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Ìwé Eksodu
A ni àwọn ọmọ Israẹli lára

1 Ìwọ̀nyí ni àwọn orúkọ ọmọ Israẹli tí
wọ́n bá Jakọbu lọ sí Ejibiti, ẹnìkọ̀ọ̀kan
pẹ̀lú ìdílé rẹ ̀:

2 Reubeni, Simeoni, Lefi àti Juda;
3 Isakari, Sebuluni àti Benjamini;
4 Dani àti Naftali;
Gadi àti Aṣeri.

5 Àwọn ìran Jakọbu sì jẹ ́ àádọ́rin ní
àpapọ̀; Josẹfu sì ti wà ní Ejibiti.

6Wàyí o, Josẹfu àti gbogbo àwọn arákùnrin rẹ̀
àti gbogbo ìran náà kú, 7 ṣùgbọ́n àwọn ará Israẹli
ń bí sí i, wọ ́n ń pọ̀ sí i gidigidi, wọ ́n kò sì ní òǹkà
tí ó fi jẹ ́ pé wọ ́n kún ilẹ ̀ náà.

8 Nígbà náà ni ọba tuntun mìíràn tí kò mọ
Josẹfu jẹ ní ilẹ ̀ Ejibiti. 9Ó sọ fún àwọn ènìyàn rẹ ̀,
“Ẹ wò ó, àwọn ará Israẹli ti pọ ̀ ní iye àti agbára
jù fúnwa. 10Ẹ wá, ẹ jẹ́ kí a lo ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́yí
láti dá wọn lẹ́kun, bí kò ṣe bẹ ́ẹ̀ wọn yóò túbọ̀ máa
pọ ̀ sí i. Bí ogun bá sì bẹ́ sílẹ̀, wọn yóò darapọ̀ mọ́
àwọn ọ̀tá wa, wọn yóò sì da ojú ìjà kọ wá, wọn
yóò sì sá àsálà kúrò ní ilẹ ̀ yìí.”

1:1 Gẹ 46.8-27; Nu 26.4-50. 1:5 Ap 7.14-18. 1:7 Ap 7.17.
1:8 Ap 7.18. 1:10 Ap 7.19.
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11 Nítorí náà, wọ ́n yan àwọn ọ̀gá akóniṣiṣẹ ́ lé
wọn lórí láti máa ni wọ́n lára pẹ̀lú iṣẹ́ àṣekára.
Wọ́n sì kọ́ Pitomi àti Ramesesi gẹ ́gẹ ́ bí ìlú ìṣúra
pamọ́ sí fún Farao. 12 Ṣùgbọ ́n bí a ti ń ni wọ́n
lára tó, bẹ ́ẹ̀ ni wọ́n ń pọ̀ sí i, tí wọ ́n sì ń tànkálẹ̀.
Nítorí náà, àwọn ará Ejibiti bẹ ̀rù nítorí àwọn
ará Israẹli. 13 Àwọn ará Ejibiti sì mú àwọn ọmọ
Israẹli sìn ní àsìnpa. 14 Wọ́n mú wọn gbé ìgbé
ayé kíkorò nípa iṣẹ́ bíríkì àti àwọn onírúurú iṣẹ́
oko; àwọn ará Ejibiti ń lò wọ́n ní ìlòkulò.

15 Ọba Ejibiti sọ fún àwọn agbẹ̀bí Heberu ti
orúkọ wọn ń jẹ́ Ṣifura àti Pua pé, 16 “Nígbà
ti ẹ̀yin bá ń gbẹ̀bí àwọn obìnrin Heberu, tí ẹ
sì kíyèsi wọn lórí ìkúnlẹ̀ ìrọbí wọn, bí ó bá jẹ́
ọkùnrin ni ọmọ náà, ẹ pa á; ṣùgbọ́n bí ó bá jẹ́
obìnrin, ẹ jẹ ́ kí ó wà láààyè.” 17 Ṣùgbọ́n àwọn
agbẹ̀bí bẹ ̀rù Ọlọ́run, wọn kò sì ṣe gẹ ́gẹ ́ bí ọba
Ejibiti ti wí fún wọn; wọ ́n jẹ ́ kí àwọn ọmọkùnrin
wà láààyè. 18 Ọba Ejibiti pe àwọn agbẹ ̀bí ó sì
béèrè lọ́wọ ́ wọn pé, “Èéṣe tí ẹ̀yin fi ṣe èyí? Èéṣe
tí ẹ̀yin fi dá àwọn ọmọkùnrin si?”

19 Àwọn agbẹ̀bí náà sì dá Farao lóhùn pé,
“Àwọn obìnrin Heberu kò rí bí àwọn obìnrin
Ejibiti, wọ́n ní agbára, wọ ́n sì ti máa ń bí ọmọ
kí àwọn agbẹ̀bí tó dé ọ̀dọ ̀ wọn.”

20 Nítorí náà Ọlọ́run ṣàánú fún àwọn agbẹ̀bí
náà, àwọn ọmọ Israẹli sì ń le sí i, wọ ́n sì ń pọ̀
sí i jọjọ. 21 Nítorí pé àwọn agbẹ̀bí bẹ ̀rù Ọlọ́run,
Ọlọ ́run sì fún wọn ni ìdílé tiwọn.

22 Nígbà náà ni Farao pàṣẹ yìí fún gbogbo

1:22 Ap 7.19.
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àwọn ènìyàn rẹ̀ pé, “Gbogbo ọmọkùnrin tí a bí ni
kí ẹ gbé jù sínú odò Naili, ṣùgbọ́n gbogbo àwọn
ọmọbìnrin ni kí ẹ jẹ ́ kí wọn ó wà láààyè.”

2
Ìbí Mose

1Ó sì ṣe, ọkùnrin ará ilé Lefi kan fẹ́ ọmọbìnrin
ará Lefi kan ni ìyàwó. 2 Obìnrin náà sì lóyún,
ó sì bí ọmọkùnrin kan. Nígbà tí ó rí í pé ọmọ
náà rẹwà, ó gbé ọmọ náà pamọ́ fún oṣù mẹ ́ta.
3 Ṣùgbọ́n nígbà tí kò le è gbé e pamọ́ mọ́, ó fi
ewé papirusi hun apẹ̀rẹ ̀, ó sì fi ọ̀dà àti òjé igi sán
apẹ̀rẹ ̀ náà. Ó sì tẹ ́ ọmọ náà sínú rẹ ̀, ó sì gbe é sí
inú eèsún ni etí odò Naili. 4Arábìnrin rẹ ̀ dúró ni
òkèèrè láti wo ohun tí yóò ṣẹlẹ̀ sí ọmọ náà.

5 Nígbà náà ni ọmọbìnrin Farao sọ ̀kalẹ̀ wá sí
etí odò Naili láti wẹ̀, àwọn ọmọ ọ̀dọ ̀ rẹ ̀ sì ń rìn ni
etí bèbè odò. Ó sì ri apẹ̀rẹ ̀ náà ni àárín eèsún, ó
sì rán ọmọ ọ̀dọ ̀ rẹ ̀ obìnrin kan láti lọ gbé e wá,
6 ó ṣí i, ó sì rí ọmọ náà. Ọmọ náà ń sọkún, àánú
ọmọ náà sì ṣe é. Ó wí pé, “Ọ ̀kan nínú àwọn ọmọ
Heberu ni èyí.”

7 Nígbà náà ni arábìnrin rẹ ̀ béèrè lọ́wọ́
ọmọbìnrin Farao pé, “Ṣé kí èmi lọ wá ọ̀kan lára
àwọn obìnrin Heberu wá fún ọ láti bá ọ tọ́jú ọmọ
náà?”

8 Ó sì dáhùn pé, “Bẹ ́ẹ̀ ni; lọ.” Arábìnrin náà sì
lọ, ó sì pe ìyá ọmọ náà wá. 9Ọmọbìnrin Farao sì
wí fún un pé, “Gba ọmọ yìí kí o sì tọ́jú rẹ ̀ fún mi,
èmi yóò san owó iṣẹ́ ẹ̀ rẹ fún ọ.” Ọmọbìnrin náà

2:2 Ap 7.20; Hb 11.23. 2:5 Ap 7.21.
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sì gbé ọmọ náà lọ, ó sì tọ́jú rẹ ̀. 10 Nígbà tí ọmọ
náà sì dàgbà, ó mú un tọ ọmọbìnrin Farao wá, ó
sì di ọmọ rẹ ̀. Ó sì pe orúkọ rẹ ̀ ní Mose, ó wí pé,
“Nítorí tí mo fà á jáde nínú omi.”

Mose sálọ sí Midiani
11Ní ọjọ́ kan, nígbà tí Mose ti dàgbà, ó jáde lọ

sí ibi ti àwọn ènìyàn rẹ̀ wà, ó ń wò wọ ́n lẹ ́nu iṣẹ́
líle wọn, ó ri ará Ejibiti tí ń lu ará Heberu, ọ̀kan
nínú àwọn ènìyàn rẹ ̀. 12 Ó wo ìhín, ó wo ọ ̀hún,
nígbà tí kò rí ẹnìkankan, ni ó bá pa ará Ejibiti
náà, ó sì bò ó mọ ́ inú iyanrìn. 13 Ní ọjọ ́ kejì, ó
jáde lọ, ó rí àwọn ará Heberu méjì tí wọ́n ń jà.
Ó béèrè lọ́wọ ́ èyí tí ó jẹ ̀bi pé, “Èéṣe tí ìwọ fi ń lu
Heberu arákùnrin rẹ?”

14Ọkùnrin náà sì dáhùn pé, “Ta ni ó fi ọ́ jẹ olórí
àti onídàájọ́ lórí wa? Ṣé ìwọ fẹ́ pa mí bí o ti pa
ará Ejibiti?” Nígbà náà ni ẹ̀rù ba Mose, ó sì wí
pé, “Lóòótọ́ ni ọ̀ràn yìí ti di mí mọ ̀.”

15 Nígbà ti Farao sì gbọ́ nípa èyí, ó wá ọ ̀nà
láti pa Mose, ṣùgbọ́n Mose sá kúrò ní àrọ́wọ́tó o
Farao, ó lọ sí Midiani láti máa gbé, nígbà tí ó dé
bẹ ̀, ó jókòó ni ẹ̀bá a kànga kan. 16Ó sì ṣe, àlùfáà
Midiani kan ni àwọn ọmọbìnrinméje, wọn sì wá
láti pọn omi kún ọpọ́n ìmumi fún ẹran ọ ̀sìn baba
wọn. 17Àwọn darandaran kan wá,wọ ́n sì lé wọn
sẹ ́yìn, ṣùgbọ́n Mose dìde láti gbà wọ́n sílẹ̀ àti láti
ràn wọ́n lọ ́wọ́ láti fún ẹran wọn ní omi.

2:11 Ap 7.23; Hb 11.24. 2:12 Ap 7.24. 2:14 Ap 7.27,28.
2:15 Ap 7.29.
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18 Nígbà ti àwọn ọmọbìnrin náà padà dé ọ̀dọ̀
Reueli baba wọn, ó béèrè lọ́wọ ́ wọn pé, “Èéṣe tí
ẹ̀yin fi tètè dé ni òní?”

19 Wọ ́n dá a lóhùn pé, “Ará Ejibiti kan ni ó
gbà wá sílẹ̀ lọ ́wọ́ àwọn darandaran, ó tilẹ̀ ràn wá
lọ́wọ ́ láti fa omi àti láti fún agbo ẹran ní omi.”

20Ó sọ fún àwọn ọmọbìnrin rẹ ̀, “Níbo ni ó wà?
Èéṣe ti ẹ fi fi ọkùnrin náà sílẹ̀? Ẹ pè é wá jẹun.”

21 Mose gbà láti dúró lọ́dọ ̀ ọkùnrin náà, ẹni
tí o fi Sippora, ọmọbìnrin rẹ ̀ fún Mose láti fi ṣe
aya. 22Ó sì bí ọmọkùnrin kan tí ó pe orúkọ rẹ ̀ ní
Gerṣomu, ó wí pé, “Èmi ń ṣe àtìpó ní ilẹ̀ àjèjì.”

23 Lẹ́yìn ìgbà pípẹ́, ọba Ejibiti kú. Àwọn ará
Israẹli ń kérora ní oko ẹrú wọn, wọ́n ń ké fún
ìrànlọ́wọ́ nítorí oko ẹrú tí wọ ́n wà, igbe wọ ́n sì
dé ọ̀dọ ̀ Ọlọ́run. 24 Ọlọ́run gbọ́ igbe wọn, Ó sì
rántí májẹ̀mú rẹ ̀ pẹ ̀lú Abrahamu, Isaaki àti pẹ ̀lú
Jakọbu. 25 Nítorí náà, Ọlọ́run bojú wo àwọn ará
Israẹli, Ó sì wà láti gbà wọ́n sílẹ̀.

3
Mose àti igbó tí ń jó

1Ní ọjọ ́ kan nígbà tí Mose ń ṣọ ́ agbo ẹran Jetro
baba ìyàwó rẹ ̀, àlùfáà Midiani. Ó da agbo ẹran
náà lọ sí ọ̀nà jíjìn nínú aginjù. Ó dé Horebu, òkè
Ọlọ ́run. 2 Níbẹ̀ ni angẹli OLÚwa ti yọ sí i nínú
ọ̀wọ ́-iná tí ń jó láàrín igbó. Mose rí i pé iná ń
jó nínú igbó ṣùgbọ́n igbó kò run. 3 Nígbà náà ni

2:24 Ap 7.34. 3:1 Ek 6.2-13. 3:2 Ap 7.30.
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Mose sọ pé, “Èmi yóò lọ wo ohun ìyanu yìí, ìdí
tí iná kò fi jó igbó run.”

4 Nígbà tí OLÚwa rí i pe Mose ti lọ láti lọ wò
ó, Ọlọ ́run ké pè é láti àárín igbó náà, “Mose!
Mose!”
Mose sì dáhùn ó wí pé, “Èmi nìyìí.”
5Olúwa sì wí fún Mose pé, “Má ṣe súnmọ́ ìhín

yìí, bọ́ sálúbàtà rẹ kúrò ní ẹsẹ̀ rẹ, nítorí ibi tí
ìwọ dúró sí i nì ilẹ̀ mímọ́ ni.” 6Nígbà náà ní ó wí
pé, “Èmi ni Ọlọ́run baba rẹ, Ọlọ́run Abrahamu,
Ọlọ ́run Isaaki àti Ọlọ́run Jakọbu.” Nítorí ìdí èyí,
Mose sì pa ojú rẹ ̀ mọ ́, nítorí ó bẹ̀rù láti bojú wo
Ọlọ ́run.

7OLÚwa si wí pé, “Èmí ti rí ìpọ́njú àwọn ènìyàn
mi ní ilẹ ̀ Ejibiti, mo sì ti gbọ ́ ohùn igbe wọn nítorí
àwọn akóniṣiṣẹ ́ wọn. Ìyà tí ń jẹ wọ́n sì kan mi
lára. 8 Èmi sì ti sọ ̀kalẹ̀ wá láti gbà wọ́n lọ́wọ́
àwọn ará Ejibiti, àti láti mú wọn gòkè kúrò ní
ilẹ ̀ náà lọ sí ilẹ ̀ tí ó dára tí ó sì ní ààyè, àní ilẹ̀
tí ó ń sàn fún wàrà àti oyin; ibùgbé àwọn ará
Kenaani, ará Hiti, Amori, Peresi, Hifi àti Jebusi.
9 Ǹjẹ́ nísinsin yìí, wò ó, igbe àwọn ará Israẹli ti
dé ọ̀dọ ̀ mi, Èmi sì ti rí bí àwọn ará Ejibiti ti ṣe ń
gbà ń jẹ wọ ́n ní ìyà. 10 Ǹjẹ́ nísinsin yìí, lọ, èmi
yóò rán ọ sí Farao láti kó àwọn ènìyàn Israẹli
jáde kúrò ní ilẹ ̀ Ejibiti.”

11 Ṣùgbọ́n Mose wí fún Ọlọ́run pé, “Ta ni èmi,
tí èmi yóò tọ Farao lọ, ti èmi yóò sì kó àwọn ará
Israẹli jáde kúrò ni ilẹ ̀ Ejibiti?”

3:5 Ap 7.33. 3:6 Mt 22.32; Mk 12.26; Lk 20.37; Ap 3.13; 7.32.
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12 Nígbà náà ni Ọlọ́run wí fún Mose pé, “Èmi
yóò wà pẹ̀lú rẹ. Èyí ni yóò jẹ ́ àmì fún ọ, tí yóò
fihàn pé, èmi ni ó rán ọ lọ, nígbà tí ìwọ bá kó
àwọn ènìyàn náà jáde kúrò ní ilẹ ̀ Ejibiti, ẹ̀yin yóò
sin Ọlọ́run ni orí òkè yìí.”

13Mose sì wí fún Ọlọ́run pé, “Bí mo bá tọ àwọn
ará Israẹli lọ tí mo sì sọ fún wọn pé, ‘Ọlọ́run
àwọn baba yín ni ó rán mi sí i yín,’ tí wọ́n sì
béèrè lọ́wọ ́ mi pé, ‘Kí ni orúkọ rẹ ̀?’ Kí ni èmi
yóò sọ fún wọn ní ìgbà náà?”

14Ọlọ ́run sì sọ fúnMose pé, “Èmi NI TI Ń Jẹ́ Èmi
NI. Èyí ni ìwọ yóò sọ fún àwọn ará Israẹli: ‘Èmi
NI ni ó rán mi sí i yín.’ ”

15 Ọlọ́run sì wí fún Mose pẹ̀lú pé, “Báyìí ni
kí ìwọ sọ fún àwọn ọmọ Israẹli, ‘OLÚwa Ọlọ́run
àwọn baba yín; Ọlọ́run Abrahamu, Ọlọ ́run Isaaki
àti Ọlọ́run Jakọbu; ni ó rán mi sí i yín.’
“Èyí ni orúkọ mi títí ayérayé,

orúkọ ti ẹ ó fi máa rántí mi
láti ìran dé ìran.

16 “Lọ, kó àwọn àgbàgbà Israẹli jọ, kí o sì
wí fún wọn pé, ‘OLÚwa Ọlọ́run àwọn baba yín,
Ọlọ ́run Abrahamu, ti Isaaki, àti ti Jakọbu; ni ó
farahàn mi, ó sì wí pé, lóòótọ́ èmi ti ń bojú wò
yín, èmi sì ti rí ohun tí wọ ́n ṣe sí i yín ni ilẹ̀ Ejibiti.
17 Èmi sì ti ṣe ìlérí láti mú un yín jáde kúrò nínú
ìpọ́njú yín ni ilẹ ̀ Ejibiti wá sí ilẹ ̀ Kenaani, ará Hiti,
Amori, Peresi, Hifi àti Jebusi; ilẹ ̀ tí ó ń sàn fún
wàrà àti oyin.’

18 “Àwọn àgbàgbà Israẹli yóò fetísílẹ̀ sí ohùn
rẹ. Nígbà náà ni ìwọ, àti àwọn àgbàgbà yóò jọ
tọ ọba Ejibiti lọ, ẹ ó sì wí fún un pé, ‘OLÚwa,
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Ọlọ ́run àwọn ará Heberu ti pàdé wa. Jẹ́ kí a lọ ni
ìrìn ọjọ́ mẹ ́ta sí inú aginjù láti lọ rú ẹbọ sí OLÚwa
Ọlọ ́run.’ 19 Ṣùgbọ́n èmi mọ ̀ pé ọba Ejibiti kò ní
jẹ ́ kí ẹ lọ bí kò ṣe pé ọwọ́ ńlá Ọlọ́run wà ni ara
rẹ ̀. 20Nítorí náà, èmi yóò na ọwọ ́mí láti lu àwọn
ará Ejibiti pẹ ̀lú gbogbo ohun ìyanu tí èmi yóò ṣe
ni àárín wọn. Lẹ́yìn náà, òun yóò jẹ ́ kí ẹ máa lọ.

21 “Èmi yóò sì jẹ́ kí ẹ bá ojúrere àwọn ará Ejibiti
pàdé. Tí yóò fi jẹ ́ pé ti ẹ̀yin bá ń lọ, ẹ kò ní
lọ ní ọwọ́ òfo. 22 Gbogbo àwọn obìnrin ni ó ní
láti béèrè lọ́wọ́ àwọn aládùúgbò wọn àti gbogbo
àwọn obìnrin ti ń gbé nínú ilé rẹ fún ohun fàdákà
àti wúrà àti fún aṣọ, èyí ti ẹ̀yin yóò wọ̀ sí ọrùn
àwọn ọmọ yín ọkùnrin àti obìnrin. Báyìí ni ẹ̀yin
yóò sì kó ẹrù àwọn ará Ejibiti.”

4
Àwọn àmì fún Mose

1Mose dáhùn ó sì wí pé, “Ṣùgbọ́n bí wọn kò bá
gbà mí gbọ́ ń kọ́? Tàbí tí wọn kò fi etí sílẹ̀ láti gbọ́
ọ̀rọ̀ ẹnu mi, tí wọn sì wí pé, ‘OLÚwa kò farahàn
ọ́’?”

2 Ní ìgbà náà ni OLÚwa sọ fún un pé, “Kí ni ó
wà ní ọwọ́ rẹ n nì?”
Ó sì dáhùn pé, “Ọ ̀pá ni.”
3 OLÚwa sì sọ pé, “Sọ ọ̀pá náà sílẹ̀.”
Mose sì sọ ọ̀pá náà sílẹ̀, lọ́gán ni ọ̀pá náà di ejò,

ó sì sá fún un. 4 Nígbà náà ni OLÚwa wá sọ fún
un pé, “Na ọwọ́ rẹ, kí o sì mú un ni ìrù.” Mose sì
na ọwọ́ rẹ ̀, ó sì mu ejò náà, ejò náà sì padà di ọ̀pá
tí ó wà ni ọwọ́ rẹ ̀. 5 OLÚwa sì wí pé, “Èyí rí bẹ́ẹ̀
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kí wọn bá à le è gbàgbọ́ pé, OLÚwa Ọlọ́run àwọn
baba wọn, Ọlọ́run Abrahamu, Ọlọ́run Isaaki, àti
Ọlọ ́run Jakọbu; tí farahàn ọ ́.”

6 Ní ìgbà náà ni OLÚwa wí pé, “Ti ọwọ ́ rẹ bọ
inú aṣọ ní igbá àyà rẹ ̀.” Mose sì ti ọwọ́ rẹ ̀ bọ inú
aṣọ ní igbá àyà rẹ ̀, ní ìgbà ti ó sì yọ ọ́ jáde, ọwọ́
rẹ ̀ ti dẹ ́tẹ̀, ó sì ti funfun bí ẹ̀gbọ̀n òwú.

7 Ó sì wí pé, “Nísinsin yìí, fi ọwọ ́ náà padà sí
abẹ́ aṣọ ní igbá àyà rẹ.” Mose sì ṣe bẹ ́ẹ̀, ọwọ́ rẹ̀
sì padà bọ ́ sípò bí àwọn ẹ̀yà ara rẹ ̀ tókù.

8 Ní ìgbà náà ni OLÚwa wí pé, “Bí wọn kò bá
gbà ọ́ gbọ́ tàbí kọ ibi ara sí iṣẹ́ ìyanu àkọ́kọ ́, wọ́n
le è ti ipasẹ̀ iṣẹ ́ ìyanu kejì gbàgbọ́. 9 Ṣùgbọ́n bí
wọn kò bá gba àmì méjèèjì wọ ̀nyí gbọ ́, tí wọn kò
sì fetí sí ọ̀rọ̀ rẹ, bu omi díẹ̀ láti inú odò Naili kí
o si dà á sí orí ìyàngbẹ ilẹ̀, omi tí ìwọ bù láti inú
odò yìí yóò sì di ẹ̀jẹ ̀.”

10 Mose sì sọ fún OLÚwa pé, “Èmi jẹ ́ akólòlò,
èmi kì í ṣe ẹni tó lè sọ ̀rọ̀ já gaara láti ìgbà àtijọ́
wá tàbí láti ìgbà ti o ti ń bá ìránṣẹ ́ rẹ sọ ̀rọ̀, mo jẹ́
ẹni ti ahọ́n rẹ ̀ lọ ́, tí ó sì ń lọ́ra àti sọ ̀rọ̀.”

11 OLÚwa sì sọ fún un pé, “Ta ni ó fún ènìyàn
ni ẹnu? Ta ni ó mú un ya odi tàbí adití? Ta ni
ó mú un ríran, tàbí mú un fọ ́jú? Ǹjẹ́ kì í ṣe èmi
OLÚwa? 12 Lọ nísinsin yìí, Èmi yóò ràn ọ́ lọ́wọ́
láti sọ ̀rọ̀. Èmi yóò sì kọ́ ọ ni ohun ti ìwọ yóò sọ.”

13 Mose dáhùn ó wí pé, “Olúwa jọ ̀wọ́ rán
ẹlòmíràn láti lọ ṣe iṣẹ́ yìí.”

14 Ìbínú OLÚwa ru sókè sí Mose, ó sì sọ pé,
“Aaroni ará Lefi arákùnrin rẹ ń kọ ́? Mo mọ ̀ pé ó
lè sọ ̀rọ̀ já gaara, ó ti wà ní ọ̀nà rẹ ̀ báyìí láti pàdé e
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rẹ. Inú rẹ ̀ yóò sì dùn ti ó bá rí ọ. 15 Ìwọ yóò sọ̀rọ̀
fún un, ìwọ yóò sì fi ọ̀rọ̀ sí i lẹ́nu, èmi yóò ràn
yín lọ́wọ ́ láti sọ ̀rọ̀. Èmi yóò kọ́ ọ yín ni ohun ti ẹ
ó ṣe. 16Òun yóò bá ọ sọ ̀rọ̀ sí àwọn ènìyàn, yóò sì
dàbí i pé ẹnu un rẹ ni a gbà sọ ọ̀rọ̀ náà, ìwọ yóò
sì dàbí Ọlọ́run ní iwájú rẹ ̀. 17 Ṣùgbọ́n mú ọ̀pá yìí
ni ọwọ́ rẹ kí ìwọ bá à lè fi ṣe àwọn iṣẹ́ àmì ìyanu
pẹ ̀lú rẹ ̀.”

Mose padà sí Ejibiti
18 Mose padà sí ọ̀dọ ̀ Jetro baba ìyàwó rẹ ̀, ó sì

sọ fún un pé, “Jọ̀wọ ́ jẹ ́ kí n padà tọ àwọn ènìyàn
mi lọ ni ilẹ ̀ Ejibiti láti wò bóyá wọ ́n ṣì wà láààyè
síbẹ̀.”
Jetro sì dáhùn, ó wí pé, “Máa lọ ni àlàáfíà.”
19 Nísinsin yìí, OLÚwa ti sọ fún Mose ni ilẹ̀

Midiani pé, “Máa padà lọ sí Ejibiti, nítorí àwọn
ti ó fẹ ́ pa ọ ti kú.” 20Mose mú ìyàwó rẹ ̀ àti àwọn
ọmọ rẹ ̀, ó kó wọn lé orí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́, ó sì bẹ ̀rẹ̀ ìrìnàjò
rẹ ̀ padà sí Ejibiti. Ó sì mú ọ̀pá Ọlọ́run sí ọwọ́ rẹ ̀.

21 OLÚwa sì sọ fún Mose pé, “Ní ìgbà tí ìwọ bá
padà sí Ejibiti rí i pé ìwọ ṣe iṣẹ ́ ìyanu ni iwájú
Farao. Èmi ti fún ọ lágbára láti ṣe é. Èmi yóò
sì sé àyà rẹ ̀ le, òun kì yóò jẹ ́ kí àwọn ènìyàn náà
kí ó lọ. 22 Lẹ́yìn náà, kí o sọ fún Farao pé, ‘Èyí
ni OLÚwa sọ: Israẹli ní àkọ ́bí ọmọ mi ọkùnrin,
23 mo sọ fún ọ, “Jẹ́ kí ọmọ mi lọ, ki òun kí ó lè
máa sìn mí.” Ṣùgbọ́n ìwọ kọ̀ láti jẹ́ kí ó lọ; nítorí
náà, èmi yóò pa àkọ́bí ọmọ rẹ ọkùnrin.’ ”

24 Ní ọ ̀nà ìrìnàjò rẹ, ni ibi tí wọ ́n gbé sùn ní
ilé èrò ní alẹ ́, OLÚwa pàdé Mose, ó sì fẹ́ láti pa
4:19 Ap 7.34. 4:23 Ek 12.29.
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á. 25 Ṣùgbọ́n Sippora mú ọ̀bẹ òkúta mímú, ó
sì kọ ọmọ rẹ ̀ ní ilà abẹ́, ó sì fi awọ rẹ ̀ kan ẹsẹ̀
Mose. Sippora sì wí pé, “Ọkọ ẹlẹ́jẹ̀ ni ìwọ jẹ ́ sí
mi.” 26 Nítorí náà OLÚwa yọ ̀ǹda rẹ láti ìgbà tí ó
ti wí pé, “Ẹlẹ́jẹ ̀ ni ìwọ í ṣe.” Èyí tó túmọ̀ sí ìkọlà
abẹ́.

27 OLÚwa sì sọ fún Aaroni pé, “Lọ sínú aginjù
láti lọ pàdé Mose.” Ní ìgbà náà ni ó lọ pàdé Mose
ní orí òkè Ọlọ́run, ó sì fi ẹnu kò ó ní ẹnu. 28 Ní
ìgbà náà ni Mose sì sọ ohun gbogbo tí Ọlọ́run
ti rán fún Aaroni àti nípa gbogbo iṣẹ́ ìyanu tí
OLÚwa ti pàṣẹ fún un láti ṣe ní iwájú Farao.

29 Mose àti Aaroni pe gbogbo àwọn àgbàgbà
Israẹli jọ. 30 Aaroni sọ ohun gbogbo tí OLÚwa
sọ fún Mose fún wọn, ó sì ṣe iṣẹ́ àmì náà ní ojú
àwọn ènìyàn náà. 31 Wọ ́n sì gbàgbọ́. Nígbà tí
wọ ́n gbọ́ pé OLÚwa ti bẹ àwọn ọmọ Israẹli wò
àti pé OLÚwa ti gbọ́ nípa ìpọ́njú wọn,wọ ́n tẹríba,
wọ ́n sì sìn ín. Ó sì ṣe àwọn iṣẹ́ àmì náà níwájú
àwọn ènìyàn náà.

5
Bíríkì sísun láìsí koríko gbígbẹ

1Lẹ́yìn náà ni Mose àti Aaroni tọ Farao lọ, wọ́n
sì wí pé, “Èyí ni ohun tí OLÚwa, Ọlọ́run Israẹli sọ,
‘Jẹ́ kí àwọn ènìyàn mi kí ó lọ, kí wọn kí ó lè ṣe
àjọ mi ní ijù.’ ”

2 Farao dáhùn wí pé, “Ta ni OLÚwa, tí èmi yóò
fi gbọ́rọ̀ sí i lẹ́nu, tí èmi yóò fi jẹ ́ kí Israẹli ó lọ?
Èmi kò mọ OLÚwa, èmi kò sì ní jẹ ́ kí Israẹli ó lọ.”
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3 Lẹ́yìn náà ni wọ́n wí pé, “Ọlọ́run àwọn
Heberu tí pàdé wa. Ní ìsinsin yìí, jẹ́ kí a lọ ní
ìrìn ọjọ ́ mẹ ́ta sínú aginjù láti rú ẹbọ sí OLÚwa
Ọlọ ́run wa, kí Ó má ba á fi àjàkálẹ̀-ààrùn tàbí
idà bá wa jà.”

4 Ṣùgbọ́n ọba Ejibiti sọ wí pé, “Mose àti Aaroni,
èéṣe ti ẹ̀yin fi mú àwọn ènìyàn kúrò lẹ́nu iṣẹ́
wọn? Ẹ padà sẹ ́nu iṣẹ́ yín.” 5Nígbà náà ni Farao
sọ pé, “Ẹ wò ó àwọn ènìyàn náà ti pọ̀ sí ì nílẹ̀ yìí
ní ìsinsin yìí, ẹ̀yin sì ń dá wọn dúró láti máa bá
iṣẹ ́ lọ.”

6 Ní ọjọ ́ yìí kan náà ni Farao pàṣẹ fún àwọn
akóniṣiṣẹ ́ àti àwọn ti ń ṣe alábojútó iṣẹ ́ lórí àwọn
ènìyàn. 7 “Ẹ̀yin kò ní láti pèsè koríko gbígbẹ
fún bíríkì sísun mọ ́ fún àwọn ènìyàn wọ ̀nyí; ẹ
jẹ ́ kí wọn máa wá koríko gbígbẹ fún ara wọn.
8 Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí wọn ó ṣe iye bíríkì kan náà bí ì
ti àtẹ̀yìnwá, kí ẹ má ṣe dín iye rẹ ̀ kú. Ọ̀lẹ ni wọ ́n,
ìwà ọ̀lẹ yìí náà ló mú wọn pariwo pé, ‘Ẹ jẹ ́ kí a
lọ, kí a sì rú ẹbọ sí Ọlọ́run wa.’ 9 Ẹ mú iṣẹ́ náà le
fún wọn, kí wọn bá a le è tẹramọ́ iṣẹ́ wọn, ẹ má
fi ààyè gba irọ́ wọn.”

10 Ní ìgbà náà ni àwọn akóniṣiṣẹ ́ àti àwọn tí ń
ṣe alábojútó iṣẹ ́ jáde tọ ̀ wọ ́n lọ láti sọ fún àwọn
ènìyàn náà pé, “Èyí ni ohun tí Farao sọ, ‘Èmi
kò ní fún un yín ni koríko gbígbẹ mọ́. 11 Ẹ lọ
wá koríko gbígbẹ ni ibi tí ẹ bá ti lè rí i, ṣùgbọ́n
iṣẹ ́ yín kí yóò dínkù.’ ” 12 Gbogbo wọn sí fọ́n
káàkiri ni ilẹ ̀ Ejibiti láti sa ìdì koríko tí wọn yóò
lò bí ì koríko gbígbẹ fún sísun bíríkì. 13 Àwọn
akóniṣiṣẹ ́ sì ń ni wọ ́n lára, wọ ́n wí pé, “Ẹ parí
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iṣẹ ́ tí ẹ ni láti ṣe fún ọjọ́ kan bí ìgbà ti a ń fún
un yin ní koríko gbígbẹ.” 14 Àwọn alábojútó iṣẹ́
tí àwọn akóniṣiṣẹ ́ Farao yàn lára ọmọ Israẹli ni
wọn ń lù, tí wọn sì ń béèrè lọ́wọ́ wọn pé, “Èéṣe
tí ẹ̀yin kò ṣe iye bíríkì ti ẹ̀yin ń ṣe ní àná ní òní
bí i tí àtẹ̀yìnwá?”

15 Nígbà náà ni àwọn alábojútó iṣẹ́ tí a yàn
lára àwọn ọmọ Israẹli tọ Farao lọ láti lọ bẹ ̀bẹ̀
pé, “Èéṣe tí ìwọ fi ọwọ́ líle mú àwa ọmọ ọ ̀dọ̀ rẹ̀
báyìí? 16Wọn kò fún àwọn ọmọ ọ̀dọ ̀ rẹ ̀ ni koríko
gbígbẹ, síbẹ̀ wọn sọ fúnwa pé, ‘Ẹ ṣe bíríkì!’ Wọ́n
na àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ, ṣùgbọ́n ẹ̀bi náà wá láti ọ̀dọ̀
àwọn ènìyàn rẹ.”

17 Farao sí dáhùn wí pé, “Ọ̀lẹ ni yín, ọ̀lẹ! Èyí
ni ó mú kí ẹ̀yin máa sọ ní ìgbà gbogbo pé, ‘Ẹ jẹ́
kí a lọ, kí a sì rú ẹbọ sí OLÚwa.’ 18 Nísinsin yìí
ẹ padà lọ sí ẹnu iṣẹ ́ yín, a kò ní fún un yín ni
koríko gbígbẹ, síbẹ̀ ẹ gbọdọ̀ ṣe iye bíríkì tí ó yẹ
kí ẹ ṣe.”

19 Àwọn ọmọ Israẹli tí ó jẹ ́ alábojútó iṣẹ́ mọ̀
dájú wí pé àwọn ti wà nínú wàhálà ńlá ní ìgbà
tí a sọ fún wọn pé, “Ẹ kò ní láti dín iye bíríkì tí ẹ
ń ṣe ni ojoojúmọ́ kù.” 20 Ní ìgbà tí wọ ́n kúrò ni
ọ̀dọ ̀ Farao wọ́n rí Mose àti Aaroni tí ó dúró láti
pàdé wọn. 21 Wọn sì wí pé, “Kí OLÚwa kí ó wò
yín, kí ó sì ṣe ìdájọ́! Ẹ̀yin ti mú wa dàbí òórùn
búburú fún Farao àti àwọn òṣìṣẹ́ rẹ ̀, ẹ sì ti fún
wọn ni idà láti fi pa wá.”

Ọlọ́run ṣe ìlérí ìgbàsílẹ ̀ fún Israẹli
22Mose padà tọ OLÚwa lọ, ó sì wí pé, “OLÚwa,

èéṣe tí ìwọ fi mú ìyọnu wá sí orí àwọn ènìyàn
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wọ ̀nyí? Ṣe torí èyí ni ìwọ fi rán mi? 23 Láti ìgbà
ti mo ti tọ Farao lọ láti bá a sọ ̀rọ̀ ni orúkọ rẹ ni
ó ti mú ìyọnu wá sí orí àwọn ènìyàn wọ̀nyí, bẹ́ẹ̀
ni ìwọ kò sì gba àwọn ènìyàn rẹ sílẹ̀ rárá.”

