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ಆದಿ ಾಂಡ
ಭೂಲೋಕ ಸೃಷಿ್ಟಗೊಂಡದು್ದ

1ಆದಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರು ಆ ಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.
2ಭೂಮಿಯು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಾಗಿಯೂ ಬರಿ ಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ. ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಾಗರದ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲು ಕವಿದಿತು್ತ.
ದೇವ ಾತ್ಮನು ಜಲಸಮೂಹಗಳಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.*

ದಲನೆ ದಿನ— ಬೆಳಕು
3ಆಗದೇವರು, “ಬೆಳ ಾಗಲಿ”ಅನ್ನಲು ಬೆಳ ಾಯಿತು. 4ದೇವರಿಗೆ

ಬೆಳಕು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿ ಕಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ದೇವರು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ
ಬೆಳಕನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿದನು. 5ದೇವರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಹಗಲೆಂದೂ ಕತ್ತಲೆಗೆ
ಾತಿ್ರಯೆಂದೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
ಹೀಗೆ ಾಯಂ ಾಲವೂ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ಆಗಿ ದಲನೆ

ದಿನ ಾಯಿತು.
ಎರಡನೆ ದಿನ— ಆ ಾಶ

6 ಬಳಿಕ ದೇವರು, “ಜಲಸಮೂಹಗಳ ನಡುವೆ ಗುಮಟ†
ಉಂಟಾಗಲಿ. ಅದು ಕೆಳ ಾಗದ ನೀರುಗಳನು್ನ ಮೇ ಾ್ಭಗದ
ನೀರುಗಳಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಲಿ” ಅಂದನು. 7 ಹೀಗೆ ದೇವರು
ಗುಮಟವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಅದರ ಕೆಳ ಾಗದ ನೀರುಗಳನು್ನ
ಅದರ ಮೇ ಾ್ಭಗದ ನೀರುಗಳಿಂದ ಬೇಪರ್ಡಿಸಿದನು. 8 ದೇವರು
ಆ ಗುಮಟಕೆ್ಕ ಆ ಾಶವೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಹೀಗೆ ಾಯಂ ಾಲವೂ
ಮುಂಜಾನೆಯೂಆಗಿ ಎರಡನೆ ದಿನ ಾಯಿತು.
ಮೂರನೆ ದಿನ— ಒಣನೆಲಮತು್ತ ಸಸ್ಯಗಳು

* 1:2: ಚಲಿಸುತಿ್ತದ್ದನು ಹೀಬೂ್ರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಈ ಪದವು ಪ ಂದು ಗೂಡಿನಲಿ್ಲರುವ
ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ “ಮೇಲೆ ಾ ಾಡುವಂತೆ” ಎಂಬಥರ್ವನು್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
† 1:6: ಗುಮಟ ಾಯುಮಂಡಲ.
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9 ಬಳಿಕ ದೇವರು, “ಆ ಾಶದ ಕೆಳಗಿರುವ ನೀರೆ ಾ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಣನೆಲವು ಾಣಿಸಲಿ” ಅಂದನು. ಾಗೆಯೇ
ಆಯಿತು. 10 ದೇವರು ಒಣನೆಲಕೆ್ಕ ಭೂಮಿಯೆಂದೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೀರಿಗೆ ಸಮುದ್ರವೆಂದೂಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ದೇವರಿಗೆಇವು
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿ ಕಂಡವು.

11 ಬಳಿಕ ದೇವರು, “ಭೂಮಿಯು ಸಸ್ಯ ಾಶಿಯನು್ನ ಬೆಳೆಸಲಿ;
ಬೀಜಗಳನು್ನ ಫಲಿಸುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯಲಿ; ತನ್ನತನ್ನ
ಜಾತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಬೀಜವುಳ್ಳ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಫಲಿಸುವ ಹಣಿ್ಣನ
ಮರಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯಲಿ” ಅಂದನು. ಾಗೆಯೇ
ಆಯಿತು. 12 ಸಸಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದವು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಬೀಜ ಫಲಿಸುವ ಗಿಡಗಳೂ ಬೀಜವುಳ್ಳ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಫಲಿಸುವ
ಮರಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಸಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯ
ಬೀಜವನು್ನ ಫಲಿಸಿತು. ದೇವರಿಗೆ ಇವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿ ಕಂಡವು.

13 ಹೀಗೆ ಾಯಂ ಾಲವೂ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ಆಗಿ ಮೂರನೆ
ದಿನ ಾಯಿತು.

ಾಲ್ಕನೆ ದಿನ— ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ ಮತು್ತ ನಕ್ಷತ್ರ
14 ಬಳಿಕ ದೇವರು, “ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಬೆಳಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ. ಈ

ಬೆಳಕುಗಳು ಹಗಲು ಾತಿ್ರಗಳನು್ನ ಬೇಪರ್ಡಿಸಲಿ. ಈ ಬೆಳಕುಗಳು
ವಿಶೇಷ ಾದ ಗುರುತುಗ ಾಗಿದು್ದ, ವಿಶೇಷ ಾದ ಸಮಯಗಳನೂ್ನ
ದಿನಗಳನೂ್ನ ವಷರ್ಗಳನೂ್ನ ತೋರಿಸಲಿ. 15 ಈ ಬೆಳಕುಗಳು
ಆ ಾಶದಲಿ್ಲದು್ದ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಬೆಳಕನು್ನ ಪ್ರ ಾಶಿಸಲಿ” ಅಂದನು.
ಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು.
16ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಎರಡು ದೊಡ್ಡಬೆಳಕುಗಳನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು.

ಹಗಲ ಾ್ನಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ ದೊಡ್ಡಬೆಳಕನೂ್ನ ಾತಿ್ರಯ ಾ್ನಳುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಅದಕಿ್ಕಂತ ಚಿಕ್ಕಬೆಳಕನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ಆತನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ಸಹ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. 17ಈ ಬೆಳಕುಗಳು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಶಿಸಲೆಂದು
ದೇವರು ಅವುಗಳನು್ನ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. 18 ಹಗಲನು್ನ
ಮತು್ತ ಾತಿ್ರಯನು್ನ ಆಳಲೆಂದು ದೇವರು ಈ ಬೆಳಕುಗಳನು್ನ
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ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. ಇವುಬೆಳಕನು್ನ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದಬೇಪರ್ಡಿಸಿದವು.
ದೇವರಿಗೆ ಇವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿ ಕಂಡವು.

19 ಹೀಗೆ ಾಯಂ ಾಲವೂ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ಆಗಿ ಾಲ್ಕನೆ
ದಿನ ಾಯಿತು.
ಐದನೆ ದಿನ—ಮೀನುಗಳುಮತು್ತ ಪ ಗಳು

20 ಬಳಿಕ ದೇವರು, “ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಜಲಚರಗಳು
ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಪ ಗಳು
ಾ ಾಡಲಿ”ಅಂದನು. 21ಹೀಗೆದೇವರು ಸಮುದ್ರದ ಬೃಹ ಾ ಾರದ
ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ, ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಚಲಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಗೆಯ
ಜೀವಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ರೆಕೆ ್ಕಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಗೆಯ ಪ ಗಳನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ಆತನಿಗೆ ಇವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿ ಕಂಡವು.

22 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು, “ ಾ್ರಣಿಗಳು ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿ
ಸಮುದ್ರಗಳನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ; ಪ ಗಳು ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿ
ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

23 ಹೀಗೆ ಾಯಂ ಾಲವೂ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ಆಗಿ ಐದನೆ
ದಿನ ಾಯಿತು.
ಆರನೆ ದಿನ— ನೆಲ ಾ್ರಣಿಗಳುಮತು್ತ ಮನುಷ ್ಯರು

24 ಬಳಿಕ ದೇವರು, “ಭೂಮಿಯು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ
ಅವುಗಳ ಜಾತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟಸಲಿ. ಪ್ರತಿ ಂದು
ಬಗೆಯ ದೊಡ್ಡ ಾ್ರಣಿಗಳು ಮತು್ತ ಹರಿ ಾಡುವ ಚಿಕ್ಕ ಾ್ರಣಿಗಳು
ಹುಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗಲಿ”ಅಂದನು. ಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು.

25 ಹೀಗೆ ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಗೆಯ ಾಡು ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ,
ಾಕು ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹರಿ ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಕಿ್ರಮಿಗಳನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ಆತನಿಗೆ ಇವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿ ಕಂಡವು.

26ಬಳಿಕದೇವರು, “ಈಗ ಾವುಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲಿ್ಲ
ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ನಿಮಿರ್ಸೋಣ. ಮನುಷ ್ಯರು
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವಎ ಾ್ಲಮೀನುಗಳಮೇಲೆ,ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ



ಆದಿ ಾಂಡ 1:27 iv ಆದಿ ಾಂಡ 2:3

ಎ ಾ್ಲ ಪ ಗಳ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ
ಕಿ್ರಮಿಗಳಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡಲಿ”ಅಂದನು.

27 ಹೀಗೆ ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲಿ್ಲ ತನ್ನ
ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದನು. ಆತನು ಅವರನು್ನ ಗಂಡುಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಗ ಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದನು. 28 ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ,
“ನೀವು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡು
ಅದನು್ನ ಾ್ವಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಮೀನುಗಳ
ಮೇಲೆ, ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ ಪ ಗಳ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ
ಚಲಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಜೀವಿಯ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡಿರಿ”
ಅಂದನು.

29 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ, “ಬೀಜಫಲಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ
ಸಸಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಬೀಜವುಳ್ಳ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಫಲಿಸುವ ಎ ಾ್ಲ
ಮರಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 30 ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿರುವ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಕಿ್ರಮಿಕೀಟಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಆ ಾರ ಾ ್ಕಗಿ
ಸಸ್ಯ ಾಶಿಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ”ಅಂದನು. ಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು.

31 ದೇವರು ಾನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿ ಾಗ, ಅವು ಆತನಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿ ಕಂಡವು.
ಹೀಗೆ ಾಯಂ ಾಲವೂ ಮುಂಜಾನೆಯೂ ಆಗಿ ಆರನೆ

ದಿನ ಾಯಿತು.

2
ಏಳನೆ ದಿನ— ವಿ ಾ್ರಂತಿ

1ಹೀಗೆ ಭೂಮಿಯೂ ಆ ಾಶವೂಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದೂ
ನಿಮಿರ್ತ ಾದವು. 2 ದೇವರು ತನ್ನ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಮು ಾ್ತಯಗೊಳಿಸಿ ಏಳನೆ ದಿನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನು. 3ದೇವರು
ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಏಳನೆ ದಿನದಲಿ್ಲ
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ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಆ ದಿನವು “ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನ ಾಗಿರಲಿ”
ಎಂದು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

ಾನವನ ಾ್ರರಂಭ
4 ಇದು ಆ ಾಶದ ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಚರಿತೆ್ರ. ದೇವರು

ಭೂಮಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಆ ಾಶವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾಗ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳೇ
ಈಚರಿತೆ್ರ. 5ಆಗಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಾವಮರಗಿಡಗಳೂಇರಲಿಲ್ಲ.
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಾವ ಸಸಿಯೂ ಬೆಳೆಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ಾಕೆಂದರೆ
ಯೆಹೋವನು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಇನೂ್ನ ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ;
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಬೇ ಾಯ ಾಡಲು ಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

6 ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೀರು* ಚಿಮಿ್ಮಬಂದು ನೆಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತೋಯಿಸುತಿ್ತತು್ತ. 7ಹೀಗಿರಲು ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ನೆಲದಿಂದ
ಮಣ್ಣನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ರೂಪಿಸಿ ಮೂಗಿನಲಿ್ಲ
ಜೀವ ಾ್ವಸವನು್ನ ಊದಿದನು. ಆಗ ಮನುಷ ್ಯನು ಸಜೀವಿ ಾದನು.
8ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನುಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದ ಏದೆನ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ
ಒಂದು ತೋಟವನು್ನ ಾಡಿ ಾನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಆ
ತೋಟದಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. 9 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ತೋಟದಲಿ್ಲ
ಸುಂದರ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಮರವನು್ನ ಮತು್ತ ಊಟಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ
ಒಳೆ್ಳಯ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಬಿಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಮರವನು್ನ ಬೆಳೆಸಿದನು.
ಇದಲ್ಲದೆ ತೋಟದ ಮಧ್ಯ ಾಗದಲಿ್ಲ ಜೀವ ಾಯಕ ಮರವನೂ್ನ
ಅಲ್ಲದೆ ಒಳೆ್ಳಯದರ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಾನ ಕೊಡುವ ಮರವನೂ್ನ
ಬೆಳೆಸಿದನು.

10 ಏದೆನಿನಿಂದ ಹರಿದುಬರುತಿ್ತದ್ದ ನದಿಯು ತೋಟಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ
ನೀರನು್ನ ಒದಗಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಬಳಿಕ ಅದೇ ನದಿಯು ಾಖೆಗ ಾಗಿ ಒಡೆದು
ಾಲು ್ಕ ಉಪನದಿಗ ಾಯಿತು. 11 ದಲನೆ ನದಿಯ ಹೆಸರು
ಪೀಶೋನ್. ಹವೀಲ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ನದಿ ಇದೇ. 12ಈ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಬಂ ಾರ ದೊರೆಯುತಿ್ತತು್ತ. ಅಲ್ಲದೆ ಗುಗು್ಗಲ

* 2:6: ನೀರು ಅಥ ಾ “ಇಬ್ಬನಿ.”
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ಗೋಮೇಧಿಕ ರತ್ನವೂ ದೊರಕುತಿ್ತದ್ದವು. 13ಎರಡನೆ ನದಿಯ ಹೆಸರು
ಗೀಹೋನ್. ಇಥಿ ೕಪಿಯ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ನದಿ ಇದೇ.
14ಮೂರನೆ ನದಿಯ ಹೆಸರು ಟೈಗಿ್ರಸ್. ದ ಣ ಅಸಿ್ಸೕರಿಯ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಹರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ನದಿ ಇದೇ. ಾಲ್ಕನೆ ನದಿಯಹೆಸರುಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್.

15 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಏದೆನ್
ತೋಟಕೆ್ಕ ಕರೆದೊಯು್ದ ವ್ಯವ ಾಯ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ
ಅದನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಅದರಲಿ್ಲರಿಸಿದನು. 16 ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ, “ತೋಟದಲಿ್ಲರುವ ಾವ ಮರದ
ಹಣ್ಣನು್ನ ಬೇ ಾದರೂ ನೀನು ತಿನ್ನಬಹುದು. 17 ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು
ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ಾನ ಕೊಡುವ ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ಾತ್ರ ನೀನು
ತಿನ್ನಕೂಡದು. ಒಂದುವೇಳೆ ಆ ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿಂದರೆ ನೀನು
ಾಯುವೆ!” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

ದಲನೆ ಸಿ್ತ ್ರೕ
18 ಬಳಿಕ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು, “ಮನುಷ ್ಯನು

ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ.
ಅವನಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಸಹ ಾರಿಣಿಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವೆನು”
ಎಂದುಕೊಂಡನು.

19 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನೆಲದ ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಪಶುವನೂ್ನ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲರುವ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಪ ಯನೂ್ನ ನಿಮಿರ್ಸಿ ಮನುಷ ್ಯನ ಬಳಿಗೆ
ಬರ ಾಡಿದನು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯನು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
20 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗಳಿಗೂ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಪ ಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಾಡಿನಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೂ ಮನುಷ ್ಯನು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಮನುಷ ್ಯನು
ಅನೇ ಾನೇಕ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಪ ಗಳನು್ನ ನೋಡಿದನು. ಆದರೆ
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ತನಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಸಹ ಾರಿಣಿಯನು್ನ ಅವನು
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ಾಣಲಿಲ್ಲ. 21 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ
ಾಢ ಾದ ನಿದೆ್ರಯನು್ನ ಬರ ಾಡಿ ಅವನ ದೇಹದ ಪಕೆ್ಕಲುಬುಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಪಕೆ್ಕಲುಬಿನ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಾಂಸದಿಂದ
ಮುಚಿ್ಚದನು. 22 ಆತನು ಮನುಷ ್ಯನ ಪಕೆ್ಕಲುಬಿನಿಂದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಅವಳನು್ನ ಮನುಷ ್ಯನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
23ಆಗ ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿ,

“ಈಗ ಸರಿ,ಈಕೆ ನನ್ನಂತೆಯೇ ಇ ಾ್ದಳೆ.
ಈಕೆಯಎಲುಬುಗಳು ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳಿಂದ ಬಂದಿವೆ.
ಈಕೆಯದೇಹವು ನನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಬಂದಿದೆ.

ಈಕೆಮನುಷ ್ಯನಿಂದಉತ್ಪತಿ್ತ ಾದವಳು.
ಆದ್ದರಿಂದಈಕೆಗೆ ಾನು ‘ಸಿ್ತ ್ರೕ’ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವೆ”ಎಂದನು.

24 ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸೇರಿಕೊಳು್ಳವನು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ
ಶರೀರ ಾಗುವರು.

25 ಆ ಪುರುಷನು ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿದ್ದರೂ
ಾಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

3
ಾಪದ ಾ್ರರಂಭ

1 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಾ್ರಣಿಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾವು
ಅತಿ ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾದ ಮತು್ತ ಕುತಂತ್ರವುಳ್ಳ ಜಂತು ಾಗಿತು್ತ.
ಾವು ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದಿತು್ತ. ಾವು ಅವಳಿಗೆ,

“ಅ ಾ್ಮ, ಈ ತೋಟದಲಿ್ಲರುವ ಾವ ಮರದ ಹಣ್ಣನೂ್ನ ನೀವು
ತಿನ್ನಕೂಡದೆಂದು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರುವುದು ನಿಜವೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿತು.
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2 ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಾವಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ! ದೇವರು ಾಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ!
ತೋಟದಲಿ್ಲರುವ ಮರಗಳ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ಾವು ತಿನ್ನಬಹುದು.
3 ಆದರೆ ಒಂದು ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ಾತ್ರ ಾವು ತಿನ್ನಕೂಡದು.
ದೇವರು ನಮಗೆ, ‘ತೋಟದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ನೀವು
ತಿನ್ನಕೂಡದು; ಆ ಮರವನು್ನ ಮುಟ್ಟಕೂಡದು, ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀವು
ಾಯುವಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂಬು ಾಗಿಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಳು.
4 ಅದಕೆ್ಕ ಾವು ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ನೀವು ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. 5 ನೀವು ಆ

ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದರ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ
ಾನ ಬರುತ್ತದೆಯೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ
ಸರಿಸ ಾನ ಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

6 ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಆ ಮರವು ಸುಂದರ ಾಗಿ ಕಂಡಿತು. ಅದರ ಹಣು್ಣ ಆಕೆಗೆ
ತಿನ್ನಲು ೕಗ ್ಯ ಾಗಿ ಕಂಡಿತು. ಆ ಮರವು ತನ್ನನು್ನ ಾನಿಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುತ್ತದೆಯೆಂದುಆಕೆಉ ಾ್ಸಹಗೊಂಡಳು. ಆದ್ದರಿಂದಸಿ್ತ ್ರೕಯುಆ

ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕಿತು್ತಕೊಂಡು ತಿಂದಳು; ತನೊ್ನಂದಿಗಿದ್ದ ಗಂಡನಿಗೂ
ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣನು್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. ಅವನು ಸಹ ಅದನು್ನ ತಿಂದನು.

7 ಕೂಡಲೇ ಪುರುಷನಲಿ್ಲಯೂ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಲಿ್ಲಯೂ
ಬದ ಾವಣೆಗ ಾದವು. ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳು ತೆರೆದವು. ಅವರಿಗೆ
ಎಲ್ಲವೂ ವಿಚಿತ್ರ ಾಗಿ ಕಂಡವು. ಾವು ಬೆತ್ತಲೆಯಿಂದಿರುವುದನು್ನ
ಕಂಡು ಅಂಜೂರದ ಎಲೆಗಳನು್ನ ಕಿತು್ತ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ೕಡಿಸಿ
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡರು.

8ಅಂದು ಸಂಜೆ ತಂ ಾಳಿ ಬೀಸುತಿ್ತರಲು ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು
ತೋಟದಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆತನ ಸಪ್ಪಳವನು್ನ ಕೇಳಿದ
ಪುರುಷನು ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು ತೋಟದ ಮರಗಳ
ಮರೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. 9 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಪುರುಷನಿಗೆ, “ನೀನು ಎಲಿ್ಲರುವೆ?” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಕೇಳಿದನು.

10 ಅದಕೆ್ಕ ಪುರುಷನು, “ನೀನು ತೋಟದಲಿ್ಲ ತಿರು ಾಡುತಿ್ತರುವ
ಸಪ್ಪಳವನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆನು. ಆದರೆ ಾನು ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ
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ಭಯದಿಂದ ಅಡಗಿಕೊಂಡೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11ದೇವರುಪುರುಷನಿಗೆ, “ನೀನು ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿರುವೆಎಂದು ನಿನಗೆ

ಹೇಳಿದವರು ಾರು? ವಿಶೇಷ ಾದ ಆ ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ನೀನು
ತಿಂದೆ ಾ? ಆ ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿನ್ನಕೂಡದೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದನ ಾ್ಲ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12ಅದಕೆ್ಕಪುರುಷನು, “ನೀನು ನನ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಿ್ತ ್ರೕಯುಆಮರದ
ಹಣ್ಣನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು; ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ತಿಂದೆ”ಅಂದನು.

13ಆಗ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ, “ನೀನು ಾಡಿದೆ್ದೕನು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು, “ಆ ಾವಿನ ೕಸಕೆ್ಕ ಒಳ ಾಗಿ ಾನು ಆ

ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿಂದೆ”ಅಂದಳು.
14ಆಗ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಾವಿಗೆ,

“ನೀನು ಾಡಿದ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ದಿಂದ
ನಿನಗೂ ಕೇಡುಗ ಾಗುತ್ತವೆ.*

ಬೇರೆ ಾ್ಲ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ನಿನಗೆ ಹೀನಸಿ್ಥತಿ ಉಂಟಾಗುವುದು.

ನೀನು ಹೊಟೆ್ಟಯಿಂದಲೇ ತೆವಳಿಕೊಂಡು
ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಮಣ್ಣನೆ್ನೕ ತಿನು್ನವೆ.

15 ನೀನು ಮತು್ತ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವೈರಿಗ ಾಗಿರುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು.

ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು† ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ವೈರಿಗ ಾಗಿರುವರು.

ನೀನು ಆಕೆಯಮಗನ ಾದವನು್ನ ಕಚು್ಚವೆ.
ಆದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಜಜಿ್ಜ ಾಕುವನು” ಎಂದನು.

* 3:14: ಕೇಡುಗ ಾಗುತ್ತವೆ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ನೀನು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿರುವೆ.” † 3:15:
ಅವಳಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಷರಶಃ, ಹೀಬೂ್ರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ “ನಿನ್ನ ಬೀಜಮತು್ತ ಅವಳ ಬೀಜ.”
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16ಬಳಿಕ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ,

“ನೀನು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿರು ಾಗ
ಬಹು ಸಂಕಟಪಡುವೆ.

ನೀನು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆರು ಾಗ
ಬಹಳ ವೇದನೆಪಡುವೆ.

ನೀನು ಗಂಡನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುವೆ;
ಆದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಳುವನು” ಎಂದನು.

17ಆಮೇಲೆ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನು ಪುರುಷನಿಗೆ,

“ವಿಶೇಷ ಾದ ಆ ಮರದ ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿನ್ನಕೂಡದೆಂದು ಾನು ನಿನಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದ.

ಆದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಆ ಮರದ
ಹಣ್ಣನು್ನ ತಿಂದೆ.

ನಿನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಾನು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಶಪಿಸುವೆನು.
ಭೂಮಿಯು ಫಲಿಸುವ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾನದ
ದಿನಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿಯಲೇಬೇಕು.

18 ಭೂಮಿಯು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಮುಳು್ಳಗಿಡಗಳನೂ್ನ ಕಳೆಗಳನೂ್ನ
ಬೆಳೆಸುವುದು.

ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಯನು್ನ ನೀನು ತಿನು್ನವೆ.
19ನಿನ್ನ ಮುಖದಲಿ್ಲ ಬೆವರು ಹರಿಯುವ ತನಕ

ನೀನು ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುವೆ.
ನೀನು ಾಯುವ ದಿನದವರೆಗೆ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡುವೆ.

ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಮಣಾ್ಣಗುವೆ.
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಮಣ್ಣನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿದೆ.
ನೀನು ಸ ಾ್ತಗ ಮತೆ್ತ ಮಣೆ್ಣೕ ಆಗುವೆ” ಎಂದನು.
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20 ಆ ಾಮನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹವ್ವ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
ಆ ಾಮನು ಹವ್ವ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲು ಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಈ
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಆಕೆಯೇಮೂಲ ಾಯಿ.

21 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಾ್ರಣಿಯ ಚಮರ್ದಿಂದ
ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಆ ಾಮನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ
ತೊಡಿಸಿದನು.

22 ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು, “ಮನುಷ ್ಯನು ಒಳೆ್ಳಯದರ ಮತು್ತ
ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮಂ ಾದನು. ಈಗ ಮನುಷ ್ಯನು
ಜೀವ ಾಯಕ ಮರದ ಹಣ್ಣನೆ್ನೕ ಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ
ಅವನು ಸ ಾ ಾಲ ಬದುಕುವನು”ಅಂದುಕೊಂಡನು.

23 ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಆ ಾಮನನು್ನ ಅವನು ಉತ್ಪತಿ್ತಗೊಂಡಿದ್ದ
ನೆಲದಲಿ್ಲ ವ್ಯವ ಾಯ ಾಡಲು ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಏದೆನ್
ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. 24 ಅಲ್ಲದೆ ಏದೆನ್ ತೋಟವನು್ನ
ಸಂರ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಕೆರೂಬಿದೂತರನು್ನ ತೋಟದ
ಪೂವರ್ ಾಗದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಬೆಂಕಿಯಖಡ್ಗವನು್ನ
ಅಲಿ್ಲಟ್ಟನು. ಈ ಖಡ್ಗವು ಎ ಾ್ಲ ದಿಕು ್ಕಗಳತ್ತ ತಿರುಗು ಾ್ತ ಧಗಧಗನೆ
ಪ್ರಜ್ವಲಿಸು ಾ್ತ ಜೀವ ಾಯಕಮರದ ಾಗರ್ವನು್ನ ಾಯುತಿ್ತತು್ತ.

4
ದಲನೆಯ ಕುಟುಂಬ

1 ಆ ಾಮ ಮತು್ತ ಹವ್ವಳು ಕೂಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹವ್ವಳಿಗೆ
ಒಂದು ಮಗು ಜನಿಸಿತು. ಹವ್ವಳು, “ಯೆಹೋವನ ಸ ಾಯದಿಂದ
ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಪಡೆದಿದೆ್ದೕನೆ”ಎಂದುಹೇಳಿಆಮಗುವಿಗೆ ಾಯಿನ
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

2ಆಮೇಲೆ, ಹವ್ವಳಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಮಗು ಜನಿಸಿತು. ಈಮಗುವೇ
ಾಯಿನನ ತಮ್ಮ ಾದ ಹೇಬೆಲ. ಹೇಬೆಲನು ಕುರುಬ ಾದನು
ಾಯಿನನು ರೈತ ಾದನು.

ದಲನೆಯ ಕೊಲೆ
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3 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ನಂತರ ಾಯಿನನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾ
ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತಂದನು. ಾಯಿನನು ಾನು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ
ಕೆಲವು ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಂದನು. 4 ಹೇಬೆಲನು ತನ್ನ
ಕುರಿಮಂದೆಯಿಂದ ಒಳೆ್ಳಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ
ಒಳೆ್ಳಯ ಕೊಬಿ್ಬದ ಾಗಗಳನು್ನ ತಂದನು.
ಯೆಹೋವನು ಹೇಬೆಲನ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿದನು;

5 ಆದರೆ ಾಯಿನನ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ
ಾಯಿನನು ದುಃಖಿತ ಾದನು ಮತು್ತ ಬಹಳ ಕೋಪಗೊಂಡನು.

6 ಯೆಹೋವನು ಾಯಿನನಿಗೆ, “ಏಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವೆ? ನಿನ್ನ
ಮುಖ ವ್ಯಸನದಿಂದಿರುವುದೇಕೆ? 7 ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರೆ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಆದರೆ ನೀನು

ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದರೆ,ಆ ಾಪವುನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ
ಾಪವು ನಿನ್ನನು್ನ ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ
ನೀನು ಆ ಾಪವನು್ನ ನಿನ್ನ ಹಿಡಿತದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು”* ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

8 ಾಯಿನನು ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ ಹೇಬೆಲನಿಗೆ, “ ಾವು ಹೊಲಕೆ್ಕ
ಹೋಗೋಣ ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅಂತೆಯೇ ಾಯಿನನು
ಮತು್ತ ಹೇಬೆಲನುಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋದರು. ಅಲಿ್ಲ ಾಯಿನನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನ
ಮೇಲೆರಗಿ ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದನು.

9 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ಾಯಿನನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ
ಹೇಬೆಲನೆಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಾಯಿನನು, “ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಮ್ಮನನು್ನ
ಾಯುವು ಾಗಲಿ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸವೇ?” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

* 4:7: ನೀನು … ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥ ಾ “ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡದಿದ್ದರೆ ಾಪವು
ಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಹೊಂಚು ಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕೆ್ಕ ನೀನು ಬೇ ಾಗಿರುವೆ. ಆದರೆ
ನೀನು ಅದರಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡಬೇಕು.”
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10 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ನೀನು ಾಡಿದೆ್ದೕನು? ನೀನು ನಿನ್ನ
ತಮ್ಮನನೆ್ನೕ ಕೊಲೆ ಾಡಿದೆ! ಅವನ ರಕ್ತವು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ
ನನ್ನನು್ನ ಕೂಗುತಿದೆ. 11ನೀನು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದೆ. ನಿನ್ನ
ಕೈಗಳಿಂದಸುರಿಸಿದಅವನರಕ್ತವನು್ನ ಕುಡಿಯಲುಭೂಮಿಯು ಾಯಿ
ತೆರೆಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಅದು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಿದೆ. 12 ಕಳೆದ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಸಸಿಗಳನು್ನ ನೆಟಾ್ಟಗ ಸಸಿಗಳು ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಬೆಳೆದವು.
ಆದರೆ ಈಗ ನೀನು ಸಸಿ ನೆಟ್ಟರೂ ಭೂಮಿ ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಅಲೆ ಾಡುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಅದಕೆ್ಕ ಾಯಿನನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಈ ಶಿ ಯನು್ನ ಾನು
ಸಹಿಸ ಾರೆ! 14 ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಬಲವಂತ ಾಗಿ
ಹೊರಡಿಸುತಿ್ತರುವೆ. ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ನಿನ್ನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ
ಇರುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ನನಗೆ ಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ! ನನಗೆ ಮನೆಯೂ
ಇಲ್ಲ! ಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಲವಂತ ಾಗಿ
ಅಲೆ ಾಡಬೇ ಾಗುವುದು. ನನ್ನನು್ನ ಕಂಡವರು ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲು್ಲವರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15ಅದಕೆ್ಕಯೆಹೋವನು ಾಯಿನನಿಗೆ, “ಆರೀತಿಆಗದಂತೆ ಾನು
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆ! ಾಯಿನನೇ, ನಿನ್ನನು್ನ ಾವ ಾದರೂ ಕೊಂದರೆ,
ಾನು ಅವನನು್ನ ಏಳರಷು್ಟ ಶಿ ಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ಾಯಿನನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುರುತಿಟ್ಟನು.
ಅವನನು್ನ ಾರೂ ಕೊಲ್ಲಕೂಡದೆಂದು ಆ ಗುರುತು ಸೂಚಿಸುತಿ್ತತು್ತ.

ಾಯಿನನ ಕುಟುಂಬ
16 ಾಯಿನನು ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ದೂರ

ಹೊರಟುಹೋದನು. ಾಯಿನನು ನೋದು ಎಂಬ ಾಡಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಿದನು. ಅದು ಏದೆನ್ ತೋಟಕೆ್ಕಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವುದು.
17 ಾಯಿನ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡುಮಗು

ಹುಟಿ್ಟತು. ಅವರು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹನೋಕ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.
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ಾಯಿನನು ಒಂದು ಊರನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. ಆ ಊರಿಗೆ ಅವನು ತನ್ನ
ಮಗನ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಇಟ್ಟನು.

18 ಹನೋಕನು ಈ ಾದ್ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು.
ಈ ಾದನು ಮೆಹೂ ಾಯೇಲ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು.
ಮೆಹೂ ಾಯೇಲನು ಮೆತೂ ಾಯೇಲ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ
ಪಡೆದನು. ಮೆತೂ ಾಯೇಲನು ಲೆಮೆಕ ಎಂಬಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು.

19 ಲೆಮೆಕನು ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
ದಲನೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಆ ಾ; ಎರಡನೆ ಹೆಂಡತಿಯ

ಹೆಸರು ಚಿ ಾ್ಲ. 20 ಆದಳಿಗೆ ಾ ಾಲ ಎಂಬ ಮಗನು
ಹುಟಿ್ಟದನು. ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಪಶುಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು
ಜೀವನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಾ ಾಲನೇ ಮೂಲಪಿತೃ.
21 ಆದಳಿಗೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟಿ್ಟದನು. ಅವನೇ ಯೂ ಾಲ.
ಕಿನ್ನರಿಕೊಳಲುಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುವಜನರಿಗೆಯೂ ಾಲನೇಮೂಲಪಿತೃ.

22 ಚಿ ಾ್ಲಳಿಗೆ ತೂಬಲ್ ಾಯಿನ ಎಂಬ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದನು.
ಕಬಿ್ಬಣ ಮತು್ತ ಾಮ್ರಗಳಿಂದ ಉಪಕರಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೆ
ತೂಬಲ್ ಾಯಿನನೇ ಮೂಲಪಿತೃ. ತೂಬಲ್ ಾಯಿನನ ತಂಗಿ
ನಯ ಾ.

23ಲೆಮೆಕನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು:

“ಆ ಾ, ಚಿ ಾ್ಲ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ!
ಲೆಮೆಕನ ಹೆಂಡತಿಯರೇ, ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿ.

ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ಾಯ ಾಡಿದ,
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದೆ,

ಒಬ್ಬಯುವಕನು ನನ್ನನು್ನ ಹೊಡೆದ,
ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವನನು್ನ ಕೊಂದೆ.

24 ಾಯಿನನನು್ನ ಕೊಂದವರಿಗೆ ಏಳರಷು್ಟ ಶಿ ಾಗುವುದು!
ಆದರೆ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದವರಿಗೆ ಎಪ್ಪತೆ್ತೕಳರಷು್ಟ
ಶಿ ಾಗುವುದು!”
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ಸೇತಮತು್ತ ಎನೋಷ್
25 ಆ ಾಮನು ತಿರಿಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಕೂಡಲು, ಆಕೆಗೆ

ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟಿ್ಟದನು. ಹವ್ವಳು, “ದೇವರು ನನಗೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ಮಗನನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಾಯಿನನು ಕೊಂದ ಹೇಬೆಲನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ
ದೇವರು ನನಗೆ ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸೇತ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. 26 ಸೇತನು ಒಬ್ಬ
ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅವನು ಎನೋಷ್ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಜನರು ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ
ಇಡ ಾರಂಭಿಸಿದರು.†

5
ಆ ಾಮನ ಕುಟುಂಬ ಚರಿತೆ್ರ

1 ಇದು ಆ ಾಮನ ಕುಟುಂಬ ಚರಿತೆ್ರ. ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ
ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದನು. 2ದೇವರು ಅವರನು್ನ
ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಗ ಾಗಿ ಉಂಟು ಾಡಿದನು. ಆತನು ಅವರನು್ನ
ನಿಮಿರ್ಸಿದ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ಮನುಷ ್ಯ”
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

3 ಆ ಾಮನು 130 ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ
ಪಡೆದನು. ಆಮಗನು ರೂಪದಲಿ್ಲ ಆ ಾಮನಂತಿದ್ದನು. ಆ ಾಮನು
ಅವನಿಗೆ ಸೇತ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 4 ಸೇತನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಆ ಾಮನು 800 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು. ಆ ಾ ಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು
ಇತರ ಗಂಡುಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. 5ಹೀಗೆ ಆ ಾಮನು
ಒಟು್ಟ 930 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿಮರಣಹೊಂದಿದನು.

6 ಸೇತನು 105 ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಎನೋಷ್ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 7 ಎನೋಷನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸೇತನು 807 ವಷರ್
ಜೀವಿಸಿದನು. ಆ ಾ ಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಸೇತನು ಇತರ ಗಂಡುಮತು್ತ
† 4:26: ಜನರು … ಇಡ ಾರಂಭಿಸಿದರು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಜನರು ದೇವರನು್ನ ಯೆಹೋವ
ಎಂದು ಕರೆಯ ಾರಂಭಿಸಿದರು.”
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ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. 8 ಹೀಗೆ ಸೇತನು ಒಟು್ಟ 912 ವಷರ್
ಜೀವಿಸಿಮರಣಹೊಂದಿದನು.

9ಎನೋಷನು 90 ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಕೇ ಾನ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 10 ಕೇ ಾನನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಎನೋಷನು 815 ವಷರ್
ಜೀವಿಸಿದನು. ಆ ಾ ಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಬೇರೆ ಗಂಡುಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. 11ಹೀಗೆ ಎನೋಷನು ಒಟು್ಟ 905 ವಷರ್
ಜೀವಿಸಿಮರಣಹೊಂದಿದನು.

12ಕೇ ಾನನು70ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗಅವನುಮಹಲಲೇಲಎಂಬ
ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 13ಮಹಲಲೇಲನುಹುಟಿ್ಟದಮೇಲೆಕೇ ಾನನು
840 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು. ಆ ಾ ಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಕೇ ಾನನು ಇತರ
ಗಂಡುಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. 14ಹೀಗೆ ಕೇ ಾನನು ಒಟು್ಟ
910 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿಮರಣಹೊಂದಿದನು.

15 ಮಹಲಲೇಲನು 65 ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಯೆರೆದ ಎಂಬ
ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 16ಯೆರೆದನುಹುಟಿ್ಟದಮೇಲೆಮಹಲಲೇಲನು
830 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು. ಆ ಾ ಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಇತರ
ಗಂಡುಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. 17ಹೀಗೆ ಮಹಲಲೇಲನು
ಒಟು್ಟ 895 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿಮರಣಹೊಂದಿದನು.

18ಯೆರೆದನು 162ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗಹನೋಕಎಂಬಮಗನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 19ಹನೋಕನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯೆರೆದನು 800 ವಷರ್
ಜೀವಿಸಿದನು. ಆ ಾ ಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಇತರ ಗಂಡುಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. 20ಹೀಗೆ ಯೆರೆದನು ಒಟು್ಟ 962 ವಷರ್
ಜೀವಿಸಿಮರಣಹೊಂದಿದನು.

21 ಹನೋಕನು 65 ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಮೆತೂಷೆಲಹ ಎಂಬ
ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 22 ಮೆತೂಷೆಲಹನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಹನೋಕನು ದೇವರ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ 300 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು.
ಆ ಾ ಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಇತರ ಗಂಡುಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆದನು. 23 ಹೀಗೆ ಹನೋಕನು ಒಟು್ಟ 365 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು.
24ಹನೋಕನು ದೇವರ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ, ದೇವರು
ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನು
ಕಣ್ಮರೆ ಾದನು.
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25 ಮೆತೂಷೆಲಹನು 187 ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಲೆಮೆಕ ಎಂಬ
ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 26ಲೆಮೆಕನು ಹುಟಿ್ಟದಮೇಲೆಮೆತೂಷೆಲಹನು
782 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು. ಆ ಾ ಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಇತರ
ಗಂಡುಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. 27ಹೀಗೆ ಮೆತೂಷೆಲಹನು
ಒಟು್ಟ 969 ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿಮರಣಹೊಂದಿದನು.

28ಲೆಮೆಕನು 182 ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು.
29 ಲೆಮೆಕನು, “ ಾವು ರೈತ ಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ,
ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಭೂಮಿಯನು್ನ ಶಪಿಸಿದನು. ಆದರೆಈಮಗನು

ನಮಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ಕೊಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನೋಹ
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

30 ನೋಹನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ, ಲೆಮೆಕನು 595 ವಷರ್
ಜೀವಿಸಿದನು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು ಇತರ ಗಂಡುಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು. 31 ಹೀಗೆ ಲೆಮೆಕನು ಒಟು್ಟ 777 ವಷರ್
ಜೀವಿಸಿಮರಣಹೊಂದಿದನು.

32ನೋಹನು 500 ವಷರ್ದವ ಾ ಾಗ ಶೇಮ್, ಾಮ್,ಯೆಫೆತ್
ಎಂಬಮೂವರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

6

ಜನರ ದುಷ್ಟತನ
1 ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯು ಹೆಚು್ಚತ್ತಲೇ ಇತು್ತ. ಅವರಿಗೆ

ಸುಂದರ ಾದ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು. 2-4 ಜನರ ದುಷ್ಟತನ ಈ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಕಂಡ ದೇವಪುತ್ರರು ತಮಗೆ ಬೇ ಾದ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಾದರು.
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ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೆತ್ತರು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಆ
ಾಲದನಂತರ ನೆಫೇಲಿಯರು ಆ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾದ ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.*
ಬಳಿಕಯೆಹೋವನು, “ಜನರು ಕೇವಲ ಾನವರಷೆ್ಟ; ನನ್ನ ಆತ್ಮವು

ಅವರಿಂದ ಾ ಾಗಲೂ ತೊಂದರೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಕೂಡದು. ಅವರು
120 ವಷರ್ ಬದುಕುವಂತೆ ಾಡುವೆನು”ಅಂದುಕೊಂಡನು.

5 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಜನರು ತುಂಬ ದುಷ್ಟ ಾಗಿದು್ದ
ಾ ಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ

ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿದನು. 6 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾನು
ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನು ದುಃಖಪಟು್ಟ ತನ್ನ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ನೊಂದುಕೊಂಡನು.

7 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು, “ ಾನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಜನರನೆ್ನಲ್ಲ
ಭೂಮುಖದಿಂದ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನೂ್ನ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಾ್ರಣಿಯನೂ್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಜಂತುವನೂ್ನ ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ಪ ಗಳನೂ್ನ
ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ
ದುಃಖ ಾಯಿತು”ಅಂದುಕೊಂಡನು.

8ಆದರೆಯೆಹೋವನಿಗೆಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗುವಂತೆನಡೆದುಕೊಂಡಒಬ್ಬ
ಮನುಷ ್ಯನಿದ್ದನು. ಅವನೇ ನೋಹ.

ನೋಹಮತು್ತ ಮ ಾ ಜಲಪ್ರಳಯ
9 ಇದು ನೋಹನ ಚರಿತೆ್ರ. ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ

ನೀತಿವಂತ ಾಗಿದ್ದನು; ಾ ಾಗಲೂದೇವರನೆ್ನೕ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
10 ಅವನಿಗೆ ಮೂವರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು: ಶೇಮ್, ಾಮ್,
ಯೆಫೆತ್.
* 6:2-4: ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು … ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಲಿಗ ಾಗಿದ್ದರು ಅಥ ಾ “ದೇವಪುತ್ರರು
ಾನವರ ಪುತಿ್ರಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅನಂತರವೂ

ನೆಫೇಲಿಯರು ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೇ ಪು ಾತನ ಾಲದಿಂದಲೂ
ಪ್ರ ಾ್ಯತ ಾದ ವೀರರಿಗೆ ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟವರು.”
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11-12 ದೇವರು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಾಗ ಜನರಿಂದ ಅದು
ಕೆಟು್ಟಹೋಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಎಲೆ್ಲಲೂ್ಲ ಹಿಂಸೆತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು್ತ;
ಜನರು ದುಷ್ಟ ಾಗಿಯೂ ಕೂ್ರರಿಗ ಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನು್ನ
ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

13 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನೋಹನಿಗೆ, “ ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ
ಅಂತ್ಯವನು್ನ ಬರ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕನೆ; ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು
ಕೋಪ, ಹಿಂಸೆಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಆದ ಾರಣ
ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. 14 ನಿನಗೋಸ ್ಕರ
ಒಂದು ಾವೆಯನು್ನ ತು ಾಯಿ ಮರದಿಂದ ತ ಾರಿಸು. ಆ
ಾವೆಯಲಿ್ಲ ಕೋಣೆಗಳನು್ನ ಾಡು. ಇಡೀ ಾವೆಗೆ ಒಳ ಾಗದಲೂ್ಲ
ಹೊರ ಾಗದಲೂ್ಲ ಾಳವನು್ನ ಹಚು್ಚ.

15 “ನೀನು ತ ಾರಿಸುವ ಾವೆಯು ಾನೂರೈವತು್ತ ಅಡಿ
ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಎಪ್ಪತೆದು ಅಡಿ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ನಲವತೆದು
ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. 16 ಕಿಟಕಿಯ ಮೇ ಾ್ಛವಣಿಗೆ
ಹದಿನೆಂಟು ಇಂಚು ಕೆಳಗಿರಲಿ. ಾವೆಯ ಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲ ಾಗಿಲಿರಲಿ.
ಾವೆಯಲಿ್ಲ ಮೇಲಂತಸು್ತ ಮಧ್ಯಂತಸು್ತ ಮತು್ತ ಕೆಳಂತಸು್ತ ಎಂಬ
ಮೂರು ಅಂತಸು್ತಗಳಿರಲಿ.

17 “ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊ. ಾನು
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮ ಾ ಜಲಪ್ರಳಯವನು್ನ ತರುವೆನು. ಆ ಾಶದ
ಕೆಳಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು. ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಾಯುವುದು. 18 ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ವಿಶೇಷ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನೀನು
ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಸೊಸೆಯಂದಿರು
ಾವೆ ಳಗೆ ಹೋಗುವಿರಿ. 19 ಇದಲ್ಲದೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಜೀವಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗಂಡನೂ್ನ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನೂ್ನ
ಾವೆ ಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊ. ನಿನೊ್ನಡನೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಜೀವದಿಂದುಳಿಸಿ
ಾ ಾಡು. 20 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಗೆಯ
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ಪ ಗಳಲಿ್ಲ ಎರಡೆರಡೂ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಎರಡೆರಡೂ
ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಜಂತುಗಳಲಿ್ಲ
ಎರಡೆರಡೂ ತಮ್ಮ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನಿನೊ್ನಂದಿಗಿರಲಿ. 21ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ದೊರೆಯುವ ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ
ಆ ಾರವನು್ನ ನಿಮ ಾಗಿಯೂಮತು್ತ ಾ್ರಣಿಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಾವೆಯಲಿ್ಲ
ತುಂಬಿಸಿಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22ದೇವರು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ನೋಹನು ಾಡಿದನು.

7
ಜಲಪ್ರಳಯದ ಾ್ರರಂಭ

1 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ನೋಹನಿಗೆ, “ಈ ಾಲದವರಲಿ್ಲ
ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ
ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾವೆ ಳಗೆ ಹೋಗು.
2 ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಶುದ್ಧ ಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಏಳೇಳು ೕಡಿಗಳನು್ನ (ಏಳು
ಗಂಡನು್ನ ಮತು್ತ ಏಳು ಹೆಣ್ಣನು್ನ) ತೆಗೆದುಕೊ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ
ಇತರ ಾ್ರಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ೕಡಿಯನು್ನ (ಒಂದು ಗಂಡನು್ನ
ಮತು್ತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನು್ನ) ತೆಗೆದುಕೊ. 3 ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಪ ಗಳಲಿ್ಲ
ಏಳೇಳು ೕಡಿಗಳನು್ನ (ಏಳು ಗಂಡನು್ನ ಮತು್ತ ಏಳು ಹೆಣ್ಣನು್ನ)
ತೆಗೆದುಕೊ. ಉಳಿದ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಾಶ ಾದಮೇಲೆ, ಇವು ತಮ್ಮ
ಸಂತತಿಗಳನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ. 4 ಏಳು ದಿನಗಳ ನಂತರ
ಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವೆನು.
ಈ ಮಳೆಯು ನಲವತು್ತ ದಿವಸ ಹಗಲಿರುಳು ಸುರಿಯುವುದು.
ಾನು ನಿಮಿರ್ಸಿದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಜೀವಿಯನೂ್ನ ಾನು ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿಂದ ಅಳಿಸಿಬಿಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ನೋಹನು ಾಡಿದನು.

6 ಮಳೆಯು ಆರಂಭ ಾ ಾಗ ನೋಹನ ವಯಸು್ಸ ಆರುನೂರು
ವಷರ್. 7ಜಲಪ್ರಳಯದಿಂದತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೋಹನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ,
ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಸೊಸೆಯರೊಂದಿಗೆ ಾವೆ ಳಗೆ
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ಹೋದನು. 8ಎ ಾ್ಲ ಶುದ್ಧ ಾ್ರಣಿಗಳು, ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಇತರ
ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಣಿಗಳು, ಪ ಗಳು ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ
ಪ್ರತಿ ಂದೂ 9 ನೋಹನೊಂದಿಗೆ ಾವೆ ಳಗೆ ಹೋದವು.
ದೇವರ ಆ ಯಂತೆ ಈ ಾ್ರಣಿಗಳು ೕಡಿ ೕಡಿ ಾಗಿ
ಾವೆ ಳಗೆ ಹೋದವು. 10 ಏಳು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಜಲಪ್ರಳಯ
ಾ್ರರಂಭ ಾಯಿತು. ಭೂಮಿಯಮೇಲೆಮಳೆ ಸುರಿಯತೊಡಗಿತು.
11-13ಎರಡನೆ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೇಳನೆಯ ದಿನದಂದು ಭೂಮಿಯ

ಕೆಳಗಿರುವ ಾಗರದ ಸೆಲೆಗಳು ಒಡೆದು ಭೂಮಿ ಳಗಿಂದ
ನೀರು ಮೇಲೇರತೊಡಗಿತು; ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾರಿಮಳೆ
ಸುರಿಯತೊಡಗಿತು. ಆ ಾಶದ ಕಿಟಕಿ ತೆರೆದಿದೆ ೕ ಎಂಬಂತೆ
ನಲವತು್ತ ದಿವಸ ಹಗಲಿರುಳು ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಆ ದಿನದಂದು
ನೋಹ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ, ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದ ಶೇಮ್,
ಾಮ್, ಯೆಫೆತ್ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಾವೆ ಳಗೆ
ಹೋದರು. ಆಗ ನೋಹನು ಆರುನೂರು ವಷರ್ದ ವೃದ್ಧ ಾಗಿದ್ದನು.
14 ಅವರು ಾವೆ ಳಗೆ ಇದ್ದರು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಗೆಯ ಾ್ರಣಿಗಳು,ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಗೆಯಪಶುಗಳು,
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಗೆಯ ಕಿ್ರಮಿಗಳು
ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಗೆಯ ಪ ಗಳು ಾವೆ ಳಗೆ ಇದ್ದವು.
15 ಉಸಿ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಗೆಯ ಾ್ರಣಿಗಳು ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಜಾತಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಎರಡೆರ ಾಗಿ ಬಂದವು. 16ದೇವರ ಆ ಯಂತೆ
ಈ ಾ್ರಣಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಾವೆ ಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು. ಆಗಯೆಹೋವನು
ಾವೆಯ ಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿ್ಚದನು.
17 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜಲಪ್ರಳಯವು ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ

ಇತು್ತ. ನೀರು ಮೇಲೇರು ಾ್ತ ಾವೆಯನು್ನ ಎತ್ತಲು ಅದು ನೀರಿನ
ಮೇಲೆ ತೇಲತೊಡಗಿತು. 18 ನೀರು ಇನೂ್ನ ಮೇಲೇರತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ
ಾವೆಯೂಭೂಮಿಯಿಂದಬಹುಮೇಲೆಚಲಿಸತೊಡಗಿತು. 19ನೀರು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಹೆಚಿ್ಚದ್ದರಿಂದ, ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸಹ ನೀರಿನಿಂದ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡವು. 20 ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೂ ನೀರು ಹೆಚ್ಚತೊಡಗಿತು.
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ಅತೀ ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟಕಿ್ಕಂತಲೂ ಇಪ್ಪತು್ತ ಅಡಿ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನೀರು
ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

21-22 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಜೀವಿಯು
ಸತು್ತಹೋಯಿತು. ಎ ಾ್ಲ ಪುರಷರುಮತು್ತ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸತು್ತಹೋದರು.
ಎ ಾ್ಲ ಪ ಗಳು, ಪಶುಗಳು, ಾ್ರಣಿಗಳು ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಬಗೆಯ ಕಿ್ರಮಿಗಳು ಸತು್ತಹೋದವು. 23 ಹೀಗೆ ದೇವರು ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಜೀವಿಯನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿದನು.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ಾಶ ಾದನು; ಪ್ರತಿ ಂದು ಾ್ರಣಿಯು,
ಹರಿ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಿ್ರಮಿಯು ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಪ ಯು ಾಶ ಾದವು. ಉಳಿದುಕೊಂಡವರೆಂದರೆ, ನೋಹ ಮತು್ತ
ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರು ಾಗೂ ಅವನೊಡನೆ ಾವೆ ಳಗಿದ್ದ
ಜೀವಿಗಳು. 24 ನೂರೈವತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀರು ಭೂಮಿಯನು್ನ
ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು್ತ.

8
ಜಲಪ್ರಳಯದಮು ಾ್ತಯ

1 ಆದರೆ ದೇವರು ನೋಹನನು್ನ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು
ನೋಹನನು್ನ ಮತು್ತ ಾವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡನು. ದೇವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾಳಿಯನು್ನ
ಬರ ಾಡಿದನು. ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಾಗಲು ಾ್ರರಂಭಿಸಿತು.

2ಆ ಾಶದಿಂದ ಸುರಿಯುತಿ್ತದ್ದ ಮಳೆ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಆ ಾಶದ
ತೂಬುಗಳು ಮುಚಿ್ಚಹೋದವು. ಭೂಸೆಲೆಗಳಿಂದ ಉಕು ್ಕತಿ್ತದ್ದ ನೀರು
ಸಹ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. 3-4ಭೂಮಿಯನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೀರು
ನೂರೈವತು್ತ ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಾಗು ಾ್ತ
ಬಂತು. ಏಳನೆಯ ತಿಂಗಳ ಹದಿನೇಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವೆಯು
ಅ ಾ ಾಟ್ ಾಡಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು.
5 ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಾಗತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳ
ದಲನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗಳು ಾಣತೊಡಗಿದವು.
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6 ನಲವತು್ತ ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ, ನೋಹನು ಾನು ಾಡಿದ್ದ
ಾವೆಯ ಕಿಟಕಿಯನು್ನ ತೆರೆದು ನೋಡಿದನು. 7 ನೋಹನು ಒಂದು
ಾಗೆಯನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಿಟ್ಟನು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನೀರು
ಒಣಗುವವರೆಗೆ ಆ ಾಗೆಯು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಾ ಾಡುತಿ್ತತು್ತ. 8ನೆಲ
ಒಣಗಿದೆಯೇ, ತೇವ ಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನೋಹನು ಒಂದು ಾರಿ ಾಳವನು್ನ ಸಹ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಿಟ್ಟನು.

9 ನೀರು ಇನೂ್ನ ಇದ್ದ ಾರಣ, ಆ ಾರಿ ಾಳ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂತು.
ನೋಹನು ಕೈಚಾಚಿ ಅದನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಾವೆ ಳಗೆ
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು.

10 ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೋಹನು ಾದುಕೊಂಡಿದು್ದ ಮತೆ್ತ
ಾರಿ ಾಳವನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಿಟ್ಟನು. 11 ಆ ಾಯಂ ಾಲವೂ
ಾರಿ ಾಳ ನೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂತು. ಅದರ
ಕೊಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಆಲೀವ್ ಮರದ ಎಲೆಯಿತು್ತ. ಇದರಿಂದ, ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಒಣನೆಲವಿದೆಯೆಂದು ನೋಹನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. 12 ಏಳು
ದಿನಗಳ ನಂತರ ನೋಹನು ಮತೆ್ತ ಾರಿ ಾಳವನು್ನ ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಿಟ್ಟನು.
ಆದರೆ ಅದು ಈ ಸಲ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ.

13 ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಹನು ಾವೆಯ ಾಗಿಲನು್ನ ತೆರೆದು ಸುತ್ತಲೂ
ನೋಡಿದನು. ನೆಲವೆ ಾ್ಲ ಒಣಗಿತು್ತ. ಅಂದು ದಲನೆಯ
ವಷರ್ದ ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳ ದಲನೆಯ ದಿನ ಾಗಿತು್ತ. ಆಗ
ನೋಹನಿಗೆ ಆರುನೂರ ಒಂದು ವಷರ್ ಾಗಿತು್ತ. 14 ಎರಡನೆಯ
ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತೆ್ತೕಳನೆಯ ದಿನದೊಳಗೆ ನೆಲವೆ ಾ್ಲ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಒಣಗಿಹೋಯಿತು.

15-16ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ನೋಹನಿಗೆ, “ನೀನು, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನಿನ್ನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳುಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸೊಸೆಯರೊಂದಿಗೆ ಾವೆಯಿಂದಹೊರಗೆ
ಬನಿ್ನ. 17 ನಿ ್ಮಡನೆ ಾವೆ ಳಗಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಅಂದರೆ
ಎ ಾ್ಲ ಪ ಗಳು, ಾ್ರಣಿಗಳು ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ
ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ. ಅವುಗಳ ಸಂ ಾನವು ಹೆಚೆ್ಚಚಾ್ಚಗಲಿ;
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಅವು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ”ಅಂದನು.
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18 ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಹನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ
ಸೊಸೆಯರೊಂದಿಗೆ ಾವೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. 19 ಎ ಾ್ಲ
ಾ್ರಣಿಗಳು, ಪ ಗಳು, ಹರಿ ಾಡುವ ಜೀವಿಗಳು ಾವೆಯಿಂದ
ಹೊರಬಂದವು.

20 ಆಮೇಲೆ ನೋಹನು ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಶುದ್ಧ ಾದ ಕೆಲವು ಪಶುಪ ಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಡಿದನು.

21 ಈ ಯಜ್ಞಗಳ ಸು ಾಸನೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಯಿತು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ತನೊ್ನಳಗೆ, “ಜನರನು್ನ
ದಂಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಇನೆ್ನಂದೂ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಶಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಜನರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಕೆಟ್ಟವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ಇನೆ್ನಂದೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಜೀವಿಯನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಮತೆ್ತಂದೂ ಾನು ಹೀಗೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

22 ಭೂಮಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಾಲ, ಸುಗಿ್ಗ ಾಲ ಾ ಾಗಲೂ
ಇರುತ್ತವೆ. ಹಿಮ ಾಲ, ಬೇಸಿಗೆ ಾಲ, ಚಳಿ ಾಲ, ಹಗಲು ಮತು್ತ ಾತಿ್ರ
ಾ ಾಗಲೂ ಇದೆ್ದೕ ಇರುತ್ತವೆ” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡನು.

9
ಹೊಸ ಾ್ರರಂಭ

1 ದೇವರು ನೋಹನನೂ್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ, “ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ತುಂಬಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 2ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾ್ರಣಿಯೂ
ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿ ಭಯಪಡುವುದು; ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಪ ಯೂ ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿ ಭಯಪಡುವುದು;
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿ ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಿ್ರಮಿಯೂ ಮತು್ತ
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಮೀನೂ ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿ
ಭಯಪಡುವುದು. ನೀವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಒಡೆಯ ಾಗಿರುತಿ್ತೕರಿ.
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3 ದಲು, ನಿಮ್ಮ ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಸಸ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ
ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾ್ರಣಿಯನೂ್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 4ಆದರೆ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ರಕ್ತದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ
ಾಂಸವನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನಕೂಡದು. 5 ಾವ ಾದರೂ ನಿಮ್ಮ

ಜೀವಹತೆ್ಯ ಾಡಿದರೆ, ಾನು ಅವನ ಜೀವವನು್ನ ತೆಗೆಯುವೆನು.
ಾವ ಾ್ರಣಿ ಾದರೂ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಕೊಂದರೆ, ಾನು ಆ
ಾ್ರಣಿಯ ಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆಯುತೆ್ತೕನೆ.

6 “ದೇವರು ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಗನು ಾರ ಾಗಿ
ನಿಮಿರ್ಸಿದನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಾವನು ಮನುಷ ್ಯನ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸುವನೋ
ಅವನ ರಕ್ತವನು್ನ ಮನುಷ ್ಯನೇ ಸುರಿಸುವನು.”

7“ನೋಹನೇ, ನಿನಗೂನಿನ್ನಮಕ್ಕಳಿಗೂಅನೇಕಮಕ್ಕಳುಹುಟ್ಟಲಿ.
ನೀವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೊಂಡು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳಿ್ಳರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

8-9 ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ನೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, “ ಾನು
ನಿಮಗೆ ಮತು್ತ ಮುಂದೆ ಜೀವಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 10 ಾವೆ ಳಗಿಂದ ಬಂದ ಎ ಾ್ಲ ಪ ಗಳಿಗೆ,

ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವಪ್ರತಿ ಂದು ಜೀವಿಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
11 ಾನು ನಿಮಗೆ ಾಡುವ ಾ ಾ್ದನವೇನೆಂದರೆ: ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಜಲಪ್ರಳಯದಿಂದ ಾಶ ಾದವು. ಆದರೆ
ಮತೆ್ತಂದಿಗೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜಲಪ್ರಳಯವು ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳನು್ನ ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಾಶಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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12 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು, “ನನ್ನ ಾ ಾ್ದನಕೆ ್ಕ ಾ ಾಗಿ ಾನು
ನಿಮಗೊಂದು ಗುರುತನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಾನು ನಿ ್ಮಡನೆ ಮತು್ತ
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಜೀವಿ ಡನೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನು್ನ ಈ ಗುರುತು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗುರುತು
ಾ ಾಗಲೂ ಇರುವುದು. 13 ಾನು ೕಡಗಳಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟರುವ

ಮುಗಿಲುಬಿಲು್ಲ ನನಗೂ ಭೂಮಿಗೂ ಆಗಿರುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ
ಗುರು ಾಗಿರುವುದು. 14 ಾನು ೕಡಗಳನು್ನ ಭೂಮಿಯ
ಮೇಲೆ ಕವಿಸು ಾಗ, ೕಡದಲಿ್ಲ ಮುಗಿಲುಬಿಲ್ಲನು್ನ ಾಣುವಿರಿ.
15 ಾನು ಈ ಮುಗಿಲುಬಿಲ್ಲನು್ನ ನೋಡು ಾಗ, ನನಗೂ ನಿಮಗೂ
ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆಗಿರುವ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಜಲಪ್ರಳಯವು
ಇನೆ್ನಂದಿಗೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗಳನು್ನ
ಾಶಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. 16 ಾನು
ೕಡಗಳಲಿ್ಲರುವ ಮುಗಿಲುಬಿಲ್ಲನು್ನ ನೋಡು ಾಗ, ಾಶ್ವತ ಾದ

ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ನನಗೂ
ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನೋಹನಿಗೆ, “ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಜೀವಿಗ ಡನೆ ಾನು ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಈ
ಮುಗಿಲುಬಿಲು್ಲ ಗುರು ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಾ್ರರಂಭ

18 ನೋಹನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ನೋಹನೊಡನೆ ಾವೆ ಳಗಿಂದ
ಹೊರಬಂದರು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು: ಶೇಮ್, ಾಮ್ ಮತು್ತ
ಯೆಫೆತ್ ( ಾಮನು ಾ ಾನನ ತಂದೆ.) 19ಈ ಮೂವರು ನೋಹನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವರೇ
ಮೂಲಪುರಷರು.

20 ನೋಹನು ರೈತ ಾದನು. ಅವನು ಒಂದು ಾ್ರ ತೋಟ
ಾಡಿದನು. 21 ಒಮೆ್ಮ ಅವನು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದು
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ಮತೆ್ತೕರಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು.
22 ಾ ಾನನ ತಂದೆ ಾದ ಾಮನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಾಗಿ
ಮಲಗಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡು ಈ ವಿಷಯವನು್ನ ಗು ಾರದ ಹೊರಗಿದ್ದ
ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 23 ಆಗ ಶೇಮನು ಮತು್ತ
ಯೆಫೆತನು ಒಂದು ಕಂಬಳಿಯನು್ನ ತಮ್ಮ ಬೆನಿ್ನನಮೇಲೆ ಾಕಿಕೊಂಡು
ಹಿಮು್ಮಖ ಾಗಿ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೊದಿಸಿದರು.
ಅವರು ಅವನ ಬೆತ್ತಲೆ ದೇಹವನು್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ.

24 ಆಮೇಲೆ ನೋಹನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡನು. ಕಿರಿಮಗ ಾದ
ಾಮನು ಏನು ಾಡಿದನು ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.

25ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಹನು,

“ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಾ್ಲ ಕೀ ಾದ ಗು ಾಮ ಾಗಿರಲಿ”
ಎಂದು ಶಪಿಸಿದನು.

26ಅಲ್ಲದೆ ನೋಹನು,

“ಶೇಮನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ!
ಾ ಾನನು ಶೇಮನಿಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗಿರಲಿ.

27ದೇವರುಯೆಫೆತನಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಡಲಿ.
ಶೇಮನ ಗು ಾರಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರು ಾಸಿಸಲಿ
ಮತು್ತ ಾ ಾನನು ಅವರಿಗೆ ಗು ಾಮ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

28 ಜಲಪ್ರಳಯದ ನಂತರ ನೋಹನು ಮುನೂ್ನರೈವತು್ತ ವಷರ್
ಬದುಕಿದ್ದನು. 29 ನೋಹನು ಒಟು್ಟ ಒಂಭೈನೂರೈವತು್ತ ವಷರ್ ಬದುಕಿ
ಸತ್ತನು.

10
ಜ ಾಂಗಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಮತು್ತ ವಿಸ್ತರಣೆ
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1 ನೋಹನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಶೇಮ್, ಾಮ್ ಮತು್ತ ಯೆಫೆತ್.
ಜಲಪ್ರಳಯದ ನಂತರ ಈ ಮೂವರು ಅನೇಕ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆದರು. ಶೇಮನಿಗೂ ಾಮನಿಗೂ ಯೆಫೆತನಿಗೂ ಹುಟಿ್ಟದ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು:
ಯೆಫೆತನ ಸಂತತಿಯವರು

2ಯೆಫೆತನಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಗೋಮೆರ್, ಾಗೋಗ್, ಾದಯ್,
ಾ ಾನ್, ತೂಬಲ್,ಮೆಷೆಕ್ಮತು್ತ ತೀ ಾಸ್.

3 ಗೋಮೆರನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅಷೆ ್ಕನಸ್, ರೀಫತ್ ಮತು್ತ
ತೋಗಮರ್.

4 ಾ ಾನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಎಲೀ ಾ, ಾಷೀರ್ಸ್, ಕಿತಿ್ತೕಮ್
ಮತು್ತ ದೋ ಾನೀಮ್.

5 ತೀರ ಪ್ರದೇಶದ* ಜನರೆಲ್ಲರು ಯೆಫೆತನ ಮಕ್ಕಳ ಸಂ ಾನಕೆ್ಕ
ಸೇರಿದವರು. ಅವನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಮಗನಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿ ಇತು್ತ.
ಅವರೆಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬಗಳುವೃದಿ್ಧಗೊಂಡು ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗ ಾದವು.
ಪ್ರತಿ ಂದು ಜ ಾಂಗಕೂ್ಕ ಸ್ವಂತ ಾಷೆಯಿತು್ತ.

ಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು
6 ಾಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಕೂಷ್, ಮಿಚ್ರಯಿಮ್, ಪೂತ್ ಮತು್ತ
ಾ ಾನ್.

7 ಕೂಷನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಸೆ ಾ, ಹವೀಲ, ಸ ಾ್ತ, ರಗ್ಮ ಮತು್ತ
ಸಬ್ತ ಾ.

ರಗ್ಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಶೆ ಾ ಮತು್ತ ದೆ ಾನ್.

8 ಕೂಷನಿಗೆ ನಿ ್ರೕದನೆಂಬ ಗಂಡುಮಗನಿದ್ದನು. ನಿ ್ರೕದನು
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಮ ಾಬಲ ಾಲಿ ಾಗಿದು್ದ ದಲನೆಯ
ಭೂ ಾಜ ಾದನು. 9 ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಅವನು ಚತುರ
ಬೇಟೆ ಾರ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಅವನಿಗೆ

* 10:5: ತೀರ ಪ್ರದೇಶಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು.
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ಹೋಲಿಸಿ, “ಅವನು ನಿ ್ರೕದನಂತೆ, ಯೆಹೋವನ ಮುಂದೆ ಚತುರ
ಬೇಟೆ ಾರ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು.

10ನಿ ್ರೕದನ ಾಜ್ಯವುಶಿ ಾರ್ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಾಬಿಲೋನಿನಲಿ್ಲ,
ಯೆರೆಕ್ ನಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಅಕ್ಕದ್ ಮತು್ತ ಕಲೆ್ನೕ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ
ಾ್ರರಂಭ ಾಯಿತು. 11-12 ನಿ ್ರೕದನು ಅಶೂ್ಶರಕೂ್ಕ ಹೋದನು.
ಅಶೂ್ಶರದಲಿ್ಲ ನಿನೆವೆ, ರೆಹೋಬೋತೀರ್, ಕೆಲಹ ಮತು್ತ ರೆಸೆನ್
ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. ರೆಸೆನ್ ಪಟ್ಟಣವು ನಿನೆವೆಗೂ
ದೊಡ್ಡಪಟ್ಟಣ ಾದ ಕೆಲಹಕೂ್ಕ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲದೆ.

13-14 ಮಿಚ್ರಯಿಮನು ಲೂದ್, ಅ ಾಮ್, ಲೆ ಾಬ್, ನಪ್ತಹ್,
ಪತು್ರಸ್, ಕಸು್ಲಹ್ಯ ಮತು್ತ ಕ ್ತೕಯರ್ ಎಂಬವರ ತಂದೆ.
ಕಸು್ಲಹ್ಯರು ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಪಿತೃಗಳು.

15 ಾ ಾನನು ಸೀದೋನನ ತಂದೆ. ಾ ಾನನ ದಲನೆಯ
ಮಗನೇ ಸೀದೋನ್. ಇವನು ಹಿತಿ್ತಯರ ಮೂಲಪಿತೃ.
16-18 ಾ ಾನನು ಯೆಬೂಸಿಯರಿಗೆ, ಅ ೕರಿಯರಿಗೆ,
ಗಿ ಾರ್ಷಿಯರಿಗೆ, ಹಿವಿ್ವಯರಿಗೆ, ಅಕಿರ್ಯರಿಗೆ, ಸೀನಿಯರಿಗೆ,
ಅ ಾರ್ದಿಯರಿಗೆ, ಚೆ ಾರಿಯರಿಗೆ ಮತು್ತ ಹ ಾತಿಯರಿಗೆ
ಮೂಲಪುರುಷನು.

ಾ ಾನನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಾ ಾ ಾಗಗಳಲಿ್ಲ
ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. 19 ಾ ಾನ್ಯರ ಸೀಮೆಯು ಸೀದೋನಿನ
ಉತ್ತರದಿಂದಿಡಿದು ಗೆ ಾರಿನ ದ ಣದವರೆಗೂ, ಾಜಾದಿಂದ
ಪೂವರ್ದ ಸೊದೋಮ್ ಗೊ ೕರ ಪಟ್ಟಣಗಳವರೆಗೂ, ಅ ಾ್ಮ
ಮತು್ತ ಚೆಬೋಯಿಮ್ ಗಳಿಂದ ಲೆ ಾದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು್ತ.

20 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಾಮನ ಸಂತತಿಯವರು. ಆ
ಕುಟುಂಬಗಳವರೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಾಡುಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಜ ಾಂಗಗ ಾದರು.

ಶೇಮನ ಸಂತತಿಯವರು



ಆದಿ ಾಂಡ 10:21 xxx ಆದಿ ಾಂಡ 10:32

21 ಶೇಮನು ಯೆಫೆತನ ಅಣ್ಣ. ಶೇಮನ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲ
ಎಬರನೂ ಒಬ್ಬನು. ಎಬರನು ಹೀಬೂ್ರ ಜನರಮೂಲಪಿತೃ.

22 ಶೇಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಏ ಾಮ್, ಅಶೂ್ಶರ್, ಅಪರ್ಕ್ಷದ್,
ಲೂದ್ಮತು್ತ ಅ ಾಮ್.

23 ಅ ಾಮನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಊಸ್, ಹೂಲ್, ಗೆತೆರ್ ಮತು್ತ
ಮಷ್.

24ಅಪರ್ಕ್ಷದನು ಶೆಲಹನ ತಂದೆ,
ಶೆಲಹನು ಎಬರನ ತಂದೆ.
25 ಎಬರನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ದಲನೆಯ
ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಜ ಾಂಗಗಳು
ವಿಂಗಡ ಾದದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪೆಲೆಗ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು;
ಎರಡನೆಯಮಗನ ಹೆಸರು ಾ್ತನ್.

26 ಾ್ತನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಅಲೊ್ಮೕ ಾದ್, ಶೆಲೆಪ್,
ಹಚ ಾರ್ವೆತ್ಮತು್ತ ಯೆರಹ, 27ಹದೋ ಾಮ್,ಊಜಾಲ್,
ದಿ ಾ್ಲ. 28 ಓ ಾಲ್, ಅಬೀಮಯೇಲ್, ಶೆ ಾ, 29 ಓಫೀರ್,
ಹವೀಲ ಮತು್ತ ೕ ಾಬ್. 30 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮೇ ಾ
ಸೀಮೆಯನು್ನ ದಲುಗೊಂಡು ಪೂವರ್ದ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡದ
ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು. ಸೆಫಾರಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಮೇ ಾ ಸೀಮೆಯಿತು್ತ.

31 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಶೇಮನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಸೇರಿದವರು. ಇವರೆಲ್ಲರು
ಕುಟುಂ ಾನು ಾರ ಾಗಿಯೂ ಾ ಾನು ಾರ ಾಗಿಯೂ
ದೇ ಾನು ಾರ ಾಗಿಯೂ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿಯೂ
ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

32 ನೋಹನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ವಂಶಗಳವರ
ಪಟಿ್ಟಯಿದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಲಪ್ರಳಯದ ನಂತರ ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಹರಡಿಕೊಂಡವರು ಈ ವಂಶಗಳವರೇ.
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11
ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಭಜನೆ

1 ಜಲಪ್ರಳಯದ ನಂತರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರು ಒಂದೇ
ಾಷೆಯನು್ನ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಒಂದೇ ಾಷೆಯ
ಪದಗಳನು್ನ ಬಳಸುತಿ್ತದ್ದರು. 2 ಜನರು ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಶಿ ಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯನು್ನ
ಕಂಡು ಅಲೆ್ಲೕ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು. 3 ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಾ ಾಡು ಾ್ತ, “ಬನಿ್ನ, ಒಳೆ್ಳಯ ಸುಟ್ಟ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಾಡೋಣ”

ಎಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟ್ಟಲು
ಕಲು್ಲಗಳ ಬದ ಾಗಿ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನೂ್ನ ಾರೆಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಕಲ್ಲರಗನೂ್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಿದರು.

4 ಬಳಿಕ ಅವರು, “ ಾವು ನಮ ಾಗಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ
ಆ ಾಶವನು್ನ ಮುಟು್ಟವಂಥ ಗೋಪುರವನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟದರೆ ಾವು
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ. ಆಗ ಾವು ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಚದರಿಹೋಗದೆ
ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
5 ಯೆಹೋವನು ಪಟ್ಟಣವನೂ್ನ ಗೋಪುರವನೂ್ನ ನೋಡಲು

ಇಳಿದುಬಂದನು. ಜನರು ಅವುಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಕಂಡು 6 ಯೆಹೋವನು, “ಈ ಜನರೆಲ್ಲರು ಒಂದೇ ಾಷೆಯನು್ನ
ಾ ಾಡುವುದರಿಂದ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಾ್ರರಂಭದಲೆ್ಲೕ

ಇಂಥ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಇವರು ಮುಂದೆ ಏನು
ಬೇ ಾದರೂ ಾಡಲು ಶಕ್ತ ಾಗುವರು. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಕೆಳಗೆ
ಹೋಗಿ ಅವರ ಾಷೆಯನು್ನ ಾರು ಾರು ಾಡೋಣ; ಆಗ ಅವರು
ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಅಂತೆಯೇ ಯೆಹೋವನು ಜನರನು್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ
ಚದರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಪೂರೈಸಲು
ಅವರಿಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 9 ಯೆಹೋವನು ಇಡೀ ಲೋಕದ
ಾಷೆಯನು್ನ ಾರು ಾರು ಾಡಿದು್ದ ಆ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ
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ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಾಬಿಲೋನ್ ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು
ಜನರನು್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಚದರಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

ಶೇಮನ ಕುಟುಂಬ ಚರಿತೆ್ರ
10 ಇದು ಶೇಮನ ಕುಟುಂಬ ಚರಿತೆ್ರ. ಜಲಪ್ರಳಯದ ಎರಡು

ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಶೇಮನು 100 ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಅಪರ್ಕ್ಷದ್
ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 11 ಆ ಬಳಿಕ ಶೇಮನು 500
ವಷರ್ ಬದುಕಿದ್ದನು. ಅವನು ಇತರ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಪಡೆದನು.

12ಅಪರ್ಕ್ಷದನು 35ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಶೆಲಹಎಂಬಮಗನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 13 ಶೆಲಹನು ಜನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಪರ್ಕ್ಷದನು 403
ವಷರ್ ಬದುಕಿದ್ದನು. ಆ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಅವನು ಇತರ ಗಂಡು ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

14 ಶೆಲಹನು 30 ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಎಬರ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 15 ಎಬರನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಶೆಲಹನು 403 ವಷರ್
ಬದುಕಿದ್ದನು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು ಇತರ ಗಂಡು ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

16 ಎಬರನು 34 ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಪೆಲೆಗ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 17 ಪೆಲೆಗನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಎಬರನು 430
ವಷರ್ಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ವಷರ್ ಬದುಕಿದ್ದನು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು
ಬೇರೆ ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

18 ಪೆಲೆಗನು 30 ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ರೆಗೂವ ಎಂಬ ಮಗನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 19 ರೆಗೂವನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪೆಲೆಗನು 209
ವಷರ್ ಬದುಕಿದ್ದನು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು ಬೇರೆ ಗಂಡು ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

20 ರೆಗೂವನು 32 ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಸೆರೂಗ ಎಂಬಮಗನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 21 ಸೆರೂಗನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ರೆಗೂವನು 207
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ವಷರ್ ಬದುಕಿದ್ದನು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು ಬೇರೆ ಗಂಡು ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

22 ಸೆರೂಗನು 30 ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಾಹೋರ ಎಂಬ
ಮಗನನು್ನ ಪಡೆದನು. 23 ಾಹೋರನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ, ಸೆರೂಗನು
200 ವಷರ್ ಬದುಕಿದ್ದನು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು ಬೇರೆ ಗಂಡು ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

24 ಾಹೋರನು 29ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ತೆರಹಎಂಬಮಗನನು್ನ
ಪಡೆದನು. 25 ತೆರಹನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ ಾಹೋರನು 119
ವಷರ್ ಬದುಕಿದ್ದನು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಅವನು ಬೇರೆ ಗಂಡು ಮತು್ತ
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

26 ತೆರಹನು 70 ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಅ ಾ್ರಮ, ಾಹೋರ,
ಾ ಾನ ಎಂಬ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದನು.

ತೆರಹನ ಕುಟುಂಬ ಚರಿತೆ್ರ
27 ಇದು ತೆರಹನ ಕುಟುಂಬ ಚರಿತೆ್ರ. ತೆರಹನು ಅ ಾ್ರಮ,
ಾಹೋರ ಮತು್ತ ಾ ಾನ ಎಂಬವರ ತಂದೆ. ಾ ಾನನು ಲೋಟನ
ತಂದೆ. 28 ಾ ಾನನು ಾಬಿಲೋನಿನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳ ಾದ ಊರ್
ಎಂಬಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದನು. ಾ ಾನನು ಸ ಾ್ತಗ ಅವನ ತಂದೆ ಇನೂ್ನ
ಜೀವಂತ ಾಗಿದ್ದನು. 29 ಅ ಾ್ರಮ ಮತು್ತ ಾಹೋರ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅ ಾ್ರಮನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಾರಯಳು.
ಾಹೋರನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಮಿ ಾ್ಕ. ಈಕೆಯು ಾ ಾನನ
ಮಗಳು. ಾ ಾನನು ಮಿ ಾ್ಕ ಮತು್ತ ಇಸ ್ಕ ಎಂಬವರ ತಂದೆ.
30 ಾರಯಳಿಗೆಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಾಕೆಂದರೆ,ಆಕೆ ಬಂಜೆ ಾಗಿದ್ದಳು.

31 ತೆರಹನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾಬಿಲೋನಿನ
ಊರ್ ಎಂಬ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟು ಾ ಾನಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದನು. ತೆರಹನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಅ ಾ್ರಮನನೂ್ನ ತನ್ನ
ಮ್ಮಗನೂ ಾ ಾನನಿಗೆ ಮಗನೂ ಆಗಿರುವ ಲೋಟನನೂ್ನ

ಮತು್ತ ತನಗೆ ಸೊಸೆಯೂ ಅ ಾ್ರಮನ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಆಗಿರುವ
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ಾರಯಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ ಾನ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ
ಾಸಿಸಲು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿದನು. 32 ತೆರಹನು ಇನೂ್ನರೈದು ವಷರ್
ಬದುಕಿ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದನು.

12
ದೇವರು ಅ ಾ್ರಮನನು್ನ ಕರೆದದು್ದ

1ಯೆಹೋವನು ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ,

“ನಿನ್ನ ದೇಶವನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಜನರನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಡು.
ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ

ಾನು ತೋರಿಸುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗು.
2 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು;

ನಿನ್ನನು್ನ ದೊಡ್ಡ ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರ ಾ್ಯತಿಪಡಿಸುವೆನು;

ನೀನು ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಯಕ ಾಗುವಂತೆ* ಾಡುವೆನು.
3ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು;

ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವವರನು್ನ ಶಿ ಸುವೆನು.
ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಲೋಕದವರೆಲ್ಲರೂ

ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾ ಾನಿಗೆ ಅ ಾ್ರಮನ ಪ್ರ ಾಣ

4 ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಾ್ರಮನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದನು.
ಅವನು ಾ ಾನ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟನು. ಅವನೊಡನೆ
ಲೋಟನು ಸಹ ಹೋದನು. ಆಗ ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ ಎಪ್ಪತೆದು
ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. 5 ಅ ಾ್ರಮನು ಾ ಾನ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅ ಾ್ರಮನು ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾರಯಳನೂ್ನ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಮಗ ಾದ ಲೋಟನನೂ್ನ
* 12:2: ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಯಕ ಜನರು ಬೇರೆಯವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವರು ಎಂಬಥರ್ವನೂ್ನ ಇದು ಕೊಡಬಲ್ಲದು
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ತನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಾ ಾನ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ತಮಗಿದ್ದ ಸ್ವತು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.
ಅ ಾ್ರಮನು ಾ ಾನ್ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸೇವಕರು
ಸಹ ಅವನೊಡನೆ ಹೋದರು. ಅ ಾ್ರಮನು ಮತು್ತ ಅವನ
ಸಂಗಡಿಗರು ಾ ಾನ್ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾ ಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. 6 ಅ ಾ್ರಮನು ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. ಅವನು ಶೆಕೆಮ್ ನಗರವನು್ನ
ತಲುಪಿ, ಅಲಿ್ಲಂದ ೕರೆ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಓಕ್ ಮರವಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಬಂದನು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾ ಾನ್ಯರು ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು.

7 ಯೆಹೋವನು ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, “ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೆಈ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಾ್ರಮನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. 8 ಆಮೇಲೆ ಅ ಾ್ರಮನು ಆ
ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟು ಬೇತೇಲಿಗೆ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಗುಡ್ಡಗಳ ಬಳಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. ಅಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ರಮನು ತನ್ನ ಗು ಾರಗಳನು್ನ
ಾಕಿದನು. ಪಶಿ್ಚಮಕೆ್ಕ ಬೇತೇಲ್ ಪಟ್ಟಣವಿತು್ತ, ಪೂವರ್ಕೆ್ಕ ಆಯಿ
ಪಟ್ಟಣವಿತು್ತ. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಿದನು. 9 ತರು ಾಯ ಅವನು ಮತೆ್ತ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಿ ನೆಗೆವ್ ಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದನು.

ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ರಮ
10 ಈ ಾಲದಲಿ್ಲ ಭೂಮಿಯು ಒಣಗಿಹೋಗಿತು್ತ; ಮಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಅಲಿ್ಲ ಆ ಾರವನು್ನ ಬೆಳೆಯಲು ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅ ಾ್ರಮನು ಾಸಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದನು. 11 ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿ ಾರಯಳು ರೂಪವತಿ ಾಗಿರುವುದು ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ
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ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗುವ ದಲೇ, ಅ ಾ್ರಮನು
ಾರಯಳಿಗೆ, “ನೀನು ರೂಪವತಿಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ.

12 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಗಂಡಸರು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ, ‘ಈಕೆ ಇವನ ಹೆಂಡತಿ’
ಎಂದು ತಿಳಿದು ನಿನ್ನನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದು
ನಿನ್ನನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಉಳಿಸುವರು. 13 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು
ನನಗೆ ತಂಗಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು. ಆಗ ಅವರು
ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನೆಂದು ಾವಿಸಿ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ನನಗೆ
ದಯೆತೋರುವರು. ಹೀಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಾ್ರಣ ಉಳಿಸುವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

14 ಅಂತೆಯೇ ಅ ಾ್ರಮನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಗಂಡಸರು ಾರಯಳನು್ನ ಕಂಡು ಈಕೆ ತುಂಬ ರೂಪವತಿ ಎಂದರು.
15ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಕೆಲವು ಾಯಕರು ಸಹ ಆಕೆಯನು್ನ ಕಂಡರು. ಅವರು
ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕೆಯ ಅ ೕಘ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಆ ಾಯಕರು ಾರಯಳನು್ನ ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದೊಯ್ದರು. 16 ಅ ಾ್ರಮನು ಾರಯಳ ಸಹೋದರನೆಂದು
ಾವಿಸಿ ಫರೋಹನು ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ ದಯೆತೋರಿದನು. ಫರೋಹನು
ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ ದನಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅಲ್ಲದೆ
ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ ಾಸ ಾಸಿಯರನೂ್ನ ಒಂಟೆಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

17 ಫರೋಹನು ಅ ಾ್ರಮನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಫರೋಹನಿಗೂ
ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೂ ಭಯಂಕರ ಾದ ರೋಗಗಳನು್ನ
ಬರ ಾಡಿದನು. 18 ಆಗ ಫರೋಹನು ಅ ಾ್ರಮನನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ,
“ನೀನು ನನಗೆ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿರುವೆ; ಾರಯಳು
ನಿನಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಾಕೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ? 19 ‘ಈಕೆ
ನನಗೆ ತಂಗಿ ಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ? ನೀನು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ಆಕೆಯನು್ನ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಲಿಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಮತೆ್ತ
ನಿನಗೇ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಆಕೆಯನು್ನ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೊರಟುಹೋಗು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20 ಆಮೇಲೆ ಫರೋಹನು
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ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅ ಾ್ರಮನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಾ್ರಮನು ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಆ
ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು; ಅವರು ತ ್ಮಡನೆ ಇದ್ದವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

13
ಾ ಾನಿಗೆ ಅ ಾ್ರಮನಮರುಪ್ರ ಾಣ

1 ಅ ಾ್ರಮನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ಹೊರಟನು. ಅ ಾ್ರಮನು ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ನೆಗೆವ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. ಲೋಟನು
ಸಹ ಅವರೊಡನೆ ಇದ್ದನು. 2 ಆಗ ಅ ಾ್ರಮನು ತುಂಬ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಪಶುಗಳಿದ್ದವು; ಬಹಳ
ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿದ್ದವು.

3 ಅ ಾ್ರಮನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ನೆಗೆವ್ ವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಹೋದನು. ಅವನು ಬೇತೇಲ್ 
ನಗರಕೂ್ಕ ಆಯಿ ನಗರಕೂ್ಕ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
ಅ ಾ್ರಮನು ಮತು್ತ ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರು ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ
ಸ್ಥಳವೇ ಇದು. 4 ಅ ಾ್ರಮನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದು್ದ ಈ
ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ. ಅ ಾ್ರಮನುಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದು್ದ ಈ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ.

ಅ ಾ್ರಮನು ಮತು್ತ ಲೋಟನು ಅಗಲಿದು್ದ
5 ಈ ಾಲದಲಿ್ಲ ಲೋಟನು ಸಹ ಅ ಾ್ರಮನೊಡನೆ

ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಲೋಟನಿಗೂ ಸಹ ಕುರಿಮಂದೆಗಳೂ
ಪಶುಹಿಂಡುಗಳೂ ಗು ಾರಗಳೂ ಇದ್ದವು. 6 ಅ ಾ್ರಮನಿಗೂ
ಲೋಟನಿಗೂ ಬಹಳ ಪಶುಗಳಿದು್ದದರಿಂದ ಅವುಗಳ ೕಷಣೆಗೆ
ಆ ಸ್ಥಳವು ಾ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 7ಅ ಾ್ರಮನ ಮಂದೆ ಾಯುವವರು ಮತು್ತ
ಲೋಟನ ಮಂದೆ ಾಯುವವರು ಾದ ಾಡ ಾರಂಭಿಸಿದರು.
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ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾ ಾನ್ಯರು ಮತು್ತ ಪೆರಿಜೀಯರು ಸಹ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು.
8 ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಾ್ರಮನು ಲೋಟನಿಗೆ, “ನಿನಗೂ ನನಗೂ
ಾವ ಾ ಾ್ವದವೂ ಇರ ಾರದು. ನಿನ್ನ ಜನರೂ ನನ್ನ ಜನರೂ
ಾ ಾ್ವದ ಾಡ ಾರದು; ಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

9 ಾವು ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗೋಣ. ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದ ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೀನು
ಆರಿಸಿಕೊ. ನೀನು ಎಡಗಡೆಗೆ ಹೋಗುವು ಾದರೆ, ಾನು ಬಲಗಡೆಗೆ
ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ. ನೀನು ಬಲಗಡೆಗೆ ಹೋಗುವು ಾದರೆ, ಾನು
ಎಡಗಡೆಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಲೋಟನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗ ೕಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯೆ ಾ್ಲ
ಾಣಿಸಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ನೀರಿರುವುದನು್ನ ಲೋಟನು
ನೋಡಿದನು. (ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ ಗೊ ೕರ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಾಶ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ
ೕಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯು ಚೋಗರ್ ತನಕ ಯೆಹೋವನ

ತೋಟದಂತಿತು್ತ. ಅದು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಭೂಮಿಯಂತೆ ಫಲವ ಾ್ತಗಿತು್ತ.)
11 ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಟನು ೕಡರ್ನ್ ಕಣಿವೆಯನೆ್ನ ಾ್ಲ
ತನ ಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾದರು.
ಲೋಟನು ಪೂವರ್ದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.
12 ಅ ಾ್ರಮನು ಾ ಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು.
ಲೋಟನು ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದನು;
ದ ಣದಲಿ್ಲದ್ದ ಸೊದೋಮಿನವರೆಗೂ ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 13 ಸೊದೋಮಿನ ಜನರು ತುಂಬ
ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಾ ಾಗಲೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

14 ಲೋಟನು ಹೊರಟುಹೋದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು
ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ, “ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡು, ಉತ್ತರದ ಣಗಳ ಕಡೆಗೂ
ಪೂವರ್ಪಶಿ್ಚಮಗಳ ಕಡೆಗೂ ನೋಡು. 15 ನೀನು ನೋಡುವ
ಈ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ನಂತರ ಜೀವಿಸುವ ನಿನ್ನ
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ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ನಿನ್ನ ಾಗಿರುವುದು. 16 ಾನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ
ಧೂಳಿನಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು. ಾವ ಾದರೂ ಭೂಮಿಯಮೇಲಿರುವ
ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳನು್ನ ಲೆಕ್ಕ ಾಡಬಹು ಾದರೆ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರ
ಸಂಖೆ್ಯಯು ಅದರಷೆ್ಟೕ ಇರುವುದು. 17 ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಗು, ನಿನ್ನ
ಭೂಮಿಯಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತಿರು ಾಡು. ಅದರಉದ್ದಗಲಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತಿರು ಾಡು;
ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಅದನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
18 ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಾ್ರಮನು ತನ್ನ ಗು ಾರಗಳನು್ನ ಕೀಳಿಸಿ, ದೊಡ್ಡ

ಮರಗಳಿರುವ ಮಮೆ್ರಯ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಾಸಿಸತೊಡಗಿದನು.
ಇದು ಹೆಬೊ್ರೕನ್ ನಗರಕೆ್ಕ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ರಮನು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟದನು.

14
ಲೋಟನ ಸೆರೆ

1 ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅ ಾ್ರಫೆಲನು ಶಿ ಾರಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು;
ಅರಿ ೕಕನು ಎಲ್ಲ ಾರಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು; ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರನು
ಏ ಾಮಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು; ತಿ ಾ್ಗಲನು ಗೋಯಿಮದ
ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು. 2 ಈ ಾಜರುಗಳೆಲ್ಲ ಸೊದೋಮಿನ ಾಜ ಾದ
ಬೆರಗನಿಗೂ ಗೊ ೕರದ ಾಜ ಾದ ಬಿಶರ್ಗನಿಗೂ ಅ ಾ್ಮಹದ
ಾಜ ಾದ ಶಿ ಾಬನಿಗೂ ಚೆಬೋಯೀಮಿನ ಾಜ ಾದ
ಶೆಮೇಬರನಿಗೂ ಚೋಗರ್ ಎಂಬ ಬೇಲಗಿನ ಾಜನಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು.

3 ಈ ಾಜರುಗಳೆಲ್ಲ ಸಿದಿ್ದೕಮ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. (ಸಿದಿ್ದೕಮ್ ಕಣಿವೆಯು ಈಗ
ಉಪು ್ಪಸಮುದ್ರ ಾಗಿದೆ). 4 ಈ ಾಜರುಗಳು ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರನ
ಅಧೀನದಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ವಷರ್ವಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹದಿಮೂರನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ದಂಗೆ
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ಎದ್ದರು. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ,
ಾಜ ಾದ ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರನು ಮತು್ತ ಅವನೊಡನಿದ್ದ
ಾಜರುಗಳು ಅವರ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡಲು ಬಂದರು.
ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರನು ಮತು್ತ ಅವನೊಡನಿದ್ದ ಾಜರುಗಳು
ಅಷ್ಟರೋತ್-ಕನರ್ಯಿಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ರೆಫಾಯರನೂ್ನ ಾಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಜೂಜ್ಯರನೂ್ನ ಾವೆಕೆ ಾರ್ತಯಿಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಏಮಿಯರನೂ್ನ
ಸೋಲಿಸಿದರು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಹೋರಿಯರನು್ನ
ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಮರುಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ
ಎ ಾ್ಪ ಾನಿನವರೆಗೂ ಹಿಂದಟಿ್ಟದರು. 7 ಆ ಬಳಿಕ ಾಜ
ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರನು ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಾದೇಶ್ ಎನು್ನವ
ಎನಿ್ಮ ಾ್ಪಟಿಗೆ ಬಂದು ಎ ಾ್ಲ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಹಚಚೋನ್ ಾಮರಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಅ ೕರಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು.

8 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ, ಸೊದೋಮಿನ ಾಜನೂ ಗೊ ೕರದ ಾಜನೂ
ಅ ಾ್ಮಹದ ಾಜನೂ ಚೆಬೋಯೀಮಿನ ಾಜನೂ ಬೇಲಗದ,ಅಂದರೆ
ಚೋಗರದ ಾಜನೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ದಂಡೆತಿ್ತಕೊಂಡು ಸಿದಿ್ದೕಮ್ ಕಣಿವೆಗೆ ಹೋದರು.
9ಅವರು ಏ ಾಮಿನ ಾಜ ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರನಿಗೂ ಗೋಯಿಮದ
ಾಜ ತಿ ಾ್ಗಲನಿಗೂ ಶಿ ಾರಿನ ಾಜ ಅ ಾ್ರಫೆಲನಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಾರಿನ
ಾಜ ಅರಿ ೕಕನಿಗೂ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಾಲು ್ಕ
ಮಂದಿ ಾಜರು ಐದು ಮಂದಿ ಾಜರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಿದರು.

10 ಸಿದಿ್ದೕಮ್ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ ಕಲ್ಲರಗಿನ ಕೆಸರುಕುಣಿಗಳು
ಬಹಳಷಿ್ಟದ್ದವು. ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ ಗೊ ೕರಗಳ ಾಜರುಗಳು
ಮತು್ತ ಅವರ ಸೈನ್ಯಗಳವರು ಓಡಿಹೋಗು ಾಗ ಈ ಕುಣಿಗಳಲಿ್ಲ
ಬಿದು್ದಹೋದರು;ಉಳಿದವರು ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು.

11 ಗೆದ್ದವರು ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ ಗೊ ೕರಗಳ ಜನರು
ಹೊಂದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲರ
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ಆ ಾರವನೂ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 12 ಅ ಾ್ರಮನ
ಸಹೋದರ ಾದ ಲೋಟನು ಸೊದೋಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.
ಶತು್ರಗಳು ಅವನನು್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು, ಅವನ ಸ್ವತು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. 13ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡ ಒಬ್ಬನು ಇಬಿ್ರಯ ಾದ
ಅ ಾ್ರಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಡೆದ ವಿಷಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಅ ಾ್ರಮನು ಅ ೕರಿಯ ಾದ ಮಮೆ್ರಯನ ತೋಪಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಮಮೆ್ರ, ಎಷೊ್ಕೕಲ ಮತು್ತ ಆನೇರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಸ ಾಯ ಾಡಲು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲದೆ ಅ ಾ್ರಮನಿಗೂ ಸ ಾಯ ಾಡುವು ಾಗಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕೆ್ಕ
ಸಹಿ ಾಡಿದ್ದರು.

ಅ ಾ್ರಮನು ಲೋಟನನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದು್ದ
14 ಲೋಟನು ಸೆರೆ ಾ ಾಗಿರುವುದು ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಾ್ರಮನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂ ಾಳುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು. ಅವರಲಿ್ಲ ಮುನೂ್ನರ ಹದಿನೆಂಟು ಮಂದಿ
ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸೈನಿಕ ಾಗಿದ್ದರು. ಅ ಾ್ರಮನು ಅವರೊಡನೆ
ಹೊರಟು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಾನ್ ಊರಿನವರೆಗೂ ಹಿಂದಟಿ್ಟದನು.
15 ಆ ಾತಿ್ರ ಅವನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕರು ಹ ಾತ್ತನೆ
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸಿ ಸೋಲಿಸಿದರು; ದಮಸ್ಕಕೆ ್ಕ ಉತ್ತರದಲಿ್ಲರುವ
ಹೋ ಾದವರೆಗೂ ಹಿಂದಟಿ್ಟದರು. 16 ಆಮೇಲೆ ಶತು್ರಗಳು
ಅಪಹರಿಸಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಲೋಟನ ಆಸಿ್ತಯನು್ನ
ಅ ಾ್ರಮನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲೋಟನೊಡನೆ ಬಂದನು. ಅಲ್ಲದೆ
ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಇತರ ಜನರನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.

17 ಅ ಾ್ರಮನು ಕೆದೊಲರ್ಗೋಮರನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನೊಡನಿದ್ದ
ಾಜರುಗಳನೂ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು.
ಆಗ ಸೊದೋಮಿನ ಾಜನು ಅ ಾ್ರಮನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಾವೆ
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ಕಣಿವೆಗೆ ಹೋದನು. (ಈಗ ಇದಕೆ್ಕ ಾಜನ ಕಣಿವೆ ಎಂದು
ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.)
ಮೆಲಿ್ಕೕಚೆದೆಕನು

18 ಾಲೇಮಿನ ಾಜ ಾದ ಮೆಲಿ್ಕೕಚೆದೆಕನು ಸಹ ಅ ಾ್ರಮನನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಹೋದನು. ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರ
ಾಜಕ ಾಗಿದ್ದ ಅವನು ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, 19ಅ ಾ್ರಮನನು್ನ ಹೀಗೆ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು:

“ಅ ಾ್ರಮನೇ,ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.
ಆ ಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು ಆತನೇ.

20ನಿನ್ನ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಲು
ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿದ ಮಹೋನ್ನತ ಾದ ದೇವರಿಗೆ
ಕೊಂ ಾಟ ಾಗಲಿ.”

ಅ ಾ್ರಮನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ವಸು್ತಗಳಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ
ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಮೆಲಿ್ಕೕಚೆದೆಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 21 ಬಳಿಕ
ಸೊದೋಮಿನ ಾಜನು ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ, “ಈ ವಸು್ತಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ನೀನೇ
ಇಟು್ಟಕೊ. ಶತು್ರಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾತ್ರ
ನನಗೆ ಕೊಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಆದರೆ ಅ ಾ್ರಮನು ಅವನಿಗೆ, “ಆ ಾಶವನೂ್ನ ಭೂಮಿಯನೂ್ನ
ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಮಹೋನ್ನತ ಾಗಿರುವ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, 23 ನಿನ್ನ ಾಗಿರುವ
ಾವುದನೂ್ನ ಾನು ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ಅದು ಾರ ಾಗಿದ್ದರೂ,
ಾದರ ಯ ಾ ಾಗಿದ್ದರೂ, ಾನಿಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ‘ ಾನು
ಅ ಾ್ರಮನನು್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದೆ’ ಎಂದು ನೀನು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದು ನನಗೆ ಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. 24 ನನ್ನ ೌವನಸ್ಥರು ತಿಂದ
ಆ ಾರದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವುದನೂ್ನ ಾನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಾಲನು್ನ ಕೊಡು. ಾವು ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ
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ಗೆದು್ದತಂದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊ; ಆನೇರ್, ಎಷೊ್ಕೕಲ ಮತು್ತ
ಮಮೆ್ರಯರಿಗೆಅವರ ಾಲನು್ನ ಕೊಡು. ಈಜನರುಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15
ದೇವರು ಅ ಾ್ರಮನೊಡನೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

1 ಈ ಸಂಗತಿಗ ಾದ ಮೇಲೆ, ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ ದಶರ್ನದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ಅ ಾ್ರಮನೇ
ಭಯಪಡಬೇಡ; ಾನೇ ನಿನಗೆ ಗು ಾಣಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನಿನಗೆ
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2ಅದಕೆ್ಕ ಅ ಾ್ರಮನು, “ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನಗೆ
ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರೂನನಗೆಸಂತೋಷ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ,ನನಗೆ
ಮಗನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆಸಿ್ತಯೆಲ್ಲ ನನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ದಮಸ್ಕದ ಎಲೀಯೆಜರನ ಾ ಾಗುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 3 ಮತೆ್ತ ಅ ಾ್ರಮನು, “ನೀನು ನನಗೆ ಮಗನನೆ್ನೕ
ಕೊಟಿ್ಟಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಸೇವಕನೊಬ್ಬನು
ನನಗಿರುವುದನೆ್ನಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲ್ಲ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವವನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಲ್ಲ. ನೀನೇ ಮಗನನು್ನ
ಪಡೆಯುವೆ; ನಿನ್ನ ಮಗನೇ ನಿನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪಡೆಯುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

5ನಂತರದೇವರುಅ ಾ್ರಮನನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಅವನಿಗೆ, “ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನು್ನ ನೋಡು. ನೀನು
ಲೆಕ್ಕ ಾಡ ಾರದಷು್ಟ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ
ಕುಟುಂಬವುಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲರುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಅ ಾ್ರಮನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ನಂಬಿದನು. ಆ ನಂಬಿಕೆಯ
ನಿಮಿತ್ತವೇ ಯೆಹೋವನು ಅ ಾ್ರಮನನು್ನ ನೀತಿವಂತನೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಿದನು. 7 ಆತನು ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವ ಾದ
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ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕಲಿ್ದೕಯರ ಊರ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬರ ಾಡಿದೆನು.
ನಿನಗೆ ಈ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕೆಂತಲೂ ನೀನು ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೂ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬರ ಾಡಿದೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

8 ಅದಕೆ್ಕ ಅ ಾ್ರಮನು, “ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ,
ನನಗೆಈದೇಶವುದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು
ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

9 ದೇವರು ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ, “ ಾವು ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾಡಿಕೊ ್ಳೕಣ. ಮೂರು ವಷರ್ದ ಒಂದು ಹಸುವನೂ್ನ ಮೂರು

ವಷರ್ದ ಒಂದು ಆಡನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮೂರು ವಷರ್ದ ಒಂದು ಟಗರನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಬೆಳವಕಿ್ಕಯನೂ್ನ ಒಂದು
ಾರಿ ಾಳವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಅ ಾ್ರಮನು ದೇವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಅವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಬಂದನು. ಅ ಾ್ರಮನು ಅವುಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಎರಡೆರಡು
ಹೋಳು ಾಡಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಅ ಾ್ರಮನು ತುಂಡಿಗೆ ತುಂಡನು್ನ
ಎದು ಾಗಿಟ್ಟನು. ಅ ಾ್ರಮನು ಪ ಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಎರಡೆರಡು
ಹೋಳು ಾಡಲಿಲ್ಲ. 11ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದನಂತರ,ದೊಡ್ಡ ಪ ಗಳುಆ
ಾ್ರಣಿಗಳ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಲು ಾರಿ ಬಂದವು. ಆದರೆಅ ಾ್ರಮನು
ಅವುಗಳನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

12 ಾಯಂ ಾಲ ಾಯಿತು, ಸೂಯರ್ ಮುಳುಗತೊಡಗಿ ಾಗ
ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ ಾಢ ನಿದೆ್ರ ಬಂದಿತು. ಅವನು ನಿದೆ್ರ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ
ಾಗರ್ತ್ತ ಾಯಿತು. 13ಆಗಯೆಹೋವನು ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಈ
ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು ಪರದೇಶಿಯ ಾಗಿ
ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವರು. ಅಲಿ್ಲನ ಜನರು ಅವರನು್ನ
ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಾನೂರು
ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಾಧೆಪಡುವರು. 14ಆದರೆ ಾನೂರು ವಷರ್ಗ ಾದ
ಮೇಲೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಾಡಿದ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾನು
ದಂಡಿಸುವೆನು; ನಿನ್ನ ಜನರು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಡುವರು.
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ನಿನ್ನ ಜನರು ಅದನು್ನ ಬಿಡು ಾಗ ತ ್ಮಡನೆ ಸಂಪತು್ತಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.

15 “ನೀನು ತುಂ ಾ ಮುದುಕ ಾಗುವ ತನಕ ಜೀವಿಸಿ
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಾಯುವೆ; ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೊಡನೆ
ಸ ಾಧಿ ಾಡುವರು. 16 ಾಲು ್ಕ ತಲೆ ಾರುಗಳ ನಂತರ
ನಿನ್ನ ಜನರು ಈ ಾಡಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವರು. ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ
ಜನರು ಅ ೕರಿಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸುವರು. ಇಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ
ಅ ೕರಿಯರನು್ನ ನಿನ್ನ ಜನರ ಮೂಲಕ ಾನೇ ಶಿ ಸುವೆನು.
ಇದು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಅ ೕರಿಯರು ಅಂಥ ಶಿ ಅನುಭವಿಸುವಷು್ಟ ಕೆಟ್ಟವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕತ್ತ ಾಯಿತು.
ಕಡಿದು ಾಕಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾ್ರಣಿಗಳ ದೇಹದ ಎರಡೆರಡು
ಹೋಳುಗಳು ಇನೂ್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದವು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಇದ್ದಕಿ್ಕದ್ದಂತೆ ಹೊಗೆ ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೀವಿಟಿಗೆಯು ಈ
ತುಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ಾದುಹೋಯಿತು.

18ಆದ್ದರಿಂದಅಂದುಯೆಹೋವನು ಒಂದು ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿ
ಅ ಾ್ರಮನೊಡನೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡನು.
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಈ
ಾಡನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಾನು ಅವರಿಗೆ ಈಜಿಪ್್ಟ ನದಿಯಿಂದ
ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ಮ ಾನದಿಯವರೆಗೂಇರುವ ಾಡನು್ನ ಕೊಡುವೆನು.
19 ಇದು ಕೇನಿಯರ, ಕೆನಿಜೀಯರ, ಕದೊ್ಮೕನಿಯರ, 20 ಹಿತಿ್ತಯರ,
ಪೆರಿಜೀಯರ, ರೆ ಾಯರ, 21 ಅ ೕರಿಯರ, ಾ ಾನ್ಯರ,
ಗಿ ಾರ್ಷಿಯರಮತು್ತ ಯೆಬೂಸಿಯರ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16
ಸೇವಕಿ ಾಗಿದ್ದ ಾಗರಳು

1 ಾರಯಳು ಅ ಾ್ರಮನ ಹೆಂಡತಿ. ಆಕೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ.
ಾರಯಳಿಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕಿಯಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಹೆಸರು
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ಾಗರಳು. 2 ಾರಯಳು ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯುವ ಅವ ಾಶವನು್ನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ
ಸೇವಕಿ ಾದ ಾಗರಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವ
ಮಗುವನು್ನ ನನ್ನ ಮಗುವಂತೆ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು. ಅ ಾ್ರಮನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾರಯಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾದನು.

3 ಅ ಾ್ರಮನು ಾ ಾನಿಗೆ ಬಂದು ಹತು್ತ ವಷರ್ಗ ಾದ
ಮೇಲೆ ಇದು ನಡೆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಾರಯಳು ತನ್ನ ಗಂಡ ಾದ
ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ ಾಗರಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. ಾಗರಳು ಆಕೆಯ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಸೇವಕಿ ಾಗಿದ್ದಳು. 4 ಾಗರಳು ಅ ಾ್ರಮನಿಂದ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾ ಾಗ
ತನ್ನ ಯಜ ಾನಿ ಾದ ಾರಯಳನೆ್ನೕ ಕಡೆಗಣಿಸತೊಡಗಿದಳು.
5 ಆಗ ಾರಯಳು ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಸಂಕಟಕೆ್ಕ ನೀನೇ ಾರಣ.
ಾನು ಅವಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು. ಈಗಅವಳು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ
ಮತು್ತ ನನ್ನನೆ್ನೕ ಕಡೆಗಣಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಳೆ. ಯೆಹೋವನೇ ನನಗೂ ನಿನಗೂ
ಾ್ಯಯ ತೀರಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
6 ಅದಕೆ್ಕ ಅ ಾ್ರಮನು ಾರಯಳಿಗೆ, “ನೀನು ಾಗರಳ

ಯಜ ಾನಿ. ನೀನು ಅವಳಿಗೆ ಏನುಬೇ ಾದರೂ ಾಡಬಹುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾರಯಳು ಾಗರಳನು್ನ ಶಿ ಸಿದಳು.
ಆಗ ಾಗರಳು ಓಡಿಹೋದಳು.

ಾಗರಳಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲ
7 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಾಗರಳನು್ನ ಮರುಳು ಾಡಿನ

ಒರತೆ ಂದರ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕಂಡನು. ಆ ಒರತೆಯು ಶೂರಿಗೆ
ಹೋಗುವ ಾರಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲತು್ತ. 8 ದೇವದೂತನು ಅವಳಿಗೆ,
“ ಾಗರಳೇ, ನೀನು ಾರಯಳ ಸೇವಕಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಾಕೆ
ಇಲಿ್ಲರುವೆ? ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಾಗರಳು, “ನನ್ನ ಯಜ ಾನಿ ಾದ ಾರಯಳ ಬಳಿಯಿಂದ
ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
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9 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಾಗರಳಿಗೆ, “ ಾರಯಳು ನಿನ್ನ
ಯಜ ಾನಿ. ನೀನು ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ
ಆಕೆಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 10 ಇದಲ್ಲದೆ
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಾಗರಳಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ
ಅಸಂ ಾ್ಯತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು”ಅಂದನು.

11ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವದೂತನು ಆಕೆಗೆ,

“ ಾಗರಳೇ,ಈಗ ನೀನು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿರುವೆ;
ನಿನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟು್ಟವನು.

ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು;
ಾಕೆಂದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ;
ಆತನು ನಿನಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವನು.

12ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ಾಡುಕತೆ್ತಯಂತೆ
ಗಡು ಾಗಿದು್ದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿರುವನು.

ಅವನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ವಿರೋಧ ಾಗಿರುವನು;
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿರುವರು.

ಅವನು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾ್ತ
ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರೂ ಅವರಿಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗಿರುವನು.”

