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ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬ

1 ಾಕೋಬನು (ಇಸೆ್ರೕಲನು)ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು; ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗ ಡನೆ ಹೋದ ಅವನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: 2 ರೂಬೇನ್, ಸಿಮೆ ೕನ್, ಲೇವಿ,
ಯೆಹೂದ, 3 ಇ ಾ್ಸ ಾರ್, ಜೆಬುಲೂನ್, ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್, 4 ಾನ್,
ನಫಾ್ತಲಿ, ಾದ್ ಮತು್ತ ಆಶೇರ್. 5 ಾಕೋಬನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ
ಒಟು್ಟ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. ( ಾಕೋಬನ ಹನೆ್ನರಡು
ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ೕಸೇಫನು ದಲೇ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲದ್ದನು.)

6 ಬಳಿಕ ೕಸೇಫನೂ ಅವನ ಸಹೋದರರೂ ಮತು್ತ ಆ
ತಲೆ ಾರಿನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸತು್ತಹೋದರು. 7 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು; ಅವರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಹೆಚಾ್ಚಗತೊಡಗಿತು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಬಲಗೊಂಡರು;ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.

ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ
8 ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಾಜನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಆಳತೊಡಗಿದನು. ಈ
ಾಜನಿಗೆ ೕಸೇಫನವಿಷಯ ಾಗಿತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 9ಈ ಾಜನು ತನ್ನ
ಜನರಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲರಸಂಖೆ್ಯಯುಹೆಚಾ್ಚಯಿತು;ಅವರುನಮಗಿಂತಲೂ
ಬಲಿಷ್ಠ ಾದರು. 10ಯುದ್ಧವೇ ಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಇಸೆ್ರೕಲರು
ನಮ್ಮ ವೈರಿಗ ಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ ನಮಿ್ಮಂದ
ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗದಂತೆ
ಾವುಉ ಾಯವನು್ನ ಾಡೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರು.

ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ ಾಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ
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ನೇಮಿಸಿದರು. ಈ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಾಜನಿ ಾಗಿ ಪಿತೋಮ್ ಮತು್ತ
ಾಮೆ್ಸೕಸ್ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಿದರು;
ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇನಿ್ನತರ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಶೇಖರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಾಜನು
ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು.

12 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಪ್ರ ಾಸಕರ ಾದ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಾಡಿಸಿದಷೂ್ಟ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೆಚು್ಚ
ಹರಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ
ಭಯಪಟ್ಚರು. 13 ಅಲ್ಲದೆ ಇನೂ್ನ ಪ್ರ ಾಸಕರ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಬಲವಂತದಿಂದ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

14 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಜೀವಿತವನು್ನ ಕಷ್ಟಕರವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನೂ್ನ ಾರೆಗಳನೂ್ನ

ಬೇ ಾಯವನೂ್ನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೆಲಸವನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ದೇವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದ ಾದಿಯರು

15ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಾಡಿಸಲು ಇಬಿ್ರಯ ಾದ ಇಬ್ಬರು
ಾದಿಯರಿದ್ದರು. ಇವರ ಹೆಸರು: ಶಿಫಾ್ರ ಮತು್ತ ಪೂ ಾ. ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಾಜನು ಈ ಾದಿಯರೊಡನೆ ಾ ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ, 16 “ಇಬಿ್ರಯ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ ನೀವು ಹೆರಿಗೆ ಾಡು ಾಗ ಹೆಣು್ಣಮಗು ಹುಟಿ್ಟದರೆ,
ಅದನು್ನ ಉಳಿಸಿರಿ; ಗಂಡುಮಗು ಹುಟಿ್ಟದರೆ ಾಯಿಸಿರಿ!” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

17 ಆದರೆ ಆ ಾದಿಯರಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತ ಇದ್ದ ಾರಣ
ಅವರು ಾಜನ ಆ ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಉಳಿಸಿದರು.

18 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜನು ಾದಿಯರನು್ನ ಕರೆದು, “ನೀವು ಹೀಗೇಕೆ
ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೀವು ಉಳಿಸುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?”

ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
19 ಾದಿಯರು, “ಇಬಿ್ರಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗಿಂತ

ಚುರು ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಾವು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ
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ದಲೇ ಅವರು ಹೆರು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 20-21 ಈ
ಾದಿಯರು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದ ಾರಣ ಆತನು
ಅವರನೂ್ನ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನೂ್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದನು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು.

22ಆದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಲ, “ಇಬಿ್ರಯರಿಗೆ ಹುಟು್ಟವ
ಗಂಡುಕೂಸುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೈಲ್ ನದಿಗೆ ಎಸೆದುಬಿಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಬದುಕಲಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

2
ೕಶೆಯ ಾಲ್ಯ

1 ಲೇವಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬನು ಲೇವಿ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದ
ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು. 2 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ
ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತಳು. ಮಗುವು ಸುಂದರ ಾಗಿತು್ತ. ಆಕೆ
ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆಆಮಗುವನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟ್ಟಳು. 3ಇನೂ್ನ ಹೆಚು್ಚ ಾಲ
ಬಚಿ್ಚಡ ಾಗದೆ ಆಕೆ ಒಂದು ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಡಿ ಅದಕೆ್ಕ ಾಳವನು್ನ
ಹಚಿ್ಚದಳು. ಆಕೆಮಗುವನು್ನ ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲಟು್ಟ ಆಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ಎತ್ತರ ಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಹುಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟಳು. 4ಮಗುವಿಗೆ ಏ ಾಗುವುದೋ
ಎಂದು ನೋಡಲು ಮಗುವಿನ ಅಕ್ಕ ಅಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಾಯುತಿ್ತದ್ದಳು.

5 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಫರೋಹನ ಮಗಳು ಾ್ನನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ನದಿಗೆ ಹೋದಳು. ಆಕೆಯ ಸೇವಕಿಯರು ನದಿಯ ದಡದಲಿ್ಲ
ತಿರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಕೆ ಎತ್ತರ ಾದ ಹುಲಿ್ಲನ ಮೇಲಿದ್ದ ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ
ನೋಡಿ ತನ್ನ ಸೇವಕಿಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ, “ಹೋಗಿ ಅದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 6 ಾಜನ ಮಗಳು
ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಾಗ ಅಳುತಿ್ತದ್ದ ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ
ಕಂಡಳು. ಆಕೆಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮರುಕ ಾಯಿತು. ಆಕೆ, “ಇದು
ಇಬಿ್ರಯರಮಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.



ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 2:7 iv ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 2:14

7 ಮಗುವಿನ ಅಕ್ಕ ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಮಗುವಿಗೆ ಾಲು
ಕುಡಿಸಲು ಒಬ್ಬ ಇಬಿ್ರಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲೇ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.

8ಅರಸನಮಗಳು, “ಹೋಗಿ, ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ”ಅಂದಳು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೋಗಿ ಮಗುವಿನ ಸ್ವಂತ ಾಯಿಯನು್ನ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಳು.
9 ಾಜನ ಮಗಳು ಾಯಿಗೆ, “ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಾಲು ಕುಡಿಸಿ

ನೋಡಿಕೊ, ಾನು ನಿನಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕ ತನ್ನ ಮಗುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾಕಿದಳು.

10 ಮಗುವು ಬೆಳೆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ನಂತರ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಾಲಕನನು್ನ ಾಜನಮಗಳಬಳಿಗೆಕರೆದುಕೊಂಡುಬಂದಳು. ಾಜನ
ಮಗಳು ಆ ಾಲಕನನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನೆಂದು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿದಳು.
ಆ ಾಲಕನನು್ನ ನೀರಿನೊಳಗಿಂದ ಎಳೆದೆನೆಂದು ಆ ಾಲಕನಿಗೆ
“ ೕಶೆ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

ೕಶೆ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದು್ದ
11 ೕಶೆಯು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವ ಾದನು. ತನ್ನ

ಜನ ಾದ ಇಬಿ್ರಯರು ಬಲವಂತಕೊ್ಕಳ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಸಕರ ಾದ
ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡುವುದನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಒಂದು ದಿನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನವನೊಬ್ಬನು ಇಬಿ್ರಯನೊಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಡೆಯುವುದನು್ನ ಕಂಡ
12 ೕಶೆಯು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ ಾರೂ ಗಮನಿಸುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈಜಿಪಿ್ಟನವನನು್ನ ಕೊಂದು ಮರಳಿನಲಿ್ಲ ಮುಚಿ್ಚಟ್ಟನು.

13ಮರುದಿನ,ಇಬ್ಬರು ಇಬಿ್ರಯರು ಜಗಳ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡ
ೕಶೆಯು ಅವರಲಿ್ಲ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ
ಾಕೆ ಹೊಡೆಯುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
14ಅದಕೆ್ಕ ಆಮನುಷ ್ಯನು, “ನಿನ್ನನು್ನ ನಮ್ಮಅಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ ಾಡಿದವರು ಾರು? ನಿನೆ್ನ ಆ
ಈಜಿಪಿ್ಟನವನನು್ನ ಕೊಂದಂತೆ ನನ್ನನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವಿ ೕ?”
ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
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ಆಗ ೕಶೆಗೆ ಭಯ ಾಯಿತು. ೕಶೆಯು ತನೊ್ನಳಗೆ, “ ಾನು
ಾಡಿದು್ದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ”ಅಂದುಕೊಂಡನು.
15 ೕಶೆಯು ಾಡಿದು್ದ ಫರೋಹನಿಗೂ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ
ೕಶೆಯನು್ನ ಕೊಲಿ್ಲಸಲು ಅವನು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದನು. ಆದರೆ ೕಶೆ

ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದಮಿ ಾ್ಯನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದನು.
ಮಿ ಾ್ಯನಿನಲಿ್ಲ ೕಶೆ

16 ೕಶೆಯು ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಒಂದು ಾವಿಯ ಬಳಿ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಒಬ್ಬ ಪುರೋಹಿತನಿಗೆ ಏಳು
ಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಆ ಹುಡುಗಿಯರು ಬಂದು ತಮ್ಮ
ತಂದೆಯ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಸಲು ಾವಿಯಿಂದ ನೀರು
ಸೇದಿ ತೊಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಾಕುತಿ್ತದ್ದರು. 17 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದ
ಕೆಲವು ಕುರುಬರು ನೀರು ಸೇದಲು ಅವರಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಬಂದು ಅವರ ಕುರಿಗಳಿಗೆ

ನೀರು ಕುಡಿಸಿದನು.
18 ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ರೆಗೂವೇಲನ ಬಳಿಗೆ

ಮರಳಿಹೋದರು. ಅವರ ತಂದೆ, “ಈ ದಿನ ನೀವು ಬಹುಬೇಗನೆ
ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದಿ್ದೕರ ಾ್ಲ!” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

19 ಆ ಹುಡುಗಿಯರು, “ಕುರುಬರು ನಮಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡಿ ಾಗ
ಈಜಿಪಿ್ಟನವನೊಬ್ಬನು ನಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದು ನಮಗೂ ನಮ್ಮ
ಕುರಿಗಳಿಗೂ ನೀರು ಸೇದಿ ಕೊಟ್ಟನು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.

20 ಅದಕೆ್ಕ ರೆಗೂವೇಲನು ತನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೆ, “ಆ ಮನುಷ ್ಯನು
ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ? ಅವನನು್ನ ನೀವು ಾಕೆ ಬಿಟು್ಟಬಂದಿರಿ? ಅವನನು್ನ
ಕರೆಯಿರಿ;ಅವನು ನ ್ಮಂದಿಗೆಊಟ ಾಡಲಿ”ಎಂದುಹೇಳಿದನು.

21 ೕಶೆಯುರೆಗೂವೇಲನೊಂದಿಗೆ ಾಸ ಾಡಲುಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು;
ರೆಗೂವೇಲನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಚಿ ್ಪೕರಳನು್ನ ೕಶೆಗೆ ಮದುವೆ
ಾಡಿಸಿದನು. 22 ಚಿ ್ಪೕರಳು ಗಂಡುಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತಳು.
ೕಶೆಯು ಅನ್ಯದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿ ಾಗಿದ್ದ ಾರಣ ಆ ಮಗುವಿಗೆ

“ಗೇಷೋರ್ಮ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
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ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ದೇವರ ನಿ ಾರ್ರ
23 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ಬಳಿಕ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜನೂ ಸತು್ತಹೋದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾವು ಾಡಬೇ ಾದ ಪ್ರ ಾಸಕರ ಾದ
ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸದಿಂದ ನಿಟು್ಟಸಿರುಬಿಡು ಾ್ತ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. ಅವರ
ಗೋಳು ದೇವರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. 24 ದೇವರು ಅವರ ನರ ಾಟವನು್ನ
ಕೇಳಿ ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮನೊಂದಿಗೂ ಇ ಾಕನೊಂದಿಗೂ
ಾಕೋಬನೊಂದಿಗೂ ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಪಕ
ಾಡಿಕೊಂಡನು. 25 ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ ನೋಡಿ

ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡನು.

3
ಉರಿಯುವ ದೆ

1 ೕಶೆಯ ಾವನ ಹೆಸರು ಇತೊ್ರೕನನು. ಇತೊ್ರೕನನು
ಮಿ ಾ್ಯನಿನ ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ೕಶೆಯು ಇತೊ್ರೕನನ ಕುರಿಗಳಿಗೆ
ಕುರುಬ ಾಗಿದ್ದನು. ಒಂದು ದಿನ, ೕಶೆಯು ಕುರಿಗಳನು್ನ
ಮರುಭೂಮಿಯಪಶಿ್ಚಮ ಾಗಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಬೆಟ್ಟವೆಂದು
ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸೀ ಾಯಿಎಂಬಹೋರೇಬ್ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. 2ಆ
ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ೕಶೆಗೆ ಉರಿಯುವ ದೆಯಲಿ್ಲ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.

ದೆಯು ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದರೂ ಸುಟು್ಟ ಹೋಗದಿರುವುದನು್ನ
ೕಶೆ ಗಮನಿಸಿದನು. 3 ದೆಯು ಉರಿಯುತಿ್ತದ್ದರೂ

ಸುಟು್ಟಹೋಗದಿರುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣವೇನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ೕಶೆಯು ದೆಯಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗತೊಡಗಿದನು.
4 ೕಶೆಯು ದೆಯನು್ನ ನೋಡಲು ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ

ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿದನು. ದೇವರು ಆ ದೆ ಳಗಿಂದ,
“ ೕಶೆ, ೕಶೆ!” ಎಂದು ಕರೆದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆ, “ಇಗೋ ಇದೆ್ದೕನೆ”ಅಂದನು.
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5 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ಇನೂ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬರಬೇಡ. ನಿನ್ನ
ಾದರ ಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನಿಂತಿರುವ ಸ್ಥಳವು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಾಗಿದೆ. 6 ಾನು ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರು,
ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು, ಾನು ಇ ಾಕನ ದೇವರು, ಾನು
ಾಕೋಬನ ದೇವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ದೇವರನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಭಯಪಟು್ಟ ೕಶೆ ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ

ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡನು.
7 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ನನ್ನ ಜನರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ

ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅಧಿ ಾರಿಗಳು
ಅವರನು್ನ ಹಿಂಸಿಸು ಾಗ ಅವರು ಇಟ್ಟ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರ ದುಃಖವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬಲೆ್ಲನು. 8 ಈಗ ಾನು ಇಳಿದುಹೋಗಿ
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಂದ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ರ ಸುವೆನು. ಾನು ಅವರನು್ನ
ಆ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ ಒಳೆ್ಳಯ ಾದ ಮತು್ತ ವಿ ಾಲ ಾದ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ನಡೆಸುವೆನು. ಅದು ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಾದ ದೇಶ.*
ಾ ಾನ್ಯರು,ಹಿತಿ್ತಯರು,ಅ ೕರಿಯರು,ಪೆರಿಜೀಯರು,ಹಿವಿ್ವಯರು
ಮತು್ತ ಯೆಬೂಸಿಯರು ಾಸ ಾಗಿರುವ ದೇಶ ಅ ಾಗಿದೆ. 9 ಾನು
ಇಸೆ್ರೕಲರ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಈಜಿಪಿ್ಟನವರುಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ
ಹಿಂಸೆಯನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. 10ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಫರೋಹನ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಹೋಗು! ನನ್ನ ಜನ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾನು ಮ ಾ
ವ್ಯಕಿ್ತಯೇನಲ್ಲ! ಫರೋಹನ ಸನಿ್ನ ಾನಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದಕೂ್ಕ
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಕೂ್ಕ
ಾನೆಷ್ಟರವನು?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12ಅದಕೆ್ಕ ದೇವರು “ನೀನು ಇದನು್ನ ಾಡಬಹುದು; ಾಕೆಂದರೆ
ಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇರುವೆನು. ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವನು ಾನೇ

* 3:8: ಅದು… ದೇಶ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ ಾಲೂ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶ.”
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ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೇ ಾ ಾಗಿರುವುದು. ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಈ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದು ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13ಆಗ ೕಶೆಯು ದೇವರಿಗೆ, “ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
‘ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ‘ಆತನ ಹೆಸರೇನು?’ ಎಂದು ಕೇಳುವರು.
ಆಗ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

14 ಆಗ ದೇವರು ೕಶೆಗೆ, “ ಾನು ‘ಇರು ಾತನೇ’ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಳಿಗೆ ಹೋ ಾಗ ‘ಇರು ಾತನೇ’ ಎಂಬವನು
ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಹೇಳು” ಅಂದನು.
15 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರೂ ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರೂ ಇ ಾಕನ ದೇವರೂ
ಾಕೋಬನ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ನನ್ನನು್ನ

ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಇದೇ ನನ್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಹೆಸರು; ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ
ನನ್ನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಬೇ ಾದ ಹೆಸರು ಇದೇ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು’ ”
ಅಂದನು.

16 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೋಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಾಯಕರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅಬ್ರ ಾಮನ, ಇ ಾಕನ,
ಾಕೋಬನ ದೇವರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ

ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವುಗಳನು್ನ ಾನು ಲಕ್ಷ ್ಯವಿಟು್ಟ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
17 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತರುವ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ
ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಾ ಾನ್ಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು,
ಅ ೕರಿಯರು, ಪೆರಿಜೀಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು ಮತು್ತ ಯೆಬೂಸಿಯರು
ಾಸ ಾಗಿರುವ ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಾದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ನಡೆಸುವೆನು!’ ಎಂದು ಹೇಳು.

18 “ಹಿರಿಯರು ನಿನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವರು. ಆಗ ನೀನು ಮತು್ತ
ಹಿರಿಯರು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ‘ಇಬಿ್ರಯರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನಮಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು
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ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ.

19 “ಆದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 20 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಕೈಚಾಚಿ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ವಿರುದ್ಧಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಅನೇಕ ವಿಧದಲಿ್ಲ ಾಧಿಸುವೆನು.
ಆಗ ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸುವನು. 21ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆದಯೆತೋರುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲರುಈಜಿಪ್ಟನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಡು ಾಗ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ
ಕೊಡುವರು.

22 “ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಇಬಿ್ರಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನೆರೆಯವರ ಾ್ನಗಲಿ
ಅಥ ಾ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಾವುದೇ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಾ್ನಗಲಿ
ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಆಕೆಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುವರು. ನಿನ್ನ
ಜನರು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳನು್ನ, ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಪಡೆಯುವರು.
ನೀವು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಡು ಾಗ ಆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ತೊಡಿಸುವಿರಿ. ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಐಶ್ವಯರ್ವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಿರಿ”ಅಂದನು.

4
ೕಶೆಗೆ ಾ

1 ಆಗ ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿರುವೆ ಎಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಂಬುವುದೂ ಇಲ್ಲ; ಕೇಳುವುದೂ
ಇಲ್ಲ. ಅವರು, ‘ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು
ಹೇಳುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವುದೇನು?”
ಅಂದನು.

ೕಶೆ, “ಊರುಗೋಲು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
3 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ನಿನ್ನ ಊರುಗೋಲನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ

ಬಿ ಾಡು”ಅಂದನು.
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ೕಶೆ, ತನ್ನ ಊರುಗೋಲನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿ ಾಡಿದನು. ಆಗ
ಕೋಲು ಾ ಾಯಿತು. ೕಶೆ ಅದರ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋದನು.
4 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈಚಾಚಿ ಅದರ ಾಲವನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕಶೆಯು ಕೈಚಾಚಿ ಾವಿನ ಾಲವನು್ನ ಹಿಡಿದನು. ಆಗ ಾವು
ಕೋ ಾಯಿತು. 5 ಆಗ ದೇವರು, “ನಿನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಉಪ ೕಗಿಸು. ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ, ಅಬ್ರ ಾಮನ, ಇ ಾಕನ ಮತು್ತ
ಾಕೋಬನ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದನೆಂದು ಆಗ ಅವರು

ನಂಬುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
6 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಇನೊ್ನಂದು
ಾ ಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಉಡಿಯಲಿ್ಲ ಾಕು”
ಅಂದನು.

ೕಶೆ ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಉಡಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಹೊರತೆಗೆ ಾಗ ಅದಕೆ್ಕ
ತೊನು್ನ ಹಿಡಿದಿತು್ತ.

7 ಆಗ ದೇವರು, “ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ತಿರಿಗಿ ಉಡಿಯಲಿ್ಲ ಾಕು”
ಅಂದನು. ಅಂತೆಯೇ ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ಉಡಿಯಲಿ್ಲ
ಾಕಿ ಹೊರತೆಗೆ ಾಗ ಅದು ದಲಿನಂತೆ ಆಗಿತು್ತ.
8ಆಗಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನಊರುಗೋಲಿನಿಂದ

ಸೂಚಕ ಾಯರ್ ಾಡು ಾಗ ಜನರು ನಿನ್ನನು್ನ ನಂಬುವರು;
ನಿನ್ನ ಾತಿಗೆ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೊಡುವರು. 9 ನೀನು ಈ ಎರಡು
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿದ ನಂತರವೂಅವರು ನಂಬದಿದ್ದರೆ,
ನೈಲ್ ನದಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಸುರಿ; ನೀರು ನೆಲವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದ ಕೊಡಲೇ ರಕ್ತ ಾಗುವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ೕಶೆಯುಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾ್ವಮೀ, ಾನು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯ ಾಗಿ
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನನಗೆ ಾ ಾ್ಚತುಯರ್ವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಾತೂ
ಾಲಿಗೆಯೂಮಂದ ಾಗಿವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11ಆಗಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಮನುಷ ್ಯನ ಾಯನು್ನ ಾರು
ಾಡಿದರು? ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕಿವುಡನ ಾ್ನಗಿ ಅಥ ಾ ಮೂಕನ ಾ್ನಗಿ
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ಾಡಬಲ್ಲವರು ಾರು? ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕುರುಡನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಬಲ್ಲವರು ಾರು? ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ದೃಷಿ್ಟಕೊಟ್ಟವನು ಾರು?

ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನಲ್ಲವೇ. 12 ಈಗ ಹೋಗು. ನೀನು
ಾ ಾಡು ಾಗ ಾನೇ ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವೆನು. ನೀನು ಹೇಳಬೇ ಾದ
ಾತುಗಳನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
13 ಆದರೆ ೕಶೆ, “ನನ್ನ ಯೆಹೋವನೇ, ದಯ ಾಡಿ ನನ್ನ

ಬದ ಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
14ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯಮೇಲೆಕೋಪಗೊಂಡು, “ ಾ ಾದರೆ

ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಲೇವಿ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋನನನೂ್ನ ಾನು
ಉಪ ೕಗಿಸುವೆನು. ಅವನಿಗೆ ಾ ಾ್ಚತುಯರ್ವಿದೆ. ಈಗ
ಅವನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ
ಸಂತೋಷ ಾಗುವುದು. 15 ಅವನು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವನು. ನೀನು ಹೇಳಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಾನೇ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.
ಅದನು್ನ ನೀನು ಆರೋನನಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಆರೋನನು ಫರೋಹನೊಡನೆ
ಸರಿ ಾಗಿ ಾ ಾಡುವನು. 16 ಆರೋನನು ಜನರೊಂದಿಗೂ
ನಿನ್ನ ಪರ ಾಗಿಯೂ ಾ ಾಡುವನು. ನೀನು ಮ ಾ ಾಜನಂತೆ
ಇರುವೆ; ಅವನು ನಿನಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಾತು ಾರನಂತೆ ಇರುವನು.*
17 ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಗು. ನಿನ್ನ ಊರುಗೋಲನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗು. ಾಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದಲೇ ನೀನು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕಶೆ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದು್ದ
18 ಬಳಿಕ ೕಶೆ ತನ್ನ ಾವ ಾದ ಇತೊ್ರೕನನ ಬಳಿಗೆ

ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ೕಶೆ ಇತೊ್ರೕನನಿಗೆ, “ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ
ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದರೋ ಏನೋ
ನೋಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
* 4:16: ನೀನು … ಾತು ಾರನಂತೆ ಇರುವನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಅವನು ನಿನ್ನ
ಾ ಾಗಿರುವನು,ಮತು್ತ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ದೇವರಂತಿರುವೆ.”
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ಇತೊ್ರೕನನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗಿ ಾ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ೕಶೆ ಇನೂ್ನ ಮಿ ಾ್ಯನಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು, “ಈಗ
ನೀನು ಸುರ ತ ಾಗಿ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದವರು ಸತು್ತಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ”ಅಂದನು.

20 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಮರಳಿ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದನು. ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ತನ್ನ

ಊರುಗೋಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.†
21 ೕಶೆ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು

ಅವನೊಡನೆ ಾ ಾಡಿ, “ನೀನು ಫರೋಹನೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡು ಾಗ ಾನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ

ಅವನ ಮುಂದೆ ಾಡು. ಆದರೂ ಾನು ಫರೋಹನ
ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಹೋಗಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಆಗ ನೀನು ಫರೋಹನಿಗೆ, ‘ಇಸೆ್ರೕಲ್
ಜ ಾಂಗವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನಂತಿದೆ. 23 ನನ್ನ
ಮಗನು ನಿನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಹೋಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ನೀನು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವೆನು’ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ
ತಿಳಿಸಬೇಕು.

ೕಶೆಯಮಗನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾದದು್ದ
24 ೕಶೆಯು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿ

ಛತ್ರ ಂದರಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.‡ 25 ಆದರೆ

ಚಿ ್ಪೕರಳು ಕಲಿ್ಲನ ಚೂರಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ
ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿ ಚಮರ್ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ೕಶೆಯ ಾದಗಳಿಗೆ
† 4:20: ೕಶೆ … ಹೋದನು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ ೕಶೆಯು ದೇವರ ಊರುಗೋಲನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.” ‡ 4:24: ಕೊಲ್ಲಲು ಬಹುಶಃ, “ಸುನ್ನತಿ ಾಡಲು.”
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ಮುಟಿ್ಟಸಿ, “ನೀನು ನನಗೆ ರಕ್ತ ಾರೆಯಿಂ ಾದ ಮದುವಣಿಗ ಾದೆ”
ಅಂದಳು. 26 ಆಕೆ ಸುನ್ನತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವೇ “ನೀನು ನನಗೆ
ರಕ್ತ ಾರೆಯಿಂ ಾದ ಮದುವಣಿಗ ಾದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಉಳಿಸಿದನು.

ಯೆಹೋವನಮುಂದೆ ೕಶೆ ಆರೋನರು
27 ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನೊಡನೆ ಾ ಾಡಿ ಅವನಿಗೆ,

“ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಹೋಗಿ ೕಶೆಯನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋನನು ಹೋಗಿ ದೇವರ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ೕಶೆಯನು್ನ ಭೇಟಿ ಾದನು. ಆರೋನನು ೕಶೆಯನು್ನ

ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. 28 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ೕಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ
ಾಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದನೆಂದೂ ಾನು ಾವ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಬೇಕೆಂದೂ ಆರೋನನಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು.
29 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ಆರೋನರು ಹೋಗಿ ಇಸೆ್ರೕಲ್

ಜನರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಿದರು. 30 ಆಗ
ಆರೋನನು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ
ೕಶೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಂತೆ ಾ ಾ್ಯ ಾರಗಳನು್ನ
ಾಡಿದನು. 31ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದು

ಜನರು ನಂಬಿದರು. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದನು್ನ ಅವರು ತಿಳಿದು ತಲೆ ಾಗಿ
ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು. ಯೆಹೋವನು ತಮ್ಮ ಸಂಕಟಗಳನು್ನ
ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.

5
ಫರೋಹನಮುಂದೆ ೕಶೆ ಆರೋನರು

1 ೕಶೆ ಆರೋನರು ಜನರೊಡನೆ ಾ ಾಡಿದ ನಂತರ
ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
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ನಿನಗೆ, ‘ನನ್ನ ಜನರು ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾತೆ್ರ ನಡೆಸಲು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕು’ ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

2 ಆದರೆ ಫರೋಹನು, “ಯೆಹೋವನು ಾರು? ಾನು
ಆತನಿಗೆ ಾಕೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಾನು
ಾಕೆ ಹೋಗಗೊಡಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಯೆಹೋವನೆಂದು

ಕರೆಯುವ ಆತನನು್ನ ಾನು ಅರಿಯೆನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಹೋಗಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ”ಅಂದನು.

3 ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆ ಆರೋನರು, “ಇಬಿ್ರಯರ ದೇವರು ನಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಾ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಮೂರು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವೆವು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಾಯಿಲೆಯಿಂದಲೋ ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೋ ಸಂಹರಿಸುವನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

4 ಆದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜನು ಅವರಿಗೆ, “ ೕಶೆ ಆರೋನರೇ,
ನೀವು ಕೆಲಸ ಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ
ಕೆಲಸ ಾಡಲಿ! ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿ! 5 ಇಲಿ್ಲ
ಬಹಳಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಾರರಿ ಾ್ದರೆ; ಅವರು ಕೆಲಸ ಾಡದಂತೆ ನೀವು
ತಡೆಯುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಫರೋಹನು ಜನರನು್ನ ದಂಡಿಸಿದು್ದ

6 ಅದೇ ದಿನ ಫರೋಹನು ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ ಾಡಿಸುವ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆಮತು್ತ ಮೇಸಿ್ತ ್ರಗಳಿಗೆ, 7 “ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾದ ಹುಲ್ಲನು್ನ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ.
ಆದರೆ ಈಗ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಅವರೇ ಹುಲ್ಲನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ. 8 ಆದರೂ ಅವರು ಹಿಂದೆ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದಷೆ್ಟೕ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಈಗಲೂ ಾಡಬೇಕು. ಅವರು

ಸೋ ಾರಿಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ ಾರಣ ತಮ್ಮನು್ನ ಹೋಗಬಿಡಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರಿಗೆ ಾಕಷು್ಟ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ
ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಹೋಗಗೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು
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ಕೇಳು ಾ್ತರೆ. 9ಈ ಜನರಿಗೆ ಇನೂ್ನ ಕಷ್ಟಕರ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಕೊಡಿರಿ.
ಅವರು ಾಯರ್ಮಗ್ನ ಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ
ೕಶೆಯ ಸುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಕೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಸಮಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ ಾಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು

ಮತು್ತ ಮೇಸಿ್ತ ್ರಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ಫರೋಹನು
ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಹುಲು್ಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಹುಲ್ಲನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆದರೆನೀವು ದಲು ಾಡುತಿ್ತದ್ದಷೆ್ಟೕ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ
ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
12 ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಹುಲ್ಲನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನ

ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಡೆಗೂ ಹೋದರು. 13 ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ ಾಡಿಸುವ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು, ಜನರಿಂದ ಕಷ್ಟಕರ ಾದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ
ಬಲವಂತದಿಂದ ಾಡಿಸುತ್ತಲೇಇದ್ದರು. ದಲುಅವರಿಗೆಹುಲ್ಲನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದಗ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಷೆ್ಟೕ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಈಗಲು ಬಲವಂತದಿಂದ
ಾಡಿಸಿದರು. 14ಈಜಿಪಿ್ಟನಈಅಧಿ ಾರಿಗಳುಇಬಿ್ರಯಮೇಸಿ್ತ ್ರಗಳನು್ನ

ಆರಿಸಿ ಜನರು ಾಡಿದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಅವರನು್ನ ಜ ಾ ಾ್ದರರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದರು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಇಬಿ್ರಯ ಮೇಸಿ್ತ ್ರಗಳನು್ನ

ಹೊಡೆದು, “ನೀವು ಹಿಂದೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಷೆ್ಟೕ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಾಕೆ
ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ? ಹಿಂದೆ ನೀವು ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಈಗಲೂ

ನೀವು ಾಡಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
15 ಆಗ ಇಬಿ್ರಯ ಮೇಸಿ್ತ ್ರಗಳು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,

“ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ನಮಗೆ ನೀನು ಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಾಡುತಿ್ತ?
16 ನೀನು ನಮಗೆ ಹುಲು್ಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾವು
ದಲು ಾಡುತಿ್ತದ್ದಷೆ್ಟೕ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ

ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಾವು ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆತ
ತಿನ್ನಬೇ ಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಜನರು ತಪು ್ಪ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ದೂರು ಹೇಳಿದರು.
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17 ಫರೋಹನು, “ನೀವು ಸೋ ಾರಿಗಳು. ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ
ಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು

ನೀವುನನ್ನನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತೕರಿ. ಇಲಿ್ಲಂದಹೊರಟುಹೋಗಿಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸುತಿ್ತೕರಿ. 18 ಈಗ ನಿಮ್ಮ
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ! ಾವು ನಿಮಗೆ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ನೀವು ಹಿಂದೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಷೆ್ಟೕ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

19 ಇಬಿ್ರಯ ಮೇಸಿ್ತ ್ರಗಳಿಗೆ ಾವು ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆಂದು
ತಿಳಿಯಿತು. ಾವು ಹಿಂದೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದಷೆ್ಟೕ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ತಮಿ್ಮಂದ
ಾಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತತು್ತ.
20 ಅವರು ಫರೋಹನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ ಹೊರಟುಹೋಗು ಾಗ

ತಮ ಾಗಿ ಾಯತಿ್ತದ್ದ ೕಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ಕಂಡು, 21 “ನಮಗೆ
ಹೋಗಲು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಫರೋಹನನು್ನ ಕೇಳಿ
ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿದಿರಿ. ಫರೋಹನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ನಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವಂತೆ ನೀವು ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡಲಿ. ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಟಿ್ಟರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ೕಶೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದ ದೂರು
22 ಆಗ ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ, “ಯೆಹೋವನೇ,

ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಈ ಕೇಡನು್ನ ಏಕೆ ಾಡಿದೆ? ನನ್ನನು್ನ ಾಕೆ
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ? 23 ಾನು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು
ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನೕ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನು ಜನರನು್ನ ಕೀ ಾಗಿ
ಾಣುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುತಿ್ತಲ್ಲ”
ಅಂದನು.

6
1 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ ಾನು ಫರೋಹನಿಗೆ
ಾಡುವುದನು್ನ ಈಗ ನೀನು ನೋಡುವೆ. ಾನು ನನ್ನ
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ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸುವುದರಿಂದ
ಅವನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸುವನು; ಬಲವಂತದಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಹೊರಡಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 3 “ ಾನು ಯೆಹೋವನೇ.
ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೂ ಇ ಾಕನಿಗೂ ಾಕೋಬನಿಗೂ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ‘ಎಲ್ ಶ ಾ್ದಯ್’
(ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು) ಎಂದು ಕರೆದರು. ಆದರೆ ಾನು ನನ್ನನು್ನ
ಯೆಹೋವ ಎಂಬ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
4 ಾನುಅವರೊಂದಿಗೆಒಂದುಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡೆನು.
ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾನು ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದೆನು. ಅವರು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಿದರೂ ಅದು ಅವರ

ಸ್ವಂತ ದೇಶ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 5 ಈಗ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕಷ್ಟಗಳನೂ್ನ ಬಲೆ್ಲನು;
ಅವರು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಗು ಾಮರೆಂದೂ ಬಲೆ್ಲನು; ಾನು ನನ್ನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. 6 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ
ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸು: ‘ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಡಿಸುವ ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿ
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಗು ಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುವೆನು. ನನ್ನ
ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ ಭಯಂಕರ ಾಗಿ ದಂಡಿಸುವೆನು;
ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವೆನು. 7 ನೀವು ನನ್ನ ಜನ ಾಗಿರುವಿರಿ;
ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವ
ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆನೆಂದು ಆಗ ನೀವುತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 8ಇದಲ್ಲದೆ
ಅಬ್ರ ಾಮ, ಇ ಾಕ ಮತು್ತ ಾಕೋಬರಿಗೆ ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ
ದೇಶಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡಿಸುವೆನು. ಾನು ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುವೆನು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಾಗಿರುವುದು. ಾನೇ ಯೆಹೋವನು’ ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9ಅಂತೆಯೇ ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಜನರು
ಬಹು ಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ ೕಶೆಯ ಾತಿಗೆ
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ಕಿವಿಗೊಡುವಷು್ಟ ಾಳೆ್ಮ ಅವರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ.
10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 11 “ಹೋಗು, ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ

ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಫರೋಹನಿಗೆ ಹೇಳು”ಅಂದನು.
12 ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ!

ಆದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನು ಾ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಜಾಣನಲ್ಲ”* ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
13 ಆದರೆ, ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ

ಸಂಗಡ ಾ ಾಡಿ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆಯೂ ಫರೋಹನೊಡನೆಯೂ
ಾ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ

ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು
ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು
14ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಾಯಕರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಇಲಿ್ಲವೆ:

ಇಸೆ್ರೕಲನ ದಲನೆಯ ಮಗ ಾದ ರೂಬೇನನಿಗೆ ಾಲು ್ಕ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಹನೋಕ್, ಫಲು್ಲ,
ಹೆಚೊ್ರೕನ್ಮತು್ತ ಕಮೀರ್.

15ಸಿಮೆ ೕನನಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾರೆಂದರೆ: ಯೆಮೂಯೇಲ್,
ಾಮೀನ್, ಓಹದ್, ಾಕೀನ್, ಚೋಹರ್ ಮತು್ತ ೌಲ.

( ೌಲನು ಾ ಾನ್ಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಮಗನು.)
16 ಲೇವಿಯು ನೂರಮೂವತೆ್ತೕಳು ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು. ಲೇವಿಯ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ವಂ ಾವಳಿ: ಗೇಷೋರ್ನ್, ಕೆ ಾತ್ ಮತು್ತ
ಮೆ ಾರೀ.

17 ಗೇಷೋರ್ನನಿಗೆ ಲಿಬಿ್ನೕ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮೕ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.

* 6:12: ಾ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಜಾಣನಲ್ಲ ಅಥ ಾ “ ಾನು ವಿದೇಶಿಯವನಂತೆ
ಾ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ”ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿಲ್ಲ.”
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18 ಕೆ ಾತನು ನೂರಮೂವತು್ತ ಮೂರು ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು.
ಕೆ ಾತನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅ ಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್, ಹೆಬೊ್ರೕನ್
ಮತು್ತ ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್.

19ಮೆ ಾರೀಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಮಹಿ್ಲೕ ಮತು್ತ ಮೂಷೀ.

ಇಸೆ್ರೕಲನಮಗ ಾದ ಲೇವಿಯಿಂದುಂಟಾದ ಗೋತ್ರಗಳು ಇವೇ.

20 ಅ ಾ್ರಮನು ನೂರಮೂವತೆ್ತೕಳು ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು.
ಅ ಾ್ರಮನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಹೋದರಿ ಾದ
ೕಕೆಬೆದಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು. ಅ ಾ್ರಮ್ ಮತು್ತ
ೕಕೆಬೆದಳುಆರೋನಮತು್ತ ೕಶೆಗೆ ಜನ್ಮವಿತ್ತರು.

21ಇಚಾ್ಹರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಕೋರಹ, ನೆಫೆಗ್ಮತು್ತ ಜಿಕಿ್ರ.
22ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಮೀ ಾಯೇಲ್, ಎ ಾ್ಚಫಾನ್
ಮತು್ತ ಸಿತಿ್ರೕ.

23 ಆರೋನನು ಎಲೀಶೇಬಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು.
(ಎಲೀಶೇಬಳು ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾ್ವನ ಮಗಳು ಮತು್ತ ನಹಶೋನನ
ತಂಗಿ.) ಆರೋನನಿಗೆ ಎಲೀಶೇಬಳಲಿ್ಲ ಾದ್ಾ್ವ, ಅಬೀಹೂ,
ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ ಈ ಾ ಾರ್ ಎಂಬ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಹುಟಿ್ಟದರು.

24 ಕೋರಹನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅಸಿ್ಸೕರ್, ಎ ಾ್ಕ ಾ ಮತು್ತ
ಅಬೀ ಾ ಾಫ್. ಇವರೇ ಕೋರಹನ ಕುಲಗಳು.

25 ಆರೋನನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಪೂಟಿಯೇಲನ
ಮಗಳನು್ನಮದುವೆ ಾದನು;ಆಕೆಫೀನೆ ಾಸನಿಗೆಜನ್ಮವಿತ್ತಳು.

ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇಸೆ್ರೕಲನಮಗ ಾದ ಲೇವಿಯ ಗೋತ್ರದವರು.
26 ೕಶೆ ಆರೋನರು ಸಹ ಲೇವಿ ಕುಲದವರು. “ನನ್ನ

ಜನರನು್ನ ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ† ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ”
† 6:26: ಗುಂಪುಗುಂ ಾಗಿ ಇದು ಸೇನೆಯಲಿ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಪದ ಪ್ರ ೕಗ,
ಇಸೆ್ರೕಲರು ವ್ಯವಸಿ್ಥತ ಾದ ಸೈನ್ಯ ಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
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ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದು್ದ ಇವರಿಗೇ. 27 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ ಾದ
ಫರೋಹನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದವರು ೕಶೆಮತು್ತ ಆರೋನರೇ.
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕರೆದದು್ದ

28 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡಿ, 29 “ ಾನು ಯೆಹೋವನು. ಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವ

ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜನಿಗೆ ಹೇಳು”ಅಂದನು.
30 ಆದರೆ ೕಶೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ ಾನು ಒಳೆ್ಳಯ
ಾತು ಾರನಲ್ಲ. ಾಜನು ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವನೇ?” ಎಂದು

ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

7
1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಫರೋಹನಿಗೆ

ಮ ಾ ಾಜನಂತೆ ಾಡಿರುವೆನು; ಆರೋನನು ಅಧಿಕೃತ
ಾತು ಾರ ಾಗಿರುವನು. 2 ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ

ಆರೋನನಿಗೆ ಹೇಳು. ಆಗ ಅವನು ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಜನಿಗೆ
ತಿಳಿಸುವನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಫರೋಹನು ಸಮ್ಮತಿಸುವನು. 3 ಆದರೆ ಾನು ಫರೋಹನ
ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನು ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವೆನು. ಆದರೂ ಅವನು
ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಆಗ ಾನು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಭಯಂಕರ ಾಗಿ
ದಂಡಿಸಿ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಆ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರತರುವೆನು. 5 ಾನು
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಚಾಚಿ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅವರ
ದೇಶದಿಂದಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ ಾಗ, ಾನೇಯೆಹೋವನೆಂದುಅವರು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು.”

