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ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ೕಶೆಯನು್ನ ಾಂಪ್ರ ಾಯಿಕ ಾಗಿ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು

ಹೇಳ ಾಗಿದೆ. ೕಶೆಯನು್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ದೈವ ಪೆ್ರೕರಿತ
ಗ್ರಂಥಕತರ್ನೆಂದು ಪ್ರ ಾ್ನತೀತ ಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಎರಡು
ಾರಣಗಳಿವೆ. ದಲನೆಯ ಾಗಿ, ೕಶೆಯ ಬರವಣಿಗೆಯ
ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಸ್ವತಃ ವಿ ೕಚನ ಾಂಡವೇ ಾತ ಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 34:27 ರಲಿ್ಲ “ಈ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಬರೆ” ಎಂದು
ದೇವರು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸು ಾ್ತನೆ. ಇನೊ್ನಂದು ಾಕ್ಯ ಾಗವು
ದೇವರ ಆ ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿ “ ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನ
ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬರೆದನು” ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ (24:4).
ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ೕಶೆಯ ಬರೆದನು ಎಂದು ಈ ವಚನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ

ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದು ಸಮಂಜಸ ಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯ ಾಗಿ,
ೕಶೆಯು ವಿ ೕಚನ ಾಂಡದಲಿ್ಲ ವಿವರಿಸ ಾಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾಲೊ್ಗಂಡಿದ್ದನು ಅಥ ಾ ಸಹ ಾಗಿ ಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು
ಫರೋಹನಆ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ಯ ಾ್ಯಸ ಹೊಂದಿದ್ದನುಮತು್ತ ಬರೆಯುವ
ಅಹರ್ತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನು.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಪೂ. 1,446 - 1,405 ರ ನಡುವಿನ ಸಮಯ.
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಈ ದಿ ಾಂಕಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ 40 ವಷರ್ಗಳು ತಮ್ಮ

ಅಪನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಿಂದ ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಲೆ ಾಡಿದರು. ಬಹುಶಃ
ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬರವಣಿಗೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಾದ ಸಮಯವು
ಇ ಾಗಿರಬಹುದು.
ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು



ii

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು ವಿ ೕಚನ ಾಂಡದಲಿ್ಲ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾದ ಸಂತತಿಯವರೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ೕಶೆಯು
ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದ ಸೀ ಾಯಿ ಸಮು ಾಯಕೆ್ಕ
ವಿ ೕಚನ ಾಂಡವನು್ನ ಬರೆದನು (ವಿ ೕ 17:14; 24: 4;
34: 27-28).

ಉದೆ್ದೕಶ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಹೇಗೆ ಯೆಹೋವನ ಜನ ಾದರು ಎಂಬುದನು್ನ

ನಿರೂಪಣೆಯ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಆ ಜ ಾಂಗವು
ದೇವರ ಜನ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಬೇ ಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಪ್ರ ಾ್ತಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಿ ೕಚನ ಾಂಡವು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡ
ನಂಬಿಗಸ್ತನು, ಪ್ರ ಾಕ್ರಮಿಯು, ರ ಸುವವನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು ಆದ
ದೇವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನು್ನ ವಣಿರ್ಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣವು
ದೇವರ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ದೇವರ ಕಿ್ರಯೆಗಳಿಂದಲೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.
ಅಬ್ರ ಾಮನ ವಂಶದವರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಾಗ
ದೇವರು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೆ ಾಡಿದ್ದ ಾ ಾ್ದನವು ಹೇಗೆ ನೆರವೇರಿತು್ತ
ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ (ಆದಿ 15:12-16). ಇದು
ಆದುಕೊಂಡ ಜ ಾಂಗ ಾದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆ ಾಗಿದೆ
(ವಿ ೕ 2:24; 6:5; 12:37). ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದ
ಇಬಿ್ರಯರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ಎರಡು ರಿಂದ ಮೂರು ದಶಲಕ್ಷಗಳಷು್ಟ
ಇರಬಹುದು.

ಮು ಾ್ಯಂಶ
ಬಿಡುಗಡೆ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ಪೀಠಿಕೆ— 1:1-2:25
2. ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಬಿಡುಗಡೆ— 3:1-18:27
3. ಸೀ ಾಯಿಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಕೊಟಲ್ಪಟ್ಟ ಒಡಂಬಡಿಕೆ— 19:1-24:18
4. ವೈಭವಭರಿತ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರ— 25:1-31:18
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5. ದೊ್ರೕಹದ ಪರಿಣಾಮ ಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಹಿಂಜರಿಯುವಿಕೆ —
32:1-34:35

6. ವೈಭವಭರಿತ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ನಿ ಾರ್ಣ — 35:1-
40:38

ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು
1 ಾಕೋಬನೊಂದಿಗೆ ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಮನೆಯವರ

ಸಂಗಡ ಬಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು: 2 ರೂಬೇನ್,
ಸಿಮೆ ೕನ್, ಲೇವಿ, ಯೆಹೂದ, 3 ಇ ಾ್ಸ ಾರ್, ಜೆಬುಲೂನ್
ಮತು್ತ ಬೆ ಾ್ಯಮೀನ್, 4 ಾನ್, ಾದ್, ನಫಾ್ತಲಿ ಮತು್ತ ಆಶೇರ್.
5 ಾಕೋಬನಎ ಾ್ಲ ಸಂತತಿಯವರು ಒಟು್ಟ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ. ಆದರೆ
ೕಸೇಫನು ದಲೇ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದನು.

6 ಆ ನಂತರ ೕಸೇಫನೂ, ಅವನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರೂ, ಆ
ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. 7ಆದರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗಿ, ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದು
ಬಲ ಹೊಂದಿದರು. ಆ ದೇಶವು ಅವರಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು.
8 ತರು ಾಯ ೕಸೇಫನನು್ನ ಅರಿಯದ ಹೊಸ ಅರಸನು
ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಆಳಿ್ವಕೆಗೆ ಬಂದನು. 9 ಅರಸನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ,
“ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ನಮಗಿಂತ ಬಹಳ
ಬಲ ಾಲಿಗಳೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ ನೋಡಿರಿ. 10 ನಮಗೆ ಯುದ್ಧವೇ ಾದರೂ
ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶತು್ರಗ ಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ನಮಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಹೋ ಾಡಿ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋ ಾರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗದಂತೆ ಾವು ಉ ಾಯ
ಾಡೋಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿ 11 ಅವರನು್ನ ಬಿಟಿ್ಟೕ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ

ಪೀಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ, ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸ ಾಡಿಸುವ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಅವರ
ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದನು. ಅವರು ಫರೋಹನನಿಗೆ ಪಿತೋಮ್ ಮತು್ತ
ಾಮೆ್ಸೕಸ್ ಎಂಬಉ ಾ್ರಣ ಪಟ್ಟಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 12ಐಗುಪ್ತರು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಉಪದ್ರವಪಡಿಸಿದಷೂ್ಟ, ಅವರು ಬಹಳ ಾಗಿ
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ಹೆಚಿ್ಚ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಐಗುಪ್ತರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಬಹಳ ಹೆದರಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾದರು. 13 ಐಗುಪ್ತರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಂದ
ಕೂ್ರರ ಾಗಿ ಸೇವೆ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 14ಮಣಿ್ಣನ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲಯೂ,
ಇಟಿ್ಟಗೆ ಾಡುವ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲಯೂ, ವ್ಯವ ಾಯದ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ
ಕೆಲಸದಲಿ್ಲಯೂ ಕಠಿಣ ಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಜೀವಿತವನೆ್ನೕ
ಬೇಸರಪಡಿಸಿದರು. ಐಗುಪ್ತರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ಾಡಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ
ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಾಗಿದ್ದವು. 15 ಇದಲ್ಲದೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ
ಅರಸನು “ಶಿ ಾ್ರ” ಮತು್ತ “ಪೂ ಾ” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಇಬಿ್ರಯ
ಸೂಲಗಿತಿ್ತಯರೊಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡಿದನು. 16 ಅವನು ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವು ಇಬಿ್ರಯ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಾಡಿಸು ಾಗ ಅವರು ಹೆರುವ
ಮಗುವು ಗಂಡು ಮಗು ಾಗಿದ್ದರೆ ಕೊಂದು ಾಕಿರಿ, ಹೆಣಾ್ಣಗಿದ್ದರೆ
ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ಆದರೆ ಸೂಲಗಿತಿ್ತಯರು
ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಐಗುಪ್ತರ ಅರಸನ ಾತಿನಂತೆ ಾಡದೆ
ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿಸಿದರು. 18 ಆಗ ಐಗುಪ್ತದ
ಅರಸನು ಸೂಲಗಿತಿ್ತಯರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, “ನೀವು ಅವರ ಗಂಡು
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಉಳಿಸಿದೆ್ದೕನು? ಹೀಗೆ ಾಕೆ ಾಡಿದಿರಿ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 19ಸೂಲಗಿತಿ್ತಯರುಫರೋಹನಿಗೆ, “ಇಬಿ್ರಯರಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ಐಗುಪ್ತ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಬಹು ಚುರುಕು ಬುದಿ್ಧಯವರು.
ಸೂಲಗಿತಿ್ತಯು ಅವರ ಹತಿ್ತರ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ದಲೇ ಮಗುವನು್ನ
ಹೆರುತಿ್ತದ್ದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 20 ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಆ
ಸೂಲಗಿತಿ್ತಯರಿಗೆಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡಿದನು. ಇದರಿಂದಇ ಾ್ರಯೇಲ್
ಜನರು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಬಹಳ ಬಲಗೊಂಡರು. 21 ಸೂಲಗಿತಿ್ತಯರು
ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ, ಆತನು ಅವರಿಗೆ ವಂ ಾಭಿವೃದಿ್ಧಯನು್ನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಹೆಚಿ್ಚ ಬಲಗೊಂಡರು.

22 ತರು ಾಯ ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ, “ಇಬಿ್ರಯರ ಗಂಡು
ಕೂಸುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೈಲ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಬೇಕು, ಹೆಣು್ಣಕೂಸುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಉಳಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಆ ಾಡಿದನು.



ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 2:1 v ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 2:10

2
ೕಶೆಯಜನನಮತು್ತ ಾಲ್ಯ

1 ಆ ನಂತರ ಲೇವಿಯ ವಂಶದವ ಾದ ಒಬ್ಬನು ಲೇವಿ ಕುಲದ
ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು. 2 ಆಕೆಯು ಗಭಿರ್ಣಿ ಾಗಿ
ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಅದು ಸುಂದರ ಾದ ಕೂಸೆಂದು
ತಿಳಿದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅದನು್ನ ಬಚಿ್ಚಟ್ಟಳು. 3 ಆಕೆ ಅದನು್ನ ಇನು್ನ
ಹೆಚು್ಚ ಾಲಮರೆ ಾಡ ಾಗದೆ,ಆಪಿನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಜೇಡಿಮಣ್ಣನೂ್ನ ಾಳವನು್ನ ಹಚಿ್ಚ, ಕೂಸನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ಮಲಗಿಸಿ, ನೈಲ್
ನದಿಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಜಂಬುಹುಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ ಇಟ್ಟಳು. 4 ಕೂಸಿಗೆ
ಏ ಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ, ಆ ಕೂಸಿನ ಅಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ
ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಳು.

5 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಫರೋಹನ ಮಗಳು ಾ್ನನ ಾ ್ಕಗಿ ನೈಲ್ ನದಿಯ
ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು. ಆಕೆಯ ಸೇವಕಿಯರು ನದಿಯ ದಡದಲಿ್ಲ
ತಿರು ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆಕೆ ಜಂಬುಹುಲಿ್ಲನ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ ಕಂಡು,
ಾಸಿ ಬ್ಬಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅದನು್ನ ತರಿಸಿದಳು. 6 ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನು್ನ
ತೆರೆದು ನೋಡು ಾಗ, ಆ ಾ! ಅಳುವ ಕೂಸು. ಆಕೆಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಕನಿಕರಹುಟಿ್ಟ, “ಇದು ಇಬಿ್ರಯರ ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒಂ ಾಗಿರಬಹುದು”
ಎಂದುಕೊಂಡಳು. 7ಆಗಲೇ ಮಗುವಿನ ಅಕ್ಕ ಬಂದು, “ಫರೋಹನ
ಮಗಳಿಗೆ ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಈ ಕೂಸನು್ನ ಲೆಕೊಟು್ಟ ಾಕುವುದಕೆ್ಕ
ಇಬಿ್ರಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದಿಯನು್ನ ಾನು ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬರಬಹುದೋ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. 8 ಫರೋಹನ ಮಗಳು
ಆಕೆಗೆ, “ಹೋಗು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ” ಎಂದಳು. ಆ ಹುಡುಗಿ
ಹೋಗಿ ಕೂಸಿನ ಾಯಿಯನೆ್ನೕ ಕರೆದುತಂದಳು. 9 ಫರೋಹನ
ಮಗಳುಮಗುವಿನ ಾಯಿಗೆ, “ನೀನುಈಮಗುವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗಿ ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಲುಕೊಟು್ಟ ಾಕಬೇಕು. ಾನು ನಿನಗೆ
ಸಂಬಳವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು”ಎಂದುಹೇಳಿದಳು. ಆಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಕೂಸನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಾಕಿದಳು. 10 ಆ ಹುಡುಗನು ಬೆಳೆ ಾಗ,
ಅವನನು್ನ ಫರೋಹನ ಮಗಳ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಳು,
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ಅವನು ಆಕೆಗೆ ಮಗ ಾದನು. “ಇವನನು್ನ ನೀರಿನೊಳಗಿನಿಂದ
ಎಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ “ ೕಶೆ*”
ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಳು.

ೕಶೆಯುಮಿ ಾ್ಯನ್ ದೇಶಕೆ್ಕ ಓಡಿಹೋದದು್ದ
11 ೕಶೆಯು ದೊಡ್ಡವ ಾದ ಮೇಲೆ, ಸ್ವಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ

ಅವರಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸಗಳನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆಗಒಬ್ಬ ಐಗುಪದವನು
ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನ ಾದ ಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದ ಇಬಿ್ರಯನನು್ನ
ಹೊಡೆಯುವುದನು್ನ ಕಂಡನು. 12 ೕಶೆ ಅತಿ್ತತ್ತ ನೋಡಿ,
ಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು, ಆ ಐಗುಪದವನನು್ನ ಹೊಡೆದು

ಕೊಂದು ಾಕಿ ಅವನ ಶವವನು್ನ ಮರಳಿನಲಿ್ಲ ಮುಚಿ್ಚ ಾಕಿದನು.
13 ಮರುದಿನ ಅವನು ಮತೆ್ತ ಹೊರಗೆ ಹೋ ಾಗ, ಇಬಿ್ರಯ ಾದ
ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವನಿಗೆ ಅವನು,
“ಏನ ಾ್ಯ, ನೀನು ಾಕೆ ಸ್ವಕುಲದವರನು್ನ ಹೊಡೆಯುತಿ್ತೕ?”
ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 14 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನನು್ನ ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ, ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯ ಾ್ನಗಿಯೂ,
ಇಟ್ಟವರು ಾರು? ಆ ಐಗುಪನನು್ನ ಕೊಂದು ಾಕಿದಂತೆ ನನ್ನನೂ್ನ
ಕೊಂದು ಾಕಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದ ೕ?” ಅಂದನು. ಈ ಾತನು್ನ
ಕೇಳಿ ೕಶೆಯು ಭಯಪಟು್ಟ, “ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಾನು ಾಡಿದ
ಾಯರ್ವು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂತ ಾ್ಲ” ಅಂದುಕೊಂಡನು. 15 ನಡೆದ
ಸಂಗತಿಯು ಫರೋಹನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂ ಾಗ, ಅವನು ೕಶೆಯನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. ಆದುದರಿಂದ ೕಶೆಯು
ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಮಿ ಾ್ಯನ್ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಒಂದು
ಾವಿಯಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು.
16 ಮಿ ಾ್ಯನರ ಾಜಕನಿಗೆ ಏಳು ಮಂದಿ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು.

ಅವರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕುರಿ ಮಂದೆಗಳಿಗೆ ನೀರು

* 2:10 2:10 ೕಶೆ ಅಂದರೆ ನೀರಿನೊಳಗಿನಿಂದ ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನು.
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ಕುಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ, ನೀರನು್ನ ಸೇದಿ ತೊಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
17 ಕುರುಬರು ಬಂದು ಅವರನು್ನ ಾವಿಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಓಡಿಸಲು,
ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿ ಬಂದು ಅವರ ಕುರಿಗಳಿಗೆ

ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಸಿದನು. 18 ಆ ನಂತರ ಆ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ
ತಂದೆ ಾದ ರೆಗೂವೇಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ ಅವನು ಅವರಿಗೆ, “ಏಕೆ
ಈ ಹೊತು್ತ ಬೇಗ ಬಂದಿದಿ್ದರಲ್ಲ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 19 ಅದಕೆ್ಕ
ಅವರು, “ಐಗುಪ್ತದವ ಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು ನಮ್ಮನು್ನ ಕುರುಬರ
ಕೈಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿದಲ್ಲದೆ, ಅವನು ನಮಗೋಸ ್ಕರ ನೀರು ಸೇದಿ
ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದನು” ಅಂದರು. 20ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ,
“ಅವನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ? ಏಕೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದಿರಿ?
ಅವನನು್ನ ಕರೆಯಿರಿ, ಅವನು ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಊಟ ಾಡಲಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

21 ೕಶೆಯು ಆ ಮನುಷ ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಾಸ ಾಡಲು
ಬಯಸಿದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಮಗ ಾದ ಚಿ ್ಪೕರಳನು್ನ ೕಶೆಗೆ
ಮದುವೆ ಾಡಿ ಕೊಟ್ಟನು. 22 ಆಕೆ ಗಂಡು ಮಗುವನು್ನ ಹೆರಲು
ೕಶೆ ಾನು ಅನ್ಯದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕೆ್ಕ

ಗೇಷೋರ್ಮ್ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.

ದೇವರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಬಿಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ೕಶೆಯನು್ನ
ನೇಮಿಸಿದು್ದ

23 ಹೀಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ
ಅರಸನು ಸತ್ತನು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಾವು ಾಡಬೇ ಾದ ಬಿಟಿ್ಟೕ
ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ನಿಟು್ಟಸಿರು ಬಿಟು್ಟ ಗೋ ಾಡು ಾ್ತ ಇದ್ದರು. ಆ ಗೋಳು
ದೇವರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟತು. 24 ದೇವರು ಅವರ ನರ ಾಟವನು್ನ ಕೇಳಿ,
ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮ, ಇ ಾಕ, ಾಕೋಬನ ಸಂಗಡ ಾಡಿದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡನು. 25 ದೇವರು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕನಿಕರಪಟ್ಟನು.
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3
ೕಶೆಯು -ಉರಿಯುತಿ್ತರುವ ದೆಯು

1 ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಾವ ಾದ, ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ ಾಜಕ ಾದ
ಇತೊ್ರೕನನ ಮಂದೆಯನು್ನ ಮೇಯಿಸುತಿ್ತರ ಾಗಿ ಆ ಮಂದೆಯನು್ನ
ಅಡವಿಯ ಮತೊ್ತಂದು ಾಗಕೆ್ಕ ನಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗು ಾ್ತ,
“ಹೋರೇಬ್” ಎಂಬ *ದೇವರ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದನು. 2 ಆಗ
ಯೆಹೋವನ ದೂತನು ಮುಳಿ್ಳನ ದೆ ಳಗಿನಿಂದ ಉರಿಯುವ
ಬೆಂಕಿ ಜಾ್ವಲೆಯಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ೕಶೆಯು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ
ನೋಡಿ ಾಗ, ಆ ಮುಳಿ್ಳನ ದೆಯು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿಯುತಿ್ತತು್ತ;
ಆದರೆ ಅದು ಸುಟು್ಟ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 3 ಆಗ ೕಶೆ, “ಇದೇನು
ಆಶ್ಚಯರ್! ದೆಯು ಸುಟು್ಟ ಹೋಗುತಿ್ತಲ್ಲವ ಾ್ಲ! ಇದನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ
ಹೋಗಿ ನೋಡುವೆನು” ಅಂದುಕೊಂಡನು. 4 ಅವನು ಅದನು್ನ
ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಹತಿ್ತರ ಬರುವುದನು್ನ ಯೆಹೋವನು ಕಂಡನು. ಆಗ
ದೇವರು ಆ ದೆ ಳಗಿಂದ “ ೕಶೆಯೇ, ೕಶೆಯೇ” ಎಂದು
ಅವನನು್ನ ಕರೆದನು. ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆ, “ಇಗೋ ಇದೆ್ದೕನೆ” ಅಂದನು.
5 ದೇವರು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ದೆಯ ಹತಿ್ತರ ಬರಬೇಡ! ನಿನ್ನ
ಾಲಿನ ಕೆರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕು, ಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ನಿಂತಿರುವ
ಸ್ಥಳವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6 ಇದಲ್ಲದೆ
ಆತನು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾದ,ಅಬ್ರ ಾಮನದೇವರು,
ಇ ಾಕನ ದೇವರು, ಾಕೋಬನ ದೇವರೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ೕಶೆಯು ದೇವರನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಭಯಪಟು್ಟ
ಮುಖವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡನು.

7 ಆಗ ಯೆಹೋವನು, “ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಜನರ
ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಬಿಟಿ್ಟೕ ಕೆಲಸ
ಾಡುವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ಅವರು ಇಟ್ಟ ರೆಯು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು.

ಅವರ ದುಃಖವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾನು ಬಲೆ್ಲನು. 8 ಆದ ಾರಣ ಅವರನು್ನ
* 3:1 3:1 ಪರಿಶುದ್ಧ ಬೆಟ್ಟ.
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ಐಗುಪರ ಕೈ ಳಗಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದಕೂ್ಕ ಆ ದೇಶದಿಂದ ಅವರನು್ನ
† ಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ವಿ ಾ್ತರ ಾದ ಒಳೆ್ಳಯ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಅಂದರೆ ಾ ಾನ್ಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು, ಅ ೕರಿಯರು, ಪೆರಿಜೀಯರು,
ಹಿವಿ್ವಯರು,ಯೆಬೂಸಿಯರು ಾಸ ಾಗಿರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದಕೂ್ಕ ಇಳಿದು ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 9ಈಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಕೂಗು
ನನಗೆ ಮುಟಿ್ಟದೆ. ಐಗುಪರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಉಪದ್ರವವನು್ನ
ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. 10 ಆದುದರಿಂದ ಈಗ ಾ, ನನ್ನ ಜನ ಾದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ನಿನ್ನನು್ನ ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತೆ್ತೕನೆ”ಅಂದನು.

11 ಆಗ ೕಶೆಯು ದೇವರಿಗೆ, “ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುವುದಕೂ್ಕ ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಕೂ್ಕ ಾನು ಎಷ್ಟರವನು?” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 12 ಅದಕೆ್ಕ ದೇವರು, “ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಾನು ನಿನ್ನ
ಸಂಗಡ ಇರುವೆನು. ನೀನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ತಂ ಾಗ ನೀವು ಈ ಬೆಟ್ಟದಲೆ್ಲೕ ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವಿರಿ.
ನಿನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದವನು ಾನೇ ಎಂಬುವುದಕೆ್ಕ ಇದು ನಿನಗೆ
ಗುರು ಾಗಿರುವುದು”ಅಂದನು.
ದೇವರು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದು್ದ

13 ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆಯು ದೇವರಿಗೆ, “ ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ‘ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾಗ, ನನಗೆ ಒಂದು
ವೇಳೆ ಅವರು, ಆತನ ಹೆಸರು ಏನು? ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ
ಾನೇನು ಉತ್ತರಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದನು. 14 ದೇವರು ೕಶೆಗೆ,

“ಇರು ಾತನೇ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. “ಮತು್ತ ನೀನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ, ಇರು ಾತನೆಂಬುವವನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು”ಅಂದನು.
† 3:8 3:8 ಫಲವ ಾ್ತದ ದೇಶ.
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15 ದೇವರು ಪುನಃ ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮ್, ಇ ಾಕ್,
ಾಕೋಬರ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ

ಕಳುಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಸ ಾ ಾಲಕೂ್ಕ ಇರುವ
ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಇದು ತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ನನ್ನನು್ನ ಸ್ಮರಿಸಬೇ ಾದ ಾಮ.
16 ಆತನು, ನೀನು ಹೋಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಅಬ್ರ ಾಮ್,
ಇ ಾಕ್, ಾಕೋಬರ ದೇವರು ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ
ದಶರ್ನಕೊಟು್ಟ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಟಾ ಸಿ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. 17 ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗುಂಟಾದ ದುರವಸೆ್ಥಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ,
ಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಅಂದರೆ ಾ ಾನ್ಯರೂ,
ಹಿತಿ್ತಯರೂ, ಅ ೕರಿಯರೂ, ಪೆರಿಜೀಯರೂ, ಹಿವಿ್ವಯರೂ,
ಯೆಬೂಸಿಯರೂ, ಾಸ ಾಗಿರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಬೇಕೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು. 18 ಅವರು ನಿನ್ನ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವರು. ನೀನು ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರು

ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ಇಬಿ್ರಯರ
ದೇವ ಾಗಿರುವಯೆಹೋವನು ನಮಗೆಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾದನು. ಆದುದರಿಂದ
ಾವು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನದ ಪ್ರ ಾಣದಷು್ಟ
ದೂರ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ
ಯಜ್ಞ ಾಡಬೇ ಾಗಿದೆ, ಅದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕು” ಎಂದು
ಕೇಳಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 19 ಆ ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸನು ನೀವು ಎಷು್ಟ ಬಲವಂತ
ಾಡಿದರೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

20 ಆದ ಾರಣ ಾನು ನನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಚಾಚಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿಅದನು್ನ ಾ ಾ ವಿಧ ಾಗಿ ಾಧಿಸುವೆನು.
ಅನಂತರ ಅರಸನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವನು. 21 “ಇದಲ್ಲದೆ
ಈ ನನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಐಗುಪರಿಗೆ ದಯೆಯುಂಟಾಗುವಂತೆ
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ಾಡುವೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೊರಡು ಾಗ ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ
ಬರಬೇ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 22 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲನ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ನೆರೆಹೊರೆಯ ಹೆಂಗಸರಿಂದಲೂ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಅತಿಥಿಗ ಾಗಿ
ತಂಗಿರುವ ಹೆಂಗಸರಿಂದಲೂ ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರದ ಒಡವೆಗಳನೂ್ನ,
ಬಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನೀವು ಅವುಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡು
ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಡಿಸಿರಿ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಐಗುಪರನು್ನ ಸುಲಿಗೆ
ಾಡಿಹೊರಟು ಬರುವಿರಿ”ಅಂದನು.

4
ದೇವರು ೕಶೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅದು್ಭತ ಶಕಿ್ತ

1 ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆಯು ಉತ್ತರ ಾಗಿ, “ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ನಂಬದೆ,
ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ, ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡೇ
ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು?” ಎಂದನು. 2 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು
ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವುದೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಅವನು,
ಇದು “ಇದು ಒಂದು ಕೋಲು”ಅಂದನು. 3ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ,
“ಅದನು್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಾಕು” ಎಂದನು. ಅವನು ನೆಲದಲಿ್ಲ
ಾಕುತ್ತಲೇ ಅದು ಾ ಾಯಿತು! ೕಶೆ ಅದಕೆ್ಕ ಭಯಪಟು್ಟ
ಓಡಿಹೋದನು. 4 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈಚಾಚಿ
ಅದರ ಾಲವನು್ನ ಹಿಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಅದನು್ನ
ಹಿಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಕೋ ಾಯಿತು. 5 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ಅವನಿಗೆ, “ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮ್,
ಇ ಾಕ್, ಾಕೋಬರ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು, ನಿನಗೆ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಿಜ ಎಂದು ನಂಬುವರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 6 ಯೆಹೋವನು ತಿರುಗಿ ಅವನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ
ಎದೆಯ ಾಗದೊಳಗೆ ಇಟು್ಟಕೋ”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಾಗೆ
ಇಟು್ಟಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಲು ಅವನ ಕೈ ಕುಷ್ಠ ಹತಿ್ತ ಹಿಮದಂತೆ
ಬೆಳ್ಳ ಾಗಿತು್ತ. 7 ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ತಿರುಗಿ
ಎದೆಯ ಾಗದೊಳಗೆ “ಸೇರಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು
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ಅದನು್ನ ತಿರುಗಿ ಎದೆಯ ಾಗದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಾಗ
ಅದು ಉಳಿದ ದೇಹದಂತೆ ಆಗಿತು್ತ. 8ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ,
“ಅವರು ನಿನ್ನನು್ನ ನಂಬದೆ, ದಲನೆಯ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಗಮನಿಸದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೂ, ಎರಡನೆಯ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ವನು್ನ
ನಂಬುವರು. 9 ಆ ಎರಡು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ, ಅವರು
ನಂಬದೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆಯೂ ಹೋದರೆ, ನೀನು
ನೈಲ್ ನದಿಯ ನೀರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಣಗಿದ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಬೇಕು. ಆಗ ಒಣಗಿದ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಸುರಿದ ನೀರು
ರಕ್ತ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10 ಆಗ ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಕತರ್ನೇ, ಾನು
ದಲಿನಿಂದಲೂ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಾಸನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದ

ಮೇಲೆಯೂ ಾನು ಾ ಾ್ಚತುಯರ್ವಿಲ್ಲದವನು. ಾನು
ತೊದಲುವವ ಾಗಿದು್ದ ನನ್ನ ಾಲಿಗೆಯೂ ಮಂದ ಾಗಿವೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 11 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ
ಾಯಿಕೊಟ್ಟವನು ಾರು? ಒಬ್ಬನನು್ನ ಮೂಕ ಾಗಿ, ಕಿವುಡ ಾಗಿ,
ದೃಷಿ್ಠಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾಗೂ ಕುರುಡ ಾಗಿ ಉಂಟು ಾಡಿದವ ಾರು?
ಯೆಹೋವ ಾದ ಾನೇ ಅಲ್ಲವೇ? 12 ಾ ಾದರೆ ಈಗಲೇ ನೀನು
ಹೊರಡು, ಾನು ನಿನ್ನಗೆ ಾತ ಾಡಲು ಬೇ ಾದ ಾಮಥ್ಯರ್ವನು್ನ
ಕೊಡು ಾ್ತ, ನೀನು ಾತ ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆಯು, “ಕತರ್ನೇ, ದಯವಿಟು್ಟ
ನೀನು ಬೇರೊಬ್ಬನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು” ಎಂದನು. 14 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ,
“ಲೇವಿಯ ಾದ ಆರೋನನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಲ್ಲವೇ? ಅವನು
ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಾತ ಾಡಬಲ್ಲವನೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವನೇ ನಿನ್ನನು್ನ
ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಬರು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ನಿನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ
ಅವನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಿಸುವನು. 15 ನೀನು ಅವನ
ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಬೇ ಾದ ಾತುಗಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿಕೊಡು. ನಿನ್ನ ಾಯಿಗೂ ಅವನ ಾಯಿಗೂ ಸ ಾಯ ಾಗಿದು್ದ
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ನೀವು ಾಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಬೋಧಿಸುವೆನು. 16 ಅವನು ನಿನಗೆ
ಬದ ಾಗಿ ಜನರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುವನು. ಅವನು ನಿನಗೆ
ಾಯಂತಿರುವನು. ನೀನುಅವನಿಗೆದೇವರಂತಿರುವಿ. 17ಇದಲ್ಲದೆಈ
ಕೋಲನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದಲೇ
ಆ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವಿ”ಅಂದನು.

ೕಶೆ ಐಗುಪ್ತದೇಶಕೆ್ಕ ಮರಳಿ ಬಂದದು್ದ
18 ಆಗ ೕಶೆ ತನ್ನ ಾವ ಾದ ಇತೊ್ರೕನನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ

ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ ಾನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ಸಹೋದರರ
ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಜೀವದಿಂದ ಇ ಾ್ದರೋ ಇಲ್ಲ ೕ
ಎಂದು ಹೋಗಿ ನೋಡುವೆನು” ಎಂದನು. ಇತೊ್ರೕನನು ೕಶೆಗೆ,
“ನೀನು ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಹೋಗು”ಅಂದನು.

19ಯೆಹೋವನು ಮಿ ಾ್ಯನಿನಲಿ್ಲ ೕಶೆಗೆ, ನೀನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗು. ನಿನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ
ಸತು್ತ ಹೋದರು ಎಂದನು. 20 ೕಶೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನೂ್ನ
ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕತೆ್ತಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ್ಳರಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು. ತೆಯಲಿ್ಲ ಅವನು
ದೇವದಂಡವನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

21 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಇಂತೆಂದನು, “ನೀನು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂ ಾಗ ಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಾಡಿದ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ ಾಡಬೇಕು. ಆದರೂ
ಾನು ಅವನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸುವೆನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು
ಜನರನು್ನ ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 22 ಆಗ ನೀನು ಫರೋಹನಿಗೆ,
‘ಇ ಾ್ರಯೇಲನು ನನ್ನ ಮಗನು, ನನಗೆ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನು. 23 ಾಗೂ
ನನ್ನ ಮಗನು ನಿನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟು ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಅವನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕೆ್ಕ ನೀನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ,
ಾನು ನಿನಗಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲಮಗನನು್ನ ಾಯಿಸುವೆನೆಂದು
ಯೆಹೋವನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ’ ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕು.
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24 ಇದಲ್ಲದೆ ೕಶೆಯು ಹೋಗುವ ಾರಿಯಲಿ್ಲ, ಛತ್ರದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ
ಯೆಹೋವನು ಅವನೆದುರಿಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಾ್ರಣವನು್ನ
ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು. 25 ಹೀಗಿರು ಾಗ ಚಿ ್ಪೕರಳು ಕಲಿ್ಲನ
ಚೂರಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ೕಶೆಯ
* ಾದಗಳಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟಸಿದಳು. ನಂತರ ಅವಳು, “ನೀನು ನನಗೆ
ರಕ್ತ ಾರೆಯಿಂ ಾದ ಮದಲಿಂಗನು” ಎಂದಳು. 26 ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಅವನನು್ನ ಉಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವಳು, “ಸುನ್ನತಿಯ
ನಿಮಿತ್ತವೇ ನೀನು ನನಗೆ ರಕ್ತ ಾರೆಯಿಂ ಾದ ಮದಲಿಂಗನು” ಎಂಬ
ಾತನು್ನ ಹೇಳಿದಳು.
27 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನಿಗೆ, “ನೀನು ೕಶೆಯನು್ನ

ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕಮರುಭೂಮಿಗೆಹೊರಟುಹೋಗು”ಎಂದನು.
ಅವನು ಹೋಗಿ ದೇವರ ಬೆಟ್ಟದಲೆ್ಲೕ ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡು
ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. 28 ಆಗ ೕಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ, ತನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದ ಯೆಹೋವನ ಎ ಾ್ಲ ಾತುಗಳನೂ್ನ, ತನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ
ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ, ಾನು ಾಡಿದವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆರೋನನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು.

29 ತರು ಾಯ ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಹೋಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಹಿರಿಯರನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. 30 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ
ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆರೋನನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಜನರ
ಕಣು್ಣಗಳ ಮುಂದೆ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಿದನು. 31 ಜನರು
ನಂಬಿದರು. ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಕಟಾ ಸಿ
ತಮ್ಮ ದುರವಸೆ್ಥಯನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತಂದುಕೊಂಡನೆಂಬುದನು್ನ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಕೇಳಿ ಾಗ ತಲೆ ಾಗಿಸಿ ಆ ಾಧಿಸಿದರು.

5
ಫರೋಹನಮಂದೆ ೕಶೆಮತು್ತ ಆರೋನರು

* 4:25 4:25 ೕಶೆಯ ರಹ ಾ್ಯಂಗಕೆ್ಕ.
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1 ಬಳಿಕ ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಫರೋಹನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ
ಹೋಗಿ, “ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು, ನನ್ನ
ಜನರು ನನ ಾಗಿ ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಜಾತೆ್ರ ನಡೆಸುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ” ಅಂದರು. 2 ಅದಕೆ್ಕ
ಫರೋಹನು, “ಯೆಹೋವನೆಂಬುವವನು ಾರು? ಾನು ಅವನ
ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸುವುದೇತಕೆ್ಕ?

ಯೆಹೋವನು ಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಹೋಗಲು ಾನು ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ” ಅಂದನು.
3 ಆಗ ಅವರು, “ಇಬಿ್ರಯರ ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಎದುರುಗೊಂಡನು.
ಅಪ್ಪಣೆ ಾದರೆ ಾವು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಮೂರು ದಿನ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಯಜ್ಞ ಾಡಿ ಬರುವೆವು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಾ್ಯಧಿಯಿಂ ಾದರೂ, ಕತಿ್ತಯಿಂ ಾದರೂ ಸಂ ಾರ ಾಡುವನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

4ಐಗುಪ್ತರ ಅರಸನು ಅವರಿಗೆ, “ ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರೇ, ಈ
ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡದಂತೆ ಾಕೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ?
ನಿಮ್ಮ ಬಿಟಿ್ಟೕ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಹೋಗಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 5ಫರೋಹನು,
“ಇಬಿ್ರಯರು ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಿಟಿ್ಟೕ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡದಂತೆ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಬಿಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರ ಾ್ಲ?” ಎಂದನು.
6 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಫರೋಹನು ಬಿಟಿ್ಟೕ ಾಡಿಸುವವರನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ, 7 “ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ನೀವುಆಜನರಿಗೆ ಇಟಿ್ಟಗೆ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಕೊಡ ಾರದು. ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಹುಲ್ಲನು್ನ

ಶೇಖರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ, 8 ಆದರೂ ಅವರು ಈವರೆಗೆ ಾಡಿದ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳ
ಲೆಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಾಗ ಾರದು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು.
ಅವರು ಮೈಗಳ್ಳರೇ, ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅವರು, ‘ ಾವು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ
ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಾಡಿ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು
ಕೂಗಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 9ಈ ಜನರು ವ್ಯಥರ್ ಾದ ಾತುಗಳಿಗೆ ಗಮನ
ಕೊಡದಂತೆ ನೀವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚು್ಚ ಕೆಲಸವನು್ನ ಹೊರಿಸಿರಿ.
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ಅವರು ದುಡಿಯಲಿ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

ಐಗುಪರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಾಧಿಸಿದು್ದ
10ಆಗ ಬಿಟಿ್ಟೕಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿಸುವವರೂಮತು್ತ ಅಧಿ ಾರಿಗಳೂ

ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಜನರಿಗೆ, “ನಿಮಗೆ ಹುಲ್ಲನು್ನ ಕೊಡ ಾರದೆಂದು
ಫರೋಹನ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಿದೆ. 11 ನಿಮಗೆ ಹುಲು್ಲ ಎಲಿ್ಲ
ದೊರಕುವುದೋ ಅಲಿ್ಲಗೆ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆದರೂ
ನೀವು ಾಡಬೇ ಾದ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಡಿಮೆ ಾಗ ಾರದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 12 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಜನರು ಹುಲ್ಲನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಚದರಿಹೋಗಿ
ಹುಡುಕತೊಡಗಿದರು. 13 ಇದಲ್ಲದೆ ಬಿಟಿ್ಟೕ ಕೆಲಸ ಾಡಿಸುವವರು,
“ನಿಮಗೆ ಹುಲು್ಲ ಇ ಾ್ದಗ ಹೇಗೋ ಾಗೆ ಪ್ರತಿದಿನದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಅದೇ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ಮುಗಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಅವಸರ
ಪಡಿಸಿದರು. 14 ಫರೋಹನ ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಾವೇ ನೇಮಿಸಿದ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರಿಗೆ, “ನೀವು ದಲು ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳ
ಲೆಕ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸುತಿ್ತದ್ದಂತೆ ನಿನೆ್ನ ಾಗೂ ಈ ಹೊತು್ತ ಾಕೆ ಒಪಿ್ಪಸಲಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ ಹೊಡೆದರು. 15 ಹೀಗಿರಲು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, “ಏಕೆ ನಿನ್ನ ಾಸರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತರುವಿರಿ ಾ್ವಮೀ? 16 ನಿನ್ನ ಾಸರಿಗೆ, ನೇಮಿಸಿದ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳು ಹುಲ್ಲನು್ನ ಕೊಡದೆ ‘ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳನು್ನ ಾಡಿರಿ!’ ಎಂದು
ಹೇಳು ಾ್ತ ನಮ್ಮನು್ನ ಹೊಡೆಯುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಜನರು
ಾಡುತಿ್ತರುವುದು ಾಪ ಾಯರ್ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಗೋ ಾಡಿದರು.

17ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ನೀವುಮೈಗಳ್ಳರು, ನೀವುಮೈಗಳ್ಳ ಾದ ಾರಣ,
‘ ಾವು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿ ಬರಬೇಕು’ ಎಂದು
ಹೇಳುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 18 ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ನಡೆಯಿರಿ ನಿಮಗೆ
ಹುಲ್ಲನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನೇಮಿಸಿದ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳ ಲೆಕ್ಕವನು್ನ
ತಪ್ಪದೆ ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು”ಅಂದನು.
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19 ದಿನ ದಿನವೂ ಒಪಿ್ಪಸಬೇ ಾದ ಇಟಿ್ಟಗೆಗಳ ಲೆಕ್ಕ
ಕಡಿಮೆ ಾಗ ಾರದೆಂಬ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕರು ಾವು ದುರವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡಿವೆಂದು
ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. 20 ಅವರು ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಬಂ ಾಗ ತಮ್ಮನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನಿಂತಿದ್ದ
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರನು್ನ ನೋಡಿ 21 ೕಶೆ ಾಗು

ಆರೋನರಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಿ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಲಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಫರೋಹನು ಮತು್ತ ಅವನ ಸೇವಕರೂ ನಮ್ಮನು್ನ
ನೋಡಿ ಅಸಹ್ಯಪಡುವಂತೆ ನೀವು ಾಡಿರುವಿರಿ. ನಮ್ಮನು್ನ
ಸಂ ಾರ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅವರ ಕೈಗೆ ಕತಿ್ತಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ”
ಅಂದರು. “ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಕ್ಕ ಶಿ ಯನು್ನ
ವಿಧಿಸಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದೇವರು ೕಶೆಯನು್ನ ಧೈಯರ್ಪಡಿಸಿದು್ದ

22 ಆಗ ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು,
“ ಾ್ವಮೀ, ಈ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಾಡಿದಿ್ದೕಯ ಾ್ಲ? ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ ಾಕೆ? 23 ಾನು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡಿದಂದಿನಿಂದ ಅವನು ಈ ಜನರಿಗೆ
ಕೇಡನೆ್ನೕ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನು್ನ ಎಷು್ಟ ಾತ್ರವೂ
ತಪಿ್ಪಸಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6
ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವು ಾಗಿ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ಾಡಿದು್ದ
1 ಆನಂತರ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ ಾನು ಫರೋಹನಿಗೆ
ಾಡುವುದನು್ನ ನೀನು ಈಗ ನೋಡುವೆ. ಅವನು ನನ್ನ

ಬಲ ಾದ ಹಸ್ತವನು್ನ ನೋಡಿ ಅವರನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸುವನು.
ನನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ತನ್ನ ದೇಶದಿಂದ
ಹೊರಡಿಸುವನು”ಅಂದನು.
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2 ದೇವರು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಪುನಃ ಾತ ಾಡಿ
ಇಂತೆಂದನು, “ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು, 3 ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮನಿಗೂ,
ಇ ಾಕನಿಗೂ, ಾಕೋಬನಿಗೂ *ಸವರ್ಶಕ್ತ ಾದ ದೇವ ಾಗಿ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ್ದನು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ
ಅವರಿಗೆ ಗೋಚರ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 4 ಾನು ಅವರಿಗೆ ಾ ಾನ್
ದೇಶವನು್ನ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಪರದೇಶದವ ಾಗಿ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಪ್ರ ಾಸದ ದೇಶವನು್ನ ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಅವರ
ಸಂಗಡ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆನು.
5 ಐಗುಪ್ತರು ಾಸ ಾಗಿ ಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಗೋಳು ಈಗ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಾನು ಾಡಿದ ಾ ಾ್ದನವನು್ನ
ಪುನಃ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಂಡೆನು. 6 ಆದುದರಿಂದ, ನೀನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಹೇಳಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
‘ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತರು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಡಿಸುವ ಬಿಟಿ್ಟೕ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿ, ಅವರ ಾಸತ್ವದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ, ನನ್ನ
ಕೈಚಾಚಿ ಅವರಿಗೆ ಮ ಾ ಶಿ ಗಳನು್ನ ವಿಧಿಸಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವೆನು.
7 ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಾ್ನಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ
ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು. ಐಗುಪರು ಾಡಿಸುವ ಬಿಟಿ್ಟೕ ಸೇವೆಯನು್ನ
ಾನು ನಿಮಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿ ಾಗ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇ ನಿಮ್ಮ
ದೇವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. 8 ಇದಲ್ಲದೆ
ಅಬ್ರ ಾಮ್, ಇ ಾಕ್ ಮತು್ತ ಾಕೋಬರಿಗೆ ಾನು ಕೈ ಎತಿ್ತ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬರ ಾಡಿ, ಅದನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿದವನು ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇ’
ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು” ಅಂದನು. 9 ೕಶೆ ಈ ಾತುಗಳನು್ನ
ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಾಗ, ಅವರ ಮನಸು್ಸ
ಕುಗಿ್ಗಹೋದದ್ದರಿಂದಲೂ, ಕಠಿಣ ಾಗಿ ಾಸತ್ವದ ಸೇವೆ ಾಡಬೇ ಾಗಿ
ಬಂದದ್ದರಿಂದಲೂ ಅವರು ೕಶೆಯ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲೇ
ಇಲ್ಲ. 10 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ,
* 6:3 6:3 ಎಲ್ಷ ಾಯ್.
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11 “ನೀನು ಐಗುಪರ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ತನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುವಂತೆ ಅವನ
ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡು” ಅಂದನು. 12 ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ, “ಇಗೋ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ
ಕೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ;ಹೀಗಿರು ಾಗ †ತೊದಲು ಾತ ಾಡುವನನ್ನ ಾತುಗಳಿಗೆ
ಫರೋಹನು ಕಿವಿಗೊಟಾ್ಟನೇ?” ಅಂದನು. 13 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ

ಐಗುಪ್ತದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ
ಅವರನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಬಳಿಗೂ ಐಗುಪ್ತದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನ
ಬಳಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಿದನು.

ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ವಂ ಾವಳಿ
14 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಗೋತ್ರಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು:

ಇ ಾ್ರಯೇಲನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗ ಾದ ರೂಬೇನನ ಮಕ್ಕಳು:
ಹನೋಕ್, ಫಲು್ಲ, ಹೆಚೊ್ರೕನ್, ಕಮೀರ್. ಇವರೇ ರೂಬೇನಿನಿಂದ
ಉಂಟಾದ ಗೋತ್ರಗಳ ಮೂಲ ಪುರುಷರು. 15 ಸಿಮೆ ೕನನ
ಮಕ್ಕ ಾದ; ಯೆಮೂಯೇಲ್, ಾಮೀನ್, ಓಹದ್, ಾಕೀನ್,
ಚೋಹರ್ ಮತು್ತ ಾ ಾನ್ಯ ಸಿ್ತ ್ರೕಯಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟದ ೌಲ ಇವರು
ಸಿಮೆ ೕನನಿಂದುಂಟಾದ ಗೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಪುರುಷರು.
16 ವಂ ಾವಳಿಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಲೇವಿಯರ ಮಕ್ಕಳು: ಗೇಷೋರ್ನ್,
ಕೆ ಾತ್, ಮೆ ಾರೀ, ಇವರೇ. ಲೇವಿಯು ನೂರ ಮೂವತೆ್ತೕಳು ವಷರ್
ಬದುಕಿದ್ದನು. 17 ಗೋತ್ರಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ ಗೇಷೋರ್ನನ ಮಕ್ಕಳು:
ಲಿಬಿ್ನೕ ಮತು್ತ ಶಿಮಿ್ಮ. 18 ಕೊ ಾತನ ಮಕ್ಕಳು: ಅ ಾ್ರಮ್, ಇಚಾ್ಹರ್,
ಹೆಬೊ್ರೕನ್, ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲ್. ಕೆ ಾತನು ನೂರ ಮೂವತ್ತಮೂರು
ವಷರ್ ಬದುಕಿದನು. 19 ಮೆ ಾರೀಯ ಮಕ್ಕಳು: ಮಹಿ್ಲೕ, ಮೂಷೀ
ವಂ ಾವಳಿಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಲೇವಿಯಿಂದುಂಟಾದ ಗೋತ್ರಗಳು ಇವೇ
ಆಗಿದ್ದವು. 20 ಅ ಾ್ರಮನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ತಂಗಿ ೕಕೆಬೆದಳನು್ನ
† 6:12 6:12 ಇಬಿ್ರಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದ ತುಟಿಗಳುಳ್ಳ ಮನುಷ ್ಯನು.
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ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆಕೆಯು ಅವನಿಗೆ ಆರೋನನನೂ್ನ,
ೕಶೆಯನೂ್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಅ ಾ್ರಮನು ನೂರಮೂವತೆ್ತೕಳು ವಷರ್

ಬದುಕಿದನು. 21 ಇಚಾ್ಹರನ ಮಕ್ಕಳು ಕೋರಹ, ನೆಫೆಗ್ ಮತು್ತ ಚಿಕಿ್ರ.
22 ಉಜಿ್ಜೕಯೇಲನ ಮಕ್ಕಳು: ಮೀ ಾಯೇಲ್, ಎ ಾ್ಜಫಾನ್ ಮತು್ತ
ಸಿತಿ್ರ. 23 ಆರೋನನು ಅಮಿ್ಮೕ ಾ ಾಬನ ಮಗಳೂ ನಹಶೋನನ
ತಂಗಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ, ಎಲೀಶೇಬಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾದನು. ಆಕೆಯಲಿ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ಾ ಾಬ್, ಅಬೀಹೂ, ಎ ಾ್ಲಜಾರ್, ಈ ಾ ಾರ್
ಎಂಬವರು ಹುಟಿ್ಟದರು. 24 ಕೋರಹನ ಮಕ್ಕಳು: ಅಸಿ್ಸೕರ್,
ಎ ಾ್ಕನ್, ಅಬೀ ಾ ಾಫ್ ಇವರೇ ಕೋರಹೀಯರ ಗೋತ್ರಗಳು.
25 ಆರೋನನ ಮಗ ಾದ ಎ ಾ್ಲಜಾರನು ಪೂಟಿಯೇಲನ ಹೆಣು್ಣ
ಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಒ ಾ್ಬಕೆಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆಕೆ
ಅವನಿಗೆ ಫೀನೆ ಾಸನನು್ನ ಹೆತ್ತಳು. ಅವರವರ ಗೋತ್ರದ
ಪ್ರ ಾರ ಇವರೇ ಲೇವಿಯರ ಪೂವಿರ್ಕರು. 26 ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಅವರ ಗೋತ್ರಗಳಿಗನು ಾರ ಾಗಿ, ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಬರ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದನೋ ಅವರೇ
ಆರೋನ್ ಮತು್ತ ೕಶೆ. 27 ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಬರ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಐಗುಪರ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನ
ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದಂತಹ ೕಶೆಮತು್ತ ಆರೋನರು ಇವರೇ.

ೕಶೆ ಆರೋನರು ದೇವರ ಆ ಗೆ ವಿಧೇಯ ಾದದು್ದ
28 ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ, ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿ ಾಗ 29ಆತನು ೕಶೆಗೆ, “ ಾನುಯೆಹೋವನು ಾನು

ನಿನಗೆಹೇಳುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀನು ಐಗುಪರಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನನಿಗೆ
ತಿಳಿಸು”ಎಂದನು. 30ಆದರೆ ೕಶೆಯುಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಇಗೋ,
ಾ್ವಮಿ ಾನು ಾತ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಜಾಣನಲ್ಲ, ಫರೋಹನು ನನ್ನ
ಾತನು್ನ ಹೇಗೆ ಕೇ ಾನು”ಅಂದನು.

7
1 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಇಂತೆಂದನು, “ನಿನ್ನನು್ನ
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ಫರೋಹನಿಗೆ ದೇವರಂತೆ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ
ಆರೋನನು ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಪ್ರ ಾದಿ ಾಗಿರುವನು. 2 ಾನು
ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವುದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ
ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಆರೋನನೇ ಫರೋಹನಮುಂದೆ ಾತ ಾಡಬೇಕು.
3 ಆದರೂ ಾನು ಫರೋಹನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಹಠವನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿ,
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ ಾಡಿ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸುವೆನು.
4 ಫರೋಹನು ನಿಮ್ಮ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಾನು
ಐಗುಪ್ತದೇಶದವರನು್ನ ಾಧಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಮ ಾಶಿ ಗಳನು್ನ ವಿಧಿಸಿ,
ನನ್ನ ಜನ ಾಗಿರುವ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸೈನ್ಯವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ
ಹೊರತರುವೆನು. 5 ಾನು ಐಗುಪರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಕೈಚಾಚಿ ಅವರ
ಮಧ್ಯದಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಹೊರತಂ ಾಗ ಾನು ಯೆಹೋವನು
ಎಂಬುವುದನು್ನ ಐಗುಪರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು”ಅಂದನು.

6 ಯೆಹೋವನ ಆ ಯಂತೆಯೇ ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು
ಾಡಿದರು. 7 ಅವರು ಫರೋಹನ ಹತಿ್ತರ ಾತ ಾಡಿದ ಾಲದಲಿ್ಲ
ೕಶೆ ಎಂಬತು್ತ ವಷರ್ದವನೂಮತು್ತ ಆರೋನನು ಎಂಭತ್ತಮೂರು

ವಷರ್ದವನೂ ಆಗಿದ್ದರು.
ಆರೋನನ ಕೋಲು ಸಪರ್ ಾಗಿದು್ದ

8ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಾಗೂ ಆರೋನರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ,
9 “ಫರೋಹನು ನಿಮಗೆ ‘ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಾತನು್ನ ನಂಬುವಂತೆ
ನೀವು ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು
ಹೇಳಿದರೆ ೕಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಕೋಲನು್ನ
ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಾಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
ಅದು ಸಪರ್ ಾಗುವುದು” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು. 10 ೕಶೆ
ಆರೋನರು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಾಡಿದರು. ಆರೋನನು ತನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ಫರೋಹನ ಮತು್ತ
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ಅವನ ಪರಿ ಾರದವರ ಮುಂದೆ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಾಗ ಅದು
ಸಪರ್ ಾಯಿತು. 11 ಫರೋಹನು ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ವಿ ಾ್ವಂಸರನೂ್ನ
ಮತು್ತ ಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳನೂ್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಾಗ ಆ ಾಂತಿ್ರಕರು ತಮ್ಮ
ಮಂತ್ರವಿದೆ್ಯಗಳಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಡಿದರು. 12 ಅವರು
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ನೆಲಕೆ್ಕ ಾಕಲು ಅವು ಸಪರ್ಗ ಾದವು.
ಆದರೆ ಆರೋನನ ಕೋಲು ಅವರ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತು.
13ಯೆಹೋವನು ದಲು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇಫರೋಹನಹೃದಯವು
ಕಠಿಣ ಾಯಿತು. ಅವನು ಅವರ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಹೋದನು.
ನೈಲನದಿಯನೀರು ರಕ್ತ ಾದದು್ದ

14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಫರೋಹನ ಹೃದಯವು
ಕಠಿಣ ಾಗಿದೆ, ಾನು ಜನರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ
ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ. 15 ನೀನು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು,
ಅವನು ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಇಳಿದು ಬರು ಾ್ತನ ಾ್ಲ. ಸಪರ್ ಾಗಿ
ಾ ಾರ್ಟು ಾಡಿದ ಆ ಕೋಲನು್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಅವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನೈಲ್ ನದಿ ತೀರದಲಿ್ಲ
ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಹೀಗನ್ನಬೇಕು, 16 ‘ಇಬಿ್ರಯರ ದೇವ ಾದ
ಯೆಹೋವನು ನನ್ನನು್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ
ತನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕೆಂದು
ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನಷೆ್ಟೕ. ಈ ವರೆಗೂ ನೀನು ಅದನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ
ತರಲಿಲ್ಲ. 17 ಆದುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ನನ್ನ
ಸೇವಕನ ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಕೋಲಿನಿಂದ ನೈಲ್ ನದಿಯ ನೀರನು್ನ
ಹೊಡೆಸುವೆನು. ಆಗ ಅದು ರಕ್ತ ಾಗುವುದು. 18 ನದಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಮೀನುಗಳು ಾಯುವವು. ನದಿಯು ಹೊಲ ಾಗಿ ಾರುವುದು.
ಅದನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ಹೇಸಿಗೆ ಾಗುವುದು’ ಎಂದು
ಹೇಳಬೇಕು”ಅಂದನು.

19 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ, “ನೀನು
ಆರೋನನಿಗೆ ‘ನಿನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲರುವ
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ಹೊಳೆ, ಾಲುವೆ, ಕೆರೆ, ಕೊಳ ದ ಾದ ನೀರಿರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನು್ನ ಚಾಚು’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಅವನು
ಚಾಚು ಾಗ ಆ ನೀರೆ ಾ್ಲ ರಕ್ತ ಾಗುವುದು. ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ
ಮರದ ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಕಲಿ್ಲನ ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇರುವ ನೀರು
ರಕ್ತ ಾಗುವುದು” ಅಂದನು. 20 ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು
ಯೆಹೋವನು ತಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಾಡಿದರು.
ಆರೋನನು ಫರೋಹನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪರಿ ಾರದ ಮುಂದೆ
ಕೋಲನು್ನ ಎತಿ್ತ, ನೈಲ್ ನದಿಯಲಿ್ಲರುವ ನೀರನು್ನ ಹೊಡೆಯಲು
ಅದೆ ಾ್ಲ ರಕ್ತ ಾಯಿತು. 21ಅದರಲಿ್ಲದ್ದ ಮೀನುಗಳು ಸತು್ತಹೋದವು.
ನದಿಯು ದು ಾರ್ಸನೆಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಐಗುಪ್ತರು ನೈಲ್ ನದಿಯ
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯ ಾರದೆ ಹೋದರು. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ರಕ್ತವೇ
ಾಣುತಿತು್ತ.
22ಆದರೆ ಐಗುಪ ದೇಶದ ಾಂತಿ್ರಕರು ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರವಿದೆ್ಯಗಳಿಂದ

ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನ ಹೃದಯವು ಇನೂ್ನ
ಕಠಿಣ ಾಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅವನು
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದನು.

23 ಫರೋಹನು ಆ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ
ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟುಹೋದನು. 24 ಐಗುಪರೆಲ್ಲರೂ ನದಿಯ
ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯ ಾರದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿ ಾಗಿ ನದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ
ಗುಂಡಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದರು. 25ಯೆಹೋವನುನೈಲ್ನದಿಯನು್ನ ಹೊಡೆದ
ಮೇಲೆ ಏಳು ದಿನಗಳು ತುಂಬಿದವು.

8
ಕಪೆ್ಪಗಳಿಂದ ಾಧೆಯುಂಟಾದದು್ದ

1 ನಂತರ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ
ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು,
‘ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ: ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ನನ್ನ ಜನರಿಗೆಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕು. 2ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡದೆಹೋದರೆ, ಾನು
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ನಿನ್ನ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕಪೆ್ಪಗಳಿಂದ ಉಪದ್ರವ ಕೊಡುವೆನು. 3 ನೈಲ್
ನದಿಯಲಿ್ಲ ಕಪೆ್ಪಗಳು ಅಸಂ ಾ್ಯತ ಾಗಿ ಹುಟು್ಟವವು. ಅವು ಹೊರಟು
ಬಂದು ನಿನ್ನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಮಂಚದ ಮೇಲೆಯೂ ಬರುವುದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಪರಿ ಾರದವರ
ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ, ಒಲೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಹಿಟು್ಟ ಾದುವ ಾತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಬರುವವು. 4 ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ,
ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ ಪರಿ ಾರದವರ ಮೇಲೆಯೂ
ಕಪೆ್ಪಗಳು ಹರಡಿಕೊಳು್ಳವವು.’ ” ಎಂದನು.

5 ಯೆಹೋವನು ಪುನಃ ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ,
“ನೀನು ಆರೋನನಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊಳೆ,
ಾಲುವೆ, ಕೆರೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅದನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೈಯನು್ನ
ಚಾಚು. ಆಗ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಾ್ಲ ಕಪೆ್ಪಗಳು ಬರುವವು”
ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದನು. 6 ಆರೋನನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ನೀರಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಚಾಚಲು ಕಪೆ್ಪಗಳು ಹೊರಟು
ಬಂದು ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡವು. 7ಮಂತ್ರ ಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ
ಮಂತ್ರವಿದೆ್ಯಗಳಿಂದ ಾಗೆಯೇ ಾಡಿ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ
ಕಪೆ್ಪಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿದರು.

8 ಆಗ ಫರೋಹನು ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ,
“ನೀವು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಪೆ್ಪಗಳನು್ನ ನನ್ನ
ಬಳಿಯಿಂದಲೂ, ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಳಿಯಿಂದಲೂ ತೊಲಗಿಸಬೇಕು,
ಾಗೆ ಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜನರು ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಯಜ್ಞ ಾಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಾನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವೆನು” ಎಂದನು.
9ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆ ಫರೋಹನಿಗೆ, “ಈ ಕಪೆ್ಪಗಳು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದಲೂ,
ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಳಿಯಿಂದಲೂ, ನಿನ್ನ ಮನೆಗಳಿಂದಲೂ ತೊಲಗಿ
ನೈಲ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಉಳಿಯುವಂತೆ ನಿನಗೋಸ ್ಕರವೂ, ನಿನ್ನ
ಪರಿ ಾರದವರಿಗೋಸ ್ಕರವೂ ಾನು ಾ ಾಗ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ?
ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕೆ ್ಕ ಸರಿ ತೋರುವಂತೆ ನೀನೇ ಅದಕೊ್ಕಂದು ಾಲವನು್ನ



ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 8:10 xxv ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 8:18

ನೇಮಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಫರೋಹನನು್ನ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡನು.
10 ಫರೋಹನು ೕಶೆಗೆ, “ ಾಳೆ” ಎಂದನು. ಆಗ ೕಶೆಯು,
“ನಿನ್ನ ಾತಿನ ಪ್ರ ಾರವೇ ಆಗಲಿ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾಗಿರುವ
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ ಾನರು ಬೇರೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ. 11 ಕಪೆ್ಪಗಳು ನಿನ್ನನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಮನೆಗಳನೂ್ನ, ನಿನ್ನ
ಪ್ರಜಾಪರಿ ಾರದವರನೂ್ನ ಬಿಟು್ಟ, ನೈಲ್ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಇರುವವು”
ಎಂದನು. 12 ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ
ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಆಗ ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ನೀನು
ಫರೋಹನ ಮೇಲೆ ಬರ ಾಡಿರುವ ಕಪೆ್ಪಗಳನು್ನ ತೊಲಗಿಸಬೇಕೆಂದು
ರೆಯಿಟ್ಟನು. 13 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಾತಿನ

ಪ್ರ ಾರವೇ ಾಡಿದನು. ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಅಂಗಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಬಯಲಿನಲಿ್ಲಯೂ ಇದ್ದ ಕಪೆ್ಪಗಳು ಸತು್ತಹೋದವು. 14 ಜನರು
ಅವುಗಳನು್ನ ಾಶಿ ಾಶಿ ಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿದರು. ದೇಶವೆ ಾ್ಲ
ದು ಾರ್ಸನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಯಿತು. 15 ಆದರೆ ಫರೋಹನು
ಕಪೆ್ಪಗಳ ಾಟವು ತೀರಿತೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂ ಾಗ, ತನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಂಡನು. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅವನು,
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನನ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದನು.

ಹೇನುಗಳ ಾಧೆ
16 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ,

“ನೀನು ಆರೋನನಿಗೆ, ‘ನಿನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ಚಾಚಿ ಭೂಮಿಯ
ಧೂಳನು್ನ ಹೊಡೆ, ಆಗ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಧೂಳೆ ಾ್ಲ
ಹೇನುಗ ಾಗುವುದು’ ” ಎಂದನು. 17 ಅವರು ಾಗೆಯೇ
ಾಡಿದರು. ಆರೋನನು ಕೋಲನು್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡುಅದನು್ನಚಾಚಿ,

ಭೂಮಿಯ ಧೂಳನು್ನ ಹೊಡೆದನು. ಆಗ ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ,
ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಹೇನುಗಳು ಬಂದವು. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ
ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲದ್ದ ಧೂಳು ಹೇನುಗ ಾದವು. 18ಮಂತ್ರ ಾರರು ತಮ್ಮ
ಮಂತ್ರವಿದೆ್ಯಗಳಿಂದ ಾಗೆಯೇ ಹೇನುಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರೂ ಆಗದೆ ಹೋಯಿತು. ಆ ಹೇನುಗಳು ಮನುಷ ್ಯರ
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ಮೇಲೆಯೂ ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಇದ್ದವು. 19 ಆಗ ಆ
ಮಂತ್ರ ಾರರು ಫರೋಹನಿಗೆ, “ಇದು ದೇವರ ಕೈಕೆಲಸವೇ ಸರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ ಫರೋಹನ ಹೃದಯವುಕಠಿಣ ಾಗಿತು್ತ.
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಮುಂತಿಳಿಸಿದಂತೆಯೇ ಫರೋಹನು ಅವರ
ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದನು.
ನೊಣಗಳ ಾಧೆ

20 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ
ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೋ. ಅವನು ಹೊರಗೆ ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ
ಬರು ಾ್ತನೆ. ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳು, ‘ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕು. 21ಆದರೆ ನೀನು, ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡದೇ
ಹೋದರೆ, ಾನು ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ಪರಿ ಾರದವರಿಗೂ, ನಿನ್ನ
ಮನೆಗಳಿಗೂ ನೊಣಗಳ ಾಟವುಂಟಾಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
ಐಗುಪರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಅವರ ಎ ಾ್ಲ ಭೂಮಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆ
ನೊಣಗಳು ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವವು. 22 ಆದರೆ ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಾನೇ,
ಭೂಲೋಕದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನೆಂದು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ನನ್ನ
ಜನರು ಾಸ ಾಗಿರುವ ಗೋಷೆನ್ ಸೀಮೆಯನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸುವೆನು.
ಅಲಿ್ಲ ಆ ನೊಣಗಳ ಾಟವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 23 ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಜನಕೂ್ಕ,
ನಿನ್ನ ಜನಕೂ್ಕ ನಡುವೆ *ವ್ಯ ಾ್ಯಸವನು್ನಂಟು ಾಡುವೆನು. ಾಳೆಯೇ
ಈಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಉಂಟಾಗುವುದು’ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು”ಎಂದನು.
24ಯೆಹೋವನು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದನು. ಾಧಿಸುವ ನೊಣಗಳು
ಫರೋಹನ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ಅವನ ಪರಿ ಾರದವರ
ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಸಮಸ್ತ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ ವಿಪರೀತ ಾಗಿ
ತುಂಬಿಕೊಂಡವು. ಅವುಗಳಿಂದ ದೇಶವು ಾ ಾಗಿಹೋಯಿತು.

25 ಆಗ ಫರೋಹನು ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಹೋಗಿ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸಿರಿ” ಎಂದನು. 26 ಆದರೆ ೕಶೆ, “ ಾಗೆ

* 8:23 8:23 ವಿಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವೆನು.
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ಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾವು
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವುದು ಐಗುಪರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಐಗುಪರಿಗೆ
ಅಸಹ್ಯ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಅವರ ಕಣೆ್ಣದುರಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಅಪಿರ್ಸಿದರೆ
ಅವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲು್ಲವರಲ್ಲವೇ? 27 ಾವು ಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸುವ ಪ್ರ ಾರ ಯಜ್ಞ ಾಡಬೇಕು” ಎಂದನು. 28 ಅದಕೆ್ಕ
ಫರೋಹನುಅವರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮದೇವ ಾದಯೆಹೋವನಿಗೆಅರಣ್ಯದಲಿ್ಲ
ಯಜ್ಞ ಾಡುವಂತೆ ಾನು ನಿಮಗೆಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಆದರೆಬಹಳ
ದೂರಹೋಗ ಾರದು. ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿರಿ”ಎಂದನು.
29ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆಯು, “ ಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದ
ಕೂಡಲೇ, ಫರೋಹ ಾದ ನಿನಗೂ, ನಿನ್ನ ಪರಿ ಾರದವರಿಗೂ
ನೊಣಗಳ ಾಧೆಯು ಾಳೆಯಿಂದ ಇರ ಾರದೆಂಬು ಾಗಿ ಾನು
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಯಜ್ಞವನ್ನಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡದೆ
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ವಂಚನೆ ಾಡ ಾರದು” ಎಂದನು. 30 ೕಶೆ
ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡಿದನು. 31 ೕಶೆಯು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದಂತೆಯೇ
ಯೆಹೋವನು ಾಡಿದನು. ಆ ನೊಣಗಳೆ ಾ್ಲ ಫರೋಹನ
ಬಳಿಯಿಂದಲೂ, ಅವನ ಪ್ರಜಾಪರಿ ಾರದವರ ಬಳಿಯಿಂದಲೂ
ತೊಲಗಿಹೋದವು. ಒಂದೂಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 32ಆದರೂಫರೋಹನು
ತನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

9
ದನಕರುಗಳಿಗೆಉಂಟಾದ ಾ್ಯಧಿ

1 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ನೀನು, ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ, ‘ಇಬಿ್ರಯರ



ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 9:2 xxviii ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 9:10

ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ. 2 ನೀನು ಅವರಿಗೆ
ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡದೆ ಇನೂ್ನ ಅವರನು್ನ ತಡೆದರೆ, 3 ಯೆಹೋವನು
ಅಡವಿಯಲಿ್ಲರುವ ನಿನ್ನ ಎ ಾ್ಲ ಪಶುಗಳಿಗೂ, ಕುದುರೆ, ಕತೆ್ತ, ಒಂಟೆ,
ದನ, ಕುರಿ, ಆಡು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ
ಎತಿ್ತ ೕರ ಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೋ.
4ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಪಶುಗಳಿಗೂ,ಐಗುಪ್ತರ ಪಶುಗಳಿಗೂ
ವ್ಯ ಾ್ಯಸವನು್ನಂಟು ಾಡುವನು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗಿರುವ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು” ಎಂದನು. 5ಇದಲ್ಲದೆ
ಯೆಹೋವನು, “ನಿದಿರ್ಷ್ಟ ಾದ ಸಮಯವನು್ನ ನೇಮಿಸಿ, ಾಳೆಯೇ
ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾಡುವನು ಎಂದು ಹೇಳು”
ಎಂದನು.

6 ಮರುದಿನ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಯರ್ವುಂಟಾಗುವಂತೆ
ಾಡಿದನು. ಐಗುಪರ ಪಶುಗಳೆ ಾ್ಲ ಸತು್ತಹೋದವು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರ

ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ ಾಯಲಿಲ್ಲ. 7 ಫರೋಹನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಾಗ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಪಶುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೂ ಾಯಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. ಆದರೂ ಫರೋಹನ ಹೃದಯವು
ಕಠಿಣ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಹುಣು್ಣಬೊಕೆ್ಕಗಳ ಾಧೆ

8 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ, “ನೀವು ಒಲೆಯ
ಬೂದಿಯನು್ನ ಕೈತುಂ ಾ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. ೕಶೆ ಅದನು್ನ ಫರೋಹನ
ಕಣು್ಣಗಳ ಮುಂದೆ ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ತೂರಲಿ. 9 ಆಗ ಅದು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಧೂಳಿನ ಕಣಗ ಾಗಿ ಾಪರ್ಟು್ಟ ಅದು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ
ಹುಣು್ಣಗ ಾಗುವ ಬೊಕೆ್ಕಗಳು ಏಳುವಂತೆ ಾಡುವವು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 10 ಅದರಂತೆ ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಒಲೆಯ
ಬೂದಿಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ ನಿಂತರು.
ೕಶೆಯು ಆ ಬೂದಿಯನು್ನ ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ತೂರಿದನು.
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ಆಗ ಅದು ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ, ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ
ಹರಡಿ ಹುಣು್ಣಗ ಾಗುವಂತೆ ಬೊಕೆ್ಕಗಳನೆ್ನಬಿ್ಬಸಿತು. 11 ಇದಲ್ಲದೆ
ಮಂತ್ರ ಾರರು, ಹುಣು್ಣಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ೕಶೆಯ ಮುಂದೆ
ನಿಲ್ಲ ಾರದೆ ಹೋದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಹುಣು್ಣಗಳು ಮಂತ್ರ ಾರರ
ಮೇಲೆಯೂ, ಐಗುಪರ ಮೇಲೆಯೂ ಎದಿ್ದದ್ದವು. 12 ಆದರೂ
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಆಯಿತು. ಯೆಹೋವನು
ಫರೋಹನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅವರ
ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಹೋದನು.

ಆನೆಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯಿಂದಉಂಟಾದ ಾಧೆ
13 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಬೆಳಿಗೆ್ಗ

ಎದು್ದ ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ, ‘ಇಬಿ್ರಯರ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆನನ್ನ ಜನರಿಗೆಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕು. 14ಈ ಾರಿ ಾನು
ನನ್ನ ವಶದಲಿ್ಲರುವ ಈ ಾಧೆಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜಾಪರಿ ಾರದವರಿಗೆ
ಉಂಟಾಗುವಂತೆಯೂ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯಕೂ್ಕ ತಗಲುವಂತೆಯೂ
ಾಡುವೆನು. ಆದುದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸ ಾನರು

ಬೇರೆ ಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ.
15 ಾನು ಕೈಯನೆ್ನತಿ್ತ ನಿನ್ನನೂ್ನ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನೂ್ನ, ಾ್ಯಧಿಯಿಂದ
ಾಧಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನನು್ನ ಭೂಮಿ ಳಗಿಂದ ನಿಮೂರ್ಲ
ಾಡುವೆನು. 16ಆದರೆ ಾನು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ತೋರಿಸಿ, ನನ್ನ

ಹೆಸರನು್ನ ಲೋಕದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲೇ
ನಿನ್ನನು್ನ ಾಯಿಸದೇ ಉಳಿಸಿರುವೆನು. 17 ನೀನು ನನ್ನ ಜನರನು್ನ
ಇನೂ್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸದೆ ಅವರ ಮುಂದೆ, ಅಡಿ್ಡ ಆತಂಕಗಳನು್ನ
ಒಡು್ಡತಿ್ತರುವೆ ಾ? 18 ಾ ಾದರೆ, ಾಳೆಇಷು್ಟ ಹೊತಿ್ತಗೆವಿಪರೀತ ಾದ
ಆನೆಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. ಐಗುಪ್ತ ಾಜ್ಯವು
ಾ್ಥಪಿತ ಾದ ದಿನ ದಲುಗೊಂಡು ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಂಥ
ಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆ ಬಿದಿ್ದರುವುದಿಲ್ಲ. 19 ಆದ ಾರಣ ನೀನು ಆಳುಗಳನು್ನ
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ಕಳುಹಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ, ನಿನಗೆ ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ
ಬೇಗ ಭದ್ರಪಡಿಸು. ಮನೆ ಳಗೆ ಾರದೆ ಬಯಲಿನಲೆ್ಲೕ ಇರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರೂ, ಪಶುಗಳೂ ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯ ಹೊಡೆತದಿಂದ
ಾಯುವರು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20ಆಗ ಫರೋಹನ ಸೇವಕರಲಿ್ಲ
ಾ ಾರು ಯೆಹೋವನ ಾತಿಗೆ ಹೆದರಿದರೋ ಅವರು ತಮ್ಮ

ಆಳುಗಳನೂ್ನ ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಬರ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
21 ಾರು ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ೕ,
ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಳುಗಳನೂ್ನ, ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಹೊಲದಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟ್ಟರು.
22ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಕೈಚಾಚು, ಆಗ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ, ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ,
ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ ಪೈರುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಆನೆಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆ
ಬೀಳುವುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23 ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಕೋಲನು್ನ
ಆ ಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿ ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಗುಡುಗನು್ನ, ಆನೆಕಲಿ್ಲನ
ಮಳೆಯನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಸಿಡಿಲುಗಳು ನೆಲಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದವು.
ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆನೆಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯನು್ನ
ಸುರಿಸಿದನು. 24 ಆನೆಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯು ಬಹು ರಭಸ ಾಗಿತು್ತ.
ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚು ಫಳಫಳನೆ ಹೊಳೆಯುತಿತು್ತ. ಐಗುಪದವರು
ಒಂದು ಾಷ್ಟ ್ರ ಾದಂದಿನಿಂದ ಆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅಂಥ ೕರ ಾದ
ಆನೆಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. 25 ಆ ಮಳೆಯಿಂದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ
ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಮನುಷ ್ಯರು, ಪಶುಗಳು, ಬಯಲಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಎಲ್ಲವೂ
ಾಶ ಾದವು. ಆನೆಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯಿಂದ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಪೈರುಗಳು
ಾ ಾದವು. ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಮರಗಳು ಮುರಿದುಹೋದವು.

26 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಗೋಷೆನ್ ಸೀಮೆಯಲಿ್ಲ ಾತ್ರ
ಆನೆಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. 27 ಆಗ ಫರೋಹನು ೕಶೆ
ಆರೋನರನು್ನ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ ಾನು ಅಪ ಾಧಿಯೆಂದು
ಈಗ ಒಪಿ್ಪಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. ಯೆಹೋವನು ಾ್ಯಯವಂತನು. ಾನೂ
ನನ್ನ ಜನರೂ ದೋಷಿಗಳು. 28ಈ ಭಯಂಕರ ಾದ ಗುಡುಗು ಮತು್ತ
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ಆನೆಕಲಿ್ಲನಮಳೆಯೂಬಹಳಹೆಚಾ್ಚದವು. ಇವುಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುವುದಕೆ್ಕ
ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. ಈ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಡುವುದಕೆ್ಕ
ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಇನು್ನ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ”
ಎಂದನು. 29ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆ, “ ಾನು ಈಪಟ್ಟಣದಿಂ ಾಚೆಗೆಹೋದ
ಕೂಡಲೇ ಕೈಯೆತಿ್ತ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು. ಆಗ ಗುಡುಗು
ಮತು್ತ ಆನೆಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯು ನಿಂತುಹೋಗುವದು. ಇದರಿಂದ
ಸಮಸ್ತ ಭೂಲೋಕವು ಯೆಹೋವನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲದೆ ಎಂದು ನೀನು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿ. 30ಆದರೂ ನೀ ಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಪರಿ ಾರದವ ಾಗಲಿ,
ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆಗಲೂ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಬಲೆ್ಲನು” ಎಂದನು.

31 ಜವೆಗೋದಿ ಮತು್ತ ಅಗಸೆ ಬೆಳೆಗಳು ಾಶ ಾದವು. ಏಕೆಂದರೆ
ಜವೆಗೋದಿ ತೆನೆ ಬಿಟಿ್ಟತು್ತ, ಅಗಸೆ ಗು್ಗ ಬಿಟಿ್ಟತು್ತ. 32 ಆದರೆ
ಗೋದಿ ಮತು್ತ ಕಡಲೆ ಹಿಂದಿನ ಬೆಳೆಗ ಾಗಿದು್ದದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಾನಿ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 33 ೕಶೆಯುಫರೋಹನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ
ಹೊರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಕೈಯನೆ್ನತಿ್ತ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.
ಗುಡುಗೂ, ಆನೆಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯೂ ನಿಂತುಹೋದವು. 34 ಆದರೆ
ಆನೆಕಲು್ಲ ಮಳೆ, ಗುಡುಗು ನಿಂತುಹೋದದ್ದನು್ನ ಫರೋಹನು
ಕಂ ಾಗ ಅವನೂ, ಅವನ ಪರಿ ಾರದವರೂ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನು್ನ
ಕಠಿಣ ಾಡಿಕೊಂಡು ಇನೂ್ನ ಾಪ ಾಡಿದರು. 35ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯಿಂದಹೇಳಿಸಿದಂತೆಯೇಆಯಿತು. ಫರೋಹನಹೃದಯವು

ಕಠಿಣ ಾಗಿತು್ತ. ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಹೋಗಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

10
ಮಿಡತೆಗಳಿಂದಉಂಟಾದ ಾಧೆ

1 ತರು ಾಯ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಫರೋಹನ
ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗು. ಾನು ಫರೋಹನ ಮತು್ತ ಅವನ
ಪರಿ ಾರದವರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ಾನು ಈ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ
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ಇದು ಾರಣ ಾಯಿತು. 2 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ,
ಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಾನು ಐಗುಪರ ನಡುವೆ ನಡೆಸಿರುವ ಈ

ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ವಿವರಿಸಿ ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪರನು್ನ ತನಗೆ
ಇಷ್ಟಬಂದ ಾಗೆ ಶಿ ಸಿದನು ಎಂಬು ಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಾನು
ಫರೋಹನ ಹೃದಯವನು್ನ, ಅವನ ಪರಿ ಾರದವರ ಹೃದಯಗಳನೂ್ನ
ಕಠಿಣ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳಿಂದ ನೀವು
ನನ್ನನೆ್ನೕ ಯೆಹೋವನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಿರಿ” ಎಂದನು.

3 ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಅವನಿಗೆ, “ಇಬಿ್ರಯರ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ನೀನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗಿ್ಗಸಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಇರುವುದು ಇನು್ನ ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ? ನನ್ನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ
ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು. 4 ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಾಳೆ
ನಿನ್ನ ಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ ಬರುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
5 ಅವು ಭೂಮಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಳು್ಳವವು. ನೆಲವೇ
ಾಣಿಸದೆ ಹೋಗುವುದು. ಆನೆಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯಿಂದ ಾಶ ಾಗದೆ
ಉಳಿದಿದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಮಿಡತೆಗಳು ತಿಂದುಬಿಡುವವು. ಹೊಲದಲಿ್ಲರುವ
ನಿಮ್ಮಎ ಾ್ಲಮರಗಳಎಲೆಚಿಗುರುಗಳನೂ್ನ ತಿಂದುಬಿಡುವವು. 6ಅವು
ನಿನ್ನ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ನಿನ್ನ ಪರಿ ಾರದವರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ,
ಐಗುಪರೆಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವವು. ನಿಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಂಥ ಮಿಡತೆಯ
ದಂಡನು್ನ ಎಂದೂ ಅವರು ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನು್ನ ಹೇಳಿ ೕಶೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಫರೋಹನ ಬಳಿಯಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋದನು.

7 ಆಗ ಫರೋಹನ ಪರಿ ಾರದವರು ಅವನಿಗೆ, “ಈ ಮನುಷ ್ಯನು
ಇನು್ನ ಎಷು್ಟ ದಿನ ನಮಗೆ ಉರು ಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಜನರು ಹೋಗಿ
ತಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು.
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವು ಾ ಾಯಿತೆಂದು ಇನು್ನ ನಿನ್ನ ಮನಸಿ್ಸಗೆ
ಬರಲಿಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 8ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ಫರೋಹನು,
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ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರನು್ನ ತಿರುಗಿ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು
ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಬಹುದು.
ಆದರೆ ಾ ಾರು ಹೋಗಬೇಕನು್ನತಿ್ತೕರಿ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
9 ೕಶೆ ಅವನಿಗೆ, “ ಾವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಜಾತೆ್ರಯನು್ನ
ಆಚರಿಸಬೇ ಾಗಿದೆ. ಆದ ಾರಣ ಚಿಕ್ಕವರು ದಲುಗೊಂಡು,
ಮುದುಕರವರೆಗೂಎಲ್ಲರೂಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ; ಗಂಡುಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳನೂ್ನ,
ದನಕುರಿಗಳ ಮಂದೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 10 ಅದಕೆ್ಕ ಫರೋಹನು, “ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ;
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡವಿರುವನು. ನೋಡಿ,
ನೀವು ದು ಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದವರು. 11 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಗಂಡಸರು
ಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ ಬರಬಹುದು. ನೀವು

ಕೇಳಿಕೊಂಡದು್ದ ಅಷೆ್ಟೕ ಅಲ್ಲವೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನು್ನ
ಫರೋಹನು ತನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

12 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ
ಕೈಯನು್ನ ಚಾಚಿ,ಮಿಡತೆಗಳನು್ನ ಬರ ಾಡು. ಆನೆಕಲಿ್ಲನಮಳೆಯಿಂದ
ಾಶ ಾಗದೆಉಳಿದಿರುವಪೈರುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲಮಿಡತೆಗಳುತಿಂದುಬಿಡಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 13 ೕಶೆ ತನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ
ಮೇಲೆ ಚಾಚಿ ಾಗ, ಯೆಹೋವನು ಹಗಲಿರುಳು ಮೂಡಣದಿಕಿ್ಕನಿಂದ
ಾಳಿಯನು್ನ ಬೀಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಹೊ ಾ್ತರೆ ಾಳಿಯ
ದೆಸೆಯಿಂದ ಮಿಡತೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. 14 ಮಿಡತೆಗಳು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಬಂದಿಳಿದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ಅಪರಿಮಿತ ಾಗಿ ಮುತಿ್ತಕೊಂಡವು. ಅಂಥ ಮಿಡತೆಯ ದಂಡು
ಹಿಂದೆಂದೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ ಬರಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
15 ಅವು ಭೂಮಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನೆಲವು ಾಣದೇ
ಹೋಯಿತು. ಆನೆಕಲಿ್ಲನ ಮಳೆಯಿಂದ ಾಶ ಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ
ಎ ಾ್ಲ ಪೈರುಗಳನೂ್ನ, ಮರಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ ಾಯಿಗಳನೂ್ನ ಅವು
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ತಿಂದುಬಿಟ್ಟವು. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಮರಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ, ಹೊಲದ
ಗಿಡಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ ಹಸು ಾದದು್ದ ಒಂದೂಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

16 ಆಗ ಫರೋಹನು ೕಶೆ ಆರೋನರನು್ನ ತ್ವರೆ ಾಗಿ
ಕರೆಯಿಸಿ, “ ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೂ, ನಿಮಗೂ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 17 ಆದರೂ ಈ ಒಂದೇ ಾರಿ
ನನ್ನ ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಈ ಮರಣಕರ ಾದ ವಿಪತ್ತನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ತೊಲಗಿಸುವಂತೆ
ಆತನನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಬೇಕು” ಎಂದನು. 18 ೕಶೆ ಫರೋಹನ
ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
19ಯೆಹೋವನು ಪಶಿ್ಚಮದಿಂದ ಬಿರು ಾಳಿ ಬೀಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು.
ಅದು ಆಮಿಡತೆಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ
ಾಕಿಬಿಟಿ್ಟತು. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮೇರೆಗ ಳಗೆ ಒಂದು ಮಿಡತೆಯೂ
ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. 20 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಫರೋಹನ ಹೃದಯವನು್ನ
ಕಠಿಣ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು
ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.

ಮೂರು ದಿನ ಾಗರ್ತ್ತಲೆಯುಂಟಾದದು್ದ
21ತರು ಾಯಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ನಿನ್ನ ಕೈಯನು್ನ

ಚಾಚು. ಆಗ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಕತ್ತಲು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಆ
ಕತ್ತಲೆಯಿಂ ಾಗಿ ಜನರು ತಡವರಿಸು ಾ್ತ ನಡೆಯುವರು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 22 ೕಶೆ ಆ ಾಶಕೆ್ಕ ಕೈಯನು್ನ ಚಾಚಿ ಾಗ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಮೂರು ದಿನ ಾಗರ್ತ್ತಲೆ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು. 23ಮೂರು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಾರೂ ತಮ್ಮ
ಸ್ಥಳದಿಂದ ಏಳಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಾಸ ಾಗಿದ್ದ
ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲ ಬೆಳಕು ಇತು್ತ. 24 ಆಗ ಫರೋಹನು ೕಶೆಯನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿಅವನಿಗೆ, “ನೀವುಹೋಗಿಯೆಹೋವನಿಗೆಆ ಾಧನೆ ಾಡಿ
ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರೂ ಹೋಗಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಕುರಿದನಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಇಲೆ್ಲೕ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕು” ಎಂದನು.
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25 ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆಯು, “ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾವು ಯಜ್ಞಹೋಮಗಳನು್ನ ಾಡುವಂತೆ ಬೇ ಾದ ಪಶುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಗಬೇಕು. 26 ನಮ್ಮ ಎ ಾ್ಲ
ಪಶುಗಳನೂ್ನ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆವು.
ಒಂದು ಗೊರಸ ಾ್ನದರೂ ಾವು ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ
ಪಶುಗಳಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆ ಾಧನೆಯನು್ನ
ಸಲಿ್ಲಸಬೇಕು. ಾವ ಪಶುಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂಬುದು ಾವು
ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸೇರುವುದಕೆ್ಕ ದಲು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು” ಎಂದನು.
27 ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು ಫರೋಹನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅವರನು್ನ ಕಳುಹಿಸ ಾರದೆ ಹೋದನು.

28 ಆಗ ಫರೋಹನು ೕಶೆಗೆ, “ನನ್ನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗು. ಇನು್ನ
ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರು.
ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡಿದ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀನು
ಾಯುವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 29 ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆಯು, “ನೀನು
ಸರಿ ಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಾನು ನಿನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಪುನಃ
ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದನು.

11
ಚೊಚ್ಚಲುಗಳ ಸಂ ಾರ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಫರೋಹನಿಗೂ ಮತು್ತ
ಐಗುಪರಿಗೂ ಇನೊ್ನಂದು ಉಪದ್ರವವನು್ನ ಬರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಅದು ಬಂದನಂತರ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವನು. ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರನು್ನ ಬಲವಂತದಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಡುವನು. 2 ಆದುದರಿಂದ ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಂದ ಬೆಳಿ್ಳಬಂ ಾರದ ಒಡವೆಗಳನು್ನ
ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳು”
ಎಂದನು. 3 ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮೇಲೆ ಐಗುಪರಲಿ್ಲ
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ದಯೆಯನು್ನ ಹುಟಿ್ಟಸಿದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಫರೋಹನ ಪ್ರಜಾಪರಿ ಾರದವರು ಾಗು ಜನರು ೕಶೆಯನು್ನ
ಮ ಾಶೆ್ರೕಷ್ಠಪುರುಷನೆಂದು ಾವಿಸಿದರು.

4 ಆಗ ೕಶೆ ಫರೋಹನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ ಾನು ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಐಗುಪರ
ನಡುವೆ ಾದುಹೋಗುವೆನು. 5 ಆಗ ಸಿಂ ಾಸನದ ಮೇಲೆ
ಕುಳಿತಿರುವ ಫರೋಹನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನು ದಲುಗೊಂಡು,
ಬೀಸುವಕಲಿ್ಲನಹಿಂದೆಕುಳಿತಿರುವ ಾಸಿಯಚೊಚ್ಚಲುಮಗನವರೆಗೂ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಾಯುವರು.
ಪಶುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಚೊಚ್ಚ ಾದವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಾಯುವವು. 6 ಆಗ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗೋ ಾಟವುಂಟಾಗುವುದು, ಅಂಥ
ಗೋ ಾಟವು ಈವರೆಗೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಎಂದೂ ಉಂಟಾಗಿರಲಿಲ್ಲ,
ಮುಂದೆಯೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 7 ಆದರೆ ಐಗುಪರಿಗೂ,
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ ಯೆಹೋವನು ವ್ಯ ಾ್ಯಸ ಾಡಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲರುವ ಮನುಷ ್ಯರ
ಎದುರಿ ಾಗಲಿ, ಪಶುಗಳ ಎದುರಿ ಾಗಲಿ ಒಂದು ಾಯಿ ಾದರೂ
ಬೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ’ 8 ಆಗ ನಿನ್ನ ಪರಿ ಾರದವರೆಲ್ಲರೂ, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ, ‘ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ
ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಬೇಡುವರು. ಆ ಮೇಲೆ
ಾನು ಹೊರಟುಹೋಗುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ೕಶೆ ಈ
ಾತನು್ನ ಹೇಳಿ ಕೋ ಾವೇಶವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಫರೋಹನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ

ಹೊರಟುಹೋದನು.
9 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನನ್ನ

ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನಡೆಯಬೇ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಫರೋಹನು ನಿಮ್ಮ ಾತನು್ನ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ ಆ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಯೆಹೋವನು
ಫರೋಹನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫರೋಹನು
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ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ತನ್ನ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ
ಕೊಡದೆ ಹೋದನು.