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟುಹೋದನು.
13ಯೆಹೋವನು ತನೊ್ನಡನೆ ಾ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾಗರಳು, “ಈ

ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ನನ ಾಗಿ ಚಿಂತಿಸು ಾ್ತನೆ
ಎಂದುಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ‘ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವ ದೇವರು’ ” ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. 14 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಾವಿಗೆ ಬೀರ್ ಲಹೈರೋಯಿ
(ಬೀರ್ ಲಹೈರೋಯಿ. ಇದರಥರ್: “ನನ್ನನು್ನ ನೋಡುವ
ಜೀವಸ್ವರೂಪನ ಾವಿ.”) ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು. ಈ ಾವಿಯು
ಾದೇಶಿಗೂ ಬೆರೆದಿಗೂ ನಡುವೆ ಇದೆ.
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15 ಾಗರಳುಅ ಾ್ರಮನಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟಳು. ಅ ಾ್ರಮನು ಆ
ಮಗನಿಗೆ ಇ ಾ್ಮಯೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 16 ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆ
ಎಂಭ ಾ್ತರು ವಷರ್ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಾಗರಳಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು
ಜನಿಸಿದನು.

17
ಸುನ್ನತಿ— ಒಡಂಬಡಿಕೆ

1ಅ ಾ್ರಮನಿಗೆತೊಂಭತೊ್ತಂಬತು್ತ ವಷರ್ ಾಗಿ ಾ್ದಗಯೆಹೋವನು
ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ, “ ಾನು ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು. ನನಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ ನಿದೋರ್ಷಿ ಾಗಿರು. 2 ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು; ನಿನ್ನನು್ನ ದೊಡ್ಡ
ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವು ಾಗಿ ಾ ಾ್ದನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

3 ಆ ಕೂಡಲೇ ಅ ಾ್ರಮನು ದೇವರಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ
ಾಡಿದನು. ಆಗ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, 4 “ ಾನು ನಿನಗೆ ಾಡುವ
ಾ ಾ್ದನವೇನೆಂದರೆ: 5 ‘ಅ ಾ್ರಮ’ ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸಿ ನಿನಗೆ ‘ಅಬ್ರ ಾಮ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವೆನು. ನಿನ್ನನು್ನ
ಅಬ್ರ ಾಮ ಎಂದೇ ಕರೆಯುವರು; ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಅನೇಕ
ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೆಮೂಲಪಿತೃ ಾಗುವೆ. 6ಹೊಸ ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನಿ್ನಂದ
ಹುಟು್ಟವವು; ಾಜರುಗಳು ನಿನಿ್ನಂದ ಬರುವರು. 7 ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ನಿನ್ನ
ಎ ಾ್ಲ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು. ಾನೇ
ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು. 8 ನೀನು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನೆ್ನಲ್ಲ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು. ಾನೇ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಪ್ರ ಾರ ನೀನು ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಬೇಕು. 10 ನೀನೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸಂತತಿಯವರು



ಆದಿ ಾಂಡ 17:11-12 xlix ಆದಿ ಾಂಡ 17:18

ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ನಿಬಂಧನೆಯೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಗಂಡುಮಗುವಿಗೂ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಬೇಕು.
11-12 ಇಂದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಗಂಡುಮಗು ಹುಟಿ್ಟ ಎಂಟು ದಿನಗ ಾದ
ಮೇಲೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಬೇಕು; ಈ ನಿಯಮವು
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಸೇವಕರಿಗೂ, ಪರದೇಶದಿಂದ
ಕೊಂಡುತಂದ ಸೇವಕರಿಗೂ ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನನಗೂ ನಿನಗೂ
ಆದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಇದು ಗುರು ಾಗಿರುವುದು. 13-14 ಹೀಗೆ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಲೇಬೇಕು. ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಈ

ಸುನ್ನತಿಯೇ ದೈಹಿಕ ಗುರು ಾಗಿದೆ. ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿಲ್ಲದ ಪುರುಷನು
ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗದ ಾರಣ ಅವನನು್ನ ಕುಲದಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಇ ಾಕನು ಾ ಾ್ದನದಮಗನು
15ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ, ಾರಯಳಿಗೆ
ಾನು ಒಂದು ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆಕೆಯ ಹೊಸ ಹೆಸರು
ಾ ಾ. 16 ಾನು ಆಕೆಯನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಆಕೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ
ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು; ನೀನೇ ಅವನ ತಂದೆ. ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳಿಗೂ
ಾಜರುಗಳಿಗೂ ಆಕೆಯು ಮೂಲ ಾತೆ ಾಗಿರುವಳು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

17 ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೇವರಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿದನು.
ಆದರೆ ಅವನು ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ನಗು ಾ್ತ, “ನನಗೆ ನೂರು ವಷರ್
ವಯ ಾ್ಸಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಗನನು್ನ ಪಡೆಯಲು ನನಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಾರಳಿಗೆ ತೊಂಭತು್ತ ವಷರ್ ವಯ ಾ್ಸಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಗನನು್ನ
ಪಡೆಯಲು ಆಕೆಗೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ”ಅಂದುಕೊಂಡನು.

18 ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೇವರಿಗೆ, “ಇ ಾ್ಮಯೇಲನೇ ನಿನ್ನ
ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸ ಾರದೇಕೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
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19 ಅದಕೆ್ಕ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ! ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ
ಾರಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟು್ಟವನು. ನೀನು ಅವನಿಗೆ, ‘ಇ ಾಕ’
ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. ಾನು ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಅವನೊಡನೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಅವನ
ಎ ಾ್ಲ ಸಂತತಿಯವರಲಿ್ಲಯೂ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು.

20 “ನೀನು ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ಬಗೆ್ಗ ಾಡಿದ ಬಿನ್ನಹವನು್ನ
ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು. ಅವನು
ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು. ಹನೆ್ನರಡು
ಮ ಾ ಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಅವನು ತಂದೆ ಾಗುವನು. ಅವನ
ಸಂತತಿಯು ಮ ಾಜ ಾಂಗ ಾಗುವುದು. 21 ಆದರೆ ಾನು ನನ್ನ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಇ ಾಕನೊಡನೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಾರಳಲಿ್ಲ
ಹುಟು್ಟವ ಮಗನೇ ಇ ಾಕನು. ಮುಂದಿನ ವಷರ್ ಇದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ
ಇ ಾಕನು ಹುಟು್ಟವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನೊಡನೆ ಾ ಾಡುವುದನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ಮೇಲೋಕಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು. 23 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಅಬ್ರ ಾಮನು ಇ ಾ್ಮಯೇಲನಿಗೂ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಸೇವಕರಿಗೆ
ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪರದೇಶಿಯರಿಂದ ಕೊಂಡುತಂದಿದ್ದ
ಸೇವಕರಿಗೂ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿದನು.

24 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ತೊಂಭತೊ್ತಂಭತು್ತ
ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. 25ಇ ಾ್ಮಯೇಲನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾ ಾಗ ಅವನಿಗೆ
ಹದಿಮೂರು ವಷರ್ ಾಗಿತು್ತ. 26ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೂ ಅವನಮಗನಿಗೂ
ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸುನ್ನತಿ ಾಯಿತು. 27ಅಬ್ರ ಾಮನಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಎ ಾ್ಲ
ಸೇವಕರಿಗೆಮತು್ತ ಅವನು ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೆ
ಸುನ್ನತಿ ಾಯಿತು.

18
ಮೂವರು ಸಂದಶರ್ಕರು
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1 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಮಮೆ್ರಯಲಿ್ಲದ್ದ ಓಕ್ ಮರಗಳ ತೋಪಿನ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅಂದು ಬಿಸಿಲಿನ ಾಪದಿಂ ಾಗಿ ಅಬ್ರ ಾಮನು
ತನ್ನ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲ ಬಳಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. 2 ಅಬ್ರ ಾಮನು
ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ ಾಗ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಮೂವರು ಪುರುಷರು
ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ
ಅವರಿಗೆ ಾ ಾ್ಟಂಗನಮ ಾ್ಕರ ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ, 3 “ ಾ್ವಮಿಗಳೇ,
ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾದ ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಿರಿ. 4 ನಿಮ್ಮ
ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀರನು್ನ ತಂದುಕೊಡುವೆನು. ನೀವು
ಮರದ ಕೆಳಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 5 ಾನು ನಿಮಗೆಊಟವನು್ನ
ತಂದುಕೊಡುವೆನು. ನೀವು ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಊಟ ಾಡಿದ ನಂತರ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಮೂವರು ಪುರಷರು, “ಸರಿ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡು”

ಅಂದರು.
6 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಾರಳಿಗೆ, “ಮೂರು

ದೊಡ್ಡ ರೊಟಿ್ಟಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಬೇಗನೆ ಾದು”
ಎಂದುಹೇಳಿದನು. 7ಬಳಿಕಅವನುತನ್ನ ಪಶುಗಳಿದ್ದಲಿ್ಲಗೆಓಡಿಹೋಗಿ
ಉತ್ತಮ ಾದ ಎಳೆಕರುವನು್ನ ತೆಗೆದು ಸೇವಕನಿಗೆ ಕೊಟು್ಟ, “ಬೇಗನೇ
ಕರುವನು್ನ ಕೊಯು್ದ, ಊಟಕೆ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8ಅಬ್ರ ಾಮನುಆಮೂವರಿಗೆ ಾಂಸದಅಡಿಗೆಯನು್ನ ಬಡಿಸಿದನು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಾಲನೂ್ನ ಬೆಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಮೂವರು
ಊಟ ಾಡು ಾಗ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅವರ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಮರದ
ಕೆಳಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

9 ಆ ಪುರುಷರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾರಳು
ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅವರಿಗೆ, “ಆಕೆ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದಳೆ”ಅಂದನು.
10ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಮತೆ್ತ ವಸಂತ ಾಲದಲಿ್ಲ

ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾರಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ
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ಮಗನಿರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಾರಳು ಗು ಾರದಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಇದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದಳು.

ಅವಳಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಯೂ ಕೇಳಿಸಿತು. 11 ಅಬ್ರ ಾಮನೂ ಮತು್ತ
ಾರಳೂ ತುಂಬ ವೃದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರು. ಾರಳಿಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟು್ಟವ
ಾಲ ಆಗಿಹೋಗಿತು್ತ. 12 ಆದ್ದರಿಂದ ಾರಳಿಗೆ ನಂಬ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆಕೆ ತನೊ್ನಳಗೆ, “ಈ ಾಗಲೇ ನನಗೆ ವಯ ಾ್ಸಗಿದೆ; ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೂ
ವಯ ಾ್ಸಗಿದೆ”ಅಂದುಕೊಂಡಳು.

13 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, “ ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ
ಾರಳು ನಂಬುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆಕೆಯು ನಗು ಾ್ತ ತನೊ್ನಳಗೆ,

‘ನನಗೆ ಮಕ್ಕ ಾಗದಷು್ಟ ವಯ ಾ್ಸಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ್ದೕಕೆ?
14 ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅ ಾಧ್ಯ ಾದುದುಂಟೇ? ಾನು ಮತೆ್ತ
ವಸಂತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬರುವೆನು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾರಳಿಗೆ
ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದೆ್ದೕ ಇರುವನು”ಅಂದನು.

15ಆದರೆ ಾರಳು ಭಯಪಟು್ಟ, “ ಾನು ನಗಲಿಲ್ಲ”ಅಂದಳು.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನಕಿ್ಕದು್ದ ನಿಜ!” ಅಂದನು.
16 ಆಮೇಲೆ ಆ ಪುರುಷರು ಹೋಗಲು ಎದು್ದನಿಂತರು.

ಅವರು ಸೊದೋಮಿನ ಕಡೆಗೆ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆಗೆ
ನಡೆಯ ಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು
ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋದನು.
ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೇವರಿಗೆ ಾಡಿದ ಬಿನ್ನಹ

17 ಯೆಹೋವನು ತನೊ್ನಳಗೆ ಹೀಗೆಂದುಕೊಂಡನು: “ ಾನು
ಈಗ ಾಡುವ ಾಯರ್ವನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲೇ?
18 ಅಬ್ರ ಾಮನಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಮ ಾಜ ಾಂಗ ಹುಟು್ಟವುದು;
ಅವನ ಮೂಲಕ ಈ ಲೋಕದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀ ಾರ್ದ
ಹೊಂದುವರು. 19 ಾನು ಅವನೊಡನೆ ವಿಶೇಷ ಾದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನು ತನ್ನ
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವಂತೆ ಮತು್ತ
ಾ್ಯಯನೀತಿಗಳಿಂದ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಆ ಾಪಿಸಲೆಂದು ಾನು
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ಅವನೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡೆನು. ಅವರು
ಹೀಗೆ ಜೀವಿಸಿದರೆ, ನನ್ನ ಾ ಾ್ದನಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು.”

20ಇದಲ್ಲದೆಯೆಹೋವನು, “ಸೊದೋಮ್ಮತು್ತ ಗೊ ೕರಗಳ
ಜನರು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟವರೆಂದು ಅನೇಕ ಸಲ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. 21ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ಾನು ಕೇಳಿದು್ದ ನಿಜವೇ ಎಂದು
ಪರೀ ಸುವೆನು”ಅಂದನು.

22 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪುರುಷರು ಸೊದೋಮಿನ ಕಡೆಗೆ
ನಡೆಯತೊಡಗಿದರು. ಆದರೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಯೆಹೋವನ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 23 ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಯೆಹೋವನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು, “ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು
ಕೆಟ್ಟವರನು್ನ ಾಶ ಾಡು ಾಗ ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಸಹ
ಾಶ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವೆ ೕ? 24 ಒಂದುವೇಳೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರಿದ್ದರೆ ಏನು ಾಡುವೆ? ನೀನು ಆ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವಿ ೕ? ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ!
ಅಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರಿ ಾಗಿ ನೀನು ಆ
ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿ ಾ ಾಡುವೆ. 25 ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ನೀನು
ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟವರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನೀನು ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದುವೇಳೆ
ನೀನು ಕೊಂದರೆ, ಒಳೆ್ಳಯವರೂ ಕೆಟ್ಟವರೂ ಸರಿಸ ಾನ ಾಗುವರು.
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವರು. ನೀನು ಲೋಕದವರಿಗೆಲ್ಲ
ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿ. ನೀನು ಾ್ಯಯ ಾದದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡುವೆ ಎಂದು ನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು, “ ಾನು ಸೊದೋಮಿನಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ
ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕಂಡರೆ, ಾನು ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣವನೆ್ನೕ ಉಳಿಸಿ
ಾ ಾಡುವೆನು” ಎಂದನು.
27 ಆಗ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ನನ್ನನು್ನ

ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಾನು ಕೇವಲ ಧೂಳುಮತು್ತ ಬೂದಿ. ಆದರೆ ಈ
ಪ್ರಶೆ್ನಯನೂ್ನ ಕೇಳಲು ನನಗೆ ಅವ ಾಶಕೊಡು. 28ಒಂದುವೇಳೆ ಐದು
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ಮಂದಿಕಡಿಮೆ ಾಗಿದು್ದ ನಲವತೆದುಮಂದಿ ಾತ್ರ ನೀತಿವಂತರಿದ್ದರೆ
ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವಿ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಲವತೆದು ಮಂದಿ

ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕಂಡರೂ ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29 ಮತೆ್ತ ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೇವರಿಗೆ, “ಕೇವಲ ನಲವತು್ತ
ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕಂಡರೆ, ನೀನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವೆ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನಲವತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರನು್ನ

ಕಂಡರೂ ಾನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

30 ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು, “ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಸಿಟು್ಟಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ಈ ಪ್ರಶೆ್ನಯನೂ್ನ ಕೇಳುವೆ: ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ
ಕೇವಲ ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರಿದ್ದರೆ ನೀನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವೆ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಅಲಿ್ಲ ಮೂವತು್ತ ಮಂದಿ

ನೀತಿವಂತರಿದ್ದರೂ ಾನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ”
ಅಂದನು.

31 ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು, “ನನ್ನ ಯೆಹೋವನು ಏನೂ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ. ಾನು ಮತೊ್ತಂದು ಪ್ರಶೆ್ನ ಕೇಳುವೆ. ಅಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರಿದ್ದರೆ ಏನು ಾಡುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಅಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರನು್ನ

ಕಂಡರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
32 ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು, “ಯೆಹೋವನೇ, ದಯ ಾಡಿ ನನ್ನ

ಮೇಲೆ ಸಿಟು್ಟಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ಇದೊಂದು ಸಲ ಾತ್ರ ಪ್ರಶೆ್ನ ಕೇಳುವೆ.
ಹತು್ತ ಮಂದಿ ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕಂಡರೆ ಏನು ಾಡುವೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಮಂದಿ

ನೀತಿವಂತರನು್ನ ಕಂಡರೂ,ಅದನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ”ಅಂದನು.
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33 ಯೆಹೋವನು ಅಬ್ರ ಾಮನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವುದನು್ನ
ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು. ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಸಹ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು.

19
ಲೋಟನ ಸಂದಶರ್ಕರು

1 ಆ ಾಯಂ ಾಲ, ದೇವದೂತರಿಬ್ಬರು ಸೊದೋಮ್ ನಗರಕೆ್ಕ
ಬಂದರು. ನಗರದ ಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಲೋಟನು
ದೇವದೂತರನು್ನ ಕಂಡು, ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.
2 ಲೋಟನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾ್ವಮಿಗಳೇ, ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಬನಿ್ನ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಉಪಚರಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡುಈ ಾತಿ್ರ ನಮ್ಮಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಇರಿ. ಾಳೆಮುಂಜಾನೆ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ದೇವದೂತರು, “ಈ ಚೌಕದಲಿ್ಲ ಾವು ಈ ಾತಿ್ರ ಕಳೆಯುತೆ್ತೕವೆ”

ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
3 ಆದರೆ ಲೋಟನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಒ ಾ್ತಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ

ಅವರು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಲೋಟನು ಅವರಿ ಾಗಿ
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಸುಡಿಸಿ ಅಡಿಗೆ ಾಡಿಸಿದನು.
ದೇವದೂತರು ಅದನು್ನಊಟ ಾಡಿದರು.

4 ಆ ಾತಿ್ರ ಮಲಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊದೋಮಿನ
ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂಬಂದು ಲೋಟನಮನೆಯಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು
ಲೋಟನಿಗೆ, 5 “ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಆಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ?
ಅವರನು್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸು. ಾವು ಅವರನು್ನ ಸಂಭೋಗಿಸಬೇಕು”
ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು.

6 ಲೋಟನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಗ ಾಕಿ,
7 ಆ ಗಂಡಸರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ದಯವಿಟು್ಟ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಬೇಡಿ.
8 ನೋಡಿ! ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಹಿಂದೆಂದೂ
ಗಂಡಸರೊಡನೆ ಮಲಗಿದವರಲ್ಲ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಏನುಬೇ ಾದರೂ
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ಾಡಿ, ಆದರೆ ದಯವಿಟು್ಟ ಈ ಪುರುಷರಿಗೆ ಏನನೂ್ನ ಾಡಬೇಡಿ.
ಇವರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ; ಇವರನು್ನ ಾ ಾಡುವುದು ನನ್ನ
ಕತರ್ವ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಂಡಸರು ಅವನಿಗೆ,
“ ಾರಿಬಿಡು” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ತ ್ಮಳಗೆ,
“ಈ ಲೋಟನು ನಮ್ಮ ನಗರಕೆ್ಕ ಪ್ರ ಾಸಿಗನಂತೆ ಬಂದು ಈಗ ನಮಗೇ
ಾ್ಯಯವನು್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಲೋಟನಿಗೆ, “ ಾವು ಆ ಪುರುಷರಿಗೆ
ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ನಿನಗೇ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ”

ಎಂದು ಕೂಗಿಹೇಳಿ ಲೋಟನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದು ಾಗಿಲನು್ನ
ಮುರಿದು ಾಕಲು ಸಿದ್ಧ ಾದರು.

10 ಆದರೆ ಮನೆ ಳಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಾಗಿಲನು್ನ
ತೆರೆದು ಲೋಟನನು್ನ ಮನೆ ಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಾಗಿಲನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚದರು. 11 ಆ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ
ಇದ್ದ ಗಂಡಸರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಕುರುಡ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು
ಾಗಿಲನು್ನ ಗುರುತಿಸ ಾರದೆ ಹೋದರು.

ಸೊದೋಮಿನಿಂದ ಪ ಾಯನ
12 ಆ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಲೋಟನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬೇರೆ
ಾ ಾದರೂಈನಗರದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದರೆಯೇ? ನಿನಗೆಅಳಿಯಂದಿ ಾಗಲಿ

ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕ ಾಗಲಿ ಇಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದರೆಯೇ?
ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಾ ಾದರೂ ಈ ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಇಲಿ್ಲಂದ
ಹೊರಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. 13 ಾವು ಈ ನಗರವನು್ನ
ಾಶ ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ಈ ನಗರದ ದುಷ್ಟತನವನು್ನ ಯೆಹೋವನು
ನೋಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು ಆತನೇ ನಮ್ಮನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

14ಆದ್ದರಿಂದಲೋಟನುಹೊರಗೆಹೋಗಿ, ತನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕ ಡನೆ
ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾಗಿದ್ದ ಅಳಿಯಂದಿರೊಡನೆ ಾ ಾಡಿ, “ಬೇಗನೆ ಈ
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ಪಟ್ಟಣವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಡಿರಿ; ಯೆಹೋವನು ಈ ಪಟ್ಟಣವನು್ನ
ಾಶ ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಲೋಟನ ಈ ಾತು
ಅವರಿಗೆ ತ ಾಷೆಯಂತೆ ಕಂಡಿತು.

15 ಸೂ ೕರ್ದಯಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಹೊರಡುವಂತೆ
ದೇವದೂತರು ಲೋಟನನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸಿ, “ಈ ನಗರವನು್ನ
ಾಶಗೊಳಿಸ ಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ
ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಓಡಿಹೋಗು, ಆಗ ನೀನು ಈ ನಗರದೊಡನೆ ಾಶ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

16 ಆದರೆ ಲೋಟನು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು ತಡ ಾಡಲು ಆ ಇಬ್ಬರು
ಪುರುಷರು ಲೋಟನನೂ್ನ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ ಅವನ ಇಬ್ಬರು
ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕೈಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಗರದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಸುರ ತ ಾಗಿ
ತಂದುಬಿಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಲೋಟನಿಗೂ ಅವನ
ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ದಯೆತೋರಿದನು. 17ಅವರು ನಗರದ ಹೊರಕೆ್ಕ
ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಪುರುಷರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು, “ಈಗ ಓಡಿಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಾ್ರಣವನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ; ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ;
ಕಣಿವೆಯ ಾವ ಸ್ಥಳದಲೂ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ; ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ; ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ಈ ನಗರದೊಡನೆ ನೀವೂ
ಾಶ ಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
18 ಆದರೆ ಲೋಟನು ಆ ಪುರುಷರಿಗೆ, “ ಾ್ವಮಿಗಳೇ, ದಯವಿಟು್ಟ

ಬಹುದೂರದವರೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸಬೇಡಿ.
19 ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾದ ನನಗೆ ಮ ಾಕರುಣೆಯನು್ನ ತೋರಿ ನನ್ನನು್ನ
ಾ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ಾನು ಬೆಟ್ಟಗಳವರೆಗೂ ಓಡಿಹೋಗ ಾರೆ.
ಾನು ನಿ ಾನ ಾಗಿ ಹೋಗುವು ಾದರೆ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸಿ
ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವೆನು. 20ಅಗೋ,ಅಲಿ್ಲ ಒಂದುಚಿಕ್ಕಊರಿದೆ. ಆಊರಿಗೆ
ಓಡಿಹೋಗಲು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಿ. ಾನು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ
ಸುರ ತ ಾಗಿರುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

21ಆಪುರುಷನುಲೋಟನಿಗೆ, “ಆಗಲಿ,ನಿನಗೆಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
ಾನು ಆ ಊರನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬೇಗನೆ
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ಓಡಿಹೋಗು, ನೀನು ಆಊರಿಗೆ ಸುರ ತ ಾಗಿ ಸೇರುವತನಕ ಾನು
ಸೊದೋಮನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಆ
ಊರಿಗೆಚೋಗರ್ಎಂದು ಕರೆಯ ಾಯಿತು; ಾಕೆಂದರೆಅದುಚಿಕ್ಕ
ಊರು.)
ಸೊದೋಮ್ಮತು್ತ ಗೊ ೕರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಾಶನ

23 ಸೂ ೕರ್ದಯ ಾಗುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಲೋಟನು ಚೋಗರಿಗೆ
ಪ್ರವೇಶಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 24 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ
ಗೊ ೕರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಾಶದಿಂದ ಉರಿಯುವ ಗಂಧಕದ
ಮಳೆಯನು್ನ ಸುರಿಸಿದನು. 25 ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಆ ಎರಡು
ನಗರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದನು; ಇಡೀ ಕಣಿವೆಯನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲ
ಬೆಳೆಯುತಿ್ತದ್ದ ಸಸ್ಯಗಳನೂ್ನ ನಗರಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಜನರನೂ್ನ
ಾಶ ಾಡಿದನು.
26 ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ ಲೋಟನ ಹೆಂಡತಿ ನಗರದ

ಕಡೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಳು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಯು ಉಪಿ್ಪನ
ಕಂಬ ಾದಳು.

27ಅಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಎದು್ದ ಾನು ಯೆಹೋವನ
ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋದನು. 28 ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಸೊದೋಮ್ ಮತು್ತ ಗೊ ೕರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಕಡೆಗೂ ಕಣಿವೆ
ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೂ ನೋಡಿ ಾಗ ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊಗೆ
ಮೇಲೇರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು; ಧಗಧಗಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಬರುವ ಹೊಗೆಯಂತೆ ಅದು ಕಂಡಿತು.

29 ದೇವರು ಆ ಸೀಮೆಯ ನಗರಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರೂ
ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಲೋಟನ ಾ್ರಣವನು್ನ
ಉಳಿಸಿದನು; ಆದರೆ ಲೋಟನು ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದ ನಗರವನು್ನ
ಾಶ ಾಡಿದನು.
ಲೋಟಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು

30 ಚೋಗರ್ ಊರಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡಿಕೊಂಡಿರಲು ಲೋಟನಿಗೆ
ಹೆದರಿಕೆ ಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನುಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು
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ಬೆಟ್ಟಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಗುಹೆ ಂದರಲಿ್ಲ ಾಸಿಸತೊಡಗಿದರು.
31 ಒಂದು ದಿನ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ತನ್ನ ತಂಗಿಗೆ, “ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೂ ಪುರುಷರೂ ಮದುವೆ ಾಗು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ ಾವು
ಮದುವೆ ಾಗಲು ಾವ ಗಂಡಸರೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೂ
ವಯ ಾ್ಸಗಿದೆ. 32 ಆದರೆ ಾವು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದಲೇ
ಪಡೆದುಕೊ ್ಳೕಣ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ
ತಂದೆಯನು್ನ ಮತ್ತನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಅವನೊಂದಿಗೆಮಲಗಿಕೊ ್ಳೕಣ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

33 ಆ ಾತಿ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಸಿ
ಅಮಲೇರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಾಸಿಗೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಳು. ಲೋಟನು
ಮತ್ತ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದಆಕೆಅವನೊಂದಿಗೆಮಲಗಿಕೊಂಡದು್ದ ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

34 ಮರುದಿನ, ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ತನ್ನ ತಂಗಿಗೆ, “ಕಳೆದ ಾತಿ್ರ
ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡೆ. ಈ ಾತಿ್ರಯೂ
ಅವನನು್ನ ಾ್ರ ಾರಸ ಕುಡಿಸಿ ಅಮಲೇರಿಸೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನೀನು
ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ
ಾವುಮಕ್ಕಳನು್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದಲೇಪಡೆದುಕೊ ್ಳೕಣ”ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು. 35ಆ ಾತಿ್ರಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಕುಡಿಸಿ ಅಮಲೇರಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳು ಅವನ ಾಸಿಗೆಗೆ
ಹೋಗಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಳು. ಆಕೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡದು್ದ
ಲೋಟನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

36 ಹೀಗೆ ಲೋಟನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯಿಂದಲೇ
ಗಭರ್ಧರಿಸಿದರು. 37 ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಗಂಡುಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
ಆಕೆ ಅವನಿಗೆ ೕ ಾಬ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಈಗ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ
ಎ ಾ್ಲ ೕ ಾಬ್ಯರಿಗೆ ೕ ಾಬನೇಮೂಲಪುರುಷ. 38ಚಿಕ್ಕಮಗಳು
ಸಹ ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಆಕೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬೆನಮಿ್ಮ ಎಂದು
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ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಈಗ ಜೀವಿಸುತಿ್ತರುವ ಅ ್ಮೕನಿಯರಿಗೆ ಬೆನಮಿ್ಮಯೇ
ಮೂಲಪುರುಷ.

20
ಅಬ್ರ ಾಮನು ಗೆ ಾರಿಗೆ ಹೋದದು್ದ

1 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ನೆಗೆವ್ ಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ
ಾದೇಶಿಗೂ ಶೂರಿಗೂ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಗೆ ಾರ್ ನಗರದಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಿದನು. 2 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಗೆ ಾರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಾರಳು ತನಗೆ
ತಂಗಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು. ಗೆ ಾರಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ
ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ಾರಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಬಯಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಕೆಲವು ಸೇವಕರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡನು. 3 ಆದರೆ ಅಂದು ಾತಿ್ರ ದೇವರು
ಅಬೀಮೆಲೆಕನೊಡನೆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಿ, “ನೀನು ಾಯುವೆ.
ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಮದುವೆ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

4 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಇನೂ್ನ ಾರ ಡನೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು, “ ಾ್ವಮಿ, ಾನು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಲ್ಲ.
ಒಬ್ಬ ನಿರಪ ಾಧಿಯನು್ನ ನೀನು ಕೊಲು್ಲವೆ ಾ? 5 ‘ಈಕೆ ನನಗೆ
ತಂಗಿ ಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಅಬ್ರ ಾಮನೇ ಹೇಳಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ
ಈಕೆಯೂ ‘ಅವನು ನನ್ನ ಸಹೋದರ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಾನು
ನಿರಪ ಾಧಿ. ಾನು ಾಡಲಿದ್ದ ತಪು ್ಪ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

6 ಆಗ ದೇವರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ, “ ೌದು, ನೀನು
ನಿರಪ ಾಧಿಯೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ನೀನು ಾಡಲಿದ್ದ ತಪು ್ಪ
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ
ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಲು
ಾನು ನಿನಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ
ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಬಿಡು. ಅಬ್ರ ಾಮನು
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ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವನು, ಆಗ
ನೀನು ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವೆ. ನೀನು ಾರಳನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದವರೂ
ಾಯುವಿರೆಂದು ಾನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಆದ್ದರಿಂದ ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ, ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ

ಸೇವಕರನೆ್ನಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ತನ್ನ ಕನಸನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅವರಿಗೆ ಾ್ಲ ತುಂಬ
ಭಯ ಾಯಿತು. 9 ಆಮೇಲೆ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ
ಕರೆಸಿ, “ನೀನು ನಮಗೆ ಹೀಗೇಕೆ ಾಡಿದೆ? ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಾನೇನು ಾಡಿದೆ? ಆಕೆ ತಂಗಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು ನೀನೇಕೆ ಸುಳು್ಳ
ಹೇಳಿದೆ? ನೀನು ನನ್ನ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಕೇಡನು್ನ ಬರ ಾಡಿರುವೆ. ನೀನು
ಹೀಗೆ ಾಡ ಾರದಿತು್ತ. 10 ನೀನು ಭಯಪಟಿ್ಟದೆ್ದೕಕೆ? ನನಗೆ ಹೀಗೆ
ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
11 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅವನಿಗೆ, “ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಾಗಿತು್ತ.

ಈ ಸ್ಥಳದವರಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಾನು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಾ ಾದರೂ ನನ್ನನು್ನ ಕೊಂದು ಾರಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ೕಚಿಸಿದೆ. 12 ಆಕೆ ನನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯೇನೋ ನಿಜ, ಆದರೆ ಆಕೆ ನನಗೆ ತಂಗಿಯೂ ಆಗಬೇಕು.
ಆಕೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯಮಗಳು; ನನ್ನ ಾಯಿಯಮಗಳಲ್ಲ. 13ದೇವರು
ನನ್ನನು್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ ಪರಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ
ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಾನು ಾರಳಿಗೆ, ‘ನಿನಿ್ನಂದ ನನಗೆ
ಒಂದು ಉಪ ಾರ ಾಗಬೇಕು. ಅದೇನೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಅಣ್ಣನೆಂಬು ಾಗಿಹೇಳಬೇಕುಎಂದುಆಕೆಗೆತಿಳಿಸಿದೆನು’ ”ಎಂದನು.

14 ಆಗ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನಲ್ಲ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಾರಳನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು; ಅಲ್ಲದೆ ಕುರಿಗಳನೂ್ನ
ದನಗಳನೂ್ನ ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 15ಅಬೀಮೆಲೆಕನು
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, “ಇಗೋ, ಇದು ನನ್ನ ದೇಶ. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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16 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಾರಳಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಒಂದು ಾವಿರ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಡುವೆ.
ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾಗಿದೆ. ನೀನು
ನಿಷ ್ಕಳಂಕಳೆಂದು ಇದು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಾ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

17-18 ದೇವರು ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಬಂಜೆಯರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದ್ದನು. ಅಬ್ರ ಾಮನ
ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾರಳನು್ನ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕ
ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣ. ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ ಾಗ ದೇವರು
ಅಬೀಮೆಲೆಕನನೂ್ನ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ ಸೇವಕಿಯರನೂ್ನ
ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆಮಕ್ಕ ಾದರು.

21
ಾರಳಿಗೆಮಗು ಾಯಿತು

1 ಯೆಹೋವನು ಾರಳಿಗೆ ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಮರೆಯದೆ
ಈಡೇರಿಸಿದನು. 2 ಾರಳು ವೃದ್ಧ ಾಗಿದ್ದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಂದ
ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ, ಒಂದು ಗಂಡುಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ದೇವರು
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಂತೆಯೇಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ತಕ ್ಕ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಡೆದವು.

3 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾರಳಲಿ್ಲ ತನಿ್ನಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಗನಿಗೆ ಇ ಾಕ
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 4ಇ ಾಕನಿಗೆ ಎಂಟು ದಿನಗ ಾಗಿ ಾ್ದಗ, ದೇವರ
ಆ ಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅವನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿದನು.

5 ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ನೂರು ವಷರ್ಗ ಾಗಿ ಾ್ದಗ, ಅವನ ಮಗ ಾದ
ಇ ಾಕನು ಹುಟಿ್ಟದನು. 6 ಾರಳು, “ದೇವರು, ನನ್ನನು್ನ ನಗುವಂತೆ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ, ಇದನು್ನ ಕೇಳಿದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ನನೊ್ನಡನೆ ನಗುವರು.

7 ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾರಳಲಿ್ಲ ಮಗನು ಹುಟು್ಟ ಾ್ತನೆಂದು ಾರೂ
ೕಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಬ್ರ ಾಮನು ವೃದ್ಧ ಾಗಿದ್ದರೂ ಈಗ ಾನು

ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ”ಅಂದಳು.
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ಕುಟುಂಬದ ಾ್ಲದ ಒಡಕು
8 ಇ ಾಕನು ಬೆಳೆದು ಊಟ ಾಡುವಷು್ಟ ದೊಡ್ಡವ ಾದನು.

ಆಗ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು.
9 ದಲು, ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸೇವಕಿ ಾದ ಾಗರಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮಗನು
ಹುಟಿ್ಟದ್ದನು. ಅವನಿಗೂ ಅಬ್ರ ಾಮನು ತಂದೆ ಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆ
ದಲನೆ ಮಗನು ಇ ಾಕನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದನು್ನ ಾರಳು

ಗಮನಿಸಿದಳು. 10 ಾರಳು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, “ಆ ಸೇವಕಿಯನೂ್ನ
ಅವಳ ಮಗನನೂ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡು. ಾವು ಸ ಾ್ತಗ ನಮ್ಮ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ಮಗ ಾದ ಇ ಾಕನೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ; ನಮ್ಮ ಆಸಿ್ತಯಲಿ್ಲ
ಇ ಾಕನೊಡನೆ ಅವನು ಾಲುಹೊಂದುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

11 ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಾಯಿತು. ಅವನು ತನ್ನ
ಮಗ ಾದ ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸತೊಡಗಿದನು. 12 ಆದರೆ
ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, “ಆ ಹುಡುಗನ ಕುರಿ ಾಗಲಿ ಸೇವಕಿಯ
ಕುರಿ ಾಗಲಿ ಚಿಂತೆ ಾಡಬೇಡ. ಾರಳ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಾಡು.
ಇ ಾಕನೊಬ್ಬನೇ ಾಧ್ಯಸ್ತ ಾಗಬೇಕು. 13 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕಿಯ
ಮಗನನು್ನ ಸಹ ಾನು ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು. ಅವನು ನಿನ್ನ
ಮಗನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಂದಲೂ ಾನು ದೊಡ್ಡ ಜ ಾಂಗವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14ಮರುದಿನಮುಂಜಾನೆ,ಅಬ್ರ ಾಮನುಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಾರವನು್ನಮತು್ತ
ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಗರಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಾಗರಳು ಅವುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗನೊಡನೆ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದಳು.
ಾಗರಳು ಆ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬೇಷೆರ್ಬದ ಮರಳು ಾಡಿನಲಿ್ಲ
ಅಲೆಯತೊಡಗಿದಳು.

15 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಇದ್ದ ನೀರೆ ಾ್ಲ ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು.
ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಗರಳು ತನ್ನ
ಮಗನನು್ನ ದೆಯ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿಸಿದಳು. 16 ಾಗರಳು ಸ್ವಲ್ಪ
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ದೂರ ನಡೆದುಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗನು ಾಯುವುದನು್ನ
ನೋಡ ಾರದೆ ಅಳತೊಡಗಿದಳು.

17ಮಗುವಿನ ಕೂಗು ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಆಗ ದೇವದೂತನು
ಆ ಾಶದಿಂದ ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆದು, “ ಾಗರಳೇ, ನಿನಗೇ ಾಯಿತು?
ಭಯಪಡಬೇಡ; ಮಗುವಿನ ಕೂಗನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ.
18 ಹೋಗಿ ಮಗುವನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊ. ಅವನಿಂದ ದೊಡ್ಡ
ಜ ಾಂಗ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಾಗರಳಿಗೆ ಒಂದು ಾವಿ ಾಣಿಸುವಂತೆ
ಾಡಿದನು. ಾಗರಳು ಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಿತಿ್ತಯಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ

ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದಳು.
20 ದೇವರು ಆ ಮಗುವಿನ ಸಂಗಡವಿದ್ದ ಾರಣ ಆ ಮಗುವು

ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವ ಾದನು; ಾಡಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ಚತುರ
ಬಿಲು್ಲ ಾರ ಾದನು. 21 ಅವನ ಾಯಿಯು ಅವನಿಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ತಂದು ಮದುವೆ ಾಡಿಸಿದಳು. ಅವರು ಾ ಾನ್
ಾಡಿನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಾಸವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.

ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅಬೀಮೆಲೆಕನೊಡನೆ ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದ
22 ಆಮೇಲೆ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಮತು್ತ ಫೀಕೋಲನು

ಅಬ್ರ ಾಮನೊಡನೆ ಾ ಾಡಿದರು. ಫೀಕೋಲನು ಅಬೀಮೆಲೆಕನ
ಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ,
“ನೀನು ಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದರಲೂ್ಲ ದೇವರು ನಿನೊ್ನಡನೆ ಇ ಾ್ದನೆ.
23ಆದ್ದರಿಂದನೀನು ನನೊ್ನಡನೆಮತು್ತ ನನ್ನಮಕ್ಕ ಡನೆ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ
ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವು ಾಗಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು. ನನಗೂ
ಮತು್ತ ನೀನು ಾಸಿಸುತಿ್ತರುವ ಈ ಾಡಿಗೂ ದಯೆತೋರುವು ಾಗಿ
ನೀನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು. ಾನು ನಿನಗೆ ದಯೆತೋರಿದಂತೆ ನೀನೂ
ನನಗೆ ದಯೆತೋರುವು ಾಗಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ಅದಕೆ್ಕ ಅಬ್ರ ಾಮನು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡಂತೆ
ಾನೂ ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.

25 ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸೇವಕರು
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ನೀರಿದ್ದ ಒಂದು ಾವಿಯನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ”ಎಂದುದೂರು
ಹೇಳಿದನು.

26ಅದಕೆ್ಕ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು, “ಅದನು್ನ ಾರು ಾಡಿದರೋನನಗೆ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನೀನು ಇದನು್ನ ನನಗೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

27 ಆಗ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಮತು್ತ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಒಂದು
ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅವನಿಗೆ
ಕೆಲವು ದನಕುರಿಗಳನು್ನ ಒಪ್ಪಂದದ ಗುರು ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು;
28 ಅಲ್ಲದೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಮಂದೆಯ ಏಳು ಹೆಣು್ಣ ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದನು.

29 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, “ಈ ಏಳು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಇಲಿ್ಲ
ಇರಿಸಿರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

30 ಅಬ್ರ ಾಮನು “ಆ ಾವಿಯನು್ನ ತೋಡಿಸಿದವನು ಾನೇ
ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗಿ ನೀನು ಈ ಕುರಿಗಳನು್ನ ನನಿ್ನಂದ
ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

31ಅವರು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಾವಿಗೆ
ಬೇಷೆರ್ಬ ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು.

32 ಬೇಷೆರ್ಬದಲಿ್ಲ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ
ಅಬೀಮೆಲೆಕನುಮತು್ತ ಅವನಸೈ ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಯುಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರದೇಶಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.

33ಅಬ್ರ ಾಮನು ಬೇಷೆರ್ಬದಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಾದ ಒಂದು ಮರವನು್ನ
ನೆಟ್ಟನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವನು ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸುವ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. 34 ಅವನು ಬಹು ಾಲದವರೆಗೆ
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.

22
ಅಬ್ರ ಾಮನೇ, ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸು

1 ಇವುಗ ಾದ ಮೇಲೆ, ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ
ಪರೀ ಸಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿ, “ಅಬ್ರ ಾಮನೇ!” ಎಂದು ಕರೆದನು.



ಆದಿ ಾಂಡ 22:2 lxvi ಆದಿ ಾಂಡ 22:9

ಅಬ್ರ ಾಮನು, “ಇಗೋ ಇದೆ್ದೕನೆ”ಅಂದನು.
2 ಆಗ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ

ಮಗ ಾದ ಇ ಾಕನನು್ನ ರೀಯದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು.
ಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅವನನು್ನ ಯಜ್ಞವ ಾ್ನಗಿ
ಅಪಿರ್ಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಮುಂಜಾನೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಎದು್ದ ಕತೆ್ತಗೆ ತಡಿ ಾಕಿಸಿದನು;
ಇ ಾಕನನೂ್ನ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇವಕರನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡನು;
ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಬಳಿಕ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದ
ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಅವರು ಹೊರಟರು. 4 ಅವರು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. ಅಬ್ರ ಾಮನು ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ ಾಗ ಾವು
ಹೋಗಲಿದ್ದ ಸ್ಥಳವು ದೂರದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಾಣಿಸಿತು. 5 ಆಮೇಲೆ
ಅಬ್ರ ಾಮನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ನೀವು ಇಲೆ್ಲೕ ಕತೆ್ತ ಂದಿಗಿರಿ;
ಾನೂ ನನ್ನ ಮಗನೂ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಆ ಾಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಬಳಿಕ
ಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
6 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದು ತನ್ನ ಮಗನ

ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದನು. ಅಬ್ರ ಾಮನು ವಿಶೇಷ ಾದ
ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ
ಆ ಾಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೊರಟರು.

7 ಇ ಾಕನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, “ಅ ಾ್ಪ” ಎಂದು
ಕರೆದನು.
ಅಬ್ರ ಾಮನು, “ಏನು ಮಗನೇ?” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಇ ಾಕನು, “ಕಟಿ್ಟಗೆ ಮತು್ತ ಬೆಂಕಿ ನನಗೆ ಾಣಿಸುತಿ್ತವೆ. ಆದರೆ

ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಕುರಿಮರಿ ಎಲಿ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
8 ಅಬ್ರ ಾಮನು, “ಮಗನೇ, ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ

ದೇವರೇ ಒದಗಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಹೀಗೆ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮಗನು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೊರಟು

9 ದೇವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಒಂದು
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ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಅದರಮೇಲೆಕಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ೕಡಿಸಿದನು;
ಆಮೇಲೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾಕನ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದನು.
10ಬಳಿಕ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನನು್ನ ವಧಿಸಲು ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಮೇಲೆತ್ತಲು,

11 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ, “ಅಬ್ರ ಾಮನೇ,
ಅಬ್ರ ಾಮನೇ!” ಎಂದು ಕರೆದನು.
ಅಬ್ರ ಾಮನು, “ಇಗೋ ಇದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
12 ಯೆಹೋವನ ದೂತನು, “ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ವಧಿಸಬೇಡ.

ಅವನಿಗೆ ನೋವು ಾಡಬೇಡ. ನೀನು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ನಿನ್ನ
ಒಬ್ಬನೇಮಗನನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೂ್ಕ ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ;ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನೆಂದು ಈಗ ತೋರಿಬಂದಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13ಅಬ್ರ ಾಮನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗ ಒಂದು ಟಗರನು್ನ ಕಂಡನು.
ಆ ಟಗರಿನ ಕೊಂಬುಗಳು ಒಂದು ದೆಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿದ್ದವು.
ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಹೋಗಿ, ಆ ಟಗರನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನಮಗನಬದ ಾಗಿಯಜ್ಞ ಾಗಿಅಪಿರ್ಸಿದನು. 14ಅಲ್ಲದೆ
ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ಯೆಹೋವ ಯೀರೆ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಇಂದಿಗೂ
ಜನರು, “ಯೆಹೋವನ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಒದಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತರೆ.

15ಯೆಹೋವನದೂತನುಆ ಾಶದಿಂದಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಎರಡನೆ
ಸಲ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, 16 “ನೀನು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ
ಮಗನನು್ನ ವಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನಗೆ ಈ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ: 17 ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು; ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ
ಹೆಚಿ್ಚಸುವೆನು; ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರನು್ನ ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆಯೂ
ಸಮುದ್ರತೀರದಮರಳಿನಂತೆಯೂಅಸಂ ಾ್ಯತರ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆನು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವರು.
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18 ನೀನು ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗಳವರ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಜ ಾಂಗವೂ
ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ತರು ಾಯ ಅಬ್ರ ಾಮನು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋದನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬೇಷೆರ್ಬಕೆ್ಕ ಮರಳಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು.
ಬಳಿಕ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸಿದನು.

20 ಈ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಒಂದು
ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತು. ಆ ಸಂದೇಶವು ಹೀಗಿತು್ತ: “ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ
ಾಹೋರ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಮಿಲ್ಕ ಈಗ ಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಹೊಂದಿ ಾ್ದರೆ. 21 ದಲನೆ ಮಗನ ಹೆಸರು ಊಚ್; ಎರಡನೆ
ಮಗನ ಹೆಸರು ಬೂಚ್; ಮೂರನೆ ಮಗನ ಹೆಸರು ಕೆಮೂವೇಲ್.
ಇವನು ಅ ಾಮನ ತಂದೆ. 22 ಇವರಲ್ಲದೆ ಕೆಸೆದ್, ಹ ೕ,
ಪಿ ಾ್ದಷ್, ಇ ಾ್ಲಫ್, ಬೆತೂವೇಲ್ ಎಂಬವರು ಸಹ ಇ ಾ್ದರೆ.”
23 ಬೆತೂವೇಲನು ರೆಬೆಕ್ಕಳ ತಂದೆ. ಮಿಲ್ಕಳು ಈ ಎಂಟು ಮಕ್ಕಳ
ಾಯಿ; ಾಹೋರನು ಅವರ ತಂದೆ. ಾಹೋರನು ಅಬ್ರ ಾಮನ
ಸಹೋದರ. 24 ಇವರಲ್ಲದೆ, ಾಹೋರನಿಗೆ ಅವನ ಉಪಪತಿ್ನ ಾದ
ರೂಮಳಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಾ ಾರೆಂದರೆ: ಟೆಬಹ, ಗಹಮ್, ತಹಷ್ಮತು್ತ ಾ ಾ.

23
ಾರಳಮರಣ

1 ಾರಳು ನೂರಿಪ್ಪತೆ್ತೕಳು ವಷರ್ ಬದುಕಿದ್ದಳು. 2ಅವಳು ಾ ಾನ್
ದೇಶದ ಹೆಬೊ್ರೕನೆಂಬ ಕಿಯರ್ತಬರ್ದಲಿ್ಲ ಮರಣಹೊಂದಿದಳು.
ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅವಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಅಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಾಗಿ ಅತ್ತನು. 3 ಬಳಿಕ
ಆಕೆಯ ಶವದ ಬಳಿಯಿಂದ ಎದು್ದ ಹಿತಿ್ತಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ,
4 ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಈ ಾಡಿನವನಲ್ಲ. ಾನು ಇಲಿ್ಲ ಕೇವಲ
ಪ್ರ ಾಸಿಗನಷೆ್ಟೕ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಲು
ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳ ಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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5 ಹಿತಿ್ತಯರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, 6 “ ಾ್ವಮೀ, ನೀನು ನಮ್ಮ
ಮ ಾ ಾಯಕರುಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು. ತೀರಿಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ
ಸ ಾಧಿ ಾಗಿ ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಸ್ಮ ಾನಗಳಲಿ್ಲ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಾದ ಸ್ಥಳವನು್ನ
ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಲು
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ಅಡಿ್ಡ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.

7 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಎದು್ದನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, 8 ಅವರಿಗೆ,
“ತೀರಿಹೋದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಲು ನೀವು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸ ಾಯ ಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಚೋಹರನ
ಮಗ ಾದ ಎ ್ರೕನನ ಸಂಗಡ ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾ ಾಡಿರಿ.
9 ಮಕೆ್ಪೕಲದ ಗವಿಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿದೆ.
ಅದು ಎ ್ರೕನನದು. ಅದು ಅವನ ಜಮೀನಿನ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲದೆ.
ಅದ ಾ್ಕಗುವ ಬೆಲೆಯನು್ನ ಾನುಪೂತಿರ್ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಅದನು್ನ
ಸ ಾಧಿಯ ಸ್ಥಳ ಾ ್ಕಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರುವೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಾ ಗ ಾಗಿರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಎ ೕನನು ಪಟ್ಟಣದ ಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಹಿತಿ್ತಯರೊಂದಿಗೆ

ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ,
11 “ ಾ್ವಮೀ ಾನು ಆ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಆ ಗವಿಯನೂ್ನ ನನ್ನ ಜನರ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಆಗ ಅಬ್ರ ಾಮನು ಹಿತಿ್ತಯರಿಗೆ ತಲೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.
13 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಜನರೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಎ ್ರೕನನಿಗೆ, “ಆ
ಸ್ಥಳ ಾ ್ಕಗುವ ಪೂತಿರ್ ಬೆಲೆಯನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ; ನೀನು
ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

14 ಎ ್ರೕನನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ, 15 “ ಾ್ವಮೀ, ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಕೇಳು. ಆ ಸ್ಥಳದ ಬೆಲೆ ಾನೂರು ಬೆಳಿ್ಳ ರೂ ಾಯಿಗಳಷೆ್ಟೕ. ಆದರೆ
ನಿನ ಾಗಲಿ, ನನ ಾಗಲಿ ಆ ಾನೂರು ರೂ ಾಯಿ ಹೆಚೆ್ಚೕನೂ ಅಲ್ಲ.
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ಸ್ಥಳವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡು”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

16ಅಬ್ರ ಾಮನು ಎ ್ರೕನನ ಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪದನು. ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಆ ಸ್ಥಳ ಾ ್ಕಗಿ ಾನೂರು ಬೆಳಿ್ಳ ರೂ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಹಿತಿ್ತಯರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ
ಹೇಳಿದ ಎ ್ರೕನನಿಗೆ ಎಣಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

17-18 ಈ ಜಮೀನು ಮಮೆ್ರಗೆ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಮಕೆ್ಪೕಲದಲಿ್ಲತು್ತ.
ಅಬ್ರ ಾಮನು ಆ ಜಮೀನಿಗೂ ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಗವಿಗೂ ಜಮೀನಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಎ ಾ್ಲ ಮರಗಳಿಗೂ ಒಡೆಯ ಾದನು. ಎ ್ರೕನನಿಗೂ
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೂ ಆದ ಒಪ್ಪಂದಕೆ್ಕ ನಗರದವರೆಲ್ಲರು ಾ ಗ ಾದರು.
19 ಬಳಿಕ ಅಬ್ರ ಾಮನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾರಳನು್ನ ಮಮೆ್ರಗೆ
ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಜಮೀನಿನ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದನು. (ಅದು
ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಹೆಬೊ್ರೕನ್). 20 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಆ ಜಮೀನನು್ನ
ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಗವಿಯನು್ನ ಹಿತಿ್ತಯರಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು.
ಅದು ಅವನ ಆಸಿ್ತ ಾಯಿತು. ಅವನು ಅದನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಸ್ಥಳವ ಾ್ನಗಿ
ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು.

24
ಇ ಾಕನಿ ಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ

1 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಬಹಳ ವೃದ್ಧ ಾದನು. ಯೆಹೋವನು
ಅಬ್ರ ಾಮನನೂ್ನ ಅವನು ಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 2 ಅಬ್ರ ಾಮನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಿದ್ದನು. ಅಬ್ರ ಾಮನು ಆ ಸೇವಕನನು್ನ ಕರೆದು, “ನನ್ನ
ತೊಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು. 3 ಾ ಾನ್
ದೇಶದ ಕನಿ್ನಕೆಯನು್ನ ನನ್ನ ಮಗನು ಮದುವೆ ಾಗದಂತೆ ನೀನು
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಿಯೂ 4 ನನ್ನ ಸ್ವದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಸ್ವಜನರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಇ ಾಕನಿಗೆ ಕನಿ್ನಕೆಯನು್ನ ಹುಡುಕಿ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವು ಾಗಿಯೂ ಭೂಪರಲೋಕಗಳ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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5ಸೇವಕನು ಅವನಿಗೆ, “ಆ ಕನೆ್ಯಯು ನನೊ್ನಡನೆಈದೇಶಕೆ್ಕ ಬರಲು
ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನನು್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಬೇಕೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

6 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅವನಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ, ಆ ದೇಶಕೆ್ಕ ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡ. 7 ಪರಲೋಕದ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ಸ್ವದೇಶದಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. ಆ ದೇಶ ನನ್ನ ತಂದೆಗೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ಸೇರಿದೆ.
ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ನನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ ಕೊಡುವು ಾಗಿ
ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದನು. ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಹುಡುಕಿ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ದೂತನನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳುಹಿಸಲಿ. 8 ಆದರೆ ಆ ಕನೆ್ಯಯು
ನಿನೊ್ನಡನೆ ಬರಲು ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ, ಈ ಪ್ರ ಾಣದಿಂದ ನೀನು
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ನನ್ನ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಕೂಡದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಆಗ ಆ ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ ತೊಡೆಯ
ಕೆಳಗೆ ಕೈಯಿಟು್ಟ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.

ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರ ಾಣ
10 ಆ ಸೇವಕನು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಹತು್ತ ಒಂಟೆಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿ

ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಅನೇಕ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಮೆಸೊ ೕಟೊಮಿಯಕೆ್ಕ ಬಂದು ಾಹೋರನು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಊರನು್ನ ತಲುಪಿದನು. 11 ಅವನು ಊರ ಹೊರಗಿದ್ದ ಾವಿಯ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲಒಂಟೆಗಳನು್ನಮಲಗಿಸಿದನು;ಪ್ರತಿ ಾಯಂ ಾಲಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಾವಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ದರು.

12 ಆ ಸೇವಕನು, “ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು. ಈ ದಿನ ಅವನ ಮಗನಿ ಾಗಿ
ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸ ಾಯ ಾಡು. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇ ಈ ಉಪ ಾರ ಾಡು. 13 ಾನು
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ಈ ನೀರಿನ ಾವಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುತೆ್ತೕನೆ; ಈ ಊರಿನ
ಯುವತಿಯರು ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರು ಾ್ತರೆ.
14 ಇ ಾಕನಿಗೆ ೕಗ ್ಯ ಾದ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಾನು
ಒಬ್ಬಳಿಗೆ, ‘ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಕೊಡವನು್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಕುಡಿಯಲು
ನೀರು ಕೊಡು’ ಎನು್ನವೆ. ಆಕೆ ನನಗೆ, ‘ನೀನೂ ಕುಡಿ, ನಿನ್ನ
ಒಂಟೆಗಳಿಗೂ ನೀರು ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ’ ಎಂದರೆ ಆಕೆಯೇ ನಿನಿ್ನಂದ
ಆಯೆ್ಕಗೊಂಡ ೕಗ್ಯ ಕನೆ್ಯಯೆಂದೂ ನೀನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಕರುಣೆ
ತೋರಿದೆಯೆಂದೂ ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
ಕನೆ್ಯಯ ಆಯೆ್ಕ

15 ಆ ಸೇವಕನು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿ ಮುಗಿಸುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ
ರೆಬೆಕ್ಕ ಎಂಬ ಯುವತಿಯು ಾವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ರೆಬೆಕ್ಕಳು
ಬೆತೂವೇಲನ ಮಗಳು. ಬೆತೂವೇಲನು ಮಿಲ್ಕಳ ಮತು್ತ ಾಹೋರನ
ಮಗನು. ಾಹೋರನು ಅಬ್ರ ಾಮನ ತಮ್ಮ. ರೆಬೆಕ್ಕಳು ತನ್ನ
ಹೆಗಲಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಕೊಡವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾವಿಗೆ ಬಂದಳು.
16ಆಕೆ ಬಹು ಸುಂದರಿ ಾಗಿಯೂ ಕನಿ್ನಕೆ ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಳು. ಆಕೆ
ಾವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡದಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಳು.

