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నిరగ్మకాండం
గంథకర
సంపదాయికంగా ఈ పుసత్కం రచయిత మోషే అని చెబుతారు.
వ పేరణతో ఈ పుసత్కం మోషే రాశాడని అంగీకరించడానికి రెండు
మంచి కారణాలునాన్యి. మొదటిది, మోషే ఈ వాత పనిలో
ఉనాన్డని నిరగ్మకాండం గంథమే చెబుతునన్ది. నిరగ్మ 34:27
లో దేవుడు “ఈ వాకయ్ములను వాసికొనుము” అని మోషేతో
చెపాప్డు. మరొక చోటమోషే దేవుని ఆజఞ్ పాటించి “మోషేయెహోవా
మాటలనిన్టిని వాసి” అని ఉంది. నిరగ్మ కాండంలోని మాటలను
మోషే రాశాడని ఈ వచనాలను బటిట్ భావించడం సమంజసమే.
రెండవది, నిరగ్మకాండంలో వరిణ్ంచిన సంఘటనలనిన్టినీ మోషే
చూశాడు, పాలొగ్ నాన్డు కూడా. అతడు ఫరో ఇంటిలో విదాయ్భాయ్సం
చేశాడు. ఆ విధంగా వీటిని రాయడానికిసామరథ్ ం అతనికి ఉంది.

రచనా కాలం, పదేశం
ఇంచుమించు కీ. పూ 1450 - 1410
ఈతేదీకిముందు ఇశాయేలీయులు తమఅపనమమ్కం మూలంగా

అరణయ్పదేశంలో 40 సంవతస్రాలు తిరుగులాడారు. ఈ గంథరచన
ఈ సమయంలో జరగడానికి అవకాశం ఉంది.

సీవ్కర
ఈజిపుట్ వదిలి బయట వచిచ్న తరమే మొదటిగా ఈ గంథానిన్

అందుకునన్ది. (నిరగ్మ 17:14; 24:4; 34:27-28).
పయోజనం
ఇశాయేలీయులు యెహోవా పజలు ఎలా అయాయ్రు, అనే
నానిన్నిరగ్మ కాండం వివరిసుత్ నన్ది. ఆ జాతి దేవుని పజలుగా
జీవించేందుకు పాటించవలసిన నిబంధన నియమాలు ఇందులో
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వితరంగా రాసి ఉనాన్యి. ఇశాయేలుతో నిబంధన సిథ్రపరచిన
విశవ్సనీయు న,మహాబలవంతు న, రకష్ణకర, పవితుడు అయిన
దేవుణిణ్ నిరగ్మకాండం ఆవిషక్రిసుత్ నన్ది. దేవుణిణ్ నామం మూలంగా
ఆయన చరయ్ల మూలంగా దేవుని వయ్కితవ్ం వెలల్డి అయింది.
ఇదంతా దేవుడు అబాహాముకు చేసిన వాగాద్ నం (ఆది 15:12-16).
ఆయన చేసిన వాగాద్ నం అబహాము సంతతిని ఈజిపుట్ బానిసతవ్ం
నుండి విడిపించటంలో నేరవేరింది అని చూపించడానికే గాక ఒక
కుటుంబం ఎంపిక అయినజాతిగా ఎలా రూపొందింది అని వివరించే
కథ ఇకక్డ ఉంది. (నిరగ్మ 2:24; 6:5; 12:37). ఈజిపుట్ విడిచి
వెళిళ్న హెబీయిల సoఖయ్ బహ శా 20 నుంచి 30 లకష్ల వరకు
ఉండవచుచ్.

ముఖాయ్ంశం
విమోచనం

విభాగాలు
1. ముందుమాట— 1:1-2:25
2. ఇశాయేల్ విమోచనం— 3:1-18:27
3. సీనాయిదగగ్ర ఇచిచ్నమాట— 19:1-24:18
4. దేవుని రాజమందిర గుడారం— 25:1-31:18
5. తిరుగుబాటు మూలంగా దేవుని నుండి దొలగడం— 32:1-
34:35

6. దేవుని గుడారం కూరుప్— 35:1-40:38

ఇశాయేలు పజల దురవసథ్
1యాకోబుతోబాటు ఐగుపుకు వెళిళ్న అతని కొడుకులు రూబేను,

షిమోయ్ను, లేవి, యూదా, ఇశాశ్ఖారు, జెబూలూను, బెనాయ్మీను,
2 దాను, నఫాత్ లి, గాదు, ఆషేరు. 3 యాకోబుకు పుటిట్న సంతానం
మొతత్ం 70 మంది. 4 యోసేపు ఐగుపులో ఉనన్ ఆ సమయంలో
5వీళళ్ంతా తమ తమ కుటుంబాలతో సహా ఐగుపులో నివసించారు.
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6 యోసేపు, అతని అనన్దముమ్లు, వాళళ్ తరం వారు
అంతా చనిపోయారు. 7 ఇశాయేలు పజలు వారు నివసిసుత్ నన్
పాంతమంతటా తమ సంతానంతో బాగా విసత్రించి అభివృదిధ్
పొందారు. ఆ పాంతమంతా ఇశాయేలు పజలతో నిండిపోయింది.
8 కొంతకాలానికి యోసేపు ఎవరో తెలియని కొతత్ రాజు ఐగుపును
పరిపాలించడంమొదలు పెటాట్ డు.

9 అతడు తన పజలతో ఇలా అనాన్డు “ఇశాయేలు పజలను
చూడండి. వీళ ళ్ మనకంటే సంఖయ్లో ఎకుక్వగా, శకిమంతులుగా
ఉనాన్రు. 10 వాళళ్ విషయంలో మనం తెలివిగా ఏదనాన్ చేదాద్ ం.
లేకపోతే వాళళ్ జనాభా పెరిగిపోతుంది. ఒకవేళ యుదధ్ం గనక వసేత్
వాళ ళ్ మన శతువులతో చేతులు కలిపి మనకి వయ్తిరేకంగాయుదధ్ం
చేసి ఈ దేశం నుండి వెళిల్పోతారేమో” అనాన్డు.

11 అందుచేత వారు ఇశాయేలు పజలచే కఠిన బాధ చేయించి
కఠిను న అధికారులను వారిమీద నియమించాడు. ఆ అధికారులు
ఫరో రాజు కోసం పీతోము, రామెసేసు అనే గిడడ్ంగుల పటట్ణాలను
కటిట్ంచారు. 12 ఐగుపీత్యులు ఇశాయేలు పజలను అణగదొకేక్కొదీద్
వారు అంతకంతకూ విసత్రిసూత్ పోవడంతో వారు ఇశాయేలు పజల
విషయం భయాందోళనలు పెంచుకునాన్రు. 13 ఐగుపీత్యులు
ఇశాయేలు పజలతో మరింత కషట్ న పనులు చేయించుకునాన్రు.
14 బంకమటిట్ పని, ఇటుకల పని, పొలంలో చేసే పతి పనీ కఠినంగా
చేయించుకుని వారి పాణాలు విసిగిపోయేలా చేశారు. వారు
ఇశాయేలు పజలతోచేయించుకొనేఅనిన్ పనులూ కఠినబాధతో కూడి
ఉండేవి.

15ఐగుపు రాజుహీబూమంతసానులతోమాటాల్ డాడు. వారి పేరుల్
షిఫా, పూయా. 16 “మీరు హెబీ సీలకు పురుడు పోసుత్ నన్పుప్డు
జాగతత్గా కనిపెటిట్ చూడండి. మగ పిలల్వాడు పుడితే ఆ బిడడ్ను
చంపివేయండి, ఆడ పిలల్ అయితే బతకనియయ్ండి” అనాన్డు.
17 అయితే ఆ మంతసానులు దేవునికి భయపడి ఐగుపురాజు
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తమకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ చేయలేదు. మగపిలల్లను చంపకుండా
బతకనిచాచ్రు. 18 ఐగుపు రాజు ఆ మంతసానులను పిలిపించి
“మీరు ఇలా ఎందుకు చేశారు? మగపిలల్లను చంపకుండా ఎందుకు
బతకనిచాచ్రు?” అని అడిగాడు.

19 అపుప్డు ఆ మంతసానులు “హెబీ సీలు ఐగుపు సీలలాంటి
వాళ ళ్కాదు. తెలి నవాళ ళ్. మంతసానివాళళ్ దగగ్రికి వెళల్కముందే
పసవిసుత్ నాన్రు” అని ఫరోతో చెపాప్రు. 20మంతసానులు దేవునికి
భయపడినందువలల్ దేవుడు వారిని దీవించాడు. ఇశాయేలు పజలోల్
వారి సంతానం విసత్రించింది. 21 ఆయన వారి వంశానిన్ వృదిధ్
చేశాడు. 22 అపుప్డు ఫరో “వారికి పుటిట్న పతి మగపిలల్వాణిణ్ లు
నదిలో పడవేయండి. ఆడపిలల్ను బతకనియయ్ండి” అని తన ఐగుపు
పజలకు ఆజాఞ్ పించాడు.

2
మోషేపుటుట్ క

1 లేవి వంశానికి చెందిన ఒక వయ్కి వెళిల్ లేవి సీలలో ఒకామెను
పెళిల్ చేసుకునాన్డు. 2 ఆమె గరభ్ం ధరించి ఒక కొడుకును కనన్ది.
వాడు ఎంతో అందంగా ఉండడం వలల్ అతణిణ్ మూడు నెలల పాటు
దాచిపెటిట్ంది. 3 ఇక అతణిణ్ దాచి ఉంచలేక జముమ్తో ఒక పెటెట్
చేయించి, దానికి జిగురు, కీలు పూసి, అందులో ఆ పిలల్వాణిణ్
పెటిట్ , నది ఒడుడ్ న జముమ్ గడిడ్లో ఉంచింది. 4 పిలల్వాడికి ఏ నా
జరుగుతుందేమోననివాడి అకక్ దూరంగా నిలబడి చూసూత్ ఉంది.

5ఫరో చకవరి కూతురు సాన్నం చేయడానికి నది దగగ్రికి వచిచ్ంది.
ఆమె దాసీలు నది ఒడుడ్ న విహరిసూత్ ఉనాన్రు. ఆమె రెలుల్ గడిడ్లో
ఉనన్ ఆ పెటెట్ను చూసి, తన దాసిని పంపి దానిన్ తెపిప్ంచింది. 6పెటెట్
తెరిచినపుప్డు ఏడుసూత్ ఉనన్ పిలల్వాడు కనిపించాడు. ఆమెవాడి
జాలిపడింది. “వీడు హెబీయుల పిలల్వాడు” అంది. 7 అపుప్డు
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దూరంగా నిలబడి ఉనన్ పిలల్వాడి అకక్ వచిచ్ ఫరో కూతురితో “నీ
కోసం ఈ పిలల్వాణిణ్ పెంచడానికి నేను వెళిల్ హెబీ సీలలో ఒక ఆయాని
తీసుకు రమమ్ంటారా?” అనిఅడిగింది. 8ఫరో కూతురు “వెళిల్ తీసుకు
రా” అంది. ఆ బాలిక వెళిల్ ఆ బిడడ్ తలిల్ని తీసుకు వచిచ్ంది. 9 ఫరో
కూతురు ఆమెతో “ఈ పిలల్వాణిణ్ తీసుకు పోయి నా కోసం పాలిచిచ్
పెంచు. నేను నీకు జీతం ఇసాత్ ను” అని చెపిప్ంది. ఆమె పిలల్వాణిణ్
తీసుకు పోయిపాలిచిచ్ పెంచింది.

10 ఆ పిలల్వాడు పెదద్వా న తరువాత ఆమె అతణిణ్ ఫరో కూతురి
దగగ్రికి తీసుకు వచిచ్ంది. అతడు ఆమెకు కొడుకు అయాయ్డు. ఆమె
“నీళళ్లో నుండి నేను ఇతనిన్ బయటకు తీశాను, కాబటిట్ ఇతని పేరు
*మోషే” అని చెపిప్ంది.

మోషేమిదాయ్ను పలాయనం
11మోషేపెదద్వా న తరువాత తన పజల దగగ్రికి వెళాళ్డు. వారు

పడుతునన్ కషాట్ లు, ఇబబ్ందులు చూశాడు. ఆ సమయంలో తన
సొంత జాతి వా న హెబీయులోల్ ఒకణిణ్ ఒక ఐగుపీత్యుడు కొటట్డం
చూశాడు. 12అటూ ఇటూ చూసి అకక్డ ఎవవ్రూ లేకపోవడంతో ఆ
ఐగుపీత్యుణిణ్ కొటిట్ చంపి ఇసుకలోపాతిపెటాట్ డు.

13 తరువాతి రోజు మోషే అటుగా వెళత్ ంటే అకక్డ ఇదద్రు
హెబీయులు గొడవ పడుతునాన్రు. 14అపుప్డు మోషే తపుప్ చేసిన
వయ్కితో “నువెవ్ందుకు నీసోదరుణిణ్ కొడుతునాన్వు?” అనిఅడిగాడు.
అందుకు అతడు “మా మీద నినున్ అధికారిగా, తీరుప్ తీరేచ్వాడిగా
ఎవరు నియమించారు? నువువ్ ఆ ఐగుపీత్యుణిణ్ చంపినటుట్ ననున్
కూడా చంపుదామనుకుంటునాన్వా?” అనాన్డు.
ఈ విషయం అందరికీ తెలిసిపోయిందని మోషే భయపడాడ్ డు.

15ఆసంగతి వినన్ ఫరోమోషేను చంపించాలనిచూశాడు. మోషేఫరో

* 2:10 2:10 నీటిలో నుండి తీసిన.
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దగగ్రనుండి నుండి మిదాయ్ను దేశానికి పారిపోయాడు. అకక్డ ఒక
బావి దగగ్ర కూరుచ్నాన్డు.

16 మిదాయ్ను దేశంలో ఉనన్ యాజకునికి ఏడుగురు కూతుళ ళ్.
వాళ ళ్ తమ తండి మందలకు నీళల్ తోడి నీళళ్ తొటెట్లు
నింపుతునాన్రు. 17 అపుప్డు వేరే మంద కాపరులు వచిచ్ వాళళ్ను
అకక్డి నుండి తోలివేశారు. మోషే లేచి ఆ అమామ్యిలకు సహాయం
చేసి,వాళళ్ మందకు నీళల్ తోడిపెటాట్ డు.

18వాళ ళ్తిరిగితమఇంటికితిరిగివచాచ్కవారితండి రగూయేలు
“మీరు ఇంత తవ్రగా ఎలా వచాచ్రు?” అని అడిగాడు. 19అందుకు
వాళ ళ్ “ఒక ఐగుపీత్యుడు మంద కాపరుల చేతిలో నుండి మమమ్లిన్
కాపాడి,నీళల్ తోడిమనమందకుపోశాడు”అనాన్రు. 20అతడుతన
కూతుళళ్తో “అతడు ఏడీ? ఎందుకు విడిచిపెటిట్ వచాచ్రు? అతణిణ్
భోజనానికి పిలుచుకు రండి” అని చెపాప్డు.

21మోషే ఆ కుటుంబంతో కలిసి నివసించడానికి అంగీకరించాడు.
రగూయేలు తన కూతురు సిపోప్రాను మోషేకిచిచ్ పెళిల్ చేశాడు.
22 వాళల్కు ఒక కొడుకు పుటాట్ డు. అపుప్డు మోషే “నేను పరాయి
దేశంలోపరాయివయ్కిగాఉనాన్ను”అనుకునితనకొడుకిక్ “గెరోష్ము”
అని పేరు పెటాట్ డు.

23 ఈ విధంగా చాలా రోజులు గడచిపోయిన తరువాత ఐగుపు
రాజు చనిపోయాడు. ఇశాయేలు పజలు ఇంకా బానిసతవ్ంలోనే
ఉండి, నిటూట్ రుప్లు విడుసూత్ మొర పెడుతూ ఉనాన్రు. తమ
వెటిట్చాకిరీ మూలంగా వారు పెటిట్న మొరలు దేవుని సనిన్ధికి
చేరాయి. 24 దేవుడు వారి నిటూట్ రుప్లు, మూలుగులు వినాన్డు.
అబాహాము, ఇసాస్కు,యాకోబులతో తాను చేసిన నిబంధన జాఞ్ పకం
చేసుకునాన్డు. 25 దేవుడు ఇశాయేలు పజలను చూశాడు, వారిని
పటిట్ంచుకునాన్డు.
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3
మండుతునన్ పొద దగగ్రమోషే

1మోషే మిదాయ్నులో యాజకు న తన మామ యితో మందను
మేపుతునాన్డు. ఆమందను అరణయ్ం అవతలి పుకుతోలుకుంటూ
*దేవుని పరవ్తం హోరేబుకు వచాచ్డు. 2 అకక్డ ఒక పొద మధయ్
నుండి అగిన్జావ్లలోల్ యెహోవా దూత అతనికి పతయ్కష్మయాయ్డు.
మోషేచూసూత్ ఉండగా అగిన్లో ఆపొదమండుతూ ఉంది గానీపొద
కాలిపోవడం లేదు.

3 అపుప్డు మోషే ఆ పొద ఎందుకు కాలిపోవడం లేదో, ఆ వింత
ఏమిటో ఆ పుకు వెళిల్ చూదాద్ ం అనుకునాన్డు. 4దానిన్ చూదాద్ మని
అతడుఆ పుకురావడంయెహోవాచూశాడు. ఆపొదమధయ్నుండి
దేవుడు “మోషే, మోషే” అని అతణిణ్ పిలిచాడు. అపుప్డు అతడు
“చితత్ం పభూ” అనాన్డు. 5 అందుకు ఆయన “దగగ్రికి రావదుద్ .
నీ కాళళ్కునన్ చెపుప్లు తీసెయియ్. నువువ్ నిలబడి ఉనన్ పదేశం
పవిత నది” అనాన్డు. 6 ఆయన ఇంకా “నేను నీ పూరివ్కులు
అబాహాము ఇసాస్కు యాకోబుల దేవుణిణ్” అని చెపప్గా మోషే తన
ముఖం కపుప్కుని దేవుని పు చూసేందుకు భయపడాడ్ డు.

7 యెహోవా ఇలా చెపాప్డు. “ఐగుపులో ఉంటునన్ నా పజలు
పడుతునన్ బాధలు నాకు తెలుసు. కఠిన న పనులు చేయిసూత్
వారిని బాధపెడుతునన్ వారిని బటిట్ వారు పెడుతునన్ మొర నేను
వినాన్ను. వారి దుఃఖం నాకు తెలుసు. 8 కనుక ఐగుపీత్యుల చేతిలో
నుండి నా పజలను విడిపించి, ఆ దేశం నుండి కనానీయులు,
హితీత్యులు, అమోరీయులు, పెరిజీజ్యులు, హివీవ్యులు
యెబూసీయులు నివసిసుత్ నన్ †చాలా సారవంత న, విశాల న
మంచి దేశానికివారిని నడిపించడానికి నేను దిగి వచాచ్ను. 9నిజంగా
ఇశాయేలు పజల మొర నేను వినాన్ను. ఐగుపీత్యులు వారి పటల్

* 3:1 3:1 పవిత పరవ్తం. † 3:8 3:8పాలు తేనెలు పవహించే.
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జరిగిసుత్ నన్ హింసాకాండను చూశాను. 10 నువువ్ సిదధ్పడు. నినున్
ఫరో దగగ్రికి పంపిసాత్ ను. నువువ్ నా పజ న ఇశాయేలీయులను
ఐగుపు నుండి బయటకు నడిపించాలి.”

11 అపుప్డు మోషే దేవునితో “ఫరో దగగ్రికి వెళిళ్,
ఇశాయేలీయులను ఐగుపు నుండి బయటకు నడిపించడానికి
నేను ఏపాటి వాణిణ్?” అని అనాన్డు. 12 దేవుడు “నువువ్ ఆ
పజలను ఐగుపు నుండి తీసుకు వచిచ్న తరువాత మీరు ఈ కొండ
దేవుణిణ్ ఆరాధిసాత్ రు. కచిచ్తంగా నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను.
నేను నినున్ పంపించాను అని చెపప్డానికి ఇదే సూచన” అనాన్డు.
13మోషే “నేను ఇశాయేలు పజల దగగ్రికి వెళిల్ వారితోమీపూరీవ్కుల
దేవుడుమీదగగ్రికి ననున్ పంపించాడనిచెపిప్నపుప్డువారు ‘ఆయన
పేరేమిటి?’ అని అడిగితే వారితో నేనేం చెపాప్లి?” అని దేవుణిణ్
అడిగాడు.

దేవుని పేరు వెలల్డి
14అందుకు దేవుడు “నేను శాశవ్తంగాఉనన్వాణిణ్ ,అనే పేరు గల

వాణిణ్ . ఉనన్వాడు అనే ఆయన ననున్ మీ దగగ్రికి పంపించాడు, అని
ఇశాయేలు పజలతో చెపుప్” అని మోషేతో చెపాప్డు. 15 దేవుడు
మోషేతో ఇంకా “మీ పూరీవ్కుల దేవుడు యెహోవా, అంటే
అబాహాము, ఇసాస్కు, యాకోబుల దేవుడు యెహోవా మీ దగగ్రికి
ననున్ పంపించాడు అని నువువ్ ఇశాయేలు పజలతో చెపాప్లి.
చిరకాలం నిలిచి ఉండే, తరతరాలకు జాఞ్ పకముండే నా పేరు ఇదే.

16 నువువ్ వెళిల్ ఇశాయేలు పెదద్లను సమకూరిచ్ ‘మీ పూరీవ్కుల
దేవుడు యెహోవా, అంటే అబాహాము ఇసాస్కు యాకోబుల
దేవుడు నాకు కనబడి ఇలా చెపాప్డు, నేను ఐగుపులో మీకు
జరుగుతునన్దంతాచూశాను. 17ఐగుపులోమీరు పడుతునన్ బాధల
నుండి విడిపించి కనానీయులు, హితీత్యులు, అమోరీయులు,
పెరిజీజ్యులు, హివీవ్యులు, యెబూసీయులు నివసిసుత్ నన్ పాలు
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తేనెలు పవహించే దేశానికిమిమమ్లిన్ తీసుకువసాత్ ను’ అని చెపాప్డని
వారితోచెపుప్. 18వాళ ళ్నీమాటవింటారు గనకనువూవ్, ఇశాయేలు
పజల పెదద్లూ ఐగుపు రాజు దగగ్రికి వెళిల్, అతనితో, హెబీయుల
దేవుడు యెహోవా మాకు పతయ్కష్మయాయ్డు, మేము అడవిలోకి
మూడు రోజుల పయాణమంత దూరం పయాణించి మా దేవుడు
యెహోవాకు బలులు అరిప్సాత్ ం, మాకు అనుమతి ఇవువ్, అని
అతనితో చెపాప్లి.

19 ఐగుపు రాజు తన గొపప్ నయ్ంతో మిమమ్లిన్ అడడ్గించి
వెళళ్నీయకుండా చేసాత్ డని నాకు తెలుసు. 20 అయితే నేను నా
చెయియ్ చాపి ఐగుపు దేశంలో నేను చేయాలనుకునన్ నా అదుభ్త
కారాయ్లను చూపించి అతడి పయతాన్లను భంగపరుసాత్ ను. ఆ
తరువాతఅతడుమిమమ్లిన్ వెళళ్నిసాత్ డు. 21మీరు ఐగుపును విడిచి
వెళేళ్ సమయంలో ఖాళీ చేతులతో వెళళ్రు. ఎందుకంటే పజల పటల్
ఐగుపు వారికి మంచి మనసుస్ కలిగేలా చేసాత్ ను. 22 పతి సీ తన
దగగ్ర ఉనన్ సీని, తన యజమానురాలిని వెండి, బంగారు నగలు,
దుసుత్ లు ఇమమ్ని అడగాలి. వాటిని తీసుకుని మీ కొడుకులకు,
కూతుళళ్కు ధరింపజేయాలి. ఈవిధంగామీరు ఐగుపు దేశ పజలను
కొలల్గొడతారు” అనాన్డు.

4

మోషేకి దేవుడిచిచ్న అదుభ్త శకి
1 అపుప్డు మోషే “వాళ ళ్ ననున్ నమమ్రు. నా మాట వినరు.

‘యెహోవానీకు పతయ్కష్ం కాలేదు’ అంటారేమో” అని జవాబిచాచ్డు.
2యెహోవా “నీచేతిలోఉనన్దిఏమిటి?” అనిమోషేనుఅడిగాడు.

అతడు “కర” అనాన్డు.
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3 అపుప్డు దేవుడు “ఆ కరను నేల మీద పడవెయియ్”
అనాన్డు. అతడు దానిన్ నేల మీద పడవెయయ్గానే అది పాముగా
మారిపోయింది. మోషేభయపడి దూరంగా పరిగెతాత్ డు.

4అపుప్డు యెహోవా “నీ చేతోత్ దాని తోక పటుట్ కో” అని చెపాప్డు.
అతడు తన చెయియ్చాపిదానిన్ పటుట్ కోగానేఅదిఅతనిచేతిలో కరగా
మారిపోయింది.

5 ఆయన “దీనిన్ బటిట్ వాళ ళ్ తమ పూరీవ్కుల దేవుడు
యెహోవా, అంటే అబాహాము, ఇసాస్కు, యాకోబుల దేవుడు నీకు
పతయ్కష్మయాయ్డని నముమ్తారు” అనాన్డు.

6తరువాతయెహోవా “నీ చెయియ్ నీ అంగీలో పెటుట్ కో” అనాన్డు.
అతడు తన చెయియ్ అంగీలో ఉంచి బయటికి తీసినపుప్డు ఆ చెయియ్
కుషుట్ రోగం సోకినటుట్ మంచులాగా తెలల్గామారిపోయింది.

7 తరువాత ఆయన “నీ చెయియ్ మళీళ్ నీ అంగీలో ఉంచుకో”
అనాన్డు. అతడు తన చెయియ్ తన అంగీలో ఉంచుకుని బయటికి
తీసినపుప్డు అది అతని మిగతా శరీరంలాగా మామూలుగా
అయిపోయింది.

8 అపుప్డు దేవుడు “వాళ ళ్ నా శకిని కనపరిచే మొదటి
అదుభ్తానిన్ పటిట్ంచుకోకుండా నమమ్కుండా ఉంటే రెండవ దానిన్
బటిట్ నముమ్తారు. 9 ఈ రెండు అదుభ్తాలను చూసి కూడా నినున్
నమమ్కుండా నీ మాట వినకుండా ఉంటే, నువువ్ నదిలోని కొంచెం
నీళ ళ్తీసుకునిఎండిననేలమీదకుమమ్రించు. నువువ్నదిలోనుండి
తీసిపొడి నేల పోసిన నీళల్ రకంలాగామారిపోతాయి” అనాన్డు.

10 మోషే “పభూ, నీవు నీ దాసుడి న నాతో మాటాల్ డడానికి
ముందుగానీ తరవాతగానీ ఏనాడూ నేను మాటకారిని కాను. నా
నోరు,నానాలుక మంద నవి” అనాన్డు.

11అపుప్డుయెహోవా “మనుషులకు నోరు ఇచిచ్న వాడు ఎవరు?
మూగ వారిని, చెవిటి వారిని, చూపు గలవారిని, గుడిడ్ వారిని
అందరినీ పుటిట్ంచినది ఎవరు? యెహోవా న నేనే గదా. 12 కాబటిట్
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వెళల్ , నేను నీ నోటికి తోడుగా ఉండి, నువువ్ ఏం మాటాల్ డాలో నీకు
చెబుతాను” అనిమోషేతో చెపాప్డు.

13 మోషే “పభూ, నువువ్ వేరెవరి నా ఎనున్కుని అతణిణ్
పంపించు” అనాన్డు. 14 అందుకు యెహోవా మోషే మీద కోపపడి
“లేవీయు న నీ అనన్ అహరోను ఉనాన్డు గదా? అతడు చకక్గా
మాటాల్ డగలడని నాకు తెలుసు. అంతేగాక ఇపుప్డు అతడు నినున్
కలుసుకోవడానికి నీకు ఎదురు వసుత్ నాన్డు. అతడు నినున్ బటిట్ తన
మనసులో సంతోషిసాత్ డు. 15నువువ్ చెపప్వలసినమాటలు అతనితో
చెపుప్. నేను నీ నోటికీ, అతని నోటికీ తోడుగా ఉంటాను. మీరిదద్రూ
ఏమి చేయాలో నేను చెబుతాను. 16 అతడే నీ నోరుగా ఉండి నీకు
బదులు పజలతో మాటాల్ డతాడు. అతనికి నువువ్ దేవుని సాథ్ నంలో
ఉనన్టుట్ లెకక్. 17 ఆ చేతికరను పటుట్ కుని దానితో ఆ అదుభ్తాలనీన్
చేయాలి” అని చెపాప్డు.

మోషేఐగుపుకు తిరిగి వెళళ్డం
18 ఇది జరిగిన తరువాత మోషే తన మామ యితో దగగ్రికి

బయలుదేరి వెళాళ్డు. “నువువ్ అనుమతి ఇసేత్ నేను ఐగుపులోఉనన్
నా జనుల దగగ్రికి వెళాత్ ను, వాళిళ్ంకా బతికి ఉనాన్రో లేదో చూసి
వసాత్ ను” అనాన్డు. యితో మంగా వెళిళ్ రమమ్ని పంపించాడు.
19అపుప్డుయెహోవామిదాయ్నులోఉనన్మోషేతో “నినున్ చంపాలని
చూసిన వాళళ్ంతా చనిపోయారు. కాబటిట్ ఐగుపుకు తిరిగి వెళల్ ”
అనిచెపాప్డు. 20మోషేతనభారయ్బిడడ్లను వెంటబెటుట్ కునిగాడిద
కూరోచ్బెటిట్ ఐగుపుకు పయాణమయాయ్డు. తనతోబాటు దేవుని
కరను చేతబటుట్ కుని వెళాళ్డు.

21 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇలా చెపాప్డు “నీవు ఐగుపుకు
చేరిన తరువాత చేయడానికి నేను నీకిచిచ్న అదుభ్త కారాయ్లు
ఫరో సమకష్ంలో చెయాయ్లి, అయితే నేను అతని హృదయం
కఠినం చేసాత్ ను. అతడు ఇశాయేలు పజలను వెళళ్నివవ్డు.
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22 అపుప్డు నువువ్ ఫరోతో ఇలా చెపుప్, ‘ఇశాయేలు యెహోవా
సంతానం. యెహోవాపెదద్ కొడుకు. 23 ననున్ సేవించడానికి నా
కుమారుణిణ్ వెళళ్నిమమ్ని నీకు ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్ను. నువువ్ గనక వారిని
వెళళ్నియయ్కపోతే నేను నీ కొడుకును, నీ పెదద్ కొడుకును చంపేసాత్ ను
అనియెహోవాచెబుతునాన్డు’ అని అతనితో చెపాప్లి” అనాన్డు.

24 పయాణం మధయ్లో వారు బస చేసినపుప్డు యెహోవా వారిని
ఎదురొక్నిమోషేను చంపడానికి చూశాడు. 25మోషేభారయ్ సిపోప్రా
ఒక పదు న రాయి తీసుకుని తన కొడుకిక్ సునన్తి చేసి మరామ్ంగ
చరమ్ం కొన మోషే *పాదాల దగగ్ర పడేసింది. “నువువ్ నిజంగా నా
రకసంబంధ న భరవి” అని చెపిప్ంది. 26 అపుప్డు యెహోవా
అతణిణ్ విడిచిపెటాట్ డు. అపుప్డు ఆమె “ఈ సునన్తిని బటిట్ నువువ్
నాకు రకసంబంధ న భరవయాయ్వు” అంది.

27 మోషేను కలుసుకోవడానికి ఎడారికి వెళళ్మని యెహోవా
అహరోనుతో చెపాప్డు. అతడు వెళిల్ దేవుని పరవ్తం దగగ్ర మోషేను
కలుసుకుని అతణిణ్ ముదుద్ పెటుట్ కునాన్డు. 28 అపుప్డు మోషే
యెహోవా తనను పంపిన సంగతిని చెపప్మనన్ మాటలనిన్టినీ,
ఆయన చేయమని ఆజాఞ్ పించిన అదుభ్త కియలనిన్టినీ గూరిచ్
అహరోనుకు తెలియజేశాడు.

29 తరువాత మోషే అహరోనులు వెళిల్ ఇశాయేలు పజల
పెదద్లందరినీ సమావేశ పరిచారు. 30 మోషేతో యెహోవా చెపిప్న
మాటలనిన్టినీ వారికి అహరోను వివరించాడు. పజలందరి ఎదుటా
అదుభ్త కియలను జరిగించినపుప్డు అందరూ వారి మాటలు
నమామ్రు. 31యెహోవాతమబాధలను కనిపెటిట్ తమనుదరిశ్ంచాడని
వినన్ ఇశాయేలు పజలు తలలు వంచుకుని ఆయనను ఆరాధించారు.

5
* 4:25 4:25మూల భాషలో ఇకక్డునన్ దానికిమోషేమరామ్ంగం దగగ్ర తాకించింది అని
అరథ్ం వసుత్ ంది.
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మోషేఅహరోనులు ఫరో ఎదుట
1 ఈ విషయాలు జరిగిన తరువాత మోషే అహరోనులు ఫరో

దగగ్రికి వెళిల్ “ఇశాయేలు పజల దేవుడు యెహోవా ఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్డు:
ఎడారిలో నా కోసం ఉతస్వం చేయడానికి నా పజలను వెళళ్నివువ్”
అని చెపాప్రు. 2 అందుకు ఫరో “యెహోవా ఎవరు? నేను
అతని మాట విని ఇశాయేలీయులను ఎందుకు వెళళ్నివావ్లి?
నాకు యెహోవా అంటే ఎవరో తెలియదు. ఇశాయేలీయులను
వెళళ్నివవ్ను”అనాన్డు. 3అపుప్డు ఆ ఇదద్రూ “హెబీయుల దేవుడు
మాతోమాటాల్ డాడు. మాకుఅనుమతిఇసేత్ మేముఎడారిలోకిమూడు
రోజుల పయాణమంత దూరం వెళిల్ మా దేవుడు యెహోవాకు బలి
అరిప్సాత్ ం, లేని పకష్ంలోఆయనమమమ్లిన్ ఏ నాతెగులుకు, ఖడాగ్ నికి
గురి చేసాత్ డేమో” అనాన్రు.

4 ఐగుపు రాజు “మోషే, అహరోనూ, ఈ పజలు తమ పనులు
చేసుకోకుండా మీరు అడుడ్ పడుతునాన్రేమిటి? పోయి మీ పనులు
చూసుకోండి. 5 మా దేశంలో హెబీయుల జనాభా ఇపుప్డు బాగా
పెరిగిపోయింది. వాళళ్ంతా తమ పనులు మానుకునేలా మీరు
చేసుత్ నాన్రు” అనివాళళ్తో అనాన్డు.

6 ఆ రోజున ఫరో పజల గుంపుల నాయకులకు, వారి
అధికారులకు ఇలా ఆజాఞ్ పించాడు. 7 “ఇటుకలు చేయడానికి
ఉపయోగించే గడిడ్ ఇకనుండి మీరు ఇవవ్కండి. వాళేళ్ వెళిల్
కావలసిన గడిడ్ తెచుచ్కోవాలి. 8 అయినపప్టికీ వాళ ళ్ లెకక్ పకారం
ఇంతకు ముందు చేసినటుట్ గానే ఇటుకల పని చెయాయ్లి. వాళ ళ్
సోమరిపోతులు కనుక లెకక్ ఏమాతం తగిగ్ంచవదుద్ . అందుకే వారు
‘మేమువెళిల్మాదేవునికిబలులుఅరిప్ంచడానికిఅనుమతిఇవవ్ండి’
అని కేకలు వేసుత్ నాన్రు. 9అలాంటివాళల్కు మరింత కషట్ న పనులు
అపప్గించండి. అపుప్డు వాళ ళ్ ఆ అబదధ్పు మాటలు నమమ్కుండా
కషట్పడి పని చేసుకుంటారు” అనాన్డు.
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10 కాబటిట్ పరయ్వేకష్కులు, అధికారులు వెళిల్ పజలతో “మేము
మీకు గడిడ్ ఇయయ్ము. 11మీరే వెళిల్ గడిడ్ ఎకక్డ దొరుకుతుందో వెతికి
సంపాదించుకోండి. అయితే మీ పని ఏమాతం తగిగ్ంచము అని
ఫరో సెలవిచాచ్డు” అనాన్రు. 12 అపుప్డు పజలు గడిడ్కి బదులు
కొయయ్కాడ పులల్లు సమకూరుచ్కోవడానికి ఐగుపు దేశమంతటా
చెదిరిపోయారు. 13 అంతేకాదు, ఆ పరయ్వేకష్కులు వాళళ్ను ఒతిత్డి
చేసూత్ “గడిడ్ ఇసుత్ నన్పప్టి లాగానే ఏ రోజు పని ఆ రోజు లెకక్ పకారం
పూరి చేయాలి” అని బలవంతపెటాట్ రు.

14 ఫరో ఆసాథ్ న అధికారులు తాము ఇశాయేలు పజల గుంపుల
నియమించిన ఇశాయేల్ నాయకులను కొటాట్ రు. “ఇది వరకూ లాగా
మీలెకక్ పకారం ఇటుకలు నినన్,ఈరోజుఎందుకు చేయించ లేదు?”
అని అడిగారు.

15ఇశాయేలుపజలగుంపుల నియమించినతనిఖీదారులు ఫరో
దగగ్రికి వచాచ్రు. “తమ దాసుల నమా పటల్ మీరు ఇలా ఎందుకు
చేసుత్ నాన్రు? 16 తమ దాసులకు గడిడ్ ఇవవ్కుండా రోజువారీ లెకక్
పకారం ఇటుకలు తయారు చేయమనిఆజాఞ్ పిసుత్ నాన్రు. అధికారులు
తమ దాసు న మా నాయకులను హింసిసుత్ నాన్రు. అసలు తపుప్
తమ ఆసాథ్ న అధికారులదే” అనిమొర పెటుట్ కునాన్రు.

17అపుప్డు ఫరో “మీరు సోమరిపోతులు, వటిట్ సోమరిపోతులు.
అందుకే ‘మేము వెళిల్ యెహోవాకు బలులు అరిప్ంచాలి’ అని
అనుమతి అడుగుతునాన్రు. 18మీరు వెళిల్ పని చెయయ్ండి. మీకు
గడిడ్ ఇవవ్డం జరగదు. మీరు మాతం లెకక్ పకారం ఇటుకలు
అపప్గించకతపప్దు. 19మీఇటుకలు లెకక్లోఏమాతంతగగ్కూడదు,
ఏ రోజు పని ఆ రోజే ముగించాలి” అని చెపాప్డు. ఇశాయేలు
పజల నాయకులు తాము దురభ్ర న సిథ్తిలో కూరుకు పోయామని
గహించారు.

20వాళ ళ్ ఫరో దగగ్ర నుండి తిరిగి వసూత్ ,వారిని కలుసుకోవడానికి
దారిలో ఎదురు చూసుత్ నన్ మోషే, అహరోనులను కలుసుకునాన్రు.
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21వాళ ళ్ “యెహోవా మీకు తగిన విధంగా నాయ్యం చేసాత్ డు గాక.
ఫరో ఎదుట, అతని సేవకుల ఎదుట మీరే మమమ్లిన్ నీచులుగా
చేసి, మమమ్లిన్ చంపించడానికి వాళళ్ చేతులకు కతుత్ లు ఇచిచ్న
వాళళ్యాయ్రు” అనాన్రు. 22 మరోసారి మోషే యెహోవా దగగ్రికి
వెళిల్ “పభూ, ఈ పజలకు ఎందుకు హాని కలిగించావు? ననున్
ఎందుకు పంపించావు? 23 నేను నీ పతినిధిగా మాటాల్ డడానికి
ఫరో దగగ్రికి వచిచ్నపప్టి నుంచి అతడు ఈ పజలకు మరింత హాని
కలిగిసుత్ నాన్డు. నువువ్ నీ పజలను విడిపించడానికి నీవు ఏమీ
చేయలేదు” అనాన్డు.

6
యెహోవాతన పజలను విడిపిసాత్ నని వాగాద్ నం చేశాడు

1 అందుకు యెహోవా “ఫరోకు నేను చేయబోతునన్దంతా నువువ్
తపప్కుండా చూసాత్ వు. నా బలిషఠ్ న హసత్ం వలల్ అతడు వారిని
బయటకు పంపించేలా చేసాత్ ను. నా హసత్ బలం వలల్నే అతడు తన
దేశం నుండి పజలను వెళళ్గొడతాడు.”

2 ఆయన ఇంకా మోషేతో ఇలా అనాన్డు “నేనే యెహోవాను.
3 నేను ‘*సరవ్శకి గల దేవుడు’ అనే పేరుతో అబాహాము ఇసాస్కు
యాకోబులకు పతయ్కష్మయాయ్ను. కాని, యెహోవా అనే నా పేరు
నేను వారికి తెలియబరచలేదు. 4వాళ ళ్ పరాయి వారుగా నివాసం
చేసిన కనాను దేశానిన్ వారికి ఇసాత్ నని నేను ఒపప్ందం చేశాను.
5ఐగుపీత్యులకు బానిసలుగామారిన ఇశాయేలు పజల నిటూట్ రుప్లు
విని నా నిబంధనను గురు చేసుకునాన్ను.

