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ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ

ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ೕಶೆಯ ಸಂದೇಶ
1 ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ೕಶೆಯು ಈ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ

ಅವರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಸೂಫಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ, ಾ ಾನಿನ
ಮರುಭೂಮಿಗೂ ತೋಫೆಲ್, ಾ ಾನ್, ಹಚೇರೋತ್ ಮತು್ತ
ದೀಜಾ ಾಬ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಡುವೆ ಇತು್ತ.

2 ಹೋರೇಬ್ (ಸೀ ಾಯಿ) ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟದ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯಕೆ್ಕ ತಲುಪಲು ಹನೊ್ನಂದು ದಿವಸದ

ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. 3ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬರಲು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳು ಹಿಡಿದವು. ನಲವತ್ತನೆ
ವಷರ್ದ ಹನೊ್ನಂದನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ೕಶೆಯು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ

ಸಮಸ್ತ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. 4 ಸೀಹೋನನನು್ನ ಮತು್ತ
ಓಗನನು್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಸೋಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಯಿದು. (ಸೀಹೋನನು ಅ ೕರಿಯರ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಓಗನು ಾ ಾನಿನ
ಅರಸನು. ಇವನು ಅ ಾ್ಟರೋತ್ ಮತು್ತ ಎದೆ್ರ ೖ ಎಂಬಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.) 5ಇಸೆ್ರೕಲರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದೇವರು

ತಿಳಿಸಿದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ೕಶೆಯು ವಿವರಿಸು ಾ್ತ ಹೀಗೆಂದನು:
6 “ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ

ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು. ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ನೀವು
ಈ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದು ಬಹಳ ಾಲ ಾಯಿತು. 7 ಅ ೕರಿಯರು
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ಾಸಿಸುವ ಬೆಟ್ಟ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ
ೕಡರ್ನಿನ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ, ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ, ಪಶಿ್ಚಮದ

ಇಳಕಲುಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ, ನೆಗೆವ್ ಮತು್ತ ಸಮುದ್ರ ಕ ಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಿರಿ. ಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಲೆಬನೋನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ಮ ಾನದಿಯವರೆಗೂಹೋಗಿರಿ. 8 ಾನು ನಿಮಗೆಆ
ಾ್ರಂತ್ಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಡುವೆನು. ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, ಇ ಾಕನಿಗೆ, ಾಕೋಬನಿಗೆ
ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು ಎಂದು
ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ.’ ”

ೕಶೆಯಿಂದ ಾಯಕರ ಆಯೆ್ಕ
9 “ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪ ಾಂಬರಿಸಲು

ನನಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. 10ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯು
ಇನೂ್ನ ಅಧಿಕ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಈಗ ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷು್ಟ
ಇರುವಿರಿ. 11 ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಈಗ
ಇರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಾವಿರಪಟು್ಟ ಅಧಿಕ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಸಲಿ. ತನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.
12 ಆದರೆ ಾನೇ ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪ ಾಂಬರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ನಿಮ್ಮ
ಎ ಾ್ಲ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
13 ಆಗ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ
ಕುಲಗಳಿಂದ ೕಗ್ಯ ಾದವರನು್ನ ಆರಿಸಿರಿ. ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಾಯಕರ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವೆನು. ಅವರು ವಿವೇಕಿಗ ಾಗಿಯೂ
ಅನುಭವ ಾಲಿಗ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

14 “ಆಗ ನೀವು, ‘ಇದು ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲೋಚನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ.
15 “ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳಿಂದ ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ

ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾದ ಮತು್ತ ಅನುಭವಸ್ಥ ಾದ ಜನರನು್ನ ಾನು
ನೇಮಿಸಿದೆನು. ಈರೀತಿ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಾವಿರ ಜನರಮೇಲೆಯೂ,
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ನೂರು ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ, ಐವತು್ತ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ
ಹತು್ತ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ಾಯಕರ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆನು. ಅಲ್ಲದೆ
ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ಾನರನೂ್ನ ನೇಮಿಸಿದೆನು.

16 “ನಿಮ್ಮ ಾ್ಯಯಗಳನು್ನ ತೀರಿಸುವ, ಆ ಾಯಕರುಗಳಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ನಿಮ್ಮ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವ ಜನರ ದೂರುಗಳನು್ನ
ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲದೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಬೇಕು.
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಇಸೆ್ರೕಲರೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥ ಾ ಒಬ್ಬನು
ಇಸೆ್ರೕಲನೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಪರದೇಶಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ನೀವು
ಪ್ರತಿ ಂದು ದೂರನು್ನ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿ ತೀಪುರ್ ನೀಡಬೇಕು.
17 ಾ್ಯಯತೀರಿಸು ಾಗ ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷ
ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸದೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸ ಾನರೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರಿ ಾದ ತೀಪುರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಾರಿಗೂ
ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತೀಪುರ್ ದೇವರಿಂದ ಬಂದ
ತೀ ಾರ್ಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕಷ್ಟ ಾಗುವ ದೂರುಗಳಿದ್ದಲಿ್ಲ
ಅವುಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತನಿ್ನರಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಾನು ಾ್ಯಯತೀಪುರ್
ನೀಡುವೆನು.’ 18ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ನೀವು ಾಡತಕ್ಕ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ
ಸಂಗತಿಗಳನೂ್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು.

ಾ ಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ
19 “ಬಳಿಕ ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ

ಆ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಅ ೕರಿಯರ ಗುಡ್ಡ ಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ
ನೀವು ನೋಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಂಕರ ಾದ ಮತು್ತ ವಿ ಾಲ ಾದ
ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು.
20 ಆಗ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ನೀವೀಗ ಅ ೕರಿಯರ
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುವಿರಿ. ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ
ದೇಶವನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡುವನು. 21ದೇಶ ನಿಮೆ್ಮದುರಿಗೇ ಇದೆ, ಎದು್ದ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
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ಹೀಗೆಯೇ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಡಬೇಡಿ;
ಾವುದಕೂ್ಕ ಹೆದರಬೇಡಿ!’
22“ಆದರೆನೀವೆ ಾ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆಬಂದು, ‘ಆದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ

ಅದರ ಬಲವುಳ್ಳ ಮತು್ತ ಬಲಹೀನ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು
ಾವು ಾವ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಮತು್ತ ಾವ ಾವ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಟಬೇಕು ಎಂಬುದನು್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ.

23 “ಇದು ಒಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಆಲೋಚನೆ ಎಂದುಕೊಂಡು
ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳಿಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
24 ಅವರು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ಾಟಿ ಎಷೊ್ಕೕಲ್
ಕಣಿವೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. 25ಅಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆಯುವ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು. ಅವರು ಆ
ದೇಶದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ‘ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ!’ ಅಂದರು.

26 “ಆದರೆ ನೀವು ದೇಶದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾ್ವಧೀನ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ

ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 27 ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದಿರಿ, ‘ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ!
ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರತಂದು ಅ ೕರಿಯರಿಂದ
ಾಶಪಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ! 28 ಾವೀಗ ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗೋಣ? ನಮ್ಮ
ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ವರದಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಹೆದರಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅಲಿ್ಲಯ
ಜನರು ದೃಢ ಾಯರೂ ಬಲ ಾಲಿಗಳೂ ಎತ್ತರ ಾದ ಪುರುಷರೂ
ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊಡ್ಡವುಗ ಾಗಿದು್ದ ಅವುಗಳ
ಗೋಡೆಗಳು ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಮುಟು್ಟವಷು್ಟ ಎತ್ತರ ಾಗಿವೆ. ಾವು ಅಲಿ್ಲ
ಅ ಾಕ್ಯರೆಂಬ ಮ ಾಶರೀರಗಳನು್ನ ನೋಡಿದೆವು!’ ಎಂದು ಅವರು
ಹೇಳಿ ಾಗ ಾವು ಭಯದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದೆವು.



ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 1:29 v ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 1:38

29 “ಆಗ ಾನು, ‘ನೀವು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ! ಆ ಜನರಿಗೆ
ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ! 30 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವನು.
ಈಜಿಪ್್ಟ ನಲಿ್ಲ ಆತನು ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಇಲಿ್ಲಯೂ ಾಡುವನು.
31 ಅಡವಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮರುಭೂಮಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ
ಮಗುವನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ತರುವಂತೆ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ತಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಸುರ ತ ಾಗಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಂದು ಮುಟಿ್ಟಸಿ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

32 “ಆದರೂ ನೀವು ಇನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ. 33 ನೀವು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ
ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋದನು. ತಂಗಲು ೕಗ ್ಯ ಾದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಹಗಲಲಿ್ಲ
ಮೇಘಸ್ತಂಭ ಾಗಿಯೂ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭ ಾಗಿಯೂ ಆತನು
ನಿಮಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ಕ ಾಗಿದ್ದನು.
ಜನರನು್ನ ಾ ಾನ್ ದೇಶದೊಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಾಡಿದು್ದ

34 “ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದದ್ದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು,
35 ‘ಈಗ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ದುಷ್ಟಜನ ಾದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ
ಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಡಿಗೆ
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 36 ಯೆಫುನೆ್ನಯ ಮಗ ಾದ ಾಲೇಬನು
ಾತ್ರ ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೋಡುವನು. ಾಲೇಬನು ಸಂಚರಿಸಿದ
ಾಡನು್ನ ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಕೊಡುವೆನು.
ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಾಲೇಬನು ಾಡಿದನು’

ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.
37 “ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಿ್ಮಂ ಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೂ

ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು, ‘ ೕಶೆಯೇ, ನೀನೂ ಸಹ ಾ ಾ್ದನದ ದೇಶವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 38 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಸ ಾಯಕ ಾದ ನೂನನ
ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವನು.
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ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸು; ಾಕೆಂದರೆ ಆ ದೇಶವನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 39ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
‘ವೈರಿಗಳ ಾ ಾಗುವರೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಒಳೆ್ಳಯದುಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟದು್ದ ಅರಿಯದನಿಮ್ಮಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆ ದೇಶವನು್ನ
ಕೊಡುವೆನು; ಅವರು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು.
40 ಆದರೆ ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಹೋಗುವ
ಮರುಭೂಮಿಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು.’

41 “ಆಗ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಿರಿ: ‘ ೕಶೆಯೇ, ಾವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದೆವು. ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಆ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾರ ಾವು ಈಗ ಹೋಗಿ
ಅವರೊಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ.’

“ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಆಯುಧಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ಜಯಿಸುವುದು ಸುಲಭವೆಂದು
ನೀವು ಾವಿಸಿದಿ್ದರಿ. 42ಆದರೆಯೆಹೋವನುನನಗೆಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
‘ಆ ಜನರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿ ಯುದ್ಧ ಾಡ ಾರದೆಂದು ಹೇಳು.
ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಅವರೊಂದಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅವರ ವೈರಿಗಳು

ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿಬಿಡುವರು!’
43 “ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ

ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಆ ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಜಯ ಹೊಂದುವು ಾಗಿ ಾವಿಸಿ
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಏರಿದಿರಿ. 44 ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ಅ ೕರಿಯರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಜೇನುಹುಳಗಳಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮುತಿ್ತ ಸೇಯೀರ್ ನಿಂದ ಹೊಮರ್ದ ತನಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಓಡಿಸಿದರು.
45 ಆಗ ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ
ರೆಯಿಟಿ್ಟರಿ. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.

46ಹೀಗೆ ನೀವು ಾದೇಶಿನಲಿ್ಲ ತುಂಬ ದಿನಗಳನು್ನ ಕಳೆದಿರುವಿರಿ.
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ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಅಲೆ ಾಟ
1 “ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಾವು

ಮರುಭೂಮಿಗೆ ತಿರುಗಿಹೋದೆವು. ಆ ಾಗರ್ವು ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ
ಕಡೆ ಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ. ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ತುಂ ಾ ದಿವಸಗ ಾದವು. 2 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: 3 ‘ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತ
ಸುತು್ತ ಾ್ತ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳನು್ನ ಕಳೆದಿರಿ. ಈಗ ನೀವು ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕಗೆ
ತಿರುಗಿರಿ. 4 ಇದನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸು: ನೀವು ಸೇಯೀರ್ ದೇಶದ
ಮೂಲಕ ಾಟಿಹೋಗುವಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ದೇಶ.
ಇವರು ಏ ಾವನ ಸಂತತಿಯವರು. ಅವರು ನಿಮಗೆಭಯಪಡುವರು;
ಆದರೆ ನೀವು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ. 5 ಅವರ
ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡ ಾರದು. ಾನು ನಿಮಗೆ ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾವ ಾಲನೂ್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಒಂದು ಅಡಿ ಜಾಗವನೂ್ನ

ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಸೇಯೀರ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಏ ಾವನ
ಸ್ವಂತ ದೇಶವ ಾ್ನಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. 6 ನೀವು ಅವರ ದೇಶವನು್ನ
ಾಟು ಾಗ ಅವರ ಆ ಾರ ಾ ಾಗಿ್ರಗಳಿಗೂ ನೀರಿಗೂ ಹಣವನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕು. 7 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತಿ ಂದು
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಈ ಮ ಾ ಮರುಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಡೆದುಹೋದದ್ದರ
ಬಗೆ್ಗಯೂ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳಿಂದ ದೇವರು
ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದು್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾದವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಒದಗಿಸಿರು ಾ್ತನೆ.’

8 “ ಾಗೆ ಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕ ಾದ ಏ ಾವನ ಜನರ ದೇಶದ
ಮೂಲಕ ಪ್ರ ಾಣ ಬೆಳೆಸಿದೆವು. ೕಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಏಲತ್
ಮತು್ತ ಎಚೊ್ಯೕನೆ್ಗಬೆರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ,
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ಾವು ೕ ಾಬ್ ದೇಶದ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ
ನಡೆದೆವು.

ಆರ್ ನಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು
9“ಯೆಹೋವನು ನನಗೆಹೀಗೆಹೇಳಿದನು: ‘ ೕ ಾಬಿನಜನರಿಗೆ

ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಬೇಡ;
ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಾವ ಾಲೂ ಸಿಗದು. ಅವರು
ಲೋಟನ ಸಂತತಿಯವರು. ಾನು ಅವರಿಗೆ ಆರ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ.’ ”

10 (ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಏಮಿಯ ಜನರು ಆರ್ ನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರು ಬ ಾಢ್ಯರೂ ಉನ್ನತ ಪುರುಷರೂ
ಆಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯ ಹೆಚಾ್ಚಗಿತು್ತ. 11ಅವರು ಅ ಾಕ್ಯರಂತೆ
ರೆಫಾಯರಿಗೆಸೇರಿದವರೆಂದುಹೇಳ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ ೕ ಾಬ್ಯರು
ಅವರನು್ನ ಏಮಿಯರು ಎಂದೇ ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. 12 ಹೋರಿಯರು
ಕೂ ಾ ಸೇಯೀರ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಏ ಾವನ
ಜನರು ಅವರಿಂದ ದೇಶವನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡು, ಹೋರಿಯರನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡರು.)

13 “ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ‘ಜೆರೆದ್ ಕಣಿವೆಯ ಆಚೆಕಡೆಗೆ
ಹೋಗು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಜೆರೆದ್
ಕಣಿವೆಯನು್ನ ಾಟಿದೆವು. 14 ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದಿಂದ ಜೆರೆದ್
ಕಣಿವೆಯನು್ನ ಾಟಿ ಆಗಲೇ ಮೂವತೆ್ತಂಟು ವಷರ್ಗಳು ಾಟಿದ್ದವು.
ನಮ್ಮ ಸಮೂಹದಲಿ್ಲದ್ದ ಯುದ್ಧಭಟರೆ ಾ್ಲ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದರು.
ಹೀಗೆ ಆಗುವುದೆಂದು ದೇವರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ್ದನು.
15 ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವರೆ ಾ್ಲ
ಸತು್ತ ಜನಸಮೂಹದಿಂದ ಇಲ್ಲ ಾದರು.
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16 “ಯುದ್ಧಭಟರೆ ಾ್ಲ ಸತು್ತಹೋದ ಬಳಿಕ 17ಯೆಹೋವ ದೇವರು
ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 18 ‘ಈ ಹೊತು್ತ ಆರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದ
ಗಡಿಯನು್ನ ಾಟಿ ೕ ಾಬ್ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. 19ನೀನು
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ
ಕೊಡಬೇಡ. ಅವರೊಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡಬೇಡ. ಾಕೆಂದರೆಅವರ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಾಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಲೋಟನ ಸಂತತಿಯವರು, ಆ
ದೇಶವನು್ನ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ.’ ”

20 (ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ರೆಫಾಯ ದೇಶವೆಂದೂ ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.
ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ರೆಫಾಯರು ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಅವರನು್ನ ಜಮ್ ಜುಮ್ಯರು ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು.
21 ಜಮ್ ಜುಮ್ಯರು ತುಂ ಾ ಬಲ ಾಲಿಗ ಾಗಿದ್ದರು; ಅ ಾಕ್ಯರಂತೆ
ಉನ್ನತ ಪುರುಷ ಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಜಮ್ ಜುಮ್ಯರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲು ಅ ೕರಿಯರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು.
ಅ ೕರಿಯರು ಆ ದೇಶವನು್ನ ತಮ್ಮ ಾ್ವಧೀನಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಈಗಅದರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರು ಾ್ತರೆ. 22ಏ ಾವನಜನರಿಗೂದೇವರು ಅದೇ
ರೀತಿ ಾಡಿದನು. ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಹೋರಿಯರು ಸೇಯೀರ್ ನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಏ ಾವನ ಜನರು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು.
ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು ಈಗಲೂ ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ.
23ಕ ್ತೕಯರ್ದವರಿಗೂದೇವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಾಡಿದ್ದನು. ಾಜಾದ
ಸುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಅವಿ್ವಯ ಜನರು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ
ಕ ್ತೕಯರ್ದಿಂದ ಬಂದ ಜನರು ಅವಿ್ವಯರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿ ಅವರ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಈಗಲೂ ಅವರು ಾಸಿಸಿರು ಾ್ತರೆ.)

ಅ ೕರಿಯರೊಂದಿಗೆಯುದ್ಧ
24 “ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ಅನೋರ್ನ್

ಕಣಿವೆಯನು್ನ ಾಟಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊ. ಅ ೕರಿಯನೂಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ
ಾಜನೂ ಆಗಿರುವ ಸೀಹೋನನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಾನು ನಿನಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುವೆನು. ಅವನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ



ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 2:25 x ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 2:31

ಕೊಡುವೆನು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ
ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊ. 25 ಸುತ್ತಲಿರುವ ಜ ಾಂಗಗಳು
ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿ ನಡುಗುವಂತೆ ಾನು ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅವರು
ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಹೆದರಿಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ ಭಯದಿಂದ
ನಡುಗುವರು.’

26“ ಾವು ಕೆದೇ ೕತಿನಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರು ಾಗಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ
ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಸ ಾ ಾನದ
ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಆ ದೂತರು ಸೀಹೋನನಿಗೆ
ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ತಂದಿದ್ದರು. 27 ಅವರು ಸೀಹೋನನಿಗೆ,
‘ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಾವು ಾಟುವಂತೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು.
ಾವು ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಬಲ ಾ್ಕಗಲಿ ಎಡ ಾ್ಕಗಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.

28 ಾವೇ ಾದರೂ ನಿನ್ನ ದೇಶದ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ನೀರನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ
ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಾವತಿ ಾಡುವೆವು. ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲಕ
ಾವು ಾದುಹೋಗಬೇ ಾಗಿದೆಯಷೆ್ಟೕ. 29 ಾವು ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ಾಟುವವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ, ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಕೊಡಲಿರುವ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಸೇಯೀರ್ ನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಏ ಾವನ ಜನರೂ, ಆರ್ ನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ
ೕ ಾಬ್ಯರೂ ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳಮೂಲಕಹೋಗಲು ನಮಗೆಅವ ಾಶ
ಾಡಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
30 “ಆದರೆ ಸೀಹೋನನು ನಮಗೆ ಾಟಿಹೋಗಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದನು. ಾವು ಅವನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವನ ಾಜ್ಯವನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಾಗೆ ಾಡಿದನು. ಆ
ಾಜ್ಯವು ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಶದಲಿ್ಲದೆ.
31 “ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ‘ ಾನು ನಿನಗೆ ಸೀಹೋನನನೂ್ನ ಅವನ

ಎ ಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ ಅವನದೇಶವನೂ್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಈಗಹೋಗಿ
ಅವನ ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊ!’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.



ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 2:32 xi ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 3:2

32“ಅನಂತರಸೀಹೋನ್ಅರಸನೂಅವನಜನರೂನ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡಲು ಯಹಜಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 33 ಆದರೆ ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ನಮ್ಮ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟನು. ಾವು
ಸೀಹೋನ್ ಅರಸನನೂ್ನ ಅವನಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ
ಸದೆಬಡೆದು ಸೋಲಿಸಿದೆವು. 34 ಅವನಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಗಂಡಸರು,
ಹೆಂಗಸರು, ಮಕ್ಕಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿದೆವು.
ಾರನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 35 ಅವರ ದನಕರುಗಳನು್ನ

ಮತು್ತ ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿದೆವು.
36 ಾವುಅನೋರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯಅಂಚಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅರೋಯೇರ್ಎಂಬ
ಊರನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ಕಣಿವೆಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಇನೊ್ನಂದು ಊರನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಅನೋರ್ನ್ ಕಣಿವೆ ಮತು್ತ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಗಳ
ನಡುವೆ ಇರುವ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಯೆಹೋವನು
ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. ಾವ ಪಟ್ಟಣವೂ ನಮಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ಾಗಿ
ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. 37 ಆದರೆ ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ಸೇರಿದ ದೇಶದ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಾವು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ: ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ನದಿಯ ಬದಿಗೂ ಾವು
ಹೋಗಲಿಲ್ಲ: ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ಾವು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ:
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಕೊಡದೆ ಇರುವ ದೇಶಗಳ
ಬಳಿಗೆ ಾವು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ.

3
ಾ ಾನಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆಯುದ್ಧ

1 “ ಾವು ನಮ್ಮ ಾರಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾ ಾನಿಗೆ
ಹೋಗುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋದೆವು. ಎದೆ್ರ ೖಯಲಿ್ಲ ಾ ಾನಿನ
ಅರಸ ಾದ ಓಗನೂ ಅವನ ಸೈನ್ಯವೂ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು
ಹೊರಟುಬಂದವು. 2 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ‘ಓಗನಿಗೆ ನೀನು
ಭಯಪಡಬೇಡ. ಅವನನೂ್ನ ಅವನ ಜನರನೂ್ನ ಅವನ ದೇಶವನೂ್ನ
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ನಿನಗೊಪಿ್ಪಸುವೆನು. ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಅ ೕರಿಯರ
ಾಜ ಾದ ಸೀಹೋನನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇವನನೂ್ನ
ಸೋಲಿಸುವೆ’ ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

3 “ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಾವು ಓಗನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. ಅವನನೂ್ನ ಅವನ
ಸೈನದಲಿ್ಲರುವವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡಿದೆವು. 4 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಓಗನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡೆವು.
ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಓಗನ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಅಗೋರ್ಬ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಅರವತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳುನಮ್ಮ ವಶ ಾದವು. 5ಆಪಟ್ಟಣಗಳೆ ಾ್ಲ ಬಹಳ
ಪ್ರಬಲ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಎತ್ತರ ಾದ ೌಳಿಗೋಡೆಗಳಿದು್ದ
ಕದಗಳಿಂದಲೂ ಅಗುಳಿಗಳಿಂದಲೂ ಭದ್ರ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.
ಇನೂ್ನ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಕೋಟೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. 6 ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನ
ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾವು ಹೇಗೆ
ಧ ್ವಂಸ ಾಡಿದೆ ೕ ಾಗೆಯೇ ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಧ ್ವಂಸ ಾಡಿ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೂ ಕೂಸುಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ ನಿ ಾಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರನೂ್ನ
ಬಿಡದೆ ಹತಿಸಿಬಿಟೆ್ಟವು. 7 ಆದರೆ ಅವರ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಬೆಲೆ ಾಳುವ
ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಾವು ಇಟು್ಟಕೊಂಡೆವು.

8 “ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾವು, ಇಬ್ಬರು ಅ ೕರಿಯ ಅರಸರ
ದೇಶಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಅವರ ದೇಶಗಳು
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲದು್ದ ಅನೋರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯಿಂದ

ಹಿಡಿದು, ಹೆ ೕರ್ನ್ ಪವರ್ತದ ತನಕ ವಿ ಾ್ತರ ಾಗಿತು್ತ.
9 (ಚೀದೋನಿನ ಜನರು ಹೆ ೕರ್ನ್ ಪವರ್ತವನು್ನ ಸಿ ೕರ್ನ್
ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಆದರೆ ಅ ೕರಿಯರು ಅದನು್ನ ಸೆನೀರ್
ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.) 10 ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಾ್ರಂತ್ಯ ಮತು್ತ ಎತ್ತರ ಾದ
ಬಯಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾವು ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡೆವು.
ಸ ಾ್ಕ ಮತು್ತ ಎದೆ್ರ ೖ ಪಟ್ಟಣಗಳ ತನಕವಿರುವ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾವು ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡೆವು.”
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11 (ಓಗನು ಾ ಾನಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಎದೆ್ರ ೖ ಮತು್ತ ಸ ಾ ್ಕ
ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಓಗನ ಾಜ್ಯದ ಪಟ್ಟಣಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವನು
ರೆಫಾಯರಲಿ್ಲ ಅಳಿದುಳಿದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ
ಮಂಚವು ಕಬಿ್ಬಣದಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅದು ಹದಿಮೂರು ಅಡಿ
ಉದ್ದವಿತು್ತ ಮತು್ತ ಆರು ಅಡಿ ಅಗಲವಿತು್ತ. ಆ ಮಂಚವು ಈಗಲೂ
ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಾಸಿಸುವ ರ ಾ್ಬದಲಿ್ಲದೆ.)

ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಇರುವ ದೇಶ
12 “ ಾವು ಗೆದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ದೇಶಗಳನು್ನ ನಮ್ಮ ಾಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಇದರ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಾನು ರೂಬೇನ್ಮತು್ತ
ಾದ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟೆ್ಟನು. ಅದು ಅರೋಯೇರ್ ನಿಂದ
ಹಿಡಿದು ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅನೋರ್ನ್
ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅರೋಯೇರ್ ನಿಂದ ದಲುಗೊಂಡು ಗಿ ಾ್ಯದ್
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದವರೆಗೂ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಮೇತ ಾಗಿ ಾನು
ಕೊಟೆ್ಟನು. ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶ ಾದ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಅಧರ್ ಾಗ ಅವರಿಗೆ
ದೊರೆಯಿತು. 13 ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಇನೊ್ನಂದು ಅಧರ್ಪ್ರದೇಶ ಮತು್ತ ಇಡೀ
ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಮನಸೆ್ಸಯಅಧರ್ಕುಲದವರಿಗೆ ಹಂಚಿದೆನು.”
( ಾ ಾನ್ ಓಗನ ಾ ಾ್ರಜ್ಯ ಾಗಿತು್ತ. ಾ ಾನಿನ ಒಂದು
ಾಗವನು್ನ ಅಗೋರ್ಬ್ ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರೆಫಾಯರ
ದೇಶವೆಂತಲೂ ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ. 14 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಾಯೀರ
ಎಂ ಾತನು ಅಗೋರ್ಬ್ ಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆ
ಪ್ರದೇಶ ಗೆಷೂಯರ್ರ ಮತು್ತ ಾ ಾತ್ಯರ ದೇಶದ ಮೇರೆಯ ತನಕ
ಹಬಿ್ಬತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಾಯೀರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು
ಬಂತು. ಇಂದಿಗೂಜನರುಆಊರುಗಳಿಗೆ, “ ಾಯೀರನ ಾ ಾನ್
ಊರುಗಳು” ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.)

15 “ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಾನು ಾಕೀರನಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು.
16 ರೂಬೇನ್ ಮತು್ತ ಾದ್ ಕುಲಗಳವರಿಗೆ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಿಂದ
ಾ್ರರಂಭ ಾಗುವ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಇದು ಅನೋರ್ನ್
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ಕಣಿವೆಯಿಂದಿಡಿದು ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ಹೊಳೆಯ ತನಕ ವಿ ಾ್ತರ ಾಗಿದೆ.
ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ಹೊಳೆಯು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಮೇರೆ ಾಗಿದೆ. 17 ಅವರ
ಪಶಿ್ಚಮದ ಮೇರೆ ೕಡರ್ನ್ ಹೊಳೆ ಾಗಿದೆ; ಉತ್ತರದ ಮೇರೆ
ಗಲಿ ಾಯಸಮುದ್ರ ಾಗಿದೆ;ದ ಣದಮೇರೆಮೃತು್ಯ ಸಮುದ್ರ ಾಗಿದೆ.
ಅದು ಪಿ ಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲಿ್ಲದೆ.

18 “ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
‘ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಾ್ವಸವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಇತರ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ನದಿ ಾಚೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲಿ್ಲಯ
ದೇಶಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವ ತನಕ
ಅವರೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. 19 ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರೂ ಮಕ್ಕಳೂ ಪಶುಗಳೂ ಾಸಿಸಬೇಕು; (ನಿಮಗೆ
ಪಶುಗಳು ಹೆಚಾ್ಚಗಿವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತು್ತಂಟು.) 20 ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯಮತೊ್ತಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ದೇಶವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಸಂಬಂಧಿಕ ಾದಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆಕೊಡಲಿ ಾ್ದನೆ. ಆದೇಶವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ತನಕ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲೇಬೇಕು.
ಇಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಾಂತಿಯನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿದಂತೆ
ಅಲಿ್ಲಯೂ ದಯ ಾಲಿಸುವ ತನಕ ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿರಿ.
ಬಳಿಕ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು ಮರಳಿ
ಬರಬಹುದು.’

21 “ಆಗ ಾನು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, ‘ಈ ಇಬ್ಬರು ಅರಸರಿಗೆ
ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ನೋಡಿರುವೆ. ಆತನು ಅದೇ
ಪ್ರ ಾರ ನೀವು ಈಗ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಾಡುವನು. 22ಆ
ಾ್ರಂತ್ಯದ ಅರಸುಗಳಿಗೆ ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ. ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿನ ಾಗಿಯುದ್ಧ ಾಡುವನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು.

ಾ ಾನ್ ದೇಶದೊಳಗೆ ೕಶೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ
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23 “ ಾನು ನನ್ನ ಮನವಿಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಲು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು. 24 ಾನು, ‘ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ,
ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ನಿನ್ನ ಾ್ರಣವುಳ್ಳಹಸ್ತದಿಂದ ಾಡಿದಪ ಾಕ್ರಮದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೀನು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟಿ್ಟಗೆ ತೋರಿಸಿರುವೆ. ನೀನು
ಾಡಿದ ಮ ಾಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಪರಲೋಕದ ಅಥ ಾ

ಭೂಲೋಕದ ಾವ ದೇವರುಗಳಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 25 ಾನು
ೕಡರ್ನ್ ನದಿ ಾಟಿ, ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಉತ್ತಮ ಾದ

ದೇಶವನು್ನ ಾನು ನೋಡುವಂತೆ ಾಡು. ಅದರ ಮನೋಹರ ಾದ
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳನೂ್ನ ಲೆಬನೋನ್ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳನೂ್ನ ನೋಡುವಂತೆ
ಾಡು’ ಎಂದು ಬೇಡಿದೆನು.
26 “ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾರಣದಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ

ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಆತನು ನನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆತನು
ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ಅಷೆ್ಟೕ ಾಕು! ಇನು್ನ ಈ ವಿಷಯವನು್ನ
ನೀನು ಎತ್ತ ಾರದು. 27 ನೀನು ಪಿ ಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಉತ್ತರ,
ಪಶಿ್ಚಮ, ಪೂವರ್, ದ ಣ ದಿಕು ್ಕಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು ಮತು್ತ
ಆನಂದಿಸು. ಆದರೆ ನೀನು ೕಡರ್ನ್ ನದಿ ಾಟಿ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 28 ನೀನು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸು.
ಅವನಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು. ಅವನು ಜನರನು್ನ
ೕಡರ್ನ್ ನದಿ ಾಚೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ

ಅವನನು್ನ ಬಲಪಡಿಸು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
29 “ಅಂತೆಯೇ ಾವು ಬೇತ್ ಪೆಗೋರಿನ ಎದುರಿಗಿರುವ

ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡೆವು.”

4
ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂದು ೕಶೆಯು

ಹೇಳಿದು್ದ
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1 “ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ಈಗ ಾನು ಉಪದೇಶಿಸಲಿರುವ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೂ
ಆ ಗಳಿಗೂ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ನೀವು ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ
ಜೀವಿಸುವಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 2 ಾನು ಕೊಡುವ ಆ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಏನನೂ್ನ

ಸೇರಿಸ ಾರದು; ಏನನೂ್ನ ತೆಗೆಯ ಾರದು. ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ
ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು.

