మీ జీవితకాలమంతా పాటిసేత్ మీరు
దీరాఘ్ యుషమ్ంతులు అవుతారు. మీరు సావ్ధీనం చేసుకోడానికి నది
దాటి వెళత్ నన్ దేశంలో మీరు పాటించడానికి మీకు బోధించాలని మీ
యెహోవాదేవుడు ఆజాఞ్ పించిన కటట్డలు, విధులు ఇవే.

3 ఇశాయేలూ, నీ పూరీవ్కుల దేవు న యెహోవా నీతో చెపిప్న
పకారం పాలు తేనెలు పవహించే దేశంలో సుఖశాంతులతో బాగా
అభివృదిధ్ చెందడానికి నువువ్ వాటిని విని, అనుసరించాలి.

4 ఇశాయేలూ విను. మన యెహోవా దేవుడు అదివ్తీయుడు.
5 నీ పూరణ్హృదయంతో, నీ పూరాణ్ తమ్తో, నీ పూరణ్శకితో నీ దేవు న
యెహోవాను పేమించాలి.
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6ఈ రోజు నేను మీకు ఆజాఞ్ పించే ఈ మాటలు మీ హృదయంలో
ఉంచుకోవాలి.

7 మీరు మీ కొడుకులకు వాటిని నేరిప్ంచి, మీ ఇంటోల్
కూరుచ్నన్పుప్డూ దారిలో నడిచేటపుప్డూ నిదపోయేటపుప్డూ
లేచేటపుప్డూ వాటిని గూరిచ్ మాటాల్ డాలి. సూచనగా వాటిని మీ
చేతికి కటుట్ కోవాలి.

8 అవి మీ రెండు కళళ్ మధయ్లో బాసికం లాగా ఉండాలి. 9మీ
ఇంటోల్ గుమామ్లమీదా తలుపులమీదావాటిని రాయాలి.

10మీ దేవుడు యెహోవామీపూరీవ్కు న అబాహాము, ఇసాస్కు,
యాకోబులతో చేసిన వాగాద్ నం పకారం మిమమ్లిన్ ఆ దేశంలోకి
తీసుకెళిళ్, మీరు కటట్ని గొపప్, మంచి పటట్ణాలను మీకు ఇసుత్ నాన్డు.
11 మీరు నింపని మంచి వసుత్ వులతో నిండిన ఇళళ్నూ, మీరు
తవవ్ని బావులనూ, మీరు నాటని దాకష్తోటలనూ ఒలీవ తోటలనూ
మీకిసుత్ నాన్డు.

12 అకక్డ మీరు తిని, తృపిత్ పొందినపుప్డు, బానిసలుగా
ఉనన్ ఐగుపు దేశం నుండి మిమమ్లిన్ రపిప్ంచిన యెహోవాను
మరచిపోకుండా జాగతత్ వహించాలి. 13 మీ యెహోవా దేవునికే
భయపడాలి, ఆయననే పూజించాలి, ఆయన పేరట మాతమే
పమాణం చేయాలి. 14మీరు ఇతర దేవుళళ్ను, అంటే మీ చుటూట్
ఉనన్ ఇతర జాతుల పజల దేవుళళ్నుపూజింపకూడదు.

15 మీ మధయ్ ఉనన్ మీ యెహోవా దేవుడు రోషం గల దేవుడు
కాబటిట్ ఆయన కోపాగిన్ మీ మీద చెలరేగి దేశంలో ఉండకుండాా
మిమమ్లిన్ నాశనం చేసాత్ డు. 16మీరు మసాస్లో ఆయనిన్ పరీ ంచిన
విధంగా *మీ దేవు న యెహోవాను శోధింపకూడదు. 17 ఆయన
ఇచిచ్న ఆజఞ్లను, అంటే ఆయన శాసనాలను, కటట్డలను జాగతత్గా
పాటించాలి.
* 6:16 6:16 నిరగ్మ 7:1-7 చూడండి.
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18 మీకు సుఖశాంతులు కలిగేలా, మీ ఎదుట నుండి మీ
శతువులందరినీ తరిమి వేసాత్ నని 19యెహోవా చెపిప్న పకారం మీ
పూరీవ్కులకు వాగాద్ నం చేసిన ఆ మంచి దేశంలో మీరు పవేశించి
దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకొనేలా మీరు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ నదీ
ఉతత్మ నదీ చేయాలి.

20 ఇక ముందు మీ కొడుకులు, మన యెహోవా దేవుడు మీకు
ఆజాఞ్ పించిన శాసనాలు, కటట్డలు, విధులు ఏవి? అని మిమమ్లిన్
అడిగినపుప్డు 21 మీరు వారితో ఇలా చెపాప్లి, మనం ఐగుపులో
ఫరోకు బానిసలుగా ఉనన్పుప్డు యెహోవా తన బాహ బలంతో
మనలను విడిపించాడు. 22 యెహోవా ఐగుపు మీదా ఫరో మీదా
అతని ఇంటివారందరి మీదా బాధాకర న, గొపప్ సూచకకియలూ
అదుభ్తాలూమనకళళ్ఎదుట కనపరచి, 23తానుమనపూరీవ్కులకు
వాగాద్ నం చేసిన దేశానిన్ మనకిచిచ్ మనలను దానిలో పవేశపెటట్డానికి
అకక్డ నుండి మనలను రపిప్ంచాడు.

24 మనం ఎపుప్డూ సుఖశాంతులు కలిగి ఈ రోజు ఉనన్టుట్
మనం జీవించేలా మన యెహోవా దేవునికి భయపడి ఈ
కటట్డలననిన్టినీ పాటించాలని మనకు ఆజాఞ్ పించాడు. 25 మన
యెహోవా దేవుడు మనకి ఆజాఞ్ పించిన విధంగా ఆయన ఎదుట ఈ
ఆజఞ్లనిన్టినీ పాటిసూత్ నడుచుకుంటే అదే మన విషయంలో నీతి
అనిపించుకుంటుంది.”

7
కనాను నుండి అనేక జాతుల పారదోలడం

1 “మీదేవు నయెహోవామీరుసావ్ధీనం చేసుకోబోయేదేశంలోకి
మిమమ్లిన్ రపిప్ంచి అనేక జాతుల పజలను, అంటే సంఖయ్లో గాని,
బలంలో గాని మిమమ్లిన్ మించిన హితీత్యులు, గిరాగ్ షీయులు,
అమోరీయులు, కనానీయులు, పెరిజీజ్యులు, హివీవ్యులు,
యెబూసీయులు అనే ఏడు జాతుల పజలను మీ ఎదుట నుండి
వెళల్గొటాట్ డు.
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2 తరువాత, మీ యెహోవా దేవుడు యుదధ్ంలో వారి మీకు
విజయం అనుగహించినపుప్డు మీరు వారిని చంపి పూరిగా నాశనం
చేయాలి. వారితో ఒపప్ందాలు చేసుకోకూడదు. వారి దయ
చూపకూడదు. 3మీరు వారితో పెళిళ్ సంబంధాలు కలుపుకోకూడదు.
వారికొడుకులకుమీ కూతుళళ్ను ఇవవ్కూడదు. మీకొడుకులకు వారి
కూతుళళ్ను పుచుచ్కోకూడదు. 4 ఎందుకంటే వారు ననున్ కాకుండా
ఇతర దేవుళళ్ను పూజించేలా మీ కొడుకులను తిపిప్వేసాత్ రు. దాని
కారణంగా యెహోవా కోపం మీమీద రేగి ఆయన మిమమ్లిన్ తవ్రగా
నాశనం చేసాత్ డు.

5 కాబటిట్ మీరు చేయవలసింది ఏమిటంటే, వారి బలిపీఠాలు
కూలదోసి, వారి విగహాలు పగలగొటిట్ , వారి దేవతా సత్ంభాలు నరికేసి,
వారి పతిమలను అగిన్తో కాలిచ్వేయాలి. 6 మీరు మీ యెహోవా
దేవునికి పతిషిఠ్త న పజలు. ఆయన భూమి మీద ఉనన్ అనిన్
జాతుల కంటే మిమమ్లిన్ హెచిచ్ంచి, మిమమ్లిన్ తన సవ్ంత పజగా
ఏరాప్టు చేసుకునాన్డు. 7 అంతేగానీ మీరు ఇతర జాతులకంటే
విసాత్ ర న పజలని యెహోవా మిమమ్లిన్ పేమించి ఏరప్రచుకోలేదు.
ఇతర జాతుల పజలకంటే సంఖయ్లో మీరు తకుక్వే గదా. 8అయితే
యెహోవా మిమమ్లిన్ పేమించాడు. ఆయన మీ పూరీవ్కులకు
చేసినవాగాద్ నానిన్ నెరవేరేచ్వాడు కనుక తనబాహ బలంతోమిమమ్లిన్
బానిసతవ్ం నుండీ ఐగుపు రాజు ఫరో చేతి నుండి విడిపించాడు.

9కాబటిట్ మీ దేవుడుయెహోవాయేదేవుడనీతనను పేమించి, తన
ఆజఞ్లను పాటించే వారికి తన నిబంధనను సిథ్రపరచేవాడనీ మీరు
తెలుసుకోవాలి. ఆయన వేయి తరాల వరకూ కృప చూపేవాడనీ,
నమమ్దగిన దేవుడనీ గహించాలి. తనను దేవ్షించే పతి ఒకక్రినీ
నేరుగా నాశనం చేసి వారిని శి ంచేవాడనీ మీరు తెలుసుకోవాలి.
10ఆయనతనను దేవ్షించేవారి విషయంలోనేరుగా,తవ్రగా దండన
విధిసాత్ డు. 11 కాబటిట్ ఈ రోజు నేను మీకాజాఞ్ పించే విధులను,
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కటట్డలను మీరు పాటించాలి.
12మీరు ఈ విధులను విని వాటిని పాటిసూత్ జీవిసేత్ మీయెహోవా

దేవుడు మీ పూరీవ్కులకు వాగాద్ నం చేసిన ఒపప్ందానిన్ నెరవేరిచ్ మీ
పటల్ కృప చూపిసాత్ డు. 13ఆయనమిమమ్లిన్ పేమించి, ఆశీరవ్దించి,
అభివృదిధ్ పరుసాత్ డు. మీ పూరీవ్కులకు వాగాద్ నం చేసిన దేశంలో
మీ గరభ్ఫలానిన్, భూఫలానిన్, ధానాయ్నిన్, దా రసానిన్, నూనెను,
పశువులు, గొరెలు,మేకలమందలను దీవిసాత్ డు.

14 అనిన్ ఇతర జాతుల పజలకంటే మీరు ఎకుక్వగా ఆశీరావ్దం
పొందుతారు. మీలోమగవారికేగాని,ఆడవారికేగానిసంతానహీనత
ఉండదు, మీ పశువులోల్ కూడా ఉండదు. 15యెహోవామీలో నుండి
వాయ్ధులనిన్టినీ తీసివేసి,మీకు తెలిసిన ఐగుపులోని కఠిన న కష్య
వాయ్ధులనిన్టినీ మీకు దూరపరచి, మిమమ్లిన్ దేవ్షించే వారి మీదికే
వాటిని పంపిసాత్ డు.

16మీ దేవు నయెహోవామీకు అపప్గిసుత్ నన్ సమసత్ జాతులనూ
మీరు బొతిత్గా నాశనం చేయాలి. వారి మీద దయ చూపకూడదు.
వారి దేవుళళ్ను పూజింపకూడదు. ఎందుకంటే అది మీకు ఉరి
అవుతుంది.

17 ఈ పజలు మా కంటే విసాత్ రంగా ఉనాన్రు, మేము వారిని
ఎలా వెళల్గొటట్గలం అని మీరనుకుంటారేమో. వారికి భయపడవదుద్ .
18 మీ యెహోవా దేవుడు ఫరోకీ ఐగుపు దేశానికి చేసిన దానిన్,
అంటే ఆయన మిమమ్లిన్ బయటికి తెచిచ్నపుప్డు 19 మీ కళ ళ్
చూసిన ఆగొపప్బాధలు, సూచక కియలు,మహతాక్రాయ్లు,ఆయన
బాహ బలం, ఆయన చూపిన మహా శకి, వీటనిన్టినీ బాగా జాఞ్ పకం
చేసుకోండి. ఈపజలకు కూడామీయెహోవాదేవుడుఅలాగేచేసాత్ డు.
20 మిగిలినవారు, మీ కంటబడకుండా దాకుక్నన్వారు నశించేదాకా
ఆయనవారిమీదికి *పెదద్ కందిరీగలను పంపుతాడు.

* 7:20 7:20 తెగులు, అరిషట్ం.
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21 కాబటిట్ వారిని చూసి భయపడవదుద్ . మీ యెహోవా దేవుడు
మీ మధయ్ ఉనాన్డు, ఆయన భయంకరు న మహా దేవుడు. 22మీ
యెహోవా దేవుడు మీ ఎదుట నుండి కమకమంగా ఈ పజలను
తొలగిసాత్ డు. అడవి జంతువులు విసత్రించి మీకు ఆటంకంగా
ఉండవచుచ్ కాబటిట్ వారినందరినీఒకక్సారేమీరునాశనంచేయవదుద్ .
అదిమీకు మకరం కాదు.

23అయితేమీయెహోవా దేవుడు యుదధ్ంలో వారిని మీకపప్గించి
వారిని నాశనం చేసేవరకూ వారిని కలవరానికి గురిచేసాత్ డు.
24 ఆయన వారి రాజులను మీ చేతికి అపప్గిసాత్ డు. మీరు
ఆకాశం కింద నుండి వారి పేరు తుడిచి వేయాలి. మీరు వారిని
నాశనం చేసేవరకూ ఏ మనిషీ మీ ఎదుట నిలవలేడు. 25 వారి
దేవతా పతిమలను మీరు అగిన్తో కాలిచ్వేయాలి. వాటి మీద
ఉనన్ వెండి బంగారాల మీద ఆశ పెటుట్ కోకూడదు. మీరు దాని
ఉచుచ్లో పడతారేమో. అందుకే వాటిని మీరు తీసుకోకూడదు.
ఎందుకంటే అది మీ యెహోవా దేవునికి అసహయ్ం. 26 దానివలే
మీరు శాపగసుత్ లు కాకుండేలా మీరు హేయ న దానిన్ మీ ఇళళ్కు
తేకూడదు. అది శాపగసత్ం కాబటిట్ దాని పూరిగా తోసిపుచిచ్ దానిన్
అసహియ్ంచుకోవాలి.”

8
యెహోవాదేవునిమరిచ్పోకండి

1 “మీరు జీవించి, ఫలించి యెహోవా మీ పితరులకు వాగాద్ నం
చేసిన దేశంలో పవేశించి దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకునేలా ఈ రోజు నేను
మీకు ఆజాఞ్ పించిన ఆజఞ్లనిన్టిని పాటించాలి. 2 మీరు ఆయన
ఆజఞ్లను పాటిసాత్ రో లేదో మిమమ్లిన్ పరీ ంచి మీ హృదయానిన్
తెలుసుకోడానికీ, మిమమ్లిన్ లోబరచుకోడానికీ మీయెహోవా దేవుడు
అరణయ్ంలో ఈ 40 సంవతస్రాలు మిమమ్లిన్ నడిపించిన సంగతి
జాఞ్ పకం చేసుకోండి.
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3 రొటెట్ వలన మాతమే కాక యెహోవా పలికిన పతి మాట వలన
మనుషులు జీవిసాత్ రనిమీకు తెలిసేలాచేయడానికిఆయనమిమమ్లిన్
అణగదొకిక్, మీకు ఆకలి కలిగించి, మీరు గాని, మీపూరీవ్కులు గాని
ఎపుప్డూ చూడనిమనాన్తోమిమమ్లిన్ పోషించాడు.

4ఈ 40 సంవతస్రాలుమీరు వేసుకునన్ బటట్లు పాతబడిపోలేదు,
మీకాళ ళ్ బరువెకక్లేదు. 5ఒక వయ్కి తనసొంత కొడుకుని ఏవిధంగా
శి సాత్ డో అదే విధంగా మీ దేవు న యెహోవా మిమమ్లిన్ శి సాత్ డని
మీరు తెలుసుకోవాలి. 6 ఆయన మారాగ్ లోల్ నడుసూత్ ఆయనకు
భయపడుతూమీయెహోవాదేవుని ఆజఞ్లను పాటించాలి.

7 ఆయన నినున్ పవేశపెడుతునన్ ఈ మంచి దేశం నీటి వాగులు,
లోయలు కొండల నుండి పారే ఊటలు, అగాధ జలాలు గల దేశం.
8దానిలో గోదుమలు, బారీల్, దాకష్చెటుల్ , అంజూరపు చెటుల్ , దానిమమ్
పండుల్ ఉంటాయి. అది ఒలీవ నూనె, తేనె లభించే దేశం. 9మీరు
తినడానికి ఆహారం పుషక్లంగా లభించే దేశం. అందులోమీకు దేనికీ
కొదువ ఉండదు. అది ఇనపరాళల్ గల దేశం. దాని కొండలోల్ మీరు
రాగిని తవివ్ తీయవచుచ్.

10మీరు తిని తృపిత్ పొందిమీయెహోవాదేవుడుమీకిచిచ్నమంచి
దేశానిన్బటిట్ ఆయనున్ సుత్ తించాలి. 11ఈ రోజు నేను మీకాజాఞ్ పించే
ఆయన ఆజఞ్లను, విధులను, కటట్డలను నిరల్కష్ ం చేసి మీ దేవు న
యెహోవాను మరచిపోకుండా జాగతత్ పడండి. 12మీరు కడుపారా
తిని, మంచి ఇళ ళ్ కటిట్ంచుకుని వాటిలో నివసిసాత్ రు. 13 మీ
పశువులు, గొరెలు, మేకలు వృదిధ్ చెంది, మీ వెండి బంగారాలు
విసత్రించి,మీకు కలిగినదంతా వరిధ్లుల్ తుంది.

14 అపుప్డు మీ మనసుస్ గరివ్ంచి, బానిసల ఇలెన ఐగుపు
దేశం నుండి మిమమ్లిన్ రపిప్ంచిన మీ దేవుడు యెహోవాను
మరచిపోతారేమో.

15బాధకలిగించేపాములు,తేళల్తోనిండి,నీళ ళ్లేనిఎడారిలాంటి
భయంకర న ఆ గొపప్ అరణయ్ంలోఆయనమిమమ్లిన్ నడిపించాడు.
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రాతిబండ నుండి మీకు నీళల్ రపిప్ంచాడు. 16 చివరికి మీకు మేలు
చేయాలని ఆయన మిమమ్లిన్ అణగదొకిక్, మీకు ఆకలి కలిగించి,
మీరుగానిమీపూరీవ్కులుగానిఎపుప్డూఎరగనిమనాన్తోమిమమ్లిన్
పోషించాడు. 17అయితేమీరు, ‘మాసామరధ్ ం, మాబాహ బలమే
మాకింత ఐశవ్రయ్ం కలిగించాయి’ అనుకుంటారేమో.

18 కాబటిట్ మీరు దేవు న యెహోవాను జాఞ్ పకం చేసుకోవాలి.
ఎందుకంటే తాను మీ పూరీవ్కులతో వాగాద్ నం చేసినటుట్ తన
నిబంధనను ఈ రోజులాగా సాథ్ పించాలని మీరు ఐశవ్రయ్ం
సంపాదించుకోడానికి మీకు సామరధ్ ం కలిగించేవాడు ఆయనే.
19 మీరు మీ యెహోవా దేవుణిణ్ మరచిపోయి ఇతర దేవుళళ్ను
అనుసరించి,వారినిపూజించి నమసక్రిసేత్ మీరు తపప్కుండా నశించి
పోతారని ఈ రోజు మీ విషయంలో నేను సాకష్ ం పలుకుతునాన్ను.
20యెహోవామీఎదుట ఉండకుండానాశనం చేసుత్ నన్ ఇతరజాతుల
పజలు విననటుట్ మీ దేవు న యెహోవా మాట వినకపోతే మీరు
కూడావారిలాగానేనాశనమౌతారు.”

9
ఇశాయేలు నీతిని బటిట్ కాదు

1 “ఇశాయేలూ విను. మీకంటే ఎకుక్వ బలం ఉనన్ పజలు,
ఆకాశానన్ంటే పాకారాలు ఉనన్ గొపప్ పటట్ణాలను సావ్ధీనం
చేసుకోడానికి ఈ రోజు మీరు యొరాద్ ను నది దాటబోతునాన్రు.
2 ఆ పజలు గొపప్వారు, పొడ న దేహాలు గలవారు, మీకు తెలిసిన
అనాకీయుల వంశసుథ్ లు. ‘అనాకీయులను ఎవరూ ఎదిరించలేరు’
అనేమాటమీరు వినాన్రు కదా.

3 కాబటిట్ మీ యెహోవా దేవుడు తానే దహించే అగిన్లాగా మీకు
ముందుగా దాటిపోతునాన్డని మీరు తెలుసుకోవాలి. ఆయన వారిని
నాశనం చేసి మీ ఎదుట వారిని కూలదోసాత్ డు. యెహోవా మీతో
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చెపిప్నటుట్ మీరు వారిని వెళల్ గొటిట్ తవ్రగా వారిని నాశనం చేసాత్ రు
4 మీ యెహోవా దేవుడు మీ ఎదుట నుండి వారిని తోలివేసిన
తరవాత ‘మేము ఈ దేశానిన్ సావ్ధీనం చేసుకునేలా యెహోవా మా
నీతిని బటిట్ మమమ్లిన్ దీనిలో పవేశపెటాట్ డు’ అని అనుకోవదుద్ .
ఈ పజల దుషట్తావ్నిన్ బటిట్ యెహోవా మీ ఎదుట నుండి వారిని
వెళల్గొడుతునాన్డు.

5మీరు వారి దేశానికి వచిచ్ దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకోడానికి కారణం
మీనీతిగానీమీహృదయంలోఉనన్యథారథ్త గానీకాదు. ఈపజల
చెడుతనం వలల్నే యెహోవా మీ పూరీవ్కు న అబాహాము ఇసాస్కు
యాకోబులకు చేసిన వాగాద్ నానిన్ నెరవేరచ్డానికి ఆయన వారిని మీ
ఎదుట నుండి వెళల్గొడుతునాన్డు. 6 మీ యెహోవా దేవుడు మీకు
ఈ మంచి దేశానిన్ సావ్ధీనం చేయడం మీ నీతిని బటిట్ కాదని మీరు
తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటేమీరు మూరుఖ్ న పజలు.

బంగారు దూడ
7 ఎడారిలో మీరు మీ దేవు న యెహోవాకు కోపం పుటిట్ంచిన

సంగతి జాఞ్ పకం చేసుకోండి. దానిన్ మరచిపోవదుద్ . మీరు ఐగుపు
దేశంలోబయలుదేరిన రోజునుండిఈపాంతంలోమీరు పవేశించేంత
వరకూ మీరు యెహోవా మీద తిరుగుబాటు చేసూత్ నే ఉనాన్రు.
8 హోరేబులో మీరు యెహోవాకు కోపం పుటిట్ంచినపుప్డు యెహోవా
మిమమ్లిన్ నాశనం చేయాలనన్ంత కోపం తెచుచ్కునాన్డు.

9 ఆ రాతి పలకలు, అంటే యెహోవా మీతో చేసిన నిబంధన
సంబంధ న పలకలు తీసుకోడానికి నేను కొండ ఎకిక్నపుప్డు,
అనన్పానాలుమాని అకక్డ నల పగళల్ , నల రాతులు ఉనాన్ను.
10 అపుప్డు యెహోవా తన వేలితో రాసిన రెండు రాతి పలకలు
నాకిచాచ్డు. మీరు సమావేశ న రోజు ఆ కొండమీద అగిన్లో నుండి
యెహోవామీతో పలికినమాటలనీన్ వాటిమీద ఉనాన్యి.

11ఆ నల పగళల్ , నల రాతుల తరువాతయెహోవానిబంధన
సంబంధ న ఆ రెండు రాతి పలకలు నాకు అపప్గించి, 12 ‘నువువ్
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ఇకక్డ నుండి తవ్రగా దిగి వెళ ళ్. నువువ్ ఐగుపు నుండి రపిప్ంచిన
నీపజలు చెడిపోయి, నేనువారికిఆజాఞ్ పించినమారగ్ం నుండితవ్రగా
తపిప్పోయి తమ కోసం పోత విగహం చేసుకునాన్రు’ అని నాతో
చెపాప్డు.

13 యెహోవా ఇంకా ‘నేను ఈ పజలను చూశాను, ఇదిగో వారు
మూరుఖ్ న పజలు. 14నాకు అడడ్ం రావదుద్ . నేను వారిని నాశనం
చేసి వారి పేరు ఆకాశం కింద లేకుండా తుడిచివేసి, నినున్ వారికంటే
బల న, విసాత్ ర న జనంగా చేసాత్ ను’ అనినాతో చెపాప్డు.

15 నేను కొండ దిగి వచాచ్ను. కొండ అగిన్తో మండుతూ ఉంది.
ఆ రెండు నిబంధన పలకలు నా రెండు చేతులోల్ ఉనాన్యి. 16 నేను
చూసినపుప్డు మీరు మీ దేవు న యెహోవాకు వయ్తిరేకంగా పాపం
చేసుత్ నాన్రు. దూడ పోత విగహం చేయించుకుని యెహోవా మీకు
ఆజాఞ్ పించినమారగ్ం నుండి అపప్టికే తపిప్పోయారు.

17 అపుప్డు నేను ఆ రెండు పలకలను, నా రెండు చేతులతో
మీ కళళ్ ఎదుట కింద పడవేసి పగలగొటాట్ ను. 18మీరు యెహోవా
దృషిట్కి దురామ్రగ్ం జరిగించి చేసినమీపాపాలను బటిట్ ఆయనకు కోపం
పుటిట్ంచడం వలన, అనన్పానాలు మానివేసి మళీళ్ నల పగళల్ ,
నల రాతులు నేను యెహోవా సనిన్ధిలో సాగిలపడి ఉనాన్ను.
19 ఎందుకంటే మిమమ్లిన్ నాశనం చేయాలనన్ంత కోపగించిన
యెహోవా మహోగతను చూసి భయపడాడ్ ను. ఆ సమయంలో
కూడా యెహోవా నా మనవి ఆలకించాడు. 20 అంతేగాక యెహోవా
అహరోను కోపపడి, అతణిణ్ నాశనం చేయడానికి చూసినపుప్డు
నేను అపుప్డే అహరోను కోసం కూడా బతిమాలుకునాన్ను.

21అపుప్డుమీరు చేసినపాపానిన్,అంటేఆదూడను నేనుఅగిన్తో
కాలిచ్, నలగొగ్ టిట్ , మెతత్గా పొడి చేసి, ఆ కొండ నుండి పవహిసుత్ నన్
ఏటిలో ఆ ధూళిని పారపోశాను. 22 అంతేగాక మీరు తబేరాలో,
మసాస్లో, కిబోతు హతాత్ వాలో యెహోవాకు కోపం పుటిట్ంచారు.
23యెహోవా ‘కాదేషు బరేన్యలో మీరు వెళిల్ నేను మీకిచిచ్న దేశానిన్
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సావ్ధీనం చేసుకోండి’ అని మీతో చెపిప్నపుప్డు మీరు మీ దేవు న
యెహోవాను నమమ్క ఆయన మాటకు ఎదురు తిరిగారు. 24 *నేను
మిమమ్లిన్ ఎరిగిన రోజు నుండీ మీరు యెహోవా మీద తిరుగుబాటు
చేసూత్ నే ఉనాన్రు.