6 కాబటిట్ నువువ్ ఇశాయేలు పజలతో ఇలా చెపుప్. నేనే
యెహోవాను. ఐగుపీత్యుల బానిసతవ్ం కింద ఉనన్ మీ కషాట్ ల
నుండి మిమమ్లిన్ విడిపిసాత్ ను. మిమమ్లిన్ ఆ దేశం నుండి బయటకు
రపిప్సాత్ ను. వాళల్కు గొపప్ తీరుప్ కియలు చూపి,నాచేతులుచాపివారి

* 6:3 6:3 ఎల్ షదాద్ య్
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బానిసతవ్ం కింద ఉనన్ మిమమ్లిన్ విడిపిసాత్ ను. 7మిమమ్లిన్ నాసొంత
పజగా నా చెంత చేరుచ్కుని మీకు దేవు న యెహోవాగా ఉంటాను.
అపుప్డు ఐగుపీత్యుల బానిసతవ్ం కింద నుండి మిమమ్లిన్ విడిపించి
బయటకు రపిప్ంచిన మీ దేవుడ న యెహోవాను నేనే అని మీరు
తెలుసుకుంటారు. 8 అబాహాము ఇసాస్కు యాకోబులకు ఇసాత్ నని
నేను చెయియ్ ఎతిత్ శపథం చేసిన దేశానికి మిమమ్లిన్ రపిప్సాత్ ను. ఆ
దేశానిన్ మీకు సొంతం చేసాత్ ను. నేనుయెహోవాను.”

9 మోషే ఇశాయేలు పజలతో దేవుడు చెపిప్నదంతా చెపాప్డు.
అయితే వాళ ళ్ తమ నిరాశ నిసప్ హల వలల్, కఠిన న
బానిసతవ్ంలో కూరుకు పోయి ఉండడం వలల్ మోషే మాటలు
లకష్ పెటట్ లేదు. 10యెహోవామోషేతో “నువువ్ రాజు ఆసాథ్ నం లోకి
వెళిల్, 11ఐగుపురాజుఫరోతోఇశాయేలు పజలను అతని దేశం నుండి
బయటకు పంపించమని చెపుప్” అనాన్డు.

12 అపుప్డు మోషే “ఇశాయేలీయులు నా మాట వినకపోతే ఫరో
ఎందుకు వింటాడు? నాకు †వాకాచ్తురయ్ం లేదు” అని యెహోవా
సముఖంలో చెపాప్డు.

మోషేఅహరోనుల వంశావళి
13అపుప్డుయెహోవామోషేఅహరోనులతో “ఇశాయేలు పజలను

ఐగుపు దేశం నుండి బయటికి తీసుకురావడానికి ఇశాయేలు పజల
దగగ్రికి,ఫరోదగగ్రికిమీరు బయలుదేరి వెళాళ్లి”అనిఆజాఞ్ పించాడు.

14 వారి వంశాల మూలపురుషులు వీరు: ఇశాయేలు మొదటి
కొడు న రూబేను కొడుకులు, హనోకు, పలుల్ , హెసోను, కరీమ్. వీళ ళ్
రూబేను కుటుంబాలు.

15 షిమోయ్ను కొడుకులు యెమూయేలు, యామీను, ఓహదు,
యాకీను, సోహరు, కనాను సీకి పుటిట్న షావూలు. వీళ ళ్ షిమోయ్ను
కుటుంబాలు.
† 6:12 6:12 అకష్రాలా సునన్తి లేని పెదవులు.



నిరగ్మకాండం 6:16 xvii నిరగ్మకాండం 6:29

16లేవికొడుకులువారివారి వంశావళ ల పకారం గెరోష్ ను, కహాతు,
మెరారి. లేవి 137 సంవతస్రాలు జీవించాడు.

17 గెరోష్ ను కొడుకులు వారి వారి వంశాల పకారం లిబీన్, షిమీ.
18 కహాతు కొడుకులు అమాము, ఇసాహ్ రు, హెబోను, ఉజీజ్యేలు.

కహాతు 133 సంవతస్రాలు జీవించాడు.
19మెరారి కొడుకులు మహలి,మూషి. వీళ ళ్ తమ తమ వంశాల

పకారం లేవి కుటుంబాలు.
20అమాము తన తండి సోదరియోకెబెదును పెళిల్ చేసుకునాన్డు.

వారికి అహరోను, మోషే పుటాట్ రు. అమాము 137 సంవతస్రాలు
జీవించాడు.

21ఇసాహ్ రు కొడుకులు కోరహ , నెపెగు, జిఖీ.
22ఉజీజ్యేలు కొడుకులు మిషాయేలు, ఎలాస్ఫాను, సితీ.
23 అహరోను అమీమ్నాదాబు కూతురు, నయసోస్ను సహోదరి

అయిన ఎలీషెబను పెళిల్ చేసుకునాన్డు. వారికి నాదాబు, అబీహ ,
ఎలియాజరు,ఈతామారు పుటాట్ రు.

24 కోరహ కొడుకులు అసీస్రు, ఎలాక్నా, అబీయాసాపు. వీళ ళ్
కోరహీయుల కుటుంబాలు.

25 అహరోను కొడుకు ఎలియాజరు పూతీయేలు కూతుళళ్లో
ఒకామెను పెళిల్ చేసుకునాన్డు. వారికి ఫీనెహాసు పుటాట్ డు. వీళ ళ్
తమ తమ కుటుంబాల పకారం లేవీ వంశ నాయకులు.

26 ఇశాయేలు పజలను తమ వంశాల కమం పకారం ఐగుపు
దేశం నుండి బయటకు తీసుకురావాలనియెహోవాఆజాఞ్ పించింది ఈ
అహరోనుమోషేలనే.

27 ఇశాయేలు పజలను ఐగుపు నుండి బయటికి పంపించాలని
ఐగుపు రాజు ఫరోతోమాటాల్ డినమోషే, అహరోనులు వీరే.

మోషేఅహరోనుల విధేయత
28 ఐగుపు దేశంలో యెహోవా మోషేతో మాటాల్ డాడు. 29 “నేను

యెహోవాను. యెహోవానీతో చెపిప్నదిమొతత్ం నువువ్ ఐగుపు రాజు
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ఫరోతో చెపుప్.” 30 అందుకు మోషే “నాకు వాకాచ్తురయ్ం లేదు. నా
మాట ఫరో ఎలా వింటాడు?” అనియెహోవాసముఖంలో అనాన్డు.

7
యెహోవామోషేతో చెపిప్నమాట

1 యెహోవా మోషేతో ఇలా అనాన్డు. “ఇదిగో నినున్ ఫరోకు
దేవుడిగా నియమించాను. నీ అనన్ అహరోను నీమాటలు వినిపించే
పవకగాఉంటాడు. 2నేను నీకు ఆజాఞ్ పించేదంతానువువ్మాటాల్ డాలి.
ఇశాయేలు పజలను తన దేశం నుండి వెళళ్నివావ్లని నీ అనన్
అహరోను ఫరోతో చెబుతాడు. 3 అయితే నేను ఫరో హృదయానిన్
కఠినం చేసాత్ ను. ఆ దేశంలో అనేక న అదుభ్తాలు, సూచక కియలు
జరిగిసాత్ ను. 4 అపుప్డు కూడా ఫరో మీ మాట వినడు. కాబటిట్
నా చెయియ్ ఐగుపు మీద మోపి గొపప్ తీరుప్ కియలతో నా సేనలు
అంటే ఇశాయేలీయు ననాపజలను ఐగుపు దేశం నుండి బయటకు
రపిప్సాత్ ను. 5నేను ఐగుపుమీదనాచెయియ్చాపివాళళ్ మధయ్ నుండి
ఇశాయేలు పజలను బయటకు రపిప్ంచినపుప్డు నేను యెహోవానని
ఐగుపీత్యులు తెలుసుకుంటారు.”

అహరోను కర పాముగామారిపోవడం
6మోషే అహరోనులు యెహోవా తమకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ చేశారు.

7వారు ఫరోతో మాటాల్ డినపుప్డు మోషే వయసు 80 సంవతస్రాలు,
అహరోను వయసు 83 సంవతస్రాలు. 8 యెహోవా మోషే
అహరోనులతో ఇలా చెపాప్డు. “మీ దేవుని శకి రుజువు చేయడానికి
ఏ నా ఒక అదుభ్తం చూపించండి అని మిమమ్లిన్ అడిగితే 9 నువువ్
అహరోనుకు నీ చేతికరను ఇచిచ్ దానిన్ ఫరో ముందు పడవెయయ్మని
చెపుప్. అది పాముగామారిపోతుంది.” 10మోషే, అహరోనులు ఫరో
దగగ్రికి వెళాళ్రు. యెహోవావారికి చెపిప్నటుట్ అహరోను ఫరో ఎదుటా
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అతని పరివారం ఎదుటా తన కరను పడవేసినపుప్డు అది పాముగా
మారింది.

11 అపుప్డు ఫరో తన దేశంలోని జాఞ్ నులను, మాంతికులను
పిలిపించాడు. ఐగుపు దేశపుమాంతికులు కూడా తమమంత శకితో
అదే విధంగా చేశారు. 12వాళళ్లో పతిమాంతికుడూ తమ కరలను
పడవేసినపుప్డు అవి పాములుగా మారాయి గాని అహరోను వేసిన
కర వాళ ళ్ వేసిన కరలను మింగివేసింది. 13 అయితే యెహోవా
చెపిప్నటుట్ ఫరో హృదయం కఠివంగా మారిపోయింది, అతడు వారి
మాట పెడచెవిన పెటాట్ డు.

మొదటి తెగులు
14 తరువాత యెహోవా మోషేతో ఇలా అనాన్డు. “ఫరో

హృదయం కఠినంగా మారింది. అతడు ఈ పజలను పంపడానికి
ఒపుప్కోవడం లేదు. 15 ఉదయానేన్ ఫరో నది ఒడుడ్ కు వెళాత్ డు.
అపుప్డు నువువ్ నది దగగ్ర నిలబడి పాముగా అయిన కరను
పటుట్ కుని ఫరోకు ఎదురు వెళ ళ్. 16 అతనితో, ‘ఎడారిలో ఆయనిన్
సేవించడానికి ఆయన పజలను వెళళ్నివవ్మని ఆజాఞ్ పించడానికి
హెబీయులదేవుడుయెహోవాననున్ నీ దగగ్రికి పంపించాడు. ఇంతకు
ముందు నువువ్ మా మాట వినలేదు. 17 ఇపుప్డు యెహోవా
చెబుతునన్ది ఏమిటంటే, ఇదిగో నా చేతిలో ఉనన్ ఈ కరతో నేను
నదిలో ఉనన్ నీళళ్ను కొడుతునాన్ను. నీళల్నీన్ రకంగామారిపోతాయి.
దీనిన్ బటిట్ ఆయనయెహోవాఅని నీవుతెలుసుకుంటావు 18నదిలోని
చేపలనీన్ చనిపోతాయి. నది దురావ్సన కొడుతుంది. ఐగుపీత్యులు
ఆ నీళ ళ్ తాగలేకపోతారు’ అనియెహోవాచెబుతునాన్డు.”

19యెహోవామోషేతో ఇలా అనాన్డు. “నువువ్ అహరోనుతో ఇలా
చెపుప్. నీ కర పటుట్ కుని ఐగుపు నీళళ్ మీద అంటే, వారి నదుల
మీద, కాలువల మీద, చెరువుల మీద, నీటి గుంటలనిన్టి మీదా నీ
చెయియ్చాపు. ఆనీళళ్నీన్ రకంగామారిపోతాయి. ఐగుపు దేశమంతా
చెకక్ తొటల్లో, రాతి పాతలోల్ సహా రకం ఉంటుంది.” 20యెహోవా
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ఆజాఞ్ పించినటుట్ మోషే అహరోనులు చేశారు. ఫరో, అతని సేవకులు
చూసూత్ ఉండగా అహరోను తన కర కెతిత్ నది నీళల్ను కొటిట్నపుప్డు
నది నీళల్నీన్ రకంగామారిపోయాయి.

21 నదిలోని చేపలనీన్ చచిచ్పోయాయి, నది నుండి దురావ్సన
కొటిట్ంది. ఐగుపీత్యులు నది నీళల్ తాగలేక పోయారు. ఐగుపు
దేశమంతా రకమయం అయింది. 22 ఐగుపు మాంతికులు కూడా
ఆ విధంగానే చేయగలిగారు. యెహోవా చెపిప్నటుట్ ఫరో మళీళ్ తన
హృదయం కఠినం చేసుకుని మోషే అహరోనుల మాట వినలేదు.
23 జరిగిన దానిన్ లకష్ పెటట్కుండా ఫరో తన భవనానికి తిరిగి
వెళిళ్పోయాడు. 24 అయితే ఐగుపీత్యులందరూ నది నీళల్
తాగలేకపోయారు. మంచినీళళ్ కోసం నది ఒడుడ్ న గుంటలు
తవువ్కునాన్రు. 25యెహోవా నదిని కొటిట్న తరువాత ఏడు రోజులు
గడిచాయి.

8
రెండవ తెగులు. కపప్లు

1 యెహోవా మోషేతో “నువువ్ ఫరో దగగ్రికి వెళిల్ అతనితో ఇలా
చెపుప్, ‘ననున్ ఆరాధించి సేవించడానికి నా పజలను పంపించు.
2 నువువ్ వాళళ్ను వెళళ్నీయకపోతే నేను నీ సరిహదుద్ లనిన్టినీ
కపప్లతో బాధ పెడతాను. 3 నదిలో కపప్లు విపరీతంగా
పుటుట్ కొసాత్ యి. అవి నీ ఇంటోల్ కి, నీ పడక గదిలోకి, నీ మంచం కి,
నీ సేవకుల కి, నీ పజల కి, నీపొయియ్లోల్ నీ పిండి పిసికే పాతలోల్ కి
ఎకిక్వసాత్ యి. 4ఆ కపప్లు నీ , నీ పజల , నీ సేవకులందరి దాడి
చేసాత్ యి’ అనియెహోవాచెబుతునాన్డు.”

5యెహోవామోషేతో ఇంకా ఇలా చెపాప్డు. “నువువ్ అహరోనుతో
‘నీ కర పటుట్ కుని నది పాయల మీద, కాలవల మీద, చెరువుల
మీద నీ చెయియ్ చాపి ఐగుపు దేశం కి కపప్లను రపిప్ంచు’ అని
చెపుప్” అనాన్డు. 6 అహరోను ఐగుపు దేశం లోని నీళళ్ మీద
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తన చెయియ్ చాపాడు. అపుప్డు కపప్లు పుటుట్ కొచిచ్ ఐగుపు దేశానిన్
కపిప్వేశాయి. 7 ఐగుపు దేశపు మాంతికులు కూడా తమ మంత
శకులు ఉపయోగించి ఐగుపు దేశం అంతటా కపప్లను రపిప్ంచారు.

8 అపుప్డు ఫరో మోషే అహరోనులను పిలిపించాడు. “నా దగగ్ర
నుండి,నాపజల దగగ్ర నుండి ఈ కపప్లు తొలగిపోయేలాచేయమని
యెహోవాను పాధేయపడండి. కపప్లు తొలగిపోతే యెహోవాకు
బలులు అరిప్ంచడానికి ఈ పజలను పంపిసాత్ ను” అని చెపాప్డు.
9 అందుకు మోషే “ఈ కపప్లు మీ మీద, మీ ఇళళ్లో ఉండకుండాా
చచిచ్ మిగిలినవనీన్ నదిలోనే ఉండిపోయేలా నీ కోసం, నీ సేవకుల
కోసం నేను దేవుణిణ్ ఎపుప్డు పాధేయపడాలో ననున్ అడిగే అవకాశం
నీదే” అనాన్డు. అపుప్డు ఫరో “రేపే ఆ పని చెయియ్” అని
బదులిచాచ్డు. 10 అందుకు మోషే “మా దేవుడు యెహోవా లాంటి
వాడు ఎవవ్రూ లేడు అని నువువ్ గహించేలా నువువ్ కోరుకునన్టుట్
జరుగుతుంది. 11 కపప్లుమీనుండి,మీఇళళ్ నుండి, నీ సేవకుల, నీ
పజల ఇళళ్నుండి తొలగిపోయినదిలోకి చేరుకుంటాయి” అనాన్డు.

12మోషే అహరోనులు ఫరో దగగ్ర నుండి బయలుదేరి వెళాళ్రు.
యెహోవా ఫరో మీదికి రపిప్ంచిన కపప్ల విషయం మోషే ఆయనకు
మొరపెటాట్ డు. 13యెహోవా మోషే మాట ఆలకించాడు. ఇళళ్లో,
బయటా, పొలాలోల్ ఎకక్డా కపప్లు మిగలకుండా చనిపోయాయి.
14 పజలు వాటిని కుపప్లుగా పడవేసినపుప్డు నేలంతా దురావ్సన
వచిచ్ంది. 15 ఇబబ్ంది నుండి ఉపశమనం కలిగింది. యెహోవా
చెపిప్నటుట్ ఫరో మళీళ్ తన హృదయం కఠినం చేసుకుని వారి మాట
లకష్ పెటట్లేదు.

మూడవ తెగులు. చినన్ దోమలు
16 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో “నువువ్ నీ కరను చాపి ఈ

దేశంలో ఉనన్ దుముమ్ను కొటుట్ . ఆ దుముమ్ ఐగుపు దేశమంతా చినన్
దోమలాల్ గా అలుముకుంటుంది అని అహరోనుతో చెపుప్” అనాన్డు.
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అపుప్డు వారిదద్రూ ఆ విధంగా చేశారు. 17 అహరోను తన
కరను చాపి ఆ దేశపు దుముమ్ను కొటిట్నపుప్డు మనుషుయ్ల మీద,
జంతువుల మీద చినన్ దోమలు వచాచ్యి. ఐగుపు దేశంలోని
దుముమ్ అంతా రేగి దోమలాల్ గా వాయ్పించాయి. 18మాంతికులు కూడా
చినన్దోమలుపుటిట్ంచాలనితమమంతాలు పయోగించారు గానీవారి
వలల్ కాలేదు. మనుషుయ్ల మీదా, జంతువుల మీదా చినన్ దోమలు
నిలిచి ఉనన్పుప్డు 19మాంతికులు “ఇది దేవు న యెహోవా వేలు”
అని ఫరోతో చెపాప్రు. అయినపప్టికీ యెహోవా చెపిప్నటుట్ ఫరో
హృదయం కఠినం కావడం వలల్ అతడు వారిమాట వినలేదు.

నాలుగవ తెగులు. ఈగలు
20 కాబటిట్ యెహోవా మోషేతో “నువువ్ ఉదయానేన్ లేచి నది

దగగ్ర ఉనన్ ఫరో ఎదుట నిలిచి అతనితో, ననున్ ఆరాధించడానికి నా
పజలనువెళల్నివువ్. 21నువువ్నాపజలనువెళళ్నివవ్నిపకష్ంలోనేను
నీ మీదికీ, నీ సేవకుల మీదికీ, నీ పజలందరి మీదికీ మీ ఇళళ్లోకీ
ఈగల గుంపులను పంపుతాను. ఐగుపీత్యుల ఇళ ళ్ వారు ఉండే
పదేశాలూ ఈగల గుంపులతో నిండిపోతాయి.

22 భూమి నేనే యెహోవాను అని నువువ్ తెలుసుకొనేలా ఆ
రోజు నేను నా పజలు నివసిసుత్ నన్ గోషెను దేశానిన్ దీని నుండి
మినహాయిసాత్ ను. అకక్డ ఈగల గుంపులు ఉండవు. 23 నా
పజలను నీ పజల నుండి *పతేయ్కపరుసాత్ ను. రేపే ఈ అదుభ్త
కారయ్ం జరుగుతుంది అని యెహోవా సెలవిచాచ్డు అని చెపుప్”
అనాన్డు. 24యెహోవా ఆ విధంగా జరిగించాడు. బాధ కలిగించే
ఈగల గుంపులు ఫరో ఇంటోల్ కి, అతని సేవకుల ఇళళ్లోకి, ఐగుపు
దేశమంతా వాయ్పించాయి. ఈగల గుంపులమయ ఆ దేశమంతా
పా పోయింది.

25 అపుప్డు ఫరో మోషే అహరోనులను పిలిపించాడు. “మీరు
వెళిల్ మన దేశంలోనే మీ దేవునికి బలి అరిప్ంచుకోండి” అని వాళళ్తో
* 8:23 8:23 విడిపిసాత్ ను
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చెపాప్డు. 26 అందుకు మోషే “అలా చేయడం వీలు కాదు.
మా దేవుడు యెహోవాకు మేము అరిప్ంచే బలులు ఐగుపీత్యులకు
అసహయ్ నవి. వాళల్కు అసహయ్ న బలులు వాళళ్ కళళ్ ఎదుటే
అరిప్సేత్ వాళ ళ్మమమ్లిన్రాళల్తోకొటిట్ చంపరా. 27అందుకేమాదేవుడు
యెహోవా మాకు సెలవిచిచ్నటుట్ మేము ఎడారిలోకి మూడు రోజుల
పయాణమంతదూరంవెళిల్ అకక్డబలులుఅరిప్సాత్ ం”అనిచెపాప్డు.

28 ఫరో “మీరు ఎడారిలో మీ దేవుడు యెహోవాకు బలులు
అరిప్ంచడానికి మిమమ్లిన్ వెళళ్నిసాత్ ను. అయితే దూరం వెళళ్వదుద్ .
ఇంకానా కోసం కూడామీదేవుణిణ్ వేడుకోండి”అనాన్డు. 29అందుకు
మోషే “నేను నీ దగగ్ర నుండి వెళిల్ రేపటి రోజున ఈ ఈగల
గుంపులు మీ దగగ్ర నుండి, మీ సేవకుల దగగ్ర నుండి, నీ పజల
దగగ్ర నుండి తొలగిపోయేలా యెహోవాను వేడుకొంటాను. అయితే
యెహోవాకు బలి అరిప్ంచడానికి పజలను వెళళ్నీయకుండా ఇక
మోసం చేయవదుద్ ” అని చెపిప్ 30ఫరో దగగ్ర నుండి బయలుదేరి వెళిల్
యెహోవాను పారిథ్ంచాడు.

31యెహోవామోషే కోరినటుట్ జరిగించాడు. ఈగల గుంపులు ఫరో
దగగ్ర నుండి, అతని సేవకుల దగగ్ర నుండి, పజల దగగ్ర నుండి
ఒకక్టి కూడా మిగలకుండా తొలగిపోయాయి. 32అయితే అపుప్డు
కూడా ఫరో తన హృదయానిన్ కఠినం చేసుకుని ఇశాయేలు పజలను
వెళళ్నియయ్లేదు.

9
ఐదవ తెగులు. పశు సంపద హతం

1అపుప్డుయెహోవామోషేతోఇలాచెపాప్డు. “నువువ్ఫరోదగగ్రికి
వెళిల్ ఇలా చెపుప్, దేవుడు యెహోవా ఇలా చెపప్మనాన్డు. ‘ననున్
ఆరాధించడానికి నా పజలను వెళల్నివువ్.’ 2 నువువ్ గనక వాళళ్ను
వెళళ్నివవ్కుండా ఇంకా నిరబ్ంధంలో ఉంచినటట్యితే, 3 యెహోవా
చెయియ్ చాపి ఎంతో బాధ కలిగించే తెగులు పంపిసాత్ డు. ఆ తెగులు
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నీపశువులకు, గురాలకు,గాడిదలకు,ఒంటెలకు,ఎదుద్ లకు,గొరెలకు
పాకుతుంది.

4 అయితే యెహోవా ఇశాయేలు పజల పశువులను ఐగుపు
పశువులను వేరు చేసాత్ డు. ఇశాయేలీయులకు చెందిన వాటిలో
ఒకక్టి కూడా చనిపోదని హెబీయుల దేవుడు యెహోవా
చెబుతునాన్డు. 5 దేశంలో రేపు నిరీణ్త సమయానికి యెహోవా
ఈకారయ్ం జరిగిసాత్ డు” అని చెపాప్డు.

6 తరువాతి రోజున యెహోవా తెగులు పంపించినపుప్డు
ఐగుపీత్యుల పశువులనీన్ చనిపోయాయి. అయితేఇశాయేలు పజల
పశువులోల్ ఒకక్టి కూడా చావలేదు. 7 ఇశాయేలు పజల పశువులోల్
ఒకక్టి కూడా చనిపోలేదనే విషయం ఫరో నిరాధ్ రణ చేసుకునాన్డు.
అయినపప్టికీ ఫరోహృదయం కఠినంగామారిపోవడం వలల్ పజలను
పంపడానికి అంగీకరించలేదు.

అరవ తెగులు. కురుపులు
8 అపుప్డు యెహోవా “మీరు మీ పిడికిళల్ నిండా బూడిద

తీసుకోండి. మోషే ఫరో చూసూత్ ఉండగా దానిన్ ఆకాశం పు
చలల్ండి. 9 అపుప్డు అది ఐగుపు దేశమంతా సనన్ని దుముమ్లాగా
మారి దేశంలోని మనుషుయ్ల మీదా, జంతువుల మీదా చీము పటేట్
కురుపులు కలగజేసుత్ ంది” అనిమోషేఅహరోనులతో చెపాప్డు.

10మోషే అహరోనులు బూడిద తీసుకుని ఫరో దగగ్ర నిలబడాడ్ రు.
మోషే ఆకాశం పు దానిన్ చలాల్ డు. దానివలల్ మనుషుయ్లకు,
జంతువులకు చీము కురుపులు పుటాట్ యి. 11ఆ కురుపుల దురదల
వలల్ మాంతికులుమోషే ఎదుట నిలబడలేకపోయారు. ఆ కురుపులు
మాంతికులకు, ఐగుపీత్యులందరికీ పుటాట్ యి. 12 అయినపప్టికీ
యెహోవా మోషేతో చెపిప్నటుట్ యెహోవా ఫరో హృదయానిన్ కఠినం
చేయడం వలల్ అతడు వాళళ్మాట వినలేదు.

13తరువాతయెహోవామోషేతోఇలాచెపాప్డు. “నువువ్ఉదయం
కాగానే లేచి ఫరో ఎదుటికి వెళిల్ అతనితో ఇలా చెపుప్, యెహోవా
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ఆరాధించడానికి నా పజలను వెళల్నివువ్. 14 భూమి అంతటిలో
నాలాంటివాడు ఎవరూ లేరని నీవు తెలుసుకోవాలని నీ హృదయం
తీవంగాకలతచెందేలాఈసారినేనునాతెగుళళ్నీన్నీసేవకుల కి,నీ
దేశ పజల కి పంపుతాను. 15ఇంతకుముందే నేను నాచెయియ్చాపి
నినూన్ నీపజలనూవిపతుత్ తోకొటిట్ భూమిమీదలేకుండానాశనంచేసి
ఉండేవాణిణ్ .

ఏడవ తెగులు. వడగండుల్
16 నినున్ బతికి ఉంచిన కారణం నా సామరధ్ ం నీకు చూపడానికే.

తదావ్రా భూలోకమంతటా నా పేరు పఖాయ్తి పొందాలి. 17 నువువ్
ఇంకా నా పజలను వెళళ్నీయకుండా వాళళ్ మిడిసిపడుతునాన్వు.
18 ఇదిగో విను, రేపు ఈ పాటికి నేను తీవ న బాధ కలిగించే
వడగళ ళ్ కురిపిసాత్ ను. ఐగుపు సామాజయ్ం ఏరప్డినది మొదలు
ఇపప్టి వరకూ అలాంటి వడగళ ళ్ కురియలేదు.

19అందువలల్ నువువ్ నీ పశువులను,పొలాలోల్ ఉనన్ నీ పంటలనూ
తవ్రగా భదం చేయించుకో. ఇంటికి చేరకుండా పొలంలో ఉనన్
పతి వయ్కీ పతి జంతువూ వడగళళ్ బారిన పడి చనిపోతారు.”
20 యెహోవా మోషే చేత పలికించిన మాటలు వినన్ ఫరో సేవకులోల్
కొందరు తమ పశువులను ఇళల్లోకి తెపిప్ంచుకునాన్రు. 21యెహోవా
మాట లకష్ పెటట్నివారు తమ పనివాళళ్ను, పశువులను పొలంలోనే
ఉండనిచాచ్రు. 22యెహోవా “నీచెయియ్ఆకాశం పుచాపు. ఐగుపు
దేశంలోఉనన్మనుషులమీదా,జంతువులమీదాపంటలనిన్టిమీదా
వడగళల్ కురుసాత్ యి” అనిమోషేతో చెపాప్డు.

23 మోషే తన కరను ఆకాశం పు ఎతిత్నపుప్డు యెహోవా
ఉరుములు వడగండుల్ కురిపించాడు. భూమి మీద పిడుగులు
పడుతునాన్యి. ఐగుపు దేశం అంతటా యెహోవా వడగళ ళ్
కురిపించాడు. 24 ఆ విధంగా వడగళ ళ్, వడగళళ్తో కూడిన
పిడుగులు ఎంతో బాధ కలిగించాయి. ఐగుపు దేశం ఏరప్డినది
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మొదలు ఇలాంటిది సంభవించ లేదు. 25 ఐగుపు దేశమంతటా
కురిసిన ఆ వడగళ ళ్ మనుషుయ్లను, జంతువులను, బయట
ఉండిపోయిన సమసాత్ నీన్ నాశనం చేశాయి. పొలంలో ఉనన్ పంట
అంతా నాశనం అయియ్ంది. చెటల్నీన్ విరిగిపోయాయి. 26 అయితే
ఇశాయేలు పజలు నివసించే గోషెను దేశంలో మాతం వడగళ ళ్
పడలేదు.

27ఇదిచూసినఫరోమోషేఅహరోనులను పిలిపించాడు. “ఈసారి
నేను తపుప్ చేశాను. యెహోవా నాయ్యవంతుడు, నేనూ నా
పజలూ దురామ్రుగ్ లం. 28 ఇంతవరకూ జరిగింది చాలు. ఈ
భయంకర న ఉరుములు, వడగళ ళ్ ఇంకా రాకుండా యెహోవాను
వేడుకోండి. ఇక నేను మిమమ్లిన్ ఆపను, మీరు కోరిన చోటికి
వెళళ్నిసాత్ ను” అని వాళళ్తో చెపాప్డు. 29 మోషే అతనితో “నేను
ఈ పటట్ణం నుండి బయటకు వెళిళ్ నా చేతులు యెహోవా పు
ఎతుత్ తాను. ఈ ఉరుములు ఆగిపోతాయి, వడగళ ళ్ ఇక
కురియవు. దీనిన్బటిట్ ఈ లోకమంతా యెహోవాదేనని నువువ్
తెలుసుకొంటావు. 30 అయినపప్టికీ నీకూ, నీ సేవకులకూ దేవుడు
యెహోవాపటల్ భయభకులు ఏరప్డలేదని నాకు తెలుసు” అనాన్డు.

31 ఆ రోజులోల్ జనపనార చెటుల్ మొగగ్ తొడిగాయి. బారీల్ చేలు
వెనున్లు వేశాయి కనుక అవనీన్ నాశనం అయాయ్యి. 32గోదుమలు,
మిరప మొకక్లు మొలకలు వేయనందువలల్ అవి పాడవలేదు.
33మోషేఫరోతోమాటాల్ డి ఆ పటట్ణం నుండి బయటకు వెళిల్ యెహోవా
పు తన చేతులు ఎతిత్ పారిథ్ంచినపుప్డు వాన ఆగిపోయింది.
ఉరుములు, వడగళ ళ్ నిలిచిపోయాయి.

34 అయితే వరష్ం, వడగళ ళ్, ఉరుములు ఆగిపోవడం చూసిన
ఫరో,అతనిసేవకులు ఇంకాపాపంచేసూత్ తమహృదయాలను కఠినం
చేసుకునాన్రు. 35 యెహోవా మోషేకు చెపిప్నటుట్ ఫరో హృదయం
కఠినంగామారింది, అతడు ఇశాయేలు పజలను వెళళ్నియయ్లేదు.
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10
ఎనిమిదవ తెగులు. మిడతలు

1 యెహోవా మోషేతో “ఫరో దగగ్రికి తిరిగి వెళ ళ్. నేను చేసిన
అదుభ్త కారాయ్లను వాళళ్ మధయ్ కనపరచాలని నేను అతడి గుండె,
అతని సేవకుల గుండెలు బండబారిపోయేలా చేశాను. 2 నేను
ఐగుపీత్యుల పటల్ వయ్వహరించిన విధానానిన్, యెహోవాను నేనేనని
మీరు తెలుసుకొనేలా నేను చేసుత్ నన్ అదుభ్త కారాయ్లను నువువ్ నీ
కొడుకులకూ,మనవలకూ తెలియజేయాలి” అని చెపాప్డు.

3మోషే అహరోనులు ఫరో దగగ్రికి వెళిల్ అతనితో ఇలా చెపాప్రు.
“హెబీయులదేవుడుయెహోవాచెబుతునన్ది ఏమిటంటే, ఎంతకాలం
వరకూ నా మాట వినకుండా ఉంటావు? ననున్ ఆరాధించడానికి
నా పజలను వెళల్నివువ్. 4 నువువ్ నా పజలను వెళళ్నివవ్ని
పకష్ంలో రేపు నేను నీ దేశం మీదికి మిడతలను రపిప్సాత్ ను. 5 నేల
కనపడనంతగా అవి భూమిని కపిప్వేసాత్ యి. మీ దేశంలో మిగిలిన
దానిన్ అంటే వడగండల్ దెబబ్ నుండి తపిప్ంచుకునన్దానిన్, అంటే
పొలాలోల్ మొలకెతిత్న పతిమొకక్నూ అవి తినేసాత్ యి. 6మీగృహాలూ
మీ సేవకుల గృహాలూ ఐగుపీత్యుల ఇళళ్నీన్ వాటితో నిండిపోతాయి.
మీ తండులు, పూరివ్కులు ఈ దేశంలో ఉనన్పప్టి నుండి ఈనాటి
వరకూ ఇలాంటి వాటిని చూసి ఉండలేదు” అని చెపిప్ ఫరో దగగ్ర
నుండి వెళిళ్పోయారు.

7అపుప్డు ఫరో సేవకులు ఫరోతో “ఎంతకాలం వరకూ ఈ మనిషి
మనలను ఇబబ్ందులకు గురిచేసాత్ డు? వాళళ్ దేవుడు యెహోవాను
ఆరాధించడానికి ఇశాయేలీయులను వెళల్నివువ్. మన ఐగుపు దేశం
పా పోతునన్దని నీకింకా తెలియడం లేదా?” అనాన్రు. 8 కాబటిట్
మోషే అహరోనులను ఫరో దగగ్రికి తీసుకు వచాచ్రు. ఫరో “మీరు
వెళిల్ మీ దేవుడు యెహోవాను ఆరాధించుకోండి. ఈ పని కోసం
ఎవరెవరు వెళాత్ రు?” అని అడిగాడు. 9 అందుకు మోషే “మేము
యెహోవాకు మహోతస్వం జరిపించాలి. కాబటిట్ మా కొడుకులను,
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కూతుళళ్ను,మందలను, పశువులను వెంటబెటుట్ కునిమా పిలల్లతో,
పెదద్లతో కలసి వెళాత్ ం” అని బదులిచాచ్డు.

10 అందుకు ఫరో “యెహోవా మీకు కావలిగా ఉంటాడా? నేను
మిమమ్లిన్ మీ పిలల్లతో సహా వెళళ్నిసాత్ నా? చూడండి, మీలో
దురుదేద్శం ఉంది. 11 కాబటిట్ పురుషు న మీరు మాతమే వెళిళ్
యెహోవాకు ఉతస్వం జరుపుకోండి. మీరు కోరుకునన్ది అదే గదా”
అనాన్డు. తరువాత వాళళ్ను ఫరో ఎదుట నుండి వెళళ్గొటాట్ రు.
12 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో “మిడతల దండు వచేచ్లా ఐగుపు
దేశం మీద నీ చెయియ్ చాపు. అవి ఐగుపు మీదకి వచిచ్ ఈ దేశంలో
ఉనన్ పంటలనిన్టినీ అంటే వడగళళ్ దావ్రా పాడవని పంటలనిన్టినీ
తినివేసాత్ యి” అని చెపాప్డు. 13 మోషే ఐగుపు దేశం మీద తన
కరను చాపాడు. యెహోవా ఆ పగలూ, రాతీ ఆ దేశం మీద తూరుప్
గాలి వీచేలా చేశాడు. తెలల్వారేసరికి తూరుప్ గాలికి ఎగిరే మిడతలు
దండుగా వచిచ్పడాడ్ యి.

14 తీవంగా హాని కలిగించే ఆ మిడతలు ఐగుపు దేశమంతటి
మీదికీ వచిచ్ ఐగుపు దేశంలోని అనిన్ సరిహదుద్ లోల్ నిలిచి భూమి
మొతాత్ నీన్ కపిప్వేశాయి. అంతకు ముందెపుప్డూ ఇలాంటి మిడతలు
లేవు, ఇకముందు కూడా ఉండబోవు. 15 ఆ దేశమంతా చీకటి
కమిమ్ంది. ఆ దేశంలో కూరగాయలనిన్టినీ వడగళ ళ్ పాడు చేయని
పంటలనిన్టినీ చెటల్నూ ఫలాలనూ అవి తినివేశాయి. ఐగుపు
దేశమంతా చెటుల్ గానీ పొలాల పంటలు గానీ పచచ్గా ఉండేది ఏదీ
మిగలలేదు.

16కాబటిట్ ఫరోమోషేఅహరోనులను వెంటనేపిలిపించాడు. “నేను
మీ పటాల్ మీ దేవుడు యెహోవా పటాల్ తపిప్దం చేశాను. 17దయచేసి
ఈ ఒకక్సారి మాతం నా తపుప్ కష్మించండి. ఈ చావును తెచేచ్
విపతుత్ ను మాతం నా మీద నుండి తపిప్ంచమని మీ దేవు న
యెహోవాను వేడుకోండి” అనాన్డు. 18 మోషే ఫరో దగగ్ర నుండి
బయలుదేరి వెళిళ్యెహోవాకు పారిధ్ంచాడు.
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19 అపుప్డు యెహోవా, గాలిని తిపిప్ శకివంత న పడమటి
గాలి విసిరేలా చేశాడు. ఆ గాలి తీవతకు మిడతలు కొటుట్ కుపోయి
ఎర సముదంలో పడిపోయాయి. ఐగుపు దేశమంతటిలో ఒకక్
మిడత కూడా మిగలలేదు. 20అయితేయెహోవా ఫరో హృదయానిన్
కఠినం చేయడం వలల్ అతడు ఇశాయేలు పజలను వెళళ్నియయ్లేదు.
21 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో “ఆకాశం పు నీ చెయియ్ చాపు.
ఐగుపు దేశమంతా కటిక చీకటి కముమ్కుంటుంది” అని చెపాప్డు.

తొమిమ్దవ తెగులు. చీకటి
22 మోషే ఆకాశం పు తన చెయియ్ ఎతిత్నపుప్డు ఐగుపు

దేశమంతా మూడు రోజులపాటు గాఢాంధకారం కముమ్కుంది. 23 ఆ
మూడు రోజులు ఒకరికి ఒకరు కనబడలేదు. తామునన్ చోటు నుండి
ఎవవ్రూ లేచి కదలలేకపోయారు. అయితే ఇశాయేలు పజలందరి
ఇళళ్లో వెలుగు ఉంది.

24 ఫరో మోషేను పిలిపించాడు. “మీరు వెళిల్ యెహోవాను
ఆరాధించండి. అయితే మీ మందలూ, పశువులూ మాతం
ఇకక్డే ఉండాలి. మీ బిడడ్లు మాతం మీతో వెళళ్వచుచ్”
అనాన్డు. 25 అందుకు మోషే “మేము మా దేవు న యెహోవాకు
అరిప్ంచవలసిన హోమ బలి అరప్ణల కోసం నువువ్ మా పశువుల
మందలను ఇవవ్ వలసి ఉంటుంది. 26 మా పశువులు, మందలు
మాతో కూడా రావాలి. మా పశువుల కాలి గిటట్ కూడా విడిచిపెటట్ం.
మేము వేటిని యెహోవాకు బలి అరిప్ంచాలో అకక్డికి చేరే వరకూ
మాకుతెలియదు. మాదేవు నయెహోవానుఆరాధించేసమయంలో
మామందలోల్ నుంచే వాటిని తీసుకోవాలి” అని చెపాప్డు.

27 అయితే యెహోవా ఫరో హృదయానిన్ కఠినం చేయడం వలల్
అతడువారినివెళళ్నియయ్లేదు. 28అపుప్డు ఫరో “బయటకు వెళ ళ్,
జాగతత్ సుమా. ఇక నాకు కనిపించకు. నువువ్ నాకు ఎదురు పడిన
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రోజున తపప్కుండా చసాత్ వు” అనాన్డు. 29 అందుకు మోషే “సరే
నువేవ్ అనాన్వు గదా, ఇక నీ ముఖం చూడను” అనాన్డు.

11
పదవ తెగులు. ఐగుపువారి ఇళళ్లో పథమ సంతానం మరణం

1యెహోవామోషేతో ఇలా చెపాప్డు. “ఫరో మీదికీ ఐగుపు మీదికీ
మరొక తెగులు రపిప్ంచబోతునాన్ను. దాని తరువాత అతడు ఇకక్డ
నుండి మిమమ్లిన్ వెళళ్నిసాత్ డు. ఎవవ్రూ మిగలకుండా శాశవ్తంగా
అతడు మిమమ్లిన్ దేశం నుండి పంపించి వేసాత్ డు. 2 కాబటిట్ పతి
పురుషుడు, పతి సీ ఐగుపు జాతి వా న తమ పొరుగువాళళ్
దగగ్ర నుండి వెండి, బంగారు నగలు అడిగి తీసుకోవాలని ఇశాయేలు
పజలతో చెపాప్లి.”