17 ಆಗ ಆ ಸೇವಕನು ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ, “ದಯವಿಟು್ಟ
ಕುಡಿಯಲು ನಿನ್ನ ಕೊಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ ಕೊಡು” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

18ರೆಬೆಕ್ಕಳುಕೂಡಲೇತನ್ನ ಕೊಡವನು್ನ ಹೆಗಲಮೇಲಿಂದಕೆಳಗಿಳಿಸಿ
ಅವನಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, “ಅ ಾ್ಯ, ನೀರನು್ನ ಕುಡಿ”
ಅಂದಳು. 19 ಅವನು ನೀರು ಕುಡಿ ಾದ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಅವನಿಗೆ,
“ನಿನ್ನ ಒಂಟೆಗಳಿಗೂ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ನೀರನು್ನ ತಂದುಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ, 20 ನೀರನೆ್ನಲ್ಲ ತೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸುರಿದು ಮತೆ್ತ ನೀರನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಾವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬೇಗಬೇಗನೆ ಹೋದಳು.
ಹೀಗೆ ಅವನ ಒಂಟೆಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ನೀರನು್ನ ಕೊಟ್ಟಳು.

21 ಆ ಸೇವಕನು ಆಕೆಯನೆ್ನೕ ಗಮನಿಸು ಾ್ತ, ಯೆಹೋವನು
ತನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು
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ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 22 ಒಂಟೆಗಳು ನೀರನು್ನ
ಕುಡಿ ಾದಮೇಲೆ ಅವನು ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಧರ್ತೊಲೆಯಒಂದು ಚಿನ್ನದ
ಉಂಗುರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಆಕೆಗೆ ಹತು್ತ ತೊಲೆಯ
ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 23ಆ ಸೇವಕನು, “ನಿನ್ನ ತಂದೆ
ಾರು? ನನ್ನ ಜನರು ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲಿ್ಲ

ಸ್ಥಳವಿದೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
24 ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಬೆತೂವೇಲ.

ಅವನು ಮಿಲ್ಕಳ ಮತು್ತ ಾಹೋರನ ಮಗನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
25 ಬಳಿಕ, “ ೌದು, ನಿನ್ನ ಒಂಟೆಗಳಿಗೆ ಹುಲೂ್ಲ ಮೇವೂ ನಮ್ಮಲಿ್ಲವೆ
ಮತು್ತ ನೀವು ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೂ ಸ್ಥಳವಿದೆ” ಎಂದಳು.

26ಆಗ ಆ ಸೇವಕನು ತಲೆ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದನು.
27 ಬಳಿಕ ಆಕೆಗೆ, “ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. ಆತನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ
ದ ಾಳುವೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನಮಗನಿ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ಆಗ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತನ್ನ
ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು. 29-30 ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣನಿದ್ದನು.
ಅವನ ಹೆಸರು ಾ ಾನ. ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದಳು. ಾ ಾನನು ಆಕೆಯ ಾತುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಾಗ ಮತು್ತ
ಉಂಗುರವನು್ನ ಮತು್ತ ಕೈಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಕಂ ಾಗ ಾವಿಯ
ಬಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದನು. ಾವಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಒಂಟೆಗಳ ಹತಿ್ತರ
ಆ ಸೇವಕನು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 31 ಾ ಾನನು ಅವನಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದಿದವನೇ, ಒಳಗೆ ಾ. ನೀನು
ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಕೋಣೆಯನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಒಂಟೆಗಳಿ ಾಗಿ ಸ್ಥಳವನೂ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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32 ಆದ್ದರಿಂದ ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸೇವಕನು ಾ ಾನನ ಮನೆಗೆ
ಹೋದನು. ಒಂಟೆಗಳಮೇಲಿದ್ದ ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಇಳಿಸಲು ಾ ಾನನು
ಸ ಾಯ ಾಡಿದನು; ಒಂಟೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಾಡಿಕೊಟು್ಟ ಮೇವನು್ನ
ಕೊಡಿಸಿದನು; ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೇವಕನಿಗೆ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡ
ಇದ್ದವರಿಗೆ, ಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀರು ಕೊಟ್ಟನು. 33 ನಂತರ
ಾ ಾನನು ಅವನಿಗೆ ಊಟವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಆ ಸೇವಕನು
ಊಟ ಾಡದೆ ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಬಂದ ಉದೆ್ದೕಶವನು್ನ ತಿಳಿಸದೆ
ಊಟ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಾ ಾನನು, “ಸರಿ, ಹೇಳು”ಅಂದನು.

ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ಇ ಾಕನಿ ಾಗಿ ಕೇಳಿದು್ದ
34 ಆ ಸೇವಕನು “ ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸೇವಕನು.

35 ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನನು್ನ ಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲಯೂ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಒಡೆಯನು
ಮ ಾವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಯೆಹೋವನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಅನೇಕ
ಕುರಿಹಿಂಡುಗಳನೂ್ನ ದನಕರುಗಳ ಮಂದೆಗಳನೂ್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳಿವೆ. ಅನೇಕ
ಸೇವಕರಿ ಾ್ದರೆ. ಅನೇಕ ಒಂಟೆಗಳೂ ಕತೆ್ತಗಳೂ ಇವೆ. 36 ಾರಳು
ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಹೆಂಡತಿ. ಆಕೆ ತುಂ ಾ ವಯ ಾ್ಸಗಿರು ಾಗ ಒಬ್ಬ
ಗಂಡುಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲ್ಲ
ಆ ಮಗನಿಗೇ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 37 ನನ್ನ ಒಡೆಯನು್ನ ನನಿ್ನಂದ
ಒಂದು ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಗಿ ಾಡಿಸಿದನು. ನನ್ನ
ಒಡೆಯನು ನನಗೆ, ‘ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಾ ಾನಿನ ಹುಡುಗಿ ಡನೆ
ಮದುವೆ ಾಗದಂತೆ ನೀನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಾವು ಈ
ಜನರೊಡನೆ ಾಸಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ಾ ಾನಿನ ಹುಡುಗಿ ಂದಿಗೆ
ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಗುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 38ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಸ್ವಜನರಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ
ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 39 ಾನು
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ನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ‘ಆ ಕನೆ್ಯಯು ಈ ದೇಶಕೆ್ಕ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರಲು
ಒಪ್ಪದಿರಬಹುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 40 ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು
ನನಗೆ, ‘ ಾನು ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ದೂತನನು್ನ ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿನಿನಗೆಸ ಾಯ
ಾಡುವನು. ಅಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬದವರಲಿ್ಲ ನೀನು

ನನ್ನ ಮಗನಿ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವೆ. 41 ಆದರೆ
ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಾಡಿಗೆ ಹೋ ಾಗ ಅವರು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ
ಒಬ್ಬ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಈ ಪ್ರ ಾಣದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿರುವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

42 “ಇಂದು ಾನು ಈ ಾವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ನನ್ನ
ಒಡೆಯ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನೇ,
ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಪ್ರ ಾಸವನು್ನ ಯಶಸಿ್ವಗೊಳಿಸು. 43 ಾನು
ಾವಿಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಬರುವ ಒಬ್ಬ ಯುವತಿ ಾಗಿ ಾದಿರುತೆ್ತೕನೆ. ಆಮೇಲೆ ಾನು ಆಕೆಗೆ,
“ದಯವಿಟು್ಟ ಕುಡಿಯಲು ನಿನ್ನ ಕೊಡದಿಂದ ನೀರನು್ನ ಕೊಡು”ಎಂದು
ಕೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 44 ಅವಳು ನನಗೆ, “ನೀನೂ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿ, ನಿನ್ನ
ಒಂಟೆಗಳಿಗೂ ನೀರನು್ನ ತಂದುಕೊಡುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ
ಒಡೆಯನಮಗನಿಗೆಯೆಹೋವನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕನಿ್ನಕೆ ಇವಳೇ
ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆ’ ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದೆ.

45 “ ಾನು ಾ್ರಥರ್ನೆ ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ನೀರಿ ಾಗಿ
ಾವಿಗೆ ಬಂದಳು. ಆಕೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೊಡವನು್ನ
ಹೊತು್ತಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ಾನು ಆಕೆಗೆ, ದಯವಿಟು್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನು್ನ
ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. 46 ಆ ಕೂಡಲೆ ಆಕೆಯು ಕೊಡವನು್ನ
ಹೆಗಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ, ನನಗೆ ನೀರನು್ನ ಕೊಟು್ಟ, ‘ನೀರನು್ನ ಕುಡಿ;
ನಿನ್ನ ಒಂಟೆಗಳಿಗೂ ನೀರನು್ನ ತಂದುಕೊಡುವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಾನು ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ನನ್ನ ಒಂಟೆಗಳಿಗೂ ನೀರನು್ನ
ತಂದುಕೊಟ್ಟಳು. 47 ಆಮೇಲೆ ಾನು ಆಕೆಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾರು?’
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ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ, ಆಕೆ ‘ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಬೆತೂವೇಲ. ಅವನು
ಮಿಲ್ಕಳ ಮತು್ತ ಾಹೋರನ ಮಗನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆಗ
ಾನು ಆಕೆಗೆ ಉಂಗುರವನೂ್ನ ಕೈಬಳೆಗಳನೂ್ನ ಕೊಟೆ್ಟನು. 48 ಆ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾನು ತಲೆ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದೆನು.
ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿ
ಕೊಂ ಾಡಿದೆನು; ಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ
ತಮ್ಮನ ಮ್ಮಗಳ ಬಳಿಗೆ ನೇರ ಾಗಿ ನಡೆಸಿದನು. 49 ಈಗ ನಿಮ್ಮ
ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿರಿ. ನೀವುನನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದಲೂ
ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನು್ನ ಕೊಡುವಿ ಾ? ಅಥ ಾ
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಾನು ಮುಂದಿನ
ಾಯರ್ದ ಬಗೆ್ಗ ಆಲೋಚಿಸುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
50 ಅದಕೆ್ಕ ಾ ಾನನು ಮತು್ತ ಬೆತೂವೇಲನು, “ನಿನ್ನನು್ನ

ಯೆಹೋವನೇ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಲು
ನಮಗೆ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 51 ರೆಬೆಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮವಳು. ನೀನು ಆಕೆಯನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನ ಇಷ್ಟಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ನಿನ್ನ
ಒಡೆಯನಮಗನಿಗೆಮದುವೆ ಾಡಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

52 ಅಬ್ರ ಾಮನ ಸೇವಕನು ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೆಲದವರೆಗೂ ತಲೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.
53 ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೇವಕನು ಾನು ತಂದಿದ್ದ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ
ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವನು ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರಗಳ
ಒಡವೆಗಳನೂ್ನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು
ಬೆಲೆ ಾಳುವ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಆಕೆಯ ಅಣ್ಣನಿಗೂ ಾಯಿಗೂ
ಕೊಟ್ಟನು. 54 ಆ ಸೇವಕನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರು ಅಲಿ್ಲ
ಇಳಿದುಕೊಂಡು ಊಟ ಾಡಿದರು. ಅವರು ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ
ಎದು್ದ, “ಈಗ ಾವು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

55 ರೆಬೆಕ್ಕಳ ಾಯಿ ಮತು್ತ ಅಣ್ಣನು ಅವರಿಗೆ, “ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೆ ಇರಲಿ. ಹತು್ತ ದಿನಗಳವರೆ ಾದರೂ
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ನ ್ಮಡನೆ ಇರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

56 ಆದರೆ ಆ ಸೇವಕನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಬೇಡಿ.
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಯಶಸಿ್ವಗೊಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಈಗ
ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

57 ರೆಬೆಕ್ಕಳ ಅಣ್ಣ ಮತು್ತ ಾಯಿ ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ
ಕರೆದು ಆಕೆಯ ಇಷ್ಟವನು್ನ ಕೇಳುತೆ್ತೕವೆ” ಅಂದರು. 58 ಅವರು
ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದು, “ಈಗಲೇಈಮನುಷ ್ಯನೊಡನೆಹೋಗಲು ನಿನಗೆ
ಇಷ್ಟವಿದೆ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ರೆಬೆಕ್ಕಳು, “ ೌದು, ಾನು ಹೋಗುತೆ್ತೕನೆ”ಅಂದಳು.
59 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ಅಬ್ರ ಾಮನ

ಸೇವಕನೊಂದಿಗೂ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರೊಂದಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
ರೆಬೆಕ್ಕಳ ಸೇವಕಿ ಸಹ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋದಳು. 60 ಅವರು
ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಅವರು ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ,

“ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯೇ,
ನೀನು ಕೋಟಾ್ಯನುಕೋಟಿ ಜನರ ಾಯಿ ಾಗು.

ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗಳವರು ತಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸಿ
ಅವರ ನಗರಗಳನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ”

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹರಸಿದರು.
61 ಆಮೇಲೆ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಸೇವಕಿಯರು ಒಂಟೆಯ

ಮೇಲೆಹತಿ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆ ಸೇವಕನನೂ್ನ ಅವನ ಸಂಗಡಿಗರನೂ್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಆ ಸೇವಕನು ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಮನೆಗೆಮರಳಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.

62 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಇ ಾಕನು ಬೀರ್ ಲಹೈರೋಯಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಬಂದಿದ್ದನು; ಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ನೆಗವ್ ನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು.
63 ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಇ ಾಕನು ಾ್ಯನ ಾಡಲು ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು.
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ಇ ಾಕನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗ ಬಹುದೂರದಲಿ್ಲ ಒಂಟೆಗಳು
ಬರುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು.

64 ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗ ಇ ಾಕನನು್ನ ಕಂಡಳು. ಆಮೇಲೆ
ಆಕೆಒಂಟೆಯಿಂದಬೇಗನೆಇಳಿದು ಬಂದಳು. 65ಆಕೆ,ಆಸೇವಕನಿಗೆ,
“ನಮ್ಮನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಬರುತಿ್ತರುವ ಆ ೌವನಸ್ಥನು
ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.
ಆ ಸೇವಕನು, “ಅವನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಮಗನು” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು. ಆ ಕೂಡಲೇ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಮುಖಕೆ್ಕ ಮುಸುಕನು್ನ
ಾಕಿಕೊಂಡಳು.
66ಆ ಸೇವಕನು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಇ ಾಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

67 ನಂತರ ಇ ಾಕನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಾಯಿಯ
ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಬಂದನು. ಅಂದು ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಇ ಾಕನ ಹೆಂಡತಿ ಾದಳು.
ಇ ಾಕನು ಅವಳನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು. ಾಯಿಯ
ಾವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ದುಃಖವು ಕಡಿಮೆ ಾಗಿ ಇ ಾಕನಿಗೆ
ಆದರಣೆ ಾಯಿತು.

25
ಅಬ್ರ ಾಮನ ಕುಟುಂಬ

1 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಮತೆ್ತ ಮದುವೆ ಾದನು. ಅವನ ಹೊಸ
ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಕೆಟೂರ. 2 ಆಕೆ ಅವನಿಗೆ; ಜಿ ಾ್ರನ್,

ಾನ್, ಮೆ ಾನ್, ಮಿ ಾ್ಯನ್, ಇ ಾ್ಬಕ್, ಶೂಹ ಎಂಬವರನು್ನ
ಹೆತ್ತಳು. 3 ಾನನು ಶೆ ಾ ಮತು್ತ ದೆ ಾನ್ ಎಂಬವರ ತಂದೆ.
ದೆ ಾನನ ಸಂತತಿಯವರು: ಅಶೂ್ಶಯರ್ರು ಲೆಟೂಶ್ಯರು ಮತು್ತ
ಲೆಯುಮ್ಯರು. 4 ಮಿ ಾ್ಯನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಗೇಫಾ, ಗೇಫೆರ್,
ಹನೋಕ್, ಅಬೀ ಾ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ದಗ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೆಟೂರಳ
ಸಂತತಿಯವರು. 5-6 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ
ತನ್ನ ಾಸಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಅಬ್ರ ಾಮನು ಆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪೂವರ್ದ
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ಕಡೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಕೆದೆಮೆಂಬ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಇ ಾಕನಿಂದ
ದೂರ ಾಡಿದನು; ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೆ್ನಲ್ಲ ಇ ಾಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

7 ಅಬ್ರ ಾಮನು ನೂರೆಪ್ಪತೆದು ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದನು. 8 ಅವನು
ಪೂಣಾರ್ಯುಷ ್ಯದಿಂದ ದಿನತುಂಬಿದ ವೃದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ರಣಬಿಟು್ಟ
ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದನು. 9 ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದ
ಇ ಾಕ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ಮಯೇಲರು ಅವನನು್ನ ಮಕೆ್ಪೕಲದ ಗವಿಯಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಈ ಗವಿಯು ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಚೋಹರನ ಮಗ
ಎ ್ರೕನನ ಜಮೀನಿನಲಿ್ಲದೆ. ಅದು ಮಮೆ್ರಗೆ ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದೆ.
10 ಅಬ್ರ ಾಮನು ಹಿತಿ್ತಯರಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಈ ಗವಿಯಲೆ್ಲೕ
ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾರಳ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡ ಾಯಿತು. 11 ಅಬ್ರ ಾಮನು ತೀರಿಕೊಂಡ
ಮೇಲೆ, ದೇವರು ಇ ಾಕನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು; ಇ ಾಕನು
ಬೀರ್ ಲಹೈರೋಯಿಯಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಜೀವನವನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದನು.

12 ಇದು ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ವಂ ಾವಳಿ: ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು
ಅಬ್ರ ಾಮನಮತು್ತ ಾಗರಳಮಗನು. (ಈಜಿಪಿ್ಟನವ ಾದ ಾಗರಳು
ಾರಳ ಸೇವಕಿ.) 13 ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು:
ದಲನೆ ಮಗನು ನೆ ಾ ೕತ್. ಆಮೇಲೆ ಹುಟಿ್ಟದವರು:

ಕೇ ಾರ್, ಅದ್ಬಯೇಲ್, ಮಿ ಾ್ಸಮ್, 14 ಮಿ ಾ್ಮ, ದೂ ಾ,
ಮ ಾ್ಸ, 15 ಹದದ್, ತೇ ಾ, ಯಟೂರ್, ಾಫೀಷ್ ಮತು್ತ ಕೇ ಾ್ಮ.
16 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಾಳೆಯವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಆ
ಾಳೆಯಗಳೇ ಮುಂದೆ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣಗ ಾದವು. ಈಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳುತಮ್ಮ ಜನರಿಗೆಹನೆ್ನರಡುಮಂದಿ ಾಜರುಗಳಂತಿದ್ದರು.
17ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು ನೂರಮೂವತೆ್ತೕಳು ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು. ಅವನು
ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವನನು್ನ ತನ್ನ ಪೂವರ್ಜರ ಸ ಾಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೂಣಿಟ್ಟರು.
18ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ಸಂತತಿಯವರುಮರುಭೂಮಿಪ್ರದೇಶದಉದ್ದಕೂ್ಕ
ಾಳೆಯಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಹವೀಲ
ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಶೂರಿನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು
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ಅಶೂ್ಶರದವರೆಗೂ ಇತು್ತ. ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ಸಂತತಿಗಳವರು
ಪದೇಪದೇ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಜನರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣ
ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.
ಇ ಾಕನ ಕುಟುಂಬ

19 ಇದು ಇ ಾಕನ ಚರಿತೆ್ರ. ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಇ ಾಕ ಎಂಬ
ಹೆಸರಿನ ಮಗನಿದ್ದನು. 20 ಇ ಾಕನು ನಲವತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ
ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು. ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿನವಳು.
ಆಕೆ ಬೆತೂವೇಲನ ಮಗಳು ಮತು್ತ ಅ ಾಮ್ಯ ಾದ ಾ ಾನನ
ತಂಗಿ. 21 ಇ ಾಕನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇ ಾಕನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೋಸ ್ಕರ ಯೆಹೋವನಲಿ್ಲ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಇ ಾಕನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ
ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಭರ್ ಾರಣೆಯನು್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.

22 ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಾ್ದಗ, ಅವಳ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ
ಕೂಸುಗಳು ಒಂದನೊ್ನಂದು ನೂ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಬಹಳ
ತೊಂದರೆಪಡಬೇ ಾಯಿತು. ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿ,
“ನನಗೇಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗುತಿ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. 23ಯೆಹೋವನು
ಅವಳಿಗೆ,

“ನಿನ್ನ ಗಭರ್ದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಜ ಾಂಗಗಳಿವೆ.
ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಆಳುವವರು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವರು;
ಅವರು ವಿ ಾಗ ಾಗುವರು.

ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗಿಂತ ಬಲ ಾಲಿ ಾಗಿರುವನು.
ದೊಡ್ಡ ಮಗನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗನ ಸೇವೆ ಾಡುವನು”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
24 ದಿನ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಅವಳಿಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳನು್ನ

ಹೆತ್ತಳು. 25 ದಲನೆಯ ಮಗುವು ಕೆಂಪಗಿತು್ತ. ಅವನ ಚಮರ್ವು
ಕೂದಲಿನ ಉಡುಪಿನಂತಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ “ಏ ಾವ್”
ಎಂದು ಹೆಸರಿಡ ಾಯಿತು. 26ಎರಡನೆಯಮಗು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ ಅದು
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ಏ ಾವನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನು್ನ ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆಮಗುವಿಗೆ “ ಾಕೋಬ”ಎಂದು ಹೆಸರಿಡ ಾಯಿತು. ಾಕೋಬ
ಮತು್ತ ಏ ಾವಹುಟಿ್ಟ ಾಗ ಇ ಾಕನಿಗೆಅರವತು್ತ ವಷರ್ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ.

27 ಆ ಾಲಕರು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವ ಾದರು. ಏ ಾವನು ಚತುರ
ಬೇಟೆ ಾರ ಾದನು. ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವುದು ಅವನಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾಗಿತು್ತ.
ಆದರೆ ಾಕೋಬನು ಾಧು ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ
ಗು ಾರದಲಿ್ಲರುತಿ್ತದ್ದನು. 28 ಇ ಾಕನು ಏ ಾವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು.
ಏ ಾವನು ಬೇಟೆ ಾಡಿ ತಂದ ಾ್ರಣಿಗಳ ಾಂಸ ಅವನಿಗೆ
ಇಷ್ಟ ಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಾಕೋಬನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದಳು.

29 ಒಂದು ಸಲ ಏ ಾವನು ಬೇಟೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ
ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಆ ಾಸಗೊಂಡಿದ್ದನು ಮತು್ತ ಬಲಹೀನ ಾಗಿದ್ದನು.
ಾಕೋಬನು ಅಲಸಂಧಿ ಗುಗ್ಗರಿ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 30 ಆಗ

ಏ ಾವನು ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ಹಸಿವೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಆ ಾಸ ಾಗಿದೆ.
ನನಗೆ ಕೆಂ ಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲಸಂದಿ ಗುಗ್ಗರಿಯನು್ನ ಕೊಡು” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. (ಈ ಾರಣದಿಂದ ಜನರು ಅವನಿಗೆ “ಏದೋಮ್”
ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.)

31 ಆದರೆ ಾಕೋಬನು, “ನಿನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲತನದ ಹಕ್ಕನು್ನ ನೀನು
ನನಗೆ ಈ ದಿನ ಾರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32ಏ ಾವನು, “ನನಗೆ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಾಯುವಂ ಾಗಿದೆ. ಾನು
ಸತು್ತಹೋದರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಐಶ್ವಯರ್ವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡ ಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನನ್ನ ಹಕ್ಕನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
33 ಆದರೆ ಾಕೋಬನು, “ನೀನು ಅದನು್ನ ಕೊಡುವು ಾಗಿ

ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು” ಅಂದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಏ ಾವನು ಾಕೋಬನಿಗೆ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ ಏ ಾವನು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲತನದ
ಹಕ್ಕನು್ನ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಾರಿಕೊಂಡನು. 34 ಆಗ ಾಕೋಬನು
ಏ ಾವನಿಗೆ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಕುದಿಸಿದ ಅಲಸಂಧಿ ಗುಗ್ಗರಿಯನೂ್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. ಏ ಾವನು ತಿಂದು ಕುಡಿದುಅಲಿ್ಲಂದಹೊರಟುಹೋದನು.
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ಹೀಗೆ ಏ ಾವನು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲತನದ ಹಕು ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ ತನಗೆ
ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡನು.

26
ಇ ಾಕನು ಅಬೀಮೆಲೆಕನಿಗೆ ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಿದು್ದ

1 ಅಬ್ರ ಾಮನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ ಾಮದಂತೆ ಮತೊ್ತಂದು
ಾಮವು ಾ ಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬಂದಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇ ಾಕನು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ಾಜ ಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು.
ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಗೆ ಾರ್ ನಗರದಲಿ್ಲದ್ದನು. 2 ಯೆಹೋವನು
ಇ ಾಕನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ, “ನೀನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗಬೇಡ. ನೀನು
ಾವ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲರಬೇಕೆಂದು ಾನು ಆ ಾಪಿಸಿದೆನೋ ಆ

ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸು. 3 ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿದು್ದ ನಿನ್ನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೂ್ಕ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಕೊಡುವೆನು. ಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು. 4 ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂ ಾನವನು್ನ

ಆ ಾಶದಲಿ್ಲನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷು್ಟ ಹೆಚಿ್ಚಸಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಕೊಡುವೆನು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳವರು
ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದುವರು. 5 ಾನೇ ಇದನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವೆನು; ಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನು
ನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ ಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡಿ ನನ್ನ
ಆ ಗಳನು್ನ, ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ, ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ಆದ್ದರಿಂದ ಇ ಾಕನು ಗೆ ಾರಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡು
ಾಸಿಸಿದನು. 7 ಇ ಾಕನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ತುಂಬ
ೌಂದಯರ್ವತಿ ಾಗಿದ್ದಳು. ಆ ಸ್ಥಳದ ಗಂಡಸರು ರೆಬೆಕ್ಕಳ ಬಗೆ್ಗ
ಇ ಾಕನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ಇ ಾಕನು ಅವರಿಗೆ, “ಆಕೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ರೆಬೆಕ್ಕಳು ತನಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು
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ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದರೆ ಆಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ತನ್ನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬಹುದೆಂಬ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಇ ಾಕನು ಾಗೆ ಹೇಳಿದನು.

8 ಅಲಿ್ಲ ಇ ಾಕನು ಇದು್ದ ಬಹು ಾಲ ಾಗಿತು್ತ. ಒಮೆ್ಮ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ
ಾಜ ಾದ ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಾಗ,
ಇ ಾಕನುಮತು್ತ ಅವನಹೆಂಡತಿ ಸರಸ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು.
9ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಇ ಾಕನನು್ನ ಕರೆದು, “ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ.
ಅವಳು ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯೆಂದು ಾಕೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.
ಇ ಾಕನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಆಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನನು್ನ

ಕೊಲ್ಲಬಹುದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ”ಅಂದನು.
10 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಾವಗಂಡ ಾದರೂನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಡನೆ

ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀನೇ ಆಸ್ಪದ ಾಡಿಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದ. ಅಂಥದೆ್ದೕ ಾದರೂ
ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಮ ಾ ಅಪ ಾಧ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11ಬಳಿಕಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ, “ಈಮನುಷ ್ಯನಿ ಾಗಲಿ
ಇವನ ಹೆಂಡತಿ ಾಗಲಿ ಾರೂ ಕೇಡು ಾಡಕೂಡದು. ಇವರಿಗೆ
ಕೇಡು ಾಡುವವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

ಇ ಾಕನು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದದು್ದ
12 ಇ ಾಕನು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೀಜ ಬಿತಿ್ತದನು; ಅವನಿಗೆ ಅದೇ

ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಮ ಾ ಸುಗಿ್ಗ ಾಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 13 ಅವನ ಐಶ್ವಯರ್ವು ಹೆಚು್ಚ ಾ್ತ
ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಬಹು ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದನು. 14 ಅವನಿಗೆ
ಅನೇಕ ದನಕುರಿಗಳ ಮಂದೆಗಳೂ ಾ್ರಣಿಗಳ ಹಿಂಡೂಗಳೂ ಇದ್ದವು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಸೇವಕರು ಇದ್ದರು. ಇದನು್ನ ಕಂಡು
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಅವನ ಬಗೆ್ಗ ಅಸೂಯೆಪಡುತಿ್ತದ್ದರು. 15 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅನೇಕ ವಷರ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಬ್ರ ಾಮ ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕರು
ತೋಡಿದ್ದ ಾವಿಗಳಿಗೆ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಮಣು್ಣ ಾಕಿ ಮುಚಿ್ಚದ್ದರು.
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16 ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಇ ಾಕನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು.
ನೀನು ನಮಗಿಂತಲೂ ತುಂಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಆದ್ದರಿಂದ ಇ ಾಕನು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟು ಗೆ ಾರಿನ
ಚಿಕ್ಕಹೊಳೆಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಇ ಾಕನು
ಅಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡು ಾಸಿಸಿದನು. 18ಇದಕೂ್ಕ ಬಹು ಾಲದ ಹಿಂದೆ,
ಅಬ್ರ ಾಮನು ಅನೇಕ ಾವಿಗಳನು್ನ ತೋಡಿಸಿದ್ದನು. ಅಬ್ರ ಾಮನು
ಸತು್ತಹೋದ ಮೇಲೆ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರು ಆ ಾವಿಗಳಿಗೆ ಮಣು್ಣ ಾಕಿ
ಮುಚಿ್ಚದ್ದರು. ಇ ಾಕನು ಆ ಾವಿಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ತೋಡಿಸಿ, ತನ್ನ ತಂದೆ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದ ಹೆಸರುಗಳನೆ್ನೕ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 19ಇ ಾಕನ ಸೇವಕರು
ಚಿಕ್ಕ ಹೊಳೆಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾವಿಯನು್ನ ತೋಡಿದರು. ಆ
ಾವಿಯಲಿ್ಲ ನೀರಿನ ಸೆಲೆ ಸಿಕಿ್ಕತು. 20 ಆದರೆ ಗೆ ಾರಿನ ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ
ಕುರಿ ಾಯುತಿ್ತದ್ದ ಜನರು ಇ ಾಕನ ಸೇವಕರೊಡನೆ ಾದ ಾಡಿ, “ಈ
ನೀರುನಮ್ಮದು”ಎಂದುಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದಇ ಾಕನುಆ ಾವಿಗೆ
“ಏಸೆಕ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

21 ಆಮೇಲೆ ಇ ಾಕನ ಸೇವಕರು ಮತೊ್ತಂದು ಾವಿಯನು್ನ
ತೋಡಿದರು. ಅಲಿ್ಲಯ ಜನರೂ ಆ ಾವಿ ಾಗಿ ಾದ ಾಡಿದರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಇ ಾಕನು ಆ ಾವಿಗೆ “ಸಿಟಾ್ನ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

22 ಇ ಾಕನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಮತೊ್ತಂದು ಾವಿಯನು್ನ
ತೋಡಿಸಿದನು. ಆ ಾವಿಯ ಕುರಿತು ಾದ ಾಡಲು ಾರೂ
ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇ ಾಕನು, “ಈಗ ಯೆಹೋವನು
ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನು್ನ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಾವು ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಾವಿಗೆ “ರೆಹೋಬೋತ್”
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

23 ಇ ಾಕನು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬೇಷೆರ್ಬಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 24 ಆ
ಾತಿ್ರ ಯೆಹೋವನು ಇ ಾಕನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ, “ ಾನು ನಿನ್ನ
ತಂದೆ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು. ಭಯಪಡಬೇಡ, ಾನು
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು.
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ಾನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಉನ್ನತ ಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವೆನು. ನನ್ನ
ಸೇವಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನಿ ಾಗಿಯೇ ಇದನು್ನ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 25ಆದ್ದರಿಂದಆಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇ ಾಕನುಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ
ಕಟಿ್ಟ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿದನು. ಇ ಾಕನು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಾಳೆಯ ಾಡಿಕೊಂಡನು; ಅವನ ಸೇವಕರು ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಾವಿಯನು್ನ ತೋಡಿದರು.
26ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ಇ ಾಕನನು್ನ ಾಣಲು ಗೆ ಾರಿನಿಂದ ಬಂದನು.

ಅಬೀಮೆಲೆಕನು ತನ್ನ ಸಲಹೆ ಾರ ಾದ ಅಹುಜ್ಜತನನು್ನ ಮತು್ತ
ಸೇ ಾಪತಿ ಾದ ಫೀಕೋಲನನು್ನ ತನೊ್ನಡನೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದಿದ್ದನು.

27ಇ ಾಕನು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ? ದಲು,
ನೀನು ನನೊ್ನಡನೆ ಸೆ್ನೕಹದಿಂದ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ದೇಶವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವಂತೆ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಡಿದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

28 ಅವರು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಇ ಾ್ದನೆಂಬುದು ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಾವು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ. ನೀನು ನಮಗೆ ಒಂದು

ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇ ಾಗಿದೆ. 29 ಾವು ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಈಗ ನೀನೂ ನಮಗೆ ಕೇಡು ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಕು. ಾವು ನಿನ್ನನು್ನ ದೂರ ಕಳುಹಿಸಿದರೂ
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟೆ್ಟವು. ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದುಈಗಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ”ಎಂದುಹೇಳಿದರು.

30 ಆದ್ದರಿಂದ ಇ ಾಕನು ಅವರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಔತಣವನು್ನ
ಾಡಿಸಿದನು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮೃದಿ್ಧ ಾಗಿ ಊಟ ಾಡಿದರು.

31 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ, ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿಕೊಂಡು, ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು.
32ಆದಿನ,ಇ ಾಕನಸೇವಕರು ಬಂದು, ಾವುತೋಡಿದ್ದ ಾವಿಯ

ಬಗೆ್ಗ ಹೇಳು ಾ್ತ, “ ಾವಿಯಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಸೆಲೆ ಸಿಕಿ್ಕತು” ಎಂದು
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ಹೇಳಿದರು. 33 ಆದ್ದರಿಂದ ಇ ಾಕನು ಆ ಾವಿಗೆ ಷಿ ಾ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಇಂದಿಗೂ ಆ ನಗರಕೆ್ಕ ಬೇಷೆರ್ಬ ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.

ಏ ಾವನ ಹೆಂಡತಿಯರು
34 ಏ ಾವನಿಗೆ ನಲವತು್ತ ವಷರ್ಗ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಅವನು ಹಿತಿ್ತಯರ

ಇಬ್ಬರು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಒಬ್ಬಳು ಬೇರಿಯನ
ಮಗ ಾದ ಯೆಹೂದೀತಳು, ಮತೊ್ತಬ್ಬಳು ಏಲೋನನ ಮಗ ಾದ
ಾಸೆಮತಳು. 35 ಈ ಮದುವೆಗಳಿಂದ ಇ ಾಕ ಮತು್ತ ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ
ತುಂಬ ದುಃಖ ಾಯಿತು.

27
ಾಕೋಬನು ಇ ಾಕನಿಗೆ ಾಡಿದ ೕಸ

1 ಇ ಾಕನು ಮುದುಕ ಾ ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕಣು್ಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ
ಾಣುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ತನ್ನ ಹಿರಿಮಗ ಾದ
ಏ ಾವನನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ, “ಮಗನೇ”ಅಂದನು.
ಏ ಾವನು, “ಇಗೋ ಇದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
2 ಇ ಾಕನು ಅವನಿಗೆ, “ನನಗೆ ವಯ ಾ್ಸಯಿತು. ಾನು

ಬಹುಬೇಗನೆ ಾಯಬಹುದು. 3 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಿಲು್ಲ ಾಣಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಬೇಟೆಗೆಹೋಗು. ನನಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು ಾ್ರಣಿಯನು್ನ
ಬೇಟೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು 4 ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ ಅಡಿಗೆಯನು್ನ
ತ ಾರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಾನು ಾಯುವ ದಲೇ ನಿನ್ನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಏ ಾವನು
ಬೇಟೆ ಾಗಿ ಹೋದನು.
ಇ ಾಕನು ತನ್ನಮಗ ಾದಏ ಾವನಿಗೆಹೇಳಿದಈವಿಷಯಗಳನೆ್ನಲ್ಲ

ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಳು. 6 ರೆಬೆಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ಕೇಳು, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ

ಏ ಾವನೊಡನೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ.
7 ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಅವನಿಗೆ, ‘ನನಗೋಸ ್ಕರ ಒಂದು ಾ್ರಣಿಯನು್ನ
ಬೇಟೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ ಅಡಿಗೆಯನು್ನ
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ತ ಾರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಾನು ಾಯುವ ದಲೇ ನಿನ್ನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗನೇ,
ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು ಮತು್ತ ಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾಡು. 9 ನಮ್ಮ
ಆಡುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎರಡು ಆಡುಮರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಾ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ ಅಡಿಗೆಯನು್ನ ಾನು ಅವುಗಳ
ಾಂಸದಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವೆ. 10 ನೀನು ಆ ಅಡಿಗೆಯನು್ನ ನಿನ್ನ

ತಂದೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಆಗ ಅವನು ಾನು ಾಯುವ
ದಲೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು”ಅಂದಳು.
11 ಅದಕೆ್ಕ ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಾಯಿ ಾದ ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ, “ನನ್ನ

ಅಣ್ಣ ಾದ ಏ ಾವನಿಗೆ ಮೈತುಂಬ ರೋಮಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ
ರೋಮಗಳಿಲ್ಲ. 12 ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ಾನು
ಏ ಾವನಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವನು. ಆಗ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಾನು ಅವನನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ್ದರಿಂದಅವನುನನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸುವನು”ಎಂದುಹೇಳಿದನು.

13 ಅದಕೆ್ಕ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಅವನಿಗೆ, “ಅವನು ನಿನಗೆ ಾಪಕೊಟ್ಟರೆ, ಆ
ಾಪವು ನನ ಾಗಲಿ. ಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡು. ನನಗೋಸ ್ಕರ
ಆಡುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

14 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಕೋಬನು ಹೋಗಿ ಎರಡು ಆಡುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಇ ಾಕನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ ರುಚಿಕರ ಾದ
ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ಆಕೆ ಅವುಗಳ ಾಂಸದಿಂದ ತ ಾರಿಸಿದಳು.
15 ಅನಂತರ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಾದ ಏ ಾವನಿಗೆ
ಇಷ್ಟ ಾದ ಉಡುಪನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಆ ಉಡುಪನು್ನ
ತನ್ನ ಕಿರಿಮಗ ಾದ ಾಕೋಬನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದಳು. 16 ಆಡುಗಳ
ಚಮರ್ವನು್ನ ಾಕೋಬನ ಕೈಗಳಿಗೂ ಕೊರಳಿಗೂ ಸುತಿ್ತದಳು.
17ಅನಂತರ ಆಕೆ ಾನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಅಡಿಗೆಯನು್ನ ಾಕೋಬನಿಗೆ
ಕೊಟ್ಟಳು.
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18 ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಬಳಿಗೆಹೋಗಿ, “ಅ ಾ್ಪ”ಎಂದು
ಕರೆದನು.
ಅವನ ತಂದೆ, “ಏನು ಮಗನೇ, ನೀನು ಾರು?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದನು.
19 ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ ಾನು ಏ ಾವ, ನಿನ್ನ
ದಲನೆ ಮಗ. ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾನು ಾಡಿಕೊಂಡು

ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಬೇಟೆ ಾಡಿದ ಾ್ರಣಿಯ
ಾಂಸವನು್ನ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಿನು್ನ. ಅನಂತರ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ

ಆಶೀವರ್ದಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
20 ಆದರೆ ಇ ಾಕನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ, “ನೀನು ಇಷು್ಟ ಬೇಗನೆ

ಬೇಟೆ ಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಾ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಾಕೋಬನು, “ ಾನು ಬಹುಬೇಗನೆ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ

ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಸ ಾಯ
ಾಡಿದನು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
21 ಬಳಿಕ ಇ ಾಕನು ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಾ, ನನ್ನ

ಮಗನನು್ನ ಾನು ಮುಟಿ್ಟ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲ. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದರೆ, ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಏ ಾವನೋ
ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂಬುದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಇ ಾಕನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಇ ಾಕನು ಅವನನು್ನ ಮುಟಿ್ಟ, “ನಿನ್ನ ಸ್ವರ
ಾಕೋಬನ ಸ್ವರವಿದ್ದಂತಿದೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ಏ ಾವನ

ಕೈಗಳಂತೆ ರೋಮದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ” ಅಂದನು. 23 ಅವನು
ಾಕೋಬನೆಂಬುದು ಇ ಾಕನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಅವನ

ಕೈಗಳು ಏ ಾವನ ಕೈಗಳಂತೆ ರೋಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಇ ಾಕನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

24 ಇ ಾಕನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಏ ಾವನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಾಕೋಬನು, “ ೌದು, ಾನೇ” ಎಂದು

ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
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ಾಕೋಬನಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ
25 ಆಗ ಇ ಾಕನು, “ಊಟವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ. ಾನು

ಊಟ ಾಡಿ ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅಂತೆಯೇ ಾಕೋಬನು ಊಟವನು್ನ ತಂದು ಕೊಟಾ್ಟಗ
ಊಟ ಾಡಿದನು; ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದನು.

26ಬಳಿಕಇ ಾಕನುಅವನಿಗೆ, “ಮಗನೇ,ನನ್ನ ಬಳಿಗೆಬಂದುನನಗೆ
ಮುದಿ್ದಡು” ಅಂದನು. 27ಅದರಂತೆಯೇ ಾಕೋಬನು ತಂದೆಯ
ಬಳಿಗೆಹೋಗಿಅವನಿಗೆಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. ಇ ಾಕನುಏ ಾವನಉಡುಪಿನ
ಾಸನೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಅವನನು್ನ ಹೀಗೆ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು:

“ನನ್ನ ಮಗನ ಸು ಾಸನೆಯು
ಯೆಹೋವನು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಂತಿದೆ.

28ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಮಳೆಯನು್ನ ಕೊಡಲಿ;
ನಿನಗೆ ಾರವುಳ್ಳ ಭೂಮಿಯೂ ಮ ಾಸುಗಿ್ಗಗಳೂ ಮತು್ತ

ಾ್ರ ಾರಸವೂದೊರೆಯಲಿ.
29ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಲಿ;

ಜ ಾಂಗಗಳು ನಿನಗೆ ತಲೆ ಾಗಲಿ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ಾಡುವೆ.

ನಿನ್ನ ಾಯಿಯ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ನಿನಗೆ ತಲೆ ಾಗಿ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವರು.

ನಿನ್ನನು್ನ ಶಪಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಾಪಗ್ರಸ್ಥ ಾಗುವನು.
ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು
ಆಶೀವರ್ದಿಸಲ್ಪಡುವನು.”

ಏ ಾವನ “ಆಶೀ ಾರ್ದ”
30 ಇ ಾಕನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ ಬಳಿಕ
ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಇ ಾಕನ ಬಳಿಯಿಂದ

ಹೊರಟುಹೋಗುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಏ ಾವನು ಬೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದನು.
31ಏ ಾವನು ಸಹ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ವಿಶೇಷ ಾದ
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ಆ ಾರವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದನು. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ಅ ಾ್ಪ ಎದೆ್ದೕಳು, ನಿನಗೋಸ ್ಕರ
ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬೇಟೆ ಾಡಿದ ಾ್ರಣಿಯ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನ, ನಂತರ
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

32ಇ ಾಕನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವನು, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಹಿರಿಯಮಗ ಾದ ಏ ಾವ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು.
33 ಆಗ ಇ ಾಕನು ತುಂಬ ವ್ಯಸನಗೊಂಡು ಗಡಗಡನೆ ನಡುಗು ಾ್ತ

ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಅಡಿಗೆಯನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನನಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟವನು ಾರು? ಾನು ಅದನೆ್ನಲ್ಲ
ತಿಂದು ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದೆನು. ಈಗ ನನ್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ
ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾಗದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

34 ಏ ಾವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಾತುಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ತುಂಬ
ಕೋಪಗೊಂಡನು; ವ್ಯಥೆಪಟ್ಟನು; ಗೋ ಾಡಿದನು. ಅವನು
ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ ಾ ಾದರೆ, ನನ್ನನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸ ಾ್ಪ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

35 ಇ ಾಕನು, “ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನು ನನ್ನನು್ನ ೕಸಗೊಳಿಸಿದನು;
ಅವನು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

36 ಏ ಾವನು, “ಅವನ ಹೆಸರು ಾಕೋಬ ( ೕಸ ಾರ).
ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಾದ ಹೆಸರು. ಅವನು ಎರಡು ಸಲ ನನಗೆ
ೕಸ ಾಡಿದನು. ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲತನದ ಹಕ್ಕನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

ಈಗನನ್ನ ಆಶೀ ಾರ್ದವನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ನಂತರ ಏ ಾವನು, “ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾವ ಆಶೀ ಾರ್ದವೂ
ಉಳಿದಿಲ್ಲವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

37ಇ ಾಕನು, “ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ತಡ ಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ
ಾಡುವ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಾನು ಾಕೋಬನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.

ಅವನ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸೇವಕ ಾಗಿರುವರು ಎಂದು ಾನು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಅವನಿಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳೂ ಾ್ರ ಾರಸವೂ
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ದೊರೆಯುವಂತೆ ಆಶೀ ಾರ್ದ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನಿನಗೆ ಕೊಡಲು ನನ್ನಲಿ್ಲ
ಏನೂಉಳಿದಿಲ್ಲ ಮಗನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

38ಆದರೆ ಏ ಾವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ಬೇಡತೊಡಗಿದನು.
“ಅ ಾ್ಪ ನನ ಾಗಿ ಒಂ ಾದರೂ ಆಶೀ ಾರ್ದವಿಲ್ಲವೇ? ಅ ಾ್ಪ, ನನ್ನನು್ನ
ಸಹ ಆಶೀವರ್ದಿಸು” ಎಂದು ಏ ಾವನು ಅಳ ಾರಂಭಿಸಿದನು.

39ಆಗ ಇ ಾಕನು ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:

“ನೀನು ಒಳೆ್ಳಯ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಇಬ್ಬನಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

40ನೀನು ಕತಿ್ತಯಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸುವೆ.
ನೀನು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ಸೇವಕ ಾಗಿರುವೆ.

ಆದರೆ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಲು ಹೋ ಾಡಿ
ಅವನ ಹಿಡಿತದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವೆ.”

Jacob Leaves the Country
41 ಅಂದಿನಿಂದ ಏ ಾವನು ಾಕೋಬನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿದನು.

ಏ ಾವನು ತನೊ್ನಳಗೆ, “ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಹುಬೇಗನೆ ಸತು್ತಹೋಗುವನು.
ಆಗ ಾನು ಅವನಿ ಾಗಿ ದುಃಖಿಸಿ ಆ ಬಳಿಕ ಾಕೋಬನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವೆನು”ಅಂದುಕೊಂಡನು.

42 ಏ ಾವನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿರುವುದು
ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆಕೆ ಾಕೋಬನನು್ನ ಕರೆಸಿ ಅವನಿಗೆ,
“ಕೇಳು, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಏ ಾವನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿ ಾ್ದನೆ.
43ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗನೇ, ಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡು. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ
ಾ ಾನನು ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅಡಗಿಕೊ. 44 ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಕೋಪ ತಣ್ಣ ಾಗುವವರೆಗೆ ನೀನು
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಅವನೊಂದಿಗಿರು. 45 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ,
ನೀನು ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನು ಮರೆತುಬಿಡುವನು. ಆಗ
ನಿನ್ನನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಾನು ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನು್ನ
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ಅಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವೆನು. ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ, ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು.

46 ನಂತರ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಇ ಾಕನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಮಗ ಾದ ಏ ಾವನು
ಹಿತಿ್ತಯರ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಂದ ನನಗೆ ಾ ಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ; ಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ
ಜನರಲ್ಲ. ಾಕೋಬನು ಸಹ ಇಂಥ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಾನು ಾಯುವುದೇಮೇಲು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

28
1 ಇ ಾಕನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಕರೆದು ಅವನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ

ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಾ ಾನಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಕೂಡದು.
2 ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿಗೆ ಹೊರಟು
ನಿನ್ನ ಾಯಿಯ ತಂದೆ ಾದ ಬೆತೂವೇಲನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು.
ನಿನ್ನ ಾಯಿಯ ಅಣ್ಣ ಾದ ಾ ಾನನು ಅಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ.
ಅವನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊ.
3 ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ, ನಿನಗೆ
ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಡುವಂತೆಯೂ ನೀನು ಮ ಾಜ ಾಂಗದ
ತಂದೆ ಾಗುವಂತೆಯೂ ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು. 4 ದೇವರು
ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವಂತೆಯೂ ನೀನು ಾಸಿಸುವ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆಯೂ ಾನು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು. ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯೇ
ಅದು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

5ಅಂತೆಯೇ ಾಕೋಬನು ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿಗೆ ಹೊರಟು ರೆಬೆಕ್ಕಳ
ಅಣ್ಣ ಾದ ಾ ಾನನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಬೆತೂವೇಲನು ಾ ಾನನ
ಮತು್ತ ರೆಬೆಕ್ಕಳ ತಂದೆ. ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಾಕೋಬನ ಮತು್ತ ಏ ಾವನ
ಾಯಿ.
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6ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದಇ ಾಕನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದೂ್ದ,
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೂ್ದ,
ಾ ಾನಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಕೂಡದೆಂದು ಾಕೋಬನಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿರುವುದೂ ಏ ಾವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 7 ಇದಲ್ಲದೆ
ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ

ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿಗೆ ಹೋದದೂ್ದ ಏ ಾವನಿಗೆ ಗೊ ಾ್ತಯಿತು.
8 ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾ ಾನಿನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗುವುದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೆಂಬುದೂ ಏ ಾವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
9 ಏ ಾವನಿಗೆ ಈ ಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರು. ಆದರೂ
ಅವನು ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಮಹಲತ್
ಎಂ ಾಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಇ ಾ್ಮಯೇಲನು
ಅಬ್ರ ಾಮನಮಗನು. ಮಹಲತಳು ನೆ ಾ ೕತನ ತಂಗಿ.

ದೇವರಮನೆ— ಬೇತೇಲ್
10 ಾಕೋಬನು ಬೇಷೆರ್ಬವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಾ ಾನಿಗೆ

ಹೋದನು. 11 ಾಕೋಬನು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ
ಸೂ ಾರ್ಸ್ತ ಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಕೋಬನು ಆ ಾತಿ್ರ
ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋದನು. ಾಕೋಬನು
ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ ಕಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ತಲೆಯಿಟು್ಟ
ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. 12 ಾಕೋಬನಿಗೆ ಒಂದು ಕನ ಾಯಿತು.
ಆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಏಣಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿತು್ತ, ಅದರ
ತುದಿ ಆ ಾಶವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟತು್ತ. ದೇವದೂತರು ಅದರಲಿ್ಲ
ಮೇಲೆರು ಾ್ತ ಕೆಳಗಿಳಿಯು ಾ್ತ ಇರುವುದನು್ನ ಾಕೋಬನು
ಕಂಡನು. 13ಯೆಹೋವನು ಏಣಿಯ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರುವುದನು್ನ
ಾಕೋಬನು ಕಂಡನು. ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾತ ಾದ

ಅಬ್ರ ಾಮನದೇವ ಾಗಿರುವಯೆಹೋವನೇ ಾನು. ಾನುಇ ಾಕನ
ದೇವರು. ಈಗ ನೀನು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇಶವನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ
ಕೊಡುವೆನು. ಾನು ಈ ದೇಶವನು್ನ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
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ಕೊಡುವೆನು. 14ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳಿರುವಂತೆ ನಿನಗೆ
ಅನೇ ಾನೇಕ ಸಂತತಿಗಳಿರುವರು. ಅವರು ಪೂವರ್ಪಶಿ್ಚಮಗಳಿಗೂ
ಉತ್ತರದ ಣಗಳಿಗೂ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವರು. ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವೂ
ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರ ಮೂಲಕವೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಕುಲಗಳವರು ಆಶೀ ಾರ್ದ ಹೊಂದುವರು.

15 “ ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿದು್ದ ನೀನು ಹೋಗುವ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೂ ನಿನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡುವೆನು; ನಿನ್ನನು್ನ ಈ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಮತೆ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು. ಾನು ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದ್ದನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸುವ ತನಕ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

16ಆಗ ಾಕೋಬನು ನಿದೆ್ರಯಿಂದಎಚೆ್ಚತು್ತ, “ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ
ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ದೇವರಿ ಾ್ದನೆ, ಆದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

17 ಾಕೋಬನಿಗೆ ಭಯ ಾಗಿತು್ತ. ಅವನು, “ಇದು ತುಂಬ
ಮಹತ್ವ ಾದ ಸ್ಥಳ. ಇದು ದೇವರ ಮನೆ. ಇದು ಸ್ವಗರ್ಕೆ್ಕ ಾಗಿಲು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ಾಕೋಬನು ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗನೆ ಎದು್ದ, ಾನು
ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ಕಂಬ ಾಗಿ
ನೆಲದಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ನಂತರ ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಸುರಿದನು. ಹೀಗೆ ಅವನು ಆ ಕಲ್ಲನು್ನ ದೇವರ ನೆನಪಿ ಾಗಿ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದನು. 19ಆ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಲೂಜ್. ಆದರೆ ಾಕೋಬನು
ಅದಕೆ್ಕ ಬೇತೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

20 ನಂತರ ಾಕೋಬನು ಈ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಾಡಿದನು:
“ದೇವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡವಿದು್ದ ಾನು ಹೋದಲೆ್ಲಲ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಿ
ಊಟಕೆ್ಕ ಆ ಾರವನೂ್ನ, ಉಡಲು ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ, 21 ಾನು
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಂತೆ
ಾಡಿದರೆಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ದೇವ ಾಗಿರುವನು. 22 ಾನು ಕಲ್ಲನು್ನ

ನೆಟಿ್ಟರುವ ಈ ಸ್ಥಳವು ದೇವರ ಪವಿತ್ರಸ್ಥಳ ಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ
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ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಡುವುದರಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ
ಾನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.”

29
ಾಕೋಬನು ಾಹೇಲಳನು್ನ ಭೇಟಿ ಾದದು್ದ

1ಬಳಿಕ ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು.
ಅವನು ಪೂವರ್ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲದ್ದ ಾಡಿಗೆ ಹೋದನು. 2 ಾಕೋಬನು
ದೃಷಿ್ಟಸಿ ನೋಡಿ ಾಗ, ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಾವಿ
ಾಣಿಸಿತು. ಾವಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಮೂರು ಕುರಿಮಂದೆಗಳು
ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಆ ಾವಿಯ ನೀರನೆ್ನೕ
ಕುಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಾವಿಯ ಮೇಲೆ ಅಗಲ ಾದ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ
ಮುಚ್ಚ ಾಗಿತು್ತ. 3 ಕುರಿಮಂದೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ,
ಕುರುಬರು ಾವಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಲ್ಲನು್ನ ಉರುಳಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ
ಎ ಾ್ಲ ಕುರಿಗಳು ಾವಿಯನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುತಿ್ತದ್ದವು. ಕುರಿಗಳುನೀರು
ಕುಡಿ ಾದಮೇಲೆ ಕುರುಬರು ಕಲ್ಲನು್ನ ಮತೆ್ತ ಮುಚು್ಚತಿ್ತದ್ದರು.