12
ದಲ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ

1 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ
ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ಎ ಾ್ಲ ತಿಂಗಳುಗಳಲಿ್ಲ
ಇದೇ ನಿಮಗೆ ದಲ ತಿಂಗ ಾಗಿರಬೇಕು. ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ
ವಷರ್ದ ದಲನೆಯ ತಿಂಗ ಾಗಿರುವುದು. 3 ಇದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಬೇಕು,
‘ಈ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗೋತ್ರಗಳ
ಪ್ರತಿ ಂದು ಮನೆಯವರು ಒಂದೊಂದು ಕುರಿಮರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ,
ಆಡುಮರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 4 ಕುಟುಂಬವು
ಚಿಕ್ಕ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ
ಆಗದೆ ಹೋದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ನೆರೆಮನೆಯ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ
ಸೇರಿ, ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನು ಎಷೆ್ಟಷು್ಟ ತಿನು್ನವನೆಂದು ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಂಡು
ಜನಗಳ ಸಂ ಾ್ಯನು ಾರ ಮರಿಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. 5 ಆ
ಮರಿಯುಊನವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಗಂಡುಮರಿ ಾಗಿರಬೇಕು.
ನೀವು ಕುರಿಗಳಿಂ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಆಡುಗಳಿಂ ಾಗಲಿ ಅದನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 6ಈ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿದು್ದ, ಆ ದಿನದ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿ ಅವುಗಳನು್ನ
ವಧಿಸಬೇಕು. 7 ಅವರು ಅವುಗಳ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದು
ಾವು ಆ ಭೋಜನವನು್ನ ಾಡುವ ಮನೆ ಾಗಿಲಿನ ಎರಡು
ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟಗಳಿಗೂ, ಮೇಲಿನ ಪಟಿ್ಟಗೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು. 8 ಆ
ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೇ ಆ ಾಂಸವನು್ನ ಭೋಜನ ಾಡಬೇಕು. ಅದನು್ನ
ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಸುಟು್ಟ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳ ಮತು್ತ ಕಹಿ ಾದ
ಸೊಪಿ್ಪನ ಪಲ್ಯಗಳ ಸಂಗಡ ಊಟ ಾಡಬೇಕು. 9 ಅದನು್ನ
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ಹಸಿ ಾಗಿಯೂ ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಿಯೂ ತಿನ್ನಕೂಡದು. ಅದರ
ತಲೆ, ತೊಡೆ, ಹೊಟೆ್ಟ, ಇವುಗಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯಲೆ್ಲೕ ಸುಟು್ಟ
ತಿನ್ನಬೇಕು. 10ಮರುದಿನದ ಬೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಅದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವ ಾ್ನದರೂ
ಉಳಿಸಕೂಡದು, ಬೆಳಗಿನವರೆಗೆ ಉಳಿದದ್ದನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. 11 ಆ ಭೋಜನವನು್ನ ಾಡಬೇ ಾದ
ಕ್ರಮ ಹೇಗೆಂದರೆ: ನೀವು ನಡುವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ಕೆರವನು್ನ
ಮೆಟಿ್ಟಕೊಂಡು, ಕೋಲುಹಿಡಿದು, *ತ್ವರೆ ಾಗಿ ಾಡಬೇಕು.
ಇದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಆಚರಿಸತಕ್ಕ †ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು. 12 ಆ ಾತಿ್ರ
ಾನು ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಮೇಲೆ ಾದುಹೋಗಿ ಮನುಷ ್ಯರ ಾ್ಲಗಲಿ,
ಪಶುಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ,ಚೊಚ್ಚ ಾಗಿರುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸಂಹರಿಸುವೆನು. ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ‡ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವೆನು. ಾನೇ
ಯೆಹೋವನು. 13 ಆದರೆ ನೀವು ಇರುವ ಎ ಾ್ಲ ಮನೆಗಳ ಾಗಿಲಿಗೆ
ಹಚಿ್ಚರುವ ರಕ್ತವು ನಿಮಗೆ ಗುರು ಾಗಿರುವುದು. ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ಾನು
ನೋಡು ಾಗ ನಿಮಗೆ ಾವ ನಷ್ಟವನೂ್ನ ಾಡದೇ ಮುಂದಕೆ್ಕ
ಾಟಿಹೋಗುವೆನು. ಾನು ಐಗುಪದವರನು್ನ ಸಂಹರಿಸು ಾಗ
ನಿಮಗೆ ಾವ ಾನಿಯೂಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 14ಈದಿನವುನಿಮಗೆ
ಾಪ ಾಥರ್ ಾಗಿರುವುದು. ಯೆಹೋವನ ಘನ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಅದನು್ನ ಾಶ್ವತನಿಯಮವೆಂದು
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಚರಿಸಬೇಕು.
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬ

15 “ ‘ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
ತಿನ್ನಬೇಕು. ದಲನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲಯೇ ಹುಳಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮನೆ ಳಗಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ದಲನೆಯ
* 12:11 12:11 ಅಥ ಾ ಹೊರಟುಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧ ಾಗುವುದು. † 12:11
12:11 ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಸಂ ಾರದೂತನು ಐಗುಪ ಚೊಚ್ಚಲುಗಳನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಾಗ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಸಂಹರಿಸದೆ ಾಟಿಹೋದದ್ದನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆಚರಿಸುವ
ಹಬ್ಬ. ‡ 12:12 12:12 ಅಥ ಾ ಐಗುಪ್ತದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳು ಸು ಾ್ಳದ
ದೇವತೆಗಳೆಂದು ಾನು ಾಬೀತುಪಡಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
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ದಿನದಿಂದ ಏಳನೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ ಹುಳಿರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವವನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲಿನೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು. 16 ದಲನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರಬೇಕು. ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲಯೂ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇರಬೇಕು. ಈ ಎರಡು
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಾವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಕೂಡದು. ಊಟಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಾತ್ರ ಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡ ಾರದು. 17 ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ
ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನದಲಿ್ಲಯೇ ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಸೈನ್ಯಗಳನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ನೀವೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ಈ ದಿನವನು್ನ ಆಚರಣೆಗೆ
ತರಬೇಕು. ಇದು ಾಶ್ವತ ಾದ ನಿಯಮ ಾಗಿದೆ. 18 ದಲನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿ ಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲ ದಲುಗೊಂಡು
ಅದೇ ತಿಂಗಳಿನ ಇಪ್ಪತೊ್ತಂದನೆಯ ದಿನದ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೆ
ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನೆ್ನೕ ತಿನ್ನಬೇಕು. 19 ಆ ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಹುಳಿಹಿಟು್ಟ ಇರ ಾರದು. ಹುಳಿ
ಬೆರಸಿದ್ದನು್ನ ಾರು ತಿನು್ನವರೋ ಅವನು ಪರದೇಶದವ ಾಗಲಿ,
ಸ್ವದೇಶದವ ಾಗಲಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲ ಸಮೂಹದೊಳಗಿಂದ
ತೆಗೆದು ಾಕಲ್ಪಡಬೇಕು. 20 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಹುಳಿಕಲಸಿದ ಾವುದನೂ್ನ
ತಿನ್ನಕೂಡದು’ ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

ದಲನೆಯಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ
21 ಆಗ ೕಶೆಯು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರನೂ್ನ

ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ
ಮಂದೆಯಿಂದ ಮರಿಗಳನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬಕೆ ್ಕ ಕೊಯಿ್ಯರಿ.
22 ಹಿಸೊ್ಸೕಪ್ ಗಿಡದ ಕಟ್ಟನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೋಗುಣಿಯಲಿ್ಲರುವ
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಅದಿ್ದ ಾಗಿಲಿನ ಮೇಲಿನ ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗೂ, ಅದರ
ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲರುವ ಎರಡು ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟಗಳಿಗೂ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ತರು ಾಯ
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ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಬೆಳ ಾಗುವವರೆಗೆ ಮನೆಯ ಾಗಿಲನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೊರಗೆ ಹೋಗ ಾರದು. 23 ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪರನು್ನ
ಹತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ದೇಶದ ನಡುವೆ ಾದುಹೋಗುವನು. ಆಗ
ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಾಗಿಲಿನ ಮೇಲಣ ಪಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲಯೂ, ಎರಡು
ನಿಲುವು ಪಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಆ ರಕ್ತವನು್ನ ಕಂಡು ಮುಂದಕೆ್ಕ ಾಟಿ
ಹೋಗುವನು. ನಿಮ್ಮ ಾ್ರಣ ತೆಗೆಯುವುದಕೆ್ಕ ಸಂ ಾರಕನು
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 24 ಇದು ನಿಮಗೂ, ನಿಮ್ಮ
ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಾಶ್ವತ ಾದ ನಿಯಮವೆಂದು ಆಚರಿಸಬೇಕು.
25 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಾತಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶಕೆ್ಕ
ನೀವು ಬಂ ಾಗ, ಈ ಆಚರಣೆಯನು್ನ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 26 ಮುಂದೆ
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ‘ನೀವು ನಡೆಸುವ ಈ ಆಚರಣೆ ಏನು?’ ಎಂದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳು ಾಗ, 27 ನೀವು ಅವರಿಗೆ, ‘ಯೆಹೋವನು
ಐಗುಪರನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿ ಾಗ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ ಮುಂದಕೆ್ಕ ಾಟಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರನು್ನ
ಉಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಾವು ಯೆಹೋವನ ಪಸ್ಕವೆಂಬ ಈ ಆಚರಣೆಯನು್ನ
ನಡೆಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು’ ” ಎಂದನು. ಆಗ ಜನರು
ತಲೆ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. 28 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟುಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಆರೋನರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ
ಪ್ರ ಾರವೇ ಾಡಿದರು.

ಐಗುಪರ ಚೊಚ್ಚಲುಗಳು ಸತು್ತಹೋದದು್ದ
29 ಮಧ್ಯ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಸಿಂ ಾಸನದಲಿ್ಲರುವ

ಫರೋಹನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನು ದಲುಗೊಂಡು ಸೆರೆಯಲಿ್ಲದ್ದ
ಸೆರೆಯವನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನವರೆಗೂ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ ಎ ಾ್ಲ
ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಸಂ ಾರ ಾಡಿದನು. ಪಶುಗಳ ಚೊಚ್ಚಲು
ಮರಿಗಳನೂ್ನ ಸಂ ಾರ ಾಡಿದನು. 30ಆ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಫರೋಹನೂ,
ಅವನ ಪರಿ ಾರದವರೂ, ಐಗುಪರೆಲ್ಲರೂ ಎದು್ದ ನೋಡ ಾಗಿ
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ಾವಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಒಂದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡ
ಗೋ ಾಟ ಾಯಿತು.

31 ಫರೋಹನು ಆ ಾತಿ್ರಯಲೆ್ಲೕ ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರನು್ನ
ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ಎದು್ದ ನನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಿಂದ
ಹೊರಟುಹೋಗಿರಿ. ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಆ ಾಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಮತು್ತ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಹೊರಟುಹೋಗಿರಿ.
32 ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿದನಗಳ ಹಿಂಡುಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ನನ್ನನೂ್ನ ಸಹ ಆಶೀವರ್ದಿಸಿರಿ”
ಎಂದನು.
ವಿ ೕಚನೆ - ಾಮೆ್ಸೕಸ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸುಕೊ್ಕೕತಿಗೆ ಪಯಣ

33 ಐಗುಪ್ತರು, “ ಾವೆಲ್ಲರು ಾಯುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದುಕೊಂಡು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ತಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಬೇಗನೇ ಕಳುಹಿಸಿಬಿಡುವುದಕೆ್ಕ
ಅಪೇ ಪಟು್ಟ ಅವರನು್ನ ಬಲವಂತ ಾಡಿದರು. 34 ಆದುದರಿಂದ
ಜನರು ಹಿಟಿ್ಟಗೆ ಹುಳಿ ಾಕುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ಾದುವ ಾತೆ್ರಗಳ
ಸಂಗಡ ಕಣಕದ ಮುದೆ್ದಯನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಗಂಟುಕಟಿ್ಟ ಹೆಗಲಿನ
ಮೇಲೆ ಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟುಹೋದರು.

35 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ೕಶೆಯ ಾತಿನ ಮೇರೆಗೆ ಐಗುಪರಿಂದ
ಬೆಳಿ್ಳ ಬಂ ಾರದ ಒಡವೆಗಳನು್ನ,ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಕೇಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
36 ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಐಗುಪರಲಿ್ಲ ದಯೆಯನು್ನ
ಹುಟಿ್ಟಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡದೆ್ದಲ್ಲವನು್ನ ಐಗುಪ್ತರು ಕೊಟ್ಟರು.
ಹೀಗೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪರ ಸೊತ್ತನು್ನ ಸುಲಿದುಕೊಂಡರು.
37 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಾಮೆ್ಸೕಸ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಟು ಸುಕೊ್ಕೕತಿಗೆ
ಬಂದರು. ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲದೆ ಗಂಡಸರು ಾತ್ರ ಸು ಾರು
ಆರುಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. 38ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹು ಮಂದಿ ಅನ್ಯರೂ
ಹೊರಟುಬಂದಿದ್ದರು. ಕುರಿದನಗಳ ಹಿಂಡೂ ಪಶುಗಳೂ ಅವರ
ಸಂಗಡ ಹೊರಟುಹೋದವು. 39ಅವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ತಂದ
ಾದಿದ ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಅವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲ್ಪಟು್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಾದರೂ ಸಮಯ
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ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋದದರಿಂದ ಕಣಕದಲಿ್ಲ ಹುಳಿಯನು್ನ ಕಲಸಿರಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ
ಬೇರೆ ಾವ ಆ ಾರವನೂ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

40 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸು ಾರು
ಾನೂರಮೂವತು್ತ ವಷರ್ ಾಸ ಾಗಿದ್ದರು. 41 ಾನೂರಮೂವತು್ತ
ವಷರ್ಗಳು ಕಳೆದನಂತರ ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲಯೇ ಯೆಹೋವನ
ಸೈನ್ಯಗಳೆ ಾ್ಲ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಟುಹೋದವು.
42ಯೆಹೋವನು ಆ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲಯೇ ಅವರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಬರ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಆತನ
ಘನ ಾ್ಕಗಿ ಜಾಗರಣೆಯನು್ನ ಾಡಿದರು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ
ತಲತ ಾಂತರಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನಿಗೆಜಾಗರಣೆಯನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇ ಾದ
ಾತಿ್ರಯು ಇದೇ ಆಗಿದೆ.

ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇ ಾದ ಕ್ರಮ
43ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

“ಪಸ್ಕವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇ ಾದ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆಂದರೆ, ಅನ್ಯನೊಬ್ಬನೂ
ಅದರಲಿ್ಲ ಭೋಜನ ಾಡ ಾರದು. 44 ಆದರೆ ನೀವು ಕ್ರಯಕೆ್ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಗು ಾಮನು ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡ
ನಂತರಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. 45ಪರದೇಶದವರೂ, ಕೂಲಿಯವರೂ
ಅದನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. 46 ಅವರವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಅದನು್ನ
ಊಟ ಾಡಬೇಕು. ಅದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಂಸವ ಾ್ನದರೂಮನೆಯಿಂದ
ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ ಾರದು. ಆ ಪಶುವಿನ
ಒಂದು ಎಲುಬ ಾ್ನದರೂ ಮುರಿಯ ಾರದು. 47 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 48 ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಪರದೇಶದವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಈ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪೇ ಸಿದರೆ ಅವನೂ,
ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ತರು ಾಯ ಅವನು ಈ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಮೀಪ
ಬರಲಿ. ಅಂಥವನು ಸ್ವದೇಶದವನಂತೆಯೇ ಇರುವನು. ಆದರೆ
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ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದವನು ಆ ಭೋಜನವನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು.
49 ಸ್ವದೇಶದವನಿಗೂ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಗಿರುವ ಪರದೇಶದವನಿಗೂ
ಒಂದೇ ನಿಯಮವಿರಬೇಕು” ಎಂದನು.

50 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ
ಪ್ರ ಾರ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಾಡಿದರು. 51 ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಅವರವರ ಸೈನ್ಯಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದನು.

13
ಚೊಚ್ಚಲುಗಳ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ,
2 “ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಹುಟಿ್ಟರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ಚೊಚ್ಚಲ ಗಂಡನು್ನ
ನನ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು. ಮನುಷ ್ಯರ ಾ್ಲಗಲೀ, ಪಶುಗಳ ಾ್ಲಗಲೀ
ಹುಟು್ಟವ ಪ್ರಥಮ ಗಭರ್ಫಲವು ನನ್ನ ಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯ ಹಬ್ಬ

3 ೕಶೆಯು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ, “ನೀವು ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದ್ದ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾದ ಈ ದಿನವನು್ನ
ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ಈ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ಹುಳಿಬೆರೆಸಿದ್ದನು್ನ
ತಿನ್ನ ಾರದು. 4 ಚೈತ್ರ ಾಸದ ಈ ದಿನದಲೆ್ಲೕ ನೀವು ಹೊರಗೆ
ಬಂದಿರುವಿರಿ. 5ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ
ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ * ಾಲೂ ಮತು್ತ ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶಕೆ್ಕ
ಅಂದರೆ ಾ ಾನ್ಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು, ಅ ೕರಿಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು,
ಯೆಬೂಸಿಯರು ಾಸ ಾಗಿರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ಕರೆದು ತಂದು ಅದನು್ನ
ನಿಮಗೆ ಕೊಟಾ್ಟಗ ನೀವು ಈ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಆಚರಣೆಯನು್ನ
ನಡೆಸಬೇಕು. 6 ಏಳು ದಿನ ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ
* 13:5 13:5 ಬಹಳಷು್ಟ ಫಲವ ಾ್ತದ ದೇಶ.
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ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಘನ ಾ್ಕಗಿ ಹಬ್ಬವನು್ನ
ಆಚರಿಸಬೇಕು. 7 ಆ ಏಳು ದಿನವೂ ನೀವು ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹುಳಿಹಿಟು್ಟ
ಾಣಿಸ ಾರದು. ಇಲ್ಲವೆಹುಳಿಹಿಟು್ಟ ನಿಮ್ಮ ಗಡಿಯಲೆ್ಲೕ ಾಣ ಾರದು.

8 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜನರು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂ ಾಗ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೋಸ ್ಕರ
ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಆಚರಣೆಯನು್ನ

ಆಚರಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 9 ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ನಿಯಮವನು್ನ ಕುರಿತು
ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಆಚರಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ
ಗುರು ಾಗಿಯೂ, ಹಣೆಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿರುವ ಾಪಕಪಟಿ್ಟಯಂತೆಯೂ
ಇರಬೇಕು. 10 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿವಷರ್ವು ನಿಯಮಿತ ಾದ
ಾಲದಲಿ್ಲ ನೀವುಈಆಚರಣೆಯನು್ನ ಾಡಬೇಕು.
ಚೊಚ್ಚಲುಗಳ ಸಮಪರ್ಣೆ

11 “ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರಿಗೂ
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ ಪ್ರ ಾರ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾನ್ಯರ ದೇಶಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಿ
ಆ ದೇಶವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ, 12 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಯೂ ನಿಮ್ಮ
ಪಶುಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹುಟು್ಟವ ಪ್ರಥಮ ಗಭರ್ಫಲವು ಗಂ ಾದ
ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಅದು ಯೆಹೋವನ ಾಗವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ
ಆತನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 13 † ದಲು ಹುಟಿ್ಟದ ಕತೆ್ತಯ
ಚೊಚ್ಚಲಮರಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಾಗೆ ಬಿಡಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅದರ ಕುತಿ್ತಗೆ ಮುರಿದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.
ಮನುಷ ್ಯರ ಚೊಚ್ಚಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕು. 14 ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ‘ಇದರ
ಅಥರ್ ಏನು?’ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಿಚಾರಿಸು ಾಗ ನೀವು ಅವರಿಗೆ,
† 13:13 13:13 ಕುರಿಮರಿಯಯಜ್ಞ ಸಮಪಿರ್ಸಲು ೕಗ ್ಯ ಾದದು್ದ ಆದರೆ ಕತೆ್ತಯನು್ನ
ಯಜ್ಞ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸುವುದು ೕಗ ್ಯವಲ್ಲ.
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‘ ಾವು ಾಸತ್ವದಲಿ್ಲದ್ದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ
ಭುಜಬಲದಿಂದ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡಿಸಿದನು. 15ಫರೋಹನು ಹಠಹಿಡಿದು
ನಮ್ಮನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸದೇಇ ಾ್ದಗಯೆಹೋವನುಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಮನುಷ ್ಯರ ಚೊಚ್ಚಲಮಕ್ಕಳನು್ನ, ಪಶುಗಳ ಚೊಚ್ಚಲು ಮರಿಗಳನು್ನ
ಅಂತೂಆದೇಶದಲಿ್ಲ ಚೊಚ್ಚ ಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸಂ ಾರ ಾಡಿದನು.
ಆದ ಾರಣ ಗಂ ಾಗಿ ಹುಟು್ಟವ ಪ್ರಥಮ ಗಭರ್ಫಲವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾವು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದುಂಟು. ಮನುಷ ್ಯರಿಂ ಾದ ಪ್ರಥಮ
ಗಭರ್ಫಲವ ಾ್ನದರೋ ಅದನು್ನ ಬದಲುಕೊಟು್ಟ ಬಿಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ’ ”
ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 16 ಯೆಹೋವನು ಭುಜಬಲದಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ನೀವು
ಾಪಕದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದರ ಗುರು ಾಗಿ ಅದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ
ಮೇಲೆಯೂ, ಹಣೆಯಮೇಲೆ ಾಪಕಪಟಿ್ಟಯಂತೆಯೂ ಇರಬೇಕು.

ಮೇಘಸ್ತಂಭಮತು್ತ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭ
17 ಫರೋಹನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆ

ಕೊಟಾ್ಟಗ, ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದ ಾಗರ್ವು ಸಮೀಪ ಾಗಿದ್ದರೂ
ದೇವರು ಆ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ಹೋಗಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ,
“ದೇವರು, ಜನರು ಯುದ್ಧವನು್ನ ನೋಡಿ ಾಬರಿ ಾಗಿ ಮನಸ್ಸನು್ನ
ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತಕೆ ್ಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋ ಾರೂ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ಜನರನು್ನ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ಮರುಭೂಮಿಯನು್ನ
ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ಆದರೂ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ‡ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ದ ಾಗಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ
ಹೊರಟುಬಂದರು. 19 ಇದಲ್ಲದೆ ೕಸೇಫನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ,
“ದೇವರು ನಿಸ್ಸಂದೇಹ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪ ಾಂಬರಿಸಿ ತನ್ನ
ಾ ಾ್ದನವನು್ನ ನೆರವೇರಿಸುವವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು
ಹೋಗು ಾಗ ನನ್ನ ದೇಹದ ಅಸಿ್ತಮೂಳೆಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
‡ 13:18 13:18ಅಥ ಾ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಕುಲ ಕುಲ ಾಗಿ ಹೊರಟುಹೋದರು.
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ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು”ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಾದ ಪ್ರ ಾಣವನು್ನ
ಾಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯು ಅವನ ಮೂಳೆಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಸಂಗಡ

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. 20 ಅವರು ಸುಕೊ್ಕೕತಿನಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿಮರಳು ಾಡಿನ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಏ ಾಮಿನಲಿ್ಲ ಾಳೆಯ ಾಡಿ

ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
21 ಯೆಹೋವನು ಹಗಲು ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಾರಿತೋರಿಸುವುದಕೆ್ಕ

ಮೇಘಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲಯೂ, ಾತಿ್ರವೇಳೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಕುಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ
ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲಯೂ ಇದು್ದ ಅವನು್ನ ನಡೆಸುತಿದ್ದನು. ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಅವರು ಹಗಲಿರುಳು ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. 22 ಹಗಲಿನಲಿ್ಲ
ಮೇಘಸ್ತಂಭ ಾಗಿ, ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಅಗಿ್ನಸ್ತಂಭ ಾಗಿ ಜನರನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗದೆ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಇರುತಿ್ತದ್ದನು.

14
ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಾಟಿಹೋದದು್ದ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ
2 “ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಪೀಹಹೀರೋತಿನ
ಪೂವರ್ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಮಿಗೊ್ದೕಲಿಗೂ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕೂ್ಕ ನಡುವೆ
ಾಳೆ್ಚ ೕನಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ
ಹೇಳು. ಅದರ ಎದು ಾಗಿಯೇ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ ಅವರು
ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 3ಫರೋಹನುಅದನು್ನ ಕಂಡು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ
ಕುರಿತು, ‘ಅವರಿಗೆ ಾರಿತಪಿ್ಪದೆ, ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಮರುಭೂಮಿ
ಅವರನು್ನ ಸುತು್ತವರಿದಿದೆ’ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳು್ಳವನು. 4 ಾನು
ಫರೋಹನಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸುವೆನು. ಆದುದರಿಂದಅವನು
ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಬರುವನು. ಆಗ ಾನು ಫರೋಹನಲಿ್ಲಯೂ,
ಅವನ ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಮಹಿಮೆಗೊಳು್ಳವೆನು. ‘ ಾನೇ
ಯೆಹೋವನು’ ಎಂದು ಐಗುಪರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ನಡೆದುಕೊಂಡರು.
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5 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಓಡಿಹೋದರೆಂಬ ವತರ್ ಾನವು ಐಗುಪ್ತದ
ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂ ಾಗ, ಅವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಫರೋಹನ ಮತು್ತ ಅವನ ಪರಿ ಾರದವರ ಹೃದಯವು ಅವರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಕಠಿಣಗೊಂಡಿತು. ಅವರು, “ಇದೇನು ಾವು
ಾಡಿದು್ದ? ನಮಗೆ ಾಸ ಾಗಿದ್ದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಹೊರಟು

ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಬಿಟೆ್ಟವ ಾ್ಲ” ಎಂದುಕೊಂಡರು. 6ಆಗ ಫರೋಹನು
ತನ್ನ ರಥಬಲವನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಭಟರೊಡನೆಹೊರಟನು.
7 ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಆರುನೂರು ರಥಗಳನೂ್ನ, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಎ ಾ್ಲ
ರಥಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆನ್ನಟಿ್ಟ ಹೋದನು. ಆ ಎ ಾ್ಲ ರಥಗಳಲಿ್ಲ
ಅಧಿಪತಿಗಳನೂ್ನ ಕರೆಸಿ ಕೊಂಡನು. 8 ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದ ಅರಸ ಾದ ಫರೋಹನ ಹೃದಯವನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಅವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಬೆನ್ನಟಿ್ಟಹೋದನು. ಆದರೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಯುದ್ಧಸನ್ನದ್ಧ ಾಗಿ ಹೊರಟು ಬಂದಿದ್ದರು. 9 ಐಗುಪರು ಅಂದರೆ
ಫರೋಹನ ಕುದುರೆಗಳೂ, ರಥಗಳೂ, ಅವನ ಾಹುತರೂ,
ಸೈನ್ಯದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟು ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಪೀಹಹೀರೋತಿನ ಹತಿ್ತರ ಾಳೆ್ಚ ೕನಿನ ಎದು ಾಗಿ ಸಮುದ್ರ
ತೀರದಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಅವರ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬಂದರು.

10 ಫರೋಹನು ಸಮೀಪಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಕಣೆ್ಣತಿ್ತ
ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟು ಬಂದಿದ್ದ ಐಗುಪರನು್ನ ಕಂಡು, ಬಹಳ
ಭಯಪಟ್ಟವ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರು. 11 ಅವರು
ೕಶೆಗೆ, “ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸ ಾಧಿಗಳಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು

ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಯಲಿಎಂದು ನಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದೆ ೕ? ಾಕೆ ನೀನು ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಾಡಿ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ? 12 ಾವು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಲಿ್ಲರು ಾಗಲೇ, ‘ನೀನು ನಮ್ಮ ಗೊಡವೆಗೆ ಬರಬೇಡ.
ಾವು ಐಗುಪರಿಗೆ ಾಸ ಾಗಿಯೇ ಇರುವೆವು’ ಎಂಬು ಾಗಿ ನಿನಗೆ
ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ. ಾವು ಈ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಾಯುವುದಕಿ್ಕಂತ
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ಐಗುಪರಿಗೆ ಾಸ ಾಗಿರುವುದೇಮೇಲಲ್ಲವೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
13 ಆದರೆ ೕಶೆ ಆ ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ಅಂಜಬೇಡಿರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ

ನಿಂತುಕೊಂಡಿದು್ದ ಯೆಹೋವನು ಈ ಹೊತು್ತ ನಿಮ್ಮನು್ನ ರ ಸುವ
ರೀತಿಯನು್ನ ನೋಡಿರಿ. ನೀವು ಈ ಹೊತು್ತ ನೋಡುವ ಐಗುಪರನು್ನ
ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. 14 ಯೆಹೋವನೇ
ನಿಮ ಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಾಡುವನು. ನೀವಂತು ಸುಮ್ಮನೇ
ನಿಂತುಕೊಂಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 15 ಆಗ ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀನು ನನಗೆ ರೆಯಿಡುವುದೇನು?

ಮುಂದಕೆ್ಕ ಹೊರಡಬೇಕೆಂದು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಹೇಳು. 16 ನೀನು
ನಿನ್ನ ಕೋಲನು್ನ ಎತಿ್ತ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೈಚಾಚಿ ಅದನು್ನ
ವಿ ಾಗಿಸು, ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಣಗಿದ
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. 17 ಾನಂತೂ
ಐಗುಪರ ಹೃದಯಗಳನು್ನ ಕಠಿಣಪಡಿಸುವೆನು. ಅವರು ಇವರನು್ನ
ಹಿಂದಟು್ಟವರು. ಆಗ ಾನು ಫರೋಹನ ಮೇಲೆಯೂ, ಅವನ
ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯದವರ ಮೇಲೆಯೂ, ರಥಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಮತು್ತ
ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಪ್ರ ಾ್ಯತಿಗೊಳು್ಳವೆನು. 18 ಾನು
ಫರೋಹನನಲಿ್ಲಯೂ ಅವನ ರಥಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಕುದುರೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಪ್ರ ಾ್ಯತಿ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಾನೇ ಯೆಹೋವನು ಎಂಬುದನು್ನ
ಐಗುಪರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು” ಎಂದನು.

19 ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದಂಡಿನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ
ದೇವದೂತನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಅವರ ಹಿಂದಕೆ್ಕ ಬಂದನು.
ಅವರ ಮುಂ ಾಗಿ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದ ಮೇಘಸ್ತಂಭವು ಅಲಿ್ಲಂದ ಬಂದು
ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. 20 ಆ ಮೇಘಸ್ತಂಭವು ಐಗುಪರ
ಾಳೆಯಕೂ್ಕ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಳೆಯಕೂ್ಕ ನಡುವೆ ಬಂದಿತು.
ಅದು ಐಗುಪರಿಗೆ ಕತ್ತಲನೂ್ನ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ಬೆಳಕನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಆ ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಒಬ್ಬರ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಒಬ್ಬರು ಬರ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
21 ೕಶೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೈಚಾಚಿ ಾಗ, ಯೆಹೋವನು ಆ
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ಾತಿ್ರಯೆ ಾ್ಲ ಮೂಡಣ ದಿಕಿ್ಕನಿಂದ ಬಲ ಾದ ಬಿರು ಾಳಿಯನು್ನ
ಬೀಸುವಂತೆ ಾಡಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನು್ನ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನೂಕಿ
ಅದರ ತಳದಲಿ್ಲ ಒಣನೆಲವು ಾಣಿಸುವಂತೆ ಾಡಿದನು. ನೀರು
ಇ ಾ್ಭಗ ಾಯಿತು. 22 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಒಣನೆಲದಲಿ್ಲ ನಡೆದುಹೋದರು. ನೀರು ಅವರ ಎಡಗಡೆ ಮತು್ತ
ಬಲಗಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೋಡೆಯಂತೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು.

23 ಐಗುಪರೂ ಅಂದರೆ ಫರೋಹನ ಕುದುರೆಗಳೂ,
ರಥಗಳೂ, ಾಹುತರೂ ಅವರನು್ನ ಬೆನ್ನಟು್ಟವವ ಾಗಿ ಅವರ
ಹಿಂದೆಯೇ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬಂದರು. 24 ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಆ ಅಗಿ್ನ ಸ್ತಂಭ ಮತು್ತ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭದೊಳಗಿನಿಂದ
ಐಗುಪರ ದಂಡಿನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಅವರಲಿ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿಯನು್ನ
ಉಂಟು ಾಡಿದನು. 25 ಯೆಹೋವನು ಅವರ ರಥಗಳ ಚಕ್ರದ
ಕೀಲುಗಳಲಿ್ಲ ವ್ಯ ಾ್ಯಸ ಾಡಿಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಐಗುಪ್ತರು ಬಹು
ಕಷ್ಟದಿಂದ ರಥಗಳನು್ನ ಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇ ಾಯಿತು. ಆಗ
ಐಗುಪರು, “ ಾವು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲ ಾರೆವು, ಓಡಿ
ಹೋಗೋಣ,ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ನಮಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಯುದ್ಧ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಹಿಂದಟಿ್ಟದ ಐಗುಪರು ಮುಳುಗಿಹೋದದು್ದ

26 ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ
ಕೈಚಾಚು, ಆಗ ಅದರ ನೀರು ದಲಿನಂತೆ ಬಂದು ಐಗುಪರನೂ್ನ,
ಅವರ ರಥಗಳನೂ್ನ, ಾಹುತರನೂ್ನ ಮುಳುಗಿಸುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 27 ೕಶೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೈಚಾಚಿದನು.
ಬೆಳ ಾಗು ಾಗಲೇ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ದಲಿದ್ದಂತೆಯೇ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. ಐಗುಪರು ಓಡಿಹೋಗು ಾ್ತ ಅದರಎದು ಾಗಿಯೇ
ಬಂದರು. ಹೀಗೆ ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪರನು್ನ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ
ತಳಿ್ಳಬಿಟ್ಟನು. 28 ನೀರು ದಲಿನಂತೆ ಬಂದು ಆ ರಥಗಳನೂ್ನ,
ಾಹುತರನೂ್ನ,ಅವರಹಿಂದೆಸಮುದ್ರದೊಳಗೆಹೋಗಿದ್ದ ಫರೋಹನ
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ಸೈನ್ಯದವರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಟಿ್ಟತು್ತ, ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ
ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 29 ಇ ಾ್ರಯೇಲ ಾದರೋ, ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ
ಒಣನೆಲದಲೆ್ಲೕ ನಡೆದುಹೋದರು. ನೀರು ಅವರ ಎಡಗಡೆ
ಮತು್ತ ಬಲಗಡೆಗಳಲಿ್ಲ ಗೋಡೆಯಂತೆ ನಿಂತಿತು್ತ. 30 ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರನು್ನ ಐಗುಪರ ಕೈಯಿಂದ ರ ಸಿದನು.
ಐಗುಪರು ಸತು್ತ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲಿ್ಲ ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ನೋಡಿದರು. 31 ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪರಲಿ್ಲ ಾಡಿದ ಈ
ಪ ಾಕ್ರಮ ಾಯರ್ವನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ನೋಡಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಭಯಪಟು್ಟ ಆತನಲಿ್ಲಯೂ ಆತನ ಸೇವಕ ಾದ ೕಶೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ನಂಬಿಕೆಯನಿ್ನಟ್ಟರು.

15
ಜಯಗೀತೆ

1 ಆಗ ೕಶೆಯೂ, ಇ ಾ್ರಯೇಲರೂ ಯೆಹೋವನನು್ನ
ಸು್ತತಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಕೀತರ್ನೆಯನು್ನ ಾಡಿದರು:
“ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾನ ಾಡೋಣ;

ಆತನು ಮ ಾಜಯ ಾಲಿ ಾದವನು.
ಕುದುರೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಹುತರನು್ನ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಕೆಡವಿ

ಾಶ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.
2ನನ್ನ ಬಲವೂ, ಕೀತರ್ನೆಯೂ ಾಹುವೇ.

ಆತನಿಂದ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಉಂಟಾಯಿತು.
ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆತನೇ, ಆತನನು್ನ ಸು್ತತಿಸುವೆನು, ನಮ್ಮ
ಪೂವಿರ್ಕರ ದೇವರು ಆತನೇ,
ಆತನಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಪ್ರ ಾ್ಯತಿಪಡಿಸುವೆವು.

3ಯೆಹೋವನುಯುದ್ಧವೀರನು;
ಯೆಹೋವ ಎಂಬುದು ಆತನ ಾಮ ಾಗಿದೆ.

4 ಆತನು ಫರೋಹನ ರಥಗಳನೂ್ನ, ಸೆ್ಯನಿಕರನೂ್ನ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ
ಕೆಡವಿ ಾಕಿದನು.
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ಫರೋಹನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ವೀರರನು್ನ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಿ
ಬಿಟ್ಟನು.

5ಆಳ ಾದ ಾಗರವುಅವರನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಬಿಟಿ್ಟತು.
ಅವರು ಕಲಿ್ಲನಂತೆ ಸಮುದ್ರದ ತಳವನು್ನ ಸೇರಿದರು.

6 ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲರುವ ಶಕಿ್ತ ಎಷೊ್ಟೕ
ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದೆ.

ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ಶತು್ರಗಳನು್ನ
ಪುಡಿಪುಡಿ ಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ.

7 ನೀನು ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಿನೆ್ನದುರಿಗೆ ನಿಲು್ಲವವರನು್ನ
ಕೆಡವಿಬಿಟಿ್ಟರುವೆ.

ನಿನ್ನ ಕೋ ಾಗಿ್ನಯು ಹೊರಟು ಅವರನು್ನ ಒಣಗಿದ ಹುಲ್ಲನೊ್ನೕ
ಎಂಬಂತೆ ಸುಟು್ಟ ಭಸ್ಮ ಾಡಿ ಬಿಟಿ್ಟದೆ.

8ನಿನ್ನ ಮೂಗಿನ ಾ್ವಸದಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಒಟು್ಟಗೂಡಿದವು;
ಪ್ರ ಾಹವು ಗೋಡೆ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು;

ಾಗರ ಾಳದೊಳಗಿನ ನೀರು ಗಟಿ್ಟ ಾಯಿತು.
9 ಶತು್ರವು, ‘ ಾವು ಇವರನು್ನ ಹಿಂದಟಿ್ಟ ಹಿಡಿಯುವೆವು, ಅವರ

ಸೊತ್ತನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವೆವು;
ಅವರಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಯನು್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆವು.

ಾವು ಖಡ್ಗವನು್ನ ಹಿಡಿದು; ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಅವರನು್ನ ಸಂ ಾರ ಾಡುವೆವು’ ಎಂಬು ಾಗಿ
ಾತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.

10 ಆದರೆ ನೀನು ಾಳಿಯನು್ನ ಊದಿ ಾಗ, ಸಮುದ್ರವು ಅವರನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡಿತು;

ಅವರು ಮ ಾ ಾಗರದೊಳಗೆ ಸೀಸದ ಗುಂಡಿನಂತೆ
ಮುಳುಗಿಹೋದರು.

11ಯೆಹೋವನೇ, ದೇವರುಗಳಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ಸ ಾನರು ಾರು?
ನಿನ್ನ ಾಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವದಲಿ್ಲ ಸ ೕರ್ತ್ತಮನು
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ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿದವನು, ಭಯಂಕರನೂ, ಅದು್ಭತ
ಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ನಡಿಸುವವನೂ ಆಗಿರುವ ನಿನಗೆ
ಸ ಾನರು ಾರಿ ಾ್ದರೆ?

12ನೀನು ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯನು್ನ ಚಾಚಿ ಾಗ,
ಭೂಮಿಯು ಾಯೆ್ದರೆದು ಶತು್ರಗಳನು್ನ ನುಂಗಿಬಿಟಿ್ಟತ ಾ್ಲ.

13 ನಿನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಂಬಿಗಸಿ್ತಕೆಯಲಿ್ಲ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿರುವೆ.

ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವರನು್ನ ನೀನು ಾಸ ಾಡುವ ಪರಿಶುದ್ಧ
ನಿ ಾಸಕೆ್ಕ ನಡೆಸಿರುವೆ.

14ಜ ಾಂಗಗಳು ಇದನು್ನ ಕೇಳಿ ನಡುಗುವರು.
ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯದಲಿ್ಲ ಾಸಿಸುವವರು ಭಯಭೀತ ಾಗುವರು.

15ಎದೋಮ್ಯರ ಪ್ರಭುಗಳು ದಿಗ್ಭ ್ರಮೆಗೊಳು್ಳವರು;
ೕ ಾಬ್ಯರ ಸೈನಿಕರು ನಡುಗುವರು;
ಾ ಾನಿನ ನಿ ಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕರಗಿ ಹೋಗುವರು.

16ಭಯವೂ, ಹೆದರಿಕೆಯೂ,ಅವರಿಗುಂಟಾಗುವುದು.
ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲದ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವರು ಕಲಿ್ಲನಂತೆ
ಸ್ತಬ್ಧ ಾಗುವರು.
ಅಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಾ ಾಡಿದ ನಿನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗಳು
ಾಟಿ ಹೋಗಿ ದೇಶವನು್ನ ಸೇರುವರು.

17 ನೀನು ಅವರನು್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ದೇಶ ಾಗಿರುವ ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಗೆ
ತಂದು ಬಲಪಡಿಸುವಿ,

ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಸ್ವಂತ ನಿ ಾಸ ಾ್ಕಗಿ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡಿರುವ
ಸ್ಥಳದವರೆಗೂ
ಕತರ್ನೇ, ನೀನು ನಿನ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪವಿತ್ರ
ಪವರ್ತದವರೆಗೂ ಅವರನು್ನ ಬರ ಾಡುವಿ.

18 ಯೆಹೋವನೇ ಯುಗಯು ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅರಸ ಾಗಿ
ಆಳುವವನು.”
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19 ಫರೋಹನ ಕುದುರೆಗಳು, ರಥಗಳೂ, ಾಹುತರೂ
ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬಂ ಾಗ ಯೆಹೋವನು ಸಮುದ್ರದ ನೀರನು್ನ
ಅವರ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬರ ಾಡಿ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಆದರೆ
ಇ ಾ್ರಯೇಲ ಾದರೋ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲನ ಒಣ ನೆಲದ
ಮೇಲೆ ಾಟಿ ಹೋದರು. 20 ಆಗ ಪ್ರ ಾದಿನಿ ಾಗಿದ್ದ
ಆರೋನನ ಸಹೋದರಿ ಮಿ ಾರ್ಮಳು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಾಳವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ ಾಳಗಳನು್ನ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಾಟ್ಯ ಾಡು ಾ್ತ, ಆಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು.
21ಮಿ ಾರ್ಮಳುಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಾಡಿದಳು:
“ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೀತರ್ನೆ ಾಡಿರಿ, ಆತನು ಮಹೋನ್ನತ ಾದ

ದೇವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಕುದುರೆಗಳನೂ್ನ, ಾಹುತರನೂ್ನ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲ ಮುಳುಗಿಸಿ

ಾಶ ಾಡಿದನು.”
ಕಹಿನೀರು ಸಿಹಿ ಾದದು್ದ

22 ಆನಂತರ ೕಶೆಯು ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ನಡೆಸಿದನು. ಅವರು ಶೂರ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ಮೂರು ದಿನಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದರು. 23 ತರು ಾಯ
ಅವರು ಾ ಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಆ ಸ್ಥಳದ
ನೀರು ಕಹಿ ಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ
ಆಗದೆ ಹೋಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ * ಾ ಾ ಎಂದು
ಹೆಸ ಾಯಿತು. 24 ಜನರು ೕಶೆಗೆ, “ ಾವೇನು ಕುಡಿಯಬೇಕು?”
ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಗುಣಗುಟಿ್ಟದರು. 25 ೕಶೆಯು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ
ಒಂದು ಗಿಡವನು್ನ ತೋರಿಸಿದನು. ಅವನು ಅದನು್ನ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ಾಕಿ ಾಗ, ನೀರು ಸಿಹಿ ಾಯಿತು. ಅಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿ ಾಗಿ ಒಂದು ನಿಯಮವನು್ನ ಾಡಿ ಅವರನು್ನ
ಪರೀ ಸಿದನು. 26 ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ, “ನೀವು ನಿಮ್ಮ
* 15:23 15:23 ಾ ಾ ಅಂದರೆ ಕಹಿ.
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ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಾತನು್ನ ಶ್ರದೆ್ಧಯಿಂದ ಕೇಳಿ,
ಆತನ ದೃಷಿ್ಟಗೆ ಸರಿಬೀಳುವುದನು್ನ ಾಡಿ, ಆತನ ಆ ಗಳಿಗೆ
ವಿಧೇಯ ಾಗಿದು್ದ, ಆತನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ,
ಾನು ಐಗುಪರಿಗೆ ಉಂಟು ಾಡಿದ ಾ್ಯಧಿಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ
ನಿಮಗೆ ಬರಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನೇ ನಿಮಗೆ
ಆರೋಗ ್ಯ ಾಯಕನೂ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವವನೂ ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದನು.

27 ಆ ನಂತರ ಅವರು ಏಲೀಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ ಹನೆ್ನರಡು
ನೀರಿನ ಬುಗೆ್ಗಗಳೂ, ಎಪ್ಪತು್ತ ಖಜೂರ್ರದ ಮರಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಆ
ನೀರಿನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು ಇಳಿದು ಕೊಂಡರು.

16
ದೇವರು ಾವಕಿ್ಕ ಮತು್ತ ಮನ್ನವನು್ನ ಕೊಟ್ಟದು್ದ

1 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹವೆ ಾ್ಲ ಏಲೀಮಿನಿಂದ ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡಿ ಅವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟ ಎರಡನೆಯ

ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಲೀಮಿಗೂ ಸೀ ಾಯಿ
ಬೆಟ್ಟಕೂ್ಕ ನಡುವೆಯಿರುವ ಸೀನ್ ಎಂಬ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರು.
2 ಆಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹವೆ ಾ್ಲ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರ ಮೇಲೆ ಗುಣುಗುಟ್ಟತೊಡಗಿದರು.

3ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ೕಶೆಮತು್ತ ಆರೋನರಿಗೆ, “ಈಸಮೂಹವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀವುನಮ್ಮನು್ನ ಈಮರುಭೂಮಿಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಾವು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಾ್ದಗ
ಾಂಸದ ಾತೆ್ರಗಳ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೊಟೆ್ಟತುಂ ಾ

ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತ ಾ್ದಗ ಯೆಹೋವನ ಕೈಯಿಂದ ಸತು್ತ ಹೋಗಿದ್ದರೆ
ಎಷೊ್ಟೕ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿತು್ತ”ಎಂದರು. 4ಆಗಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ,
“ ಾನು ಆ ಾಶದಿಂದ ನಿಮ ಾಗಿ ಆ ಾರವನು್ನ ಸುರಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಜನರು
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ದಿನಕೆ್ಕ ಬೇ ಾಗುವಷ್ಟನು್ನ ಾತ್ರ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ನನ್ನ ಆ ಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ
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ನಡೆಯುವರೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂದು ಪರೀ ಸುತೆ್ತೕನೆ. 5 *ಆರನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಅವರು ತಂದದ್ದನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡು ಾಗ ಅದು
ಪ್ರತಿದಿನದಲಿ್ಲ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಎರಡರ ಾ್ಟಗಿರುವುದು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

6 ೕಶೆ ಮತು್ತ ಆರೋನರು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ, “ನಿಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ ಾಡಿ ಾತನು ಯೆಹೋವನೇ
ಎಂಬುದು ಇಂದು ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು.
7 ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮಗೆ
ಾಣಿಸುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಗುಣುಗುಟಿ್ಟದ್ದನು್ನ ಆತನು ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು
ಗುಣುಗುಟು್ಟವುದೇನು? ಾವು ಎಷು್ಟ ಾತ್ರದವರು?” ಎಂದು
ಹೇಳಿದರು. 8 ಆಗ ೕಶೆ, “ಯೆಹೋವನು ಾಯಂ ಾಲದ
ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಾಂ ಾ ಾರವನೂ್ನ, ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ
ಬೇ ಾದಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಕೊಡುವನು. ನಿಮ್ಮ ಗುಣುಗುಟು್ಟವಿಕೆಯು
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಾನು ಮತು್ತ ಆರೋನನು ಎಷ್ಟರವರು?
ನಿಮ್ಮ ಗುಣುಗುಟು್ಟವಿಕೆ ಯೆಹೋವನ ವಿರುದ್ಧವೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮ
ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ” ಎಂದನು.

9 ೕಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ, “ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಸಮೂಹದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ, ‘ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ
ಗುಣುಗುಟು್ಟವಿಕೆಯನು್ನ ಕೇಳಿ ಾ್ದನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸು’ ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 10 ಆರೋನನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಾ್ಲ ಈ
ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುತಿ್ತರು ಾಗ, ಅವರು ಮರುಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ

ನೋಡ ಾಗಿ,ಮೇಘದಲಿ್ಲಯೆಹೋವನತೇಜಸು್ಸ ಅವರಿಗೆ ಾಣಿಸಿತು.
11 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ

ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 12 “ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಗುಣುಗುಟು್ಟವಿಕೆಯು
ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ನೀನು ಅವರಿಗೆ, ‘ನೀವು ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ

* 16:5 16:5ಅಥ ಾ ಶುಕ್ರ ಾರ.
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ಾಂಸವನೂ್ನ, ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ಬೇ ಾದಷು್ಟ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ
ತಿನು್ನವಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊ ಾ್ತಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು’ ” ಎಂಬುದೇ.

13 ಾಯಂ ಾಲ ಾಗುತ್ತಲೇ ಾವಕಿ್ಕಗಳು ಬಂದು ಅವರ
ಾಳೆಯವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡವು. ಅದಲ್ಲದೆ ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಮಂಜು
ಾಳೆಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿದಿ್ದತು್ತ. 14ಆ ಮಂಜು ಕರಗಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ
ಮರುಭೂಮಿಯ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳಂತೆ ಏನೋ ಸಣ್ಣ
ಸಣ್ಣ ರವೆಗಳು ಾಣಿಸಿದವು. 15 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅದನು್ನ ಕಂಡು
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, “ಇದೇನಿರಬಹುದು?” ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರು.
ಅದು ಏನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ಇದು
ಯೆಹೋವನು ನಿಮ ಾಗಿ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ಕೊಟಿ್ಟರುವ ರೊಟಿ್ಟ ಾಗಿದೆ.
16 †ಯೆಹೋವನು ಇದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ:
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ಸಂ ಾ್ಯನು ಾರ ತಲೆಗೆ ಮೂರು
ಸೇರಿನಂತೆ ತನ್ನ ಡೇರೆಯವರಿ ಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು
ಾನು ಎಷು್ಟ ತಿನು್ನವನೋ ಅದರ ಾ್ರ ಾರ ನೀವು ಕೂಡಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 17 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದರು.
ಕೆಲವರು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ, ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
18 ಅವರು ಅದನು್ನ ಸೇರಿನಿಂದ ಅಳತೆ ಾಡಿದರು. ಬಹಳ
ಕೂಡಿಸಿದವನಿಗೆ ಏನೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿದವನಿಗೆ
ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಭೋಜನಕೆ್ಕ
ಸರಿ ಾಗುವಷ್ಟನು್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು.

19 ಅದಲ್ಲದೆ ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ಇದನು್ನ ಾರೂ ಮರು
ದಿನದವರೆಗೆ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 20ಆ ಾಗೂ್ಯ
ಅವರು ೕಶೆಯ ಾತನು್ನ ಕೇಳದೆ, ಅದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಮರು
ದಿನದವರೆಗೆ ಇಟು್ಟಕೊಂ ಾಗ ಅದು ಹುಳ ಬಿದು್ದ ಹೊಲಸು ಾಸನೆ
ಹಿಡಿದು ಕೆಟು್ಟಹೋಯಿತು. ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆ ಅವರ ಮೇಲೆ
† 16:16 16:16 16:36 ನೋಡಿರಿ.
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ಕೋಪಗೊಂಡನು. 21 ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಭೋಜನಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಷು್ಟ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಿಸಿಲು ಹೆಚಾ್ಚ ಾಗ ಅದು
ಕರಗಿಹೋಗುತಿ್ತತು್ತ.