25 కాబటిట్ నేను మునుపు సాగిలపడినటుట్ యెహోవా సనిన్ధిలో
నల పగళల్ , నల రాతులు సాగిలపడాడ్ ను. ఎందుకంటేయెహోవా
మిమమ్లిన్ నాశనం చేసాత్ నని అనాన్డు. 26 నేను యెహోవాను
పారిథ్సూత్ ఈ విధంగా చెపాప్ను పభూ, యెహోవా, నువువ్ నీ మహిమ
వలన విమోచించి, నీ బాహ బలంతో ఐగుపులో నుండి రపిప్ంచిన
నీ సావ్సథ్ న పజలను నాశనం చేయవదుద్ . 27 నీ సేవకు న
అబాహాము, ఇసాస్కు, యాకోబులను జాఞ్ పకం చేసుకో. ఈ పజల
కాఠినాయ్నిన్,వారి చెడుతనానిన్,వారిపాపానిన్ చూడవదుద్ .

28 ఎందుకంటే నువువ్ ఏ దేశంలో నుండి మమమ్లిన్ రపిప్ంచావో ఆ
దేశసుథ్ లు, యెహోవా తాను వారికి వాగాద్ నం చేసిన దేశంలోకి వారిని
చేరచ్లేక, వారి ని దేవ్షం వలన అరణయ్ంలో చంపడానికి వారిని
రపిప్ంచాడని చెపుప్కుంటారేమో. 29 నువువ్ నీ మహాబలం చేత,
చాపిన నీబాహ వుచేత రపిప్ంచిన నీసావ్సథ్ మూ నీ పజలూ వీరే.”

10
పది ఆజఞ్లమొదటి పలకల వంటిది

1 అపుప్డు యెహోవా “నువువ్ మొదటి పలకల వంటివి రెండు
రాతిపలకలు చెకిక్,కొండఎకిక్నాదగగ్రికిరా. అలాగేచెకక్తోఒక పెటెట్
చేసుకో. 2నువువ్ పగలగొటిట్నమొదటి పలకలమీదఉనన్మాటలను
నేను ఈ పలకల మీద రాసిన తరవాత వాటిని నువువ్ ఆ పెటెట్లో
ఉంచాలి” అని నాతో చెపాప్డు. 3కాబటిట్ నేను తుమమ్కరతో ఒక పెటెట్
చేయించిమొదటి పలకలవంటి రెండు రాతి పలకలను చెకిక్ వాటిని

* 9:24 9:24యెహోవామిమమ్లిన్ ఎరిగిన రోజు నుండి.
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పటుట్ కుని కొండ ఎకాక్ను. 4 మీరు సమావేశ న రోజున ఆయన
ఆ కొండ మీద అగిన్లో నుండి మీతో పలికిన పది ఆజఞ్లనూ మొదట
రాసినటేట్ ఆ పలకల మీద రాశాడు. యెహోవా వాటిని నాకిచిచ్న
తరువాతనేను కొండదిగివచిచ్ 5నేను చేసినమందసంలోఆపలకలు
ఉంచాను. అదుగో, యెహోవా నాకాజాఞ్ పించినటుట్ వాటిని దానిలో
ఉంచాను.

6 ఇశాయేలు పజలు యహకానీయుల*కు చెందిన బెయేరోతు
నుండి బయలుదేరి మోసేరుకు వచిచ్నపుప్డు అహరోను
చనిపోయాడు. అకక్డ అతణిణ్ సమాధి చేశారు. అతని కొడుకు
ఎలియాజరు అతని సాథ్ నంలోయాజకుడయాయ్డు. 7అకక్డ నుండి
వారు గుదోగ్ దకు, గుదోగ్ ద నుండినీటివాగులతోనిండిఉండేయొతాబ్తా
పాంతానికి పయాణమయాయ్రు. 8 అపప్టి వరకూ జరుగుతునన్టుట్
యెహోవా నిబంధన మందసానిన్ మోయడానికి, యెహోవా సనిన్ధిలో
నిలబడి సేవించడానికి, పజలను ఆయన పేరిట దీవించడానికి ఆ
సమయంలోయెహోవా లేవీ గోతం వారిని ఎనున్కునాన్డు. 9అందుకే
లేవీయులు తమ సోదరులతో పాటు సావ్సథ్ ం పొందలేదు. మీ
దేవు నయెహోవావారితో చెపిప్నటుట్ వారి సావ్సథ్ ం ఆయనే.

10ఇంతకుముందులాగానేను నల పగళల్ ,నల రాతులు కొండ
మీద ఉనన్పుప్డు యెహోవా నా మనవి ఆలకించి మిమమ్లిన్ నాశనం
చేయడంమానుకునాన్డు. 11యెహోవానాతో “ఈపజలు నేను వారి
పూరీవ్కులకువాగాద్ నంచేసినదేశంలోపవేశించిసావ్ధీనంచేసుకొనేలా
వారికి ముందుగా నడువు” అని చెపాప్డు.

దేవు నయెహోవాకు భయపడుడి
12కాబటిట్ ఇశాయేలూ,మీదేవు నయెహోవాకుభయపడిఆయన

మారాగ్ లోల్ నడుసూత్ , ఆయనిన్ పేమించి, మీ పూరణ్ మనసుస్తో, మీ
పూరాణ్ తమ్తో సేవించు.

* 10:6 10:6యహకానీయులయహకానీయులబావి
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13 మీ మేలు కోసం ఈ రోజు నేను మీకు ఆజాఞ్ పించే యెహోవా
ఆజఞ్లను, కటట్డలను పాటించడం తపప్ మీ దేవు న యెహోవా
మిమమ్లిన్ ఇంకేమి కోరుతునాన్డు?

14 చూడు, ఆకాశ మహాకాశాలు, భూమి, వాటిలో ఉనన్దంతా
మీ దేవు న యెహోవావే. 15 అయితే యెహోవా మీ పూరీవ్కులను
పేమించి వారి విషయంలో సంతోషించి వారి సంతాన న మిమమ్లిన్
మిగిలిన పజలందరిలోఈ రోజు ఏరాప్టు చేసుకునాన్డు.

16 కాబటిట్ మీరు మూరఖ్ంగా పవరించకుండా సునన్తి లేని మీ
హృదయాలకు సునన్తి చేసుకోండి. 17 ఎందుకంటే మీ దేవుడు
యెహోవా దేవుళల్కే దేవుడు, పభువులకే పభువు. ఆయనే మహా
దేవుడు, పరాకమవంతుడు, భయంకరు న దేవుడు. ఆయన
మానవులెవరినీ లకష్ పెటట్డు. లంచం పుచుచ్కోడు. 18 ఆయన
అనాథలకు, విధవరాళళ్కు నాయ్యం తీరుసాత్ డు, పరదేశుల మీద
దయచూపివారికి అనన్వసాలు అనుగహిసాత్ డు.

19మీరు ఐగుపు దేశంలో పవాసులుగా ఉనన్వారే కాబటిట్ పరదేశి
పటల్ జాలి చూపండి. 20 మీ దేవు న యెహోవాకు భయపడి,
ఆయనున్ సేవించి, ఆయనేన్ హతుత్ కుని, ఆయన పేరటే పమాణం
చేయండి. 21 ఆయనే మీ సుత్ తికి పాతుడు. మీరు కళాళ్రా
చూసుత్ ండగా భీకర న గొపప్ కారాయ్లు మీ కోసం చేసిన మీ దేవుడు
ఆయనే. 22 మీ పూరీవ్కులు 70 మంది గుంపుగా ఐగుపుకు
వెళాళ్రు. ఇపుప్ తే మీ యెహోవా దేవుడు ఆకాశనకష్తాలాల్ గా
మిమమ్లిన్ విసత్రింపజేశాడు.

11
యెహోవాను పేమించి, ఆయన కటట్డలనూ పాటించాలి

1 “కాబటిట్ మీరు మీ దేవు న యెహోవాను పేమించి, ఆయనను
అనుసరిసూత్ ఆయన కటట్డలనూ, విధులనూ, ఆజఞ్లనూ అనిన్వేళలా
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పాటించాలి. 2మీ దేవుడుయెహోవా పంపిన శికష్ను గురించీ ఆయన
గొపప్తనం,ఆయనబాహ బలం,ఆయనపభావం గురించీతెలియని
మీ పిలల్లతో చెపప్డం లేదనిమీరు గహించాలి.

3 ఐగుపు రా న ఫరోకు, అతని రాజయ్మంతటికి ఆయన చేసిన
సూచక కియలు, అదుభ్త కారాయ్లు, 4 ఆయన ఐగుపు నాయ్నికి,
వారి గురాలకు, రథాలకు జరిగించినది మీరు చూశారు. వారు
మిమమ్లిన్ తరుముతునన్పుప్డు ఆయన ఎరసముదపు నీటిని వారి
మీదకి పవహించేలా చేసిన విషయంవారికి తెలియదు.

5 యెహోవా ఇపప్టి వరకూ వారిని నాశనం చేసినదీ మీరు
ఇకక్డికి వచేచ్దాకా ఎడారిలో మీకోసం చేసినదీ వారు చూడలేదు.
6 అంతేకాదు, యెహోవా రూబేనీయు న ఏలీయాబు కొడుకులు
దాతాను, అబీరాములకు చేసినదీ భూమి నోరు తెరచి వారిని, వారి
ఇళళ్ను, గుడారాలను,వారికిఉనన్ సమసాత్ నీన్ ఇశాయేలు పజలందరి
మధయ్ మింగివేసిన నం వారు చూడలేదు, వారికి తెలియదు.
7యెహోవాచేసిన ఆ గొపప్ కారాయ్లనీన్మీ కళళ్ ఎదుట చేసాడు కదా.

8 కాబటిట్ మీరు బలం తెచుచ్కుని నది దాటి వెళత్ నన్ ఆ
దేశంలో పవేశించి దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకోడానికీ, 9 యెహోవా మీ
పూరీవ్కులకు, వారి సంతానానికి ఇసాత్ నని వాగాద్ నం చేసిన దేశంలో,
అంటే పాలు తేనెలు పవహించే దేశంలో మీరు దీరాఘ్ యుషుష్ కలిగి
ఉండడానికి నేను ఈ రోజు మీకు ఆజాఞ్ పించే వాటనిన్టిని మీరు
పాటించాలి.

10మీరుసావ్ధీనంచేసుకోబోయేదేశంమీరువిడిచివచిచ్నఐగుపు
లాంటిది కాదు. అకక్డ మీరు వితత్నాలు చలిల్ కూరమొకక్లకు
చేసినటుట్ మీ కాళల్తో తోటకు నీరు కటాట్ రు. 11 మీరు నది దాటి
సావ్ధీనం చేసుకోడానికి వెళత్ నన్ ఈ దేశం కొండలు, లోయలు ఉనన్
దేశం. 12 అది ఆకాశం నుండి కురిసే వరష్ం నీరు తాగుతుంది. అది
మీ దేవుడు యెహోవా తన దృషిట్ ఉంచిన దేశం. ఆయన కనుదృషిట్



దివ్తీయోపదేశ కాండము 11:13 xxxiv దివ్తీయోపదేశ కాండము 11:23

సంవతస్రం పారంభం నుండి అంతం వరకూ ఎలల్పుప్డూ దానిమీద
ఉంటుంది.

13 కాబటిట్ మీ పూరణ్హృదయంతో, మీ పూరాణ్ తమ్తో, మీ దేవు న
యెహోవాను పేమించి, ఆయనను సేవించాలి. ఈ రోజు *నేను
మీకిచేచ్ ఆజఞ్లను మీరు జాగతత్గా విని పాటిసేత్, 14 మీ దేశానికి
వరష్ం, అంటే తొలకరి, కడవరి వానలు వాటి కాలంలో కురుసాత్ యి.
అందువలన మీరు మీ ధానాయ్నీన్ దా రసానీన్ నూనెనూ పోగు
చేసుకుంటారు. 15 మీరు తిని తృపిత్పొందుతారు. ఆయన మీ
పశువుల కోసంమీపొలాలోల్ గడిడ్ మొలిపిసాత్ డు.

16మీహృదయంమోసపోయి,మీరు దారి తపిప్ ఇతర దేవుళళ్ను
పూజించి, వాటికి మొకక్కుండా జాగతత్ వహించండి. 17 లేకపోతే
యెహోవామీమీద కోపపడి ఆకాశానిన్ మూసివేసాత్ డు. అపుప్డు వాన
కురవదు, భూమి పండదు. యెహోవామీకిసుత్ నన్ ఆ మంచి దేశంలో
నివసించకుండామీరు తవ్రగానాశన పోతారు.

18కాబటిట్ మీరు ఈ నామాటలను మీ హృదయాలోల్ , మనసుస్లోల్
ఉంచుకోండి. వాటిని మీ చేతుల మీద సూచనలుగా కటుట్ కోండి.
వాటిని మీ నుదిటి మీద బాసికాలుగా ఉండనివవ్ండి. 19 మీరు
మీ ఇంటోల్ కూరుచ్నన్పుప్డు, దారిలో నడిచేటపుప్డు, నిదపోయే
ముందు,లేచినపుప్డువాటిగురించిమాటాల్ డాలి,వాటినిమీపిలల్లకు
నేరిప్ంచాలి. 20మీ ఇంటి గుమామ్ల మీద వాటిని రాయాలి. 21 ఆ
విధంగా చేసేత్ యెహోవా మీ పూరీవ్కులకు ఇసాత్ నని వాగాద్ నం చేసిన
దేశంలో మీరు జీవించే కాలం, మీ సంతతివారు జీవించే కాలం
భూమి ఆకాశం ఉనన్ంత కాలం విసత్రిసాత్ యి.

22 మీరు మీ దేవుడు యెహోవాను పేమించి, ఆయన మారాగ్ లోల్
నడుసూత్ ,ఆయనకు కటుట్ బడి, నేనుమీకు ఆదేశించేఈఆజఞ్లనిన్టినీ
జాగతత్గా పాటించాలి. 23అపుప్డు యెహోవామీ ఎదుట నుండి ఈ
జాతులనిన్టినీ వెళల్గొడతాడు. మీరు మీకంటే బల న, గొపప్ జాతి
* 11:13 11:13 దేవుడు మీకు ఇచేచ్.
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పజల దేశాలను సావ్ధీనం చేసుకుంటారు. 24మీరు అడుగుపెటేట్ పతి
సథ్లం మీదవుతుంది. ఎడారి నుండి లెబానోను వరకూ, యూఫటీసు
నది నుండి పడమటి సముదం వరకూ మీ సరిహదుద్ గా ఉంటుంది.
25 ఏ మానవుడూ మీ ఎదుట నిలవలేడు. ఆయన మీతో చెపిప్నటుట్
మీ దేవుడుయెహోవామీరు అడుగుపెటేట్ సథ్లమంతటిమీదామీరంటే
భయం, వణుకు పుటిట్సాత్ డు.

26 చూడండి, ఈ రోజు నేను మీ ఎదుట దీవెననూ శాపానీన్
ఉంచుతునాన్ను. 27 నేను మీకాజాఞ్ పించే మీ దేవుడు యెహోవా
ఆజఞ్లను మీరు విని, వాటిని పాటిసేత్ దీవెన కలుగుతుంది. 28మీరు
వాటిని విని పాటించకుండా నేను మీకు ఆజాఞ్ పించే మారాగ్ నిన్
విడిచిపెటిట్ అపప్టివరకూ మీకు తెలియని ఇతర దేవుళళ్ను
అనుసరిసేత్ మీకు శాపం కలుగుతుంది.

29 కాబటిట్ మీరు సావ్ధీనం చేసుకోబోయే దేశంలో మీ దేవు న
యెహోవా మిమమ్లిన్ రపిప్ంచిన తరువాత గెరిజీము కొండ మీద ఆ
దీవెననూ ఏబాలు కొండ మీద ఆ శాపానీన్ పకటించాలి. 30 అవి
యొరాద్ ను అవతల పడమటి పు దానంమారగ్ం వెనుకమోరేలోని
సింధూరవృ ల పకక్న గిలాగ్ లు ఎదురుగా అరాబాలో నివసించే
కనానీయుల దేశంలో ఉనాన్యి కదా.

31 మీ యెహోవా దేవుడు మీకిసుత్ నన్ దేశానిన్ సావ్ధీనం
చేసుకోడానికి ఈ యొరాద్ ను నదిని దాటబోతునాన్రు. మీరు దానిన్
సావ్ధీనం చేసుకుని దానిలో నివసిసాత్ రు. 32 ఈ రోజు నేను మీకు
నియమించే కటట్డలు, విధులనిన్టినిమీరు పాటించాలి.”

12

పూజించే ఓకే ఒక సథ్లం
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1“మీరుసావ్ధీనం చేసుకోడానికిమీపూరీవ్కుల దేవుడుయెహోవా
మీకిచిచ్న దేశంలో మీ జీవితకాలమంతా మీరు పాటించాలిస్న
కటట్డలు, విధులు ఇవి.

2మీరు సావ్ధీనం చేసుకోబోయే జాతుల పజలు గొపప్ పరవ్తాల
మీదా మెటట్ల మీదా పచచ్ని చెటల్ కిందా ఎకక్డెకక్డ వారి దేవుళళ్ను
పూజించారోఆసథ్లాలనిన్టినీమీరుపూరిగాధవ్ంసం చేయాలి. 3వారి
హోమపీఠాలను కూలదోసి, వారి విగహాలను పగలగొటాట్ లి. వారి
దేవతా సత్ంభాలను అగిన్తో కాలిచ్వేసి, వారి దేవుళళ్ పతిమలను
కూలిచ్ వెయాయ్లి. ఆ సథ్లం లో వాటి పేరుల్ కూడా లేకుండా నాశనం
చేయాలి.

4 వారు తమ దేవుళళ్ను ఆరాధించినటుట్ మీరు యెహోవాను
అరాధించకూడదు. 5 మీ దేవుడు యెహోవా మీ గోతాలనిన్టిలో
నుండి తన పేరుకు నివాససాథ్ నంగా ఏరాప్టు చేసుకునే సథ్లానిన్
వెదికి అకక్డికి మీరు యాతలు చేసూత్ ఉండాలి. 6 మీ హోమ
బలులు, అరప్ణ బలులు, మీ దశమభాగాలు, పతిషిట్త వేదాయ్లు,
మొకుక్బడి అరప్ణలు, సేవ్చాఛ్రప్ణలు, పశువులు, మేకలోల్
తొలిచూలు పిలల్లు, వీటనిన్టినీ అకక్డికే తీసుకురావాలి. 7 అకక్డే
మీరు, మీ దేవుడు యెహోవా మిమమ్లిన్ ఆశీరవ్దించి ఇచిచ్న మీ
కుటుంబాలు యెహోవా సనిన్ధిలో భోజనం చేసి మీ పనులనిన్టిలో
సంతోషించాలి.

8 ఈ రోజు మనమికక్డ చేసుత్ నన్టుట్ మీలో పతివాడూ
తనకిషట్ నటుట్ చేయకూడదు. 9 నీ దేవుడు యెహోవా మీకిసుత్ నన్
విశాంతిని, సావ్సాథ్ య్నిన్ మీరింతకు ముందు పొందలేదు. 10 మీరు
యొరాద్ ను దాటి మీ దేవుడు యెహోవా మీకు సావ్సథ్ ంగా ఇసుత్ నన్
దేశంలో సిథ్రపడిన తరువాత ఆయనమీచుటూట్ ఉనన్ శతువులందరి
నుండి మీకు విశాంతినిచిచ్ నెమమ్ది కలిగిసాత్ ను. 11 నేను మీకు
ఆజాఞ్ పించేవాటనిన్టిననీ, అంటే మీహోమ బలులు, బలులు, దశమ
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భాగాలు, పతిషిఠ్త వేదాయ్లు, మీరు యెహోవాకు చేసే శేషఠ్ న
మొకుక్బళల్ను మీ దేవు న యెహోవా తన పేరుకు నివాసంగా
ఏరాప్టు చేసుకునే సథ్లానికే మీరు తీసుకురావాలి.

12 మీరు, మీ కొడుకులు, కూతుళ ళ్, దాసులు, దాసీలు, మీలో
సావ్సథ్ ం లేకుండా మీ ఇళళ్లో ఉండే లేవీయులు మీ దేవుడు
యెహోవా సనిన్ధిలో సంతోషించాలి. 13మీరు చూసిన పతి సథ్లంలో
మీదహనబలులు అరిప్ంచకూడదు. 14 కేవలంయెహోవామీగోతాలోల్
ఒకదాని మధయ్ ఏరాప్టు చేసుకునే సథ్లంలోనే మీ హోమబలులు
అరిప్ంచి నేను మీకు ఆజాఞ్ పించే సమసాత్ నీన్ అకక్డే జరిగించాలి.

15 అయితే మీ దేవుడు యెహోవా మిమమ్లిన్ దీవించిన కొలది
మీ ఇళళ్లో మీకిషట్ న దానిన్ చంపి తినవచుచ్. పవితు నా,
అపవితు నా ఎరజింకను, చినన్ దుపిప్ని తినవచుచ్. 16వాటి రకం
మాతం తినకూడదు. దానిన్ నీళల్లాగా నేల మీద పారబోయాలి.
17మీధానయ్ంలో,దా రసంలో, నూనెలో, దశమభాగం,మీఆవులు,
గొరెలు, మేకలోల్ తొలిచూలు పిలల్లోల్ , మీరు చేసే మొకుక్బళల్లో
సేవ్చాఛ్రప్ణలు, పతిషాఠ్ రప్ణలు మీ ఇంటోల్ తినకూడదు. 18వాటిని
మీ దేవు న యెహోవా ఏరాప్టు చేసుకునే సథ్లం లోనే మీరు, మీ
కొడుకులు, కూతుళ ళ్ దాసదాసీలు, మీ ఇంటోల్ ఉండే లేవీయులు,
అందరూ మీ యెహోవా దేవుని సనిన్ధిలో తిని, మీరు చేసే
పయతాన్లనిన్టిలో సంతోషించాలి.

19 మీరు మీ దేశంలో జీవించిన కాలమంతటిలో లేవీయులను
విడిచిపెటట్కూడదు. 20 మీ దేవుడు యెహోవా తాను మీ కిచిచ్న
మాటపకారంమీసరిహదుద్ లనువిశాలపరచినతరువాతతపప్కుండా
మాంసం తినాలని కోరుకుంటావు. అపుప్డు నీకిషట్ న మాంసం
తినవచుచ్. 21నీ దేవుడుయెహోవాతన సనిన్ధిని నిలిపిఉంచడానికి
ఎనున్కునన్ సథ్లం మీకు దూరంగా ఉనన్టల్యితే, 22 యెహోవా
మీకిచిచ్న ఆవులోల్ గాని, గొరెలు, మేకలోల్ గాని దేని నా నేను
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మీకాజాఞ్ పించినటుట్ చంపి నీ ఇంటోల్ తినవచుచ్. జింకను, దుపిప్ని
తినన్టుట్ గానే దానిన్ తినవచుచ్. పవితులు, అపవితులు అనే భేదం
లేకుండ ఎవ నా తినవచుచ్.

23 అయితే వాటి రకానిన్ మాతం తినకూడదు, జాగతత్ సుమా.
ఎందుకంటే రకమే పాణం. మాంసంతో పాణాధార న దానిన్
తినకూడదు. 24 మీరు దానిన్ తినకుండా భూమి మీద నీళల్లాగా
పారబోయాలి. 25 మీరు దానిన్ తినకుండా యెహోవా దృషిట్కి
ఇషట్ నదానిన్ చేసినందుకు మీకు, మీ సంతానానికి మేలు
కలుగుతుంది.

26 మీకు నియమించిన పతిషిట్తారప్ణలు, మొకుక్బడులను
మాతంయెహోవాఏరాప్టుచేసుకునన్ సథ్లానికేమీరుతీసుకువెళాళ్లి.
27మీదహనబలులనూవాటిరకమాంసాలనూమీదేవుడుయెహోవా
బలిపీఠంమీదఅరిప్ంచాలి. మీబలుల రకానిన్మీ దేవుడుయెహోవా
బలిపీఠం మీదపోయాలి. వాటిమాంసంమీరు తినాలి.

28నేనుమీకు ఆజాఞ్ పిసుత్ నన్ఈమాటలనిన్టినీమీరుజాగతత్గావిని
పాటిసేత్ మీ దేవు నయెహోవా దృషిట్కి మంచిదానీన్, యుక నదానీన్
మీరు చేసినందుకు మీకు, మీ తరువాత మీ సంతతి వారికి
ఎలల్పుప్డూ సుఖశాంతులు కలుగుతాయి. 29 మీరు సావ్ధీనం
చేసుకోడానికి వెళత్ నన్ దేశ పజలనుమీయెహోవాదేవుడుమీ ఎదుట
నుండినాశనంచేసినతరువాత,మీరుఆదేశంలోనివసించేటపుప్డు,
మీరు వారిని అనుసరించాలనే శోధనలో చికుక్కోవదుద్ .

30ఈ పజలు తమ దేవుళళ్ను పూజిసుత్ నన్టేట్ మేము కూడా వారి
దేవుళళ్ను పూజిసాత్ ము అనుకోకుండా జాగతత్గా ఉండాలి. 31వారు
తమ దేవుళళ్కు చేసిన విధంగా మీరు మీ దేవు న యెహోవా
విషయంలోచేయవదుద్ . ఎందుకంటేవారు తమదేవుళళ్కు చేసేదంతా
యెహోవా దేవ్షిసాత్ డు. అవి ఆయనకు హేయం. వారు తమ దేవుళళ్
పేరటతమకొడుకులనూ, కూతుళళ్నూఅగిన్గుండంలోకాలిచ్వేసాత్ రు.
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32 నేను మీకాజాఞ్ పిసుత్ నన్ పతి మాటను మీరు పాటించాలి. దానిలో
ఏమీ కలపకూడదు,దానిలో నుండి ఏమీ తీసివేయకూడదు.”

13
ఇతర దేవుళళ్నుపూజించుట

1 పవక గానీ కలలు కనేవాడు గానీ మీ ఎదుట సూచక కియను
లేక మహతాక్రాయ్నిన్ చూపించి, 2మీరు ఎరుగని “ఇతర దేవుళళ్ను
అనుసరించి పూజిదాద్ ం రండి” అని చెబుతాడేమో. 3 అలా
చెపిప్నపుప్డు అతడు మీతో చెపిప్న సూచక కియ లేక మహతాక్రయ్ం
జరిగినా సరే, ఆ పవక, లేక కలలు కనేవాడి మాటలు వినవదుద్ .
ఎందుకంటే మీరు మీ దేవు నయెహోవాను మీపూరణ్ హృదయంతో,
పూరాణ్ తమ్తోపేమిసుత్ నాన్రోలేదోతెలుసుకోడానికిమీదేవుడుయెహోవా
మిమమ్లిన్ పరీ సుత్ నాన్డు.