4 ಾಕೋಬನು ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಕುರುಬರಿಗೆ, “ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು
ಎಲಿ್ಲಯವರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು “ ಾವು ಾ ಾನಿನವರು” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು.
5ನಂತರ ಾಕೋಬನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾಹೋರನ ಮ್ಮಗ ಾದ
ಾ ಾನನು ನಿಮಗೆ ಗೊತೆ್ತ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಕುರುಬರು, “ನಮಗೆ ಗೊತು್ತ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದರು.
6 ಾಕೋಬನು, “ಅವನು ೕಮ ಾಗಿರುವನೇ?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದನು.
ಅವರು, “ಅವನು ೕಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅಗೋ, ಆ ಕುರಿಗ ಂದಿಗೆ

ಬರುತಿ್ತರುವವಳೇ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಾಹೇಲಳು” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
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7 ಾಕೋಬನು, “ನೋಡಿ, ಇನೂ್ನ ಹೊ ಾ್ತಗಿಲ್ಲ; ಾತಿ್ರ ಾಗಿ
ಕುರಿಗಳನು್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಸಮಯ ಾಗಿಲ್ಲ; ನೀರು ಕುಡಿಸಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸಿರಿ” ಎಂದನು.

8 ಆ ಕುರುಬರು, “ಕುರಿಮಂದೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರುವವರೆಗೆ
ಾವು ಾವಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದು ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನೀರು
ಕುಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ; ಅವು ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕೂಡಿಬಂ ಾಗಲೇ ನೀರು
ಕುಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

9 ಾಕೋಬನು ಕುರುಬರೊಡನೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ
ಾಹೇಲಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುರಿಗ ಡನೆ ಬಂದಳು. (ಕುರಿಗಳನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವುದು ಾಹೇಲಳ ಕೆಲಸ ಾಗಿತು್ತ.) 10 ಾಹೇಲಳು
ಾ ಾನನ ಮಗಳು. ಾ ಾನನು ಾಕೋಬನ ಾಯಿ ಾದ
ರೆಬೆಕ್ಕಳ ಅಣ್ಣ. ಾಕೋಬನು ಾಹೇಲಳನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಾವಿಯ
ಮೇಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ತನ್ನ ಾಯಿಯ ಅಣ್ಣ ಾದ ಾ ಾನನ
ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟನು. 11 ಬಳಿಕ ಾಕೋಬನು ಾಹೇಲಳಿಗೆ
ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಅತ್ತನು. 12 ಾಕೋಬನು ಾಹೇಲಳಿಗೆ, ಾನು ಅವಳ
ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬದವನೆಂದೂ ರೆಬೆಕ್ಕಳ ಮಗನೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಆಗ ಾಹೇಲಳು ಮನೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಈ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದಳು.

13 ಾ ಾನನು ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮಗ ಾದ ಾಕೋಬನ
ವಿಷಯವನು್ನ ಕೇಳಿ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಓಡಿಬಂದನು. ಾ ಾನನು
ಅವನನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡುಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು.
ಾಕೋಬನು ನಡೆದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಾ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
14 ನಂತರ ಾ ಾನನು, “ಇದು ಆಶ್ಚಯರ್ ಾಗಿದೆ; ನೀನು

ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾಕೋಬನು ಾ ಾನನೊಡನೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದನು.

ಾಕೋಬನಿ ಾದ ೕಸ
15 ಒಂದು ದಿನ ಾ ಾನನು ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನೀನು ಸಂಬಳ

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವುದುಸರಿಯಲ್ಲ. ನೀನು
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ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕನೇ ಹೊರತು ಸೇವಕನಲ್ಲ. ಾನು ನಿನಗೆ ಎಷು್ಟ
ಸಂಬಳ ಕೊಡಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

16 ಾ ಾನನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯವಳ ಹೆಸರು
ಲೇ ಾ; ಕಿರಿಯವಳ ಹೆಸರು ಾಹೇಲ್.

17 ಾಹೇಲಳು ಸುಂದರ ಾಗಿದ್ದಳು. ಲೇಯಳ ಕಣು್ಣಗಳು
ೌಮ್ಯ ಾಗಿದ್ದವು.* 18 ಾಕೋಬನು ಾಹೇಲಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು.
ಾಕೋಬನು ಾ ಾನನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮಗ ಾದ ಾಹೇಲಳನು್ನ

ನನಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡುವು ಾದರೆ ಾನು ನಿನಗೆ ಏಳು ವಷರ್
ಸೇವೆ ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಾ ಾನನು, “ಬೇರೊಬ್ಬನು ಆಕೆಯನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ನೀನು ಮದುವೆ ಾಗುವುದೇ ಆಕೆಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನೊ್ನಂದಿಗಿರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20ಆದ್ದರಿಂದ ಾಕೋಬನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇದು್ದಕೊಂಡು ಏಳು
ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಾ ಾನನ ಸೇವೆ ಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು
ಾಹೇಲಳನು್ನ ತುಂ ಾ ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದಆಸಮಯವುಅವನಿಗೆ
ತುಂ ಾ ಕಡಿಮೆಯಂತೆ ಾಣಿಸಿತು.

21 ಏಳು ವಷರ್ಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಾಕೋಬನು ಾ ಾನನಿಗೆ,
“ನನಗೆ ಾಹೇಲಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡು. ನನ್ನ ಸೇವೆಯ ಾಲ
ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

22 ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾನನು ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು
ಔತಣಕೂಟವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. 23 ಆ ಾತಿ್ರ ಾ ಾನನು ತನ್ನ
ಮಗ ಾದ ಲೇಯಳನು್ನ ಾಕೋಬನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.
ಾಕೋಬನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೂಡಿದನು. 24 ( ಾ ಾನನು

ತನ್ನ ಸೇವಕಿ ಾದ ಜಿ ಾ್ಪಳನು್ನ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸೇವಕಿಯ ಾ್ನಗಿ
ಕೊಟ್ಟನು.) 25 ಮುಂಜಾನೆ ಾಕೋಬನು ಎದು್ದ ನೋಡಿ ಾಗ
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಲೇ ಾ ಇದ್ದಳು. ಾಕೋಬನು ಾ ಾನನಿಗೆ,
“ನೀನು ನನಗೆ ೕಸ ಾಡಿದೆ. ಾನು ಾಹೇಲಳನು್ನ ಮದುವೆ

* 29:17: ಲೇಯಳ ಕಣು್ಣಗಳು ೌಮ್ಯ ಾಗಿದ್ದವು ಇದರಥರ್: “ಲೇಯಳು ಬಹಳ
ಸುಂದರ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.”
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ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ತುಂ ಾ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ ಾಡಿದೆ. ನೀನು
ನನಗೇಕೆ ೕಸ ಾಡಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

26 ಾ ಾನನು, “ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು
ಮದುವೆ ಾಗದ ಹೊರತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
27ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಮದುವೆಯ ಾರವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸು. ಾನು
ನಿನಗೆ ಾಹೇಲಳನು್ನ ಸಹಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆ ನೀನು
ನನಗೆ ಇನೂ್ನ ಏಳು ವಷರ್ ಸೇವೆ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ಅಂತೆಯೇ ಾಕೋಬನು ಒಂದು ಾರವನು್ನ ಕಳೆದನು.
ಬಳಿಕ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಾಹೇಲಳನೂ್ನ ಅವನಿಗೆ
ಹೆಂಡತಿಯ ಾ್ನಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. 29 ( ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಸೇವಕಿ ಾದ
ಬಿ ಾ್ಹಳನು್ನ ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಾಹೇಲಳಿಗೆ ಸೇವಕಿಯ ಾ್ನಗಿ ಕೊಟ್ಟನು.)
30 ಾಕೋಬನು ಾಹೇಲಳನೂ್ನ ಕೂಡಿದನು. ಾಕೋಬನು
ಾಹೇಲಳನು್ನ ಲೇಯಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ಆಕೆಗೋಸ ್ಕರ ಇನೂ್ನ
ಏಳು ವಷರ್ ಸೇವೆ ಾಡಿದನು.

ಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
31 ಾಕೋಬನು ಾಹೇಲಳನು್ನ ಲೇಯಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ

ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ನೋಡಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೋವನು ಲೇಯಳಿಗೆ ಮಕ್ಕ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಆದರೆ
ಾಹೇಲಳಿಗೆಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ.
32 ಲೇಯಳು ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಆಕೆಯು ತನೊ್ನಳಗೆ,

“ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ದುಃಖವನು್ನ ನೋಡಿ ಾ್ದನೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನು
ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಾದರೊ ಅವನು ನನ್ನನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ರೂಬೇನ್ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

33 ಲೇ ಾ ಮತೆ್ತ ಬಸು ಾಗಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
ಆಕೆ ತನೊ್ನಳಗೆ, “ ಾನು ಗಂಡನ ಅಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ಗುರಿ ಾದೆನೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ತಿಳಿದು ನನಗೆ ಈ ಮಗುವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಆಮಗುವಿಗೆ ಸಿಮೆ ೕನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.
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34 ಲೇ ಾ ಮತೆ್ತ ಬಸು ಾಗಿ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಗಂಡುಮಗನನು್ನ
ಹೆತ್ತಳು. ಆಕೆ ತನೊ್ನಳಗೆ, “ಖಂಡಿತ ಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ
ತೆಗೂಡಿರುವನು. ಾನು ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ

ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಮಗುವಿಗೆ ಲೇವಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.
35ನಂತರಲೇ ಾಮತೊ್ತಬ್ಬ ಗಂಡುಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಲೇಯಳು

ತನೊ್ನಳಗೆ, “ಈಗ ಾನು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಯೆಹೂದ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ನಂತರ
ಲೇಯಳಿಗೆಮಕ್ಕ ಾಗುವುದು ನಿಂತುಹೋಯಿತು.

30
1 ಾಹೇಲಳು ತನಗೆ ಮಕ್ಕ ಾಗದಿರುವುದನು್ನ ಗಮನಿಸಿದಳು.
ಾಹೇಲಳಿಗೆ ತನ್ನ ಅಕ್ಕ ಾದ ಲೇಯಳ ಮೇಲೆ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಾ್ಚಯಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಾಹೇಲಳು ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಡು,
ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಾನು ಾಯುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

2 ಾಕೋಬನಿಗೆ ಾಹೇಲಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಾಯಿತು. ಅವನು
ಆಕೆಗೆ, “ ಾನು ದೇವರಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕ ಾಗದಂತೆ ಾಡಿರುವವನು
ದೇವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ನಂತರ ಾಹೇಲಳು, “ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕಿ ಾದ ಬಿ ಾ್ಹಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಕೆ ಡನೆ ಮಲಗಿಕೊ; ಆಕೆ ನನಗೋಸ ್ಕರ
ಒಂದು ಮಗುವನು್ನ ಹೆರುವಳು. ಆಗ ಾನು ಆಕೆಯ ಮೂಲಕ
ಾಯಿ ಾಗುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
4 ಅಂತೆಯೇ ಾಹೇಲಳು ಬಿ ಾ್ಹಳನು್ನ ತನ್ನ ಗಂಡ ಾದ
ಾಕೋಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು. ಾಕೋಬನು ಬಿ ಾ್ಹಳನು್ನ ಕೂಡಿದನು.

5ಬಿ ಾ್ಹ ಬಸು ಾಗಿ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
6 ಾಹೇಲಳು, “ದೇವರು ನನ್ನ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ

ಮಗನನು್ನ ಕೊಡಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ
ಾನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.
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7 ಬಿ ಾ್ಹ ಮತೆ್ತ ಬಸು ಾಗಿ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಎರಡನೆ ಮಗನನು್ನ
ಹೆತ್ತಳು. 8 ಾಹೇಲಳು, “ನನ್ನ ಅಕ್ಕನೊಂದಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಹೋ ಾಡಿ
ಗೆದಿ್ದದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಮಗುವಿಗೆ ನಫಾ್ತಲಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

9 ಲೇಯಳು ತನಗೆ ಮಕ್ಕ ಾಗದಿರುವುದನು್ನ ಗಮನಿಸಿ ತನ್ನ
ಸೇವಕಿ ಾದ ಜಿಲ್ಪಳನು್ನ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು. 10 ಜಿಲ್ಪಳಿಗೂ
ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದನು. 11 ಲೇಯಳು, “ ಾನು ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಾದ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. 12 ಜಿಲ್ಪಳು
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಲೇಯಳು, “ ಾನು ಧನ್ಯ ಾದೆ. 13ಈಗ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ನನ್ನನು್ನ ಧನ್ಯಳೆಂದು ಕರೆಯುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ
ಮಗುವಿಗೆ ಆಶೇರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

14 ಗೋಧಿಯ ಸುಗಿ್ಗ ಾಲದಲಿ್ಲ, ರೂಬೇನನು ಹೊಲಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಾ್ದಗ
ಾಮಜನಕಗಿಡದ ಹೂವುಗಳನು್ನ ಕಂಡನು. ರೂಬೇನನು ಈ
ಹೂವುಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಾಯಿ ಾದ ಲೇಯಳಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟನು.
ಾಹೇಲಳು ಲೇಯಳಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ, ನಿನ್ನ ಮಗನು ತಂದಿರುವ
ಹೂವುಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಕೊಡು” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.

15 ಲೇಯಳು, “ನೀನು ಈ ಾಗಲೇ ನನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗನು ತಂದಿರುವ ಹೂವುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಾಹೇಲಳು, “ನಿನ್ನ ಮಗನು ತಂದಿರುವ ಹೂವುಗಳನು್ನ

ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನೀನು ಈ ಾತಿ್ರ ಾಕೋಬನ ಸಂಗಡ
ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

16 ಆ ಾತಿ್ರ ಾಕೋಬನು ಹೊಲದಿಂದ ಬಂದನು. ಲೇಯಳು
ಅವನನು್ನ ಕಂಡು ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಹೋದಳು. ಅವಳು ಅವನಿಗೆ,
“ಈ ಾತಿ್ರ ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಲಗಿಕೊಳು್ಳವೆ. ನನ್ನ ಮಗನು
ತಂದ ಹೂವುಗಳನು್ನ ಾನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಕೋಬನು ಆ ಾತಿ್ರ ಲೇಯ ಡನೆ
ಮಲಗಿಕೊಂಡನು.
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17 ಲೇಯಳು ಮತೆ್ತ ಬಸು ಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.
ಆಕೆ ತನ್ನ ಐದನೆಯ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. 18 ಲೇಯಳು, “ದೇವರು
ನನಗೆ ಒಂದು ಬಹು ಾನವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು; ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ನನ್ನ
ಸೇವಕಿಯನು್ನ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು”ಎಂದುಹೇಳಿ,ಆಮಗುವಿಗೆ
ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

19 ಲೇಯಳು ಮತೆ್ತ ಬಸು ಾಗಿ ಆರನೆಯ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು.
20 ಲೇಯಳು, “ದೇವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ಬಹು ಾನವನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಈಗ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾಕೋಬನು ನನ್ನನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸುವನು, ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಅವನಿಗೆ ಆರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟರುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ, ಜೆಬುಲೂನ್ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

21 ತರು ಾಯ ಲೇಯಳು ಒಬ್ಬ ಮಗಳನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಆಕೆ ತನ್ನ
ಮಗಳಿಗೆ ದೀ ಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

22 ನಂತರ, ದೇವರು ಾಹೇಲಳ ಾ್ರಥರ್ನೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ
ಆಕೆಗೆ ಮಕ್ಕ ಾಗುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. 23-24 ಾಹೇಲಳು
ಬಸು ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಾಹೇಲಳು, “ದೇವರು
ನನಗಿದ್ದ ಅವ ಾನವನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಾ್ದನೆ; ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ೕಸೇಫ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

ಾಕೋಬನು ಾ ಾನನಿಗೆ ೕಸ ಾಡಿದು್ದ
25 ೕಸೇಫನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮೇಲೆ, ಾಕೋಬನು ಾ ಾನನಿಗೆ,

“ಈಗ ಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ
ಕೊಡು. 26 ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ನನಗೆ
ಕೊಡು. ಾನು ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ವಷರ್ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ
ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನುನಿನಗೆಒಳೆ್ಳಯಸೇವೆ ಾಡಿರುವುದು
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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27 ಾ ಾನನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳು;
ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದು
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. 28ಹೇಳು, ಾನು ನಿನಗೆ ಎಷು್ಟ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು?
ನೀನು ಹೇಳಿದಷು್ಟ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29 ಾಕೋಬನು, “ ಾನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕೆಲಸ
ಾಡಿರುವುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಾನು ನಿನ್ನ ಕುರಿಮಂದೆಗಳನು್ನ

ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವು ಹೆಚಾ್ಚಗಿವೆ. 30 ಾನು ಬಂ ಾಗ
ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಿತು್ತ, ಈಗ ನಿನಗೆ ಬೇ ಾದಷಿ್ಟದೆ. ಾನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ
ಾಡಿದ್ದನೆ್ನಲ್ಲಯೆಹೋವನುಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. ಾನು ನನಗೋಸ ್ಕರ

ಕೆಲಸ ಾಡುವ ಸಮಯವಿದು. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಒದಗಿಸುವ
ಸಮಯವಿದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

31 ಾ ಾನನು “ ಾ ಾದರೆ ಾನು ನಿನಗೇನು ಕೊಡಬೇಕು”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಾಕೋಬನು, “ನೀನು ನನಗೆ ಏನೂ ಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ.
( ಾನು ಕೆಲಸ ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ನೀನು ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟರೆ ಾಕು.)
ಇದೊಂದು ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡು; ಾನು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಕುರಿಗಳನು್ನ
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆ. 32 ಾನು ನಿನ್ನ ಕುರಿಮಂದೆ ಳಗೆ ಹೋಗಿ,
ಚುಕೆ್ಕಮಚೆ್ಚಗಳಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕುರಿಯನೂ್ನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಪು ್ಪ
ಕುರಿಯನೂ್ನ ಚುಕೆ ್ಕಮಚೆ್ಚಗಳಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಮೇಕೆಯನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆನು. ಅದೇ ನನಗೆ ಸಂಬಳ. 33 ಮುಂದಿನ
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನೀನು ಬಂದು ಪರೀ ಸಿ ಾಗ ಾನು ಯ ಾಥರ್ನೊ
ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀನು ಸುಲಭ ಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಾನೇ ಾದರೂ ಚುಕೆ್ಕಯಿಲ್ಲದ ಮೇಕೆಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಕಪಿ್ಪಲ್ಲದ
ಕುರಿಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಾನು ಅದನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡದೆ್ದಂದು
ನೀನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

34 ಾ ಾನನು, “ ಾನು ಅದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ನೀನು
ಹೇಳಿದಂತೆ ಾವು ಾಡೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 35 ಆ ದಿನ
ಾ ಾನನು ಚುಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಹೋತಗಳನೂ್ನ ಮೇಕೆಗಳನೂ್ನ ಕ ಾ್ಪದ
ಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದನು. ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ
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ಆ ಕುರಿಗಳನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದನು. 36 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಚುಕೆ್ಕಗಳಿದ್ದ ಅವುಗ ಂದಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು
ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹೋದರು. ಅವರು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದರು. ಾಕೋಬನು ಅಲಿ್ಲದು್ದಕೊಂಡು ಉಳಿದವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ

ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದನು.
37 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಕೋಬನು ಲಿಬೆ್ನ, ಲೂಜ್ ಮತು್ತ ಅ ೕರ್ನ್

ಎಂಬ ಮರಗಳಿಂದ ಹಸಿರುಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದನು.
ಅವುಗಳನು್ನ ಪಟಿ್ಟಪಟಿ್ಟ ಾಗಿ ತೊಗಟೆ ಸುಲಿದು ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಬಿಳುಪುಬಣ್ಣವು ಾಣಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು. 38 ಾಕೋಬನು
ಆ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಮಂದೆಗಳ ಎದುರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಟ್ಟನು. ಾ್ರಣಿಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಬಂ ಾಗ ಆ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸಂಗಮ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವು. 39 ಮೇಕೆಗಳು ಆ ಕೊಂಬೆಗಳ
ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಸಂಗಮ ಾಡಿ ಾಗ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ
ಚುಕೆ ್ಕಮಚೆ್ಚಗಳಿಂದಲೂ ಕಪು ್ಪ ಬಣ್ಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ್ದವು.

40 ಾಕೋಬನು ಚುಕೆ್ಕಯುಳ್ಳ ಮತು್ತ ಕ ಾ್ಪಗಿರುವ
ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ಮಂದೆಯ ಇತರ ಆಡುಕುರಿಗಳಿಂದ
ಬೇಪರ್ಡಿಸಿದನು. ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಪಶುಗಳನು್ನ
ಾ ಾನನ ಪಶುಗಳಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕ ಾಗಿರಿಸಿದನು. 41 ಬಲ ಾದ
ಆಡುಕುರಿಗಳು ಸಂಗಮ ಾಡು ಾಗಲೆಲ್ಲ ಾಕೋಬನು
ಆ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಎದು ಾಗಿಡುತಿ್ತದ್ದನು.
ಅವುಗಳು ಆ ಕೊಂಬೆಗಳ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಸಂಗಮ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವು.
42 ಆದರೆ ಬಲಹೀನ ಾದ ಾ್ರಣಿಗಳು ಸಂಗಮ ಾಡು ಾಗ
ಾಕೋಬನು ಆ ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಇಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ

ಬಲಹೀನ ಾದ ಆಡುಕುರಿಗಳಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ಾ ಾನನಿಗೆ
ಸೇರಿಕೊಂಡವು. ಬಲ ಾದ ಆಡುಕುರಿಗಳಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ
ಾಕೋಬನಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡವು. 43 ಹೀಗೆ ಾಕೋಬನು ತುಂಬ

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದನು. ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಂದೆಗಳಿದ್ದವು. ಅನೇಕ
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ಸೇವಕರಿದ್ದರು; ಒಂಟೆಗಳಿದ್ದವುಮತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳಿದ್ದವು.

31
ಾಕೋಬನ ಪ ಾಯನ

1ಒಂದು ದಿನ ಾ ಾನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ಾಕೋಬನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವರು, “ನಮ್ಮ ತಂದೆ

ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಾಕೋಬನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ಅವನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಐಶ್ವಯರ್ವನೆ್ನಲ್ಲ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತದ್ದರು. 2 ಾ ಾನನು
ದಲಿನಂತೆ ಸೆ್ನೕಹದಿಂದ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ಸಹ ಾಕೋಬನು

ಗಮನಿಸಿದನು. 3ಯೆಹೋವನು ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನಿನ್ನಪೂವಿರ್ಕರು
ಾಸಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗು. ಾನು ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡವಿರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಕೋಬನು ಾಹೇಲಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಲೇಯಳಿಗೆ
ತನ್ನ ಆಡುಕುರಿಗಳು ಮೇಯುತಿ್ತರುವ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ತನ್ನನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು. 5 ಾಕೋಬನು,
ಾಹೇಲಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಲೇ ಾಳಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಕೋಪದಿಂದಿರುವುದನು್ನ ಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ದಲು ಅವನು
ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಸೆ್ನೕಹದಿಂದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವನು ಸೆ್ನೕಹದಿಂದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನನೊ್ನಂದಿಗಿ ಾ್ದನೆ. 6 ನಿಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೂ
ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಗಿ ನನಿ್ನಂ ಾದಷು್ಟ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ
ದುಡಿದಿದೆ್ದೕನೆ. 7 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೆ ೕಸ ಾಡಿದನು.
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನ ಸಂಬಳವನು್ನ ಹತು್ತ ಸಲ ಬದ ಾಯಿಸಿದನು. ಆದರೆ
ಆಸಮಯದಲೆ್ಲಲ್ಲ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾನನಎ ಾ್ಲ ೕಸಗಳಿಂದ
ಾ ಾಡಿದನು.
8 “ಒಂದು ಸಲ ಾ ಾನನು, ‘ಚುಕೆ್ಕಯಿರುವ ಆಡುಕುರಿಗಳನೆ್ನಲ್ಲ

ನೀನು ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದೇ ನಿನಗೆ ಸಂಬಳ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎ ಾ್ಲ ಆಡುಕುರಿಗಳು
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ಚುಕೆ್ಕಯಿರುವ ಮರಿಗಳನು್ನ ಈಯ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ
ನನ್ನ ಾದವು. ಆಗ ಾ ಾನನು, ‘ ಾನು ಚುಕೆ ್ಕಯಿರುವ
ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವೆ. ನೀನು ಮಚೆ್ಚಯಿರುವ
ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೇ ನಿನಗೆ ಸಂಬಳ’
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಎ ಾ್ಲ
ಆಡುಕುರಿಗಳು ಮಚೆ್ಚಯಿರುವ ಮರಿಗಳನು್ನ ಈಯ್ದವು. 9 ಹೀಗೆ
ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

10 “ ಾ್ರಣಿಗಳು ಸಂಗಮಿಸು ಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಕನ ಾಯಿತು.
ಸಂಗಮಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಹೋತಗಳೆಲ್ಲ ಚುಕೆ ್ಕಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮಚೆ್ಚಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿದ್ದವು. 11 ದೇವದೂತನು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಚೊತೆ ಾ ಾಡಿ
‘ ಾಕೋಬನೇ’ ಎಂದು ಕರೆದನು.

“ ಾನು ‘ಇಗೋ ಇದೆ್ದೕನೆ’ ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದೆ.
12 “ದೇವದೂತನು ನನಗೆ, ‘ನೋಡು ಚುಕೆ್ಕಮಚೆ್ಚಗಳಿರುವ

ಆಡುಕುರಿಗಳು ಾತ್ರ ಸಂಗಮಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀ ಾಗುವಂತೆ ಾನೇ
ಾಡಿರುವೆನು. ನಿನಗೆ ಾ ಾನನು ಾಡುತಿ್ತರುವ ಅ ಾ್ಯಯಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಾನು ನೋಡಿರುವೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಟು್ಟವ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಾಗುವಂತೆ ಾನೇ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 13 ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ದೇವರು ಾನೇ. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ನೀನು ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದೆ. ನೀನು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಮೇಲೆ ಆಲಿವ್
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಸುರಿದು ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಾಡಿದೆ. ಈಗ
ನೀನು ನಿನ್ನ ಹುಟು್ಟಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ
ಅಪೇ ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು” ಎಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿದನು.

14 ಾಹೇಲಳು ಮತು್ತ ಲೇಯಳು ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನಮ್ಮ ತಂದೆ
ಾಯು ಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಡಲು ಅವನಲಿ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 15 ಅವನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಅನ್ಯರಂತೆ ಕಂಡನು; ಅವನು ನಮ್ಮನು್ನ ನಿನಗೆ ಾರಿ ಾ್ದನೆ;
ನಮ್ಮ ಐಶ್ವಯರ್ವನೆ್ನಲ್ಲ ಅವನು ಉಪ ೕಗಿಸಿದನು. 16 ದೇವರು
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ಈ ಐಶ್ವಯರ್ವನೆ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಈಗ
ಅದು ನಮಗೂ ನಮ್ಮಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸೇರಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ನಿನಗೆ
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡು”ಅಂದರು.

17 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಣ ಾ್ಕಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ
ಾಡಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ

ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದನು. 18 ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ,
ಾಕೋಬನ ತಂದೆ ಾಸಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ಾದ ಾ ಾನಿಗೆ ಮರಳಿ

ಪ್ರ ಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಾಕೋಬನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಆಡುಕುರಿಗಳ ಮಂದೆಗಳು ಅವರ ಮುಂದೆ ನಡೆದವು. ಅವನು
ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿನಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ
ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

19 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣಯನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಇಲ್ಲದಿ ಾ್ದಗ, ಾಹೇಲಳು ಅವನ
ಮನೆ ಳಗೆ ಹೋಗಿ, ತನ್ನ ತಂದೆಯವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡಳು.

20 ಅ ಾಮ್ಯ ಾದ ಾ ಾನನಿಗೆ ಾಕೋಬನು ೕಸ
ಾಡಿದನು. ಾನು ಹೋಗುತಿ್ತರುವು ಾಗಿ ಾಕೋಬನು

ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 21 ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು, ತನ್ನ ಪ್ರತಿ ಂದು ಸ್ವತ್ತನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇಗನೆ
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟನು. ಅವರು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ಮ ಾನದಿಯನು್ನ
ಾಟಿ, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಗಿ ಾ್ಯದ್ ದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದರು.
22 ಾಕೋಬನು ಓಡಿಹೋದದು್ದ ಮೂರು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ
ಾ ಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 23 ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾಕೋಬನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟದನು. ಏಳು ದಿನಗ ಾದ
ಮೇಲೆ ಾ ಾನನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆ ಾದ
ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಕಂಡನು. 24ಆ ಾತಿ್ರ ದೇವರು ಾ ಾನನಿಗೆ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, “ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರು; ನೀನು ಾಕೋಬನಿಗೆ
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ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಾತಿನ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಕದು್ದಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿ ಾಗಿ ಹುಡು ಾಟ

25 ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಾ ಾನನು ಾಕೋಬನನು್ನ
ಸಂಧಿಸಿದನು. ಾಕೋಬನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಾಳೆಯ
ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾನನು ಮತು್ತ ಅವನ

ಜನರೆಲ್ಲರು ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆ ಾದ ಗಿ ಾ್ಯದಿನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ
ಾಡಿಕೊಂಡರು.
26 ಾ ಾನನು ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನೀನು ನನಗೇಕೆ ೕಸ
ಾಡಿದೆ? ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೆರೆ ಒಯು್ಯವ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಂತೆ, ನೀನು ನನ್ನ

ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ? 27 ನೀನು ನನಗೆ
ಹೇಳದೆ ಓಡಿಬಂದದೆ್ದೕಕೆ? ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿದ್ದರೆ ಾನು ನಿನ ಾಗಿ
ಒಂದು ಔತಣಕೂಟವನೆ್ನೕಪರ್ಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದ. ಅಲಿ್ಲ ಾಯನ, ನೃತ್ಯ
ಮತು್ತ ಾದ್ಯಗೋಷಿ್ಠಗಳಿರುತಿ್ತದ್ದವು. 28 ಾನು ನನ್ನ ಮ್ಮಕ ್ಕಳಿಗೆ
ಮುದಿ್ದಡುವುದಕೂ್ಕ ನನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬೀ ್ಕಡುವುದಕೂ್ಕ
ನೀನು ನನಗೆ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮೂಢತನದಿಂದ
ಹೀಗೆ ಾಡಿರುವೆ. 29 ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಲು ನನಗೆ ಶಕಿ್ತಯಿದೆ.
ಆದರೆ ಕಳೆದ ಾತಿ್ರ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ನನಗೆ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿನಗೆ ಕೇಡು ಾಡಕೂಡದೆಂದು ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಕೊಟ್ಟನು. 30 ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದು
ನಿನ್ನ ಅಪೇ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನೀನು ಹೊರಟು
ಬಂದೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು
ಬಂದದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

31 ಾಕೋಬನು, “ ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳದೆ ಹೊರಟು ಬಂದೆ.
ಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಭಯ ಾಗಿತು್ತ; ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ

ನನಿ್ನಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಾನು ಾವಿಸಿದೆ. 32 ಆದರೆ
ಾನು ನಿನ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಕದು್ದಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಾ್ನದರೂ ಇಲಿ್ಲ ಕಂಡರೆ ಆ
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ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಲ್ಲ ಾಗುವುದು. ನಿನ್ನ ಜನರೇ ನನಗೆ ಾ ಗಳು. ನಿನಗೆ
ಸೇರಿದಏ ಾದರೂಇದೆ ೕಎಂದುನೀನೇನೋಡಬಹುದು. ನಿನಗೆ
ಸೇರಿದ ಾವು ಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ತೆಗೆದುಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
( ಾ ಾನನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಾಹೇಲಳು ಕದು್ದಕೊಂಡಿರುವುದು
ಾಕೋಬನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.)
33 ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾನನು ಹೋಗಿ ಾಕೋಬನ
ಾಳೆಯದಲಿ್ಲಯೂ ಗು ಾರದಲಿ್ಲಯೂ ಲೇಯಳ ಗು ಾರದಲಿ್ಲಯೂ
ಹುಡುಕಿದನು. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ಸೇವಕಿಯರಿದ್ದ ಗು ಾರಕೂ್ಕ ಹೋಗಿ
ಹುಡುಕಿದನು; ಅಲಿ್ಲಯೂ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
ಅಲಿ್ಲಂದ ಾಹೇಲಳ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 34 ಾಹೇಲಳು ಆ
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಒಂಟೆಯ ಸಬರದೊಳಗಿಟು್ಟ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಾ ಾನನುಇಡೀ ಗು ಾರವನು್ನ ಹುಡುಕಿದರೂ
ತನ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

35 ಆಗ ಾಹೇಲಳು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ಅ ಾ್ಪ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಾನು ಮುಟಾ್ಟಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
ಾ ಾನನು ಾಳೆಯದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹುಡುಕಿದರೂ ತನ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

36ಆಗ ಾಕೋಬನು ತುಂ ಾ ಕೋಪಗೊಂಡು, “ ಾನು ಾವ
ತಪು ್ಪ ಾಡಿದೆ? ಾವ ನಿಯಮವನು್ನ ಾನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವೆ?
ನನ್ನನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಬಂದು ತಡೆಯಲು ನಿನಗೆ ಾವ
ಹಕಿ್ಕದೆ? 37 ಾನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ನೀನು ಪರೀ ಸಿ
ನೋಡಿದರೂ ನಿನಗೆ ಸೇರಿರುವ ಾವುದೂ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
ನಿನಗೆ ಅಂಥದೆ್ದೕ ಾದರೂ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ತೋರಿಸು. ನನ್ನ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ
ಾಣಿಸುವಂತೆಅದನು್ನ ಇಲಿ್ಲಡು. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರು ಸರಿ ಾದವರೆಂದು
ನಮ್ಮ ಜನರೇ ನಿಣರ್ಯಿಸಲಿ. 38 ಾನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಇಪ್ಪತು್ತ
ವಷರ್ ದುಡಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲೆ್ಲಲ್ಲ ಾವ ಕುರಿಮರಿ ಾಗಲಿ
ಆ ಾಗಲಿ ಹುಟು್ಟ ಾಗ ಾಯಲಿಲ್ಲ; ನಿನ್ನ ಮಂದೆಗಳಲಿ್ಲನ ಾವ
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ಟಗರ ಾ್ನಗಲಿ ಾನು ತಿಂದುಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 39 ಕೂ್ರರ ಮೃಗಗಳು
ಕುರಿಯನು್ನ ಕೊಂ ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ನನ್ನ ಕುರಿಯನು್ನ ನಿನಗೆ
ಕೊಟೆ್ಟನು. ಸತು್ತಹೋದ ಪಶುವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತಂದು, ‘ಇದು
ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕಳುವು ಹಗಲ ಾ್ಲಗಿದ್ದರೂ
ಾತಿ್ರಯ ಾ್ಲಗಿದ್ದರೂ ಕಳು ಾದ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಪಶುಗಳನು್ನ
ನೀನು ನನಿ್ನಂದ ವಸೂಲಿ ಾಡಿದೆ. 40 ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ ಸೂಯರ್ನಿಂದ
ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಕುಂದಿಸಿದೆ; ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಚಳಿಯಿಂದ ನನಗೆ ನಿದೆ್ರಯು
ಬರಲಿಲ್ಲ. 41 ಾನು ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ ನಿನಗೆ ಗು ಾಮನಂತೆ ಸೇವೆ
ಾಡಿದೆನು. ದಲ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು

ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ದುಡಿದೆನು. ಕಡೆಯ
ಆರು ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಶುಗಳನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ದುಡಿದೆನು. ಆ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಬಳವನು್ನ ಹತು್ತ
ಸಲ ಬದ ಾಯಿಸಿದೆ. 42 ಆದರೆ ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರೂ
ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರೂ ಇ ಾಕನು ಭಯಪಡುವ ದೇವರೂ* ನನ್ನ
ಸಂಗಡವಿದ್ದನು. ದೇವರು ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನು
ನನ್ನನು್ನ ಬರಿಗೈಲಿ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುತಿ್ತದೆ್ದ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನೂ್ನ ಾನು
ಾಡಿದ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ದೇವರು ನೋಡಿದನು. ನಿನೆ್ನಯ ಾತಿ್ರ ಾನು

ತಪಿ್ಪತಸ್ಥನಲ್ಲವೆಂದು ದೇವರು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಾಕೋಬಮತು್ತ ಾ ಾನರ ಒಪ್ಪಂದ
43 ಾ ಾನನು ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ಈ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು.

ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಸೇರಿದವರು; ಈ ಪಶುಗಳು ನನ್ನವು.
ನೀನು ಇಲಿ್ಲ ನೋಡುವ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ನನಗೆ ಸೇರಿದು್ದ. ಆದರೆ
ನನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಲಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 44ಆದ್ದರಿಂದನಿನೊ್ನಡನೆಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು

* 31:42: ಭಯಪಡುವ ದೇವರು ದೇವರ ಒಂದು ಹೆಸರು.
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ಸಿದ್ಧ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗಿ ಕಲು್ಲಗಳ ಒಂದು
ಕುಪೆ್ಪಯನು್ನ ಾಡೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

45 ಅಂತೆಯೇ ಾಕೋಬನು ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪ್ಪಂದಕೆ್ಕ
ಾ ಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಅಲಿ್ಲಟ್ಟನು. 46 ಅವನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತಷು್ಟ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಲಿ್ಲನ ಕುಪೆ್ಪ ಾಡುವಂತೆಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ
ಅವರು ಆ ಕುಪೆ್ಪಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಿದರು. 47 ಾ ಾನನು
ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಯಗರ್ ಾಹದೂತ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಆದರೆ
ಾಕೋಬನು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಗಲೀದ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
48 ಾ ಾನನು ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ಈ ಕಲು್ಲಗಳ ಕುಪೆ್ಪಯು

ನಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಾಪಕಕೆ್ಕ ತರುತ್ತದೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆದ ಾರಣ ಾಕೋಬನು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಗಲೀದ್ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

49 ಾ ಾನನು, “ ಾವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಅಗಲಿರು ಾಗ
ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಮಿಚಾ್ಪ ಎಂದೂ ಹೆಸರಿಡ ಾಯಿತು.

50 ಆಮೇಲೆ ಾ ಾನನು “ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನು್ನ
ನೋಯಿಸಿದರೆ,ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸುವನು ಎಂಬುದನು್ನ ನೆನಪು
ಾಡಿಕೊ. ನೀನು ಬೇರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ,

ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊ.
51 ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾನಿಟಿ್ಟರುವ ಈ ಕಲು್ಲಗಳು ಇಲಿ್ಲವೆ; ಾವು
ಒಪ್ಪಂದ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಸೂಚಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಾದ
ಕಲೂ್ಲ ಇಲಿ್ಲದೆ. 52ಈ ಕಲು್ಲಗಳ ಕುಪೆ್ಪಯೂ ವಿಶೇಷ ಾದ ಈ ಕಲೂ್ಲ
ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೂ ಸ ಾಯ
ಾಡುತ್ತವೆ. ಾನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ

ಈ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಟಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಈ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಟಿ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರಕೂಡದು. 53 ಾವು ಈ
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ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಮುರಿದು ಾಕಿದರೆ, ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಪ ಾಧಿ ಾದವನಿಗೆ
ಅಬ್ರ ಾಮನ ದೇವರು, ಾಹೋರನ ದೇವರು ಮತು್ತ ಅವರ
ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರು ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಇ ಾಕನು

ಭಯಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಸೇವೆ ಾಡುವ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆಯಿಟು್ಟ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. 54ಆಮೇಲೆ ಾಕೋಬನುಒಂದುಪಶುವನು್ನ
ಕೊಂದು ಅದನು್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಿದನು; ತನ್ನ
ಜನರನು್ನಊಟಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದನು. ಅವರುಊಟ ಾಡಿದಮೇಲೆ,
ಆ ಾತಿ್ರ ಬೆಟ್ಟದಮೇಲೆಇದ್ದರು. 55ಮರುದಿನಮುಂಜಾನೆ ಾ ಾನನು
ತನ್ನ ಮ್ಮಕ ್ಕಳಿಗೂ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ತನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು.

32
ಏ ಾವನೊಂದಿಗೆಮತೆ್ತ ಒಂ ಾದದು್ದ

1 ಾಕೋಬನು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ
ದೇವದೂತರನು್ನ ನೋಡಿದನು. 2ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು, “ಇದು ದೇವರ
ಾಳೆಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿ “ಮಹನಯಿಮ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
3 ಾಕೋಬನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಏ ಾವನು ಸೇಯೀರ್ ಎಂಬ

ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಈ ಸ್ಥಳವು ಎದೋಮಿನ ಗುಡ್ಡ ಾಡು
ಪ್ರದೇಶ ಾಗಿತು್ತ. ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಸಂದೇಶಕರ ಮೂಲಕ
4 ಏ ಾವನಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು: “ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾಕೋಬನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ ಾನು ಕಳೆದ ವಷರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ
ಾ ಾನನೊಡನೆಜೀವಿಸಿದೆನು. 5ನನಗೆಅನೇಕದನಗಳೂ, ಕತೆ್ತಗಳೂ,
ಆಡುಕುರಿಗಳೂಮತು್ತ ಸೇವಕಸೇವಕಿಯರೂಇ ಾ್ದರೆ. ಾ್ವಮೀ,ನೀವು
ನಮ್ಮನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.’ ”

6 ಸಂದೇಶಕರು ಾಕೋಬನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು, “ ಾವು
ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಏ ಾವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದೆವು. ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ
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ಭೇಟಿ ಾಗಲು ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ಅವನೊಡನೆ ಾನೂರು ಮಂದಿ
ಗಂಡಸರಿ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

7 ಾಕೋಬನಿಗೆ ಭಯ ಾಯಿತು. ಅವನು ತನೊ್ನಡನೆ ಇದ್ದ
ಜನರನು್ನ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ಾ್ನಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದನು. ಅವನು
ಎ ಾ್ಲ ಆಡುಕುರಿಗಳನೂ್ನ ದನಕರುಗಳನೂ್ನ ಒಂಟೆಗಳನೂ್ನ ಎರಡು
ಗುಂಪುಗಳ ಾ್ನಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದನು. 8 “ಒಂದುವೇಳೆ ಏ ಾವನು
ಬಂದು ಒಂದು ಗುಂಪನು್ನ ಾಶಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಮತೊ್ತಂದು
ಗುಂಪು ಓಡಿಹೋಗಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂಬುದು ಅವನ
ಆಲೋಚನೆ ಾಗಿತು್ತ.

9 ಾಕೋಬನು, “ನನ್ನ ತಂದೆ ಾದಅಬ್ರ ಾಮನದೇವರೇ,ನನ್ನ
ತಂದೆ ಾದ ಇ ಾಕನ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನೇ, ನನ್ನ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಮತು್ತ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿಬರುವಂತೆನೀನುಹೇಳಿದೆ. ನೀನು
ನನಗೆಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವು ಾಗಿಹೇಳಿದೆ. 10ನೀನು ನನಗೆತುಂಬ
ಕರುಣೆ ತೋರಿದೆ. ನೀನು ನನಗೆ ಅನೇಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡಿದೆ. ದಲನೆ ಸಲ ಾನು ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯನು್ನ ಾಟಿ

ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಾಗ, ಕೇವಲ ನನ್ನ ಊರುಗೋಲೇ ಹೊರತು
ಬೇರೇನೂ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಬೇ ಾದ
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾನು ಪಡೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 11 ಇಂತಿರಲು, ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ
ಅಣ್ಣನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ.
ಏ ಾವನಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡು. ಅವನು ಬಂದು ನಮೆ್ಮಲ್ಲರನೂ್ನ
ಾಯಂದಿರನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕೊಲು್ಲವನೆಂಬ ಭಯ ನನಗಿದೆ.

12 ‘ ಾನುನಿನಗೆಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುವೆ. ಾನುನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನು್ನ
ಹೆಚಿ್ಚಸಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿನಷು್ಟ ವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸುವೆನು.
ಅವರು ಲೆಕಿ್ಕಸ ಾಗದಷು್ಟ ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿರುವರು’ ಎಂದು ನೀನು
ನನಗೆ ಾ ಾ್ದನ ಾಡಿದಿಯಲ್ಲವೇ” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

13 ಾಕೋಬನು ಆ ಾತಿ್ರ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು
ಏ ಾವನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಾಗಿ ಕೊಡಲು ಕೆಲವು ವಸು್ತಗಳನು್ನ
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ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದನು. 14 ಾಕೋಬನು ಇನೂ್ನರು ಮೇಕೆಗಳನು್ನ,
ಇಪ್ಪತು್ತ ಹೋತಗಳನು್ನ, ಇನೂ್ನರು ಕುರಿಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಟಗರುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 15 ಾಕೋಬನು ಮೂವತು್ತ
ಒಂಟೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳನು್ನ ನಲವತು್ತ ಹಸುಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಹತು್ತ ಹೋರಿಗಳನು್ನ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಹೆಣು್ಣ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಹತು್ತ
ಗಂಡು ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. 16 ಾಕೋಬನು ಪಶುಗಳ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಮಂದೆಯನೂ್ನ ತನ್ನ ಸೇವಕರ ವಶಕೆ್ಕ ಕೊಟ್ಟನು.
ಆಮೇಲೆ ಾಕೋಬನು ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಪಶುಗಳ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಗುಂಪನು್ನ ವಿಂಗಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರಿ; ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಮಂದೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರವಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
17 ಾಕೋಬನು ಅವರಿಗೆ ಅವರವರ ಕತರ್ವ್ಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಾಕೋಬನು ಪಶುಗಳ ದಲನೆ ಗುಂಪಿನ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ನನ್ನ

ಅಣ್ಣ ಾದ ಏ ಾವನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ಇವು ಾರ ಪಶುಗಳು?
ನೀನು ಎಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವೆ? ನೀನು ಾರ ಸೇವಕನು?’
ಎಂದು ಕೇಳುವನು. 18 ಆಗ ನೀನು, ‘ಪಶುಗಳು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾಕೋಬನವು. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ಾದ ಏ ಾವನೇ, ಾಕೋಬನು

ಇವುಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಅಲ್ಲದೆ
ಅವನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

19 ಇದೇ ರೀತಿ ಾಡುವಂತೆ ಾಕೋಬನು ಎರಡನೆಯ
ಸೇವಕನಿಗೆ, ಮೂರನೆಯ ಸೇವಕನಿಗೆ ಮತು್ತ ಉಳಿದೆ ಾ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಏ ಾವನನು್ನ
ಭೇಟಿ ಾ ಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಾಡಬೇಕು. 20 ನೀವು ಅವನಿಗೆ,
‘ಇದು ನಿನಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಉಡುಗೊರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ
ಾಕೋಬನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು”

ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.
“ ಾನು ಈ ಜನರನು್ನ ಉಡುಗೊರೆಗ ಡನೆ ಮುಂದೆ

ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ಒಂದುವೇಳೆ ಏ ಾವನು ನನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ
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ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂಬುದು ಾಕೋಬನ
ಆಲೋಚನೆ ಾಗಿತು್ತ. 21 ಾಕೋಬನು ಏ ಾವನಿಗೆ
ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಾತಿ್ರ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ
ಉಳಿದುಕೊಂಡನು.

22ಆ ಾತಿ್ರ, ಾಕೋಬನು ಎದು್ದ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ
ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಾಸಿಯರನೂ್ನ ತನ್ನ ಹನೊ್ನಂದು ಮಂದಿ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಯಬೊ್ಬೕಕ್
ಹೊಳೆಯನು್ನ ಾಟತಕ್ಕ ಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. 23 ಾಕೋಬನು
ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರನೂ್ನ ತನ್ನಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಆಚೆದಡಕೆ್ಕ
ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ದೇವರೊಡನೆ ಹೋ ಾಟ
24 ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಹೊಳೆ ಾಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯವ ಾಗಿ
ಾನೊಬ್ಬನೇ ಹೊಳೆ ಾಟಲು ನಿಂತಿ ಾ್ದಗ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನು ಬಂದು
ಸೂ ೕರ್ದಯದವರೆಗೂ ಹೋ ಾಡಿದನು. 25 ಾಕೋಬನನು್ನ
ಸೋಲಿಸಲು ತನಗೆ ಾಧ್ಯ ಾಗದಿರುವುದನು್ನ ಗಮನಿಸಿದ ಆ
ಪುರುಷನು ಾಕೋಬನ ತೊಡೆಯನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದನು. ಆಗ
ಾಕೋಬನ ಕೀಲು ತಪಿ್ಪತು.
26 ಆ ಪುರುಷನು ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಬಿಡು,

ಸೂ ೕರ್ದಯ ಾಗುತಿ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ಾಕೋಬನು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸದ ಹೊರತು
ಾನು ನಿನ್ನನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
27 ಆ ಪುರುಷನು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು?” ಎಂದು

ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಾಕೋಬನು, “ನನ್ನ ಹೆಸರು ಾಕೋಬ”ಅಂದನು.
28ಆಗ ಆ ಪುರುಷನು, “ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ‘ ಾಕೋಬ’

ಎಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ‘ಇಸೆ್ರೕಲ್’
ಎಂ ಾಗುವುದು. ಾನೇ ನಿನಗೆ ಈ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ;
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ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ದೇವರೊಡನೆಯೂ ಮನುಷ ್ಯರೊಡನೆಯೂ
ಹೋ ಾಡಿದೆ; ಆದರೂ ನೀನು ಸೋಲಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

29 ಾಕೋಬನು ಆತನಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ತಿಳಿಸು”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಆ ಪುರುಷನು, “ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ವಿಚಾರಿಸುವುದೇಕೆ?”

ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಕೋಬನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.
30 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಕೋಬನು, “ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾನು ದೇವರನು್ನ

ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ನೋಡಿದರೂ ನನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಯಿತು”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಪೆನೀಯೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
31ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಪೆನೀಯೇಲ್ ನಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗುತಿ್ತರು ಾಗ
ಸೂ ೕರ್ದಯ ಾಯಿತು. ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಕೀಲುನೋವಿನಿಂದ
ಕುಂಟು ಾ್ತ ಹೋದನು. 32 ಈ ಾಂಸಖಂಡದಲಿ್ಲ ಾಕೋಬನಿಗೆ
ನೋವು ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಇಸೆ್ರೕಲರು ತೊಡೆಯ ಕೀಲಿನ
ಮೇಲಿರುವ ಸೊಂಟದ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ.

33
ಾಕೋಬನು ತೋರಿದ ಧೈಯರ್

1 ಾಕೋಬನು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗ ಏ ಾವನು ಾನೂರು
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. ಾಕೋಬನು ತನ್ನ
ಕುಟುಂಬವನು್ನ ಾಲು ್ಕ ಗುಂಪುಗ ಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದನು. ಲೇ ಾ
ಮತು್ತ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದರು. ಾಹೇಲಳು ಮತು್ತ
ೕಸೇಫನು ಇನೊ್ನಂದು ಗುಂಪಿನಲಿ್ಲದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಾಸಿಯರು

ಮತು್ತ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಲಿ್ಲದ್ದರು. 2 ಾಕೋಬನು
ಾಸಿಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ
ಲೇಯಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಅವರ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ,
ಾಹೇಲಳನು್ನ ಮತು್ತ ೕಸೇಫನನು್ನ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಳದಲೂ್ಲ
ಇರಿಸಿದನು.
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3 ಾಕೋಬನು ಾನೇ ಮುಂ ಾಗಿ ಏ ಾವನ ಬಳಿಗೆ
ನಡೆದುಹೋಗು ಾ್ತ ಏಳು ಸಲ ನೆಲದ ತನಕ ಬಗಿ್ಗ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.

4 ಏ ಾವನು ಾಕೋಬನನು್ನ ಕಂ ಾಗ, ಓಡಿಬಂದು ತನ್ನ
ಕೈಗಳಿಂದ ತಬಿ್ಬಕೊಂಡು ಅವನ ಕೊರಳಿನ ಮೇಲೆ ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು;
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸಿದರು. 5ಏ ಾವನು ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮತು್ತ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ, “ನಿನೊ್ನಡನೆ ಇರುವ ಈ ಜನರು ಾರು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಾಕೋಬನು, “ದೇವರುನನಗೆಕೊಟ್ಟಮಕ್ಕಳೇ ಇವರು. ದೇವರು
ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6ಆಮೇಲೆಇಬ್ಬರು ಾಸಿಯರುಮತು್ತ ಅವರೊಂದಿಗೆಇದ್ದಮಕ್ಕಳು
ಏ ಾವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.
7 ಆಮೇಲೆ ಲೇ ಾ ಮತು್ತ ಅವ ಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಏ ಾವನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ತರು ಾಯ,
ಾಹೇಲಳುಮತು್ತ ೕಸೇಫನು ಏ ಾವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲೆ ಾಗಿ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.

8ಏ ಾವನು, “ ಾನು ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಕಂಡಆಜನರೆ ಾ್ಲ ಾರು?
ಆ ಪಶುಗಳೆ ಾ್ಲ ಾತಕೆ ್ಕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

ಾಕೋಬನು, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು
ಅವುಗಳನು್ನ ಉಡುಗೊರೆಗಳ ಾ್ನಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟೆ್ಟನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

9ಆದರೆ ಏ ಾವನು, “ತಮ್ಮನೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ
ಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇ ಾದಷಿ್ಟದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಾಕೋಬನು, “ಇಲ್ಲ! ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ;
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ, ಾನು
ಕೊಡುವ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ದಯವಿಟು್ಟ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಬೇಕು. ನಿನ್ನ
ಮುಖವನು್ನ ಮತೆ್ತ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಾಗಿದೆ.
ದೇವರ ಮುಖವನೆ್ನೕ ನೋಡಿದಂ ಾಯಿತು. ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಾಗಿದೆ.



ಆದಿ ಾಂಡ 33:11 cxvii ಆದಿ ಾಂಡ 33:17

11 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಕೊಡುವ ಈ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತರುವೆ. ದೇವರು ನನಗೆ ತುಂಬ
ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದ್ದನು. ನನಗೆ ಬೇ ಾದದ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನನ್ನಲಿ್ಲದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಹೀಗೆ ಾಕೋಬನು ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಏ ಾವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಏ ಾವನು ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿದನು.

12 ಆಮೇಲೆ ಏ ಾವನು, “ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಾನು ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಆದರೆ ಾಕೋಬನು ಅವನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು
ಬಲಹೀನರೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಾನು ನನ್ನ ದನಕುರಿಗಳನೂ್ನ
ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳನೂ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬಹುದೂರದವರೆಗೆ ಎಡಬಿಡದೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು
ಹೋದರೆ, ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗಳು ಸತು್ತಹೋಗುತ್ತವೆ. 14ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು
ಮುಂ ಾಗಿಹೋಗು. ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿ ಾನ ಾಗಿ ಹಿಂ ಾಲಿಸುವೆನು.
ದನಕುರಿಗಳು ಮತು್ತ ಇತರ ಪಶುಗಳು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವಂತೆಯೂ
ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಆ ಾಸಗೊಳ್ಳದಂತೆಯೂ ಾನು ಾಕಷು್ಟ
ನಿ ಾನ ಾಗಿ ಬಂದು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೇಯೀರ್ ನಲಿ್ಲ ಭೇಟಿ ಾಗುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15ಅದಕೆ್ಕ ಏ ಾವನು, “ ಾ ಾದರೆ ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ನಿನ್ನ
ಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಬಿಟು್ಟಹೋಗುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆದರೆ ಾಕೋಬನು, “ಅದು ನಿನ್ನ ದಯೆ. ಆದರೆ ಅಂಥ

ಅಗತ್ಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ಆ
ದಿನ ಏ ಾವನು ಸೇಯೀರಿಗೆ ಮರಳಿ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.
17 ಆದರೆ ಾಕೋಬನು ಸುಕೊ್ಕೕತಿಗೆ ಹೋದನು. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಅವನು ತನ ಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯನೂ್ನ ತನ್ನ ದನಕುರಿಗಳಿ ಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ
ಕೊಟಿ್ಟಗೆಗಳನೂ್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ಸುಕೊ್ಕೕತ್”
ಎಂದು ಹೆಸ ಾಯಿತು.
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18 ಆಮೇಲೆ ಾಕೋಬನು ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಶೆಕೆಮ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಬಂದು ತನ್ನ ಾಳೆಯನು್ನ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು
ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಿದನು. 19 ಾಕೋಬನು ನೂರು ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಶೆಕೆಮನ ತಂದೆ ಾದ ಹ ೕರನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಆ
ಹೊಲವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. 20ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಸಿ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ಇಸೆ್ರೕಲರ ದೇವ ಾದ
ಏಲೆಲೋಹೇ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

34
ದೀನಳ ಾನಭಂಗ

1 ದೀನಳು ಲೇ ಾ ಮತು್ತ ಾಕೋಬನ ಮಗಳು. ದೀನಳು
ಒಂದು ದಿನ ಆ ದೇಶದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ನೋಡಲು ಹೊರಗೆ ಹೋದಳು.
2 ಆ ದೇಶದ ಾಜ ಾಗಿದ್ದ ಹ ೕರನ ಮಗ ಾದ ಶೆಕೆಮನು
ದೀನಳನು್ನ ಕಂಡು ಅವಳನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬ ಾ ಾ ್ಕರ
ಾಡಿದನು. 3 ಶೆಕೆಮನಿಗೆ ದೀನಳ ಮೇಲೆ ಪಿ್ರೕತಿಯುಂಟಾಗಿ

ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು. ಅವನು
ತನ್ನನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಆಕೆಯ ಸಂಗಡ ಮನ ಲಿಸುವ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿದನು. 4 ಶೆಕೆಮನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಈ

ಹುಡುಗಿಯನು್ನ ನನಗೆಮದುವೆ ಾಡಿಸು” ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.
5 ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಶೆಕೆಮನಿಂದ ಾನಭಂಗ ಾದ

ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ
ಕುರಿಗ ಂದಿಗೆ ಹೊಲದಲಿ್ಲದು್ದದರಿಂದ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬರುವತನಕ
ಏನೂ ಾಡಲಿಲ್ಲ. 6 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಶೆಕೆಮನ ತಂದೆ ಾದ
ಹ ೕರನು ಾಕೋಬನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಲು ಬಂದನು.

