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ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು

ಾ ಾನ್ಯರೊಂದಿಗೆಯೆಹೂದ್ಯರಯುದ್ಧ
1 ಯೆಹೋಶುವನು ಮರಣಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲರು

ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವ ಕುಲದವರು ದಲು ಹೋಗಿ
ಾ ಾನ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
2ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರು ಹೋಗಲಿ.

ಅವರು ಈ ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾನು ಾಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ಸಿಮೆ ೕನ್ಯರಿಂದ
ಸ ಾಯವನು್ನ ಕೇಳಿದರು; ಯೆಹೂದ್ಯರು “ಸಹೋದರರೇ,
ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಮ
ಭೂಮಿ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುವ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸ ಾಯ ಾಡಿದರೆ,
ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುವ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಾವು ನಿಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಿಮೆ ೕನ್ಯರು ತಮ್ಮ
ಸಹೋದರ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸ ಾಯ ಾಡಲು
ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು.

4 ಯೆಹೋವನು ಾ ಾನ್ಯರನೂ್ನ ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರನೂ್ನ
ಸೋಲಿಸುವುದರಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬೆಜೆಕ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 5 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬೆಜೆಕ್ ನಗರದ ಅರಸನನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಸೋಲಿಸಿದರು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಾ ಾನ್ಯರನೂ್ನ ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು.
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6 ಬೆಜೆಕ್ ನ ಅರಸನು* ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿದನು.
ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಕೈ ಾಲುಗಳ
ಹೆಬೆ್ಬರಳುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 7ಆಗ ಬೆಜೆಕ್ ನ ಅರಸನು, “ ಾನು
ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಅರಸರ ಕೈ ಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬರಳುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದ.
ಆ ಅರಸರು ನನ್ನ ಮೇಜಿನ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ಆ ಾರದ ಚೂರುಗಳನು್ನ
ತಿನು್ನವಂತೆ ಾಡಿದೆ್ದ. ಾನುಅವರಿಗೆ ಾಡಿದಂತೆಯೇದೇವರುಈಗ
ನನಗೆ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಬೆಜೆಕ್ ನ
ಅರಸನನು್ನ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು; ಅವನು ಅಲಿ್ಲ
ಸತು್ತಹೋದನು.

8 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅದನು್ನ
ಗೆದು್ದಕೊಂಡರು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನರನು್ನ
ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಕೊಂದು ನಗರವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು. 9 ತರು ಾಯ
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಉಳಿದಿರುವ ಾ ಾನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು
ಹೋದರು. ಆ ಾ ಾನ್ಯರು ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶ, ನೆಗೆವ್ ಮತು್ತ ಪಶಿ್ಚಮದ
ಇಳಕಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

10 ತರು ಾಯ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಕಿಯರ್ತಬರ್ವೆಂಬ ಹೆಬೊ್ರೕನ್
ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ ಾ ಾನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೋದರು.
ಯೆಹೂದ್ಯರು ಶೇಷೈ, ಅಹೀಮನ್ ಮತು್ತ ತಲೆ್ಮ ೖ ಎಂಬವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.

ಾಲೇಬ್ಮತು್ತ ಅವನಮಗಳು
11ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೆಬೀರ ನಗರಕೆ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ

ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೋದರು. (ದೆಬೀರಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆ ಕಿಯರ್ತ್ ಸೇಫೆರ್
ಎಂಬ ಹೆಸರಿತು್ತ.) 12 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ
ಾಲೇಬನುಜನರಿಗೆ, “ಕಿಯರ್ತ್ ಸೇಫೆರನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ
ಇಚೆ್ಛ. ಆ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ

* 1:6: ಬೆಜೆಕಿನ ಅರಸನು “ಅದೋನೀ ಬೆಜೆಕ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿರ ಬಹುದು.
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ಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಾಲೇಬನಿಗೆ ಕೆನಜನೆಂಬ ತಮ್ಮನಿದ್ದನು. ಕೆನಜನಿಗೆ
ಒತಿ್ನೕಯೇಲನೆಂಬಮಗನಿದ್ದನು. ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು ಕಿಯರ್ತ್ ಸೇಫೆರನು್ನ
ಗೆದು್ದಕೊಂಡನು. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾಲೇಬನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಳನು್ನ
ಒತಿ್ನೕಯೇಲನ ತೆಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟ್ಟನು.

14 ಅ ಾಳು ಒತಿ್ನೕಯೇಲನ ತೆ ಾಸಿಸಲು ಹೋದಳು.
ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು ಅ ಾಳಿಗೆ,† “ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಕೇಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅ ಾಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹತಿ್ತರ
ಹೋದಳು. ಅವಳು ತನ್ನ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲಿಂದ ಇಳಿ ಾಗ, “ನಿನಗೇನು
ಬೇಕು?” ಎಂದು ಾಲೇಬನು ಕೇಳಿದನು.

15 ಅದಕೆ್ಕ ಅವಳು, “ನನಗೊಂದು ಾನ ಕೊಡಬೇಕು.‡ ನೀನು
ನನಗೆ ನೆಗೆವಿನಲಿ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲದ ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ.
ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳಿರುವ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಕೊಡು” ಎಂದಳು. ಅವಳು ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತೆಯೇ ಾಲೇಬನು
ಅವಳಿಗೆಮೇಲಿನಮತು್ತ ಕೆಳಗಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

16 ಕೇನ್ಯರು (ಕೇನ್ಯರು ೕಶೆಯ ಾವನ ಗೋತ್ರದವ ಾಗಿದ್ದರು.)
ಖಜೂರ್ರ ನಗರವನು್ನ (ಜೆರಿಕೊವನು್ನ) ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಗಡ
ಹೋದರು. ಅವರು ನೆಗೆವಿನಲಿ್ಲ ಅ ಾದ್ ನಗರದ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದ
ಯೆಹೂದಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದುಅಲಿ್ಲನ ಜನರಸಂಗಡ ಾಸ ಾಡಿದರು.

17 ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಚೆಫತ್ ಎಂಬ ನಗರದಲಿ್ಲ ಾಸ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಮತು್ತ ಸಿಮೆ ೕನ್ಯರು ಆ
ಾ ಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿ ಆ ನಗರವನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಾಶ ಾಡಿದರು;ಅಲ್ಲದೆ ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೊ ಾರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.
18 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಾಜಾ ನಗರವನೂ್ನ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ

ಎ ಾ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
† 1:14: ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು ಅ ಾಳಿಗೆ ಅಥ ಾ “ಅ ಾಳು ಒತಿ್ನೕಯೇಲನಿಗೆ.” ‡ 1:15:
ನನಗೊಂದು … ಕೊಡಬೇಕು ಅಥ ಾ “ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸು” ಅಥ ಾ
“ನನಗೊಂದು ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಯನು್ನ ಕೊಡು.”
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ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅಷೆ ್ಕಲೋನ್ ಮತು್ತ ಎಕೊ್ರೕನ್ ನಗರಗಳನೂ್ನ
ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಸಹ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
19 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯುದ್ಧ ಾಡು ಾಗ ಯೆಹೋವನು

ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ಜನರಲಿ್ಲ ಕಬಿ್ಬಣದ ರಥಗಳಿದ್ದದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

20 ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾಲೇಬನಿಗೆ
ಕೊಡುವು ಾಗಿ ೕಶೆಯು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾಲೇಬನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಕೊಡ ಾಯಿತು.
ಾಲೇಬನ ಜನರು ಅ ಾಕನ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ§ ಆ
ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಹೊರಗಟಿ್ಟದರು.

21 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಕುಲದವರಿಗೆ ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ
ಜೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಹೊರದೂಡುವುದು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅವರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನರೊಡನೆ ಜೆರುಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

ೕಸೇಫನ ವಂಶದವರು ಬೇತೇಲನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು
22-23 ೕಸೇಫನ ಕುಲದವರು ಲೂಜ್ ಎಂಬ ಬೇತೇಲ್ ನಗರದ

ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಲು ಹೋದರು. ಯೆಹೋವನು ೕಸೇಫನ
ಕುಲದವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು. ೕಸೇಫನ ಕುಲದವರು ಬೇತೇಲ್
ನಗರಕೆ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇವರು
ಬೇತೇಲ್ ನಗರವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾಗರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ೕಚಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 24 ಆ ಗೂಢಚಾರರು ಬೇತೇಲ್ ನಗರದಲಿ್ಲ

ಸಂಚರಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಒಬ್ಬನು ನಗರದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದನು್ನ
ನೋಡಿದರು. ಗೂಢಚಾರರು ಅವನಿಗೆ, “ನಮಗೆ ಈ ನಗರದೊಳಗೆ
§ 1:20: ಮೂರುಜನಮಕ್ಕಳು ಶೇಷೈ,ಅಹೀಮನ್ಮತು್ತ ತಲೆ್ಮ ೖ.
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ಹೋಗಲು ಾಡಿರುವ ಗುಪ್ತ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸು. ಾವು ಈ
ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ನೀನು ನಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ದಯೆತೋರುವೆವು” ಎಂದರು.

25 ಅವನು ಗೂಢಚಾರರಿಗೆ ಗುಪ್ತ ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು.
ೕಸೇಫನ ಕುಲದವರು ಬೇತೇಲ್ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ

ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದ ಆ ಮನುಷ ್ಯನನೂ್ನ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ

ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 26 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಹಿತಿ್ತಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಅಲೊ್ಲಂದು ನಗರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಲೂಜ್ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಇಂದಿಗೂ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸರು ಲೂಜ್ ಎಂದೇ
ಇದೆ.

ಾ ಾನ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ
27 ಬೇತ್ ಷೆ ಾನ್, ಾ ಾಕ್, ದೋರ್, ಇಬೆ್ಲ ಾಮ್,

ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಣ್ಣ
ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾನ್ಯರು ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ
ಈ ನಗರಗಳಿಂದ ಹೊರದೂಡುವುದು ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದವರಿಗೆ
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾನ್ಯರು ನೆಲೆನಿಂತರು. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಬಿಡಲು ಸಮ್ಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. 28 ಅನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಪ್ರಬಲ ಾಗಿ ಬಲವಂತದಿಂದ ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ತಮ್ಮ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನ್ಯರನೂ್ನ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಂದ

ಹೊರಗಟ್ಟಲು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
29 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರಿಗೂ ಹೀಗೆಯೇ ಆಯಿತು.
ಾ ಾನ್ಯರು ಗೆಜೆರಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಜನರಿಂದ ಾ ಾನ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ
ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾನ್ಯರು ಗೆಜೆರಿನಲಿ್ಲ

ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನೆಲೆಸಿದರು.
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30 ಜೆಬುಲೂನ್ಯರ ಸಂಗಡವೂ ಹೀಗೆಯೇ ಆಯಿತು.
ಕಿಟೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ ನಹಲೋಲ್ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಾ ಾನ್ಯರು
ಾಸ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜೆಬುಲೂನ್ಯರು ಅವರನು್ನ ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ
ಹೊರದೂಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಾ ಾನ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು
ಜೆಬುಲೂನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಾಸ ಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಜೆಬುಲೂನ್ಯರು
ಅವರನು್ನ ತಮ್ಮ ಗು ಾಮರಂತೆ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ಹಚಿ್ಚದರು.

31 ಆಶೇಯರ್ರು ಅಕೊ್ಕೕ, ಚೀದೋನ್, ಅ ಾ್ಲಬ್,
ಅಕಿ್ಜೕಬ್, ಹೆ ಾ್ಬ, ಅಫೀಕ್, ರೆಹೋಬ್ ಎಂಬ ನಗರಗಳನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 32ಆಶೇಯರ್ರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಬಿಡುವಂತೆ ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೀ ಾಗಿ ಾ ಾನ್ಯರು
ಆಶೇಯರ್ರೊಡನೆ ಇರತೊಡಗಿದರು.

33 ನಫಾ್ತಲ್ಯರಿಗೂ ಹೀಗೆಯೇ ಆಯಿತು. ನಫಾ್ತಲ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಯ
ಜನರನು್ನ ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷ್,ಬೇತ ಾತ್ನಗರಗಳಿಂದಹೊರದೂಡಲಿಲ್ಲ.
ಹೀ ಾಗಿ ನಫಾ್ತಲ್ಯರು ಆ ನಗರಗಳ ಜನರೊಡನೆ ಾಸ ಾಡ
ತೊಡಗಿದರು. ಆ ಾ ಾನ್ಯರು ನಫಾ್ತಲ್ಯರ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಕೆಲಸ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
34 ಅ ೕರಿಯರು ಾನ್ ಕುಲದವರನು್ನ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ
ಾಸಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದರು. ಅ ೕರಿಯರು ಕಣಿವೆಗೆ
ಬರಲು ಅವ ಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ಾನ್ ಕುಲದವರು
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿಯಬೇ ಾಯಿತು. 35 ಅ ೕರಿಯರು
ಹರ್ ಹೆರೆಸ್ ಪವರ್ತ, ಅ ಾ್ಯಲೋನ್ ಮತು್ತ ಾಲಿ್ಬೕಮ್ ಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ತರು ಾಯ ೕಸೇಫ್ಯರು
ಪ್ರಬಲ ಾದರು. ಆಗ ಅವರು ಅ ೕರಿಯರನು್ನ ತಮ್ಮ
ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 36 ಅ ೕರಿಯರ ಪ್ರದೇಶವು
ಾ್ಕಪಿರ್ಯನ್ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಸೇ ಾದವರೆಗೆ ಮತು್ತ ಸೇ ಾದಿಂದ
ಮುಂದೆ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳವರೆಗೆ ಹಬಿ್ಬತು್ತ.
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2
ಬೋಕೀಮಿನಲಿ್ಲಯೆಹೋವನ ದೂತನು

1 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಗಿ ಾ್ಗಲ್ ನಗರದಿಂದ ಬೋಕೀಮ್
ನಗರದವರೆಗೆ ಹೋದನು. ಆ ದೂತನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆ ಸಂದೇಶವು ಹೀಗೆದೆ:
“ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಹೊರಗೆತಂದೆ. ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದೆನು. ‘ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಎಂದಿಗೂ ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 2 ಆದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ನೀವು
ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಜನಗ ಂದಿಗೆ ಾವ
ಒಪ್ಪಂದವನೂ್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಅವರ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ
ಾಶ ಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದ. ಆದರೆ ನೀವು
ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

3 “ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಈ
ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಾನು ಈ ಜನರನು್ನ ಬಲವಂತ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜನರು ನಿಮಗೊಂದು ಸಮಸೆ್ಯ ಾಗು ಾ್ತರೆ.

ಅವರು ನಿಮಗೊಂದು ಉರು ಾಗು ಾ್ತರೆ. ಅವರ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳು
ನಿಮಗೆ ಬಲೆಯಂತೆಉರು ಾಗುತ್ತವೆ.’ ”

4 ದೂತನು ಜನರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ
ಮೇಲೆ ಜನರು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅತ್ತರು. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾವು
ಗೋ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬೋಕೀಮ್ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಬೋಕೀಮಿನಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲರುಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರಯಜ್ಞ ಾಡಿದರು.

ಅವಿಧೇಯತೆಮತು್ತ ಸೋಲು
6 ಯೆಹೋಶುವನು ಜನರನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು

ಹೇಳಿದನು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲದವರು ಾಸ ಾಡಲು ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 7 ಯೆಹೋಶುವನು ಜೀವಂತವಿರುವವರೆಗೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸೇವಿಸಿದರು. ಯೆಹೋಶುವನ
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ಮರಣಾನಂತರ ಬದುಕಿದ್ದ ಹಿರಿಯರ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲಯೂ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದರು. ಈ ಹಿರಿಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದ
ಎ ಾ್ಲಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದ್ದರು. 8ನೂನನಮಗ ಾದಮತು್ತ
ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನು ನೂರಹತು್ತ ವಷರ್
ಬದುಕಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. 9 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋಶುವನನು್ನ
ಅವನ ಾ್ವಸ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅದು
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಾಷ್ ಬೆಟ್ಟದ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ತಿಮ್ನತ್ ಹೆರೆಸಿನಲಿ್ಲತು್ತ.

10 ಈ ಪೀಳಿಗೆಯವರೆಲ್ಲರು ಸತು್ತಹೋದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ
ಪೀಳಿಗೆಯು ಬೆಳೆಯಿತು. ಈ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿ ಾಗಿ ಾಡಿದ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಏನೂ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 11 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು ಮತು್ತ ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಾಳನ
ಸೇವೆ ಾಡಿದರು. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಈ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ನೋಡಿದನು. 12 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದನು. ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ
ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು
ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು.
13 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ ಾಳ್ ದೇವರನೂ್ನ
ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್ ದೇವತೆಯನೂ್ನಪೂಜಿಸತೊಡಗಿದರು.

14ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಶತು್ರಗಳು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿ ಅವರ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿದ್ದ ಅವರ ಶತು್ರಗಳು
ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಶತು್ರಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನು್ನ ಾವು ರ ಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 15ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಸೋಲನ್ನನುಭವಿಸಿದರು; ಏಕೆಂದರೆ
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ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಸಂಗಡವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರ
ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸೋ ಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಾಗಲೇ
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಮುನೆ್ನಚ್ಚರಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೆಚಿ್ಚನ ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರು.

16 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಾ್ಯ ಾಧೀಶರೆಂಬ ಕೆಲವು ಾಯಕರನು್ನ
ಆರಿಸಿದನು. ಈ ಾಯಕರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಅವರ ವೈರಿಗಳಿಂದ
ಾ ಾಡಿದರು. 17 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾ್ಯ ಾಧೀಶರ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರದೆ ಬೇರೆಬೇರೆ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಹಿಂದೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪೂವಿರ್ಕರು
ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನು್ನ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಬದ ಾಗಿಯೆಹೋವನ ಆ ಾ ಾಲನೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟರು.

18 ಅನೇಕ ಸಲ ಶತು್ರಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಡುತಿ್ತದ್ದರು; ಪ್ರತಿಸಲವೂ ಯೆಹೋವನು ಅವರ

ಗೋ ಾಟವನು್ನ ಕೇಳಿ ಮರುಕಪಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಪ್ರತಿಸಲವೂ
ಅವರನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ರ ಸಲು ಒಬ್ಬ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾ್ಯ ಾಧೀಶರ ತೆಯಲಿ್ಲಯೇ
ಇರುತಿ್ತದ್ದನು. ಹೀ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಸಲವೂಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಅವರ ಶತು್ರಗಳಿಂದ
ರ ಸ ಾಯಿತು. 19 ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನು
ಮರಣಹೊಂದಿ ಾಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪುನಃ ಾಪ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು
ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗಿಂತಲೂ ಭ್ರಷ್ಠ ಾಗಿ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ
ಸೇವಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳ ಾರಂಭಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ತುಂಬ
ಂಡ ಾಗಿದು್ದ ತಮ್ಮ ದುನರ್ಡತೆಗಳನು್ನ ಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
20ಹೀ ಾಗಿಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, “ಈ

ಜ ಾಂಗದವರು ಅವರ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡ ಾನು ಾಡಿಕೊಂಡ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದಿ ಾ್ದರೆ. ಇವರು ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 21ಆದ್ದರಿಂದ ಇನು್ನಮುಂದೆ ಾನು ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ
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ಸೋಲಿಸಿ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸ ಾಗ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋಶುವನು ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಾಗ ಆ ಜ ಾಂಗದವರು
ಇನೂ್ನ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದರು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ಆ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆಯೂ ಆಸ್ಪದಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 22ಇಸೆ್ರೕಲರು
ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಂತೆ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನು್ನ ಾಲಿಸು ಾ್ತರೆಯೇ
ಎಂಬುದನು್ನ ಾನು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪರೀ ಸಿ
ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು. 23ಯೆಹೋವನು ಆ ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಆ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಇರುವುದಕೆ್ಕ ಬಿಟ್ಟನು. ಆ ಜ ಾಂಗಗಳು ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವಂತೆಯೆಹೋವನು ಒ ಾ್ತಯ ಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲುಯೆಹೋಶುವನ ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿಲ್ಲ.

3
1-2 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು

ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಜ ಾಂಗದವರನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಪರೀ ಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಈಗ ಬದುಕಿದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ
ಾರೂ ಾ ಾನ್ಯರ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ

ಯುದ್ಧ ಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ಆ ಬೇರೆ
ಜ ಾಂಗದವರನು್ನ ಅವರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ಬಿಟ್ಟನು. (ಆ
ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಾಗವಹಿಸದ ಈ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದನು್ನ
ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅವ ಾಶ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಹೀಗೆ ಾಡಿದ್ದನು.) ಯೆಹೋವನು ಆ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ಬಿಟ್ಟ
ಜ ಾಂಗಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಇಂತಿವೆ: 3 ಐದು ಮಂದಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
ಪ್ರಭುಗಳು, ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನ್ಯರು, ಚೀದೋನ್ಯರು, ಲೆಬನೋನ್
ಪವರ್ ಾವಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಳ್ ಹೆ ರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಲೆಬೂಹ ಾತಿನ
ಾರಿಯವರೆಗೆ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಹಿವಿ್ವಯರು. 4 ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗದವರನು್ನ ಆ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯಮೂಲಕ ಅವರ
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ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಲಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆಯೇ
ಎಂಬುದನು್ನ ಆತನು ನೋಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.

5 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾ ಾನ್ಯ, ಹಿತಿ್ತಯ, ಅ ೕರಿಯ, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯ,
ಹಿವಿ್ವಯ,ಯೆಬೂಸಿಯಜ ಾಂಗಗ ಡನೆ ಾಸ ಾಡತೊಡಗಿದರು.
6ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವರ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗ ತೊಡಗಿದರುಮತು್ತ
ತಮ್ಮ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಅವರ ಕು ಾರರಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟ್ಟರು
ಮತು್ತ ಅವರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.
ಒತಿ್ನೕಯೇಲ್ ಪ್ರಥಮ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ

7 ಇಸೆ್ರೕಲರ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತು ಾಳ್ ಮತು್ತ
ಆಶೇರ್ ಎಂಬ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 8ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಹರೇಮ್ ಅ ಾಮ್
ಾಜ್ಯದ ಅರಸ ಾದ ಕೂಷನ್ ರಿ ಾತಯಿಮ್ ಎಂಬವನು
ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಆಳುವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನು
ಆಸ್ಪದ ಕೊಟ್ಟನು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಎಂಟು ವಷರ್ ಆ ಅರಸನ
ಅಧೀನದಲಿ್ಲದ್ದರು. 9 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟ್ಟರು. ಅವರನು್ನ ರ ಸಲು ಯೆಹೋವನು ಒಬ್ಬ

ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಹೆಸರು ಒತಿ್ನೕಯೇಲ.
ಅವನು ಕೆನಜ ಎಂಬವನ ಮಗನು. ಕೆನಜನು ಾಲೇಬನ ತಮ್ಮ.
ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರ ಸಿದನು. 10 ಒತಿ್ನೕಯೇಲನ
ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮ ಬಂದಿತು; ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾದನು. ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಕರೆದೊಯ್ದನು. ಅ ಾಮಿನಅರಸ ಾದ ಕೂಷನ್ರಿ ಾತಯಿಮ್ ನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ಒತಿ್ನೕಯೇಲನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು.
11 ಆದ್ದರಿಂದ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕೆನಜನ
ಮಗ ಾದ ಒತಿ್ನೕಯೇಲನ ಮರಣದವರೆಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಂತಿ
ನೆಲೆಸಿತು್ತ.
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ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಏಹೂದ
12 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪುನಃ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವುದನು್ನ

ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ೕ ಾಬ್ಯರ
ಅರಸ ಾದ ಎಗೊ್ಲೕನನಿಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. 13 ಇವನು ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಂದ ಮತು್ತ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರಿಂದ
ಸ ಾಯವನು್ನ ಪಡೆದನು. ಅವರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದರು. ಎಗೊ್ಲೕನ್ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸೈನಿಕರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಜೆರಿಕೊ ಎಂಬುವ
ಖಜೂರ್ರ ನಗರದಿಂದ ಹೊರದೂಡಿದರು. 14 ೕ ಾಬ್ಯರ
ಅರಸ ಾದ ಎಗೊ್ಲೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ವಷರ್
ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡಿದನು.

15 ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ರ ಸಲು ಯೆಹೋವನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ
ಮನುಷ ್ಯನ ಹೆಸರು ಏಹೂದ. ಅವನು ಎಡಚ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದ ಗೇರ ಎಂಬವನ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಎಗೊ್ಲೕನನಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡಲು

ಏಹೂದನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 16ಏಹೂದನು ತನಗೊಂದುಖಡ್ಗವನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆ ಖಡ್ಗವು ಇ ಾ್ಬಯಿ ಖಡ್ಗ ಾಗಿದು್ದ ಹದಿನೆಂಟು

ಅಂಗುಲ ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. ಅದನು್ನ ಅವನು ತನ್ನ ಬಲತೊಡೆಗೆ
ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳಿಂದಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡನು.

17 ಏಹೂದನು ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಎಗೊ್ಲೕನನ ಹತಿ್ತರ
ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಕಪ್ಪದ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಎಗೊ್ಲೕನನು
ಬಹಳ ದಪ್ಪ ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು. 18 ಏಹೂದನು ಎಗೊ್ಲೕನನಿಗೆ
ಹಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟ ತರು ಾಯ ಅದನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬಂದ
ಜನರನು್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 19ಏಹೂದನು ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲರುವ
ವಿಗ್ರಹಸ್ಥಳದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಎಗೊ್ಲೕನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಅರಸನೇ,
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ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇ ಾದ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಸಂದೇಶವಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಅರಸನು, “ಸುಮ್ಮನಿರು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರನು್ನ

ಕೋಣೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 20 ಏಹೂದನು ಅರಸ ಾದ
ಎಗೊ್ಲೕನನಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಎಗೊ್ಲೕನನು ತಂ ಾದಅರಮನೆಯ
ಮಹಡಿಯಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು.
ಆಗ ಏಹೂದನು, “ದೇವರಿಂದ ಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು

ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು. ಅರಸನು ತನ್ನ
ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ ಎದು್ದನಿಂತನು. ಅವನು ಏಹೂದನಿಗೆ ತುಂಬ
ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದ್ದನು. 21ಅರಸನು ತನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ ಎದು್ದನಿಂ ಾಗ
ಏಹೂದನು ತನ್ನ ಎಡಗೈಯನು್ನ ಚಾಚಿ ತನ್ನ ಬಲ ತೊಡೆಗೆ ಕಟಿ್ಟದ್ದ
ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹೊರತೆಗೆದನು. ಏಹೂದನು ಆ ಖಡ್ಗವನು್ನ ಅರಸನ
ಹೊಟೆ್ಟಗೆ ತಿವಿದನು. 22 ಏಹೂದನು ಕತಿ್ತಯನು್ನ ೕ ಾಗಿ
ಒತಿ್ತದ್ದರಿಂದ ಅದು ಹಿಡಿಯ ಸಹಿತ ಮುಳುಗಿ ಹೋಯಿತು. ಅರಸನ
ಕೊಬಿ್ಬದ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಕತಿ್ತಯು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಏಹೂದನು ಎಗೊ್ಲೕನನ ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲಯೇ ಖಡ್ಗವನು್ನ
ಬಿಟ್ಟನು. ಮಲವುಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು.

