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ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರ ಗ್ರಂಥವು ಈ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಬರೆದವರು
ಾರೆಂಬ ಸುಳಿವನು್ನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯ

ಸಂಪ್ರ ಾಯವು ಪ್ರ ಾದಿ ಾದ ಸಮುವೇಲನನು್ನ ಗ್ರಂಥಕತರ್ ಾ್ನಗಿ
ಹೆಸರಿಸುತ್ತದೆ, ಸಮುವೇಲನು ಕೊನೆಯ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕನು.
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ
ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. “ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೊಳಗೆ ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಪುನ ಾವತಿರ್ತ
ಹೇಳಿಕೆಗಳು ( ಾ್ಯ ಾಧೀಶರು 17:6; 18:1; 19:1;
21:25) ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಘಟನೆಗಳ ಮತು್ತ ಅದರ
ಬರವಣಿಗೆಯ ಸಮಯದ ನಡುವಿನ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವನು್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
“ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು” ಎಂಬ ಪದವು “ರಕ್ಷಕರು” ಎಂಬ ಅಥರ್ವನು್ನ
ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು ಪರದೇಶಿ ಪೀಡಕರಿಂದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ ಜನರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ತೀರಿಸುವ ಪ್ರಭುಗ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕ ಾಗಿಯೂ ಾಯರ್ನಿವರ್ಹಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 1,043 - 1,000 ನಡುವಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಬರೆದಿರಬಹುದು.
ಾವೀದನ ಆಳಿ್ವಕೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರ ಪುಸ್ತಕವನು್ನ

ಸಂಕಲಿಸಿರಬಹುದು ಮತು್ತ ಯೆಹೋಶುವನ ಮರಣದ ನಂತರ
ಾಯರ್ನಿವರ್ಹಿಸುತಿ್ತದ್ದ ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾದ ವ್ಯವಸೆ್ಥಗೆ ತದಿ್ವರುದ್ಧ ಾಗಿ
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ಾಜಪ್ರಭುತ್ವದಪ್ರ ೕಜನಗಳನು್ನ ಪ್ರದಶಿರ್ಸುವುದುಅದರ ಾನವ
ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
ಇ ಾ್ರಯೇಲ ಜನರು ಮತು್ತ ಸತ್ಯವೇದದ ಮುಂದಿನ ಎ ಾ್ಲ

ಓದು ಾರರು.
ಉದೆ್ದೕಶ
ದೇಶವನು್ನ ಜಯಿಸಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸಮಯದಿಂದ

ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದಲ ಅರಸನ ತನಕದ ಐತಿ ಾಸಿಕ ಾಲವನು್ನ
ವಿವರಿಸಲು, ಇತಿ ಾಸವನು್ನ ಇದ್ದ ಾಗೆಯೇ ಸುಮ್ಮನೇ
ಪ್ರಸು್ತತಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರ
ಅವಧಿಯಲಿ್ಲನ ದೈವ ಾಸ್ತ ್ರದ ದೃಷಿ್ಟಕೋನವನು್ನ ಪ್ರಸು್ತತಪಡಿಸಲು
(24:14-28; 2:6-13), ಜನರು ಆತನೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕಿ ಾಗಲೂ ಯೆಹೋವನು
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿದ್ದನು
ಎಂದು ಪ್ರಸು್ತತಪಡಿಸಲು, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ಆತನು ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕನು ಅಥ ಾ
ಾಜನು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ನೆನಪಿಸಲು ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿರುತ್ತದೆ,
ಆ ಾದ ನಂತರ ದುಷ್ಟನೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಲು ಪ್ರತಿ ಂದು
ತಲೆ ಾರಿನಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರು ಾರ ಾ್ನದರೂ ಎಬಿ್ಬಸುವು ಾದರೆ
(ಆದಿ 3:15) ಆಗ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ತಲೆ ಾರುಗಳ
ಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಸ ಾನ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಕೆಡುವಿಕೆಮತು್ತ ಬಿಡುಗಡೆ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ — 1:1-
3:6

2. ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು— 3:7-16:31
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3. ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಾ ಾತ್ಮವನು್ನ ತೋರಿಸುವ ಘಟನೆಗಳು —
17:1-21:25

ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಉಳಿದ ಾ ಾನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಿದು್ದ
1 ಯೆಹೋಶುವನು ಮರಣಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು

“ ಾ ಾನ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ದಲು ಾರು
ಹೋಗಬೇಕು?” ಎಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಲು 2 ಆತನು
ಅವರಿಗೆ “ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೋಗಲಿ; ಇಗೋ, ದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದೆ್ದೕನೆ”ಅಂದನು. 3ಆಗಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ
ಸಿಮೆ ೕನ್ಯರಿಗೆ, “ ಾ ಾನ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನಮ್ಮ ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲರುವ ಭೂಮಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ;
ಅನಂತರ ಾವೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನಿಮ್ಮ ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲರುವ ಭೂಮಿಗೆ
ಬರುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 4 ಅವರು ಒಪಿ್ಪ ಯೆಹೂದ್ಯರ
ತೆಯಲಿ್ಲಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋದರು. ಆಗಯೆಹೋವನು ಾ ಾನ್ಯರನೂ್ನ,

ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರನೂ್ನ ಅವರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅವರಲಿ್ಲ ಹತು್ತ
ಾವಿರ ಮಂದಿಯನು್ನ ಬೆಜೆಕ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಹತೆ್ಯ ಾಡಿದರು.

5 ಅವರು ಅಲಿ್ಲ *ಅದೋನೀ ಬೆಜೆಕನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ, ಅವನೊಡನೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿ ಾ ಾನ್ಯರನೂ್ನ, ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು.
6 ಅದೋನೀಬೆಜೆಕನು ಓಡಿಹೋಗಲು ಅವನನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಡಿದು
ಅವನ ಕೈ ಾಲುಗಳ ಹೆಬೆ್ಬರಳುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 7 ಆಗ
ಅದೋನೀಬೆಜೆಕನು, “ಕೈ ಾಲುಗಳ ಹೆಬೆ್ಬರಳುಗಳನು್ನ ಾನು
ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಅರಸರು †ನನ್ನ ಮೇಜಿನ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ
ಆ ಾರದ ಚೂರುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದರು. ಾನು
ಅವರಿಗೆ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ದೇವರು ನನಗೆ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ” ಅಂದನು.
ಅವರು ಅವನನು್ನ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು
ಅವನು ಅಲಿ್ಲ ಸತ್ತನು. 8ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರೊಡನೆ
* 1:5 1:5ಯೆಹೋ. 10:2, ಬೆಜೆಕನ ಅಧಿಪತಿ. † 1:7 1:7 ಲೂಕ 16:21.



ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 1:9 iv ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 1:17

ಯುದ್ಧ ಾಡಿ, ಅಲಿ್ಲನ ಜನರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಬೆಂಕಿಯಿಟ್ಟರು. 9 ‡ತರು ಾಯ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಹೋಗಿ
ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶ, ದ ಣಸೀಮೆ ಾಗೂ ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಾ ಾನ್ಯರೊಡನೆಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು.
10 §ಅವರು ದಲು ಕಿಯರ್ತಬರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದ್ದ ಹೆಬೊ್ರೕನಿಗೆ

ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಾ ಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ, ಅವರಲಿ್ಲ ಶೇಷೈ,
ಅಹೀಮನ್, ತಲೆ್ಮ ೖ ಎಂಬುವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದರು. 11 ಅಲಿ್ಲಂದ
ದೆಬೀರಿನವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೋದರು; ದೆಬೀರಕೆ್ಕ ದಲು
ಕಿಯರ್ತಸೇಫೆರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿತು್ತ. 12 ಕಿಯರ್ತಸೇಫೆರ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆಂದು ಾಲೇಬನು ಹೇಳಿದನು. 13ಅವನ
ತಮ್ಮನೂ, ಕೆನಜನ ಮಗನೂ ಆದ ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು ಕಿಯರ್ತ್
ಸೇಫೆರನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಾಲೇಬನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಅ ಾಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. 14 ಆಕೆಯು
ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹತಿ್ತರ ಹೊಲವನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು
ಗಂಡನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿ ಾನು ಕತೆ್ತಯಿಂದ ಇಳಿದಳು. ಾಲೇಬನು,
“ನಿನಗೇನು ಬೇಕು?” ಎಂದು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಲು 15 ಆಕೆಯು,
“ನನಗೊಂದು ಾನಕೊಡಬೇಕು; ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ದ ಣ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ
ಕೊಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟಯ ಾ್ಲ, ಬುಗೆ್ಗಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು”
ಅಂದಳು. ಆಗ ಅವನು ಆಕೆಗೆ ಮೇಲಣ ಬುಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ಕೆಳಗಣ
ಪ್ರದೇಶದ ಬುಗೆ್ಗಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

16 ೕಶೆಯ ಾವ ಾದ ಕೇನ್ಯನ ವಂಶದವರು *ಖಜೂರ್ರ
ನಗರದಿಂದ ಹೊರಟು ಯೆಹೂದ್ಯರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಅ ಾದಿನ
ದ ಣದಲಿ್ಲರುವ ಯೆಹೂದ ಅಡವಿಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲನ ಜನರ
ಸಂಗಡ ಾಸ ಾಡಿದರು. 17 ತರು ಾಯ ಯೆಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ
‡ 1:9 1:9ಯೆಹೋ. 10:40. § 1:10 1:10ಯೆಹೋ. 15:13-19. * 1:16
1:16ಯೆರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣ.



ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 1:18 v ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 1:26

ಬಂಧುಗ ಾದ ಸಿಮೆ ೕನ್ಯರ ಸಂಗಡ ಹೋಗಿ ಚೆಫತ್ ಎಂಬ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ, ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ
ಅದನು್ನ †ಹೊ ಾರ್ ಎಂದು ಕರೆದರು. 18 ಅನಂತರ ಅವರು
ಾಜಾ, ಅಷೆ ್ಕಲೋನ್, ಎಕೊ್ರೕನ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ
ಮೇರೆಗಳನೂ್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 19 ಯೆಹೋವನು
ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಂಗಡ ಇದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ತಗಿ್ಗನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಕಬಿ್ಬಣದ ರಥಗಳಿದು್ದದರಿಂದ ಅವರನು್ನ
ಹೊರಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 20 ೕಶೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅವರು
ಾಲೇಬನಿಗೆ ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವನು ಅ ಾಕನ
ಮೂರು ಮಂದಿಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

21 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸಂಗಡ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲಯೇ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

22 ಇವರ ಾಗೆಯೇ ೕಸೇಫನ ವಂಶದವರೂ ಹೊರಟು
ಬೇತೇಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು.
23ಅವರುಲೂಜ್ಎಂದು ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಬೇತೇಲ್ಊರನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ
ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 24 ಅವರು ಆ
ಊರೊಳಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ,
“ದಯವಿಟು್ಟ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಬಹು ಾದ ಾರಿಯನು್ನ ನಮಗೆ
ತೋರಿಸು; ಾವೂ ನಿನಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಲು
ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾರಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. 25ಆಗ ಅವರು ಆ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯನನೂ್ನ
ಅವನ ಕುಟುಂಬವನೂ್ನ ಏನು ಾಡದೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 26ಅವನು
ಹಿತಿ್ತಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು
ಅದಕೆ್ಕ ಲೂಜ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು; ಅದಕೆ್ಕ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅದೇ
† 1:17 1:17 ಹೊ ಾರ್ ಎಂದರೆ ಾ ಾದದು್ದ ಎಂದು ಅಥರ್.
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ಹೆಸರಿರುತ್ತದೆ.
27 ಮನಸೆ್ಸಯವರು ಬೇತ್ ಷೆ ಾನ್, ಾ ಾಕ್, ದೋರ್,

ಇಬೆ್ಲ ಾಮ್, ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅವುಗಳ
ಾ್ರಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಸ ಾಗಿದ್ದವರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಆದುದರಿಂದ ಾ ಾನ್ಯರು ಆ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ದೃಢ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 28 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಬಲಗೊಂಡ ಮೇಲೆ
ಅವರನು್ನ ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಂಡರೇ ಹೊರತು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಓಡಿಸಲಿಲ್ಲ.

29 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಗೆಜೆರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ
ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾನ್ಯರು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರ
ಮಧ್ಯದಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸುವವ ಾದರು.

30 ಜೆಬುಲೂನ್ಯರು ಕಿತೊ್ರೕನ್, ನಹಲೋಲ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ಓಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಾ ಾನ್ಯರು ಅವರಮಧ್ಯದಲೆ್ಲೕ
ಾಸ ಾಡುವವ ಾದರು. ಆದರೆ ಜೆಬುಲೂನ್ಯರು ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ
ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

31 ಆಶೇಯರ್ರು ಅಕೊ್ಕೕ, ಚೀದೋನ್, ಅ ಾ್ಲಬ್, ಅಕಿ್ಜೕಬ್,
ಹೆ ಾ್ಬ, ಅಫೀಕ್, ರೆಹೋಬ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಜನರನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡಲಿಲ್ಲ; 32ಹೀ ಾಗಿ ಆಶೇಯರ್ರು ಾ ಾನ್ಯರನ
ಮಧ್ಯದಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಡಿದರು.

33 ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲದವರು ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷ್, ಬೇತ ಾತ್ ಎಂಬ
ಊರುಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಲಿ್ಲಯ ನಿ ಾಸಿಗ ಾದ
ಾ ಾನ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಡಿದರು ಮತು್ತ ಬೇತ್ ಷೆಮೆಷ್,
ಬೇತ ಾತ್ಊರುಗಳ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಗು ಾಮ ಾದರು.

34 ಇದಲ್ಲದೆ ಅ ೕರಿಯರು ಾನ್ ಕುಲದವರನು್ನ ತಗಿ್ಗನ
ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಇಳಿಯಗೊಡದೆ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.
35 ಹೀಗೆ ಅ ೕರಿಯರು ಅ ಾ್ಯಲೋನ್, ಾಲಿ್ಬೕಮ್ ಎಂಬ
ಊರುಗಳ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಹರ್ ಹೆರೆಸ್ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದ ಹತಿ್ತರ
ಾಸಿಸಲು ನಿ ಾರ್ರ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ೕಸೇಫನ
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ಕುಲದವರು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
36 ಅ ೕರಿಯರ ಮೇರೆಯು ಅಕ್ರಬಿ್ಬೕಮ್ ಮೇಲುದಿಣೆ್ಣಯಿಂದ
ಸೇ ಾಊರಿನಿಂದಮೇಲಕೆ್ಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

2
ಬೋಕೀಮಿನಲಿ್ಲ ದೇವದೂತನು

1 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಿಂದ ಬೋಕೀಮಿಗೆ ಬಂದು
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬರ ಾಡಿ,
ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆತಂದೆನು.
‘ನಿ ್ಮಡನೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಎಂದೂ
ಭಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು ಾತು ಕೊಟಾ್ಟಗ, 2 ನೀವು
ಈ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು;
ಅವರಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದೆನು.
ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಾಕೆ
ಾಡಿದಿರಿ? 3 ‘ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡುವು ಾದರೆ ಾನು ಈ ದೇಶ

ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ನಿಮೆ್ಮದುರಿನಿಂದ ಓಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರು ನಿಮ್ಮ
ಪಕೆ್ಕಗಳಿಗೆ ಮುಳು್ಳಗ ಾಗಿರುವರು; ಅವರ ದೇವತೆಗಳು ನಿಮಗೆ
ಉರು ಾಗುವವು’ ಎಂದು ಾನು ದಲೇ ಹೇಳಿದೆ್ದನ ಾ್ಲ”
ಅಂದನು. 4ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಿ ಾಗ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಾಗಿ ದುಃಖಿಸಿ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅತ್ತರು.
5 ಮತು್ತ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ *ಬೋಕೀಮೆಂಬ ಹೆಸರಿಟು್ಟ, ಅಲಿ್ಲಯೇ
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರಯಜ್ಞ ಾಡಿದರು.
ಯೆಹೋಶುವನಮರಣ

6 ಯೆಹೋಶುವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ
ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 7 ಯೆಹೋಶುವನ
* 2:5 2:5ಅಳುವವರು.
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ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅವನ ಾಲದಿಂದ ಇನೂ್ನ ಬದುಕಿದ್ದ, ಯೆಹೋವನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಿದ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಗೆ ಾ ಗ ಾಗಿದ್ದ
ಹಿರಿಯರ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸೇವಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 8 ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕ ಾದ ನೂನನ ಮಗ
ಯೆಹೋಶುವನು ನೂರ ಹತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾಗಿಮರಣಹೊಂದಿದನು.
9 ಅವನನು್ನ ಅವನ ಾ್ವಧೀನದ ಭೂಮಿ ಾದ ತಿಮ್ನತ್
ಹೆರೆಸ್ ಎಂಬಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಅದು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಾಷ್ ಬೆಟ್ಟದ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ.
10ಅವನ ಾಲದವರೆಲ್ಲರೂಪೂವಿರ್ಕರ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಆನಂತರ
ಯೆಹೋವನನೂ್ನ, ಆತನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಿದ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಅರಿಯದಿದ್ದ ಬೇರೊಂದು ಸಂ ಾನವು
ಹುಟಿ್ಟತು.

ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದ್ದದು
11 ಈ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟದನು್ನ
ಾಡಿದರು ಾಗೂ ಾಳನನು್ನ ಸೇವಿಸಿದರು. 12ತಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ

ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಕರತಂದ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಣ ಜ ಾಂಗಗಳ
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸಿಟು್ಟ ಬರುವಂತೆ ಾಡಿದರು. 13 ಅವರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಾಳ್, ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್ ಎಂಬ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವವ ಾದರು.

14 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು.
ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡುವವರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲು ಅವರು
ಅವರನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡಿದರು. ಆತನು ಅವರನು್ನ ಸುತ್ತಣ
ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಾರಿಬಿಟ್ಟನು. ಅವರು ಆ ಶತು್ರಗಳ ಮುಂದೆ
ನಿಲ್ಲ ಾರದವ ಾದರು. 15 ಯೆಹೋವನು ಾನು ದಲೇ
ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಎಲಿ್ಲ ಹೋದರೂ
ಆತನ ಕೈ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೇ ಇತು್ತ. ಅವರು
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ಬಹು ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಾದರು. 16 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಅವರನು್ನ ಸೂರೆ ಾಡುವವರ ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 17 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅವರ
ಾತನೂ್ನ ಕೇಳದೆ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ

ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ದೈವದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದರು. ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನು್ನ
ಕೈಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದ ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ಾಗರ್ವನು್ನ ಬೇಗನೆ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು.
ಅವರಂತೆ ನಡೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. 18 ವೈರಿಗಳ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಾಳ ಾರದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಗೋ ಾಟವನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿ, ಕನಿಕರಪಟು್ಟ,
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಅವರ ಸಂಗಡಇದ್ದನು.
ಅವರ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಶತು್ರಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನು.
19 ಅಂಥ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು ತೀರಿಹೋದನಂತರ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಪುನಃ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗಿಂತಲೂ ಭ್ರಷ್ಟ ಾಗಿ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಸೇವಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ದು ಾರ್ಗರ್ಗಳನು್ನ, ಂಡತನಗಳನು್ನ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 20ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನ ಕೋಪವುಇ ಾ್ರಯೇಲರಮೇಲೆಹೆಚಾ್ಚಯಿತು. ಆತನು,
“ಈ ಜನರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾನು ಕೊಟ್ಟ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಇವರು
ಕೈಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 21 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ಯೆಹೋಶುವನು ಾಯುವ ದಲು ಹೊರಡಿಸದೆ ಬಿಟಿ್ಟದ
ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಾನು ಒಂದನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 22ಇವರೂ
ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ
ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವರೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ಈ ಜ ಾಂಗಗಳ

ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಪರೀ ಸುವೆನು” ಅಂದನು. 23 ಇದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೋಶುವನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸದೆ ಉಳಿಸಿದ್ದ
ಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಬೇಗನೆ ಓಡಿಸಲಿಲ್ಲ.

3
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳು
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1 ಾ ಾನ್ಯರೊಡನೆ ನಡೆದ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಅರಿಯದೆ
ಇದ್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದಕೂ್ಕ, 2 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ 
ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧ ವಿದೆ್ಯಯನು್ನ ಅರಿಯದವರಿಗೆ ಅದನು್ನ
ಕಲಿಸಿಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಉಳಿಸಿದ ಜ ಾಂಗಗಳವರು
ಾ ಾರೆಂದರೆ, 3 *ಐದು ಮಂದಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಭುಗಳು, ಸವರ್
ಾ ಾನ್ಯರು, ಚೀದೋನ್ಯರು, ಲೆಬನೋನ್ ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಳ್
ಹೆ ರ್ನ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹ ಾತಿನ ಾರಿಯವರೆಗೆ ಾಸ ಾಗಿರುವ
ಹಿವಿ್ವಯರು ಇವರೇ. 4 ಾನು ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ಇವರ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ಆ ಗಳನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವರೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂಬುದನು್ನ ಪರೀ ಸಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಉಳಿಸಿದ್ದನು.
5 †ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಾ ಾನ್ಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು, ಅ ೕರಿಯರು,
ಪೆರಿಜಿ್ಜೕಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರು ಎಂಬೀ ಜ ಾಂಗಗಳ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತ, 6 ಅವರ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಾವು ತಂದು,
ತಮ್ಮ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಅವರಕು ಾರರಿಗೆಕೊಟು್ಟ,ಅವರದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಸೇವಿಸಿದರು.
ಒತಿ್ನೕಯೇಲ್

7 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಾಳ್, ‡ಅಶೇರ ಎಂಬ ದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸಿ, ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟು್ಟ
ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದರು. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು, ಅವರನು್ನ §ಎರಡು ನದಿಗಳ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಅ ಾಮ್ ನಹ ಾಯಿಮ್ ಾಜ್ಯದ ಅರಸ ಾದ
*ಕೂಷನ್ ರಿ ಾತಯಿಮ್ ಎಂಬುವವನಿಗೆ ಾರಿಬಿಟ್ಟನು.
ಅವರು ಎಂಟು ವಷರ್ಗಳ ವರೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು.
* 3:3 3:3ಯೆಹೋ. 13: 2-6 † 3:5 3:5 ವಿ ೕ 3:8 ‡ 3:7 3:7 ವಿ ೕ
34:13 § 3:8 3:8ಅಂದರೆಮೆಸ ೕ ಾಮ್ಯ,ಆದಿ 24:10; 25:20. * 3:8 3:8
ಹಬ 3:7
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9ಇ ಾ್ರಯೇಲರು †ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟಾ್ಟಗ ಆತನು ಅವರನು್ನ
ಬಿಡಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ‡ರಕ್ಷಕನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು. ಾಲೇಬನ
ತಮ್ಮನೂ ಕೆನಜನ ಮಗನೂ ಆದ §ಒತಿ್ನೕಯೇಲನೇ ಆ ರಕ್ಷಕನು.
10 *ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಂದುದರಿಂದ ಅವನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪನೆಗೋಸ ್ಕರ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೊರಟನು.
ಯೆಹೋವನು ಎರಡು ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಅ ಾಮ್
ಾಜ್ಯದ ಅರಸ ಾದ ಕೂಷನ್ ರಿ ಾತಯಿಮನನು್ನ ಅವನ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅವನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಸೋಲಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 11 ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ
ಸ ಾ ಾನವಿತು್ತ. ತರು ಾಯ ಕೆನಜನ ಮಗ ಾದ ಒತಿ್ನೕಯೇಲನು
ಮರಣಹೊಂದಿದನು.
ಏಹೂದ

12 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಪುನಃ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದರು; ಆತನು ಅವರ ದೊ್ರೕಹದ ನಿಮಿತ್ತ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಎಗೊ್ಲೕನನನು್ನ ಅವರಿಗೆ †ವಿರೋಧ ಾಗಿ

ಬಲಪಡಿಸಿದನು. 13 ಇವನು ಅ ್ಮೕನಿಯರನೂ್ನ, ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನೂ್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಬಂದು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಖಜೂರ್ರನಗರವನು್ನ ಹಿಡಿದನು. 14 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅವನಿಗೆ
ಹದಿನೆಂಟು ವಷರ್ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. 15 ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಡಲು ಆತನು ಅವರನು್ನ ರ ಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್

ಕುಲದ ಗೇರನ ಮಗ ಾದ ಏಹೂದನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು. ಅವನು
ಎಡಚ ಾಗಿದ್ದನು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅವನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸ ಾದ ಎಗೊ್ಲೕನನಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ

ಕಳುಹಿಸಿದರು. 16 ಅವನು ತನಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು ಗುದು್ದ ಳ‡
ಉದ್ದ ಾದ ಇ ಾ್ಬಯಿಕತಿ್ತಯನು್ನ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳ ಒಳಗೆ
† 3:9 3:9 ಾ್ಯಯ 4:3 ‡ 3:9 3:9 ನೆಹೆ 9:27 § 3:9 3:9 ಾ್ಯಯ 1:13
* 3:10 3:10 ಾ್ಯಯ 11:29 † 3:12 3:12 1 ಸಮು 12. 9. ‡ 3:16 3:16
ಗುದು್ದ ಳ ಒಂದುವರೆ ಅಡಿ.
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ಬಲಗಡೆಯ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 17 ೕ ಾಬ್ಯರ
ಅರಸ ಾದ ಎಗೊ್ಲೕನನಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.
ಎಗೊ್ಲೕನನು ಬಹಳ ದಪ್ಪ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತ. 18 ಏಹೂದನು
ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಬಂದಿದ್ದ ಆಳುಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟು್ಟ, 19 ಾನು ಗಿ ಾ್ಗಲಿನಲಿ್ಲರುವ
ವಿಗ್ರಹಸ್ಥಳದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಎಗೊ್ಲೕನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಅರಸನೇ,
ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸತಕ್ಕದೊ್ದಂದು ರಹಸ್ಯವಿದೆ” ಅಂದನು. ಆಗ ಅರಸನು,
“ನಿಶ್ಯಬ್ದ” ಅನ್ನಲು ಅವನ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ಹೋದರು.
20 ಅರಸನು ತನ್ನ ತಂ ಾದ ಮೇಲಂತಸಿ್ತನ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ಾ್ದಗ ಏಹೂದನು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನಿನಗೆ
ಹೇಳಬೇ ಾದದೊ್ದಂದು ದೈ ೕಕಿ್ತಯಿದೆ” ಅನ್ನಲು ಅವನು ತನ್ನ
ಸಿಂ ಾಸನದಿಂದ ಎದ್ದನು. 21 ಆಗ ಏಹೂದನು ಎಡಗೈ ಚಾಚಿ
ಬಲಗಡೆಯ ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟದ್ದ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿರಿದು ಅವನ
ಹೊಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ತಿವಿದನು. 22ಆ ಕತಿ್ತ ಹಿಡಿಯ ಸಮೇತ ಹೊಟೆ್ಟ ಳಗೆ
ಹೊಕಿ್ಕತು. ಅವನು ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯದಿದು್ದದರಿಂದ
ಕೊಬು್ಬ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡಿತು; §ಕೊಬು್ಬ ಬೆನಿ್ನನಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಬಂದಿತು. 23ಏಹೂದನು ಪಡ ಾಲೆಗೆ ಬಂದು, ಆ ಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆಯ
ಕದವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚ ಬೀಗ ಾಕಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು. 24 ತರು ಾಯ
ಸೇವಕರು ಅಲಿ್ಲ ಬಂದು ಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಗ ಾಕಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು,
ಅರಸನು ತಂ ಾದ ಕೋಣೆಗೆ ಸೇರಿದ ಾಯ ಾನೆಗೆ ಹೋಗಿರಬೇಕು
ಅಂದುಕೊಂಡು 25ತಮಗೆಬೇಸರ ಾಗುವ ತನಕ ಾಯು ಾ್ತ ಇದ್ದರು.
ಆದರೂ ಕದಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡದೆ ಇರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ಬೀಗದ
ಕೈಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆಯಲು, ಇಗೋ, ಅವರ
ಒಡೆಯನು ಸತು್ತಬಿದಿ್ದದ್ದನು. 26 ಅವರು ಅರಸನಿ ಾಗಿ ಾಯುತಿ್ತದ್ದ
ಸಮಯದಲೆ್ಲೕ ಏಹೂದನು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ವಿಗ್ರಹಗಳಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಹೊಳೆ ಾಟಿ ಸೆಯೀ ಾ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು, 27 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
§ 3:22 3:22 ಕತಿ್ತಯ ನಚಾದ ತುದಿಯು ಬೆನಿ್ನನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು್ತ.
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ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ *ಕೊಂಬನು್ನ ಊದಿದನು. ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಗಟಾ್ಟ ಇಳಿದು ಅವನ ಸಂಗಡ ಹೊರಟರು.
28 ಅವನು ಅವರ ಾಯಕ ಾಗಿ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ;
†ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗ ಾದ ೕ ಾಬ್ಯರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು, ಅವರು ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ
ೕ ಾಬಿಗೆ ಹೋಗುವ ‡ ಾಯಗಡಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ (ನದಿಯಲಿ್ಲ ಾದು

ಹೋಗಬಹು ಾದ ಸ್ಥಳಗಳು)ಹಿಡಿದರು; ಾರನೂ್ನ ಾಟಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
29 ಅವರು ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಪುಷ್ಟರೂ ಪ ಾಕ್ರಮಿಗಳೂ ಆದ ಸು ಾರು
ಹತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ೕ ಾಬ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ
ಹತೆ್ಯ ಾಡಿದರು. 30 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ೕ ಾಬ್ಯರು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಂದ
ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಂಭತು್ತ ವಷರ್ ಸ ಾ ಾನವಿತು್ತ.

ಶಮ್ಗರ್
31 ಏಹೂದನ ತರು ಾಯ ಅ ಾತನ ಮಗ ಾದ ಶಮ್ಗರನು

ಎದು್ದ ಎತಿ್ತನ ತಿವಿಗೋಲಿನಿಂದ ಆರುನೂರು ಮಂದಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ
ಕೊಂದು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ರ ಸಿದನು.

4
ದೆಬೋ ಾ ಮತು್ತ ಾ ಾಕ್

1 ಏಹೂದನು ಮರಣಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಪುನಃ
ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. 2 ಯೆಹೋವನು
ಅವರನು್ನ ಾಚೋರಿನಲಿ್ಲ ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಾ ಾನ್ಯ ಾಜ ಾದ
ಾಬೀನನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು. *ಹರೋಷೆತ್ ಹಗೊಯಿಮ್ ಎಂಬ

ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಸೀಸೆರನು ಅವನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾಗಿದ್ದನು.
3 ಒಂಭೈನೂರು ಕಬಿ್ಬಣದ ರಥಗಳುಳ್ಳ ಇವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ

* 3:27 3:27 1 ಸಮು 13:3 † 3:28 3:28 1 ಸಮು 17:47 ‡ 3:28 3:28
ಯೆಹೋ. 2:7 * 4:2 4:2ಅನ್ಯಜನರ ಪಟ್ಟಣ.
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ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಕಠಿಣ ಾಗಿ ಾಧಿಸುತಿ್ತರಲು ಅವರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರು.

4 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಲಪಿ್ಪೕದೋತನ ಹೆಂಡತಿ, ದೆಬೋರಳೆಂಬ
ಪ್ರ ಾದಿನಿಯು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು.
5 ಆಕೆ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಾಮಕೂ್ಕ ಬೇತೇಲಿಗೂ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ದೆಬೋರಳ ಖಜೂರ್ರ ವೃಕ್ಷವೆಂದು ಹೆಸರುಗೊಂಡ
ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದಳು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ ಾಗಿ ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. 6 ಆಕೆ ನಫಾ್ತಲಿ
ದೇಶದ ಕೆದೆಷ್ ಊರಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅಬೀನೋವಮನ ಮಗ ಾದ
ಾ ಾಕನನು್ನ ಬರಲು ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ, “ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ, ‘ಎದು್ದ ನಫಾ್ತಲಿ, ಜೆಬುಲೂನ್
ಕುಲಗಳಿಂದ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಾಬೋರ್
ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋಗು. 7 ಾನು ಾಬೀನನ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ ಾದ
ಸೀಸೆರನನೂ್ನ ಅವನ ಸೈನ್ಯರಥಗಳನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕೀಷೋನ್
ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ’ ” ಅಂದಳು. 8 ಾ ಾಕನು ಆಕೆಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನ
ಸಂಗಡಬರುವು ಾದರೆಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ; ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ”
ಅನ್ನಲು 9ಆಕೆಯು, “ ಾನು ಹೇಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರುವೆನು; ಆದರೆ
ಈ ಯುದ್ಧಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ ಉಂಟಾಗುವ ೌರವ ನಿನಗೆ ಸಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಸೀಸೆರನನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು
ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ದೆಬೋರಳು ಾ ಾಕನೊಡನೆ ಕೆದೆಷಿಗೆ

ಹೋದಳು. 10 ಾ ಾಕನು ಜೆಬುಲೂನ್ಯರನೂ್ನ, ನಫಾ್ತಲ್ಯರನೂ್ನ
ಕೆದೆಷಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಅವನ
ಹೆಜೆ್ಜ ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋದರು, ದೆಬೋರಳೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಹೋದಳು. 11 (ಕೇನ್ಯ ಾದ) ಹೆಬೆರನು ಉಳಿದ ಕೇನ್ಯರಿಂದ ತನ್ನನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿಕೊಂಡನು. ಕೇನ್ಯರು ೕಶೆಯ ಾವ ಾದ ಹೋ ಾಬನ
ವಂಶದವರು. ಹೆಬೆರನು ಕೆದೆಷಿನ ಹತಿ್ತರ ಇರುವ ಚಾನನಿ್ನೕಮೆಂಬ



ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 4:12 xv ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕರು 4:20

ಊರಿನ ಏಲೋನ್ ವೃಕ್ಷದ ವರೆಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲ ಗು ಾರ
ಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. 12 ಅಬೀನೋವಮನ ಮಗ ಾದ ಾ ಾಕನು
ಾಬೋರ್ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿ ಬಂದಿ ಾ್ದನೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಸೀಸೆರನಿಗೆ
ಮುಟಿ್ಟ ಾಗ 13 ಅವನು ತನ್ನ ಒಂಭೈನೂರು ಕಬಿ್ಬಣದ ರಥಗಳನೂ್ನ,
ಎ ಾ್ಲ ಸೈನ್ಯವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅನ್ಯಜನರ ಹರೋಷೆತಿನಿಂದ
ಕೀಷೋನ್ ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. 14 ಆಗ ದೆಬೋರಳು ಾ ಾಕನಿಗೆ,
“ಏಳು, ಯೆಹೋವನು ಸೀಸೆರನನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವ ದಿನವು
ಇಂದೇ. ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಆತನು ಾನೇ ನಿನಗೆ ಮುಂ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೊರಡುವನು” ಅನ್ನಲು ಾ ಾಕನು ಬೇಗನೆ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಜನರ
ಸಹಿತ ಾಗಿ ಾಬೋರ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದನು. 15 ಯೆಹೋವನು
ಸೀಸೆರನನು್ನ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಸೈನ್ಯರಥಗಳನೂ್ನ ಾ ಾಕನ ಮುಂದೆ
ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳಿಸಿ, ಕತಿ್ತಗೆ ತು ಾ್ತಗಿಸಿದನು. ಸೀಸೆರನು ರಥದಿಂದಇಳಿದು
ಓಡಿಹೋದನು. 16 ಾ ಾಕನು ಅವನ ಸೈನ್ಯರಥಗಳನು್ನ ಅನ್ಯಜನರ
ಹರೋಷೆತಿನ ವರೆಗೂ ಹಿಂದಟಿ್ಟದನು. ಸೀಸೆರನ ಸೈನ್ಯದವರೆಲ್ಲರೂ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಹತ ಾದರು; ಒಬ್ಬನೂಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

17 ಾಚೋರಿನ ಅರಸ ಾದ ಾಬೀನನಿಗೂ ಕೇನ್ಯ ಾದ
ಹೆಬೆರನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಸ ಾ ಾನವಿದು್ದದರಿಂದ ಸೀಸೆರನು
ಾಲುನಡಿಗೆಯಿಂದ ಕೇನ್ಯ ಾದ ಹೆಬೆರನ ಹೆಂಡತಿ ಾಯೇಲಳ
ಗು ಾರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದನು. 18 ಾಯೇಲಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ
ಸೀಸೆರನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, “ ಾ್ವಮೀ, ಒಳಗೆ ಬನಿ್ನರಿ;
ಹೆದರಬೇಡಿರಿ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬನಿ್ನರಿ” ಅನ್ನಲು ಅವನು ಗು ಾರದೊಳಗೆ
ಹೋದನು. ಆಗ ಆಕೆಯು ಅವನನು್ನ ಕಂಬಳಿಯಿಂದ ಮುಚಿ್ಚದಳು.
19 ಅವನು ಆಕೆಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ಕೊಡು, ನನಗೆ
ಬಹಳ ಾ ಾರಿಕೆ ಾಗಿದೆ” ಅಂದನು. ಆಕೆಯು ಬುದ್ದಲಿಯನು್ನ
ಬಿಚಿ್ಚ ಾಲನು್ನ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟು್ಟ ಅವನನು್ನ ಪುನಃ ಮುಚಿ್ಚದಳು.
20 ಅವನು ಆಕೆಗೆ, “ನೀನು ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲೆ್ಲೕ ನಿಂತಿರು;
ಾ ಾದರೂ ಬಂದು ‘ಇಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿ ಾ್ದನೆಯೇ ಎಂದು
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ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ’ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 21ಹೆಬೆರನ
ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾಯೇಲಳು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಗು ಾರದ ಗೂಟವನೂ್ನ,
ಒಂದು ಸುತಿ್ತಗೆಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನು ಆ ಾಸದಿಂದ
ಾಢನಿದೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹತಿ್ತರ ಹೋಗಿ, ಅವನ ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಆ
ಗೂಟವನು್ನ ಹೊಡೆದು ನೆಲಕೆ್ಕ ಾಟಿಸಿದಳು;ಅವನು ಸತ್ತನು. 22ಅದೇ
ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ ಸೀಸೆರನನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟತಿ್ತದ್ದ ಾ ಾಕನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನು.
ಾಯೇಲಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು, “ ಾ,

ನೀನು ಹುಡುಕುವ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು
ಅವನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸೀಸೆರನು ಸತು್ತ ಬಿದ್ದದ್ದನು್ನ ಕಂಡನು. ಅವನ
ಕಣ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಗೂಟವು ಜಡಿದಿತು್ತ. 23ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇವರು ಾ ಾನ್ಯ
ಾಜ ಾದ ಾಬೀನನನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮುಂದೆ ತಗಿ್ಗಸಿದನು.

24ಇ ಾ್ರಯೇಲರಹಸ್ತವುಹೆಚು್ಚ ಹೆಚು್ಚ ಬಲಗೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಾ ಾನ್ಯರ
ಅರಸ ಾದ ಾಬೀನನುಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಸೋತು ನಿ ಾರ್ಮ ಾದನು.

5
ದೆಬೋರಳ ಜಯಗೀತೆ

1 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೆಬೋರಳೂ ಅಬೀನೋವಮನ ಮಗ ಾದ
ಾ ಾಕನೂ ಈ ಗೀತೆಯನು್ನ ಾಡಿದರು:

2 “*ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಸೇ ಾ ಾಯಕರು ಎದಿ್ದ ಾ್ದರೆ;
ಜನರು ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರಿ ಾ್ದರೆ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡಿರಿ.

3 “ಅರಸರೇ, ಕೇಳಿರಿ! ಪ್ರಭುಗಳೇ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ!
ಾನುಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೀತಿರ್ಸುವೆನು;
ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸು್ತತಿ ಗೀತೆ
ಾಡುವೆನು.

4 “ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಹೊರಟು
* 5:2 5:2ಅಥ ಾಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿ ಾಗಿ ನೀತಿಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.
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ಎದೋಮ್ಯರ ಾ್ರಂತ್ಯ ಾದ ಸೇಯೀರಿನ ಾಗರ್ ಾಗಿ
ಪಯಣ ಾಡು ಾ್ತ ಬರು ಾಗ

†ಭೂಲೋಕವು ಕಂಪಿಸಿತು, ಆ ಾಶವು ನಡುಗಿತು;
ಮೇಘಮಂಡಲವುಮಳೆಗರೆಯಿತು.

5ಯೆಹೋವನಮುಂದೆ ಪವರ್ತಗಳು ಕರಗಿಹೋದವು,
‡ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಎದುರಿಗೆ ಆ
ಸೀ ಾಯಿಬೆಟ್ಟವೂ ನೀ ಾಯಿತು.

6 “ಅ ಾತನಮಗ ಾದ ಶಮ್ಗರನ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ,
ಾಯೇಲಳ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಜ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚಾರವು
ನಿಂತುಹೋಯಿತು.

ಪ್ರ ಾಣಿಕರು ಅಂಕುಡೊಂ ಾದ ಾರಿಹಿಡಿದು ಹೋದರು.
7 ದೆಬೋರ ಾದ ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಾಯಿಯಂತೆ

ಎದು್ದಬರುವವರೆಗೆ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಾ್ರಮಗಳು ಾಳುಬಿದಿ್ದದ್ದವು.

8ಜನರು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು;
ಯುದ್ಧವುಉರು ಾಗಿಲವರೆಗೂ ಬಂದಿತು್ತ.
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ನಲ್ವತು್ತ ಾವಿರ ಸೈನಿಕರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಗು ಾಣಿ
ಬಜಿರ್ಗಳು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ.

9ನನ್ನ ಹೃದಯವುಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸೇ ಾಧಿಪತಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯಿಂದ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇರಿದ ಜನರಲಿ್ಲಯೂ
ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತದೆ;

ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ.
10 “ಬಿಳೀ ಕತೆ್ತಗಳಮೇಲೆ ಸ ಾರಿ ಾಡುವವರೇ,

ರತ್ನಗಂಬಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವವರೇ, ಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಣಿಸುವವರೇ, ಾನ ಾಡಿರಿ.

11ಸೇದುವ ಾವಿಗಳಬಳಿಯಲಿ್ಲ §ಬಿಲು್ಲ ಾರರಧ ್ವನಿಗಿಂತ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನ ನೀತಿ ಾಧನೆಯವಣರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿರಿ.

† 5:4 5:4 2 ಸಮು 22:8; ನಹೂ. 1:5. ‡ 5:5 5:5ಯೆ ಾ 64: 1 § 5:11
5:11 ಸಂಗೀತ ಾರರ.
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ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗ ಾಗಿರುವ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಾ್ರಮಸ್ಥರ
ಾ್ಯಯವನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ.

ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಜನರು ಊರು ಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ
ಇಳಿದು ಬಂದರು.

12 ‘ಎಚ್ಚರ ಾಗು, ದೆಬೋರಳೇ! ಎಚ್ಚರ ಾಗು,
ಎಚ್ಚರ ಾಗು, ಎಚ್ಚರ ಾಗಿ ಾನ ಾಡು.
ಾ ಾಕನೇ, ಏಳು;
ಅಬೀನೋವಮನ ಮಗನೇ, ನೀನು ಸೆರೆಹಿಡಿದವರನು್ನ

ಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗು.’
13 “ಆಗ ಚದರಿಹೋದವರು ಾಯಕರ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದರು.

ಯೆಹೋವನ ಜನರು ವೀರ ಾಗಿ ನನ್ನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ನೆರೆದು
ಬಂದರು.

14ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರೂ
ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರೂ ಬಂದರು.
ಾಕೀರನ ಗೋತ್ರದಿಂದ ಪ್ರ ಾನರೂ

ಜೆಬುಲೂನ್ ಕುಲದಿಂದ ದಂಡ ಾರಿಗ ಾದ ಸೇ ಾ ಾಯಕರೂ
15ದೆಬೋರಳ ತೆಯಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲಪ್ರಭುಗಳೂ

ಇ ಾ್ಸ ಾರರೊಡನೆ ಾ ಾಕನೂ ಆಗಮಿಸಿದರು.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಾ ಾಕನ ಹೆಜೆ್ಜಹಿಡಿದು ತಟ್ಟನೆ ತಗಿ್ಗನ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ
ಬಂದರು.

ರೂಬೇನ್ಯರ ಗೋತ್ರದವರು ಬಹಳಷು್ಟ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ
ವಿಶೆ್ಲೕಷಿಸಿದರೂ ತೀ ಾರ್ನಿಸ ಾಗಲಿ್ಲಲ್ಲ

16ರೂಬೇನ್ಯರೇ, ನೀವು ಕುರಿಹಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ,
ಮಂದೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕೊಳಲೂದುವುದನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು
ಅಲಿ್ಲಯೇ ಕುಳಿತಿರುವುದೇಕೆ?

ರೂಬೇನ್ಯರು ಗೋತ್ರದವರು ಬಹಳಷು್ಟ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ
ವಿಶೆ್ಲೕಷಿಸಿದರೂ ತೀ ಾರ್ನಿಸ ಾಗಲಿ್ಲಲ್ಲ.

17ಗಿ ಾ್ಯದ್ಯರು ದರ್ನಿನ ಆಚೆಯಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದರು.
ಾನ್ ಕುಲದವರು ಹಡಗುಗಳಲಿ್ಲಯೇಉಳಿದದೆ್ದೕಕೆ?
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ಆಶೇರ್ ಕುಲದವರು ತಮ್ಮ ರೇವುಗಳನು್ನ ಬಿಡದೆ ಸಮುದ್ರ
ತೀರದಲಿ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಬಿಟ್ಟರು.

18 ಜೆಬುಲೂನ್ಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನು್ನ ಮರಣದ ಆಪತಿ್ತಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲು
ಸಿದ್ಧರಿದರು,

ನಫಾ್ತಲ್ಯರು ಸಹ ರಣರಂಗದಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದರು.
19 “ಅರಸರು ಬಂದುಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು;

ಾ ಾನ್ಯ ಾಜರು ಮೆಗಿದೊ್ದೕ ನೀರಿನ ಾಲುವೆಗಳ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾ ಾಕದಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದು ಹೋ ಾಡಿದರು.

ಅವರಿಗೆ ದ್ರವ್ಯವೇನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
20 ನಕ್ಷತ್ರಗಳೂ ಆ ಾಶಪಥದಲಿ್ಲದು್ದ ಸೀಸೆರನೊಡನೆ

ಯುದ್ಧ ಾಡಿದವು.
21 ಪೂವರ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದ ಕೀಷೋನ್ ಹೊಳೆಯು ಶತು್ರಗಳನು್ನ

ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು.
ನನ್ನ ಮನವೇ ನೀನು ಧೈಯರ್ದಿಂದಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೊರಡು.

22 ಆಗ ಅತಿವೇಗ ಾಗಿ ಓಡುತಿ್ತದ್ದ ಅವರ ಬಲ ಾದ ಕುದುರೆಗಳ
ಗೊರಸುಗಳ ಪೆಟಿ್ಟನಿಂದ ನೆಲವು ಕಂಪಿಸಿತು.

23 ಮೇರೋಜ್ ಊರನು್ನ ಶಪಿಸಿರೆಂದು ಯೆಹೋವನ ದೂತನು
ಹೇಳು ಾ್ತನೆ.

‘ಅದರ ನಿ ಾಸಿಗಳುಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಯುದ್ಧವೀರರ ಹೋ ಾಟದ ವಿರುದ್ಧ ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯಕೆ್ಕ
ಬರಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ;

ಅವರನು್ನ ಶಪಿಸೇ ಶಪಿಸಿರಿ!’
24 “ಎ ಾ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಕೇನ್ಯ ಾದ ಹೆಬೆರನ ಹೆಂಡತಿ ಾಯೇಲಳೆ

ಾಗ ್ಯವಂತಳು.
ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಆಕೆಯೇ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳು.

25ನೀರು ಕೇಳಿದನು, ಾಲು ಕೊಟ್ಟಳು;
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ಉತ್ತಮ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಮಜಿ್ಜಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು.
26 ಕೈಚಾಚಿ ಗೂಟವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು;

ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸುತಿ್ತಗೆಯನು್ನ ಹಿಡಿದಳು;
ಆ ಸುತಿ್ತಗೆಯಿಂದ ಸೀಸೆರನ ತಲೆಯನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಟ್ಟಳು.
ಅವನ ನೆತಿ್ತಗೆ ತಿವಿದು ಜಡಿದಳು.

27ಅವನು ಆಕೆಯ ಾಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದನು;
ಅವನು ಆಕೆಯ ಾಲುಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಮುದುರಿಕೊಂಡು
ಉರುಳಿದನು.

ಅವನು ಬಿದ್ದಲೆ್ಲೕ ಸತ್ತನು.
28 “ಸೀಸೆರನ ಾಯಿಯು ಕಿಟಿಕಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಳು;

ಸೀಸೆರನ ಾಯಿಯು ಕಿಟಿಕಿಯಜಾಲರಿಗಳಿಂದ ಕೂಗಿದಳು.
‘ಅವನ ರಥವು ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಏಕೆ ಇಷು್ಟಹೊ ಾ್ತಯಿತು!
ಅವನ ಕುದುರೆಗಳ ಗೊರಸುಗಳಿಗೆ ಇಷು್ಟ ಾವ ಾಶವೇಕೆ’
ಅಂದಳು.

29ಬುದಿ್ಧವಂತೆಯ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವನೆ್ನೕ
ಈಕೆಯು ತನ್ನಲಿ್ಲ ಾನೇ ಅಂದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದದು್ದ ಏನೆಂದರೆ,

30 ‘ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಳೆ್ಳ ಸಿಕಿ್ಕರುತ್ತದೆ; ಅದನು್ನ
ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರಲ್ಲ ೕ?.

ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೆ ಒಬಿ್ಬಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರೂ, ಸೀಸೆರನಿಗೆ
ಾ ಾ ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಬಟೆ್ಟಗಳೂ, ವಿಚಿತ್ರ ಾಗಿ ಕಸೂತಿ ಾಕಿದ
ಎರಡು ವಸ್ತ ್ರಗಳೂ, *ಕಂಠ ಾಲೆಯೂ ದೊರಕಿರುತ್ತವೆ.’

31ಯೆಹೋವನ ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳೂಹೀಗೆಯೇ ಾಶ ಾಗಲಿ.
ಆತನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಭಕ್ತರು ಪ್ರ ಾಶದಿಂದ ಉದಯಿಸುವ
ಸೂಯರ್ನಂತಿರಲಿ.”

ಅನಂತರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ ಸ ಾ ಾನವಿತು್ತ.