7 ಹೊಲದಲಿ್ಲದ್ದ ಾಕೋಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಯನು್ನ ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಶೆಕೆಮನು
ಾಕೋಬನಮಗಳನು್ನ ಾನಭಂಗ ಾಡಿ ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ಅವ ಾನ
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ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆವೇಶಗೊಂಡರು. ಶೆಕೆಮನು ತುಂಬ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಹೊಲದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.

8 ಆದರೆ ಹ ೕರನು ದೀನಳ ಅಣ್ಣಂದಿರೊಡನೆ ಾ ಾಡಿದನು.
ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಶೆಕೆಮನು ದೀನಳನು್ನ ತುಂಬ
ಇಷ್ಟಪಡು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು
ದಯವಿಟು್ಟ ಅವ ಾಶಕೊಡಿ. 9 ಈ ಮದುವೆಯು ನಮ ಾಗಿರುವ
ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ
ಗಂಡಸರು ನಿಮ್ಮ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಬಹುದು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ಗಂಡಸರು ನಮ್ಮ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಬಹುದು. 10 ನೀವು
ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಇಲಿ್ಲ
ಜಮೀನು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಾರ ಾಡಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಶೆಕೆಮನು ಸಹ ಾಕೋಬನೊಡನೆ ಮತು್ತ ದೀನಳ
ಅಣ್ಣಂದಿರೊಡನೆ ಾ ಾಡಿದನು. ಶೆಕೆಮನು ಅವರಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ
ನನ್ನನು್ನ ಸಿ ್ವೕ ಾರ ಾಡಿ ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಾನು
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 12 ಾನು ದೀನಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಲು ನೀವು ನನಗೆ

ಅವ ಾಶಕೊಟ್ಟರೆ ಾಕು. ಾನು ನಿಮಗೆ ಾವ ಉಡುಗೊರೆಯನು್ನ
ಬೇ ಾದರೂ ಕೊಡುವೆನು. ನೀವು ಏನು ಕೇಳಿದರೂ ಕೊಡುವೆನು.
ಆದರೆ ನನಗೆ ದೀನಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಸಿಕೊಡಿ” ಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

13 ಾಕೋಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಶೆಕೆಮನಿಗೂ ಅವನ ತಂದೆಗೂ
ಸುಳು್ಳ ಹೇಳಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಾದ ದೀನಳಿಗೆ
ಶೆಕೆಮನು ಅಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಇನೂ್ನ
ಆವೇಶದಿಂದ ಇದ್ದರು. 14 ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಅಣ್ಣಂದಿರು
ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಲು ಾವು
ಅವ ಾಶ ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ; ಾಕೆಂದರೆ ನಿನಗಿನೂ್ನ ಸುನ್ನತಿ ಾಗಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯು ನಿನ್ನನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗುವುದು ತ ಾ್ಪಗುತ್ತದೆ.
15 ಆದರೆ ನೀನು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
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ಗಂಡಸು ನಮ್ಮಂತೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನೀನು ಆಕೆಯನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಗಬಹುದು. 16 ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಸರು ನಮ್ಮ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಬಹುದು ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಗಂಡಸರು
ನಿಮ್ಮ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಬಹುದು. ಆಗ ಾವು ಒಂದೇ
ಜ ಾಂಗ ಾಗುವೆವು. 17 ಆದರೆ ನೀವು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ
ಾವುದೀನಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ”ಎಂದುಹೇಳಿದರು.
18ಅವರು ಹೇಳಿದು್ದ ಹ ೕರನಿಗೂ ಶೆಕೆಮನಿಗೂ ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು

ತೋಚಿತು. 19ದೀನಳ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಾಡಲು ಶೆಕೆಮನು
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡನು.
ಶೆಕೆಮನಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ತುಂಬ ೌರವವಿತು್ತ.

20 ಹ ೕರನು ಮತು್ತ ಶೆಕೆಮನು ತಮ್ಮ ನಗರದ ಸ ಾಸ್ಥಳಕೆ ್ಕ
ಹೋದರು. ಅವರು ಪಟ್ಟಣದ ಗಂಡಸರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿ, 21 “ಈ
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾಗಿರಲು ಇಷ್ಟ; ಇವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದು್ದಕೊಂಡು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದಿರುವುದು
ನಮಗೂ ಇಷ್ಟ; ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮಲಿ್ಲದೆ.
ಾವು ಅವರ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗವುದಕೂ್ಕ ನಮ್ಮ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ
ಸಂತೋಷಪಡುತೆ್ತೕವೆ. 22 ಆದರೆ ಾವು ಾಡಬೇ ಾದ
ಒಂದೇ ಒಂದು ಾಯರ್ವೇನೆಂದರೆ, ಇಸೆ್ರೕಲರಂತೆ ನಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ
ಗಂಡಸರು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 23 ಾವು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದರೆ, ಅವರ ಎ ಾ್ಲ ದನಕುರಿಗಳಿಂದಲೂ ಪಶುಗಳಿಂದಲೂ

ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ಈ ಒಪ್ಪಂದವನು್ನ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವರು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಇಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವರು” ಎಂದು

ಹೇಳಿದರು. 24 ಸ ಾಸ್ಥಳದಲಿ್ಲದ್ದ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ಹ ೕರ ಮತು್ತ
ಶೆಕೆಮರ ಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡಸರು ಸುನ್ನತಿ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
25 ಮೂರು ದಿನಗದರೂ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಂಡಸರು
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ಇನೂ್ನ ಾಯದ ನೋವಿನಲಿ್ಲದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಗಂಡಸರು
ಬಲಹೀನ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ ಎಂಬುದು ಾಕೋಬನ ಇಬ್ಬರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದ ಸಿಮೆ ೕನ್ ಮತು್ತ ಲೇವಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡಸರನು್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿದರು. 26 ದೀನಳ ಅಣ್ಣಂದಿ ಾದ ಸಿಮೆ ೕನನು
ಮತು್ತ ಲೇವಿಯು ಹ ೕರನನೂ್ನ ಅವನ ಮಗ ಾದ ಶೆಕೆಮನನೂ್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಿ ದೀನಳನು್ನ ಶೆಕಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದರು. 27 ಾಕೋಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ
ಅಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ ಶೆಕೆಮನು
ಾಡಿದ ಾನಭಂಗದಿಂದ ಅವರು ಇನೂ್ನ ಕೋಪದಲಿ್ಲದ್ದರು.

28 ಹೀಗೆ ದೀನಳ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅವರ ದನಕುರಿಗಳನೂ್ನ ಕತೆ್ತಗಳನೂ್ನ
ಪಟ್ಟಣದಲಿ್ಲಯೂ ಹೊಲದಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಆಸಿ್ತಯೆಲ್ಲವನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 29 ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ಸೆರೆಹಿಡಿದುಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ದೋಚಿಕೊಂಡರು.

30 ಆದರೆ ಾಕೋಬನು ಸಿಮೆ ೕನನಿಗೆ ಮತು್ತ ಲೇವಿಗೆ,
“ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಅ ಾಯಕೆ್ಕ ಗುರಿ ಾಡಿದಿರಿ. ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಾ ಾನ್ಯರು ಮತು್ತ ಪೆರಿಜೀಯರು ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸಿ ನನಗೆ
ವಿರೋಧ ಾಗುವರು. ನನಗಿರುವ ಜನರು ಕೆಲವರೇ. ಈ
ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಹೋ ಾಡಿದರೆ ಾನೂ ನನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಾಶ ಾಗುವೆವು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

31 ಆದರೆ ದೀನಳ ಅಣ್ಣಂದಿರು, “ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯನು್ನ ಆ ಜನರು
ಸೂಳೆಯಂತೆಉಪ ೕಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾವುಬಿಡಬೇಕೇ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ
ತಂಗಿಗೆ ಆ ಜನರು ಾಡಿದು್ದ ತಪು ್ಪ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

35
ಬೇತೇಲಿನಲಿ್ಲ ಾಕೋಬನು
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1 ದೇವರು ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನೀನು ಬೇತೇಲ್ ಪಟ್ಟಣಕೆ್ಕ
ಹೋಗಿ ಅಲೆ್ಲೕ ಾಸಿಸು ಮತು್ತ ಆ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಏ ಾವನ
ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ದೇವ ಾದ ‘ಏಲ್’ ನಿನಗೆ
ಅಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೇ! ಆತನ ಆ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಅಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

2 ಆದ್ದರಿಂದ ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ತನ್ನ
ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೂ, “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಮರದ ಮತು್ತ ಲೋಹದ ಎ ಾ್ಲ
ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಶುದ್ಧ ಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 3 ಾವು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು
ಬೇತೇಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ; ಾನು ಕಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ಸ ಾಯ ಾಡಿದ
ದೇವರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಕಟಿ್ಟಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ಹೋದಕಡೆಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಆ ದೇವರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

4 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳನೂ್ನ ತಮ್ಮ
ಕಿವಿಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಾಲೆಗಳನೂ್ನ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಾಕೋಬನು
ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಶೆಕೆಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಏ ಾವೃಕ್ಷದ
ಬುಡದಲಿ್ಲ ಹೂಳಿಟ್ಟನು.

5 ಾಕೋಬನು ಮತು್ತ ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಹೊರಟರು. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಭಯಪಟು್ಟ ಾಕೋಬನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ. 6 ಾಕೋಬನು ಮತು್ತ ಅವರ ಜನರು ಲೂಜಿಗೆ
ಹೋದರು. ಈಗ ಲೂಜನು್ನ “ಬೇತೇಲ್” ಎಂದು ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.
ಅದು ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲದೆ. 7 ಾಕೋಬನು ಅಲಿ್ಲ ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಸಿದನು. ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ
ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ದಲು
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ಾಣಿಸಿಕೊಂಡದು್ದ ಆ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಕೋಬನು ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
“ಏಲ್ಬೇತೇಲ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

8 ರೆಬೆಕ್ಕಳ ಾಸಿ ಾದ ದೆಬೋರಳು ಅಲಿ್ಲ ಸತು್ತಹೋದಳು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆಕೆಯನು್ನ ಬೇತೇಲಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಏ ಾವೃಕ್ಷದ ಬುಡದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ಅಲೊ್ಲೕನ್
ಾಕೂತ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.

ಾಕೋಬನ ಹೊಸ ಹೆಸರು
9 ಾಕೋಬನು ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ

ಬಂ ಾಗ, ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 10 ದೇವರು ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಹೆಸರು
ಾಕೋಬ. ಆದರೆ ಾನು ಆ ಹೆಸರನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸುವೆನು. ಇನು್ನ

ಮುಂದೆ ನೀನು ಾಕೋಬನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹೊಸ
ಹೆಸರು ‘ಇಸೆ್ರೕಲ್’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ “ಇಸೆ್ರೕಲ್” ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

11 ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನೇ ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು. ನೀನು
ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಡೆದು ಮ ಾಜ ಾಂಗ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವೆ.
ಅನೇಕ ಜ ಾಂಗಗಳೂ ಾಜರುಗಳೂ ನಿನೊ್ನಳಗಿಂದ ಬರುವರು.
12 ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೂ ಇ ಾಕನಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಾದ ದೇಶವನು್ನ
ಕೊಟೆ್ಟನು. ಈಗ ಾನು ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು. ಾನು ಆ
ದೇಶವನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿಗಳವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 13ಆಮೇಲೆದೇವರುಆಸ್ಥಳದಿಂದಹೊರಟುಹೋದನು.
14-15 ಾಕೋಬನು ಈ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಪ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಒಂದು
ಾ್ಮರಕಕಲ್ಲನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಾ್ರ ಾರಸವನೂ್ನ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ
ಸುರಿದನು. ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಾದ ಸ್ಥಳ. ಾಕೆಂದರೆ ಅಲಿ್ಲ
ದೇವರು ಾಕೋಬನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದನು. ಾಕೋಬನು ಆ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ “ಬೇತೇಲ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

ಹೆರಿಗೆ ಬೇನೆಯಿಂದ ಾಹೇಲಳಮರಣ
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16 ಾಕೋಬನು ಮತು್ತ ಅವನ ಜನರು ಬೇತೇಲಿನಿಂದ
ಹೊರಟು ಬೆತೆ್ಲಹೇಮೆಂಬ ಎಫಾ್ರತೂರಿಗೆ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪಮುಂಚೆ
ಾಹೇಲಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಾಲ ಬಂದಿತು. 17 ಆದರೆ ಾಹೇಲಳು ಈ
ಹೆರಿಗೆಯಲಿ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡಬೇ ಾಯಿತು. ಆಕೆಗೆ ಬಹಳ ನೋವಿತು್ತ.
ಾಹೇಲಳ ಾದಿಯು ಇದನು್ನ ಕಂಡು, ಆಕೆಗೆ, “ ಾಹೇಲಳೇ,
ಭಯಪಡಬೇಡ. ನೀನು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ಜನನ ಕೊಡುತಿ್ತರುವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

18 ಾಹೇಲಳು ಮಗನನು್ನ ಹೆರು ಾಗ ಸತು್ತಹೋದಳು;
ಾಯುವುದಕೆ್ಕ ದಲು, ಾಹೇಲಳು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಬೆನೋನಿ
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಆದರೆ ಾಕೋಬನು ಅವನಿಗೆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಾಗೆ ಾಹೇಳಲು ಮೃತಪಟ್ಟಳು.

19 ಾಹೇಲಳನು್ನ ಬೆತೆ್ಲಹೇಮೆಂಬ ಎಫಾ್ರತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡ ಾಯಿತು. 20 ಾಕೋಬನು ಾಹೇಲಳ
ೌರ ಾಥರ್ ಾಗಿ ಆಕೆಯ ಸ ಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಾದ
ಒಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ ಇಟ್ಟನು. ಇಂದಿಗೂ ಆ ವಿಶೇಷ ಾದ ಕಲು್ಲ ಅಲಿ್ಲದೆ.
21 ಆಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು ತನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿ
“ಮಿಗ್ದಲ್ ಏದರ್” ಗೋಪುರದ ದ ಣದಲಿ್ಲ ಗು ಾರವನು್ನ
ಾಕಿಸಿದನು.
22ಇಸೆ್ರೕಲನು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದವರೆಗೆ ಅಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡನು. ಅವನು

ಅಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ ರೂಬೇನನು ಇಸೆ್ರೕಲನ ಾಸಿ ಾದ* ಬಿಲ್ಹ ಡನೆ
ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. ಇಸೆ್ರೕಲನು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿ ಾಗ ತುಂಬ
ಕೋಪಗೊಂಡನು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲನ ಕುಟುಂಬ
ಾಕೋಬನಿಗೆ (ಇಸೆ್ರೕಲ) ಹನೆ್ನರಡು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.

23 ಲೇಯಳ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಾಕೋಬನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ಾದ
ರೂಬೇನ್, ಸಿಮೆ ೕನ್,ಲೇವಿ,ಯೆಹೂದ, ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ಮತು್ತ
ಜೆಬುಲೂನ್.

* 35:22: ಾಸಿ ಅಥ ಾ “ಉಪಪತಿ್ನ” ಾಸಿ ಾಗಿದ್ದರೂ ಹೆಂಡತಿಯಂತಿದ್ದಳು.
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24 ಾಹೇಲಳ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ೕಸೇಫಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್.
25ಬಿಲ್ಹಳು ಾಹೇಲಳ ಾಸಿ. ಬಿಲ್ಹಳ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಾನ್ಮತು್ತ
ನಫಾ್ತಲಿ.

26 ಜಿಲ್ಪಳು ಲೇಯಳ ಾಸಿ. ಜಿಲ್ಪಳ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಾದ್ ಮತು್ತ
ಆಶೇರ್.

ಇವರೆಲ್ಲರು ಾಕೋಬನಿಗೆ ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು.

27 ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಇ ಾಕನ ಬಳಿಗೆ
ಹೆಬೊ್ರೕನೆಂಬ ಕಿಯರ್ತಬರ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಮಮೆ್ರಗೆ ಬಂದನು.
ಅಬ್ರ ಾಮನುಮತು್ತ ಇ ಾಕನು ಾಸ ಾಗಿದ್ದದು್ದ ಇಲೆ್ಲೕ. 28ಇ ಾಕನು
ನೂರೆಂಭತು್ತ ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಜೀವಿಸಿದನು. 29 ಆಮೇಲೆ ಇ ಾಕನು
ದಿನ ತುಂಬಿದ ಮುದುಕ ಾಗುವವರೆಗೆ ಜೀವಿಸಿ ತೀರಿಕೊಂಡನು.
ಅವನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಏ ಾವನು ಮತು್ತ ಾಕೋಬನು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜನಿಗೆ
ಸ ಾಧಿ ಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲೆ್ಲೕ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು.

36
ಏ ಾವನ ಕುಟುಂಬ

1 ಎದೋಮನೆಂಬ ಏ ಾವನ ಕುಟುಂಬ ಚರಿತೆ್ರ: 2 ಏ ಾವನು
ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು. ಏ ಾವನ
ಹೆಂಡತಿಯರು: ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಏಲೋನನ ಮಗ ಾದ ಆ ಾ;
ಹಿವಿ್ವಯ ಾದ ಸಿಬೆ ೕನನಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಅ ಾಹ ಎಂ ಾಕೆಯ
ಮಗ ಾಗಿದ್ದ ಒಹೊಲೀ ಾಮ; 3 ಇ ಾ್ಮಯೇಲನ ಮಗಳೂ
ನೆ ಾ ೕತನ ತಂಗಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಾಸೆಮತ್. 4 ಏ ಾವನಿಗೆ
ಮತು್ತ ಆ ಾಳಿಗೆ ಎಲೀಫಜನೆಂಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ಾಸೆಮತಳಿಗೆ
ರೆಗೂವೇಲನೆಂಬ ಮಗನಿದ್ದನು. 5 ಒಹೊಲೀ ಾಮಳಿಗೆ ಮೂವರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು: ಯೆಗೂಷ, ಯ ಾಮ ಮತು್ತ ಕೋರಹ.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏ ಾವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದವರು.
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6-8 ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಏ ಾವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಹಳ
ವೃದಿ್ಧ ಾದ ಾರಣ ಾ ಾನ್ ದೇಶವು ಅವರಿಗೆ ಾ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಏ ಾವನು ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ ಾಕೋಬನಿಂದ
ದೂರ ಹೋದನು. ಏ ಾವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ
ಗಂಡುಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರನೂ್ನ ದನಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಇತರ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ತನಗೆ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದು ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೇಯೀರ್ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೆಹೋದನು. (ಏ ಾವನಿಗೆ
ಎದೋಮ್ ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಇದೆ. ಎದೋಮ್ ಎಂಬುದು ಸೇಯೀರ್
ದೇಶದಮತೊ್ತಂದು ಹೆಸರು.)

9 ಏ ಾವನು ಎದೋಮ್ ಜನರ ತಂದೆ. ಸೇಯೀರ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಏ ಾವನ ಕುಟುಂಬದವರ ಹೆಸರುಗಳು:

10 ಏ ಾವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಎಲೀಫಜ, ಇವನು ಏ ಾವನಿಗೆ
ಆ ಾ ಎಂ ಾಕೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಗನು. ರೆಗೂವೇಲ, ಇವನು
ಏ ಾವನಿಗೆ ಾಸೆಮತಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದಮಗನು.

11 ಎಲೀಫಜನಿಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು: ತೇ ಾನ್,
ಓ ಾರ್, ಚೆ ೕ, ಗ ಾಮ್ಮತು್ತ ಕೆನಜ್.

12 ಎಲೀಫಜನಿಗೆ ತಿಮ್ನ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಾಸಿಯೂ ಇದ್ದಳು.
ತಿಮ್ನಳಿಗೆ ಮತು್ತ ಎಲೀಫಜನಿಗೆ ಅ ಾಲೇಕ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ
ಗಂಡುಮಗನಿದ್ದನು.

13 ರೆಗೂವೇಲನಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು: ನಹತ್,
ಜೆರಹ, ಶ ಾ್ಮ ಮತು್ತ ಮಿಜಾ್ಜ.

ಇವರು ಏ ಾವನ ಮ್ಮಕ ್ಕಳು. ಇವರು ಏ ಾವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ
ಾಸೆಮತಳ ಸಂತತಿಯವರು.

14 ಏ ಾವನ ಮೂರನೆ ಹೆಂಡತಿಯು ಅ ಾಹನ ಮಗ ಾದ
ಒಹೊಲೀ ಾಮ. (ಅ ಾಹನು ಸಿಬೆ ೕನನ ಮಗನು.)
ಏ ಾವನ ಮತು್ತ ಒಹೊಲೀ ಾಮಳ ಮಕ್ಕಳು: ಯೆಗೂಷ್,
ಯ ಾಮ್ಮತು್ತ ಕೋರಹ.
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15ಏ ಾವನ ವಂಶಸ್ಥರ ಕುಲಪತಿಗಳು:
ಏ ಾವನ ದಲನೆ ಮಗ ಾದ ಎಲೀಫಜ. ಎಲೀಫಜನಿಂದ
ಬಂದವರು: ತೇ ಾನ್, ಓ ಾರ್, ಚೆ ೕ, ಕೆನೆಜ್,
16 ಕೋರಹ, ಗ ಾಮಮತು್ತ ಅ ಾಲೇಕ.

ಈ ಕುಲಪತಿಗಳು ಏ ಾವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಆ ಾಳ
ಸಂತತಿಯವರು.

17 ಏ ಾವನ ಮಗ ಾದ ರೆಗೂವೇಲನು ಈ ಕುಟುಂಬಗಳ
ತಂದೆ ಾಗಿದ್ದನು: ನಹತ, ಜೆರಹ, ಶ ಾ್ಮ ಮತು್ತ ಮಿಜಾ್ಜ.

ಈ ಕುಟುಂಬಗಳೆಲ್ಲವು ಏ ಾವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾಸೆಮತಳ
ಸಂತತಿಯವರು.

18 ಅ ಾಹನ ಮಗಳೂ ಏ ಾವನ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ
ಒಹೊಲೀ ಾಮಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರು: ಯಗೂಷ್, ಯೆ ಾಮ
ಮತು್ತ ಕೋರಹ. ಈ ಮೂವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ
ತಂದೆ ಾಗಿದ್ದರು.

19ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಏ ಾವನೇ ಮೂಲಪುರುಷ.

20 ಏ ಾವನಿಗಿಂತ ದಲು ಹೋರಿಯ ಜ ಾಂಗದ ಸೇಯೀರ್
ಎಂಬವನು ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. ಸೇಯೀರನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು:
ಲೋಟಾನ್, ಶೋ ಾಲ್, ಸಿಬೆ ೕನ್, ಅ ಾಹ,

21 ದೀಶೋನ್, ಏಚೆರ್ ಮತು್ತ ದೀ ಾನ್, ಆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಕುಲಪತಿಗ ಾಗಿದ್ದರು.

22 ಲೋಟಾನನು ಹೋರಿ, ಹೇ ಾಮ್ ಎಂಬುವರ ತಂದೆ.
(ತಿಮ್ನಳು ಲೋಟಾನನ ತಂಗಿ.)

23 ಶೋ ಾಲನು ಅ ಾ್ಪನ್, ಾನಹತ್, ಗೇ ಾಲ್, ಶೆ ೕ ಮತು್ತ
ಓ ಾಮ್ಎಂಬವರ ತಂದೆ.

24 ಸಿಬೆ ೕನನಿಗೆ ಅ ಾ್ಯ ಮತು್ತ ಅ ಾಹ ಎಂಬ
ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. (ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಒರತೆಗಳನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಂಡವನೇ ಅ ಾಹ.)
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25ಅ ಾಹನು ದೀಶೋನ್ಮತು್ತ ಓಹೊಲೀ ಾಮಳ ತಂದೆ.
26 ದಿಶೋನನಿಗೆ ಹೆ ಾ್ದನ್, ಎ ಾ್ಬನ್, ಇ ಾ್ರನ್ ಮತು್ತ ಕೆ ಾನ್
ಎಂಬ ಾಲ್ಕ ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.

27ಏಚೆರನಿಗೆ ಬಿ ಾ್ಹನ್, ಚಾ ಾನ್ ಮತು್ತ ಅ ಾನ್ ಎಂಬ ಮೂರು
ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.

28 ದೀ ಾನನಿಗೆ ಊಚ್ ಮತು್ತ ಅ ಾನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.

29 ಹೋರಿಯರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಾಯಕರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು
ಇಂತಿವೆ: ಲೋಟಾನ್, ಶೋ ಾಲ್, ಸಿಬೆ ೕನ್, ಅ ಾಹ,
30 ದೀಶೋನ್, ಏಚೆರ್ ಮತು್ತ ದೀ ಾನ್. ಸೇಯೀರ್ ನಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಹೋರಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಾಯಕರುಗಳು
ಇವರೇ.

31 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಎದೋಮಿನಲಿ್ಲ ಾಜರುಗಳಿದ್ದರು.
ಇಸೆ್ರೕಲರಿಗಿಂತಲೂಮುಂಚೆ ಎದೋಮಿಗೆ ಾಜರುಗಳಿದ್ದರು.

32ಬೆ ೕರನಮಗ ಾದಬೆಲಗನುಎದೋಮಿನ ಾಜ ಾಗಿದ್ದನು.
ಅವನು ದಿ ಾ್ಹ ಾ ನಗರವನು್ನ ಆಳಿದನು.

33 ಬೆಲಗನು ಸತ್ತಮೇಲೆ, ೕ ಾಬನು ಾಜ ಾದನು.
ೕ ಾಬನು ಬೊಚ್ರದವ ಾದ ಚೆರಹನಮಗನು.

34 ೕ ಾಬನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಹು ಾಮನು ಆಳಿದನು.
ಹು ಾಮನು ತೇ ಾನೀಯರ ದೇಶದವನು.

35 ಹು ಾಮನು ಸತ್ತಮೇಲೆ, ಹದದನು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಆಳಿದನು.
ಹದದನು ಬೆದದನ ಮಗನು. ( ಾಬ್ಯರನು್ನ ಮಿ ಾ್ಯನರ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದವನೇ ಬೆದದನು.) ಹದದನು ಅವೀತ್
ಪಟ್ಟಣದವನು.

36 ಹದದನು ಸತ್ತಮೇಲೆ, ಸ ಾ್ಲಹನು ಆ ದೇಶವನು್ನ ಆಳಿದನು;
ಸ ಾ್ಲಹನು ಮಸೆ್ರೕಕದವನು.

37 ಸ ಾ್ಲಹನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ೌಲನು ಆ ದೇಶವನು್ನ
ಆಳಿದನು. ೌಲನು ಯೂಫೆ್ರೕಟೀಸ್ ನದಿತೀರದಲಿ್ಲರುವ
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ರೆಹೋಬೋತೂರಿನವನು.
38 ೌಲನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಾ ಾ್ಹ ಾನನು ಆಳಿದನು.

ಾ ಾ್ಹ ಾನನು ಅಕೊ್ಬೕರನಮಗನು.
39 ಾ ಾ್ಹ ಾನನು ಸತ್ತಮೇಲೆ ಆ ದೇಶವನು್ನ ಹದದನು ಆಳಿದನು.
ಹದದನು ಾಗು ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದವನು. ಹದದನ ಹೆಂಡತಿಯ
ಹೆಸರು ಮಹೇಟಬೇಲ್. ಮಹೇಟಬೇಲಳು ಮಟೆ್ರೕದ
ಎಂ ಾಕೆಯಮಗಳು. (ಮಟೆ್ರೕದಳುಮೇಜಾ ಾಬನಮಗಳು.)

40-43ಏ ಾವನು ಎದೋಮ್ಯರಿಗೆಮೂಲಪಿತೃ:
ತಿಮ್ನ ಅ ಾ್ವ, ಯತೇತ, ಓಹೊಲೀ ಾ ಾ, ಏ ಾ, ಪೀನೋನ್,
ಕೆನೆಜ್, ತೇ ಾನ್, ಮಿ ಾ್ಚರ, ಮಗಿ್ದೕಯೇಲ್ ಮತು್ತ ಗೀ ಾಮ್
ಕುಟುಂಬಗಳವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದರು.

37
ಕನಸು ಾರ ೕಸೇಫ

1 ಾಕೋಬನು ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದನು. ಅವನ ತಂದೆ
ಆ ದೇಶದಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. 2 ಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬದ
ಚರಿತೆ್ರಯಿದು:

ೕಸೇಫನು ಹದಿನೇಳು ವಷರ್ದ ೌವನಸ್ಥ ಾಗಿದ್ದನು.
ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಕುವುದು ಅವನ ಕಸು ಾಗಿತು್ತ. ತನ್ನ
ಅಣ್ಣಂದಿರೊಡನೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಾ್ಹ ಮತು್ತ ಜಿ ಾ್ಪ ಎಂಬ ತನ್ನ
ಮಲ ಾಯಿಗಳ ಮಕ್ಕ ಡನೆ ೕಸೇಫನು ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ
ಮೇಯಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವರೇ ಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡಿದರೆ
ೕಸೇಫನು ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 3 ಇಸೆ್ರೕಲನು ತುಂಬ

ಮುಪಿ್ಪನವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ೕಸೇಫನು ಹುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲನು ತನ್ನ
ಬೇರೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತಲೂಹೆಚಾ್ಚಗಿ ೕಸೇಫನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿದನು.
ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸುಂದರ ಾದ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ
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ಾಡಿಸಿ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. 4 ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ೕಸೇಫನ ಮೇಲೆ
ಹೆಚು್ಚ ಪಿ್ರೕತಿಯಿರುವುದನು್ನ ಗಮನಿಸಿದ ೕಸೇಫನ ಅಣ್ಣಂದಿರು
ೕಸೇಫನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸತೊಡಗಿ ಅವನೊಡನೆ ಸೆ್ನೕಹ ಾವದಿಂದ
ಾ ಾಡುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
5 ಒಂದು ದಿನ ೕಸೇಫನು ವಿಶೇಷ ಾದ ಕನಸನು್ನ ಕಂಡನು.
ೕಸೇಫನು ಈ ಕನಸನು್ನ ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾಗ ಅವರು

ಅವನನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ದೆ್ವೕಷಿಸತೊಡಗಿದರು.
6 ೕಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ನನಗೆ ಒಂದು ಕನ ಾಯಿತು.

7 ಾವೆಲ್ಲರು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಗೋಧಿಯ ಸಿವುಡುಗಳನು್ನ ಕಟು್ಟತಿ್ತದೆ್ದವು.
ಆಗ ನನ್ನ ಸಿವುಡು ಎದು್ದನಿಂತಿತು; ನನ್ನ ಸಿವುಡಿನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಮ್ಮ
ಸಿವುಡುಗಳೆ ಾ್ಲ ಎದು್ದನಿಂತುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಿವುಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದವು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರು, “ನೀನು ಾಜ ಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಆಳುವೆ
ಎಂಬುದು ಇದರ ಅಥರ್ವೆಂದು ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ೕ?” ಎಂದು
ಪ್ರಶಿ್ನಸಿ ಆ ಕನಸಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಅವನನು್ನ ಮತ್ತಷು್ಟ ದೆ್ವೕಷಿಸತೊಡಗಿದರು.

9 ಆಮೇಲೆ ೕಸೇಫನಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಕನ ಾಯಿತು.
ೕಸೇಫನು ಈ ಕನಸಿನ ಬಗೆ್ಗಯೂ ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ

ತಿಳಿಸಿದನು. ೕಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ನನಗೆ ಮತೊ್ತಂದು
ಕನ ಾಯಿತು. ಸೂಯರ್, ಚಂದ್ರ ಮತು್ತ ಹನೊ್ನಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು
ನನಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುವುದನು್ನ ಕಂಡೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಸಹಈಕನಸಿನಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿದನು.
ಆದರೆ ಅವನ ತಂದೆ ಅವನನು್ನ ಗದರಿಸಿ, “ಇದೆಂ ಾ ಕನಸು?
ಾನೂ ನಿನ್ನ ಾಯಿಯೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರೂ ನಿನಗೆ
ಅಡ್ಡಬೀಳುತೆ್ತೕವೆಂದು ನಂಬುತಿ್ತೕ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
11 ೕಸೇಫನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ
ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು. ಆದರೆ ೕಸೇಫನ ತಂದೆಯು ಆ ಕನಸುಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ಆಶ್ಚಯರ್ಚಕಿತ ಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸತೊಡಗಿದನು.
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12 ಒಂದು ದಿನ ೕಸೇಫನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ
ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ಾಯಲು ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಹೋದರು. 13 ಇಸೆ್ರೕಲನು
ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಹೋಗು. ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅಲಿ್ಲ ನನ್ನ

ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ೕಸೇಫನು, “ಸರಿ, ಹೋಗುವೆನು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

14ಇಸೆ್ರೕಲನು, “ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಮತು್ತ ಆಡುಕುರಿಗಳ ೕಮವನು್ನ
ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನು್ನ
ಹೆಬೊ್ರೕನಿನ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಶೆಕೆಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

15 ಶೆಕೆಮಿನಲಿ್ಲ ಾರಿತಪಿ್ಪ ೕಸೇಫನು ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ
ಅಲೆ ಾಡುತಿ್ತರಲು ಅವನನು್ನ ಕಂಡ ಒಬ್ಬನು, “ಏನು
ಹುಡುಕುತಿ್ತರುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

16 ೕಸೇಫನು, “ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರನು್ನ ಹುಡುಕುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಆಡುಕುರಿಗಳನು್ನ ಎಲಿ್ಲಮೇಯಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

17 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಅವರು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಹೋದರು.
ದೋ ಾನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಅವರು ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ
ಾನು ಕೇಳಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ೕಸೇಫನು
ಅವರನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತ ಹೋಗಿ ದೋ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಕಂಡನು.

ೕಸೇಫನನು್ನ ಗು ಾಮತನಕೆ್ಕ ಾರಿದು್ದ
18 ೕಸೇಫನನು್ನ ಬಹುದೂರದಿಂದಲೇ ಕಂಡ ಅವನ

ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಒಂದು ಉ ಾಯ ಾಡಿದರು.
19 ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ಅಗೋ, ಅಲಿ್ಲ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ
ಕನಸು ಾರ ಾದ ೕಸೇಫ. 20 ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಇದೇ ತಕ್ಕ
ಸಮಯ. ಅವನನು್ನ ಕೊಂದು ನೀರಿಲ್ಲದ ಾವಿ ಳಗೆ ದಬಿ್ಬ,
ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿ ಂದು ಅವನನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟಿ್ಟತೆಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ
ಹೇ ೕಣ. ಆಗ ಅವನ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಿಜ ಾಗುತ್ತ
ನೋಡೋಣ” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
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21 ಆದರೆ ರೂಬೇನನು ಅವರಿಗೆ, “ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ;
22 ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಬರಿ ಾದ ಾವಿಗೆ ಅವನನು್ನ ನೂಕಿಬಿಡಿ;
ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ನೋವು ಾಡಬೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ತರು ಾಯ ೕಸೇಫನನು್ನ ಾವಿಯಿಂದ ಮೇಲೆತಿ್ತ ತಂದೆಗೆ
ಅವನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ರೂಬೇನನ ಅಪೇ ಾಗಿತು್ತ.
23 ೕಸೇಫನು ಬಂ ಾಗ ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅವನನು್ನ ಹಿಡಿದು
ಅವನ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಹರಿದು ಾಕಿ 24 ನೀರಿಲ್ಲದ ಒಂದು
ಾವಿ ಳಗೆ ತಳಿ್ಳದರು.
25 ೕಸೇಫನು ಾವಿ ಳಗಿ ಾ್ದಗ, ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರು

ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ ನೋಡಿ ಾಗ
ಗಿ ಾ್ಯದಿನಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕಂಡರು.
ಅವರ ಒಂಟೆಗಳು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಾಂ ಾರ ಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ಮತು್ತ ಬೆಲೆ ಾಳುವ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದವು.
26 ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೂದನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ, “ ಾವು
ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನನು್ನ ಕೊಂದು ಅವನ ಮರಣವನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿದರೆ
ನಮ ಾಗುವ ಾಭವೇನು? 27ಈ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳಿಗೆ ಾವು ಅವನನು್ನ
ಾರಿದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಾಭ ಾಗುವುದು; ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ

ತಮ್ಮನನು್ನ ಕೊಂದ ಅಪ ಾಧವೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ಉಳಿದ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು.
28 ಮಿ ಾ್ಯನಿನ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು ಸಮೀಪಿಸಿ ಾಗ, ಅಣ್ಣಂದಿರು
ೕಸೇಫನನು್ನ ಾವಿ ಳಗಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಇಪ್ಪತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ

ಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಾರಿದರು. ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು ೕಸೇಫನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

29 ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ರೂಬೇನನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರೊಡನೆ
ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ೕಸೇಫನನು್ನ ಾರಿದು್ದ ಅವನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.
ರೂಬೇನನು ಾವಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ, ೕಸೇಫನನು್ನ
ಅಲಿ್ಲ ಾಣದೆ ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡನು.
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30 ರೂಬೇನನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಹುಡುಗನು
ಾವಿ ಳಗೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಾನೇನು ಾಡಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

31 ಬಳಿಕ ಅವರು ಒಂದು ಆಡನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಆಡಿನ ರಕ್ತವನು್ನ
ೕಸೇಫನ ಸುಂದರ ಾದ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಮೇಲೆ ಾಕಿದರು.

32ಬಳಿಕಆನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಬಳಿಗೆತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ, “ ಾವುಈ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಕಂಡೆವು. ಇದು ೕಸೇಫನ
ನಿಲುವಂಗಿ ೕ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

33 ತಂದೆಯು ಆ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ನೋಡಿ ಅದನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ,
“ ೌದು, ಇದು ೕಸೇಫನದೇ. ಾವುದೋ ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಯ
ಾಯಿಗೆ ತು ಾ್ತದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ 34 ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಗೋಣಿತಟ್ಟನು್ನ ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು
ಬಹುದಿನಗಳವರೆಗೆದುಃಖಪಟ್ಟನು. 35 ಾಕೋಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು
ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಎಷೆ್ಟೕ ಸಂತೈಸಿದರೂ ಾಕೋಬನಿಗೆ
ಆದರಣೆ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಾಕೋಬನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಾಯುವ
ತನಕನನ್ನಮಗನಿ ಾಗಿದುಃಖಪಡುವೆ”ಎಂದುಹೇಳಿದುಃಖಿಸುತ್ತಲೇ
ಇದ್ದನು.

36 ಮಿ ಾ್ಯನಿನ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು ೕಸೇಫನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ಾರಿದರು. ಅವರು ಅವನನು್ನ ಫರೋಹನ ಾವಲು ಾರರಿಗೆ
ಾಯಕ ಾಗಿದ್ದ ೕಟೀಫರನಿಗೆ ಾರಿದರು.

38
ಯೆಹೂದನುಮತು್ತ ಾ ಾರಳು

1 ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೀ ಾ
ಎಂಬುವನೊಂದಿಗೆ ಾಸಿಸಲು ಹೋದನು. ಅವನು ಅದು ಾ್ಲಮ್
ಊರಿನವನು. 2 ಯೆಹೂದನು ಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾ ಾನ್ಯನ ಮಗಳನು್ನ
ಕಂಡು ಆಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆ ಹುಡುಗಿಯ
ತಂದೆಯಹೆಸರು ಶೂಗ. 3ಆಕೆಯು ಒಬ್ಬಮಗನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಅವರು
ಅವನಿಗೆ ಏರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. 4ಬಳಿಕ ಆಕೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ
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ಜನನವಿತ್ತಳು. ಅವರು ಆ ಮಗನಿಗೆ ಓ ಾನ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.
5ಆಕೆಗೆಮೂರನೆಯಮಗನುಹುಟಿ್ಟ ಾಗಆಕೆಅದಕೆ್ಕ ಶೇಲಹಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು. ಆ ಮಗು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ ಯೆಹೂದನು ಕಜೀಬೂರಿನಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
6 ಯೆಹೂದನು ತನ್ನ ದಲನೆ ಮಗ ಾದ ಏರನಿ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ

ಕನಿ್ನಕೆಯನು್ನ ಆಯೆ್ಕ ಾಡಿದನು. ಆಕೆಯಹೆಸರು ಾ ಾರ. 7ಆದರೆ
ಏರನು ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ಅವನನು್ನ ಾಯಿಸಿದನು. 8 ಆಗ ಯೆಹೂದನು ಏರನ ತಮ್ಮ ಾದ
ಓ ಾನನಿಗೆ, “ಹೋಗು, ಸತು್ತಹೋದ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಗೆ
ಗಂಡನಂತಿರು. ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಆಕೆಯಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟವ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ
ಅಣ್ಣ ಾದ ಏರನಮಕ್ಕ ಾಗಿರಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಾ ಾರಳಲಿ್ಲ ತನಗೆ ಹುಟು್ಟವ ಮಕ್ಕಳು
ತನ್ನವ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಓ ಾನನು ಆಕೆಯನು್ನ
ಕೂಡಿದರೂ ವೀಯರ್ವನು್ನ ನೆಲದ ಾಲು ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 10 ಇದು
ಯೆಹೋವನದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಾ್ದಗಿದ್ದರಿಂದಆತನು ಓ ಾನನನು್ನ ಸಹ
ಾಯಿಸಿದನು. 11ಆಗಯೆಹೂದನುತನ್ನ ಸೊಸೆ ಾದ ಾ ಾರಳಿಗೆ,

“ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲಿ್ಲರು. ನನ್ನ ಮಗ ಾದ
ಶೇಲಹನು ದೊಡ್ಡವ ಾಗುವ ತನಕ ಮದುವೆ ಾಗಬೇಡ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಶೇಲಹನು ಸಹ ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಂತೆ ಾಯಬಹುದೆಂದು
ಯೆಹೂದನು ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾರಳು ತನ್ನ
ತಂದೆಯಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದಳು.

12 ಆಮೇಲೆ ಬಹುದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೂದನ
ಹೆಂಡತಿ ಾಗಿದ್ದ ಶೂಗನ ಮಗಳು ತೀರಿಕೊಂಡಳು. ಯೆಹೂದನು
ತನ್ನ ದುಃಖದ ಸಮಯ ತೀರಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಾ್ಲಮ್ಯದವ ಾದ ತನ್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತ ಹೀ ಾನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ತಿ ಾ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋದನು. 13 ಾವನು ಉಣೆ್ಣ ಕತ್ತರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ತಿ ಾ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತರುವುದು ಾ ಾರಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.
14 ಾ ಾರಳು ಾ ಾಗಲೂ ವಿಧವೆಯ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
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ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದಳು. ಆದರೆ ಈಗ ಆಕೆ ಬೇರೆ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಮುಸುಕಿನಿಂದ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು
ತಿ ಾ್ನ ಊರಿನ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಏನಯಿಮೂರಿನ ಾರಿಯಲಿ್ಲ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡಳು. ಯೆಹೂದನ ಚಿಕ್ಕಮಗ ಾದ ಶೇಲಹನು ಬೆಳೆದು
ದೊಡ್ಡವ ಾಗಿರುವುದು ಾ ಾರಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ
ಅವನನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಸಲುಯೆಹೂದನು ಆಲೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

15 ಯೆಹೂದನು ಆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತರಲು
ಆಕೆಯನು್ನ ಕಂಡು ವೇಶೆ್ಯಯೆಂದು ಾವಿಸಿದನು. (ಆಕೆಯು
ವೇಶೆ್ಯಯಂತೆ ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು.) 16 ಆದ್ದರಿಂದ
ಯೆಹೂದನು ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ
ಕೂಡಬಹುದೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. (ಆಕೆ ತನ್ನ ಸೊಸೆ ಾದ
ಾ ಾರಳೆಂದುಯೆಹೂದನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.)
ಅವಳು “ನೀನು ನನಗೆ ಏನು ಕೊಡುವೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು.
17 ಯೆಹೂದನು, “ನನ್ನ ಮಂದೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಒಂದು

ಆಡುಮರಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.
ಅವಳು “ಸರಿ, ನೀನು ನನಗೆ ಆಡುಮರಿಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವ

ತನಕ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಏ ಾದರೂ ಒತೆ್ತಯಿಡಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
18ಯೆಹೂದನು, “ಏನು ಒತೆ್ತಯಿಡಲಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಾ ಾರಳು, “ನಿನ್ನ ಪತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪ ೕಗಿಸುವ ನಿನ್ನ

ಮುದೆ್ರಯನೂ್ನ ಅದರ ಾರವನೂ್ನ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಊರುಗೋಲನೂ್ನ
ಕೊಡು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದಳು. ಯೆಹೂದನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಆಕೆಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಯೆಹೂದನು ಆಕೆಯನು್ನ ಕೂಡಿದನು; ಅವಳು
ಗಭಿರ್ಣಿ ಾದಳು. 19 ಾ ಾರಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಸುಕನು್ನ
ತೆಗೆದು ಾಕಿ ಮತೆ್ತ ವಿಧ ಾವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಳು.

20 ಯೆಹೂದನು ಾತು ಕೊಟಿ್ಟದ್ದಂತೆಯೇ ಒಂದು
ಆಡುಮರಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಸೆ್ನೕಹಿತ ಾದ ಹೀ ಾನ ಮೂಲಕ ಏನಯಿಮಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಮುದೆ್ರಯನೂ್ನ ಊರುಗೋಲನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರುವಂತೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಅವಳನು್ನ
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ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 21 ಅವನು ಏನಯಿಮ್ಊರಿನ ಕೆಲವು
ಗಂಡಸರಿಗೆ, “ಇಲಿ್ಲಯ ಾರಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುತಿ್ತದ್ದ ವೇಶೆ್ಯಯು
ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದಳೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ಇಲಿ್ಲ ಾವ ವೇಶೆ್ಯಯೂ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು

ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
22 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಯೆಹೂದನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು,

“ ಾನುಆವೇಶೆ್ಯಯನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆಆಸ್ಥಳದ
ಗಂಡಸರುಅಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ವೇಶೆ್ಯಯೂಇಲ್ಲ ಎಂದುಹೇಳಿದರು”ಅಂದನು.

23 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೂದನು, “ಆಕೆ ಆ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿ.
ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಂಡು ನಗುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಾನು ಅವಳಿಗೆ
ಆಡನು್ನ ಕೊಡಲುಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದೆ. ಆದರೆಅವಳುನಿನಗೆಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲವಷೆ್ಟೕ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾ ಾರಳಿಗೆ ಗಭರ್ ಾರಣೆ
24 ಮೂರು ತಿಂಗ ಾದ ಬಳಿಕ, ಾರೋ ಒಬ್ಬನು

ಯೆಹೂದನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಸೊಸೆ ಾದ ಾ ಾರಳು ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ
ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು.
ಆಗ ಯೆಹೂದನು, “ಆಕೆಯನು್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ

ಸುಟು್ಟಬಿಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
25 ಆ ಗಂಡಸರು ಾ ಾರಳನು್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಆಕೆಯ ಬಳಿಗೆ

ಹೋದರು. ಆದರೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಾವನಿಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಗಭಿರ್ಣಿ
ಾಡಿದವನು ಈ ವಸು್ತಗಳ ಒಡೆಯ. ಈ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ನೋಡು!

ಇವು ಾರವು? ಈಮುದೆ್ರಯೂ ಾರವೂ ಾರವು? ಇದು ಾರ
ಕೈಕೋಲು?” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದಳು.

26ಯೆಹೂದನುಆವಸು್ತಗಳನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ, “ಆಕೆಸರಿ ಾದದ್ದನೆ್ನೕ
ಾಡಿ ಾ್ದಳೆ. ಾನೇ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದೆ. ಾನು ಆಕೆಗೆ ಾತುಕೊಟ್ಟಂತೆ

ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ಶೇಲಹನನು್ನ ಆಕೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿತು್ತ” ಎಂದು
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ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಯೆಹೂದನು ಆಕೆ ಡನೆ ಮತೆ್ತ
ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

27 ಾ ಾರಳಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಾಲ ಬಂತು. ಆಕೆಗೆ ಅವಳಿಜವಳಿ
ಮಕ್ಕ ಾಗುವುದನು್ನ ಾದಿಯು ಗಮನಿಸಿದಳು. 28 ಆಕೆಗೆ
ಹೆರಿಗೆ ಾಗು ಾಗ ಒಂದು ಮಗು ತನ್ನ ಕೈಚಾಚಿತು. ಾದಿಯು
ಆ ಮಗುವಿನ ಕೈಗೆ ಕೆಂಪು ಾರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟ, “ ದಲನೆಯವನು”
ಅಂದಳು. 29 ಆದರೆ ಆ ಮಗು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಎಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆಮೇಲೆ ಮತೊ್ತಂದು ಮಗುವು ದಲು
ಹುಟಿ್ಟತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾದಿಯು, “ನೀನು ದಲನೆಯವನನು್ನ
ಛೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ”ಅಂದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆಮಗುವಿಗೆ
“ಪೆರೆಚ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. 30 ಆ ಬಳಿಕ ಮತೊ್ತಂದು ಮಗುವು
ಹೊರಬಂದಿತು. ಆ ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಕೆಂಪು ಾರವಿತು್ತ. ಅವರು
ಅವನಿಗೆ “ಜೆರಹ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.

39
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ೕಸೇಫನನು್ನ ೕಟೀಫರನಿಗೆ ಾರಿದು್ದ

1 ೕಸೇಫನನು್ನ ಖರೀದಿ ಾಡಿದ ಾ್ಯ ಾರಿಗಳು ಅವನನು್ನ
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಫರೋಹನ ಾವಲು ಾರರ
ಾಯಕ ಾದ ೕಟೀಫರನಿಗೆ ಾರಿದರು. 2 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನ
ಸ ಾಯದಿಂದ ೕಸೇಫನು ಏಳಿಗೆ ಾಗಿ ತನ್ನ ಯಜ ಾನ ಾದ
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ೕಟೀಫರನಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇವಕ ಾದನು.

3 ಯೆಹೋವನು ೕಸೇಫನ ಸಂಗಡವಿದು್ದ ಅವನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ
ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಯಶಸಿ್ವ ಾಗುವಂತೆ ಾಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ
ೕಟೀಫರನು ಗಮನಿಸಿದನು. 4 ೕಟೀಫರನು ೕಸೇಫನ

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪಟು್ಟ ಸ್ವಂತ ಸೇವಕನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಂಡನು; ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯನು್ನ

ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟನು; ತನ್ನ ಆಸಿ್ತಗೆ ಾ್ಲ ಮೇ ಾಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಿದನು. 5 ೕಟೀಫರನು ೕಸೇಫನಿಗೆ ಮನೆಯ
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ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಆಸಿ್ತಗೆ ಅವನನು್ನ ಜ ಾ ಾ್ದರನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನು ೕಟೀಫರನ ಮನೆಯನೂ್ನ

ಬೆಳೆಗಳನೂ್ನ ಆಸಿ್ತಯನೂ್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 6 ಆದ್ದರಿಂದ
ೕಟೀಫರನು ಾನು ಊಟ ಾಡುವ ಆ ಾರ ಂದನು್ನ

ಬಿಟು್ಟ ಉಳಿದೆಲ್ಲದರ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯನು್ನ ೕಸೇಫನಿಗೆ ವಹಿಸಿ
ನಿಶಿ್ಚಂತೆಯಿಂದ ಇದ್ದನು.

ೕಸೇಫನು ೕಟೀಫರನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದು್ದ
ೕಸೇಫನು ನೋಡಲು ಸುಂದರ ಾಗಿಯೂ

ರೂಪವಂತ ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದನು. 7ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದನಂತರ, ೕಸೇಫನ
ಒಡೆಯನ ಹೆಂಡತಿಯು ೕಸೇಫನ ಮೇಲೆ ಆಸೆಪಟ್ಟಳು. ಒಂದು
ದಿನ ಆಕೆ ಅವನಿಗೆ, “ನನೊ್ನಂದಿಗೆಮಲಗಿಕೊ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

8 ಆದರೆ ೕಸೇಫನು ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದನು. ಅವನು, “ನನ್ನ
ಧಣಿಯು ಈ ಮನೆಯ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನನಗೆ ವಹಿಸಿ
ನಿಶಿ್ಚಂತೆಯಿಂದಿ ಾ್ದನೆ. 9 ನನ್ನ ಧಣಿಯು ಈ ಮನೆಯ
ಸ ಾರ್ಧಿ ಾರವನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೂ ತನ್ನ ಧಮರ್ಪತಿ್ನ ಾದ
ನಿನ್ನನು್ನ ನನಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು ಇಂ ಾ ಮ ಾ
ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯವನು್ನ ನಡೆಸಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೇಗೆ ಾಪ ಾಡಲಿ”
ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.

10 ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ೕಸೇಫನನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸಿದಳು.
ಆದರೆ ೕಸೇಫನು ಆಕೆ ಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.
11 ಒಂದು ದಿನ ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಮನೆ ಳಗೆ
ಹೋದನು. ಆಗ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಇದ್ದವನು ಅವನೊಬ್ಬನೇ. 12 ಅವನ
ಧಣಿಯ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು,
“ ಾ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊ” ಎಂದು ಕರೆದಳು. ಕೂಡಲೇ
ೕಸೇಫನು ತನ್ನಮೇಲಂಗಿಯನೆ್ನೕ ಬಿಟು್ಟ ಅಲಿ್ಲಂದಓಡಿಹೋದನು.

13 ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಓಡಿಹೋದದ್ದರಿಂದ ಸಿಟು್ಟಗೊಂಡ ಅವಳು 14ಮನೆಯ ಹೊರಗಿದ್ದ
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ಸೇವಕರನು್ನ ಕರೆದು, “ನೋಡಿ, ನಮಗೆಅವ ಾನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಈಇಬಿ್ರಯಗು ಾಮನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ತರ ಾಗಿದೆ. ಅವನುಮನೆ ಳಗೆ
ಬಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬ ಾ ಾ್ಕರ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ. ಆಗ ಾನು
ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡೆ. 15 ನನ್ನ ಕೂಗಿನಿಂದ ಭಯಗೊಂಡು ತನ್ನ
ಮೇಲಂಗಿಯನೆ್ನೕ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. 16 ಆಕೆ
ಆಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ತನ್ನ ಗಂಡನೂ ೕಸೇಫನಿಗೆಧಣಿಯೂಆಗಿದ್ದ
ೕಟೀಫರನು ಬರುವ ತನಕ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದಳು. 17 ಪತಿಯು

ಬಂ ಾಗ ಆಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿ, “ನೀನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಈ
ಇಬಿ್ರಯ ಗು ಾಮನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬ ಾ ಾ್ಕರ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದ.
18 ಆದರೆ ಾನು ಕೂಗಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಮೇಲಂಗಿಯನೆ್ನೕ
ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿಹೋದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.

19 ೕಸೇಫನ ಧಣಿಯು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಾತು ಕೇಳಿ ತುಂಬ
ಕೋಪಗೊಂಡನು. 20 ಾಜನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಾಕುವ ಒಂದು
ಸೆರೆಮನೆಯಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ೕಟೀಫರನು ೕಸೇಫನನು್ನ ಆ
ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿಸಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ೕಸೇಫನು ಅಲಿ್ಲದ್ದನು.