6 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದವುಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ೕಶೆ ಆರೋನರು
ವಿಧೇಯ ಾದರು. 7 ಅವರು ಫರೋಹನೊಡನೆ ಾ ಾಡಿ ಾಗ
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ೕಶೆಗೆ ಎಂಭತು್ತ ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಆರೋನನಿಗೆ ಎಂಭತ್ತ
ಮೂರು ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ.

ಊರುಗೋಲು ಸಪರ್ ಾಯಿತು
8 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ, 9 “ಫರೋಹನು

ನಿಮಗೆ, ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ ಂದನು್ನ ಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ರುಜು ಾತುಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುವನು. ಆಗ ೕಶೆಯು
ಆರೋನನಿಗೆ ಊರುಗೋಲನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿ ಾಡಲು
ಹೇಳಬೇಕು. ಆರೋನನು ಬಿ ಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಕೋಲು ಅವರ
ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಸಪರ್ ಾಗುವುದು”ಅಂದನು.

10 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ಆರೋನರು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋದರು. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರು
ಾಡಿದರು. ಆರೋನನು ತನ್ನ ಊರುಗೋಲನು್ನ ಫರೋಹನ

ಮತು್ತ ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿ ಾಡಿ ಾಗ
ಅದು ಸಪರ್ ಾಯಿತು.

11 ಆಗ ಾಜನು ತನ್ನ ವಿ ಾ್ವಂಸರನೂ್ನ ಮಂತ್ರ ಾರರನೂ್ನ
ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರವಿದೆ್ಯಯಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ
ಾಡಿದರು. 12 ಅವರು ತಮ್ಮ ಊರುಗೋಲುಗಳನು್ನ ನೆಲದ

ಮೇಲೆ ಬಿ ಾಡಿ ಾಗ ಅವು ಸಪರ್ಗ ಾದವು. ಆದರೆ ಆರೋನನ
ಕೋಲು ಅವರ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು. 13 ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಫರೋಹನ ಹೃದಯವು ಕಠಿಣ ಾಯಿತು. ಅವನು
ೕಶೆಮತು್ತ ಆರೋನರ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ.

ನೀರು ರಕ್ತ ಾದದು್ದ
14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಫರೋಹನ ಹೃದಯ
ಂ ಾಗಿದೆ; ಅವನು ಜನರನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

15 ಮುಂಜಾನೆ ಅವನು ನದಿಗೆ ಹೋಗುವನು. ಸಪರ್ ಾಗಿ
ಾ ಾರ್ಟಾದ ಊರುಗೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನದಿಯ ತೀರಕೆ್ಕ

ಹೋಗಿ ಅವನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ, 16 ‘ಇಬಿ್ರಯರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನ
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ಜನರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಆತನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ಅವರಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆತನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ. ಇದುವರೆಗೆ
ನೀನು ಯೆಹೋವನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 17 ಆದ್ದರಿಂದ
ಆತನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯಲೆಂದು ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ
ಕೋಲಿನಿಂದ ನೈಲ್ ನದಿಯ ನೀರನು್ನ ಹೊಡೆಯುವೆನು; ಆ
ನದಿಯ ನೀರು ರಕ್ತ ಾಗುವುದು. 18 ನದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಮೀನುಗಳು
ಾಯುವವು; ನದಿಯು ಹೊಲ ಾಗುವುದು; ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ನದಿಯ
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು”ಅಂದನು.

19 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಆರೋನನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ
ಕೈಯಲಿ್ಲರುವಊರುಗೋಲನು್ನ ನದಿಗಳ, ಾಲುವೆಗಳ, ಕೆರೆಗಳಮತು್ತ
ನೀರಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಚಾಚು’ ಎಂದು ಹೇಳು.
ಅವನು ಚಾಚಿ ಾಗ ನೀರೆ ಾ್ಲ ರಕ್ತ ಾಗುವುದು. ಮರದ ಮತು್ತ ಕಲಿ್ಲನ
ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲರುವ ನೀರು ಸಹ ರಕ್ತ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
20 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ೕಶೆ ಆರೋನರು
ಾಡಿದರು. ಆರೋನನು ಫರೋಹನ ಮತು್ತ ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ

ಮುಂದೆ ಕೋಲನು್ನ ಎತಿ್ತ ನೈಲ್ ನದಿಯ ನೀರನು್ನ ಹೊಡೆದನು. ಆಗ
ನದಿಯನೀರೆ ಾ್ಲ ರಕ್ತ ಾಯಿತು. 21ನದಿಯಲಿ್ಲದ್ದಮೀನುಗಳುಸತ್ತವು;
ನದಿಯು ಹೊಲ ಾಗತೊಡಗಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ನದಿಯ
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನೀರೆ ಾ್ಲ ರಕ್ತವೇ ಆಗಿತು್ತ.

22 ಾಂತಿ್ರಕರು ತಮ್ಮಮಂತ್ರವಿದೆ್ಯಯಿಂದಅದೇರೀತಿ ಾಡಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು ೕಶೆ ಆರೋನರ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಇ ಾಯಿತು. 23 ಫರೋಹನು
ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟುಹೋದನು. ೕಶೆ ಆರೋನರು ಾಡಿದ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

24ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ನದಿಯನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ನದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿ ಾಗಿ ಾವಿಗಳನು್ನ
ಅಗೆದರು.
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ಕಪೆ್ಪಗಳಿಂದ ಾಧೆ
25 ಯೆಹೋವನು ನೈಲ್ ನದಿಯ ನೀರನು್ನ ರಕ್ತವ ಾ್ನಗಿ
ಾಪರ್ಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಏಳು ದಿನಗಳು ಕಳೆದವು.

8
1 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ

ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ ಎಂದು ಹೇಳು: ‘ನನ್ನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಜನರು ಹೋಗಲಿ. 2 ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ನೀನು
ಹೋಗಗೊಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಾನುಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಕಪೆ್ಪಗಳಿಂದತುಂಬಿಸುವೆನು.
3 ನೈಲ್ ನದಿಯು ಕಪೆ್ಪಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗುವುದು. ಕಪೆ್ಪಗಳು
ನದಿಯಿಂದ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವು; ನಿಮ್ಮ
ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ಾಸಿಗೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ ಒಲೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನೀರಿನ
ಜಾಡಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹಿಟು್ಟ ಾದುವ ತಟೆ್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವವು;
4 ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ ಇರುವವು’ ”ಅಂದನು.

5 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಆರೋನನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ
ಕೋಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊಳೆಗಳ, ಾಲುವೆಗಳ ಮತು್ತ ಕೆರೆಗಳ
ಮೇಲೆ ಕೈಚಾಚು’ ಎಂದು ಹೇಳು. ಆಗ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದ ಮೇಲೆ
ಕಪೆ್ಪಗಳು ಹೊರಬರುವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಅಂತೆಯೇ ಆರೋನನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ನೀರುಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ
ಕೈಯನು್ನ ಚಾಚಿ ಾಗ ಕಪೆ್ಪಗಳು ನೀರುಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಈಜಿಪ್್ಟ
ದೇಶವನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದವು.

7 ಾಂತಿ್ರಕರು ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರವಿದೆ್ಯಯಿಂದ ಅದೇರೀತಿ ಾಡಿ
ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಮೇಲೆ ಕಪೆ್ಪಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿದರು.

8 ಫರೋಹನು ೕಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, “ನನಿ್ನಂದ
ಮತು್ತ ನನ್ನ ಜನರ ಮೇಲಿಂದ ಕಪೆ್ಪಗಳನು್ನ ತೊಲಗಿಸಬೇಕೆಂದು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
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ಸಮಪಿರ್ಸಲು ಾನು ಆತನ ಜನರನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ೕಶೆಯು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ಕಪೆ್ಪಗಳು ಾ ಾಗ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸು. ಾನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ, ನಿನ್ನ
ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.
ಆಗ ಕಪೆ್ಪಗಳು ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಗಳನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ನದಿಯಲಿ್ಲ
ಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10ಅದಕೆ್ಕ ಫರೋಹನು, “ ಾಳೆ”ಅಂದನು.
ೕಶೆ, “ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಗುವುದು. ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾನ ಾದ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ. 11 ಕಪೆ್ಪಗಳು ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಗಳನೂ್ನ ನಿನ್ನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಾತ್ರ
ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ೕಶೆ ಆರೋನರು ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೋದರು.
ಫರೋಹನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಕಪೆ್ಪಗಳನು್ನ ತೊಲಗಿಸಬೇಕೆಂದು
ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 13 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಕಪೆ್ಪಗಳು

ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಂಗಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಸತು್ತಹೋದವು. 14ಅವುಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಾಗ ಾಶಿ ಾಶಿಗ ಾದವು.
ದೇಶವು ದು ಾರ್ಸನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. 15 ಕಪೆ್ಪಗಳಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾದದ್ದನು್ನ ಫರೋಹನು ಕಂಡು ಮತೆ್ತ ತನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ೕಶೆ ಆರೋನರ ಬೇಡಿಕೆಯನು್ನ ಅವನು
ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಇ ಾಯಿತು.

ಹೇನುಗಳು
16 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಆರೋನನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ

ಕೋಲನು್ನ ಎತಿ್ತ ನೆಲದ ಧೂಳನು್ನ ಹೊಡೆ’ಎಂದು ಹೇಳು. ಆಗ ಧೂಳು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹೇನುಗ ಾಗುವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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17 ಅವರು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು. ಆರೋನನು ತನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಕೋಲನು್ನ ಎತಿ್ತ ನೆಲದ ಧೂಳನು್ನ ಹೊಡೆದನು. ಆಗ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಸ್ಥಳದ ಧೂಳುಹೇನುಗ ಾಗಿ ಾ್ರಣಿಗಳಮೇಲೂಜನರ
ಮೇಲೂ ಏರಿಕೊಂಡವು.

18 ಾಂತಿ್ರಕರು ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರವಿದೆ್ಯಯಿಂದ ಅದೇರೀತಿ ಾಡಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ ಧೂಳಿನಿಂದ ಹೇನುಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಅವರಿಗೆ
ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೇನುಗಳು ಾ್ರಣಿಗಳ ಮೇಲೂ ಜನರ ಮೇಲೂ
ಉಳಿದುಕೊಂಡವು. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಂತಿ್ರಕರು ಫರೋಹನಿಗೆ,
“ಇದುದೇವರ ಾಯರ್ವೇ”ಎಂದುಹೇಳಿದರು. ಆದರೆಫರೋಹನು
ಅವರ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಇ ಾಯಿತು.
ಹುಳಗಳು

20 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗು. ಫರೋಹನು ನದಿಗೆ ಹೋಗುವನು. ನೀನು ಅವನಿಗೆ,
‘ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ನನ್ನ ಜನರು ಹೋಗಿ ನನ್ನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಲಿ! 21 ನೀನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸದಿದ್ದರೆ,
ಹುಳಗಳು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ
ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವವು;
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಇರುವವು. 22 ಆದರೆ ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರೊಡನೆ
ವತಿರ್ಸುವಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಡನೆ ವತಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜನರು
ಾಸಿಸುವ ಗೋಷೆನ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾವ ಹುಳವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಾನೇ ಭೂಲೋಕವನು್ನ ಆಳುವ ಯೆಹೋವನೆಂದು ಆಗ ನೀನು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ. 23 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಳೆ ನನ್ನ ಜನಕೂ್ಕ ನಿನ್ನ ಜನಕೂ್ಕ
ವ್ಯ ಾ್ಯಸ ಾಡುವೆನು. ಅದೇನನ್ನ ಾ ’ಎಂದುಹೇಳಬೇಕು”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

24 ಯೆಹೋವನು ಾನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿದನು.
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಹುಳಗಳು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಬಂದು ಫರೋಹನ
ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ತುಂಬಿಕೊಂಡವು. ಇಡೀ ಈಜಿಪ್ಟನೆ್ನೕ ಅವು ತುಂಬಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ
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ದೇಶವು ಾ ಾಯಿತು. 25ಆಗ ಫರೋಹನು ೕಶೆ ಆರೋನರನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿ, “ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆ, “ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾವು ಅಪಿರ್ಸುವ ಯಜ್ಞಗಳು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆ
ನಿಷಿದ್ಧ ಾಗಿವೆ. ಹೀಗಿರಲು ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೇ ಅಂಥ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದರೆ,ಅವರುನಮ್ಮನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲವೇ? 27 ಾವು
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವಂ ಾಗಲಿ. ಹೀಗೆ
ಾಡಲುಯೆಹೋವನೇ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ”ಅಂದನು.
28 ಅದಕೆ್ಕ ಫರೋಹನು, “ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಾನು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ
ಕೊಡುವೆನು; ಆದರೆ ಬಹುದೂರ ಹೋಗಬೇಡಿ; ಈಗ ಹೋಗಿ
ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ”ಅಂದನು.

29 ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆ, “ ಾನು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋ ಾಗ, ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೂ ಹುಳಗಳ ಾಧೆ ಾಳೆಯಿಂದ
ಇರ ಾರದೆಂಬು ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು. ಆದರೆ
ಮತೆ್ತ ನೀನು ವಂಚಿಸಿ ಜನರು ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸದಂತೆ
ತಡೆಯ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

30 ೕಶೆಯು ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 31 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಫರೋಹನಿಂದಲೂ ಅವನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಂದಲೂ ಅವನ ಜನರಿಂದಲೂ ಹುಳಗಳನು್ನ
ತೊಲಗಿಸಿದನು. ಾವ ಹುಳಗಳೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 32 ಆದರೆ
ಫರೋಹನುಮತೆ್ತ ತನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರನು್ನ
ಹೋಗಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ.
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9
ಹೊಲದ ಾ್ರಣಿಗಳ ಾ್ಯಧಿ

1 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಫರೋಹನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು: ‘ಇಬಿ್ರಯರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ನನ್ನ ಜನರು ಹೋಗಲಿ. 2 ನೀನು ಅವರನು್ನ ಬಿಡದೆ ಇನೂ್ನ ತಡೆದರೆ,
3 ಾನು ಕೈಯೆತಿ್ತ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ ಒಂಟೆಗಳನೂ್ನ ದನಕರುಗಳನೂ್ನ
ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ೕರ ಾ್ಯದಿಯಿಂದ ಾಯಿಸುವೆನು. 4 ಆದರೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪಶುಗಳಿಗೂ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ಪಶುಗಳಿಗೂ ವ್ಯ ಾ್ಯಸ
ಾಡುವೆನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾವ ಪಶುವೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ.

5 ಇದು ನಡೆಯತಕ್ಕ ಾಲವನು್ನ ನಿಣರ್ಯಿಸಿ ಾಳೆಯೇ ಇದನು್ನ
ಾಯರ್ರೂಪಕೆ್ಕ ತರುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು”ಅಂದನು.
6 ಮರುದಿನ ಯೆಹೋವನು ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದನು.

ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಪಶುಗಳೆ ಾ್ಲ ಸತು್ತಹೋದವು; ಆದರೆ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಾವ ಪಶುವೂ ಾಯಲಿಲ್ಲ. 7 ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಾವ ಪಶು ಾದರೂ ಸತಿ್ತದೆ ೕ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು

ಫರೋಹನು ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂ ಾದರೂ ಸತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಹುಣು್ಣಗಳು
8 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ, “ನೀವು ಒಲೆಯ

ಬೂದಿಯನು್ನ ಕೈತುಂಬ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ೕಶೆಯು ಅದನು್ನ
ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ತೂರಲಿ. 9 ಅದು ಧೂ ಾಗಿ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವುದು; ಈ ಧೂಳು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವ
ಮನುಷ ್ಯರ ಾ್ನಗಲಿ ಪಶುಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಾಗಿ ಾಗ ಅವರ ಚಮರ್ದ
ಮೇಲೆ ಹುಣು್ಣಗ ಾಗುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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10 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ಆರೋನರು ಒಲೆಯಿಂದ ಬೂದಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡರು.
ಅವರು ಬೂದಿಯನು್ನ ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ತೂರಿ ಾಗ ಜನರ ಮೇಲೂ
ಾ್ರಣಿಗಳ ಮೇಲೂ ಹುಣು್ಣಗ ಾಗತೊಡಗಿದವು. 11 ೕಶೆಯ
ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲು ಾಂತಿ್ರಕರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಾಕೆಂದರೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಂತೆ ಾಂತಿ್ರಕರ ಮೇಲೆಯೂ

ಹುಣು್ಣಗ ಾದವು. 12 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಫರೋಹನ
ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು ೕಶೆ
ಆರೋನರ ಾತನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಇ ಾಯಿತು.

ಆಲಿಕಲು್ಲ
13 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಮುಂಜಾನೆ ಎದು್ದ

ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅವನಿಗೆ, ‘ಇಬಿ್ರಯರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲು ನನ್ನ ಜನರು
ಹೋಗಲಿ! 14 ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ಾನು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿಯೂ
ನನ್ನ ಪೂಣರ್ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಉಪದ್ರವಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.
ಆಗ ನನ್ನಂಥ ದೇವರು ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ. 15 ಾನು ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೂ
ಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ಬರ ಾಡಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಬಹುದಿತು್ತ.

16 ಆದರೆ, ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಲೋಕದ
ಜನರೆಲ್ಲರು ನನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದೂ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಇನೂ್ನ
ಉಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 17 ಆದರೂ ನೀನು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿರುವೆ;
ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನು್ನ ಕೊಡದಿರುವೆ. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಳೆ ಇದೇ
ಸಮಯಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ಭೀಕರ ಾದ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯನು್ನ
ಸುರಿಸುವೆನು. ಈಜಿಪ್್ಟ ಾಜ್ಯವು ಾ್ಥಪನೆ ಾದಂದಿನಿಂದ ಇಂಥ
ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆ ಬಿದಿ್ದಲ್ಲ. 19 ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ನಿನ್ನ
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ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಸುರ ತ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಬೇಕು. ಮನೆ ಳಗಿರದೆ ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವ ಮನುಷ ್ಯರೂ
ಪಶುಗಳೂ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡು ಾಯುವರು’ ಎಂದು
ಹೇಳಬೇಕು”ಅಂದನು.

20ಫರೋಹನಅಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲವರುಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶಕೆ್ಕ
ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ತಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಗು ಾಮರನೂ್ನ ಮನೆ ಳಗೆ
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. 21 ಆದರೆ ಇತರರು ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ನಿಲರ್ಕ್ಷ ್ಯ ಾಡಿ ತಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಗು ಾಮರನೂ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ
ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟ್ಟರು.

22ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ತೋಳುಗಳನು್ನ ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ
ಚಾಚು; ಆಗ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆ ಬೀಳತೊಡಗುವುದು.
ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯು ಜನರ, ಾ್ರಣಿಗಳ ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

23 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ತನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ
ಚಾಚಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಯೆಹೋವನು, ಗುಡುಗು ಮಿಂಚುಗಳಿಂದ
ಕೂಡಿದ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸುರಿಸಿದನು.
24 ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯು ಭೀಕರ ಾಗಿತು್ತ, ಝಗಝಗಿಸುವ
ಮಿಂಚೂ ಅದರೊಂದಿಗಿತು್ತ. ಈಜಿಪ್್ಟ ಒಂದು ಾಷ್ಟ ್ರ ಾದಂದಿನಿಂದ
ಇಂಥ ಭೀಕರ ಾದ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆ ಎಂದೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.
25 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಬಿರು ಾಳಿ
ಾಶ ಾಡಿತು. ಆಲಿಕಲು್ಲ ಜನರನೂ್ನ ಾ್ರಣಿಗಳನೂ್ನ ಸಸ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಾಶ ಾಡಿತು; ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕಿತು.

26ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಗೋಷೆನ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ
ಮಳೆ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

27 ಫರೋಹನು ೕಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ಈ
ಾರಿ ಾನು ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಯೆಹೋವನೇ ನೀತಿವಂತನು.
ಾನೂ ನನ್ನ ಜನರೂ ದೋಷಿಗ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 28 ಭಯಂಕರ ಾದ
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ಗುಡುಗೂ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯೂ ಬಹಳ ಹೆಚಾ್ಚದವು. ಇವುಗಳನು್ನ
ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈ ದೇಶದಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ; ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29 ೕಶೆಯು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ ಾನು ಪಟ್ಟಣದಿಂ ಾಚೆಗೆ
ಹೋದಕೂಡಲೇ ಕೈಯೆತಿ್ತ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು,
ಆಗ ಗುಡುಗೂ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯೂ ನಿಂತುಹೋಗುವವು.
ಭೂಲೋಕವು ಯೆಹೋವನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದೆಯೆಂದು ಆಗ ನೀನು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ. 30ಆದರೆ ನೀ ಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಲಿ ಇನೂ್ನ
ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

31 ಅಗಸೆಗೆ ಗೆ್ಗಯೂ ಾಲಿರ್ಗೆ ತೆನೆಯೂ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಈ
ಎರಡು ಬೆಳೆಗಳು ಾಶ ಾದವು. 32ಆದರೆ ಗೋಧಿಯೂ ಕಡಲೆಯೂ
ಬೇರೆ ಾನ್ಯಗಳ ನಂತರ ಆಗುವ ಬೆಳೆಗ ಾಗಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ
ಪೈರುಗಳು ಾಶ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

33 ೕಶೆಯು ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಪಟ್ಟಣ ಾಚೆಗೆ
ಹೋ ಾಗ ಕೈಯೆತಿ್ತ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಆಗ
ಗುಡುಗೂ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯೂ ನಿಂತುಹೋದವು; ಮಳೆಯೂ
ನಿಂತುಹೋಯಿತು.

34 ಮಳೆಯೂ ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯೂ ಗುಡುಗೂ
ನಿಂತುಹೋದದ್ದನು್ನ ಕಂಡ ಫರೋಹನು ಮತು್ತ ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು
ಮತೆ್ತ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಾಪ ಾಡಿದರು.
35 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಹೋಗಲು ಫರೋಹನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇ ಾಯಿತು.

10
ಮಿಡತೆಗಳಿಂದ ಾಧೆ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು.
ಾನು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಲು ಅವ ಾಶ ಾಗಲೆಂದು
ಫರೋಹನ ಮತು್ತ ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
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ಕಠಿಣಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 2 ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಡಿದ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಇತರ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಮ್ಮಕ ್ಕಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ, ‘ಯೆಹೋವನು
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಶಿ ಸಿದನು’ ಎಂಬು ಾಗಿ
ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ಫರೋಹನ ಮತು್ತ ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ
ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳ
ಮೂಲಕ ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

3 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ಆರೋನರು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ, “ಇಬಿ್ರಯರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ:
‘ನೀನು ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ? ನನ್ನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಲು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು! 4 ನೀನು ನನ್ನ
ಜನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡದಿದ್ದರೆ, ಾಳೆಯೇ ನಿನ್ನ ದೇಶದೊಳಗೆ
ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ ತರುವೆನು. 5 ಮಿಡತೆಗಳು ಬಂದು ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವು; ನೆಲವೇ ಾಣಿಸದೆ ಹೋಗುವುದು. ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ
ಮಳೆಯಿಂದ ಾಶ ಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವುದನು್ನ ಮಿಡತೆಗಳು
ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತವೆ; ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳನು್ನ
ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತವೆ. 6 ಅವು ನಿನ್ನ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ
ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಎ ಾ್ಲ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ.
ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾತಂದಿರೂ ನೋಡಿಲ್ಲದಷು್ಟ ಮಿಡತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ’ ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋದರು.

7 ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ಈ ಜನರಿಂದ ಇನೆ್ನಷು್ಟ
ಾಲ ಾವು ಬಳಲಬೇಕು? ಇವರು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಲಿ. ಈಜಿಪ್್ಟ ಾಶ ಾಗುತಿ್ತದೆ ಎಂಬುದು
ನಿನಗಿನೂ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಾಗಿಲ್ಲವೇ?” ಅಂದರು.

8 ಆದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು ೕಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆಯಿಸಿ, “ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ.
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ಆದರೆ ಹೋಗುವವರು ಾರೆಂಬುದನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ”ಅಂದನು.
9 ೕಶೆಯು, “ ೌವನಸ್ಥರು, ಮುದುಕರು, ಎಲ್ಲರೂ

ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ಗಂಡುಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ನಮ್ಮ ದನಕುರಿಗಳನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ. ಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಯೆಹೋವನ
ಜಾತೆ್ರ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

10 ಫರೋಹನು ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವ ಾಣೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಾನು
ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 11 ನೀವು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಸಂಚು ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಬಳಿಕ ಫರೋಹನು ೕಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

12 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ
ಕೈಯನೆ್ನತು್ತ. ಆಗ ಮಿಡತೆಗಳು ಬರುವವು! ಮಿಡತೆಗಳು ಈಜಿಪ್್ಟ
ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವವು. ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯಿಂದ
ಾಶ ಾಗದೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡ ಪೈರುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮಿಡತೆಗಳು
ತಿಂದುಬಿಡುವವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಅಂತೆಯೇ ೕಶೆ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಚಾಚಿದನು.
ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಪೂವರ್ದಿಂದ ಬಲ ಾದ ಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ
ಾಡಿದನು. ಾಳಿಯು ಹಗಲಿರುಳು ಬೀಸಿತು. ಮುಂಜಾನೆ ಾ ಾಗ

ಆ ಾಳಿಯಿಂದ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಮಿಡತೆಗಳು ಬಂದವು.
14 ಮಿಡತೆಗಳು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದೊಳಗೆ ಾರಿಬಂದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಇಳಿದವು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಷು್ಟ ಮಿಡತೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ;
ಇನು್ನ ಮುಂದೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 15 ಮಿಡತೆಗಳು ನೆಲವನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡವು; ಇದರಿಂ ಾಗಿ ನೆಲವು ಾಣದಂ ಾಯಿತು.
ಆಲಿಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಗೆ ಾಶ ಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಪೈರುಗಳನೂ್ನ
ಮರಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ ಅವು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಮರಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ ಗಿಡಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ ಹಸು ಾಗಿದ್ದ ಒಂ ಾದರೂ
ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
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16 ಫರೋಹನು ಕೂಡಲೇ ೕಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ಕರೆಸಿ, “ ಾನು
ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೂ ನಿಮಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ
ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 17 ಇದೊಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ

ಈ ‘ವಿಪತ್ತನು್ನ’ ನನಿ್ನಂದ ತೊಲಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
18 ೕಶೆಯು ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 19 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸಿ, ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದ ಬಲ ಾದ ಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ
ಾಡಿದನು; ಅದು ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕೆ ್ಕ ಾರಿಸಿತು.

ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮಿಡತೆಯೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 20 ಆದರೆ
ಫರೋಹನು ಮತೆ್ತ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

ಮೂರು ದಿನ ಾಗರ್ತ್ತಲೆ
21 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಆ ಾಶದ

ಕಡೆಗೆ ಚಾಚು. ಆಗ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಆವರಿಸುವುದು.
ಆ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯಿಂದ ಜನರು ತಡವರಿಸು ಾ್ತ ನಡೆಯುವರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

22 ೕಶೆ ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿ ಾಗ ಾಗರ್ತ್ತಲು
ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಆವರಿಸಿತು. ಾಗರ್ತ್ತಲು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಮೂರು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇತು್ತ. 23 ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂ
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ನೋಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಾವ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳಕಿತು್ತ.

24 ಫರೋಹನು ಮತೆ್ತ ೕಶೆಯನು್ನ ಕರೆಸಿ, “ಹೋಗಿ,
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ! ನೀವುನಿಮ್ಮಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನು್ನ ದನಕರುಗಳನು್ನ
ಇಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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25 ೕಶೆಯು, “ ಾವು ನಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ದನಕರುಗಳನೂ್ನ
ಾಣಿಕೆಗಳಿ ಾಗಿಮತು್ತಯಜ್ಞಗಳಿ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು;
ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 26ನಮ್ಮ ಾ್ರಣಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವೆವು.

ಒಂದ ಾ್ನದರೂ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ; ಾವ ಪಶುಗಳನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂಬುದು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋ ಾಗಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಾವು ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಯೆಹೋವನು ಫರೋಹನ ಹೃದಯವನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು ಅವರನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 28 ಫರೋಹನು ೕಶೆಗೆ, “ಇಲಿ್ಲಂದ ತೊಲಗಿ
ಹೋಗು! ನೀನು ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಬರಕೂಡದು. ನೀನು
ಮತೆ್ತ ಬಂದರೆ ನಿನಗೆಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವೆನು” ಎಂದನು.

29ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆಯು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ಸರಿ, ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಾನು
ನಿನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11
ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ

1 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ ಾನು ಫರೋಹನಿಗೂ
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೂ ಮತೊ್ತಂದು ವಿಪತ್ತನು್ನ ಬರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಗ ಅವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕಳುಹಿಸುವನು; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವನು. 2ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ತಿಳಿಸು:
‘ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೂ ಪುರುಷರೂ ತಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.’ 3 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ನಿಮಗೆ
ದಯೆತೋರುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವನು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ಮತು್ತ ಫರೋಹನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ೕಶೆಯನು್ನ
ಮ ಾಪುರುಷನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನು್ನ ಾ್ತನೆ: ‘ಇಂದು
ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರ ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೂಲಕ ಾದುಹೋಗುವೆನು.
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5ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ಫರೋಹನ ಚೊಚ್ಚಲು
ಮಗನಿಂದಿಡಿದು ಾನ್ಯವನು್ನ ಬೀಸುವ ಸೇವಕಿಯ ಚೊಚ್ಚಲು
ಮಗನವರೆಗೂ ಇರುವ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಾಯುವರು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಚೊಚ್ಚಲು ಪಶುಗಳೂ ಾಯುತ್ತವೆ. 6 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ದೊಡ್ಡ ಗೋ ಾಟ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಅಂಥ ಗೋ ಾಟ ಈವರೆಗೂ
ಆಗಿಲ್ಲ; ಮುಂದೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 7 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ
ಾರಿಗೂ ಕೇ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಾಯಿಯೂ ಅವರಿಗೆ

ಬೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲಿನ ಜನರಿ ಾಗಲಿ ಪಶುಗಳಿ ಾಗಲಿ
ಕೇ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂ ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೂ ಾನು
ವ್ಯ ಾ್ಯಸ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಆಗ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ. 8 ಆಗ
ನಿಮ್ಮ ಈ ಗು ಾಮರೆಲ್ಲರೂ (ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು) ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ನನಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವರು.’ ಅವರು,
‘ಹೊರಟುಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಜನರೆಲ್ಲರನು್ನ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಆಗ ಾನು ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವೆನು”ಅಂದನು.

9 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಫರೋಹನು ನಿನ್ನ ಾತಿಗೆ
ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ನನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ತೋರಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ” ಅಂದನು. 10 ಯೆಹೋವನು
ಫರೋಹನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ಆರೋನರು ಈ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದರು.

12
ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ

1 ೕಶೆ ಆರೋನರು ಇನೂ್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು
ಅವರೊಡನೆ ಾ ಾಡಿ, 2 “ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ವಷರ್ದ ದಲನೆ
ತಿಂಗ ಾಗಿರುವುದು. 3 ಈ ಆ ಯು ಇಡೀ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಮೂಹಕೆ್ಕ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು
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ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ
ಅಥ ಾ ಒಂದು ಆಡುಮರಿಯನು್ನ ಕೊಯ್ಯಬೇಕು. 4 ಅದನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ ಜನರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಅವನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವರನು್ನ ಆಮಂತಿ್ರಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅದರ
ಾಂಸವನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ತಿನ್ನಲು
ಾಕಷು್ಟ ಾಂಸವಿರಬೇಕು. 5 ಅದು ಒಂದು ವಷರ್ದ ಗಂಡು
ಕುರಿ ಾಗಿರಬೇಕು ಅಥ ಾ ಆ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಕಳಂಕ
ರಹಿತ ಾಗಿರಬೇಕು. 6 ಈ ತಿಂಗಳ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ
ನೀವು ಆ ಪಶುವನು್ನ ಾಕಬೇಕು. ಅಂದು ಸಂಜೆ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ
ಆ ಪಶುಗಳನು್ನ ಕೊಯ್ಯಬೇಕು. 7 ಈ ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ
ಜನರು ಭೋಜನ ಾಡುವ ಮನೆಗಳ ಾಗಿಲಿನ ಎರಡು ನಿಲುವು
ಕಂಬಗಳಿಗೂಮೇಲಿನ ಪಟಿ್ಟಗಳಿಗೂ ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ಹಚ್ಚಬೇಕು.

8 “ಅಂದು ಾತಿ್ರ ಆ ಪಶುವಿನ ಾಂಸವನು್ನ ಸುಟು್ಟ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಅದರೊಡನೆ ಕಹಿ ಾದ ಪಲ್ಯಗಳನೂ್ನ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. 9 ನೀವು ಆ ಪಶುವಿನ
ಾಂಸವನು್ನ ಹಸಿ ಾಗಲಿ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿ ಾಗಲಿ

ತಿನ್ನ ಾರದು; ಅದರ ಾಂಸವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ
ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಅದರ ತಲೆ, ಾಲುಗಳನೂ್ನ ಒಳಗಿನ ಾಗಗಳನೂ್ನ
ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. 10 ಅದರ ಾಂಸವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆ
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೇ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಬೆಳ ಾಗುವವರೆಗೆ ಾಂಸವೇ ಾದರೂ
ಉಳಿದರೆ ಅದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು.

11 “ನೀವು ಭೋಜನ ಾಡು ಾಗ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರುವಂತೆ
ಬಟೆ್ಟ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು; ಕೆರಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ
ಊರುಗೋಲನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದಿರಬೇಕು. ನೀವು ಅವಸವಸರ ಾಗಿ
ತಿನ್ನಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಇದುಯೆಹೋವನ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ.

12 “ಆ ಾತಿ್ರ ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಮೂಲಕ ಾದುಹೋಗಿ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಚೊಚ್ಚಲು ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕೊಲು್ಲವೆನು;
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಎ ಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವೆನು. ಾನೇ
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ಯೆಹೋವನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವೆನು. 13ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹಚಿ್ಚರುವ ರಕ್ತವು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಾಗಿದೆ. ಾನು ಆ
ರಕ್ತವನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನು್ನ ಾಟಿಹೋಗುವೆನು.*
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡುಗ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಆದರೆ ಆ
ಾ್ಯಧಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಾನಿ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
14 “ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆ ಾತಿ್ರಯನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ
ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಹಬ್ಬ ಾಗಿರುವುದು.
ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರುಈಹಬ್ಬದಿಂದಯೆಹೋವನನು್ನ ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ಸ ಾ್ಮನಿಸುವರು. 15ಈ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಏಳು ದಿವಸ ತಿನು್ನವಿರಿ. ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಥಮ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ಹುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವಿರಿ. ಈ
ಹಬ್ಬದ ಏಳು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದೇ ಹುಳಿಯನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು.
ಾವ ಾದರೂ ಹುಳಿಯನು್ನ ತಿಂದರೆ, ನೀವು ಅವನನು್ನ

ಇಸೆ್ರೕಲಿನಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಬೇಕು. 16 ಈ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಥಮ ಮತು್ತ
ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಸಭೆ ಾಗಿ ಕೂಡಿಬರಬೇಕು. ಈ
ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು.
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭೋಜನ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. 17 ನೀವು
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ
ಆ ದಿನದಲಿ್ಲಯೇ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಜನರ ಗುಂಪುಗಳನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ದಿನವನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು
ಾಶ್ವತ ಾದ ಕಟ್ಟಳೆ ಾಗಿದೆ. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ತಿಂಗಳಿನ
ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲ ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಆರಂಭಿಸಿ ಅದೇ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದನೇ
ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೂ ತಿನು್ನವಿರಿ. 19 ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾವ ಹುಳಿಯೂ ಇರ ಾರದು. ಾವ
* 12:13: ಾಟಿಹೋಗುವೆನು ಅಥ ಾ “ಸಂರ ಸುವೆನು.”
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ಇಸೆ್ರೕಲಿ ಾದರೂ ಾವ ವಿದೇಶಿಯ ಾದರೂ ಈ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ
ಹುಳಿಯನು್ನ ತಿಂದರೆ, ಅವನನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಮು ಾಯದಿಂದ
ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಬೇಕು. 20ಈಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹುಳಿಯನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು.
ನೀವು ಎಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರೂ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನೆ್ನೕ
ತಿನ್ನಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯು ಹಿರಿಯರ ಸಭೆ ಸೇರಿಸಿ, “ನಿಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಪಶುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಸ್ಕ ಾ ್ಕಗಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ಕೊಯಿ್ಯರಿ. 22 ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಬರಲನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಕ್ತ ತುಂಬಿರುವ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಅದಿ್ದರಿ. ರಕ್ತವನು್ನ
ಾಗಿಲಿನ ನಿಲುವು ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಮೇಲಿನ ಪಟಿ್ಟಗಳಿಗೆ
ಹಚಿ್ಚರಿ. ಮುಂಜಾನೆ ಾಗುವವರೆಗೆ ಾರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ ಾರದು. 23 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಚೊಚ್ಚ ಾದವುಗಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಮೂಲಕ ಾದುಹೋಗುವನು. ಾಗಿಲಿನ ನಿಲುವು ಕಂಬಗಳಿಗೆ
ಮತು್ತ ಮೇಲಿನ ಪಟಿ್ಟಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚದ ರಕ್ತವನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ನೋಡಿ ಆ ಮನೆಯನು್ನ ಸಂರ ಸುವನು.† ಸಂ ಾರಕನು ನಿಮ್ಮ
ಮನೆ ಳಗೆ ಬಂದು ಸಂಹರಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
24ನೀವು ಈ ಆ ಯನು್ನ ಾಪಕದಲಿ್ಲಡಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಾಶ್ವತ ಾದ ನಿಯಮ ಾಗಿದೆ. 25ಯೆಹೋವನು
ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀವು ಹೋ ಾಗಲೂ ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಬೇಕು. 26 ‘ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಾಡುವುದೇಕೆ?’ ಎಂದು
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳು ಾಗ, 27 ‘ಇದು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸ ಾ್ಮನಿಸಲು ಾಡುವ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಾಗಿದೆ. ಾಕೆಂದರೆ ಾವು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಮನೆಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಾಟಿಹೋದನು; ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿದನು; ಆದರೆ ಆತನು
ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದವರನು್ನ ರ ಸಿದನು’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
† 12:23: ಸಂರ ಸುವನು ಅಥ ಾ “ ಾಟಿಹೋಗುವನು.”
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“ಆಗ ೕಶೆಯ ಾತನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.” 28ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಮತು್ತ
ಆರೋನರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಡಿದರು.

29 ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲದ್ದ ಚೊಚ್ಚಲು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಫರೋಹನ ಚೊಚ್ಚಲು
ಮಗನಿಂದಿಡಿದು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಕೈದಿಯ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನವರೆಗೆ
ಇರುವಎ ಾ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆತನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಚೊಚ್ಚಲು
ಪಶುಗಳೂಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. 30ಆ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಫರೋಹನೂಅವನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದರು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಮ ಾ
ಗೋ ಾಟ ಉಂಟಾಯಿತು. ಾಕೆಂದರೆ ಾವಿಲ್ಲದ ಮನೆಯೇ
ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
31ಆದ್ದರಿಂದಆ ಾತಿ್ರ,ಫರೋಹನು ೕಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ಕರೆಸಿ,

“ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಿರಿ. ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ನೀವು
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿರಿ.
32 ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ದನಕರುಗಳನೂ್ನ
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ! ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದಿಸಿರಿ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ಸಹ ತಮ್ಮನು್ನ ಬೇಗನೆ
ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡು, “ನೀವು ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಾವೆ ಾ್ಲ ಾಯುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

34 ತಮ್ಮ ರೊಟಿ್ಟಗೆ ಹುಳಿ ಾಕಲು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಸಮಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಹಿಟಿ್ಟನ ಮುದೆ್ದಯನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುತಿ್ತ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋದರು. 35ಅಲ್ಲದೆ ೕಶೆಯು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಮ್ಮ ನೆರೆಮನೆಯವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. 36 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುವಂತೆಯೆಹೋವನು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವತು್ತಗಳನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಕೊಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು.
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37 ಇಸೆ್ರೕಲರು ರಮೆ್ಸೕಸ್ ನಿಂದ ಸುಕೊ್ಕೕತಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಆರು ಲಕ್ಷಮಂದಿ‡ ಗಂಡಸರಿದ್ದರು. (ಈ
ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸರು ಸೇರಿಲ್ಲ.) 38 ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷು್ಟ
ಕುರಿಗಳೂ ದನಕರುಗಳೂ ಇವರೊಂದಿಗಿದ್ದವು. ಇಸೆ್ರೕಲರಲ್ಲದ
ಬೇರೆ ಜನರು ಸಹ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟರು.
39ರೊಟಿ್ಟಗೆ ಹುಳಿ ಾಕುವಷು್ಟ ಸಮಯವೂಜನರಿಗೆಇರಲಿಲ್ಲ;ಅವರು
ತಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಣ ಾ್ಕಗಿ ವಿಶೇಷ ಆ ಾರವನು್ನ ತ ಾರಿಸುವುದಕೂ್ಕ
ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟ ಾಡಿ ತ ್ಮಡನೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

40ಇಸೆ್ರೕಲರುಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾನೂರಮೂವತು್ತ ವಷರ್ ಾಸಿಸಿದರು.
41 ಾನೂರಮೂವತು್ತ ವಷರ್ಗ ಾದ ನಂತರ, ಅದೇ ದಿನದಂದು
ಯೆಹೋವನ ಸೈನ್ಯಗಳೆ ಾ್ಲ§ ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ** ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟವು.
42 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಸಂರ ಸಿ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರತಂದದ್ದನು್ನ ಾಪಕ ಾಡುವ ಆ ಾತಿ್ರ ಬಹು ವಿಶೇಷ ಾದ
ಾತಿ್ರ ಾಗಿದೆ. ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಾತಿ್ರಯನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ
ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
43 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ, “ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ

ನಿಯಮಗಳು ಇಂತಿವೆ: ಾವ ಪರದೇಶಿಯೂ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ
ಊಟವನು್ನ ಾಡ ಾರದು. 44ಆದರೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ
ಗು ಾಮನು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಊಟವನು್ನ ಾಡಬಹುದು. 45 ಆದರೆ
ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಾಸ ಾಗಿರುವವ ಾಗಲಿ ಕೂಲಿ ಾ ಾಗಲಿ
ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದಊಟ ಾಡ ಾರದು.
‡ 12:37: ಆರು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಅಥ ಾ ಆರು ನೂರು ಕುಟುಂಬ ಗುಂಪುಗಳು. ಇಬಿ್ರಯ
ಪದ ‘ ಾವಿರ’ ಎಂಬುದು, ಕುಟುಂಬ ಗುಂಪುಗಳು ಎಂಬ ಅಥರ್ವನು್ನ ಕೊಡುವ ಇಬಿ್ರಯ
ಪದಗಳಂತಿದೆ. § 12:41: ಯೆಹೋವನ ಸೈನ್ಯಗಳು ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರು. ** 12:41:
ಈಜಿಪ್್ಟ ಪ ಾತನ ಗಿ್ರೕಕ್ ಮತು್ತ ಸ ಾಯರ್ದ ಅನು ಾದಗಳಲಿ್ಲ “ಈಜಿಪ್್ಟ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್”
ಎಂದಿದೆ. ಅವರು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಾಲದಿಂದ ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಎಣಿಸಿ ಾ್ದರೆಂದೂ ಅವರು
ೕಸೇಫನ ಾಲದಿಂದಎಣಿಸಿಲ್ಲವೆಂದೂಇದುಅಥರ್ಕೊಡುತಿ್ತದೆ. ಆದಿ ಾಂಡ15:12-16

ಮತು್ತ ಗ ಾತ್ಯ. 3:17 ರಲಿ್ಲ ನೋಡಿ.
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46 “ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಊಟವನು್ನ ಮನೆ ಳಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು.
ಪಸ್ಕದ ಾಂಸವನು್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಕೂಡದು. ಕುರಿಮರಿಯ ಎಲುಬುಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ
ಮುರಿಯ ಾರದು. 47 ಇಸೆ್ರೕಲರ ಇಡೀ ಸಮೂಹವು ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಬೇಕು. 48ನಿಮ್ಮಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಪರದೇಶದವನು
ಯೆಹೋವನ ಪಸ್ಕ ಭೋಜನದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಬಯಸಿದರೆ ಅವನು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ
ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲಿನವ ಾಗುವುದರಿಂದ ಭೋಜನದಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರ ಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿಲ್ಲದವನು ಪಸ್ಕದ
ಊಟ ಾಡಕೂಡದು. 49 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೇ ನಿಯಮ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವದೇಶದವನಿಗೂ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ
ಪರದೇಶದವನಿಗೂ ಒಂದೇ ನಿಯಮವಿರಬೇಕು”ಅಂದನು.