23 ಏಹೂದನು ಕೋಣೆಯ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಾಗಿಲು
ಾಕಿಕೊಂಡು ಬೀಗ ಾಕಿದನು. 24 ಏಹೂದನು ಹೋದ ಕೂಡಲೆ
ಸೇವಕರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದರು. ಕೋಣೆಯ ಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಗ
ಾಕಿದ್ದನು್ನ ಸೇವಕರು ನೋಡಿದರು. “ಅರಸನು ತನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿ
ಕೋಣೆಯ ೌಚಾಲಯದಲಿ್ಲ ಇರಬಹುದು” ಎಂದುಕೊಂಡರು.
25 ಹೀ ಾಗಿ ಸೇವಕರು ಬಹಳ ಹೊತಿ್ತನವರೆಗೆ ಅರಸನಿ ಾಗಿ
ಾಯು ಾ್ತ ಚಿಂತೆಗೊಳ ಾದರು. ಅವರು ಬೀಗದ ಕೈಯನು್ನ ತಂದು
ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ತೆರೆದರು. ಸೇವಕರು ಒಳಗೆ ಹೋ ಾಗ ತಮ್ಮ
ಅರಸನು ನೆಲದಮೇಲೆ ಸತು್ತ ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು.

26 ಸೇವಕರು ಅರಸನಿ ಾಗಿ ಾಯು ಾ್ತ ನಿಂತಿರು ಾಗ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಏಹೂದನಿಗೆ ಅವ ಾಶ ಸಿಕಿ್ಕತು.
ಏಹೂದನು ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಾದು ಹೊಳೆ ಾಟಿ 27ಸೆಯೀ ಾ
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ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಅವನು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ತುತೂ್ತರಿಯ
ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಏಹೂದನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ
ಹೋದರು. 28 ಏಹೂದನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ,
ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗ ಾದ ೕ ಾಬ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಯೆಹೋವನು
ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಏಹೂದನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಅವರು ೕಡರ್ನ್

ನದಿಯ ಾಯಗಡಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸ್ಥಳಗಳು
ೕ ಾಬಿಗೆ ಹೋಗುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲದ್ದವು. ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ಾಟಿಹೋಗಲು ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾರಿಗೂ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

29ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೃಢ ಾಯರೂಧೈಯರ್ ಾಲಿಗಳೂಆಗಿದ್ದ ಹತು್ತ ಾವಿರ
ಮಂದಿ ೕ ಾಬ್ಯರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಒಬ್ಬ ೕ ಾಬ್ಯನೂ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 30ಅಂದಿನಿಂದಇಸೆ್ರೕಲರು ೕ ಾಬ್ಯರನು್ನ ಆಳಲು
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಂಭತು್ತ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಾಂತಿ
ನೆಲೆಸಿತು.

ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾದ ಶಮ್ಗರ
31 ಏಹೂದನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರ ಸಿದ ತರು ಾಯ, ಇನೊ್ನಬ್ಬ

ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರ ಸಿದನು. ಅವನು ಅ ಾತನ* ಮಗ ಾದ
ಶಮ್ಗರ. ಶಮ್ಗರನು ಎದು್ದ ಎತಿ್ತನ ಮುಳು್ಳಗೋಲಿನಿಂದ ಆರುನೂರು
ಮಂದಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಂದನು.

4
ದೆಬೋ ಾ—ಮಹಿ ಾ ಾ್ಯ ಾಧೀಶೆ

1 ಏಹೂದನು ಮರಣಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮತೆ್ತ
ಯೆಹೋವನ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದರು. 2 ಆದ್ದರಿಂದ

* 3:31: ಅ ಾತ ಇದು ಾ ಾನ್ಯರ ಯುದ್ಧದೇವತೆಯ ಹೆಸರು. ಇಲಿ್ಲ ಅದು ಶಮ್ಗರನ
ತಂದೆಯಹೆಸರು ಎಂದು ಇದ್ದರೂ ಾಯಿಯಹೆಸರೂ ಆಗಿರುವ ಸಂಭವವಿದೆ.
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ಾ ಾನ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಾಬೀನನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ
ಯೆಹೋವನು ಅವ ಾಶ ಾಡಿದನು. ಾಬೀನನು ಾಚೋರ್
ಎಂಬ ನಗರದಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಸೀಸೆರ ಎಂಬವನು ಅವನ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಸೀಸೆರನು ಹರೋಷೆತ್ ಹಗೊ್ಗೕಯಿಮ್
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. 3ಸೀಸೆರನ ಹತಿ್ತರ ಒಂಭೈನೂರು
ಕಬಿ್ಬಣದರಥಗಳಿದ್ದವು. ಅವನು ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ತುಂಬ ಾಧಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ
ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ರೆಯಿಟ್ಟರು.

4 ಆಗ ದೆಬೋರಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿನಿ ಇದ್ದಳು. ಅವಳು
ಲಪಿ್ಪೕದೋತ್ ಎಂಬವನ ಪತಿ್ನ ಾಗಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಾ್ಯ ಾಧೀಶೆ ಾಗಿದ್ದಳು. 5 ಒಂದು ದಿನ, ಆಕೆ ದೆಬೋರಳ
ಖಜೂರ್ರದ ಮರವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು.
ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಆಕೆಯ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು, “ಸೀಸೆರನ ಬಗೆ್ಗ ಏನು
ಾಡಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ದೆಬೋರಳ ಖಜೂರ್ರಮರವು

ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದ ಾಮಕೂ್ಕ ಬೇತೇಲಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಇದೆ. 6 ದೆಬೋರಳು ತನ್ನನು್ನ ಬಂದು ಾಣಬೇಕೆಂದು ಾ ಾಕನೆಂಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದಳು. ಾ ಾಕನು ಅಬೀನೋವಮನ
ಮಗ. ಾ ಾಕನು ನಫಾ್ತಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆದೆಷ್ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ದೆಬೋರಳು ಾ ಾಕನಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು, ‘ನೀನು ಹೋಗಿ ನಫಾ್ತಲಿ ಮತು್ತ
ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲಗಳವರ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅವರನು್ನ
ಾಬೋರ್ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. 7 ಾನು ಾಬೀನನ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ ಸೀಸೆರನನೂ್ನ ಅವನ ರಥಗಳನೂ್ನ ಅವನ
ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ಕೀಷೋನ್ ನದಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅಲಿ್ಲ ನೀನು
ಸೀಸೆರನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದಳು.

8 ಆಗ ಾ ಾಕನು ದೆಬೋರಳಿಗೆ, “ನೀನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬಂದರೆ
ಾನು ಹೋಗುವೆನು; ನೀನು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಾನು
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ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
9 ಅದಕೆ್ಕ ದೆಬೋರಳು, “ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಾಗಿ ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ

ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಈ ಮನೋ ಾವದಿಂ ಾಗಿ ಸೀಸೆರನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದ ೌರವ ನಿನಗೆ ಸಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಸೀಸೆರನನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವಂತೆಯೆಹೋವನು ಾಡು ಾ್ತನೆ”ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದಳು.
ದೆಬೋರಳು ಾ ಾಕನ ಸಂಗಡ ಕೆದೆಷ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋದಳು.

10 ಕೆದೆಷ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಾ ಾಕನು ಜೆಬುಲೂನ್ ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ
ಕುಲದವರನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಕುಲಗಳಿಂದಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರನು್ನ
ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ದೆಬೋರಳು ಸಹ ಾ ಾಕನ
ಸಂಗಡ ಹೋದಳು.

11 ಹೆಬೆರನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನು ಕೇನ್ಯರ
ಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಉಳಿದ ಕೇನ್ಯರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಚಾನನಿ್ನೕಮ್
ಎಂಬಊರಲಿ್ಲ ಓಕ್ವೃಕ್ಷದಬಳಿಮನೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. (ಕೇನ್ಯರು
ಹೋ ಾಬನ ಸಂತತಿಯವ ಾಗಿದ್ದರು. ಹೋ ಾಬನು ೕಶೆಯ
ಾವ ಾಗಿದ್ದನು.) ಚಾನನಿ್ನೕಮ್ ಕೆದೆಷ್ ನಗರದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ.
12 ಅಬೀನೋವಮನ ಮಗ ಾದ ಾ ಾಕನು ಾಬೋರ್ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ

ಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂಬಸ ಾಚಾರಸೀಸೆರನಿಗೆತಿಳಿಯಿತು. 13ಸೀಸೆರನುತನ್ನ
ಒಂಭೈನೂರು ಕಬಿ್ಬಣದ ರಥಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದನು. ಸೀಸೆರನು
ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನು್ನ ತನ್ನ ತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರು
ಹರೋಷೆತ್ ಹೆಗೊ್ಗೕಯಿಮ್ ನಿಂದ ಕೀಷೋನ್ ನದಿಗೆ ನಡೆದರು.

14 ಆಗ ದೆಬೋರಳು ಾ ಾಕನಿಗೆ, “ಈ ದಿನ ಯೆಹೋವನು
ಸೀಸೆರನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
ಯೆಹೋವನು ನಿನ ಾಗಿ ಾರಿಯನು್ನ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು
ನಿನಗೆ ಖಚಿತ ಾಗಿ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾ ಾಕನು ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಬೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ
ಇಳಿದನು. 15 ಾ ಾಕ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಸೀಸೆರನ ಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಾಡಿದರು. ಯೆಹೋವನು ಸೀಸೆರನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅವನ
ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅವನ ರಥಗಳಲಿ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿ ಉಂಟು ಾಡಿದನು.
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ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಾ ಾಕ ಮತು್ತ
ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಸೀಸೆರನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ
ಸೀಸೆರನು ತನ್ನ ರಥವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದನು. 16 ಾ ಾಕ ಮತು್ತ
ಅವನ ಜನರು ಸೀಸೆರನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಮತು್ತ ರಥಗಳನು್ನ ಹರೋಷೆತ್
ಹಗೊ್ಗೕಯಿಮ್ ನವರೆಗೆ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದರು. ಾ ಾಕ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು
ಖಡ್ಗದಿಂದಸೀಸೆರನಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಸೀಸೆರನಜನರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

17ಆದರೆ ಸೀಸೆರನು ಓಡಿಹೋದನು. ಅವನು ಾಯೇಲ ಎಂಬ
ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಾಯೇಲಳು
ಹೆಬೆರನ ಹೆಂಡತಿ. ಹೆಬೆರನು ಕೇನ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಾಚೋರಿನ
ಅರಸ ಾದ ಾಬೀನ ಮತು್ತ ಕೇನ್ಯ ಾದ ಹೆಬೆರನ ಕುಟುಂಬಗಳ
ಮಧೆ್ಯ ಒಳೆ್ಳಯ ಸ ಾ ಾನವಿದಿ್ದತು. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಸೀಸೆರನು
ಾಯೇಲಳ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದನು. 18 ಸೀಸೆರನು

ಬರುವುದನು್ನ ಾಯೇಲಳು ಕಂಡಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನು್ನ
ಬರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಗೆ ಬಂದಳು. ಾಯೇಲಳು ಸೀಸೆರನಿಗೆ,
“ ಾ್ವಮೀ, ನನ್ನ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಬನಿ್ನ, ಭಯಪಡಬೇಡಿ” ಎಂದು
ಕರೆದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೀಸೆರನು ಗು ಾರದೊಳಗೆಹೋದನು. ಅವಳು
ಸೀಸೆರನಮೇಲೆ ಕಂಬಳಿಯನು್ನ ಹೊದಿಸಿದಳು.

19 ಸೀಸೆರನು ಾಯೇಲಳಿಗೆ, “ನನಗೆ ಾ ಾರಿಕೆ ಾಗಿದೆ.
ದಯವಿಟು್ಟ ಕುಡಿಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ಕೊಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಾಯೇಲಳ ಬಳಿ ಾ್ರಣಿಗಳ ಚಮರ್ದಿಂದ ಾಡಿದ ಒಂದು

ಚೀಲವಿತು್ತ. ಆಕೆಯು ಅದರಲಿ್ಲ ಾಲಿಟಿ್ಟದ್ದಳು. ಾಯೇಲಳು
ಸೀಸೆರನಿಗೆ ಒಂದು ಗುಟುಕು ಾಲನೆ್ನೕ ಕೊಟ್ಟಳು. ನಂತರ ಅವಳು
ಸೀಸೆರನನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟ್ಟಳು.

20ಆಗ ಸೀಸೆರನು ಾಯೇಲಳಿಗೆ, “ಹೋಗಿ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ
ಹತಿ್ತರ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರು. ಾ ಾದರೂ ಬಂದು ‘ಗು ಾರದಲಿ್ಲ
ಾ ಾದರೂ ಇ ಾ್ದರೆಯೇ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ‘ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು

ಹೇಳು” ಎಂದನು.
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21 ಾಯೇಲಳು ಗು ಾರದ ಗೂಟವನು್ನ ಮತು್ತ ಕೊಡತಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶಬ್ದ ಾಡದೆ ಸೀಸೆರನ ಹತಿ್ತರ ಹೋದಳು. ಸೀಸೆರನು
ಬಹಳ ದಣಿದಿದ್ದ ಾರಣ ಾಢನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಾಯೇಲಳು
ಗು ಾರದ ಗೂಟವನು್ನ ಸೀಸೆರನ ತಲೆಯ ಒಂದು ಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ
ಕೊಡತಿಯಿಂದ ಬಲ ಾಗಿ ಹೊಡೆದಳು. ಆ ಗು ಾರದ ಗೂಟವು
ಸೀಸೆರನ ತಲೆಯ ಮತೊ್ತಂದು ಾಶ್ವರ್ಕೆ ್ಕ ತೂರಿಬಂದು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಸೇರಿತು. ಸೀಸೆರನು ಸತ್ತನು.

22ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ ಾ ಾಕನು ಾಯೇಲಳ ಗು ಾರದ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ
ಬಂದನು. ಅವನನು್ನ ಬರ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಯೇಲಳು
ಹೊರಗೆ ಬಂದು, “ಇಲಿ್ಲ ಒಳಗೆ ಬನಿ್ನ. ಾನು, ನೀವು ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವ
ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದಳು. ಾ ಾಕನು ಾಯೇಲಳ
ತೆ ಗು ಾರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಾ ಾಕನು ಕಣತಲೆಯಲಿ್ಲ

ಗೂಟವನು್ನ ಜಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸತು್ತ ಬಿದಿ್ದದ್ದ ಸೀಸೆರನನು್ನ
ಕಂಡನು.

23 ಆ ದಿನ ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿ ಾಗಿ ಾ ಾನ್ಯ ಾಜ ಾದ
ಾಬೀನನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. 24 ಆತನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ

ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾ ಾನ್ಯ ಅರಸ ಾದ ಾಬೀನನನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ ಅವನನು್ನ ನಿ ಾರ್ಮ ಾಡಿದರು.

5
ದೆಬೋರಳ ಜಯಗೀತೆ

1 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸೀಸೆರನನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ದಿನ ದೆಬೋರಳು ಮತು್ತ
ಅಬೀನೋವಮನಮಗ ಾದ ಾ ಾಕನುಈಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡಿದರು:

2 “ಇಸೆ್ರೕಲರುಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ;
ಜನರು ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಲು ಒಪಿ್ಪ ಾ್ದರೆ;

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!

3 “ಅರಸರೇ ಕೇಳಿರಿ,
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ಆಳುವವರೇ ಗಮನಿಸಿರಿ!
ಾನು ಾಡುವೆನು.

ಾನುಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವೆನು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ

ಾನು ಾನ ಾಡುವೆನು.
4 “ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಹಿಂದೆ ಸೆಯೀರಿನ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದೆ.

ನೀನು ಎದೋಮ್ಯರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆ.
ನೀನು ನಡೆಯು ಾಗ ಭೂಮಿ ನಡುಗಿತು; ಆ ಾಶ ಹನಿಗರೆಯಿತು.

ಮೇಘಮಂಡಲವುಮಳೆಗರೆಯಿತು.
5ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಎದುರಿಗೆ,

ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿಗೆ, ಪವರ್ತಗಳು
ನಡುಗಿದವು.

6 “ಅ ಾತನ ಮಗ ಾದ ಶಮ್ಗರನ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಾಯೇಲಳ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ಮುಖ್ಯ ಾಗರ್ಗಳು ಬರಿ ಾಗಿದ್ದವು.
ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು* ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾಣಿಕರು ಸೀಳು ಾರಿಯಿಂದ
ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು.

7 “ದೆಬೋರಳೇ, ನೀನು ಬರುವವರೆಗೆ,
ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾಯಿ ಾಗಿ ಬರುವವರೆಗೆ, ಶೂರರೇ
ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ವೀರರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
8ಅವರು ಹೊಸ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು;

ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ ಾ್ವರಗಳಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ
ಾಡಬೇ ಾಯಿತು.

ಇಸೆ್ರೕಲರ ನಲವತು್ತ ಾವಿರ ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ
* 5:6: ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು ಾ್ಯ ಾರಿಗಳ ಗುಂಪು. ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ಯ ಾರಿ ಗಳು ತಮ್ಮ ಕತೆ್ತಗಳ
ಅಥ ಾ ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಕುಗಳನು್ನ ಹೇರಿ ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
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ಒಬ್ಬನಿಗೂ ಗು ಾಣಿ ಬಜಿರ್ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ.

9 “ನನ್ನ ಹೃದಯವುಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಸಂಗಡವಿದೆ.
ಈ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲಿ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು
ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಬಂದರು.

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ.

10 “ಬಿಳಿಯ ಕತೆ್ತಗಳಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ ಾಡುವವರೇ,
ರತ್ನಗಂಬಳಿಯಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವವರೇ,
ಾಗರ್ಗಳಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರ ಾಣಿಕರೇ, ಗಮನಿಸಿರಿ!

11 ಾಳಝಲ್ಲರಿಗಳ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;
ಾವಿಗಳ ಹತಿ್ತರ ನೆರೆದ ಜನಸಮೂಹದ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;

ಅಲಿ್ಲ ಅವುಯೆಹೋವನ ವಿಜಯದಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಯೆಹೋವನ ಜನರು ಪಟ್ಟಣ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋ ಾಗ

ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಅವರ ವಿಜಯದಬಗೆ್ಗ ಹೇಳುತ್ತವೆ.

12 “ಏಳು, ಏಳುದೆಬೋರಳೇ!
ಏಳು, ಎದೆ್ದೕಳು, ಒಂದು ಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡು!

ಾ ಾಕನೇ, ಏಳು!
ಅಬೀನೋವಮನ ಮಗನೇ, ಹೋಗು; ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೆರೆ
ಹಿಡಿದುಕೊ!

13 “ಆಗ ಬದುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಾಯಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು.
ಯೆಹೋವನಜನರೇ, ನನೊ್ನಂದಿಗೂ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೂಬನಿ್ನರಿ.

14 “ಅ ಾಲೇಕ್ ಪವರ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಬಂದರು;

ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರೂ
ಬಂದರು;
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ಾಕೀರನ ಕುಲದಿಂದ ಾಯಕರು ಬಂದರು;
ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದಿಂದ ಾಯಕರು ಕಂಚಿನ ದೊಣೆ್ಣಗ ಡನೆ
ಬಂದರು.

15ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದ ಾಯಕರು ದೆಬೋರಳ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದರು.
ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದವರು ಾ ಾಕನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ಾಲು ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಕಣಿವೆಗೆ ಬಂದರು.

“ರೂಬೇನ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬ ಶೂರರಿ ಾ್ದರೆ.
16ಹೀಗಿರಲು ನೀನು ಕುರಿಯಹಟಿ್ಟಗಳ ಗೋಡೆಗೆಒರಗಿಕೊಂಡು
ಕುಳಿತಿರುವುದೇಕೆ?

ರೂಬೇನ್ಯರ ಶೂರ ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ಧದ ಬಗೆ್ಗ ಬಹಳ ಾಗಿ
ೕಚಿಸಿದರು,

ಆದರೆ ಕುರಿಗಳಿ ಾಗಿ ಾರಿಸುವ ಸಂಗೀತವನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇದು್ದಬಿಟ್ಟರು.

17 ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಜನರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯಆಚೆಯದಡದಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ
ಶಿಬಿರಗಳಲಿ್ಲ ಇದು್ದಬಿಟ್ಟರು.†
ಾನ್ ಕುಲದವರೇ, ನೀವೇಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲಯೇ
ಉಳಿದುಬಿಟಿ್ಟರಿ?

ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರು ಸಮುದ್ರತೀರದಲಿ್ಲರುವ
ತಮ್ಮ ಸುರ ತ ಾದ ಬಂದರುಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು.

18 “ಆದರೆ ಜೆಬುಲೂನ್ಯರೂ ನಫಾ್ತಲ್ಯರೂ ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆ
ತಮ್ಮ ಜೀವವನೆ್ನೕ ಮುಡಿ ಾಗಿಟು್ಟ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು.

19 ಾ ಾನ್ಯ ಅರಸರು ಬಂದುಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು;
ಅವರು ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ಪ್ರ ಾಹಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾ ಾಕದಲಿ್ಲ
ಹೋ ಾಡಿದರು.

ಆದರೆಅವರು ಾವ ಸಂಪತ್ತನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಲಿಲ್ಲ!
20ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳುಯುದ್ಧ ಾಡಿದವು.
† 5:17: ರೂಬೇನ್ಯರ… ಇದು್ದಬಿಟ್ಟರು ಈ ಗೀತೆ ರೂಬೇನ್ಯರನು್ನ ತ ಾಷೆ ಾಡುತ್ತದೆ.
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ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆ ಾಶಪಥದಿಂದ ಸೀಸೆರನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ
ಾಡಿದವು.

21ಪೂವರ್ ಾಲದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದ ಕೀಷೋನ್ ನದಿಯು
ಸೀಸೆರನ ಜನರನು್ನ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು.

ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ, ಧೈಯರ್ದಿಂದಮುನು್ನಗು್ಗ!
22ಸೀಸೆರನ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಕುದುರೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಓಡಿದವು.

ಆ ಕುದುರೆಗಳ ಾಲುಗಳು ನೆಲಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದವು.

23 “ಮೇರೋಜ್ಊರಿಗೆ ಾಪ ಾಕಿರಿ;
ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಿಗೆ ಾಪ ಾಕಿರಿ;

ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ
ಬರಲಿಲ್ಲ”

ಎಂದನುಯೆಹೋವನ ದೂತನು.
24 ಕೇನ್ಯ ಾದ ಹೆಬೆರನ ಹೆಂಡತಿ ಾಯೇಲಳಿಗೆ

ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚಗೆ ದೇವರ
ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಗುವುದು.

25ಸೀಸೆರನು ನೀರು ಕೇಳಿದನು;
ಾಯೇಲಳುಅವನಿಗೆ ಾಲು ಕೊಟ್ಟಳು.

ಅರಸನಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಬಟ್ಟಲಲಿ್ಲ
ಅವಳುಅವನಿಗೆ ಕೆನೆಯನು್ನ ತಂದಳು.

26 ನಂತರ ಾಯೇಲಳು ಕೈಚಾಚಿ ಗು ಾರದ ಗೂಟವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು.

ಅವಳು ಬಲಗೈಯನು್ನ ಚಾಚಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡತಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು,

ಆ ಕೊಡತಿಯಿಂದ ಸೀಸೆರನ ತಲೆಯನು್ನ ಬಿರು ಾಗಿ ಒಡೆದುಬಿಟ್ಟಳು;
ಅವನ ಕಣತಲೆಗೆ ತಿವಿದು ಬಡಿದಳು.

27ಅವನು ಾಯೇಲಳ ಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಬಗಿ್ಗಕೊಂಡುಉರುಳಿಬಿದ್ದನು;

ಅವನು ಅವಳ ಾದಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದನು.
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ಸೀಸೆರನು ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಸತ್ತನು.

28 “ಸೀಸೆರನ ಾಯಿ ಕಿಟಿಕಿಯಮೂಲಕ ನೋಡಿದಳು;
ಆಕೆಯು ತೆರೆಯಮೂಲಕ ನೋಡಿ ಕೂಗಿದಳು.

‘ಸೀಸೆರನ ರ ಾಗಮನಕೆ್ಕ ಇಷು್ಟ ತಡವೇಕೆ?
ಅವನ ರಥದ ಕುದುರೆಗಳ ಧ ್ವನಿ ಬರಲು ಇಷು್ಟ ತಡವೇಕೆ?’
ಅಂದಳು.

29 “ಅವಳ ಸೇವಕಿಯರಲಿ್ಲ ಅತಿಬುದಿ್ಧವಂತಳು ಹೀಗೆಉತ್ತರಿಸಿದಳು.
ೌದು, ಸೇವಕಿಯುಉತ್ತರಿಸಿದಳು,

30 ‘ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಅವರು ಗೆದಿ್ದ ಾ್ದರೆ,
ಾವು ಸೋಲಿಸಿದ ಜನರಿಂದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಪಡೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ!

ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ!
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸೈನಿಕನು ಒಬಿ್ಬಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಬೇಕು.

ಸೀಸೆರನು ವಣರ್ರಂಜಿತ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಬಹುದು.
ೌದು! ವಿಜಯಿ ಸೀಸೆರನು ಧರಿಸಲು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಒಂದು
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಬಹುದು;

ಅಥ ಾ ಎರಡು ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರಬಹುದು.’

31 “ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಹೀಗೇ ಾಯಲಿ;
ಆದರೆ ನಿನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ಬಲ ಾಗಿದು್ದ
ಉದಯಿಸುವ ಸೂಯರ್ನಂತೆ ಬೆಳಗಲಿ!”

ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು್ತ.

6
ಇಸೆ್ರೕಲರ ತೆಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರಯುದ್ಧ
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1ಇಸೆ್ರೕಲರುಯೆಹೋವನಿಗೆವಿರೋಧ ಾಗಿಮತೆ್ತ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನೆ್ನೕ
ಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಏಳುವಷರ್

ಪ್ರಭುತ್ವ ನಡೆಸುವಂತೆಯೆಹೋವನು ಆಸ್ಪದ ಾಡಿದನು.
2 ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು ಬಹಳ ಬಲ ಾಲಿಗ ಾಗಿದು್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ

ಕೂ್ರರಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಡಗಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಾಗದ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆ ಾರವನು್ನ ಬಚಿ್ಚಡುತಿ್ತದ್ದರು.
3ಪೂವರ್ದಿಂದಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರೂ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೂ ಾ ಾಗಲೂ ಬಂದು
ಇವರ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 4 ಅವರು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅವರು ಾಜಾ ನಗರದವರೆಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲನ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ
ಾಳು ಾಡಿದರು. ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಏನೂ
ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕುರಿ, ದನ, ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಸಹ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
5ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು ಬಂದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಡ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನೂ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ
ತಂದರು. ಅವರು ಮಿಡತೆಗಳ ಗುಂಪಿನಂತೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ಮತು್ತ ಅವರ ಒಂಟೆಗಳು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲದು್ದ
ಎಣಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ
ನುಗಿ್ಗ ಾಳು ಾಡಿದರು. 6 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರಿಂ ಾಗಿ ತುಂಬ
ಬಡವ ಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರು.

7 ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು ಕೆಟ್ಟದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದರು. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಸ ಾಯಕೋರಿ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ರೆಯಿಟ್ಟರು. 8 ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಆ ಪ್ರ ಾದಿಯು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ಇಸೆ್ರೕಲರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಗು ಾಮ ಾಗಿದಿ್ದರಿ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ



ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 6:9 xxv ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 6:13

ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದೆನು. 9 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲ ಾಲಿಗ ಾದ
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರಿಂದ ರ ಸಿದೆ. ತರು ಾಯ ಾ ಾನ್ಯರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಪೀಡಿಸಿದರು. ಆಗ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿದೆ. ಾನು
ಅವರನು್ನ ಅವರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟೆ್ಟ’
10 ಆಗ ಾನು ನಿಮಗೆ, ‘ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು!
ಅ ೕರಿಯರ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದರೂ ಅವರ ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ
ನೀವು ಪೂಜಿಸಕೂಡದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದ.’ ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.”*

ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದನು
11 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಗಿದೊ್ಯೕನ

ಎಂಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಒಫ್ರ
ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ಏ ಾ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಆ
ಗಿಡವು ಅಬೀಯೆಜೆರನ ಗೋತ್ರದವ ಾದ ೕ ಾಷನ ಾಗಿತು್ತ.
ೕ ಾಷನು ಗಿದೊ್ಯೕನನ ತಂದೆ. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಾ್ರ ಯ ಆಲೆಯ

ಮರೆಯಲಿ್ಲ ಗೋಧಿಯನು್ನ ಬಡಿಯುತಿ್ತದ್ದನು. ಯೆಹೋವನ ದೂತನು
ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಹತಿ್ತರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರಿಗೆ ಗೋಧಿ
ಾಣ ಾರದೆಂದು ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಮರೆ ಾಗಿದ್ದನು. 12ಯೆಹೋವನ
ದೂತನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ, “ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಯೇ,
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಆಗ ಗಿದೊ್ಯೕನನು, “ ಾ್ವಮೀ, ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ
ಸಂಗಡವಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಇಷೊ್ಟಂದು ಕಷ್ಟಗಳೇಕೆ ಬರುತ್ತವೆ? ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರಿ ಾಗಿ ಆತನು ಬಹಳಷು್ಟ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದ್ದನೆಂದು ಾವು ಕೇಳಿದೆ್ದೕವೆ. ಆತನು ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ

ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದನೆಂದು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು.