6
ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಾಟವೂ,ಯೆಹೋವನು ಗಿದೊ್ಯೕನನನು್ನ ಕರೆದದೂ್ದ

* 5:30 5:30 ಕೊಳೆ್ಳಯವರ ಕಂಠ.
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1 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ತಿರುಗಿ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ
ಾಲ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. 2 ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಹಸ್ತವು
ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿ
ಪವರ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಗುಹೆಗಳನು್ನ, ಕಂದರಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 3 ಇವರು ಬಿತ್ತನೆ ಾಡಿ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ
ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರೂ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೂ ಮೂಡಣ ದೇಶದವರೂ ಇವರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಡೆತಿ್ತ ಬಂದು ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 4 ಅವರು
ಾಜಾ ಾ್ರಂತ್ಯದವರೆಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಹುಟು್ಟವಳಿಯನು್ನ
ಾಳು ಾಡಿಬಿಡುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ದವಸ ಾನ್ಯ ಾಗಲಿ,
ಕುರಿ, ದನ, ಕತೆ್ತಗ ಾಗಲಿ ಉಳಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ. 5 ಆ ಶತು್ರಗಳು ತಮ್ಮ
ಕುರಿದನ ಗು ಾರಗಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಮಿಡತೆಗಳಂತೆ ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ
ಬರುತಿ್ತದ್ದರು. ಅವರೂ ಅವರ ಒಂಟೆಗಳೂ ಅಸಂಖ್ಯ ಾಗಿದ್ದವು. ಆ
ಗುಂಪೆ ಾ್ಲ ಬಂದು ದೇಶವನು್ನ ಾಳು ಾಡುತಿ್ತತು್ತ. 6 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಾಗಿ ಕುಗಿ್ಗಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ರೆಯಿಟ್ಟರು.

7 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ಸಹಿಸ ಾರದೆ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟಾ್ಟಗ 8 ಆತನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ
ಪ್ರ ಾದಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ,
“ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿರಿ;
ಆತನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ‘ನೀವು ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದ್ದ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆತಂದೆನು. 9 ಐಗುಪರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ
ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಾಧಕರಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ, ಅವರನು್ನ
ನಿಮೆ್ಮದುರಿನಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟು್ಟ, ಅವರ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು.
10 ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದೂ, ನೀವು
ಅ ೕರಿಯರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅವರ ದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸ ಾರದೆಂದೂ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದನು; ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ
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ಕೇಳಲಿಲ್ಲ’ ”ಅಂದನು.
11 ಆ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಬಂದು ಒಫ್ರದಲಿ್ಲದ್ದ

ಏ ಾ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಅದು ಅಬೀಯೆಜೆರನ
ಗೋತ್ರದವ ಾದ ೕ ಾಷನ ಾಗಿತು್ತ. ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಗಿದೊ್ಯೕನನುಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗದ ಾಗೆಅಲಿ್ಲನ ಾ್ರ ಯಆಲೆಯ
ಮರೆಯಲಿ್ಲ ಗೋದಿಯನು್ನ ಬಡಿಯುತಿ್ತದ್ದನು. 12 ಯೆಹೋವನ
ದೂತನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಯೇ,
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಇ ಾ್ದನೆ”ಅಂದನು. 13ಆಗಗಿದೊ್ಯೕನನು
ಅವನಿಗೆ “ ಾ್ವಮೀ, ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ
ಇದೆ ಾ್ಲ ಾಕೆ ಸಂಭವಿಸಿತು? ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಯೆಹೋವನು
ಅದು್ಭತಗಳನು್ನ ನಡಿಸಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನೆಂಬು ಾಗಿ
ವಿವರಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಅಂಥ ಅದು್ಭತಗಳು ಈಗೆಲಿ್ಲವೆ? ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ
ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟಿ್ಟ ಾ್ದನ ಾ್ಲ” ಅಂದನು. 14ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ನೋಡಿ, “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಹೋಗು; ನಿನ್ನ ಈ ಬಲದಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ
ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರಿಂದ ಬಿಡಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ಆಗ ಗಿದೊ್ಯೕನನು
ಆತನಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ, ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ರ ಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆಯು ಕನಿಷ್ಠ ಾದದು್ದ;ಮತು್ತ ಾನು ನಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಅಲ್ಪನು” ಅಂದನು. 16 ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ,
“ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀನು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನೂ್ನ
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಡುವಿ” ಅಂದನು.
17 ಅವನು ಆತನಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ, ದಯವಿರಲಿ; ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡುತಿ್ತರುವವರು ಾವೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನನಗೊಂದು

ಗುರುತನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. 18 ಾನು ಹೋಗಿ ತಮಗೆ
ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ವರೆಗೆ ಾವು ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ಬಿಡ ಾರದು” ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಲು ಆತನು, “ನೀನು ತಿರುಗಿ ಬರುವ
ವರೆಗೆ ಾನು ಇಲೆ್ಲೕ ಇರುವೆನು” ಅಂದನು. 19 ಗಿದೊ್ಯೕನನು
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ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಆಡಿನ ಮರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಒಂದು ಏಫಾ ಅಂದರೆ ಸು ಾರು ಮೂವ್ವತು್ತ ಸೇರು ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಸುಟು್ಟ, ಾಂಸವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿ,
ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಅದರ ರಸವನು್ನ ಬಟ್ಟಲಿನಲಿ್ಲ ಹೊಯು್ದ, ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಏ ಾ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಆತನ ಮುಂದೆ ತಂದಿಟ್ಟನು. 20 ಆಗ
ದೇವದೂತನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾಂಸವನೂ್ನ, ರೊಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ ಆ
ಬಂಡೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ ರಸವನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊಯಿ್ಯ” ಅನ್ನಲು
ಅವನು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದನು. 21ಅನಂತರಯೆಹೋವನದೂತನು
ತನ್ನ ಕೈಕೋಲನು್ನ ಚಾಚಿ ಅದರ ತುದಿಯನು್ನ ಆ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿಗೂ,
ಾಂಸಕೂ್ಕ ಮುಟಿ್ಟಸಲು ಬಂಡೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಯೆದು್ದ ಅವೆರಡನೂ್ನ

ದಹಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು; ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಅದೃಶ್ಯ ಾದನು. 22 ಆತನು
ಯೆಹೋವನ ದೂತನೆಂದು ಗಿದೊ್ಯೕನನು ತಿಳಿದು ಭಯಪಟು್ಟ,
“ಅ ್ಯೕ ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ಯೆಹೋವನ ದೂತನನು್ನ
ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ನೋಡಿಬಿಟೆ್ಟನ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಕೂಗಿದನು.
23 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರು,
ಹೆದರಬೇಡ; ನೀನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ” ಅಂದನು. 24 ಗಿದೊ್ಯೕನನು
ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅದಕೆ್ಕ
*ಯೆಹೋವ ಾಲೋಮ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು; ಅದು ಈ ವರೆಗೂ
ಅಬೀಯೆಜೆರನ ಗೋತ್ರದವರ ಒಫ್ರದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ.

25ಅದೇ ದಿನ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯ ಹೋರಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೋರಿಯನೂ್ನ, ಏಳು ವಷರ್ದ
ಇನೊ್ನಂದು ಹೋರಿಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು
ಕಟಿ್ಟರುವ ಾಳನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕೆಡವಿ, ಅದರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಅಶೇರವೆಂಬ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭವನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕು. 26 ಈ ಗುಡ್ದದ
ಶಿಖರದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ನೇಮಕ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸು. ನೀನು ಕಡಿದು ಾಕಿದ ಅಶೇರ

* 6:24 6:24ಯೆಹೋವನು ಸ ಾ ಾನ ಸ್ವರೂಪಿ.
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ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಾಡಿ, ಆ ಎರಡನೆಯ ಹೋರಿಯನೂ್ನ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
27 ಆಗ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೂ, ಊರಿನವರಿಗೂ

ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದನು್ನ ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಾಡದೆ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ
ಾಡಿದನು. 28 ಊರಿನ ಜನರು ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲೆ್ಲದು್ದ ಾಳನ

ಯಜ್ಞವೇದಿಯು ಕೆಡವಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನೂ್ನ, ಅದರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ
ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭವು ಕಡಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದನೂ್ನ, ಹೊಸ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯ ಹೋರಿಯು ಯಜ್ಞ ಾದದ್ದನೂ್ನ
ಕಂಡು, 29 “ಹೀಗೆ ಾಡಿದವ ಾರು?” ಎಂದು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ವಿಚಾರಿಸುವಲಿ್ಲ ೕ ಾಷನ ಮಗ ಾದ ಗಿದೊ್ಯೕನನೇ ಎಂದು
ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು. 30 ಆ ಜನರು ೕ ಾಷನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ; ಅವನು ಾಯಬೇಕು; ಾಕೆಂದರೆ
ಾಳನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕೆಡವಿ ಅದರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಅಶೇರ
ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭವನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಿ ಾ್ದನೆ” ಅಂದರು. 31 ೕ ಾಷನು
ತನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಿಂತವರೆಲ್ಲರಿಗೆ, “ ಾಳನಿಗೋಸ ್ಕರ
ನೀವು ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡಬೇಕೋ? ನೀವು ಅವನನು್ನ ರ ಸಬೇಕೋ?
ಅವನಿ ಾಗಿ ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡುವವರು ಈ ಹೊತೆ್ತೕ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಲಿ.
ಾಳನು ದೇವ ಾಗಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ
ಾನೇ ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡಲಿ” ಎಂದನು. 32 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವನು,

“ ಾಳನು ತನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟವನೊಡನೆ ಾನೇ
ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಯೆರು ಾ್ಬಳ
ಎಂಬ ಹೆಸ ಾಯಿತು.

33 ಇಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರೂ, ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೂ,
ಮೂಡಣದೇಶದವರೂ ಸೇರಿ ಹೊಳೆ ಾಟಿಬಂದು ಇಜೆ್ರೕಲಿನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 34ಆಗ ಗಿದೊ್ಯೕನನಮೇಲೆಯೆಹೋವನ
ಆತ್ಮವು ಬಂದಿತು್ತ. ಅವನು ಕೊಂಬನು್ನ ಊದಲು ಅಬೀಯೆಜೆರನ
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ಗೋತ್ರದವರು ಬಂದು ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. 35 ಅವನು
ಉಳಿದ ಮನಸೆ್ಸಯವರ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸ ಾಗಿ ಅವರೂ
ಕೂಡಿಬಂದರು. ಆಶೇರ್, ಜೆಬುಲೂನ್, ನಫಾ್ತಲಿ ಕುಲಗಳವರ ಬಳಿಗೆ
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವರೂ ಬಂದು ಯುದ್ಧಪ್ರ ಾಣಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಸೇರಿಕೊಂಡರು.

36 ಮತು್ತ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ದೇವರಿಗೆ, “ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ರ ಸುವಿ ೕ ಇಲ್ಲ ೕ
ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು. 37 ಇಗೋ, ಾನು ಕಣದಲಿ್ಲ
ಕುರಿಯ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಇಡುತೆ್ತೕನೆ; ಅದರಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಮಂಜುಬಿದು್ದ
ನೆಲವೆ ಾ್ಲ ಒಣಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ರ ಸುವಿಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವೆನು” ಎಂಬು ಾಗಿ
ವಿ ಾಪಿಸಿದನು. 38 ಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು; ಅವನು ಮರುದಿನ
ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ ಒತಿ್ತ ಹಿಂಡಲು ಮಂಜಿನ ನೀರು
ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ತುಂ ಾ ಆಯಿತು. 39 ಅವನು ತಿರುಗಿ ದೇವರಿಗೆ,
“ ಾ್ವಮೀ, ಸಿಟಾ್ಟಗ ಾರದು; ಇನೊ್ನಂದು ಾರಿ ಾತ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಇನು್ನ ಒಂದೇ ಾರಿ ಈ ಉಣೆ್ಣಯಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಲಿ;ಈಉಣೆ್ಣ ಾತ್ರವೇಒಣಗಿದು್ದ ನೆಲದಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಹನಿ
ಬಿದಿ್ದರಲಿ” ಅಂದನು. 40 ಆ ಾತಿ್ರ ದೇವರು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದನು;
ಉಣೆ್ಣ ಾತ್ರ ಒಣಗಿತು್ತ, ನೆಲದಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಹನಿ ಬಿದಿ್ದತು್ತ.

7
ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದು್ದ

1 ಆನಂತರ ಯೆರು ಾ್ಬಳನೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವ ಗಿದೊ್ಯೕನನೂ, ಅವನ
ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಜನರೂ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಹರೋದಿನ
ಬುಗೆ್ಗಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಿ ಾರ ಾಕಿಕೊಂಡರು. ಇವರಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ೕರೆಗುಡ್ಡದ ಹಿಂದಿನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ದಂಡಿಳಿದಿತು್ತ.
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2 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವ
ಜನರು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾ್ದರೆ; ಇವರ ಕೈಗೆಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸುವುದು ನನಗೆ
ಸರಿ ಾಗಿ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ವಹಸ್ತದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ
ರಕ್ಷಣೆಯುಂಟಾಯಿತೆಂದು ಹೆಚ್ಚಳಪಟು್ಟ ನನ್ನನು್ನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾ ಾರು.
3ಆದುದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ, ‘ಧೈಯರ್ವಿಲ್ಲದವರೂ,
ಅಂಜುವವರೂ ಈ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಪವರ್ತವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿ
ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸು’ ” ಅಂದನು. ಾಗೆ ಾಡಲು ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರ
ಮಂದಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದರು; ಹತು್ತ ಾವಿರಮಂದಿಉಳಿದರು.

4 ಯೆಹೋವನು ತಿರುಗಿ ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಜನರು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾ್ದರೆ; ನೀನು ಅವರನು್ನ ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು; ಾನು, ಅಲಿ್ಲ ಈ ಜನರ ಸಂಖೆ್ಯಯನು್ನ
ಕಡಿಮೆ ಾಡಿ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಾರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಹೋಗಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುವೆನೋ ಅವರು ಾತ್ರ ಹೋಗಲಿ;
ಾರಿಗೆ ಹೋಗ ಾರದೆಂದು ಹೇಳುವೆನೋ ಅವರು ಹೋಗದಿರಲಿ”

ಅಂದನು. 5 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಜನರನು್ನ ಹಳ್ಳಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂ ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾಯಿಯಂತೆ ನೀರನು್ನ
ಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕು ್ಕವವರನೂ್ನ, ಣ ಾಲೂರಿ ಕುಡಿಯುವವರನೂ್ನ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಕೈಯಿಂದ
ನೀರನು್ನ ಾಯಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೆಕಿ್ಕಕುಡಿದವರ ಸಂಖೆ್ಯ
ಮುನೂ್ನರು. ಇತರ ಜನರು ಣ ಾಲೂರಿ ಕುಡಿದವರು. 7 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ನೀರನು್ನ ನೆಕಿ್ಕಕುಡಿದ ಆ ಮುನೂ್ನರು
ಜನರಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆಜಯವನು್ನಂಟು ಾಡಿಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವೆನು; ಉಳಿದವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ”
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 8 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಆ ಮುನೂ್ನರು ಜನರನು್ನ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಅವರವರ ಗು ಾರಗಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಕಳುಹಿಸು ಾಗ ಅವರ ಹತಿ್ತರ ಇದ್ದ ಆ ಾರವನೂ್ನ,
ಕೊಂಬುಗಳನೂ್ನ ತನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ
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ದಂಡು ಕೆಳಗೆ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿತು್ತ.
9 ಅದೇ ದಿನದ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು

ಎದು್ದ ಹೋಗಿ, ಶತು್ರಗಳ ಾಳೆಯದ ಮೇಲೆ ಬೀಳು. ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. 10 ಆದರೆ ನೀನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಕೆ್ಕ
ಹೆದರುತಿ್ತೕ ಾದರೆ ದಲು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪುರನ ಸಂಗಡ
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಾಲಿಸು;
11 ಆಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಕೆ್ಕ ನಿನಗೆ ಧೈಯರ್ಬರುವುದು”
ಅಂದನು. ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಅದರಂತೆಯೇ ತನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಪುರನ
ಸಂಗಡ ಶತು್ರಸೈನಿಕರ ಾಳೆಯದ ಕಡೇ ಾಗಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
12 ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರೂ, ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೂ, ಮೂಡಣ ದೇಶದವರೂ
ಮಿಡತೆಗಳಂತೆ ಗುಂ ಾಗಿ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ
ಒಂಟೆಗಳು ಸಮುದ್ರತೀರದ ಮರಳಿನಂತೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಾಗಿದ್ದವು.
13 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಬಂ ಾಗ ಅವರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ತನ್ನ ತೆ ಾರನಿಗೆ
ಒಂದು ಕನಸನು್ನ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು, “ಇಗೋ, ಾನು ಒಂದು
ಕನಸು ಕಂಡೆನು; ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಜವೆಗೋದಿಯ ರೊಟಿ್ಟಯು
ಉರುಳು ಾ್ತ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಾಳೆಯದೊಳಗೆ ಬಂದು, ಒಂದು ಡೇರೆಗೆ
ತಗಲಿ, ಅದನು್ನ ಬುಡಮೇಲು ಾಡಿ ಬೀಳಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು 14ಆಗ ಅವನ ತೆ ಾರನು, “ಇದು ಇ ಾ್ರಯೇಲ ಾದ
ೕ ಾಷನ ಮಗ ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಕತಿ್ತಯೇ ಹೊರತು ಮತೊ್ತಂದಲ್ಲ;

ದೇವರು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನೂ್ನ ಅವರ ಾಳೆಯಗಳನೂ್ನ ಅವನ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ”ಅಂದನು.

15 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಆ ಕನಸನೂ್ನ, ಅದರ ಅಥರ್ವನೂ್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಬಂದು ಅವರಿಗೆ, “ಏಳಿರಿ,ಯೆಹೋವನು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಾಳೆಯವನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದನೆ” ಅಂದನು. 16 ಮತು್ತ ಅವನು ಆ
ಮುನೂ್ನರು ಮಂದಿಯನು್ನ ಮೂರು ಗುಂಪು ಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೊಂಬನೂ್ನ, ಉರಿಯುವ ಪಂಜು ಇರುವ ಬರಿಕೊಡವನೂ್ನ
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ಕೊಟು್ಟ ಅವರಿಗೆ, 17 “ನನ್ನನೆ್ನೕ ನೋಡು ಾ್ತ ಾನು ಾಡುವ ಾಗೆ
ಾಡಿರಿ. ಾನು ಾಳೆಯದಅಂಚಿಗೆಬಂ ಾಗಹೇಗೆ ಾಡುತೆ್ತೕನೋ
ಾಗೆ ನೀವೂ ಾಡಬೇಕು. 18 ಾನೂ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರೂ
ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಊದಲು ನೀವೂ ಾಳೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೊಂಬನು್ನ
ಊದಿ, ‘ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜಯ, ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಜಯ ಎಂದು
ಕೂಗಿರಿ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಾತಿ್ರಯ ಎರಡನೆಯ ಜಾವದಲಿ್ಲ ಾವಲು ಾರರು ಬದ ಾದ
ಕೂಡಲೆ ಗಿದೊ್ಯೕನನೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ನೂರು ಮಂದಿಯೂ
(ಶತು್ರಗಳ) ಾಳೆಯದ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದು, ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಊದಿ,
ತಮ್ಮ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಕೊಡಗಳನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಟ್ಟರು. 20 ಕೂಡಲೆ ಮೂರು
ಗುಂಪಿನವರೂ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಊದಿ, ಕೊಡಗಳನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಟು್ಟ,
ಎಡಗೈಯಲಿ್ಲ ಪಂಜುಗಳನೂ್ನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲಊದುವ ಕೊಂಬುಗಳನೂ್ನ
ಹಿಡಿದು, “ಯೆಹೋವನ ಕತಿ್ತ, ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಕತಿ್ತ ಆಗಿದೆ” ಎಂದು
ಕೂಗಿ 21 ಾಳೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನಿಂತರು.
ಾಳೆಯದವ ಾದರೋ ಕೂಗು ಾ್ತ ಓಡಿಹೋದರು. 22ಆಮುನೂ್ನರು
ಮಂದಿಯು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಊದುತಿ್ತರು ಾಗ ಾಳೆಯದವರು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಹತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು.
ಾಳೆಯದವರು ಚೆರೇರದ ಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ ಬೇತ್ ಷಿಟ್ಟದ
ವರೆಗೂ ಟ ಾ್ಬತಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಆಬೇಲ್ ಮೆಹೋ ಾ
ಾ್ರಂತ್ಯದ ವರೆಗೂ ಓಡಿಹೋದರು. 23 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯ ಾದ
ನಫಾ್ತಲಿ, ಆಶೇರ್ ಕುಲಗಳವರೂ, ಮನಸೆ್ಸ ಕುಲದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ
ಕೂಡಿ ಬಂದು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದರು. 24 ಇದಲ್ಲದೆ
ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಅಲಿ್ಲನವರಿಗೆ, “ನೀವು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಹೊರಟು ಬೇತ್ ಾರದವರೆಗಿರುವ ಪ್ರ ಾಹಗಳನೂ್ನ ದರ್ನ್
ಹೊಳೆಯನೂ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಆಗ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬೇತ್ ಾರದವರೆಗಿರುವ
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ಪ್ರ ಾಹಗಳಿಗೂ ಬಂದು ಅವುಗಳ ಾಯಗಡಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮತು್ತ
ದರ್ನ್ಹೊಳೆಯನೂ್ನ ಹಿಡಿದರು. 25ಇದಲ್ಲದೆಅವರುಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ

ಾಯಕ ಾದ ಓರೇಬ್, ಜೇಬ್ ಎಂಬುವರನು್ನ ಹಿಡಿದು ಓರೇಬನನು್ನ,
ಓರೇಬನ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆಯೂ, ಜೇಬನನು್ನ ಜೇಬನ ಾ್ರ ಯ
ಆಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಕೊಂದು ಅವರ ತಲೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟ ಾ್ತ ದರ್ನಿನ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದ
ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿದರು.

8
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಗಿದೊ್ಯೕನನೊಡನೆ ಕಲಹ ಾಡಿದು್ದ

1 ಅನಂತರ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೀಗೆ
ಾಕೆ ಾಡಿದಿ? ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ

ಹೊರಟಾಗ ನಮ್ಮನೆ್ನೕಕೆ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ?” ಎಂದು ಉಗ್ರಕೋಪದಿಂದ
ಜಗಳ ಾಡಿದರು. 2 ಆಗ ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಾಡಿದ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾಗುವಂತದು್ದ ಾನೇನು
ಾಡಿದೆ? ಅಬೀಯೆಜೆರನವರು ಸುಗಿ್ಗಯಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ,

ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಹಕ್ಕ ಾಯು್ದ ಕೂಡಿಸಿದು್ದ ಹೆಚಾ್ಚಗಿದೆಯಲ್ಲವೇ?
3 ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಾಯಕ ಾದ ಓರೇಬ್
ಜೇಬರನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನ ಾ್ಲ! ಇದಕೆ್ಕ ಸ ಾನ ಾದದ್ದನು್ನ
ಾನೇನು ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ?” ಎಂದನು. ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ
ಅವರ ಸಿಟಿ್ಟಳಿಯಿತು.
ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಜೆಬಹ, ಚಲು್ಮನ್ನರನು್ನ ಕೊಂದದು್ದ

4 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಅವನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಮುನೂ್ನರು ಜನರು ಬಹಳ
ದಣಿದವ ಾಗಿದ್ದರೂ, ಹಿಂದಟು್ಟ ಾ್ತ ದರ್ನನು್ನ ಾಟಿ ಸುಖೋತಿಗೆ
ಬಂದರು. 5 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಸುಖೋತಿನವರಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದಿರುವವರಿಗೆ ಕೆಲವು ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಡಿರಿ,

ಅವರು ಬಹಳ ದಣಿದಿ ಾ್ದರೆ; ಾನು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಅರಸ ಾದ
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ಜೆಬಹ, ಚಲು್ಮನ್ನರನು್ನ ಹಿಂದಟು್ಟ ಾ್ತ ಇದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು. 6 ಆದರೆ
ಸುಖೋತಿನ ಮುಖಂಡರು ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಜೆಬಹ, ಚಲು್ಮನ್ನರನು್ನ ನೀನು ಕೈಕಟಿ್ಟ
ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ ೕ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 7 ಆಗ
ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಅವರಿಗೆ, “ಒಳೆ್ಳೕದು, ಯೆಹೋವನು ಜೆಬಹ,
ಚಲು್ಮನ್ನರನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟ ತರು ಾಯ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾಡಿನಲಿ್ಲರುವ ಜಾಲಿಮುಳು್ಳಗಳಿಂದಲೂ, ಾರೆಗಿಡಗಳಿಂದಲೂ
ಹೊಡಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಅವನು ಅಲಿ್ಲಂದ
ಪೆನೂವೇಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಲಿ್ಲನವರನು್ನ ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಬಿನ್ನವಿಸಲು
ಅವರೂ ಸುಖೋತಿನವರಂತೆಯೇ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 9 ಗಿದೊ್ಯೕನನು
ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಸುರ ತ ಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ ಈ
*ಬುರುಜನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಡುವೆನು”ಅಂದನು.