3 యెహోవా ఇశాయేలు పజల పటల్ ఐగుపీత్యులకు కనికరం
కలిగేలా చేశాడు. అంతేకాక ఐగుపు దేశవాసులు, ఫరో సేవకులు
మోషేను చాలా గొపప్గా ఎంచారు. 4 మోషే ఫరోతో ఇలా అనాన్డు
“యెహోవా చెపిప్ంది ఏమిటంటే, అరథ్రాతి నేను బయలుదేరి
ఐగుపు దేశంలోకి వెళాత్ ను. 5 ఐగుపు దేశంలో మొదట పుటిట్న
సంతానమంతా చనిపోతారు. సింహాసనం ఉనన్ ఫరో మొదటి
సంతానం మొదలుకుని తిరగలి విసిరే పనిమనిషి మొదట పుటిట్న
సంతానందాకా, పశువులోల్ కూడామొదటపుటిట్నవనీన్ చనిపోతాయి.

6అపుప్డు ఐగుపు దేశంలో పతి చోటా గొపప్ విలాపం ఉంటుంది.
అలాంటి ఏడుపు ఇంతవరకూ ఎనన్డూ పుటట్లేదు, ఇక ఎనన్డూ
పుటట్దు. 7 యెహోవా ఐగుపీత్యుల నుండి ఇశాయేలు పజలను
పతేయ్కపరుసాత్ డని మీరు తెలుసుకొనేలా ఇశాయేలు పజల గానీ
జంతువుల గానీ ఇశాయేలు పజలోల్ ఏ ఒకక్రి మీదా కుకక్
అయినా నాలుక ఆడించదు. 8 అపుప్డు నీ సేవకు న వీరంతా
నా దగగ్రికి వసాత్ రు. నా ఎదుట సాషాట్ ంగపడి, ‘నువువ్, నినున్
అనుసరించే వాళళ్ంతా ఈ దేశం విడిచి బయలుదేరండి’ అని
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చెబుతారు. అపుప్డు నేను నా పజలతో వెళిళ్పోతాను” అని చెపిప్
మోషేమండిపడుతూ ఫరో దగగ్రనుండి వెళిళ్పోయాడు.

9అపుప్డుయెహోవా “ఐగుపుదేశంలోనేను చేసేఅదుభ్త కియలు
అధికం అయేయ్లా ఫరో మీ మాట వినడు” అని మోషేతో చెపాప్డు.
10 మోషే అహరోనులు ఫరో సమకష్ంలో ఈ అదుభ్తాలు చేశారు.
అయినపప్టికీ యెహోవా ఫరో హృదయానిన్ కఠినం చేశాడు. అతడు
ఇశాయేలు పజలను తన దేశం నుండి వెళళ్నియయ్లేదు.

12
మొదటి పసాక్

1మోషేఅహరోనులతో ఐగుపు దేశంలోయెహోవా ఇలా చెపాప్డు.
2 “నెలలోల్ ఈ నెల మీకు మొదటిది. ఇది మీ సంవతస్రానికిమొదటి
నెలనన్ మాట. 3 ఇశాయేలు సమాజంతో ఇలా చెపుప్. మీరు
ఇశాయేలు పజల సమాజమంతటితో కలసి ఈ నెల పదవ రోజున
తమ కుటుంబాల పకారం పతి ఒకక్డూ, అంటే పతి ఇంటి లెకక్
చొపుప్న ఒక గొరెపిలల్ను గానీ,మేకపిలల్ను గానీ తీసుకోవాలి.

4 ఒక కుటుంబం ఆ గొరెపిలల్ను తినడానికి చినన్ తే ఆ కుటుంబ
పెదద్ ఒక గొరె పిలల్, లేక మేక పిలల్ సరిగాగ్ సరిపోయే విధంగా తన
పొరుగింటి కుటుంబ సభుయ్లను కలుపుకుని ఆ పకారం వారిని
లెకక్గటాట్ లి.

5మీరు ఎనున్కొనేగొరెలేదామేకపిలల్ ఒక సంవతస్రం వయసు గల
మగ ఉండాలి. అది ఎలాంటి లోపం లేకుండా ఉండాలి. 6ఈ నెల
14 వ రోజు వరకూ దానిన్ ఉంచాలి. తరువాత ఇశాయేలు పజలంతా
సాయంకాల సమయంలోదానిన్ చంపాలి. 7కొంచెం రకం తీసుకుని ఆ
మాంసం ఏ ఇంటోల్ తింటారోఈ ఇంటి గుమమ్ం రెండు నిలువు కముమ్ల
మీద, కమీమ్ మీద చలాల్ లి.

8 ఆ రాతివేళ నిపుప్లతో మాంసానిన్ కాలిచ్ తినాలి. పొంగకుండా
చేసిన రొటెట్లతో, చేదు కూరలతో కలిపి దానిన్ తినాలి. 9 దానిన్
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పచిచ్గా గానీ ఉడికించిగానీ తినకూడదు. దాని తల, కాళ ళ్, లోపలి
భాగాలను నిపుప్తో కాలిచ్ తినాలి. 10 తెలల్వారే పాటికి దానిలో
ఏమీ మిగలచ్కూడదు. ఒకవేళ ఏ నా మిగిలితే దానిన్ పూరిగా
కాలిచ్వెయాయ్లి.

11మీరుదానిన్ తినవలసినవిధానం ఇది. మీనడుముకు నడికటుట్
కటుట్ కుని, కాళళ్కు చెపుప్లు వేసుకుని, మీ కరలు చేతబటుట్ కుని
*తవ్రతవ్రగా తినాలి. ఎందుకంటే అదియెహోవాకు †పసాక్ బలి.

12నేను ఆ రాతి వేళ ఐగుపు దేశమంతా తిరుగుతూ ఆ దేశంలోని
మనుషులోల్ , జంతువులోల్ మొదటి సంతానంమొతాత్ నిన్ చంపివేసాత్ ను.
ఐగుపు దేవుళళ్ విషయంలో ‡తీరుప్ తీరుసాత్ ను. నేను యెహోవాను.
13మీరు నివసించే ఇళళ్ ఉనన్ ఆ రకం యెహోవా రాక విషయంలో
మీకు ఆనవాలుగా ఉంటుంది. నేను ఐగుపు జాతి మొదటి
సంతానానిన్ నాశనం చేసూత్ ఉనన్ సమయంలో ఆ రకానిన్ చూసి
మిమమ్లిన్ చంపకుండా దాటి వెళిళ్పోతాను. ఈ విపతుత్ మీ మీదికి
వచిచ్ మిమమ్లిన్ నాశనం చేయదు.

పొంగని రొటెట్ల పండగ
14 కాబటిట్ ఈ రోజు మీకు సామ్రక దినంగా ఉంటుంది. ఈ

రోజునుయెహోవాపండగ దినంగా తరతరాలుగామీరు ఆచరించాలి.
ఎందుకంటే ఇది యెహోవా నియమించిన శాశవ్త న కటుట్ బాటు.
15 ఏడు రోజులపాటు మీరు పొంగకుండా కాలిచ్న రొటెట్లు తినాలి.
మొదటి రోజున మీ ఇళళ్లో పొంగ జేసే పదారధ్మంటూ ఏదీ లేకుండా
చెయాయ్లి. మొదటి రోజు నుంచి ఏడవ రోజు వరకూ పొంగ జేసే
పిండితో చేసిన రొటెట్లు తింటే ఆ వయ్కిని ఇశాయేలు పజలోల్ లేకుండా
చేయాలి. 16 ఆమొదటి రోజు మీరు నా కోసం పరిశుదధ్ సమాజంగా

* 12:11 12:11 అంటే పయాణానికి సిదధ్ తినాలి. † 12:11 12:11 పసాక్
అంటే, ఐగుపుట్ వారిమొదటిసంతానానిన్ వధించడానికి సంహార దూతబయలు దేరినపుప్డు
అతడు ఇశాయేల్ వారిని దాటిపోయిన సంగతిని జాఞ్ పకం చేసుకోవడానికి ఉనన్ పండగ.
‡ 12:12 12:12 ఐగుపు దేవుళ ళ్ అందరూ నిజ న దేవుళ ళ్ కారని రుజువు చేసాత్ ను.



నిరగ్మకాండం 12:17 xxxiii నిరగ్మకాండం 12:23

సమకూడాలి. ఏడవ రోజున అలాటి సమావేశమే జరగాలి. ఆ రెండు
రోజులోల్ అందరూ తినడానికిభోజనం సిదధ్ం చేసుకోవడం తపప్ ఏ పనీ
చేయకూడదు. మీరు చేయగలిగిన పని అదొకక్టే.

17ఈ పొంగని రొటెట్ల పండగను మీరు ఆచరించాలి. ఎందుకంటే
నేను మిమమ్లన్ందరినీ ఐగుపు దేశం నుండి బయటకు తీసుకు వచేచ్
రోజు అదే. కాబటిట్ మీరు, మీ రాబోయే తరాలనీన్ ఈ రోజును
ఆచరించాలి. ఇది మీకు శాశవ్త న కటుట్ బాటుగా ఉంటుంది.
18మొదటి నెల 14 వ రోజు సాయంతం మొదలు అదే నెల 21 వ
రోజుసాయంతందాకామీరుపొంగని పిండితో చేసిన రొటెట్లు తినాలి.
19 ఏడు రోజులపాటు మీ ఇళళ్లో పొంగజేసే పదారధ్మేదీ కనబడ
కూడదు. పొంగజేసే పదారధ్ంతో చేసిన దానిన్ మీలో ఎవ నా తింటే
అతడు విదేశీయు నా దేశంలో పుటిట్న వా నా ఇశాయేలు పజల
సమాజంలోలేకుండా చేయాలి. 20మీరుపొంగజేసే పదారథ్ంతో చేసిన
దేనినీతినకూడదు. మీకు చెందినఅనిన్ ఇళళ్లోపొంగకుండాకాలిచ్న
రొటెట్లుమాతమే తినాలి.”

మొదటి పసాక్ పండగ ఆచరణ
21 అపుప్డు మోషే ఇశాయేలు పజల పెదద్లను పిలిపించాడు.

వాళళ్తో ఇలా చెపాప్డు. “మీరు మీ కుటుంబాల కోసం
మందలోనుండి మేకపిలల్ను గానీ గొరెపిలల్ను గానీ తీసుకుని పసాక్
బలి అరిప్ంచండి. 22తరువాత హిసోస్పు కుంచె తీసుకుని పళెళ్ంలో
ఉనన్ రకంలో దానిన్ ముంచి, గుమామ్ల కమిమ్కీ రెండు నిలువు
కముమ్లకూ పూయాలి. మీలో ఎవవ్రూ తెలల్వారే వరకూ మీ ఇళళ్
గుమామ్ల గుండా బయటకు వెళళ్కండి. 23యెహోవాఐగుపీత్యులను
హతమారచ్డానికి తిరుగుతూ ఇంటి గుమమ్ం కమిమ్ మీదా రెండు
నిలువు కముమ్ల మీదా ఉనన్ రకానిన్ చూసి ఆ ఇంటిని దాటిపోతాడు.
సంహారం చేసే దూతను మీ ఇళళ్లోకి పవేశించడానికి మిమమ్లిన్
సంహరించడానికి ఆయన అనుమతి ఇయయ్డు.
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24అందుచేత మీరు దీనిన్ ఆచరించాలి. ఇది మీకు,మీ సంతతికి
శాశవ్త న చటట్ంగా ఉంటుంది. 25 యెహోవా వాగాద్ నం చేసినటుట్
ఆయనమీకు ఇసుత్ నన్ దేశంలో పవేశించిన తరువాతమీరు దీనిన్ ఒక
ఆచార కియగా పాటించాలి. 26 మీ కొడుకులు ‘మీరు జరిగిసుత్ నన్
ఈ ఆచారం ఎందుకోసం?’ అని మిమమ్లిన్ అడిగితే, 27 ‘ఇది
యెహోవాకు పసాక్ బలి. ఆయన ఐగుపీత్యులను సంహరించే
సమయంలో వారి మధయ్ నుండి ఇశాయేలు పజల ఇళళ్ను దాటి
ఐగుపులో మనలిన్ కాపాడాడు’ అని చెపాప్లి” అనాన్డు. అపుప్డు
సమకూడిన పజలంతా అది విని తమ తలలు వంచి దేవుణిణ్
ఆరాధించారు. 28అపుప్డు ఇశాయేలు పజలు విధేయు యెహోవా
మోషేఅహరోనులకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ చేశారు.

పదవ తెగులు-ఐగుపువారి పథమ సంతానం మరణం
29 ఆ అరథ్రాతి సమయంలో ఏం జరిగిందంటే, ఐగుపు దేశంలో

ఉనన్ మొదటి సంతానమంతటినీ యెహోవా హతమారాచ్డు.
సింహాసనం మీద కూరుచ్నన్ రాజుమొదలుకుని, చెరసాలలోని దీల
వరకూ వాళళ్కు పుటిట్న మొదటి పిలల్లు మరణించారు. పశువుల
తొలిచూలు పిలల్లు చనిపోయాయి. 30 ఆ రాతి గడిచిన తరువాత
మరణం సంభవించని ఇలుల్ ఒకక్టి కూడా లేదు. ఐగుపు దేశంలో
తీవ నమరణ రోదన చెలరేగింది.

31 ఫరో మోషే అహరోనులను పిలిపించాడు. వాళళ్తో “మీరూ
ఇశాయేలు పజలూ తవ్రగా నా దేశం నుండి, నా పజల మధయ్నుండి
వెళిళ్పొండి. మీరు కోరుకునన్టుట్ వెళిల్ యెహోవాను ఆరాధించండి.
32మీ ఇషట్పకారం మీ మందలనూ పశువులనూ తోలుకు వెళళ్ండి.
ననున్ దీవించండి కూడా” అనాన్డు. 33ఐగుపీత్యులు మేము కూడా
చనిపోతాం అనుకుని ఆతంగా ఇశాయేల్ పజను తమ దేశం నుండి
వెళిళ్పొమమ్ని తొందర పెటాట్ రు.

ఇశాయేలీయుల నిరగ్మనం-రామెసేసునుండి సుకోక్తుకు
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34 ఇశాయేలు పజలు పొంగజేసే పదారథ్ం కలపని తమ పిండి
ముదద్లు, పిండి పిసికే గినెన్లు మూటగటుట్ కుని భుజాల మోసుకు
పోయారు. 35 అంతకుముందు ఇశాయేలు పజలు మోషే చెపిప్న
మాట పకారం ఐగుపీత్యుల దగగ్ర నుండి వెండి, బంగారం నగలు,
దుసుత్ లు అడిగి తీసుకునాన్రు. 36ఐగుపీత్యులకు ఇశాయేలు పజల
పటల్ యెహోవా జాలి గుణం కలిగించడం వలల్ వారు ఇశాయేలు
పజలు అడిగినవనీన్ ఇచాచ్రు. ఆ విధంగా వారు ఐగుపీత్యులను
దోచుకునాన్రు.

37 తరువాత ఇశాయేలు పజలు రామెసేసు నుండి సుకోక్తు
వరకూ పయాణం సాగించారు. వారిలో పిలల్లు కాక, కాలి నడకన
బయలుదేరిన పురుషులు ఆరు లకష్ల మంది. 38అంతేకాక వేరువేరు
జాతుల మనుషులు చాలామంది వారితో వచాచ్రు. గొరెలు, ఎదుద్ లు
మొద న పశువులతో కూడిన గొపప్ మందలు కూడా వాళళ్తో కలసి
బయలుదేరాయి. 39తరువాత వాళ ళ్ ఐగుపు నుండి తెచిచ్న పిండి
ముదద్లతో పొంగని రొటెట్లు కాలాచ్రు. ఆ పిండి ముదద్ పులియలేదు.
వాళ ళ్ ఐగుపునుండి బయలు దేరే ముందు సమయం లేకపోవడం
వలల్ తమ కోసం వేరే ఆహారం సిదధ్ం చేసుకోలేక పోయారు.

40 ఇశాయేలీయులు ఐగుపులో నివసించిన కాలం 430
సంవతస్రాలు. 41ఆ 430 సంవతస్రాలు ముగిసిన రోజునేయెహోవా
సేనలనీన్ ఐగుపు దేశం నుండి తరలి వెళాల్ యి. 42 ఆయన ఐగుపు
దేశం నుండి వారిని బయటికి రపిప్ంచిన ఆ రాతి యెహోవా కోసం
కేటాయించి ఇశాయేలు పజలంతా తరతరాలకూ ఆ రాతి యెహోవా
కోసం జాగారం చెయాయ్లి.

పసాక్ గురించిన ఆదేశాలు
43తరువాతయెహోవామోషేఅహరోనులతోఇలాఅనాన్డు. “ఇది

పసాక్ పండగను గూరిచ్న నియమం. వేరే జాతికి చెందిన వాడెవడూ
దానిన్ తినకూడదు. 44మీలో ఎవ నా డబిబ్చిచ్ కొనుకుక్నన్ దాసుడు
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సునన్తి పొందితే అలాంటి వాడు దానిన్ తినవచుచ్. 45 వేరే దేశాలకు
చెందిన వాళ ళ్, కూలి పనికి వచిచ్న సేవకులు దానిన్ తినకూడదు.
46ఏ ఇంటోల్ వారు ఆ ఇంటోల్ మాతమేదానిన్ తినాలి. దానిమాంసంలో
కొంచెం కూడాఇంటోల్ నుండిబయటికితీసుకు వెళళ్కూడదు. వధించిన
జంతువులోని ఒకక్ ఎముకను కూడామీరు విరగొగ్ టట్కూడదు.

47 ఇశాయేలు పజల సమాజం అంతా పండగ ఆచరించాలి.
48 మీ దగగ్ర నివసించే ఎవ నా విదేశీయులు యెహోవా
పసాక్ను ఆచరించాలని కోరుకుంటే వాళళ్ కుటుంబంలోని పతి
మగవాడూ సునన్తి పొందాలి. అపుప్డు వాళ ళ్ సమాజంతో
కలసి పసాక్ ఆచరింపవచుచ్. వాళ ళ్ మీ దేశంలో పుటిట్న వాళళ్తో
సమానం అవుతారు. సునన్తి పొందనివాడు దానిన్ తినకూడదు.
49సవ్దేశీయుడికీమీతోకలసినివసించేవిదేశీయుడికీఈవిషయంలో
ఒకే నియమం ఉండాలి.”

50 యెహోవా మోషే అహరోనులకు ఇచిచ్న ఆజఞ్ల పకారం
ఇశాయేలు పజలందరూ చేశారు. 51 ఆ రోజే యెహోవా ఇశాయేలు
పజలను వారి వారి సేనల కమం పకారం ఐగుపు దేశం నుండి
బయటకు నడిపించాడు.

13
ఇశాయేల్ పథమ సంతానం పతిషట్

1యెహోవామోషేతోఇలాచెపాప్డు. 2“ఇశాయేలుపజలోల్ మొదట
పుటిట్న సంతానానిన్ నాకు పతిషిట్ంచాలి. మనుషుల, పశువుల పతి
తొలిచూలు నాది.”

పొంగని రొటెట్ల పండగ
3 అపుప్డు మోషే పజలను సమకూరిచ్ ఇలా చెపాప్డు. “మీరు

ఐగుపులో బానిసతవ్ం నుండి విడుదల పొంది బయటకు వచిచ్న
ఈ రోజును జాఞ్ పకం చేసుకోండి. యెహోవా తన బల న చేతులు
చాపి ఆ దాసయ్ం నుండి మిమమ్లిన్ విడిపించాడు. మీరు పొంగ జేసే
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పిండితో చేసిన రొటెట్లు తినకూడదు. 4 అబీబు అనే ఈ నెలలో ఈ
రోజునే మీరు బయలుదేరి వచాచ్రు. 5 కనానీయులు, హితీత్యులు,
అమోరీయులు, హివీవ్యులు, యెబూసీయులు నివసించే *పాలు
తేనెలు పవహించేదేశానికి నడిపిసాత్ ననిమనపూరీవ్కులతోయెహోవా
ఒపప్ందం చేశాడు. ఆయన వాగాద్ నం చేసినటుట్ ఆ దేశానికి మీరు
చేరుకునన్ తరువాతఈ ఆచారానిన్ ఈ నెలలోనే జరుపుకోవాలి.

6మీరుఏడు రోజులపాటుపొంగనిపదారథ్ం కలపనిపిండితోచేసిన
రొటెట్లు తినాలి. ఏడవ రోజుయెహోవా పండగ ఆచరించాలి. 7ఏడు
రోజులూ పొంగకుండా చేసిన రొటెట్లనే తినాలి. మీ దేశంలో ఈ హదుద్
నుంచి ఆ హదుద్ వరకూ పొంగే పదారథ్ం కలిపిన పిండి మీ దగగ్ర
ఉండకూడదు. పొంగేలా చేసేదేదీమీ దగగ్ర కనబడకూడదు.

8 ఆ రోజు మీ పిలల్లకు ‘నేను ఐగుపు నుండి వచిచ్నపుప్డు
యెహోవా నాకు చేసిన దానిన్ బటిట్ పొంగకుండా కాలిచ్న ఈ రొటెట్లు
తింటునాన్ను’ అని చెపాప్లి. 9 యెహోవా తన బలిషట్ న చేతితో
మిమమ్లిన్ ఐగుపు నుండి రపిప్ంచాడు. ఆయన ఉపదేశం మీ నోట
ఉండేలా, ఈ ఆచారం మీ చేతుల గురుగా మీ నుదుటి జాఞ్ పక
చిహన్ంగా ఉంటుంది.

పథమ సంతానానిన్యెహోవాకు పతిషిట్ంచడం
10 అందువలల్ మీరు పతి ఏటా ఈ నియమానిన్ దాని

నిరణ్యకాలంలో ఆచరించాలి. 11యెహోవా మీతో మీపూరివ్కులతో
వాగాద్ నం చేసినటుట్ కనాను దేశంలోకి నినున్ రపిప్ంచిన తరువాత
12మీకు పుటేట్ పతి మొదటి సంతానానిన్, మీ పశువులకు పుటేట్ పతి
తొలిపిలల్నుయెహోవాకు పతిషిఠ్ ంచాలి. పశువులకు,మందలకు కలిగే
తొలిమగ సంతానంయెహోవాదే.
* 13:5 13:5సారవంత న
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13 పతిషిఠ్ ంచినది గాడిద పిలల్ అయితే దాని ఖరీదు చెలిల్ంచి
విడిపించి దానికి బదులు గొరెపిలల్ను †పతిషిఠ్ ంచాలి. అలా
విడిపించలేకపోతే దాని మెడ విరగదీయాలి. మీ కొడుకులోల్ మొదట
పుటిట్న వారి నిమితత్ం ఖరీదు చెలిల్ంచి వారిని విడిపించుకోవాలి.
14 ఇకముందు మీ కొడుకులు ‘ఇలా ఎందుకు చెయాయ్లి?’ అని
అడిగితే, వాళళ్తో, ‘ఐగుపు బానిసతవ్ంలో ఉనన్ మనలను తన
బల న హసత్ం కింద యెహోవా బయటికి రపిప్ంచాడు. 15 ఫరో
మనలను వెళళ్నివవ్కుండా తనమనసుస్ను కఠినం చేసుకునన్పుప్డు
యెహోవా ఐగుపు దేశంలో ఉనన్ మనుషుల, పశువుల మొదటి
సంతానం అంతటినీ సంహరించాడు. అందుకే నేను పతి తొలిచూలు
మగ పిలల్లనిన్టినీ యెహోవాకు బలిగా అరిప్సాత్ ను. మొదట పుటిట్న
నా కొడుకుల కోసం ఖరీదు చెలిల్ంచి విడిపించుకుంటాను’ అని
చెపాప్లి. 16యెహోవా తన బల న హసత్ం చేత మనలను ఐగుపు
నుండి బయటికి రపిప్ంచాడు గనుక నీ చెయియ్మీదానొసటిమీదా ఆ
సంఘటనజాఞ్ పక సూచనగా ఉండాలి.”

అగిన్ సథ్ంభం,మేఘసథ్ంభం
17 ఫరో ఆ పజలను వెళళ్నిచిచ్నపుప్డు దేవుడు వాళళ్ను

ఫిలిషీయ దేశం నుండి దగగ్ర దారి అయినపప్టికీ ఆ దారిన వాళళ్ను
వెళల్నీయలేదు. “ఈ పజలు ఫిలిషీయులతో జరిగే యుదధ్ం చూసి
మనసుమారుచ్కునితిరిగిఐగుపుకు వెళిల్పోతారేమో”అనుకునాన్డు.
18 అందువలల్ పజలను చుటూట్ తిపిప్ ఎడారి మీదుగా ఎర సముదం
పుకు పయాణం చేయించాడు. ఇశాయేలు పజలు తమ ‡గోతాల
వారీగా ఐగుపు నుండి వచాచ్రు.

† 13:13 13:13 గాడిదను అరిప్ంచడం ఆమోదం కాదు. అందుకని గొరె పిలల్ అరప్ణ
ఆమోదయోగయ్ం. ‡ 13:18 13:18 అంటే సిదధ్పడి వెళాల్ రు, ఆయుధాలు పటుట్ కుని
కాదు. వారు గోతాలవారిగా కమ పదధ్తిలో బయలు దేరారు అనిభావం.
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19మోషేయోసేపుఆసిత్కలను వెంటతీసుకు వచాచ్డు. ఎందుకంటే
యోసేపు “దేవుడు మిమమ్లిన్ తపప్కుండా జాఞ్ పకం చేసుకుంటాడు,
అపుప్డు మీరు నా ఆసిత్కలను ఇకక్డి నుంచి తీసుకు వెళళ్ండి” అని
ఇశాయేలు పజలతో కచిచ్తంగా ఒటుట్ పెటిట్ంచుకునాన్డు. 20వాళ ళ్
సుకోక్తు నుండి పయాణం చేసి ఎడారి దగగ్ర ఉనన్ ఏతాములో బస
చేశారు.

21 పగలు, రాతి పయాణాలోల్ యెహోవా వారికి తోడుగా ఉనాన్డు.
పగటి వేళ సత్ంభాకార మేఘంలో రాతి వేళ వెలుగు ఇవవ్డానికి
సత్ంభాకార మంటలోల్ ఉండి ఆయన వారికి ముందుగా నడిచాడు.
22 దేవుడు పజల కోసం ఉంచిన పగటి మేఘసత్ంభానిన్, రాతి
వేళ వెలుగిచేచ్ అగిన్సత్ంభానిన్ తొలగించకుండా పయాణం కొనసాగేలా
చేశాడు.

14
ఎర సముదం దాటడం

1యెహోవామోషేతో ఇలాచెపాప్డు, 2 “ఇశాయేలు పజలు వెనకిక్
తిరిగి పీహహీరోతు ఎదుట, అంటే మిగోద్ లుకూ, సముదానికీ మధయ్లో
ఉనన్ బయలెస్ఫోను దగగ్ర విడిది చేయమని వారితో చెపుప్. వాళ ళ్
అకక్డ ఉనన్పుప్డు 3 ఫరో, ‘ఆ పజలు ఈ దేశంలో ఎడారి మధయ్లో
చికుక్బడిపోయారు’ అనుకుంటాడు. 4 నేను ఫరో హృదయానిన్
కఠినపరుసుత్ నాన్ను. అతడు వాళళ్ను తరుముతాడు. నేను ఫరో
దావ్రా, మిగిలిన అతని సేన దావ్రా మహిమ పొందుతాను. నేను
యెహోవాను అని ఐగుపీత్యులు తెలుసుకుంటారు.” 5 ఇశాయేలు
పజలు దేశం విడిచి వెళిళ్పోయిన విషయం ఐగుపు రాజుకు
చెపిప్నపుప్డు ఫరో హృదయం, అతని సేవకుల హృదయాలు
ఇశాయేలు పజ కకష్తో నిండి పోయాయి. “మనం చేసిందేమిటి?
మన కోసం పనులు చేయకుండా వాళళ్ను ఎందుకు వెళళ్నిచాచ్ం?”
అని చెపుప్కునాన్రు.
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6అపుప్డు ఫరో తన రథాలు సిదధ్ం చేయించి తన నాయ్నిన్ వెంట
బెటుట్ కుని బయలుదేరాడు. 7అతడు తన ఐగుపులోని శేషఠ్ న 600
రథాలను, పతి రథంలోనూ నాయ్ధిపతులను తీసుకు పోయాడు.
8యెహోవా ఐగుపు రాజు ఫరో హృదయానిన్ కఠినం చేసినందువలల్
అతడు ఇశాయేలు పజలను తరిమాడు. ఇశాయేలు పజలు తమ
బలగం అంతటితో తరలి వెళత్ నాన్రు. 9 బయలెస్ఫోను ఎదురుగా
ఉనన్ పీహహీరోతుకు దగగ్రలోసముదం దగగ్రవాళ ళ్ విడిదిచేసిఉనన్
సమయంలో ఫరో రథాలు, గురాలు, గురాల రౌతులు, ఐగుపు నయ్ం
ఇశాయేలు పజలను తరుముతూ వాళళ్ను సమీపించారు.

10 ఫరో, అతని నయ్ం తమను తరుముతూ రావడం చూసిన
ఇశాయేలు పజలు హడలిపోయారు. కేకలు వేసూత్ యెహోవాకు
మొరపెటాట్ రు. 11అపుప్డు వాళ ళ్ మోషేతో “ఐగుపులో సమాధులు
లేవని మమమ్లిన్ ఈ ఎడారిలో చనిపోవడానికి తీసుకొచాచ్వా?
మమమ్లిన్ ఐగుపు నుండి బయటికి తీసుకువచిచ్ ఈ విధంగా చేసాత్ వా?
12 మేము ఐగుపీత్యులకు బానిసలుగానే ఉంటాం, మా జోలికి
రావదుద్ అని ఐగుపులో ఉనన్పుప్డే చెపిప్ంది ఇందుకే గదా. మేము
ఈ ఎడారిలో చనిపోవడం కంటే ఐగుపులో బానిసలుగా బతకడమే
మంచిది” అని నిషూట్ రంగామాటాల్ డారు.

13 అందుకు మోషే “భయపడకండి, ఈ రోజు యెహోవా మీకు
కలిగించే రకష్ణను అలా నిలబడి చూడండి. మీరు ఈ రోజు చూసిన
ఐగుపీత్యులను ఇక ఎనన్డూ చూడరు. 14మీరు ఊరికే నిలబడి
ఉండండి. మీ పకష్ంగా యెహోవా యుదధ్ం చేసాత్ డు” అని పజలతో
చెపాప్డు.

15యెహోవామోషేతో “నువెవ్ందుకు నాకు మొర పెడుతునాన్వు?
‘ముందుకు కొనసాగండి’ అని పజలతో చెపుప్. 16 నీ కర ఎతిత్ ఆ
సముదం పు నీ చెయియ్ చాపి దానిన్ రెండు పాయలుగా చెయియ్.
అపుప్డు ఇశాయేలు పజలు సముదం మధయ్లో ఆరిన పొడి నేల
మీద నడిచి వెళాత్ రు. 17 చూడు, నేను ఐగుపీత్యుల హృదయాలను
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కఠినం చేసాత్ ను. వాళ ళ్ మీ వెంటబడి తరుముతారు. నేను ఫరో
దావ్రా, అతని నయ్ం అంతటి దావ్రా, అతని రథాల, గురపు రౌతుల
దావ్రా ఘనత తెచుచ్కొంటాను. 18 నేను ఫరో దావ్రా, నయ్ం దావ్రా,
అతని రథాల, గురపు రౌతుల దావ్రా ఘనత పొందడం వలల్ నేను
యెహోవానని ఐగుపీత్యులు తెలుసుకుంటారు.”

19 అపప్టి వరకూ ఇశాయేలు పజల ముందు నడిచిన దేవదూత
వాళళ్ వెనకిక్ వెళాళ్డు. మేఘసత్ంభం కూడా వాళళ్ వెనకిక్ వచిచ్
నిలిచింది. 20అది ఐగుపు సేనలకూ ఇశాయేలు పజల సమూహనికీ
మధయ్ నిలిచింది. ఆ మేఘం ఆ రాతంతా ఐగుపు నాయ్నికి చీకటి
కమేమ్లా, అదే సమయంలో ఇశాయేలు పజలకు వెలుగు ఉండేలా
చేసింది. 21మోషే సముదం తన చెయియ్ చాపాడు. యెహోవా ఆ
రాతిఅంతాబల నతూరుప్గాలివీచేలాచేసి,సముదంపాయలుగా
చీలి మధయ్లో ఆరిపోయిపొడి నేల ఏరప్డేలా చేశాడు. 22 సముదం
నీళల్ రెండుగా విడిపోగాఇశాయేలు పజలు సముదంమధయ్లోఆరిన
నేల నడిచి వెళాళ్రు. ఆ నీళల్ వారి కుడి పకక్న, ఎడమ పకక్న
గోడలాల్ గా నిలబడాడ్ యి.

23ఫరో నయ్ం, గురాలు, రథాలు, రౌతులు వారిని తరుముకుంటూ
సముదం మధయ్కు చేరుకునాన్రు. 24 తెలల్వారుతుండగా యెహోవా
ఆ అగిన్ సత్ంభం నుండీ మేఘ సత్ంభం నుండీ ఐగుపు నాయ్నిన్ చూసి
వాళళ్ను కలవరానికి గురి చేశాడు. 25 ఆయన వాళళ్ రథచకాలు
ఊడిపోయేలా చేసినపుప్డు వాళ ళ్ అతి కషట్ంగా రథాలు తోలవలసి
వచిచ్ంది. అపుప్డు ఐగుపువాళ ళ్ “రండి, మనం ఇశాయేలు పజల
ఎదుట నుండి పారిపోదాం. యెహోవా వారికి తోడుగా ఉండి వాళళ్
పకష్ంగాయుదధ్ం చేసుత్ నాన్డు” అని చెపుప్కునాన్రు.

తరుముతునన్ ఐగుపు నయ్ం మునిగిపోయారు
26 యెహోవా మోషేతో “ఐగుపు నయ్ం మీదికి, వాళళ్ రథాల,

రౌతుల మీదికి నీళల్ తిరిగి వచేచ్లా సముదం కి నీ చెయియ్
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చాపు” అని చెపాప్డు. 27 మోషే సముదం కి తన చెయియ్
చాపాడు. సాయంతం అయేయ్టపప్టికి సముదం వడిగా మళీళ్
కలిసిపోయింది. అది చూసిన ఐగుపు నయ్ం వెనకిక్ పారిపోవాలని
చూశారు. అపుప్డు యెహోవా సముదం మధయ్లో ఐగుపు నయ్ం
నాశనమయేయ్లా చేశాడు. 28 నీళల్ వేగంగా పవహించి ఆ రథాలను,
రౌతులను, వారి వెనుక సముదంలోకి వచిచ్న ఫరో నయ్ం మొతాత్ నీన్
ముంచివేశాయి. వాళళ్లో ఒకక్డు కూడా మిగలకుండా అంతా
తుడిచిపెటుట్ కు పోయారు.

29 అయితే ఇశాయేలు పజలు సముదం మధయ్లో ఆరిన నేల
నడిచినపుప్డు ఆ నీళల్ వారికి కుడి, ఎడమ పకక్ల గోడలాల్ గా
నిలబడాడ్ యి. 30 ఆ రోజున యెహోవా ఐగుపు నయ్ం నుండి
ఇశాయేలు పజలను ర ంచాడు. చనిపోయి ఒడుడ్ కు కొటుట్ కు వచిచ్న
ఐగుపు వాళళ్ను ఇశాయేలు పజలు చూశారు. 31 తమ కోసం
యెహోవాఐగుపువాళల్ పటల్ చేసినఈగొపప్కారయ్ంచూసినఇశాయేలు
పజలకు యెహోవా అంటే భయభకులు కలిగాయి. ఆ పజలు
యెహోవామీదా, ఆయన సేవకుడుమోషేమీదా నమమ్కముంచారు.

15
మోషేమిరాయ్ముల కీరన

1అపుప్డుమోషే,ఇశాయేలుపజలుయెహోవానుఇలాకీరించారు.
“యెహోవాను గురించి పాడతాను. ఆయన శతువు గురానీన్,
రౌతునూ,
సముదంలోముంచి వేశాడు.
గొపప్ విజయంసాధించాడు.
2యెహోవాయేనాబలం,నాగానం,
నా రకష్ణకర. ఆయననా దేవుడు, ఆయనను సుత్ తిసాత్ ను.
ఆయననాపూరీవ్కుల దేవుడు, ఆయనను ఘనపరుసాత్ ను.
3యెహోవాయుదధ్శూరుడు, ఆయన పేరుయెహోవా.
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4ఆయన ఫరో రథాలను, నాయ్నిన్ సముదంలోముంచివేశాడు.
నాయ్ధిపతులోల్ పముఖులు ఎర సముదంలోమునిగిపోయారు.

5రాళల్వలె వాళ ళ్ నడి సముదం అడుకిక్ చేరుకునాన్రు.
6యెహోవా, నీ కుడి చెయియ్ బలిషఠ్ నది. యెహోవా, నీ కుడిచెయియ్

శతువుని అణిచి వేసుత్ ంది.
7 నీకు విరోధంగా నీ లేచేవాళల్ను నీ మహిమా పకాశంతో అణచి

వేసాత్ వు.
నీ కోపాగిన్ రగిలినపుప్డు వాళ ళ్ చెతత్లాగా కాలిపోతారు.
8 నీ ముకుక్పుటాల నుండి వెలువడిన పెనుగాలికి నీళల్ కుపప్గా

నిలబడిపోయాయి. పవాహాలు గోడలాగా నిలబడి
పోయాయి.

సముదం లోతులోల్ నీళ ళ్ గడడ్కటిట్పోయాయి.
9 ‘వాళళ్ను తరిమి నా కతిత్ దూసి నాశనం చేసి దోచుకునన్ సొముమ్తో

నా కోరిక తీరుచ్కుంటాను’ అని శతువు అనుకునాన్డు.
10నువువ్ నీగాలి విసిరిలో న నీళళ్లో సీసంలాగావాళళ్నుమునిగి

పోయేలాచేశావు.
11 పూజింపదగగ్ వాళళ్లో యెహోవాలాంటివాడు ఎవడు? పవితత

భవంలో నీ వంటి వాడెవడు? సుత్ తికీరనలతో
ఘనపరచదగినవాడు,అదుభ్తాలుచేసేనీవంటివాడెవడు?

12నీ కుడి చెయియ్చాపినపుప్డు వాళళ్ను భూమిమింగివేసింది.
13 నీ కనికరం వలల్ ఈ పజలను విడిపించి నీ శకి దావ్రా నీ సనిన్ధికి

తీసుకువచాచ్వు.
14ఈ సంగతి ఇతర పజలకు తెలుసుత్ ంది. వాళ ళ్ భయపడతారు.

అది ఫిలిషీయులకు భయం కలిగిసుత్ ంది.
15 ఎదోము అధిపతులు భయపడతారు. మోయాబులో బలిషుఠ్ లు

వణికిపోతారు. కనానులో నివసించే వారు భయంతో
నీరసించిపోతారు,
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16భయభీతులు వారిని ఆవరిసాత్ యి. యెహోవా, నీ పజలు అవతలి
తీరం చేరే వరకూ నీ హసత్బలం చేత శతువులు రాళళ్ వలే
కదలకుండా నిలిచిపోతారు.

17 నువువ్ నీ పజలకు సిథ్ర నివాసంగా ఏరాప్టు చేసిన వారసతవ్
పరవ్తానికి తెసాత్ వు. అకక్డ వారిని నాటుతావు. యెహోవా,
నీ చేతులు నిరిమ్ంచినమందిరానికి వారిని తెసాత్ వు.

18యెహోవా,శాశవ్తంగా రాజయ్ం చేసాత్ డు.”
19 ఫరో గురాలు, రథాలు, రౌతులు సముదంలోకి అడుగుపెటట్గానే

యెహోవా వాళళ్ మీదికి సముదపు నీళ ళ్ పొంగిపొరలేలా చేశాడు.
అయితే ఇశాయేలు పజలు సముదం మధయ్లో ఆరిన నేల మీద
నడిచారు. 20 అహరోను సోదరి, పవకిర్ మిరాయ్ము తంబుర
వాయిసూత్ బయలుదేరింది. సీలంతా తంబురలు వాయిసూత్ , నాటయ్ం
చేసూత్ ఆమెను వెంబడించారు. 21 మిరాయ్ము వాళళ్తో కలిసి ఈ
విధంగాపాడింది.

మిరాయ్ము కీరన “యెహోవాను సుత్ తిసూత్ పాటలు పాడండి,
ఆయన ఘన విజయం సాధించాడు, శతువు గురాలను, వాటి
రౌతులను సముదంలోముంచి వేశాడు.”

22మోషే నాయకతవ్ంలో పజలు ఎర సముదం దాటిన తరువాత
మూడు రోజులు పయాణించిషూరు ఎడారిపాంతానికి చేరుకునాన్రు.
అకక్డ వాళళ్కు తాగడానికి నీళల్ దొరకలేదు. తరువాత *మారాకు
చేరుకునాన్రు. 23మారాలో ఉనన్ నీళ ళ్ చేదుగా ఉనాన్యి కనుక ఆ
నీళల్ తాగలేకపోయారు. అందువలల్ దానికిమారాఅనేపేరు వచిచ్ంది.