ೕಸೇಫನಿಗೆ ಸೆರೆ ಾಸ
21 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ೕಸೇಫನ ಸಂಗಡವಿದು್ದ

ಕರುಣೆತೋರಿದನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾದ ಮೇಲೆ ಸೆರೆಮನೆಯ
ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಯು ೕಸೇಫನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸತೊಡಗಿದನು.
22 ಅವನು ಎ ಾ್ಲ ಕೈದಿಗಳನು್ನ ೕಸೇಫನ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು.
ಅಲಿ್ಲ ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ೕಸೇಫನೇ ಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.
23 ಯೆಹೋವನು ೕಸೇಫನ ಸಂಗಡವಿದು್ದ ಅವನ
ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಯಶಸಿ್ವಗೊಳಿಸುತಿ್ತದ್ದದ್ದರಿಂದ
ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಯು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ೕಸೇಫನಿಗೆ ವಹಿಸಿ
ನಿಶಿ್ಚಂತೆ ಾಗಿದ್ದನು.
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40
ೕಸೇಫನು ಎರಡು ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದು್ದ

1 ತರು ಾಯ ಫರೋಹನ ಇಬ್ಬರು ಸೇವಕರು ಫರೋಹನಿಗೆ
ಾವುದೋ ತಪು ್ಪ ಾಡಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಸೇವಕರುಗಳಲಿ್ಲ

ಒಬ್ಬನು ಭಕ್ಷ ್ಯ ಾರ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಾನ ಾಯಕ. 2 ಫರೋಹನು
ತನ್ನ ಭಕ್ಷ ್ಯ ಾರನ ಮೇಲೆಯೂ ಾನ ಾಯಕನ ಮೇಲೆಯೂ
ಕೋಪಗೊಂಡನು. 3 ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನು್ನ ೕಸೇಫನಿದ್ದ
ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿಸಿದನು. ೕಟೀಫರನು ಫರೋಹನ
ಾವಲು ಾರ ಅಧಿ ಾರಿ ಾಗಿದು್ದ ಈ ಸೆರೆಮನೆಯ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯನು್ನ
ಹೊಂದಿದ್ದನು. 4 ಸೆರೆಮನೆಯ ಮು ಾ್ಯಧಿ ಾರಿಯು ಈ ಇಬ್ಬರು
ಕೈದಿಗಳನು್ನ ೕಸೇಫನ ವಶಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದವರೆಗೆ
ಆ ಇಬ್ಬರು ಸೆರೆಮನೆ ಳಗೆ ಇದ್ದರು. 5 ಒಂದು ಾತಿ್ರ ಆ
ಇಬ್ಬರು ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಭಕ್ಷ ್ಯ ಾರನಿಗೂ ಾನ ಾಯಕನಿಗೂ
ಒಂದೊಂದು ಕನಸು ಬಿತು್ತ. ಮತು್ತ ಅವರಿಬ್ಬರ ಕನಸುಗಳು
ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದವು. 6ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ
ೕಸೇಫನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಚಿಂತೆಯಿಂದ

ಇರುವುದನು್ನ ೕಸೇಫನು ಕಂಡು, 7 “ಈ ದಿನ ನೀವು ತುಂಬ
ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಾಣುತಿ್ತದೆ, ಾರಣವೇನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

8 ಆ ಇಬ್ಬರು, “ ಾವು ಕಳೆದ ಾತಿ್ರ ಕನಸನು್ನ ಕಂಡೆವು; ಆದರೆ
ಾವು ಕಂಡ ಕನಸು ನಮಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುತಿ್ತಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕನಸುಗಳ
ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸುವವ ಾಗಲಿ ವಿವರಿಸುವವ ಾಗಲಿ ಾರೂ ಇಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ೕಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ದೇವರೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ ಕನಸುಗಳನು್ನ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನು ಮತು್ತ ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ
ಹೇಳಬಲ್ಲನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯ ಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನು್ನ ನನಗೆ
ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಾ್ರ ಾರಸ ಕೊಡುವವನ ಕನಸು
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9 ಆಗ ಾನ ಾಯಕನು ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ ಾನು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ
ಾ್ರ ಾಲತೆಯನು್ನ ಕಂಡೆನು. 10 ಆ ಾ್ರ ಾಲತೆಯ ಮೇಲೆ
ಮೂರು ಕವಲುಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಕವಲುಗಳು ಚಿಗುರುತ್ತಲೇ
ಹೂವುಗಳನು್ನ ಬಿಟ್ಟವು; ಆ ಹೂವುಗಳು ಹಣು್ಣಗ ಾದವು.
11 ಾನು ಫರೋಹನ ಲೋಟವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ಾ್ರ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲೋಟದೊಳಗೆ ರಸಹಿಂಡಿ
ಲೋಟವನು್ನ ಫರೋಹನಿಗೆ ಕೊಟೆ್ಟನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಅದಕೆ್ಕ ೕಸೇಫನು, “ ಾನು ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸುವೆನು. ಆ ಮೂರು ಕವಲುಗಳು ಎಂದರೆ ಮೂರು ದಿನಗಳು.
13 ಮೂರುದಿನಗ ಳ ಾಗಿ ಫರೋಹನು ನಿನ್ನನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮತೆ್ತ
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ನೀನು ದಲಿನಂತೆ ಅವನಿಗೆ
ಾನ ಾಯಕ ಾಗಿರುವೆ. 14 ಆದರೆ ನೀನು ಸುಖದಿಂದಿರು ಾಗ
ನನ್ನನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಫರೋಹನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ
ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವಂತೆ ಾಡು. 15 ಇಬಿ್ರಯರ
ದೇಶದವ ಾದ ನನ್ನನು್ನ ಕೆಲವರು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು.
ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಾವ ತಪ್ಪನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನು ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಭಕ್ಷ ್ಯ ಾರನ ಕನಸು
16 ಾನ ಾಯಕನ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿರುವುದನು್ನ

ಕಂಡ ಭಕ್ಷ ್ಯ ಾರನು ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ನನಗೂ ಒಂದು ಕನ ಾಯಿತು.
ನನ್ನ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಬುಟಿ್ಟಗಳಿದ್ದವು.
17 ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಜನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಎ ಾ್ಲ ಬಗೆಯ ಭಕ್ಷ ್ಯಗಳಿದ್ದವು.
ಆದರೆ ಪ ಗಳು ಆ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತದ್ದವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

18 ೕಸೇಫನು, “ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ಾನು ನಿನಗೆ
ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಮೂರು ಬುಟಿ್ಟಗಳ ಅಥರ್ ಮೂರು ದಿನಗಳು.
19 ಮೂರುದಿನಗ ಳ ಾಗಿ ಾಜನು ನಿನ್ನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಶಿರಚೆ್ಛೕದನ ಾಡಿಸುವನು; ನಿನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ಕಂಬಕೆ್ಕ
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ನೇತು ಾಕಿಸುವನು; ಪ ಗಳು ನಿನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತವೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕಸೇಫನನು್ನ ಮರೆತನು
20 ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಬಂದಿತು. ಅದು ಫರೋಹನ

ಜನ್ಮದಿನ ಾಗಿತು್ತ. ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೆ
ಔತಣಕೂಟವನು್ನ ಏಪರ್ಡಿಸಿದನು. ಔತಣಕೂಟದಲಿ್ಲ ಫರೋಹನು
ಭಕ್ಷ ್ಯ ಾರನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾನ ಾಯಕನನೂ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದನು. 21 ಫರೋಹನು ಾನ ಾಯಕನನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಅದೇ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ನೇಮಿಸಿದನು; ಅವನು ಾನ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ಫರೋಹನ
ಕೈಗೆ ಕೊಡುವವ ಾದನು. 22 ಆದರೆ ಫರೋಹನು ಭಕ್ಷ ್ಯ ಾರನನು್ನ
ಕೊಲಿ್ಲಸಿದನು. ೕಸೇಫನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿ ಂದು
ನಡೆಯಿತು. 23 ಆದರೆ ಾನ ಾಯಕನು ೕಸೇಫನಿಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನಮರೆತುಬಿಟು್ಟ ೕಸೇಫನಬಗೆ್ಗ ಫರೋಹನಿಗೆ

ಏನೂ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

41
ಫರೋಹನ ಕನಸುಗಳು

1ಎರಡು ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಫರೋಹನಿಗೆ ಒಂದು ಕನ ಾಯಿತು.
ಫರೋಹನು ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ನೈಲ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು. 2ಆಗ
ಕೊಬಿ್ಬದ ಮತು್ತ ಲಕ್ಷಣ ಾಗಿದ್ದ ಏಳು ಹಸುಗಳು ನದಿ ಳಗಿಂದ
ಬಂದು ಹುಲ್ಲನು್ನ ಮೇಯುತಿ್ತದ್ದವು. 3 ಬಳಿಕ ಬಡಕ ಾಗಿದ್ದ
ಮತು್ತ ಕುರೂಪ ಾಗಿದ್ದ ಏಳು ಹಸುಗಳು ನದಿ ಳಗಿಂದ ಬಂದು
ಲಕ್ಷಣ ಾಗಿದ್ದ ಏಳು ಹಸುಗಳ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡವು.
4 ಕುರೂಪ ಾಗಿದ್ದ ಏಳು ಹಸುಗಳು ಲಕ್ಷಣ ಾಗಿದ್ದ ಏಳು ಹಸುಗಳನು್ನ
ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. ಆಗ ಫರೋಹನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಾಯಿತು.

5 ಫರೋಹನು ಮತೆ್ತ ಮಲಗಿಕೊಂಡನು. ಅವನಿಗೆ ಎರಡನೆಯ
ಕನ ಾಯಿತು. ಪುಷಿ್ಟಯುಳ್ಳ ಏಳು ತೆನೆಗಳು ಒಂದೇ ಗಿಡದಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದವು. 6 ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಸಸಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಾಳಿಯಿಂದ
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ಬತಿ್ತಹೋಗಿದ್ದ ಏಳು ತೆನೆಗಳು ಹುಟಿ್ಟದವು. 7 ಬತಿ್ತಹೋಗಿದ್ದ
ತೆನೆಗಳು ಪುಷಿ್ಟ ಾಗಿದ್ದ ತೆನೆಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. ಫರೋಹನು
ಎಚ್ಚರಗೊಂ ಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ಕನಸೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು.
8ಮರುದಿನಮುಂಜಾನೆ ಈ ಕನಸುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತುಂಬ ಚಿಂತೆಗೊಳ ಾಗಿ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಮಂತ್ರ ಾರರನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ವಿ ಾ್ವಂಸರನೂ್ನ
ಕರೆಯಿಸಿ ಕನಸುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ
ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ ವಿವರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಲಿ
ಆಗಲಿಲ್ಲ.

ಾನ ಾಯಕನು ಫರೋಹನಿಗೆ ೕಸೇಫನ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿದು್ದ
9 ಆಗ ಾನ ಾಯಕನು ೕಸೇಫನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು

ಫರೋಹನಿಗೆ, “ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದು್ದ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದೆ.
10 ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಭಕ್ಷ ್ಯ ಾರನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು
ನಮ್ಮನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಾಕಿಸಿದಿರಿ. 11 ಒಂದು ಾತಿ್ರ ನಮಿ್ಮಬ್ಬರಿಗೂ
ಕನ ಾಯಿತು. ಆ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಬೇರೆಯ ಅಥರ್ಗಳಿದ್ದವು.
12 ನಮ್ಮ ತೆಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಇಬಿ್ರಯ ಯುವಕನಿದ್ದನು. ಅವನು
ಾವಲು ಾರರ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಸೇವಕ ಾಗಿದ್ದನು. ಾವು ಅವನಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಅವನು ನಮಗೆ ಅವುಗಳನು್ನ
ವಿವರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದನು. 13ಅವನು ಹೇಳಿದ
ಅಥರ್ಕೆ್ಕ ಸರಿ ಾಗಿ ನನಗೆ ಆಯಿತು; ದಲಿನ ಉದೊ್ಯೕಗವು
ದೊರೆಯಿತು; ಅವನು ಭಕ್ಷ ್ಯ ಾರನನು್ನ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಅವನಿಗೆಮರಣದಂಡನೆ ಆಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸಲು ೕಸೇಫನನು್ನ ಕರೆಸಿದು್ದ

14 ಆಗ ಫರೋಹನು ೕಸೇಫನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ
ಕರೆಸಿದನು. ೕಸೇಫನು ೌರ ಾಡಿಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಾದ
ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ
ನಿಂತುಕೊಂಡನು. 15 ಫರೋಹನು ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ನನಗೆ ಒಂದು
ಕನ ಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲವರು ಇಲಿ್ಲ
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ಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳಬಲೆ್ಲ ಎಂಬು ಾಗಿ
ನಿನ್ನ ಬಗೆ್ಗ ಕೇಳಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

16 ೕಸೇಫನು, “ಕನಸುಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವ
ಾಮಥ್ಯರ್ ನನ್ನಲಿ್ಲಲ್ಲ. ಆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು
ದೇವರೊಬ್ಬನೇ. ಆದರೆ ದೇವರು ಫರೋಹನಿಗೋಸ ್ಕರ ಅಥರ್ವನು್ನ
ತಿಳಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಆಗ ಫರೋಹನು ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ನನ್ನ ಕನಸಿನಲಿ್ಲ, ಾನು
ನೈಲ್ ನದಿಯ ತೀರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ್ದನು. 18 ಕೊಬಿ್ಬದ ಮತು್ತ
ಲಕ್ಷಣ ಾಗಿದ್ದ ಏಳು ಹಸುಗಳು ನದಿ ಳಗಿಂದ ಬಂದು ಹುಲ್ಲನು್ನ
ಮೇಯುತಿ್ತದ್ದವು. 19 ಆಗ ಬಡಕ ಾಗಿದ್ದ ಮತು್ತ ಕುರೂಪ ಾಗಿದ್ದ
ಏಳು ಹಸುಗಳು ನದಿ ಳಗಿಂದ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡವು.
ಅಂ ಾ ಬಡಕಲು ಹಸುಗಳನು್ನ ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಎಂದೂ
ನೋಡಿಲ್ಲ. 20 ಬಡಕ ಾಗಿದ್ದ ಆ ಹಸುಗಳು ದಲು ಬಂದ
ಲಕ್ಷಣ ಾದ ಏಳು ಹಸುಗಳನು್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. 21 ಅವು ಏಳು
ಹಸುಗಳನು್ನ ತಿಂದ ಮೇಲೆಯೂ ತಿಂದಂತೆ ಾಣುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ; ಅವು
ದಲಿನಂತೆಯೇ ಬಡಕ ಾಗಿದ್ದವುಮತು್ತ ಕುರೂಪ ಾಗಿದ್ದವು. ಆಗ

ನನಗೆ ಎಚ್ಚರ ಾಯಿತು.
22 “ನನ ಾದ ಎರಡನೆಯ ಕನಸು ಇಂತಿದೆ: ಒಂದೇ ಗಿಡದಲಿ್ಲ

ಪುಷಿ್ಟ ಾದ ಏಳು ತೆನೆಗಳು ಹುಟಿ್ಟದವು. 23 ಬಳಿಕ ಅದೇ
ಗಿಡದಲಿ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಾಳಿಯಿಂದ ಬತಿ್ತಹೋಗಿದ್ದ ಏಳು ತೆನೆಗಳು
ಹುಟಿ್ಟದವು. 24ಬತಿ್ತಹೋಗಿದ್ದ ತೆನೆಗಳುಪುಷಿ್ಟ ಾದ ಏಳು ತೆನೆಗಳನು್ನ
ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು.

“ ಾನು ಈ ಕನಸುಗಳನು್ನ ಮಂತ್ರ ಾರರಿಗೂ ವಿ ಾ್ವಂಸರಿಗೂ
ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಾರೂ ನನಗೆ ಈ ಕನಸುಗಳ
ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವರಿಸ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಅಥರ್ವೇನು?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

ೕಸೇಫನಿಂದ ಕನಸುಗಳ ಅಥರ್ವಿವರಣೆ
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25 ಆಗ ೕಸೇಫನು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ಆ ಎರಡು ಕನಸುಗಳ
ಅಥರ್ವು ಒಂದೇ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿರುವುದನು್ನ ದೇವರು ತಮಗೆ
ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 26ಒಳೆ್ಳಯ ಏಳು ಹಸುಗಳೇ ಏಳು ವಷರ್ಗಳು. ಒಳೆ್ಳಯ
ಏಳು ತೆನೆಗಳೇ ಏಳು ವಷರ್ಗಳು. ಎರಡು ಕನಸುಗಳೂ ಒಂದೇ
ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೊಂದಿವೆ. 27 ಬಡಕ ಾದ ಮತು್ತ ಕುರೂಪ ಾದ ಏಳು
ಹಸುಗಳು ಮತು್ತ ಕೆಟು್ಟಹೋದ ಾಳಿನ ಏಳು ತೆನೆಗಳು, ದೇಶಕೆ್ಕ
ಬರುವ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ಬರ ಾಲವನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಏಳು
ವಷರ್ಗಳು ಒಳೆ್ಳಯ ವಷರ್ಗಳ ನಂತರ ಬರುತ್ತವೆ. 28 ಮುಂದೆ
ನಡೆಯಲಿರುವುದನು್ನ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಸಂಭವಿಸುವುದು. 29 ನಿಮಗೆ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ
ಾಲ ಒಳೆ್ಳಯ ಬೆಳೆ ಾಗುವುದು; ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾದಷು್ಟ ಆ ಾರವಿರುವುದು. 30 ಆದರೆ ಆ ಏಳು ವಷರ್ಗ ಾದ
ಮೇಲೆ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಏಳು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ ಬರ ಾಲವಿರುವುದು.
ಆಗ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ಾವು ದಲು ಬೆಳೆದ ಆ ಾರವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಮರೆತುಬಿಡುವರು. ಈ ಾಮವು ದೇಶವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವುದು.
31 ದಲಿನ ಸಮೃದಿ್ಧಯ ಗುರುತೇ ಜನರಿಗೆ ಾಣಸಿಗದು.

32 “ಫರೋಹನೇ, ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಎರಡು
ಕನಸುಗ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರು ಇದನು್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿಯೂ
ಬೇಗನೆ ಬರ ಾಡಲಿ ಾ್ದನೆ. 33 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ತುಂಬ
ಬುದಿ್ಧವಂತನೂ ವಿವೇಕಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಒಬ್ಬನನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ಅವನನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿ ಾಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಬೇಕು. 34 ಅಲ್ಲದೆ ಜನರಿಂದ ಆ ಾರವನು್ನ
ಶೇಖರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾವು ಸಂಗ್ರಹಕರನು್ನ ನೇಮಿಸಿ
ಒಳೆ್ಳಯ ಏಳು ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಬೆಳೆ ಾರನಿಂದಲೂ
ಬೆಳೆಯ ಐದನೆ ಒಂದು ಾಗವನು್ನ ಕಂ ಾಯ ರೂಪದಲಿ್ಲ
ವಸೂಲಿ ಾಡಬೇಕು. 35 ಸಂಗ್ರಹ ಾರರ ಮೂಲಕ
ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನೂ್ನ ಶೇಖರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ
ಉ ಾ್ರಣಗಳಲಿ್ಲಟು್ಟ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 36ಉ ಾ್ರಣಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಷು್ಟ
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ಆ ಾರವಿರುವುದರಿಂದಈಜಿಪಿ್ಟನವರುಬರ ಾಲದಏಳುವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಆ ಾರವಿಲ್ಲದೆ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

37 ಇದು ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಎ ಾ್ಲ ಸೇವಕರಿಗೂ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿ ಕಂಡುಬಂತು. 38 ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ,
“ಈ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ೕಸೇಫನಿಗಿಂತಲೂ
ಉತ್ತಮ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯವೇ? ದೇವ ಾತ್ಮನೇ
ಇವನ ಸಂಗಡವಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

39 ಫರೋಹನು ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ದೇವರು ನಿನಗೆ ಈ ಎ ಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗಿಂತ ಬುದಿ್ಧವಂತನೂ
ವಿವೇಕಿಯೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. 40 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ದೇಶದ
ಾಜ್ಯ ಾಲನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವೆನು; ಜನರು ನಿನ್ನ ಆ ಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವರು. ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಾಗಿರುವವನು
ಾನೊಬ್ಬನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
41 ಫರೋಹನು ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ

ದೇಶಕೆ್ಕಲ್ಲ ಾಜ್ಯ ಾಲನ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ
42 ಾಜಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ತನ್ನ ಉಂಗುರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು;
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಳೆ್ಳಯ ಾರುಬಟೆ್ಟಯ ನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು;
ಕೊರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸರವನು್ನ ಾಕಿದನು. 43 ಫರೋಹನು
ೕಸೇಫನಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಾಜರಥವನು್ನ ಸಂಚಾರ ಾ್ಕಗಿ

ಕೊಟ್ಟನು. ವಿಶೇಷ ಾವಲು ಾರರು ಅವನ ರಥದ ಮುಂದೆ
ನಡೆದುಹೋಗು ಾ್ತ “ಪ್ರಜೆಗಳೇ, ೕಸೇಫನಿಗೆ ತಲೆ ಾಗಿ
ನಮಸ್ಕರಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ೕಸೇಫನು
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದನು.

44 ಫರೋಹನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಾಜ ಫರೋಹ. ಆದ್ದರಿಂದ
ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡುವೆನು. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲದೆ
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಬೇರೆ ಾರೂ ಕೈಯೆತ್ತಲೂ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಾಲನು್ನ ಚಲಿಸಲೂ
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 45 ಫರೋಹನು ೕಸೇಫನಿಗೆ,
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ಾಫ್ನತ್ಪನೆ್ನೕಹ ಎಂಬ ಹೆಸರನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಫರೋಹನು
ೕಸೇಫನಿಗೆ ಆಸನತ್ ಎಂ ಾಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಸಿದನು.

ಆಕೆ ಓನ್ ನಗರದ ಆಚಾಯರ್ ಾಗಿದ್ದ ೕಟೀಫರನಮಗಳು. ಹೀಗೆ
ೕಸೇಫನು ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾದನು.

46 ೕಸೇಫನು ಈಜಿಪ್್ಟ ಾಜನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾ್ರರಂಭಿಸಿ ಾಗ
ಮೂವತು್ತ ವಷರ್ದವ ಾಗಿದ್ದನು. ೕಸೇಫನು ಈಜಿಪ್್ಟ
ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಸಂಚರಿಸಿದನು. 47 ಏಳು ಒಳೆ್ಳಯ ವಷರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯು ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. 48 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ೕಸೇಫನು ಆ ಏಳು ವಷರ್ಗಳ ಾಲದಲಿ್ಲ ಆ ಾರವನು್ನ

ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಗರಗಳ ಉ ಾ್ರಣಗಳಲಿ್ಲಟ್ಟನು. ಪ್ರತಿ ಂದು
ನಗರದ ಸುತು್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದ ದವಸ ಾನ್ಯವನು್ನ
ಆ ಾ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟನು. 49 ೕಸೇಫನು ಬಹಳ
ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿನ
ಾಶಿಯೆಂಬಂತೆ ತೋರಿತು; ಲೆಕಿ್ಕಸುವುದಕೂ್ಕ ಅ ಾಧ್ಯ ಾಯಿತು.
50 ೕಸೇಫನ ಹೆಂಡತಿ ಆಸನತ್ ಓನ್ ನಗರದಲಿ್ಲ

ಆಚಾಯರ್ ಾಗಿದ್ದ ೕಟೀಫೆರನ ಮಗಳು. ಬರ ಾಲದ
ದಲನೆಯ ವಷರ್ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ೕಸೇಫನಿಗೆ

ಆಸನತಳಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದರು. 51 ದಲನೆಯ
ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ, “ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ಮನೆಯವರನೂ್ನ ಮರೆತುಬಿಡುವಂತೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಸ ಾಯ
ಾಡಿದನು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ೕಸೇಫನು ಆ ಮಗುವಿಗೆ, “ಮನಸೆ್ಸ”

ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 52ಎರಡನೆ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟ ಾಗ, “ನನಗೆ ಕಷ್ಟ
ಬಂದ ದೇಶದಲೆ್ಲೕ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿ, ಆಮಗುವಿಗೆ, “ಎಫಾ್ರಯೀಮ್” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

ಬರ ಾಲದ ಾ್ರರಂಭ
53 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಸಮೃದಿ್ಧಕರ ಾದ ಏಳು ವಷರ್ಗಳು ಮುಗಿದ

ಮೇಲೆ 54 ೕಸೇಫನು ಹೇಳಿದ್ದಂತೆಯೇ ಾಮದ ಏಳು
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ವಷರ್ಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡವು. ಾಮವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಹಬಿ್ಬಕೊಂಡಿತು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಆ ಾರ
ದೊರಕುತಿ್ತತು್ತ. 55 ಬರ ಾಲವು ಾ್ರರಂಭ ಾ ಾಗ ಜನರು
ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿಫರೋಹನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಫರೋಹನುಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಜನರಿಗೆ, “ ೕಸೇಫನನು್ನ ಕೇಳಿರಿ; ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಾಡಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

56ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂಬರ ಾಲ ಾ ಾಗ, ೕಸೇಫನುಉ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ
ತೆಗೆಸಿ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಾ ಾಟ ಾಡಿಸಿದನು.
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಬರವು ಭೀಕರ ಾಗಿತು್ತ. 57ಭೂಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಾಮವು
ಭಯಂಕರ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಎ ಾ್ಲ ದೇಶಗಳವರು ೕಸೇಫನಿಂದ
ಆ ಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಬಂದರು.

42
ಕನಸುಗಳು ನಿಜ ಾದವು

1 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳಿರುವು ಾಗಿ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲದ್ದ
ಾಕೋಬನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾಕೋಬನು

ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ, “ ಾವು ಇಲಿ್ಲ ಏನೂ
ಾಡದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವುದೇಕೆ? 2 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ

ದವಸ ಾನ್ಯಗಳಿರುವು ಾಗಿ ಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊ ್ಳೕಣ. ಆಗ ಾವು
ಾಯದೆ ಬದುಕಿಕೊಳು್ಳವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
3 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಸೇಫನ ಹತು್ತ ಮಂದಿ ಸಹೋದರರು

ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದರು.
4 ಾಕೋಬನು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. (ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನು
ೕಸೇಫನ ಒಡಹುಟಿ್ಟದ ಒಬ್ಬನೇ ತಮ್ಮ ಾಗಿದ್ದನು.)

ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನಿಗೆ ಏ ಾದರೂ ಕೇ ಾಗಬಹುದೆಂಬ ಭಯ
ಾಕೋಬನಿಗಿತು್ತ.
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5 ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಬರ ಾಲ ಭೀಕರ ಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ
ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಾ ಾನಿನಿಂದ
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದರು; ಇಸೆ್ರೕಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಹೋದರು.

6 ೕಸೇಫನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ
ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಾರಿಗೂ
ಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ೕಸೇಫನ ಸಹೋದರರು ಬಂದು ಅವನಮುಂದೆ
ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು. 7 ೕಸೇಫನುಅವರನು್ನ ಕಂಡು,ತನ್ನಅಣ್ಣಂದಿರೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. ಆದರೂಅವನು ತನಗೆಅವರು ಗೊತೆ್ತೕ ಇಲ್ಲದಂತೆ
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಟು ಾಗಿ ಾ ಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಎಲಿ್ಲಂದ
ಬಂದಿರುವಿರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಸಹೋದರರು, “ಆ ಾರವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಾ ಾನ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

8 ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರನು್ನ ಗುರುತಿಸಿದರೂ ಅವನ
ಅಣ್ಣಂದಿರು ೕಸೇಫನನು್ನ ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ. 9 ಆಗ ೕಸೇಫನು
ತನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಕಂಡಿದ್ದ ಕನಸುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಾಪಿಸಿಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವುಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿಲ್ಲ; ನೀವು

ಗೂಢಚಾರರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದುಬರ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು
ಬಂದಿರುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಸಹೋದರರು ಅವನಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ! ಾ್ವಮೀ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ಾದ
ಾವು ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. 11 ಾವೆಲ್ಲರೂ
ಸಹೋದರರು. ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ. ಾವುಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ
ಬಂದವರೇ ಹೊರತು ಗೂಢಚಾರರಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

12 ೕಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ! ನಮ್ಮ ದುಬರ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳನು್ನ
ಕಂಡುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

13 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರು, “ಇಲ್ಲ, ಾವೆ ಾ್ಲ ಸಹೋದರರು. ನಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು. ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ
ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ. ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ತಮ್ಮನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಂದಿಗೆ
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ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ; ಇನೊ್ನಬ್ಬ ತಮ್ಮನು ಹೊರಟುಹೋದನು. ತಮ್ಮ
ಸೇವಕ ಾದ ಾವು ಾ ಾನ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

14 ೕಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ಇಲ್ಲ, ಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ
ನೀವು ಗೂಢಚಾರರೇ. 15 ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು
ಸತ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ತಮ್ಮನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಬೇಕು; ಇಲ್ಲ ಾದರೆ
ಫರೋಹನ ಜೀವ ಾಣೆ, ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ನೀವು ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ
ಹೋಗಕೂಡದು. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲೊ್ಲಬ್ಬನು ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ತಮ್ಮನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು.
ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲಿ್ಲ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕು. ನೀವು
ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಸತ್ಯ ೕ ಸು ್ಳೕ ಆಗ ನನಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
ಆದರೆ ನೀವಂತೂ ಗೂಢಚಾರರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 17 ಆಮೇಲೆ ೕಸೇಫನು ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಮೂರು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಟ್ಟನು.

ಸಿಮೆ ೕನನನು್ನ ಒತೆ್ತ ಾ ಾಗಿ ಇಟ್ಟದು್ದ
18 ಮೂರು ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ೕಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ,

“ ಾನು ದೇವರಲಿ್ಲ ಭಯಭಕಿ್ತಯುಳ್ಳವನು. ನೀವು ಈ
ಾಯರ್ ಂದನು್ನ ಾಡಿದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಉಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ;

19 ನೀವು ಯ ಾಥರ್ವಂತ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಲಿ್ಲಡುತೆ್ತೕನೆ; ಉಳಿದವರು ನಿಮ್ಮ ಜನರಿ ಾಗಿ
ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. 20 ಆಮೇಲೆ
ನಿಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ತಮ್ಮನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ
ನೀವು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಸತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಸಹೋದರರು ಇದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡರು. 21ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು,

“ ಾವು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಾದ ೕಸೇಫನಿಗೆ ಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ
ಈ ಶಿ ಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಾ್ರಣಸಂಕಟದಲಿ್ಲದ್ದ
ಅವನು ತನ್ನನು್ನ ಾ ಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ
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ಾವು ಅವನ ರೆಯನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸಿದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ
ಾ್ರಣಸಂಕಟಕಿ್ಕೕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
22 ಅದಕೆ್ಕ ರೂಬೇನನು ಅವರಿಗೆ, “ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕೇಡು
ಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಾನು ನಿಮಗೆಹೇಳಿದರೂ ನೀವು ನನ್ನ ಾತನು್ನ

ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಾವು ಅವನ ಮರಣಕೆ್ಕ ತಕ್ಕ ಶಿ
ಹೊಂದುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

23 ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಂತರ ಾರನ
ಮೂಲಕ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದಆಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ಾಷೆ
ೕಸೇಫನಿಗೆ ಅಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ೕಸೇಫನಿಗೆ ಅವರ ಾತುಗಳೆ ಾ್ಲ ಅಥರ್ ಾಯಿತು.
24 ಅವರ ಾತುಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಾಯಿತು.
ಆದ್ದರಿಂದ ೕಸೇಫನು ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋಗಿ
ಕಣಿ್ಣೕರು ಸುರಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದನು. ಬಳಿಕ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬ ಾದ ಸಿಮೆ ೕನನನು್ನ ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲೆ್ಲೕ ಬಂಧಿಸಿದನು.
25 ಆಮೇಲೆ ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ, “ಅವರ ಚೀಲಗಳಿಗೆ
ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ತುಂಬಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಈ
ದವಸ ಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹೋದರರು ಹಣವನು್ನ ಾವತಿ ಾಡಿದರೂ
ೕಸೇಫನು ಆ ಹಣವನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆ ಹಣವನು್ನ

ಅವರವರ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಇಡಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ
ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ವಸು್ತಗಳನೂ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು.

26 ಸಹೋದರರು ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ
ಹೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟರು. 27 ಆ ಾತಿ್ರ ಸಹೋದರರು
ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು. ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು
ಕತೆ್ತಗೋಸ ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ
ಚೀಲವನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಾಗ ಾನು ಾವತಿ ಾಡಿದ್ದ ಹಣವು
ಚೀಲದಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ನೋಡಿದನು. 28 ಅವನು ತನ್ನ ಉಳಿದ
ಸಹೋದರರಿಗೆ, “ನೋಡಿ, ಾನು ದವಸ ಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ
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ಇಲೆ್ಲೕ ಇದೆ. ಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಹಣವನು್ನ ಮತೆ್ತ ನನ್ನ ಚೀಲದಲಿ್ಲ
ಇಟಿ್ಟರುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಸಹೋದರರಿಗೆ ತುಂಬ
ಭಯ ಾಯಿತು. ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ದೇವರು ನಮಗೆ
ಾಡುತಿ್ತರುವುದೇನು?” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಸಹೋದರರು ಾಕೋಬನಿಗೆ ನೀಡಿದ ವರದಿ
29 ಸಹೋದರರು ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ
ಾಕೋಬನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಕೋಬನಿಗೆ ಹೇಳು ಾ್ತ, 30 “ಆ ದೇಶದ ಾಜ್ಯ ಾಲನು

ನಮ್ಮನು್ನ ಗೂಢಚಾರರೆಂದು ಾವಿಸಿ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಒರಟಾಗಿ
ಾತ ಾಡಿದನು. 31 ಾವು ಅವನಿಗೆ, ‘ ಾವು ಯ ಾಥರ್ವಂತರು;

ಗೂಢಚಾರರಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆವು. 32 ಾವು ಹನೆ್ನರಡು ಮಂದಿ
ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೆಂದೂ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆಯೆಂದೂ ಅವನಿಗೆ
ಹೇಳಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮನು ಸತು್ತಹೋದನೆಂದೂ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ
ತಮ್ಮನು ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವನೆಂದೂ
ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆವು.

33 “ಆಗ ಆ ದೇಶದ ಾಜ್ಯ ಾಲನು, ‘ನೀವು
ಯ ಾಥರ್ವಂತರೆಂದು ತೋರಿಸಬೇ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. 34 ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ
ಕಿರಿಯ ತಮ್ಮನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ. ಆಗ ನೀವು
ಯ ಾಥರ್ ಾದವರೋ ಗೂಢಚಾರರೋ ಎಂದು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
ನೀವು ಸತ್ಯವನು್ನ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಒಪಿ್ಪಸುವೆನು; ನಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ
ಾವ ತಡೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು” ಎಂದರು.
35 ಬಳಿಕ ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ಚೀಲಗಳಿಂದ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ

ತೆಗೆಯಲು ಹೋ ಾಗ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸಹೋದರನ ಚೀಲದಲಿ್ಲಯೂ
ಾವು ಾವತಿ ಾಡಿದ್ದ ಹಣವನು್ನ ಕಂಡು ತುಂಬ ಭಯಗೊಂಡರು.
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36 ಾಕೋಬನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವೇ? ೕಸೇಫನು
ಇಲ್ಲ ಾದನು. ಸಿಮೆ ೕನನೂ ಇಲ್ಲ ಾದನು. ಈಗ
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುವಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

37 ರೂಬೇನನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ಅ ಾ್ಪ, ಾನು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರದಿದ್ದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ನನ್ನನು್ನ ನಂಬು. ಾನು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

38 ಾಕೋಬನು, “ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸಹೋದರನು ಸತು್ತಹೋದನು;
ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾಹೇಲಳಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ
ಇವನೊಬ್ಬನೇ ಉಳಿದಿರುವುದು. ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು ಾಗ
ಇವನಿಗೆಅ ಾಯಸಂಭವಿಸಿದರೆ ವಯ ಾ್ಸದ ಾನು ದುಃಖದಿಂದಲೇ
ಸ ಾಧಿಗೆ ಸೇರಲು ನೀವು ಾರಣ ಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

43
ಾಕೋಬನು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಒಪಿ್ಪದು್ದ

1 ಬರ ಾಲವು ದೇಶದಲಿ್ಲ ತುಂಬ ಭೀಕರ ಾಗಿತು್ತ. 2 ಅವರು
ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಊಟ ಾಡಿದರು.
ದವಸ ಾನ್ಯಗಳು ಮುಗಿದು ಹೋ ಾಗ ಾಕೋಬನು, ತನ್ನ
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ, “ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಮತೆ್ತ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಊಟಕೆ್ಕ
ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

3 ಯೆಹೂದನು ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ಆ ದೇಶದ ಾಜ್ಯ ಾಲನು
ನಮಗೆಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಅವನು, ‘ನೀವುನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನನು್ನ
ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾರದೆ ನನ್ನನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಗಕೂಡದು’
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 4 ನೀನು ನ ್ಮಡನೆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ಾವು ಹೋಗಿ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು
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ಬರುವೆವು. 5 ಆದರೆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ಕಳುಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಾವು
ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ; ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ನಮಗೆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನಿಲ್ಲದೆ
ಬರಕೂಡದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ”ಅಂದನು.

6 ಇಸೆ್ರೕಲನು, “ನಿಮಗೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸಹೋದರನಿರುವು ಾಗಿ ನೀವು
ಆ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಾಕೆ ಹೇಳಿದಿರಿ? ನೀವು ಅಂಥ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಕೆ
ಾಡಿದಿರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
7 ಸಹೋದರರು, “ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ

ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯ ಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ
ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಿದನು. ಅವನು ನಮಗೆ, ‘ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು
ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವನೇ? ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಮತೊ್ತಬ್ಬ
ಸಹೋದರನಿರುವನೇ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಾವುಅವನಪ್ರಶೆ್ನಗಳಿಗೆ
ಾತ್ರ ಉತ್ತರಕೊಟೆ್ಟವು. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂದು ನಮಗೆ
ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

8 ಆಮೇಲೆ ಯೆಹೂದನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನಿಗೆ,
“ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು. ಾನು
ಅವನನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಾವು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗಿ
ಆ ಾರವನು್ನ ತರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಾವೂ ಾಯುವೆವು, ನಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳೂ ಾಯುವರು. 9 ಅವನು ಸುರ ತ ಾಗಿರುವಂತೆ ಾನು
ನೋಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಾನು ಅವನಿಗೆ ಜ ಾ ಾ್ದರ ಾಗಿರುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಅವನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರದಿದ್ದರೆ,
ನೀನು ಸ ಾ ಾಲ ನನ್ನನು್ನ ದೂಷಿಸಬಹುದು. 10 ದಲೇ ನೀನು
ನಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದ್ದರೆ, ಈ ಾಗಲೇ ಎರಡು ಸಲ ಆ ಾರವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬಹು ಾಗಿತು್ತ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11 ಅದಕೆ್ಕ ಅವರ ತಂದೆ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನು, “ಇದು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಆದರೆ ಾಜ್ಯ ಾಲನಿಗೆ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಕೆಲವು
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ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನಮ್ಮ ಾಡಿನಲಿ್ಲ
ದೊರಕುವ ಜೇನು, ಆಕೊ್ರೕಡು, ಾ ಾಮಿ, ಾಲುಮಡಿ್ಡ ಮತು್ತ
ಗೋಲರಸ ಇವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳ. 12 ಈ ಸಲ ಎರಡರಷು್ಟ
ಹಣವನು್ನ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಕಳೆದ ಸಲ ನೀವು
ಾವತಿ ಾಡಿದ್ದರೂ ಹಿಂತಿರುಗಿಸ ಾದ ಹಣವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ. ಒಂದುವೇಳೆ ಾಜ್ಯ ಾಲನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದಿ್ದರಬೇಕು.
13ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆಮನುಷ ್ಯನ ಬಳಿಗೆಹಿಂತಿರುಗಿ
ಹೋಗಿರಿ. 14 ನೀವು ಾಜ್ಯ ಾಲನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂ ಾಗ
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವಂತೆ
ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನೂ್ನ ಸಿಮೆ ೕನನನೂ್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಮತು್ತ ನೀವು ಸುರ ತ ಾಗಿ ಮರಳಿಬರುವಂತೆ
ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ನನ್ನ ಮಗನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು
ಾನು ಮತೆ್ತ ದುಃಖಿತ ಾಗುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
15 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರು ಾಜ್ಯ ಾಲನಿಗೆ ಕೊಡಲು

ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು; ದಲನೆ ಸಲ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಹಣಕಿ್ಕಂತ ಎರಡರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನು ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಹೋದನು.

ೕಸೇಫನು ಸಹೋದರರನು್ನ ಮನೆಗೆ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದು್ದ
16 ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನು ಇರುವುದನು್ನ ಕಂಡ
ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ಈ ಜನರನು್ನ ನನ್ನ ಮನೆ ಳಗೆ

ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು; ಕುರಿಯನು್ನ ಕೊಯು್ದ ಅಡಿಗೆ ಾಡು.
ಈ ಜನರು ಈ ಹೊತು್ತ ಮ ಾ್ಯಹ್ನ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡುವರು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ಅಂತೆಯೇ ಆ ಸೇವಕನು ಸಹೋದರರನು್ನ
ಮನೆ ಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.

18 ಆಗ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಭಯ ಾಯಿತು. ಅವರು, “ಕಳೆದ ಸಲ
ನಮ್ಮ ಚೀಲಗಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಾಕಿದ್ದ ಹಣದ ಾರಣದಿಂ ಾಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ
ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. ನಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂದು
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ನಿಣರ್ಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ ವಶ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು; ನಮ್ಮನೂ್ನ
ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದು ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು.

19 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರು ೕಸೇಫನ ಮನೆಯ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ ಾದ ಸೇವಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಾ್ವರದ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಿದರು. 20 ಅವರು, “ ಾ್ವಮೀ,
ಾವು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ಇದು ಸತ್ಯ. ಕಳೆದ ಸಲ
ಾವು ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದೆ್ದವು. 21-22 ಮನೆಗೆ
ಹೋಗು ಾಗ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಾವು ನಮ್ಮ ಚೀಲಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಾಗ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಚೀಲದಲಿ್ಲಯೂ ಾವು ಾವತಿ ಾಡಿದ್ದ ಹಣವನು್ನ
ಕಂಡೆವು. ಆ ಹಣವುಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತೋ ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಆ ಹಣವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಈ ಸಲ ಾವು ಖರೀದಿ ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಆ ಾರಕೆ್ಕ
ಕೊಡಲು ಹೆಚು್ಚ ಹಣವನು್ನ ತಂದಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

23 ಅದಕೆ್ಕ ಸೇವಕನು, “ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ
ದೇವರೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರೂ ಹಣವನು್ನ ಉಡುಗೊರೆ ಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದಿ್ದರಬೇಕು. ಕಳೆದ ಸಲ ನೀವು
ದವಸ ಾನ್ಯಗಳಿ ಾಗಿ ಹಣ ಾವತಿ ಾಡಿದು್ದ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಬಳಿಕ ಆ ಸೇವಕನು ಸಿಮೆ ೕನನನು್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ

ಕರೆತಂದನು. 24 ಸೇವಕನು ಅವರನು್ನ ೕಸೇಫನ ಮನೆ ಳಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೀರನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವರು ತಮ್ಮ
ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಅವನು ಅವರ ಕತೆ್ತಗಳಿಗೆ
ಆ ಾರವನು್ನ ಾಕಿದನು.

25 ಾವು ೕಸೇಫನೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡುವು ಾಗಿ
ಸಹೋದರರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಲು
ತಮ್ಮ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಮ ಾ್ಯಹ್ನದವರೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು.

26 ೕಸೇಫನುಮನೆಗೆಬಂ ಾಗ, ಸಹೋದರರು ಾವು ತಂದಿದ್ದ
ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ನೆಲದವರೆಗೆ
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ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.
27 ೕಸೇಫನು ಅವರ ೕಗ ೕಮವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದನು.
ೕಸೇಫನು “ನೀವು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ವೃದ್ಧ ಾದ ತಂದೆ

ೕಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಯೇ? ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿರುವನೇ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು.

28 ಸಹೋದರರು, “ ಾ್ವಮೀ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ೕಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಇನೂ್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಬಳಿಕ
ಅವರು ಮತೆ್ತ ೕಸೇಫನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದರು.

29 ಬಳಿಕ ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ
ನೋಡಿದನು. (ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ ಮತು್ತ ೕಸೇಫ ಒಂದೇ ಾಯಿಯ
ಮಕ್ಕಳು.) ೕಸೇಫನು, “ನೀವು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಕಿರಿಯ
ತಮ್ಮನು ಇವನೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಮೇಲೆ ೕಸೇಫನು
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನಿಗೆ “ಮಗನೇ, ದೇವರು ನಿನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

30 ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಪಿ್ರೕತಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಾರಣ ಆನಂದದಿಂದ ಅವನ ಕಣ್ಣಲಿ್ಲ ನೀರು
ಉಕೆ್ಕೕರಿ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಕೋಣೆ ಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕಣಿ್ಣೕರಿಟ್ಟನು.
31 ಬಳಿಕ ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಮತು್ತ
ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬಿಗಿಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು, “ಊಟ ಬಡಿಸಿರಿ” ಎಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.

32 ೕಸೇಫನೊಬ್ಬನೇ ಒಂದು ಮೇಜಿನಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಿದನು.
ಅವನ ಸಹೋದರರು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಮತೊ್ತಂದು ಮೇಜಿನಲಿ್ಲ ಊಟ
ಾಡಿದರು. ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಬೇರೊಂದು ಮೇಜಿನಲಿ್ಲ ಊಟ
ಾಡಿದರು. ಇಬಿ್ರಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡುವುದು

ತಪೆ್ಪಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಾಗಿತು್ತ. 33 ೕಸೇಫನ
ಎದುರಿನ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ೕಸೇಫನ ಸಹೋದರರಿಗೆ
ಹಿರಿಯವನಿಂದ ದಲುಗೊಂಡು ಕಿರಿಯವನವರೆಗೆ ಕ್ರಮ ಾಗಿ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸ ಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರೆ ಾ್ಲ
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ಅ ಾ್ಯಶ್ಚಯರ್ದಿಂದ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ನೋಡತೊಡಗಿದರು.
34ಸೇವಕರು ೕಸೇಫನಮೇಜಿನಿಂದಊಟವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ ಬಡಿಸುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದರೆ ಸೇವಕರು ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನಿಗೆ
ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಐದರಷು್ಟ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸಹೋದರರು
ಯಥೇಚ್ಛ ಾಗಿಊಟ ಾಡಿದರು.

44
ೕಸೇಫನ ಸಂಚು

1 ಬಳಿಕ ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಆ ಾಡಿದನು.
ೕಸೇಫನು, “ಈ ಜನರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹು ಾದಷು್ಟ

ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಇವರ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ
ಹಣವನೂ್ನ ಾನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಚೀಲದಲಿ್ಲಡು. 2 ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನ
ಚೀಲದಲಿ್ಲಯೂ ಹಣವನು್ನ ಇಡು. ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ಬೆಳಿ್ಳ
ಬಟ್ಟಲನು್ನ ಸಹ ಅವನ ಚೀಲದಲಿ್ಲಡು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.
ಅಂತೆಯೇ ಸೇವಕನು ಾಡಿದನು.

3ಮರುದಿನಮುಂಜಾನೆಸಹೋದರರನು್ನಮತು್ತ ಅವರ ಕತೆ್ತಗಳನು್ನ
ಅವರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸ ಾಯಿತು. 4 ಅವರು ನಗರವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಹೋದ ಮೇಲೆ, ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ, “ಹೋಗು,
ಆ ಜನರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸು. ಅವರನು್ನ ತಡೆದು ಅವರಿಗೆ, ‘ ಾವು
ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯವ ಾಗಿದೆ್ದವು; ಆದರೆ ನೀವು ನಮಗೇಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ
ಾಡಿದಿರಿ? ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಟ್ಟಲನು್ನ ನೀವೇಕೆ ಕದು್ದಕೊಂಡು

ಬಂದಿರಿ? 5ಈಬಟ್ಟಲಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ಕುಡಿಯು ಾ್ತನೆ. ದೇವರಿಗೆ
ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಲು ಅವನು ಈ ಬಟ್ಟಲನೆ್ನೕ ಉಪ ೕಗಿಸುವನು.
ನೀವು ಅವನ ಬಟ್ಟಲನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದಿರಿ’ ಎಂದು
ಹೇಳು” ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು.

6 ಅಂತೆಯೇ ಸೇವಕನು ಸಹೋದರರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿ ಅವರನು್ನ
ತಡೆದು ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ೕಸೇಫನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅವನು
ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
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7 ಆದರೆ ಸಹೋದರರು ಸೇವಕನಿಗೆ, “ ಾಜ್ಯ ಾಲನು ಈ ರೀತಿ
ಹೇಳುವುದೇಕೆ? ಾವು ಇಂ ಾ ಕೃತ್ಯವನು್ನ ಾಡಿಲ್ಲ. 8 ದಲು
ನಮ್ಮ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದ ಹಣವನು್ನ ಾವು ಾ ಾನ್ದೇಶದಿಂದಮತೆ್ತ
ತಂದುಕೊಟೆ್ಟವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾವು ನಿನ್ನ ಒಡೆಯನ
ಮನೆಯಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾ್ನಗಲಿ ಬಂ ಾರವ ಾ್ನಗಲಿ ಕದು್ದಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
9 ನೀನು ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲನು್ನ ನಮ್ಮ ಾರ ಚೀಲಗಳಲಿ್ಲ ಕಂಡರೂ, ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾಯಲಿ, ನೀನು ಅವನನು್ನ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು; ಾವು ನಿನ್ನ
ಗು ಾಮ ಾಗಿರುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

10ಕನು, “ನೀವುಹೇಳಿದಂತೆಯೇಆಗಲಿ. ಆದರೆ ಾನುಅವನನು್ನ
ಕೊಲು್ಲವುದಿಲ್ಲ. ಾರಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಬಟ್ಟಲು ಸಿಕು ್ಕತ್ತದೊ ಅವನು
ನನ್ನ ಗು ಾಮ ಾಗಿರಬೇಕು; ಉಳಿದವರು ಹೋಗಬಹುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.
ಸಂಚಿನಲಿ್ಲ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನು ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡದು್ದ

11 ಬಳಿಕ ಅವರು ಅವಸರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಚೀಲಗಳನು್ನ ನೆಲದ
ಮೇಲಿಟು್ಟ ಬಿಚಿ್ಚದರು. 12 ಸೇವಕನು ಚೀಲಗಳನು್ನ ಪರೀ ಸಲು
ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಕಿರಿಯವ ಾದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ
ಚೀಲದಲಿ್ಲಆಬೆಳಿ್ಳಯಬಟ್ಟಲನು್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡನು. 13ಸಹೋದರರು
ತುಂಬ ದುಃಖದಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಹರಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ
ಚೀಲಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಗರಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.

14ಯೆಹೂದ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೋದರರು ೕಸೇಫನ ಮನೆಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಾಗ ೕಸೇಫನು ಇನೂ್ನ ಅಲೆ್ಲೕ ಇದ್ದನು. ಸಹೋದರರು
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದು್ದ ತಲೆ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. 15 ೕಸೇಫನು
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೀಗೇಕೆ ಾಡಿದಿರಿ? ಾನು ಶಕುನ ನೋಡಿ
ರಹಸ್ಯಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲೆ್ಲನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತರಲಿಲ್ಲವೇ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

16ಯೆಹೂದನು, “ ಾ್ವಮಿ, ಾವು ಹೇಳುವಂಥದು್ದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ;
ವಿವರಿಸಲು ಾವ ಾರಿಯೂ ಇಲ್ಲ; ಾವು ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರಲ್ಲವೆಂದು
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ತೋರಿಸಲು ಾವ ಾಗರ್ವೂ ಇಲ್ಲ. ಾವು ಾಡಿದ
ಬೇರೊಂದು ಾಯರ್ದ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನೂ ನಿನಗೆ
ಗು ಾಮ ಾಗಿರುವೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಆದರೆ ೕಸೇಫನು, “ ಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಬಟ್ಟಲನು್ನ ಕದು್ದಕೊಂಡವನು ಾತ್ರ ನನ್ನ

ಗು ಾಮ ಾಗಿರಬೇಕು; ಉಳಿದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನಿ ಾಗಿಯೆಹೂದನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದು್ದ
18 ಆಗ ಯೆಹೂದನು ೕಸೇಫನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ ಾ್ವಮಿ,

ತ ್ಮಂದಿಗೆ ಬಿಚು್ಚಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಾತ ಾಡಲು ದಯವಿಟು್ಟ
ಅನುಮತಿ ಾಗಲಿ; ದಯವಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ನೀವು ಸ್ವತಃ ಫರೋಹನಂತೆ ಇರುವಿರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
19 ಾವು ದಲನೆಯ ಸಲ ಬಂದಿ ಾ್ದಗ, ನೀವು ನಮಗೆ,
‘ನಿಮಗೆ ತಂದೆ ಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಾಗಲಿ ಇರುವನೇ?’ ಎಂದು
ಕೇಳಿದಿರಿ. 20 ಾವು ನಿಮಗೆ, ‘ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಿ ಾ್ದನೆ, ಅವನು
ವೃದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ; ನಮಗೆ ಾ್ರಯದ ತಮ್ಮನಿ ಾ್ದನೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ
ತುಂಬ ವಯ ಾ್ಸಗಿ ಾ್ದಗ ಅವನು ಹುಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು
ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆ ಕಿರಿಯ ಮಗನ ಸಹೋದರನು
ಸತು್ತಹೋದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಾಯಿಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರಲಿ್ಲ
ಇವನೊಬ್ಬನೇ ಉಳಿದಿ ಾ್ದನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಅವನನು್ನ ತುಂ ಾ
ಪಿ್ರೕತಿಸುವನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆವು. 21 ಬಳಿಕ ನೀವು ನಮಗೆ,
‘ ಾ ಾದರೆ ಆ ಸಹೋದರನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ,
ಾನು ಅವನನು್ನ ನೋಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. 22 ಾವು
ನಿಮಗೆ ‘ಆ ಯುವಕನು ಬರ ಾರನು. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬರ ಾಗದು. ಅವನ ತಂದೆ ಅವನನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ತುಂಬ
ದುಃಖದಿಂದ ಸತು್ತಹೋಗುವನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆವು. 23 ಆದರೆ
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ನೀವು ನಮಗೆ, ‘ನೀವು ಆ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರಲೇಬೇಕು; ಇಲ್ಲ ಾದರೆ, ಾನು ನಿಮಗೆ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಮತೆ್ತ
ಾರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. 24 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ನಮ್ಮ

ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದೆವು.

25 “ಸ್ವಲ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು, ‘ಮತೆ್ತ ಹೋಗಿ
ಇನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಾರವನು್ನ ನಮ ಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 26 ಆದರೆ ಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ, ‘ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ
ತಮ್ಮನಿಲ್ಲದೆ ಾವು ಹೋಗಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ತಮ್ಮನನು್ನ
ನೋಡುವ ತನಕ, ನಮಗೆ ದವಸ ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಾರುವುದಿಲ್ಲ
ಎಂದು ಾಜ್ಯ ಾಲರು ಹೇಳಿ ಾ್ದರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆವು. 27 ಆಗ
ನಮ್ಮ ತಂದೆಯು ನಮಗೆ, ‘ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾಹೇಲಳು ನನಗೆ
ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟಳು. 28 ಾನು ಒಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಾ್ಟಗ, ಅವನು ಕೂ್ರರ ಾ್ರಣಿಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು;
ಇಂದಿನ ತನಕ ಾನು ಅವನನು್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. 29 ನೀವು ನನ್ನ
ಮತೊ್ತಬ್ಬ ಮಗನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾಗ
ಅವನಿಗೆ ಏ ಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಾನು ದುಃಖ ಾಳ ಾರದೆ
ಸತು್ತಹೋಗುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ನಮ್ಮ ತಂದೆಗಂತೂ
ಇವನನು್ನ ಕಂಡರೆ ಾ್ರಣಪಿ್ರೕತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಿರಿಯ
ತಮ್ಮನಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, 31 ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ಆ ಕೂಡಲೇ
ಸತು್ತಹೋಗುವನು; ನಮ್ಮ ತಂದೆ ದುಃಖದಿಂದ ಾಯಲು ಾವೇ
ಾರಣ ಾಗುವೆವು.
32 “ ಾನು ಈ ಯುವಕನ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಯನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡೆನು.
ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ, ‘ ಾನು ಇವನನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ
ದೂಷಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು. 33 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಯುವಕನು ತನ್ನ
ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಲಿ; ಾನು ಇಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
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ಗು ಾಮ ಾಗಿರುವೆನು. 34 ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಈ ಹುಡುಗನಿಲ್ಲದೆ
ಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ
ತಂದೆಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದನು್ನ ನೋಡಲು ನನಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಾಗಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

45
ೕಸೇಫನು ಾನು ಾರೆಂದು ಹೇಳುವನು

1 ೕಸೇಫನು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲದ್ದವರ ಮುಂದೆ
ಾಳಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆ, “ಇಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲರನೂ್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರಿ”
ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. ಅಲಿ್ಲದ್ದವರು ಹೊರಗೆ ಹೋದರು;
ಸಹೋದರರು ಾತ್ರ ೕಸೇಫನೊಡನೆ ಇದ್ದರು. 2 ಆಮೇಲೆ
ೕಸೇಫನು ಗಟಿ್ಟ ಾಗಿ ಅತ್ತನು. ಫರೋಹನ ಮನೆಯಲಿ್ಲದ್ದ

ಈಜಿಪಿ್ಟನವರೆಲ್ಲ ಅದನು್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. 3 ೕಸೇಫನು
ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಾದ ೕಸೇಫ.
ನನ್ನ ತಂದೆ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಾ್ದನೆಯೇ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆದರೆ
ಸಹೋದರರು ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಾಗಿತು್ತ
ಮತು್ತ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಿದ್ದರು.

