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1:1 యొరాద్ను ఇవతలనునన్ అరణయ్ములో, అనగా పారానుకును తోపెలు, లాబాను,

హజేరోతు, దీజాహాబను సథ్లములకును మధయ్ సూపునకు ఎదురుగానునన్ ఆరాబాలో

మోషే, ఇశార్యేలీయులందరితో చెపిప్న మాటలు ఇవే.

1:2 హోరేబునుండి శేయీరు మనెన్పు మారగ్ముగా కాదేషు బరేన్యవరకు పదకొండు

దినముల పర్యాణము.

1:3 హెషోబ్నులో నివసించిన అమోరీయుల రాజైన సీహోనును అషాత్రోతులో నివసించిన

బాషాను రాజైన ఓగును ఎదెర్యీలో హతముచేసిన తరువాత
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1:4 నలుబదియవ సంవతస్రములో పదకొండవ నెల మొదటి తేదిని మోషే

ఇశార్యేలీయులకు బోధించుటకై యెహోవా తనకాజాఞ్పించినదంతయు వారితో చెపెప్ను.

1:5 యొరాద్ను ఇవతలనునన్ మోయాబు దేశమున మోషే యీ ధరమ్శాసత్రమును పర్కటింప

మొదలుపెటిట్ ఇటల్నెను

1:6 మన దేవుడైన యెహోవా హోరేబులో మనకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఈ పరవ్తమునొదద్

మీరు నివసించిన కాలము చాలును;
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1:7 మీరు తిరిగి పర్యాణమై అమోరీయుల మనెన్మునకును, అరాబాలోను, మనెన్ములోను,

లోయలోను, దకిష్ణదికుక్న సముదర్తీరములోనునన్ సథ్లములనిన్టికిని, కనాను

దేశమునకును, లెబానోనుకును, మహానదియైన యూఫర్టీసు వరకును వెళుల్డి.

1:8 ఇదిగో ఆ దేశమును మీకు అపప్గించితిని మీరు వెళిల్ యెహోవా మీ పితరులైన

అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకును వారి తరువాత వారి సంతానమునకును ఇచెచ్దనని

నేను పర్మాణముచేసిన దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనుడి.
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1:9 అపుప్డు నేను ఒంటరిగా మిముమ్ను భరింపలేను.

1:10 మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ విసత్రింపజేసెను గనుక నేడు మీరు

ఆకాశనక్షతర్ములవలె విసత్రించియునాన్రు.

1:11 మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మీ జనసంఖయ్ను వెయియ్రెటుల్ ఎకుక్వచేసి, తాను మీతో

చెపిప్నటుల్ మిముమ్ను ఆశీరవ్దించునుగాక.

1:12 నేనొకక్డనే మీ కషట్మును మీ భారమును మీ వివాదమును ఎటుల్ భరింపగలను?
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1:13 జాఞ్నవివేకములు కలిగి, మీ మీ గోతర్ములలో పర్సిదిధ్చెందిన మనుషుయ్లను

ఏరప్రచుకొనుడి; వారిని మీమీద నియమించెదనని మీతో చెపప్గా

1:14 మీరు నీవు చెపిప్న మాటచొపుప్న చేయుట మంచిదని నాకు ఉతత్రమిచిచ్తిరి.

1:15 కాబటిట్ బుదిధ్కలిగి పర్సిదుధ్లైన మీ మీ గోతర్ములలోని ముఖుయ్లను పిలిపించుకొని, మీ

గోతర్ములకు నాయ్యాధిపతులుగా ఉండుటకై వెయియ్మందికి ఒకడును, నూరుమందికి

ఒకడును ఏబదిమందికి ఒకడును, పదిమందికి ఒకడును వారిని, మీమీద నేను

నియమించితిని.
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1:16 అపుప్డు నేను మీ నాయ్యాధిపతులతో మీ సహోదరుల వాయ్జెయ్ములను తీరిచ్, పర్తి

మనుషుయ్నికిని వాని సహోదరునికిని వానియొదద్నునన్ పరదేశికిని నాయ్యమునుబటిట్ మీరు

తీరుప్ తీరచ్వలెను.

1:17 తీరుప్ తీరుచ్నపుప్డు అలుప్ల సంగతిగాని ఘనుల సంగతిగాని పక్షపాతములేకుండ

వినవలెను; నాయ్యపు తీరుప్ దేవునిదే. కాబటిట్ మీరు మనుషుయ్ని ముఖము చూచి

భయపడవదుద్. మీకు అసాధయ్మైన కఠిన వాయ్జెయ్మును నాయొదద్కు తీసికొనిరావలెను; నేను

దానిని విచారించెదనని వారికాజాఞ్పించితిని.
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1:18 మరియు మీరు చేయవలసిన సమసత్ కారయ్ములనుగూరిచ్ అపుప్డు మీకాజాఞ్పించితిని.

1:19 మనము హోరేబునుండి సాగి మన దేవుడైన యెహోవా మనకాజాఞ్పించినటుల్ మీరు

చూచిన ఆ ఘోరమైన మహారణయ్ములోనుండి వచిచ్, అమోరీయుల మనెన్పు మారగ్మున

కాదేషు బరేన్యకు చేరితివిు.

1:20 అపుప్డు నేను మన దేవుడైన యెహోవా మనకిచుచ్చునన్ అమోరీయుల మనెన్మునకు

వచిచ్యునాన్ము.
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1:21 ఇదిగో నీ దేవుడైన యెహోవా యీ దేశమును నీకు అపప్గించెను. నీ పితరుల దేవుడైన

యెహోవా నీతో సెలవిచిచ్నటుల్ దాని సావ్ధీనపరచుకొనుము, భయపడకుము,

అధైరయ్పడకుమని నీతో చెపిప్తిని.

1:22 అపుప్డు మీరందరు నాయొదద్కు వచిచ్ మనకంటె ముందుగా మనుషుయ్లను

పంపుదము; వారు మనకొరకు ఈ దేశమును వేగుజూచి, తిరిగివచిచ్ అందులోనికి

మనము వెళల్వలసిన తోర్వను గూరిచ్యు, మనము చేరవలసిన పురములను గూరిచ్యు

మనకు వరత్మానము చెపుప్దురంటిరి.
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1:23 ఆ మాట మంచిదనుకొని నేను గోతర్మొకక్ంటికి ఒక మనుషుయ్ని చొపుప్న పనిన్దద్రు

మనుషుయ్లను పిలిపించితిని.

1:24 వారు తిరిగి ఆ మనెన్మునకు పోయి ఎషోక్లు లోయకు వచిచ్ దాని వేగుజూచి ఆ

దేశఫలములను చేతపటుట్కొని

1:25 మనయొదద్కు తీసికొనివచిచ్ మన దేవుడైన యెహోవా మనకిచుచ్చునన్ దేశము

మంచిదని మనకు తెలియజెపిప్రి.
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1:26 అయితే మీరు వెళల్నొలల్క మీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్న మాటకు తిరుగబడి

1:27 మీ గుడారములలో సణుగుచు యెహోవా మనయందు పగపటిట్నందున మనలను

సంహరించునటుల్ అమోరీయులచేతికి మనలను అపప్గించుటకు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి

మనలను రపిప్ంచియునాన్డు.

1:28 మనమెకక్డికి వెళల్గలము? మన సహోదరులు అకక్డి జనులు మనకంటె బలిషుఠ్లును

ఎతత్రులునై యునాన్రు; ఆ పటట్ణములు గొపప్వై ఆకాశమునంటు పార్కారములతో

నునన్వి; అకక్డ అనాకీయులను చూచితిమని చెపిప్ మా హృదయములను కరగజేసిరని

మీరు చెపిప్తిరి.
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1:29 అపుప్డు నేను మిముమ్నుచూచి దిగులుపడకుడి, వారికి భయపడకుడి,

1:30 మీకు ముందర నడుచుచునన్ మీ దేవుడైన యెహోవా మీ కనున్లయెదుట

1:31 ఐగుపుత్లోను అరణయ్ములోను మీకొరకు చేసినటుట్ మీ పక్షముగా యుదధ్ముచేయును,

మీరు ఈ చోటికి చేరువరకు మీరు వచిచ్న మారగ్మంతటిలోను మనుషుయ్డు తన

కుమారుని ఎతిత్కొనునటుల్ మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ను ఎతిత్కొనివచిచ్న సంగతి

మీరెరుగుదురని మీతో చెపిప్తిని.



అధాయ్యము 1

1:32 అయితే మీకు తోర్వచూపించి మీ గుడారములను వేయవలసిన సథ్లమును మీకు

సిదధ్పరచునటుల్

1:33 రాతిర్ అగిన్లోను పగలు మేఘములోను మీకు ముందర నడిచిన మీ దేవుడైన

యెహోవాయందు మీరు విశావ్సముంచలేదు.

1:34 కాగా యెహోవా మీరు చెపిప్న మాటలువిని

1:35 బహుగా కోపపడి నేను మీ పితరులకిచెచ్దనని పర్మాణము చేసిన యీ

మంచిదేశమును ఈ చెడడ్తరమువారిలో
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1:36 యెఫునెన్ కుమారుడైన కాలేబు తపప్ మరి ఎవడును చూడడు. అతడు పూరణ్మనసుస్తో

యెహోవాను అనుసరించెను గనుక అతడు దానిని చూచును. అతడు అడుగుపెటిట్న

దేశమును నేను అతనికిని అతని సంతానమునకును ఇచెచ్దనని పర్మాణముచేసెను.

1:37 మరియు యెహోవా మిముమ్నుబటిట్ నామీద కోపపడి నీ పరిచారకుడగు నూను

కుమారుడైన యెహోషువ దానిలో పర్వేశించునుగాని నీవు దానిలో పర్వేశింపవు.

1:38 అతడు ఇశార్యేలీయులు దాని సావ్ధీనపరచుకొనచేయును గనుక అతని

ధైరయ్పరచుము.
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1:39 ఆ దినమున మంచిచెడడ్లనెరుగని మీ కుమారులు, అనగా అపహరింపబడుదురని

మీరు చెపిప్న మీ పిలల్లు దానిలో పర్వేశింతురు; దానిని వారికిచెచ్దను; వారు దానిని

సావ్ధీనపరచుకొందురు.

1:40 మీరు తిరిగి ఎఱఱ్సముదర్మారగ్ముగా అరణయ్మునకు పర్యాణము చేయుడని చెపెప్ను.

1:41 అందుకు మీరు మేము యెహోవాకు విరోధముగా పాపము చేసితివిు; మా దేవుడైన

యెహోవా మాకాజాఞ్పించిన మాటలనిన్టిననుసరించి మేము పోయి యుదధ్ము చేసెదమని

నాతో ఉతత్రమిచిచ్, మీరందరు మీ ఆయుధములను కటుట్కొని, ఆలోచింపక ఆ

మనెన్మునకు పోగా
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1:42 యెహోవా నాతో ఇటల్నెను యుదధ్మునకు పోకుడి; నేను మీ మధయ్నుండనుగనుక

వెళల్కుడి; మీరు వెళిల్నను మీ శతుర్వులయెదుట హతము చేయబడుదురని వారితో

చెపుప్ము.

1:43 ఆ మాటలు నేను మీతో చెపిప్నపుప్డు మీరు వినక యెహోవా మాటకు తిరుగబడి

మూరుఖ్లై ఆ మనెన్మునకు వెళిల్తిరి.

1:44 అపుప్డు ఆ మనెన్ములో నివసించిన అమోరీయులు మీకెదురుగా బయలుదేరి వచిచ్,

కందిరీగలవలె మిముమ్ తరిమి హోరామ్వరకు శేయీరులో మిముమ్ హతముచేసిరి.



అధాయ్యము 1

1:45 తరువాత మీరు తిరిగివచిచ్ యెహోవా సనిన్ధిని యేడవ్గా, యెహోవా మీ మొఱను

లక్షయ్పెటట్లేదు, మీ మాట వినలేదు.

1:46 కాగా మీరు కాదేషులో బహు దినములు నివసించితిరి. మీరు నివసించిన దినములెనోన్

మీకు తెలిసినవి.
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2:1 మరియు యెహోవా నాతో చెపిప్నటుల్ మనము తిరిగి ఎఱఱ్సముదర్మారగ్మున

అరణయ్మునకు పర్యాణమైపోయి బహు దినములు శేయీరు మనెన్ము చుటుట్ తిరిగితివిు.

2:2 అంతట యెహోవా నాకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను మీరు ఈ మనెన్ముచుటుట్ తిరిగినకాలము

చాలును;

2:3 ఉతత్రదికుక్కు తిరుగుడి. మరియు నీవు పర్జలతో ఇటల్నుము

2:4 శేయీరులో కాపురమునన్ ఏశావు సంతానమైన మీ సహోదరుల పొలిమేరను దాటి

వెళల్బోవుచునాన్రు, వారు మీకు భయపడుదురు; మీరు మికిక్లి జాగర్తత్గా ఉండుడి.
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2:5 వారితో కలహపడవదుద్; ఏలయనగా ఏశావుకు సావ్సథ్య్ముగా శేయీరు మనెన్ము

నేనిచిచ్యునాన్ను గనుక వారి భూమిలోనిది ఒక అడుగైనను మీకియయ్ను.

2:6 మీరు రూకలిచిచ్ వారియొదద్ ఆహారము కొని తినవచుచ్ను. రూకలిచిచ్ వారియొదద్ నీళుల్

సంపాదించుకొని తార్గవచుచ్ను.

2:7 నీచేతుల పనులనిన్టిలోను నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించెను. ఈ గొపప్

అరణయ్ములో నీవు ఈ నలువది సంవతస్రములు సంచరించిన సంగతి ఆయన

యెరుగును. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయునాన్డు, నీకేమియు తకుక్వకాదు.
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2:8 అపుప్డు శేయీరులో నివసించు ఏశావు సంతానపువారైన మన సహోదరులను విడిచి,

ఏలతు ఎసోనెగ్బెరు అరాబా మారగ్మునుండి మనము పర్యాణము చేసితివిు.

2:9 మనము తిరిగి మోయాబు అరణయ్మారగ్మున పర్యాణము చేయుచుండగా యెహోవా

నాతో ఇటల్నెను మోయాబీయులను బాధింపవదుద్; వారితో యుదధ్ము చేయవదుద్. లోతు

సంతానమునకు ఆరు దేశమును సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తిని, వారి భూమిలో ఏదియు నీకు

సావ్సథ్య్ముగా ఇయయ్ను.
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2:10 పూరవ్కాలమున ఏమీయులనువారు ఆరు దేశములో నివసించిరి. వారు

అనాకీయులవలె, ఉనన్తదేహులు, బలవంతులైన బహు జనులు. వారును

అనాకీయులవలె రెఫాయీయులుగా ఎంచబడినవారు.

2:11 మోయాబీయులు వారికి ఏమీయులని పేరు పెటిట్రి.

2:12 పూరవ్కాలమున హోరీయులు శేయీరులో నివసించిరి. ఇశార్యేలీయులు యెహోవా

తమకిచిచ్న సావ్సథ్య్మైన దేశములో చేసినటుల్ ఏశావు సంతానపువారు హోరీయుల

దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని తమ యెదుటనుండి వారిని నశింపజేసి వారి దేశములో

నివసించిరి.
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2:13 కాబటిట్ మీరు లేచి జెరెదు ఏరు దాటుడి అని యెహోవా సెలవియయ్గా జెరెదు ఏరు

దాటితివిు.

2:14 మనము కాదేషు బరేన్యలోనుండి బయలుదేరి జెరెదు ఏరు దాటువరకు, అనగా

యెహోవా వారినిగూరిచ్ పర్మాణము చేసినటుల్ సైనికులైన ఆ మనుషుయ్ల తరమువారందరు

సేనలోనుండకుండ నశించువరకు మనము నడిచిన కాలము ముపప్ది యెనిమిది

సంవతస్రములు. అంతేకాదు, వారు నశించువరకు
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2:15 సేన మధయ్నుండి వారిని సంహరించుటకు యెహోవా బాహువు వారికి విరోధముగా

నుండెను.

2:16 సైనికులైన వారందరు పర్జలలోనుండి లయమైపోయిన తరువాత యెహోవా నాకు

ఈలాగు సెలవిచెచ్ను.

2:17 నేడు నీవు మోయాబునకు సరిహదుద్గానునన్ ఆరు దేశము దాటబోవుచునాన్వు.

2:18 అమోమ్నీయుల మారగ్మున వెళుల్నపుప్డు
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2:19 వారిని బాధింపవదుద్, వారితో యుదధ్ము చేయవదుద్. ఏలయనగా లోతు

సంతానమునకు దానిని సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్నందున అమోమ్నీయుల దేశములో నీకు

సావ్సథ్య్ము నియయ్ను.

2:20 అదియు రెఫాయీయుల దేశమని యెంచబడుచునన్ది. పూరవ్మందు రెఫాయీయులు

అందులో నివసించిరి. అమోమ్నీయులు వారిని జంజుమీమ్యులందురు.

2:21 వారు అనాకీయులవలె ఉనన్తదేహులు, బలవంతులైన బహు జనులు. అయితే

యెహోవా అమోమ్నీయుల యెదుటనుండి వారిని వెళల్గొటెట్ను గనుక అమోమ్నీయులు వారి

దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని వారిచోట నివసించిరి.
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2:22 అటుల్ ఆయన శేయీరులో నివసించు ఏశావు సంతానముకొరకు చేసెను. ఎటల్నగా

ఆయన వారి యెదుటనుండి హోరీయులను నశింపజేసెను గనుక వారు హోరీయుల

దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని నేటివరకు వారిచోట నివసించుచునాన్రు.

2:23 గాజావరకు గార్మములలో నివసించిన ఆవీయులను కఫోత్రులోనుండి బయలుదేరి

వచిచ్న కఫాత్రీయులు నశింపజేసి వారిచోట నివసించిరి.

2:24 మీరు లేచి సాగి అరోన్ను ఏరు దాటుడి; ఇదిగో అమోరీయుడైన హెషోబ్ను రాజగు

సీహోనును అతని దేశమును నీచేతికి అపప్గించితిని. దాని సావ్ధీనపరచుకొన

మొదలుపెటిట్ అతనితో యుదధ్ము చేయుడి.
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2:25 నేడు నేను నీవలని భయము నీవలని వెరపు ఆకాశము కిర్ందనునన్ సమసత్

దేశములవారికిని పుటిట్ంప మొదలుపెటుట్చునాన్ను. వారు నినున్గూరిచ్న సమాచారము

విని నీయెదుట వణకి మనోవేదన నొందుదురు.

2:26 అపుప్డు నేను కెదేమోతు అరణయ్ములోనుండి హెషోబ్ను రాజైన సీహోనునొదద్కు

దూతలను పంపి

2:27 ననున్ నీ దేశముగుండ దాటిపోనిముమ్, కుడియెడమలకు తిరుగక తోర్వనే

నడిచిపోవుదును.
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2:28 నాయొదద్ రూకలు తీసికొని తినుటకు భోజనపదారథ్ములు నాకిముమ్; నాయొదద్ రూకలు

తీసికొని తార్గుటకు నీళిల్ముమ్.

2:29 శేయీరులో నివసించు ఏశావు సంతానపువారును ఆరులో నివసించు

మోయాబీయులును నాకు చేసినటుల్, మా దేవుడైన యెహోవా మాకిచుచ్చునన్ దేశములో

పర్వేశించుటకై యొరాద్ను దాటువరకు కాలినడకచేతనే ననున్ వెళల్నిమమ్ని సమాధానపు

మాటలు పలికించితిని.
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2:30 అయితే హెషోబ్ను రాజైన సీహోను మనలను తన దేశమారగ్మున వెళల్నిచుచ్టకు

సమమ్తింపలేదు. నేడు జరిగినటుల్ నీచేతికి అతని అపప్గించుటకు నీ దేవుడైన యెహోవా

అతని మనసుస్ను కఠినపరచి అతని హృదయమునకు తెగింపు కలుగజేసెను.

2:31 అపుప్డు యెహోవా చూడుము; సీహోనును అతని దేశమును నీకు అపప్గింప

మొదలుపెటిట్యునాన్ను. అతని దేశము నీదగునటుల్ నీవు దాని సావ్ధీనపరచుకొన

మొదలుపెటుట్మని నాతో చెపెప్ను.
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2:32 సీహోనును అతని సమసత్ జనమును యాహసులో యుదధ్ము చేయుటకై మనకు

ఎదురుగా బయలుదేరి రాగా

2:33 మన దేవుడైన యెహోవా అతనిని మనకు అపప్గించెను గనుక మనము అతనిని అతని

కుమారులను అతని సమసత్ జనమును హతముచేసి

2:34 ఆ కాలమున అతని సమసత్ పురములను పటుట్కొని, పర్తి పురమును అందలి సతరీ

పురుషులను పిలల్లను శేషమేమియులేకుండ నాశనము చేసితివిు.
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2:35 పశువులను మనము పటుట్కొనిన పురముల సొముమ్ను దోపిడిగా దోచుకొంటిమి.

2:36 అరోన్ను ఏటిలోయ దరినునన్ అరోయేరును ఆ యేటియొదద్నునన్ పురము మొదలుకొని

గిలాదువరకు మనకు అసాధయ్మైన నగరమొకటియు లేకపోయెను. మన దేవుడైన

యెహోవా అనిన్టిని మనకు అపప్గించెను.

2:37 అయితే అమోమ్నీయుల దేశమునకైనను యబోబ్కు ఏటి లోయలోని యే

పార్ంతమునకైనను ఆ మనెన్ములోని పురములకైనను మన దేవుడైన యెహోవా పోకూడదని

చెపిప్న మరి ఏ సథ్లమునకైనను నీవు సమీపింపలేదు.
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3:1 మనము తిరిగి బాషాను మారగ్మున వెళిల్నపుప్డు బాషాను రాజైన ఓగును అతని

పర్జలందరును ఎదెర్యీలో మనతో యుదధ్ము చేయుటకు బయలుదేరి యెదురుగా రాగా

3:2 యెహోవా నాతో ఇటల్నెను అతనికి భయపడకుము, అతనిని అతని సమసత్ జనమును

అతని దేశమును నీచేతికి అపప్గించియునాన్ను. హెషోబ్నులో నివసించిన అమోరీయుల

రాజైన సీహోనుకు చేసినటుల్ ఇతనికిని చేయవలెనని చెపెప్ను.

3:3 అటుల్ మన దేవుడైన యెహోవా బాషాను రాజైన ఓగును అతని సమసత్ జనమును

మనచేతికి అపప్గించెను; అతనికి శేషమేమియు లేకుండ అతనిని హతము చేసితివిు.
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3:4 ఆ కాలమున అతని పురములనిన్టిని పటుట్కొంటిమి. వారి పురములలో మనము

పటుట్కొనని పురమొకటియు లేదు. బాషానులో ఓగు రాజయ్మగు అరోగ్బు

పర్దేశమందంతటనునన్ అరువది పురములను పటుట్కొంటిమి.

3:5 ఆ పురములనిన్యు గొపప్ పార్కారములు గవునులు గడియలును గల దురగ్ములు.

అవియు గాక పార్కారములేని పురములనేకములను పటుట్కొంటిమి.

3:6 మనము హెషోబ్ను రాజైన సీహోనుకు చేసినటుల్ వాటిని నిరూమ్లము చేసితివిు; పర్తి

పురములోని సతరీ పురుషులను పిలల్లను నిరూమ్లము చేసితివిు;
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3:7 వారి పశువులననిన్టిని ఆ పురముల సొముమ్ను దోపిడిగా తీసికొంటిమి.

3:8 ఆ కాలమున అరోన్ను ఏరు మొదలుకొని హెరోమ్ను కొండవరకు యొరాద్ను అవతలనునన్

దేశమును అమోరీయుల యిదద్రు రాజులయొదద్నుండి పటుట్కొంటిమి.

3:9 సీదోనీయులు హెరోమ్నును షిరోయ్నని అందురు. అమోరీయులు దానిని శెనీరని అందురు.

3:10 మైదానమందలి పురములనిన్టిని బాషానునందలి ఓగు రాజయ్ పురములైన సలాక్

ఎదెర్యీ అనువాటివరకు గిలాదంతటిని బాషానును పటుట్కొంటిమి.
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3:11 రెఫాయీయులలో బాషాను రాజైన ఓగు మాతర్ము మిగిలెను. అతని మంచము ఇనుప

మంచము. అది అమోమ్నీయుల రబాబ్లోనునన్ది గదా? దాని పొడుగు మనుషుయ్ని మూరతో

తొమిమ్ది మూరలు దాని వెడలుప్ నాలుగు మూరలు.

3:12 అరోన్ను లోయలోనునన్ అరోయేరు మొదలుకొని గిలాదు మనెన్ములో సగమును,

మనము అపుప్డు సావ్ధీనపరచుకొనిన దేశమును, దాని పురములను రూబేనీయులకును

గాదీయులకును ఇచిచ్తిని.
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3:13 ఓగు రాజు దేశమైన బాషాను యావతుత్ను గిలాదులో మిగిలినదానిని, అనగా

రెఫాయీయుల దేశమనబడిన బాషాను అంతటిని అరోగ్బు పర్దేశమంతటిని మనషే ష్

అరధ్గోతర్మునకిచిచ్తిని.

3:14 మనషే ష్ కుమారుడైన యాయీరు గెషూరీయులయొకక్యు మాయాకాతీయుయొకక్యు

సరిహదుద్లవరకు అరోగ్బు పర్దేశమంతటిని పటుట్కొని, తన పేరునుబటిట్ వాటికి యాయీరు

బాషాను గార్మములని పేరు పెటెట్ను. నేటివరకు ఆ పేరుల్ వాటికునన్వి.
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3:15 మాకీరీయులకు గిలాదునిచిచ్తిని.

3:16 గిలాదు మొదలుకొని అరోన్ను లోయ మధయ్వరకును, యబోబ్కు నదివరకును

అమోమ్నీయుల పడమటి సరిహదుద్ వరకును

3:17 కినెన్రెతు మొదలుకొని తూరుప్దికుక్న పిసాగ్ కొండచరియల దిగువగా, ఉపుప్

సముదర్ము అనబడివ అరాబా సముదర్మువరకును వాయ్పించియునన్ అరాబా

పర్దేశమును, యొరాద్ను లోయ మధయ్భూమిని రూబేనీయులకును గాదీయులకును

ఇచిచ్తిని.
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3:18 ఆ కాలమందు నేను మిముమ్ను చూచి మీరు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ మీ దేవుడైన యెహోవా
ఈ దేశమును మీకిచెచ్ను. మీలో పరాకర్మవంతులందరు యుదధ్సనన్ధుద్లై మీ సహోదరులగు
ఇశార్యేలీయుల ముందర నది దాటవలెను.

3:19 అయితే యెహోవా మీకు విశార్ంతి నిచిచ్నటుల్ మీ సహోదరులకును, విశార్ంతి నిచుచ్వరకు,

3:20 అనగా మీ దేవుడైన యెహోవా యొరాద్ను అదద్రిని వారికిచుచ్చునన్ దేశమును వారును
సావ్ధీనపరచుకొనువరకు, మీ భారయ్లును మీ పిలల్లును మీ మందలును నేను మీకిచిచ్న
పురములలో నివసింపవలెను. తరువాత మీలో పర్తివాడును నేను మీకిచిచ్న తన తన
సావ్సథ్య్మునకు తిరిగిరావలెనని మీకు ఆజాఞ్పించితిని. మీ మందలు విసాత్రములని నాకు
తెలియును.
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3:21 ఆ కాలమున నేను యెహోషువతో ఇటల్ంటిని మీ దేవుడైన యెహోవా ఈ యిదద్రు

రాజులకు చేసినదంతయు నీవు కనున్లార చూచితివి గదా. నీవు వెళుల్చునన్

రాజయ్ములననిన్టికిని యెహోవా ఆలాగుననే చేయును.

3:22 మీ దేవుడైన యెహోవా మీ పక్షముగా యుదధ్ము చేయువాడు గనుక వారికి

భయపడవదద్ని ఆజాఞ్పించితిని.

3:23 మరియు ఆ కాలమున నేను యెహోవా పర్భువా, నీ మహిమను నీ బాహుబలమును నీ

దాసునికి కనుపరచ మొదలుపెటిట్యునాన్వు.
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3:24 ఆకాశమందేగాని భూమియందేగాని నీవు చేయు కిర్యలను చేయగల దేవుడెవడు?

నీవు చూపు పరాకర్మమును చూపగల దేవుడెవడు?

3:25 నేను అదద్రికివెళిల్ యొరాద్ను అవతలనునన్ యీ మంచి దేశమును మంచి మనెన్మును ఆ

లెబానోనును చూచునటుల్ దయచేయుమని నేను యెహోవాను బర్తిమాలుకొనగా

3:26 యెహోవా మిముమ్నుబటిట్ నామీద కోపపడి నా మనవి వినకపోయెను. మరియు

యెహోవా నాతో ఇటల్నెను చాలును; ఇకను ఈ సంగతినిగూరిచ్ నాతో మాటలాడవదుద్.
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3:27 నీవు ఈ యొరాద్నును దాటకూడదు గాని నీవు పిసాగ్కొండయెకిక్ కనున్లెతిత్

పడమటివైపును ఉతత్రవైపును దకిష్ణవైపును తూరుప్వైపును తేరి చూడుము.

3:28 యెహోషువకు ఆజఞ్యిచిచ్ అతని ధైరయ్పరచి దృఢపరచుము. అతడు ఈ పర్జలను

వెంటబెటుట్కొని నదిదాటి నీవు చూడబోవు దేశమును వారిని సావ్ధీనపరచుకొనచేయును.

3:29 అపుప్డు మనము బేతప్యోరు యెదుటనునన్ లోయలో దిగియుంటిమి.
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4:1 కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులారా, మీరు బర్తికి మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మీకిచుచ్చునన్

దేశములోనికి పోయి సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్, మీరు అనుసరింపవలసిన విధులను

కటట్డలను నేను మీకు బోధించుచునాన్ను వినుడి.

4:2 మీ దేవుడైన యెహోవా ఇచిచ్న ఆజఞ్లను మీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. వాటిని

గైకొనుటయందు నేను మీకాజాఞ్పించిన మాటతో దేనిని కలుపకూడదు, దానిలోనుండి

దేనిని తీసివేయకూడదు.
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4:3 బయలెప్యోరు విషయములో యెహోవా చేసినదానిని మీరు కనున్లార చూచితిరి గదా.

బయలెప్యోరు వెంట వెళిల్న పర్తి మనుషుయ్ని నీ దేవుడైన యెహోవా నీ మధయ్ను

ఉండకుండ నాశనము చేసెను.

4:4 మీ దేవుడైన యెహోవాను హతుత్కొనిన మీరందరును నేటివరకు సజీవులై యునాన్రు.

4:5 నా దేవుడైన యెహోవా నాకాజాఞ్పించినటుల్ మీరు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశమున

మీరాచరింపవలసిన కటట్డలను విధులను మీకు నేరిప్తిని.
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4:6 ఈ కటట్డలనిన్టిని మీరు గైకొని అనుసరింపవలెను. వాటినిగూరిచ్ విను జనముల దృషి ట్కి

అదే మీకు జాఞ్నము, అదే మీకు వివేకము. వారు చూచి నిశచ్యముగా ఈ గొపప్ జనము

జాఞ్నవివేచనలు గల జనమని చెపుప్కొందురు.