50 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಾಡಿದರು. 51 ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಜನರನು್ನ
ಗುಂಪುಗುಂಪುಗ ಾಗಿ ಹೊರತಂದನು.

13
1 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ

ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೆ ಾ್ಲ ನನಗೆ ಮೀಸ ಾಗಿರಬೇಕು; ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನು ನನ್ನವನೇ. ಪ್ರತಿ ಂದು ಚೊಚ್ಚಲು ಪಶುವು
ನನ್ನದೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಗು ಾಮತನದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾದ ಈ ದಿನವನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆದರೆ
ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸ್ವತಂತ್ರರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. ನೀವು ಹುಳಿಯಿರುವ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ತಿನ್ನ ಾರದು. 4 ಅಬೀಬ್ ತಿಂಗಳಿನ ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟಿರಿ. 5 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ
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ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾಡಿದನು. ಾ ಾನ್ಯರು,
ಹಿತಿ್ತಯರು, ಅ ೕರಿಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು ಮತು್ತ ಯೆಬೂಸಿಯರು
ಾಸಿಸುವ ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಾದ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು. ಆತನು ನಿಮಗೆ ಆ ದೇಶವನು್ನ
ಕೊಟಾ್ಟಗ ಪ್ರತಿವಷರ್ದ ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳ ಈ ದಿನವನು್ನ
ಆ ಾಧನೆಯವಿಶೇಷ ದಿನವ ಾ್ನಗಿ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

6 “ಏಳುದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀವು ಕೇವಲಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನೆ್ನೕ
ತಿನ್ನಬೇಕು. ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಹೋವನ ಘನತೆ ಾಗಿ ಒಂದು
ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಾಡಬೇಕು. 7ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಳಿಯಿರುವ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಿನ್ನ ಾರದು. ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹುಳಿಯಿರುವ
ರೊಟಿ್ಟ ಇರಲೇಕೂಡದು. 8 ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ,
‘ಯೆಹೋವನುನಮ್ಮನು್ನಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡುಬಂದದ್ದರಿಂದ
ಾವುಈಹಬ್ಬವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
9 “ಈ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಾಪಕಪಟಿ್ಟಯಂತಿದು್ದ

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿದ್ದನು್ನಮತು್ತ ನಿಮಗೆಆತನು ನೀಡಿದಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ
ತರುತ್ತದೆ. 10ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿವಷರ್ ನಿಯಮಿತ ಾದ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು
ಈಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು.

11 “ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ
ದೇಶಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡಿಸುವನು. ಈಗ ಅಲಿ್ಲ ಾ ಾನ್ಯರು
ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಕೊಡುವು ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು. ದೇವರು
ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟನಂತರ 12 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆತನಿ ಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. 13 ಚೊಚ್ಚಲು
ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ
ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.
ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ,ಅದರ ಕುತಿ್ತಗೆಯನು್ನ
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ಮುರಿದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಆದರೆ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು.

14 “ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ‘ನೀವು ಹೀಗೇಕೆ
ಾಡುತಿ್ತೕರಿ?’ ಎಂದು ಕೇಳು ಾಗ ನೀವು, ‘ಯೆಹೋವನು

ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ರ ಸಿದನು. ಾವು
ಅಲಿ್ಲ ಗು ಾಮ ಾಗಿದೆ್ದವು, ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 15 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಫರೋಹನು ತನ್ನ
ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಆ ದೇಶದ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಸಂಹರಿಸಿದನು. (ಯೆಹೋವನು ಚೊಚ್ಚಲು ಪಶುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಂದನು.) ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು
ಚೊಚ್ಚ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಗಂಡುಪಶುವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುತೆ್ತೕವೆ. ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ, ನಮ್ಮ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಮತೆ್ತ ಖರೀದಿ
ಾಡುತೆ್ತೕವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ. 16 ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಾರ

ಕಟಿ್ಟದಂತಿರುತ್ತದೆ; ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಚಿಹೆ್ನಯಂತೆ
ಇರುತ್ತದೆ.* ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನೆಂಬುದನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸ ಾಯ ಾಡುತ್ತದೆ.”
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ

17 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ಫರೋಹನು
ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದ ಮೂಲಕ
ಾದುಹೋಗುವ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಹೋಗಲು ಯೆಹೋವನು ಅನುಮತಿ

* 13:16: ಇದು … ಇರುತ್ತದೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಹೆ್ನ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳ ನಡುವೆ ಾಪಕಪಟಿ್ಟ.” ಯೆಹೂದ್ಯನೊಬ್ಬನು ದೇವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನು್ನ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ವಿ ೕಚನೆಯ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸುವ ಈ ವಚನಗಳನು್ನ ಚಿಕ್ಕ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಗಳಲಿ್ಲಟು್ಟ ಅವುಗಳನು್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಡನೆ ಚಮರ್ದ ಪಟಿ್ಟಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟ ತನ್ನ ಕೈಗೂ
ತಲೆಗೂ ಕಟಿ್ಟಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದದ್ದನು್ನ ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
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ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಾದುಹೋಗುವ ಆ ರಸೆ್ತ ಬಹಳ
ಹತಿ್ತರ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು, “ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಹೋದರೆ, ಯುದ್ಧ ಾಡಬೇ ಾಗುವುದು. ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಮನಸು್ಸಗಳನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು”
ಅಂದುಕೊಂಡನು. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ಕೆಂಪು
ಸಮುದ್ರದ ಅರಣ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ
ಬಿಟಾ್ಟಗಯುದ್ಧವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ೕಸೇಫನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು
19 ೕಶೆಯು ತನೊ್ನಡನೆ ೕಸೇಫನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ( ೕಸೇಫನು ಾಯುವ ದಲು,
ತನ ಾಗಿ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಪುತ್ರರಿಂದ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿಸಿದ್ದನು. ೕಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು ಾಗ, ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.)

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದನು
20 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸುಕೊ್ಕೕತನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಏ ಾಮಿನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ
ಾಕಿದರು. ಏ ಾಮು ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿತು್ತ.

21 ಯೆಹೋವನು ಾರಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ
ಜನರನು್ನ ನಡಿಸಲು ಯೆಹೋವನು ಎತ್ತರ ಾದ ಮೇಘಸ್ತಂಭವನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು; ಾತಿ್ರ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಾರಿಯನು್ನ ತೋರಿಸಲು
ಯೆಹೋವನು ಎತ್ತರ ಾದ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು.
ಈ ಬೆಂಕಿಯು ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಲು ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು. 22 ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಎತ್ತರ ಾದ
ಮೇಘಸ್ತಂಭವೂ ಾತಿ್ರವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭವೂ ಾ ಾಗಲೂ
ಅವರಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದವು.
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14
1 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 2 “ಪೀಹಹೀರೋತಿನ

ಪೂವರ್ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಾಳೆ್ಚ ೕನಿಗೆ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ
ಮಿಗೊ್ದೕಲ್ಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ನಡುವೆ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸು. 3 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಾರಿ ತಪಿ್ಪದರು;
ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಾವ ಸ್ಥಳವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು
ಫರೋಹನು ಾವಿಸುವನು. 4 ಾನು ಫರೋಹನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಕಠಿಣಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟವನು. ಆದರೆ
ಾನು ಫರೋಹನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸುವೆನು.
ಇದು ನನಗೆ ೌರವವನು್ನ ತರುವುದು. ಆಗ ಾನೇಯೆಹೋವನೆಂದು
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾಡಿದರು.

ಫರೋಹನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದು್ದ
5 ಇಸೆ್ರೕಲರು ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡರೆಂಬ ವರದಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾಗ,

ಫರೋಹನ ಮತು್ತ ಅವನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಮನಸು್ಸಗಳು ಬದ ಾದವು.
ಫರೋಹನು, “ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಾವು ಾಕೆ ಹೋಗಲು ಬಿಟೆ್ಟವು?
ಅ ್ಯೕ, ಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಗು ಾಮರನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವ ಾ್ಲ!”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು ತನ್ನ ರಥವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡು
ತನೊ್ನಡನೆ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡನು. 7 ಫರೋಹನು
ತನ್ನ ಆರುನೂರು ರಥಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಚಾಲಕರನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅವುಗ ಡನೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಇತರ ರಥಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.
ಪ್ರತಿ ಂದು ರಥದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ದಳಪತಿ ಇದ್ದನು. 8 ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಾಗಿ ಹೆಜೆ್ಜ ಾಕು ಾ್ತ ಧೈಯರ್ದಿಂದ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನ ಹೃದಯವನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದನು.
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9 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಾಹುತರು ಇದ್ದರು; ರಥಗಳೂ
ಇದ್ದವು. ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಪೀಹಹೀರೋತಿನ ಹತಿ್ತರವಿರುವ ಾಳೆ್ಚ ೕನಿನ ಎದು ಾಗಿ
ಸಮುದ್ರತೀರದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾಗಲೇ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೈನ್ಯದವರು
ಅವರ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದರು.

10 ಫರೋಹನೂ ಅವನ ಸೈನ್ಯವೂ ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕಂಡು ಬಹಳ ಭಯಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರು. 11 ಅವರು ೕಶೆಗೆ,
“ನೀನು ಾಕೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದೆ? ನಮ್ಮನು್ನ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಾ? ಾವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲಯೇ
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಾಯಬಹು ಾಗಿತ್ತಲ್ಲವೆ? ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ
ಸ ಾಧಿಗಳಿದ್ದವು. 12 ಾವು ನಿನಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲೕ, ‘ದಯ ಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಗೊಡವೆಗೆ ಬರಬೇಡ. ಾವು ಇಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ
ಸೇವೆ ಾಡಲು ಬಿಡು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದವು. ಾವು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು
ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ, ಅಲೆ್ಲೕ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಇದಿ್ದದ್ದರೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿರುತಿ್ತತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

13 ಆದರೆ ೕಶೆ ಆ ಜನರಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ!
ಓಡಿಹೋಗಬೇಡಿರಿ! ಇಲೆ್ಲೕ ಇದು್ದ ಯೆಹೋವನು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ರ ಸುವುದನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ಈ ದಿನದ ನಂತರ ನೀವು ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಈ
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 14ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ
ಯುದ್ಧ ಾಡುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

15 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ನನಗೆ
ರೆಯಿಡುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ? ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು

ಆ ಾಪಿಸು. 16ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವಊರುಗೋಲನು್ನ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ
ಮೇಲೆ ಚಾಚು. ಆಗ ಸಮುದ್ರವು ಇ ಾ್ಭಗ ಾಗುವುದು. ಜನರು
ಒಣನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಾಟಬಹುದು. 17ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು
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ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟವಂತೆ ಾನು ಅವರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಾನು ಫರೋಹನಿಗಿಂತಲೂ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ
ಾಹುತರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ರಥಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಎಂಬುದನು್ನ
ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು. 18ಆಗ ಾನೇ ಯೆಹೋವನೆಂದು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದು. ಾನು ಫರೋಹನನೂ್ನ ಅವನ ಾಹುತರನೂ್ನ
ರಥಗಳನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಾಗ ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವರು”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು
19ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ

ಅವರ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ
ಮೇಘಸ್ತಂಭವುಅವರಹಿಂ ಾಗಕೆ್ಕ ಹೋಯಿತು. 20ಹೀಗೆ ೕಡವು
ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೂ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂ ನಡುವೆ ನಿಂತಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಬೆಳಕಿತು್ತ. ಆದರೆಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆಕತ್ತಲಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದಈಜಿಪಿ್ಟನವರು
ಆ ಾತಿ್ರ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ.

21 ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ
ಚಾಚಿದನು; ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಪೂವರ್ದಿಂದ ಬಲ ಾದ
ಾಳಿಯನು್ನ ಬೀಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಾಳಿಯು ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ
ಬೀಸಿತು. ಸಮುದ್ರವು ಇ ಾ್ಭಗ ಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಣನೆಲ ಾಯಿತು.
22 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಣನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಾಟಿದರು. ನೀರು
ಅವರ ಎಡಬಲಗಳಲಿ್ಲ ಗೋಡೆಯಂತೆ ನಿಂತಿತು. 23ಆಗ ಫರೋಹನು
ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ರಥಗ ಡನೆ ಮತು್ತ ಾಹುತರೊಡನೆ ಅವರನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಸಮುದ್ರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 24 ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಇನೂ್ನ
ಬಿ್ಬರು ಾಗ, ಯೆಹೋವನು ಎತ್ತರ ಾದ ಮೇಘಸ್ತಂಭದಿಂದ

ಮತು್ತ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭದಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೈನ್ಯವನು್ನ ದೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಾಳಿ ಾಡಿ ಅವರ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ
ಗಲಿಬಿಲಿ ಾಡಿದನು. 25 ರಥಗಳ ಚಕ್ರಗಳು ನೆಲಕೆ್ಕ ಅಂಟಿಕೊಂಡವು.
ರಥಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವುದು ಬಹುಕಷ್ಟ ಾಗಿತು್ತ. ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು “ ಾವು
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ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗೋಣ. ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.
26 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಸಮುದ್ರದ

ಮೇಲೆಚಾಚು; ನೀರು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ ರಥಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಹುತರನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಆದ್ದರಿಂದ ಹಗಲಿನ ಬೆಳಕು ಪ್ರ ಾಶಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ
ದಲು, ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಚಾಚಿದನು.

ನೀರು ತನ್ನ ಸರಿ ಾದ ಮಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿತು. ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು
ನೀರಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಲು ಬಹಳ ಾಗಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು. ಆದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಕೆಡವಿಬಿಟ್ಟನು.
28 ನೀರು ತನ್ನ ಸರಿ ಾದ ಮಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ರಥಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಾಹುತರನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟತು. ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದ ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯವೆ ಾ್ಲ ಾಶ ಾಯಿತು.
ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

29 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಾಟಿದರು.
ನೀರು ಅವರ ಎಡಬಲಗಳಲಿ್ಲ ಗೋಡೆಯಂತೆ ನಿಂತಿತು. 30ಆದ್ದರಿಂದ
ಆ ದಿನ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಂದ ರ ಸಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲರು ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ ದಡದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದದ್ದ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರ
ಹೆಣಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರು. 31 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ಸೋಲಿಸಿ ಾಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆತನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನೋಡಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿ ಆತನ ಸೇವಕ ಾದ
ೕಶೆಯಲಿ್ಲ ಭರವಸವಿಟ್ಟರು.

15
ೕಶೆಯ ಗೀತೆ

1ಬಳಿಕ ೕಶೆ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಈ ಗೀತೆಯನು್ನ
ಾಡತೊಡಗಿದರು:
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“ ಾನುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಡುವೆನು.
ಆತನು ಮ ಾ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.

ಆತನು ಕುದುರೆಯನೂ್ನ ಸ ಾರನನೂ್ನ
ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆಮುಳುಗಿಸಿದನು.

2ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಬಲ,
ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ರ ಸು ಾ್ತನೆ.
ನನ್ನ ಬಲವೂ ಕೀತರ್ನೆಯೂ ಾಹುವೇ; ಆತನಿಂದ ನಮಗೆ
ರಕ್ಷಣೆಉಂಟಾಯಿತು.

ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ದೇವರು.
ಮತು್ತ ಾನು ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರು.
ಾನು ಆತನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

3ಯೆಹೋವನೇಯುದ್ಧವೀರನು.
ಆತನ ಾಮಧೇಯವುಯೆಹೋವನೇ.

4ಆತನು ಫರೋಹನ ರಥಗಳನೂ್ನ
ಸೈನಿಕರನೂ್ನ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಕೆಡವಿದನು;

ಫರೋಹನಮ ಾವೀರರನು್ನ
ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

5 ಾಗರವುಅವರನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು;
ಆಳ ಾದ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಅವರು ಬಂಡೆಗಳಂತೆಮುಳುಗಿದರು.

6 “ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲವು ಎಷೊ್ಟೕ ಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲವು ವೈರಿಯನು್ನ ನುಚು್ಚನೂರು

ಾಡಿತು.
7ನೀನು ಅತ್ಯಧಿಕಮಹತ್ವವುಳ್ಳವ ಾಗಿ,

ನನಗೆದುರು ನಿಲು್ಲವವರನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಕಿಯು ಹುಲ್ಲನು್ನ ಸುಡುವಂತೆ

ನಿನ್ನ ಕೋಪವುಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿತು.
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8ನೀನುಊದಿದಮ ಾ ಾಳಿಯಿಂದ
ನೀರು ಒತ್ತಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿತು.

ವೇಗ ಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನೀರು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಗೋಡೆ ಾಯಿತು.
ಾಗರಗಭರ್ದೊಳಗಿನ ಜಲವು ಗಟಿ್ಟ ಾಯಿತು.

9 “ ‘ ಾವು ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಹಿಡಿಯುವೆವು;
ಾವು ಅವರ ಸಂಪತ್ತನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆವು.

ಾವು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವೆವು.
ನಮ್ಮ ಭುಜಬಲದಿಂದ ಅವರ ಸ್ವತು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆವು’

ಎಂದುಕೊಂಡರು ವೈರಿಗಳು.
10ಆದರೆ ನೀನು ಅವರಮೇಲೆಊದಿದ ಾಳಿಯಿಂದ

ಸಮುದ್ರವು ಅವರನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು;
ಅವರು ಸೀಸದಂತೆ

ಅ ಾಧ ಾದ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿದರು.

11 “ಯೆಹೋವನೇ, ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸ ಾನರು ಾರು?
ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲಿ್ಲ ನೀನೇ ಸ ೕರ್ತ್ತಮನು.
ಭಯಂಕರ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಪ್ರ ಾ್ಯತಿಹೊಂದಿದವನೂ
ನೀನೇ.

ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡು ಾತನೂ ನೀನೇ.
12ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ಚಾಚಿ ಾಗ

ಭೂಮಿಯು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು!
13ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದ ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ

ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವೆ.
ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ನೀನು ಈ ಜನರನು್ನ

ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಾದ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಡಿಸುವೆ.

14 “ಬೇರೆ ಜ ಾಂಗಗಳವರು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಭಯಭೀತ ಾಗುವರು;
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ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಭಯದಿಂದ ತಲ್ಲಣಿಸುವರು.
15ಆಗ ಎದೋಮಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಭಯಭೀತ ಾಗುವರು.

ೕ ಾಬಿನ ಾಯಕರು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವರು.
ಾ ಾನಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಧೈಯರ್ವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವರು.

16ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲವನು್ನ ಅವರು ಕಂಡು
ಭಯಭೀತ ಾಗುವರು.

ಯೆಹೋವನ ಜನರು ಾಟಿ ಹೋಗುವವರೆಗೆ,
ನೀನು ರೂಪಿಸಿದ ಜನರು ಾಟಿ ಹೋಗುವವರೆಗೆ, ಅವರು
ಬಂಡೆಯಂತೆ ೌನ ಾಗಿರುವರು.

17ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ
ನಿನ್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೂ

ನಿನ್ನ ಸಿಂ ಾಸನ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕೂ್ಕ ನಡಿಸುವೆ.
ಯೆಹೋವನೇ, ಒಡೆಯನೇ, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಲಯವನು್ನ
ಕಟು್ಟ.

18 “ಯೆಹೋವನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಳುವನು!”
19 ಫರೋಹನ ಕುದುರೆಗಳು, ಸ ಾರರು, ರಥಗಳು

ಸಮುದ್ರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಅವರನು್ನ
ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲ ಾದರೊ
ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿನ ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಾಟಿಹೋದರು.

20 ಆರೋನನ ಅಕ್ಕ ಮಿ ಾರ್ಮಳು ಪ್ರ ಾದಿನಿ ಾಗಿದು್ದ
ದಮ್ಮಡಿಯನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ಮಿ ಾರ್ಮಳು ಮತು್ತ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಕುಣಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.
21ಮಿ ಾರ್ಮಳುಅವರ ಾಡಿಗೆ ಹೀಗೆ ಪಲ್ಲವಿ ಾಡಿದಳು:

“ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾನ ಾಡಿರಿ;
ಆತನು ಮ ಾಜಯ ಾಲಿ ಾದನು.

ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ಾಹುತರನೂ್ನ
ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆಮುಳುಗಿಸಿ ಾಶ ಾಡಿದನು…”
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ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಕಹಿನೀರು ಸಿಹಿ ಾದದು್ದ
22 ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದಿಂದ

ಮುನ್ನಡೆಸಿದನು. ಅವರು ಶೂರಿನ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಹೋದರು.
ಅವರು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.
ಜನರಿಗೆ ಎಲಿ್ಲಯೂ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 23 ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು
ಾ ಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳವನು್ನ ತಲುಪಿದರು. ಅಲಿ್ಲ ನೀರಿತು್ತ. ಆದರೆ

ಅವರು ಆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಬಹು
ಕಹಿ ಾಗಿತು್ತ. (ಆದ ಾರಣವೇ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ ಾ ಾ” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಹೆಸರು ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.)

24ಅವರು ೕಶೆಗೆ ದೂರು ಹೇಳತೊಡಗಿದರು. “ಈಗ, ಾವೇನು
ಕುಡಿ ೕಣ?” ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದರು.

25 ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲು ಆತನು ಅವನಿಗೆ
ಒಂದು ಗಿಡವನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ೕಶೆಯು ಆ ಗಿಡವನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ಾಕಿ ಾಗ ಕಹಿನೀರು ಸಿಹಿ ನೀ ಾಯಿತು.
ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಅವರಿ ಾಗಿ ನಿಯಮವನು್ನ
ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಸಹ

ಪರೀ ಸಿದನು. 26 ಆತನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಶ್ರದೆ್ಧಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ
ೕಗ ್ಯ ಾದವುಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು; ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ

ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆಗ
ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆ ಉಂಟು ಾಡಿದ ಾಯಿಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ
ನಿಮಗೆ ಬರಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇ ನಿಮಗೆ
ಆರೋಗ ್ಯ ಾಯಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27ಬಳಿಕ ಜನರು ಏಲೀಮಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಏಲೀಮಿನಲಿ್ಲ
ನೀರಿನ ಹನೆ್ನರಡು ಬುಗೆ್ಗಗಳಿದ್ದವು; ಅಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ ಖಜೂರ್ರದ
ಮರಗಳಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನೀರಿನ ಹತಿ್ತರ ತಮ್ಮ ಾಳೆಯ
ಾಕಿದರು.
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16
ದೇವರು ಆ ಾರವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ

1 ಬಳಿಕ ಅವರು ಏಲೀಮಿನಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಸಿನ್ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ
ಬಂದರು. ಈ ಸ್ಥಳವು ಏಲೀಮಿನ ಮತು್ತ ಸೀ ಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದ ನಡುವೆ
ಇತು್ತ. ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರಎರಡನೆಯತಿಂಗಳಿನಹದಿನೈದನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಅವರು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. 2 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಮತೆ್ತ
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ೕಶೆ ಆರೋನರ ಮೇಲೆ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದರು.
3ಅವರು, “ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಕೊಂದಿದ್ದರೆ ಎಷೊ್ಟೕ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ನಮಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಂಸವೂ ರೊಟಿ್ಟಯೂ
ಇತು್ತ. ನಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದ ಆ ಾರವೆ ಾ್ಲ ನಮ್ಮಲಿ್ಲತು್ತ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು
ನಮ್ಮನು್ನ ಈ ಅರಣ್ಯಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ. ಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲಿ್ಲ
ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಾಯುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

4 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಆ ಾಶದಿಂದ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ
ರೊಟಿ್ಟ ಸುರಿಯುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರು
ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ, ತಮಗೆ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಲು ಬೇ ಾದ
ಆ ಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಅವರು
ಾಡು ಾ್ತರೊ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನೋಡಲು ಾನು ಇದನು್ನ
ಾಡುವೆನು. 5 ಪ್ರತಿದಿನವು ಅವರು ಒಂದು ದಿನಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದಷು್ಟ

ಆ ಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಶುಕ್ರ ಾರ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಆ ಾರವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು ಾಗ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ
ಆ ಾರವಿರುವುದನು್ನ ಅವರು ನೋಡುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯು ಮತು್ತ ಆರೋನನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ಈ
ಾತಿ್ರ ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ರ ಸಿದವನು ಆತನೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
7 ಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡುವಿರಿ.
ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಆತನು ನಿಮ್ಮ
ಗುಣುಗುಟು್ಟವಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ; ಆತನೇ ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ
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ಾಡುವನು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗುಣುಗುಟು್ಟ ಾ್ತ ಬರಲು
ಾವೆಷ್ಟರವರು? ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆತಂದವನು
ಯೆಹೋವನೇ. ಆತನೇ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

8 ಅಲ್ಲದೆ ೕಶೆಯು, “ನೀವು ಗುಣುಗುಟು್ಟತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಆತನು ನಿಮಗೆ
ಾಂಸವನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ನಿಮಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ

ರೊಟಿ್ಟಯು ದೊರಕುವುದು. ನೀವು (ಆರೋನನ ಮೇಲೂ ನನ್ನ
ಮೇಲೂ) ಗುಣುಗುಟು್ಟತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ? ಆದರೆ ನಮಗೆ ದೂರು ಹೇಳಲು
ಾವೆಷ್ಟರವರು? ನೀವು ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದೂರು
ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಾಪಕದಲಿ್ಲರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಬಳಿಕ ೕಶೆ ಆರೋನನಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡು.
ಅವರಿಗೆ, ‘ಯೆಹೋವನಮುಂದೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ನೆರೆದು ಬನಿ್ನ: ಾಕೆಂದರೆ
ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಗುಣುಗುಟು್ಟವಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳು”
ಅಂದನು.

10 ಅರೋನನು ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಬಂದರು. ಆರೋನನು
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅರಣ್ಯದ ಕಡೆಗೆ
ತಿರುಗಿನೋಡಿದರು. ಮೇಘದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದದ್ದನು್ನ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಂಡರು.

11 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 12 “ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಗುಣುಗುಟು್ಟವಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ
ಹೇಳು: ‘ಸೂ ಾರ್ಸ್ತ ್ತಮದ ಮುನ್ನ ನೀವು ಾಂಸವನು್ನ
ತಿನು್ನವಿರಿ; ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ಸೂ ೕರ್ದಯದ ಮುನ್ನ ನಿಮಗೆ
ಬೇ ಾದಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವಿರಿ. ಆಗ ಾನೇ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ; ನನ್ನಲಿ್ಲ ಭರವಸೆ
ಇಡುವಿರಿ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.



ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 16:13 lv ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 16:20

13 ಾಯಂ ಾಲ ಾವಕಿ್ಕಗಳು ಾಳೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಬಂದವು.
ಜನರು ಾಂಸ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಪ ಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದರು ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ
ಮುಂಜಾನೆ ಅವರ ಾಳೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಮಂಜು ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಬಿದಿ್ದತು್ತ. 14 ಸೂಯರ್ನು ಮೇಲಕೆ್ಕೕರಿದ ನಂತರ ಮಂಜು
ಕರಗಿ ಇಲ್ಲ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮಂಜು ಕರಗಿ ಹೋದನಂತರ
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳಂತಿದ್ದ ತೆಳು ಾದ ಾಳುಗಳು
ಬಿದಿ್ದದ್ದವು. 15 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅದನು್ನ ನೋಡಿ “ಏನದು” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರು. ಅದು ಏನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲದ
ಾರಣ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಯನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ
ಅವರಿಗೆ, “ಇದು ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಆ ಾರ.
16 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನಗೆ
ಬೇ ಾದಷ್ಟನು್ನ ಾತ್ರ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಸು ಾರು ಮೂರು
ಸೇರಿನಷು್ಟ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಅಂತೆಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ
ಆ ಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಕೆಲವರು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 18ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರ
ಆ ಾರವನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಅಳತೆ ಾಡಿ ಾಗ ಅಲಿ್ಲ ಾ ಾಗಲೂ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಾತ್ರ ಆ ಾರವಿರುತಿ್ತತು್ತ. ಅದು
ಹೆಚಾ್ಚಗಿಯೂಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ಕಡಿಮೆ ಾಗಿಯೂಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನಗೆ ಮತು್ತ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದಷ್ಟನು್ನ ಾತ್ರ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡನು.

19 ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೆ, “ಆ ಾರವನು್ನ ಮರುದಿನ ಾ್ಕಗಿ
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20 ಆದರೆ ಅವರು
ೕಶೆಯ ಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನರು ಮರುದಿನ

ತಿನು್ನವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಾರವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು; ಹೀಗೆ ಉಳಿಸಿಟ್ಟ
ಆ ಾರವು ಹುಳಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಕೊಳೆಯತೊಡಗಿತು. ೕಶೆಯು
ಹೀಗೆ ಾಡಿದ ಜನರಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು.
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21 ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ಅವರು ಆ ಾರವನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಾನು ಎಷು್ಟ ತಿನ್ನಬಹುದೋ ಅಷ್ಟನೆ್ನೕ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ಬಿಸಿಲೇರಿ ಾಗ ಆ ಾರವು
ಕರಗಿಹೋಯಿತು.

22 ಆರನೆಯ ದಿನ ಾದ ಶುಕ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ಜನರು ಎರಡರಷ್ಟನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಆರು ಸೇರಿನಷು್ಟ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನ ಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು
ೕಶೆಗೆ ಇದನು್ನ ತಿಳಿಸಿದರು.
23 ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನೇ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು.
ಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸತಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ವಿ ಾ್ರಂತಿ
ದಿನ ಾದ ಸಬ್ಬ ಾ್ತಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಹೀಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಈ
ದಿನಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಅಡಿಗೆಯನು್ನ ನೀವು ತ ಾರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆದರೆ ಈ
ಆ ಾರದಲಿ್ಲ ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಾಳೆ ಾ್ರತಃ ಾಲ ಾ್ಕಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಆದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದ ಆ ಾರವನು್ನ ಜನರು ಮರುದಿನ ಾ್ಕಗಿ
ಉಳಿಸಿದರು; ಆದರೆ ಆ ಆ ಾರವು ಕೆಡಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಹುಳಗಳು ಆ
ಆ ಾರಕೆ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ.

25 ಶನಿ ಾರದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ, “ಈ ದಿನ ಸಬ್ಬ ಾ್ತಗಿದೆ.
ಇದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸುವುದಕಿ್ಕರುವ ವಿಶೇಷ ಾದ
ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿನ ಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿನೆ್ನಯಿಂದ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದ
ಆ ಾರವನು್ನ ಊಟ ಾಡಿರಿ. ಇಂದು ನೀವು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಾವ
ಆ ಾರವನೂ್ನ ಾಣುವುದಿಲ್ಲ. 26ನೀವುಆರುದಿನಗಳಲಿ್ಲಆ ಾರವನು್ನ
ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಾರದಏಳನೆಯದಿನವುಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾಗಿದೆ,
ಅಂದರೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ದಿನ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಾವ ಆ ಾರವೂಇರುವುದಿಲ್ಲ”ಅಂದನು.

27 ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲವು ಜನರು ಆ ಾರವನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಗೆ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ
ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. 28 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಜನರೇ,
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ನೀವು ಇನೆ್ನಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ? 29 ನೋಡಿರಿ, ಯೆಹೋವನು ಸಬ್ಬತ್
ದಿನವನು್ನ ನಿಮಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿನವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಶುಕ್ರ ಾರದಂದು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೆ
ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಬ್ಬತಿ್ತನಲಿ್ಲ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ನೀವು ಇರುವಲೆ್ಲೕ ಇರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು
ಸಬ್ಬತಿ್ತನಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರು.

31 ಜನರು ಈ ವಿಶೇಷ ಆ ಾರವನು್ನ ಮನ್ನ ಎಂದು
ಕರೆಯತೊಡಗಿದರು. ಮನ್ನವು ಚಿಕ್ಕ ಾದ ಬಿಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ
ಬೀಜಗಳಂತಿದ್ದವು ಮತು್ತ ಜೇನುತುಪ್ಪದಿಂದ ಾಡಿದ ತೆಳು ಾದ
ರೊಟಿ್ಟಯಂತೆ ರುಚಿ ಾಗಿತು್ತ. 32 ೕಶೆಯು, “ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ‘ಮೂರು ಸೇರಿನಷು್ಟ ಮನ್ನವನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಯವರಿ ಾಗಿ ಉಳಿಸಿರಿ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಡೆಸಿ ಾಗ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಈ ಆ ಾರವನು್ನ ನೋಡುವರು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

33 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ, “ಒಂದು ಭರಣಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲ ಮೂರು ಸೇರಿನಷು್ಟ ಮನ್ನವನು್ನ ತುಂಬಿಸು.
ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಯವರು ನೋಡುವುದಕೋಸ ್ಕರ ಇದನು್ನ
ಉಳಿಸಿ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಇಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
34 (ನಂತರ ಆರೋನನು, ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ
ಾಡಿದನು. ಆರೋನನು ಮನ್ನದ ಭರಣಿಯನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ

ಮುಂದುಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು.) 35 ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಜನರು
ಮನ್ನವನು್ನ ತಿಂದರು. ಅವರು ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರುವ ತನಕ,
ಅಂದರೆ ಾ ಾನಿನ ಗಡಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಮನ್ನವನು್ನ ತಿಂದರು.
36 (ಅವರು ಮನ್ನವನು್ನ ಅಳೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಗೋಮೆರ್ ಎಂಬ
ಅಳತೆಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು.)
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17
ಬಂಡೆ ಳಗಿಂದ ನೀರು

1 ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ಸಿನ್ ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಾ್ಲ ಅವರು
ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಅವರು ರೆಫೀದೀಮಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಅಲಿ್ಲ ತಂಗಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಅಲಿ್ಲ
ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ. 2ಆದ್ದರಿಂದಅವರು ೕಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದು್ದ
ಅವನೊಡನೆ ಾ ಾ್ವದ ಾಡತೊಡಗಿದರು. “ನಮಗೆ ಕುಡಿಯಲು
ನೀರು ಕೊಡು” ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದರು.

ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಾಕೆ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ದಂಗೆಯೆದಿ್ದರಿ? ನೀವು ಾಕೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪರೀ ಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ?
ಯೆಹೋವನು ನ ್ಮಡನೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ಾವಿಸುತಿ್ತೕರೋ?”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಆದರೆ ಜನರು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಾ ಾರಿಕೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿದ್ದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ೕಶೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಣುಗುಟು್ಟತಿ್ತದ್ದರು. “ನೀನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ? ಾವು,
ನಮ್ಮಮಕ್ಕಳುಮತು್ತ ನಮ್ಮ ದನಕರುಗಳೆ ಾ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಾಯುವುದಕೆ್ಕ
ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಾ?” ಎಂದುಅವರು
ಕೇಳಿದರು.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟು್ಟ, “ಈ
ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನೇನು ಾಡಲಿ? ಅವರು ಕಲೆ್ಲಸೆದು ನನ್ನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ”ಅಂದನು.

5 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ಮುಂದೆ
ಹೋಗು. ನಿನೊ್ನಡನೆ ಜನರ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರನು್ನ ಕರೆದುಕೊ.
ನಿನ್ನ ಊರುಗೋಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ನೀನು ನೈಲ್
ನದಿಯನು್ನ ಹೊಡೆಯಲು ಉಪ ೕಗಿಸಿದ ಕೋಲು ಇ ಾಗಿದೆ.
6 ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ
ನಿಲು್ಲವೆನು. ಊರುಗೋಲಿನಿಂದಆಬಂಡೆಯನು್ನ ಹೊಡೆ;ಆಗ ನೀರು
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ಅದರೊಳಗಿಂದಬರುವುದು. ಆಗಜನರು ಕುಡಿಯಬಹುದು”ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಅಂತೆಯೇ ೕಶೆ ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹಿರಿಯರು ಇದನು್ನ

ನೋಡಿದರು. 7 ೕಶೆ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಮ ಾ್ಸ ಮತು್ತ ಮೆರೀ ಾ
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಎದು್ದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಪರೀ ಸಿದರು.
ಯೆಹೋವನು ಅವರೊಡನೆ ಇ ಾ್ದನೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ಜನರು
ತಿಳಿಯಬಯಸಿದರು.

WarWith the Amalekites
8 ರೆಫೀದೀಮಿನಲಿ್ಲ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಬಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ

ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. 9 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ಕೆಲವು ಪುರುಷರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು, ಾಳೆ
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡು. ಾನು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ
ನಿಂತು ಗಮನಿಸುವೆನು, ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಊರುಗೋಲನು್ನ
ಾನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಯೆಹೋಶುವನು ೕಶೆಯ ಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ

ಮರುದಿನ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಹೋದನು. ಅದೇ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯೂ ಆರೋನನೂ ಹೂರನೂ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ
ಹೋದರು. 11 ೕಶೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ಾಗ ಇಸೆ್ರೕಲರು
ಜಯಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಾಗ
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ಜಯಗಳಿಸಿದರು.

12 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ೕಶೆಯ ತೋಳುಗಳು
ಆ ಾಸಗೊಂಡವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲನು್ನ
ಇಟು್ಟ ೕಶೆಯನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ
ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಹೂರನು ೕಶೆಯ ಕೈಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಆರೋನನು ೕಶೆಯಒಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು;
ಹೂರನು ೕಶೆಯ ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದನು. ಸೂಯರ್ನು
ಮುಳುಗುವವರೆಗೆ ಅವರು ಅವನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮೇಲೆತಿ್ತ ಹಿಡಿದರು.
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13 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋಶುವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೈನಿಕರು
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದರು.

14 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಈ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತು ಬರೆ:
ಜನರು ಇಲಿ್ಲ ನಡೆದದ್ದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿಡು. ಾನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡುವೆನೆಂದು
ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ಹೇಳಲು ಮರೆಯಬೇಡ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಆಗ ೕಶೆಯು ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು.
ೕಶೆಯು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಧ ್ವಜ” ಎಂದು

ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 16 ೕಶೆ, “ ಾನು ನನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸಿಂ ಾಸನದ ಕಡೆಗೆ ಎತಿ್ತದೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ಎಂದಿನಂತೆ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು”
ಅಂದನು.

18
ೕಶೆಯ ಾವನಿಂದ ಸಲಹೆ

1 ೕಶೆಯ ಾವ ಾದ ಇತೊ್ರೕನನು ಮಿ ಾ್ಯನಿನಲಿ್ಲ
ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದನು. ೕಶೆಗೆ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ದೇವರು

ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಲಿ್ಲ ಸ ಾಯ ಾಡಿದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ, ಯೆಹೋವನು
ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಡಿಸಿದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಇತೊ್ರೕನನು
ಕೇಳಿದನು. 2 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ೕಶೆಯ ಹೆಂಡತಿ ಾದ
ಚಿ ್ಪೕರಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. (ಚಿ ್ಪೕರಳನು್ನ
ೕಶೆಯು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ

ಇರಲಿಲ್ಲ.) 3 ಇತೊ್ರೕನನು ೕಶೆಯ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ದಲಿನಮಗನಹೆಸರು ಗೇಷೋರ್ಮ್.
ಅವನು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ ೕಶೆಯು, “ ಾನು ಪರದೇಶದಲಿ್ಲ
ಅಪರಿಚಿತ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಹೆಸರನು್ನ ಇಟ್ಟನು.
4 ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮಗನ ಹೆಸರು ಎಲೀಯೆಜೆರ್. ಇವನು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ
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ೕಶೆಯು, “ನನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಅರಸನಿಂದ ರ ಸಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಹೆಸರನು್ನ
ಇಟ್ಟನು. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಬೆಟ್ಟ ಾದ ಸೀ ಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ತಂಗಿ ಾ್ದಗ ಇತೊ್ರೕನನು
ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಇತೊ್ರೕನನ ತೆಯಲಿ್ಲ ೕಶೆಯ

ಹೆಂಡತಿಮತು್ತ ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು.
6 ಇತೊ್ರೕನನು ೕಶೆಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಾವ ಾದ ಇತೊ್ರೕನ.
ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.