10 ಜೆಬಹ, ಚಲು್ಮನ್ನರು ಸು ಾರು ಹದಿನೈದು ಾವಿರ
ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರೊಡನೆ ಕಕೋರ್ರಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮೂಡಣದೇಶದವರ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾವಿರ ಭಟರು
ಹತ ಾಗಿಉಳಿದವರು ಇಷೆ್ಟೕ ಮಂದಿ. 11 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಾಡುಗೊಲ್ಲರ
ಪ್ರದೇಶ ಾಗರ್ ಾಗಿ ನೋಬಹ, ಗೆ್ಬ ಾ ಇವುಗಳ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ
ಹೋಗಿ ನಿಭರ್ಯದಿಂದ ಇಳುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಾಳೆಯದ ಮೇಲೆ
ಬಿದ್ದನು. 12 ಜೆಬಹನೂ ಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನನೂ ಓಡಿಹೋಗ ಾಗಿ,
ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಡಿದು,ಅವರ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಚದರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

13 ೕ ಾಷನ ಮಗ ಾದ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹೆರೆಸಿನ
ಗಟ್ಟದ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು, 14 ಸುಖೋತಿನ
ಒಬ್ಬ ೌವನಸ್ಥನನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಆ ಊರಿನ ಮುಖಂಡರೂ,
ಹಿರಿಯರೂ ಾ ಾರೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ಎಪ್ಪತೆ್ತೕಳು
ಮಂದಿಯ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟನು. 15 ಅನಂತರ ಅವನು
* 8:9 8:9 ಾ ಾನ್ಯ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನಲಿ್ಲ ಬುರುಜನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ ೌಳಿಗೋಡೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಕಟು್ಟತಿ್ತದ್ದರು.
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ಸುಖೋತಿನವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ, “ ಾವು ದಣಿದಿರುವ ನಿನ್ನ
ಸೈನಿಕರಿಗೋಸ ್ಕರ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಜೆಬಹ, ಚಲು್ಮನ್ನರನು್ನ
ಕೈಕಟಿ್ಟ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕ ೕ? ಎಂದು ನನ್ನನು್ನ
ನಿಂದಿಸಿದಿರ ಾ್ಲ; 16 ನೋಡಿರಿ, ಅವರು ಇಲಿ್ಲರು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಊರಿನ ಹಿರಿಯರನೂ್ನ, ಮುಖಂಡರನೂ್ನ, ಜಾಲಿಮುಳು್ಳಗಳಿಂದಲೂ,
ಾರೆಗಿಡಗಳಿಂದಲೂ ಹೊಡಿಸಿ ಸುಖೋತಿನವರಿಗೆ ಬುದಿ್ಧಕಲಿಸಿದನು.

17ಮತು್ತ ಪೆನೂವೇಲಿನಬುರುಜನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟು್ಟ ಆಊರಿನಜನರನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಿದನು.

18 ಅವನು ಜೆಬಹ, ಚಲು್ಮನ್ನರನು್ನ, “ನೀವು ಾಬೋರದಲಿ್ಲ
ಕೊಂದು ಾಕಿದ ಮನುಷ ್ಯರು ಹೇಗಿದ್ದರು?” ಎಂದು ಕೇಳ ಾಗಿ
ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾಗೆಯೇ ಇದ್ದರು; ಎಲ್ಲರೂ ರೂಪದಲಿ್ಲ
ಾಜಪುತ್ರರಂತಿದ್ದರು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 19 ಆಗ
ಅವನು, “ಅವರು ನನ್ನ ಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು; ನನ್ನ ಸಹೋದರರು;
ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನೀವು ಅವರನು್ನ ಉಳಿಸಿದ್ದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಲು್ಲತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿ 20 ತನ್ನ ಹಿರೀ ಮಗ ಾದ ಎತೆರನಿಗೆ,
“ನೀನೆದು್ದ ಇವರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕು” ಅಂದನು. ಆದರೆ ಅವನು
ಇನೂ್ನ ಹುಡುಗ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಟು್ಟ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿರಿಯಲೇ
ಇಲ್ಲ. 21ಆಗ ಜೆಬಹನೂ ಮತು್ತ ಚಲು್ಮನ್ನನೂ ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ನೀನೇ
ಎದು್ದ ಬಂದು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕು; ಾ್ರಯಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆಪುರುಷನಿಗೆ
ಬಲವಿರುತ್ತದ ಾ್ಲ” ಅನ್ನಲು ಅವನೆದು್ದ ಜೆಬಹ, ಚಲು್ಮನ್ನರನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿ,ಅವರ ಒಂಟೆಗಳ ಕೊರಳಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಅಧರ್ಚಂ ಾ್ರ ಾರದ
ಆಭರಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಏ ೕದ್
22 ತರು ಾಯ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ, “ನೀನು

ನಮ್ಮನು್ನ ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ; ನೀನೂ, ನಿನ್ನ
ಮಗನೂ, ಮ್ಮಗನೂ ವಂಶ ಾರಂಪಯರ್ ಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ಅರಸ ಾಗಿರಬೇಕು” ಎಂದರು. 23 ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾ ಾಗಲಿ,
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ನನ್ನ ಮಗ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವುದಿಲ್ಲ; ಯೆಹೋವನೇ ನಿಮ್ಮ
ಅರಸ ಾಗಿರುವನು. 24ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಿನ್ನಹ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ;
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಾನು ಕೊಳೆ್ಳಹೊಡೆದ ಬಂ ಾರದ ಓಲೆಗಳನು್ನ ನನಗೆ
ಕೊಡಲಿ” ಅಂದನು. ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ಯ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಂ ಾರದ ಓಲೆಗಳು ಇದ್ದವು. 25 ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಬಿನ್ನಹಕೆ್ಕ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು, “ ಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಡುವೆವು” ಎಂದು
ಹೇಳಿ, ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಾವು
ಕೊಳೆ್ಳ ಾಗಿ ತಂದ ಓಲೆಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. 26 ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ
ದಲೇ ದೊರಕಿದ್ದ ಅಧರ್ಚಂ ಾ್ರ ಾರದ ಆಭರಣ, ಕುಂಡಲ,

ಮಿ ಾ್ಯನ್ ಾಜರು ಹೊದು್ದಕೊಂಡಿದ್ದ ರ ಾ್ತಂಬರ, ಅವರ ಒಂಟೆಗಳ
ಕಂಠ ಾಲೆ, ಇವುಗಳ ಹೊರ ಾಗಿ ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಂದ
ಕೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಓಲೆಗಳ ಬಂ ಾರವೇ ಾವಿರದ ಏಳುನೂರು
ತೊಲೆ ತೂಕ ಾಗಿತು್ತ. 27 ಈ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಗಿದೊ್ಯೕನನು
ಒಂದು †ಏ ೕದನು್ನ ಾಡಿಸಿ, ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಊ ಾದ
ಒಫ್ರದಲಿ್ಲಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ
ಪೂಜಿಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ದೈವದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದರು;ಅದು ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೂ
ಅವನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಉರು ಾಯಿತು. 28 ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರು
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಾಗಿ ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಟ್ಟರು; ಅವರು ಪುನಃ
ತಲೆಯೆತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಗಿದೊ್ಯೕನನ ಜೀವ ಾನದಲಿ್ಲ ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನವಿತು್ತ.
ಗಿದೊ್ಯೕನನಮರಣ

29 ೕ ಾಷನ ಮಗ ‡ಯೆರು ಾ್ಬಳನು ಹೋಗಿ ತನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. 30 ಗಿದೊ್ಯೕನನಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ
ಹೆಂಡತಿಯರಿದು್ದದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು
ಹುಟಿ್ಟದರು. 31 ಅವನಿಗೆ ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯಲಿ್ಲ
† 8:27 8:27 ವಿ ೕ 20 ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ‡ 8:29 8:29 ಗಿದೊ್ಯೕನನ
ಮತೊ್ತಂದು ಹೆಸರು.
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ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟ್ಟಲು, ಆ ಮಗನಿಗೆ ಅಬೀಮೆಲೆಕನೆಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 32 ೕ ಾಷನ ಮಗ ಾದ ಗಿದೊ್ಯೕನನು
ದಿನತುಂಬಿದ ಮುದುಕ ಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಲು, ಅವನ ಶವವನು್ನ
ಅಬೀಯೆಜೆರೀಯರಒಫ್ರದಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೂಣಿಟ್ಟರು.
ಆ ಸ ಾಧಿಯು ಅವನ ತಂದೆ ಾದ ೕ ಾಷನ ಾಗಿತು್ತ.
33 ಗಿದೊ್ಯೕನನು ಸತ್ತನಂತರ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ದೈವದೊ್ರೕಹಿಗ ಾಗಿ
ಾಳನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರು; ಾಳ್ ಬೆರೀತನನು್ನ ತಮ್ಮ
ದೇವರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 34 ಸುತ್ತಣ ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳಿಂದ
ತಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟರು.
35ಯೆರು ಾ್ಬಳನೆಂಬ ಗಿದೊ್ಯೕನನು ತಮಗೆ ಾಡಿದಉಪ ಾರಗಳನು್ನ
ಅವರು ನೆನಸಲಿಲ್ಲ;ಅವನಮನೆಯವರಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ.

9
ಗಿದೊ್ಯೕನನಮಗ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು

1 ಯೆರು ಾ್ಬಳನ ಮಗ ಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಹೋಗಿ
ತನ್ನ ಸೋದರ ಾವಂದಿರಿಗೂ, ಾಯಿಯ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ನೀವು ದಯವಿಟು್ಟ ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರನು್ನ
ಾತ ಾಡಿಸಿ, ‘ಯೆರು ಾ್ಬಳನ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಳಿ್ವಕೆ ಾಡುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೋ ಅಥ ಾ ಒಬ್ಬನೇ
ಆಳುವುದು ಮೇಲೋ?’ ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿ, ಾನು ಅವರ
ರಕ್ತಸಂಬಂಧಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ” ಅಂದನು.
3 ಅವರು ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಬೀಮೆಲೆಕನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾಗೆಯೇ ಹೇಳಲು ಅವರು, “ಇವನು ನಮ್ಮ
ಸಹೋದರ ಾಗಿ ಾ್ದನ ಾ್ಲ” ಅಂದುಕೊಂಡು ಅವನ ಪಕ್ಷವನು್ನ
ಹಿಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. 4ಮತು್ತ ಅವರು ಾಳ್ ಬೆರೀತಿನ
ದೇವ ಾ್ಥನದಿಂದ *ಎಪ್ಪತು್ತ ರೂ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಅವನು ಈ ಹಣದಿಂದ ಕೆಲವು ಾಕ ೕಕರನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ, 5 ಅವರ
* 9:4 9:4 800 ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳ.
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ಾಯಕ ಾಗಿಹೊರಟು,ಒಫ್ರದಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದಯೆರು ಾ್ಬಳನ
ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವನ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹಿಡಿದು,
ಒಂದೇ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. ಆದರೆ ಕಿರಿಯವ ಾದ
ೕ ಾಮನೆಂಬವನು ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಉಳಿದನು. 6 ತರು ಾಯ

ಎ ಾ್ಲ ಶೆಕೆಮಿನವರೂಮಿಲೊ್ಲೕ ಕೋಟೆಯವರೂ ಶೆಕೆಮಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಾಪಕಸ್ತಂಭವಿರುವ ಏಲೋನ್ ವೃಕ್ಷದ ಹತಿ್ತರ ಕೂಡಿಬಂದು
ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ತಮ್ಮ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

ೕ ಾಮನ ಾಮ್ಯ
7 ೕ ಾಮನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಗೆರಿಜಿ್ಜೕಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ

ನಿಂತು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಧ ್ವನಿಯಿಂದ, “ಶೆಕೆಮಿನ ಜನರೇ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ; ಆಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವನು” ಎಂದನು.

8 “ಒಮೆ್ಮ, ಮರಗಳು ತಮಗೋಸ ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಅರಸನನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟು ಎಣೆ್ಣಯ ಮರದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು,
‘ನೀನು ಬಂದು ನಮಗೆ ಅರಸ ಾಗು’ ಅಂದವು. 9 ಆಗ ಅದು
ಅವುಗಳಿಗೆ, ‘ನನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಎಣೆ್ಣಗೋಸ ್ಕರ ದೇವತೆಗಳೂ, ಮನುಷ ್ಯರು
ನನ್ನನು್ನ ಘನಪಡಿಸು ಾ್ತರೆ; ಇದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ
ಓ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೋ?’ ಅಂದಿತು. 10 ತರು ಾಯ
ಅವು ಅಂಜೂರ ಗಿಡದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದಕೆ್ಕ, ‘ನೀನು ಬಂದು
ನಮಗೆ ಅರಸ ಾಗು’ ಎನ್ನಲು 11 ಅದು, ‘ ಾನು ನನ್ನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ
ಮಧುರಫಲ ಾನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಓ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಬರಬೇಕೋ?’ ಎಂದಿತು. 12 ಅನಂತರ ಅವು ಾ್ರ ಾಲತೆಯ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ‘ನೀನು ಬಂದು ನಮಗೆ ಅರಸ ಾಗು’ ಎನ್ನಲು
13 ಅದು ಅವುಗಳಿಗೆ, ‘ ಾನು ನನ್ನ ರಸದಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ
ಮನುಷ ್ಯರಿಗೂ ಆನಂದಕೊಡುವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ
ಓ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೋ?’ ಎಂದಿತು. 14 ಕೊನೆಗೆ ಎ ಾ್ಲ
ಮರಗಳು ಮುಳು್ಳಗಿಡದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ‘ನೀನು ಬಂದು ನಮಗೆ
ಅರಸ ಾಗು’ ಅನ್ನಲು 15 ಅದು, ‘ನೀವು ಯ ಾಥರ್ಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
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ನನಗೆ ಾಜಾ್ಯಭಿಷೇಕ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವು ಾದರೆ ಬಂದು ನನ್ನ
ನೆರಳನು್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನನಿ್ನಂದ ಬೆಂಕಿಹೊರಟು
ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ಾರು ವೃಕ್ಷಗಳನು್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡುವುದು’ ಎಂದಿತು.

16 “ನೀವು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದು್ದ
ಾ್ಯಯ ೕ? ಅದು ಧಮರ್ ಾಯರ್ ೕ? ಯೆರು ಾ್ಬಳನು
ನಿಮಗೆ ಾಡಿದ ಉಪ ಾರಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ನೀವು ಅವನಿಗೂ ಅವನ
ಮನೆಯವರಿಗೂ ಪ್ರತು್ಯಪ ಾರ ಾಡಿದಿರೋ? 17 ನನ್ನ ತಂದೆಯು
ತನ್ನ ಜೀವದ ಆಶೆಯನು್ನ ತೊರೆದು, ಹೋ ಾಡಿ, ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದನ ಾ್ಲ. 18 ಆದರೆ ನೀವು ಈಗ ನನ್ನ
ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ನಿಂತು, ಅವನ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಒಂದೇ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ವಧಿಸಿ, ಅವನ ಾಸಿಯ
ಮಗ ಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ನಮ್ಮ ಬಂಧುವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಶೆಕೆಮಿನ
ಅರಸನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. 19ನೀವುಈಗಯೆರು ಾ್ಬಳನಿಗೂ
ಅವನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಾಡಿದು್ದ ಾ್ಯಯವೂ, ಧಮರ್ವೂ ಆಗಿದ್ದರೆ
ಅಬೀಮೆಲೆಕನಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಿರಿ; ಅವನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಆನಂದಿಸಲಿ.
20ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಂದಬೆಂಕಿಹೊರಟು ಶೆಕೆಮಿನವರನೂ್ನ,
ಮಿಲೊ್ಲೕ ಕೋಟೆಯವರನೂ್ನ ದಹಿಸಿಬಿಡಲಿ; ಶೆಕೆಮಿನವರಿಂದಲೂ,
ಮಿಲೊ್ಲೕ ಕೋಟೆಯವರಿಂದಲೂ ಬೆಂಕಿಹೊರಟು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ
ದಹಿಸಿಬಿಡಲಿ” ಎಂದನು. 21 ೕ ಾಮನು ಇಷು್ಟ ಹೇಳಿ ತನ್ನ
ಸಹೋದರ ಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಬೇರಕೆ್ಕ
ಓಡಿಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಡಿದನು.

ಶೆಕೆಮಿನವರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದರು
22 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಮೂರು ವಷರ್ ಆಳಿದ

ನಂತರ 23 ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೂ ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೂ
ವೈಮನಸು್ಸ ಹುಟು್ಟವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಅವರು ಅವನಿಗೆ
ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದರು. 24 ಇದರಿಂದ ಯೆರು ಾ್ಬಳನ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೂ್ರರತನದಿಂದ ಕೊಂದು ಾಕಿದ ರ ಾ್ತಪ ಾಧಫಲವು
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ಅವರ ಸಹೋದರ ಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಮೇಲೆಯೂ, ಆ ಕೃತ್ಯದಲಿ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದ ಶೆಕೆಮಿನವರ ಮೇಲೆಯೂ ಬರುವುದಕೆ್ಕ
ಾರಣ ಾಯಿತು. 25ಶೆಕೆಮಿನವರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಪವರ್ತಶಿಖರಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾರರನಿ್ನಟ್ಟರು. ಇವರು ಆ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ
ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರ ಾಣಿಕರನು್ನ ಸುಲಿಗೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಈ
ವತರ್ ಾನವುಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆಮುಟಿ್ಟತು.

26 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎಬೆದನ ಮಗ ಾದ ಾಳನೆಂಬುವನು
ತನ್ನ ಬಂಧುಗ ಡನೆ ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಬಂದನು. ಶೆಕೆಮಿನ ಹಿರಿಯರು
ಅವನಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟ್ಟರು. 27 ಆ ಊರಿನವರು ಒಂ ಾನೊಂದು
ದಿನ ತಮ್ಮ ಾ್ರ ಾಫಲಗಳನು್ನ ಕೊಯಿದು, ಆಲೆಗಳಲಿ್ಲ ರಸತೆಗೆದು,
ತಮ್ಮ ದೇವರ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಬ್ಬ ಾಡಿ, ಉಂಡು ಕುಡಿದು
ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ಶಪಿಸಿದರು. 28 ಎಬೆದನ ಮಗ ಾದ ಾಳನೂ
ಅವರ ಸಂಗಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡು, “ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಎಷ್ಟರವನು?
ಶೆಕೆಮಿನವ ಾದ ಾವು ಎಷ್ಟರವರು? ಾವು ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ
ಾಕೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು? ಅವನು ಯೆರು ಾ್ಬಳನ ಮಗನಲ್ಲ ೕ?

ಅವನಪು ಾಧಿ ಾರಿಯು ಜೆಬುಲನಲ್ಲ ೕ? ಾವು ಅವನನು್ನ ಾಕೆ
ಸೇವಿಸಬೇಕು? ಶೆಕೆಮನ ತಂದೆ ಾದ ಹ ೕರನ ವಂಶದವರ
ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಲಿ. 29ಈಜನರಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಧಿ ಾರವಿದಿ್ದದ್ದರೆ
ಅಬೀಮೆಲೆಕನನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಡುತಿ್ತದೆ್ದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, “ಎ ಾ,
ಅಬೀಮೆಲೆಕನೇ, ಸೈನ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನೊ್ನಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಾ” ಎಂದು ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡನು. 30 ಪು ಾಧಿ ಾರಿ ಾದ
ಜೆಬುಲನು ಎಬೆದನ ಮಗ ಾದ ಾಳನ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ,
ಕೋಪಗೊಂಡು ಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಬಳಿಗೆ
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, 31 “ಇಗೋ, ಎಬೆದನ ಮಗ ಾದ ಾಳನೂ
ಅವನ ಬಂಧುಗಳೂ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಶೆಕೆಮಿನವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ನಿನಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 32 ಆದುದರಿಂದ ನೀನು
ಈ ಾತಿ್ರಯೇ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ
ಹೊಂಚು ಾಕಿಕೊಂಡಿರು. ಸೂಯರ್ನು ಉದಯಿಸುತ್ತಲೇ ಎದು್ದ
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ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಬೀಳು. ಅವನೂ ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲರುವವರೂ
33 ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೊರಟು ಬಂ ಾಗ ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲ
ತೋರಿದ ಾಗೆ ಾಡು”ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದನು. 34ಅಬೀಮೆಲೆಕನೂ,
ಅವನ ಜನರೂ ಾತಿ್ರಯಲೆ್ಲೕ ಹೊರಟು ಬಂದು ಾಲು ್ಕ ಗುಂ ಾಗಿ
ಶೆಕೆಮಿನವರನು್ನ ಹೊಂಚಿ ಾಯುತಿ್ತದ್ದರು. 35 ಎಬೆದನ ಮಗ ಾದ
ಾಳನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಊರ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂ ಾಗ
ಅಬೀಮೆಲೆಕನೂ ಅವನ ಜನರೂ ಾವು ಹೊಂಚಿನೋಡುತಿ್ತದ್ದ
ಸ್ಥಳದಿಂದಎದು್ದ ಬಂದರು. 36 ಾಳನುಅವರನು್ನ ಕಂಡು ಜೆಬುಲನಿಗೆ,
“ಇಗೋ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಜನರು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಜೆಬುಲನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಬೆಟ್ಟದ ನೆರಳನು್ನ ನೋಡಿ
ಜನರೆಂದು ಾವಿಸುತಿ್ತೕ” ಅನ್ನಲು 37 ಅವನು ತಿರುಗಿ, “ನೋಡು,
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಜನರು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ; ಕಣಿಹೇಳುವವರ ಮರದ
ಾಗರ್ ಾಗಿ ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪು ಬರುತಿ್ತದೆ” ಅಂದನು. 38 ಆಗ

ಜೆಬುಲನು ಅವನಿಗೆ, “ಈಗ ನಿನ್ನ ಾಯೆಲಿ್ಲದೆ? ಅಬೀಮೆಲೆಕನು
ಎಷ್ಟರವನು? ಾವು ಅವನನು್ನ ಾಕೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು
ಕೊಚಿ್ಚಕೊಂಡಿಯ ಾ್ಲ; ಅವರು ನೀನು ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದ ಜನರಲ್ಲ ೕ?
ಾ ಾದರೆ ಹೋಗಿ ಅವರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡು, ನೋಡೋಣ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 39 ಾಳನು ಶೆಕೆಮಿನವರ ಾಯಕ ಾಗಿ
ಹೊರಟು ಅಬೀಮೆಲೆಕನೊಡನೆ ಾ ಾಡಿದನು. 40 ಆದರೆ
ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ಬೆನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಓಡಿಹೋಗಲು, ಅವನು ಇವನನು್ನ
ಹಿಂದಟಿ್ಟದನು. ಊರು ಾಗಿಲಿನವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಹತ ಾಗಿ
ಬಿದ್ದರು. 41 ಅನಂತರ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಹೋಗಿ †ಅರೂಮದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಿದನು. ಇತ್ತ ಜೆಬುಲನು ಾಳನನೂ್ನ ಅವನಬಂಧುಗಳನೂ್ನ
ಶೆಕೆಮಿನಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

42 ಮರುದಿನ ಜನರು ಬೈಲಿಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದರು; 43 ಇದು
ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಮೂರು ಗುಂಪು ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
† 9:41 9:41 ಅರೂಮ ಎಂಬುದು ಪಟ್ಟಣ, ಇದು ಶೆಕೆಮಿನಿಂದ ಸು ಾರು 8 ಕಿಲೋ
ಮೀಟರ್ ದೂರವಿದೆ.
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ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಂಚಿ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಜನರು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ
ಹೊರಟು ಬರುವುದನು್ನ ಇವನು ಾಣುತ್ತಲೇ, ಅಲಿ್ಲಂದ ಎದು್ದ
ಅವರನು್ನ ಹೊಡೆದನು. 44 ಅಬೀಮೆಲೆಕನೂ ಅವನ ಸಂಗಡ
ಇದ್ದ ಗುಂಪಿನವರೂ ಓಡಿ ಬಂದು ಊರು ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಂತರು;
ಉಳಿದ ಎರಡು ಗುಂಪಿನವರು ಬೈಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಶೆಕೆಮಿನವರ ಮೇಲೆ
ಬಿದು್ದ ಅವರನು್ನ ಹತ ಾಡಿದರು. 45 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಆ
ದಿನವೆ ಾ್ಲ ಯುದ್ಧ ಾಡಿ, ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಂಡು,
ಅದರ ಜನರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿ, ಊರನು್ನ ಕೆಡವಿಬಿಟು್ಟ, ಅಲಿ್ಲ
ಉಪ್ಪನು್ನ ಎರಚಿಬಿಟ್ಟನು. 46 ಶೆಕೆಮಿನ ಕೋಟೆಯವರು
ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಏಲ್ ಬೆರೀತೆ ಎಂಬ ದೇವರ ಗುಡಿಯ
ನೆಲಮನೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. 47 ಕೋಟೆಯವರೆಲ್ಲರೂ
ಅಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆಂಬುದು ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತ ಾಗ
48 ಅವನು ಕೊಡಲಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೊಡನೆ
ಚಲೊ್ಮೕನ್ ಗುಡ್ಡವನೆ್ನೕರಿ ತನ್ನವರಿಗೆ, “ ಾನು ಾಡುವಂತೆಯೇ
ನೀವೂ ತೀವ್ರ ಾಗಿ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾನು ಒಂದು ಮರದ
ಕೊಂಬೆಯನು್ನ ಕಡಿದು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಳ್ಳಲು 49 ಅವರೂ
ಅದರಂತೆಯೇ ಾಡಿ, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ
ಅವರಿದ್ದ ನೆಲಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಾಕಿ, ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸಿ ಅದನು್ನ
ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಶೆಕೆಮ್ ಕೋಟೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ತರು. ಅವರ
ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರೆ ಾ್ಲ ಸು ಾರು ಾವಿರ ಜನರಿದ್ದರು.