3 “ ಾಳ್ ಪೆಗೋರಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೀವು
ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಅಲಿ್ಲ ಾಳನನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಾಶ ಾಡಿದನು. 4 ಆದರೆ ಾರು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿದರೋ ಅವರು ಈಗಲೂ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
5 “ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಾನು

ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದೆನು. ಈಗ ನೀವು ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ನೆಲೆಸು ಾಗ ಆ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದೆನು. 6 ಆ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅ ಾ್ಯಸಿಸಿರಿ, ‘ಆಗ ಅನ್ಯಜನರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಾನಿಗಳು’ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಆ
ದೇಶದ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ, ‘ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಈ ಮ ಾ ಜ ಾಂಗದ ಜನರು ಬುದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರು ಮತು್ತ ಾನಿಗಳು’
ಎಂದು ಹೇಳುವರು

7 “ ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ
ಆತನು ನಮ್ಮ ಹತಿ್ತರವೇ ಇ ಾ್ದನೆ. ಾವ ದೇಶದವರಿಗೂ
ಆತನಂಥ ದೇವರಿಲ್ಲ. 8 ಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಹೊತು್ತ ಕೊಡುವ
ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಾ್ಯಯದಲೂ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯದರಲೂ್ಲ ಸರಿಸ ಾನ ಾದ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಬೇರೆ ಾವ ದೊಡ್ಡ ದೇಶವೂ
ಹೊಂದಿಲ್ಲ! 9 ಆದರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ
ಜಾಗ್ರತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಮರೆಯದೆ ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
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ಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಕು. 10 ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಾಪಕ
ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆತನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ ಾನು ಹೇಳುವ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳುವಂತೆ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸು. ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವರು ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಲು

ಮತು್ತ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದಿರಲು ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ ಅವರ
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಲಿಸುವರು.’ 11ಆಗ ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು
ನಿಂತುಕೊಂಡಿರಿ. ಆ ಪವರ್ತವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಆ ಾಶದ
ತನಕ ಮುಟಿ್ಟತು್ತ. ಆಗ ಾ ೕರ್ಡವೂ ಕತ್ತಲೆಯೂ ಆವರಿಸಿತು.
12 ಆ ಬೆಂಕಿ ಳಗಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಾತ ಾಡಿದನು. ಅದು
ಾರೋ ಾ ಾಡಿದಂತಿತು್ತ, ಆದರೆ ನೀವು ಾರನೂ್ನ ಾಣಲಿಲ್ಲ.

ನೀವು ಸ್ವರವನು್ನ ಾತ್ರ ಕೇಳಿದಿರಿ. 13 ಅಲಿ್ಲ ಆತನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆತನು ಹತು್ತ ಆ ಗಳನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಕೊಟು್ಟ ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆ
ಹತು್ತ ಆ ಗಳನು್ನ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದನು.
14 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಇತರ
ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ನೀವು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶದೊಳಗೆ
ನೆಲೆಸಿ ಾಗ ಆ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು
ಹೇಳಿದನು.

15 “ಆ ದಿನ ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಸ್ವರವನು್ನ ಾತ್ರ ಕೇಳಿದಿರಿ.
ನೀವು ಯೆಹೋವನ ರೂಪವನು್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಾವ
ಆ ಾರವೂ ಇಲ್ಲ. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ನೀವು
ಾಪ ಾಡಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನುಷ ್ಯನ
ರೂಪವ ಾ್ನಗಲಿ 17ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಪ ಯ ರೂಪವ ಾ್ನಗಲಿ
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಸಂಚರಿಸುವ ಾ್ರಣಿಯರೂಪವ ಾ್ನಗಲಿ 18ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳ ರೂಪವ ಾ್ನಗಲಿ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ಈಜಾಡುವ ಮೀನುಗಳ ರೂಪವ ಾ್ನಗಲಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
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19 ನೀವು ಆ ಾಶವನು್ನ ತಲೆಯೆತಿ್ತ ನೋಡು ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಾಣುವ
ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷ ಾ್ರದಿಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿ. ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಅನ್ಯರು ಪೂಜಿಸುವರು. 20 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರತಂದು ತನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ. ಕಬಿ್ಬಣವನು್ನ ಕರಗಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯ

ಕುಲುಮೆಯಂತಿದ್ದ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಳೆದು ತಂದು ತನ್ನ
ವಿಶೇಷ ಜ ಾಂಗ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ. ಈಗ ನೀವು
ಆತನ ಜನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

21 “ನಿಮ್ಮ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡನು. ಆ ಾರಣದಿಂದ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಾನು
ಪ್ರವೇಶಿಸ ಾರದು ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿರು ಾ್ತನೆ. ೕಡರ್ನ್
ನದಿ ಾಚೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆ ಉತ್ತಮ ದೇಶವನು್ನ ಾನು
ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 22ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಇದೇ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಯುವೆನು. ಆದರೆ ನೀವು ಬೇಗನೆ ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಆ ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವಿರಿ. 23ನೀವು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೊಡನೆ ನೀವು ಾಡಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ.
ಾವ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. 24 ನೀವು ಇತರ

ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವುದನು್ನ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದಯೆಹೋವನು
ದೆ್ವೕಷಿಸುವುದರಿಂದ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಹಿಸಿ
ಬಿಡುವನು.

25 “ನೀವು ಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ವಷರ್ ಾಳಿದ
ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳೂ ಮ್ಮಕ ್ಕಳೂ ಆಗುವರು. ಬಳಿಕ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ನೀವು
ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಅದು ದೇವರಿಗೆ
ಬಹಳ ಕೋಪವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದು! 26 ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆ ಾಶವೂ ಭೂಮಿಯೂ
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ಇದಕೆ್ಕ ಾ . ಆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ನೀವು ಾಡಿದರೆ ನೀವು
ಾ ಾಗಿ ಹೋಗುವಿರಿ. ನೀವೀಗ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ
ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ನೀವು
ಮೂತಿರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಾಲ ಾಳುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗುವಿರಿ. 27 ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅನ್ಯದೇಶಗಳಿಗೆ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವನು. ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಚದರಿಸಿಬಿಡುವ ದೇಶಗಳವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾತ್ರ
ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. 28ಅಲಿ್ಲ,ಮನುಷ ್ಯರು ಕೈಯಿಂದ
ಾಡಿದ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವಿರಿ. ಅವು ಮರಕಲು್ಲಗಳಿಂದ

ರೂಪಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಅವು ನೋಡ ಾರವು, ಕೇಳ ಾರವು, ತಿನ್ನ ಾರವು
ಮತು್ತ ಮೂಸಿನೋಡ ಾರವು! 29 ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಹುಡುಕುವಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಆತ್ಮಗಳಿಂದ
ಹುಡುಕಿ ಾಗ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವನು. 30 ನೀವು ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ
ಬಿ ಾ್ದಗ, ಅವೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿ ಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಬಂದು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವಿರಿ.
31 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇರಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಆತನು ಮರೆತುಬಿಡುವವನಲ್ಲ.

ದೇವರ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ
32 “ಇಂ ಾ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳು ಹಿಂದೆ ಎಂ ಾದರೂ

ನಡೆದಿವೆ ೕ? ದೇವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾನವನನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಾಲದಿಂದಿಡಿದು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ
ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ವೀ ಸಿ ನೋಡಿರಿ. ಇದರಷು್ಟ
ಮಹ ಾ್ತದ ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ಎಂ ಾದರೂ ಕೇಳಿರುವುದುಂಟೇ?
33 ಬೆಂಕಿಯ ಜಾ್ವಲೆ ಳಗಿಂದ ದೇವರು ಾತ ಾಡಿದ್ದನು್ನ
ನೀವು ಕೇಳಿದರೂ ಬದುಕಿದಿ್ದೕರಿ. ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಇಂ ಾ
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ಅನುಭವವಿದೆ ೕ? ಇಲ್ಲ. 34 ಬೇರೊಂದು ಜ ಾಂಗದೊಳಗಿಂದ
ಜನರನು್ನ ತನಗೋಸ ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇರೆ ಾವ ದೇವ ಾದರೂ
ಎಂ ಾದರೂ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದು್ದಂಟೇ? ಇಲ್ಲ! ಆದರೆ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಂಥ ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದನು್ನ
ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ! ಆತನು ನಿಮಗೆ ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ, ಬಲವನು್ನ,
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿದ ವಿಪತು್ತಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಭಯಂಕರ ಾದ ಘಟನೆಗಳನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ!
35ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಇವುಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ, ಾಕೆಂದರೆ
ಆತನೇ ದೇವರೆಂದೂ ಆತನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಾವ ದೇವರಿಲ್ಲವೆಂದೂ
ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ.
36 ಆ ಾಶದಿಂದ ಆತನ ಾತುಗಳನು್ನ ನೀವು ಕೇಳುವಂತೆ
ಾಡಿದನು; ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ

ನೋಡುವಂತೆ ಾಡಿದನು; ಮತು್ತ ಅದರೊಳಗಿಂದ ನಿ ್ಮಡನೆ
ಾತ ಾಡಿದನು. ನಿಮಗೆ ಾಠಗಳನು್ನ ಕಲಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ
ಾಡಿದನು.
37 “ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ

ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆತನು ತನ್ನ
ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತಂದನು.
38 ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಮಹ ಾ್ತದ
ಮತು್ತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದ್ದ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಅವರ
ದೇಶದೊಳಗೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡಿಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ನೀವು
ಾಸಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ದೇಶಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಈಗಲೂ
ಆತನು ಾಗೆಯೇ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.

39 “ಆದ್ದರಿಂದಈಹೊತು್ತ ನೀವೆ ಾ್ಲಯೆಹೋವನನು್ನ ದೇವರೆಂದು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಬೇಕು. ಆತನು ಮೇಲಿರುವ ಆ ಾಶಕೂ್ಕ ಕೆಳಗಿರುವ
ಭೂಮಿಗೂ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ.
40 ಾನು ಈಹೊತು್ತ ಕೊಡಲಿರುವ ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಆ ಗಳನೂ್ನ
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ನೀವು ಪರಿ ಾಲಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ನಂತರ ಜೀವಿಸುವ
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಶುಭ ಾಗುವುದು. ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಾಳುವಿರಿ!”

ಆಶ್ರಯನಗರಗಳನು್ನ ೕಶೆಯು ಆರಿಸಿದು್ದ
41ಆಮೇಲೆ ೕಶೆಯು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಪೂವರ್ ಾ್ರಂತ್ಯದ

ಮೂರು ನಗರಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿದನು. 42 ಾವ ಾದರೂ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಉದೆ್ದೕಶವಿಲ್ಲದೆ ಆಕಸಿ್ಮಕ ಾಗಿ ಕೊಂದರೆ ಅವನು
ಈ ಮೂರು ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಾವು ಾದರೊಂದರಲಿ್ಲ ಆಶ್ರಯ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲಿ್ಲ ಅವನು ಮರಣದಂಡನೆಯಿಂದ ಾ ಾಗುವನು
ಅಂದರೆ ಅವನು ಕೊಲೆ ಾದವನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸದೆ ಇದ್ದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ
ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲಿ್ಲ ಕೊಲೆ ಾರನು ಆ
ನಗರದಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವನು. 43 ಆ ಮೂರು ನಗರಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ: ರೂಬೇನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಎತ್ತರ ಾದ ಬಯಲು

ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಬೆಚೆರ್; ಾದ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲರುವ
ಾ ೕತ್; ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಿಗೆ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲರುವ
ಗೋ ಾನ್.

ೕಶೆಯಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದ ಪರಿಚಯ
44 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೆ ೕಶೆಯು ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ

ಕೊಟ್ಟನು. 45 ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ
ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ, ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
46 ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಪೂವರ್ ಾಗದ ಬೇತ್ ಪೆಗೋರಿನಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನಸಮೂಹವು ಸೇರಿಬಂದಿ ಾ್ದಗ ೕಶೆಯು ಈ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆ ಸ್ಥಳವು ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಅ ೕರಿಯ ಾದ ಸೀಹೋನ್ ಾಜನಿಗೆ ಸೇರಿತು್ತ. ( ೕಶೆ
ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಬಂ ಾಗ ಸೀಹೋನನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು.) 47 ಸೀಹೋನನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಉಪ ೕಗ ಾ್ಕಗಿ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡರು, ಾ ಾನಿನ



ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 4:48 xxii ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 5:6

ಾಜ ಾದ ಓಗನ ಾಜ್ಯವನು್ನ ತಮ್ಮ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅ ೕರಿಯ ಾದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಾಜರುಗಳು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. 48 ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಅನೋರ್ನ್
ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲರುವ ಅರೋಯೇರಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೀ ೕನ್ ಎಂಬ
ಹೆ ೕರ್ನ್ ಪವರ್ತದ ತನಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿಯದೆ. 49 ಈ ಪ್ರದೇಶವು
ೕಡರ್ನ್ ತಗು್ಗ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಆವರಿಸಿದೆ. ದ ಣಕೆ್ಕ ಇದರ ಮೇರೆ

ಮೃತ ಸರೋವರದ ತನಕವೂ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲ ಪಿ ಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ ತನಕವೂ
ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

5
ದ ಾ ಗಳು

1 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸಮೂಹದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ೕಶೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ಾನು ಈ ಹೊತು್ತ
ಹೇಳುವ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ಇವುಗಳನು್ನ ಕಲಿತುಕೊಂಡು
ಾಲಿಸುವವ ಾಗಿರಿ. 2 ಹೋರೇಬ್ ಎಂಬ ಸೀ ಾಯಿ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವದೇವರು ನ ್ಮಂದಿಗೆಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿರು ಾ್ತನೆ.
3 ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡದೆ
ಈಗ ಇಲಿ್ಲ ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಡಿರು ಾ್ತನೆ. 4 ಆ
ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ
ಬೆಂಕಿ ಳಗಿಂದ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿರು ಾ್ತನೆ. 5 ಆದರೆ ನೀವು
ಬೆಂಕಿಗೆಭಯಪಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಏರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಾನು ನಿಮಗೂ
ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದೆನು.

6 “ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

‘ ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು. ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದೆನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವುಈಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು:
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7 ‘ನೀವು ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ
ಪೂಜಿಸ ಾರದು.

8 ‘ನೀವು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಆ ಾಶದ
ಮೇ ಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ
ನೀರಿನ ಾ್ಲಗಲಿ ಾವ ವಸು್ತಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 9 ಾನೇ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು. ಆದ್ದರಿಂದನೀವು ಾವವಿಗ್ರಹವನೂ್ನ
ಪೂಜಿಸ ಾರದುಮತು್ತ ಅದರ ಸೇವೆ ಾಡ ಾರದು. ನನ್ನ ಜನರು
ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದನು್ನ ಾನು ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದವರನು್ನ ಾನು ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಮರಿ ಮ್ಮಕ ್ಕಳು ನನ್ನ
ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವರು. 10 ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ
ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವವರ ಮೇಲೆ ಾನು ದಯೆ
ತೋರಿಸುವೆನು. ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳವರಿಗೆ ಾವಿ ಾರು
ತಲೆ ಾರುಗಳವರೆಗೂ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು.

11 ‘ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಅ ೕಗ ್ಯ
ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಎತ್ತ ಾರದು. ಾ ಾದರೂ ಅ ೕಗ್ಯ
ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರೆ ಾನು ಅವನನು್ನ
ಶಿ ಸುವೆನು.

12 ‘ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಸಬ್ಬತ್
ದಿನವನು್ನ ವಿಶೇಷದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. 13 ಾರದ
ಆರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಿರಿ. 14 ಆದರೆ ಏಳನೆಯ ದಿನವು
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯದಿನ ಾಗಿದೆ. ಆದಿನ ಾರೂಕೆಲಸ ಾಡ ಾರದು.
ನೀವು ಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಸೇವಕರು, ನಿಮ್ಮ
ಪಶುಗಳು, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಪರದೇಶಿಯರು ಕೆಲಸ ಾಡದೆ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯಲಿ್ಲರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವು ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ದಿನ ಾಗಿದೆ.

15 ನೀವು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಗು ಾಮ ಾಗಿದಿ್ದರೆಂಬುದನು್ನ
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ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಡಿದು್ದ.

16 ‘ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ನೀವು ಸ ಾ್ಮನಿಸಬೇಕು. ಇದು
ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಆ . ನೀವು ಇದಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ದೇವರು
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಹು ಾಲ ಾಳುವಿರಿ ಮತು್ತ
ನಿಮಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ಶುಭವಿರುವುದು.

17 ‘ಕೊಲೆ ಾಡ ಾರದು.
18 ‘ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡ ಾರದು.
19 ‘ಕದಿಯ ಾರದು.
20 ‘ಇತರರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳ ಾರದು.
21 ‘ಇನೊ್ನಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಆಶಿಸ ಾರದು. ಅವನ

ಮನೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಹೊಲವ ಾ್ನಗಲಿ ಸೇವಕರ ಾ್ನಗಲಿ ದನವ ಾ್ನಗಲಿ
ಕತೆ್ತಯ ಾ್ನಗಲಿ ನೀವು ಅಪೇ ಸ ಾರದು. ಇನೊ್ನಬ್ಬನ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ
ಾವುದನೂ್ನ ಆಶಿಸ ಾರದು!’ ”

ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಹೆದರಿದರು
22 ೕಶೆಯು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನೀವೆ ಾ್ಲ ಆ ಬೆಟ್ಟದ

ಬಳಿಯಲಿ್ಲರು ಾಗ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ಆ ಗಳನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಬೆಂಕಿ, ೕಡ ಮತು್ತ ಾಗರ್ತ್ತಲೊಳಗಿನಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಸ್ವರದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ.
ಆತನು ಈ ಆ ಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಬೇರೆ ಏನನೂ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಆತನು ತನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದು
ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

23 “ಬೆಟ್ಟವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದಉರಿಯುತಿ್ತರು ಾಗ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯಿಂದ
ಬಂದ ಸ್ವರವನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು,
ಕುಲಪ್ರ ಾನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 24 ‘ನಮ್ಮ
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ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನೂ್ನ ಪ್ರ ಾಪವನೂ್ನ
ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಬೆಂಕಿ ಳಗಿಂದ ಆತನು ಾತ ಾಡಿದ್ದನು್ನ
ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು ಒಬ್ಬನೊಡನೆ ಸ್ವತಃ ಾತ ಾಡಿದ
ಬಳಿಕವೂ ಅವನು ಜೀವದಿಂದುಳಿಯಲು ಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನು್ನ ಾವು
ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡೆವು. 25 ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಾವು ಮತೆ್ತ ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಾಯುವೆವು. ಆ ಭಯಂಕರ ಾದ ಬೆಂಕಿಯು ನಮ್ಮನು್ನ
ದಹಿಸುವುದು. ನಮಗೆ ಾಯಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 26 ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಾದ
ದೇವರ ನುಡಿಯನು್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ ಾವು ಕೇಳಿದ ಾಗೆ ಬೇರೆ ಾರೂ
ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಾವು ಜೀವದಿಂದಿದೆ್ದೕವೆ. 27 ೕಶೆಯೇ, ನೀನು
ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೇಳಿ ನಮಗೆಅದನು್ನ
ತಿಳಿಸು. ಾವು ನಿನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಾಗೆ
ಾಡುವೆವು.’

ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡು ಾ್ತನೆ
28 “ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿ ನನೊ್ನಡನೆ

ಹೀಗೆಂದನು: ‘ನಿನ್ನ ಜನರು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆನು. ಆ
ಾತುಗಳೆ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವೇ. 29 ಆದರೆ ಅವರು ಆಲೋಚಿಸುವ

ರೀತಿಯನು್ನ ಾನು ಬದ ಾಯಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ. ಅವರು ನನಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ನನ್ನ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಿಂದ
ನನ್ನನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಅವರಿಗೂ ಅವರ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ
ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಶುಭವಿರುವುದು.
30 “ ‘ನೀನು ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅವರವರ ಗು ಾರಗಳಿಗೆ

ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಲು ತಿಳಿಸು. 31 ಆದರೆ ೕಶೆಯೇ, ನೀನು ನನ್ನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತಿರು. ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಬೇ ಾಗಿರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳನು್ನ, ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರ ಾಸ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಕೊಡಲಿರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಅವರು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಪರಿ ಾಲಿಸಬೇಕು.’



ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 5:32 xxvi ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 6:7

32 “ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಲು ನೀವು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು.
ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಡಿ. 33 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಆ ಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ನಡೆದರೆ ನೀವು
ಜೀವಿಸುವಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ಶುಭವನೆ್ನೕ ಹೊಂದುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ
ದೊರಕಿದ ಾ್ವಸಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಹು ಾಲ ಾಳುವಿರಿ.

6
ಾ ಾಗಲೂ ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ

1 “ನಿಮ್ಮದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲೆಂದು
ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗಳು, ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳು ಇವೇ.
ನೀವು ಾಸ ಾಡಲು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಲಿಸಿರಿ. 2 ನೀವೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ಜೀವಿಸುವ
ದಿನಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕು. ಾನೀಗ
ಕೊಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳನೂ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ಾಗೆ ಾಡಿದ್ದಲಿ್ಲ ನೀವು ನೆಲೆಸುವ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಹು ಾಲ
ಜೀವಿಸುವಿರಿ. 3 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೇ, ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ.
ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಎ ಾ್ಲದರಲಿ್ಲ
ಶುಭ ಾಗುವುದು. ನಿಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಮಕ್ಕ ಾಗುವವು. ನೀವು ನೆಲೆಸುವ
ದೇಶವು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾರ
ಫಲಭರಿತ ಾಗುವುದು.

4 “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೇ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮ
ದೇವರು. ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ! 5 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ
ಪೂಣರ್ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. 6 ಾನೀಗ ಕೊಡುವ
ಆ ಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಾಪದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಿ.
7 ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನು್ನ ಕಲಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
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ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರು ಾಗ, ರಸೆ್ತಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರು ಾಗ, ನೀವು
ಮಲಗಿರು ಾಗ, ಎ ಾ್ದಗ ಈ ಆ ಗಳ ಕುರಿ ಾಗಿ ಾ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
8 ಈ ಆ ಗಳನು್ನ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕಟಿ್ಟರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟರಿ. ಇವು ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯ ವಿಚಾರ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಾಪಕ
ಹುಟಿ್ಟಸಲು ಸ ಾಯ ಾಗುವುದು. 9 ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಾಗಿಲಿನ
ಮೇಲೆಯೂ ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟಗಳಮೇಲೆಯೂ ಬರೆಯಿರಿ.

10 “ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಕೊಡುವು ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, ಇ ಾಕನಿಗೆ
ಮತು್ತ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. ಈಗ ಆ ದೇಶವನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅದರಲಿ್ಲರುವ ದೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳನು್ನ
ನೀವು ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. 11 ನೀವು ಕೂಡಿಸಿಡದ ಉತ್ತಮ
ವಸು್ತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಮನೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ತೋಡದಿರುವ ಾವಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುವನು. ನೀವು ನೆಡದಿರುವ ಾ್ರ ಾತೋಟಗಳನೂ್ನ ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ
ತೋಪುಗಳನೂ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವನು. ನಿಮಗೆ ತಿನ್ನಲು ಾವ
ಕೊರತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

12 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿ ಆತನನೆ್ನೕ
ಸೇವಿಸಿರಿ. ಆತನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡಿರಿ. ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಆತನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಿ ೕಚಿಸಿದನ ಾ್ಲ?
13 ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ; ಅನ್ಯ
ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾಡಕೂಡದು. 14 ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಅವಲಂಭಿಸ ಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವವರ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸ ಾರದು. 15ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಾ ಾಗಲೂ
ನಿಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲರುವನು. ಸುಳು್ಳದೇವರನು್ನ ಪೂಜಿಸುವವರನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ದೆ್ವೕಷಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ಈ ಲೋಕದಿಂದ
ಅಳಿಸಿಬಿಡುವನು.

16 “ಮ ಾ್ಸದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಪರೀ ಸಿದಂತೆ ಆತನನು್ನ
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ಪರೀ ಸ ಾರದು. 17 ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಲು
ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ
ಪರಿ ಾಲಿಸಲು ತ ಾ ಾಗಿರಬೇಕು. 18 ೕಗ ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ,
ಸರಿ ಾದವುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು ಮೆಚು್ಚವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೀವು ಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ
ಸಫಲ ಾಗುವುವು. ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶದೊಳಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 19 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ,
ಅಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೊರಗಟು್ಟವಿರಿ.
ದೇವರ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು

20 “ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶೆ್ನ
ಕೇಳಬಹುದು: ‘ಯೆಹೋವದೇವರು ನಮಗೆ ಾ್ಯಯವಿಧಿ,
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರು ಾ್ತನೆ. ಇವುಗಳ ಅಥರ್ವೇನು?’ 21 ಆಗ
ನೀವು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು: ‘ ಾವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಫರೋಹನ
ಗು ಾಮ ಾಗಿದೆ್ದವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಪ ಾಕ್ರಮದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು. 22ಯೆಹೋವನು
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನೂ್ನ ಫರೋಹನನೂ್ನ ಅವನ ಪರಿ ಾರದವರನೂ್ನ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೂ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೂ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಂದಲೂ ಭಯಂಕರ ಾಯರ್ಗಳಿಂದಲೂ
ಾಧಿಸಿದನು. 23 ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾಡಿದ
ಾ ಾ್ದನದಂತೆ ನಮಗೆ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 24ಈಉಪದೇಶಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾವು ೌರವಿಸತಕ್ಕದು್ದ.
ಆಗ ಇಂದಿನಂತೆ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿರಿಸಿ
ನಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 25 ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ, ಇಡೀ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಾವು
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ಚಾಚೂತಪ್ಪದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದವಿಧೇಯ ಾದರೆ, ಾವುಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡಿದೆವೆಂದು ದೇವರು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.’

7
ಇಸೆ್ರೕಲ್, ದೇವಜ ಾಂಗ

1 “ನಿಮಗೆ ಾ್ವಸ ಾಗಿ ಕೊಡುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡೆಸುವನು. ನಿಮಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದು್ದ ಅಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಹಿತಿ್ತಯರು, ಗಿ ಾರ್ಷಿಯರು, ಅ ೕರಿಯರು,
ಾ ಾನ್ಯರು, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು ಮತು್ತ ಯೆಬೂಸಿಯರು
ಎಂಬ ಏಳು ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಆ ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ ಾಗಿ
ಹೊರಗಟು್ಟವನು. 2 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸುವನು. ನೀವು ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿಬಿಡುವಿರಿ. ನೀವು ಅವರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಡಬೇಕು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ
ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಬೇಡಿ. 3 ಅವರೊಳಗಿಂದ
ಹೆಣ್ಣನು್ನ ತರಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ
ಅವರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗ ಾರದು. 4 ಾಕೆಂದರೆ, ನನ್ನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸದಂತೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸುವರು.
ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ಯದೇವರುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡುವರು. ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಗನೆ
ಾಶ ಾಡುವನು.
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿರಿ

5 “ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ಕೆಡವಿ ಾಕಿ
ನೆಲಸಮ ಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಾ್ಮರಕ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಒಡೆದು
ಚೂರುಚೂರು ಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಅಶೇರಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಬೇಕು; ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಬೇಕು.
6 ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಜೆಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.



ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 7:7 xxx ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 7:13

ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಂದ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಆತನ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
7 ದೇವರು ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ಾಕೆ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು? ನೀವು
ದೊಡ್ಡ ಜ ಾಂಗ ಾಗಿರುವ ಾರಣದಿಂದಲ್ಲ, ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನೀವು
ಚಿಕ್ಕ ಜ ಾಂಗವೇ. 8 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ ಾಕ್ರಮವನು್ನ
ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಸತ್ವದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು; ಫರೋಹನ
ಹಿಡಿತದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು; ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ; ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾನು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ.

9 “ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ನಿಜ ಾದ
ದೇವರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ನೀವು ಆತನ ಮೇಲೆ
ಭರವಸವಿಡಬಹುದು. ಆತನು ಾನು ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸು ಾತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆತನು ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ; ಅವರಿಗೆ
ಕರುಣೆ ತೋರು ಾ್ತನೆ. ಈ ಪಿ್ರೕತಿ, ಕರುಣೆಗಳು ಾವಿ ಾರು
ತಲೆ ಾರುಗಳವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುವವು. 10 ಆದರೆ ಆತನು
ತನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರನು್ನ ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ. ತನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವ ಜನರನು್ನ
ಶಿ ಸಲು ಆತನು ನಿ ಾನ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಈ
ದಿನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆ ಾವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ ನೀವು ಚೆ ಾ್ನಗಿ
ಮನದಟು್ಟ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

12 “ನೀವು ಈ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವು ಾದರೆ ಮತು್ತ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೊಡನೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಪಿ್ರೕತಿಯ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವನು; 13 ಮತು್ತ ಆತನು
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ನಿಮ್ಮ ಜ ಾಂಗವು ವೃದಿ್ಧ ಾಗುವಂತೆ
ಾಡುವನು. ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾದ ಬೆಳೆಯು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ
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ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಾನ್ಯ, ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸ
ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಗಳನು್ನ ಕೊಡುವನು. ನಿಮ್ಮ ದನಕುರಿಗಳು ಮರಿಗಳನು್ನ
ಈಯುವಂತೆ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ನೆಲೆಸಿರು ಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ
ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳೆ ಾ್ಲ ಾ್ರಪ್ತ ಾಗುವವು.

14 “ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗಿಂತ ನೀವು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಡುವಿರಿ.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಮಕ್ಕಳಿರುವರು. ನಿಮ್ಮ
ಹಸುಗಳು ಮರಿಗಳನು್ನ ಈಯುವವು. 15 ನಿಮಿ್ಮಂದ ಎ ಾ್ಲ ತರದ
ಾಯಿಲೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ತೆಗೆದು ಾಕುವನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಭಯಂಕರ ಾಯಿಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಾಯಿಲೆಗಳುನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಗೆಉಂಟಾಗುವವು.

16 ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ
ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಂದುಬಿಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಕನಿಕರ ತೋರ ಾರದು.
ಅವರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಕೂಡದು! ಾಕೆಂದರೆ ಅವು ನಿಮಗೆ
ಉರು ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ ಾಳು ಾಡುತ್ತವೆ.

ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವು ಾಗಿಯೆಹೋವನ ಾ ಾ್ದನ
17“ನಿಮ್ಮಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ, ‘ಈಜ ಾಂಗಗಳುನಮ್ಮಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ

ದೊಡ್ಡ ಾಗಿವೆ. ಇವರನು್ನ ಹೀಗೆ ಹೊರಡಿಸಲು ಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು
ಾಕೆ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ.’ 18 ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಭಯಪಡ ಾರದು.

ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಫರೋಹನಿಗೂ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರಿಗೂ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 19 ಆತನು
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದನು್ನ ನೀವು
ನೋಡಿದಿರಿ. ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು
ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಬಲವನೂ್ನ ಬಳಸಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ.
ನೀವು ಭಯಪಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಅದೇ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಬಳಸುವನು.
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20 “ನಿಮಿ್ಮಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವ ಜನರನು್ನ
ಶಿ ಸಲು ದೇವರು ಕಡಜದ ಹುಳಗಳನು್ನ ಅವರ ಮಧ್ಯಕೆ ್ಕ
ಕಳುಹಿಸುವನು ಮತು್ತ ಅವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಡುವನು.
21 ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ; ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು
ಭಯಂಕರನೂ ಮ ಾ ದೇವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. 22 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳವರನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗಿಯೇ
ಅಲಿ್ಲಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡುವನು. ನೀವು ಒಂದೇ ಸಮಯಕೆ್ಕ
ಎಲ್ಲರನು್ನ ಾಶ ಾಡ ಾರದು. ಾಗೆ ಾಡಿದ್ದಲಿ್ಲ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳು ತುಂಬಿಹೋಗುತ್ತವೆ. 23 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆಜ ಾಂಗಗಳವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಿಮಗೆಅವ ಾಶ
ಾಡಿಕೊಡುವನು. ಯುದ್ಧ ಾಡು ಾಗ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿ

ಹುಟಿ್ಟಸಿಅವರು ಾಶ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವನು. 24ಅವರ ಾಜರನು್ನ
ನೀವು ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾಡುವನು. ನೀವು ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು
ಅವರ ಹೆಸರು ಉಳಿಯದಂತೆ ಾಡುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾರೂ
ತಡೆಯ ಾರರು. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿಬಿಡುವಿರಿ.

25 “ಅವರ ದೇವರುಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ
ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳಲಿ್ಲರುವ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ
ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವು ನಿಮಗೆ
ಉರು ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ಾಶ ಾಡುತ್ತವೆ. ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ. 26 ಅಂಥ
ಅಸಹ್ಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಳಗೆ ತರಲೂ ಾರದು,
ಅವುಗಳನು್ನ ಬಯಸಲೂ ಾರದು; ನೀವುಅವುಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಬೇಕು
ಮತು್ತ ಾಶ ಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀವೂ ಅವುಗಳಂತೆಯೇ
ಾಶನಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಗುವಿರಿ.

8
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ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ
1 “ ಾನು ಈ ದಿನ ಕೊಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳನು್ನ ನೀವು

ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಜ ಾಂಗ ಾಗಿ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 2 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ

ಯೆಹೋವನು ಈ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅರಣ್ಯ
ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ದಲು ನಡೆಸಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ಾ ಾಗಲೂ
ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರೀ ಸುತಿ್ತದ್ದನು ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೀನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ
ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಆತನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು; ನೀವು
ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವಿರೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂಬುದನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 3ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೀನರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹಸಿವೆ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಆ ಬಳಿಕ ಮನ್ನದ

ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವೆಯನು್ನ ನೀಗಿದನು. ಇದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ನೀವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆತನು ಹೀಗೇಕೆ ಾಡಿದನು? ಾಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ರೊಟಿ್ಟ ತಿಂದ
ಾತ್ರದಿಂದ ಮನುಷ ್ಯರು ಬದುಕದೆ ಯೆಹೋವನ ಾಯಿಂದ

ಹೊರಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾತಿನಿಂದಲೇ ಬದುಕುವರೆಂಬುದನು್ನ
ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಹೀಗೆ ಾಡಿದನು. 4 ಆತನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಡಿ ಸಂರ ಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ನಿಮ್ಮ
ಬಟೆ್ಟಗಳು ಹರಿದುಹೋಗಲಿಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮ ಾಲುಗಳು ಊದಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
5 ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಾಡಿದನು.
ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ತಿದಿ್ದ ಶಿಸಿ್ತನಲಿ್ಲ ನಡೆಸುವಂತೆ ದೇವರು
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ವತಿರ್ಸಿದನು.