* 6:10: ವಚನಗಳು 7-10 ಈ ವಚನಗಳು ಅತಿ ಾ್ರಚೀನ ಾದ ಹೀಬೂ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ್ಲ
ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ.
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ಆದರೆ ಈಗಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಕೈಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ;ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಯೆಹೋವನು ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, “ನಿನ್ನ ಬಲವನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸು. ಹೋಗು, ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರ ಸು.
ಾನು ಅವರನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ”
ಅಂದನು.

15 ಅದಕೆ್ಕ ಗಿದೊ್ಯೕನನು, “ ಾ್ವಮೀ, ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಕುಟುಂಬವು ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಾದದು್ದ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಾನು
ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವನು. ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರ ಸಲು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

16 ಯೆಹೋವನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿದೆ್ದೕನೆ!
ಆದ್ದರಿಂದನೀನುಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವೆ. ಕೇವಲಒಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತರುವಿ ೕ ಎಂಬಂತೆ ನಿನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

17 ಆಗ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನೀನು ನನಗೆ ಕೃಪೆ
ತೋರಿದರೆ, ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂಯೆಹೋವನು ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ
ಒಂದು ಗುರುತನು್ನ ಕೊಡು. 18 ದಯವಿಟು್ಟ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರು. ಾನು
ಬರುವವರೆಗೆ ಎಲಿ್ಲಗೂ ಹೋಗಬೇಡ. ಾನು ನಿನಗೆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ತಂದು ಅಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಅವ ಾಶಕೊಡು” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ, ಆತನು, “ನೀನು ಬರುವವರೆಗೂ ಾನು ಇರುತೆ್ತೕನೆ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಆಡಿನ ಮರಿಯನು್ನ

ಬೇಯಿಸಿದನು. ಅವನು ಸು ಾರು ಇಪ್ಪತು್ತ ಸೇರಿನಷು್ಟ ಹಿಟ್ಟನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಡಿದನು.
ತರು ಾಯ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಆ ಾಂಸವನು್ನ ಒಂದು ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲಟ್ಟನು,
ಾಂಸ ಬೇಯಿಸಿದ ನೀರನು್ನ ಒಂದು ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಾಕಿದನು.

ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಆ ಾಂಸವನೂ್ನ ಾಂಸ ಬೇಯಿಸಿದ ನೀರನೂ್ನ
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ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಗಿದೊ್ಯೕನನು
ಏ ಾ ಮರದ ಕೆಳಗೆಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

20ದೇವದೂತನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ಆ ಾಂಸವನೂ್ನ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ಆ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಇಡು. ಆಮೇಲೆ ಆ ನೀರನು್ನ
ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುರಿ” ಎಂದನು. ದೇವದೂತನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಾಡಿದನು.

21 ಯೆಹೋವನ ದೂತನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕೋಲಿತು್ತ.
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ತನ್ನ ಕೋಲಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಾಂಸವನು್ನ
ಮತು್ತ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು. ಆಗ ಆ ಕಲಿ್ಲನಿಂದ ಬೆಂಕಿಯ
ಜಾ್ವಲೆಯು ಎದಿ್ದತು! ಾಂಸ ಮತು್ತ ರೊಟಿ್ಟ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಸುಟು್ಟಹೋದವು! ಆಮೇಲೆಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅದೃಶ್ಯ ಾದನು.

22 ಾನು ಈವರೆಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದದು್ದಯೆಹೋವನದೂತನೊಡನೆ
ಎಂಬುದು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಆಗ ಅರಿ ಾಯಿತು.
ಗಿದೊ್ಯೕನನು, “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ದೂತನನು್ನ

ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಕಂಡೆನು” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡನು.
23 “ ಾಂತ ಾಗು, ಭಯಪಡಬೇಡ, ನೀನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ”

ಎಂದು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದನು.
24 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಯೆಹೋವನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಂದು

ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಅದಕೆ್ಕ “ಯೆಹೋವನು
ಾಂತಿಸ್ವರೂಪನು” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು
ಇಂದಿಗೂ ಅಬೀಯೆಜೆರ್ ಗೋತ್ರದವರು ಾಸಿಸುವ ಒಫ್ರದಲಿ್ಲದೆ.
ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಾಳನಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿದನು

25 ಅದೇ ಾತಿ್ರ ಯೆಹೋವನು ಗಿದೊ್ಯೕನನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ,
“ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೋರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಏಳು ವಷರ್ದ ಹೋರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯು ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಾಳನಿಗೆ ಕಟಿ್ಟರುವಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಕೆಡವಿಬಿಡು;ಅದರಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವಅಶೇರಎಂಬವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭವನು್ನ
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ಕಡಿದು ಾಕು. 26 ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ
ಸರಿ ಾದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಈ ಗುಡ್ಡದ ಶಿಖರದಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಸು.
ಆಮೇಲೆ ಆ ಎರಡನೆಯ ಹೋರಿಯನು್ನ ಈಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸು; ಅಶೇರಸ್ತಂಭದ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಈ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಕೆ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿದನು.
ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ನಗರ ನಿ ಾಸಿಗಳಿಗೂ
ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅದನು್ನ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಾಡದೆ
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಾಡಿದನು.
28 ನಗರದ ಜನರು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎ ಾ್ದಗ ಾಳನ

ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನೂ್ನ ಅಶೇರಸ್ತಂಭವು
ಕಡಿದು ಾಕಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನೂ್ನ ನೋಡಿದರು. ಅಶೇರಸ್ತಂಭವು
ಾಳನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲತು್ತ. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಕಟಿ್ಟದ್ದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಸಹ ಅವರು ನೋಡಿದರು. ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯ ಹೋರಿಯನು್ನ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ
ಅಪಿರ್ಸಿರುವುದನೂ್ನ ಅವರು ನೋಡಿದರು.

29 ನಗರದ ಜನರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಾರು ಕೆಡವಿದರು? ನಮ್ಮ ಅಶೇರಸ್ತಂಭವನು್ನ ಾರು

ಕಡಿದು ಾಕಿದರು? ಈ ಹೊಸ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಈ
ಹೋರಿಯನು್ನ ಾರು ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡಿದರು?” ಎಂಬ
ಹಲ ಾರು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿದವರು ಾರೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿದರು.

“ ೕ ಾಷನ ಮಗ ಾದ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಇದನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡಿದನು”
ಎಂದು ಾರೋ ಹೇಳಿದರು.

30 ನಗರದ ಜನರು ೕ ಾಷನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ೕ ಾಷನಿಗೆ,
“ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಅವನು
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ಾಳನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾ್ದನೆ. ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲದ್ದ ಅಶೇರಸ್ತಂಭವನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನನು್ನ ಾವು
ಕೊಂದು ಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ”ಅಂದರು.

31ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ೕ ಾಷನು, “ನೀವು ಾಳನ
ಪಕ್ಷವನು್ನ ವಹಿಸುವಿ ಾ? ನೀವು ಾಳನನು್ನ ರ ಸುವಿ ಾ? ಾಳನ
ಪಕ್ಷದವರನು್ನ ಬೆಳ ಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಕೊಂದು ಬಿಡ ಾಗುವುದು.
ಾಳನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ದೇವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಬೀಳಿಸು ಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ಏಕೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ?”
ಅಂದನು. 32 ೕ ಾಷನು, “ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಾಳನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಡವಿದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಾಳನು ಅವನೊಡನೆ
ಾದಿಸಲಿ”ಎಂದುಹೇಳಿದನು. ಅಂದು ೕ ಾಷನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ
ಯೆರು ಾ್ಬಳ† ಎಂಬ ಹೊಸ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಸೋಲಿಸಿದನು
33 ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು, ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಮತು್ತ ಪೂವರ್ ದೇಶದ

ಕೆಲವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು.
ಅವರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿಹೋಗಿ ಇಜೆ್ರೕಲಿನ
ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 34 ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಮೇಲೆ
ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಬಂದಿತು; ಅವನಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟತು. ಅಬೀಯೇಜೆರನ ಗೋತ್ರದವರನು್ನ ತನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಲು
ಕರೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿದನು.
35 ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕರೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಗಿದೊ್ಯೕನನು
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ದೂತರು ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಜನರಿಗೆ
ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಆಶೇರ್, ಜೆಬುಲೂನ್ ಮತು್ತ ನಫಾ್ತಲಿ
† 6:32: ಯೆರು ಾ್ಬಳ ಇದುಹೀಬೂ್ರ ಶಬ್ದಗಳಂತೆಇದೆ. ಇದರಅಥರ್ “ ಾಳನು ಾದಿಸಲಿ”
ಎಂದು, ಆ ಕಿ್ರ ಾಪದವನು್ನ “ಒಂದು ಪಕ್ಷ ವಹಿಸು” “ರ ಸು” ಎಂದು ಅಥೈರ್ಸ ಾಗಿದೆ.
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ಕುಲದವರ ಹತಿ್ತರವೂ ಸಹ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ದೂತರು
ಸಹ ಅದೇ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕುಲಗಳವರು
ಸಹ ಗಿದೊ್ಯೕನನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು
ಹೋದರು.

36 ಆಗ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ದೇವರಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರನು್ನ ರ ಸಲು
ನೀನು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವು ಾಗಿ ಹೇಳಿರುವೆ. ಅದಕೆ್ಕ
ಾಕ್ಷ ್ಯವನು್ನ ಈಗ ಒದಗಿಸು. 37 ಾನು ಕಣದಲಿ್ಲ ಕುರಿಯತುಪ್ಪಟವನು್ನ
ಾಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೆಲವೆಲ್ಲ ಒಣಗಿದು್ದ ಕೇವಲ ಕುರಿಯ ತುಪ್ಪಟದ ಮೇಲೆ
ಇಬ್ಬನಿ ಬಿದ್ದರೆ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲನು್ನ ರ ಸಲು ನನ್ನನು್ನ
ಬಳಸುವೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವೆ”ಅಂದನು.

38 ಾಗೆಯೇಆಯಿತು. ಗಿದೊ್ಯೕನನುಮರುದಿನಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಬೇಗಎದು್ದ
ಕುರಿಯತುಪ್ಪಟವನು್ನ ಹಿಂಡಿದನು. ಆಕುರಿಯತುಪ್ಪಟದಿಂದಒಂದು
ಬಟ್ಟಲು ತುಂಬ ನೀರು ಬಂದಿತು.

39ಆಗಗಿದೊ್ಯೕನನು ದೇವರಿಗೆ, “ನನ್ನಮೇಲೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
ಾನು ಇನೊ್ನಂದು ಾಕ್ಷ ್ಯವನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ಇನೊ್ನಂದು ಸಲ ಕುರಿಯ
ತುಪ್ಪಟದಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ಸಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಭೂಮಿಯ ಮಂಜಿನಿಂದ ಹಸಿ ಾಗಿ, ಕುರಿಯ ತುಪ್ಪಟ ಾತ್ರ
ಒಣಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

40 ಆ ಾತಿ್ರ ದೇವರು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದನು. ಕೇವಲ ಕುರಿಯ
ತುಪ್ಪಟ ಾತ್ರ ಒಣಗಿದಂತಿದು್ದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ನೆಲವೆ ಾ್ಲ ಮಂಜಿನ
ನೀರಿನಿಂದ ಹಸಿ ಾಗಿತು್ತ.

7
1 ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಯೆರು ಾ್ಬಳನು (ಗಿದೊ್ಯೕನನು) ಮತು್ತ ಅವನ

ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಹೋಗಿ ಹರೋದಿನ ಬುಗೆ್ಗಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ
ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು ೕರೆ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಗಿದೊ್ಯೕನ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರ
ಉತ್ತರಕಿ್ಕತು್ತ.
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2 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ ಾನು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ಈ
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಜನರು ತುಂಬ ಹೆಚು್ಚ. ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನ್ನನು್ನ ಮರೆತು
ಾವೇ ತಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿಕೊಂಡೆವೆಂದು ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದು ನನಗೆ
ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 3 ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಈಗ, ‘ಭಯಪಡುವವರೆಲ್ಲರು ಗಿ ಾ್ಯದ್
ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬಹುದು’ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ಜನರು ಗಿದೊ್ಯೕನನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ

ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಆದರೆ ಇನೂ್ನ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರು
ಉಳಿದುಕೊಂಡರು.

4 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ಇನೂ್ನ ಬಹಳಷು್ಟ
ಜನರಿ ಾ್ದರೆ. ಇವರನು್ನ ನೀನು ನದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು.
ಅಲಿ್ಲ ಾನು ಅವರನು್ನ ನಿನ ಾಗಿ ಪರೀ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ‘ ಾವನು ನಿನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗಬಹುದು’ ಎಂದು ಾನು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೋ ಅವನು

ಹೋಗಲಿ. ‘ ಾವನು ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ’
ಎಂದು ಾನು ಹೇಳುತೆ್ತೕನೋ ಅವನು ಹೋಗದಿರಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

5 ಆದ್ದರಿಂದ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಅವರನು್ನ ನದಿಯ ಹತಿ್ತರ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ,
“ನೀರನು್ನ ಾಯಿಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕಿ್ಕ
ಕುಡಿಯುವವರನು್ನ ಒಂದು ಗುಂಪ ಾ್ನಗಿಮತು್ತ ನೆಲಕೆ್ಕ ಣ ಾಲೂರಿ
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುವವರನು್ನ ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪ ಾ್ನಗಿ ವಿಂಗಡಿಸು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಅವರಲಿ್ಲ ಮೂನೂ್ನರು ಮಂದಿ ಗಂಡಸರು ಕೈಯಿಂದ ನೀರನು್ನ
ಾಯಿಯವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾಯಿಯಂತೆ ನೆಕಿ್ಕದರು.
ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರು ಬಗಿ್ಗ ಣ ಾಲೂರಿ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದರು.
7 ಯೆಹೋವನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ ಾಯಿಯಂತೆ ನೀರನು್ನ ನೆಕಿ್ಕದ
ಮುನೂ್ನರು ಮಂದಿಯಿಂದಲೇ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ
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ರ ಸುವೆನು. ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

8 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಉಳಿದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ
ಆಯೆ್ಕಗೊಂಡ ಮುನೂ್ನರು ಜನರನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆ
ಮುನೂ್ನರು ಜನರು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದವರ ಆ ಾರವನೂ್ನ
ತುತೂ್ತರಿಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಾಳೆಯದ ಕೆಳ ಾಗದ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 9 ಅಂದು ಾತಿ್ರ ಯೆಹೋವನು
ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ಏಳು, ನೀನು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು. 10 ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಲು

ನಿನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಾದರೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪುರನನು್ನ ತೆಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. 11ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಶಿಬಿರದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ
ಅವರ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೋ. ಆಗ ನೀನು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.
ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕ ಾದ ಪುರನು ಇಬ್ಬರೂ

ಶತು್ರಗಳ ಾಳೆಯದ ಗಡಿಯವರೆಗೂ ಹೋದರು. 12ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು,
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಮತು್ತ ಪೂವರ್ದೇಶದ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಜನರು ಆ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿದು್ದ
ಮಿಡತೆಯ ಗುಂಪಿನಂತೆ ಕಂಡರು. ಅವರಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂಟೆಗ ೕ
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಮರಳಿನಂತೆ ಎದು್ದ ಾಣುತಿ್ತದ್ದವು.

13 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಶತು್ರಗಳ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಒಬ್ಬನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆಮನುಷ ್ಯನು ಾನು ಕಂಡ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗ
ತನ್ನ ಮಿತ್ರನಿಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದನು. “ ಾನು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ದುಂ ಾದ
ರೊಟಿ್ಟಯು ಉರುಳಿಕೊಂಡು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಬರುವುದನು್ನ
ಕಂಡೆ. ಆ ರೊಟಿ್ಟಯು ರಭಸದಿಂದ ಬಂದು ಒಂದು ಗು ಾರಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಳಿಸಲು ಆ ಗು ಾರವು ಕುಸಿದುಬಿತು್ತ” ಎಂದನು.
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14ಆಮನುಷ ್ಯನ ಸೆ್ನೕಹಿತನು ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕನಸು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ೕ ಾಷನ ಮಗ ಾದ
ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಕುರಿ ಾಗಿದೆ. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಾಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದನು.

15 ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಅದರ ಅಥರ್ದ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು
ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಲೆ ಾಗಿ

ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಜನರನು್ನ, “ಏಳಿರಿ! ಯೆಹೋವನು
ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ”
ಎಂದು ಕೂಗಿಕರೆದನು. 16 ಆಮೇಲೆ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಆ ಮುನೂ್ನರು
ಜನರನು್ನ ಮೂರು ಗುಂಪುಗ ಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದನು. ಗಿದೊ್ಯೕನನು
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ತುತೂ್ತರಿ ಮತು್ತ ಒಂದು ಬರಿ ಾದ ಮಣಿ್ಣನ
ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಾತೆ್ರಯ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು
ಉರಿಯುತಿ್ತರುವ ಪಂಜು ಇತು್ತ. 17 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಅವರಿಗೆ,
“ನನ್ನನು್ನ ಗಮನಿಸು ಾ್ತ ಾನು ಾಡಿದಂತೆ ಾಡಿರಿ. ಶತು್ರಗಳ
ಾಳೆಯದ ಸೀಮೆಯವರೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಬನಿ್ನ. ಾನು
ಾಳೆಯದ ಗಡಿಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಾನು ಾಡಿದಂತೆಯೇ
ಾಡಿರಿ. 18 ನೀವು ಶತು್ರಗಳ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿರಿ. ನನ್ನ

ಸಂಗಡವಿರುವ ಜನರು ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದುವರು. ಾವು ನಮ್ಮ
ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದಿ ಾಗ ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ಊದಿರಿ. ‘ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜಯ, ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಜಯ,’ ಎಂದು
ಕೂಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಮತು್ತ ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ನೂರು ಜನರು
ಶತು್ರಗಳ ಾಳೆಯದ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಶತು್ರಗಳ ಾಳೆಯದ
ಾವಲು ಾರರು ಬದ ಾದ ಕೂಡಲೆ ಅವರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಆಗ ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರ ಾಗಿತು್ತ. ಗಿದೊ್ಯೕನ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ತಮ್ಮ
ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನಊದಿದರು ಮತು್ತ ಮಡಕೆಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿದರು.
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20ಆಗ ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಮೂರು ಗುಂಪಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ಊದಿದರು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಮಡಕೆಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿದರು. ಅವರು
ಪಂಜುಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಎಡಗೈಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ
ಬಲಗೈಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ
ಊದು ಾ್ತ “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜಯ, ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಜಯ” ಎಂದು
ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.

21 ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಜನರು ನಿಂತಲಿ್ಲಯೇ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.
ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
22 ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಮುನೂ್ನರು ಜನರು ತಮ್ಮ ತುತೂ್ತರಿಗಳನು್ನ ಊದಿದ
ಕೂಡಲೆ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಇರಿದು ಕೊಲು್ಲವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. ಶತು್ರಗಳ ಸೈನ್ಯವು
ಚೆರೇರದ ಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ ಬೇತ್ ಷಿಟಿ್ಟನವರೆಗೂ ಓಡಿಹೋಯಿತು.
ಅವರು ಟ ಾ್ಬತಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಅಬೇಲೆ್ಮಹೋ ಾ ನಗರದವರೆಗೂ
ಓಡಿದರು.

23 ಆಗ ನಫಾ್ತಲಿ, ಆಶೇರ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಗಳ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಹೇಳ ಾಯಿತು. 24 ಗಿದೊ್ಯೕನನು
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಆ ದೂತರು, “ಬನಿ್ನ, ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿರಿ.
ಬೇತ್ ಾರದವರೆಗಿನ ನದಿಯ ಮತು್ತ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ
ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವ ದಲೇ
ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅವರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದ ಎಲ್ಲ ಜನರನು್ನ ಕರೆದರು. ಅವರು

ಬೇತ್ ಾ ಾದವರೆಗೆ ನದಿಯ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು.
25 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಇಬ್ಬರು ಾಯಕರನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಆ ಇಬ್ಬರು ಾಯಕರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು
ಓರೇಬ್ ಮತು್ತ ಜೇಬ್. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಓರೇಬನನು್ನ, ಓರೇಬ್
ಬಂಡೆಯಮೇಲೆಯೂಜೇಬನನು್ನ,ಜೇಬ್ ಾ್ರ ಯಆಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟತ್ತಲೇ
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ಹೋದರು. ಅವರು ಓರೇಬ್ ಮತು್ತ ಜೇಬನ ತಲೆಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಾಯಗಡದಲಿ್ಲದ್ದ
ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು.

8
1 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಗಿದೊ್ಯೕನನನು್ನ ಕಂ ಾಗ, “ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಹೀಗೇಕೆ ವತಿರ್ಸಿದೆ? ನೀನು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು
ಹೋ ಾಗ ನಮ್ಮನು್ನ ಏಕೆ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಗಿದೊ್ಯೕನನನು್ನ
ಕೇಳಿದರು.

2 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ಾಡಿದಷು್ಟ
ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾನು ಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಬೀಯೆಜೆರನ
ಕುಟುಂಬದವರಿಗಿಂತ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯ ಾದ ನಿಮ್ಮ ಸುಗಿ್ಗಯೇ ಬಹಳ
ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ? ಸುಗಿ್ಗಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು
ಕೂಡಿಸುವ ಾ್ರ ಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಾ್ರ ಯನು್ನ ನೀವು ಹೊಲದಲಿ್ಲಯೇ
ಬಿಟು್ಟಬಿಡುತಿ್ತೕರಿ! ಇದು ನಿಜವಲ್ಲವೇ? 3ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ
ನಿಮ್ಮದೇ ದೊಡ್ಡ ಾಶಿ. ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಾಯಕ ಾದ ಓರೇಬನನು್ನ
ಮತು್ತ ಜೇಬನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಂತೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದನು. ನೀವು ಾಡಿದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಜಯವನು್ನ ಹೋಲಿಸಲು

ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಮೇಲೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಾಯಿತು.
ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಇಬ್ಬರು ಅರಸರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು

4 ಗಿದೊ್ಯೕನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮುನೂ್ನರು ಜನರು ೕಡರ್ನ್
ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿಆಚೆದಡಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅವರುಬಹಳದಣಿದಿದ್ದರು
ಮತು್ತ ಹಸಿದಿದ್ದರು.* 5 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಸುಖೋತ್ ನಗರದ ಜನರಿಗೆ,
“ನನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಏ ಾದರೂ ಕೊಡಿ; ಅವರು ಬಹಳ

* 8:4: ಹಸಿದಿದ್ದರು ಹೀಬೂ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲಿ್ಲ “ಬೆನ್ನಚು್ಚತಿ್ತದ್ದರು” ಎಂದು ಇದೆ.
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ದಣಿದು ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. ಾವು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಜೆಬಹನನೂ್ನ
ಚಲು್ಮನ್ನನನೂ್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆದರೆ ಸುಖೋತ್ ನಗರದ ಾಯಕರು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ ಾವು
ನಿಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಏಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ನೀವು ಜೆಬಹನನು್ನ
ಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನನನು್ನ ಇನೂ್ನ ಬಂಧಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

7 ಅದಕೆ್ಕ ಗಿದೊ್ಯೕನನು, “ನೀವು ನಮಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಾದರೆ ಜೆಬಹನನು್ನ ಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು
ಯೆಹೋವನೇ ನಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಆಮೇಲೆ ಾನು
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮರುಳು ಾಡಿನ ಮುಳು್ಳಗಳಿಂದಲೂ
ಕುರುಚಲುಗಳಿಂದಲೂ ಹೊಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

8 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಸುಖೋತ್ ಎಂಬ ನಗರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಪೆನೂವೇಲ್ ಎಂಬ ನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದನು; ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಸುಖೋತ್
ಜನರನು್ನ ಕೇಳಿದಂತೆ ಪೆನೂವೇಲಿನ ಜನರನೂ್ನ ಕೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ಪೆನೂವೇಲಿನ ಜನರು ಸಹ ಸುಖೋತಿನ ಜನರಂತೆಯೇ
ಉತ್ತರಿಸಿದರು. 9ಪೆನೂವೇಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಗಿದೊ್ಯೕನನು, “ ಾನು ಜಯ
ಸಂ ಾದಿಸಿದಮೇಲೆಇಲಿ್ಲಗೆಬಂದುಈಬುರುಜನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಅಂದನು.

10ಜೆಬಹಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಸೈನಿಕರು ಕಕೋರ್ರ ಎಂಬ
ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಹದಿನೈದು ಾವಿರ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು.
ಪೂವರ್ದೇಶದವರ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಉಳಿದವರು ಇಷೆ್ಟೕ ಜನ. ಆ ಸೈನ್ಯದ
ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಜನರು ಈ ಾಗಲೇ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
ಸತಿ್ತದ್ದರು. 11 ಗಿದೊ್ಯೕನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಾಡುಗೊಲ್ಲರ
ಪ್ರದೇಶದ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬಳಸಿದರು. ಆ ಾಗರ್ವು ನೋಬಹ,
ಗೆ್ಬ ಾ ನಗರಗಳಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಇದೆ. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಕಕೋರ್ರ ನಗರಕೆ್ಕ

ಬಂದು ಶತು್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದನು. ಶತು್ರಸೈನ್ಯವು ಈ
ಾಳಿಯನು್ನ ನಿರೀ ಸಿರಲಿಲ್ಲ. 12ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಜೆಬಹನೂ
ಚಲು್ಮನ್ನನೂ ಓಡಿಹೋದರು. ಆದರೆ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಆ
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ಅರಸರನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. ಗಿದೊ್ಯೕನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು
ಶತು್ರಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು.

13 ೕ ಾಷನ ಮಗ ಾದ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಯುದ್ಧದಿಂದ
ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಗಿದೊ್ಯೕನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಹೆರೆಸ್
ಎಂಬ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಕಣಿವೆಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.
14 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಸುಖೋತ್ ನಗರದ ಒಬ್ಬ ತರುಣನನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಆ ತರುಣನಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿದನು. ಆ ತರುಣನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿ ಾಗಿ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಬರೆದನು. ಆ ತರುಣನು ಸುಖೋತ್ ನಗರದ ಾಯಕರ ಮತು್ತ
ಹಿರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆದನು. ಅವನು ಎಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ಜನರ
ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

15 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಸುಖೋತ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಆ ನಗರದ
ಜನರಿಗೆ, “ನೋಡಿರಿ, ಜೆಬಹ ಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನ ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ. ‘ಜೆಬಹ
ಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನರನು್ನ ನೀವು ಇನೂ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದಣಿದ
ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಾವೇಕೆ ಕೊಡಬೇಕು?’ ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ
ತ ಾಷೆ ಾಡಿದಿರಿ” ಎಂದನು. 16 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಸುಖೋತ್
ನಗರದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯ ಮುಳು್ಳಗಳಿಂದಲೂ
ಕುರುಚಲುಗಳಿಂದಲೂ ಹೊಡೆಸಿ ಶಿ ಸಿದನು. 17 ಗಿದೊ್ಯೕನನು
ಪೆನೂವೇಲಿನ ಬುರುಜನೂ್ನ ಸಹ ಕೆಡವಿ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.