4 మీరు మీ యెహోవా దేవునికి లోబడి, ఆయనకే భయపడి,
ఆయన ఆజఞ్లను పాటించి, ఆయనమాట విని, ఆయనను సేవించి,
ఆయననేహతుత్ కుని ఉండాలి. 5మీరు నడుచుకోవాలనిమీ దేవుడు
యెహోవామీకాజాఞ్ పించినమారగ్ం నుండిమిమమ్లిన్తొలగించి,ఐగుపు
దేశం అనేబానిసల ఇంటోల్ నుండి మిమమ్లిన్ విడిపించినమీ దేవు న
యెహోవా మీద తిరుగుబాటు చేయడానికి మిమమ్లిన్ పేరేపించారు
కాబటిట్ ఆ పవకకు, లేక కలలు కనేవాడికి మరణశికష్ విధించాలి. ఆ
విధంగామీమధయ్ నుండి ఆ దుషట్తావ్నిన్ పరిహరించాలి.

6 మీ తలిల్ కొడుకు, మీ సోదరుడు, మీ కొడుకు, మీ కూతురు,
మీ భారయ్, పాణసేన్హితుడు, 7 ఎవ నా సరే, భూమి ఈ చివరి
నుండి ఆ చివర వరకూ మీకు దగగ్ నా, దూర నా, మీరు, మీ
పూరీవ్కులు ఎరగని మీ చుటూట్ ఉనన్ పజల దేవుళళ్ను పూజిదాద్ ం
రమమ్ని రహసయ్ంగా మిమమ్లిన్ పేరేపిసేత్ 8వారిమాటకు ఒపుప్కోవదుద్ .
వారి మాట వినవదుద్ . వారిని విడిచిపెటట్వదుద్ , వారి మీద దయ
చూపవదుద్ . వారిని తపిప్ంచడానికి పయతిన్ంచకుండా వారిని
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తపప్కుండా చంపాలి. 9 వారిని చంపడానికి పజలందరి కంటే
ముందుగా మీ చెయియ్ వారి మీద పడాలి. 10 రాళల్తో వారిని
చావగొటాట్ లి. ఎందుకంటే ఐగుపు దేశం నుండి బానిసల ఇంటి
నుండిమిమమ్లిన్ విడిపించినమీదేవు నయెహోవానుండిమిమమ్లిన్
దూరం చేయడానికి వారు పయతిన్ంచారు. 11 అపుప్డు ఇశాయేలు
పజలంతా అది విని భయపడి, మళీళ్ అలాంటి చెడడ్ పని మీ మధయ్
చేయరు.

12 మీరు నివసించడానికి మీ దేవు న యెహోవా మీకు ఇసుత్ నన్
వాటిలో ఏ నా ఒక పటట్ణంలో 13 దుషుట్ న కొందరు మీరు
ఎరుగని ఇతర దేవుళళ్ను పూజిదాద్ ం రండని తమ పటట్ణ పజలను
పేరేపించారనివింటే,మీరుఆసంగతినిబాగాపరీ ంచివిచారించాలి.
14 అది నిజ తే, అంటే అలాంటి హేయ న పని మీ మధయ్
జరిగి ఉంటే 15 ఆ పటట్ణసుత్ లను తపప్కుండా కతిత్తో చంపి, దానినీ
దానిలో ఉనన్ సమసాత్ నీన్ దాని పశువులనూ కతిత్తో చంపివేయాలి.
16 దానిలో దోచుకునన్ సొమమ్ంతటినీ దాని వీధిలో పోగుచేసి, మీ
దేవుడు యెహోవా పేరున ఆ పటట్ణానిన్, దాని సొతుత్ నీ పూరిగా
కాలిచ్వేయాలి. దానిన్ ఇక ఎనన్టికీ తిరిగి కటట్కూడదు, అది
పాడుదిబబ్లాగా ఉండిపోవాలి. 17 ఈ రోజు నేను మీకాజాఞ్ పిసుత్ నన్
ఆయన ఆజఞ్లనిన్టినీ పాటిసూత్ 18 మీ దేవు న యెహోవా దృషిట్కి
స న దానిన్ చేసూత్ , ఆయన మాట వినాలి. యెహోవా తన కోపం
నుండిమళల్ కునిమిమమ్లిన్ కనికరించి, దయచూపిమీపూరీవ్కులకు
వాగాద్ నం చేసిన విధంగా మిమమ్లిన్ విసత్రింపజేయాలంటే నాశనం
చేయాలిస్న దానిలో కొంచె నామీ దగగ్ర ఉంచుకోకూడదు.

14
పవిత నవి,హేయ నవి

1 “మీరు మీ యెహోవా దేవుని పజలు కాబటిట్ ఎవ నా చనిపోతే
మిమమ్లిన్ మీరు కోసుకోవడం, మీ ముఖంలో ఏ భాగా నా
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గొరుకోక్వడం చేయకూడదు. 2ఎందుకంటే మీ దేవు నయెహోవాకు
మీరు పతిషిట్త న పజలు. భూమిమీద ఉనన్ అనిన్ జాతుల పజల
నుండిపతేయ్కంగాతనసవ్ంతపజలుగాయెహోవామిమమ్లిన్ ఏరాప్టు
చేసుకునాన్డు.

3మీరు హేయ నది ఏదీ తినకూడదు. మీరు ఈ జంతువులను
తినవచుచ్. 4 ఎదుద్ , గొరె, మేక. 5 దుపిప్, ఎర చినన్ జింక, దుపిప్,
కారుమేక,కారు జింక, లేడి, కొండ గొరె. 6జంతువులోల్ రెండు డెకక్లు
ఉండి నెమరు వేసే వాటిని తినవచుచ్. 7 నెమరు వేసే నా రెండు
డెకక్లు గల నా నెమరు వేసి ఒకక్టే డెకక్ కలిగిన ఒంటె, కుందేలు,
పొటిట్ కుందేలు అనే జంతువులను తినకూడదు. అవి మీకు నిషిదధ్ం.
8 అలాగే పంది రెండు డెకక్లు కలిగిన నా నెమరు వేయదు కాబటిట్
అది మీకు నిషిదధ్ం. వాటి మాంసం తినకూడదు, వాటి శవాలను
తాకకూడదు.

9నీటిలోనివసించేవాటిలోరెకక్లు,పొలుసులు గలవాటిననిన్టినీ
తినవచుచ్. 10 రెకక్లు, పొలుసులు లేని దానిన్ మీరు తినకూడదు.
అదిమీకు నిషిదధ్ం.

11 పవిత న పతి ప నీ మీరు తినవచుచ్. 12 మీరు తినరాని
పకష్ులు ఏవంటే, ప రాజు,రాబందు, గదద్ . 13ఎర గదద్ , నలల్ గదద్ ,డేగ.
14అనిన్ రకాల కాకులు. 15నిపుప్ కోడి, నిశి డేగ,అనిన్ రకాల డేగలు.
16 చినన్ గుడల్గూబ, పెదద్ గుడల్గూబ, తీతువు పిటట్ , 17 గూడబాతు,
బోడి రాబందు, గండ భేరుండం. 18 కొంగ, అనిన్ రకాల బకాలు,
కూకుడు గువవ్, గబిబ్లం. 19 ఎగిరే పతి పురుగూ మీకు నిషిదధ్ం.
వాటిని తినకూడదు. 20ఎగిరే పవిత న పతిదానీన్ తినవచుచ్.

21 దానికదే చచిచ్న దానిన్ మీరు తినకూడదు. అయితే దానిన్
మీ ఇంటి ఆవరణంలో ఉనన్ పరదేశికి తినడానికి ఇయయ్వచుచ్. లేక
అనుయ్నికి దానిన్ అమమ్వచుచ్. ఎందుకంటే మీ దేవు న యెహోవాకు
మీరు పతిషిఠ్త న పజలు. మేకపిలల్ను దాని తలిల్ పాలతో కలిపి
వండకూడదు.
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దశమభాగాలు
22 పతి సంవతస్రం, మీ వితత్నాల పంటలో దశమ భాగానిన్

తపప్నిసరిగా వేరు చెయాయ్లి. 23మీ జీవితమంతటిలోమీ దేవు న
యెహోవాను మీరు గౌరవించాలంటే ఆయన తన నామానికి నివాస
సాథ్ నంగాఏరాప్టుచేసుకొనన్ సథ్లంలో,ఆయనసనిన్ధిలోమీపంటలో,
దా రసంలో, నూనెలో పదో పంతును, మీ పశువులోల్ గొరెలోల్ మేకలోల్
తొలిచూలు వాటిని తినాలి.

24యెహోవాతనసనిన్ధికోసంఏరాప్టుచేసుకునన్ సథ్లం దూరంగా
ఉంటే, మీరు వాటిని మోయలేరు కాబటిట్ మీ దేవు న యెహోవా
మిమమ్లిన్ ఆశీరవ్దించినపుప్డు, 25 వాటిని వెండిగా మారిచ్ దానిన్
తీసుకుని మీ యెహోవా దేవుడు ఏరాప్టు చేసుకునన్ సథ్లానికి వెళిల్,
26ఎదుద్ లు,గొరెలు,దా రసం,మదయ్ం,వీటిలోమీరుకోరినదానికిఆ
వెండిని ఇచిచ్, అకక్డమీ దేవుడుయెహోవాసనిన్ధిలోభోజనం చేసి,
మీరు, మీ ఇంటివారు, మీ ఇంటోల్ ఉండే లేవీయులు సంతోషించాలి.
27లేవీయులను విడిచిపెటట్కూడదు. ఎందుకంటే మీమధయ్లోవారికి
వంతు గాని,సావ్సథ్ ం గాని లేదు.

28 మీ దేవుడు యెహోవా మీరు చేసే పని అంతటిలో మిమమ్లిన్
ఆశీరవ్దించేలా మూడు సంవతస్రాల కొకసారి, ఆ సంవతస్రం మీకు
కలిగిన పంటలో పదో వంతుని బయటికి తెచిచ్ మీ ఇంటోల్ ఉంచాలి.
29అపుప్డుమీమధయ్లోవంతుగాని,సావ్సథ్ ంగానిలేనిలేవీయులు,
మీ ఇంటోల్ ఉనన్ పరదేశులు, అనాథలు, విధవరాళ ళ్ వచిచ్ భోజనం
చేసి తృపిత్ పొందుతారు.”

15
అపుప్లు రదుద్ చేయడం

1 పతి ఏడవ సంవతస్రం అంతంలో అపుప్లనీన్ రదుద్ చేయాలి.
అది ఎలాగంటే, 2తనపొరుగువాడికి అపుప్ ఇచిచ్న పతివాడూదానిన్
రదుద్ చేసి వారిని విడిచిపెటాట్ లి. అది యెహోవా పకటించిన గడువు
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కాబటిట్ అపుప్ ఇచిచ్నవాడు తన పొరుగువాడి లేక తన సోదరుని
ఒతిత్డి తేకూడదు. 3 ఇశాయేలీయుడు కాని వయ్కి ఒతిత్డి తేవచుచ్
గాని మీ సోదరుని దగగ్ర ఉనన్ మీ సొముమ్ను విడిచిపెటాట్ లి. 4మీరు
సావ్ధీనం చేసుకోడానికి యెహోవా దేవుడు మీకు సావ్సథ్ ంగా ఇసుత్ నన్
దేశంలోయెహోవామిమమ్లిన్ తపప్కుండా ఆశీరవ్దిసాత్ డు.

5 కాబటిట్ ఈ రోజు నేను మీకు ఆదేశించే యెహోవా దేవుని
ఆజఞ్లనిన్టినీ జాగతత్గా విని పాటిసేత్ మీలో పేదవాళ ళ్ ఉండనే
ఉండరు. 6 ఎందుకంటే ఆయన మీతో చెపిప్నటుట్ మిమమ్లిన్
ఆశీరవ్దిసాత్ డు కాబటిట్ మీరు ఇతరులు అనేకులకు అపిప్సాత్ రు గాని
అపుప్చెయయ్రు. అనేకరాజాయ్లనుపాలిసాత్ రుగానిఎవరూమిమమ్లిన్
పరిపాలించరు.

7 మీ దేవుడు యెహోవా మీకిసుత్ నన్ దేశంలోని మీ పటట్ణాలోల్
ఎకక్ నా మీ సోదరులోల్ ఒక బీదవాడు ఉంటే అతని దయ
చూపాలి. మీ హృదయాలను కఠినపరచుకోకూడదు. 8 మీ
చెయియ్ ముడుచుకోకుండా తపప్క వాడి పు చాచి, వాడి అకక్రకు
చాలినంతగా వాడికి అపుప్ ఇవావ్లి. 9 అపుప్ రదుద్ చేయాలిస్న
“ఏడో సంవతస్రం దగగ్ర పడింది” అనే చెడడ్ తలంపుమీమనసుస్లో
కలగనీయవదుద్ . బీదవా న మీ సోదరుని మీరు దయ చూపి
అతనికేమీ ఇవవ్కపోతే వాడొకవేళ మిమమ్లిన్ గూరిచ్ యెహోవాకు
మొరపెడితే అదిమీకు పాపం అవుతుంది.

10 కాబటిట్ మీరు తపప్కుండా అతనికి ఇవావ్లి. అతనికి
ఇచిచ్నందుకుమనసుస్లోవిచారపడకూడదు. ఇందువలనయెహోవా
దేవుడు మీ పనులనిన్టిలో, మీరు చేసే పయతాన్లనిన్టిలోమిమమ్లిన్
ఆశీరవ్దిసాత్ డు. 11పేదలు దేశంలోఉండకమానరు. అందుచేతనేను
మీ దేశంలో దీనులు, “పేదలు అయిన మీ సోదరులకు తపప్కుండా
సహాయం చేయాలనిమీకు ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను.

పనివారిని,బానిసలను సవ్తంతులుగా చేయడం
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12 మీ సోదరులోల్ మీరు కొనన్ హెబీయుడు, లేక హెబీయురాలు
ఆరు సంవతస్రాలు మీకు దాసయ్ం చేసిన తరవాత ఏడో సంవతస్రం
వారికి విడుదలనిచిచ్ నీ దగగ్ర నుండి పంపివేయాలి. 13 అయితే ఆ
విధంగా పంపేటపుప్డు మీరు వారిని వటిట్ చేతులతో పంపకూడదు.
14 వారికి మీ మందలో, ధానయ్ంలో, మీ దాకష్ గానుగలో నుండి
ఉదారంగా ఇవావ్లి. మీ దేవుడు యెహోవా మిమమ్లిన్ ఆశీరవ్దించి
మీకిచిచ్న కొలదీ వారికి ఇవావ్లి.”

15మీరుఐగుపులోబానిసలుగాఉనన్పుప్డుమీయెహోవాదేవుడు
మిమమ్లిన్ విమోచించాడని జాఞ్ పకం చేసుకోండి. అందుకే నేను ఈ
సంగతి ఈ రోజు మీకు ఆజాఞ్ పించాను. 16 అయితే వారు నీ దగగ్ర
పొందిన మేలును బటిట్ మిమమ్లిన్, మీ ఇంటివారిని పేమించి “నేను
మీ దగగ్ర నుండి వెళిల్పోను”అనిమీతోచెబితే, 17మీరు ఒక లోహపు
ఊచ తీసుకుని, తలుపులోకి దిగేలా వాడి చెవికి దానిన్ గుచాచ్లి. ఆ
తరువాతఅతడు ఎనన్టికీమీకుదాసుడుగాఉంటాడు. అదేవిధంగా
మీరు మీదాసికి కూడా చేయాలి.

18 మీ దాసులను సవ్తంతులుగా విడిచిపెటట్డానిన్ కషట్ంగా
భావించకూడదు. ఎందుకంటే వారు ఆరు సంవతస్రాలు మీకు
దాసయ్ం చేయడం దావ్రా జీతగాడికి మీరు చెలిల్ంచే జీతానికి రెండు
రెటుల్ లాభం మీకు కలిగింది. మీ యెహోవా దేవుడు మీరు చేసే
వాటనిన్టిలోమిమమ్లిన్ ఆశీరవ్దిసాత్ డు.

తొలి చూలు పశువులు
19 మీ ఆవులు, గొరెలు, మేకలోల్ పతి తొలి చూలు మగపిలల్ను

యెహోవా దేవునికి పతిషిఠ్ ంచాలి. మీ కోడెలోల్ తొలిచూలు దానితో
పనిచేయకూడదు. మీ గొరెలు, మేకలోల్ తొలిచూలు దాని బొచుచ్
కతిత్రించకూడదు.

20 మీ యెహోవా దేవుడు ఏరాప్టు చేసుకునన్ సథ్లంలో మీరు,
మీ ఇంటివారు ఆయన సనిన్ధిలో పతి సంవతస్రం దానిన్ తినాలి.
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21 దానిలో లోపం, అంటే కుంటితనం గాని, గుడిడ్తనం గాని, మరే
లోప నా ఉంటే మీ దేవు న యెహోవాకు దానిన్ అరిప్ంచకూడదు.
22 జింకను, దుపిప్ని తినే విధంగానే, పటట్ణాలోల్ ని మీ ఆవరణలోల్
పవితులు, అపవితులు కూడా దానిన్ తినవచుచ్. 23 వాటి
రకానిన్ మాతం మీరు తినకూడదు. నీళల్లాగా భూమి మీద దానిన్
పారబోయాలి.

16
పసాక్ పండగ

1 “మీరు ఆబీబు నెలలో పండగ ఆచరించి మీయెహోవా దేవునికి
పసాక్ పండగ జరిగించాలి. ఎందుకంటే ఆబీబు నెలలో రాతివేళ
మీ యెహోవా దేవుడు ఐగుపు దేశం నుండి మిమమ్లిన్ బయటకు
రపిప్ంచాడు. 2 యెహోవా తన నామానిన్ సాథ్ పించడానికి ఏరాప్టు
చేసుకునన్ సథ్లంలోనే మీ యెహోవా దేవునికి పసాక్ ఆచరించి,
గొరెలను,మేకలను, ఆవులను బలి అరిప్ంచాలి.

3 పసాక్ పండగలో కాలిచ్నపుప్డు పొంగకుండా ఉనన్ రొటెట్లను
తినాలి. మీరు ఐగుపు దేశం నుండి తవ్రతవ్రగా వచాచ్రు గదా.
మీరు వచిచ్న రోజును మీ జీవితం అంతటిలో జాఞ్ పకం ఉంచుకునేలా
పొంగని రొటెట్లు ఏడు రోజులపాటు తినాలి. 4మీ పరిసరాలోల్ ఏడు
రోజులపాటు పొంగినది ఏదీ కనిపించకూడదు. అంతేకాదు, మీరు
మొదటి రోజు సాయంతం వధించిన దాని మాంసంలో కొంచెం కూడా
ఉదయం వరకూ మిగిలి ఉండకూడదు.

5 మీ దేవుడు యెహోవా మీకిసుత్ నన్ పటట్ణాలోల్ ఏదో ఒక దానిలో
పసాక్ పశువును వధించకూడదు. 6 మీ దేవుడు యెహోవా తన
నామానిన్ సాథ్ పించడానికి ఏరాప్టు చేసుకునే సథ్లం లోనే, మీరు
ఐగుపులోనుండి బయలుదేరి వచిచ్న సమయంలో,అంటే సూరుయ్డు
అసత్మించే సాయంతం వేళలో పసాక్ పశువును వధించాలి. 7 అదే
సథ్లం లో దానిన్ కాలిచ్, తిని, ఉదయానేన్ తిరిగి మీ గుడారాలకు
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వెళాళ్లి. ఆరు రోజులపాటు మీరు పొంగని రొటెట్లు తినాలి.
8 ఏడవరోజు మీ దేవు న యెహోవాను ఆరాధించే రోజు. ఆ రోజు
మీరు జీవనోపాధి కోసం ఎలాంటి పనీ చేయకూడదు.

వారాల పండగ
9 మీరు ఏడు వారాలు లెకక్బెటట్ండి. పంట చేను మీద

కొడవలి వేసింది మొదలు ఏడు వారాలు లెకక్బెటట్ండి. 10 మీ
యెహోవా దేవునికి వారాల పండగ ఆచరించడానికి మీ చేత నంత
సేవ్చాఛ్రప్ణను సిదధ్పరచాలి. మీ దేవుడు మిమమ్లిన్ ఆశీరవ్దించిన
కొదీద్ దానిన్ ఇవావ్లి. 11 అపుప్డు మీరు, మీ కొడుకులు, కూతుళ ళ్,
దాసదాసీలు, మీ పటట్ణాలోల్ ఉనన్ లేవీయులు, మీ మధయ్ ఉనన్
పరదేశులు, అనాథలు, వితంతువులు మీ యెహోవా దేవుడు తన
నామానిన్ సాథ్ పించడానికి ఏరాప్టు చేసుకునన్ సథ్లం లో ఆయన
సనిన్ధిలో సంతోషించాలి. 12 మీరు ఐగుపులో బానిసలుగా ఉనన్
సంగతిజాఞ్ పకం చేసుకుని,ఈ కటట్డలను పాటించి అమలు జరపాలి.

పరణ్శాలల పండగ
13మీ కళళ్ంలో నుండి ధానాయ్నిన్, మీ తొటిట్లో నుండి దాకష్రసానిన్

తీసినపుప్డు పరణ్శాలల పండగను ఏడు రోజులపాటు ఆచరించాలి.
14 ఈ పండగలో మీరు, మీ కొడుకులు, కూతుళ ళ్, దాసదాసీలు,
మీ ఆవరణలో నివసించే లేవీయులు, పరదేశులు, అనాథలు,
వితంతువులు సంతోషించాలి. 15 మీ యెహోవా దేవుడు మీ
రాబడి అంతటిలో, మీ చేతిపనులనిన్టిలో మిమమ్లిన్ ఆశీరవ్సాత్ డు.
కనుక ఆయన ఏరాప్టు చేసుకునన్ సథ్లం లో మీ యెహోవా దేవునికి
ఏడురోజులు పండగ చేసుకుని మీరు అధికంగా సంతోషించాలి.

16 సంవతస్రానికి మూడుసారుల్ , అంటే పొంగని రొటెట్ల పండగలో,
వారాల పండగలో, పరణ్శాలల పండగలో మీ దేవు న యెహోవా
ఏరాప్టు చేసుకునన్ సథ్లం లో మీలో ఉనన్ పురుషులందరూ ఆయన
సనిన్ధిలో కనిపించాలి. 17వారు వటిట్ చేతులతోయెహోవా సనిన్ధిలో
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కనిపించకుండా, మీ దేవుడు యెహోవా మిమమ్లిన్ దీవించిన పకారం
పతివాడూ తన శకి కొలదీ ఇవావ్లి.

నాయ్యాధిపతులు
18మీయెహోవా దేవుడు మీకు ఇసుత్ నన్ మీ పటట్ణాలనిన్టిలో మీ

గోతాలకు నాయ్యాధిపతులనూ నాయకులనూ నియమించుకోవాలి.
వారు నాయ్యంగా పజలకు తీరుప్తీరాచ్లి. 19 మీరు నాయ్యం
తపిప్ తీరుప్తీరచ్కూడదు, పకష్పాతం చూపకూడదు, లంచం
పుచుచ్కోకూడదు. ఎందుకంటే లంచం జాఞ్ నులను గుడిడ్వారుగా
చేసి, నీతిమంతులమాటలను వకీకరిసుత్ ంది.

ఇతర దేవతలను ఆరాధించడం
20మీ యెహోవా దేవుడు మీకిసుత్ నన్ దేశానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుని

జీవించగలిగేలామీరు కేవలం నాయ్యానేన్ జరిగించాలి. 21యెహోవా
దేవునికి మీరు కటేట్ బలిపీఠం దగగ్రగా ఏ విధ న చెటుట్ ను
నాటకూడదు, దేవతా సత్ంభానీన్ నిలబెటట్కూడదు. 22మీ యెహోవా
దేవుడు విగహానిన్ దేవ్షించేవాడు కాబటిట్ మీరు ఏ సత్ంభానీన్
నిలబెటట్కూడదు.”

17
1 “ఎలాంటి మచచ్లు, లోపాలు ఉనన్ ఎదుద్ లు, గొరెలు మీ

యెహోవా దేవునికి బలిగా అరిప్ంచకూడదు. అది మీ యెహోవా
దేవునికి అసహయ్ం. 2 మీ యెహోవా దేవుని నిబంధన మీరి
ఆయన దృషిట్లో దురామ్రగ్ం చేసూత్ నేనిచిచ్న ఆజఞ్కు వయ్తిరేకంగా
అనయ్దేవుళళ్కు, అంటే సూరుయ్నికి గానీ చందునికి గానీ ఆకాశ
నకష్తాలోల్ దేని నా నమసక్రించి మొకేక్ పురుషుడు, సీ ఎవ నా
మీ యెహోవా దేవుడు మీకిసుత్ నన్ ఏ గామంలో నా మీ మధయ్
కనబడినపుప్డు, 3 ఆ విషయం మీకు తెలిసిన తరువాత మీరు
విచారణ జరిగించాలి. అది నిజ తే, అంటే అలాంటి అసహయ్ న
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పని ఇశాయేలీయులోల్ జరగడం నిజ తే 4 ఆ చెడడ్ పని చేసిన
పురుషుణిణ్ , సీని మీ ఊరి బయటకు తీసుకువెళిళ్ రాళల్తో కొటిట్
చంపాలి.

5 అలాంటి వాడికి మరణశికష్ విధించాలంటే ఇదద్రు ముగుగ్ రు
వయ్కుల సాకష్ ం సరిపోతుంది. 6 కేవలం ఒకక్ వయ్కి సాకష్ ం అతణిణ్
చంపకూడదు. 7 అతనిన్ చంపడానికి, మొదట సాకష్ులు, తరువాత
పజలంతా అతని మీద చేతులు వేయాలి. ఆ విధంగా మీ మధయ్
నుంచి ఆ చెడుతనానిన్ రూపుమాపాలి.

నాయ్యసాథ్ నలు
8 హతయ్కూ, పమాదవశాతూత్ జరిగిన మరణానికీ మధయ్, ఒకడి

హకూక్ మరొకడి హకూక్ మధయ్, దెబబ్ తీయడం మరొక రకంగా
నషట్పరచడం మధయ్, మీ గామాలోల్ భేదాలు వచిచ్, వీటి తేడా
తెలుసుకోవడంమీకు కుదరకపోతే 9మీరులేచిమీయెహోవాదేవుడు
ఏరప్రచుకొనేసథ్లానికివెళిల్యాజకు నలేవీయులనూ,విధులోల్ ఉనన్
నాయ్యాధిపతినీ విచారించాలి. వారు దానికి తగిన తీరుప్ మీకు
తెలియచేసాత్ రు.

10 యెహోవా ఏరప్రచుకొనే చోటులో వాళ ళ్ మీకు తెలియచేసే
తీరుప్ పకారం మీరు జరిగించి వారు మీకు చెపేప్ పరిషాక్రం పకారం
మీరు చెయాయ్లి. 11వారు మీకు బోధించే చటాట్ నిన్ పాటించాలి. వారు
ఇచిచ్న తీరుప్ పకారం జరిగించాలి. వారు మీకు చెపేప్ మాట నుంచి
కుడికిగాని ఎడమకుగాని తిరగకూడదు.

12 ఆ పదేశంలో ఎవ నా అహంకారంతో మీ యెహోవా దేవునికి
పరిచరయ్ చేయడానికి నిలిచేయాజకునిమాటగానీ ఆ నాయ్యాధిపతి
మాటగానీ వినకపోతే అతనిన్ చంపివేయాలి. ఆ విధంగా దురామ్రాగ్ నిన్
ఇశాయేలు పజలోల్ నుంచి రూపుమాపాలి. 13 అపుప్డు పజలంతా
విని, భయపడి అహంకారంతో పవరించకుండా ఉంటారు.