24పజలుమోషేమీదసణుగుతూ “మేమేమీతాగాలి?” అనాన్రు.
25మోషే యెహోవాను వేడుకునాన్డు. అపుప్డు యెహోవామోషేకు
ఒక చెటుట్ ను చూపించాడు. దానిన్ ఆ నీళల్లో వేసిన తరువాత నీళల్
తియయ్గామారిపోయాయి. అకక్డఆయనవాళల్కు ఒక కటుట్ బాటును,
శాసనానిన్ విధించాడు, 26 “మీరు మీ దేవు న యెహోవా మాటలు

* 15:22 15:22 అంటే చేదు
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శదధ్గా విని ఆయన దృషిట్లో నాయ్యం జరిగించి, ఆయన ఆజఞ్లకు
విధేయత కనపరచి వాటి పకారం నడుచుకుంటే ఐగుపు వాళళ్కు
కలిగించిన ఎలాంటి జబూబ్ మీకు రానియయ్ను. యెహోవా అనే నేనే
మిమమ్లిన్ బాగుచేసేవాణిణ్ .”

27 తరువాత వాళ ళ్ ఏలీముకు చేరుకునాన్రు. అకక్డ పనెన్ండు
నీటిఊటలు, డె ఈత చెటుల్ ఉనాన్యి. నీళ ళ్ ఉనన్ ఆపాంతంలో
వాళ ళ్ విడిది చేశారు.

16
పరలోకం నుండి ఆహారం

1 తరువాత ఇశాయేలు పజలంతా ఏలీము నుండి బయలుదేరి
వారు ఐగుపు నుండి బయటకు వచిచ్న రెండవ నెల పదిహేనోరోజున
ఏలీముకు సీనాయికి మధయ్ ఉనన్ సీను ఎడారి పాంతానికి వచాచ్రు.
2 అకక్డ ఇశాయేలు పజలందరూ మోషే, అహరోనుల మీద
సణుగుకునాన్రు. 3 పజలు వారితో “మేము ఐగుపులో ఉనన్పుప్డు
మాంసం వండుకుని కుండల దగగ్ర కూరుచ్ని తృపిత్గా భోజనం
చేసేవాళళ్ం. ఆ సమయంలోనే యెహోవా చేతిలో మేము చనిపోయి
ఉనన్టట్యితే బాగుండేది. మేమంతా ఆకలితో చనిపోవడం కోసం
ఇకక్డికి తీసుకు వచాచ్రు” అనాన్రు.

4 యెహోవా మోషేతో ఇలా చెపాప్డు. “నేను ఆకాశం నుండి
మీ కోసం ఆహారం కురిపిసాత్ ను. పతిరోజూ పజలు వెళిల్ ఆనాటికి
సరిపడేటంత ఆహారం సమకూరుచ్కోవాలి. వాళ ళ్ నా ఉపదేశం
పకారం నడుచుకుంటునాన్రో లేదో నేను పరిశీలిసాత్ ను. 5 *ఆరవ
రోజున వాళ ళ్ మిగతా అనిన్ రోజుల కంటే రెండింతలు సేకరించుకుని
తెచుచ్కునన్ది వండుకోవాలి.”

6మోషే,అహరోనులు ఇశాయేలు పజలతో ఇలాఅనాన్రు. “మీరు
మా మీద ఎందుకు సణుకుక్ంటారు? మేము ఎంతటి వాళళ్ం?
* 16:5 16:5 అంటే శుకవారం.
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యెహోవా మీద మీరు సణిగిన సణుగులను ఆయన వినాన్డు.
7ఐగుపు దేశం నుండియెహోవాయేమిమమ్లిన్ బయటికి రపిప్ంచాడని
సాయంతం నాటికి మీరు తెలుసుకుంటారు. రేపు ఉదయానికి మీరు
యెహోవామహిమాపభావం చూసాత్ రు.”

8 మోషే వాళళ్తో “మీరు సాయంతం తినడానికి మాంసం,
ఉదయాన సరిపడినంత ఆహారం యెహోవా మీకు ఇసుత్ నన్పుప్డు
మీరు ఇది తెలుసుకుంటారు. మీరు ఆయన మీద సణుకోక్వడం
ఆయన వినాన్డు. మీరు సణుకోక్వడం యెహోవా మీదే, మామీద
కాదు. మా సణుకోక్వడానికి మేమెంతటివాళళ్ం?” అనాన్డు.

9 మోషే అహరోనులతో యెహోవా “పజల సరవ్ సమాజంతో
ఇలా చెపుప్, ఆయన మీ సణుగులు వినాన్డు. సరవ్ సమాజం
అంతా యెహోవా సనిన్ధికి రండి.” 10 అహరోను ఇశాయేలు
సమాజమంతటితో మాటాల్ డుతునన్ సమయంలోనే పజలు ఎడారి
పు చూశారు. అపుప్డు మేఘంలో యెహోవా మహిమ వాళల్కు
కనిపించింది.

11 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇలా అనాన్డు. “నేను
ఇశాయేలు పజల సణుగులు వినాన్ను. 12 వాళళ్తో ఇలా చెపుప్.
సాయంతంపూటమీరుమాంసం తింటారు, ఉదయంపూట తృపిత్గా
ఆహారం తింటారు. అపుప్డు నేను మీ దేవు న యెహోవాను అని
మీరు తెలుసుకుంటారు.” 13 అలాగే జరిగింది. సాయంకాలం
అయినపుప్డుపూరేడు పిటట్లు వచిచ్ శిబిరం అంతా కముమ్కునాన్యి.
ఉదయమయాయ్క శిబిరం అంతా మంచు పడి ఉంది. 14 నేల
మంచు ఇంకిపోయాక నేలమీద సనన్ని కణాలు పొరలుగా ఎడారి
భూమి మీద కనబడాడ్ యి. 15 ఇశాయేలీయులు దానిన్ చూసి, అది
ఏమిటోతెలియక “ఇదేంటి?” అని ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కునాన్రు.

16 మోషే వాళళ్తో “ఇది తినడానికి యెహోవా మీకిచిచ్న
ఆహారం. యెహోవా ఏమి చెబుతునాన్డంటే, పతి ఒకక్రూ తమకు
అవసర నంత మేరకు సేకరించుకోవాలి. తమ గుడారంలో ఉనన్
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వాళళ్ కోసం పతి ఒకక్రికీ †ఒక ఓమెరు చొపుప్న తీసుకోవాలి.”
17ఇశాయేలుపజలుఆవిధంగాచేశారు. అయితేకొందరుఎకుక్వగా,
కొందరు తకుక్వగా కూరుచ్కునాన్రు.

18 వాళ ళ్ కొలత పకారం చూసినపుప్డు ఎకుక్వగా తీసుకొనన్
వారికి ఏమీ మిగలేల్దు, తకుక్వ తీసుకొనన్వారికి ఏమీ తకుక్వ
కాలేదు. పతి ఒకక్రూ తమ అవసరం మేరకు తమ ఇంటి వాళళ్
భోజనానికి సరిపడినంత సమకూరుచ్కునాన్రు. 19 అపుప్డు మోషే
“ఉదయమయేయ్దాకాఎవవ్రూ దీనోల్ ఏమీమిగులుచ్కోకూడదు”అని
వాళళ్తో చెపాప్డు.

20అయితేకొందరుమోషేమాటవినకుండాతెలల్వారేదాకాదానిలో
కొంచెం మిగులుచ్కునాన్రు. మోషే వారి కోపగించుకునాన్డు. అది
పురుగు పటిట్ దురావ్సన కొటిట్ంది. 21 కాబటిట్ పతి ఒకక్రూ పతి
ఉదయమూ తమ ఇంటివారి కోసం ఏ రోజుకు సరిపడినది ఆ రోజు
సేకరించుకునాన్రు. ఎండ ఎకుక్ నపుప్డు అది కరిగిపోయింది.

22 ఆరవ రోజున వాళ ళ్ ఒకొక్కక్రు రెండు లీటరల్కు రెటిట్ంపు
లెకక్ చొపుప్న నాలుగు లీటరుల్ సేకరించారు. పజల అధికారులు
వచిచ్ ఆ విషయం మోషేకు చెపాప్రు. 23 అందుకు మోషే
“యెహోవా చెపిప్న మాట ఇదే. రేపు వివేచనాపూరవ్క విశాంతి
దినం. అదియెహోవాకు గౌరవారథ్ం ఆచరించ వలసిన పవిత విశాంతి
దినం. మీరు వండుకోవలసింది వండుకోండి, ఉడికించుకోవలసింది
ఉడికించుకోండి. తినగా మిగిలినది రేపటికి ఉంచుకోండి.” 24మోషే
ఆజాఞ్ పించిన పకారం వాళ ళ్ తెలల్వారే వరకూ దానిన్ ఉంచుకునాన్రు.
అది దురావ్సన వేయలేదు, దానికి పురుగు పటట్లేదు. 25 అపప్డు
మోషే “ఈరోజుదానిన్ తినండి,ఈరోజుయెహోవాకు విశాంతి దినం,
నేడు అది బయట దానంలోదొరకదు. 26మీరు ఆరు రోజులేదానిన్
సమకూరుచ్కోవాలి. విశాంతి దిన న ఏడవ రోజున అది దొరకదు”
అని చెపాప్డు. 27 ఆ విధంగానే జరిగింది. పజలోల్ కొందరు ఏడవ
రోజునదానిన్ ఏరుకోవడానికి వెళాళ్రు గానీ వాళల్కు ఏమీ దొరకలేదు.
† 16:16 16:16 వ. 36 చూడండి
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28 అందుచేత యెహోవా మోషేతో ఇలా అనాన్డు “మీరు
ఎంతకాలం నా ఆజఞ్లను, ఉపదేశానిన్ అనుసరించి నడుచుకోకుండా
ఉంటారు? 29 వినండి, యెహోవా ఈ విశాంతి దినానిన్ తపప్కుండా
ఆచరించాలని సెలవిచాచ్డు. కనుక ఆరవ రోజున రెండు రోజులకు
సరిపడే ఆహారంమీకు ఇసుత్ నాన్డు. ఏడవ రోజున పతి ఒకక్రూ తమ
సథ్లాలోల్ నే ఉండిపోవాలి.” 30 అందువలన ఏడవ రోజున పజలు
విశాంతి తీసుకునాన్రు.

31 ఇశాయేలీయులు ఆ పదారాథ్ నికి “మనాన్” అని పేరు పెటాట్ రు.
అది తెలల్గా ధనియాల వలే ఉంది. దాని రుచి తేనెతో కలిపిన పిండి
వంటకం లాగా ఉంది. 32 మోషే ఇలా చెపాప్డు “యెహోవా ఏమి
చెబుతునాన్డంటే, ఈమనాన్ను ఒక ఓమెరు పటేట్ పాతలో నింపండి.
నేను ఐగుపు దేశం నుండి మిమమ్లిన్ బయటికి రపిప్ంచి ఎడారిలో
తినడానికి మీకిచిచ్న ఈ ఆహారానిన్ మీ తరతరాల కోసం మీ వంశాల
కోసం వాళ ళ్ దగగ్ర ఉంచుకోవాలి.” 33అపుప్డు మోషే అహరోనుతో
“నువువ్ ఒక గినెన్ తీసుకుని, దానిన్ ఒక ఓమెరు మనాన్తో నింపి,మీ
తరతరాలసంతతికోసంయెహోవాసనిన్ధిలోఉంచు”అనిచెపాప్డు.

34యెహోవామోషేకు ఇచిచ్న ఆజఞ్ పకారం చేశాడు. ఆది భదంగా
ఉండేలా ‡శాసనాలు ఉంచే సథ్లం ఎదుట ఉంచాడు. 35 తాము
చేరుకోవలసిన కనాను దేశపు సరిహదుద్ ల వరకూ నల సంవతస్రాల
వాళళ్ పయాణంలో మనాన్ తింటూ వచాచ్రు. 36 ఓమెరు అంటే
ఏఫాలో పదవ వంతు.

17
బండ నుండి నీరు

1 యెహోవా మాట పకారం ఇశాయేలు పజల సమూహమంతా
సీను ఎడారి పాంతం నుండి పయాణం చేసి రెఫీదీములో దిగారు.
అకక్డ పజలు తాగడానికి నీళ ళ్ లేవు. 2 దానికి వాళ ళ్ మోషే

‡ 16:34 16:34సాకష్పు పెటెట్ , లేక ఒడంబడిక మందసం. 25:10-12 చూడండి.
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నింద మోపుతూ “మాకు తాగడానికి నీళిల్యియ్” అనాన్రు. అపుప్డు
మోషే “మీరు నాతో ఎందుకు పోటాల్ డుతునాన్రు? యెహోవాను
ఎందుకు శోధిసుత్ నాన్రు?” అనాన్డు. 3పజలు దాహంతోమోషేమీద
సణుగుతూ “ఇదేంటి? మమమ్లిన్, మా పిలల్లను, మా పశువులను
దాహంతో చంపడానికి ఐగుపు నుండి ఇకక్డికి తీసుకువచాచ్వా?”
అనాన్రు.

4 అపుప్డు మోషే యెహోవాకు మొరపెటాట్ డు. “ఈ పజలను
నేనేం చెయాయ్లి? కొంచెం సేపటోల్ వీళ ళ్ ననున్ రాళల్తో కొటిట్
చంపుతారేమో” అనాన్డు. 5 అపుప్డు యెహోవా “పజల పెదద్లోల్
కొందరిని వెంటబెటుట్ కుని నువువ్ నదిని కొటిట్న నీ కరను చేతబటుట్ కుని
పజలకు ఎదురుగా వెళిల్ నిలబడు. 6 నేను అకక్డ హోరేబులోని
బండ మీద నీకు ఎదురుగా నిలబడతాను. నువువ్ ఆ బండను
కరతో కొటుట్ . అపుప్డు పజలు తాగడానికి ఆ బండలో నుంచి నీళల్
బయటకు వసాత్ యి”అనిమోషేతోచెపాప్డు. మోషేఇశాయేలుపజల
పెదద్ల కళెళ్దుట ఆ విధంగా చేశాడు. 7 అపుప్డు మోషే ఇశాయేలు
పజలు చేసిన గొడవనుబటిట్ ,వారు “యెహోవామనమధయ్ ఉనాన్డా,
లేడా?” అని యెహోవాను శోధించడానిన్బటిట్ ఆ సథ్లానికి “*మసాస్”
అనీ “†మెరీబా” అనీ పేరుల్ పెటాట్ డు.

అమాలేకీయులతోయుదధ్ం
8 తరువాత అమాలేకీయులు వచిచ్ రెఫీదీములో ఇశాయేలు

పజలతో యుదాధ్ నికి సిదధ్మయాయ్రు. 9 మోషే ‡యెహోషువతో
“మనకోసం కొంతమందిని సిదధ్ం చేసి బయలుదేరి అమాలేకీయులతో
యుదధ్ం చెయియ్. నేను రేపు దేవుని కర చేతోత్ పటుట్ కుని ఆ కొండ
శిఖరం నిలబడతాను” అనాన్డు.

* 17:7 17:7పరీకష్ † 17:7 17:7 కలహం ‡ 17:9 17:9యెహోషువాఇశాయేల్
వారి సేనాని. 33:11 చూడండి.
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10 యెహోషువ మోషే తనతో చెపిప్నటుట్ అమాలేకీయులతో
యుదాధ్ నికి వెళాళ్డు. మోషే, అహరోను, హ రు ఆ కొండ
శిఖరం ఎకాక్రు. 11 మోషే తన చెయియ్ కెతిత్ ఉంచినపుప్డు
ఇశాయేలు పజలు గెలుసుత్ నాన్రు, మోషే తన చెయియ్ దించినపుప్డు
అమాలేకీయులు గెలవసాగారు. 12మోషేచేతులు బరువెకిక్నపుప్డు
అహరోను, హ రు ఒక రాయి తెచిచ్ మోషేను దాని కూరోచ్బెటాట్ రు.
అహరోను, హ రు ఇదద్రూ మోషేకు అటు ఇటు ఆనుకుని నిలబడి
సూరుయ్డు అసత్మించేదాకా అతని చేతులు ఎతిత్ పటుట్ కునాన్రు.
13 ఆ విధంగా యెహోషువ కతిత్ బలంతో అమాలేకు రాజును, అతని
నాయ్నిన్ ఓడించాడు.
14 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో “చిరకాలం జాఞ్ పకం ఉండేలా

పుసత్కంలో ఈ విషయం రాసి అది యెహోషువకు వినిపించు.
నేను అమాలేకీయులను ఆకాశం కింద నామరూపాలు లేకుండా
పూరిగా తుడిచి పెటేట్సాత్ ను” అనాన్డు. 15 తరువాత మోషే ఒక
బలిపీఠం కటిట్ దానికి “§యెహోవా నిసీస్” అని పేరు పెటాట్ డు.
16 అమాలేకీయులు యెహోవా సింహాసనానికి వయ్తిరేకంగా చెయియ్
ఎతాత్ రు గనక “యెహోవాకు అమాలేకీయులతో తరతరాలకు రం
ఉంటుంది అని యెహోవా శపథం చేశాడు” అనాన్డు కాబటిట్ అతడు
ఇలా చేశాడు.

18
మోషేదగగ్రికియితోరాక

1 యెహోవా ఇశాయేలు పజలను ఐగుపు నుండి బయటకు
రపిప్ంచిన సంగతి, మోషేకు, అతని పజ న ఇశాయేలీయులకు
జరిగించినదంతా మిదాయ్నులో యాజకు న మోషే మామ యితో
వినాన్డు. 2మోషే మామ యితో మోషే తన దగగ్రికి పంపిన మోషే
భారయ్ సిపోప్రాను, 3ఆమె ఇదద్రు కొడుకులను వెంటబెటుట్ కుని మోషే

§ 17:15 17:15యెహోవానాజెండా.
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దగగ్రికి బయలుదేరాడు. వారిలో ఒకడి పేరు *గెరోష్ము. ఎందుకంటే
మోషే “నేను అనయ్ దేశంలో పరాయివాణిణ్” అనాన్డు. 4 రెండో వాడి
పేరు †ఎలియాజరు. ఎందుకంటే “నా పూరీవ్కులు దేవుడే నాకు
సహాయం. ఆయనఫరోఖడగ్ ం నుండి ననున్ ర ంచాడు”అనిఅతడు
అనాన్డు.

5మోషేమామయితో అతని కుమారులనిదద్రినీ అతని భారయ్నూ
వెంటబెటుట్ కుని ఎడారిలో దేవుని పరవ్తం దగగ్ర బస చేసిన మోషే
దగగ్రికి వచాచ్డు. 6 “నీమామయితో అనే నేనూ నీ భారయ్, ఆమెతో
కలసి ఆమె ఇదద్రు కొడుకులు నీ దగగ్రికి వసుత్ నాన్ము” అనిమోషేకు
కబురు పంపాడు. 7మోషే తనమామకు ఎదురు వెళాళ్డు. అతనికి
వందనం చేసి ముదుద్ పెటుట్ కునాన్డు. ఒకరినొకరు యోగ మాలు
తెలుసుకుని గుడారంలోకి వచాచ్రు.

8 తరువాత యెహోవా ఇశాయేలు పజల పకష్ంగా ఫరోకు,
ఐగుపీత్యులకు చేసినదీ మారగ్ంలో తమకు సంభవించిన కషాట్ లూ
వాటి నుండి యెహోవా తమను విడిపించిన విషయం మోషే తన
మామకు వివరంగా చెపాప్డు. 9 యెహోవా ఐగుపీత్యుల చేతిలో
నుండి విడిపించడంలో ఇశాయేలు పజలకు చేసినమేళ ళ్ వినియితో
సంతోషించాడు. 10 యితో “ఐగుపీత్యుల చేతిలో నుండి, ఫరో
చేతిలో నుండి మిమమ్లిన్ విడిపించి, ఐగుపీత్యుల కింద బానిసతవ్ం
నుండి ఈ పజలను విడిపించిన యెహోవాకు సుత్ తి కలుగు గాక.
11 యెహోవాయే మిగిలిన దేవుళళ్ కంటే గొపప్వాడని ఇపుప్డు
నాకు తెలిసింది. ఎందుకంటే ఇశాయేలీయుల పటల్ అహంకారంతో
మెలిగిన ఐగుపుట్ వారి వశంనుండి ఆయనతన పజలను ర ంచాడు”
అనాన్డు.

12 మోషే మామ యితో హోమబలి, ఇతర బలులు దేవునికి
అరిప్ంచాడు. అహరోను, ఇశాయేలు పజల పెదద్లు మోషే మామతో
కలిసి దేవుని సనిన్ధిలో భోజనం చేశారు. 13 మోషే మరుసటి

* 18:3 18:3 పరదేశి † 18:4 18:4నా దేవుడు సహాయకుడు
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రోజు పజలకు నాయ్యం తీరచ్డానికి కూరుచ్నాన్డు. పొదుద్ టి నుంచి
సాయంతం వరకూ పజలుమోషే దగగ్ర బారులు తీరి నిలబడాడ్ రు.

నాయ్యాధికారుల నియామకం
దివ్తీ 1:9-18

14 పజల విషయంలో మోషే చేసుత్ నన్దంతా యితో చూశాడు.
అతడు మోషేతో “నువువ్ ఈ పజలకు చేసుత్ నన్దేమిటి? ఉదయం
నుండి సాయంతం దాకా నువొవ్కక్డివే తీరప్రిగా కూరుచ్ని ఉంటే
మిగిలిన వాళళ్ంతా నీ చుటూట్ నిలబడి ఉండడం ఏమిటి?” అని
అడిగాడు. 15మోషే “దేవుని నిరణ్యం ఏమిటోతెలుసుకోవడం కోసం
వాళ ళ్నాదగగ్రికి వసాత్ రు. 16వాళళ్మధయ్ఏ నాగొడవలు వసేత్ వాటి
పరిషాక్రం కోసం నా దగగ్రికి వసాత్ రు. నేను వారికి తీరుప్ తీరిచ్, దేవుని
చటాట్ లను, ఆయన ధరమ్శాస నియమాలను వారికి తెలియజేసాత్ ను”
అని తనమామతోచెపాప్డు.

17అందుకు మోషేమామ అతనితో “నీవు చేసుత్ నన్ పని మంచిది
కాదు. 18 ఇలా చేసేత్ నువూవ్ నీతో ఉనన్ ఈ పజలూ నలిగిపోయి
నీరసించి పోతారు. నువొవ్కక్డివే ఈ పని చెయయ్లేవు. ఇది నీకు
చాలా కషట్ంగా ఉంటుంది. 19నామాట విను. నేను నీకొక ఆలోచన
చెబుతాను. దేవుడు నీకు తో ఉంటాడు. నువువ్ దేవుని ఎదుట
ఈ పజల పతినిధిగా నిలబడివారి వయ్వహారాలు దేవుని సముఖానికి
తీసుకురావాలి. 20 పజలకు దేవుని చటాట్ లూ ధరమ్శాస నియమాలూ
బోధించాలి. వాళ ళ్ నడుచుకోవలసిన మారాగ్ లను, చేయవలసిన
పనులనూ వాళళ్కు తెలియజెయాయ్లి.

21 నువువ్ పజలందరిలో దేవుని పటల్ భయభకులు, సతయ్ం పటల్
ఆసకి ఉండి లంచగొండులుకాని సమరుధ్ న వయ్కులను ఏరాప్టు
చేసుకోవాలి. వారిని నాయ్యాధిపతులుగా నియమించు. వెయియ్
మందికి ఒకడు, వంద మందికి ఒకడు, యా మందికి ఒకడు,
పది మందికి ఒకడు చొపుప్న వాళళ్ను నియమించు. 22 వాళ ళ్
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అనిన్ సమయాలోల్ పజలకు నాయ్యం తీరుసాత్ రు. పరిషాక్రం కాని
సమసయ్లుమాతం నీ దగగ్రికి తీసుకు వసాత్ రు. చినన్ చినన్ తగాదాలు
మాతం వాళేళ్ పరిషక్రిసాత్ రు. ఆ విధంగా వాళ ళ్ నీ భారం
పంచుకుంటే నీకు తేలికగా ఉంటుంది. 23 ఇలా చేయడానికి దేవుడు
అనుమతిఇసేత్,నీపనితేలికఅవుతుంది. ఈపజలంతాతమఇళళ్కు
సంతృపిత్గా వెళాత్ రు” అని చెపాప్డు. 24మోషేతనమామమాటవిని
అతడు చెపిప్నటుట్ చేశాడు.

25 మోషే ఇశాయేలు పజలందరిలో సామరథ్ ం ఉనన్ వయ్కులను
గురించి వెయియ్మందికి ఒకడు, వందమందికి ఒకడు,యా మందికి
ఒకడు, పది మందికి ఒకడు చొపుప్న అధికారులుగా నియమించి
వాళల్కు నాయ్యం తీరేచ్ అధికారం ఇచాచ్డు. 26 వాళ ళ్ అనిన్
సమయాలోల్ పజలకు నాయ్యాధికారులుగా ఉనాన్రు. చినన్ చినన్
తగాదాలు తమకు తాము పరిషక్రించేవాళ ళ్. కఠిన న తగాదాలు
మోషే దగగ్రికి తెచేచ్వారు. 27 తరువాత మోషే తన మామను
సాగనంపాడు, అతడు తన సవ్దేశానికి వెళిళ్పోయాడు.

19
ఇశాయేల్ పజా సీనాయికొండకు చేరుకోవడం

1 ఇశాయేలు పజలు ఐగుపు దేశం నుండి బయలుదేరిన మూడవ
నెల మొదటి రోజున సీనాయి ఎడారి పాంతానికి వచాచ్రు. 2వాళ ళ్
రెఫీదీము నుండి బయలుదేరి సీనాయిఎడారికి వచిచ్ అకక్డ పరవ్తం
ఎదుట ఎడారిలో విడిది చేశారు.

3మోషేయెహోవాసనిన్ధిఉనన్ కొండ కి ఎకిక్ వెళాళ్డు. యెహోవా
ఆ కొండ నుండి అతణిణ్ పిలిచాడు. యెహోవా మోషేతో “నువువ్
యాకోబు సంతతితోమాటాల్ డి ఇశాయేలు పజలతో ఇలా చెపుప్.

4 ‘నేను ఐగుపీత్యులకు ఏమిజరిగించానో, గరుడ ప రెకక్లమీద
మోసినటుట్ మిమమ్లిన్ నా దగగ్రికి ఎలా చేరుచ్కొనాన్నో మీరు చూశారు.
5 ఇపుప్డు మీరు నా మాట శదధ్గా విని, నా ఒడంబడిక పకారం
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నడుచుకుంటే అనిన్ దేశ పజలోల్ నాకు విశేష న ఆసిత్గా ఉంటారు.
భూమి అంతా నాదే గదా. 6మీరు యాజక రాజయ్ంగా పవితపజగా
ఉంటారు.’ నువువ్ ఇశాయేలు పజలతో చెపాప్లిస్న మాటలు ఇవే”
అనాన్డు.

7 మోషే కొండ దిగి వచిచ్ పజల పెదద్లను పిలిపించాడు.
యెహోవా తనకు ఆజాఞ్ పించిన ఆ మాటలనీన్ వారికి తెలియజేశాడు.
8 అందుకు పజలంతా “యెహోవా చెపిప్నదంతా మేము చేసాత్ ం”
అని ముకకంఠంతో జవాబిచాచ్రు. అపుప్డు మోషే తిరిగి వెళిల్
పజలు చెపిప్న మాటలను యెహోవాకు తెలియజేశాడు. 9యెహోవా
మోషేతో “ఇదిగో నేను కారుమబుబ్లో నీ దగగ్రికి వసుత్ నాన్ను. నేను
నీతో మాటాల్ డుతూ ఉండగా పజలు విని ఎపప్టికీ నీ మీద నమమ్కం
ఉంచుతారు” అనాన్డు. మోషే పజల మాటలను యెహోవాతో
చెపాప్డు.

10 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో “నీవు పజల దగగ్రికి వెళిల్ ఈ
రోజూ రేపూ వాళళ్ను పవితపరచు. నా రాక కోసం వాళ ళ్ సిదధ్ం
చెయియ్. వాళ ళ్ తమ బటట్లు ఉతుకుక్ని 11 మూడవ రోజుకలాల్
సిదధ్ంగా ఉండాలి. మూడవ రోజు యెహోవా అనే నేను పజలందరి
కళెళ్దుట సీనాయికొండ కి దిగివసాత్ ను.

12 నువువ్ కొండ చుటూట్ హదుద్ ఏరాప్టు చెయియ్. పజలతో, ‘మీరు
ఈ కొండ ఎకక్కూడదు. దాని అంచును కూడా ముటుట్ కోకూడదు.
జాగతత్. ఈ కొండను ముటుట్ కునన్ పతివాడూ మరణశికష్కు
లోనవుతాడు. 13 ఎవవ్రూ తమ చేతులతో ముటుట్ కునన్ వాణిణ్
తాకకూడదు. రాళళ్తో గానీ బాణాలతో గానీ కచిచ్తంగా అతణిణ్
చంపెయాయ్లి. మని నా జంతు నా మరణ శికష్ విధించాలిస్ందే.
సుదీరఘ్ న బూర శబద్ం వినినపుప్డు వాళ ళ్ కొండ పాదానికి
చేరుకోవాలి’ అని చెపుప్” అనాన్డు.

14అపుప్డు మోషే కొండ దిగి పజల దగగ్రికి వచిచ్ పజలను పవిత
పరిచాడు. పజలు తమ బటట్లు ఉతుకుక్నాన్రు. 15 అపుప్డు
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మోషే “మూడవ రోజుకలాల్ సిదధ్ంగా ఉండండి. మీ భారయ్ల దగగ్రికి
వెళొల్ దుద్ .” అని చెపాప్డు. 16 మూడవ రోజు తెలల్వారగానే ఆ
కొండ మీద దటట్ న మేఘాలు కమిమ్ ఉరుములు, మెరుపులు
వచాచ్యి. భీకర న బూర శబద్ం వినిపించినపుప్డు శిబిరంలోని
పజలంతా భయంతో వణకిపోయారు. 17 దేవుణిణ్ ఎదురొక్నడానికి
మోషే శిబిరంలో నుండి పజలను బయటకు రపిప్ంచాడు. పజలంతా
కొండపాదం దగగ్ర నిలబడాడ్ రు.

18 మండుతునన్ మంటలతో యెహోవా సీనాయి కొండ కి దిగి
వచాచ్డు. ఆ కొండ అంతా పొగ కమిమ్ంది. అది కొలిమి పొగలాగా
కి లేసూత్ ఉంది. *ఆ కొండంతా తీవంగా కంపించింది. 19 ఆ బూర
శబద్ం మరింత పెరుగుతూ ఉండగా మోషే మాటాల్ డుతూ ఉనాన్డు.
దేవుడు ఉరుములాంటి కంఠ సవ్రంతో అతనికి జవాబిసుత్ నాన్డు.
20యెహోవాసీనాయికొండశిఖరంమీదికిదిగివచాచ్డు. కొండశిఖరం
మీదికి రమమ్నిమోషేను పిలిచినపుప్డుమోషే ఎకిక్ వెళాళ్డు.

21 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో “ఈ పజలు యెహోవాను
చూదాద్ మనిహదుద్ మీరివచిచ్వారిలోచాలామందినశించిపోకుండేలా
నువువ్కొండదిగివెళిల్ వాళల్ను కచిచ్తంగాహెచచ్రించు. 22ఇంకాననున్
సమీపించేయాజకులు సిదధ్పడి నేను వారిని చంపకుండేలా తమను
తాము పవిత పరుచుకోవాలని చెపుప్” అనాన్డు.

23అందుకుమోషేయెహోవాతో “పజలు సీనాయికొండ ఎకక్లేరు.
నువువ్ కొండకు హదుద్ లు ఏరాప్టు చేసి దానిన్ పవితంగా ఉంచాలని
మాకు కచిచ్తంగా ఆజాఞ్ పించావు గదా” అనాన్డు. 24 అపుప్డు
యెహోవా “నువువ్ కిందకు దిగి వెళల్ . నువువ్ అహరోనును
వెంటబెటుట్ కుని తిరిగి రావాలి. అయితే యెహోవా వారి మీద
పడకుండా ఉండేలాయాజకులు, పజలు హదుద్ మీరి ఆయన దగగ్రికి
ఎకిక్రాకూడదు”అనిచెపాప్డు. 25మోషేపజలదగగ్రికివెళిల్ ఆమాట
వాళళ్తో చెపాప్డు.
* 19:18 19:18 పజలంతా వణికిపోయారు
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20
పది ఆజఞ్లు
దివ్తీ 1:1-21

1 దేవుడు ఈ ఆజఞ్లనిన్టినీ వివరించి చెపాప్డు, 2 నేను
యెహోవాను, మీ దేవుణిణ్ . ఐగుపు దేశంలో బానిసలుగా ఉనన్
మిమమ్లిన్ బయటకు తీసుకు వచిచ్న దేవుణిణ్ నేనే.

3నేను కాక వేరే దేవుడు మీకు ఉండకూడదు.
4 నఆకాశంలోగానీ, కింద భూమిమీదగానీ, భూమి కిందఉండే

నీళల్లో గానీ ఎలాంటి ఆకారానీన్, పతిమను తయారు చేసుకోకూడదు,
వాటిముందు సాషాట్ ంగపడ కూడదు,వాటినిపూజించ కూడదు.

5 ఎందుకంటే నీ దేవుడ న నేను రోషం గలవాణిణ్ . ననున్
లకష్ పెటట్ని వారి విషయంలో వాళళ్ మూడు నాలుగు తరాల దాకా
వాళళ్పూరివ్కుల దుషట్తవ్ం వారి సంతతి కి రపిప్సాత్ ను.

6ననున్ పేమించినాఆజఞ్లుపాటించేవారి వెయియ్తరాలవరకూ
నా కరుణ చూపిసాత్ ను.

7 నీ దేవు న యెహోవా నామానిన్ వయ్రథ్ంగా పలకకూడదు. తన
నామానిన్ వయ్రథ్ంగా పలికే వాణిణ్ యెహోవాదోషిగా పరిగణిసాత్ డు.

8విశాంతిదినానిన్పవితంగాఆచరించాలనిజాఞ్ పకంఉంచుకోవాలి.
9నువువ్ కషట్పడి ఆరు రోజులోల్ నీ పని అంతాముగించాలి. 10ఏడవ
రోజు నీ దేవు న యెహోవాకు విశాంతి దినం. ఆ రోజున నువువ్, నీ
కొడుకు, కూతురు, సేవకుడు, దాసీ, నీ ఇంటోల్ ఉనన్ విదేశీయుడు, నీ
పశువులు ఎవవ్రూ ఏ పనీ చెయయ్కూడదు.

11 ఆరు రోజులోల్ యెహోవా ఆకాశానిన్, భూమిని, సముదానిన్,
సముదంలో ఉనన్ సమసాత్ నీన్ సృషిట్ంచాడు. ఏడవ రోజున విశాంతి
తీసుకునాన్డు. అందువలల్ యెహోవా విశాంతి దినానిన్ దీవించి
తనకోసం పవిత పరిచాడు.
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12 నీ దేవు నయెహోవామీకివవ్బోయే దేశంలో నువువ్ దీరఘ్కాలం
జీవించేలా నీ తండిని, తలిల్ని గౌరవించాలి.

13హతయ్ చెయయ్కూడదు.
14వయ్భిచారం చెయయ్కూడదు.
15దొంగతనం చెయయ్కూడదు.
16నీపొరుగువాడి తపుప్డు సాకష్ ం చెపప్కూడదు.
17 నీ పొరుగువాడి ఇలుల్ గానీ, అతని భారయ్ను గానీ, దాస

దాసీలను గానీ, అతని ఎదుద్ ను గానీ, గాడిదను గానీ, నీ పొరుగు
వాడికి చెందిన దేనినీ ఆశించకూడదు.

పజల భయభీతులు
18పజలంతా ఆ ఉరుములు,మెరుపులు, భీకర న బూర శబద్ం,

ఆ కొండ నుండి రగులుతునన్ పొగ చూసి భయపడాడ్ రు. భయంతో
దూరంగా తొలగిపోయిమోషేతో, 19 “దేవుడే గనకమాతోమాటాల్ డితే
మేమంతా చచిచ్పోతాం. నువేవ్ మాతో మాటాల్ డు, మేము వింటాం”
అనాన్రు.

20 అందుకు మోషే “భయపడకండి. మిమమ్లిన్ పరీ ంచడానికి,
ఇక నుంచి మీరు పాపం చేయకుండా ఆయన భయంమీకు ఉండేలా
దేవుడు వచాచ్డు” అని పజలతో చెపాప్డు.

21 పజలు దూరంగా నిలబడాడ్ రు. మోషే దేవుడు ఉనన్
కారుమబుబ్ల దగగ్రికి చేరుకునాన్డు. 22 యెహోవా మోషేతో ఇలా
చెపాప్డు. “ఇశాయేలు పజలతో ఇలా చెపుప్. నేను ఆకాశంలో నుండి
దిగి వచిచ్ మీతో మాటాల్ డాను అనడానికి మీరే సాకష్ులు. 23 మీరు
ననున్ ఆరాధించడానికి వెండి, లేదా బంగారపు పతిమలను తయారు
చేసుకోకూడదు.

బలిపీఠం
24 మటిట్తో నా కోసం బలిపీఠం నిరిమ్ంచి దాని మీద మీ

హోమబలులూ, శాంతిబలులూ, మీ గొరెలూ, ఎదుద్ లూ అరిప్ంచాలి.
నా పేరు గురుంచుకొనేలా నేను దానిన్ ఉంచే పతి సథ్లం లో మీ
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దగగ్రికి వచిచ్మిమమ్లిన్ ఆశీరవ్దిసాత్ ను. 25ఒకవేళమీరునాకు రాళల్తో
బలిపీఠం నిరిమ్ంచే పకష్ంలోచెకిక్నరాళల్తోదానిన్ కటట్కూడదు,దానికినీ
చేతి పనిముటుట్ తగిలితే అది అపవితం అవుతుంది. 26అంతేకాదు,
నా బలిపీఠం సమీపించేటపుప్డు మీ నగన్తవ్ం కనిపించకూడదు
కాబటిట్ మెటల్ మీదుగా ఎకక్కూడదు.”

21
హెబీబానిసల గురించిన చటాట్ లు
దివ్తీ 15:12-18

1 నువువ్ ఈ నాయ్య నిరణ్యాలు వాళ ళ్ పాటించేలా చెయాయ్లి.
2 మీరు హెబీవా న వయ్కిని దాసుడుగా కొనుకుక్నన్ పకష్ంలో ఆరు
సంవతస్రాలపాటు మీకు దాసుడుగా ఉండి, ఏడో సంవతస్రంలో
మీకు ఏమీ చెలిల్ంచకుండానే మీ నుండి విడుదల పొందవచుచ్, 3 ఆ
దాసుడు ఒంటరిగా వసేత్ ఒంటరిగా వెళల్వచుచ్. భారయ్తో కలసి
వసేత్ వాడి భారయ్ను కూడా తీసుకుని వెళళ్వచుచ్. 4 ఒకవేళ వాడి
యజమాని అతనికి భారయ్గా ఒక సీని అపప్గించినపుప్డు ఆమెకు
ఆ దాసుడి దావ్రా కొడుకులు గానీ, కూతుళ ళ్ గానీ పుటిట్నటట్యితే
ఆ భారయ్, పిలల్లు ఆమె యజమానికి సొంతం అవుతారు, వాడు
ఒంటరిగానే వెళిల్పోవాలి.

5అయితేఆదాసుడు “నేను నాయజమానిని,నాభారయ్ పిలల్లను
పేమిసుత్ నాన్ను,వాళళ్ను విడిచిపెటిట్ విడుదలపొందను”అని తేటగా
చెబితే 6 వాడి యజమాని అతణిణ్ నాయ్యాధిపతి దగగ్రకి తీసుకు
రావాలి. తరువాత ఆ యజమాని వాణిణ్ తలుపు దగగ్రికి గానీ,
గుమమ్ం దగగ్రికి గానీ తీసుకువచిచ్ వాడి చెవిని సనన్ని కదురుతో
గుచాచ్లి. అపప్టి నుంచివాడు ఎలల్కాలంఆయజమానికిదాసుడుగా
ఉండిపోవాలి.

7 ఒకడు తన కూతురిని దాసిగా అమేమ్సేత్ దాసులుగా ఉండే
పురుషులు సవ్తంతంగా వెళిల్పోయినటుట్ ఆమె వెళిళ్పోకూడదు.
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8 ఆమెను భారయ్గా ఉంచుకోదలచే ఆమె యజమానికి ఆమె నచచ్క
పోతే వెల ఇచిచ్ ఆమెను విడిపించడానికి ఆమె బంధువులకు
అవకాశం ఇవావ్లి. యజమాని ఆమె పటల్ అనాయ్యం జరిగించిన
కారణంగా ఆమెను విదేశీయులకు అమేమ్ హకుక్ అతనికి ఉండదు.

9 యజమాని తన కొడుకిక్ ఆమెను ఇసేత్ తన కూతుళళ్ పటల్
ఎలా వయ్వహరిసాత్ డో అదే విధంగా ఆమె పటల్ కూడా వయ్వహరించాలి.
10ఆ కొడుకు మరొకామెను చేసుకునాన్మొదటి ఆమెకు తిండి, బటట్ ,
సంసార ధరమ్ం విషయంలో ఏమీ తకుక్వ చేయకూడదు. 11 ఈ
మూడు విషయాలోల్ ఏది తకుక్వ చేసినా వెల ఏమీ చెలిల్ంచకుండా
ఆమె విడుదల పొందవచుచ్.