4 ೕಸೇಫನು ಮತೆ್ತ ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬನಿ್ನ. ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬನಿ್ನ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರು ೕಸೇಫನ ಹತಿ್ತರ
ಹೋದರು. ೕಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಾದ
ೕಸೇಫ. ನೀವು ಈಜಿಪಿ್ಟನವರಿಗೆ ಾವನನು್ನ ಗು ಾಮನ ಾ್ನಗಿ
ಾರಿದಿರೋ ಅವನೇ ಾನು. 5 ಈಗ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ನೀವು
ಾಡಿದ್ದಕೆ ್ಕ ದುಃಖವನೂ್ನ ಪಡಬೇಡಿ. ಾನು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬರಬೇಕೆಂಬುದು

ದೇವರ ೕಜನೆ ಾಗಿತು್ತ. ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸಲು ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 6 ಈ ಭೀಕರ ಾದ ಬರ ಾಲವು ಆರಂಭ ಾಗಿ
ಈ ಾಗಲೇ ಎರಡು ವಷರ್ಗ ಾಯಿತು. ಇನೂ್ನ ಐದು ವಷರ್ಗಳವರೆಗೆ
ಬಿತ್ತನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಸುಗಿ್ಗಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ಈ
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ದೇಶದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಾ ಾಡಲು ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮಗಿಂತ
ದಲೇ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 8ನನ್ನನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ ನಿಮ್ಮ

ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದು ದೇವರ ೕಜನೆ. ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಫರೋಹನ
ಅತು್ಯನ್ನತ ಾದ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು ಅವನ
ಮನೆಗೆ ಾ್ಲ ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ಇಸೆ್ರೕಲರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಆಮಂತಿ್ರಸಿದು್ದ
9 ಬಳಿಕ ೕಸೇಫನು, “ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ

ಅವನಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಗ ಾದ ೕಸೇಫನು ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ: ‘ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾ್ಲ
ಾಜ್ಯ ಾಲನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. ತಡ ಾಡದೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಾ.

10 ನೀನು ಗೋಷೆನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಾಸಿಸುವೆ. ನೀನೂ
ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ನಿನ್ನ ಮ್ಮಕ ್ಕಳೂ ನಿಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗ ಡನೆ ಇಲಿ್ಲ
ನೆಲೆಸಬಹುದು. 11 ಮುಂದಿನ ಐದು ವಷರ್ಗಳ ಬರ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಷಿಸುವೆನು. ಆಗ ನಿನ ಾಗಲಿ ನಿನ್ನ
ಕುಟುಂಬದವರಿ ಾಗಲಿ ಬಡತನವಿರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಾತನು್ನ
ಮುಂದುವರಿಸಿ, “ ಾನೇ ೕಸೇಫನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಈಗ
ಗೊ ಾ್ತಗಿದೆ; ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಾದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನಿಗೂ ಗೊ ಾ್ತಗಿದೆ.
13 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವ ಮ ಾ ಐಶ್ವಯರ್ವನೂ್ನ ನೀವು
ಇಲಿ್ಲ ನೋಡಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಬೇಗನೆ
ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನಿ್ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 14 ಆಮೇಲೆ
ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಾದ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು

ಅತ್ತನು. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನು ಸಹ ಅತ್ತನು. 15 ಆಮೇಲೆ ೕಸೇಫನು
ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಅತ್ತನು. ಇ ಾದ ಮೇಲೆ ಆ
ಸಹೋದರರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡತೊಡಗಿದರು.
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16 ೕಸೇಫನ ಸಹೋದರರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು
ತಿಳಿ ಾಗ ಫರೋಹನಿಗೂ ಅವನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ತುಂಬ
ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. 17 ಆದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು ೕಸೇಫನಿಗೆ,
“ತಮಗೆ ಬೇ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ ಾನ್
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ 18 ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನೂ್ನ ತಮ್ಮ
ಕುಟುಂಬಗಳನೂ್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿ. ಅವರು
ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಒಳೆ್ಳಯ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲಿ. ಇಲಿ್ಲರುವ ಉತ್ತಮ ಾದ
ಆ ಾರವನು್ನ ಅವರು ಊಟ ಾಡಲಿ, 19ಅವರು ನಮ್ಮ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ
ರಥಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಾ ಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯನೂ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರನೂ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರಲಿ. 20ಅವರ ಸ್ವತು್ತಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಚಿಂತಿಸುವುದು ಬೇಡ; ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ನಮಗಿರುವ ಉತ್ತಮ ಾದವುಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

21 ಅಂತೆಯೇ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಮಕ್ಕಳು ಾಡಿದರು. ಫರೋಹನು
ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ
ರಥಗಳನೂ್ನ ಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಬೇ ಾಗುವಷು್ಟ ಆ ಾರವನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು.
22 ೕಸೇಫನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸಹೋದರನಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ತೆ
ಸುಂದರ ಾದ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನಿಗೆ
ಾತ್ರ ಐದು ತೆ ಸುಂದರ ಾದ ಉಡುಪುಗಳನೂ್ನ ಮುನೂ್ನರು

ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಣ್ಯಗಳನೂ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. 23 ೕಸೇಫನು ತನ್ನ
ತಂದೆಗೂ ಉಡುಗೊರೆಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಹತು್ತ ಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ತನ್ನ
ತಂದೆಯ ಮರುಪ್ರ ಾಣಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಾಳು, ರೊಟಿ್ಟ ಮತು್ತ ಇತರ
ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನೂ್ನ ಹತು್ತ ಹೆಣು್ಣಕತೆ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. 24 ಅವರು ಹೊರಡು ಾಗ ೕಸೇಫನು,
“ನೇರ ಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಜಗಳ ಾಡಬೇಡಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

25 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರು ಈಜಿಪ್ಟನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ತಮ್ಮ
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ತಂದೆಯಿರುವ ಾ ಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೋದರು. 26 ಸಹೋದರರು
ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ, “ಅ ಾ್ಪ, ೕಸೇಫನು ಇನೂ್ನ ಬದುಕಿ ಾ್ದನೆ; ಅವನು
ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಾಜ್ಯ ಾಲ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅವರ ತಂದೆಗೆಆಶ್ಚಯರ್ ಾಯಿತು. ಆತನು ಅವರನು್ನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ.

27ಆದರೆ ೕಸೇಫನು ತಮಗೆಹೇಳಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ
ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ತನ್ನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರಲು ೕಸೇಫನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ರಥಗಳನು್ನ ಾಕೋಬನು ನೋಡಿ
ಉ ಾ್ಲಸಪಟ್ಟನು. 28ಇಸೆ್ರೕಲನು, “ಈಗ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ.
ನನ್ನ ಮಗ ಾದ ೕಸೇಫನು ಇನೂ್ನ ಬದುಕಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು ಾಯುವ
ದಲು ಅವನನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

46
ದೇವರು ಇಸೆ್ರೕಲನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆ

1 ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸೆ್ರೕಲನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಬೆಳೆಸಿದನು.
ಅವನು ಬೇಷೆರ್ಬಕೆ್ಕ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಇ ಾಕನ ದೇವರನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸಿ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿದನು. 2 ಆ ಾತಿ್ರ ದೇವರು
ಕನಸಿನಲಿ್ಲ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದನು. ದೇವರು ಅವನನು್ನ,
“ ಾಕೋಬನೇ, ಾಕೋಬನೇ” ಎಂದು ಕರೆದನು.
ಅದಕೆ್ಕ ಇಸೆ್ರೕಲನು, “ಇಗೋ, ಇದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದುಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
3 ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನೇ ದೇವರು, ಾನೇ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ

ದೇವರು. ನೀನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋಗಲು ಹೆದರಬೇಡ. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ
ನಿನ್ನನು್ನ ದೊಡ್ಡ ಜ ಾಂಗವ ಾ್ನಗಿ ಾಡುವೆ. 4 ಾನು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಬರುವೆನು. ಬಳಿಕ ಾನೇ ನಿನ್ನನು್ನ ಮತೆ್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವೆನು. ನೀನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಮರಣ
ಹೊಂದಿದರೂ ೕಸೇಫನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಿರುವನು. ನೀನು
ಸ ಾ್ತಗ ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಣು್ಣಗಳನು್ನ ಮುಚು್ಚವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಪ್ರ ಾಣ
5 ಆಮೇಲೆ ಾಕೋಬನು ಬೇಷೆರ್ಬವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ

ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. ಇಸೆ್ರೕಲನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳುತಮ್ಮ ತಂದೆಯನೂ್ನ
ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರನೂ್ನ ತಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ಫರೋಹನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ರಥಗಳಲಿ್ಲ ಅವರು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿದರು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದನಕರುಗಳನೂ್ನ ಾ ಾನ್

ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾವು ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋದರು. ಹೀಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು ತನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ ಮತು್ತ ತನ್ನ
ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದನು. 7 ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಅವನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಮ್ಮಕ ್ಕಳು ಇದ್ದರು.
ಅವನ ಸಂ ಾರದವರೆಲ್ಲ ಅವನ ತೆ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದರು.

ಾಕೋಬನ ಕುಟುಂಬ
8 ಇಸೆ್ರೕಲನ ಸಂಗಡ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಹೋದ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಮತು್ತ

ಕುಟುಂಬದವರ ಹೆಸರುಗಳು ಇಂತಿವೆ:

ಾಕೋಬನ ದಲನೆಯ ಮಗ ರೂಬೇನನು. 9 ರೂಬೇನನ
ಮಕ್ಕಳು: ಹನೋಕ್, ಫಲೂ್ಲ, ಹೆಚೊ್ರೕನ್ಮತು್ತ ಕಮೀರ್.

10 ಸಿಮೆ ೕನನ ಮಕ್ಕಳು: ಯೆಮೂವೇಲ್, ಾಮೀನ್,
ಓಹದ್, ಾಕೀನ್, ಚೋಹರ್ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್ಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಲಿ್ಲ
ಹುಟಿ್ಟದ ೌಲ.

11ಲೇವಿಯಮಕ್ಕಳು: ಗೇಷೋರ್ನ್, ಕೆ ಾತ್ಮತು್ತ ಮೆ ಾರೀ.
12ಯೆಹೂದನಮಕ್ಕಳು: ಏರ್, ಓ ಾನ್, ಶೇ ಾಹ, ಪೆರೆಚ್ಮತು್ತ
ಜೆರಹ. (ಏರ್ ಮತು್ತ ಓ ಾನ್ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ ಇರು ಾಗಲೇ
ಸತು್ತಹೋದರು.) ಪೆರೆಚನ ಮಕ್ಕಳು: ಹೆಚೊ್ರೕನ್ ಮತು್ತ
ಾಮೂಲ್.

13 ಇ ಾ್ಸ ಾರನ ಮಕ್ಕಳು: ತೋ ಾ, ಪು ಾ್ವ, ೕಬ್ ಮತು್ತ
ಶಿ ್ರೕನ್.

14ಜೆಬೂಲೂನನಮಕ್ಕಳು: ಸೆರೆದ್, ಏಲೋನ್,ಯಹೆ್ಲೕಲ್.
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15 ರೂಬೇನ್, ಸಿಮೆ ೕನ್, ಲೇವಿ, ಯೆಹೂದ, ಇ ಾ್ಸ ಾರ್ ಮತು್ತ
ಜೆಬುಲೂನ್. ಇವರು ಾಕೋಬನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಲೇಯಳ
ಮಕ್ಕಳು. ಲೇಯಳು ಆಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿನಲಿ್ಲ ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟಳು.
ಅಲಿ್ಲ ಅವಳ ಮಗ ಾದ ದೀನ ಸಹ ಜನಿಸಿದಳು. ಈ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ
ಮೂವತೂ್ಮರು ಮಂದಿ ಇದ್ದರು.

16 ಾದನಮಕ್ಕಳು: ಚಿ ್ಯೕನ್,ಹಗಿ್ಗೕ, ಶೂನೀ,ಎಚೊ್ಬೕನ್,ಏರೀ,
ಅರೋದೀ ಮತು್ತ ಅರೇಲೀ.

17ಆಶೇರನಮಕ್ಕಳು: ಇ ಾ್ನ,ಇ ಾ್ವ,ಇಷಿ್ವೕ,ಬೆರೀ ಾಮತು್ತ ಇವರ
ತಂಗಿ ಾದ ಸೆರಹ. ಬೆರೀಗನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಹೆಬೆರ್ ಮತು್ತ
ಮಲಿ್ಕೕಯೇಲ್.

18 ಾ ಾನನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಲೇಯಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಪ ಎಂಬ ಾಸಿಯನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನು. ಲೇ ಾಳು ಜಿಲ್ಪಳನು್ನ ಾಕೋಬನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದಳು.
ಜಿಲ್ಪಳ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ಹದಿ ಾರು ಮಂದಿಯಿದ್ದರು.

19 ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನು ಸಹ ಾಕೋಬನೊಂದಿಗಿದ್ದನು.
ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನು ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಾಹೇಲಳ ಮಗನು.
( ೕಸೇಫನು ಸಹ ಾಹೇಲಳ ಮಗ. ಆದರೆ ೕಸೇಫನು
ಈ ಾಗಲೇ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲದ್ದನು.)

20 ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ೕಸೇಫನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.
ಅವರು ಾರೆಂದರೆ: ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್.
( ೕಸೇಫನ ಹೆಂಡತಿ “ಆಸನತ್” ಈಕೆ ಓನ್ ಪಟ್ಟಣದ
ಆಚಾಯರ್ ಾಗಿದ್ದ ೕಟೀಫರನಮಗಳು.)

21ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಬಿ ಾ,ಬೆಕೆರ್,ಅಶೆ್ಬೕಲ್, ಗೇ ಾ,
ಾ ಾನ್, ಎಹೀರೋಷ್, ಮುಪಿ್ಪೕಮ್, ಹುಪಿ್ಪೕಮ್ ಮತು್ತ
ಆದ್ರ್.

22 ಇವರೆಲ್ಲರು ಾಕೋಬನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾಹೇಲಳ
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ಕುಟುಂಬದವರು. ಈ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ಹದಿ ಾಲು ್ಕ
ಮಂದಿಯಿದ್ದರು.

23 ಾನನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಹುಶೀಮ್.
24 ನಫಾ್ತಲಿಯನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಯಹೇಲ್, ಗೂನೀ, ಯೇಚೆರ್
ಮತು್ತ ಶಿಲೆ್ಲೕಮ್.

25ಇವರೆಲ್ಲರು ಬಿಲ್ಹಳ ಕುಟುಂಬದವರು. ( ಾ ಾನನು ತನ್ನಮಗ ಾದ
ಾಹೇಲಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಾಸಿಯೇ ಬಿಲ್ಹ. ಾಹೇಲಳು ಈ ಾಸಿಯನು್ನ
ಾಕೋಬನಿಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದಳು.) ಈ ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಒಟು್ಟ ಏಳು

ಮಂದಿಯಿದ್ದರು.

26 ಾಕೋಬನಿಂದಲೇ ಹುಟಿ್ಟದ ಅರವ ಾ್ತರು ಮಂದಿ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಹೋದರು. ( ಾಕೋಬನ ಸೊಸೆಯರನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ.) 27ಅಲಿ್ಲ
ೕಸೇಫನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇದ್ದರು. ಅವರು

ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದವರು. ಆದ್ದರಿಂದಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಬಂದ ಾಕೋಬನ
ಕುಟುಂಬದವರು ಒಟು್ಟ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ.
ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಇಸೆ್ರೕಲನ ಆಗಮನ

28 ಾಕೋಬನು ದಲು ಯೆಹೂದನನು್ನ ೕಸೇಫನ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಗೋಷೆನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೂದನು ೕಸೇಫನ
ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಆಮೇಲೆ ಾಕೋಬ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು
ಆ ಾ್ರಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದರು. 29 ತನ್ನ ತಂದೆಯು ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತರುವುದು
ೕಸೇಫನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಾದ

ಇಸೆ್ರೕಲನನು್ನ ಗೋಷೆನಿನಲಿ್ಲ ಭೇಟಿ ಾಗಲು ತನ್ನ ರಥವನು್ನ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು. ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ
ಕಂ ಾಗ ಅವನನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಬಹಳ ಹೊತಿ್ತನ ತನಕ ಅತ್ತನು.

30 ಆಗ ಇಸೆ್ರೕಲನು ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ
ಮುಖವನು್ನ ಕಣಾ್ಣರೆ ಕಂಡದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಬದುಕಿರುವುದು ನನಗೆ
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ನಿಶ್ಚಯ ಾಯಿತು. ಾನು ಈಗ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಾಯವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

31 ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯ
ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ, “ ಾನು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ‘ನನ್ನ
ಸಹೋದರರು ಮತು್ತ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬದವರು ಾ ಾನ್
ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. 32 ಈ ಕುಟುಂಬವು
ಕುರುಬರ ಕುಟುಂಬ. ಇವರು ಾ ಾಗಲೂ ದನಕರುಗಳ ಮತು್ತ
ಆಡುಕುರಿಗಳ ಮಂದೆಗಳನು್ನ ಾಕುವವರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ
ಪಶುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ತ ್ಮಂದಿಗೆ
ತಂದಿ ಾ್ದರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 33 ಫರೋಹನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿ, ‘ನಿಮ್ಮ ಉದೊ್ಯೕಗವೇನು?’ ಎಂದು ಕೇಳು ಾ್ತನೆ. 34 ನೀವು
ಅವನಿಗೆ, ‘ ಾವು ಕುರುಬರು. ನಮ್ಮ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ಾವು
ಪಶುಗಳನು್ನ ಾಕುವುದರಮೂಲಕ ಜೀವನ ಾಡಿದೆವು. ನಮಗಿಂತ
ದಲು ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಜೀವಿಸಿದರು’ ಎಂದು

ಹೇಳಿರಿ. ಆಗ ಅವನು ಗೋಷೆನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ನಿಮಗೆ
ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ಕುರುಬರನು್ನ
ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಗೋಷೆನಿನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

47
ಇಸೆ್ರೕಲನು ಗೋಷೆನಿನಲಿ್ಲ ನೆಲೆಸಿದು್ದ

1 ೕಸೇಫನು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ
ನನ್ನ ಸಹೋದರರೂ ಅವರೆಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬಗಳವರೂ ಇಲಿ್ಲಗೆ
ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಾ ಾನಿನಲಿ್ಲ
ಪಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. ಈಗಅವರು
ಗೋಷೆನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದರೆ”ಎಂದುಹೇಳಿದನು. 2 ೕಸೇಫನು
ತನ್ನ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಐದುಮಂದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಫರೋಹನ
ಬಳಿಗೆ ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು.
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3 ಫರೋಹನು ಸಹೋದರರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮ ಉದೊ್ಯೕಗವೇನು?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
ಸಹೋದರರು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ ಾ್ವಮೀ, ಾವು ಕುರುಬರು.

ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರು ನಮಗಿಂತ ದಲೇ ಕುರುಬ ಾಗಿದ್ದರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 4 ಅವರು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ಬರ ಾಲವು ಾ ಾನ್
ದೇಶದಲಿ್ಲ ತುಂಬ ೕರ ಾಗಿದೆ. ಾವ ಹೊಲದಲಿ್ಲಯೂ
ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಹುಲು್ಲ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಈ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು ಬಂದಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ಗೋಷೆನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಸಿಸಲು ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

5 ಆಗ ಫರೋಹನು ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ತಂದೆಯೂ ನಿನ್ನ
ಸಹೋದರರೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿ ಾ್ದರೆ. 6 ಅವರ ಾಸ ಾ್ಕಗಿ
ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾವ ಸ್ಥಳವ ಾ್ನದರೂ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯೂ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರೂ ಾಸ ಾಗಿರಲು ಉತ್ತಮ ಾದ
ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಡು. ಅವರು ಗೋಷೆನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲಿ.
ಅವರು ನಿಪುಣ ಾದ ಕುರುಬ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನನ್ನ ದನಕರುಗಳನು್ನ
ಸಹ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

7 ಆಗ ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಫರೋಹನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಕರೆಯಿಸಿದನು. ಾಕೋಬನು ಫರೋಹನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

8 ಆಗ ಫರೋಹನು ಾಕೋಬನಿಗೆ, “ನಿನಗೆ ಎಷು್ಟ
ವಯ ಾ್ಸಗಿದೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

9 ಾಕೋಬನು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ ಾನು ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಾಲದ
ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆನು. ಈಗ
ನನಗೆ ನೂರಮೂವತು್ತ ವಷರ್. ನನ್ನ ತಂದೆಯೂಅವನಪೂವಿರ್ಕರೂ
ನನಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ವಷರ್ ಜೀವಿಸಿದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಾಕೋಬನು ಫರೋಹನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದ ಬಳಿಕ
ಫರೋಹನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.
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11 ಫರೋಹನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ೕಸೇಫನು ಾಡಿದನು.
ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೂ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಲು
ಉತ್ತಮ ಾದ ಪ್ರದೇಶವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅದು ರಮೆ್ಸೕಸ್
ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲತು್ತ. 12 ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೂ
ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಮತು್ತ ಅಲಿ್ಲನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಬೇ ಾಗಿದ್ದ
ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು.

ೕಸೇಫನು ಫರೋಹನಿಗೆ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡದು್ದ
13 ಬರ ಾಲವು ಹೆಚು್ಚ ಭೀಕರ ಾಯಿತು. ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲಯೂ

ಆ ಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಜಿಪ್್ಟಮತು್ತ ಾ ಾನ್ದೇಶಗಳುಕೆಟ್ಟ ಾಲದಿಂದ
ಬಡದೇಶಗ ಾದವು. 14 ಈಜಿಪ್್ಟ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್ ದೇಶಗಳ
ಜನರು ಾನ್ಯಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು. ೕಸೇಫನು ಹಣವನು್ನ
ಉಳಿಸಿ ಫರೋಹನ ಭಂ ಾರಕೆ್ಕ ಸೇರಿಸಿದನು. 15 ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ
ನಂತರ, ಈಜಿಪ್್ಟ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರಲಿ್ಲ ಹಣವು
ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಜನರು ೕಸೇಫನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗಿ, “ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡು. ನಮ್ಮ ಹಣವೆಲ್ಲ
ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ. ಾವು ಊಟ ಾಡದಿದ್ದರೆ ನಿನೆ್ನದುರಿನಲೆ್ಲೕ
ಾಯುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
16ಅದಕೆ್ಕ ೕಸೇಫನು, “ನಿಮ್ಮ ದನಕರುಗಳನು್ನ ನನಗೆ ಕೊಡಿರಿ,
ಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

17 ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ದನಕರುಗಳನೂ್ನ ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ ಇತರ
ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಕೊಟು್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು.
ಆ ವಷರ್ ೕಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವರ
ಪಶುಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು.

18 ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ವಷರ್, ಪಶುಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರ ಬಳಿ ಪಶುಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು
ೕಸೇಫನಲಿ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ, “ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಣ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿನಗೆ

ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಪಶುಗಳೂ ನಿನ್ನ ಸ್ವ ಾ್ತಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
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ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಏನೂಉಳಿದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನೋಡುತಿ್ತರುವ ನಮ್ಮ ಶರೀರಮತು್ತ
ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. 19 ನಿನ್ನ ಕಣೆ್ಣದುರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಾವು
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಾಯುತೆ್ತೕವೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನಮಗೆ ಆ ಾರವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟರೆ, ಾವು ಫರೋಹನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವನ
ಗು ಾಮ ಾಗಿರುತೆ್ತೕವೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಾಡಲು ನಮಗೆ ಬೀಜವನು್ನ ಕೊಡು.
ಆಗ ಾವು ಬದುಕುತೆ್ತೕವೆ, ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮತು್ತ ಭೂಮಿಯೂ
ಬೆಳೆಗಳನು್ನ ಫಲಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

20 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಸೇಫನು ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಎ ಾ್ಲ ಜಮೀನನು್ನ
ಫರೋಹನಿ ಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. ಹಸಿವೆಯಿಂ ಾಗಿ ಈಜಿಪಿ್ಟನ
ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ೕಸೇಫನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳನು್ನ ಾರಿದರು.
21 ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಫರೋಹನ ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದರು.*
22 ಪುರೋಹಿತರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾತ್ರ ೕಸೇಫನು
ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯನು್ನ ಾರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ
ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ಫರೋಹನೇ ಅವರಿಗೆ
ಸಂಬಳವನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಹಣದಿಂದ
ಆ ಾರವನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು.

23 ೕಸೇಫನು ಜನರಿಗೆ, “ಈಗ ಾನು ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ
ಜಮೀನನೂ್ನ ಫರೋಹನಿ ಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಾನು ನಿಮಗೆ ಬೀಜವನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಲಿ್ಲ
ಬಿತ್ತನೆ ಾಡಿರಿ. 24 ಸುಗಿ್ಗ ಾಲ ಬಂ ಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಲಿ್ಲ
ಐದನೆ ಒಂದು ಾಗ ಫರೋಹನಿಗೆ ಸೇರಿದು್ದ. ಐದನೆ ಾಲು ್ಕ
ಾಗವನು್ನ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಇಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು ಆ ಾರ ಾ್ಕಗಿ
ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವ ಬೀಜವನೆ್ನೕ ಮುಂದಿನ ವಷರ್ದ ಬಿತ್ತನೆ ಾಗಿ
ಉಪ ೕಗಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ
ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ೕಷಣೆ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
* 47:21: ಎ ಾ್ಲ … ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದರು ಅಥ ಾ ಅವನು ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ
ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಒಂದು ಗಡಿಯಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಗಡಿಯವರೆಗೂ
ಗು ಾಮರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.
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25 ಆಗ ಜನರು, “ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೀವವನು್ನ ಉಳಿಸಿರುವೆ.
ಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಫರೋಹನ ಗು ಾಮ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು.

26 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಸೇಫನು ಒಂದು ಾನೂನನು್ನ ಾಡಿದನು.
ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಜಾರಿಯಲಿ್ಲದೆ. ಆ ಾನೂನಿನ ಪ್ರ ಾರ, ಭೂಮಿಯ
ಫಸಲಿನಲಿ್ಲ ಐದನೇ ಒಂದು ಾಗವು ಫರೋಹನಿಗೆ ಸೇರಿ ಾ್ದಗಿದೆ.
ಫರೋಹನು ಎ ಾ್ಲ ಜಮೀನಿಗೂ ಒಡೆಯ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಪುರೋಹಿತರ
ಭೂಮಿಯು ಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ.

“ನನ್ನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಬೇಡ”
27 ಇಸೆ್ರೕಲನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡನು. ಅವನು ಗೋಷೆನ್
ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸಿದನು. ಅವನ ಕುಟುಂಬವು ಬೆಳೆದು ತುಂಬ
ದೊಡ್ಡ ಾಯಿತು. ಅವರುಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಜಮೀನನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು
ಮತು್ತ ಸುಖ ಾಗಿದ್ದರು.

28 ಕೋಬನು ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಹದಿನೇಳು ವಷರ್ಗಳ ಾಲ
ಜೀವಿಸಿದನು. ಆಗ ಾಕೋಬನಿಗೆನೂರನಲವತೆ್ತೕಳುವಷರ್ ಾಗಿತು್ತ.
29 ಇಸೆ್ರೕಲನು ಾಯುವ ಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿತು. ಅವನಿಗೆ ಾನು
ಾಯುತೆ್ತೕನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂ ಾಗ, ತನ್ನಮಗ ಾದ ೕಸೇಫನನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿ, “ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವು ಾದರೆ, ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ
ನನ್ನ ತೊಡೆಯ ಕೆಳಗಿಟು್ಟ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು. ಾನು ಹೇಳಿದ್ದನು್ನ
ನಡೆಸುವು ಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವು ಾಗಿಯೂ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು. ಾನು ಸ ಾ್ತಗ, ನನ್ನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ
ಾಡಬೇಡ. 30ನನ್ನಪೂವಿರ್ಕರನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲಯೇ

ನನ್ನನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡು. ನನ್ನನು್ನ ಈಜಿಪಿ್ಟನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಸ್ಮ ಾನದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ೕಸೇಫನು, “ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು.
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31 ಇಸೆ್ರೕಲನು, “ನನಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ
ೕಸೇಫನು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು
ಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆಮತೆ್ತ ತನ್ನ ತಲೆ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನು.

48
ಮನಸೆ್ಸ ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮರಿಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು

1 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲದ ನಂತರ, ತಂದೆಯು ಬಹಳ
ಅ ಾರೋಗ ್ಯದಿಂದಿರುವುದು ೕಸೇಫನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯನು್ನ ಮತು್ತ
ಎಫಾ್ರಯೀಮನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು.
2 ೕಸೇಫನು ಬಂ ಾಗ ಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಇಸೆ್ರೕಲನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ
ಮಗ ಾದ ೕಸೇಫನು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಲು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಅವನು ಬಹಳ ಬಲಹೀನ ಾಗಿದ್ದರೂ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ
ಾಸಿಗೆಯಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
3 ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲನು ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು

ನನಗೆ ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಲೂಜ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡು
ನನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು. 4 ದೇವರು ನನಗೆ, ‘ ಾನು ನಿನಗೆ
ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ; ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು ಅನೇಕ
ಜ ಾಂಗಗ ಾಗುವರು; ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಾನು ಈ ದೇಶವನು್ನ
ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5ಈಗ ನಿನಗೆ ಇಬ್ಬರು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿ ಾ್ದರೆ. ಾನು ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ ಬರುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ
ಅವರು ಇಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದರು. ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಾದ ಮನಸೆ್ಸ
ಮತು್ತ ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆಯೇ ಇ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ನನಗೆ
ರೂಬೇನ್ ಮತು್ತ ಸಿಮೆ ೕನರಂತೆಯೇ ಇ ಾ್ದರೆ. 6 ಆದ್ದರಿಂದ
ಈ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಂತೆಯೇ ಇರು ಾ್ತರೆ.
ಾನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲಯೂ ಅವರು ಾಲನು್ನ
ಹೊಂದುವರು. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಅವರು
ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸಯವರಿಗೆ ಮಕ್ಕ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. ಅಂದರೆ
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ಎಫಾ್ರಯೀಮ್ ಮತು್ತ ಮನಸೆ್ಸ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಂದರಲಿ್ಲ
ಅವರು ಾಲನು್ನ ಹೊಂದುವರು. 7ಪದ್ದನ್ ಅ ಾಮಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬರುತಿ್ತರು ಾಗ ಾಹೇಲಳು ಸತ್ತಳು. ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖವನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿತು. ಾವು ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಫಾ್ರತ್ ನಗರದ
ಕಡೆಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಅವಳನು್ನ
ಬೆತೆ್ಲಹೇಮೆಂಬ ಎಫಾ್ರತ್ ನಗರದ ರಸೆ್ತಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

8 ಆಮೇಲೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು ೕಸೇಫನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ನೋಡಿ,
“ಈಹುಡುಗರು ಾರು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.

9 ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ, “ಇವರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ದೇವರು
ನನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೇ ಇವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಇಸೆ್ರೕಲನು, “ಅವರನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ, ಾನು

ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಇಸೆ್ರೕಲನಿಗೆ ತುಂಬ ವಯ ಾ್ಸಗಿತು್ತ. ಅವನಿಗೆ ಕಣು್ಣ ಸರಿ ಾಗಿ
ಾಣುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ೕಸೇಫನು ಅವರನು್ನ ತಂದೆಯಬಳಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ಇಸೆ್ರೕಲನು ಆಹುಡುಗರನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು
ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. 11ಬಳಿಕಇಸೆ್ರೕಲನು ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ ಾನುಮತೆ್ತ ನಿನ್ನ
ಮುಖವನು್ನ ನೋಡುತೆ್ತೕನೆ ಎಂದು ೕಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು
ನಿನ್ನನೂ್ನ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ನೋಡುವಂತೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

12 ಆಗ ೕಸೇಫನು ಇಸೆ್ರೕಲನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ
ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡನು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲನ
ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. 13 ೕಸೇಫನು
ಎಫಾ್ರಯೀಮನನು್ನ ತನ್ನ ಬಲ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಮನಸೆ್ಸಯನು್ನ ತನ್ನ
ಎಡ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿದನು. (ಆದ್ದರಿಂದ ಎಫಾ್ರಯೀಮನು
ಇಸೆ್ರೕಲನ ಎಡ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಮನಸೆ್ಸಯು ಬಲ ಾಗದಲಿ್ಲಯೂ
ಇದ್ದರು.) 14 ಆದರೆ ಇಸೆ್ರೕಲನು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಾರೆ ಾಡಿ ತನ್ನ
ಬಲಗೈಯನು್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಾದ ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟು್ಟ
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ಎಡಗೈಯನು್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಯ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟನು.
ಮನಸೆ್ಸಯು ಹಿರಿಯಮಗ ಾಗಿದ್ದರೂ ಇಸೆ್ರೕಲನುಮನಸೆ್ಸಯ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ಎಡಗೈಯನಿ್ನಟ್ಟನು. 15 ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲನು ೕಸೇಫನನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ ಹೀಗೆಂದನು:
“ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮನೂ ಇ ಾಕನೂ ನಮ್ಮ ದೇವರನು್ನ

ಆ ಾಧಿಸಿದರು.
ಆ ದೇವರೇ ನನ್ನನು್ನ ನನ್ನ ಜೀವ ಾನವೆ ಾ್ಲ ನಡೆಸಿದನು.

16ನನ್ನನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಾ ಾಡಿದ ದೂತನೇ ಆತನು.
ಈ ಹುಡುಗರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ಆತನಲಿ್ಲ

ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.
ಇಂದಿನಿಂದಈಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಹೆಸರನೆ್ನೕ ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.

ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮ್ ಮತು್ತ ಇ ಾಕರ ಹೆಸರನು್ನ
ಇವರು ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವರು.

ಇವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ
ಕುಟುಂಬಗ ಾಗುವಂತೆಯೂ

ದೊಡ್ಡ ಜ ಾಂಗಗ ಾಗುವಂತೆಯೂ ಾನು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು.”

17 ಇಸೆ್ರೕಲನು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ತಲೆಯ
ಮೇಲಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ೕಸೇಫನು ಅಸ ಾ ಾನದಿಂದ ನೋಡಿ
ತಂದೆಯ ಕೈಯನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು; ಅಲ್ಲದೆ ತಂದೆಯ ಕೈಯನು್ನ
ಎಫಾ್ರಯೀಮನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನಸೆ್ಸಯ
ತಲೆಯಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 18 ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ,
“ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ತ ಾ್ಪಗಿ ಎಫಾ್ರಯೀಮನಮೇಲೆಇಟಿ್ಟರುವೆ.
ದಲು ಹುಟಿ್ಟದವನು ಮನಸೆ್ಸ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
19 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನ ತಂದೆಯು “ನನಗೆ ಗೊತು್ತ ಮಗನೇ,

ನನಗೆ ಗೊತು್ತ. ಮನಸೆ್ಸ ದಲು ಹುಟಿ್ಟದವನು. ಅವನು
ಮ ಾವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗುವನು. ಅವನು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ
ತಂದೆ ಾಗುವನು. ಆದರೆ ತಮ್ಮನು ಅಣ್ಣನಿಗಿಂತ
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ಮ ಾವ್ಯಕಿ್ತ ಾಗುವನು. ಅವನ ಕುಟುಂಬವು ತುಂಬ
ದೊಡ್ಡ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

20ಅಂದು ಇಸೆ್ರೕಲನು ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿ,

“ಇಸೆ್ರೕಲರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳಮೂಲಕ
ಬೇರೆಯವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವರು.

‘ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಎಫಾ್ರಯೀಮನಂತೆಯೂ
ಮನಸೆ್ಸಯಂತೆಯೂ ಾಡಲಿ’ಎಂದು ಹೇಳುವರು”ಎಂದನು.

ಹೀಗೆ, ಇಸೆ್ರೕಲನು ಎಫಾ್ರಯೀಮನನು್ನ ಮನಸೆ್ಸಗಿಂತ
ದೊಡ್ಡವನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದನು.

21 ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲನು ೕಸೇಫನಿಗೆ, “ನೋಡು, ಾನು
ಾಯುವ ಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಇನೂ್ನ ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡವಿರುವನು. ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವನು. 22 ಾನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಾಲಿಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಬೇರೊಂದನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. ಾನು
ಅ ೕರಿಯರಿಂದ ಗೆದು್ದಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು.
ಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಲು್ಲಗಳಿಂದಲೂ ಹೋ ಾಡಿ
ಆ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

49
ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದು್ದ

1 ಬಳಿಕ ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆಯಿಸಿ, “ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೇ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನಿ್ನರಿ. ನಿಮಗೆ
ಮುಂದೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

2 “ ಾಕೋಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೇ, ಒಟಾ್ಟಗಿ ಬಂದು ಕೇಳಿರಿ.
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ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಕೇಳಿರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

ರೂಬೇನ
3 “ರೂಬೇನನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗ.

ನೀನೇ ನನ್ನ ದಲನೆಯಮಗ.
ನೀನು ನನ್ನ ಇತರ ಎ ಾ್ಲ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ

ಶಕಿ್ತ ಾಲಿಯೂ ೌರವಯುತನೂ ಆಗಿರುವೆ.
4ಆದರೆ ನೀನು ಪ್ರಳಯದ ಭಯಂಕರ ಾದ ಅಲೆಗಳಂತಿರುವೆ.

ನೀನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಂದಿಗೆ ನೀನು ಮಲಗಿಕೊಂಡೆ.

ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಾಸಿಗೆಗೆ ೌರವವನು್ನ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ.”
ಸಿಮೆ ೕನಮತು್ತ ಲೇವಿ

5 “ಸಿಮೆ ೕನನೂ ಲೇವಿಯೂ ಸಹೋದರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳಿಂದ ಹೋ ಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವರು.

6ಅವರು ಗುಟಾ್ಟಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ೕಚಿಸಿದರು.
ಅವರ ರಹಸ್ಯಕೂಟಗಳನು್ನ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಸಿ್ವೕಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಕೋಪಗೊಂ ಾಗ ಗಂಡಸರನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದರು.
ಅವರು ೕಜಿಗೆಂದೇ ಾ್ರಣಿಗಳನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದರು.

7 ಅವರ ಕೋಪವೇ ಅವರಿಗೆ ಾಪ. ಅದು ತುಂ ಾ
ಶಕಿ್ತ ಾಲಿ ಾದದು್ದ.

ಅವರು ಹುಚ್ಚ ಾ ಾಗ ತುಂ ಾ ಕೂ್ರರಿಗಳು.
ಅವರು ಾಕೋಬನ ಾಡಿನಲಿ್ಲ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಾಡನು್ನ

ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಇಸೆ್ರೕಲಿನಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವರು.”
ಯೆಹೂದ

8 “ಯೆಹೂದನೇ, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರು ನಿನ್ನನೆ್ನೕ ಹೊಗಳುವರು.
ನೀನು ನಿನ್ನ ವೈರಿಗಳನು್ನ ಸೋಲಿಸುವೆ.
ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರು ನಿನಗೇ ಅಡ್ಡಬೀಳುವರು.
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9ಯೆಹೂದನು ಾ್ರಣಿಯನು್ನ ಕೊಂದ ಾ್ರಯದ ಸಿಂಹದಂತಿ ಾ್ದನೆ.
ಮಗನೇ, ನೀನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಬೇಟೆ ಾಗಿ ಹೊಂಚು ಾಕಿ
ನಿಂತಿರುವೆ.

ಯೆಹೂದನು ಸಿಂಹದಂತಿರುವನು. ಅವನು ಮಲಗಿ
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು;

ಅವನನು್ನ ಕೆಣಕಲು ಾರಿಗೂ ಧೈಯರ್ವಿಲ್ಲ.
10 ಾಜದಂಡವನು್ನ ಹಿಡಿಯತಕ್ಕವನು ಬರುವ ತನಕ

ಯೆಹೂದನು ಾಜದಂಡವನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವನು.
ಅವನ ಸಂತತಿಯವರು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಆಳುವರು;

ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳುಅವನಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದು ಅವನಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿರುವರು.

11 ಅವನು ತನ್ನ ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಗೆ ಕಟು್ಟವನು; ತನ್ನ ಾ್ರಯದ
ಕತೆ್ತಯನು್ನ ಉತ್ತಮ ಾದ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಗೆ ಕಟು್ಟವನು.

ಅವನು ಉತ್ತಮ ಾದ ಾ್ರ ಾರಸದಿಂದ ತನ್ನ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೊಳೆಯುವನು.

12 ಅವನು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅವನ ಕಣು್ಣಗಳು
ಕೆಂ ಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಅವನು ಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅವನ ಹಲು್ಲಗಳು
ಬಿಳು ಾಗಿರುತ್ತವೆ.”

ಜೆಬುಲೂನ
13 “ಜೆಬುಲೂನನು ಸಮುದ್ರದ ಕ ಾವಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವನು;

ಸಮುದ್ರ ತೀರವು ಅವನ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಸುರ ತ ಾದ
ಸ್ಥಳ ಾಗಿದೆ.

ಅವನ ಾಡು ಚೀದೋನ್ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು.”

ಇ ಾ್ಸ ಾರ
14 “ಇ ಾ್ಸ ಾರನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುವ ಕತೆ್ತಯಂತಿ ಾ್ದನೆ.

ಅವನು ಾರ ಾದ ಹೊರೆಯನು್ನ ಹೊರುವುದರಿಂದ ಮಲಗಿ
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು.
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15ಅವನು ತನ್ನ ವಿ ಾ್ರಂತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಾಗಿರುವ
ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾಂತ ಾಗಿರುವ ಾಡನು್ನ ನೋಡುವನು.

ಅವನು ಾರ ಾದ ಹೊರೆಗಳನು್ನ ಹೊರುವುದಕೂ್ಕ
ಗು ಾಮನಂತೆ ದುಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳವನು.”
ಾನ

16 “ಇತರ ಇಸೆ್ರೕಲರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವಂತೆ,
ಾನನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡು ಾ್ತನೆ.

17 ಾನನು ರಸೆ್ತಯ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಾವಿನಂತಿರುವನು.”
ಾರಿಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲ ಮಲಗಿದು್ದ

ಕುದುರೆಯಹಿಮ್ಮಡಿಯನು್ನ ಕಚಿ್ಚ
ಸ ಾರನನು್ನ ಬೀಳಿಸುವ ವಿಷಸಪರ್ದಂತಿರುವನು.

18 “ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನಿ್ನಂದುಂಟಾಗುವ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗಿ ಾನು
ಾಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.”

ಾದ
19 “ಒಂದು ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪು ಾದನಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಾಡುವುದು.

ಆದರೆ ಾದನು ಅವರನು್ನ ಓಡಿಸಿ ಬಿಡುವನು.”
ಆಶೇರ

20 “ಆಶೇರನ ಾಡು ಒಳೆ್ಳಯ ಆ ಾರವನು್ನ ಯಥೇಚ್ಛ ಾಗಿ
ಫಲಿಸುತ್ತದೆ;
ಾಜನಿಗೆ ಾ ಾಗುವಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯ ಆ ಾರವು
ಅವನಲಿ್ಲರುವುದು.”

ನಫಾ್ತಲಿ
21 “ನಫಾ್ತಲಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಓಡುವ ಜಿಂಕೆಯಂತಿ ಾ್ದನೆ.

ಅವನ ಾತುಗಳು ಅದರ ಸುಂದರ ಾದಮರಿಗಳಂತಿವೆ.”
ೕಸೇಫ

22 “ ೕಸೇಫನು ಬಹುಯಶಸಿ್ವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
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ೕಸೇಫನು ಹಣ್ಣನು್ನ ಅಧಿಕ ಾಗಿ ಫಲಿಸುವ ಾ್ರ
ಬಳಿ್ಳಯಂತಿರುವನು.

ಅವನು ವಸಂತ ಾಲದಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವ ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯಂತಿರುವನು.
ಅವನು ಗೋಡೆಯ ಆಚೆಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ

ಾ್ರ ಬಳಿ್ಳಯಂತಿರುವನು.
23ಅನೇಕ ಜನರು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಿದರು.

ಬಿಲು್ಲಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಜನರು ಅವನನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ.
24ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಹೋ ಾಟದಲಿ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠ ಾದ ಬಿಲಿ್ಲನಿಂದಲೂ

ತನ್ನ ನಿಪುಣ ಾದ ತೋಳುಗಳಿಂದಲೂ ಗೆದ್ದನು.
ಅವನು ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಾಕೋಬನ ಪ ಾಕ್ರಮಿಯಿಂದಲೂ

ಇಸೆ್ರೕಲನ ಬಂಡೆ ಾ ಾತನಿಂದಲೂ ಕುರುಬನಿಂದಲೂ
25ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯದೇವರಿಂದಲೂ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವನು.

ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.
ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸಲಿ.

ಆತನು ಮೇಲಿರುವ ಆ ಾಶದಿಂದ ನಿನಗೆ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ
ಕೊಡಲಿ.

ಆತನು ಕೆಳಗಿನ ಆಳ ಾದ ಾಗರದ ಸೆಲೆಗಳಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ
ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ.

ಆತನು ನಿನಗೆ ಸ್ತನ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಗಭರ್ದಿಂದಲೂ
ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಕೊಡಲಿ.

26 ನನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅನೇ ಾನೇಕ ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂಗತಿಗಳು
ಸಂಭವಿಸಿದವು.

ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ ಾನು ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಆಶೀ ಾರ್ದ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡೆನು.

ನಿನ್ನ ಸಹೋದರರು ನಿನ್ನನು್ನ ದೂರ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರು.
ಆದರೆಈಗ ನನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ
ಎತ್ತರ ಾದ ಬೆಟ್ಟದೋ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ಾಶಿಯಂತಿವೆ.”

ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ
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27 “ಬೆ ಾ್ಯಮೀನನು ಹಸಿದಿರುವ ತೋಳದಂತಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನುಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಕೊಂದು ತಿನು್ನವನು.
ಅವನು ಾಯಂ ಾಲಮಿಕು ್ಕಳಿದುದ್ದನು್ನ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವನು.”

28 ಇವು ಇಸೆ್ರೕಲನ ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳು. ಈ ವಿಷಯಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಅವರ ತಂದೆ ಾದ ಇಸೆ್ರೕಲನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಅವನು
ತನ್ನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಗಂಡುಮಗನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಆಶೀ ಾರ್ದವನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು. 29 ಬಳಿಕ ಇಸೆ್ರೕಲನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಆ ಯನು್ನ
ಕೊಟ್ಟನು: “ ಾನು ಸ ಾ್ತಗ, ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರ ಸಂಗಡವಿರಲು
ಇಷ್ಟಪಡುತೆ್ತೕನೆ. ನನ್ನ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿರುವ
ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಎ ್ರೕನನ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸ ಾಧಿ ಾಡಬೇಕು.
30 ಆ ಗವಿಯು ಾ ಾನ್ ದೇಶದ ಮಮೆ್ರಗೆ ಎದು ಾಗಿರುವ ಮಕೆ್ಪೕಲ
ಎಂಬ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲದೆ. ಅಬ್ರ ಾಮನು ತನ್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಗಿ ಈ
ಸ್ಥಳವನು್ನ ಎ ್ರೕನನಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು. 31ಅಬ್ರ ಾಮನನು್ನ
ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಾರಳನು್ನ ಆ ಗವಿಯಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ
ಾಡ ಾಗಿದೆ. ಇ ಾಕನನು್ನ ಮತು್ತ ರೆಬೆಕ್ಕಳನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿ
ಾಡ ಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಲೇಯಳನು್ನ ಾನು ಅಲಿ್ಲ

ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ 32 ಆ ಗುಹೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಆ
ಗುಹೆಯಿರುವ ಹೊಲವನು್ನ ಹಿತಿ್ತಯರಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾಗಿದೆ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33 ಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕ ಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಾಲುಗಳನು್ನ

ಮುದುರಿಕೊಂಡು ಾ್ರಣಬಿಟ್ಟನು.

50
ಾಕೋಬನ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯೆ

1 ಇಸೆ್ರೕಲನು ಸ ಾ್ತಗ ೕಸೇಫನು ತುಂಬ ದುಃಖಿಸಿದನು.
ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಅಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಗೋ ಾಡಿ ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು.
2 ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಶವವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ತನ್ನ
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ಸೇವಕ ಾದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಆ ವೈದ್ಯರು ಾಕೋಬನ
ಶರೀರವನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. 3 ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು
ಆ ಶರೀರವನು್ನ ವಿಶೇಷ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಲವತು್ತ ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಾಕೋಬನಿ ಾಗಿ ಎಪ್ಪತು್ತ
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಗೋ ಾಡಿದರು.

4 ಎಪ್ಪತು್ತ ದಿನಗ ಾದ ಮೇಲೆ ೕಸೇಫನು ಫರೋಹನ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳಿಗೆ, “ದಯವಿಟು್ಟ ಇದನು್ನ ಫರೋಹನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ. 5 ‘ನನ್ನ
ತಂದೆಯು ಾಯು ಾಗ ಾನು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ
ಾಡಿದೆನು. ಾ ಾನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಗುಹೆಯನು್ನ ಅವನು

ತನ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಾನು ಹೋಗಿ
ನನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿ ಮತೆ್ತ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬರಲು ದಯವಿಟು್ಟ ಅವ ಾಶ ಕೊಡಿ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ” ಎಂಬು ಾಗಿ
ಹೇಳಿದನು.

6 ಫರೋಹನು, “ನಿನ್ನ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊ. ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡು” ಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದನು.

7 ಆದ್ದರಿಂದ ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಲು
ಹೋದನು. ಫರೋಹನ ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ೕಸೇಫನೊಂದಿಗೆ
ಹೋದರು. ಫರೋಹನ ಾಯಕರು ಮತು್ತ ಈಜಿಪಿ್ಟನ ಎ ಾ್ಲ
ಹಿರಿಯರು ೕಸೇಫನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು. 8 ೕಸೇಫನ
ಕುಟುಂಬದಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರು ಮತು್ತ ಅವನ ಸಹೋದರರು
ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ
ೕಸೇಫನೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು. (ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಾ್ರಣಿಗಳು
ಾತ್ರ ಗೋಷೆನ್ ಾ್ರಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು.) 9 ಗಂಡಸರು
ೕಸೇಫನೊಂದಿಗೆ ರಥಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ

ಹೋದರು. ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂ ಾಗಿತು್ತ.
10 ಅವರು ಗೋರೆನ್ ಅಟಾದ್ ಎಂಬಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು. ಅದು
ೕಡರ್ನ್ ನದಿಯ ಪೂವರ್ದಲಿ್ಲತು್ತ. ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಅವರು ತುಂಬ

ಸಮಯದವರೆಗೆ ಶೋಕಿಸಿದರು. ಆ ಶೋಕವು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
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ಮುಂದುವರೆಯಿತು. 11 ಾ ಾನಿನ ಜನರು ಗೋರೆನ್ ಅಟಾದ್ ನಲಿ್ಲ
ಶೋಕಿಸುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ, “ಈಜಿಪಿ್ಟನವರು ಬಹಳ
ದುಃಖಕರ ಾದ ಅಂತ್ಯಕಿ್ರಯೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಆಬೇಲ್ ಮಿಚ್ರಯೀಮ್ ಎಂದು
ಹೆಸ ಾಯಿತು.

12 ಹೀಗೆ ಾಕೋಬನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ
ಆ ಯಂತೆ ಾಡಿದರು. 13 ಅವರು ಅವನ ಶರೀರವನು್ನ
ಾ ಾನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಕೆ್ಪೕಲದಲಿ್ಲದ್ದ ಗವಿಯಲಿ್ಲ
ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದರು. ಮಮೆ್ರಯ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಈ ಗವಿಯನು್ನ
ಅಬ್ರ ಾಮನು ಹಿತಿ್ತಯ ಾದ ಎ ್ರೕನನಿಂದ ಸ ಾಧಿಯ ಸ್ಥಳ ಾ ್ಕಗಿ
ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದನು. 14 ತಂದೆಯನು್ನ ಸ ಾಧಿ ಾಡಿದನಂತರ
ೕಸೇಫನೂ ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ ಅವನ ತಂದೆಯ

ಉತ್ತರಕಿ್ರಯೆ ಾಗಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಈಜಿಪಿ್ಟಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.

ಸಹೋದರರು ೕಸೇಫನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರು
15 ಾಕೋಬನು ಸತ್ತಮೇಲೆ, ೕಸೇಫನ ಸಹೋದರರು

ಕಳವಳಗೊಂಡರು. ಅವರು “ ಾವು ಾಡಿದ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ
ೕಸೇಫನು ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವನೇ?” ಎಂದು

ತಮ್ಮತ ್ಮಳಗೆ ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರು. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರರು
ೕಸೇಫನಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದರು: “ನಿನ್ನ ತಂದೆ

ಾಯುವ ದಲು ನಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 17 ನೀವು
ೕಸೇಫನಿಗೆ, ಈ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ‘ ಾವು ಾಡಿದು್ದ

ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ವೇ ನಿಜ. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ಅವರನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು
ನಿನ್ನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.’ ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಾಡಿದ
ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ನೀನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಾವು ನಿನ್ನ
ತಂದೆಯದೇವರಿಗೆ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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ಈ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಅವನು ದುಃಖದಿಂದ ಅತ್ತನು.
18 ಸಹೋದರರು ೕಸೇಫನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮುಂದೆ
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, “ ಾವು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

19 ಆಗ ೕಸೇಫನು ಅವರಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಾನು
ದೇವರಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಿ ಸಲು ನನಗೆ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ. 20 ನೀವು ನನಗೆ
ಕೇಡು ಾಡಲು ೕಚಿಸಿದಿರಿ. ಆದರೆ ದೇವರು ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ
ಾಡಿದನು. ಬಹಳ ಜನರ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ

ನನ್ನನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವುದು ದೇವರ ೕಜನೆ ಾಗಿತು್ತ. ಈಗಲೂ
ಆತನದು ಅದೇ ೕಜನೆ. 21 ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಡದಿರಿ.
ಾನು ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ೕಷಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ೌಮ್ಯ ಾಗಿ
ಾತ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು.
22 ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ

ಈಜಿಪಿ್ಟನಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಗಿದ್ದನು. ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ನೂರಹತ್ತನೆಯ
ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ತೀರಿಕೊಂಡನು. 23 ೕಸೇಫನು ಜೀವದಿಂದಿದ್ದ
ಾಲದಲಿ್ಲ, ಎಫಾ್ರಯೀಮನು ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಮ್ಮಕ ್ಕಳನೂ್ನ ಪಡೆದನು.
ಅವನ ಮಗ ಾದ ಮನಸೆ್ಸಗೆ ಾಕೀರನೆಂಬ ಗಂಡುಮಗನು
ಹುಟಿ್ಟದನು. ೕಸೇಫನು ಾಕೀರನಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ನೋಡಿದನು.

The Death of Joseph
24 ೕಸೇಫನಿಗೆ ಾವು ಸಮೀಪಿಸಿ ಾಗ ಅವನು ತನ್ನ

ಸಹೋದರರಿಗೆ, “ ಾನು ಾಯುವ ಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ೕಷಿಸುವವನು ದೇವರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ.
ಆತನು ಈ ದೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೂ ಇ ಾಕನಿಗೂ ಮತು್ತ ಾಕೋಬನಿಗೂ ಾ ಾ್ದನ
ಾಡಿದ್ದ ದೇಶವನು್ನ ಕೊಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
25 ಆಗ ೕಸೇಫನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಕೆಂದು

ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ೕಸೇಫನು, “ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಈ ದೇಶದಿಂದ
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ಹೊರಗೆ ನಡೆಸಿ ಾಗ ನನ್ನ ಮೂಳೆಗಳನು್ನ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗುವಿರೆಂದು ನೀವು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

26 ೕಸೇಫನು ನೂರಹತ್ತನೆಯ ವಷರ್ದವ ಾಗಿ ಾ್ದಗ
ಸತು್ತಹೋದನು. ಈಜಿಪಿ್ಟನಲಿ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಅವನ ಶರೀರವನು್ನ ಸ ಾಧಿ
ಾಡಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಶವಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲಿ್ಲ ಾಕಿದರು.
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