18 ಆಮೇಲೆ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಜೆಬಹ ಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನರನು್ನ, “ನೀವು
ಾಬೋರ್ ಪವರ್ತದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಜನರನು್ನ ಕೊಂದಿರುವಿರಿ. ಅವರು
ಹೇಗಿದ್ದರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು “ನಿನ್ನ ಾಗೆಯೇ ಇದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಒಬ್ಬ
ಾಜಕು ಾರನಂತೆ ಕಂಡನು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
19 ಗಿದೊ್ಯೕನನು, “ಆ ಜನರು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು

ನನ್ನ ಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು! ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಾಡಿ
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ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ, ನೀವು ಅವರನು್ನ ಕೊಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಲು್ಲತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಎತೆರನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದನು. ಎತೆರನು ಗಿದೊ್ಯೕನನ
ಹಿರಿಯ ಮಗ. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಅವನಿಗೆ, “ಈ ಅರಸರನು್ನ ಕೊಲು್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆಎತೆರನು ಇನೂ್ನ ಹುಡುಗ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ
ಭಯಪಟ್ಟನು. ಅವನು ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ.

21 ಆಗ ಜೆಬಹ ಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನರು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ನೀನೇ
ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲು್ಲ. ನೀನು ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ೕಗ ್ಯವಯಸಿ್ಸನವನೂ ಗಟಿ್ಟಗನೂ ಆಗಿರುವೆ” ಎಂದರು.

ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಎದು್ದ ಜೆಬಹ ಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.
ಆಮೇಲೆ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಅವರ ಒಂಟೆಗಳ ಕೊರಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಅಧರ್ಚಂ ಾ್ರ ಾರದ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಒಂದು ಏ ೕದನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು
22ಇಸೆ್ರೕಲಿಯರು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರಿಂದ

ರ ಸಿರುವೆ. ಅದ ಾ್ಕಗಿಈಗನಮ್ಮಮೇಲೆಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡು. ನೀನೂನಿನ್ನ
ಮಗನೂ ನಿನ್ನ ಮ್ಮಗನೂ ನಮ್ಮನು್ನ ಆಳಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

23ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳು ಾ್ತನೆ.
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವುದಿಲ್ಲ; ನನ್ನ ಮಗನೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸೋಲಿಸಿದ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ಯ ಾಗಿದ್ದರು. ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ಯರು ಕಿವಿಗಳಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನದ
ಮುರುವುಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಿದೊ್ಯೕನನು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ನೀವು ನನ ಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ. ನೀವು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದ

ವಸು್ತಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಒಂದು ಬಂ ಾರದ ಮುರುವನು್ನ ನನಗೆ
ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
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25ಇಸೆ್ರೕಲರು, “ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದನು್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಾಸಿದರು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಒಂದೊಂದು ಮುರುವನು್ನ ಆ ಅಂಗಿಯ ಮೇಲೆ
ಎಸೆದನು. 26 ಆ ಮುರುವುಗಳನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ತೂಕ ಾಕಿ ಾಗ
ಅವುಗಳ ತೂಕ ನಲವತ್ತಮೂರು ೌಂಡಿನಷಿ್ಟತು್ತ. ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕೊಟ್ಟ ಬೇರೆ ಾಣಿಕೆಗಳು ಇದರಲಿ್ಲ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಅಧರ್ಚಂ ಾ್ರ ಾರದ ಮತು್ತ ಕಣಿ್ಣೕರಿ ಾ ಾರದ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ಸಹ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು. ಈ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಅರಸರು ಧರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಅವರು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಒಂಟೆಗಳ ಸರಗಳನು್ನ ಸಹ ಕೊಟ್ಟರು.

27 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಈ ಚಿನ್ನವನು್ನ ಒಂದು ಏ ೕದ್ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಬಳಸಿದನು. ಆ ಏ ೕದನು್ನ ತನ್ನ ಊ ಾದ ಒಫ್ರದಲಿ್ಲಟ್ಟನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈ ಏ ೕದನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. ಹೀ ಾಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಿದೊ್ಯೕನನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ಾಪ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ಎಳೆಯಲು ಏ ೕದ್ ಒಂದು
ಉರು ಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು.

ಗಿದೊ್ಯೕನನಮರಣ
28ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರಅಧೀನದಲಿ್ಲರಬೇ ಾಯಿತು. ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು
ಾವ ಹೆಚಿ್ಚನ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಗಿದೊ್ಯೕನನು

ಬದುಕಿರುವವರೆಗೆ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿತು್ತ.
29 ೕ ಾಷನ ಮಗ ಯೆರು ಾ್ಬಳನು (ಗಿದೊ್ಯೕನನು) ತನ್ನ

ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. 30 ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ
ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರು. 31 ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ
ಒಬ್ಬ ಉಪಪತಿ್ನಯೂ ಇದ್ದಳು. ಅವಳು ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲರುತಿ್ತದ್ದಳು.
ಅವಳಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದನು. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಅವನಿಗೆ
ಅಬೀಮೆಲೆಕ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
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32 ೕ ಾಷನ ಮಗ ಾದ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ದಿನ ತುಂಬಿದ
ಮುದುಕ ಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಶವವನು್ನ
ಅವನ ತಂದೆ ಾದ ೕ ಾಷನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಒಂದು ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ
ಹೂಳಿಟ್ಟರು. ಆ ಸ ಾಧಿಯು ಅಬೀಯೆಜೆರ್ ಕುಟುಂಬದವರ
ಒಫ್ರದಲಿ್ಲತು್ತ. 33 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಾಳನನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು.
ಾಳ್ ಬೇರಿತನನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇವರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

34ಯೆಹೋವನುಅವರನು್ನ ಅವರಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಎಲ್ಲ ಶತು್ರಗಳಿಂದ
ರ ಸಿದ್ದರೂ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 35 ಯೆರು ಾ್ಬಳನು ಅನೇಕ ಸ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರೂ ಸಹ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ

ಕೃತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

9
ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಅರಸ ಾದನು

1 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಯೆರು ಾ್ಬಳನ (ಗಿದೊ್ಯೕನನ) ಮಗನು.
ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಸೋದರ ಾವಂದಿರಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸೋದರ ಾವಂದಿರಿಗೂ ತನ್ನ
ಾಯಿಯ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತು್ತ 2 ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ,

“ ‘ಯೆರು ಾ್ಬಳನ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದೋ ಅಥ ಾ ಾನೊಬ್ಬನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದೋ’ ಎಂಬ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ
ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿ ಎಂಬುದನು್ನ ನೆನಪಿಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಸೋದರ ಾವಂದಿರು ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರ
ತೆ ಾತ ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಶೆಕೆಮಿನ

ಹಿರಿಯರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಪಕ್ಷವಹಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ಆ
ಹಿರಿಯರು, “ಎಷೆ್ಟೕ ಆದರೂ ಅವನು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ”
ಎಂದರು. 4 ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ
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ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಬೆಳಿ್ಳಯು ಾಳ್ ಬೆರೀತನ ಗುಡಿಗೆ ಸೇರಿತು್ತ.
ಕೆಲವು ಗಂಡಸರನು್ನ ಕೂಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಈ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ
ಬಳಸಿಕೊಂಡನು. ಈ ಗಂಡಸರು ಅ ೕಗ ್ಯರೂ ದುಷ್ಟರೂ ಆಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಹಿಂ ಾಲಕ ಾಗಿದ್ದರು.

5 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಒಫ್ರದಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ
ಹೋದನು. ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ಕೊಲೆ ಾಡಿದನು.
ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದಯೆರು ಾ್ಬಳನ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೊಂದನು. ಅವನು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಏಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಕೊಂದನು. ಆದರೆ
ಯೆರು ಾ್ಬಳನ ಕಿರಿಯ ಮಗನು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದು್ದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡನು.
ಆ ಕಿರಿಯಮಗನ ಹೆಸರು ೕ ಾವು.

6 ತರು ಾಯ ಶೆಕೆಮಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೂ ಮಿಲೊ್ಲೕ
ಕೋಟೆಯವರೂ ಒಂದೆಡೆ ಬಂದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಾಪಕಸ್ತಂಭದ ಬಳಿ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಸೇರಿ
ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ತಮ್ಮ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು.

ೕ ಾವುನ ಕಥೆ
7 ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ೕ ಾವುನು ಕೇಳಿದನು. ಕೂಡಲೇ

ಅವನು ಹೋಗಿ ಗೆರಿಜಿ್ಜೕಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು.
ೕ ಾವುನು ಜನರಿಗೆ ಈ ಕಥೆಯನು್ನ ಕೂಗಿಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು:

“ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ; ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವನು.

8 “ಒಮೆ್ಮ ಮರಗಳು ತಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವುದಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ
ಆರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದವು. ಆ ಮರಗಳು ಆಲಿವ್ ಮರಕೆ್ಕ,
‘ನೀನು ನಮ್ಮ ಅರಸ ಾಗಿ ಆಳು’ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡವು.

9 “ಆದರೆ ಆಲಿವ್ ಮರವು, ‘ಜನರು ಮತು್ತ ದೇವತೆಗಳು ನನ್ನ
ಎಣೆ್ಣ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ತುಂಬ ಹೊಗಳು ಾ್ತರೆ; ಬೇರೆ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ
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ಆಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಎಣೆ್ಣ ಾಡುವುದನು್ನ ಬಿಡಬೇಕೇ?’ ಎಂದು
ಕೇಳಿತು.

10 “ಆಗ ಆ ಮರಗಳು ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
‘ನೀನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅರಸ ಾಗು’ ಎಂದು ಕೇಳಿದವು.

11 “ಆದರೆ ಅಂಜೂರದ ಮರವು, ‘ ಾನು ಕೇವಲ ಬೇರೆ
ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಉತ್ತಮ ಾದ ಮತು್ತ
ರುಚಿಕರ ಾದ ಹಣು್ಣಗಳು ಫಲಿಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೇ?’ ಎಂದು
ಕೇಳಿತು.

12 “ಅನಂತರ ಅವು ಾ್ರ ಾಲತೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ‘ನೀನು
ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅರಸ ಾಗು’ ಎಂದವು.

13 “ಆದರೆ ಾ್ರ ಾಲತೆಯು, ‘ನನ್ನ ರಸವುಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂಮತು್ತ
ಾಜರುಗಳಿಗೂ ಸಂತೋಷವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ
ಬೇರೆಮರಗಳಮೇಲೆಅಧಿ ಾರ ನಡೆಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ನನ್ನ ರಸ
ಕೊಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೇ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿತು.

14 “ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಮುಳು್ಳ ದೆಗೆ, ‘ನೀನು ಬಂದು
ನಮ್ಮ ಅರಸ ಾಗು’ ಎಂದು ಕೇಳಿದವು.

15 “ಆ ಮುಳು್ಳ ದೆಯು, ‘ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನನ್ನನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಚೆ್ಛಪಟ್ಟರೆ, ನೀವು
ಬಂದು ನನ್ನ ನೆರಳಿನಲಿ್ಲ ಆಶ್ರಯಪಡೆಯಿರಿ; ನೀವು ಹೀಗೆ
ಾಡಲು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ನನಿ್ನಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊರಡಲಿ. ಆ ಬೆಂಕಿಯು

ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷಗಳನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡಲಿ’ ಎಂದಿತು.

16 “ನೀವು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡು ಾಗ
ಾ್ರ ಾಣಿಕ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಸಂಗಡ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಿ. ನೀವು
ಯೆರು ಾ್ಬಳ ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರೊಡನೆ ಾ್ಯಯದಿಂದ
ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಸರಿ. ನೀವು ಯೆರು ಾ್ಬಳನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಏನು ಾಡಬೇಕಿತೊ್ತೕ ಅದನು್ನ ಾಡಿದ್ದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು. 17 ಆದರೆ
ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಏನು ಾಡಿದನೆಂಬುದನು್ನ ೕಚಿಸಿರಿ.
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ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು. ಅವನು
ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಲು ತನ್ನ ಜೀವವನು್ನ ಅ ಾಯಕೆ್ಕ
ಒಡಿ್ಡದನು. 18ಆದರೆನೀವುಈಗನಮ್ಮ ತಂದೆಯಕುಟುಂಬದವರನು್ನ
ವಿರೋಧಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಏಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಕೊಲೆ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ
ಶೆಕೆಮಿನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಅವನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ
ಎಂಬ ಾರಣದಿಂದ ಅವನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ಆದರೆ ಅವನು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಾಸಿ ಪುತ್ರ. 19 ನೀವು
ಇಂದು ಯೆರು ಾ್ಬಳನಿಗೂ ಅವನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಾಡಿದು್ದ
ಾ್ಯಯವೂ ಧಮರ್ವೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಅರಸನೆಂದು ಒಪಿ್ಪ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದು್ದಬಿಡಿ. ಅವನೂ ನಿಮ್ಮ
ತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಲಿ. 20 ಆದರೆ ನೀವು ಾಡಿದು್ದ

ಸರಿ ಾಗಿರದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯ ಾದ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಮಿಲೊ್ಲೕ
ಕೋಟೆಯವರನೂ್ನ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಾಶ ಾಡಲಿ. ಅಬೀಮೆಲೆಕನು
ಕೂಡ ಾಶಹೊಂದಲಿ” ಎಂದನು.

21 ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹೇಳಿ ೕ ಾವುನು ಬೇರ ಎಂಬ ನಗರಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋದನು. ೕ ಾವುನು ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ
ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ಹೆದರಿ ಅದೇ ನಗರದಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು.

ಶೆಕೆಮಿನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಅಬೀಮೆಲೆಕನಯುದ್ಧ
22 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಮೂರು ವಷರ್ ಆಳಿದನು.

23-24 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಯೆರು ಾ್ಬಳನ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೊಂದಿದ್ದನು. ಅವರು ಅವನ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರ ಾಗಿದ್ದರು. ಶೆಕೆಮಿನ
ಹಿರಿಯರು ಈ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಮತು್ತ ಶೆಕೆಮಿನ
ಹಿರಿಯರ ಮಧೆ್ಯ ಮನ ಾ್ತಪ ಹುಟು್ಟವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಶೆಕೆಮಿನ
ಹಿರಿಯರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಲು ೕಚಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
25 ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಭಿ ಾನ
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ಇಲ್ಲ ಾಯಿತು. ಅವರುಅಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವಜನರಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿ
ಲೂಟಿ ಾಡಲುಬೆಟ್ಟಗಳಮೇಲೆಜನರನು್ನ ಇಟ್ಟರು. ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ
ಈ ಾಳಿಗಳ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಬಂತು.

26 ಎಬೆದನ ಮಗ ಾದ ಾಳನೆಂಬವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರ
ಸಮೇತ ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಬಂದನು. ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರು ಾಳನನು್ನ ನಂಬಿ
ಅವನನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು.

27 ಶೆಕೆಮಿನ ಜನರು ಾ್ರ ಯನು್ನ ಕೊಯಿದುಕೊಂಡು ಬರಲು
ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಆ ಾ್ರ ಯನು್ನ ಹಿಂಡಿ ಾ್ರ ಾರಸ
ಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆತಮ್ಮದೇವರಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಒಂದುಉತ್ಸವನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಆ ಜನರು ತಿಂದು ಕುಡಿದು, ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ
ಾತುಗಳನು್ನ ಆಡಿದರು.
28 ಆಗ ಎಬೆದನ ಮಗ ಾದ ಾಳನು, “ ಾವು ಶೆಕೆಮಿನ ಜನರು.
ಾವು ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಆ ಗಳನು್ನ ಏಕೆ ಾಲಿಸಬೇಕು? ಅವನು
ತನ್ನನು್ನ ಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ? ಅಬೀಮೆಲೆಕನು
ಯೆರು ಾ್ಬಳನ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲವೇ?
ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಜೆಬುಲನನು್ನ ತನ್ನ ಪು ಾಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿರುವುದೂ ನಿಜವಲ್ಲವೇ? ಾವು ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಆ
ಾಲಿಸುವುದು ಬೇಡ. ಾವು ನಮ್ಮ ಜನ ಾದ ಹ ೕರನ
ಸಂತತಿಯವರ ಆ ಯನೆ್ನೕ ಾಲಿಸೋಣ. (ಹ ೕರನು ಶೆಕೆಮನ
ತಂದೆ.) 29 ನೀವು ನನಗೆ ಈ ಜನರ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರೆ,
ಾನು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಅವನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ
ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಾ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದನು.

30 ಜೆಬುಲನು ಶೆಕೆಮ್ ನಗರದ ಪು ಾಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು.
ಎಬೆದನ ಮಗ ಾದ ಾಳನ ಾತುಗಳನು್ನ ಜೆಬುಲನು ಕೇಳಿ
ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು. 31 ಜೆಬುಲನು ಅರೂಮ ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದ*

* 9:31: ಅರೂಮ ನಗರ ಅಥ ಾ “ತೊರ ಾ” ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಅರಸ ಾಗಿದ್ದ ನಗರ.
ಶೆಕೆಮಿನ ದ ಣಕೆ್ಕ 8ಮೈಲಿಮೇಲೆ ಇದಿ್ದರಬಹುದು.
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ಅಬೀಮೆಲೆಕನಬಳಿಗೆದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನುಕಳುಹಿಸಿದ
ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿದೆ:

“ಎಬೆದನ ಮಗ ಾದ ಾಳನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೋದರರು
ಶೆಕೆಮ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಾಳನು ಇಡೀ ನಗರವನು್ನ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ
ಎತಿ್ತಕಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 32ಅದ ಾ್ಕಗಿ ನೀನುಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಜನರು ಈ ಾತಿ್ರ
ಬಂದು ನಗರದ ಹೊರಗಡೆ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
33ಬೆಳ ಾಗಿ ಸೂಯರ್ನುಮೇಲೇರಿದ ತರು ಾಯ ನಗರದಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಾಡಬೇಕು. ಾಳ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಗರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರು ಾ್ತರೆ. ಅವರು
ಹೊರಗೆ ಬಂ ಾಗ ನಿನಗೆ ತೋರಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಾಡು.”
34 ಅಬೀಮೆಲೆಕ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ

ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಆ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮನು್ನ ಾಲು ್ಕ ಗುಂಪುಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡು ಶೆಕೆಮ್ ನಗರದ ಹತಿ್ತರ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು.

35 ಎಬೆದನ ಮಗ ಾದ ಾಳನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಶೆಕೆಮ್ ನಗರದ
ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಾಳನುಅಲಿ್ಲ ನಿಂತಿ ಾ್ದಗಅಬೀಮೆಲೆಕ
ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು ಾವು ಅಡಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ
ಬಂದರು.

36 ಾಳನು ಸೈನಿಕರನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಾಳನು ಜೆಬುಲನಿಗೆ, “ಅಲಿ್ಲ
ನೋಡು, ಬೆಟ್ಟ ಇಳಿದು ಜನರು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದನು.
ಆದರೆ ಜೆಬುಲನು, “ನೀನು ಕೇವಲ ಬೆಟ್ಟದ ನೆರಳನು್ನ

ನೋಡುತಿ್ತರುವೆ; ನೆರಳು ಜನರಂತೆ ಾಣಿಸುತಿ್ತದೆ” ಎಂದನು.
37 ಆದರೆ ಪುನಃ ಾಳನು, “ಅಲಿ್ಲ ನೋಡು! ಕೆಲವು ಜನರು

ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅಲಿ್ಲ ಆ ಾಟ ಾರರ
ಮರದ ಹತಿ್ತರ ಒಂದು ತಲೆಯನು್ನ ನೋಡಿದೆ” ಎಂದನು. 38 ಆಗ
ಜೆಬುಲನು ಾಳನಿಗೆ, “ನೀನು ಈಗೇಕೆ ಬ ಾಯಿ ಕೊಚು್ಚ ಾ್ತ
ಇಲ್ಲ? ‘ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಾರು? ಾವು ಅವನ ಆ ಯನು್ನ
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ಏಕೆ ಾಲಿಸಬೇಕು?’ ಎಂದು ನೀನು ಕೇಳಿದೆ. ನೀನು ಈ
ಜನರನು್ನ ತ ಾಷೆ ಾಡಿದೆ. ಈಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡು”ಅಂದನು.

39 ಅಬೀಮೆಲೆಕನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಾಳನು ಶೆಕೆಮಿನ
ಹಿರಿಯರನು್ನ ನಗರದ ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
40 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಾಳ ಮತು್ತ ಅವನ
ಜನರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದರು. ಾಳನ ಜನರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಶೆಕೆಮ್ ನಗರದ
ಾ್ವರದ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದರು. ಾ್ವರಕೆ ್ಕ ಮುಟು್ಟವ ದಲೇ ಾಳನ
ಹಲ ಾರು ಜನ ಹತ ಾದರು.

41ಅನಂತರಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಅರೂಮನಗರಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.
ಜೆಬುಲನು ಾಳನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೋದರರನು್ನ ಶೆಕೆಮ್
ನಗರದಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

42 ಮರುದಿನ ಶೆಕೆಮಿನ ಜನರು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ
ಾಡಲು ಹೋದರು. ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ಅದು ಗೊ ಾ್ತಯಿತು.

43 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಮೂರು ಗುಂಪುಗ ಾಗಿ
ವಿಂಗಡಿಸಿದನು. ಅವನು ಶೆಕೆಮಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹ ಾತ್ತನೆ ಾಳಿ
ಾಡಬಯಸಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ

ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟನು. ನಗರದಿಂದ ಜನರು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದನು್ನ
ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ನೆಗೆದೆದು್ದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದನು.
44 ಅಬೀಮೆಲೆಕ ಮತು್ತ ಅವನ ಗುಂಪಿನವರು ಓಡಿಕೊಂಡು ಶೆಕೆಮ್
ನಗರದ ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಉಳಿದ ಎರಡು
ಗುಂಪಿನವರು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 45ಆ ಇಡೀ ದಿವಸ ಅಬೀಮೆಲೆಕ ಮತು್ತ ಅವನ
ಜನರು ಶೆಕೆಮಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. ಅಬೀಮೆಲೆಕ
ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಶೆಕೆಮ್ ನಗರವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು;
ಆ ನಗರದ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಅಬೀಮೆಲೆಕನುಊರನು್ನ
ಕೆಡವಿ ಾಕಿಉಪ್ಪನು್ನ ಚೆಲಿ್ಲದನು.
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46ಶೆಕೆಮಿನಬುರುಜಿನಮೇಲೆಕೆಲವುಜನರು ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ ಅವರು ಏಲ್ ಬೆರೀತ್
ದೇವರಗುಡಿಯಅತಿ ಸುರ ತ ಾದ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು.

47 ಶೆಕೆಮ್ ಬುರುಜಿನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿ ಾ್ದರೆ
ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಕೇಳಿದನು. 48 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅಬೀಮೆಲೆಕ ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಚಲೊ್ಮೕನ್ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ
ಹತಿ್ತಹೋದರು. ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಒಂದು ಕೊಡಲಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಕಡಿದನು. ಅವನು ಆ
ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ
ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ, “ ಾನು ಾಡಿದಂತೆಯೇ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಾಡಿರಿ”
ಎಂದನು. 49ಆದ್ದರಿಂದಅವರೆಲ್ಲರೂಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಕಡಿದುಕೊಂಡು
ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಏಲ್ ಬೆರೀತ್ ದೇವರಗುಡಿಯ
ಅತೀ ಸುರ ತ ಾದ ಕೋಣೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಆ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಇಟ್ಟರು.
ತರು ಾಯಆಕೊಂಬೆಗಳಿಗೆಬೆಂಕಿಹಚಿ್ಚ ಆ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲರನು್ನ
ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. ಶೆಕೆಮಿನ ಬುರುಜಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ಾವಿರ ಗಂಡಸರು
ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸರು ಸತು್ತಹೋದರು.

ಅಬೀಮೆಲೆಕನಮರಣ
50 ಅನಂತರ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ತೇಬೇಚ

ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 51 ಆದರೆ ಆ
ನಗರದಒಳ ಾಗದಲಿ್ಲ ಒಂದುಭದ್ರ ಾದ ಗೋಪುರವಿತು್ತ. ಆನಗರದ
ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮತು್ತ ಉಳಿದ ಗಂಡಸರು ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸರು ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು ಗೋಪುರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಳಗಿನಿಂದ
ಬೀಗ ಾಕಿಕೊಂಡರು; ಬಳಿಕ ಗೋಪುರದ ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಹತಿ್ತದರು. 52ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಅದರ ಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಾಡಲು ಗೋಪುರದ ಬಳಿ ಬಂದರು. ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಆ
ಗೋಪುರದ ಾಗಿಲಿನವರೆಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ಆ ಗೋಪುರವನು್ನ
ಸುಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 53 ಆದರೆ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಆ ಗೋಪುರದ
ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿ ಾ್ದಗ ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
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ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ಾಕಿದಳು. ಆ
ಬೀಸುವ ಕಲು್ಲ ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ತಲೆಬುರುಡೆಯನು್ನ ಒಡೆಯಿತು.
54 ಕೂಡಲೆ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ಆಯುಧ ಾಹಕನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ
ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹೊರತೆಗೆದು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದುಬಿಡು. ‘ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು
ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ಕೊಂದಳು’ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳ ಾರದು.
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಇಚೆ್ಛ” ಎಂದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸೇವಕನು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ತನ್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಇರಿದನು; ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಸತ್ತನು. 55 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಸತಿ್ತದ್ದನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ನೋಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.

56 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಸಹೋದರರನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ಹೀಗೆ ದಂಡಿಸಿದನು.
57 ದೇವರು ಶೆಕೆಮ್ ನಗರದ ಜನರನೂ್ನ ಸಹ ಅವರು ಾಡಿದ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಯೆರು ಾ್ಬಳನ (ಗಿದೊ್ಯೕನ)
ಕಿರಿಯಮಗ ಾದ ೕ ಾವುನು ನುಡಿದಂತೆಯೇ ಆಯಿತು.

10
ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾದ ತೋಲ

1 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಸತ್ತ ತರು ಾಯ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ರ ಸಲು
ಯೆಹೋವನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಾ್ಯ ಾಧೀಶನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನ
ಹೆಸರು ತೋಲ. ತೋಲನು ಪೂವನ ಮಗನು. ಪೂವನು ದೋದೋ
ಎಂಬವನ ಮಗನು. ತೋಲನು ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವನೂ
ಾಮೀರ ನಗರದ ಾಸಿಯೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಾಮೀರ ನಗರವು
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲತು್ತ. 2 ತೋಲನು ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು
ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿದ್ದನು. ಆಮೇಲೆ
ತೋಲನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಾಮೀರಿನಲಿ್ಲ ಅವನ ಸ ಾಧಿ
ಾಡ ಾಯಿತು.



ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 10:3 xlix ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 10:9

ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾದ ಾಯೀರ
3 ತೋಲನ ಮರಣದ ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ಾ್ಯ ಾಧೀಶನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಾಯೀರ.
ಾಯೀರನು ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.
ಾಯೀರನು ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ವಷರ್ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿದ್ದನು.

4 ಾಯೀರನಿಗೆ ಮೂವತು್ತ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಮೂವತು್ತ
ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.* ಆ ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ
ತಮ್ಮ ಅಧೀನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಾಯೀರನ ಪಟ್ಟಣಗಳೆಂದು ಹೆಸರಿದೆ. 5 ಾಯೀರನು ಸತ್ತನು.