హింసాతమ్క చరయ్ల గురించిన చటాట్ లు
12 ఒక వయ్కిని చనిపోయేలా కొటిట్న వాడికి తపప్కుండా మరణశికష్

విధించాలి. 13 అయితే ఉదేద్శపూరవ్కంగా కాక, అనుకోకుండా వాడి
దావ్రా ఆ హతయ్ జరిగితే వాడు పారిపోవడానికి ఒక సథ్లం మీకు
నిరణ్యిసాత్ ను. 14 అయితే ఒకడు తన పొరుగువాడి కోపంతో,
కుయుకితో వాణిణ్ చంపేసి నా బలిపీఠం దగగ్ర ఆశయం పొందాలని
చూసేత్ వాణిణ్ బయటకు లాగి చంపాలి. 15 తన తండిని, తలిల్ని
కొటేట్వాడు తపప్కుండామరణశికష్కు అరుహ్ డు.

16ఎవ నాఒక వయ్కినిదొంగిలించిఅమిమ్నా,తనదగగ్ర అకమంగా
ఉంచుకొనాన్ వాడు తపప్కుండా మరణశికష్కు అరుహ్ డు. 17 తన
తండిని, తలిల్ని దూషించేవాడు తపప్క మరణశికష్ పొందుతాడు.
18ఎవరిమధయ్ నాగొడవ జరిగినపుప్డు ఒకడు మరొకడినిరాయితో
కొటిట్ గానీ, పిడికిలితో గుదిద్గానీ చనిపోకుండా మంచాన పడేలా
చేసేత్, 19 తరువాత గాయపడడ్వాడు లేచి తన చేతికర సాయంతో
తిరుగుతుంటే అతణిణ్ కొటిట్న వాడికి శికష్ ఏమీ ఉండదు. అయితే
గాయపడిన వయ్కి పని చేయలేకపోయిన కాలానికి సరిపడడ్ సొముమ్
కొటిట్నవాడు ఇచిచ్, అతణిణ్ పూరిగాబాగుచేయించాలి.
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20 ఎవ నా ఒకడు తన దాసుణిణ్ , దాసిని చనిపోయేలా కరతో
కొటిట్నపుప్డు అతడు తపప్కుండా శికష్కు అరుహ్ డు. 21 అయితే ఆ
దాసులు ఒకటి రెండు రోజులు చనిపోకుండా బతికితే ఆ శికష్ అతనికి
ఉండదు. ఎందుకంటే ఆ దాసులు అతని సొముమ్. 22 ఎవరి
మధయ్ నా గొడవ జరిగినపుప్డు గరభ్ంతో ఉనన్ సీకి దెబబ్ తగిలి
ఆమెకు గరభ్సావం జరిగితే, గరభ్సావం కాక మరి ఏ ఇతర హానీ
కలగకపోతే ఆ సీ భర హాని కలిగించినవాడి మోపిన నషాట్ నిన్ వాడు
చెలిల్ంచాలి. అయితే అది నాయ్యాధిపతుల నిరణ్యం మేరకు వాళళ్
సమకష్ంలో జరగాలి.

23 తీవగాయం కలిగినపుప్డు మీరు విధించ వలసిన శికష్లు:
పాణానికిపాణం, 24కంటికి కనున్,పంటికిపనున్,చేతికిచెయియ్,కాలికి
కాలు, 25వాతకు వాత,గాయానికి గాయం, దెబబ్కు దెబబ్.

26 ఒకడు తన దాసుణిణ్ గానీ, దాసిని గానీ కొటిట్ వాళళ్ కనున్
పోయేలా చేసేత్ ఆ కనున్కు పరిహారంగా వాళళ్ను విడుదల చెయాయ్లి.
27 తన దాసుడి, దాసి దంతం ఊడిపోయేలా కొటిట్నపుప్డు ఆ
దంతానికి పరిహారంగావాళళ్ను విడుదల చెయాయ్లి.

28 ఎవరి నా ఎదుద్ పురుషుణిణ్ గానీ, సీని గానీ పొడిచి చంపితే
ఆ ఎదుద్ ను కచిచ్తంగా రాళల్తో కొటిట్ చంపాలి. అలా చనిపోయిన
ఎదుద్ మాంసం తినకూడదు. ఈవిషయంలోఎదుద్ యజమానికిదోషం
అంటదు. 29అయితే ఆ ఎదుద్ ఇతరులను పొడుసుత్ ంది అని ఇంతకు
ముందు దాని యజమానికి తెలిసి కూడా అతడు దానిన్ అదుపు
చేయకపోవడం వలల్ దాని దావ్రా పురుషుడు గానీ, సీ గానీ చనిపోతే
ఆ ఎదుద్ ను రాళల్తో కొటిట్ చంపాలి. అపుప్డు దాని యజమానికి
మరణశికష్ విధించాలి. 30 మరణశికష్కు బదులు జరిమానా విధిసేత్
అతడు ఆమొతత్ం చెలిల్ంచి తన పాణం దకిక్ంచుకోవాలి. 31ఆ ఎదుద్
చినన్ పిలల్వాణిణ్ గానీ చినన్ పిలల్నుగానీ పొడిచినపుప్డు ఈ నియమం
వరిసుత్ ంది. 32 ఎదుద్ దాసుణిణ్ గానీ, దాసిని గానీ పొడిచినపుప్డు
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ఆ దాసుల యజమానికి ఎదుద్ యజమాని *30 తులాల వెండి
చెలిల్ంచాలి. ఇంకా ఆ ఎదుద్ ను రాళల్తో కొటిట్ చంపాలి.

33ఒక గొయియ్మీదమూతతీసిఉంచినపుప్డు గానీ,గొయియ్తవివ్
దాని కపుప్ ఉంచక పోవడం వలల్ గానీ దానిలో వేరొకరి ఎదుద్ గానీ,
గాడిద గానీ పడి చనిపోతే 34 ఆ గొయియ్ ఉనన్ సథ్లం యజమానులు
ఆ నషాట్ నికి బాధయ్త వహించాలి. వాటి యజమానికి తగిన మొతత్ం
చెలిల్ంచాలి. అపుప్డు చచిచ్న జంతువు అతనిసొంతం అవుతుంది.

35ఒకరి ఎదుద్ వేరొకరి ఎదుద్ ను చనిపోయేలాపొడిచినపుప్డు బతికి
ఉనన్ ఎదుద్ ను అమిమ్ దానికి వచిచ్న మొతాత్ నిన్ ఇదద్రూ పంచుకోవాలి.
చచిచ్న ఎదుద్ మాంసం కూడా పంచుకోవాలి. 36 అయితే ఆ ఎదుద్
ఇతరులను పొడుసుత్ ంది అని ఇంతకు ముందు దాని యజమానికి
తెలిసి కూడా అతడు దానిన్ అదుపు చేయకపోతే వాడు తపప్కుండా
ఎదుద్ కు బదులు ఎదుద్ ను ఇవావ్లి, చనిపోయిన ఎదుద్ అతనిది
అవుతుంది.

22
ఆసిత్పాసుత్ ల సంరకష్ణ

1 “ఎవ నా ఒకడు ఎదుద్ ను గానీ, గొరెను గానీ దొంగిలించి వాటిని
అమిమ్నా, లేదా చంపినా ఒక ఎదుద్ కు బదులు ఐదు ఎదుద్ లు, ఒక
గొరెకు బదులు నాలుగు గొరెలు చెలిల్ంచాలి. 2 ఎవ నా దొంగతనం
చేసూత్ దొరికిపోతేవాణిణ్ చనిపోయేలాకొటిట్నపుప్డు కొటిట్న వాళళ్మీద
నేరం ఉండదు. 3 సూరుయ్డు ఉదయించిన తరువాత దొంగతనానికి
వచిచ్న వాణిణ్ కొటిట్న వయ్కి హతాయ్నేరం ఉంటుంది. దొంగిలించిన
సొతుత్ తిరిగి చెలిల్ంచాలి. దొంగ దగగ్ర చెలిల్ంచడానికి ఏమీ లేకపోతే
వాడు దొంగతనం చేశాడు కాబటిట్ వాణిణ్ బానిసగా అమిమ్వేయాలి.
4 దొంగిలించిన ఎదుద్ గానీ, గాడిద గానీ, గొరె గానీ ఏ నా సరే,
పాణంతో దొరికితే వాడు దానికి రెండు రెటుల్ చెలిల్ంచాలి.
* 21:32 21:32 342గాముల వెండి.
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5ఒకడు తన పశువును మేతమేయడానికి తన పొలం లోకి గానీ,
దాకష్ తోటలోకి గానీ వదిలినపుప్డు అది వేరొక వయ్కి పొలంలో మేసేత్
ఆ పొలం యజమానికి తన పంటలో, దాకష్తోటలో శేషఠ్ నది తిరిగి
చెలిల్ంచాలి. 6 నిపుప్ రాజుకుని ముళళ్కంపలు అంటుకోవడం వలల్
వేరొకరి పంట కుపప్ నా, పొలంలో రు నా, పొల నా తగలబడి
పోతే నిపుప్ అంటించిన వాడు జరిగిన నషాట్ నిన్ పూడాచ్లి.

7 ఒక వయ్కి సొముమ్ను గానీ, సామానుల్ గానీ జాగతత్ చెయయ్మని
తన పొరుగు వాడికి అపప్గించినపుప్డు ఆ వయ్కి ఇంటోల్ దొంగతనం
జరిగినటట్యితే ఆ దొంగ దొరికిన పకష్ంలో వాడు దానికి రెండు
రెటుల్ చెలిల్ంచాలి. 8 ఒకవేళ ఆ దొంగ దొరకని పకష్ంలో ఆ
ఇంటి యజమాని తన పొరుగువాడి వసుత్ వులు తీసుకునాన్డో
లేదో పరిషాక్రం చేసుకోవడానికి *నాయ్యాధికారుల దగగ్రికి రావాలి.
9 ఎదుద్ లు, గాడిదలు, గొరెలు, దుసుత్ లు వంటి పతి విధ న వాటి
అపహరణ గూరిచ్న ఆజఞ్ ఇదే. పోగొటుట్ కునన్వాడు వాటిని చూసి,
అవి నావి అని వాదించినపుప్డు ఆ విషయంలో పరిషాక్రం కోసం
†నాయ్యాధికారుల దగగ్రికి రావాలి. నాయ్యాధిపతి ఎవరి మీద నేరం
రుజువు చేసాత్ డో వాడు తన పొరుగువాడికి రెండు రెటుల్ చెలిల్ంచాలి.

10 ఒకడు గాడిద, ఎదుద్ , గొరె, మరి ఏ జంతువు నా కాపాడమని
తన పొరుగు వాడికి అపప్గించినపుప్డు, అది చనిపోయినా,
గాయపడినా, లేదా ఎవరూ చూడకుండా ఎవ నా వాటిని తోలుకు
పోయినా, 11 అ వయ్కి తన పొరుగువాడి సొముమ్ను తాను
దొంగిలించలేదని యెహోవా నామం పేరట పమాణం చెయాయ్లి.
ఆ పమాణం వారిదద్రి మధయ్నే ఉండాలి. ఆసిత్ సవ్ంత దారుడు
దానికి సమమ్తించాలి. జరిగిన నషట్పరిహారం చెలిల్ంచనకక్ర లేదు.
12 ఒకవేళ అది నిజంగా అతని దగగ్ర నుండి ఎవ నా దొంగిలిసేత్
అతడు సవ్ంత దారుడికి పరిహారం చెలిల్ంచాలి. 13 లేదా ఒకవేళ

* 22:8 22:8 అకష్రాలా, దేవుళళ్ దగగ్రికి. † 22:9 22:9 అకష్రాలా, దేవుళళ్ దగగ్రికి.
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మృగాలు దానిన్ చీలిచ్వేసేత్ రుజువు కోసం దానిన్ తీసుకురావాలి. అలా
చనిపోయినపుప్డు దాని నషట్ం చెలిల్ంచనకక్ర లేదు.

14 ఒక వయ్కి తన పొరుగువాని దగగ్ర ఏ నా బదులు తీసుకుంటే,
దాని యజమాని దాని దగగ్ర లేనపుప్డు దానికి హాని కలిగినా, లేదా
అది చనిపోయినా ఆ నషాట్ నిన్ తపప్కుండా పూరించాలి. 15 దాని
యజమాని దానితో ఉనన్టట్యితే దాని నషట్ం చెలిల్ంచనకక్ర లేదు.
ఒకవేళ అది కిరాయికి తెచిచ్న తే దాని కిరాయి డబుబ్ యజమానికి
చెలిల్ంచాలి.

సమాజంలోబాధయ్తలు
16 ఒకడు పెళిల్ నిరణ్యం కాని ఒక కనయ్ను లోబరచుకుని ఆమెతో

తన వాంఛ తీరుచ్కుంటే ఆమె కోసం కటన్ం ఇచిచ్ ఆమెను పెళిల్
చేసుకోవాలి. 17 ఒకవేళ ఆమె తండి ఆమెను అతనికిచేచ్ందుకు
నిరాకరిసేత్ వాడు కనయ్ల కటన్ం పకారం సొముమ్ చెలిల్ంచాలి.

18మంతగతెత్ను బతకనివవ్కూడదు.
19 జంతువులతో సంపరక్ం చేసే పతి ఒకక్రికీ మరణశికష్

విధించాలి.
20యెహోవాకుమాతమే బలులు అరిప్ంచాలి, వేరొక దేవునికి బలి

అరిప్ంచే వాడు శాపానికి గురౌతాడు.
21 పరాయి దేశసుథ్ లను పీడించకూడదు. మీరు ఐగుపు దేశంలో

పరాయివాళ ళ్గా ఉనాన్రు గదా.
22విధవరాళళ్ను, తలిల్ తండులు లేని పిలల్లను బాధపెటట్కూడదు.

23వాళళ్ను ఏ కారణంతో నా నీవు బాధ పెడితే వాళ ళ్ పెటేట్ మొర
నాకు వినబడుతుంది. నేను వాళళ్మొరను తపప్కుండా ఆలకిసాత్ ను.
24 నా కోపాగిన్ రగులుకొంటుంది. నా కతిత్వేటుతో నినున్ హతం
చేసాత్ ను. మీభారయ్లు విధవరాళ ళ్ అవుతారు. మీపిలల్లు దికుక్లేని
వాళళ్వుతారు.

25 నా పజలోల్ మీ దగగ్ర ఉండే ఒక పేదవాడికి అపుప్గా సొముమ్
ఇచిచ్నపుప్డువారిపటల్ కఠినంగాపవరించ కూడదు. వాళళ్దగగ్ర వడీడ్
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వసూలుచేయకూడదు. 26మీరుఒకవేళఎపుప్ నామీపొరుగువాడి
దుసుత్ లు తాకటుట్ పెటుట్ కుంటే సూరుయ్డు అసత్మించే సమయానికి
వాటిని వాళల్కు తిరిగి అపప్గించాలి. 27 వాళ ళ్ ఏమి కపుప్కుని
పండుకుంటారు? వాళళ్ దేహాలు కపుప్కొనే దుసుత్ లు అవే కదా. వాళ ళ్
నాకుమొర పెటిట్నపుప్డు నేను వింటాను. నేను దయగలవాణిణ్ .

28నువువ్ దేవుణిణ్ దూషించకూడదు. నీపజలఅధికారులోల్ ఎవరినీ
శపించ కూడదు.

29 నీ మొదటి కోత అరప్ణలు ఇవవ్డంలో పథమ ఫలాలు
ఇవవ్డంలోఆలసయ్ం చేయకూడదు. నీ కొడుకులోల్ మొదటివాణిణ్ నాకు
పతిషిట్ంచాలి. 30 అదే విధంగా నీ ఎదుద్ లు, గొరెలు అరిప్ంచాలి.
మీరు పతిషిఠ్ ంచినవి మొదటి ఏడు రోజులు తమ తలిల్ దగగ్ర ఉనన్
తరువాత ఎనిమిదవ రోజు నాకు పతిషిఠ్ ంచాలి. 31 మీరు నాకు
పతేయ్కంగా ఉనన్ వాళ ళ్ గనుక పొలాలోల్ మృగాలు చీలిచ్న జంతు
మాంసం తినకూడదు. దానిన్ కుకక్లకు పారవెయాయ్లి.”

23
జాలి, కరుణల గురించిన చటాట్ లు

1 పుకారుల్ పుటిట్ంచకూడదు. అనాయ్య సాకష్ ం చెపప్డానికి
దుషుట్ లతో చేతులు కలప కూడదు. 2 దుషట్కారాయ్లు జరిగించే
గుంపులతో కలిసి ఉండ కూడదు. నాయ్యానిన్ తారుమారు చేసే
గుంపుతో చేరి నాయ్యం విషయంలో అబదద్ సాకష్ ం చెపప్ కూడదు.
3 ఒక పేదవాడు నాయ్యం కోసం పోరాడుతుంటే అతని పటల్
పకష్పాతంగా వయ్వహరించకూడదు.

4 నీ శతువుకు చెందిన ఎదుద్ గానీ, గాడిద గానీ తపిప్పోతే అది
నీకు కనబడినపుప్డు నువువ్తపప్కుండాదానిన్తోలుకు వచిచ్అతనికి
అపప్గించాలి. 5 నీ విరోధి గాడిద బరువు కింద పడిపోయి ఉండడం
నువువ్ చూసేత్ దాని పకక్నుండి దాటిపోకుండా వెంటనే వెళిల్ అతడితో
కలసి ఆ గాడిదను విడిపించాలి.
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6 దరిదునికి నాయ్యం చేసే విషయంలో అనాయ్యంగా తీరుప్
తీరచ్కూడదు 7 అబదాధ్ నికి దూరంగా ఉండు. నీతిమంతుణిణ్ , దోషం
లేనివాణిణ్ చంపకూడదు. అలాంటి చెడడ్ పనులు చేసేవాణిణ్ నేను దోషం
లేనివాడిగా చూడను. 8 లంచాలు తీసుకోవదుద్ . *చూపు ఉనన్వాణిణ్
లంచం గుడిడ్వాడిగా చేసుత్ ంది. నీతిమంతుల మాటలకు అపారాథ్ లు
పుటిట్సుత్ ంది.

9 విదేశీయులను ఇబబ్ందుల పాలు చేయకూడదు. మీరు ఐగుపు
దేశంలో విదేశీయులుగా ఉనాన్రు కదా. వాళళ్ మనసుస్ ఎలా
ఉంటుందోమీకు తెలుసు.

విశాంతి దినం, సంవతస్రం గురించిన చటట్ం
10 ఆరు సంవతస్రాల పాటు నీ భూమిని దునిన్ దాని పంట

సమకూరుచ్కోవాలి. 11ఏడవ సంవతస్రం నీ భూమిని బీడుగా వదిలి
పెటాట్ లి. అపుప్డు మిగిలి ఉనన్ పంటను నీ పజలోల్ ని పేదవారు
తీసుకునన్ తరువాత మిగిలినది అడవి జంతువులు తినవచుచ్.
మీకు చెందిన దాకష్, ఒలీవ తోటల విషయంలో కూడా ఈ విధంగానే
చెయాయ్లి.

12 ఆరు రోజులు నీ పనులు చేసిన తరువాత ఏడవ రోజున నీ
ఎదుద్ లు,గాడిదలు,దాసీకొడుకులూ, విదేశీయులూ సేద దీరుచ్కొనేలా
విశాంతి తీసుకోవాలి. 13 నేను మీతో చెపేప్ సంగతులనీన్ జాగతత్గా
వినాలి. వేరొక దేవుని పేరు ఉచచ్రింపకూడదు. అది నీ నోటి వెంట
రానియయ్కూడదు.

వారిష్క పండగలు
నిరగ్ 34:18-26; దివ్తీ 16:1-17

14 సంవతస్రంలో మూడుసారుల్ నాకు ఉతస్వం జరిగించాలి.
15 పొంగ జేసే పదారథ్ం లేని రొటెట్ల పండగ ఆచరించాలి. నేను
మీకు ఆజాఞ్ పించిన పకారం ఐగుపు నుండి మీరు బయలుదేరి వచిచ్న

* 23:8 23:8 అధికారులను, లేక నాయ్యాధికారులను.
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ఆబీబునెలలోనియమితసమయంలోఏడురోజులపాటుపొంగజేసే
పదారథ్ం లేని రొటెట్లు తినాలి. నా సనిన్ధానంలో ఒకక్డు కూడా ఖాళీ
చేతులతో నిలబడకూడదు.

16 మీ పొలాలోల్ పండిన తొలి పంటల కోత సమయంలో పండగ
ఆచరించాలి. సంవతస్రం చివరలో పొలాల నుండి నీ వయ్వసాయ
ఫలాలనీన్ సమకూరుచ్కుని జనమంతా సమావేశ పండగ
ఆచరించాలి. 17 సంవతస్రంలో మూడు సారుల్ పురుషులందరూ
పభు నయెహోవాసనిన్ధిలో సమకూడాలి.

18 నాకు అరిప్ంచే బలుల రకంలో పొంగజేసే పదారథ్మేమీ
ఉండకూడదు. నా పండగలో అరిప్ంచిన కొవువ్ ఉదయం దాకా
నిలవ ఉండకూడదు. 19నీ భూమిలో పండే వాటిలో పథమ ఫలాలు
యెహోవా దేవుని మందిరానికి తీసుకురావాలి. మేకపిలల్ మాంసం
దాని తలిల్పాలలో కలిపి ఉడకబెటట్ కూడదు.

కనానుకు నడిపిసాత్ నని వాగాద్ నం
20 నేను సిదధ్పరచిన దేశానికి మీరు మంగా చేరుకోవడానికి

మారగ్ంలో మిమమ్లిన్ కాపాడుతూ మీకు ముందుగా వెళళ్డానికి
ఒక దూతను పంపిసుత్ నాన్ను. 21 ఆయన సనిన్ధిలో ఉండి
ఆయన మాట జాగతత్గా వినండి. ఆయనకు కోపం వచేచ్ పనులు
చేయకూడదు. మీరు ఆయనకు వయ్తిరేకంగా పవరిసేత్ ఆయన
కష్మించడు. ఎందుకంటే †ఆయనకు నా పేరు పెటాట్ ను. 22 మీరు
ఆయనకు లోబడి ఆయనమాటలుజాగతత్గా వింటూ ఉంటే నేనుమీ
శతువులకు శతువుగా,మీవిరోధులకు విరోధిగా ఉంటాను.

23ఎలాగంటేనాదూతమీకుముందుగావెళాత్ డు. అమోరీయులు,
హితీత్యులు, పెరిజీజ్యులు, కనానీయులు, హివీవ్యులు,
యెబూసీయులు నివసిసుత్ నన్ దేశానికి మిమమ్లిన్ నడిపిసాత్ డు. నేను
వాళళ్ను హతం చేసాత్ ను. 24మీరువారి దేవుళళ్ ఎదుటసాషాట్ ంగపడ
కూడదు,వారికిమొకక్ కూడదు. వాళ ళ్ చేసే పనులు చేయ కూడదు.
† 23:21 23:21 ఆయనకుపూరి అధికారం ఇచాచ్ను.
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వాళళ్ విగహాలను తుతుత్ నియలు చేసి ‡వాటిని పూరిగా నాశనం
చెయాయ్లి.

25మీరుమీదేవు నయెహోవానేఆరాధించిసేవించాలి. అపుప్డు
నువువ్ తినే ఆహారం మీదా, తాగే నీళళ్ మీదా ఆయన దీవెనలు
ఉంటాయి. ఎలాంటి రోగాలూ మీకు సంకమించవు. 26మీ దేశంలో
గరభ్సావాలు ఉండవు. సంతాన సాఫలయ్త లేని వాళ ళ్ మీ దేశంలో
ఉండరు. మీరు జీవించే రోజుల లెకక్ పూరి చేసాత్ ను. 27నా పేరును
బటిట్ ఇతరులు మీకు భయపడేలా చేసాత్ ను. మీ పయాణంలో మీరు
దాటుతునన్ సమసత్ దేశ పజలను ఓడించి నీ శతువులు నీ ఎదుట
నుండి పారిపోయేలాచేసాత్ ను.

28 మీకు ముందుగా పెదద్ పెదద్ కందిరీగలను పంపిసాత్ ను. అవి
హివీవ్యులను, కనానీయులను, హితీత్యులను మీ ఎదుట నుండి
వెళళ్గొడతాయి. 29 అయితే ఒకక్ సంవతస్రంలోనే వాళళ్ను
వెళల్గొటట్ను. ఎందుకంటే దేశం పా పోతుంది. కూరమృగాలు
విసత్రించి మీకు పమాదకరంగా మారతాయి. 30మీరు వృదిధ్ చెంది
ఆ దేశానిన్ సావ్ధీనం చేసుకునే దాకా వాళళ్ను కొంచెం కొంచెంగా మీ
ఎదుట నుండి వెళళ్గొడతాను.

31 ఎర సముదం నుంచి ఫిలిషీయుల సముదం దాకా, ఎడారి
నుంచి నది దాకా మీకు సరిహదుద్ లు నియమిసాత్ ను. ఆ దేశ
నివాసులను మీ చేతికి అపప్గిసాత్ ను. మీరు మీ ఎదుట నుండి
వాళళ్ను వెళల్గొడతారు. 32మీరు వాళళ్తో గానీ, వాళళ్ దేవుళళ్తో
గానీ ఎలాంటి ఒపప్ందాలూ చేసుకోకూడదు. 33వాళ ళ్ మీ దేశంలో
నివసించకూడదు. వాళళ్ను ఉండనిసేత్ వాళ ళ్ మీ చేత నాకు
విరోధంగా పాపం చేయిసాత్ రు. §వాళళ్ దేవుళళ్ను పూజిసేత్ అది మీకు
ఉరిగా పరిణమిసుత్ ంది.

‡ 23:24 23:24ఆ దేవుళళ్ను. § 23:33 23:33వాళ ళ్వాళళ్ దేవుళళ్నుపూజిసేత్,
అని కూడా అరథ్ం వసుత్ ంది. అంటే ఆ దేశంలో విగహపూజ జరగకూడదు అని అరథ్ం.
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24
రక నిబంధన

1 యెహోవా మోషేతో ఇలా చెపాప్డు. “నువువ్, అహరోను,
నాదాబు, అబీహ , ఇశాయేలు పజల పెదద్లోల్ 70 మంది యెహోవా
దగగ్రికి ఎకిక్ వచిచ్ దూరానసాగిలపడండి. 2మోషేఒకక్డుమాతమే
యెహోవాను సమీపించాలి. మిగిలినవారు ఆయన సమీపానికి
అతనితో కలసి ఎకిక్ రాకూడదు.”

3 మోషే వచిచ్ యెహోవా మాటలను, కటుట్ బాటల్ను పజలకు
వివరించాడు. పజలంతా “యెహోవా చెపిప్న మాటలనిన్టి పకారం
చేసాత్ ం”అనిముక కంఠంతో జవాబిచాచ్రు. 4మోషేయెహోవాచెపిప్న
మాటలనిన్టినీ రాశాడు. అతడు ఉదయానేన్ లేచి ఆ కొండ పాదం
దగగ్ర బలిపీఠం కటాట్ డు. ఇశాయేలు పజల పనెన్ండు గోతాల పకారం
పనెన్ండు సత్ంభాలు నిలిపాడు. 5తరవాత ఇశాయేలు పజలోల్ కొందరు
యువకులను పంపినపుప్డు వాళ ళ్ వెళిల్ హోమ బలులు అరిప్ంచి
యెహోవాకు సమాధానబలులగా కోడెలను వధించారు.

6అపుప్డు మోషే వాటి రకంలో సగం పళెళ్ంలో పోశాడు. మిగతా
సగం బలిపీఠం మీద కుమమ్రించాడు. 7తరువాత అతడు నిబంధన
గంథం చేతబటుట్ కుని పజలకు వినిపించాడు. పజలంతా “యెహోవా
చెపిప్నవనీన్ చేసూత్ ఆయనకు విధేయులుగా ఉంటాం” అనాన్రు.
8మోషే అపుప్డు రకం తీసుకుని పజల మీద చిలకరించాడు. “ఇది
*నిబంధన రకం. ఇదిగో ఈ విషయాలనిన్టి పకారం యెహోవామీతో
చేసిన నిబంధన ఇదే” అని చెపాప్డు.

దేవునితో కొండ
9 ఆ తరువాత మోషే, అహరోను, నాదాబు, అబీహ , ఇశాయేలు

పజల పెదద్లు 70మందికొంతవరకూ కొండ ఎకిక్ వెళాళ్రు. 10అకక్డ
వారికి ఇశాయేలీయుల దేవుని పతయ్కష్త కలిగింది. ఆయన పాదాల

* 24:8 24:8ఈ విషయాలనిన్ంటిలోయెహోవామీతోచేసిన తన నిబంధన ఇదే.
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కింద మెరిసిపోతునన్ నీలాలు అలికినటుట్ నన్ వేదిక ఉంది. అది
ఆకాశమంత నిరమ్లంగాఉంది. 11ఆయనఇశాయేలు పజల పెదద్లకు
ఎలాంటిహానికలిగించలేదు. అకక్డవాళ ళ్దేవునిదరశ్నంచేసుకుని
అనన్ పానాలు పుచుచ్కునాన్రు.

సీనాయికొండ మోషే
12 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో “నువువ్ కొండ ఎకిక్ నా దగగ్రికి

వచిచ్ అకక్డ ఉండు. నేను రాతి పలకల రాసిన ఆజఞ్లనూ,
ధరమ్శాసానీన్ నీకు ఇసాత్ ను. నువువ్ వాటిని పజలకు బోధించాలి.”
13మోషేతనసహాయకుడుయెహోషువనుతీసుకునిదేవునిపరవ్తం
ఎకాక్డు.

14మోషే ఇశాయేలు పెదద్లతో “మేము తిరిగి మీ దగగ్రికి వచేచ్ంత
వరకూ ఇకక్డే ఉండండి. ఇకక్డ అహరోను, హ రు మీతోనే
ఉనాన్రు. మీలో ఏ నా తగాదాలు ఉంటే వాళళ్ దగగ్రికి వెళిల్
పరిషక్రించుకోండి” అని చెపిప్ దేవుని కొండ ఎకాక్డు.

15 మోషే కొండ ఎకిక్నపుప్డు దేవుని మేఘం ఆ కొండంతా
కమిమ్వేసింది. 16 యెహోవా మహిమా పకాశం సీనాయి కొండ
కముమ్కుంది. ఆరు రోజులపాటు మేఘం కముమ్కుని ఉంది. ఏడవ
రోజున ఆయన ఆమేఘంలో నుండిమోషేను పిలిచాడు.

17 యెహోవా మహిమా పకాశం ఆ కొండ శిఖరం దహించే
మంటలాల్ గా ఇశాయేలు పజలకు కనబడింది. 18 అపుప్డు మోషే ఆ
మేఘంలో పవేశించి కొండ ఎకాక్డు. మోషే ఆ కొండ మీద నల
పగళ ళ్, నల రాతులూ ఉండిపోయాడు.

25
సనిన్ధి గుడారం కోసం కానుకలు
నిరగ్ 35:4-9

1 యెహోవా మోషేతో ఇలా చెపాప్డు. 2 “నాకు పతిషాఠ్ రప్ణ
తీసుకు రావాలని ఇశాయేలీయులతోచెపుప్. మనసారాఅరిప్ంచే పతి
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వాడి దగగ్రా దానిన్ తీసుకోవాలి. 3మీరు వారి దగగ్ర తీసుకోవలసిన
అరప్ణలు ఇవి. బంగారం, వెండి, ఇతత్డి. 4 నీలం,ఊదా రక వరాణ్ ల
ఉనిన్, సనన్ని నార బటట్లు, మేక వెంటుకలు. 5 ఎరుపురంగు వేసిన
పొటేట్ళల్ తోళల్ , సీలు జంతువు చరమ్ం, తుమమ్ చెకక్. 6మందిరంలో
దీపాల కోసం నూనె, అభిషేక లం కోసం, పరిమళ ధూపం కోసం
సుగంధ దవాయ్లు, 7 ఏఫోదు కోసం, వకష్ పతకం కోసం గోమేధికాలు,
ఇతర రతాన్లు.

8 నేను వారి మధయ్ నివసించేలా వారు నాకు పరిశుదధ్సథ్లానిన్
నిరిమ్ంచాలి. 9 నేను నీకు చూపించే విధంగా మందిరం సవ్రూపానిన్
దాని ఉపకరణాలను చెయాయ్లి.

నిబంధనమందసం
నిరగ్ 37:1-9

10 వారు తుమమ్కరతో ఒక మందసం చెయాయ్లి. దాని పొడవు
రెండు మూరలునన్ర, దాని వెడలుప్ మూరెడునన్ర, దాని ఎతుత్
మూరెడునన్ర 11 దాని మీద మేలిమి బంగారు రేకు పొదిగించాలి.
లోపలా బయటా దానికి బంగారు రేకు పొదిగించాలి. దాని మీద
బంగారు అంచు కటాట్ లి. 12దానికి నాలుగు బంగారు రింగులు పోత
పోసి, ఒక పు రెండు, మరొక పు రెండు రింగులు ఉండేలా దాని
నాలుగు కాళల్కు వాటిని తగిలించాలి.

13తుమమ్ చెకక్తోమోతకరలు చేసివాటికి బంగారు రేకుపొదిగించి
14వాటితోఆమందసానిన్మోయడానికిఅంచులకు ఉనన్ రింగులోల్ ఆ
మోతకరలను దూరాచ్లి. 15ఆమోతకరలు ఆ మందసం రింగులోల్ నే
ఉండాలి. వాటిని రింగులోల్ నుండి తీయకూడదు. 16ఆ మందసంలో
నేను నీకివవ్బోయేశాసనాలను ఉంచాలి.

17 నీవు మేలిమి బంగారంతో పాయశిచ్తత్ సాథ్ న న మూతను
చెయాయ్లి. దాని పొడవు రెండు మూరలునన్ర. దాని వెడలుప్
మూరెడునన్ర. 18సాగగొటిట్న బంగారంతో రెండు బంగారు కెరూబు
రూపాలను చెయాయ్లి. పాయశిచ్తత్ మూత రెండు అంచులతో వాటిని
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ఏకాండంగా చెయాయ్లి. 19 ఈ కొనలో ఒక కెరూబును ఆ కొనలో
ఒక కెరూబును చెయాయ్లి. పాయశిచ్తత్ మూత దాని రెండు కొనల
మీద కెరూబులను దానితో ఏకాండంగా చెయాయ్లి. 20ఆ కెరూబులు
రెకక్లు కి విచుచ్కునిపాయశిచ్తత్ మూతను తమరెకక్లతో కపుప్తూ
ఉండాలి. వాటి ముఖాలు ఒకదానికొకటి ఎదురెదురుగా ఉండాలి.
ఆ కెరూబుల ముఖాలు పాయశిచ్తత్ మూత పుకి తిరిగి ఉండాలి.
21 నీవు ఆ మూతను మందసం మీద ఉంచాలి. నేను నీకిచేచ్
శాసనాలను ఆ మందసంలో ఉంచాలి. 22 అకక్డ నేను నినున్
కలుసుకుని పాయశిచ్తత్ మూత మీద నుండి, శాసనాలునన్ మందసం
మీద ఉనన్ రెండు కెరూబుల మధయ్ నుండి, ఇశాయేలీయుల కోసం
ఇచేచ్ ఆజఞ్లనిన్టినీ నీకు తెలియజేసాత్ ను.

సనిన్ధి రొటెట్ల బలల్ కోసం సూచనలు
నిరగ్ 37:10-16

23 నీవు తుమమ్చెకక్తో ఒక బలల్ చేయాలి. దాని పొడవు రెండు
మూరలు. వెడలుప్ ఒక మూర. దాని ఎతుత్ మూరెడునన్ర.
24 మేలిమి బంగారు రేకును దానికి పొదిగించి దానికి బంగారు
అంచును చేయించాలి. 25దానికి చుటూట్ బెతెత్డు చటం చేసి దాని
చుటూట్ బంగారు అంచు పెటాట్ లి. 26దానికినాలుగు బంగారు రింగులు
చేసి దాని నాలుగు కాళల్కి ఉండే నాలుగు మూలలోల్ ఆ రింగులను
తగిలించాలి. 27బలల్నుమోయడానికి చేసినమోతకరలు రింగులకు,
చటానికి దగగ్రగా ఉండాలి. 28 ఆ మోతకరలను తుమమ్చెకక్తో చేసి
వాటిమీద బంగారు రేకు పొదిగించాలి. వాటితో బలల్నుమోసాత్ రు.

29 నీవు దాని పళేళ్లను, గరిటెలను, గినెన్లను, పానీయారప్ణం
కోసం పాతలను చేయాలి. మేలిమి బంగారంతో వాటిని చేయాలి.
30నితయ్ం నా సనిన్ధిలో సనిన్ధి రొటెట్లను ఈ బలల్ మీద ఉంచాలి.

దీపం
నిరగ్ 37:17-24
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31 నీవు మేలిమి బంగారంతో దీపవృ నిన్ చేయాలి. సాగగొటిట్న
బంగారంతో ఈ దీపవృ నిన్ చేయాలి. దాని కాండానిన్, కొమమ్లను
సాగగొటిట్న బంగారంతోనే చెయాయ్లి. దాని కలశాలు, దానిమొగగ్లు,
దానిపువువ్లు దానితో ఏకాండంగాఉండాలి. 32దీప వృకష్ం ఒక పు
నుండిమూడు కొమమ్లు, రెండవ పునుండిమూడు కొమమ్లు,అంటే
దాని పారాశ్ ల నుండి ఆరుకొమమ్లు మొలవాలి. 33 ఒక కొమమ్లో
బాదం మొగగ్, పువువ్ రూపాలు ఉనన్ మూడు కలశాలు, రెండవ
కొమమ్లో బాదం మొగగ్, పువువ్రూపాలు ఉనన్ మూడు కలశాలు, ఈ
విధంగా దీపవృకష్ం నుండి మొలిచిన కొమమ్లోల్ ఉండాలి. 34 దీపవృకష్
కాండంలో బాదం పువువ్ రూపంలో ఉనన్ నాలుగు కలశాలు, వాటి
మొగగ్లు, వాటి పువువ్లు ఉండాలి. 35 దీపవృకష్ కాండం నుండి
నిగిడేఆరుకొమమ్లకుదానిరెండేసికొమమ్ల కిందఏకాండ నఒకొక్కక్
మొగగ్ చొపుప్న ఉండాలి. 36 వాటి మొగగ్లు, వాటి కొమమ్లు
దానితో ఏకాండంగా ఉండాలి. అదంతా ఏకాండంగా సాగగొటిట్న
మేలిమి బంగారంతో చెయాయ్లి. 37 నీవు దానికి ఏడు దీపాలు
చేయాలి. దాని ఎదుటి భాగానికి వెలుగు పసరించేలా దాని దీపాలు
వెలిగించాలి. 38 దాని పటుట్ కారును, పటకారు పళేళ్నిన్ మేలిమి
బంగారంతో చెయాయ్లి. 39ఆ ఉపకరణాలనిన్టిని 30 కిలోలమేలిమి
బంగారంతోచెయాయ్లి. 40కొండమీదనీకుచూపించినవాటినమూనా
పకారం వాటిని చేయడానికి జాగతత్ పడు.”

26
సనిన్ధి గుడారం

1 “నీవు పది తెరలతో ఒక మందిరానిన్ కటాట్ లి. సనన్ నారతో, నీల
ధూమ రక వరాణ్ లు కలిపి పేనిన ఉనిన్తో కెరూబు ఆధార నమూనాగా
వాటిని చెయాయ్లి. అది నేరుప్గల కళాకారుని పనిగా ఉండాలి.
2 పతి తెర పొడవు 28 మూరలు. వెడలుప్ నాలుగు మూరలు. ఆ
తెరలనిన్టికీ ఒకటే కొలత.
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3 ఐదు తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కలిపి కుటాట్ లి. మిగిలిన ఐదు
తెరలను కూడా ఒక దానితో ఒకటి కలిపి కుటాట్ లి. 4 తెరల కూరుప్
చివరమొదటితెరఅంచుకి నీలినూలుతోఉచుచ్లు చేయాలి. రెండవ
కూరుప్లోని బయటి తెర చివర కూడా అలానే చేయాలి. 5ఒక తెరలో
ఏ ఉచుచ్లు చేసి, అవి ఒకదానికొకటి తగులుకునేలా ఆ రెండవ
కూరుప్లోని తెర అంచులో ఏ ఉచుచ్లు చేయాలి. 6 ఏ బంగారు
గుండీలను చేసిఆగుండీలతోఆతెరలను ఒకదానితోఒకటి కూరాచ్లి.
అది అంతా ఒకటేమందిరంగా రూపొందుతుంది.

7మందిరం కపుప్గా మేకవెంటుకలతో తెరలు చెయాయ్లి. అలా
పదకొండు తెరలు చెయాయ్లి. 8 పతి తెర పొడవు ము మూరలు,
వెడలుప్ నాలుగు మూరలు, అలా పదకొండు తెరల కొలత ఒకక్టే.
9 ఐదు తెరలను ఒకటిగా, ఆరు తెరలను ఒకటిగా ఒక దానికొకటి
కూరాచ్లి. ఆరవ తెరను గుడారం ఎదుటి భాగాన మడత పెటాట్ లి.
10తెరల కూరుప్కు బయటునన్ తెరఅంచున ఏ ఉచుచ్లను, రెండవ
కూరుప్లోపల తెర అంచున ఏ ఉచుచ్లను చెయాయ్లి.