6 “ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ಆತನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ೌರವಿಸಿರಿ. 7 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಉತ್ತಮ ಾದ
ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀರು
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ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. ನೀರು ಕಣಿವೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ನೆಲದ ಮೇಲೂ ಹರಿದುಬರುವುದು. 8 ಆ ದೇಶವು ಗೋಧಿ,
ಜವೆಗೋಧಿ, ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳು, ಅಂಜೂರ, ಾಳಿಂಬೆ ಮರಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿದೆ. ಅಲಿ್ಲ ಎಣೆ್ಣ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಾ ಾಳ ಾಗಿ ಸಿಗುವವು.
9 ಅಲಿ್ಲ ನೀವು ಯಥೇಚ್ಛ ಾಗಿ ತಿನು್ನವಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾದದೆ್ದ ಾ್ಲ
ನಿಮಗಿರುವುದು. ಅಲಿ್ಲಯ ಕಲು್ಲಗಳು ಕಬಿ್ಬಣದಂತಿವೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ
ನೀವು ಾಮ್ರವನು್ನ ಅಗೆದು ತೆಗೆಯುವಿರಿ. 10 ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ
ಆ ಾರ ಇರುವುದು. ಆಗ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ದೇಶವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟರುವಯೆಹೋವ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವಿರಿ.

ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ
11 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡದಂತೆ

ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ. ಾನು ಕೊಡುವ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ.
12 ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ಆ ಾರವಿರುವುದು. ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯ
ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಾಸಿಸುವಿರಿ. 13 ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಡು
ವೃದಿ್ಧ ಾಗುವುದು. ನಿಮಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳು ಹೇರಳ ಾಗಿ
ದೊರಕುವವು ಮತು್ತ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿಷಯದಲೂ್ಲ
ಸಮೃದಿ್ಧಯನು್ನ ಾಣುವಿರಿ. 14 ಆಗ ನೀವು ಹೆಮೆ್ಮಯಿಂದ ಸೊಕಿ್ಕನ
ಕಣು್ಣಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಆತನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. 15 ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಭಯಂಕರ ಾದ ಆ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ದಲು ನಡೆಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲ
ವಿಷದ ಾವು, ಚೇಳುಗಳು ಇದ್ದವು. ನೆಲವು ಾದಿದು್ದ ಎಲಿ್ಲಯೂ
ನೀರು ಸಿಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಬಂಡೆ ಳಗಿಂದ ನೀರನು್ನ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದನು. 16 ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರು ನೋಡಿಲ್ಲದ ಮನ್ನವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಲು ಕೊಟ್ಟನು. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪರೀ ಸಿದನು. ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲಭರಿತ ಾದ ಜೀವಿತವನು್ನ
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ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೀನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
17 ‘ಇವೆ ಾ್ಲ ಾವೇ ಸಂ ಾದಿಸಿದು್ದ, ನಮ್ಮ ಶಕಿ್ತ ಾಮಥ್ಯರ್ಗಳಿಂದ
ಇವುಗಳನು್ನ ಾವು ಪಡೆದೆವು’ಎಂದು ನಿ ್ಮಳಗೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
18 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ಇವೆ ಾ್ಲ
ಸಂ ಾದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆತನೇ ನಿಮಗೆ ಶಕಿ್ತ ಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದನು್ನ
ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಾಡುವುದರ
ಉದೆ್ದೕಶವೇ ಾಗಿತು್ತ? ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾಡಿದ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಆತನಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿತು್ತ.
19 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡಿ.

ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿ. ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿ;
ಅವುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಗುವಿರಿ. 20 ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಇತರ
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ
ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವು ಾದರೆ
ನೀವೂಅವರಂತೆ ಾಶ ಾಗುವಿರಿ.

9
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗಿರುವನು

1 “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ಕೇಳಿರಿ. ಈ ದಿನ ನೀವು ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಿಮಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ
ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವಿರಿ. ಅವರ ಪಟ್ಟಣಗಳು
ದೊಡ್ಡ ಾಗಿವೆ; ಅದರ ಗೋಡೆಗಳು ಆ ಾಶದಷು್ಟ ಎತ್ತರ ಾಗಿವೆ;
2 ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅ ಾಕ್ಯರು ಎತ್ತರ ಾಗಿ
ಬೆಳೆದವರು ಎಂದು ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದ ಗೂಢಚಾರರು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿದು್ದ ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? ‘ಅ ಾಕ್ಯರ ಮುಂದೆ ಾರೂ ನಿಲ್ಲ ಾರರು’
ಎಂದುಅವರುಹೇಳಿದರು. 3ಆದರೆನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನದಿಯನು್ನ ಾಟು ಾ್ತನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ
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ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಆತನು ದಹಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯಂತಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಆ
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಬೇಗನೆ ಾಶಪಡಿಸುವನು; ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಅವರು ಬಿದು್ದಹೋಗುವಂತೆ ಾಡುವನು. ಇದು ನೆರವೇರುವು ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನೇ ನಿಮಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

4 “ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರನು್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವನು. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ, ‘ ಾವು
ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದುದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಆತನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಈ ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶಕೆ್ಕ ತಂದನು’ ಎಂದು ನೆನಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಅದು ಾರಣವಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ಬಹು ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿದ್ದ ಾರಣ
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿದನು. 5 ನೀವು ಉತ್ತಮ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವಿರಿ ಎಂದು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆ ದೇಶವನು್ನ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ದೇವರು
ಅವರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿ ನೀವು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ
ಾಡಿದನು; ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ,

ಇ ಾಕನಿಗೆ, ಾಕೋಬನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮಗೆ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವನು. 6 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಉತ್ತಮ ಾದ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಾಸಿಸಲು ಕೊಡುವನು. ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯವರು ಎಂಬು ಾಗಿ ಅಲ್ಲ.
ನಿಜ ಾಗಿ ಹೇಳಬೇ ಾದರೆ ನೀವು ಹಠ ಾರಿಗಳು.

ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ
7 “ನೀವು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ

ಯೆಹೋವನನು್ನ ನೀವು ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸಿದ್ದನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. ನೀವು
ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಂದಂದಿನಿಂದಈದಿನದತನಕವೂಆತನ
ಾತನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿರುವಿರಿ. 8 ನೀವು ಹೋರೇಬ್

ಎಂಬಸೀ ಾಯ್ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಹಳಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸಿದಿ್ದೕರಿ.
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವಷು್ಟ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು.
9 ಾನು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಬೆಟ್ಟದ
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ಮೇಲೇರಿದೆ್ದನು. ಯೆಹೋವ ದೇವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಾನು ಆ
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಲವತು್ತ ದಿವಸ ಹಗಲಿರುಳು ಕಳೆದೆನು. ಾನು
ಅನ್ನವ ಾ್ನಗಲಿ ನೀರ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 10 ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಗಳನು್ನ ಬರೆದು
ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ನೀವು ಸೀ ಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ಸಮೂಹ ಾಗಿ
ಸೇರಿಬಂದಿ ಾ್ದಗಆತನುಬೆಂಕಿಯಜಾ್ವಲೆ ಳಗಿಂದನಿಮಗೆತಿಳಿಸಿದ
ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಬರೆದಿದ್ದನು.

11 “ ಾಗೆ ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಬರೆದಿದ್ದ ಆ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ
ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 12 ಆಗ ಆತನು ನನಗೆ, ‘ಎದು್ದ ಬೇಗನೆ ಕೆಳಗಿಳಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿತಂದ ಜನರು ತಮ್ಮನು್ನ
ಾವೇ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಇಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ಅವರು ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ
ಮೀರಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಬಂ ಾರವನು್ನ ಕರಗಿಸಿ ತಮ ಾಗಿ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
13 “ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ‘ ಾನು ಈ ಜನರನು್ನ

ಗಮನಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇವರು ತುಂ ಾ ಹಠ ಾರಿಗಳು. 14 ಇವರನು್ನ
ಾನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಾರೂ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಮೇಲೆ ಾನು

ನಿನಿ್ನಂದ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಮ ಾಜ ಾಂಗವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಬಂ ಾರದ ಬಸವ

15 “ ಾನು ಕೂಡಲೇ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದೆನು. ಅದು
ಬೆಂಕಿಯಿಂದಸುಡುತ್ತಲಿತು್ತ ಮತು್ತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಕಲಿ್ಲನಹಲಗೆಗಳು
ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದವು. 16 ಾನು ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ಾಗ ಬಂ ಾರದಿಂದ
ಬಸವನನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ
ಾಡಿದಿ್ದರಿ. ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಅಷು್ಟ ಬೇಗನೇ ನೀವು
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ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಿ್ದರಿ. 17 ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ
ಾನು ನೆಲಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆನು. ನಿಮ್ಮ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ
ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ ಾಡಿದೆನು. 18 ಆಮೇಲೆ ಾನು ನಲವತು್ತ ದಿನ
ಹಗಲಿರುಳು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಬೋರಲ ಬಿದಿ್ದದೆ್ದನು. ಾನು
ಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು
ಾಪ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಆತನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು. 19 ಯೆಹೋವನ ಭಯಂಕರ
ಕೋಪಕೆ್ಕ ಾನು ಹೆದರಿದೆ್ದನು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡುವಷ್ಟರ ತನಕ
ಆತನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆತನು ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹಗಳನು್ನ
ಾಲಿಸಿದನು. 20ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವಷು್ಟ
ಕೋ ೕದಿ್ರಕ್ತ ಾಗಿದ್ದನು. ಾನು ಅವನಿ ಾಗಿ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು.
21 ನೀವು ಾಡಿದ ಬಂ ಾರದ ಬಸವನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಚೂರುಚೂರು ಾಡಿ, ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟನು. ಮತೆ್ತ ಅದನು್ನ
ಒಡೆದು ಧೂಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಆ ಧೂಳನು್ನ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹರಿಯುತಿ್ತದ್ದ
ನದಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟೆ್ಟನು.

ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮನಿ್ನಸಲು ದೇವರಿಗೆ ೕಶೆಯಬಿನ್ನಹ
22 “ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ತಬೇ ಾ, ಮ ಾ್ಸ ಮತು್ತ

ಕಿಬೊ್ರೕತ್ ಹ ಾ ಾಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸಿದಿ್ದರಿ. 23 ಾದೇಶ್ ಬನೇರ್ಯದಿಂದ ಹೊರಡಲು
ಆತನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ಾಗ ನೀವು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆತನು ನಿಮಗೆ, ‘ನೀವು ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಹತಿ್ತಹೋಗಿ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು
ಆತನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆತನ ಆ ಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
24 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವ ಾಲದಿಂದ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿಯೇ ಇದಿ್ದೕರಿ.
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25 “ ಾನು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಲವತು್ತ ದಿನ ಹಗಲಿರುಳು
ಬೋರಲಬಿದು್ದ ಆತನು ಾಶ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ನಿಮ ಾಗಿ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆನು. 26 ‘ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ
ಜನರನು್ನ ನೀನು ಾಶ ಾಡಬೇಡ. ಅವರು ನಿನ್ನ ಜ ಾಂಗ.
ನಿನ್ನ ಪ ಾಕ್ರಮದಿಂದ ನೀನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ
ಹೊರತಂದಿರುವೆ. 27 ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ,
ಇ ಾಕನಿಗೆ, ಾಕೋಬನಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನಿನ್ನ
ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊ. ಇವರು ಎಷು್ಟ ಹಠ ಾರಿಗಳೆಂಬುದನು್ನ
ಮರೆತುಬಿಡು. ಅವರ ಾಪ ಾಗರ್ವ ಾ್ನಗಲಿ ಾಪಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ನೋಡಬೇಡ. 28 ನೀನು ಇವರಿಗೆ ಶಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು,
‘ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಡೆಸಲು
ಅಸಮಥರ್ ಾದನು. ಆತನು ಅವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ; ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಹತ ಾಡಲು ಕೊಂಡೊಯಿ್ದ ಾ್ದನೆ’
ಎಂದು ಹೇಳುವರು. 29 ಆದರೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ಜನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ನಿನ್ನ ಬಲಪ ಾಕ್ರಮದಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಾಸತ್ವದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿರುವೆ.’

10
ಹೊಸ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳು

1 “ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ‘ ದಲಿನ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ
ಹಲಗೆಗಳಂತೆಯೇ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಾಡು. ಆಮೇಲೆ
ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಾ. ಅಲ್ಲದೆಒಂದುಮರದಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನೂ್ನ
ತ ಾರು ಾಡು. 2 ನೀನು ಒಡೆದು ಾಕಿದ ದಲಿನ ಕಲು್ಲ
ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಾವ ಪದಗಳನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದನೋ ಅದೇ
ಪದಗಳನು್ನ ಈ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಹೊಸ
ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ನೀನು ಮರದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲಡಬೇಕು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
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3 “ ಾನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಾಡಿದೆನು.
ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಿ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿದೆನು. 4 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಮುಂಚಿನಂತೆಯೇ ಇದರಲೂ್ಲ ದ ಾ ಗಳನು್ನ ಬರೆದು
ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ನೀವು ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿ ಾ್ದಗ
ಆತನು ಬೆಂಕಿ ಳಗಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದ ದ ಾ ಗಳೇ ಇವು. 5 ಾನು
ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನಯೆಹೋವನಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ
ಾನು ಾಡಿದಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಳಗಿಟೆ್ಟನು. ಆಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳುಈಗಲೂ
ಇವೆ.”

6 (ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾ ಾನ್ಯರ ಾವಿಗಳ ಬಳಿಯಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿ ೕಸೇರಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಆರೋನನು ಸತು್ತಹೋದದು್ದ

ಮತು್ತ ಅವನ ಶವವನು್ನ ಹೂಳಿಟ್ಟದು್ದ ಅಲಿ್ಲಯೇ. ಆರೋನನ
ಬದಲಿಗೆ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಾಜಕ ಾದನು.
7 ಆಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು ೕಸೇರದಿಂದ ಗುದೊ್ಗೕದ ಎಂಬ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಗುದೊ್ಗೕದದಿಂದ ಟಾ್ಬತ ಎಂಬ
ನದಿಗಳುಳ್ಳ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿದರು. 8 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಲೇವಿಕುಲದವರನು್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಾದ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ
ಬೇರೆ ಕುಲಗಳವರಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದನು. ಅವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕೆಲಸ
ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಅವರು ಾಜಕರ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ
ಆಶೀ ಾರ್ದವಚನಗಳನು್ನ ಹೇಳುವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಅವರು ಾಡಿದರು.
9 ಹೀಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಾ ಾ್ದನದ ದೇಶದೊಳಗೆ ಾ್ವಸವು ದೊರಕಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಾ್ವಸವು
ಯೆಹೋವನೇ ಆಗಿದ್ದನು. ಇದು ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಾ ಾ್ದನ.)

10 “ಹಿಂದಿನ ಪ್ರ ಾರ ಈ ಾರಿಯೂ ಾನು ನಲವತು್ತ ದಿನ
ಹಗಲಿರುಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದೆ್ದನು. ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ಆಲೈಸಿದನು; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರ ಾಣ
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ಾಡಿದನು. 11ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ, ‘ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ
ಮುನ್ನಡೆಸು; ಾನು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಆ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರು ನೆಲೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೆಹೋವನು ಅಪೇ ಸುವುದೇನೆಂದರೆ
12 “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ಕೇಳಿರಿ! ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ

ಯೆಹೋವನು ನಿಮಿ್ಮಂದ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಅಪೇ ಸುವುದೇನು?
ನೀವು ಆತನನು್ನ ೌರವಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಆತನ ಆ ಾವಿಧಿಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂದೂ ಅಪೇ ಸು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ,
ನಿಮ್ಮ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ಆತನ
ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಅಪೇ ಸು ಾ್ತನೆ. 13ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆ, ವಿಧಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ.
ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.

14 “ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಯೆಹೋವನದೇ, ಉನ್ನತ ಾದ ಆ ಾಶವೂ
ಯೆಹೋವನದೇ. ಈ ಭೂಮಿಯೂ, ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂ
ದೇವರಿಗೇ ಸೇರಿದು್ದ. 15ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಎಷು್ಟ
ಪಿ್ರೕತಿ ಾಡಿದ್ದನೆಂದರೆ, ಅವರ ಸಂ ಾನದವ ಾದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ
ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಷು್ಟ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು; ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗದವರ
ಬದ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನೆ್ನೕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ನೀವು ಇಂದಿಗೂ ಆತನಿಂದ
ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

16 “ಆದ್ದರಿಂದ ಹಠ ಾರಿಗ ಾಗಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. 17 ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನೇ
ನಿಮ್ಮ ದೇವರು. ಆತನು ದೇವರುಗಳ ದೇವರೂ ಪ್ರಭುಗಳ
ಪ್ರಭುವೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಮ ಾದೇವರೂ ಆಶ್ಚಯರ್ ಾರನೂ
ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಯೂ ಭಯಂಕರನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನಿಗೆ
ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ಒಂದೇ. ಆತನು ತನ್ನ ತೀ ಾರ್ನವನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸಲು ಲಂಚ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವವನಲ್ಲ. 18 ಅ ಾಥಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ವಿಧವೆಯರಿಗೂ ಆತನು ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನಮ್ಮ
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ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಪರದೇಶಿಯರನೂ್ನ ಆತನು ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ; ಅವರಿಗೆ
ಊಟಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸು ಾ್ತನೆ. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೂ
ಪರದೇಶಿಯರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ನೀವೂ ಸಹ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಪರದೇಶಿಗ ಾಗಿದಿ್ದರಿ.

20 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ೌರವಿಸಿ
ಆತನೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು. ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ತೊಲಗದಿರಿ.
ಾ ಾ್ದನ, ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಡು ಾಗ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಾಡಿರಿ. 21 ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾತ್ರ ನೀವು ಸು್ತತಿಸಬೇಕು.

ಆತನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು. ಆತನು ನಿಮ ಾಗಿ ಭಯಂಕರ ಾದ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಅವುಗಳನು್ನ ನೀವು ಕಣಾ್ಣರೆ
ಕಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 22 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋ ಾಗ ಅವರಲಿ್ಲ
ಕೇವಲ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಾತ್ರ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅನೇ ಾನೇಕ
ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

11
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿರಿ

1 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿರಿ. ಆತನು
ಹೇಳಿದವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡಿರಿ. ನೀವು ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ, ನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ಮತು್ತ ಆ ಗಳಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು.
2 ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿರಿ.
ಆತನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದವರು ನೀವೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಆತನು ಎಂ ಾ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿದಿ್ದೕರಿ.
3 ಆ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದವರು ನೀವೇ ಹೊರತು
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಸಮಸ್ತ
ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. 4 ಯೆಹೋವನು
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ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಅವರ ಕುದುರೆ ರಥಗಳಿಗೂ ಾಡಿದ್ದನು್ನ
ನೋಡಿದವರು ನೀವೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ
ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿದುದ್ದನು್ನ
ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ ಮತು್ತ ಅವರು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗುವುದನು್ನ
ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. 5 ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬರುವತನಕ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಡಿದ
ಎ ಾ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದವರು, ನೀವೇ ಹೊರತು
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. 6 ರೂಬೇನ್ ಕುಲದ ಎಲೀ ಾಬನ ಮಕ್ಕ ಾದ
ಾ ಾನನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅಬೀ ಾಮನಿಗೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದ್ದನು್ನ
ನೀವೇ ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಮುಂದೆಯೇ ಭೂಮಿಯು ಾಯಿ
ತೆರೆದು ಅವರನು್ನ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕಳನು್ನ, ಅವರ ಗು ಾರವನು್ನ,
ಸೇವಕರನು್ನ, ಅವರ ಪಶುಗಳನು್ನ ನುಂಗಿದ್ದನು್ನ ನೋಡಿದವರು ನೀವೇ
ಹೊರತುನಿಮ್ಮಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. 7ಆತನು ಾಡಿದಎ ಾ್ಲಮ ಾಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ನೋಡಿದವರು ನೀವೇ.

8 “ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಎ ಾ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು; ಆಗ ನೀವು ಬಲವನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ;
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ

ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 9 ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಬಹು ಾಲ ಾಳುವಿರಿ. ಆ ದೇಶವು ಎ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳಿಂದ
ತುಂಬಿದೆ. ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ
ದೇವರು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 10 ನಿಮಗೆ ದೊರಕಲಿರುವ ದೇಶವು
ನೀವು ಹೊರಟುಬಂದ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಂತಿಲ್ಲ. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ನೀವು ಬಿತ್ತನೆ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀರನು್ನ ಾಯಿಸಲು ನಿಮ್ಮ
ಾಲುಗಳನು್ನ ಬಳಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. ನಿಮ್ಮ ತರ ಾರಿ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನೀರು
ಾಯಿಸುವಂತೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಗದೆ್ದಗಳಿಗೂ ನೀರನು್ನ ಾಯಿಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ.

11 ನಿಮಗೆ ಶೀಘ್ರದಲಿ್ಲಯೇ ದೊರಕಲಿರುವ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಗಲ್ಲ.
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ಅದು ಬೆಟ್ಟತಗು್ಗಗಳ ಾ್ರಂತ್ಯ; ಮಳೆಯ ನೀರು ಭೂಮಿಯನು್ನ
ತೊಯಿಸುತ್ತದೆ. 12ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಆಭೂಮಿಯನು್ನ
ಾಯು ಾ್ತನೆ. ಆದೇಶವನು್ನ ವಷರ್ದ ಾ್ರರಂಭದಿಂದಕೊನೆಯತನಕ
ಪರಿ ಾಲಿಸು ಾ್ತನೆ.

13 “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಇಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಆ ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಗಮನವಿಟು್ಟ ಕೇಳಿರಿ: ನಿಮ್ಮದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ
ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ 14 ಾಲ ಾಲಕೆ್ಕ
ಸರಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾನು ಮಳೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಹಿಂ ಾರು, ಮುಂ ಾರು ಮಳೆ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬೀಳುವುದು.
ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ, ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸ ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಗಳನು್ನ
ಶೇಖರಿಸುವಿರಿ. 15 ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳಿಗೆ
ಹುಲು್ಲ ಹುಲು ಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ನಿಮಗೆ ಆ ಾರವು
ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಾಗಿರುವುದು.’

16 “ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ. ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಸೇವೆ ಾಡಿ ಆ ಾಧಿಸಬೇಡಿ. 17 ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವನು; ಆ ಾಶವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ
ಮಳೆಬೀಳದಂತೆ ಾಡುವನು. ಆಗ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಾನ್ಯ
ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆತನು ಕೊಡುವ ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ
ಊಟಕಿ್ಕಲ್ಲದೆ ಾಯುವಿರಿ.

18 “ ಾನು ಹೇಳಿದ ಆ ಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಾಪಕದಲಿ್ಲಡಿರಿ.
ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲಡಿರಿ. ಅವುಗಳನು್ನ ಬರೆದು ಕೈಗಳಲಿ್ಲ
ಮತು್ತ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟಿ್ಟರಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಾಪಕ ಕೊಡುವುದು.
19 ಈ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿರಿ. ಅವುಗಳ
ವಿಷಯ ಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರು ಾಗ, ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ನಡೆಯುತಿ್ತರು ಾಗ,ಮಲಗು ಾಗ, ಏಳು ಾಗ ನೀವು ಾತ ಾಡು ಾ್ತ
ಇರಬೇಕು. 20ಈ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಾಗಿಲುಗಳ ಮತು್ತ
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ನಿಲುವುಗಳ ಮತು್ತ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಿರಿ. 21 ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆಗ ನೀವುಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳು ಬಹು ಾಲ ಾಳುವಿರಿ. ಆ ಾಶವು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಎಷು್ಟ
ಾಲವಿರುವುದೋ ಅಷು್ಟ ಾಲ ನೀವು ಬದುಕುವಿರಿ.
22 “ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ

ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಆತನ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆದು ಆತನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಿ. 23 ಆಗ ನೀವು

ಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು
ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವೆನು. ಆ ಜ ಾಂಗ ನಿಮಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು
ಮತು್ತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದದು್ದ. 24 ನೀವು ಹೆಜೆ್ಜಯಿಡುವ ಭೂಮಿಯೆ ಾ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಾಗುವುದು. ದ ಣದಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉತ್ತರದ
ಲೆಬನೋನಿನ ತನಕ, ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯಿಂದ
ಪಶಿ್ಟಮದ ಭೂಮಧ್ಯಸಮುದ್ರ ತೀರದ ತನಕ ವಿ ಾ್ತರ ಾಗಿದೆ.
25 ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾರೂ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳ ಾರರು. ನೀವು
ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು
ನಿಮಗೆ ಭಯಪಡುವಂತೆ ಾಡುವನು. ಯೆಹೋವನು ಈ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನಿಮಗೆ ದಲೇ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.

ಆಶೀ ಾರ್ದ ಅಥ ಾ ಾಪ: ಇಸೆ್ರೕಲರ ಆರಿಸುವಿಕೆ
26 “ಈ ಹೊತು್ತ ನೀವು ಆಶೀ ಾರ್ದವ ಾ್ನಗಲಿ ಾಪವ ಾ್ನಗಲಿ

ಆರಿಸಬೇಕು. 27 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ ನೀವು
ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ಆತನಿಂದ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದುವಿರಿ. 28 ಆದರೆ
ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗದಿದ್ದರೆ ಾಪವನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ. ಾನು
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಯೆಹೋವನ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಡಿರಿ. ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿರಿ. ಾನು ನಿಮಗೆ
ಬೋಧಿಸುತಿ್ತರುವುದು ಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ದ ಕುರಿತೇ ಹೊರತು
ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳ ಕುರಿತಲ್ಲ.
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29 “ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕೆ್ಕ
ನಡೆಸುವನು. ನೀವು ಬೇಗನೆ ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಗೆರಿಜಿ್ಜೕಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೇರಿ ಅಲಿ್ಲಂದ
ಆಶೀ ಾರ್ದ ವಚನಗಳನು್ನ ನುಡಿಯಿರಿ. ಅನಂತರ ನೀವು ಎ ಾಲ್
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೇರಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಜನರಿಗೆ ಾಪವಚನಗಳನು್ನ ನುಡಿಯಿರಿ.
30 ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆ ದಡದಲಿ್ಲವೆ. ಇವು
ೕಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಾ ಾನ್ಯರ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲವೆ.

ಈಬೆಟ್ಟಗಳುಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲವೆ. ಗಿ ಾ್ಗಲ್ಊರಿನಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ
ಓಕ್ ಮರಗಳಿಗೆ ಇವು ದೂರವೇನೂ ಇಲ್ಲ. 31 ನೀವು ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ
ದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಈ ದೇಶವು ನಿಮ್ಮದೇ. 32 ಈ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಸಿಸು ಾಗ ಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೂ್ನ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನೂ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಪರಿ ಾಲಿಸಬೇಕು.

12
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ ಸ್ಥಳ

1 “ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಹೊಸ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಈ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನೀವು
ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸುವವರೆಗೆ ಆ
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ತಪ್ಪದೇ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಯೆಹೋವನು
ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನೇ ಈ ದೇಶವನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 2 ಈಗ ಆ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ
ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಅದನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಅಲಿ್ಲ
ನೀವು ಹೋ ಾಗ ಆ ಜನರ ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಳು ಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಪೂಜಾಸ್ಥಳಗಳು
ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಹಸು ಾಗಿರುವ ಮರದ
ಕೆಳಗೂ ಇರುತ್ತವೆ. 3 ನೀವು ಅವರ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ
ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡಿ, ಅವರ ಾ್ಮರಕ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೆಡವಬೇಕು.
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ಅವರ ಅಶೇರ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು ಮತು್ತ ದೇವರುಗಳ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಾಕಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಅವುಗಳ ಹೆಸರನು್ನ
ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಬೇಕು.

4 “ಆ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ ಪ್ರ ಾರ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸ ಾರದು. 5 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಕುಲದವರ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಒಂದು
ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಡುವನು. ಅಲಿ್ಲ
ಆತನಆಲಯಕಟ್ಟಲ್ಪಡುವುದು. ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲುನೀವುಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗಬೇಕು. 6 ಅಲಿ್ಲಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ,
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ದ ಾಂಶವನು್ನ,
ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ, ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀವು ಹರಕೆ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡ ಾವುದೇ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ, ನೀವು ಕೊಡಲಿಚಿ್ಛಸುವ
ಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ, ನಿಮ್ಮ ಮಂದೆ ಮತು್ತ ಹಿಂಡುಗಳ

ಚೊಚ್ಚಲುಮರಿಗಳನು್ನ ತರಬೇಕು. 7 ನೀವೂ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬಗಳವರೂ ಅಲಿ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಊಟ ಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುವನು. ನೀವು ದುಡಿದು
ಸಂ ಾದಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಆ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿಆಎ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟನೆಂದು ನೀವು
ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
8-9 “ನೀವು ಇನೂ್ನ ಾ ಾ್ದನದ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲದ
ಾರಣ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇ ಾ್ಟನು ಾರ ಾಗಿ ಆ ಾಧನೆ
ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಇದನೆ್ನೕ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಡಿ. 10 ನೀವು
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ

ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ವೈರಿಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ
ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸ ಾ ಾನವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು; ನೀವು
ಅಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿರುವಿರಿ. 11 ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
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ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಯ ಾದಿಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು; ನಿಮ್ಮ ಹರಕೆಯ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ, ಚೊಚ್ಚಲ
ಪಶುಗಳನು್ನ, ದ ಾಂಶವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು. 12 ಅಲಿ್ಲಗೆ ನಿಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾ್ವಸವನು್ನ ಹೊಂದದೆ ಇರುವ ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನ ಸಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕು.
13 ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಲಿಯನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಡಿ.
14 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳವರ
ಮಧ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ನಿಮ್ಮ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಾನು ನಿಮಗೆಹೇಳಿದವುಗಳೆಲ್ಲವನು್ನ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಡಿರಿ.

15“ನೀವುನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು ಾಗಅಲಿ್ಲರುವಜಿಂಕೆ,ಟಗರು
ಇ ಾ್ಯದಿ ಶುದ್ಧ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ತಿನ್ನಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಷು್ಟ ಾಂಸದಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟಬೇ ಾದರೂ
ತಿನಿ್ನರಿ. ಶುದ್ಧರೂ ಅಶುದ್ಧರೂ ಾರು ಬೇ ಾದರೂ ಆ ಾಂಸವನು್ನ
ತಿನ್ನಬಹುದು. 16ಆದರೆಅದರರಕ್ತವನು್ನ ಾತ್ರ ತಿನ್ನ ಾರದು. ಅದರ
ರಕ್ತವನು್ನ ನೀರಿನಂತೆ ನೆಲದಮೇಲೆ ಚೆಲಿ್ಲಬಿಡಬೇಕು.

17 “ನೀವು ಾಸಿಸುವ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ ತಿನ್ನಕೂಡದು. ಅವು
ಾವುವೆಂದರೆ: ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಾನ್ಯ, ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸ

ಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣಯ ಾಲು; ದೇವರಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಲು ಇಟಿ್ಟರುವ ಚೊಚ್ಚಲ
ಪಶುಗಳು ಮತು್ತ ಹಿಂಡಿನ ಮರಿಗಳು, ನೀವು ಹರಕೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡ
ಾಣಿಕೆಗಳು ಮತು್ತ ದೇವರಿ ಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟಿ್ಟದ್ದ ವಸು್ತಗಳು. 18 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತು್ತ ಆತನು
ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುವ ಆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ನೀವು ಆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ತಿನ್ನಬೇಕು. ನೀವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ
ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ
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ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ
ಆನಂದಿಸಿರಿ; ನೀವು ದುಡಿದು ಸಂ ಾದಿಸಿದವುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿರಿ.
19 ಆದರೆ ಾ ಾಗಲೂ ಈ ಊಟವನು್ನ ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಡಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವಷು್ಟ ಾಲ ಹೀಗೆ ಾಡಿರಿ.

20-21 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ
ವಿ ಾ್ತರ ಾಡುವನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಇರುವ
ಸ್ಥಳಗಳು ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿ ಾಗಿ ಆರಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತುಂ ಾ
ದೂರವಿರಬಹುದು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಾಂಸ ಊಟ ಾಡಲು
ಆಸೆ ಾದರೆನಿಮ್ಮಹಿಂಡಿನಿಂ ಾಗಲಿಹಟಿ್ಟಯಿಂ ಾಗಲಿ ಾ್ರಣಿಯನು್ನ
ಕೊಂದು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಾನು ತಿಳಿಸುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತಿನಿ್ನರಿ.
ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಹೀಗೆ ಾಡಿರಿ. 22 ಜಿಂಕೆಯ ಾ್ನಗಲಿ
ಾರಂಗವ ಾ್ನಗಲಿ ತಿನು್ನವಂತೆ ನೀವುಈ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವವರೂ ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವವರೂ ಈ ಾಂಸವನು್ನ
ತಿನ್ನಬಹುದು. 23ಆದರೆ ರಕ್ತವನು್ನ ಾತ್ರ ತಿನ್ನ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ
ರಕ್ತವು ಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಆ ಾರ. ಾಂಸದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಜೀವಕಣಗಳು
ಇರುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿರಿ.
24 ರಕ್ತವನು್ನ ನೀರಿನಂತೆ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಚೆಲಿ್ಲಬಿಡಬೇಕು. 25 ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವು ಅದನು್ನ ತಿನ್ನದೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಾಡಿರಿ.
ಆಗ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಶುಭಉಂಟಾಗುವುದು.