ಅವನನು್ನ ಾ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಅ ್ಮೕನಿಯರಯುದ್ಧ

6 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮತೆ್ತ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಅವರು ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಾಳನನೂ್ನ

ಸುಳು್ಳದೇವತೆ ಾದ ಅಷೊ್ಟೕರೆತಳನೂ್ನ ಪೂಜಿಸತೊಡಗಿದರು.
ಅವರು ಅ ಾಮ್ಯರ, ಚೀದೋನ್ಯರ, ೕ ಾಬ್ಯರ, ಅ ್ಮೕನಿಯರ
ಮತು್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಸಹ ಪೂಜಿಸಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟು್ಟ ಆತನ ಸೇವೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟರು.

7 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮತು್ತ ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ
ಾಡಿದನು. 8 ಅದೇ ವಷರ್ ಅವರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ

ಪೂವರ್ಕಿ್ಕರುವ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರು.
ಅದು ದಲು ಅ ೕರಿಯರ ಪ್ರದೇಶ ಾಗಿತು್ತ. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಹದಿನೆಂಟು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಕಷ್ಟವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರು.
9 ಅ ್ಮೕನಿಯರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಯೆಹೂದ,
* 10:4: ಮೂವತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು ಇದು ಈ ಜನರು
ಪ್ರಮುಖ ಾಯಕರು ಎಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಮ ಾ ೌರ ಾಗಿದಿ್ದರಬಹುದು.
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ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲಗಳ ಜನರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ
ಾಡಿದರು. ಅ ್ಮೕನಿಯರು, ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ

ಕೊಟ್ಟರು.
10ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರು.

ಅವರು, “ ಾವು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ನಮ್ಮ
ದೇವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸುಳು್ಳದೇವ ಾದ ಾಳನನು್ನಪೂಜಿಸಿದೆ್ದೕವೆ”ಎಂದು
ಮರುಗಿದರು.

11ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು, ಅ ೕರಿಯರು,
ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಮತು್ತ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೀಡಿಸಿ ಾಗ
ನೀವು ನನಗೆ ರೆಯಿಟಿ್ಟರಿ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅವರಿಂದ ರ ಸಿದೆ.
12ಚೀದೋನ್ಯರು,ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು,ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೀಡಿಸಿ ಾಗ
ನನಗೆ ರೆಯಿಟಿ್ಟರಿ. ಅವರಿಂದಲೂ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಿದೆ.
13 ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದಿರಿ. ನೀವು ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸಿದಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಮತೆ್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವುದಿಲ್ಲ.
14 ನೀವು ಆ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತೕರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಗಿ ಅವರನೆ್ನೕ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ರೆಯಿಡಿ. ನೀವು
ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲರು ಾಗ ಆ ದೇವರುಗಳೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಲಿ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

15ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರುಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾವು ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ.
ನಿನಗೆ ಸರಿಯೆನಿಸಿದಂತೆ ಾಡು. ಆದರೆ ದಯವಿಟು್ಟ ಇಂದು
ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರು. 16 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ತೊರೆದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು
ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಕಷ್ಟಪಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ
ಯೆಹೋವನು ಮರುಕಪಟ್ಟನು.

ಯೆಫಾ್ತಹನನು್ನ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸ ಾಯಿತು
17 ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕಂದು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿದರು. ಅವರು

ಗಿ ಾ್ಯದ್ ನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಂದೆಡೆ



ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 10:18 li ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 11:7

ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಾಳೆಯವುಮಿಚೆ್ಛಯಲಿ್ಲ ಇತು್ತ. 18 ಗಿ ಾ್ಯದ್
ೕತ್ರದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನ ಾಯಕರು, “ಅ ್ಮೕನಿಯರ
ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಲು ಾರು ನಮ್ಮ ಮುಂ ಾ ಾಗು ಾ್ತರೋ
ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ೕತ್ರದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಾಯಕ ಾಗು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಾರಿದರು.

11
1 ಯೆಫಾ್ತಹನು ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು

ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಯೆಫಾ್ತಹನು ಒಬ್ಬ ವೇಶೆ್ಯಯ
ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಗಿ ಾ್ಯದ್. 2 ಗಿ ಾ್ಯದನ
ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವ ಾದ
ಮೇಲೆಯೆಫಾ್ತಹನನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಯೆಫಾ್ತಹನು ತನ್ನ ಹುಟೂ್ಟರನು್ನ
ಬಿಡುವಂತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಒ ಾ್ತಯ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ,
“ನೀನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಾವ ಾಗವನೂ್ನ ಪಡೆಯ ಾರೆ.
ನೀನು ವೇಶೆ್ಯಯ ಮಗ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 3 ಯೆಫಾ್ತಹನು
ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಟೋಬ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡತೊಡಗಿದನು. ಟೋಬ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಪುಂಡರು
ಯೆಫಾ್ತಹನ ತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.

4 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ತರು ಾಯ ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ
ಯುದ್ಧ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 5 ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಯುದ್ಧ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ
ತರು ಾಯ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಾಯಕರು ಯೆಫಾ್ತಹನ ಹತಿ್ತರ ಹೋದರು.
ಯೆಫಾ್ತಹನು ಟೋಬ್ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂಬುದು
ಅವರ ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ.

6 ಆ ಹಿರಿಯರು ಯೆಫಾ್ತಹನಿಗೆ, “ ಾವು ಅ ್ಮೕನಿಯರೊಡನೆ
ಾಡುವ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಾಯಕ ಾಗು” ಎಂದು

ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
7 ಆದರೆ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಯೆಫಾ್ತಹನು, “ನನ್ನ ತಂದೆಯ

ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಡುವಂತೆ ನೀವು ನನಗೆ ಒ ಾ್ತಯ ಾಡಿದಿರಿ; ನೀವು
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ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದರೆ ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

8 ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಹಿರಿಯರು ಯೆಫಾ್ತಹನಿಗೆ, “ಕಷ್ಟ
ಬಂದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ದಯವಿಟು್ಟ
ನ ್ಮಡನೆ ಾ;ಅ ್ಮೕನಿಯರವಿರುದ್ಧಯುದ್ಧ ಾಡು. ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀನು ಾಯಕ ಾಗುವೆ”
ಅಂದರು.

9 ಆಗ ಯೆಫಾ್ತಹನು ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, “ ಾನು ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ನೀವು ಅಪೇ ಸುವುದೇನೋ ಒಳೆ್ಳಯದು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ
ಕೃಪೆಯಿಂದ ಾನು ಗೆದ್ದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಾಯಕ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದನು.

10 ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಹಿರಿಯರು ಯೆಫಾ್ತಹನಿಗೆ, “ ಾವು ಹೇಳುತಿ್ತರುವ
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಾಡುತೆ್ತೕವೆ ಎಂದು ಾವು ಾತುಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.
11ಯೆಫಾ್ತಹನು ಗಿ ಾ್ಯದಿನಹಿರಿಯರಸಂಗಡಹೊರಟುಹೋದನು.

ಅವರು ಯೆಫಾ್ತಹನನು್ನ ತಮ್ಮ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಸೇ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿದರು. ಯೆಫಾ್ತಹನು ಮಿಚೆ್ಛ
ನಗರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಾತುಗಳನು್ನ
ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಹೇಳಿದನು.
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಅರಸನಲಿ್ಲಗೆ ಯೆಫಾ್ತಹನು ದೂತರನು್ನ

ಕಳುಹಿಸಿದನು
12ಯೆಫಾ್ತಹನು ಅ ್ಮೕನಿಯರಅರಸನಿಗೆ ತನ್ನ ದೂತರಮೂಲಕ,

“ಅ ್ಮೕನಿಯರಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರಮಧೆ್ಯ ಾವ ಸಮಸೆ್ಯ ಇದೆ? ನೀವು
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಏಕೆ ಬಂದಿರುವಿರಿ?” ಎಂಬ
ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

13ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಅರಸನು ಯೆಫಾ್ತಹನ ದೂತರಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಂ ಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು;
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ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಾವು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ.
ಅವರು ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯಿಂದ ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ನದಿಯವರೆಗೂ
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯವರೆಗಿನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

ಈಗನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಮಗೆ ಾಂತಿಯಿಂದಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕು”
ಎಂದನು.

14 ಯೆಫಾ್ತಹನ ದೂತರು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಯೆಫಾ್ತಹನಿಗೆ
ಮುಟಿ್ಟಸಿದರು. ಆಗ ಯೆಫಾ್ತಹನು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಅ ್ಮೕನಿಯರ
ಅರಸನಲಿ್ಲಗೆದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 15ಅವರುಈಸಂದೇಶವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು:

“ಯೆಫಾ್ತಹನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಇಸೆ್ರೕಲರು ೕ ಾಬ್ಯರ
ಪ್ರದೇಶವ ಾ್ನಗಲಿ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಪ್ರದೇಶವ ಾ್ನಗಲಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 16 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಂದ ಮೇಲೆ
ಅರಣ್ಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಹೋದರು. ತರು ಾಯ
ಅವರು ಾದೇಶಿಗೆ ಹೋದರು. 17 ಅವರು ಎದೋಮ್ಯರ
ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ‘ನಿನ್ನ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ದಯವಿಟು್ಟ ಅನುಮತಿಕೊಡು’ ಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಎದೋಮಿನ ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ
ದೇಶವನು್ನ ಾಟಿಹೋಗಲು ಅನುಮತಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ತರು ಾಯ
ಅವರು ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಅದೇ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸನು ಸಹ ಅವರಿಗೆ
ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ಾಟಿಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾದೇಶಿನಲಿ್ಲ ನೆಲೆನಿಂತರು.

18 “ತರು ಾಯ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿ ಎದೋಮ್ ಮತು್ತ ೕ ಾಬ್ ದೇಶಗಳ ಮೇರೆಗಳನು್ನ

ಸುತಿ್ತ ಬಂದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ೕ ಾಬ್ ದೇಶದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯ ಆಚೆಯ ದಡದಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ೕ ಾಬ್ ದೇಶದ ಮೇರೆಯನು್ನ
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ಾಟಲಿಲ್ಲ. (ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯು ೕ ಾಬ್ ದೇಶದ
ಮೇರೆ ಾಗಿತು್ತ.)

19 “ತರು ಾಯ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ
ಸೀಹೋನನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಹೆಷೊ್ಬೕನ್
ಅ ೕರಿಯರ ದೇಶದ ಾಜ ಾನಿ ಾಗಿತು್ತ. ಆ
ದೂತರು ಸೀಹೋನನಿಗೆ, ‘ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ
ಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅನುಮತಿಯನು್ನ ಕೊಡು, ಾವು ನಮ್ಮ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗ ಬಯಸುತೆ್ತೕವೆ’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 20 ಆದರೆ
ಅ ೕರಿಯರ ಅರಸ ಾದ ಸೀಹೋನನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತನ್ನ
ಪ್ರದೇಶದ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಾಟಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಸೀಹೋನನು ತನ್ನ
ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಯಹಚದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
ಅ ೕರಿಯರು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. 21ಆದರೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸೀಹೋನಮತು್ತ
ಅವನ ಜನರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅ ೕರಿಯರ ಪ್ರದೇಶವು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸ್ವ ಾ್ತಯಿತು. 22 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಅ ೕರಿಯರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆ
ಪ್ರದೇಶವು ಅನೋರ್ನ್ ನದಿಯಿಂದ ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ನದಿಯವರೆಗೂ
ಅರಣ್ಯದಿಂದ ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯವರೆಗೂ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದೆ.

23 “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಅ ೕರಿಯರನು್ನ
ಅವರ ದೇಶದಿಂದ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಹೊರಗಟಿ್ಟ ಆ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಈಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಬಿಡುವಂತೆ ನೀನು ಾಡಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಿ ಾ?
24ನಿಮ್ಮದೇವ ಾದಕೆ ೕಷನುನಿಮಗೆಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾಸ ಾಡಬಹುದು. ಾಗೆಯೇ ಯೆಹೋವ ಾದ
ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾವೂ
ಾಸ ಾಡುವೆವು. 25 ಚಿ ್ಪೕರನ ಮಗ ಾದ ಾ ಾಕನಿಗಿಂತ
ನೀನು ಹೆಚಿ್ಚನವನೋ? ಅವನು ೕ ಾಬ್ ದೇಶದ
ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಂಗಡಎಂ ಾದರೂವಿ ಾದ
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ಾಡಿದನೋ? ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದನೋ?
26 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮುನೂ್ನರು ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಹೆಷೊ್ಬೕನ್ ನಗರ ಮತು್ತ
ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅರೋಯೇರ್
ನಗರ ಮತು್ತ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಅನೋರ್ನ್ ನದಿತೀರದ ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಮುನೂ್ನರು
ವಷರ್ಗಳಿಂದ ಾಸ ಾಡುತ್ತಲಿ ಾ್ದರೆ. ಈ ನಗರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಇಷು್ಟ ವಷರ್ ಏಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ
ಾಡಲಿಲ್ಲ? 27 ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಾವ ಾಪವನೂ್ನ
ಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ವಿರುದ್ಧ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತರುವೆ. ಾ್ಯಯವು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪರ ಾಗಿದೆ ೕ ಅಥ ಾ

ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಪರ ಾಗಿದೆ ೕ ಎಂಬುದನು್ನ ನಿಜ ಾದ
ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾದಯೆಹೋವನೇ ತೀ ಾರ್ನಿಸಬೇಕು.”

28 ಆದರೆ ಯೆಫಾ್ತಹನ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಅರಸನು
ಕಿವಿಗೆ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಯೆಫಾ್ತಹನ ಹರಕೆ
29 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಯೆಫಾ್ತಹನ ಮೇಲೆ ಬಂತು.

ಯೆಫಾ್ತಹನು ಗಿ ಾ್ಯದನ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ಸಂಚರಿಸಿದನು. ಅವನು ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಮಿಚೆ್ಛಗೆ ಬಂದನು. ಗಿ ಾ್ಯದಿನ
ಮಿಚೆ್ಛಯನಗರದಿಂದಅವನು ಅ ್ಮೕನಿಯರಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

30 ಯೆಫಾ್ತಹನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾನು ಅ ್ಮೕನಿಯರನು್ನ
ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಾಡಿದರೆ 31 ಾನು ಜಯ ಾಲಿ ಾಗಿ
ಬರು ಾಗ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುವ ದಲನೆಯ
ಜೀವಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಕೆ್ಕ ಆಹುತಿ ಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹರಕೆ
ಾಡಿಕೊಂಡನು.
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32 ಆಮೇಲೆ ಯೆಫಾ್ತಹನು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು. ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಯೆಹೋವನು
ಯೆಫಾ್ತಹನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು. 33 ಅವನು ಅವರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ ಅರೋಯೇರ್ ನಗರದಿಂದ ಮಿನಿ್ನೕತ್ ನಗರದವರೆಗೆ
ಇಪ್ಪತು್ತ ನಗರಗಳನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಂಡನು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಅಬೇಲ್ ಕೆ ಾಮೀಮ್
ನಗರವನು್ನ ಗೆದು್ದಕೊಂಡನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅ ್ಮೕನಿಯರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೋ ಾಯಿತು.

34 ಯೆಫಾ್ತಹನು ಮಿಚೆ್ಛಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಯೆಫಾ್ತಹನು ತನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರಲು ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಅವನ ಮಗಳು
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಳು. ಅವಳು ದಮ್ಮಡಿ ಬಡಿಯುತ್ತ
ಾಟ್ಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. ಅವಳು ಅವನ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗ ಾಗಿದ್ದಳು.
ಯೆಫಾ್ತಹನಿಗೆ ಬೇರೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯೆಫಾ್ತಹನು ಅವಳನು್ನ ತುಂಬ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
35 ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುವ ಜೀವಿಗಳಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಮಗಳೇ
ದಲನೆಯವ ಾದುದನು್ನ ಕಂಡು ಯೆಫಾ್ತಹನು ದುಃಖದಿಂದ

ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡನು. “ಅ ್ಯೕ! ನನ್ನ ಮಗಳೇ,
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದೆ. ನೀನು ನನಗೆ ಮ ಾಸಂಕಟವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿದೆ. ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು ಹರಕೆ ಹೊತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ;
ಾನು ಅದನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ”ಎಂದು ಗೋ ಾಡಿದನು.
36 ಆಗ ಯೆಫಾ್ತಹನ ಮಗಳು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ,

ನೀನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತಿ್ತರುವೆ. ನಿನ್ನ ಹರಕೆಯನು್ನ
ಪೂಣರ್ಗೊಳಿಸು. ಏನು ಾಡುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿದಿ್ದ ೕ ಅದನು್ನ
ಾಡು. ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗ ಾದ ಅ ್ಮೕನಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು

ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದಳು.
37 ಯೆಫಾ್ತಹನ ಮಗಳು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ನನಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು

ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡು. ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ನನ್ನನು್ನ
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ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಇರಲು ಬಿಡು. ಾನು ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರುವದಿಲ್ಲ.
ಾನು ಮತು್ತ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯರು ಹೋಗಿ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಅಳುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದಳು.

38 ಯೆಫಾ್ತಹನು, “ಹೋಗು, ಾಗೆಯೇ ಾಡು” ಎಂದನು.
ಯೆಫಾ್ತಹನುಅವಳನು್ನ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.
ಯೆಫಾ್ತಹನ ಮಗಳು ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಗೆಳತಿಯರು ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಿದರು. ಅವಳುಮದುವೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಹಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಾರಣದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗೋ ಾಡಿದರು.

39 ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಗತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯೆಫಾ್ತಹನ ಮಗಳು ತನ್ನ
ತಂದೆಯಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಳು. ಯೆಫಾ್ತಹನು ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಂತೆ
ಾಡಿದನು. ಯೆಫಾ್ತಹನಮಗಳು ಎಂದೂ ಾರೊಂದಿಗೂ ಲೈಂಗಿಕ

ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. 40 ಪ್ರತಿವಷರ್ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹೆಂಗಸರು
ಗಿ ಾ್ಯದಿನಯೆಫಾ್ತಹನ ಮಗಳನು್ನ ಸ್ಮರಿಸು ಾ್ತರೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹೆಂಗಸರು
ಯೆಫಾ್ತಹನ ಮಗಳಿ ಾಗಿ ಪ್ರತಿವಷರ್ ಾಲು ್ಕ ದಿನ ಅಳು ಾ್ತರೆ. ಇದು
ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಾಗಿದೆ.

12
ಯೆಫಾ್ತಹನು ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್

1ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರನು್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿದರು.
ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಾ ೕನ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದರು.
ಅವರು ಯೆಫಾ್ತಹನಿಗೆ, “ನೀನು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧ
ಾಡು ಾಗ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಏಕೆ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ? ನಿನ್ನನು್ನ

ಮನೆ ಳಗೆ ಾಕಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ”ಅಂದರು.
2 ಯೆಫಾ್ತಹನು ಅವರಿಗೆ, “ಅ ್ಮೕನಿಯರು ನಮಗೆ ಅನೇಕ

ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನುಮತು್ತ ನನ್ನ ಜನರು
ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋ ಾಡಿದೆವು. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದೆ. ಆದರೆ
ನೀವುನಮಗೆಸ ಾಯ ಾಡಲುಬರಲಿಲ್ಲ. 3ನೀವುನಮ್ಮಸ ಾಯಕೆ್ಕ
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ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿ ಾಗ ಾನು ನನ್ನ ಜೀವವನೆ್ನೕ ಗಂ ಾಂತರಕೆ್ಕ
ಒಡಿ್ಡದೆ. ಅ ್ಮೕನಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಾನು ನದಿಯನು್ನ
ಾಟಿಹೋದೆ. ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲುಯೆಹೋವನುನನಗೆಸ ಾಯ
ಾಡಿದನು. ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ಸಂಗಡಯುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಏಕೆ

ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
4 ಆಗ ಯೆಫಾ್ತಹನು ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಜನರನು್ನ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿದನು.

ಅವರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಗಿ ಾ್ಯದ್ಯರನು್ನ ಅವ ಾನ ಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು,
“ಗಿ ಾ್ಯದಿನವ ಾದ ನೀವು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರಲಿ್ಲ ಬದುಕಿ ಉಳಿದವರೇ
ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರದೇಶವೂ
ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಾಗವು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದೆ;
ಇನೊ್ನಂದು ಾಗವು ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲಕೆ್ಕ ಸೇರಿದೆ” ಎಂದಿದ್ದರು. ಅವರು
ಹೀಗೆ ಅಂದದ್ದರಿಂದ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಜನರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಜನರನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿದರು.

5 ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಜನರು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಲು
ಅನುಕೂಲ ಾದ ಸ್ಥಳಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವು
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪ್ರದೇಶದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲಯೇ
ಇದ್ದವು. ಾ ಾಗ ಾದರೂ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲದವರಲಿ್ಲ
ಅಳಿದುಳಿದವನೊಬ್ಬ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು, “ನನ್ನನು್ನ ಾಟಗೊಡಿರಿ”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಗಿ ಾ್ಯದಿನವರು, “ನೀನು ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನವನೇ?”
ಎಂದು ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವನು “ಅಲ್ಲ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ,
6 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ಷಿಬೊ್ಬೕಲೆತ್ ಅನು್ನ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು.
ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಜನರಿಗೆ ಆ ಪದವನು್ನ ಸರಿ ಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲು
ಬರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಪದವನು್ನ “ಸಿಬೊ್ಬೕಲೆತ್” ಎಂದು
ಉಚ್ಚರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನು “ಸಿಬೊ್ಬೕಲೆತ್” ಅಂದತಕ್ಷಣ
ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಜನರಿಗೆ ಅವನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯನೆಂದು ಗೊ ಾ್ತಗುತಿ್ತತು್ತ.
ಅವರು ಅವನನು್ನ ಾರಿಯ ತಿರುವುಗಳಲೆ್ಲೕ ಕೊಂದುಬಿಡುತಿ್ತದ್ದರು.
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ಅವರು ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ನಲವತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.

7 ಯೆಫಾ್ತಹನು ಆರು ವಷರ್ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿದ್ದನು.
ಆಮೇಲೆ ಗಿ ಾ್ಯದ್ಯ ಾದ ಯೆಫಾ್ತಹನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಅವರು
ಅವನ ಶವವನು್ನ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.

ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾದ ಇ ಾ್ಜನನು
8 ಯೆಫಾ್ತಹನ ತರು ಾಯ ಇ ಾ್ಜನ ಎಂಬವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿದ್ದನು. ಇ ಾ್ಜನನು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮ್ ನಗರದವನು.

9 ಇ ಾ್ಜನನಿಗೆ ಮೂವತು್ತ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಮೂವತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು. ಅವನು ತನ್ನ ಮೂವತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ತನ್ನ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿ ಅಲ್ಲದವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಗಳಲ್ಲದ ಮೂವತು್ತ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ
ಹುಡುಕಿ ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಸಿದನು.
ಇ ಾ್ಜನನು ಏಳು ವಷರ್ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿದ್ದನು.
10 ಆಮೇಲೆ ಇ ಾ್ಜನನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಅವನನು್ನ
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.

ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾದ ಏಲೋನನು
11 ಇ ಾ್ಜನನ ತರು ಾಯ ಏಲೋನ ಎಂಬವನು

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾದನು. ಏಲೋನನು ಜೆಬುಲೂನ್
ಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಹತು್ತ ವಷರ್ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿದ್ದನು. 12ಆಮೇಲೆಜೆಬುಲೂನ್ಯ ಾದ ಏಲೋನನು
ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಅವನ ಶವವನು್ನ ಜೆಬುಲೂನ್ ಪ್ರದೇಶದ
ಅ ಾ್ಯಲೋನ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.

ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾದ ಅಬೊ್ದೕನನು
13 ಏಲೋನನ ಮರಣಾನಂತರ ಹಿಲೆ್ಲೕಲನ ಮಗ ಾದ ಅಬೊ್ದೕನ

ಎಂಬವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾದನು. ಅಬೊ್ದೕನನು
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ಪಿ ಾತೋನ್ ನಗರದವ ಾಗಿದ್ದನು. 14 ಅಬೊ್ದೕನನಿಗೆ ನಲವತು್ತ
ಮಕ್ಕಳೂ ಮೂವತು್ತ ಮ್ಮಕ ್ಕಳೂ ಇದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ ಾರಿ
ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಎಪ್ಪತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳಿದ್ದವು. ಅಬೊ್ದೕನನು ಎಂಟು

ವಷರ್ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿದ್ದನು. 15 ಆಮೇಲೆ ಹಿಲೆ್ಲೕಲನ
ಮಗ ಾದ ಅಬೊ್ದೕನನು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಅವನ ಶವವನು್ನ
ಪಿ ಾತೋನ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಪಿ ಾತೋನ್
ನಗರವು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದೆ. ಇದು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು
ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದೆ.

13
ಸಂಸೋನನ ಜನನ

1ಇಸೆ್ರೕಲರುಮತೆ್ತಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ಅವರನು್ನ

ಆಳುವಂತೆಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು.
2 ಚೊ ಾರ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು
ಾನೋಹ, ಅವನು ಾನ್ ಕುಲದವ ಾಗಿದ್ದನು. ಾನೋಹನಿಗೆ

ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಅವಳು ಬಂಜೆ ಾಗಿದ್ದಳು. 3 ಒಮೆ್ಮ
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಾನೋಹನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ,
“ನೀನು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ನೀನು
ಗಭರ್ವತಿ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆರುವೆ. 4 ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಲಿ
ಬೇರೆ ಾವ ಮದ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ಕುಡಿಯಬೇಡ; ಾವ ನಿಷಿದ್ಧ
ಪ ಾಥರ್ವನೂ್ನ ಊಟ ಾಡಬೇಡ. 5 ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು
ಗಭರ್ವತಿ ಾಗಿರುವೆ ಮತು್ತ ನಿನಗೊಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟ್ಟಲಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದಲೇ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಆದ್ದರಿಂದಅವನಕೂದಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಕೂಡದು. ಅವನುಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆಗ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಒಬ್ಬ
ದೇವಪುರುಷನು ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು ದೇವರಿಂದ ಬಂದ
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ದೇವದೂತನಂತೆ ಕಂಡನು. ನನಗೆ ಭಯ ಾಯಿತು. ಾನು ಅವನಿಗೆ,
‘ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ; ಅವನೂ ನನಗೆ
ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 7 ಆದರೆ ಅವನು ನನಗೆ, ‘ನೀನು
ಗಭರ್ವತಿ ಾಗಿರುವೆ; ನಿನಗೊಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟು್ಟ ಾ್ತನೆ. ನೀನು
ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಲಿ ಬೇರೆ ಾವ ಮದ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ಕುಡಿಯಬೇಡ.
ಾವ ನಿಷಿದ್ಧ ಆ ಾರವನೂ್ನ ತಿನ್ನಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗನು

ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ಾಯುವವರೆಗೂ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿರುವನು
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು’ ”ಅಂದಳು.

8 ಆಗ ಾನೋಹನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾ್ವಮೀ, ಆ
ದೇವಪುರುಷನನು್ನ ನಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಇನೊ್ನಮೆ್ಮ ದಯವಿಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸೆಂದು
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ಹುಟಿ್ಟಲಿರುವ ಮಗನಿ ಾಗಿ ಾವು
ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಅವನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿ” ಎಂದು

ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
9 ದೇವರು ಾನೋಹನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು.

ದೇವದೂತನು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಆಗ ಅವಳು
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು; ಅವಳ ಗಂಡ ಅಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ. 10 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಓಡಿಹೋಗಿ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ, “ಆಮನುಷ ್ಯನು ತಿರುಗಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ, ಆ
ದಿನ ನನ್ನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಮನುಷ ್ಯನು ಈಗ ಇಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ”ಅಂದಳು.