7 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ತನ್ನ ಾವನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಹೊರಗೆ
ಹೋದನು. ೕಶೆ ಅವನಮುಂದೆ ತಲೆ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆಮುದಿ್ದಟ್ಟನು.
ಅವರಿಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ೕಮ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಬಳಿಕ ಅವರು ಹೆಚು್ಚ ಾ ಾಡಲು ೕಶೆಯ ಡೇರೆ ಳಕೆ್ಕ
ಹೋದರು. 8 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ೕಶೆ ಇತೊ್ರೕನನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ಫರೋಹನಿಗೆ ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆ ಾಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ೕಶೆಯು ಹೇಳಿದನು. ಾರಿಯ ಉದ್ದಕೂ್ಕ ತಮಗೆ ಬಂದೊದಗಿದ

ಎ ಾ್ಲ ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಮತು್ತ ತೊಂದರೆ ಬಂದೊದಗಿದ ಪ್ರತಿ
ಾರಿಯೂ ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಹೇಗೆ ರ ಸಿದನೆಂಬುದನು್ನ
ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಾವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
9 ಯೆಹೋವನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಾಡಿದ ಒಳೆ್ಳಯ

ಸಂಗತಿಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಯೆಹೋವನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿಯೂ ಇತೊ್ರೕನನು ಬಹಳ
ಸಂತೋಷಪಟ್ಟನು. 10ಇತೊ್ರೕನನು,

“ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿರಿ!
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಫರೋಹನಿಂದಲೂ
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ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದಲೂ ರ ಸಿದನು.
11 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಾವು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮರೆಂದು

ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಅವರನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿದ್ದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ

ಆತನೇ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ಈಗ ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12ಇತೊ್ರೕನನು ದೇವರಿಗೆಯಜ್ಞಗಳನು್ನ, ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ಆಗ ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎ ಾ್ಲ ಹಿರಿಯರು ೕಶೆಯ
ಾವ ಾದ ಇತೊ್ರೕನನೊಡನೆ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲಊಟ ಾಡಲು

ಬಂದರು.
13 ಮರುದಿನ ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ ಾಡಲು

ತನ್ನ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಜನರಿದ್ದರು,
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ ಅವನ
ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

14 ೕಶೆಯು ಜನರ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದನು್ನ ಇತೊ್ರೕನನು
ನೋಡಿ, “ನೀನು ಾಕೆ ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತರುವೆ? ನೀನೊಬ್ಬನೇ
ಾಕೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಬೇಕು? ಜನರು ದಿನವೆ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಾಕೆ

ಬರಬೇಕು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
15 ಆಗ ೕಶೆ ತನ್ನ ಾವನಿಗೆ, “ಜನರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು

ದೇವರ ತೀ ಾರ್ನವನು್ನ ಕೇಳಬಯಸು ಾ್ತರೆ. 16 ಅವರೊಳಗೆ
ಾ್ಯಜ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರು ಾ್ತರೆ. ಾವನು
ಾ್ಯಯವಂತನೆಂದು ಾನು ತೀ ಾರ್ನಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ
ಾನು ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ
ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ”ಅಂದನು.

17 ಆದರೆ ೕಶೆಯ ಾವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಹೀಗೆ
ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ. 18 ಈ ಕೆಲಸ ನೀನೊಬ್ಬನೇ
ಾಡುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರ ಾಸಕರ. ಇದು ನಿನ್ನನೂ್ನ

ಆ ಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ; ಜನರನೂ್ನ ಆ ಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
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ನಿನೊ್ನಬ್ಬನಿಂದಲೇ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡ ಾಗದು. 19 ಕೇಳು,
ಾನು ನಿನಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಯೆಹೋವನು
ನಿನೊ್ನಡನೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು
ಾಡಬೇ ಾದದು್ದ ಇವೇ: ಜನರ ಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ನೀನು ಕೇಳುವುದನು್ನ

ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು; ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡುವುದನೂ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು; 20 ನೀನು ದೇವರ

ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬೋಧನೆಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕು;
ನಿಬಂಧನೆಗಳನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸದಂತೆ ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು;
ಜೀವಿಸಲು ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕು;
ಅವರು ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. 21ಆದರೆ ನೀನು
ಜನರೊಳಗೆ ದೇವಭಕ್ತರೂ ಲಂಚಮುಟ್ಟದವರೂ ಆಗಿರುವವರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರನು್ನ ಾವಿರ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ನೂರು
ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ಐವತು್ತ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ಹತು್ತ ಜನರ
ಮೇಲೆಯೂಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಬೇಕು. 22ಈಅಧಿ ಾರಿಗಳು
ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲಿ. ಬಹಳ ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದ ಾ್ಯಜ್ಯವಿದ್ದರೆ,
ತೀ ಾರ್ನ ಾ್ಕಗಿ ಅವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇತರ
ಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ಅವರೇ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ
ಾಡಿದರೆ, ಅದು ನಿನಗೆ ಸುಲಭ ಾಗುವುದು. ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ

ಜನರು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ತ ್ಮಳಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವರು. 23 ನೀನು
ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೆ, ಯೆಹೋವನ ಚಿತ್ತವಿದ್ದರೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡು ಾ್ತ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಶಕ್ತ ಾಗುವೆಮತು್ತ ಅದೇ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು
ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಾವ ಾದ ಇತೊ್ರೕನನು ಹೇಳಿದಂತೆ
ಾಡಿದನು. 25 ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರೊಳಗಿಂದ ನೀತಿವಂತರನು್ನ

ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಹೀಗೆ ಾವಿರ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ನೂರು
ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ಐವತು್ತ ಜನರ ಮೇಲೆಯೂ ಹತು್ತ ಜನರ
ಮೇಲೆಯೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು. 26ಈ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು
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ಜನರ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗ ಾಗಿದ್ದರು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ಈ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ ತರಬಹು ಾಗಿತು್ತ. ೕಶೆಯು
ಬಹು ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದ ಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ತೀ ಾರ್ನಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

27 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಾವ ಾದ
ಇತೊ್ರೕನನನು್ನ ಬೀ ್ಕಟ್ಟನು; ಇತೊ್ರೕನನು ತನ್ನ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋದನು.

19
ಇಸೆ್ರೕಲರ ತೆ ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

1 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟ ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ
ಸೀ ಾಯ್ ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ ತಲುಪಿದರು. 2 ಜನರು
ರೆಫೀದೀಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಸೀ ಾಯ್ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ತಂಗಿದರು. 3 ಆಗ ೕಶೆ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋದನು. ೕಶೆಯು ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲೆ ಇ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾಕೋಬನ ಮ ಾ
ಕುಟುಂಬ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳು: 4 ‘ ಾನು
ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಾಡುವ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆ ಏನು ಾಡಿದೆನೆಂದು ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ.
ಹದು್ದ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದನು್ನ ನೀವು
ನೋಡಿದಿರಿ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು
ನಡೆಯಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಜನ ಾಗುವಿರಿ.
ಈ ಲೋಕವೆ ಾ್ಲ ನನ್ನದೇ. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 6 ನೀವು ಾಜಕರ ಾಜ್ಯ’
ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಾದ ಜ ಾಂಗ ಾಗುವಿರಿ. ೕಶೆಯೇ, ಾನು
ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ನೀನು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು”
ಎಂದನು.
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7ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದು ಜನರ ಹಿರಿಯರನು್ನ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕರೆಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ೕಶೆಯು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. 8ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಾ ಾಡಿದರು. “ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ
ಾವು ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆವು” ಎಂದು ಅವರು ಅರಿಕೆ ಾಡಿದರು.
ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ತಿರುಗಿ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿ ಯೆಹೋವನ

ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರ ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯೆಯನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
9 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ ಾನು ಾಮುರ್ಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವೆನು. ಾನು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಾ ಾಡುವೆನು. ನಿನೊ್ನಡನೆ
ಾ ಾಡುವುದನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳುವರು. ನೀನು ಹೇಳುವ

ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಜನರು ಾ ಾಗಲೂ ನಂಬಲು ಸ ಾಯ ಾಗುವಂತೆ
ಾನು ಇದನು್ನ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ೕಶೆಯು ಜನರು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೇವರಿಗೆ

ಅರಿಕೆ ಾಡಿದನು.
10 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಈ ದಿನ

ಮತು್ತ ಾಳೆ ನೀನು ಜನರನು್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದಶರ್ನ ಾ್ಕಗಿ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು
11 ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನನ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಗಬೇಕು. ಮೂರನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ಸೀ ಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದುಬರುವೆನು;
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವರು. 12-13 ಆದರೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ
ದೂರವಿರಬೇಕೆಂದು ನೀನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಗೆರೆಯನು್ನ
ಾಕಿ ಆ ಗೆರೆಯನು್ನ ಾಟ ಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಾವ
ವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಲಿ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅವನನು್ನ ಕಲು್ಲಗಳಿಂ ಾಗಲಿ
ಾಣಗಳಿಂ ಾಗಲಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಾವ ಾ್ರಣಿ ಾದರೂ
ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಅದನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಾರೂ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ
ಮುಟ್ಟಕೂಡದು. ಕೊಂಬಿನ ತುತೂ್ತರಿ ಊದಿ ಾಗ ಜನರು ಬೆಟ್ಟದ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳು” ಎಂದನು.
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14 ೕಶೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು ಹೋದನು. ಅವನು ಜನರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದಶರ್ನ ಾ್ಕಗಿ ಅವರನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದನು. ಜನರು
ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡರು.

15 ಆಗ ೕಶೆ ಜನರಿಗೆ, “ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನೊಡನೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದಶರ್ನ ಾ್ಕಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ.
ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ, ಪುರುಷರು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ ಸಂಗ ಾಡ ಾರದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

16 ಮೂರನೆಯ ದಿನದ ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಗುಡುಗು ಮಿಂಚುಗಳು ಉಂಟಾದವು. ಒಂದು ಾಮುರ್ಗಿಲು ಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲೆ ಇಳಿದುಬಂತು; ತುತೂ್ತರಿಯ ಮ ಾ ಧ ್ವನಿಯು ಕೇಳಿಸಿತು.
ಾಳೆಯದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಭೀತ ಾದರು. 17 ಆಗ ೕಶೆ
ದೇವರನು್ನ ಸಂಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಜನರನು್ನ ಾಳೆಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ನಡಿಸಿ, ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 18 ಸೀ ಾಯಿ
ಬೆಟ್ಟವು ಹೊಗೆಯಿಂದ ಕವಿದುಕೊಂಡಿತು. ಕುಲುಮೆಯಿಂದ ಬರುವ
ಹೊಗೆಯಂತೆ, ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹೊಗೆಯುಮೇಲಕೆ್ಕೕರಿತು. ಯೆಹೋವನು
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆಇಳಿದುಬಂದದ್ದರಿಂದಇದುಸಂಭವಿಸಿತು.
ಇಡೀ ಬೆಟ್ಟ ನಡುಗ ಾರಂಭಿಸಿತು. 19 ತುತೂ್ತರಿಯ ಧ ್ವನಿ
ಹೆಚು್ಚಹೆಚಾ್ಚಯಿತು. ೕಶೆಯು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ
ದೇವರು ಗುಡುಗಿನಂತಿದ್ದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

20 ಯೆಹೋವನು ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಇಳಿದುಬಂದನು. ಬಳಿಕ
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯನು್ನ ಕರೆದು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಬರಲು
ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

21 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಕೆಳಗಿಳಿದು ಹೋಗಿ, ಜನರು
ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬರ ಾರದೆಂದು ಅವರನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸು.
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಾಯುವರು. 22 ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನನ್ನ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರುವ ಾಜಕರು ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದಶರ್ನ ಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಾನು ಅವರನೂ್ನ
ಶಿ ಸುವೆನು”ಅಂದನು.
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23 ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಜನರು ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿ
ಬರ ಾರರು. ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಮೇರೆಯನು್ನ ಾಕಿ ಅದನು್ನ
ಪವಿತ್ರ ಸ್ಧಳವ ಾ್ನಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀನೇ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ನೀಡಿದೆಯ ಾ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಇಳಿದುಹೋಗಿ
ಆರೋನನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಆದರೆ ಾಜಕ ಾಗಲಿ
ಜನ ಾಗಲಿ ಬರಕೂಡದು. ಅವರು ನನ್ನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದರೆ, ಾನು
ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಇಳಿದುಹೋಗಿ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

20
ದ ಾ ಗಳು

1ಬಳಿಕಯೆಹೋವನು ಈ ದ ಾ ಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು:

2 “ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಡಿಸಿದವನು
ಾನೇ.
3 “ನನ್ನನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಾವ ದೇವರುಗಳನೂ್ನ ನೀವು

ಆ ಾಧಿಸ ಾರದು.
4 “ನೀವು ಾವ ವಿಗ್ರಹಗಳನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು.

ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇ ಾಗಲಿ ನೀರಿನ ಾ್ಲಗಲಿ
ಇರುವ ಾವುದೇ ವಸು್ತವಿನ ರೂಪವನು್ನ ನೀವು
ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಲೂ ಾರದು

ಪೂಜಿಸಲೂ ಾರದು. 5 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ
ನನಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ೌರವವನು್ನ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದರೆ
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಪ ಾಡುವವರ ದೋಷಫಲವನು್ನ ಅವರ ಮೂರು ಾಲು ್ಕ



ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 20:6 lxviii ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 20:16

ತಲೆ ಾರುಗಳವರೆಗೂಬರ ಾಡುವೆನು. 6ಆದರೆನನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಅವರ ಾವಿರ ತಲೆ ಾರುಗಳವರೆಗೂ
ದಯೆತೋರಿಸುವೆನು.

7 “ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಅ ೕಗ ್ಯ
ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸ ಾರದು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಹೆಸರನು್ನ ಅ ೕಗ ್ಯ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸುವವನನು್ನ
ಶಿ ಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

8 “ನೀವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ದೇವರ ದಿನವೆಂದು
ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಿ. 9 ಾರದ ಆರು
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಿರಿ. 10 ಆದರೆ ಏಳನೆ ದಿನವು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಲು ಮೀಸ ಾಗಿರುವ
ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿನ ಾಗಿದೆ. ಅಂದು ನೀವು ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ
ಾಡ ಾರದು. ನೀ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ

ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ಸೇವಕ ಾಗಲಿ ಸೇವಕಿಯ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ
ಪಶುಗ ಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ವಿದೇಶಿಯ ಾಗಲಿ ಕೆಲಸ
ಾಡ ಾರದು. 11 ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ಆರು

ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಿ ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನೂ್ನ ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ
ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ವಿಶ್ರಮಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಅದನು್ನ ತನ್ನ ದಿನವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.

12 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಬೇಕು; ನೀವು
ಸ ಾ್ಮನಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಹು ಾಲ ಾಳುವಿರಿ.

13 “ನೀವು ಾರನೂ್ನ ಕೊಲೆ ಾಡ ಾರದು.
14 “ನೀವು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡ ಾರದು.
15 “ನೀವು ಕದಿಯ ಾರದು.
16 “ನೀವು ಬೇರೆಯವರಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳ ಾರದು.*

* 20:16: ನೀವು … ಹೇಳ ಾರದು ಅಥ ಾ “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವರ ವಿರುದ್ಧ
ಾ ಾಗಿರ ಾರದು.”
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17 “ನೀವು ನೆರೆಯವನ ಮನೆಯನು್ನ ಆಶಿಸ ಾರದು.
ನೀವು ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಸೇವಕರ ಾ್ನಗಲಿ
ಾಸಿಯರ ಾ್ನಗಲಿ ಪಶುಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಆಶಿಸ ಾರದು.”

ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟಿ್ಟದು
18 ಆಗ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ಗುಡುಗಿನ ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಕೇಳಿದರು;

ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚುಗಳನು್ನ ನೋಡಿದರು; ಹೊಗೆಯು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ
ಏರುವುದನು್ನ ಕಂಡರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದರು;
ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ದೂರದಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಗಮನಿಸಿದರು.
19 ಆಗ ಜನರು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ನ ್ಮಡನೆ ಾ ಾಡು;
ಾವು ನಿನಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವೆವು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ನ ್ಮಡನೆ
ಾ ಾಡದಿರಲಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಾವು ಾಯುವೆವು”ಅಂದರು.
20 ಆಗ ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ,

ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರೀ ಸಲು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಆತನಲಿ್ಲ
ಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಬಯಸು ಾ್ತನೆ. ಆಗ ನೀವು
ಾಪ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
21 ದೇವರ ಸನಿ್ನ ಾನಕೆ್ಕ ಹೋಗಲು ೕಶೆಯು
ಾಮುರ್ಗಿಲಿನೊಳಗೆ ಹೋ ಾಗ, ಜನರು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ದೂರ
ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 22 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು: “ ಾನು
ಪರಲೋಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ.
23 ಆದ್ದರಿಂದ ನನೊ್ನಡನೆ ಸ್ಪಧಿರ್ಸಲು, ನೀವು ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿಂದ
ಮೂತಿರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಈ ಸುಳು್ಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ
ನೀವು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಾರದು.”

24 “ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ನನಗೋಸ ್ಕರ
ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಕಟಿ್ಟರಿ. ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಕುರಿದನಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ಸಮಪಿರ್ಸಿರಿ. ಾನು
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ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನನು್ನ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೀಗೆಯೇ ಾಡಿರಿ. ಆಗ ಾನು ಬಂದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು. 25 ನೀವು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಉಳಿಯಿಂದ† ಕೆತಿ್ತದ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಡಿರಿ. ಅಂಥ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರೆ,
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು ಅಪವಿತ್ರ ಾಗುವುದು. 26 ಅಲ್ಲದೆ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಹತು್ತವುದಕೆ್ಕ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಾಡ ಾರದು.
ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಿದ್ದರೆ ಜನರು ತಲೆಎತಿ್ತಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ನೋಡು ಾಗ
ನಿಮ್ಮ ರಹ ಾ್ಯಂಗವು ಾಣಿಸೀತು.”

21
ಇತರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳುಮತು್ತ ಆ ಗಳು

1 ಬಳಿಕ ದೇವರು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀನು ಜನರಿಗೆ
ನೇಮಿಸಬೇ ಾದ ಇತರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ:

2 “ನೀವು ಇಬಿ್ರಯ ಗು ಾಮನನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಆ
ಗು ಾಮನು ಆರು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಾಡುವನು.
ಆರು ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ, ಅವನು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವನು, ಅವನು
ಏನೂಕೊಡಬೇ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 3ಅವನುನಿಮ್ಮ ಗು ಾಮ ಾಗು ಾಗ
ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದು ಾಗಲೂ
ಹೆಂಡತಿಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಹೋಗುವನು. ಆದರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮ
ಗು ಾಮ ಾಗು ಾಗ ಮದುವೆ ಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಬಿಡುಗಡೆ
ಹೊಂದು ಾಗ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು.
4 ಗು ಾಮನು ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಯಜ ಾನನು
ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಸಬಹುದು. ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಹೆತ್ತರೆ, ಆಕೆಯೂ ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳೂ ಯಜ ಾನನ ಸ್ವ ಾ್ತಗುವರು.
† 20:25: ಉಳಿಅಕ್ಷರಶಃ, “ಕತಿ್ತ.”
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ಗು ಾಮನು ತನ್ನ ಸೇ ಾ ವಷರ್ಗಳನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ತರು ಾಯ
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವನು.

5 “ಆದರೆ ಒಂದುವೇಳೆ ಆ ಗು ಾಮನು ತನ್ನ ಯಜ ಾನನ
ಸಂಗಡವಿರಲು ದೃಢ ಾಗಿ ಬಯಸಿದರೆ ಅವನು, ‘ ಾನು ನನ್ನ
ಯಜ ಾನನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದದೆ ಇಲೆ್ಲೕ
ಇರುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 6 ಹೀ ಾದರೆ ಯಜ ಾನನು
ಆ ಗು ಾಮನನು್ನ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ* ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವನು.
ಯಜ ಾನನು ಗು ಾಮನನು್ನ ಾಗಿಲ ಬಳಿಗೆ ಅಥ ಾ ಾಗಿಲಿನ
ಮರದ ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟಗಳ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವನು.
ಯಜ ಾನನು ಗು ಾಮನ ಕಿವಿಗೆ ಚೂ ಾದ ಸ ಾಕೆಯಿಂದ ರಂಧ್ರ
ಾಡುವನು. ಆಗ ಗು ಾಮನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನಪಯರ್ಂತ ಆ

ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಸೇವೆ ಾಡುವನು.
7 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಗು ಾಮಳ ಾ್ನಗಿ ಾರಲು

ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದರೆ, ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು
ಗು ಾಮ ಾದ ಪುರುಷರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಯಮಗಳ
ಪ್ರ ಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಯಜ ಾನನು ತನ ಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ
ಗು ಾಮಳನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ, ಅವಳನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ
ಾಡಬಹುದು. (ಅವಳ ತಂದೆಗೆ ಅವಳನು್ನ ಾರಬಹುದು.)

ಅವಳನು್ನ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಾರುವ ಹಕ್ಕನು್ನ ಯಜ ಾನನು
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ; ಾಕೆಂದರೆ ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯು
ಮುರಿದುಹೋಯಿತು. 9ಯಜ ಾನನು ಗು ಾಮಳನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಸುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದರೆ, ಅವಳನು್ನ
ಗು ಾಮಳ ಾ್ನಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸೊಸೆ ಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

10 “ಯಜ ಾನನು ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾದರೆ,
ಅವನು ತನ್ನ ದಲನೆಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವನು ಕೊಡುವ ಆ ಾರ
* 21:6: ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ “ದೇವರು” ಎಂದು ಕರೆಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
ಯಜ ಾನನು ಗು ಾಮನನು್ನ ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯು್ಯ ಾ್ತನೆ ಎಂಬಥರ್ವನು್ನ
ಕೊಡುತ್ತದೆ.
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ಅಥ ಾ ಬಟೆ್ಟಬರೆಗಳಲಿ್ಲ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಾಡ ಾರದು; ಮದುವೆಯ
ಮೂಲಕ ಆಕೆಯು ಾ ಾ್ಯವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊಂದಲು ಹಕು ್ಕ
ಪಡೆದಿರು ಾ್ತ ಅವೆಲ್ಲವನು್ನ ಅವನು ಆಕೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 11ಅವನು
ಆಕೆ ಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ
ಅವಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. ಅವಳುಅವನಿಗೆ ಾವ ಾಲವನೂ್ನ
ತೀರಿಸಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ.

12 “ಒಬ್ಬನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದರೆ, ಅವನೂ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು. 13 ಆದರೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶವಿಲ್ಲದೆ
ಹೊಡೆ ಾಗ ಸತು್ತಹೋದರೆ ಅದು ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪವೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಾನು ನೇಮಿಸಲಿರುವ ಆಶ್ರಯಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಹೊಡೆದವನು ಓಡಿಹೋಗಿ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಬದುಕಲಿ. 14 ಆದರೆ
ಒಬ್ಬನು ಕೋಪದಿಂ ಾಗಲಿ ದೆ್ವೕಷದಿಂ ಾಗಲಿ ಇನೊ್ನಬ್ಬನನು್ನ
ಕೊಂದರೆ, ಆ ಕೊಲೆ ಾರನಿಗೆ ದಂಡನೆ ಾಗಬೇಕು. ನನ್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಅವನನು್ನ ದೂರಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.

15 “ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಹೊಡೆಯುವವನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.

16 “ ಾವ ಾದರೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ ಕದು್ದ ಗು ಾಮನ ಾ್ನಗಿ
ಾರಿದರೆ ಅಥ ಾ ತನ್ನ ಗು ಾಮನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವನಿಗೆ

ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು.
17 “ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಶಪಿಸುವವನನೂ್ನ

ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.
18 “ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಕಲಿ್ಲನಿಂ ಾಗಲಿ

ಮುಷಿ್ಟಯಿಂ ಾಗಲಿಹೊಡೆ ಾಗ, ಪೆಟಾ್ಟದಮನುಷ ್ಯನು ಾಯದಿದ್ದರೆ,
ಹೊಡೆದವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲ ಾರದು. 19 ಾಯಗೊಂಡವನು
ಕೆಲವು ಾಲದವರೆಗೆ ಾಸಿಗೆಯಲಿ್ಲರಬೇ ಾದರೆ, ಬಳಿಕ ಅವನು
ಎದು್ದ ಊರುಗೋಲಿನ ಸ ಾಯದಿಂದ ನಡೆಯಬಲ್ಲವ ಾದರೆ,
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ಹೊಡೆದವನು ಅವನನು್ನ ಆರೈಕೆ ಾಡಬೇಕು. ಾಯಗೊಂಡವನು
ಕೆಲಸ ಾಡ ಾರದೆ ಹೋದ ಸಮಯಕೆ್ಕ ಹೊಡೆದವನು ಹಣ
ಕೊಡಬೇಕು; ಅವನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಸಿ ಾಗುವವರೆಗೆ ಆರೈಕೆ
ಾಡಬೇಕು.
20 “ಕೆಲವು ಸಲ ಯಜ ಾನರು ಗು ಾಮನ ಾ್ನಗಲಿ

ಗು ಾಮಳ ಾ್ನಗಲಿ ಹೊಡೆಯು ಾ್ತರೆ. ಹೊಡೆ ಾಗ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಸತ್ತರೆ, ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಶಿ ಾಗಬೇಕು. 21 ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಾಯದೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಗುಣ ಾದರೆ ಯಜ ಾನನಿಗೆ
ಶಿ ಾಗ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ ಯಜ ಾನನು ಹಣವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ
ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅವನ
ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಾ್ದನೆ.

22 “ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಾಡು ಾಗ ಗಭಿರ್ಣೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಪೆಟಾ್ಟಗಿ
ಗಭರ್ ಾ್ರವ ಾದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅವಳಿಗೆ ದಂಡ
ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು ಎಷು್ಟ ದಂಡ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಅವಳ
ಗಂಡನು ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳ ಸ ಾಯದಿಂದ ತೀ ಾರ್ನಿಸುವನು.
23 ಆದರೆ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತೀರಿಕೊಂಡರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾದವನಿಗೆ
ಮರಣದಂಡನೆ ಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಾ್ರಣಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಾ್ರಣವನು್ನ
ಕೊಡಿಸಬೇಕು. 24 ಕಣಿ್ಣಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಕಣು್ಣ,ಹಲಿ್ಲಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಹಲು್ಲ,
ಕೈಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಕೈ, ಾಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಾಲು, 25 ಬರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ
ಬರೆ, ಾಯಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಾಯ, ಏಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಏಟು, ಈ
ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಂಡನೆ ಾಗಬೇಕು.

26 “ಯಜ ಾನನು ಗು ಾಮನಿಗೆ ಹೊಡೆ ಾಗ ಗು ಾಮನು
ಕುರುಡ ಾದರೆ, ಆ ಗು ಾಮನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನು ತನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ್ನೕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಗು ಾಮನ ಅಥ ಾ ಗು ಾಮಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇದೇ ನಿಯಮ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. 27 ಯಜ ಾನನು ಗು ಾಮನ ಾಯಿಗೆ
ಹೊಡೆದದ್ದರಿಂದ, ಗು ಾಮನು ತನ್ನ ಹಲ್ಲನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ,
ಆ ಗು ಾಮನ ಹಲು್ಲ ಅವನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಾಗಿದೆ.
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ಗು ಾಮನ ಅಥ ಾ ಗು ಾಮಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇದೇ ನಿಯಮವು
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

28 “ಒಬ್ಬನ ಎತು್ತ ಪುರುಷನ ಾ್ನಗಲಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಾ್ನಗಲಿ ಕೊಂದರೆ,
ಆಗ ನೀವು ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ ಆ ಎತ್ತನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ನೀವು
ಅದರ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. ಆದರೆ ಎತಿ್ತನ ಾಲಿಕನು
ತಪಿ್ಪಸಸ್ಥನಲ್ಲ. 29 ಆದರೆ ಹಿಂದೊಮೆ್ಮ ಆ ಎತು್ತ ಜನರಿಗೆ ತಿವಿದಿದು್ದ,
ಅದರ ಾಲಿಕನಿಗೆ ಇದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಆಗ
ಆ ಾಲಿಕನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಆ
ಎತ್ತನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಥ ಾ ಅದರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಬಂಧಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಎತ್ತನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಕದೆ ಇದು್ದದರಿಂದ,ಅದು ಾರ ಾ್ನದರೂ
ಕೊಂದರೆ, ಆಗ ಆ ಾಲಿಕನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಎತ್ತನು್ನ
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಲ್ಲದೆ ಅದರ ಾಲಿಕನನೂ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.
30ಆದರೆ ಸತ್ತವನ ಕುಟುಂಬದವರು ಅವನಿಂದ ಹಣವನು್ನ ಕೇಳಿದರೆ
ಮತು್ತ ಅವನು ಹಣವನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವವನು್ನ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಂ ಾಗುವುದು. ಆಗ ಆ ಎತಿ್ತನ ಾಲಿಕನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲ ಾರದು. ಆದರೆ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳು ತೀ ಾರ್ನಿಸುವಷು್ಟ
ಹಣವನು್ನ ಅವನು ಕೊಡಬೇಕು.

31 “ಎತು್ತ ಒಬ್ಬನಮಗನ ಾ್ನಗಲಿಅಥ ಾಮಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಕೊಂದರೆ
ಇದೇ ನಿಯಮವನು್ನ ಾಲಿಸಬೇಕು. 32 ಆದರೆ ಎತು್ತ ಗು ಾಮನನು್ನ
ಕೊಂದರೆ,ಆಗಆಪಶುವಿನ ಾಲಿಕನು ಗು ಾಮನಯಜ ಾನನಿಗೆ
ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಮತು್ತ ಎತ್ತನು್ನ
ಕಲು್ಲಗಳಿಂದಹೊಡೆದುಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಗು ಾಮನಅಥ ಾಗು ಾಮಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇದೇ ನಿಯಮವನು್ನ ಾಲಿಸಬೇಕು.

33 “ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಕುಣಿ ಂದನು್ನ ತೋಡಿ ಅದನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತು್ತ ಆ ಕುಣಿಯಲಿ್ಲ ಬೇರೊಬ್ಬನ ಪಶುವು ಬಿದು್ದ
ಸತು್ತಹೋದರೆ, 34 ಕುಣಿಯನು್ನ ತೋಡಿದವನು ಆ ಪಶುವಿಗೆ
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ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಈಡುಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು ಈಡುಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆ
ಸತ್ತ ಪಶುವು ಅವನ ಾಗುತ್ತದೆ.

35 “ಒಬ್ಬನ ಎತು್ತ ಇನೊ್ನಬ್ಬನ ಎತ್ತನು್ನ ಾದು ಕೊಂದರೆ ಆಗ
ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವ ಎತ್ತನು್ನ ಾರಬೇಕು. ಆ ಎತ್ತನು್ನ ಾರಿದ್ದರಿಂದ
ಬಂದ ಹಣವನು್ನ ಸಮ ಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಎತ್ತನು್ನ
ಸಮ ಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 36ಆದರೆ ಒಬ್ಬನ ಎತು್ತ ದಲೊಮೆ್ಮ
ಇತರ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಾಯ ಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಾಲಿಕನು ಅದನು್ನ
ಕಟಿ್ಟ ಾಕದೆ ಇದು್ದದರ ನಿಮಿತ್ತ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ಸತ್ತ
ಎತಿ್ತಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಎತ್ತನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸತ್ತ ಎತ್ತನು್ನ ಾನೇ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

22
1 “ಒಬ್ಬನು ಎತ್ತ ಾ್ನಗಲಿ ಕುರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಕದು್ದ ಅದನು್ನ ಕೊಯಿದರೆ

ಅಥ ಾ ಾರಿದರೆ, ಅವನು ಾನು ಕದ್ದ ಎತಿ್ತಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಐದು
ಎತು್ತಗಳನೂ್ನ ಅಥ ಾ ಾನು ಕದ್ದ ಕುರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಾಲು ್ಕ
ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 2-4 ಅವನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ,
ಅವನು ಗು ಾಮ ಾಗುವನು. ಆದರೆ ಆ ಕಳ್ಳನು ಪಶುವನು್ನ
ಇನೂ್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತದರೆ, ಅವನು
ಕದ್ದ ಪಶುವಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಎರಡು ಪಶುಗಳನು್ನ ಾಲಿಕನಿಗೆ
ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಕದ್ದದು್ದ ಎ ಾ್ತಗಿರಬಹುದು, ಕತೆ್ತ ಾಗಿರಬಹುದು
ಅಥ ಾ ಕುರಿ ಾಗಿರಬಹುದು.

“ಕಳ್ಳನು ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಾಕಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರು ಾಗ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಅವನನು್ನ ಕೊಂದದ್ದಕೆ ್ಕ ಾರೂ ತಪಿ್ಪತಸ್ಧ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆಇದುಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ನಡೆದರೆಕೊಂದವನುಕೊಲೆ ಾರ ಾಗುವನು.

5 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೊಲದ ಾ್ಲಗಲಿ ಾ್ರ ತೋಟದ ಾ್ಲಗಲಿ ತನ್ನ
ಪಶುವಿಗೆಮೇಯಲುಬಿಡಬಹುದು. ಆದರೆಅದುಅವನನೆರೆಯವನ
ಹೊಲವ ಾ್ನಗಲಿ, ಾ್ರ ತೋಟವ ಾ್ನಗಲಿ ಾಳು ಾಡಿದರೆ, ಅವನು
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ತನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ತನ್ನ ಉತ್ತಮ
ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.

6 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವ ಮುಳಿ್ಳನ ದೆಗಳನು್ನ
ಸುಟು್ಟ ಾಕಲು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೆಂಕಿಯು
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಅವನ ನೆರೆಯವನ ಬೆಳೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಬೆಳೆಯುತಿ್ತರುವ
ಾನ್ಯಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದರೆ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸಿದವನು
ಾನು ಸುಟು್ಟ ಾಕಿದ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಈಡುಕೊಡಬೇಕು.
7 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವ ಾ್ನಗಲಿ

ವಸು್ತಗಳ ಾ್ನಗಲಿಇಟಿ್ಟದು್ದ,ಆಹಣ ಾಗಲಿವಸು್ತಗ ಾಗಲಿ ಕಳು ಾದರೆ
ಕಳ್ಳನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನೀವು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಕು. ನೀವು
ಕಳ್ಳನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ, ಆಗ ಅವನು ಾನು ಕದ್ದವಸು್ತಗಳ
ಬೆಲೆಯ ಎರಡರಷ್ಟನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 8 ಆದರೆ ನೀವು
ಕಳ್ಳನನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಾಗದಿದ್ದರೆ, ಆ ಮನೆಯ ಾಲಿಕನು
ತಪಿ್ಪತಸ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೋಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದುದೇವರು*ನಿಣರ್ಯಿಸುವನು.
ಮನೆಯ ಾಲಿಕನು ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವನು
ಕದಿ್ದ ಾ್ದನೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ದೇವರು ತೀ ಾರ್ನಿಸುವನು.

9 “ಕಳೆದುಹೋದ ಎತು್ತ, ಕತೆ್ತ, ಕುರಿ, ಬಟೆ್ಟಬರೆ, ಅಥ ಾ ವಸು್ತವಿನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, ‘ಇದು ನನ್ನದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಮತು್ತ
ಇನೊ್ನಬ್ಬನು, ‘ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರೂ
ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ಾರೆಂದು ದೇವರು
ತೀ ಾರ್ನಿಸುವನು. ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನು ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ಕಳೆದುಹೋದ
ವಸು್ತವಿನ ಬೆಲೆಯಎರಡರಷ್ಟನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.

10 “ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದವರೆಗೆ ತನ್ನ ಪಶುವನು್ನ ೕಷಿಸಬೇಕೆಂದು
ತನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಪಶುವು
ಕತೆ್ತ ಾಗಿರಬಹುದು, ಎ ಾ್ತಗಿರಬಹುದು, ಕುರಿ ಾಗಿರಬಹುದು

* 22:8: ದೇವರು ಕೆಲ ಮೆ್ಮ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
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ಅಥ ಾ ಾವುದೇ ಪಶು ಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು
ಸತ್ತರೆ ಅಥ ಾ ಅದಕೆ್ಕ ಪೆಟಾ್ಟದರೆ ಅಥ ಾ ಕಳು ಾದರೆ, 11 ಆ
ನೆರೆಯವನು ಆ ಪಶುವನು್ನ ಕದಿ್ದಲ್ಲದಿ್ದದ್ದರೆ ಾನು ಕದಿ್ದಲ್ಲವೆಂದು
ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಕು. ಪಶುವಿನ
ಾಲಿಕನು ಈ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಬೇಕು. ನೆರೆಯವನು
ಾಲಿಕನಿಗೆ ಪಶುವಿ ಾಗಿ ಈಡು ಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. 12 ಆದರೆ

ಪಶುವು ಕದಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರೆ, ಅವನು ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಈಡು ಕೊಡಬೇಕು.
13 ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಗಳು ಆ ಪಶುವನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದ್ದರೆ, ನೆರೆಯವನು
ಸತ್ತ ಪಶುವನು್ನ ಾ ಾಗಿ ತರಬೇಕು. ನೆರೆಯವನು ಾಲಿಕನಿಗೆ
ಸತ್ತ ಪಶುವಿ ಾಗಿ ಈಡು ಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ.

14 “ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಂದ ಪಶುವನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲಕೆ್ಕ
ಾಲ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರು ಾಗ ಅದರ ಾಲಿಕನು ಅದರ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಆ ಪಶುವಿಗೆ ಾಯ ಾದರೆ
ಅಥ ಾಅದು ಸತು್ತಹೋದರೆ, ಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನುಆಪಶುವಿಗೆ
ಈಡುಕೊಡಬೇಕು. 15 ಆದರೆ ಅದರ ಾಲಿಕನು ಪಶುವಿನೊಂದಿಗೆ
ಅಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಆಗ ನೆರೆಯವನು ಈಡುಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ನೆರೆಯವನು
ಪಶುವನು್ನ ಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರು ಾಗ ಆ ಪಶು ಸತ್ತರೆ ಅಥ ಾ
ಅದಕೆ್ಕ ಪೆಟಾ್ಟದರೆ ಅವನು ಈಡುಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪಶುವನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಲು ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಾಡಿಗೆಯೇ ಾಕು.

16 “ಒಬ್ಬನು ಕನಿ್ನಕೆಯನು್ನ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ ಕೂಡಿದರೆ, ಅವನು
ಅವಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಬೇಕು. ಅವನು ಆಕೆಯ ತಂದೆಗೆ ತಕ್ಕ
ತೆರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 17 ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಕೊಡಲು ನಿ ಾಕರಿಸಿದರೂ ಅವನು ತೆರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನು
ಅವಳಿಗೋಸ ್ಕರಪೂಣರ್ ತೆರವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.

18 “ ಾಟ ಾತಿರ್ಯನು್ನ ನೀವು ಜೀವಸಹಿತಉಳಿಸ ಾರದು.
19 “ಪಶುಸಂಗ ಾಡಿದವನಿಗೆಮರಣದಂಡನೆ ಾಗಬೇಕು.
20 “ಸುಳು್ಳದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವವನನು್ನ ಾಶ
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ಾಡಬೇಕು.† ನೀವು ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನಿಗೇ
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಬೇಕು.

21 “ನೀವು ದಲು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಪರದೇಶಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದದ್ದನು್ನ
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ೕಸ ಾಡ ಾರದು; ನಿಮ್ಮ
ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಾವ ಪರದೇಶಸ್ಥನಿಗೂ ಕೇಡು ಾಡ ಾರದು.

22 “ನೀವೆಂದಿಗೂ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಅಥ ಾ ಅ ಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಕೇಡು ಾಡ ಾರದು. 23 ನೀವು ಆ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಅಥ ಾ
ಅ ಾಥರಿಗೆ ಕೇಡು ಾಡಿದರೆ, ಾನು ಅವರ ಗೋ ಾಟವನು್ನ
ಕೇಳಿ, 24 ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವೆನು; ಕತಿ್ತಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವೆನು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರು ವಿಧವೆಯ ಾಗುವರು; ನಿಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳು ಅ ಾಥ ಾಗುವರು.

25 “ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಬಡವ ಾಗಿರುವವನಿಗೆ ನೀವು ಹಣವನು್ನ
ಾಲಕೊಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಆ ಹಣಕೆ್ಕ ಬಡಿ್ಡ ಕೇಳ ಾರದು. ಬೇಗನೆ
ಮರು ಾವತಿ ಾಡುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ಬಲವಂತಪಡಿಸ ಾರದು.
26 ಾವ ಾದರೂ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಾಲಕೆ್ಕ ತನ್ನ ಅಂಗಿಯನು್ನ
ಒತೆ್ತ ಾಗಿಟ್ಟರೆ, ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗುವ ದಲೇ ನೀವು ಆ
ಅಂಗಿಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು. 27 ಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ
ಬೇರೆ ಾವಹೊದಿಕೆಯೂಇಲ್ಲ;ಅದನೆ್ನೕಅವನುಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅವನುಮಲಗಿಕೊಳು್ಳ ಾಗ ಚಳಿಯಿಂದನನಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರೆ, ಾನು
ಅವನ ರೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ದಯೆತೋರುವೆನು.

28 “ನೀವು ದೇವರ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ನಿಮ್ಮ ಾಯಕರುಗಳ ಾ್ನಗಲಿ
ಶಪಿಸ ಾರದು.

29 “ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಥಮಫಲ ಾದ ಾನ್ಯವನು್ನ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮಫಲ ಾದ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು
ಅದನು್ನ ನಿಮ ಾಗಿಯೇ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
† 22:20: ಾಶ ಕೈಮೀರಿಹೋದ ವಸು್ತಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಯೆಹೋವನ
ದಂಡನೆಗೆ ಒಪಿ್ಪಸುವುದನು್ನ ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸಲ, ಇದು ಸಂಪೂಣರ್
ಾಶದಿಂ ಾಗಲಿಮರಣಶಿ ಯಿಂ ಾಗಲಿ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತಿ್ತತು್ತ.
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“ನಿಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು.
30 ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುರಿದನಗಳಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚ ಾದವುಗಳನು್ನ ನನಗೆ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಚೊಚ್ಚ ಾದವುಗಳು ತನ್ನ ಾಯಿ ಂದಿಗೆ ಏಳು
ದಿನಗಳಿರಲಿ. ಬಳಿಕ, ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಅದನು್ನ ನನಗೆ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

31 “ನೀವು ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಜನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಾ್ರಣಿಯ ಾಂಸವನು್ನ ನೀವು
ತಿನ್ನ ಾರದು. ಅದನು್ನ ಾಯಿಗಳು ತಿನ್ನಲಿ.

23
1 “ಬೇರೆಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಬೇಡಿರಿ. ನೀವು
ಾ್ಯ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ದುಷ್ಟರ ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳದಿರಿ.
2 “ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವನು್ನ ಾಡುವವರು ಬಹಳ ಮಂದಿಯೆಂದು ಅವರ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಬಹಳ ಮಂದಿಯ ಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ
ಾ್ಯಯವನು್ನ ಕೆಡಿಸುವ ಾ ಯನು್ನ ಹೇಳದಿರಿ.
3 “ಇದಲ್ಲದೆ ಬಡವನೆಂದು ಕರುಣಿಸಿ ಪಕ್ಷ ಾತದ ತೀಪರ್ನು್ನ

ನೀಡ ಾರದು.
4 “ನೀವು ಕಳೆದುಹೋದ ಎತ್ತ ಾ್ನಗಲಿ ಕತೆ್ತಯ ಾ್ನಗಲಿ ನೋಡಿದರೆ,

ಆಗ ನೀವು ಅದನು್ನ ಅದರ ಾಲಿಕನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು.
ಒಂದುವೇಳೆ ಆ ಾಲಿಕನು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ಈ
ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಬೇಕು.
5 “ಬಹು ತೂಕದ ಹೊರೆಯಿಂದ ನಡೆಯ ಾಗದೆ ಬಿದಿ್ದರುವ

ಕತೆ್ತಯನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಅದನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಲು ನೀವು ನಿಂತು
ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕು. ಆ ಕತೆ್ತಯು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಯ ಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು
ಅದಕೆ್ಕ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕು.

6 “ಬಡವರು ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡು ಾಗ ನೀವು ಅ ಾ್ಯಯ ಾದ ತೀಪರ್ನು್ನ
ನೀಡಕೂಡದು.