22ಆರನೆಯ ದಿನ ಎರಡರಷು್ಟ ಆ ಾರವು, ಅಂದರೆ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನಿಗೆ
ಎರಡೆರಡು ಸೇರಿನಂತೆ ಆರಿಸಿ ತುಂಬಿಟು್ಟಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಮೂಹದ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳೆಲ್ಲರು ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ತಿಳಿಸಿದರು. 23 ಅದಕೆ್ಕ ಅವನು, “ಇದು ಯೆಹೋವನು
ಹೇಳಿದ ಾತು, ‘ ಾಳೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಪರಿಶುದ್ಧ
ಸಬ್ಬತ ದಿನ ಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನವೇ ಸುಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಸುಟು್ಟ,
ಬೇಯಿಸಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಬೇಯಿಸಿರಿ. ಇದರಲಿ್ಲ ಮಿ ಾ್ಕದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಳೆಯವರೆಗೆ ಇಟು್ಟಕೊಳಿ್ಳರಿ’ ” ಎಂದನು. 24 ೕಶೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಅವರುಮರುದಿನದವರೆಗೆಅದನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡರು.
ಆದರೆ ಅದು ಕೆಟು್ಟ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹುಳ ಬೀಳಲೂ್ಲ ಇಲ್ಲ. 25 ಆಗ
ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ಈ ಹೊತು್ತ ಅದನು್ನ ಊಟ ಾಡಿರಿ. ಈ

ದಿನವು ಯೆಹೋವನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ದಿನ
ಅದು ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 26 ಆರು ದಿನ ಅದನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಡಬೇಕು. ಏಳನೆಯ ದಿನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ
ಅದು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 27 ಾಗೆಯೇ
ಆಯಿತು. ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ಕೂಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ.
28 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀವು ಎಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ನನ್ನ
ಆ ಗಳನೂ್ನ, ಾನು ಾಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳನೂ್ನ ಅನುಸರಿಸದೆ
ಅಲಕ್ಷ ್ಯ ಾಡುವಿರಿ? 29 ನೋಡಿರಿ, ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟಿ್ಟರುವುದರಿಂದಲೇ
ಆರನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ ಎರಡು ದಿನದ ಆ ಾರವು ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವಂತೆ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಾನಿರುವ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ
ಇರಬೇಕು. ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
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ಹೊರಗೆ ಹೋಗ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 30 ಆದುದರಿಂದ
ಏಳನೆಯದಿನದಲಿ್ಲಜನರು ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡದೆವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರು.

31 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಆ ಆ ಾರಕೆ್ಕ “ಮನ್ನ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು.
ಅದು ಬಿಳಿ ಕೊತು್ತಂಬರಿ ಾಳಿನಂತಿದು್ದ ರುಚಿಯಲಿ್ಲ ಜೇನುತುಪ್ಪ
ಸವರಿದ ದೋಸೆಯಂತೆ ಇತು್ತ. 32 ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ,
“ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದು್ದ ಇದೇ, ‘ ಾನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊರಗೆ ಬರ ಾಡಿ ಾಗ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ
ಕೊಟ್ಟ ಆ ಾರವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂ ಾನದವರು ನೋಡುವ ಾಗೆ
ಅವರಿ ಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಸೇರು ಮನ್ನವನು್ನ ತುಂಬಿಸಿ ಸುರ ತ ಾಗಿ
ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ”ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33ಆದ ಾರಣ ೕಶೆಯು
ಆರೋನನಿಗೆ, “ನೀನು ಒಂದು ಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
ಅದರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸೇರಿನಷು್ಟ ಮನ್ನವನು್ನ ಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರು
ನೋಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 34 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ,
ಆರೋನನು ‡ಆ ಾ ಾಸನ ಮಂಜೂಷದ ಪಕ್ಕದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ
ಇರಿಸಿದನು.

35 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಾವು ಾಸ ಾಡಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕೆ್ಕ
ಬರುವವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಬಂದು ಸೇರುವವರೆಗೆ
ನಲ್ವತು್ತ ವಷರ್ ಮನ್ನವನೆ್ನೕ ಊಟ ಾಡಿದರು. 36 §ಓಮೆರ್
ಎಂಬುದು ಏಫಾದಲಿ್ಲ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಾಲು ಹಿಡಿಯುವಂಥ
ಒಂದು ಅಳತೆಯ ಾಪನ ಾಗಿದೆ.

17
ದೇವರು ಬಂಡೆ ಳಗಿಂದ ನೀರನು್ನ ಬರ ಾಡಿದು್ದ

1 ತರು ಾಯ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹವೆ ಾ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಅಪ್ಪಣೆಯಮೇರೆಗೆ “ಸೀನ್” ಎಂಬ ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಟು

‡ 16:34 16:34 ಇದು ಮಂಜೂಷ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ. 25:10-12 ಅನು್ನ ನೋಡಿರಿ. § 16:36
16:36 23 ಲೀಟರುಗಳು.
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ಮುಂದೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ ರೆಫೀದೀಮಿನಲಿ್ಲ ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಅಲಿ್ಲಯೂ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ.

2 ಆದ ಾರಣ ಜನರು ೕಶೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಣುಗುಟು್ಟ ಾ್ತ,
“ನಮಗೆ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನೀರು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು” ಎಂದು
ಗದ್ದಲವೆಬಿ್ಬಸಲು, ೕಶೆಯು ಅವರಿಗೆ, “ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಏಕೆ
ಜಗಳ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ? ಯೆಹೋವನನು್ನ ಏಕೆ ಪರೀ ಸುತಿ್ತೕರಿ?”
ಎಂದನು.

3 ಅಲಿ್ಲ ಜನರು ಾ ಾರಿಕೆಯಿಂದ, ೕಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಗುಣುಗುಟಿ್ಟ, “ನೀನು ನಮ್ಮನೂ್ನ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ, ದನಗಳನೂ್ನ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಇಲಿ್ಲಗೆ ಕರೆದುತಂದು ಈಗ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಾಯುವ
ಾಗೆ ಾಡಿದೆ್ದೕಕೆ?” ಎಂದರು.
4 ಆಗ ೕಶೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ರೆಯಿಟು್ಟ, “ಈ ಜನರಿ ಾಗಿ
ಾನೇನು ಾಡಲಿ? ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲು್ಲವ
ಾಗಿ ಾ್ದರಲ್ಲ” ಎಂದನು. 5ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು
ನೈಲ್ ನದಿಯನು್ನ ಹೊಡೆದ ಕೋಲನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಜನರ
ಮುಂದೆ ಹೊರಟು, ಾನು ತೋರಿಸುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ಹೋಗು. 6 ಅಲಿ್ಲ
ಹೋರೇಬಿನಲಿ್ಲರುವ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಾನೇ ನಿನಗೆದು ಾಗಿ
ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವೆನು. ನೀನು ಆ ಬಂಡೆಯನು್ನ ಹೊಡೆ ಾಗ, ಜನರು
ಕುಡಿಯುವಂತೆ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು” ಎಂದನು. ೕಶೆ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾಗೆಯೇ ಾಡಿದನು.
7 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು, “ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದನೋ
ಇಲ್ಲ ೕ?” ಎಂದು ಯೆಹೋವನನು್ನ ಅಲಿ್ಲ ಪರೀ ಸಿದ್ದರಿಂದ,
ೕಶೆ ಆ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ *ಮ ಾ್ಸ ಎಂತಲೂ ಅವರು ಗದ್ದಲ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ

ಅದಕೆ್ಕ †ಮೆರೀ ಾ ಎಂತಲೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಸೋಲಿಸಿದು್ದ

* 17:7 17:7 ಮ ಾ್ಸ ಅಂದರೆ ಪರೀ . † 17:7 17:7 ಮೆರೀ ಾ ಅಂದರೆ ತಕರ್
ಅಥ ಾ ಾ ಾ್ವದ.
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8 ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು ರೆಫೀದೀಮಿನಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಂಗಡ
ಯುದ್ಧ ಾಡಿದರು. 9ಆಗ ೕಶೆಯು ‡ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ, “ನೀನು
ನಮ್ಮ ಜನರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೊಡನೆ
ಯುದ್ಧ ಾಡಬೇಕು. ಾನು ಾಳೆ ದೇವರ ಕೋಲನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಳು್ಳವೆನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 10 ೕಶೆಯ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಯೆಹೋಶುವನು
ಅ ಾಲೇಕ್ಯರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದನು. ೕಶೆಯೂ,
ಆರೋನನೂ ಮತು್ತ ಹೂರನು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಹೋದರು.
11 ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಕೈಗಳನು್ನ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಎತಿ್ತ ಾಗ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಬಲಗೊಳು್ಳವರು. ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ಇಳಿಸಿ ಾಗ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರು
ಬಲಗೊಳು್ಳವರು. 12 ೕಶೆಯ ಕೈಗಳು ಾರ ಾ ಾಗ, ಆರೋನ
ಮತು್ತ ಹೂರನು ಒಂದು ಕಲ್ಲನು್ನ ತಂದು ಇಟ್ಟರು. ೕಶೆಯು ಅದರ
ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಆರೋನನು ಒಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
ಹೂರನು ಇನೊ್ನಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು ೕಶೆಯ
ಕೈಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತ ಹಿಡಿಯಲು ಸ ಾಯ ಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಅವನ
ಕೈಗಳು ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗುವವರೆಗೆ ಕೆಳಗಿಳಿಸದೆ ಇದ್ದರು.
13 ಯೆಹೋಶುವನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರ ಭಟರನು್ನ
ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದನು.

14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಇದನು್ನ ಾಪ ಾಥರ್ಕ ಾಗಿ
ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆ. ಅದನು್ನ ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ತಿಳಿಸು.
ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ನೆನಪು ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಇರದಂತೆ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಡಿ ಬಿಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ಆ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯು ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಅದಕೆ್ಕ
“§ಯೆಹೋವ ನಿಸಿ್ಸ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 16 ೕಶೆಯು,
“ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ ಕೈಯು ಯೆಹೋವನ ಸಿಂ ಾಸನಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
‡ 17:9 17:9ಯೆಹೋಶುವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸೇ ಾಧಿಪತಿ. 33:11 ಅನು್ನ ನೋಡಿರಿ.
§ 17:15 17:15ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಜಯಧ ್ವಜ.
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ಎತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಸಿಂ ಾಸನ ಾಣೆಗೂ ಅ ಾಲೇಕ್ಯರ
ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ತಲತ ಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ ಯುದ್ಧವಿರುವುದು”
ಎಂದನು.

18
ಇತೊ್ರೕವನು ೕಶೆಯನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಿದು್ದ

1 ದೇವರು ೕಶೆಗೂ ತನ್ನ ಜನ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ
ಮಹೋಪ ಾರಗಳನು್ನ ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ, ಯೆಹೋವನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕರತಂದದ್ದನೂ್ನ, ಮಿ ಾ್ಯನ್ಯರ
ಆಚಾಯರ್ನೂ ೕಶೆಯ ಾವನೂ ಆಗಿದ್ದ ಇತೊ್ರೕವನು
ಕೇಳಿದನು. 2 ಆಗ ೕಶೆಯ ಾವ ಾದ ಇತೊ್ರೕವನು ತನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದ ೕಶೆಯ ಹೆಂಡತಿ ಾದ ಚಿ ್ಪೕರಳನೂ್ನ,
ಆಕೆಯ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. 3ಆ
ಪುತ್ರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ “*ಗೇಷೋರ್ಮ್”ಎಂದುಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಏಕೆಂದರೆ
ೕಶೆಯು, “ ಾನು ಅನ್ಯದೇಶದಲಿ್ಲ ಪ್ರ ಾಸಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು. 4 ತನ್ನ ಇನೊ್ನಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ೕಶೆಯು, “ನನ್ನ ತಂದೆಯ
ದೇವರು ನನಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿದು್ದ ನನ್ನನು್ನ ಫರೋಹನ ಕತಿ್ತಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿ
ಾ ಾಡಿದನು”ಎಂದುಹೇಳಿ,ಆಮಗನಿಗೆ “†ಎಲೀಯೆಜೆರ್”ಎಂದು
ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 5 ೕಶೆಯ ಾವ ಾದ ಇತೊ್ರೕವನು ೕಶೆಯ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ, ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ
ದೇವರ ಬೆಟ್ಟದ ಹತಿ್ತರ ಇಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ೕಶೆಯಬಳಿಗೆಬಂದನು.
6 ಅವನು ೕಶೆಗೆ, “ನಿನ್ನ ಾವ ಾದ ಇತೊ್ರೕವ ಾದ ಾನು ನಿನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ, ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಿದೆ್ದೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 7 ೕಶೆಯು ತನ್ನ
ಾವನನು್ನ ಎದುರುಗೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಹೊರಟು ಆತನನು್ನ ವಂದಿಸಿ

* 18:3 18:3 ಗೇಷೋರ್ಮ್ಎಂದರೆಅನ್ಯದೇಶದವನು. † 18:4 18:4ನನ್ನ ದೇವರು
ಸ ಾಯಕನು.
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ಮುದಿ್ದಟ್ಟನು. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ೕಗ ೕಮವನು್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ಡೇರೆ ಳಗೆ ಹೋದರು.

8 ಆ ನಂತರ ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಪರ ಾಗಿ ಫರೋಹನಿಗೂ, ಐಗುಪರಿಗೂ ಾಡಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ,
ಾರಿಯಲಿ್ಲ ತಮಗುಂಟಾದ ಎ ಾ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನೂ್ನ, ಯೆಹೋವನು
ಆ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿದ್ದನೂ್ನ ತನ್ನ ಾವನಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು.
9 ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪರ ಕೈಯಿಂದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ
ಅವರಿಗೆ ಉಪ ಾರವನು್ನ ಾಡಿದ್ದ ಾ ್ಕಗಿ ಇತೊ್ರೕವನು ಸಂತೋಷ
ಪಟ್ಟನು. 10 ಇತೊ್ರೕವನು, “ಐಗುಪರ ಕೈಯಿಂದಲೂ, ಫರೋಹನ
ಕೈಯಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಗಲಿ. 11ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ
ಬಿಡಿಸಿ, ಆ ಐಗುಪರು ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಗವರ್ಪಡುತಿ್ತದ್ದರೋ,
ಆ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಅವರನು್ನ ತಗಿ್ಗಸಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು ಎ ಾ್ಲ
ದೇವರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ”
ಅಂದನು. 12 ಇದಲ್ಲದೆ ೕಶೆಯ ಾವ ಾದ ಇತೊ್ರೕವನು
ದೇವರಿಗೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದನು.
ಆರೋನನು, ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಸಂಗಡ ದೇವರ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಸಹಭೋಜನವನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಬಂದರು.

ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಗಳನು್ನ ನೇಮಿಸಿದು್ದ
ಧ ೕರ್ 1:9-18

13 ಮರುದಿನ ೕಶೆ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಕುಳಿತಿರಲು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಾಯಂ ಾಲದವರೆಗೂ ಜನರು
ಅವನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದರು. 14 ೕಶೆಯು ಜನರಿ ಾಗಿ
ಾಡುತಿ್ತರುವುದೆಲ್ಲವನು್ನ ಾವನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಾತಕೆ್ಕ ಜನರಿ ಾಗಿ ಇಷು್ಟ ಪ್ರ ಾಸ ಪಡುತಿ್ತರುವೆ? ನೀನು

ಒಬ್ಬನೇ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿರುವುದೇಕೆ?” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 15 ೕಶೆ ತನ್ನ ಾವನಿಗೆ, “ದೇವರ ನಡೆಸುವಿಕೆಯನು್ನ
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ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಜನರು ನನ್ನ ಹತಿ್ತರ ಬರು ಾ್ತರೆ. 16 ಾಗೆಯೇ
ಅವರೊಳಗೆ ಾ್ಯಜ್ಯವೇ ಾದರೂ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ
ಬರು ಾ್ತರೆ. ಾನು ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಾ್ಯಯತೀರಿಸಿ ದೇವರ
ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

17 ಅದನು್ನ ಕೇಳಿ ೕಶೆಯ ಾವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೀನು
ಾಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಾಯರ್ವಿ ಾನ ಸರಿಯಲ್ಲ. 18ಈ ಕೆಲಸ ಬಹಳ

ಕಷ್ಟ ಾದದು್ದ. ನಿನೊ್ನಬ್ಬನಿಂದಲೇ ಅದನು್ನ ನಡೆಸ ಾಗದು. ನೀನು
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವ ಈ ಜನರೂ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಬಳಲಿಹೋಗುವಿರಿ.
19 ನನ್ನ ಾತನು್ನ ಕೇಳು. ಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನು್ನ
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ ಮತು್ತ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ. ನೀನು ಜನರಿಗೂ,
ದೇವರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಾಗಿದು್ದ ಜನರ ಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ದೇವರ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ
ತರಬೇಕು. 20 ನೀನು ದೇವರ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಬೋಧಿಸಿ, ಅವರು
ನಡೆಯಬೇ ಾದ ಾಗರ್ವನೂ್ನ, ಾಡಬೇ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬೇಕು. 21ಆದರೆ ನೀನು ಸಮಸ್ತ ಜನರೊಳಗೆ
ಸಮಥರ್ರೂ, ಭಕ್ತರೂ, ನಂಬಿಗಸ್ತರೂ, ಲಂಚಮುಟ್ಟದವರೂ
ಆಗಿರುವ ಪುರುಷರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನು್ನ ಾವಿರ ಮಂದಿಯ
ಮೇಲೆಯೂ, ನೂರು ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆಯೂ, ಐವತು್ತ ಮಂದಿಯ
ಮೇಲೆಯೂ, ಹತು್ತ ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಾ್ನಗಿ
ನೇಮಿಸಬೇಕು. 22 ಅವರೇ ಾ ಾಗಲೂ ಜನರಿಗೆ ಾ್ಯಯವನು್ನ
ತೀರಿಸಲಿ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತರಲಿ.
ಸಣ್ಣ ಾ್ಯಜ್ಯಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರೇ ತೀರಿಸಲಿ. ಅವರು ನಿನೊ್ನಂದಿಗೆ
ಈ ಾರವನು್ನ ಹೊರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಸುಲಭ ಾಗುವುದು.
23 ದೇವರು ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವು ಾದರೆ,
ನೀನು ಈ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನು್ನ ನಿವರ್ಹಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.
ಇದು ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತುಷ್ಟ ಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

24 ೕಶೆ ತನ್ನ ಾವನ ಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡು ಅವನು
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ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿದನು. 25 ೕಶೆಯು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಲಿ್ಲ ಸಮಥರ್ ಾದವರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಾವಿರ
ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆಯೂ, ನೂರು ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆಯೂ,
ಐವತು್ತ ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆಯೂ, ಹತು್ತ ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆಯೂ
ಅಧಿ ಾರಿಗಳ ಾ್ನಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. 26ಇವರು ಾ ಾಗಲೂ ಜನರಿಗೆ
ಾ್ಯಯತೀರಿಸುವವ ಾಗಿ ಕಠಿಣ ಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ
ತರು ಾ್ತ, ಸುಲಭ ಾದ ಾ್ಯಜ್ಯಗಳನು್ನ ಾವೇ ತೀರಿಸು ಾ್ತ ಬಂದರು.
27 ತರು ಾಯ ೕಶೆ ತನ್ನ ಾವನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ ಾಗಿ, ಅವನು
ಸ್ವದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋದನು.

19
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಬಂದದು್ದ

1 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟ ಮೂರನೆಯ
ತಿಂಗಳಿನ ಅದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸೀ ಾಯಿ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರು.
2 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ರೇಫೀದೀಮನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಡೇರೆ ಾಕಿ ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಕೆ ್ಕ ಎದು ಾಗಿ
ಇಳಿದುಕೊಂಡರು.

3 ೕಶೆ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿ ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋದನು. ಆಗ
ಯೆಹೋವನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ೕಶೆಯನು್ನ ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ,
“ನೀನು ಾಕೋಬನ ಮನೆತನದವ ಾದ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. 4 ‘ ಾನು ಐಗುಪರಿಗೆ
ಾಡಿದ್ದನೂ್ನ, ಹದು್ದ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನು್ನ ರೆಕೆ ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ

ಹೊತು್ತಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ
ಬರ ಾಡಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ನನ್ನ ಾತುಗಳನು್ನ ಶ್ರದೆ್ಧಯಿಂದ ಕೇಳಿ, ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಾ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಎ ಾ್ಲ ಜ ಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಕೀಯ
ಜನ ಾಗಿರುವಿರಿ. ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯು ನನ್ನದೇ. 6ನೀವು ನನಗೆ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ
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ಾಜಕರೂ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರೂ ಆಗಿರುವಿರಿ’ ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ಹೇಳಬೇ ಾದ ಾತುಗಳು ಇವೇ”ಅಂದನು.

7ಆಗ ೕಶೆ ಬಂದು ಜನರ ಹಿರಿಯರನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿದನು.
ಯೆಹೋವನುಆ ಾಪಿಸಿದ್ದ ಈ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.
8 ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟಾ್ಟಗಿ, “ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ
ಾಡುವೆವು” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. ೕಶೆ ಯೆಹೋವನ

ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಾತುಗಳನು್ನ ಆತನಿಗೆ
ಹೇಳಿದನು.

9 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಇಗೋ, ಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡು ಾಗ, ಜನರು ಕೇಳಿ ಾ ಾಗಲೂ ನಿನ್ನನು್ನ ನಂಬುವಂತೆ
ಾನು ಮೇಘದೊಳಗಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. ೕಶೆ ಜನರ ಾತುಗಳನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ತಿಳಿಸಿದನು. 10 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
“ನೀನು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಈ ದಿನ ಮತು್ತ ಾಳೆ ಅವರನು್ನ
ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸು. ನನ್ನ ಬರುವಿಕೆ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸು. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು, 11 ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಅವರು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಾಗಿ ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು
ಬರುವನು. 12 ಜನರು ಹತಿ್ತರ ಾರದಂತೆ ನೀನು ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲೂ
ಗಡಿಯನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಜನರಿಗೆ, ‘ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಿ, ನೀವು ಈ
ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಏರದಂತೆಯೂ ಅದರ ಗಡಿಯನು್ನ ಮುಟ್ಟದಂತೆಯೂ
ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಮುಟಿ್ಟದವರೆ ಾ್ಲ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಸತು್ತಹೋಗುವರು.’ 13 ಅಂಥವನನು್ನ ಾರೂ ಮುಟ್ಟ ಾರದು.
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಅಥ ಾ ಾಣವನು್ನ ಎಸೆದು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಮನುಷ ್ಯ ಾಗಲಿ, ಪಶುಗ ಾಗಲಿ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ
ಮುಟಿ್ಟದರೆ ಾಯಲೇಬೇಕು. ಕೊಂಬಿನ ಧ ್ವನಿ ದೀಘರ್ ಾಗಿ
ಕೇಳಿಸಿ ಾಗ ಅವರು ಬೆಟ್ಟದ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕು” ಎಂದು



ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 19:14 lxvi ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 19:23

ಹೇಳು ಎಂದನು. 14 ೕಶೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದಿಳಿದು ಜನರ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು, ಅವರನು್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದನು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಾದರು. 15 ಆಗ ೕಶೆ ಜನರಿಗೆ,
“ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಿ. ಾವ ಪುರುಷನೂ ಸಿ್ತ ್ರೕಸಂಗ
ಾಡ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 16 ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ

ಸೂ ೕರ್ದಯ ಾಗಲು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚೂ,
ಾಮುರ್ಗಿಲೂ, ತುತೂ್ತರಿಯ ಮ ಾಧ ್ವನಿಯೂ ಉಂಟಾಗಲು
ಾಳೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಡುಗಿದರು. 17 ದೇವದಶರ್ನ ಾ್ಕಗಿ
ೕಶೆ ಜನರನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಕೆ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು,

ಅವರು ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 18 ಯೆಹೋವನು
ಬೆಂಕಿ ಳಗೆ ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದನು.
ಆದುದರಿಂದ ಆ ಬೆಟ್ಟವೆ ಾ್ಲ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಆ ಹೊಗೆ ಆವಿಗೆಯ ಹೊಗೆಯಂತೆ ಏರಿತು. ಅದಲ್ಲದೆ *ಬೆಟ್ಟವೆ ಾ್ಲ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಕಂಪಿಸಿತು.

19 ತುತೂ್ತರಿಯ ಧ ್ವನಿ ಹೆಚಾ್ಚಗು ಾ್ತ ಬಂ ಾಗ, ೕಶೆಯು ದೇವರ
ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದನು. ಆಗ ದೇವರು ಎತ್ತರದ ಧ ್ವನಿಯಲಿ್ಲ
ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು. 20 ಯೆಹೋವನು ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ
ಶಿಖರಕೆ್ಕ ಇಳಿದು ಬಂದನು. ಆತನು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಾ ಎಂದು
ೕಶೆಯನು್ನ ಕರೆಯಲು ಅವನು ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿದನು. 21 ಆಗ

ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಇಳಿದು ಹೋಗಿ ಜನರನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಅವರು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯಿಂದ ಗಡಿಯನು್ನ
ಾಟಿ ಯೆಹೋವನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬಂದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಜನರು
ಾಶ ಾಗುವರು. 22 ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರುವ ಾಜಕರೂ
ತಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಯೆಹೋವನು ಪಕ್ಕನೆ
ಅವರನೂ್ನ ಸಂ ಾರ ಾಡುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 23 ಅದಕೆ್ಕ
ೕಶೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, “ಜನರು ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರುವುದಕೆ್ಕ

* 19:18 19:18 ಜನರೆಲ್ಲರು ಬಹಳ ಾಗಿ ನಡುಗಿದರು.
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ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ‘ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಗಡಿಯನು್ನ ಾಕಿ
ನಿನ ಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಾಡು’ ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿರುವೆಯ ಾ್ಲ ಎಂದನು.
24 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಇಳಿದುಹೋಗಿ ಆರೋನನು್ನ
ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮೇಲಕೆ್ಕ ಾ. ಆದರೆ ಾಜಕರೂ,
ಜನರೂ ಆ ಗಡಿಯನು್ನ ಾಟಿ ಯೆಹೋವನ ಹತಿ್ತರ ಬರ ಾರದು.
ಾಟಿ ಬಂದರೆ ಾನು ಅವರನು್ನ ಪಕ್ಕನೇ ಸಂ ಾರ ಾಡುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25 ೕಶೆ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಇಳಿದುಹೋಗಿ ಆ
ಾತುಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

20
ದ ಾ ಗಳು
ಧ ೕರ್ 5:1-21

1 ದೇವರು ಈ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಾವಿಧಿಗಳನು್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು:
2 “ನೀನು ಗು ಾಮತನದಲಿ್ಲದ್ದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ನಿನ್ನನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿದ ಯೆಹೋವನು ಎಂಬ ‘ ಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರು’
3 ಾನಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳು ಇರ ಾರದು.

4 “ ಾವ ಮೂತಿರ್ಯನೂ್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
ಆ ಾಶದ ಾ್ಲಗಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಾ್ಲಗಲಿ, ಭೂಮಿಯ
ಕೆಳಗಣ ನೀರಿನ ಾ್ಲಗಲಿ ಇರುವ ಾವುದರ ರೂಪವನೂ್ನ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 5 ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ ಾರದು, ಪೂಜೆ
ಾಡ ಾರದು. ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೆಂಬ ಾನು

ನನಗೆ ಸಲ್ಲತಕ ್ಕ ೌರವವನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುವವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ತಂದೆಗಳ ದೋಷಫಲವನು್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಮೂರು ಾಲು ್ಕ
ತಲೆಗಳವರೆಗೆ ಬರ ಾಡುವೆನು. 6 ನನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸಿ ನನ್ನ
ಆ ಗಳನು್ನ ಕೈಗೊಳು್ಳವವರಿ ಾದರೋ ಾವಿರ ತಲೆಗಳವರೆಗೆ
ದಯೆತೋರಿಸುವೆನು. 7 ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೆಸರನು್ನ
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ಅ ೕಗ್ಯ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಎತ್ತ ಾರದು. ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಅ ೕಗ ್ಯ ಾಯರ್ ಾ್ಕಗಿ ಎತು್ತವವನನು್ನ ಶಿ ಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

8 “ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ದೇವರ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಣೆಗೆ
ತರುವುದಕೆ್ಕ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 9 ಆರು ದಿನಗಳು ನೀನು
ದುಡಿದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 10 ಆದರೆ
ಏಳನೆಯ ದಿನವು ನಿನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾದ
ವಿ ಾ್ರಂತಿಯ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀನು ಾವ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡ ಾರದು. ನಿನ್ನ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು,
ಗಂ ಾಳು, ಹೆಣಾ್ಣಳು, ಪಶು ಾ್ರಣಿಗಳು ನಿನ್ನ ಊರಿನಲಿ್ಲರುವ
ಅನ್ಯದೇಶದವನು ಸಹ ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡ ಾರದು. 11ಆರು
ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನೂ್ನ, ಸಮುದ್ರವನೂ್ನ,
ಅವುಗಳಲಿ್ಲರುವಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ನಿ ಾರ್ಣ ಾಡಿ,ಏಳನೆಯದಿನದಲಿ್ಲ
ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದುದರಿಂದಯೆಹೋವನು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ
ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನ ಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

12 “ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಬೇಕು, ಸ ಾ್ಮನಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ
ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ನೀನು
ಬಹು ಾಲ ಬದುಕುವಿ.

13 “ಕೊಲೆ ಾಡ ಾರದು.
14 “ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡ ಾರದು.
15 “ಕದಿಯ ಾರದು.
16 “ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳ ಾರದು.
17 “ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಮನೆಯನು್ನ ನೋಡಿ ಆಶೆಪಡ ಾರದು.

ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿ, ಗಂ ಾಳು, ಹೆಣಾ್ಣಳು, ಎತು್ತ, ಕತೆ್ತ ಮುಂ ಾದ
ಾವುದನೂ್ನ ಬಯಸ ಾರದು.”
ಜನರು ಭಯಪಟಿ್ಟದು್ದ

18ಆ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು, ತುತೂ್ತರಿಯ ಧ ್ವನಿ, ಾಗೂ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ
ಹೊರಬರುತಿ್ತದ್ದ ಹೊಗೆಯನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ, ನಡುಗು ಾ್ತ
ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. 19 ಅವರು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನೇ ನಮ್ಮ
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ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡು, ಾವು ಕೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದರೆ ಾವು ಸತು್ತ ಹೋಗುತೆ್ತೕವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

20 ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ, “ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ, ದೇವರು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ, ನೀವು ಾಪ ಾಡದಂತೆ ಆತನ
ಮೇಲಿನ ಭಯವು ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ ಇಳಿದು ಬಂದಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂದನು. 21 ಜನರು ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದರು. ೕಶೆಯು
ದೇವರಿರುವ ಆ ಾಗರ್ತ್ತಲಿನ ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಹೋದನು.

ಯಜ್ಞವೇದಿಯಬಗೆ್ಗ ನಿಯಮಗಳು
22ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆಹೀಗೆಂದನು, “ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ

ಹೇಳಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ; ‘ ಾನು ಆ ಾಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಿ್ದೕರಿ. 23 ನೀವು ಬೆಳಿ್ಳ

ಬಂ ಾರಗಳ ದೇವರುಗಳನು್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. 24 ನೀವು
ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಅದರ
ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ, ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞ, ಕುರಿದನಗಳನು್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಾನು ನನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ ೌರವಿಸುವಂತೆ
ಾಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು

ನಿಮ್ಮನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವೆನು. 25 ನೀವು ನನ ಾಗಿ ಕಲಿ್ಲನಿಂದ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟು್ಟವು ಾದರೆ, ಅದನು್ನ ಕೆತಿ್ತರುವ ಕಲು್ಲಗಳಿಂದ
ಕಟ್ಟ ಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಉಳಿ, ಮುಂ ಾದುದನು್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ
ಉಪ ೕಗಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಪವಿತ್ರ ಾಗುವುದು. 26 ಅದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ನಗ್ನತೆಯು ಾಣುವ ಾಗೆ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ
ಬಳಸಿ ಅದನು್ನ ಹತ್ತ ಾರದು’ ” ಎಂದು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

21
ಾಸತ್ವದ ಕುರಿ ಾದ ಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳು
ಧ ೕರ್ 15:12-18
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1 “ಈಗ ನೀನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇ ಾದ ಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳು
ಾವುದೆಂದರೆ;
2 “ ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ ಾದರೂ ಇಬಿ್ರಯನೊಬ್ಬನನು್ನ ಾಸತ್ವ ಾ ್ಕಗಿ

ಕೊಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಆ ಇಬಿ್ರಯನು ಆರು ವಷರ್ ಾಸ ಾಗಿದು್ದ
ಏಳನೆಯವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಏನೂ ಕೊಡದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು.
3 ಪುರುಷನು ಒಂಟಿ ಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಒಂಟಿ ಾಗಿಯೇ
ಹೊರಟುಹೋಗಬೇಕು. ಮದುವೆ ಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅವನ
ಹೆಂಡತಿಯೂ ಅವನ ತೆ ಹೋಗಬೇಕು. 4ಅವನಯಜ ಾನನು
ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಸಿದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಆ ಹೆಂಡತಿಯಲಿ್ಲ ಗಂಡು
ಇಲ್ಲವೆ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಳು ಹುಟಿ್ಟದ್ದರೆ, ಆ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳೂ
ಯಜ ಾನನ ಸೊ ಾ್ತಗುವರು. ಾಸನು ಒಂಟಿಗ ಾಗಿಯೇ
ಹೊರಟುಹೋಗಬೇಕು.’ ”

5 ಆದರೆ ಾಸನು, “ ಾನು ನನ್ನ ಯಜ ಾನನೂ್ನ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ
ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಮನಸಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ,
6 ಅವನ ಯಜ ಾನನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಅವನನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಬಂದು ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರ ಅಥ ಾ ಾಗಿಲಿನ ನಿಲುವು ಪಟಿ್ಟಗಳ ಹತಿ್ತರ
ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಅವನ ಕಿವಿಯನು್ನ ದಬ್ಬಳದಿಂದ ಚುಚಿ್ಚ ಗುರುತು ಾಡಬೇಕು.
ಆಗ ಅವನು ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಾಸ ಾಗಿರುವನು.

7 ಾ ಾದರೂ ತನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಾಸಿಯ ಾ್ನಗಿ ಾರಿದರೆ,
ಾಸರು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿಹೋಗುವಪ್ರ ಾರಅವಳುಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ
ಹೋಗ ಾರದು. 8ಅವಳನು್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಾಡಿಕೊಂಡಯಜ ಾನನಿಗೆ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೆಚಿ್ಚಕೆ ಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಅವಳನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ
ಕೊಲು್ಲವುದಕೆ್ಕ ಅವನು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅವನು ಕೊಟ್ಟ
ಾತಿಗೆ ತಪಿ್ಪದವ ಾದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಅವಳನು್ನ ಾರುವುದಕೆ್ಕ

ಅವನಿಗೆ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ.
9 ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅವಳನು್ನ ನಿಶ್ಚಯ
ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮಗಳಂತೆ ಆಕೆಯನು್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
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10 ಯಜ ಾನನು ಇನೊ್ನಬ್ಬಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾದರೆ
ದಲನೆಯವಳಿಗೆ ಅನ್ನ, ವಸ್ತ ್ರ, ಾಂಪತ್ಯದ ಹಕು ್ಕಗಳನು್ನ

ಕಡಿಮೆ ಾಡ ಾರದು. 11 ಈ ಮೂರರಲಿ್ಲ ಾವುದನೂ್ನ ನಡೆಸದೆ
ಹೋದರೆ ಅವಳುಏನೂ ಕೊಡದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು.
ಹಿಂ ಾಚಾರಗಳ ಕುರಿ ಾದ ಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳು

12 ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದವನು ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಾಯಬೇಕು. 13 ಆದರೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ೕಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ
ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಆ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಾದರೆ, ಆ
ಕೊಲೆ ಾಡಿದವನು ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಾನು ಒಂದು
ಸ್ಥಳವನು್ನ ನೇಮಿಸುವೆನು. 14 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನನು್ನ
ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲೇಅವನನು್ನ ೕಸದಿಂದಕೊಂದರೆ,
ಅವನು ಾಯುವಂತೆ ನೀನು ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಬಳಿಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಂದು ಾಕಬೇಕು.

15 ಾ ಾದರೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿ
ಹೊಡೆದರೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಅವನು ಾಯಲೇಬೇಕು.

16 ಾ ಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನನು್ನ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಾರಿದರೆ ಅಥ ಾ ಅವನು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ, ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು

ಅವನೊಂದಿಗಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು.
17 ತಂದೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಯಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಶಪಿಸುವವನಿಗೆ

ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು.
18 ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಾಡುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ

ಕಲಿ್ಲನಿಂ ಾಗಲಿ, ಮುಷಿ್ಠಯಿಂ ಾಗಲೀ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ
ಾಯಪಟ್ಟವನು ಾಯದೆ ಕೆಲವು ಾಲ ಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದು,
19 ತರು ಾಯ ಅವನು ಎದು್ದ ಕೋಲೂರಿಕೊಂಡು

ತಿರು ಾಡುವು ಾದರೆ ಅವನನು್ನ ಹೊಡೆದವನಿಗೆ ಶಿ ಯನು್ನ
ವಿಧಿಸ ಾರದು. ಆದರೆ ಪೆಟು್ಟತಿಂದ ಮನುಷ ್ಯನು
ಗುಣಹೊಂದುವವರೆಗೂ ಆಗುವ ಖಚರ್ನು್ನ ಹೊಡೆದವನು
ಕೊಡಬೇಕು ಮತು್ತ ಅವನು ಪೂಣರ್ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಗುವಂತೆ ಾಡಬೇಕು.
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20 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಾಸನ ಾ್ನಗಲಿ, ಾಸಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಕೋಲಿನಿಂದ
ಹೊಡೆದು ಾಯುವಂತೆ ಹೊಡೆದರೆ,ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿ ಾಗಬೇಕು.

21 ಆ ಾಸನು ಆಗಲೇ ಾಯದೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಬದುಕಿದ್ದರೆ,
ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಾಸನು
ಅವನ ಸೊ ಾ್ತಗಿ ಾ್ದನೆ.

22 ಗಂಡಸರು ಜಗಳ ಾಡು ಾಗ ಗಭಿರ್ಣಿ ಾದ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಏಟು
ತಗಲಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಗಭರ್ ಾ್ರವ ಾದರೆ, ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಗಂಡನು
ಕೇಳಿದಷು್ಟ ಮತು್ತ ಾ್ಯ ಾಲಯವು ವಿಧಿಸುವಷು್ಟ ದಂಡವನು್ನ
ಹೊಡೆದವನು ಕೊಡಬೇಕು. 23ಬೇರೆ ಾನಿ ಾದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಾ್ರಣಕೆ್ಕ
ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಾ್ರಣವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. 24 ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಣ್ಣನು್ನ, ಹಲಿ್ಲಗೆ
ಹಲ್ಲನು್ನ, ಕೈಗೆ ಕೈಯನು್ನ, ಾಲಿಗೆ ಾಲನು್ನ, 25 ಬರೆಗೆ ಬರೆಯನು್ನ,
ಾಯಕೆ್ಕ ಾಯವನು್ನ, ಏಟಿಗೆ ಏಟನು್ನ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು.
26 ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನ ಾಸನ ಅಥ ಾ ಾಸಿಯ ಕಣ್ಣನು್ನ

ಹೊಡೆದು ನಷ್ಟಪಡಿಸಿದರೆ ಆ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಈ ಾಗಿ (ಬದ ಾಗಿ) ಅವರನು್ನ
ಅವನು ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. 27 ಒಬ್ಬನು ಾಸನ
ಅಥ ಾ ಾಸಿಯ ಹಲ್ಲನು್ನ ಉದುರಿಸಿದರೆ ಹಲಿ್ಲಗೆ ಈ ಾಗಿ ಅವರನು್ನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
ಅಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಗಳ ಕುರಿ ಾದ ಾ್ಯಯವಿಧಿಗಳು

28 ಾವು ಾದರೂ ಒಂದು ಎತು್ತ ಪುರುಷನ ಾ್ನಗಲಿ,
ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಾ್ನಗಲಿ, ತಿವಿದು ಕೊಂದರೆ ಆ ಎತ್ತನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ
ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಅದರ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು. ಆದರೆ
ಆ ಎತಿ್ತನ ಯಜ ಾನನು ನಿರಪ ಾಧಿ ಾಗಿರಬೇಕು. 29 ಆದರೆ
ಆ ಎತು್ತ ದಲಿನಿಂದ ಾಯುವಂಥದೆಂದು ಯಜ ಾನನಿಗೆ
ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅವನು ಅದನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಕದೇ ಹೋದದ್ದರಿಂದ
ಅದು ಪುರುಷನ ಾ್ನಗಲಿ, ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ಾ್ನಗಲಿ ಕೊಂದು ಾಕಿದರೆ ಆ
ಎತ್ತನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ಯಜ ಾನನೂ
ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗುವನು.
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30ಆದರೆಯಜ ಾನನಿಗೆ ಹಣವನು್ನ ನೇಮಿಸಿದರೆ ಅವನು ತನಗೆ
ನೇಮಕ ಾದ ಹಣವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ತನ್ನ ಾ್ರಣವನು್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
31 ಆ ಎತು್ತ ಮಗನ ಾ್ನಗಲಿ ಅಥ ಾ ಮಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ತಿವಿದರೆ
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಪ್ರ ಾರ ಅದರ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಾಡಬೇಕು.

32 ಾಸನ ಾ್ನದರೂಅಥ ಾ ಾಸಿಯ ಾ್ನದರೂಎತು್ತ ತಿವಿದರೆ ಾಸನ
ಅಥ ಾ ಾಸಿಯ ಯಜ ಾನನಿಗೆ *ಮೂವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳ ಾಣ್ಯಗಳನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕು,ಮತು್ತ ಆ ಎತ್ತನು್ನ ಕಲೆ್ಲಸೆದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು.

33 ಒಬ್ಬನು ಗುಂಡಿಯನು್ನ ಅಗೆದರೆ ಇಲ್ಲವೆ ಅಗೆದು ಅದನು್ನ
ಮುಚ್ಚದೇ ಇದು್ದ ಅದರಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ತಗಲಿ, ಕತೆ್ತ ಾಗಲಿ ಆ ಗುಂಡಿಯಲಿ್ಲ
ಬಿದು್ದ ಸತ್ತರೆ, 34 ಆ ಗುಂಡಿಯನು್ನ ಅಗೆಸಿದವನು ಉಂಟಾದ
ನಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಈಡು ಕೊಡಬೇಕು. ಎತಿ್ತನ ಯಜ ಾನನಿಗೆ
ತೃಪಿ್ತ ಾಗುವಷು್ಟ ಕ್ರಯವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸತ್ತ ಎತ್ತನು್ನ ಾನೇ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

35 ಒಬ್ಬನ ಎತು್ತ ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಎತ್ತನು್ನ ಾಯು್ದ ಕೊಂದರೆ
ಜೀವದಿಂದಿರುವ ಎತ್ತನು್ನ ಾರಿ ಅದರ ಕ್ರಯವನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸತ್ತ
ಎತ್ತನೂ್ನ ಇಬ್ಬರೂ ಸಮ ಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 36ಆದರೆ ಆ ಎತು್ತ
ದಲಿನಿಂದಲೂ ಾಯುವಂಥದೆ್ದೕ ಎಂದುಅದರಯಜ ಾನನಿಗೆ

ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಕಟಿ್ಟ ಾಕದೇ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಎತಿ್ತಗೆ
ಪ್ರತಿ ಾಗಿ ಎತ್ತನು್ನ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಬದಲು ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಸತ್ತ
ಎತ್ತನು್ನ ಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

22
ಅಸಿ್ತ ಾಸಿ್ತಯನು್ನ ಾ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದರ ಕುರಿತು

1 ಒಬ್ಬನು ಎತ್ತ ಾ್ನಗಲಿ, ಕುರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಕದು್ದಕೊಂಡು ಕೊಯ್ದರೆ
ಇಲ್ಲವೆ ಾರಿದರೆಅವನು ಒಂದು ಎತಿ್ತಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಐದು ಎತು್ತಗಳನು್ನ
ಒಂದು ಕುರಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಾಲು ್ಕ ಕುರಿಗಳನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು.

* 21:32 21:32 342 ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳ.
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2 ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನು ಕಳ್ಳತನ ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗಲೇ ಕೈಗೆ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಗ
ಅವನನು್ನ ಕೊಂದರೆ ಅದನು್ನ ನರಹತೆ್ಯಯೆಂದು ಎಣಿಸಕೂಡದು.
3ಸೂ ೕರ್ದಯ ಾದ ನಂತರ ಒಬ್ಬನು ಕಳ್ಳತನ ಾಡಿ ಸಿಕಿ್ಕಬಿ ಾ್ದಗ,
ಅವನನು್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದರೆ ಅದನು್ನ ನರಹತೆ್ಯಯೆಂದು
ಎಣಿಸಬೇಕು.
ಅವನು ಕದ್ದದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಅವನಲಿ್ಲ

ಕೊಡಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಅವನು ಆ ಕಳ್ಳತನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ
ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾರಲ್ಪಡಬೇಕು. 4 ಕಳ್ಳತನ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ತಗಲಿ,
ಕತೆ್ತ ಾಗಲಿ, ಆಡು, ಕುರಿ ಾದರೂ ಜೀವದಿಂದಲೇ ಕದ್ದವನ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಅವನು ಎರಡರಷು್ಟ ಈಡು ಕೊಡಬೇಕು.

5 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹೊಲದ ಾ್ಲಗಲಿ, ಾ್ರ ತೋಟದ ಾ್ಲಗಲಿ
ತನ್ನ ದನಗಳನು್ನ ಮೇಯಿಸಿ, ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಹೊಲದ ಾ್ಲಗಲಿ,
ಾ್ರ ತೋಟದ ಾ್ಲಗಲಿ ಮೇಯುವಂತೆ ಾಡಿದರೆ, ತನ್ನ ಹೊಲದ
ಅಥ ಾ ಾ್ರ ತೋಟದ ಉತ್ತಮ ಾಗವನು್ನ ಅವನಿಗೆ ಈಡು
ಕೊಡಬೇಕು.

6ಒಬ್ಬನು ಹೊತಿ್ತಸಿದ ಬೆಂಕಿ ಆಕ ಾ್ಮ ಾ್ತಗಿ ಮುಳಿ್ಳನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ
ಹತಿ್ತಕೊಂಡು ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ದವಸದ ಾಶಿಗ ಾಗಲಿ, ಬೆಳೆ ಾಗಲಿ,
ಹೊಲ ಾಗಲಿ ಸುಟು್ಟ ಹೋದರೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತಿ್ತಸಿದವನು ಅದಕೆ್ಕ
ಈಡುಕೊಡಬೇಕು.

7 ಒಬ್ಬನು ಹಣವ ಾ್ನಗಲಿ, ಒಡವೆಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಾ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿ ಾಗ ಅದು ಆ ಮನುಷ ್ಯನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಕಳ್ಳತನ ಾಗಿ, ಕಳ್ಳನು ಸಿಕಿ್ಕಕೊಂಡರೆ ಎರಡರಷು್ಟ ದಂಡವನು್ನ
ಕೊಡಬೇಕು. 8ಕಳ್ಳನು ಸಿಕ್ಕದೇ ಹೋದರೆ ಆಮನೆಯಯಜ ಾನನು
ಾನೇ ಆ ಒಡವೆಗಳನು್ನ ಕದ್ದನೋ ಇಲ್ಲ ೕ ಎಂಬುದನು್ನ
ದೃಢಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ *ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
9 ವಂಚನೆ ಾಯಿತೆಂಬ ಅನು ಾನ ಹುಟಿ್ಟದ ಪ್ರತಿ ಂದರ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ, ಅದು ಎತು್ತ, ಕತೆ್ತ, ಕುರಿ ಅಥ ಾ ಬಟೆ್ಟಗಳ
* 22:8 22:8ಅಥ ಾ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು.
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ವಿಷಯ ಾದರೂ, ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬೇರೆ ಾವ ವಸು್ತವಿನ
ವಿಷಯ ಾದರೂ, ಇಬ್ಬರು ಅದು ತಮ್ಮದೆಂದು ಹೇಳು ಾಗ ಆ
ಇಬ್ಬರ ಾ್ಯಜ್ಯವು †ದೇವರ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ದೇವರು ಾರನು್ನ
ದೊ್ರೕಹಿಯೆಂದು ನಿಣರ್ಯಿಸು ಾ್ತನೋ ಅವನು ಎರಡರಷು್ಟ ತನ್ನ
ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.

10 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಕತೆ್ತಯ ಾ್ನಗಲಿ, ಎತ್ತ ಾ್ನಗಲಿ,
ಕುರಿಯ ಾ್ನಗಲಿ ಬೇರೆ ಾವ ಪಶುವ ಾ್ನಗಲಿ ಾ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಕೊಟಿ್ಟದು್ದ, ಅದು ಸತ್ತರೆ ಇಲ್ಲವೆ ಾಯಗೊಂಡರೆ ಇಲ್ಲವೆ ಾರೂ
ತಿಳಿಯದಂತೆ ಕಳ್ಳತನ ಾದರೆ, 11 ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ಾನೇ
ಆ ಸೊತಿ್ತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ೕಸ ಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನು್ನ
ದೃಢಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಬೇಕು.
ಆಗ ಪಶುವಿನ ಒಡೆಯನು ಆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಕ್ಯವನು್ನ ನಂಬಬೇಕು.
ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದವನು ಅದಕೆ್ಕ ಈಡುಕೊಡಬೇ ಾದ
ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 12 ಆದರೆ ಆ ಪಶುವು ಅವನ ಬಳಿಯಿಂದ
ಕಳ ಾದರೆ ಆ ವ್ಯಕಿ್ತ ಅದರ ಯಜ ಾನನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಾಗಿ
ಈಡುಕೊಡಬೇಕು. 13 ಾಡುಮೃಗವು ಆ ಪಶುವನು್ನ ಕೊಂದಿದ್ದರೆ,
ಅದರ ಹೆಣವನು್ನ ಗುರುತಿ ಾಗಿ ತೋರಿಸಲಿ. ಾಡುಮೃಗ ಕೊಂದಿದ್ದಕೆ ್ಕ
ಈಡು ಕೊಡಬೇ ಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

14 ಒಬ್ಬನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಂದ ಪಶುವನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲಕೆ್ಕ ಾಡಿಗೆಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ ಾಗಿ ಆ ಪಶುವಿನ ಒಡೆಯನು ಅದರ ಹತಿ್ತರವಿಲ್ಲದ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅದು ಾಯಗೊಂಡರೆ ಇಲ್ಲವೆ ಸತು್ತಹೋದರೆ ಾಲ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನು ಈಡುಕೊಡಬೇಕು. 15 ಯಜ ಾನನು ಅದರ
ಹತಿ್ತರದಲೆ್ಲೕ ಇದಿದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಈಡುಕೊಡಬೇ ಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅದನು್ನ ಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟವು
ಾಡಿಗೆಯಲೆಕ್ಕಕೆ ್ಕ ಎಣಿಕೆ ಾಗಬೇಕು.