4:7 ఏలయనగా మనము ఆయనకు మొఱపెటుట్నపుప్డెలల్ మన దేవుడైన యెహోవా మనకు

సమీపముగానునన్టుట్ మరి ఏ గొపప్ జనమునకు ఏ దేవుడు సమీపముగా నునాన్డు?

4:8 మరియు నేడు నేను మీకు అపప్గించుచునన్ యీ ధరమ్శాసత్రమంతటిలో నునన్ కటట్డలును

నీతివిధులును గల గొపప్ జనమేది?
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4:9 అయితే నీవు జాగర్తత్పడుము; నీవు కనున్లార చూచినవాటిని మరువక యుండునటుల్ను,

అవి నీ జీవితకాలమంతయు నీ హృదయములోనుండి తొలగిపోకుండునటుల్ను, నీ

మనసుస్ను బహు జాగర్తత్గా కాపాడుకొనుము. నీ కుమారులకును నీ కుమారుల

కుమారులకును వాటిని నేరిప్

4:10 నీవు హోరేబులో నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని నిలిచియుండగా యెహోవా

నాయొదద్కు పర్జలను కూరుచ్ము; వారు ఆ దేశముమీద బర్దుకు దినములనిన్యు నాకు

భయపడ నేరుచ్కొని, తమ పిలల్లకు నేరుప్నటుల్ వారికి నా మాటలను వినిపించెదనని

ఆయన నాతో చెపిప్న దినమునుగూరిచ్ వారికి తెలుపుము.
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4:11 అపుప్డు మీరు సమీపించి ఆ కొండ దిగువను నిలిచితిరి. చీకటియు మేఘమును

గాఢాంధకారమును కమిమ్ ఆ కొండ ఆకాశమువరకు అగిన్తో మండుచుండగా

4:12 యెహోవా ఆ అగిన్ మధయ్నుండి మీతో మాటలాడెను. మాటలధవ్ని మీరు వింటిరిగాని

యే సవ్రూపమును మీరు చూడలేదు, సవ్రము మాతర్మే వింటిరి.

4:13 మరియు మీరు చేయవలెనని ఆయన విధించిన నిబంధనను, అనగా పది ఆజఞ్లను

మీకు తెలియజేసి రెండు రాతిపలకలమీద వాటిని వార్సెను.
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4:14 అపుప్డు మీరు నదిదాటి సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములో మీరు అనుసరింపవలసిన

కటట్డలను విధులను మీకు నేరప్వలెనని యెహోవా నాకాజాఞ్పించెను.

4:15 హోరేబులో యెహోవా అగిన్జావ్లల మధయ్నుండి మీతో మాటలాడిన దినమున మీరు ఏ

సవ్రూపమును చూడలేదు.

4:16 కావున మీరు చెడిపోయి భూమిమీదనునన్ యే జంతువు పర్తిమనైనను

4:17 ఆకాశమందు ఎగురు రెకక్లుగల యే పకిష్ పర్తిమనైనను
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4:18 నేలమీద పార్కు ఏ పురుగు పర్తిమనైనను భూమి కిర్ందనునన్ నీళల్యందలి యే చేప

పర్తిమనైనను ఆడు పర్తిమనుగాని మగ పర్తిమనుగాని, యే సవ్రూపము గలిగిన

విగర్హమును మీకొరకు చేసికొనకుండునటుల్ను, ఆకాశమువైపు కనున్లెతిత్

4:19 సూరయ్ చందర్ నక్షతర్ములైన ఆకాశసైనయ్మును చూచి మరలుకొలప్బడి, నీ దేవుడైన

యెహోవా సరావ్కాశము కిర్ందనునన్ సమసత్ పర్జలకొరకు పంచిపెటిట్నవాటికి నమసక్రించి

వాటిని పూజింపకుండునటుల్ను మీరు బహు జాగర్తత్పడుడి.
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4:20 యెహోవా మిముమ్ను చేపటిట్ నేడునన్టుల్ మీరు తనకు సవ్కీయజనముగా నుండుటకై,

ఐగుపుత్ దేశములోనుండి ఆ యినుప కొలిమిలోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచెను.

4:21 మరియు యెహోవా మిముమ్నుబటిట్ నామీద కోపపడి నేను ఈ యొరాద్ను

దాటకూడదనియు, నీ దేవుడైన యెహోవా సావ్సథ్య్ముగా నీకిచుచ్చునన్ యీ మంచి

దేశములో పర్వేశింపకూడదనియు పర్మాణము చేసెను.

4:22 కావున నేను ఈ యొరాద్ను దాటకుండ ఈ దేశముననే చనిపోదును; మీరు దాటి ఆ

మంచి దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనెదరు.
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4:23 మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు ఏరప్రచిన నిబంధనను మరచి, నీ దేవుడైన యెహోవా

నీకాజాఞ్పించినటుల్ ఏ సవ్రూపము కలిగిన విగర్హమునైనను చేసికొనకుండునటుల్ మీరు

జాగర్తత్పడవలెను.

4:24 ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా దహించు అగిన్యు రోషముగల

దేవుడునైయునాన్డు.

4:25 మీరు పిలల్లను పిలల్ల పిలల్లను కని ఆ దేశమందు బహు కాలము నివసించిన తరువాత

మిముమ్ను మీరు పాడుచేసికొని, యే సవ్రూపము కలిగిన విగర్హమునైనను చేసి నీ దేవుడైన

యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచి ఆయన కనున్ల యెదుట కీడు చేసినయెడల
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4:26 మీరు ఈ యొరాద్ను దాటి సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములో ఉండకుండ తవ్రలోనే

బొతిత్గా నశించిపోదురని భూమాయ్కాశములను మీమీద సాకుష్లుగా ఉంచుచునాన్ను. ఆ

దేశమందు బహు దినములుండక మీరు బొతిత్గా నశించిపోదురు.

4:27 మరియు యెహోవా జనములలో మిముమ్ను చెదరగొటుట్ను; యెహోవా ఎకక్డికి

మిముమ్ను తోలివేయునో అకక్డి జనములలో మీరు కొదిద్మందే మిగిలియుందురు.

4:28 అకక్డ మీరు మనుషుయ్ల చేతిపనియైన కఱఱ్ రాతిదేవతలను పూజించెదరు; అవి

చూడవు, వినవు, తినవు, వాసన చూడవు.
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4:29 అయితే అకక్డనుండి నీ దేవుడైన యెహోవాను మీరు వెదకినయెడల, నీ

పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను వెదకునపుప్డు ఆయన నీకు పర్తయ్క్షమగును.

4:30 ఈ సంగతులనిన్యు నీకు సంభవించిన తరువాత నీకు బాధ కలుగునపుప్డు

అంతయ్దినములలో నీవు నీ దేవుడైన యెహోవావైపు తిరిగి ఆయన మాట వినినయెడల

4:31 నీ దేవుడైన యెహోవా కనికరముగల దేవుడు గనుక నినున్ చెయియ్ విడువడు; నినున్

నాశనము చేయడు; తాను నీ పితరులతో పర్మాణము చేసిన నిబంధనను మరచిపోడు.
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4:32 దేవుడు భూమిమీద నరుని సృజించిన దినము మొదలుకొని నీకంటె ముందుగానుండిన

మునుపటి దినములలో ఆకాశముయొకక్ యీ దికుక్నుండి ఆకాశముయొకక్ ఆ

దికుక్వరకు ఇటిట్ గొపప్ కారయ్ము జరిగెనా? దీనివంటి వారత్ వినబడెనా? అని నీవు

అడుగుము

4:33 నీవు దేవుని సవ్రము అగిన్ మధయ్నుండి మాటలాడుట వినినటుల్ మరి ఏ జనమైనను విని

బర్దికెనా?
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4:34 మీ దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్లో మా కనున్లయెదుట చేసినవాటనిన్టిచొపుప్న ఏ

దేవుడైనను శోధనలతోను సూచక కిర్యలతోను మహతాక్రయ్ములతోను యుదధ్ముతోను

బాహుబలముతోను చాచిన చేతితోను మహా భయంకర కారయ్ములతోను ఎపుప్డైనను వచిచ్

ఒక జనములోనుండి తనకొరకు ఒక జనమును తీసికొన యతన్ముచేసెనా?

4:35 అయితే యెహోవా దేవుడనియు, ఆయన తపప్ మరియొకడు లేడనియు నీవు

తెలిసికొనునటుల్ అది నీకు చూపబడెను.
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4:36 నీకు బోధించుటకు ఆయన ఆకాశమునుండి తన సవ్రమును నీకు వినిపించెను;

భూమిమీద తన గొపప్ అగిన్ని నీకు చూపినపుప్డు ఆ అగిన్ మధయ్నుండి ఆయన మాటలను

నీవు వింటిని.

4:37 ఆయన నీ పితరులను పేర్మించెను గనుక వారి తరువాత వారి సంతానమును

ఏరప్రచుకొనెను.

4:38 నీకంటె బలమైన గొపప్ జనములను నీ ముందరనుండి వెళల్గొటిట్ నినున్ పర్వేశపెటిట్

ఆయన నేడు చేయుచునన్టుల్ వారి దేశమును నీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్టకై నీకు

తోడుగానుండి ఐగుపుత్లోనుండి తన మహాబలముచేత నినున్ వెలుపలికి రపిప్ంచెను.
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4:39 కాబటిట్ పైనునన్ ఆకాశమందును కిర్ందనునన్ భూమియందును యెహోవాయే

దేవుడనియు, మరియొక దేవుడు లేడనియు నేడు నీవు ఎరిగి జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొనుము

4:40 మరియు నీకును నీ తరువాత నీ సంతానపు వారికిని కేష్మము కలుగుటకై నీ దేవుడైన

యెహోవా సరవ్కాలము నీకిచుచ్చునన్ దేశములో నీవు దీరా ఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నేడు

నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన కటట్డలను ఆజఞ్లను నీవు గైకొనవలెను.
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4:41 అంతకుముందొకడు పగపటట్క పరాకున తన పొరుగువాని చంపినయెడల

4:42 చంపినవాడు పారిపోవుటకు మోషే తూరుప్దికుక్న, యొరాద్ను ఇవతల మూడు

పురములను వేరుపరచెను. అటిట్వాడెవడైనను ఆ పురములలో దేనిలోనికినైనను పారిపోయి

బర్దుకును.

4:43 అవేవనగా రూబేనీయులకు మైదానపు దేశారణయ్మందలి బేసెరును, గాదీయులకు

గిలాదులోనునన్ రామోతును, మనషీష్యులకు బాషానులోనునన్ గోలాను అనునవే.
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4:44 మోషే ఇశార్యేలీయులకిచిచ్న ధరమ్శాసత్రము ఇది.

4:45 ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లోనుండి వెలుపలికి వచుచ్చుండగా

4:46 యొరాద్ను ఇవతల బేతప్యోరు ఎదుటిలోయలో హెషోబ్నులో నివసించిన అమోరీయుల
రాజైన సీహోను దేశమందు

4:47 మోషే ఇశార్యేలీయులకు నియమించిన శాసనములు కటట్డలు నాయ్యవిధులు ఇవి.

4:48 మోషేయు ఇశార్యేలీయులును ఐగుపుత్లోనుండి వచుచ్చు ఆ సీహోనును హతముచేసి అతని
దేశమును, యొరాద్ను ఇవతల ఉదయదికుక్ననునన్ బాషాను రాజైన ఓగుయొకక్ దేశమును,
అరోన్ను ఏటి దరినునన్ అరోయేరు మొదలుకొని హెరోమ్నను సీయోను కొండవరకునన్
అమోరీయుల యిదద్రు రాజులదేశమును,
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4:49 పిసాగ్ యూటలకు దిగువగా అరాబా సముదర్మువరకు తూరుప్దికుక్న యొరాద్ను

అవతల ఆరాబా పర్దేశమంతయు సావ్ధీనపరచుకొనిరి.
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5:1 మోషే ఇశార్యేలీయులనందరిని పిలిపించి యిటల్నెను ఇశార్యేలీయులారా, నేను మీ

వినికిడిలో నేడు చెపుప్చునన్ కటట్డలను విధులను విని వాటిని నేరుచ్కొని వాటిననుసరించి

నడువుడి.

5:2 మన దేవుడైన యెహోవా హోరేబులో మనతో నిబంధన చేసెను.

5:3 యెహోవా మన పితరులతో కాదు, నేడు ఇకక్డ సజీవులమైయునన్ మనతోనే యీ

నిబంధన చేసెను.
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5:4 యెహోవా ఆ కొండమీద అగిన్ మధయ్నుండి ముఖాముఖిగా మీతో మాటలాడగా మీరు ఆ

అగిన్కి భయపడి ఆ కొండ యెకక్లేదు.

5:5 గనుక యెహోవా మాట మీకు తెలియజేయుటకు నేను యెహోవాకును మీకును మధయ్ను

నిలిచియుండగా యెహోవా ఈలాగున సెలవిచెచ్ను.

5:6 దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడనైన యెహోవాను

నేనే.
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5:7 నేను తపప్ వేరొక దేవుడు నీకుండకూడదు.

5:8 పైనునన్ ఆకాశమందేగాని, కిర్ందనునన్ భూమియందేగాని భూమి కిర్ందనునన్

నీళల్యందేగాని యుండు దేని పోలికనైన విగర్హమును చేసికొనకూడదు.

5:9 వాటికి నమసక్రింపకూడదు; వాటిని పూజింపకూడదు. నీ దేవుడనైన యెహోవాయగు

నేను రోషముగల దేవుడను; ననున్ దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు

తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు
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5:10 ననున్ పేర్మించి నా ఆజఞ్లను గైకొనువారి విషయములో వేయి తరములవరకు

కరుణించువాడనై యునాన్ను.

5:11 నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వయ్రథ్ముగా ఉచచ్రింపకూడదు; యెహోవా తన

నామమును వయ్రథ్ముగా ఉచచ్రించువానిని నిరోద్షిగా ఎంచడు.

5:12 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించినటుల్ విశార్ంతిదినమును పరిశుదధ్ముగా

ఆచరించుము.
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5:13 ఆరుదినములు నీవు కషట్పడి నీ పని అంతయు చేయవలెను.

5:14 ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు విశార్ంతిదినము. దానిలో నీవైనను నీ కుమారుడైనను

నీ కుమారెత్యైనను నీ దాసుడైనను నీ దాసియైనను నీ యెదద్యినను నీ గాడిదయైనను నీ

పశువులలో ఏదైనను నీ యిండల్లోనునన్ పరదేశియైనను ఏ పనియు చేయకూడదు. ఎందుకంటే

నీవలె నీ దాసుడును నీ దాసియును విశర్మింపవలెను.

5:15 నీవు ఐగుపుత్ దేశమందు దాసుడవై యునన్పుప్డు నీ దేవుడైన యెహోవా బాహుబలముచేతను

చాచిన చేతిచేతను నినున్ అకక్డనుండి రపిప్ంచెనని జాఞ్పకము చేసికొనుము. అందుచేతను

విశార్ంతిదినము ఆచరింపవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఆజాఞ్పించెను.
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5:16 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు దీరా ఘ్యుషమ్ంతుడవై నీకు

కేష్మమగునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించినలాగున నీ తండిర్ని నీ తలిల్ని

సనామ్నింపుము.

5:17 నరహతయ్ చేయకూడదు.

5:18 వయ్భిచరింపకూడదు.

5:19 దొంగిలకూడదు.
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5:20 నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకకూడదు.

5:21 నీ పొరుగువాని భారయ్ను ఆశింపకూడదు; నీ పొరుగువాని యింటినైనను వాని

పొలమునైనను వాని దాసునినైనను వాని దాసినినైనను వాని యెదుద్నైనను వాని

గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు దేనినైనను ఆశింపకూడదు.

5:22 ఈ మాటలను యెహోవా ఆ పరవ్తముమీద అగిన్ మేఘ గాఢాంధకారముల

మధయ్నుండి గొపప్ సవ్రముతో మీ సమాజమంతటితో చెపిప్, రెండు రాతిపలకలమీద

వాటిని వార్సి నాకిచెచ్ను. ఆయన మరేమియు చెపప్లేదు.
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5:23 మరియు ఆ పరవ్తము అగిన్వలన మండుచునన్పుప్డు ఆ చీకటిమధయ్నుండి ఆ

సవ్రమును విని మీరు, అనగా మీ గోతర్ముల పర్ధానులును మీ పెదద్లును నాయొదద్కు

వచిచ్

5:24 మన దేవుడైన యెహోవా తన ఘనతను మహాతమ్య్మును మాకు చూపించెను.

అగిన్మధయ్నుండి ఆయన సవ్రమును వింటిమి. దేవుడు నరులతో మాటలాడినను వారు

బర్దుకుదురని నేడు తెలిసికొంటిమి.
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5:25 కాబటిట్ మేము చావనేల? ఈ గొపప్ అగిన్ మముమ్ను దహించును; మేము మన దేవుడైన

యెహోవా సవ్రము ఇక వినినయెడల చనిపోదుము.

5:26 మావలె సమసత్ శరీరులలో మరి ఎవడు సజీవుడైన దేవుని సవ్రము అగిన్మధయ్నుండి

పలుకుట విని బర్దికెను?

5:27 నీవే సమీపించి మన దేవుడైన యెహోవా చెపుప్నది యావతుత్ వినుము. అపుప్డు మన

దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్నది యావతుత్ నీవే మాతో చెపిప్నయెడల మేము విని దాని

గైకొందుమని చెపిప్తిరి.
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5:28 మీరు నాతో మాటలాడినపుప్డు యెహోవా మీ మాటలు వినెను. అపుప్డు యెహోవా

నాతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను ఈ జనులు నీతో చెపిప్న మాటలు నేను వినియునాన్ను. వారు

చెపిప్నదంతయు మంచిదే.

5:29 వారికిని వారి సంతానమునకును నితయ్మును కేష్మము కలుగునటుల్ వారు నాయందు

భయభకుత్లు కలిగి నా ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరించు మనసుస్ వారికుండిన మేలు.

5:30 మీ గుడారములలోనికి తిరిగివెళుల్డని నీవు వారితో చెపుప్ము.



అధాయ్యము 5

5:31 అయితే నీవు ఇకక్డ నాయొదద్ నిలిచియుండుము. నీవు వారికి బోధింపవలసిన

ధరమ్మంతటిని, అనగా కటట్డలను విధులను నేను నీతో చెపెప్దను.

5:32 వారు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నేను వారికిచుచ్చునన్ దేశమందు వారు ఆలాగు

పర్వరిత్ంపవలెను.

5:33 కాబటిట్ మీరు కుడికేగాని యెడమకేగాని తిరుగక మీ దేవుడైన యెహోవా

ఆజాఞ్పించినటుల్ చేయుటకు జాగర్తత్పడవలెను. మీరు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములో

మీరు జీవించుచు మేలుకలిగి దీరా ఘ్యుషమ్ంతులగునటుల్ మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు

ఆజాఞ్పించిన మారగ్ములనిన్టిలో నడుచుకొనవలెను.
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6:1 నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారుని కుమారుడును

6:2 నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి, నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన కటట్డలనిన్యు

ఆజఞ్లనిన్యు నీ జీవితదినములనిన్టను గైకొనుచు నీవు దీరా ఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ మీరు

సావ్ధీనపరచుకొనుటకు ఏరు దాటి వెళుల్చునన్ దేశమందు మీరు జరుపుకొనుటకు మీకు

బోధింపవలెనని మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజాఞ్పించిన ధరమ్మంతయు అనగా కటట్డలు

విధులు ఇవే.
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6:3 కాబటిట్ ఇశార్యేలూ, నీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్న పర్కారము పాలు

తేనెలు పర్వహించు దేశములో మేలుకలిగి బహుగా అభివృదిధ్నొందునటుల్ నీవు వాటిని విని

అనుసరించి నడుచుకొనవలెను.

6:4 ఇశార్యేలూ వినుము. మన దేవుడైన యెహోవా అదివ్తీయుడగు యెహోవా.

6:5 నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను నీ పూరణ్శకిత్తోను నీ దేవుడైన యెహోవాను

పేర్మింపవలెను.
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6:6 నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఈ మాటలు నీ హృదయములో ఉండవలెను.

6:7 నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభయ్సింపజేసి, నీ యింట కూరుచ్ండునపుప్డును తోర్వను

నడుచునపుప్డును పండుకొనునపుప్డును లేచునపుప్డును వాటినిగూరిచ్ మాటలాడవలెను;

సూచనగా వాటిని నీచేతికి కటుట్కొనవలెను.

6:8 అవి నీ కనున్ల నడుమ బాసికమువలె ఉండవలెను.

6:9 నీ యింటి దావ్రబంధములమీదను నీ గవునులమీదను వాటిని వార్యవలెను.
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6:10 నీ దేవుడైన యెహోవా నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో చేసిన

పర్మాణమునుబటిట్ నినున్ ఆ దేశములో పర్వేశపెటిట్, నీవు కటట్ని గొపప్వగు మంచి

పురములను

6:11 నీవు నింపని మంచి దర్వయ్ములచేత నింపబడిన ఇండల్ను, నీవు తర్వవ్కపోయినను

తర్వవ్బడిన బావులను, నీవు నాటని దార్క్షతోటలను ఒలీవల తోటలను నీకిచిచ్న తరువాత

నీవు తిని తృపిత్పొందినపుప్డు
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6:12 దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన యెహోవాను

మరువకుండ నీవు జాగర్తత్పడుము.

6:13 నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయనను సేవించి ఆయన పేరట పర్మాణము

చేయవలెను.

6:14 మీరు ఇతర దేవతలను, అనగా మీ చుటుట్నునన్ జనముల దేవతలను సేవింపకూడదు.

6:15 నీ మధయ్ను నీ దేవుడైన యెహోవా రోషముగల దేవుడు గనుక నీ దేవుడైన యెహోవా

కోపాగిన్ ఒకవేళ నీమీద రగులుకొని దేశములో నుండకుండ నినున్ నశింపజేయును.
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6:16 మీరు మసాస్లో మీ దేవుడైన యెహోవాను శోధించినటుల్ ఆయనను శోధింపకూడదు.

6:17 మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లను, అనగా ఆయన నీకు నియమించిన శాసనములను

కటట్డలను జాగర్తత్గా ఆచరింపవలెను.

6:18 నీకు మేలు కలుగునటుల్ను, నీ యెదుటనుండి నీ సమసత్ శతుర్వులను వెళల్గొటెట్దనని

6:19 యెహోవా చెపిప్న పర్కారము నీ పితరులతో పర్మాణముచేసిన ఆ మంచి దేశములో

నీవు పర్వేశించి దాని సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ను, నీవు యెహోవా దృషి ట్కి

యథారథ్మైనదియు ఉతత్మమైనదియు చేయవలెను.
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6:20 ఇకమీదట నీ కుమారుడు మన దేవుడైన యెహోవా మీకాజాఞ్పించిన శాసనములు

కటట్డలు విధులు ఏవని నినున్ అడుగునపుప్డు

6:21 నీవు నీ కుమారునితో ఇటల్నుము మనము ఐగుపుత్లో ఫరోకు దాసులమైయుండగా

యెహోవా బాహుబలముచేత ఐగుపుత్లోనుండి మనలను రపిప్ంచెను.

6:22 మరియు యెహోవా ఐగుపుత్మీదను ఫరోమీదను అతని యింటివారందరిమీదను

బాధకరములైన గొపప్ సూచక కిర్యలను అదుభ్తములను మన కనున్లయెదుట

కనుపరచి,
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6:23 తాను మన పితరులతో పర్మాణము చేసిన దేశమును మనకిచిచ్ మనలను దానిలో

పర్వేశపెటుట్టకు అకక్డనుండి మనలను రపిప్ంచెను.

6:24 మనకు నితయ్ము మేలుకలుగుటకై యెహోవా నేటివలె మనలను బర్దికించునటుల్ మన

దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి యీ కటట్డలననిన్టిని గైకొనవలెనని మనకాజాఞ్పించెను.

6:25 మన దేవుడైన యెహోవా మన కాజాఞ్పించినటుల్ ఆయన సనిన్ధిని ఈ సమసత్మైన

ఆజఞ్లను అనుసరించి మనము నడుచుకొనునపుప్డు మనకు నీతి కలుగును.
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7:1 నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములోనికి నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్చేరిచ్ బహు

జనములను, అనగా సంఖయ్కును బలమునకును నినున్మించిన హితీత్యులు గిరాగ్షీయులు

అమోరీయులు కనానీయులు పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులను ఏడు

జనములను నీ యెదుటనుండి వెళల్గొటిట్న తరువాత

7:2 నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీకపప్గించునపుప్డు నీవు వారిని హతము చేయవలెను,

వారిని నిరూమ్లము చేయవలెను. వారితో నిబంధన చేసికొనకూడదు, వారిని

కరుణింపకూడదు,
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7:3 నీవు వారితో వియయ్మందకూడదు, వాని కుమారునికి నీ కుమారెత్నియయ్కూడదు, నీ

కుమారునికి వాని కుమారెత్ను పుచుచ్కొనకూడదు.

7:4 ననున్ అనుసరింపకుండ ఇతర దేవతలను పూజించునటుల్ నీ కుమారుని వారు

మళిల్ంచుదురు, అందునుబటిట్ యెహోవా కోపాగిన్ నీమీద రగులుకొని ఆయన నినున్

తవ్రగా నశింపజేయును.

7:5 కావున మీరు వారికి చేయవలసినదేమనగా, వారి బలిపీఠములను పడదోర్సి వారి

విగర్హములను పగులగొటిట్ వారి దేవతాసత్ంభములను నరికివేసి వారి పర్తిమలను అగిన్తో

కాలచ్వలెను.
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7:6 నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తజనము, నీ దేవుడైన యెహోవా భూమిమీదనునన్ సమసత్

జనములకంటె నినున్ ఎకుక్వగా ఎంచి, నినున్ తనకు సవ్కీయజనముగా ఏరప్రచుకొనెను.

7:7 మీరు సరవ్ జనములకంటె విసాత్ర జనమని యెహోవా మిముమ్ను పేర్మించి మిముమ్ను

ఏరప్రచుకొనలేదు. సమసత్ జనములకంటె మీరు లెకక్కు తకుక్వేగదా.

7:8 అయితే యెహోవా మిముమ్ను పేర్మించువాడు గనుకను, తాను మీ తండుర్లకు చేసిన

పర్మాణమును నెరవేరుచ్వాడు గనుకను, యెహోవా బాహుబలముచేత మిముమ్ను రపిప్ంచి

దాసుల గృహములోనుండియు ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో చేతిలోనుండియు మిముమ్ను విడిపించెను.
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7:9 కాబటిట్ నీ దేవుడైన యెహోవా తానే దేవుడనియు, తనున్ పేర్మించి తన ఆజఞ్లననుసరించి

నడుచుకొనువారికి తన నిబంధనను సిథ్రపరచువాడును వేయి తరములవరకు

కృపచూపువాడును నమమ్తగిన దేవుడు ననియు, తనున్ దేవ్షించువారిలో పర్తివానిని

బహిరంగముగా నశింపచేయుటకు వానికి దండన విధించువాడనియు నీవు

తెలిసికొనవలెను.

7:10 ఆయన తనున్ దేవ్షించువాని విషయము ఆలసయ్ముచేయక బహిరంగముగా వానికి

దండన విధించును
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7:11 కాబటిట్ నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ధరమ్ము, అనగా విధులను కటట్డలను మీరనుసరించి

నడుచుకొనవలెను.

7:12 మీరు ఈ విధులను విని వాటిని అనుసరించి నడుచుకొనినయెడల నీ దేవుడైన

యెహోవా తాను నీ పితరులతో పర్మాణముచేసిన నిబంధనను నెరవేరిచ్ నీకు కృపచూపును

7:13 ఆయన నినున్ పేర్మించి ఆశీరవ్దించి అభివృదిధ్చేసి, నీకిచెచ్దనని నీ పితరులతో

పర్మాణముచేసిన దేశములో నీ గరభ్ఫలమును, నీ భూఫలమైన నీ ససయ్మును, నీ

దార్కాష్రసమును, నీ నూనెను, నీ పశువుల మందలను, నీ గొఱఱ్ల మందలను, మేకల

మందలను దీవించును.
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7:14 సమసత్ జనములకంటె ఎకుక్వగా నీవు ఆశీరవ్దింపబడుదువు. నీలో మగవానికేగాని

ఆడుదానికేగాని గొడుడ్తనముండదు, నీ పశువులలోనైన నుండదు.

7:15 యెహోవా నీయొదద్నుండి సరవ్రోగములను తొలగించి, నీవెరిగియునన్ ఐగుపుత్లోని

కఠినమైన క్షయవాయ్ధులనిన్టిని నీకు దూరపరచి, నినున్ దేవ్షించువారందరిమీదికే వాటిని

పంపించును.

7:16 మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కపప్గించుచునన్ సమసత్ పర్జలను నీవు బొతిత్గా

నాశనము చేయుదువు. నీవు వారిని కటాకిష్ంపకూడదు, వారి దేవతలను పూజింపకూడదు,

ఏలయనగా అది నీకు ఉరియగును.
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7:17 ఈ జనములు నాకంటె విసాత్రముగా ఉనాన్రు, నేను ఎటుల్ వారిని వెళల్గొటట్గలనని

నీవనుకొందువేమో, వారికి భయపడకుము.

7:18 నీ దేవుడైన యెహోవా ఫరోకును ఐగుపుత్ దేశమంతటికిని చేసినదానిని, అనగా నీ

దేవుడైన యెహోవా నినున్ రపిప్ంచినపుప్డు

7:19 నీ కనున్లు చూచిన ఆ గొపప్ శోధనలను సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను

బాహుబలమును, చాచిన చేతిని బాగుగ జాఞ్పకము చేసికొనుము. నీకు భయము

పుటిట్ంచుచునన్ ఆ జనులకందరికి నీ దేవుడైన యెహోవా ఆలాగే చేయును.
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7:20 మరియు మిగిలినవారును నీ కంటబడక దాగినవారును నశించువరకు నీ దేవుడైన

యెహోవా వారిమీదికి పెదద్ కందిరీగలను పంపును.

7:21 వారిని చూచి జడియవదుద్; నీ దేవుడైన యెహోవా నీమధయ్నునాన్డు, ఆయన

భయంకరుడైన మహా దేవుడు.

7:22 నీ దేవుడైన యెహోవా నీ యెదుటనుండి కర్మ కర్మముగా ఈ జనములను

తొలగించును. అడవి మృగములు విసత్రించి నీకు బాధకములుగా నుండవచుచ్ను గనుక

వారిని ఒకక్మారే నీవు నాశనము చేయతగదు, అది నీకు కేష్మకరము కాదు.
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7:23 అయితే నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీకపప్గించి వారిని నశింపజేయువరకు వారిని

బహుగా తలల్డిలల్చేయును.

7:24 ఆయన వారి రాజులను నీచేతికపప్గించును. నీవు ఆకాశముకిర్ందనుండి వారి

నామమును నశింపజేయవలెను; నీవు వారిని నశింపజేయువరకు ఏ మనుషుయ్డును నీ

యెదుట నిలువలేకపోవును.