6
1Nígbà náà ní OLÚwa sọ fún Mose pé, “Ní ìsin

yìí, ìwọ yóò rí ohun tí èmi yóò ṣe sí Farao pẹ ̀lú
ọwọ ́ agbára ńlá mi ni yóò fi jẹ ́ kí wọn lọ; pẹ ̀lú
ọwọ ́ agbára ńlá mi, òun yóò lé wọn jáde kúrò ní
orílẹ̀-èdè rẹ ̀.”

2Ọlọ́run sì tún sọ fúnMose pé, “Èmi ni OLÚwa.
3 Mo fi ara hàn Abrahamu, Isaaki àti Jakọbu bí
Ọlọ ́run alágbára, ṣùgbọ́n nípa orúkọ mi OLÚwa,
Èmi kò fi ara mi hàn wọ́n. 4 Èmí sì tún fi ìdí
májẹ̀mú mi múlẹ̀ pẹ ̀lú wọn láti fún wọn ní ilẹ̀
Kenaani, ilẹ ̀ tí wọn gbé gẹ ́gẹ ́ bí àjèjì. 5 Èmi sì ti
tún gbọ́ kíkùn àwọn ọmọ Israẹli àwọn tí àwọn
ará Ejibiti mú gẹ́gẹ ́ bí ẹrú, àti pé èmi sì ti rántí
májẹ̀mú mi.

6 “Sọ fún àwọn ará ilé Israẹli, ‘Èmi ni OLÚwa,
Èmi yóò sọ yín di òmìnira kúrò nínú àjàgà àwọn
ará Ejibiti. Èmi yóò sì gbà yín sílẹ̀ kúrò ní oko
ẹrú wọn. Èmi yóò dá a yín sílẹ̀ pẹ̀lú apá nínà
(àwọn iṣẹ́ ìyanu) àti pẹ ̀lú ìdájọ́ ńlá. 7 Èmi yóò
mú un yín bí ènìyàn mi, èmi yóò sì jẹ ́ Ọlọ́run
yín. Nígbà náà ni ẹ̀yin yóò mọ ̀ pé, èmi ni OLÚwa
Ọlọ ́run yín, ẹni tí ó mú un yín jáde kúrò nínú
àjàgà àwọn ará Ejibiti. 8 Èmi yóò mú un yín wá
ilẹ ̀ náà ti èmi ti búra pẹ ̀lú ìgbọ́wọ ́sókè láti fi fún
6:1 Ap 13.17. 6:2 Gẹ 17.1; 28.3; 35.11; Ek 3.13-15.
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Abrahamu. Isaaki àti Jakọbu. Èmi yóò fi fún un
yín bí ohun ìní, Èmi ni OLÚwa.’ ”

9 Mose sì sọ èyí fún àwọn ará Israẹli, ṣùgbọ́n
wọn kò fi etí sílẹ̀ sí Mose nítorí ọkàn wọn tó
rẹ ̀wẹ̀sì àti nítorí ìgbèkùn búburú bí ohun tí ó
ti kọ́ sọ kó wọn sí ní oko ẹrú wọn.

10 Nígbà náà ni OLÚwa sọ fún Mose. 11 “Lọ, sọ
fún Farao ọba Ejibiti pé kí ó jẹ ́ kí àwọn ará Israẹli
lọ kúrò ní orílẹ̀-èdè rẹ̀.”

12 Ṣùgbọ́n Mose sọ fún OLÚwa pé, “Nígbà ti
àwọn ará Israẹli tó jẹ ́ ènìyàn mi kó fetí sí ọ̀rọ̀ mi,
báwo ni Farao yóò ṣe fetí sí ọ̀rọ̀ mi, nígbà ti mo
jẹ ́ akólòlò?”

Àkọsílẹ ̀ ìdílé Mose Àti Aaroni
13 OLÚwa bá ìran Mose àti Aaroni sọ ̀rọ̀ nípa

àwọn ará Israẹli àti Farao ọba Ejibiti, ó pàṣẹ fún
wọn pé kí wọn kó àwọn Israẹli jáde kúrò ni ilẹ̀
Ejibiti.

14Wọ̀nyí ni olórí ìran wọn:

àwọn ọmọ Reubeni àkọ́bí Israẹli ni:
Hanoku, Pallu, Hesroni àti Karmi.

Àwọn wọ ̀nyí ni ìdílé Reubeni.

15 Àwọn ọmọ Simeoni ni:
Jemueli, Jamini, Ohadi, Jakini, Sohari àti
Saulu ọmọ obìnrin Kenaani.
Àwọn wọ ̀nyí ni ìran Simeoni.
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16 Ìwọ̀nyí ni orúkọ àwọn ọmọ Lefi gẹ ́gẹ ́ bí
àkọsílẹ̀ wọn:
Gerṣoni, Kohati àti Merari.

Lefi lo ẹ̀tàdínlógóje (137) ọdún láyé.
17 Àwọn ọmọ Gerṣoni ni ìran wọn ni:
Libni àti Ṣimei.

18 Àwọn ọmọ Kohati ni:
Amramu, Isari, Hebroni àti Usieli.

Kohati lo ẹ̀tàléláádóje (133) ọdún láyé.
19 Àwọn ọmọ Merari ni:
Mahili àti Muṣi.
Ìwọ ̀nyí ni ìran Lefi gẹ ́gẹ ́ bí àkọsílẹ̀ wọn.

20 Amramu sì fẹ́ Jokebedi arábìnrin baba rẹ ̀ ní
ìyàwó. Jokebedi sì bí Aaroni àti Mose fún
un.

Amramu lo ẹ̀tàdínlógóje (137) ọdún
láyé.

21 Àwọn ọmọ Isari ni:
Kora, Nefegi àti Sikri.

22 Àwọn ọmọ Usieli ni:
Miṣaeli, Elsafani àti Sitiri.

23 Aaroni fẹ́ Eliṣeba ọmọbìnrin Amminadabu
tí í ṣe arábìnrin Nahiṣoni, ó sì bí Nadabu,
Abihu, Eleasari àti Itamari.

24 Àwọn ọmọ Kora ni:
Asiri, Elkana àti Abiasafu.

Ìwọ ̀nyí ni ìran Kora.

25 Eleasari ọmọ Aaroni fẹ́ ọ̀kan lára àwọn

6:16 Nu 3.17-20; 26.57,58; 1Ki 6.16-19. 6:20 Nu 26.58-60.
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ọmọbìnrin Putieli ní ìyàwó, ó sì bí Finehasi
fún un.

Ìwọ ̀nyí ni olórí àwọn Lefi ni ìdílé ìdílé.

26 Aaroni àti Mose yìí kan náà ni OLÚwa sọ
fún pé, “Ẹ kó àwọn ará Israẹli jáde kúrò ni ilẹ̀
Ejibiti ní ìsọ̀rí ìsọ̀rí.” 27 Àwọn ni ó bá Farao ọba
Ejibiti sọ ̀rọ̀ nípa kíkó àwọn ará Israẹli jáde kúrò
ni Ejibiti, àní Mose àti Aaroni yìí kan náà ni.

Aaroni di agbẹnusọ fún Mose
28 Nígbà tí OLÚwa bá Mose sọ ̀rọ̀ ni Ejibiti,

29 OLÚwa sì sọ fún Mose pé, “Èmi ni OLÚwa. Sọ
ohun gbogbo ti mo ti sọ fún ọ fún Farao ọba
Ejibiti.”

30 Ṣùgbọ́n Mose sì wí ní iwájú OLÚwa pé,
“Níwọ́n ìgbà ti mo jẹ́ akólòlò, ọ̀nà dà ti Farao
yóò ṣe fi etí sí mi?”

7
1 Nígbà náà ni OLÚwa sọ fún Mose pé, “Wò ó,

Èmi ti ṣe ọ bí Ọlọ ́run fún Farao, Aaroni arákùnrin
rẹ ni yóò jẹ ́ agbẹnusọ rẹ. 2 Ìwọ yóò sì sọ ohun
gbogbo tí Èmi ti pàṣẹ fún ọ, Aaroni arákùnrin rẹ
yóò sísọ fún Farao kí ó jẹ ́ kí àwọn ọmọ Israẹli
jáde kúrò ni ilẹ̀ rẹ ̀. 3 Ṣùgbọ́n èmi yóò sé Farao
lọ́kàn le. Bí Mo tilẹ̀ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ ́ àmì àti ìyanu
ni Ejibiti, 4 síbẹ̀ òun kì yóò fi etí sí ọ. Nígbà náà ni
Èmi yóò gbé ọwọ ́ mi lé Ejibiti, pẹ ̀lú agbára ìdájọ́
ńlá mi ni èmi yóò mú àwọn ènìyàn mi Israẹli

7:3 Ap 7.36.
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jáde ní ọ̀wọ ̀ọ̀wọ́. 5 Àwọn ará Ejibiti yóò sì mọ ̀ pé
Èmi ni OLÚwa ní ìgbà tí mo bá na ọwọ́ mi jáde
lé Ejibiti, tí mo sì mú àwọn ọmọ Israẹli jáde kúrò
níbẹ̀.”

6 Mose àti Aaroni sì ṣe gẹ́gẹ ́ bí OLÚwa ti pàṣẹ
fún wọn. 7Mose jẹ ́ ọmọ ọgọ́rin ọdún Aaroni sì jẹ́
ọmọ ọdún mẹ ́tàlélọ́gọ́rin ni ìgbà tí wọ́n bá Farao
sọ ̀rọ̀.

Ọ ̀pá Mose di ejò
8 OLÚwa sọ fún Mose àti Aaroni, 9 “Ní ìgbà tí

Farao bá sọ fún un yín pé, ‘Ẹ ṣe iṣẹ ́ ìyanu kan,’
sọ fún Aaroni ní ìgbà náà pé, ‘Mú ọ̀pá rẹ kí ó sì
sọ ọ́ sílẹ̀ níwájú Farao,’ yóò sì di ejò.”

10 Nígbà náà ni Mose àti Aaroni tọ Farao lọ,
wọ ́n sì ṣe bí OLÚwa ti pàṣẹ fún wọn, Aaroni ju
ọ̀pá rẹ ̀ sílẹ̀ ní iwájú Farao àti àwọn ìjòyè rẹ ̀, ọ̀pá
náà sì di ejò. 11 Farao sì pe àwọn amòye, àwọn
oṣó àti àwọn onídán ilẹ ̀ Ejibiti jọ, wọ́n sì fi idán
wọn ṣe ohun tí Mose àti Aaroni ṣe. 12 Ẹnìkọ̀ọ̀kan
wọn sọ ọ̀pá rẹ ̀ sílẹ̀, ọ̀pá náà sì di ejò. Ṣùgbọ́n ọ̀pá
Aaroni gbé ọ ̀pá tiwọn mì. 13 Síbẹ̀ ọkàn Farao sì
yigbì, kò si fetí sí wọn gẹ ́gẹ ́ bí OLÚwa ti sọ.

Omí di ẹ ̀jẹ̀
14 Nígbà náà ni OLÚwa sọ fún Mose pé, “Ọkàn

Farao ti di líle, ó kọ̀ láti jẹ́ kí àwọn ènìyàn náà
ó lọ. 15 Tọ Farao lọ ni òwúrọ ̀ kùtùkùtù bí ó ti ń
lọ sí etí odò, dúró ni etí bèbè odò Naili láti pàdé
rẹ, mú ọ̀pá rẹ tí ó di ejò ni ọwọ́ rẹ. 16 Sọ fún un
pé, ‘OLÚwa Ọlọ́run àwọn Heberu rán mi sí ọ láti
sọ fún ọ pé, Jẹ́ kí àwọn ènìyàn mi kí ó lọ, kí wọn
kí ó lè sìn mi ni aginjù. Ṣùgbọ́n títí di àkókò yìí,
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ìwọ kò gba. 17 Èyí ni OLÚwa wí, nípa èyí ni ìwọ
yóò mọ̀ pé Èmi ni OLÚwa. Wò ó, èmi yóò fi ọ̀pá
ti ó wà ní ọwọ́ mi, èmi yóò ná omi tí ó wà nínú
odò Naili yóò sì di ẹ̀jẹ̀. 18 Àwọn ẹja tí ó wà nínú
odò Naili yóò kú, odò náà yóò sì máa rùn, àwọn
ará Ejibiti kò sì ni lè mu omi rẹ ̀.’ ”

19OLÚwa sọ fúnMose, “Sọ fún Aaroni, ‘Mú ọ̀pá
rẹ kí ó sì na ọwọ́ rẹ jáde lórí àwọn omi Ejibiti.
Lórí àwọn odò kéékèèké àti odò ńlá, lórí àbàtà
àti adágún omi, wọn yóò sì di ẹ̀jẹ̀.’ Ẹ̀jẹ ̀ yóò wà ni
ibi gbogbo ni Ejibiti, àní nínú ọpọ́n àti nínú kete
omi àti nínú ìkòkò tí a pọn omi sí nínú ilé.”

20Mose àti Aaroni sí ṣe gẹ ́gẹ ́ bí OLÚwa ti pàṣẹ
fún wọn. Ó gbé ọ̀pá rẹ ̀ sókè ni iwájú Farao àti
àwọn ìjòyè rẹ̀, ó sì lu omi odò Naili, omi odò náà
sì yípadà sí ẹ̀jẹ ̀. 21 Ẹja inú odò Naili sì kú, odò
náà ń rùn gidigidi tí ó fi jẹ́ pé àwọn ará Ejibiti kò
le è mu omi inú rẹ ̀. Ẹ̀jẹ ̀ sì wà ni ibi gbogbo ni ilẹ̀
Ejibiti.

22 Ṣùgbọ́n àwọn apidán ilẹ ̀ Ejibiti sì ṣe bákan
náà pẹ̀lú agbára òkùnkùn wọn, ọkàn Farao sì
yigbì síbẹ̀ kò sì fetí sí wọn gẹ ́gẹ ́ bí OLÚwa ti sọ.
23 Dípò bẹ́ẹ̀, ó yíjú padà, ó sì lọ sí ààfin rẹ ̀, kò
sì jẹ́ kí àwọn nǹkan wọ ̀nyí wà ni oókan àyà rẹ ̀.
24 Nígbà náà ni gbogbo àwọn ará Ejibiti bẹ ̀rẹ ̀ sí
í gbẹ ́ etí odò Naili láti wá omi tí wọn yóò mu,
nítorí wọn kò le è mu omi tí ó wà nínú odò náà.

Àwọn ọ̀pọ̀lọ ́ bo orí ilẹ ̀
25 Ọjọ ́ méje sì kọjá ti OLÚwa ti lu odò Naili.

7:17 If 16.4.
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8
1 Nígbà náà ni OLÚwa sọ fún Mose pé, “Padà

tọ Farao lọ kí ó sì sọ fún un pé, ‘Èyí ni OLÚwa
wí: Jẹ́ kí àwọn ènìyàn mi kí ó lọ, kí wọn ó bá à
lè sìn mi. 2 Bí ìwọ bá kọ̀ láti jẹ ́ kí wọn ó lọ, èmi
yóò fi ọ̀pọ̀lọpọ ̀ àwọn ọ ̀pọ̀lọ́ kọlu gbogbo orílẹ̀-èdè
rẹ. 3Odò Naili yóò kún fún ọ̀pọ ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀pọ̀lọ ́.
Wọn yóò gòkè wá sí ààfin rẹ, àti yàrá rẹ ni orí
ibùsùn rẹ. Wọn yóò gòkè wá sí ilé àwọn ìjòyè
rẹ àti sí ara àwọn ènìyàn rẹ, àti sí ibi ìdáná rẹ,
àti sí inú ìkòkò ìyẹ̀fun rẹ. 4 Àwọn ọ ̀pọ̀lọ́ yóò gun
ara rẹ àti ara àwọn ìjòyè rẹ, àti ara gbogbo àwọn
ènìyàn rẹ.’ ”

5Ní ìgbà náà ni OLÚwa sọ fúnMose pé, “Sọ fún
Aaroni, ‘Kí ó na ọwọ́ rẹ ̀ jáde pẹ ̀lú ọ̀pá sí orí àwọn
odò kéékèèké àti odò ńlá, àti sí orí àwọn àbàtà
kí ó sì mú àwọn ọ̀pọ ̀lọ́ gòkè wá sí ilẹ̀ Ejibiti.’ ”

6 Ní ìgbà náà ni Aaroni sì na ọwọ́ rẹ̀ jáde sí
orí àwọn omi Ejibiti, àwọn ọ̀pọ̀lọ ́ sì wá, wọ ́n sì
bo gbogbo ilẹ ̀. 7 Ṣùgbọ́n àwọn onídán ilẹ ̀ Ejibiti
ṣe bákan náà pẹ̀lú agbára òkùnkùn wọn. Àwọn
náà mú kí ọ̀pọ ̀lọ́ gún wá sí orí ilẹ ̀ Ejibiti.

8 Farao ránṣẹ ́ pe Mose àti Aaroni, ó sì sọ fún
wọn pé, “Gbàdúrà sí OLÚwa kí ó mú àwọn ọ ̀pọ̀lọ́
wọ ̀nyí kúrò lọ́dọ ̀mi àti lára àwọn ènìyànmi, Èmi
yóò sì jẹ́ kí àwọn ènìyàn rẹ kí ó lọ láti rú ẹbọ sí
OLÚwa.”

9 Mose sọ fún Farao pé, “Jọ̀wọ́ sọ fún mi ìgbà
ti èmi yóò gbàdúrà fún ọ àti àwọn ìjòyè rẹ àti
fún àwọn ènìyàn rẹ, kí àwọn ọ̀pọ̀lọ ́ wọ ̀nyí bá lè
lọ lọ ́dọ̀ rẹ àti ní àwọn ilé yín tí wọn yóò sì wà
nínú odò Naili nìkan.”
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10 Farao wí pé, “Ni ọ ̀la.”
Mose sì dáhùn pé, “Yóò sì rí bí ìwọ ti sọ, kí

ìwọ kí ó lè mọ ̀ pé kò sí ẹni bí OLÚwa Ọlọ́run wa.
11Àwọn ọ̀pọ ̀lọ́ yóò fi ìwọ àti àwọn ilé yín àti ìjòyè
rẹ, àti àwọn ènìyàn rẹ sílẹ̀, wọn yóò sì wà nínú
Naili nìkan.”

12 Lẹ́yìn tí Mose àti Aaroni tí kúrò ní iwájú
Farao, Mose gbé ohùn ẹ̀bẹ ̀ rẹ ̀ sókè sí OLÚwa nípa
àwọn ọ̀pọ ̀lọ́ tí ó ti rán sí Farao. 13 OLÚwa sì ṣe
gẹ ́gẹ ́ bí Mose tí béèrè. Àwọn ọ̀pọ ̀lọ́ sì kú nínú ilé
àti ní ìta, gbangba àti nínú oko. 14Wọ ́n sì kó wọn
jọ ni òkìtì òkìtì gbogbo ilẹ ̀ sì ń rùn. 15 Ṣùgbọ́n ni
ìgbà tí Farao rí pé ìtura dé, ó sé ọkàn rẹ ̀ le kò sì
fetí sí Mose àti Aaroni gẹ ́gẹ ́ bí OLÚwa ti wí.

Kòròrò bo ilẹ ̀
16 OLÚwa sọ fún Mose pé, “Sọ fún Aaroni,

‘Na ọ̀pá rẹ jáde kí ó sì lu eruku ilẹ ̀,’ jákèjádò
gbogbo ilẹ ̀ Ejibiti ni erùpẹ̀ ilẹ̀ yóò ti di kòkòrò-
kantíkantí.” (Kòkòrò kan tí ó ní ìyẹ́ méjì tí ó ṣì
ń ta ni.) 17 Wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀, nígbà tí Aaroni na
ọwọ ́ rẹ ́ jáde pẹ ̀lú ọ̀pá ní ọwọ ́ rẹ ̀, tí ó sì lu eruku
ilẹ ̀, kòkòrò-kantíkantí sì wà lára àwọn ènìyàn
àti àwọn ẹranko wọn. Gbogbo eruku jákèjádò
ilẹ ̀ Ejibiti ni ó di kòkòrò-kantíkantí. 18 Ṣùgbọ́n
nígbà tí àwọn onídán gbìdánwò láti da kòkòrò-
kantíkantí pẹ ̀lú agbára òkùnkùn wọn, wọn kò le
è ṣé.
Nígbà tí kòkòrò-kantíkantí sì wà lára àwọn

ẹranko wọn, 19 àwọn onídán sì sọ fún Farao pé,

8:19 Lk 11.20.
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“Ìka Ọlọ́run ni èyí.” Ṣùgbọ ́n àyà Farao sì yigbì,
kò sì fetísílẹ̀, gẹ́gẹ ́ bí OLÚwa ti sọ.

Àwọn eṣinṣin bo ilẹ̀
20 Nígbà náà ni OLÚwa sọ fún Mose pé, “Lọ ní

òwúrọ̀ kùtùkùtù kí o sì ko Farao lójú bí ó ṣe ń
lọ sí odò, kí o sì sọ fún un pé, ‘Èyí ni OLÚwa sọ:
Jẹ́ kí àwọn ènìyàn mi kí ó lọ, kí wọn kí ó bá à lè
sìn Mi. 21 Bí ìwọ kò bá jẹ ́ kí àwọn ènìyàn Mi kí
ó lọ, èmi yóò rán ọ̀pọ ̀lọpọ̀ eṣinṣin sí ara rẹ àti sí
ara àwọn ìjòyè rẹ, àti sí ara àwọn ènìyàn rẹ ̀, sí
àwọn ilẹ ̀ rẹ ̀. Gbogbo ilé àwọn ará Ejibiti ni yóò
kún fún eṣinṣin àti orí ilẹ ̀ tí wọ́n wà pẹ ̀lú.

22 “ ‘Ṣùgbọ́n ni ọjọ́ náà, Èmi yóò ya ilẹ ̀ Goṣeni
sọ ́tọ̀, níbi tí àwọn ènìyàn mi ń gbé, ọ̀wọ ́ eṣinṣin
kankan ki yóò dé ibẹ̀. Kí ìwọ kí ó lè mọ ̀ pé, Èmi ni
OLÚwa, mo wà ni ilẹ ̀ yìí. 23Èmi yóò pààlà sáàárín
àwọn ènìyàn mi àti àwọn ènìyàn rẹ. Àwọn iṣẹ́
ìyanu yìí yóò ṣẹlẹ ̀ ni ọ̀la.’ ”

24 OLÚwa sì ṣe èyí. Ọ ̀pọ̀lọpọ̀ eṣinṣin sì ya wọ
ààfin Farao àti sí ilé àwọn ìjòyè rẹ ̀. Gbogbo ilẹ̀
Ejibiti bàjẹ́ pẹ̀lú ọ̀wọ ́ eṣinṣin wọ ̀n-ọn-nì.

25Nígbà náà ni Farao ránṣẹ ́ peMose àti Aaroni,
ó sì wí fún wọn pé, “Ẹ máa lọ kí ẹ sì rú ẹbọ sí
Ọlọ ́run yín ní ilẹ ̀ yìí.”

26 Ṣùgbọ́n Mose sọ pé, “Èyí ló tọ́, ẹbọ tí a ó rú sí
OLÚwa Ọlọ́run wa yóò jẹ ́ ohun ìríra sí àwọn ará
ilẹ ̀ Ejibiti. Bí a bá ṣe ìrúbọ ti yóò jẹ́ ìríra ni ojú
wọn ṣé wọn, ó ní sọ òkúta lù wá? 27 A gbọdọ̀ lọ
ni ìrìn ọjọ ́mẹ ́ta sí inú aginjù láti rú ẹbọ sí OLÚwa
Ọlọ ́run gẹ ́gẹ ́ bí ó ti pàṣẹ fún wa.”
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28Nígbà náà ni Farao wí pé, “Èmi yóò jẹ ́ ki ẹ lọ
rú ẹbọ sí OLÚwa Ọlọ ́run yín nínú aginjù, ṣùgbọ́n
ẹ kò gbọdọ̀ rìn jìnnà jù. Ẹ gbàdúrà fún mi.”

29 Mose dáhùn ó wí pé, “Bí èmi bá ti kúrò ní
ọ̀dọ ̀ rẹ, èmi yóò gbàdúrà sí OLÚwa, àwọn ọ̀wọ́
eṣinṣin yóò fi Farao, àwọn ìjòyè rẹ, àti àwọn
ènìyàn rẹ sílẹ̀ ní ọ̀la ṣùgbọ́n ǹjẹ́ ìdánilójú wa pé
Farao kò tún ni lo ẹ̀tàn láti má jẹ ́ kí àwọn ènìyàn
kí ó lọ rú ẹbọ sí OLÚwa.”

30 Nígbà náà ni Mose kúrò ni ọ̀dọ ̀ Farao, ó sì
gbàdúrà sí OLÚwa; 31 OLÚwa sì ṣe gẹ ́gẹ ́ bí Mose
ti béèrè. Àwọn ọ̀wọ́ eṣinṣin kúrò lára Farao
àti àwọn ìjòyè rẹ ̀ àti lára àwọn ènìyàn rẹ ̀ pẹ ̀lú,
eṣinṣin kan kò sì ṣẹ ́kù. 32 Ṣùgbọ́n ni àkókò yìí
náà, Farao sé ọkàn rẹ le, kò sì jẹ́ kí àwọn ènìyàn
ó lọ.

9
Ààrùn lára ẹran ọ̀sìn

1 Nígbà náà ni OLÚwa sọ fún Mose pé, “Lọ sọ
fún Farao, ‘Èyí ni OLÚwa Ọlọ́run àwọn Heberu
sọ, “Jẹ́ kí àwọn ènìyàn Mi kí ó lọ, kí wọn bá
à lè sìn Mí.” 2 Bí ìwọ bá kọ̀ láti jẹ ́ kí wọn ó
lọ, tí ó sì dá wọn dúró. 3 Ọwọ́ OLÚwa yóò mú
ààrùn búburú wá sí ara ẹran ọ̀sìn nínú oko, sí
ara ẹṣin, kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́, ìbákasẹ, màlúù, àgùntàn àti
ewúrẹ́ yín. 4 Ṣùgbọ́n OLÚwa yóò pààlà sí àárín
ẹran ọ̀sìn tí ó jẹ́ ti Israẹli àti ti àwọn ara Ejibiti tí
yóò fi jẹ ́ pé kò sí ẹran ọ̀sìn ti ó jẹ ́ ti ará Israẹli tí
yóò kùú.’ ”
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5 OLÚwa sì dá àkókò kan wí pé, “Ní ọ̀la ni
OLÚwa yóò ṣe èyí ni ilẹ ̀ yìí.” 6OLÚwa sí ṣe é ni ọjọ́
kejì. Gbogbo ẹran ọ̀sìn ará Ejibiti kú, ṣùgbọ ́n ẹyọ
kan kò kú lára ẹran ọ̀sìn àwọn Israẹli. 7 Farao
rán àwọn ènìyàn rẹ ̀ láti lọ ṣe ìwádìí, wọ́n sì rí pé
ẹyọ kan kò kú lára àwọn ẹran ọ ̀sìn ará Israẹli.
Síbẹ̀ náà, Farao kò yí ọkàn rẹ ̀ padà àti pé kò jẹ́ kí
àwọn ènìyàn ó lọ.

Ààrùn Oówo
8 Nígbà náà ni OLÚwa sọ fún Mose àti Aaroni,

“Ẹ bu ẹ̀kúnwọ́ eérú gbígbóná láti inú ààrò, kí
Mose kù ú sí inú afẹ́fẹ́ ni iwájú Farao. 9 Yóò sì
di eruku lẹ́búlẹ́bú ni gbogbo ilẹ̀ Ejibiti, yóò sì di
oówo ti ń tú pẹ ̀lú ìléròrò sí ara àwọn ènìyàn àti
ẹran jákèjádò gbogbo ilẹ ̀ Ejibiti.”

10Nígbà náà ni wọ́n bú eérú gbígbóná láti inú
ààrò, wọ ́n dúró ní iwájú Farao. Mose sì ku eérú
náà sínú afẹ́fẹ ́, ó sì di oówo tí ń tú pẹ̀lú ìléròrò ni
ara àwọn ènìyàn àti lára ẹran. 11 Àwọn onídán
kò le è dúró níwájúMose nítorí oówo ti ó wà lára
wọn àti ni ara gbogbo àwọn ara Ejibiti. 12Ṣùgbọ́n
Ọlọ ́run sé ọkàn Farao le, kò sì gbọ ́ ti Mose àti
Aaroni, gẹ ́gẹ ́ bí OLÚwa ti sọ fún Mose.

Òjò o yìnyín
13 Nígbà náà ni OLÚwa sọ fún Mose pé, “Dìde

ni òwúrọ̀ kùtùkùtù, kí o sì tọ Farao lọ, kí o sì wí
fún un pé, ‘Èyí ni ohun tí OLÚwa Ọlọ́run àwọn
Heberu wí, Jẹ́ kí àwọn ènìyàn mi kí ó lọ, kí wọn
bá à lè sìn mí, 14 nítorí nígbà yìí ni èmi yóò rán
àjàkálẹ̀-ààrùn ti ó ní agbára gidigidi sí ọ, sí àwọn
9:10 If 16.2.



Eksodu 9:15 xxv Eksodu 9:25

ìjòyè rẹ àti sí àwọn ènìyàn rẹ, kí ìwọ kí ó lè mọ̀
pé, kò sí ẹni bí èmi ni gbogbo ayé. 15 Ó ti yẹ kí n
ti na ọwọ ́ mi jáde láti kọlù ọ́ àti àwọn ènìyàn rẹ
pẹ ̀lú ààrùn búburú ti kò bá ti run yín kúrò ni orí
ilẹ ̀. 16 Ṣùgbọ́n nítorí èyí ni èmi ṣe mú ọ dúró, kí
èmi kí ó le fi agbára mi hàn lára rẹ, àti kí a bá
à le máa ròyìn orúkọ mi ká gbogbo ayé. 17 Síbẹ̀
ìwọ tún gbógun ti àwọn ènìyàn mi, ìwọ kò sì jẹ́
kí wọn lọ. 18 Nítorí náà, ni ìwòyí ọ̀la, Èmi yóò
rán òjò o yìnyín tí irú rẹ̀ kò tí i rọ̀ rí ni Ejibiti
láti ìpilẹ̀ṣẹ ̀ rẹ ̀ títí di àkókò yìí. 19 Pàṣẹ nísinsin
yìí láti kó ẹran ọ ̀sìn yín àti ohun gbogbo ti ẹ ni
ní pápá wá sí abẹ́ ààbò, nítorí òjò yìnyín yóò rọ̀
sí orí àwọn ènìyàn àti ẹran ti a kò kó wá sí abẹ́
ààbò tí wọ́n sì wà ni orí pápá, wọn yóò sì kú.’ ”

20 Àwọn ti ó bẹ ̀rù ọ̀rọ ̀ OLÚwa lára àwọn ìjòyè
Farao yára lọ láti kó àwọn ẹrú àti àwọn ẹran
ọ̀sìn wọn wá sí abẹ́ ààbò. 21 Ṣùgbọ́n àwọn ti kò
kà ọ̀rọ̀ OLÚwa sí fi àwọn ẹrú wọn àti àwọn ẹran
ọ̀sìn wọn sílẹ̀ ni pápá.

22 OLÚwa sọ fún Mose pé, “Gbé ọwọ́ rẹ sókè sí
ọ̀run kí yìnyín bá à lè rọ̀ sí orí gbogbo ilẹ̀ Ejibiti,
sí orí ènìyàn àti ẹranko, àti sí orí gbogbo ohun
ọ̀gbìn tí ó wà ni inú oko.” 23 Nígbà tí Mose gbé
ọ̀pá rẹ ̀ sókè sí ojú ọ̀run, OLÚwa rán àrá àti yìnyín,
mọ ̀nàmọ́ná sì bùsi orí ilẹ ̀. OLÚwa rọ òjò yìnyín
sí orí ilẹ ̀ Ejibiti. 24 Yìnyín rọ̀, mọ ̀nàmọ́ná sì bẹ ̀rẹ̀
sí bùsi orí ilẹ ̀ èyí ni ó tí ì burú jù ti ó ṣẹlẹ̀ láti
ìgbà ti Ejibiti ti di orílẹ̀-èdè. 25 Jákèjádò gbogbo
ilẹ ̀ Ejibiti ni yìnyín ti pa gbogbo ohun tí ó wà ni

9:16 Ro 9.17. 9:23 If 8.7; 16.21.
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orí pápá; ènìyàn àti ẹranko, ó wò gbogbo ohun
ọ̀gbìn lulẹ ̀ ó sì fa gbogbo igi ya pẹ̀lú. 26 Ilẹ̀ Goṣeni
ni ibi ti àwọn Israẹli wà nìkan ni òjò yìnyín náà
kò rọ̀ dé.

27Nígbà náà ni Farao pe Mose àti Aaroni sì ọ̀dọ́
rẹ ̀, ó sì wí fún wọn pé, “Èmi ti ṣẹ ̀ ní àkókò yìí;
OLÚwa jẹ́ olódodo ṣùgbọ́n èmi àti àwọn ènìyàn
mi ni aláìṣòdodo. 28 Èyí ti òjò yìnyín àti àrá rọ̀
yìí tó gẹ ́ẹ́, gbàdúrà sí OLÚwa kí ó dáwọ́ rẹ ̀ dúró.
Èmi yóò jẹ́ kí ẹ lọ, n kò tún ni dá a yín dúró mọ ́.”

29 Mose dá a lóhùn pé, “Bí mo bá ti jáde kúrò
ní àárín ìlú, èmi yóò gbé ọwọ́ mi sókè sí OLÚwa,
sísán àrá yóò dáwọ́ dúró, yìnyín kò sì ni rọ̀ mọ ́,
kí ìwọ kí ó lè mọ ̀ pé OLÚwa ni ó ni ilẹ ̀. 30 Ṣùgbọ́n
èmimọ ̀ pé síbẹ̀síbẹ̀ ìwọ àti àwọn ìjòyè rẹ kò bẹ̀rù
OLÚwa Ọlọ́run.”

31 (A sì lu ọ̀gbọ̀ àti ọkà barle bolẹ ̀; nítorí barle
wà ní ìpẹ́, ọ̀gbọ ̀ sì rudi. 32 Alikama àti ọkà ni a
kò lù bolẹ ̀, nítorí tí wọ ́n kò tí ì dàgbà.)

33Nígbà náà ni Mose jáde kúrò ni iwájú Farao,
ó kúrò ni àárín ìgboro kọjá lọ sí ẹ̀yìn odi ìlú, ó
sì gbé ọwọ́ rẹ ̀ sókè sí OLÚwa, sísán àrá àti òjò
yìnyín ti ń rọ̀ sì dáwọ́ dúró, òjò kò sì rọ̀ sí orí ilẹ̀
mọ ́. 34Nígbà tí Farao rí i pé òjò àti yìnyín àti àrá
ti ń sán ti dáwọ́ dúró, ó tún ṣẹ ̀ ní ẹ̀ẹ̀kan sí i. Òun
àti àwọn ìránṣẹ ́ rẹ ̀ ṣì sé àyà wọn le. 35 Àyà Farao
sì le, bẹ́ẹ̀ ni kò sì jẹ́ kí àwọn ọmọ Israẹli kí ó lọ,
bí OLÚwa ti sọ láti ẹnu Mose.

10
Ìyọnu Eṣú
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1 Nígbà náà ni OLÚwa sọ fún Mose pé, “Lọ sí
ọ̀dọ ̀ Farao, mo ti ṣé àyà Farao le àti àyà àwọn
ìránṣẹ ́ rẹ ̀, kí èmi kí o ba le ṣe àwọn iṣẹ́ ìyanu mi
láàrín wọn. 2 Kí ẹ̀yin ki ó le sọ fún àwọn ọmọ
yín àti àwọn ọmọ ọmọ yín; bí mo ti jẹ àwọn ará
Ejibiti ní yà àti bí mo ti ṣe àwọn iṣẹ́ ìyanu láàrín
wọn. Kí ìwọ ba á le mọ̀ pé Èmi ni OLÚwa.”

3 Nígbà náà ni Mose àti Aaroni tọ Farao lọ,
tiwọn sí wí fún un pé, “Èyí ni OLÚwa, Ọlọ́run
àwọn Heberu sọ, ‘Yóò ti pẹ ́ to ti ìwọ yóò kọ̀ láti
tẹrí ara rẹ ba ní iwájú mi? Jẹ́ kí àwọn ènìyàn mi
kí ó lọ, kí wọn kí ó sìn mi. 4 Bí ìwọ bá kọ ̀ láti jẹ́
kí wọn lọ, èmi yóò mú eṣú wa sí orílẹ̀-èdè rẹ ní
ọ̀la. 5 Wọn yóò bo gbogbo ilẹ ̀. Wọn yóò ba ohun
gbogbo tí ó kù fún ọ lẹ́yìn òjò yìnyín jẹ ́, tí ó fi dórí
gbogbo igi tí ó ń dàgbà ni ilẹ ̀ rẹ. 6 Wọn yóò kún
gbogbo ilé rẹ àti ilé àwọn ìjòyè rẹ àti ilé gbogbo
àwọn ará Ejibiti. Ohun ti baba rẹ tàbí baba baba
rẹ kò tí ì rí láti ìgbà tí wọ ́n ti wà ní ilẹ ̀ náà títí
di àkókò yìí.’ ” Nígbà náà ni Mose pẹ̀yìndà kúrò
níwájú Farao.

7 Àwọn ìjòyè Farao sọ fún un, “Yóò ti pẹ́ to tí
ọkùnrin yìí yóò máa jẹ ́ ìkẹ́kùn fún wa? Jẹ́ kí
àwọn ènìyàn yìí lọ, kí wọn kí ó le sìn OLÚwa
Ọlọ ́run wọn. Ṣe ìwọ kò ṣe àkíyèsí síbẹ̀ pé, ilẹ̀
Ejibiti ti parun tán?”