11 ఏ యితత్డి గుండీలు చేసి ఒకటే గుడారమయేయ్లా ఆ
గుండీలను ఆ ఉచుచ్లకు తగిలించి కూరాచ్లి. 12ఆ తెరలోల్ మిగిలిన
వేలాడే భాగం అంటే మిగిలిన సగం తెర మందిరం వెనక భాగంలో
వేలాడుతూ ఉండాలి. 13 గుడారపు తెరల పొడవులోమిగిలినది ఈ
పుఒకమూర, ఆ పుఒకమూరమందిరం కపుప్గాఈ పు, ఆ
పు వేలాడాలి. 14ఎర రంగు వేసిన పొటేట్ళల్ తోళల్తో కపుప్ను చేసి,
దానిన్ సీలు జంతువు తోళల్తో కపాప్లి.

15 మందిరానికి తుమమ్ చెకక్తో నిలువు పలకలు చెయాయ్లి.
16 పలక పొడవు పది మూరలు, వెడలుప్ మూరెడునన్ర ఉండాలి.
17 పతి పలకలో ఒకదానిలో ఒకటి కూరుచ్నే విధంగా రెండు కుసులు
ఉండాలి. ఆ విధంగా మందిరం పలకలనిన్టికీ చెకాక్లి. 18 నీవు
మందిరానికిపలకలు చేసేటపుప్డు ఇర పలకలు కుడి పున,అంటే
ద ణ దికుక్న చెయాయ్లి.
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19 ఒకొక్కక్ పలక కింద దాని రెండు కుసులకు రెండు దిమమ్లను,
అంటే ఆ ఇర పలకల కింద నల వెండి దిమమ్లను చెయాయ్లి.
20 మందిరం రెండవ పు అంటే ఉతత్ర దికుక్న 21 ఒకొక్కక్ పలక
కింద రెండు దిమమ్లు చొపుప్న ఇర పలకలకు నల వెండి దిమమ్లు
ఉండాలి.

22 పడమర పు అంటే మందిరం వెనక పు ఆరు పలకలు
చెయాయ్లి. 23 ఆ వెనక పు మందిరం మూలలకు రెండు పలకలు
చెయాయ్లి. 24 అవి అడుగున దేనికదేగా ఉండాలి గానీ భాగంలో
మాతం ఒకే రింగులో కూరుచ్ని ఉండాలి. ఆ విధంగా ఆ రెంటికీ
ఉండాలి. 25 పలకలు ఎనిమిది. వాటి వెండి దిమమ్లు పదహారు.
ఒకొక్కక్ పలక కింద రెండు దిమమ్లుండాలి.

26 తుమమ్చెకక్తో అడడ్ కరలు చెయాయ్లి. మందిరం ఒక పు
పలకలకు ఐదుఅడడ్ కరలు, 27మందిరం రెండవ పుపలకలకు ఐదు
అడడ్ కరలు, పడమటి పున మందిరం పలకలకు ఐదు అడడ్ కరలు
ఉండాలి. 28 ఆ పలకల మధయ్ ఉండే అడడ్ కర ఈ చివరి నుండి ఆ
చివరి వరకూ ఉండాలి. 29ఆ పలకలకు బంగారు రేకు పొదిగించాలి.
వాటి అడడ్ కరలుండే వాటి రింగులను బంగారంతో చేసి అడడ్ కరలకు
కూడా బంగారు రేకు పొదిగించాలి. 30 కొండ మీద నీకు చూపించిన
దాని నమూనా పకారం మందిరానిన్ నిలబెటాట్ లి.

31 నీవు నీల ధూమ రక వరాణ్ ల సనన్ నారతో నేసిన ఒక అడడ్
తెరను చెయాయ్లి. అది కళాకారుని పుణయ్ంతో కెరూబు ఆధార
నమూనాగా చెయాయ్లి. 32తుమమ్చెకక్తో చేసి బంగారు రేకు పొదిగిన
నాలుగు సత్ంభాల దానిన్ వెయాయ్లి. దాని కొకేక్లు బంగారువి. వాటి
దిమమ్లు వెండివి. 33ఆఅడడ్తెరనుఆకొకేక్ల కిందతగిలించిసాకష్ పు
మందసంఅడడ్ తెరలోపలికితేవాలి. ఆఅడడ్తెరపరిశుదధ్సథ్లానిన్అతి
పరిశుదధ్ సథ్లానిన్ వేరు చేసుత్ ంది.

34 అతి పరిశుదధ్ సథ్లం లో సాకష్ పు మందసం మీద పాయశిచ్తత్
మూతను ఉంచాలి. 35 అడడ్తెర బయట బలల్ను, ఆ బలల్ ఎదుట
ద ణం పున ఉనన్ మందిరం ఉతత్ర దికుక్న దీప వృ నిన్ ఉంచాలి.
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36 నీల ధూమ రక వరాణ్ లతో పేనిన సనన్ నారతో కళాకారుని
పుణయ్ంతో చేసిన తెరను గుడారపు దావ్రం కోసం చెయాయ్లి. 37ఆ
తెరకు ఐదు సత్ంభాలను తుమమ్ చెకక్తో చేసి వాటికి బంగారు రేకు
పొదిగించాలి. వాటి కొకేక్లు బంగారువి. వాటికి ఐదు ఇతత్డి దిమమ్లు
పోతపోయాలి.”

27
దహన బలిపీఠం

1 “నీవు తుమమ్చెకక్తో ఐదు మూరల పొడవు ఐదు మూరల
వెడలుప్ గల బలిపీఠం చెయాయ్లి. ఆ బలిపీఠం నలుచదరంగా
ఉండాలి. దాని యెతుత్ మూడు మూరలు. 2 దాని నాలుగు
మూలలా దానికి కొముమ్లు చెయాయ్లి. దాని కొముమ్లు దానితో
ఏకాండంగా ఉండాలి. దానికి ఇతత్డి రేకు పొదిగించాలి. 3 దాని
బూడిద ఎతత్డానికి కుండలను, గరిటెలను, గినెన్లను, ముళళ్ను,
అగిన్పాతలను చెయాయ్లి. ఈ ఉపకారణాలనిన్టినీ ఇతత్డితో
చెయాయ్లి.

4 దానికి వలలాంటి ఇతత్డి జలెల్డ చెయాయ్లి. 5 ఆ వల మీద
దాని నాలుగు మూలలా నాలుగు ఇతత్డి రింగులు చేసి ఆ వల
బలిపీఠం మధయ్కి చేరేలా కిందిభాగంలో బలిపీఠం గటుట్ కింద దానిన్
ఉంచాలి. 6 బలిపీఠం కోసం మోతకరలను చెయాయ్లి. ఆ
మోతకరలను తుమమ్చెకక్తో చేసి వాటికి ఇతత్డి రేకు పొదిగించాలి.
7ఆమోతకరలను ఆ రింగులోల్ చొపిప్ంచాలి. బలిపీఠంమోయడానికి
ఆ మోతకరలు దాని రెండు పులా ఉండాలి. 8 పలకలతో గులల్గా
దానిన్ చెయాయ్లి. కొండమీదనీకు చూపించిననమూనాపకారందానిన్
చెయాయ్లి.

ఆవరణం తెరలు
నిరగ్ 38:9-20
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9 నీవు మందిరానికి ఆవరణం ఏరాప్టు చెయాయ్లి. కుడి పున,
అంటే ద ణ దికుక్న ఆవరణం నూరు మూరల పొడవు ఉండాలి.
పేనిన సనన్ నార తెరలు ఒక పుకు ఉండాలి. 10 దాని ఇర
సత్ంభాలు, వాటి ఇర దిమమ్లు ఇతత్డివి. ఆ సత్ంభాల కొకేక్లు, వాటి
పెండెబదద్లు వెండివి. 11 అలాగే పొడవులో ఉతత్ర దికుక్న నూరు
మూరల పొడవు గల తెరలు ఉండాలి. దాని ఇర సత్ంభాలు, వాటి
ఇర దిమమ్లు ఇతత్డివి. ఆ సత్ంభాల కొకేక్లు, వాటి పెండెబదద్లు
వెండివి. 12 పడమటి దికుక్న ఆవరణం వెడలుప్లో ఏ మూరల
తెరలు ఉండాలి. వాటిసత్ంభాలు పది. వాటిదిమమ్లు పది. 13తూరుప్
పున, అంటే తూరుప్ దికుక్న ఆవరణం వెడలుప్ ఏ మూరలు.

14 ఒక పు పదిహేను మూరల తెరలుండాలి. వాటి సత్ంభాలు
మూడు,వాటి దిమమ్లు మూడు. 15 రెండవ పు పదిహేను మూరల
తెరలుండాలి. వాటి సత్ంభాలు మూడు, వాటి దిమమ్లు మూడు.
16 ఆవరణ దావ్రానికి నీల ధూమ రక వరాణ్ ల తెరలు ఇర మూడు
ఉండాలి. అవి పేనిన సనన్నారతో కళాకారుని పనిగా ఉండాలి. వాటి
సత్ంభాలు నాలుగు, వాటి దిమమ్లు నాలుగు. 17 ఆవరణం చుటూట్
ఉనన్ సత్ంభాలనీన్ వెండి పెండెబదద్లు కలవి. వాటి కొకేక్లు వెండివి.
వాటి దిమమ్లు ఇతత్డివి. 18ఆవరణంపొడవు నూరు మూరలు. దాని
వెడలుప్ ఏ మూరలు. దాని ఎతుత్ ఐదు మూరలు. అవి పేనిన
సనన్నారతో చేశారు. వాటి దిమమ్లు ఇతత్డివి. 19మందిరంలో వాడే
ఉపకరణాలనీన్ ఆవరణపుమేకులనీన్ ఇతత్డి యుండాలి.

దీపాల కోసం నూనె
లేవీ 24:1-4

20 దీపం నితయ్ం వెలుగుతుండేలా పమిదలకు దంచి తీసిన
సవ్చఛ్ న ఒలీవల నూనె తేవాలని ఇశాయేలీయులకు ఆజాఞ్ పించు.
21సాకష్ పు మందసం ఎదుట ఉనన్ తెర బయట పతయ్కష్ గుడారంలో
అహరోను, అతని కుమారులు సాయంకాలం మొదలు ఉదయం
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దాకా యెహోవా సనిన్ధిలో దానిన్ సవరిసూత్ ఉండాలి. అది
ఇశాయేలీయులకు వారి తరతరాల వరకూ నితయ్ శాసనం.”

28
యాజకుల దుసుత్ లు

1 “నాకు యాజకతవ్ం చేయడానికి నీ సోదరుడు అహరోనును
అతని కొడుకులు నాదాబును, అబీహ ను, ఎలియాజరును
ఈతామారును ఇశాయేలీయులోల్ నుండి నీ దగగ్రికి పిలిపించు.
2 అతనికి గౌరవం, భవం కలిగేలా నీ సోదరుడు అహరోనుకు
పతిషిఠ్త వసాలు కుటిట్ంచాలి. 3 అహరోను నాకు యాజక సేవ
జరిగించేలా నీవు అతణిణ్ పతేయ్క పరచడం కోసం అతని దుసుత్ లు
కుటిట్ంచాలి. నేను జాఞ్ నాతమ్తో నింపిన నిపుణులు అందరికీ ఆజఞ్ జారీ
చెయియ్.

4 వారు కుటట్వలసిన దుసుత్ లు ఇవి. వకష్ పతకం, ఏఫోదు,
నిలువుటంగీ, రంగు దారాలతో కుటిట్న చొకాక్, తల పాగా, నడికటుట్ .
అతడునాకుయాజకు యుండేలావారు నీసోదరుడుఅహరోనుకు,
అతని కుమారులకు పతిషిఠ్త దుసుత్ లు కుటిట్ంచాలి. 5 కళాకారులు
బంగారు, నీల, ధూమ, రక వరాణ్ లు గల నూలును సనన్నారను దీనికి
ఉపయోగించాలి.

ఏఫోదు
6 బంగారం నీల ధూమ రక వరాణ్ ల ఏఫోదును పేనిన సనన్

నారతో కళాకారుని పుణయ్ంతో చెయాయ్లి. 7 రెండు భుజాలకు
సరిపడేలా రెండు అంచులోల్ కూరిచ్న పటీట్లు దానికి ఉండాలి.
8 ఏఫోదు ధరించడానికి పనితనంతో చేసిన నడికటుట్ ఏకాండంగా
ఉండి, బంగారంతో, నీల, ధూమ, రక వరాణ్ ల నూలుతో, పేనిన
సనన్నారతో కుటాట్ లి. 9 నీవు రెండు లేత పచచ్లను తీసుకుని వాటి
మీద ఇశాయేలీయుల పేరల్ను అంటే వారి పుటుట్ క కమం చొపుప్న
10ఒకరతన్ంమీదఆరుపేరుల్ , రెండవరతన్ంమీదతకిక్నఆరుపేరల్ను
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చెకిక్ంచాలి. 11ముద మీద చెకిక్న పనిలాగా ఆ రెండు రతాన్ల
ఇశాయేలీయుల పేరుల్ చెకిక్ బంగారు కుదురులోల్ వాటిని పొదగాలి.
12 అపుప్డు ఇశాయేలీయులకు సామ్రక సూచక న ఆ రెండు
రతాన్లను ఏఫోదు* భుజాల నిలపాలి. ఆ విధంగా అహరోను తన
రెండు భుజాల యెహోవా సనిన్ధిలో జాఞ్ పక సూచనగా ఆ పేరల్ను
ధరిసాత్ డు.

నాయ్యనిరణ్య (వకష్) పతకం
13 బంగారు కుదురులను తయారు చెయాయ్లి. 14 మేలిమి

బంగారంతో రెండు అలిల్క గొలుసులను చెయాయ్లి. ఆ అలిల్క పనికి
అలిల్న గొలుసులను తగిలించాలి. 15 కళాకారుని పుణయ్ంతో
నాయ్యనిరణ్య పతకానిన్ చెయాయ్లి. ఏఫోదు పని లాగా దానిన్
చెయాయ్లి. బంగారంతో, నీల ధూమ రక వరాణ్ ల నూలుతో పేనిన
సనన్నారతో దానిన్ చెయాయ్లి. 16 నలుచదరంగా ఉనన్ ఆ పతకానిన్
మడత పెటాట్ లి. దానిపొడవుజానెడు, వెడలుప్ జానెడు ఉండాలి.

17 దానిలో నాలుగు వరసలోల్ రతాన్లుండేలా రతాన్ల కుదురుల్
చెయాయ్లి. మొదటి వరస మాణికయ్ం, గోమేధికం, మరకతం.
18 రెండో వరస పదమ్రాగం, నీలం, వజం. 19మూడవది గారుతమ్తం,
యషుమ్రాయి, ఇందనీలం. 20 నాలుగవ వరస గరుడ పచచ్,
సులిమాని రాయి, సూరయ్కాంతం. వాటిని బంగారు కుదురులోల్
పొదగాలి.

21 ఆ రతాన్ల ఇశాయేలీయుల పేరల్ పకారం పనెన్ండు పేరుల్
ఉండాలి. ముద మీద చెకిక్నటుట్ వారిలో ఒకొక్కక్ పేరు చొపుప్న
పనెన్ండు గోతాల పేరుల్ ఉండాలి. 22 ఆ పతకానిన్ అలిల్క పనిగా
పేనిన గొలుసులతో మేలిమి బంగారంతో చెయాయ్లి. 23 పతకానికి
రెండు బంగారు రింగులు చేసి 24 ఆ రెండు రింగులను పతకపు
రెండు కొసలకు అలిల్న ఆ రెండు బంగారు గొలుసులను తగిలించాలి.

* 28:12 28:12యాజకుడు తొడుకుక్నే వసం
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25అలిల్న ఆ రెండు గొలుసుల కొసలను రెండు కుదురులకు తగిలించి
ఏఫోదు ముందు పు భుజాల కటాట్ లి.

26 నీవు బంగారంతో రెండు రింగులు చేసి ఏఫోదు ముందు
భాగంలో పతకం లోపలి అంచున దాని రెండు కొసలకు వాటిని
తగిలించాలి. 27 నీవు రెండు బంగారు రింగులు చేసి ఏఫోదు
నమూనాపకారంచేసిననడికటుట్ దానిముందు పు కిందిభాగంలో
ఏఫోదు రెండు భుజాలకు వాటిని తగిలించాలి. 28 అపుప్డు
పతకం ఏఫోదు నమూనా పకారం చేసిన నడికటుట్ కు గా ఉండేలా
బిగించాలి. అది ఏఫోదునుండి విడిపోకుండా ఉండేలా వారు దాని
రింగులను నీలి దారంతో కటాట్ లి.

29 ఆ విధంగా అహరోను పరిశుదధ్ సథ్లం లోకి వెళిళ్నపుప్డలాల్
అతడు తనరొముమ్మీదనాయ్యనిరణ్యపతకంలోనిఇశాయేలీయుల
పేరల్ను నితయ్ం యెహోవా సనిన్ధిలో జాఞ్ పకారథ్ంగా ధరించాలి. 30నీవు
ఈ నాయ్యనిరణ్య పతకంలో †ఊరీము తుమీమ్ము అనే వాటిని
ఉంచాలి. అహరోను యెహోవా సనిన్ధికి వెళిల్నపుప్డలాల్ అవి అతని
రొముమ్ ఉంటాయి. అతడు యెహోవా సనిన్ధిలో తన రొముమ్
ఇశాయేలీయుల నాయ్యనిరణ్యాలను నితయ్ం భరిసాత్ డు.

యాజకుల కోసం ఇతర దుసుత్ లు
31 ఏఫోదు నిలువుటంగీని కేవలం నీలిరంగు దారంతోనే కుటాట్ లి.

32 దాని మధయ్ భాగంలో తల దూరచ్డానికి రంధం ఉండాలి. అది
చినిగి పోకుండా మెడ కవచం లాగా దాని రంధం చుటూట్ నేతపని
గోటు ఉండాలి. 33 దాని అంచుల చుటూట్ నీల ధూమ రక వరాణ్ ల
దానిమమ్ కాయ ఆకారాలను, వాటి మధయ్లో బంగారు గంటలను
నిలువు టంగీ చుటూట్ తగిలించాలి. 34 ఒకొక్కక్ బంగారు గంట,
దానిమమ్కాయ ఆ నిలువుటంగీ కింది అంచున చుటూట్ రా ఉండాలి.
35 సేవ చేసేటపుప్డు అహరోను దాని ధరించాలి. అతడు యెహోవా
† 28:30 28:30 ఇవియాజకులు వ చితాత్ నిన్ తెలుసుకునేందుకు ఉపయోగించే రంగు
రాళల్ , లేక రతాన్లు.
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సనిన్ధిలోపరిశుదధ్సథ్లంలోకి పవేశించేటపుప్డు అతడుచావకుండేలా
వాటి చపుప్డు వినబడుతూ ఉండాలి.

36 నీవు మేలిమి బంగారు రేకు చేసి ముద చెకిక్నటుట్ దాని
‘యెహోవాకు పరిశుదధ్ం’ అనే మాట చెకాక్లి. 37పాగా ఉండేలా
నీలి దారంతో దానిన్ కటాట్ లి. అది పాగా ముందు పు ఉండాలి.
38ఇశాయేలీయులు అరిప్ంచే పరిశుదధ్ న అరప్ణలనిన్టిలోవాటిలో
ఇమిడిఉనన్దోషాలనుఅహరోనుభరించేలాఅదిఅహరోనునుదిటి
ఉండాలి. వారికియెహోవాసనిన్ధిలో ఆమోదం ఉండేలా అది నితయ్ం
అతని నుదుటి ఉండాలి.

39 సనన్ నారతో చొకాక్యిని బుటాట్ పనిగా చెయాయ్లి. సనన్ నారతో
పాగానునేయాలి. నడికటుట్ ను కూడాబుటాట్ పనిగాచెయాయ్లి. 40నీవు
అహరోను కుమారులకు చొకాక్లు కుటిట్ంచాలి. వారికి నడికటుల్
తయారు చెయాయ్లి. వారిఘనత, భవాలు కలిగేలావారికీ టోపీలు
చెయాయ్లి. 41 నీవు నీ సోదరుడు అహరోనుకు, అతని కుమారులకు
వాటిని తొడిగించాలి.
వారు నాకు యాజకులయేయ్లా వారికి అభిషేకం చేసి, వారిని

పతిషిఠ్ ంచి పవితపరచాలి. 42 వారి నగన్తను కపుప్కొనేందుకు
నీవు వారికి నారతో చేసిన లోదుసుత్ లు కుటిట్ంచాలి. 43 వారు
పతయ్కష్ గుడారంలోకి పవేశించేటపుప్డు గానీ పరిశుదధ్సథ్లం లో సేవ
చేయడానికి బలిపీఠం దగగ్రికి వచేచ్టపుప్డు గానీ వారు దోషు
చావకుండేలా అహరోను, అతని కుమారులు వాటిని ధరించాలి. ఇది
అతనికి, అతని తరువాత అతని సంతానానికి ఎపప్టికీ నిలిచి ఉండే
శాసనం.”

29
యాజకుల పతిషట్ , నియామకం
లేవీ 8:1-36
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1“నాకుయాజకులయేయ్లావాళళ్ను పతిషట్ చేయడానికినువువ్ఈ
విధంగా చెయియ్. 2 ఒక కోడెదూడను, లోపం లేని రెండు పొటేట్ళల్ను
తీసుకో. పొంగకుండా కాలిచ్న రొటెట్ను,పొంగకుండా వండిన నూనెతో
కలిసిన వంటకాలను, నూనె పూసిన పలచని అపప్డాలు తీసుకో.
3వాటిని గోదుమపిండితో చెయాయ్లి. వాటిని ఒక గంపలో ఉంచి ఆ
గంపను, ఆ కోడెదూడను, ఆ రెండు పొటేట్ళల్ను తీసుకు రావాలి.

4అహరోనునుఅతనికొడుకులను సనిన్ధి గుడారం గుమమ్ం దగగ్రికి
తీసుకువచిచ్ వాళల్కు నీళల్తో సాన్నం చేయించాలి. 5 అహరోనుకు
దుసుత్ లు తొడిగి ఏఫోదు నిలువుటంగీని, ఏఫోదు వకష్పతకానిన్ వేసి,
అలిల్క పని గల నడికటుట్ ను అతనికి కటాట్ లి. 6*అతనితలమీదపాగా
పెటిట్ ఆ పాగా మీద పవిత కిరీటం నిలబెటాట్ లి. 7 తరువాత అభిషేక
లం తీసుకుని అతని తలమీదపోసి అతణిణ్ అభిషేకించాలి.
8 తరువాత అతని కొడుకులను రపిప్ంచి వారికి అంగీలు

తొడిగించాలి. 9 అహరోనుకు, అతని కొడుకులకూ నడికటుల్ కటిట్
వారికిటోపీలు పెటాట్ లి. ఈవిధంగాఅహరోనును,అతనికొడుకులను
పతిషిట్ంచాలి. యాజకతవ్నిరవ్హణపదవివారికిచెందుతుంది. †ఇది
ఎపప్టికీ నిలిచి ఉండే కటుట్ బాటు.

10 నువువ్ సనిన్ధి గుడారం ఎదుటికి ఆ కోడెదూడను తెపిప్ంచాలి.
అహరోను, అతని కొడుకులు ఆ కోడెదూడ తల తమ చేతులు
ఉంచాలి. 11 సనిన్ధి గుడారం దావ్రం దగగ్ర యెహోవా సనిన్ధానంలో
ఆకోడెదూడను వధించాలి. 12వధించినఆకోడెదూడ రకంలోకొంచెం
తీసుకుని నీ వేలుతో బలిపీఠం కొముమ్ల మీద పూయాలి. మిగిలిన
రకమంతా బలిపీఠం కింద పారబోయాలి.

13దాని పేగులకు, కాలేయానికి, రెండు మూతపిండాలకు పటిట్న
కొవువ్ అంతటినీ తీసివేసి బలిపీఠం కాలిచ్వెయాయ్లి. 14 ఆ దూడ
మాంసం,చరమ్ం,దానిపేడఅంతటినీ శిబిరం బయటకాలిచ్వెయాయ్లి.
* 29:6 29:6 28:36 చూడండి. † 29:9 29:9 యాజకతవ్ం అనేది శాశవ్తంగా
నిలిచి ఉండే ఆజఞ్.
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అది పాప పరిహారం కోసం అరిప్ంచే బలి. 15 నువువ్ ఆ రెండు
పొటేట్ళల్లో ఒకదానిన్ తీసుకోవాలి. అహరోను, అతని కొడుకులు ఆ
పొటేట్లు తల మీద తమ చేతులుంచాలి. 16 ఆ పొటేట్లును వధించి
దాని రకం తీసి బలిపీఠం చుటూట్ రకానిన్ చలాల్ లి.

17 తరువాత ఆ పొటేట్లును దాని అవయవాలను దేనికి అది
విడదీసి దాని పేగులు, కాళ ళ్ కడిగి, దాని అవయవాలను, తలను
మొతత్ంగా పేరాచ్లి. 18 పోటేట్లులోని ఆ భాగాలనిన్టినీ బలిపీఠం
కాలిచ్వెయాయ్లి. అది యెహోవాకు హోమబలి. అది యెహోవాకు
పరిమళం కలిగించే ఇషట్ నహోమం.

19 తరువాత రెండవ పొటేట్లును తీసుకోవాలి. అహరోను, అతని
కొడుకులు ఆ పొటేట్లు తల మీద తమ చేతులుంచిన తరువాత 20ఆ
పొటేట్లును వధించిదానిరకంలోకొంచెంతీసుకునిఅహరోను కుడిచెవి
అంచుమీద,అతనికొడుకుల కుడిచెవులఅంచులమీద,వాళళ్ కుడి
చెయియ్, కుడి కాలుబొటనవేళళ్ చిలకరించిమిగిలిన రకం బలిపీఠం
మీద చుటూట్ చిలకరించాలి.

21 బలిపీఠం ఉనన్ రకంలో కొంచెం, అభిషేక లంలో కొంచెం
తీసుకుని అహరోను మీదా, అతని వసాల మీదా, అతని కొడుకుల
మీదా,వాళళ్ వసాలమీదా చిలకరించాలి. అపుప్డు అతడూ అతని
వసాలూ, అతని కొడుకులూ వాళళ్ వసాలూ పవితం అవుతాయి.

22 ఆ పొటేట్లు సేవ కోసం పతిషిఠ్త నది గనక దాని కొవువ్నూ,
కొవివ్న తోకనూ, పేగుల ఉనన్ కొవువ్నూ, కాలేయం, రెండు
మూతపిండాల చుటూట్ ఉనన్ కొవువ్నూ, కుడి తొడను వేరు చెయాయ్లి.
23వాటితోపాటుయెహోవాఎదుటఉనన్పొంగకుండాకాలిచ్న గుండని
రొటెట్ను, నూనెతో వండిన వంటకాలను, ఒక పలచని అపప్డానిన్
తీసుకోవాలి. 24అహరోను, అతని కొడుకుల చేతులోల్ వాటిననిన్టినీ
ఉంచాలి. కదలించే వేదయ్ంగా యెహోవా సనిన్ధిలో వాటిని
కదిలించాలి.
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25 తరువాత వాళళ్ చేతులోల్ నుంచి వాటిని తీసుకుని బలిపీఠం
కాలిచ్వెయాయ్లి. అది యెహోవాకు హోమబలి. అది యెహోవాకు
పరిమళం కలిగించే ఇషట్ నహోమం.

26అహరోను సేవా పతిషట్ కోసం నియమించిన ఆపొటేట్లు బోరను
తీసుకునియెహోవాసనిన్ధిలో కదిలించేఅరప్ణగాదానిన్ కదిలించాలి.
ఆ భాగం నీది అవుతుంది. 27 పతిషిట్ంచిన ఆ పొటేట్లులో అంటే
అహరోను, అతని కొడుకులకు చెందిన దానిలో కదిలించే బోరను,
పతిషిఠ్త న తొడను నాకు పతిషిఠ్ ంచాలి. 28 ఆ పతిషాట్ రప్ణ
అహరోనుది, అతని కొడుకులది అవుతుంది. అది ఇశాయేలు
పజలు ఇచిచ్న కానుక. అది నితయ్మూ నిలిచి ఉండే కటుట్ బాటు.
అది ఇశాయేలు పజలు అరిప్ంచే శాంతి బలులోల్ నుండి యెహోవాకు
అరిప్ంచిన కానుక.

29అహరోను ధరించిన పతిషిఠ్త వసాలు అతని తరువాత అతని
కొడుకులకు చెందుతాయి. వాళళ్అభిషేకం,పతిషట్ జరిగేసమయంలో
వారు ఆ వసాలను ధరించాలి. 30 అహరోను కొడుకులోల్ అతనికి
బదులుగా యాజక వృతిత్ ఎవరు చేపడతాడో అతడు పవిత సథ్లం
లో సేవ చేయడానికి సనిన్ధి గుడారంలోకి వెళేళ్ సమయానికి ముందు
ఏడు రోజులపాటు ఆ వసాలు ధరించాలి.

31 నువువ్ పతిషట్ అయిన పొటేట్లును తీసుకుని పవిత న చోట
దాని మాంసం వండాలి. 32 అహరోను, అతని కొడుకులు సనిన్ధి
గుడారం గుమమ్ం దగగ్ర ఆ పొటేట్లు మాంసానీన్, గంపలో ఉనన్
రొటెట్లనూ తినాలి. 33వారిని పతిషఠ్ చేయడానికీ, పవితపరచడానికీ
వేటి దావ్రా ‡పాయశిచ్తత్ం జరిగిందో వాటిని వాళ ళ్ తినాలి. అవి
పవిత నవి కాబటిట్ యాజకుడు కానివాడు వాటిని తినకూడదు.

34 సేవ కోసం పతిషిఠ్ అయిన మాంసంలో గానీ, రొటెట్లోల్ గానీ
ఉదయం దాకా ఏ నా మిగిలిపోతే వాటిని కాలిచ్వెయాయ్లి. అది

‡ 29:33 29:33పాప కష్మాపణ.
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పతిషట్ అయినది గనకదానిన్ తినకూడదు. 35నేను నీకు ఆజాఞ్ పించిన
విషయాలనిన్టి పకారం నువువ్ అహరోనుకు, అతని కొడుకులకూ
జరిగించాలి. ఏడు రోజుల పాటు వాళళ్ను సేవా పతిషట్ కోసం
సిదధ్పరచాలి.

36 వారి పాపాలను కపిప్వేయడానికి పతిరోజూ ఒక కోడెదూడను
పరిహార బలిగా అరిప్ంచాలి. బలిపీఠానికి పాయశిచ్తత్ం చేయడానికి
దానికి పాపపరిహార బలి అరిప్ంచి దానికి అభిషేకం చేసి తిరిగి
పతిషిఠ్ ంచాలి. 37 ఏడు రోజులపాటు బలిపీఠం కోసం పాయశిచ్తత్ం
చేసూత్ దానిన్ పవితం చెయాయ్లి. ఆ బలిపీఠం అతి పవితంగా
ఉంటుంది. బలిపీఠానికి తగిలేదంతా పవితం అవుతుంది.

అనుదిన అరప్ణలు
సంఖాయ్ 28:1-8

38 బలిపీఠం మీద ఎపుప్డూ అరప్ణలు జరుగుతూ ఉండాలి.
ఒక సంవతస్రం లోపు వయసునన్ రెండు గొరెపిలల్లను పతి రోజూ
అరిప్ంచాలి. 39 ఉదయం ఒక గొరెపిలల్, సాయంతం ఒక గొరెపిలల్
అరిప్ంచాలి. 40 ఉదయం అరిప్ంచే గొరెపిలల్తోబాటు దంచి తీసిన
నూనెతో కలిపిన ఒక కిలో పిండిని, పానారప్ణగా లీటరు దాకష్రసానీన్
అరిప్ంచాలి.

41 ఉదయం అరిప్ంచినటుట్ సాయంతం కూడా చెయాయ్లి.
యెహోవాకు అరప్ణనూ, పానారప్ణనూ అరిప్ంచాలి. అది
యెహోవాకు హోమబలి. అది యెహోవాకు పరిమళంగా ఉండే
ఇషట్ న హోమం. 42 ఇది యెహోవా సనిన్ధానంలో సనిన్ధి గుడారం
దావ్రం దగగ్ర మీరు తరతరాలకు అరిప్ంచవలసిన హోమబలి.
నేను అకక్డకు వచిచ్ మిమమ్లిన్ కలుసుకుని మీతో మాటాల్ డతాను.
43 అకక్డ ఇశాయేలు పజలను కలుసుకుంటాను. ఆ సథ్లం నా
మహిమాపకాశం వలల్ పవితం అవుతుంది.

44 నేను సనిన్ధి గుడారానిన్, బలిపీఠానిన్ పవితం చేసాత్ ను.
నాకు యాజకులుగా ఉండేందుకు అహరోనును, అతని కొడుకులను
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పరిశుదధ్ పరుసాత్ ను. 45 నేను ఇశాయేలు పజల మధయ్ నివసించి
వారికి దేవుడుగాఉంటాను. 46వాళళ్మధయ్ నివసించడానికి తమను
ఐగుపు దేశం నుండి బయటకు రపిప్ంచిన దేవుణిణ్ నేనే అని వాళ ళ్
తెలుసుకుంటారు. వాళళ్ దేవు నయెహోవాను నేనే.”

30

పరిమళ ధూప వేదిక
నిరగ్ 37:25-28

1 యెహోవా మోషేతో ఇలా చెపాప్డు. “ధూపం వేయడానికి
తుమమ్కరతో మందసానిన్ తయారు చెయాయ్లి. 2దాని పొడవు ఒక
మూర, వెడలుప్ ఒక మూర, ఎతుత్ రెండు మూరలు ఉండాలి. అది
చదరంగా ఉండాలి. దాని కొముమ్లు దానితో ఏకాండంగా ఉండాలి.
3దాని లోపల, బయటా నాలుగు పకక్లా సవ్చఛ్ న బంగారం రేకు
పొదిగించాలి. దాని అంచును బంగారంతో అలంకరించాలి.

4 దానికి బంగారంతో నాలుగు గుండని కొంకీలు తగిలించి, ఒక
పు రెండు కమీమ్లు, ముందు భాగంలో రెండు గుండని కమీమ్లు
ఉండేలా దాని నాలుగు కాళల్కు వాటిని తగిలించాలి. 5 తుమమ్కరతో
మందసానిన్ మోసే కరలు సిదధ్ం చేసి వాటికి బంగారం రేకులు
పొదిగించాలి. 6వేదికనుశాసనాలపెటెట్కుముందుఉనన్ తెరబయట,
శాసనాల పాయశిచ్తత్ సాథ్ నం ఎదురుగా ఉంచాలి. అకక్డ నేను
నినున్ కలుసుకుంటాను.

7 అహరోను ఆ వేదిక పరిమళ దవాయ్ల ధూపం వెయాయ్లి.
అతడు పతిరోజూ ఉదయం దీపాలను సరేద్ సమయంలో దాని మీద
ధూపం వెయాయ్లి. 8 అలాగే సాయంతాలు అహరోను దీపాలు
వెలిగించే సమయంలో కూడా వేదిక ధూపం వెయాయ్లి. యెహోవా
సనిన్ధిలోమీతరతరాలకూ నితయ్ంగా ఆ ధూపం ఉండాలి.
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9దానిమీద నిషిదధ్ న వేరే ధూపాలు వెయయ్కూడదు. హోమానిన్
గానీ, వేదయ్ దవాయ్లను గానీ అరిప్ంచకూడదు. పానారప్ణలు
అరిప్ంచ కూడదు.

10 అహరోను ఆ వేదిక కొముమ్ల మీద సంవతస్రానికి ఒకసారి
పాయశిచ్తత్ం చెయాయ్లి. పాప పరిహారారథ్బలి రకంతో దాని కొముమ్ల
కోసం పాయశిచ్తత్ం చెయాయ్లి. మీ తరతరాలకూ సంవతస్రానికి
ఒకసారి అతడు వేదిక కోసం పాయశిచ్తత్ం చెయాయ్లి. అది
యెహోవాకు అతి పవిత నదిగా ఉంటుంది.”

11యెహోవామోషేతోఇంకాఇలాచెపాప్డు, 12“నువువ్ఇశాయేలు
పజల సంఖయ్ లెకక్బెటాట్ లి. వాళళ్ను లెకిక్ంచే సమయానికి తమ
ఎలాంటి కీడు రాకుండా పతి ఒకక్రూ తమ పాణం కోసం విడుదల
పరిహార ధనంయెహోవాకు చెలిల్ంచాలి.

13 జాబితాలో నమోదు అయిన పతివాడూ *అర తులం వెండి
చెలిల్ంచాలి. పవిత సథ్లం లెకక్ చొపుప్న పూరి బరువు ఇవావ్లి.
యెహోవాకు అరప్ణగాదానిన్ చెలిల్ంచాలి.

14 ఇర సంవతస్రాలు, అంతకంటే ఎకుక్వ వయసుస్
ఉనన్వాళళ్ంతా జన సంఖయ్లో నమోదు కావాలి. జన సంఖయ్లో
చేరేచ్ పతి ఒకక్రూయెహోవాకు అరప్ణ చెలిల్ంచాలి.

15 విడుదల పరిహార ధనంగా యెహోవాకు మీరు చెలిల్ంచే అరప్ణ
ధనవంతు నా, పేదవా నా సమానంగా ఉండాలి. ఇదద్రూ అర
తులం చొపుప్న చెలిల్ంచాలి.

16ఇశాయేలుపజలు విడుదలపరిహారధనంగాచెలిల్ంచినవెండిని
సనిన్ధి గుడారం సేవ కోసం ఉపయోగించాలి. అది పాయశిచ్తత్
పరిహారంగా పజల పకష్ంగా యెహోవా సనిన్ధానంలో ఇశాయేలు
పజలకు జాఞ్ పకారధ్ంగా ఉంటుంది.”

ఇతత్డి గంగాళం

* 30:13 30:13 గేరా అనేది అనిన్టికనాన్ చినన్ కొలత. ఇది దాదాపుఅర గాము.
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17యెహోవామోషేతోఇంకా ఇలాఅనాన్డు. “నువువ్ ఇతత్డితో ఒక
గంగాళం సిదధ్ం చేసి ఇతత్డి పీట ఉంచాలి. 18 సనిన్ధి గుడారానికి,
బలిపీఠానికి మధయ్లో ఆ గంగాళం ఉంచి దానిన్ నీళల్తో నింపాలి.
19 ఆ నీళల్తో అహరోను, అతని కొడుకులు తమ కాళ ళ్, చేతులు
కడుకోక్వాలి.

20 వాళ ళ్ సనిన్ధి గుడారం లోపలికి వెళేళ్ సమయంలో
చనిపోకుండా ఉండేలా నీళళ్తో తమను శుభం చేసుకోవాలి. సేవ
చేయడానికి బలిపీఠం సమీపించి యెహోవాకు హోమం అరిప్ంచే
ముందు వారు నీళళ్తో శుభం చేసుకోవాలి. అలా చెయయ్ని పకష్ంలో
చనిపోతారు.

21 వాళ ళ్ చనిపోకుండా ఉండేలా తమ కాళ ళ్, చేతులు
కడుకోక్వాలి. ఇది వారికి, అంటే అహరోనుకి, అతని సంతానానికి,
తరతరాలకు నిలిచి ఉండే చటట్ం.”

అభిషేక లం, ధూపదవయ్ం
22యెహోవామోషేతో ఇంకా ఇలా చెపాప్డు, 23 “నువువ్ సుగంధ

దవాయ్లోల్ ముఖయ్ న వాటిని తీసుకుని అభిషేకం చెయాయ్లి. పవిత
సథ్లానికి సంబంధించిన కొలతల పకారం సవ్చఛ్ న గోపరసం †500
షెకెల్, సుగంధం గల దాలిచ్న చెకక్ సగం అంటే 250 షెకెల్,
24 నిమమ్గడిడ్ నూనె 250 షెకెల్, లవంగిపటట్ 500 షెకెల్, మూడు
పాళ ళ్ ఒలీవ నూనె తీసుకోవాలి. 25 పరిమళ దవాయ్లు మిళితం
చేసే నిపుణు న పనివాడి చేత పరిమళ దవయ్ం సిదధ్పరచాలి. అది
యెహోవాకు పతిషిఠ్ అభిషేక లం అవుతుంది.

26 ఆ లంతో నువువ్ సనిన్ధి గుడారానిన్ అభిషేకించాలి.
దానితోపాటు సాకష్ పు గుడారానిన్, 27 సనిన్ధి బలల్ను, దాని
సామగిని, దీపసత్ంభానిన్, దాని సామగిని, 28 హోమ బలిపీఠానిన్,
దానిసామగిని, గంగాళానిన్,దాని పీటను అభిషేకించాలి. 29అవనీన్

† 30:23 30:23 సుమారు 6 కిలోలు.
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అతి పవిత నవిగా ఉండేలా వాటిని పవితపరచాలి. వాటికి తగిలే
పతి వసుత్ వూ పవితం అవుతుంది.

30అహరోను,అతనికొడుకులునాకుయాజకు నాకు సేవచేసేలా
వాళళ్ను అభిషేకించి పతిషిఠ్ ంచాలి.

31 నీవు ఇశాయేలు పజలతో, ‘ఇది మీ తరతరాలకు నాకు పవిత
అభిషేక లంగా ఉండాలి. 32 దానిన్ యాజకులు కాని వాళళ్
మీద పోయకూడదు. దాని పాళళ్ పకారం అలాంటి వేరే దానిన్
చెయయ్కూడదు. అది పవిత నది. దానిన్మీరు పవితంగా ఎంచాలి.
33దాని వంటిదానిన్ కలిపేవాణిణ్ గానీ,యాజకుడు కానివారి దానిన్
చలేల్ వాణిణ్ గానీ తన పజలోల్ లేకుండా చెయాయ్లి’ అని చెపుప్.”