రాజును ఎనున్కోవడం
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14మీయెహోవాదేవుడుమీకిసుత్ నన్ దేశంలోమీరు పవేశించిదానిన్
సావ్ధీనం చేసుకుని అందులో నివసించి, మా చుటూట్ ఉనన్ అందరి
పజలాల్ గా మా మీద రాజును నియమించుకుంటాం అనుకుంటే, మీ
యెహోవా దేవుడు ఎనున్కునే వయ్కిని తపప్కుండా మీ మీద రాజుగా
నియమించుకోవాలి. 15 మీ సోదరులోల్ నే ఒకణిణ్ మీ మీద రాజుగా
నియమించుకోవాలి. మీ సోదరుడుకాని విదేశీయుణిణ్ మీ రాజుగా
నియమించుకోకూడదు.

16 అతడు గురాలను చాలా ఎకుక్వగా సంపాదించుకోకూడదు.
గురాలను ఎకుక్వగా సంపాదించడానికి పజలను *ఐగుపుకు తిరిగి
వెళల్నివవ్కూడదు. ఎందుకంటేయెహోవాఇకమీదటమీరుఈదారిలో
వెళల్కూడదని మీతో చెపాప్డు. 17 తన హృదయం తొలగిపోకుండా
అతడు ఎకుక్వమంది సీలను పెళిల్ చేసుకోకూడదు. వెండి
బంగారాలను అతడు తన కోసం ఎకుక్వగా సంపాదించుకోకూడదు.

18 అతడు రాజయ్సింహాసనం కూరుచ్నన్ తరువాత లేవీయు న
యాజకుల సావ్ధీనంలో ఉనన్ గంథానిన్ చూసి ఆ ధరమ్శాసానికి ఒక
పతినితనకోసంరాసుకోవాలి. 19అదిఅతనిదగగ్ర ఉండాలి. అతడు
జీవించి ఉనన్ కాలమంతా ఆ గంథం చదువుతూ ఉండాలి. 20అలా
చేసుత్ నన్పుప్డు దేవు న యెహోవా పటల్ భయంతో తన సోదరుల
గరివ్ంచకుండా ఈ ఆజఞ్ల విషయంలో కుడికి గాని ఎడమకు గాని
తొలగకుండా ఉంటాడు. అపుప్డు రాజయ్ంలో అతడూ అతని
కొడుకులూ ఇశాయేలులో ఎకుక్వ కాలం జీవిసాత్ రు.”

18
యాజకు న లేవీయులకు కానుకలు

1 “యాజకులుగా నియమితు న లేవీయులకు, అంటే లేవీగోతం
వారికి ఇశాయేలు పజలతో భాగం గానీ, వారసతవ్పు హకుక్ గానీ

* 17:16 17:16 గురాలను తెచుచ్కోవడం కోసం బానిసలను పంపించ వదుద్ .
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ఉండవు. వారుయెహోవాకు దహనబలిగాఅరిప్ంచేవాటినేతింటారు.
2వారి సోదరులతో వారికి వారసతవ్ం ఉండదు. యెహోవా వారితో
చెపిప్నటుట్ ఆయనేవారివారసతవ్ం.

3 ఎవ నా ఎదుద్ ను గానీ, గొరెను గానీ, మేకను గానీ బలిగా
అరిప్ంచినపుప్డు అరిప్ంచిన వాటి కుడి జబబ్, రెండు దవడలు, పొటట్
భాగం యాజకులకు ఇవావ్లి. 4ధానయ్ంలో, దా రసంలో, నూనెలో
పథమ ఫలం యాజకునికి ఇవావ్లి. గొరెల బొచుచ్ కతిత్రింపులో
మొదటి భాగం యాజకునికి ఇవావ్లి. 5యెహోవా పేరున నిలబడి
ఎపుప్డూ సేవ చేయడానికి మీ గోతాలనిన్టిలో అతణిణ్ , అతని
సంతానానీన్ మీయెహోవాదేవుడు ఎనున్కునాన్డు.

6 ఒక లేవీయుడు ఇశాయేలు దేశంలో తాను నివసిసుత్ నన్ ఒక
ఊరిలో నుంచి యెహోవా ఏరప్రచుకునే చోటుకు వచేచ్ందుకు ఆసకి
కనపరిసేత్ 7 అకక్డ యెహోవా ఎదుట నిలబడే లేవీయులాల్ గే అతడు
తన యెహోవా దేవుని పేరున సేవ చేయవచుచ్. 8 తన పితారిజ్తానిన్
అమమ్గా వచిచ్నది కాక, ఇతరులాల్ గే అతడు వంతు పొందాలి.

నీచ న పనులు
9 మీ యెహోవా దేవుడు మీకిసుత్ నన్ దేశంలో మీరు పవేశించిన

తరువాత ఆ పజల నీచ న పనులను మీరు చేయడానికి
నేరుచ్కోకూడదు. 10 తన కొడుకుని గానీ కూతురిన్ గానీ
మంటలోల్ నుంచి దాటించేవాణిణ్ , శకునం చెపేప్ సోదెగాణిణ్ , మేఘ
శకునాలూ సరప్ శకునాలూ చెపేప్వాణిణ్ , చేతబడి చేసేవాణిణ్ ,
మాంతికుణిణ్ , ఇందజాలకుణిణ్ , 11 ఆతమ్లను సంపదించేవాణిణ్ ,
దయాయ్లను సంపదించే వాణిణ్ మీమధయ్ ఉండనివవ్కూడదు.
12 వీటిని చేసే పతివాడూ యెహోవాకు అసహయ్ం. ఇలాంటి
అసహయ్ న వాటిని బటేట్ మీ యెహోవా దేవుడు మీ ఎదుట నుంచి
ఆ పజలను వెళల్గొటేట్సుత్ నాన్డు.
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13 మీరు మీ యెహోవా దేవుని దృషిట్లో యథారథ్ంగా ఉండాలి.
14మీరు సావ్ధీనం చేసుకోబోయే పజలు మేఘ శకునాలు చెపేప్వారి
మాట, సోదె చెపేప్వారిమాట వింటారు. మీయెహోవా దేవుడు అలా
చేయడానికిమిమమ్లిన్ అనుమతించలేదు.

రాబోయేగొపప్ పవక
15 మీ యెహోవా దేవుడు మీ మధయ్ నా వంటి పవకను మీ

సోదరులోల్ నుంచిమీ కోసం పుటిట్సాత్ డు. ఆయనమాటమీరు వినాలి.
16హోరేబులో సమావేశ న రోజునమీరు ‘మాయెహోవాదేవుని

సవ్రం మళీళ్ మనం వినొదుద్ , ఈ గొపప్ అగిన్ని ఇకనుంచి మనం
చూడొదుద్ . లేకపోతే మేమంతా చసాత్ ం’ అనాన్రు. 17 అపుప్డు
యెహోవానాతోఇలాఅనాన్డు. ‘వాళ ళ్ చెపిప్నమాటబాగానేఉంది.

18 వాళళ్ సోదరులోల్ నుంచి నీలాంటి పవకను వారికోసం
పుటిట్సాత్ ను. అతని నోటోల్ నా మాటలు ఉంచుతాను. నేను అతనికి
ఆజాఞ్ పించేదంతా అతడు వారితో చెబుతాడు. 19అతడు నా పేరుతో
చెపేప్ నామాటలను విననివాణిణ్ నేను శి సాత్ ను.

20 అయితే, ఏ పవక అయినా అహంకారంతో, నేను చెపప్మని
తనకాజాఞ్ పించని మాటను నా పేరున చెబితే, లేదా ఇతర దేవుళళ్
పేరున చెబితే ఆ పవక కూడాచావాలి.’

21 ‘ఏ నా ఒక సందేశం యెహోవా చెపిప్ంది కాదని మేమెలా
తెలుసుకోగలం?’ అని మీరనుకుంటే, 22 పవక యెహోవా పేరుతో
చెపిప్నపుప్డు ఆ మాట జరగకపోతే, ఎనన్టికీ నెరవేరకపోతే అది
యెహోవా చెపిప్న మాట కాదు. ఆ పవక అహంకారంతోనే దానిన్
చెపాప్డు కాబటిట్ దానికి భయపడవదుద్ .”

19
శరణు పటట్ణాలు
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1 “మీయెహోవాదేవుడు ఎవరి దేశానిన్ మీకిసుత్ నాన్డో ఆ పజలను
యెహోవా దేవుడు నాశనం చేసిన తరువాత మీరు వారి దేశానిన్
సావ్ధీనం చేసుకుని, వారి పటట్ణాలోల్ వారి ఇళళ్లోల్ నివసించాలి.
2మీరు సావ్ధీనం చేసుకొనేలాయెహోవా దేవుడు మీకిసుత్ నన్ దేశంలో
మూడు పటట్ణాలను వేరు పరచాలి. 3మీరు సావ్ధీనం చేసుకొనేలా
యెహోవా దేవుడు మీకిసుత్ నన్ దేశపు సరిహదుద్ లోల్ హంతకుడు
పారిపోయితలదాచుకోవడానికిమూడు పటట్ణాలకు వెళేళ్దారులను
కొలిచి ఏరప్రచాలి.

4 హంతకుడు పారిపోయి బతకడానికి నియమించిన పదధ్తి
ఏమిటంటే, ఒకడు అంతకు ముందు తన పకక్నునన్ వాడి మీద పగ
ఏమీ లేకుండా 5 పొరపాటున వాణిణ్ చంపితే, అంటే ఒకడు చెటుల్
నరకడానికి వేరొక వయ్కితో అడవికి వెళిళ్ చెటుల్ నరకడానికి తన చేతితో
గొడడ్లి దెబబ్ వేసినపుప్డు, గొడడ్లి పిడి ఊడి ఆ వయ్కికి తగిలి, వాడు
చనిపోతే ఆ హంతకుడు పాణం నిలుపుకునేందుకు వీటిలో ఎదో ఒక
పటట్ణానికి పారిపోవాలి.

6 చనిపోయిన వాడి బంధువు కోపంతో హంతకుణిణ్ తరిమి, దారి
చాలా దూరం గనక వాణిణ్ పటుట్ కుని చంపకుండేలా వాడు ఇలా
చెయాయ్లి. అతనికి ఆ వయ్కి గతంలో ఎలాంటి పగ లేదు కనుక
అతడు మరణశికష్కు పాతుడు కాక పోయినా ఇలా జరగవచుచ్.
7అందుచేత మూడు పటట్ణాలను మీ కోసం ఏరప్రచుకోవాలని నేను
మీకు ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను.

8యెహోవాదేవుడు మీపూరీవ్కులతో పమాణం చేసినటుట్ ఆయన
మీ సరిహదుద్ లను విశాలపరచి, మీ పూరీవ్కులకు ఇసాత్ నని చెపిప్న
దేశానన్ంతా మీకిచిచ్నపుప్డు మీరు యెహోవా దేవుణిణ్ గౌరవించాలి.
9ఈ రోజు నేను మీకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ ఎపుప్డూ ఆయన మారాగ్ లోల్
నడవడానికి ఈ ఆజఞ్లనీన్ పాటిసూత్ ఈ మూడు పటట్ణాలు కాక మరో
మూడు పటట్ణాలను ఏరాప్టు చేసుకోవాలి. 10 ఎవరి నా హతయ్
చేశామనన్ నేరారోపణ మీ మీదికి రాకుండా ఉండేందుకు యెహోవా
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దేవుడు మీకు వారసతవ్ంగా ఇసుత్ నన్ మీ దేశంలో నిరోద్ షిని హతయ్
చేయకూడదు.

11 ఒకడు తన పొరుగువాడి మీద పగ పటిట్ , అతని కోసం కాపు
కాసి అతని మీద పడి వాడు చనిపోయేలా కొటిట్ 12ఆ పటట్ణాలోల్ ఒక
దానిలోకిపారిపోతే,ఆఊరిపెదద్లుమనుషులను పంపిఅకక్డనుంచి
వాణిణ్ రపిప్ంచాలి. హతయ్ విషయం పతీకారం చేసేవాడి చేతికి అతనిన్
అపప్గించి చంపించాలి. 13 అతడి కనికరం చూపించకూడదు.
మీకు మేలు కలిగేలా ఇశాయేలు పజల మధయ్నుంచి నిరోద్ షి పాణం
విషయంలో దోషానిన్ పరిహరించాలి.

14 మీరు సావ్ధీనం చేసుకొనేలా యెహోవా దేవుడు మీకిసుత్ నన్
దేశంలోమీకు వచేచ్ మీవారసతవ్ంలోపూరీవ్కులు నియమించినమీ
పొరుగువాడి సరిహదుద్ రాయినితొలగించ కూడదు.

సా య్లు
15 ఒకడు జరిగించే పాపం, అపరాధం విషయంలో దానిన్

నిరాధ్ రించడానికి కేవలం ఒకక్ వయ్కి సా య్నిన్ పరిగణలోకి
తీసుకోకూడదు. ఇదద్రు లేదా ముగుగ్ రు వయ్కుల సాకష్ ం మీద
పతి దానినీ నిరాథ్ రణ చేయాలి. 16 ఒక వయ్కి అబదద్ నేరం మోపి,
అనాయ్య సాకష్ ం చెబుతునన్టుట్ అనిపిసేత్ 17 ఆ వివాదం ఏరప్డిన
ఇదద్రూ యెహోవా ఎదుట, అంటే అపుప్డు విధులోల్ ఉనన్యాజకుల
ఎదుట,నాయ్యాధిపతుల ఎదుట నిలబడాలి.

18ఆ నాయ్యాధిపతులు బాగా పరీ ంచిన తరువాత వాడి సాకష్ ం
అబదధ్సాకష్ తన సోదరుని మీద వాడు అబదధ్సాకష్ ం చెపిప్న
సంగతి వెలల్ తే వాడు తన సోదరునికి చేయాలని కోరినది వాడి
పటల్ జరిగించాలి. 19 ఆ విధంగా మీ మధయ్నుంచి చెడుతనానిన్
తొలగిసాత్ రు. 20 ఇది తెలుసుకునన్ మిగిలినవారు భయం వలల్
మీ దేశంలో అలాంటి దురామ్రగ్పు పనులు జరిగించరు. 21 దుషట్
కారాయ్లు జరిగించే ఎవరి నా కనికరం చూపకూడదు. అలాంటివారి
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విషయంలో పాణానికి పాణం, కంటికి కనున్, పంటికి పనున్, చేతికి
చెయియ్, కాలికి కాలు నియమంపాటించాలి.”

20
యుదాధ్ నికి వెళిల్నపుప్డు

1 “మీరు యుదాధ్ నికి వెళిల్నపుప్డు శతువు వదద్ గురాలు, రథాలు,
నికులుమీదగగ్ర కంటేఎకుక్వగాఉనన్పప్టికీవారికిభయపడవదుద్ .
ఐగుపు దేశంలోనుంచి మిమమ్లిన్ రపిప్ంచిన మీ యెహోవా దేవుడు
మీకు తోడుగా ఉంటాడు. 2 మీరు యుదాధ్ నికి సిదద్ నపుప్డు
యాజకుడు పజల దగగ్రకి వచిచ్ వారితో ఇలా చెపాప్లి.

3 ‘ఇశాయేలూ, విను. ఇవావ్ళ మీరు మీ శతువులతో యుదధ్ం
చేయడానికి వెళత్ నాన్రు. మీ హృదయాలోల్ కుంగిపోవదుద్ .
భయపడవదుద్ . 4అ రయ్పడవదుద్ . వాళళ్ ముఖాలు చూసి బెదరొదుద్ .
మీ కోసం మీ శతువులతో యుదధ్ం చేసి మిమమ్లిన్ ర ంచేవాడు మీ
యెహోవాదేవుడే.’

5సేనాధిపతులుపజలతోఇలాచెపాప్లి. ‘మీలోఎవ నాకొతత్ ఇలుల్
కటుట్ కుని దానిన్ పతిషట్ చేయకుండా ఉనాన్డా? యుదధ్ంలో అతడు
చనిపోతే వేరొకడు దానిన్ పతిషట్ చేసాత్ డు. కనుక అలాంటివాడు
ఎవ నా ఉంటే అతడు తన ఇంటికి తిరిగి వెళొళ్చుచ్. 6 ఎవ నా
దాకష్తోట వేసి ఇంకా దాని పళ ళ్ తినకుండా యుదధ్ంలో చనిపోతే
వేరొకడు దాని పళ ళ్ తింటాడు. కాబటిట్ అలాంటివాడు తన ఇంటికి
తిరిగి వెళొళ్చుచ్. 7 ఒకడు ఒక సీని పదానం చేసుకుని ఆమెను
ఇంకా పెళిల్ చేసుకోకముందే యుదధ్ంలో చనిపోతే వేరొకడు ఆమెను
పెళిల్చేసుకుంటాడు. కాబటిట్ అలాంటివాడు తన ఇంటికి తిరిగి
వెళొళ్చుచ్.’

8 సేనాధిపతులు పజలతో ఇంకా ఇలా చెపాప్లి. ‘ఎవ నా
భయపడుతూ ఆందోళనలో ఉనాన్డా? అలాంటివాడు తన
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ఇంటికి తిరిగి వెళొళ్చుచ్. అతడి భయం, ఆందోళనల వలల్
అతని సోదరుల గుండెలు కూడా అ రాయ్నికి లోను కావచుచ్.’
9 సేనాధిపతులు పజలతో మాటాల్ డడం అయిపోయిన తరువాత
పజలను నడిపించడానికి నాయకులను నియమించాలి.

10యుదధ్ం చేయడానికి ఏ నా ఒక పటట్ణం సమీపించేటపుప్డు
శాంతి కోసం రాయబారం పంపాలి. 11 వాళ ళ్ మీ రాయబారం
అంగీకరించి వారి దావ్రాలు తెరిసేత్ దానిలో ఉనన్ పజలంతా మీకు
పనున్ చెలిల్ంచి మీకు బానిసలవుతారు. 12మీ శాంతి రాయబారానిన్
అంగీకరించకుండాయుదాధ్ నికి తలపడితేదానిన్ ఆకమించండి.

13 మీ యెహోవా దేవుడు దానిన్ మీ చేతికి అపప్గించేటపుప్డు
అందులోని పురుషులందరినీ కతిత్తో హతమారాచ్లి. 14 సీలనూ
పిలల్లనూ పశువులనూ ఆ పటట్ణంలో ఉనన్ సమసాత్ నీన్ కొలల్సొముమ్గా
మీరు తీసుకోవచుచ్. మీయెహోవా దేవుడు మీకిచిచ్న మీ శతువుల
కొలల్సొముమ్నుమీరువాడుకోవచుచ్. 15ఈపజలపటట్ణాలు కాకుండా
మీకు చాలా దూరంగా ఉనన్ పటట్ణాలనిన్టి విషయంలో ఇలాగే
చేయాలి.

16 అయితే మీ యెహోవా దేవుడు వారసతవ్ంగా మీకిసుత్ నన్
ఈ పజల పటట్ణాలోల్ ఊపిరి పీలేచ్ దేనినీ బతకనివవ్కూడదు.
17 మీ యెహోవా దేవుడు మీ కాజాఞ్ పించినటుట్ గా హీతీత్యులు,
అమోరీయులు, కనానీయులు, పెరిజీజ్యులు, హివీవ్యులు,
యెబూసీయులు అనే వారిని పూరిగా నిరూమ్లం చెయాయ్లి. 18వారు
తమ దేవుళళ్కు జరిగించే అనిన్ రకాల నీచ న పనులు మీరు చేసి
మీయెహోవాదేవునికి విరోధంగాపాపం చేయకుండాఉండేలావారిని
పూరిగా నిరూమ్లం చెయాయ్లి.

19 మీరు ఒక పటాట్ ణానిన్ ఆకమించుకోవడానికి, దాని యుదధ్ం
చేయడానికి ముటట్డి వేసిన సమయంలో ఆ పాంతంలోని చెటల్ను
గొడడ్లితో పాడు చేయకూడదు. వాటి పండుల్ తినవచుచ్ గాని వాటిని
నరికి వేయకూడదు. మీరు వాటిని ముటట్డించడానికి పొలంలోని
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చెటుల్ మనిషి కాదు కదా! 20తినదగిన పండుల్ ఫలించని చెటుల్ మీరు
గురిసేత్ వాటిని నాశనం చేసి నరికి వెయయ్వచుచ్. మీతోయుదధ్ం చేసే
పటట్ణం ఓడిపోయేవరకూవాటితోదానికి ఎదురుగాముటట్డి దిబబ్లు
కటట్వచుచ్.”

21
తెలియనిహతయ్కి పరిహారం

1 “మీ యెహోవా దేవుడు మీకిసుత్ నన్ దేశంలోని పొలంలో ఒకడు
చచిచ్ పడి ఉండడం మీరు చూసేత్, వాణిణ్ చంపిన వాడెవడో
తెలియనపుప్డు 2 మీ పెదద్లూ, నాయ్యాధిపతులూ వచిచ్,
చనిపోయిన వయ్కి చుటూట్ ఉనన్ గామాల దూరం కొలిపించాలి.
3 ఆ శవానికి ఏ ఊరు దగగ్రగా ఉందో ఆ ఊరి పెదద్లు ఏ పనికీ
ఉపయోగించని, మెడ కాడి పెటట్ని పెయయ్ను తీసుకోవాలి.
4దునన్ని,సేదయ్ంచేయనిఏటిలోయలోకిఆపెయయ్నుతోలుకుపోయి
అకక్డ, అంటే ఆలోయలోఆ పెయయ్మెడ విరగదీయాలి.

5 తరువాత యాజకు న లేవీయులు దగగ్రికి రావాలి.
యెహోవాను సేవించి యెహోవా పేరుతో దీవించడానికి ఆయన
వారిని ఏరప్రచుకునాన్డు. కనుక వారి నోటిమాటతోపతి వివాదానిన్,
దెబబ్ విషయ న పతి వాయ్జాయ్నిన్ పరిషక్రించాలి. 6 అపుప్డు ఆ
శవానికి దగగ్రగా ఉనన్ ఆ ఊరి పెదద్లంతా ఆ ఏటి లోయలో మెడ
విరగదీసిన ఆ పెయయ్ మీద తమ చేతులు కడుకుక్ని 7మాచేతులు
ఈ రకానిన్ చిందించలేదు, మా కళ ళ్ దీనిన్ చూడలేదు. 8యెహోవా,
నువువ్ విమోచించిన నీ జన న ఇశాయేలు పజలను కష్మించు.
నీ పజలు ఇశాయేలు పజల మీద నిరోద్ షి పాణం తీసిన దోషానిన్
మోపవదుద్ అని చెపాప్లి. అపుప్డు పాణం తీసిన దోషానికి వారికి
కష్మాపణ కలుగుతుంది.

9ఆ విధంగామీరు యెహోవా దృషిట్కి యథారథ్ నది చేసేటపుప్డు
మీమధయ్నుంచి నిరోద్ షి పాణం కోస న దోషానిన్ తీసివేసాత్ రు.
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బందీ అమామ్యిలను పెళిల్ చేసుకోడం
10 మీరు మీ శతువులతో యుదధ్ం చేయబోయేటపుప్డు మీ

యెహోవాదేవుడుమీ చేతికి వారిని అపప్గించిన తరువాత 11వారిని
చెరపటిట్ ఆ బందీలోల్ ఒక అంద న అమామ్యిని చూసి ఆమెను
మోహించి, ఆమెను పెళిల్ చేసుకోడానికి ఇషట్పడి, 12 నీ ఇంటోల్ కి
ఆమెను చేరుచ్కునన్ తరువాత ఆమె తల రం చేయించుకుని గోళ ళ్
తీయించుకోవాలి. 13ఆమె తన దీ బటట్లు తీసేసి మీ ఇంటోల్ ఉండే
నెలరోజులు తన తలిల్దండులను గురించి పలాపించడానికి ఆమెను
అనుమతించాలి. తరువాత నువువ్ ఆమెను పెళిల్చేసుకోవచుచ్. ఆమె
నీకు భారయ్ అవుతుంది. 14నువువ్ ఆమెవలన సుఖంపొందలేకపోతే
ఆమెకు ఇషట్మునన్చోటికిఆమెను పంపివేయాలేగానిఆమెను వెండికి
ఎంతమాతమూ అమిమ్వేయకూడదు. మీరు ఆమెను అవమాన
పరిచారు కాబటిట్ ఆమెను బానిసగా చూడకూడదు.

జేయ్షఠ్తవ్ అధికారం
15 ఒక వయ్కికి ఇదద్రు భారయ్లునన్పుప్డు అతడు ఒకరిని ఇషట్పడి,

మరొకరిని ఇషట్పడకపోవచుచ్. ఇదద్రికీ పిలల్లు పుడితే, 16పెదద్ కొడుకు
ఇషట్ం లేని భారయ్కు పుటిట్న వా తే తండి తనకునన్ ఆసిత్ని తన
కొడుకులకు వారసతవ్ంగా ఇచేచ్ రోజున ఇషట్ం లేని భారయ్కు పుటిట్న
పెదద్ కొడుకిక్ బదులు ఇషట్ న భారయ్కు పుటిట్నవాణిణ్ పెదద్ కొడుకుగా
పరిగణించకూడదు. 17ఇషట్ం లేని భారయ్కు పుటిట్న వాడికి తండి తన
ఆసిత్ అంతటోల్ రెటిట్ంపు భాగమిచిచ్ అతణిణ్ పెదద్ కొడుకుగా ఎంచాలి.
ఇతడు అతని బలారంభం కాబటిట్ జేయ్షఠ్ తవ్ అధికారం అతనిదే.

మొండివా తిరగబడ కొడుకుకు శికష్
18 ఒక వయ్కి కొడుకు మొండివా తిరగబడి తండి మాట, తలిల్

మాట వినక, వారు అతణిణ్ శి ంచిన తరువాత కూడా అతడు వారికి
విధేయుడు కాకపోతే 19అతని తలిదండులు అతని పటుట్ కుని ఊరి
గుమమ్ం దగగ్ర కూరుచ్నే పెదద్ల దగగ్రికి అతణిణ్ తీసుకురావాలి. 20మా
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కొడుకు మొండివా తిరగబడాడ్ డు. మా మాట వినక తిండిబోతూ
తాగుబోతూ అయాయ్డు, అని ఊరి పెదద్లతో చెపాప్లి. 21 అపుప్డు
ఊరిపజలంతారాళల్తోఅతనిన్చావగొటాట్ లి. ఆవిధంగాచెడుతనానిన్
మీ మధయ్నుంచి తొలగించిన వాడివౌతావు. ఇశాయేలు పజలందరూ
ఈ సంగతి విని భయపడతారు.

22 మరణశికష్ పొందేటంత పాపం ఎవ నా చేసేత్ అతణిణ్ చంపి
మాను మీద వేలాడదీయాలి. 23 అతని శవం రాతి వేళ ఆ మాను
మీద ఉండనియయ్కూడదు. వేలాడదీసినవాడు దేవుని దృషిట్లో
శాపగసుత్ డు కనుక మీ దేవు న యెహోవా వారసతవ్ంగా మీకిసుత్ నన్
దేశం అపవితం కాకుండా ఉండేలా అదే రోజు ఆ శవానిన్ తపప్కుండా
పాతిపెటాట్ లి.”