26 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಲು
ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಆಗ ನೀವು ದೇವರು ಆರಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ ಆ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 27 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಪಶುವಿನ
ಾಂಸವನು್ನ ಮತು್ತ ರಕ್ತವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞಗಳಲಿ್ಲ

ರಕ್ತವನು್ನ ಬಲಿಪೀಠದಲಿ್ಲ ಸುರಿದು ಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು.
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28 ಯೆಹೋವನು ಕೊಡುವ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಮೆಚು್ಚವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನೀವು ಾಡು ಾಗ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಶುಭ
ಉಂಟಾಗುವುದು.

29 “ನೀವು ಬೇರೆಯವರ ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಜನರನು್ನ
ನಿಮ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವನು. ಆಜನರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ
ಅವರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಸಿಸುವಿರಿ. 30 ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ
ಅನ್ಯಜನರನು್ನ ನೀವು ಾಶ ಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲಿ್ಲ ಅವರು
ನಿಮಗೆ ಉರು ಾಗುವರು; ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸದಂತೆ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಡಿ.
‘ಆ ಜನರು ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದ ಾಗೆ ಾನೂ
ಪೂಜಿಸುವೆನು’ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ!
31 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಾಡ ಾರದು.
ಆ ರೀತಿ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು
ತಮ್ಮ ದೇವರೆದುರಿನಲಿ್ಲ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಅದನು್ನ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ.

32 “ ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ನೀವು ಾಡಿರಿ. ಅದಕೆ್ಕ ಏನೂ
ಕೂಡಿಸ ಾರದು;ಅದರಿಂದ ಏನೂ ತೆಗೆಯ ಾರದು.

13
ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು

1 “ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಲಿ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ ಹೇಳುವವ ಾಗಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮಗೊಂದು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವ ಾ್ನಗಲಿ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ವ ಾ್ನಗಲಿ ಾಡಿತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರೂ ಹೇಳಬಹುದು. 2 ಅವನು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ



ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 13:3 li ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 13:9-10

ಾಡಿತೋರಿಸಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನಿಮಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ ದೇವರನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಹುದು.
3 ಅಂಥ ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪರೀ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತೕರೊ
ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರೀ ಸುವನು. 4 ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ೌರವಿಸಬೇಕು,
ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು. ಆತನು ಹೇಳಿದಂತೆ
ನಡೆಯಬೇಕು ಮತು್ತ ಆತನನು್ನ ತೊರೆದುಬಿಡದೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
5 ಅಂಥ ಪ್ರ ಾದಿ ಅಥ ಾ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ ಹೇಳುವವನನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ತೊರೆಯಲು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದನ ಾ್ಲ? ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸದವನು. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು; ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಿಂದ ಅಂಥ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು.

6 “ನಿಮ್ಮ ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿಕರಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ಇತರ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಗುಪ್ತ ಾಗಿ ಒ ಾ್ತಯ
ಾಡಬಹುದು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರ ಾಗಿರಬಹುದು,

ನಿಮ್ಮಮಕ್ಕ ಾಗಿರಬಹುದು,ನಿಮ್ಮಹೆಂಡತಿ ಾಗಿರಬಹುದು,ಅಥ ಾ
ಆಪ್ತಗೆಳೆಯ ಾಗಿರಬಹುದು. ಅವರು ಬಂದು, ‘ ಾ, ಾವು ಬೇರೆ
ದೇವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸೋಣ’ (ಈ ದೇವರನು್ನ ನೀ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕ ಾಗಲಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 7ಅವುನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಬೇರೆ
ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಜನರ ದೇವರುಗಳು,ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವು
ಹತಿ್ತರದವುಗ ಾಗಿವೆ; ಕೆಲವು ದೂರದವುಗ ಾಗಿವೆ.) 8 ಎಂದರೆ ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಸಲಹೆಗೆ ನೀವು ಒಪ್ಪ ಾರದು. ಅವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡಿ;
ಅವನಿಗೆ ಕನಿಕರತೋರಬೇಡಿ; ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಹೋಗಲು
ಬಿಡಬೇಡಿ; ಅವನನು್ನ ಸಂರ ಸಬೇಡಿ. 9-10 ನೀವು ಅವನನು್ನ



ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 13:11 lii ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 13:16

ಕೊಂದು ಾಕಬೇಕು. ನೀವು ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಅವನನು್ನ ಾಯಿಸಬೇಕು.
ನೀವು ಅವನ ಮೇಲೆ ದಲನೆ ಕಲ್ಲನು್ನ ಎಸೆಯಬೇಕು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಾಸತ್ವದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದವನು ಅವನೇ ಅಲ್ಲವೇ? 11 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರಲಿ್ಲ ಭಯವುಂಟಾಗಿ ಅಂ ಾ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನು್ನ ಎಂದಿಗೂ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
12 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಾಸ ಾ ್ಕಗಿ ನಿಮಗೆ

ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಒಂದುವೇಳೆ, ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಾವು ಾದರೊಂದರ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಬಹುದು.

13 ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಜನರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಾಡಲು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಂದು

ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರಿಗೆ, ‘ ಾವು
ಹೋಗಿಬೇರೆದೇವರುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡೋಣ’ಎಂದುಹೇಳಬಹುದು.
(ಈ ದೇವರುಗಳನು್ನ ನೀವು ಹಿಂದೆಂದೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.) 14 ನೀವು ಇಂಥ
ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ, ಅದು ಸತ್ಯವೇ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ನಿಮಿ್ಮಂ ಾದಷು್ಟ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಕು. ಅದು ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದುಬಂದರೆಮತು್ತ ಅಂಥಭಯಂಕರಸಂಗತಿಯುನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಸಂಭವಿಸಿತೆಂದು ನೀವು ರುಜು ಾತುಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿದ್ದರೆ,
15 ನೀವು ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸಬೇಕು; ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು; ಅವರ ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗಳನು್ನ ಸಹ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಆ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಬೇಕು. 16 ನೀವು
ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ತಂದು ಾಕಿ ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸಿ ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಬೇಕು. ಇದು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ◌ೆಯೇ
ಇವನನು್ನ ಸೋಲಿಸೆ.ಯೇ ಇವನನು್ನ ಸೋಲಿಸೆ.ನ ದೇಶವನೂ್ನ
ನಿನಗೊಪಿ್ಪಸುವೆನು. ಹೆಷೊ್ಬೕನಿನಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಅ ೕರಿಯರ
ಾಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗುವುದು. ಆ ಪಟ್ಟಣವು ಕಲು್ಲಗಳ
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ಾಶಿ ಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದು ಮತು್ತ ಾರೂ ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಮತೆ್ತ ಕಟ್ಟ ಾರದು. 17 ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ವಸು್ತ
ಾಶ ಾಗಬೇಕು. ಅದರಲಿ್ಲ ಾವುದ ಾ್ನದರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಉಪ ೕಗಕೆ್ಕ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ನಿಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ದಯೆತೋರಿಸುವನು. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ
ಪ್ರ ಾರ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ವಿ ಾ್ತರ ಾಡುವನು. 18 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀವು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆತನ
ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದು. ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಸರಿಯೆಂದು ಹೇಳುವ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನೕ
ನೀವು ಾಡಬೇಕು.

14
ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವಜನರು

1 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಕ್ಕಳು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾ ಾದರೂ ಸತ್ತರೆ ನೀವು ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಂ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸಕೂಡದು.
2 ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನರು. ನೀವು
ಯೆಹೋವನ ವಿಶೇಷ ಜನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ
ಜನರಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಿನ್ನಬಹು ಾದ ಆ ಾರ
3 “ಯೆಹೋವನು ಅಸಹ್ಯಪಡುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೀವು

ತಿನ್ನ ಾರದು. 4 ನೀವು ಹಸು, ಕುರಿ, ಆಡು, 5 ಜಿಂಕೆ, ದುಪಿ್ಪ,
ಾರಂಗ, ಾಡುಕುರಿ, ಾಡುಮೇಕೆ, ಕಡಬೆ, ಬೆಟ್ಟದ ಆಡು
ಇವುಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 6 ಗೊರಸು ಸೀಳಿರುವ ಮತು್ತ
ಮೆಲುಕು ಾಕುವ ಾ್ರಣಿಯನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು. 7 ಆದರೆ
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ಒಂಟೆ, ಲ, ಬೆಟ್ಟದ ಲ ಇವುಗಳನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. ಈ
ಾ್ರಣಿಗಳು ಮೆಲುಕು ಾಕುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಗೊರಸು ಸೀಳಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಶುದ್ಧ ಾ್ರಣಿಗಳಲ್ಲ. ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ
ಆ ಾರ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಕೂಡದು. 8 ನೀವು ಹಂದಿಗಳನು್ನ
ತಿನ್ನ ಾರದು. ಅವುಗಳ ಗೊರಸುಗಳು ಸೀಳಿವೆ; ಆದರೆ ಅವುಗಳು
ಮೆಲುಕು ಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಂದಿಯು ನಿಮಗೆ ಶುದ್ಧ
ಆ ಾರ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಹಂದಿಯಹೆಣವನೂ್ನ ನೀವುಮುಟ್ಟ ಾರದು.

9 “ಮೀನುಗಳಲಿ್ಲ ಪರೆ ಮತು್ತ ಈಜುರೆಕೆ್ಕಗಳಿರುವುದನು್ನ
ಆ ಾರ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಬಹುದು. 10 ಪರೆ, ಈಜುರೆಕೆ್ಕಗಳಿಲ್ಲದ
ಮೀನುಗಳನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. ಅವುಅಶುದ್ಧ.

11 “ನೀವು ಶುದ್ಧಪ ಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 12 ಆದರೆ, ಗಿಡುಗ,
ರಣಹದು್ದ, ೌ್ರಂಚ, 13 ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಹದು್ದ, ಗಿಡುಗಗಳು,
14 ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ಾಗೆಗಳು, 15 ಗೂಬೆಗಳು, ಸಣ್ಣಗೂಬೆಗಳು,
ಕಡಲ ಾಗೆ, 16-17 ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಗೂಬೆಗಳು, 18 ಕೊಕ್ಕರೆಗಳು,
ಬಕಪ , ಾವಲಿಗಳುಅಶುದ್ಧ ಾದ ಾರಣ ತಿನ್ನ ಾರದು.

19 “ರೆಕೆ್ಕಯುಳ್ಳ ಹುಳಗಳೆ ಾ್ಲ ಅಶುದ್ಧ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ
ತಿನ್ನಬೇಡಿ. 20 ಆದರೆ ನೀವು ಶುದ್ಧ ಾದ ಾವ ಪ ಯನು್ನ
ಬೇ ಾದರೂ ತಿನ್ನಬಹುದು.

21 “ಸತು್ತಬಿದ್ದ ಾವ ಾ್ರಣಿಯ ಾ್ನಗಲೀ ತಿನ್ನ ಾರದು. ನಿಮ್ಮ
ಊರಲಿ್ಲರುವ ಪರದೇಶಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ಅವನು ತಿನ್ನಬಹುದು, ಅಥ ಾ
ಆ ಸತ್ತ ಾ್ರಣಿಯನು್ನ ಪರದೇಶಿಗೆ ಾರಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು
ತಿನ್ನ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಜನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ;
ಆತನ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆಡಿನ ಮರಿಯನು್ನ ಅದರ
ಾಯಿಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಬೇಡಿರಿ.
ದಶ ಾಂಶ

22 “ಪ್ರತಿ ವಷರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಹತ್ತನೆಯ
ಒಂದು ಅಂಶವನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಡಿರಿ. 23 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
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ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಗಿ ಾವ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೋ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ತೆಯಲಿ್ಲರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ, ನೀವು ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ
ಹತ್ತನೆ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ, ನಿಮ್ಮ ಾನ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆ ಒಂದು
ಾಗವನು್ನ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ, ನಿಮ್ಮ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ, ನಿಮ್ಮ
ಹಿಂಡುಗಳ ಮತು್ತ ಮಂದೆಗಳ ಚೊಚ್ಚಲು ಪಶುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ೌರವಿಸಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ಾ ಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 24 ಒಂದುವೇಳೆ ಆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳವು
ನೀವು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡ ಾರದಷು್ಟ ದೂರ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಯೆಹೋವನು
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ ದ ಾಂಶವನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಾಧ್ಯ ಾಗದಿದ್ದಲಿ್ಲ, 25 ದ ಾಂಶದ ಆ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ
ಾರಿ, ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ

ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. 26 ಅಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾದ
ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾಗುವ ಆ ಾರವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಾನೀಯಗಳನು್ನ ಆ ಹಣದಿಂದ ಖರೀದಿ ಾಡಿ ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬದವರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ತಿಂದು ಸಂತೋಷಪಡಿ. 27ನಿಮ್ಮಊರಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿರುವ ಲೇವಿಯರನು್ನ
ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆ ಾರದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಾಲುಕೊಡಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಾಗೆ ಾ್ವಸ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ.
28 “ಮೂರು ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳ ಹತ್ತನೆಯ

ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಶೇಖರಿಸಿಡಿರಿ. 29 ಇದು
ಲೇವಿಯರಿ ಾಗಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿ
ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಾನ್ಯವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಊರಲಿ್ಲರುವ
ಬಡಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೂ ಪರದೇಶಿಗಳಿ ಾಗಿಯೂ
ವಿಧವೆಯರಿ ಾಗಿಯೂ ಅ ಾಥ ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿಯೂ
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ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಬಂದು ಊಟ ಾಡಿ ತೃಪ್ತ ಾಗಲಿ.
ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಫಲಪಡಿಸಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

15
ಾಲಗಳನು್ನ ವಜಾ ಾಡುವ ವಿಶೇಷ ವಷರ್

1 “ಪ್ರತೀ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಾಲಗಳನು್ನ
ವಜಾ ಾಡಬೇಕು. 2 ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲನಿಗೆ ಾಲಕೊಟ್ಟರೆ
ಆ ಾಲವನು್ನ ವಜಾ ಾಡಬೇಕು. ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ
ಇಸೆ್ರೕಲನಿಂದ ಾಲ ಹಿಂದೆ ಕೇಳ ಾರದು. ಆ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ
ಾಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ವಜಾ ಾಡಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ದೇವರು ಆದೇಶವನು್ನ
ನೀಡಿ ಾ್ದನೆ. 3 ಾಲ ಾರನು ಪರದೇಶಿ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಾಲ
ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಆದರೆಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಲ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ವಜಾ ಾಡಬೇಕು. 4 ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಬಡವ ಾಗಿರ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆಯೆಹೋವನೇ ನಿಮಗೆ

ಈ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ; ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸು ಾ್ತನೆ. 5 ನೀವು ಆತನ ಆ ಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲ,ಆತನ ವಿಧಿಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲ
ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. 6ಆತನು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನದ
ಪ್ರ ಾರ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ಆಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಾಲ
ಕೊಡಲು ಯಥೇಚ್ಛ ಾಗಿ ಹಣವಿರುವುದು. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ
ಹಣ ಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷೊ್ಟೕ
ದೇಶಗಳನು್ನ ಆಳುವಿರಿ. ಆದರೆ ಆ ದೇಶಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳವು.

7 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಸಿಸು ಾಗ ಒಂದುವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ
ಬಡವನಿರಬಹುದು. ನೀವು ಾ್ವಥರ್ ಾಗಿ,ಅವನಿಗೆಸ ಾಯ ಾಡಲು
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ನಿ ಾಕರಿಸ ಾರದು. 8 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ನೀವು ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಹಂಚಿಕೊಳಿ್ಳ. ಅವನ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಾಲಕೊಡಿರಿ.

9 “ ಾಲ ವಜಾ ಾಡುವ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ ಸಮೀಪ ಾಯಿತೆಂದು
ನೀವು ಾರಿಗೂ ಾಲ ಕೊಡದೇ ಸ ಾಯ ಾಡದೇ ಇರ ಾರದು.
ಅಂ ಾ ದುಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟದಿರಲಿ.
ಸ ಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವ ಕೆಟ್ಟ
ಆಲೋಚನೆಯೂ ಇರ ಾರದು. ನೀವು ಆ ಬಡ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೂರು

ಹೇಳುವನು. ಆಗ ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ದೋಷಿಗ ಾಗಿ
ಕಂಡುಬರುವಿರಿ.

10 “ಆ ಬಡ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಎಷು್ಟ ಸ ಾಯ
ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿದೆ ೕ ಅಷು್ಟ ಸ ಾಯ ಾಡಿ; ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ

ಬೇಸರಪಡಬೇಡಿ. ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು; ನಿಮ್ಮ
ಕೆಲಸವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಫಲಪಡಿಸುವನು. 11ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ
ಬಡಜನರು ಇರು ಾ್ತರೆ. ಅದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಗು ಾಮರನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವುದು
12 “ನೀವು ಹೀಬೂ್ರ ಮನುಷ ್ಯನನೊ್ನೕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನೊ್ನೕ ನಿಮ್ಮ

ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಆರು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆದರೆ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನೀವು ಅವರನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 13 ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸು ಾಗ
ಬರೀಗೈಯಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸ ಾರದು. 14 ನೀವು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ
ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವನು್ನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಾನ್ಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ
ನಿಮಗೆ ಹೇರಳ ಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ
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ಗು ಾಮರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವುಗಳನು್ನ ಹೇರಳ ಾಗಿ ಕೊಡಿರಿ. 15 ನೀವು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದು್ದದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಾನು ಈ
ಆ ಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

16 “ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗು ಾಮರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, ‘ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಅವನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದರಿಂದ ಮತು್ತ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಜೀವಿತವನು್ನ ಅವನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, 17 ಅವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಾಗಿಲಿನ
ನಿಲುವು ಕಂಬದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಅವನ ಕಿವಿಯನು್ನ ಒಂದು
ಹರಿತ ಾದ ಾಧನದಿಂದ ರಂಧ್ರ ಾಡಬೇಕು. ಇದು, ಅವನು ನಿಮ್ಮ
ಾಶ್ವತ ಗು ಾಮನು ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದು. ಗು ಾಮಳಿಗೂ ಇದು
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

18 “ನಿಮ್ಮ ಗು ಾಮರನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕ ಾ್ಲ ಎಂದು
ಬೇಸರಪಡಬೇಡಿ. ಅವರು ಅಧರ್ಕೂಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರು
ವಷರ್ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಾಡಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಸಫಲಪಡಿಸುವನು.
ಚೊಚ್ಚಲ ಾ್ರಣಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಿಯಮಗಳು

19 “ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಡಿನ ಾ್ಲಗಲಿ ಹಟಿ್ಟಯ ಾ್ಲಗಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಮರಿಗಳು
ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದವುಗಳು. ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅಂ ಾ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ
ಉಪ ೕಗಿಸಕೂಡದು. ಮತು್ತ ಅಂ ಾ ಕುರಿಮರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸ ಾರದು. 20 ಪ್ರತಿ ವಷರ್, ಚೊಚ್ಚಲು ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ
ಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು.

21“ಆದರೆಆಚೊಚ್ಚಲು ಾ್ರಣಿಗಳುಕುಂಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಕುರು ಾಗಿದ್ದರೆ
ಅಥ ಾ ಬೇರೆ ಾವ ಅಂಗವಿಕಲತೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ
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ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಕೂಡದು.
22 ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಬೇ ಾದರೆ ತಿನ್ನಬಹುದು.
ಅದನು್ನ ಾರು ಬೇ ಾದರೂ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧರೂ ಅಶುದ್ಧರೂ
ತಿನ್ನಬಹುದು. ಜಿಂಕೆಯನು್ನ, ಟಗರನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಾವ ನಿಯಮಗಳು
ಇವೆ ೕ, ಅದೇ ನಿಯಮಗಳು ಇದಕೂ್ಕ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
23 ಅವುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. ಅದನು್ನ ನೀರಿನಂತೆ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಚೆಲಿ್ಲಬಿಡಬೇಕು.

16
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ

1 “ಅಬೀಬ್ ◌ ್ ನಬಮೇಲೆ ಚೆಲಿ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು. ◌ೆಲ್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು.
ಅದನು್ನ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಕೂಡದು.
ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮತಿಂಗಳನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆ
ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ೌರವಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಆ ತಿಂಗಳಲೆ್ಲೕ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 2 ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ತನ್ನ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾ ್ಕಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಪಸ ್ಕದ
ಯ ಾಪರ್ಣೆ ಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಬೇಕು.
ಅಲಿ್ಲ ದನವ ಾ್ನಗಲಿ ಆಡ ಾ್ನಗಲಿಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 3ಯಜ್ಞ
ಪಶುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಏಳು ದಿನ ತಿನ್ನಬೇಕು.
ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹುಳಿ ಬೆರೆಸಿದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನ್ನಲೇ ಾರದು.
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗೆ ‘ಸಂಕಟದ ರೊಟಿ್ಟ’ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು.
ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ

ಸಂಕಟವನು್ನ ಅದು ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಲಿ್ಲಂದ ತುಂ ಾ
ಅವಸರ ಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿರಿ! ಇದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಾನ ಪಯರ್ಂತ
ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 4 ಏಳು ದಿನಗಳ ತನಕ ಇಡೀ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾರ
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ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾದರೂ ರೊಟಿ್ಟಗೆ ಬೆರೆಸುವ ಹುಳಿಯು ಇರ ಾರದು.
ಮತು್ತ ದಲನೇ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲ ನೀವು ವಧಿಸುವ ಾ್ರಣಿಯ
ಾಂಸವನು್ನ ಮುಂಜಾನೆ ಳಗೆ ತಿಂದು ಮುಗಿಸತಕ್ಕದು್ದ.
5 “ಪಸ್ಕದ ಪಶುವನು್ನ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಾವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ

ಕೊಯ್ಯ ಾರದು. 6 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ವಿಶೇಷ ಾದ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾ ್ಕಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ
ಾಯಂ ಾಲ ಸೂ ಾರ್ಸ್ತ ಾನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬದ ಪಶುವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದ ಾಲವನು್ನ ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಾಡುತ್ತದೆ.
7 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾ ್ಕಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀವು ಪಸ್ಕದ ಪಶುವನು್ನ ಅಡಿಗೆ ಾಡಿ
ತಿನ್ನಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂಜಾನೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಬಹುದು. 8 ಆರು ದಿನಗಳ ತನಕ ನೀವು ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಏನೂ ಕೆಲಸ
ಾಡದೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ದಿನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ

ಯೆಹೋವನನು್ನ ಘನಪಡಿಸಬೇಕು.

ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬ
9 “ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯ್ಯಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ

ದಿನದಿಂದ ಏಳು ಾರಗಳನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿರಿ. 10 ಅಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾರಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಿ. ಅಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದು ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಎಷು್ಟ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರು ಾ್ತನೆಂದು ೕಚಿಸಿ ಅದರ
ಪ್ರ ಾರ ನಿಮ್ಮ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಿರಿ. 11 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಾಸ ಾ್ಥನ ಾ ್ಕಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಜನರೂ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ದೇವರ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರನು್ನ ನಿಮ್ಮ
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ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವಲೇವಿಯರನು್ನಮತು್ತ ವಿಧವೆಯರನು್ನ,ಅ ಾಥರನು್ನ,
ಪರದೇಶಿಗಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ. 12 ನೀವು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಗು ಾಮ ಾಗಿದಿ್ದರಿ ಎಂದು ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ತಪ್ಪದೇ ಅನುಸರಿಸಿರಿ.

ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬ
13 “ಕಣಗಳ ಕೆಲಸ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಯ ಆಲೆಗಳ ಕೆಲಸ

ಮು ಾ್ತಯ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿದ
ಬಳಿಕ ಏಳು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ
ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 14 ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ,
ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ, ಪರದೇಶಿಗ ಂದಿಗೆ, ಅ ಾಥರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ
ವಿಧವೆಯರೊಂದಿಗೆ ಆನಂದದಿಂದ ಹಬ್ಬ ಾಡಿರಿ. 15 ನಿಮ್ಮ
ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಏಳು ದಿನ ಆಚರಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಘನಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸುಗಿ್ಗಯನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ!

16 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆಲಯ ಾ್ಕಗಿ
ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನೀವೆ ಾ್ಲ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಮೂರು
ಾರಿ ಅಂದರೆ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬ, ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬ
ಮತು್ತ ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರಬೇಕು. ಯೆಹೋವನ
ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಾಣಿಕೆ ಂದಿಗೆ ಬರಬೇಕು.
17 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ
ಆತನಿಗೆ ಾಣಿಕೆಯನ್ನಪಿರ್ಸಬೇಕು.

ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳೂಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ
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18 “ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರನೂ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲದವರು ಇದನು್ನ ಾಡಬೇಕು; ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು
ಾ್ಯಯವಂತ ಾಗಿರಬೇಕು. 19 ನೀವು ಾ ಾಗಲೂ
ಪಕ್ಷ ಾತವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿರಬೇಕು. ಜನರಿಂದ ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀ ಾರ್ನ ಕೊಡ ಾರದು. ಹಣವು ಾನಿಗಳನು್ನ
ಕುರುಡು ಾಡಿ ಅವರ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಮಂದ ಾಡುವುದು.
20 ನೀವು ಒಳೆ್ಳಯವರೂ ಾ್ಯಯವಂತರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವಿರಿ ಮತು್ತ
ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ವಶದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳವಿರಿ.

ದೇವರು ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವನು
21 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ

ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟ ಾಗ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಅಶೇರ್ ದೇವತೆಗೆ
ೌರವವನು್ನ ತರುವಂಥ ಾವ ಮರದ ಕಂಬಗಳನು್ನ ನೆಡ ಾರದು;

22 ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ಪೂಜೆ ಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಾದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ನೆಡ ಾರದು; ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ.

17
ಕಳಂಕ, ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಾ್ರಣಿಗಳನೆ್ನೕ ಬಲಿಕೊಡಿರಿ

1 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀವು ಪಶುಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಆಡುಕುರಿಮರಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಸಮಪಿರ್ಸು ಾಗ ಅವು ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದೆ
ಪೂಣಾರ್ಂಗ ಾಗಿರಬೇಕು; ದೋಷಪೂರಿತ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಆತನು
ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ.

ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆ ಾಡಿದರೆ ದೊರಕುವ ಶಿ
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2 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದ
ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಸುದಿ್ದ ಂದನು್ನ ಅಂದರೆ
ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಪುರುಷ ಾಗಲಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ
ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದು ಆತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಪ ಾಡಿ 3 ಅವರು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಸೂಯರ್ಚಂದ್ರ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಪೂಜಿಸು ಾ್ತರೆ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ನೀವು
ಕೇಳಿದರೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಅದು ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದದು್ದ.
4ಇಂ ಾ ಕೆಟ್ಟ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಟ್ಟ ದ ಾಗಿ ಅದು
ಸತ್ಯ ೕ ಸು ್ಳೕ ಎಂಬುದನು್ನ ಸರಿ ಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಅಂಥ
ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಯು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿದು್ದ ನಿಜ ಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲ,
5 ಆ ಾಪ ಾಡಿದವನಿಗೆ ಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಪಟ್ಟಣದ
ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲ ಹೊರಗಿರುವ ಬಯಲಿಗೆ ಆ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನೂ್ನ,
ಪುರುಷನನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಾಯಿಸಬೇಕು. 6 ಅವರು ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆ ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಒಂದೇ ಾ
ಇರುವು ಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗ ಾರದು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು
ಅಥ ಾ ಮೂವರು ಾ ಗಳು ಅವರು ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆ ಾಡಿದು್ದ
ಸತ್ಯವೆಂದುಹೇಳಿದರೆ ಾತ್ರ ಅವರನು್ನ ಾಯಿಸಬೇಕು. 7ಸತ್ಯವೆಂದು
ಹೇಳಿದ ಾ ಗಳು ದಲು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಲೆ್ಲಸೆಯಬೇಕು.
ಅನಂತರ ಬೇರೆಯವರು ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಅವರನು್ನ ಾಯಿಸಬೇಕು. ಈ
ರೀತಿ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧೆ್ಯ ಇದ್ದ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು.

ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸ ಾಗದ ವಿಷಯಗಳು
8 “ನಿಮ್ಮ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯತೀರಿಸ ಾಗದ ಕಷ್ಟದ

ಸಮಸೆ್ಯಗಳು ಬರುವವು. ಅವು ಕೊಲೆ ಅಥ ಾ ಇಬ್ಬರ ಮಧೆ್ಯ
ವಿ ಾದವಿರಬಹುದು; ಅಥ ಾ ಜಗಳ ಾಡಿ ಾಯಗೊಂಡಿರುವ
ಪ್ರಕರಣ ಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಈ
ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡಿಸು ಾಗ ಸರಿ ಾದ ಇತ್ಯಥರ್ ಾಡಿ
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ತೀಪುರ್ ಾಡಲು ಕಷ್ಟ ಾದಲಿ್ಲ ನೀವು ದೇವರು ಆರಿಸುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗಬೇಕು. 9 ಲೇವಿಕುಲದ ಾಜಕರ ಬಳಿಗೂ ಅಲಿ್ಲ ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲರುವ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ
ವಿಷಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ
ಬಗೆಹರಿಯ ಾಗದ ಪ್ರಕರಣವನು್ನ ಆಲೈಸಿ, ವಿಚಾರಿಸಿ,
10ಯೆಹೋವನವಿಶೇಷ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಡುವರು.
ಅವರು ಏನು ಹೇಳು ಾ್ತರೋ ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಒಪಿ್ಪಗೆ
ನೀಡಬೇಕು. ನೀವು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳು ಾ್ತರೋ
ಅದನು್ನ ನೀವು ಾಡಲೇಬೇಕು. 11 ಅವರು ಹೇಳಿದ ಾಗೆ
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಪರಿ ಾಲಿಸಬೇಕು. ಅವರ ತೀಪರ್ನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸ ಾರದು.

12 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ
ಾಜಕ ಾಗಲಿ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಲಿ ಹೇಳಿದ ತೀಪರ್ನು್ನ

ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಆ
ದುಷ್ಟನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಬೇಕು. 13 ಈ
ದಂಡನೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಜನರು ಕೇಳಿ ಭಯಪಟು್ಟ ಅಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡದಿರುವರು.

ಅರಸನನು್ನ ಆರಿಸುವ ರೀತಿ
14 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ

ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿರಿ. ಆ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸುವಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ‘ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವಂತೆಯೇ
ನಮಗೂ ಒಬ್ಬ ಾಜನು ಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ. 15 ಅಂಥ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನನೆ್ನೕ ನೀವು
ಾಜನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾಗಿರಬೇಕು; ಪರದೇಶಸ್ಥನನು್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಜನ ಾ್ನಗಿ
ಆರಿಸ ಾರದು. 16 ಅರಸನು ತನ್ನ ಉಪ ೕಗ ಾ್ಕಗಿ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ
ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಖರೀದಿಸ ಾರದು; ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ
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ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೆಚು್ಚಹೆಚು್ಚ ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ತರಿಸ ಾರದು; ಾಕೆಂದರೆ,
‘ನೀವು ಆ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಲೇ ಾರದು’ ಎಂದು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 17 ಅರಸನಿಗೆ ಮಿತಿಮೀರಿ
ಪತಿ್ನಯರು ಇರ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅರಸನನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯದಂತೆ ಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿಸುವರು. ಾಜನು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿ ತನ್ನನು್ನ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.

18 “ ಾಜನು ಾಜ್ಯ ಾಳಲು ಆರಂಭಿಸು ಾಗ, ಾಜಕರ ಮತು್ತ
ಲೇವಿಯರ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ತನ ಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ
ರೂಪದಲಿ್ಲ ಬರೆಸಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 19 ಅವನು ಆ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ
ತನೊ್ನಂದಿಗಿಟು್ಟಕೊಂಡುಅದನು್ನ ತನ್ನ ಜೀವ ಾನಪೂತಿರ್ಪದೇಪದೇ
ಓದುತಿ್ತರಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಆ ಾಪಿಸುವ
ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ಅವನು
ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 20 ಆಗ ಅರಸನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಿಂತ ಾನು
ಉತ್ತಮನಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವನು. ಆಗಅವನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ
ವಿಮುಖ ಾಗದೆ ಅದನು್ನ ಚಾಚೂತಪ್ಪದೆ ಅನುಸರಿಸುವನು. ಆಗ
ಾಜನೂ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಬಹು ಾಲ
ಆಳುವರು.

18
ಾಜಕರಮತು್ತ ಲೇವಿಯರ ಜೀವ ಾ ಾರ

1 “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ದೇಶದೊಳಗೆ ಲೇವಿಕುಲದವರಿಗೆ ಾ್ವಸವು
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಾಜಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುವರು. ದೇವರಿಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿದ ಯಜ್ಞಶೇಷವೇ
ಅವರ ಆ ಾರ. 2 ಬೇರೆ ಕುಲದವರಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿ
ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ ಅವರ ಾಲು
ಯೆಹೋವನೇ.
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3 “ನೀವು ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ದನವ ಾ್ನಗಲಿ ಕುರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ
ಕೊ ಾ್ದಗ ಾಜಕರಿಗೆ ಭುಜವನು್ನ, ಎರಡು ದವಡೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಉದರ ಾಗವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 4 ನಿಮ್ಮ ಾಜಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ
ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಥಮ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಾನ್ಯಗಳ ಪ್ರಥಮ
ಫಲವನು್ನ, ಾ್ರ ಾರಸದಲಿ್ಲ, ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಉಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ
ಪ್ರಥಮ ಫಲವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 5 ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಲದವರಿಂದ ಲೇವಿಕುಲದವರನು್ನ
ನಿರಂತರ ಾಗಿ ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಾ್ತನೆ.