ಅಬೀಮೆಲೆಕನಮರಣ
50 ಅನಂತರ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತೇಬೇಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುತಿ್ತಗೆ ಾಕಿ

ಅದನು್ನ ಹಿಡಿದನು. 51 ಆ ಊರಿನ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಭದ್ರ ಾದ
ಬುರುಜು ಇತು್ತ; ಊರಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ ಓಡಿಹೋಗಿ,
ಅದರೊಳಗೆ ಹೊಕು ್ಕ, ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತದರು.
52 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಯುದ್ಧ ಾಡು ಾ್ತ ಬುರುಜಿನ
ಾಗಿಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿ್ತಸಬೇಕೆಂದು ಅದರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು,
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53 ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಮೇಲಿನಿಂದ ಒಂದು ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ಬೀಳಿಸಿ,
ಅವನ ತಲೆಬುರುಡೆಯನು್ನ ಒಡೆದುಬಿಟ್ಟಳು. 54ಅವನು ಕೂಡಲೆ ತನ್ನ
ಆಯುಧ ಹೊರುವವನನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, “ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಹಿರಿದು
ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲ; ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಾನು ಹೆಂಗಸಿನ ಕೈಯಿಂದ ಸತ್ತನೆಂದು
ಜನರು ಹೇ ಾರು” ಎನ್ನಲು ಆ ಾ್ರಯಸ್ಥನು ಅವನನು್ನ ತಿವಿದು
ಕೊಂದು ಾಕಿದನು. 55 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಸತು್ತ ಹೋದದ್ದನು್ನ ಕಂಡು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.

56 ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಸಹೋದರರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿ, ತನ್ನ
ತಂದೆಗೆ ದೊ್ರೕಹಿ ಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ದೇವರು ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ
ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿದನು. 57 ಶೆಕೆಮಿನವರಿ ಾದರೋ ಅವರ
ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಬರ ಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ
ಯೆರು ಾ್ಬಳನಮಗ ಾದ ೕ ಾಮನು ಇವರವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನುಡಿದ
ಾಪವು ನೆರವೇರಿತು.

10
ತೋ ಾ

1 ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಮರಣದ ತರು ಾಯ ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಕುಲದ
ಪೂವನ ಮಗನೂ, ದೋದೋವಿನ ಮ್ಮಗನೂ ಆಗಿದ್ದ
ತೋಲನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ರ ಸಿವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಎದ್ದನು.
ಅವನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯ ಾಮೀರೆಂಬ ಊರಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. 2ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಾಲಿಸಿದ ನಂತರ,ಅವನು ಸತು್ತ ಾಮೀರಿನಲಿ್ಲ ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟನು.

ಾಯೀರ್
3 ತೋಲನ ಮರಣದ ತರು ಾಯ ಗಿ ಾ್ಯದ್ಯ ಾದ ಾಯೀರನು

ಎದು್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ವಷರ್ ಾಲಿಸಿದನು. 4 ಇವನಿಗೆ
ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಮೂವತು್ತ ಸ ಾರಿ
ಕತೆ್ತಗಳೂ, ಗಿ ಾ್ಯದ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ ಊರುಗಳೂ ಇದ್ದವು.
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ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ * ಾಯೀರನ ಾ್ರಮಗಳೆಂದು
ಹೆಸರಿದೆ. 5 ಾಯೀರನು ಸತು್ತ ಾ ೕನಿನಲಿ್ಲ ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟನು.
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಾಟವು

6 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಪುನಃ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದರು. ಅವರು ಆತನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾಳ್, ಅಷೊ್ಟೕರೆತ್
ಎಂಬ ದೇವತೆಗಳನೂ್ನ, ಅ ಾಮ್ಯರು, †ಚೀದೋನ್ಯರು, ೕ ಾಬ್ಯರು,
ಅ ್ಮೕನಿಯರು, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಇವರ ದೇವತೆಗಳನೂ್ನ
ಪೂಜಿಸತೊಡಗಿದರು. ‡ಯೆಹೋವನನು್ನ ಮರೆತು ಆತನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವುದನು್ನ ಬಿಟೆ್ಟೕಬಿಟ್ಟರು. 7 ಆದುದರಿಂದ ಆತನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಮತು್ತ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಟ್ಟನು. 8 ಇವರು ಅಂದಿನಿಂದ
ಹದಿನೆಂಟು ವಷರ್ಗಳ ವರೆಗೆ ದರ್ನಿನ ಆಚೆ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪೀಡಿಸು ಾ್ತ, ಕುಗಿ್ಗಸು ಾ್ತ ಇದ್ದರು.
ಈ ದೇಶವು ದಲು ಅ ೕರಿಯರ ಾಗಿತು್ತ. 9 ಇದಲ್ಲದೆ
ಅ ್ಮೕನಿಯರು ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಯನು್ನ ಾಟಿ, ಯೆಹೂದ,
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್, ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಕುಲಗ ಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಾಯಿತು. 10 ಆಗ ಅವರು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾವು ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಾಳನ
ಪ್ರತಿಮೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿ, ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ”
ಎಂದು ರೆಯಿಟ್ಟರು. 11 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “§ಐಗುಪ್ತ,
ಅ ೕರಿಯ, ಅ ್ಮೕನಿಯ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ, ಚೀದೋನ್ಯ, ಅ ಾಲೇಕ್ಯ,
ಾ ೕನ್ಯ ಇವೇ 12 ದ ಾದ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಪೀಡಿಸಿ ಾಗ ನೀವುನನಗೆ ರೆಯಿಟಿ್ಟರಿ; ಾನು ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿದರೂ 13 *ನೀವು ಪುನಃ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ
* 10:4 10:4ಧ ೕರ್ 3:14. † 10:6 10:6 1ಅರಸು. 11:5,7,33. ‡ 10:6
10:6 ಧ ೕರ್ 31:16. § 10:11 10:11 ವಿ ೕ 14:30; ಅರಣ್ಯ 21:21-32.
* 10:13 10:13ಯೆರೆ 2:13.
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ಸೇವಿಸು ಾ್ತ ಬಂದಿರಿ. ಆದುದರಿಂದ ಾನು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ರ ಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 14 †ಹೋಗಿ, ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ
ರೆಯಿಡಿರಿ;ಅವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈ ಇಕ್ಕಟಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಿ”ಅಂದನು.

15 ಅವರು ತಿರುಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾವು ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕವೆ;
ನಿನಗೆ ಸರಿ ಾಣುವ ಪ್ರ ಾರ ನಮಗೆ ಾಡು; ಆದರೆ ಈ ಾರಿ ಹೇಗೂ
ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಬೇಕು” ಎಂದು ರೆಯಿಟು್ಟ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳನು್ನ
ತಮ್ಮಲಿ್ಲಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸೇವಿಸುವವ ಾದರು.
16 ‡ಆಗಆತನಮನಸು್ಸ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಸಂಕಟದನಿಮಿತ್ತ ಬಹಳ ಾಗಿ
ನೊಂದಿತು.

17ಅ ್ಮೕನಿಯರು ದಂಡೆತಿ್ತ ಬಂದು ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಸೇರಿ ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
18ಗಿ ಾ್ಯದಿನಜನರೂಅಧಿಪತಿಗಳೂ, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅ ್ಮೕನಿಯರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಕೈ ಾಕುವವನು ಾರು? ಅಂಥವನನು್ನ ಗಿ ಾ್ಯದಿನವರೆಲ್ಲರ
ಮೇಲೆ ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆವು” ಎಂದು ತಮ್ಮ ತ ್ಮಳಗೆ
ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

11
ಗಿ ಾ್ಯದಿನವರ ಾಯಕ ಾದಯೆಫಾ್ತಹ

1 ಗಿ ಾ್ಯದ್ಯ ಾದ *ಯೆ ಾ್ತಹನು †ಮ ಾಪ ಾಕ್ರಮಿ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ಗಿ ಾ್ಯದನಿಂದ ಒಬ್ಬ ವೇಶೆ್ಯಗೆ ಹುಟಿ್ಟದವನು. 2 ಗಿ ಾ್ಯದನಿಗೆ
ಹೆಂಡತಿಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದ್ದರು. ಇವರು ದೊಡ್ಡವ ಾದ ಮೇಲೆ
ಯೆ ಾ್ತಹನಿಗೆ, “ನೀನು ಪರಸಿ್ತ ್ರೕಯಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು; ಆದುದರಿಂದ
ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಧ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕ ಾರದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿಅವನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಾಕಿದರು. 3ಅವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಟೋಬ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ಅಲಿ್ಲನ ಾಕ ೕಕರು ಕೂಡಿ
ಅವನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು.
† 10:14 10:14ಧ ೕರ್ 32:37-38. ‡ 10:16 10:16ಯೆ ಾ 63:9 * 11:1
11:1 ಇಬಿ್ರ 11:32. † 11:1 11:1 2ಅರಸು. 5:1.
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4 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ನಂತರ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಬಂದ
ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.
5 ಆಗ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಹಿರಿಯರು ಯೆ ಾ್ತಹನನು್ನ ಟೋಬ್ ದೇಶದಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದರು. 6 ಅವರು
ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ಅ ್ಮೕನಿಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವ ಾಗೆ
ನೀನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಾಯಕ ಾಗು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
7 ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಹಗೆ ಾಡಿ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟವರು ನೀವೇ ಅಲ್ಲ ೕ? ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ
ಬಂ ಾಗ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಾಕೆ ಬಂದಿರಿ?” ಎನ್ನಲು 8 ಅವರು,
“ಆದುದರಿಂದಲೇ ಈಗ ತಿರುಗಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ; ನಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಬಂದು ಅ ್ಮೕನಿಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡುವು ಾದರೆ
ಗಿ ಾ್ಯದಿನವರಿಗೆ ಾ್ಲ ನೀನೇ ಾಯಕ ಾಗಿರುವಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
9ಆಗಯೆ ಾ್ತಹನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಅ ್ಮೕನಿಯರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಜ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ
ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವಿರೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು 10 ಅವರು
ಅವನಿಗೆ, “ ಾಗೆಯೇ ಾಡುವೆವು; ‡ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ ಈ ಾತುಗಳಿಗೆ
ಯೆಹೋವನೇ ಾ ” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 11ಆಗಯೆ ಾ್ತಹನು
ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಹಿರಿಯರ ಸಂಗಡ ಹೋದನು. ಜನರು ಅವನನು್ನ
ಅಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ, ಾಯಕನ ಾ್ನಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದರು. ಮತು್ತ
ಯೆ ಾ್ತಹನು ತನ್ನ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲಯೆಹೋವನಮುಂದೆ
ಅರಿಕೆ ಾಡಿದನು.

12 ಯೆ ಾ್ತಹನು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, “ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಏನಿದೆ? ನೀನು
ನನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಏನು
ಾರಣ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 13 ಆ ಅರಸನು ದೂತರಿಗೆ,

‡ 11:10 11:10ಯೆರೆ 42:5.
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“§ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಂ ಾಗ ಅನೋರ್ನಿನಿಂದ
ಯಬೊ್ಬೕಕ್ ಮತು್ತ ದರ್ನ್ ಹೊಳೆಗಳವರೆಗೂ ಇದ್ದ ನನ್ನ
ದೇಶವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರ ಾ್ಲ; ನೀನು ಈಗ ಅದನು್ನ
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
14 ಯೆ ಾ್ತಹನು ಇನೊ್ನಂದು ಾರಿ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ
ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ, 15 “ಯೆ ಾ್ತಹ ಾದ ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳು; *ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ೕ ಾಬ್ಯರ ಮತು್ತ ಅ ್ಮೕನಿಯರ
ದೇಶವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ. 16 ಅವರು ಐಗುಪ್ತವನು್ನ
ಬಿಟ್ಟನಂತರ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕೂ್ಕ ಅನಂತರ
ಾದೇಶಿಗೂ ಬಂದರು. 17 ಅವರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಎದೋಮ್ಯರ ಅರಸನ
ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ‘ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ತರು ಾಯ ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು
ಅವನೂ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಾದೇಶಿನಲಿ್ಲಯೇ
ಉಳಿದುಕೊಂಡರು. 18 ಅನಂತರ ಅವರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಎದೋಮ್, ೕ ಾಬ್ದೇಶಗಳನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು
ೕ ಾಬ್ ದೇಶದಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕಗೆ ಬಂದು,ಅದರಮೇರೆ ಾಗಿರುವ

ಅನೋರ್ನ್ ಹೊಳೆಯ ಆಚೆಯಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ೕ ಾಬ್ಯರ
ಮೇರೆ ಳಗೆ ಾಲಿಡಲಿಲ್ಲ. 19 ತರು ಾಯ ಅವರು ಹೆಷೊ್ಬೕನನು್ನ
ಾಜ ಾನಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅ ೕರಿಯರಅರಸ ಾದಸೀಹೋನನ
ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ, ‘ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಾಟಿ ನಮ್ಮ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು’ ಎಂದು ಅವನನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 20 ಆದರೆ ಸೀಹೋನನು ಅವರನು್ನ ನಂಬದೆ ತನ್ನ
ಸೀಮೆಯನು್ನ ಾಟಿಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡದೆ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡುಯಹಚಕೆ್ಕ ಬಂದು ಅವರೊಡನೆಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು.
21ಇ ಾ್ರಯೇಲರದೇವ ಾದಯೆಹೋವನುಸೀಹೋನನನೂ್ನ,ಅವನ
§ 11:13 11:13ಅರಣ್ಯ 21:24. * 11:15 11:15 ಧ ೕರ್ 2:9,19.
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ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈ ದೇಶದ
ನಿ ಾಸಿಗ ಾದ ಅ ೕರಿಯರನು್ನ ಹೊಡೆದು, ಅವರ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 22ಹೀಗೆಇ ಾ್ರಯೇಲರುಅನೋರ್ನಿನಿಂದ
ಯಬೊ್ಬೕಕಿನವರೆಗೂ, ಅರಣ್ಯದಿಂದ ದರ್ನಿನವರೆಗೂ
ಇದ್ದ ಅ ೕರಿಯರ ಾ್ರಂತ್ಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ ವಶ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
23 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಅ ೕರಿಯರಿಂದ ತೆಗೆದು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀನು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದು ಹೇಗೆ?
24 ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ †ಕೆ ೕಷನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶಗಳನು್ನ
ನೀನು ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ ೕ? ಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡುವುದನು್ನ ಾವು
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ಾ್ಯಯ ಾಗಿದೆ. 25 ಚಿ ್ಪೕರನ
ಮಗನೂ ೕ ಾಬ್ಯರ ಅರಸನೂ ಆದ ‡ ಾ ಾಕನಿಗಿಂತ ನೀನು
ಹೆಚಿ್ಚನವನೋ? ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಡನೆ ಎಂ ಾದರೂ
ವಿ ಾದ ಾಡಿದನೋ? ಅಥ ಾ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಬಂದನೋ? 26 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಮುನೂ್ನರು ವಷರ್ಗಳಿಂದ
ಹೆಷೊ್ಬೕನ್, ಅರೋಯೇರ್ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಅವುಗಳ
ಾ್ರಮಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಅನೋರ್ನ್ ತೀರದ ಎ ಾ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರ ಾ್ಲ. ಇಷು್ಟ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀನು ಅದನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದದೆ್ದೕಕೆ? 27 ಾನು ನಿನಗೆ ಾವ ಅ ಾ್ಯಯವನೂ್ನ
ಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಈಗ ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ

ಬಂದದ್ದರಿಂದ ನೀನೇ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡಿದ ಾ ಾಯಿತು.
ಾ್ಯಯ ಾ್ಥಪಕ ಾದ ಯೆಹೋವನೇ ಈ ಹೊತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮತು್ತ
ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿದನು.
28ಆದರೆಯೆ ಾ್ತಹನುಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದ ಾತುಗಳಿಗೆಅ ್ಮೕನಿಯರ
ಅರಸನು ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
† 11:24 11:24 1ಅರಸು. 11:7. ‡ 11:25 11:25ಅರಣ್ಯ 22:24.
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ಯೆ ಾ್ತಹನು ಅ ್ಮೕನಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದು್ದ
29 ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಯೆ ಾ್ತಹನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು.

ಅವನು ಗಿ ಾ್ಯದ್ ಾ್ರಂತ್ಯ, ಮನಸೆ್ಸಯ ದೇಶ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿ
ತಿರುಗಿ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಮಿಚೆ್ಪಗೆ ಬಂದು, ಅಲಿ್ಲಂದ ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಮೇಲೆ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. 30 §ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ,
“ನೀನು ಅ ್ಮೕನಿಯರನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವು ಾದರೆ 31 ಾನು
ಸುರ ತ ಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಸೇರು ಾಗ ನನ್ನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನನ್ನಮನೆಯ ಾಗಿಲಿನಿಂದ ದಲುಬರುವಂಥ ಾ್ರಣಿಯುನಿನ್ನದೇ
ಎಂದು *ಅದನು್ನ ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವೆನು” ಎಂದು
ಹರಕೆ ಾಡಿದನು. 32ಯೆ ಾ್ತಹನು ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗಲು ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಅವನ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. 33 ಅವನು ಅವರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅರೋಯೇರಿನಿಂದ
ಮಿನಿ್ನೕತಿನ ಾರಿಯವರೆಗೂ ಆಬೇಲ್ ಕೆ ಾಮೀಮಿನವರೆಗೂ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಾಳು ಾಡಿಬಿಟ್ಟನು. ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಯ ಾಗಿ
ಅ ್ಮೕನಿಯರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಮುಂದೆ ತಗಿ್ಗಸಲ್ಪಟ್ಟರು.

ಯೆ ಾ್ತಹನು ಮಗಳು
34ಯೆ ಾ್ತಹನು ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ಮನೆಯನು್ನ ಸಮೀಪಿಸಿ ಾಗ

ಅವನ ಮಗಳು †ದಮ್ಮಡಿಬಡಿಯು ಾ್ತ, ನೃತ್ಯ ಾಡು ಾ್ತ ಅವನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದಳು. ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ
ಮಗ ಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಹೊರತು ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಗಂಡು
ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 35 ಆಕೆಯನು್ನ ಾಣುತ್ತಲೇ ಅವನು
ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು, “ಅ ್ಯೕ, ನನ್ನ ಮಗಳೇ,
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕುಗಿ್ಗಸೇಬಿಟೆ್ಟಯ ಾ್ಲ; ನನಗೆ ಮ ಾಸಂಕಟವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿದಿ. ಾನು ಾಯೆ್ದರೆದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ

§ 11:30 11:30ಆದಿ 28:20-22. * 11:31 11:31 ಾಜಕ. 27:2. † 11:34
11:34 ವಿ ೕ 15:20.
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ಹರಕೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಅದಕೆ್ಕ ‡ಹಿಂದೆಗೆಯ ಾರೆನು” ಎಂದು
ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಲು 36 ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ, ನೀನು
ಾಯೆ್ದರೆದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು
ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗ ಾದ ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ
ಾಯಿಂದ ಹೊರಟದ್ದನೆ್ನೕ ನೆರವೇರಿಸು” ಎಂದಳು. 37 ಆಕೆಯು
ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ನನ್ನ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ ಾಲಿಸು; ಎರಡು
ತಿಂಗಳುಗಳ ಾಲ ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡು. ಾನು ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯರೊಡನೆ
ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನನ್ನ ಕ ಾ್ಯವಸೆ್ಥಗೋಸ ್ಕರ
ಗೋ ಾಡುವೆನು” ಎಂದಳು. 38 ಅವನು, “ಎರಡು ತಿಂಗಳ
ತನಕ ಹೋಗಿ ಾ” ಎಂದು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆಕೆಯು ಸಖಿಯರ
ಸಹಿತ ಾಗಿ ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಕ ಾ್ಯವಸೆ್ಥಗೋಸ ್ಕರ
ಗೋ ಾಡಿದಳು. 39 ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಆಕೆ ಪುನಃ
ತಂದೆಯ ಹತಿ್ತರ ಬರಲು ಅವನು ತನ್ನ §ಹರಕೆಯನು್ನ ತೀರಿಸಿದನು.
ಆಕೆಯು ಪುರುಷನನ್ನರಿಯದವಳು. 40ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು
ಪ್ರತಿವಷರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಾಲು ್ಕ ದಿನಗಿ ಾ್ಯದ್ಯ ಾದಯೆ ಾ್ತಹನಮಗಳನು್ನ
ವಣಿರ್ಸು ಾ್ತರೆ. ಇದು ಅವರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ.

12
ಯೆ ಾ್ತಹನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದು್ದ

1 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ
ಾಟಿ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಚಾ ೕನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯೆ ಾ್ತಹನಿಗೆ,

“ನೀನು ಅ ್ಮೕನಿಯರ ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗು ಾಗ ನಮ್ಮನು್ನ
ಾಕೆ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ? ಈಗ ಾವು ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಯನೂ್ನ

ಸುಟು್ಟಬಿಡುತೆ್ತೕವೆ” ಅಂದರು. 2 ಆಗ ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ನನಗೂ
ನನ್ನ ಜನರಿಗೂ ಅ ್ಮೕನಿಯರೊಡನೆ ಾ್ಯಜ್ಯವಿ ಾ್ದಗ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕರೆದೆನು;ಆದರೆನೀವುಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಅವರ ಕೈಯಿಂದಬಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
‡ 11:35 11:35 ಅರಣ್ಯ 30:2. § 11:39 11:39 ಆಕೆಯು ಾಯುವ ತನಕ
ಕನೆ್ಯ ಾಗಿಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಜೀವಿಸಿದಳು.
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3 ನೀವು ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು *ಜೀವವನು್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದು ಅ ್ಮೕನಿಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋದೆನು.
ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಹೀಗಿರಲು
ನೀವು ಈಗ ಬಂದು ನನೊ್ನಡನೆ ಕಲಹ ಾಡುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿ, 4ಗಿ ಾ್ಯದಿನವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ನಿಂತನು. ಆಗ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು
“ಗಿ ಾ್ಯದ್ಯ ಾದ ನೀವು, ನಮ್ಮ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದು್ದ
ಸ್ವಕುಲವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಇಲಿ್ಲಗೆಓಡಿಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ”ಎಂದುಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರು
ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಗಿ ಾ್ಯದ್ಯರು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಸೋಲಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. 5 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಎಫಾ್ರಯೀಮಿಗೆ ಹೋಗುವ
† ದರ್ನಿನ ಾಯಗಡಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಹಿಡಿದರು. ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ನನ್ನನು್ನ ಾಟಗೊಡಿಸಿರಿ
ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು, “ನೀನು ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯನೋ”
ಎಂದು ಕೇಳುವರು. 6 ಅವನು ಅಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಷಿಬೊ್ಬೕಲೆತ್ ಎಂದು ಹೇಳು” ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಾಗೆ ಅನ್ನಲಿಕೆ್ಕ
ಾರದೆ ಅವನು ಸಿಬೊ್ಬೕಲೆತ್ ಅನು್ನವನು. ಕೂಡಲೆ ಅವರು
ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು ದರ್ನಿನ ಾಯಗಡಗಳ ( ಾಲ್ನಡಿಗೆಯಿಂದ
ಾಟಬಹು ಾದ ನಿರುಳ್ಳಸ್ಥಳ) ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಕೊಂದು ಾಕುವರು.
ಹೀಗೆ ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಯರೊಳಗೆ ನಲ್ವತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ಜನರು
ಹತ ಾದರು.

7 ಗಿ ಾ್ಯದ್ಯ ಾದ ಯೆ ಾ್ತಹನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಆರು ವಷರ್
ಾಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸತ್ತನು; ಅವನ ಶವವನು್ನ ಗಿ ಾ್ಯದಿನ ಒಂದು
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಇ ಾ್ಚನ್

8 ಯೆ ಾ್ತಹನ ತರು ಾಯ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವ ಾದ ಇ ಾ್ಚನನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾ್ಯಯ ಾಲಕ ಾದನು. 9ಅವನಿಗೆಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ
* 12:3 12:3 1 ಸಮು 19:5. † 12:5 12:5 ಾ್ಯಯ 3:31.
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ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ, ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದರು. ತನ್ನ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ ್ಕರ
ಹೊರಗಿನ ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ತಂದನು. 10 ಇವನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಏಳು ವಷರ್ ಾಲಿಸಿದನು. ಇ ಾ್ಚನನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ
ಅವನ ಶವವನು್ನ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಏಲೋನ್

11 ಇವನ ತರು ಾಯ ಜೆಬುಲೂನ್ಯ ಾದ ಏಲೋನನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಲಕ ಾಗಿಹತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ಾಲಅವರನು್ನ ಾಲಿಸಿದ
ನಂತರ ಮರಣಹೊಂದಿದನು. 12 ಅವನ ಶವವನು್ನ ಜೆಬುಲೂನ್
ದೇಶದ ಅ ಾ್ಯಲೋನಿನಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.
ಅಬೊ್ದೕನ್

13 ಇವನ ತರು ಾಯ ಪಿ ಾತೋನಿನವನೂ, ಹಿಲೆ್ಲೕಲನ ಮಗನೂ
ಆದ ಅಬೊ್ದೕನನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಲಕ ಾದನು. 14 ಇವನಿಗೆ
ನಲ್ವತು್ತ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳೂ, ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ಮ್ಮಕ ್ಕಳೂ ಇದ್ದರು.
ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ ಾರಿ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಎಪ್ಪತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳಿದ್ದವು.
ಪಿ ಾತೋನಿನವನೂ ಹಿಲೆ್ಲೕಲನ ಮಗನೂ ಆದ ಅಬೊ್ದೕನನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಎಂಟು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ ಾಲಿಸಿದ ನಂತರ
ಮರಣಹೊಂದಿದನು; 15 ಅವನ ಶವವನು್ನ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಪಿ ಾತೋನಿನಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.