7:25 వారి దేవతల పర్తిమలను మీరు అగిన్చేత కాలిచ్వేయవలెను; వాటి మీదనునన్

వెండిబంగారములను అపేకిష్ంపకూడదు. నీవు దానివలన చికుక్బడుదువేమో గనుక

దానిని తీసికొనకూడదు. ఏలయనగా అది నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయము.
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7:26 దానివలె నీవు శాపగర్సుత్డవు కాకుండునటుల్ నీవు హేయమైన దాని నీయింటికి

తేకూడదు. అది శాపగర్సత్మే గనుక దాని పూరిత్గా రోసి దానియందు బొతిత్గా

అసహయ్పడవలెను.
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8:1 మీరు బర్దికి అభివృదిధ్నొంది యెహోవా మీ పితరులతో పర్మాణము చేసిన దేశమునకు

పోయి దాని సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నేడు నేను నీకాజాఞ్పించిన ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరించి

నడుచుకొనవలెను.

8:2 మరియు నీవు ఆయన ఆజఞ్లను గైకొందువో లేదో నినున్ శోధించి నీ

హృదయములోనునన్ది తెలుసుకొనుటకు నినున్ అణచు నిమితత్మును అరణయ్ములో ఈ

నలువది సంవతస్రములు నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ నడిపించిన మారగ్మంతటిని

జాఞ్పకము చేసికొనుము.
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8:3 ఆహారమువలననే గాక యెహోవా సెలవిచిచ్న పర్తి మాటవలన నరులు బర్దుకుదురని

నీకు తెలియజేయుటకు ఆయన నినున్ అణచి నీకు ఆకలి కలుగజేసి, నీవేగాని నీ

పితరులేగాని యెనన్డెరుగని మనాన్తో నినున్ పోషించెను.

8:4 ఈ నలువది సంవతస్రములు నీవు వేసికొనిన బటట్లు పాతగిలలేదు, నీ కాలు వాయలేదు.

8:5 ఒకడు తన కుమారుని ఎటుల్ శికిష్ంచెనో అటే ల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ శికిష్ంచువాడని

నీవు తెలిసికొని
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8:6 ఆయన మారగ్ములలో నడుచుకొనునటుల్ను ఆయనకు భయపడునటుల్ను నీ దేవుడైన

యెహోవా ఆజఞ్లను గైకొనవలెను.

8:7 నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ మంచి దేశములో పర్వేశపెటుట్ను. అది నీటి వాగులును,

లోయలలో నుండియు కొండలలో నుండియు పారు ఊటలును అగాధ జలములును గల

దేశము.

8:8 అది గోధుమలు యవలు దార్క్షచెటుల్ అంజూరపుచెటుల్ దానిమమ్పండుల్ను గల దేశము,

ఒలీవ నూనెయు తేనెయు గల దేశము.
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8:9 కరవు అనుకొనకుండ నీవు ఆహారము తిను దేశము; అందులో నీకు ఏ లోపముండదు.

అది యినుపరాళుల్ గల దేశము; దాని కొండలలో నీవు రాగి తర్వివ్ తీయవచుచ్ను.

8:10 నీవు తిని తృపిత్పొంది నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న మంచి దేశమునుబటిట్ ఆయనను

సుత్తింపవలెను.

8:11 నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన ఆజఞ్లను విధులను కటట్డలను నీవు అనుసరింపక నీ

దేవుడైన యెహోవాను మరచి కడుపారతిని
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8:12 మంచి యిండుల్ కటిట్ంచుకొని వాటిలో నివసింపగా,

8:13 నీ పశువులు నీ గొఱఱ్మేకలును వృదిధ్యై నీకు వెండిబంగారములు విసత్రించి నీకు

కలిగినదంతయు వరిథ్లిల్నపుప్డు

8:14 నీ మనసుస్ మదించి, దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన నీ

దేవుడైన యెహోవాను మరచెదవేమో.

8:15 తాపకరమైన పాములును తేళుల్ను కలిగి యెడారియై నీళుల్లేని భయంకరమైన ఆ గొపప్

అరణయ్ములో ఆయన నినున్ నడిపించెను, రాతిబండనుండి నీకు నీళుల్ తెపిప్ంచెను,
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8:16 తుదకు నీకు మేలు చేయవలెనని నినున్ అణుచుటకును శోధించుటకును నీ పితరులు

ఎరుగని మనాన్తో అరణయ్మున నినున్ పోషించెను.

8:17 అయితే మీరు మా సామరథ్య్ము మా బాహుబలము ఇంత భాగయ్ము మాకు

కలుగజేసెనని అనుకొందురేమో.

8:18 కాగా నీ దేవుడైన యెహోవాను జాఞ్పకము చేసికొనవలెను. ఏలయనగా తాను నీ

పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్ తన నిబంధనను నేటివలె సాథ్పింపవలెనని మీరు

భాగయ్ము సంపాదించుకొనుటకై మీకు సామరథ్య్ము కలుగజేయువాడు ఆయనే.
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8:19 నీవు ఏమాతర్మైనను నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచి యితరదేవతలననుసరించి

పూజించి నమసక్రించినయెడల మీరు నిశచ్యముగా నశించిపోదురని నేడు

మిముమ్నుగూరిచ్ నేను సాక్షయ్ము పలికియునాన్ను.

8:20 నీ యెదుట నుండకుండ యెహోవా నశింపజేయుచునన్ జనములు వినకపోయినటుట్ మీ

దేవుడైన యెహోవా మాట మీరు వినకపోయినయెడల మీరును వారివలెనే నశించెదరు.
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9:1 ఇశార్యేలూ వినుము; నీకంటె గొపప్ బలముగల జనములను ఆకాశమంటు

పార్కారములు గల గొపప్ పటట్ణములను సావ్ధీనపరచుకొనుటకై నేడు నీవు యొరాద్నును

దాటబోవుచునాన్వు.

9:2 ఆ పర్జలు గొపప్వారు ఉనన్త దేహులు, వారు నీవు ఎరిగిన అనాకీయుల వంశసుథ్లు.

అనాకీయుల యెదుట ఎవరు నిలువగలరు అను మాట నీవు వింటివి గదా.

9:3 కాబటిట్ నీ దేవుడైన యెహోవా తానే దహించు అగిన్వలె నీ ముందర దాటిపోవుచునాన్డని

నేడు నీవు తెలిసికొనుము. ఆయన వారిని నశింపజేసి నీ యెదుట వారిని కూలదోర్యును.

యెహోవా నీతో చెపిప్నటుల్ నీవు వారిని వెళల్గొటిట్ వేగమే వారిని నశింపజేసెదవు.
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9:4 నీ దేవుడైన యెహోవా నీ యెదుటనుండి వారిని తోలివేసిన తరువాత నేను ఈ దేశమును

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్గా యెహోవా నా నీతినిబటిట్ ననున్ పర్వేశపెటెట్నని అనుకొనవదుద్.

ఈ జనముల చెడుతనమునుబటిట్యే యెహోవా నీ యెదుటనుండి వారిని

వెళల్గొటుట్చునాన్డు.

9:5 నీవు వారి దేశమునకు వచిచ్ దాని సావ్ధీనపరచుకొనుటకు నీ నీతియైనను నీ హృదయ

యథారథ్తయైనను హేతువుకాదు. ఈ జనముల చెడుతనమునుబటిట్యే యెహోవా నీ

పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో పర్మాణముచేసిన మాటను సాథ్పించుటకై

నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీ యెదుటనుండి వెళల్గొటుట్చునాన్డు.
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9:6 మీరు లోబడనొలల్ని వారు గనుక ఈ మంచి దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నీ

దేవుడైన యెహోవా నీ నీతినిబటిట్ నీకియయ్డని నీవు తెలిసికొనవలెను.

9:7 అరణయ్ములో నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచిన సంగతిని జాఞ్పకము

చేసికొనుము, దాని మరువవదుద్. నీవు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి బయలుదేరిన దినము

మొదలుకొని యీ సథ్లమందు మీరు పర్వేశించువరకు మీరు యెహోవామీద తిరుగుబాటు

చేయుచునే వచిచ్తిరి.
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9:8 హోరేబులో మీరు యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచినపుప్డు యెహోవా మిముమ్

నశింపజేయునంత కోపము మీమీద తెచుచ్కొనెను.

9:9 ఆ రాతిపలకలు, అనగా యెహోవా మీతో చేసిన నిబంధన సంబంధమైన పలకలను

తీసికొనుటకు నేను కొండెకిక్నపుప్డు, అనన్పానములు మాని ఆ కొండమీద నలువది

పగళుల్ నలువది రాతుర్లుంటిని.

9:10 అపుప్డు దేవుని వేర్లితో వార్యబడిన రెండు రాతిపలకలను యెహోవా నాకపప్గించెను.

మీరు కూడివచిచ్న దినమున ఆ కొండమీద అగిన్ మధయ్నుండి యెహోవా మీతో పలికిన

వాకయ్ములనిన్యు వాటిమీద ఉండెను.
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9:11 ఆ నలువది పగళుల్ నలువది రాతుర్లు గడచినపుప్డు యెహోవా నిబంధన సంబంధమైన

పలకలైన ఆ రెండు రాతిపలకలను నాకపప్గించి

9:12 నీవు లేచి యికక్డనుండి తవ్రగా దిగుము; నీవు ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచిన నీ జనము

చెడిపోయి, నేను వారికాజాఞ్పించిన తోర్వలోనుండి తవ్రగా తొలగి తమకు పోతబొమమ్ను

చేసికొనిరని నాతో చెపెప్ను.

9:13 మరియు యెహోవా నేను ఈ పర్జలను చూచితిని; ఇదిగో వారు లోబడనొలల్ని పర్జలు.
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9:14 నాకు అడడ్ము రాకుము, నేను వారిని నశింపజేసి వారి నామమును ఆకాశముకిర్ంద

నుండకుండ తుడుపుపెటిట్, నినున్ వారికంటె బలముగల బహు జనముగా చేసెదనని నాతో

చెపప్గా.

9:15 నేను తిరిగి ఆ కొండదిగి వచిచ్తిని. కొండ అగిన్చేత కాలుచుండెను, ఆ రెండు నిబంధన

పలకలు నా రెండుచేతులలో ఉండెను.

9:16 నేను చూచినపుప్డు మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా దృషి ట్కి పాపము చేసియుంటిరి.

పోతదూడను చేయించుకొని యెహోవా మీకాజాఞ్పించిన తోర్వనుండి తవ్రగా తొలగిపోయి

యుంటిరి.
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9:17 అపుప్డు నేను ఆ రెండు పలకలను పటుట్కొని, నా రెండుచేతులలోనుండి మీ

కనున్లయెదుట వాటిని కిర్ందపడవేసి పగులగొటిట్

9:18 మీరు యెహోవా దృషి ట్కి ఆ చెడునడత నడిచి చేసిన మీ సమసత్ పాపములవలన

ఆయనకు కోపము పుటిట్ంపగా చూచి, మునుపటివలె అనన్పానములు మాని నలువది

పగళుల్ నలువది రాతుర్లు నేను యెహోవా సనిన్ధిని సాగిలపడితిని.

9:19 ఏలయనగా మిముమ్ నశింపజేయవలెనని కోపపడిన యెహోవా కోపోదేర్కమును చూచి

భయపడితిని. ఆ కాలమందును యెహోవా నా మనవి ఆలకించెను.
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9:20 మరియు యెహోవా అహరోనును నశింపజేయుటకు అతనిమీద బహుగా కోపపడగా

నేను అహరోనుకై అపుప్డే బర్తిమాలుకొంటిని

9:21 అపుప్డు మీరు చేసిన పాపమును, అనగా ఆ దూడను నేను పటుట్కొని అగిన్తో దాని

కాలిచ్, నలుగగొటిట్, అది ధూళియగునంత మెతత్గా నూరి, ఆ కొండనుండి పారు ఏటిలో ఆ

ధూళిని పారపోసితిని.

9:22 మరియు మీరు తబేరాలోను మసాస్లోను కిబోర్తు హతాత్వాలోను యెహోవాకు కోపము

పుటిట్ంచితిరి.
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9:23 యెహోవా మీరువెళిల్ నేను మీకిచిచ్న దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనుడని చెపిప్ కాదేషు

బరేన్యలోనుండి మిముమ్ పంపినపుప్డు మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాను నముమ్కొనక

ఆయన నోటిమాటకు తిరుగబడితిరి, ఆయన మాటను వినలేదు.

9:24 నేను మిముమ్ను ఎరిగిన దినము మొదలుకొని మీరు యెహోవామీద తిరుగుబాటు

చేయుచునాన్రు.

9:25 కాగా నేను మునుపు సాగిలపడినటుల్ యెహోవా సనిన్ధిని నలువది పగళుల్ నలువది

రాతుర్లు సాగిలపడితిని. యెహోవా మిముమ్ను నశింపజేసెదననగా
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9:26 నేను యెహోవాను పార్రిథ్ంచుచు ఈలాగు చెపిప్తిని పర్భువా యెహోవా, నీవు నీ మహిమవలన

విమోచించి బాహుబలమువలన ఐగుపుత్లోనుండి రపిప్ంచిన నీ సావ్సథ్య్మైన జనమును

నశింపజేయకుము.

9:27 నీ సేవకులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులను జాఞ్పకము చేసికొనుము. ఈ పర్జల

కాఠినయ్మునైనను వారి చెడుతనమునైనను వారి పాపమునైనను చూడకుము;

9:28 ఏలయనగా నీవు ఏ దేశములోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచితివో ఆ దేశసుథ్లు యెహోవా తాను

వారితో చెపిప్న దేశములోనికి వారిని చేరచ్లేకపోవుటవలనను, వారిని దేవ్షించుటవలనను,

అరణయ్ములో వారిని చంపుటకు వారిని రపిప్ంచెనని చెపుప్కొందురేమో.
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9:29 నీవు నీ అధికబలముచేతను నీవు చాపిన నీ బాహువుచేతను రపిప్ంచిన నీ సావ్సథ్య్మును

నీ పర్జలును వీరే.
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10:1 ఆ కాలమందు యెహోవా మునుపటి వాటివంటి రెండు రాతిపలకలను నీవు చెకుక్కొని

కొండయెకిక్ నాయొదద్కు రముమ్. మరియు నీవు ఒక కఱఱ్మందసమును చేసికొనవలెను.

10:2 నీవు పగులగొటిట్న మొదటి పలకల మీదనునన్ మాటలను నేను ఈ పలకలమీద వార్సిన

తరువాత నీవు ఆ మందసములో వాటిని ఉంచవలెనని నాతో చెపెప్ను.

10:3 కాబటిట్ నేను తుమమ్కఱఱ్తో ఒక మందసమును చేయించి మునుపటి వాటివంటి రెండు

రాతిపలకలను చెకిక్ ఆ రెండు పలకలను చేతపటుట్కొని కొండ యెకిక్తిని.
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10:4 ఆ సమాజదినమున ఆ కొండమీద అగిన్ మధయ్నుండి తాను మీతో పలికిన పది ఆజఞ్లను

మునుపు వార్సినటుట్ యెహోవా ఆ పలకలమీద వార్సెను. యెహోవా వాటిని నాకిచిచ్న

తరువాత నేను తిరిగి కొండ దిగివచిచ్

10:5 నేను చేసిన మందసములో ఆ పలకలను ఉంచితిని. యెహోవా నాకాజాఞ్పించినటుల్

వాటిని దానిలో నుంచితిని.

10:6 ఇశార్యేలీయులు యహకానీయులదైన బెయేరోతునుండి బయలుదేరి మోసేరుకు

వచిచ్నపుప్డు అకక్డ అహరోను చనిపోయి పాతిపెటట్బడెను. అతని కుమారుడైన

ఎలియాజరు అతనికి పర్తిగా యాజకుడాయెను.
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10:7 అకక్డనుండి వారు గుదోగ్దకును గుదోగ్దనుండి నీటివాగులు గల దేశమైన

యొతాబ్తాకును పర్యాణము చేసిరి.

10:8 నేటివరకు జరుగునటుల్ యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయుటకు, యెహోవా

సనిన్ధిని నిలుచుటకును, ఆయనను సేవించి ఆయన నామమునుబటిట్ దీవించుటకును,

లేవి గోతర్పువారిని ఆ కాలమున యెహోవా ఏరప్రచుకొనెను.

10:9 కాబటిట్ తమ సహోదరులతోపాటు లేవీయులు సావ్సథ్య్మునైనను పొందలేదు. నీ దేవుడైన

యెహోవా వారితో చెపిప్నటుల్ యెహోవాయే వారికి సావ్సథ్య్ము.
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10:10 నేను మునుపటివలె నలువది పగళుల్ను నలువది రాతుర్లును కొండమీద ఉండగా

యెహోవా ఆ కాలమున నా మనవి ఆలకించి నినున్ నశింపజేయుట మానివేసెను.

10:11 మరియు యెహోవా నాతో ఇటల్నెను ఈ పర్జలు నేను వారికిచెచ్దనని వారి పితరులతో

పర్మాణము చేసిన దేశమున పర్వేశించి సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నీవు లేచి వారిముందర

సాగుమని చెపెప్ను.

10:12 కాబటిట్ ఇశార్యేలూ, నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయన మారగ్ములనిన్టిలో

నడుచుచు, ఆయనను పేర్మించి, నీ దేవుడైన యెహోవాను నీ పూరణ్మనసుస్తోను నీ

పూరాణ్తమ్తోను సేవించి,
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10:13 నీ మేలుకొరకు నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు యెహోవా ఆజఞ్లను కటట్డలను అనుసరించి

నడుచుకొందునను మాట కాక నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ మరి ఏమి అడుగుచునాన్డు?

10:14 చూడుము; ఆకాశము, మహాకాశము, భూమియు, అందునన్దంతయు నీ దేవుడైన

యెహోవావే.

10:15 అయితే యెహోవా నీ పితరులను పేర్మించి వారియందు ఆనందపడి సమసత్

జనములలో వారి సంతానమైన మిముమ్ను నేటివలె ఏరప్రచుకొనెను.
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10:16 కాబటిట్ మీరు సునన్తిలేని మీ హృదయమునకు సునన్తి చేసికొని యికమీదట

ముషక్రులు కాకుండుడి

10:17 ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా పరమ దేవుడును పరమ పర్భువునై యునాన్డు.

ఆయనే మహా దేవుడు పరాకర్మవంతుడు భయంకరుడైన దేవుడు. ఆయన నరుల

ముఖమును లక్షయ్పెటట్నివాడు, లంచము పుచుచ్కొననివాడు.

10:18 ఆయన తలిదండుర్లు లేనివానికిని విధవరాలికిని నాయ్యము తీరిచ్, పరదేశియందు

దయయుంచి అనన్వసత్రముల ననుగర్హించువాడు.



అధాయ్యము 10

10:19 మీరు ఐగుపుత్ దేశములో పరదేశులైయుంటిరి గనుక పరదేశిని జాలితలచుడి.

10:20 నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి ఆయనను సేవించి ఆయనను హతుత్కొని ఆయన

నామమున పర్మాణము చేయవలెను.

10:21 ఆయనే నీకు కీరత్నీయుడు. నీవు కనున్లార చూచుచుండగా భీకరమైన ఆ గొపప్

కారయ్ములను నీ కొరకు చేసిన నీ దేవుడు ఆయనే.

10:22 నీ పితరులు డెబబ్దిమందియై ఐగుపుత్నకు వెళిల్రి. ఇపుప్డు నీ దేవుడైన యెహోవా

ఆకాశనక్షతర్ములవలె నినున్ విసత్రింపజేసియునాన్డు.
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11:1 కాబటిట్ నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి ఆయన విధించినవాటిని అనుసరించి

ఆయన కటట్డలను విధులను ఆజఞ్లను ఎలల్పుప్డు గైకొనవలెను.

11:2 నీ దేవుడైన యెహోవా చేసిన శిక్షను ఆయన మహిమను ఆయన బాహుబలమును

ఆయన చాపిన చేతిని

11:3 ఐగుపుత్లో ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోకును అతని సమసత్ దేశమునకును ఆయన చేసిన సూచక

కిర్యలను కారయ్ములను
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11:4 ఆయన ఐగుపుత్ దండునకును దాని గుఱఱ్ములకును రథములకును చేసినదానిని, వారు

మిముమ్ను తరుముచుండగా ఆయన ఎఱఱ్సముదర్ జలమును వారిమీద పర్వహింపజేసిన దానిని

11:5 యెహోవా నేటివరకు వారిని నశింపజేసిన రీతిని, మీరు ఈ సథ్లమునకు వచుచ్వరకు

ఎడారిలో మీకొరకు చేసినదానిని

11:6 రూబేనీయుడైన ఏలీయాబు కుమారులైన దాతాను అబీరాములకు చేసిన పనిని, భూమి

నోరుతెరచి వారిని వారి ఇండల్ను గుడారములను వారియొదద్నునన్ సమసత్ జీవరాసులను

ఇశార్యేలీయులందరి మధయ్ను మింగివేసిన రీతిని, చూడకయు ఎరుగకయునునన్ మీ

కుమారులతో నేను మాటలాడుటలేదని నేడు తెలిసికొనుడి.
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11:7 యెహోవా చేసిన ఆ గొపప్ కారయ్మంతయు మీ కనున్లే చూచినవి గదా.

11:8 మీరు బలము గలిగి సావ్ధీనపరచుకొనుటకై నది దాటి వెళుల్చునన్ ఆ దేశమందు

పర్వేశించి దాని సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ను

11:9 యెహోవా వారికిని వారి సంతానమునకును దయచేసెదనని మీ పితరులతో

పర్మాణము చేసిన దేశమున, అనగా పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమున మీరు

దీరా ఘ్యుషమ్ంతులగునటుల్ను నేను ఈ దినమున మీకాజాఞ్పించు ఆజఞ్లననిన్టిని మీరు

గైకొనవలెను.
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11:10 మీరు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశము మీరు బయలుదేరి వచిచ్న ఐగుపుత్

దేశమువంటిది కాదు. అకక్డ నీవు వితత్నములు వితిత్ కూరతోటకు నీరు కటిట్నటుల్ నీ కాళల్తో

నీ చేలకు నీరు కటిట్తివి.

11:11 మీరు నది దాటి సావ్ధీనపరచుకొనుటకు వెళుల్చునన్ దేశము కొండలు లోయలు గల

దేశము.

11:12 అది ఆకాశవరష్జలము తార్గును. అది నీ దేవుడైన యెహోవా లక్షయ్పెటుట్ దేశము. నీ

దేవుడైన యెహోవా కనున్లు సంవతస్రాది మొదలుకొని సంవతస్రాంతమువరకు ఎలల్పుప్డు

దానిమీద ఉండును.
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11:13 కాబటిట్ మీ పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరాణ్తమ్తోను మీ దేవుడైన యెహోవాను

పేర్మించి ఆయనను సేవింపవలెనని నేడు నేను మీకిచుచ్ ఆజఞ్లను మీరు జాగర్తత్గా

వినినయెడల

11:14 మీ దేశమునకు వరష్ము, అనగా తొలకరివానను కడవరివానను దాని దాని కాలమున

కురిపించెదను. అందువలన నీవు నీ ధానయ్మును నీ దార్కాష్రసమును నీ నూనెను

కూరుచ్కొందువు.
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11:15 మరియు నీవు తిని తృపిత్పొందునటుల్ నీ పశువులకొరకు నీ చేలయందు గడిడ్

మొలిపించెదను.

11:16 మీ హృదయము మాయలలో చికిక్ తోర్వవిడిచి యితర దేవతలను పూజించి వాటికి

నమసక్రింపకుండ మీరు జాగర్తత్పడుడి.

11:17 లేనియెడల యెహోవా మీమీద కోపపడి ఆకాశమును మూసివేయును; అపుప్డు వాన

కురియదు, భూమి పండదు, యెహోవా మీకిచుచ్చునన్ ఆ మంచి దేశమున ఉండకుండ

మీరు శీఘర్ముగా నశించెదరు.
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11:18 కాబటిట్ మీరు ఈ నా మాటలను మీ హృదయములోను మీ మనసుస్లోను ఉంచుకొని

వాటిని మీచేతులమీద సూచనలుగా కటుట్కొనవలెను. అవి మీ కనున్లనడుమ

బాసికములుగా ఉండవలెను.

11:19 నీవు నీ యింట కూరుచ్ండునపుప్డు తోర్వను నడుచునపుప్డు పండుకొనునపుప్డు

లేచునపుప్డు వాటినిగూరిచ్ మాటలాడుచు వాటిని మీ పిలల్లకు నేరిప్

11:20 నీ యింటి దావ్రబంధములమీదను నీ గవునులమీదను వాటిని వార్యవలెను.
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11:21 ఆలాగు చేసినయెడల యెహోవా మీ పితరులకిచెచ్దనని పర్మాణము చేసిన దేశమున

మీ దినములును మీ సంతతివారి దినములును భూమికి పైగా ఆకాశము

నిలుచునంతకాలము విసత్రించును.

11:22 మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి, ఆయన మారగ్ములనిన్టిలోను నడుచుచు,

ఆయనను హతుత్కొని, మీరు చేయవలెనని నేను మికాజాఞ్పించు ఈ ఆజఞ్లనిన్టిని

అనుసరించి జాగర్తత్గా నడుచుకొనవలెను.
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11:23 అపుప్డు యెహోవా మీ యెదుటనుండి ఈ సమసత్ జనములను వెళల్గొటుట్ను; మీరు

మీకంటె బలిషుఠ్లైన గొపప్ జనముల దేశములను సావ్ధీనపరచుకొందురు.

11:24 మీరు అడుగుపెటుట్ పర్తి సథ్లము మీది అగును; అరణయ్ము మొదలుకొని

లెబానోనువరకును యూఫర్టీసునది మొదలుకొని పడమటి సముదర్మువరకును మీ

సరిహదుద్ వాయ్పించును.

11:25 ఏ మనుషుయ్డును మీ యెదుట నిలువడు. తాను మీతో చెపిప్నటుల్ మీ దేవుడైన

యెహోవా మీరు అడుగుపెటుట్ దేశమంతటిమీద మీ బెదురు మీభయము పుటిట్ంచును.
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11:26 చూడుడి; నేడు నేను మీ యెదుట దీవెనను శాపమును పెటుట్చునాన్ను.

11:27 నేడు నేను మీకాజాఞ్పించు మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లను మీరు వినినయెడల

దీవెనయు, మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లను వినక

11:28 నేడు నేను మికాజాఞ్పించు మారగ్మును విడిచి మీరెరుగని యితర దేవతలను

అనుసరించినయెడల శాపమును మీకు కలుగును.

11:29 కాబటిట్ నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశమున నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ చేరిచ్న

తరువాత గెరిజీమను కొండమీద ఆ దీవెన వచనమును, ఏబాలుకొండ మీద ఆ

శాపవచనమును పర్కటింపవలెను.
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11:30 అవి యొరాద్ను అవతల సూరుయ్డు అసత్మించు మారగ్ము వెనుక మోరేలోని

సింధూరవృక్షములకు దాపున గిలాగ్లునకు ఎదురుగానునన్ అరాబాలో నివసించు

కనానీయుల దేశమందునన్వి గదా.

11:31 మీరు చేరి మీ దేవుడైన యెహోవా మీకిచుచ్చునన్ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనుటకు

ఈ యొరాద్నును దాటబోవుచునాన్రు. మీరు దాని సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో

నివసించెదరు.
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11:32 అపుప్డు నేడు నేను మీకు నియమించుచునన్ కటట్డలనిన్టిని విధులనిన్టిని మీరు

అనుసరించి గైకొనవలెను.



దివ్తీయోపదేశకాండము
అధాయ్యము 12

పరిశుదధ్ గర్ంధము

www.TeluguBibleStudy.com



అధాయ్యము 12

12:1 మీరు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు నీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న దేశమున మీరు

భూమిమీద బర్దుకు దినములనిన్టను మీరు అనుసరించి గైకొనవలసిన కటట్డలును

విధులును ఇవి.

12:2 మీరు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు జనములు గొపప్ పరవ్తముల మీదనేమి మెటట్ల

మీదనేమి పచచ్ని చెటల్నిన్టికిర్ందనేమి, యెకక్డెకక్డనైతే తమ దేవతలను పూజించెనో ఆ

సథ్లములనిన్టిని మీరు బొతిత్గా పాడుచేయవలెను.
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12:3 వారి బలిపీఠములను పడదోర్సి వారి విగర్హములను పగులగొటిట్ వారి

దేవతాసత్ంభములను అగిన్తో కాలిచ్ వారి దేవతల పర్తిమలను కూలదోర్సి వాటి పేరులు

అచచ్ట లేకుండ నశింపజేయవలెను.

12:4 వారు తమ దేవతలకు చేసినటుట్ మీరు మీ దేవుడైన యెహోవానుగూరిచ్ చేయకూడదు.

12:5 మీ దేవుడైన యెహోవా మీ సమసత్ గోతర్ములలో తన నామమును సాథ్పించుకొనుటకు

నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లమును వెదకి అకక్డికే యాతర్లు చేయుచుండవలెను.
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12:6 అకక్డికే మీరు మీ దహనబలులను, మీ బలులను, మీ దశమభాగములను,

పర్తిషి ట్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను, మీ మొర్కుక్బడి అరప్ణములను, మీ

సేవ్చాఛ్రప్ణములను, పశువులలోను గొఱఱ్మేకలలోను తొలిచూలు వాటిని

తీసికొనిరావలెను.

12:7 మీరును మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్నాశీరవ్దించి మీకు కలుగజేసిన మీ

కుటుంబములును మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని భోజనముచేసి

మీచేతిపనులనిన్టియందు సంతోషింపవలెను.
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12:8 నేడు మనమికక్డ చేయుచునన్టుల్ మీలో పర్తి మనుషుయ్డు తన కంటికి యుకత్మైన

దంతయు చేయకూడదు.

12:9 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ విశార్ంతిని సావ్సథ్య్మును మీరు ఇదివరకు

పొందలేదు.

12:10 మీరు యొరాద్ను దాటి మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్

దేశమున నివాసులైన తరువాత ఆయన మీ చుటుట్నుండు శతుర్వులందరు లేకుండ మీకు

విశార్ంతి కలుగజేసినందున మీరు నెమమ్ది పొందునపుప్డు
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12:11 నేను మికాజాఞ్పించు సమసత్మును, అనగా మీ దహనబలులను మీ బలులను మీ

దశమభాగములను పర్తిషి ఠ్తములుగా మీరు చేయు నైవేదయ్ములను మీరు యెహోవాకు

మొర్కుక్కొను మీ శేర్షఠ్మైన మొర్కుక్బళల్ను మీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమునకు

నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకే మీరు తీసికొనిరావలెను.

12:12 మీరు, మీ కుమారులు, మీ కుమారెత్లు, మీ దాసులు, మీ పనికతెత్లు, మీలో పాలైనను

సావ్సథ్య్మైనను పొందక మీ యిండల్లో ఉండు లేవీయులు మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని

సంతోషింపవలెను.
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12:13 నీవు చూచిన పర్తి సథ్లమున నీ దహనబలులను అరిప్ంపకూడదు సుమీ.

12:14 యెహోవా నీ గోతర్ములలో ఒకదానియందు ఏరప్రచుకొను సథ్లముననే నీ

దహనబలులను అరిప్ంచి నేను మీకాజాఞ్పించుచునన్ సమసత్మును అకక్డనే

జరిగింపవలెను.