ಸಮು ಾಯದಲಿ್ಲನ ನೈತಿಕ ನಿಯಮಗಳು
† 22:9 22:9ಅಥ ಾ ಾ್ಯ ಾಧಿಪತಿಯಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು.
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16 ನಿಶಿ್ಚ ಾಥರ್ ಾಗದ ಹೆಣ್ಣನು್ನ ಒಬ್ಬನು ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿ
ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ ಅವಳಿಗೋಸ ್ಕರ ತಕ್ಕ ತೆರವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಅವಳನು್ನ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 17 ಅವಳ ತಂದೆ ಅವಳನು್ನ ಅವನಿಗೆ
ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ ಆ ಮನುಷ ್ಯನು ತಕ್ಕ ಹಣವನು್ನ
ದಂಡ ಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು.

18 ಾಟ ಾತಿರ್ಯನು್ನ ಜೀವದಿಂದಉಳಿಸ ಾರದು.
19ಪಶುಸಂಗ ಾಡಿದವನಿಗೆಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು.
20 ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನಿಗೇ ಹೊರ ಾಗಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ದೇವರಿಗೆ

ಯಜ್ಞ ಅಪಿರ್ಸುವವನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಾಶ ಾಗಬೇಕು.
21 ಪರದೇಶದವನಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯ ಾಡ ಾರದು ಉಪದ್ರವ
ಕೊಡ ಾರದು ನೀವು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಪರದೇಶಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಲ್ಲವೇ?

22 ವಿಧವೆಯರ ಾ್ನಗಲಿ, ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳ ಾ್ನಗಲಿ,
ತೊಂದರೆಪಡಿಸ ಾರದು. 23 ನೀವು ಇಂಥವರನು್ನ
ತೊಂದರೆಪಡಿಸಿದರೆ ಅವರು ನನಗೆ ರೆಯಿಡುವರು
ಆ ರೆಗೆ ಾನು ಕಿವಿಗೊಡುವೆನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
24 ಾನು ಕೋಪಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕತಿ್ತಯಿಂದ
ಸಂ ಾರ ಾಡಿಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮಹೆಂಡತಿಯರುವಿಧವೆಯ ಾಗುವರು.
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದಿಕಿ್ಕಲ್ಲದವ ಾಗುವರು.

25 ನನ್ನ ಜನರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಬಡವನಿಗೆ ನೀನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ
ಅವನನು್ನ ಾಲ ಾರನಂತೆ ಾಣ ಾರದು. ಅವನಿಂದ ಬಡಿ್ಡಯನು್ನ
ಕೇಳ ಾರದು. 26 ನೀನು ಒಬ್ಬನ ಕಂಬಳಿಯನು್ನ ಅಡವು
ಇಟು್ಟಕೊಂಡರೆ ಸೂಯರ್ನು ಮುಳುಗುವಷ್ಟರಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಹಿಂದಕೆ್ಕ
ಕೊಡಬೇಕು. 27ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಹೊದಿಕೆ ಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ಅವನ ಮೈಗೆ ಉಡುಪು. ಅವನು ಬೇರೆ ಾವುದನು್ನ
ಹೊದು್ದಕೊಂಡು ಮಲಗಬೇಕು? ಅವನು ನನಗೆ ರೆಯಿಟ್ಟರೆ
ಾನು ಕಿವಿಗೊಟು್ಟ ಕೇಳುವೆನು. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ದ ಾಪರನು.
28 ದೇವರನು್ನ ದೂಷಿಸ ಾರದು. ನಿನ್ನ ಜನರ ಅಧಿ ಾರಿಗಳನು್ನ

ನೀನು ಶಪಿಸ ಾರದು.
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29 ನಿಮ್ಮ ಕಣದಿಂದ ಾಗೂ ಾ್ರ ಾಲತೆಯಿಂದ ನನಗೆ
ಸಲಿ್ಲಸತಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ತಡ ಾಡ ಾರದು.
ನಿಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನು್ನ ನನಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು.
30 ಅದರಂತೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿ, ದನಗಳ ಚೊಚ್ಚಲು ಮರಿಗಳನು್ನ
ನನಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಏಳು ದಿನಗಳ ಾಲ ಆ ಮರಿ ತನ್ನ
ಾಯಿ ಂದಿಗಿರಲಿ. ಎಂಟನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ನನಗೆ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 31 ನೀವು ನನಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಆದುದರಿಂದ ಾಡುಮೃಗ ಕೊಂದದ್ದನು್ನ ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದು,ಅದನು್ನ
ಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು.

23
ಾ್ಯಯಮತು್ತ ಕರುಣೆಯ ಕುರಿತು ನಿಯಮಗಳು

1ಸುಳು್ಳ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಹಬಿ್ಬಸ ಾರದು. ದುಷ್ಟರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸುಳು್ಳ
ಾ ಯನು್ನ ಹೇಳ ಾರದು. 2 ದುಷ್ಟ ಾಯರ್ವನು್ನ ಾಡುವವರು
ಬಹಳಮಂದಿ ಇ ಾ್ದರೆ, ಆ ಾಗೂ್ಯ ನೀವು ಅವರ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಸೇರ ಾರದು. ಬಹು ಮಂದಿಯ ಾತಿಗೆ ಒಪಿ್ಪ ಾ್ಯಯವನು್ನ
ಕೆಡಿಸುವ ಾ ಯನು್ನ ಹೇಳ ಾರದು. 3 ಇದಲ್ಲದೆ ಬಡವನ ಮೇಲಿನ
ಕರುಣೆಯಿಂದ ಪಕ್ಷ ಾತದ ತೀ ಾರ್ನವನು್ನ ಾಡ ಾರದು.

4 ನಿನ್ನ ವೈರಿಯ ಎ ಾ್ತಗಲಿ, ಕತೆ್ತ ಾಗಲಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗಿರ ಾಗಿ ಅದು ನಿನಗೆ ಸಿಕಿ್ಕದರೆ ಅದನು್ನ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಒಪಿ್ಪಸಬೇಕು. 5 ನಿನ್ನನು್ನ ಹಗೆ ಾಡುವವನ ಕತೆ್ತಯ ಹೊರೆಯ ಕೆಳಗೆ
ಬಿದಿ್ದರುವುದನು್ನ ಕಂಡರೆ, ಅದನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸುವುದಕೆ್ಕ ಮನಸಿ್ಸಲ್ಲದಿದ್ದರೂ
ಅವನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಿ ಎಬಿ್ಬಸಲೇಬೇಕು.

6 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಬಡವರ ಾ್ಯಯಕೋರಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬಂ ಾಗ ನೀವು ಅ ಾ್ಯಯ ಾಗಿ ತೀ ಾರ್ನ ಾಡ ಾರದು.
7 ೕಸದ ಾಯರ್ಕೆ್ಕ ದೂರ ಾಗಿರಬೇಕು. ನಿರಪ ಾಧಿಯೂ,
ನೀತಿವಂತ ಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಮನುಷ ್ಯನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನು್ನ
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ವಿಧಿಸಲೇ ಾರದು. ಅಂಥ ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಾನು ಶಿ ಯನು್ನ ವಿಧಿಸದೇ
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. 8 ಲಂಚವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಾರದು, ಲಂಚವು
*ಕಣು್ಣಳ್ಳವರನು್ನ ಕುರುಡರಂತೆ ಾಡುತ್ತದೆ, ನಿರಪ ಾಧಿಗೆ
ದೊರಕಬೇ ಾದ ಾ್ಯಯವನು್ನ ತಪಿ್ಪಸುತ್ತದೆ.

9 ಪರದೇಶದವನಿಗೆ ಉಪದ್ರವವನು್ನ ಕೊಡ ಾರದು. ನೀವೂ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಲಿ್ಲ ಪರದೇಶದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಷೆ್ಟೕ. ಅಂಥವರ
ಮನೋವ್ಯಥೆಯನು್ನ ತಿಳಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಮತು್ತ ಸಬ್ಬತ್ ವಷರ್ದ ಕುರಿ ಾದ ನಿಯಮಗಳು

10 ಆರು ವಷರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲವನು್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಾಡಿ ಅದರ
ಬೆಳೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಿ್ಳರಿ. 11 ಆದರೆ ಏಳನೆಯ ವಷರ್ದಲಿ್ಲ ಆ
ಭೂಮಿಯನು್ನ ಉಳದೆ ಬೀಳುಬಿಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಡವರು
ಅದರಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಯುವುದನು್ನ ತಿನ್ನಲಿ. ಮಿಕ್ಕದ್ದನು್ನ ಾಡುಮೃಗಗಳು
ಮೇಯಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಾ್ರ ತೋಟಗಳಮತು್ತ ಎಣೆ್ಣೕಮರಗಳತೋಪುಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾಡಬೇಕು.

12 ಆರು ದಿನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ ನಡಿಸಿ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಾವ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡದೇ ಇರಬೇಕು. ಆಹೊತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಎತು್ತಗಳು,

ಕತೆ್ತಗಳು, ಾಸ, ಾಸಿಯರು, ಪರದೇಶಸ್ಥರು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ.
13 ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ

ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಸ್ಮರಿಸ ಾರದು,
ಅವುಗಳನು್ನ ಉಚ್ಚರಿಸ ಾರದು.

ಾಷಿರ್ಕ ಹಬ್ಬಗಳು
ವಿ ೕ 34:18-26; ಧ ೕರ್ 16:1-17

14 ನೀವು ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಮೂ ಾವತಿರ್ ನನಗೆ ಹಬ್ಬ ಾಡಬೇಕು.
15 ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇ ಾದ ಹಬ್ಬ. ಾನು ನಿಮಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಚೈತ್ರ ಾಸದಲಿ್ಲ ನೇಮಕ ಾದ ಾಲದಲಿ್ಲ

* 23:8 23:8ಅಧಿ ಾರಿಗಳು.
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ಏಳು ದಿನವೂ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಆ
ತಿಂಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದ ನೆನಪಿ ಾಗಿ
ಇದನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಕೈಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಾರು ಬರ ಾರದು.

16 ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬಿತಿ್ತದ ಹೊಲದಲಿ್ಲ ಪ್ರಥಮಫಲವು
ದೊರೆ ಾಗ ಸುಗಿ್ಗಯ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಹೊಲ ತೋಟಗಳ
ಬೆಳೆಯನೂ್ನ ಕೂಡಿಸು ಾಗ ಅಂದರೆ ವಷರ್ದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಸುಗಿ್ಗ
ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 17 ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಮೂ ಾವತಿರ್ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ಕತರ್ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ
ಬರಬೇಕು.

18ನನಗೆಯಜ್ಞವನು್ನ ಾಡು ಾಗ ಆಯಜ್ಞಪಶುವಿನ ರಕ್ತದೊಡನೆ
ಹುಳಿ ಾದ ಹಿಟ್ಟನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸ ಾರದು. ನನ್ನ ಹಬ್ಬದಲಿ್ಲ ನೀವು
ನನಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದ ಪಶುವಿನ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಮರುದಿನದವರೆಗೆ
ಇಡಲೇ ಾರದು. 19 ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಥಮಫಲದಲಿ್ಲ ಅತಿ
ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದದ್ದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರಕೆ್ಕ
ತರಬೇಕು. ಹೋತ ಮರಿಯನು್ನ ಅದರ ಾಯಿಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ
ಬೇಯಿಸ ಾರದು.

ಾ ಾನ್ ದೇಶವನು್ನ ಗೆಲು್ಲವುದರ ಾ ಾ್ದನಗಳು
20 ಇಗೋ ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ, ಾನು

ಗೊತು್ತ ಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆತರುವುದಕೂ್ಕ ದೂತನನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಮುಂ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 21 ನೀವು ಆತನಲಿ್ಲ ಲಕ್ಷ ್ಯವಿಟು್ಟ
ಆತನ ಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗಿರಬೇಕು. ಆತನನು್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸ ಾರನು. †ನನ್ನ ಾಮಮಹಿಮೆ
ಆತನಲಿ್ಲ ಇರುವುದು. 22 ನೀವು ಆತನ ಾತುಗಳನು್ನ ಶ್ರದೆ್ಧಯಿಂದ
ಆಲಿಸಿ ನನ್ನ ಆ ಗಳ ಪ್ರ ಾರ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಶತು್ರಗಳಿಗೆ ಶತು್ರ ಾಗಿಯೂ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪೀಡಿಸುವವರನು್ನ
† 23:21 23:21 ಾನು ನನ್ನಪೂಣರ್ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು.
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ಪೀಡಿಸುವವ ಾಗಿಯೂ ಇರುವೆನು. 23 ನನ್ನ ದೂತನು ನಿಮ್ಮ
ಮುಂ ಾಗಿ ಹೊರಟು ಅ ೕರಿಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು, ಪೆರಿಜೀಯರು,
ಾ ಾನ್ಯರು, ಹಿವಿ್ವಯರು, ಯೆಬೂಸಿಯರೂ ಇರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸೇರಿಸುವನು. ಅವರ ಾ್ನದರೋ ಾನು ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡುವೆನು.

24 ಅವರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ನಮಸ್ಕರಿಸಲೂ
ಾರದು, ಅವರ ಆಚರಣೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಲೇ ಾರದು. ಆ
ಜನಗಳನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡಬೇಕು.
25 ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನನೆ್ನೕ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು.
ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಾ್ಯಧಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕುವನು. 26 ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲಿ್ಲ
ಗಭರ್ ಾತ ಾಗಲಿ, ಬಂಜೆತನ ಾಗಲಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾದ ಆಯುಷ ್ಯವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸುವೆನು.

27 ನೀವು ಹೋಗುವ ಎ ಾ್ಲ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾನು ಜನಗಳ
ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಹೆದರಿಕೆಯನು್ನಂಟು ಾಡಿ ಅವರನು್ನ ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿ,
ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಾಡುವೆನು.
28ಅದಲ್ಲದೆ ಕಡಜದ ಹುಳಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ
ಹಿವಿ್ವಯರು, ಾ ಾನ್ಯರು, ಹಿತಿ್ತಯರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಅವು
ಅವರನು್ನ ಓಡಿಸಿಬಿಡುವಂತೆ ಾಡುವೆನು. 29ಆದರೆ ಾನು ಒಂದೇ
ವಷರ್ದೊಳಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಾಗುವುದರಿಂದ ಾಡುಮೃಗಗಳು
ಹೆಚಿ್ಚ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಾದೀತು. 30 ನೀವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗಿ
ದೇಶದಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳು್ಳವ ತನಕ ಅವರನು್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗಿ
ಹೊರಡಿಸುವೆನು. 31 ಕೆಂಪುಸಮುದ್ರದಿಂದ ಫಿಲಿಷಿ್ಟಯರ ದೇಶದ
ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ ಮತು್ತ ಈ ಅರಣ್ಯದಿಂದ
ಯೂಫೆ್ರಟಿಸ್ ಮ ಾನದಿಯವರೆಗೂ ಇರುವ ದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ನಿಮ ಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ನಿ ಾಸಿಗಳನು್ನ ನಿಮಗೆ
ಅಧೀನಪಡಿಸುವೆನು. ನೀವು ಅವರನು್ನ ಹೊರಡಿಸುವಿರಿ. 32 ನೀವು
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ಅವರೊಡನೆ ಅವರ ದೇವತೆಗ ಡನೆ ಆಗಲಿ ಾವುದೇ ವಿಧ ಾದ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 33 ಅವರು ನಿಮ್ಮ
ದೇಶದಲೆ್ಲೕ ಾಸ ಾಗಿರ ಾರದು. ಾಸ ಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ನೀವು ಾಪ ಾಡುವಂತೆ ಅವರು ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸುವರು. ‡ನೀವು ಅವರ
ದೇವತೆಗಳನು್ನಪೂಜಿಸಿದರೆಆಪೂಜೆಯುನಿಮಗೆಉರು ಾಗುವುದು.

24
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು, ಆರೋನ್, ಾ ಾಬ್,
ಅಬೀಹೂ ಾಗೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ ಮಂದಿ ಈ
ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ದೂರದಲಿ್ಲ ನಿಂತು
ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ಆ ಾಧಿಸಬೇಕು. 2 ೕಶೆ ಒಬ್ಬನೇ ಯೆಹೋವನ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ಬರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾರು ಸಮೀಪಕೆ್ಕ
ಬರ ಾರದು. ಮಿಕ್ಕ ಜನರು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತ್ತಲೇ ಾರದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

3 ೕಶೆ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಯೆಹೋವನ ಎ ಾ್ಲ
ಾತುಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅ ಾವಿಧಿಗಳನೂ್ನ ವಿವರಿಸಲು ಜನರೆಲ್ಲರೂ,

“ಯೆಹೋವನ ಾತುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವೆವು”
ಎಂದು ಒಕೊ್ಕರಳಿನಿಂದ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟರು. 4 ೕಶೆಯು
ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಟನು. ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಆ
ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಲಿ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ
ಹನೆ್ನರಡು ಕುಲಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಕಂಬಗಳನು್ನ
ಾ್ಥಪನೆ ಾಡಿಸಿದನು. 5 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ನೀವು
ಯೆಹೋವನಿಗೋಸ ್ಕರ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನು್ನ ಾಡಿ
ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ ಹೋರಿಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕೆಂದು
ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 6 ಅನಂತರ ೕಶೆ ಆ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ
‡ 23:33 23:33 ಅವರು ಅವರ ದೇವತೆಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಆ ಪೂಜೆಯು ನಿಮಗೆ
ಉರು ಾಗುವದು.
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ಅಧರ್ವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಟ್ಟಲುಗಳಲಿ್ಲ ತುಂಬಿ ಅಧರ್ವನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯಮೇಲೆ ್ರೕ ಸಿದನು. 7ತರು ಾಯಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಗ್ರಂಥವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಓದಿದನು.
ಅವರು ಕೇಳಿ, “ಯೆಹೋವನ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾವು ಅನುಸರಿಸಿ
ವಿಧೇಯ ಾಗುವೆವು” ಅಂದರು. 8 ಆಗ ೕಶೆಯು ಆ ರಕ್ತವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜನರ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸಿ, “ಇಗೋ ಈ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಹೇಳಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಆ ಗಳ ಪ್ರ ಾರ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ
ಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತವು ಇದೇ”ಅಂದನು.

ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ದೇವರೊಂದಿಗೆ
9 ೕಶೆ,ಆರೋನ್, ಾ ಾಬ್,ಅಬೀಹೂ ಾಗೂಇ ಾ್ರಯೇಲರ

ಹಿರಿಯರಲಿ್ಲ ಎಪ್ಪತು್ತ ಜನರು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದರು. 10 ಅವರಿಗೆ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವರ ದಶರ್ನ ಾಯಿತು. ಅವರು ದೇವರನು್ನ
ನೋಡಿದರು. ಆ ಾಶಮಂಡಲದಂತೆ ಅತಿ ನಿಮರ್ಲ ಾದ
ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಯನೆಲಗಟು್ಟ ಆತನ ಾದಪೀಠ ಾಗಿತು್ತ. 11ಆತನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಾವ ಕೇಡನೂ್ನ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ದೇವರನು್ನ ನೋಡಿ ಅನ್ನ ಾನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ೕಶೆ ಸೀ ಾಯ್ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದು್ದ
12 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಬಂದು

ನನ್ನ ಹತಿ್ತರದಲೆ್ಲೕ ಇರು. ನೀನು ಆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವನೂ್ನ ಮತು್ತ
ಆ ಗಳನೂ್ನ ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವಂತೆ ಾನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಬರೆದಿರುವ ಶಿ ಾ ಾಸನಗಳನು್ನ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 13 ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಶಿಷ ್ಯ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನೊಂದಿಗೆ
ಎದು್ದ ದೇವರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋದನು. 14 ಇದಕೆ್ಕ ದಲು
ಅವನು ಹಿರಿಯರಿಗೆ, “ ಾವು ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ತನಕ
ನೀವು ಇಲೆ್ಲೕ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ. ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಹೂರನು ನಿಮ್ಮ
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ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವರು. ಾರಿ ಾದರೂ ಾ್ಯಜ್ಯವಿದ್ದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಅವರಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ
ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

15 ೕಶೆಯು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತದನು ಮತು್ತ ಮೇಘವು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ
ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 16 ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ಸೀ ಾಯಿಬೆಟ್ಟದ
ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತು್ತ ಮತು್ತ ಆ ಮೇಘವು ಆರು ದಿನಗಳ
ವರೆಗೂ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು್ತ. ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಯೆಹೋವನು ಮೇಘದೊಳಗಿನಿಂದ ೕಶೆಯನು್ನ ಕೂಗಿ ಕರೆದನು.
17ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ದಹಿಸುವ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಾಣಿಸಿತು. 18 ೕಶೆಯು ಆ ಮೇಘದೊಳಗೆ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬೆಟ್ಟವನೆ್ನೕರಿದನು. ಅವನು ಆ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನಲ್ವತು್ತ ದಿನ
ಹಗಲಿರುಳು ಆ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲಯೇ ಇದ್ದನು.

25
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವೂಅದರ ಾಣಿಕೆಗಳೂ

1ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 2 “ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ನನ ಾಗಿ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತರಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು.
ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕೊಡುವವರಿಂದಲೇ ಆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 3 ನೀನು ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ
ಾಣಿಕೆಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಗೂ ಾಮ್ರ
ಎಂಬ ಲೋಹಗಳು, 4 ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ರಕ್ತಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ
ಾರಗಳೂ, ಾರುಬಟೆ್ಟಗಳೂ, ಆಡು ಕೂದಲಿನ ಉಣೆ್ಣಯ
ಬಟೆ್ಟಗಳೂ, 5ಹದ ಾಡಿರುವ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಟಗರಿನ ತೊಗಲುಗಳು,
*ಕಡಲ ಾ್ರಣಿಯ ತೊಗಲುಗಳೂ, ಜಾಲೀಮರವೂ, 6 ದೀಪಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾದ ಎಣೆ್ಣಯೂ, ಅಭಿಷೇಕ ತೈಲಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಪರಿಮಳಧೂಪಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾದ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳೂ, 7 ಮ ಾ ಾಜಕನ †ಕವಚಕೆ್ಕ

* 25:5 25:5 ಕೆಲವುಅನು ಾದಗಳಲಿ್ಲ ಕಡಲ ಹಂದಿ. † 25:7 25:7 ಏ ದ್.
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ಾಗೂ ಎದೆಗೆ ಧರಿಸುವ ಪದಕದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲು ಬೇ ಾಗಿರುವ
ಗೋಮೇಧಕರತ್ನಗಳು ಾಗೂ ಇತರ ರತ್ನಗಳೂ ಇವೇ.

8 “ ಾನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ
ಒಂದು ಗು ಾರವನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. 9 ಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವ
ಾದರಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಗು ಾರವನೂ್ನ ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಎ ಾ್ಲ
ಾ ಾನುಗಳನೂ್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು.
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಪೆಟಿ್ಟಗೆ

10 “ನೀನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಒಂದು ಮಂಜೂಷವನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದು ಎರಡುವರೆ ಳ ಉದ್ದವು, ಒಂದುವರೆ
ಳ ಅಗಲವು ಾಗೂ ಒಂದುವರೆ ಳ ಎತ್ತರವು ಆಗಿರಬೇಕು.

11ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಅದರ ಹೊರಗಡೆಯೂ ಾಗೂ
ಒಳಗಡೆಯೂ ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ
ತೋರಣ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. 12 ಾಲು ್ಕ ಬಂ ಾರದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಅದರ
ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಒಂದೊಂದು ಾಲಿಗೂ ಎರಡೆರಡು
ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಕಬೇಕು. 13 ಆ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಹೊರುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನೀನು ಜಾಲೀಮರದ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ
ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, 14 ಮಂಜೂಷದ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಕು. 15 ಆ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಮಂಜೂಷದ
ಬಳೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯದೇ ಅವುಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಬಿಟಿ್ಟರಬೇಕು. 16 ಆ
ಮಂಜೂಷದಲಿ್ಲ ಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವ ಆ ಾ ಾಸನವನು್ನ
ಇಡಬೇಕು. 17 ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ ‡ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು.
ಅದು ಎರಡುವರೆ ಳ ಉದ್ದವು, ಒಂದುವರೆ ಳ ಅಗಲವೂ
ಆಗಿರಬೇಕು. 18 ಕೃ ಾಸನದ ಎರಡು ಕೊನೆಗಳಲಿ್ಲ ಎರಡು ಬಂ ಾರದ
ಕೆರೂಬಿಗಳನು್ನ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. 19 ಕೃ ಾಸನದ
ಒಂದೊಂದು ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೆರೂಬಿಯನು್ನ ಾಡಿಸಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ಕೃ ಾಸನಕೆ್ಕ ೕಡಿಸಬೇಕು. 20 ಆ ಕೆರೂಬಿಗಳು
‡ 25:17 25:17ಮುಚ್ಚಳ.
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ಮೇಲಕೆ್ಕ ರೆಕೆ್ಕಗಳನು್ನ ಚಾಚಿರುವಂತೆಯೂಮತು್ತ ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ತಮ್ಮ
ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಂದಮುಚಿ್ಚರುವಂತೆಯೂಇರಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳಮುಖಗಳು
ಎದುರುಬದು ಾಗಿ ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ನೋಡುವಂತಿರಬೇಕು. 21 ಆ
ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ಮಂಜೂಷದ ಮೇಲಿರಿಸಬೇಕು. ಾನು ನಿನಗೆ
ಕೊಡುವ ಆ ಾ ಾಸನಗಳನು್ನ ಆ ಮಂಜೂಷದೊಳಗೆ ಇರಿಸಬೇಕು
22 ಅಲಿ್ಲಯೇ ಾನು ನಿನಗೆ ದಶರ್ನವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಕೃ ಾಸನದ
ಮೇಲೆಆ ಾ ಾಸನಗಳನು್ನ ಇಟಿ್ಟರುವಮಂಜೂಷದಮೇಲಣಎರಡು
ಕೆರೂಬಿಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಾನು ಇದು್ದ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ
ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇ ಾಗಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ತಿಳಿಸುವೆನು.
ರೊಟಿ್ಟಯಮೇಜು

23 “ನೀನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಒಂದು ಮೇಜನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು.
ಅದು ಎರಡು ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ, ಒಂದು ಳ
ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ, ಒಂದುವರೆ ಳ ಎತ್ತರ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು.
24 ಅದಕೆ್ಕ ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, ಸುತ್ತಲೂ
ಚಿನ್ನದ ತೋರಣ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. 25ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಅಂಗೈ ಅಗಲದ
ಅಡ್ಡ ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಅದಕೂ್ಕ ಚಿನ್ನದ ತೋರಣ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು.
26 ಾಲು ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಮೇಜಿನ ಾಲು ್ಕ ಾಲುಗಳಿಗೆ
ಾಕಬೇಕು. 27 ಆ ಬಳೆಗಳು ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
ಮೇಜನು್ನ ಎತು್ತವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
28 ಆ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ಮೇಜನು್ನ
ಎತ್ತಬೇಕು. 29 ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿಡಬೇ ಾದ ಹರಿ ಾಣಗಳನು್ನ,
ಧೂ ಾರತಿಗಳನು್ನ, ಹೂಜಿಗಳನು್ನ, ಾನದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾದ ಬಟ್ಟಲುಗಳನು್ನ ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದಿಂದಲೇ ಾಡಿಸಬೇಕು.
30 ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ
ಸಮು್ಮಖದಲಿ್ಲಯೇ ಇಟಿ್ಟರಬೇಕು.
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ದೀಪ ಸ್ತಂಭ
31 “ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದರ

ಕೆಳ ಾಗವನು್ನ ಕಂಬವನೂ್ನ ನ ಾಸಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು.
ಆ ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಬುಡದಿಂದಲೇ ಅಖಂಡ ಾಗಿ ಪುಷ್ಪದ
ಗೊಂಚಲುಗಳು, ಅರಳಿದ ಪುಷ್ಪಗಳು ಗು್ಗಗಳು ಅಲಂ ಾರ ಾಗಿ
ಕೆತಿ್ತರಬೇಕು. 32 ಕಂಬದ ಒಂದೊಂದು ಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಮೂರು
ಮೂರು ಕೊಂಬೆಗಳಂತೆ ಾಗೆ ಆರು ಕೊಂಬೆಗಳೂ ಇರಬೇಕು.
33 ಪ್ರತಿ ಂದು ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಮಿ ಹೂವುಗಳಂತಿರುವ
ಮೂರು ಮೂರು ಹೂವುಗಳೂ ಗು್ಗಗಳೂ ಇರಬೇಕು.
ದೀಪಸ್ತಂಭದಿಂದ ಬರುವ ಆರು ಕೊಂಬೆಗಳನು್ನ ಾಗೆಯೇ
ಾಡಿಸಬೇಕು. 34 ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಕಂಬದಲಿ್ಲ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛಗಳೂ,

ಪುಷ್ಪಗಳೂ, ಗು್ಗಗಳು ಇರುವ ಾ ಾಮಿ ಹೂವುಗಳಂತೆ ಾಲು ್ಕ
ಪು ಾ್ಪಲಂ ಾರಗಳೂ ಇರಬೇಕು. 35 ಎರಡೆರಡು ಕೊಂಬೆಗಳು
ಕವಲು ಒಡೆದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಗು್ಗ ಇರಬೇಕು.
36ಪುಷ್ಪ ಾತೆ್ರಗಳೂ, ಕೊಂಬುಗಳೂ ಸಹಿತ ಾದ ದೀಪಸ್ತಂಭವನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಒಟಿ್ಟಗೆ ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದಿಂದ ನ ಾಸಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು.
37 ಅದಕೆ್ಕ ಏಳು ಹಣತೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಹಣತೆಗಳ
ಬೆಳಕು ಎದುರಿನಿಂದ ಬೀಳುವಂತೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಹಚಿ್ಚರಬೇಕು.
38 ದೀಪದ ಕುಡಿತೆಗೆಯುವ ಕತ್ತರಿಗಳೂ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕುಡಿಗಳನು್ನ
ಾಕುವ ಬಟ್ಟಲುಗಳನೂ್ನ ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದಿಂದಲೇ ಾಡಿಸಬೇಕು.

39ದೀಪಸ್ತಂಭವೂಅದರಎ ಾ್ಲಉಪಕರಣಗಳೂಒಂದು §ತ ಾಂತು
ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರ ಾಗಿರಬೇಕು. 40 ನೋಡು, ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಾನು
ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಾದರಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಎಲ್ಲವನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ
ಾಡಿಸಬೇಕು.”

26
§ 25:39 25:39 35 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರ
36:8-38

1 ನನ್ನ ನಿ ಾಸ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಗು ಾರವನು್ನ ಹತು್ತ ಪರದೆಗಳಿಂದ
ಾಡಿಸಬೇಕು. ಅವು ನಯ ಾಗಿ ಹೊಸೆದ ಾರಿನ

ಬಟೆ್ಟಗ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ಮತು್ತ ಕಡುಗೆಂಪು
ವಣರ್ಗಳ ಾರದಿಂದ ಕೆರೂಬಿಗಳನು್ನ ನೇಯೆ್ಗಯಿಂದ ಕಸೂತಿ
ಾಕಿಸಬೇಕು. 2 ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಟೆ್ಟಯೂ ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಳ
ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಾಲು ್ಕ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಎ ಾ್ಲ
ಪರದೆಗಳು ಒಂದೇ ಅಳತೆ ಾಗಿರಬೇಕು. 3 ಐದೈದು ಬಟೆ್ಟಯ
ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಂದೊಂ ಾಗಿ ೕಡಿಸಬೇಕು. 4 ಈ ಎರಡು
ೕಡಣೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದರ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ

ನೀಲಿ ಾರದಿಂದ ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. 5 ಆ ಕುಣಿಕೆಗಳು
ಐವತೆವತ್ತರ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಎದುರುಬದು ಾಗಿರಬೇಕು.
6ಅದಲ್ಲದೆ ಐವತು್ತ ಚಿನ್ನದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಆ ಪರದೆಗಳನು್ನ
ಒಂದಕೊ್ಕಂದುಹೆಣೆದುಒಂದೇ ಗು ಾರ ಾಗುವಂತೆ ೕಡಿಸಬೇಕು.

7ಈ ಗು ಾರದಮೇಲೆ ಹೊದಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆಡಿನ ರೋಮದಿಂದ
ಹನೊ್ನಂದು ಪರದೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. 8ಒಂದೊಂದು ಪರದೆಯು
ಮೂವತು್ತ ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಾಲು ್ಕ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ
ಇರಬೇಕು. ಎ ಾ್ಲ ಪರದೆಗಳು ಒಂದೇ ಅಳತೆ ಾಗಿರಬೇಕು. 9ಐದು
ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಂ ಾಗಿ ೕಡಿಸಿಮಿಕ್ಕ ಆರು ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಂ ಾಗಿ
ೕಡಿಸಿಆರನೆಯಪರದೆಯನು್ನ ಗು ಾರದಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲಮಡಿಸಿ

ಇರಿಸಬೇಕು. 10 ಹೀಗೆ ೕಡಿಸಿ ಹೆಣೆದ ಪರದೆಗಳ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ
ಐವತೆವತು್ತ ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. 11 ಾಮ್ರದ ಐವತು್ತ
ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಆ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಕುಣಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ
ಸಮಸ್ತವು ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಗು ಾರ ಾಗುವಂತೆ ೕಡಿಸಬೇಕು.
12 ಹೊದಿಕೆಯ ಪರದೆಗಳಲಿ್ಲ ಅಧರ್ ಪರದೆ ಹೆಚಾ್ಚಗಿರುವುದು, ಆ
ಹೆಚಿ್ಚನ ಾಗವು ಗು ಾರದ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಮಡಿಸಿ ತೂ ಾಡುವಂತೆ
ಬಿಡಬೇಕು. 13 ಹೊದಿಕೆಯ ಪರದೆಗಳ ಉದ್ದದಲಿ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು
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ಳವೂ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಳವೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿರುವುದು. ಅದು
ಒಳಗಣ ಗು ಾರವನು್ನ ಮುಚು್ಚವಂತೆ ಈ ಕಡೆಯೂ ಆ ಕಡೆಯೂ
ತೂ ಾಡುವಂತಿರಬೇಕು. 14 ಈ ಹೊದಿಕೆಗೆ ಹೊದಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಹದ ಾಡಿರುವ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಟಗರಿನ ತೊಗಲುಗಳಿಂದ ಒಂದು
ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ *ಕಡಲ ಾ್ರಣಿಯ ತೊಗಲುಗಳಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು
ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು.

ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ನಿ ಾರ್ಣ
15 ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ
ಾಡಿಸಬೇಕು. 16 ಪ್ರತಿ ಂದು ಚೌಕಟು್ಟ ಹತು್ತ ಳ

ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಮತು್ತ ಒಂದೂವರೆ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ
ಇರಬೇಕು. 17 ಪ್ರತಿ ಂದು ಚೌಕಟು್ಟ ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗಳಿಂದ
ೕಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು ನಿಲುವು ಪಟಿ್ಟಗಳುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿರಬೇಕು.

ಗು ಾರದ ಎ ಾ್ಲ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನೂ್ನ ಾಗೆಯೇ ಾಡಿಸಬೇಕು.
18 ಗು ಾರದ ದ ಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಬೇಕು.
19 ನಲ್ವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ (ಅಡಿಗಲು್ಲ) ಾಡಿಸಿ
ಆ ಇಪ್ಪತು್ತ ಚೌಕಟು್ಟಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು
ಚೌಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವ ಎರಡು ಪಟಿ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲ
ಇರಬೇಕು. 20 ಾಗೆಯೇ ಗು ಾರದ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಚೌಕಟು್ಟಗಳು, 21 ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಂದು ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ ಎರಡೆರಡು
ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳು ಇರಬೇಕು. 22 ಗು ಾರದ ಹಿಂ ಾಗಕೆ್ಕ
ಅಂದರೆ ಪಶಿ್ಚಮ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಆರು ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು.
23 ಗು ಾರದ ಹಿಂ ಾಗದ ಎರಡು ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಎರಡು
ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. 24 ಅವುಗಳನು್ನ ಅಡಿಯಿಂದ
ತುದಿಯವರೆಗೂ ೕಡಿಸಿರಬೇಕು. ಮೇ ಾ್ಭಗದಲಿ್ಲಯೂ ಒಂದೇ
ಬಳೆಗೆ ೕಡಿಸಿರಬೇಕು. ಾಗೆ ಎರಡು ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ
ಾಡಿಸಬೇಕು. 25 ಹೀಗೆ ಹಿಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಎಂಟು ಚೌಕಟು್ಟಗಳೂ

* 26:14 26:14 ಕೆಲವುಅನು ಾದಗಳಲಿ್ಲ ಕಡಲು ಹಂದಿ.
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ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಂದು ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳೂ ಅಂತೂ
ಹದಿ ಾರು ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳು ಇರಬೇಕು. 26 ಜಾಲೀಮರದಿಂದ
ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಗು ಾರದ ಎರಡು ಕಡೆಯ
ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೂ, 27 ಅದರ ಹಿಂದುಗಡೆಯ ಅಂದರೆ ಪಶಿ್ಚಮ
ಕಡೆಯ ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೂ ಐದೈದು ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು.
28 ಚೌಕಟು್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಅಗುಳಿಯು ಒಂದು ಕೊನೆಯಿಂದ
ಮತೊ್ತಂದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ತಲುಪುವಂತಿರಬೇಕು. 29 ಆ
ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಆ ಅಗುಳಿಗಳಿ ಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ
ಅಗುಳಿಗಳನೂ್ನ ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಬೇಕು. 30 ಾನು
ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ರೀತಿಯಲೆ್ಲೕ ಗು ಾರವನು್ನ
ಬಿಡಿಸಬೇಕು.

31 ನೀಲಿ, ನೆರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳು ಾಗೂ ನಯ ಾಗಿ
ಹೊಸೆದ ಹತಿ್ತಯ ನೂಲಿನಿಂದ ಪರದೆಯನು್ನ ಾಡಿಸಿ, ಅದಕೆ್ಕ
ಕೆರೂಬಿಗಳಿ ಾಗಿ ೌಶಲ್ಯಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಕಸೂತಿ ಾಕಿಸಬೇಕು.
32 ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಾಲು ್ಕ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ, ಚಿನ್ನದ
ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿ, ಾಲು ್ಕ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಮೇಲೆ
ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಚಿನ್ನದ ಕೊಂಡಿಗಳಿಂದಆಪರದೆಯನು್ನ ಆ ಾಲು ್ಕ ಕಂಬಗಳಿಗೆ
ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕು. 33 ಆ ಪರದೆಯನು್ನ ಕೊಂಡಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಾಗ
ಅದರೊಳಗೆ ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ತರಿಸಿಡಬೇಕು. ಆ
ಪರದೆಯು ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನವೆಂಬುದನೂ್ನ ಮತು್ತ ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನವನೂ್ನ
ವಿಂಗಡಿಸುವುದು. 34 ಮ ಾಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ಆ ಾ ಾಸನಗಳ
ಮಂಜೂಷದ ಮೇಲೆ ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ತಂದಿರಿಸಬೇಕು. 35 ಪರದೆಯ
ಹೊರಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಮೇಜನೂ್ನ ಮೇಜಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಗು ಾರದ
ದ ಣ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ದೀಪಸ್ತಂಭವನೂ್ನ ಇರಿಸಬೇಕು. ಮೇಜು ಉತ್ತರ
ಾಗದಲಿ್ಲರಬೇಕು. 36 ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಮರೆ ಾಗಿ ನಯ ಾಗಿ
ಹೊಸೆದ ಾರಿನಪರದೆಯಲಿ್ಲ ನೀಲಿ, ನೆರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪುವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ
ಾರಗಳಿಂದ ಕಸೂತಿ ಾಕಿಸಬೇಕು. 37ಆ ಪರದೆ ತೂಗಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
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ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಐದು ಕಂಬಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳನು್ನ
ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಾಡಿಸಿ
ಅವುಗಳಿ ಾಗಿ ಐದು ಾಮ್ರದ ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು.

27
ಯಜ್ಞವೇದಿ
ವಿ ೕ 38:1-7

1 ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಐದು ಳ
ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ, ಐದು ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಚಚೌ್ಚಕ ಾಗಿ
ಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಎತ್ತರವುಮೂರು ಳವಿರಬೇಕು. 2ಅದರ
ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ
ಕೊಂಬುಗಳು ಯಜ್ಞವೇದಿಯಿಂದಲೇ ಬಂದವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಾಮ್ರದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು.
3 ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಬೂದಿಯನು್ನ ತೆಗೆಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತಟೆ್ಟಗಳನೂ್ನ,
ಸಲಿಕೆಗಳನೂ್ನ, ಬೋಗುಣಿಗಳನೂ್ನ, ಮುಳು್ಳಚಮಚಗಳನೂ್ನ,
ಾಗೂ ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆಗಳನೂ್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಉಪಕರಣಗಳೆ ಾ್ಲ
ಾಮ್ರದವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು. 4 ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಹೆಣಿಗೆ ಕೆಲಸದಿಂದ
ಾಮ್ರದ ಜಾಲರಿಯನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು, ಆ ಜಾಲರಿಯ ಾಲು ್ಕ
ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಾಮ್ರದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಕಿಸಬೇಕು. 5 ಆ
ಜಾಲರಿಯು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಕಟೆ್ಟಯ ಕೆಳಗಿನವರೆಗೆ
ಇದು್ದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಅಡಿಯಿಂದ ನಡುವಿನ ತನಕ ಇರುವಂತೆ
ಾಕಿಸಬೇಕು. 6 ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಹೊರುವ ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಾಡಿಸಿ, ಾಮ್ರದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು.
7 ಆ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಆ ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಾಗ ಅವು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಹೊರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅದರ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ
ಇರಬೇಕು. 8 ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಟೊ ಾ್ಳದ
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ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಂತೆ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಾನು ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ
ಅದನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು.
ಗು ಾರದ ಅಂಗಳ
ವಿ ೕ 38:9-20

9 ಪರಿಶುದ್ಧ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಅಂಗಳವನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಆ ದ ಣ
ಾಗದ ಅಂಗಳಕೆ್ಕ ಪರದೆಗಳು ಇರಬೇಕು. ಆ ಪರದೆಗಳನು್ನ
ನಯ ಾಗಿ ಹೊಸೆದ ಹತಿ್ತಯ ನೂಲಿನಿಂದ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ
ಾಡಿಸಬೇಕು. ಅವು ನೂರು ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿರಬೇಕು. 10 ಆ

ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಕಂಬಗಳು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾಮ್ರದ
ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳು ಇರಬೇಕು. ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಕೊಂಡಿಗಳೂ
ಪಟಿ್ಟಗಳೂ ಇರಬೇಕು. 11ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಉತ್ತರ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ
ನೂರು ಳ ಉದ್ದ ಾದ ಪರದೆಗಳೂ, ಇಪ್ಪತು್ತ ಕಂಬಗಳು, ಇಪ್ಪತು್ತ
ಾಮ್ರದ ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳು ಇರಬೇಕು ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳೂ,
ಪಟಿ್ಟಗಳೂ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಗಿರಬೇಕು. 12 ಪಶಿ್ಚಮ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಅಂಗಳದ
ಅಗಲಕೆ್ಕ ಐವತು್ತ ಳ ಉದ್ದ ಾದ ಪರದೆಗಳೂ ಹತು್ತ ಕಂಬಗಳೂ,
ಹತು್ತ ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳೂ ಇರಬೇಕು. 13 ಪೂವರ್ದ ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂ
ಅಂಗಳದ ಅಗಲವು ಐವತು್ತ ಳವಿರಬೇಕು. 14ಒಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ
ಹದಿನೈದು ಳ ಉದ್ದ ಾದ ಪರದೆಗಳಿದು್ದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೂರು
ಸ್ತಂಭಗಳೂ, ಮೂರು ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳು ಇರಬೇಕು. 15ಮತೊ್ತಂದು
ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಹದಿನೈದು ಳ ಉದ್ದ ಾದ ಪರದೆಗಳಿದು್ದ ಅವುಗಳಿಗೆ
ಮೂರು ಸ್ತಂಭಗಳೂ, ಮೂರು ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳು ಇರಬೇಕು
16 ಅಂಗಳದ ಾಗಿಲಲೆ್ಲೕ ಇಪ್ಪತು್ತ ಳದ ಪರದೆಯೂ ಇರಬೇಕು.
ಅದನು್ನ ನಯ ಾಗಿ ಹೊಸೆದ ಾರಿನ ನೂಲು, ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ,
ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರದಿಂದ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸದವರ ಕೈಯಿಂದ
ಾಡಿಸಬೇಕು. ಾಗಿಲಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ಕಂಬಗಳೂ ಾಲು ್ಕ ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳು

ಇರಬೇಕು. 17ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಕಂಬಗಳಿಗೂ, ಬೆಳಿ್ಳಯ
ಪಟಿ್ಟಗಳೂ, ಬೆಳಿ್ಳಯ ಕೊಂಡಿಗಳೂ, ಾಮ್ರದ ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳು
ಇರಬೇಕು. 18ಅಂಗಳವು ನೂರು ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಸುತ್ತಲೂ
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ಐವತು್ತ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಸುತ್ತಲಿರುವ
ಪರದೆಯು ನಯ ಾಗಿ ಹೊಸೆದ ಹತಿ್ತಯ ನೂಲಿನಿಂದ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ
ಾಡಿದು್ದ ಅದಕೆ್ಕ ಐದು ಳ ಎತ್ತರವಿರಬೇಕು. ಅದಕೆ್ಕ ಾಮ್ರದ

ಗದಿ್ದಗೆ ಕಲು್ಲಗಳಿರಬೇಕು. 19 ಗು ಾರದ ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾದ ಉಪಕರಣಗಳೂ, ಗು ಾರದ ಗೂಟಗಳೂ, ಅಂಗಳದ
ಗೂಟಗಳೂ ಾಮ್ರದವುಗ ಾಗಿರಬೇಕು.
ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಎಣೆ್ಣ
ಾಜ 24:1-4

20 ದೀಪವು ಾ ಾಗಲೂ ಉರಿಯುವಂತೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು
ಒಲಿವ್ ಮರದ ಾಯಿಗಳನು್ನ ಕುಟಿ್ಟ ನಿಮರ್ಲ ಾದ ಒಲಿವ್
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡಬೇಕು.
21 ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷದ
ಮುಂದಿರುವ ಪರದೆಯ ಹೊರಗೆ ಆರೋನನೂ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ
ಅದನು್ನ ಾಯಂ ಾಲದಿಂದ ಉದಯದವರೆಗೆ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಆ ದೀಪವು ಉರಿಯುತಿ್ತರುವಂತೆ ಸರಿಪಡಿಸುತಿ್ತರಬೇಕು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು ಈ ನಿಯಮವನು್ನ
ತಲತ ಾಂತರದವರೆಗೆ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅದು
ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನಿಯಮ ಾಗಿರಬೇಕು.