22
1మీ సాటి పౌరుడి ఎదుద్ , లేదా గొరె దారి తపిప్పోయి తిరగడం

మీరు చూసేత్ దానిన్ చూడనటుట్ కళ ళ్ మూసుకోకుండా తపప్కుండా
దాని యజమాని దగగ్రికి మళిల్ంచాలి. 2 మీ సహోదరుడు మీకు
అందుబాటులో లేకపోయినా, అతడు మీకు తెలియకపోయినాదానిన్
మీఇంటికితోలుకుపోవాలి. అతడుదానిన్వెతికేవరకూఅదిమీదగగ్ర
ఉండాలి. అపుప్డు అతనికి దానిన్ తిరిగి అపప్గించాలి. 3 అతని
గాడిద, దుసుత్ ల విషయంలో కూడామీరు అలాగే చెయాయ్లి. మీతోటి
పజలు పోగొటుట్ కునన్ది ఏ నా మీకు దొరకితే దానిన్ గురించి అలాగే
చెయాయ్లి. మీరు దానిన్ చూసీ చూడనటుట్ ఉండకూడదు. 4 మీ
సాటిమనిషిగాడిద, ఎదుద్ దారిలో పడిఉండడంమీరు చూసేత్ వాటిని
చూడనటుట్ కళ ళ్ మూసుకోకూడదు. వాటిని లేపడానికి తపప్కుండా
సాయం చెయాయ్లి.

5 ఏ సీ పురుష వేషం వేసుకోకూడదు. పురుషుడు సీ వేషం
ధరించకూడదు. అలా చేసేవారంతా మీ దేవు న యెహోవాకు
అసహ య్లు.
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6 చెటుట్ మీదగానీ, నేల మీదగానీ, దారిలోగానీ ప గుడుల్ గానీ
పిలల్లు గానీఉనన్ గూడుమీకు కనబడితేతలిల్ ఆ పిలల్లమీదగానీ,ఆ
గుడల్ మీదగానీపొదుగుతూఉనన్పుప్డు ఆ పిలల్లతోపాటు తలిల్ప ని
తీసుకోకూడదు. 7 మీకు మేలు కలిగి దీరాఘ్ యుషమ్ంతులయేయ్లా
తపప్కుండా తలిల్ని విడిచిపెటిట్ పిలల్లను తీసుకోవచుచ్.

8 మీరు కొతత్ ఇలుల్ కటిట్ంచుకొనేటపుప్డు ఇంటి కపుప్ చుటూట్
పిటట్గోడ కటిట్ంచాలి. అపుప్డు దాని మీద నుంచి ఎవ నా పడిపోతే
మీ ఇంటిమీదహతాయ్దోషం ఉండదు.

9మీ దాకష్తోటలో రెండు రకాల వితత్నాలను వితత్కూడదు. అలా
*చేసేత్ మీరు వేసిన పంట, దాకష్తోట రాబడి మొతత్ం, దేవాలయానికి
పతిషిట్తమవుతుంది. 10 ఎదుద్ నూ గాడిదనూ జతచేసి భూమిని
దునన్కూడదు. 11 ఉనిన్, జనపనారతో కలిపి నేసిన దుసుత్ లు
ధరించకూడదు. 12మీరు కపుప్కొనే మీ దుసుత్ ల నాలుగు అంచులకు
అలిల్కలు చేసుకోవాలి.

పెళిళ్ ఉలల్ంఘనలు
13 ఒకడు సీని పెళిల్ చేసుకుని ఆమెతో శారీరకంగా ఏక న

తరువాత ఆమెను అనుమానించి 14 “ఈ సీని పెళిళ్ చేసుకుని ఈమె
దగగ్రికి వసేత్ ఈమెలో నాకు కనయ్తవ్ం కనబడలేదు” అని నేరారోపణ
చేసాడనుకోండి. 15ఆ సీ తలిల్దండులు పటట్ణ దావ్రం దగగ్ర ఉనన్ ఆ
ఊరి పెదద్ల దగగ్రికి ఆయువతి కనాయ్తవ్ నిదరశ్నం చూపించాలి.

16 అపుప్డు ఆ సీ తండి “నా కూతురిన్ ఇతనికిచిచ్ పెళిళ్చేసేత్
ఇతడు ‘ఈమెలో కనాయ్తవ్ం కనబడలేదని’ అవమానించి ఆమెమీద
నింద మోపాడు. 17 అయితే నా కూతురు కనయ్ అని రుజువు పరిచే
నిదరశ్నం ఇదే”అని పెదద్లతో చెపిప్, పటట్ణపుపెదద్ల ఎదుట ఆ వసం
పరచాలి. 18 అపుప్డు ఆ ఊరి పెదద్లు ఆ వయ్కిని పటుట్ కుని శి ంచి,

* 22:9 22:9 అలా చేసేత్ దాకష్ పంట లబడిపోతుంది.
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100 వెండి నాణాలు అపరాధ రుసుం అతడి దగగ్ర తీసుకుని ఆ సీ
తండికి చెలిల్ంచాలి.

19 ఎందుకంటే అతడు ఇశాయేలు కనయ్ను అవమానపరిచాడు.
ఇక ఆమె అతనికి భారయ్గా ఉంటుంది. అతడు తాను జీవించే
కాలమంతా ఆమెను విడిచి పెటట్కూడదు. 20 అయితే ఆ వయ్కి
ఆరోపించిన నింద నిజ నపుప్డు, అంటే ఆ కనయ్లో కనాయ్తవ్ం
కనబడని పకష్ంలో 21 పెదద్లు ఆమె తండి ఇంటికి ఆమెను
తీసుకురావాలి. అపుప్డు ఆమె ఊరి పజలు ఆమెను రాళల్తో
కొటిట్ చావగొటాట్ లి. ఎందుకంటే ఆమె †తన పుటిట్ంటోల్ వయ్భిచరించి
ఇశాయేలులో చెడడ్ పని చేసింది. ఆ విధంగా ఆ దురామ్రాగ్ నిన్ మీ
మధయ్నుంచిమీరు రూపుమాపుతారు.

22 ఎవ నా మరొకడి భారయ్తో శారీరకంగా కలుసూత్ పటుట్ బడితే
వారిదద్రినీ, అంటే ఆ సీతో శారీరకంగా కలిసిన పురుషుడినీ, సీనీ
చంపాలి. ఆ విధంగా ఆ దురామ్రాగ్ నిన్ ఇశాయేలులో నుంచి
రూపుమాపుతారు. 23 కనయ్ అయిన సీ తనకు పదానం జరిగిన
తరువాత ఒకడు ఊరిలో ఆమెను కలుసుకుని ఆమెతో శారీరకంగా
కలిసేత్ 24 ఆ ఊరి దావ్రం దగగ్రికి వారిదద్రినీ తీసుకువచిచ్, ఆ సీ
ఊరిలోని పజలను పిలవనందుకు ఆమెనూ, తన పొరుగువాడి
భారయ్ను అవమాన పరచినందుకు ఆ వయ్కినీ రాళల్తో చావగొటాట్ లి.
ఆ విధంగా ఆ దురామ్రాగ్ నిన్ మీలోనుంచి రూపుమాపాలి. 25 పదానం
జరిగిన కనయ్ను పొలంలో ఒకడు కలుసుకునన్పుప్డు అతడు ఆమెను
బలవంతం చేసి, ఆమెతో శారీరకంగా కలిసేత్, ఆమెతో శారీరకంగా
కలిసిన వాడు మాతమేచావాలి. 26ఆ కనయ్ను ఏమీ చేయకూడదు,
ఎందుకంటే ఆ కనయ్ మరణానికి గురి అయేయ్ంత పాపం చేయలేదు.
ఒకడు తన పొరుగు వాడి మీద పడి చంపేసినటేట్ ఇది జరిగింది.
27అతడు ఆమెను పొలంలో కలుసుకుంటే పదానం జరిగిన ఆ కనయ్
కేకలు వేసినపుప్డు ఆమెను కాపాడడానికి ఎవరూ లేరు.
† 22:21 22:21 అంటే ఇంటోల్ .
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28 ఒకడు పదానం జరగని కనయ్ను పటుట్ కుని ఆమెతో శారీరకంగా
కలిసినవిషయంతెలిసినపుప్డు 29ఆమెతోశారీరకంగా కలిసినవాడు
ఆ కనయ్ తండికి 50వెండినాణాలు చెలిల్ంచిఆమెను పెళిల్ చేసుకోవాలి.
అతడు ఆమెను ఆవమానపరచాడు కాబటిట్ అతడు జీవించినంత
కాలం ఆమెను విడిచి పెటట్కూడదు. 30 ఎవవ్రూ తన ‡తండి
భారయ్తో అకమ సంబంధం పెటుట్ కోకూడదు. తన తండికి అపతిషట్
కలిగించకూడదు.

23
సమాజం నుంచి తొలగింపు

1 “చితికిన వృషణాలు ఉనన్వాళ ళ్, లేదా పురుషాంగం కోసిన
వాళ ళ్ యెహోవా సమాజంలో చేరకూడదు. వయ్భిచారం వలన
పుటిట్నవాడు యెహోవా సమాజంలో చేరకూడదు. 2 అతని పదవ
తరం వరకూ ఎవరూయెహోవాసమాజంలో చేరకూడదు.

3 అమోమ్నీయులు, మోయాబీయులు యెహోవా సమాజంలో
చేరకూడదు. వారి పదవ తరం వరకూ ఎవరూ యెహోవా
సమాజంలో చేరకూడదు. 4 ఎందుకంటే మీరు ఐగుపు నుంచి
వసుత్ నన్పుప్డు పయాణ మారగ్ంలో వాళ ళ్ భోజనాలు తీసుకువచిచ్
మిమమ్లిన్ కలుసుకోలేదు. ఆరాము నహారాయీములో ఉనన్ పెతోరు
నుంచి మిమమ్లిన్ శపించడానికి మీకు విరోధంగా బెయోరు కొడుకు
బిలాముకు బహ మతులు ఇచిచ్ పిలిపించారు.

5 అయితే మీ దేవు న యెహోవా బిలాము మాట
అంగీకరించలేదు. మీ దేవు న యెహోవా మిమమ్లిన్ పేమించాడు
కనుక మీకోసం ఆ శాపాలను ఆశీరావ్దాలుగా మారాచ్డు. 6మీరు
జీవించే కాలమంతా వారి మం గురించి గానీ, వాళల్కు శాంతి
సమకూరాలని గానీ ఎనన్టికీ పటిట్ంచుకోవదుద్ .

7ఎదోమీయులు మీసోదరులు కనుక వాళళ్ను దేవ్షించవదుద్ .
‡ 22:30 22:30 తండిభారయ్లోల్ ఎవరితో నా.
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ఐగుపు దేశంలో మీరు పరదేశీయులుగా ఉనాన్రు, కనుక
ఐగుపీత్యులను దేవ్షించవదుద్ . 8వారి సంతానంలో మూడవ తరం
వారుయెహోవాసమాజంలో చేరవచుచ్.

శిబిరం పవితంగా ఉంచాలి
9 మీ సేన శతువులతో యుదాధ్ నికి బయలుదేరేటపుప్డు పతి

చెడడ్పనికీ దూరంగా ఉండాలి. 10 రాతి జరిగినదాని వలన
లపడినవాడు మీలో ఉంటే వాడు శిబిరం వెలుపలికి వెళిల్పోవాలి.

11అతడు శిబిరంలోచేరకూడదు. సాయంతంఅతడు నీళల్తోసాన్నం
చేసిపొదుద్ పోయిన తరువాత శిబిరంలో చేరవచుచ్.

12 శిబిరం బయటమల విసరజ్నకు మీకు ఒక చోటుండాలి. 13మీ
ఆయుధాలు కాకుండా ఒక పార మీ దగగ్రుండాలి. నువువ్ మల
విసరజ్నకు వెళేళ్టపుప్డు దానితో తవివ్ వెనకిక్ తిరిగి నీ మలానిన్
కపేప్యాలి. 14 మీ యెహోవా దేవుడు మిమమ్లిన్ విడిపించడానికి,
మీ శతువులను మీకు అపప్గించడానికి మీ శిబిరంలో తిరుగుతూ
ఉంటాడు. కాబటిట్ మీ శిబిరానిన్ పవితంగా ఉంచాలి. లేకపోతే
ఆయన మీలో ఏ నా అసహయ్ న దానిన్ చూసి మిమమ్లిన్
వదిలేసాత్ డేమో.

వివిధ నియామాలు, చటాట్ లు
15తనయజమాని దగగ్ర నుంచి తపిప్ంచుకుని మీ దగగ్రికి వచిచ్న

సేవకుణిణ్ వాడి యజమానికి అపప్గించకూడదు. 16 అతడు తన
ఇషట్పకారం మీగామాలోల్ ని ఒకదానోల్ తాను ఏరప్రచుకునన్ చోటమీతో
కలిసిమీమధయ్ నివసించాలి. మీరు అతణిణ్ అణచివేయకూడదు.

17 *ఇశాయేలు కుమారెలోల్ ఎవరూ వేశయ్లుగా ఉండకూడదు.
ఇశాయేలు కుమారులోల్ ఎవరూపురుషసంపరుక్లుగాఉండకూడదు.
* 23:17 23:17 ఇకక్డ వేశయ్రికాలు, పురుష సంపరాక్లు అనయ్ దేవుళళ్ ఆలయాల
గురించిన సందరభ్ంలో చెపాప్రు. ఇలాంటివి ఆలయాలోల్ మాతమే కాదు, అసలు
చేయకూడదు.
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18పురుషసంపరక్ం వలల్ గానీపడుపుసొముమ్ వలల్ గానీవచేచ్ ధనానిన్
మొకుక్బడిగా మీ దేవు న యెహోవా ఇంటికి తీసుకురాకూడదు.
ఎందుకంటే ఆ రెండూమీ దేవు నయెహోవాకు అసహయ్ం.

19 మీరు వెండిని గానీ, ఆహారపదారాధ్ లు గానీ వడీడ్కి ఇచేచ్
మరి దేని నా తోటి ఇశాయేలు పజలకు వడీడ్కి ఇవవ్కూడదు.
20 పరదేశులకు వడీడ్కి అపుప్ ఇవవ్వచుచ్. మీ దేవు న యెహోవా
మీరు సావ్ధీనం చేసుకోబోయే దేశంలో మీ పయతాన్లనిన్టిలో
మిమమ్లిన్ ఆశీరవ్దించేలా నీ తోటి ఇశాయేలు పజలకు దేనినీ వడీడ్కి
ఇవవ్కూడదు.

21 మీరు మీ దేవు న యెహోవాకు మొకుక్కునన్ తరువాత ఆ
మొకుక్బడిని చెలిల్ంచే విషయంలో ఆలసయ్ం చేయకూడదు. మీ
దేవు న యెహోవా అది చెలిల్ంచడం జరగాలని చూసాత్ డు. అలా
చేయకపోతే అది మీకు పాపంగా పరిణమిసుత్ ంది. 22 ఎలాంటి
మొకుక్లు మొకుక్కోకుండా ఉండడం పాపం అనిపించుకోదు. 23మీ
నోటి వెంబడి వచేచ్మాట నెరవేరుచ్కోవాలి. మీ దేవు నయెహోవాకు
సేవ్చఛ్గామొకుక్కుంటే మీరు మీ నోటితో పలికినటుట్ గా అరిప్ంచాలి.

24 మీరు మీ పొరుగువాడి దాకష్తోటకు వెళేళ్టపుప్డు మీ
కిషట్ ననిన్ దాకష్పండుల్ తినవచుచ్ గానీ మీ సంచిలో వేసుకోకూడదు.
25 మీ పొరుగువాడి పంట చేలోకి వెళేళ్టపుప్డు మీ చేతితో
వెనున్లు తుంచుకోవచుచ్ గానీ మీ పొరుగువాడి పంటచేలో కొడవలి
వెయయ్కూడదు.”

24
విడాకులు,మళిళ్ పెళిళ్కి చటాట్ లు

1 “ఎవ నా ఒక సీని పెళిళ్ చేసుకుని, ఆ తరువాత ఆమె ఇంతకు
ముందే పరాయి పురుషునితో ంగికంగా సంబంధం కలిగి ఉనన్టుట్
అనుమానం కలిగితే ఆమె అతనికి ఇషట్ం తొలగిపోతే అతడు
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ఆమెకు విడాకులు రాయించి ఆమె చేతికిచిచ్ తన ఇంటోల్ నుంచి
ఆమెను పంపేయాలి. 2 ఆమె అతని దగగ్ర నుండి వెళిల్పోయిన
తరువాత వేరొక పురుషుణిణ్ పెళిల్ చేసుకోవచుచ్.

3ఆ రెండోవాడు కూడా ఆమెను ఇషట్పడకుండా ఆమెకు విడాకులు
రాయించి ఆమె చేతికిచిచ్ తన ఇంటి నుంచి ఆమెను పంపి వేసినా,
లేదా ఆమెను పెళిళ్చేసుకునన్ ఆ వయ్కి చనిపోయినా, 4 ఆమెను
తిరసక్రించిన ఆమెమొదటిభర ఆమెను తిరిగి పెళిల్ చేసుకోకూడదు.
ఎందుకంటే ఆమె అపవితురాలు. అది యెహోవాకు అసహయ్ం.
కాబటిట్ మీయెహోవాదేవుడుమీకువారసతవ్ంగా ఇవవ్బోయేదేశానికి
పాపం తెచిచ్పెటట్కూడదు.

5 కొతత్గా పెళిళ్చేసుకునన్ వాళ ళ్ నయ్ంలో చేరకూడదు. వాళల్కు
ఎలాంటి బాధయ్తలు అపప్గించకూడదు. ఒక సంవతస్రం పాటు
అతడు కులాసాగా తన ఇంటోల్ ఉంటూ పెళిల్ చేసుకునన్ భారయ్ను
సంతోషపెటాట్ లి.

6 తిరగలిని, తిరగటి రాతిని తాకటుట్ పెటట్కూడదు. అలా చేసేత్
ఒకడి జీవనాధారానిన్ తాకటుట్ పెటిట్నటేట్ .

7 ఒకడు ఇశాయేలు పజలోల్ ని తన సోదరులోల్ ఎవరి నా
బలాతాక్రంగా ఎతుత్ కుపోయి అతణిణ్ తన బానిసగా చేసుకునాన్,
లేదా అమిమ్వేసినా అతణిణ్ చంపివేయాలి. అలా చేసేత్ ఆ చెడుతనానిన్
మీమధయ్నుంచి రూపుమాపినవారవుతారు.

8 కుషుట్ రోగం విషయంలోయాజకు న లేవీయులు మీకు బోధించే
దానన్ంతాచేసే విషయంలోజాగతత్ వహించండి. ఈవిషయంలోనేను
వారికి ఆజాఞ్ పించినదంతా జాగతత్గా జరిగించండి. 9మీరు ఐగుపు
నుంచి వసుత్ నన్పుప్డు దారిలో మీ దేవు న యెహోవా మిరాయ్ముకు
చేసిన దానిన్ గురుంచుకోండి.

10 మీ పొరుగువాడికి ఏ నా అపుప్ ఇచిచ్నపుప్డు అతని దగగ్ర
తాకటుట్ వసుత్ వు తీసుకొనేందుకు అతని ఇంటి లోపలికి వెళల్కూడదు.
11ఇంటి బయటేనిలబడాలి. అపుప్ తీసుకునేవాడు బయటనిలబడి
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ఉనన్ నీ దగగ్రికి ఆ తాకటుట్ వసుత్ వు తీసుకు వసాత్ డు. 12 అతడు
పేదవా నపకష్ంలోనువువ్అతనితాకటుట్ వసుత్ వునీదగగ్రేఉంచుకుని
నిదపోకూడదు. అతడు తన దుపప్టి కపుప్కుని నిదబోయేముందు
నినున్ దీవించేలా సూరాయ్సత్మయంలోగా తపప్కుండా ఆ తాకటుట్
వసుత్ వును అతనికి తిరిగిఅపప్గించాలి. 13అదిమీయెహోవాదేవుని
దృషిట్లోమీకు నీతి అవుతుంది.

14 మీ సోదరులోల్ గానీ మీ దేశంలోని గామాలోల్ ఉనన్
విదేశీయులోల్ గానీ దరిదు న కూలివారిని బాధించకూడదు. ఏ
రోజు కూలి ఆ రోజే ఇవావ్లి. 15 సూరుయ్డు అసత్మించేలోగా అతనికి
కూలి చెలిల్ంచాలి. అతడు పేదవాడు కాబటిట్ అతనికి వచేచ్ సొముమ్
మీద ఆశ పెటుట్ కుంటాడు. వాడు నినున్ బటిట్ యెహోవాకు మొర
పెడతాడేమో. అది నీకు పాపమవుతుంది.

16 కొడుకుల పాపానిన్బటిట్ తండులకు మరణశికష్ విధించకూడదు,
తండుల పాపానిన్ బటిట్ కొడుకులకు మరణశికష్ విధించకూడదు.
ఎవరి పాపానికి వారే మరణశికష్ పొందాలి. 17 పరదేశులకు
గానీ తండి లేనివారికి గానీ అనాయ్యంగా తీరుప్ తీరచ్కూడదు.
విధవరాలి దుసుత్ లు తాకటుట్ గా తీసుకోకూడదు. 18మీరు ఐగుపులో
బానిసలుగా ఉండగామీదేవు నయెహోవామిమమ్లిన్ అకక్డనుంచి
విమోచించాడని గురుచేసుకోవాలి. అందుకే ఈ పనులు చెయాయ్లని
మీకు ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను.

19 మీ పొలంలో మీ పంట కోసుత్ నన్పుప్డు పొలంలో ఒక పన
మరిచ్పోతే దానిన్ తెచుచ్కోడానికి మీరు తిరిగి వెనకిక్ వెళళ్కూడదు.
మీ దేవు న యెహోవా మీరు చేసే పనులనిన్టిలో మిమమ్లిన్
ఆశీరవ్దించేలా అది పరదేశులకు, తండి లేనివారికీ, విధవరాళల్కూ
మిగలాచ్లి. 20 మీ ఒలీవ పండల్ను ఏరుకునేటపుప్డు మీ వెనక
ఉనన్ పరిగెను ఏరుకోకూడదు. అవి పరదేశులకు, తండి లేనివారికీ,
విధవరాళల్కూ మిగలాచ్లి. 21మీదాకష్పండల్ను కోసుకొనేటపుప్డు మీ
వెనకపడిపోయిన గుతిత్ని ఏరుకోకూడదు. అది పరదేశులకు, తండి
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లేనివారికీ, విధవరాళల్కూ మిగలాచ్లి. 22 మీరు ఐగుపు దేశంలో
బానిసగా ఉనాన్రని గురుచేసుకోండి. అందుకే ఈ పని చెయాయ్లని
మీకు ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను.”

25
1 “పజలు తమ వివాదాల పరిషాక్రానికి నాయ్యసాథ్ నానికి వసేత్

నాయ్యమూరులు వారికి తీరుప్ చెపాప్లి. నీతిమంతుణిణ్ విడిపించి
నేరసుత్ లను శి ంచాలి. 2 ఆ దోషి శి రుహ్ తే, నాయ్యమూరి అతనిన్
పడుకోబెటిట్ అతనినేరతీవతబటిట్ దెబబ్లులెకక్పెటిట్ తనఎదుటవాణిణ్
కొటిట్ంచాలి. 3నల దెబబ్లు కొటిట్ంచవచుచ్. అంతకు మించకూడదు.
అలా చేసేత్ మీసోదరుడు మీ దృషిట్లో నీచుడుగా కనబడతాడేమో.

4 కళళ్ం నూరేచ్ ఎదుద్ మూతికి చికక్ం కటట్కూడదు.
5 సోదరులు కలిసి నివసిసూత్ ఉనన్పుప్డు వారిలో ఒకడు మగ

సంతానం కనకుండా చనిపోతే, చనిపోయిన వాడి భారయ్ అనయ్
వంశంలోని వయ్కిని పెళిళ్చేసుకోకూడదు. ఆమె భర సోదరుడు ఆమె
దగగ్రికి వెళిల్ ఆమెను పెళిల్ చేసుకునితనసోదరునికి బదులు ఆమెపటల్
భర ధరమ్ం జరిగించాలి. 6 చనిపోయిన సోదరుని పేరు ఇశాయేలు
పజలోల్ నుంచి రదుద్ కాకుండా ఆమె కనే పెదద్కొడుకు, చనిపోయిన
సోదరునికి వారసుడుగా ఉండాలి.

7 అతడు తన సోదరుని భారయ్ను పెళిల్ చేసుకోకపోతే వాడి
సోదరుని భారయ్, పటట్ణ దావ్రం దగగ్రికి, అంటే పెదద్ల దగగ్రికి
వెళిల్, నా భర సోదరుడు ఇశాయేలు పజలోల్ తన సోదరుని పేరు
సిథ్రపరచడానికి నిరాకరిసుత్ నాన్డు. భర సోదరుని ధరమ్ం నాపటల్
జరిగించడం లేదు, అని చెపాప్లి. 8 అపుప్డు అతని ఊరి పెదద్లు
అతణిణ్ పిలిపించి, అతనితోమాటలాడిన తరువాత అతడు నిలబడి
‘ఆమెను పెళిళ్చేసుకోవడం నా కిషట్ం లేదు’ అంటే, అతని సోదరుని
భారయ్ 9ఆ పెదద్లు చూసూత్ ఉండగా అతని దగగ్రికి వెళిళ్ అతని చెపుప్
ఊడదీసిఅతనిముఖంమీదఉమిమ్,తనసోదరునివంశంనిలబెటట్ని
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వాడికి ఇలా జరుగుతుంది అని చెపాప్లి. 10 అపుప్డు ఇశాయేలు
పజలోల్ వాడికి ‘చెపుప్ ఊడ దీసినవాడి ఇలుల్ ’ అని పేరు వసుత్ ంది.

11 ఇదద్రు పురుషులు ఒకడితో ఒకడు పోటాల్ డుకుంటునన్
సమయంలో ఒకడి భారయ్ తన భరను కొడుతునన్వాడి చేతి
నుంచి తన భరను విడిపించడానికి వచిచ్, చెయియ్ చాపి అతడి
మరామ్ంగాలను పటుట్ కుంటే ఆమె చేతిని నరికెయాయ్లి. 12మీ కళ ళ్
జాలి చూపించకూడదు.

13 వేరు వేరు తూకం రాళల్ పెదద్దీ, చినన్దీ రెండు రకాలు మీ
సంచిలో ఉంచుకోకూడదు. 14 వేరు వేరు తూములు పెదద్దీ,
చినన్దీ మీ ఇంటోల్ ఉంచుకోకూడదు. 15 మీ దేవు న యెహోవా
మీకిసుత్ నన్ దేశంలోమీరు శాశవ్తకాలం జీవించి ఉండేలా కచిచ్త న
నాయ్య న తూనికరాళల్ ఉంచుకోవాలి. కచిచ్త న నాయ్య న
కొలత మీకు ఉండాలి. 16 ఆ విధంగా చేయని పతివాడూ అంటే
అనాయ్యం చేసే పతివాడూమీయెహోవాదేవునికి అసహ య్డు.