7 “ನೀವು ೕಸದ ಾಯರ್ದಿಂದ ದೂರ ಾಗಿರಬೇಕು.
ನಿರಪ ಾಧಿಯೂ ನೀತಿವಂತನೂ ಆಗಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ
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ವಿಧಿಸಲೇ ಾರದು. ಅಂಥ ದುಷ್ಟತ್ವವನು್ನ ಾಡಿದವನಿಗೆ ಾನು
ದಂಡನೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

8 “ಲಂಚವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕೂಡದು; ಲಂಚವು ಕಣು್ಣಳ್ಳವರನು್ನ
ಕುರುಡರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುತ್ತದೆ; ನಿರಪ ಾಧಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ
ಬರ ಾಡುತ್ತದೆ.

9 “ನೀವು ಪರದೇಶಸ್ಥರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ ಾರದು. ನೀವು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಪರದೇಶಸ್ಥ ಾಗಿದಿ್ದರೆಂಬುದನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.

ವಿಶೇಷ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿನಗಳು
10 “ಆರು ವಷರ್ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಬೀಜಬಿತಿ್ತ ಬೆಳೆಯನು್ನ

ಬೆಳೆಯಿರಿ. 11 ಆದರೆ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಬೀಳುಬಿಡಿರಿ; ಬೀಜಬಿತ್ತಬೇಡಿರಿ. ಏಳನೆಯ ವಷರ್ ನೀವು ಏನನೂ್ನ
ಬೆಳೆಸ ಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ ಬೆಳೆದರೆ ಅದನು್ನ
ಬಡವರು ತಿನ್ನಲಿ. ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಾ್ರಣಿಗಳು ಮೇಯಲಿ. ನಿಮ್ಮ
ಾ್ರ ತೋಟಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಆಲಿವ್ ಮರಗಳ ತೋಪಿನ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇದೇ ನಿಯಮವನು್ನ ಾಲಿಸಬೇಕು.

12 “ಆರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಾಡಿರಿ. ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಏಳನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗು ಾಮರೂಎತು್ತಗಳೂ
ಕತೆ್ತಗಳೂ ವಿದೇಶಿಯರೂ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.

13 “ನೀವು ಈ ಆ ಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ
ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು. ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಡಿರಿ.
ನೀವು ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಉಚ್ಚರಿಸಲೂ ಕೂಡದು.

14 “ಪ್ರತಿವಷರ್ ನೀವು ಮೂರುಜಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು.
15 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇ ಾದ ಹಬ್ಬ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂ ಾಗಿದೆ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಈ ಜಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಏಳು
ದಿನ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಈಹಬ್ಬವು ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯುವುದು. ನೀವು ಇದನು್ನ ಅಬೀಬ್ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ
ಾಡಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲಯೇ ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
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ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರಿ! ಈಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ನನಗೆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.

16 “ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಸುಗಿ್ಗಯಜಾತೆ್ರಯನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ನೀವು
ಬಿತಿ್ತದ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಕೊಯು್ಯವ ಾಲದಲಿ್ಲ ಈ ಜಾತೆ್ರಯು
ಆರಂಭ ಾಗುವುದು.

“ಇದಲ್ಲದೆ ಫಲಸಂಗ್ರಹ ಜಾತೆ್ರಯನೂ್ನ ನೀವು ಆಚರಿಸಬೇಕು.
ವ ಾರ್ಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹೊಲತೋಟಗಳ ಬೆಳೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸುವ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇದು ಆರಂಭ ಾಗುವುದು.

17“ಹೀಗೆಪ್ರತಿವಷರ್ಮೂರು ಸಲಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂಒಂದುವಿಶೇಷ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಬೇಕು.

18 “ನೀವು ನನಗೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸು ಾಗ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ
ರಕ್ತದೊಡನೆ ಹುಳಿಬೆರಸಿದ ಏನನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸ ಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ
ಅದರ ಾಂಸವನು್ನ ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಬೇಕು;
ಮರುದಿನದವರೆಗೂ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು.

19 “ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಫಲವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ* ತರಬೇಕು.

“ಆಡುಮರಿಯನು್ನ ಅದರ ಾಯಿಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ
ಬೇಯಿಸ ಾರದು.”

20 “ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಾನು ಒಬ್ಬ ದೂತನನು್ನ†
ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನಿಮ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಈ ದೂತನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವನು; ಾರಿಯುದ್ದಕೂ್ಕ ಸಂರ ಸುವನು.
21 ದೂತನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಆತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ. ಆತನಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಗೆಯೇಳಬೇಡಿರಿ. ನೀವು ಅವಿಧೇಯ ಾದರೆ
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯು ಇರುತ್ತದೆ.‡
22ಆತನು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಂದಕೆ್ಕ ನೀವು ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು. ನನ್ನ
* 23:19: ಆಲಯ ಪವಿತ್ರಗು ಾರ ದೇವರನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಜನರು ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಹೋಗಬೇ ಾಗಿತು್ತ. ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 25:8, 9ನು್ನ ನೋಡಿರಿ. † 23:20:
ದೂತ ದೇವದೂತ. ‡ 23:21: ಶಕಿ್ತ ಇರುತ್ತದೆ ಹೀಬೂ್ರವಿನಲಿ್ಲ: ನನ್ನ ಹೆಸರು
ಆತನಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ.
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ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಇರುವೆನು. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಶತು್ರ ಾಗಿರುವೆನು; ನಿಮಗೆ
ಕೇಡು ಾಡುವವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಕೇಡು ಾಡುವೆನು.

23 “ನನ್ನ ದೂತನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಡೆದು ಅ ೕರಿಯರು,
ಹಿತಿ್ತಯರು, ಪೆರಿಜೀಯರು, ಾ ಾನ್ಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು ಮತು್ತ
ಯೆಬೂಸಿಯರು ಇರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡಿಸುವನು. ಾನು
ಅವರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೋಲಿಸುವೆನು.

24 “ಅವರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿರಿ. ಆ ದೇವರುಗಳಿಗೆ
ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಡಿರಿ. ಅವರ ಆಚರಣೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಡಿರಿ.
ನೀವು ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಬೇಕು. ಅವರ
ಾ್ಮರಕ ಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಾಕಬೇಕು. 25 ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನೆ್ನೕ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ
ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು. ಾನು ನಿ ್ಮಳಗಿಂದ ಎ ಾ್ಲ
ಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡುವೆನು. 26 ನಿಮ್ಮ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆಯಲು ಶಕ್ತ ಾಗುವರು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟು್ಟ ಾಗಲೇ
ಾಯುವುದಿಲ್ಲ; ನಿಮಗೆ ದೀಘಾರ್ಯುಷ ್ಯವನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು.
27 “ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಾಡು ಾಗ, ನಿಮ್ಮ

ವೈರಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಸ ಾಯ ಾಡುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಭಯದಿಂದಲೂ
ಗಲಿಬಿಲಿಯಿಂದಲೂ ಓಡಿಹೋಗುವರು. 28 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ಹೆದು್ದಂಬಿಯನು್ನ§ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗ ಾದ ಹಿವಿ್ವಯರನು್ನ
ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಹಿತಿ್ತಯರನು್ನ ಅದು ಬಲವಂತದಿಂದ
ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವುದು. 29ಆದರೆ ಾನು ಒಂದೇ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಜನರು

§ 23:28: ಹೆದು್ದಂಬಿ ಕಣಜದ ಹುಳ. ದುಂಬಿಯಂತೆ ಕೊಂಡಿಯಿರುವ ಹುಳ.
ಇದು ನಿಜ ಾದ ಹೆದು್ದಂಬಿಯಿರಬಹುದು ಅಥ ಾ ಇದು ದೇವರ ದೂತನು ಅಥ ಾ ಅತನ
ಮ ಾಶಕಿ್ತಯೆಂಬ ಅಥರ್ ಕೊಡಬಹುದು.
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ಕಡಿಮೆ ಾಗುವುದರಿಂದಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಿಮಗೆಬಹಳ
ತೊಂದರೆ ಾಗಬಹುದು. 30 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗಿ
ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವತನಕ ಅವರನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗಿ
ಹೊರದೂಡುವೆನು.

31 “ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದಿಂದ ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿಯವರೆಗೆ ಇರುವ
ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೊಡುವೆನು. ಪಶಿ್ಚಮ ಗಡಿಯು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯ
ಸಮುದ್ರ ಾಗಿರುವುದು (ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ) ಮತು್ತ
ಪೂವರ್ ಗಡಿಯು ಅರೇಬಿ ಾ ಮರುಭೂಮಿ ಾಗಿರುವುದು. ನೀವು
ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವಂತೆ ಾನು ಾಡುವೆನು;
ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ನೀವು ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಹೊರಗಟು್ಟವಿರಿ.

32 “ನೀವು ಆ ಜನರೊಡನೆ ಾಗಲಿ ಅವರ
ದೇವರುಗ ಡನೆ ಾಗಲಿ ಾವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 33 ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ಅವರನು್ನ

ಬಿಡಬೇಡಿರಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ದೊ್ರೕಹ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟಸಬಹುದು. ನೀವು ಅವರ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಆ
ಪೂಜೆಯೂ ನಿಮಗೆಉರು ಾಗುವುದು.”

24
ದೇವರಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ನಡುವೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

1 ದೇವರು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಆರೋನ, ಾದ್ಾ್ವ, ಅಬೀಹೂ
ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿಬಂದು
ದೂರದಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು. 2 ಬಳಿಕ ನೀನು ಾತ್ರ ನನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು; ಬೇರೆಯವರು ಬರಕೂಡದು; ಆದರೆ ಉಳಿದ
ಜನರು ಬೆಟ್ಟವನೂ್ನ ಏರಕೂಡದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಎ ಾ್ಲ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಆ ಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ, “ಯೆಹೋವನ
ಆ ಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಾವುವಿಧೇಯ ಾಗುವೆವು”ಎಂದುಒಂದೇಸ್ವರದಿಂದ
ಹೇಳಿದರು.
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4 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಂದು
ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲ ಬರೆದನು. ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ, ಅವನು
ಬೇಗನೆ ಎದು್ದ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳ ಾಗದ ಹತಿ್ತರ, ಹನೆ್ನರಡು
ಕುಲಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದರಂತೆ ಹನೆ್ನರಡು ಕಂಬಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ
ಒಂದೊಂದರಂತೆ ಹನೆ್ನರಡು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 5 ಬಳಿಕ
ೕಶೆಯು ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಇಸೆ್ರೕಲರ
ೌವನಸ್ಥರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರುಯೆಹೋವನಿಗೆಎತು್ತಗಳನು್ನ

ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗ ಾಗಿಯೂ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗ ಾಗಿಯೂ
ಅಪಿರ್ಸಿದರು.

6 ೕಶೆಯು ಈ ಪಶುಗಳ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅದರಲಿ್ಲ ಅಧರ್ ಾಗವನು್ನ ಬೋಗುಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿದನು; ಉಳಿದ
ಅಧರ್ ಾಗವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ ಸುರಿದನು.

7 ವಿಶೇಷ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಸುರುಳಿಯನು್ನ
ೕಶೆಯು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಓದಿದನು. ಆಗ

ಜನರು, “ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ ಆತನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುತೆ್ತೕವೆ”ಅಂದರು.

8 ಆಗ ೕಶೆ ಯಜ್ಞಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಬೋಗುಣಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ರಕ್ತವನು್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ
ಚಿಮಿಕಿಸಿ, “ಈ ಸುರುಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾಕ್ಯಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ನಿ ್ಮಡನೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ಈ ರಕ್ತವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
9 ಬಳಿಕ ೕಶೆ, ಆರೋನ, ಾ ಾ್ವ, ಅಬೀಹೂ ಮತು್ತ

ಇಸೆ್ರೕಲರ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿದರು. 10 ಈ
ಜನರು ಇಸೆ್ರೕಲರ ಯೆಹೋವನನು್ನ ನೋಡಿದರು. ದೇವರು
ಆ ಾಶಮಂಡಲದಂತೆ ಅತಿ ನಿಮರ್ಲ ಾದ ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಯ
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ನೆಲಗಟಿ್ಟನಮೇಲೆನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು! 11ಇಸೆ್ರೕಲರ ಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ನೋಡಿದರು, ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರನು್ನ
ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂದೇವದಶರ್ನ ಾಡಿಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಯೆಹೋವನ ನಿಬಂಧನೆಯನು್ನ ಪಡೆಯಲು ೕಶೆ ಹೋದದು್ದ

12ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಬಂದು ನನ್ನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರು. ಾನು ನನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ
ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. ಈಉಪದೇಶಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ನೀನು ಜನರಿಗೆಬೋಧಿಸಬೇಕು. ಾನುಈಕಲಿ್ಲನ
ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನೊಡನೆ
ಎದು್ದನಿಂತು ದೇವರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 14 ೕಶೆಯು
ಹಿರಿಯರಿಗೆ, “ ಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವ ತನಕ
ನೀವು ಇಲಿ್ಲ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ. ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಹೂರನು ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಯಿ ಾ್ದರೆ; ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿ ಾದರೂ ಸಮಸೆ್ಯಯಿದ್ದರೆ ಅವರ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕಶೆಯು ದೇವರನು್ನ ಭೇಟಿ ಾದದು್ದ
15 ಬಳಿಕ ೕಶೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ೕಡವು

ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಕವಿದುಕೊಂಡಿತು್ತ. 16 ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಇಳಿದು ಬಂದಿತು. ೕಡವು
ಆರುದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಕವಿದುಕೊಂಡಿತು್ತ. ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ, ೕಡದಿಂದ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಡನೆ
ಾ ಾಡಿದನು. 17 ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಬೆಟ್ಟದ

ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಾಣುತಿ್ತತು್ತ.
18ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ೕಡದಲಿ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇನೂ್ನ ಎತ್ತರಕೆ ್ಕ

ಹೋದನು. ೕಶೆಯು ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಹಗಲಿರುಳು ನಲವತು್ತ ದಿವಸ
ಇದ್ದನು.



ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 25:1 lxxxvi ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 25:11

25
ಪವಿತ್ರ ವಸು್ತಗಳಿ ಾಗಿ ಾಣಿಕೆಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 2 “ಇಸೆ್ರೕಲರು ನನಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ತರಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ನನಗೆ ಕೊಡುವುದರ
ಬಗೆ್ಗ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ನನ ಾಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸು. 3 ಜನರಿಂದ ನೀನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಬೇ ಾದ
ವಸು್ತಗಳ ಪಟಿ್ಟ ಇಲಿ್ಲದೆ: ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಮ್ರ, 4 ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ,
ಕೆಂಪು ಾರ, ಾರುಬಟೆ್ಟ, ಆಡು ಕೂದಲಿನ ಬಟೆ್ಟ, 5 ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ
ಕುರಿದೊಗಲು, ಉತ್ತಮ ತೊಗಲುಗಳು,* ಜಾಲೀಮರ, 6 ದೀಪಗಳಿಗೆ
ಬೇ ಾದ ಎಣೆ್ಣ, ಅಭಿಷೇಕತೈಲಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಪರಿಮಳಧೂಪಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳು, 7 ಏ ೕದಿಗೆ ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕಚೀಲಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾದ ಗೋಮೇಧಕ ರತ್ನಗಳು ಮತು್ತ ಇತರ ರತ್ನಗಳು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರ

8ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ೕಶೆಗೆ, “ಜನರು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಒಂದು
ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆಗ ಾನು ಅವರ ನಡುವೆಅದರಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುವೆನು. 9ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು
ವಸು್ತವೂ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು. ಾನು
ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವ ಾದರಿಯಪ್ರ ಾರವೇ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಾಡು.

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಪೆಟಿ್ಟಗೆ
10 “ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಾಡಿಸು.

ಈ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಎರಡೂವರೆ ಳ ಉದ್ದ, ಒಂದೂವರೆ
ಳ ಅಗಲ ಮತು್ತ ಒಂದೂವರೆ ಳ ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು.

11 ಅದರ ಹೊರಮೈಯನು್ನ ಮತು್ತ ಒಳಮೈಯನು್ನ ಅಪ್ಪಟ
ಬಂ ಾರದಿಂದ ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಅಂಚುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ

* 25:5: ಉತ್ತಮ ತೊಗಲು ಕಡಲು ಹಂದಿಯಅಥ ಾ ಕಡಲು ದನದ ತೊಗಲು.
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ಚಿನ್ನದ ಗೋಟು ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. 12 ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲ ಾಗುವಂತೆ ಾಲು ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ
ಎರಕಹೊಯ್ಯಬೇಕು. ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು
ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಬಳೆಗಳನು್ನ ಇಡಬೇಕು. 13 ಬಳಿಕ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲ ಾಗುವಂತೆ
ಕಂಬಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ
ಾಡಿ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಹೊದಿಸಬೇಕು. 14 ಕಂಬಗಳನು್ನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ

ಕೊನೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕು. 15 ಕಂಬಗಳು ಾ ಾಗಲೂ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ
ಇರಬೇಕು. ಕಂಬಗಳನು್ನ ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯ ಾರದು.

16 “ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವ ಆ ಾ ಾಸನವನು್ನ ಅದರೊಳಗೆ
ಇಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ೕಶೆಗೆ,
“ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದು
ಎರಡೂವರೆ ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದೂವರೆ ಳ
ಅಗಲ ಾಗಿರಬೇಕು. 18 ಬಳಿಕ ಕೆರೂಬಿಯರ ಎರಡು ಬಂ ಾರದ
ಆ ಾರಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಕೃ ಾಸನದ ಎರಡು ಕೊನೆಗಳಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು.
19 ಕೃ ಾಸನದ ಒಂದು ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕೆರೂಬಿಯನೂ್ನ
ಇನೊ್ನಂದು ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಇನೊ್ನಂದು ಕೆರೂಬಿಯನೂ್ನ ೕಡಿಸಬೇಕು.
20ಅವುಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿರಬೇಕು; ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಮುಖಗಳು ಎದುರುಬದು ಾಗಿ
ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತರಬೇಕು.

21 “ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವ ಆ ಾ ಾಸನವನು್ನ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲಡಬೇಕು; ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲಿಡಬೇಕು.
22 ಾನು ನಿನಗೆ ದಶರ್ನ ಕೊಡು ಾಗ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಮೇಲಿರುವ ಕೆರೂಬಿಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾ ಾಡುವೆನು;
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇ ಾದವುಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವೆನು.

ಮೇಜು
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23 “ನೀನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಮೇಜನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಮೇಜು
ಎರಡು ಳ ಉದ್ದ, ಒಂದು ಳ ಅಗಲ ಮತು್ತ ಒಂದೂವರೆ
ಳ ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು. 24 ಶುದ್ಧಬಂ ಾರದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಮೇಜಿಗೆ

ಹೊದಿಸಿ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ ಗೋಟು ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. 25 ಬಳಿಕ
ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಮೂರು ಇಂಚು† ಅಗಲದ ಚೌಕಟ್ಟನು್ನ ಾಡಿಸಿ
ಅದಕೂ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಗೋಟು ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. 26 ಬಳಿಕ ಾಲು ್ಕ ಚಿನ್ನದ
ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಮೇಜಿನ ಾಲು ್ಕ ಾಲುಗಳಿಗೆ ೕಡಿಸಬೇಕು.
27 ಆ ಬಳೆಗಳು ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗೆ ೕಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
ಮೇಜನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸುವ
ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಕು. 28 ಆ ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡನು್ನ
ಹೊದಿಸಬೇಕು. 29 ತಟೆ್ಟಗಳನು್ನ, ಚಮಚಗಳನು್ನ, ಹೂಜಿಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ ಶುದ್ಧಬಂ ಾರದಿಂದ ಾಡಬೇಕು.
ಹೂಜಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ ಾನದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು
ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. 30 ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ
ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡು. ಅವು ಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಾ ಾಗಲೂ
ಇರಬೇಕು.
ದೀಪಸ್ತಂಭ

31 “ಬಳಿಕ ಒಂದು ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಶುದ್ಧಬಂ ಾರದಿಂದ
ಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಬುಡವನೂ್ನ ಕಂಬವನೂ್ನ ಕಸೂತಿ

ಕೆಲಸದಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ ದೀಪಸ್ತಂಭವೆ ಾ್ಲ ಅಖಂಡ ಾಗಿದು್ದ
ಪುಷ್ಪ ಾತೆ್ರಗಳಂತೆಯೂಅಲಂ ಾರ ಾಗಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕು.

32 “ದೀಪಸ್ತಂಭಕೆ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲ ಮೂರುಮೂರು
ಕೊಂಬೆಗಳಂತೆ ಆರು ಕೊಂಬೆಗಳಿರಬೇಕು. 33 ಪ್ರತಿ ಂದು
ಕೊಂಬೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಮಿ ಹೂವುಗಳಂತಿರುವ ಮೂರುಮೂರು
ಪು ಾ್ಪಲಂ ಾರಗಳಿರಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಅಲಂ ಾರಕೆ್ಕ
† 25:25: ಮೂರು ಇಂಚು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಒಂದು ತೋಷಹ.”
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ಒಂದು ಪುಷ್ಪ ಾತೆ್ರಯೂ ಒಂದು ಪುಷ್ಪವೂ ಇರಬೇಕು. ಆರು
ಕೊಂಬೆಗಳನೂ್ನ ಾಗೇ ಾಡಿಸಬೇಕು. 34 ದೀಪದ ಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲ
ಪುಷ್ಪ ಾತೆ್ರಗಳೂ ಪುಷ್ಪಗಳೂ ಇರುವ ಾ ಾಮಿ ಹೂವುಗಳಂತೆ
ಾಲು ್ಕ ಪು ಾ್ಪಲಂ ಾರಗಳು ಇರಬೇಕು. 35 ಎರಡೆರಡು
ಕೊಂಬೆಗಳು ಕವಲು ಒಡೆದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಒಂದೊಂದು
ಪುಷ್ಪ ಾತೆ್ರಯಿರಬೇಕು. 36 ಪುಷ್ಪ ಾತೆ್ರಗಳನೂ್ನ ಕೊಂಬೆಗಳನೂ್ನ
ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ದೀಪಸ್ತಂಭವು ಅಖಂಡ ಾಗಿದು್ದ ಅಪ್ಪಟ
ಬಂ ಾರದಿಂದಲೂ ನ ಾಸಿ ಕೆಲಸದಿಂದಲೂ ಾಡಿ ಾ್ದಗಿರಬೇಕು.
37 ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು ಹಣತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಹಣತೆಗಳು
ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವುದು.
38ಅದರಬತಿ್ತಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸುವಕತ್ತರಿಯನು್ನಮತು್ತ ಹರಿ ಾಣಗಳನು್ನ
ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. 39 ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಮತು್ತ
ಅದರಎ ಾ್ಲಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಎಪ್ಪತೆದು ೌಂಡು‡ 40 ಾನು ನಿನಗೆ
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ ಾದರಿಯಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ
ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26
ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರವನು್ನ ಹತು್ತ
ಪರದೆಗಳಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಪರದೆಗಳನು್ನ ಾರುಬಟೆ್ಟ ಮತು್ತ
ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಾರದಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. ನುರಿತ
ಕೆಲಸ ಾರನು ಪರದೆಗಳಲಿ್ಲ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿರುವ ಕೆರೂಬಿಗಳ ಚಿತ್ರವನು್ನ
ಕಸೂತಿ ಾಕಬೇಕು. 2 ಪ್ರತಿ ಂದು ಪರದೆಯ ಅಳತೆಯು ಒಂದೇ
ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಪರದೆಯು ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ
ಾಲು ್ಕ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. 3 ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ೕಡಿಸಿ ಎರಡು ಾಗಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಾಗದಲಿ್ಲ

‡ 25:39: ಎಪ್ಪತೆದು ೌಂಡು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಒಂದು ಪಿ ಾರ್, ಅಥ ಾ ಮೂರು ಾವಿರ
ತೊಲೆ.”



ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 26:4 xc ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 26:13

ಐದು ಪರದೆಗಳನೂ್ನ ಇನೊ್ನಂದು ಾಗದಲಿ್ಲ ಐದು ಪರದೆಗಳನೂ್ನ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ೕಡಿಸಬೇಕು. 4 ಒಂದು ಾಗದ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯ
ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ ನೀಲಿ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಾಡಬೇಕು;
ಇನೊ್ನಂದು ಾಗದ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲಯೂ ಅದೇ
ರೀತಿ ಾಡಬೇಕು. 5 ಒಂದು ಾಗದ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯ
ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ ಕುಣಿಕೆಗಳು ಇರಬೇಕು. ಇನೊ್ನಂದು ಾಗದ
ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯ ಅಂಚಿನಲೂ್ಲ ಐವತು್ತ ಕುಣಿಕೆಗಳು ಇರಬೇಕು.
6 ಬಳಿಕ ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ೕಡಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಾಗುವಂತೆ
ಐವತು್ತ ಚಿನ್ನದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ
ಗು ಾರ ಾಗುವುದು.

7 “ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇನೊ್ನಂದು
ಗು ಾರವನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಗು ಾರವನು್ನ ಹನೊ್ನಂದು
ಪರದೆಗಳಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಪರದೆಗಳು ಆಡುಕೂದಲಿನಿಂದ
ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟರಬೇಕು. 8 ಈ ಎ ಾ್ಲ ಪರದೆಗಳ ಅಳತೆಯು ಒಂದೇ

ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವು ಮೂವತು್ತ ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಾಲು ್ಕ
ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. 9 ಐದು ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ

ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಾಗವ ಾ್ನಗಿ ಾಡು. ಬಳಿಕ ಉಳಿದ ಆರು
ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಇನೊ್ನಂದು ಾಗವ ಾ್ನಗಿ ಾಡು.
ಆರನೇ ಪರದೆಯ ಅಧರ್ದಷ್ಟನು್ನ ಡೇರೆಯ ಮುಂದುಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಮಡಚಬೇಕು. 10 ಒಂದು ಾಗದ ಕೊನೇ ಪರದೆಯ ಕೆಳಗಿನ
ಾಗದ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಇನೊ್ನಂದು
ಾಗದ ಕೊನೇ ಪರದೆಯ ಕೆಳ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ
ಾಡಬೇಕು. 11 ಬಳಿಕ ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ೕಡಿಸಲು

ಐವತು್ತ ಾಮ್ರದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ
ಗು ಾರ ಾಗುವುದು. 12ಈ ಗು ಾರದ ಪರದೆಗಳಲಿ್ಲ ಉಳಿದ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಾಗಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ಅಧರ್ ಾಗವನು್ನ ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ
ಹಿಂಬದಿಯಲಿ್ಲ ತೂಗು ಾಕಬೇಕು. 13 ಾಶ್ವರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಗು ಾರದ
ಪರದೆಗಳು, ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಕೆಳಗಣ ಅಂಚುಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ
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ಒಂದು ಳದಷು್ಟ ತೂ ಾಡುವವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಡೇರೆಯು
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಪವಿತ್ರಗು ಾರವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದು.
14 ಹೊರಗಿನ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಸರಿಹೊಂದುವ ಎರಡು ಹೊದಿಕೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಕುರಿದೊಗಲಿನ

ಚಮರ್ದಿಂದ ಾಡಬೇಕು. ಇನೊ್ನಂದು ಹೊದಿಕೆಯನು್ನ ಉತ್ತಮ
ತೊಗಲಿನಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು.

15 “ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ
ಾಡಿಸಬೇಕು. 16 ಚೌಕಟು್ಟಗಳು ಹತು್ತ ಳ ಎತ್ತರ ಾಗಿಯೂ

ಒಂದೂವರೆ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. 17ಪ್ರತಿ ಚೌಕಟ್ಟನು್ನ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಎರಡು ಕಡೆಯ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗ ಂದಿಗೆ

ಒಟಾ್ಟಗಿ ೕಡಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಎ ಾ್ಲ ಚೌಕಟು್ಟಗಳು
ಒಂದೇ ರೀತಿ ಾಗಿರಬೇಕು. 18 ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ದ ಣ ಾಗಕೆ್ಕ
ಇಪ್ಪತು್ತ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. 19ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೆ ನಲವತು್ತ
ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಡಿಸು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಡೆಯ
ಕಂಬಕೆ್ಕ ಒಂದು ಗದಿ್ದಗೇಕಲಿ್ಲನಂತೆ ಪ್ರತಿ ಂದು ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ ಎರಡು
ಬೆಳಿ್ಳಯಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳುಇರಬೇಕು. 20ಪವಿತ್ರಗು ಾರದಇನೊ್ನಂದು
ಕಡೆಗೆ ಅಂದರೆ, ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂ ಇಪ್ಪತು್ತ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇಕು. 21 ಪ್ರತಿ ಂದು ಚೌಕಟಿ್ಟನ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು

ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು ಇರುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಡೆಗೆ ನಲವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. 22 ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಹಿಂ ಾಗಕೆ್ಕ
ಅಂದರೆಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂಆರುಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು.
23 ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು
ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. 24ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲರುವಚೌಕಟು್ಟಗಳು
ಕೆಳಗಿನ ಾಗದಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ ೕಡಿಸಿರಬೇಕು. ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಬಳೆಯು ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು. ಎರಡು
ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಡಿಸಬೇಕು. 25 ಗು ಾರದ
ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ಎಂಟು ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿರುವವು. ಪ್ರತಿ
ಚೌಕಟಿ್ಟನ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳಂತೆ ಹದಿ ಾರು ಬೆಳಿ್ಳಯ
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ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳಿರುವವು.
26 “ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೆ

ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸು. ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಒಂದು ಾಗದಲಿ್ಲ ಐದು
ಅಗುಳಿಗಳು ಇರಬೇಕು. 27 ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಇನೊ್ನಂದು ಾಗದಲಿ್ಲ
ಐದು ಅಗುಳಿಗಳು ಇರಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲರುವ,
ಅಂದರೆ ಪಶಿ್ಚಮ ಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೆ ಐದು ಅಗುಳಿಗಳು
ಇರಬೇಕು. 28 ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಅಗುಳಿಯು ಚೌಕಟು್ಟಗಳ
ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕೊನೆಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ
ಾದುಹೋಗಬೇಕು.
29 “ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು;

ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರಲು ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೆ ಬಳೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇಕು. ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದಿಂದ

ಹೊದಿಸಬೇಕು. 30 ಾನು ನಿನಗೆ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ
ಪವಿತ್ರಗು ಾರವನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು.

ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಒಳ ಾಗ
31 “ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಒಳ ಾಗವನು್ನ ವಿಂಗಡಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಾದ

ಹುರಿ ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪರದೆಯನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇಕು. ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಾರಗಳಿಂದ

ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆರೂಬಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಕಸೂತಿ ಾಕಿಸಬೇಕು.
32 ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಾಲು ್ಕ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳನು್ನ
ಚಿನ್ನದಿಂದ ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಾಲು ್ಕ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದಿಂದ
ಾಡಿದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಾಕಿಸಬೇಕು. ಕಂಬಗಳ ಕೆಳಗೆ

ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಕಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನದ
ಕೊಂಡಿಗಳಲಿ್ಲ ಪರದೆಯನು್ನ ತೂಗು ಾಕಿಸಬೇಕು. 33 ಚಿನ್ನದ
ಬಳೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಪರದೆಯನು್ನ ಾಕಿಸಬೇಕು; ಪರದೆಯ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಇಡಬೇಕು. ಈ ಪರದೆಯು ಪವಿತ್ರ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವುದು. 34ಮ ಾಪವಿತ್ರ
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ಾ್ಥನದಲಿ್ಲರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕೃ ಾಸನವನು್ನ
ಇಡಬೇಕು.

35 “ಪರದೆಯ ಇನೊ್ನಂದು ಾಗದಲಿ್ಲ ನೀನು ಾಡಿಸಿದ
ವಿಶೇಷ ಮೇಜನು್ನ ಇಡಬೇಕು. ಮೇಜು ಪರಿಶುದ್ಧ
ಗು ಾರದ ಉತ್ತರ ಾಗದಲಿ್ಲರಬೇಕು. ಬಳಿಕ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ
ದ ಣ ಾಗದಲಿ್ಲಡಬೇಕು. ಇದು ಮೇಜಿನ ಎದುರಿಗೆ ಇರಬೇಕು.

ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಾಗಿಲು
36 “ಬಳಿಕ ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಪ್ರವೇಶಸ್ಥಳವನು್ನ ಮುಚು್ಚವುದಕೆ್ಕ

ಒಂದು ಪರದೆಯನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಪರದೆಯನು್ನ ನೀಲಿ,
ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪು ಾರಗಳಿಂದಮತು್ತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಾಡಿಸಿ
ಅದರಲಿ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಕಸೂತಿ ಾಕಿಸಬೇಕು. 37ಈ ಪರದೆಗೆ ಚಿನ್ನದ
ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಜಾಲೀಮರದಿಂದಐದು ಕಂಬಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು ಮತು್ತ ಈ

ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಐದು ಾಮ್ರದ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಜಾಲೀಮರದಿಂದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು
ಚೌಕ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಐದು ಳ ಉದ್ದ, ಐದು ಳ ಅಗಲ
ಮತು್ತ ಮೂರು ಳ ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು. 2 ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೊಂಬೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ೕಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರಬೇಕು.
ಹೀಗೆ ಅವು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಅವಿ ಾಜ್ಯ ಾಗ ಾಗಿರಬೇಕು. ಬಳಿಕ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಾಮ್ರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಬೇಕು.
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3 “ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಉಪಕರಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಮ್ರದಿಂದ
ಾಡಿಸಬೇಕು. ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ, ಸಲಿಕೆಗಳನು್ನ, ಬೋಗುಣಿಗಳನು್ನ,

ಮುಳು್ಳಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬೂದಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. 4 ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ಹೆಣಿಗೇ ಕೆಲಸದಿಂದ
ಾಮ್ರದಜಾಳಿಗೆ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಈಜಾಳಿಗೆಯ ಾಲು ್ಕಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾಲು ್ಕ ಾಮ್ರದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. 5 ಆ ಜಾಳಿಗೆಯು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಕಟೆ್ಟಯ ಕೆಳಗೆ ಇದು್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಬುಡದಿಂದ ಅಧರ್ದಷು್ಟ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಇರಬೇಕು.

6 “ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಾಡಿಸಿ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಾಮ್ರದ ತಗಡನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು. 7ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
ಈ ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕು. 8 ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಾಶ್ವರ್ಗಳನು್ನ ಹಲಗೆಗಳಿಂದ
ಾಡಿಸಬೇಕು. ಾನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ

ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು.

ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಅಂಗಳ
9 “ಪವಿತ್ರಗು ಾರಕೆ್ಕ ಅಂಗಳವನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ದ ಣ

ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ನೂರು ಳ ಉದ್ದದ ಪರದೆಗಳ ಗೋಡೆಯಿರಬೇಕು.
ಈ ಪರದೆಗಳನು್ನ ಉತ್ತಮ ಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು.
10 ಇಪ್ಪತು್ತ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾಮ್ರದ
ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪರದೆಯ ಕೋಲುಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಕಂಬಿಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇಕು. 11 ಉತ್ತರ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಸಹ ನೂರು ಳ ಉದ್ದದ

ಪರದೆಗಳ ಗೋಡೆಯಿರಬೇಕು. ಅದಕೆ್ಕ ಇಪ್ಪತು್ತ ಕಂಬಿಗಳು
ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾಮ್ರದ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು ಇರಬೇಕು. ಕಂಬಗಳ
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ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪರದೆಯ ಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ
ಾಡಿಸಬೇಕು.
12 “ಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಅಂಗಳದ ಅಗಲಕೆ್ಕ ಐವತು್ತ ಳ ಉದ್ದದ

ಪರದೆಗಳೂ ಹತು್ತ ಕಂಬಗಳೂ ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳೂ
ಇರಬೇಕು. 13 ಅಂಗಳದ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ ಳ ಉದ್ದ
ಇರಬೇಕು. 14ಈಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಅಂಗಳದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರವಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಒಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಹದಿನೈದು ಳ ಉದ್ದದ
ಪರದೆಗಳು, ಮೂರು ಕಂಬಗಳು ಮತು್ತ ಮೂರು ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು
ಇರಬೇಕು. 15 ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಹದಿನೈದು ಳ ಉದ್ದದ
ಪರದೆಗಳು, ಮೂರು ಕಂಬಗಳು; ಮೂರು ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು
ಇರಬೇಕು.

16 “ಅಂಗಳದ ಾ್ವರವನು್ನ ಮುಚು್ಚವುದಕೆ್ಕ ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಉದ್ದದ
ಪರದೆಯನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಪರದೆಯನು್ನ ಉತ್ತಮ ಾರಿನ
ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಮತು್ತ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಾರಗಳಿಂದ
ಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಪರದೆಯಲಿ್ಲ ಅಲಂಕೃತ ಾದ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ

ಬುಟೇ ಾರೀ ಕೆಲಸದವರಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಪರದೆಗೆ
ಾಲು ್ಕ ಕಂಬಗಳು ಮತು್ತ ಾಲು ್ಕ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು ಇರಬೇಕು.

17 ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಕಂಬಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಪರದೆ
ಕೋಲುಗ ಡನೆ ೕಡಿಸಬೇಕು. ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ
ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದಲೂ ಕಂಬಗಳ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಮ್ರದಿಂದಲೂ
ಾಡಿಸಬೇಕು. 18 ಅಂಗಳವು ನೂರು ಳ ಉದ್ದ ಮತು್ತ

ಐವತು್ತ ಳ ಅಗಲ ಇರಬೇಕು. ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿರುವ
ಪರದೆಗಳ ಗೋಡೆಯು ಐದು ಳ ಎತ್ತರವಿರಬೇಕು. ಪರದೆಗಳನು್ನ
ಉತ್ತಮ ಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಕಂಬಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ
ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಮ್ರದಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. 19ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ
ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ ಗು ಾರದ ಗೂಟಗಳನೂ್ನ ಗು ಾರದ ಸುತ್ತಲೂ
ಇರುವ ಪರದೆಯ ಗೂಟಗಳನೂ್ನ ಾಮ್ರದಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು.

ದೀಪದ ಎಣೆ್ಣ
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20 “ಉತ್ತಮ ಾದ ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತರಬೇಕೆಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸು. ಪ್ರತಿ ಾಯಂ ಾಲ ಉರಿಸುವ ದೀಪಕೆ್ಕ ಈ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸು. 21 ಆರೋನ ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ದೀಪವನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವ ಕೆಲಸವಿರುವುದು. ಅವರು
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ದಲಿನ ಕೋಣೆ ಳಗೆ ಹೋಗುವರು.
ಇದು ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವ ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ
ಒಪ್ಪಂದವಿರುವ ಕೋಣೆಯಹೊರಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದೀಪವು
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಾಯಂ ಾಲದಿಂದ ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಉರಿಯುತಿ್ತರುವಂತೆ ಅವರು ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಇಸೆ್ರೕಲರುಮತು್ತ ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು ಈ ನಿಯಮಕೆ್ಕ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ
ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28
ಾಜಕರು ಧರಿಸಬೇ ಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳು

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ
ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದ ಾದ್ಾ್ವ, ಅಬೀಹೂ, ಎ ಾ್ಲಜಾರ್ ಮತು್ತ
ಈ ಾ ಾರ್ ಎಂಬವರಿಗೂ ಹೇಳು. ಇವರು ಾಜಕ ಾಗಿ ನನ್ನ
ಸೇವೆ ಾಡುವರು.

2 “ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಆರೋನನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿಸು.
ಈಬಟೆ್ಟಗಳುಅವನಿಗೆಘನತೆಯನೂ್ನ ೌರವವನೂ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. 3ಈ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡುವಂಥ ಕೆಲವು ನಿಪುಣರಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಅವರಿಗೆ
ವಿಶೇಷ ಾನವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಆರೋನನಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. ಅವನು ವಿಶೇಷ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ

ಸೇವೆ ಾಡು ಾ್ತನೆಂದು ಈ ಬಟೆ್ಟಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಅವನು
ಾಜಕ ಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಬಹುದು. 4 ಅವರು ಾಡತಕ್ಕ

ಬಟೆ್ಟಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ: ದೈವನಿಣರ್ಯಕ ಪದಕ, ಏ ೕದು,
ನೀಲಿಯ ನಿಲುವಂಗಿ, ಹೆಣೆದ ಬಿಳಿಯ ನಿಲುವಂಗಿ, ಮುಂ ಾಸು
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ಮತು್ತ ನಡುಕಟು್ಟ. ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಅವರು ಾಡಬೇಕು.
ಆಗ ಆರೋನನೂ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಾಜಕ ಾಗಿ ನನ್ನ
ಸೇವೆ ಾಡಬಹುದು. 5 ಚಿನ್ನದ ಾರಗಳು, ಾರುಬಟೆ್ಟ, ನೀಲಿ,
ನೇರಳೆಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಾರಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು.

ಏ ೕದು ಮತು್ತ ನಡುಕಟು್ಟ
6 “ಏ ೕದನು್ನ ಚಿನ್ನದ ಾರಗಳು, ಾರಿನಬಟೆ್ಟ, ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ

ಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಾರಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ
ಹೆಣೆದು ತ ಾರಿಸಬೇಕು. 7 ಏ ೕದಿನ ಪ್ರತಿಭುಜದಲಿ್ಲ ಭುಜದ
ಪಟಿ್ಟಯಿರಬೇಕು. ಭುಜದ ಈ ಪಟಿ್ಟಗಳು ಏ ೕದಿನ ಎರಡು
ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಕಟಿ್ಟರಬೇಕು.

8 “ಇವರು ಏ ೕದಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಬಹಳ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಣೆಯಬೇಕು. ಏ ೕದನು್ನ ತ ಾರಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಈ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ತ ಾರಿಸಬೇಕು. ಚಿನ್ನದ ಾರಗಳು, ಾರುಬಟೆ್ಟ,
ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಾರಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಇದನು್ನ
ಾಡಬೇಕು.
9 “ಎರಡು ಗೋಮೇಧಕ ರತ್ನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. ಈ ರತ್ನಗಳ

ಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಹನೆ್ನರಡು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಸು.
10 ಒಂದು ರತ್ನದ ಮೇಲೆ ಆರು ಹೆಸರುಗಳನೂ್ನ ಇನೊ್ನಂದು ರತ್ನದ
ಮೇಲೆ ಆರು ಹೆಸರುಗಳನೂ್ನ ಬರೆಸು. ಹಿರಿಮಗನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಿರಿ
ಮಗನವರೆಗೆ ಕ್ರ ಾನು ಾರ ಾಗಿ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆಸು. 11 ಈ
ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸು. ಒಬ್ಬ
ಕೆಲಸ ಾರನುಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಾಡುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಾಡಿಸು.
ಚಿನ್ನದ ಕುಂದಣದಲಿ್ಲ ರತ್ನಗಳನಿ್ನಡು. 12ಬಳಿಕಈ ಎರಡು ರತ್ನಗಳನು್ನ
ಏ ೕದಿನ ಪ್ರತಿಭುಜದ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲಡು. ಆರೋನನು ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ನಿಲು್ಲ ಾಗ ಈ ವಿಶೇಷ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನು.
ಇಸೆ್ರೕಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳುಳ್ಳ ಎರಡು ರತ್ನಗಳು ಏ ೕದಿನ
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ಮೇಲಿರುತ್ತವೆ. ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಈ
ರತ್ನಗಳು ಾಡುವವು. 13 ಏ ೕದಿನಲಿ್ಲ ಕಲು್ಲಗಳು ಬಿಗಿ ಾಗಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರಲು ಉತ್ತಮ ಚಿನ್ನವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸು. 14ಹೆಣಿಗೆ
ಕೆಲಸದಿಂದಶುದ್ಧಬಂ ಾರದಎರಡುಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿಚಿನ್ನದ
ಗೂಡುಗಳಿಗೆ ಬಿಗಿ ಾಗಿ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕು.

ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕ
15 “ಮ ಾ ಾಜಕನಿಗೆ ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕವನು್ನ ಾಡಿಸು.

ಏ ೕದನು್ನ ಾಡಿಸಿದಂತೆ ನಿಪುಣ ಾದ ಕೆಲಸ ಾರರಿಂದ ಇದನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇಕು. ಚಿನ್ನದ ಾರಗಳು, ಉತ್ಕ ೃಷ್ಟ ಾದ ಾರುಬಟೆ್ಟ,

ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಾರಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ
ಇದನು್ನ ಾಡಬೇಕು. 16 ಅದು ಚೌಕ ಾಗಿದು್ದ ಒಂಭತು್ತ ಇಂಚು
ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಒಂಭತು್ತ ಇಂಚು ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು.
17 ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಂದ ಾದ ರತ್ನಗಳನು್ನ ಾಲು ್ಕ ಾಲುಗ ಾಗಿ
ಾಕಿಸಬೇಕು. ರತ್ನಗಳ ದಲಿನ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಾಣಿಕ್ಯ, ಪುಷ್ಪ ಾಗ,
ಸ್ಪಟಿಕಗಳಿರಬೇಕು. 18 ಎರಡನೆಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಕೆಂಪರಲು, ನೀಲ,
ಪಚೆ್ಚಗಳಿರಬೇಕು. 19 ಮೂರನೆಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಸುವಣರ್ರತ್ನ,
ಗೋಮೇಧಕ ಮತು್ತ ಧೂಮ್ರಮಣಿಗಳಿರಬೇಕು. 20 ಾಲ್ಕನೆಯ
ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಪೀತ ರತ್ನ, ಗೋಮೇಧಕರತ್ನ, ವೈಡೂಯರ್ಗಳಿರಬೇಕು.
ಈ ಎ ಾ್ಲ ರತ್ನಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದ ಜವೆಯ ಕಲು್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
21 ಇಸೆ್ರೕಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು
ರತ್ನದಂತೆ ದೈವನಿಣರ್ಯ ಪದಕದಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ರತ್ನಗಳಿರಬೇಕು.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಲು್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರ
ಹೆಸರನು್ನ ಬರೆಸಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಾರನು ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಕೆತು್ತವಂತೆ
ಈ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿ ರತ್ನದ ಮೇಲೆ ಕೆತಿ್ತಸಬೇಕು.

22 “ದೈವನಿಣರ್ಯ ಪದಕದಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧಬಂ ಾರದ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸು. ಈ ಸರಪಣಿಗಳು ಹುರಿಗಳಂತಿರುವ ಹಗ್ಗದಂತೆ ಇರಬೇಕು.
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23 ಬಂ ಾರದ ಎರಡು ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಅದರ ಎರಡು
ಕೊನೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕು. 24 ಅದರ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎರಡು
ಬಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಎರಡು ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕು.
25 ಚಿನ್ನದ ಸರಪಣಿಗಳ ಇನೊ್ನಂದು ಕೊನೆಗಳನು್ನ ಎರಡು ಪಟಿ್ಟಗಳಿಗೆ
ಬಿಗಿ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. ಇದು ಮುಂಬದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಏ ೕದಿನ
ಎರಡು ಭುಜದ ಪಟಿ್ಟಗಳಿಗೆ ಬಿಗಿ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತೆ
ಾಡುವುದು. 26 ಇನೂ್ನ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ, ಅವುಗಳನು್ನ ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕದ ಬೇರೆ ಎರಡು

ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸು. ಇದು ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕದ ಒಳಗಣ
ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವುದು. 27 ಇನೆ್ನರಡು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ಏ ೕದಿನ ಭುಜಪಟಿ್ಟಗಳ ಮುಂ ಾಗದ ಕೆಳಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸು.
ಈ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಏ ೕದಿನ ನಡುಕಟಿ್ಟನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರಿಸು.
28 ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಏ ೕದಿನ ಬಳೆಗಳಿಗೆ
ೕಡಿಸಲು ನೀಲಿ ಾರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸು. ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ

ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕವು ನಡುಕಟಿ್ಟಗೆ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದು್ದ ಏ ೕದಿಗೆ
ಬಿಗಿ ಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು.

29 “ಆರೋನನು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗ,
ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ
ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳಿರಬೇಕು.
ಅವನು ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೈವನಿಣರ್ಯದ
ಪದಕದ ಮೇಲೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲನ
ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ ಾಗಲೂ
ಾಪಿಸ ಾಗುವುದು. 30ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕದೊಳಗೆಊರೀಮ್
ಮತು್ತ ತುಮಿ್ಮೕಮ್ ಎಂಬ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಇಡು. ಆರೋನನು
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗು ಾಗ ಅವುಗಳು ಅವನ ಎದೆಯ
ಮೇಲಿರುವವು. ಹೀಗೆ ಆರೋನನು ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ನಿಲು್ಲ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ
ತನ್ನ ಎದೆಯಮೇಲೆ ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿರುವನು.
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ಾಜಕರ ಇತರ ಬಟೆ್ಟಗಳು
31 “ಏ ೕದಿನ ಒಳಗೆ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ

ನೀಲಿಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. 32 ತಲೆಯನು್ನ ತೂರಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸಂದು ಾಡಿಸು. ಈ ಸಂದಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಹೆಣೆದ
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಹೊಲಿಸು. ಈ ಬಟೆ್ಟಯು ಸಂದು ಹರಿದುಹೋಗದಂತೆ
ಾ ಾಡುವುದು. 33 ಬಟೆ್ಟಯ ಅಂಚಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಾಳಿಂಬೆ
ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಾಡಲು ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಾರಗಳನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. ಆ ಾಳಿಂಬೆ ಹಣಿ್ಣನ ಚೆಂಡುಗಳನು್ನ
ನಿಲುವಂಗಿಯ ಕೆಳಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ನೇ ಾಡುವಂತೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕು.
ಾಳಿಂಬೆಹಣಿ್ಣನಚೆಂಡುಗಳನಡುವೆಚಿನ್ನದ ಗೆಜೆ್ಜಗಳನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕು.

34 ಹೀಗೆ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಕೆಳಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ಗೆಜೆ್ಜಗಳು
ಮತು್ತ ಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳು ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಾಳಿಂಬೆ
ಹಣಿ್ಣನ ನಡುವೆ ಗೆಜೆ್ಜ ಇರಬೇಕು. 35 ಆರೋನನು ಾಜಕ ಾಗಿ
ಸೇವೆ ಾಡು ಾಗ ಈ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನು.
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ನಿಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಆರೋನನು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ
ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗ ಗೆಜೆ್ಜಗಳು ಶಬ್ದ ಾಡುತಿ್ತರುತ್ತವೆ. ಅವನು
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಡು ಾಗಲೂ ಗೆಜೆ್ಜಗಳು ಶಬ್ಧ ಾಡುತಿ್ತರುತ್ತವೆ.
ಹೀ ಾಗಿ ಆರೋನನು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ.

36 “ಶುದ್ಧಬಂ ಾರದ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಕೆತು್ತವ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲು ಎಂಬ ಾತುಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದಲಿ್ಲ
ಕೆತಿ್ತಸಬೇಕು. 37 ಚಿನ್ನದ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ನೀಲಿ ಾರಕೆ್ಕ ಬಿಗಿ ಾಗಿ
ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. ನೀಲಿ ಾರವನು್ನ ಮುಂ ಾಸದ ಸುತ್ತಲೂ ಅದರಲಿ್ಲ
ಕೆತಿ್ತಸಬೇಕು. ಚಿನ್ನದಪಟಿ್ಟಯುಮುಂ ಾಸದಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲರಬೇಕು.
38 ಆರೋನನು ಇದನು್ನ ತನ್ನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
ಹೀಗೆ, ಇಸೆ್ರೕಲರು ಅಪಿರ್ಸಿದ ಾಣಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ದೋಷವೇ ಾದರೂ
ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾನೇ
ಅದನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಇವು ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
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ಸಮಪಿರ್ಸುವ ಾಣಿಕೆಗ ಾಗಿವೆ. ಜನರ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ಅಂಗೀಕರಿಸುವಂತೆಆರೋನನು ಇದನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ತನ್ನ ಶಿರದಲಿ್ಲ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನು.

39 “ಹೆಣೆದ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಮುಂ ಾಸವನು್ನ ಾಡಲು
ಉತ್ಕ ೃಷ್ಠ ಾದ ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸು. ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ
ಬುಟಿ್ಟೕ ಾರಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. 40 ಆರೋನನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಂಗಿಗಳನು್ನ, ನಡುಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ
ಮುಂ ಾಸಗಳನು್ನ ಾಡಿಸು. ಇವು ಅವರಿಗೆ ಘನತೆ ಮತು್ತ
ೌರವಗಳನು್ನ ಕೊಡುತ್ತವೆ. 41 ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ ಆರೋನನಿಗೆ
ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸು. ಬಳಿಕ
ಅವರನು್ನ ಾಜಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು ವಿಶೇಷ ತೈಲದಿಂದ
ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಇದು ಅವರನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವುದು ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವುದು. ಅವರು ಾಜಕ ಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡುವರು.
42 “ ಾಜಕರಿಗೆ ಒಳಗಿನ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಾಡಲು
ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸು. ಈ ಒಳಗಿನ ಉಡುಪುಗಳು
ಅವರನು್ನ ಸೊಂಟದಿಂದ ತೊಡೆಯವರೆಗೆ ಮುಚು್ಚವುದು.
43 ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ದೇವದಶರ್ನ
ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಈ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಜಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಲು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರು ಾಗ ಅವರು ಈ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅವರು ಈ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ದೋಷಿಗ ಾಗಿ ಾಯುವರು. ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ
ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಲ್ಲರಿಗೂ
ಾಶ್ವತ ಾದ ಕಟ್ಟಳೆ ಾಗಿವೆ.”

29
ಾಜಕರನು್ನ ನೇಮಿಸುವ ಆಚಾರವಿಧಿ
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1ಬಳಿಕಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಆರೋನನು
ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತು್ತ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಾಜಕ ಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಲು

ಅವರು ಾಡತಕ್ಕದೆ್ದೕನೆಂಬುದನು್ನ ಾನೀಗ ಹೇಳುವೆನು. ಾವ
ಅಂಗದೋಷವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಹೋರಿಮರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಎರಡು
ಟಗರುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. 2 ಬಳಿಕ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ
ಆಲಿವ್ಎಣೆ್ಣಮಿಶ್ರ ಾದಹುಳಿಯಿಲ್ಲದಹೋಳಿಗೆಗಳನೂ್ನ ಎಣೆ್ಣ ಾಕಿದ
ತೆಳು ಾದ ಕಡುಬುಗಳನೂ್ನ ಗೋಧಿಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಾಡಿಸಿ ಒಂದೇ
ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. 3ಬಳಿಕ ಆ ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ಆರೋನನಿಗೂ
ಮತು್ತ ಅವನಪುತ್ರರಿಗೂ ಕೊಡು. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹೋರಿಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಎರಡು ಟಗರುಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು.

4 “ತರು ಾಯ ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ ಪುತ್ರರನೂ್ನ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಅವರನು್ನ
ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ನನ ಾಡಿಸು. 5ವಿಶೇಷ ಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಆರೋನನಿಗೆ
ತೊಡಿಸು. ಹೆಣೆದ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಏ ೕದಿನೊಡನೆ ಧರಿಸತಕ್ಕ
ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತೊಡಿಸು. ಬಳಿಕ ಅಂದ ಾದ
ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕಟು್ಟ. 6 ಅವನ ತಲೆಗೆ ಮುಂ ಾಸನು್ನ
ಇಡು ಮತು್ತ ಮುಂ ಾಸಕೆ್ಕ ವಿಶೇಷ ಾದ ಕಿರೀಟವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸು.
7 ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೋನನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ
ಸುರಿ.

8 “ತರು ಾಯ ಆರೋನನ ಪುತ್ರರನು್ನ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಾ. ಅವರಿಗೆ ಹೆಣೆದ ಅಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸು. 9 ಬಳಿಕ
ಅವರ ಸೊಂಟಗಳಿಗೆ ನಡುಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಸುತಿ್ತಸು. ಅಂದಿನಿಂದ
ಅವರು ಾಜಕ ಾಗಿರುವರು. ವಿಶೇಷ ಾದ ಈ ಕಟ್ಟಳೆಯು
ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಾಜಕ ಾಗಿರುವರು. ಹೀಗೆ
ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನಪುತ್ರರನೂ್ನ ನೀನು ಾಜಕರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆ.

10 “ತರು ಾಯ ನೀನು ಹೋರಿಯನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಎದುರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರು
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ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಹೋರಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಡಬೇಕು. 11 ಬಳಿಕ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಹೋರಿಯನು್ನ ವಧಿಸು.
ಯೆಹೋವನು ಇದನು್ನ ನೋಡುವನು. 12 ತರು ಾಯ ಹೋರಿಯ
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಬಳಿಗೆಹೋಗು.
ವೇದಿಕೆಯಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ರಕ್ತವನು್ನ ಹಚು್ಚ. ಉಳಿದ
ರಕ್ತವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬುಡಕೆ್ಕ ಸುರಿದುಬಿಡು. 13 ಬಳಿಕ
ಹೋರಿಯ ಒಳಗಿನ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ
ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲಿರುವ
ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡು. ಈ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೋಮ ಾಡು. 14 ಬಳಿಕ ಹೋರಿಯ ಾಂಸ, ಚಮರ್, ಇತರ
ಾಗಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ಸುಟು್ಟಬಿಡು. ಇದು ಾಜಕರ ಾಪಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿದೆ.
15“ತರು ಾಯಆರೋನನಿಗೂಅವನಪುತ್ರರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ

ಒಂದು ಟಗರಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳು. 16 ಆ
ಟಗರನು್ನ ವಧಿಸಿ ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಾಲು ್ಕ ಕಡೆಗಳಿಗೆ
ಚೆಲು್ಲ. 17ಬಳಿಕ ಟಗರನು್ನ ಅನೇಕ ತುಂಡುಗ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸು. ಟಗರಿನ
ಒಳಗಿನ ಎ ಾ್ಲ ಾಗಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
ಅವುಗಳನು್ನ ತಲೆಯ ಮತು್ತ ಟಗರಿನ ಇತರ ತುಂಡುಗ ಡನೆ
ಇಡು. 18 ತರು ಾಯ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಟಗರನು್ನ
ಹೋಮ ಾಡು. ಇದು ವಿಶೇಷ ಾದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿದೆ.
ಇದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಾಸನೆ ಾಗಿದು್ದ ಆತನಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಕರ ಾಗಿದೆ.

19 “ಮತೊ್ತಂದು ಟಗರಿನ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನಿ್ನಡಲು
ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಹೇಳು. 20 ಆ ಟಗರನು್ನ
ವಧಿಸಿ ಅದರ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. ಆ ರಕ್ತವನು್ನ
ಆರೋನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರ ಬಲಗಿವಿಯ ತುದಿಗೆ ಹಚು್ಚ.
ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಬಲಗೈಗಳ ಹೆಬೆ್ಬರಳುಗಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತವನು್ನ
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ಹಚು್ಚ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತವನು್ನ ಅವರ ಬಲ ಾಲಿನ ಹೆಬೊ್ಬಟಿ್ಟಗೂ ಹಚು್ಚ.
ಬಳಿಕ ಉಳಿದ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಾಲು ್ಕ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಚೆಲು್ಲ.
21 ತರು ಾಯ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ.
ಅದನು್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ಅಭೀಷೇಕತೈಲದಲಿ್ಲ ಬೆರಸಿ ಆರೋನನ
ಮೇಲೆಯೂ ಅವನ ಬಟೆ್ಟಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಚಿಮಿಕಿಸು. ಅವನ
ಪುತ್ರರ ಮತು್ತ ಅವರ ಬಟೆ್ಟಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಚಿಮಿಕಿಸು. ಆಗ ಅವರು
ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳು್ಳವರು, ಅವರ ಬಟೆ್ಟಗಳೂ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳು್ಳವವು.
ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರು ವಿಶೇಷ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಸೇವೆ ಾಡು ಾ್ತರೆಂದು ಇದು ತೋರಿಸುವುದು.

22 “ಬಳಿಕ ಟಗರಿನ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. (ಇದು
ಆರೋನನನು್ನ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವ ಆಚಾರವಿಧಿಯಲಿ್ಲ
ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಟಗರು.) ಾಲದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ,
ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಅಂಗಗಳನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ,
ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಬಲತೊಡೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. 23 ಬಳಿಕ ನೀನು ಾಡಿದ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಬುಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. ಇದು
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ ಬುಟಿ್ಟ ಾಗಿದೆ. ಒಂದು ತುಂಡು
ರೊಟಿ್ಟ, ಎಣೆ್ಣಯಿಂದ ಾಡಿದ ಒಂದು ಹೋಳಿಗೆ, ತೆಳು ಾದ
ಒಂದು ಕಡುಬು ಇವುಗಳನು್ನ ಬುಟಿ್ಟಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊ.
24 ಇವುಗಳನು್ನ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಕೊಡು.
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಇವುಗಳನು್ನ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ನಿ ಾಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. ಇದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿಶೇಷ ಾದ ನೈವೇ ಾ್ಯಪರ್ಣೆ ಾಗಿದೆ. 25 ಬಳಿಕ ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಟಗರಿನ
ತೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿಡು. ಈ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವು

ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಹೋಮ ಾಗಿದು್ದ ಆತನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದು.
26 “ತರು ಾಯ ಟಗರಿನ ಎದೆಯ ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ.
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(ಆರೋನನನು್ನ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವಆಚಾರವಿಧಿಯಲಿ್ಲ
ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಟಗರು ಇ ಾಗಿದೆ.) ಟಗರಿನ ಎದೆಯ
ಾಗವನು್ನ ವಿಶೇಷ ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ನಿ ಾಳಿಸಬೇಕು. ಪಶುವಿನ ಈ ಾಗವು ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಾಲು.
27 ಬಳಿಕ ಆರೋನನನು್ನ ಮ ಾ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು
ನಿ ಾಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಟಗರಿನ ಎದೆಯ ಾಗವನೂ್ನ ಾಜಕರ ಾಗ ಾದ
ನಿ ಾಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಟಗರಿನ ತೊಡೆಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊ. ಅವುಗಳನು್ನ
ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಕೊಡು. ಇದು ಾಣಿಕೆಯ ವಿಶೇಷ
ಾಗ ಾಗಿದೆ. 28 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಈ
ಾಗಗಳನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಕೊಡುವರು. ಇಸೆ್ರೕಲರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಅಪಿರ್ಸುವ ಾಣಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಾಗಗಳು ಾ ಾಗಲೂ ಾಜಕರಿಗೆ
ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿವೆ. ಅವರು ಾಜಕರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಈ ಾಗಗಳು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಿರುತ್ತವೆ.

29 “ಆರೋನನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಡಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಾದ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಅವನ ತರು ಾಯ ಅವನ ವಂಶಸ್ಥರೂ ಾಜಕ ಉದೊ್ಯೕಗಕೆ್ಕ
ಆರಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ, ಅವುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು. 30 ಆರೋನನ
ತರು ಾಯ ಅವನ ಮಗನು ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕ ಾಗುವನು.
ಅವನು ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡಲು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೆ್ಕ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂದಿನಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನು.

31 “ಆರೋನನನು್ನ ಪ್ರ ಾನ ಾಜಕನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಲು
ಉಪ ೕಗಿಸಿದ ಟಗರಿನ ಾಂಸವನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಾ್ರ ಾರದಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸು. 32 ಬಳಿಕ ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಪುತ್ರರು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಆ ಾಂಸವನೂ್ನ
ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲರುವ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. 33 ಅವರು
ಾಜಕ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಅವರ ಾಪನಿ ಾರಣೆ ಾಗಿ ಇವುಗಳನು್ನ

ಸಮಪಿರ್ಸ ಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಮಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಅವರು ಾತ್ರ
ತಿನ್ನಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರು ತಿನ್ನ ಾರದು; ಾಕೆಂದರೆ
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ಅವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿವೆ ಮತು್ತ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವುಗ ಾಗಿವೆ.
34 ಟಗರಿನ ಾಂಸ ಅಥ ಾ ರೊಟಿ್ಟಯೇ ಾದರೂ ಮರುದಿನ
ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ ಉಳಿದರೆ, ಅದನು್ನ ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ನೀವು
ಆ ರೊಟಿ್ಟಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಂಸವ ಾ್ನಗಲಿ ತಿನ್ನ ಾರದು. ಾಕೆಂದರೆ
ಅದನು್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ಸಂದಭರ್ದಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾತ್ರ
ತಿನ್ನಬೇಕು.

35 “ ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಆರೋನ ಮತು್ತ
ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಡು. ಅವರನು್ನ ಾಜಕರ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸುವ ಸ ಾರಂಭವು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು.
36 ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ ವಧಿಸು.
ಇದು ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರ ಾಪನಿ ಾರಣೆಯ
ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿರುವುದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಅದರ ಮೇಲೆ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿ ಅದನು್ನ ದೇವರ ಸೇವೆಗೋಸ ್ಕರ ಅಭಿಷೇಕಿಸಬೇಕು.
37 ಹೀಗೆ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ
ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯು
ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಾಗಿರುವುದು. ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ಸೋಂಕಿದ
ವಸು್ತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪವಿತ್ರ ಾಗುವುದು.

38 “ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಯಜ್ಞವನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಒಂದು ವಷರ್ದ ಎರಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ
ನೀನು ವಧಿಸಬೇಕು. 39 ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ
ಮತು್ತ ಾಯಂ ಾಲ ಮತೊ್ತಂದು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
40 ನೀನು ದಲಿನ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ವಧಿಸು ಾಗ ಮೂರು ಸೇರು
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸು. ಆ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಒಂದೂವರೆ
ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸು. 41 ನೀನು ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಮತೊ್ತಂದು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ವಧಿಸು ಾಗಲೂ ಮೂರು ಸೇರು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ
ಗೋಧಿಯನೂ್ನ ಅಧರ್ ಸೇರು ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಸಮಪಿರ್ಸು. ಇದು
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ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧಹೋಮ ಾಗಿರುವುದು.
42 “ನೀನು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ

ಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಇದನು್ನ ಾಡು. ನೀನು ಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ
ಾಡು ಾಗ ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ಅಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸಿ

ನಿನೊ್ನಡನೆ ಾ ಾಡುವೆನು. 43 ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಸಂಧಿಸುವೆನು. ನನ್ನ ಪ್ರ ಾವದಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳವು ಪವಿತ್ರ ಾಗುವುದು.

44 “ಅಲ್ಲದೆ ಾನು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರವನೂ್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನೂ್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವೆನು. ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ
ಪುತ್ರರನೂ್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವೆನು; ಆಗ ಅವರು ಾಜಕ ಾಗಿ
ನನಗೆ ಸೇವೆ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗುವರು. 45 ಾನು ಇಸೆ್ರೕಲರ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವೆನು ಮತು್ತ ಅವರ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು.
46 ಾನು ಅವರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಜನರು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವನು ಾನೇ ಎಂದು
ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಾನು ಅವರ ದೇವ ಾಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನೇ.”

30
ಧೂಪವೇದಿಕೆ

1ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ಜಾಲೀಮರದಿಂದ
ಧೂಪವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಸು. 2ಈ ಧೂಪವೇದಿಕೆಯು ಚೌಕ ಾಗಿ
ಒಂದು ಳ ಉದ್ದ, ಒಂದು ಳ ಅಗಲ, ಎರಡು ಳ ಎತ್ತರ
ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲೂ್ಲ ಕೊಂಬುಗಳಿರಬೇಕು.
ಈ ಕೊಂಬುಗಳು ಧೂಪವೇದಿಕೆಯ ಅವಿ ಾಜ್ಯ ಾಗ ಾಗಿರಬೇಕು.
3 ಧೂಪವೇದಿಕೆಯ ಮೇ ಾ್ಭಗವನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಾಶ್ವರ್ಗಳನೂ್ನ ಅದರ
ಕೊಂಬುಗಳನೂ್ನ ಶುದ್ಧಬಂ ಾರದ ತಗಡಿನಿಂದ ಹೊದಿಸಬೇಕು
ಮತು್ತ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ ಕಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. 4 ಧೂಪವೇದಿಕೆಯ
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ಎದುರುಬದು ಾಗಿರುವ ಎರಡು ಗೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟನ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು
ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸು. ಧೂಪವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊರುವ
ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಈಬಳೆಗಳುಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. 5ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಾಡಿಸು. ಚಿನ್ನದ ತಗಡಿನಿಂದ ಆ ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ಹೊದಿಸು. 6 ವಿಶೇಷ ಪರದೆಯ (ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ) ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಧೂಪವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಇಡು. ಧೂಪವೇದಿಕೆಯು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಕೃ ಾಸನದ
ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲರುವುದು. ಇದು ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸಂಧಿಸುವ
ಸ್ಥಳ ಾಗಿದೆ.

7 “ಆರೋನನು ಪ್ರತಿಮುಂಜಾನೆ ಧೂಪವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳ ಧೂಪವನು್ನ ಉರಿಸಬೇಕು. ಅವನು
ದೀಪಗಳನು್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬರು ಾಗ ಇದನು್ನ ಾಡುವನು.
8 ತಿರುಗಿ ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಧೂಪವನು್ನ ಉರಿಸಬೇಕು.
ಇದು ಾಯಂ ಾಲಗಳಲಿ್ಲ ಅವನು ದೀಪಗಳನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸುವ
ಸಮಯ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ
ನಿತ್ಯ ಾದ ಧೂಪಸಮಪರ್ಣೆ ಇರುವುದು. 9ಈ ಧೂಪವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಬೇರೆ ವಿಧದ ಧೂಪಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಲಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ಾವುದೇ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಲಿ
ಾನದ್ರವ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಲಿಉಪ ೕಗಿಸ ಾರದು.
10 “ಆರೋನನು ವಷರ್ಕೊ್ಕಮೆ್ಮ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ

ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಜನರ ಾಪಗಳ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾ ್ಕಗಿ
ಆರೋನನು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ರಕ್ತವನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸುವನು. ಆರೋನನು ಇದನು್ನ ಈ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಕೊಂಬುಗಳಲಿ್ಲ ಾಡುವನು. ಆ ದಿನವು ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ದಿನವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದು. ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಇದು ಅತೀ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಾಗಿದೆ.”

ದೇ ಾಲಯದ ತೆರಿಗೆ



ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 30:11 cix ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 30:20

11ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 12 “ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ
ಲೆಕಿ್ಕಸು. ಹೀ ಾಗಿ ಎಷು್ಟ ಮಂದಿ ಜನರಿರು ಾ್ತರೆಂದು ನೀನು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ. ಪ್ರತಿ ಾರಿ ಇದನು್ನ ಾಡಿ ಾಗ, ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು
ತನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ
ಜನರಿಗೆ ಾವ ಕೇಡುಗಳೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 13 ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಗನು ಾರ ಾಗಿರುವ ಅಧರ್ಶೆಕೆಲ್
ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಅಧರ್ಶೆಕೆಲ್ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 14 ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದವರೂ
ಅದಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರೂ ಈ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೊಡಬೇಕು. 15 ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರು ಅಧರ್ಶೆಕೆಲಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ
ಕೊಡ ಾರದು; ಬಡವರು ಅಧರ್ಶೆಕೆಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ ಾರದು.
ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು.
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಣರಕ್ಷಣೆಯ ತೆರಿಗೆ ಾಗಿದೆ. 16 ಇಸೆ್ರೕಲರಿಂದ ಈ
ಹಣವನು್ನ ಒಟು್ಟಗೂಡಿಸಬೇಕು. ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಸೇವೆ ಾಗಿ
ಹಣವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಕಪ್ಪವು ಒಂದು ಾಗರ್ ಾಗಿದೆ. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಾ್ರಣರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಹಣವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತರುವರು.”

ಗಂ ಾಳ
17 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: 18 “ ಾಮ್ರದ

ಗಂ ಾಳವನು್ನ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಾಮ್ರದ ಪೀಠದ ಮೇಲಿಡು.
ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಇದನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವಿರಿ.
ಗಂ ಾಳವನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ನಡುವೆ ಇಡು. ಗಂ ಾಳದಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ ತುಂಬಿಸು. 19 ಆರೋನನು
ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರು ಈ ಗಂ ಾಳದಲಿ್ಲರುವ ನೀರಿನಿಂದ
ತಮ್ಮ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 20 ಪ್ರತಿ ಾರಿ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗ ಅಥ ಾ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ
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ಬರು ಾಗ ಅವರು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ
ಅವರು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 21 ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಅವರು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋನನಿಗೂ
ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಇದು ಾಶ್ವತ ಾದ ನಿಯಮ.
ತಲೆ ಾರುಗಳವರೆಗೆ ಆರೋನನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಾ್ಲ ಇದೇ
ಕಟ್ಟಳೆಯಿರುವುದು.”

ಅಭಿಷೇಕತೈಲ
22 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:

23 “ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡಿಸು. ಹನೆ್ನರಡು
ೌಂಡುಗಳಷು್ಟ ಅಚ್ಚ ರಕ್ತಬೋಳ, ಅದರ ಅಧರ್ದಷು್ಟ ಅಂದರೆ
ಆರು ೌಂಡು ಸು ಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಾಲಿ್ಚನಿ್ನ, ಹನೆ್ನರಡು ೌಂಡುಗಳಷು್ಟ
ಸು ಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಬಜೆ, 24 ಮತು್ತ ಹನೆ್ನರಡು ೌಂಡುಗಳಷು್ಟ
ಲವಂಗಚಕೆ್ಕಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತ
ಅಳತೆ ಾಪಕದಿಂದ ಅಳತೆ ಾಡು. ಒಂದು ಾ್ಯಲನ್ ಆಲಿವ್
ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ.

25 “ಸು ಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಪವಿತ್ರ ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ ಾಡಲು
ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಬೆರೆಸು. 26 ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರವನು್ನ
ಮತು್ತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲು ಈ ತೈಲವನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸು. 27 ಈ ತೈಲವನು್ನ ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿ. ಈ ತೈಲವನು್ನ ದೀಪ ಮತು್ತ ಅದರ
ಉಪಕರಣಗಳೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಸುರಿ. ಆಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲಿರುವ
ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಈ ತೈಲವನು್ನ ಸುರಿ. ತೈಲವನು್ನ
ಧೂಪವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿ. 28 ದೇವರಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಮೂಲಕ
ಅಪಿರ್ಸುವ ಹೋಮಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ತೈಲವನು್ನ ಸುರಿ. ಈ
ತೈಲವನು್ನ ಗಂ ಾಳದ ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ ಗಂ ಾಳದ ಕೆಳಗಿರುವ
ಪೀಠದ ಮೇಲೆಯೂ ಸುರಿ. 29 ಆಗ ನೀನು ಈ ಉಪಕರಣಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
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ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವೆ. ಅವುಗಳುಯೆಹೋವನಿಗೆ ಬಹು ವಿಶೇಷ ಾಗಿವೆ.
ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕಿದೆ್ದಲ್ಲವೂ ಪವಿತ್ರ ಾಗುತ್ತವೆ.

30 “ಆರೋನನನು್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರನು್ನ ಈ ತೈಲದಿಂದ
ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಅವರು ವಿಶೇಷ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಸೇವೆ ಾಡು ಾ್ತರೆಂದು ಇದು ತೋರಿಸುವುದು. ಆಗ ಅವರು
ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಾಜಕ ಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಬಹುದು.
31 ಅಭಿಷೇಕತೈಲವು ಪವಿತ್ರ ಾದದು್ದ. ಅದನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ
ನನ ಾಗಿ ಾತ್ರವೇ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೇಳು.
32 ಾರೂ ಇದನು್ನ ಾ ಾನ್ಯ ಾದ ಸುಗಂಧ ಾಸನೆಯುಳ್ಳ
ತೈಲ ಾಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸ ಾರದು. ಈ ವಿಶೇಷ ಾದ ತೈಲವನು್ನ
ಾಡುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾ ಾನ್ಯ ಾದ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನು್ನ
ಾಡ ಾರದು. ಈ ತೈಲವು ಪವಿತ್ರ ಾದದು್ದ. ಇದು ನಿಮಗೆ

ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾ್ದಗಿರಬೇಕು. 33 ಾವ ಾದರೂ ಸುಗಂಧ
ತೈಲವನು್ನ ಈ ಪವಿತ್ರತೈಲದಂತೆ ಾಡಿ ಾಜಕನಲ್ಲದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ
ಅದನು್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ,ಅವನನು್ನ ಅವನ ಕುಲದಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಬೇಕು.”

ಧೂಪ
34 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: “ನೀನು
ಾಲು, ಮಡಿ್ಡ, ಗುಗು್ಗಲ, ಗಂಧದ ಚೆಕೆ್ಕ ಎಂಬ ಸುಗಂಧ
ದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಸಮ ಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊ. 35 ಸು ಾಸನೆಯುಳ್ಳ
ಧೂಪವನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಈ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಬೆರೆಸು. ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ ಾರನು ಾಡುವ ಪ್ರ ಾರವೇ ಇದನು್ನ
ಾಡು. ಈ ಧೂಪಕೆ್ಕ ಉಪ್ಪನು್ನ ಬೆರೆಸು. ಉಪು ್ಪ ಅದನು್ನ

ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು. 36 ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಪವನು್ನ ಅರೆದು ಪುಡಿ ಾಡು.
ಈ ಪುಡಿಯನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮುಂದೆ ಾನು ನಿನಗೆ ದಶರ್ನ ಕೊಡುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಡು.
ಈ ಧೂಪದ ಪುಡಿಯನು್ನ ಅದರ ವಿಶೇಷ ಉದೆ್ದೕಶ ಾ ್ಕಗಿ ಾತ್ರವೇ
ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. ಅದು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. 37 ನೀನು ಈ



ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 30:38 cxii ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 31:7

ಧೂಪವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾತ್ರ
ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. ನೀನು ಈ ಧೂಪವನು್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ
ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ತ ಾರಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಬೇರೆ ಾವ
ಧೂಪವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. 38 ಸು ಾಸನೆಗೋಸ ್ಕರ ಒಬ್ಬನು
ತನ ಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಪವನು್ನ ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾಡಿದರೆ ಅವನನು್ನ
ಅವನ ಜನರಿಂದ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಬೇಕು.”

31
ಬೆಚಲೇಲ್ಮತು್ತ ಒಹೊಲೀ ಾಬ

1 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: 2 “ ಾನು
ಯೆಹೂದ ಕುಲದಿಂದ ಊರಿಯ ಮಗ ಾದ ಬೆಚಲೇಲನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಊರಿಯು ಹೂರನ ಮಗನು. 3 ಾನು
ಬೆಚಲೇಲನನು್ನ ದೇವ ಾತ್ಮಭರಿತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು
ಅವನಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಲು ನಿಪುಣತೆಯನೂ್ನ
ಾನವನೂ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 4 ಬೆಚಲೇಲನು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ
ಚಿತ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ ಮತು್ತ ಾಮ್ರದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅವನು ಾಡಬಲ್ಲನು. 5 ಅವನು ರತ್ನಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತ
ಅಂದ ಾದ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ಾಡಬಲ್ಲನು ಮತು್ತ ಮರಗೆಲಸವನು್ನ
ಾಡಬಲ್ಲನು. ಅವನು ಎ ಾ್ಲ ತರದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಬಲ್ಲನು.

6 ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಾಡಲು ಾನು ಒಹೊಲೀ ಾಬನನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಒಹೊಲೀ ಾಬನು ಾನ್ ಕುಲದ
ಅಹೀ ಾ ಾಕನ ಮಗನು. ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಾರರಿಗೆ ಾ್ಲ ನಿಪುಣತೆಯನು್ನ

ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ:

7ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರ,
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ,
ಕೃ ಾಸನ, ಗು ಾರದ ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳು,
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8ಮೇಜುಮತು್ತ ಅದರಮೇಲಿನ ವಸು್ತಗಳು,
ಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭಮತು್ತ ಅದರಉಪಕರಣಗಳು,
9ಧೂಪವೇದಿಕೆ,ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಮತು್ತ ಅವುಗಳಉಪಕರಣಗಳು,
ಗಂ ಾಳಮತು್ತ ಅದರ ಪೀಠ.
10 ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಎ ಾ್ಲ ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಗಳು,
ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ಾಜಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡು ಾಗ
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕ ಎ ಾ್ಲ ಬಟೆ್ಟಗಳು.

11ಸು ಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಅಭಿಷೇಕತೈಲ,
ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಸು ಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಧೂಪ.

ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ರೀತಿಯಲೆ್ಲೕ ಈ ಕೆಲಸ ಾರರು ಈ
ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡತಕ್ಕದು್ದ.”

ಸಬ್ಬತ್
12ತರು ಾಯಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆಹೀಗೆಂದನು: 13“ಇದನು್ನ

ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೇಳು: ‘ನೀವು ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ
ವಿಶೇಷ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿರುವುದಕೆ್ಕ ಇದು ಗುರು ಾಗಿದೆ.

14“ ‘ಸಬ್ಬತ್ದಿನವನು್ನ ವಿಶೇಷದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಆಚರಿಸಿರಿ.
ಆ ದಿನವನು್ನ ಬೇರೆ ದಿನದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಡೆಯುವವನಿಗೆ
ಮರಣದಂಡನೆ ಾಗಬೇಕು. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ
ಕೆಲಸ ಾಡಿದರೆ ಅವನನು್ನ ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸಬೇಕು. 15 ಕೆಲಸ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾರದಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಆರು ದಿನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ

ಏಳನೆಯ ದಿನವು ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಬಹು ವಿಶೇಷ ಾದ ದಿನ ಾಗಿದೆ.
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಲು ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನ ಾಗಿದೆ.
ಸಬ್ಬತಿ್ತನ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೇಕು.
16 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ವಿಶೇಷ
ದಿನವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕದು್ದ. ಅವರು ಇದನು್ನ ಎಂದೆಂದೂ
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ಾಡತಕ್ಕದು್ದ. ಇದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುವ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ. 17 ಸಬ್ಬತ್ ನನಗೂ ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೂ ನಡುವೆ
ಎಂದೆಂದೂ ಇರುವ ಸೂಚನೆ ಾಗಿರುವುದು.’ ” ಯೆಹೋವನು
ಆರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡಿ ಆ ಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿದನು. ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡದೆ
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನು.

18 ಹೀಗೆ, ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಡನೆ ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡುವುದನು್ನ ಮುಗಿಸಿದನು. ಬಳಿಕಯೆಹೋವನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ೕಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ಅವುದೇವರ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಲಿಖಿತ ಾಗಿತು್ತ.

32
ಚಿನ್ನದ ಬಸವ

1 ಬಹಳ ಸಮಯ ಾಟಿಹೋದರೂ ೕಶೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ
ಕೆಳಗಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಆರೋನನ ಬಳಿಗೆ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬಂದು, “ನೋಡು, ೕಶೆಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಆದರೆ ಅವನಿಗೇ ಾಯಿತೊ
ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಕೆಲವು
ದೇವರುಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

2 ಆರೋನನು ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಮತು್ತ ಗಂಡು
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲರುವ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳನು್ನ ತಂದು ನನಗೆ ಕೊಡಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳನು್ನ
ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 4ಆರೋನನು ಬಸವನಮೂತಿರ್ಯನು್ನ ಚಿನ್ನದಿಂದ
ಎರಕಹೊಯಿ್ಯಸಿದನು.
ಬಳಿಕಅವರು, “ಇಸೆ್ರೕಲರೇ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರುಗಳುಇಲಿ್ಲವೆ! ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ದೇವರುಗಳು ಇವುಗಳೇ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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5 ಆರೋನನು ಇವೆಲ್ಲವನು್ನ ನೋಡಿ, ಬಸವನ ಮುಂದೆ ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಬಳಿಕ, “ ಾಳೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸ ಾ್ಮನಿಸಲುಒಂದುವಿಶೇಷಹಬ್ಬವಿರುವುದು”ಎಂದುಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.

6 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೇಗನೆ ಎದು್ದ
ತಮ್ಮ ಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ
ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳ ಾ್ನಗಿಯೂ ಅಪಿರ್ಸಿ ತಿನು್ನವುದಕೂ್ಕ
ಕುಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಎದು್ದ ಕುಣಿ ಾಡಿದರು
ಮತು್ತ ಕೂ ಾಡಿದರು.

7 ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಬೆಟ್ಟದಿಂದ
ಇಳಿದುಹೋಗು. ನೀನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿನ್ನ
ಜನರು ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಪ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. 8 ಾನು ಅವರಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದವುಗಳಿಗೆ ಬಹುಬೇಗನೆ ಅವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಚಿನ್ನವನು್ನ
ಕರಗಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಬಸವನನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಪೂಜಿಸು ಾ್ತ
ಅದಕೆ್ಕ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ‘ಇಸೆ್ರೕಲರೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡುಬಂದದೇವರುಗಳುಇವುಗಳು’ಎಂದು
ಜನರು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದನು.

9ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ ಾನು ಈ ಜನರನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ.
ಅವರು ಬಹಳ ಂಡರೆಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ಅವರು
ಾ ಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ ಏಳುವರು. 10ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಅವರನು್ನ ಕೋಪದಿಂದ ಾಶ ಾಡಿಬಿಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನನು್ನ
ತಡೆಯಬೇಡ. ಬಳಿಕ ಾನು ನಿನಿ್ನಂದ ಒಂದು ಮ ಾಜ ಾಂಗವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಆದರೆ ೕಶೆಯು ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕೋಪವು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡದಿರಲಿ.
ನಿನ್ನಮ ಾಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂಬಲದಿಂದಲೂಈಜನರನು್ನಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆಯ ಾ್ಲ. 12 ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ
ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರೆ, ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು, ‘ಯೆಹೋವನು
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ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆತನು ಅವರನು್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು; ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಿಮೂರ್ಲ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು’ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಜನರ

ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಕೋಪವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡು. ನಿನ್ನ
ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಬೇಡ. 13ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಿದಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ,
ಇ ಾಕನನು್ನ, ಇಸೆ್ರೕಲನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಆ ಜನರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದೆ. ‘ ಾನು ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷು್ಟ ಾಡುವೆನು. ಾನು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆ ಈ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗಳವರಿಗೆ
ಕೊಡುವೆನು. ಈ ದೇಶ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅವರ ಾಗಿರುವುದು’ ಎಂದು
ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆಯ ಾ್ಲ”ಅಂದನು.