34యెహోవామోషేతో ఇంకా ఇలా చెపాప్డు “నువువ్ జటామాంసి,
గోపిచందనం, గంధం, సాంబాణి సమపాళళ్లో తీసుకుని వాటితో
పరిమళ దవాయ్లను, ధూపదవయ్ం సిదధ్పరచాలి. 35పరిమళ దవాయ్ల
నిపుణు న పనివాడు దానిన్ కలపాలి. దానికి ఉపుప్ కలపాలి. ఆ
ధూపమిబాధం సవ్చఛ్ నదిగా, పవితంగా ఉంటుంది.

36 దానిలో కొంచెం పొడి తీసి నేను నినున్ కలుసుకొనే సనిన్ధి
గుడారంలో శాసనాల మందసం ఎదుట ఉంచాలి. మీరు దానిన్
పరిశుదధ్ నదిగాభావించాలి.

37 నీవు చేయవలసిన ఆ ధూప దవాయ్ల వంటి ధూపాలను మీ
కోసం కలుపుకోకూడదు. అది కేవలంయెహోవాకు పతేయ్క నది అని
భావించాలి. 38దాని వాసన చూదాద్ మని అలాంటి దానిన్ తయారు
చేసేవాణిణ్ పజలోల్ లేకుండా చెయాయ్లి.”

31
బెసలేలు, అహోలియాబు
నిరగ్ 35:30

1 యెహోవా మోషేతో ఇలా చెపాప్డు, 2 “యూదా గోతానికి
చెందిన బెసలేలును నేను నియమించుకునాన్ను. అతడు ఊరీ



నిరగ్మకాండం 31:3 lxxxix నిరగ్మకాండం 31:14

కొడుకు, హ రు మనుమడు. 3 అతనికి నేను అనిన్ రకాల
పనులు చెయయ్డానికి తెలివితేటలు, సమసత్ జాఞ్ నం, నేరప్రితనం
పసాదించాను. అతణిణ్ నా ఆతమ్తో నింపాను. 4అతడు బంగారంతో,
వెండితో, ఇతత్డితో వివిధ రకాల ఆకృతులు పుణయ్ంగా తయారు
చేయగల నేరప్రి. రతాన్లు సానబెటిట్ పొదగడంలో, చెకక్ను కోసి
నునుపు చేయడంలోనిపుణుడు. 5నేను పసాదించిన సమసత్ జాఞ్ నం,
వివేకాలతో అతడు పనులు జరిగిసాత్ డు.

6 దాను గోతానికి చెందిన అహీసామాకు కొడుకు అహోలీయాబు
అతనికి సహాయంగా ఉంటాడు. నేను నీకు ఆజాఞ్ పించినవనీన్
తయారు చేయగల నిపుణులందరి హృదయాలోల్ నా జాఞ్ నం
ఉంచుతాను. 7 నేను నీకు ఆజాఞ్ పించిన పకారం వాళ ళ్ సనిన్ధి
గుడారం, సాకష్ పు మందసం, దాని మీద ఉనన్ కరుణాపీఠానిన్,
గుడారపు సామగిని తయారు చెయాయ్లి. 8 సనిన్ధి బలల్, దాని
సామగి, నిరమ్ల న దీపవృకష్ం, దాని సామగి తయారు చెయాయ్లి.
9 ధూపవేదిక, దహన బలిపీఠం, దాని సామగి, గంగాళం, దాని
పీట, 10 యాజక ధరమ్ం నెరవేరేచ్ అహరోనుకు, అతని కొడుకులకు
పతిషిట్ంచిన దుసుత్ లు సిదధ్ం చెయాయ్లి. 11 పరిశుదధ్ సథ్లం కోసం
అభిషేక లానిన్, సుగంధ ధూప దవాయ్లను సిదధ్ం చెయాయ్లి. ఇవనీన్
నేను నీకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ జరగాలి.”

విశాంతి దినం గురించిన ఆజఞ్లు
12 యెహోవా మోషేతో ఇలా చెపాప్డు. “నువువ్ ఇశాయేలు

పజలతో ఇలా చెపుప్. మీరు నేను నియమించిన విశాంతి దినానిన్
కచిచ్తంగా ఆచరించాలి. 13మిమమ్లిన్ పవితంగా చేసే యెహోవాను
నేనే అని మీరు తెలుసుకునేలా విశాంతి దినం నాకు, మీకు, మీ
తరతరాలకు ఒక చిహన్ంగా ఉంటుంది. 14అందువలల్ మీరు విశాంతి
దినానిన్ కచిచ్తంగాఆచరించాలి. అదిమీకు పవిత నది. ఆదినానిన్
అపవితం చేసే వాణిణ్ పజలోల్ లేకుండా చెయాయ్లి.
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15 ఆరు రోజులు పని చేసిన తరువాత యెహోవాకు పతిషిఠ్త న
ఏడవ రోజును విశాంతి దినంగా పాటించాలి. విశాంతి దినాన పని
చేసే పతివాడికీ తపప్కుండా మరణశికష్ విధించాలి. 16 ఇశాయేలు
పజలు తమ తరతరాలు విశాంతి దిన ఆచారం పాటించి ఆ దినానిన్
ఆచరించాలి. ఇది శాశవ్త కాలం నిలిచి ఉండే నియమం. 17నాకు,
ఇశాయేలు పజలకు మధయ్ అది శాశవ్తంగా ఒక గురుగా ఉంటుంది.
ఎందుకంటే, యెహోవా ఆరు రోజులు భూమి ఆకాశాలను సృషిట్ చేసి
ఏడవ దినాన విశాంతి తీసుకునాన్డు.”

18ఆయన సీనాయి కొండ మీదమోషేతోమాటాల్ డడం ముగించిన
తరువాత ఆయన తన వేలితో రాసిన శాసనాలు ఉనన్ రెండు
పలకలనుమోషేకు అందించాడు.

32
బంగారం దూడ
దివ్తీ 9:6-29

1 మోషే కొండ దిగి రావడం ఆలసయ్ం కావడం చూసిన పజలు
అహరోను దగగ్రికి వచాచ్రు. “లే, మా ముందుండి మమమ్లిన్
నడిపించడానికిమా కోసం ఒక దేవుణిణ్ సిదధ్ం చెయియ్. ఐగుపు నుండి
మమమ్లిన్ బయటకు తీసుకు వచిచ్న మోషే అనే వాడు ఏమయాయ్డో
మాకు తెలియడం లేదు” అనాన్రు.

2అపుప్డు అహరోను “మీభారయ్ల, కొడుకుల, కూతుళళ్ చెవులకు
ఉనన్ బంగారుపోగులు తీసినాదగగ్రికి తీసుకు రండి”అనిచెపాప్డు.
3 పజలంతా తమ చెవులకునన్ బంగారు పోగులు తీసి అహరోను
దగగ్రికి తెచాచ్రు. 4అతడు వాటిని తీసుకుని దూడ రూపం అచుచ్తో
పోత పోసి బంగారం దూడను తయారు చేయించాడు. అపుప్డు
పజలు “ఓ ఇశాయేలూ, ఐగుపు దేశం నుండి నినున్ రపిప్ంచిన నీ
దేవుడు ఇదే” అని కేకలు వేశారు.
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5 అహరోను దానిన్ చూసి దాని ఎదుట ఒక బలిపీఠం కటిట్ంచాడు.
తరువాత అహరోను “రేపుయెహోవాకు పండగ జరుగుతుంది” అని
చాటింపు వేయించాడు. 6 తరువాతి రోజు పజలు ఉదయానేన్ లేచి
హోమబలులు, శాంతిబలులు సమరిప్ంచారు. తరువాత పజలు
తినడానికి, తాగడానికి కూరుచ్నాన్రు. నాటయ్ం చేయడం మొదలు
పెటాట్ రు.

7 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇలా అనాన్డు. “కొండ దిగి
వెళ ళ్. ఐగుపు దేశం నుండి నువువ్ తీసుకు వచిచ్న నీ పజలు
చెడిపోయారు. 8వాళ ళ్పాటించాలనినేనునియమించినఉపదేశాల
నుండి అపుప్డే తపిప్పోయారు. వాళళ్ కోసం పోత పోసిన దూడ
విగహం తయారు చేసుకుని దానికి సాగిలపడి బలులు అరిప్ంచి ‘ఓ
ఇశాయేలూ, ఐగుపు దేశం నుండి నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడు ఇదే’
అని చెపుప్కుంటునాన్రు.”

9 యెహోవా ఇంకా ఇలా అనాన్డు. “నేను ఈ పజలను
గమనిసుత్ నాన్ను. వాళ ళ్ *కఠిన హృదయులయాయ్రు. 10 నువువ్
చూసూత్ ఉండు,నాకోపంవారిమీదరగులుకునేలాచేసాత్ ను. వాళళ్ను
దహించివేసి నినున్ గొపప్ జనంగా చేసాత్ ను.” 11అందుకు మోషే తన
దేవు న యెహోవాను బతిమిలాడాడు. “యెహోవా, నీ పజల మీద
నీ కోపం ఎందుకు రగులుకోవాలి? నీ బలిషట్ న చెయియ్చాపి ఐగుపు
దేశం నుండి వీళళ్ను బయటకు రపిప్ంచావు కదా. 12 ఐగుపీత్యులు
‘వాళళ్ దేవుడు వాళళ్కు కీడు కలిగించి భూమి లేకుండా నశింపజేసి
కొండలోల్ చనిపోయేలా చేయడానికి వాళళ్ను తీసుకు వెళాళ్డు’ అని
ఎందుకు చెపుప్కోవాలి? నీ కోపాగిన్ నుండి మళల్ కుని వాళల్కు కీడు
చెయయ్కు. 13 నీ సేవకు న అబాహాము, ఇసాస్కు, యాకోబులను
జాఞ్ పకం చేసుకో. ఆకాశంలో ఉండే నకష్తాలవలే మీ సంతానానిన్
అభివృదిధ్ పరచి నేను చెపిప్న ఈ భూమి అంతటినీ మీ సంతానానికి

* 32:9 32:9 తలబిరుసు,మొండి,మెడవంచనిమనుషులు
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ఇసాత్ ననీ,వాళ ళ్ శాశవ్తంగాదానిన్ సావ్ధీనం చేసుకుంటారనీ,దానికి
నువేవ్ సాకష్ ం అనీ వాళళ్తో ఒపప్ందం చేశావు” అనాన్డు.

14అపుప్డు యెహోవా పరితపించి తన పజలకు చేసాత్ నని చెపిప్న
కీడు చెయయ్లేదు. 15 దేవుడు తన సవ్హసాత్ లతో రాసి ఇచిచ్న రెండు
పలకలుమోషేచేతిలోఉనాన్యి. ఆపలకల రెండు పులాదేవుడు
నియమించిన ఆజఞ్లు రాసి ఉనాన్యి. 16 ఆ పలకలు దేవుడు
తయారు చేశాడు. ఆ పలకలు పటుట్ కునిమోషే కొండ దిగి వచాచ్డు.

17 శిబిరంలో పజలు వేసుత్ నన్ కేకల శబద్ం యెహోషువకు
వినబడింది. “మన శిబిరంలో యుదధ్ ధవ్ని వినబడుతోంది”
అనాన్డు. 18 మోషే “అది జయ ధవ్ని కాదు, అపజయ ధవ్ని
కాదు, సంగీత వాయిదాయ్ల శబద్ం నాకు వినబడుతోంది” అనాన్డు.
19 అతడు శిబిరం చేరుకునన్పుప్డు పజలు చేసుకునన్ ఆ దూడ,
నాటయ్ం చేసుత్ నన్ పజలు కనిపించారు. మోషే కోపం రగులుకుంది.
అతడు తన చేతులోల్ ఉనన్ పలకలను కొండ కింది భాగానికి విసిరేసి
వాటిని పగలగొటాట్ డు. 20 పజలు తయారు చేసుకునన్ ఆ దూడను
తీసుకుని అగిన్తో కాలిచ్ పొడి చేశాడు. ఆ పొడిని నీళల్లో కలిపి
ఇశాయేలు పజల చేతతాగించాడు.

21అపుప్డుమోషే “ఈ పజలమీదికి ఈ గొపప్ అపరాధం వచేచ్లా
చేయడానికి వీళ ళ్ నినున్ ఎలా పేరేపించారు?” అని అహరోనును
అడిగాడు. 22 అహరోను “నా పభూ, నీ కోపం రగులుకోనియయ్కు.
ఈ పజలు దురామ్రుగ్ లు అనే విషయం నీకు తెలుసు. 23 వాళ ళ్
‘మాముందుండిమమమ్లిన్ నడిపించడానికి ఒక దేవుణిణ్ సిదధ్ం చెయియ్.
ఐగుపు దేశం నుండి మమమ్లిన్ తీసుకు వచిచ్న మోషే ఏమయాయ్డో
మాకు తెలియడం లేదు’ అనాన్రు. 24 అపుప్డు నేను ఎవరి దగగ్ర
బంగారం ఉనన్దో వాళళ్ంతా దానిన్ ఊడదీసి తీసుకు రండి అని
చెపాప్ను. వాళ ళ్ తెచిచ్న దానిన్ అగిన్లో వేసేత్ ఈ దూడ అయియ్ంది”
అని చెపాప్డు.
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25 పజలు తమ శతువుల ఎదుట నవువ్లపాలు కావడానికి
అహరోను కారకుడయాయ్డు. పజలు విచచ్లవిడితనంగా తిరగడం
మోషే గమనించాడు. 26 అపుప్డు మోషే శిబిరం దావ్రం దగగ్ర
నిలబడి “యెహోవా పకష్ంగా ఉనన్వాళళ్ంతా నా దగగ్రికి రండి”
అనాన్డు. లేవీయులంతా అతని దగగ్రికి వచాచ్రు.

27 అతడు వాళళ్ను చూసి “మీలో పతి ఒకక్రూ మీ కతుత్ లు
నడుముకు కటుట్ కోండి, శిబిరంలో గుమమ్ం నుండి గుమామ్నికి వెళత్
పతి ఒకక్రూ తమ సోదరుణిణ్ , తమ సేన్హితుణిణ్ , తమ పొరుగువాణిణ్
సంహరించండి” అనాన్డు. 28 లేవీయులు మోషే మాట పకారం
చేసారు. ఆ రోజున పజలోల్ సుమారు మూడు వేల మంది
హతమయాయ్రు.

29 మోషే లేవీయులతో “మిమమ్లిన్ మీరు యెహోవాకు పతిషట్
చేసుకోండి. మీలో పతి ఒకక్రూ మీ కొడుకులనూ, సోదరులనూ
చంపి యెహోవా ఆశీరావ్దాలు పొందారు” అనాన్డు. 30మరుసటి
రోజు మోషే పజలతో “మీరు గొపప్ పాపం చేశారు. నేను యెహోవా
దగగ్రికి కొండ ఎకిక్ వెళాత్ ను. ఒకవేళమీరు చేసిన పాపం కోసం ఏ నా
పాయశిచ్తత్ం చేయగలనేమో” అనాన్డు.

31 మోషే యెహోవా కొండకు మళీళ్ వెళాళ్డు. “అయోయ్, ఈ
పజలు ఎంతో పాపం చేశారు. వాళ ళ్ తమ కోసం బంగారు దేవుణిణ్
చేసుకునాన్రు. 32అయోయ్,వాళ ళ్ చేసినపాపానిన్ పరిహరించు, లేని
పకష్ంలో నువువ్ రాసిన నీ గంథంలో నుండి నా పేరు తొలగించు” అని
బతిమాలుకునాన్డు.

33 అందుకు యెహోవా “నాకు విరోధంగా ఎవరు పాపం చేసాత్ రో
వాళళ్ పేరుల్ మాతమే నా గంథంలో నుండి తొలగిసాత్ ను. 34 నువువ్
వెళిల్ నేను నీతో చెపిప్న చోటికి పజలను నడిపించు. నా దూతను
నీకు ముందుగా పంపుతునాన్ను. నేను శి ంచే రోజున వాళళ్
పాపం విషయంలో వాళళ్కు శికష్ రపిప్సాత్ ను” అనిమోషేతో చెపాప్డు.
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35 పజలు అహరోను చేత చేయించిన దూడను బటిట్ యెహోవా
వాళళ్ను బాధలకు గురి చేశాడు.

33
సీనాయిపరవ్తం వదిలి వెళళ్మని ఆజఞ్.

1 యెహోవా మోషేతో ఇలా చెపాప్డు. “నీవూ ఐగుపు దేశం
నుండి బయటకు తీసుకు వచిచ్న పజలూ బయలుదేరి, నేను
అబాహాము, ఇసాస్కు, యాకోబుల సంతానానికి ఇసాత్ నని చెపిప్న
*పాలు తేనెలు పవహించే దేశానికి వెళళ్ండి. 2నేను నీకు ముందుగా
దూతను పంపుతాను. ఆ దూత కనానీయులను, అమోరీయులను,
హితీత్యులను, పెరిజీజ్యులను, హివీవ్యులను, యెబూసీయులను
అకక్డినుండి వెళళ్గొడతాడు. 3మీరు నాకు †అవిధేయులయాయ్రు
కనుక నేను మీతో కలసి రాను. ఒకవేళ మారగ్మధయ్ంలో మిమమ్లిన్
చంపేసాత్ నేమో.”

4ఆ దురావ్ర విని పజలు దుఃఖించారు. ధరించిన ఆభరణాలనీన్
పకక్నబెటాట్ రు.

5అపుప్డు యెహోవామోషేతో “నీవు ఇశాయేలు పజలతో ‘మీరు
అవిధేయు న పజలు. ఒకక్ కష్ణం నేను మీ మధయ్కు వచిచ్నా
మిమమ్లిన్ హతం చేసాత్ ను. మీరు ధరించుకొనన్ ఆభరణాలనీన్
తీసివెయయ్ండి. అపుప్డు మిమమ్లిన్ ఏం చెయాయ్లో చూసాత్ ను’ అని
చెపుప్” అనాన్డు.

6ఇశాయేలు పజలుహోరేబు కొండ దగగ్ర తమనగలు తీసివేశారు.
7 అపుప్డు మోషే శిబిరం బయటకు వెళిల్ అకక్డ ఒక గుడారం
వేశాడు. దానికి ‡సనిన్ధి గుడారం అని పేరు పెటాట్ డు. యెహోవాను
కనుగొనాలనుకునన్ పతివాడూ శిబిరం బయట ఉనన్ సనిన్ధి
గుడారానికి వచాచ్డు.
* 33:1 33:1సారవంత న † 33:3 33:3 కఠినహృదయులు ‡ 33:7 33:7
పతయ్కష్ గుడారం.



నిరగ్మకాండం 33:8 xcv నిరగ్మకాండం 33:16

8 మోషే ఆ గుడారానికి వెళత్ ఉనన్పుప్డలాల్ తమ గుడారాలోల్
ఉనన్ పజలు లేచి నిలబడి అతడు గుడారం లోకి వెళేళ్దాకా అతని
పు నిదానంగా చూసూత్ ఉండేవాళ ళ్. 9 మోషే ఆ గుడారంలోకి
వెళిళ్నపుప్డు సత్ంభం లాంటి మేఘం దిగి వచిచ్ ఆ గుడారం
దావ్రం దగగ్ర నిలిచేది. అపుప్డు యెహోవా మోషేతో మాటాల్ డుతూ
ఉండేవాడు.

10 ఆ మేఘసత్ంభం ఆ గుడారం దావ్రాన నిలవడం చూసిన
పజలందరూ తమ తమ గుడారాల దావ్రాలోల్ లేచి నిలబడి
నమసాక్రం చేసేవారు. 11 ఒక వయ్కి తన సేన్హితునితో
మాటాల్ డుతునన్టుట్ యెహోవా మోషేతో ముఖాముఖీగా
మాటాల్ డేవాడు. తరువాత అతడు శిబిరంలోకి తిరిగి వచేచ్వాడు.
అయితే మోషే సేవకుడు, నూను కొడుకు అయిన యెహోషువ అనే
యువకుడు గుడారం నుండి బయటకు వచేచ్వాడు కాదు.

మోషేపారథ్న
12 మోషే యెహోవాతో ఇలా చెపాప్డు. “ఈ పజలను

వెంటబెటుట్ కుని వెళళ్మని నాకు చెబుతునాన్వు గానీ నాతో ఎవరిని
పంపుతునాన్వో అది నాకు చెపప్లేదు. అదీగాక ‘నినున్ నీ పేరుతో
ఎరుగుదును. నినున్ నేను కరుణించాను’ అని నాతో చెపాప్వు కదా.
13అందువలల్ నా నీదయఉంటేనీవిధానాలునేను గహించగలిగేలా
దయచేసి నీ మారాగ్ లు నాకు చూపించు. అపుప్డు నేను నీ గురించి
తెలుసుకుంటాను. అయాయ్, చూడు,ఈ జనమంతా నీ పజలే గదా.”

14అందుకు ఆయన “నాసనిన్ధినీకుతోడుగావసుత్ ంది. నేను నీకు
నెమమ్ది కలుగజేసాత్ ను” అనాన్డు. 15మోషే “నీ సనిన్ధి మాతో రాని
పకష్ంలోఇకక్డనుండిమమమ్లిన్తీసుకు వెళళ్కు. 16నాపటల్ ,నీపజల
పటల్ నువువ్ దయ చూపిసుత్ నాన్వని మాకు దేని వలల్ తెలుసుత్ ంది?
నువువ్ మాతో కలసి రావడం వలల్నే కదా. ఆ విధంగా మేము, అంటే
నేను, నీపజలు భూమిమీదఉనన్ పజలోల్ నుండి పతేయ్కంగా గురింపు
పొందుతాం” అని ఆయనతో అనాన్డు.
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17 అపుప్డు యెహోవా “నీవు చెపిప్నటుట్ చేసాత్ ను. నీ మీద
నాకు దయ కలిగింది. నీ పేరును బటిట్ నినున్ తెలుసుకునాన్ను”
అని మోషేతో చెపాప్డు. 18మోషే “దయచేసి నీ మహిమను నాకు
చూపించు”అనాన్డు. 19ఆయన “§నామంచితనమంతానీఎదుట
నుండి దాటిపోయేలా చేసాత్ ను. యెహోవాఅనే నా పేరును నీ ఎదుట
పకటిసాత్ ను. నాకు ఎవరిమీద కరుణ చూపాలని ఉందో వాళళ్ను
కరుణిసాత్ ను, ఎవరి మీద జాలిపడాలో వారిపటల్ జాలి చూపిసాత్ ను”
అనాన్డు.

20ఆయనఇంకా “నువువ్నాముఖానిన్ చూడలేవు. ననున్ చూసిన
ఏ మనిషీ బతకడు” అనాన్డు. 21యెహోవా “ఇదిగో నాకు దగగ్రలో
ఒక చోటు ఉంది. నువువ్ ఆ బండ మీద నిలబడు. 22నా మహిమ
నినున్ దాటి వెళేళ్ సమయంలో ఆ బండ సందులో నినున్ దాచి ఉంచి,
నినున్ దాటి వెళేళ్ వరకూ నా చేతోత్ నినున్ కపుప్తాను. 23 నేను నా
చెయియ్ తీసివేసిన తరువాత నా వీపును మాతం నువువ్ చూడగలవు
గానీనాముఖ దరశ్నం నీకు కలగదు” అనిమోషేతో చెపాప్డు.

34
మోషేకొతత్ రాతి పలకలు తయారు చేశాడు.
దివ్తీ 10:1-5

1యెహోవా మోషేతో “మొదటి పలకలాల్ ంటి రాతి పలకలు మరో
రెండు చెకుక్. నువువ్ పగలగొటిట్న మొదటి పలకల మీద ఉనన్
మాటలు నేను ఆ పలకల మీద రాసాత్ ను. 2తెలల్వారేటపప్టికి నువువ్
సిదధ్పడి సీనాయి కొండ ఎకిక్ దాని శిఖరం మీద నా సనిన్ధిలో నిలిచి
ఉండాలి. 3 ఏ మనిషీ నీతోబాటు ఈ కొండ దగగ్రికి రాకూడదు, ఏ
మనిషీ ఈ కొండ మీద ఎకక్డా కనబడకూడదు. ఈ కొండ పరిసరాలోల్
గొరెలు గానీ, ఎదుద్ లుగానీమేతమేయకూడదు” అని చెపాప్డు.

§ 33:19 33:19నామహిమ. అంతా.
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4కాబటిట్ మోషేమొదటిపలకలాల్ ంటి రెండురాతిపలకలు చెకాక్డు.
తనకుయెహోవాఆజాఞ్ పించినటుట్ ఉదయానేన్తొందరగాలేచిఆరెండు
రాతి పలకలను చేత పటుట్ కుని సీనాయి కొండ ఎకాక్డు. 5యెహోవా
మేఘంనుండిదిగిఅకక్డమోషేదగగ్ర నిలిచియెహోవాతననువెలల్డి
చేసుకునాన్డు.

6 యెహోవా అతని ఎదురుగా అతణిణ్ దాటి వెళత్ “యెహోవా
కనికరం, దయ, దీరఘ్శాంతం, అమిత న కృప, సతయ్ం గల దేవుడు.
7 ఆయన వేలాది మందికి తన కృప చూపిసాత్ డు. అతికమాలు,
అపరాధాలు, పాపాలు కష్మిసాత్ డు. అయితే దోషులను ఏమాతం
శి ంచకుండా ఉండడు. తండుల దోష ఫలితం మూడు నాలుగు
తరాలదాకావారిసంతానంమీదికి రపిప్ంచేవాడు”అనిపకటించాడు.

8మోషేవెంటనే నేలకు తల వంచిసాషాట్ ంగపడి నమసక్రించాడు.
9“పభూ,నామీదనీకు దయఉంటేనామనవిఆలకించు. దయచేసి
నా పభువుమామధయ్మాతోఉండిమాతో కలసి పయాణించాలి. ఈ
పజలు *మాటకులోబడేవాళ ళ్కారు. మాఅపరాధాలను,పాపాలను
కష్మించు. మమమ్లిన్ నీ సొతుత్ గా సీవ్కరించు” అనాన్డు.

నిబంధన వినూతన్ం
నిరగ్ 23:14-15; దివ్తీ 7:1-5; 16:1-17

10 అందుకు ఆయన “ఇదిగో, నేను ఒక ఒడంబడిక చేసుత్ నాన్ను.
ఇంతవరకూ భూమి ఎకక్ నా,ఏపజలోల్ నాఇంతవరకూచేయని
అదుభ్తకారాయ్లు నీపజలందరిఎదుటచేసాత్ ను. నువువ్నాయకతవ్ం
వహించి నడిపిసుత్ నన్ ఆ పజలంతాయెహోవాచేసే పనులు చూసాత్ రు.
నేను నీ పటల్ చేయబోయే కారాయ్లు భయం కలిగిసాత్ యి. 11 ఇపుప్డు
నేను నీకు ఆజాఞ్ పించినవనీన్ పాటించు. నేను మీ ఎదుట నుండి
అమోరీయులను, కనానీయులను, హితీత్యులను, పెరిజీజ్యులను,
హివీవ్యులను,యెబూసీయులను వెళళ్గొడతాను.
* 34:9 34:9 తలబిరుసు మనుషులు.
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12మీరువెళల్బోయేఆపరదేశపునివాసులతోఎలాంటిఒపప్ందాలు
చేసుకోకుండా జాగతత్ వహించాలి. అలా గనక చేసుకుంటే అవి
మీకు ఉరిగా మారవచుచ్. 13 అందువలల్ మీరు వాళళ్ బలిపీఠాలను
విరగగొటాట్ లి,వాళళ్ దేవుళళ్ పతిమలను పగలగొటాట్ లి,వాళళ్ దేవతా
సత్ంభాలను పడదోయాలి. 14మీరు వేరొక దేవునికి మొకక్కూడదు.
నేను ‘రోషం గల దేవుడు’అనే పేరునన్యెహోవాను. నేను రోషం గల
దేవుణిణ్ .

15 ఆ దేశాలోల్ నివసించే పజలతో ఎలాంటి ఒపప్ందాలు
చేసుకోకుండా ఉండేలా జాగతత్ వహించాలి. ఆ పజలు ఇతరుల
దేవుళళ్ విషయం వయ్భిచారులాల్ పవరిసాత్ రు. వాళళ్ దేవుళళ్కు
అరిప్ంచిన వేదాయ్లు తినమని ఎవ నా నినున్ పేరేపించినపుప్డు
వాటి విషయం జాగతత్ వహించాలి. 16 మీ కొడుకులకు వాళళ్
కూతుళళ్ను పెళిల్ చేసుకోకూడదు. అలా గనక చేసేత్ వాళళ్ కూతుళ ళ్
తమ తమ దేవుళళ్ను పూజిసూత్ మీ కొడుకులు కూడా వాళళ్
దేవుళళ్ను పూజించేలా పలోభ పెడతారేమో. 17 పోత పోసిన
దేవుళళ్ విగహాలను తయారు చేసుకోకూడదు.

18పొంగజేసే పిండి లేని రొటెట్ల పండగ ఆచరించాలి. నేను మీకు
ఆజాఞ్ పించినపకారంఐగుపునుండిమీరు బయలుదేరివచిచ్నఆబీబు
నెలలో నియమించిన సమయంలో ఏడు రోజులపాటు పొంగజేసే
పిండి లేని రొటెట్లు తినాలి. మీరు అబీబు నెలలో ఐగుపుట్ లో నుండి
బయలుదేరి వచాచ్రు గదా.

19 జంతువులోల్ మొదట పుటిట్న పతి పిలల్ నాది. నీ పశువులోల్
మొదటిగా పుటిట్న పతి మగది, అది దూడ గానీ, గొరెపిలల్ గానీ
అది నాకు చెందుతుంది. 20 గాడిదను విడిపించాలంటే దానికి
బదులు గొరెపిలల్ను అరిప్ంచాలి. గాడిదను విమోచించకపోతే దాని
మెడ విరగగొటాట్ లి. మీ సంతానంలో పెదద్ కొడుకుని వెల చెలిల్ంచి
విడిపించాలి. నా సనిన్ధానంలో ఒకక్డు కూడా ఖాళీ చేతులతో
కనిపించకూడదు.
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21 ఆరు రోజులు మీ పనులు చేసుకునన్ తరువాత ఏడవ రోజున
విశాంతి తీసుకోవాలి. అది పొలం దునేన్ కాల నా, కోత కోసే
కాల నా. 22 మీ పొలాలోల్ పండిన గోదుమల తొలి పంటల
కోత సమయంలో వారాల పండగ ఆచరించాలి. సంవతస్రం
ముగింపులో పొలాలనుండి నీ వయ్వసాయ ఫలానిన్ కూరుచ్కుని
జనమంతా సమకూడి పండగ ఆచరించాలి. 23 సంవతస్రంలో
మూడుసారుల్ పురుషులంతా ఇశాయేలియుల దేవుడు, పభువు
అయినయెహోవాసముఖంలో కనబడాలి.

24 మీరు సంవతస్రంలో మూడు సారుల్ మీ దేవు న యెహోవా
సనిన్ధానంలో సమకూడడానికి వెళిళ్నపుప్డు ఎవవ్రూ నీ భూమిని
సావ్ధీనం చేసుకోరు. ఎందుకంటే నీ ఎదుట నుండి నీ శతువులను
వెళల్గొటిట్ నీ సరిహదుద్ లు విసత్రించేలా చేసాత్ ను.

25 నాకు అరిప్ంచే బలుల రకంలో పొంగజేసే పదారథ్మేమీ
ఉండకూడదు. పసాక్ పండగలో అరిప్ంచిన ఎలాటి మాంస నా
ఉదయం దాకా నిలవ ఉండకూడదు. 26 నీ భూమిలో పండే
వాటిలో పథమ ఫలాలోల్ శేషఠ్ న వాటిని దేవు న యెహోవా
మందిరానికి తీసుకురావాలి. మేకపిలల్ మాంసం దాని తలిల్పాలలో
కలిపి ఉడకబెటట్కూడదు.”

27యెహోవామోషేతోఇంకా చెపాప్డు “ఇపుప్డు పలికినమాటలు
రాసి ఉంచు. ఎందుకంటే ఈమాటలను బటిట్ నేను నీతో, ఇశాయేలు
పజలతో ఒపప్ందం చేసుకుంటునాన్ను.”

పకాశిసుత్ నన్మోషేముఖం
28మోషే నల రాతింబగళ ళ్ యెహోవా దగగ్రే ఉండిపోయాడు.

అతడు భోజనం చెయయ్లేదు, నీళ ళ్ తాగలేదు. ఆ సమయంలో
దేవుడు చెపిప్న శాసనాలను, అంటే పది ఆజఞ్లను ఆ పలకల మీద
రాశాడు. 29 మోషే సీనాయి కొండ దిగే సమయానికి ఆజఞ్లు రాసి
ఉనన్ ఆ రెండు పలకలు మోషే చేతిలో ఉనాన్యి. అతడు ఆయనతో
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మాటాల్ డుతునన్ సమయంలో అతని ముఖం వెలుగుతో పకాశించిన
సంగతిమోషేకు తెలియలేదు. అతడు కొండ దిగి వచాచ్డు.

30 అహరోను, ఇశాయేలు పజలు మోషేకు ఎదురు వచాచ్రు.
పకాశిసుత్ నన్ అతని ముఖం చూసి అతణిణ్ సమీపించడానికి
భయపడాడ్ రు. 31 మోషే వాళళ్ను పిలిచాడు. అహరోను,
సమాజంలోనిపెదద్లంతాఅతని దగగ్రికి వచిచ్నపుప్డుమోషేవాళళ్తో
మాటాల్ డాడు. 32 అ తరువాత ఇశాయేలు పజలందరూ అతనిన్
సమీపించినపుప్డు సీనాయి కొండ మీద యెహోవా తనతో చెపిప్న
విషయాలనీన్ వాళల్కు ఆజాఞ్ పించాడు.

33మోషే వాళళ్తో ఆ విషయాలు చెపప్డం ముగించిన తరువాత
తన ముఖం మీద ముసుగు వేసుకునాన్డు. 34 కానీ మోషే
యెహోవాతోమాటాల్ డడానికి ఆయన సనిన్ధానం లోకి వెళిళ్నపుప్డలాల్
ముసుగు తీసివేసిబయటకు వచేచ్దాకాముసుగు లేకుండాఉనాన్డు.
అతడు బయటికి వచిచ్నపుప్డలాల్ యెహోవా తనకు ఆజాఞ్ పించిన
విషయాలనీన్ పజలకు చెపేప్వాడు. 35 ఇశాయేలు పజలు మోషే
ముఖం చూసినపుప్డు అది కాంతిమయ పకాశిసూత్ ఉంది, మోషే
ఆయనతో మాటాల్ డడానికి లోపలికి వెళేళ్వరకూ తన ముఖానిన్
ముసుగుతో కపుప్కునేవాడు.

35
విశాంతి దినం గురించిన ఆజఞ్లు

1 మోషే ఇశాయేలు పజల సమాజమంతటినీ సమకూరిచ్ ఇలా
చెపాప్డు. “యెహోవా ఆజాఞ్ పించినటుట్ మీరు జరిగించవలసిన
నియమాలు ఇవి.

2మొదటి ఆరు రోజులు మీరు పని చెయాయ్లి. ఏడవ రోజు మీకు
పరిశుదధ్ నది. అది యెహోవా నియమించిన విశాంతి దినం. ఆ
రోజు పని చేసే పతివాడూమరణ శికష్కు పాతుడు.
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3 విశాంతి దినాన మీరు మీ ఇళళ్లో ఎలాంటి వంటకాలు
వండుకోకూడదు.”

సనిన్ధి గుడారం నిరామ్ణం
నిరగ్ 25:1-9

4 మోషే ఇశాయేలు పజల సమాజమంతటితో ఇంకా ఇలా
చెపాప్డు. “యెహోవా ఆజాఞ్ పించినది ఏమిటంటే, 5 మీలో మీరు
యెహోవా కోసం అరప్ణలు, కానుకలు పోగుచేయండి. ఎలాగంటే,
యెహోవాసేవ కోసం కానుకలు ఇవావ్లనేమనసు కలిగిన పతివాడూ
బంగారం, వెండి, ఇతత్డి లోహాలు, 6 నీలం,ఊదా, ఎరరంగు నూలు,
సనన్నినార,మేకవెంటుకలు,ఎర రంగు వేసినపొటేట్ళల్ తోళల్ ,డాలిఫ్న్
తోళల్ , తుమమ్కర, 7 దీపాలు వెలిగించడానికి నూనె, 8అభిషేక లం,
పరిమళదవయ్ధూపంవేయడానికిసుగంధదవాయ్లు, 9ఏఫోదుకోసం,
వకష్పతకం కోసం లేత పచచ్లు, చెకిక్న రతాన్లు తీసుకురావాలి.

10 ఇంకా, పుణయ్ం, జాఞ్ నం ఉనన్వాళ ళ్ వచిచ్ యెహోవా
ఆజాఞ్ పించినటుట్ ఈ పనులు చేయాలి. 11 ఆ పనులేవంటే, ఆయన
నివాసం, నివాసమందిరం ఉండే గుడారం,దాని కపుప్, కొలుకులు,
పలకలు, అడడ్ కరలు, సత్ంభాలు, దిమమ్లు. 12 మందసం పెటెట్ ,
దానిన్ మోసే కరలు, కరుణా పీఠం మూత, దానిన్ మూసి ఉంచే తెర,
13సనిన్ధిబలల్,దానిన్మోసేకరలు,దానిలోనిసామగి,సనిన్ధిరొటెట్లు,
14 వెలుగు కోసం దీప సథ్ంభం, దాని సామగి, దానిలో ఉండాలిస్న
దీపాలు, దీపాలకు నూనె.

15ధూపవేదిక,దానిన్మోసే కరలు, అభిషేక లం, పరిమళ దవయ్
ధూపం వేయడానికి సుగంధ దవాయ్లు,మందిరం దావ్రానికి తెర.

16బలులు అరిప్ంచే దహన బలిపీఠం,దానికి ఉండే ఇతత్డి జలెల్డ,
దానిన్మోసే కరలు,దానిసామగి, గంగాళం,దాని పీట.

17 ఆవరణపు తెరలు, దాని సత్ంభాలు, వాటి దిమమ్లు, పవేశ
దావ్రానికి తెర.

18నివాసమందిరం కోసం, ఆవరణ కోసంమేకులు,వాటికితాళల్ .
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19 పవిత సథ్లం లో సేవ చేయడానికి నేసిన వసాలు, అంటే,
యాజకుడుగా సేవ చెయయ్డానికి అహరోనుకు, అతని కొడుకులకూ
పవిత వసాలు అనేవి.”

సనిన్ధి గుడారం కోసం అరప్ణలు
20 ఇశాయేలు పజల సమూహమంతా మోషే ఎదుట నుండి

వెళిళ్పోయారు. 21 తరువాత ఎవరి హృదయం వాళళ్ను
పేరేపించినటుట్ వాళళ్ంతా సనిన్ధి గుడారం కోసం, దానిలోని సేవ
అంతటికోసం, పవిత వసాల కోసం అరప్ణలు తెచిచ్ యెహోవాకు
సమరిప్ంచారు.

22 తమ హృదయాలోల్ పేరణ పొందిన సీలు, పురుషులు
యెహోవాకు బంగారం సమరిప్ంచిన పతి ఒకక్రూ ట పినున్లు,
పోగులు, ఉంగరాలు, కంకణాలు, వివిధ రకాల బంగారం వసుత్ వులు
తీసుకువచాచ్రు.

23 ఇంకా, నీలం, ఊదా, ఎర రంగు దారాలు, సనన్ని నార, మేక
వెంటుకలు, ఎర రంగు వేసిన పొటేట్ళల్ తోళల్ , డాలిఫ్న్ తోళల్ వీటిలో
ఏవేవి ఎవరి దగగ్ర ఉంటే వాళ ళ్ తీసుకువచాచ్రు.

24వెండి, ఇతత్డి సమరిప్ంచిన పతి ఒకక్రూయెహోవాకు కానుకలు
తెచాచ్రు. సేవలో ఏ పని కోస నా ఉపయోగపడే తుమమ్కర ఎవరి
దగగ్ర ఉనన్దో వాళ ళ్ దానిన్ తెచాచ్రు.

25 పుణయ్ం గల సీలు తమ చేతులతో వడికిన నీలం,ఊదా, ఎర
రంగు దారాలు, సనన్ని నార, నూలు తీసుకు వచాచ్రు.

26 నేరుప్ గల సీలు తమ జాఞ్ నహృదయంతో పేరణ పొంది మేక
వెంటుకలు వడికారు.

27 నాయకులు ఏఫోదు కోసం, వకష్పతకం కోసం లేత పచచ్లు,
వెలగల రాళ ళ్ రతాన్లు, 28 అభిషేక లం, పరిమళ దవయ్ ధూపం
వేయడానికి సుగంధ దవాయ్లు తీసుకువచాచ్రు.
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29మోషేను చెయయ్మనియెహోవాఆజాఞ్ పించిన పనులనిన్టి కోసం
ఇశాయేలు పజలోల్ తమ మనసుస్లలో నిరణ్యించుకునన్ పురుషులు,
సీలు తమ పేరణను బటిట్ వాళళ్ంతా తమ ఇషట్పూరవ్కంగా
యెహోవాకు కానుకలు అరిప్ంచారు.