17మీరు ఐగుపునుంచిపయాణిసుత్ నన్మారగ్ంలోఅమాలేకీయులు
మీకు చేసిన దానిన్ గురు చేసుకోండి. వాళ ళ్ దేవుని భయం
లేకుండామారగ్మధయ్లో మీకు ఎదురు వచిచ్, 18మీరు బలహీనంగా,
అలసిపోయి ఉనన్పుప్డు, మీ పజలోల్ వెనక ఉనన్ బలహీనులందరినీ
చంపివేశారు. 19కాబటిట్ మీరు సావ్ధీనం చేసుకోడానికి మీ దేవు న
యెహోవా వారసతవ్ంగా మీకిసుత్ నన్ దేశంలో, మీ దేవు న యెహోవా
మీ చుటూట్ ఉనన్ శతువులందరి నుంచీ మీకు నెమమ్ది ఇచిచ్న
తరువాత అమాలేకీయుల పేరు ఆకాశం కింద ఉండకుండాా
తుడిచిపెటుట్ కు పోయేలా చేయండి. ఈ సంగతి ఎనన్డూ
మరిచ్పోవదుద్ .”

26
మొదట పండిన పంటలు, పదోవంతులు
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1మీదేవు నయెహోవామీకువారసతవ్ంగాఅనుగహించేదేశానికి
మీరు చేరుకుని దానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుని దానిలో నివసిసుత్ నన్పుప్డు
2 మీ దేవు న యెహోవా మీకిసుత్ నన్ మీ భూమిలో నుంచి మీరు
కూరుచ్కొనే పంటలనిన్టోల్ మొదట పండిన పంటలో కొంత భాగానిన్
తీసుకుని ఒక గంపలో ఉంచి, మీ దేవు న యెహోవా తనకు
మందిరంగా ఏరప్రచుకొనే సథ్లానికి తీసుకువెళాళ్లి.

3 ఆ సమయంలో సేవ జరిగిసుత్ నన్ యాజకుని దగగ్రికి వెళిల్
“యెహోవామన పితరులకు ఇసాత్ నని పమాణం చేసిన దేశానికి నేను
వచాచ్ననన్ విషయానిన్ ఈ రోజు మీ దేవు న యెహోవా ముందు
ఒపుప్కుంటునాన్ను” అని అతనితో చెపాప్లి. 4 యాజకుడు ఆ
గంపను నీ చేతిలో నుంచి తీసుకునిమీ దేవు నయెహోవాబలిపీఠం
ఎదుట ఉంచాలి.

5 మీ దేవు న యెహోవా ఎదుట నువువ్ ఇలా చెపాప్లి. “నా
పూరీవ్కుడు *సంచారం చేసేఅరామీదేశసుథ్ డు. అతడు కొదిద్మందితో
ఐగుపు వెళిల్ అకక్డ పరదేశిగా ఉండిపోయాడు. అతడు అకక్డికి
వెళిల్ అసంఖాయ్కంగా వృదిధ్ పొంది గొపప్ న, బల న జనసమూహం
అయాయ్డు. 6 ఐగుపీత్యులు మనలను హింసించి, బాధించి మన
మీద కఠిన నదాసయ్ంమోపారు. 7మనంమనపూరీవ్కుల దేవు న
యెహోవాకు మొరపెటాట్ ం. యెహోవా మన మొర విని, మన బాధ,
పయాస, మనకు కలిగిన హింసను చూశాడు. 8 యెహోవా తన
బలిషట్ న చేతితో, తన బలపదరశ్నతో, తీవ న భయం కలిగించే
కారాయ్లతో, అదుభ్త న సూచనలతో ఐగుపు నుంచి మనలను
బయటకు రపిప్ంచాడు. 9 ఈ సథ్లానికి మనలను రపిప్ంచి †పాలు
తేనెలు పారుతూ ఉనన్ ఈ దేశానిన్ మనకిచాచ్డు.

10కాబటిట్ యెహోవా, నువేవ్ నాకిచిచ్న భూమిపథమఫలాలు నేను
తెచిచ్ నీ ఎదుట ఉంచాను.” ఇలా చెపిప్దానిన్ మీ దేవు నయెహోవా

* 26:5 26:5 ధవ్ంసం చేసూత్ దోచుకుంటూ ఉండే. † 26:9 26:9సారవంత న
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ఎదుట ఉంచి ఆయనను ఆరాధించాలి. 11 నీకూ, నీ ఇంటి వారికీ
నీ దేవు నయెహోవాఅనుగహించినమేలులనిన్టి గురించి నువూవ్,
లేవీయులూ నీ దేశంలో ఉనన్ పరదేశులూ సంతోషించాలి.

12 పదవ భాగమిచేచ్ మూడవ సంవతస్రం నీ రాబడిలో పదవ
వంతు చెలిల్ంచి, అది లేవీయులకూ పరదేశులకూ, తండి లేనివారికీ,
విధవరాళల్కూ ఇవావ్లి. వారు నీ ఊరిలో వాటిని తిని తృపిత్
పొందిన తరువాత 13 నువువ్ మీ యెహోవా దేవుని ఎదుట నువువ్
నాకాజాఞ్ పించిన నీ ఆజఞ్లనిన్టి పకారం “నా ఇంటి నుంచి పతిషట్
చేసిన వాటిని విభజించి లేవీయులకూ పరదేశులకు తండి లేనివారికీ
విధవరాళల్కూ ఇచాచ్ను. నీ ఆజఞ్లోల్ దేనినీ నేను మీరలేదు, దేనినీ
మరచిపోలేదు. 14 నా దుఃఖ సమయంలో దానిలో కొంచె నా
నేను తినలేదు, అపవితంగా ఉనన్ సమయంలో దానిలో నుండి
దేనినీ తీసివేయలేదు. చనిపోయిన వారి కోసం దానిలో నుండి
ఏదీ ఇవవ్లేదు. నా దేవు న యెహోవా మాట విని, నువువ్ నా
కాజాఞ్ పించినటుట్ అంతాజరిగించాను. 15నువువ్ నివసించే నీ పరిశుదధ్
సథ్లం, పరలోకం నుంచి చూసి, నీ పజ న ఇశాయేలును దీవించు.
పాలు తేనెలు పవహించే దేశం అని నువువ్మాపితరులతో పమాణం
చేసి,మాకిచిచ్న దేశానిన్ దీవించు” అని చెపాప్లి.

దేవుని ఆజఞ్లను అనుసరించడం
16 ఈ కటుట్ బాటల్కు, ఆజఞ్లకూ లోబడి ఉండాలని మీ దేవు న

యెహోవా ఈనాడు మీకు ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్డు. కాబటిట్ మీరు మీ
హృదయ పూరవ్కంగా మీ పూరణ్ మనసుతో వాటిని అనుసరించి
నడుచుకోవాలి. 17యెహోవాయే మీకు దేవుడుగా ఉనాన్డనీ మీరు
ఆయనమారాగ్ లోల్ నడిచి, ఆయన చటాట్ లనూ, ఆజఞ్లనూ, విధులనూ
అనుసరిసూత్ ఆయన మాట వింటామనీ ఈనాడు ఆయనకు మాట
ఇచాచ్రు. 18 యెహోవా మీతో చెపిప్నటుట్ మీరే ఆయనకు సొంత
పజలుగా ఉంటూ ఆయన ఆజఞ్లనిన్టినీ కొంటారని 19 ఆయన
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సృజించిన అనిన్ జాతుల పజలందరి కంటే మీకు కీరి, ఘనత, పేరు
కలిగేలా మిమమ్లిన్ హెచిచ్సాత్ నని యెహోవా ఈనాడు పకటించాడు.
ఆయన చెపిప్నటుట్ గా మీరు మీ యెహోవా దేవునికి పవిత పజగా
ఉంటారనీ పకటించాడు.

27
ఏబాలు కొండమీద బలిపీఠం

1మోషే ఇశాయేలు పజల పెదద్లకు, పజలకు ఇలా ఆజాఞ్ పించారు.
“ఈరోజు నేను మీకు ఆజాఞ్ పిసుత్ నన్ ఆజఞ్లనిన్టినీ పాటించాలి. 2మీ
దేవు న యెహోవా మీకు అనుగహిసుత్ నన్ దేశంలో పవేశించడానికి
మీరు యొరాద్ ను నది దాటే రోజు మీరు పెదద్ రాళల్ను నిలబెటిట్ వాటి
మీద సునన్ం పూయాలి. 3 మీ పితరుల దేవుడు యెహోవా మీతో
చెపిప్న పకారంమీరుమీదేవు నయెహోవామీకిసుత్ నన్పాలు తేనెలు
పవహించే దేశంలో పవేశించడానికి మీరు నది దాటిన తరువాత ఈ
ధరమ్శాస వాకాయ్లనీన్ వాటిమీదరాయాలి.

4 మీరు ఈ యొరాద్ ను దాటిన తరువాత నేను ఈ రోజు మీకు
ఆజాఞ్ పించినటుట్ గాఈరాళల్ను ఏబాలు కొండమీదనిలబెటిట్ వాటిమీద
సునన్ంపూయాలి. 5అకక్డమీయెహోవాదేవునికి బలిపీఠం కటాట్ లి.
ఆ బలిపీఠానిన్ రాళల్తో నిరిమ్ంచాలి. ఆ పని కోసం ఇనుప పనిముటుల్
ఉపయోగించకూడదు.

6 చెకక్కుండా ఉనన్ రాళల్తో మీ యెహోవా దేవునికి బలిపీఠం కటిట్
దాని మీద మీ దేవు న యెహోవాకు హోమబలులు అరిప్ంచాలి.
7మీరుసమాధానబలులుఅరిప్ంచిఅకక్డభోజనంచేసిమీదేవు న
యెహోవా ఎదుట సంతోషించాలి. 8ఈ ధరమ్శాస వాకాయ్లనీన్ ఆ రాళల్
మీదచాలా సప్షట్ంగా రాయాలి.

ఏబాలు కొండమీద నుంచి శికష్లు
9మోషే, యాజకు న లేవీయులూ ఇశాయేలు పజలందరితో ఇలా

చెపాప్రు, ఇశాయేలు పజలారా, మీరుమౌనంగా ఉండిమామాటలు
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వినండి. 10 ఈనాడు మీరు మీ దేవు న యెహోవాకు సవ్ంత
పజలయాయ్రు. కాబటిట్ మీదేవు నయెహోవామాటలు విని,ఈరోజు
నేను మీకు ఆజాఞ్ పించే ఆయన చటాట్ లూ, ఆజఞ్లూ పాటించాలి.

11 ఆ రోజే మోషే పజలకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు, మీరు యొరాద్ ను
దాటిన తరువాత, షిమోయ్ను, లేవీ, యూదా, ఇశాశ్ఖారు,
యోసేపు, 12 బెనాయ్మీను గోతాలవాళ ళ్ పజలకు దీవెన పలుకులు
అందించడానికి గెరిజీము కొండ మీద నిలబడాలి. 13 రూబేను,
గాదు, ఆషేరు, జెబూలూను, దాను, నఫాత్ లి గోతాల వాళ ళ్ శికష్లు
పలకడానికి ఏబాలు కొండమీద నిలబడాలి.

14 అపుప్డు లేవీయులు ఇశాయేలు పజలందరితో బిగగ్రగా ఇలా
చెపాప్లి.”

“యెహోవాకు అసహయ్ం కలిగించే శిలిప్ చేతులతో 15 మలిచిన
విగహానిన్ గానీపోత విగహానిన్ గానీ చేసుకుని దానిన్ రహసయ్ సథ్లంలో
నిలబెటేట్వాడు శాపగసుత్ డు”అనిచెపిప్నపుప్డు పజలంతా “ఆమేన్ ”
అనాలి.

16 “తన తండినిగానీ, తలిల్నిగానీ అవమాన పరచేవాడు
శాపగసుత్ డు” అని చెపిప్నపుప్డు, పజలంతా “ఆమేన్ ” అనాలి.

17 “తన పొరుగువాడి సరిహదుద్ రాయిని తొలగించినవాడు
శాపగసుత్ డు” అని చెపిప్నపుప్డు, పజలంతా “ఆమేన్ ” అనాలి.

18 “గుడిడ్వాణిణ్ దారి తపిప్ంచేవాడు శాపగసుత్ డు” అని
చెపిప్నపుప్డు, పజలంతా “ఆమేన్ ” అనాలి.

19 “పరదేశికి గానీ, తండి లేనివాడికి గానీ, విధవరాలికి గానీ
అనాయ్యపు తీరుప్ తీరేచ్వాడు శాపగసుత్ డు” అని చెపిప్నపుప్డు,
పజలంతా “ఆమేన్ ” అనాలి.

20 “తన తండి భారయ్తో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కునన్వాడు, తన
తండి పడకను హేళన చేసినవాడు శాపగసుత్ డు” అని చెపిప్నపుప్డు,
పజలంతా “ఆమేన్ ” అనాలి.

21 “ఏ నా జంతువుతో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కునన్వాడు
శాపగసుత్ డు” అని చెపిప్నపుప్డు, పజలంతా “ఆమేన్ ” అనాలి.
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22 “తన సోదరితో, అంటే తన తండి కూతురుతో గానీ, తన తలిల్
కూతురుతో గానీ ంగిక సంబంధం పెటుట్ కునన్వాడు శాపగసుత్ డు”
అని చెపిప్నపుప్డు, పజలంతా “ఆమేన్ ” అనాలి.

23 “తన అతత్తో ంగిక సంబంధం పెటుట్ కునన్వాడు శాపగసుత్ డు”
అని చెపిప్నపుప్డు, పజలంతా “ఆమేన్ ” అనాలి.

24 “రహసయ్ంగా తనపొరుగువాణిణ్ చంపేవాడు శాపగసుత్ డు” అని
చెపిప్నపుప్డు, పజలంతా “ఆమేన్ ” అనాలి.

25 “నిరోద్ షి పాణం తీయడానికి లంచం తీసుకునేవాడు
శాపగసుత్ డు” అని చెపిప్నపుప్డు, పజలంతా “ఆమేన్ ” అనాలి.

26 “ఈ ధరమ్శాసానికి సంబంధించిన విధులను పాటించకుండా
వాటినిలకష్ పెటట్నివాడుశాపగసుత్ డు”అనిచెపిప్నపుప్డు,పజలంతా
“ఆమేన్ ” అనాలి.

28
విధేయతకు వచేచ్ దీవెనలు

1 “మీరు మీ యెహోవా దేవుని మాట శదధ్గా విని ఈరోజు నేను
మీకు ఆజాఞ్ పిసుత్ నన్ ఆయన ఆజఞ్లనిన్టి పకారం నడుచుకుంటే మీ
దేవు న యెహోవా భూమి మీదునన్ పజలందరి కంటే మిమమ్లిన్
హెచిచ్సాత్ డు. 2మీరుమీయెహోవాదేవునిమాటవింటేఈదీవెనలనీన్
మీరు సవ్ంతం చేసుకుంటారు.

3 పటట్ణంలో, పొలంలో మీకు దీవెనలు కలుగుతాయి. 4 మీ
గరభ్ఫలం,మీభూఫలం,మీపశువులమందలూ,మీదుకిక్టెదుద్ లూ,
మీగొరెమేకలమందలమీద దీవెనలుంటాయి.

5మీ గంప, పిండి పిసికే తొటిట్ మీదా దీవెనలుంటాయి. 6మీరు
లోపలికి వచేచ్టపుప్డు, బయటికి వెళేళ్టపుప్డు దీవెనలుంటాయి.
7యెహోవామీమీదికివచేచ్మీశతువులుమీఎదుటహతమయేయ్లా
చేసాత్ డు. వాళ ళ్ ఒక దారిలోమీమీదికి దండెతిత్ వచిచ్ ఏడు దారులోల్
మీ ఎదుట నుంచి పారిపోతారు.
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8 మీ ధానయ్పు గిడడ్ంగులోల్ మీరు చేసే పయతాన్లనిన్టిలో మీకు
దీవెన కలిగేలా యెహోవా ఆజాఞ్ పిసాత్ డు. మీ యెహోవా దేవుడు
మీకిసుత్ నన్ దేశంలో ఆయన మిమమ్లిన్ ఆశీరవ్దిసాత్ డు. 9 మీరు మీ
యెహోవా దేవుని ఆజఞ్ల పకారం ఆయన మారాగ్ లోల్ నడుచుకుంటే
యెహోవామీకు పమాణం చేసినటుట్ ఆయన తనకు పతిషిట్త పజగా
మిమమ్లిన్ సాథ్ పిసాత్ డు. 10భూపజలంతాయెహోవా పేరుతో మిమమ్లిన్
పిలవడం చూసిమీకు భయపడతారు.

11యెహోవామీకిసాత్ నని మీ పితరులతో పమాణం చేసిన దేశంలో
యెహోవామీ గరభ్ఫలానీన్ మీ పశువులనూ మీ పంటనూ సమృదిధ్గా
వరిధ్లల్జేసాత్ డు. 12 యెహోవా మీ దేశం మీద దాని కాలంలో వాన
కురిపించడానికీ మీరు చేసే పనంతటినీ ఆశీరవ్దించడానికీ ఆకాశ
గిడడ్ంగులను తెరుసాత్ డు. మీరు అనేక రాజాయ్లకు అపిప్సాత్ రు కాని
అపుప్ చెయయ్రు.

13ఇవావ్ళ నేను మీకాజాఞ్ పించేమాటలనిన్టిలో ఏ విషయంలోనూ
కుడి పుకు గాని, ఎడమ పుకు గాని తొలగిపోకుండా 14 వేరే
దేవుళళ్నుపూజించడానికివాటి పుకుపోకుండామీరు అనుసరించి
నడుచుకోవాలని ఇవావ్ళ నేను మీ కాజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను. మీయెహోవా
దేవుని ఆజఞ్లు విని, వాటిని పాటిసేత్ యెహోవా మిమమ్లిన్ తలగా
చేసాత్ డు గానీ తోకగా చెయయ్డు. మీరు సాథ్ యిలో ఉంటారు గానీ
కిందిసాథ్ యిలోఉండరు.

విధేయతకు వచేచ్ శాపాలు
15నేను ఇవావ్ళ మీకాజాఞ్ పించే అనిన్ ఆజఞ్లనూ, చటాట్ లనూ మీరు

పాటించాలి. మీ దేవు న యెహోవా చెపిప్న మాట వినకపోతే ఈ
శాపాలనీన్ మీకు వసాత్ యి. 16 పటట్ణంలో మీకు శాపాలు ఉంటాయి.
పొలంలో మీకు శాపాలు ఉంటాయి. 17మీ గంప, పిండి పిసికే మీ
తొటిట్ మీద శాపాలు ఉంటాయి. 18 మీ గరభ్ఫలం, మీ భూపంట,
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మీ పశువుల మందల మీద శాపాలు ఉంటాయి. 19మీరు లోపలికి
వచేచ్టపుప్డు బయటికి వెళేళ్టపుప్డు శాపాలు ఉంటాయి.

20 మీరు ననున్ విడిచిపెటిట్ , మీ దురామ్రగ్పు పనులతో మీరు
నాశన పోయి తవ్రగా నశించే వరకూ, మీరు చేదాద్ మనుకునన్
పనులనిన్టిలోయెహోవాశాపాలను, కలవరానీన్, నిందనూమీమీదికి
తెపిప్సాత్ డు. 21మీరు సావ్ధీనం చేసుకోబోయే దేశంలో ఉండకుండాా
మీరు నాశనమయేయ్ వరకూ తెగులు మీకు అంటిపెటుట్ కుని ఉండేలా
చేసాత్ డు.

22 యెహోవా మీ అంటు రోగాలతో, జవ్రంతో, అగిన్తో,
*కరువుతో, మండుటెండలతో, వడగాడుప్లతో, బూజు తెగులుతో
దాడి చేసాత్ డు. మీరు నాశనమయేయ్ వరకూ అవి మిమమ్లిన్
వెంటాడతాయి.

23మీ తల మీద ఆకాశం కంచులా ఉంటుంది. మీ కిందునన్ నేల
ఇనుములా ఉంటుంది. 24 యెహోవా మీ పాంతంలో పడే వానను
పిండిలాగా, ధూళిలాగా చేసాత్ డు. మీరు నాశనమయేయ్ వరకూ అది
ఆకాశం నుంచిమీమీద పడుతుంది.

25 యెహోవా మీ శతువుల ఎదుట మిమమ్లిన్ ఓడిసాత్ డు. ఒక
దారిలో మీరు వారికెదురుగా వెళిళ్ ఏడు దారులోల్ పారిపోతారు.
పపంచ దేశాలనిన్టిలో అటూ ఇటూ చెదరిపోతారు. 26 నీ శవం
అనిన్ రకాల పకష్ులకూ, కూర మృగాలకూ ఆహారమవుతుంది. వాటిని
బెదిరించే వాడెవడూ ఉండడు.

27 యెహోవా ఐగుపు కురుపులతో, పుండల్తో, చరమ్వాయ్ధులతో,
దురదతో మిమమ్లిన్ బాధిసాత్ డు. మీరు వాటిని బాగుచేసుకోలేరు.
28 పిచిచ్, గుడిడ్తనం, ఆందోళనతో యెహోవా మిమమ్లిన్ బాధిసాత్ డు.
29 ఒకడు గుడిడ్వాడుగా చీకటోల్ వెతుకుతునన్టుట్ మీరు మధాయ్హన్
సమయంలో వెతుకుతారు. మీరు చేసే పనులోల్ అభివృదిద్ చెందరు.
ఇతరులు మిమమ్లిన్ అణిచివేసాత్ రు, దోచు కుంటారు. ఎవవ్రూ
మిమమ్లిన్ కాపాడలేరు.
* 28:22 28:22 అనావృషిట్ , లేదా కతిత్తో.
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30 ఒక కనయ్ను నువువ్ పదానం చేసుకుంటావు కానీ వేరేవాడు
ఆమెను ంగికంగా కలుసాత్ డు. మీరు ఇలుల్ కడతారు కానీ దానిలో
కాపురం చెయయ్రు. దాకష్తోట నాటుతారు కానీ దాని పండుల్ తినరు.
31 మీ కళళ్ముందే మీ ఎదుద్ ను కోసాత్ రు కానీ దాని మాంసానిన్
మీరు తినరు. మీ దగగ్ర నుంచి మీ గాడిదను బలవంతంగా
తీసుకెళిళ్పోతారు. దానిన్ తిరిగి మీకు ఇవవ్రు. మీ గొరెలను
మీ విరోధులకు ఇసాత్ రు కానీ మీకు సహాయం చేసేవాడు ఎవవ్డూ
ఉండడు.

32మీ కొడుకులను, కూతుళళ్ను అనయ్ జనులతో పెండిల్కి ఇసాత్ రు.
వారి కోసం మీ కళ ళ్ రోజంతా ఎదురు చూసూత్ అలిసిపోతాయి గానీ
మీ వలల్ ఏమీ జరగదు. 33 మీకు తెలియని పజలు మీ పొలం
పంట,మీకషాట్ రిజ్తమంతాతినివేసాత్ రు. మిమమ్లిన్ఎపుప్డూబాధించి,
అణచి ఉంచుతారు. 34మీ కళళ్ ముందు జరిగే వాటిని చూసి మీకు
కలవరం పుడుతుంది. 35 యెహోవా నీ అరకాలి నుంచి నడినెతిత్
వరకూ మోకాళల్ మీదా తొడల మీదా మానని కఠిన న పుండుల్
పుటిట్ంచి మిమమ్లిన్ బాధిసాత్ డు.

36యెహోవామిమమ్లీన్, మీమీద నియమించుకునే మీ రాజునూ,
మీరూ మీ పూరీవ్కులూ ఎరగని వేరే దేశపజలకు అపప్గిసాత్ డు.
అకక్డ మీరు చెకక్ పతిమలను, రాతిదేవుళళ్నూ పూజిసాత్ రు.
37 యెహోవా మిమమ్లిన్ చెదరగొటేట్ పజలోల్ సామెతలు పుటట్డానికీ,
నిందలకూ అసప్దం అవుతావు.

38 ఎకుక్వ వితత్నాలు పొలంలో చలిల్ కొంచెం పంట ఇంటికి
తెచుచ్కుంటారు. ఎందుకంటే మిడతలు వాటిని తినివేసాత్ యి.
39దాకష్తోటలను మీరు నాటి, వాటి బాగోగులు చూసుకుంటారు కానీ
ఆ దా రసానిన్ తాగరు. దాకష్ పండుల్ కొయయ్రు. ఎందుకంటే
పురుగులు వాటిని తినేసాత్ యి.

40 మీ పాంతమంతా ఒలీవ చెటుల్ ఉంటాయి కానీ ఆ నూనె
తలకు రాసుకోరు. ఎందుకంటే మీ ఒలీవ కాయలు రాలిపోతాయి.
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41 కొడుకులనూ కూతురల్నూ కంటారు కానీ వారు మీదగగ్ర ఉండరు.
వారు బందీలుగా వెళిల్తారు.

42 మీ చెటూల్ , మీ పంట పొలాలూ మిడతల వశ పోతాయి.
43మీ మధయ్నునన్ పరదేశి మీకంటే ఉనన్త సాథ్ యికి ఎదుగుతాడు.
మీరు అంతకంతకూ కిందిసాథ్ యికి దిగజారతారు. 44 అతడు మీకు
అపిప్సాత్ డు గానీ మీరు అతనికి అపిప్వవ్లేరు. అతడు తలగా
ఉంటాడు,మీరు తోకగా ఉంటారు.

45 మీరు నాశనమయేయ్వరకూ ఈ శికష్లనీన్ మీ మీదికి వచిచ్
మిమమ్లిన్ తరిమి పటుట్ కుంటాయి. ఎందుకంటే మీయెహోవాదేవుడు
మీకాజాఞ్ పించిన ఆయన ఆజఞ్లనూ, ఆయన చటాట్ లనూ అనుసరించి
నడుచుకొనేలా మీరు ఆయన మాట వినలేదు. 46 అవి ఎపప్టికీ
మీ మీద, మీ సంతానం మీద సూచనలుగా, ఆశచ్రయ్ం కలిగించేవిగా
ఉంటాయి.

47 మీకు సమృదిధ్గా ఉనన్పుప్డు మీరు సంతోషంగా,
హృదయపూరవ్కంగా మీ దేవు న యెహోవాను ఆరాధించలేదు.
48 కాబటిట్ యెహోవా మీ మీదికి రపిప్ంచే మీ శతువులకు మీరు
బానిసలవుతారు. ఆకలితో, దాహంతో, దిగంబరులుగా, పేదరికం
అనుభవిసూత్ వారికి సేవ చేసాత్ రు. మీరు నాశనం అయేయ్ వరకూ
†యెహోవామీమెడమీద ఇనుపకాడి ఉంచుతాడు.

49 దేవు న యెహోవా చాలా దూరంలో ఉనన్ ఒక దేశం మీ
మీదికి దండెతేత్లా చేసాత్ డు. వారి భాష మీకు తెలియదు. గదద్
తన ఎర దగగ్రికి ఎగిరి వచిచ్నటుట్ వాళ ళ్ వసాత్ రు. 50 వాళ ళ్
కూరతవ్ంనిండినవా ముసలివాళళ్ను,పసిపిలల్లను కూడాతీవంగా
హింసిసాత్ రు. 51మిమమ్లిన్ నాశనం చేసే వరకూ మీ పశువులనూ మీ
పొలాల పంటనూ దోచుకుంటారు. మీరు నాశనం అయేయ్ంత వరకూ
మీధానయ్ం,దా రసం,నూనె,పశువులమందలు,గొరెమేకమందలు
మీకు మిగలకుండా చేసాత్ రు.
† 28:48 28:48 లేక శతువులు
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52మీరు ఆశయించే ఎతత్యినకోటగోడలు కూలిపోయేవరకూమీ
దేశమంతామీ పటట్ణ దావ్రాల దగగ్ర వారు మిమమ్లిన్ ముటట్డిసాత్ రు.
మీ యెహోవా దేవుడు మీకిచిచ్న మీ దేశమంతటిలో మీ పటట్ణ
గుమామ్ల దగగ్ర మిమమ్లిన్ ముటట్డిసాత్ రు. 53 ఆ ముటట్డిలో మీ
శతువులు మిమమ్లిన్ పెటేట్ బాధలు తాళలేక మీ సంతానానిన్, అంటే
మీదేవు నయెహోవామీకిచిచ్నమీకొడుకులను, కూతుళళ్నుచంపి,
వాళళ్మాంసంమీరు తింటారు.