13
ಸಂಸೋನನ ಜನನ

1 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ತಿರುಗಿ ಯೆಹೋವನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ದೊ್ರೕಹಿಗ ಾದುದರಿಂದ *ಆತನು ಅವರನು್ನ ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ಗಳ
ಾಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.
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2 †ಚೊ ಾರ್ ಎಂಬ ಊರಲಿ್ಲ ಾನ್ ಕುಲದವ ಾದ
ಾನೋಹ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು

ಬಂಜೆ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. 3 ಒಂ ಾನೊಂದು
ದಿನ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಆಕೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ, “ಇಗೋ,
ಬಂಜೆ ಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿರುವ ನೀನು ಗಭರ್ವತಿ ಾಗಿ
ಮಗನನು್ನ ಹೆರುವಿ. 4 ಆದುದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರು;
ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಲಿ, ಬೇರೆ ಾವ ಮದ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ಕುಡಿಯದಿರು;
ಾವ ನಿಷಿದ್ಧ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಊಟ ಾಡದಿರು. 5 ನೀನು

ಗಭರ್ವತಿ ಾಗಿ ಹೆರುವ ‡ಮಗನ ತಲೆಯಮೇಲೆ ೌರದ ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಲೇ ಾರದು; ಅವನು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ §ದೇವರಿಗೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿರುವನು; *ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈಯಿಂದ
ಬಿಡಿಸಲು ಾ್ರರಂಭಿಸುವನು” ಅಂದನು. 6 ತರು ಾಯ ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಒಬ್ಬ ದೇವರಪುರುಷನು
ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದಿದ್ದನು. ಅವನ ರೂಪವು ದೇವದೂತನ
ರೂಪದಂತಿದು್ದ ಭಯಂಕರ ಾಗಿದ್ದನು. ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿ
ಎಂದು ಾನು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ; ಅವನೂ ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 7 ಆದರೆ ನನಗೆ, ‘ನೀನು ಗಭರ್ವತಿ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ
ಮಗನನು್ನ ಹೆರುವಿ; ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಲಿ, ಬೇರೆ
ಾವ ಮದ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ಕುಡಿಯದಿರು, ಾವ ನಿಷಿ ಾ್ಧ ಾರವನೂ್ನ

ಮುಟ್ಟಬೇಡ; ಆ ಹುಡುಗನು ಹುಟಿ್ಟದಂದಿನಿಂದ ಾಯುವ ವರೆಗೆ
ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿರುವನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು”ಅಂದಳು.

8 ಾನೋಹನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾ್ವಮೀ,
ದಯವಿರಲಿ; ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿದ ದೇವಪುರುಷನು ಇನೊ್ನಂದು
ಾರಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹುಟ್ಟಲಿಕಿ್ಕರುವ ಮಗುವಿಗೋಸ ್ಕರ
ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸಲಿ” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು
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ದೇವರು ಅವನ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು. 9ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಹೊಲದಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತಿರು ಾಗ ದೇವದೂತನು ಪುನಃ ಬಂದನು. ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಾದ
ಾನೋಹನು ಅಲಿ್ಲರಲಿಲ್ಲ. 10ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಬೇಗನೆ ಗಂಡನ

ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ ನೆ್ನ ನನಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದ ಪುರುಷನು ತಿರುಗಿ
ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು 11 ಅವನೆದು್ದ ಹೆಂಡತಿ ಡನೆ
ಬಂದು ಆ ಪುರುಷನಿಗೆ, “ ನೆ್ನ ಈಕೆ ಡನೆ ಾತ ಾಡಿದವನು
ನೀನೋ” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ ೌದು, ಾನೇ” ಅಂದನು.
12 ಆಗ ಾನೋಹನು, “ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ ನೆರವೇರಿ ಾಗ ಾವು ಆ
ಮಗುವಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಡತಕ್ಕದೆ್ದೕನು? ಅವನನು್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು”
ಎಂದು ಕೇಳಲು 13 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಾನೋಹನಿಗೆ,
“ ಾನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಈಕೆಯು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಿ.
14 ಾ್ರ ಾಫಲವನು್ನ ತಿನ್ನದಿರಲಿ; ಾ್ರ ಾರಸವ ಾ್ನಗಲಿ, ಬೇರೆ ಾವ
ಮದ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ಕುಡಿಯದಿರಲಿ; ನಿಷಿ ಾ್ಧ ಾರವನು್ನ ಮುಟ್ಟದಿರಲಿ;
ಹೀಗೆ ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಿ” ಅಂದನು. 15 ಮತು್ತ
ಾನೋಹನು ಯೆಹೋವನ ದೂತನನು್ನ, “ ಾವು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ

ಒಂದು ಹೋತಮರಿಯನು್ನ ಪಕ್ವ ಾಡಿ ತರುವವರೆಗೆ ದಯವಿಟು್ಟ
ಇಲೆ್ಲೕ ನಿಲ್ಲಬೇಕು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 16 ಯೆಹೋವನ
ದೂತನು ಾನೋಹನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಕೊಂಡರೂ ಾನು
ನಿನ್ನ ಆ ಾರವನು್ನ ಊಟ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಯಜ್ಞ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ನಿನಗೆ ಮನಸಿ್ಸದ್ದರೆ ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸು”
ಅಂದನು. ಅವನು ಯೆಹೋವನ ದೂತನೆಂಬುದು ಾನೋಹನಿಗೆ
ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 17 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಆ ದೂತನನು್ನ, “ನೀನು
ಹೇಳಿದು್ದ ನೆರವೇರಿ ಾಗ ನಿನ್ನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಬೇಕೆಂದಿರುತೆ್ತೕವೆ, ನಿನ್ನ
ಹೆಸರೇನು” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 18 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು,
“ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಕೇಳುವುದೇಕೆ? ಅದು †ಆಶ್ಚಯರ್ಕರ ಾದದು್ದ”
ಅಂದನು. 19 ಾನೋಹನು ಹೋತಮರಿಯನೂ್ನ ಾನ್ಯದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ
ತಂದು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
† 13:18 13:18ಯೆ ಾ 9:6.
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ಾನೋಹನೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯೂ ನೋಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಆಶ್ಚಯರ್ವನು್ನ ನಡಿಸಿದನು. 20 ಏನೆಂದರೆ
ಅವನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯಿಂದ ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತರುವ
ಅಗಿ್ನಜಾ್ವಲೆ ಳಗೆ ಮೇಲಕೆ್ಕೕರಿ ಹೋದನು. ಅವರು ಇದನು್ನ
ನೋಡುತ್ತಲೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೋರಲುಬಿದ್ದರು. 21 ಯೆಹೋವನ
ದೂತನು ಾನೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಮತೆ್ತ ಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಆಗ ಾನೋಹನು ಆತನು ಯೆಹೋವನ ದೂತನೆಂದು ತಿಳಿದು
22 ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ, “ ಾವು ಾಯುವುದು ನಿಜ, ದೇವರನು್ನ
ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡೆವ ಾ್ಲ” ಅಂದನು. 23 ಆದರೆ ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ
ಯಜ್ಞವನೂ್ನ, ನೈವೇದ್ಯವನೂ್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ಈಗ ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ, ಹೇಳುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ”ಅಂದಳು.

24 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಮಗನನು್ನ ಹೆತು್ತ ಅವನಿಗೆ ಸಂಸೋನನೆಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ‡ಹುಡುಗನು ದೊಡ್ಡವ ಾದನು. ಯೆಹೋವನ
ಆಶೀ ಾರ್ದವು ಅವನ ಮೇಲಿತು್ತ. 25 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಚೊಗರ್ಕೂ್ಕ,
ಎ ಾ್ಟ ೕಲಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಾನ್ ಕುಲದ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ
ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಅವನನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿತು.

14
ಸಂಸೋನನ ವಿ ಾಹವೂಒಗಟೂ

1 *ಸಂಸೋನನು ಗಟಾ್ಟ ಇಳಿದು ತಿ ಾ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲನ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಹೆಣು್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳನು್ನ ನೋಡಿ, ತಿರುಗಿ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದು 2ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ತಿ ಾ್ನ ಊರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
ಹೆಣ್ಣನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಆಕೆಯನು್ನ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಆಗ ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಹೆಣ್ಣನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುತಿ್ತೕಯ ಾ್ಲ;
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ನಿನ್ನ ಬಂಧುಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ನಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಲಿ್ಲಯೂ ನಿನಗೆ ಹೆಣು್ಣ
ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ನನಗೋಸ ್ಕರ
ಆಕೆಯನೆ್ನೕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಆಕೆಯನೆ್ನೕ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ”
ಅಂದನು. 4ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೇಡಿಗೆ ಾರಣಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದಯೆಹೋವನ
ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಸಂಗತಿ ಉಂಟಾಯಿತೆಂಬುದು ಅವನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. †ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದರು.

5 ಸಂಸೋನನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳ ಸಹಿತ ತಿ ಾ್ನ ಊರಿಗೆ
ಹೊರಟು ಅಲಿ್ಲನ ಾ್ರ ತೋಟಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ, ಒಂದು
ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹವು ಗಜಿರ್ಸು ಾ್ತ ಅವನೆದುರಿಗೆ ಬಂದಿತು. 6 ಅವನ
ಕೈಯಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ‡ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಅವನ ಮೇಲೆ
ಫಕ್ಕನೆಬಂದದ್ದರಿಂದಆಸಿಂಹವನು್ನ ಹೋತಮರಿಯನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ
ಸೀಳಿಬಿಟ್ಟನು. ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
7ಅನಂತರಅವನುಊರೊಳಗೆಹೋಗಿ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಾತ ಾಡಿಸಿ
ಆಕೆಯನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡನು. 8 ಕೆಲವು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು
ಆಕೆಯನು್ನ ವರಿಸುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ತಿರುಗಿ ಆಊರಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ
ಾರಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದ್ದ ಸಿಂಹದ ಹೆಣವನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ
ಹೋಗಲು ಅದರ ಒಡಲಲಿ್ಲ ಜೇನುಹುಳಗಳನೂ್ನ, ಜೇನನೂ್ನ ಕಂಡು,
9 ಆ ಜೇನನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿನು್ನ ಾ್ತ ಹೋದನು; ತನ್ನ
ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟನು; ಅವರೂ ತಿಂದರು. ಆದರೆ ಸತ್ತ
ಸಿಂಹದ ದೇಹದಿಂದ ಾನು ಜೇನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಸಂಸೋನನ ಒಗಟು
10 ಸಂಸೋನನ ತಂದೆಯು ಹೆಣಿ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ

ಸಂಸೋನನು ೌವನಸ್ಥರ ಪದ್ದತಿಯ ಪ್ರ ಾರ ಅಲಿ್ಲ ಔತಣವನು್ನ
ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಸಿದನು. 11 ಅವರು ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ತಮ್ಮಲಿ್ಲಂದ

† 14:4 14:4 ಾ್ಯಯ 13:1; 15:11. ‡ 14:6 14:6 1 ಸಮು 11:6.
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ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿ ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲರಿಸಿದರು.
12 ಸಂಸೋನನು ಇವರಿಗೆ, “§ ಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಗಟನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ; ನೀವು ಔತಣದ *ಏಳು ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಅದನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ
ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ †ಮೂವತು್ತ ದುಪ್ಪಟಿಗಳನೂ್ನ
ಮೂವತು್ತ ವಿಶೇಷವಸ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ ಕೊಡುವೆನು. 13 ನಿಮಿ್ಮಂದ ಆಗದೆ
ಹೋದರೆ ನೀವು ನನಗೆಮೂವತು್ತ ಾರು ಬಟೆ್ಟಯ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನು್ನ
(ದುಪ್ಪಟಿಗಳನೂ್ನ), ಮೂವತು್ತ ವಿಶೇಷವಸ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ ಕೊಡಬೇಕು”
ಅನ್ನಲು ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಒಗಟನು್ನ ಹೇಳು, ಕೇ ೕಣ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 14ಆಗ ಅವನು,

“ತಿಂದುಬಿಡುವಂಥದರಿಂದ ತಿನ್ನತಕ ್ಕದು್ದ ದೊರಕಿತು;
ಕೂ್ರರ ಾದದ್ದರಿಂದಮಧುರ ಾದದು್ದ ಹುಟಿ್ಟತು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಮೂರು ದಿನಗ ಾದರೂ ಅವರು ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸ ಾರದೆ
ಹೋದರು. 15 ಅವರು ‡ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಂಸೋನನ
ಹೆಂಡತಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ ಅವನಿಂದ ಒಗಟಿನ
ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೋ; ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಾವು ನಿನ್ನನೂ್ನ, ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರನೂ್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡುವೆವು;
ನಮಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಕರೆಸಿದಿರೋ” ಅಂದರು. 16 ಆಕೆಯು ಸಂಸೋನನ ಮುಂದೆ
ಅಳು ಾ್ತ, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ದೆ್ವೕಷಿಸುತಿ್ತೕಯಷೆ್ಟ;
ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಒಗಟನು್ನ ಹೇಳಿದಿ್ದೕ, ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ನನಗೆ
ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ” ಎಂದು ತೊಂದರೆಪಡಿಸಿದಳು. ಅವನು
ಆಕೆಗೆ, “ಅದನು್ನ ನನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ; ನಿನಗೆ
ಹೇಳುವೆನೋ?” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. 17 ಆಕೆಯು
ಔತಣದ ಏಳು ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅವನ ಮುಂದೆ ಅಳುತಿ್ತದ್ದಳು.
ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆಕೆಯು ಬಹಳ ಾಗಿ ಪೀಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು
§ 14:12 14:12 ಾನೋ 1:6;ಯೆಹೆ. 17:2. * 14:12 14:12 ಆದಿ 29:27.
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ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟನು. ಆಕೆಯು ಒಗಟಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದಳು. 18ಅವರುಏಳನೆಯದಿನಸೂಯರ್ಮುಳುಗುವುದಕಿ್ಕಂತ
ದಲು ಅವನಿಗೆ,

“ಜೇನಿಗಿಂತ ಸಿಹಿ ಾದದು್ದ ಾವುದು?
ಸಿಂಹಕಿ್ಕಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದದು್ದ ಾವುದು?”
ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವನು,
“§ನೀವು ನನ್ನ ಕಡಸಿನಿಂದಉಳದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ
ಒಗಟನು್ನ ಬಿಚು್ಚವುದು ನಿಮಿ್ಮಂ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ”ಅಂದನು.

19 ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಫಕ್ಕನೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು;
ಅವನು *ಅಷೆ ್ಕಲೋನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲನ ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ
ಹೊಡೆದು,ಅವರವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಸುಲುಕೊಂಡುಒಗಟನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚದವರಿಗೆ
ತಂದುಕೊಟ್ಟನು. ಮತು್ತ ಕೋಪಗೊಂಡವ ಾಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. 20 ಇತ್ತ ಸಂಸೋನನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ಆ ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿದ್ದವನಿಗೆ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.

15
ಸಂಸೋನನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಬೆಳೆಯನು್ನ ಾಳು ಾಡಿದು್ದ

1 ಕೆಲವು ದಿನಗ ಾದಮೇಲೆ ಗೋದಿಯ ಸುಗಿ್ಗಯಲಿ್ಲ ಸಂಸೋನನು
ಒಂದು ಹೋತಮರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ನೋಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಆಕೆಯ ತಂದೆಗೆ, “ ಾನು
ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹತಿ್ತರ ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ”
ಅಂದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಹೋಗ ಾರದು; 2 ನೀನು
ನಿಜ ಾಗಿ ಆಕೆಯನು್ನ ಹಗೆ ಾಡುತಿ್ತೕಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವಳನು್ನ
ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯರಲೊ್ಲಬ್ಬನಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟೆ್ಟನು. ಆಕೆಯ
ತಂಗಿಯು ಆಕೆಗಿಂತ ಸುಂದರಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳ ಾ್ಲ; ಈಕೆಯು ನಿನಗಿರಲಿ”
§ 14:18 14:18 ನೀವು ಒಗಟನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚದು್ದ ನನ್ನ ಪ್ರಣಯಿನಿಯ ಮೂಲಕ ಎಂಬುದು
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ಅಂದನು. 3 ಆಗ ಸಂಸೋನನು, “ಈ ಾರಿ ಾನು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರಿಗೆ
ಕೇಡು ಾಡುವು ಾದರೆ ತಪು ್ಪ ನನ್ನದಲ್ಲ” ಎಂದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
4ಮುನೂ್ನರು ನರಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಾಲಕೆ್ಕ ಾಲವನು್ನ ಸೇರಿಸಿ ಕಟಿ್ಟ,
ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದೊಂದು ಪಂಜನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ, ಪಂಜುಗಳಿಗೆ
ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸಿ, 5 ಆ ನರಿಗಳನು್ನ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ,
ಅವರ ತೆನೆಗೂಡುಗಳನೂ್ನ, ಇನೂ್ನ ಕೊಯ್ಯದೆ ಇದ್ದ ಬೆಳೆಯನೂ್ನ,
ಎಣೆ್ಣಯ ಮರಗಳ ತೋಟಗಳನೂ್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು. 6 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಇದನು್ನ ಾಡಿದವರು ಾರೆಂದು ವಿಚಾರಿಸುವಲಿ್ಲ ತಿ ಾ್ನ
ಊರಿನವನ ಅಳಿಯ ಾದ ಸಂಸೋನನೆಂದು ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. ಅವನ
ಾವನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟದೆ್ದೕ

ಇದಕೆ್ಕ ಾರಣವೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದು, ಆಕೆಯನೂ್ನ, ಆಕೆಯ
ತಂದೆಯನೂ್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. 7 ಸಂಸೋನನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಹೀಗೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ 8 ಅವರ ತೊಡೆ, ಸೊಂಟಗಳನು್ನ ಮುರಿದು,
ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ, ಾನು ಹೋಗಿ ಏಟಾಮ್ ಗಿರಿಯ ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡಿದನು.
ಸಂಸೋನನು ಲೇಹಿಯಲಿ್ಲ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರನು್ನ

ಹೊಡೆದು ಸೋಲಿಸಿದು್ದ
9 ಆಗ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಹೊರಟು ಯೆಹೂ ಾ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಲೆಹೀ

ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 10 ನೀವು ನಮಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ ಎಂದುಯೆಹೂದ್ಯರು ಅವರನು್ನ
ಕೇಳಲು ಅವರು, “ಸಂಸೋನನನು್ನ ಹಿಡಿದು ಕಟಿ್ಟ ಅವನು ನಮಗೆ
ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಅವನಿಗೂ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಂದೆವು” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 11 ಮೂರು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಯೆಹೂದ್ಯರು
ಏಟಾಮ್ ಗಿರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಸೋನನಿಗೆ, “ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ?
ಹೀಗೆ ಾಕೆ ಾಡಿದಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು, “ಅವರು
ನನಗೆ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು.
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12ಅವರು, “ ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕೆಂದು
ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ” ಅನ್ನಲು ಸಂಸೋನನು, “ ಾ ಾದರೆ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಣೆ ಾಡಿರಿ” ಎಂದನು. 13 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು,
“ ಾವು ಸತ್ಯ ಾಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ; ನಿನ್ನನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಎರಡು ಹೊಸ
ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕರತಂದರು.

14 ಸಂಸೋನನು ಲೆಹೀಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರಲು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಆಭರ್ಟಿಸಿದರು. *ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವು ಅವನ
ಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಅವನ ರಟೆ್ಟಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕಟಿ್ಟದ್ದ ಹಗ್ಗಗಳು
ಸುಟ್ಟ ಸೆಣಬಿನ ಾ ಾದವು; ಕೈಗೆ ಾಕಿದ ಬೇಡಿಗಳು ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದವು.
15 ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕತೆ್ತಯ ದವಡೇ ಎಲುಬು ಬಿದಿ್ದತು್ತ. ಅದು ಇನೂ್ನ
ಹಸಿ ಾಗಿತು್ತ. ಅವನು ಅದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ † ಾವಿರ
ಜನರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟು್ಟ,

16 “ಕತೆ್ತಯ ದವಡೇ ಎಲುಬಿನಿಂದ ಾವಿರ ಜನರನು್ನ
ಾಯಿಸಿದೆನು; ಕತೆ್ತಯ ದವಡೇ ಎಲುಬಿನಿಂದ
ಹೆಣಗಳನು್ನ ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ ಬೀಳಿಸಿದೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿ,

17 ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲುಬನು್ನ ಬೀ ಾಡಿದನು. ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
‡ ಾಮತ್ ಲೆಹೀ ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು. 18 ಅವನು ಬಹಳ
ಾ ಾರಿದವ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಈ ಮ ಾಜಯವನು್ನಂಟು ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಾನು
ಾಹದಿಂದ ಸತು್ತ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಬೀಳಬೇಕೋ”
ಎಂದು ರೆಯಿಡಲು 19 ಆತನು ಲೇಹಿಯಲಿ್ಲ ಒರಳಬಂಡೆಯನು್ನ
ಸೀಳಿ ಅದರೊಳಗಿಂದ ನೀರು ಬರುವಂತೆ ಾಡಲು ಅವನು
ಅದನು್ನ ಕುಡಿದು ಪುನಃ ಚೈತನ್ಯಹೊಂದಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕೆ್ಕ
§ಏನ್ ಹಕೊ್ಕೕರೇ ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು; ಅದು ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ
* 15:14 15:14 1ಸಮು 11:6. † 15:15 15:15ಯೆಹೋ. 23:10. ‡ 15:17
15:17 ದವಡೆಯ ಗುಡ್ಡ ಎಂದು ಅಥರ್. § 15:19 15:19 ರೆಯಿಡುವವನ ಬುಗೆ್ಗ
ಎಂದು ಅಥರ್.
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ಲೆಹೀಯಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ. 20 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾ್ರಬಲ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಂಸೋನನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ಗಳ ವರೆಗೆ ಾಲಿಸಿದನು.

16
ಸಂಸೋನನ ಪ ಾಕ್ರಮ

1 ತರು ಾಯ ಸಂಸೋನನು ಾಜಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ
ವೇಶೆ್ಯಯನು್ನ ಕಂಡು ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. 2 ಸಂಸೋನನು
ಬಂದಿರುವುದು ಾಜದವರಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗಲು *ಅವರು ಬಂದು
ಅವನನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡರು. ಸೂ ೕರ್ದಯ ಾಗುತ್ತಲೆ ಅವನನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕೋಣ ಎಂದುಕೊಂಡು ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಊರು ಾಗಲಲಿ್ಲ
ಹೊಂಚಿನೋಡು ಾ್ತ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು. 3 ಸಂಸೋನನು ಮಲಗಿ
ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯಲೆ್ಲದು್ದ ಊರು ಾಗಿಲಿನ ಕದಗಳನೂ್ನ, ಅದರ
ಎರಡು ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟಗಳನೂ್ನ, ಅಗುಳಿಗಳನೂ್ನ ಕಿತು್ತ, ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಎದುರಿಗಿರುವ ಪವರ್ತ ಶಿಖರದ
ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟನು.
ಸಂಸೋನನು ದೆಲೀಲಳಿಂದ ಾಶ ಾದದು್ದ

4 ಅನಂತರ ಸಂಸೋನನು ಸೋರೇಕ್ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ದೆಲೀ ಾ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಲಿ್ಲ ೕಹಿತ ಾದನು.
5 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳಿಗೆ, “ನೀನು
ಅವನನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ, ಅವನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯ ಮೂಲ
ಾವುದೆಂಬುದನೂ್ನ, ಾವು ಅವನನೂ್ನ ಗೆದು್ದ, ಬಲವನು್ನ

ಕುಂದಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂಬುದನೂ್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ
ತಿಳಿಸು; ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ನಿನಗೆ † ಾವಿರದ ನೂರು ರೂ ಾಯಿ
ಕೊಡುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 6 ದೆಲೀಲಳು ಸಂಸೋನನಿಗೆ,
“ನಿನಗೆ ಇಂಥ ಮ ಾ ಶಕಿ್ತ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು? ನಿನ್ನನು್ನ ಬಲವನು್ನ
ಕುಂದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು”
* 16:2 16:2 ಕೀತರ್ 118:10-12: ಅ.ಕೃ. 9:24. † 16:5 16:5 ಸು ಾರು 60
ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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ಅಂದಳು. 7 ಅವನು, “ಹಸಿ ಾರಿನ ಏಳು ಎಳೆಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದರೆ ಾನು ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ಬೇರೆ ಮನುಷ ್ಯನಂ ಾಗುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಅಂಥ ಹಸೀ ಾರಿನ
ಏಳು ಎಳೆಗಳನು್ನ ಅವಳಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 9 ಅವಳು ಒಳಗಿನ
ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾರರನಿ್ನಟು್ಟ ಅವುಗಳಿಂದ ಅವನನು್ನ ಕಟಿ್ಟ,
“ಸಂಸೋನನೇ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದರು” ಎಂದು
ಕೂಗಿದಳು. ಅವನು ಬೆಂಕಿತಗುಲಿದ ಸೆಣಬಿನ ಾರವನೊ್ನೕ
ಎಂಬಂತೇ ಆ ಎಳೆಗಳನು್ನ ಹರಿದುಬಿಟ್ಟನು; ಹೀಗೆ ಅವನ ಶಕಿ್ತಯ
ರಹಸ್ಯವು ತಿಳಿಯದೆಹೋಯಿತು.

10ದೆಲೀಲಳು ತಿರುಗಿ ಸಂಸೋನನಿಗೆ, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿದಿ;
ಸು ಾ್ಳಡಿದಿ; ನಿನ್ನನು್ನ ಾವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಬಹುದೆಂಬುದನು್ನ
ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದಳು. 11 ಅವನು ಅವಳಿಗೆ,
“ ಾವುದಕೂ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸದ ಹೊಸ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ನನ್ನನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದರೆ ಾನು ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ಬೇರೆ ಮನುಷ ್ಯರಂ ಾಗುವೆನು”
ಅಂದನು. 12ಅವಳು ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾರರನಿ್ನರಿಸಿ,
ಹೊಸ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಂದ ಅವನನು್ನ ಕಟಿ್ಟ,
“ಸಂಸೋನನೇ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಕೂಗಲು
ಅವನೆದು್ದ ತೋಳುಗಳಿಗೆ ಕಟಿ್ಟದ್ದ ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ ಾರವನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ
ಹರಿದುಬಿಟ್ಟನು.