12:15 అయితే నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించినకొలది యిండల్నిన్టిలో నీ మనసుస్

కోరుదానిని చంపి తినవచుచ్ను. పవితుర్లేమి అపవితుర్లేమి యెఱఱ్జింకను చినన్ దుపిప్ని

తినినటుల్ తినవచుచ్ను.
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12:16 మీరు రకత్ము మాతర్ము తినక దానిని నీళల్వలె నేలమీద పారబోయవలెను.

12:17 నీ ధానయ్ములోనేమి నీ దార్కాష్రసములోనేమి నీ నూనెలోనేమి దశమభాగమును, నీ

గోవులలోనిదేమి నీ గొఱఱ్మేకల మందలోనిదేమి తొలిచూలు పిలల్లను నీవు మొర్కుక్కొను

మొర్కుక్బళల్లో దేనిని నీ సేవ్చాచ్రప్ణమును పర్తిషాఠ్రప్ణమును నీ యింట తినక

12:18 నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లముననే నీవు, నీ కుమారుడు, నీ కుమారెత్, నీ

దాసుడు, నీ దాసి, నీ యింటనుండు లేవీయులు, కలిసికొని నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని

తిని, నీవు చేయు పర్యతన్ములనిన్టిలో నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషించుదువు.
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12:19 నీవు నీ దేశములోనునన్ నీ దినములనిన్టను లేవీయులను విడువకూడదు సుమీ.

12:20 నీ దేవుడైన యెహోవా తాను నీకిచిచ్న మాటచొపుప్న నీ సరిహదుద్లను విశాలపరచిన

తరువాత నిశచ్యముగా మాంసము తినగోరి మాంసము తినెదననుకొందువు. అపుప్డు

నీకిషట్మైన మాంసము తినవచుచ్ను.

12:21 నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును పర్కటించుటకు ఏరప్రచుకొను సథ్లము మీకు

దూరముగా ఉండినయెడల
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12:22 యెహోవా నీకిచిచ్న గోవులలోనిదేగాని మీ గొఱఱ్మేకలలోనిదేగాని నేను

నీకాజాఞ్పించినటుల్ చంపి నీవు ఆశించినదాని నీ యింట తినవచుచ్ను. జింకను దుపిప్ని

తినునటుల్ దాని తినవచుచ్ను. పవితార్పవితుర్లు భేదము లేకుండ తినవచుచ్ను.

12:23 అయితే రకత్మును తిననే తినకూడదు. భదర్ము సుమీ. ఏలయనగా రకత్ము పార్ణము;

మాంసముతో పార్ణాధారమైనదాని తినకూడదు;

12:24 నీవు దాని తినక భూమిమీద నీళల్వలె పారబోయవలెను.
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12:25 నీవు యెహోవా దృషి ట్కి యుకత్మైనదానిని చేసినందున నీకు నీ తరువాత నీ

సంతతివారికి మేలుకలుగునటుల్ దాని తినకూడదు.

12:26 నీకు నియమింపబడిన పర్తిషి ట్తములను మొర్కుక్బళల్ను మాతర్ము యెహోవా

ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు నీవు తీసికొనిపోవలెను.

12:27 నీ దహనబలులను వాటి రకత్మాంసములను నీ దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠముమీద

అరిప్ంపవలెను. నీ బలుల రకత్మును నీ దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠముమీద పోయవలెను;

వాటి మాంసము నీవు తినవలెను.
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12:28 నీ దేవుడైన యెహోవా దృషి ట్కి యుకత్మును యథారథ్మునగు దానిని నీవు చేసినందున

నీకును నీ తరువాత నీ సంతతివారికిని నితయ్ము మేలుకలుగునటుల్ నేను

నీకాజాఞ్పించుచునన్ యీ మాటలనిన్టిని నీవు జాగర్తత్గా వినవలెను.

12:29 నీవు వారి దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనుటకు వెళుల్చునన్ జనములను నీ దేవుడైన

యెహోవా నీ యెదుటనుండి నాశము చేసిన తరువాత, నీవు వారి సావ్సథ్య్మును

సావ్ధీనపరచుకొని, వారి దేశములో నివసించునపుప్డు, వారు నీ యెదుటనుండి

నశింపజేయబడిన తరువాత నీవు వారివెంట వెళిల్ చికుక్బడి,
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12:30 వారి దేవతలను ఆశర్యింపగోరి ఈ జనములు తమ దేవతలను కొలిచినటుల్ నేనును

చేసెదనని అనుకొనకుండ జాగర్తత్గా ఉండవలెను.

12:31 తమ దేవతలకు వారు చేసినటుల్ నీవు నీ దేవుడైన యెహోవానుగూరిచ్ చేయవలదు,

ఏలయనగా యెహోవా దేవ్షించు పర్తి హేయకిర్యను వారు తమ దేవతలకు చేసిరి. వారు

తమ దేవతలపేరట తమ కూమారులను తమ కుమారెత్లను అగిన్హోతర్ములో

కాలిచ్వేయుదురు గదా.
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12:32 నేను మీ కాజాఞ్పించుచునన్ పర్తి మాటను అనుసరించి చేయవలెను. దానిలో నీవు

ఏమియు కలుపకూడదు దానిలోనుండి ఏమియు తీసివేయకూడదు.
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13:1 పర్వకత్యేగాని కలలు కనువాడేగాని నీ మధయ్లేచి నీ యెదుట సూచక కిర్యనైనను

మహతాక్రయ్మునైనను చేసి

13:2 నీవు ఎరుగని యితర దేవతలను అనుసరించి పూజింతము రమమ్ని చెపిప్నయెడల

13:3 అతడు నీతో చెపిప్న సూచక కిర్యగాని మహతాక్రయ్ముగాని సంభవించినను ఆ పర్వకత్

మాటలను కలలు కనువాని మాటలను వినకూడదు. ఏలయనగా మీరు మీ దేవుడైన

యెహోవాను మీ పూరణ్హృదయముతోను మీ పూరాణ్తమ్తోను పేర్మించుచునాన్రో లేదో

తెలిసికొనుటకు మీ దేవుడైన యెహోవా మిముమ్ను పరీకిష్ంచుచునాన్డు.
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13:4 మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు లోబడి ఆయనకే భయపడి ఆయన ఆజఞ్లననుసరించి

ఆయన మాటవిని ఆయనను సేవించి ఆయనను హతుత్కొనియుండవలెను.

13:5 నీవు నడవవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించిన మారగ్ములోనుండి నినున్

తొలగించునటుల్ ఐగుపుత్ దేశములోనుండి మిముమ్ను రపిప్ంచి దాసయ్గృహములోనుండి

మిముమ్ను విడిపించిన మీ దేవుడైన యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేయుటకు మిముమ్ను

పేర్రేపించెను గనుక ఆ పర్వకత్కేమి ఆ కలలు కనువానికేమి మరణశిక్ష విధింపవలెను. అటుల్

నీ మధయ్నుండి ఆ చెడుతనమును పరిహరింపవలెను.
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13:6 నీ తలిల్ కుమారుడేగాని నీ సహోదరుడేగాని నీ కుమారుడేగాని నీ కుమారెత్యేగాని నీ

కౌగిటి భారయ్యేగాని నీ పార్ణసేన్హితుడేగాని

13:7 భూమియొకక్ యీ కొన మొదలుకొని ఆ కొనవరకు నీకు సమీపముగానుండినను నీకు

దూరముగానుండినను, నీ చుటుట్నుండు జనముల దేవతలలో నీవును నీ పితరులును

ఎరుగని యితర దేవతలను పూజింతము రమమ్ని రహసయ్ముగా నినున్ పేర్రేపించినయెడల

13:8 వారి మాటకు సమమ్తింపకూడదు; వారిమాట వినకూడదు, వారిని కటాకిష్ంపకూడదు;

వారియందు జాలిపడకూడదు, వారిని మాటుపరచకూడదు; అవశయ్ముగా వారిని

చంపవలెను.
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13:9 చంపుటకు నీ జనులందరికి ముందుగాను నీ చెయియ్ మొదట వారిమీద పడవలెను.

13:10 రాళల్తో వారిని చావగొటట్వలెను. ఏలయనగా ఐగుపుత్ దేశములోనుండియు

దాసయ్గృహములోనుండియు నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవాయొదద్నుండి వారు

నినున్ తొలగింప యతిన్ంచెదరు.

13:11 అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు విని భయపడుదురు గనుక నీ మధయ్ అటిట్

దుషాక్రయ్మేమియు ఇకను చేయకుందురు.



అధాయ్యము 13

13:12 నీవు నివసించుటకు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ నీ పురములలో ఏదో

యొకదానియందు

13:13 పనికిమాలిన కొందరు మనుషుయ్లు నీమధయ్ లేచి, మీరు ఎరుగని యితర దేవతలను

పూజింతము రండని తమ పురనివాసులను పేర్రేపించిరని నీవు వినినయెడల, నీవు ఆ

సంగతిని శోధించి పరీకిష్ంచి బాగుగా విచారింపవలెను.

13:14 అది నిజమైనయెడల, అనగా అటిట్ హేయమైనది నీ మధయ్ జరిగినయెడల
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13:15 ఆ పురనివాసులను అవశయ్ముగా కతిత్వాత సంహరించి, దానిని దానిలోనునన్

సమసత్మును దాని పశువులను కతిత్వాత నిరూమ్లము చేయవలెను.

13:16 దాని కొలల్సొమమ్ంతటిని విశాలవీధిలో చేరిచ్, నీ దేవుడైన యెహోవా పేరట ఆ

పురమును దాని కొలల్సొమమ్ంతటిని అగిన్తో బొతిత్గా కాలిచ్వేయవలెను. అది తిరిగి

కటట్బడక యెలల్పుప్డును పాడుదిబబ్యై యుండును.

13:17 నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు ఆయన ఆజఞ్లనిన్టిని గైకొనుచు
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13:18 నీ దేవుడైన యెహోవా దృషి ట్కి యథారథ్మైనదాని చేయుచు, నీ దేవుడైన యెహోవా

మాట వినునపుప్డు యెహోవా తన కోపాగిన్నుండి మళుల్కొని నీయందు కనికరపడి నినున్

కరుణించి నీ పితరులతో పర్మాణముచేసిన రీతిని నినున్ విసత్రింపజేయునటుల్, నిరూమ్లము

చేయవలసిన దానిలో కొంచెమైనను నీయొదద్ ఉంచుకొనకూడదు.
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14:1 మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు బిడడ్లు గనుక చనిపోయిన వాడెవనినిబటిట్ మిముమ్ను

మీరు కోసికొనకూడదు, మీ కనుబొమమ్ల మధయ్ బోడిచేసికొనకూడదు.

14:2 ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు పర్తిషి ట్త జనము. మరియు యెహోవా

భూమిమీదనునన్ సమసత్ జనములలో విశేషముగా తనకు సవ్కీయ జనమగునటుల్ నినున్

ఏరప్రచుకొనెను.

14:3 నీవు హేయమైనదేదియు తినకూడదు. మీరు తినదగిన జంతువులు ఏవేవనగా
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14:4 ఎదుద్, గొఱఱ్పిలల్, మేకపిలల్,

14:5 దుపిప్, ఎఱఱ్ చినన్జింక, దుపిప్, కారుమేక, కారుజింక, లేడి, కొండగొఱఱ్ అనునవే.

14:6 జంతువులలో రెండు డెకక్లుగలదై నెమరువేయు జంతువును తినవచుచ్ను.

14:7 నెమరువేయువాటిలోనిదే కాని రెండు డెకక్లుగలవాటిలోనిదే కాని నెమరువేసి

ఒంటిడెకక్గల ఒంటె, కుందేలు, పొటిట్ కుందేలు అనువాటిని తినకూడదు. అవి మీకు

హేయములు.
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14:8 మరియు పంది రెండు డెకక్లు గలదైనను నెమరువేయదు గనుక అది మీకు హేయము,

వాటి మాంసము తినకూడదు, వాటి కళేబరములను ముటట్కూడదు.

14:9 నీట నివసించువాటనిన్టిలో మీరు వేటిని తినవచుచ్ననగా, రెకక్లు పొలుసులుగల

వాటిననిన్టిని తినవచుచ్ను.

14:10 రెకక్లు పొలుసులు లేనిదానిని మీరు తినకూడదు అది మీకు హేయము.

14:11 పవితర్మైన పర్తి పకిష్ని మీరు తినవచుచ్ను.
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14:12 మీరు తినరానివి ఏవనగా పకిష్రాజు,

14:13 పెదద్ బోరువ, కౌర్ంచుపకిష్,

14:14 పిలిల్గదద్, గదద్, తెలల్గదద్,

14:15 పర్తి విధమైన కాకి,

14:16 నిపుప్కోడి, కపిరిగాడు, కోకిల,

14:17 పర్తి విధమైన డేగ, పైడికంటె,
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14:18 గుడల్గూబ, హంస, గూడబాతు,

14:19 తెలల్బందు, చెరువుకాకి, చీకుబాతు, సారసపకిష్, పర్తివిధమైన సంకుబుడికొంగ,

కొంగ, కుకుడుగువవ్, గబిబ్లము అనునవి.

14:20 ఎగురు పర్తి పురుగు మీకు హేయము; వాటిని తినకూడదు, పవితర్మైన పర్తి పకిష్ని

తినవచుచ్ను.

14:21 చచిచ్నదానిని మీరు తినకూడదు. నీ యింటనునన్ పరదేశికి దానిని ఇయయ్వచుచ్ను.

వాడు దానిని తినవచుచ్ను; లేక అనుయ్నికి దాని అమమ్వచుచ్ను; ఏలయనగా నీ దేవుడైన

యెహోవాకు నీవు పర్తిషి ఠ్త జనము. మేకపిలల్ను దాని తలిల్పాలతో వండకూడదు.
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14:22 పర్తి సంవతస్రమున నీ వితత్నముల పంటలో దశమభాగమును అవశయ్ముగా

వేరుపరచవలెను.

14:23 నీ దినములనిన్టిలో నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు భయపడ నేరుచ్కొనునటుల్ నీ

దేవుడైన యెహోవా తన నామమునకు నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున ఆయన

సనిన్ధిని నీ పంటలోగాని నీ దార్కాష్రసములోగాని నీ నూనెలోగాని పదియవ వంతును, నీ

పశువులలోగాని గొఱఱ్మేకలలోగాని తొలిచూలు వాటిని తినవలెను.
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14:24 మారగ్ము దీరఘ్ముగా నునన్ందున, అనగా యెహోవా తన నామమునకు

నివాససాథ్నముగా ఏరప్రచుకొను సథ్లము మికిక్లి దూరముగా నునన్ందున, నీవు వాటిని

మోయలేనియెడల నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించునపుప్డు, వాటిని వెండికి

మారిచ్ ఆ వెండిని చేతపటుట్కొని,

14:25 నీ దేవుడైన యెహోవా యేరప్రచుకొను సథ్లమునకు వెళిల్ నీవు కోరు దేనికైనను

14:26 ఎదుద్లకేమి గొఱఱ్లకేమి దార్కాష్రసమునకేమి మదయ్మునకేమి నీవు కోరు దానికి ఆ

వెండినిచిచ్, అకక్డ నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని భోజనముచేసి, నీవును నీ

యింటివారును నీ యింటనుండు లేవీయులును సంతోషింపవలెను.
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14:27 లేవీయులను విడువకూడదు; నీ మధయ్ను వారికి పాలైనను సావ్సథ్య్మైనను లేదు.

14:28 నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు చేయు నీ చేతిపని అంతటిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్

మూడేసి సంవతస్రముల కొకసారి, ఆ యేట నీకు కలిగిన పంటలో పదియవ

వంతంతయు బయటికి తెచిచ్ నీ యింట ఉంచవలెను.

14:29 అపుప్డు నీ మధయ్ను పాలైనను సావ్సథ్య్మైనను లేని లేవీయులును, నీ యింటనునన్

పరదేశులును, తండిర్లేనివారును, విధవరాండుర్ను వచిచ్ భోజనముచేసి

తృపిత్పొందుదురు.
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15:1 ఏడవ సంవతస్రాంతమున విడుదల ఇయయ్వలెను. ఆ గడువురీతి యేదనగా

15:2 తన పొరుగువానికి అపిప్చిచ్న పర్తి అపుప్లవాడు దానికి గడువు ఇయయ్వలెను. అది

యెహోవాకు గడువు అనబడును గనుక అపిప్చిచ్నవాడు తన పొరుగువానినైనను తన

సహోదరునినైనను నిరబ్ంధింపకూడదు.

15:3 అనుయ్ని నిరబ్ంధింపవచుచ్ను గాని నీ సహోదరునియొదద్నునన్ దానిని విడిచిపెటట్వలెను.
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15:4 నీవు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్

దేశములో యెహోవా నినున్ నిశచ్యముగా ఆశీరవ్దించును.

15:5 కావున నేడు నేను నీకాజాఞ్పించుచునన్ యీ ఆజఞ్లననిన్టిని అనుసరించి

నడుచుకొనుటకు నీ దేవుడైన యెహోవా మాటను జాగర్తత్గా వినినయెడల మీలో బీదలు

ఉండనే ఉండరు.

15:6 ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్యునన్టుల్ నినున్ ఆశీరవ్దించును గనుక

నీవు అనేక జనములకు అపిప్చెచ్దవు గాని అపుప్చేయవు; అనేక జనములను ఏలుదువు

గాని వారు నినున్ ఏలరు.
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15:7 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశమందు నీ పురములలో ఎకక్డనైనను నీ
సహోదరులలో ఒక బీదవాడు ఉండినయెడల బీదవాడైన నీ సహోదరుని కరుణింపకుండ నీ
హృదయమును కఠినపరచుకొనకూడదు.

15:8 నీ చెయియ్ ముడుచుకొనక వానికొరకు అవశయ్ముగా చెయియ్ చాచి, వాని అకక్రచొపుప్న ఆ
యకక్రకు చాలినంత అవశయ్ముగా వానికి అపిప్యయ్వలెను.

15:9 విడుదల సంవతస్రమైన యేడవ సంవతస్రము సమీపమైనదని చెడడ్తలంపు నీ మనసుస్లో
పుటట్క యుండునటుల్ జాగర్తత్పడుము. బీదవాడైన నీ సహోదరునియెడల కటాక్షము చూపక నీవు
వానికేమియు ఇయయ్కపోయినయెడల వాడొకవేళ నినున్గూరిచ్ యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్ను; అది
నీకు పాపమగును.
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15:10 నీవు నిశచ్యముగా వానికియయ్వలెను. వానికిచిచ్నందుకు మనసుస్లో

విచారపడకూడదు. ఇందువలన నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కారయ్ములనిన్టిలోను నీవు

చేయు పర్యతన్ములనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించును.

15:11 బీదలు దేశములో ఉండకమానరు. అందుచేత నేను నీ దేశములోనునన్ నీ

సహోదరులగు దీనులకును బీదలకును అవశయ్ముగా నీ చెయియ్ చాపవలెనని

నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను.
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15:12 నీ సహోదరులలో హెబీర్యుడేగాని హెబీర్యురాలేగాని నీకు అమమ్బడి ఆరు
సంవతస్రములు నీకు దాసయ్ము చేసినయెడల ఏడవ సంవతస్రమున వాని విడిపించి
నీయొదద్నుండి పంపివేయవలెను.

15:13 అయితే వాని విడిపించి నీయొదద్నుండి పంపివేయునపుప్డు నీవు వటిట్చేతులతో వాని
పంపివేయకూడదు.

15:14 నీవు ఐగుపుత్ దేశములో దాసుడవైయునన్పుప్డు నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ విమోచించెనని
జాఞ్పకము చేసికొని, నీ మందలోను నీ కళల్ములోను నీ దార్క్షగానుగలోను కొంత అవశయ్ముగా
వానికియయ్వలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించి నీకనుగర్హించిన దానిలో కొంత
వానికియయ్వలెను.
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15:15 ఆ హేతువుచేతను నేను ఈ సంగతి నేడు నీకాజాఞ్పించియునాన్ను.

15:16 అయితే నీయొదద్ వానికి మేలుకలిగినందున నినున్ను నీ యింటివారిని

పేర్మించుచునాన్ను గనుక నేను నీయొదద్నుండి వెళిల్పోనని అతడు నీతో చెపిప్నయెడల

15:17 నీవు కదురును పటుట్కొని, తలుపులోనికి దిగునటుల్గా వాని చెవికి దానిని గుచచ్వలెను.

ఆ తరువాత అతడు నితయ్ము నీకు దాసుడైయుండును. ఆలాగుననే నీవు నీ దాసికిని

చేయవలెను.



అధాయ్యము 15

15:18 వానిని సవ్తంతుర్నిగా పోనిచుచ్ట కషట్మని నీవు అనుకొనకూడదు. ఏలయనగా వాడు

ఆరు సంవతస్రములు నీకు దాసయ్ము చేసినందున జీతగానికి రావలసిన రెండు జీతముల

లాభము నీకు కలిగెను. ఆలాగైతే నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు చేయువాటనిన్టి

విషయములో నినున్ ఆశీరవ్దించును.

15:19 నీ గోవులలోనేమి నీ గొఱఱ్మేకలలోనేమి తొలిచూలు పర్తి మగదానిని నీ దేవుడైన

యెహోవాకు పర్తిషి ఠ్ంపవలెను. నీ కోడెలలో తొలిచూలు దానితో పనిచేయకూడదు. నీ

గొఱఱ్మేకలలో తొలిచూలుదాని బొచుచ్ కతిత్రింపకూడదు.
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15:20 యెహోవా యేరప్రచుకొను సథ్లమున నీవును నీ యింటివారును నీ దేవుడైన యెహోవా

సనిన్ధిని పర్తి సంవతస్రము దానిని తినవలెను.

15:21 దానిలో లోపము, అనగా దానికి కుంటితనమైనను గుర్డిడ్తనమైనను మరి ఏ

లోపమైనను ఉండినయెడల నీ దేవుడైన యెహోవాకు దాని అరిప్ంపకూడదు.

15:22 జింకను దుపిప్ని తినునటుల్ నీ పురములలో పవితార్పవితుర్లు దాని తినవచుచ్ను. వాటి

రకత్మును మాతర్ము నీవు తినకూడదు. నీళల్వలె భూమిమీద దాని పారబోయవలెను.



అధాయ్యము 15

15:23 వాటి రకత్మును మాతర్ము నీవు తినకూడదు. నీళల్వలె భూమిమీద దాని పార

బోయవలెను
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16:1 ఆబీబునెలను ఆచరించి నీ దేవుడైన యెహోవాకు పసాక్పండుగ జరిగింపవలెను. ఏలయనగా

ఆబీబునెలలో రాతిర్వేళ నీ దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్లొనుండి నినున్ రపిప్ంచెను.

16:2 యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై ఏరప్రచుకొను సథ్లములోనె నీ దేవుడైన

యెహోవాకు పసాక్ను ఆచరించి, గొఱఱ్మేకలలోగాని గోవులలోగాని బలి అరిప్ంపవలెను.

16:3 పసాక్పండుగలో పొంగిన దేనినైనను తినకూడదు. నీవు తవ్రపడి ఐగుపుత్ దేశములోనుండి

వచిచ్తివి గదా. నీవు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వచిచ్న దినమును నీ జీవితములనిన్టిలో

జాఞ్పకము చేసికొనునటుల్, బాధను సమ్రణకుతెచుచ్ పొంగని ఆహారమును ఏడు దినములు

తినవలెను.
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16:4 నీ పార్ంతములనిన్టిలో ఏడు దినములు పొంగినదేదైనను కనబడకూడదు. మరియు నీవు

మొదటి తేది సాయంకాలమున వధించినదాని మాంసములో కొంచెమైనను ఉదయమువరకు

మిగిలియుండకూడదు.

16:5 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ పురములలో దేనియందైనను పసాక్ పశువును

వధింపకూడదు.

16:6 నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై ఏరప్రచుకొను సథ్లములోనే నీవు

ఐగుపుత్లోనుండి బయలుదేరివచిచ్నవేళను, అనగా సూరుయ్డు అసత్మించు సాయంకాలమున

పసాక్ పశువును వధించి
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16:7 నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున దానిని కాలిచ్ భుజించి, ఉదయమున

తిరిగి నీ గుడారములకు వెళల్వలెను. ఆరు దినములు నీవు పొంగని రొటెట్లు తినవలెను.

16:8 ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు వర్త దినము, అందులో నీవు జీవనోపాధియైన

యే పనియు చేయకూడదు.

16:9 ఏడు వారములను నీవు లెకిక్ంపవలెను. పంటచేనిపైని కొడవలి మొదట వేసినది

మొదలుకొని యేడు వారములను లెకిక్ంచి
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16:10 నీ దేవుడైన యెహోవాకు వారముల పండుగ ఆచరించుటకై నీచేతనైనంత

సేవ్చాఛ్రప్ణమును సిదధ్పరచవలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించినకొలది

దానినియయ్వలెను.

16:11 అపుప్డు నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారెత్యును నీ దాసుడును నీ దాసియును నీ

గార్మములలోనునన్ లేవీయులును నీ మధయ్నునన్ పరదేశులును తలిదండుర్లు లేనివారును

విధవరాండుర్ను నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును సాథ్పించుటకై ఏరప్రచుకొను

సథ్లమున నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను.
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16:12 నీవు ఐగుపుత్లో దాసుడవైయుండిన సంగతిని జాఞ్పకము చేసికొని, యీ కటట్డలను

ఆచరించి జరుపుకొనవలెను.

16:13 నీ కళల్ములోనుండి ధానయ్మును నీ తొటిట్లోనుండి రసమును సమకూరిచ్నపుప్డు

పరణ్శాలల పండుగను ఏడు దినములు ఆచరింపవలెను.

16:14 ఈ పండుగలో నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారెత్యును నీ దాసుడును నీ

దాసియును నీ గార్మములలోనునన్ లేవీయులును పరదేశులును తలిదండుర్లు

లేనివారును విధవరాండుర్ను సంతోషింపవలెను.
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16:15 నీ దేవుడైన యెహోవా నీ రాబడి అంతటిలోను నీచేతిపనులనిన్టిలోను నినున్

ఆశీరవ్దించును గనుక యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమును నీ దేవుడైన యెహోవాకు

ఏడుదినములు పండుగ చేయవలెను. నీవు నిశచ్యముగా సంతోషింపవలెను.

16:16 ఏటికి మూడు మారులు, అనగా పొంగనిరొటెట్ల పండుగలోను వారముల

పండుగలోను పరణ్శాలల పండుగలోను నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున నీ

మగవారందరు ఆయన సనిన్ధిని కనబడవలెను.
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16:17 వారు వటిట్చేతులతో యెహోవా సనిన్ధిని కనబడక, నీ దేవుడైన యెహోవా

నీకనుగర్హించిన దీవెనచొపుప్న పర్తివాడును తన శకిత్కొలది యియయ్వలెను.

16:18 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ నీ గార్మములనిన్టను నీ గోతర్ములకు

నాయ్యాధిపతులను నాయకులను నీవు ఏరప్రచుకొనవలెను. వారు నాయ్యమునుబటిట్

జనులకు తీరుప్ తీరచ్వలెను.

16:19 నీవు నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ తీరచ్కూడదు; పక్షపాతము చేయకూడదు; లంచము

పుచుచ్కొనకూడదు. ఏలయనగా లంచము జాఞ్నుల కనున్లకు గుర్డిడ్తనము కలుగజేయును

నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము పుటిట్ంచును.
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16:20 నీవు జీవించి నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్

కేవలము నాయ్యమునే అనుసరించి నడుచుకొనవలెను.

16:21 నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు కటుట్ బలిపీఠము సమీపమున ఏవిధమైన వృక్షమును

నాటకూడదు, దేవతా సత్ంభమును ఏరప్రచకూడదు.

16:22 నీ దేవుడైన యెహోవా విగర్హమును దేవ్షించువాడు గనుక నీవు ఏ సత్ంభమునైన

నిలువబెటట్కూడదు.
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17:1 నీవు కళంకమైనను మరి ఏ అవలక్షణమైననుగల యెదుద్నేగాని గొఱఱ్మేకలనేగాని నీ

దేవుడైన యెహోవాకు బలిగా అరిప్ంపకూడదు; అది నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయము.

17:2 నీ దేవుడైన యెహోవా నిబంధనను మీరి ఆయన దృషి ట్కి చెడడ్దానిని చేయుచు, నేనిచిచ్న

ఆజఞ్కు విరోధముగా అనయ్దేవతలకు, అనగా సూరుయ్నికైనను చందుర్నికైనను

ఆకాశనక్షతర్ములలోని దేనికైనను నమసక్రించి మొర్కుక్ పురుషుడేగాని సతరీయేగాని నీ

దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ నీ గార్మములలో దేనియందైనను నీ మధయ్

కనబడినపుప్డు
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17:3 అది నీకు తెలుపబడిన తరువాత నీవు విని బాగుగా విచారణ చేయవలెను. అది

నిజమైనయెడల, అనగా అటిట్ హేయకిర్య ఇశార్యేలీయులలో జరిగియుండుట

వాసత్వమైనయెడల

17:4 ఆ చెడడ్ కారయ్ము చేసిన పురుషునిగాని సతరీనిగాని నీ గార్మముల వెలుపలికి

తీసికొనిపోయి రాళల్తో చావగొటట్వలెను.

17:5 ఇదద్రు ముగుగ్రు సాకుష్ల మాటమీదనే చావతగిన వానికి మరణశిక్ష విధింపవలెను.
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17:6 ఒకక్ సాకిష్ మాటమీద వానికి విధింపకూడదు.

17:7 వాని చంపుటకు మొదట సాకుష్లును తరువాత జనులందరును వానిమీద చేతులు

వేయవలెను. అటుల్ నీ మధయ్నుండి ఆ చెడుతనమును పరిహరింపవలెను.

17:8 హతయ్కు హతయ్కు వాయ్జెయ్మునకు వాయ్జెయ్మునకు దెబబ్కు దెబబ్కు నీ గార్మములలో

వివాదములు పుటట్గా వీటి భేదము కనుగొనుటకు నీకు సాధయ్ముకానియెడల

17:9 నీవు లేచి నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు వెళిల్ యాజకులైన

లేవీయులను ఆ దినములలోనుండు నాయ్యాధిపతిని విచారింపవలెను. వారు దానికి తగిన

తీరుప్ నీకు తెలియజెపుప్దురు.
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17:10 యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమున వారు నీకు తెలుపు తీరుప్చొపుప్న నీవు జరిగించి

వారు నీకు తేటపరచు అనిన్టిచొపుప్న తీరుప్ తీరుచ్టకు జాగర్తత్పడవలెను.

17:11 వారు నీకు తేటపరచు భావము చొపుప్నను వారు నీతో చెపుప్ తీరుప్ చొపుప్నను నీవు

తీరచ్వలెను. వారు నీకు తెలుపు మాటనుండి కుడికిగాని యెడమకుగాని నీవు

తిరుగకూడదు.