11 ಾನೋಹನು ಎದು್ದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದನು.
ಅವನು ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಹತಿ್ತರ ಬಂ ಾಗ, “ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತೆಗೆ
ಹಿಂದೆ ಾತ ಾಡಿದಮನುಷ ್ಯನು ನೀನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆ ದೇವದೂತನು, “ ೌದು, ಾನೇ”ಅಂದನು.
12 ಾನೋಹನು, “ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ ನೆರವೇರುವುದೆಂದು ಾನು

ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಮಗುವಿಗೋಸ ್ಕರ ಾವು ಾಡತಕ್ಕದೆ್ದೕನು?
ಅವನನು್ನ ಹೇಗೆ ನಡಿಸತಕ್ಕದು್ದ” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

13ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಾನೋಹನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು
ಾನು ಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಅವಳು ಾ್ರ ಾಫಲಗಳನು್ನ
ತಿನ್ನ ಾರದು; ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಲಿ ಬೇರೆ ಾವ ಮದ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ
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ಕುಡಿಯ ಾರದು. 14 ಅವಳು ನಿಷಿದ್ಧ ಾದ ಾವ ಆ ಾರವನೂ್ನ
ತಿನ್ನ ಾರದು. ಹೀಗೆ ಾನು ಅವಳಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಆಗ ಾನೋಹನು ಯೆಹೋವನ ದೂತನಿಗೆ, “ನೀನು
ಸ್ವಲ್ಪಹೊತು್ತ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಇಚೆ್ಛ. ಾವು ನಿನ್ನ
ಊಟ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಮರಿಹೋತವನು್ನ ಬೇಯಿಸಿ ಬಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ”
ಎಂದನು.

16ಆಗಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಾನೋಹನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಹೋಗದಂತೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಆ ಾರವನು್ನ
ಊಟ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏ ಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ
ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ
ಸಮಪಿರ್ಸು” ಅಂದನು. (ಅವನು ಯೆಹೋವನ ದೂತನೆಂಬುದು
ಾನೋಹನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.)
17 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನೋಹನು ಯೆಹೋವನ ದೂತನಿಗೆ, “ನೀನು

ಹೇಳಿದು್ದ ನೆರವೇರಿ ಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಬೇಕೆಂದಿರುತೆ್ತೕವೆ. ನಿನ್ನ
ಹೆಸರೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

18ಯೆಹೋವನ ದೂತನು, “ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಏಕೆ ಕೇಳುವೆ?
ಅದು ನೀನು ನಂಬ ಾರದಷು್ಟ ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದದು್ದ”ಅಂದನು.

19 ಾನೋಹನು ಒಂದು ಮರಿಹೋತವನೂ್ನ ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ
ತಂದು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
20 ಾನೋಹ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತರುವ ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆಯಲಿ್ಲ
ಆಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಏರಿ ಹೋದನು.

ಾನೋಹ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅದನು್ನ ಕಂಡು ನೆಲದಮೇಲೆ
ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು. 21 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನ
ದೂತನೆಂದು ಕೊನೆಗೆ ಾನೋಹನು ಅರಿತುಕೊಂಡನು.
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅವರಿಗೆ ಪುನಃ ಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. 22 ನಂತರ
ಾನೋಹನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ, “ ಾವು ದೇವರನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡೆವು,

ಆದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾವು ಸತು್ತಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ”ಅಂದನು.
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23 ಆದರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆಆತನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ
ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯನೂ್ನ ಸಿ್ವೕಕರಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ಆತನು ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ಇದನೆ್ನಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ”
ಅಂದಳು.

24 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಒಂದು ಗಂಡುಮಗು ಜನಿಸಿತು. ಅವಳು
ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಸೋನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಸಂಸೋನನು ಬೆಳೆದು
ದೊಡ್ಡವ ಾದನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
25 ಅವನು ಾ ಾನೆಹ ಾನ ನಗರದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು
ಸಂಸೋನನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸತೊಡಗಿತು. ಈ ನಗರವು ಚೊಗರ್ ಮತು್ತ
ಎ ಾ್ಟ ೕಲ್ ನಗರಗಳಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದೆ.

14
ಸಂಸೋನನಮದುವೆ

1 ಸಂಸೋನನು ತಿ ಾ್ನ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅವನು ಅಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ತರುಣಿಯನು್ನ ನೋಡಿದನು. 2 ಅವನು ಮನೆಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ, “ ಾನು ತಿ ಾ್ನ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು ಅವಳನು್ನ ನನಗೆ
ಮದುವೆ ಾಡಿಸಿಕೊಡಿ” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

3 ಅವನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳು, “ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲಯೇ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ
ಇ ಾ್ದಳೆ. ನೀನು ಅವಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗು. ನೀನು ಫಿಲಿಷ್ಟಯರ
ಹೆಣ್ಣನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗುವುದೇಕೆ? ಅವರು ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡವರಲ್ಲ” ಎಂದರು.
ಆದರೆ ಸಂಸೋನನು, “ನನಗೆ ಆಕೆಯನೆ್ನೕ ಮದುವೆ ಾಗಬೇಕು.
ಾನು ಆಕೆಯನೆ್ನೕ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದನು. 4 ಇದು
ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತವೆಂಬುದು ಸಂಸೋನನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ
ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ಯೆಹೋವನು
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ತಕ್ಕ ಾಗರ್ವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಇಸೆ್ರೕಲರಮೇಲೆ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

5 ಸಂಸೋನನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗ ಂದಿಗೆ ತಿ ಾ್ನ ನಗರಕೆ್ಕ
ಹೋದನು. ಅವರು ನಗರದ ಸಮೀಪದ ಾ್ರ ತೋಟಗಳವರೆಗೆ
ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಹ ಾ ಾ್ತಗಿ ಒಂದು ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹವು ಬಜಿರ್ಸಿ
ಸಂಸೋನನ ಮೇಲೆ ಬಿತು್ತ. 6ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಸಂಸೋನನ
ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲ ಾಗಿ ಬಂದುದರಿಂದ ಅವನು ಬರಿಗೈಯಿಂದಲೇ
ಹೋತದ ಮರಿ ಎಂಬಂತೆ ಅದನು್ನ ಎರಡು ಹೋ ಾಗಿ
ಸೀಳಿಬಿಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಸಂಸೋನನು ಇದನು್ನ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ
ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

7 ಸಂಸೋನನು ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
ಸಿ್ತ ್ರೕ ಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿ ಅವಳನು್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು. 8 ಕೆಲವು
ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಸಂಸೋನನು ಆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ತಿರುಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಅವನು ಆ ಸತ್ತಸಿಂಹವನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅವನು
ಆ ಸತ್ತ ್ತಸಿಂಹದ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜೇನುಗೂಡನು್ನ ಕಂಡನು.
ಅದರಲಿ್ಲ ಜೇನುತುಪ್ಪವಿತು್ತ. 9 ಸಂಸೋನನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ
ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ತಿನು್ನ ಾ್ತ ನಡೆದನು.
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರೂ ತಿಂದರು. ಆದರೆ ಆ ಸತ್ತಸಿಂಹದ ದೇಹದಿಂದ
ಜೇನುತುಪ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಸಂಸೋನನು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.

10 ಸಂಸೋನನ ತಂದೆಯು ಈ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ
ನೋಡುವುದಕೆ್ಕಂದು ಹೋದನು. ಮದುವೆಯ ಗಂಡು ಒಂದು
ಔತಣವನು್ನ ಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸೋನನು ಒಂದು
ಔತಣವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. 11 ಅವನು ಔತಣದ ಏ ಾರ್ಟು
ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಕಂಡು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದಕೆ್ಕ
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ಮೂವತು್ತ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು.
12 ಆಗ ಸಂಸೋನನು ಆ ಮೂವತು್ತ ಜನರಿಗೆ, “ ಾನು

ನಿಮಗೊಂದುಒಗಟನು್ನ ಹೇಳಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. ಈಔತಣವುಏಳುದಿನ
ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ನೀವುಉತ್ತರವನು್ನ ಹೇಳುವ
ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿರಿ. ನೀವು ಈ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಒಗಟುಗಳ ಅಥರ್
ಹೇಳಿದರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಮೂವತು್ತ ಾರುಬಟೆ್ಟಯ ಅಂಗಿಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಮೂವತು್ತ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 13 ಆದರೆ
ಉತ್ತರ ಹೇಳಲು ನಿಮಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಮೂವತು್ತ
ಾರುಬಟೆ್ಟಯ ಅಂಗಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮೂವತು್ತ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಮೂವತು್ತ ಜನರು, “ನಮಗೆ
ನಿನ್ನ ಒಗಟನು್ನ ಹೇಳು, ಾವುಅದನು್ನ ಕೇಳಬಯಸುತೆ್ತೕವೆ”ಎಂದರು.

14ಸಂಸೋನನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಗಟನು್ನ ಹೇಳಿದನು:

“ತಿಂದುಬಿಡುವಂಥದರಿಂದ ತಿನ್ನತಕ ್ಕದು್ದ ದೊರಕಿತು.
ಕೂ್ರರ ಾದದ್ದರಿಂದಮಧುರ ಾದದು್ದ ಸಿಕಿ್ಕತು.”

ಆಮೂವತು್ತ ಜನರು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಒಗಟಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಂದ
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
15 ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನ* ಅವರು ಸಂಸೋನನ ಹೆಂಡತಿಯಲಿ್ಲಗೆ

ಬಂದು, “ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಡವರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಕರೆದಿರುವಿ ಾ? ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ ನಮಗೆ
ಒಗಟಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳುವಂತೆ ಾಡು. ನೀನು ನಮಗೆ ಒಗಟಿನ
ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.

* 14:15: ಾಲ್ಕನೆಯದಿನಇದು ಕೆಲವು ಾ್ರಚೀನ ಗಿ್ರೕಕ್ ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೆಹೀಬೂ್ರ
ಪ್ರತಿಗಳಲಿ್ಲ ಎಳನೆಯದಿನ ಎಂದು ಹೇಳ ಾಗಿದೆ.
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16 ಸಂಸೋನನ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ
ಅಳುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದಳು. ಅವಳು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತ; ನೀನು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಒಗಟನು್ನ
ಹೇಳಿರುವೆ; ಆದರೆ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಗೋ ಾಡತೊಡಗಿದಳು.
ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಸೋನನು, “ ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಯರಿಗೆ ಅದನು್ನ

ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನೋ?” ಎಂದನು.
17 ಸಂಸೋನನ ಹೆಂಡತಿಯು ಔತಣದ ಏಳು ದಿನಗಳೆ ಾ್ಲ

ಅಳುತಿ್ತದ್ದಳು. ಆದ್ದರಿಂದಏಳನೆಯದಿನಅವನುಒಗಟಿನಅಥರ್ವನು್ನ
ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಅವಳು ಪೀಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಅವಳು ತನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಒಗಟಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದಳು.

18 ಔತಣದ ಏಳನೆಯ ದಿನ ಸೂ ಾರ್ಸ್ತ ಾನಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಅಥರ್ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. ಅವರು ಸಂಸೋನನಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದು ಅವನಿಗೆ,

“ಜೇನಿಗಿಂತ ಸಿಹಿ ಾದದು್ದ ಾವುದು;
ಸಿಂಹಕಿ್ಕಂತ ಕೂ್ರರ ಾದದು್ದ ಾವುದು”

ಎಂದರು.

ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಸೋನನು ಅವರಿಗೆ,

“ನೀವು ನನ್ನ ಹಸುವಿನಿಂದ ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆಯದಿ್ದದ್ದರೆ
ಒಗಟನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಆಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ”

ಎಂದನು.
19ಸಂಸೋನನು ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ಯೆಹೋವನಆತ್ಮವು

ಸಂಸೋನನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲ ಾಗಿ ಬಂತು. ಅವನು ಅಷೆ ್ಕಲೋನ್
ನಗರಕೆ್ಕ ಾವಿಸಿದನು. ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ ಅವನು ಮೂವತು್ತ ಜನ
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ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಂದನು. ಆಮೇಲೆಅವನುಹೆಣಗಳಮೇಲಿನಎಲ್ಲ
ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ಸ್ವತ್ತನೂ್ನ ಸುಲಿದುಕೊಂಡನು. ಆ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತಂದು
ಒಗಟಿನ ಅಥರ್ ಹೇಳಿದ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ತನ್ನ
ತಂದೆಯಮನೆಗೆ ಹೋದನು. 20 ಸಂಸೋನನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಮೂವತು್ತ ಜನರಲಿ್ಲದ್ದ
ಉತ್ತಮಪುರುಷನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅವಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಮದುವೆ ಾಡಿದನು.

15
ಸಂಸೋನನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಪೀಡಿಸಿದನು

1 ಗೋಧಿಯ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸಂಸೋನನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ನೋಡಲು ಹೋದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಒಂದು
ಮರಿಹೋತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆಕೆಯ ತಂದೆಗೆ
ಅವನು, “ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು” ಎಂದನು.
ಆದರೆ ಆಕೆಯ ತಂದೆಯು ಸಂಸೋನನನು್ನ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

2 ಅವನು ಸಂಸೋನನಿಗೆ, “ನೀನು ಅವಳನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವೆ ಎಂದು
ತಿಳಿದು ಮದುವೆಯಲಿ್ಲ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷನೊಬ್ಬನಿಗೆ
ಅವಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟೆ್ಟ. ಅವಳ ತಂಗಿಯು ಆಕೆಗಿಂತ
ಹೆಚು್ಚ ಸುಂದರಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. ಆಕೆಯನು್ನ ನೀನು ಮದುವೆ ಾಗು”
ಎಂದನು.

3 ಸಂಸೋನನು ಅವನಿಗೆ, “ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಾದ ನಿಮಗೆ
ತೊಂದರೆಕೊಡಲು ನನಗೊಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಾರಣ ಸಿಕಿ್ಕತು. ಈಗ
ಾರೂ ನನ್ನದು ತಪೆ್ಪಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
4 ಸಂಸೋನನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಮುನೂ್ನರು ನರಿಗಳನು್ನ

ಹಿಡಿದನು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಎರಡೆರಡು ನರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು ಒಂದರ
ಾಲವನು್ನ ಮತೊ್ತಂದರ ಾಲಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟದನು. ನರಿಗಳ ಪ್ರತಿ ಂದು
ೕಡಿಯ ಾಲಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಪಂಜನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು.

5 ಸಂಸೋನನು ಆ ಪಂಜುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚಿ್ಚ ಆ ನರಿಗಳನು್ನ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಪೈರುಗಳಿದ್ದ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಓ ಾಡಲು ಬಿಟ್ಟನು. ಈ
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ರೀತಿ ಅವನು ಅವರ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ ಪೈರನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವರು
ಕೊಯು್ದ ಾಕಿದ ತೆನೆಗೂಡುಗಳನೂ್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದನು. ಅವನು
ಅವರ ಾ್ರ ಯ ತೋಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆಲಿವ್ ಮರಗಳನು್ನ
ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದನು.

6 “ಇದನು್ನ ಾಡಿದವರು ಾರು?” ಎಂದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ವಿಚಾರಿಸಿದರು.
ಒಬ್ಬನು, “ತಿ ಾ್ನ ನಗರದವನ ಅಳಿಯ ಾದ ಸಂಸೋನನು

ಇದನು್ನ ಾಡಿದನು. ಸಂಸೋನನ ಾವನು ಸಂಸೋನನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಮದುವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷನೊಬ್ಬನಿಗೆ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಅವನು ಹೀಗೆ ಾ್ಲ ಾಡಿದನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸಂಸೋನನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಅವಳ ತಂದೆಯನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು.

7 ಸಂಸೋನನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ, “ನೀವು ನನಗೆ ಈ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವನು್ನ
ಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಾನೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು

ಹೇಳಿ,
8 ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರನು್ನ

ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ
ಇದು್ದಬಿಟ್ಟನು. ಆ ಗುಹೆಯು ಏಟಾಮಿನ ಬಂಡೆಯಬಳಿಯಲಿ್ಲತು್ತ.

9 ಆಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಯೆಹೂದಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ, ಅವರು ಲೆಹೀ ಎಂಬ
ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು ಮತು್ತ ಯುದ್ಧದ ಸಿದ್ಧತೆ
ಾಡತೊಡಗಿದರು. 10 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವರಿಗೆ, “ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಾದ

ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಇಲಿ್ಲಗೇಕೆ ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ ಾವು ಸಂಸೋನನನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ.
ಾವುಅವನನು್ನ ಬಂಧಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಾಡಿದ
ದೊ್ರೕಹ ಾ್ಕಗಿ ಅವನನು್ನ ಶಿ ಸಬೇಕು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

11 ಆಗ ಯೆಹೂದಕುಲದ ಮೂರು ಾವಿರ ಜನರು
ಸಂಸೋನನಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಏಟಾಮಿನ ಬಂಡೆಯ
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ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಗುಹೆಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಮಗೆ
ಾಡಿರುವುದೇನು? ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನಮ್ಮನು್ನ ಆಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ಎಂಬುದು

ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಸಂಸೋನನು, “ಅವರು ನನಗೆ ಾಡಿದ ದೊ್ರೕಹ ಾ್ಕಗಿ ಾನು

ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸಿದೆ” ಎಂದನು.
12 ಆಗ ಅವರು ಸಂಸೋನನಿಗೆ, “ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು

ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.
ಸಂಸೋನನು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ

ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಣೆ ಾಡಿರಿ”ಅಂದನು.
13 ಯೆಹೂದ್ಯರು, “ಆಗಲಿ, ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ

ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಆಣೆ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಸಂಸೋನನನು್ನ
ಎರಡು ಹೊಸ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರ
ಕರೆತಂದರು.

14 ಸಂಸೋನನನು್ನ ಲೆಹೀ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ತಂ ಾಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಅವನನು್ನ ನೋಡುವದಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಆಭರ್ಟಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಪ್ರಬಲ ಾಗಿ
ಸಂಸೋನನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು. ಸಂಸೋನನು ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ
ಸುಟ್ಟ ಾರಗ ಎಂಬಂತೆ ಕಿತು್ತ ಾಕಿದನು; ಕೈಗೆ ಕಟಿ್ಟದ್ದ ಹಗ್ಗಗಳು
ಕಳಚಿಬಿದ್ದವು. 15 ಸಂಸೋನನು ಸತ್ತಕತೆ್ತಯ ದವಡೇ ಎಲುಬನು್ನ
ಕಂಡನು. ಅವನು ಆ ದವಡೇ ಎಲುಬನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ
ಒಂದು ಾವಿರ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 16 ಆಗ
ಸಂಸೋನನು,

“ಕತೆ್ತಯ ದವಡೇ ಎಲುಬಿನಿಂದ
ಾನು ಒಂದು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದೆನು,

ಕತೆ್ತಯ ದವಡೇ ಎಲುಬಿನಿಂದ
ಾನು ಹೆಣಗಳನು್ನ ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ ಬೀಳಿಸಿದೆನು”
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ಅಂದನು.
17 ಬಳಿಕ ಸಂಸೋನನು ದವಡೇ ಎಲುಬನು್ನ ಬಿ ಾಡಿದನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಾಮತ್ ಲೆಹೀ ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು.
18 ಸಂಸೋನನಿಗೆ ತುಂಬ ನೀರಡಿಕೆ ಾಗಿತು್ತ. ಅವನು

ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು
ನನಗೆ ಈ ಮ ಾವಿಜಯವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ. ದಯವಿಟು್ಟ
ಈಗ ಾನು ನೀರಡಿಕೆಯಿಂದ ಾಯಲು ಬಿಡಬೇಡ. ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದವರು ನನ್ನನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವಂತೆ
ಾಡಬೇಡ” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
19 ಲೆಹೀಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸುರಂಗವಿದೆ. ದೇವರು ಆ

ಸುರಂಗವನು್ನ ಸೀಳಿ ಅದರೊಳಗಿಂದ ನೀರು ಬರುವಂತೆ ಾಡಿದನು.
ಸಂಸೋನನು ನೀರು ಕುಡಿದು ಪುನಃ ಚೈತನ್ಯ ಪಡೆದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಆ ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗೆ ಏನ್ ಹಕೊ್ಕೕರೇ ಎಂದು ಕರೆದನು. ಅದು
ಇಂದಿಗೂ ಲೆಹೀ ನಗರದಲಿ್ಲ ಇದೆ.

20 ಸಂಸೋನನು ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿದ್ದನು. ಅದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾಲ ಾಗಿತು್ತ.

16
ಸಂಸೋನನು ಾಜಾಕೆ್ಕ ಹೋದನು

1ಒಂದು ದಿನ ಸಂಸೋನನು ಾಜಾ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಅವನು
ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ವೇಶೆ್ಯಯನು್ನ ಕಂಡು ಆ ಾತಿ್ರ ಅವ ಂದಿಗಿರಲು ಅವಳ
ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋದನು. 2 ಾರೋ ಒಬ್ಬರು, “ಸಂಸೋನನು
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಾಜಾದ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು
ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಸುತು್ತಗಟಿ್ಟದರು. ನಗರದ ಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡು
ಸಂಸೋನನ ಾರಿ ಾಯ್ದರು. ಇಡೀ ಾತಿ್ರ ಅವರು ನಗರದ
ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು. “ಬೆಳ ಾದ ಮೇಲೆ ಾವು ಸಂಸೋನನನು್ನ
ಕೊಲೊ್ಲೕಣ” ಎಂದು ತಮ್ಮತಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
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3 ಆದರೆ ಸಂಸೋನನು ಆ ವೇಶೆ್ಯಯ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯವರೆಗೆ ಾತ್ರ ಇದ್ದನು. ಸಂಸೋನನು ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ
ಎದು್ದಬಿಟ್ಟನು. ಸಂಸೋನನು ನಗರ ಾ್ವರದ ಾಗಿಲನು್ನ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ
ಹಿಡಿದು ಎಳೆದನು. ಕದಗಳು ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಕಿತು್ತಬಂದವು.
ಸಂಸೋನನು ಾಗಿಲಕದಗಳನೂ್ನ ಅದರ ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ
ಅಗುಳಿಗಳನೂ್ನ ಕಿತು್ತ ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ನಗರದ
ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಪವರ್ತ ಶಿಖರಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

ಸಂಸೋನಮತು್ತ ದೆಲೀ ಾ
4 ತರು ಾಯ ಸಂಸೋನನು ದೆಲೀ ಾ ಎಂಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ

ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಅವಳು ಸೋರೇಕ್ ಕಣಿವೆಯವಳು.
5ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಭುಗಳು ದೆಲೀಲಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಸಂಸೋನನು

ಅಷೊ್ಟಂದು ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣಗಳನು್ನ ಾವು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದೆ. ಅವನನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ ಅವನ
ರಹಸ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡು. ಆಗ ಾವುಅವನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಿ, ಬಂಧಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಧೀನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀನು ಇದನು್ನ ಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ನಿನಗೆ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು
ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

6 ದೆಲೀಲಳು ಸಂಸೋನನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಇಂಥ ಮ ಾಶಕಿ್ತ ಹೇಗೆ
ಬಂತು? ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಬರ್ಲಗೊಳಿಸಿ ಬಂಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದಳು.

7 ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಸೋನನು, “ಬಿಲಿ್ಲನ ಏಳು ಹೊಸತಂತಿಗಳಿಂದ
ನನ್ನನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರೆ ಾನು ಬೇರೆ ಮನುಷ ್ಯರಂತೆ ಬಲಹೀನ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

8 ಆಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಅಧಿಪತಿಗಳು ದೆಲೀಲಳಿಗೆ ಬಿಲಿ್ಲನ ಏಳು
ಹೊಸ ತಂತಿಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಅವು ಇನೂ್ನ ಒಣಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ದೆಲೀಲಳು ಸಂಸೋನನನು್ನ ಬಿಲಿ್ಲನ ಆ ತಂತಿಗಳಿಂದ ಬಿಗಿದು
ಕಟಿ್ಟದಳು. 9 ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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ಆಗ ದೆಲೀಲಳು ಸಂಸೋನನಿಗೆ, “ಸಂಸೋನನೇ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆದರೆ
ಸಂಸೋನನು ಸುಲಭ ಾಗಿ ಆ ಬಿಲಿ್ಲನ ತಂತಿಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಿದನು;
ಸುಟ್ಟ ಾರದಿಂದ ಬೂದಿ ಉದುರಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಆ ತಂತಿಗಳು
ಕಿತು್ತಬಿದ್ದವು. ಹೀ ಾಗಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ ಸಂಸೋನನ ಬಲದ ರಹಸ್ಯ
ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

10ಆಗ ದೆಲೀಲಳು ಸಂಸೋನನಿಗೆ, “ನೀನು ನನಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದೆ,
ನನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸುವದು ಹೇಗೆಂಬುದನು್ನ
ದಯವಿಟು್ಟ ಹೇಳು” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.

11 ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಸೋನನು, “ಎಂದೂ ಉಪ ೕಗಿಸದ
ಹೊಸ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರೆ ಾನು ಬೇರೆಯವರಂತೆ
ನಿಬರ್ಲ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದನು.

12 ದೆಲೀಲಳು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಸಂಸೋನನನು್ನ ಬಿಗಿದುಕಟಿ್ಟದಳು. ಕೆಲವು ಜನರು ಪಕ್ಕದ
ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದೆಲೀಲಳು, “ಸಂಸೋನನೇ,
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿದಳು. ಆದರೆ
ಅವನು ಾರಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕುವಂತೆ ಆ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಸುಲಭ ಾಗಿ
ಕಿತು್ತ ಾಕಿದನು.

13 ಆಗ ದೆಲೀಲಳು ಸಂಸೋನನಿಗೆ, “ನೀನು ನನಗೆ ಪುನಃ ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳಿದೆ. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸುವುದು
ಹೇಗೆಂಬುದನು್ನ ಈಗ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.
ಸಂಸೋನನು, “ನನ್ನ ತಲೆಕೂದಲಿನ ಏಳು ಜಡೆಗಳನು್ನ ಮಗ್ಗದಲಿ್ಲ

ನೇಯು್ದ ಕಟಿ್ಟದರೆ ಾನು ಬೇರೆ ಮನುಷ ್ಯರಂತೆ ದುಬರ್ಲ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಸಂಸೋನನು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರು ಾಗ ದೆಲೀಲಳು ಅವನ
ತಲೆಕೂದಲಿನ ಏಳು ಜಡೆಗಳನು್ನ ಮಗ್ಗದಲಿ್ಲ ನೇಯ್ದಳು. ಆಮೇಲೆ
ಆ ಮಗ್ಗವನು್ನ ಒಂದು ಗೂಟದಿಂದ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದಳು. ಬಳಿಕ,
“ಸಂಸೋನನೇ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು



ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 16:15 lxxiii ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 16:20

ಮತೆ್ತ ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು. ಸಂಸೋನನು ಗೂಟವನೂ್ನ ಮಗ್ಗವನೂ್ನ
ಾಳಿಯನೂ್ನ ಕಿತು್ತ ಾಕಿದನು.
15 ಆಗ ದೆಲೀಲಳು ಸಂಸೋನನಿಗೆ, “ ‘ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ

ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲು ಾಧ್ಯ? ನನ್ನನು್ನ
ನೀನು ನಂಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ರಹಸ್ಯವನು್ನ
ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂರನೆಯ ಸಲ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿದೆ.
ನೀನು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ” ಎಂದಳು.
16 ಅವಳು ಸಂಸೋನನನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೀಡಿಸತೊಡಗಿದಳು. ಅವನ
ಶಕಿ್ತಯ ರಹಸ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಅವಳು ಪದೇಪದೇ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದದರಿಂದ
ಅವನಿಗೆ ಾಯುವಷು್ಟ ಬೇಸರ ಾಯಿತು. 17 ಕೊನೆಗೆ ಸಂಸೋನನು
ದೆಲೀಲಳಿಗೆಎಲ್ಲವನು್ನ ಹೇಳಿದನು. “ ಾನೆಂದೂ ನನ್ನ ತಲೆಕೂದಲನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಾನು ಹುಟು್ಟವ ದಲೇ ನನ್ನನು್ನ ದೇವರಿಗೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸ ಾಗಿತು್ತ ್ತ. ಾ ಾದರೂ ನನ್ನ ತಲೆಬೋಳಿಸಿದರೆ ಾನು
ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಬೇರೆ ಮನುಷ ್ಯರಷೆ್ಟೕ
ದುಬರ್ಲ ಾಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಸಂಸೋನನು ತನ್ನ ರಹಸ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನೆಂದು ದೆಲೀಲಳಿಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. ಅವಳು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದಳು. ಅವಳು, “ಸಂಸೋನನು ನನಗೆ ಎಲ್ಲವನು್ನ
ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ, ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
ಅಧಿಪತಿಗಳು ದೆಲೀಲಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಅವಳಿಗೆ
ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಹಣವನು್ನ ತಂದಿದ್ದರು.