8Nígbà náà ni a mú Aaroni àtiMose padà wá sí
iwájú Farao ó sì wí fún wọn pé, “Ẹ lọ sìn OLÚwa
Ọlọ ́run yín. Ṣùgbọ́n àwọn ta ni nínú yín ni yóò
ha lọ.”

9 Mose dáhùn ó wí pé, “A ó lọ pẹ ̀lú àwọn
ọmọdé àti àgbà wa, pẹ̀lú àwọn ọmọ wa ọkùnrin
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àti ọmọ wa obìnrin pẹ̀lú agbo àgùntàn wa àti
agbo màlúù wa nítorí pé a gbọdọ̀ ṣe àjọ fún
OLÚwa.”

10 Farao sì wí pé, “Mo fi OLÚwa búra pé èmi
kí yóò jẹ́ kí ẹ lọ, pẹ̀lú àwọn obìnrin yín àti àwọn
ọmọ wẹ́wẹ ́, dájúdájú èrò ibi ní ń bẹ nínú yín.
11 Rárá! Ọkùnrin yín nìkan ni kí ó lọ, láti lọ sin
OLÚwa, níwọ̀n ìgbà tí ó jẹ́ pé èyí ni ẹ̀yin ń béèrè
fún.” Wọ ́n sì lé Mose àti Aaroni kúrò ní iwájú
Farao.

12Ní ìgbà náà ni OLÚwa sọ fúnMose, “Gbé ọwọ́
rẹ sókè lórí Ejibiti kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ eṣú bo gbogbo ilẹ ̀,
kí ó sì ba gbogbo ohun ọ̀gbìn tí ó wà ni inú oko
wọn jẹ ́, àní gbogbo ohun tí òjò yìnyín kò bàjẹ́
tan.”

13 Nígbà náà ni Mose na ọ̀pá ọwọ́ rẹ ̀ sórí ilẹ̀
Ejibiti, OLÚwa sì mú kí afẹ́fẹ́ láti ìlà-oòrùn fẹ ́ kọjá
lórí ilẹ̀ náà ni gbogbo ọ̀sán àti ni gbogbo òru ni
ọjọ́ náà. Ní òwúrọ ̀ afẹ́fẹ́ náà ti gbá ọ̀pọ ̀lọpọ̀ eṣú
wá; 14wọ́n sì bo gbogbo ilẹ ̀ Ejibiti, wọ ́n wà ní ibi
gbogbo ní orí ilẹ ̀ ní àìmoye, ṣáájú àkókò yìí kò sí
irú ìyọnu eṣú bẹ́ẹ̀ rí, kò sì ní sí irú rẹ mọ ́ lẹ́yìn
èyí. 15 Wọ́n bo gbogbo ilẹ ̀ tí ilẹ ̀ fi di dúdú. Wọ́n
ba gbogbo ohun tókù ní orí ilẹ ̀ lẹ́yìn òjò yìnyín jẹ́;
gbogbo ohun ọ̀gbìn tí ó wà ní inú oko àti gbogbo
èso tí ó wà lórí igi. Kò sí ewé tí ó kù lórí igi tàbí
lórí ohun ọ̀gbìn ní gbogbo ilẹ̀ Ejibiti.

16 Farao yára ránṣẹ ́ pe Mose àti Aaroni, ó sì sọ
fún wọn pé, “Èmi ti ṣẹ ̀ sí OLÚwa Ọlọ ́run yín àti
sí i yín pẹ̀lú. 17 Nísinsin yìí ẹ dáríjì mi lẹ́ẹ̀kan sí

10:14 If 9.2,3.
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i kí ẹ sì gbàdúrà sí OLÚwa Ọlọ ́run yín kí ó lè mú
ìpọ́njú yìí kúrò ní ọ̀dọ ̀ mi.”

18 Nígbà náà ni Mose kúrò ní iwájú Farao ó
sì gbàdúrà sí OLÚwa. 19 OLÚwa sì yí afẹ́fẹ ́ náà
padà di afẹ́fẹ́ líle láti apá ìwọ̀-oòrùn wá láti gbá
àwọn eṣú náà kúrò ní orí ilẹ̀ Ejibiti lọ sínú Òkun
Pupa. Bẹ ́ẹ̀ ni ẹyọ eṣú kan kò ṣẹ ́kù sí orí ilẹ ̀ Ejibiti.
20 Síbẹ̀ OLÚwa ṣe àyà Farao le, kò sì jẹ ́ kí àwọn
ọmọ Israẹli lọ.

Òkùnkùn bo ilẹ ̀
21 Nígbà náà ni OLÚwa sọ fún Mose pé, “Gbé

ọwọ ́ rẹ sókè sí ojú ọ̀run kí òkùnkùn bá à le
bo gbogbo ilẹ ̀ Ejibiti; àní òkùnkùn biribiri.”
22Nígbà náà ni Mose gbé ọwọ́ rẹ sókè sí ojú ọ̀run,
òkùnkùn biribiri sì bo gbogbo ilẹ ̀ Ejibiti fún ọjọ́
mẹ ́ta. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Israẹli ní ìmọ́lẹ̀ ní ibi tí
wọn ń gbé. 23 Kò sí ẹni tí ó le è ríran rí ẹlòmíràn
tàbí kí ó kúrò ní ibi tí ó wà fún ọjọ́ mẹ́ta. Síbẹ̀
àwọn ọmọ Israẹli ni ìmọ́lẹ̀ ni gbogbo ibi tí wọ́n
ń gbé.

24 Farao sì ránṣẹ ́ pe Mose ó sì wí fún un pé, “Lọ
sin OLÚwa, kódà àwọn obìnrin àti àwọn ọmọdé
lè lọ pẹ̀lú yín, ṣùgbọ́n kí ìwọ kí ó fi agbo àgùntàn
àti agbo màlúù yín sílẹ̀.”

25 Ṣùgbọ́n Mose sọ pé, “Ìwọ gbọdọ̀ fún wa
láààyè láti rú ẹbọ àti ọrẹ ẹbọ sísun ní iwájú
OLÚwa Ọlọ́run wa. 26 Àwọn ohun ọ̀sìn wa gbọdọ̀
lọ pẹ̀lú wa, a kì yóò fi pátákò ẹsẹ̀ ẹran sílẹ̀. A
ní láti lò lára wọn fún sínsin OLÚwa Ọlọ́run wa,

10:22 Sm 105.28; If 16.10.
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ìgbà tí a bá sì dé ibẹ ̀ ni a ó to mọ ̀ ohun ti a ó lò
láti fi sin OLÚwa.”

27 Ṣùgbọ́n OLÚwa sé ọkàn Farao le, kò sì ṣetán
láti jẹ ́ kí wọn lọ. 28 Farao sọ fún Mose pé, “Kúrò
ní iwájú mi! Rí i dájú pé o kò wá sí iwájú mi mọ́!
Ọjọ́ tí ìwọ bá rí ojú mi ni ìwọ yóò kùú.”

29Mose sì dáhùn pé, gẹ ́gẹ ́ bí ìwọ ti wí, “Èmi kí
yóò wá sí iwájú rẹ mọ́.”

11
Ikú àwọn àkọ́bí

1 Nísinsin yìí, OLÚwa sọ fún Mose pé èmi
yóò mú ààrùn kan sí i wá sí orí Farao àti ilẹ̀
Ejibiti. Lẹ́yìn náà yóò jẹ́ kí ẹ̀yin kí ó lọ kúrò
níhìn-ín yìí, nígbà tí ó bá sì ṣe bẹ́ẹ̀ yóò lé yín
jáde pátápátá. 2 Sọ fún àwọn ènìyàn náà pé
kí tọkùnrin tobìnrin wọn béèrè fún ohun èlò
fàdákà àti wúrà lọ ́wọ́ aládùúgbò rẹ ̀. 3 (OLÚwa jẹ́
kí wọn rí ojúrere àwọn ará Ejibiti, pàápàá, Mose
fúnra rẹ ̀ di ènìyàn pàtàkì ní ilẹ ̀ Ejibiti ní iwájú
àwọn ìjòyè Farao àti ní iwájú àwọn ènìyàn pẹ̀lú).

4 Nígbà náà ni Mose wí pé, “Èyí ni ohun tí
OLÚwa sọ, ‘Ní ọ ̀gànjọ́ òru èmi yóò la ilẹ̀ Ejibiti
kọjá. 5 Gbogbo àkọ́bí ọmọkùnrin tí ó wà ní ilẹ̀
Ejibiti ni yóò kùú, bẹ̀rẹ ̀ lórí àkọ́bí ọkùnrin Farao
tí ó jókòó lórí ìtẹ́ rẹ ̀, tí ó fi dé orí àkọ ́bí ọmọkùnrin
ti ẹrúbìnrin tí ń lọ ọlọ àti gbogbo àkọ́bí ẹran ọ̀sìn
pẹ ̀lú. 6 Igbe ẹkún ńlá yóò sọ jákèjádò gbogbo
ilẹ ̀ Ejibiti. Irú ohun búburú tí kò ṣẹlẹ̀ rí tí kò sí
tún ni ṣẹlẹ̀ mọ ́. 7 Ṣùgbọ́n láàrín àwọn ará Israẹli
ajá lásán kò ní gbó àwọn ènìyàn tàbí àwọn ẹran
wọn.’ Nígbà náà ni ẹ̀yin yóò mọ ̀ pé OLÚwa ti fi
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ìyàtọ̀ sáàrín àwọn ará Ejibiti àti Israẹli. 8Gbogbo
àwọn ìjòyè rẹ̀ wọ̀nyí yóò tọ ̀mí wá, wọn yóò wólẹ̀
ni iwájú, mi wọn yóò sì máa wí pé, ‘Lọ àti àwọn
ènìyàn tí ó tẹ̀lé ọ!’ Lẹ́yìn náà èmi yóò jáde.”
Nígbà náà ni Mose fi ìbínú jáde kúrò ní iwájú
Farao.

9 OLÚwa ti sọ fún Mose pé, “Farao yóò kọ ̀ láti
fetísílẹ̀ sí ọ kí iṣẹ ́ ìyanu mí le pọ ̀ sí ní Ejibiti.”
10 Mose àti Aaroni ṣe àwọn iṣẹ́ ìyanu wọ̀nyí
níwájú Farao, ṣùgbọ́n OLÚwa sé ọkàn Farao le,
òun kò sí jẹ ́ kí àwọn Israẹli jáde kúrò ni orílẹ̀-
èdè rẹ ̀.

12
Àjọ ìrékọjá

1OLÚwa sọ fúnMose àti Aaroni ni ilẹ ̀ Ejibiti pé,
2 “Oṣù yìí ni yóò jẹ ́ oṣù àkọ́kọ́ fún yín, oṣù àkọ́kọ́
nínú ọdún yín. 3 Sọ fún gbogbo àwọn ènìyàn
Israẹli pé ni ọjọ́ kẹwàá oṣù yìí, ọkùnrin kọ ̀ọ̀kan
yóò mú ọ̀dọ ́-àgùntàn kọ̀ọ̀kan fún ìdílé rẹ ̀, ọ̀kan
fún agbo ilé kọ ̀ọ̀kan. 4 Bí ìdílé kan bá kéré jù
fún odidi ọ̀dọ ́-àgùntàn kan, kí wọn kí ó ṣe àjọpín
ọ̀kan pẹ̀lú aládùúgbò wọn ti ó sun mọ ́ wọn kí
wọ ́n lo iye ènìyàn tiwọn jẹ láti ṣe òdínwọ̀n irú
ọ̀dọ ́-àgùntàn tiwọn yóò lò ní ìbámu pẹ ̀lú ìwọ̀n ti
ẹni kọ̀ọ̀kan lè jẹ. 5 Ọ ̀dọ ́-àgùntàn tí ìwọ yóò mú
gbọdọ̀ jẹ́ akọ ọlọ́dún kan tí kò lábùkù, ìwọ lè mú
lára àgbò tàbí ewúrẹ́. 6 Ṣe ìtọ́jú wọn títí di ọjọ́
kẹrìnlá oṣù yìí nígbà tí gbogbo ìjọ ènìyàn Israẹli
yóò pa ẹran náà ní àfẹ ̀mọ́júmọ́. 7 Wọn yóò mú

12:1 Le 23.5; Nu 9.1-5; 28.16; De 16.1,2.
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lára ẹ̀jẹ ̀ ẹran náà, wọn yóò fi kan ẹ̀gbẹ́ méjèèjì
àti òkè ẹnu-ọ̀nà àbáwọlé níbi tí wọ́n bá ti jẹ ẹran
ọ̀dọ ́-àgùntàn náà. 8Ní òru ọjọ́ kan náà, wọn yóò
jẹ ẹran tí a ti fi iná sun, pẹ ̀lú ewé ewúro àti àkàrà
aláìwú. 9 Ẹ má ṣe jẹ ẹran náà ni tútù tàbí ní bíbọ̀
nínú omi, ṣùgbọ́n kí ẹ fi iná sun orí, ẹsẹ̀ àti àwọn
nǹkan inú ẹran náà. 10 Ẹ má ṣe fi èyíkéyìí sílẹ̀
di òwúrọ̀ ọjọ́ kejì, bí ó bá ṣẹ ́kù di òwúrọ̀ ọjọ́ kejì,
kí ẹ jó o níná. 11 Báyìí ni ẹ̀yìn yóò ṣe jẹ́ tí ẹ̀yin ti
àmùrè ní ẹ̀gbẹ́ yín, sáńdà yín ní ẹsẹ̀ yín àti ọ̀pá
yín ni ọwọ́ yín. Ẹ yára jẹ ẹ́, oúnjẹ àjọ ìrékọjá
OLÚwa ni.

12 “Ní òru ọjọ́ yìí kan náà ni Èmi yóò la gbogbo
ilẹ ̀ Ejibiti kọjá, èmi yóò sì pa gbogbo àkọ́bí àti
ènìyàn, àti ẹranko, èmi yóò mú ìdájọ́ wà sí orí
àwọn òrìṣà ilẹ ̀ Ejibiti. Èmi ni OLÚwa.” 13 Ẹ̀jẹ ̀ ni
yóò jẹ ́ àmì fún un yín ní àwọn ilé tí ẹ̀yin wà,
nígbà tí èmi bá rí ẹ̀jẹ̀ náà, Èmi yóò ré e yín kọjá.
Ààrùn kan kì yóò kàn yín nígbà tí èmi bá kọlu
Ejibiti láti pa wọ́n run.

14 “Ọjọ́ òní ni yóò sì máa ṣe ọjọ́ ìrántí fún yín,
ẹ́yin yóò sì máa láàrín àwọn ìran tí ó ń bọ̀ lẹ ́yìn ni
ẹ̀yin yóò ti máa ṣe ní àjọ fún OLÚwa; ní ìran-ìran
yín bí ìlànà tí yóò wà títí ayé. 15 Fún ọjọ́ méje
ni ẹ̀yin yóò fi jẹ àkàrà tí kò ní ìwúkàrà. Ní ọjọ́
kìn-ín-ní, ẹ ó gbé ìwúkàrà kúrò ni ilé yín, nítorí
ẹnikẹ́ni tí ó bá jẹ ohunkóhun tí ó ni ìwúkàrà nínú
láti ọjọ́ kìn-ín-ní di ọjọ́ keje ni kí a yọ kúrò ni
Israẹli. 16Ní ọjọ́ kìn-ín-ní kí àpéjọ mímọ́ kí ó wà;
àti ní ọjọ́ keje àpéjọmímọ́ mìíràn yóò wà fún yín.

12:14 Ek 23.15; 34.18; Le 23.6-8; Nu 28.17-25; De 16.3-8.
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Ẹ má ṣe ṣe iṣẹ́kíṣẹ́ kan ní àwọn ọjọ́ wọ̀nyí, bí kò
ṣe oúnjẹ tí olúkúlùkù yóò jẹ; kìkì èyí ni gbogbo
ohun tí ẹ̀yin lè ṣe.

17 “Ẹ ó sì kíyèsí àjọ àìwúkàrà, nítorí ní ọjọ́ náà
gan an ni mo mú ogun yín jáde kúrò ni ilẹ ̀ Ejibiti.
Nítorí náà ni kí ẹ máa kíyèsi ọjọ́ náà ní ìran-
ìran yín bí ìlànà tí yóò wà títí ayé. 18 Àkàrà ti
kò ni ìwúkàrà ni ẹ̀yin yóò jẹ láti ìrọ̀lẹ ́ ọjọ́ kẹrìnlá
títí di ìrọ̀lẹ ́ ọjọ́ kọ̀kànlélógún oṣù àkọ́kọ́. 19 Fún
ọjọ́ méje ni ẹ kò gbọdọ̀ ni ìwúkàrà nínú ilé yín,
ẹnikẹ́ni tí ó bá jẹ ohun tí ó ni ìwúkàrà nínú ni a ó
yọ kúrò ni àárín àwùjọ Israẹli, ìbá à ṣe àlejò tàbí
ẹni tí a bí ní ilẹ ̀ náà. 20 Ẹ kò gbọdọ̀ jẹ ohunkóhun
tí a fi ìwúkàrà ṣe. Ní ibikíbi tí ẹ̀yin bá ń gbé, kí
ẹ̀yin kí ó jẹ àkàrà tí kò ní ìwúkàrà.”

21 Ní ìgbà náà ni Mose pé gbogbo àwọn
àgbàgbà Israẹli jọ, ó sì sọ fún wọn pé, “Ẹ jáde
lọ, kí ẹ sì yan ọ̀dọ́-àgùntàn fún àwọn ìdílé yín, kí
ẹ sì pa ẹran àjọ ìrékọjá OLÚwa. 22 Ẹ̀yin yóò sì mú
ìdí-ewé hísópù, ẹ tì í bọ inú ẹ̀jẹ ̀ tí ó wà nínú ọpọ́n
kí ẹ sì fi kun òkè à bá wọ ẹnu-ọ̀nà ilé yín àti ẹ̀gbẹ́
méjèèjì ìlẹ̀kùn yín. Ẹnikẹ́ni nínú yín kò gbọdọ̀
jáde sí òde títí di òwúrọ ̀. 23 Ní ìgbà tí OLÚwa bá
ń lọ káàkiri ní ilẹ̀ Ejibiti láti kọlù wọn, yóò rí ẹ̀jẹ̀
ni òkè ẹnu-ọ̀nà àti ni ẹ̀gbẹ ́ ẹnu-ọ̀nà ilé yín, yóò
sì ré ẹnu-ọ ̀nà ilé náà kọjá, kì yóò gba apanirun
láààyè láti wọ inú ilé e yín láti kọlù yín.

24 “Ẹ pa ìlànà yìí mọ́ gẹ ́gẹ ́ bí ohun tí ẹ ó máa ṣe
títí ayérayé láàrín yín àti àwọn ìran yín. 25Nígbà
tí ẹ̀yin bá de ilẹ ̀ tí OLÚwa yóò fi fún un yín bí òun
ti ṣe ìlérí, ẹ máa kíyèsi àjọ yìí. 26Ní ìgbà tí àwọn
12:23 Hb 11.28.
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ọmọ yín bá béèrè lọ́wọ ́ yín, ‘Kí ni ohun tí àjọ yìí
túmọ̀ sí fún un yín?’ 27 Ẹ sọ fún wọn ni ìgbà náà,
‘Ẹbọ ìrékọjá sí OLÚwa ni, ẹni tí ó rékọjá ilé àwọn
ọmọ Israẹli ni ìgbà tí ó kọlu àwọn ara Ejibiti. Tí ó
si da wa sí nígbà ti ó pa àwọn ara Ejibiti.’ ” Àwọn
ènìyàn sì tẹríba láti sìn. 28 Àwọn ọmọ Israẹli ṣe
gẹ ́gẹ ́ bí OLÚwa ti pàṣẹ fún Mose àti Aaroni.

29 Ní ọ̀gànjọ́ òru OLÚwa kọlu gbogbo àwọn
àkọ́bí ilẹ ̀ Ejibiti, láti orí àkọ́bí. Farao tí ó wà ní
orí ìtẹ́ títí dé orí àkọ́bí ẹlẹ́wọ ̀n tí ó wà nínú túbú
àti àkọ́bí ẹran ọ̀sìn pẹ̀lú. 30 Farao àti àwọn ìjòyè
rẹ ̀ àti gbogbo àwọn ara Ejibiti dìde ní ọ ̀gànjọ́ òru,
igbe ẹkún ńlá sì gba gbogbo ilẹ ̀ Ejibiti, nítorí kò
sí ilé kan tí ó yọ sílẹ̀ tí ènìyàn kan kò ti kú.

Ìjáde lọ
31 Farao sì ránṣẹ ́ pe Mose àti Aaroni ní òru, ó

sì wí pé, “Ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi ẹ̀yin àti àwọn ènìyàn
Israẹli! Ẹ lọ láti sin OLÚwa gẹ ́gẹ ́ bí ẹ ti béèrè. 32Ẹ
kó agbo àgùntàn yín àti agbo màlúù yín gẹ ́gẹ ́ bí
ẹ̀yin ti sọ, kí ẹ sì máa lọ, kí ẹ sì súre fún mi.”

33 Àwọn ara Ejibiti ń rọ àwọn ènìyàn náà láti
yára máa lọ kúrò ní ilẹ ̀ wọn. Wọ ́n wí pé, “Bí
bẹ ́ẹ̀ kọ ́ gbogbo wa ni yóò kú!” 34 Àwọn ènìyàn
náà sì mú ìyẹ̀fun púpọ̀ kí wọn tó fi ìwúkàrà sí
i, wọ́n gbe le èjìká wọn nínú ọpọ́n tí wọ ́n ti fi
aṣọ dì. 35 Àwọn ọmọ Israẹli ṣe gẹ́gẹ ́ bí Mose ti sọ
fún wọn. Wọ ́n sì béèrè lọ́wọ́ ará Ejibiti fún ohun
èlò fàdákà àti wúrà àti fún aṣọ pẹ ̀lú. 36OLÚwa ti
mú kí àwọn ènìyàn yìí rí ojúrere àwọn ará Ejibiti

12:29 Ek 4.22-31. 12:35 Ek 3.21,22.
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wọ ́n sì fún wọn ní ohun tí wọ́n béèrè fún, wọ́n
sì ko ẹrù àwọn ará Ejibiti.

37 Àwọn ọmọ Israẹli sì rìn láti Ramesesi lọ sí
Sukkoti. Àwọn ọkùnrin tó ń fi ẹsẹ̀ rìn tó ọgbọ̀n
ọ̀kẹ́ (600,000) ni iye láìka àwọn obìnrin àti àwọn
ọmọdé. 38 Ọ̀pọ ̀ àwọn ènìyàn mìíràn ni ó bá wọ́n
lọ àti ọ̀pọ̀lọpọ ̀ ẹran ọ̀sìn, agbo àgùntàn àti agbo
màlúù. 39 Pẹ ̀lú ìyẹ̀fun tí kò ní ìwúkàrà nínú tí
wọ ́n gbé jáde láti Ejibiti wá ni wọ ́n fi ṣe àkàrà
aláìwú. Ìyẹ̀fun náà kò ni ìwúkàrà nínú nítorí a
lé wọn jáde láti ilẹ ̀ Ejibiti wọn kò si rí ààyè láti
tọ́jú oúnjẹ fún ara wọn.

40 Iye ọdún ti àwọn ará Israẹli gbé ní ilẹ ̀ Ejibiti
jẹ ́ irinwó ọdún ó lé ọgbọ̀n (430). 41 Ó sì ní òpin
irinwó ọdún ó le ọgbọ̀n (430), ní ọjọ́ náà gan an,
ni ó sì ṣe tí gbogbo ogun OLÚwa jáde kúrò ní ilẹ̀
Ejibiti. 42 Nítorí pé, OLÚwa ṣe àìsùn ni òru ọjọ́
náà láti mú wọn jáde kúrò ní ilẹ ̀ Ejibiti, ní òru
yìí ni gbogbo Israẹli ní láti máa ṣe àìsùn láti fi
bu ọlá fún OLÚwa títí di àwọn ìran tí ń bọ ̀.

Òfin Àjọ ìrékọjá
43 OLÚwa sọ fún Mose àti Aaroni pé, “Ìwọ̀n yìí

ni àwọn òfin fún àjọ ìrékọjá:
“Àjèjì kò gbọdọ̀ jẹ nínú rẹ ̀. 44Ẹrú tí ẹ̀yin bá rà lè

jẹ ́ nínú rẹ ̀ lẹ́yìn tí ẹ̀yin bá ti kọ ọ́ ní ilà, 45 ṣùgbọ́n
àtìpó àti alágbàṣe kò ni jẹ nínú rẹ ̀.

46 “Nínú ilé ni ẹ ti gbọdọ̀ jẹ ẹ́; ẹ kò gbọdọ̀ mú
èyíkéyìí nínú ẹran náà jáde kúrò nínú ilé. Ẹ má

12:40 Ap 7.6. 12:41 Gẹ 15.13; Ga 3.17. 12:46 Nu 9.12; Jh
19.36.



Eksodu 12:47 xxxvi Eksodu 13:5

ṣe ṣẹ ́ ọ̀kankan nínú egungun rẹ ̀. 47 Gbogbo àjọ
Israẹli ni ó gbọdọ̀ ṣe àjọyọ̀ ọ rẹ ̀.

48 “Àjèjì ti ó bá ń gbé ní àárín yín ti ó bá fẹ ́ kópa
nínú àjọ ìrékọjá OLÚwa, ni o gbọdọ̀ kọ gbogbo
àwọn ọmọkùnrin ilé rẹ ̀ ní ilà; ní ìgbà náà ni ó lè
kó ipa gẹ ́gẹ ́ bí àwọn ọmọ tí a bí ní ilẹ ̀ náà. Gbogbo
àwọn ọmọkùnrin tí a kò bá kọ ní ilà, wọ́n kò ni
jẹ nínú rẹ ̀. 49Òfin yìí kan náà ni ó mú àwọn ọmọ
tí a bí ni ilẹ ̀ náà àti àwọn àlejò tí ń gbé ní àárín
yín.”

50 Gbogbo àwọn ọmọ Israẹli ṣe gẹ ́gẹ́ bí OLÚwa
ti pàṣẹ fún Mose àti Aaroni. 51 Àti pé ní ọjọ́ náà
gan an ni OLÚwamú àwọn ọmọ Israẹli jáde kúrò
ní ilẹ ̀ Ejibiti gẹ́gẹ ́ bí ìpín ìpín wọn.

13
Ìyàsímímọ́ àwọn àkọ ́bí

1OLÚwa sọ fúnMose pé, 2 “Ẹ ya àwọn àkọ́bí yín
ọkùnrin sọ ́tọ̀ fún mi. Èyí ti ó bá jẹ ́ àkọ́bí láàrín
àwọn ọmọ Israẹli jẹ́ tèmi, ìbá à ṣe ènìyàn tàbí
ẹranko.”

3 Nígbà náà ni Mose sọ fún àwọn ènìyàn náà
pé, “Ẹ rántí ọjọ́ òní, ọjọ́ ti ẹ jáde kúrò ni ilẹ̀ Ejibiti,
kúrò ní ilẹ ̀ tí ẹ̀yin ti ń ṣe ẹrú, nítorí OLÚwa mú
un yín jáde kúrò ni inú rẹ ̀ pẹ̀lú ọwọ́ agbára. Ẹ
má ṣe jẹ ohunkóhun tí ó ni ìwúkàrà nínú. 4 Òní,
ní oṣù Abibu (oṣù kẹta ọdún tiwa) lónìí ẹ̀yin ń
jáde kúrò ní Ejibiti. 5 Ní ìgbà tí OLÚwa mú un
yín jáde wá sí ilẹ̀ Kenaani, Hiti, Amori, Hifi àti

12:49 Le 24.22; Nu 9.14; 15.15,16,29. 13:2 Lk 2.23.
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ilẹ ̀ àwọn Jebusi; ilẹ ̀ tí ó ti ṣe búra láti fi fún àwọn
baba ńlá yín, ilẹ̀ tí ó ń sàn fún wàrà àti oyin, ẹ
ni láti pa ìsìn yìí mọ ́ ní oṣù yìí. 6 Fún ọjọ́ méje
ni ìwọ yóò fi jẹ àkàrà tí kò ní ìwúkàrà nínú àti
pé ní ọjọ ́ keje ni àjọ yóò wà fún OLÚwa. 7Kí ẹ̀yin
ó jẹ àkàrà tí kò ní ìwúkàrà fún ọjọ́ méje yìí; kó
má ṣe sí ohunkóhun tí a fi ìwúkàrà ṣe ní sàkání
yín. 8 Ní ọjọ́ náà, ìwọ yóò sì sọ fún àwọn ọmọ
rẹ ọkùnrin, ‘Mo ń ṣe èyí nítorí ohun tí OLÚwa
ṣe fún mi nígbà tí èmi jáde kúrò ni ilẹ ̀ Ejibiti.’
9 Ṣíṣe èyí yóò wà fún àmì ní ọwọ́ rẹ, àti bí àmì
ìrántí ni iwájú orí rẹ, tí yóò máa rán ọ létí òfin
OLÚwa ní ẹnu rẹ. Nítorí OLÚwa mú ọ jáde láti
ilẹ ̀ Ejibiti pẹ ̀lú ọwọ́ agbára ńlá rẹ ̀. 10 Ìwọ gbọdọ̀
pa òfin náà mọ ́ ní àkókò tí a yàn bí ọdún tí ń gorí
ọdún.

11 “Lẹ́yìn tí OLÚwa tí mú ọ wá sí ilẹ̀ àwọn ará
Kenaani tí ó sì fi fún ọ gẹ ́gẹ ́ bí òun ti ṣe ìlérí pẹ ̀lú
ìbúra fún ọ àti fún àwọn baba ńlá rẹ ̀, 12 ìwọ yóò
fi àkọ́bí inú rẹ fún OLÚwa. Gbogbo àkọ́bí ti ó jẹ́
akọ ti ẹran ọ̀sìn rẹ ní ó jẹ ́ ti OLÚwa. 13 Ìwọ yóò
fi ọ̀dọ ́-àgùntàn ra àkọ́bí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ padà, ṣùgbọ́n
bí ìwọ kò bá rà á padà, ǹjẹ́ kí ìwọ ṣẹ ́ ẹ ní ọrùn,
gbogbo àkọ ́bí ọkùnrin ni kí ìwọ kí ó rà padà.

14 “Yóò sí ṣe ní àwọn ọjọ́ tí ń bọ ̀, ní ìgbà tí àwọn
ọmọ yín yóò béèrè lọ́wọ́ yín, ‘Kí ni èyí túmọ ̀ sí?’
Kí ìwọ kí ó sọ fún wọn pé, ‘Pẹ̀lú ọwọ́ agbára ní
OLÚwa fi mú wa jáde kúrò ni ilẹ ̀ Ejibiti, kúrò ní
oko ẹrú. 15 Ní ìgbà ti Farao ṣe orí kunkun, ti ó
kọ̀ láti jẹ ́ kí a lọ, OLÚwa pa gbogbo àwọn àkọ́bí

13:12 Ek 34.19,20; Lk 2.23.
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ilẹ ̀ Ejibiti, àti ènìyàn àti ẹranko. Ìdí èyí ni àwa
fi ń fi gbogbo àkọ ́bí tí í ṣe akọ rú ẹbọ sí OLÚwa
láti fi ṣe ìràpadà fún àwọn àkọ ́bí wa ọkùnrin.’
16 Èyí yóò sì jẹ́ àmì ni ọwọ́ yín àti àmì ní iwájú
orí yín pé OLÚwa mú wa jáde láti ilẹ ̀ Ejibiti wá
pẹ ̀lú ọwọ́ agbára ńlá.”

Kíkọjá ni Òkun Pupa
17 Ní ìgbà tí Farao jẹ ́ kí àwọn ènìyàn ó lọ,

Ọlọ ́run kò mú wọn tọ ojú ọ̀nà ti ó la orílẹ̀-èdè
àwọn Filistini kọjá, bí o tilẹ̀ jẹ ́ pé ọ̀nà náà kúrú.
Nítorí Ọlọ́run sọ pé, “Bí wọ́n bá dojúkọ ogun,
wọ ́n lè yí ọkàn wọn padà kí wọ́n padà sí ilẹ̀
Ejibiti.” 18 Nítorí náà Ọlọ ́run darí àwọn ènìyàn
rọkọ gba ọ̀nà aginjù ní apá Òkun Pupa. Àwọn
ọmọ Israẹli jáde kúrò ní ilẹ̀ Ejibiti pẹ ̀lú ìmúra
fún ogun.

19Mose kó egungun Josẹfu pẹ̀lú rẹ ̀ nítorí Josẹfu
tí mú kí àwọn ọmọ Israẹli búra. Ó ti wí pé,
“Dájúdájú Ọlọ́run yóò dìde fún ìrànlọ́wọ ́ yín ẹ
sì gbọdọ̀ kó egungun mi lọ pẹ ̀lú yín kúrò níhìn-
ín yìí.”

20Wọ́n sì mú ọ̀nà wọn pọ̀n láti Sukkoti lọ, wọ́n
sì pàgọ ́ sí Etamu ní etí aginjù. 21 OLÚwa sì ń
lọ níwájú wọn, nínú ọ ̀wọ̀n ìkùùkuu ní ọ̀sán láti
máa ṣe amọ ̀nà wọn àti ní òru nínú ọ̀wọ̀n iná láti
máa tan ìmọ́lẹ̀ fún wọn, kí wọn lè máa lọ nínú
ìrìnàjò wọn ní tọ̀sán tòru. 22 Ìkùùkuu náà kò
kúrò ní ààyè rẹ̀ ní ọ̀sán, bẹ́ẹ̀ ni, ọ̀wọ ̀n iná kò kúrò
ní ààyè rẹ ̀ ni òru, ní iwájú àwọn ènìyàn náà.

13:19 Gẹ 50.25.
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14
1 OLÚwa sọ fún Mose pé, 2 “Sọ fún àwọn ọmọ

Israẹli kí wọn padà sẹ ́yìn, kí wọ́n sì pàgọ́ sí tòsí
Pi-Hahirotu láàrínMigdoli òun Òkun, kí wọn kí ó
pàgọ́ sí ẹ̀bá Òkun, ní òdìkejì Baali-Ṣefoni. 3Farao
yóò ronú pé àwọn ọmọ Israẹli ń ráre káàkiri ní
ìdààmú ni àti wí pé aginjù náà ti sé wọn mọ ́.
4 Èmi yóò sé ọkàn Farao le ti yóò fi lépa wọn.
Ṣùgbọ́n èmi yóò gba ògo fún ará mi láti ìpàṣẹ
Farao àti ogun rẹ ̀, àti pé àwọn ará Ejibiti yóò mọ̀
pé Èmi ni OLÚwa.” Àwọn Israẹli sì ṣe bẹ́ẹ̀.

5 Nígbà tí wọ ́n sọ fún ọba Ejibiti pé àwọn
ènìyàn náà ti sálọ, ọkàn Farao àti àwọn ìránṣẹ́
rẹ ̀ yí padà sí àwọn ènìyàn, wọ ́n sì wí pé, “Kí ni
ohun tí àwa ṣe yìí? Àwa ti jẹ́ kí àwọn ọmọ Israẹli
kí ó lọ, a sì ti pàdánù ìsìnrú wọn.” 6Ó sì di kẹ ̀kẹ́-
ẹṣin rẹ ̀, ó sì kó àwọn ọmọ-ogun rẹ ̀ pẹ̀lú rẹ ̀, 7 ó mú
ẹgbẹ̀ta (600) ọmọ-ogun oníkẹ̀kẹ́ tí ó jáfáfá jùlọ
àti gbogbo ọmọ-ogun oníkẹ̀kẹ́ mìíràn ní Ejibiti,
olórí sì wà fún olúkúlùkù wọn. 8OLÚwa sé ọkàn
Farao ọba Ejibiti le, ó sì bẹ̀rẹ ̀ sí lépa àwọn ọmọ
Israẹli ti ń jáde lọ ní àìbẹ̀rù. 9 Àwọn ará Ejibiti ń
lépa wọn pẹ̀lú gbogbo ẹṣin kẹ̀kẹ́ ogun Farao àti
àwọn ẹlẹ́ṣin rẹ ̀, wọ ́n sì lé wọn bá ni ibi tí wọ ́n pa
àgọ́ sí lẹ ́bàá òkun ní ìhà Pi-Hahirotu, ni òdìkejì
Baali-Ṣefoni.

10 Bí Farao ti súnmọ́ tòsí ọ̀dọ̀ wọn, àwọn ọmọ
Israẹli gbé ojú wọn sókè, wọn sì rí àwọn ará
Ejibiti tó súnmọ́ wọn. Ẹ̀rù ńlá sì bá àwọn ará
Israẹli, wọ́n kígbe sókè sí OLÚwa. 11Wọ́n sọ fún

14:8 Ap 13.17.
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Mose pé, “Ṣe nítorí pé kò sí ibojì ni Ejibiti ní ìwọ
ṣe mú wa wá láti kú sínú aginjù? Kí ni èyí tí
ìwọ ṣe sí wa ti ìwọ fi mú wa jáde láti Ejibiti wá?
12Ǹjẹ́ èyí kọ́ ni àwa sọ fún ọ ni Ejibiti, ‘Fi wá sílẹ̀,
jẹ ́ kí àwa máa sin ará Ejibiti’? Nítorí kò bá sàn
fún wa kí a sin àwọn ará Ejibiti ju kí a kú sínú
aginjù yìí lọ!”