17:12 మరియు నెవడైనను మూరిఖ్ంచి అకక్డ నీ దేవుడైన యెహోవాకు పరిచరయ్ చేయుటకు

నిలుచు యాజకుని మాటనేగాని ఆ నాయ్యాధిపతి మాటనేగాని విననొలల్నియెడల వాడు

చావవలెను. అటుల్ చెడుతనమును ఇశార్యేలీయులలోనుండి పరిహరింపవలెను.
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17:13 అపుప్డు జనులందరు విని భయపడి మూరఖ్వరత్నము విడిచిపెటెట్దరు.

17:14 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశమున నీవు పర్వేశించి దాని సావ్ధీనపరచుకొని

అందులో నివసించి నా చుటుట్నునన్ సమసత్ జనమువలె నామీద రాజును

నియమించుకొందుననుకొనినయెడల. నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచువానిని

అవశయ్ముగా నీమీద రాజుగా నియమించుకొనవలెను.

17:15 నీ సహోదరులలోనే ఒకని నీమీద రాజుగా నియమించుకొనవలెను. నీ

సహోదరుడుకాని అనుయ్ని నీమీద నియమించుకొనకూడదు.
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17:16 అతడు గుఱఱ్ములను విసాత్రముగా సంపాదించుకొనవలదు; తాను గుఱఱ్ములను

హెచుచ్గా సంపాదించుటకుగాను జనులను ఐగుపుత్నకు తిరిగి వెళల్నియయ్కూడదు;

ఏలయనగా యెహోవా ఇకమీదట మీరు ఈ తోర్వను వెళల్కూడదని మీతో చెపెప్ను.

17:17 తన హృదయము తొలగిపోకుండునటుల్ అతడు అనేక సతరీలను వివాహము

చేసికొనకూడదు; వెండిబంగారములను అతడు తనకొరకు బహుగా

విసత్రింపజేసికొనకూడదు.
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17:18 మరియు అతడు రాజయ్సింహాసనమందు ఆసీనుడైన తరువాత లేవీయులైన యాజకుల
సావ్ధీనములోనునన్ గర్ంథమును చూచి ఆ ధరమ్శాసత్రమునకు ఒక పర్తిని తనకొరకు
వార్సికొనవలెను;

17:19 అది అతనియొదద్ ఉండవలెను. తన రాజయ్మందు తానును తన కుమారులును ఇశార్యేలు
మధయ్ను దీరాఘ్యుషమ్ంతులగుటకై

17:20 తాను తన సహోదరులమీద గరివ్ంచి, యీ ధరమ్మును విడిచిపెటిట్ కుడికిగాని
యెడమకుగాని తాను తొలగకయుండునటుల్ తన దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి యీ ధరమ్శాసత్ర
వాకయ్ములనిన్టిని యీ కటట్డలను అనుసరించి నడువ నేరుచ్కొనుటకు అతడు తాను బర్దుకు
దినములనిన్టను ఆ గర్ంథమును చదువుచుండవలెను.
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18:1 యాజకులైన లేవీయులకు, అనగా లేవీ గోతీర్యులకందరికి ఇశార్యేలీయులతో

పాలైనను సావ్సథ్య్మైనను ఉండదు, వారు యెహోవా హోమదర్వయ్ములను తిందురు; అది

వారి హకుక్.

18:2 వారి సహోదరులతో వారికి సావ్సథ్య్ము కలుగదు; యెహోవా వారితో చెపిప్నటుల్ ఆయనే

వారికి సావ్సథ్య్ము. జనులవలన, అనగా ఎదుద్గాని గొఱఱ్గాని మేకగాని బలిగా

అరిప్ంచువారివలన
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18:3 యాజకులు పొందవలసినదేదనగా, కుడిజబబ్ను రెండు దవడలను పొటట్ను

యాజకునికియయ్వలెను.

18:4 నీ ధానయ్ములోను నీ దార్కాష్రసములోను నీ నూనెలోను పర్థమ ఫలములను నీ గొఱఱ్ల

మొదటి బొచుచ్ను అతనికియయ్వలెను.

18:5 నితయ్ము యెహోవా నామమున నిలిచి సేవచేయుటకు నీ గోతర్ములనిన్టిలోను అతనిని

అతని సంతతివారిని నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొనియునాన్డు.
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18:6 ఒక లేవీయుడు ఇశార్యేలీయుల దేశమున తాను విదేశిగా నివసించిన నీ

గార్మములలో ఒకదానినుండి యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు మికిక్లి మకుక్వతో

వచిచ్నపుప్డు

18:7 అకక్డ యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచు లేవీయులైన తన గోతర్పువారు చేయునటుల్ అతడు

తన దేవుడైన యెహోవా నామమున సేవచేయవలెను.

18:8 అమమ్బడిన తన పితార్రిజ్తమువలన తనకు వచిచ్నదిగాక అతడు ఇతరులవలె వంతు

అనుభవింపవలెను.



అధాయ్యము 18

18:9 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశమున నీవు పర్వేశించిన తరువాత ఆ జనముల

హేయకృతయ్ములను నీవు చేయ నేరుచ్కొనకూడదు.

18:10 తన కుమారునైనను తన కుమారెత్నైనను అగిన్గుండము దాటించువానినైనను,

శకునము చెపుప్ సోదెగానినైనను, మేఘ శకునములనుగాని సరప్ శకునములనుగాని

చెపుప్వానినైనను, చిలల్ంగివానినైనను, మాంతిర్కునినైనను, ఇందర్జాలకునినైనను

18:11 కరణ్పిశాచి నడుగువానినైనను, దయయ్ములయొదద్ విచారణ చేయువానినైనను మీ

మధయ్ ఉండనియయ్కూడదు.
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18:12 వీటిని చేయు పర్తివాడును యెహోవాకు హేయుడు. ఆ హేయములైన వాటినిబటిట్ నీ

దేవుడైన యెహోవా నీ యెదుటనుండి ఆ జనములను వెళల్గొటుట్చునాన్డు.

18:13 నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాయొదద్ యథారథ్పరుడవై యుండవలెను.

18:14 నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు జనములు మేఘ శకునములను చెపుప్వారి మాటను

సోదెగాండర్ మాటను విందురు. నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆలాగున చేయనియయ్డు.

18:15 హోరేబులో ఆ సమాజదినమున నీవు నేను చావకయుండునటుల్ మళిల్ నా దేవుడైన

యెహోవా సవ్రము నాకు వినబడకుండును గాక,
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18:16 ఈ గొపప్ అగిన్ నాకు ఇకను కనబడకుండునుగాక అని చెపిప్తివి. ఆ సమయమున నీ

దేవుడైన యెహోవాను నీవు అడిగిన వాటనిన్టిచొపుప్న నీ దేవుడైన యెహోవా నీ మధయ్ను

నావంటి పర్వకత్ను నీ సహోదరులలో నీకొరకు పుటిట్ంచును, ఆయన మాట నీవు వినవలెను.

18:17 మరియు యెహోవా నాతో ఇటల్నెను. వారు చెపిప్న మాట మంచిది;

18:18 వారి సహోదరులలోనుండి నీవంటి పర్వకత్ను వారికొరకు పుటిట్ంచెదను; అతని నోట

నా మాటలనుంచుదును; నేను అతని కాజాఞ్పించునది యావతుత్ను అతడు వారితో

చెపుప్ను.
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18:19 అతడు నా నామమున చెపుప్ నా మాటలను విననివానిని దానిగూరిచ్ విచారణ

చేసెదను.

18:20 అంతేకాదు, ఏ పర్వకత్యు అహంకారము పూని, నేను చెపుప్మని తనకాజాఞ్పించని

మాటను నా నామమున చెపుప్నో, యితర దేవతల నామమున చెపుప్నో ఆ పర్వకత్యును

చావవలెను.

18:21 మరియు ఏదొకమాట యెహోవా చెపిప్నది కాదని మేమెటుల్ తెలిసికొనగలమని

మీరనుకొనినయెడల,
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18:22 పర్వకత్ యెహోవా నామమున చెపిప్నపుప్డు ఆ మాట జరుగకపోయినయెడలను

ఎనన్డును నెరవేరకపోయిన యెడలను అది యెహోవా చెపిప్న మాట కాదు, ఆ పర్వకత్

అహంకారముచేతనే దాని చెపెప్ను గనుక దానికి భయపడవదుద్.
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19:1 నీ దేవుడైన యెహోవా యెవరి దేశమును నీకిచుచ్చునాన్డో ఆ జనములను నీ దేవుడైన

యెహోవా నాశనము చేసిన తరువాత నీవు వారి దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని, వారి

పటట్ణములలోను వారి యిండల్లోను నివసించునపుప్డు

19:2 నీవు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో మూడు

పురములను వేరుపరచవలెను.

19:3 పర్తి నరహంతకుడు పారిపోవునటుల్గా నీవు తోర్వను ఏరప్రచుకొని, నీవు

సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశముయొకక్

సరిహదుద్లలోగా ఉనన్ పురములను మూడు భాగములు చేయవలెను.
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19:4 పారిపోయి బర్దుకగల నరహంతకుని గూరిచ్న పదధ్తి యేదనగా, ఒకడు

అంతకుముందు తన పొరుగువానియందు పగపటట్క

19:5 పొరబాటున వాని చంపినయెడల, అనగా ఒకడు చెటుల్ నరుకుటకు తన

పొరుగువానితోకూడ అడవికిపోయి చెటుల్ నరుకుటకు తనచేతితో గొడడ్లిదెబబ్ వేసినపుప్డు,

గొడడ్లి పిడి ఊడి వాని పొరుగువానికి తగిలి వాడు చనిపోయినయెడల, వాడు

అంతకుముందు తన పొరుగువానియందు పగపటట్లేదు గనుక
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19:6 వానికి మరణదండన విధిలేదు. అయితే హతయ్ విషయములో పర్తిహతయ్ చేయువాని

మనసుస్ కోపముతో మండుచుండగా, మారగ్ము దూరమైనందున వాడు నరహంతకుని

తరిమి వాని కలిసికొని వాని చావగొటట్కయుండునటుల్ ఆ నరహంతకుడు పారిపోయి ఆ

పురములలో ఒకదానియందు జొచిచ్ బర్దుకును.

19:7 అందుచేతను మూడు పురములను నీకు ఏరప్రచుకొనవలెనని నేను

నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను.
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19:8 మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీ పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్ ఆయన నీ

సరిహదుద్లను విశాలపరచి, నీ పితరులకు ఇచెచ్దనని చెపిప్న సమసత్దేశమును

నీకిచిచ్నయెడల నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించుచు

19:9 నితయ్మును ఆయన మారగ్ములలో నడుచుటకు నేడు నేను నీకాజాఞ్పించిన యీ

ఆజఞ్లనిన్టిని అనుసరించి నడుచుచు, ఈ మూడు పురములు గాక మరి మూడు

పురములను ఏరప్రచుకొనవలెను.
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19:10 పార్ణము తీసిన దోషము నీమీద మోపబడకుండునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు

సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ నీ దేశమున నిరోద్షియొకక్ పార్ణము తీయకుండవలెను.

19:11 ఒకడు తన పొరుగువానియందు పగపటిట్ వానికొరకు పొంచియుండి వానిమీదపడి

వాడు చచుచ్నటుల్ కొటిట్

19:12 ఆ పురములలో ఒకదానిలోనికి పారిపోయినయెడల, వాని ఊరిపెదద్లు మనుషుయ్లను

పంపి అకక్డనుండి వానిని రపిప్ంచి వానిని చంపుటకై హతయ్ విషయములో

పర్తిహతయ్చేయువాని చేతికి వాని నపప్గింపవలెను.
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19:13 వాని కటాకిష్ంపకూడదు; నీకు మేలు కలుగునటుల్ ఇశార్యేలీయుల మధయ్నుండి నిరోద్షి

పార్ణవిషయమైన దోషమును పరిహరింపవలెను.

19:14 నీవు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో నీకు కలుగు నీ

సావ్సథ్య్ములో పూరివ్కులు నియమించిన నీ పొరుగువాని సరిహదుద్ రాతిని నీవు తీసివేయకూడదు.

19:15 ఒకడు చేయు సమసత్ పాపములలో ఏ అపరాధమునుగూరిచ్యే గాని యే

పాపమునుగూరిచ్యే గాని ఒక సాకిష్యొకక్ సాక్షయ్మును అంగీకరింపకూడదు. ఇదద్రు సాకుష్ల

మాటమీదనైనను ముగుగ్రు సాకుష్ల మాటమీదనైనను పర్తి సంగతి సిథ్రపరచబడును.
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19:16 అనాయ్యపు సాక్షయ్ము ఒకనిమీద చెపుప్టకు ఒకడు నిలువబడి నేరము మోపుటకై

అబదధ్మాడినయెడల

19:17 ఆ వివాదముగల ఇదద్రు మనుషుయ్లు యెహోవా సనిన్ధిని, అనగా ఆ కాలములోనునన్

యాజకుల యెదుటను నాయ్యాధిపతుల యెదుటను నిలువవలెను.

19:18 ఆ నాయ్యాధిపతులు బాగుగా విమరిశ్ంచిన తరువాత వాని సాక్షయ్ము అబదధ్సాక్షయ్మై

తన సహోదరునిమీద వాడు అబదధ్సాక్షయ్ము చెపిప్న సంగతి వెలల్డియైనయెడల, వాడు తన

సహోదరునికి చేయ తలంచినటే ల్ వానికి చేయవలెను.
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19:19 అటుల్ మీ మధయ్నుండి ఆ చెడుతనమును పరిహరించుదురు.

19:20 మిగిలినవారు విని భయపడి నీ దేశమున అటిట్ దుషాక్రయ్ము ఇకను చేయకుందురు.

19:21 నీవు ఎవనిని కటాకిష్ంపకూడదు, పార్ణమునకు పార్ణము కంటికి కనున్ పంటికి పలుల్

చేతికి చెయియ్ కాలికి కాలు మీకు విధి.
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20:1 నీవు నీ శతుర్వులతో యుదధ్మునకు పోయి గుఱఱ్ములను రథములను మీకంటె

విసాత్రమైన జనమును చూచునపుప్డు వారికి భయపడవదుద్; ఐగుపుత్ దేశములోనుండి

నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయుండును.

20:2 అంతేకాదు, మీరు యుదధ్మునకు సమీపించునపుప్డు యాజకుడు దగగ్రకు వచిచ్

పర్జలతో ఈలాగు చెపప్వలెను

20:3 ఇశార్యేలీయులారా, వినుడి; నేడు మీరు మీశతుర్వులతో యుదధ్ము చేయుటకు

సమీపించుచునాన్రు. మీ హృదయములు జంకనియయ్కుడి, భయపడకుడి,
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20:4 వణకకుడి, వారి ముఖము చూచి బెదరకుడి, మీకొరకు మీ శతుర్వులతో యుదధ్ముచేసి

మిముమ్ను రకిష్ంచువాడు మీ దేవుడైన యెహోవాయే.

20:5 మరియు నాయకులు జనులతో చెపప్వలసినదేమనగా, కొర్తత్యిలుల్ కటుట్కొనినవాడు

గృహపర్వేశము కాకమునుపే యుదధ్ములో చనిపోయినయెడల వేరొకడు దానిలో

పర్వేశించును గనుక అటిట్వాడు తన యింటికి తిరిగి వెళల్వచుచ్ను.

20:6 దార్క్షతోటవేసి యింక దాని పండుల్ తినక ఒకడు యుదధ్ములో చనిపోయినయెడల

వేరొకడు దాని పండుల్ తినునుగనుక అటిట్వాడును తన యింటికి తిరిగి వెళల్వచుచ్ను.



అధాయ్యము 20

20:7 ఒకడు సతరీని పర్ధానము చెసికొని ఆమెను ఇంకను పరిగర్హింపక మునుపే యుధధ్ములో

చనిపోయినయెడల వేరొకడు ఆమెను పరిగర్హించును గనుక అటిట్వాడును తన యింటికి

తిరిగి వెళల్వచుచ్ను.

20:8 నాయకులు జనులతో యెవడు భయపడి మెతత్నిగుండె గలవాడగునో వాడు తాను

అధైరయ్పడిన రీతిగా తన సహోదరుల గుండెలు అధైరయ్పరచకుండునటుల్ తన యింటికి

తిరిగి వెళల్వచుచ్నని చెపప్వలెను.
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20:9 నాయకులు జనులతో మాటలాడుట చాలించిన తరువాత జనులను నడిపించుటకు

సేనాధిపతులను నియమింపవలెను.

20:10 యుధద్ము చేయుటకు మీరొక పురముమీదికి సమీపించునపుప్డు సమాధానము

నిమితత్ము రాయబారమును పంపవలెను. సమాధానమని అది నీకు ఉతత్రమిచిచ్

20:11 గుమమ్ములను తెరచినయెడల దానిలోనునన్ జనులందరు నీకు పనున్ చెలిల్ంచి నీ

దాసులగుదురు.
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20:12 అది మీతో సమాధానపడక యుదధ్మే మంచిదని యెంచినయెడల దాని

ముటట్డివేయుడి.

20:13 నీ దేవుడైన యెహోవా దాని నీచేతి కపప్గించునపుప్డు దానిలోని మగవారినందరిని

కతిత్వాత హతము చేయవలెను.

20:14 అయితే సతరీలను చినన్వారిని పశువులను ఆ పురములోనునన్ది యావతుత్ను దాని

కొలల్సొమమ్ంతటిని నీవు తీసికొనవచుచ్ను; నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ శతుర్వుల

కొలల్సొముమ్ను నీవు అనుభవించుదువు.
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20:15 ఈ జనముల పురములు గాక నీకు బహు దూరముగా ఉండిన సమసత్ పురములకు

మాతర్మే యీలాగున చేయవలెను.

20:16 అయితే నీ దేవుడైన యెహోవా సావ్సథ్య్ముగా నీకిచుచ్చునన్ యీ జనముల

పురములలో ఊపిరిగల దేనిని బర్దుకనియయ్కూడదు.

20:17 వీరు, అనగా హీతీత్యులు అమోరీయులు కనానీయులు పెరిజీజ్యులు హివీవ్యులు

యెబూసీయులనువారు తమ తమ దేవతల విషయమై చేసిన సమసత్

హేయకృతయ్ములరీతిగా మీరు చేసి,
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20:18 నీ దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా పాపము చేయుటకు వారు మీకు

నేరప్కుండునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించిన పర్కారముగా వారిని నిరూమ్లము

చేయవలెను.

20:19 నీవు ఒక పురమును లోపరచుకొనుటకు దానిమీద యుదధ్ము చేయుచు అనేక

దినములు ముటట్డివేయునపుప్డు, దాని చెటుల్ గొడడ్లిచేత పాడుచేయకూడదు; వాటి పండుల్

తినవచుచ్నుగాని వాటిని నరికివేయకూడదు; నీవు వాటిని ముటట్డించుటకు పొలములోని

చెటుల్ నరులా? అటిట్ చెటల్ను నీవు కొటట్కూడదు.
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20:20 ఏ చెటుల్ తినదగిన ఫలములనిచుచ్నవి కావని నీవెరుగుదువో వాటిని పాడుచేసి నరికి,

నీతో యుదధ్ముచేయు పురము పడువరకు వాటితో దానికి ఎదురుగా ముటట్డిదిబబ్

కటట్వచుచ్ను.



దివ్తీయోపదేశకాండము
అధాయ్యము 21

పరిశుదధ్ గర్ంధము

www.TeluguBibleStudy.com



అధాయ్యము 21

21:1 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో ఒకడు చంపబడి పొలములో

పడియుండుట కనబడునపుప్డు, వాని చంపినవాడెవడో అది తెలియక యుండినయెడల

21:2 నీ పెదద్లును నీ నాయ్యాధిపతులును వచిచ్ చంపబడినవాని చుటుట్నునన్ పురముల

దూరము కొలిపింపవలెను.

21:3 ఏ ఊరు ఆ శవమునకు సమీపముగా ఉండునో ఆ ఊరి పెదద్లు ఏ పనికిని పెటట్బడక

కాడి యీడవ్ని పెయయ్ను తీసికొని
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21:4 దునన్బడకయు వితత్బడకయునునన్ యేటి లోయలోనికి ఆ పెయయ్ను తోలుకొనిపోయి

అకక్డ, అనగా ఆ లోయలో ఆ పెయయ్మెడను విరుగతియయ్వలెను.

21:5 అపుప్డు యాజకులైన లేవీయులు దగగ్రకు రావలెను. యెహోవాను సేవించి యెహోవా

నామమున దీవించుటకు ఆయన వారిని ఏరప్రచుకొనెను గనుక వారి నోటిమాటచేత పర్తి

వివాదమును దెబబ్విషయమైన పర్తి వాయ్జెయ్మును విమరిశ్ంపబడవలెను.

21:6 అపుప్డు ఆ శవమునకు సమీపమందునన్ ఆ ఊరి పెదద్లందరు ఆ యేటి లోయలో మెడ

విరుగతీయబడిన ఆ పెయయ్పైని తమచేతులు కడుగుకొని
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21:7 మాచేతులు ఈ రకత్మును చిందింపలేదు, మా కనున్లు ఇది చూడలేదు.

21:8 యెహోవా, నీవు విమోచించిన నీ జనమైన ఇశార్యేలీయుల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము

కలుగనిముమ్; నీ జనమైన ఇశార్యేలీయులమీద నిరోద్షియొకక్ పార్ణము తీసిన దోషమును

మోపవదద్ని చెపప్వలెను. అపుప్డు పార్ణము తీసిన దోషమునకు వారినిమితత్ము

పార్యశిచ్తత్ము కలుగును.

21:9 అటుల్ నీవు యెహోవా దృషి ట్కి యథారథ్మైనది చేయునపుప్డు నీ మధయ్నుండి

నిరోద్షియొకక్ పార్ణము విషయమైన దోషమును పరిహరించెదవు.
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21:10 నీవు నీ శతుర్వులతో యుదధ్ము చేయబోవునపుప్డు నీ దేవుడైన యెహోవా నీచేతికి వారిని

అపప్గించిన తరువాత

21:11 వారిని చెరపటిట్ ఆ చెరపటట్బడినవారిలో రూపవతియైనదానిని చూచి ఆమెను మోహించి

ఆమెను పెండిల్ చేసికొన మనసస్యి

21:12 నీ యింట ఆమెను చేరుచ్కొనిన తరువాత ఆమె తల కౌష్రము చేయించుకొని

21:13 గోళల్ను తీయించుకొని తన చెరబటట్లు తీసివేసి నీ యింట నివసించి యొక నెలదినములు

తన తండుర్లనుగూరిచ్ పర్లాపన చేయుటకు నీవు ఆమెకు సెలవియయ్వలెను. తరువాత నీవు

ఆమెయొదద్కు పోయి ఆమెను పెండిల్ చేసికొనవచుచ్ను; ఆమె నీకు భారయ్యగును.
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21:14 నీవు ఆమెవలన సంతుషి ట్నొందనియెడల ఆమె మనసుస్వచిచ్న చోటికి ఆమెను

సాగనంపవలెనే గాని ఆమెను ఎంతమాతర్మును వెండికి అమమ్కూడదు; నీవు ఆమెను

అవమానపరచితివి గనుక ఆమెను దాసివలె చూడకూడదు.

21:15 పేర్మింపబడున దొకతెయు దేవ్షింపబడున దొకతెయు ఇదద్రు భారయ్లు ఒక

పురుషునికి కలిగియుండి, పేర్మింపబడినదియు దేవ్షింపబడినదియు వానివలన బిడడ్లు

కని



అధాయ్యము 21

21:16 జేయ్షఠ్కుమారుడు దేవ్షింపబడినదాని కొడుకైనయెడల, తండిర్ తనకు కలిగినదానిని

తన కుమారులకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్నాడు దేవ్షింపబడినదాని కుమారుడైన జేయ్షుఠ్నికి

మారుగా పేర్మింపబడినదాని కుమారుని జేయ్షుఠ్నిగా చేయకూడదు.

21:17 దేవ్షింపబడినదాని కుమారునికి తండిర్ తన ఆసిత్ అంతటిలో రెటిట్ంపు భాగమిచిచ్

వానినే జేయ్షుఠ్నిగా ఎంచవలెను. వీడు వాని బలపార్రంభము గనుక జేయ్షఠ్తావ్ధికారము

వీనిదే.
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21:18 ఒకని కుమారుడు మొండివాడై తిరుగబడి తండిర్మాట గాని తలిల్మాటగాని

వినకయుండి, వారు అతని శికిష్ంచిన తరువాతయును అతడు వారికి విధేయుడు

కాకపోయినయెడల

21:19 అతని తలిదండుర్లు అతని పటుట్కొని ఊరి గవినియొదద్ కూరుచ్ండు పెదద్లయొదద్కు

అతని తీసికొనివచిచ్

21:20 మా కుమారుడైన వీడు మొండివాడై తిరుగబడియునాన్డు; మా మాట వినక

తిండిబోతును తార్గుబోతును ఆయెనని ఊరి పెదద్లతో చెపప్వలెను.
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21:21 అపుప్డు ఊరి పర్జలందరు రాళల్తో అతని చావగొటట్వలెను. అటుల్ ఆ చెడుతనమును

నీ మధయ్నుండి పరిహరించుదువు. అపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరు విని భయపడుదురు.

21:22 మరణశిక్షకు తగిన పాపము ఒకడు చేయగా అతని చంపి మార్నుమీద

వేర్లాడదీసినయెడల

21:23 అతని శవము రాతిర్వేళ ఆ మార్నుమీద నిలువకూడదు. వేర్లాడదీయబడినవాడు

దేవునికి శాపగర్సుత్డు గనుక నీ దేవుడైన యెహోవా సావ్సథ్య్ముగా నీకిచుచ్చునన్ దేశమును

నీవు అపవితర్పరచకుండునటుల్ అగతయ్ముగా ఆ దినమున వానిని పాతిపెటట్వలెను.
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22:1 నీ సహోదరుని యెదుద్గాని గొఱఱ్గాని తోర్వ తపిప్పోవుట చూచినయెడల నీవు వాటిని

చూడనటుల్ కనున్లు మూసికొనక అగతయ్ముగా వాటిని నీ సహోదరునియొదద్కు

మళిల్ంపవలెను.

22:2 నీ సహోదరుడు నీ దగగ్ర లేకపోయినయెడలను, నీవు అతని నెరుగకపోయినయెడలను

దానిని నీ యింటికి తోలుకొని పోవలెను. నీ సహోదరుడు దాని వెదకుచు వచుచ్వరకు అది

నీయొదద్ నుండవలెను, అపుప్డు అతనికి దాని మరల అపప్గింపవలెను.
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22:3 అతని గాడిదనుగూరిచ్యు వసత్రమునుగూరిచ్యు నీవు ఆలాగుననే చేయవలెను. నీ

సహోదరుడు పోగొటుట్కొనినది ఏదైనను నీకు దొరకినయెడల అతడు పోగొటుట్కొనిన

దానినిగూరిచ్ ఆలాగుననే చేయవలెను; నీవు దానిని చూచి చూడనటుట్గా ఉండకూడదు.

22:4 నీ సహోదరుని గాడిదగాని యెదుద్గాని తోర్వలో పడియుండుట నీవు చూచినయెడల

వాటిని చూడనటుల్ కనున్లు మూసికొనక వాటిని లేవనెతుత్టకు అగతయ్ముగా సహాయము

చేయవలెను.
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22:5 సతరీ పురుషవేషము వేసికొనకూడదు; పురుషుడు సతరీ వేషమును ధరింపకూడదు; ఆలాగు

చేయువారందరు నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయులు.

22:6 గుడల్యినను పిలల్లైననుగల పకిష్గూడు చెటుట్మీదనే గాని నేలమీదనేగాని తోర్వలోనేగాని

నీకు కనబడినయెడల తలిల్ ఆ పిలల్లనైనను ఆ గుడల్నైనను పొదిగియునన్యెడల పిలల్లతో

కూడ తలిల్ని తీసికొనక నీకు మేలు కలుగునటుల్ను

22:7 నీవు దీరా ఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ను అగతయ్ముగా తలిల్ని విడిచి పిలల్లనే

తీసికొనవచుచ్ను.
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22:8 కొర్తత్ యిలుల్ కటిట్ంచునపుప్డు దానిమీదనుండి యెవడైనను పడుటవలన నీ

యింటిమీదికి హతయ్దోషము రాకుండుటకై నీ యింటి పైకపుప్నకు చుటుట్ పిటట్గోడ

కటిట్ంపవలెను.

22:9 నీవు వితుత్ వితత్నముల పైరును నీ దార్క్షతోట వచుచ్బడియు పర్తిషి ట్తములు

కాకుండునటుల్ నీ దార్క్షతోటలో వివిధమైనవాటిని వితత్కూడదు.

22:10 ఎదుద్ను గాడిదను జతచేసి భూమిని దునన్కూడదు.
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22:11 ఉనిన్యు జనుపనారయు కలిపినేసిన బటట్ను వేసికొనకూడదు.

22:12 నీవు కపుప్కొను నీ బటట్ నాలుగు చెంగులకు అలిల్కలను చేసికొనవలెను.

22:13 ఒకడు సతరీని పెండిల్చేసికొని ఆమెను కూడిన తరువాత ఆమెను ఒలల్క ఆమెమీద

అవమానకిర్యలు మోపి

22:14 ఆమె చెడడ్దని పర్చురపరచి ఈ సతరీని నేను పరిగర్హించి యీమె దగగ్రకు వచిచ్నపుప్డు

ఈమెయందు కనాయ్తవ్ము నాకు కనబడలేదని చెపిప్నయెడల
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22:15 ఆ చినన్దాని తలిదండుర్లు దావ్రమందునన్ ఆ ఊరి పెదద్లయొదద్కు ఆ చినన్దాని

కనాయ్తవ్ లక్షణములను తీసికొనిరావలెను.

22:16 అపుప్డు ఆ చినన్దాని తండిర్ నా కుమారెత్ను ఈ మనుషుయ్నికి పెండిల్ చేయగా

22:17 ఇదిగో ఇతడీమెనొలల్క నీ కుమారెత్యందు కనాయ్తవ్ము నాకు కనబడలేదనియు

అవమానకిర్యలు చేసినదనియు ఆమెమీద నింద మోపెను; అయితే నా కుమారెత్

కనాయ్తవ్మునకు గురుతులివే అని పెదద్లతో చెపిప్ పటట్ణపు పెదద్లయెదుట ఆ బటట్ను

పరచవలెను.
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22:18 అపుప్డు ఆ ఊరి పెదద్లు ఆ మనుషుయ్ని పటుట్కొని శికిష్ంచి నూరు వెండి రూకలు

అపరాధముగా వానియొదద్ తీసికొని

22:19 ఆ చినన్దాని తండిర్కియయ్వలెను. ఏలయనగా అతడు ఇశార్యేలీయురాలైన కనయ్కను

అవమానపరచియునాన్డు. అపుప్డామె అతనికి భారయ్యై యుండును; అతడు తాను

బర్దుకు దినములనిన్టను ఆమెను విడువకూడదు.

22:20 అయితే ఆ మాట నిజమైనయెడల, అనగా ఆ చినన్దానియందు కనయ్కా లక్షణములు

కనబడనియెడల
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22:21 వారు ఆమె తండిర్ యింటియొదద్కు ఆ చినన్దానిని తీసికొనిరావలెను. అపుప్డు ఆమె

ఊరి వారు ఆమెను రాళల్తో చావగొటట్వలెను. ఏలయనగా ఆమె తన తండిర్యింట

వయ్భిచరించి ఇశార్యేలీయులలో దుషాక్రయ్ము చేసెను. అటుల్ ఆ చెడుతనమును మీ

మధయ్నుండి మీరు పరిహరించుదురు.