28
ಾಜಕರ ದೀ ಾವಸ್ತ ್ರಗಳು

ವಿ ೕ 39:1-7
1 ನನಗೆ ಾಜಕನ ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ

ಆರೋನನನೂ್ನ, ಅವನ ಮಕ್ಕ ಾದ ಾ ಾಬ್, ಅಬೀಹೂ,
ಎ ಾ್ಲಜಾರ್, ಈ ಾ ಾರ್ ಎಂಬುವರನೂ್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಂದ
ನಿನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಾ. 2 ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ
ಆರೋನನಿಗೆ ೌರವವೂ,ಅಲಂ ಾರವೂಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಅವನಿಗೆ
ದೀ ಾವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ (ಪರಿಶುದ್ಧವಸು್ತಗಳು) ಾಡಿಸಬೇಕು. 3 ಾರಿಗೆ
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ಾನು ಾನದ ವರವನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೋ
ಅಂಥ ಾನಿಗಳೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ನೀನು ಾತ ಾಡಿ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ
ಆ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಆರೋನನು ಅವುಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಾಜಕ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗುವನು.
4 ಅವರು ಾಡಬೇ ಾದ ವಸ್ತ ್ರಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ; ಎದೆಯ
ಪದಕದ ಚೀಲ*, ಏ ೕದ್,† ನಿಲುವಂಗಿ, ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸದ
ಮೇಲಂಗಿ, ಮುಂ ಾಸ ಾಗೂ ನಡುಕಟು್ಟ ಇವುಗಳೇ.
ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಾದ ಆರೋನನೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ನನ್ನ
ಾಜಕ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಈ ದೀ ಾವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇಕು. 5 ಜನರು ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಡುವ ಚಿನ್ನವನು್ನ,

ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರವನು್ನ, ಾಗೂ ಾರಿನ
ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಆ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು.
ಏ ೕದ್

6 ಏ ೕದೆಂಬ ಕವಚವನು್ನ ನಯ ಾಗಿ ಹೊಸೆದ ಹತಿ್ತಯ
ಾರದಿಂದ ಾಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ಚಿನ್ನ, ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ ಾಗೂ
ಕಡುಗೆಂಪು ಾರಗಳಿಂದಲೂ ಕಸೂತಿ ಾಕಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು.
7 ಆ ಕವಚಕೆ್ಕ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪಟಿ್ಟಗಳು ಇರಬೇಕು.
ಅದರ ಎರಡು ತುದಿಗಳು ೕಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರಬೇಕು. 8 ಕವಚದ
ಮೇಲಿರುವ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸದ ನಡುಕಟು್ಟ ಏಕ ಾಗಿದು್ದ ಅದರಂತೆಯೇ
ನಯ ಾಗಿ ಹೊಸೆದ ಹತಿ್ತಯ ಾರದಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟು್ಟ ಚಿನ್ನದ
ಾರದಿಂದಲೂ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ
ಾರದಿಂದಲೂ ಅಲಂಕೃತ ಾಗಿರಬೇಕು. 9 ಮತು್ತ ನೀನು ಎರಡು
ಗೋಮೇಧಕ ಅಮೂಲ್ಯರತ್ನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಕುಲಗಳ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಬೇಕು. 10 ಒಂದು
ರತ್ನದಲಿ್ಲ ಆರು ಹೆಸರುಗಳನೂ್ನ ಮತೊ್ತಂದು ರತ್ನದಲಿ್ಲ ಮಿಕ್ಕ ಆರು
* 28:4 28:4 ಎದೆಯ ಪದಕದ ಚೀಲ ಎದೆಯ ಕವಚ. † 28:4 28:4 ಏ ೕದ್,
ಮ ಾ ಾಜಕನ ಕವಚ
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ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಅವರವರ ಜನನ ಕ್ರಮದ ಪ್ರ ಾರ ಕೆತಿ್ತಸಬೇಕು.
11ಮುದೆ್ರಗಳನು್ನ ಕೆತು್ತವ ಾಗೆ ಆ ಶಿಲಿ್ಪಗರಿಂದ ಎರಡೂ ರತ್ನಗಳಲಿ್ಲ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಕುಲಗಳ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿ, ಅದಕೆ್ಕ ಚಿನ್ನವನು್ನ
ಆ ಮುದೆ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಬೇಕು. 12 ಆ ಎರಡು ರತ್ನಗಳನು್ನ
ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲಿರುವ ಏ ೕದಿನ ಪಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಾಕಿಸಬೇಕು. ಅವು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಪ ಾಥರ್ ಾದ ರತ್ನಗ ಾಗಿರುವವು. ಆರೋನನು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೋಗು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಕುಲಗಳ
ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಆತನ ನೆನಪಿಗೆ ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತನ್ನ ಎರಡೂ ಭುಜಗಳ
ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು. 13ಆ ರತ್ನಗಳನು್ನ
ೕಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಸರಿಗೆಯನು್ನ ಹೆಣೆದು ಗೂಡುಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಬೇಕು. 14 ಮತು್ತ ಹೆಣಿಗೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹುರಿಗಳಂತಿರುವ

ಎರಡು ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ರತ್ನಗಳ
ಗೂಡುಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕು.

ಎದೆಯಪದಕದ ಕವಚ
ವಿ ೕ 39:8-21

15 ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಎದೆಯ ಪದಕದ ಕವಚವನು್ನ ಕಸೂತಿ
ಕೆಲಸದಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದನು್ನ ಏ ೕದ್ ಅನು್ನ ಾಡಿಸಿದ
ಾಗೆಯೇ ಚಿನ್ನದ ಾರದಿಂದಲೂ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು
ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರದಿಂದಲೂ ನಯ ಾಗಿ ಹೊಸೆದ ಹತಿ್ತಯ
ಾರದಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. 16 ಅದು ಒಂದು ಗೇಣುದ್ದ ಾಗಿಯೂ
ಮತು್ತ ಒಂದು ಗೇಣಗಲ ಾಗಿಯೂ ಎರಡು ಪದರುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿ
ಚಚೌ್ಚಕ ಾಗಿರಬೇಕು. 17ಅದರಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಾಲುಗ ಾಗಿ
ರತ್ನಗಳನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿರಬೇಕು. ದಲನೆಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಾಣಿಕ್ಯ,
ಪುಷ್ಯ ಾಗ ಮತು್ತ ಸ್ಫಟಿಕಗಳು ಇರಬೇಕು. 18 ಎರಡನೆಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ
ಪಚೆ್ಚ, ನೀಲರತ್ನ ಮತು್ತ ವಜ್ರಗಳಿರಬೇಕು. 19 ಮೂರನೆಯ
ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಸುವಣರ್ರತ್ನ, ಸುಗಂಧಿ ಮತು್ತ ಪದ್ಮ ಾಗಗಳು ಇರಬೇಕು.

20 ಾಲ್ಕನೆಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಪೀತರತ್ನ, ಬೆರುಲ್ಲ, ವೈಡೂಯರ್ಗಳನೂ್ನ
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ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಕು. 21 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಕುಲಗಳ
ಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಅನುಗುಣ ಾಗಿ ಹನೆ್ನರಡು ರತ್ನಗಳಿರಬೇಕು. ಮುದೆ್ರಗಳನು್ನ
ಕೆತು್ತವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರತ್ನದಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕುಲದ
ಹೆಸರನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಬೇಕು.

22ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ಪದಕದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಹುರಿಗಳಂತಿರುವ ಚೊಕ್ಕ
ಬಂ ಾರದ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಹೆಣಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಾಡಿಸಿಡಬೇಕು.
23 ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಎದೆಯ ಪದಕದ
ಕವಚದ ಎರಡು ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ೕಡಿಸಬೇಕು. 24 ಆ ಎರಡು
ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಎದೆಯ ಪದಕದ ಕವಚದ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಕೊಂಡಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕಿ್ಕಸಬೇಕು. 25 ಆ ಸರಪಣಿಗಳ ಕೊನೆಗಳನು್ನ
ಏ ೕದ್ ಕವಚದ ಹೆಗಲಿನ ಪಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲರುವ ಎರಡು ಕೊಂಡಿಗಳಲಿ್ಲ
ಸಿಕಿ್ಕಸಿ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲರಿಸಬೇಕು. 26 ಅದಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ
ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಎದೆ ಪದಕದ ಒಳಗಣ ಅಂಚಿನ
ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಕವಚದ ಹತಿ್ತರದಲೆ್ಲ ಇಡಿಸಬೇಕು. 27 ಮತು್ತ ಬೇರೆ
ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಿ ಏ ೕದ್ ಕವಚದ
ಎರಡು ಹೆಗಲಿನ ಪಟಿ್ಟಗಳ ಮುಂ ಾಗದ ಕೆಳಗೆ ಕವಚವನು್ನ
ೕಡಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಹತಿ್ತರ ಕಸೂತಿ ಾಕಿಸಿದ ನಡುಕಟಿ್ಟನ

ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಇರಿಸಬೇಕು. 28 ಎದೆಯ ಪದಕವು ಕಸೂತಿ ಾಕಿದ
ನಡುಕಟಿ್ಟನ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಬಿಗಿ ಾಗಿರುವಂತೆಯೂ, ಏ ೕದ್
ಕವಚದಿಂದ ಕಳಚಿಬೀಳದಂತೆಯೂ ಅದರ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ
ಏ ೕದ್ ಕವಚದ ಕೊಂಡಿಗಳಿಗೆ ನೀಲಿ ಾರದಿಂದ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು.
29 ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನ ಎದೆಯ ಪದಕದ ಮೇಲೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಕುಲಗಳ
ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಆರೋನನು ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದೊಳಗೆ
ಹೋಗು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಆ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಸತತ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನ
ನೆನಪಿಗೆ ತರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅದನು್ನ ತನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯವೂ
ಧರಿಸುವನು. 30 ದೈವನಿಣರ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸುವ ‡ಊರೀಮ್
‡ 28:30 28:30 ಅಥ ಾ ದೈವನಿಣರ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಾಜಕರಿಗೆ
ಉಪಯುಕ್ತ ಾಗಿರುವ ವಸು್ತ.
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ತುಮಿ್ಮೕಮ್ ಆ ಎದೆಯ ಪದಕದಲಿ್ಲ ಇಡಬೇಕು. ಆರೋನನು
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗು ಾಗ ಅವು ಅವನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ
ಇರುವವು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ದೈವನಿಣರ್ಯವನು್ನ
ಆರೋನನು ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಹೃದಯದಮೇಲೆಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ
ಾ ಾಗಲೂ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
ಾಜಕರ ಇತರ ವಸ್ತ ್ರಗಳು

ವಿ ೕ 39:22-31
31 ಮ ಾ ಾಜಕನು ಏ ೕದ್ ಕವಚದ ಸಂಗಡ

ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ಮೇಲಂಗಿಯನು್ನ ನೀನು ನೀಲಿಬಣ್ಣದ
ಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೇ ಾಡಿಸಬೇಕು. 32 ತಲೆತೂರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅದರಲಿ್ಲ
ಸಂದು ಇರಬೇಕು. ಅದು ಹರಿಯದಂತೆ ಆ ಸಂದಿನ ಸುತ್ತಲೂ
ನೇಯಿಗೆ ಕಸೂತಿಯನು್ನ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಾಕಿಸಬೇಕು. 33 ನಿಲುವಂಗಿಯ ಅಂಚಿನ ಸುತ್ತಲೂ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ,
ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರದಿಂದ ಾಳಿಂಬ ಹಣು್ಣಗಳನು್ನ
ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಗೆಜೆ್ಜಗಳನು್ನ ಾಕಿಸಬೇಕು. 34 ಚಿನ್ನದ
ಗೆಜೆ್ಜಯೂ ಾಳಿಂಬೆಯೂಒಂ ಾದಮೇಲೆಒಂದುಆನಿಲುವಂಗಿಯ
ಅಂಚಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರಬೇಕು. 35 ಆರೋನನು ಾಜಕ ಸೇವೆ
ಾಡುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನು

ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದೊಳಗೆ ಹೋಗು ಾಗಲೂ
ಬರು ಾಗಲೂ ಾಯದಂತಿರಲು ಆ ಗೆಜೆ್ಜಗಳ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸಬೇಕು.

36 ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಒಂದು ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಡಿಸಿ
ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸುವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ “ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೀಸಲು” ಎಂಬ ಲಿಪಿಯನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಬೇಕು. 37ಅದನು್ನ ಮುಂ ಾಸಕೆ್ಕ
ಬಿಗಿಯುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀಲಿ ಾರವನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. ಅದು
ಮುಂ ಾಸದ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕು. 38 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು
ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸುವ ದೇವರ ಎ ಾ್ಲ ಪವಿತ್ರವಸು್ತಗಳ
ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೋಷವೇ ಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆರೋನನು ಆ
ಪಟ್ಟವನು್ನ ಾ ಾಗಲೂ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿ ಆ ದೋಷ
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ಫಲವನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದರಿಂದ ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವರು.

39 ಆರೋನನು ಧರಿಸಬೇ ಾದ ಒಳ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಹತಿ್ತಯ
ನೂಲಿನಿಂದಕಸೂತಿ ಾಕಿಸಿನೇಯಿಸಬೇಕು. ಅವನಮುಂ ಾಸವನು್ನ
ಹತಿ್ತಯ ನೂಲಿನಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಅವನ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಕಸೂತಿ
ಕೆಲಸದಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. 40 ಆರೋನನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಕ್ಕ
ೌರವ ಾ್ಕಗಿಯೂ,ಅಲಂ ಾರ ಾ್ಕಗಿಯೂಅವರಿಗೆಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ,
ನಡುಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಮುಂ ಾಸಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು.

41ಅವರು ನನಗೆ ಾಜಕಸೇವೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ
ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಾದ ಆರೋನನಿಗೂ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತೊಡಿಸಿ,
ಅವರನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ, ಸೇವೆ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಿಬೇಕು.

42ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರ ನಗ್ನತೆಯನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರಿಗೆ
ಸೊಂಟದಿಂದ ತೊಡೆಯ ತನಕ ಇರುವ ಾರಿನ ಚಡಿ್ಡಗಳನು್ನ ಸಣಬಿನ
ಾರದಿಂದ ಾಡಿಸಬೇಕು. 43 ಆರೋನನೂ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ
ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಹೋಗು ಾಗಲೂ, ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ
ಸೇವೆ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರು ಾಗಲೂ
ಇವುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವರು ಆ
ಅಪ ಾಧದ ಫಲವನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಸ ಾ್ತರು. ಅವನಿಗೂ ಅವನ
ವಂಶಸ್ಥರಿಗೂ ಇದು ಾಶ್ವತ ಾದ ನಿಯಮ ಾಗಿದೆ.

29
ಾಜಕರನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇ ಾದ ಕ್ರಮ
ಾಜ 8:1-26

1ಅವರು ನನಗೆ ಾಜಕ ಾಗುವಂತೆ ಅವರನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವುದಕೆ್ಕ
ನೀನು ಾಡಬೇ ಾಗಿರುವ ಾಯರ್ಗಳೆನೆಂದರೆ; ಒಂದು ಹೋರಿ
ಮತು್ತ ಕರುವನು್ನ ಾವ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಎರಡು ಟಗರುಗಳನೂ್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 2 ಮತು್ತ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ, ಎಣೆ್ಣ
ಮಿಶಿ್ರತ ಾದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಹೋಳಿಗೆಗಳನು್ನ, ಎಣೆ್ಣ ಸವರಿದ
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ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಕಡಬುಗಳನೂ್ನ, 3 ಗೋದಿಯ ಹಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಾಡಿಸಿ
ಒಂದೇ ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ಆ ಪುಟಿ್ಟಯನು್ನ,
ಹೋರಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಎರಡು ಟಗರುಗ ಂದಿಗೆ ತರಬೇಕು. 4 ಆಗ
ಆರೋನನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀರಿನಲಿ್ಲ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಬೇಕು.

5 ಆ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಳ ಅಂಗಿಯನು್ನ ಏ ೕದ್
ಕವಚದ ಸಂಗಡ ತೊಟು್ಟಕೊಳ್ಳತಕ ್ಕ ನಿಲುವಂಗಿಯನೂ್ನ, ಏ ೕದ್
ಕವಚವನು್ನ ಎದೆಯ ಪದಕವನೂ್ನ ಆರೋನನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿ ಏ ೕದ್
ಕವಚದ ಕಸೂತಿ ಾಕಿದ ನಡುಕಟ್ಟನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ, 6 *ಅವನ ತಲೆಗೆ
ಮುಂ ಾಸವನು್ನ ಾಕಿಸಿ, ಮುಂ ಾಸದ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರ ಪಟ್ಟವನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿ, 7 ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಅವನನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಬೇಕು.

8 ತರು ಾಯ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆದು, ಅವರಿಗೆ
ಮೇಲಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸಿ 9 ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
†ನಡುಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಮುಂ ಾಸಗಳನು್ನ ಇಡಬೇಕು.
ಅಂದಿನಿಂದ ಾಜಕತ್ವವು ಅವರಿಗೆ ಾಶ್ವತ ಾದ ಹ ಾ್ಕಗಿರುವುದು.
ಹೀಗೆ ಆರೋನನೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಾಜಕ ಸೇವೆಗೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾಗಿರುವರು.

10 ತರು ಾಯ ನೀನು ಆ ಹೋರಿಯನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದ ಎದುರಿಗೆ ತಂದು, ಆರೋನನೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅದರ
ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನಿ್ನಡಬೇಕು. 11 ಆ ನಂತರ ನೀನು
ಅದನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಲೆ್ಲೕ ವಧಿಸಬೇಕು. 12 ಆ ಹೋರಿಯ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚ
ಮಿಕ್ಕ ರಕ್ತವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡಕೆ್ಕ ಹೊಯ್ಯಬೇಕು. 13ಅದರ
ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಮೇಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ಎರಡು ಮೂತ್ರಕೋಶಗಳನೂ್ನ
* 29:6 29:6 28:36 ನೋಡಿರಿ. † 29:9 29:9 ಾಜಕತ್ವವು ಸ ಾ ಾಲವಿರುವ
ಆ ಾಗಿದೆ.
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ಅವುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನೂ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. 14 ಹೋರಿಯ ಾಂಸವನು್ನ,
ಚಮರ್ವನು್ನ ಮತು್ತ ಕಲ್ಮಷವನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ
ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದೋಷಪರಿ ಾರಕಯಜ್ಞ.

15 ತರು ಾಯ ನೀನು ಆ ಟಗರುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಆರೋನನೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ
ಕೈಗಳನು್ನ ಇಡಬೇಕು. 16 ನೀನು ಅದನು್ನ ವಧಿಸಿ ಅದರ ರಕ್ತವನು್ನ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಾಲು ್ಕ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು. 17 ಆ ನಂತರ
ನೀನು ಆಟಗರನು್ನ ತುಂಡು ತುಂ ಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಅದರ ಕರಳುಗಳನೂ್ನ,
ಾಲುಗಳನೂ್ನ ತೊಳೆದು ಅದರ ತುಂಡುಗಳನೂ್ನ, ತಲೆಯನೂ್ನ ಒಟಿ್ಟಗೆ
ಇಡಬೇಕು. 18 ಅದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಇದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸುಗಂಧಹೋಮ ಾಗಿದೆ. 19ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಎರಡನೆಯಟಗರನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೋನನೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅದರ ತಲೆಯ
ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನು್ನ ಇಡಬೇಕು. 20ನಂತರ ಅದನು್ನ ವಧಿಸಿ ಅದರ
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಬಲಗಿವಿಯ
ತುದಿಗೂ ಬಲಗೈಯ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ, ಬಲ ಾಲಿನ ಹೆಬೆ್ಬರಳಿಗೂ
ಹಚಿ್ಚ, ಮಿಕ್ಕ ರಕ್ತವನು್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲು ಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು.
21 ಅದಲ್ಲದೆ ನೀನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲಿರುವ ರಕ್ತದಲಿ್ಲಯೂ,
ಅಭಿಷೇಕ ತೈಲದಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೋನನ
ಮತು್ತ ಅವನ ವಸ್ತ ್ರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಮತು್ತ ಅವರ
ವಸ್ತ ್ರಗಳಮೇಲೆಯೂಚಿಮುಕಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆಅವನೂಮತು್ತ ಅವನ
ಮಕ್ಕಳೂಅವರ ವಸ್ತ ್ರಗಳ ಸಹಿತ ಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುವರು.

22 ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ಟಗ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ
ಕೊಬ್ಬನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಂದರೆ ಾಲದ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ವಪೆಯನು್ನ, ಪಿತ್ತಕೋಶದ
ಮೇಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ, ಎರಡು ಮೂತ್ರಕೋಶಗಳನು್ನ ಅವುಗಳ
ಮೇಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನು್ನ ಾಗೂ ಬಲತೊಡೆಯನು್ನ, 23 ಮತು್ತ
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ಯೆಹೋವನಿಗೆದು ಾಗಿ ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ
ಪ ಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ, ಎಣೆ್ಣ ಮಿಶ್ರ ಾದ ಒಂದು
ಹೋಳಿಗೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಒಂದು ಕಡುಬನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
24 ಅವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಆರೋನನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಕೊಟು್ಟ
ಯೆಹೋವನಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 25ಆಮೇಲೆ
ಅವುಗಳನು್ನ ಅವರ ಕೈಯಿಂದತೆಗೆದುಕೊಂಡುಯಜ್ಞವೇದಿಯಮೇಲೆ
ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಸುಡಬೇಕು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸುಗಂಧ
ಹೋಮ ಾಗಿದೆ.

26 ಮತು್ತ ಆರೋನನ ಪಟಾ್ಟಭೀಷೇಕ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿದ ಟಗರಿನ
ಎದೆಯ ಾಗವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನು್ನ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿ ಾಳಿಸಬೇಕು. ಅದು ನಿನಗೇ ಸಲ್ಲತಕ ್ಕ
ಾ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 27 ಆರೋನನನೂ್ನ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ
ಾಡು ಾಗ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಟಗರಿನ ಾಂಸದಲಿ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಾಗಿ

ನಿ ಾಳಿಸಿದ ಎದೆಯ ಾಗವನೂ್ನ ಾಜಕರ ಾಗಕೆ್ಕ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿದ
ತೊಡೆಯನೂ್ನ ದೇವರದೆಂದು ಾವಿಸಬೇಕು. 28 ಾಶ್ವತ
ನಿಯಮ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅವುಗಳನು್ನ ಆರೋನನಿಗೂ
ಅವನ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೂ ಕೊಡತಕ್ಕದು್ದ. ಅವು ಾಜಕರ ಾಗ ಾ್ಕಗಿ
ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಸ ಾ ಾನ ಯಜ್ಞ ಾ್ಕಗಿ
ಪಶುಗಳನು್ನ ವಧಿಸಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಾಡು ಾಗೆ ಾ್ಲ ಆ
ಾಗಗಳನು್ನ ಾಜಕರಿ ಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಬೇಕು.
29 ಆರೋನನ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಾಜಕದೀ ಾವಸ್ತ ್ರಗಳು ಅವನ

ತರು ಾಯ ಅವನ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೂ ಉಪ ೕಗ ಾಗಬೇಕು.
ಅವರು ಅದರಲಿ್ಲಯೇ ನನ ಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು.
30ಅವನಮಕ್ಕಳಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬದ ಾಗಿಮ ಾ ಾಜಕ ಾಗುವವನು
ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ ನಡೆಸುವುದಕೆ್ಕ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂದಿನಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆ
ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
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31 ಆರೋನನು ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಟಗರಿನ ಾಂಸವನು್ನ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಅಂಗಳದಲಿ್ಲ ಬೇಯಿಸಬೇಕು.
32 ಆರೋನನೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಆ ಟಗರಿನ ಾಂಸವನೂ್ನ
ಪುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲರುವ ರೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ
ಾಗಿಲೊಳಗೆ ಊಟ ಾಡಬೇಕು. 33 ಅವರನು್ನ ಾಜಕ ಸೇವೆಗೆ
ನೇಮಿಸುವುದಕೂ್ಕ ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವುದಕೂ್ಕ
ಾವ ಪ ಾಥರ್ಗಳು ‡ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟ ೕ

ಅವುಗಳನು್ನ ಅವರು ತಿನ್ನಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇತರರು ತಿನ್ನ ಾರದು
ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದವುಗ ಾಗಿ ಮೀಸ ಾದುದು.
34 ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಾಂಸದ ಾ್ಲಗಲಿ, ರೊಟಿ್ಟಯ ಾ್ಲಗಲಿ
ಏ ಾದರೂ ಮರುದಿನದ ಉದಯದ ವರೆಗೆ ಉಳಿದರೆ ಅದನು್ನ
ಸುಟು್ಟಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ಪವಿತ್ರ ಾದುದರಿಂದ ಾರೂ ಅದನು್ನ
ತಿನ್ನ ಾರದು.

35 ಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಏಳು ದಿನಗಳ ಾಲ
ಹೀಗೆ ಅವರನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು. ಆರೋನನನೂ್ನ
ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು. 36 ಪ್ರತಿದಿನವೂ
ದೋಷಪರಿ ಾರ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದು ಹೋರಿಯನು್ನ ಯಜ್ಞ ಾಡಬೇಕು.
ಅದಲ್ಲದೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಶುದ್ಧ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ
ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿ, ಅದನು್ನ ದೇವರ
ಸೇವೆ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಬೇಕು. 37 ಹೀಗೆ ಏಳು
ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ
ಆಚಾರವನು್ನ ನಡಿಸಿ ಅದನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು. ಯಜ್ಞವೇದಿಯು ಅತಿ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಮುಟು್ಟವವರೆಲ್ಲರೂ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು.

‡ 29:33 29:33ಅಥ ಾ ಾಪ ಕ್ಷ ಾಪಣೆ ಾಗಿ.
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ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಾಡಬೇ ಾದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮದ ಕ್ರಮ
ಅರಣ್ಯ 28:1-8

38 ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯವೂ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇ ಾದವುಗಳು,
ಒಂದು ವಷರ್ದ ಎರಡು ಕುರಿಮರಿಗಳನು್ನ ಪ್ರತಿದಿನವೂ
ಹೋಮ ಾಡಬೇಕು. 39 ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನು್ನ ಉದಯ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಮತೊ್ತಂದನು್ನ ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. 40§ಒಂದೂವರೆ
ಸೇರು ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಎಣೆ್ಣಯನೂ್ನ ಮೂರು ಸೇರು ಗೋದಿಹಿಟ್ಟನೂ್ನ
ಬೆರಸಿ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆ ಾಗಿ ಆ ದಲನೆಯ ಕುರಿಯ ಸಂಗಡ
ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಾನದ್ರ ಾ್ಯಪರ್ಣೆ ಾಗಿಒಂದು ಾವು ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ
ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಬೇಕು. 41 ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ಎರಡನೆಯ
ಕುರಿಯನು್ನ ಹೋಮ ಾಡು ಾಗ ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ಾಡಿದ
ಪ್ರ ಾರವೇಅದರೊಂದಿಗೆಭೋಜನನೈವೇದ್ಯವನೂ್ನ, ಾನದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ
ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಾಗಿ ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಸು ಾಸನೆಯಹೋಮ ಾಗಿರುವುದು.

42 ಈ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರು
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಿನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾಡಬೇಕು. ಆ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಾನು
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾತ ಾಡುವೆನು. 43ಅಲಿ್ಲಯೇ ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ
ದಶರ್ನವನು್ನ ಕೊಡುವೆನು. ಅಲಿ್ಲ ಾಣಿಸುವ ನನ್ನ ತೇಜಸಿ್ಸನಿಂದ
ಆ ಸ್ಥಳವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. 44 ಾನು ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರವನೂ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನೂ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವೆನು.
ಆರೋನನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ನನಗೆ ಾಜಕ ಸೇವೆ
ಾಡುವಂತೆ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸುವೆನು. 45 ಾನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ಅವರಿಗೆ ದೇವ ಾಗಿರುವೆನು. 46 ಅವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಸ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ ಅವರನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಬರ ಾಡಿದ ಾನೇ ಅವರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು ಎಂದು
§ 29:40 29:40 ಸು ಾರು ಒಂದು ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಒಲೀವ್ ಎಣೆ್ಣ.
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ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವರು. ಅವರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಾನೇ.

30
ಧೂಪವೇದಿ
ವಿ ೕ 37:25-28

1 “ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಧೂಪ ಾಕುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು
ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಒಂದು ಧೂಪವೇದಿಯನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು.
2 ಅದು ಒಂದು ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿಯು, ಒಂದು ಳ
ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇದು್ದ ಚಚೌ್ಚಕ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅದರ ಎತ್ತರವು
ಎರಡು ಳ ಾಗಿರಬೇಕು. ಅದರ ಕೊಂಬುಗಳು ಅದರಿಂದಲೇ
ಆಗಿರಬೇಕು. 3 ಅದರ ಮೇ ಾ್ಭಗಕೆ ್ಕ, ಾಲು ್ಕ ಬದಿಗಳಿಗೆ
ಾಗೂ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ, ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ ತಗಡುಗಳನು್ನ
ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ ಅರುಗನು್ನ (ಅಂಚು)
ಕಟಿ್ಟಸಬೇಕು. 4 ಅದರ ತೋರಣದ ಕೆಳಗೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಎರಡು
ಾಶ್ವರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲಯೇ
ಾಕಿಸಬೇಕು. ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಹೊರುವುದಕೆ್ಕ ಕಂಬಗಳನು್ನ
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಸೇರಿಸಬೇಕು. 5 ಆ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ
ಾಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಬೇಕು.

6ಆ ಾ ಾಸನವಿರುವ ಮಂಜೂಷದಮುಂದಣ ಪರದೆಗೆ ಎದು ಾಗಿ,
ಅಂದರೆ ಆ ಾ ಾಸನವಿರುವ ಮಂಜೂಷದ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಮತು್ತ
ಾನು ನಿನಗೆ ದಶರ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಕೃ ಾಸನದ ಮುಂದೆ ಅದನು್ನ
ಇಡಬೇಕು.

7 “ಆರೋನನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ದೀಪಗಳನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸು ಾಗಲೂ 8 ಾಯಂ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೀಪಗಳನು್ನ
ಹೊತಿ್ತಸು ಾಗಲೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಧೂಪವನು್ನ
ಾಕಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಿಮಿ್ಮಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಂದಲೂ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿರಂತರ ಾದ ಧೂಪ ಸಮಪರ್ಣೆಯು
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ನಡೆಯುತಿ್ತರಬೇಕು. 9 ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಾವ
ಧೂಪವನೂ್ನ ಾಕ ಾರದು. ಅದರಮೇಲೆಇತರೆಹೋಮವ ಾ್ನಗಲಿ,
ಭೋಜನದ್ರವ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ ಾಗೂ ಾನದ್ರವ್ಯವ ಾ್ನಗಲಿ
ಸಮಪಿರ್ಸಕೂಡದು. 10 ಆರೋನನು ಅವನ ಸಂತತಿಯವರೂ
ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಒಂದು ಾರಿ ದೋಷಪರಿ ಾರಕ ಯಜ್ಞದ ಪಶುವಿನ
ರಕ್ತವನು್ನ ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಹಚಿ್ಚ ಅದರ ಕುರಿ ಾಗಿ
ದೋಷಪರಿ ಾರವನು್ನ ಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅತಿ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿದೆ.”

ಗು ಾರ ಾ ್ಕಗಿ ಕೊಡಬೇ ಾದ ಾಣಿಕೆ
11 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 12 “ನೀನು

ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಜನಗಣತಿ ಾಡಿಸಿ ಅವರನು್ನ ಲೆಕಿ್ಕಸು ಾಗ ಅವರಿಗೆ
ಾಧೆಯುಂಟಾಗಿ ಾ್ಯಧಿ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ತನ್ನ
ಾ್ರಣ ಾ ್ಕಗಿ ವಿ ೕಚನ ಕ್ರಯವನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು.

13 ಲೆಕಿ್ಕತ ಾದವರಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಾದ
ಇಪ್ಪತು್ತ *ಗೇ ಾ ತೂಕದ ರೂ ಾಯಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಧರ್ ಶೆಕೆಲ್
ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಅಧರ್ ಶೆಕೆಲ್ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪವಿತ್ರ ಾದ ಾಣಿಕೆ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. 14 ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿದವರಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದವರೂ ಾಗೂ ಅದಕೆ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರೂ
ಆ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 15 ಾ್ರಣಗಳ
ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾ ್ಕಗಿ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಕೊಡುವುದರಲಿ್ಲ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದರೂ ಅಧರ್ಶೆಕೆಲಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ ಕೊಡ ಾರದು.
ಬಡವರು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ ಾರದು. 16 ನೀನು ಾ್ರಣಗಳ
ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತ ಾ ್ಕಗಿ ಹಣವನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅದನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸೇವೆಗೆ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು.

* 30:13 30:13ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಆಳತೆಯಪ್ರ ಾಣ, ಇದು ಸು ಾರು 0.6 ಾ್ರಂ.
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ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾ್ರಣಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಬೇಕೆಂಬು ಾಗಿ ಆ ಾಣಿಕೆಯು
ಯೆಹೋವ ಾದ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಪಕ ಾಗಿರುವುದು.”

ಾಮ್ರದ ತೊಟಿ್ಟ
17 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 18 “ ಾ್ನನ ಾ ್ಕಗಿ

ಒಂದು ಾಮ್ರದ ತೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಾಮ್ರದ ಪೀಠವನೂ್ನ
ಾಡಿಸಿ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರಕೂ್ಕ, ಯಜ್ಞವೇದಿಗೂ ನಡುವೆ

ಇಟು್ಟ ಅದರಲಿ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಸಬೇಕು. 19 ಆರೋನನೂ
ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅದರಿಂದ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
20 ಅವರು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಹೋಗು ಾಗ
ಾಗೂ ದೇವರ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಹೋಮವನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಗೆ
ಬರು ಾಗ ಜೀವದಿಂದಿರಲು ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು
ಬರಬೇಕು. 21 ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಬಂದರೆ ಮರಣ ಶಿ ಾಗುವುದು.
ಇದು ಅವನಿಗೂ ಮತು್ತ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಾಶ್ವತ
ನಿಯಮ ಾಗಿರಬೇಕು.”
ಅಭಿಷೇಕ ತೈಲ

22 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಪುನಃ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,
23 “ನೀನು ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಾದ
ತೂಕದ ಮೇರೆಗೆ †ಐನೂರು ಶೆಕೆಲ್ ಅಚ್ಚರಕ್ತಬೋಳ, ಅದರಧರ್
ಅಂದರೆ ಇನೂ್ನರೈವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ಲವಂಗ, 24 ಐನೂರು
ಸುಗಂಧ ಾದ ಚೆಕೆ್ಕ, ಮತು್ತ ಒಂದು ಹೀನ್‡ ಒಲೀವ್ ಎಣೆ್ಣ
ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, 25 ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಾರರ
ಪದ್ದತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಿಶ್ರ ಾಡಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಅಭಿಷೇಕ
ತೈಲವನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ಅಭಿಷೇಕ
ತೈಲ ಾಗಿರುವುದು. 26 ಆದುದರಿಂದ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರ,
† 30:23 30:23 ಸು ಾರು 6 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ. ‡ 30:24 30:24 ಹೀನ್ ಸು ಾರು
ಾಲು ್ಕ ಲೀಟರು.
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ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷ, ಮೇಜು, ಮೇಜಿನ ಉಪಕರಣಗಳು,
27 ದೀಪಸ್ತಂಭ, ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಉಪಕರಣಗಳು, 28 ಧೂಪವೇದಿ,
ಯಜ್ಞವೇದಿ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಾಗು ನೀರಿನ ತೊಟಿ್ಟ
ಅದರ ಪೀಠ ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಭಿಷೇಕಿಸಬೇಕು. 29 ಅವು ಅತಿ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗುವಂತೆ ಅವುಗಳನು್ನ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳನು್ನ
ಮುಟು್ಟವವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. 30 ಅದಲ್ಲದೆ
ಆರೋನನೂ ಅವನಮಕ್ಕಳೂ ನನಗೆ ಾಜಕ ಾಗುವಂತೆ ಅವರನು್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಬೇಕು.”

31 ನೀನು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸತಕ್ಕದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀವೂ
ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರೂ ಈ ತೈಲವನು್ನ ನನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಾದ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಭಿಷೇಕ ತೈಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 32 ಜನರು
ಮೈಗೆ ಹಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಇದನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸ ಾರದು. ಈ
ವಿ ಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ತೈಲವನು್ನ ಾಡಲೇ ಾರದು.
ಇದು ದೇವರ ವಸು್ತ. ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ ಎಂದು ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 33 ಇದರಂತೆ ತೈಲವನು್ನ ಾಡುವವ ಾಗಲಿ
ಇದನು್ನ ಾಜಕನಲ್ಲದವನಮೇಲೆಹಚು್ಚವವ ಾಗಲಿ ತನ್ನ ಕುಲದಿಂದ
ಬಹಿಷ ್ಕ ೃತ ಾಗುವನು.”

ಪರಿಮಳ ಧೂಪ
34 ಅದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ,

“ನೀನು ಾಲುಮಡಿ್ಡ, ಗುಗು್ಗಲ ಾಗೂ ಗಂಧದ ಚೆಕೆ್ಕ ಎಂಬ
ಪರಿಮಳ ದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಾದ ಧೂಪವನೂ್ನ ಸಮ ಾಗ ಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, 35 ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ತ ಾರಿಸುವವರ ೌಶಲ್ಯಕೆ ್ಕ
ತಕ ್ಕಂತೆ ಕಲಿಸಿ ಉಪು ್ಪ ಾಕಿ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಪವಿತ್ರ ಾದ
ಧೂಪದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಾಡಿಸಬೇಕು. 36 ಅದರಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ
ಪುಡಿ ಾಡಿಸಿ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಆ ಾ ಾಸನಗಳ
ಮಂಜೂಷದ ಎದು ಾಗಿ ಾನು ನಿನಗೆ ದಶರ್ನ ಕೊಡುವ
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ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಇರಿಸಬೇಕು. ಅದು ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದೆ್ದಂದು ನೀವು
ಾವಿಸಬೇಕು. 37 ನೀವು ಆ ಧೂಪದ್ರವ್ಯದ ವಿ ಾನದ ಮೇರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ
ಸ್ವಂತಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಧೂಪದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಅದು
ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಗೆ ಾತ್ರ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇ ಾದ ಮೀಸ ಾದ
ಪವಿತ್ರ ಪ ಾಥರ್ವೆಂದು ಾವಿಸಬೇಕು. 38 ಸು ಾಸನೆಗೋಸ ್ಕರ
ಅಂಥದನು್ನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವವನು ತನ್ನ ಕುಲದಿಂದ ಬಹಿ ಾ್ಕರಕೆ ್ಕ
ಗುರಿ ಾಗುವನು.”

31
ಗು ಾರದ ನಿ ಾರ್ಣಕೆ್ಕ ಕೆಲಸ ಾರರ ಆಯೆ್ಕ
ವಿ ೕ 35:30-36:1

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೀಗೆಂದನು, 2 “ನೋಡು, ಾನು
ಯೆಹೂದ ಕುಲದವ ಾದ ಹೂರನ ಮ್ಮಗನೂ, ಊರಿಯನ
ಮಗನೂ ಆಗಿರುವ ಬೆಚಲೇಲನೆಂಬುವನನು್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು
ಕರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 3 ಕ ಾತ್ಮಕ ಾದ ವಿ ಾ್ಯಸಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ, ಚಿನ್ನ,
ಬೆಳಿ್ಳ ಾಗು ಾಮ್ರಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ, 4 ರತ್ನಗಳನು್ನ
ಕೆತು್ತವುದಕೂ್ಕ, ಮರದಲಿ್ಲ ಕೆತ್ತನೇ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ,
5 ಅವನಿಗೆ ದೇವ ಾತ್ಮವನು್ನ ದಯ ಾಲಿಸಿ, ಅದಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಾನ,
ವಿದೆ್ಯ, ವಿವೇಕಗಳನೂ್ನ ಸಕಲ ಶಿಲ್ಪ ಕ ಾ ಾನವನೂ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
6 ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾನ್ ಕುಲದವ ಾದ ಅಹೀ ಾ ಾಕನ ಮಗ ಾದ
ಒಹೋಲೀ ಾಬನನೂ್ನ ನೇಮಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಾನು
ನಿನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದಲ್ಲವನೂ್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾನಿಗ ಾದವರೆಲ್ಲರ
ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ಾನವನು್ನಂಟು ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 7 ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರ, ಆ ಾ ಾಸನಗಳನು್ನ ಇಟಿ್ಟರುವ ಮಂಜೂಷ ಅದರ
ಮೇಲಿರುವ ಕೃ ಾಸನ, ಗು ಾರದ ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳು, 8ಮೇಜು
ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳು, ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭ ಅದರ
ಉಪಕರಣಗಳು, 9ಧೂಪವೇದಿ,ಯಜ್ಞವೇದಿಅದರಉಪಕರಣಗಳು,
ನೀರಿನ ತೊಟಿ್ಟ ಅದರ ಪೀಠ, 10 ಅಲಂ ಾರ ಾದ ದೀ ಾವಸ್ತ ್ರಗಳು
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ಅಂದರೆ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬೇ ಾದ ಪವಿತ್ರ
ಾಜಕವಸ್ತ ್ರಗಳು, 11 ಅಭಿಷೇಕತೈಲ ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದ

ಸೇವೆಗೆ ಬೇ ಾದ ಪರಿಮಳಧೂಪ ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾನು ನಿನಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವರು ಾಡುವರು.”

ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ನಿಯಮ
12 ಯೆಹೋವನು ಮತೆ್ತ ೕಶೆಗೆ ಹೀಗೆಂದನು, 13 “ನೀನು

ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಆ ಾಪಿಸಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ: ಾನು ನೇಮಿಸಿದ
ಪವಿತ್ರ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳನು್ನ ನೀವು ತಪ್ಪದೇ ಆಚರಿಸಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶುದಿ್ಧಪಡಿಸುವ ಯೆಹೋವನು ಾನೇ ಎಂದು ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವಂತೆ ಇದೇ ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರ
ಮಧ್ಯ ಇರುವ ಗುರುತು. 14 ಆದ ಾರಣ ನೀವು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ದಿನವೆಂದು ಎಣಿಸಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಅದನು್ನ
ಅಶುದ್ಧಪಡಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು. ಆ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿದರೆ ಅವನನು್ನ
ಕುಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಾಕಬೇಕು. 15 ಆರು ದಿನಗಳು ಕೆಲಸ
ಾಡಬೇಕು. ಏಳನೆಯ ದಿನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಕೆಲಸವನು್ನ

ನಿಲಿ್ಲಸಬೇ ಾದ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾಗಿದೆ. ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ದಿನ. ಇಂಥ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸವೇ ಾದರೂ
ಾಡುವವನಿಗೆ ಮರಣಶಿ ಾಗಬೇಕು. 16 ಆದುದರಿಂದ

ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಈ ಆಚರಣೆಯು
ಅವರಿಗೂ,ಅವರ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಾಶ್ವತ ಾದ ನಿಯಮ ಾಗಿದೆ.
17 ಇದು ನನಗೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೂ ನಡುವೆಯಿರುವ ಸ ಾ ಾಲದ
ಗುರುತು. ಏಕೆಂದರೆ ಆರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು
ಭೂ ಾ್ಯ ಾಶಗಳನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಿ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡದೇ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನಲ್ಲವೇ?”
18 ಯೆಹೋವನು ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡುವುದನು್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಎರಡು
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ಆ ಾ ಾಸನಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟನು. ಅವು ದೇವರ ಕೈಯಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ
ಶಿ ಾ ಾಸನಗ ಾಗಿವೆ.

32
ಬಂ ಾರದ ಹೋರಿಕರು
ಧ ೕರ್ 9:6-29

1 ೕಶೆಯು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವುದರಲಿ್ಲ ತಡ ಾದುದನು್ನ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ನೋಡಿ, ಆರೋನನ ಬಳಿಗೆ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದು
ಆತನಿಗೆ, “ಏಳು, ನಮ್ಮನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ
ನಮಗೊಬ್ಬ ದೇವರನು್ನ ಾಡಿಕೊಡು ಏಕೆಂದರೆ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ
ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಆ ೕಶೆಯು ಏ ಾದನೋ
ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 2 ಅದಕೆ್ಕ ಆರೋನನು ಅವರಿಗೆ,
“ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ಾಗು ಗಂಡುಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಕಿವಿಯಲಿ್ಲ
ಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ನನಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿರಿ”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಚಿನ್ನದ
ಓಲೆಗಳನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ಆರೋನನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. 4ಅವನು ಆ
ಚಿನ್ನವನು್ನ ತನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋರಿಕರುವಿನ ಆ ಾರವನು್ನ
ಉಳಿಯಿಂದ ರೂಪಿಸಿ ಎರಕ ಹೊಯಿ್ಯಸಿದನು. ಆಗ ಅವರು
“ಇ ಾ್ರಯೇಲರೇ ನೋಡಿರಿ, ಇದೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ದೇವರು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 5ಆರೋನನು
ಅದನು್ನ ನೋಡಿ ಾಗ ಹೋರಿಕರುವಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಒಂದು
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟಸಿ, “ ಾಳೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಾಗಬೇಕು”
ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. 6 ಆದುದರಿಂದ ಮರುದಿನದಲಿ್ಲ ಜನರು
ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮಗಳನೂ್ನ ಸ ಾ ಾನಯಜ್ಞಗಳನೂ್ನ
ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. ಆನಂತರ ಜನರು ತಿನು್ನವುದಕೂ್ಕ ಕುಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ
ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಆಮೇಲೆ ಕುಣಿ ಾಡಲು ಎದ್ದರು.

7 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ
ಇಳಿದುಹೋಗು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ನೀನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ
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ನಿನ್ನ ಜನರು ಕೆಟು್ಟಹೋದರು. 8 ಾನು ಅವರಿಗೆ ಅ ಾಪಿಸಿದ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಅವರು ಬೇಗನೇ ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಿ ತಮಗೆ ಎರಕ

ಹೊಯ್ದ ಹೋರಿಕರುವನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕೆ್ಕ ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ
ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ, ‘ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರೇ ನೋಡಿರಿ ಇದೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ದೇವರು ಎಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

9 ಅದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ಈ ಜನರ ಸ್ವ ಾವವನು್ನ
ಾನು ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಇವರು * ಂಡುತನವುಳ್ಳ ಜನ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ

10 ಆದ ಾರಣ ನೀನು ನನ್ನನು್ನ ತಡೆಯಬೇಡ. ನನ್ನ ಕೋ ಾಗಿ್ನ
ಉರಿಯಲಿ, ಅವರನು್ನ ಭಸ್ಮ ಾಡಿಬಿಡುವೆನು. ತರು ಾಯ
ನಿನಿ್ನಂದಲೇ ಒಂದು ಮ ಾ ಜ ಾಂಗವನು್ನ ಉಂಟು ಾಡುವೆನು”
ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

11ಆಗ ೕಶೆ ತನ್ನ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡು,
“ಯೆಹೋವನೇ ನೀನು ಮ ಾ ಶಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ, ಭುಜಬಲದಿಂದಲೂ
ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಕೋಪದಿಂದುರಿಯುವುದೇತಕೆ? 12 ಐಗುಪರು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ,
‘ಯೆಹೋವನು ಕೇಡು ಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿ ಾ್ರಯದಿಂದಲೇ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರನು್ನ ಇಲಿ್ಲಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನ ಾ್ಲ.
ಅವರನು್ನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ಾಯಿಸಲಿಕೂ್ಕ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಿಮೂರ್ಲ
ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಅವರನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನೆಂದು

ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದೇತಕೆ್ಕ?’ ನೀನು ರೋ ಾಗಿ್ನಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ನಿನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕೆಡುಕನು್ನ ಾಡದೆ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದಲು ಾಡಿಕೋ.
13 ನಿನ್ನ ಸೇವಕ ಾದ ಅಬ್ರ ಾಮ್, ಇ ಾಕ್ ಾಗು ಾಕೋಬರನು್ನ
ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೋ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ಾಣೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿ
ಅವರಿಗೆ, ‘ ಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿ ಆ ಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷು್ಟ
ಅಸಂಖ್ಯ ಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವನೆ್ನ ಾ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ

* 32:9 32:9ಅಥ ಾ ಕಠಿಣ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರು.
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ಕೊಡುವೆನೆಂದೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಈ ದೇಶವನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾಗಿ
ಾ್ವಧೀನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರೆಂದೂ ಾತುಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇ’ ” ಅಂದನು.

14 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಾಡುವೆನೆಂದು ಾನು
ಹೇಳಿದ ಕೇಡಿನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಬದ ಾಯಿಸಿಕೊಂಡನು.

15 ಆ ಾ ಾಸನಗ ಾದ ಆ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಿಗೆಗಳನು್ನ
ೕಶೆಯು ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದನು.

ಆ ಹಲಿಗೆಗಳ ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬರೆದಿದ್ದವು.
ಈ ಕಡೆಯೂ ಆ ಕಡೆಯೂ ಬರಹವಿತು್ತ. 16 ಆ ಶಿ ಾ ಾಸನಗಳು
ದೇವರ ಕೆಲಸವೇ ಆಗಿದು್ದ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಕೆತಿ್ತದ ಅಕ್ಷರಗಳು ದೇವರೇ
ಬರೆದ ಾ್ದಗಿತು್ತ.