54మీలో మృదు సవ్భావి, సుకుమారతవ్ం గల వయ్కి కూడా తన
సొంత పిలల్ల మాంసానిన్ తింటాడు. వాటిలో కొంచె నా తన
సోదరునికి గానీ, తన పియ నభారయ్కుగానీ, తనమిగతా పిలల్లకు
గానీ మిగలచ్డు. వాళళ్ జాలి చూపడు. 55 ఎందుకంటే మీ
శతువులు మీ గామాలనిన్టిలోమిమమ్లిన్ పెటేట్ ఇబబ్ందిలోముటట్డిలో
అతనికేమీమిగలదు.

56మీలోమృదు న, అతి సుకుమారం కలిగిన సీ, సుకుమారంగా
నేల మీద తన అరికాలు మోపలేని సీ కూడా తన కాళల్మధయ్నుండి
బయటకు వచేచ్ పసికందును రహసయ్ంగా తింటుంది. వాటిలో
కొంచె నా తనకిషట్ న సొంత భరకూ తన కొడుకూ కూతురుకూ
పెటట్దు. 57వారిపటల్ దయ చూపించదు. ఎందుకంటే మీ శతువులు
మీ గామాలనిన్టిని ముటట్డించి మిమమ్లిన్ దోచుకోవడం వలల్, కడుపు
నింపుకోవడానికిమీకేమీమిగలదు.

58 ఈ గంథంలో రాసిన ఈ ధరమ్శాస సూతాలను పాటించి వాటి
పకారం పవరించక, మీ యెహోవా దేవుని ఘన న నామానికి,
భయభకులు కనపరచకపోతే 59యెహోవా మీకూ మీ సంతానానికీ
దీరఘ్కాలం ఉండే, మానని భయంకర న రోగాలు, తెగుళ ళ్
రపిప్సాత్ డు.

60మీకు భయం కలిగించే ఐగుపు రోగాలనీన్ మీమీదికి రపిప్సాత్ డు.
అవి మిమమ్లిన్ వదిలిపోవు. 61 మీరు నాశనం అయేయ్ వరకూ
ఈ ధరమ్శాస గంథంలో రాయని పతి రోగం, పతి వాయ్ధి ఆయన
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మీకు తెసాత్ డు. 62 మీరు మీ యెహోవా దేవుని మాట వినలేదు
కాబటిట్ , అంతకుముందు మీరు ఆకాశనకష్తాలాల్ గా విసత్రించినపప్టికీ
కొదిద్మందేమిగిలి ఉంటారు.

63మీకు మేలు చేయడంలో, మిమమ్లిన్ అభివృదిద్ చేయడంలో మీ
యెహోవా దేవుడు మీపటల్ ఎలా సంతోషించాడో అలాగే మిమమ్లిన్
నాశనం చెయయ్డానికి, మిమమ్లిన్ హతమారచ్డానికి యెహోవా
సంతోషిసాత్ డు. మీరు సావ్ధీనం చేసుకోడానికి పవేశిసుత్ నన్ దేశం
నుంచి తొలగించి వేసాత్ డు. 64యెహోవా భూమి ఈ చివర నుంచి ఆ
చివరి వరకూ అనయ్ దేశాలోల్ మీరు చెదిరిపోయేలా చేసాత్ డు. అకక్డ
మీ పితరులు సేవించని చెకక్తో, రాయితో చేసిన అనయ్ దేవుళళ్ను
కొలుసాత్ రు.

65ఆ పజల మధయ్ మీకు నెమమ్ది ఉండదు. నీ అరికాలికి విశాంతి
కలగదు. అకక్డ మీ గుండెలు అదిరేలా, కళ ళ్ మసకబారేలా,
మీ పాణాలు కుంగిపోయేలా యెహోవా చేసాత్ డు. 66 చసాత్ మో,
బతుకుతామో అనన్టుట్ గా ఉంటారు. బతుకు మీద ఏమాతం ఆశ
ఉండదు. పగలూ రాతి భయం భయంగా గడుపుతారు.

67 రాతింబవళ ళ్ భయం భయంగా కాలం గడుపుతారు. మీ
పాణాలు నిలిచి ఉంటాయనన్ నమమ్కం మీకు ఏమాతం ఉండదు. మీ
హృదయాలోల్ ఉనన్ భయం వలల్ ఉదయంపూట ఎపుప్డు సాయంతం
అవుతుందా అనీ, సాయంకాలం పూట ఎపుప్డు తెలల్వారుతుందా
అని ఎదురు చూసుత్ ంటారు.

68 మీరు ఇక ఐగుపు చూడకూడదు అని నేను మీతో చెపిప్న
మారగ్ంలోగుండా యెహోవా ఓడల మీద ఐగుపుకు మిమమ్లిన్
మళీళ్ రపిప్సాత్ డు. మీరు అకక్డ దాసులుగా, దాసీలుగా మీ
శతువులకు మిమమ్లిన్ మీరే అముమ్కోవాలని చూసాత్ రు కానీ మిమమ్లిన్
కొనేవారెవవ్రూ ఉండరు.”
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29
నిబంధన పునరుదధ్రణ

1 యెహోవా హోరేబులో ఇశాయేలీయులతో చేసిన నిబంధన
కాకుండా ఆయన మోయాబు దేశంలో వారితో చెయయ్మని మోషేకు
ఆజాఞ్ పించిన నిబంధనమాటలు ఇవే.

2 మోషే ఇశాయేలు పజలందరినీ సమకూరిచ్ వారితో ఇలా
చెపాప్డు. “యెహోవామీకళళ్ఎదుటఐగుపుదేశంలోఫరోకు,అతని
సేవకులందరికీ అతని దేశమంతటికీ చేసినదంతా, 3అంటే తీవ న
ఆ బాధలూ సూచకకియలూ, అదుభ్త కారాయ్లూ మీరు చూశారు.
4అయినపప్టికీ గహించేహృదయానీన్ చూసే కళళ్నూ వినేచెవులనూ
ఇపప్టికీయెహోవామీకు ఇవవ్లేదు.

5నేను మీ దేవుడ నయెహోవాను అనిమీరు తెలుసుకొనేలా 40
ఏళ ళ్ నేను మిమమ్లిన్ ఎడారిలో నడిపించాను. మీ దుసుత్ లు మీ
ఒంటిమీదపాతబడలేదు. మీచెపుప్లుమీకాళల్ కింద అరిగిపోలేదు.
6మీరు రొటెట్లు తినలేదు,దా రసం గానీ,మదయ్ం గానీతాగలేదు.

7 మీరు ఈ పాంతానికి చేరినపుప్డు హెషోబ్ను రాజు సీహోను,
బాషాను రాజు ఓగు మన దండెతిత్నపుప్డు 8 మనం వారిని
హతమారిచ్ వాళళ్ దేశాలను సావ్ధీనం చేసుకుని రూబేను, గాదు,
మనషేష్ అరథ్గోతాల వాళల్కు వారసతవ్ంగా ఇచాచ్ము. 9కాబటిట్ మీరు
చేసేదంతా సవయ్ంగా జరిగేలా ఈ నిబంధన కటట్డలు పాటించి, వాటి
పకారం పవరించండి.

10మీరంతా ఈ రోజుమీ దేవు నయెహోవా ఎదుట నిలబడాడ్ రు.
ఇశాయేలు పజలోల్ పతివాడూ, 11 అంటే మీ నాయకులూ, గోతాల
పజలూ, పెదద్లూ,అధికారులూ, పిలల్లూ,మీభారయ్లూమీ శిబిరంలో
ఉనన్ పరదేశులూ, కటెట్లు నరికేవాడు మొదలుకుని మీకు నీళల్
తోడేవారి వరకూ అందరూ ఇకక్డ నిలబడాడ్ రు. 12 మీ దేవు న
యెహోవామీకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ ,మీపితరు న అబాహాము ఇసాస్కు
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యాకోబులతో పమాణం చేసిన విధంగా 13ఈ రోజు మిమమ్లిన్ తన
సవ్ంత పజగానియమించుకునితానేమీకు దేవుడుగాఉండాలనిమీ
దేవు న యెహోవా సంకలిప్ంచాడు. ఈనాడు మీకు నియమిసుత్ నన్
మీదేవు నయెహోవానిబంధనలో,ఆయనపమాణంచేసినదానిలో
మీరు పాలు పొందడానికి ఇకక్డ నిలబడాడ్ రు.

14 నేను ఈ నిబంధన, ఈ పమాణం చేసేది మీతోమాతమే కాదు,
ఇకక్డ మనతో, మన దేవు నయెహోవా ఎదుట నిలబడిన వాళళ్తో
15 ఇకక్డ ఈ రోజుమనతో కూడ కలవని వారితో కూడా చేసుత్ నాన్ను.
16మనం ఐగుపు దేశంలో ఎలా నివసించామో, మీరు దాటి వచిచ్న
పజలమధయ్నుంచిమనమెలాదాటివచాచ్మోమీకుతెలుసు. 17వారి
నీచ నపనులూ, కర,రాయి, వెండి, బంగారంతోచేసినవిగహాలను
మీరు చూశారు.

18 ఆ దేశాల పజల దేవుళళ్ను పూజించడానికి మన దేవు న
యెహోవా దగగ్ర నుంచి తొలగే హృదయం, మీలో ఏ పురుషునికీ ఏ
సీకీ ఏ కుటుంబానికీ ఏ గోతానికీ ఉండకూడదు. అలాంటి చే న విషం
పుటిట్ంచే మూలాధారం మీమధయ్ ఉండకూడదు. 19 అలాంటివాడు
ఈ శికష్ విధులు వినన్పుప్డు, తన హృదయంలో తనను తాను
పొగడుకుంటూ ‘నేను నా హృదయానిన్ కఠినం చేసుకుంటునాన్ను,
నాకు మమే కలుగుతుంది’ అనుకుంటాడు.

20 యెహోవా అలాంటివాణిణ్ కష్మించడు. యెహోవా కోపం,
రోషం అతని మీద రగులుకుంటుంది. ఈ గంథంలో రాసి ఉనన్
శాపాలనీన్ వాడికి పాపిత్సాత్ యి. యెహోవా అతని పేరు ఆకాశం కింద
ఉండకుండాా తుడిచి వేసాత్ డు. 21ఈ ధరమ్శాస గంథంలో రాసి ఉనన్
నిబంధన శాపాలనిన్టి పకారం శి ంచడానికి యెహోవా ఇశాయేలు
పజల గోతాలనిన్టిలో నుంచి అతణిణ్ *వెళళ్ గొటేట్సాత్ డు.

22కాబటిట్ రాబోయేతరంవారు,మీతరువాతపుటేట్ మీ సంతానం,
చాలాదూరం నుంచి వచేచ్ పరాయిదేశీయులు మీ దేశానికియెహోవా

* 29:21 29:21 అతణిణ్ మిగతావారికోసం ఒక గుణపాఠం గా చేసాత్ డు.
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రపిప్ంచిన తెగుళల్నూ రోగాలనూ చూసాత్ రు. 23 యెహోవా తన
కోపోదేకంతో నాశనం చేసిన సొదొమ, గొమొరా, అదామ్, సెబోయీము
పటట్ణాలవలె ఆ పాంతాలనీన్ గంధకంతో, ఉపుప్తో చెడిపోయి,
వితత్నాలుమొలకెతత్కుండా, పంటలు పండకపోవడం చూసి, 24వారు
యెహోవా ఈ దేశానిన్ ఎందుకిలా చేశాడు? ఇంత తీవ న కోపానికి
కారణం ఏమిటి? అని చెపుప్కుంటారు.

25 అపుప్డు పజలు ఇలా చెబుతారు. ‘వారి పితరుల దేవుడు
యెహోవా ఐగుపు దేశం నుంచి వారిని రపిప్ంచిన తరువాత ఆయన
తమతో చేసిన నిబంధనను వారు లకష్ పెటట్లేదు. 26 తమకు
తెలియని అనయ్ దేవుళళ్ను, మొకక్వదద్ని యెహోవా వారికి చెపిప్న
దేవుళళ్కు మొకిక్, పూజించారు. 27 కాబటిట్ ఈ గంథంలో రాసిన
శికష్లనీన్ ఈ దేశం మీదికి రపిప్ంచడానికి దానిమీదయెహోవా కోపాగిన్
రగులుకుంది.

28యెహోవా తన తీవ న కోపాగిన్తో, ఉగతతో వాళళ్ను తమ
దేశం నుంచి పెళళ్గించి, వేరొక దేశానికి వెళల్గొటాట్ డు. ఇపప్టి వరకూ
వాళ ళ్ అకక్డే ఉండిపోయారు.’

29 రహసయ్ంగా ఉండే విషయాలనీన్ మన దేవుడు యెహోవాకు
చెందుతాయి. అయితే మనం ఈ ధరమ్శాస విధులనిన్టి పకారం
నడుచుకోవడానికి మనకు వెలల్ న సంగతులు మాతం ఎపప్టికీ
మనకూ,మన సంతానానికీ చెందుతాయి.”

30
దేవుని పు తిరిగి తరువాత అభివృదిధ్

1 “నేను మీకు తెలియపరచిన ఈ విషయాలనీన్ అంటే దీవెనలు,
శాపాలు మీ మీదికి వచిచ్న తరువాత మీ దేవుడు మిమమ్లిన్
వెళల్గొటిట్ంచిన 2 అనిన్ రాజాయ్లోల్ వాటిని గురుకు తెచుచ్కుంటారు.
అపుప్డు మీరూ, మీ పిలల్లూ మీ దేవు న యెహోవా పు తిరిగితే,
ఈవేళ నేను మీకాజాఞ్ పించే వాటి పకారం మీరు హృదయపూరవ్కంగా
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సంపూరణ్ ఆతమ్తోఆయనమాటవింటే 3మీదేవు నయెహోవాచెరలో
ఉనన్ మిమమ్లిన్ మళీళ్ రపిప్సాత్ డు. ఆయనమిమమ్లిన్ కనికరించి, మీ
యెహోవా దేవుడు ఏ పజలోల్ కి మిమమ్లిన్ చెదరగొటాట్ డో వారందరిలో
నుంచిమిమమ్లిన్ సమకూరిచ్ ఇకక్డికి తీసుకువసాత్ డు.

4 చెదిరిపోయిన మీలో ఎవ నా భూమి దిగంతాలోల్ ఉనన్పప్టికీ
అకక్డ నుంచి మీ దేవు న యెహోవా మిమమ్లిన్ సమకూరిచ్ అకక్డ
నుంచి తీసుకు వసాత్ డు. 5 మీ పూరీవ్కులు సావ్ధీనం చేసుకునన్
దేశానికి మీ యెహోవా దేవుడు మిమమ్లిన్ చేరుసాత్ డు. మీరు దానిన్
సావ్ధీనం చేసుకుంటారు. ఆయన మీకు మేలు చేసి మీ పూరీవ్కుల
కంటేమిమమ్లిన్ అసంఖాయ్కంగా చేసాత్ డు.

6మీరు బతకడానికి, హృదయపూరవ్కంగా సంపూరణ్ ఆతమ్తో మీ
యెహోవాదేవునిపేమించేలామీయెహోవాదేవుడుమీహృదయానికీ
మీ పిలల్ల హృదయానికీ సునన్తి చేసాత్ డు.

7 మిమమ్లిన్ హింసించిన మీ శతువుల మీదికీ మిమమ్లిన్
దేవ్షించినవారిమీదికీమీయెహోవాదేవుడుఆశాపాలనీన్ రపిప్సాత్ డు.
8 మీరు తిరిగి వచిచ్ యెహోవా మాట వింటారు. నేనిపుప్డు
మీకాజాఞ్ పించే ఆయన ఆజఞ్లనిన్టి పకారం పవరిసాత్ రు.

9 మీ యెహోవా దేవుడు, మీరు చేతులతో చేసే పనులనిన్టిలో,
మీ గరభ్ఫలం విషయంలో మీ పశువుల గరభ్ఫలం విషయంలో మీ
భూపంట విషయంలో మీకు అభివృదిధ్ కలిగిసాత్ డు. 10ఈ ధరమ్శాస
గంథంలో రాసిన ఆయన ఆజఞ్లనూ, చటాట్ లనూ మీరు పాటిసేత్ మీ
యెహోవా దేవుని మాట విని, మీ హృదయపూరవ్కంగా సంపూరణ్
ఆతమ్తోమీయెహోవాదేవుని పుతిరిగితే,యెహోవామీపూరీవ్కుల
గురించి సంతోషించినటుట్ మీకు మేలు చేయడానికి మీపటల్ మళీళ్
సంతోషిసాత్ డు.

11 ఇవావ్ళ నేను మీకు ఆజాఞ్ పించే ఈ విధులు గహించడం మీకు
కషట్ం కాదు, వాటిని అందుకోవడం అసాధయ్మూ కాదు. 12 ‘మనం
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విని, దాని పకారం చేయడం కోసం పరలోకానికి ఎకిక్పోయి మన
దగగ్రికి దానిన్ ఎవరు తెసాత్ రు?’ అని మీరు భావించడానికి అది
ఆకాశంలో ఉండేది కాదు. 13 ‘మనం విని, దాని పకారం చేయడానికి
సముదం దాటి మన దగగ్రికి దానిన్ ఎవరు తెసాత్ రు?’ అని
భావించడానికి అది సముదం అవతల ఉండేదీ కాదు. 14మీరు దాని
పకారం చేయడానికిఆమాటమీకుచాలాసమీపంగాఉంది. అదిమీ
నోటి వెంట,మీహృదయంలోఉంది.

15చూడండి, ఈరోజు నేను జీవానీన్ మేలునూ, చావునూ కీడునూ
మీ ఎదుట ఉంచాను. 16మీదేవు నయెహోవాను పేమించి ఆయన
మారాగ్ లోల్ నడుసూత్ ఆయనఆజఞ్లూ చటాట్ లూ విధులూ ఆచరించమని
నేను మిమమ్లిన్ ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను. అలా చేసేత్ మీరు సావ్ధీనం
చేసుకోడానికి పవేశించే దేశంలో మీ యెహోవా దేవుడు మిమమ్లిన్
ఆశీరవ్దిసాత్ డు.

17 అయితే మీ హృదయం వేరొక పుకు మళిళ్, మాటకు
లోబడక అనయ్ దేవుళళ్కు మొకిక్, పూజిసేత్ 18 మీరు తపప్కుండా
నాశన పోతారని, సావ్ధీనం చేసుకోడానికి యొరాద్ ను నది
దాటిపోతునన్ దేశంలో మీరు శాశివ్తకాలం జీవించరనీ
తెలియచేసుత్ నాన్ను. 19 ఈరోజు జీవానీన్ చావునూ ఆశీరావ్దానీన్
శాపానీన్ నేను మీ ఎదుట ఉంచుతునాన్ను. భూమినీ, ఆకాశానీన్
మీ మీద సాకష్ులుగా పిలుసుత్ నాన్ను. 20మీ పితరులు అబాహాము
ఇసాస్కు యాకోబులకు ఆయన పమాణం చేసిన దేశంలో మీరు
నివసించడానికి యెహోవాయే మీ పాణానికీ మీ దీరాఘ్ యుషుష్ కూ
మూలం. కాబటిట్ మీరూ మీ సంతానం జీవిసూత్ మీ జీవానికి
మూల న మీ యెహోవా దేవుణిణ్ పేమించి ఆయన ఉపదేశం
విని ఆయనను హతుత్ కుని ఉండేలా జీవానిన్ కోరుకోండి.”

31
ఇశాయేలు పజలకు నూతన నాయకుడుగాయెహోషువ
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1 మోషే ఇశాయేలు పజలతో ఈ విధంగా మాటాల్ డిన తరువాత
మళీళ్ ఈ మాటలు చెపాప్డు, “నాకు ఇపుప్డు 120 ఏళ ళ్.
2 ఇకనుంచి నేను అటూ ఇటూ వసూత్ పోతూ ఉండలేను. యెహోవా
నాతో ఈ యొరాద్ ను నది దాటకూడదు అని చెపాప్డు. 3 మీ
యెహోవా దేవుడు మీకు ముందుగా దాటిపోయి ఈ రాజాయ్లను మీ
ఎదుట ఉండకుండా నాశనం చేసాత్ డు. మీరు వారి దేశానిన్ సావ్ధీనం
చేసుకుంటారు. యెహోవాచెపిప్నటుట్ గాయెహోషువమీకుముందుగా
దాటిపోతాడు.

4 యెహోవా నాశనం చేసిన అమోరీయుల రాజులు సీహోను,
ఓగుకూ, వారి దేశాలకూ ఏమి జరిగించాడో అలానే వారికీ చేసాత్ డు.
5మీరువాళళ్తోయుదాధ్ నికి వెళిళ్నపుప్డుయెహోవామీచేతికివారిని
అపప్గిసాత్ డు. నేను మీకు ఆజాఞ్ పించినదంతా వారిపటల్ చెయయ్ండి.
6 నిబబ్రంగా, రయ్ంగా ఉండండి. భయపడవదుద్ . వాళళ్ను చూసి
కంగారు పడవదుద్ . మీతో వచేచ్వాడు మీయెహోవా దేవుడే. ఆయన
మిమమ్లిన్ వదిలిపెటట్డు,మరిచ్పోడు.”

7 మోషే యెహోషువను పిలిచి, “నువువ్ నిబబ్రంగా, రయ్ంగా
నిలబడు. యెహోవా ఈ పజలకిసాత్ నని వారి పితరులతో పమాణం
చేసిన దేశానికి నువువ్ వీరితోబాటు వెళిల్ దానిన్ వారికి సావ్ధీనం
చెయాయ్లి. 8నీకు ముందుగా వెళేళ్వాడుయెహోవాయే. ఆయన నీతో
ఉంటాడు. ఆయననినున్ వదిలిపెటట్డు,మరిచ్పోడు. భయపడవదుద్ .
వాళళ్నుచూసిదిగులు పడవదుద్ ”అనిఇశాయేలుపజలందరిఎదుట
అతనితో చెపాప్డు.

దేవుని ధరమ్ శాసం చదవడం
9 మోషే ఈ ధరమ్శాసానిన్ రాసి, యెహోవా నిబంధన మందసానిన్

యాజకు న లేవీయులకూ ఇశాయేలీయుల పెదద్లందరికీ ఇచాచ్డు.
10మోషేవారికిలా ఆజాఞ్ పించాడు, “పతి ఏడవ సంవతస్రంలో అంటే
అపుప్లు రదుద్ చేసే ఆ నిరీణ్త గడువు సంవతస్రంలో పరణ్శాలల
పండగ సమయంలో 11మీ దేవు న యెహోవా ఎనున్కునన్ సథ్లంలో
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ఇశాయేలు పజలంతా ఆయన ఎదుట కనబడాలి. ఆ సమయంలో
ఇశాయేలు పజలందరి ఎదుట ఈ ధరమ్శాసానిన్ చదివి వారికి
వినిపించాలి.

12మీయెహోవా దేవునికి భయపడి ఈ ధరమ్శాస వాకాయ్లనిన్టినీ
విని, వాటి పకారం నడుచుకునేలా పజలను సమకూరాచ్లి.
పురుషులనూ సీలనూ పిలల్లనూ మీ పటట్ణాలోల్ ఉనన్ పరదేశులను
పోగు చెయాయ్లి. 13 అలా చేసేత్, ఆ వాకాయ్లు ఎరగనివారి
పిలల్లు వాటిని విని, మీరు సావ్ధీనం చేసుకోడానికి యొరాద్ ను నది
దాటబోతునన్ దేశంలోమీరు జీవించే రోజులనీన్మీయెహోవాదేవునికి
భయపడడం నేరుచ్కుంటారు.”

ఇశాయేలు పజలు తిరుగుబాటు అంచనా
14 యెహోవా, మోషేతో ఇలా చెపాప్డు. “చూడు. నువువ్

తపప్కుండా చనిపోయే రోజు వసుత్ ంది. నువువ్ యెహోషువను
పిలిచినేనతనికిఆజఞ్లు ఇవవ్డానికిసనిన్ధి గుడారంలోనిలబడండి.”
15మోషే, యెహోషువలు సనిన్ధి గుడారంలో నిలబడాడ్ రు. యెహోవా
మేఘసత్ంభంలో నుండి గుడారం దగగ్ర కనిపించాడు. ఆమేఘసత్ంభం
గుడారపుదావ్రం గా నిలిచింది.

16యెహోవామోషేతోఇలాఅనాన్డు. “చూడు. నువువ్ చనిపోయి
నీ పితరుల దగగ్రికి చేరుకోబోతునాన్వు. ఈ పజలు బయలుదేరి
ఏ దేశ పజల మధయ్ ఉండబోతునాన్రో ఆ పజల మధయ్, ఆ అనయ్
దేవుళళ్ను అనుసరించి వయ్భిచారులాల్ పవరిసాత్ రు. ననున్ విడిచిపెటిట్
నేను వారితో చేసిన నిబంధనమీరతారు.

17 అపుప్డు వారిమీద నా కోపం రేగుతుంది. నేను వాళళ్ని
వదిలిపెడతాను. వారికి నా ముఖం చాటు చేసాత్ ను. వాళ ళ్
నాశన పోతారు. ఎనోన్ విపతుత్ లూ కషాట్ లూ వాళల్కు సంభవిసాత్ యి.
ఆ సమయంలో వాళ ళ్, మన దేవుడు మన మధయ్ లేనందువలల్నే
మనకు ఈ విపతుత్ లు వచాచ్యి గదా! అనుకుంటారు. 18 వాళ ళ్
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ఇతర దేవుళళ్ పు తిరిగి, చేసిన దురామ్రగ్మంతటిబటిట్ ఆ రోజు నేను
తపప్కుండావారికి నాముఖం చాటు చేసాత్ ను.

19కాబటిట్ మీరు ఈ పాట రాసి ఇశాయేలు పజలకు నేరప్ండి. ఈ
పాట ఇశాయేలు పజల మీద నీకు సాకష్ ంగా ఉండేలా దానిన్ వారికి
కంఠసత్ం అయేయ్లా నేరిప్ంచండి. 20 నేను వారి పితరులతో పమాణం
చేసిన పకారం పాలు తేనెలు పవహించే దేశంలో వారిని నడిపించిన
తరువాత వారు తిని తాగి తృపిత్పొంది అహంకారం తెచుచ్కుంటారు.
ఇతర దేవుళళ్ పు తిరిగి వాటిని పూజించి ననున్ విడిచిపెటిట్ నా
నిబంధనమీరతారు.