13 Nígbà náà ni Mose sọ fún àwọn ènìyàn náà
pé, “Ẹ má bẹ ̀rù, ẹ dúró ṣinṣin kí ẹ sì rí ìdáǹdè tí
OLÚwa yóò fi fún un yín lónìí, àwọn ará Ejibiti
ti ẹ̀yin rí lónìí ni ẹ kò ni tún padà rí wọn mọ ́.
14 OLÚwa yóò jà fún un yín; kí ẹ̀yin kí ó sá à mu
sùúrù.”

15Nígbà náà ni OLÚwa sọ fúnMose pé, “Èéṣe tí
ìwọ fi ń ké pè mí? Sọ fún àwọn ará Israẹli kí wọn
máa tẹ̀síwájú. 16 Ṣùgbọ́n, gbé ọ̀pá rẹ ̀ sókè, kí o
sì na ọwọ́ rẹ sí orí omi Òkun, kí ó lè pín ní yà kí
àwọn ọmọ Israẹli lè la òkun kọjá ni orí ìyàngbẹ
ilẹ ̀. 17 Nígbà náà ni èmi yóò sé ọkàn àwọn ará
Ejibiti le, wọn yóò sì máa lépa wọn; Èmi yóò gba
ògo fún ara mi lórí Farao; lórí gbogbo ogun rẹ ̀,
lórí kẹ̀kẹ́ ogun àti lórí àwọn ẹlẹ́ṣin rẹ ̀. 18 Àwọn
ará Ejibiti yóò mọ ̀ pé Èmi ni OLÚwa nígbà ti èmi
bá gba ògo fún ara mi lórí Farao: lórí kẹ̀kẹ́ ogun
rẹ ̀ àti lórí àwọn ẹlẹ́ṣin rẹ̀.”

19Nígbà náà ni angẹli Ọlọ́run tó ti ń ṣáájú ogun
Israẹli lọ, padà o sì rìn ni ẹ̀yìnwọn; Òpó ìkùùkuu
tí ń rìn ni iwájú wọn sì padà sí í rìn ni ẹ̀yìn
wọn. 20 Ó sì wà láàrín àwọn ọmọ-ogun Ejibiti
àti Israẹli. Ìkùùkuu sì ṣú òkùnkùn sí àwọn ará
14:12 Ek 16.3; 17.3.
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Ejibiti ni òru náà. Ṣùgbọ́n ó tan ìmọ ́lẹ̀ sí àwọn
Israẹli ni òru náà, ọ̀kan kò sì súnmọ́ èkejì ni
gbogbo òru náà.

21Nígbà náà ni Mose na ọwọ́ rẹ ̀ sí orí Òkun, ni
gbogbo òru náà ni OLÚwa fi lé òkun sẹ ́yìn pẹ̀lú ìjì
líle láti ìlà-oòrùnwá, ó sì sọ ọ ́ di ìyàngbẹ ilẹ ̀. Omi
òkun sì pínyà, 22 àwọn ọmọ Israẹli sì la ìyàngbẹ
ilẹ ̀ kọjá nínú òkun pẹ̀lú ògiri omi ní ọ̀tún àti òsì.

23 Àwọn ará Ejibiti sì ń lépa wọn, gbogbo ẹṣin
Farao, kẹ ̀kẹ́ ogun àti àwọn ẹlẹ́ṣin rẹ ̀ wọ ́ tọ̀ wọ ́n lọ
sínú òkun. 24Ní ìṣọ́ òwúrọ̀ OLÚwa bojú wo ogun
àwọn ará Ejibiti láàrín ọ̀wọ̀n iná àti ìkùùkuu, ó
sì kó ìpayà bá àwọn ọmọ-ogun Ejibiti. 25 Ó sì yọ
àgbá ẹsẹ̀ kẹ̀kẹ́ ogun wọn kí ó bá à le ṣòro fún
wọn láti fi kẹ̀kẹ́ ogun náà rìn. Àwọn ará Ejibiti
wí pé, “Ẹ jẹ ́ kí a sá àsálà kúrò ní iwájú àwọn ará
Israẹli nítorí OLÚwa ń bá wa jà nítorí wọn.”

26 OLÚwa sì wí fún Mose pé, “Na ọwọ́ rẹ sí
orí òkun kí omi òkun lè ya padà sórí àwọn
ará Ejibiti, kẹ ̀kẹ́ ogun wọn àti sórí ẹlẹ́ṣin wọn.”
27 Mose sì na ọwọ́ rẹ̀ sí orí òkun, òkun sì padà
bọ ́ sí ipò rẹ̀ nígbà ti ilẹ ̀ mọ ́. Àwọn ará Ejibiti ń
sá fún omi òkun, OLÚwa sì gbá wọn sínú òkun.
28 Omi òkun sì ya padà, ó sì bo kẹ̀kẹ ́ ogun àti
àwọn ẹlẹ́ṣin: àní, gbogbo ọmọ-ogun Farao tiwọn
wọ inú òkun tọ àwọn ọmọ Israẹli lọ kò sí ọ̀kan
nínú wọn tí ó yè.

29 Ṣùgbọ́n àwọn ará Israẹli la òkun kọjá lórí
ìyàngbẹ ilẹ̀ pẹ ̀lú ògiri omi ni ọ̀tún àti òsì wọn.
30 Ni ọjọ́ yìí ni OLÚwa gba Israẹli là kúrò lọ́wọ́

14:22 1Kọ 10.1,2; Hb 11.29.
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àwọn ará Ejibiti; Israẹli sì rí òkú àwọn ará Ejibiti
ni etí òkun. 31 Nígbà ti àwọn ọmọ Israẹli rí iṣẹ́
ìyanu ńlá ti OLÚwa ṣe fún wọn lára àwọn ará
Ejibiti, àwọn ènìyàn bẹ̀rù OLÚwa, wọ́n sì gba
OLÚwa àti Mose ìránṣẹ ́ rẹ gbọ́.

15
Orin Mose àti Miriamu

1 Nígbà náà ni Mose àti àwọn ọmọ Israẹli kọ
orin yìí sí OLÚwa,
Èmi yóò kọrin sí OLÚwa,

nítorí òun pọ ̀ ní ògo.
Ẹṣin àti ẹni tí ó gùn ún

ni ó ti sọ sínú Òkun.

2 OLÚwa ni agbára àti orin mi;
òun ti di Olùgbàlà mi,

òun ni Ọlọ́run mi, èmi ó yìn ín,
Ọlọ́run baba mi, èmi ó gbé e ga.

3 Ológun ni OLÚwa,
OLÚwa ni orúkọ rẹ,

4 kẹ̀kẹ́ ogun Farao àti ogun rẹ ̀
ni ó mú wọ inú Òkun.

Àwọn ọmọ-ogun Farao tó jáfáfá jùlọ
ni ó rì sínú Òkun Pupa.

5 Ibú omi bò wọ́n mọ ́lẹ̀;
wọ ́n sì rì sí ìsàlẹ̀ omi òkun bí òkúta.

6 “Ọwọ́ ọ̀tún rẹ, OLÚwa,
pọ ̀ ní agbára.

Ọwọ́ ọ̀tún rẹ, OLÚwa,
15:1 If 15.3. 15:2 Sm 118.14; Isa 12.2.



Eksodu 15:7 xliii Eksodu 15:13

fọ ́ àwọn ọ̀tá túútúú.

7 “Nínú agbára ńlá rẹ ti ó tóbi
ìwọ bi àwọn ti ó dìde sí ọ ṣubú.

Ìwọ rán ìbínú gbígbóná rẹ;
tí ó run wọ́n bí àgémọ́lẹ̀ ìdí koríko.

8 Pẹ̀lú èémí imú rẹ ni
omi fi ń wọ́jọ pọ ̀.

Ìṣàn omi dìde dúró bí odi;
ibú omi sì dìpọ̀ láàrín Òkun.

9 Ọ̀tá ń gbéraga, ó ń wí pé,
‘Èmi ó lépa wọn, èmi ó bá wọn.

èmi ó pín ìkógun;
èmi ó tẹ́ ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ mi lọ́run lára wọn.

Èmi yóò fa idà mi yọ,
ọwọ́ mi yóò pa wọ ́n run.’

10 Ìwọ fẹ́ èémí rẹ,
òkun ru bò wọ́n mọ́lẹ ̀.

Wọ́n rì bí òjé
ni àárín omi ńlá.

11 Ta ni nínú àwọn òrìṣà
tó dàbí rẹ, OLÚwa?

Ta ló dàbí rẹ:
ní títóbi,

ní mímọ́ Ẹlẹ́rù ni yìn,
tí ń ṣe ohun ìyanu?

12 “Ìwọ na apá ọ̀tún rẹ,
ilẹ ̀ si gbé wọn mì.

13 Nínú ìfẹ́ rẹ ti kì í sákí Ìwọ ṣe amọ̀nà
àwọn ènìyàn náà tí Ìwọ ti rà padà.

Nínú agbára rẹ Ìwọ yóò tọ́ wọn,
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lọ sí ibi ìjókòó rẹ mímọ́.
14 Orílẹ̀-èdè yóò gbọ́ wọn yóò wárìrì.

Ìkáàánú yóò mi àwọn ènìyàn Filistia.
15 Ìbẹ̀rù yóò mú àwọn ìjòyè Edomu,

àwọn olórí Moabu yóò wárìrì.
Àwọn ènìyàn Kenaani yóò sì yọ ́ dànù.

16 Ìbẹ̀rù bojo yóò ṣubú lù wọ́n, nítorí
nína títóbi apá rẹ ̀

wọn yóò dúró jẹ ́ẹ́ láì mira bí i òkúta,
títí àwọn ènìyàn rẹ yóò fi rékọjá, OLÚwa,

títí tí àwọn ènìyàn tí o ti rà yóò fi rékọjá.
17 Ìwọ yóò mú wọn wá láti gbìn wọ́n

ni orí òkè ti ìwọ jogún,
ní ibi ti ìwọ ṣe fún ara rẹ, OLÚwa.

Láti máa gbé ibi mímọ́ ti ìwọ fi ọwọ ́ rẹ gbé
kalẹ̀, OLÚwa.

18 “OLÚwa yóò jẹ ọba
láé àti láéláé.”

19 Nígbà ti ẹṣin Farao, kẹ̀kẹ́ ogun àti àwọn
ẹlẹ́ṣin rẹ ̀ wọ inú Òkun, OLÚwa mú kí omi òkun
padà bò wọ ́n mọ ́lẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Israẹli rìn
lórí ìyàngbẹ ilẹ ̀ la òkun kọjá. 20 Miriamu wòlíì
obìnrin, arábìnrin Aaroni, mú ohun èlò orin ni
ọwọ ́ rẹ ̀, gbogbo àwọn obìnrin sì jáde tẹ̀lé e pẹ ̀lú
ìlù òun ijó. 21Miriamu kọrin sí wọn báyìí pé,
“Ẹ kọrin sí OLÚwa,

nítorí òun ni ológo jùlọ.
Ẹṣin àti ẹni tí ó gùn ún,

ni òun bi ṣubú sínú Òkun.”
Omi Mara àti Elimu
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22 Nígbà náà ni Mose ṣe amọ̀nà àwọn ènìyàn
Israẹli jáde láti Òkun Pupa lọ sínú ijù Ṣuri. Wọ́n
lọ ní ìrìn ọjọ́ mẹ ́ta sínú ijù náà, wọn kò sì rí omi.
23Nígbà tí wọ ́n dé Mara, wọn kò lè mu omi Mara
nítorí omi náà korò. (Nítorí náà ni a ṣe pe ibẹ̀ ni
Mara: ibi ìkorò.) 24 Àwọn ènìyàn ń kùn sí Mose
wí pé, “Kí ni àwa yóò mu?”

25Mose sì ké pe OLÚwa, OLÚwa sì fi igi kan hàn
án, ó sì sọ igi náà sínú omi, omi náà sì dùn.
Níbẹ̀ ni OLÚwa ti gbé ìlànà àti òfin kalẹ̀ fún

wọn, níbẹ̀ ni ó sì ti dán wọn wò. 26 Ó wí pé, “Bí
ìwọ bá fetísílẹ̀ dáradára sí òfin OLÚwa Ọlọ́run, ti
ìwọ sì ṣe ohun tí ó tọ́ ni ojú rẹ ̀, ti ìwọ sì tẹ ̀lé ohun
tí ó pàṣẹ, ti ìwọ si pa ìlànà rẹ ̀ mọ ́. Èmi kì yóò jẹ́
kí èyíkéyìí nínú àwọn ààrùn wọ ̀n-ọn-nì ti mo mú
wá sórí àwọn ará Ejibiti wá sí ara rẹ, nítorí Èmi
ni OLÚwa ti ó mú ọ láradá.”

27 Nígbà ti wọ ́n dé Elimu, níbi ti kànga omi
méjìlá àti àádọ́rin ọ̀pẹ gbé wà, wọ́n pàgọ́ síbẹ̀ ni
etí omi.

16
Oúnjẹ láti ọ̀run

1 Ìjọ àwọn ọmọ Israẹlimú ọ̀nà wọn pọ ̀n kúrò ni
Elimu, wọ́n dé sí ijù Sini tí ó wà láàrín Elimu àti
Sinai, ni ọjọ́ kẹ́ẹ̀dógún oṣù kejì tí wọ́n jáde kúrò
ni ilẹ̀ Ejibiti. 2 Gbogbo ìjọ àwọn ọmọ Israẹli sì ń
kùn sí Mose àti Aaroni ní ijù náà. 3 Àwọn ọmọ
Israẹli wí fún wọn pé, “Àwa ìbá ti ọwọ́ OLÚwa
kú ni Ejibiti! Níbi tí àwa ti jókòó ti ìkòkò ẹran
16:3 Ek 14.12; 17.3.
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ti a sì ń jẹ ohun gbogbo tí a fẹ́ ni àjẹyó, ṣùgbọ́n
ẹ̀yin mú wa wá sí inú ijù yìí láti fi ebi pa wá tí a
ó fi kú.”

4 Nígbà náà ni OLÚwa sọ fún Mose pé, “Èmi
yóò rọ òjò oúnjẹ láti ọ̀run wá fún yín. Àwọn
ènìyàn yóò sì máa jáde lọ ni ọjọ́ kọ̀ọ̀kan láti kó
ìwọ̀nba oúnjẹ ti ó tó fún oúnjẹ òòjọ́ wọn. Ní ọ ̀nà
yìí ni, èmi yóò fi dán wọn wò láti mọ bóyá wọn
yóò máa tẹ̀lé ìlànà mi. 5 Ní ọjọ́ kẹfà, ki wọn kó
ìlọ́po méjì èyí tiwọn ń ko ni ojoojúmọ́ tẹ́lẹ̀.”

6 Mose àti Aaroni sọ fún gbogbo àwọn ọmọ
Israẹli pé, “Ní ìrọ̀lẹ́, ẹ̀yin yóò mọ ̀ pé OLÚwa ni
ó mú un yín jáde láti Ejibiti wá. 7Ní òwúrọ̀, ẹ̀yin
yóò ri ògoOLÚwa, nítorí òun ti gbọ́ kíkùn tí ẹ kùn
sí i. Ta ni àwa ti ẹ̀yin yóò máa kùn sí wa?” 8Mose
tún wí pé, “Ẹ̀yin yóò mọ pé OLÚwa ni, nígbà ti ó
bá fún un yín ni ẹran ni ìrọ̀lẹ́ àti gbogbo oúnjẹ ti
ẹ̀yin ń fẹ́ ni òwúrọ ̀, nítorí kíkùn ti ẹ̀yin ń kùn sí
i. Ta ni àwa? Ẹ̀yin kò kùn sí àwa, OLÚwa ni ẹ̀yin
kùn sí i.”

9 Nígbà náà ni Mose sọ fún Aaroni pe, “Sọ fún
gbogbo ìjọ àwọn ọmọ Israẹli pe, ‘Ẹ wá sí iwájú
OLÚwa, nítorí òun ti gbọ́ kíkùn yín.’ ”

10Ó sì ṣe bí Aaroni ti ń bá gbogbo ìjọ àwọn ọmọ
Israẹli sọ ̀rọ̀, wọn si bojú wo ìhà ijù, sì kíyèsi ògo
OLÚwa si farahàn ni àwọsánmọ̀.

11 OLÚwa sọ fún Mose pé, 12 “Èmi ti gbọ ́ kíkùn
àwọn ọmọ Israẹli. Sọ fun wọn, ‘Ní àṣálẹ́, ẹ̀yin
yóò jẹ ẹran, àti ni òwúrọ̀ ni ẹ̀yin yóò jẹ oúnjẹ.
Nígbà náà ni ẹ̀yin yóò mọ ̀ pé Èmi ni OLÚwa
Ọlọ ́run yín.’ ”
16:4 Jh 6.31.
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13 Ní àṣálẹ́ ọjọ́ náà ni àwọn àparò fò dé, wọ́n
sì bo àgọ́ mọ́lẹ ̀, ní òwúrọ ̀ ìrì sì sẹ ̀ yí gbogbo àgọ́
náà ká. 14 Nígbà tí ìrì tí ó sẹ̀ bo ilẹ ̀ ti lọ, kíyèsi
i, ohun tí ó dì, tí ó sì ń yooru bí i yìnyín wà lórí
ilẹ ̀. 15 Nígbà tí àwọn ọmọ Israẹli rí i, wọ́n bi ara
wọn léèrè pé, “Kí ni èyí?” Nítorí pé wọn kò mọ
ohun tí i ṣe.
Mose sì wí fún wọn pé, “Èyí ni oúnjẹ tí OLÚwa

fi fún un yín láti jẹ. 16 Èyí ni ohun tí OLÚwa ti
pàṣẹ, ‘Kí olúkúlùkù máa kó èyí ti ó tó fún un láti
jẹ. Ẹ mú òsùwọ̀n omeri kan fún ẹnìkọ̀ọ̀kan ti ó
wà nínú àgọ́ yín.’ ”

17 Àwọn ọmọ Israẹli sì ṣe bí a ti sọ fún
wọn; àwọn kan kó púpọ̀, àwọn kan kó kékeré.
18Nígbà tí wọ ́n fi òsùwọ ̀n omeri wọ ̀n-ọ́n, ẹni tí ó
kó púpọ ̀ kò ní púpọ̀ jù, bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí ó kó ìwọ̀nba
kò ní kéré jù. Ẹnìkọ̀ọ̀kan kó ìwọ̀nba ti ó tó fún
un.

19Mose sì wí fún wọ ́n pé, “Kí ẹnikẹ́ni ó má ṣe
kó pamọ́ lára rẹ ̀ di òwúrọ̀ ọjọ́ kejì.”

20 Ṣùgbọ́n, àwọn kan nínú wọn kò fetí sí Mose,
wọ ́n kó lára rẹ ̀ pamọ́ di òwúrọ̀ ọjọ́ kejì, ohun ti
wọ ́n kó pamọ́ kún fún ìdin, ó sì ti bẹ ̀rẹ̀ sí ní rùn.
Nítorí náà Mose bínú sí wọn.

21 Ní òwúrọ̀, ni ojoojúmọ ́ ni ẹnìkọ̀ọ̀kan ń lọ kó
ìwọ̀nba ti ó tó fún un láti jẹ, bí oòrùn bá sì mú, a
sì yọ́. 22Ní ọjọ́ kẹfà,wọ́n kó ìlọ́po méjì èyí tiwọn ń
kó tẹ́lẹ̀: òsùwọ̀n omeri méjì fún ẹnìkọ̀ọ̀kan; àwọn
olórí ìjọ ènìyàn sì wá,wọ́n sì sọ èyí fúnMose. 23Ó
sì wí fún wọn pé, “Èyí ni ohun tí OLÚwa pàṣẹ:

16:15 1Kọ 10.3. 16:18 2Kọ 8.15. 16:23 Ek 20.8-11.
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‘Ọ ̀la jẹ ́ ọjọ ́ ìsinmi, ìsinmi mímọ́ fún OLÚwa. Ẹ
yan èyí ti ẹ̀yin ní yan, kí ẹ sì bọ èyí ti ẹ̀yin ní bọ ̀.
Ẹ tọ ́jú èyí ti ó kù sílẹ̀, kí ẹ pa á mọ ́ di òwúrọ̀.’ ”

24 Wọ ́n sì tọ ́jú rẹ ̀ di òwúrọ̀ bí Mose ti pàṣẹ; kò
sì rùn bẹ ́ẹ̀ ni kò sì ní ìdin. 25Mose sì wí fún wọn
pé, “Ẹ jẹ ẹ́ ní òní nítorí òní jẹ́ ọjọ́ ìsinmi OLÚwa.
Ẹ̀yin kò ni rí i ni orí ilẹ ̀ ní ọjọ́ òní. 26Ní ọjọ́ mẹ́fà
ni kí ẹ fi kó o, ṣùgbọ́n ni ọjọ́ keje ọjọ́ ìsinmi, kò
ní sí i fún un yín ni ọjọ́ náà.”

27 Síbẹ̀síbẹ̀ àwọn ènìyàn kan jáde lọ ní ọjọ́
keje láti kó o, ṣùgbọ́n wọn kò ri nǹkan kan kó.
28OLÚwa sì sọ fún Mose pé, “Yóò ti pẹ́ tó ti ẹ ó kọ̀
láti pa àṣẹmi àti ìlànà mi mọ́? 29Wò ó? OLÚwa ti
fún un yín ni ọjọ́ ìsinmi, nítorí náà, ni ọjọ́ kẹfà, ó
fún un yín ni oúnjẹ ọjọ́ méjì; kí ẹnìkọ̀ọ̀kan dúró
ni ibi tí ó gbé wà; kí ẹ má ṣe kúrò ni ibi tí ẹ wà
ni ọjọ́ keje.” 30Nítorí náà, àwọn ènìyàn sinmi ní
ọjọ́ keje.

31 Àwọn ènìyàn Israẹli sì pe oúnjẹ náà ní
manna. Ó funfun bí irúgbìn korianderi, ó sì dùn
bí àkàrà fẹ ́lẹ́fẹ́lẹ ́ ti a fi oyin ṣe. 32 Mose wí pé,
“Èyí ni ohun tí OLÚwa pàṣẹ, ‘Ẹmú òsùwọ̀n omeri
manna kí ẹ sì pa á mọ ́ de àwọn ìran ti ń bọ̀, kí
wọn kí ó lè rí oúnjẹ ti èmi fi fún un yín jẹ ní ijù,
nígbà tí mo mú un yín jáde ni ilẹ̀ Ejibiti.’ ”

33 Nígbà náà ni Mose sọ fún Aaroni pe, “Mú
ìkòkò kan, kí o sì kó manna tí ó kún òsùwọ̀n
omeri kan sí inú rẹ ̀, kí o sì gbé e kalẹ ̀ ni iwájú
OLÚwa láti tọ́jú rẹ̀ pamọ́ de àwọn ìran ti ń bọ̀.”

16:31 Nu 11.7,8.
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34 Bí OLÚwa ti pàṣẹ fún Mose, Aaroni gbé
manna sí iwájú ẹ̀rí láti pa á mọ ́. 35 Àwọn ará
Israẹli jẹ manna fún ogójì ọdún títí wọ́n fi dé ilẹ̀
Kenaani ni ibi ti èso ti wà fún wọn láti jẹ, wọ́n
jẹ manna títí tí wọ ́n fi dé ilẹ ̀ agbègbè Kenaani.

36 (Òsùwọ̀n omeri kan sì jẹ ́ ìdákan nínú
ìdámẹ́wàá efa.)

17
Omi láti inú àpáta

1 Gbogbo ìjọ ènìyàn Israẹli si gbéra láti jáde
kúrò láti aginjù Sini wọ́n ń lọ láti ibi kan de
ibi kan gẹ ́gẹ ́ bí OLÚwa ti pàṣẹ. Wọ́n pàgọ́ sí
Refidimu, ṣùgbọ́n kò sí omi fún àwọn ènìyàn láti
mú. 2 Àwọn ènìyàn sì sọ ̀ fún Mose, wọ́n wí pé,
“Fún wa ni omi mu.”
Mose dá wọn lóhùn wí pé, “Èéṣe ti ẹ̀yin fi ń bá

mi jà? Èéṣe ti ẹ̀yin fi ń dán OLÚwa wò?”
3 Ṣùgbọ́n òǹgbẹ ń gbẹ àwọn ènìyàn, wọ́n sì

ń kùn sí Mose, wọ́n wí pé, “Èéṣe tí ìwọ fi mú
wa jáde kúrò ní Ejibiti láti mú kí òǹgbẹ pa àwa,
àwọn ọmọ wa àti ohun ọ ̀sìn wa ku fún òǹgbẹ.”

4Nígbà náà ni Mose gbé ohùn rẹ ̀ sókè sí OLÚwa
pé, “Kí ni kí èmi kí ó ṣe fún àwọn ènìyàn yìí?
Wọ́n múra tan láti sọ mi ni òkúta.”

5 OLÚwa sì dá Mose lóhùn pé, “Máa lọ síwájú
àwọn ènìyàn, mú nínú àwọn àgbàgbà Israẹli
pẹ ̀lú rẹ, mú ọ ̀pá tí ìwọ fi lu odò Naili lọ́wọ́ kí
ó sì máa lọ. 6 Èmi yóò dúró ni ibẹ̀ dè ọ ni orí
àpáta ni Horebu. Ìwọ ó sì lu àpáta, omi yóò sì
17:1 Nu 20.2-13. 17:3 Ek 14.12; 16.3.
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jáde nínú rẹ ̀ fún àwọn ènìyàn láti mu.” Mose
sì ṣe bẹ́ẹ̀ ni iwájú àwọn àgbàgbà Israẹli. 7 Ó sì
sọ orúkọ ibẹ̀ ni Massa* àti Meriba†, nítorí àwọn
ọmọ Israẹli sọ ̀, wọ ́n sì dán OLÚwa wò, wọ ́n wí
pé, “Ǹjẹ́ OLÚwa ń bẹ láàrín wa tàbí kò sí?”

A ṣẹ ́gun àwọn ará Amaleki
8 Àwọn ara Amaleki jáde, wọ ́n sì dìde ogun sí

àwọn ọmọ Israẹli ni Refidimu. 9 Mose sì sọ fún
Joṣua pé, “Yàn lára àwọn ọkùnrin fúnwa, kí wọn
ó sì jáde lọ bá àwọn ará Amaleki jà. Ní ọ ̀la, èmi
yóò dúró ni orí òkè pẹ̀lú ọ̀pá Ọlọ́run ní ọwọ ́ mi.”

10 Joṣua ṣe bí Mose ti wí fún un, ó sì bá àwọn
ará Amaleki jagun; nígbà tí Mose, Aaroni àti
Huri lọ sí orí òkè náà. 11 Níwọ́n ìgbà tí Mose bá
gbé apá rẹ ̀ sókè, Israẹli n borí ṣùgbọ ́n nígbà tí ó
bá sì rẹ apá rẹ ̀ sílẹ̀, Amaleki a sì borí. 12 Ṣùgbọ́n
apá ń ro Mose, wọ ́n mú òkúta, wọ ́n sì fi sí abẹ́ rẹ ̀,
ó sì jókòó lé òkúta náà; Aaroni àti Huri sì mu ní
apá rẹ ̀, ọ ̀kan ní apá ọ̀tún àti èkejì ni apá òsì; apá
rẹ ̀méjèèjì sì dúró gangan títí di ìgbà ti oòrùnwọ.
13 Joṣua sì fi ojú idà ṣẹ́gun àwọn ará Amaleki.

14 OLÚwa sì sọ fun Mose pé. “Kọ èyí sì inú ìwé
fún ìrántí, kí o sì sọ fún Joṣua pẹ̀lú; nítorí èmi
yóò pa ìrántí Amaleki run pátápátá kúrò lábẹ́
ọ̀run.”

15Mose sì tẹ́ pẹpẹ kan, ó sì sọ orúkọ pẹpẹ náà
ní OLÚwa ni Àsíá mi. 16Ó wí pé, “A gbé ọwọ́ sókè
sí ìtẹ́ OLÚwa. OLÚwa yóò bá Amaleki jagun láti
ìran dé ìran.”
* 17:7 Massatúmọ ̀ sí ìdánwò † 17:7 Meribatúmọ ̀ sí kíkùn
17:14 De 25.17-19; 1Sa 15.2-9.
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18
Jetro bẹ Mose wò

1 Jetro, àlùfáà Midiani, àna Mose, gbọ ́ gbogbo
ohun tí Ọlọ́run ti ṣe fúnMose àti fún Israẹli àwọn
ènìyàn rẹ ̀, àti bí OLÚwa ti mú àwọn ènìyàn Israẹli
jáde láti Ejibiti wá.

2Nígbà náà ni Jetro mu ayaMose tí í ṣe Sippora
padà lọ sọ ́dọ ̀ rẹ (nítorí ó ti dá a padà sí ọ̀dọ̀ baba
rẹ ̀ tẹ ́lẹ̀), 3 Òun àti àwọn ọmọkùnrin rẹ ̀ méjèèjì.
Orúkọ àkọ́bí ń jẹ́ Gerṣomu; nítorí Mose wí pé,
“Èmi ń ṣe àlejò ni ilẹ̀ àjèjì.” 4 Èkejì ń jẹ ́ Elieseri;
ó wí pé, “Ọlọ́run baba mi ni alátìlẹ́yìn mi, ó sì
gbà mí là kúrò lọ́wọ́ idà Farao.”

5 Jetro, àna Mose, òun àti aya àti àwọn ọmọ
Mose tọ̀ ọ́ wá nínú aginjù tí ó tẹ̀dó sí, nítòsí òkè
Ọlọ ́run. 6 Jetro sì ti ránṣẹ́ sí Mose pé, “Èmi Jetro,
àna rẹ, ni mo ń bọ ̀ wá sí ọ̀dọ ̀ rẹ, èmi àti aya àti
àwọn ọmọkùnrin rẹ méjèèjì.”

7Mose sì jáde lọ pàdé àna rẹ ̀, ó tẹríba fún un,
ó sì fi ẹnu kò ó ni ẹnu. Wọ ́n sì béèrè àlàáfíà ara
wọn, wọ ́n sì wọ inú àgọ́ lọ. 8 Mose sọ fún àna
rẹ ̀ nípa ohun gbogbo ti OLÚwa tí ṣe sí Farao àti
àwọn ará Ejibiti nítorí Israẹli. Ó sọ nípa gbogbo
ìṣòro tí wọn bá pàdé ní ọ̀nà wọn àti bí OLÚwa ti
gbà wọ ́n là.

9 Inú Jetro dùn láti gbọ ́ gbogbo ohun rere ti
OLÚwa ṣe fún Israẹli, ẹni tí ó mú wọ ́n jáde kúrò
ni ilẹ ̀ Ejibiti. 10 Jetro sì wí pé, “Ìyìn ni fún OLÚwa,
ẹni tí ó gba yín là kúrò lọ́wọ ́ àwọn ará Ejibiti àti
lọ́wọ ́ Farao, ẹni tí ó sì gba àwọn ènìyàn là kúrò
18:3 Ap 7.29.
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lọ́wọ ́ àwọn ará Ejibiti. 11 Mo mọ nísinsin yìí pé
OLÚwa tóbi ju gbogbo àwọn òrìṣà lọ; nítorí ti ó
gba àwọn ènìyàn rẹ ̀ kúrò lọ́wọ ́ ìgbéraga àti ìkà
àwọn ará Ejibiti.” 12 Jetro, àna Mose, mú ẹbọ
sísun àti ẹbọ wá fún Ọlọ ́run. Aaroni àti gbogbo
àgbàgbà Israẹli sì wá láti bá àna Mose jẹun ní
iwájú Ọlọ́run.

13Ní ọjọ ́ kejì, Mose jókòó láti máa ṣe ìdájọ́ fún
àwọn ènìyàn gẹ ́gẹ ́ bí ìṣe rẹ ̀; àwọn ènìyàn sì dúró
ti Mose fún ìdájọ́ wọn láti òwúrọ̀ títí di ìrọ ̀lẹ́.
14 Nígbà tí àna Mose rí bí àkókò ti èyí ń gba ti
pọ ̀ tó àti ti àwọn ènìyàn ti ń dúró pẹ ́ tó, ó wí pé,
“Kí ni èyí tí ìwọ ń ṣe sí àwọn ènìyàn? Èéṣe ti ìwọ
nìkan jókòó gẹ ́gẹ ́ bí adájọ ́, nígbà tí àwọn ènìyàn
wọ ̀nyí dúró yí ọ ká láti òwúrọ ̀ di ìrọ̀lẹ́?”

15 Mose dá a lóhùn pé, “Nítorí àwọn ènìyàn ń
tọ̀ mí wá láti mọ́ ìfẹ́ Ọlọ́run. 16 Nígbà tí wọ ́n bá
ní ẹjọ́, wọn a mú un tọ̀ mí wá, èmi a sì ṣe ìdájọ́
láàrín ẹnìkínní àti ẹnìkejì, èmi a sì máa mú wọn
mọ òfin àti ìlànà Ọlọ́run.”

17 Àna Mose dá a lóhùn pé, “Ohun tí o ń ṣe yìí
kò dára. 18 Ìwọ àti àwọn ènìyàn ti ń tọ̀ ọ́ wá yìí
yóò dá ara yín ní agara; iṣẹ́ yìí pọ̀jù fún ọ, ìwọ
nìkan kò lè dá a ṣe. 19Nísinsin yìí, fetísílẹ̀ sí mi,
èmi yóò sì gbà ọ ́ ni ìmọ̀ràn, Ọlọ́run yóò sì wà
pẹ ̀lú rẹ. Ìwọ gbọdọ̀ jẹ ́ aṣojú àwọn ènìyàn wọ̀nyí
níwájú Ọlọ́run, ìwọ yóò sì mú èdè-àìyedè wá sí
iwájú rẹ ̀. 20Kọ ́wọn ní òfin àti ìlànà Ọlọ́run, fi ọ ̀nà
igbe ayé ìwà-bí-Ọlọ́run hàn wọ́n àti iṣẹ́ tí wọn
yóò máa ṣe. 21 Ṣa àwọn tí ó kún ojú òsùwọ̀n nínú
gbogbo àwọn ènìyàn, àwọn tó bẹ̀rù Ọlọ́run, ti
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wọ ́n jẹ́ olóòtítọ́, tí wọ ́n kórìíra ìrẹ́jẹ; yàn wọ ́n ṣe
olórí, lórí ẹgbẹ̀rún ẹgbẹ̀rún, ọgọ́rùn-ún ọgọ́rùn-
ún, àádọ́ta-dọ́ta àti mẹ ́wàá mẹ ́wàá. 22 Jẹ́ kí wọn
ó máa ṣe ìdájọ́ àwọn ènìyàn ni gbogbo ìgbà,
ṣùgbọ́n jẹ ́ kí wọn mú ẹjọ ́ tí ó bá nira fún wọn
láti dá tọ ̀ ọ́ wá; kí wọn kí ó máa dá ẹjọ́ kéékèèké.
Èyí ni yóò mú iṣẹ́ rẹ rọrùn, wọn yóò sì máa ràn ọ́
lọ́wọ ́ lórí ìdájọ́ ṣíṣe. 23Bí ìwọ bá ṣe èyí, bí Ọlọ́run
bá sì fi àṣẹ sí i fún ọ bẹ́ẹ̀, àárẹ̀ kò sì ní tètè mu
ọ, àwọn ènìyàn wọ ̀nyí yóò sì padà lọ ilé wọn ni
àlàáfíà.”

24 Mose fetísílẹ̀ sí àna rẹ ̀, ó sì ṣe ohun gbogbo
tí ó wí fún un. 25 Mose sì yan àwọn ènìyàn tí
wọ ́n kún ojú òsùwọ̀n nínú gbogbo Israẹli; ó sì fi
wọ ́n jẹ olórí àwọn ènìyàn, olórí ẹgbẹẹ̀rún, olórí
ọ̀rọ̀ọ̀rún, olórí àràádọ́ta, àti olórí mẹ ́wàámẹ́wàá.
26Wọ́n sì ń ṣe ìdájọ́ àwọn ènìyàn ní ìgbà gbogbo.
Wọ́n sì ń mú ẹjọ́ tó le tọ Mose wá; ṣùgbọ́n wọ́n
ń dá ẹjọ́ tí kò le fúnra wọn.

27Mose sì jẹ ́ kí àna rẹ ̀ lọ ní ọ̀nà rẹ ̀, Jetro sì padà
sí ilẹ ̀ ẹ rẹ ̀.

19
Ní orí òkè Sinai

1 Ní oṣù kẹta tí àwọn Israẹli jáde kúrò ni ilẹ̀
Ejibiti, ni ọjọ ́ náà gan an ni wọ́n dé aginjù Sinai.
2 Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gbéra kúrò ní Refidimu, wọ́n
wọ ijù Sinai, wọ ́n sì tẹ̀dó síbẹ̀, níbẹ̀ ni Israẹli sì
dó sí ní iwájú òkè ńlá.

3 Mose sì gòkè tọ Ọlọ́run lọ. OLÚwa sì ké pè
é láti orí òkè náà wá pé, “Èyí ni ìwọ yóò sọ fún
ilé Jakọbu àti ohun tí ìwọ yóò sọ fún àwọn ọmọ
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Israẹli: 4 ‘Ẹ̀yin ti rí ohun tí mo ti ṣe sí àwọn
ará Ejibiti, àti bí mo ti gbé e yín ní apá ìyẹ́ idì.
5 Nísinsin yìí, bí ẹ̀yin bá ṣe ìgbọ́ràn sí mi dé ojú
àmì, tí ẹ sì pa májẹ̀mú mi mọ ́, nígbà náà ni ẹ̀yin
ó jẹ ́ ìṣúra fún mi ju gbogbo orílẹ̀-èdè yòókù lọ.
Bí ó tilẹ̀ jẹ ́ pé gbogbo ayé ni tèmi. 6 Ẹ̀yin yóò
sì máa jẹ ́ ilẹ ̀ ọba àwọn àlùfáà fún mi, orílẹ̀-èdè
mímọ́.’ Ìwọ̀nyí ni ọ̀rọ̀ ti ìwọ yóò sọ fún àwọn ọmọ
Israẹli.”