22:22 ఒకడు మగనాలితో శయనించుచుండగా కనబడినయెడల వారిదద్రు, అనగా ఆ సతరీతో

శయనించిన పురుషుడును ఆ సతరీయును చంపబడవలెను. అటుల్ ఆ చెడుతనమును

ఇశార్యేలులోనుండి పరిహరించుదురు.
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22:23 కనయ్కయైన చినన్ది పర్ధానము చేయబడిన తరువాత ఒకడు ఊరిలో ఆమెను

కలిసికొని ఆమెతో శయనించినయెడల

22:24 ఆ ఊరి గవినియొదద్కు వారిదద్రిని తీసికొనివచిచ్, ఆ చినన్ది ఊరిలో కేకలు

వేయకయునన్ందున ఆమెను, తన పొరుగువాని భారయ్ను అవమానపరచినందున ఆ

మనుషుయ్ని, రాళల్తో చావగొటట్వలెను. అటుల్ ఆ చెడుతనమును మీలోనుండి

పరిహరించుదురు.
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22:25 ఒకడు పర్ధానము చేయబడిన చినన్దానిని పొలములో కలిసికొనినపుఫ్డు ఆ

మనుషుయ్డు ఆమెను బలిమిని పటిట్ ఆమెతో శయనించినయెడల ఆమెతో శయనించిన

మనుషుయ్డు మాతర్మే చావవలెను.

22:26 ఆ చినన్దాని నేమియు చేయకూడదు, ఆ చినన్దానియందు మరణపాతర్మైన

పాపములేదు. ఒకడు తన పొరుగువాని మీదికి లేచి పార్ణహాని చేసినటే ట్ యిది జరిగినది.

22:27 అతడు ఆమెను పొలములో కలిసికొనగా పర్ధానము చేయబడిన ఆ చినన్ది

కేకలువేసినను ఆమెకు రక్షకుడు లేకపోయెను.



అధాయ్యము 22

22:28 ఒకడు పర్ధానము చేయబడని కనయ్కయైన చినన్దానిని కలిసికొని ఆమెను పటుట్కొని

ఆమెతో శయనింపగా వారు కనబడినయెడల

22:29 ఆమెతో శయనించినవాడు ఆ చినన్దాని తండిర్కి ఏబది వెండిరూకలిచిచ్ ఆమెను

పెండిల్చేసికొనవలెను. అతడు ఆమెను ఆవమానపరచెను గనుక అతడు తాను బర్దుకు

దినములనిన్టను ఆమెను విడిచిపెటట్కూడదు.

22:30 ఎవడును తన తండిర్భారయ్ను పరిగర్హింపకూడదు, తన తండిర్ విపప్తగిన కోకను

విపప్కూడదు.
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23:1 గాయమునొందిన వృషణములు గలవాడేగాని మరామ్ంగము కోయబడినవాడేగాని

యెహోవా సమాజములో చేరకూడదు. కుండుడు యెహోవా సమాజములో చేరకూడదు.

23:2 వానికి పదియవ తరము వాడైనను యెహోవా సమాజములో చేరకూడదు.

23:3 అమోమ్నీయుడేగాని మోయాబీయుడేగాని యెహోవా సమాజములో చేరకూడదు.

వారిలో పదియవ తరము వారైనను ఎనన్డును యెహోవా సమాజములో చేరకూడదు.

23:4 ఏలయనగా మీరు ఐగుపుత్లోనుండి వచుచ్చుండగా వారు అనన్పానములు తీసికొని

మిముమ్ను ఎదురొక్నరాక, నినున్ శపించుటకు బహుమానమునిచిచ్ నదుల యరాములోని

పెతోరులోనుండి నీకు విరోధముగా బెయోరు కుమారుడైన బిలామును పిలిపించిరి.
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23:5 అయితే నీ దేవుడైన యెహోవా బిలాము మాట విననొలల్కుండెను. నీ దేవుడైన యెహోవా

నినున్ పేర్మించెను గనుక నీ దేవుడైన యెహోవా నీ నిమితత్ము ఆ శాపమును

ఆశీరావ్దముగా చేసెను.

23:6 నీ దినములనిన్ట ఎనన్డును వారి కేష్మమునైనను మేలునైనను విచారింపకూడదు.

23:7 ఎదోమీయులు నీ సహోదరులు గనుక వారిని దేవ్షింపకూడదు. ఐగుపుత్ దేశములో నీవు

పరదేశివైయుంటివి గనుక ఐగుపీత్యులను దేవ్షింపకూడదు.
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23:8 వారికి పుటిట్న పిలల్లలో మూడవ తరమువారు యెహోవా సమాజములో చేరవచుచ్ను.

23:9 నీ సేన శతుర్వులతో యుదధ్మునకు బయలుదేరునపుప్డు ఏ దుషాక్రయ్మును

చేయకుండ జాగర్తత్పడవలెను.

23:10 రాతిర్ జరిగినదానివలన మైలపడినవాడు మీలో ఉండినయెడల వాడు పాళెము

వెలుపలికి వెళిల్పోవలెను.

23:11 అతడు పాళెములో చేరకూడదు; సాయంకాలమున అతడు నీళల్తో సాన్నముచేసి

సూరుయ్డు అసత్మించిన తరువాత పాళెములో చేరవచుచ్ను.
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23:12 పాళెము వెలుపల నీకు ఒక చోటు ఉండవలెను, ఆ బహిరూభ్మికి నీవు వెళల్వలెను.

23:13 మరియు నీ ఆయుధములుగాక గసిక యొకటి నీయొదద్ ఉండవలెను. నీవు

బహిరూభ్మికి వెళుల్నపుప్డు దానితో తర్వివ్ వెనుకకు తిరిగి నీ మలమును కపిప్వేయవలెను.

23:14 నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ విడిపించుటకును నీ శతుర్వులను నీకు

అపప్గించుటకును నీ పాళెములో సంచరించుచుండును గనుక ఆయన నీలో అసహయ్మైన

దేనినైనను చూచి నినున్ విడువకుండునటుల్ నీ పాళెము పరిశుదథ్ముగా ఉండవలెను.
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23:15 తన యజమానుని యొదద్నుండి తపిప్ంచుకొని నీయొదద్కు వచిచ్న దాసుని వాని

యజమానునికి అపప్గింపకూడదు.

23:16 అతడు తన యిషట్పర్కారము నీ గార్మములలో ఒకదానియందు తాను ఏరప్రచుకొనిన

చోట మీతో కలిసి మీ మధయ్ నివసింపవలెను; నీవు వాని బాధింపకూడదు.

23:17 ఇశార్యేలు కుమారెత్లలో ఎవతెయు వేశయ్గా ఉండకూడదు. ఇశార్యేలు

కుమారులలో ఎవడును పురుషగామిగా ఉండకూడదు.
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23:18 పడుపుసొముమ్నేగాని కుకక్ విలువనేగాని మొర్కుక్బడిగా నీ దేవుడైన యెహోవా

యింటికి తేకూడదు. ఏలయనగా ఆ రెండును నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయములు.

23:19 నీవు వెండినేగాని ఆహారదర్వయ్మునేగాని, వడిడ్కి వేయబడు దేనిని నీ సహోదరులకు

వడిడ్కియయ్కూడదు.

23:20 అనుయ్నికి వడిడ్కి బదులు ఇయయ్వచుచ్నుగాని నీవు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్

చేరబోవుచునన్ దేశములో నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు చేయు పర్యతన్ములనిన్టి

విషయములోను నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్ నీ సహోదరులకు వడిడ్కి బదులు ఇయయ్కూడదు.
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23:21 నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు మొర్కుక్కొనిన తరువాత ఆ మొర్కుక్బడిని చెలిల్ంచుటకు

తడవు చేయకూడదు. నీ దేవుడైన యెహోవా తపప్క నీవలన దాని రాబటుట్కొనును, అది

నీకు పాపమగును.

23:22 నీవు మొర్కుక్కొననియెడల నీయందు ఆ పాపముండదు.

23:23 నీ పెదవులనుండి బయలుదేరిన మాటను నెరవేరుచ్కొని, నీ దేవుడైన యెహోవాకు

మొర్కుక్కొనిన పర్కారము నీవు నీ నోట పలికినటుల్ సేవ్చాఛ్రప్ణము నరిప్ంపవలెను.
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23:24 నీవు నీ పొరుగువాని దార్క్షతోటకు వచుచ్నపుప్డు నీ యిషట్పర్కారము నీకు

చాలినంతవరకు దార్క్షపండుల్ తినవచుచ్ను గాని నీ పాతర్లో వాటిని వేసికొనకూడదు.

23:25 నీ పొరుగువాని పంటచేనికి వచుచ్నపుప్డు నీచేతితో వెనున్లు తుర్ంచుకొనవచుచ్ను

గాని నీ పొరుగువాని పంటచేనిమీద కొడవలి వేయకూడదు.
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24:1 ఒకడు సతరీని పరిగర్హించి ఆమెను పెండిల్ చేసికొనిన తరువాత ఆమెయందు

మానభంగసూచన ఏదో ఒకటి అతనికి కనబడినందున ఆమెమీద అతనికి ఇషట్ము

తపిప్నయెడల, అతడు ఆమెకు పరితాయ్గ పతర్ము వార్యించి ఆమెచేతికిచిచ్ తన

యింటనుండి ఆమెను పంపివేయవలెను.

24:2 ఆమె అతని యింటనుండి వెళిల్న తరువాత ఆమె వేరొక పురుషుని

పెండిల్చేసికొనవచుచ్ను.
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24:3 ఆ రెండవ పురుషుడు ఆమెను ఒలల్క ఆమెకు పరితాయ్గ పతర్ము వార్యించి

ఆమెచేతికిచిచ్ తన యింటనుండి ఆమెను పంపివేసినయెడల నేమి, ఆమెను

పెండిల్చేసికొనిన పిమమ్ట ఆ రెండవ పురుషుడు చనిపోయినయెడల నేమి

24:4 ఆమెను పంపివేసిన ఆమె మొదటి పెనిమిటి ఆమెను పెండిల్చేసికొనుటకై ఆమెను మరల

పరిగర్హింపకూడదు. ఏలయనగా ఆమె తనున్ అపవితర్పరచుకొనెను, అది యెహోవా

సనిన్ధిని హేయము గనుక నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్

దేశమునకు పాపము కలుగకుండునటుల్ మీరు ఆలాగు చేయకూడదు.
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24:5 ఒకడు కొర్తత్గా ఒకదానిని పెండిల్చేసికొని సేనలోచేరి పోకూడదు. అతనిపైన యే

వాయ్పారభారమును మోపకూడదు. ఏడాదివరకు తీరికగా అతడు తన యింటఉండి తాను

పరిగర్హించిన భారయ్ను సంతోషపెటట్వలెను.

24:6 తిరగటినైనను తిరగటిమీద దిమమ్నైనను తాకటుట్ పటట్కూడదు. అది ఒకని

జీవనాధారమును తాకటుట్ పటిట్నటే ల్.

24:7 ఒకడు ఇశార్యేలు కుమారులైన తన సహోదరులలో నొకని దొంగిలుట

కనుగొనబడినయెడల అతడు వానిని తన దాసునిగా చేసికొనినను అమిమ్నను ఆ దొంగ

చావవలెను. ఆలాగు చేసినయెడల ఆ చెడుతనమును మీ మధయ్నుండి పరిహరించుదురు.
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24:8 కుషఠ్రోగవిషయము యాజకులైన లేవీయులు మీకు బోధించు సమసత్మును చేయుటకు

బహు జాగర్తత్గా ఉండుడి. నేను వారికాజాఞ్పించినటుల్ చేయుటకు మీరు జాగర్తత్గా

నుండుడి.

24:9 మీరు ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు తోర్వలో నీ దేవుడైన యెహోవా మిరాయ్మునకు

చేసినదానిని జాఞ్పకముంచుకొనుడి.

24:10 నీ పొరుగువానికి ఏదైనను నీవు ఎరువిచిచ్నయెడల అతనియొదద్ తాకటుట్ వసుత్వు

తీసికొనుటకు అతని యింటికి వెళల్కూడదు
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24:11 నీవు బయట నిలువవలెను. నీవు ఎరువిచిచ్నవాడు బయటనునన్ నీయొదద్కు ఆ

తాకటుట్ వసుత్వును తెచిచ్యిచుచ్ను.

24:12 ఆ మనుషుయ్డు బీదవాడైనయెడల నీవు అతని తాకటుట్ను ఉంచుకొని

పండుకొనకూడదు. అతడు తన బటట్ను వేసికొని పండుకొని నినున్ దీవించునటుల్ సూరుయ్డు

అసత్మించునపుప్డు నిశచ్యముగా ఆ తాకటుట్ వసుత్వును అతనికి మరల అపప్గింపవలెను.
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24:13 అది నీ దేవుడైన యెహోవా దృషి ట్కి నీకు నీతియగును.

24:14 నీ సహోదరులలోనేమి నీ దేశమందలి నీ గార్మములలోనునన్ పరదేశులలోనేమి

దీనదరిదుర్డైన కూలివానిని బాధింపకూడదు. ఏనాటి కూలి ఆనాడియయ్వలెను.

24:15 సూరుయ్డు అసత్మింపకమునుపు వానికియయ్వలెను. వాడు బీదవాడు గనుక దానిమీద

ఆశపెటుట్కొనియుండును. వాడు నినున్బటిట్ యెహోవాకు మొఱఱ్పెటుట్నేమో అది నీకు

పాపమగును.



అధాయ్యము 24

24:16 కుమారుల దోషమునుబటిట్ తండుర్లకు మరణశిక్ష విధింపకూడదు, తండుర్ల

దోషమునుబటిట్ కుమారులకు మరణశిక్ష విధింపకూడదు. ఎవని పాపము నిమితత్ము వాడే

మరణశిక్ష నొందును.

24:17 పరదేశికేగాని తండిర్లేనివానికేగాని నాయ్యము తపిప్ తీరుప్ తీరచ్కూడదు. విధవరాలి

వసత్రమును తాకటుట్గా తీసికొనకూడదు.

24:18 నీవు ఐగుపుత్లో దాసుడవైయుండగా నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ అకక్డనుండి

విమోచించెనని జాఞ్పకము చేసికొనవలెను. అందుచేత ఈ కారయ్ము చేయవలెనని

నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను.
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24:19 నీ పొలములో నీ పంట కోయుచునన్పుప్డు పొలములో ఒక పన

మరచిపోయినయెడల అది తెచుచ్కొనుటకు నీవు తిరిగిపోకూడదు. నీ దేవుడైన యెహోవా

నీవు చేయు పనులనిన్టిలోను నినున్ ఆశీరవ్దించునటుల్ అది పరదేశులకును

తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును ఉండవలెను.

24:20 నీ ఒలీవపండల్ను ఏరునపుప్డు నీ వెనుకనునన్ పరిగెను ఏరుకొనకూడదు; అవి

పరదేశులకును తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును ఉండవలెను.
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24:21 నీ దార్క్షపండల్ను కోసికొనునపుప్డు నీ వెనుకనునన్ పరిగెను ఏరుకొనకూడదు; అది

పరదేశులకును తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును ఉండవలెను.

24:22 నీవు ఐగుపుత్ దేశమందు దాసుడవైయుంటివని జాఞ్పకము చేసికొనుము. అందుచేత

ఈ కారయ్ము చేయవలెనని నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను.
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25:1 మనుషుయ్లకు వివాదము కలిగి నాయ్యసభకు వచుచ్నపుప్డు నాయ్యాధిపతులు

విమరిశ్ంచి నీతిమంతుని నీతిమంతుడనియు దోషిని దోషియనియు తీరుప్ తీరచ్వలెను.

25:2 ఆ దోషి శిక్షకు పాతుర్డుగా కనబడినయెడల నాయ్యాధిపతి వాని పండుకొనబెటిట్ వాని

నేరముకొలది దెబబ్లు లెకక్పెటిట్ తనయెదుట వాని కొటిట్ంపవలెను.

25:3 నలువది దెబబ్లు కొటిట్ంపవచుచ్ను అంతకు మించకూడదు. వీటికంటే విసాత్రమైన

దెబబ్లు కొటిట్ంచినయెడల నీ సహోదరుడు నీ దృషి ట్కి నీచుడుగా కనబడునేమో.
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25:4 నూరెచ్డియెదుద్ మూతికి చికక్ము వేయకూడదు.

25:5 సహోదరులు కూడి నివసించుచుండగా వారిలో ఒకడు సంతానములేక

చనిపోయినయెడల చనిపోయిన వాని భారయ్ అనుయ్ని పెండిల్చేసికొనకూడదు; ఆమె

పెనిమిటి సహోదరుడు ఆమెయొదద్కు పోయి ఆమెను పెండిల్ చేసికొని తన సహోదరునికి

మారుగా ఆమెయెడల భరత్ ధరమ్ము జరపవలెను.

25:6 చనిపోయిన సహోదరుని పేరు ఇశార్యేలీయులలోనుండి తుడిచివేయబడకుండునటుల్

ఆమె కను జేయ్షఠ్కుమారుడు చనిపోయిన సహోదరునికి వారసుడుగా ఉండవలెను.
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25:7 అతడు తన సహోదరుని భారయ్ను పరిగర్హింపనొలల్నియెడల వాని సహోదరుని భారయ్

పటట్ణపు గవినికి, అనగా పెదద్లయొదద్కు పోయి నా పెనిమిటి సహోదరుడు

ఇశార్యేలీయులలో తన సహోదరునికి పేరు సాథ్పింపనని చెపిప్ దేవధరమ్ము చేయనొలల్డని

తెలుపుకొనవలెను.

25:8 అపుప్డు అతని యూరిపెదద్లు అతని పిలిపించి అతనితో మాటలాడిన తరువాత అతడు

నిలువబడి ఆమెను పరిగర్హించుటకు నాకిషట్ములేదనినయెడల అతని సహోదరుని భారయ్
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25:9 ఆ పెదద్లు చూచుచుండగా, అతని దాపున పోయి అతని కాలినుండి చెపుప్ ఊడదీసి

అతని ముఖము నెదుట ఉమిమ్వేసి తన సహోదరుని యిలుల్ నిలుపని మనుషుయ్నికి ఈలాగు

చేయబడునని చెపప్వలెను.

25:10 అపుప్డు ఇశార్యేలీయులలో చెపుప్ ఊడదీయబడిన వాని యిలల్ని వానికి పేరు

పెటట్బడును.

25:11 మనుషుయ్లు ఒకనితోనొకడు పోటా ల్డుచుండగా వారిలో ఒకని భారయ్ వాని

కొటుట్చునన్వాని చేతిలోనుండి తన పెనిమిటిని విడిపించుటకు వచిచ్ చెయియ్ చాచి వాని

మానము పటుట్కొనినయెడల ఆమెచేతిని ఛేదింపవలెను.
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25:12 నీ కనున్ కటాకిష్ంపకూడదు.

25:13 హెచుచ్తగుగ్లుగల వేరు వేరు తూనికెరాళుల్ నీ సంచిలో నుంచుకొనకూడదు.

25:14 హెచుచ్తగుగ్లుగల వేరు వేరు తూములు నీ యింట ఉంచుకొనకూడదు.

25:15 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో నీవు దీరా ఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్

తకుక్వవికాని నాయ్యమైన తూనికెరాళుల్ నీవు ఉంచుకొనవలెను. తకుక్వదికాని నాయ్యమైన

తూము నీకు ఉండవలెను.
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25:16 ఆలాగు చేయని పర్తివాడును, అనగా అనాయ్యముచేయు పర్తివాడును నీ దేవుడైన

యెహోవాకు హేయుడు.

25:17 మీరు ఐగుపుత్లోనుండి వచుచ్చుండగా మారగ్మున అమాలేకీయులు నీకు చేసినదానిని

జాఞ్పకము చేసికొనుము. అతడు దేవునికి భయపడక మారగ్మున నీకెదురుగా వచిచ్

25:18 నీవు పర్యాసవడి అలసియునన్పుప్డు నీవారిలో నీ వెనుకనునన్ బలహీనులనందరిని

హతముచేసెను.
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25:19 కాబటిట్ నీవు సావ్ధీనపరచుకొనునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా సావ్సథ్య్ముగా

నీకిచుచ్చునన్ దేశములో చుటుట్పటల్నునన్ నీ సమసత్ శతుర్వులను లేకుండచేసి, నీ దేవుడైన

యెహోవా నీకు విశార్ంతి దయచేసిన తరువాత ఆకాశము కిర్ందనుండి అమాలేకీయుల

పేరు తుడిచివేయవలెను. ఇది మరచిపోవదుద్.
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26:1 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ దేశమునకు నీవు వచిచ్ దాని

సావ్ధీనపరచుకొని దానిలో నివసించుచునన్పుప్డు

26:2 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ నీ భూమిలోనుండి నీవు కూరుచ్కొను

భూఫలములనిన్టిలోను పర్థమ ఫలములను తీసికొని గంపలో ఉంచి, నీ దేవుడైన

యెహోవా తన నామమునకు మందిరమును ఏరప్రచుకొను సథ్లమునకు వెళిల్

26:3 ఆ దినములలోనుండు యాజకునియొదద్కు పోయి యెహోవా మన పితరులకిచెచ్దనని

పర్మాణము చేసిన దేశమునకు నేను వచిచ్యునన్ సంగతి నేడు నీ దేవుడైన యెహోవా

సనిన్ధిని ఒపుప్కొనుచునాన్నని అతనితో చెపప్వలెను.
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26:4 యాజకుడు ఆ గంపను నీచేతిలోనుండి తీసికొని నీ దేవుడైన యెహోవా

బలిపీఠమునెదుట ఉంచగా

26:5 నీవు నా తండిర్ నశించుచునన్ అరామీ దేశసుథ్డు; అతడు ఐగుపుత్నకు వెళెల్ను.

కొదిద్మందితో అకక్డికి పోయి పరవాసియై, గొపప్దియు బలమైనదియు

విసాత్రమైనదియునగు జనమాయెను.

26:6 ఐగుపీత్యులు మనలను హింసపెటిట్ మనలను బాధపరచి మనమీద కఠినదాసయ్ము

మోపగా
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26:7 మనము మన పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు మొఱఱ్పెటిట్నపుప్డు యెహోవా మన

మొఱఱ్ను విని మన బాధను పర్యాసమును మనకు కలిగిన హింసను చూచెను.

26:8 అపుప్డు యెహోవా బాహుబలమువలనను చాపిన చేతివలనను మహా

భయమువలనను సూచక కిర్యలవలనను మహతాక్రయ్ములవలనను ఐగుపుత్లోనుండి

మనలను రపిప్ంచి

26:9 యీ సథ్లమునకు మనలను చేరిచ్, పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమైయునన్ యీ

దేశమును మనకిచెచ్ను.
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26:10 కాబటిట్ యెహోవా, నీవే నాకిచిచ్న భూమియొకక్ పర్థమ ఫలములను నేను

తెచిచ్యునాన్నని నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని చెపిప్

26:11 నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని దానిపెటిట్, నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని

నమసాక్రముచేసి, నీకును నీ యింటివారికిని నీ దేవుడైన యెహోవా దయచేసిన మేలంతటి

విషయము నీవును లేవీయులును నీ దేశములో ఉనన్ పరదేశులును సంతోషింపవలెను.
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26:12 పదియవ భాగమిచుచ్ సంవతస్రమున, అనగా మూడవ సంవతస్రమున నీ

వచుచ్బడిలో పదియవ వంతును చెలిల్ంచి, అది లేవీయులకును పరదేశులకును

తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును ఇయయ్వలెను. వారు నీ గార్మములలో తిని

తృపిత్పొందిన తరువాత

26:13 నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని నీవు నాకాజాఞ్పించిన నీ ఆజఞ్లనిన్టి చొపుప్న నా

యింటనుండి పర్తిషి ట్తమైనదానిని తీసివేసి, లేవీయులకును పరదేశులకును

తండిర్లేనివారికిని విధవరాండర్కును నేనిచిచ్యునాన్ను. నీ ఆజఞ్లలో దేనిని నేను మీరలేదు,

దేనిని మరచిపోలేదు.
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26:14 నేను దుఃఖములోనుండగా దానిలో కొంచెమైనను తినలేదు, అపవితుర్డనైయుండగా

దానిలో దేనిని తీసివేయలేదు, చనిపోయినవారి విషయమై దానిలో ఏదియు నేనియయ్లేదు,

నా దేవుడైన యెహోవా మాట విని నీవు నాకాజాఞ్పించినటుల్ సమసత్ము జరిపియునాన్ను.

26:15 నీ పరిశుదాధ్లయమగు ఆకాశములోనుండి చూచి, నీ జనులైన ఇశార్యేలీయులను

పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశము అని నీవు మా పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్

మాకిచిచ్యునన్ దేశమును ఆశీరవ్దింపుమని చెపప్వలెను.
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26:16 ఈ కటట్డలను విధులను గైకొనుమని నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించియునాన్డు

గనుక నీవు నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను వాటిననుసరించి

నడుచుకొనవలెను.

26:17 యెహోవాయే నీకు దేవుడైయునాన్డనియు, నీవు ఆయన మారగ్ములయందు నడిచి,

ఆయన కటట్డలను ఆయన ఆజఞ్లను ఆయన విధులను అనుసరించి, ఆయన మాట

విందుననియు నేడు ఆయనతో మాట యిచిచ్తివి.
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26:18 మరియు యెహోవా నీతో చెపిప్నటుల్ నీవే తనకు సవ్కీయ జనమైయుండి తన

ఆజఞ్లనిన్టిని గైకొందువనియు,

26:19 తాను సృజించిన సమసత్ జనములకంటె నీకు కీరిత్ ఘనత పేరు కలుగునటుల్ నినున్

హెచిచ్ంచుదునని ఆయన సెలవిచిచ్నటుల్ నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు పర్తిషి ఠ్త జనమై

యుందువనియు యెహోవా ఈ దినమున పర్కటించెను.
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27:1 మోషేయు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును పర్జలతో ఇటల్నిరి నేడు నేను మీకు

విధించుచునన్ ధరమ్మును మీరాచరింపవలెను.

27:2 మీ దేవుడైన యెహోవా మీకిచుచ్చునన్ దేశమున పర్వేశించుటకు మీరు యొరాద్ను దాటు

దినమున మీరు పెదద్రాళల్ను నిలువబెటిట్ వాటిమీద సునన్ము పూసి

27:3 నీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్నటుల్ నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్

పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమున పర్వేశించుటకు నీవు ఏరు దాటినతరువాత ఈ

ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిని వాటిమీద వార్యవలెను.
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27:4 మీరు ఈ యొరాద్ను దాటిన తరువాత నేను నేడు మీకాజాఞ్పించినటుల్ ఈ రాళల్ను ఏబాలు

కొండమీద నిలువబెటిట్ వాటిమీద సునన్ము పూయవలెను.

27:5 అకక్డ నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలిపీఠమును కటట్వలెను. ఆ బలిపీఠమును రాళల్తో

కటట్వలెను; వాటిమీద ఇనుప పనిముటుట్ పడకూడదు.

27:6 చెకక్ని రాళల్తో నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలిపీఠమును కటిట్ దానిమీద నీ దేవుడైన

యెహోవాకు దహనబలుల నరిప్ంపవలెను.
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27:7 మరియు నీవు సమాధానబలుల నరిప్ంచి అకక్డ భోజనము చేసి నీ దేవుడైన యెహోవా

సనిన్ధిని సంతోషింపవలెను.

27:8 ఈ విధికి సంబంధించిన వాకయ్ములనిన్టిని ఆ రాళల్మీద బహు విశదముగా

వార్యవలెను.

27:9 మరియు మోషేయు యాజకులైన లేవీయులును ఇశార్యేలీయులందరితో ఇటల్నిరి

ఇశార్యేలీయులారా, మీరు ఊరకొని ఆలకించుడి.
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27:10 నేడు మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు సవ్జనమైతిరి గనుక మీ దేవుడైన యెహోవా

మాట విని, నేడు నేను నీకు ఆజాఞ్పించు ఆయన కటట్డలను ఆయన ఆజఞ్లను గైకొనవలెను.

27:11 ఆ దినమందే మోషే పర్జలకు ఆజాఞ్పించినదేమనగా మీరు యొరాద్ను దాటిన

తరువాత షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు యోసేపు

27:12 బెనాయ్మీను గోతర్ములవారు పర్జలనుగూరిచ్ దీవెన వచనములను పలుకుటకై

గెరిజీము కొండమీద నిలువవలెను.
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27:13 రూబేను గాదు ఆషేరు జెబూలూను దాను నఫాత్లి గోతర్ములవారు శాప

వచనములను పలుకుటకై ఏబాలు కొండమీద నిలువవలెను.

27:14 అపుప్డు లేవీయులు యెహోవాకు హేయముగా శిలిప్చేతులతో

27:15 మలిచిన విగర్హమునేగాని పోతవిగర్హమునేగాని చేసి చాటున నుంచువాడు

శాపగర్సుత్డని యెలుగెతిత్ ఇశార్యేలీయులందరితోను చెపప్గా ఆమేన అనవలెను.

27:16 తన తండిర్నైనను తన తలిల్నైనను నిరల్క్షయ్ము చేయువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా

పర్జలందరు ఆమేన అనవలెను.
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27:17 తన పొరుగువాని సరిహదుద్రాయిని తీసివేయు వాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా

పర్జలందరుఆమేన అనవలెను.

27:18 గుర్డిడ్వాని తోర్వను తపిప్ంచువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన 

అనవలెను.

27:19 పరదేశికేగాని తండిర్లేనివానికేగాని విధవరాలికేగాని నాయ్యము తపిప్ తీరుప్

తీరుచ్వాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన అనవలెను.
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27:20 తన తండిర్ భారయ్తో శయనించువాడు తన తండిర్ కోకను విపిప్నవాడు గనుక వాడు

శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన అనవలెను.

27:21 ఏ జంతువుతోనైనను శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన 

అనవలెను.

27:22 తన సహోదరితో, అనగా తన తండిర్కుమారెత్తోగాని తన తలిల్కుమారెత్తోగాని

శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన అనవలెను.
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27:23 తన అతత్తో శయనించువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన అనవలెను.

27:24 చాటున తన పొరుగువానిని కొటుట్వాడు శాపగర్సుత్ డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన 

అనవలెను.

27:25 నిరోద్షికి పార్ణహాని చేయుటకు లంచము పుచుచ్కొనువాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా

పర్జలందరు ఆమేన అనవలెను.
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27:26 ఈ విధికి సంబంధించిన వాకయ్ములను గైకొనకపోవుటవలన వాటిని

సిథ్రపరచనివాడు శాపగర్సుత్డని చెపప్గా పర్జలందరు ఆమేన అనవలెను.
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28:1 నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట శర్దధ్గా విని నేడు నేను నీకు ఆజాఞ్పించుచునన్ ఆయన

ఆజఞ్లననిన్టిని అనుసరించి నడుచుకొనినయెడల నీ దేవుడైన యెహోవా భూమిమీదనునన్

సమసత్ జనములకంటె నినున్ హెచిచ్ంచును.