19 ಸಂಸೋನನು ಅವಳ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ
ನಿದೆ್ರ ಾಡಿದನು. ಆಗ ಅವಳು ಸಂಸೋನನ ಏಳುಜಡೆಗಳನು್ನ
ಬೋಳಿಸಲು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದಳು. ಅವನು ಆ ಏಳು
ಜಡೆಗಳನು್ನ ಬೋಳಿಸಲು, ಅವನು ಇತರರಂತೆ ದುಬರ್ಲ ಾದನು.
20 ಆಮೇಲೆ ದೆಲೀಲಳು ಅವನನು್ನ, “ಸಂಸೋನನೇ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ನಿನ್ನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿದಳು. ಅವನು
ಎಚೆ್ಚತ್ತನು. “ಮುಂಚಿನಂತೆಯೇ ಾನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು”



ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 16:21 lxxiv ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 16:26

ಎಂದು ಅವನು ತಿಳಿದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲಿಲ್ಲ.

21 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಸಂಸೋನನನು್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಕಿತು್ತ ಾಜಾ ನಗರಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವನು
ಓಡಿಹೋಗದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಕೋಲೆಗಳನು್ನ ಬಿಗಿದರು. ಅವರು
ಸಂಸೋನನನು್ನ ಒಂದು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಾನ್ಯಬೀಸುವ
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹಚಿ್ಚದರು. 22 ಆದರೆ ಸಂಸೋನನ ಕೂದಲುಗಳು ಪುನಃ
ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿದವು.

23 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಒಂದು ಉತ್ಸವವನು್ನ ಾಡಲು
ಸೇರಿಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಾಗೋನನಿಗೆ ಒಂದು
ಮ ಾಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. “ನಮ್ಮ ಶತು್ರ ಾದ
ಸಂಸೋನನನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದನು” ಎಂದು ಅವರು ಾವಿಸಿದ್ದರು. 24 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು

ಸಂಸೋನನನು್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದರು.
ಅವರು,

“ಇವನು ನಮ್ಮ ಜನರನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದನು.
ಇವನು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದನು.

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಶತು್ರವನು್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು”

ಎಂದು ಾಡಿದರು.
25 ಆ ಉತ್ಸವದಲಿ್ಲ ಜನರು ಸಂತೋಷ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು,

“ಸಂಸೋನನನು್ನ ಕರೆದು ತನಿ್ನ. ಾವು ಅವನ ತ ಾಷೆಯನು್ನ
ನೋಡಬೇಕು” ಎಂದರು. ಅವರು ಸಂಸೋನನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ
ತಂದು ಅವನನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡಿದರು. ಸಂಸೋನನನು್ನ
ಅವರ ದೇವ ಾದ ಾಗೋನನ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಕಂಬಗಳ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. 26 ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನು ಸಂಸೋನನ ಕೈಯನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. “ಈ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಆ ಾರ ಾಗಿರುವ ಕಂಬಗಳ
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ಹತಿ್ತರ ನನ್ನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಾನು ಅವುಗಳಿಗೆ
ಒರಗಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ”ಎಂದುಸಂಸೋನನುಅವನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

27 ಆ ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಕಿಕಿ್ಕರಿದು ನೆರೆದಿದ್ದರು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ
ಸು ಾರು ಮೂರು ಾವಿರ ಹೆಂಗಸರು ಮತು್ತ ಗಂಡಸರು ಇದ್ದರು.
ಅವರು ನಕು ್ಕ ಸಂಸೋನನನು್ನ ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 28 ಆಗ
ಸಂಸೋನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ,
ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸು. ದೇವರೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗಿನೊ್ನಂದು
ಸಲ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಡು. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನನ್ನ ಎರಡು ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಕಿತು್ತ ಾಕಿದ್ದಕೆ ್ಕ ಇದೊಂದು ಸಲ ಅವರನು್ನ ಶಿ ಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 29 ಆಮೇಲೆ ಸಂಸೋನನು ಇಡೀ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ
ಆ ಾರ ಾಗಿದ್ದ ಎರಡು ಕಂಬಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡನು.
ಒಂದು ಕಂಬವನು್ನ ಬಲಗೈಯಿಂದಲೂ ಇನೊ್ನಂದು ಕಂಬವನು್ನ
ಎಡಗೈಯಿಂದಲೂ ಹಿಡಿದು, 30 “ಈ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ತೆ ಾನೂ
ಾಯಲು ಸಿದ್ಧ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಎರಡೂ ಕಂಬಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಎಳೆಯು ಾ್ತ ಾಗಿದನು. ಆಗ ಮಂದಿರವು ಅಧಿಪತಿಗಳ
ಮೇಲೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕುಸಿದು ಬಿತು್ತ. ಈ ಪ್ರ ಾರ
ಸಂಸೋನನು ಾನು ಜೀವದಿಂದಿ ಾ್ದಗ ಕೊಂದ ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ
ಜನರನು್ನ ಾನು ಾಯು ಾಗ ಕೊಂದನು.

31 ಸಂಸೋನನ ಸಹೋದರರು ಮತು್ತ ಅವನ ತಂದೆಯ
ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರು ಬಂದು ಅವನ ದೇಹವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಅವನ ತಂದೆಯ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟರು. ಅವನ
ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಾನೋಹ. ಆ ಸ ಾಧಿಯು ಚೊಗರ್ಕೂ್ಕ
ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಟ ೕಲಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದೆ. ಸಂಸೋನನು ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾ್ಯ ಾಧೀಶ ಾಗಿದ್ದನು.

17
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ಮೀಕನ ವಿಗ್ರಹಗಳು
1 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಮೀಕ ಎಂಬ

ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. 2ಮೀಕನು ತನ್ನ ಾಯಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಮ, ಾರೋ ನಿನ್ನ
ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ತೊಲೆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕದಿ್ದದ್ದರ ಾ್ಲ, ನಿನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಾ?
ನೀನು ಅದರ ಸಲು ಾಗಿ ಾಪ ಾಕುವದನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದ. ಾನು
ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದ. ಇಗೋ ಆ ಬೆಳಿ್ಳ ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಇದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಅವನ ಾಯಿಯು ಅವನಿಗೆ, “ಮಗನೇ, ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ

ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹರಸಿದಳು.
3ಮೀಕನು ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ತೊಲೆಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

ಆಗ ಅವಳು, “ ಾನು ಈ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ
ಹರಕೆ ಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು. ಇದನು್ನ ಾನು ನನ್ನಮಗನಿಗೆಕೊಡುವೆನು,
ಅವನು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಾಕಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಮಗನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೊಟ್ಟಳು.

4ಆದರೆಮೀಕನು ಆಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತನ್ನ ಾಯಿಗೆಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದನು.
ಅವಳು ಸು ಾರು ಐದು ತೊಲೆಯಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ
ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು. ಆ ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗನು ಅದರಿಂದ
ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಾಡಿ ಅದಕೆ್ಕ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಹೊದಿಕೆ ಾಕಲು
ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು. ಆ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ಮೀಕನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಇಡ ಾಯಿತು. 5 ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮೀಕನಿಗೆ
ಒಂದು ಮಂದಿರವಿತು್ತ. ಮೀಕನು ಏ ೕದನೂ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ
ಪೂಜಿಸಲು ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಅಚರ್ಕನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. 6 (ಆ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ತಮಗೆ ಸರಿ
ತೋರಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.)

7 ಲೇವಿಯ ಕುಲದ ಒಬ್ಬ ತರುಣನಿದ್ದನು. ಅವನು ಯೆಹೂದದ
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನವ ಾಗಿದು್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಗಡ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
8 ಆ ತರುಣನು ಯೆಹೂದ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
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ಾಸ ಾಡಲು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡು ಾ್ತ ಮೀಕನ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಮೀಕನ ಮನೆಯು

ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲತು್ತ. 9ಮೀಕನು ಅವನನು್ನ, “ನೀನು
ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಆ ತರುಣನು, “ ಾನು ಯೆಹೂದ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನವ ಾದ

ಲೇವಿಯನು. ಾನು ಾಸ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಹುಡುಕುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಆಗ ಮೀಕನು ಅವನಿಗೆ, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲಯೇ ಇರು. ನಮಗೆ
ತಂದೆಯೂ ಾಜಕನೂ ಆಗಿರು. ಾನು ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿವಷರ್ ಾಲು ್ಕ
ಔನ್್ಸ ಬೆಳಿ್ಳಯನೂ್ನ ಊಟವನೂ್ನ ವಸ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಮೀಕನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಲೇವಿಯು ಾಡಿದನು. 11 ಆ ತರುಣ

ಲೇವಿಯು ಮೀಕನಲಿ್ಲಯೇ ಇರಲು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು. ಆ ತರುಣನು
ಮೀಕನ ಒಬ್ಬ ಮಗನಂತೆಯೇ ಆದನು. 12 ಮೀಕನು ಅವನನು್ನ
ತಮಗೆ ಾಜಕ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ
ತರುಣನು ಾಜಕ ಾಗಿಮೀಕನಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಾಸ ಾಡಿದನು.
13ಮೀಕನು ತನೊ್ನಳಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರುವನು.
ಏಕೆಂದರೆನನ್ನಮನೆಯಲಿ್ಲ ಲೇವಿಕುಲದಒಬ್ಬನು ಾಜಕ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದುಕೊಂಡನು.

18
ಾನ್ಯರು ಲಯಿಷ್ನಗರವನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು

1 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಾನ್ ಕುಲದವರು ಇನೂ್ನ ತಮ್ಮ ಾಸ ಾ ್ಕಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು. ಇನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವೂ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬೇರೆ ಕುಲಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರದೇಶ
ಇತು್ತ. ಆದರೆ ಾನ್ ಕುಲದವರು ಾತ್ರ ಇನೂ್ನ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
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2 ಾನ್ ಕುಲದವರು ತಮಗೆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹುಡುಕುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಐದು ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಾಸ ಾ ್ಕಗಿ
ಒಳೆ್ಳಯ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಹೋದರು. ಆ ಐದುಮಂದಿ ಚೊ ಾರ್
ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಟ ೕಲ್ ನಗರದವ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಾನ್ ಕುಲದವರ
ಮನೆತನಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವ ಾದ ಾರಣ “ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹುಡುಕಲು”
ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸ ಾಗಿತು್ತ.
ಆ ಐದು ಜನರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೆ ಬಂದು

ಮೀಕನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 3 ಆ ಐದು ಜನರು
ಮೀಕನ ಮನೆಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ತರುಣ ಾಗಿದ್ದ ಲೇವಿಯ
ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಗುರುತಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮೀಕನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ತರುಣನಿಗೆ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಾರು
ಕರೆದುತಂದರು? ನೀನು ಇಲಿ್ಲ ಏನು ಾಡುತಿ್ತರುವೆ? ಇಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ
ಉದೊ್ಯೕಗವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

4 ಮೀಕನು ತನ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ವ್ಯವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ವಿವರಿಸಿ, “ ಾನು ಮೀಕನ ಾಜಕ ಾಗಿ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಅವನು ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ ಾಸ ಾ ್ಕಗಿ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಹುಡುಕಲು
ಕೈಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಣ ಸಫಲ ಾಗುವುದೋ ಇಲ್ಲ ೕ
ಎಂಬುದನು್ನ ಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ದೇವರಲಿ್ಲ
ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

6 ಆ ಾಜಕನು, “ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗಿರಿ; ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೆ ಾಗರ್ದಶರ್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

7 ಆ ಐದು ಜನರು ಹೊರಟರು. ಅವರು ಲಯಿಷ್ ನಗರಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಅವರು
ನೋಡಿದರು. ಚೀದೋನ್ಯರು ಅವರನು್ನ ಆಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಎಲ್ಲವೂ
ಾಂತ ಾಗಿತು್ತ; ಸ ಾ ಾನಕರ ಾಗಿತು್ತ; ಸುಖಕರ ಾಗಿತು್ತ.
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಪೀಡಿಸುವ ಶತು್ರಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
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ಚೀದೋನ್ ನಗರದಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಆ ಾಮಿನ
ಜನರೊಡನೆ ಾವ ಒಪ್ಪಂದವನೂ್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

8 ಆ ಐದು ಜನರು ಚೊ ಾರ್, ಎ ಾ್ಟ ೕಲ್ ನಗರಗಳಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋದರು. ಅವರ ಬಂಧುಗಳು, “ನೀವು ಾವ
ವತರ್ ಾನ ತಂದಿದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

9 ಈ ಐದು ಜನ, “ ಾವು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಹುಡುಕಿದೆ್ದೕವೆ.
ಅದು ಬಹಳ ಚೆ ಾ್ನಗಿದೆ. ತಡ ಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಆ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ ್ಳೕಣ. 10 ನೀವು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದಮೇಲೆ
ಅಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ. ಅಲಿ್ಲ
ಎಲ್ಲವೂ ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಾಗಿದೆ. ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರಿಗೆ ಶತು್ರಗಳು ಾಳಿ
ಾಡಬಹುದೆಂಬ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ದೇವರು ಆ

ಭೂಮಿಯನು್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
11 ಾನ್ ಕುಲದವರ ಆರುನೂರು ಜನರು ಚೊ ಾರ್ ಮತು್ತ

ಎ ಾ್ಟ ೕಲ್ ನಗರಗಳಿಂದ ಹೊರಟರು. ಅವರು ಯುದ್ಧ
ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರು. 12 ಲಯಿಷ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗುವ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ
ಅವರುಯೆಹೂದದಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.
ಅವರುಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದಆಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಇಂದಿನವರೆಗೂ “ ಾನ್ಯರ ಾಳೆಯ”ವೆಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. 13ಅಲಿ್ಲಂದ ಆ
ಆರುನೂರು ಮಂದಿ ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ
ಮೀಕನಮನೆಗೆ ಬಂದರು.

14 ಆಗ ಲಯಿಷ್ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ
ಐದು ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲಯ ಒಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಏ ೕದ್ ಇದೆ; ಮನೆದೇವರುಗಳೂ ಇವೆ. ಕೆತಿ್ತ ಾಡಿರುವ ಒಂದು
ವಿಗ್ರಹವೂ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬನಿ್ನರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 15ಅವರು ೌವನಸ್ಥ ಾದ ಲೇವಿಯು
ಇದ್ದ ಮೀಕನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ತರುಣನ
ೕಗ ೕಮವನು್ನ ಕೇಳಿದರು. 16 ಾನ್ಯರ ಆರುನೂರು ಜನರು
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ಪುರ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರುಆಯುಧಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರು. 17-18 ಆ ಐದು ಜನ ಗೂಢಚಾರರು
ಮನೆ ಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಾಡಿದರು. ಾಜಕನು ಹೊರಗೆ ಾಗಿಲ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧ ಾದ ಆರುನೂರು ಜನರ ಸಂಗಡ
ನಿಂತಿದ್ದನು. ಆಗ ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆತ್ತನೆಯ
ವಿಗ್ರಹವನೂ್ನ ಏ ೕದನೂ್ನ ಬೆಳಿ್ಳವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಗ ೃಹದೇವತೆಗಳ
ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರನು್ನ ಕಂಡ ತರುಣ
ಲೇವಿಯು, “ನೀವು ಏನು ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

19 ಆ ಐದು ಜನರು, “ಸುಮ್ಮನಿರು, ಶಬ್ದ ಾಡಬೇಡ. ನಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಾ. ನಮಗೆ ತಂದೆಯೂ ಾಜಕನೂ ಆಗಿರು. ನೀನು
ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ ಾಜಕ ಾಗಿರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೋ
ಅಥ ಾ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಒಂದು ಕುಲದ ಾಜಕ ಾಗಿರುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದೋ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀನೇ ವಿಚಾರ ಾಡು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

20 ಇದರಿಂದ ಲೇವಿಯನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. ಅವನು
ಏ ೕದನೂ್ನ ಗ ೃಹದೇವತೆಗಳನೂ್ನ ಕೆತ್ತನೆಯ ಕೆಲಸದ ವಿಗ್ರಹವನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾನ್ಯರ ತೆಗೆ ಹೋದನು.

21ಆಗ ಾನ್ಯರ ಆರುನೂರು ಜನರು ಲೇವಿಯ ಾಜಕನೊಂದಿಗೆ
ಮೀಕನ ಮನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೊರಟರು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ತಮ್ಮ ದನಕರುಗಳನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ
ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

22 ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಾನ್ಯರು ಬಹುದೂರ ಹೋದರು. ಮೀಕನೂ
ಅವನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿದರು. 23 ಅವರು
ಾನ್ಯರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಅವರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ
ಕೂಗಿದರು. ಾನ್ಯರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿಮೀಕನಿಗೆ, “ನಿನಗೇ ಾಗಿದೆ?
ಏಕೆ ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

24 ಮೀಕನು, “ ಾನ್ಯ ಾದ ನೀವು ನನ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾನು ನನಗೋಸ ್ಕರ
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ಾಡಿಸಿದೆ್ದ. ನೀವು ನನ್ನ ಾಜಕನನು್ನ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಈಗ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ? ಹೀಗೆಲ್ಲ ಾಡಿ ನೀವು ನನಗೆ,
‘ನಿನಗೇ ಾಗಿದೆ?’ ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದೇ?” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

25 ಅದಕೆ್ಕ ಾನ್ಯರು, “ನೀನು ನಮ್ಮ ತೆ ಾದವಿ ಾದ
ಾಡದಿರುವುದೇ ಒಳೆ್ಳಯದು. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಸಿಟಿ್ಟನ

ಕೆಲವರಿ ಾ್ದರೆ. ನೀನು ಹೀಗೆ ಕೂ ಾಡಿದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಾಡಬಹುದು. ಆಗ ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು
ಸತು್ತ ಹೋಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು.

26 ಆಮೇಲೆ ಾನ್ಯರು ಮತೆ್ತ ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅವರು ತುಂಬ ಬಲಿಷ್ಠರೆಂದೂ ತನಿ್ನಂದ ಏನೂ
ಾಡಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಮೀಕನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ

ಹಿಂದಿರುಗಿದನು.
27ಮೀಕನು ಾಡಿಸಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾನ್ಯರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಅವರು ಮೀಕನ ತೆಗಿದ್ದ ಾಜಕನನು್ನ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ಅವರು ಲಯಿಷಿಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲನ ಜನರ ಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಾಡಿದರು. ಆ ಜನರು ಾಂತಿಯಿಂದ ಇದ್ದರು. ಅವರು
ಾಳಿಯನು್ನ ನಿರೀ ಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಾನ್ಯರು ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ
ಆ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ನಗರವನು್ನ
ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. 28 ಲಯಿಷಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರನು್ನ
ರ ಸುವವರು ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಚೀದೋನ್
ನಗರದಿಂದ ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲದ್ದ ಾರಣ ಅವರೂ ಬರುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಲಯಿಷಿನವರು ಆ ಾಮಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾವ ಒಪ್ಪಂದವನೂ್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀ ಾಗಿ ಅವರೂ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ.

ಬೇತ್ ರೆಹೋಬಿನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಈನಗರವನು್ನ ಾನ್ಯರು ಹೊಸ ಾಗಿ
ಕಟಿ್ಟದರು. ಆ ನಗರವು ಅವರ ಾಸ ಾ್ಥನ ಾಯಿತು. 29 ಾನ್ಯರು
ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಿಂದೆ ಅದರ
ಹೆಸರು ಲಯಿಷ್ ಎಂದಿತು್ತ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದಕೆ್ಕ ಾನ್ ಎಂದು
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ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಾನನ ಸ್ಮರಣಾಥರ್ ಾಗಿ
ಆ ಹೆಸರನಿ್ನಟ್ಟರು. ಾನನು ಇಸೆ್ರೕಲನಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು.

30 ಾನ್ಯರು ಾನ್ ನಗರದಲಿ್ಲ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿ ಾ್ಠಪಿಸಿದರು.
ಅವರು ಗೇಷೋರ್ಮನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋ ಾ ಾನನನು್ನ ತಮ್ಮ
ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಗೇಷೋರ್ಮನು ೕಶೆಯ*

ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಾಬಿಲೋನಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಯೆಹೋ ಾ ಾನನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳು ಾನ್ಯರ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು. 31 ಮೀಕನು ಾಡಿದ್ದ ಆ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾನ್ಯರುಪೂಜಿಸಿದರು. ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ದೇವ ಾ್ಥನವಿದ್ದ
ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಅವರು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು.

19
ಒಬ್ಬ ಲೇವಿಮತು್ತ ಅವನ ಾಸಿ

1 ಆಗಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಲೇವಿಯು
ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಉಪಪತಿ್ನ ಇದ್ದಳು.
ಅವಳು ಯೆಹೂದದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನವ ಾಗಿದ್ದಳು. 2 ಒಮೆ್ಮ ಅವಳಿಗೂ
ಆ ಲೇವಿಗೂ ಜಗಳ ಾಯಿತು. ಅವಳುಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಯೆಹೂದದ
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು. ಅವಳು ಅಲಿ್ಲ
ಾಲು ್ಕ ತಿಂಗಳು ಇದು್ದಬಿಟ್ಟಳು. 3ಆಗಆಕೆಯಗಂಡನು ಅವಳ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದನು; ಅವ ಂದಿಗೆ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಾತ ಾಡಿ ಅವಳನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂಬುದು ಅವನ ಆಲೋಚನೆ ಾಗಿತು್ತ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಸೇವಕನೊಡನೆ ಎರಡು ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆ ಲೇವಿಯನು ಆಕೆಯ ತಂದೆಯ
ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಅವಳ ತಂದೆಯು ಆ ಲೇವಿಯನನು್ನ ನೋಡಿ
ಅವನನು್ನ ಾ್ವಗತಿಸಲು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಅವಳ ತಂದೆಗೆ
ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. 4ಅವಳ ತಂದೆಯು ಆ ಲೇವಿಯನನು್ನ
* 18:30: ೕಶೆ ಅಥ ಾ “ಮನಸೆ್ಸ”
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ತನ್ನ ಮನೆ ಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅಲೆ್ಲೕ ಇರುವಂತೆ
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದಆಲೇವಿಯುಅಲಿ್ಲಮೂರುದಿನಇದ್ದನು.
ಅವನು ಅನ್ನ ಾನ ಾಡಿ ಾವನಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮಲಗುತಿ್ತದ್ದನು.

5 ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನ ಅವರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೇಗ ಎದ್ದರು. ಆ
ಲೇವಿಯು ಹೊರಡುವದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದರೆ ಾವನು ತನ್ನ
ಅಳಿಯನಿಗೆ, “ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಾಡು; ಆಮೇಲೆ ಹೋಗುವಿಯಂತೆ”
ಎಂದನು. 6ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಲೇವಿಯುಮತು್ತ ಅವನ ಾವನು ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ತಂದೆಯು,
“ದಯವಿಟು್ಟ ಈ ಾತಿ್ರ ಇದು್ದಬಿಡು. ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೋ, ಸಂತೋಷಪಡು”
ಎಂದನು. 7 ಆದರೂ ಆ ಲೇವಿಯು ಹೊರಡುವುದಕೆ್ಕ ಎದ್ದನು.
ಆದರೆಅವನ ಾವನುಆ ಾತಿ್ರಯೂಅಲಿ್ಲಯೇಇರುವಂತೆಒ ಾ್ತಯ
ಾಡಿದನು. 8 ಐದನೆಯ ದಿನ ಆ ಲೇವಿಯು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೇಗ

ಎದು್ದ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ತಂದೆಯು ತನ್ನ
ಅಳಿಯನಿಗೆ, “ ದಲು ಊಟ ಾಡು; ವಿ ಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೋ. ಈ
ಾತಿ್ರ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಮತೆ್ತ
ಊಟ ಾಡಿದರು.

9 ಆಮೇಲೆ ಆ ಲೇವಿಯೂ ಅವನ ಉಪಪತಿ್ನಯೂ ಅವನ ಆಳೂ
ಹೊರಡಲು ಎದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ತಂದೆಯು, “ಈಗ
ಕತ್ತ ಾಗು ಾ್ತ ಬಂತು, ಹೊತು್ತ ಮುಳುಗುವುದರಲಿ್ಲದೆ. ಈ ಾತಿ್ರ
ಇಲಿ್ಲಯೇ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಾಲ ಕಳೆಯಿರಿ. ಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನೀವು
ಬೇಗನೆ ಎದು್ದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬಹುದು” ಎಂದನು.

10 ಆದರೆ ಆ ಲೇವಿಯು ಇನೊ್ನಂದು ಾತಿ್ರ ಅಲಿ್ಲ ಇರಲು
ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ಎರಡು ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಮತು್ತ ತನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. ಅವನು
ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಯೆಬೂಸ್ ನಗರದವರೆಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. 11 ಹೊತು್ತ ಮುಳುಗುವುದರಲಿ್ಲತು್ತ. ಅವರು
ಯೆಬೂಸ್ ನಗರದ ಹತಿ್ತರ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವನ ಸೇವಕನು ತನ್ನ
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ಒಡೆಯ ಾದಆಲೇವಿಯನಿಗೆ, “ಈಯೆಬೂಸಿಯರನಗರದಲಿ್ಲ ಇದು್ದ
ಬಿಡೋಣ,ಈ ಾತಿ್ರ ಇಲಿ್ಲಯೇ ಕಳೆ ೕಣ” ಎಂದನು.

12 ಆದರೆ ಆ ಲೇವಿಯು, “ಬೇಡ, ಾವು ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದವರ
ನಗರದಲಿ್ಲ ಇರುವುದು ಬೇಡ. ಆ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರಲ್ಲ. ಾವು
ಗಿಬೆಯ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ” ಎಂದನು. 13 ಆ ಲೇವಿಯು ಮತೆ್ತ
ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ ಾ ಹೋಗೋಣ, ಗಿಬೆಯದ ಾ್ಲಗಲಿ ಅಥ ಾ
ಾಮದ ಾ್ಲಗಲಿ ಈ ಾತಿ್ರ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಪ್ರಯತ್ನ ಾಡೋಣ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಆ ಲೇವಿಯು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಜನರು ಪ್ರ ಾಣ
ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅವರು ಗಿಬೆಯ ನಗರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶ ಾಡಿದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಗಿಬೆಯ ನಗರವು
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದೆ. 15 ಅವರು ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಅಂದು ಾತಿ್ರ ಆ ನಗರದಲಿ್ಲ ಇರುವುದಕೆ್ಕ
ನಿ ಾರ್ರ ಾಡಿದರು. ಅವರು ನಗರದ ಬೀದಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಾರೂ ಅವರನು್ನ ಆ ಾತಿ್ರ ತಮ್ಮ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇರಲು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ.