14 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಜನರಿ ಾಗಿ ಮರುಕಪಟು್ಟ ತನ್ನ
ಮನಸ್ಸನು್ನ ಾಪರ್ಡಿಸಿಕೊಂಡನು; ಾನು ಹೇಳಿದ್ದ ಕೇಡನು್ನ
ಾಡಲಿಲ್ಲ; ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾಶ ಾಡಲಿಲ್ಲ.
15 ಬಳಿಕ ೕಶೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು ಹೋದನು. ೕಶೆ ಡನೆ

ಆ ಾ ಾಸನಗಳಎರಡು ಕಲಿ್ಲನಹಲಿಗೆಗಳಿದ್ದವು. ಈಆ ಾ ಾಸನಗಳ
ಕಲು್ಲಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಹಿಂದೆಯೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.
16 ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ಆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಬರೆದಿದ್ದನು.

17ಇಸೆ್ರೕಲರ ಗದ್ದಲವನೂ್ನ ಕೂ ಾಟವನೂ್ನ ಯೆಹೋಶುವನು ಕೇಳಿ
ೕಶೆಗೆ, “ ಾಳೆಯದ ಕಡೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧದ ಧ ್ವನಿ ಕೇಳಿಬರುತಿ್ತದೆ”

ಅಂದನು.
18 ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆ, “ಅದು ಸೈನ್ಯದ ಜಯಧ ್ವನಿಯಲ್ಲ. ಅದು

ಸೋಲಿನಿಂದ ಕೂಗುವ ಸೈನ್ಯದ ಧ ್ವನಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಾನು
ಕೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಗೋಷಿ್ಠಯ ಧ ್ವನಿ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

19 ೕಶೆಯು ಾಳೆಯದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅವನು ಚಿನ್ನದ
ಬಸವನನೂ್ನ ಜನರ ನತರ್ನವನೂ್ನ ನೋಡಿ ಬಹುಕೋಪಗೊಂಡು
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ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿ ಾಡಿಬಿಟ್ಟನು; ಅವು
ಚೂರುಚೂ ಾಗಿ ಒಡೆದುಹೋದವು. 20 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ಆ
ಬಸವನ ಮೂತಿರ್ಯನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಕರಗಿಸಿ ಅದರ ಚಿನ್ನವನು್ನ
ಧೂಳಿನಂತೆ ಅರೆದು ನೀರಿಗೆ ಾಕಿ ಆ ನೀರನು್ನ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ
ಕುಡಿಸಿದನು.

21 ೕಶೆಯುಆರೋನನಿಗೆ, “ಈಜನರುನಿನಗೇನು ಾಡಿದರು?
ಇಂ ಾ ಕೆಟ್ಟ ಾಪವನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ಾಕೆ ಅವರನು್ನ ನಡಿಸಿದೆ?”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಆರೋನನು, “ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ಇವರು ಾ ಾಗಲೂ
ಾಪ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು ನಿನಗೆ ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ. 23 ಅವರು
ನನಗೆ, ‘ ೕಶೆಯು ನಮ್ಮನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಡೆಸಿದನು.
ಆದರೆ ಅವನಿಗೇ ಾಯಿತೊ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ
ಮುನ್ನಡೆಸಲು ದೇವರುಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಡು’ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
24 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿದ್ದರೆ
ನನಗೆ ಕೊಡಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. ಅವರು ಆಭರಣಗಳನು್ನ ನನಗೆ
ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಾನುಅವುಗಳನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಕರಗಿಸಿಈಬಸವನ
ಮೂತಿರ್ಯನು್ನ ಎರಕಹೊಯೆ್ದನು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

25 ಜನರು ಅಂಕೆತಪಿ್ಪ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಆರೋನನು ಅವರನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟಿ್ಟರುವುದು ೕಶೆಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
ಜನರು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಸೆ್ವೕಚೆ್ಛಯಿಂದ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದರು; ಅವರ
ಮೂಖರ್ತನವು ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಎದು್ದ ಾಣುತಿ್ತತು್ತ!
26 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಳೆಯದ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯು ನಿಂತು,
“ಯೆಹೋವನ ಪಕ್ಷದವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಲೇವಿ ಕುಲದವರೆ ಾ್ಲ ೕಶೆಯಬಳಿಗೆ ಬಂದರು.

27 ಆಗ ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳುವುದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ: ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು
ಕತಿ್ತಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾಳೆಯದ ಒಂದು ಕೊನೆಯಿಂದ
ಇನೊ್ನಂದು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜನರನು್ನ ಶಿ ಸಬೇಕು.
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ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾಗಿದ್ದರೂ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥ ಾ
ನೆರೆಯವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ಕೊಲಿ್ಲರಿ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ಲೇವಿಕುಲದವರು ೕಶೆಯ ಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದರು.
ಅಂದು ಇಸೆ್ರೕಲರಲಿ್ಲ ಸು ಾರು ಮೂರು ಾವಿರ ಮಂದಿ ಸತ್ತರು.
29 ಆಗ ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೆ, “ಇಂದು ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೀಸ ಾದ ಜನ ಾದಿರಿ; ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗಂಡು
ಮಗನಿಗೂ ಸಹೋದರನಿಗೂ ವಿರೋಧ ಾದಿರಿ. ಇಂದು ಆತನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ್ದನೆ”ಅಂದನು.

30 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು
ಭಯಂಕರ ಾದ ಾಪವನು್ನ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಾನು
ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳನು್ನ
ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ಾನೇ ಾದರೂ ಾಡಬಹುದೊ ಎಂದು
ವಿಚಾರಿಸುತೆ್ತೕನೆ”ಎಂದನು. 31ಅಂತೆಯೇ ೕಶೆಯುಯೆಹೋವನ
ಬಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಹೋಗಿ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಆಲಿಸು! ಈ ಜನರು
ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಾಪವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮೂತಿರ್ಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 32 ಅವರ ಈ ಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ನೀನು

ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಾದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾದ್ಯರ ಪಟಿ್ಟಯ
ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡು” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

33 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಾಪ ಾಡುವ ಜನರ ಹೆಸರನು್ನ ಾತ್ರವೇ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ
ಅಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 34 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಾನು ನಿನಗೆ
ಹೇಳುವಲಿ್ಲಗೆ ಜನರನು್ನ ನಡಿಸು. ನನ್ನ ದೂತನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ಹೋಗಿ ನಿನ್ನನು್ನ ನಡಿಸುವನು. ಾಪ ಾಡಿದ ಜನರನು್ನ
ಶಿ ಸುವ ಸಮಯ ಬಂ ಾಗ ಅವರು ಶಿ ಸಲ್ಪಡುವರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 35ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಜನರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಾದ
ಾ್ಯದಿಯನು್ನ ಬರ ಾಡಿದನು. ಅವರು ಆರೋನನಿಂದ ಬಸವನನು್ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡದೆ್ದೕ ಇದಕೆ್ಕೕ ಾರಣ.
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33
“ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ”

1 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಮತು್ತ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ನೀನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಜನರು ಈ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, ಇ ಾಕನಿಗೆ ಮತು್ತ
ಾಕೋಬನಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ. ಾನು ಅವರಿಗೆ

‘ನಿಮ್ಮ ನಂತರ ಜೀವಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಆ ದೇಶವನು್ನ
ಕೊಡುವೆನು’ ಎಂದು ಾನು ಅವರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 2 ನಿಮ್ಮ
ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ಒಬ್ಬ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.
ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ, ಅ ೕರಿಯರನು್ನ, ಹಿತಿ್ತಯರನು್ನ, ಪೆರಿಜೀಯರನು್ನ,
ಹಿವಿ್ವಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ ಾನು ಸೋಲಿಸುವೆನು.
ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಅವರನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ ಅಟಿ್ಟಬಿಡುವೆನು.
3 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಾದ ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ. ಆದರೆ ಾನು
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ಆ ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದೆ
ನನ್ನನು್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸುತಿ್ತೕರಿ. ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಬಂದರೆ,
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
4ಈದುಃಖದ ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಕೇಳಿ ಜನರು ನೊಂದುಕೊಂಡರು.

ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ತಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
5ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳು: ನೀವು
ಅವಿಧೇಯ ಾದ ಜನ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನು ನಿ ್ಮಡನೆ ಕ್ಷಣಹೊತು್ತ
ಸಂಚರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಹರಿಸುವೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮೆ್ಮ ಾ್ಲ
ಆಭರಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಿರಿ. ನೀವು ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಾನೇ
ತಿಳಿಸುವೆನು!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಹೋರೆಬ್
ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರು.

ಾ ಾ ್ಕಲಿಕ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರ
7 ೕಶೆಯು ಗು ಾರವನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ೕಶೆಯು ಅದನು್ನ,
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“ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರ” ಎಂದು ಕರೆದನು. ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಉತ್ತರವನು್ನ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾಳೆಯದ
ಹೊರಗಿದ್ದ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. 8 ೕಶೆಯು
ಆ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಹೋಗು ಾಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಅವನನು್ನ
ಗಮನಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳ ಾ್ವರಗಳಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ೕಶೆಯು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರಕೆ್ಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರೆಗೆ ಅವನನು್ನ

ಗಮನಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. 9 ೕಶೆಯು ಗು ಾರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ
ಎತ್ತರ ಾದ ಮೇಘಸ್ತಂಭವು ಾ ಾಗಲೂ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತಿ್ತತು್ತ.
ಆ ಮೇಘಸ್ತಂಭವು ಗು ಾರದ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲತಿ್ತತು್ತ. ಹೀಗೆ
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಡನೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 10 ಗು ಾರದ
ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಿರುವುದನು್ನ ಜನರು ನೋಡಿ ಾಗ, ಅವರು
ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಡೇರೆಗಳ ಾ್ವರದಲಿ್ಲ ತಲೆ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.

11 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ
ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತನೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡುವಂತೆಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದ ನಂತರ ೕಶೆಯು ಾಳೆಯಕೆ್ಕ
ಮರಳಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. ನೂನನ ಮಗನೂ ೌವನಸ್ಥನೂ ಆಗಿದ್ದ
ಯೆಹೋಶುವನು ೕಶೆಯ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದನು. ೕಶೆಯು
ಗು ಾರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋ ಾಗ ಯೆಹೋಶುವನು ಗು ಾರದಲಿ್ಲಯೇ
ಇರುತಿ್ತದ್ದನು.

ೕಶೆಯುಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನೋಡುವನು
12 ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಈ ಜನರನು್ನ

ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳಿರುವೆ. ಆದರೆ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾರನು್ನ ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತೕಯೆಂದು ನೀನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೀನು

ನನಗೆ, ‘ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಬಲೆ್ಲನು. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಮೆಚಿ್ಚದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 13 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಮೆಚಿ್ಚಸಿರುವು ಾದರೆ, ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿನ್ನ
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ಾಗರ್ಗಳನು್ನ ಬೋಧಿಸು. ಆಗ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ
ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಜನರೆಂದು
ಾಪಕ ಾಡಿಕೊ” ಎಂದು ವಿ ಾಪಿಸಿದನು.
14ಯೆಹೋವನು “ ಾನೇ ನಿ ್ಮಡನೆ ಬರುವೆನು. ಾನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಮುನ್ನಡೆಸುವೆನು”* ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
15ಆಗ ೕಶೆಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನೀನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಬರದಿದ್ದರೆ,

ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಬೇಡ. 16 ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ನನಗೂ ಈ ಜನರಿಗೂ ನಿನ್ನ ದಯೆ ದೊರಕಿದೆಯೆಂದು ಾವು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ? ನೀನು ನ ್ಮಡನೆ ಬಂದರೆ, ಆಗ
ಾವು ಇದನು್ನ ಖಚಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆವು. ನೀನು ನ ್ಮಡನೆ
ಾರದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ನಮಗೂ ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಇತರ ಜನರಿಗೂ
ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
17 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯನು್ನ

ಅನುಗ್ರಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಕೊಂಡದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದನು್ನ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಬಲೆ್ಲನು”ಅಂದನು.
18ಬಳಿಕ ೕಶೆ, “ಈಗ ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ನನಗೆ

ತೋರಿಸು”ಅಂದನು.
19ಆಗಯೆಹೋವನು “ನನ್ನ ಾಮದಮಹತ್ವವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ
ಾಟಿಹೋಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಾನೇ ಯೆಹೋವನು. ನಿನಗೆ
ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವೆನು. ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ
ಜನರಿಗೆ ದಯೆಯನೂ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯನೂ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು. 20 ನನ್ನನು್ನ
ಾರೂ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಾಣಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ

ನೋಡಿದ ಾವನೂ ಬದುಕ ಾರನು.
21 “ಇಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಇದೆ. ನೀನು ಆ ಬಂಡೆಯ

ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊ. 22 ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಆ ಸ್ಥಳದ ಮೂಲಕ
ಾಟಿಹೋಗುವುದು. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆ ಬಂಡೆಯ ದೊಡ್ಡ ಾದ
ಬಿರುಕಿನಲಿ್ಲ ಇರಿಸುವೆನು; ಾನು ಾಟಿ ಹೋಗು ಾಗ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ
* 33:14: ಮುನ್ನಡೆಸುವೆನು ಅಥ ಾ “ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಕೊಡುವೆನು.”
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ನಿನ್ನನು್ನ ಮುಚು್ಚವೆನು. 23 ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ತೆಗೆಯುವೆನು. ಆಗ
ನೀನು ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಗವನು್ನ ನೋಡುವೆ; ಆದರೆ ನನ್ನ ಮುಖವು ನಿನಗೆ
ಾಣಿಸದು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

34
ಹೊಸ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳು

1 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಒಡೆದುಹೋದ
ದಲಿನ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳಂತೆ ಇನೆ್ನರಡು ಕಲಿ್ಲನ

ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಾಡು. ದಲಿನ ಕಲು್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದ
ಾತುಗಳನೆ್ನೕ ಾನು ಈ ಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವೆನು. 2 ಾಳೆ

ಮುಂಜಾನೆ ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕೕರಿ ಾ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನನೆ್ನದುರಿನಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊ. 3 ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾರೂ ಬರಕೂಡದು. ಬೆಟ್ಟದ ಾವ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ ಾರೂ ಾಣಿಸ ಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಪಶುಗ ಾಗಲಿ
ಕುರಿಮಂದೆಗ ಾಗಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಹುಲು್ಲ ಮೇಯಕೂಡದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ದಲಿನ ಎರಡು ಕಲು್ಲಗಳಂತೆ ಇನೆ್ನರಡು
ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ
ಬೇಗನೆ ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ
ೕಶೆಯು ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಾಡಿದನು. ೕಶೆಯು ಎರಡು

ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 5 ೕಶೆಯು
ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿ ಹೋದನಂತರ ಯೆಹೋವನು ಮೇಘದಲಿ್ಲ ಅವನ
ಬಳಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದನು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಡನೆ ಅಲಿ್ಲ
ನಿಂತನು ಮತು್ತ ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ ಕರೆದನು.*
6ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯಮುಂದೆ ಾದುಹೋಗು ಾ್ತ, “ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ದಯೆಯೂ ಕನಿಕರವೂ ಉಳ್ಳ ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

* 34:5: ಯೆಹೋವನು … ಕರೆದನು ೕಶೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದನು
ಎಂ ಾಗಲಿ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ೕಶೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡನು ಎಂ ಾಗಲಿ ಇದು
ಅಥರ್ಕೊಡಬಲ್ಲದು.
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ಯೆಹೋವನು ಕೋಪಗೊಳು್ಳವುದರಲಿ್ಲ ನಿ ಾನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಯೆಹೋವನು ಮ ಾ ಪಿ್ರೕತಿಸ್ವರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು
ಭರವಸೆಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 7 ಯೆಹೋವನು ಾವಿ ಾರು
ತಲೆಗಳವರೆಗೆ ತನ್ನ ದಯೆ ತೋರಿಸು ಾ್ತನೆ. ಜನರು ಾಡುವ
ಾಪಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕ್ಷಮಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಅಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ
ಶಿ ಸುವುದಕೆ್ಕ ಆತನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು
ಅಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಶಿ ಸುವನು ಮತು್ತ ಅವರ ಅಪ ಾಧದ ಫಲವು
ಅವರಮಕ್ಕಳಮೇಲೂ ಮ್ಮಕ ್ಕಳ ಮೇಲೂಮತು್ತ ಮರಿ ಮ್ಮಕ ್ಕಳ
ಮೇಲೂ ಬರುವಂತೆ ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಕೂಡಲೆ ೕಶೆಯು ನೆಲದಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಿದನು. 9 ೕಶೆಯು, “ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ದಯೆ
ನನಗೆ ದೊರಕುವು ಾದರೆ, ದಯವಿಟು್ಟ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ. ಇವರು
ಅವಿಧೇಯ ಾದ ಜನರೆಂದು ಾನು ಬಲೆ್ಲನು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ
ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನು್ನ ನಿನ್ನ ಜನರ ಾ್ನಗಿ ಸಿ್ಪೕಕರಿಸು” ಎಂದು
ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಈ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲಯೇ
ಆಗಲಿ ಾವ ಜ ಾಂಗದಲಿ್ಲಯೇ ಆಗಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ನಡೆಯದಂತ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವೆನು. ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಮತು್ತ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುವ ಜನರು ಇವುಗಳನು್ನ ನೋಡಿ ಯೆಹೋವ ಾದ
ಾನೇಮ ಾಮಹಿಮಸ್ವರೂಪನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. 11 ಾನು
ಈ ದಿನ ಕೊಡುವ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗ ಾದ
ಅ ೕರಿಯರನು್ನ, ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ, ಹಿತಿ್ತಯರನು್ನ, ಪೆರಿಜೀಯರನು್ನ,
ಹಿವಿ್ವಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ ಾನು ಹೊರಗಟು್ಟವೆನು.
12 ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ! ನೀವು ಹೋಗುತಿ್ತರುವ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾವ ಒಪ್ಪಂದವನೂ್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ನೀವು
ಆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೇಡನು್ನ
ಬರ ಾಡುವುದು. 13ಅವರ ವೇದಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿರಿ. ಅವರು
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ಪೂಜಿಸುವ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಒಡೆದು ಾಕಿರಿ. ಅವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಕಡಿದು ಾಕಿರಿ. 14 ಬೇರೆ ಾವ ದೇವರನೂ್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿರಿ.
ಾನೇ ಯೆಹೋವನು. ‘ಸ್ವ ೌರವವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು’
ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು.

15 “ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ, ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾವ ಒಪ್ಪಂದವನೂ್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವರು

ತಮ್ಮ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸು ಾಗ ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆ ಾ್ವನಿಸುವರು; ಅವರ ಯ ಾಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವಿರಿ.
16 ನೀವು ಅವರ ಪುತಿ್ರಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರಿಗೆ
ಹೆಂಡತಿಯ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಆರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ. ಅವರ ಪುತಿ್ರಯರು
ಸುಳು್ಳದೇವರುಗಳ ಸೇವೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರನೂ್ನ ಅವರು
ಅದೇ ಸೇವೆಗೆ ನಡೆಸು ಾ್ತರೆ.

17 “ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
18 “ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಿ. ಾನು

ನಿಮಗೆ ದಲು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಿನಿ್ನರಿ. ಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಅಬೀಬ್ ಾಸದಲಿ್ಲ
ಇದನು್ನ ಾಡಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಆ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದಿರಿ.

19 “ಸಿ್ತ ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ದಲಿನ ಮಗು ಾ ಾಗಲೂ
ನನಗೆ ಸೇರಿದು್ದ. ನಿಮ್ಮ ದನಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ದಲ
ಮರಿಗಳು ನನಗೆ ಸೇರಿದವುಗ ಾಗಿವೆ. 20 ಚೊಚ್ಚ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದ
ಕತೆ್ತಯನು್ನ ನೀವು ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಆಗ ನೀವು
ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅದನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ
ನೀವು ಅದನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಕುತಿ್ತಗೆಯನು್ನ ಮುರಿದು
ಕೊಂದುಬಿಡಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ
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ನನಿ್ನಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂ ಾಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ,
ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಕೂಡದು.

21 “ನೀವು ಾರದಲಿ್ಲ ಆರುದಿನ ಕೆಲಸ ಾಡುವಿರಿ. ಆದರೆ
ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಬಿತು್ತವ
ಮತು್ತ ಕೊಯು್ಯವ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೂ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

22 “ ಾರಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಿ. ಈಹಬ್ಬ ಾ ್ಕಗಿ ಗೋಧಿಬೆಳೆಯ
ಪ್ರಥಮ ಾಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ ಮತು್ತ ವ ಾರ್ಂತ್ಯದಲಿ್ಲ
ಸುಗಿ್ಗಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಿರಿ.

23 “ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಮೂರುಸಲ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ,
ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಒಡೆಯ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಸೇರಬೇಕು.

24 “ನೀವು ದೇಶದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನು್ನ
ಆ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಟು್ಟವೆನು. ಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇರೆಗಳನು್ನ
ವಿಸ್ತರಿಸುವೆನು. ನಿಮಗೆ ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಿ ಭೂಮಿ ದೊರೆಯುವುದು. ಪ್ರತಿ
ವಷರ್ ಮೂರುಸಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಹೋಗುವಿರಿ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾರೂ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಅಪಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುವುದಿಲ್ಲ.

25 “ನೀವು ಯಜ್ಞ ಾಡು ಾಗ ಆ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ರಕ್ತದೊಡನೆ
ಹುಳಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸ ಾರದು;

“ಪಸ್ಕ ಭೋಜನದ ಾಂಸದಲಿ್ಲ ಏನನೂ್ನ ಮರುದಿನದ
ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆಉಳಿಸ ಾರದು.

26 “ನೀವು ಕೊಯು್ಯವ ಪ್ರಥಮ ಾದ ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಕೊಡಿರಿ. ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಆಲಯಕೆ್ಕ
ತನಿ್ನರಿ.

“ಆಡುಮರಿಯನು್ನ ಅದರ ಾಯಿಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಎಂದಿಗೂ
ಬೇಯಿಸ ಾರದು.”

27 ಬಳಿಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ
ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬರೆ. ಆ ಸಂಗತಿಗಳು ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
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ಮತು್ತ ಇಸೆ್ರೕಲರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

28 ೕಶೆಯು ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನೊಂದಿಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ನಲವತು್ತ
ದಿನಗಳಿದ್ದನು. ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅವನು ಆ ಾರವ ಾ್ನಗಲಿ ನೀರ ಾ್ನಗಲಿ
ಸೇವಿಸಲಿಲ್ಲ. ೕಶೆಯು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ
ದ ಾ ಗಳನು್ನ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳಮೇಲೆ ಬರೆದನು.

ೕಶೆಯಹೊಳೆಯುವಮುಖ
29 ತರು ಾಯ ೕಶೆಯು ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು

ಬಂದನು. ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಾಕ್ಯಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಎರಡು
ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ ಅವನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಯೆಹೋವನು
ಅವನೊಡನೆ ಾ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮುಖವು ಹೊಳೆಯುತಿ್ತತು್ತ.
ಆದರೆ ೕಶೆಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 30 ೕಶೆಯ ಮುಖವು
ಶುಭ್ರ ಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಆರೋನನೂ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ
ನೋಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವರು
ಭಯಪಟ್ಟರು. 31 ಆದರೆ ೕಶೆ ಅವರನು್ನ ಕರೆದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆರೋನನೂ ಜನ ಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು.
ೕಶೆಯು ಅವರೊಡನೆ ಾ ಾಡಿದನು. 32 ಅ ಾದನಂತರ,

ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಯೆಹೋವನು
ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ತನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಗಳನು್ನ ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟನು.

33 ೕಶೆಯು ಜನರೊಡನೆ ಾ ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಾಗ, ತನ್ನ
ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮುಸುಕನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡನು. 34 ೕಶೆಯು
ಯೆಹೋವನೊಡನೆ ಾ ಾಡಲು ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ
ೕಶೆಯು ಮುಸುಕನು್ನ ತೆಗೆದಿಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಬಳಿಕ ೕಶೆ

ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 35 ೕಶೆಯ ಮುಖವು ಶುಭ್ರ ಾಗಿ
ಹೊಳೆಯುತಿ್ತದು್ದದನು್ನ ಜನರು ನೋಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯು
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ಮುಂದಿನ ಾರಿ ಯೆಹೋವನೊಡನೆ ಾ ಾಡಲು ಹೋಗುವವರೆಗೆ
ತನ್ನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಂಡಿರುವನು.

35
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಬಗೆ್ಗ ನಿಯಮಗಳು

1 ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು. ೕಶೆ
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾನು ಹೇಳುವೆನು:

2 “ಕೆಲಸ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆರು ದಿನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಏಳನೆಯ
ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಬಹು ವಿಶೇಷ ಾದ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ದಿನ ಾಗಿರುವುದು. ಆ
ವಿಶೇಷ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸುವುದರಮೂಲಕ ನೀವುಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸ ಾ್ಮನಿಸುವಿರಿ. ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. 3 ನೀವು ಾಸಿಸುವ ಾವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಂದು ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ಹೊತಿ್ತಸ ಾರದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಪವಿತ್ರಗು ಾರಕೆ್ಕ ವಸು್ತಗಳು
4 ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದು್ದ

ಇದುವೇ. 5ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೂಡಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಾನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದನು್ನ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ
ತೀ ಾರ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಮ್ರ, 6 ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ,
ಕೆಂಪು ಾರ ಮತು್ತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾರುಬಟೆ್ಟ, ಆಡಿನ ಕೂದಲು,
7 ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಕುರಿದೊಗಲು, ಕಡಲುಹಂದಿಯ ತೊಗಲು,
ಜಾಲೀಮರ, 8 ದೀಪಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಎಣೆ್ಣ, ಅಭಿಷೇಕತೈಲ ಮತು್ತ
ಪರಿಮಳಧೂಪವನು್ನ ತ ಾರಿಸಲು ಬೇ ಾದ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ
ಇವುಗಳನು್ನ ತನಿ್ನರಿ. 9 ಏ ೕದಿನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ದೈವನಿಣರ್ಯದ
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ಪದಕದಲಿ್ಲ ಾಕಬೇ ಾಗಿರುವ ಗೋಮೇಧಿಕ ರತ್ನಗಳು ಮತು್ತ ಇತರ
ರತ್ನಗಳನು್ನ ತನಿ್ನರಿ.

10 “ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದವಸು್ತಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿಪುಣ ಾದ
ಕೆಲಸ ಾರರೆಲ್ಲರೂ ಾಡಬೇಕು. ಅವು ಾವುವೆಂದರೆ,
11ಪವಿತ್ರಗು ಾರ,ಅದರಹೊರಗಿನಡೇರೆ,ಅದರಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಗಳು,
ಅದರ ಕೊಂಡಿಗಳು, ಚೌಕಟು್ಟಗಳು, ಅಗುಳಿಗಳು, ಕಂಬಗಳು,
ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು, 12 ಪವಿತ್ರಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಹೊರುವ
ಕೋಲುಗಳು, ಕೃ ಾಸನ ಮತು್ತ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಮುಚು್ಚವ
ಪರದೆ, 13ಮೇಜುಮತು್ತ ಅದರ ಕೋಲುಗಳು, ಮೇಜಿನಮೇಲಿರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳು, ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿರುವ ನೈವೇದ್ಯರೊಟಿ್ಟ,
14 ದೀಪಸ್ತಂಭ ಮತು್ತ ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳು, ದೀಪಗಳು, ದೀಪಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾದ ಎಣೆ್ಣ, 15 ಧೂಪವೇದಿ ಮತು್ತ ಅದರ ಕೋಲುಗಳು,
ಅಭಿಷೇಕತೈಲ, ಪರಿಮಳಧೂಪ, ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ
ಪರದೆ, 16 ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡಲು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ ಮತು್ತ ಅದರ
ಾಮ್ರದ ಜಾಳಿಗೆ, ಕೋಲುಗಳು, ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಗೆ ಬೇ ಾಗುವ ಎ ಾ್ಲ
ಉಪಕರಣಗಳು, ಗಂ ಾಳ ಮತು್ತ ಅದರ ಪೀಠ, 17 ಅಂಗಳದ
ಸುತ್ತಲಿನ ಪರದೆಗಳು, ಕಂಬಗಳು, ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು, ಅಂಗಳದ
ಾಗಿಲಿನ ಪರದೆ, 18 ಗು ಾರದ ಗೂಟಗಳು, ಅಂಗಳದ ಗೂಟಗಳು
ಮತು್ತ ಹಗ್ಗಗಳು, 19 ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಜಕರು ಧರಿಸತಕ್ಕ
ವಿಶೇಷ ಾದ ಹೆಣೆದ ಬಟೆ್ಟಗಳು. ಈ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾಜಕ ಾದ
ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಪುತ್ರರು ಾಜಕ ಸೇವೆ ಾಡು ಾಗ
ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಜನರಿಂದಮ ಾ ಾಣಿಕೆ
20 ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ ೕಶೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ

ಹೊರಟುಹೋದರು. 21 ಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ ಾರ್ರು
ಬಯಸಿದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ಅಪಿರ್ಸಿದರು. ಈ ಾಣಿಕೆಗಳು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರ, ಅದರ
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ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳು ಮತು್ತ ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಲು
ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. 22 ಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಸಿದ
ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡಸರು, ಹೆಂಗಸರು ಎ ಾ್ಲ ವಿಧದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನು್ನ
ತಂದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಡಗ, ಮೂಗುತಿ, ಉಂಗುರ, ಕಂಠ ಾಲೆ
ಮತು್ತ ಇತರ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ತಂದರು. ಅವರೆಲ್ಲರು
ತಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಕೊಡುಗೆಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಿಶೇಷ ಾದ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿತು್ತ.

23 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ, ನೀಲಿ,
ನೇರಳೆ ಮತು್ತ ಕೆಂಪು ಾರಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ತಂದನು.
ಾರಲಿ್ಲ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಕುರಿದೊಗ ಾಗಲಿ ಕಡಲುಹಂದಿಯ

ತೊಗ ಾಗಲಿ ಇದ್ದ ೕ ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ
ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 24 ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಮ್ರವ ಾ್ನಗಲಿ ಕೊಡಲು
ಬಯಸಿದವರುಅದನು್ನ ಕೆಲಸಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ
ತಂದರು. ಜಾಲೀಮರವನು್ನ ಹೊಂದಿದವರು ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. 25 ನಿಪುಣ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ
ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ, ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪು ಾರಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.

26 ನಿಪುಣ ಾಗಿದ್ದ ಇತರ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಆಡುಕೂದಲಿನಿಂದ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ತ ಾರಿಸಿದರು.

27 ಾಯಕರು ಗೋಮೇಧಿಕ ರತ್ನಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ ರತ್ನಗಳನು್ನ
ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಅವುಗಳನು್ನ ಾಜಕನ ಏ ೕದಿಗೂ ಮತು್ತ
ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕಕೂ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸ ಾಯಿತು. 28 ಜನರು
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನೂ್ನ ಆಲಿವ್ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಈ
ವಸು್ತಗಳುಪರಿಮಳಧೂಪ,ಅಭಿಷೇಕತೈಲಮತು್ತ ದೀಪಗಳಿಗೆಬೇ ಾದ
ಎಣೆ್ಣ ಇವುಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.

29 ಸ ಾಯ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಸಿದ ಇಸೆ್ರೕಲರೆಲ್ಲರೂ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಗಂಡಸರು ಮತು್ತ ಹೆಂಗಸರು ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ
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ಉ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಮತು್ತ ಜನರಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಈ ಾಣಿಕೆಗಳು
ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.
ಬೆಚಲೇಲಮತು್ತ ಒಹೊಲೀ ಾಬ

30 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು: “ನೋಡಿರಿ,
ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ ಕುಲದಿಂದ ಊರಿಯ ಮಗ ಾದ
ಬೆಚಲೇಲನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಊರಿಯು ಹೂರನ ಮಗ.
31 ಯೆಹೋವನು ಬೆಚಲೇಲನನು್ನ ದೇವ ಾತ್ಮಭರಿತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ,
ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ವಿಶೇಷ ನಿಪುಣತೆಯನೂ್ನ
ಾನವನೂ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 32 ಅವನು ಅಂದ ಾಗಿ ನ ಾಡಿ,
ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ ಮತು್ತ ಾಮ್ರಗಳಿಂದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಡಬಲ್ಲನು.
33 ಅವನು ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ, ರತ್ನಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ೕಡಿಸಬಲ್ಲನು.
ಬೆಚಲೇಲನು ಮರಗೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧದ ಕುಶಲ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತ ಾರಿಸಬಲ್ಲನು. 34 ಇತರರಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾದ ವಿಶೇಷ ನಿಪುಣತೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಬೆಚಲೇಲನಿಗೂ
ಒಹೊಲೀ ಾಬನಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಒಹೊಲೀ ಾಬನು
ಾನ್ ಕುಲದ ಅಹೀ ಾ ಾಕನ ಮಗನು. 35 ಯೆಹೋವನು
ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡಲು ವಿಶೇಷ
ನಿಪುಣತೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರು ಮರಗೆಲಸವನೂ್ನ
ಲೋಹದ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡಬಲ್ಲರು. ಅವರು ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ
ಕೆಂಪು ಾರಗಳಿಂದ ಮತು್ತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತ ಾದ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ನೇಯಿಗೆ ಾಡಬಲ್ಲರು; ಅವರು ಉಣೆ್ಣ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ನೇಯಲು ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

36
1 “ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಚಲೇಲನೂ ಒಹೊಲೀ ಾಬನೂ ಮತು್ತ

ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ನಿಪುಣರೂ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡಬೇಕು. ಈ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ
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ಎ ಾ್ಲ ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಈ
ಜನರಿಗೆ ಾನವನೂ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನೂ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.”

2 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ಬೆಚಲೇಲನನೂ್ನ ಒಹೊಲೀ ಾಬನನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಾನ ಹೊಂದಿದ ಇತರ
ಎ ಾ್ಲ ನಿಪುಣರನೂ್ನ ಕರೆದನು. ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಸ ಾಯ ಾಡಲು
ಇವರು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಂದರು. 3 ಇಸೆ್ರೕಲರು ಾಣಿಕೆಗ ಾಗಿ
ತಂದ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರು
ದೇವರ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಕಟು್ಟವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ಜನರು ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ತರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. 4 ಆಗ ಆ ನಿಪುಣರೆ ಾ್ಲ ಾವು ಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ೕಶೆ ಡನೆ ಾ ಾಡಲು
ಹೋದರು. ಅವರು, 5 “ಜನರು ಬಹಳ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತಂದಿ ಾ್ದರೆ!
ಗು ಾರದ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆಬೇ ಾಗಿರುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇವೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

6 ಆಗ ೕಶೆಯು, “ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಾವ
ಪುರುಷ ಾಗಲಿ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾಗಲಿ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾವುದನೂ್ನ
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಡ ಾರದು” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಾಳೆಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಕೊಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇ ಾಯಿತು. 7 ದೇವರ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ
ಕಟು್ಟವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಗಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾಗಿರುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಜನರು ತಂದಿದ್ದರು.

ಪವಿತ್ರಗು ಾರ
8 ತರು ಾಯ ನಿಪುಣರು ಪವಿತ್ರಗು ಾರವನು್ನ ಾಡಲು
ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೂ ನೀಲಿ,
ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪು ಾರಗಳಿಂದಲೂ ಹತು್ತ ಪರದೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ಕೆರೂಬಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಪರದೆಗಳಲಿ್ಲ ಕಸೂತಿ ಾಕಿದರು.
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9 ಪ್ರತಿ ಪರದೆಯೂ ಒಂದೇ ಅಳತೆಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು
ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಾಲು ್ಕ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ.

10 ಕೆಲಸ ಾರರು ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ೕಡಿಸಿ ಪರದೆಗಳ ಎರಡು
ಾಗಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು. ಒಂದು ಾಗದಲಿ್ಲ ಐದು ಪರದೆಗಳನೂ್ನ
ಇನೊ್ನಂದು ಾಗದಲಿ್ಲ ಐದು ಪರದೆಗಳನೂ್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ೕಡಿಸಿದರು.
11 ಬಳಿಕ ಅವರು ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ
ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಡಲು ನೀಲಿಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು.
ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯಲೂ್ಲ ಾಗೆಯೇ
ಾಡಿದರು. 12 ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯಲೂ್ಲ ಐವತು್ತ

ಕುಣಿಕೆಗಳಿದ್ದವು. ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪಿನ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯಲೂ್ಲ
ಐವತು್ತ ಕುಣಿಕೆಗಳಿದ್ದವು. ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಎದು ಾಗಿ
ಇರಿಸಿದರು. 13 ಬಳಿಕ ಅವರು ಐವತು್ತ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಡಿ
ಎರಡು ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಪವಿತ್ರಗು ಾರವು
ೕಡಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಒಂದೇ ಗು ಾರ ಾಯಿತು.

14 ಬಳಿಕ ಕೆಲಸ ಾರರು ಪವಿತ್ರಗು ಾರವನು್ನ ಹೊದಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಇನೊ್ನಂದು ಗು ಾರವನು್ನ ಾಡಿದರು. ಈ ಗು ಾರವನು್ನ
ಾಡಲು ಹನೊ್ನಂದು ಪರದೆಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು. ಅವರು

ಆಡುಕೂದಲಿನಿಂದ ಈ ಪರದೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 15 ಈ
ಎ ಾ್ಲ ಪರದೆಗಳು ಒಂದೇ ಅಳತೆಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿ ಮೂವತು್ತ ಳ
ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಾಲು ್ಕ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದವು.
16 ಕೆಲಸ ಾರರು ಐದು ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು
ಾಗವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಇತರ ಆರು ಪರದೆಗಳನು್ನ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಇನೊ್ನಂದು ಾಗವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು. 17 ಅವರು
ಒಂದು ಾಗದಕೊನೆಯಪರದೆಯಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಇಟ್ಟರು. ಇನೊ್ನಂದು ಾಗದ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಅದೇ
ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಡಿದರು. 18 ಕೆಲಸ ಾರರು ಎರಡು ಪರದೆಗಳನು್ನ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ೕಡಿಸಲು ಐವತು್ತ ಾಮ್ರದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.
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ಇದು ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಒಂದೇ ಗು ಾರ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿತು. 19ಬಳಿಕ
ಅವರು ಪವಿತ್ರಗು ಾರಕೆ್ಕ ಎರಡು ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.
ಒಂದು ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕುರಿದೊಗಲುಗಳಿಂದ
ಾಡಿದರು; ಮತೊ್ತಂದು ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ಕಡಲುಹಂದಿಯ

ತೊಗಲುಗಳಿಂದ ಾಡಿದರು.
20 ಬಳಿಕ ಕೆಲಸ ಾರರು ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ

ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಾಡಿದರು. 21 ಪ್ರತಿ ಂದು ಚೌಕಟು್ಟ ಹತು್ತ
ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ.

22 ಎರಡು ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಅಡ್ಡಕಂಬಗಳನು್ನ ೕಡಿಸಿ
ಚೌಕಟ್ಟನು್ನ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಪ್ರತಿ ಚೌಕಟ್ಟನು್ನ
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. 23 ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ದ ಣ
ಾಗದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 24 ಬಳಿಕ
ಅವರು ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೆ ನಲವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಒಂದು ನಿಲುವುಪೆಟಿ್ಟಗೆಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಪ್ರತಿ ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ

ಎರಡು ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳಿದ್ದವು. 25 ಅವರು ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ
ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯ ಉತ್ತರ ಾಗದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರು. 26ಅವರು ಪ್ರತಿ ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ ಎರಡು ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳಂತೆ

ನಲವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 27 ಅವರು
ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಹಿಂ ಾಗಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ ಪಶಿ್ಚಮ ಾಗಕೆ್ಕ ಇನೂ್ನ
ಆರು ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 28 ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ
ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲನಮೂಲೆಗಳಿಗೂಎರಡುಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.
29 ಈ ಚೌಕಟು್ಟಗಳು ಕೆಳ ಾಗಕೆ್ಕ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು;
ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಬಳೆಯು ಮೂಲೆ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತು್ತ. ಅವರು ಎರಡೂ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಾಗೆಯೇ
ಾಡಿದರು. 30 ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ಎಂಟು

ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ ಎರಡು ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳಂತೆ
ಹದಿ ಾರು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳಿದ್ದವು.

31 ಬಳಿಕ ಕೆಲಸ ಾರರು ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೆ ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಾಡಲು
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ಜಾಲೀಮರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು. ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ದಲಿನ
ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಐದು ಅಗುಳಿಗಳೂ 32 ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಐದು
ಅಗುಳಿಗಳೂ ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಶಿ್ಚಮ
ಾಗದಲಿ್ಲ ಐದು ಅಗುಳಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. 33ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಒಂದು
ಕೊನೆಯಿಂದ ಇನೊ್ನಂದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಾದುಹೋಗುವಂತೆ
ಅವರು ಮಧ್ಯದ ಅಗುಳಿಯನು್ನ ಾಡಿದರು. 34 ಅವರು ಈ
ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದರು. ಅಗುಳಿಗಳಿ ಾಗಿ ಚಿನ್ನದ
ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು;ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದಿಂದಹೊದಿಸಿದರು.

35 ಮ ಾಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದ ಾ್ವರಕೆ ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪರದೆಯನು್ನ ಾಡಲು
ಅವರು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ, ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪು ಾರಗಳನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೆರೂಬಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಪರದೆಯಲಿ್ಲ
ಕಸೂತಿ ಾಕಿದರು. 36 ಅವರು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಾಲು ್ಕ
ಕಂಬಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು ಮತು್ತ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದಿಂದ
ಹೊದಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಅವರು ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರು. 37 ಬಳಿಕ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಪರದೆಯನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಅವರು ಈ ಪರದೆಯನು್ನ ಾಡಲು ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ,

ಕೆಂಪು ಾರವನು್ನ, ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು
ಮತು್ತ ಅವರು ಚಿತ್ರಗಳನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ಹೆಣೆದರು. 38 ಬಳಿಕ ಅವರು
ಐದು ಕಂಬಗಳನೂ್ನ ಾಗಿಲಿನ ಪರದೆಗೆ ಕೊಂಡಿಗಳನೂ್ನ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ಕಂಬಗಳ ತುದಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಪರದೆಯ ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ಚಿನ್ನದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದರು. ಅವರು ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಐದು ಾಮ್ರದ
ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.

37
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ
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1 ಬೆಚಲೇಲನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಾಡಿದನು. ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯು ಎರಡೂವರೆ ಳ ಉದ್ದ ಒಂದೂವರೆ
ಳ ಅಗಲ ಮತು್ತ ಒಂದೂವರೆ ಳ ಎತ್ತರವಿತು್ತ. 2 ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ

ಹೊರಗಿನ ಮತು್ತ ಒಳಗಿನ ಾಗವನು್ನ ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದಿಂದ
ಹೊದಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ ಗೋಟು
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 3ಅವನು ಚಿನ್ನದ ಾಲು ್ಕ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. ಈ ಬಳೆಗಳು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತದ್ದವು.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಬದಿಯಲೂ್ಲ ಎರಡು ಬಳೆಗಳಿದ್ದವು. 4 ಬಳಿಕ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ
ಾಡಿಸಿದನು. ಅದನು್ನ ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು.