7 Mose sì tọ àwọn ènìyàn wá, ó sí pe àwọn
àgbàgbà láàrín àwọn ènìyàn jọ. Ó sì gbé gbogbo
ọ̀rọ̀ ti OLÚwa pàṣẹ fún un láti sọ ní iwájú wọn.
8 Gbogbo àwọn ènìyàn náà sì pa ohùn wọn pọ̀
wọ ́n sì dáhùn wí pé, “Àwa yóò ṣe ohun gbogbo
ti OLÚwa wí.” Mose sì mú ìdáhùn wọn padà tọ
OLÚwa lọ.

9OLÚwa sọ fúnMose pé, “Èmi yóò tọ̀ ọ́ wá nínú
ìkùùkuu ṣíṣú dudu, kí àwọn ènìyàn lè gbọ́ ohùn
mi nígbà ti mo bá ń bá ọ sọ ̀rọ̀, kí wọn kí ó lè máa
gbà ọ́ gbọ́.” Nígbà náà ni Mose sọ ohun tí àwọn
ènìyàn wí fún OLÚwa.

10 OLÚwa sì wí fún Mose pé, “Tọ àwọn ènìyàn
lọ kí o sì yà wọ ́n sí mímọ́ ni òní àti ni ọ̀la. Jẹ́ kí
wọn kí ó fọ aṣọ wọn. 11 Kí wọn kí ó sì múra di
ọjọ́ kẹta, nítorí ni ọjọ́ náà ni OLÚwa yóò sọ ̀kalẹ̀
sí orí òkè Sinai ni ojú gbogbo àwọn ènìyàn. 12 Kí
ìwọ kí ó ṣe ààlà fún àwọn ènìyàn, kí ìwọ kí ó sì
wí fún wọn pé, ‘Ẹ kíyèsí ara yín, kí ẹ má ṣe gun
orí òkè lọ, kí ẹ má tilẹ̀ fi ọwọ́ ba etí rẹ ̀; ẹnikẹ́ni
tí ó bá fi ọwọ ́ kan òkè náà, ó dájú, pípa ni a ó
19:5 De 7.6; 14.2,21; 26.19; Tt 2.14; 1Pt 2.9; If 1.6; 5.10. 19:12
Hb 12.18-20.
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pa á. 13 A ó sọ ọ́ ní òkúta tàbí kí a ta á ní ọfà,
ọwọ ́kọ́wọ ́ kò gbọdọ̀ kàn án. Ìbá à ṣe ènìyàn tàbí
ẹranko, òun kì yóò wà láààyè.’ Nígbà ti ìpè bá
dún nìkan ni kí wọn ó gun òkè wá.”

14 Mose sì sọ ̀kalẹ ̀ láti orí òkè náà wá sí ọ̀dọ̀
àwọn ènìyàn, ó yà wọ ́n sí mímọ́, wọ ́n sì fọ aṣọ
wọn. 15Ó sì sọ fún àwọn ènìyàn pé, “Ẹ múra sílẹ̀
di ọjọ ́ kẹta; ẹ má ṣe bá aya yín lòpọ̀.”

16 Ní òwúrọ̀ ọjọ́ kẹta, àrá àti mọ ̀nàmọ́ná sì wà
pẹ ̀lú ìkùùkuu tí ó ṣú dudu ní orí òkè, ìpè ńlá sì
dún kíkankíkan tó bẹ́ẹ̀ tí gbogbo àwọn tí ó wà
ni ibùdó wárìrì. 17 Mose sì kó àwọn ènìyàn tí ó
jáde láti ibùdó wá pàdé Ọlọ ́run, wọ ́n dúró nítòsí
òkè. 18 Èéfín sì bo òkè Sinai nítorí OLÚwa sọ ̀kalẹ̀
sí orí rẹ ̀ nínú iná. Èéfín náà sì ń ru sókè bí èéfín
iná ìléru, gbogbo òkè náà sì mì tìtì. 19 Ohùn ìpè
sì ń rinlẹ ̀ dòdò. Mose sọ ̀rọ̀, Ọlọ́run sì fi àrá dá a
lóhùn.

20 OLÚwa sọ ̀kalẹ̀ sí orí òkè Sinai, o sì pe Mose
wá sí orí òkè náà. Mose sì gun orí òkè. 21OLÚwa
sọ fún Mose pé, “Sọ ̀kalẹ̀, kí ó sì kìlọ̀ fún àwọn
ènìyàn, kí wọn má ṣe fi tipátipá wá ọ̀nà láti wo
OLÚwa, bí wọn bá ṣe bẹ́ẹ̀, ọ̀pọ ̀ wọn yóò ṣègbé.
22 Kódà àwọn àlùfáà tí ó ń wá síwájú OLÚwa
gbọdọ̀ ya ara wọn sí mímọ́ bí bẹ́ẹ̀ kọ ́. OLÚwa
yóò kọlù wọ ́n.”

23 Mose wí fún OLÚwa pé, “Àwọn ènìyàn kì
yóò lè wá sí orí òkè Sinai, nítorí ìwọ fúnra rẹ̀
ti kìlọ̀ fún wa pé, ‘Ṣe ààlà yí òkè ká, kí o sì yà á
sí mímọ ́.’ ”

19:16 If 4.5. 19:16 De 4.11,12.
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24 OLÚwa sì wí fún Mose pé, “Sọ̀kalẹ ̀ lọ, mú
Aaroni gòkè wá pẹ̀lú rẹ. Ṣùgbọ́n kí àwọn àlùfáà
àti àwọn ènìyànmá ṣe fi tipátipá gòkè tọ OLÚwa.
Bí bẹ́ẹ̀ kọ́ yóò kọlù wọ́n.”

25Mose sọ ̀kalẹ ̀ tọ àwọn ènìyàn lọ. Ó sì sọ ohun
tí OLÚwa wí fún wọn.

20
Òfin mẹ ́wàá

1 Ọlọ́run sì sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yìí pé,

2 “Èmi ni OLÚwa Ọlọ́run yín, tí ó mú
un yín jáde láti ilẹ ̀ Ejibiti, láti oko ẹrú
jáde wá.

3 “Ìwọ kò gbọdọ̀ ní ọlọ́run mìíràn pẹ ̀lú mi.
4 Ìwọ kò gbọdọ̀ ṣe ère fún ara yín, tàbí àwòrán
ohun kan tí ń bẹ ní òkè ọ̀run, tàbí ti ohun
kan tí ń bẹ ní ìsàlẹ ̀ ilẹ ̀, tàbí ti ohun kan tí ń
bẹ nínú omi ní ìsàlẹ̀ ilẹ ̀. 5 Ìwọ kò gbọdọ̀ tẹ orí
ara rẹ ba fún wọn, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọdọ̀ sìn
wọ ́n; nítorí Èmi OLÚwa Ọlọ́run rẹ, Ọlọ́run
owú ni mí, tí ń bẹ ẹ̀ṣẹ ̀ àwọn baba wò lára
àwọn ọmọ, láti ìran kẹta títí dé ẹ̀kẹrin nínú
àwọn tí ó kórìíra mi. 6 Èmi a sì máa fi àánú
hàn sí ẹgbẹẹgbẹ̀rún àwọn tí ó fẹ ́ mi, tí wọ́n
sì ń pa òfin mi mọ ́.

20:2 De 5.6-21. 20:3 Ek 20.23; De 5.7. 20:4 Ek 20.23; 34.17;
Le 19.4; 26.1; De 4.15-19; 5.8; 27.15. 20:5 Ek 23.24; 34.6,7,14;
De 4.24; 5.9,10; 7.9.
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7Ẹ má ṣe ṣi orúkọ OLÚwa Ọlọ́run yín lò, torí pé
ẹnikẹ́ni tí o bá ṣi orúkọ rẹ ̀ lò kì yóò lọ láìjẹ ̀bi.

8 Rántí ọjọ́ ìsinmi láti yà á sí mímọ́. 9Ọjọ́ mẹ́fà
ni ìwọ yóò fi ṣiṣẹ ́, kí ìwọ kí ó ṣe gbogbo iṣẹ́
rẹ, 10 ṣùgbọ ́n ọjọ́ keje ni ọjọ́ ìsinmi OLÚwa
Ọlọ́run rẹ: nínú rẹ ̀ ìwọ kò gbọdọ ̀ ṣe iṣẹ ́kíṣẹ́
kan: ìwọ, àti ọmọ rẹ ọkùnrin àti ọmọ rẹ
obìnrin, ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ ọkùnrin àti ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ
obìnrin, àti ẹran ọ̀sìn rẹ, àti àlejò rẹ, tí ń bẹ
nínú ibodè rẹ. 11Nítorí ní ọjọ́ mẹ ́fà ni OLÚwa
dá ọ̀run àti ayé, òkun àti ohun gbogbo tí ń
bẹ nínú wọn, ó sì sinmi ní ọjọ́ keje: nítorí
náà ni OLÚwa ṣe bùkún ọjọ́ ìsinmi tí ó sì yà
á sí mímọ́.

12 Bọ ̀wọ̀ fún baba òun ìyá rẹ, kí ọjọ́ rẹ kí ó lè
pẹ ́ ní orí ilẹ ̀ tí OLÚwa Ọlọ́run rẹ fi fún ọ.

13 Ìwọ kò gbọdọ̀ pànìyàn.
14 Ìwọ kò gbọdọ̀ ṣe panṣágà.
15 Ìwọ kò gbọdọ̀ jalè.
16 Ìwọ kò gbọdọ̀ jẹ́rìí èké sí ẹnìkejì rẹ.
17 Ìwọ kò gbọdọ ̀ ṣe ojúkòkòrò sí ilé ẹnìkéjì rẹ.
Ìwọ kò gbọdọ̀ ṣe ojúkòkòrò sí aya ẹnìkéjì rẹ,
ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ ̀ ọkùnrin àti ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ ̀ obìnrin,
akọ màlúù rẹ ̀ àti kẹ́tẹ ́kẹ́tẹ ́ rẹ ̀ àti ohun gbogbo
tí í ṣe ti ẹnìkéjì rẹ.”

20:7 Le 19.12; De 5.11. 20:8 Ek 23.12; 31.12-17; 34.21; 35.2,3;
Le 19.3; De 5.12-15. 20:12 Mt 19.18,19; Mk 10.19; Lk 18.20.
20:12 Le 19.3; De 5.16; Mt 15.4; Mk 7.10; Ef 6.2. 20:13 Gẹ
9.6; Ek 21.12; Le 24.17; De 5.17; Mt 5.21; Jk 2.11. 20:13 Ro 13.9.
20:14 Le 20.10; De 5.18; Mt 5.27; Ro 7.7. 20:15 Le 19.11; De
5.19. 20:16 Ek 23.1; De 5.20. 20:17 De 5.21; Ro 7.7.
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18 Nígbà tí àwọn ènìyàn náà rí mọ̀nàmọ́ná tí
wọ ́n sí gbọ ́ ohùn ìpè àti èéfín tí ń rú láti orí òkè,
tí wọ ́n sì gbọ́ sísán àrá, dídún ìpè kíkankíkan;
wọ ́n dúró ní òkèrè wọ́n sì ń gbọ̀n ṣìgàṣìgà fún
ìbẹ̀rù. 19 Wọ́n wí fún Mose pé, “Ìwọ fúnra rẹ̀
máa bá wa sọ ̀rọ̀, àwa yóò sì gbọ́. Má ṣe jẹ́ kí
Ọlọ ́run fúnra rẹ̀ kí ó bá wa sọ ̀rọ̀, bí bẹ ́ẹ̀ kọ ́, àwa
yóò kú.”

20 Mose sì sọ fún àwọn ènìyàn náà pé, “Ẹ má
bẹ ̀rù. Ọlọ́run wá láti dán an yín wò, kí ẹ̀rù
Ọlọ ́run kí ó lè máa wà ní ara yín, kí ẹ̀yin kí ó
má ṣe ṣẹ ̀.”

21Àwọn ènìyàn sì dúró ní òkèèrè nígbà tí Mose
súnmọ ́ ibi òkùnkùn biribiri níbi tí Ọlọ ́run wà.

22 OLÚwa sì sọ fún Mose pé, “Sọ àwọn nǹkan
wọ ̀nyí fún àwọn ará Israẹli, ‘Ẹ̀yin ti rí i fúnra yín
bí èmi ti bá a yín sọ ̀rọ̀ láti ọ̀run wá. 23 Ẹ̀yin kò
gbọdọ̀ sin ọlọ́run mìíràn pẹ ̀lú mi: ẹ̀yin kò gbọdọ̀
rọ ọlọ́run fàdákà tàbí ọlọ́run wúrà fún ara yín.

24 “ ‘Pẹpẹ erùpẹ̀ ni kí ìwọ mọ fún mi. Ní orí
pẹpẹ yìí ni kí ìwọ ti máa rú ẹbọ sísun rẹ sí mi àti
ẹbọ àlàáfíà rẹ, àgùntàn rẹ, ewúrẹ́ àti akọ màlúù
rẹ. Ní ibi gbogbo tí mo gbé fi ìrántí orúkọ mi sí,
èmi yóò sì máa tọ̀ ọ́ wá, èmi yóò sì máa bùkún
ọ níbẹ̀. 25 Bí ìwọ bá ṣe pẹpẹ òkúta fún mi, má
ṣe fi òkúta tí a ṣe lọ́ṣọ ̀ọ́ kọ́ ọ, nítorí bí ìwọ bá
lo ohun ọnà rẹ lórí rẹ ̀, ìwọ sọ ọ di àìmọ́. 26 Ìwọ
kò gbọdọ̀ gun àkàsọ̀ lọ sí ibi pẹpẹ mi, kí àwọn
ènìyàn má ba à máa wo ìhòhò rẹ láti abẹ́ aṣọ tí
ìwọ wọ ̀ nígbà tí ìwọ bá ń gòkè lọ sí ibi pẹpẹ.’
20:23 Ek 20.3,4; 34.17; De 27.15. 20:24 Ek 27.1-8; De 12.5;
26.2. 20:25 De 27.5-7; Jo 8.31.
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21
1 “Wọ̀nyí ni àwọn òfin tí ìwọ yóò gbé sí iwájú

wọn.

Òfin nípa Ìwọ ̀fà
2 “Bí ìwọ bá yá ọkùnrin Heberu ní ìwẹ̀fà, òun

yóò sìn ọ́ fún ọdún mẹ ́fà. Ṣùgbọ ́n ní ọdún keje,
òun yóò lọ ni òmìnira láìsan ohunkóhun padà.
3 Bí ó bá wá ní òun nìkan, òun nìkan náà ni yóò
padà lọ ní òmìnira; ṣùgbọ́n tí ó bá mú ìyàwó wá,
ó ní látimú ìyàwó rẹ ̀ padà lọ. 4Bí olówó rẹ ̀ bá fún
un ní aya, tí aya náà sì bímọ ọkùnrin àti obìnrin,
aya àti àwọn ọmọ rẹ ̀ yóò jẹ́ ti olówó rẹ ̀, yóò sì lọ
ní òmìnira ní òun nìkan.

5 “Bí ẹrú náà bá sì wí ní gbangba pé, mo fẹ́ràn
olúwa mi, ìyàwó mi àti àwọn ọmọ, èmi kò sì fẹ́
ẹ́ gba òmìnira mọ ́, 6 nígbà náà ni olúwa rẹ ̀ yóò
mu wá sí iwájú ìdájọ́. Òun yóò sì mú un lọ sí
ẹnu-ọ̀nà tàbí lọ sí ibi ọ̀wọ̀n, yóò sì fi ìlu lu etí rẹ ̀,
òun yóò sì máa sin olówó rẹ ̀ títí ayé.

7 “Bí ọkùnrin kan bá ta ọmọbìnrin rẹ ̀ bí
ìwẹ̀fà, ọmọbìnrin yìí kò ní gba òmìnira bí i ti
ọmọkùnrin. 8 Bí òun kò bá sì tẹ́ olówó rẹ ̀ lọ́rùn,
ẹni tí ó fẹ́ ẹ fún ara rẹ ̀, yóò jẹ ́ kí wọn ó rà á padà,
òun kò ní ẹ̀tọ́ láti tà á bí ẹrú fún àjèjì, nítorí pé
òun ni kò ṣe ojúṣe rẹ ̀ pẹ ̀lú ìwẹ̀fà náà. 9 Bí ó bá fẹ́
ẹ fún ọmọkùnrin rẹ ̀, kò ní máa lò ó bí ìwẹ̀fà mọ ́,
ṣùgbọ́n yóò máa ṣe sí i gẹ ́gẹ ́ bí ọmọ rẹ ̀ obìnrin.
10Bí ó bá fẹ́ obìnrinmìíràn, kò gbọdọ̀ kùnà ojúṣe
rẹ ̀ nípa fífún un ní oúnjẹ àti aṣọ, bẹ́ẹ̀ ni kò gbọdọ̀
kùnà ojúṣe rẹ ̀ gẹ ́gẹ ́ bí ọkọ sí aya. 11 Bí ó bá kùnà

21:2 Le 25.39-46; De 15.12-18.
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láti ṣe àwọn nǹkan mẹ ́ta wọ̀nyí fún un, òun yóò
lọ ní òmìnira láìsan owó kankan padà.

12 “Ẹnikẹ́ni tí ó bá lu arákùnrin rẹ ̀ pa, pípa ni
a ó pa á. 13 Ṣùgbọ́n bí kò bá mọ ̀ ọ ́n mọ ̀ pa á, tí ó
bá jẹ ́ àmúwá Ọlọ́run ni, òun yóò lọ sí ibi tí èmi
yóò yàn fún un. 14 Ṣùgbọ́n tí ó bá mú arákùnrin
rẹ ̀, tí ó sì fi ẹ̀tàn pa á. Ẹ mú un kúrò ní iwájú
pẹpẹ mi kí ẹ sì pa á.

15 “Ẹnikẹ́ni tí ó bá pa baba tàbí ìyá rẹ ̀, pípa ni
a ó pa á.

16 “Ẹnikẹ́ni ti ó bá jí ènìyàn gbé, tí ó sì tà á tàbí
tí ó fi pamọ́, pípa ni a ó pa á.

17 “Ẹnikẹ́ni tí ó bá ṣépè fún baba tàbí ìyá rẹ ̀,
pípa ni a ó pa á.

18 “Bí àwọn ọkùnrin méjì bá ń jà, ti ọ̀kan sọ
òkúta tàbí fi ìkùùkuu lu ẹnìkejì rẹ ̀, tí ó sì pa á
lára, ti irú ìpalára bẹ ́ẹ̀ mu kí ó wà lórí ìdùbúlẹ̀
àìsàn. 19 Ẹni tó lu ẹnìkejì rẹ ̀ kò ní ní ẹ̀bi, níwọ̀n
ìgbà ti ẹni tí a lù bá ti lè dìde, tí ó sì lé è fi ọ̀pá
ìtìlẹ̀ ní ọwọ́ rẹ ̀ rìn káàkiri. Ẹni náà ni láti san
owó ti ó fi tọ́jú ara rẹ ̀ padà fún un, lẹ́yìn ìgbà tí
ara rẹ ̀ bá ti yá tan pátápátá.

20 “Bí ọkùnrin kan bá fi ọ̀pá lu ẹrúkùnrin tàbí
ẹrúbìnrin rẹ ̀, ti ẹrú náà sì kú lójú ẹsẹ̀, a ó fi ìyà jẹ
ẹ́. 21 Ṣùgbọ́n a kò ní fi ìyà jẹ ẹ́, ti ẹrú náà bá yè,
tí ó dìde lẹ́yìn ọjọ ́ kan tàbí méjì, nítorí ẹrú náà
jẹ ́ dúkìá rẹ ̀.

22 “Bí àwọn ènìyàn ti ń jà bá pa aboyún lára,
tí aboyún náà bá bímọ láìpé ọjọ́, ṣùgbọ́n tí kò sí
21:12 Ek 20.13; Le 24.17; De 5.17; Mt 5.21. 21:13 Nu 35.10-34;
De 19.1-13; Jo 20.1-9. 21:16 De 24.7. 21:17 Le 20.9; Mt 15.4;
Mk 7.10.
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aburú mìíràn mọ ́ lẹ ́yìn rẹ ̀, ẹni tí ó fa ìpalára yìí
yóò san iyekíye tí ọkọ aboyún náà bá béèrè fún,
bí ilé ẹjọ́ bá ṣe gbà láààyè gẹ ́gẹ́ bí owó ìtánràn.
23 Ṣùgbọ́n bí ìpalára náà bá yọrí sí ikú aboyún
náà, pípa ni a ó pa ẹni ti ó fa ikú aboyún náà.
24 Ojú fún ojú, eyín fún eyín, ọwọ́ fún ọwọ́, ẹsẹ̀
fún ẹsẹ̀, 25 ìjóná fún ìjóná, ọgbẹ́ fún ọgbẹ́, ìnà
fún ìnà.

26 “Bí ọkùnrin kan bá lu ẹrúkùnrin tàbí
ẹrúbìnrin rẹ ̀ ní ojú, ti ojú náà sì fọ ́, ó ni láti jẹ́
kí ẹrú náà lọ ní òmìnira fún ìtánràn ojú rẹ ̀ ti ó
fọ ́. 27 Bí ó bá sì lu ẹrúkùnrin tàbí ẹrúbìnrin rẹ̀
ti eyín rẹ ̀ fi ká, ó ni láti jẹ ́ kí ó lọ ní òmìnira ni
ìtánràn fún eyín rẹ ̀ tí ó ká.

28 “Bí akọ màlúù bá kan ọkùnrin tàbí obìnrin
kan pa, a ó sọ akọ màlúù náà ní òkúta pa, a kò
sì gbọdọ̀ jẹ ẹran rẹ ̀. Ṣùgbọ́n a kò ní dá ẹni tí ó
ni akọ màlúù náà lẹ́bi, ọrùn oní akọ màlúù náà
yóò sì mọ ́. 29 Ṣùgbọ́n tí ó bá ti di ìgbà gbogbo
ti akọ màlúù náà ti máa ń kan ènìyàn, tí a sì ti
ń kìlọ ̀ fún olówó rẹ ̀, ti olówó rẹ ̀ kò sì mú un so,
tí ó bá kan ọkùnrin tàbí obìnrin pa, a ó sọ akọ
màlúù náà ní òkúta pa, a ó sì pa olówó rẹ̀ pẹ ̀lú.
30 Bí àwọn ará ilé ẹni tí ó kú bá béèrè fún owó
ìtánràn, yóò san iye owó tí wọ ́n bá ní kí ó san fún
owó ìtánràn láti fi ra ẹ̀mí ara rẹ ̀ padà. 31 Bí akọ
màlúù bá kan ọmọkùnrin tàbí ọmọbìnrin pa, a ó
ṣe gẹ́gẹ ́ bí òfin yìí ti là á kalẹ ̀. 32 Bí akọ màlúù bá
kan ẹrúkùnrin tàbí ẹrúbìnrin pa, olówó rẹ ̀ yóò
san ọgbọ̀n ṣékélì fàdákà fún ẹni tó ni ẹrú, a ó sì
sọ akọ màlúù náà ni òkúta pa.

21:23 Le 24.19-20; De 19.21; Mt 5.38.
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33 “Bí ọkùnrin kan bá ṣí kòtò sílẹ̀ láìbò tàbí kí
ó gbẹ ́ kòtò sílẹ̀ láìbò, tí màlúù tàbí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ bá ṣe
bẹ ́ẹ̀ bọ ́ sínú kòtò náà. 34 Ẹni tí ó ni kòtò yóò san
owó àdánù yìí fún ẹni tí ó ni ẹran. Òkú ẹran náà
yóò sì di tirẹ ̀.

35 “Bí akọ màlúù ọkùnrin kan bá pa akọ màlúù
ẹlòmíràn lára tí ó sì kú, wọn yóò ta akọ màlúù
tó wà láààyè, wọn yóò sì pín owó èyí tiwọn tà
àti ẹran èyí tí ó kú dọ ́gbadọ ́gba. 36 Ṣùgbọ́n tí ó
bá ti di ìgbà gbogbo tí akọ màlúù náà máa ń kan
òmíràn, tí olówó rẹ ̀ kò sì mú un so, olówó rẹ ̀ yóò
san ẹran dípò ẹran. Ẹran tí ó kú yóò sì jẹ ́ tirẹ ̀.

22
Ìdáàbòbò ohun ìní

1 “Bí ọkùnrin kan bá jí akọ màlúù tàbí
àgùntàn, tí ó sì pa á tàbí tà á. Ó gbọdọ̀ san
akọ màlúù márùn-ún padà fún ọ̀kan tí ó jí, àti
àgùntàn mẹ ́rin mìíràn fún ọ̀kan tí ó jí.

2 “Bí a bá mú olè níbi ti ó ti ń fọ́lé, ti a sì lù ú pa,
ẹni tí ó lù ú pa náà kò ní ẹ̀bi ìtàjẹ̀ sílẹ̀. 3 Ṣùgbọ́n
ti ó bá ṣẹlẹ̀ ni ojú ọ̀sán, a ó kà á si ìpànìyàn.
Ọkùnrin ti ó lù ú pa náà yóò ni ẹ̀bi ìtàjẹ̀ sílẹ̀.
“Olè gbọdọ̀ san ohun tí ó jí padà. Ṣùgbọ́n tí kò

bá ni ohun ti ó lè fi san án padà, a ó tà á, a ó sì fi
sanwó ohun tí ó jí gbé padà. 4 Bí a bá rí ẹran tí ó
jí gbé náà ni ọwọ ́ rẹ ̀ ní ààyè: ìbá ṣe akọ màlúù,
akọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tàbí àgùntàn, yóò san án padà ní
ìlọ́po méjì.

5 “Bí ọkùnrin kan bá ń bọ́ ẹran ọ ̀sìn rẹ ̀ lórí pápá
tàbí nínú ọgbà àjàrà, tí ó sì jẹ́ kí ó lọ jẹ nínú oko



Eksodu 22:6 lxiii Eksodu 22:13

ẹlòmíràn, a ó mú kí ó san ohun ti ẹran rẹ̀ jẹ padà
pẹ ̀lú èyí tí ó dára jù nínú oko tàbí nínú ọgbà rẹ̀
(ẹlòmíràn padà fún un).

6 “Bí iná bá ṣẹ ́ tí ó kán lu igbó tí ó sì jó àká ọkà
tàbí gbogbo oko náà, ẹni tí iná ṣẹ ́ lọ́wọ ́ rẹ ̀ yóò san
ohun tí iná ti ó ṣẹ ́ jó padà.

7 “Bí ọkùnrin kan bá fún aládùúgbò rẹ ̀ ní
fàdákà tàbí ohun èlò fún ìtọ́jú, ti wọ́n sì jí gbé
lọ́dọ ̀ aládùúgbò rẹ ̀, tí a bá mú irú olè bẹ́ẹ̀, yóò
san án padà ní ìlọ́po méjì. 8 Ṣùgbọ́n ti a kò bá rí
olè náà mú, baálé ilé náà yóò fi ara hàn níwájú
ìdájọ́ láti jẹ ́ kí a mọ ̀ bí òun fúnra rẹ ̀ ni ó gbé
ohun ti ó sọnù náà. 9 Bí ẹnìkan bá ni akọ màlúù,
kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́, àgùntàn, aṣọ tàbí ohun ìní mìíràn tí ó
sọnù ní ọ̀nà ti kò bá òfin mu, tí a sì rí ẹni ti ó sọ
pé òun ni ó ní ín, àwọn méjèèjì yóò mú ẹjọ́ wọn
wá sí iwájú adájọ́. Ẹnikẹ́ni tí adájọ́ bá dá lẹ́bi yóò
san án ni ìlọ́po méjì padà fún ẹnìkejì rẹ ̀.

10 “Bí ẹnikẹ́ni bá fún aládùúgbò rẹ ̀ ní kẹ́tẹ ́kẹ́tẹ ́,
akọ màlúù, àgùntàn tàbí ẹranko mìíràn láti bá
òun tọ ́jú rẹ ̀, tí ó sì kú, tàbí tí ó fi ara pa, tàbí
tí a jí gbé, níbi tí kò ti sí ẹni tí o ṣe àkíyèsí.
11 Wọn yóò búra sí ọ̀rọ̀ náà láàrín ara wọn ni
iwájú OLÚwa láti fihàn pé òun kò ní ọwọ́ nínú
sísọnù ohun ọ̀sìn náà, olóhun gbọdọ̀ gba bẹ ́ẹ̀, a
kò sì ní san ohunkóhun fún un. 12 Ṣùgbọ́n ti wọ́n
bá jí ẹranko náà gbé ni ọ̀dọ ̀ aládùúgbò rẹ ̀, yóò
san ẹ̀san padà fún olúwa rẹ ̀. 13Bí ẹranko búburú
bá fà á ya, ó ní láti mú àyakù ẹran náà wá gẹ ́gẹ́
bí ẹ̀rí, kò sì ní san ẹran náà padà.

22:7 Le 5.14–6.7; Nu 5.5-8.
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14 “Bí ẹnìkan bá sì yá ẹranko lọ́dọ ̀ aládùúgbò
rẹ ̀, tí ẹranko náà sì fi ara pa, tàbí kí ó kú nígbà
tí ẹni tí ó ni í kò sí nítòsí. O gbọdọ̀ san án padà.
15 Ṣùgbọ́n ti ó bá jẹ ́ wí pé olóhun bá wà pẹ ̀lú
ẹranko náà, ẹni tí ó ya lò kò ní san ẹ̀san padà.
Bí a bá yá ẹranko náà lò, owó tí ó fi yá a lò ni
yóò fi tan àdánù ẹranko tí ó kú.

Ìlànà ojúṣe ẹni láwùjọ
16 “Bí ọkùnrin kan bá fi àrékérekè mú wúńdíá

kan, ẹni tí kò pinnu láti fẹ́, tí ó sì bá a lòpọ̀, yóò
san owó orí rẹ ̀, yóò sì fi ṣe aya rẹ ̀. 17 Bí baba
ọmọbìnrin náà bá kọ̀ jálẹ̀ láti fi fún un ní aya,
ó ni láti san owó tó tó owó orí rẹ ̀ fún fífẹ́ ẹ ní
wúńdíá.

18 “Má ṣe jẹ́ kí àjẹ́ kí ó wà láààyè.
19 “Ẹnikẹ́ni ti ó bá bá ẹranko lòpọ̀ ní a ó pa.
20 “Ẹnikẹ́ni ti ó bá rú ẹbọ sí òrìṣà yàtọ̀ sí OLÚwa

nìkan, ni a ó yà sọ ́tọ̀ fún ìparun.
21 “Ẹ má ṣe fi ìyà jẹ àlejò tàbí ni wọ ́n lára,

nítorí ìwọ pẹ̀lú ti jẹ ́ àjèjì ni ilẹ ̀ Ejibiti rí.
22 “Má ṣe yan opó tàbí ọmọ òrukàn jẹ. 23 Bí

ìwọ bá ṣe bẹ ́ẹ̀, bí wọn bá ké pè mi. Èmi yóò sì
gbọ ́ ohùn igbe wọn. 24 Ìbínú mi yóò ru sókè. Èmi
yóò sì fi idà pa ọ. Ìyàwó rẹ yóò di opó, àwọn ọmọ
rẹ yóò sì di aláìní baba.

25 “Bí ìwọ bá yá ọ̀kan nínú àwọn ènìyàn mi tí
ìyà ń jẹ láàrín yín lówó,má ṣe dàbí ayánilówó, kí
o má sì gba èlé. 26 Bí ìwọ bá gba aṣọ aládùúgbò
22:16 De 22.28,29. 22:18 Le 20.27; De 18.10. 22:19 Le
18.23; 20.15,16; De 27.21. 22:21 Ek 23.9; Le 19.33,34; De 27.19.
22:22 De 24.17. 22:25 Le 25.36,37; De 23.19,20. 22:26 De
24.10-13.
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rẹ ni ẹ̀jẹ ́, ìwọ gbọdọ ̀ fún un padà kí oòrùn tó ó
wọ ̀, 27 nítorí aṣọ yìí nìkan ní ó ní ti ó lè fi bo àṣírí
ara. Kí ni ohun mìíràn ti yóò fi sùn? Nígbà ti
ó bá gbé ohun rẹ ̀ sókè sí mi, èmi yóò gbọ ́ nítorí
aláàánú ni èmi.

28 “Ìwọ kò gbọdọ̀ sọ ̀rọ̀-òdì sí Ọlọ́run tàbí gégùn
lé orí ìjòyè àwọn ènìyàn rẹ.

29 “Ìwọ kò gbọdọ̀ lọ́ra láti mú ọrẹ wá fún mi
láti inú ìre oko rẹ àti láti inú wáìnì rẹ.
“Àkọ́bí ọmọ rẹ ọkùnrin ni ìwọ yóò fi fún mi.

30 Ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ ́gẹ ́ pẹ̀lú agbo màlúù rẹ àti agbo
àgùntàn rẹ. Jẹ́ kí wọn wà lọ́dọ̀ ìyá wọn fún ọjọ́
méje, kí ìwọ kí ó sì fi wọ́n fún mi ní ọjọ́ kẹjọ.

31 “Ẹ̀yin yóò jẹ ́ ènìyànmímọ́ mi. Nítorí náà má
ṣe jẹ ẹran ti ẹranko búburú fàya: ẹ fi fún ajá jẹ.

23
Òfin òdodo àti àánú

1 “Ìwọ kò gbọdọ̀ tan ìròyìn èké kalẹ ̀. Ìwọ kò
gbọdọ̀ ran ènìyàn búburú lọ́wọ ́ láti jẹ́rìí èké.

2 “Ìwọ kò gbọdọ̀ tẹ̀lé ọ̀pọ̀ ènìyàn láti ṣe aburú.
Nígbà tí ìwọ bá jẹ́rìí sí ẹjọ́, ìwọ kò gbọdọ̀ yí ìdájọ́
po nípa gbígbé lẹ́yìn ọ̀pọ ̀ ènìyàn. 3 Bẹ ́ẹ̀ ni ìwọ kò
gbọdọ̀ ṣe ojúsàájú sí tálákà nínú ẹjọ ́ rẹ ̀.

4 “Bí ìwọ bá ṣe alábàápàdé akọ màlúù tàbí akọ
kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ọ̀tá rẹ tí ó ṣìnà lọ, rí i dájú pé o mú un
padà wá fún un. 5 Bí ìwọ bá rí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ẹnìkan tí

22:28 Ap 23.5. 22:29 Ek 23.16,19; De 26.2-11; Ek 13.2,11-16.
22:31 Ek 19.6; Le 11.44; 19.1; 7.24; 17.15. 23:1 Ek 20.16; 23.7;
De 5.20; 19.15-21. 23:3 Le 19.15.
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ó kórìíra rẹ tí ẹrù ṣubú lé lórí, má ṣe fi í sílẹ̀ bẹ́ẹ̀;
rí i dájú pé o ran án lọ́wọ ́ nípa rẹ.

6 “Ìwọ kò gbọdọ̀ du aláìní ní ìdájọ́ òdodo. 7Má
ṣe lọ ́wọ́ nínú ẹ̀sùn èké, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọdọ̀ pa
aláìṣẹ̀ tàbí olódodo ènìyàn, nítorí Èmi kò ní dá
ẹlẹ́bi láre.

8 “Ìwọ kò gbọdọ̀ gba àbẹ̀tẹ ́lẹ̀, nítorí pé àbẹ̀tẹ́lẹ̀
ń fọ ́ ojú ọlọ́gbọ ́n, ó sì ń ba ọ̀rọ̀ olódodo jẹ́.

9 “Ìwọ kò gbọdọ̀ pọ ́n àjèjì kan lójú, ẹ̀yin sa ti mọ
inú àjèjì, nítorí ẹ̀yin náà ti jẹ́ àjèjì ní ilẹ ̀ Ejibiti.

Òfin Ọjọ́ Ìsinmi
10 “Ní ọdún mẹ́fà ni ìwọ yóò gbin oko rẹ, ìwọ

yóò sì kóre èso rẹ ̀. 11 Ṣùgbọ́n ní ọdún keje, jẹ́
kí ilẹ̀ náà wà ní àìkọ àti ní àìlò, jẹ ́ kí ilẹ ̀ náà kí
ó sinmi. Nígbà náà ni tálákà láàrín yín yóò rí
oúnjẹ láti ibẹ̀. Ẹranko igbó yóò sì jẹ èyí tí wọ́n
fi sílẹ̀. Ìwọ ṣe bákan náà pẹ̀lú ọgbà àjàrà rẹ àti
ọgbà olifi rẹ.

12 “Ọjọ́ mẹ ́fà ni ìwọ yóò ṣe iṣẹ́ rẹ, ìwọ yóò sì
sinmi ní ọjọ́ keje, kí akọ màlúù àti kẹ ́tẹ́kẹ ́tẹ́ rẹ bá
à lè ní ìsinmi, kí a sì tú ọmọ ìránṣẹ́bìnrin rẹ àti
àlejò ti ń gbé ni ilé rẹ lára.

13 “Ẹ máa ṣọ ́ra, kí ẹ sì ṣe ohun gbogbo tí mo wí
fún un yín. Ẹ má ṣe pe orúkọ òrìṣà, kí a má ṣe
gbọ ́ orúkọ wọn ní ẹnu yín.