బెసలేలు, అహోలీయాబు
నిరగ్ 31:1-11

30మోషే ఇశాయేలు పజలతో ఇలా చెపాప్డు, 31 “వినండి,ఊరు
కొడుకు, హ రు మనుమడు బెసలేలును యెహోవా పతేయ్కంగా
పిలుచుకునాన్డు. అతడు బంగారంతో, వెండితో, ఇతత్డితో వివిధ
రకాలఆకృతులు పుణయ్ంగాతయారుచేయగలనేరప్రి. 32రతాన్లు
సానబెటిట్ పొదగడంలో, చెకక్లను కోసి నునుపు చేయడంలో
నిపుణుడు. 33 అతనికి ఆయన అనిన్ రకాల పనులు చెయయ్డానికి
తెలివితేటలు,జాఞ్ నం, పుణయ్ం పసాదించాడు. అతణిణ్ దేవుడు తన
ఆతమ్తో నింపాడు. 34అతడు,దాను గోతానికి చెందిన అహీసామాకు
కొడుకు అహోలీయాబు ఇతరులకు ఈ పనులు నేరిప్ంచడానికి
సామరధ్ ం కలిగినవాళ ళ్.

35వాళ ళ్ ఆ విధ న ఎలాంటి పని అయినాచేయడానికి దేవుడు
వాళళ్కు సామరధ్ ం ఇచాచ్డు. చెకేక్వాళళ్ పనిగానీ, చితకారుల
పనిగానీ నీలం ఊదా ఎర రంగు సనన్ని నార దారాలతో బుటాపని
గానీ, నేతపని గానీ వాళల్కు బాగా తెలుసు. వాళ ళ్ అలాంటి పనులు
చెయయ్గలరు, చేయించగలరు.”

36
1మోషే “పవిత సథ్లం లో జరిగే సేవ కోసం అనిన్రకాల పనులు

చేయడానికి బెసలేలు, అహోలీయాబు మొద న పతిభావంతులను
నియమించాము. ఈ పనులు చేయడానికి యెహోవా వాళల్కు
జాఞ్ నం, వివేకం పసాదించాడు. వీళ ళ్ యెహోవా ఆజాఞ్ పించినటుట్
పనులు జరిగిసాత్ రు” అనాన్డు. 2 బెసలేలు, అహోలీయాబులతో
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పాటు యెహోవా ఎవరి హృదయాలోల్ జాఞ్ న వివేకాలు ఉంచి ఆ పని
చేయడానికి పేరేపణ కలిగించాడోవాళళ్ందరినీమోషే పిలిపించాడు.

గుడారం నిరామ్ణం కోసం సేవ్చాచ్రప్ణలు
3 వాళ ళ్ వచిచ్ పవిత సథ్లం లో సేవ జరగడానికి, పవిత సథ్లం

కటిట్ంచడానికి ఇశాయేలు పజలు తీసుకువచిచ్న సామగి అంతటినీ
మోషే దగగ్ర నుండి తీసుకునాన్రు. అయితే ఇశాయేలు పజలు
ఇంకా పతిరోజూ మనసూఫ్రిగా మోషే దగగ్రికి కానుకలు తెసూత్ నే
ఉనాన్రు. 4 అపుప్డు పవిత సథ్లానికి చెందిన వేరు వేరు పనులు
చేసే నిపుణులందరూ తాము చేసుత్ నన్ పని వదిలిపెటిట్ మోషే దగగ్రికి
వచాచ్రు. 5 “సేవ జరిగించడానికి యెహోవా చేయమని చెపిప్న
పని కోసం పజలు కావలసిన దానికంటే చాలా ఎకుక్వగా తీసుకు
వసుత్ నాన్రు” అనిమోషేతో చెపాప్రు.

6 మోషే “ఇక నుండి ఏ పురుషుడు గానీ, సీ గానీ పవిత సథ్లం
పని కోసం ఎలాంటి కానుకలూ తేవదుద్ ” అని పకటించాడు. శిబిరం
అంతటా ఈ విషయం చాటింపు వేయించారు. ఆ పని మొతత్ం
జరిగించడానికి సరిపోయినంత సామగి జమ అయింది. అంతకంటే
ఎకుక్వగానే సమకూడింది. 7 ఇక పజలు కానుకలు తేవడం
మానుకునాన్రు.

గుడారం నిరామ్ణం
నిరగ్ 26:1-37

8ఆపనిచేసినవాళళ్లోనిపుణు నవారంతానీలం,ఊదా, ఎరని
రంగులతోనేసినసనన్నిదారాలతో వసనిన్ధిగుడారంకోసం కెరూబు
నమూనాతో పది తెరలు చేశారు. ఇది అతయ్ంత పుణయ్ం గల
బెసలేలు చేతి పని. 9 ఒకొక్కక్ తెర పొడవు 28 మూరలు, వెడలుప్
నాలుగు మూరలు. ఆ తెరలనిన్టి కొలతలు ఒకక్టే. 10ఐదు తెరలు
చొపుప్న రెండు జతలుగా ఒక దానితో ఒకటి కూరాచ్రు.
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11 ఒక తెరల కూరుప్ చివరి తెర అంచున నీలం రంగు నూలుతో
ఉంగరాలు చేశారు. రెండవ కూరుప్ బయటితెరఅంచుకు కూడాఅదే
విధంగా చేశారు. 12మొదటి కూరుప్లో ఒక తెరకు ఏ ఉంగరాలు,
రెండవ కూరుప్లో ఉనన్ తెర అంచుకు ఏ ఉంగరాలు చేశారు. అవి
ఒకదానికొకటి ఎదురెదురుగా ఉనాన్యి.

13 ఏ బంగారు గుండీలను సిదధ్ం చేసి ఆ గుండీలతో ఆ
రెండు తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కలిపినపుప్డు అది వ సనిన్ధి
మందిరంగా నిలిచింది. 14 వ సనిన్ధి మందిరం కపుప్గా మేక
వెంటుకలతో పదకొండు తెరలు సిదధ్ం చేశారు.

15 ఒకోక్ తెర పొడవు ము మూరలు, వెడలుప్ నాలుగు
మూరలు. 16 ఆ పదకొండు తెరల కొలతలు ఒకక్టే. ఐదు తెరలను
ఒక కూరుప్గా, ఆరు తెరలను ఒక కూరుప్గా చేశారు. 17 మొదటి
కూరుప్లో బయటి తెర అంచుకు ఏ ఉంగరాలు, రెండవ కూరుప్లో
బయటి తెర అంచుకు ఏ ఉంగరాలు ఏరాప్టు చేశారు.

18 వాటిని ఒక గుడారంగా కలపడానికి ఏ యితత్డి గుండీలు
ఉపయోగించారు. 19 ఎర రంగు వేసిన పొటేట్ళల్ తోళల్తో గుడారం
కపుప్నూ, గండుచేప తోళళ్తోదానికి కపుప్నూ సిదధ్ం చేశారు.

20 వ నివాస నమందిరం కోసం తుమమ్ కరతో నిలువు పలకలు
చేశారు. 21ఒకోక్ పలక పొడవు పది మూరలు, వెడలుప్ మూరనన్ర.
22పతి పలకకు ఒకదాని కొకటి సమాన న నిడివిలో రెండు కుసులు
చేశారు. అదే విధంగా పలకలనిన్టికి అమరాచ్రు.

23మందిరానికి ద ణం దికుక్న, అంటే కుడి పున ఇర పలకలు
ఉండేలా చేశారు. 24 ఒకొక్కక్ పలక చొపుప్న ఇర పలకల కింద
రెండు కుసులకు రెండు దిమమ్లు, మొతత్ం నల వెండి దిమమ్లు
చేశారు.

25మందిరం రెండవ పు, అంటే ఉతత్రం పు ఇర పలకలను
వాటి నల వెండి దిమమ్లను, 26ఒకోక్ పలక కింద రెండు దిమమ్లను
చేశారు.
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27 పడమటి దికుక్న మందిరం వెనక ఆరు పలకలు చేశారు.
28 వెనుక పు మందిరం మూలలకు రెండు పలకలు చేశారు. 29ఆ
పలకలు కింది భాగంలో నిలిపి మొదటి ఉంగరం దాకా ఒకదానితో
ఒకటి అంచు దాకా కలిపారు. అలా రెండు మూలలోల్ ఆ రెండు
పలకలు చేశారు.

30 ఎనిమిది పలకలు ఉనాన్యి. వాటికి అమరిచ్న వెండి దిమమ్లు
పదహారు. పతి పలక అడుగునా రెండు దిమమ్లు ఉనాన్యి.
31 తుమమ్కరతో వాటికి అడడ్కరలు చేశారు. మందిరం ఒక పు
పలకలకు ఐదు అడడ్కరలు, 32రెండో పుపలకలకు ఐదు అడడ్కరలు,
పడమటి పు మందిరం వెనుక పు పలకలకు ఐదు అడడ్కరలు
చేశారు.

33 పలకల మధయ్లో ఉనన్ ముఖయ్ న అడడ్కర ఈ అంచు నుండి
ఆ అంచు వరకూ కలిసి ఉండేలా చేశారు. 34ఆ పలకలకు బంగారు
రేకులు పొదిగించారు. వాటి అడడ్కరలు ఉండే గుండని కమీమ్లు
బంగారంతో చేసి అడడ్కరలకు బంగారు రేకులు పొదిగించారు.

35నీలంఊదాఎరని రంగులు గల సనన్నినారతో పేనిఅడడ్తెరను
సిదధ్ం చేశారు. కెరూబు రూపాలను పుణయ్ం గల పనితనంతో
చేశారు. 36దాని కోసం తుమమ్కరతో నాలుగు సత్ంభాలు సిదధ్ం చేసి
వాటికి బంగారు రేకులు పొదిగించారు. వాటి బంగారపు కొకేక్ల కోసం
నాలుగు వెండి దిమమ్లు పోతపోశారు.

37 గుడారం దావ్రం కోసం నీలం, ఊదా, ఎర రంగుల దారాలతో
పేనిన సనన్ని నారతో, అడడ్ తెరను నేయించారు. 38 దాని ఐదు
సత్ంభాలూ, వాటి కొకేక్లూ తయారు చేశారు. ఆ సథ్ంభాలకూ, వాటి
కొకేక్లకూ, వాటి పెండె బదద్లకూ బంగారం రేకులు పొదిగించారు.
వాటికి ఉనన్ ఐదు దిమమ్లు ఇతత్డివి.

37
నిబంధనమందసం తయారీ
నిరగ్ 25:10-22
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1 బెసలేలు తుమమ్కరతో మందసానిన్ తయారుచేశాడు. దాని
పొడవు రెండు మూరలు, దాని వెడలుప్, ఎతుత్ మూరనన్ర, 2 దాని
లోపల, బయటా సవ్చఛ్ న బంగారం రేకు పొదిగించాడు. దాని
చుటూట్ బంగారంతో అలంకరించాడు.

3 దానికి బంగారంతో నాలుగు గుండని కొంకీలు చేసి, ఒక పకక్
రెండు కమీమ్లు, ముందు భాగంలో రెండు గుండని కమీమ్లు ఉండేలా
దానినాలుగు కాళల్కు వాటిని తగిలించాడు.

4అతడు తుమమ్కరతోమందసానిన్మోసే కరలు సిదధ్ం చేసి వాటికి
బంగారం రేకులు పొదిగించాడు.

5మందసానిన్ మోయడానికి వీలుగా దాని చుటూట్ ఉనన్ గుండని
కమీమ్లలో ఆమోసే కరలు ఉంచాడు.

6అతడు సవ్చఛ్ న బంగారంతో *కరుణాసాథ్ నం మూత చేశాడు.
దానిపొడవు, వెడలుప్ మూరనన్ర.

7బంగారంతో రెండు కెరూబు ఆకారాలను చేశాడు. కరుణా సాథ్ నం
రెండు అంచులను బంగారు రేకులతో అలంకరించాడు.

8 రెండు కొనలకు రెండు కెరూబు ఆకారాలను జత చేసి, అవి
కరుణాసాథ్ నం మూతకు ఏకాండంగా నిలిచేలా చేశాడు.

9 ఆ రెండు కెరూబులు కి రెకక్లు విపిప్, కరుణా సాథ్ నానిన్ వాటి
రెకక్లతో కపాప్యి. కెరూబుల ముఖాలు కరుణా సాథ్ నానిన్ కపుప్తూ
ఒక దానికొకటి ఎదురెదురుగా నిలిచాయి.

సనిన్ధి రొటెట్ల కోసం తుమమ్కరతో బలల్
నిరగ్ 25:23-30

10 అతడు తుమమ్కరతో బలల్ తయారు చేశాడు. దాని పొడవు
రెండు మూరలు, వెడలుప్ ఒక మూర, ఎతుత్ మూరనన్ర.

11అతడు దాని న సవ్చఛ్ న బంగారంతో రేకు పొదిగించి,దాని
చుటూట్ బంగారంతో అలంకరించాడు.

* 37:6 37:6 ఇది నిబంధనమందసం మూత.
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12దాని చుటూట్ బెతెత్డు బదెద్ చేసి దాని బదెద్ న చుటూట్ బంగారు
రేకు అమరాచ్డు.

13బలల్ కోసంబంగారంతోనాలుగు గుండని కమీమ్లుపోతపోసిబలల్
నాలుగు కాళళ్ మూలలకు వాటిని బిగించాడు.

14 బలల్ను మోసేందుకు వీలుగా గుండని కమీమ్లు దాని బదెద్కు
దగగ్రగా ఉనాన్యి.

15 బలల్ను మోసే కరలను తుమమ్కరతో చేయించి వాటికి బంగారం
రేకులు పొదిగించాడు.

16 బలల్మీద ఉండే సామగి, అంటే దాని పాతలు, ధూపం
వేసే కలశాలు, గినెన్లు, పానీయ అరప్ణకు పాతలు సవ్చఛ్ న
బంగారంతో చేశాడు.

దీప సత్ంభం.
17 అతడు దీప సత్ంభానిన్ సవ్చఛ్ న బంగారంతో చేశాడు.

దానీన్, దాని అడుగు భాగానీన్, నిలువు భాగానీన్ బంగారు రేకుతో
అలంకరించాడు. దాని కలశాలు, మొగగ్లు, పువువ్లు ఏకాండంగా
చేశాడు.

18దీపవృకష్ం రెండు పుల నుండిమూడేసి కొమమ్ల చొపుప్న ఆరు
కొమమ్లు బయలుదేరాయి.

19దీపవృకష్ం నుండి బయలు దేరిన ఆరు కొమమ్లకు ఒకోక్ కొమమ్కు
బాదం ఆకారంలో పువువ్లు, మొగగ్లు ఉనాన్యి. ఆ విధంగా
దీపవృకష్ం నుండి బయలు దేరిన ఆరు కొమమ్లకు ఉనాన్యి.

20 దీపవృకష్ంలో బాదం రూపంలో మొగగ్లు, పువువ్లు ఉనన్
నాలుగు కలశాలు ఉనాన్యి.

21దీపవృకష్ంనుండిబయలుదేరినఆరుకొమమ్లలోరెండేసికొమమ్ల
కింద ఒకోక్ పువువ్మొగగ్ ఏకాండంగా ఉనాన్యి.

22వాటి మొగగ్లు, కొమమ్లు ఏకాండంగా ఉనాన్యి. ఏకాండంగా
ఉనన్ అవనీన్ సవ్చఛ్ న బంగారంతో అలంకరించాడు.
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23 దానికి ఏడు దీపాలు, దాని కతెత్రలు, కతెత్ర చిపప్లు, దాని
పటుట్ కారులు మేలిమి బంగారంతో చేశాడు.

24 దీపవృకష్ం, దాని సామగి అంతటినీ †35 కిలోల మేలిమి
బంగారంతో చేశాడు.

ధూపవేదిక
నిరగ్ 30:1-5

25 అతడు తుమమ్కరతో ధూపవేదికను చేశాడు. దాని పొడవు,
వెడలుప్ ఒక మూర. అది చదరంగా ఉంది. దాని ఎతుత్
రెండు మూరలు, దాని కొముమ్లు మలుపులు లేకుండా ఏకాండంగా
ఉనాన్యి.

26దాని కపుప్కు, నాలుగు పకక్లకు, దాని కొముమ్లకు సవ్చఛ్ న
బంగారు రేకులు పొదిగించి దానికి అంచు చుటూట్ బంగారం
అలంకరించాడు.

27 ఆ అలంకారం కింద వేదికకు రెండు గుండని బంగారపు
కమీమ్లను చేసి దాని రెండు పకక్లా రెండు మూలలోల్ బంగారం
అలంకారం చేశాడు.

28దానిన్మోసే కరలను తుమమ్కరతో చేసి వాటికి బంగారం రేకులు
తొడిగించాడు.

అభిషేక లం, పరిమళ ధూపదవాయ్లు
నిరగ్ 30:22-38

29 పవిత అభిషేక లానీన్, సవ్చఛ్ న పరిమళ ధూపదవాయ్నిన్
నిపుణు న పనివాడితో చేయించాడు.

38
హోమబలిపీఠం
నిరగ్ 27:1-8

† 37:24 37:24 ఒక తలాంతు
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1 అతడు తుమమ్కరతో హోమ బలిపీఠం తయారుచేశాడు. దాని
పొడవు, వెడలుప్ ఐదు మూరలు. ఎతుత్ మూడు మూరలు, దానిన్
చతురసంగా చేశారు.

2దానినాలుగు మూలలా ఏకాండంగానాలుగు కొముమ్లు చేశాడు.
దానికి ఇతత్డి రేకు పొదిగించాడు.

3 బలిపీఠం సంబంధిత సామగి అంటే, బూడిద ఎతేత్ గినెన్లూ,
గరిటెలు, పళేళ్లూ,ముళ ళ్, నిపుప్లు వేసే పళాళ్లు అనీన్ కంచుతో
చేశాడు.

4 బలిపీఠానికి ఇతత్డి జలెల్డను దాని అంచుల కింద దాని మధయ్
భాగం వరకూ లోతుగా చేశాడు.

5 ఆ ఇతత్డి జలెల్డ నాలుగు మూలలోల్ దాని మోతకరలు ఉంచే
నాలుగు గుండని కొంకీలు పోతపోశాడు.

6 ఆ మోతకరలను తుమమ్కరతో చేశాడు. వాటికి రాగిరేకులు
పొదిగించాడు.

7ఆ బలిపీఠంమోసేందుకు దానినాలుగు పులా గుండని కొంకీలోల్
మోసే కరలు చొపిప్ంచాడు. బలిపీఠానిన్ పలకలతో గులల్గా చేశాడు.

8 గంగాళానీన్, పీటనూ ఇతత్డితో చేశాడు. వాటిని చెయయ్డానికి
సనిన్ధి గుడారం దావ్రం దగగ్ర సేవించడానికి వచిచ్న సీల అదాద్ లను
ఉపయోగించాడు.

ఆవరణం
నిరగ్ 27:9-19

9అపుప్డు అతడు పహరీ నిరిమ్ంచాడు. పహరీ కుడి పున,అంటే
ద ణం దికుక్న 100 మూరల పొడవు ఉనన్ నారతో నేసిన సనన్ని
తెరలు ఉంచాడు.

10 ఆ తెరల సత్ంభాలు ఇర , వాటి ఇతత్డి దిమమ్లు ఇర . ఆ
సత్ంభాల కొకేక్లు, పెండెబదద్లు వెండితో చేశారు.

11 ఉతత్ర దికుక్న ఉనన్ తెరల పొడవు 100 మూరలు. వాటి
సత్ంభాలు ఇర . వాటి ఇతత్డి దిమమ్లు ఇర . ఆ సత్ంభాల కొకేక్లు,
వాటి పెండెబదద్లు వెండితో చేశారు.
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12పడమటిదికుక్న తెరలపొడవుఏ మూరలు. వాటిసత్ంభాలు
పది, వాటి దిమమ్లు పది, ఆ సత్ంభాల కొకేక్లు, వాటి పెండె బదద్లు
వెండితో చేశారు.

13 తూరుప్ పు అంటే ఉదయం దికుక్న వాటి పొడవు ఏ
మూరలు.

14 దావ్రం ఒక పు తెరల పొడవు పదిహేను మూరలు. వాటి
సత్ంభాలు మూడు,వాటి దిమమ్లు మూడు.

15 ఆ విధంగా రెండవ పున అంటే రెండు పులా ఆవరణ
దావ్రానికి పదిహేను మూరల పొడ న తెరలు ఉనాన్యి. వాటి
సత్ంభాలు మూడు,వాటి దిమమ్లు మూడు.

16పహరీ చుటూట్ ఉనన్ తెరలనీన్ సనన్ని నారతో నేశారు.
17 సత్ంభాల దిమమ్లు రాగివి, వాటి కొకేక్లు, వాటి పెండెబదద్లు

వెండితో చేశారు. వాటి భాగాలకు వెండి రేకులు పొదిగించారు.
పహరీలోని సత్ంభాలనీన్ వెండి రేకులతో కూరాచ్రు.

18పహరీ దావ్రంలో ఉంచిన తెర నీలం ఊదా ఎరని రంగు గలది.
అది సనన్ని నారతో నేసి అలిల్క పని చేసి ఉంది. దాని పొడవు ఇర
మూరలు. దాని వెడలుప్ పహరీ తెరలతో సరిగా ఐదు మూరలు.

19వాటి సత్ంభాలు నాలుగు, వాటి ఇతత్డి దిమమ్లు నాలుగు. వాటి
కొకేక్లు వెండితో చేశారు.

20 వాటి భాగాలకు వెండి రేకు పొదిగించారు. వాటి పెండె
బదద్లు వెండివి,మందిరానికి,మందిరం చుటూట్ ఉనన్ పహరీకీ కొటిట్న
మేకులనీన్ ఇతత్డివి.

గుడారం కోసం సామగి
నిరగ్ 38:24

21మందిరం సామానుమొతత్ం, అంటే శాసనాల గుడార మందిరం
సామగి మొతత్ం ఇదే. యాజకు న అహరోను కొడుకు ఈతామారు
లేవీగోతికుల చేతమోషేఆజఞ్ పకారంఆవసుత్ వులు లెకక్ పెటిట్ంచాడు.

22యూదా గోతికుడు హ రు మనుమడు,ఊరీ కొడుకు బెసలేలు
యెహోవామోషేకు ఆజాఞ్ పించినదంతాపూరి చేశాడు.
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23దాను గోతికుడు అహీసామాకు కొడుకు అహోలీయాబు అతనికి
సహాయకుడుగా ఉనాన్డు. ఇతడు చెకక్డంలో నేరుప్ గలవాడు.
నిపుణత గల పనివాడు, నీలం ఊదా ఎర రంగుల సనన్ని నారతో
అలిల్క పని చేయడంలో నేరప్రి.

24 పవిత సథ్లానిన్ పూరి సాథ్ యిలో నిరిమ్ంచే పని అంతటిలో
ఉపయోగించిన బంగారం పవిత సథ్లం తులం కొలత పకారం
సుమారు *29 తలాంతులు, 730 షెకెల్.

25జాబితాలో చేరినవారి సమాజపు పజలు ఇచిచ్న వెండి పవిత
సథ్లం తులం కొలత పకారం 100 తలాంతులు, 1, 775 షెకెల్.

26 ఇర సంవతస్రాలు బడి లెకక్లో చేరినవారు 6,03,550
మంది. వీరి అరప్ణ ఒకొక్కక్టి అర తులం.

27 అడడ్తెరల కోసం, ఆరాధన గుడారం కోసం దిమమ్లు
పోత పోయడంలో ఒకోక్ దిమమ్కు నాలుగు మణుగుల వెండి
ఉపయోగించారు. అంటే ఒక దిమమ్కు నాలుగు మణుగుల చొపుప్న
నూరు దిమమ్లు పోతపోశారు.

28 1, 575 తులాల వెండితో అతడు సత్ంభాలకు కొకేక్లు చేసి,
వాటినిసత్ంభాల భాగాలకుతొడిగించివాటినిపెండెబదద్లతో కటాట్ డు.

29అరిప్ంచిన ఇతత్డిమొతత్ం 280మణుగుల 2, 400 తులాలు.
30 అతడు ఆ ఇతత్డితో సనిన్ధి గుడారం దావ్రం కోసం దిమమ్లు,

బలిపీఠం, జలెల్డ, బలిపీఠం సామగి చేశాడు.
31 ఇంకా పహరీ చుటూట్ ఉనన్ దిమమ్లు, పహరీ దావ్రం దిమమ్లు,
వ నివాసం మేకులు, పహరీ చుటూట్ వాడిన మేకులనిన్టినీ ఆ
ఇతత్డితో చేశాడు.

* 38:24 38:24 ఒక షెకెల్ సుమారు 20గాములు. ఒక తలాంతు 35 కిలోలు.
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39
1యెహోవామోషేకు ఇచిచ్న ఆజఞ్ పకారం పవిత సథ్లం లో నిలిచి

చేసే సేవ కోసం నీలం ఊదా ఎరని రంగుల సేవా వసాలు అంటే
పతిషిఠ్త వసాలు కుటాట్ రు.

2అతడు బంగారంతో, నీలం ఊదా ఎర రంగుల దారాలతో పేనిన
సనన్ని నారతో ఏఫోదు చేశాడు.

3ఏఫోదుకోసంనీలంఊదాఎరరంగులదారాలతో,సనన్నినారతో
నేరుప్గల పనివారు నేయడానికి బంగారానిన్ రేకులుగా కొటిట్ దానిన్
తీగెలుగా కతిత్రించారు.

4 ఏఫోదుకు రెండు భుజ ఖండాలు చేసి రెండు అంచులలో
నిలబెటాట్ రు.

5 దానికి బంగారంతో నీలం ఊదా ఎర రంగుల సనన్ని నారతో
పేనిన అంద న అలిల్క ఏకాండంగా రెండు పులా కుటాట్ రు. అలా
చేయమనియెహోవామోషేకు ఆజాఞ్ పించాడు.

6 బంగారు అంచులలో పొదిగిన లేత పచచ్లు సిదధ్ం చేశారు.
ఇశాయేలు కొడుకుల పేరుల్ శాశవ్తంగా ఉండేలా ముదల రూపంలో
చెకాక్రు.

7 అవి ఇశాయేలు పజల జాఞ్ పకారధ్ంగా ఉండేలా ఆ ముదలను
ఏఫోదు భుజాలమీదఉంచారు. అలాచేయమనియెహోవామోషేకు
ఆజాఞ్ పించాడు.

8 అతడు బంగారంతోనూ నీలం ఊదా ఎర దారాలతోను పేనిన
సనన్ నారతో ఏఫోదును చేసినటుట్ పుణయ్ంగా ఒక వకష్పతకం
తయారుచేశాడు.

9దాని పొడవు ఒక జాన, వెడలుప్ ఒక జాన. ఆ పతకానిన్ మడత
పెటిట్నపుప్డు అది చదరంగా ఉంది.

10 వారు దానిలో నాలుగు వరుసలుగా రతాన్లు పొదిగారు.
మొదటి వరుసలో మాణికయ్ం, గోమేధికం, మరకతం ఉనన్ రతాన్లు,
11 రెండవ వరుసలో పదమ్రాగం, నీలం, సూరయ్కాంత మణులు
ఉనన్ రతాన్లు, 12మూడవ వరుసలో గారుతమ్తకం, యషుమ్రాయి,
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ఇందనీలాల రతాన్లు, 13 నాలుగవ వరుసలో ఎర రంగు రాయి,
సులిమాని రాయి, సూరయ్కాంతాలు ఉనన్ రతాన్లు కమ పదధ్తిలో
పొదిగించారు. 14ఇశాయేలు కొడుకులు పనెన్ండు మంది పేరల్ పకారం
ఆ రతాన్లు పనెన్ండు. ఆరతాన్ల ముద చెకిక్నవిధంగాపనెన్ండు
గోతాల పేరుల్ ఒకొక్కక్దానిమీద ఒకొక్కక్ పేరు చెకాక్రు.

15 వకష్పతకం కోసం దారాలు అలిల్నటుట్ సవ్చఛ్ న బంగారంతో
గొలుసులు అలాల్ రు. 16 వారు రెండు బంగారు అంచులు, రెండు
బంగారు గుండని కొంకీలు చేసి వకష్పతకం రెండు అంచులకు
బిగించారు. 17 అలిల్న ఆ రెండు బంగారు గొలుసులను వకష్పతకం
అంచులలో ఉనన్ రెండు గుండని కొంకీలలో వేశారు. 18 అలిల్న ఆ
రెండు గొలుసుల అంచులు ఆ రెండు అంచులకు తగిలించి ఏఫోదు
భుజఖండాల దాని ఎదురుగా ఉంచారు.

19 బంగారంతో రెండు గుండని కొంకీలు చేసి ఏఫోదు ఎదురుగా
ఉనన్ వకష్పతకం లోపలి అంచు రెండు కొనలకు తగిలించారు.
20బంగారంతోమరో రెండు గుండని కొంకీలు ఏఫోదు అలిల్క గాదాని
రెండవ కూరుప్ దగగ్ర దాని ఎదురుగా, ఏఫోదు రెండు భుజఖండాలకు
కింది భాగంలో వేశారు.

21 వకష్పతకం ఏఫోదు అలిల్క కటుట్ మీద ఉండేలా, ఏఫోదు నుండి
విడిపోకుండా ఉండేలా ఆ పతకానిన్ దాని గుండని కొంకీలకూ ఏఫోదు
కొంకీలకూ నీలం రంగు దారంతో కటాట్ రు. అలా చేయమనియెహోవా
మోషేకు ఆజాఞ్ పించాడు.

22అతడుఏఫోదుఅంగీ కేవలంనీలంరంగుదారంతోఅలిల్క పనిగా
చేశాడు. ఆఅంగీమధయ్ఉనన్ రంధానిన్మూసిఉంచే కవచంఏరాప్టు
చేశారు. 23 ఆ రంధం చిరిగి పోకుండా ఉండేందుకు రంధం చుటూట్
కవచం ఉంచారు. 24అంగీఅంచులమీదనీలంఊదాఎరని రంగుల
గల నూలుతో పేని దానిమమ్ పండల్ ఆకారాలు చేశారు.

25సవ్చఛ్ న బంగారంతోగంటలు చేసిఆదానిమమ్పండల్ ఆకారాల
మధయ్లో, అంటే అంగీ అంచుల మీద చుటూట్ ఉనన్ దానిమమ్



నిరగ్మకాండం 39:26 cxv నిరగ్మకాండం 39:40

పండల్వంటి వాటిమధయ్లో ఆ గంటలను పెటాట్ రు.
26యెహోవామోషేకుఆజాఞ్ పించినటుట్ సేవజరిగించడానికిఒకొక్కక్

గంటను ఒకొక్కక్ దానిమమ్ పండు వంటి ఆకారానిన్ అంగీ అంచుల
మీద చుటూట్ తగిలించారు.

27 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ అహరోనుకు, అతని
కొడుకులకు సనన్ని నారతో అలిల్క పని చేసి అంగీలు నేశారు. సనన్ని
నారతో తలపాగాలను చేసారు. 28సనన్ని నారతో టోపీలు, చొకాక్లు
నేశారు. 29 నీలం, ఊదా, ఎర రంగులతో పేనిన సనన్ని నారతో
నడికటుట్ ను అలిల్క పనిగా చేశారు.

30 సవ్చఛ్ న బంగారంతో కిరీటం వంటి ఆకారంలో ఒక రేకు
తయారు చేసి యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్ పించిన విధంగా దాని మీద
“యెహోవాకు పవితం” అని చెకిక్ంచారు.

మందిరం నిరామ్ణం సంపూరి
నిరగ్ 35:10-19

31 ఆ ముదను తలపాగాకు అంటుకుని ఉండేలా నీలం రంగు
దారంతోకటాట్ రు. ఇదంతాయెహోవామోషేకుఆజాఞ్ పించినటుట్ చేశారు.
32 ఈ విధంగా సనిన్ధి గుడారం అనే వ నివాసం పని పూరిగా
ముగించారు. యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్ పించిన విధంగా ఆ పజలు
చేశారు.

33 వనివాసానిన్,దానిలోసామగిమొతాత్ నీన్అంటే,దానికొకేక్లు,
పలకలు,అడడ్కరలు, సత్ంభాలు, దిమమ్లు, 34ఎర రంగు వేసినపొటేట్ళల్
తోళల్ కపుప్, గండుచేప తోళల్ కపుప్, కపుప్ తెర, 35 శాసనాల
పెటెట్ ,దానిన్మోసే కరలు, కరుణాపీఠం, 36సనిన్ధి బలల్,దానిసామగి,
సనిన్ధి రొటెట్లు, 37 పవిత దీపవృకష్ం, దాని దీపాలు, దీపాల వరుస,
వాటి సామాను, దీపాలు వెలిగించేందుకు నూనె, 38 బంగారం వేదిక,
అభిషేక లం,పరిమళధూపదవయ్ం,వేదికదావ్రానికితెర, 39ఇతత్డి
బలిపీఠం, దాని ఇతత్డి జలెల్డ, దానిన్ మోసే కరలు, దాని సామగి
మొతత్ం, గంగాళం, దాని పీట, 40 పహరీ తెరలు, దాని సత్ంభాలు,
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దాని దిమమ్లు, పహరీ దావ్రానికి తెర,దానితాళ ళ్,మేకులు, సనిన్ధి
గుడారం మందిర సేవ కోసం కావలసిన సామగి అంతా, 41 పవిత
సథ్లం లో సేవ చేసే యాజకు న అహరోనుకూ, అతని కొడుకులకూ
యాజక పరిచరయ్ పవితవసాలు సిదధ్ం చేసివాటనిన్టినీమోషేదగగ్రికి
తీసుకు వచాచ్రు.

42 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్ పించినటుల్ ఇశాయేలు పజలు
పనులనీన్ పూరిచేశారు. 43 వాళ ళ్ చేసిన పని అంతా మోషే
పరిశీలించాడు. యెహోవా ఆజాఞ్ పించినటేట్ వాళ ళ్ ఆ పనులు పూరి
చేశారు కనుకమోషేవాళళ్ను దీవించాడు.

40
సనిన్ధి గుడారం గురించిన అంతిమ ఆదేశాలు

1 యెహోవా మోషేతో ఇలా చెపాప్డు. 2 “మొదటి నెల మొదటి
రోజున నువువ్ సనిన్ధి గుడారం ఉనన్ మందిరానిన్ నిలబెటాట్ లి.
3 అకక్డ శాసనాల పెటెట్ను నిలబెటిట్ దానిన్ అడడ్ తెరతో మూసి
ఉంచాలి. 4 బలల్ను లోపలికి తెచిచ్ దాని మీద ఉంచవలసిన వాటిని
కమంగా ఉంచాలి. దీప సత్ంభానిన్ లోపలికి తెచిచ్ దాని దీపాలు
వెలిగించాలి. 5 శాసనాల పెటెట్ ఎదురుగా బంగారు ధూపవేదికను
ఉంచి,మందిర దావ్రానికి తెర తగిలించాలి.

6 సనిన్ధి గుడారం ఉనన్ మందిరం దావ్రం ఎదురుగా హోమ
బలిపీఠంఉంచాలి. 7సనిన్ధి గుడారం,హోమబలిపీఠంమధయ్లోఒక
గంగాళం పెటిట్ ,దానిన్ నీళళ్తో నింపాలి.

8 తెరల చుటూట్ పహరీ నిలబెటిట్ , పహరీ దావ్రానికి తెర
తగిలించాలి.

9అభిషేక లంతీసుకుని వనివాసానీన్,అందులోనివాటనిన్టినీ
అభిషేకించాలి. దానినీ, దానిలోని సామగి అంతటినీ పతిషిట్ంచాలి.
అపుప్డు అది పవితం అవుతుంది. 10 హోమ బలిపీఠానిన్
అభిషేకించి, దానిన్ పతిషిఠ్ ంచాలి. అపుప్డు ఆ పీఠం పవితం
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అవుతుంది. 11 గంగాళానిన్, దాని పీటను అభిషేకించి, వాటిని
పతిషిఠ్ ంచాలి.

12 తరువాత అహరోనును, అతని కొడుకులను సనిన్ధి గుడారం
దావ్రం దగగ్రికి వెంటబెటుట్ కుని తీసుకువచిచ్ నీళల్తో సాన్నం
చేయించాలి. 13 అతనికి పవిత వసాలు తొడిగి అతడు నాకు
యాజకుడుగా సేవ జరిగించడానికి అతనిన్ అభిషేకించి పతిషిఠ్ ంచాలి.

14 తరువాత అతని కొడుకులను తీసుకువచిచ్ వాళల్కు చొకాక్లు
తొడిగించాలి. 15 వాళ ళ్ కూడా నాకు యాజకులుగా ఉండేలా
వాళళ్ తండిని అభిషేకించినటుట్ వాళళ్ను అభిషేకించి పతిషిట్ంచు.
వారి అభిషేకం తరతరాలకు నితయ్మూ నిలిచేయాజకతవ్ చిహన్ంగా
ఉంటుంది.”

16 మోషే ఆ విధంగా చేశాడు. యెహోవా అతనికి
ఆజాఞ్ పించినదంతా జరిగించాడు. 17 రెండవ సంవతస్రం మొదటి
నెలమొదటిరోజున వ నివాసమందిరం నిలబెటాట్ డు. 18యెహోవా
మోషేకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ వ నివాసమందిరం నిలబెటిట్ దానిదిమమ్లు
వేసి, దాని పలకలను నిలబెటిట్ దాని అడడ్కరలు అమరిచ్, సత్ంభాలను
నిలిపాడు. 19 యెహోవా మందిరం న గుడారం పరిచాడు.
గుడారానికి కపుప్ వేశాడు.

20 యెహోవా అతనికి ఆజాఞ్ పించినటుట్ శాసనాలను మందసంలో
ఉంచాడు. మందసానిన్మోసేకరలను పెటెట్కు దూరిచ్దాని న కరుణా
సాథ్ నం మూత ఉంచాడు. 21మందసానిన్ యెహోవా మందిరంలోకి
తెచిచ్ అడడ్తెర వేలాడదీసి శాసనాల పెటెట్ను కపాప్డు.

22 సనిన్ధి గుడారంలో, వ సనిన్ధి మందిరం ఉతత్ర దికుక్న,
అడడ్తెరకు బయట బలల్ను ఉంచాడు. 23యెహోవా సనిన్ధి ఎదుట
బలల్ మీద రొటెట్లను కమంగా పేరాచ్డు. 24 యెహోవా మోషేకు
ఆజాఞ్ పించినటుట్ అతడు సనిన్ధి గుడారంలో మందిరానికి ద ణం
పునబలల్ ఎదుటదీపసత్ంభంఉంచాడు. 25యెహోవాసనిన్ధానంలో
దీపాలు వెలిగించాడు.
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26యెహోవామోషేకు ఆజాఞ్ పించినటుట్ అతడు సనిన్ధి గుడారంలో
అడడ్తెర ఎదుట బంగారు ధూపవేదిక ఉంచాడు. 27 ధూపవేదిక
మీద పరిమళ దవాయ్లను కాలిచ్ ధూపం వేశాడు. యెహోవామోషేకు
ఆజాఞ్ పించినదంతా చేశాడు.

28మందిర దావ్రానికి తెర ఏరాప్టు చేశాడు. అతడు వ సనిన్ధి
గుడారం దావ్రం దగగ్ర హోమపీఠం ఉంచాడు. 29యెహోవాహోమ
బలిపీఠం మీదహోమబలి అరిప్ంచి వేదయ్ం సమరిప్ంచాడు.

30 యెహోవా అతనికి ఆజాఞ్ పించినటుట్ వసనిన్ధి గుడారానికి,
హోమ పీఠానికి మధయ్ గంగాళం ఉంచి శుభపరచుకోవడానికి దానిలో
నీళల్ పోయించాడు. 31అకక్డమోషే, అహరోను, అతని కొడుకులు
తమ కాళ ళ్, చేతులు కడుకుక్నాన్రు. 32వాళ ళ్ యెహోవా గుడారం
లోపలికి పవేశించినపుప్డు,హోమపీఠం చెంతకు వచిచ్నపుప్డు తమ
కాళ ళ్, చేతులు కడుకుక్నాన్రు.

33 మోషే మందిరానికి, హోమపీఠానికి చుటూట్ పహరీ ఏరాప్టు
చేశాడు. ఆవరణదావ్రంతెరవేశాడు. ఈవిధంగామోషేపనిమొతత్ం
ముగించాడు.

యెహోవాసనిన్ధి మహిమమేఘం
సంఖాయ్ 9:15-23

34 అపుప్డు మేఘం యెహోవా సనిన్ధి గుడారానిన్ కముమ్కుంది.
వ నివాసం యెహోవా మహిమా పకాశంతో నిండింది. 35 ఆ
మేఘంయెహోవా సనిన్ధి గుడారం నిలిచి ఉండడం వలల్ మందిరం
యెహోవా తేజసుస్తో నిండిపోయింది. అందువలల్ మోషే యెహోవా
సనిన్ధి గుడారం లోపలి వెళళ్లేక పోయాడు.

36 మేఘం మందిరం మీద నుండి కి వెళేళ్ సమయంలో
ఇశాయేలు పజలు పయాణం చేసేవాళ ళ్. 37 ఆ మేఘం కి
వెళళ్కపోతే అది వెళేళ్ రోజు దాకా పయాణం ఆపివేసే వాళ ళ్. ఇది
వాళ ళ్ పయాణం చేసే పదధ్తి.



నిరగ్మకాండం 40:38 cxix నిరగ్మకాండం 40:38

38 ఇశాయేలు పజలందరి సమకష్ంలో పగటివేళయెహోవామేఘం
వనివాసంమీదఉండేది. రాతి సమయాలోల్ మేఘంలోఅగిన్ సథ్ంభం
ఉండేది. పజల పయాణాలనిన్టిలోఈ విధంగా జరిగింది.
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