21 ఎనోన్ ఆపదలూ కషాట్ లూ వారికి సంభవిసాత్ యి. అపుప్డు ఈ
పాట వారి ఎదుట సా గా నిలబడి సాకష్ మిసూత్ ఉంటుంది. ఆ పాట
మరచిపోకుండాఉండేలావారిసంతానానికి కంఠోపాఠంగాఉంటుంది.
ఎందుకంటే, నేను పమాణం చేసిన దేశంలో వాళళ్ను నడిపించక
ముందే,ఈనాడేవాళ ళ్ జరిగించే ఆలోచననాకు తెలుసు”అనాన్డు.

22మోషే ఆ రోజు ఈపాట రాసి ఇశాయేలు పజలకు నేరిప్ంచాడు.
23యెహోవా నూను కొడుకు యెహోషువకు ఇలా చెపాప్డు. “నువువ్
నిబబ్రంగా రయ్ంగా ఉండు. నేను ఇశాయేలు పజలకు ఇసాత్ నని
పమాణం చేసిన దేశానికి నువువ్ వాళళ్ని నడిపించాలి. నేను నీకు
తోడుగా ఉంటాను.”

24 మోషే ధరమ్శాస వాకాయ్లనీన్ గంథంలో పూరిగా రాయడం
ముగించిన తరువాత 25 యెహోవా నిబంధన మందసానిన్ మోసే
లేవీయులను చూసి మోషే ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు, మీరు ఈ ధరమ్శాస
గంథానిన్ తీసుకుని మీయెహోవా దేవుని నిబంధన మందసం పకక్న
ఉంచండి. 26అది అకక్డమీమీదసా గాఉంటుంది.

27మీ తిరుగుబాటుతతవ్ం, మీ తలబిరుసుతనం నాకు తెలుసు.
ఇవావ్ళ నేను ఇంకా జీవించి మీతో కలిసి ఉండగానే మీరు యెహోవా
మీద తిరుగుబాటు చేశారు. 28 నేను చనిపోయిన తరువాత ఇంకా
ఎకుక్వ తిరుగుబాటు చేసాత్ రు కదా! మీ గోతాల పెదద్లందరినీ,
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మీ అధికారులనూ నా దగగ్రికి తీసుకురండి. ఆకాశానీన్ భూమినీ
వారిమీదసాకష్ ంగా పెటిట్ నేనీమాటలను వాళ ళ్ వినేలా చెబుతాను.

29 ఎందుకంటే నేను చనిపోయిన తరువాత మీరు పూరిగా
చెడిపోయి నేను మీరు పాటించాలని ఆజాఞ్ పించిన మారగ్ం
తపిప్పోతారని నాకు తెలుసు. ఆయన దృషిట్లో చెడడ్గా పవరించి,
మీరు చేసే పనులతోయెహోవాకు కోపం పుటిట్సాత్ రు. రాబోయేరోజులోల్
విపతుత్ లు మీకు కలుగుతాయి.

30 తరువాత మోషే ఇశాయేలు పజలు వింటుండగా ఈ పాట
పూరిగాపాడి వినిపించాడు.

32
1ఆకాశమా! నేను చెపేప్ది విను! ననున్మాటాల్ డనియియ్.

భూగోళమా,నానోటిమాటలు ఆలకించు.
2నాఉపదేశం వానలా కురుసుత్ ంది.
నామాటలు మంచు బిందువులాల్ ,
లేతగడిడ్ పడే చినుకులాల్ ,
పచిచ్క కురిసే చిరుజలుల్ లా,
మొకక్ల కురిసే జలుల్ లా ఉంటాయి.
3నేనుయెహోవాపేరును పకటిసాత్ ను.
మన దేవునికి ఘనత ఆపాదించండి.
4ఆయనమనకు ఆశయ దురగ్ం.
ఆయన పని పరిపూరణ్ం.
ఆయనమారాగ్ లనీన్ నాయ్య నవి.
ఆయన నమమ్దగిన దేవుడు.
ఆయన పకష్పాతం చూపని దేవుడు.
ఆయననాయ్యవంతుడు,యథారథ్వంతుడు.
5వారు తమను తాము చెడగొటుట్ కునాన్రు.
వారు ఆయన సంతానం కారు.
వారు దోషులు,మూరుఖ్ న వకతరం.
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6బుదిధ్ , ఇంగితం లేనిమనుషులారా,
యెహోవాకు ఇదామీరిచేచ్ కానుక?
ఆయనమీతండి కాడా?
ఆయనే గదామిమమ్లిన్ పుటిట్ంచి సిథ్రపరచింది?
7 గతించిన కాలానిన్ గురుకు తెచుచ్కోండి.
తరతరాల సంవతస్రాల సంగతులను తలపోయండి.
మీతండిని అడుగు, అతడు నీకు చూపిసాత్ డు.
పెదద్లను అడుగు,వాళ ళ్ నీకు చెబుతారు.
8 మహోనన్తుడు పజలకు వారి వారి వారసతావ్లను పంచి

ఇచిచ్నపుప్డు,
మానవజాతులను వేరు పరచినపుడు,
ఇశాయేలు పజల లెకక్ పకారం పజలకు హదుద్ లు నియమించాడు.
9యెహోవావంతు ఆయన పజలే.
ఆయనవారసతవ్ంయాకోబు సంతానమే.
10ఆయన ఆ పజను ఎడారి పదేశంలో కనుగొనాన్డు.
బీడు భూమిలో, భీకర న శబాద్ లు ఉనన్ నిరజ్న పదేశంలో అతణిణ్

ర ంచి ఆదుకునాన్డు.
తన కనుపాపలా అతణిణ్ కాపాడాడు.
11 గదద్ తన గూడు రేపి తన పిలల్ల ఎగురుతూ
రెకక్లు చాపుకుని ఆ పిలల్లను రెకక్ల మీద మోసినటుట్ యెహోవా

చేశాడు.
12యెహోవాఒకక్డే ఆ పజలకు దారి చూపుతునాన్డు.
వేరే దేవుళెళ్వరూ ఆయనకు సాటిరారు.
13లోకంలో ఉనన్త సథ్లాల ఆ పజలను ఎకిక్ంచాడు.
పొలాల పంటలు వారికి తినిపించాడు.
కొండబండల తేనెతో, చెకుముకి రాతిబండ నూనెతో వారిని

తృపిత్పరిచాడు.
14ఆవుమజిజ్గను, గొరెల,మేకలపాలనూ,
గొరెపిలల్ల కొవువ్నూ,బాషాను పొటేట్ళల్ను,
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మేకపోతులనూ, శేషఠ్ న గోదుమ పిండినీమీకిచాచ్డు.
మంచిదాకష్రసంతో చేసినమదయ్ం మీరు తాగారు.
15 *యెషూరూను కొవివ్ కాలు దువావ్డు,
మీరు కొవువ్తో బలిసిమొదుద్ లాగా అయాయ్రు.
యెషూరూను తనను పుటిట్ంచిన దేవుణిణ్ వదిలేశాడు.
తన రకష్ణ శిలను నిరాకరించాడు.
16వారు ఇతర దేవుళళ్ను అనుసరించి ఆయనకు రోషంపుటిట్ంచారు.
అసహయ్ న విగహాలు పెటుట్ కుని ఆయనకు కోపం తెపిప్ంచారు.
17వారు దేవతవ్ం లేని దయాయ్లకు బలులు అరిప్ంచారు.
తమకు తెలియని దేవుళళ్కూ, కొతత్గా పుటుట్ కొచిచ్న దేవుళళ్కూ,
మీపితరులు భయపడని దేవుళళ్కూ బలులరిప్ంచారు.
18నీకు తండి లాంటి బండను వదిలేశావు,
నినున్ కనన్ దేవుణిణ్ మరిచావు.
19యెహోవాదీనిన్ చూసి వాళళ్ని వదిలేశాడు,
తన కొడుకులూ కూతురూల్ ఆయనన్లా రేపారు.
20ఆయనిలాఅనాన్డు. “వారికి నాముఖానిన్ దాచు కుంటాను.
వాళళ్ అంతం ఎలా ఉంటుందో చూసాత్ ను.
వాళ ళ్మొండి తరం,
విశవ్సనీయత లేని పిలల్లు.
21దేవుడు కాని దానితోవాళ ళ్ నాకు రోషం తెపిప్ంచారు.
తమ పనికిమాలిన విగహాలతోనాకు కోపం తెపిప్ంచారు.
పజలు కాని వారిని చూసి వారు అసూయ పడేలా చేసాత్ ను.
తెలివిలేని రాజాయ్నిన్ చూసి వారికి కోపం వచేచ్లా చేసాత్ ను.
22నాకోపాగిన్ రగులుకుంది.
పాతాళ అగాధం వరకూ అదిమండుతుంది.
భూమినీదాని పంటనూ అది కాలేచ్సుత్ ంది.
పరవ్తాలపునాదులను రగులబెడుతుంది.
* 32:15 32:15 నీతిపరుడు, అంటే ఇశాయేల్
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23వారి విపతుత్ ల సమూహం తెపిప్సాత్ ను.
వారిమీదికి నాబాణాలు వదులుతాను.
24వారు కరువుతో అలాల్ డతారు.
ఒళ ళ్ కాలేమంటతో, పెను నాశనంతో ణిసాత్ రు.
దుముమ్లోపాకే వాటి విషానీన్
అడివి జంతువుల కోరలనూ వారిమీదికి రపిప్సాత్ ను.
25బయట కతిత్ చావు తెసుత్ ంది.
పడక గదులోల్ భయం పీడిసుత్ ంది.
యువకులూ, కనయ్లూ, పసికందులూ,
నెరిసిన వెంటుకలునన్వారూ నాశనం అవుతారు.
26వాళళ్ను చాలా దూరం విసిరేసాత్ ను.
వాళళ్ జాఞ్ పకాలుమానవజాతిలో లేకుండా తుడిచేసాత్ ను.
27కానీ అలా ఎందుకు చెయయ్లేదంటే,
వాళళ్ విరోధులు రెచిచ్పోతారేమో,
వాళళ్ విరోధులు అపారథ్ం చేసుకుని, ‘ చెయియ్మనదే,
ఇది చేసిందియెహోవాకాదు’ అంటారేమో.”
28ఇశాయేలు తెలివిలేని పజ.
వాళళ్లో వివేకమే లేదు.
29వారికి జాఞ్ నముంటే, దీనిన్ వాళ ళ్ అరథ్ం చేసుకుంటే,
వాళల్కు రాబోయేఆపద గమనించుకుంటే,
30వారి ఆశయదురగ్ం వారిని అమిమ్ వేయకపోతే,
యెహోవావారి మనకు విజయానిన్వవ్కపోతే,
ఒకడు వేయిమందిని ఎలా తరుముతాడు?
పదివేలమందిని ఇదద్రు ఎలాపారదోలతారు?
31మన శతువుల బండమన ఆశయదురగ్ం లాంటిది కాదు.
మన శతువులే దీనికి సాకష్ులు.
32వారిదాకష్చెటుట్ సొదొమదాకష్ చెటుట్ నుంచి వచిచ్ంది.
అది గొమొరాపొలాలోల్ నిది.
వారిదాకష్పళ ళ్ విషపుదాకష్పళ ళ్.
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వాటి గెలలు చేదు.
33వారిదా రసం పాము విషం.
నాగుపాముల కూర విషం.
34ఇది నా రహసయ్ ఆలోచన కాదా?
నాఖజానాలోల్ భదంగా లేదా?
35వారి కాలు జారే కాలంలో పగ తీరేచ్ పని నాదే.
పతిఫలమిచేచ్ది నేనే.
వారి ఆపదిద్నం దగగ్ర పడింది.
వారి అంతం తవ్రగా వసుత్ ంది.
36బానిస గానీ, సవ్తంతుడు గానీ,మరెవరూమిగలకపోతే,
వారికి ఆధారం లేనపుప్డు చూసి,
తన సేవకులకు జాలి చూపిసాత్ డు,
తన పజలకుయెహోవానిరణ్యం చేసాత్ డు.
37అపుప్డాయనవారి దేవుళ ళ్ ఎకక్డ?
వాళ ళ్ నముమ్కునన్ బండ ఏది?
38వారికి ఆధారం లేనపుప్డు చూసి,
వారి వేదాయ్ల కొవువ్ తిని,
వారిపానీయారప్ణదా రసానిన్ తాగిన వారి దేవుళ ళ్ ఎకక్డ?
వారు లేచిమీకు సాయపడనివవ్ండి.
వారినేమిమమ్లిన్ కాపాడనివవ్ండి.
39చూడండి. నేనే, నేనుమాతమే దేవుణిణ్ .
నేను తపప్ మరో దేవుడు లేడు.
చంపేది నేనే, బతికించేది నేనే.
దెబబ్ కొటేట్ది నేనే,బాగు చేసేది నేనే.
నాచేతిలో నుంచి విడిపించేవాడెవడూ లేడు.
40ఆకాశం పునా చెయెయ్తిత్
నేనెపప్టికీ జీవిసుత్ నన్టుట్ గా పని చేసాత్ ను.
41నేను తళతళలాడేనా కతిత్ నూరి,
నాచెయియ్నాయ్యం తీరచ్డంమొదలెడితే,
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నా శతువులకు పతీకారం చేసాత్ ను.
ననున్ దేవ్షించే వారికి పతిఫలమిసాత్ ను.
42నాబాణాలు రకంతోమతెత్కిక్ పోయేలాచేసాత్ ను.
నా కతిత్,మాంసం భ సుత్ ంది!

చచిచ్న వారి రకానీన్, బందీల రకానీన్,
శతువు అధికారులనూ అవి తింటాయి.
43ఇతర రాజాయ్ల పజలారా, దేవుని పజలతో ఆనందించండి.
వధకు గురి అయిన తన సేవకుల రకానికి ఆయన పగ తీరుసాత్ డు.
తన విరోధులకు పతీకారం చేసాత్ డు.
తన దేశం కోసం, తన పజల కోసం పాయశిచ్తత్ం చేసాత్ డు.

44 మోషే, నూను కొడుకు యెహోషువ ఈ పాటలోని పదాలనీన్
పజలకు పాడి వినిపించారు. 45మోషే ఈ పాట ఇశాయేలు పజల
కోసం పాడిముగించాడు.

46 తరువాత అతడు వారితో ఇలా చెపాప్డు, దీనికి మీరే
సాకష్ ం. ఈ రోజు నేను పలికిన మాటలనీన్ మీ మనసుస్లోల్
నింపుకుని,ఈ ధరమ్శాస పమాణాలనీన్ అనుసరించి నడుచుకోవాలని
మీ సంతానానికి ఆజాఞ్ పించాలి. 47 ఇవి మీకు నిషఫ్ల న మాటలు
కావు, ఇవిమీకు జీవదాయక నవి. మీరుయొరాద్ ను దాటిసావ్ధీనం
చేసుకోబోతునన్ దేశంలో దీనిన్ బటిట్ మీరు దీరాఘ్ యుషమ్ంతులవుతారు.

48 అదే రోజు యెహోవామోషేతో ఇలా చెపాప్డు, యెరికో ఎదుట
ఉనన్ మోయాబు దేశంలోని అబారీం అనే ఈ పరవ్తం, 49 అంటే
నెబో కొండ ఎకుక్. నేను ఇశాయేలీయులకు వారసతవ్ంగా ఇసుత్ నన్
కనాను దేశానిన్ నువువ్ చూసాత్ వు. 50 నీ సోదరుడు అహరోను,
హోరు కొండమీద చనిపోయితమపితరుల దగగ్రికి చేరినటుట్ , నువువ్
ఎకక్బోతునన్ కొండ మీద చనిపోయి, నీ పితరుల దగగ్రికి వెళాత్ వు.
51 ఎందుకంటే, మీరు సీను ఎడారిలో కాదేషు మెరీబా నీళల్ దగగ్ర
ఇశాయేలు పజల మధయ్ ననున్ ఘనపరచక ఇశాయేలు పజల మధయ్
నా మీద తిరుగుబాటు చేశారు. 52 నువువ్ ఆ దేశానిన్ దూరం నుంచి
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చూసాత్ వు. నేను ఇశాయేలు పజలకు ఇసుత్ నన్ ఆ దేశంలో నువువ్
అడుగుపెటట్వు.

33
గోతాలు గూరిచ్మోషే పలికిన దీవెనలు

1 దేవుని సేవకుడు మోషే చనిపోయేముందు ఇశాయేలు పజలను
ఇలా దీవించాడు.
యెహోవాసీనాయిపరవ్తం నుంచి బయలుదేరాడు

2 శేయీరు నుంచి వారికి ఉదయించాడు.
ఆయనపారాను పరవ్తం నుంచి పకాశించాడు
వేలాది వేల పవితులతో ఆయన వచాచ్డు.
ఆయన కుడి పుమెరుపులు మెరుసుత్ నాన్యి.
3నిజంగా ఆయన ఆ పజలను పేమిసాత్ డు.
ఆయన పరిశుదుధ్ లంతా నీ చేతిలోఉనాన్రు,
వారు నీ పాదాల దగగ్ర వంగి నీమాటలు వినాన్రు.
4మోషేమనకు ధరమ్శాసానిన్ బోధించాడు,
యాకోబు సమాజానికి అదివారసతవ్ం.
5అపుప్డు పజల అధికారులూ
ఇశాయేలు గోతాలవారూ ఒకచోట చేరితే
యెహోవాయెషూరూనులో రాజయాయ్డు.
6 రూబేను చావకూడదు. బతకాలి.
అయితేవారు కొదిద్ మందిమాతమే.
7యూదా గురించిమోషే ఇలా పలికాడు,
యెహోవా,యూదా పజలమనవి విని,
మళీళ్ అతనిన్ తన పజల దగగ్రికి చేరుచ్.
అతని కోసం పోరాడు.
అతని శతువులకు విరోధంగా అతనికి సహాయం చెయియ్
8లేవీ గురించిమోషే ఇలా పలికాడు,
నీ తుమీమ్ము, నీఊరీము నీ భకుడి కోసం ఉనాన్యి.
మసాస్లో నువువ్ అతణిణ్ పరీ ంచావు.
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మెరీబా నీళల్ దగగ్ర అతనితో నువువ్ పోరాడావు.
9నేను వాళళ్ని చూడలేదు, అని తన తండి గురించి,
తన తలిల్ గురించి అనన్వాడు అతడు.
తనసోదరులను లెకక్ చెయయ్లేదు.
తనసొంత కొడుకులను పటిట్ంచుకోలేదు.
ఎందుకంటే అతడు నీమాటలను భదం చేశాడు.
నీ నిబంధనపాటించాడు.
10అతడుయాకోబుకు నీ విధులనూ,
ఇశాయేలుకు నీ ధరమ్శాసానీన్ నేరిప్సాత్ డు.
అతడు నీ ఎదుట సాంబాణి వేసాత్ డు.
నీ బలిపీఠం మీద సరావ్ంగబలి అరిప్సాత్ డు.
11యెహోవా, అతని ఆధిపతాయ్లను దీవించు,
అతడు చేసే పనులను అంగీకరించు.
అతనికి విరోధంగా లేచేవారి,
అతనిన్ దేవ్షించేవారి నడుములు విరగొగ్ టుట్ .
వాళ ళ్ మళీళ్ లేవరు.
12బెనాయ్మీను గురించిమోషే ఇలా పలికాడు,
యెహోవాకు పియుడు.
ఆయన దగగ్ర అతడు మంగా ఉంటాడు.
రోజంతాయెహోవాఅతనికి అండగా ఉంటాడు.
అతడుయెహోవాభుజాలమధయ్ నివసిసాత్ డు.
13యోసేపు గురించిమోషే ఇలా పలికాడు.
యెహోవాఅతని భూమిని దీవిసాత్ డు
ఆకాశం నుంచి వచేచ్ శేషఠ్ న మంచుతో,
కింద ఉనన్ జలాగాధంతో,
14సూరుయ్ని వలల్ వచేచ్ శేషఠ్ న పంటతో,
నెలనెలా పండే శేషఠ్ న పండల్తో,
15పురాతన పరవ్తాల శేషఠ్ పదారాథ్ లతో,
శాశవ్త న కొండల శేషఠ్ పదారాథ్ లతో,
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16భూమి ఇచేచ్ శేషఠ్ పదారాథ్ లతో,దాని సమృదిధ్తో,
పొదలో కనిపించిన వాడి దయయోసేపుతలమీదికి వసుత్ ంది గాక.
తనసోదరులోల్ రాకుమారుడి నుదిటిమీదకు అది వసుత్ ంది గాక.
17తొలిచూలు ఎదుద్ ఠీవి అతనికుంది.
అతని కొముమ్లు అడవి ఎదుద్ కొముమ్లు.
వాటితో అతడు పజలను
భూదిగంతాలకు తోలివేసాత్ డు.
వీరంతా ఎఫాయింకు చెందిన వేలమంది.
మనషేష్కు చెందిన వేలమంది.
18జెబూలూను గురించిమోషే ఇలా పలికాడు,
జెబూలూనూ, నువువ్ బయలు దేరేటపుప్డు సంతోషించు.
ఇశాశ్ఖారూ, నువువ్ నీ గుడారాలోల్ సంతోషించు.
19వాళ ళ్ పజలను పరవ్తాలకు పిలుసాత్ రు.
అకక్డ స న బలులు అరిప్సాత్ రు.
వారు సముదాల సమృదిధ్నీ
సముద తీర ఇసుకలోదాగిన నిధులనూ తీసాత్ రు.
20గాదు గురించిమోషే ఇలా పలికాడు.
గాదు పాంతానిన్ విశాలం చేసేవాడికి దీవెన.
ఆ గోతం ఆడ సింహంలాపొంచి ఉంటుంది
చేతిని, నడినెతిత్ని చీలిచ్వేసుత్ ంది.
21అతడు తనకోసం శేషఠ్ న భాగానిన్ చూసుకునాన్డు.
నాయకుని భాగం అకక్డ కేటాయించబడింది.
పజల పముఖులు సమకూడినపుప్డు,
యెహోవాతీరిచ్న నాయ్యానిన్ అమలు చేశాడు.
ఇశాయేలు పజల విషయం యెహోవా నాయ్య విధుల పకారం

జరిగించాడు.
22దాను విషయంమోషే ఇలా పలికాడు,
దాను సింహపు పిలల్ వంటిది
అదిబాషానునుంచి దూకుతుంది.
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23నఫాత్ లి విషయంమోషే ఇలా పలికాడు.
కనికరంతో సంతృపిత్ నొందిన నఫాత్ లి,
యెహోవాదీవెనతో నిండిన నఫాత్ లి,
పశిచ్మ ద ణపాంతాలు నీ సావ్ధీనం.
24ఆషేరు విషయంమోషే ఇలా పలికాడు,
మిగిలిన కొడుకుల కంటే ఆషేరుకు ఎకుక్వ దీవెన.
తనసోదరుల కంటే ఎకుక్వ కటాకష్ం పొందుతాడు.
తనపాదాలు ఒలీవ నూనెలోముంచుతాడు
25నీ కముమ్లు ఇనుపవీ, కంచువీ.
నువువ్ బతికిన కాలమంతా నీకు భదతే.
26యెషూరూనూ, నీ దేవుణిణ్ పోలినవాడెవడూ లేడు
నీ సహాయానికి ఆకాశ వాహనుడుగా ఆయన వసాత్ డు
తన ఘనతతోమేఘాలోల్ నుండి వసాత్ డు.
27నితయ్ దేవుడు నీకు ఆశయం,
శాశవ్త న హసాత్ లు నీ కింద ఉనాన్యి.
శతువును ఆయన నీ ఎదుట నుంచి గెంటి వేసాత్ డు.
నాశనం చెయియ్! అంటాడు.
28ఇశాయేలు పజలు భదంగా నివసిసాత్ రు.
యాకోబు *నివాసం సుర తం.
ధానయ్ం, కొతత్ దా రసాలునన్ దేశంలో
అతని ఆకాశం నిజంగామంచు కురుసుత్ ంది.
29ఇశాయేలూ! మీరెంత ధనుయ్లు!
యెహోవార ంచిన పజలారా,మీలాంటివారెవరు?
ఆయనేమిమమ్లిన్ కాపాడేడాలు వంటివాడు,
ఆయనమీకు ఘన న కతిత్ వంటివాడు.
నీ శతువులు వణుకుతూ నీకు లోబడతారు
నువువ్ వారి †ఎతత్యిన సథ్లాలను తొకుక్తావు.

* 33:28 33:28యాకోబు నీటిఊట † 33:29 33:29 వీపులను
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34
మోషేమరణం

1ఆతరువాతమోషేమోయాబు దానాలనెబోకొండకు వెళాళ్డు.
యెరికోకు ఎదురుగా ఉనన్ పిసాగ్ కొండ శిఖరం ఎకాక్డు. యెహోవా
ఆ దేశం అంతటినీ మోషేకు చూపించాడు. 2 దాను వరకూ
గిలాదుపదేశానీన్,నఫాత్ లిపాంతానీన్,ఎఫాయీముమనషేష్ పాంతానిన్,
పశిచ్మ సముదం వరకూ యూదా పాంతమంతా, 3 ద ణ దేశానీన్,
ఈత చెటుల్ ఉనన్ యెరికో పటట్ణం నుంచి సోయరు వరకూ ఉనన్
దానానీన్ అతనికి చూపించాడు.
4 యెహోవా అతనితో ఇలా చెపాప్డు. “నేను నీ సంతానానికి

ఇసాత్ నని అబాహాము ఇసాస్కు యాకోబులకు నేను పమాణం చేసిన
దేశం ఇదే. దానిన్ నీ కళాళ్రా చూడనిచాచ్ను. అయితే నువువ్ నది
దాటి అకక్డికి వెళల్కూడదు.”

5యెహోవా సేవకుడు మోషేయెహోవామాట పకారం మోయాబు
దేశంలో చనిపోయాడు. 6 బేతప్యోరు ఎదుట మోయాబు దేశంలో
ఉనన్లోయలోఅతణిణ్ సమాధిచేశారు. అతనిసమాధిఎకక్డఉనన్దో
ఇపప్టి వరకూ ఎవరికీ తెలియదు.

7మోషే చనిపోయినపుప్డు అతని వయసు 120 సంవతస్రాలు.
అపప్టికి అతని కళ ళ్ మసకబారలేదు. అతని బలం తగగ్లేదు.
8 ఇశాయేలు పజలు మోయాబు దానాలోల్ మోషే కోసం 30
రోజులపాటు దుఃఖించారు. తరువాత మోషే కోసం దుఃఖించిన
రోజులు ముగిసాయి.

9 నూను కొడుకు యెహోషువ, జాఞ్ నం కలిగిన ఆతమ్తో నిండి
ఉనాన్డు. ఎందుకంటే మోషే తన చేతులు అతని మీద ఉంచాడు.
ఇశాయేలు పజలు అతని మాట విని, యెహోవా మోషేకు
ఆజాఞ్ పించినటుట్ చేశారు.

10 యెహోవాను ముఖాముఖిగా ఎరిగిన మోషేవంటి పవక
ఇశాయేలు పజలోల్ ఎవరూ లేరు. ఐగుపు దేశంలో ఫరోకూ
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అతని సేవకులందరికీ 11 అతని దేశమంతటోల్ సూచక కియలనూ
మహతాక్రాయ్లనూ చేయడానికి యెహోవా పంపిన ఇలాంటి పవక
ఎనన్డూ లేడు. 12మహా బల పభావాలతో ఇశాయేలు పజలందరి
కళళ్ ముందు, భయం గొలిపే పనులు చేసిన మోషే లాంటి పవక
ఇంతకుముందు ఎనన్డూ పుటట్లేదు.
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