Àjọ̀dún Mẹ ́ta Nínú Ọdún

23:7 Ek 20.16; 23.1. 23:8 De 16.19. 23:9 Ek 22.21; Le
19.33,34; De 27.19. 23:10 Le 25.1-7. 23:12 Ek 20.8-11;
31.15-17; 34.21; 35.2; De 5.12-15.
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14 “Ní ìgbà mẹ ́ta ni ìwọ yóò ṣe àjọ fún mi nínú
ọdún.

15 “Ṣe àjọ àkàrà àìwú; jẹ àkàrà ti kò ní ìwúkàrà
fún ọjọ́ méje, bí mo ṣe pàṣẹ fún ọ. Ṣe èyí ní
àkókò tí a ti yàn ní oṣù Abibu, nítorí ni oṣù yìí ni
ìwọ jáde kúrò ni ilẹ ̀ Ejibiti.
“Ẹnikẹ́ni kò gbọdọ̀ wá sí iwájú mi ní ọwọ ́ òfo.
16 “Ṣe àjọ ìkórè pẹ̀lú èso àkọ́so ọ̀gbìn oko rẹ.
“Ṣe àjọ àkójọ oko rẹ ní òpin ọdún, nígbà tí ìwọ

bá kó ìre oko rẹ jọ tan.
17 “Ní ìgbà mẹ́ta ọ̀tọ ̀ọ̀tọ̀ ni àwọn ọkùnrin

yín yóò máa wá fi ara hàn ní iwájú OLÚwa
Olódùmarè.

18 “Ìwọ kò gbọdọ̀ rú ẹbọ ẹ̀jẹ̀ sí mi ti òun ti àkàrà
tó ní ìwúkàrà.
“Bẹ ́ẹ̀ ni ọ̀rá ẹbọ àjọ mi ni kò gbọdọ̀ kù títí di

òwúrọ̀.
19 “Mú àkọ́ká èso ilẹ ̀ rẹ tí ó dára jùlọ wá sí ilé

OLÚwa Ọlọ́run rẹ.
“Ìwọ kò gbọdọ̀ bọ ọmọ ewúrẹ́ nínú omi ọmú

ìyá rẹ ̀.

Angẹli OLÚwa ni yóò pèsè ọ̀nà sílẹ ̀
20 “Kíyèsi èmi rán angẹli kan lọ ní iwájú rẹ,

láti ṣọ ́ ọ ni ọ̀nà àti láti mú ọ dé ibi ti mo ti pèsè
sílẹ̀ fún. 21 Fi ara balẹ ̀, kí o sì fetísílẹ̀ sí i, kí o sì
gba ohùn rẹ ̀ gbọ́; má ṣe ṣọ ̀tẹ̀ sí i, nítorí kò ní fi
àìṣedéédéé yín jì yín, orúkọ mi wà lára rẹ ̀. 22 Bí
ìwọ bá fetísílẹ̀ dáradára sí ohùn rẹ ̀ tí ẹ sì ṣe ohun
gbogbo ti mo ní kí ẹ ṣe, èmi yóò jẹ́ ọ ̀tá àwọn

23:14 Ek 34.22-24; Le 23.1-44; De 16.1-17. 23:18 Ek 12.10;
34.25; Le 2.11; 7.15. 23:19 Ek 22.29; 34.26; De 26.2-11; 14.21.
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ọ̀tá yín. Èmi yóò sì fóòro àwọn tí ń fóòro yín.
23Angẹli mi yóò lọ níwájú rẹ, yóò sì mú ọ dé ọ̀dọ̀
àwọn ará: Amori, Hiti, Peresi, Kenaani, Hifi àti
Jebusi, èmi a sì gé wọn kúrò. 24 Ìwọ kò gbọdọ̀
foríbalẹ̀ fún òrìṣà wọn, bẹ́ẹ̀ ni, ìwọ kò gbọdọ̀ sìn
wọ ́n, tàbí kí ẹ tẹ̀lé ìṣe wọn. Kí ìwọ kí ó si wó
wọn lulẹ̀, kí ìwọ kí ó sì fọ ́ ère òkúta wọ́n túútúú.
25 Ẹ̀yin yóò sí máa sin OLÚwaỌlọ́run yin, òun yóò
si bùsi oúnjẹ rẹ. Èmi yóò mú àìsàn kúrò láàrín
rẹ. 26 Oyún kò ní bàjẹ́ lára obìnrin kan, bẹ́ẹ̀ ni
obìnrin kan kì yóò yàgàn ni ilẹ ̀ rẹ. Èmi yóò fún
ọ ní ẹ̀mí gígùn.

27 “Èmi yóò rán ẹ̀rù mi lọ ṣáájú rẹ, ìdàrúdàpọ̀
yóò sì wà láàrín àwọn orílẹ̀-èdè tí ẹ bá da ojú
kọ. Èmi yóò mú kí àwọn ọ̀tá rẹ yí ẹ̀yìn padà sí
ọ, kí wọn sì sá ní iwájú rẹ. 28 Èmi yóò rán oyin
ṣáájú rẹ láti lé àwọn ará: Hifi, Kenaani àti Hiti
kúrò ni ọ̀nà rẹ. 29 Ṣùgbọ ́n, Èmi kò ni lé gbogbo
wọn jáde ni ọdún kan ṣoṣo, ki ilẹ ̀ náà má ba à
di ahoro, àwọn ẹranko búburú yóò sì ti pọ̀jù fún
ọ. 30 Díẹd̀íẹ̀ ni èmi yóò máa lé wọn jáde kúrò ní
iwájú rẹ, títí ìwọ yóò fi pọ̀ tó láti gba gbogbo ilẹ̀
náà gẹ ́gẹ ́ bí ìní.

31 “Èmi yóò fi ìdí òpin ààlà ilẹ ̀ rẹ lélẹ̀ láti etí
Òkun Pupa títí dé òkun àwọn ara Filistini, láti
aṣálẹ̀ títí dé etí odò Eufurate, Èmi yóò fa àwọn
ènìyàn ti ń gbé ilẹ̀ náà lé ọ lọ́wọ́, ìwọ yóò sì lé
wọn jáde kúrò ní iwájú rẹ. 32 Ìwọ kò gbọdọ̀ dá
májẹ̀mú kankan pẹ̀lú wọn tàbí pẹ ̀lú àwọn òrìṣà
wọn. 33 Ìwọ kò gbọdọ ̀ jẹ́ kí wọn gbé ni ilẹ ̀ rẹ, bí
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bẹ ́ẹ̀ kọ́, wọn yóò mú ọ dẹ ́ṣẹ ̀ sí mi: nítorí bí ìwọ bá
sin òrìṣà wọn, èyí yóò jẹ ́ ìdẹ̀kùn fun ọ nítòótọ́.”

24

Ìfimúlẹ̀ májẹ ̀mú
1Ní ìgbà náà ni OLÚwa sọ fún Mose pé, “Gòkè

tọ OLÚwa wá, ìwọ àti Aaroni, Nadabu àti Abihu
àti àádọ́rin àwọn àgbàgbà Israẹli. Ẹ̀yin kì ó sìn
ni òkèèrè réré. 2 Ṣùgbọ ́n Mose nìkan ṣoṣo ni yóò
súnmọ ́ OLÚwa; àwọn tókù kò gbọdọ̀ súnmọ ́ tòsí
ibẹ̀. Bẹ ́ẹ̀ ni àwọn ènìyàn kò gbọdọ̀ gòkè wá pẹ ̀lú
rẹ ̀.”

3 Nígbà ti Mose lọ láti sọ fún àwọn ènìyàn,
gbogbo ọ̀rọ̀ àti òfin OLÚwa, wọ ́n wí ní ohùn kan
pé, “Gbogbo ohun ti OLÚwa wí ni àwa yóò ṣe.”
4 Nígbà náà ni Mose kọ gbogbo ohun tí OLÚwa
sọ sílẹ̀.
Ó dìde ní kùtùkùtù òwúrọ ̀ ọjọ́ kejì, ó sì mọ

pẹpẹ ni ẹsẹ̀ òkè náà. Ó ṣe ọ̀wọ ́n òkúta méjìlá.
Èyí ti ó dúró fún àwọn ẹ̀yà Israẹliméjìlá. 5Nígbà
náà ni ó rán àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin Israẹli, wọ́n sì
rú ẹbọ sísun, wọ ́n fi ọ ̀dọ́ màlúù rú ẹbọ àlàáfíà
si OLÚwa. 6 Mose bu ìlàjì ẹ̀jẹ ̀ ẹran sínú abọ́, ó sì
fi ìlàjì tókù wọn ara pẹpẹ. 7 Nígbà náà ni ó sì
mú ìwé májẹ̀mú, ó sì kà á sí àwọn ènìyàn. Wọ́n
dáhùn pé, “Àwa yóò ṣe gbogbo ohun tí OLÚwa
wí. Àwa yóò sì gbọ ́rọ̀.”
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8 Nígbà náà ni Mose gbé ẹ̀jẹ̀, ó sì wọn sí àwọn
ènìyàn náà lára pé, “Èyí ni ẹ̀jẹ ̀ májẹ̀mú tí OLÚwa
ti ṣe pẹ ̀lú yín ni ìbámu pẹ ̀lú àwọn ọ ̀rọ̀ wọ̀nyí.”

9 Mose àti Aaroni, Nadabu àti Abihu àti
àádọ́rin àwọn àgbàgbà Israẹli gòkè lọ. 10 Wọ́n
sì rí Ọlọ ́run Israẹli. Ní abẹ́ ẹsẹ̀ rẹ ̀ ni ohun kan
bí i pèpéle ti a fi òkúta safire ṣe wà. Èyí ti ó mọ́
nigínnigín bí àwọ ̀ sánmọ̀ fúnra rẹ ̀. 11 Ṣùgbọ́n
Ọlọ ́run kò gbé ọwọ́ rẹ ̀ sókè sí àwọn àgbàgbà
Israẹli wọ̀nyí; wọ́n ri Ọlọ́run, wọ́n jẹ, wọ ́n sì mu.

12 OLÚwa sì sọ fún Mose pé, “Gòkè wá sí ọ̀dọ̀
mi, kí o sì dúró níhìn-ín. Èmi yóò sì fún ọ ní
wàláà òkúta pẹ ̀lú òfin àti ìlànà tí mo ti kọ sílẹ̀
fún ìtọ́sọ ́nà wọn.”

13 Nígbà náà ni Mose jáde lọ pẹ ̀lú Joṣua
arákùnrin rẹ ̀. Mose lọ sí orí òkè Ọlọ́run. 14 Ó sì
wí fún àwọn àgbàgbà pé, “Ẹ dúró dè wá níhìn-ín
yìí, títí àwa yóò fi tún padà tọ ̀ yín wá, sì kíyèsi
i, Aaroni àti Huri ń bẹ pẹ ̀lú yín, bí ẹnìkan bá ni
ọ̀ràn kan, kí ó tọ ̀ wọ́n lọ.”

15 Nígbà tí Mose gun orí òkè lọ, ìkùùkuu bo
orí òkè náà. 16Ògo OLÚwa sì wà ní orí òkè Sinai.
Ìkùùkuu bo orí òkè náà fún ọjọ́ mẹ ́fà, ni ọjọ ́ keje
ni OLÚwa kọ sí Mose láti inú ìkùùkuu náà wá.
17 Ni ojú àwọn ọmọ Israẹli ògo OLÚwa náà dàbí
iná ajónirun ni orí òkè. 18Nígbà náà ni Mose wọ
inú ìkùùkuu náà bí ó ti ń lọ ní orí òkè. Ó sì wà
ni orí òkè náà ni ogójì ọ̀sán àti ogójì òru.

24:8 Mt 26.28; Mk 14.24; Lk 22.20; 1Kọ 11.25; Hb 9.20; 10.29.
24:12 2Kọ 3.3.
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25
Ọrẹ ẹbọ fún àgọ́

1OLÚwa sì wí fúnMose pé, 2 “Sọ fún àwọn ọmọ
Israẹli kí wọnmú ọrẹ wá fúnmi, ìwọ yóò gba ọrẹ
náà fún mi ni ọwọ́ ọkùnrin kọ̀ọ̀kan ti ọkàn rẹ bá
fẹ ́ láti fi fún mi.

3 “Wọ ̀nyí ni ọrẹ ti ìwọ yóò gbà ni ọwọ́
wọn:

“wúrà, fàdákà àti idẹ;
4 aṣọ aláró, elése àlùkò, òdòdó, ọ̀gbọ̀;
irun ewúrẹ́.
5Awọ àgbò tí a rẹ ní pupa àti awọ ewúrẹ́ igbó;
igi kasia;
6 Òróró olifi fún iná títàn;
òróró olóòórùn dídùn fún ìtasórí àti fún tùràrí
olóòórùn dídùn;

7 àti òkúta óníkìsì àti òkúta olówó iyebíye ti a
fi ṣe ọ̀ṣọ ́ sí ara ẹ̀wù efodu àti ẹ̀wù ìgbàyà.

8 “Nígbà náà ni ìwọ yóò jẹ ́ kí wọn kọ́ ibi mímọ́
fún mi. Èmi yóò sì máa gbé ní àárín wọn. 9Gẹ́gẹ́
bí gbogbo èyí ti mo fihàn ọ́, nípa àpẹẹrẹ àgọ́, àti
àpẹẹrẹ gbogbo ohun èlò inú rẹ ̀, bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ̀yin kí
ó sì ṣe é.

Àpótí ẹ ̀rí
10 “Wọn yóò sì fi igi ṣittimu ṣe àpótí, ìgbọ̀nwọ́

méjì ààbọ̀ ni gígùn rẹ ̀, ìgbọ̀nwọ́ kan ààbọ̀ ni fífẹ̀
rẹ ̀, ìgbọ ̀nwọ́ kan ààbọ̀ ni gíga rẹ ̀. 11 Ìwọ ó sì fi

25:1 Ek 35–40. 25:2 Ek 35.4-9. 25:10 Ek 37.1-9.
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ojúlówó wúrà, bò ó ní inú àti ní òde, ìwọ ó sì fi
wúrà gbá etí rẹ ̀ yíká. 12 Ìwọ ó sì da òrùka wúrà
mẹ ́rin fún. Ìwọ ó sì fi wọ́n sí igun mẹ ́rẹ ̀ẹ̀rin ẹsẹ̀
rẹ ̀, òrùka wúrà méjì yóò wà ní ẹ̀gbẹ́ kìn-ín-ní,
òrùka wúrà méjì yóò wà ní ẹgbẹ́ kejì. 13 Ìwọ ó sì
fi igi kasia ṣe ọ̀pá mẹ ́rin, ìwọ ó sì fi wúrà bò wọ ́n.
14 Ìwọ ó sì fi ọ̀pá náà bọ òrùka ní ẹ̀gbẹ́ kọ ̀ọ̀kan
àpótí ẹ̀rí náà láti fi gbé e. 15 Òpó náà yóò wá
nínú òrùka lára àpótí ẹ̀rí; a kò ní yọ wọ ́n kúrò.
16 Nígbà náà ni ìwọ yóò fi ẹ̀rí ti èmi yóò fi fún ọ
sínú àpótí náà.

17 “Ìwọ ó sì fi ojúlówó wúrà ṣe ìtẹ́ àánú;
ìgbọ̀nwọ́ méjì àti ààbọ̀ ní gígùn àti ìgbọ̀nwọ ́ kan
àti ààbọ̀ ní fífẹ̀. 18 Ìwọ ó sì ṣe kérúbù méjì láti
inú wúrà tí a fi òòlù sí igun ìtẹ́ àánú náà. 19 Ìwọ
ó ṣe kérúbù kan sí igun kìn-ín-ní àti kérúbù kejì
sí igun kejì, kí kérúbù náà jẹ́ irú kan náà ní igun
méjèèjì pẹ ̀lú ìbòrí wọn. 20 Àwọn kérúbù sì na
ìyẹ́ apá wọn sókè, tí wọn yóò sì fi ìyẹ́ apá wọn
ṣe ibòòji sí orí ìtẹ́ àánú. Àwọn kérúbù náà yóò
kọ ojú sí ara wọn, wọn yóò máa wo ọ̀kánkán ìtẹ́.
21 Gbé ọmọrí orí àpótí ẹ̀rí kí o sì fi ẹ̀rí èyí tí èmí
yóò fi fún ọ sínú àpótí ẹ̀rí. 22 Níbẹ̀, ni òkè ìtẹ́, ní
àárín kérúbù méjèèjì ti ó wà ni orí àpótí ẹ ̀rí ni
èmi yóò ti pàdé rẹ, ti èmi yóò sì fún ọ ní àwọn
òfin mi fún àwọn ọmọ Israẹli.

Tábìlì
23 “Fi igi kasia kan tábìlì: ìgbọ̀nwọ́ méjì ní

gígùn ìgbọ̀nwọ ́ kan ní fífẹ̀, ìgbọ̀nwọ́ kan àti ààbọ̀

25:23 Ek 37.10-15.
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ní gíga. 24 Ìwọ ó sì fi ojúlówó wúrà bò ó, ìwọ ó
sì ṣe ìgbátí wúrà yí i ká. 25 Ìwọ sì ṣe etí kan ní
ìbú àtẹ́lẹwọ́ sí i yíká, ó sì ṣe ìgbátí wúrà yí etí rẹ̀
ká. 26 Ìwọ ó sì da òrùka wúrà mẹ́rin fún tábìlì
náà, ìwọ ó sì fi òrùka kọ̀ọ̀kan sí igun mẹ ́rẹ ̀ẹ̀rin
tí ó wà ní ẹsẹ̀ rẹ ̀ mẹ́rẹ ̀ẹ̀rin. 27 Ní abẹ́ ìgbátí náà
ni àwọn òrùka náà yóò wà fún ibi ọ̀pá láti máa
fi gbé tábìlì náà. 28 Ìwọ ó sì fi igi kasia ṣe àwọn
ọ̀pá, ìwọ ó sì fi wúrà bò wọ́n, látimáa fi wọ́n gbé
tábìlì náà. 29 Ìwọ ó sì fi ojúlówó wúrà ṣe àwo àti
ṣíbí rẹ ̀, kí o sì ṣe àwokòtò àti ago pẹ̀lú fún dída
ọrẹ jáde. 30 Gbé àkàrà ìfihàn sí orí tábìlì yìí, kí ó
le wà ní iwájú mi ni gbogbo ìgbà.

Ọ ̀pá fìtílà
31 “Ìwọ ó sì ojúlówó wúrà, lù ú dáradára, ṣe

ọ̀pá fìtílà kan, ìsàlẹ̀ àti apá rẹ ̀, kọ́ọ̀bù rẹ̀ ti ó dàbí
òdòdó, ìṣọ àti ìtànná rẹ ̀ yóò jẹ́ ara kan náà pẹ ̀lú
rẹ ̀. 32 Ẹ̀ka mẹ́fà ni yóò yọ ní ẹ̀gbẹ ́ ọ̀pá fìtílà: mẹ́ta
ní ẹ̀gbẹ ́ kìn-ín-ní mẹ́ta ni ẹ̀gbẹ ́ kejì. 33 Àwo mẹ́ta
ni kí a ṣe bí ìtànná almondi, tí ó ṣọ tí ó sì tanná
ni yóò wà ni ẹ̀ka kan, mẹ́ta yóò sì wà ní ẹ̀ka kejì,
àti bẹ ́ẹ̀ fún àwọn ẹ̀ka mẹ ́fẹ̀ẹ̀fà tí ó jáde lára ọ̀pá
fìtílà. 34 Ní ara ọ̀pá fìtílà ni àwo mẹ ́rin ti a ṣe
gẹ ́gẹ ́ bí òdòdó almondi ti ó ni ìṣọ àti ìtànná yóò
wà. 35 Irúdì kan yóò sì wà ní abẹ́ ẹ̀ka rẹ ̀ méjì
àkọ́kọ́ tí ó yọ lára ọ̀pá fìtílà, irúdì kejì ó sì wà
ní abẹ́ ẹ̀ka rẹ ̀ méjì kejì, irúdì kẹta yóò sì wà ní
abẹ́ ẹ̀ka rẹ ̀méjì kẹta, ẹ̀ka mẹ́fà ní àpapọ ̀. 36 Irúdì

25:30 Ek 39.36; 40.23; Le 24.5-9. 25:31 Ek 37.17-24.
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wọn àti ẹ̀ka wọn kí ó rí bákan náà, kí gbogbo rẹ̀
kí ó jẹ ́ lílù ojúlówó wúrà.

37 “Nígbà náà ni ìwọ yóò ṣe fìtílà méje. Ìwọ
yóò sì gbe ka orí rẹ ̀, kí wọn kí ó lè máa ṣe ìmọ́lẹ̀
sí iwájú rẹ ̀. 38Àti alumagaji rẹ ̀, àti àwo alimagaji
rẹ ̀, kí ó jẹ́ kìkì wúrà. 39 Tálẹ́ǹtì kìkì wúrà ni ó fi
ṣe é, pẹ̀lú gbogbo ohun èlò wọ ̀nyí. 40 Kíyèsí i, kí
ìwọ kí ó ṣe wọ ́n gẹ ́gẹ ́ bí àpẹẹrẹ wọn, ti a fi hàn ọ́
ni orí òkè.

26
Àgọ ́ náà

1 “Ṣe àgọ́ náà pẹ̀lú aṣọ títa mẹ́wàá, aṣọ ọ̀gbọ̀
olókùn wíwẹ́ àti aṣọ aláró, ti elése àlùkò, àti ti
òdòdó, pẹ̀lú àwọn kérúbù ni kí ó ṣe iṣẹ ́ ọlọ́nà sí
wọn. 2 Gbogbo aṣọ títa náà ni kí ó jẹ́ ìwọ̀n kan
náà: ìgbọ̀nwọ́ méjìdínlọ́gbọ ̀n (28) ní gígùn àti
ìgbọ̀nwọ́ mẹ́rin ni fífẹ̀. 3 Aṣọ títa márùn-ún ni kí
a so papọ ̀mọ́ ara wọn, àti aṣọ títamárùn-ún ni kí
a so papọ ̀ mọ ́ ara wọn. 4 Ìwọ yóò ṣì ṣe ajábó aṣọ
aláró sí aṣọ títa kan láti ìṣẹt́í rẹ ̀ wá níbi ìsopọ̀,
àti bẹ́ẹ̀ gẹ ́gẹ ́ ni ìwọ yóò ṣe ni etí ìkangun aṣọ títa
kejì, ni ibi ìsopọ̀ kejì. 5Àádọ́ta ajábó ní ó pa lára
aṣọ títa kan, àti àádọ́ta ajábó ni ó sì lò pa ní etí
aṣọ títa tí ó wà ní ìsolù kejì, ajábó náà sì wà ní
ọ̀kánkán ara wọn. 6Ó sì ṣe àádọ́ta ìkọ́ wúrà, ó sì
lò ìkọ́ wọ̀n-ọn-nì láti fi aṣọ títa kan kọ́ èkejì, bẹ́ẹ̀
ó sì di odidi àgọ́ kan.

7 “Ìwọ ó sì ṣe aṣọ títa irun ewúrẹ́ láti fi ṣe ìbò
sórí àgọ́ náà—aṣọ títa mọ ́kànlá ni ìwọ ó ṣe é.
25:40 Ap 7.44; Hb 8.5. 26:1 Ek 36.8-19.
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8 Gbogbo aṣọ títa mọ ́kọ̀ọ̀kànlá náà jẹ ́ ìwọ̀n kan
náà, ọgbọ̀n ìgbọ̀nwọ ́ ní gígùn àti ìgbọ̀nwọ ́mẹ ́rin
ní fífẹ̀. 9 Ìwọ ó so aṣọ títa márùn-ún pọ ̀ mọ́ ara
wọn se ọ̀kan, ó sì tún so mẹ ́fà tókù mọ ́ ara wọn
se ọ̀kan. Ìwọ ó sì ṣẹ ́ aṣọ títa kẹfà po sí méjì
níwájú àgọ́ náà. 10 Ìwọ ó sì pa àádọ́ta ajábó sí
ìṣẹt́í ìkangun aṣọ títa ní apá kan, wọ́n sì tún pa
ajábó mìíràn sí ìṣẹt́í ìkangun aṣọ títa ní apá kejì.
11Nígbà náà ṣe àádọ́ta ìkọ́ idẹ kí o sì kó wọn sínú
ọ̀jábó láti fi so àgọ́ náà pọ ̀ kí ó lè jẹ ́ ọ̀kan. 12 Àti
ìyókù tí ó kù nínú aṣọ títa àgọ ́ náà, ìdajì aṣọ títa
tí ó kù, yóò rọ̀ sórí ẹ̀yìn àgọ́ náà. 13 Aṣọ títa àgọ́
náà yóò jẹ ́ ìgbọ̀nwọ ́ kan gígùn ní ìhà méjèèjì, èyí
tí ó kù yóò rọ̀ sórí ìhà àgọ ́ náà láti fi bò ó. 14 Ìwọ
ó sì ṣe ìbòrí awọ àgbò tí a rì ní pupa fún àgọ́ náà,
kí ó sì ṣe ìbòrí awọ seali sórí rẹ ̀.

15 “Ìwọ ó sì ṣe pákó igi kasia tí ó dúró òró fún
àgọ́ náà. 16 Kí pákó kọ ̀ọ̀kan jẹ́ ìgbọ̀nwọ ́ mẹ ́wàá
ní gígùn àti ìgbọ̀nwọ ́ kan ààbọ̀ ní fífẹ̀. 17 Pẹ ̀lú
ìtẹ̀bọ ̀ méjì ni kí ó kọjú sí ara wọn. Ṣe gbogbo
àwọn pákó àgọ́ náà bí èyí. 18 Ìwọ ó sì ṣe ogún
pákó sí ìhà gúúsù àgọ́ náà, 19 ìwọ ó sì ṣe ogójì
ìhà ìtẹ̀bọ̀ fàdákà kí ó lọ sí ìsàlẹ̀ wọn. Méjì fún
pákó kọ̀ọ ̀kan, ọ ̀kan ní ìsàlẹ̀ ìtẹ̀bọ ̀ kọ ̀ọ̀kan. 20 Àti
ìhà kejì, ni ìhà àríwá àgọ́ náà, ṣe ogún pákó síbẹ̀
21 àti ogójì ihò ìtẹ̀bọ ̀ fàdákà méjì ní abẹ́ pákó
kọ̀ọ̀kan. 22 Kí ìwọ kí ó ṣe pákó mẹ ́fà sì ìkangun,
ní ìkangun ìhà ìwọ̀-oòrùn àgọ́ náà, 23 kí o sì ṣe
pákó méjì fún igun ní ìhà ẹ̀yìn. 24Ní igun méjèèjì
yìí, wọ́n gbọdọ̀ jẹ ́ méjì láti ìdí dé orí rẹ ̀, a ó sì so
26:16 Ek 36.20-34.
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wọ ́n pọ ̀ sí òrùka kan: méjèèjì yóò sì rí bákan náà.
25 Wọn ó sì jẹ ́ pákó mẹ ́jọ, àti ihò ìtẹ̀bọ ̀ fàdákà
mẹ ́rìnlélógún, méjì wà ní ìsàlẹ̀ ọ̀kọ ̀ọ̀kan.

26 “Ìwọ ó sì ṣe ọ̀pá ìdábùú igi kasia; márùn-ún
fún pákó ìhà kan àgọ́ náà, 27márùn-ún fún àwọn
ìhà kejì, àtimárùn-ún fún pákó ni ìhà ìwọ̀-oòrùn
ní ìhà ẹ̀yìn àgọ́ náà. 28 Ọ̀pá ìdábùú àárín ni
agbede-méjì gbọdọ̀ tàn láti ìkangun dé ìkangun
pákó náà. 29 Ìwọ́ ó sì bo àwọn pákó náà pẹ ̀lú
wúrà, kí o sì ṣe òrùka wúrà kí ó lè di ọ̀pá ìdábùú
mu. Kí o sì tún bo ọ̀pá ìdábùú náà pẹ̀lú wúrà.

30 “Gbé àgọ́ náà ró gẹ ́gẹ ́ bí àpẹẹrẹ tí a fihàn ọ́
lórí òkè.

31 “Ìwọ ó sì ṣe aṣọ ìgélé aláró, àti elése àlùkò,
àti òdòdó, àti ọ̀gbọ ̀ olókùn wẹ ́wẹ́ tí í ṣe ọlọ́nà, tí
òun ti àwọn kérúbù ni kí á ṣe é. 32 Ìwọ yóò sì fi
rọ̀ sára òpó tí ó di igi kasia mẹ ́rin ró tí a fi wúrà
bò, tí ó dúró lórí ihò ìtẹ̀bọ ̀ mẹ ́rin mẹ ́rin. 33 Ṣo
aṣọ títa náà sí ìsàlẹ̀ àwọn ìkọ́, kí o sì gbé àpótí
ẹ̀rí sí ẹ̀gbẹ́ aṣọ títa náà. Aṣọ títa náà yóò pínyà
Ibi Mímọ́ kúrò ní Ibi Mímọ́ Jùlọ. 34 Fi ìtẹ́ àánú bo
àpótí ẹ̀rí náà ni Ibi Mímọ́ Jùlọ. 35 Gbé tábìlì náà
sí ìta aṣọ títa náà sí ìhà gúúsù àgọ́ náà, kí o sì
gbé ọ̀pá fìtílà sí òdìkejì rẹ ̀ ní ìhà àríwá.

36 “Fún ti ẹnu-ọ̀nà àgọ́ náà, ìwọ yóò ṣe aṣọ títa
aláró, elése àlùkò, ti òdòdó àti ti ọ̀gbọ ̀ olókùn
wíwẹ́ tí a fi iṣẹ́ abẹ́rẹ ́ ṣe. 37 Ìwọ ó sì ṣe ìkọ́ wúrà
fún aṣọ títa yìí, àti òpó igi ṣittimu márùn-ún tí a
sì fi wúrà bò. Kí o sì dà ihò ìtẹ̀bọ ̀ idẹ márùn-ún
fún wọn.

26:31 Ek 36.35-38.
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27
Pẹpẹ ọrẹ ẹbọ sísun

1 “Ìwọ yóò sì kọ pẹpẹ igi kasia kan, ìgbọ̀nwọ́
mẹ ́ta ní gígùn; kí ìhà rẹ ̀ mẹ ́rẹ̀ẹ̀rin jẹ́ ìwọ̀n kan,
ìgbọ̀nwọ́ márùn-ún ní gíga àti ìgbọ̀nwọ ́ márùn-
ún ní fífẹ̀. 2 Ìwọ yóò ṣì ṣe ìwo orí igun mẹ ́rẹ ̀ẹ̀rin,
kí àwọn ìwo náà àti pẹpẹ náà lè ṣe ọ̀kan, ìwọ yóò
sì bo pẹpẹ náà pẹ ̀lú idẹ. 3 Ìwọ yóò sì ṣe abọ́ ìtẹ́dìí
rẹ láti máa gba eérú rẹ ̀, àti ọkọ̀ rẹ̀, àwokòtò rẹ ̀,
àti fọ́ọ̀kì ẹran rẹ ̀, àti àwo iná rẹ ̀, gbogbo ohun
èlò rẹ̀ ni ìwọ yóò fi idẹ ṣe. 4 Ìwọ yóò sí ṣe ni
wẹ ́wẹ́, iṣẹ́ àwọ̀n idẹ, kí o sì ṣe òrùka idẹ sí igun
mẹ ́rẹ ̀ẹ̀rin iṣẹ́ àwọ ̀n náà. 5 Gbé e sí abẹ́ igun pẹpẹ
náà, kí ó lè dé ìdajì pẹpẹ náà. 6 Ìwọ yóò sí ṣe òpó
igi kasia fún pẹpẹ náà, kí o sì bò ó pẹ ̀lú idẹ. 7 A
ó sì bọ àwọn òpó náà ní òrùka, wọn yóò sì wà ní
ìhà méjèèjì pẹpẹ nígbà tí a bá rù ú. 8 Ìwọ yóò sì
ṣe pákó náà ni oníhò nínú. Ìwọ yóò sí ṣe wọ ́n bí
èyí tí a fihàn ọ ́ ní orí òkè.

Àgbàlá
9 “Ìwọ yóò sì ṣe àgbàlá fún àgọ́ náà. Ní ìhà

gúúsù, ó gbọdọ̀ jẹ́ ọgọ́rùn-ún ìgbọ̀nwọ ́ (mita
mẹ ́rìndínláàádọ́ta) ní gíga, kí ó sì ní aṣọ títa ti
ọ̀gbọ ̀ olókùn wíwẹ́, 10 pẹ̀lú ogún òpó àti ogún ihò
ìtẹ̀bọ ̀ idẹ pẹ̀lú ìkọ́ fàdákà, kí ó sì di àwọn òpó mú.
11 Kí ìhà àríwá náà jẹ ́ mita mẹ ́rìndínláàádọ́ta ní
gíga, kí ó sì ní aṣọ títa, pẹ ̀lú ogun òpó àti ogún
ihò ìtẹ̀bọ̀ idẹ, pẹ ̀lú ìkọ́ fàdákà tí ó sì di àwọn òpó
mú.
27:1 Ek 38.1-7. 27:9 Ek 38.9-20.



Eksodu 27:12 lxxviii Eksodu 27:21

12 “Ní ìhà ìwọ̀-oòrùn, àgbàlá náà yóò jẹ́ mita
mẹ ́tàlélógún ní fífẹ̀, kí ó sì ní aṣọ títa pẹ̀lú òpó
mẹ ́wàá àti ihò ìtẹ̀bọ̀ mẹ́wàá. 13Ní ìhà ìlà-oòrùn,
sí ibi tí oòrùn tí ń jáde, àgbàlá náà yóò jẹ́
mita mẹ ́tàlélógún ní fífẹ̀. 14 Aṣọ títa ìgbọ̀nwọ́
mẹ ́ẹ̀ẹ́dógún ní gíga ní yóò wà ní ìhà ẹnu-ọ̀nà,
pẹ ̀lú òpó mẹ́ta àti ihò ìtẹ̀bọ ̀ mẹ́ta, 15 àti aṣọ títa
ìgbọ̀nwọ́ mẹ ́ẹ̀ẹ́dógún ní gíga yóò wá ní ìhà kejì,
pẹ ̀lú òpó mẹ ́ta àti ihò ìtẹ̀bọ̀ mẹ́ta.

16 “Àti fún ẹnu-ọ̀nà àgbàlá náà, pèsè aṣọ títa,
mita mẹ́sàn-án ní gíga, ti aláró, elése àlùkò,
ti òdòdó, àti ti ọ̀gbọ̀ olókùn wíwẹ́ tí a fi iṣẹ́
abẹ́rẹ ́ ṣe, pẹ̀lú òpó mẹ ́rin àti ihò ìtẹ̀bọ̀ mẹ ́rin.
17 Gbogbo òpó ti ó wà ní àyíká àgbàlá náà ni
a ó fi fàdákà ṣo pọ̀ àti ìkọ́, àti ihò ìtẹ̀bọ ̀ idẹ.
18 Àgbàlá náà yóò jẹ́ mita mẹ́rìndínláàádọ́ta ni
gíga àti mita mẹ ́tàlélógún ní fífẹ̀, pẹ̀lú aṣọ títa ti
ọ̀gbọ ̀ olókùn mita méjì ní gíga, àti pẹ ̀lú ihò ìtẹ̀bọ̀
idẹ. 19 Gbogbo irú iṣẹ́ tí ó wà kí ó ṣe, papọ ̀ pẹ ̀lú
gbogbo èèkàn àgọ́ náà àti fún tí àgbàlá náà, kí ó
jẹ ́ idẹ.

Òróró fún ọ̀pá fìtílà
20 “Ìwọ yóò sì pàṣẹ fún àwọn ọmọ Israẹli, kí

wọn kí ó mú òróró olifi dáradára tí a gún fún
ọ wá, fún ìmọ́lẹ̀, kí fìtílà lè máa tàn síbẹ̀. 21 Ní
àgọ́ àjọ, lẹ́yìn òde aṣọ ìkélé tí ó wá níwájú ẹ̀rí
náà, Aaroni àti òun àti àwọn ọmọ rẹ ̀, ni yóò tọ́jú
rẹ ̀ láti alẹ́, títí di òwúrọ̀ níwájú OLÚwa: yóò sì
di ìlànà láéláé ni ìrandíran wọn lọ́dọ ̀ àwọn ọmọ
Israẹli.
27:20 Le 24.1-4.
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28
Aṣọ àlùfáà

1 “Ìwọ sì mú Aaroni arákùnrin rẹ wá sí ọ̀dọ̀
rẹ, mú un kúrò ni àárín àwọn ọmọ Israẹli,
pẹ ̀lú àwọn ọmọ rẹ ̀ Nadabu, Abihu, Eleasari, àti
Itamari, kí wọn kí ó lè sìn mí gẹ ́gẹ́ bí àlùfáà.
2 Ìwọ yóò sì dá aṣọ mímọ́ fún Aaroni arákùnrin
rẹ, láti fún un ni ọ̀ṣọ ́ àti ọlá. 3 Ìwọ yóò sì sọ fún
gbogbo àwọn ọlọ́gbọ́n ènìyàn, àwọn ẹni tí mo fún
ní ọgbọ́n, kí wọn kí ó lè dá aṣọ fún Aaroni, fún
ìyàsímímọ́ rẹ ̀, kí ó lè ba à sìn mí gẹ́gẹ ́ bí àlùfáà.
4Wọ̀nyí ni àwọn aṣọ tí wọn yóò dá: ìgbàyà kan,
ẹ̀wù efodu, ọ ̀já àmùrè kan, ẹ̀wù àwọ̀tẹ́lẹ̀ ọlọ́nà,
fìlà àti aṣọ ìgúnwà. Kí wọn kí ó dá àwọn aṣọ
mímọ́ yìí fún Aaroni arákùnrin rẹ àti àwọn ọmọ
rẹ ̀, kí wọn kí ó lè sìn mí gẹ ́gẹ ́ bí àlùfáà. 5 Wọn
yóò sì lo wúrà, aṣọ aláró, elése àlùkò àti ti òdòdó
àti ti ọ̀gbọ ̀ dáradára.