6 “ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಲೇವಿಯನಿಗೂ ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು
ಒಂದು ನಿಧಿರ್ಷ್ಟ ಸಮಯವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ,
ಅವನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಬಹುದು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಾವದೇ ಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಾವುದೇ ಊರಿನಲಿ್ಲರುವ
ಲೇವಿಯನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೋವನ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಬರಬಹುದು. ಅವನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದ ಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಬೇ ಾದರೂ ಹೀಗೆ ಾಡಬಹುದು. 7 ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಸೇವೆ ಾಡತಿ್ತರುವ ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸಹೋದರ ಾದ ಲೇವಿಯರಂತೆ
ಈ ಲೇವಿಯನು ಸಹ ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಸೇವೆ ಾಡಬಹುದು. 8 ಆ ಲೇವಿಯನು ಇತರ ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ
ಸ ಾನ ಾಲನು್ನ ಹೊಂದುವನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರು
ಯ ಾಪ್ರ ಾರ ತಮಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಾಲನೂ್ನ ಹೊಂದುವರು.

ಇತರ ಜ ಾಂಗಗಳವರಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಜೀವಿಸ ಾರದು
9 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಗ್ದತ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ

ಜನರು ನಡೆಯುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ನಡೆಯ ಾರದು. ಅವರ
ಅಸಹ್ಯ ಾದ ಪದ್ದತಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸ ಾರದು. 10 ನಿಮ್ಮ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಲಿ ಹೆಣ್ಣಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಬಲಿಯ ಾ್ನಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ ್ಯವನು್ನ
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ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕಣಿಹೇಳುವವರಬಳಿ ಾಗಲಿ,ಮಂತ್ರ ಾರರ
ಬಳಿ ಾಗಲಿ ಬೇ ಾಳಿಕರ ಬಳಿ ಾಗಲಿ ಾಟ ಾರರ ಬಳಿ ಾಗಲಿ
ಹೋಗಬೇಡಿ. 11 ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಮಂತ್ರ ಾಡಲು
ಾರಿಗೂ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಬೇ ಾಳಿಕ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಾಟ ಾರ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಅವ ಾಶ

ಕೊಡಬೇಡಿ. ಸತು್ತಹೋದವನೊಡನೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ
ಾ ಾಡಕೂಡದು. 12 ಇಂಥ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಜನರನು್ನ

ದೇವರು ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆ ಜ ಾಂಗಗಳವರನು್ನ
ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವನು. 13 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೀವು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಬೇಕು.

ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರ ಾದಿ
14 “ನಿಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಇತರ ಜ ಾಂಗದವರನು್ನ
ಾಶ ಾಡಬೇಕು. ಆ ಜನರು ಾಟಮಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ
ಮತು್ತ ಕಣಿ ಹೇಳುವವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ ್ಯವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವರು.
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅಂ ಾ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡಲು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 15 ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ

ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು. ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾಗಿರುವನು. ಅವನು ನನ್ನ ಾಗೆ ಇರುವನು ಮತು್ತ ನೀವು
ಅವನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಕು. 16ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ ದೇವರು
ನಿಮಗೊಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು. ನೀವು ಹೋರೇಬ್
ಎಂಬ ಸೀ ಾಯಿ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಾಗ ದೇವರ ಸ್ವರಕೆ ್ಕ
ಭಯಪಟಿ್ಟರಿ; ಪವರ್ತದಲಿ್ಲದ್ದ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ನೋಡಿಯೂ ತತ್ತರಿಸಿದಿರಿ.
ಆಗ ನೀವು, ‘ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಸ್ವರವನು್ನ ಾವು ತಿರುಗಿ
ಕೇಳದ ಾಗೆ ಾಡು. ಾವುತಿರುಗಿಆಮ ಾಬೆಂಕಿಯಜಾ್ವಲೆಯನು್ನ
ನೋಡದ ಾಗೆ ಾಡು; ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಾವು ಾಯುತೆ್ತೕವೆ!’ ಎಂದು
ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರಿ.
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17 “ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ಅವರು
ಕೇಳುವ ವಿಷಯವುಒಳೆ್ಳಯದೇ. 18 ಾನು ಅವರಿ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ತರಹದ
ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ಅವನು ಅವರ ಜನರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾಗಿರುವನು. ಅವನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇ ಾದ ವಿಷಯವನು್ನ
ಾನೇ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು. ಾನು ಆ ಾಪಿಸುವುದೆಲ್ಲವನು್ನ ಅವನು
ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವನು. 19 ಈ ಪ್ರ ಾದಿಯು ನನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡುವನು. ಅವನು ಾ ಾಡು ಾಗ ಾವ ಾದರೂ ನನ್ನ

ಆ ಗಳನು್ನ ಕೇಳದೆಹೋದರೆ ಾನು ಅವನನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.’

ಸುಳು್ಳ ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಬಗೆ್ಗ
20 “ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಾನು ಹೇಳದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನಿಮಗೆ

ಹೇಳಿದರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವೆನು ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಂ ಾ
ಸಂದಭರ್ಗಳು ಬಂದಲಿ್ಲ ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಾಯಿಸಬೇಕು. ಇಷು್ಟ
ಾತ್ರವಲ್ಲ ಇತರದೇವರುಗಳ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವಪ್ರ ಾದಿಗಳೂ

ಬರಬಹುದು. ಅವರನೂ್ನ ನೀವು ಾಯಿಸಬೇಕು. 21 ‘ಆಪ್ರ ಾದಿಯು
ಹೇಳಿದು್ದ ದೇವರ ಾತಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆ?’
ಎಂದು ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 22 ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯು
ಾನು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ
ಮತು್ತ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳು ನೆರವೇರದೆ ಹೋದರೆ ಆಗ
ಆ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು. ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ತನ್ನದೆ ಆದ ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. ನೀವು ಅವನಿಗೆ
ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ.

19
ಆಶ್ರಯನಗರಗಳು
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1 “ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳು ಾಸಿಸುವ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು
ನಿಮಗೆಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಆಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಆತನು ಾಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಅವರು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಸಿಸುವಿರಿ. ಅವರ
ಮನೆಗಳನೂ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ನೀವು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ಅಂ ಾ ಸಮಯದಲಿ್ಲ 2-3 ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಮೂರು
ವಿ ಾಗ ಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಂದು ವಿ ಾಗದಲಿ್ಲ ನೀವು ಒಂದು
ನಗರವನು್ನ ಆರಿಸಬೇಕು. ಅದು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಲು
ಅನುಕೂಲ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ರಸೆ್ತಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು.
ಆಗ ಾವ ಾದರೂ ಅಪಿ್ಪತಪಿ್ಪ ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದರೆ ಅವನು
ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಆ ನಗರಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಬಹುದು.

4 “ಅಂ ಾ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು
ಾವುವೆಂದರೆ: ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ ಕೊಂದದು್ದ

ಆಕಸಿ್ಮಕ ಾಗಿರಬೇಕು; ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ
ದೆ್ವೕಷವಿರ ಾರದು. 5 ಇದೊಂದು ಉ ಾಹರಣೆ: ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತ ಂದಿಗೆ ಅಡವಿಗೆ ಕಟಿ್ಟಗೆ ಕಡಿಯಲು ಹೋಗು ಾ್ತನೆ. ಒಂದು
ಮರವನು್ನ ಕಡಿಯಲು ತನ್ನ ಕೊಡಲಿಯನು್ನ ಬೀಸು ಾಗ ಅವನ
ಕೊಡಲಿಯು ಾವಿನಿಂದ ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದವನಿಗೆ
ಬಡಿದು ಅವನ ಾವಿಗೆ ಾರಣ ಾದರೆ, ಕೊಡಲಿಯನು್ನ ಬೀಸಿದವನು
ಆ ಮೂರು ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದರಲಿ್ಲ ಆಶ್ರಯವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು
ಸುರ ತ ಾಗಿರಬಹುದು. 6ಆದರೆ ಆ ನಗರವು ತುಂ ಾ ದೂರವಿದ್ದಲಿ್ಲ
ಅವನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರುವ ದಲೇ ಸತ್ತವನ ಹತಿ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿ
ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದರೆ ನಿ ಾ್ಕರಣ ಾಗಿ
ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಂ ಾಯಿತು. ಾಕೆಂದರೆ ಸತ್ತವನನು್ನ ಅವನು
ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ನಗರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಸುಲಭ ಾಗಿ ಸೇರುವಂಥವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು; ಅಂಥವುಗಳನು್ನ ನೀವು
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
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8 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ವಿ ಾ್ತರ ಾಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು.
ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುವನು. 9ಈಹೊತು್ತ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆ ಗಳಿಗೆ ನೀವು
ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಆತನು ವಿಸ್ತರಿಸುವನು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ
ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇರೆಯನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಾಗ
ನೀವು ಇನೂ್ನ ಮೂರು ಆಶ್ರಯ ನಗರಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅಂಥ
ನಿರಪ ಾಧಿಗಳು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ; ನೀವು ಾವ ಮರಣದ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ದೋಷಿಗ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

11 “ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದರೆ,
ಅವನನು್ನ ಉದೆ್ದೕಶಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕೊಂದು ಆಶ್ರಯ ನಗರದೊಳಗೆ
ಸುರ ತ ಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲ 12 ಅವನ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಅವನನು್ನ ಆ
ಆಶ್ರಯನಗರದೊಳಗಿಂದ ಹಿಡಿದುತಂದು ಕೊಲೆ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನ
ಸಮೀಪ ಬಂಧುವಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು, ಕೊಲೆ ಾರನು ಾಯಲೇಬೇಕು.
13 ನೀವು ಅವನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದುಃಖಪಡ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ
ಅವನು ನಿರಪ ಾಧಿಯನು್ನ ಕೊಂದ ಅಪ ಾಧಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು
ಾಡಿದ ಾಪವನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮಗೆ

ಶುಭ ಾಗುವುದು.
ಆಸಿ್ತಯಮೇರೆಗಳು

14 “ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನ ಭೂಮಿಯ ಗಡಿಕಲು್ಲಗಳ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ನೀವು ಬದ ಾಯಿಸ ಾರದು. ಹಿಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ
ಭೂಮಿಯಮೇರೆಯನು್ನ ಗುರುತಿಸಲು ನೆಟಿ್ಟರು ಾ್ತರೆ. ಆಗಡಿಕಲು್ಲಗಳು
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಆ ಭೂಮಿಗೆ
ಗುರು ಾಗಿದೆ.

ಾ ಗಳು
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15 “ಒಬ್ಬನು ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು
ಅ ಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನ ಾ ಯಿಂದ ಅವನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು
ತೀ ಾರ್ನಿಸ ಾರದು. ಅವನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಎರಡು
ಅಥ ಾಮೂರು ಾ ಗಳಿರಬೇಕು.

16 “ಒಬ್ಬ ಾ ಾರನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ತನಗೆ ಾನಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂದು
ಸುಳು್ಳಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಶಿ ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ ಾಗ, 17 ಆ
ಪ್ರಕರಣಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರಿಬ್ಬರೂ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲ ಾಯರ್ತತ್ಪರ ಾಗಿರುವ ಾಜಕರನು್ನಮತು್ತ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರನು್ನ
ಾಣಬೇಕು. 18 ಾ್ಯ ಾಧೀಶರು ಅವರನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸಿ ಸರಿ ಾಗಿ
ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು. ಾ ಯವನು ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಅವರು
ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ 19 ಆ ಾ ಯವನಿಗೆ ಶಿ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ತನ್ನ
ವಿರೋಧಿಗೆ ಾವ ಶಿ ಬರಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿಅವನು ಸು ಾ್ಳಡಿದ್ದನೋ,
ಅದೇ ಶಿ ಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಆ
ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕುಲಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು. 20 ಇದನು್ನ
ಬೇರೆಯವರು ಕೇಳಿ ಭಯಪಟು್ಟ ಅಂ ಾ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವನು್ನ ಅವರು
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
21 “ಅಪ ಾಧ ಎಷು್ಟ ಭಯಂಕರ ಾಗಿರುವುದೋ ಅಷೆ್ಟೕ

ಭಯಂಕರ ಶಿ ಯೂ ಇರಬೇಕು. ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವನನು್ನ ಶಿ ಸಲು
ಬೇಸರಪಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಒಬ್ಬನು ಾ್ರಣಹತೆ್ಯ ಾಡಿದರೆ ಅವನ
ಾ್ರಣವೂ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು. ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಣು್ಣ, ಹಲಿ್ಲಗೆ ಹಲು್ಲ, ಕೈಗೆ ಕೈ,
ಾಲಿಗೆ ಾಲು ಎಂಬ ನೀತಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

20
ಯುದ್ಧ ಕ್ರಮಗಳು

1 “ನೀವು ನಿಮಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ವೈರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೋ ಾಗ ಅವರ ರ ಾಶ್ವಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚದ
ಸೈನ್ಯಬಲವನು್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾಗಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ
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ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿ ತಂದವನು ಆತನೇ.

2 “ನೀವು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟುನಿಂ ಾಗ ಾಜಕನು ಸೈನಿಕರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: 3 ‘ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೇ, ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಆಲಿಸಿರಿ. ಈ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗ ಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲು

ಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಅಧೈಯರ್ಗೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ; ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ. 4 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವನು. ವೈರಿಗ ಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು ಮತು್ತ
ನಿಮಗೆ ಜಯವನು್ನ ಕೊಡುವನು.’

5 “ಆ ಲೇವಿಯಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಸೈನಿಕರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ
ಹೊಸಮನೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಗ ೃಹಪ್ರವೇಶ ಾಡಿರದಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ. ಒಂದುವೇಳೆ ಅವನು ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಸತ್ತರೆ
ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 6 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂ ಾ್ರ ತೋಟವನು್ನ ಾಡಿ ಅದರ ಫಲವನು್ನ

ಕೂಡಿಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ. ಅವನು
ರಣರಂಗದಲಿ್ಲಮಡಿದರೆಅವನ ಾ್ರ ತೋಟದಫಲಗಳುಬೇರೊಬ್ಬನ
ಾ ಾಗುವುದು. 7ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂಮದುವೆ ಾಗಲುಹೆಣ್ಣನು್ನ
ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದರೆಅವನು ತನ್ನಮನೆಗೆಹಿಂತಿರುಗಿಹೋಗಲಿ; ಾಕೆಂದರೆ
ಅವನು ರಣರಂಗದಲಿ್ಲ ಮಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾದ ಹೆಣ್ಣನು್ನ
ಇನೊ್ನಬ್ಬನು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

8“ಆಲೇವಿಯಅಧಿ ಾರಿಗಳುಹೇಳಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾ ಾದರೂ ತಮ್ಮ ಧೈಯರ್ವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನು

ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ. ಅವನಿಂ ಾಗಿ ಇತರ ಸೈನಿಕರೂ ತಮ್ಮ
ಧೈಯರ್ವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.’ 9 ಲೇವಿಯ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು
ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮಗೆ
ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು.
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10 “ನೀವು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಆಕ್ರಮಿಸಲು ಹೋ ಾಗ,
ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಿಗೆ ‘ ಾಂತಿಸಂ ಾನಕೆ್ಕ’ ಕರೆಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.
11 ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ತಮ್ಮ
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆದುಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರೂ
ನಿಮಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗುವರು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಾಡಲೇಬೇಕು. 12 ಆದರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾಂತಿಸಂ ಾನ ಾಡಲುಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆಮತು್ತ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲು
ಬಂದರೆ ನೀವು ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಬೇಕು. 13 ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಲು
ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಾಗ ನೀವು ಆ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿದ್ದ ಗಂಡಸರನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕೊಂದುಬಿಡಬೇಕು. 14 ಹೆಂಗಸರನು್ನ, ಮಕ್ಕಳನು್ನ, ದನಕುರಿಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿದ್ದವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪ ೕಗ ಾ್ಕಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಅವುಗಳನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 15 ನಿಮಿ್ಮಂದ ಬಹುದೂರವಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ
ಅಂದರೆ ನೀವು ಾಸಿಸಲಿರುವ ದೇಶದಿಂದ ದೂರವಿರುವ
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಡಬೇಕು.

16 “ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡು ಾಗ ನೀವು ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವವರೆಲ್ಲರನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 17 ನೀವು ಹಿತಿ್ತಯರನು್ನ, ಅ ೕರಿಯರನು್ನ,
ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರನು್ನ, ಹಿವಿ್ವಯರನು್ನ ಮತು್ತ
ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಹತೆ್ಯ ಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಅಪ್ಪಣೆ. 18 ಾಕೆಂದರೆ ಆಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡುವಂತೆನಿಮಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸು ಾಗ ಾಡುವ ಭಯಂಕರ ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವಂತೆ
ನಿಮಗೆಉಪದೇಶಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

19 “ನೀವು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಹು ಾಲದಿಂದ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಿದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಮರಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕ ಾರದು.
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ಅವುಗಳ ಫಲಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು; ಆದರೆ ಕಡಿಯ ಾರದು.
ಅವು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಲ್ಲವ ಾ್ಲ? ಅವು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ? 20 ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೊಡದ ಮರಗಳನು್ನ

ಕಡಿಯಬಹುದು. ಆ ಮರಗಳಿಂದ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಿ*
ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಬಹುದು. ಆ ಪಟ್ಟಣವು
ನಿಮ್ಮ ಕೈವಶ ಾಗುವ ತನಕ ನೀವು ಅದನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಬಹುದು.

21
ಕೊಲೆ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ದೇಹ ಪತೆ್ತ ಾದರೆ

1 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ಕೊಲೆ ಾಗಿ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ
ನೀವು ಕಂಡರೆ ಮತು್ತ ಅವನನು್ನ ಕೊಲೆ ಾಡಿದು್ದ ಾರು
ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, 2 ಆಗ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಾಯಕರು
ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರು ಬಂದು ಪಟ್ಟಣಕೂ್ಕ ಆ ಶವದ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ
ಎಷು್ಟ ದೂರವಿದೆ ಎಂದು ಅಳೆಯಬೇಕು. 3 ಾವ ಪಟ್ಟಣವು
ಕೊಲೆ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಶವಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದೆ ೕ ಆ ಪಟ್ಟಣದ
ಾಯಕರು ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರು ತಮ್ಮ ಹಟಿ್ಟಯಿಂದ ಎಂದೂ
ಕರು ಈಯದ, ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸದ ಒಂದು ಹಸುವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 4 ಹರಿಯುವ ನೀರಿರುವ ತಗಿ್ಗಗೆ ಅಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ತಗು್ಗ ಉಳಿಮೆ ಾಡಿದ ಜಾಗ ಾಗಿರ ಾರದು
ಮತು್ತ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾವ ಸಸಿಯೂ ನೆಟಿ್ಟರ ಾರದು. ಅಲಿ್ಲ ಊರ
ಹಿರಿಯರು ಆ ಹಸುವಿನ ಕುತಿ್ತಗೆ ಮುರಿಯಬೇಕು. 5 ಊರಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಲೇವಿಯರೂ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯೆಹೋವನು ಅವರ
ಜನರನು್ನ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ತನ್ನ
ಸೇವೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಆರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾ್ವದಗಳನು್ನ

* 20:20: ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಿ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಲು ಬೇ ಾದಮರದಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಶೇಖರಿಸಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಹುದು.”
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ಾಜಕನೇ ಇತ್ಯಥರ್ ಾಡುವನು. 6 ಕೊಲೆ ಾದವನ ದೇಹದ
ಸಮೀಪವಿರುವಪಟ್ಟಣದಹಿರಿಯರು ಕುತಿ್ತಗೆಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹಸುವಿನ
ಮೇಲೆ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯಬೇಕು. 7 ಆ ಹಿರಿಯರು
ಹೀಗೆನ್ನಬೇಕು: ‘ ಾವು ಈ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಹತೆ್ಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಅವನು ಕೊಲೆ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. 8ಯೆಹೋವನೇ,
ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ರ ಸಿರುವೆ, ಾವು ನಿನ್ನ ಜನಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಈಗ
ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸು; ನಿದೋರ್ಷಿಯ ಕೊಲೆಗೆ ನಮ್ಮನು್ನ
ಾರಣರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಡ!’ 9ಹೀಗೆನೀವುಯೆಹೋವನದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಸರಿ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮೂಹದಿಂದ ದೋಷವನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕುವಿರಿ.

ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
10 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗ ಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ದೇವರ

ಸ ಾಯದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಕೊಂಡೊಯು್ಯವಿರಿ. 11 ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವರಲಿ್ಲ
ಸುಂದರಿ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ನೋಡಿ ಆಕೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಯಸಿದರೆ 12 ಆಕೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ
ಮನೆ ಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆಕೆಯು ತಲೆಯನು್ನ
ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಉಗುರನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 13 ಆಕೆಯು
ತನ್ನ ಸೆರೆ ಾಸದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೂತಿರ್
ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿ ಾಗಿ ಶೋಕಿಸಬೇಕು. ಅನಂತರ ನೀನು
ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕೆಯನು್ನ ವರಿಸಿ ಗಂಡ ಾಗಬಹುದು.
ಆಕೆಯು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗುವಳು. 14 ಆಕೆಯನು್ನ ನೀನು
ಮೆಚ್ಚದಿದ್ದರೆ ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನೆ ಾಡಿಆಕೆಯನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗುವಂತೆ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀನು ಆಕೆಯನು್ನ ಾರ ಾರದು.
ಆಕೆಯನು್ನ ಗು ಾಮಳಂತೆ ನೋಡ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು
ಆಕೆ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡಿದಿ್ದಯ ಾ್ಲ.
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ಹಿರಿಯಮಗನು
15 “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ

ಒ ಾ್ಬಕೆಯನು್ನ ಅವನು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರೂ ಪಿ್ರೕತಿಸಬಹುದು. ಆ
ಇಬ್ಬರು ಅವನಿಗೆಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರುವರು. ಹಿರಿಮಗನು ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸಿದ
ಹೆಂಡತಿಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದರೆ 16 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ತನ್ನ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಾಲು ಾಡಿ ಕೊಡು ಾಗ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನಿಗೆ ಸಿಗಬೇ ಾದ
ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ ಾರದು.
17 ಾನು ಪಿ್ರೕತಿಸದೆ ಇರುವ ಹೆಂಡತಿಯ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನನು್ನ ಅವನು
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಬೇಕು. ಆ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಎರಡು
ಾಲು ಆಸಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ
ಮಗನು. ಚೊಚ್ಚಲಮಗನ ಹಕು ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದು್ದ.

ವಿಧೇಯ ಾಗದಮಕ್ಕಳ ಬಗೆ್ಗ
18 “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಹಠ ಾರಿ ಾದ ಅವಿಧೇಯ

ಮಗನಿರಬಹುದು. ಈ ಮಗನು ತಂದೆಯ ಾತ ಾ್ನಗಲಿ ಾಯಿಯ
ಾತ ಾ್ನಗಲಿ ಕೇಳದವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವರು ಶಿ ಕೊಟ್ಟರೂ

ಅವನು ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳದಿದ್ದರೆ, 19ಆಗಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳುಆಮಗನನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ
ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿಬರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 20 ಪಟ್ಟಣದ
ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: ‘ನಮ್ಮ ಮಗನು ಹಠ ಾರಿಯೂ
ಅವಿಧೇಯನೂ ಆಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಾವು ಹೇಳಿದ ಾತುಗ ಂದನೂ್ನ
ಅವನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬಹಳ ಾಗಿ ತಿಂದು ಕುಡಿಯು ಾ್ತನೆ.’
21 ಆಗ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ಸೇರಿ ಆ ಮಗನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು.
ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾಗುವರು.

ಅಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಕೊಂದು ನೇತು ಾಕುವ ಬಗೆ್ಗ
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22 “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನುಮರಣಶಿ ಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಅಪ ಾಧವನು್ನ
ಾಡಿದಿ್ದರಬಹುದು. ಅವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅವನ

ದೇಹವನು್ನ ಒಂದು ಮರಕೆ್ಕ ತೂಗು ಾಕಿದರೆ 23 ಇಡೀ ಾತಿ್ರ ಆ
ಮರದಲಿ್ಲ ಅವನ ಶರೀರ ನೇ ಾಡುವಂತೆ ಾಡ ಾರದು. ಅದೇ
ದಿವಸದಲಿ್ಲ ಅವನ ಶವವು ಹೂಳಲ್ಪಡಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಮರದಲಿ್ಲ
ತೂಗು ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಮನುಷ ್ಯನು ದೇವರಿಂದ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶವನು್ನ ನೀವುಹೊಲಸು
ಾಡಬೇಡಿರಿ.

22
ಇತರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು

1 “ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನ ಕಟಿ್ಟರುವ ದನ ಾಗಲಿ ಕುರಿ ಾಗಲಿ ಹಗ್ಗ
ಬಿಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ನೀವು ಕಂಡರೆ ಅದನು್ನ ನಿಲರ್ ಸದೆ,
ಕೂಡಲೇ ಅದನು್ನ ಅದರ ಧಣಿಯ ಬಳಿಗೆ ಅಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕು. 2 ಆ ಪಶುವಿನ ಧಣಿ ಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಗದಿದ್ದರೆ ಅಥ ಾ ಅವನು ನಿಮಗೆ ತುಂ ಾ ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದರೆ
ಅದರ ಧಣಿಯು ಅದನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವ ತನಕ ನೀವು
ಪಶುವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು ಬಂ ಾಗ
ಅದನು್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕು. 3 ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನ ಕತೆ್ತಯ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಬಟೆ್ಟಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇದೇ ನಿಯಮ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

4 “ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವನ ಕತೆ್ತ ಾಗಲಿ ಹಸು ಾಗಲಿ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದರೂನೋಡದಂತೆಹೋಗದೆಅದಕೆ್ಕ ಏಳಲು
ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕು.

5 “ಹೆಂಗಸು ಗಂಡಸರ ಬಟೆ್ಟ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು, ಗಂಡಸು
ಹೆಂಗಸರ ಬಟೆ್ಟ ಧರಿಸ ಾರದು. ಇದು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ಅಸಹ್ಯ.
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6 “ನೀವು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ನೆಲದ ಮೇ ಾಗಲಿ
ಮರದಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಗೂಡು ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡುಅದರೊಳಗೆ ಾಯಿಪ ಯು
ತನ್ನ ಟೆ್ಟಗ ಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆ ಮರಿಗ ಂದಿಗೆ ಇರುವುದನು್ನ
ಕಂ ಾಗ ನೀವು ಮರಿಗ ಂದಿಗೆ ಾಯಿಪ ಯನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಕೊಂಡೊಯ್ಯ ಾರದು. 7 ನೀವು ಾಯಿಪ ಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಮರಿಪ ಗಳನು್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮಗಳನು್ನ
ನೀವು ಾಲಿಸಿದರೆ ನೀವು ಬಹು ಾಲ ಬದುಕುವಿರಿ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ
ಶುಭ ಾಗುವುದು.

8“ನೀವುಮನೆಕಟು್ಟ ಾಗಅದರಮೇ ಾ್ಛವಣಿಯಸುತ್ತಲೂಅಧರ್
ಗೋಡೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಾಡದೆಹೋದರೆ ಾ ಾದರೂ
ಮೇ ಾ್ಛವಣಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದು್ದ ಸತ್ತಲಿ್ಲ ಅವನ ಾವಿಗೆ ನೀವು
ಾರಣ ಾಗುವಿರಿ.
Things That Must Not Be Put Together

9 “ನೀವು ಾನ್ಯವನು್ನ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳನು್ನ ಒಂದೇ ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆಸ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ ಅವೆರಡೂ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಬೆಳೆಯದೆ ಫಲ
ಕೊಡದೆ ಹೋಗುವುದು.

10 “ಕತೆ್ತಯನೂ್ನ ಹಸುವನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ನೊಗಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟ ನೆಲವನು್ನ
ಉಳ ಾರದು.

11 “ ಾರುಮಡಿಯನೂ್ನ ಉಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಮಿಶ್ರ ಾಗಿ ನೇಯ್ದ
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೊಡ ಾರದು.

12 “ನೂಲಿನಿಂದ ಾಡಿದ ಗೊಂಡೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಗಳ
ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು.

ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು
13 “ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಿ

ಆಕೆ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡಿದು್ದ ಆಮೇಲೆ
ಆಕೆಯನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡದೆ, 14 ‘ ಾನು ಈಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾ ಾಗ
ಈಕೆಯು ಕನೆ್ಯಯಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂತು’ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ
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ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳ ಅಪ ಾಧ ಹೊರಿಸಿದರೆ,
15 ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಊರಿನ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ
ಆಕೆಯು ಕನಿ್ನಕೆ ಾಗಿದ್ದಳೆಂದು ರುಜು ಾತುಪಡಿಸಬೇಕು.
16 ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆಯು ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ‘ನನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಇವನಿಗೆ
ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ಬೇಡವೆನು್ನ ಾ್ತನೆ. 17 ಅವನು ನನ್ನ ಮಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಸುಳು್ಳ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. “ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಕನಿ್ನಕೆಯ ಗುರುತು ಇರಲಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮದುವೆಗಿಂತ
ಮುಂಚೆ ಪುರುಷ ಸಂಪಕರ್ ಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೇ ಗುರುತು’
ಎಂದು ಹೇಳಿ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳಿರುವ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು.
18 ಆಗ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಶಿ ವಿಧಿಸಬೇಕು.
19 ಹಿರಿಯರು ಅವನಿಂದ ನಲವತು್ತ ತೊಲೆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಹುಡುಗಿಯ
ತಂದೆಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹುಡುಗಿಗೆ
ಅವನು ಅವ ಾನಪಡಿಸಿದ ಾರಣ ಆ ಹುಡುಗಿಯು ಅವನ
ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿಯೇ ಾಳಬೇಕು. ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಎಂದಿಗೂ
ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನೆ ಾಡ ಾರದು.

20 “ಆದರೆ ಹುಡುಗಿಯ ಗಂಡನು ಆಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳಿದು್ದ
ಸತ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆ ಾಯಂದಿರ ಬಳಿ ಆಕೆಯು
ಪುರುಷ ಸಂಪಕರ್ವಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದಳುಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಪು ಾವೆಇಲ್ಲದಿದ್ದಲಿ್ಲ
21 ಊರಹಿರಿಯರು ಆ ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ಆಕೆಯ ತಂದೆಯ
ಮನೆ ಾಗಿಲಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಅಲಿ್ಲ ಊರಜನರು ಆಕೆಯನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು
ಾಯಿಸಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಾಚಿಕೆಕರ ಾದ
ಕೃತ್ಯವನು್ನ ನಡೆಸಿ ಾ್ದಳೆ; ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು
ವೇ ಾ್ಯವೃತಿ್ತ ನಡಿಸಿ ಾ್ದಳೆ. ಅಂ ಾ ಾಪವನು್ನ ನೀವುನಿಮ್ಮಮಧ್ಯದಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು.

ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳು
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22 “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ ಹೆಂಡತಿಯ ತೆಗೆ
ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧವನಿ್ನಟಿ್ಟದ್ದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರನೂ್ನ ಾಯಿಸಬೇಕು. ಆ
ಕೆಡುಕನು್ನ ನೀವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು.

23 “ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾದ ಕನಿ್ನಕೆ ಬ್ಬಳನು್ನ
ಸಂಧಿಸಿ ಅವಳನು್ನ ಕೂಡಿದರೆ, 24 ನಗರದ ಾಗಿಲಿನ ಬಳಿಯಿರುವ
ಾವರ್ಜನಿಕ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನೀವು ಅವರಿಬ್ಬರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು ಅವರಿಬ್ಬರನೂ್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ನೀವು ಆ
ಪುರುಷನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಲೈಂಗಿಕ ಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿದನು. ನೀವು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು; ಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯು ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ
ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕೆಡುಕನು್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು.

25 “ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾಗಿರುವ
ಕನಿ್ನಕೆ ಬ್ಬಳನು್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕಂಡು ಆಕೆಯನು್ನ ಬ ಾ ಾ ್ಕರ ಾಗಿ
ಕೂಡಿದರೆ, ಅವನನು್ನ ಾತ್ರ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. 26 ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ
ನೀವು ಏನನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. ಆಕೆ ಶಿ ಗೆ ಅಹರ್ ಾಗುವಂಥ
ಾಯರ್ವೇನೂ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನಮೇಲೆಆಕ್ರಮಣ
ಾಡಿ ಕೊಂದಂತೆಯಷೆ್ಟೕ. 27 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾದ

ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳೇ ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಆಕೆಯ
ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದನು. ಆಕೆಯು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂ ಾಗ ಸ ಾಯ
ಾಡಲು ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು

ಶಿ ಸಲ್ಪಡ ಾರದು.
28 “ಒಬ್ಬನು ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾಗಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ಕನಿ್ನಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು

ಆಕೆಯನು್ನ ಬ ಾ ಾ ್ಕರದಿಂದ ಕೂಡುವುದನು್ನ ಬೇರೆಯವರು ಕಂಡರೆ
29 ಅವನು ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ತೊಲ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಆಕೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು
ಆಕೆಯನು್ನಮದುವೆಗಿಂತಮುಂಚೆ ಕೂಡಿದ್ದರಿಂದಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ
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ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟು್ಟಬಿಡ ಾರದು.
30 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಕೂಡಿ ತಂದೆಗೆ

ಅವ ಾನ ಾಡ ಾರದು.”

23
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇ ಾ ಾಧನೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದವರು

1 “ಜನ ಾಂಗದ ಬೀಜವನು್ನ ಹೊಡಿಸಿಕೊಂಡವ ಾಗಲಿ
ಜನ ಾಂಗದ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡವ ಾಗಲಿ
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೊಂದಿಗೆ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಡ ಾರದು. 2 ಒಬ್ಬನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಾನೂನು ಬದ್ಧ ಾಗಿ ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
ಅವನು ದೇ ಾ ಾಧನೆಯಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ ಸೇರಕೂಡದು.
ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು ಹತ್ತನೆಯ ತಲೆ ಾರಿನ ತನಕ ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ಆ ಾಧನೆ ಾಡ ಾರದು.