13 ಆಗ ದೆಲೀಲಳು ಸಂಸೋನನಿಗೆ “ನೀನು ತಿರುಗಿ ನನ್ನನು್ನ
ವಂಚಿಸಿದಿ; ಸು ಾ್ಳಡಿದಿ; ನಿನ್ನನು್ನ ಾವುದರಿಂದ ಕಟ್ಟಬಹುದೆಂದು
ತಿಳಿಸು” ಅನ್ನಲು ಅವನು, “ನನ್ನ ತಲೆಕೂದಲಿನ ಏಳು ಜಡೆಗಳನು್ನ
ಮಗ್ಗದಲಿ್ಲ ನೇಯಿದರೆ ಾಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 14 ಅವಳು
ಅವನ ತಲೆಕೂದಲಿನ ಏಳು ಜಡೆಗಳನು್ನ ಗೂಟಕೆ್ಕ ಭದ್ರ ಾಡಿ,
“ಸಂಸೋನನೇ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿದಳು.
ಅವನು ನಿದೆ್ರಯಿಂದ ಎಚೆ್ಚತು್ತ ಮಗ್ಗವನೂ್ನ ಮಗ್ಗದ ಗೂಟವನೂ್ನ
ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ಹೋದನು.
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15 ಆಕೆಯು ತಿರುಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆಂದು
ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳುವೇ? ನಿನ್ನ ಮನಸು್ಸ ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಇಲ್ಲವ ಾ್ಲ; ಮೂರು ಾರಿ ನನ್ನನು್ನ ವಂಚಿಸಿದಿ. ನಿನಗೆ ಇಂಥ
ಮ ಾ ಶಕಿ್ತ ಾವುದರಿಂದ ಬಂದಿತೆಂಬುದನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ”
ಅಂದಳು. 16 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವಳು ಅವನನು್ನ ದಿನದಿನವೂ
ಾತಿನಿಂದ ಪೀಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಾಯುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು

ಎನು್ನವಷು್ಟ ಬೇಸರ ಾಯಿತು. 17 ಆಗ ಅವನು, “ ೌರಕತಿ್ತಯು
ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಟಿ್ಟಸಿಲ್ಲ; ಾನು ಾತೃಗಭರ್ದಿಂದಲೇ
ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾದವನು ( ಾಜೀರನು). ನನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ
ೌರ ಾಡುವು ಾದರೆ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯು ಹೋಗುವುದು; ಮತು್ತ
ಾನು ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ಬೇರೆ ಮನುಷ ್ಯನಂ ಾಗುವೆನು” ಎಂದು ತನ್ನ
ಗುಟ್ಟನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆಕೆಯ ಮುಂದೆ ಬಿಚಿ್ಚಹೇಳಿದನು. 18ಅವನು ಇದ್ದದ್ದನು್ನ
ಇದ್ದ ಾಗೆಯೇ ಹೇಳಿದನೆಂದು ದೆಲೀಲಳು ತಿಳಿದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
ಪ್ರಭುಗಳ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ಇದೊಂದು ಾರಿ
ಬನಿ್ನರಿ: ಅವನು ನನಗೆ ತನ್ನ ಹೃದಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ, ಕರೆಕಳುಹಿಸಿದಳು. ಅವರು ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. 19 ಆಕೆಯು ಸಂಸೋನನನು್ನ ತನ್ನ
ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ನಿದೆ್ರಹತಿ್ತ ಾಗ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯ ಏಳು ಜಡೆಗಳನು್ನ ಬೋಳಿಸಿ,
ಅವನನು್ನ ದುಬರ್ಲಪಡಿಸಿದಳು. ಅವನ ಶಕಿ್ತಯು ಅವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಯಿತು, 20 ಆಗ ಅವಳು, “ಸಂಸೋನನೇ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಕೂಗಲು ಅವನು ಎಚೆ್ಚತು್ತ, ಮುಂಚಿನಂತೆ
ಈಗಲೂ ಕೊಸರಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು ಅಂದುಕೊಂಡನು;
‡ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ಾ್ದನೆಂಬದು ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 21ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು, ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ,
ಾಜಕೆ್ಕ ಒಯು್ದ, ಕಬಿ್ಬಣದಬೇಡಿಗಳನು್ನ ಾಕಿ, ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹಿಟ್ಟನು್ನ

‡ 16:20 16:20 1 ಸಮು 28:15,16.
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ಬೀಸುವುದಕೆ್ಕ ಇರಿಸಿದರು. 22ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅವನ ತಲೆಯಕೂದಲುಗಳು
ಬೆಳೆಯ ತೊಡಗಿದವು.
ಸಂಸೋನನಮರಣ

23 ಶತು್ರ ಾದ ಸಂಸೋನನನು್ನ ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದ ತಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ § ಾಗೋನನಿಗೆ ಮ ಾಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ
ಸಂತೋಷಪಡಬೇಕೆಂದು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಬಂದರು. 24ಜನರು ಸಂಸೋನನನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ,

“ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಾಳು ಾಡಿ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನೇಕರನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದ ಈ ಶತು್ರವನು್ನ

ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಾಡು
ಾಡಿ ಸಂತೋಷಿಸಿದರು.

25 ಅವರು ಸಂಭ್ರಮದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ, “ನಮ್ಮ ವಿನೋದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಸಂಸೋನನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನರಿ” ಅಂದರು. ಅದರಂತೆಯೇ
ಸಂಸೋನನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಅವನು
ಎರಡು ಸ್ತಂಭಗಳ ನಡುವೆ ನಿಂತು ವಿನೋದ ಾಡಬೇ ಾಯಿತು.
26 ಆಗ ಸಂಸೋನನು ತನ್ನನು್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಹುಡುಗನಿಗೆ,
“ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಬಿಡು; ಾನು ಕೈ ಾಡಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿರುವ
ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಹುಡುಕಿಅವುಗಳಿಗೆಸ್ವಲ್ಪ ಒರಗಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ”ಅಂದನು.
27ಆಮನೆಯು ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರಿಂದ ಕಿಕಿ್ಕರಿದು ಹೋಗಿತು್ತ. ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಅಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು; ಸಂಸೋನನ ವಿನೋದವನು್ನ
ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂದವರಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಮೂರು ಾವಿರ ಮಂದಿ
ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರು ಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿದ್ದರು. 28 ಆಗ ಸಂಸೋನನು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು
ಕಿತು್ತ ಾಕಿದನನ್ನಎರಡೂಕಣು್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾದರೂ ಾನು
ಅವರಿಗೆ ಮುಯಿ್ಯತೀರಿಸುವ ಾಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಈ ಾರಿ ಬಲಪಡಿಸು”
ಎಂದು ರೆಯಿಟು್ಟ, 29 ಮನೆಯ ಆ ಾರಸ್ತಂಭಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ

§ 16:23 16:23 1 ಸಮು 5:2-7.
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ಬಲಗೈಯಿಂದಲೂ, ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಎಡಗೈಯಿಂದಲೂ ಹಿಡಿದು,
ಅವುಗಳನು್ನ ಒತಿ್ತ, 30 “ ಾನೂ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಸಂಗಡ ಾಯುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಲ ಾಗಿ ಾಗಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಅ ಕಟ್ಟಡವು
ಅಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಲಿ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ
ಬಿದಿ್ದತು. ಅವನು ಜೀವದಿಂದಿ ಾ್ದಗ ಕೊಂದು ಾಕಿದವರಿಗಿಂತ
ಾಯು ಾಗ ಕೊಂದವರ ಸಂಖೆ್ಯಯೇ ಹೆಚಾ್ಚಗಿತು್ತ.
31 ಅವನ ಬಂಧುಗಳೂ, ತಂದೆಯ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ

ಬಂದು ಅವನ ಶವವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚೊಗರ್ಕೂ್ಕ
ಎ ಾ್ಟ ೕಲಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಅವನ ತಂದೆ ಾದ ಾನೋಹನ
ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೂಣಿಟ್ಟರು. ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಇಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ ಾಲಿಸಿದ್ದನು.

17
ಮೀಕನಮನೆಯವಿಗ್ರಹ

1 ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಮೀಕನೆಂಬ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನು ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ ಾಯಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಮ,
ಕಳ ಾಗಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಾವಿರದ ನೂರು ರೂ ಾಯಿಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ನೀನು
ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಶಪಿಸಿದಿಯ ಾ್ಲ; 2ಇಗೋ,ಆ * ಾವಿರದನೂರು
ರೂ ಾಯಿಗಳು ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಇವೆ; ಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಕೆಯು, “ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಯೆಹೋವನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ” ಅಂದಳು. 3ಅವನು ಆ ಾವಿರದ ನೂರು
ರೂ ಾಯಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಾಯಿಗೆ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಡಲು ಆಕೆಯು,
“ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹಿತ ಾಗಲೆಂದು ಈ ಹಣವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಹರಕೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ; ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಎರಕದ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, 4 ಮಗನು

ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ರೂ ಾಯಿಗಳಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನರು ರೂ ಾಯಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು

* 17:2 17:2 ಸು ಾರು 13 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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ಅಕ್ಕ ಾಲಿಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು. ಅವನು ಅವುಗಳಿಂದ ಕೆತ್ತನೆಯ ಮತು್ತ
ಎರಕದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. ಮೀಕನು ಅದನು್ನ ತನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡನು.

5ಈಮೀಕನುಏ ೕದನೂ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಾಡಿಸಿ,ಅವುಗಳನು್ನ
ಾನು ಕಟಿ್ಟಸಿದದೇವ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲಟು್ಟ, ತನ್ನಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಅಚರ್ಕ
ಸೇವೆ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು. 6 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಳಗೆ
ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಬಂದ ಾಗೆಯೇ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು.

7 ಯೆಹೂದದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವನೂ, ಯೆಹೂದ ಕುಲದವನೂ
ಆಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ೌವನಸ್ಥ ಾದ ಲೇವಿಯು ಉಪಜೀವನಕೆ್ಕ
ಅನುಕೂಲ ಾಗುವಂತೆ 8 ಾಸ ಾಡಲು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ, ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಮೀಕನ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. 9 “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂದಿ” ಎಂದು
ಮೀಕನು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಲು ಅವನು, “ ಾನು ಯೆಹೂದದ
ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವ ಾದ ಲೇವಿಯನು;ಉಪಜೀವನಕೆ್ಕ ಅನುಕೂಲ ಾದ
ಾಸಸ್ಥಳವನು್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 10 ಮೀಕನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲರು;
ನಮಗೆ ತಂದೆಯೂ, ಾಜಕನೂ ಆಗು. ನಿನಗೆ ವಷರ್ಕೆ್ಕ †ಹತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ
ಾಣ್ಯಗಳನೂ್ನ, ಬಟೆ್ಟಯನೂ್ನ, ಆ ಾರವನೂ್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಅನ್ನಲು

11 ಆ ಲೇವಿಯನು ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಡಿದನು; ಹೀಗೆ ಆ
ೌವನಸ್ಥನು ಅವನ ಮಕ್ಕಳಲೊ್ಲಬ್ಬನಂ ಾದನು. 12 ಮೀಕನು
ೌವನಸ್ಥ ಾದ ಆ ಲೇವಿಯನನು್ನ ಾಜಕಸೇವೆಗೋಸ ್ಕರ

ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು, 13 “ಒಬ್ಬ ಲೇವಿಯು ನನ್ನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಜಕ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನೆಂದು ಬಲೆ್ಲನು”ಅಂದುಕೊಂಡನು.

† 17:10 17:10 ಸು ಾರು 115 ಾ್ರಂ.
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18
ಾನ್ಯರು ಮತು್ತ ಮೀಕನು

1 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಳಗೆ ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ. ಾನ್
ಕುಲದವರಿಗೆ ಆ ವರೆಗೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಸ್ವತು್ತ ದೊರಕಿರಲಿಲ್ಲ,
ಅವರು ತಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಸಸ್ಥಳವನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದ್ದರು. 2 ಅವರು
ಚೊ ಾರ್, ಎ ಾ್ಟ ೕಲ್ ಎಂಬ ಊರುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕುಲದಲಿ್ಲ
ಐದು ಮಂದಿ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗ ಾದ ಗೂಢಚಾರರನು್ನ ಆರಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೋಗಿ ಲಯಿಷ್ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿರಿ”
ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇವರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾ್ತ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಮೀಕನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. 3 ಇವರು ಮೀಕನ ಮನೆಯ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲ
ಆ ೌವನಸ್ಥ ಾದ ಲೇವಿಯನು ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ,
ಗುರುತುಹಿಡಿದು, ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನಿನ್ನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಕರೆತಂದವ ಾರು? ಇಲಿ್ಲ ಏನು ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತೕ? ಏನು
ಸಿಕು ್ಕತ್ತದೆ” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಕೇಳಲು ಅವನು, 4 ಮೀಕನು ತನಗೆ
ಇಂಥಿಂಥವುಗಳನು್ನ ಸಂಬಳ ಾಗಿ ಕೊಡು ಾ್ತನೆಂದೂ, ಾನು ಅವನ
ಾಜಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದೂ ಹೇಳಿದನು. 5 ಆಗ ಅವರು ಅವನಿಗೆ,

“ದಯವಿಟು್ಟ ನಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಣವು ಸಫಲ ಾಗುವುದೋ ಇಲ್ಲ ೕ
ಎಂಬುದನು್ನ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ವಿಚಾರಿಸು”ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು
6 ಅವನು, “ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗಿರಿ; ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಕಟಾ ಸುವನು”ಅಂದನು.

7 ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಹೊರಟು ಲಯಿಷಿಗೆ ಬಂದು, ಅಲಿ್ಲನ
ಜನರು ನಿಭೀರ್ತ ಾಗಿ ಚೀದೋನ್ಯರಂತೆ ಸುಖ ಸ ಾ ಾನಗಳಿಂದ
ಜೀವಿಸು ಾ್ತರೆ; *ಅವರನು್ನ ಅಡಗಿಸುವ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ದೇಶದಲಿ್ಲಲ್ಲ;
ಅವರು ಚೀದೋನ್ಯರಿಗೆ ದೂರ ಾಗಿದು್ದ † ಾರೊಡನೆಯೂ

* 18:7 18:7 ಅಥ ಾ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾವ ಕೊರತೆಯು ಇರಲಿಲ್ಲ. † 18:7 18:7
ಅಥ ಾ ಅ ಾಮ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ.
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ಒಡ ಾಟವಿಲ್ಲದವರು ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು 8 ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಚೊ ಾರ್, ಎ ಾ್ಟ ೕಲ್ ಎಂಬಊರುಗಳಲಿ್ಲರುವ ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರ ಬಂಧುಗಳು, “ನೀವು ಾವ ವತರ್ ಾನ
ತಂದಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಅವರನು್ನ ಕೇಳಲು 9ಅವರು, “ಏಳಿರಿ,ಅವರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗೋಣ. ಾವು ಆ ದೇಶವನು್ನ
ನೋಡಿದೆವು; ಅದು ಬಹು ಉತ್ತಮದೇಶ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವುದೇಕೆ? ತಡ ಾಡದೆ ಹೊರಡಿರಿ; ಆ ದೇಶವನು್ನ
ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊ ್ಳೕಣ. 10 ನೀವು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುವು ಾದರೆ
ಅಲಿ್ಲನಜನರು ನಿಭರ್ಯದಿಂದಜೀವಿಸುವವರೆಂದೂ,ಅವರದೇಶವು
ಬಹು ವಿ ಾ್ತರ ಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ದೇವರು ಅದನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾ್ದನೆ; ಅದರಲಿ್ಲ ದೊರಕದಿರುವ ಪ ಾಥರ್ಗಳು
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಸಿಕು ್ಕವುದಿಲ್ಲ”ಅಂದರು.

11 ಆಗ ಚೊ ಾರ್ ಎ ಾ್ಟ ೕಲ್ ಊರುಗಳಿಂದ ಆರುನೂರು
ಮಂದಿ ಾನ್ ಕುಲದವರು ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊರಟು,
12 ಗಟಾ್ಟಹತಿ್ತ ಯೆಹೂದದ ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಾನ್ಯರ ಾಳೆಯವೆಂಬ ಹೆಸರಿದೆ; ಅದು ಕಿಯರ್ ಾ್ಯರೀಮಿನ
ಪಶಿ್ಚಮದಲಿ್ಲರುತ್ತದೆ. 13 ಅವರು ಅಲಿ್ಲಂದ ಮುಂದೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಮೀಕನ ಮನೆಯ ಹತಿ್ತರ
ಬಂದರು. 14 ಆಗ ಲಯಿಷ್ ದೇಶವನು್ನ ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿದ್ದ ಐದು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, “ಈ ಾ್ರಮದಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಏ ೕದೂ, ದೇವ ಾಪ್ರತಿಮೆಗಳೂ, ಕೆತ್ತನೆಯಮತು್ತ ಎರಕದ
ವಿಗ್ರಹಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತು್ತಂಟೋ? 15 ಈ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಾವು ಅಲಿ್ಲಂದ ಮೀಕನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಆ ೌವನಸ್ಥ ಾದ
ಲೇವಿಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನ ೕಮಸ ಾಚಾರವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸ
ತೊಡಗಿದರು. 16 ಇಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾದ ಆರುನೂರು ಮಂದಿ
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ಾನ್ಯರು ಬಂದು ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಂತರು. 17 ಾಜಕನೂ ಬಂದು
ಇವರೊಡನೆ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಂತಿ ಾ್ದಗ, ಆ ಐದು ಮಂದಿ ಮನೆಯನು್ನ
ಹೊಕು ್ಕ, ಕೆತ್ತನೆಯ ಮತು್ತ ಎರಕದ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ, ಏ ೕದನೂ್ನ,
ದೇವ ಾಪ್ರತಿಮೆಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 18 ಅವರು ಮೀಕನ
ಮನೆಯನು್ನ ಹೊಕು ್ಕ ಅವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರು ಾಗ
ಾಜಕನು ಅದನು್ನ ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾಡಿದೆ್ದೕನು”

ಅಂದನು. 19 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ಸುಮ್ಮನಿರು; ಾಯಿ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು; ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬಂದು ನಮಗೆ ತಂದೆಯೂ,
ಾಜಕನೂ ಆಗಿರು. ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಾಜಕ ಾಗಿರುವುದು

ಉತ್ತಮ ೕ ಅಥ ಾ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಒಂದು ಕುಲಕೂ್ಕ, ಗೋತ್ರಕೂ್ಕ
ಾಜಕ ಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

20 ಾಜಕನು ಈ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ಏ ೕದನೂ್ನ
ದೇವ ಾಪ್ರತಿಮೆಗಳನೂ್ನ, ಕೆತ್ತನೆಯ ವಿಗ್ರಹವನೂ್ನ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. 21 ತರು ಾಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ಕುರಿದನ ದ ಾದ ಸೊತ್ತನೂ್ನ ಮುಂ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ
ಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೊರಟರು.
22 ಅವರು ಮೀಕನ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಾದ ಮೇಲೆ ಮೀಕನೂ

ಅವನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಾನ್ಯರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ 23 ಅವರ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅವರನು್ನ ಕೂಗಿದರು. ಾನ್ಯರು ಹಿಂದಿರುಗಿ
ನೋಡಿ ಮೀಕನಿಗೆ, “ನಿನಗೇ ಾಯಿತು? ಗುಂಪನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು
ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ” ಎಂದು ಕೇಳಲು 24 ಅವನು, “ನೀವು ಾಜಕನನೂ್ನ
ಾವು ಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ,
ನನಗೆ ಇನೆ್ನೕನಿದೆ; ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನಿನಗೇ ಾಯಿತೆಂದು ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳುವುದು ಹೇಗೆ?” ಅಂದನು. 25 ಾನ್ಯರು ಅವನಿಗೆ,
“ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ತುಂ ಾ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರಿ ಾ್ದರೆ; ಅವರು
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ನೀನೂ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೂ ಾ್ರಣವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಯಿಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು
ಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ನಡೆದರು. 26 ಅವರು ತನಗಿಂತ
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ಬಲಿಷ್ಠರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮೀಕನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ
ಹೋದನು.

27 ಾನ್ಯರು ಮೀಕನು ಾಡಿಸಿದ್ದ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಅವನ
ಾಜಕನನೂ್ನ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಲಯಿಷಿಗೆ ಹೋಗಿ

ಸುಖದಿಂದಲೂ, ನಿಭರ್ಯದಿಂದಲೂ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಅಲಿ್ಲನ
ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ, ಅವರನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿ, ಅವರ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು. 28 ಆ ಪಟ್ಟಣವು ಚೀದೋನಿಗೆ
ದೂರ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದಲೂ, ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಾರು
ಇಲ್ಲದೆ ಇದು್ದದರಿಂದಲೂ, ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯದೊರಕಲಿಲ್ಲ.
ಬೇತ್ ರೆಹೋಬಿನ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲದ್ದ ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾನ್ಯರು ಪುನಃ ಕಟಿ್ಟಸಿ
ಅದರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು. 29 ದಲು ಲಯಿಷ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದ್ದ ಆ
ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಈಗ ಾನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಾನ್ ಎಂಬುದು ಇವರ
ಮೂಲಪುರುಷನೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲನಮಗನೂ ಆದ ಾನನ ಹೆಸರು.

30 ಇದಲ್ಲದೆ ಾನ್ಯರು ಆ ವಿಗ್ರಹವನು್ನ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಟ್ಟರು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಸೆರೆಗೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ೕಶೆಯ ಮ್ಮಗನೂ,
ಗೇಷೋರ್ಮನ ಮಗನೂ ಆದ ೕ ಾ ಾನನೂ ಅವನ
ವಂಶದವರೂ ಾನ್ಯರಿಗೆ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದರು. 31 ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ
ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರವಿದ್ದ ಾಲದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾನ್ಯರಲಿ್ಲ ಮೀಕನು
ಾಡಿಸಿದ ವಿಗ್ರಹವಿತು್ತ.

19
ಗಿಬೆಯದವರ ಕೂ್ರರಕೃತ್ಯ

1ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೊಳಗೆಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಫಾ್ರಯೀಮ್
ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ದೂರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಲೇವಿಯನು
ಪ್ರ ಾಸಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಯೆಹೂದದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನವ ಾದ ಒಬ್ಬ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಅವನಿಗೆಉಪಪತಿ್ನ ಾಗಿದ್ದಳು. 2ಆಕೆಯು ಇವನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಜಾರತ್ವ ಾಡಿ, ಯೆಹೂದದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ತನ್ನ ತವರುಮನೆಗೆ
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ತಿಂಗಳು ಇದ್ದಳು. 3 ಅನಂತರ ಆಕೆಯ
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ಗಂಡ ಾದ ಆ ಲೇವಿಯನು ಆಕೆಯನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಾತ ಾಡಿಸಿ
ತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನೂ್ನ,
ಎರಡು ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋದನು. ಆಕೆಯು
ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ತವರುಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಳು; ಆಕೆಯ
ತಂದೆಯೂ ಅವನನು್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು. 4 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ
ತಂದೆ ಾದ ಅವನ ಾವನು ಅವನನು್ನ ಮೂರು ದಿನ ಅಲೆ್ಲೕ
ಉಳಿಸಿಕೊಂಡನು; ಅವನೂ ಅವನ ಸೇವಕನೂ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತ ಅಲಿ್ಲದ್ದರು. 5 ಅವರು ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ
ಎದು್ದ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಲು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ತಂದೆಯು ತನ್ನ
ಅಳಿಯನಿಗೆ, “ ದಲು ಸ್ವಲ್ಪಊಟ ಾಡಿ ಬಲಹೊಂದು; ಆಮೇಲೆ
ಹೋಗಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಲು 6 ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಊಟ ಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ
ತಂದೆಯು ಪುನಃ ಅವನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಈ ಹೊತಿ್ತನ ಾತಿ್ರ ಇಲೆ್ಲೕ
ಇದು್ದ ಸಂತೋಷಪಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಆ ಲೇವಿಯನು
ಹೊರಡುವುದಕಿ್ಕದ್ದನು; 7 ಆದರೆ ಅವನ ಾವನು ಬಹಳ ಒ ಾ್ತಯ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಾತಿ್ರ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇಳಿದುಕೊಂಡನು. 8 ಅವರು

ಐದನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಲು ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ತಂದೆಯು, “ದಯವಿಟು್ಟ ಮ ಾ್ಯಹ್ನದವರೆಗೆ ಇಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದ
ಬಲಹೊಂದು” ಎಂದು ಅವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ತಿರುಗಿ
ಊಟಕೆ್ಕ ನಿಂತನು. 9 ಅನಂತರ ಅವನೂ, ಅವನ ಉಪಪತಿ್ನಯೂ,
ಸೇವಕನೂ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಲು ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ತಂದೆಯು
ತನ್ನ ಅಳಿಯನಿಗೆ, “ಹೊತು್ತ ಹೋಯಿತು; ಾಯಂ ಾಲ ಾಗುತಿ್ತದೆ,
ದಯವಿಟು್ಟ ಈ ಹೊತಿ್ತನ ಾತಿ್ರ ಇಲೆ್ಲೕ ಇರು; ನೋಡು, ಈ ಾತಿ್ರ
ಇಲಿ್ಲದು್ದ ನ ್ಮಡನೆ ಸಂತೋಷಪಡು; ಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ನಿನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. 10 ಆದರೆ
ಆ ಲೇವಿಯನು ಒಪ್ಪದೆ ತನ್ನ ಎರಡು ಕತೆ್ತಗಳಿಗೆ ತಡಿ ಾಕಿಸಿ,
ಉಪಪತಿ್ನಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟನು. 11 ಅವರು
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ಯೆಬೂಸಿಯರ ಊ ಾದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ
ಹೊತು್ತಮುಳುಗುವ ಸಮಯ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೇವಕನು ದಣಿಗೆ,
“ದಯವಿಟು್ಟ ಾ; ಾವು ಯೆಬೂಸಿಯರ ಈ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ,
ಅಲಿ್ಲ ಾತಿ್ರಯನು್ನ ಕಳೆ ೕಣ” ಅಂದನು. 12 ಆಗ ದಣಿಯು,
“ ಾವು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಲ್ಲದ ಅನ್ಯರ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಇಳಿಯ ಾರದು;
ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಹೋಗೋಣ” ಅಂದನು. 13 ಅವನು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ
ಆಳಿಗೆ, “ ಾವು ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದಿರುವ ಗಿಬೆಯದ ಾ್ಲಗಲಿ,
ಾಮದ ಾ್ಲಗಲಿ ಇಳಿದುಕೊ ್ಳೕಣ ಾ”ಅಂದನು. 14ಹೀಗೆ ಅವರು
ಮುಂದೆ ಾಗಿ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಗಿಬೆಯಊರಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ
ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿದ್ದನು. 15ಅವರು ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ
ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಾರೂ ಅವರನು್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವ ಾಶಕೊಡದ ಾರಣ ಅವರು ಪಟ್ಟಣದ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು.