Ẹ̀wù efodu
6 “Wọn yóò sì dá ẹ̀wù efodu ti wúrà, tí aṣọ

aláró, elése àlùkò àti ti òdòdó àti ti ọ̀gbọ̀ olókùn
wíwẹ́, iṣẹ ́ ọlọ́nà. 7Kí ó ni aṣọ èjìká méjì tí a so mọ́
igun rẹ ̀méjèèjì, kí a lè so ó pọ̀. 8Àti onírúurú ọnà
ọ̀já rẹ ̀, tí ó wà ni orí rẹ ̀, yóò rí bákan náà, gẹ ́gẹ́
bi iṣẹ́ rẹ ̀, tí wúrà, ti aṣọ aláró, òdòdó àti ọ̀gbọ̀
olókùn wíwẹ́.

9 “Ìwọ yóò sì mú òkúta óníkìsì méjì, ìwọ yóò sì
fín orúkọ àwọn ọmọ Israẹli sára wọn. 10Ní ti ìbí
wọn, orúkọ àwọnmẹ́fà sára òkúta kan àti orúkọ
àwọnmẹ ́fà tókù sára òkúta kejì. 11 Iṣẹ ́ ọnà òkúta
28:6 Ek 39.2-7.
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fínfín, bí ìfín èdìdì àmì, ni ìwọ yóò fún òkúta
méjèèjì gẹ́gẹ ́ bí orúkọ àwọn ọmọ Israẹli: ìwọ yóò
sì dè wọ́n sí ojú ìdè wúrà. 12 Ìwọ yóò sì so wọ ́n pọ̀
mọ ́ èjìká efodu náà ní òkúta ìrántí fún àwọn ọmọ
Israẹli. Aaroni yóò sì máa ní orúkọ wọn níwájú
OLÚwa ní èjìká rẹ ̀ méjèèjì fún ìrántí. 13 Ìwọ yóò
sì ṣe ojú ìdè wúrà, 14 àti okùn ẹ̀wọ̀n méjì ti kìkì
wúrà, gẹ́gẹ ́ bí ọ̀já àmùrè kí o sì so ẹ̀wọ ̀n náà mọ́
ojú ìdè náà.

Ìgbàyà
15 “Ìwọ yóò fi iṣẹ́ ọgbọ́n ṣe ìgbàyà fún ìpinnu

iṣẹ ́ ọnà gbẹ́nàgbẹ́nà. Ìwọ yóò ṣe é bí ẹ̀wù efodu
ti wúrà, ti aṣọ aláró, ti elése àlùkò, ti òdòdó
àti ti ọ̀gbọ̀ olókùn wíwẹ́ dáradára. 16 Kí ìhà
mẹ ́rẹ ̀ẹ̀rin rẹ̀ ṣe déédé—kí ó jẹ ́ ìwọ̀n ìka kan ní
ìnà àti ìwọ ̀n ìka kan ní ìbú, kí o sì ṣe é ní
ìṣẹṕo méjì. 17 Nígbà náà ni ìwọ yóò de òkúta
oníyebíye mẹ ́rin sára ẹsẹ̀ rẹ̀. Ní ẹsẹ̀ àkọ́kọ ́ ni kí
rúbì, topasi àti berili wà; 18 ní ẹsẹ̀ kejì turikuose,
emeradi, safire, àti diamọndi; 19 ní ẹsẹ̀ kẹta,
jasiniti, agate, àti ametisiti; 20ní ẹsẹ̀ kẹrin, topasi,
àti óníkìsì àti jasperi. A ó sì tò wọ ́n sí ojú wúrà
ní dìde wọn. 21 Òkúta méjìlá yóò wà, ọ̀kọ ̀ọ̀kan
fún orúkọ àwọn ọmọ Israẹli olúkúlùkù èdìdì àmì
pẹ ̀lú orúkọ ẹnìkọ̀ọ ̀kan bí ẹ̀yà Israẹli méjìlá.

22 “Fún ìgbàyà náà, ìwọ yóò ṣe okùn ẹ̀wọ̀n
ti kìkì wúrà, gẹ ́gẹ ́ bí ọ̀já àmùrè. 23 Ìwọ yóò ṣe
òrùka wúrà méjì fún un, kí o sì so wọ ́n mọ ́ igun
méjèèjì ìgbàyà náà. 24 Ìwọ yóò so ẹ̀wọ ̀n wúrà
méjèèjì mọ ́ òrùka ní igun ìgbàyà náà, 25 àti etí
28:16 Ek 39.8-21.
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ẹ̀wọ ̀n méje ni kí o so mọ ́ ojú ìdè méjèèjì, kí o sì
fi sí èjìká ẹ̀wù efodu náà níwájú. 26 Ìwọ yóò ṣe
òrùkawúràméjì, ìwọ yóò sì so wọ ́nmọ ́ igunméjì
ìgbàyà kejì ní ìhà inú tí ó ti ẹ̀wù efodu náà. 27 Ìwọ
yóò sì ṣe òrùka wúrà méjì, ìwọ yóò sì fi wọ ́n sí
èjìká ẹ̀wù efoduméjèèjì ní ìsàlẹ̀, sí ìhà iwájú rẹ ̀, tí
ó súnmọ́ ojú sí ìránṣọ náà, lókè onírúurú ọnà ọ̀já
ẹ̀wù efodu náà. 28 Wọn yóò sì so òrùka ìgbàyà
mọ ́ òrùka ẹ̀wù efodu pẹ ̀lú ọ ̀já aláró, pa á pọ ̀ mọ́
ìgbànú, kí a má ba à tú ìgbàyà náà kúrò lára
ẹ̀wù efodu náà.

29 “Nígbàkígbà tí Aaroni bá wọ Ibi Mímọ ́, òun
yóò ru orúkọ àwọn ọmọ Israẹli ní gbogbo ọ̀kan rẹ̀
ni ìgbàyà ìpinnu bí ìrántí nígbà gbogbo níwájú
OLÚwa. 30 Bákan náà ìwọ yóò sì mu Urimu àti
Tumimu sínú ìgbàyà, kí wọn kí ó wà ní ọkàn
Aaroni nígbàkígbà tí ó bá ń wólẹ̀ níwájú OLÚwa.
Aaroni yóò sì máa ru ohun ti a ń fi ṣe ìpinnu
fún àwọn ọmọ Israẹli ní ọkàn rẹ̀ nígbà gbogbo
níwájú OLÚwa.

Àwọn Aṣọ Àlùfáà Mìíràn
31 “Ìwọ yóò ṣì ṣe aṣọ ìgúnwà ẹ̀wù efodu náà ní

kìkì aṣọ aláró, 32 pẹ̀lú ojú ọrùn kí ó wà láàrín rẹ̀
fún orí. Kí iṣẹ ́ ọ̀nà wà létí rẹ̀ bí ìṣẹt́í yí i ká bí
agbádá, kí ó má ba à ya. 33 Ṣe pomegiranate ti
aṣọ aláró, ti elése àlùkò àti ti òdòdó yí ìṣẹ́tí ọ̀já
àmùrè náà ká, pẹ ̀lú ṣaworo wúrà láàrín wọn.
34 Àwọn ṣaworo wúrà àti àwọn pomegiranate ni
kí ó yí ìṣẹt́í ọ̀já àmùrè náà ká. 35 Aaroni gbọdọ̀
máa wọ̀ ọ́ nígbà tí o bá ń ṣiṣẹ ́. A ó sì máa gbọ́ ìró
28:31 Ek 39.22-26.
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àwọn agogo nígbà tí ó bá ń wọ Ibi Mímọ́ níwájú
OLÚwa àti nígbà tí ó bá ń jáde bọ̀, kí ó má ba à
kú.

36 “Ìwọ yóò sì ṣe àwo kìkì wúrà, ìwọ yóò sì fín
sára rẹ ̀ bí, fínfín èdìdì àmì pé.

Mímọ́ sí Olúwa.
37 Ìwọ yóò fi ọ̀já aláró sára rẹ ̀ ìwọ yóò sì so ó mọ́
fìlà náà; kí ó sì wà níwájú fìlà náà. 38 Kí ó wà
níwájú orí Aaroni, kí ó sì lè máa ru ẹ̀bi tí ó jẹ mọ́
ẹ̀bùn mímọ́ ti àwọn ọmọ Israẹli ti yà sí mímọ́,
èyíkéyìí tí ẹ̀bùn wọn lè jẹ ́. Yóò máa wà níwájú
orí Aaroni nígbà gbogbo, kí wọn lè jẹ ́ ìtẹ́wọ́gbà
fún OLÚwa.

39 “Ìwọ yóò sì fi ọ̀gbọ̀ dáradára hun ẹ̀wù
àwọ̀tẹ́lẹ̀, ìwọ yóò sì fi ọ̀gbọ ̀ dáradára ṣe fìlà. Ìwọ
yóò sì fi iṣẹ ́ abẹ́rẹ ́ ṣe ọ̀já àmùrè. 40 Ìwọ yóò sì
dá ẹ̀wù àwọ̀tẹ ́lẹ̀, ọ̀já àmùrè àti ìgbàrí fún àwọn
ọmọ Aaroni, láti fún wọn ní ọ̀ṣọ ́ àti ọlá. 41 Lẹ́yìn
tí ìwọ ti fi àwọn aṣọ wọ ̀nyí wọ Aaroni arákùnrin
rẹ, ìwọ yóò sì fi wọ àwọn ọmọ rẹ ̀ pẹ̀lú, ìwọ ó ta
òróró sí wọn ní orí, ìwọ yóò sì ya wọ́n sí mímọ́.
Ìwọ yóò sì sọ wọ́n di mímọ́, kí wọn kí o lè máa
ṣe iṣẹ ́ àlùfáà.

42 “Ìwọ yóò dá ṣòkòtò ọ̀gbọ ̀ fún wọn, kí wọn
lè máa fi bo ìhòhò wọn, kí ó dé ìbàdí dé
itan. 43 Aaroni àti àwọn ọmọ rẹ ̀ gbọdọ̀ wọ̀ wọ́n
nígbàkígbà tí wọ ́n bá wọ àgọ́ àjọ lọ tàbí nígbà tí
wọ ́n bá súnmọ́ pẹpẹ láti ṣiṣẹ́ ní Ibi Mímọ ́ kí wọn
kí ó má ba à dẹ ́ṣẹ̀, wọn a sì kú.

28:36 Ek 39.30,31. 28:39 Ek 39.27-29.
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“Èyí jẹ ́ ìlànà láéláé fún Aaroni àti fún irú-ọmọ
rẹ ̀ lẹ́yìn rẹ̀.

29
Ìyàsímímọ́ Àwọn Àlùfáà

1 “Èyí ni ohun tí ìwọ yóò ṣe láti yà wọ́n sí mímọ́,
kí wọn lè máa ṣe àlùfáà fún mi. Mú ọ̀dọ́ akọ
màlúù kan àti àgbò méjì tí kò ní àbùkù. 2 Láti
ara ìyẹ̀fun aláìwú dídùn, ṣe àkàrà àti àkàrà tí a
pò pẹ̀lú òróró, àti àkàrà fẹ́lẹ́fẹ ́lẹ́ aláìwú tí a da
òróró sí. 3 Ìwọ yóò sì kó wọn sínú apẹ ̀rẹ̀ kan,
ìwọ yóò sì mú wọn wà nínú apẹ̀rẹ ̀ náà papọ ̀ pẹ ̀lú
akọ màlúù àti àgbò méjì náà. 4Nígbà náà ni ìwọ
yóò mú Aaroni àti àwọn ọmọ rẹ ̀ wá sí ẹnu-ọ ̀nà
àgọ́ àjọ, ìwọ yóò sì fi omi wẹ̀ wọ ́n. 5 Ìwọ yóò sì
fi ẹ̀wù àwọ̀tẹ́lẹ̀ wọ Aaroni, àti aṣọ ìgúnwà efodu,
àti efodu, àti ìgbàyà, kí ó sì fi onírúurú ọnà ọ̀já
ẹ̀wù efodu dì í. 6 Ìwọ yóò sì fi fìlà dé e ní orí, ìwọ
yóò sì ṣe adé mímọ́ sára fìlà náà. 7Nígbà náà ni
ìwọ yóò sì mú òróró ìtasórí, ìwọ yóò sì yà á sí
mímọ́ nípa dída òróró sí i ní orí. 8 Ìwọ yóò sì mú
àwọn ọmọ rẹ̀ ìwọ yóò sì fi aṣọ àwọ̀tẹ́lẹ̀ wọ̀ wọ́n
9 ìwọ yóò sì fi fìlà dé wọn ni orí. Nígbà náà fi
ọ̀já àmùrè di Aaroni àti àwọn ọmọ rẹ ̀. Iṣẹ́ àlùfáà
yóò máa jẹ ́ tiwọn ní ìlànà títí ayé.
“Báyìí ni ìwọ yóò sì ya Aaroni àti àwọn ọmọ rẹ̀

sí mímọ ́.
10 “Ìwọ yóò sì mú akọmàlúùwá síwájú àgọ́ àjọ,

Aaroni àti àwọn ọmọ rẹ ̀ yóò sì fi ọwọ́ wọn lé akọ
màlúù ní orí. 11 Ìwọ yóò sì pa àwọn akọ màlúù
29:1 Le 8.1-34.
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náà níwájú OLÚwa ní ẹnu-ọ̀nà àgọ́ àjọ. 12 Ìwọ
yóò sì mú nínú ẹ̀jẹ̀ akọ màlúù náà, ìwọ yóò sì fi
ìka rẹ tọ́ ọ sára ìwo pẹpẹ náà, kí o sì da gbogbo
ẹ̀jẹ ̀ tókù sí ìsàlẹ̀ pẹpẹ náà. 13 Kí o mú gbogbo ọ̀rá
tí ó yí inú ká, èyí tí ó bo ẹ̀dọ ̀ àti ìwé méjèèjì pẹ ̀lú
ọ̀rá tí ó wà lára wọn, ìwọ yóò sì sun wọ ́n lórí
pẹpẹ. 14 Ṣùgbọ́n fi iná sun ẹran akọ màlúù, awọ
rẹ ̀ àti ìgbẹ́ rẹ ̀ lẹ́yìn òde. Ẹbọ ẹ̀ṣẹ ̀ ni.

15 “Ìwọ yóò sì mú àgbò kan, Aaroni àti àwọn
ọmọ rẹ ̀ yóò sì gbọ́wọ́ lé orí àgbò náà. 16 Ìwọ yóò
sì pa àgbò náà, ìwọ yóò sì mú ẹ̀jẹ ̀ rẹ ̀, ìwọ yóò sì fi
wọ ́n pẹpẹ náà yíká. 17 Ìwọ yóò sì gé àgbò náà sí
wẹ ́wẹ́, ìwọ yóò sì fọ inú àti àwọn ẹsẹ̀ rẹ ̀, ìwọ yóò
sì tò wọ ́n pẹ̀lú orí rẹ ̀ lé ara wọn. 18 Nígbà náà
ni ìwọ yóò sun àgbò náà lórí pẹpẹ. Ẹbọ sísun ni
sí OLÚwa, olóòórùn dídùn ni, ẹbọ ti a fi iná ṣe sí
OLÚwa ni.

19 “Ìwọ yóò mú àgbò kejì, Aaroni àti àwọn ọmọ
rẹ ̀ yóò fi ọwọ́ wọn lé àgbò náà lórí. 20 Ìwọ yóò
sì pa àgbò náà, ìwọ yóò mú nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ ̀, ìwọ
yóò sì tọ ́ ọ sí etí ọ̀tún Aaroni àti àwọn ọmọ rẹ ̀,
sí àtàǹpàkò ọwọ́ ọ ̀tún wọn, àti sí àtàǹpàkò ẹsẹ̀
ọ̀tún wọn. Ìwọ yóò sì fi ẹ̀jẹ ̀ wọ ́n pẹpẹ náà yíká.
21 Ìwọ yóò mú nínú ẹ̀jẹ ̀ tí ó wà lórí pẹpẹ àti nínú
òróró ìtasórí, ìwọ yóò sì wọ́n ọn sára Aaroni àti
sára aṣọ rẹ ̀, sára àwọn ọmọ rẹ àti sára aṣọ wọn.
Nígbà náà ni òun àti àwọn ọmọ rẹ ̀ àti aṣọ wọn
yóò di mímọ́.

22 “Ìwọ yóò mú lára ọ̀rá àgbò náà, ìrù tí ó
lọ́ràá, ọ̀rá tí ó yí inú ká, èyí ti ó bo ẹ̀dọ̀, ìwé

29:18 Ef 5.2; Fp 4.18.
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méjèèjì pẹ ̀lú ọ̀rá tí ó wà lára wọn àti itan ọ̀tún.
(Èyí ni àgbò fún ìyàsímímọ́.) 23 Láti inú apẹ ̀rẹ̀
ìṣù àkàrà aláìwú, èyí tí ó wà níwájú OLÚwa, mú
ìṣù kan, àkàrà tí a fi òróró dín àti àkàrà fẹ ́lẹ́fẹ́lẹ́
kan. 24 Ìwọ yóò fi gbogbo rẹ̀ lé Aaroni àti àwọn
ọmọ rẹ ̀ lọ́wọ́, ìwọ yóò sì fì wọ ́n gẹ ́gẹ ́ bí ẹbọ fífì
níwájú OLÚwa. 25 Nígbà náà ni ìwọ yóò sì gbà
wọ ́n ní ọwọ́ wọn, ìwọ yóò sì sun wọ ́n lórí pẹpẹ
pẹ ̀lú ẹbọ sísun fún òórùn dídùn níwájú OLÚwa,
ẹbọ ti a fi iná sun sí OLÚwa. 26 Ìwọ yóò sì mú igẹ̀
àgbò ìyàsímímọ́ Aaroni, ìwọ yóò si fí ì ni ẹbọ fífì
níwájú OLÚwa; ìpín tìrẹ ni èyí.

27 “Ìwọ yóò sì ya igẹ̀ ẹbọ fífì náà sí mímọ́, àti
ìtàn ẹbọ à gbé sọ sókè tí a fì, tí a sì gbé sọ sókè
nínú àgbò ìyàsímímọ́ náà, àní nínú èyí tí í ṣe
Aaroni àti nínú èyí tí ì ṣe tí àwọn ọmọ rẹ ̀. 28 Èyí
ni yóò sì máa ṣe ìpín ti Aaroni àti àwọn ọmọ rẹ̀
láti ọwọ́ àwọn ọmọ Israẹli nígbà gbogbo. Nítorí
ẹbọ à gbé sọ sókè ni ẹbọ tí yóò ṣì ṣe èyí ni ẹbọ tí
àwọn ọmọ Israẹli yóò máa ṣe sí OLÚwa láti inú
ẹbọ àlàáfíà wọn.

29 “Aṣọ mímọ́ Aaroni yóò jẹ́ ti irú àwọn ọmọ
rẹ ̀, nítorí kí a lè máa fi òróró yàn wọ́n kí a sì lè
máa yà wọ́n sì mímọ́. 30 Ọmọ rẹ ̀ tí ó bá jẹ àlùfáà
ní ipò rẹ ̀, tí ó bá wọ̀ yóò máa sì wá sí àgọ ́ àjọ láti
ṣiṣẹ ́ ní Ibi Mímọ́, yóò sì máa wọ ̀ wọ́n ní ọjọ́ méje.

31 “Ìwọ yóò sì mú àgbò fún ìyàsímímọ́, ìwọ yóò
sì bọ ẹran rẹ ̀ ní ibi mímọ́ kan. 32Ní ẹnu-ọ̀nà àgọ́
àjọ ni Aaroni àti àwọn ọmọ rẹ ̀ yóò ti jẹ ẹran àgbò
náà àti àkàrà náà tí ó wà nínú apẹ̀rẹ ̀. 33 Wọn
yóò sì jẹ nǹkan wọ ̀nyí èyí tí a fi ṣe ètùtù náà fún
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ìyàsímímọ́ àti ìsọdimímọ́ wọn. Ṣùgbọ́n àlejò ni
kò gbọdọ̀ jẹ nínú rẹ ̀, nítorí pé mímọ ́ ni. 34Bí ohun
kan nínú ẹran àgbò ìyàsímímọ́ tàbí nínú àkàrà
náà bá kù di òwúrọ̀, nígbà náà ni kí ìwọ fi iná
sun wọn. A kò gbọdọ̀ jẹ ẹ́, nítorí mímọ́ ni.

35 “Báyìí ni ìwọ yóò ṣì ṣe fún Aaroni àti àwọn
ọmọ rẹ̀ bí ohun gbogbo ti mo paláṣẹ fún ọ, ọjọ́
méje ni ìwọ yóò fi yà wọ́n sí mímọ́. 36 Ìwọ yóò
sì máa pa akọ màlúù kọ̀ọ ̀kan ní ojoojúmọ́ bí ẹbọ
ẹ̀ṣẹ ̀ láti ṣe ètùtù. Ìwọ yóò sì wẹ pẹpẹ mọ ́ nípa
ṣíṣe ètùtù fún un, ìwọ yóò sì ta òróró sí i láti sọ
ọ́ dí mímọ ́. 37 Ní ọjọ́ méje ni ìwọ yóò ṣe ètùtù sí
pẹpẹ náà, ìwọ yóò sì sọ ọ́ di mímọ ́. Nígbà náà ni
pẹpẹ náà yóò jẹ ́ mímọ́ jùlọ, àti ohunkóhun tí ó
bá fi ọwọ́ kàn án yóò jẹ́ mímọ́.

38 “Èyí ni ìwọ yóò máa fi rú ẹbọ ní orí pẹpẹ
náà: Ọ̀dọ ́-àgùntàn méjì ọlọ́dún kan ni ojoojúmọ́
láéláé. 39 Ọ ̀dọ́-àgùntàn kan ni ìwọ yóò fi rú ẹbọ
ní òwúrọ̀ àti ọ̀dọ ́-àgùntàn èkejì ní àṣálẹ́. 40 Pẹ ̀lú
ọ̀dọ ́-àgùntàn ti àkọ́kọ ́ rú ẹbọ ìdámẹ́wàá òsùwọ̀n
ìyẹ̀fun dídára tí a fi ìdámẹ́rin hínì òróró lára olifi
tí a gún, àti ìdámẹ́rin hínì wáìnì bí ẹbọ mímu.
41 Ọ ̀dọ́-àgùntàn kejì ni kí ìwọ kí ó pa rú ẹbọ ní
àṣálẹ́ ìwọ yóò sì ṣe sí í gẹ́gẹ ́ bí ẹbọ jíjẹ àti ẹbọ
mímu bí ti òwúrọ̀ fún òórùn dídùn, ẹbọ tí a fi
iná ṣe ni sí OLÚwa.

42 “Fún ìrandíran tó ń bọ ̀, ni ẹ ó máa ṣe ẹbọ
sísun nígbà gbogbo ní ẹnu-ọ̀nà àgọ ́ àjọ níwájú
OLÚwa. Níbẹ̀ èmi yóò pàdé yín, èmi yóò sì bá
a yín sọ ̀rọ̀; 43 níbẹ̀ sì tún ni èmi yóò pàdé àwọn
ọmọ Israẹli, a ó sì fi ògo mi ya àgọ́ náà sí mímọ́.
29:38 Nu 28.3-10.
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44 “Bẹ ́ẹ̀ ni èmi yóò ya àgọ ́ àjọ náà sí mímọ ́ àti
pẹpẹ náà, èmi yóò sì ya Aaroni àti àwọn ọmọ rẹ̀
sí mímọ́ látimáa ṣe iṣẹ ́ bí àlùfáà fúnmi. 45Nígbà
náà ni èmi yóò máa gbé láàrín àwọn ọmọ Israẹli,
èmi yóò sì máa ṣe Ọlọ́run wọn. 46Wọn yóò sì mọ̀
pé Èmi ni OLÚwa Ọlọ́run wọn, ẹni tí ó mú wọn
jáde láti ilẹ ̀ Ejibiti wá, nítorí kí èmi lè máa gbé
àárín wọn. Èmi ni OLÚwa Ọlọ́run wọn.

30
Pẹpẹ tùràrí

1 “Ìwọ yóò sì ṣe pẹpẹ igi kasia kan; máa jó
tùràrí lórí rẹ̀. 2 Kí igun mẹ́rẹ ̀ẹ̀rin rẹ ̀ ṣe déédé,
kí ó jẹ ́ ìdajì mita ní gígùn, ìdajì mita ní fífẹ̀ àti
ìgbọ̀nwọ́ méjì ni gíga rẹ̀—kí ìwo rẹ ̀ wà pẹ ̀lú rẹ ̀.
3 Ìwọ yóò sì bo òkè rẹ ̀, gbogbo ìhà rẹ ̀ àti ìwo rẹ̀
pẹ ̀lú u kìkì wúrà, ìwọ yóò sì ṣe wúrà gbà á yíká.
4 Ìwọ yóò sì ṣe òrùka wúrà méjì fún pẹpẹ náà
níṣàlẹ̀ ìgbátí méjèèjì ní òdìkejì ìhà rẹ ̀—láti gbá
àwọn òpó rẹ̀ mú, láti lè máa fi gbé e. 5 Ìwọ yóò
sì ṣe òpó igi kasia, ìwọ yóò sì bọ́ wọ ́n pẹ̀lú wúrà.
6 Ìwọ yóò gbé pẹpẹ náà sí iwájú aṣọ ìkélé, èyí tí
ó wà níwájú àpótí ẹ̀rí níwájú ìtẹ́ àánú èyí tí ó wà
lórí àpótí ẹ̀rí níbi ti èmi yóò ti máa bá ọ pàdé.

7 “Aaroni yóò sì máa jó tùràrí dídùn lórí pẹpẹ
náà ní àràárọ̀, nígbà tí ó tún àwọn fìtílà náà ṣe.
8Aaroni yóò sì tún jó tùràrí nígbà tí ó bá tan fìtílà
ní àṣálẹ́, bẹ ́ẹ̀ ní tùràrí yóò máa jó títí láé níwájú
OLÚwa fún àwọn ìran tó ń bọ ̀. 9 Ẹ̀yin kò gbọdọ̀
mú àjèjì tùràrí wá sórí pẹpẹ yìí tàbí ẹbọ sísun
30:1 Ek 37.25-29.
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kankan tàbí ọrẹ oúnjẹ, bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin kò gbọdọ̀ da
ẹbọ ohun mímu sórí i rẹ ̀. 10Aaroni yóò sì máa ṣe
ètùtù sórí àwọn ìwo rẹ ̀ lẹ ́ẹ̀kan lọ́dún. Òun yóò sì
máa ṣe ètùtù ọdọọdún yìí pẹ ̀lú ẹ̀jẹ ̀ ẹbọ ètùtù fún
ìran tó ń bọ ̀. Mímọ́ jùlọ ni sí OLÚwa.”

Ètùtù owó
11 Nígbà náà ni OLÚwa wí fún Mose pé,

12 “Nígbà tí ìwọ bá ka iye àwọn ọmọ Israẹli láti
mọ iye wọn, ẹnìkọ̀ọ̀kan wọn gbọdọ ̀ mú ìràpadà
ọkàn rẹ ̀wá fún OLÚwa ní ìgbà tí o bá ka iye wọn.
Nígbà náà ni àjàkálẹ̀-ààrùn kì yóò súnmọ ́ wọn,
nígbà tí o bá ń ka iye wọn. 13Olúkúlùkù ẹrù tí ó
bá kọjá lọ sọ ́dọ̀ àwọn tí a ti kà yóò san ìdajì ṣékélì,
gẹ ́gẹ ́ bí ṣékélì ibi mímọ́, èyí tí ó wọn ogún gera.
Ìdajì ṣékélì yìí ní ọrẹ fún OLÚwa. 14Gbogbo àwọn
tí ó bá kọjá sínú àwọn tí a kà láti ẹni ogún ọdún
tàbí jù bẹ ́ẹ̀ lọ, ni yóò fi ọrẹ fún OLÚwa. 15 Àwọn
olówó kì yóò san ju ìdajì ṣékélì lọ, àwọn tálákà
kò sì gbọdọ̀ dín ní ìdajì ṣékélì nígbà tí ẹ̀yin bá
mú ọrẹ wá fún OLÚwa láti ṣe ètùtù fún ọkàn yín.
16 Ìwọ yóò sì gba owó ètùtù náà lọ ́wọ́ àwọn ọmọ
Israẹli, ìwọ yóò sì fi lélẹ̀ fún ìsìn àgọ́ àjọ. Yóò jẹ́
ìrántí fún àwọn ọmọ Israẹli níwájú OLÚwa, láti
ṣe ètùtù fún ọkàn yín.”

Agbada fún wíwẹ ̀
17Nígbà náà ni OLÚwawí fúnMose pé, 18 “Ìwọ

yóò sì ṣe agbada idẹ kan, àti ẹsẹ̀ rẹ ̀ idẹ, fúnwíwẹ̀.
Ìwọ yóò sì gbé e sí àárín àgọ ́ àjọ àti pẹpẹ náà, ìwọ
yóò sì pọn omi sínú rẹ ̀. 19 Aaroni àti àwọn ọmọ
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rẹ ̀ yóò máa wẹ ọwọ́ àti ẹsẹ̀ wọn pẹ̀lú omi tí ó wà
nínú rẹ ̀. 20Nígbàkígbà tí wọ ́n bá wọ inú àgọ ́ àjọ,
wọ ́n yóò wẹ̀ pẹ̀lú omi nítorí kí wọ ́n má ba à kú.
Bákan náà, nígbà tí wọ ́n bá súnmọ́ ibi pẹpẹ láti
ṣe ìsìn, láti mú ẹbọ ti a fi iná sun wá fún OLÚwa,
21wọn yóò sì wẹ ọwọ́ wọn àti ẹsẹ̀ wọn, nítorí kí
wọn máa ba à kú. Èyí ni yóò jẹ ́ ìlànà títí láé fún
Aaroni àti irú àwọn ọmọ rẹ ̀ fún ìrandíran wọn.”

Òróró ìyàsímímọ ́
22 OLÚwa sọ fún Mose pé, 23 “Ìwọ yóò mú

ààyò tùràrí olóòórùn sí ọ̀dọ ̀ rẹ; ẹ̀ẹ́dẹ ́gbẹ̀ta ṣékélì
(kilogiramu mẹ ́fà) tí òjìá ṣíṣàn, ìdajì bí ó bá yẹ
àádọ́ta lé nígba (250) ṣékélì tí kinamoni dídùn,
àti kénì dídùn àádọ́ta lé nígba (250) ṣékélì,
24 kasia ẹ̀ẹ́dẹ ́gbẹ̀ta (500) ṣékélì gbogbo rẹ ̀ ní ìlànà
ṣékélì ibi mímọ́ àti hínì òróró olifi kan (lita
mẹ ́rin). 25 Ṣe ìwọ̀nyí ní òróró mímọ́ ìkunra, tí a
pò gẹ ́gẹ ́ bí olùṣe òórùn dídùn tì í ṣe. Yóò jẹ òróró
mímọ́ ìtasórí. 26 Ìwọ yóò sì lò ó láti ya àgọ́ sí
mímọ́ àti àpótí ẹ̀rí náà, 27 tábìlì àti gbogbo ohun
èlò rẹ ̀, ọ̀pá fìtílà àti ohun èlò rẹ ̀, àti pẹpẹ tùràrí,
28 pẹpẹ ẹbọ sísun àti gbogbo ohun èlò rẹ ̀, àti
agbada pẹ̀lú ẹsẹ̀ rẹ ̀. 29 Ìwọ yóò sì sọ wọ ́n di mímọ́,
nítorí kí wọn lè jẹ ́ mímọ́ jùlọ, àti ohunkóhun tí
ó bá fi ọwọ́ kàn wọn yóò di mímọ́.

30 “Ìwọ yóò sì ta òróró sí orí Aaroni àti àwọn
ọmọ rẹ̀, ìwọ yóò sì sọ wọ́n di mímọ́, nítorí kí wọn
lè sìnmí bí àlùfáà. 31 Ìwọ yóò sì sọ fún àwọn ọmọ
Israẹli pé, ‘Èyí ni yóò ṣe òróró mímọ́ ìtasórí mi
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fún ìrandíran tó ń bọ ̀. 32Má ṣe dà á sí ara ènìyàn
kí o má sì ṣe ṣe òróró kankan ni irú rẹ ̀. Mímọ́ ni,
ẹ̀yin sì gbọdọ ̀ kà á sí mímọ́. 33 Ẹnikẹ́ni tí ó bá po
irú rẹ ̀, tàbí ẹnikẹ́ni tí ó bá fi sára àlejò yàtọ̀ sí
àlùfáà, a ó gé e kúrò nínú àwọn ènìyàn rẹ ̀.’ ”

Tùràrí
34OLÚwa sọ fún Mose pé, “Mú tùràrí olóòórùn

dídùn sọ ́dọ̀ rẹ, onika, àti galibanumu àti kìkì
tùràrí dáradára, òsùwọ̀n kan fún gbogbo rẹ,
35 ṣe tùràrí olóòórùn dídùn tí a pò, iṣẹ́ àwọn
olóòórùn, tí ó ní iyọ ̀, ó dára, ó sì jẹ ́ mímọ́. 36 Ìwọ
yóò sì lọ díẹ̀ nínú rẹ ̀ kúnná, ìwọ yóò sì gbé e
síwájú ẹ̀rí ní àgọ́ àjọ, níbi tí èmi yóò ti pàdé
yín. Yóò sì jẹ́ mímọ ́ jùlọ fún yín. 37 Ẹ má ṣe
ṣe tùràrí kankan ní irú èyí fúnra yín; ẹ kà á ní
mímọ́ sí OLÚwa. 38 Ẹnikẹ́ni tí ó bá ṣe irú rẹ ̀ láti
máa gbádùn òórùn rẹ ̀, òun ni a ó gé kúrò nínú
àwọn ènìyàn rẹ ̀.”

31
Besaleli àti Oholiabu

1 OLÚwa wí fún Mose pé, 2 “Wò ó, Èmi ti yan
Besaleli ọmọ Uri, ọmọ Huri, ti ẹ̀yà Juda, 3 Èmi sì
ti fi Ẹ̀mí Ọlọ́run kún un pẹ̀lú ọgbọ́n, òye àti ìmọ̀
ní gbogbo onírúurú iṣẹ́ ọnà. 4 Láti ṣe aláràbarà
iṣẹ ́ ní wúrà, fàdákà àti idẹ, 5 láti gbẹ ́ òkúta
àti láti tò wọ ́n, láti ṣiṣẹ ́ ní igi, àti láti ṣiṣẹ ́ ní
gbogbo onírúurú iṣẹ́ ọnà. 6 Síwájú sí i, èmi ti yan
Oholiabu ọmọ Ahisamaki, ti ẹ̀yà Dani, láti ràn án
lọ́wọ ́.
31:1 Ek 35.30–36.1.
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“Bákan náà, Èmi ti fi ọgbọ́n fún gbogbo
àwọn oníṣẹ́-ọnà láti ṣe ohun gbogbo tí
mo pàṣẹ fún ọ:

7 “àgọ́ àjọ náà,
àpótí ẹ̀rí pẹ̀lú ìtẹ́ àánú tí ó wà lórí rẹ ̀,
àti gbogbo ohun èlò àgọ́ náà,

8 tábìlì àti ohun èlò rẹ ̀,
ọ ̀pá fìtílà tí ó jẹ ́ kìkì wúrà àti gbogbo ohun
èlò rẹ̀,

pẹpẹ tùràrí,
9 pẹpẹ ẹbọ sísun àti gbogbo ohun èlò rẹ ̀,
agbada pẹ̀lú ẹsẹ̀ rẹ̀,

10 àti aṣọ híhun pẹ̀lú,
papọ ̀ pẹ̀lú aṣọ mímọ ́ fún Aaroni àlùfáà
àti aṣọ fún àwọn ọmọ rẹ̀ nígbà tí wọ́n bá ń
ṣiṣẹ ́ bí àlùfáà,

11 òróró ìtasórí àti tùràrí olóòórùn dídùn fún
Ibi Mímọ́.

“Kí wọ ́n ṣe wọ́n gẹ ́gẹ ́ bí mo ṣe pàṣẹ fún
ọ.”

Ọjọ ́ ìsinmi
12 OLÚwa wí fún Mose pé, 13 “Kí ìwọ kí ó sọ

fún àwọn ọmọ Israẹli pé, ‘Ẹ̀yin gbọdọ̀ máa pa
ọjọ́ ìsinmi mi mọ ́. Èyí ni yóò jẹ ́ àmì láàrín Èmi
àti ẹ̀yin fún ìrandíran tó ń bọ ̀, nítorí kí ẹ̀yin lè
mọ ̀ pé Èmi ni OLÚwa, ẹni tí ó yà yín sí mímọ́.