3 “ಅ ್ಮೕನಿಯ ಾಗಲಿ ೕ ಾಬ್ಯ ಾಗಲಿ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಡಕೂಡದು. ಅವರ ಸಂತತಿಯ ಹತ್ತನೆಯ
ತಲೆ ಾರಿನವರೆಗೂ ಆ ಾಧನೆ ಾಡ ಾರದು. 4 ಾಕೆಂದರೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟುಬಂದು ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ
ಅವರಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯ ಾ್ನಗಲಿ ನೀರ ಾ್ನಗಲಿ ಕೊಡಲು ಅವರು
ನಿ ಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಮೆಸ ಟೋಮಿಯದಿಂದ ಬಿ ಾಮನನು್ನ
ಕರೆಸಿ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಶಪಿಸುವಂತೆ ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದರು. 5 ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಆ ಾಪವನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗಿ ಪರಿವತಿರ್ಸಿದನು. 6 ಅ ್ಮೕನಿಯರೊಂದಿ ಾಗಲಿ
ೕ ಾಬ್ಯರೊಂದಿ ಾಗಲಿ ನೀವು ಸಂ ಾನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಾರದು;

ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹತ್ವದಲಿ್ಲರ ಾರದು.
People the Israelites Must Accept

7 “ಎದೋಮ್ಯರನು್ನ ನೀವು ದೆ್ವೕಷಿಸ ಾರದು, ಅವರು ನಿಮ್ಮ
ಸಂಬಂಧಿಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ ನೀವು ದೆ್ವೕಷಿಸ ಾರದು,
ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಪರದೇಶಿಗ ಾಗಿದಿ್ದರ ಾ್ಲ. 8 ಎದೋಮ್ಯರ
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ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಮೂರನೆ ತಲೆ ಾರಿನವರು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ
ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಡಬಹುದು.

ಾಳೆಯವನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಗಿಡಬೇಕು
9 “ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವು ವೈರಿಗ ಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೋ ಾಗ

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಶುದ್ಧಪಡಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಂದರಿಂದಲೂ ನೀವು
ದೂರ ಾಗಿರಿ. 10 ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಾತಿ್ರ ಾಲದಲಿ್ಲ ವೀಯರ್ಸ್ಖಲನ ಾದರೆ
ಅವನು ಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿರಬೇಕು.
11 ಾಯಂ ಾಲ ಾ ಾಗ ಅವನು ಾ್ನನ ಾಡಿ ಸೂಯರ್ ಮುಳುಗಿದ
ಬಳಿಕ ಾಳೆಯದೊಳಕೆ್ಕ ಬರಬಹುದು.

12 “ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಬಹಿದೇರ್ಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಒಂದು
ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು. 13 ನಿಮ್ಮ ಆಯುಧಗ ಂದಿಗೆ ನೀವು
ಒಂದು ಕೋಲನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಕೋಲಿನಿಂದಮಣು್ಣ ಅಗೆದು
ನೆಲದಲಿ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಡಿತೋಡಲೂಮತು್ತ ಹೊಟೆ್ಟ ಾಲಿ ಾಡಿದಬಳಿಕ
ಆ ಗುಂಡಿಯನು್ನ ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲೂ ಸ ಾಯ ಾಗುವುದು.
14 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂರ ಸಲೂ
ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲೂ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಾಳೆಯದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಾಳೆಯವು ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲರುವ ಹೊಲಸನು್ನ ನೋಡಿ ಆತನು
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವನು.
ಇತರ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳು

15“ಒಬ್ಬ ಗು ಾಮನು ತನ್ನ ಧಣಿಯಬಳಿಯಿಂದನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆಓಡಿ
ಬಂದರೆ ನೀವು ಅವನ ಧಣಿಗೆ ಅವನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸ ಾರದು. 16ಅವನು
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಅಥ ಾ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ
ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆಕೊಡ ಾರದು.

17 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ಗಂಡ ಾಗಲಿ ಹೆಂಗ ಾಗಲಿ ದೇವ ಾ್ಥನದ
ವೇಶೆ್ಯ ಾಗ ಾರದು. 18 ಸೂಳೆತನದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನು್ನ
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ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ವಿಶೇಷ ಾಸ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರ ಾರದು. ಒಬ್ಬನು ಾನು ಹೊತು್ತಕೊಂಡ ಹರಕೆಯನು್ನ ಆ
ಹಣದಿಂದ ಪೂರೈಸಕೂಡದು. ಾಕೆಂದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪದಲಿ್ಲ
ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ಾರುವವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು
ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ; ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳ ಆ ಾಯದಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ
ಖರೀದಿ ಾಡಿದ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಆತನು ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ.

19 “ನೀವು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಾಲಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಬಡಿ್ಡ
ವಸೂಲು ಾಡ ಾರದು. 20 ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೆ ನೀವು ಬಡಿ್ಡಗೆ ಾಲ
ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ವದೇಶದವ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲಿನವನಿಗೆ ಬಡಿ್ಡಗೆ
ಾಲ ಕೊಡ ಾರದು. ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದ್ದಲಿ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗಿ
ನೆಲೆಸುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದರಲೂ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

21 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತರೆ
ಅದನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲು ನಿ ಾನ ಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಕೇಳುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಹರಕೆ
ಹೊತು್ತ ಸಲಿ್ಲಸದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಾಪ ಾಡುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 22 ನೀವು
ಹರಕೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಾಪ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 23 ಆದರೆ ನೀವು
ಾಡಿದ ಹರಕೆಯನು್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ನೀವು ಹರಕೆ ಾಡುವಂತೆ

ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಡಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕು.
24 “ಒಬ್ಬನ ತೋಟದೊಳಗಿಂದ ನೀವು ಾದುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ

ನಿಮಗೆಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕಿತು್ತ ತಿನಿ್ನ. ಆದರೆನೀವುಮಕ್ಕರಿಯಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾರದು. 25 ಒಬ್ಬನ ಾನ್ಯದ ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಾದುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಹೊಸೆದು ತಿನು್ನವಷು್ಟ
ಾನ್ಯವನು್ನ ನೀವುತಿನ್ನಬಹುದು;ಆದರೆನೀವುಕತಿ್ತಯಿಂದ ಾನ್ಯವನು್ನ
ಕೊಯಿದು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಒಯ್ಯಬೇಡಿ.
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24
1 “ಒ ಾ್ಬಕೆಯನು್ನ ಒಬ್ಬನು ಮದುವೆ ಾದ ಬಳಿಕ, ಅವಳಲಿ್ಲ
ಾಚಿಕೆಕರ ಾದದೆ್ದೕ ಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದ ಾ
ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಾಕಿ ಅವಳ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ
ಆಕೆಯನು್ನ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. 2 ಅವನ
ಮನೆಯಿಂದ ಅವಳು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆಕೆ
ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಬಹುದು. 3-4 ಆಕೆಯ ಹೊಸ
ಗಂಡನೂ ಆಕೆಯನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಅಥ ಾ ಎರಡನೆ ಗಂಡನು ಸತು್ತಹೋದರೆ ಆಕೆಯ
ದಲನೆಯ ಗಂಡನು ಆಕೆಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ಮದುವೆ ಾಗ ಾರದು.

ಅವನಿಗೆ ಆಕೆಯು ಅಶುದ್ಧ ಾದಳು. ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಮದುವೆ ಾದಲಿ್ಲ ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾದದ್ದನು್ನ
ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ

ಕೊಡುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಇಂಥ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡ ಾರದು.
5 “ಒಬ್ಬನು ಹೊಸ ಾಗಿ ಮದುವೆ ಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲ ಅವನನು್ನ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ

ಕಳುಹಿಸ ಾರದು; ವಿಶೇಷ ಾದ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಕೊಡ ಾರದು. ಒಂದು ವಷರ್ ಅವನು ಮನೆಯಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಬೇಕು.

6 “ಒಬ್ಬನು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಏ ಾದರೊಂದು ವಸು್ತವನು್ನ ಎರವ ಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ ಅವನ ಬೀಸುವ ಕಲಿ್ಲನ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ
ಒತೆ್ತ ಾಗಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವನ ಆ ಾರವನೆ್ನೕ
ಅವನಿಂದ ಕಿತು್ತಕೊಂಡ ಾ ಾಯಿತು.

7 “ಒಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಇಸೆ್ರೕಲನನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಅವನನು್ನ ಗು ಾಮನ ಾ್ನಗಿ ಾರ ಾರದು. ಾಗೆ ಾಡಿದವರನು್ನ
ಾಯಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕುಲದಿಂದ ಅಂ ಾ ಾಪವನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು.

8 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿ ಾದರೂ ಚಮರ್ರೋಗವಿದ್ದಲಿ್ಲ ಾಜಕನು
ಹೇಳುವ ರೀತಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಾನು ಾಜಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ
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ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಾಡಬೇಕು. 9 ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟುಬಂ ಾಗ
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಮಿ ಾರ್ಮಳಿಗೆ ಏನು
ಾಡಿದನೆಂದು ಸ್ಮರಿಸಿರಿ.
10 “ನೀವು ಾರಿ ಾದರೂ ಾಲಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಒತೆ್ತ ಾಗಿ

ವಸು್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನ ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ.
11 ನೀವು ಹೊರಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನ್ನ ಮನೆ ಳಗಿಂದ ಏ ಾದರೂ ವಸು್ತವನು್ನ ಒತೆ್ತ ಾಗಿ
ನಿಮಗೆ ತಂದುಕೊಡುವನು. 12 ಅವನು ಬಡವ ಾದರೆ ಅವನು
ತನ್ನ ಕಂಬಳಿಯನೆ್ನೕ ತಂದುಕೊಡಬಹುದು. ಅದನು್ನ ಾತಿ್ರ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 13 ಪ್ರತೀ ಾಯಂ ಾಲ ಆ ಕಂಬಳಿಯನು್ನ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಾತಿ್ರ ಹೊದು್ದಕೊಳ್ಳಲು
ಇರುವುದು. ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ವನು್ನ ಗಣನೆಗೆ ತರುವನು.

14“ಬಡವ ಾಗಿರುವದಿನಕೂಲಿಯವನಿಗೆ ೕಸ ಾಡ ಾರದು.
ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲ ಾಗಿರಬಹುದು ಅಥ ಾ ಪರದೇಶಸ್ಥ ಾಗಿರಬಹುದು.
15 ಸೂಯರ್ ಮುಳುಗುವುದರೊಳಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇ ಾದ
ಕೂಲಿಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟಬಿಡು, ಅವನು ಬಡವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನೀನು ಕೊಡುವ ಕೂಲಿಯಿಂದಲೇ ಅವನು ತನ್ನ ಹಸಿವನು್ನ
ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀನು ಅವನ ಕೂಲಿ ಕೊಡದಿದ್ದಲಿ್ಲ ಅವನು
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ದೂರು ಹೇಳುವನು. ಆಗ ನೀನು
ಾಪ ಾಡುವವ ಾಗಿರುವೆ.
16 “ಮಕ್ಕಳು ಾಡಿದ ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ಅವರ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ

ಮರಣಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸಕೂಡದು. ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು ಾಡಿದ
ಾಪ ಾ್ಕಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸಕೂಡದು. ಾಪ
ಾಡಿದವರಿಗೇ ಮರಣ ಶಿ ಾಗಬೇಕು.
17 “ಪರದೇಶಸ್ಥರನು್ನ ಮತು್ತ ಅ ಾಥರನು್ನ ೕಗ ್ಯ ಾದ

ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಧವೆಯರ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಒತೆ್ತಯಿಟು್ಟಕೊಳ್ಳಕೂಡದು. 18 ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಬಡ
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ಗು ಾಮ ಾಗಿದು್ದದನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬಡವರಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಬೇಕು.

19 “ನೀವು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಮನೆಗೆ
ತರು ಾಗ ಕೆಲವು ಸಿವುಡುಗಳನು್ನ ನೀವು ಹೊಲದಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟ
ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ತರಲು ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಊರಿನಲಿ್ಲರುವ ಅ ಾಥರಿಗೂ ವಿಧವೆಯರಿಗೂ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ
ಬಿಡಿರಿ. ನೀವು ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಶುಭವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನು. 20 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಣೆ್ಣಮರಗಳ
ಾಯಿಗಳನು್ನ ಉದುರಿಸು ಾಗ ಮತೆ್ತ ಹೋಗಿ ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾಯಿ ಹುಡುಕ ಾರದು. ಬಿಟ್ಟ ಾಯಿಗಳು ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ
ಊರಿನ ಅ ಾಥ ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯವರಿಗೂ ಆಗುವುದು. 21 ನಿಮ್ಮ
ತೋಟದಿಂದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸು ಾಗ ಉಳಿದ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಶೇಖರಿಸಲು ಹಿಂತಿರುಗಬೇಡಿ; ಆ ಉಳಿದ ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳು
ಊರಲಿ್ಲರುವ ಅ ಾಥರಿಗೂ ವಿಧವೆಯರಿಗೂಮತು್ತ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ
ಬಿಡಿರಿ. 22 ನೀವು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಡ ಗು ಾಮ ಾಗಿದು್ದದನು್ನ
ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬಡವರಿಗೆ ನೀವು ಹೀಗೆ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

25
1 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿ ಾದರೂ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಾ ಾ್ವದವಿದ್ದಲಿ್ಲ

ಅವರು ಅದನು್ನ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥನಕೆ ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ.
ಅಲಿ್ಲ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರು ಾರು ಸರಿ ಾರು ತಪು ್ಪ ಎಂದು
ತೀ ಾರ್ನಿಸುವರು. 2 ಾ್ಯ ಾಧೀಶರು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊರಡೆ ಏಟು
ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರೆಅವನು ಆ ಶಿ ಹೊಂದುವವನನು್ನ
ಬೋರಲುಮಲಗಿಸಿ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನ ಕಣು್ಣ ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊರಡೆ
ಏಟು ಹೊಡಿಸಬೇಕು. ಅವನ ಅಪ ಾಧಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಕೊರಡೆ
ಏಟುಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಏರುವದು. 3 ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಲವತು್ತ ಕೊರಡೆ
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ಏಟುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಹೊಡೆಯ ಾರದು. ಅದಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ
ಹೊಡೆದರೆ ಅವನ ಾ್ರಣವು ನಿಮ್ಮ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು
ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

4 “ಕಣವನು್ನ ತುಳಿಯಲು ಎತು್ತಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸು ಾಗ
ಅವುಗಳು ಾನ್ಯ ತಿನು್ನತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವುಗಳ ಾಯಿಗಳನು್ನ
ಕಟ್ಟ ಾರದು.

5 “ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಜೀವಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಒಬ್ಬನು
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಸತು್ತಹೋದರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು ಕುಟುಂಬದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಮದುವೆ ಾಗ ಾರದು. ಅವಳ ಮೈದುನ ಆಕೆಯನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗಿ, ತನ್ನ ಮೈದುನ ಧಮರ್ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು.
6 ಅವಳಿಗೆ ಅವನಿಂದ ಹುಟು್ಟವ ದಲನೆಯ ಮಗು ಅವಳ
ದಲನೆಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಸೇರಿದೆ್ದಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ

ಸತು್ತಹೋದ ಅಣ್ಣನ ವಂಶವು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. 7 ಆದರೆ
ಮೈದುನನು, ಸತು್ತಹೋದ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಾ್ಥನವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಇಷ್ಟಪಡದೆಹೋದಲಿ್ಲ, ಆಕೆಯು ಊರಿನ ಹಿರಿಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: ‘ನನ್ನ ಮೈದುನನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ
ಹೆಸರನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಉಳಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.’ 8 ಆಗ
ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಆ ಮೈದುನನನು್ನ ಕರಿಸಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ ನಿ ಾರ್ರವನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸದೆ,

‘ನನಗೆ ಅವಳನು್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರೆ, 9ಅವನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಯುಮುಂದೆ ಬಂದು ಹಿರಿಯರ
ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ಅವನ ಾಲಿನಿಂದ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಅವನ
ಮುಖಕೆ್ಕ ಉಗಿಯಬೇಕು. ‘ತನ್ನ ಮೈದುನ ಧಮರ್ವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸದೆ
ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ವಂಶವನು್ನ ಕೊಡದವನಿಗೆ ಇದೇ ಗತಿ’ ಎಂದು
ಹೇಳಬೇಕು. 10 ಆಗ ಅವನ ಸಂ ಾನವು, ‘ಚಪ್ಪಲಿ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟ
ಸಂ ಾನ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು.

11 “ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಸರು ಜಗಳ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಒಬ್ಬನ
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ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿಕೆ್ಕ ಬಂದು ಜಗಳ ಾಡುವ
ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಗಂಡಸಿನ ಗು ಾ್ತಂಗವನು್ನ ಹಿಡಿಯ ಾರದು. 12ಅಂಥವಳ
ಕೈಯನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಿರಿ; ದಯೆತೋರಿಸಬೇಡಿ.

13“ ೕಸದತೂಕದಕಲು್ಲಗಳನು್ನಉಪ ೕಗಿಸಬೇಡಿ. 14ನಿಮ್ಮ
ಮನೆ ಳಗೆ ೕಸದ ತೂಕದ ಕಲು್ಲಗಳನಿ್ನಡಬೇಡಿ. 15 ನೀವು
ಸರಿ ಾದ ತೂಕದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. ಆಗ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಬಹು ಾಲ ಾಳುವಿರಿ. 16 ೕಸವುಳ್ಳ ತೂಕದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸುವವರನು್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ.
ೌದು, ಆತನು ೕಸ ಾಡುವವರನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಾಶ ಾಡಬೇಕು

17 “ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಬರು ಾಗ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ನಿಮಗೆ
ಏನು ಾಡಿದರೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಡಿರಿ. 18 ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು
ದೇವರನು್ನ ೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಾಸಗೊಂಡು
ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು. ನಿಮ್ಮ
ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಂದರು. 19 ಆದ್ದರಿಂದಲೇ
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಈ ಭೂಮುಖದಲಿ್ಲರದಂತೆ ಾಡಬೇಕು. ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗ ನೀವು ಾಗೆ ಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ವೈರಿಗಳಿಂದ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಾಂತಿಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು. ಆದರೆ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿರಿ.

26
ಪ್ರಥಮ ಫಲ

1 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ
ದೇಶವನು್ನ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ದೇಶವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸುವಿರಿ. 2ಯೆಹೋವನು ಕೊಡುವ
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ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಥಮ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೂಡಿಸುವಿರಿ. ಪುಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ
ಾನ್ಯವನು್ನ ಕೂಡಿಸು ಾಗ ಪ್ರಥಮ ಾಗವನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿಟು್ಟ
ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಆಲಯ ಾ್ಕಗಿಆರಿಸುವಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಅದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. 3ಅಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಾಜಕನಿಗೆ,
‘ಯೆಹೋವನು ನನ್ನಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಒಂದು ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು. ಾನು ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದಿರುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು
ಹೇಳಬೇಕು.

4 “ ಾಜಕನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಪುಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯೆಹೋವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಎದುರು ಇಡುವನು. 5 ಆಗ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹೀಗೆ
ಅರಿಕೆ ಾಡಬೇಕು: ‘ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಊರೂರು ತಿರುಗುತಿ್ತದ್ದ
ಅ ಾಮ್ಯ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಸೇರಿ ಅಲಿ್ಲಯೇ ನೆಲೆಸಿದರು.
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಅವರು ಹೋ ಾಗ ಅವರು ಕೆಲವರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ
ಾಲಕ್ರಮೇಣಅವರು ದೊಡ್ಡ ಜ ಾಂಗ ಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದಿದರು.

6 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.
ನಮ್ಮನು್ನ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು. ನಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿ,
ಕಷ್ಟಕರ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 7ಆಗ ಾವು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟೆ್ಟವು. ಆತನು ನಮ್ಮ ಕೂಗನು್ನ
ಆಲಿಸಿದನು; ನಮ್ಮ ಸಂಕಟ,ವೇದನೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿದನು. 8ಆಮೇಲೆ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭುಜಪ ಾಕ್ರಮದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರತಂದನು. ಆತನು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ, ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. 9 ಅಲಿ್ಲಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುತಂದು
ನಮಗೆ ಈ ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 10ಈಗ, ಯೆಹೋವನೇ,
ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಫಲಗಳನು್ನ
ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ.’

“ಆ ಪ್ರಥಮ ಬೆಳೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ಸುರಿದು ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು. 11 ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೂ ಸೇರಿ
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ಅಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಿ ಸಂತೋಷಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲಿ್ಲರುವ
ಲೇವಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ಪರದೇಶಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ
ಫಲಗಳನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

12 “ಪ್ರತೀ ಮೂರನೆಯ ವಷರ್ವು ದಶ ಾಂಶದ
ವಷರ್ ಾಗಿರುವುದು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು
ಅಂಶವನು್ನ ಲೇವಿಯರಿಗೂ ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೂ ಅ ಾಥರಿಗೂ
ವಿಧವೆಯರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಾಡಲು
ಾಕಷು್ಟ ಇರುವುದು. 13 ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ನೀನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: ‘ನನ್ನ ಮನೆ ಳಗಿಂದ ನನ್ನ ಬೆಳೆಯ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದು ಲೇವಿಯರಿಗೆ, ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೆ,
ಅ ಾಥರಿಗೆ, ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಅನುಸರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲು ನಿ ಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ,
ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. 14 ಾನು ದುಃಖದಲಿ್ಲರು ಾಗ ಆ
ಆ ಾರವನು್ನ ಊಟ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಶೇಖರಿಸು ಾಗ
ಾನು ಅಶುದ್ಧ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸತ್ತವರಿ ಾಗಿ ಈ ಆ ಾರವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ಾನು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು ಆ ಾಪಿಸಿದಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾನು
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 15ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿ ಾಸದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡು. ನಿನ್ನ

ಜ ಾಂಗ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು. ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ
ದೇಶವನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು. ಸಮೃದಿ್ಧಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ದೇಶವನು್ನ
ನಮಗೆ ಕೊಡುವೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ನೀನು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿರುವೆ.’

ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ
16 “ಈಎ ಾ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು

ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಅವುಗಳನು್ನ
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ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿರಿ. 17ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರೆಂದು
ನೀವು ಈ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆತನು ಹೇಳಿದ ಎ ಾ್ಲ ಕಟ್ಟಳೆ,
ವಿಧಿ, ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವಿರೆಂದು ಪ್ರತಿ ಾಡಿರುತಿ್ತೕರಿ.
ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುವು ಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಿರಿ. 18ಈ ಹೊತು್ತ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜ ಾಂಗವೆಂದು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿ ಾ್ದನೆ
ಎಂದು ಾ ಾ್ದನ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ನೀವು ಆತನ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು. 19 ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು. ದೇವರು ನಿಮಗೆ
ಜನರಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೆಯನು್ನ, ಪ್ರ ಾ್ಯತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ೌರವವನು್ನ
ಬರ ಾಡುವನು; ಆತನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ಪವಿತ್ರ
ಜನ ಾಗುವಿರಿ.”

27
ಜನರಿ ಾಗಿ ಕಲಿ್ಲನಿಂದ ಾಡಿದ ಾ್ಮರಕ ಕಲು್ಲಗಳು

1 ೕಶೆ ಮತು್ತ ಸಮೂಹದ ಹಿರಿಯರು ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿದರು. ೕಶೆಯು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ ಾನು

ಆ ಾಪಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ. 2 ನೀವು ಬೇಗನೆ
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು

ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿರಿ. ಆ ದಿವಸ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಶಿ ಾಕಿ ಅದನು್ನ ಾರೆ ಾಡಿರಿ. 3 ಅದರ ಮೇಲೆ
ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬರೆಯಿರಿ. ನೀವುನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಾಗಈ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಅನಂತರ, ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾದ ದೇಶದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ.
4 “ನೀವು ಆ ದೇಶದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಾಡಿದ ನಂತರ ಾನು

ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ನೀವು ಪರಿ ಾಲಿಸಬೇಕು. ಏ ಾಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಾ್ಮರಕ ಸ್ತಂಭವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು. ಅದಕೆ್ಕ ಾರೆ ಾಡಿ. 5ಮೇಲೆ
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಕಲಿ್ಲನಿಂದ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟರಿ. ಆ
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ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೆತ್ತಲು ಕಬಿ್ಬಣದ ಾಧನಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸ ಾರದು.
6 ಕಡಿದ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾರದು. ಆ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿರಿ. 7 ನೀವು ಅಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞದ ಭೋಜನವನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಅಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲಊಟ ಾಡಿ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ. 8ಆ ಕಲು್ಲಗಳಮೇಲೆ
ಈ ಉಪದೇಶಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಓದಲು ಸುಲಭ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಬರೆಯಬೇಕು.
ನೀತಿ ಕ್ರಮಗಳಲಿ್ಲರುವ ಾಪಕೆ್ಕ ಜನರ ಸಮ್ಮತ

9 “ ೕಶೆಯೂ ಾಜಕರೂ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸಮೂಹದವರೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿದರು. ಆಗ ೕಶೆಯು, “ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ೌನ ಾಗಿ ನನ್ನ
ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿರಿ. ಈ ದಿನ ನೀವು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ

ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆ ಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ. 10ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ
ಾಡಿರಿ. ಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಆತನ

ಅಪ್ಪಣೆಗಳಿಗೂ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳಿಗೂ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

11 ಅದೇ ದಿವಸ ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
12 “ ೕಡರ್ನ್ ನದಿ ಾಟಿದ ನಂತರ, ಸಿಮೆ ೕನ್, ಲೇವಿ,
ಯೆಹೂದ, ಇ ಾ್ಸ ಾರ್, ೕಸೇಫ್ ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ
ಕುಲದವರು ಗೆರಿಜಿ್ಜೕಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ದೇವರ
ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಓದಬೇಕು. 13 ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ರೂಬೇನ್, ಾದ್,
ಆಶೇರ್, ಜೆಬುಲೂನ್, ಾನ್ ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರು ಏ ಾಲ್
ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆ ನಿಂತು ದೇವರ ಾಪವಚನವನು್ನ ಓದಬೇಕು.

14 “ಲೇವಿಯರು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಸ್ವರದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳಬೇಕು:

15 “ ‘ಸುಳು್ಳದೇವರನು್ನ ಾಡಿ ಗುಪ್ತ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಡುವವನು
ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ; ಆ ದೇವರುಗಳು ಮನುಷ ್ಯನ ಕೈಕೆಲಸವೇ;
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ಕಲು್ಲ, ಮರ, ಹಿ ಾ್ತಳೆಗಳಿಂದ ಾಡಿದವುಗಳೇ. ಯೆಹೋವನು
ಅವುಗಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸು ಾ್ತನೆ.’

“ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
16 “ಲೇವಿಯರು, ‘ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸದವನು
ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
“ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
17 “ಲೇವಿಯರು, ‘ನೆರೆಯವನ ಗಡಿಕಲಿ್ಲನ ಸ್ಥಳ

ಬದ ಾಯಿಸುವವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
“ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
18 “ಲೇವಿಯರು, ‘ಕುರುಡರಿಗೆ ತಪು ್ಪ ಾರಿ ತೋರಿಸುವವನು
ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. “ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು,

‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
19 “ಲೇವಿಯರು, ‘ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೆ, ಅ ಾಥರಿಗೆ ಮತು್ತ

ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಡದವನು
ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
“ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
20 “ಲೇವಿಯರು, ‘ತಂದೆಯ ಹೆಂಡತಿ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ

ಸಂಬಂಧವಿಟು್ಟಕೊಂಡವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ. ಅವನು ತನ್ನ
ತಂದೆಗೆ ಅವ ಾನ ಾಡಿದನು’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

“ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
21 “ಲೇವಿಯರು, ‘ ಾವ ಾದರೂ ಾ್ರಣಿ ಂದಿಗೆ

ಸಂಭೋಗಿಸಿದರೆ ಅವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
“ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
22 ಲೇವಿಯರು, ‘ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ

ಮಲ ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಕೂಡುವವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು
ಹೇಳಬೇಕು.

“ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
23 “ಲೇವಿಯರು, ‘ತನ್ನ ಅತೆ್ತ ಡನೆ ಲೈಂಗಿಕ
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ಸಂಬಂಧವನಿ್ನಟು್ಟಕೊಂಡವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು
ಹೇಳಬೇಕು.

“ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
24 “ಲೇವಿಯರು, ‘ಇನೊ್ನಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಲೆ ಾಡಿದವನು

ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
“ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
25 “ಲೇವಿಯರು, ‘ನಿರಪ ಾಧಿಯನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಹಣ

ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವವನು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
“ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
26 “ಲೇವಿಯರು, ‘ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸುವದಕೂ್ಕ

ಅವುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವದಕೂ್ಕ ನಿ ಾಕರಿಸುವವನು
ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
“ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು, ‘ಆಮೆನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.”

28
ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದವರ ಆಶೀ ಾರ್ದ

1 “ ಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಎ ಾ್ಲ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
ಅದಕೆ್ಕ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಪ್ರಪಂಚದ
ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಅತೀ ಉನ್ನತ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲರುವ
ದೇಶವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು. 2 ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ಈ
ಎ ಾ್ಲ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಾಗುವವು.

3 “ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

4ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ
ನಿಮಗೆ ಅನೇಕಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು.

ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ
ಒಳೆ್ಳಯ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು.
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ನಿಮ್ಮ ಪಶು ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ
ಅವುಹೆಚು್ಚ ಮರಿಗಳನು್ನ ಈಯುವಂತೆ ಾಡುವನು.
ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ದನಕರು, ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.

5ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪುಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ
ಅವು ಾ ಾಗಲೂ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತೆ

ಾಡುವನು.
6ನೀವು ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ

ಸಫಲ ಹೊಂದುವಂತೆ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.
7 “ವೈರಿಗಳು ನಿಮೆ್ಮದು ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬಂ ಾಗ ನಿಮಗೆ

ಆತನು ಸ ಾಯ ಾಡುವನು. ವೈರಿಗಳು ಒಂದು ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬಂದರೆ
ಏಳು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಪ ಾಯನ ಾಡುವರು.

8 “ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣಜಗಳನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ನೀವು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ನಿಮಗೆಕೊಡುವದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಾಸಿಸು ಾಗ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. 9 ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ
ಾ ಾ್ದನಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಾದ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವನು. 10 ಆಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ನೀವು

ದೇವರಹೆಸರಿನಿಂದಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರೆಂಬುದನು್ನ ನೋಡು ಾಗನಿಮಗೆ
ಭಯಪಡುವರು.

11 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಕೊಡುವನು; ನಿಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು.
ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳು ಹೆಚು್ಚ ಮರಿಗಳನು್ನ ಈಯುವಂತೆ ಾಡುವನು.
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಹೊಲವು ಒಳೆ್ಳಯ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಫಲಿಸುತ್ತದೆ. 12ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳೆಂಬ ಭಂ ಾರವನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ ತೆರೆಯುವನು.
ಾಲಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ಾಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವಂತೆ ಾಡುವನು; ನಿಮ್ಮ
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ಾಯರ್ವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಫಲ ಾಡುವನು. ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಾಲ
ಕೊಡಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಣವಿರುವುದು; ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಾಲ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಮಗೆ ಾರದು. 13 ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಲೆಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಬಯಸು ಾ್ತನೆಯೇ ಹೊರತು
ಾಲವ ಾ್ನಗಿಯಲ್ಲ. ನೀವು ಮೇಲಿನ ಅಂತಸಿ್ತನಲಿ್ಲರುವಿರಿ,
ಕೆಳಗಿನದರಲಿ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಆ ಯನು್ನ ಾಲಿಸಿ ಾಗ
ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗುವುದು. 14 ಾನು ಈ ಹೊತು್ತ ಬೋಧಿಸುವ
ಾವುದನೂ್ನ ನೀವು ಉಲ್ಲಂಘಿಸ ಾರದು. ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ

ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸ ಾರದು.

ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದಲಿ್ಲ ಾಪ
15 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆ ,

ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗದಿದ್ದರೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮಗೆ
ತಟು್ಟವವು:

16 “ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲಿ್ಲಯೂ ನೀವು ಾಸಿಸುವ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಪಿಸುವನು.

17ನಿಮ್ಮ ಪುಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ
ಆ ಾರವಿಲ್ಲದಂತೆ ಬರಿ ಾಗಿ ಾಡುವನು.

18ನಿಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಾಡುವನು.
ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳನು್ನ ಶಪಿಸಿ

ನಿಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಬೆಳೆ ಾಗದಂತೆ ಾಡುವನು.
ನಿಮ್ಮ ಪಶು ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಶಪಿಸಿ

ಅವುಗಳುಮರಿಗಳನು್ನ ಈಯದಂತೆ ಾಡುವನು.
ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಮರಿಗಳನೂ್ನ ಕರುಗಳನೂ್ನ ಶಪಿಸುವನು.

19ನೀವುಎ ಾ್ಲ ಸಮಯಗಳಲಿ್ಲ ಾಡುವಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಶಪಿಸುವನು.



ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 28:20 xcvii ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 28:27

20 “ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ದೂರ ಾಗಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳು ಉಂಟಾಗುವವು.
ನಿಮಗೆ ಉಪದ್ರವಗಳೂ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಅಸ ಾ ಾನವೂ
ಉಂಟಾಗುವವು. ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗುವ ತನಕ
ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಧಿಸುವವು. ನೀವು ಆತನನು್ನ
ತೊರೆದದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಾಗೆ ಾಡುವನು. 21 ನೀವು
ಾ್ವಸ ಾಗಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ದೇಶದಿಂದ ನೀವು ಾಶ ಾಗುವವರೆಗೆ,
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಭಯಂಕರ ಾದ
ರೋಗಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡುವನು. 22 ಜ್ವರ, ಾಧೆ, ದೇಹ
ಊದಿಕೊಳು್ಳವಿಕೆ ಇವುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸುವನು. ನಿಮ್ಮ
ದೇಶದೊಳಗೆ ಸಹಿಸ ಾರದ ಉಷ್ಣವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಮಳೆಬೀಳದಂತೆ
ಾಡುವನು. ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆ ರೋಗದಿಂದಲೂ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಲೂ
ಾಶ ಾಗುವುದು. ಇವೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗಿ ನೀವು ಾಶ ಾಗುವ
ತನಕ ಮುಂದುವರಿಯುವವು. 23 ಆ ಾಶವು ೕಡಗಳೇ ಇರದ
ಾದ ಹಿ ಾ್ತಳೆಯಂತಿರುವುದು. ಾಲಿನ ಅಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ನೆಲವು
ಕಬಿ್ಬಣದಂತೆ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿರುವುದು. 24 ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಮಳೆಯನು್ನ ಬೀಳ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಕೇವಲ ಧೂಳು ಮತು್ತ ಮರಳು
ಆ ಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವುದು. ನೀವು ಾಶ ಾಗುವವರೆಗೆ ಅದು
ಮೇಲಿನಿಂದ ಬೀಳುತಿ್ತರುವುದು.

25 “ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಿಬಿಡುವಂತೆ
ಾಡುವನು. ನೀವು ಒಂದು ಾರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ

ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಇಳಿದರೆ ಏಳು ಾರಿಗಳಿಂದ ರಣರಂಗದಿಂದ ಪ ಾಯನ
ಾಡುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಾಧೆಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಇತರ

ಜ ಾಂಗದವರು ಭಯಪಡುವರು. 26 ಾಡುಪ ಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ
ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣಗಳು ಆ ಾರ ಾಗುವವು. ಅವುಗಳನು್ನ
ಓಡಿಸಲು ಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

27“ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆಕಳುಹಿಸಿದಂತೆನಿಮಗೂಮೈಯಲಿ್ಲ ಾಧಿಸುವ
ಹುಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವನು. ದೇಹದಲಿ್ಲ ಗಡೆ್ಡಗಳುಂಟಾಗುವವು.
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ಕೀವುಸೋರುವ ಹುಣು್ಣಗಳು, ಗುಣ ಾಗದ ತುರಿಸುವ ಕಜಿ್ಜಗಳು
ಉಂಟಾಗುವವು. 28 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದಿ ಾ್ಬ ್ರಂತರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವನು;ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುರುಡರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಗಲಿಬಿಲಿ ಾಡುವನು.

29 ಹಗಲಿನಲೂ್ಲ ಕುರುಡರಂತೆ ನೀವು ತಡವರಿಸುವಿರಿ. ನೀವು
ಾಡುವ ಾಯರ್ವೆಲ್ಲವೂ ನಿಷ್ಫಲ ಾಗುವವು. ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾಧಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವದನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಲು ಾರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

30 “ನೀವು ಮದುವೆ ಾಗಲು ಕನಿ್ನಕೆ ಂದಿಗೆ ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್
ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಆದರೆ ಬೇರೊಬ್ಬನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೂಡುವನು.

ನೀ ಂದು ಮನೆಯನು್ನ ಕಟು್ಟವಿರಿ. ಆದರೆ ಬೇರೊಬ್ಬನು ಅದರಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವನು. ನೀವು ಾ್ರ ಾತೋಟ ಾಡಿ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳನು್ನ
ನೆಡುವಿರಿ. ಆದರೆ ಅದರ ಫಲಗಳನು್ನ ನೀವು ಕೂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
31 ನಿಮ್ಮ ದನಗಳನು್ನ ನಿಮೆ್ಮದುರಿನಲಿ್ಲ ಜನರು ಕೊಯು್ಯವರು. ಆದರೆ
ನೀವು ಅದರ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಜನರು
ನಿಮಿ್ಮಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡರು. ನಿಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನು್ನ ವೈರಿಗಳು ಕೊಂಡೊಯು್ಯವರು.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಲು ಾರೂ ಬರ ಾರರು.

32 “ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೇರೆಯವರು ಎತಿ್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗುವರು. ನೀವು ಹಗಲು ಾತಿ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿ
ಹುಡು ಾಡುವಿರಿ. ಹುಡು ಾಡು ಾ್ತ ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ಕಂಗೆಡುವವು;
ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

33 “ನೀವು ಅರಿಯದಿರುವ ದೇಶದವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ
ಪೈರನು್ನ ಕೊಯು್ದಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು; ನೀವು ದುಡಿದು
ಸಂ ಾದಿಸಿದವುಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ಜನರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸಿ ಬಲಹೀನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವರು. 34ನೀವುನೋಡುವ
ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹುಚ್ಚರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತವೆ. 35ಯೆಹೋವನು
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ನಿಮ್ಮನು್ನ ಉರಿಯುವ ಹುಣು್ಣಗಳಿಂದ ಾಧಿಸುವನು; ಅವುಗಳು
ಗುಣ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಹುಣು್ಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಎ ಾ್ಲ ಾಗಗಳಲಿ್ಲ
ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಾದದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಡುನೆತಿ್ತಯ ತನಕ ಇರುವವು.

36 “ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅರಸನನೂ್ನ ನೀವುಅರಿಯದ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವನು. ನೀ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾಗಲಿ ಆ
ದೇಶವನು್ನ ಎಂದೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲಿ್ಲ ಮರ, ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ
ಾಡಿದ ಸುಳು್ಳದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವಿರಿ. 37ನೀವು ಾವ ದೇಶಕೆ್ಕ

ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಡುವಿರೋ ಆ ದೇಶದವರು ನಿಮ್ಮ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ನೋಡಿ
ನಗುವರು; ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವರು.

ಸೋಲು
38 “ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಾನ್ಯ ಯಥೇಚ್ಛ ಾಗಿ ಬೆಳೆದರೂ ನೀವು

ಮನೆ ಳಗೆ ತರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಾತ್ರ. ಮಿಡತೆಯು ನಿಮ್ಮ
ಬೆಳೆಯನು್ನ ತಿಂದು ಬಿಡುವದು. 39 ನೀವು ಾ್ರ ಾತೋಟ
ಾಡಿ ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ ಅದರಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವಿರಿ. ಆದರೆ

ಅದರ ಫಲವನು್ನ ಹುಳಗಳು ತಿಂದುಬಿಡುವುದರಿಂದ ನೀವು
ಾ್ರ ಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

40 ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಆಲಿವ್ ಮರಗಳು ತುಂಬಿದ್ದರೂ ಎಣೆ್ಣಯ
ಬರದಲಿ್ಲ ಸಂಕಟಪಡುವಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಆಲಿವ್ ಾಯಿಗಳು
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉದುರಿಬಿದು್ದ ಾ ಾಗುವವು. 41 ನಿಮಗೆ
ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟು್ಟವರು. ಆದರೆ ಅವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು. 42 ನಿಮ್ಮ
ತೋಟದ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳನೂ್ನ ಹೊಲದ ಪೈರುಗಳನೂ್ನ ಮಿಡತೆಗಳು
ತಿಂದುಬಿಡುವವು. 43 ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಅನ್ಯರು
ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗುವರು. ನೀ ಾದರೋ ಬಲಹೀನ ಾಗುವಿರಿ. 44 ನಿಮಗೆ
ಾಲ ಕೊಡಲು ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಹಣವಿರುವುದು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ
ಾಲ ಕೊಡಲು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಲೆಯು ದೇಹವನು್ನ
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ಹೇಗೆ ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರುತ್ತದೋ ಾಗೆಯೇ ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳವರು. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಾಲದಂತಿರುವಿರಿ.

45 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ
ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ, ಆತನು ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗಳಿಗೂ
ನಿಯಮಗಳಿಗೂ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗದಿದ್ದ ಾರಣ ಈ ಾಪಗಳೆ ಾ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಾಶ ಾಗುವವರೆಗೂ ಅವು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. 46ನೀವೂನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂದೇವರ
ಾಶ್ವತ ಾದ ತೀಪರ್ನು್ನ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಈ
ಾಪಗಳೇ ಸೂಚನೆ ಾಗಿಯೂ ರುಜು ಾ ಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ.
47 “ನಿಮ್ಮದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಹೆಚಾ್ಚದ

ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಮತು್ತ
ಉಪ ಾರದ ಹೃದಯದಿಂದ ಆತನ ಸೇವೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 48 ಆದ್ದರಿಂದ
ಆತನು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಅವರ ಸೇವೆ ನೀವು ಾಡುವಂತೆ
ಾಡುವನು. ನೀವು ಹಸಿವು ಾ ಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುವಿರಿ;

ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದೆ ಬಡವ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾರವನು್ನ ಹೊರಿಸುವನು. ಆ ಾರವನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ
ತೆಗೆಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ನೀವು ಾಶ ಾಗುವಿರಿ.

ವೈರಿಜ ಾಂಗದ ಾಪ
49 “ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಒಂದು ಜ ಾಂಗವು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ

ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬರುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡುವನು.
ನೀವು ಅವರ ಾಷೆಯನು್ನ ಅರಿಯದಿರುವಿರಿ. ಆ ಾಶದಿಂದ
ಹದು್ದ ಾರಿಬರುವಂತೆ ಅತೀ ವೇಗ ಾಗಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಬೀಳುವರು. 50 ಅವರು ಮ ಾಕೂ್ರರಿಗಳು. ಅವರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಮುದುಕರಿಗೆ ಅಥ ಾ ಎಳೆಗೂಸುಗಳಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸರು.
51ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗಳನು್ನ ಅಟಿ್ಟಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು; ನೀವು
ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವರು. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವ
ತನಕ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.
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ಅವರು ನಿಮಗೆ ದವಸ ಾನ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಲಿ
ಎಣೆ್ಣಯ ಾ್ನಗಲಿ ಹಸುಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಕುರಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಮೇಕೆಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವ ತನಕ
ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.

52 “ಆ ವೈರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮುತಿ್ತ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. ಆಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆಎತ್ತರದ ೌಳಿಗೋಡೆಗಳಿವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ಭರವಸೆಯಿಂದಿರುವಿರಿ.
ಆದರೆ ಅವರು ೌಳಿಗೋಡೆಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ನೆಲಸಮ ಾಡುವರು.
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ತೊಂದರೆ ಾಡುವರು. 53 ವೈರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಿ ಾಗ ನೀವು ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ಊಟಕೆ್ಕ
ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂದರೆಗೊಳ ಾಗುವಿರಿ; ಹಸಿವು ಾಳ ಾರದೆ ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ ತಿನು್ನವಿರಿ.

54 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಮೃದು ಾದ ಮತು್ತ ಕನಿಕರವುಳ್ಳ ಮನುಷ ್ಯನೂ
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೂ್ರರಿ ಾಗುವನು; ತನ್ನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಅವನು ಕೂ್ರರಿ ಾಗುವನು; ಇನೂ್ನ
ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅವನು ಕೂ್ರರಿ ಾಗುವನು.
55 ಅವನಿಗೆ ಊಟಕೆ್ಕೕನೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನೕ
ತಿನು್ನವನು. ಅವರನು್ನ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಾನೊಬ್ಬನೇ ತಿನು್ನವನು.
ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ ಾಗ ನಿಮಗೆ
ಇವೆ ಾ್ಲ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.

56 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಅತ್ಯಂತ ಮೃದು ಾದ ಮತು್ತ ಕನಿಕರವುಳ್ಳ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯೂ ಕೂ್ರರಿ ಾಗುವಳು. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬರಿ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಎಂದೂ
ನಡೆಯದಷು್ಟ ಮೃದುವೂ ಕೋಮಲೆಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಆಕೆ ತನ್ನನು್ನ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಗಂಡನಿಗೇ ಕೂ್ರರಿ ಾಗುವಳು; ಅವಳು ತನ್ನ
ಸ್ವಂತ ಮಗನಿಗೂ ಮಗಳಿಗೂ ಕೂ್ರರಿ ಾಗುವಳು. 57 ಅವಳು



ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 28:58 cii ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 28:64

ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆರುವಳು. ಬಳಿಕ ಆ ಮಗುವನೂ್ನ
ಅದರೊಡನೆ ಬರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಭಯಂಕರ ಾದ ಹಸಿವೆಯಿಂ ಾಗಿ
ತಿಂದುಬಿಡುವಳು. ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರವುಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿ ಾಗ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ
ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.

58 “ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳಿಗೂ
ಉಪದೇಶಗಳಿಗೂ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಅದು್ಭತನೂ ಭಯಂಕರನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ
ಆತನ ಹೆಸರನು್ನ ನೀವು ೌರವಿಸಬೇಕು. 59 ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುವನು.
ಆ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತು್ತ ರೋಗಗಳು ಭಯಂಕರ ಾಗಿವೆ.
60 ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲರು ಾಗ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ
ಾ್ಯಧಿಸಂಕಟಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಾದಿರಿ. ಅಂಥ ಸಂಕಟಗಳು
ನಿಮಗೆ ಬರುವವು. 61 ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿಲ್ಲದ ಸಂಕಟಗಳೂ
ರೋಗಗಳೂ ನಿಮಗೆ ಾ್ರಪಿ್ತ ಾಗುವವು. ನೀವು ಾಶ ಾಗುವ
ತನಕ ಅವೆ ಾ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. 62 ನೀವು ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರದಷು್ಟ
ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರೇ ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.
ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
63 “ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದಿ್ದಯಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುವಂತೆ

ನಿಮ್ಮ ಅವನತಿಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ಾಶನದಲಿ್ಲಯೂ
ಸಂತೋಷಪಡುವನು. ನೀವು ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮ್ಮದ ಾ್ನಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಹೋಗುವಿರಿ. ಆದರೆ ಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ
ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವರು. 64 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಲೋಕದ ಎ ಾ್ಲ
ದೇಶಗಳಿಗೆ ಚದರಿಸಿಬಿಡುವನು. ಆತನು ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು
ಕಡೆಯಿಂದಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯತನಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಚದರಿಸುವನು. ಅಲಿ್ಲ
ನೀವು ಕಲು್ಲಮರಗಳಿಂದ ಾಡಿದ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವಿರಿ.
ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ನೀ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾಗಲಿ ಎಂದೂ



ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 28:65 ciii ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 29:2

ಪೂಜಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
65 “ಆ ಜ ಾಂಗದವರೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸು ಾಗ ನಿಮಗೆ

ಸ ಾ ಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ; ನಿಮಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆಬೇಸರಗಳನು್ನ ತಂದು ತುಂಬಿಸುವನು.
ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ಆ ಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿರುವವು; ನೀವು
ಕಳವಳದಿಂದಿರುವಿರಿ. 66 ನೀವು ಹಗಲಿರುಳು ಭಯದಿಂದಿರುವಿರಿ
ಮತು್ತ ಅ ಾಯದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಬಗೆ್ಗ
ನಿಮಗೆಂದಿಗೂ ನಿಶ್ಚಯತ್ವವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 67 ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ
ನೀವು, ‘ಇದು ಾಯಂ ಾಲ ಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಾಗಿರುತಿ್ತತು್ತ’
ಎಂದು ಅನು್ನವಿರಿ. ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ, ‘ಇದು ಮುಂಜಾನೆ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಉತ್ತಮ ಾಗಿರುತಿ್ತತು್ತ’ ಎಂದು ಅನು್ನವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ್ಲರುವ
ಭಯಮತು್ತ ನೀವು ಕಣಾ್ಣರೆ ಾಣುವ ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಇದಕೆ್ಕ
ಾರಣ. 68 ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಡಗುಗಳ ಮು ಾಂತರ
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವನು. ನೀವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವುದೇ
ಇಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಕಳುಹಿಸುವನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ
ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಾರಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ; ಆದರೆ ಾರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವವರಿರುವುದಿಲ್ಲ.”

29
ೕ ಾಬ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

1 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜ ಾಂಗದೊಂದಿಗೆ ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅಲ್ಲದೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ೕ ಾಬ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ
ಅವರೊಡನೆ ಇನೊ್ನಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಹೇಳಿದನು. ಅದು ಾವುದೆಂದರೆ:

2 ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜನಸಮೂಹವನು್ನ ಕರೆದು, “ಈಜಿಪ್್ಟ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ನಡಿಸಿದ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು
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ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆತನು ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಪರಿ ಾರದವರಿಗೂ
ಮತು್ತ ಇಡೀ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೂ ಾಡಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ.
3 ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಭಯಂಕರ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ನೋಡಿದಿರಿ;
ಆತನು ನಡಿಸಿದ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದಿರಿ. 4 ಆದರೆ
ಇಂದಿನ ತನಕವೂ ನೀವು ಅದನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಕಂಡವುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕೇಳಿದವುಗಳನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. 5 ನಲವತು್ತ
ವಷರ್ಗಳ ತನಕ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಡವಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದನು.
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಜೀಣರ್ ಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಾಲಿಗೆ ಾಕಿದ
ಕೆರಗಳು ಸವೆಯಲಿಲ್ಲ. 6 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಆ ಾರವಿರಲಿಲ್ಲ; ಕುಡಿಯಲು
ಾ್ರ ಾರಸ ಾಗಲಿ ಾನೀಯ ಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆಯೆಹೋವನು
ಮನ್ನವನು್ನ ಮತು್ತ ನೀರನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವ ಾಗೆ ಾಡಿದನು.

7 “ ಾವು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಹೆ ್ಬೕನಿನ ಾಜ ಸೀಹೋನಮತು್ತ
ಾ ಾನಿನ ಾಜ ಓಗನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬಂದರು.
ಾವು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದೆವು. 8 ಾವು ಅವರ ದೇಶವನು್ನ
ರೂಬೇನ್, ಾದ್ಮತು್ತಮನಸೆ್ಸಯಅಧರ್ ಕುಲದವರಿಗೆಹಂಚಿದೆವು.
9 ನೀವು ದೇವರೊಡನೆ ಾಡಿದ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಲಿಸು ಾ್ತ ಬಂದರೆ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಜಯವನು್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ.

10 “ಈ ದಿನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದಿ್ದೕರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಾಯಕರು, ಹಿರಿಯರು, ನಿಮ್ಮ ಜನರೆ ಾ್ಲ ಇಲಿ್ಲ ಇರುವಿರಿ.
11 ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕಳೂ, ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುವ ಪರದೇಶಸ್ಥರೂ ನಿಮ್ಮ
ಸೇವೆ ಾಡುವವರೂ ಇ ಾ್ದರೆ. 12 ನೀವೆ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ನಿಂತಿದಿ್ದೕರಿ. ದೇವರು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡು ಾ್ತನೆ. 13 ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆತನು ನಿಮಗೆ
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ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, ಇ ಾಕನಿಗೆ,
ಾಕೋಬನಿಗೆಹೇಳಿದಂತೆ ನಿಮಗೂಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 14ಯೆಹೋವನು
ಾ ಾ್ದನಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾತ್ರ
ಾಡದೆ ಇಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

15 ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿರುವ ನಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಇಂದು ನ ್ಮಂದಿಗಿಲ್ಲದ ನಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಆತನು ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
16 ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದವೆಂಬುದನೂ್ನ, ಾವು ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಬರು ಾಗ ಹೇಗೆ ದೇಶಗಳನು್ನ ಾಟಿಕೊಂಡು ಬಂದೆವೆಂಬುದನೂ್ನ
ಸ್ಮರಿಸಿರಿ. 17 ನೀವು ಅವರ ಅಸಹ್ಯ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ನೋಡಿದಿರಿ. ಅವುಗಳು ಮರ, ಕಲು್ಲ, ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದ
ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟವುಗ ಾಗಿದ್ದವು. 18 ಇಲಿ್ಲರುವ ಾವ ಪುರುಷ ಾಗಲಿ
ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾಗಲಿ ಾವ ಗೋತ್ರದವ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಾವನೂ
ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳ ದೇವರುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡ ಾರದು.
ಅಂಥದ್ದನು್ನ ಾಡುವ ಜನರು ಕಹಿ ಾದ ಮತು್ತ ವಿಷಭರಿತ ಾದ
ಹಣ್ಣನು್ನ ಬಿಡುವ ಗಿಡದಂತಿ ಾ್ದರೆ.

19 “ ಾನು ತಿಳಿಸಿದ ಾಪವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು, ‘ ಾನು
ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನಗೆ ಾವ ಕೇಡೂ
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಾವ ಾದರೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತನ್ನನು್ನ ಾನೇ
ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ,ಅವನು ತನಗೆ ಾತ್ರವಲ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ
ಜನರಿಗೂ ಕೇ ಾಗುವಂತೆ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 20-21 ಯೆಹೋವನು ಆ
ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು
ಅವನನು್ನ ಶಿ ಸುವನು. ಅವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಲಗಳಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕುವನು. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದ ಎ ಾ್ಲ ಾಪಗಳಿಂದ
ಾಧಿಸಿ ಾಶಪಡಿಸುವನು. ಈ ಬೋಧ ಾ ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅದು ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.

22 “ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ದೂರದೇಶದ



ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 29:23 cvi ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 29:29

ಪರದೇಶಸ್ಥರೂ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಹೇಗೆ ಾ ಾಗಿ ಹೋಯಿತು
ಎಂಬುದನು್ನ ನೋಡುವರು. ಯೆಹೋವನು ದೇಶಕೆ್ಕ ತಂದ
ಾ್ಯಧಿಗಳನು್ನ ಅವರು ನೋಡುವರು. 23 ನಿಮ್ಮ ದೇಶವೆ ಾ್ಲ
ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿರುವುದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಪೂ್ಪ ಗಂಧಕವೂ
ತುಂಬಿರುವುದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಾವ ಸಸಿಯೂ ಬೆಳೆಯ ಾರದು;
ಕೂಳೆಯೂ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊದೋಮ್, ಗೊ ೕರ, ಅ ಾ್ಮ
ಮತು್ತ ಚೆಬೋಯೀಮ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಯೆಹೋವನ ಕೋಪದ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಶ ಾದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವೂ ಾಶ ಾಗುವುದು.

24 “ಇತರ ದೇಶಗಳವರು, ‘ದೇವರು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಾಕೆ
ಾಶ ಾಡಿದನು? ಆತನು ಾಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು?’ ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸುವರು. 25 ಾಕೆಂದರೆ ‘ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ತೊಲಗಿದರು. ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರತರು ಾಗ
ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.
26ಇಸೆ್ರೕಲ್ಜನರುಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನಪೂಜಿಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.
ಅಂ ಾ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅವರು ಹಿಂದೆಂದೂ ಪೂಜಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸ ಾರದು ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದರೂ ಅವರು ಅದನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರು. 27 ಈ
ಾರಣ ಾ್ಕಗಿಯೇ ದೇವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡು ಈ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಾಪವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಬರ ಾಡಿದನು.
28ದೇವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವರ
ದೇಶದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕಿತು್ತ ಅವರು ಈಗ ಾಸಿಸುವ ಮತೊ್ತಂದು
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅವರನಿ್ನರಿಸಿದನು.’

29 “ಯೆಹೋವನು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಗುಪ್ತ ಾಗಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಅದು ಆತನಿಗೆ ಾತ್ರ ತಿಳಿದದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾವು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಗಳವರು ಾತ್ರ
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ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವೆ.* ಆ ಬೋಧನೆಗೆ ಾವು ನಿತ್ಯ ಾಲಕೂ್ಕ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದು
ನಮ್ಮ ಕತರ್ವ್ಯ.

30
ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗುವರು

1 “ ಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು.
ಆಶೀ ಾರ್ದದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಾಗುವದು; ಾಪದಿಂದ
ನಿಮಗೆ ಅಶುಭ ಾಗುವುದು. ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಇತರ
ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವನು. ಆಗ ನೀವುಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನೆನಸುವಿರಿ. 2 ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವಿರಿ
ಮತು್ತ ಆ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ವಿಧೇಯ ಾಗುವಿರಿ. 3 ಆಗ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿಸುವನು.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಎಲಿ್ಲ ಚದರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರೋ
ಅಲಿ್ಲಂದ ತಿರುಗಿ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ತರುವನು. 4 ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನೀವು ಚದರಿಹೋದರೂ ಅಲಿ್ಲಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ತರುವನು. 5 ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಾಸಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಬರ ಾಡುವನು. ಆ ದೇಶವು ನಿಮ್ಮ ಾಗುವುದು. ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವನು. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗಿಂತಲೂ
ಅಧಿಕ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವನು. 6 ನೀವು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರು ತನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆಗ ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಪೂಣರ್ಹೃದಯದಿಂದ ಪಿ್ರೕತಿಸುವಿರಿಮತು್ತ ಜೀವಿಸುವಿರಿ.

* 29:29: ಆದರೆ …ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವೆ ಇದು ಈ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ಕೊಡಬಲ್ಲದು: “ ಾವು
ಕಂಡಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಈಗ ಸಂಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾತ್ರ
ಾವು ತಿಳಿದಿದೆ್ದೕವೆ.”
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7 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಕೆಟ್ಟಸಂಗತಿಗಳೆ ಾ್ಲ
ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಆಗುವಂತೆ ಾಡುವನು. ಾಕೆಂದರೆ
ಅವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತಿ್ತರುವರು. 8 ನೀವು
ಮತೆ್ತ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವಿರಿ. ಇಂದು ಾನು
ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗುವಿರಿ.
9 ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಯಶಸಿ್ವ ಾಗುವಂತೆ ದೇವರು
ಾಡುವನು. ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು.

ನಿಮ್ಮ ದನಗಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ
ಕರುಗಳಿರುವವು. ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳು ಅಧಿಕ ಾದ ಬೆಳೆಯನು್ನ
ಕೊಡುವಂತೆ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಶುಭವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವನು. ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ
ಮೇಲನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಲು ಆತನು ಬಯಸಿದ್ದನು. 10 ಆತನು
ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಧ ೕರ್ಪದೇಶ
ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಪೂಣರ್ ಾ್ರಣದಿಂದಲೂ ಪೂಣರ್ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು; ಆಗ ನಿಮಗೆ ಈ
ಎ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.

ಜೀವ ೕಮರಣ ೕ
11 “ ಾನು ಈ ದಿನ ಕೊಡುವ ಆ ಯು ಅಂಥ ಕಷ್ಟದೆ್ದೕನೂ ಅಲ್ಲ;

ಅದು ದೂರ ಾದದೂ್ದ ಅಲ್ಲ. 12ಈ ಆ ಯು ಆ ಾಶದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ,
‘ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಮೇಲಿನ ಲೋಕವನೆ್ನೕರಿ ಅದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ಬಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವವನು ಾರು? ಾವುಅದನು್ನ ಕೇಳಿ
ಅದರಂತೆಯೇ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದವು’ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ.
13 ಇದು ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆ ಇರುವ ಾತಲ್ಲ, ‘ನಮಗೋಸ ್ಕರ
ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಾಟಿ ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿಸುವವರು ಾರಿರುವರು? ಾವದನು್ನ ಕೇಳಿ ಅದರಂತೆ
ನಡೆಯಬಹು ಾಗಿತು್ತ’ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 14ದೇವರ
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ನುಡಿಯುನಿಮ್ಮಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇಇದೆ. ಅದುನಿಮ್ಮ ಾಯಿಯಲಿ್ಲಯೂ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಬಹುದು.

15 “ಈ ದಿನ ನೀವು ಜೀವ ಮತು್ತ ಮರಣ; ಶುಭ ಮತು್ತ
ಅಶುಭ ಇವುಗಳನು್ನ ಆಯೆ್ಕ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಅವ ಾಶ
ಾಡಿಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 16 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನೀವು

ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆತನ
ಆ ಗಳಿಗೆ, ನಿಯಮಗಳಿಗೆಮತು್ತ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ನೀವು ಬದುಕುವಿರಿಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಜ ಾಂಗ ದೊಡ್ಡ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು. ನಿಮ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. 17ಆದರೆ ನೀವುಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗಿ
ಆತನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಹೋದರೆ, ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು
ಮತು್ತ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಹೋದರೆ, 18ನೀವು ಾಶ ಾಗುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾನು ಎಚ್ಚರಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾದರೆ,
ನಿಮ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸುತಿ್ತರುವ ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯ ಆಚೆ ದಡದಲಿ್ಲರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು ಬಹು ಾಲದವರೆಗೆ
ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

19 “ಈ ದಿನ ಎರಡು ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನು್ನ ಬೇ ಾದರೂ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾನು ನಿಮಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಪರಲೋಕವೂ
ಭೂಮಿಯೂ ಅದಕೆ್ಕ ಾ . ನೀವು ಜೀವವ ಾ್ನಗಲಿ ಮರಣವ ಾ್ನಗಲಿ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೀವವ ಾ್ನರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಆಶೀ ಾರ್ದವು
ಸಿಗುವುದು. ಮರಣವು ನಿಮಗೆ ಾಪವನು್ನ ತರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಜೀವವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ, ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೂ ಾಳುವಿರಿ.
20 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಆತನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, ಇ ಾಕನಿಗೆ, ಾಕೋಬನಿಗೆ
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ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ದೀಘರ್ ಾದ
ಆಯುಷ ್ಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಾ್ತನೆ.”

31
ಯೆಹೋಶುವನು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ

1 ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 2 “ ಾನು
ಈಗ ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇನೂ್ನ
ನಡೆಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು, ‘ನೀನು ೕಡರ್ನ್
ಹೊಳೆಯನು್ನ ಾಟಕೂಡದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರು ಾ್ತನೆ. 3 ಆದರೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯೆಹೋವನೇ, ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುವನು. ಆ ದೇಶದ
ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಾಶ ಾಡುವನು. ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ನೀವು
ಆ ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಯೆಹೋಶುವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಡಿಸುವನು ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ.

4 “ಯೆಹೋವನು ಸೀಹೋನನನು್ನ ಮತು್ತ ಓಗನನು್ನ
ಾಶ ಾಡಿದನು. ಅ ೕರಿಯ ಅರಸರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು;
ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗುವ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ಾಡುವನು.
5 ಯೆಹೋವನು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಸ ಾಯ
ಾಡುವನು. ಆದರೆ ಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರ ಾರ ನೀವು ಅವರಿಗೆ
ಾಡಬೇಕು. 6 ಧೈಯರ್ ಾಗಿರಿ, ಶಕಿ್ತಹೊಂದಿದವ ಾಗಿರಿ, ಆ

ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವನು. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನು್ನ
ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.”

7 ಆಮೇಲೆ ೕಶೆಯು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ಕರೆದು ಎ ಾ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ, “ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಾಗಿದು್ದ ಧೈಯರ್ಗೊಂಡಿರು.
ನೀನು ಈ ಜನರನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದಂಥದೇಶಕೆ್ಕ ನಡೆಸು. ಆದೇಶವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು

ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು. 8 ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ನಡೆಸು ಾ್ತನೆ, ಆತನು ಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವನು. ಆತನು ನಿನ್ನ
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ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ,ನಿನ್ನನು್ನ ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಚಿಂತಿಸಬೇಡ,
ಭಯಪಡಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕಶೆಯು ಬೋಧನೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬರೆದದು್ದ
9 ಆಮೇಲೆ ೕಶೆಯು ಬೋಧನೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬರೆದು ಾಜಕರ

ಕೈಯಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಾಜಕರು ಲೇವಿಯ ಕುಲದವರು.
ಅವರ ಕತರ್ವ್ಯ ಏ ಾಗಿತೆ್ತಂದರೆ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊರುವುದು. ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎ ಾ್ಲ
ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಬೋಧನೆಯ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 10 ಆಮೇಲೆ
ೕಶೆಯು ಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡು ಾ್ತ, “ಪ್ರತಿ ಏಳನೆಯ

ವಷರ್ದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ
ಪಣರ್ ಾಲೆಗಳ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಈ ಬೋಧ ಾಪುಸ್ತಕವನು್ನ
ಓದಬೇಕು. 11 ಆ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರು
ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆರಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಕೂಡಿಬರು ಾಗ ಈ ಬೋಧನೆಯ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಓದಬೇಕು. 12 ಎಲ್ಲರನು್ನ ಅಂದರೆ ಗಂಡಸರನೂ್ನ
ಹೆಂಗಸರನೂ್ನ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವ ಪರದೇಶಸ್ಥರನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅವರು
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸ ಾ್ಮನಿಸಲು ಕಲಿಯುವರು ಮತು್ತ ಬೋಧನೆಯಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿರುವ
ಪ್ರ ಾರ ಾಡುವರು. 13 ಅವರ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಕಟ್ಟಳೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಬೋಧ ಾಪುಸ್ತಕ ಓದು ಾಗ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ೌರವಿಸಲು
ಅವರು ಅದರಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವರು; ನೀವು ೕಡರ್ನ್
ನದಿ ಾಟಿಹೋಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಾಸ ಾಗಿರುವ ತನಕ ಅವರು ೌರವಿಸುವರು.”

ದೇವರುಯೆಹೋಶುವನನೂ್ನ ೕಶೆಯನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕರೆದದು್ದ
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14 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಾಯುವ ಸಮಯವು
ಹತಿ್ತರ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂತು. ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಅವನು ಾಡಬೇ ಾದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಾನು
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ೕಶೆಯೂ
ಯೆಹೋಶುವನೂ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಹೋದರು.

15ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಮೇಘಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದನು. ಆ
ೕಡವು ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತಿತು. 16ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನೀನು ಬೇಗನೇ ಾಯುವೆ.

ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ನೀನು ಸೇರಿ ಾಗ ಈ ಜನರು ನನಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ಅವರೊಡನೆ ಾಡಿರುವ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವರು ಮುರಿಯುವರು. ಅವರು ನನ್ನನು್ನ
ತೊರೆದು ಾವು ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ ದೇಶದ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸುವರು. 17 ಆಗ ಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ತುಂ ಾ
ಕೋಪವುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವೆನು. ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡದೆ ಅವರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುವೆನು; ಅವರು ಾಶ ಾಗುವರು; ಅವರಿಗೆ ಭಯಂಕರ
ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವು; ಅನೇಕ ಕೇಡುಗ ಾಗುವುವು; ಆಗ,
‘ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಾರಣ ಇವೆ ಾ್ಲ ನಮಗೆ
ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುವರು. 18 ಆಗಲೂ ಾನು
ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಅವಲಂಭಿಸಿ ಾ್ದರ ಾ್ಲ!
19 “ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಈ ಾಡನು್ನ ಬರೆ, ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಇದನು್ನ

ಕಲಿಸು. ಈ ಾಡನು್ನ ಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸು. ಆಗ ಇದು
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ ಾಗುವುದು. 20 ಾನು
ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು. ಆ ದೇಶವು ಾಲೂಜೇನೂ
ಹರಿಯುವ ದೇಶ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತಿನ್ನಲು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು. ಅವರಿಗೆ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾದ ಜೀವಿತವು
ಇರುವುದು. ಆದರೆ ಅವರು ಸುಳು್ಳದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸುವರು. ಅವರು ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
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ಮುರಿದುಬಿಡುವರು. 21ಆಗ ಭಯಂಕರ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ
ಉಂಟಾಗುವವು. ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಕಟಗಳು ಉಂಟಾಗುವವು.
ಆಗ ಆ ಜನರಿಗೆ ಈ ಾಡು ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಾವು ಎಷು್ಟ
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು. ಾನು ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಇನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಅವರು ಅಲಿ್ಲ ಏನು ಾಡು ಾ್ತರೆಂಬುದು ನನಗೆ ಆಗಲೇ
ಗೊತಿ್ತದೆ.”

22ಅದೇ ದಿವಸದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯು ಾಡನು್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟನು. ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜನರಿಗೆ ಆ ಾಡನು್ನ ಕಲಿಸ ಾಯಿತು.

23 ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನೊಂದಿಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಧೈಯರ್ವಂತ ಾಗಿದು್ದ ಬಲಗೊಳು್ಳ,

ನೀನು ಜನರನು್ನ ಾ ಾ್ದನದ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಡೆಸಬೇಕು. ಾನು
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವೆನು.”

ೕಶೆ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದು್ದ
24 ಯೆಹೋವನ ಕಟ್ಟಳೆ, ವಿಧಿನಿಯಮಗಳ ಬೋಧನೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ
ೕಶೆಯು ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಟನು. 25 ಬಳಿಕ
ೕಶೆಯು 26 ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ

ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದ್ದ ಲೇವಿಯರಿಗೆ “ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದೊಳಗಿರುವ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲಡಿರಿ.
ಅದು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದ ಾ ಾಗಿರುವುದು. 27 ನೀವು
ಹಠ ಾರಿಗಳೆಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇ ಾ್ದಗಲೇ
ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ಆತನ ಾತುಗಳನು್ನ ನೀವು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು
ನನಗೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಗೊತು್ತ. 28 ಎ ಾ್ಲ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳವರನು್ನ ಮತು್ತ
ಗೋತ್ರಪ್ರ ಾನರನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುತನಿ್ನರಿ; ಅವರಿಗೆ ಾನಿದನು್ನ
ತಿಳಿಸುವೆನು. ಾನುಆ ಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನಅದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗಿ
ಾಡುವೆನು. 29 ನನ್ನ ಮರಣದ ಬಳಿಕ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವಿರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ; ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಗಳನು್ನ ಮೀರುವಿರಿ.
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ನಿಮಗೆ ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುವವು. ಾಕೆಂದರೆ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ನೀವು ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕಶೆಯ ಾಡು
30 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸಮೂಹವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಾಗ ೕಶೆಯು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದನು:

32
1 “ಆ ಾಶವೇ, ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳು.

ಭೂಮಿಯೇ, ನನ್ನ ಾಯಿಯ ಾತುಗಳನು್ನ ಆಲಿಸು.
2ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯುಮಳೆಯಂತೆ ಬರುವುದು.

ನೆಲದಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಇಬ್ಬನಿಯಂತಿರುವುದು;
ಮೃದು ಾದ ಹುಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಹದ ಾದ

ಮಳೆಯಂತಿರುವುದು;
ಹಸಿರುಸಸಿಗಳಮೇಲೆಬೀಳುವಮಳೆಯಹನಿಯಂತಿರುವುದು.

3ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡುವಂತೆ ಾಡಿದ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ!

4 “ಯೆಹೋವನ ಾಯರ್ವು ನಿಷ ್ಕಳಂಕ ಾದದು್ದ.
ಾಕೆಂದರೆ ಆತನ ಾಗರ್ವೆಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಾದದೆ್ದೕ.

ದೇವರು ಸತ್ಯವಂತನೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನು ಒಳೆ್ಳಯವನೂ ಾ್ರ ಾಣಿಕನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ.

5ನೀವು ದೊ್ರೕಹಿಗಳೇ, ನೀವು ಆತನಮಕ್ಕಳಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳು ಆತನನು್ನ ಮಲಿನ ಾಡುವವು.
ನೀವು ಡೊಂ ಾದ ಸುಳು್ಳ ಾರರು.

6 ಹೀಗೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯದಕೆ್ಕ ಉಪ ಾರ
ತೋರಿಸುವಿ ಾ?

ಇಲ್ಲ! ನೀವು ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
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ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿ ಾತನು.

ಆತನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಾತನು. ಆತನೇ ಆ ಾರ
ನೀಡು ಾತನು.

7 “ಹಿಂದೆ ಏ ಾಯಿತೆಂದು ಾಪಕಕೆ್ಕ ತಂದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಬಹಳ ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದದ್ದನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ,ಅವರು ಹೇಳುವರು.
ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ,ಅವರು ಹೇಳುವರು.

8 ಪರಲೋಕದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಜನರನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದನು.

ಪ್ರತಿ ಂದುಜ ಾಂಗಕೆ್ಕ ಅದರದೇಆದದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಮೇರೆಯನು್ನ ಆತನು ಾಡಿಕೊಟ್ಟನು.

ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಎಷು್ಟ ಜನರು ಇ ಾ್ದರೋ ಅಷು್ಟ ಜ ಾಂಗಗಳಿವೆ.
9ಯೆಹೋವನ ಾಲು ಆತನ ಜನರೇ.

ಇಸೆ್ರೕಲನ ವಂಶಸ್ಥರು ದೇವಜನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

10 “ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲನನು್ನ ಕಂಡನು.
ಅದು ಬರಿ ಾದ ಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳ ಾಗಿತು್ತ.

ಯೆಹೋವನು ಅದನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಸಂರ ಸಿದನು;
ತನ್ನ ಕಣು್ಣಗುಡೆ್ಡಯಂತೆ ಅವರನು್ನ ಾ ಾಡಿದನು.

11ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆಯೆಹೋವನು ಹದಿ್ದನಂತಿರುವನು!
ಹದು್ದ ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಾರಲು ಕಲಿಸಲು ಗೂಡಿನಿಂದ ಕೆಳಕೆ್ಕ
ತಳು್ಳವುದು.

ಮರಿಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಅವುಗಳ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವುದು.
ಅವುಗಳು ಬೀಳು ಾಗ ತನ್ನ ರಕೆ ್ಕಯನು್ನ ಚಾಚಿ ಬೀಳದಂತೆ

ಾಡುವದು.
ನಂತರ ಸುರ ತ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವುದು.

ಯೆಹೋವನು ಅದರಂತೆಯೇ.
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12ಯೆಹೋವನೇ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ನಡೆಸಿದನು.
ಅನ್ಯದೇವರು ಸ ಾಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

13ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಲು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ನಡೆಸಿದನು.
ಹೊಲದ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕೊಯಿಲು ಾಡಿದನು.

ಬಂಡೆಯಿಂದ ಜೇನನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಎಣೆ್ಣಯು ಹೊರಡುವಂತೆ

ಾಡಿದನು.
14 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಬೆಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಾಲನೂ್ನ

ಕೊಟ್ಟನು.
ಆತನು ಕೊಬಿ್ಬದ ಕುರಿಮರಿಗಳನೂ್ನ ಆಡುಗಳನೂ್ನ

ಾ ಾನಿನ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾದ ಟಗರುಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ತೆಗೆ
ಉತ್ತಮ ಾದ ಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಕೆಂಪು ಾ್ರ ಯಿಂದ ಾಡಿದ ಉತ್ತಮ
ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದರು.

15 “ಆದರೆ ಯೆಶುರೂನು ಕೊಬಿ್ಬದನು; ಕೊಬಿ್ಬದ ಹೋರಿಯಂತೆ
ಒದ್ದನು;

ಅವನು ಚೆ ಾ್ನಗಿ ತಿಂದು ಕೊಬಿ್ಬಊದಿಕೊಂಡನು;
ತನ್ನ ನಿ ಾರ್ಣಿಕ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ತೊರೆದನು;

ತನ್ನನು್ನ ಸಂರ ಸಿದ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋದನು;
16 ದೇವಜನರು ಇತರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ

ರೇಗಿಸಿದರು.
ಅವರು ಅಸಹ್ಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸಿದರು.

17 ಅವರು ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿದರು. ಅವುಗಳು ನಿಜ
ದೇವರುಗಳಲ್ಲ.

ಅವುಗಳು ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರುಗಳೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ಅವುಗಳು ಕೈಯಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರುಗಳು.
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ಅವರಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂಥ ದೇವರುಗಳು.
18 ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಬಂಡೆಯಂತಿರುವ ದೇವರನು್ನ

ತೊರೆದುಬಿಟಿ್ಟರಿ;
ನಿಮಗೆ ಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರನು್ನ ನೀವುಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟರಿ.

19 “ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನೋಡಿ ಕೋಪಗೊಂಡನು.
ಆತನಮಕ್ಕಳೇ ಆತನನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸಿದರು.

20ಆಗಯೆಹೋವನು, ‘ ಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿಮುಖ ಾಗುವೆನು.
ಆಗ ಅವರಿಗೇನು ಸಂಭವಿಸುವುದೋ ನೋಡೋಣ.

ಅವರು ಎದುರುಬೀಳುವ ಜನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಠಗಳನು್ನ ಕಲಿಯದಮಕ್ಕಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.

21ಅವರು ದೆವ್ವಗಳನು್ನ ದೇವರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಅಸೂಯೆಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿದರು. ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಿಜ ಾದ
ದೇವರುಗಳಲ್ಲ!

ಅವರು ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿ ನನ್ನನು್ನ
ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸಿದರು.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಜ ಾದ ಜ ಾಂಗವಲ್ಲದವರಿಂದ ಾನು ಅವರಲಿ್ಲ
ಈಷೆರ್ಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವೆನು.

ಮೂಖರ್ ಜ ಾಂಗದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸಿಟಿ್ಟಗೆಬಿ್ಬಸುವೆನು.
22ನನ್ನ ಕೋಪವು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ದಹಿಸುವುದು;

ಾ ಾಳವನು್ನ ಸುಡುವುದು.
ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಕಲ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಸುಡುವುದು.

ಪವರ್ತಗಳ ಬುಡದ ಕೆಳಗೂ ದಹಿಸುವುದು.
23 “ ‘ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಸಂಕಟವನು್ನ ಬರ ಾಡುವೆನು.

ನನ್ನ ಾಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅದಕೆ್ಕ ಬಿಡುವೆನು.
24ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಅವರು ೕಣ ಾಗುವರು;

ಭಯಂಕರ ಾ್ಯಧಿಯಿಂದ ಅವರು ಾಶ ಾಗುವರು.
ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಅವರಮಧೆ್ಯ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.
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ವಿಷಸಪರ್ಗಳೂಹಲಿ್ಲಗಳೂಅವರನು್ನ ಕಚು್ಚವವು.
25ರಸೆ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಸಿ ಾಯಿಗಳುಅವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು.

ಅವರಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುವವು.
ಯುವಕಯುವತಿಯರನೂ್ನ ಸಿ ಾಯಿಗಳು ಕೊಲು್ಲವರು,

ಮುದುಕರನೂ್ನ ಎಳೆಗೂಸುಗಳನೂ್ನ ಸಂಹರಿಸುವರು.

26 “ ‘ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಲು
ೕಚಿಸಿದೆನು.

ಲೋಕದಲಿ್ಲಅವರಹೆಸರುಉಳಿಯದಂತೆ ಾಡುವೆನುಎಂದು
ನೆನಸಿದೆನು.

27ಆದರೆ ಅವರ ವೈರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳು ಾ್ತರೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.
ವೈರಿಯು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ,

ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯವು ತಿಳಿಯದು. ಅವರು ಜಂಬದಿಂದ ಹೀಗೆ
ಹೇಳುವರು,

“ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಾವು ನಮ್ಮ ಬಲದಿಂದಲೇ ಅವರನು್ನ ಬಡಿದು ಾಕಿದೆವು.’ ”

28 “ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬುದಿ್ಧಹೀನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ;
ಅವರಿಗೇನೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

29ಅವರು ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾಗಿದ್ದಲಿ್ಲ
ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುವುದೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿಯುತಿ್ತದ್ದರು.

30ಒಬ್ಬನು ಾವಿರಮಂದಿಯನು್ನ ಓಡಿಸಬಲ್ಲನೇ?
ಇಬ್ಬರು ಹತು್ತ ಾವಿರಮಂದಿಯನು್ನ ಓಡಿಸುವರೇ?

ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಅವರ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸು ಾಗ ಾಗೆಯೇ
ಆಗುವುದು,

ಅವರ ಬಂಡೆ ಾದ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ
ಾರುವನು;

31ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ಬಂಡೆಯು ನಮ್ಮ ಬಂಡೆಯಂತೆ ಬಲ ಾಲಿಯಲ್ಲ.
ವೈರಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಗೊತಿ್ತದೆ.
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32ಅವರ ಹೊಲಗಳೂ ಾ್ರ ಾಲತೆಗಳೂ
ಸೊದೋಮ್ ಗೊ ೕರಗಳಂತೆ ಾಶ ಾಡಲ್ಪಡುವವು.

33ಅವರ ಾ್ರ ಯು ವಿಷದಂತೆಯೂ
ಅವರ ಾ್ರ ಾರಸವು ಾವಿನ ವಿಷದಂತೆಯೂ ಕಹಿ ಾಗಿವೆ.

34 “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಆ ಶಿ ಯನು್ನ ಾನು
ೕ ಾನ ಾಗಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

ಅದನು್ನ ಾನು ನನ್ನ ಉ ಾ್ರಣದಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
35ಅವರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಾನು ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.

ಅವರುಜಾರಿ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ ಾನು ಅವರನು್ನ
ಶಿ ಸುವೆನು.

ಅವರಮ ಾಸಂಕಟ ಾಲವುಹತಿ್ತರವೇ ಇದೆ.
ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ಶಿ ಯು ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತದೆ.’

36 “ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವನು.
ಅವರು ಆತನ ಸೇವಕ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಕರುಣೆ
ತೋರಿಸುವನು.

ಅವರ ಬಲವು ಕುಂದುವಂತೆ ಾಡುವನು.
ಗು ಾಮ ಾಗಿರಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿರಲಿ ಅವರನು್ನ ಆತನು
ನಿಸ್ಸ ಾಯಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವನು.

37ಆಗಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನವನು: ‘ನಿಮ್ಮ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳೆಲಿ್ಲ?
ನಿಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ನೀವು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ “ಬಂಡೆ”
ಎಲಿ್ಲ?

38ನಿಮ್ಮಯಜ್ಞಗಳ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಆ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು.
ನೀವು ಅಪಿರ್ಸಿದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದುಬಿಟ್ಟವು.

ಆ ದೇವರುಗಳೆದು್ದ ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿ.
ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂರ ಸಲಿ.
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39 “ ‘ ಾನೇ ದೇವರು, ನನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲ.
ಜನರಿಗೆಮರಣವನೂ್ನ ಜೀವವನೂ್ನ ಕೊಡುವವನು ಾನೇ.

ಅವರಿಗೆ ಾಯ ಾಡುವವನೂ ಾನೇ,
ಅದನು್ನ ಗುಣ ಾಡುವವನೂ ಾನೇ.

ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ
ರ ಸಲು ಾರಿಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

40ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆತಿ್ತ ವಚನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ನಿತ್ಯ ಾಲಕೆ್ಕ ಜೀವಿಸುವುದು ಎಷು್ಟ ಸತ್ಯ ೕ ಅದೇರೀತಿ
ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರುವವು.

41ಥಳಥಳಿಸುವ ನನ್ನ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಾನು ಹದ ಾಡುವೆನು.
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಶಿ ಸಲು ಾನದನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವೆನು.

ಾನು ಅವರಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದ ದಂಡನೆಯನು್ನ ಕೊಡುವೆನು
ಎಂದು ಾನು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.

42 ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವರು ಮತು್ತ ಸೆರೆ ಾಳುಗ ಾಗಿ
ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವರು.

ನನ್ನ ಾಣಗಳುಅವರ ರಕ್ತದಿಂದಮುಚ್ಚಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.
ನನ್ನ ಖಡ್ಗವು ಅವರ ಸೈನಿಕರ ತಲೆಯನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವುದು.’

43 “ಭೂಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ದೇವಜನರಿ ಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸುವದು;
ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಾಯಿಸುವನು;

ತನ್ನ ಸೇವಕರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವವರನು್ನ ಶಿ ಸುವನು; ತನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ
ತಕ್ಕ ದಂಡನೆ ಕೊಡುವನು.

ತನ್ನ ದೇಶವನೂ್ನ ತನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡುವನು.”

ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ ಾಡನು್ನ ಕಲಿಸಿದನು
44 ೕಶೆಯು ಈ ಾಡಿನ ಎ ಾ್ಲ ಪದಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು

ಕೇಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು. 45 ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ
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ಬಳಿಕ 46 ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ ಾನು ಈ ದಿನ ಹೇಳಿದ ಎ ಾ್ಲ
ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ. ಅವುಗಳನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ; ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಕೈಗೊಳು್ಳವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿರಿ, ಕಲಿಸಿರಿ. 47ಈ ಬೋಧನೆಗಳು
ಮುಖ್ಯ ಾದವುಗಳಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಅವು ನಿಮ್ಮ
ಜೀವ ಾಗಿವೆ. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವ ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯ ಆಚೆಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಈ ಉಪದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ
ಬಹು ಾಲ ಬದುಕುವಿರಿ.”
ನೆಬೋ ಪವರ್ತದಮೇಲೆ ೕಶೆ

48ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ,
49 “ ೕ ಾಬ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಅ ಾರೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಾಲಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ನೆಬೋ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರು. ಇದು ಜೆರಿಕೊ ಕೋಟೆಗೆ
ಎದು ಾಗಿ ಇದೆ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಾ ಾನ್
ದೇಶವನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವಿ. 50 ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಆರೋನನು
ಹೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದಂತೆಯೇ ನೀನೂ ನೆಬೋ ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲೆ ಾಯುವೆ. 51 ಾಕೆಂದರೆ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಪ ಾಡಿದಿರಿ. ಚಿನ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾದೇಶ್
ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಮೆರೀ ಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದ ನೀರಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು
ಜನರ ಮುಂದೆ ನನ್ನನು್ನ ಅವ ಾನಪಡಿಸಿದೆ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಮ ಾಪವಿತ್ರನೆಂದು ೌರವಿಸಬೇಕಿತು್ತ, ಆದರೆ ನೀನು ೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ.
52 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶವನು್ನ ನೀನು
ನೋಡುವೆ ಆದರೆ ಅದನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”

33
ೕಶೆ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದು್ದ

1ದೇವರ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ೕಶೆಯು ಾನು ಾಯುವ ದಲು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 2 ೕಶೆಯು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
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“ಸೇಯೀರ್ ನಲಿ್ಲ ಮುಂಜಾನೆಯಬೆಳಕು ಪ್ರ ಾಶಿಸುವಂತೆ
ಾ ಾನ್ ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕು ಪ್ರ ಾಶಿಸುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬಂದನು.

ಆತನು ಹತು್ತ ಾವಿರ ಪರಿಶುದ್ಧರೊಂದಿಗೆ ಬಂದನು.
ಆತನ ಬಲ ಾಲಿಗ ಾದ ಸೈನಿಕರು ಆತನೊಂದಿಗಿದ್ದರು.

3 ೌದು,ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ.
ಪವಿತ್ರ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲರುವರು.

ಆತನ ಾಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಬೋಧನೆಯನು್ನ ಕೇಳುವರು.

4 ೕಶೆಯು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಾಕೋಬನ ವಂಶದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

5ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿದರು.
ಯೆಹೋವನು ಾನೇಯೆಶುರೂನಿನಲಿ್ಲ*ಅರಸ ಾದನು.
ರೂಬೇನನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ

6 “ರೂಬೇನನು ಾಶ ಾಗದೆಉಳಿಯಲಿ,
ಆದರೆ ಅವನ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವೇಮಂದಿ ಇರುವರು.”
ಯೆಹೂದನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ

7ಯೆಹೂದನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ೕಶೆ ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳು:
“ಯೆಹೋವನೇ, ಯೆಹೂದದ ಾಯಕನು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ

ರೆಯಿಡು ಾಗ ಅದನು್ನ ಆಲಿಸಿ
ಅವನ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಸು.

ಅವನನು್ನ ಬಲಗೊಳಿಸಿ
ಶತು್ರಗ ಂದಿಗೆಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಸ ಾಯಿಸು.”
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ

8ಲೇವಿಯವಿಷಯ ಾಗಿ ೕಶೆ ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳು:
* 33:5: ಯೆಶುರೂನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಮತೊ್ತಂದು ಹೆಸರು. ಇದರಥರ್: “ಒಳೆ್ಳಯ” ಅಥ ಾ
“ಯ ಾಥರ್.”
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“ಲೇವಿಯು ನಿನ್ನ ನಿಜ ಾದ ಹಿಂ ಾಲಕ.
ಅವನುಊರೀಮ್ ತುಮಿ್ಮೕಮ್ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವನು.

ಮ ಾ್ಸದಲಿ್ಲ ಲೇವಿಯರನು್ನ ನೀನು ಪರೀ ಸಿದೆ.
ಮೆರೀಬ ಬುಗೆ್ಗಯ ಬಳಿ ಅವರು ನಿನ್ನವರೆಂದು ನಿನಗೆ
ಖಚಿತ ಾಯಿತು.

9 ಯೆಹೋವನೇ, ಅವರು ನಿನ ಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿದರು; ಸ್ವಂತ
ಸಂ ಾರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದರು;

ಅವರು ನಿನ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ನಿಲರ್ ಸಿದರು;
ಒಡಹುಟಿ್ಟದವರನೂ್ನ ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಾ್ರಮುಖ್ಯತೆಯನು್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ;
ಅವರು ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾ ಾಡಿದರು.
10 ಅವರು ಾಕೋಬ ವಂಶದವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ವಿಧಿನಿಯಮಗಳನು್ನ

ಕಲಿಸುವರು;
ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವರು.

ಅವರು ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನ ಾನದಲಿ್ಲ ಧೂಪ ಾಕುವರು.
ಬಲಿಪೀಠದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆಯ ಾಪರ್ಣೆ ಾಡುವರು.

11 “ಯೆಹೋವನೇ, ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಇರುವಂಥದನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸು;
ಅವರು ಾಡಿದೆ್ದ ಾ್ಲ ನಿನಗೆಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗಲಿ.

ಅವರಮೇಲೆ ಬೀಳುವವರನು್ನ ಾಶ ಾಡು,
ಅವರವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸು;ಅವರುಮತೆ್ತ ಲೇವಿಯರಮೇಲೆ
ಬೀಳದಂತೆ ಾಡು.”

ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ
12ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ೕಶೆಯು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

“ಯೆಹೋವನು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ.
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ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನು ಆತನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸುರ ತ ಾಗಿ
ಾಸ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಸಂರ ಸು ಾ್ತನೆ.
ಅವನ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಾಸಿಸುವನು.”
ೕಸೇಫನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ

13 ೕಸೇಫನ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ:
“ಯೆಹೋವನೇ,ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಶದಿಂದಮಳೆ ಸುರಿಸು,
ನೆಲದಿಂದ ಬುಗೆ್ಗಯು ಹೊರಬರಲಿ;

14ಸೂಯರ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ;
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ಫಲಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ.

15ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳುಉತ್ತಮ ಾದ ಫಲಗಳನು್ನ ಫಲಿಸಲಿ.
16ಭೂಮಿಯು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ೕಸೇಫನಿಗೆ ಕೊಡಲಿ.

ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಂದ
ಬೇಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಉರಿಯುವ ದೆಯಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೋವನು
ಉತ್ತಮ ಾದವುಗಳನು್ನ ೕಸೇಫನಿಗೆ ಕೊಡಲಿ.

17 ೕಸೇಫನು ಬಲ ಾಲಿ ಾದ ಗೂಳಿಯಂತಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಗೂಳಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಂತೆ
ಬೇರೆಯವರನು್ನ ದೂಡಿ ಲೋಕದ ಅಂಚಿಗೆ ತಳಿ್ಳಬಿಡು ಾ್ತರೆ.

ಮನಸೆ್ಸ ಂದಿಗೆ ಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ.
ಎಫಾ್ರಯೀಮನೊಂದಿಗೆ ಹತು್ತ ಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಜನರಿ ಾ್ದರೆ.”
ಜೆಬುಲೂನನಿಗೆಮತು್ತ ಇ ಾ್ಸ ಾರನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು

18 ೕಶೆಯು ಜೆಬುಲೂನ್ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

“ಜೆಬುಲೂನನೇ, ನೀನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗು ಾಗ ಸಂತೋಷ ಾಗಿರು.
ಇ ಾ್ಸ ಾರನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಗು ಾರದೊಳಗಿರು ಾಗ
ಸಂತೋಷದಿಂದಿರು.

19ಅವರು ತಮ್ಮ ಪವರ್ತಗಳಿಗೆ ಜನರನು್ನ ಕರೆಯುವರು.
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ಅಲಿ್ಲ ಅವರುಉತ್ತಮಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವರು.
ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ ತೆಗೆಯುವರು.

ಸಮುದ್ರ ದಡದಿಂದ ನಿ ೕಪವನೆ್ನತು್ತವರು.”
ಾದನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು

20 ಾದನಿಗೆ ೕಶೆಯು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

“ ಾದನಿಗೆ ವಿ ಾ್ತರ ಾದ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ.
ಾದನು ಸಿಂಹದಂತಿರುವನು; ಹೊಂಚು ಾಕು ಾ್ತ ಾಯು ಾ್ತ
ಇರುವನು.

ಫಕ್ಕನೆ ಾ್ರಣಿಯಮೇಲೆ ಾರಿ ಅದನು್ನ ಸೀಳಿಬಿಡುವನು.
21ಅದರ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗವನು್ನ ತನಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.

ಾಜನ ಾಗವನು್ನ ಾನಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವನು.
ಜನರ ಾಯಕರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವರು.

ಯೆಹೋವನು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಹೇಳುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವನು.

ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರಿಗೆ ಸರಿ ಾದ ಾಯರ್ವನೆ್ನೕ ಾಡುವನು.”
ಾನನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು

22 ೕಶೆಯು ಾನನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:
“ ಾನನು ಾ್ರಯದಸಿಂಹದಮರಿ;

ಅವನು ಾ ಾನಿನಿಂದ ನೆಗೆಯುವನು.”
ನಫಾ್ತಲಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು

23 ೕಶೆಯು ನಫಾ್ತಲಿಯವಿಷಯ ಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳು:

“ನಫಾ್ತಲಿಯೇ, ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ ಾದ ವಸು್ತಗಳು ಅಧಿಕ ಾಗಿ
ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.
ಗಲಿ ಾಯದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾ್ರಂತ್ಯವು ನಿನಗೆ
ದೊರಕುವದು.”
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ಆಶೇರನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ
24ಆಶೇರನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ೕಶೆಯ ಾತುಗಳು:

“ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ, ಆಶೇರನೇ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು.
ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೊಳಗೆ ಅವನೇ ಅಚು್ಚಮೆಚಿ್ಚನವ ಾಗಲಿ.
ಎಣೆ್ಣಯಲಿ್ಲ ಅವನು ತನ್ನ ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯಲಿ.

25 ನಿನ್ನ ಾಗಿಲುಗಳಲಿ್ಲ ಬೀಗವಿರುವುದು. ಅವು ಕಬಿ್ಬಣದಿಂದಲೂ
ಹಿ ಾ್ತಳೆಯಿಂದಲೂ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ.

ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನ ಾಲವೆ ಾ್ಲ ನೀನು ಬಲ ಾಲಿ ಾಗಿರುವೆ.”
ೕಶೆಯು ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವುದು

26 “ಯೆಶುರೂನೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ಾಗೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ.
ಆತನು ೕಡಗಳ ಮೇಲೆ ಮಹಿ ಾರೂಢ ಾಗಿ ಸ ಾರಿ

ಾಡು ಾ್ತ
ಆ ಾಶದಿಂದ ನಿನಗೆ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬರುವನು.

27ಆತನು ನಿರಂತರಕೂ್ಕ ಜೀವಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆತನೇ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಾ್ಥನ.

ಆತನ ಾಮಥ್ಯರ್ ಸ ಾ ಾಲವಿರುವುದು.
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂರ ಸಿ ಾ ಾಡುವನು;

ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಲು ಜನರನು್ನ ದೂಡುವನು;
‘ವೈರಿಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುವನು.

28ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು.
ಾಕೋಬನ ಾವಿ ಅವರ ವಶದಲಿ್ಲದೆ.

ಾನ್ಯದ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸದ ದೇಶವುಅವರಿಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ.
ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅಧಿಕ ಾಗಿಮಳೆ ಸುರಿಯುವುದು.

29ಇಸೆ್ರೕಲೇ, ನೀವು ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು.
ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಾಗೆ ಾವ ದೇಶವೂಇರದು.

ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿದನು.
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಡುವ ಬಲ ಾದ ಗು ಾಣಿ.



ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 34:1 cxxvii ಧ ೕರ್ಪದೇಶ ಾಂಡ 34:7

ಆತನು ನಿಮಗೆ ಶಕಿ್ತಯುತ ಾದ ಖಡ್ಗ.
ವೈರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಭಯಪಡುವರು.

ನೀವು ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತುಳಿದುಬಿಡುವಿರಿ!”

34
ೕಶೆಯಮರಣ

1 ೕಶೆಯು ನೆಬೋ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದನು. ಅವನು ೕ ಾಬಿನ
ೕಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಪಿ ಾ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬಂದನು.

ಇದು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆಕಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜೆರಿಕೊ ಊರಿನ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲದೆ. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಿಂದ ಾನ್ ವರೆಗಿದ್ದ
ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. 2 ೕಶೆಗೆ ಯೆಹೋವನು
ನಫಾ್ತಲಿ, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್, ಮನಸೆ್ಸ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು.
ಯೆಹೂದ ಾ್ರಂತ್ಯವನು್ನ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ
ತೋರಿಸಿದನು. 3 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ನೆಗೆವ್ ಮತು್ತ
ಚೋಗರೂರಿನಿಂದ ಖಜೂರ್ರದ ಮರಗಳ ಪಟ್ಟಣ ಾದ ಜೆರಿಕೊ
ಪಟ್ಟಣದವರೆಗಿರುವ ಕಣಿವೆಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. 4ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಈ ದೇಶವನು್ನ ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ,

ಇ ಾಕನಿಗೆ, ಾಕೋಬನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಾನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು ಎಂದು
ಹೇಳಿದೆ್ದನು. ಆ ದೇಶವನು್ನ ನೀನು ನೋಡುವಂತೆ ಾಡಿದೆನು.
ಆದರೆ ನೀನು ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ.”

5 ೕ ಾಬ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯು
ಸತು್ತಹೋದನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆಂದು
ಮುಂಚೆಯೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. 6 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯನು್ನ
ೕ ಾಬ್ ನಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟನು. ಇದು ಬೇತೆ್ಪಗೋರ್ ತಗಿ್ಗಗೆ

ಎದು ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ೕಶೆಯನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳವು
ಇದುವರೆಗೆ ಾರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ. 7 ೕಶೆಯು ಾಯು ಾಗ
ನೂರಿಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಾಯುವ ತನಕ
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ಬಲ ಾಲಿ ಾಗಿಯೇ ಇದ್ದನು. ಅವನ ಕಣು್ಣ ಾ್ಬಗಿರಲಿಲ್ಲ.
8ಇಸೆ್ರೕಲರು ೕಶೆ ಾಗಿಮೂವತು್ತ ದಿವಸಗಳತನಕಗೋ ಾಡಿದರು.
ಶೋಕದ ದಿವಸಗಳು ಕಳೆಯುವ ತನಕ ಅವರು ೕ ಾಬಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ೕಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ತಂಗಿದ್ದರು.
ಯೆಹೋಶುವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹೊಸ ಾಯಕ

9 ೕಶೆಯು ಯೆಹೋಶುವನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನಿ್ನಟು್ಟ
ಅವನನು್ನ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಆಗ ನೂನನ ಮಗ ಾದ
ಯೆಹೋಶುವನು ಾನದ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟವ ಾದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರು.
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಡಿದರು.

10 ೕಶೆಯಂತ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ದೊರೆಯಲೇ
ಇಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡಿದನು. 11 ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ಅದನು್ನ ಫರೋಹನೂ ಅವನ ಪರಿ ಾರದವರೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ
ನೋಡಿದರು. 12 ಾವ ಪ್ರ ಾದಿಯೂ ೕಶೆ ಾಡಿದ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ೕಶೆ
ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರು.
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