28:2 నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినినయెడల ఈ దీవెనలనిన్యు నీమీదికి వచిచ్ నీకు

పార్పిత్ంచును.

28:3 నీవు పటట్ణములో దీవింపబడుదువు; పొలములో దీవింపబడుదువు;
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28:4 నీ గరభ్ఫలము నీ భూఫలము నీ పశువుల మందలు నీ దుకిక్టెదుద్లు నీ గొఱఱ్మేకల

మందలు దీవింపబడును;

28:5 నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ తొటిట్యు దీవింపబడును.

28:6 నీవు లోపలికి వచుచ్నపుప్డు దీవింపబడుదువు; వెలుపలికి వెళుల్నపుప్డు

దీవింపబడుదువు.

28:7 నీమీదపడు నీ శతుర్వులను యెహోవా నీ యెదుట హతమగునటుల్ చేయును; వారొక

తోర్వను నీమీదికి బయలుదేరివచిచ్ యేడు తోర్వల నీ యెదుటనుండి పారిపోవుదురు.
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28:8 నీ కొటల్లోను నీవు చేయు పర్యతన్ములనిన్టిలోను నీకు దీవెన కలుగునటుల్ యెహోవా

ఆజాఞ్పించును. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచుచ్చునన్ దేశములో ఆయన నినున్

ఆశీరవ్దించును.

28:9 నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా ఆజఞ్లననుసరించి ఆయన మారగ్ములలో

నడుచుకొనినయెడల యెహోవా నీకు పర్మాణము చేసియునన్టుల్ ఆయన తనకు పర్తిషి ట్త

జనముగా నినున్ సాథ్పించును.
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28:10 భూపర్జలందరు యెహోవా నామమున నీవు పిలువబడుచుండుట చూచి నీకు

భయపడుదురు.

28:11 మరియు యెహోవా నీకిచెచ్దనని నీ పితరులతో పర్మాణముచేసిన దేశమున

యెహోవా నీ గరభ్ఫల విషయములోను నీ పశువుల విషయములోను నీ నేలపంట

విషయములోను నీకు సమృదిధ్గా మేలు కలుగజేయును.

28:12 యెహోవా నీ దేశముమీద వరష్ము దాని కాలమందు కురిపించుటకును నీవు చేయు

కారయ్మంతటిని ఆశీరవ్దించుటకును, ఆకాశమను తన మంచి ధననిధిని తెరచును. నీవు

అనేక జనములకు అపిప్చెచ్దవు కాని అపుప్చేయవు
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28:13 నేడు నేను మీకాజాఞ్పించు మాటలనిన్టిలో దేని విషయములోను కుడికిగాని

యెడమకుగాని తొలగి

28:14 అనుయ్ల దేవతలను అనుసరింపకయు వాటిని పూజింపకయు నునన్యెడల, నీవు

అనుసరించి నడుచుకొనవలెనని నేడు నేను నీకాజాఞ్పించుచునన్ నీ దేవుడైన యెహోవా

ఆజఞ్లను విని వాటిని అనుసరించి గైకొనినయెడల, యెహోవా నినున్ తలగా

నియమించునుగాని తోకగా నియమింపడు. నీవు పైవాడవుగా ఉందువుగాని

కిర్ందివాడవుగా ఉండవు.
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28:15 నేను నేడు నీకాజాఞ్పించు ఆయన సమసత్మైన ఆజఞ్లను కటట్డలను నీవు అనుసరించి

నడుచుకొనవలెనని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచిచ్నమాట విననియెడల ఈ

శాపములనిన్యు నీకు సంభవించును.

28:16 పటట్ణములో నీవు శపింపబడుదువు; పొలములో నీవు శపింపబడుదువు;

28:17 నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ తొటిట్యు శపింపబడును;

28:18 నీ గరభ్ఫలము నీ భూమిపంట నీ ఆవులు నీ గొఱఱ్మేకల మందలు శపింపబడును;
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28:19 నీవు లోపలికి వచుచ్నపుప్డు శపింపబడుదువు; వెలుపలికి వెళుల్నపుప్డును

శపింపబడుదువు.

28:20 నీవు ననున్ విడిచి చేసిన నీ దుషాక్రయ్ములచేత నీవు హతము చేయబడి వేగముగా

నశించువరకు, నీవు చేయబూనుకొను కారయ్ములనిన్టి విషయములోను యెహోవా

శాపమును కలవరమును గదిద్ంపును నీ మీదికి తెపిప్ంచును.

28:21 నీవు సావ్ధీనపరచుకొనబోవు దేశములో నుండకుండ నినున్ కీష్ణింపజేయువరకు

యెహోవా తెగులు నినున్ వెంటాడును.
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28:22 యెహోవా క్షయరోగముచేతను జవ్రముచేతను మంటచేతను మహాతాపముచేతను

ఖడగ్ముచేతను కంకి కాటుకచేతను బూజుచేతను నినున్ కొటుట్ను; నీవు నశించువరకు అవి

నినున్ తరుమును.

28:23 నీ తలపైని ఆకాశము ఇతత్డివలె ఉండును, నీ కిర్ందనునన్ నేల యినుమువలె

ఉండును.

28:24 యెహోవా నీ దేశపు వరష్మును ధూళిగాను బుగిగ్గాను చేయును; నీవు నశించువరకు

అది ఆకాశమునుండి నీమీదికి వచుచ్ను.
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28:25 యెహోవా నీ శతుర్వులయెదుట నినున్ ఓడించును. ఒకక్మారగ్మున వారియెదుటికి

బయలుదేరి నీవు యేడు మారగ్ముల వారి యెదుటనుండి పారిపోయి,

భూరాజయ్ములనిన్టిలోనికి యిటు అటు చెదరగొటట్బడుదువు.

28:26 నీ కళేబరము సకలమైన ఆకాశపకుష్లకును భూజంతువులకును ఆహారమగును;

వాటిని బెదరించువాడెవడును ఉండడు.

28:27 యెహోవా ఐగుపుత్ పుంటిచేతను మూలవాయ్ధిచేతను కుషుట్చేతను గజిజ్చేతను నినున్

బాధించును; నీవు వాటిని పోగొటుట్కొనజాలకుందువు.
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28:28 వెఱి ఱ్తనముచేతను గుర్డిడ్తనముచేతను హృదయ విసమ్యముచేతను యెహోవా నినున్

బాధించును.

28:29 అపుప్డు గుర్డిడ్వాడు చీకటిలో తడువులాడు రీతిగా నీవు మధాయ్హన్మందు

తడువులాడుదువు; నీ మారగ్ములను వరిధ్లల్చేసికొనలేవు; నీవు హింసింపబడి నితయ్మును

దోచుకొనబడెదవు; నినున్ తపిప్ంచువాడెవడును లేకపోవును,

28:30 సతరీని పర్ధానము చేసికొందువు గాని వేరొకడు ఆమెను కూడును. ఇలుల్కటుట్దువు గాని

దానిలో నివసింపవు. దార్క్షతోట నాటుదువు గాని దాని పండుల్ తినవు.
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28:31 నీ యెదుద్ నీ కనున్లయెదుట వధింపబడునుగాని దాని మాంసము నీవు తినవు. నీ

గాడిద నీ యెదుటనుండి బలాతాక్రముచేత కొనిపోబడి నీయొదద్కు మరల తేబడదు. నీ

గొఱఱ్మేకలు నీ శతుర్వులకు ఇయయ్బడును, నినున్ రకిష్ంచువాడెవడును ఉండడు.

28:32 నీ కుమారులును నీ కుమారెత్లును అనయ్జనమునకు ఇయయ్బడుదురు. వారి నిమితత్ము

నీ కనున్లు దినమెలల్ చూచి చూచి కీష్ణించిపోవునుగాని నీచేత నేమియు కాకపోవును.
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28:33 నీవెరుగని జనము నీ పొలము పంటను నీ కషాట్రిజ్తమంతయు తినివేయును. నీవు

హింసను బాధను మాతర్మే నితయ్ము పొందుదువు.

28:34 నీ కనున్లయెదుట జరుగుదానిని చూచుటవలన నీకు వెఱి ఱ్యెతుత్ను.

28:35 యెహోవా నీ అరకాలు మొదలుకొని నీ నడినెతిత్వరకు మోకాళల్మీదను తొడలమీదను

కుదరని చెడుపుండుల్ పుటిట్ంచి నినున్ బాధించును.

28:36 యెహోవా నినున్ను నీవు నీమీద నియమించుకొను నీ రాజును, నీవేగాని నీ

పితరులేగాని యెరుగని జనమునకపప్గించును. అకక్డ నీవు కొయయ్దేవతలను

రాతిదేవతలను పూజించెదవు
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28:37 యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ చోటి పర్జలలో విసమ్యమునకు సామెతకు, నిందకు

నీవు హేతువైయుందువు.

28:38 విసాత్రమైన వితత్నములు పొలములోనికి తీసికొనిపోయి కొంచెమే యింటికి

తెచుచ్కొందువు; ఏలయనగా మిడతలుదాని తినివేయును.

28:39 దార్క్షతోటలను నీవు నాటి బాగుచేయుదువు గాని ఆ దార్క్షలరసమును తార్గవు,

దార్క్షపండల్ను సమకూరుచ్కొనవు; ఏలయనగా పురుగు వాటిని తినివేయును.
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28:40 ఒలీవచెటుల్ నీ సమసత్ పార్ంతములలో నుండును గాని తైలముతో తలనంటుకొనవు; నీ

ఒలీవకాయలు రాలిపోవును.

28:41 కుమారులను కుమారెత్లను కందువు గాని వారు నీయొదద్ నుండరు, వారు

చెరపటట్బడుదురు.

28:42 మిడతల దండు నీ చెటల్నిన్టిని నీ భూమి పంటను ఆకర్మించుకొనును.

28:43 నీ మధయ్నునన్ పరదేశి నీకంటె మికిక్లి హెచచ్గును నీవు మికిక్లి తగిగ్పోదువు.
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28:44 అతడు నీకు అపిప్చుచ్నుగాని నీవు అతనికి అపిప్యయ్లేవు. అతడు తలగానుండును

నీవు తోకగానుందువు.

28:45 నీవు నాశనము చేయబడువరకు ఈ శాపములనిన్యు నీమీదికి వచిచ్ నినున్ తరిమి

నినున్ పటుట్కొనును; ఏలయనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకాజాఞ్పించిన ఆయన ఆజఞ్లను

ఆయన కటట్డలను అనుసరించి నడుచుకొనునటుల్ నీవు ఆయన మాట వినలేదు.

28:46 మరియు అవి చిరకాలమువరకు నీమీదను నీ సంతానముమీదను సూచనగాను

విసమ్యకారణముగాను ఉండును.
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28:47 నీకు సరవ్సమృదిధ్ కలిగియుండియు నీవు సంతోషముతోను హృదయానందముతోను

నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు దాసుడవు కాలేదు

28:48 గనుక ఆకలిదపుప్లతోను వసత్రహీనతతోను అనిన్ లోపములతోను యెహోవా నీమీదికి

రపిప్ంచు నీ శతుర్వులకు దాసుడవగుదువు. వారు నినున్ నశింపజేయువరకు నీ మెడమీద

ఇనుపకాడి యుంచుదురు.

28:49 యెహోవా దూరమైయునన్ భూదిగంతమునుండి ఒక జనమును, అనగా నీకు రాని

భాష కలిగిన జనమును,
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28:50 కూర్రముఖము కలిగి వృదుధ్లను యౌవనసుథ్లను కటాకిష్ంపని జనమును గదద్

యెగిరివచుచ్నటుల్ నీమీదికి రపిప్ంచును.

28:51 నినున్ నశింపజేయువరకు నీ పశువులను నీ పొలముల ఫలములను వారు తినివేతురు నినున్

నశింపజేయువరకు ధానయ్మునేగాని దార్కాష్రసమునేగాని తైలమునేగాని పశువుల మందలనేగాని

గొఱఱ్మేక మందలనేగాని నీకు నిలువనియయ్రు.

28:52 మరియు నీవు ఆశర్యించిన ఉనన్త పార్కారములుగల నీ కోటలు పడువరకును నీ

దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను వారు నినున్ ముటట్డివేయుదురు. నీ దేవుడైన

యెహోవా నీకిచిచ్న నీ దేశమందంతటను నీ గార్మములనిన్టిలోను నినున్ ముటట్డివేయుదురు.
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28:53 అపుప్డు ముటట్డిలోను నీ శతుర్వులు నినున్ పెటుట్ ఇబబ్ందిలోను నీ గరభ్ఫలమును,

అనగా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచిచ్న నీ కుమారులయొకక్యు నీ కుమారెత్లయొకక్యు

మాంసమును తిందువు.

28:54 మీలో బహు మృదువైన సవ్భావమును అతి సుకుమారమునుగల మనుషుయ్ని కనున్

తన సహోదరునియెడలను తన కౌగిటి భారయ్యెడలను తాను చంపక విడుచు తన కడమ

పిలల్లయెడలను చెడడ్దైనందున
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28:55 అతడు తాను తిను తన పిలల్లమాంసములో కొంచెమైనను వారిలో నెవనికిని పెటట్డు;

ఏలయనగా మీ శతుర్వులు మీ గార్మములనిన్టియందు మిముమ్ను ఇరుకుపరచుటవలనను
ముటట్డివేయుటవలనను వానికి మిగిలినదేమియు ఉండదు.

28:56 నీ గార్మములలో నీ శతుర్వులు నినున్ ఇరుకుపరచుటవలనను ముటట్డివేయుటవలనను
ఏమియు లేకపోవుటచేత మీలో మృదుతవ్మును

28:57 అతి సుకుమారమును కలిగి మృదుతవ్ముచేతను అతి సుకుమారముచేతను నేలమీద తన
అరకాలు మోప తెగింపని సతరీ తన కాళల్మధయ్నుండి పడు మావిని తాను కనబోవు పిలల్లను తాను
రహసయ్ముగా తినవలెనని తన కౌగిటి పెనిమిటియెడలనైనను తన కుమారునియెడలనైనను తన
కుమారెత్యెడలనైనను కటాక్షము చూపకపోవును.
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28:58 నీవు జాగర్తత్పడి యీ గర్ంథములో వార్యబడిన యీ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిని

అనుసరించి గైకొనుచు, నీ దేవుడైన యెహోవా అను ఆ మహిమగల భీకరమైన

నామమునకు భయపడనియెడల

28:59 యెహోవా నీకును నీ సంతతికిని ఆశచ్రయ్మైన తెగుళల్ను కలుగజేయును. అవి

దీరఘ్కాలముండు గొపప్ తెగుళుల్ను చెడడ్ రోగములునై యుండును.

28:60 నీవు భయపడిన ఐగుపుత్ క్షయవాయ్ధులనిన్టిని ఆయన నీమీదికి తెపిప్ంచును; అవి

నినున్ వెంటాడును.
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28:61 మరియు నీవు నశించువరకు ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడని పర్తి రోగమును

పర్తి తెగులును ఆయన నీకు కలుగజేయును.

28:62 నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదుగనుక ఆకాశనక్షతర్ములవలె

విసాత్రములైన మీరు, లెకక్కు తకుక్వై కొదిద్మందే మిగిలియుందురు.

28:63 కాబటిట్ మీకు మేలు చేయుచు మిముమ్ను విసత్రింపజేయుటకు మీ దేవుడైన యెహోవా

మీయందు ఎటుల్ సంతోషించెనో అటుల్ మిముమ్ను నశింపజేయుటకును మిముమ్

సంహరించుటకును యెహోవా సంతోషించును గనుక నీవు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు

పర్వేశించుచునన్ దేశములోనుండి పెలల్గింపబడుదువు.
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28:64 దేశముయొకక్ యీ కొన మొదలుకొని ఆ కొనవరకును సమసత్ జనములలోనికి

యెహోవా నినున్ చెదరగొటుట్ను. అకక్డ నీవైనను నీ పితరులైనను ఎరుగని కొయయ్వియు

రాతివియునైన అనయ్దేవతలను పూజింతువు.

28:65 ఆ జనములలో నీకు నెమమ్ది కలుగదు; నీ అరకాలికి విశార్ంతి కలుగదు. అకక్డ

యెహోవా హృదయకంపమును నేతర్కీష్ణతయు మనోవేదనయు నీకు కలుగజేయును.

28:66 నీకు ఎలల్పుప్డు పార్ణభయము కలిగియుండును.
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28:67 నీవు రేయింబగళుల్ భయపడుదువు. నీ పార్ణము నీకు దకుక్నను నమమ్కము

నీకేమియు ఉండదు. నీ హృదయములో పుటుట్ భయముచేతను, నీ కనున్ చూచువా అయోయ్

యెపుప్డు సాయంకాలమగునా అనియు, సాయంకాలమున అయోయ్ యెపుప్డు

ఉదయమగునా అనియు అనుకొందువు.

28:68 మరియు నీవు మరిఎపుప్డును దీనిని చూడకూడదని నేను నీతో చెపిప్న మారగ్మున

యెహోవా ఐగుపుత్నకు ఓడలమీద నినున్ మరల రపిప్ంచును. అకక్డ మీరు దాసులగాను

దాసీలగాను నీ శతుర్వులకు మిముమ్ను అమమ్జూపు కొనువారుందురు గాని మిముమ్ను

కొనువాడొకడైన నుండడు.
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29:1 యెహోవా హోరేబులో ఇశార్యేలీయులతో చేసిన నిబంధన గాక ఆయన మోయాబు

దేశములో వారితో చేయుమని మోషేకు ఆజాఞ్పించిన నిబంధన వాకయ్ములు ఇవే.

29:2 మోషే ఇశార్యేలీయులనందరిని పిలిపించి వారితో ఇటల్నెను యెహోవా మీ

కనున్లయెదుట ఐగుపుత్ దేశమున ఫరోకును అతని సేవకులందరికిని అతని సమసత్

జనమునకును చేసినదంతయు, అనగా

29:3 ఆ గొపప్ శోధనలను సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను మీరు కనున్లార

చూచితిరి.
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29:4 అయినను గర్హించు హృదయమును చూచు కనున్లను విను చెవులను యెహోవా

నేటివరకు మీకిచిచ్యుండలేదు.

29:5 నేను మీ దేవుడనైన యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునటుల్ నలువది సంవతస్రములు

నేను మిముమ్ను అరణయ్ములో నడిపించితిని. మీ బటట్లు మీ ఒంటిమీద పాతగిలిపోలేదు;

మీ చెపుప్లు మీ కాళల్ను పాతగిలిపోలేదు.

29:6 మీరు రొటెట్ తినలేదు, దార్కాష్రసమేగాని మదయ్మేగాని తార్గలేదని యెహోవా

సెలవిచుచ్చునాన్డు.
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29:7 మీరు ఈ చోటికి చేరినపుప్డు హెషోబ్ను రాజైన సీహోనును బాషాను రాజైన ఓగును

యుదధ్మునకు మనమీదికి రాగా

29:8 మనము వారిని హతముచేసి వారి దేశమును సావ్ధీనపరచుకొని రూబేనీయులకును

గాదీయులకును మనషే ష్ అరధ్గోతర్పువారికిని దాని సావ్సథ్య్ముగా ఇచిచ్తివిు.

29:9 కాబటిట్ మీరు చేయునదంతయు చకక్గా జరుగునటుల్ ఈ నిబంధన వాకయ్ములను

అనుసరించి నడుచుకొనవలెను.
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29:10 నీ దేవుడైన యెహోవా నీతో చెపిప్న పర్కారముగాను నీ పితరులైన అబార్హాము

ఇసాస్కు యాకోబులతో పర్మాణము చేసిన పర్కారముగాను,

29:11 నేడు నినున్ తనకు సవ్జనముగా నియమించుకొని తానే నీకు దేవుడైయుండునటుల్ నీ

దేవుడైన యెహోవా నేడు నీకు నియమించుచునన్ నీ దేవుడైన యెహోవా నిబంధనలోను

ఆయన పర్మాణము చేసినదానిలోను నీవు పాలుపొందుటకై ఇశార్యేలీయులలో

పర్తివాడు,
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29:12 అనగా మీలో ముఖుయ్లేమి, మీ గోతర్పువారేమి మీ పెదద్లేమి, మీ నాయకులేమి మీ

పిలల్లేమి, మీ భారయ్లేమి,

29:13 నీ పాళెములోనునన్ పరదేశులేమి, నీ కటెట్లను నరుకువారు మొదలుకొని నీ నీళుల్

తోడువారివరకును మీరందరు నేడు మీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని నిలిచియునాన్రు.

29:14 నేను మీతో మాతర్ము కాదు, ఇకక్డ మనతో కూడను ఉండి, నేడు మన దేవుడైన

యెహోవా సనిన్ధిని నిలుచుచునన్వారితోను
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29:15 ఇకక్డ నేడు మనతోకూడ నుండనివారితోను ఈ నిబంధనను పర్మాణమును

చేయుచునాన్ను.

29:16 మనము ఐగుపుత్ దేశమందు ఎటుల్ నివసించితిమో, మీరు దాటివచిచ్న జనముల

మధయ్నుండి మనమెటుల్ దాటివచిచ్తిమో మీరెరుగుదురు.

29:17 వారి హేయకిర్యలను, కఱఱ్తోను రాతితోను వెండితోను బంగారముతోను

చేయబడినవారి విగర్హములను మీరు చూచితిరిగదా.
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29:18 ఆ జనముల దేవతలను పూజించుటకు మన దేవుడైన యెహోవా యొదద్నుండి తొలగు

హృదయముగల పురుషుడేగాని సతరీయేగాని కుటుంబమేగాని గోతర్మేగాని నేడు మీలో

ఉండకుండునటుల్ను, మరణకరమైన దుషక్ృతయ్మునకు అటిట్ మూలమైనది మీలో

ఉండకుండునటుల్ను, నేడు ఈ నిబంధనను మీతో చేయుచునాన్ను.

29:19 అటిట్ పనులను చేయువాడు ఈ శాప వాకయ్ములను వినునపుప్డు, మదయ్ముచేత దపిప్

తీరుచ్కొనవలెనని నేను నా హృదయ కాఠినయ్మున నడుచుచుండినను నాకు కేష్మము

కలుగునని, నేను ఆశీరావ్దము నొందెదనని అనుకొనును.
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29:20 అయితే యెహోవా వానిని క్షమింపనొలల్డు; అటిట్వాడు మీలోనుండినయెడల

నిశచ్యముగా యెహోవా కోపమును ఓరవ్మియు ఆ మనుషుయ్నిమీద పొగరాజును; ఈ

గర్ంథములో వార్యబడిన శాపములనిన్యు వానికి తగులును. యెహోవా అతని పేరు

ఆకాశము కిర్ందనుండకుండ తుడిచివేయును.

29:21 ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథములో వార్యబడిన నిబంధన శాపములనిన్టినిబటిట్ వానికి కీడు

కలుగజేయుటకై యెహోవా ఇశార్యేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలోనుండి వాని వేరుపరచును.
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29:22 కాబటిట్ మీ తరువాత పుటుట్ మీ సంతతివారును దూరదేశమునుండి వచుచ్

పరదేశులును సమసత్ జనములును ఆ దేశముయొకక్ తెగుళల్ను యెహోవా దానిమీదికి

తెపిప్ంచిన సంకటములను చూచి

29:23 వారు, యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేత నశింపజేసిన సొదొమ గొమొఱా ఱ్ అదామ్

సెబోయీములవలె ఆ సమసత్ దేశమును గంధకముచేతను ఉపుప్చేతను చెడిపోయి,

వితత్బడకయు దానిలో ఏదియు బుటట్కయు దానిలో ఏ కూరయు మొలవకయు ఉండుట

చూచి
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29:24 యెహోవా దేనిబటిట్ యీ దేశమును ఇటుల్ చేసెనో? యీ మహా కోపాగిన్కి హేతువేమో?

అని చెపుప్కొందురు.

29:25 మరియు వారు వారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వారిని

రపిప్ంచిన తరువాత ఆయన తమతో చేసిన నిబంధనను వారు నిరాకరించిరి

29:26 తామెరుగని అనయ్దేవతలను, ఆయన వారికి నియమింపని దేవతలను, పూజించి

వాటికి నమసక్రించిరి
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29:27 గనుక యీ గర్ంథములో వార్యబడిన శాపములనిన్టిని యీ దేశముమీదికి

తెపిప్ంచుటకు దానిమీద యెహోవా కోపము రవులుకొనెను.

29:28 యెహోవా తన కోపోదేర్కముచేతను అతుయ్గర్తచేతను తమ దేశములోనుండి వారిని

పెలల్గించి, నేడునన్టుల్గా వారిని వెళల్గొటిట్ పరదేశము పాలు చేసెను.

29:29 రహసయ్ములు మన దేవుడైన యెహోవాకు చెందును. అయితే మనము ఈ ధరమ్శాసత్ర

వాకయ్ములనిన్టిననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ బయలుపరచబడినవి యెలల్పుప్డు

మనవియు మన సంతతివారివియు నగునని చెపుప్దురు.
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30:1 నేను నీకు వినిపించిన యీ సంగతులనిన్యు, అనగా దీవెనయు శాపమును నీమీదికి

వచిచ్న తరువాత నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ వెళల్గొటిట్ంచిన

30:2 సమసత్ జనముల మధయ్ను వాటిని జాఞ్పకము చేసికొని, నీ దేవుడైన యెహోవావైపు

తిరిగి, నేడు నేను నీకాజాఞ్పించు సమసత్మునుబటిట్ నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ

పూరాణ్తమ్తోను ఆయన మాట నీవును నీ సంతతివారును వినినయెడల

30:3 నీ దేవుడైన యెహోవా చెరలోని మిముమ్ను తిరిగి రపిప్ంచును. ఆయన మిముమ్ను

కరుణించి, నీ దేవుడైన యెహోవా ఏ పర్జలలోనికి మిముమ్ను చెదరగొటెట్నో వారిలోనుండి

తాను మిముమ్ను సమకూరిచ్ రపిప్ంచును.
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30:4 మీలో నెవరైన ఆకాశ దిగంతములకు వెళళ్గొటట్బడినను అకక్డనుండి నీ దేవుడైన

యెహోవా మిముమ్ను సమకూరిచ్ అకక్డనుండి రపిప్ంచును.

30:5 నీ పితరులకు సావ్ధీనపరచిన దేశమున నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ చేరుచ్ను, నీవు

దాని సావ్ధీనపరచుకొందువు; ఆయన నీకు మేలుచేసి నీ పితరులకంటె నినున్

విసత్రింపజేయును.

30:6 మరియు నీవు బర్దుకుటకై నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను, నీ దేవుడైన

యెహోవాను పేర్మించునటుల్ నీ దేవుడైన యెహోవా తనకు లోబడుటకు నీ

హృదయమునకును నీ సంతతివారి హృదయమునకును సునన్తి చేయును.
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30:7 అపుప్డు నినున్ హింసించిన నీ శతుర్వులమీదికిని నినున్ దేవ్షించినవారిమీదికిని నీ

దేవుడైన యెహోవా ఆ సమసత్ శాపములను తెపిప్ంచును.

30:8 నీవు తిరిగివచిచ్ యెహోవా మాట విని, నేను నేడు నీకాజాఞ్పించు ఆయన ఆజఞ్లనిన్టిని

గైకొనుచుందువు.

30:9 మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీచేతిపనులనిన్టి విషయములోను, నీ గరభ్ఫల

విషయములోను, నీ పశువుల విషయములోను, నీ భూమిపంట విషయములోను నీకు

మేలగునటుల్ నినున్ వరిధ్లల్జేయును.
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30:10 ఈ ధరమ్శాసత్రగర్ంథమందు వార్యబడిన ఆయన ఆజఞ్లను కటట్డలను నీవు గైకొని, నీ

దేవుడైన యెహోవా మాట విని, నీ పూరణ్హృదయముతోను నీ పూరాణ్తమ్తోను నీ దేవుడైన

యెహోవా వైపు మళుల్నపుప్డు యెహోవా నీ పితరులయందు ఆనందించినటుల్ నీకు మేలు

చేయుటకు నీయందును ఆనందించి నీవైపు మళుల్ను.

30:11 నేడు నేను నీ కాజాఞ్పించు ఈ ధరమ్మును గర్హించుట నీకు కఠినమైనది కాదు,

దూరమైనది కాదు.
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30:12 మనము దానిని విని గైకొనునటుల్, ఎవడు ఆకాశమునకు ఎకిక్పోయి మనయొదద్కు

దాని తెచుచ్ను? అని నీ వనుకొనుటకు అది ఆకాశమందు ఉండునది కాదు;

30:13 మనము దాని విని గైకొనునటుల్, ఎవడు సముదర్ము దాటి మనయొదద్కు దాని

తెచుచ్ను అని నీవనుకొననేల? అది సముదర్పు అదద్రి మించునది కాదు.

30:14 నీవు దాని ననుసరించుటకు ఆ మాట నీకు బహు సమీపముగా నునన్ది; నీ

హృదయమున నీ నోట నునన్ది.
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30:15 చూడుము; నేడు నేను జీవమును మేలును మరణమును కీడును నీ యెదుట

ఉంచియునాన్ను.

30:16 నీవు బర్దికి విసత్రించునటుల్గా నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి ఆయన

మారగ్ములందు నడుచుకొని ఆయన ఆజఞ్లను కటట్డలను విధులను ఆచరించుమని నేడు

నేను నీకాజాఞ్పించుచునాన్ను. అటుల్ చేసినయెడల నీవు సావ్ధీనపరచుకొనుటకు పర్వేశించు

దేశములో నీ దేవుడైన యెహోవా నినున్ ఆశీరవ్దించును.
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30:17 అయితే నీ హృదయము తిరిగిపోయి, నీవు విననొలల్క యీడవ్బడినవాడవై

అనయ్దేవతలకు నమసక్రించి పూజించినయెడల

30:18 మీరు నిశచ్యముగా నశించిపోవుదురనియు, సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును

దాటపోవుచునన్ దేశములో మీరు అనేకదినములు ఉండరనియు నేడు నేను నీకు

తెలియజెపుప్చునాన్ను.

30:19 నేడు జీవమును మరణమును, ఆశీరావ్దమును శాపమును నేను నీ యెదుటను ఉంచి,

భూమాయ్కాశములను మీమీద సాకుష్లుగా పిలుచుచునాన్ను.
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30:20 నీ పితరులైన అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు ఆయన పర్మాణము చేసిన

దేశములో మీరు నివసించునటుల్ యెహోవాయే నీ పార్ణమునకును నీ దీరా ఘ్యుషు ష్కును

మూలమైయునాన్డు. కాబటిట్ నీవును నీ సంతానమును బర్దుకుచు, నీ పార్ణమునకు

మూలమైన నీ దేవుడైన యెహోవాను పేర్మించి ఆయన వాకయ్మును విని ఆయనను

హతుత్కొనునటుల్ను జీవమును కోరుకొనుడి.
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31:1 మోషే ఇశార్యేలీయులందరితో ఈ మాటలు చెపుప్ట చాలించి వారితో మరల ఇటల్నెను

నేడు నేను నూట ఇరువది యేండల్వాడనై యునాన్ను.

31:2 ఇకమీదట నేను వచుచ్చుపోవుచు నుండలేను, యెహోవా ఈ యొరాద్ను దాటకూడదని

నాతో సెలవిచెచ్ను.