5 ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಾಶ್ವರ್ಗಳಲಿ್ಲರುವ ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಅವನು ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ಸೇರಿಸಿದನು. 6 ಬಳಿಕ ಅವನು ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದ ಕೃ ಾಸನವನು್ನ
ಾಡಿಸಿದನು. ಅದು ಎರಡೂವರೆ ಳ ಉದ್ದ ಮತು್ತ ಒಂದೂವರೆ
ಳ ಅಗಲ ಇತು್ತ. 7 ಬಳಿಕ ಬೆಚಲೇಲನು ಬಂ ಾರವನು್ನ

ಸುತಿ್ತಗೆಯಿಂದ ಕೆತಿ್ತ ಎರಡು ಕೆರೂಬಿಗಳ ಆ ಾರಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.
ಅವನು ಕೆರೂಬಿದೂತರನು್ನ ಕೃ ಾಸನದ ಕೊನೆಗಳಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು.
8 ಒಂದು ಕೆರೂಬಿಯನು್ನ ಕೃ ಾಸನದ ಒಂದು ಕೊನೆಯಲೂ್ಲ
ಇನೊ್ನಂದನು್ನ ಮತೊ್ತಂದು ಕೊನೆಯಲೂ್ಲ ಇಟ್ಟನು. ಅವುಗಳನು್ನ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕೃ ಾಸನಕೆ್ಕ ೕಡಿಸಿ ಒಂದೇ ವಸು್ತವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
9 ಕೆರೂಬಿಗಳ ರೆಕೆ್ಕಗಳು ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿದ್ದವು. ಅವುಗಳು
ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ತಮ್ಮ ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಂದ ಮುಚಿ್ಚದ್ದವು. ಅವುಗಳಮುಖಗಳು
ಎದುರುಬದು ಾಗಿ ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದವು.

ವಿಶೇಷಮೇಜು
10ತರು ಾಯ,ಅವನುಜಾಲೀಮರದಿಂದಮೇಜನು್ನ ಾಡಿದನು.

ಮೇಜು ಎರಡು ಳ ಉದ್ದ, ಒಂದು ಳ ಅಗಲ ಮತು್ತ
ಒಂದೂವರೆ ಳ ಎತ್ತರ ಇತು್ತ. 11 ಅವನು ಮೇಜನು್ನ ಅಪ್ಪಟ
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ಬಂ ಾರದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು; ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ ಗೋಟನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 12 ಬಳಿಕ ಅವನು ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಮೂರು
ಇಂಚು ಅಗಲದ ಚೌಕಟ್ಟನು್ನ ಾಡಿದನು; ಆ ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ ಚಿನ್ನದ
ಗೋಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 13 ಬಳಿಕ ಅವನು ಾಲು ್ಕ ಚಿನ್ನದ
ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಮೇಜಿನ ಾಲು ್ಕ ಾಲುಗಳಿರುವ ಾಲು ್ಕ
ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. 14 ಅವನು ಬಳೆಗಳನು್ನ
ಮೇಜಿನ ತುದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿ ಇರಿಸಿದನು.
ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಮೇಜನು್ನ ಹೊರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಬಳೆಗಳು ಇದ್ದವು.
15 ಬಳಿಕ ಮೇಜನು್ನ ಹೊರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತದ್ದ
ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಾಡಿದನು. ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 16 ಬಳಿಕ ಅವನು
ಮೇಜಿನಲಿ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸಲ್ಪಡುತಿ್ತದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.
ಅವನು ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದ ತಟೆ್ಟ, ಚಮಚ, ಬೋಗುಣಿ ಮತು್ತ
ಹೂಜೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಬೋಗುಣಿ ಮತು್ತ ಹೂಜೆಗಳು ಾನದ್ರವ್ಯ
ಸಮಪರ್ಣೆಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿದ್ದವು.

ದೀಪಸ್ತಂಭ
17 ಬಳಿಕ ಅವನು ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅವನು

ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಕಂಬವನು್ನ ಾಡಿದನು. ತರು ಾಯ
ಹೂವು, ಗು್ಗ ಮತು್ತ ದಳಗಳನು್ನ ಾಡಿ ೕಡಿಸಿದನು.
ಹೀಗೆ ಅವು ಪು ಾ್ಪಲಂ ಾರ ಾದ ಒಂದೇ ವಸು್ತ ಾಯಿತು.
18 ದೀಪಸ್ತಂಭಕೆ್ಕ ಆರು ಕೊಂಬೆಗಳಿದ್ದವು. ಮೂರು ಕೊಂಬೆಗಳು
ಒಂದು ಕಡೆಯಲೂ್ಲ ಇನು್ನ ಮೂರು ಕೊಂಬೆಗಳು ಇನೊ್ನಂದು
ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದವು. 19 ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ
ಮೂರುಮೂರು ಹೂವುಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಹೂವುಗಳು ಗು್ಗ,
ದಳಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಾ ಾಮಿಹೂವುಗಳಂತೆ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು.
20 ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಕಂಬದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ ಾಲು ್ಕ ಹೂವುಗಳಿದ್ದವು.
ಅವುಗಳು ಸಹ ಗು್ಗ, ದಳಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಾ ಾಮಿಯ
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ಹೂವುಗಳಂತೆ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು. 21 ಕಂಬದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ
ಮೂರುಮೂರು ಕೊಂಬೆಗಳಂತೆಆರು ಕೊಂಬೆಗಳಿದ್ದವು. ಕೊಂಬೆಗಳು
ಕವಲೊಡೆದಿರುವ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲೂ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹೂವು ಇತು್ತ.
ಆ ಹೂವಿಗೆ ಗು್ಗಗಳು ಮತು್ತ ದಳಗಳು ಇದ್ದವು. 22ಹೂವು ಮತು್ತ
ಕೊಂಬೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಇಡೀ ದೀಪಸ್ತಂಭವುಅಪ್ಪಟಬಂ ಾರದಿಂದ
ಅಖಂಡ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. 23 ಅವನು ಈ ದೀಪಸ್ತಂಭಕೆ್ಕ ಏಳು
ಹಣತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು;ಬಳಿಕಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಬತಿ್ತಗಳನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕತ್ತರಿಗಳನೂ್ನ ಹರಿ ಾಣಗಳನೂ್ನ ಾಡಿದನು.
24 ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಾಡಲು
ಎಪ್ಪತೆದು ೌಂಡು ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು.

ಧೂಪವೇದಿಕೆ
25 ಅವನು ಧೂಪವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಾಡಿದನು.

ಧೂಪವೇದಿಕೆಯುಚೌಕ ಾಗಿತು್ತ. ಅದು ಒಂದು ಳಉದ್ದ,ಒಂದು
ಳ ಅಗಲಮತು್ತ ಎರಡು ಳ ಎತ್ತರ ಇತು್ತ. ಧೂಪವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಾಲು ್ಕ ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಒಂದೊಂದು
ಕೊಂಬುಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಕೊಂಬುಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಧೂಪವೇದಿಕೆಗೆ
ೕಡಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಅವಿ ಾಜ್ಯ ಾಗಿತು್ತ. 26 ಅವನು ಅಪ್ಪಟ

ಬಂ ಾರದಿಂದ ಮೇ ಾ್ಭಗವನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಾಶ್ವರ್ಗಳನೂ್ನ
ಕೊಂಬುಗಳನೂ್ನ ಹೊದಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಧೂಪವೇದಿಕೆಯ
ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ ಗೋಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 27 ಅವನು
ಧೂಪವೇದಿಕೆಗೆ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಗೋಟಿನ
ಕೆಳಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರತಿ ಂದು ಬದಿಯಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. ಈ
ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳು ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕೋಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ
ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿದ್ದವು. 28ಅವನುಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು.
29 ತರು ಾಯ ಅವನು ಪವಿತ್ರ ಾದ ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ
ಾಡಿದನು. ಅವನು ಶುದ್ಧ ಾದ ಪರಿಮಳಧೂಪವನು್ನ
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ಾಡಿದನು. ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ ಾರರ ವಿದೆ್ಯಯಮೇರೆಗೆ ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಾಡ ಾಯಿತು.

38
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆ

1 ತರು ಾಯ ಬೆಚಲೇಲನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಾಡಿದನು. ಈ ವೇದಿಕೆಯು
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ವೇದಿಕೆಯು
ಚೌಕ ಾಗಿತು್ತ. ಅದು ಐದು ಳ ಉದ್ದ, ಐದು ಳ ಅಗಲ
ಮತು್ತ ಮೂರು ಳ ಎತ್ತರ ಇತು್ತ. 2 ಅವನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ
ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟ
ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಕೊಂಬನು್ನ ಅದರ ಮೂಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದನು. ಹೀ ಾಗಿ
ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಅಖಂಡ ಾದ ಒಂದೇ ವಸು್ತವಿನಂ ಾಯಿತು.
ಅವನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಾಮ್ರದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 3 ಬಳಿಕ
ವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ
ಮಡಿಕೆಗಳು, ಸಲಿಕೆಗಳು, ಬೋಗುಣಿಗಳು, ಮುಳು್ಳಗಳು ಮತು್ತ
ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಾಮ್ರದಿಂದ ಾಡಿದನು. 4 ಬಳಿಕ ಅವನು
ವೇದಿಕೆಗೆ ಾಮ್ರದ ಜಾಳಿಗೆಯನು್ನ ಾಡಿದನು. ಜಾಳಿಗೆಯು
ಹೆಣಿಗೇ ಕೆಲಸದಿಂದ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. ಜಾಳಿಗೆಯು ವೇದಿಕೆಯ
ಕೆಳ ಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಕಟೆ್ಟಯ ಕೆಳಗೆ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅದು ಕೆಳಗಿನಿಂದ
ವೇದಿಕೆಯಅಧರ್ ಾಗದಷು್ಟ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋಯಿತು. 5ಬಳಿಕ ಅವನು
ಾಮ್ರದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. ಈ ಬಳೆಗಳು ವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವನು
ಬಳೆಗಳನು್ನ ಜಾಳಿಗೆಯ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟನು. 6 ಬಳಿಕ
ಅವನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಅವುಗಳನು್ನ
ಾಮ್ರದಿಂದ ಹೊದಿಸಿದನು. 7 ಅವನು ವೇದಿಕೆಯ ಾಶ್ವರ್ಗಳಲಿ್ಲದ್ದ
ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿದನು. ಕೋಲುಗಳು ವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಹೊರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿದ್ದವು. ಅವನು ವೇದಿಕೆಯನು್ನ
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ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಂತೆ ಾಡಲು ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು. ಅದು
ಟೊ ಾ್ಳಗಿತು್ತ.

8 ಅವನು ಾಮ್ರದಿಂದ ಗಂ ಾಳವನೂ್ನ ಅದರ ಪೀಠವನೂ್ನ
ಾಡಿದನು. ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಸೇವೆ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಕೊಟ್ಟ ಾಮ್ರದ ದಪರ್ಣಗಳನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ

ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು.
ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಳ

9 ಬಳಿಕ ಅವನು ಅಂಗಳವನು್ನ ಾಡಿದನು. ದ ಣ ಾಗದಲಿ್ಲ
ನೂರು ಳ ಉದ್ದದ ಪರದೆಯ ಗೋಡೆಯನು್ನ ಾಡಿದನು.
ಪರದೆಗಳು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಾಡ ಾಗಿದ್ದವು. 10 ದ ಣ
ಾಗದಲಿ್ಲದ್ದ ಪರದೆಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ಕಂಬಗಳಿದ್ದವು. ಕಂಬಗಳಿಗೆ
ಇಪ್ಪತು್ತ ಾಮ್ರದ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳಿದ್ದವು. ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳು
ಮತು್ತ ಪರದೆಯ ಕೋಲುಗಳು ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.
11 ಅಂಗಳದ ಉತ್ತರ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ನೂರು ಳ ಉದ್ದದ
ಪರದೆಗಳ ಗೋಡೆಯಿತು್ತ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ಕಂಬಗಳು, ಇಪ್ಪತು್ತ
ಾಮ್ರದ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು ಇದ್ದವು. ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳು ಮತು್ತ
ಪರದೆಯ ಕೋಲುಗಳು ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.

12 ಅಂಗಳದ ಪಶಿ್ಚಮ ಾಗದಲಿ್ಲ ಪರದೆಗಳ ಗೋಡೆಯು ಐವತು್ತ
ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಕಂಬಗಳೂಹತು್ತ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳೂ

ಇದ್ದವು. ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳು ಮತು್ತ ಪರದೆಯ ಕೋಲುಗಳು
ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.

13 ಅಂಗಳದ ಪೂವರ್ ಾಗವು ಐವತು್ತ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿತು್ತ.
ಅಂಗಳದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರವು ಈ ಾಗದಲಿ್ಲತು್ತ. 14 ಾಗಿಲಿನ
ಒಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಪರದೆಗಳ ಗೋಡೆಯು ಹದಿನೈದು ಳ
ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ಕಂಬಗಳೂ ಮೂರು
ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳೂ ಇದ್ದವು. 15 ಾಗಿಲಿನ ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯಲೂ್ಲ
ಪರದೆಗಳ ಗೋಡೆಯು ಹದಿನೈದು ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿತು್ತ. ಆ
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ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ಕಂಬಗಳೂ ಮೂರು ಗದಿ್ದೕಗೆಕಲು್ಲಗಳೂ ಇದ್ದವು.
16 ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಪರದೆಗಳೆ ಾ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದ
ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 17 ಕಂಬಗಳ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಮ್ರದಿಂದ
ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪರದೆಯ ಕೋಲುಗಳನು್ನ

ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. ಕಂಬಗಳ ತುದಿಗಳನೂ್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ
ಹೊದಿಸ ಾಗಿತು್ತ. ಅಂಗಳದಲಿ್ಲದ್ದ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ
ಾಡಿದ ಪರದೆಯ ಕೋಲುಗಳಿದ್ದವು.
18ಅಂಗಳದ ಾಗಿಲಿನ ಪರದೆಯು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೂ,

ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪು ಾರಗಳಿಂದಲೂ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. ಪರದೆಯಲಿ್ಲ
ನ ಾಸಿ ಕೆಲಸ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. ಪರದೆಯು ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಉದ್ದ
ಮತು್ತ ಐದು ಳ ಅಗಲ ಾಗಿತು್ತ. ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಪರದೆಗಳ ಎತ್ತರ ಒಂದೇ ಆಗಿತು್ತ. 19ಪರದೆಗಳಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ಕಂಬಗಳು
ಮತು್ತ ಾಲು ್ಕ ಾಮ್ರದ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳು ಇದ್ದವು. ಕಂಬಗಳ
ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. ಕಂಬಗಳ ತುದಿಗಳು
ಬೆಳಿ್ಳಯಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 20ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಎ ಾ್ಲ ಗೂಟಗಳು
ಮತು್ತ ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಪರದೆಗಳ ಗೂಟಗಳು ಾಮ್ರದಿಂದ
ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು.
21 ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗು ಾರ ಾದ ಪವಿತ್ರಗು ಾರವನು್ನ ಾಡಲು

ಉಪ ೕಗಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಬರೆದಿಡಬೇಕೆಂದು ೕಶೆಯು
ಲೇವಿಯರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಈ ಪಟಿ್ಟಯು ಆರೋನನ ಮಗ ಾದ
ಈ ಾ ಾರನ ವಶದಲಿ್ಲ ಇತು್ತ.

22 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ
ಯೆಹೂದಕುಲದ ಹೂರನ ಮ್ಮಗನೂ ಊರಿಯ ಮಗನೂ ಆದ
ಬೆಚಲೇಲನು ಾಡಿದನು. 23 ಾನ್ ಕುಲದ ಅಹೀ ಾ ಾಕನ
ಮಗ ಾದ ಒಹೊಲೀ ಾಬನು ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು.
ಒಹೊಲೀ ಾಬನು ನಿಪುಣ ಾದ ಕೆಲಸ ಾರನೂ ನ ಾಸಿ ಕೆಲಸ
ಾಡುವವನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾರುಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ
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ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪು ಾರಗಳಿಂದ ಬುಟೇ ಾರೀ ಕೆಲಸ ಾಡಲು
ನಿಪುಣ ಾಗಿದ್ದನು.

24 ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ ಾ ್ಕಗಿ ಎರಡು ಟನ್ ಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಬಂ ಾರವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. (ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಯನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಇದನು್ನ ತೂಕ ಾಡ ಾಯಿತು.)

25 ಲೆಕಿ್ಕಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಟು್ಟ ಗಂಡಸರು ಮೂರುಮು ಾ್ಕಲು ಟನ್ ಗಿಂತ
ಹೆಚು್ಚ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟರು. (ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ
ಇದನು್ನ ತೂಕ ಾಡ ಾಯಿತು.) 26 ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ಮತು್ತ ಅದಕೆ್ಕ
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡಸರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಆರು ಲಕ್ಷದ
ಮೂರು ಾವಿರದ ಐನೂರೈವತು್ತ ಮಂದಿ ಗಂಡಸರಿದ್ದರು ಮತು್ತ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತ ಾ ಒಂದು ಬೆ ಾ* ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ತೆರಿಗೆ ಾಗಿ
ಕೊಡಬೇ ಾಯಿತು. (ಅಧಿಕೃತ ಅಳತೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಒಂದು ಬೆ ಾ
ಅಂದರೆ ಅಧರ್ ಶೆಕೆಲ್.) 27 ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ ಮತು್ತ
ಪರದೆಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದ ನೂರು ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಡಲು
ಅವರು ಮೂರುಮು ಾ್ಕಲು ಟನ್ ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು.
ಅವರು ಪ್ರತಿ ಗದಿ್ದಗೇಕಲಿ್ಲಗೆ ಎಪ್ಪತೆದು ೌಂಡು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು. 28 ಉಳಿದ ಐವತು್ತ ೌಂಡು ಬೆಳಿ್ಳಯನು್ನ,
ಕೊಂಡಿಗಳನೂ್ನ ಪರದೆಯ ಕೋಲುಗಳನೂ್ನ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ
ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಹೊದಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು.

29ಇಪ್ಪ ಾ್ತರುವರೆಟನ್ ಗಿಂತಹೆಚು್ಚ ಾಮ್ರವನು್ನಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ
ಕೊಡ ಾಯಿತು. 30 ಆ ಾಮ್ರವನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಿನ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಉಪ ೕಗಿಸ ಾಯಿತು.
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಾಮ್ರದ ಜಾಳಿಗೆಯನು್ನ ಾಡಲು
ಅವರು ಾಮ್ರವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು. ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಎ ಾ್ಲ
ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಾಮ್ರವನು್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸ ಾಯಿತು. 31 ಅದನು್ನ ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿರುವ
* 38:26: ಬೆ ಾ 6 ಾ್ರಂ.
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ಪರದೆಗಳ ಮತು್ತ ಾಗಿಲಿನ ಪರದೆಗಳ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳಿಗೂ
ಉಪ ೕಗಿಸ ಾಯಿತು. ಾಮ್ರವನು್ನ ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಮತು್ತ
ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪರದೆಗಳ ಗೂಟಗಳನು್ನ ಾಡಲು
ಉಪ ೕಗಿಸ ಾಯಿತು.

39
ಾಜಕರ ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಗಳು

1 ಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡು ಾಗ
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕ ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಕೆಲಸ ಾರರು
ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪು ಾರಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು.
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಆರೋನನಿಗೆ
ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.

ಏ ೕದು
2 ಅವರು ಏ ೕದನು್ನ ಚಿನ್ನದ ಾರದಿಂದಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ
ಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೂ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪು ಾರಗಳಿಂದಲೂ
ಾಡಿದರು. 3 (ಅವರು ಚಿನ್ನವನು್ನ ಸುತಿ್ತಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು

ತೆಳು ಾದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಅದನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿ ಉದ್ದ ಾದ ಾರಗಳ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಚಿನ್ನವನು್ನ
ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪು ಾರಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾರುಬಟೆ್ಟಗೂ
ಹೆಣೆದರು. ಇದು ಬಹಳ ನಿಪುಣ ಾದ ಕೆಲಸ ಾರನು ಾಡಿದ
ಕೆಲಸ ಾಗಿತು್ತ.) 4 ಅವರು ಏ ೕದಿನ ಭುಜದ ಪಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರು. ಅವರು ಈ ಭುಜದ ಪಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಏ ೕದಿನ ಎರಡು

ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಕಟಿ್ಟದರು. 5ಅವರು ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಹೆಣೆದು ಏ ೕದಿಗೆ
ಬಿಗಿ ಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದರು. ಏ ೕದನು್ನ ಾಡಿದಂತೆಯೇ ಇದನು್ನ
ಾಡ ಾಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ

ಅವರು ಇದನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಾರ, ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ
ಮತು್ತ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪು ಾರಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು.
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6ಕೆಲಸ ಾರರು ಗೋಮೇಧಕ ರತ್ನಗಳನು್ನ ಏ ೕದಿನೊಳಗೆಚಿನ್ನದ
ಕುಂದಣದಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. ಈ ರತ್ನಗಳಲಿ್ಲ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳ
ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಬರೆದರು. 7ಬಳಿಕಅವರು ಈ ರತ್ನಗಳನು್ನ ಏ ೕದಿನ
ಭುಜದ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ದೇವರ ಾಪಕಕೆ್ಕ
ತರುವಂತೆ ಈ ರತ್ನಗಳು ಇಡಲ್ಪಟ್ಟವು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇದನು್ನ ಾಡ ಾಯಿತು.

ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕ
8 ಬಳಿಕ ಅವರು ದೈವನಿಣರ್ಯ ಪದಕವನು್ನ ಾಡಿದರು.

ಏ ೕದಿನಂತೆಯೇ ಇದು ಸಹ ಬುಟೇ ಾರೀ ಕೆಲಸ ಾಗಿತು್ತ.
ಅದನು್ನ ಚಿನ್ನದ ಾರಗಳಿಂದಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೂ
ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪು ಾರಗಳಿಂದಲೂ ಾಡ ಾಯಿತು.
9 ದೈವನಿಣರ್ಯದ ಪದಕವನು್ನ ಅಧರ್ ಮಡಚಿ ಚಚೌ್ಚಕ ಾದ
ಚೀಲವ ಾ್ನಗಿ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. ಅದು ಒಂಭತು್ತ ಇಂಚು ಉದ್ದ
ಮತು್ತ ಒಂಭತು್ತ ಇಂಚು ಅಗಲ ಇತು್ತ. 10 ಬಳಿಕ ಕೆಲಸ ಾರರು
ಅಂದ ಾದ ರತ್ನಗಳನು್ನ ಾಲು ್ಕ ಾಲುಗ ಾಗಿ ದೈವನಿಣರ್ಯದ
ಪದಕದಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. ದಲನೆಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಾಣಿಕ್ಯ, ಪುಷ್ಯ ಾಗ,
ಸ್ಫಟಿಕಗಳು ಇದ್ದವು. 11 ಎರಡನೆಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಕೆಂಪರಲು,
ನೀಲಪಚೆ್ಚಗಳು ಇದ್ದವು. 12 ಮೂರನೆಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಸುವಣರ್ರತ್ನ,
ಗೋಮೇಧಕ, ಧೂಮ್ರಮಣಿಗಳು ಇದ್ದವು. 13 ಾಲ್ಕನೆಯ
ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಪೀತರತ್ನ, ಬೆರುಲ್ಲ, ವೈಡೂಯರ್ಗಳು ಇದ್ದವು. ಈ ಎ ಾ್ಲ
ರತ್ನಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದ ಜವೆಯ ಕಲು್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟರು. 14 ಇಸೆ್ರೕಲನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರತ್ನದಂತೆ ದೈವನಿಣರ್ಯ
ಪದಕದಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ರತ್ನಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ರತ್ನದಲಿ್ಲಯೂ
ಇಸೆ್ರೕಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ.
ಮು ಾ್ರರತ್ನವನು್ನ ಕೆತು್ತವಂತೆ ಕಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತದರು.

15 ಅವರು ದೈವನಿಣರ್ಯಪದಕಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದ
ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಹುರಿಗಳಂತಿರುವ ಹಗ್ಗದಂತೆ ಾಡಿದರು.
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16 ಕೆಲಸ ಾರರು ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಕುಂದಣಗಳನೂ್ನ ಎರಡು
ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳನೂ್ನ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಎರಡು ಚಿನ್ನದ
ಉಂಗುರಗಳನು್ನ ದೈವನಿಣರ್ಯಪದಕದ ಎರಡು ಕೊನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಿದರು. 17 ಬಳಿಕ ಅವರು ದೈವನಿಣರ್ಯಪದಕದ
ಕೊನೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಉಂಗುರಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ
ಸಿಕಿ್ಕಸಿದರು. 18 ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಸರಪಣಿಗಳ ಇನೆ್ನರಡು
ಕೊನೆಗಳನು್ನ ಎರಡು ಕುಂದಣಗಳಿಗೆ ಕಟಿ್ಟದರು. ಇದು ಅವುಗಳನು್ನ
ಏ ೕದಿನ ಎರಡು ಭುಜದ ಪಟಿ್ಟಗಳಿಗೆ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಬಿಗಿ ಾಗಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತು. 19 ಬಳಿಕ ಅವರು ಇನೆ್ನರಡು ಚಿನ್ನದ
ಉಂಗುರಗಳನು್ನ ಾಡಿ, ದೈವನಿಣರ್ಯ ಪದಕದ ಇನೆ್ನರಡು
ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದರು. ಅವರು ಉಂಗುರಗಳನು್ನ ಏ ೕದಿನ
ಹತಿ್ತರವಿರುವ ದೈವನಿಣರ್ಯ ಪದಕದ ಒಳಗಿನ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಿದರು. 20ಅವರು ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳನು್ನ ಏ ೕದಿನ
ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಭುಜದ ಪಟಿ್ಟಗಳ ಕೆಳ ಾಗದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದರು. ಈ
ಉಂಗುರಗಳು ನಡುಕಟಿ್ಟನ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಕಟಿ್ಟನ ಹತಿ್ತರ
ಇದ್ದವು. 21 ಬಳಿಕ ಅವರು ನೀಲಿ ಾರದಿಂದ ದೈವನಿಣರ್ಯ
ಪದಕದ ಉಂಗುರಗಳನು್ನ ಏ ೕದಿನ ಉಂಗುರಗಳಿಗೆ ಕಟಿ್ಟದರು.
ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ದೈವನಿಣರ್ಯ ಪದಕವು ನಡುಕಟಿ್ಟಗೆ ಹತಿ್ತರ ಾಗಿದು್ದ
ಏ ೕದಿಗೆ ಬಿಗಿ ಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿತು್ತ. ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವರು ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಾಡಿದರು.

ಾಜಕರಿಗೆ ಇತರ ಬಟೆ್ಟಗಳು
22 ಬಳಿಕ ಅವರು ಏ ೕದಿನೊಂದಿಗೆ ತೊಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ

ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಾಡಿದರು. ಅದು ನಿಪುಣ ಾದ ಕೆಲಸ ಾರನಿಂದ
ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಅವರು ಅದನು್ನ ನೀಲಿ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಾಡಿದರು.
23 ಅವರು ನಿಲುವಂಗಿಯ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸಂದನು್ನ ಾಡಿ ಆ
ಸಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಬಟೆ್ಟಯನಿ್ನಟು್ಟ ಹೊಲಿದರು. ಈಬಟೆ್ಟಯು
ಸಂದು ಹರಿದು ಹೋಗದಂತೆ ಾಡಿತು.
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24 ತರು ಾಯ ಅವರು ಬಟೆ್ಟಗೆ ಾಳಿಂಬೆ ಹಣಿ್ಣನ ಚೆಂಡುಗಳನು್ನ
ಾಡಲುಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ,ನೀಲಿ,ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪು ಾರಗಳನು್ನ

ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು. ಅವರು ಈ ಾಳಿಂಬೆ ಹಣಿ್ಣನಂತಿರುವ
ಚೆಂಡುಗಳನು್ನ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಕೆಳಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ತೂಗು ಾಕಿದರು.
25 ಬಳಿಕ ಅವರು ಅಪ್ಪಟ ಬಂ ಾರದ ಗೆಜೆ್ಜಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.
ಅವರು ಈ ಗೆಜೆ್ಜಗಳನು್ನ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಕೆಳಅಂಚಿನ ಸುತ್ತಲೂ
ಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳ ನಡುವೆ ತೂಗು ಾಕಿದರು. 26 ಹೀಗೆ
ನಿಲುವಂಗಿಯ ಕೆಳಅಂಚಿನ ಸುತ್ತಲೆಲ್ಲ ಾಳಿಂಬೆ ಹಣು್ಣಗಳೂ
ಗೆಜೆ್ಜಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಾಳಿಂಬೆ ಹಣಿ್ಣನ ನಡುವೆ ಒಂದೊಂದು ಗೆಜೆ್ಜ
ಇತು್ತ. ಾಜಕರು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡು ಾಗ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕ
ನಿಲುವಂಗಿ ಇ ಾಗಿತು್ತ. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಇದನು್ನ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ.

27 ನಿಪುಣ ಾದ ಕೆಲಸ ಾರರು ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಂಗಿಗಳನು್ನ ಹೊಲಿದರು. ಈ ಅಂಗಿಗಳು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ
ಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು. 28 ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದ
ಕೆಲಸ ಾರರು ಒಂದು ಮುಂ ಾಸನು್ನ ಾಡಿದರು. ಅವರು
ತಲೆಪಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಒಳಅಂಗಿಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ
ಾರುಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು. 29ಬಳಿಕಅವರು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ
ಾರುಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೂಮತು್ತ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕೆಂಪು ಾರಗಳಿಂದಲೂ
ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಾಡಿದರು. ಈ ಬಟೆ್ಟಗೆ ಕಸೂತಿ ಾಕ ಾಯಿತು.
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಾಡ ಾಯಿತು.
30 ತರು ಾಯ ಅವರು ಪವಿತ್ರಕಿರೀಟವನೂ್ನ ಅಪ್ಪಟ

ಬಂ ಾರದಿಂದ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಬಂ ಾರದಲಿ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳನು್ನ
ಕೆತಿ್ತದರು. ಅವರು, “ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಾದದು್ದ” ಎಂಬ
ಾತುಗಳನು್ನ ಬರೆದರು. 31 ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾರಕೆ ್ಕ

ಬಿಗಿದರು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವರು ಈ
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ನೀಲಿ ಾರವನು್ನ ಮುಂ ಾಸಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟದರು.

ೕಶೆಯು ಪವಿತ್ರಗು ಾರವನು್ನ ಪರೀ ಸಿದು್ದ
32 ಹೀಗೆ ಪವಿತ್ರಗು ಾರ ಾದ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ

ಕೆಲಸವೆಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲರು ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಾಡಿದರು.
33 ಬಳಿಕ ಅವರು ಪವಿತ್ರಗು ಾರವನು್ನ ೕಶೆಗೆ ತೋರಿಸಿದರು.
ಅವರು ಗು ಾರವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ
ತೋರಿಸಿದರು. ಬಳೆಗಳು, ಚೌಕಟು್ಟಗಳು, ಅಗುಳಿಗಳು,
ಕಂಬಗಳು, ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು.
34 ಅವರು ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಕುರಿತೊಗಲಿನಿಂದ ಾಡಿದ ಗು ಾರದ
ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು; ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ
ತೊಗಲಿನಿಂದ ಾಡಿದ ಹೊದಿಕೆಯನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು.
ಮ ಾಪವಿತ್ರಸ್ಥಳವನು್ನ ಮುಚು್ಚವ ಪರದೆಯನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ
ತೋರಿಸಿದರು.

35 ಅವರು ೕಶೆಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನೂ್ನ ಆ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಹೊರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಕೋಲುಗಳನೂ್ನ
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಕೃ ಾಸನವನೂ್ನ ೕಶೆಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. 36 ಅವರು
ಮೇಜನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ನೈವೇದ್ಯದ
ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. 37 ಅವರು ಅಪ್ಪಟ
ಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಹಣತೆಗಳನೂ್ನ
ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಹಣತೆಗ ಂದಿಗೆ ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಇತರ
ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ತೋರಿಸಿದರು. 38 ಅವರು ಚಿನ್ನದ ವೇದಿಕೆಯನೂ್ನ
ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನೂ್ನ ಪರಿಮಳಧೂಪವನೂ್ನ ಗು ಾರದ
ಪ್ರವೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಪರದೆಯನೂ್ನ ೕಶೆಗೆ ತೋರಿಸಿದರು. 39ಅವರು
ಅವನಿಗೆ ಾಮ್ರದ ವೇದಿಕೆಯನೂ್ನ ಾಮ್ರದ ಜಾಳಿಗೆಯನೂ್ನ
ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ ಉಪ ೕಗಿಸುವ ಕೋಲುಗಳನೂ್ನ
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ವೇದಿಕೆಯ ಎ ಾ್ಲ ಉಪರಕಣಗಳನೂ್ನ ಗಂ ಾಳವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅದರ
ಕೆಳಗಿರುವ ಗದಿ್ದಗೇಕಲ್ಲನೂ್ನ ೕಶೆಗೆ ತೋರಿಸಿದರು.

40 ಅವರು ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪರದೆಗಳ ಗೋಡೆಯನೂ್ನ
ಅದರ ಕಂಬಗಳನೂ್ನ ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ ಅಂಗಳದ ಪ್ರವೇಶವನು್ನ
ಮುಚು್ಚವ ಪರದೆಯನೂ್ನ ಹಗ್ಗಗಳನೂ್ನ ಗು ಾರದ ಗೂಟಗಳನೂ್ನ
ದೇವದಶರ್ನದ ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ೕಶೆಗೆ
ತೋರಿಸಿದರು.

41 ತರು ಾಯ ೕಶೆಗೆ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಾಜಕರಿ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ಾಜಕ ಾದ

ಆರೋನನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿ ಾಗಿ ಾಡಿದ ವಿಶೇಷ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಅವರು ತೋರಿಸಿದರು. ಅವರು ಾಜಕ ಾಗಿ ಸೇವೆ
ಾಡು ಾಗ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕ ಬಟೆ್ಟಗಳು ಇವುಗಳೇ.
42 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲರು

ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದರು. 43 ೕಶೆಯು ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಪರೀ ಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಎಲ್ಲವೂ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ೕಶೆ ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

40
ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಾ್ಥಪನೆ

1 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 2 “ ದಲನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರ ಾದ
ಪವಿತ್ರಗು ಾರವನು್ನ ಎತಿ್ತನಿಲಿ್ಲಸು. 3 ಪವಿತ್ರ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಇಡು. ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಪರದೆಯಿಂದ
ಮುಚಿ್ಚಸು. 4ಬಳಿಕಮೇಜನು್ನ ಒಳಗೆ ತರಿಸಿಮೇಜಿನಮೇಲಿರಬೇ ಾದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಅದರ ಮೇಲಿರಿಸು. ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ
ಇರಿಸು. ದೀಪಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲ ಸರಿ ಾದ ಜಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಹಣತೆಗಳನು್ನ
ಇರಿಸು. 5 ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಧೂಪವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಲು ಬಂ ಾರದ
ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಇಡು. ವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
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ಮುಂದಿರಿಸು. ಬಳಿಕ ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಪ್ರವೇಶದಲಿ್ಲ ಪರದೆಯನು್ನ
ಇರಿಸು.

6 “ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರ ಾದ ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ
ಮುಂದೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಇರಿಸು. 7 ಗಂ ಾಳವನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರ ಮತು್ತ ವೇದಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಇರಿಸು.
ಗಂ ಾಳದಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ ಾಕಿಸು. 8 ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಪರದೆಗಳ
ಗೋಡೆಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸು. ಬಳಿಕ ಅಂಗಳದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಪರದೆಯನು್ನ
ಾಕಬೇಕು.
9 “ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಪವಿತ್ರಗು ಾರವನೂ್ನ

ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ನೀನು ತೈಲವನು್ನ
ಈ ವಸು್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಾಕು ಾಗ, ಅವುಗಳನು್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವೆ.
10 ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ
ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸು. ಆಗ ಅದು ಬಹು
ಪವಿತ್ರ ಾಗುವುದು. 11 ಬಳಿಕ ಗಂ ಾಳವನೂ್ನ ಅದರ ಕೆಳಗಿರುವ
ಪೀಠವನೂ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸು.

12 “ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ ಪುತ್ರರನೂ್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಿಗೆ ಕರೆಸು. ಅವರಿಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ಾ್ನನ ಾಡಿಸು. 13 ಬಳಿಕ
ಆರೋನನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ತೊಡಿಸು. ತೈಲದಿಂದ ಅವನನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸು. ಆಗ ಅವನು ಾಜಕ ಾಗಿ ನನ್ನ ಸೇವೆ
ಾಡಬಹುದು. 14 ಬಳಿಕ ಅವನ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸು.

15 ಅವರ ತಂದೆಯನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಂತೆ ಪುತ್ರರನೂ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು.
ಆಗ ಅವರು ಾಜಕ ಾಗಿ ತಲೆತಲೆ ಾರುಗಳವರೆಗೆ ನನ್ನ ಸೇವೆ
ಾಡಬಹುದು. ನೀನು ಅವರನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಾಗ, ಅವರು
ಾಜಕ ಾಗುವರು. ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಆ ಕುಟುಂಬವು ಾಜಕ ಾಗಿ

ಮುಂದುವರಿಯುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ೕಶೆಯು ಾಡಿದನು.

17 ಆದ್ದರಿಂದ ಪವಿತ್ರಗು ಾರವು, ಅವರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ
ಬಿಟ್ಟ ಾಲದಿಂದ ಎರಡನೆಯ ವಷರ್ದ ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
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ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾ್ಥಪಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 18 ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ೕಶೆಯು ಪವಿತ್ರಗು ಾರವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು.
ಅವನು ದಲು ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ
ಅವನು ಗದಿ್ದಗೇಕಲು್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ
ಅವನು ಅಗುಳಿಗಳನಿ್ನರಿಸಿ ಕಂಬಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 19 ನಂತರ,
ೕಶೆಯು ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಣ ಡೇರೆಯನು್ನ
ಾಕಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಹೊರಗಿನ ಡೇರೆಗೆ ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ
ಾಕಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವನು ಈ
ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು.
20 ೕಶೆಯು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆ ಾ ಾಸನಗಳನು್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟನು. ೕಶೆಯು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ
ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ಇಟ್ಟನು. 21 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು
ಪವಿತ್ರಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಪವಿತ್ರಗು ಾರದೊಳಗೆ ತಂದನು. ಅದನು್ನ
ಸಂರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸರಿ ಾದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪರದೆಯನು್ನ ಾಕಿದನು.
ಹೀಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಪರದೆಯ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲರಿಸಿ
ಸಂರ ಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇದನು್ನ
ಾಡಿದನು. 22 ತರು ಾಯ ೕಶೆಯು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಲಿ್ಲ

ಮೇಜನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಉತ್ತರ ಾಗದಲಿ್ಲ
ಅದನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. ಅವನು ಅದನು್ನ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಪರದೆಯ
ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. 23 ಬಳಿಕ ಅವನು ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟಯನಿ್ನರಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವನು ಇದನು್ನ ಾಡಿದನು.
24 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಪವಿತ್ರಗು ಾರದೊಳಗೆ
ಇರಿಸಿದನು. ಮೇಜಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಗು ಾರದ ದ ಣ ಾಗದಲಿ್ಲ
ದೀಪಸ್ತಂಭವನಿ್ನರಿಸಿದನು. 25 ತರು ಾಯ ೕಶೆಯುಯೆಹೋವನ
ಮುಂದಿರುವ ದೀಪಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲ ಹಣತೆಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದನು.



ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 40:26 cl ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 40:33

ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವನು ಇದನು್ನ ಾಡಿದನು.
26 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ಚಿನ್ನದ ವೇದಿಕೆಯನು್ನ

ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದೊಳಗೆ ಇರಿಸಿದನು. ಅವನು ವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಪರದೆಯ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. 27 ಬಳಿಕ ಅವನು
ವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ ಸುಗಂಧ ಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಧೂಪವನು್ನ ಉರಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇದನು್ನ ಾಡಿದನು.
28 ಬಳಿಕ ೕಶೆಯು ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಪರದೆಯನು್ನ
ಾಕಿಸಿದನು.
29 ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ

ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. ಅವನು ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ
ಆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನೂ್ನ
ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯನೂ್ನ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಅವನು ಇದನು್ನ ಾಡಿದನು.

30 ತರು ಾಯ ೕಶೆಯು ಗಂ ಾಳವನು್ನ ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರ
ಮತು್ತ ವೇದಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟನು. ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನೀರನು್ನ ಗಂ ಾಳದಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿದನು. 31 ೕಶೆ,
ಆರೋನ ಮತು್ತ ಆರೋನನ ಪುತ್ರರು ತಮ್ಮ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಗಂ ಾಳವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು.
32 ಅವರು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರವನು್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ
ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಸಮೀಪ ಹೋಗು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ
ತಮ್ಮನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವರು ಇದನು್ನ ಾಡಿದರು.

33 ತರು ಾಯ ೕಶೆಯು ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಅಂಗಳದ
ಸುತ್ತಲೂ ಪರದೆಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ೕಶೆಯು ವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಅಂಗಳದಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಅಂಗಳದ ಾಗಿಲಿಗೆ
ಪರದೆಯನು್ನ ಾಕಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ೕಶೆ ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ
ಕೊಟ್ಟ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿಮುಗಿಸಿದನು.
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ಯೆಹೋವನಮಹಿಮೆ
34 ತರು ಾಯ ೕಡವು ದೇವದಶರ್ನಗು ಾರವನು್ನ ಕವಿಯಿತು.

ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ಪವಿತ್ರಗು ಾರವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು.
35 ೕಡವುದೇವದಶರ್ನಗು ಾರದಮೇಲೆನಿಂತಿತು. ಯೆಹೋವನ
ಮಹಿಮೆಯು ಪವಿತ್ರಗು ಾರವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ೕಶೆಯು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
36ಜನರು ಾ ಾಗ ಚಲಿಸಬೇಕೆಂದು ೕಡವು ತೋರಿಸುತಿ್ತತು್ತ.
ೕಡವುಪವಿತ್ರಗು ಾರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮೇಲೆ ಾ್ದಗ,ಜನರು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡತೊಡಗುತಿ್ತದ್ದರು. 37 ಆದರೆ ೕಡವು ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ

ಮೇಲಿ ಾ್ದಗ ಜನರು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ೕಡವು
ಮೇಲೇಳುವವರೆಗೆ ಅವರು ಅಲೆ್ಲೕ ಇರುತಿ್ತದ್ದರು. 38 ಹೀಗೆ
ಯೆಹೋವನ ೕಡವು ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರಗು ಾರದ ಮೇಲೆ
ನಿಂತಿತು. ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ೕಡದಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನಯು ಪ್ರ ಾಶಿಸುತಿ್ತತು್ತ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾವು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾಗ,
ೕಡವನು್ನ ನೋಡಬಹು ಾಗಿತು್ತ.
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