16 ಆ ಾಯಂ ಾಲ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧನು ಹೊಲದಿಂದ ಮನೆಗೆ
ಬರುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದವ ಾಗಿದು್ದ,ಈಗ
ಗಿಬೆಯ ನಗರದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. (ಗಿಬೆಯದ ನಿ ಾಸಿಗಳು
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯ ಾಗಿದ್ದರು.) 17 ಆ ವೃದ್ಧನು ಬೀದಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಣಿಕನನು್ನ (ಲೇವಿಯನು್ನ) ನೋಡಿದನು. ಆ ವೃದ್ಧನು, “ನೀನು
ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿರುವೆ?” ಎಂದು ಅವನನು್ನ
ಕೇಳಿದನು.

18 ಅದಕೆ್ಕ ಲೇವಿಯು, “ ಾವು ಯೆಹೂದದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿನಿಂದ
ಹೊರಟಿದೆ್ದೕವೆ. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು
ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಈ ಾತಿ್ರ
ಇಲಿ್ಲ ತಂಗಲು ಾರೂ ನಮ್ಮನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆ ಾ್ವನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಾನು
ಯೆಹೂದದ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ್ದ. ಈಗ ಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ
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ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 19 ನಮ್ಮ ಕತೆ್ತಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಮತು್ತ ಹುಲು್ಲ ಇವೆ.
ನನಗೂ ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೂ ನನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೂ ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸ ಇವೆ.
ನಮಗೆ ಏನೂ ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

20 ಅದಕೆ್ಕ ಆ ವೃದ್ಧನು, “ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಾತಿ್ರ
ಇಳಿದುಕೋ. ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದುದನು್ನ ಾನು ಕೊಡುವೆ. ನೀನು
ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಇರಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು; 21 ಬಳಿಕ ಆ
ವೃದ್ಧನು ಆ ಲೇವಿಯನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಜನರನು್ನ
ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು; ಅವರ ಕತೆ್ತಗಳಿಗೆ ಮೇವು
ಾಕಿದನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡರು.
ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

22 ಲೇವಿಯು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಆ ನಗರದ ಕೆಲವು ಜನರು ಆ ಮನೆಗೆ ಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಿದರು. ಅವರು ಮ ಾ ನೀಚಜನ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಾಗಿಲು
ತಟ್ಟತೊಡಗಿದರು. ಆ ಮನೆಯ ಯಜ ಾನ ಾದ ವೃದ್ಧನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಆಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಾವು
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭೋಗ ಾಡಬೇಕು”ಎಂದು ಕೂ ಾಡಿದರು.

23 ಆ ವೃದ್ಧನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆ ನೀಚರ ತೆ
ಾತ ಾಡಿ, “ಬೇಡ, ನನ್ನ ಮಿತ್ರರೇ, ಅಂಥ ಾಪದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡಬೇಡಿ. ಆ ಮನುಷ ್ಯ ನನ್ನ ಅತಿಥಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಈ ಭಯಂಕರ
ಾಪವನು್ನ ಾಡಬೇಡಿ. 24 ಇಲಿ್ಲ ನೋಡಿರಿ, ನನ್ನ ಮಗಳಿ ಾ್ದಳೆ.
ಅವಳು ಾರೊಂದಿಗೂ ಈವರೆಗೆ ಸಂಭೋಗ ಾಡಿಲ್ಲ. ಾನು
ಅವಳನೂ್ನ ಅವನ ಉಪಪತಿ್ನಯನೂ್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅವರನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳಿ್ಳ.
ನೀವು ಅವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದರೂ ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಅಂಥ ಭಯಂಕರ ಾಪವನು್ನ ಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದು ಅವರನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
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25ಆದರೆ ಆ ನೀಚರು ಆ ವೃದ್ಧನ ಾತನು್ನ ಕಿವಿಗೆ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಆಗ ಆ ಲೇವಿಯು ತನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಆ ನೀಚರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಆ ನೀಚರು ಅವಳನು್ನ ಪೀಡಿಸಿ
ಇಡೀ ಾತಿ್ರ ಅವಳನು್ನ ಸಂಭೋಗಿಸಿದರು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅವಳನು್ನ
ಹೋಗಲು ಬಿಟ್ಟರು. 26 ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅವಳು ತನ್ನ ಒಡೆಯನಿದ್ದ
ಮನೆಗೆ ಬಂದಳು. ಅವಳುಮನೆಯಮುಖ್ಯ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಬಿದು್ದಬಿಟ್ಟಳು.
ಬೆಳ ಾಗುವವರೆಗೂ ಅವಳುಅಲಿ್ಲಯೇ ಬಿದಿ್ದದ್ದಳು.

27 ಆ ಲೇವಿಯನು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಬೇಗ ಎದ್ದನು. ಅವನು
ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು
ಾಗಿಲು ತೆರೆದನು. ಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ಹೊಸಿ್ತಲದ ಮೇಲೆ ಕೈಚಾಚಿ
ಬಿದಿ್ದದ್ದ ತನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯನು್ನ ಕಂಡನು. 28ಆಗ ಲೇವಿಯು ಅವಳಿಗೆ,
“ಏಳು, ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಎಬಿ್ಬಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವಳು
ಉತ್ತರಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದಳು.
ಆಲೇವಿಯು,ಅವಳನು್ನ ತನ್ನ ಕತೆ್ತಯಮೇಲೆಹೇರಿಕೊಂಡುಮನೆಗೆ

ಹೋದನು. 29 ಅವನು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯನು್ನ ಹನೆ್ನರಡು ಹೋ ಾಗಿ
ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ದೇಹದ ಹನೆ್ನರಡು
ಹೋಳುಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಸ ಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. 30 ಇದನು್ನ ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು, “ಈ
ಮುಂಚೆ ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಇಂಥದು್ದ ಆಗಿಲ್ಲ. ಾವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರಬಂ ಾಗಿನಿಂದ ಇಂಥದನು್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇದಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಕ್ರಮ
ಕೈಗೊಳು್ಳವುದು ಅವಶ್ಯ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರು.

20
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೂಯುದ್ಧ

1 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಟು್ಟಗೂಡಿದರು. ಮಿಚೆ್ಛ ನಗರದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲು್ಲವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ
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ಸೇರಿದ್ದರು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಜನರು ಬಂದರು.
ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸಹ ಅಲಿ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು. 2 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ
ಎಲ್ಲ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳು ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರು ದೈವಭಕ್ತರ ಾವರ್ಜನಿಕ
ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧ ಾದ ಾಲು ್ಕ ಲಕ್ಷ ಜನರು
ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 3 ಮಿಚೆ್ಛಯಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಟು್ಟಗೂಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ
ಎಂಬ ಸ ಾಚಾರ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಇಸೆ್ರೕಲರು, “ಈ
ಭ ಾನಕ ಕೃತ್ಯ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಎಂಬುದನು್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳು”
ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

4ಆಗ, ಕೊಲೆಗೀ ಾದ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಗಂಡ ಾದ ಲೇವಿಯನು ನಡೆದ
ಕಥೆಯನು್ನ ಹೇಳಿದನು. ಅವನು, “ ಾನೂ ನನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯೂ
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಪ್ರದೇಶ ಾದ ಗಿಬೆಯ ನಗರಕೆ್ಕ ಬಂದೆವು. ಅಲಿ್ಲ ಆ
ಾತಿ್ರ ಇಳಿದುಕೊಂಡೆವು. 5 ಆದರೆ ಾತಿ್ರ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗಿಬೆಯ
ನಗರದಮುಖಂಡರು ಬಂದು ಾವು ಇಳಿದುಕೊಂಡಮನೆಗೆಮುತಿ್ತಗೆ
ಾಕಿದರು. ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಅವರು
ನನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯ ಮೇಲೆ ಬ ಾ ಾ್ಕರ ಾಡಿದರು; ಆಗ ಅವಳು
ಸತು್ತಹೋದಳು. 6 ಬಳಿಕ ಾನು ನನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯ ದೇಹವನು್ನ
ತುಂಡುತುಂ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುಲಕೂ್ಕ ಒಂದು
ತುಂಡನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ
ಹನೆ್ನರಡು ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲಿ್ಲ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು
ಇಂಥ ಭ ಾನಕ ಕೃತ್ಯವನು್ನ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಾನು ಇದನು್ನ ಾಡಿದೆ.
7ಈಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನ ಾದ ನೀವೆಲ್ಲರು ಾತ ಾಡಿರಿ. ಾವು ಏನು
ಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ನಿಮ್ಮ ನಿ ಾರ್ರವನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು

ಕೇಳಿದನು.
8 ಆಗ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಏಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ಎದು್ದನಿಂತರು. ಅವರೆಲ್ಲರು

ಒಟಾ್ಟಗಿ, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 9 ಈಗ ಗಿಬೆಯ ನಗರದ ಬಗೆ್ಗ ಾವು ಚೀಟು
ಾಕೋಣ. ಆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ದೇವರೇ
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ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಿ. 10 ಾವು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ನೂರು ಮಂದಿಗೆ ಹತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ. ಪ್ರತಿ
ಾವಿರಮಂದಿಗೆ ನೂರುಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ. ಪ್ರತಿ ಹತು್ತ
ಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ.
ಹೀಗೆ, ಾವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರು ಸೈನ್ಯಕೆ ್ಕ ಆ ಾರ ಸರಬ ಾಜು
ಾಡಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ

ಸೈನ್ಯ ಕಳುಹಿಸೋಣ. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿ ಾಡಿದ
ದುಷ ್ಕಮಿರ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ದೊರಕಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

11 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲ ಸೇರಿದರು. ಅವರು
ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು.
12 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಲದವರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರಿಗೆ ಒಂದು
ಸಂದೇಶವನು್ನ ದೂತನ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆ ಸಂದೇಶ
ಹೀಗಿತು್ತ: “ನಿಮ್ಮವ ಾದ ಕೆಲವು ಜನರು ಾಡಿದ ಈ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯದ
ಬಗೆ್ಗ ಏನು ಹೇಳುತಿ್ತೕರಿ. 13 ಆ ನೀಚರನು್ನ ಗಿಬೆಯದಿಂದ ನಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ; ಅವರನು್ನ ನಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿರಿ. ಾವು ಅವರನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು; ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಈ ಾಪಿಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ
ಾಡಬೇಕು.”
ಆದರೆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರ

ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. 14 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ತಮ್ಮ ನಗರಗಳನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಬೇರೆ ಕುಲಗಳ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು
ಗಿಬೆಯನಗರಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 15ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಕುಲದವರು ಇಪ್ಪ ಾ್ತರು
ಾವಿರ ಸೈನಿಕರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದರು. ಆ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರು ಯುದ್ಧದ
ತರಬೇತಿಯನು್ನ ಪಡೆದವ ಾಗಿದ್ದರು. ಗಿಬೆಯ ನಗರದಲಿ್ಲಯೂ
ಏಳುನೂರು ಜನರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸೈನಿಕ ಾಗಿದ್ದರು. 16 ಇದಲ್ಲದೆ
ಎಡಚ ಾಗಿದ್ದ ಏಳುನೂರು ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರು ಸಹ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. ಅವರು
ಸಹ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ
ಕೂದಲೆಳೆಯಷೂ್ಟ ಗುರಿತಪ್ಪದೆ ಕವಣೆಯನು್ನ ಹೊಡೆಯುವದರಲಿ್ಲ
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ನಿಪುಣ ಾಗಿದ್ದನು.
17 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಕುಲಗಳವರು

ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರಿದ್ದರು. ಈ ಾಲು ್ಕ ಲಕ್ಷ
ಜನರ ಹತಿ್ತರ ಕತಿ್ತಗಳಿದ್ದವು. ಅವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ
ಸೈನಿಕ ಾಗಿದ್ದನು. 18 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋದರು.
ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಅವರು “ ಾವ ಕುಲದವರು ದಲು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ
ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದುಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿದರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರು ದಲು

ಹೋಗಬೇಕು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
19 ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಎದು್ದ ಗಿಬೆಯ ನಗರದ ಹತಿ್ತರ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 20 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯವು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ
ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೋಯಿತು. ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯವು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು
ಸಿದ್ಧ ಾಯಿತು. 21ಆಗ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ಗಿಬೆಯ ನಗರದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು. ಆ ದಿನದ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನ್ಯದ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿತು.

22-23 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೂ ರೆಯಿಟ್ಟರು. “ ಾವು ಮತೆ್ತ
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೋಗಬೇಕೇ? ಅವರು
ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು” ಎಂದು ಅವರುಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿದರು.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ಹೋಗಿರಿ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ
ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದರು. ದಲನೇ ದಿನದಂತೆ ಅವರು ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ

ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋದರು.
24ಆಗಇಸೆ್ರೕಲರಸೈನ್ಯವುಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಸೈನ್ಯದಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದಿತು.

ಇದು ಯುದ್ಧದ ಎರಡನೆಯ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ. 25 ಎರಡನೆಯ ದಿನವೂ
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಲು
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ಗಿಬೆಯ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಈ ಸಲ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ
ಸೈನ್ಯವು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹದಿನೆಂಟು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿತು.
ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನ್ಯದ ಆ ಜನರೆ ಾ್ಲ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸೈನಿಕ ಾಗಿದ್ದರು.

26 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರೆಲ್ಲರು ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ
ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರು. ಅವರು
ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಏನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 27 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ
ಕೇಳಿದರು. (ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲತು್ತ. 28 ಫೀನೆ ಾಸನು ಅಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಸೇವೆ ಾಡುವ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಫೀನೆ ಾಸನು ಎ ಾ್ಲಜಾರನ
ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು. ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಆರೋನನ ಮಗ ಾಗಿದ್ದನು.)
ಇಸೆ್ರೕಲರು, “ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು. ಾವು ಅವರ
ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಮತೆ್ತ ಹೋಗಬೇಕೇ? ಅಥ ಾ
ಾವು ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಬಿಡಬೇಕೇ?” ಎಂದು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿದರು.

“ಹೋಗಿರಿ, ಾಳೆ ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಾನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದುಯೆಹೋವನುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
29 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನಿಕರು ಕೆಲವರನು್ನ ಗಿಬೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ

ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟರು. 30 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನಿಕರು ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಗಿಬೆಯ
ನಗರದವರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೋದರು. ಅವರು
ಮುಂಚಿನಂತೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾದರು. 31 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಗಿಬೆಯ ನಗರದಿಂದ
ಹೊರಗೆಬಂದಿತು. ಇಸೆ್ರೕಲಿನಸೈನಿಕರುಹಿಮೆ್ಮಟಿ್ಟದರು;ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು
ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದರು. ಈ ರೀತಿ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನ್ಯವು ನಗರವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಬಹಳ ದೂರಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿದರು.
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ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನಿಕರು ಮುಂಚಿನಂತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಇಸೆ್ರೕಲಿ
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಸು ಾರು ಮೂವತು್ತ
ಜನ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಕೊಂದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ
ಕೊಂದರು. ಒಂದು ಾರಿ ಬೇತೇಲ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ.
ಇನೊ್ನಂದು ಾರಿ ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ. 32 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು,
“ಮುಂಚಿನಂತೆ ಾವು ಗೆಲು್ಲತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಾವಿಸಿದ್ದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೊಂದು

ತಂತ್ರ ಾಗಿತು್ತ. ಅವರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರನು್ನ ನಗರದಿಂದ ಬಹುದೂರ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. 33 ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ
ಓಡಿಹೋದರು. ಅವರು ಾಳ್ ಾಮರ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತರು.
ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಕೆಲವು ಜನರು ಗಿಬೆಯದ ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅವರು ಾವು ಅಡಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಗಿಬೆಯದ ಮೇಲೆ
ಾಳಿ ಾಡಿದರು. 34 ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಸೈನಿಕರು ಅಂದರೆ
ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸೈನಿಕರು ಗಿಬೆಯನಗರದಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿದರು.
ೕರ ಾದ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ಇಂಥ ಭೀಕರ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ

ಉಂಟಾಗಬಹುದೆಂಬುದು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
35ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ

ಸೋಲಿಸಿದನು. ಆ ದಿನ ಇಸೆ್ರೕಲಿ ಸೈನಿಕರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ
ಇಪ್ಪತೈದು ಾವಿರದ ನೂರು ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಆ
ಸೈನಿಕರೆ ಾ್ಲ ಯುದ್ಧದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವ ಾಗಿದ್ದರು. 36 ಾವು
ಸೋತುಹೋದೆವೆಂಬುದು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ಆಗ ತಿಳಿಯಿತು.
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನಿಕರು ಹಿಮೆ್ಮಟಿ್ಟದ್ದರು. ಗಿಬೆಯದ ಹತಿ್ತರ

ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಜನರು ಹ ಾತ್ ಾಳಿ ಾಡುವರೆಂದು
ನಂಬಿ ಅವರು ಹಿಮೆ್ಮಟಿ್ಟದ್ದರು. 37 ಆಗ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರು
ಗಿಬೆಯದ ನಗರಕೆ್ಕ ನುಗಿ್ಗದರು. ಅವರು ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹರಡಿ
ಎಲ್ಲರನು್ನ ತಮ್ಮ ಕತಿ್ತಗಳಿಂದ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 38 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು
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ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಬೆಂಕಿಹಚಿ್ಚ ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಹೊಗೆ
ಏರುವಂತೆ ಾಡುವುದೇ ಆ ಸಂಕೇತ.

39-41ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನಿಕರು ಸು ಾರು ಮೂವತು್ತ ಜನ ಇಸೆ್ರೕಲಿ
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು, “ ಾವು
ಮುಂಚಿನಂತೆ ಗೆಲು್ಲತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ನಗರದಿಂದ
ಹೊಗೆಯು ಸ್ತಂಭದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಮೇಲೇರುತಿ್ತತು್ತ. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು
ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೊಗೆ ಾಣಿಸಿತು. ಇಡೀ ನಗರವು
ಉರಿಯುತಿ್ತತು್ತ. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸೈನಿಕರು ಓಡಿಹೋಗುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರುಅಂಜಿದರು.
ಎಂಥ ಭ ಾನಕ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಅವರಿಗೆ
ಗೊ ಾ್ತಯಿತು.

42 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನಿಕರು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನಿಕರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಓಡತೊಡಗಿದರು. ಅವರುಮರುಭೂಮಿಯಕಡೆಗೆಓಡಿದರು. ಆದರೆ
ಯುದ್ಧದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಅವರಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಗರಗಳಿಂದ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೊರಬಂದು ಅವರನು್ನ ಕೊಂದರು. 43 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರನು್ನ ಮುತಿ್ತ ಅವರನು್ನ ಅಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಅವರನು್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರನು್ನ ಗಿಬೆಯದ
ಪೂವರ್ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದರು. 44 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಹದಿನೆಂಟು
ಾವಿರಮಂದಿ ಶೂರ ಸೈನಿಕರು ಕೊಲೆಗೀ ಾದರು.
45 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸೈನಿಕರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮರುಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ

ಓಡಿದರು. ಅವರು ರಿ ್ಮೕನ್ ಗಿರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿಹೋದರು. ಆದರೆ
ಇಸೆ್ರೕಲಿ ಸೈನಿಕರು ಾರಿಯ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ಐದು ಾವಿರ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
ಸೈನಿಕರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಅವರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರನು್ನ
ಬೆನ್ನಟು್ಟತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಅವರನು್ನ ಗಿದೋಮಿನವರೆಗೆ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಸೈನಿಕರು ಇನೂ್ನ ಎರಡು ಾವಿರ ಜನ
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.

46 ಆ ದಿನ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರ ಜನ ಸೈನಿಕರು
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ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದು ಬಹಳ
ಶೂರತನದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. 47 ಆದರೆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ
ಆರುನೂರು ಜನರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.
ಅವರು ರಿ ್ಮೕನ್ ಗಿರಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು
ಾಲು ್ಕ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದರು. 48 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ
ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು. ಅವರು ಹೋದ ಪ್ರತಿ ಂದು
ನಗರದಲಿ್ಲಅವರಎಲ್ಲ ಪಶುಗಳನು್ನ ಸಹಕೊಂದರು. ತಮ್ಮ ಕಣಿ್ಣಗೆಬಿದ್ದ
ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಅವರು ಾಶ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಹೋದ ಪ್ರತಿ ಂದು
ನಗರವನು್ನ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರು.

21
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ಹೆಂಡಂದಿರನು್ನ ದೊರಕಿಸಿದು್ದ

1ಮಿಚೆ್ಛಯಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಯನು್ನ ಾಡಿದ್ದರು.
“ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ನಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂಬುದೇ ಆ ಪ್ರತಿ .
2 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬೇತೇಲ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು
ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಅಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅತ್ತರು. 3 ಅವರು ದೇವರಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವರು. ನಮಗೆ ಇಂಥ
ಭ ಾನಕ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ ಏಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು? ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಒಂದು ಕುಲವು
ಾಶ ಾಯಿತ ಾ್ಲ?” ಎಂದು ರೆಯಿಟ್ಟರು.
4ಮರುದಿನಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಅವರು ಒಂದುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದರು.

ಅವರು ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 5 ಆಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು,
“ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಾಗ ಅದಕೆ್ಕ ಾರದೆ ಇದ್ದಂಥ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾ ಾದರೂ ಇ ಾ್ದರೆಯೇ” ಎಂದು ವಿಚಾರ ಾಡಿದರು.
ಮಿಚೆ್ಛ ನಗರದಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಕುಲಗಳ ತೆಗೆ ಾರು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ೕ
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ಅವರನು್ನ ಕೊಲೆ ಾಡುವು ಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಾಡಿದ್ದರು.
ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ವಿಚಾರ ಾಡಿದರು.

6 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗ ಾದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಬಗೆ್ಗ
ವ್ಯಥೆಪಟ್ಟರು. ಅವರು, “ಇಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಒಂದು ಕುಲವು
ಇಲ್ಲ ಾಯಿತು. 7 ನಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾವು ಯೆಹೋವನ
ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ. ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ
ಹೆಂಡಂದಿರನು್ನ ದೊರಕಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ಅವರು
ೕಚಿಸಿದರು.

8 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು, “ಇಲಿ್ಲ ಮಿಚೆ್ಛಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಬರದಿರುವವರು
ಾ ಾದರೂ ಇರುವರೇ?” ಎಂದು ವಿಚಾರ ಾಡಿದರು. ಆಗ
ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ನಗರದವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದು

ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 9 ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಾರು ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ, ಾರು
ಅಲಿ್ಲಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಕಿ ನೋಡಿದರು. ಾಬೇಷ್
ಗಿ ಾ್ಯದಿನವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಖಚಿತ ಾಯಿತು.
10 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ಸೈನಿಕರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ, “ ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ
ಹೋಗಿರಿ;ಹೆಂಗಸರುಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಕೊಂದು ಾಕಿರಿ. 11 ನೀವು ಇದನು್ನ ಾಡಲೇಬೇಕು.
ನೀವು ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಗಂಡಸಿನೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕಸಂಪಕರ್ ಹೊಂದಿದ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಹೆಂಗಸನೂ್ನ ನೀವು ಕೊಂದು ಾಕಬೇಕು. ಆದರೆ
ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ನೀವು ಕೊಲ್ಲ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ
ಸೈನಿಕರು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು. 12 ಆ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ
ಸೈನಿಕರು ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಗಂಡಸಿನೊಂದಿಗೆ ಎಂದೂ
ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪಕರ್ ಹೊಂದದ ಾನೂರು ಜನ ಯುವತಿಯರನು್ನ
ಗುರುತಿಸಿದರು. ಆ ಯುವತಿಯರನು್ನ ಸೈನಿಕರು ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ
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ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದರು. ಶೀಲೋವ್ ಾ ಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದೆ.
13 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನು್ನ

ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಾಂತಿಯ
ಪ್ರ ಾ್ತಪವನು್ನ ಾಡಿದರು. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ರಿ ್ಮೕನ್ ಗಿರಿ ಎಂಬ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದರು. 14 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ಇಸೆ್ರೕಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಿಂದ ಕೊಲ್ಲದೆ ತಂದಿದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೂ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡಸರಿಗೆ
ಾ ಾಗುವಷು್ಟ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಇರಲಿಲ್ಲ.
15 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿ ಾಗಿ ವ್ಯಥೆಪಟ್ಟರು. ಏಕೆಂದರೆ

ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಉಳಿದ ಕುಲದವರಿಂದ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಗೊಳಿಸಿದ್ದನು. 16 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹಿರಿಯರು, “ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ
ಹೆಂಗಸರು ಕೊಲೆಗೀ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಈಗ ಜೀವಂತವಿದ್ದ
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಹೆಂಡಂದಿರನು್ನ ಎಲಿ್ಲಂದ ತರುವುದು?
17 ಜೀವಂತವಿರುವ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ತಮ್ಮ ವಂಶವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಒಂದು ಕುಲವು ಅಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುವುದು. 18 ಆದರೆ ಾವೂ
ನಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಗಲು
ಒಪು ್ಪವಂತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ‘ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ಾ ಾದರೂ ಹೆಣ್ಣನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರೆಅವರು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗು ಾ್ತರೆ’ಎಂದು ಾವೇಆಣೆಇಟಿ್ಟದೆ್ದೕವೆ.
19 ನಮಗೊಂದು ವಿಚಾರಹೊಳೆದಿದೆ. ಇದು ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುವ ಾಲ. ಈ ಉತ್ಸವವನು್ನ ಅಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿವಷರ್ ಆಚರಿಸ ಾಗುತ್ತದೆ.” (ಶೀಲೋವ್ ನಗರವು ಬೇತೇಲ್
ನಗರದ ಉತ್ತರಕೂ್ಕ ಬೇತೇಲಿನಿಂದ ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಹೋಗುವ ಾರಿಯ
ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ ಲೆಬೋನಿನ ದ ಣಕೂ್ಕ ಇದೆ.)

20 ಹಿರಿಯರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರದ ಬಗೆ್ಗ
ಹೇಳಿದರು. ಅವರು, “ನೀವು ಹೋಗಿ ಾ್ರ ಯ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ
ಅಡಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 21 ಉತ್ಸವ ಾಲದಲಿ್ಲ ಶೀಲೋವಿನ ಯುವತಿಯರು
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ಾಟ್ಯಕೆ ್ಕ ಬರುವ ಸಮಯವನು್ನ ನಿರೀ ಸುತಿ್ತರಿ. ಅವರು ಬಂದ
ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನಿ್ನ;
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಶೀಲೋವಿನ ಯುವತಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆ ಯುವತಿಯರನು್ನ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಾಗಿರಿ. 22 ಆ ಯುವತಿಯರ
ತಂದೆಗ ಾಗಲಿ ಸಹೋದರ ಾಗಲಿ ನಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ದೂರು
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. ಆಗ ಾವು ಅವರಿಗೆ, ‘ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಗಂಡಸರಿಗೆ
ದಯೆತೋರಿಸಿರಿ; ಅವರು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಲಿ.
ಅವರು ನಿಮಿ್ಮಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿರುವರೇ ಹೊರತು ಯುದ್ಧವೇನೂ ಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದರಿಂದ ನೀವು ದೇವರೆದುರಿಗೆ
ಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಯನು್ನ ಮುರಿದಂ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ

ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ಪ್ರತಿ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ
ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರತಿ ಯನು್ನ ಮುರಿಯಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದರು.

23ಅದರಂತೆಯೇಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಕುಲದಗಂಡಸರು, ಾಟ್ಯ ಾಡಲು
ಬಂದಿದ್ದ ಯುವತಿಯರಲಿ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಸರಿ ಾಗುವಷು್ಟ
ಮಂದಿಯನು್ನ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ಾ್ನಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ
ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು
ಪುನಃ ನಗರಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಸ ಾಡಿದರು. 24ಅನಂತರ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಕುಲಗೋತ್ರಗಳವರಿಗೆ ಾ್ವಸ ಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋದರು.

25ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನಗೆ
ಸರಿತೋರಿದಂತೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.
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