17 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಉ ಾ್ಸಹದಿಂದ ಕೂ ಾಡು ಾ್ತ ಇರ ಾಗಿ
ಯೆಹೋಶುವನು ಆ ಶಬ್ದವನು್ನ ಕೇಳಿ, “ ಾಳೆಯದ ಕಡೆಯಿಂದ
ಯುದ್ಧಧ ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದನು.
18ಅದಕ್ಕವನು,
“ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುವುದು ಜಯ ಧ ್ವನಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ವಿಜಯಗೀತೆಯೂ

ಅಲ್ಲ
ಸೋತು ಗೋ ಾಡುವವರ ಧ ್ವನಿಯೂ ಅಲ್ಲ,
ಾನ ಾಡುವವರಉ ಾ್ಲಸದ ಧ ್ವನಿಯೇ ಆಗಿದೆ”ಅಂದನು.
19 ೕಶೆಯು ಾಳೆಯದ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬಂದು ಆ ಹೋರಿಕರುವನೂ್ನ

ಮತು್ತ ಜನರು ಕುಣಿ ಾಡುವುದನೂ್ನ ಕಂ ಾಗ ಬಹು ಕೋಪಗೊಂಡು
ಕೈಯಲಿ್ಲದ್ದ ಶಿ ಾ ಾಸನಗಳನು್ನ ಬೆಟ್ಟದ ತಗಿ್ಗನಲಿ್ಲ ನೆಲಕೆ್ಕ ಾಕಿ
ಒಡೆದುಬಿಟ್ಟನು. 20 ಜನರು ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೋರಿಕರುವನು್ನ
ಅವನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟು್ಟ ಅರೆದು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಾಡಿ ನೀರಿನಲಿ್ಲ
ಕಲಸಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ಆ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಸಿದನು.

21 ಆಗ ೕಶೆ ಆರೋನನನು್ನ ಕುರಿತು, “ನೀನು ಈ ಜನರಿಂದ
ಮ ಾ ಅಪ ಾಧವನು್ನ ಾಡಿಸಿದಿಯ ಾ್ಲ ಹೀಗೆ ಾಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ಇವರು ನಿನಗೇನು ಾಡಿದರು?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು,
22ಆರೋನನು, “ ಾ್ವಮಿಯವರು, ರೋಷಗೊಳ್ಳ ಾರದು ಈ ಜನರು
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ದುಷ್ಟಸ್ವ ಾದವರು, ಹಠ ಾರಿಗಳು ಎಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೇ?
23 ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ‘ನಮ್ಮನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಒಬ್ಬ ದೇವರನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಡು,ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ
ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ೕಶೆಗೆ ಏ ಾಯಿತೋ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ’
ಅಂದರು. 24 ಅದಕೆ್ಕ ಾನು ‘ ಾರಲಿ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಯಿದೆ ೕ
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದನು್ನ ಬಿಚಿ್ಚ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು’ ಅಂದೆನು. ಅವರು
ಾಗೆ ಕೊಡ ಾಗಿ ಾನು ಆ ಚಿನ್ನವನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಲಿ್ಲ ಾಕಿ ಾಗ ಈ
ಹೋರಿಕರುವಿನ ರೂಪವುಉಂಟಾಯಿತು”ಅಂದನು.

25 ೕಶೆಯು ಜನರು ಅಂಕೆ ತಪಿ್ಪ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆರೋನನು ಅವರನು್ನ ಸಡಿಲ ಾಗಿ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ

ಅವನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಪ ಾಸ್ಯ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಆಸ್ಪದ ಾಯಿತು,
26 ಅವರು ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಸೆ್ವೕಚೆ್ಛ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದನು್ನ
ನೋಡಿ ಾಳೆಯದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು, “ಯೆಹೋವನ
ಪಕ್ಷದವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
ಆಗ ಲೇವಿಯ ಕುಲದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಬಂದರು.
27 ೕಶೆ ಅವರಿಗೆ, “ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನು
ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ‘ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ಕತಿ್ತಯನು್ನ
ಸೊಂಟಕೆ್ಕ ಕಟಿ್ಟಕೊಂಡು ಾಳೆಯದಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗಿಲಿನಿಂದ
ಮತೊ್ತಂದು ಾಗಿಲಿನ ವರೆಗೂ ಹೋಗು ಾ್ತ ಬರು ಾ್ತ ತಮ್ಮತಮ್ಮ
ಸಹೋದರ, ಗೆಳೆಯ ಮತು್ತ ನೆರೆಯವ ಎಂದು ಲ ಸದೆ ಜನರನು್ನ
ಸಂಹರಿಸಬೇಕು’ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

28 ಲೇವಿಯ ಕುಲದವರು ೕಶೆಯ ಆ ಯ ಪ್ರ ಾರವೇ
ಾಡಿದರು. ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜನರೊಳಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಕಡಿಮೆಮೂರು ಾವಿರ

ಮಂದಿ ಹತ ಾದರು. 29 ೕಶೆಯು ಲೇವಿಯರಿಗೆ, “ಈ ಹೊತು್ತ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಮಗನ ಾ್ನದರೂ ಸಹೋದರರ ಾ್ನದರೂ
ಲಕ್ಷ ್ಯಕೆ ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಯೆಹೋವನ ಸೇವೆಗೆ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುವನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
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ೕಶೆಯು ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿ ಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡದು್ದ
30 ಮರುದಿನದಲಿ್ಲ ೕಶೆಯು ಜನರಿಗೆ, “ನೀವು ಮ ಾ
ಾಪವನು್ನ ಾಡಿರುವಿರಿ. ಆದರೂ ಾನು ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗುವೆನು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಾಡಿದ
ಾಪಕೃತ್ಯಕೆ ್ಕ ಾ್ರಯಶಿ್ಚತ್ತವನು್ನ ಾನು ಾಡಬಹುದೇನೋ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು.

31 ಆಗ ೕಶೆ ಯೆಹೋವನ ಬಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ, “ಅ ್ಯೕ!
ಈ ಜನರು ಮ ಾ ಾಪವನು್ನ ಾಡಿ ಾ್ದರೆ. ಚಿನ್ನದ ಹೋರಿಕರುವನು್ನ
ಾಡಿ ದೇವರೆಂದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 32ಆದರೂ ನೀನು ಕರುಣೆಯಿಟು್ಟ

ಅವರ ಾಪವನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನೀನು ಬರೆದಿರುವ
ಜೀವಿತರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರನೂ್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು
ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದನು.

33 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ ಾರು ನನ್ನ ಾತನು್ನ
ಮೀರಿ ಾಪ ಾಡಿದರೋಅವರಹೆಸರುಗಳನೆ್ನೕ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ
ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಾನು ಅಳಿಸಿಬಿಡುವೆನು. 34ನೀನು ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೊರಟು
ಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಈ ಜನರನು್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗು.
ನೋಡು, ನನ್ನ ದೂತನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಡೆದು ಮುನ್ನಡೆಸುವನು,
ಆದರೂನನ್ನ ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ನದಿನದಲಿ್ಲ ಾನು ಅವರ ಾಪಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ
ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸುವೆನು.” 35ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಆರೋನನ ಕೈಯಿಂದ
ಆ ಹೋರಿಕರುವನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಹೋವನು
ಅವರನು್ನ ದಂಡಿಸಿದನು.

33
ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಆ

1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ನೀನು ಐಗುಪ್ತ
ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುತಂದ ಈ ಜನರನು್ನ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಈ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ, ‘ ಾನು ಅಬ್ರ ಾಮ, ಇ ಾಕ ಮತು್ತ
ಾಕೋಬರಿಗೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನೆಂದು’



ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 33:2 cxiv ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 33:9

ಪ್ರ ಾಣ ಾಡಿದ ದೇಶಕೆ್ಕ ಹೊರಟುಹೋಗು. 2 ಾನು,
ನಿನಗಿಂತ ಮುಂ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ದೂತನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ,
ಅ ೕರಿಯರನು್ನ, ಹಿತಿ್ತಯರನು್ನ, ಪೆರಿಜೀಯರನು್ನ, ಹಿವಿ್ವಯರನು್ನ
ಾಗು ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ ಹೊರದೂಡುವೆನು. 3 * ಾಲೂ ಮತು್ತ
ಜೇನೂ ಹರಿಯುವ ದೇಶಕೆ್ಕ ನೀನು ಹೋಗು. ಆದರೆ ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು † ಂಡುತನದ ಜನರು.
ಾನು ಾರಿಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಟೆ್ಟೕನು”ಅಂದನು.
4 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ ಜನರು ದೋ ಾರೋಪಣೆಯ ಈ ಾಕ್ಯವನು್ನ

ಕೇಳಿ ಾಗ ದುಃಖಪಟ್ಟರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರೂ ಆಭರಣಗಳನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 5ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಹೀಗೆಂದನು. “ನೀನು
ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆಹೇಳಬೇ ಾದದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, ‘ನೀವು ಂಡುತನವುಳ್ಳ
ಜನರು, ಾನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಬರುವು ಾದರೆ,
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಮೂರ್ಲ ಾಡಿಬಿಡುವೆನು. ಆದ ಾರಣ
ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ಈಗ ತೆಗೆದುಬಿಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಾನು ಏನು
ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳು್ಳವೆನು’ ” ಅಂದನು.

6 ಅದರಂತೆಯೇ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಹೋರೇಬ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಮುಂದೆ
ಆಭರಣಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರ

7 ೕಶೆಯು ಗು ಾರವನು್ನ ಾಳೆಯದ ಹೊರಗೆ ದೂರ ಾಗಿ
ಾಕಿದ್ದನು. ಅದಕೆ್ಕ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.
ಯೆಹೋವನ ಉತ್ತರವನು್ನ ಬಯಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಾಳೆಯದ
ಹೊರಗಿದ್ದ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಹೋಗುತಿ್ತದ್ದರು. 8 ೕಶೆಯು
ಆ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಎದು್ದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಡೇರೆಗಳ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಂತು, ೕಶೆಯು ಆ ಗು ಾರದೊಳಕೆ್ಕ
ಹೋಗುವ ತನಕ ಅವನನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. 9 ೕಶೆಯು
ಆ ಗು ಾರದೊಳಕೆ್ಕ ಹೋದಕೂಡಲೆ ಮೇಘಸ್ತಂಭವು ಇಳಿದು ಆ
* 33:3 33:3ಬಹಳಷು್ಟ ಫಲವ ಾ್ತದದೇಶ. † 33:3 33:3 ಕಠಿಣಹೃದಯವುಳ್ಳವರು.
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ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಲು್ಲತಿ್ತತು್ತ ಾಗು ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಯ
ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 10 ಆ ಮೇಘಸ್ತಂಭವು ಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದನು್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಡೇರೆಗಳ
ಾಗಿಲಲೆ್ಲೕ ಅಡ್ಡಬೀಳುತಿ್ತದ್ದರು. 11 ಮನುಷ ್ಯರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬನೂ ತನ್ನ
ಸೆ್ನೕಹಿತನೊಡನೆ ಹೇಗೆ ಾತ ಾಡುವನೋ ಾಗೆಯೇಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಾತ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

ಆನಂತರ ೕಶೆಯು ಾಳೆಯಕೆ್ಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವನು. ಆದರೆ
ನೂನನ ಮಗ ಾದ ಯೆಹೋಶುವನೆಂಬ ೌವನಸ್ಥ ಾದ ಅವನ
ಶಿಷ ್ಯನು ಆ ಗು ಾರದಲಿ್ಲಯೇ ಇರುತಿ್ತದ್ದನು,ಅದರಬಳಿಯಿಂದದೂರ
ಸರಿಯುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ.

ೕಶೆಯ ಾ್ರಥರ್ನೆ
12 ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ ‘ಈ

ಜನರನು್ನ ಆ ಸೀಮೆಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು’ ನೀನು
ನನಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಿಯಷೆ್ಟೕ. ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಾರನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ
ಕೊಡುವೆಯೆಂಬುದನು್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ. ‘ಆದರೆ ಾನು
ನಿನ್ನನು್ನ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಬಲೆ್ಲನು. ನಿನಗೆ ನನ್ನ ದಯೆ ದೊರಕಿತೆಂದೂ’ ನೀನು
ನನಗೆ ಹೇಳಿರುವೆಯ ಾ್ಲ. 13ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯೆಯಿರುವು ಾದರೆ ನಿನ್ನ
ಾಗರ್ವನು್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು ಾನು ನಿನ್ನನು್ನ ಅರಿತುಕೊಳು್ಳವಂತೆ

ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನು್ನ ನನಗೆ ದಯ ಾಲಿಸು ಆಗ ನಿನ್ನ ದಯೆ ನನಗೆ
ದೊರೆಯಿತೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. ಈ ಜ ಾಂಗವು ನಿನ್ನ
ಪ್ರಜೆಯೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೋ” ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಾಡಿದನು.

14 ಅದಕೆ್ಕ ಯೆಹೋವನು, “ನನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಬರುವುದು, ಾನು ನಿಮಗೆ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ನೀಡುವೆನು” ಅಂದನು.
15 ೕಶೆಯು ಆತನಿಗೆ, “ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾರದೇ
ಹೋದರೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಇಲಿ್ಲಂದ ಹೋಗಗೊಡಿಸಬೇಡ. 16 ನನಗೂ ನಿನ್ನ
ಪ್ರಜೆಗ ಾದ ಇವರಿಗೂ ನಿನ್ನ ದಯೆಯು ದೊರಕಿತೆಂಬುದು ನೀನು
ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬರುವುದರಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವುದರಿಂದ



ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 33:17 cxvi ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 33:23

ತಿಳಿದುಬರುವುದು? ಇದರಿಂದ ಾನೂ ಮತು್ತ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗ ಾದ
ಇವರೂ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಬೇರೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ವಿಶೇಷತೆಯುಳ್ಳವರೆಂಬುದು ಗೊ ಾ್ತಗುವುದು”ಅಂದನು.

17 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನಿನಗೆ ನನ್ನ ದಯೆಯು
ದೊರಕಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನು್ನ
ಬಲ್ಲವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ನಿನಗೋಸ ್ಕರ ಈ ಾಯರ್ವನು್ನ
ಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 18 ಅದಕೆ್ಕ ೕಶೆಯು,

“ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ದಯ ಾಡಿ ನನಗೆ ತೋರಿಸು” ಎಂದು
ಕೇಳಿದನು. 19 ಸ ೕರ್ತ್ತಮತ್ವವನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ ಆತನು, “ ಾನು
ನನ್ನ ‡ಮಹಿಮೆಯನು್ನ ಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನಿನೆ್ನದುರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ
ಾಡುವೆನು. ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನನ್ನ ಾಮದ ಪೂಣರ್

ಮಹತ್ವವನು್ನ ನಿನೆ್ನದು ಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವೆನು. ಾನು ಾರ
ಮೇಲೆ ದಯೆತೋರಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವೆನೋ ಅವನ ಮೇಲೆ ದಯೆ
ತೋರಿಸುವೆನು, ಾರನು್ನ ಕರುಣಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವೆನೋ ಅವನನು್ನ
ಕರುಣಿಸುವೆನು” ಅಂದನು. 20 ಆದರೆ ಆತನು ಅವನಿಗೆ,
“ನೀನು ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ನೋಡುವುದಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ಮನುಷ ್ಯರಲಿ್ಲ ಾರೂ ನನ್ನನು್ನ ನೋಡಿ ಬದುಕಿರ ಾರನು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 21 ಮತು್ತ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, “ನೋಡು, ಇಲಿ್ಲ
ನನ್ನ ಸಮೀಪದಲೆ್ಲೕ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಿದೆ. ನೀನು ಈ ಬಂಡೆಯ
ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತುಕೊಂಡಿರು. 22 ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿನೆ್ನದುರಿಗೆ
ಾಟಿಹೋಗು ಾಗ ಾನು ಈ ಬಂಡೆಯ ಸಂದಿನಲಿ್ಲ ನಿನ್ನನು್ನ
ಇರಿಸಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಾಟಿ ಹೋಗುವ ತನಕ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೈಯಿಂದ
ಮರೆ ಾಡುವೆನು. 23 ತರು ಾಯ ಾನು ನನ್ನ ಕೈಯನು್ನ ತೆಗೆ ಾಗ
ನೀನು ನನ್ನ ಹಿಂ ಾಗವನು್ನ ನೋಡುವಿಯೇ ಹೊರತು ನನ್ನ ಮುಖವು
ನಿನಗೆ ಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದುಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದನು.

‡ 33:19 33:19 ಸ ೕರ್ತ್ತಮತ್ವವನು್ನ.
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34
ೕಶೆಯು ಹೊಸ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದು್ದ.

ಧ ೕರ್ 10:1-5
1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ದಲಿನ ಕಲಿ್ಲನ

ಹಲಗೆಗಳಂತೆ ಇನೂ್ನ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿಕೋ. ನೀನು
ಒಡೆದು ಬಿಟ್ಟ ಆ ದಲನೆಯ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ
ಈ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಾನು ಬರೆಯುವೆನು. 2 ಬೆಳಿಗೆ್ಗ ನೀನು
ಸಿದ್ಧ ಾಗಿ, ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟವನು್ನ ಹತಿ್ತ ಅಲಿ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯ ಮೇಲೆ
ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ನಿಂತಿರಬೇಕು. 3 ಾರೂ ನಿನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಬರ ಾರದು. ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಾರೂ
ಎಲಿ್ಲಯೂ ಾಣಿಸಕೂಡದು; ಕುರಿದನಗಳೂ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಮೇಯ ಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 4 ಆದ ಾರಣ ೕಶೆಯು
ದಲಿದ್ದಹಲಗೆಗಳಂತೆಎರಡುಕಲಿ್ಲನಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತಸಿಕೊಂಡು,

ಯೆಹೋವನ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಳಗೆ್ಗ ಎದು್ದ ಆ ಎರಡು
ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೀ ಾಯಿಬೆಟ್ಟವನು್ನ
ಹತಿ್ತದನು. 5 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಮೇಘದಲಿ್ಲ ಇಳಿದು ಬಂದು
ಅಲಿ್ಲ ಅವನ ಹತಿ್ತರ ನಿಂತು ಯೆಹೋವನೆಂಬ ತನ್ನ ಾಮವನು್ನ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.

6 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಎದು ಾಗಿ ಹೋಗು ಾ್ತ ಪ್ರಕಟಿಸಿ
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ; “ಯೆಹೋವನೆಂಬ ದೇವರು ಕರುಣಾಳುವು,
ಕೃ ಾಳುವು, ದೀಘರ್ ಾಂತವುಳ್ಳವನು, ಪಿ್ರೕತಿಯುಳ್ಳವನು
ಾಗು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾದ ದೇವರು ಆಗಿದೆ್ದೕನೆ; 7 ಾವಿ ಾರು
ತಲೆ ಾರುಗಳವರೆಗೂ ದಯೆತೋರಿಸುವವನು; ದೋ ಾಪ ಾಧ
ಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವವನು; ಆದರೂ ಅಪ ಾಧಿಗಳನು್ನ ಶಿ ಸದೆ
ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ತಂದೆಗಳ ದೋಷಫಲವನು್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮೂರು
ಾಲು ್ಕ ತಲೆ ಾರುಗಳವರೆಗೆ ಬರ ಾಡುವವನು ಆಗಿ ಾ್ದನೆ”
ಎಂಬುದೇ.
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8 ೕಶೆ ತ್ವರೆಪಟು್ಟ ನೆಲಕೆ್ಕ ಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, 9 “ಕತರ್ನೇ, ನಿನ್ನ
ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ದಯೆಯು ನನಗೆ ದೊರಕಿರುವು ಾದರೆ ನೀನೇ ನಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜನರು * ಂಡುಬುದಿ್ಧಯವರೇ;

ಆ ಾಗೂ್ಯ ನೀನು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳನೂ್ನ, ಅಧಮರ್ಗಳನು್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಿನ್ನ
ಸ್ವ ಾ್ತಗಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಬೇಕು” ಎಂದನು.
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನವೀಕರಣ
ವಿ ೕ 23:14-19; ಧ ೕರ್ 7:1-5; 16:1-17

10 ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, “ಕೇಳು, ಾನು ಒಂದು
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಾ್ಥಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲಯೂ ಾವ
ಜ ಾಂಗದಲಿ್ಲ ಾದರೂ ನಡೆಯದಂಥ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ನಿನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರು ನೋಡುವಂತೆ ನಡೆಸುವೆನು. ನಿಮ್ಮ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೂ ಯೆಹೋವನು ಾಡುವ
ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ವನು್ನ ನೋಡುವರು. ಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದು ಭಯಂಕರ ಾದ ಾ್ದಗಿದೆ. 11 ಾನು ಈ

ದಿನ ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸುವುದನು್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು.
ಇಗೋ, ಾನು ಅ ೕರಿಯರನು್ನ, ಾ ಾನ್ಯರನು್ನ, ಹಿತಿ್ತಯರನು್ನ,
ಪೆರಿಜೀಯರನು್ನ, ಹಿವಿ್ವಯರನು್ನ ಾಗು ಯೆಬೂಸಿಯರನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುವೆನು. 12 ನೀವು ಹೋಗಿ
ಸೇರುವ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳ ಸಂಗಡ ಾವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನೂ್ನ
ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ; ಾಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೆ

ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಉರುಲಿನಂತಿರುವುದು. 13 ಆದರೆ ನೀವು
ಅವರ ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನು್ನ ಕೆಡವಿ ಅವರ ಕಲು್ಲಕಂಬಗಳನು್ನ ಒಡೆದು
ಅಶೇರವೆಂಬ ವಿಗ್ರಹಸ್ತಂಭಗಳನು್ನ ಕಡಿದು ಾಕಬೇಕು. 14ಏಕೆಂದರೆ
ತೀಕ್ಷ ್ಣತೆಯುಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಯೆಹೋವನು ತನಗೆ
ಸಲ್ಲಬೇ ಾದ ೌರವವನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಗೊಡಿಸದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಬೇರೆ ಾವ ದೇವರ ಮುಂದೆಯೂ ಅಡ್ಡಬೀಳ ಾರದು. 15 ನೀವು
* 34:9 34:9 ಕಠಿಣ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರು.
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ಆ ದೇಶದ ನಿ ಾಸಿಗಳ ಸಂಗಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ
ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ, ಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸಿ ಯಜ್ಞಗಳನು್ನ ಾಡು ಾಗ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು
ಯಜ್ಞಭೋಜನಕೆ್ಕ ನಿಮ್ಮನೂ್ನ ಕರೆ ಾನು, ನೀವು ಹೋಗಿ ಭೋಜನ
ಾಡಬೇ ಾದೀತು, 16ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರಿ ಾಗಿ ಅವರಲಿ್ಲ

ಪುತಿ್ರಯರನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅದು ಾಗರ್ ಾಗುವುದು;
ತರು ಾಯ ಆ ಸೊಸೆಯರು ತವರುಮನೆಯ ದೇವತೆಗಳನು್ನ
ಪೂಜಿಸುವವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ ಅನ್ಯದೇವರುಗಳ ಪೂಜೆ
ಎಂಬ ವ್ಯಭಿಚಾರಕೆ್ಕ ಎಳೆ ಾರು, ಎಚ್ಚರ. 17 ಎರಕದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
18 “ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಾನು

ನಿಮಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಚೈತ್ರ ಾಸದಲಿ್ಲ ನೇಮಕ ಾದ
ಾಲದಲಿ್ಲ ಏಳುದಿನಗಳ ಾಲಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು.
ನೀವು ಚೈತ್ರ ಾಸದಲಿ್ಲಯೇ ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ
ಬಂದಿರಲ್ಲವೇ?

19 “ಪ್ರಥಮ ಗಭರ್ಫಲವೆ ಾ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದನ ಕುರಿಗಳಲಿ್ಲ
ಹುಟು್ಟವ ಚೊಚ್ಚಲು ಮರಿಗಳೆ ಾ್ಲ ಗಂ ಾದ ಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ನನ್ನದೇ.
20 ಕತೆ್ತಯ ಮರಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ಕುರಿಮರಿಯನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಆ
ಕತೆ್ತಮರಿಯನು್ನ ಬಿಡಿಸಬಹುದು; ಾಗೆ ಬಿಡಿಸಲೊಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ
ಅದರ ಕುತಿ್ತಗೆ ಮುರಿದು ಕೊಂದುಬಿಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬದಲು ಕೊಟು್ಟ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕು. ಒಬ್ಬರೂ
ಬರಿಗೈಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.

21 “ಆರು ದಿನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿ ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಾವ ಕೆಲಸವನೂ್ನ ಾಡದೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಾಗಿರಬೇಕು. ಉಳುವ
ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ, ಕೊಯು್ಯವ ಾಲದಲಿ್ಲಯೂ ಾಗೆಯೇ ಏಳನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡದೆ ಇರಬೇಕು.
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22 “ಗೋದಿ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಥಮ ಫಲದ ಸಮಪರ್ಣೆಯನು್ನ
ಪಸ ್ಕಹಬ್ಬ ಾಗಿಏಳು ಾರಗಳನಂತರಸುಗಿ್ಗ ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸು ಾಗ
ಸಮಪಿರ್ಸಬೇಕು. ವಷರ್ದ ಅಂತ್ಯದಲಿ್ಲ ಫಲಸಂಗ್ರಹದ ಹಬ್ಬವನೂ್ನ
ಆಚರಿಸಬೇಕು. 23 ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಮೂ ಾವತಿರ್ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಗಂಡಸರೆಲ್ಲರೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ದೇವ ಾಗಿರುವ ಕತರ್ ಾದ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಬರಬೇಕು. 24 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿನಿಂದ
ಅನ್ಯಜ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಹೊರಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವೆನು.
ನೀವು ವಷರ್ಕೆ್ಕ ಮೂ ಾವತಿರ್ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ಹೋಗು ಾಗ ಾರೂ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನು್ನ ಆಶೆಪಟು್ಟ
ಅಪಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

25 “ನನಗೆ ಯಜ್ಞವನು್ನ ಾಡು ಾಗ ಆ ಯಜ್ಞಪಶುವಿನ
ರಕ್ತದೊಡನೆ ಹುಳಿಹಿಟ್ಟನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಕೂಡದು. ಪಸ್ಕದಲಿ್ಲ
ನೀವು ಸಮಪಿರ್ಸಿದ ಯಜ್ಞ ಾಂಸವನು್ನ ಮರುದಿನದ
ಸೂ ೕರ್ದಯದವರೆಗೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 26 ಭೂಮಿಯ
ಪ್ರಥಮಫಲಗಳಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದುದನು್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಾದಯೆಹೋವನ
ಮಂದಿರಕೆ್ಕ ತರಬೇಕು. ಆಡುಮರಿಯನು್ನಅದರ ಾಯಿಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ
ಬೇಯಿಸಕೂಡದು.”

27 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, “ನೀನು ಈ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ
ಬರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಾಕ್ಯಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಲೂ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಂಗಡಲೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆ”
ಎಂದು ಅ ಾಪಿಸಿದನು. 28 ೕಶೆಯು ಆ ಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಹಗಲಿರುಳು ನಲ್ವತು್ತ ದಿನ ಇದ್ದನು. ಆದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಅವನು
ಏನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ಹತು್ತ ಆ ಗಳನು್ನ ಆ ಕಲಿ್ಲನ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಬರೆದನು.

ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾದ ೕಶೆಯಮುಖ
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29 ೕಶೆಯು ಆ ಾ ಾಸನಗ ಾದ ಆ ಎರಡು ಕಲಿ್ಲನ
ಹಲಗೆಗಳನು್ನ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸೀ ಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ
ಇಳಿದುಬಂ ಾಗ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇದು್ದ ಆತನ
ಸಂಗಡ ಸಂ ಾಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಮುಖವು ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿತು್ತ;
ಆದರೆಅಪ್ರ ಾವವುಅವನಿಗೆತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 30 ೕಶೆಯಮುಖವು
ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಆರೋನನೂ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ
ನೋಡಿ ಅವನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಬರುವುದಕೆ್ಕ ಭಯಪಟ್ಟರು. 31 ಆದರೆ
ೕಶೆಯು ಅವರನು್ನ ಕರೆಯಲು ಆರೋನನೂ ಸಮೂಹದ
ಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು; ೕಶೆ ಅವರ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡಿದನು. 32 ತರು ಾಯ ಇ ಾ್ರಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ

ಬಂದರು. ೕಶೆಯು ಾನು ಸೀ ಾಯಿಬೆಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನಿಂದ
ಹೊಂದಿದ ಆ ಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 33 ೕಶೆಯು
ಅವರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಮುಖದ
ಮೇಲೆ ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಂಡನು. 34 ೕಶೆಯು ಯೆಹೋವನ
ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಸನಿ್ನಧಿಗೆಹೋಗು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಈ
ಮುಸುಕನು್ನ ಾಕಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನು. ಹೊರಗೆ ಬಂ ಾಗ ಆ ಮುಸುಕನು್ನ
ತೆಗೆದಿಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬಂ ಾಗ ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಇ ಾ್ರಯೇಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 35 ೕಶೆಯ
ಮುಖವು ಪ್ರ ಾಶ ಾನ ಾಗಿರುವುದನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ನೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆದ ಾರಣ ಅವನು ಯೆಹೋವನ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ತನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಆ

ಮುಸುಕನು್ನ ಪುನಃ ಾಕಿಕೊಂಡಿರುತಿ್ತದ್ದನು.

35
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ನಿಯಮಗಳು

1 ೕಶೆ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಸಮೂಹವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ,
“ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ
ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 2ಆರು ದಿನಗಳು ನೀವು ಕೆಲಸ ಾಡಬೇಕು; ಏಳನೆಯ
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ದಿನವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದ ದಿನ; ಅದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸ ಾದ
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂದು ನೀವು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಕೆಲಸವನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಡಬೇಕು; ಆ ದಿನದಲಿ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಡುವವನಿಗೆ
ಮರಣದಂಡನೆ ಾಗಬೇಕು; 3 ನೀವು ಾಸಿಸುವ ಾವ
ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಾದರೂ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲಿ್ಲ ಬೆಂಕಿಯನೂ್ನ ಹೊತಿ್ತಸ ಾರದು
ಎಂದು” ಹೇಳಿದನು.
ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ನಿ ಾರ್ಣಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ವಸು್ತಗಳು
ವಿ ೕ 25:1-9

4 ೕಶೆಯು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ಸವರ್ಸಮೂಹಕೆ್ಕ ಹೀಗೆಂದನು:
“ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದೆ್ದೕನೆಂದರೆ, 5 ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿ ್ಮಳಗೆ
ಯೆಹೋವನಿ ಾಗಿ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಡಬೇಕು; ಒಳೆ್ಳಯ
ಮನಸಿ್ಸರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಾಣಿಕೆಯನು್ನ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು.
ಯೆಹೋವನಿಗೆತರಬೇ ಾದಆ ಾಣಿಕೆಯುಎಂಥ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ;
ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ, ಾಮ್ರ ಎಂಬ ಲೋಹಗಳು, 6 ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ,
ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರಗಳು, ಾರುಬಟೆ್ಟಗಳು, ಉಣೆ್ಣಯ
ಬಟೆ್ಟಗಳು, 7 ಹದ ಾಡಿರುವ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಟಗರಿನ ತೊಗಲುಗಳು,
ಕಡಲ ಾ್ರಣಿಯ ತೊಗಲುಗಳು, ಜಾಲೀಮರವು, ದೀಪಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ
ಎಣೆ್ಣಯು, 8 ಅಭಿಷೇಕತೈಲಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಪರಿಮಳಧೂಪಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ
ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳು, 9 ಏ ೕದ್ ಕವಚಕೆ್ಕ ಬೇ ಾಗಿರುವ ರತ್ನಗಳು
ಾಗು ಎದೆಪದಕದಲಿ್ಲ ಹಚ್ಚಬೇ ಾದ ಾ ಾ ರತ್ನಗಳು ಇವೇ.

ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ನಿ ಾರ್ಣಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದಉಪಕರಣಗಳು
ವಿ ೕ 39:32-43

10 “ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಾನಿಗ ಾದ ಶಿಲಿ್ಪಗಳು ಬಂದು
ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಬೇಕು. 11 ಅವರು
ಾಡಬೇ ಾದವುಗಳು ಾವುವೆಂದರೆ; ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರ,

ಅದರ ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಗಳು, ಕೊಂಡಿಗಳು, ಚೌಕಟು್ಟಗಳು, ಅಗುಳಿಗಳು,
ಕಂಬಗಳು, ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳು, 12 ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷ,
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ಅದನು್ನ ಹೊರುವ ಕಂಬಗಳು, ಕೃ ಾಸನ, ಅದನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವ
ಪರದೆ, 13 ಮೇಜು, ಅದರ ಕಂಬಗಳು, ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳು,
ಅದರಮೇಲೆಇಡತಕ್ಕ ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟಗಳು, 14ದೀಪಸ್ತಂಭ,ಅದರ
ಉಪಕರಣಗಳು,ಹಣತೆಗಳು,ದೀಪಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದಎಣೆ್ಣ, 15ಧೂಪವೇದಿ,
ಅದರ ಕಂಬಗಳು, ಅಭಿಷೇಕ ತೈಲ, ಪರಿಮಳಧೂಪದ್ರವ್ಯ, ಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಿನ ಪರದೆ, 16 ಯಜ್ಞವೇದಿ, ಅದರ ಾಮ್ರದ ಜಾಳಿಗೆ,
ಕಂಬಗಳು,ಉಪಕರಣಗಳು,ಬೋಗುಣಿ,ಅದರಪೀಠ, 17ಅಂಗಳದ
ತೆರೆಗಳು, ಕಂಬಗಳು, ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳು, ಅಂಗಳದ ಾಗಿಲಿನ ಪರದೆ,
18ಗು ಾರದ ಗೂಟಗಳು,ಅಂಗಳದ ಗೂಟಗಳು, ಇವುಗಳಹಗ್ಗಗಳು,
19 ಪವಿತ್ರ ಾ್ಥನದ ಸೇವೆಗೆ ಬೇ ಾದ ಸುಂದರ ಾದ ದೀ ಾವಸ್ತ ್ರಗಳು
ಅಂದರೆ ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ
ಬೇ ಾದ ಪವಿತ್ರ ಾಜಕವಸ್ತ ್ರಗಳು ಇವೇ”ಅಂದನು.

ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ನಿ ಾರ್ಣಕೆ್ಕ ಾಣಿಕೆಗಳು
20 ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಮತು್ತ ಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ೕಶೆಯ

ಎದುರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದರು. 21 ಾರನು್ನ ಹೃದಯವು
ಪೆ್ರೕರೇಪಿಸಿತೋ, ಾರ ಮನಸು್ಸ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿತೊ್ತೕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ಬಂದು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಅದರ ಸಮಸ್ತ
ಸೇವೆಗಳಿ ಾಗಿಯೂ, ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತ ್ರಗಳಿ ಾಗಿಯೂ ಯೆಹೋವನಿಗೆ
ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತಂದರು. 22 ಸಿದ್ಧಚಿತ್ತ ಾದ ಗಂಡಸರೂ, ಹೆಂಗಸರೂ
ಬಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ಕಡಗ,
ಮೂಗುತಿ, ಮುದೆ್ರಯುಂಗರ, ಕಂಠ ಾಲೆ ದ ಾದ ಚಿನ್ನದ
ಒಡವೆಗಳನು್ನ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. 23 ಾರಲಿ್ಲ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ
ಾಗು ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರಗಳು, ಾರುಬಟೆ್ಟಯು, ಉಣೆ್ಣ
ಬಟೆ್ಟಯು, ಹದ ಾಡಿದ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಟಗರಿನ ತೊಗಲುಗಳು ಾಗು
ಕಡಲ ಾ್ರಣಿಯ ತೊಗಲುಗಳು ಇದ್ದ ೕ ಅವರು ಅವುಗಳನು್ನ
ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 24 ಾರಲಿ್ಲ ಬೆಳಿ್ಳ ಇಲ್ಲವೇ ಾಮ್ರ ಇತೊ್ತೕ ಅವರು
ಅವುಗಳನೆ್ನೕ ತಂದು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸಮಪಿರ್ಸಿದರು. ಾರ
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ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಗು ಾರದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಜಾಲೀಮರವಿತೊ್ತೕ ಅವರು
ಅದನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 25 ನಿಪುಣೆಯ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ತಮ್ಮ
ಕೈಗಳಿಂದ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ನೂಲನೂ್ನ,
ಹತಿ್ತಯ ನೂಲನೂ್ನ ನೇಯು್ದ ಆ ನೂಲನು್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
26 ಬುದಿ್ಧವಂತೆಯ ಾದ ಬೇರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಆಡಿನ ಕೂದಲುಗಳನು್ನ
ನೇಯು್ದ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 27 ಅಧಿಪತಿಗಳು ಏ ೕದ್ ಕವಚಕೆ್ಕ
ಬೇ ಾದ ಗೋಮೇಧಕ ರತ್ನಗಳನು್ನ, ಎದೆಪದಕದಲಿ್ಲ ಇಡಬೇ ಾದ
ರತ್ನಗಳನು್ನ, 28ದೀಪಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ ಾಗು ಅಭಿಷೇಕತೈಲಕೆ್ಕ
ಮತು್ತ ಪರಿಮಳಧೂಪಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನು್ನ
ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 29 ೕಶೆಯ ಮೂಲಕ ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿದ ಎ ಾ್ಲ ಕೆಲಸ ಾಯರ್ಗಳಿ ಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ತಂದುಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೃದಯದಿಂದ ಪೆ್ರೕರೇಪಿತ ಾಗಿ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ
ಸಿ್ತ ್ರೕಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿಯೇ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಗು ಾರದ ಶಿಲಿ್ಪಗಳು
ವಿ ೕ 31:1-11

30 ೕಶೆಯು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗೆಂದನು, “ನೋಡಿರಿ,
ಯೆಹೋವನು ಯೆಹೂದ ಕುಲದವ ಾದ ಹೂರನ ಮ್ಮಗನೂ,
ಊರಿಯ ಮಗನೂ ಆಗಿರುವ ಬೆಚಲೇಲನೆಂಬವನನು್ನ ಹೆಸರು
ಹಿಡಿದು ಕರೆದಿ ಾ್ದನೆ. 31 ಕ ಾತ್ಮಕ ಾದ ವಿ ಾ್ಯಸಗಳನು್ನ
ಕಲಿ್ಪಸುವುದಕೂ್ಕ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ ಾಗು ಾಮ್ರಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ
ಾಡುವುದಕೂ್ಕ, 32 ರತ್ನಗಳನು್ನ ಕೆತು್ತವುದಕೂ್ಕ, ಮರದಲಿ್ಲ ಕೆತ್ತನೇ

ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ, 33 ಅವನಿಗೆ ದೇವ ಾತ್ಮವನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಅವನಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಾನ, ವಿದೆ್ಯ, ವಿವೇಕಗಳನೂ್ನ
ಸಕಲ ಶಿಲ್ಪಕ ಾ ಾನವನೂ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ. 34 ಅದಲ್ಲದೆ
ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಹ ಅವನಿಗೂ ಮತು್ತ ಾನ್
ಕುಲದ ಅಹೀ ಾ ಾಕನ ಮಗ ಾದ ಒಹೋಲೀ ಾಬನಿಗೂ
ವರಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 35 ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸ ಕಲಿ್ಪಸುವವರು, ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ
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ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ದ ಾರದಿಂದಲೂ, ಹತಿ್ತಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೂ ಕಸೂತಿ
ಕೆಲಸ ಾಡುವವರು,ನೇಯುವವರು,ಅಂತೂಎ ಾ್ಲ ಕಸಬು ಾರರು
ಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಕಸಿ ಾಡುವುದಕೂ್ಕ ಯೆಹೋವನು ಅವರಿಗೆ
ಾನವನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಾ್ದನೆ.”

36
1 “ಬೆಚಲೇಲನು ಾಗೂ ಒಹೋಲೀ ಾಬನು ಮತು್ತ ಬೇರೆ
ಾನಿಗಳೆಲ್ಲರು ಅಂದರೆ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಾನವಿವೇಕಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿ ಪವಿತ್ರ ದೇವಮಂದಿರವನು್ನ ನಿ ಾರ್ಣ ಾಡುವ
ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ ಬೇ ಾದ ಸಕಲವಿಧ ಾದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಕ್ರಮ
ತಿಳಿದಿರುವವರು, ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ
ಾಡುವರು”ಅಂದನು.
ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೊಟ್ಟದು್ದ

2 ಬೆಚಲೇಲನನೂ್ನ ಒಹೋಲೀ ಾಬನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಾರ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನು ಾನವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟದ್ದನೋ, ಾ ಾರಿಗೆ
ಈ ಕೆಲಸ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಪೆ್ರೕರಣೆ ಾಯಿತೋ ಅಂಥ
ಾನಿಗಳೆಲ್ಲರನೂ್ನ ೕಶೆಯು ತನ್ನ ಹತಿ್ತರಕೆ ್ಕ ಕರೆಯಿಸಿದನು. 3ಅವರು
ದೇವಮಂದಿರವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುವ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರು ತಂದಿದ್ದ
ಾಣಿಕೆಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ೕಶೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇ ಾ್ರಯೇಲರು
ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊ ಾ್ತರೆಯಲಿ್ಲ ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ
ಮನಃಪೂವರ್ಕ ಾಗಿ ಕೊಡುತಿ್ತದ್ದರು. 4 ಆಗ ದೇವಮಂದಿರದ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಆ ಾನಿಗಳೆಲ್ಲರು, 5 ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಬಿಟು್ಟ ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, “ಯೆಹೋವನು
ಆ ಾಪಿಸಿದ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ಬೇ ಾಗಿರುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಬಹಳ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಜನರು ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತರುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ ಎಂದು” ಹೇಳಿದರು. 6 ಆಗ
ೕಶೆಯು ಇದನು್ನ ಗಮನಿಸಿ, “ದೇವಮಂದಿರದ ಕೆಲಸ ಾ್ಕಗಿ
ಾವ ಪುರುಷ ಾಗಲಿ, ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾಗಲಿ ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಾಯರ್ಗಳನೂ್ನ
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ಾಡ ಾರದು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಾಳೆಯದಲಿ್ಲ
ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಜನರು ಾಣಿಕೆಗಳನು್ನ ತರುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿಬಿಟ್ಟರು.
7 ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲಸವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಹೆಚು್ಚ ಾಮಗಿ್ರಗಳಿದ್ದವು.

ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ನಿ ಾರ್ಣ
ವಿ ೕ 26:1-37

8 ಆ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಾನಿಗಳೆಲ್ಲರು ಹೊಸೆದ ಾರಿನ ಹತು್ತ
ಪರದೆಗಳಿಂದ ಗು ಾರವನು್ನ ಾಡಿ ಆ ಪರದೆಗಳಲಿ್ಲ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ
ಮತು್ತ ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳ ಾರಗಳಿಂದ ನೇಯೆ್ಗಯವರಂತೆ
ಕೆರೂಬಿಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಅದಕೆ್ಕ ಚಮ ಾ್ಕರ ಾಗಿ ಕಸೂತಿ ಾಕಿ
ಾಡಿದರು. 9 ಪ್ರತಿ ಂದು ಪರದೆಯು ಇಪ್ಪತೆ್ತಂಟು ಳ

ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಾಲು ್ಕ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದವು. ಎ ಾ್ಲ
ಪರದೆಗಳು ಸ ಾನ ಅಳತೆಯಲಿ್ಲದ್ದವು. 10 ಐದೈದು ಪರದೆಗಳನು್ನ
ಒಂದೊಂ ಾಗಿ ೕಡಿಸಿದರು. 11 ಈ ಎರಡು ೕಡಣೆಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂದೊಂದರ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ 12 ನೀಲಿ ಾರದಿಂದ
ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು; ಆ ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಐವತೆವತ್ತರ ಮೇರೆಗೆ
ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಎದು ಾಗಿ ಇರಿಸಿದರು. 13 ಅದಲ್ಲದೆ ಐವತು್ತ
ಚಿನ್ನದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಆ ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಂದಕೊ್ಕಂದು
ೕಡಿಸಿದರು; ಹೀಗೆ ಅದು ಒಂದೇ ಗು ಾರ ಆಯಿತು.

14 ಬೆಚಲೇಲನು ಗು ಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಉಣೆ್ಣಯ
ಹನೊ್ನಂದು ಪರದೆಗಳಿಂದ ಆ ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಮೇಲಣ ಡೇರೆಯನು್ನ
ಾಡಿದನು. 15 ಒಂದೊಂದು ಪರದೆಯು ಮೂವತು್ತ ಳ

ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಾಲು ್ಕ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇದ್ದವು;
ಎ ಾ್ಲ ಪರದೆಗಳೂ ಒಂದೇ ಅಳತೆ ಾಗಿದ್ದವು. 16 ಐದು
ಪರದೆಗಳನು್ನ ಒಂ ಾಗಿ ೕಡಿಸಿ ಮಿಕ್ಕ ಆರು ಪರದೆಗಳನೂ್ನ
ಒಂ ಾಗಿ ೕಡಿಸಿದರು. 17 ಒಂದೊಂದರ ಕೊನೆಯ ಪರದೆಯ
ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ ಐವತೆವತು್ತ ಕುಣಿಕೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 18 ಒಂದೇ
ಡೇರೆ ಾಗುವಂತೆ ಸಮಸ್ತವನು್ನ ೕಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಮ್ರದ
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ಐವತು್ತ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 19 ಅದಲ್ಲದೆ ಹದ ಾಡಿರುವ
ಟಗರಿನ ತೊಗಲುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನೂ್ನ,
ಕಡಲ ಾ್ರಣಿಯ ತೊಗಲುಗಳಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನೂ್ನ
ಾಡಿದರು.
20 ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಂತಿರುವ ಹಲಗೆಗಳಿಂದ

ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 21 ಪ್ರತಿ ಂದು ಚೌಕಟೂ್ಟ ಹತು್ತ
ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಒಂದುವರೆ ಳ ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಇತು್ತ;

22ಪ್ರತಿ ಂದು ಚೌಕಟೂ್ಟ ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗಳಿಂದ ೕಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು
ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟಗಳುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿತು್ತ; ಗು ಾರದ ಎ ಾ್ಲ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನೂ್ನ
ಾಗೆ ಾಡಿಸಿದರು. 23 ಗು ಾರದ ದ ಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ
ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು; 24 ನಲ್ವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಆ ಇಪ್ಪತು್ತ ಚೌಕಟು್ಟಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟರು; ಒಂದೊಂದು

ಚೌಕಟಿ್ಟನಲಿ್ಲರುವ ಎರಡು ನಿಲುವುಪಟಿ್ಟಗಳ ಕೆಳಗೆ ಒಂದೊಂದು
ಗದಿ್ದಗೆಕಲ್ಲನು್ನ ಇಟ್ಟರು. 25 ಾಗೆಯೇ ಗು ಾರದ ಉತ್ತರದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪತು್ತ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ 26 ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಂದು ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ
ಎರಡೆರಡು ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳಮೇರೆಗೆನಲ್ವತು್ತ ಬೆಳಿ್ಳಯಗದಿ್ದಗೆಕಲ್ಲಗಳನು್ನ
ಾಡಿದರು. 27ಗು ಾರದಹಿಂ ಾಗಕೆ್ಕಅಂದರೆಪಶಿ್ಚಮದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಆರು

ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 28 ಗು ಾರದ ಹಿಂ ಾಗದ ಎರಡು
ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಎರಡು ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 29 ಅವು
ಬುಡದಿಂದತುದಿಯವರೆಗೂಅಂದರೆ ದಲನೆಯಬಳೆಯವರೆಗೂ
ೕಡಿಸಿದ್ದವು; ಾಗೆ ಎರಡು ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ ಾಡಿದರು. 30ಹೀಗೆ

ಎಂಟು ಚೌಕಟು್ಟಗಳೂ ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಂದು ಚೌಕಟಿ್ಟಗೆ ಎರಡೆರಡು
ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳೂ ಒಟು್ಟ ಹದಿ ಾರು ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳಿದ್ದವು.
31 ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 32 ಗು ಾರದ
ಎರಡು ಕಡೆಗಳ ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೂ ಅದರ ಹಿಂದುಗಡೆಯ ಅಂದರೆ
ಪಶಿ್ಚಮಕಡೆಯಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೂಐದೈದುಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು.
33 ಚೌಕಟು್ಟಗಳ ನಟ್ಟನಡುವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅಗುಳಿಯು ಒಂದು
ಕೊನೆಯಿಂದ ಮತೊ್ತಂದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮುಟು್ಟವಂತೆ



ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 36:34 cxxviii ವಿ ೕಚನ ಾಂಡ 37:5

ಾಡಿದರು. 34 ಆ ಚೌಕಟು್ಟಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿ
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಅಗುಳಿಗಳಿ ಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. ಆ
ಅಗುಳಿಗಳನೂ್ನ ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಿದರು.