16 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ ಒಬ್ಬ
ಮುದುಕನು, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಊ ಾದ ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಆ ಮುದುಕನು ಾಯಂ ಾಲ ಾದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಗಿಸಿ
ಹೊಲದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದನು. 17ಈ ಮುದುಕನು ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಪ್ರ ಾಣಿಕನನು್ನ ಕಂಡು, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲಂದ
ಬಂದೆ? ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು 18 ಆ ಲೇವಿಯನು
ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ಯೆಹೂದದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿನಿಂದ ಎಫಾ್ರಯೀಮಿನ
ಪವರ್ತಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ದೂರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ಾಸಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಾನು ಯೆಹೂದದ ಬೇತೆ್ಲಹೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ್ದನು;
ಈಗ ತಿರುಗಿ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ಇಲಿ್ಲ ಾರೂ
ನಮ್ಮನು್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 19 ನಮ್ಮ ಕತೆ್ತಗಳಿಗೆ
ಹುಲೂ್ಲ ಾಳೂ ಇವೆ; ನನಗೂ ನಿನ್ನ ಸೇವಕಿಗೂ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನ
ಸಂಗಡ ಬಂದಿರುವ ಈ ಾ್ರಯಸ್ಥನಿಗೂ ಾ ಾಗುವಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯೂ,
ಾ್ರ ಾರಸವೂ ಇರುತ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಏನೂ ಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ”
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ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20 ಆಗ ಆ ಮುದುಕನು, “ನಿನಗೆ ಶುಭ ಾಗಲಿ;
ನಿನಗೆ ಏ ಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಾದರೆ ಅದನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ;
21 ಈ ಾತಿ್ರಯನು್ನ ಬೀದಿಯಲಿ್ಲ ಕಳೆಯಬೇಡ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಾ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಕತೆ್ತಗಳಿಗೆ
ಮೇವು ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು
ಅಲಿ್ಲ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

22 ಅವರು ಭೋಜನದಿಂದ ತೃಪಿ್ತಪಡುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಆ ಊರಲಿ್ಲದ್ದ
ದುಷ್ಟ ಜನರು ಬಂದು ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು, ಾಗಿಲನು್ನ
ಬಡಿದು, ಮನೆಯ ಯಜ ಾನ ಾದ ಮುದುಕನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಬಂದಿರುವಂಥ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ;
ಅವನೊಡನೆ ಾವು ಸಂಗಮಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. 23 ಆಗ
ಆ ಮುದುಕನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ, “ಸಹೋದರರೇ, ಇಂಥ
ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ನಡೆಸಬೇಡಿರಿ; ಅವನು ಆಶ್ರಯ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ; ನೀವು ಇಂಥ ಹುಚು್ಚತನವನು್ನ ಾಡಬೇಡಿರಿ. 24ಇನೂ್ನ
ಮದುವೆ ಾಗದೆ ಇರುವ ನನ್ನ ಮಗಳನೂ್ನ, ಅವನಉಪಪತಿ್ನಯನೂ್ನ
ಹೊರಗೆ ತರುತೆ್ತೕನೆ; ಅವರನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸಗೆ
ಬಂದ ಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಾಡಿರಿ. ಈ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಾತ್ರ ಅಂಥ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವನು್ನ ಾಡಬೇಡಿರಿ” ಅಂದನು. 25 ಆದರೆ ಅವರು ಆ
ಮುದುಕನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನ
ಉಪಪತಿ್ನಯನು್ನ ಹೊರಗೆ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಅವರು
ಆಕೆಯನು್ನ ಕೆಡಿಸಿ, ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಬಹುಕೂ್ರರತನದಿಂದ ವತಿರ್ಸಿ,
ಬೆಳ ಾಗು ಾಗ ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದರು. 26 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಸೂ ೕರ್ದಯಕೆ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ ಬಂದು ತನ್ನ ಯಜ ಾನನು
ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಮನೆಯ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಬಂದು ಬಿದ್ದವಳುಬೆಳ ಾದರೂ
ಏಳಲೇ ಇಲ್ಲ. 27 ಆಕೆಯ ಪತಿಯು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಹೊರಡುವುದಕೆ್ಕ
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆಯಲು, ತನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯು ಾಗಿಲಮುಂದೆ
ಬಿದಿ್ದರುವುದನೂ್ನ, ಆಕೆಯ ಕೈಗಳು ಹೊಸಿ್ತಲಿನ ಮೇಲಿರುವುದನೂ್ನ
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ಕಂಡನು. 28 ಅವನು, “ಏಳು, ಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಆಕೆಯನು್ನ
ಕರೆಯಲುಪ್ರತು್ಯತ್ತರವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗಅವನು ಆಕೆಯಶವವನು್ನ ಕತೆ್ತಯ
ಮೇಲೆ ಾಕಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು.

29 ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯ ಶವವನು್ನ ಎಲುಬುಗಳ
ಸಹಿತ ಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು ತುಂಡು ಾಡಿ, ಅವುಗಳನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 30ಅವುಗಳನು್ನ ಕಂಡವರೆಲ್ಲರೂ,
“ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದ ದಿನದಿಂದ ಈ
ದಿನದವರೆಗೆ ಇಂಥ ಕೃತ್ಯವು ನಡೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ, ಾವು ಅದನು್ನ
ನೋಡಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಂದು
ವಿಚಾರಿಸತಕ್ಕದು್ದ”ಅಂದುಕೊಂಡರು.

20
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು

ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದು್ದ
1 ಾನ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದಬೇಷೆರ್ಬದವರೆಗಿರುವ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ,

ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ
ಹೊರಟು ಮಿಚೆ್ಪಗೆ ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಭೆ
ಸೇರಿದರು. 2 ಆ ದೇವಜನರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಕು ಾಧಿಪತಿಗಳೂ,
ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾದ ಾಲು ್ಕ ಲಕ್ಷ ಾ ಾಳುಗಳೂ ಇದ್ದರು.
3 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಿಚೆ್ಪಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆಂಬ
ವತರ್ ಾನವು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರು, “ಈ
ದುಷ್ಟತನವು ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಕೇಳಲು
4 ಹತ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಗಂಡ ಾದ ಆ ಲೇವಿಯನು, “ ಾನು ನನ್ನ
ಉಪಪತಿ್ನಯ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಊ ಾದ ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಾತಿ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡೆನು. 5 ಆ ಊರಿನ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಅದೇ ಾತಿ್ರ ಾನು ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನೆಯನು್ನ
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ಸುತಿ್ತಕೊಂಡರು, ಮತು್ತ ನನ್ನ ಉಪಪತಿ್ನಯನು್ನ ಭಂಗಪಡಿಸಿದರು,
ಆಕೆಯು ಸತು್ತಹೋದಳು. 6 ಅವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದ
ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಮತು್ತ ಕೂ್ರರ ಕೆಲಸವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗಲೆಂದು ಾನು
ಆಕೆಯ ಶವವನು್ನ ತುಂಡು ಾಡಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಂತ್ಯಗಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. 7ಇಲಿ್ಲ ಕೂಡಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ
ಆಲೋಚನೆಮತು್ತ ಅಭಿ ಾ್ರಯಗಳನು್ನ ಹೇಳಿರಿ”ಅಂದನು.

8 ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಜನರು ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವನೂ
ತನ್ನ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಹೋಗ ಾರದು; ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗದಿರಲಿ.
9 ಾವು ಚೀಟು ಾಕೋಣ; ಅದು ಬಿದ್ದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಗಿಬೆಯದವರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಹೋಗೋಣ. 10ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ
ನೂರಕೆ್ಕ ಹತು್ತ, ಾವಿರಕೆ್ಕ ನೂರು, ಹತು್ತ ಾವಿರಕೆ್ಕ ಾವಿರ ಈ
ಪ್ರ ಾರ ಜನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಆ ಾರ ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಕಳುಹಿಸೋಣ. ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯ ಾದ
ಗಿಬೆಯದವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ನಡೆಸಿದ ದುಷ್ಟ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ
ಅವರಿಗೆ ದಂಡನೆ ಾಡೋಣ” ಅಂದುಕೊಂಡರು. 11 ಹೀಗೆ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏಕಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಕೂಡಿಕೊಂಡರು.

12 ಅವರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸಮಸ್ತ ಕುಲದವರ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಈ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯ ಎಂಥದು?
13 ಈಗ ಗಿಬೆಯ ಊರಲಿ್ಲರುವ ಆ ದುಷ್ಟರನು್ನ ನಮಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿರಿ;
ಾವು ಅವರನು್ನ ಕೊಂದು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಇಂಥ
ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 14 ಆದರೆ
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ತಮ್ಮ
ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳಿಂದ ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಸಂಗಡ
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸನ್ನದ್ಧ ಾದರು. 15 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಆ ಾ ಊರುಗಳಿಂದ
ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ ಸೇರಿಬಂದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸಂಖೆ್ಯಯು
ಇಪ್ಪ ಾ್ತರು ಾವಿರ ಾಗಿತು್ತ. ಇವರಲ್ಲದೆ ಗಿಬೆಯದಲಿ್ಲಯೇ ಏಳು
ನೂರು ಮಂದಿ ಯುದ್ಧವೀರರಿದ್ದರು. 16 ಈ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಲಿ್ಲ
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ಏಳುನೂರು ಜನರು ಎಡಚ ಾದ ಯುದ್ಧವೀರರಿದ್ದರು. ಅವರಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಕೂದಲೆಳೆಯಷು್ಟ ಗುರಿತಪ್ಪದ ಾಗೆ ಕವಣೆಯನು್ನ
ಹೊಡೆಯುವುದರಲಿ್ಲ ನಿಪುಣ ಾಗಿದ್ದರು. 17 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಲ್ಲದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಲಕ್ಷ ೕಧರಿದ್ದರು; ಇವರೆಲ್ಲರೂ
ವೀರ ಾಗಿದ್ದರು.

ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರೊಡನೆಯುದ್ಧ
18 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಮೇಲೆ

ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ದಲು ಾರು ಹೋಗಬೇಕು?” ಎಂದು
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಲು ಆತನು, “ ದಲು
ಯೆಹೂದ ಕುಲದವರು ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಬೆಳಗೆ್ಗ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಗಿಬೆಯದ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡು, 20 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ, ಗಿಬೆಯದ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ವೂ್ಯಹಕಟಿ್ಟ ನಿಂತರು. 21 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ಗಿಬೆಯದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆ್ತರಡು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ
ನೆಲಕು ್ಕರುಳಿಸಿದರು.

22 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ತಿರುಗಿ ಧೈಯರ್ ತಂದುಕೊಂಡು ದಲನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ವೂ್ಯಹಕಟಿ್ಟದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ತಿರುಗಿ ವೂ್ಯಹಕಟಿ್ಟ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ನಿಂತರು.

23 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಅಳು ಾ್ತ,
“ ಾವು ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗ ಾದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಬೇಕೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಆತನು, “ಹೋಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿರಿ” ಅಂದನು. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಎರಡನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. 25 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ
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ಗಿಬೆಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಲಿ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ಾವಿರ
ಮಂದಿಯುದ್ಧವೀರರನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಉರುಳಿಸಿದರು.

26 ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೆಲ್ಲರೂ, ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ಬೇತೇಲಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಅಳು ಾ್ತ ಬಿದು್ದ
ಾಯಂ ಾಲದ ವರೆಗೆ ಉಪ ಾಸ ಾಡಿದರು. ಅಲಿ್ಲ
ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ, ಸ ಾ ಾನ
ಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 27 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜೂಷವು ಆ ಊರೊಳಗಿತು್ತ; 28 ಆರೋನನ
ಮ್ಮಗನೂ, ಎ ಾ್ಲಜಾರನ ಮಗನೂ ಆದ ಫೀನೆ ಾಸನು
ಾಜಕಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು,

“ ಾವು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗ ಾದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ
ಹೋಗಬೇಕೋ, ಬೇಡ ೕ?” ಎಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿದರು.
ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ಹೋಗಿರಿ, ಾಳೆ ಅವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು”ಅಂದನು.

29ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಗಿಬೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೆಲವರನು್ನ ಹೊಂಚು
ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ಇರಿಸಿ, 30 ಉಳಿದವರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಸಂಗಡ
ಾ ಾಡುವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಮುಂಚಿನಂತೆ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ
ಗಿಬೆಯದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ವೂ್ಯಹಕಟಿ್ಟದರು. 31 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಊರೊಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಅವರು ದಲಿನಂತೆ ಜನರನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಬೇತೇಲಿಗೂ, ಬೈಲಿನಲಿ್ಲರುವ ಗಿಬೆಯಕೂ್ಕ
ಹೋಗುವ ಾಜ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ
ಹತ ಾಡಿದರು. 32 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು, “ಅವರು ಮುಂಚಿನಂತೆ
ಈಗಲೂ ಸೋತುಹೋಗು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯ ಾದರೋ, “ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ದೂರ ಾಗುವಂತೆ
ಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಓಡಿಹೋಗೋಣ” ಎಂದು ಾತ ಾಡಿಕೊಂಡು,

33 ಾವು ದಲು ನಿಂತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡತೊಡಗಿದರು.
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ಾಳ್ ಾಮರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟದ ಕೂಡಲೆ ಅಲಿ್ಲ ನಿಂತು ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧವನು್ನ
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಹೊಂಚಿ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದವರು ಾವು
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಿಬೆಯದ ಮೈ ಾನದಿಂದ ಎದು್ದ 34 ಪಟ್ಟಣದ
ಮುಂದೆ ಬಂದರು; ಅವರು ಸು ಾರು ಹತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ
ಯುದ್ಧವೀರರು. ಯುದ್ಧವು ಬಹು ೕರ ಾಯಿತು. ತಮಗೆ
ಅ ಾಯವು ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ಇನೂ್ನ
ಗೊ ಾ್ತಗಿರಲಿಲ್ಲ. 35 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಜಯವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆದು ಾವಿರದ ನೂರು
ಮಂದಿ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ೕಧರನು್ನ ಹತ ಾಡಿದರು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ವಿಜಯ

36 ಾವು ಸೋತುಹೋದೆವೆಂಬುದು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ
ಆಗ ತಿಳಿಯಿತು. ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಾವು ಗಿಬೆಯದ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಹೊಂಚು ಾಕುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಇಟ್ಟ ಜನರಲಿ್ಲ
ಭರವಸವುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ
ಮುಂದೆ ಓಡಿಹೋದರು. 37 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು
ಎದು್ದ ಗಿಬೆಯಕೆ್ಕ ಶೀಘ್ರ ಾಗಿ ಹೋಗಿ, ಅದರೊಳಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರು. 38 ಅಡಗಿದ್ದವರು ಊರಿಗೆ
ಬೆಂಕಿಹೊತಿ್ತಸಿ ಹೊಗೆ ಏರಿಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ,
ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವರು ಪುನಃ ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು
ಹೊಂಚು ಾಕುವವರೂ ಾಗು ಉಳಿದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ
ತಮ್ಮ ತ ್ಮಳಗೆ ದಲೇ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
39 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯ ಾದರೋ, “ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಮುಂಚಿನಂತೆ
ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸೋತುಹೋದರು” ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವರನು್ನ
ಹತ ಾಡಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿ, ಸು ಾರು ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿಯನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 40 ಆದರೆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊಗೆ ಎದು್ದ
ಸ್ತಂಭದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ತಿರುಗಿ
ನಿಂತರು. 41 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ
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ಪಟ್ಟಣವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಹೋಗುವುದನು್ನ ಕಂಡು ತಮಗೆ
ಅ ಾಯ ಉಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಕಳವಳಗೊಂಡರು. 42 ಅವರು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಬೆನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ ಓಡಿಹೋದರು.
ಆದರೆ ಯುದ್ಧವೀರರು ಅವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದಲೂ, ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿ್ತಸಿದವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದಲೂ, ಅವರು
ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಕಿಕೊಂಡರು. 43 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅವರನು್ನ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು, ಎಲಿ್ಲಯೂ ಓಡಿಹೋಗದಂತೆ, ಗಿಬೆಯ ಊರಿನ
ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲರುವ ಮೆನೂಹದಲಿ್ಲ ತುಳಿದು ಾಕಿಬಿಟ್ಟರು. 44 ಈ
ಪ್ರ ಾರ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಲಿ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ಾವಿರ ಮಂದಿಯುದ್ಧವೀರರು
ಹತ ಾದರು. 45 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ರಿ ್ಮೕನ್
ಗಿರಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗು ಾಗ ಹಕ್ಕಲು ತೆನೆಗಳನೊ್ನೕ ಎಂಬಂತೆ ಐದು
ಾವಿರ ಜನರನು್ನ ಾಜ ಾಗರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. ಅಲಿ್ಲಂದ
ಗಿದೋಮಿನವರೆಗೆ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ತಿರುಗಿ ಎರಡು ಾವಿರ ಜನರನು್ನ
ಹತ ಾಡಿದರು. 46 ಹೀಗೆ ಆ ದಿನ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತೆದು
ಾವಿರಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾದ ಸೈನಿಕರು ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.
47 ಆದರೆ ಆರು ನೂರು ಮಂದಿ ಅರಣ್ಯ ಾಗರ್ ಾಗಿ

ಓಡಿಹೋಗಿ, ರಿ ್ಮೕನ್ ಗಿರಿಯನು್ನ ಸೇರಿ ಅಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ತಿಂಗಳಿದ್ದರು.
48 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಪುನಃ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ ದೇಶದ
ಉಳಿದ ಾ್ರಮನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವುಗಳ ನಿ ಾಸಿಗಳನೂ್ನ,
ದನಕುರಿಗಳನೂ್ನ, ಸಿಕಿ್ಕದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಎ ಾ್ಲ ಊರುಗಳನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು.

21
ಹತ ಾಗದೆ ಉಳಿದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ

ದೊರಕಿಸಿದು್ದ
1 ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಾವು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ

ತಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಣೆಯಿಟಿ್ಟದ್ದರು. 2ಅವರು
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ಬೇತೇಲಿಗೆ ಬಂದು ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು,
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅಳು ಾ್ತ, 3 “ಯೆಹೋವನೇ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ದೇವರೇ,
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹೀಗೆ ಾಕೆ ಆಯಿತು? ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಒಂದು ಕುಲವು
ಾ ಾಗಿ ಹೋಯಿತ ಾ್ಲ” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. 4ಮರುದಿನ ಅವರು
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ,
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 5 ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಾಗ, ಾರದೆ ಇದ್ದಂಥ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಾ ಾರೆಂದು ವಿಚಾರ ಾಡಿದರು. ಾಕೆಂದರೆ ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ,

“ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಾರದವರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕುವೆವು”
ಎಂದು ಆಣೆಯಿಟು್ಟ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ್ದರು. 6 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗ ಾದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಅವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಕಂಡು
ದುಃಖದಿಂದ, “ಅ ್ಯೕ, ಇ ಾ್ರಯೇಲ ಾದ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕುಲವು
ಕಡಿಮೆ ಾಯಿತ ಾ್ಲ; 7 ಜೀವದಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ
ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವುದು ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಆಣೆಯಿಟಿ್ಟದೆ್ದೕವ ಾ್ಲ”
ಎಂದು ಗೋ ಾಡಿದರು.

8 ಮಿಚೆ್ಪಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಾಗ, ಅದಕೆ್ಕ
ಾರದಿದ್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಾ ಾದರೂ ಇ ಾ್ದರೋ ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸಿ ಾಗ ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಿಂದ ಒಬ್ಬನೂ ಬರಲಿಲ್ಲವೆಂದು
ಗೊ ಾ್ತಯಿತು. 9 ಜನರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸಿ ಾಗ ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಿಂದ
ಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ದೃಢ ಾಯಿತು. 10 ಆಗ ಅವರು

ತಮ್ಮಲಿ್ಲಂದ ಹನೆ್ನರಡು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗಳನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಎ ಾ್ಲ ನಿ ಾಸಿಗಳನೂ್ನ, ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನೂ್ನ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಬಿಡದೆ
ಸಂಹರಿಸಬೇಕು; 11 ಹೇಗೂ ಪುರುಷರನು್ನ, ಮದುವೆ ಾದ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನೂ್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ” ಎಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 12 ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
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ಮದುವೆ ಾಗದಿದ್ದ ಾನೂರು ಮಂದಿ ಯುವತಿಯರಿದ್ದರು.
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹೋದವರು ಇವರನು್ನ ಉಳಿಸಿ,
ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದರು. 13 ಅನಂತರ ಸವರ್ಸಭೆಯವರು ರಿ ್ಮೕನ್ ಗಿರಿಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ದೂತರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಸ ಾ ಾನ
ಾಕ್ಯವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಅವರು ತಿರುಗಿ ಬಂದರು. 14ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಾವು ಾಬೇಷ್ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಿಂದ ಉಳಿಸಿ ತಂದ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ
ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಟ್ಟರು; ಆದರೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕನೆ್ಯಯರು
ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ.

15 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನ ಕುಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನರನು್ನ
ಬೇಪರ್ಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ದುಃಖಪಟ್ಟರು. 16 ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರು, “ಉಳಿದಿರುವ
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೋಸ ್ಕರ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡುವುದು
ಹೇಗೆ? ಅವರ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೆ ಾ್ಲ ಸಂ ಾರ ಾದರ ಾ್ಲ. 17 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಒಂದು ಪೂಣರ್ ಕುಲವು ಅಳಿದುಹೋಗ ಾರದು; ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಉಳಿದಿರುವ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನರಿಗೆ ಾಧ್ಯಸ್ಥರು ಹುಟು್ಟಬೇಕ ಾ್ಲ.
18 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೊಡುವ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಣೆಯಿಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ ಾರಣ ಾವು
ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಗಳನು್ನ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. 19 ಆಗ ಶೀಲೋವಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿವಷರ್

ಯೆಹೋವನ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆಂಬುದು ಅವರ ನೆನಪಿಗೆ
ಬಂದಿತು. (ಶೀಲೋಎಂಬುದುಬೇತೇಲಿನಉತ್ತರಕೂ್ಕ ಬೇತೇಲಿನಿಂದ
ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಹೋಗುವ ಾಜ ಾಗರ್ದ ಪೂವರ್ಕೂ್ಕ, ಲೆಬೋನದ
ದ ಣಕೂ್ಕ ಇರುತ್ತದೆ.) 20 ಆಗ ಅವರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರನು್ನ ಕರೆದು
ಅವರಿಗೆ, “ಇಗೋ, ನೀವು ಾ್ರ ತೋಟಗಳಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳಿ್ಳರಿ;
21 ಶೀಲೋವಿನ ಕನೆ್ಯಯರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಾಟ್ಯ ಾಡು ಾಗ,
ನೀವು ತೋಟಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನತನಗೆ
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ಶೀಲೋವಿನ ಕನೆ್ಯಯರಿಂದ ಒಬ್ಬಳನು್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ನಿಮ್ಮ ಸೀಮೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ. 22 ಅವರ ತಂದೆಗಳೂ,
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ ನಮ್ಮ ಹತಿ್ತರ ದೂರು ತಂದರೆ ಾವು ಅವರಿಗೆ,
‘ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃಪೆತೋರಿಸಿರಿ; ಯುದ್ಧದಿಂದ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣನು್ನ ದೊರಕಿಸುವುದು ನಮಿ್ಮಂ ಾಗಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ;
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೀವೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ನಿರಪ ಾಧಿಗಳು’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸ ಾ ಾನಪಡಿಸುವೆವು” ಅಂದರು.
23 ಅದರಂತೆಯೇ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್ಯರು ನೃತ್ಯ ಾಡುತ್ತ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದ
ಕನೆ್ಯಯರಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಸರಿ ಾಗುವಷು್ಟ ಮಂದಿಯನು್ನ
ಹೆಂಡತಿಯರ ಾ್ನಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಾ್ವಧೀನ ಾದ ಭೂಮಿಗೆ
ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಸ ಾಡಿದರು.

24ಅನಂತರಇ ಾ್ರಯೇಲರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಲಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ
ಸಿಕಿ್ಕದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋದರು. 25 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಳಗೆ ಅರಸನಿರಲಿಲ್ಲ; ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ
ಬಂದಂತೆ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದನು.
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