31:3 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ముందుగా దాటిపోయి ఆ జనములను నీ యెదుట

నుండకుండ నశింపజేయును, నీవు వారి దేశమును సావ్ధీనపరచుకొందువు. యెహోవా

సెలవిచిచ్యునన్టుల్ యెహోషువ నీ ముందుగా దాటిపోవును.
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31:4 యెహోవా నశింపజేసిన అమోరీయుల రాజులైన సీహోనుకును ఓగుకును వారి

దేశమునకును ఏమి చేసెనో ఆ పర్కారముగానే యీ జనములకును చేయును.

31:5 నేను మీకాజాఞ్పించిన దానినంతటినిబటిట్ మీరు వారికి చేయునటుల్ యెహోవా నీచేతికి

వారిని అపప్గించును. నిబబ్రముగలిగి ధైరయ్ముగా నుండుడి

31:6 భయపడకుడి, వారిని చూచి దిగులుపడకుడి, నీతోకూడ వచుచ్వాడు నీ దేవుడైన

యెహోవాయే; ఆయన నినున్ విడువడు నినెన్డబాయడు.
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31:7 మరియు మోషే యెహోషువను పిలిచి నీవు నిబబ్రముగలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము.

యెహోవా ఈ పర్జలకిచుచ్టకు వారి పితరులతో పర్మాణము చేసిన దేశమునకు నీవు

వీరితోకూడ పోయి దానిని వారికి సావ్ధీనపరచవలెను.

31:8 నీ ముందర నడుచువాడు యెహోవా, ఆయన నీకు తోడైయుండును, ఆయన నినున్

విడువడు నినున్ ఎడబాయడు. భయపడకుము విసమ్యమొందకుమని

ఇశార్యేలీయులందరియెదుట అతనితో చెపెప్ను.
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31:9 మోషే ఈ ధరమ్శాసత్రమును వార్సి యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు

యాజకులైన లేవీయులకును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరికిని దానినపప్గించి

31:10 వారితో ఇటల్నెను పర్తి యేడవ సంవతస్రాంతమున, అనగా నియమింపబడిన గడువు

సంవతస్రమున

31:11 నీ దేవుడైన యెహోవా ఏరప్రచుకొను సథ్లమందు ఇశార్యేలీయులందరు ఆయన

సనిన్ధిని కనబడి పరణ్శాలల పండుగను ఆచరించునపుప్డు ఇశార్యేలీయులందరి యెదుట

ఈ ధరమ్శాసత్రమును పర్కటించి వారికి వినిపింపవలెను.
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31:12 మీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి యీ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిని అనుసరించి

నడుచుకొనునటుల్ పురుషులేమి సతరీలేమి పిలల్లేమి నీ పురములలోనునన్ పరదేశులేమి వాటిని

విని నేరుచ్కొనుటకై అందరిని పోగుచేయవలెను.

31:13 ఆలాగు నేరుచ్కొనినయెడల దానినెరుగని వారి సంతతివారు దానిని విని, మీరు

సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ దేశమున మీరు బర్దుకు

దినములనిన్యు మీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడుట నేరుచ్కొందురు.
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31:14 మరియు యెహోవా చూడుము; నీ మరణదినములు సమీపించెను; నీవు

యెహోషువను పిలిచి నేనతనికి ఆజఞ్లిచిచ్నటుల్ పర్తయ్క్షపు గుడారములో నిలువుడని

మోషేతో సెలవియయ్గా,

31:15 మోషేయు యెహోషువయు వెళిల్ పర్తయ్క్షపు గుడారములో నిలిచిరి. అచచ్ట యెహోవా

మేఘసత్ంభములో పర్తయ్క్షమాయెను; ఆ మేఘసత్ంభము ఆ గుడారపు దావ్రముపైని

నిలువగా
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31:16 యెహోవా మోషేతో యిటల్నెను ఇదిగో నీవు నీ పితరులతో పండుకొనబోవుచునాన్వు.

ఈ జనులు లేచి, యెవరి దేశమున తాము చేరి వారినడుమ నుందురో ఆ జనులమధయ్ను

వయ్భిచారులై, ఆ అనుయ్ల దేవతల వెంట వెళిల్ ననున్ విడిచి, నేను వారితో చేసిన నిబంధనను

మీరుదురు.

31:17 కావున నా కోపము ఆ దినమున వారిమీద రగులుకొనును. నేను వారిని విడిచి వారికి

విరోధినగుదును, వారు కీష్ణించిపోవుదురు. విసాత్రమైన కీడులు ఆపదలు వారికి

పార్పిత్ంచును. ఆ దినమున వారు, మన దేవుడు మన మధయ్ నుండకపోయినందున గదా

యీ కీడులు మనకు పార్పిత్ంచెననుకొందురు.
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31:18 వారు అనయ్దేవతలతటుట్ తిరిగి చేసిన కీడంతటినిబటిట్ ఆ దినమున నేను నిశచ్యముగా

వారికి విరోధినగుదును.

31:19 కాబటిట్ మీరు కీరత్న వార్సి ఇశార్యేలీయులకు నేరుప్డి. ఈ కీరత్న ఇశార్యేలీయులమీద

నాకు సాకాష్య్రథ్ముగా నుండునటుల్ దానిని వారికి కంఠపాఠముగా చేయించుము.

31:20 నేను వారి పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్, పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమున

వారిని పర్వేశపెటిట్న తరువాత, వారు తిని తార్గి తృపిత్పొంది కొర్వివ్నవారై అనయ్దేవతలతటుట్

తిరిగి వాటిని పూజించి ననున్ తృణీకరించి నా నిబంధనను మీరుదురు.
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31:21 విసాత్రమైన కీడులు ఆపదలు వారికి సంభవించిన తరువాత ఈ కీరత్న వారియెదుట

సాకిష్గానుండి సాక్షయ్ము పలుకును. అది మరువబడక వారి సంతతివారి నోటనుండును.

నేను పర్మాణము చేసిన దేశమున వారిని పర్వేశపెటట్కమునుపే, నేడే వారు చేయు ఆలోచన

నేనెరుగుదును అనెను.

31:22 కాబటిట్ మోషే ఆ దినమందే యీ కీరత్న వార్సి ఇశార్యేలీయులకు నేరెప్ను.

31:23 మరియు యెహోవా నూను కుమారుడైన యెహోషువకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను నీవు

నిబబ్రము గలిగి ధైరయ్ముగా నుండుము; నేను పర్మాణ పూరవ్కముగా వారికిచిచ్న

దేశమునకు ఇశార్యేలీయులను నీవు తోడుకొనిపోవలెను, నేను నీకు తోడైయుందును.
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31:24 ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములు మోషే గర్ంథమందు సాంతముగా వార్యుట ముగించిన

తరువాత

31:25 మోషే యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయు లేవీయులను చూచి

ఆజాఞ్పించినదేమనగా మీరు ఈ ధరమ్శాసత్ర గర్ంథమును తీసికొని మీ దేవుడైన యెహోవా

నిబంధన మందసపు పర్కక్న ఉంచుడి.

31:26 అది అకక్డ నీమీద సాకాష్య్రథ్ముగా ఉండును.
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31:27 నీ తిరుగుబాటును నీ మూరఖ్తవ్మును నేనెరుగుదును. నేడు నేను ఇంక సజీవుడనై మీతో
ఉండగానే, ఇదిగో మీరు యెహోవామీద తిరుగుబాటు చేసితిరి.

31:28 నేను చనిపోయిన తరువాత మరి నిశచ్యముగా తిరుగుబాటు చేయుదురుకదా మీ
గోతర్ముల పెదద్లనందరిని మీ నాయకులను నాయొదద్కు పోగుచేయుడి. ఆకాశమును భూమిని
వారిమీద సాకుష్లుగా పెటిట్ నేను ఈ మాటలను వారి వినికిడిలో చెపెప్దను.

31:29 ఏలయనగా నేను మరణమైన తరువాత మీరు బొతిత్గా చెడిపోయి నేను మీకాజాఞ్పించిన
మారగ్మును తపుప్దురనియు, ఆ దినముల అంతమందు కీడు మీకు పార్పత్మగుననియు
నేనెరుగుదును. మీరు చేయు కిర్యలవలన యెహోవాకు కోపము పుటిట్ంచునటుల్గా ఆయన
దృషిట్కి కీడైనదాని చేయుదురు.
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31:30 అపుప్డు మోషే ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజముయొకక్ వినికిడిలో ఈ కీరత్న

మాటలు సాంతముగా పలికెను.
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32:1 ఆకాశమండలమా, చెవినొగుగ్ము; నేను మాటలాడుదును భూమండలమా, నా

నోటిమాట వినుము.

32:2 నా ఉపదేశము వానవలె కురియును నా వాకయ్ము మంచువలెను లేతగడిడ్మీద పడు

చినుకులవలెను పచిచ్కమీద కురియు వరష్మువలెను ఉండును.

32:3 నేను యెహోవా నామమును పర్కటించెదను మన దేవుని మహాతమ్య్మును కొనియాడుడి.
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32:4 ఆయన ఆశర్యదురగ్ముగా నునాన్డు; ఆయన కారయ్ము సంపూరణ్ము ఆయన

చరయ్లనిన్యు నాయ్యములు ఆయన నిరోద్షియై నముమ్కొనదగిన దేవుడు. ఆయన

నీతిపరుడు యథారథ్వంతుడు.

32:5 వారు తముమ్ చెరుపుకొనిరి; ఆయన పుతుర్లు కారు; వారు కళంకులు మూరఖ్తగల

వకర్వంశము.

32:6 బుదిధ్లేని అవివేక జనమా, ఇటుల్ యెహోవాకు పర్తికారము చేయుదురా? ఆయన నినున్

సృషి ట్ంచిన తండిర్ కాడా?ఆయనే నినున్ పుటిట్ంచి సాథ్పించెను.
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32:7 పూరవ్దినములను జాఞ్పకము చేసికొనుము తరతరముల సంవతస్రములను

తలంచుకొనుము నీ తండిర్ని అడుగుము, అతడు నీకు తెలుపును; నీ పెదద్లను అడుగుము,

వారు నీతో చెపుప్దురు.

32:8 మహోనన్తుడు జనములకు వారి సావ్సథ్య్ములను విభాగించినపుప్డు నరజాతులను

పర్తేయ్కించినపుప్డు ఇశార్యేలీయుల లెకక్నుబటిట్ పర్జలకు సరిహదుద్లను నియమించెను.

32:9 యెహోవా వంతు ఆయన జనమే ఆయన సావ్సథ్య్భాగము యాకోబే.
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32:10 అరణయ్పర్దేశములోను భీకరధవ్నిగల పాడైన యెడారిలోను వాని కనుగొని ఆవరించి

పరామరిశ్ంచి తన కనుపాపనువలె వాని కాపాడెను.

32:11 పకిష్రాజు తన గూడు రేపి తన పిలల్లపైని అలాల్డుచు రెకక్లు చాపుకొని వాటిని

పటుట్కొని తన రెకక్లమీద వాటిని మోయునటుల్ యెహోవా వానిని నడిపించెను.

32:12 యెహోవా మాతర్ము వాని నడిపించెను అనుయ్లయొకక్ దేవుళల్లో ఏ దేవుడును

ఆయనతోకూడ ఉండలేదు.
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32:13 భూమియొకక్ ఉనన్తసథ్లములమీద వాని నెకిక్ంచెను పొలముల పంట వానికి

తినిపించెను కొండబండనుండి తేనెను చెకుముకి రాతిబండనుండి నూనెను అతనికి

జుఱి ఱ్ంచెను.

32:14 ఆవు మజిజ్గను గొఱఱ్మేకల పచిచ్పాలను గొఱఱ్పిలల్ల కొర్వువ్ను బాషాను పొటే ట్ళల్ను

మేకలను గోధుమల మెరికెల సారమును నీకిచెచ్ను. నీవు తార్గిన మదయ్ము దార్క్షలరసము.
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32:15 యెషూరూను కొర్వివ్నవాడై కాలు జాడించెను నీవు కొర్వివ్ బలిసి మందుడవైతివి. వాడు

తనున్ పుటిట్ంచిన దేవుని విడిచెను తన రక్షణశైలమును తృణీకరించెను.

32:16 వారు అనుయ్ల దేవతలచేత ఆయనకు రోషము పుటిట్ంచిరి హేయకృతయ్ములచేత

ఆయనను కోపింపజేసిరి

32:17 వారు దేవతవ్ములేని దయయ్ములకు తామెరుగని దేవతలకు కొర్తత్గా పుటిట్న దేవతలకు

తమ పితరులు భయపడని దేవతలకు బలి అరిప్ంచిరి.
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32:18 నినున్ పుటిట్ంచిన ఆశర్యదురగ్మును విసరిజ్ంచితివి. నినున్ కనిన దేవుని మరచితివి.

32:19 యెహోవా దానిని చూచెను. తన కూమారులమీదను కుమారెత్లమీదను కోర్ధపడెను

వారిని అసహియ్ంచుకొనెను.

32:20 ఆయన ఇటల్నుకొనెను నేను వారికి విముఖుడనై వారి కడపటిసిథ్తి యేమగునో

చూచెదను వారు మూరఖ్చితత్ము గలవారు విశావ్సములేని పిలల్లు.

32:21 వారు దైవము కానిదానివలన నాకు రోషము పుటిట్ంచిరి తమ వయ్రథ్ పర్వరత్నవలన

నాకు ఆగర్హము పుటిట్ంచిరి కాబటిట్ జనముకాని వారివలన వారికి రోషము పుటిట్ంతును

అవివేక జనమువలన వారికి కోపము పుటిట్ంతును.
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32:22 నా కోపాగిన్ రగులుకొనును పాతాళాగాధమువరకు అది దహించును అది భూమిని

దాని పంటను కాలుచ్ను పరవ్తముల పునాదులను రవలబెటుట్ను.

32:23 వారికి ఆపదలను విసత్రింపజేసెదను వారిమీద నా బాణములనిన్టిని వేసెదను.

32:24 వారు కరవుచేత కీష్ణించుదురు మంటచేతను కూర్రమైన హతయ్చేతను

హరించిపోవుదురు బురదలో పార్కు పాముల విషమును మృగముల కోరలను వారిమీదికి

రపిప్ంచెదను.
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32:25 బయట ఖడగ్మును లోపట భయమును యౌవనులను కనయ్కలను శిశువులను నెరిసిన

తలవెండుర్కలు గలవారిని నశింపజేయును.

32:26 వారిని దూరమునకు చెదరగొటెట్దను వారి పేరు మనుషుయ్లలో లేకుండ

చేసెదననుకొందును వారి విరోధులు నిజము గర్హింపకుందురేమో

32:27 ఇదంతయు యెహోవా చేసినది కాదు మా బలముచేత వారిని గెలిచితివిు అని

వారనుకొందురేమో విరోధి గరవ్మునకు భయపడి చెదరగొటట్లేదు.
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32:28 వారు ఆలోచనలేని జనము వారిలో వివేచనలేదు.

32:29 వారు జాఞ్నము తెచుచ్కొని దీని తలపోసి తమ కడవరి సిథ్తి యోచించుట మేలు.

32:30 తమ ఆశర్యదురగ్ము వారిని అమిమ్వేయనియెడల యెహోవా వారిని

అపప్గింపనియెడల ఒకక్డు ఎటుల్ వేయిమందిని తరుమును? ఇదద్రు ఎటుల్ పదివేలమందిని

పారదోలుదురు?

32:31 వారి ఆశర్యదురగ్ము మన ఆశర్యదురగ్మువంటిది కాదు ఇందుకు మన శతుర్వులే

తీరప్రులు.
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32:32 వారి దార్కాష్వలిల్ సొదొమ దార్కాష్వలిల్ అది గొమొఱా ఱ్ పొలములలో పుటిట్నది. వారి

దార్క్షపండుల్ పిచిచ్ దార్క్షపండుల్ వాటి గెలలు చేదైనవి.

32:33 వారి దార్కాష్రసము కూర్రసరప్ముల విషము నాగుపాముల కూర్రవిషము.

32:34 ఇది నాయొదద్ మరుగుపడి యుండలేదా? నా నిధులలో ముదిర్ంపబడి యుండలేదా?

32:35 వారి కాలు జారుకాలమున పగతీరుచ్టయు పర్తిఫలమిచుచ్టయు నావే; వారి

ఆపదిద్నము సమీపించును వారి గతి తవ్రగా వచుచ్ను.
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32:36 వారికాధారము లేకపోవును.

32:37 నిరబ్ంధింపబడినవాడును సవ్తంతుర్డును లేకపోవును యెహోవా చూచును తన

సేవకులనుగూరిచ్ సంతాపపడును.

32:38 నిజముగా తన పర్జలకు తీరుప్చేయును. ఆయనవారి నైవేదయ్ముల కొర్వువ్ను తిని వారి

పానీయారప్ణమైన దార్కాష్రసమును తార్గిన వారి దేవతలేమైరి? వారు ఆశర్యించిన

దురగ్ములే లేచి మీకు సహాయము చేయవచుచ్ను వారు మీకు శరణము కానియుయ్డి అని

చెపుప్ను.
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32:39 ఇదిగో నేను నేనే దేవుడను నేను తపప్ వేరొక దేవుడు లేడు మృతినొందించువాడను

బర్దికించువాడను నేనే గాయపరచువాడను సవ్సథ్పరచువాడను నేనే నాచేతిలోనుండి

విడిపించువాడెవడును లేడు

32:40 నేను తళతళలాడు నా ఖడగ్ము నూరి నాచేత నాయ్యమును పటుట్కొనినయెడల నా

శతుర్వులకు పర్తీకారము కలుగజేసెదను

32:41 ననున్ దేవ్షించువారికి పర్తిఫలమిచెచ్దను రకత్ముచేత నా బాణములను మతిత్లల్

చేసెదను.
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32:42 చంపబడినవారి రకత్మును చెరపటట్బడినవారి రకత్మును శతుర్వులలో వీరుల తలలను

నా ఖడగ్ము భకిష్ంచును నేను ఆకాశముతటుట్ నా హసత్మెతిత్ నా శాశవ్త జీవముతోడని

పర్మాణము చేయుచునాన్ను.

32:43 జనములారా, ఆయన పర్జలతోకూడ ఆనందించుడి. హతులైన తన సేవకులనుబటిట్

ఆయన పర్తిదండన చేయును తన విరోధులకు పర్తీకారము చేయును తన దేశము

నిమితత్మును తన పర్జలనిమితత్మును పార్యశిచ్తత్ము చేయును.
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32:44 మోషేయు నూను కుమారుడైన యెహోషువయు ఈ కీరత్న మాటలనిన్యు పర్జలకు

వినిపించిరి.

32:45 మరియు మోషే యీ మాటలనిన్యు ఇశార్యేలీయులందరితో చెపిప్ చాలించి

32:46 మరల వారితో ఇటల్నెను మీతో సాక్షయ్ముగా నేడు నేను పలికిన మాటలనిన్టిని మీ

మనసుస్లలో పెటుట్కొని, మీ సంతతివారు ఈ ధరమ్శాసత్ర వాకయ్ములనిన్టిని అనుసరించి

నడుచుకొనవలెనని వారికాజాఞ్పింపవలెను.
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32:47 ఇది మీకు నిరరథ్కమైన మాటకాదు, ఇది మీకు జీవమే. మరియు మీరు

సావ్ధీనపరచుకొనుటకు యొరాద్నును దాటబోవుచునన్ దేశములో దీనినిబటిట్ మీరు

దీరా ఘ్యుషమ్ంతులగుదురు.

32:48 ఆ దినమున యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను యెరికో యెదుటనునన్

మోయాబుదేశమందలి అబారీమను ఈ పరవ్తము,

32:49 అనగా నెబోకొండ యెకిక్ నేను ఇశార్యేలీయులకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచుచ్చునన్ కనాను

దేశమును చూచి
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32:50 నీ సహోదరుడైన అహరోను హోరు కొండమీద మృతిబొంది తన సవ్జనులయొదద్కు

చేరినటుల్ నీవు ఎకక్బోవుచునన్ కొండమీద మృతిబొంది నీ సవ్జనులయొదద్కు చేరుదువు.

32:51 ఏలయనగా మీరు సీను అరణయ్ములో కాదేషు మెరీబా నీళల్యొదద్ ఇశార్యేలీయుల

మధయ్ను ననున్ పరిశుదధ్పరచక ఇశార్యేలీయుల మధయ్ను నామీద తిరుగుబాటు చేసితిరి.

32:52 ఎదురుగా ఆ దేశమును చూచెదవు కాని నేను ఇశార్యేలీయులకిచుచ్చునన్ ఆ

దేశమున నీవు పర్వేశింపవు.



దివ్తీయోపదేశకాండము
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33:1 దైవజనుడైన మోషే మృతినొందకమునుపు అతడు ఇశార్యేలీయులను దీవించిన

విధము ఇది; అతడిటల్నెను యెహోవా సీనాయినుండి వచెచ్ను

33:2 శేయీరులోనుండి వారికి ఉదయించెను ఆయన పారాను కొండనుండి పర్కాశించెను

వేవేల పరిశుదద్ సమూహముల మధయ్నుండి ఆయన వచెచ్ను ఆయన కుడిపారశ్వ్మున

అగిన్జావ్లలు మెరియుచుండెను.

33:3 ఆయన జనములను పేర్మించును ఆయన పరిశుదుధ్లందరు నీ వశముననుందురు

వారు నీ పాదములయొదద్ సాగిలపడుదురు నీ ఉపదేశమును అంగీకరింతురు.
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33:4 మోషే మనకు ధరమ్శాసత్రమును విధించెను అది యాకోబు సమాజ సావ్సథ్య్ము.

33:5 జనులలో ముఖుయ్లును ఇశార్యేలు గోతర్ములును కూడగా అతడు యెషూరూనులో

రాజు ఆయెను.

33:6 రూబేను బర్దికి చావకయుండునుగాక అతనివారు లెకిక్ంపలేనంతమంది అగుదురు.

33:7 యూదానుగూరిచ్ అతడిటల్నెను యెహోవా, యూదా మనవి విని, అతని పర్జలయొదద్కు

అతనిని చేరుచ్ము. యూదా బాహుబలము అతనికి చాలునటుల్చేసి అతని శతుర్వులకు

విరోధముగా నీవతనికి సహాయుడవై యుందువు.
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33:8 లేవినిగూరిచ్ యిటల్నెను నీ తుమీమ్ము నీ ఊరీము నీ భకుత్నికి కలవు మసాస్లో నీవు

అతని పరిశోధించితివి మెరీబా నీళల్యొదద్ అతనితో వివాదపడితివి.

33:9 అతడు నేను వానినెరుగనని తన తండిర్నిగూరిచ్యు తన తలిల్నిగూరిచ్యు అనెను తన

సహోదరులను లక్షయ్పెటట్లేదు తన కుమారులను కుమారులని యెంచలేదు వారు నీ

వాకయ్మునుబటిట్ నీ నిబంధనను గైకొనిరి.

33:10 వారు యాకోబునకు నీ విధులను ఇశార్యేలునకు నీ ధరమ్శాసత్రమును నేరుప్దురు నీ

సనిన్ధిని ధూపమును నీ బలిపీఠముమీద సరావ్ంగబలిని అరిప్ంచుదురు
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33:11 యెహోవా, అతని బలమును అంగీకరించుము అతడు చేయు కారయ్మును

అంగీకరించుమీ అతని విరోధులును అతని దేవ్షించువారును లేవకుండునటుల్ వారి

నడుములను విరుగగొటుట్ము.

33:12 బనాయ్మీనునుగూరిచ్ యిటల్నెను బెనాయ్మీను యెహోవాకు పిర్యుడు ఆయనయొదద్

అతడు సురకిష్తముగా నివసించును దినమెలల్ ఆయన అతనికి ఆశర్యమగును ఆయన

భుజములమధయ్ అతడు నివసించును
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33:13 యోసేపునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆకాశ పరమారథ్ములవలన మంచువలన కిర్ంద

కుర్ంగియునన్ అగాధ జలములవలన

33:14 సూరుయ్నివలన కలుగు ఫలములోని శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన చందుర్డు పుటిట్ంచు

శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన

33:15 పురాతన పరవ్తముల శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన నితయ్పరవ్తముల శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన

33:16 సంపూరణ్ముగా ఫలించు భూమికి కలిగిన శేర్షఠ్పదారథ్ములవలన యెహోవా అతని

భూమిని దీవించును పొదలోనుండినవాని కటాక్షము యోసేపు తలమీదికి వచుచ్ను తన

సహోదరులలో పర్ఖాయ్తినొందినవాని నడినెతిత్మీదికి అది వచుచ్ను.
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33:17 అతని వృషభమునకు మొదట పుటిట్నదానికి ఘనత కలదు. అతని కొముమ్లు

గురుపోతు కొముమ్లు వాటివలన అతడు భూమయ్ంతములవరకు జనులను తోర్సివేయును

ఎఫార్యిముయొకక్ పదివేలును మనషే ష్యొకక్ వేలును ఆలాగున నుందురు.

33:18 జబూలూనునుగూరిచ్ యిటల్నెను జెబూలూనూ, నీవు బయలువెళుల్ సథ్లమందు

సంతోషించుము ఇశాశ్ఖారూ, నీ గుడారములయందు సంతోషించుము.

33:19 వారు జనములను కొండకు పిలిచిరి అకక్డ నీతిబలుల నరిప్ంతురు వారు

సముదర్ముల సమృదిధ్ని ఇసుకలో దాచబడిన రహసయ్ దర్వయ్ములను పీలుచ్దురు.
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33:20 గాదునుగూరిచ్ యిటల్నెను గాదును విశాలపరచువాడు సుత్తింపబడును అతడు ఆడు

సింహమువలె పొంచియుండును బాహువును నడినెతిత్ని చీలిచ్వేయును.

33:21 అతడు తనకొరకు మొదటిభాగము చూచుకొనెను అకక్డ నాయకుని భాగము

కాపాడబడెను. అతడు జనములోని ముఖుయ్లతో కూడ వచెచ్ను యెహోవా తీరిచ్న

నాయ్యమును జరిపెను ఇశార్యేలీయులయొదద్ యెహోవా విధులను ఆచరించెను.

33:22 దానునుగూరిచ్ యిటల్నెను దాను సింహపుపిలల్ అది బాషానునుండి దుమికి దాటును.
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33:23 నఫాత్లినిగూరిచ్ యిటల్నెను కటాక్షముచేత తృపిత్పొందిన నఫాత్లి, యెహోవా దీవెనచేత

నింపబడిన నఫాత్లి, పశిచ్మ దకిష్ణ దికుక్లను సావ్ధీనపరచుకొనుము.

33:24 ఆషేరునుగూరిచ్ యిటల్నెను ఆషేరు తన సహోదరులకంటె ఎకుక్వగా

ఆశీరవ్దింపబడును. అతడు తన సహోదరులకంటె కటాక్షము నొందును తన పాదములను

తైలములో ముంచుకొనును.

33:25 నీ కముమ్లు ఇనుపవియు ఇతత్డివియునై యుండును. నీవు బర్దుకు దినములలో నీకు

విశార్ంతి కలుగును.



అధాయ్యము 33

33:26 యెషూరూనూ, దేవుని పోలినవాడెవడును లేడు ఆయన నీకు సహాయము చేయుటకు

ఆకాశవాహనుడై వచుచ్ను మహోనన్తుడై మేఘవాహనుడగును.

33:27 శాశవ్తుడైన దేవుడు నీకు నివాససథ్లము నితయ్ముగనుండు బాహువులు నీ

కిర్ందనుండును ఆయన నీ యెదుటనుండి శతుర్వును వెళళ్గొటిట్ నశింపజేయుమనెను.

33:28 ఇశార్యేలు నిరభ్యముగా నివసించును యాకోబు ఊట పర్తేయ్కింపబడును అతడు

ధానయ్ దార్కాష్రసములు గల దేశములో నుండును అతనిపై ఆకాశము మంచును

కురిపించును.
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33:29 ఇశార్యేలూ, నీ భాగయ్మెంత గొపప్ది యెహోవా రకిష్ంచిన నినున్ పోలినవాడెవడు?

ఆయన నీకు సహాయకరమైన కేడెము నీకు ఔనన్తయ్మును కలిగించు ఖడగ్ము నీ శతుర్వులు

నీకు లోబడినటుల్గా వారు వేషము వేయుదురు నీవు వారి ఉనన్తసథ్లములను తొర్కుక్దువు.
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34:1 మోషే మోయాబు మైదానమునుండి యెరికో యెదుటనునన్ పిసాగ్కొండవరకు పోయి

నెబోశిఖరమున కెకెక్ను.

34:2 అపుప్డు యెహోవా దానువరకు గిలాదు దేశమంతయు నఫాత్లి దేశమంతయు

ఎఫార్యిము మనషే ష్ల దేశమును పశిచ్మ సముదర్మువరకు యూదా దేశమంతయు దకిష్ణ

దేశమును

34:3 సోయరువరకు ఈతచెటుల్గల యెరికో లోయచుటుట్ మైదానమును అతనికి

చూపించెను.
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34:4 మరియు యెహోవా అతనితో ఇటల్నెను నీ సంతానమునకిచెచ్దనని అబార్హాము

ఇసాస్కు యాకోబులకు నేను పర్మాణము చేసిన దేశము ఇదే. కనున్లార నినున్ దాని

చూడనిచిచ్తిని గాని నీవు నదిదాటి అకక్డికి వెళల్కూడదు.

34:5 యెహోవా సేవకుడైన మోషే యెహోవా మాటచొపుప్న మోయాబు దేశములో

మృతినొందెను.

34:6 బెతప్యోరు యెదుట మోయాబు దేశములోనునన్ లోయలో అతడు పాతిపెటట్బడెను.

అతని సమాధి యెకక్డనునన్దో నేటివరకు ఎవరికి తెలియదు.
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34:7 మోషే చనిపోయినపుప్డు నూట ఇరువది సంవతస్రముల యీడుగలవాడు. అతనికి

దృషి ట్ మాందయ్ములేదు, అతని సతుత్వు తగగ్లేదు.

34:8 ఇశార్యేలీయులు మోయాబు మైదానములలో మోషేనుబటిట్ ముపప్ది దినములు

దుఃఖము సలుపగా మోషేనుగూరిచ్న దుఃఖము సలిపిన దినములు సమాపత్మాయెను.

34:9 మోషే తనచేతులను నూను కుమారుడైన యెహోషువమీద ఉంచియుండెను గనుక

అతడు జాఞ్నాతమ్పూరుణ్డాయెను; కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు అతనిమాట విని యెహోవా

మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి.



అధాయ్యము 34

34:10 ఐగుపుత్ దేశములో ఫరోకును అతని సేవకులకందరికిని

34:11 అతని దేశమంతటికిని యే సూచక కిర్యలను మహతాక్రయ్ములను చేయుటకు

యెహోవా అతని పంపెనో

34:12 వాటి విషయములోను, ఆ బాహుబలమంతటి విషయములోను, మోషే ఇశార్యేలు

జనులందరి కనున్లయెదుట కలుగజేసిన మహా భయంకర కారయ్ముల విషయములోను,

యెహోవాను ముఖాముఖిగా ఎరిగిన మోషేవంటి యింకొక వర్వకత్ ఇశార్యేలీయులలో

ఇదివరకు పుటట్లేదు.
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