35 ನಯ ಾಗಿ ಹೊಸೆದ ಾರಿನ ಪರದೆಯಲಿ್ಲ ನೀಲಿ,
ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರಗಳಿಂದ ಕೆರೂಬಿಗಳಿಗೆ
ಚಮ ಾ್ಕರ ಾಗಿ ಕಸೂತಿ ಾಕಿ ಒಂದು ತೆರೆಯನು್ನ ಾಡಿದರು.
36 ಅದಕೆ್ಕ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಾಲು ್ಕ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಚಿನ್ನದ
ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದರು; ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಾಲು ್ಕ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಎರಕಹೊಯಿಸಿದರು.
37 ಡೇರೆಯ ಾಗಿಲಿಗೆ ಹುರಿ ಾರಿನ ಪರದೆಯಲಿ್ಲ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ,

ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರದಿಂದ ಕಸೂತಿ ಾಕಿ ಪರದೆಯನು್ನ
ಾಡಿದರು. 38 ಆ ಪರದೆಯನು್ನ ತೂಗು ಾಕುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಐದು

ಕಂಬಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳನೂ್ನ ಾಡಿ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲ
ಮೆಟಿ್ಟಲುಗಳಿಗೂ, ಕಟು್ಟಗಳಿಗೂ ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದರು.
ಅವುಗಳ ಐದು ತಳ ಾಗಗಳನು್ನ ಾಮ್ರದಿಂದ ಾಡಿದರು.

37
ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ
ವಿ ೕ 25:10-22

1ಬೆಚಲೇಲನುಜಾಲೀಮರದಿಂದಮಂಜೂಷವನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು.
ಅದು ಎರಡುವರೆ ಳ ಉದ್ದ, ಒಂದುವರೆ ಳ ಅಗಲ ಾಗೂ
ಒಂದುವರೆ ಳ ಎತ್ತರವೂ ಆಗಿತು್ತ. 2 ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ
ತಗಡುಗಳನು್ನ ಅದರ ಹೊರಗಡೆಯೂ ಮತು್ತ ಒಳಗಡೆಯೂ
ಹೊದಿಸಿದನು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲು ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟವನು್ನ
ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 3 ಾಲು ್ಕ ಬಂ ಾರದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಎರಕಹೊಯಿಸಿಅದರ
ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಎರಡೆರಡು
ಬಳೆಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. 4ಮತು್ತ ಜಾಲೀಮರದ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಾಡಿ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು. 5ಮಂಜೂಷವನು್ನ
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ಹೊರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಮಂಜೂಷದ ಾಶ್ವರ್ಗಳಲಿ್ಲರುವ
ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಅದನು್ನ ಸಿಕಿ್ಕಸಿದನು.

6 ಇದಲ್ಲದೆ ಚೊಕ್ಕಬಂ ಾರದಿಂದ *ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ಾಡಿದನು.
ಅದು ಎರಡುವರೆ ಳ ಉದ್ದವು, ಒಂದುವರೆ ಳ ಅಗಲವೂ
ಆಗಿತು್ತ. 7ಬೆಚಲೇಲನು ಕೃ ಾಸನದ ಎರಡು ಕೊನೆಗಳಲಿ್ಲ ಕೆರೂಬಿಗಳ
ಎರಡು ಬಂ ಾರದ ಆ ಾರಗಳನು್ನ ನ ಾಸಿಕೆಲಸದಿಂದ ಾಡಿಸಿದನು.
8 ಕೃ ಾಸನದ ಒಂದೊಂದು ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೆರೂಬಿಗಳನು್ನ
ಾಡಿ ಅವುಗಳನು್ನ ಕೃ ಾಸನಕೆ್ಕ ೕಡಿಸಿದನು. 9 ಆ ಕೆರೂಬಿಗಳು

ಮೇಲಕೆ್ಕ ರೆಕೆ ್ಕಗಳನು್ನ ಚಾಚಿರುವಂತೆಯೂ, ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ತಮ್ಮ
ರೆಕೆ್ಕಗಳಿಂದ ಮುಚು್ಚವಂತೆಯೂ ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಮುಖಗಳು
ಎದುರು ಬದು ಾಗಿ ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ನೋಡುತಿ್ತದ್ದವು.
ರೊಟಿ್ಟಯಮೇಜನು್ನ ಾಡಿದು್ದ
ವಿ ೕ 25:23-30

10ಬೆಚಲೇಲನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದಮೇಜನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅದು
ಎರಡು ಳಉದ್ದವೂಒಂದು ಳ ಅಗಲವೂಒಂದುವರೆ ಳ
ಎತ್ತರವೂ ಆಗಿತು್ತ. 11 ಅದಕೆ್ಕ ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ ತಗಡುಗಳನು್ನ
ಹೊದಿಸಿ ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ ತೋರಣಗಳನು್ನ ಕಟಿ್ಟದನು. 12ಮೇಜಿನ
ಸುತ್ತಲು ಅಂಗೈ ಅಗಲದ ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಅದಕೂ್ಕ ಾಲು ್ಕ
ಚಿನ್ನದ ತೋರಣ ಕಟಿ್ಟದನು. 13 ಮೇಜನು್ನ ಎತು್ತವ ಕಂಬಗಳನು್ನ
ಸೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅದಕೆ್ಕ ಾಲು ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಎರಕಹೊಯಿಸಿ
ಅದರ ಾಲು ್ಕ ಾಲುಗಳಲಿ್ಲ ೕಡಿಸಿದನು. 14 ಆ ಬಳೆಗಳು
ಅಡ್ಡಪಟಿ್ಟಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. 15 ಮೇಜನು್ನ ಹೊತು್ತಕೊಂಡು
ಹೋಗುವವರಿ ಾಗಿ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಾಡಿ,
ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು. 16 ಮೇಜಿನ
ಮೇಲೆ ಇಡಬೇ ಾದ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ ಅಂದರೆ ಹರಿ ಾಣಗಳು,
ಧೂ ಾರತಿಗಳು, ಹೂಜಿಗಳು, ಾನದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಅಪಿರ್ಸುವುದಕೆ್ಕ
* 37:6 37:6ಮುಚ್ಚಳ.
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ಬೇ ಾದ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಇವುಗಳನು್ನ ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದಿಂದ
ಾಡಿದನು.
ಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಾಡಿದು್ದ
ವಿ ೕ 25:31-40

17ಮತು್ತ ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಾಡಿದನು. ಅದರ
ಬುಡವನು್ನ ಮತು್ತ ಕಂಬವನು್ನ ನ ಾಸಿಕೆಲಸದಿಂದ ಾಡಿದನು.
ಆ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಅಖಂಡ ಾಗಿ ಪುಷ್ಪದಗೊಂಚಲುಗಳು,
ಪುಷ್ಪಗಳು, ಗು್ಗಗಳು ಅಲಂ ಾರ ಾಗಿ ಅದರಿಂದಲೇ ಹೊರಟಂತೆ
ಕೆತ್ತ ಾಗಿತು್ತ. 18 ಕಂಬದ ಒಂದೊಂದು ಾಶ್ವರ್ದಲಿ್ಲ ಮೂರು ಮೂರು
ಕೊಂಬೆಗಳಂತೆ ಒಟು್ಟ ಆರು ಕೊಂಬೆಗಳು ಇದ್ದವು. 19 ಪ್ರತಿ ಂದು
ಕೊಂಬೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಮಿ ಹೂವುಗಳಂತಿರುವ ಮೂರು ಮೂರು
ಪು ಾ್ಪಕೃತಿಗಳಿದ್ದವು; ಒಂದೊಂದು ಆಕೃತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪುಷ್ಪವೂ,
ಒಂದು ಗು್ಗ ಇದ್ದವು. ಆರು ಕೊಂಬೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಾಗೆಯೇ
ಇದ್ದವು. 20 ದೀಪಸ್ತಂಭದಲಿ್ಲ ಾ ಾಮಿ ಹೂವುಗಳಂತಿರುವ
ಪುಷ್ಪಗಳೂ, ಗು್ಗಗಳೂ ಇರುವ ಹೂ ಗೊಂಚಲುಗಳಂತೆ ಾಲು ್ಕ
ಪು ಾ್ಪಕೃತಿಗಳು ಇದ್ದವು. 21 ಎರಡೆರಡು ಕೊಂಬೆಗಳು ಕವಲು
ಒಡೆದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲೆ್ಲ ಾ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಗು್ಗ, ಕೊಂಬೆಗಳ
ಕೆಳಗೆ ಕವಲೊಡೆದಿರುವ ಜಾಗಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಒಂದೊಂದು ಗು್ಗ
ಹೀಗೆ ಕೊಂಬೆಗಳ ಆರು ಾಖೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಗು್ಗಗಳಿದ್ದವು.
22 ಗು್ಗಗಳು, ಾಖೆಗಳುಒಂದೇ ಕಡೆಯಿಂದಉದ್ಭವಗೊಂಡಿದ್ದವು.
ದೀಪಸ್ತಂಭವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಚೊಕ್ಕಬಂ ಾರದಿಂದ ಏಕ ಾಗಿ
ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. 23 ಅದರ ಏಳು ಹಣತೆಗಳನೂ್ನ ಅದರ

ಕತ್ತರಿಗಳನೂ್ನ ದೀಪದ ಕುಡಿತೆಗೆಯುವ ಬಟ್ಟಲುಗಳನೂ್ನ ಚೊಕ್ಕ
ಬಂ ಾರದಿಂದ ಾಡ ಾಗಿತು್ತ. 24 ದೀಪಸ್ತಂಭವನೂ್ನ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ
ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ †ಒಂದು ತ ಾಂತು ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದಿಂದ
ಾಡ ಾಗಿತು್ತ.

† 37:24 37:24 35 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ.
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ಧೂಪವೇದಿಯನು್ನ ಾಡಿದು್ದ
ವಿ ೕ 30:1-5

25 ಅವನು ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಧೂಪವೇದಿಯನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು.
ಅದು ಒಂದು ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ, ಒಂದು ಳ
ಅಗಲ ಾಗಿಯು ಇದು್ದ ಚಚೌ್ಚಕ ಾಗಿತು್ತ; ಅದರ ಎತ್ತರವು
ಎರಡು ಳ ಾಗಿತು್ತ. ಅದರ ಕೊಂಬುಗಳು ಅದರೊಂದಿಗೆ
ಏಕ ಾಗಿದ್ದವು. 26 ಅದರ ಮೇ ಾ್ಭಗಕೂ್ಕ ಹಲಗೆಗಳಿಗೂ ಾಲು ್ಕ
ಪಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲದ್ದ ಹಲಗೆಗಳಿಗೂ ಮತು್ತ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೂ ಚೊಕ್ಕ
ಬಂ ಾರದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು. ಸುತ್ತಲೂ ಚಿನ್ನದ
ತೋರಣ ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. 27 ಅದನು್ನ ಎತು್ತವ ಕೋಲುಗಳನು್ನ
ಸೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ತೋರಣದ ಕೆಳಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಎರಡು ಾಶ್ವರ್ಗಳ
ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನು್ನ ೕಡಿಸಿದನು.
28 ಜಾಲೀಮರದಿಂದ ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ
ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು.
ಅಭಿಷೇಕ ತೈಲವನು್ನ ಧೂಪದ್ರವ್ಯವನು್ನ ಾಡಿದು್ದ
ವಿ ೕ 30:22-38

29 ಅದಲ್ಲದೆ ಅವನು ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಾದ
ಪಟಾ್ಟಭಿಷೇಕತೈಲವನೂ್ನ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಾಡಿದ ಸ್ವಚ್ಛ ಾದ
ಧೂಪದ್ರವ್ಯವನೂ್ನ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ ಾಡುವವರ ವಿ ಾನದ ಪ್ರ ಾರವೇ
ತ ಾರಿಸಿದನು.

38
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಕಟಿ್ಟದು್ದ
ವಿ ೕ 27:1-8

1 ಅವನು ದಹನ ಬಲಿಯ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ
ಕಟಿ್ಟದನು. ಅದು ಐದು ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿಯೂ ಐದು ಳ
ಅಗಲ ಾಗಿಯೂ ಚಚೌ್ಚಕ ಾಗಿತು್ತ; ಅದರ ಎತ್ತರ ಮೂರು
ಳ ಾಗಿತು್ತ. 2ಅದರ ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಕೊಂಬುಗಳನು್ನ
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ಾಡಿದನು; ಅವು ಯಜ್ಞವೇದಿಯಿಂದಲೇ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. ಆ
ವೇದಿಗೆ ಾಮ್ರದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು. 3 ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಉಪಕರಣಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ಬಟ್ಟಲುಗಳು, ಸಲಿಕೆಗಳು,
ತೊಟಿ್ಟಗಳು, ಮುಳು್ಳಚಮಚಗಳು, ಅಗಿ್ಗಷಿ್ಟಕೆಗಳು ಇವುಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಾಮ್ರದಿಂದ ಾಡಿದನು. 4 ಯಜ್ಞವೇದಿಗೆ ಹೆಣಿಗೆ ಕೆಲಸದಿಂದ
ಾಮ್ರದ ಜಾಲರಿಯನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. ಅದು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಸುತ್ತಲಿರುವ ಕಟೆ್ಟಯ ಕೆಳಗೆ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬುಡದಿಂದ ನಡುವಿನ
ತನಕ ಇರುವಂತೆ ಾಕಿದನು. 5 ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಎತಿ್ತ
ಹಿಡಿಯುವ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾಮ್ರದ ಜಾಲರಿಯ
ಾಲು ್ಕ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ ಬಳೆಗಳನು್ನ ಎರಕಹೊಯಿಸಿದನು.

6 ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಹೊರುವ ಕಂಬಗಳನು್ನ ಜಾಲೀಮರದಿಂದ
ಾಡಿಸಿ ಾಮ್ರದ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದನು. 7 ಎರಡು

ಬದಿಗಳಲಿ್ಲರುವ ಬಳೆಗಳಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ನ ಸೇರಿಸಿದನು. ಆ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಬರಿ ಾಗಿರುವ ಒಂದು
ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಂತೆ ಾಡಿಸಿದನು.

8 ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಕೊಟ್ಟ ದಪರ್ಣಗಳಿಂದ ಾಮ್ರದ ತೊಟಿ್ಟಯನೂ್ನ, ಅದರ
ಪೀಠವನೂ್ನ ಾಡಿಸಿದನು.

ಗು ಾರದ ಅಂಗಳವನು್ನ ಾಡಿದು್ದ
ವಿ ೕ 27:9-19

9 ಗು ಾರಕೆ್ಕ ಅಂಗಳವನು್ನ ಾಡಿಸಿದನು. ಆ ಅಂಗಳದ
ದ ಣದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲ ಇದ್ದ ಪರದೆಗಳು ನಯ ಾದ ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ
ಾಡ ಾಗಿತು್ತ, ನೂರು ಳ ಉದ್ದ ಾಗಿದ್ದವು. 10 ಅವುಗಳಿಗೆ

ಇಪ್ಪತು್ತ ಕಂಬಗಳೂ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾಮ್ರದ ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳೂ ಇದ್ದವು;
ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳೂ ಾಗೂ ಕಟು್ಟಗಳೂ ಬೆಳಿ್ಳಯವುಗ ಾಗಿದ್ದವು.
11 ಉತ್ತರದ ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ನೂರು ಳ ಉದ್ದ ಾದ
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ಪರದೆಗಳಿದ್ದವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತು್ತ ಕಂಬಗಳೂ ಇಪ್ಪತು್ತ ಾಮ್ರದ
ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳೂ ಇದ್ದವು; ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳೂ ಕಟು್ಟಗಳೂ
ಬೆಳಿ್ಳಯವುಗ ಾಗಿದ್ದವು. 12 ಪಶಿ್ಚಮ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಐವತು್ತ ಳ
ಉದ್ದ ಾದ ತೆರೆಗಳಿದ್ದವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹತು್ತ ಕಂಬಗಳೂ ಹತು್ತ
ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳೂ ಇದ್ದವು; ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳೂ ಕಟು್ಟಗಳೂ
ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಗಿದ್ದವು. 13 ಪೂವರ್ದಿಕಿ್ಕನಲಿ್ಲಯೂ ಅಂಗಳದ
ಅಗಲವು ಐವತು್ತ ಳ ಾಗಿತು್ತ. 14-15 ಅಲಿ್ಲ ಾಗಿಲಿನ ಎರಡೂ
ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಹದಿನೈದು ಳ ಉದ್ದ ಾದ ತೆರೆಗಳಿದ್ದವು
ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಮೂರು ಕಂಬಗಳೂ ಮೂರು ಮೂರು
ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳೂ ಇದ್ದವು. 16ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪರದೆಗಳೆಲ್ಲವು
ನಯ ಾಗಿ ಹೆಣೆದ ಹತಿ್ತಯ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು;
17 ಕಂಬಗಳ ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳು ಾಮ್ರದವುಗಳು; ಕಂಬಗಳ
ಕೊಂಡಿಗಳೂ, ಕಟು್ಟಗಳೂ ಬೆಳಿ್ಳಯವು; ಅವುಗಳ ಬೋದಿಗೆಗಳು
ಬೆಳಿ್ಳಯ ತಗಡುಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅಂಗಳದ ಎ ಾ್ಲ
ಕಂಬಗಳಿಗೂ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಕಟು್ಟಗಳಿದ್ದವು. 18 ಅಂಗಳದ ಾಗಿಲಲಿ್ಲದ್ದ
ಪರದೆಯು ನಯ ಾದ ಹತಿ್ತಯ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೂ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ,
ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರಗಳಿಂದಲೂ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸದವರ
ಕೈಯಿಂದ ಾಡಿದ ಾಗೆಯೇ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. ಅದರ ಉದ್ದವು
ಇಪ್ಪತು್ತ ಳ ಾಗಿತು್ತ; ಅದರ ಅಗಲವು ಅಂಗಳದ ಮಿಕ್ಕ
ಪರದೆಗಳಂತೆ ಐದು ಳ. 19 ಾಗಿಲಿಗೆ ಾಲು ್ಕ ಕಂಬಗಳೂ
ಾಲು ್ಕ ಾಮ್ರದ ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳೂ ಇದ್ದವು; ಕಂಬಗಳ ಕೊಂಡಿಗಳಿಗೆ,
ಕಟು್ಟಗಳಿಗೆ ಾಗು ಬೋದಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹೊದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಗಡುಗಳು
ಬೆಳಿ್ಳಯ ಾಗಿದ್ದವು. 20ಗು ಾರದ ಗೂಟಗಳೂಅಂಗಳದ ಗೂಟಗಳೂ
ಾಮ್ರದವುಗ ಾಗಿದ್ದವು.

ಗು ಾರವನು್ನ ನಿಮಿರ್ಸುವುದರಲಿ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸಿದ
ಾಮಗಿ್ರಗಳು
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21 ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವನು್ನ ಅಂದರೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ
ನಿಯಮದ ಗು ಾರವನು್ನ ಾಡುವುದರಲಿ್ಲ ಉಪ ೕಗಿಸಿದ
ಪ ಾಥರ್ಗಳ ಲೆ ಾ್ಕಚಾರ: ೕಶೆಯ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರ ಾರ
ಮ ಾ ಾಜಕ ಾದ ಆರೋನನ ಮಗ ಾದ ಈ ಾ ಾರನು
ಲೇವಿಯರ ಕೈಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಾಡಿಸಿದ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ
ಖಚುರ್ ವೆಚ್ಚಗಳು.

22 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಯೆಹೂದ
ಕುಲದ ಹೂರನ ಮ್ಮಗನೂ ಊರಿಯ ಮಗನೂ ಆಗಿದ್ದ
ಬೆಚಲೇಲನೇ ಾಡಿದನು. 23 ಅವನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಾನ್
ಕುಲದ ಅಹೀ ಾ ಾಕನ ಮಗ ಾದ ಒಹೋಲೀ ಾಬನು
ಸೇರಿದ್ದನು; ಇವನು ಶಿಲ್ಪವಿದೆ್ಯಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದನು, ಕ ಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಾಡಿಸುವವನು ಾಗು ಹತಿ್ತಯ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ,

ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ನೂಲಿನಿಂದ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸ ಾಡುವವನು
ಆಗಿದ್ದನು.

24 ದೇವಮಂದಿರದ ಸಕಲವಿಧ ಾದ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲ
ಉಪ ೕಗಿಸಿದ ಾಣಿಕೆಯ ಬಂ ಾರವು ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ
ನೇಮಕ ಾದ ಶೆಕೆಲಿನ ಮೇರೆಗೆ *ಇಪ್ಪತೊ್ತಂಬತು್ತ ತ ಾಂತು ಮತು್ತ
ಏಳುನೂರ ಮೂವತು್ತ ಶೆಕೆಲ್. 25 ಸಮೂಹದ ಜನಗಣತಿಯಲಿ್ಲ
ಾಖಲಿಸಿದ ಜನರಿಂದ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆಂದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಬೆಳಿ್ಳಯ
ತೂಕವು ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಶೆಕೆಲಿನ ಮೇರೆಗೆ †ನೂರು
ತ ಾಂತು ಾಗು ಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಎಪ್ಪತೆದು ಶೆಕೆಲ್. 26ದೇವರ
ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕ ಾದ ಶೆಕೆಲಿನ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದೊಂದು “ಬೆ ಾ”
ಅಂದರೆ ಅಧರ್ ಶೆಕೆಲ್ ಆಗಿತು್ತ. ಜನಗಣತಿಯಲಿ್ಲ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಲಿ್ಲ
ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷರ್ದವರು ಾಗೂ ಅದಕೂ್ಕ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸು್ಸಳ್ಳವರ ಲೆಕ್ಕ
ಆರು ಲಕ್ಷದ ಮೂರು ಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತು್ತ ಮಂದಿ ಾಗಿತು್ತ.
27 ದೇವಮಂದಿರದ ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ ಪರದೆಯ ಕಂಬಗಳ
ಮೆಟು್ಟವಕಲು್ಲಗಳನೂ್ನ ಎರಕಹೊಯು್ಯವುದರಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು
* 38:24 38:24ಸು ಾರು 1,050 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬಂ ಾರ. † 38:25 38:25 3,500
ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಮತು್ತ 30 ಕಿಲೋ ಾ್ರಂ ಬೆಳಿ್ಳ.
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ಗದಿ್ದಗೆಕಲಿ್ಲಗೆ ಒಂದೊಂದು ತ ಾಂತಿನ ಮೇರೆಗೆ ನೂರು ತ ಾಂತು
ಬೆಳಿ್ಳಯು ಉಪ ೕಗಿಸ ಾಯಿತು. 28ಮಿಕ್ಕ ಾವಿರದ ಏಳುನೂರ
ಎಪ್ಪತೆದು ಶೆಕೆಲಿನಿಂದ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡಿಗಳನೂ್ನ ಕಟು್ಟಗಳನೂ್ನ
ಾಡಿ ಅವುಗಳ ಅಗುಳಿಗಳಿಗೆ ತಗಡುಗಳನು್ನ ಹೊದಿಸಿದರು.
29 ಜನರು ಾಣಿಕೆ ಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಾಮ್ರದ ಲೆಕ್ಕವು ಎಪ್ಪತು್ತ

ತ ಾಂತು ಮತು್ತ ಎರಡು ಾವಿರದ ಾನೂರು ಶೆಕೆಲ್ ಗ ಾಗಿತು್ತ.
30 ಅವುಗಳಿಂದ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ
ಮೆಟು್ಟವಕಲು್ಲಗಳನು್ನ, ಾಮ್ರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ, ಅದರ
ಾಮ್ರದ ಜಾಲರಿಯನು್ನ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ,

31 ಅಂಗಳದ ಗದಿ್ದಗೆಕಲು್ಲಗಳನು್ನ, ಅಂಗಳದ ಾಗಿಲಿನ ಮೆಟು್ಟವ
ಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಗು ಗು ಾರದ ಮತು್ತ ಅಂಗಳದ ಎ ಾ್ಲ ಗೂಟಗಳನು್ನ
ಾಡಿದನು.

39
ಾಜಕರಿಗೆ ದೀ ಾವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಾಡಿದು್ದ

ವಿ ೕ 28:1-14
1 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ,

ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರಗಳಿಂದ ದೇವಮಂದಿರದ ಸೇವೆಗೆ
ಅಲಂ ಾರ ಾದ ವಸ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ ಮತು್ತ ಆರೋನನಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ
ವಸ್ತ ್ರಗಳನೂ್ನ ಾಡಿದರು.

2ಮ ಾ ಾಜಕನಏ ೕದೆಂಬಕವಚವನು್ನ ನಯ ಾಗಿಹೊಸೆದ
ಹತಿ್ತಯ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೂ ಚಿನ್ನದ ಾರದಿಂದಲೂ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ,
ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರಗಳಿಂದಲೂ ಾಡಿದರು. 3 ನೀಲಿ,
ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರದೊಡನೆಯೂ ಹತಿ್ತಯ
ಬಟೆ್ಟ ಡನೆಯೂ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸದವರ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಸೂತಿ
ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಂ ಾರವನು್ನ ಬಡಿದು ಹಗುರ ಾದ
ತಗಡುಗಳನು್ನ ಾಡಿಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಳೆಗ ಾಗಿಕತ್ತರಿಸಿದರು. 4ಏ ೕದ್
ಕವಚಕೆ್ಕ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು; ಅದರ
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ಎರಡು ಅಂಚುಗಳು ೕಡಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದ್ದವು. 5 ಕವಚದ ಮೇಲಿರುವ
ಕಸೂತಿ ನಡುಕಟು್ಟ ಕವಚಕೆ್ಕ ಏಕ ಾಗಿದು್ದ ಅದರಂತೆಯೇ ನಯ ಾಗಿ
ಹೊಸೆದ ಹತಿ್ತಯ ಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲು, ಚಿನ್ನದ ಾರಗಳಿಂದಲು
ಾಗೂ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರದಿಂದಲೂ
ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ

ಅದನು್ನ ಾಡಿದರು.
6 ಮು ಾ್ರಕ್ಷವನು್ನ ಕೆತು್ತವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಗೋಮೇಧಕರತ್ನಗಳಲಿ್ಲ

ಇ ಾ್ರಯೇಲನ ಹನೆ್ನರಡು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳನು್ನ ಕೆತಿ್ತ ಆ
ರತ್ನಗಳನು್ನ ಕುಂದಣದಲಿ್ಲ ಹಚಿ್ಚದರು. 7 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆ ರತ್ನಗಳನು್ನ ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಾಪ ಾಥರ್ ಾಗಿ
ಅವುಗಳನು್ನ ಏ ೕದ್ ಕವಚದ ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲಿರುವ ಪಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲ
ಬಿಗಿಸಿದನು.

ಏ ೕದ್ ಕವಚವನು್ನ ಾಡಿದು್ದ
ವಿ ೕ 38:1-7

8 ಏ ೕದ್ ಕವಚದಂತೆಯೇ ಕಸೂತಿಯಿಂದಲೂ ಕೆಲಸದಿಂದ
ಚಿನ್ನದ ಾರಗಳಿಂದಲೂ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ
ಾರಗಳಿಂದಲೂ ನಯ ಾದ ಾರಿನ ಬಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಎದೆಯಪದಕವನು್ನ
ಾಡಿದನು. 9ಅದು ಚಚೌ್ಚಕ ಾಗಿತು್ತ. ಆ ಎದೆಯಪದಕವು ಎರಡು

ಪದರುಗಳು್ಳಳ ಾ್ದಗಿತು್ತ; ಅದು ಒಂದು ಗೇಣು ಉದ್ದವೂ ಒಂದು
ಗೇಣು ಅಗಲವೂ ಆಗಿತು್ತ. 10 ಅದರ ಮುಂ ಾಗದಲಿ್ಲ ಾಲು ್ಕ
ಾಲುಗ ಾಗಿ ರತ್ನಗಳನು್ನ ಇರಿಸಿದರು. ದಲನೆಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ
ಾಣಿಕ್ಯ, ಪುಷ್ಯ ಾಗ ಮತು್ತ ಸ್ಫಟಿಕಗಳು. 11 ಎರಡನೆಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ

ಪಚೆ್ಚ, ನೀಲಮಣಿ ಮತು್ತ ವಜ್ರಗಳು. 12 ಮೂರನೆಯ ಾಲಿನಲಿ್ಲ
ಸುವಣರ್ರತ್ನ, ಸುಗಂಧಿ ಮತು್ತ ಪದ್ಮ ಾಗಗಳು. 13 ಾಲ್ಕನೆಯ
ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಪೀತರತ್ನ, ಬೆರುಲ್ಲ ಮತು್ತ ವೈಡೂಯರ್ಗಳು ಇದ್ದವು. ಈ
ರತ್ನಗಳನು್ನ ಕುಂದಣಗಳಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದರು. 14 ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಕುಲಗಳ
ಸಂಖೆ್ಯಯ ಪ್ರ ಾರ ಹನೆ್ನರಡು ರತ್ನಗಳಿದ್ದವು; ಮು ಾ್ರಕ್ಷಗಳಲಿ್ಲ ಕೆತು್ತವ
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ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರತ್ನದಲಿ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕುಲದ ಹೆಸರು
ಕೆತ್ತಲ್ಪಟಿ್ಟತು್ತ. 15 ಎದೆಪದಕದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಹುರಿಗಳಂತಿರುವ
ಚೊಕ್ಕಬಂ ಾರದ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ನೇಯೆ್ಗಯ ಕೆಲಸದಿಂದ
ಾಡಿದರು. 16 ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನೂ್ನ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ

ಉಂಗುರಗಳನೂ್ನ ಾಡಿ ಆ ಉಂಗುರಗಳನು್ನ ಎದೆಪದಕದ ಎರಡು
ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ೕಡಿಸಿದರು. 17 ಹೆಣಿಗೇಕೆಲಸದ ಆ ಎರಡು
ಚಿನ್ನದ ಸರಪಣಿಗಳನು್ನ ಪದಕದ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಉಂಗುರಗಳಿಗೆ
ೕಡಿಸಿದರು. 18 ಹೆಣಿಗೇಕೆಲಸದ ಆ ಸರಪಣಿಗಳ ಅಂಚುಗಳನು್ನ

ಏ ೕದ್ ಕವಚದ ಹೆಗಲಿನ ಪಟಿ್ಟಗಳಲಿ್ಲರುವ ಎರಡು ಬಳೆಗಳ
ಮುಂ ಾಗಕೆ್ಕ ೕಡಿಸಿದರು. 19 ಅದಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ
ಉಂಗುರಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಪದಕದ ಒಳಗಣ ಅಂಚಿನ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ
ಕವಚದ ಹತಿ್ತರದಲೆ್ಲೕ ಇಟ್ಟರು. 20 ಅವರು ಬೇರೆ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ
ಉಂಗುರಗಳನು್ನ ಾಡಿ ಕವಚದ ಎರಡು ಹೆಗಲಿನ ಪಟಿ್ಟಗಳ
ಮುಂ ಾಗದ ಕೆಳಗೆ, ಏ ೕದ್ ಕವಚವನು್ನ ೕಡಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದ
ಹತಿ್ತರ ಆ ಕಸೂತಿಯ ನಡುಕಟಿ್ಟನ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದರು.
21 ಎದೆಯಪದಕವು ಕಸೂತಿಯ ನಡುಕಟಿ್ಟನ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲಿ್ಲ
ಬಿಗಿ ಾಗಿರುವಂತೆಯೂ ಕವಚದಿಂದ ಕಳಚಿಬೀಳದಂತೆಯೂ
ಅದರ ಉಂಗುರಗಳನು್ನ ಕವಚದ ಉಂಗುರಗಳಿಗೆ ನೀಲಿ ಾರದಿಂದ
ಕಟಿ್ಟದರು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇದನು್ನ
ಾಡಿದರು.

ಾಜಕರ ಇತರ ವಸ್ತ ್ರಗಳ ತ ಾರಿಕೆ
ವಿ ೕ 28:31-43

22 ಬೆಚಲೇಲನು ಏ ೕದ್ ಕವಚದ ಸಂಗಡ
ತೊಟು್ಟಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದನಿಲುವಂಗಿಯನು್ನ ನೀಲಿಬಣ್ಣದಬಟೆ್ಟಯಿಂದಲೇ
ನೇ ಾರನ ಕೆಲಸದಿಂದ ಾಡಿದನು. 23ತಲೆತೂರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಅದರಲಿ್ಲ
ಕೊರಳು ಪಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾಡಿ ಅದು ಹರಿಯದಂತೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ
ನೇಯೆ್ಗ ಕಸೂತಿಯನು್ನ ಾಕಿದನು. 24 ನಿಲುವಂಗಿಯ ಅಂಚಿನ
ಸುತ್ತಲೂ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರಗಳಿಂದ
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ಾಳಿಂಬೆ ಹಣಿ್ಣನಂತೆ ಚೆಂಡುಗಳನು್ನ ಾಡಿದರು. 25ಮತು್ತ ಚೊಕ್ಕ
ಬಂ ಾರದಿಂದ ಗೆಜೆ್ಜಗಳನು್ನ ಾಡಿ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲ
ಾಳಿಂಬೆ ಚೆಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟರು. 26 ಚಿನ್ನದ ಗೆಜೆ್ಜಯೂ
ಾಳಿಂಬೆಯಂತಿರುವ ಚೆಂಡೂ ಒಂ ಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೇವರ
ಸೇವೆ ಾಗಿ ಇರುವ ಆ ನಿಲುವಂಗಿಯ ಅಂಚಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದವು.
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅದನು್ನ ಾಡಿದನು.

27 ಅವರು ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಯ ಾದ
ಾರಿನಿಂದ ನೇ ಾರರ ಕೆಲಸದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮೇಲಂಗಿಗಳನೂ್ನ,

28 ನಯ ಾದ ಾರಿನಿಂದ ಮ ಾ ಾಜಕನ ಮುಂ ಾಸವನು್ನ,
ಾಜಕರ ಅಲಂ ಾರ ಾದ ಮುಂ ಾಸಗಳನು್ನ ಾಗೂ ಚಡಿ್ಡಗಳನು್ನ,

29ಮತು್ತ ನೀಲಿ, ನೇರಳೆ, ಕಡುಗೆಂಪು ವಣರ್ಗಳುಳ್ಳ ಾರದಿಂದಲೂ
ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ನಡುಕಟ್ಟನೂ್ನ ಾಡಿದರು.
ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅದನು್ನ ಾಡಿದರು.

30 ಅವರು ಚೊಕ್ಕ ಬಂ ಾರದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕಿರೀಟಕೆ್ಕ
ಾಸಿಂಗವನು್ನ ಾಡಿ ಮುದೆ್ರಯನು್ನ ಕೆತು್ತವ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಅದರಲಿ್ಲ,
ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲು ಎಂಬ ಲಿಪಿಯನು್ನ ಬರೆದರು. 31ಅದನು್ನ
ಮುಂ ಾಸಕೆ್ಕ ೕಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀಲಿ ಾರವನು್ನ ಅದಕೆ್ಕ
ಕಟಿ್ಟದರು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅದನು್ನ
ಾಡಿದರು.
ಕೆಲಸದಮು ಾ್ತಯ
ವಿ ೕ 35:10-19

32 ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಕೆಲಸವೆ ಾ್ಲ
ಮುಗಿಯಿತು. ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಅದನು್ನ ಾಡಿದರು.

33ಆಗ ಅವರು ಆ ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರವನು್ನ ೕಶೆಯ ಬಳಿಗೆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಗು ಾರವನು್ನ, ಅದಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ಉಪಕರಣಗಳೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಅಂದರೆ ಅದರ ಕೊಂಡಿಗಳನು್ನ,
ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ,ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ, ಕಂಬಗಳನು್ನ,ಮೆಟು್ಟವಕಲು್ಲಗಳನು್ನ,
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34ಹದ ಾಡಿರುವ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಟಗರಿನ ತೊಗಲುಗಳಿಂದ ಾಡಿದ
ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ, ಕಡಲ ಾ್ರಣಿಯ ತೊಗಲುಗಳಿಂದ ಾಡಿದ
ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ ಾಗೂ ಗಭರ್ಗುಡಿಯನು್ನ ಮರೆ ಾಡುವ
ಪರದೆಯನು್ನ, 35 ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷವನು್ನ, ಅದರ
ಕೋಲುಗಳನು್ನ, ಕೃ ಾಸನವನು್ನ, 36 ಮೇಜನು್ನ, ಅದರ ಎ ಾ್ಲ
ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ, ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ, 37 ಚೊಕ್ಕ
ಬಂ ಾರದ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ, ಅದರ ಮೇಲಿಡಬೇ ಾದ
ಹಣತೆಗಳನು್ನ, ಅದರ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ, ದೀಪಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ
ಎಣೆ್ಣಯನು್ನ, 38 ಚಿನ್ನದ ಧೂಪವೇದಿಯನು್ನ, ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ,
ಸು ಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಧೂಪವನು್ನ, ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಪರದೆಯನು್ನ,
39 ಾಮ್ರದ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ, ಅದರ ಾಮ್ರದ ಜಾಲರಿಯನು್ನ,
ಅದರ ಕೋಲುಗಳನು್ನ, ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ, 40 ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ,
ಅದರ ಪೀಠವನು್ನ, ಅಂಗಳದ ತೆರೆಗಳನು್ನ, ಕಂಬಗಳನು್ನ,
ಮೆಟು್ಟವಕಲು್ಲಗಳನು್ನ, ಅಂಗಳದ ಾಗಿಲಿನ ಪರದೆಯನು್ನ, ಅದರ
ಹಗ್ಗಗಳನು್ನ, ಗೂಟಗಳನು್ನ, ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಸೇವೆಗೆ
ಬೇ ಾದ ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ, 41 ದೇವಮಂದಿರದೊಳಗೆ
ನಡೆಯುವ ದೇವರ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಅಲಂ ಾರ ವಸ್ತ ್ರ ಅಂದರೆ
ಆರೋನನಿಗೆ ಬೇ ಾದ ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ಾಜಕಸೇವೆ
ಾಡುವವ ಾದ ಅವನಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇ ಾದ ವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ತಂದರು.
42ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇ ಾ್ರಯೇಲರು

ಆ ಕೆಲಸಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದ್ದರು. 43 ಅವರು ಾಡಿದ್ದ ಕೆಲಸವನು್ನ
ೕಶೆಯು ಪರೀ ಸಿ ನೋಡ ಾಗಿಯೆಹೋವನಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆಯೇ

ಅವರು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿದ್ದರಿಂದ ೕಶೆಯು ಅವರನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸಿದನು.

40
ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ
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1 ಆಗ ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ, 2 “ ದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ
ಪ್ರಥಮ ದಿನದಲಿ್ಲ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವನು್ನ ತೆರೆಯಬೇಕು.
3 ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಅದರಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟ ಆ
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಪರದೆಯಿಂದ ಮರೆ ಾಡಬೇಕು. 4 ಆ ಮೇಲೆ
ಮೇಜನು್ನ ಒಳಗೆ ತಂದು ಅದರ ಮೇಲಿಡಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ಸರಿ ಾಗಿ
ಇಡಬೇಕು; ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಒಳಗೆ ತಂದು ಅದರ ಹಣತೆಗಳನು್ನ
ಸರಿ ಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. 5 ಆ ಾ ಾಸನಗಳ ಮಂಜೂಷದ
ಎದು ಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಧೂಪವೇದಿಯನು್ನ ಇಟು್ಟ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ
ಪರದೆಯನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು. 6 ದೇವದಶರ್ನ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ
ಮುಂದೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಇರಿಸಬೇಕು.
7 ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರಕೂ್ಕ, ಯಜ್ಞವೇದಿಗೂ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ
ತೊಟಿ್ಟ ಂದನು್ನ ಇಟು್ಟ ಅದರಲಿ್ಲ ನೀರನು್ನ ತುಂಬಿಸಬೇಕು.
8 ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತಲಿನ ಆವರಣವನು್ನ ತೆರೆದು, ಅಂಗಳದ ಾಗಿಲಿಗೆ
ಪರದೆಯನು್ನ ತೂಗಿಬಿಡಬೇಕು.

9 “ನೀನು ಅಭಿಷೇಕತೈಲವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗು ಾರವನೂ್ನ
ಅದರಲಿ್ಲರುವುದೆಲ್ಲವನೂ್ನ ಅದರ ಎ ಾ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ನನ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು; ಅಂದಿನಿಂದ ಅದು
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರುವುದು. 10 ಯಜ್ಞವೇದಿಯನೂ್ನ ಅದರ
ಉಪಕರಣಗಳನೂ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ
ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು; ಆ ಯಜ್ಞವೇದಿ ಅತ್ಯಂತ
ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಬೇಕು. 11 ನೀನು ಾಮ್ರದ ಬೋಗುಣಿಯನೂ್ನ
ಅದರ ಪೀಠವನೂ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು.

12 “ಅದಲ್ಲದೆ ಆರೋನನನೂ್ನ ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನೂ್ನ
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ ಹತಿ್ತರಕೆ್ಕ ಬರ ಾಡಿ
13 ಆರೋನನು ನನಗೆ ಾಜಕ ಾಗುವಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಾದ
ದೀ ಾವಸ್ತ ್ರಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸಿ ಅವನನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಬೇಕು.
14 ಆ ನಂತರ ನೀನು ಅವನ ಮಕ್ಕಳನು್ನ ಬರ ಾಡಿ 15 ಅವರಿಗೆ
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ಅಂಗಿಗಳನು್ನ ತೊಡಿಸಿಅವರು ನನಗೋಸ ್ಕರ ಾಜಕ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನೀನು ಅವರ ತಂದೆಯನು್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಂತೆಯೇ ಅವರನೂ್ನ
ಅಭಿಷೇಕಿಸಬೇಕು. ಈ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ಾಜಕತ್ವವು ಅವರಿಗೂ
ಅವರ ಸಂತತಿಯವರಿಗೂ ಾಶ್ವತ ಾಗಿರುವುದು” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 16 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ೕಶೆ
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಡಿದನು.

17ಎರಡನೆಯವಷರ್ದ ದಲನೆಯತಿಂಗಳಿನಪ್ರಥಮದಿನದಲಿ್ಲ
ೕಶೆ ಗು ಾರವನು್ನ ತೆರೆದನು. 18 ೕಶೆಯು ಗು ಾರವನು್ನ

ತೆರೆದು ಅದಕೆ್ಕ ಮೆಟು್ಟವಕಲು್ಲಗಳನು್ನ ಾಕಿ ಚೌಕಟು್ಟಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ
ಅಗುಳಿಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಕಂಬಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. 19 ಗು ಾರದ
ಮೇಲೆ ಡೇರೆಯ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಾಸಿ ಆ ಡೇರೆಗೆ ಮೇಲೊ್ಹದಿಕೆಯನು್ನ
ಾಕಿ ಅದನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ೕಶೆ ಅದನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾಡಿದನು.

20ಅವನು ಆ ಾ ಾಸನಗಳನು್ನ ಮಂಜೂಷದಲಿ್ಲಟು್ಟ ಮಂಜೂಷಕೆ್ಕ
ಕೋಲುಗಳನು್ನ ಾಕಿ ಕೃ ಾಸನವನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. 21 ೕಶೆಯು
ಮಂಜೂಷವನು್ನ ಗು ಾರದೊಳಕೆ್ಕ ತಂದು, ಅದರ ಮುಂದೆ
ಪರದೆಯನು್ನ ಇರಿಸಿ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ
ಆ ಾ ಾಸನಗಳಮಂಜೂಷವನು್ನ ಮರೆ ಾಡಿದನು.

22 ೕಶೆ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಉತ್ತರ ಾಗದಲಿ್ಲ
ತೆರೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಮೇಜನು್ನ ಇರಿಸಿದನು. 23 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆಆ ಾಪಿಸಿದ ಾಗೆಮೇಜಿನಮೇಲೆರೊಟಿ್ಟಗಳನು್ನ ಕ್ರಮ ಾಗಿ

ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದನು.
24 ಅವನು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ಮೇಜಿಗೆ ಎದು ಾಗಿ

ಗು ಾರದ ದ ಣ ಾಗದಲಿ್ಲ ದೀಪಸ್ತಂಭವನು್ನ ಇರಿಸಿದನು.
25ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಾಗೆ, ಅದರ ಹಣತೆಗಳನು್ನ
ಯೆಹೋವನ ಸನಿ್ನಧಿಯಲಿ್ಲ ಕ್ರಮ ಾಗಿ ಇರಿಸಿದನು.
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26 ಮತು್ತ ಅವನು ಚಿನ್ನದ ಧೂಪವೇದಿಯನು್ನ ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದಲಿ್ಲ ತೆರೆಯ ಎದುರಿಗೆ ಇರಿಸಿದನು. 27 ಯೆಹೋವನು
ೕಶೆಗೆ ಆ ಾಪಿಸಿದ ಾಗೆಯೇ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಮಳ

ದ್ರವ್ಯಗಳ ಧೂಪವನು್ನ ಾಕಿದನು. 28 ಅವನು ಗು ಾರದ
ಾಗಿಲಿಗೆ ಪರದೆಯನು್ನ ಾಕಿದನು. 29 ಯೆಹೋವನು ೕಶೆಗೆ
ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೇ ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಾಗಿಲಿನ
ಮುಂದೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮ ಯಜ್ಞವೇದಿಯನು್ನ ಇಟು್ಟ ಅದರ
ಮೇಲೆ ಸ ಾರ್ಂಗಹೋಮವನು್ನ ಮತು್ತ ಾನ್ಯಸಮಪರ್ಣೆಯನೂ್ನ
ಾಡಿದನು.
30 ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ೕಶೆ ದೇವದಶರ್ನದ

ಗು ಾರಕೂ್ಕ, ಯಜ್ಞವೇದಿಗೂ ನಡುವೆ ನೀರಿನ ತೊಟಿ್ಟಯನು್ನ
ಇರಿಸಿ ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅದರಲಿ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿದನು.
31 ೕಶೆಯು, ಆರೋನನು ಮತು್ತ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅದರಲಿ್ಲ
ಕೈ ಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಂಡರು. 32 ಅವರು ದೇವದಶರ್ನದ
ಗು ಾರದೊಳಗೆ ಹೋಗು ಾಗಲೂ, ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಹತಿ್ತರ
ಬರು ಾಗಲೂ ಯೆಹೋವನು ಆ ಾಪಿಸಿದಂತೆ ಕೈ ಾಲುಗಳನು್ನ
ತೊಳೆದುಕೊಳು್ಳತಿ್ತದ್ದರು.

33 ೕಶೆಯು ಗು ಾರಕೂ್ಕ ಯಜ್ಞವೇದಿಗೂ ಸುತ್ತಲು ಅಂಗಳದ
ಆವರಣವನು್ನ ತೆರೆದು ಅಂಗಳದ ಾಗಿಲಿಗೆ ಪರದೆಯನು್ನ ಾಕಿದನು.
ಈಪ್ರ ಾರ ೕಶೆ ಆ ಕೆಲಸವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮುಗಿಸಿದನು.

ಯೆಹೋವನ ತೇಜಸು್ಸ
ಅರಣ್ಯ 9:15-23

34 ಆಗ ಮೇಘವು ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರವನು್ನ ಮುಚಿ್ಚತು;
ಯೆಹೋವನತೇಜಸು್ಸ ಗು ಾರವನು್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು. 35ಮೇಘವು
ದೇವದಶರ್ನದ ಗು ಾರದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದು್ದ ಯೆಹೋವನ
ತೇಜಸು್ಸ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಿ ಾಸದ ತುಂ ಾ ಅವರಿಸಿ ಯೆಹೋವನ
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ಮಹಿಮೆಯು ಗು ಾರದೊಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿ್ದದರಿಂದಲೂ
ೕಶೆಯು ಗು ಾರದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಾಧ್ಯ ಾಗಲಿಲ್ಲ.

36 ಆ ಮೇಘವು ಗು ಾರವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋ ಾಗ
ಇ ಾ್ರಯೇಲರು ಮುಂದೆ ಪ್ರ ಾಣ ಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 37ಆ ಮೇಘವು
ಮೇಲಕೆ್ಕ ಹೋಗದೇ ಇದು್ದ ಅದು ಹೊರಡುವ ತನಕಅವರು ಪ್ರ ಾಣ
ಾಡದೆ ಇರುತಿ್ತದ್ದರು. 38ಇ ಾ್ರಯೇಲರ ಎ ಾ್ಲ ಪ್ರ ಾಣಗಳಲಿ್ಲಯೂ

ಅವರ ಕಣು್ಣಗಳ ಮುಂದೆ ಹಗಲು ಹೊತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಯೆಹೋವನ
ಮೇಘವು ಗು ಾರದ ಮೇಲೆಯೂ ಇರುತಿ್ತತು್ತ; ಾತಿ್ರ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ
ಆಮೇಘದೊಳಗೆ ಅಗಿ್ನಯು ಇರುತಿ್ತತು್ತ.
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