14 “ ‘Nítorí náà, kí ẹ̀yin kí ó máa pa ọjọ́ ìsinmi
mọ ́, nítorí mímọ́ ni fún un yín. Ẹnikẹ́ni tí ó bá
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bà á jẹ ́, ni a yóò pa; ẹnikẹ́ni tí ó bá ṣe iṣẹ́ kankan
ní ọjọ ́ náà ni a yóò gé kúrò nínú àwọn ènìyàn rẹ.
15 Ọjọ́ mẹ ́fà ni kí ẹ fi ṣiṣẹ ́, ṣùgbọ́n ọjọ́ keje ní ọjọ́
ìsinmi tí ẹ̀yin yóò fi sinmi, mímọ́ ni fún OLÚwa.
Ẹnikẹ́ni tí ó bá ṣiṣẹ ́ ní ọjọ́ ìsinmi ni a ó pa nítòótọ́.
16 Nítorí náà ni àwọn ọmọ Israẹli yóò ṣe máa pa
ọjọ́ ìsinmi mọ́, ẹ máa ṣe àkíyèsí rẹ ̀ dé ìrandíran
tó ń bọ ̀ bí i májẹ̀mú títí láé. 17 Yóò jẹ́ àmì láàrín
Èmi àti àwọn ọmọ Israẹli títí láé, nítorí ní ọjọ́
mẹ ́fà ni OLÚwa dá ọ̀run àti ayé, àti ní ọjọ́ keje ni
ó fi iṣẹ́ sílẹ̀, ó sì sinmi.’ ”

18 Nígbà tí OLÚwa parí ọ̀rọ̀ sísọ fún Mose lórí
òkè Sinai, ó fún un ní òkúta wàláà ẹ̀rí méjì,
òkúta wàláà òkúta tí a fi ìka Ọlọ́run kọ.

32
Ère òrìṣà wúrà

1 Nígbà tí àwọn ènìyàn rí i pé Mose pẹ́ kí ó tó
sọ ̀kalẹ ̀ láti orí òkè wá, wọn péjọ yí Aaroni ká,
wọ ́n sì wí pé, “Wá, dá òrìṣà tí yóò máa ṣáájú wa
fúnwa. Bí ó ṣe ti Mose tí ó mú wa jáde láti Ejibiti
wá, àwa kò mọ ́ ohun tí ó ti ṣẹlẹ̀ sí i.”

2Aaroni dá wọn lóhùn pé, “Ẹ bọ ́ òrùka wúrà tí
ó wà ní etí àwọn ìyàwó yín, tí àwọn ọmọkùnrin
yín, àti tí àwọn ọmọbìnrin yín, kí ẹ sì mú wọn
wá sí ọ̀dọ̀ mi.” 3 Bẹ ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn ènìyàn bọ́
òrùka etí wọn, wọn sì kó wọnwá fún Aaroni. 4Ó
sì gbà wọ ́n ní ọwọ́ wọn, ó sì fi ṣe ohun ọnà fínfín,
ó sì dà á ní àwòrán ẹgbọrọ màlúù. Nígbà náà ni
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wọn wí pé, “Israẹli, wọ̀nyí ni òrìṣà, ti ó mú un
yín jáde wá láti Ejibiti.”

5 Nígbà ti Aaroni rí èyí, ó kọ́ pẹpẹ kan níwájú
ẹgbọrọ màlúù náà, ó sì kéde pé, “Lọ ́la ni àjọyọ̀ sí
OLÚwa.” 6 Bẹ ́ẹ̀ ni àwọn ènìyàn dìde ní kùtùkùtù
ọjọ́ kejì, wọ ́n sì rú ẹbọ sísun, wọ ́n sì mú ẹbọ
àlàáfíà wá. Lẹ́yìn náà wọ ́n jókòó láti jẹ àti láti
mu, wọ ́n sì dìde láti ṣeré.

7 OLÚwa sì wí fún Mose pé, “Sọ ̀kalẹ̀ lọ, nítorí
àwọn ènìyàn rẹ, tí ìwọ mú gòkè wá láti Ejibiti,
wọ ́n ti dẹ ́ṣẹ ̀. 8Wọ́n ti yí kánkán kúrò nípa ọ̀nà tí
mo ti mo pàṣẹ fún wọn, wọ ́n sì ti dá ère ẹgbọrọ
màlúù fún ara wọn. Wọ ́n ti foríbalẹ̀ fún un, wọ́n
sì ti rú ẹbọ sí i, wọ́n sì ti sọ pé, ‘Israẹli wọ ̀nyí ní
òrìṣà tí ó mú un yín jáde láti Ejibiti wá.’ ”

9 OLÚwa wí fún Mose pé, “Èmi ti rí àwọn
ènìyànwọ ̀nyí,wọ́n sì jẹ ́ ọlọ́rùn líle ènìyàn. 10Ǹjẹ́
nísinsin yìí fi mí sílẹ̀, nítorí kí ìbínú mi lè gbóná
sí wọn, kí Èmi sì lè pa wọ́n run. Nígbà náà ni
Èmi yóò sọ ọ́ di orílẹ̀-èdè ńlá.”

11 Ṣùgbọ ́n Mose kígbe fún ojúrere OLÚwa
Ọlọ ́run rẹ ̀, ó wí pé, “OLÚwa, èéṣe tí ìbínú rẹ
yóò ṣe gbóná sí àwọn ènìyàn rẹ, tí ìwọ mú jáde
láti Ejibiti wá pẹ ̀lú agbára ńlá àti ọwọ́ agbára?
12 Èéṣe tí àwọn ará Ejibiti yóò ṣe wí pé, ‘Nítorí
ibi ni ó ṣe mọ ̀ ọ́n mọ ̀ mú wọn jáde, láti pa wọ́n
ní orí òkè àti láti gbá wọn kúrò lórí ayé’? Yípadà
kúrò nínú ìbínú rẹ tí ó múná, yí ọkàn padà, kí
o má sì ṣe mú ìparun wá sórí àwọn ènìyàn rẹ.
13 Rántí àwọn ọmọ ọ̀dọ ̀ rẹ Abrahamu, Isaaki àti
32:6 1Kọ 10.7. 32:9 Ek 32.31-35; Nu 14.11-25.
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Israẹli, ẹni tí ìwọ búra fún fúnra rẹ ̀, ‘Tí o wí fún
wọn pé, Èmi yóò mú irú-ọmọ rẹ pọ ̀ bí ìràwọ̀ ojú
ọ̀run, Èmi yóò sì fún irú-ọmọ rẹ ní gbogbo ilẹ̀
tí mo ti pinnu fún wọn, yóò sì jẹ ́ ogún ìní wọn
láéláé.’ ” 14 Nígbà náà ni OLÚwa dáwọ ́ ìbínú rẹ̀
dúró, kò sì mú ìparun náà tí ó sọ wá sórí àwọn
ènìyàn rẹ ̀ mọ ́.

15 Mose sì yípadà, ó sì sọ ̀kalẹ ̀ láti orí òkè náà
pẹ ̀lú òkúta wàláà ẹ̀rí méjì ní ọwọ́ rẹ ̀. Wọ ́n kọ
ìwé síhà méjèèjì, iwájú àti ẹ̀yin. 16 Iṣẹ́ Ọlọ́run sì
ni wàláà náà; ìkọ̀wé náà jẹ́ ìkọ̀wé Ọlọ́run, a fín
in sára àwọn òkúta wàláà náà.

17Nígbà tí Joṣua gbọ ́ ariwo àwọn ènìyàn tí wọ́n
ń kígbe, ó sọ fún Mose pé, “Ariwo ogun wà nínú
àgọ́.”

18Mose dáhùn pé,
“Kì í ṣe ariwo fún ìṣẹǵun,

kì í ṣe ariwo fún aṣẹ́gun;
ohùn àwọn tí ń kọrin ni mo gbọ́.”

19 Nígbà tí Mose dé àgọ́, ó sì rí ẹgbọrọ màlúù
náà àti ijó, ìbínú rẹ gbóná, ó sì sọ wàláà ọwọ́ rẹ̀
sílẹ̀, ó sì fọ ́ wọn sí wẹ ́wẹ́ ní ìsàlẹ̀ òkè náà. 20 Ó sì
gbé ẹgbọrọ màlúù tí wọ ́n ṣe, ó sì fi iná jó wọn; ó
sì lọ̀ wọ ́n kúnná, ó dà á sínú omi, ó sì mú àwọn
ọmọ Israẹli mu ún.

21 Mose sọ fún Aaroni pé, “Kí ni àwọn ènìyàn
wọ ̀nyí ṣe sí ọ, tí ìwọ ṣe mú wọn dá ẹ̀ṣẹ̀ ńlá yìí?”

22 Aaroni dáhùn wí pé, “Má ṣe bínú olúwa mi.
Ìwọ mọ bí àwọn ènìyàn yìí ṣe burú tó. 23Wọ́n sọ
fúnmi pé, ‘Ṣe òrìṣà fún wa, tí yóò máa ṣáájú wa.
Bí ó ṣe ti Mose ẹni tí ó mú wa jáde láti Ejibiti wá
32:23 Ap 7.40.
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àwa kò mọ ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí i.’ 24 Bẹ ́ẹ̀ ni mo sọ
fún wọn pé, ‘Ẹnikẹ́ni tí ó ní òrùka wúrà, kí ó bọ́
ọ wá.’ Nígbà náà ni wọ́n fún mi ní wúrà, mo sì
jù ú sínú iná, a sì fi ṣe ẹgbọrọ màlúù yìí!”

25Mose rí pé àwọn ènìyàn náà kò ṣe ṣàkóso àti
pé Aaroni ti sọ wọ ́n di aláìlákóṣo láàrín àwọn ọ̀tá
tí ó dìde sí wọn. 26 Bẹ ́ẹ̀ ni Mose dúró ní ẹnu-ọ ̀nà
àgọ́, ó sì wí pé, “Ẹnikẹ ́ni tí ó bá wà fún OLÚwa,
kí ó wá sí ọ̀dọ ̀ mi.” Gbogbo àwọn ará Lefi sì péjọ
yí i ká.

27Nígbà náà ni ó sọ fúnwọn pé, “Èyí ni OLÚwa,
Ọlọ ́run Israẹli, wí pé, ‘Kí olúkúlùkù ọkùnrin kí
ó kọ idà rẹ ̀ sí ẹ̀gbẹ ́ rẹ ̀. Ẹ lọ padà, kí ẹ jà láti àgọ́
kan dé òmíràn, olúkúlùkù kí ó pa arákùnrin rẹ̀
ọ̀rẹ ́ rẹ ̀ àti aládùúgbò rẹ.’ ” 28 Àwọn ará Lefi ṣe
gẹ ́gẹ ́ bí Mose ṣe pàṣẹ, àti ní ọjọ́ náà àwọn tí ó kú
tó ẹgbẹ̀rún mẹ ́ta (3,000) ènìyàn. 29 Nígbà náà ni
Mose wí pé, “Ẹ ti ya ara yín sọ ́tọ̀ fún OLÚwa lónìí,
nítorí ìwọ ti dìde sí àwọn ọmọ rẹ àti arákùnrin
rẹ, ó sì ti bùkún fún ọ lónìí.”

30Ní ọjọ́ kejì Mose sọ fún àwọn ènìyàn náà pé,
“Ẹ̀yin ti dá ẹ̀ṣẹ ̀ tí ó pọ ̀. Ṣùgbọ́n nísinsin yìí èmi
yóò gòkè lọ bá OLÚwa; bóyá èmi lè ṣe ètùtù fún
ẹ̀ṣẹ ̀ yín.”

31 Bẹ ́ẹ̀ ni Mose padà tọ OLÚwa lọ, ó sì wí pé,
“Yé, kí ni ẹ̀ṣẹ ̀ ńlá tí àwọn ènìyàn ti dá yìí! Wọ ́n ti
ṣe òrìṣà wúrà fún ara wọn. 32 Ṣùgbọ ́n nísinsin
yìí, jọ ̀wọ́ dárí ẹ̀ṣẹ ̀ wọn jì wọ ́n ṣùgbọ́n tí kò bá sì
ṣe bẹ́ẹ̀, pa orúkọ mi rẹ ́ kúrò nínú ìwé tí ìwọ ti
kọ.”
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33 OLÚwa dá Mose lóhùn pé, “Ẹnikẹ́ni tí ó bá
dẹ ́ṣẹ̀ sí mi, Èmi yóò pa á rẹ ́ kúrò nínú ìwé mi.
34 Ǹjẹ́ nísinsin yìí lọ, máa darí àwọn ènìyàn yìí
lọ sí ibi ti mo sọ, angẹli mi yóò sì máa lọ ṣáájú
yín. Ìgbà ń bọ̀ fún mi tì Èmi yóò ṣe ìbẹ̀wò, Èmi
yóò fi yà jẹ wọ ́n fún ẹ̀ṣẹ ̀ wọn.”

35 OLÚwa sì yọ àwọn ènìyàn náà lẹ́nu, pẹ ̀lú
ààrùn nítorí ohun tí wọ ́n ṣe ní ti ẹgbọrọ màlúù
tí Aaroni ṣe.

33
1 OLÚwa sọ fún Mose pé, “Fi ìhín yìí sílẹ̀, ìwọ

àti àwọn ènìyàn tí o mú gòkè láti Ejibiti wá, kí
ẹ sì gòkè lọ sí ilẹ ̀ tí Èmi ti pinnu ní ìbúra fún
Abrahamu, Isaaki àti Jakọbu wí pé, ‘Èmi yóò fi
fún irú-ọmọ rẹ.’ 2 Èmi yóò rán angẹli ṣáájú yín,
Èmi yóò sì lé àwọn Kenaani, àwọn ará Amori,
àwọn ará Hiti, àwọn ará Peresi, àwọn ará Hifi
àti àwọn ará Jebusi jáde. 3 Ẹ gòkè lọ sí ilẹ ̀ tí ó ń
sàn fún wàrà àti oyin. Ṣùgbọ ́n èmi kò ní lọ pẹ ̀lú
yín, nítorí ènìyàn ọlọ́rùn líle ni ẹ̀yin, kí èmi má
ba à run yín ní ọ̀nà.”

4 Nígbà tí àwọn ènìyàn náà gbọ ́ ọ̀rọ̀ ìparun
wọ ̀nyí, wọ ́n bẹ ̀rẹ ̀ sì ní kùn, ẹnìkankan kò sì le
è wọ ohun ọ̀ṣọ ́ rẹ ̀. 5Nítorí OLÚwa ti wí fún Mose
pé, “Sọ fún àwọn ọmọ Israẹli pé, ‘Ènìyàn Ọlọ́rùn
líle ní ẹ̀yin, bí Èmi bá lè wá sí àárín yín ni ìṣẹj́ú
kan, Èmi lè pa yín run. Nísìnsinyìí, bọ́ ohun ọ ̀ṣọ́
rẹ kúrò, Èmi yóò sì gbèrò ohun tí Èmi yóò ṣe
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pẹ ̀lú rẹ.’ ” 6 Bẹ ́ẹ̀ àwọn ọmọ Israẹli bọ ́ ohun ọ ̀ṣọ́
wọn kúrò lára wọn ní òkè Horebu.

Àgọ ́ àjọ
7 Mose máa ń gbé àgọ́ náà, ó sì pa á sí ìta

ibùdó, ó jìnnà díẹ̀ sí ibùdó, ó pè é ni “Àgọ́ àjọ.”
Ẹnikẹ́ni tí ó bá ń béèrè OLÚwa yóò lọ sí ibi àgọ́
àjọ náà ní ìta ibùdó. 8 Nígbàkígbà tí Mose bá
jáde lọ sí ibi àgọ́, gbogbo ènìyàn á dìde, wọ ́n á
sì dúró sí ẹnu-ọ̀nà àgọ́ wọn, wọn yóò máa wo
Mose títí yóò fi wọ inú àgọ́ náà. 9 Bí Mose ṣe
wọ inú àgọ ́ náà, ọ ̀wọ́n àwọsánmọ̀ yóò sọ ̀kalẹ ̀,
yóò sì dúró sí ẹnu ọnà, nígbà tí OLÚwa ń sọ̀rọ̀
pẹ ̀lú Mose. 10 Nígbàkígbà tí àwọn ènìyàn bá rí
i ti ọ̀wọ ́n àwọsánmọ̀ bá dúró ní ẹnu-ọ̀nà àgọ́,
gbogbo wọn yóò dìde wọn yóò sì sìn, olúkúlùkù
ní ẹnu-ọ̀nà àgọ́ rẹ ̀. 11OLÚwamáa ń bá Mose sọ̀rọ̀
lójúkojú, gẹ́gẹ ́ bí i pé ènìyàn ń bá ọ̀rẹ ́ rẹ ̀ sọ ̀rọ̀.
Nígbà náà ni Mose yóò tún padà lọ sí ibùdó,
ṣùgbọ́n ọ ̀dọ́mọkùnrin Joṣua ìránṣẹ ́ rẹ ̀ ọmọ Nuni
kò fi àgọ́ sílẹ̀.

Mose àti ògo OLÚwa
12 Mose sọ fún OLÚwa pé, “Ìwọ ti ń sọ fún mi,

‘Darí àwọn ènìyàn wọ ̀nyí,’ ṣùgbọ ́n ìwọ kò jẹ ́ kí
ń mọ ẹni tí ìwọ yóò rán pẹ ̀lú mi. Ìwọ ti wí pé,
‘Èmi mọ ̀ ọ́n nípa orúkọ, ìwọ sì ti rí ojúrere mi
pẹ ̀lú.’ 13 Bí ìwọ bá ní inú dídùn pẹ̀lú mi, kọ́ mi
ní ọ̀nà rẹ, kí èmi kí ó lè mọ ̀ ọ́n, kí n sì le máa wá
ojúrere rẹ pẹ ̀lú. Rántí wí pé orílẹ̀-èdè yìí ènìyàn
rẹ ni.”
33:11 Nu 12.8; De 34.10.
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14 OLÚwa dáhùn wí pé, “Ojú mi yóò máa bá ọ
lọ, Èmi yóò sì fún ọ ní ìsinmi.”

15 Nígbà náà ni, Mose wí fún un pé, “Bí ojú rẹ
kò bá bá wa lọ, má ṣe rán wa gòkè láti ìhín lọ.
16 Báwo ni ẹnikẹ́ni yóò ṣe mọ ̀ pé inú rẹ dùn pẹ ̀lú
mi àti pẹ̀lú àwọn ènìyàn rẹ àyàfi ti o bá bá wa
lọ? Kí ni yóò lè yà mí àti àwọn ènìyàn rẹ kúrò
lára gbogbo ènìyàn tí ó wà ní ayé?”

17 OLÚwa sì sọ fún Mose pé, “Èmi yóò ṣe ohun
gbogbo tí ìwọ ti béèrè, nítorí inú mi dún sí o, Èmi
sì mọ ̀ ọ́n nípa orúkọ rẹ ̀.”

18 Mose sì wí pé, “Nísinsin yìí fi ògo rẹ hàn
mí.”

19 OLÚwa sì wí pé, “Èmi yóò sì mú gbogbo
ìre mí kọjá níwájú rẹ, Èmi yóò sì pòkìkí orúkọ
OLÚwa níwájú rẹ. Èmi yóò ṣàánú fún ẹni tí Èmi
yóò ṣàánú fún, Èmi yóò sì ṣoore-ọ̀fẹ ́ fún ẹni tí
Èmi yóò ṣoore-ọ̀fẹ́ fún. 20 Ṣùgbọ́n,” ó wí pé, “Ìwọ
kò le è rí ojú mi, nítorí kò sí ènìyàn kan tí ń rí
mi, tí ó lè yè.”

21 OLÚwa sì wí pé, “Ibìkan wà lẹ́gbẹ ̀ẹ́ ọ̀dọ̀ mi,
níbi tí o ti lè dúró lórí àpáta. 22 Nígbà tí ògo mi
bá kọjá, Èmi yóò gbé ọ sínú pàlàpálá àpáta, Èmi
yóò sì bò ọ́ pẹ̀lú ọwọ́ mi títí Èmi yóò fi rékọjá.
23 Nígbà tí Èmi yóò mú ọwọ́ mi kúrò, ìwọ yóò sì
rí ẹ̀yìn mi; ṣùgbọ́n ojú mi ni o kò ní rí.”

34
Òkúta wàláà tuntun

33:19 Ro 9.15.
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1 OLÚwa sọ fún Mose pé, “E gé òkúta wàláà
méjì jáde bí i ti àkọ ́kọ́, Èmi yóò sì kọ àwọn ọ̀rọ̀
ìwé tó wà lára tí àkọ́kọ́ tí ìwọ ti fọ́ sára wọn.
2 Múra ní òwúrọ̀, kí o sì wá sórí òkè Sinai. Kí o
fi ara rẹ hàn mí lórí òkè náà. 3 Ẹnikẹ́ni kò gbọdọ̀
wá pẹ̀lú rẹ tàbí kí a rí wọn lórí òkè náà; bẹ́ẹ̀ ni
agbo àgùntàn tàbí ọwọ́ ẹran kó má ṣe jẹ níwájú
òkè náà.”

4 Bẹ ́ẹ̀ Mose sì gbẹ́ òkúta wàláà méjì bí ti àkọ́kọ ́,
ó sì gun orí òkè Sinai lọ ní kùtùkùtù òwúrọ̀,
gẹ ́gẹ ́ bí OLÚwa ti pa á láṣẹ fún un; Ó sì gbé
òkúta wàláà méjèèjì náà sí ọwọ́ rẹ ̀. 5 Nígbà
náà ni OLÚwa sọ ̀kalẹ ̀ nínú àwọsánmọ̀, ó sì dúró
níbẹ̀ pẹ ̀lú rẹ ̀, ó sì pòkìkí orúkọ OLÚwa. 6 Ó sì
kọjá níwájú Mose, ó sì ń ké pé, “OLÚwa, OLÚwa,
Ọlọ ́run aláàánú àti olóore-ọ̀fẹ ́, Ẹni tí ó lọ́ra láti
bínú, tí ó pọ ̀ ní ìfẹ́ àti olóòtítọ́, 7 Ẹni tí ó ń pa ìfẹ́
mọ ́ fún ẹgbẹ̀rún (1,000), ó sì ń dáríjì àwọn ẹni
búburú, àwọn ti ń ṣọ ̀tẹ̀ àti ẹlẹ́ṣẹ ̀. Síbẹ̀ kì í fi àwọn
ẹlẹ́bi sílẹ̀ láìjìyà; Ó ń fi ìyà jẹ ọmọ àti àwọn ọmọ
wọn fún ẹ̀ṣẹ ̀ àwọn baba dé ìran kẹta àti ẹ̀kẹrin.”

8 Mose foríbalẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà ó sì sìn. 9 Ó wí pé,
“Olúwa, bí èmi bá rí ojúrere rẹ, nígbà náà jẹ ́ kí
Olúwa lọ pẹ ̀lú wa. Bí ó tilẹ̀ jẹ ́ pé, ènìyàn ọlọ́rùn
líle ni wọn, dárí búburú àti ẹ̀ṣẹ ̀ wa jì, kí o sì gbà
wá gẹ ́gẹ ́ bí ìní rẹ.”

10Nígbà náà ni OLÚwawí pé, “Èmi dá májẹ̀mú
kan pẹ ̀lú yín. Níwájú gbogbo ènìyàn rẹ Èmi yóò
ṣe ìyanu, tí a kò tí ì ṣe ní orílẹ̀-èdè ní gbogbo ayé
rí. Àwọn ènìyàn tí ìwọ ń gbé láàrín wọn yóò rí
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i bí iṣẹ ́ tí Èmi OLÚwa yóò ṣe fún ọ ti ní ẹ̀rù tó.
11 Ṣe ohun tí Èmi pàṣẹ fún ọ lónìí. Èmi lé àwọn
ará Amori, àwọn ará Kenaani, àwọn ará Peresi,
àwọn ará Hiti, àwọn ará Hifi àti àwọn ará Jebusi
jáde níwájú rẹ. 12Máa ṣọ ́ra kí o má ba à bá àwọn
ti ó n gbé ilẹ ̀ náà tí ìwọ ń lọ dá májẹ̀mú, nítorí
wọn yóò jẹ ́ ìdẹwò láàrín rẹ. 13Wó pẹpẹ wọn lulẹ ̀,
fọ ́ òkúta mímọ́ wọn, kí o sì gé òpó Aṣerah wọn.
(Ère òrìṣà wọn.) 14 Ẹ má ṣe sin ọlọ ́run mìíràn,
nítorí OLÚwa, orúkọ ẹni ti ń jẹ ́ Òjòwú, Ọlọ́run
owú ni.

15 “Máa ṣọ ́ra kí ẹ má ṣe bá àwọn ènìyàn tí ń
gbé ilẹ ̀ náà dá májẹ̀mú; nígbà tí wọ ́n bá ń ṣe
àgbèrè tọ òrìṣà wọn, tí wọ́n sì rú ẹbọ sí wọn,wọn
yóò pè yín, ẹ̀yin yóò sì jẹ ẹbọ wọn. 16 Nígbà tí
ìwọ bá yàn nínú àwọn ọmọbìnrin wọn fún àwọn
ọmọkùnrin rẹ ní ìyàwó, àwọn ọmọbìnrin wọ̀nyí
yóò ṣe àgbèrè tọ òrìṣà wọn, wọn yóò sì mú kí
àwọn ọmọkùnrin yín náà ṣe bẹ ́ẹ̀ gẹ ́gẹ ́.

17 “Ìwọ kò gbọdọ ̀ dá ère òrìṣàkórìṣà fún ara rẹ.
18 “Àjọ àkàrà àìwú ni kí ìwọ máa pamọ́. Fún

ọjọ́ méje ni ìwọ yóò jẹ àkàrà aláìwú, gẹ ́gẹ ́ bí Èmi
ti pa á láṣẹ fún ọ. Ṣe èyí ní ìgbà tí a yàn nínú
oṣù Abibu, nítorí ní oṣù náà ni ẹ jáde láti Ejibiti
wá.

19 “Gbogbo àkọ́bí inú kọ̀ọ ̀kan tèmi ní i ṣe, pẹ ̀lú
àkọ́bí gbogbo ohun ọ̀sìn rẹ, bóyá ti màlúù tàbí ti
àgùntàn. 20 Àkọ́bí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ni kí ìwọ kí ó fi ọ̀dọ́-

34:14 Ek 20.5; 34.7; De 4.24; 5.9. 34:17 Ek 20.4. 34:18 Ek
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àgùntàn rà padà, ṣùgbọ́n bí ìwọ kò bá rà á padà,
dá ọrùn rẹ ̀. Ra gbogbo àkọ ́bí ọkùnrin rẹ padà.
“Ẹnikẹ́ni kò gbọdọ̀ wá síwájú mi ní ọwọ́ òfo.
21 “Ọjọ́ mẹ ́fà ni ìwọ yóò ṣiṣẹ ́, ṣùgbọ́n ní ọjọ́ keje

ìwọ yóò sinmi; kódà ní àkókò ìfúnrúgbìn àti ní
àkókò ìkórè ìwọ gbọdọ̀ sinmi.

22 “Ṣe àjọ ọ̀sẹ ̀ pẹ̀lú àkọ́so èso alikama àti àjọ
ìkórè ní òpin ọdún. 23 Ní ẹ̀ẹ̀mẹ ́ta lọ́dún, gbogbo
àwọn ọkùnrin ni kí ó farahàn níwájú OLÚwa
Olódùmarè, Ọlọ́run Israẹli. 24 Èmi yóò lé orílẹ̀-
èdè jáde níwájú rẹ, Èmi yóò sì mú kí ìpín rẹ fẹ ̀,
ẹnikẹ́ni kì yóò gba ilẹ ̀ rẹ nígbà tí ìwọ bá gòkè lọ
ní ìgbà mẹ́ta lọ́dún kọ ̀ọ̀kan láti farahàn níwájú
OLÚwa Ọlọ́run rẹ.

25 “Má ṣe ta ẹ̀jẹ ̀ ẹbọ sí mi pẹ ̀lú ohunkóhun tí ó
bá ní ìwúkàrà, kí o má sì ṣe jẹ ́ kí ẹbọ ìrékọjá kù
títí di òwúrọ̀.

26 “Mú àkọ́ká èso ilẹ ̀ rẹ tí ó dára jùlọ wá sí ilé
OLÚwa Ọlọ́run rẹ.
“Ìwọ kò gbọdọ̀ bọ ọmọ ewúrẹ́ nínú omi ọmú

ìyá rẹ ̀.”
27 OLÚwa sì wí fún Mose pé, “Kọ àwọn ọ̀rọ̀

wọ ̀nyí sílẹ̀, nítorí nípa àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí ni Èmi bá
ìwọ àti Israẹli dá májẹ̀mú.” 28Mose wà níbẹ̀ pẹ ̀lú
OLÚwa fún ogójì ọ̀sán àti ogójì òru láìjẹ oúnjẹ
tàbí mu omi. Ó sì kọ ọ̀rọ̀ májẹ̀mú náà òfinmẹ ́wàá
sára wàláà.

Dídán ojú Mose

34:21 Ek 20.8-10; 23.12; 31.12-17; 35.2; De 5.12-15. 34:22 Ek
23.14-17; Le 23.1-44; De 16.1-17. 34:25 Ek 23.18; Le 2.11; Ek
12.10. 34:26 Ek 23.19; De 14.21; 26.2-11.
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29 Nígbà tí Mose sọ ̀kalẹ ̀ láti orí òkè Sinai pẹ ̀lú
wàláà ẹ̀rí méjì ní ọwọ́ rẹ ̀, òun kò mọ ̀ pé ojú òun
ń dán nítorí ó bá OLÚwa sọ ̀rọ̀. 30Nígbà tí Aaroni
àti gbogbo àwọn ọmọ Israẹli rí Mose, ojú rẹ ̀ ń
dán, ẹ̀rù sì ń bà wọ ́n láti súnmọ́ ọn. 31 Ṣùgbọ́n
Mose pè wọn; Aaroni àti gbogbo àwọn olórí àjọ
padà wá bá a, ó sì bá wọn sọ ̀rọ̀. 32 Lẹ́yìn èyí
gbogbo àwọn ọmọ Israẹli súnmọ́ ọn, ó sì fúnwọn
ní gbogbo àṣẹ tí OLÚwa fún un lórí òkè Sinai.

33 Nígbà tí Mose parí ọ̀rọ̀ sísọ fún wọn. Ó fi
ìbòjú bo ojú rẹ ̀. 34 Ṣùgbọ́n nígbàkígbà tí Mose
bá wà níwájú OLÚwa láti bá a sọ ̀rọ̀, á ṣí ìbòjú
náà títí yóò fi jáde. Nígbà tí ó bá sì jáde, á sì sọ
fún àwọn ọmọ Israẹli ohun tí a ti pàṣẹ fún un,
35 àwọn ọmọ Israẹli sì rí i pé ojú rẹ ̀ ń dán. Mose
á sì tún fi ìbòjú bo ojú rẹ ̀ títí á fi lọ bá OLÚwa
sọ ̀rọ̀.

35
Àwọn ìlànà ọjọ ́ ìsinmi

1Mose pe gbogbo ìjọ Israẹli ó sì wí fúnwọn pé,
“Wọ ̀nyí ni àwọn ohun ti OLÚwa ti pàṣẹ fún un
yín láti ṣe. 2 Fún ọjọ ́ mẹ ́fà ni kí ẹ fi ṣiṣẹ ́, ṣùgbọ́n
ọjọ́ keje yóò jẹ ́ ọjọ́ mímọ́ fún yín, ọjọ́ ìsinmi ni sí
OLÚwa. Ẹnikẹ́ni tí ó bá ṣe iṣẹ ́ kankan ni ọjọ́ náà
ní a ó pa. 3 Ẹ má ṣe dáná kankan ní ibùgbé yín
ní ọjọ́ ìsinmi.”

Ohun èlò fun Àgọ́

34:29 2Kọ 3.7-16. 35:2 Ek 23.12; 31.12-17; 34.21; De 5.12-15.
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4Mose sọ fún gbogbo ìjọ àwọn ọmọ Israẹli pé,
“Èyí ni ohun tí OLÚwa pàṣẹ. 5 Láti inú ohun tí ẹ
ni ni kí ẹ ti mú ọrẹ fún OLÚwa. Ẹnikẹ́ni tí ó bá
fẹ ́ ni kí ó mú ọrẹ fún OLÚwa ní ti:

“wúrà, fàdákà àti idẹ;
6 aṣọ aláró, elése àlùkò, òdòdó àti ọ̀gbọ̀
dáradára;

àti irun ewúrẹ́;
7 awọ àgbò tí a kùn ní pupa àti awọ màlúù;
odò igi kasia;
8 òróró olifi fún títan iná;
olóòórùn fún òróró ìtasórí, àti fún tùràrí
dídùn;

9 òkúta óníkìsì àti òkúta tí a tò sí ẹ̀wù efodu
àti ìgbàyà.

10 “Gbogbo ẹni tí ó ní ọgbọ́n láàrín yín, kí ó
wa, kí ó sì wá ṣe gbogbo ohun tí OLÚwa ti pàṣẹ:

11 “àgọ́ náà pẹ̀lú àgọ́ rẹ àti ìbòrí rẹ ̀, kọ́kọ́rọ́ rẹ ̀,
pákó rẹ ̀, ọ̀pá rẹ ̀, ọ̀wọ́n rẹ ̀ àti ihò ìtẹ̀bọ ̀ rẹ ̀;

12 Àpótí náà pẹ̀lú ọ̀pá rẹ ̀, ìbò àánú àti aṣọ títa
náà tí ó síji bò ó.

13 Tábìlì náà pẹ ̀lú òpó rẹ ̀ àti gbogbo ohun èlò
rẹ ̀ àti àkàrà ìfihàn náà.

14 Ọ ̀pá fìtílà tí ó wà fún títanná pẹ ̀lú ohun èlò
rẹ ̀, fìtílà àti òróró fún títanná.

15 Pẹpẹ tùràrí náà pẹ̀lú ẹsẹ̀ rẹ ̀, òróró ìtasórí àti
tùràrí dídùn;

aṣọ títa fún ọ̀nà ìlẹ̀kùn ní ẹnu-ọ̀nà sí àgọ́ náà.

35:4 Ek 25.1-9.
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16 Pẹpẹ ẹbọ sísun pẹ ̀lú ojú ààrò idẹ rẹ ̀, òpó rẹ̀
àti gbogbo ohun èlò rẹ ̀;

agbada idẹ pẹ̀lú ẹsẹ̀ rẹ ̀.
17Aṣọ títa ti àgbàlá pẹ̀lú, ọ̀wọ ́n àti ihò ìtẹ̀bọ̀ rẹ̀
àti aṣọ títa fún ẹnu-ọ̀nà àgbàlá náà.

18 Èèkàn àgọ́ náà fún àgọ́ náà àti fún àgbàlá
àti okùn wọn.

19Aṣọ híhun láti ṣiṣẹ ́ ní ibi mímọ́ aṣọ mímọ́ fún
Aaroni àlùfáà àti aṣọ fún àwọn ọmọ rẹ ̀ nígbà
tí wọ́n sìn bí àlùfáà.”

20 Gbogbo ìjọ àwọn ọmọ Israẹli sì kúrò níwájú
Mose, 21 olúkúlùkù ẹni tí ó fẹ́ àti ẹni tí ọkàn rẹ̀
gbé sókè wá, wọ́n sì mú ọrẹ fún OLÚwa, fún iṣẹ́
àgọ́ àjọ, fún gbogbo ìsìn rẹ ̀ àti fún aṣọ mímọ́ náà.
22 Gbogbo àwọn tí ó fẹ́, ọkùnrin àti obìnrin, wọ́n
wá wọ́n sì mú onírúurú ìlẹ̀kẹ ̀ wúrà: òrùka etí,
òrùka àti ọ̀ṣọ ́. Gbogbo wọn mú wúrà gẹ ́gẹ ́ bí ọrẹ
wá fún OLÚwa. 23Olúkúlùkù ẹni tí ó ni aṣọ aláró
elése àlùkò, òdòdó àti ọ̀gbọ ̀ dáradára, tàbí irun
ewúrẹ́, awọ àgbò tí a rì ní pupa tàbí awọ màlúù
odò, kí ó mú wọnwá. 24Àwọn tí ó mú ọrẹ fàdákà
tàbí idẹ wá,mú ọrẹ wá fún OLÚwa, àti olúkúlùkù
ẹni tí ó ní igi ṣittimu fún ipa kankan nínú iṣẹ́ mú
un wá. 25 Gbogbo àwọn obìnrin tí ó ní ọgbọ́n
ríran owú pẹ̀lú ọwọ́ rẹ ̀, kí ó mú èyí ti ó ti ran
wá ti aláró, ti elése àlùkò, ti òdòdó tàbí ti ọ̀gbọ̀
dáradára. 26 Gbogbo àwọn obìnrin tí ó fẹ́, tí ó sì
ní ọgbọ́n ń ran òwú irun ewúrẹ́. 27 Àwọn olórí
mú òkúta óníkìsì wá láti tò ó lórí ẹ̀wù efodu àti
ìgbàyà. 28Wọ́n sì túnmú olóòórùn àti òróró olifi
wá fún títanná àti fún òróró ìtasórí àti fún tùràrí
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dídùn. 29 Gbogbo àwọn ènìyàn Israẹli ọkùnrin
àti obìnrin ẹni tí ó fẹ́ mú ọrẹ àtinúwá fún OLÚwa
fún gbogbo iṣẹ́ tí OLÚwa ti pàṣẹ fún wọn láti ṣe
nípasẹ̀ Mose.

Besaleli àti Oholiabu
30Nígbà náà ni Mose wí fún àwọn ọmọ Israẹli

pé, “Wò ó, OLÚwa ti yan Besaleli ọmọ Uri, ọmọ
Huri, ti ẹ̀yà Juda, 31 Ó sì ti fi Ẹ̀mí Ọlọ́run kún
un, pẹ ̀lú ọgbọ́n, òye, ìmọ̀ àti gbogbo onírúurú
iṣẹ ́ ọnà. 32 Láti máa ṣe aláràbarà iṣẹ ́ ní ti wúrà,
fàdákà àti idẹ, 33 láti gbẹ́ òkúta àti láti tò ó, láti
fún igi àti láti ṣiṣẹ ́ ni gbogbo onírúurú iṣẹ́ ọnà.
34 Ó sì fún òun àti Oholiabu ọmọ Ahisamaki ti
ẹ̀yà Dani, ni agbára láti kọ ́ àwọn tókù. 35 Ó sì
fi ọgbọ́n kún wọn láti ṣe gbogbo onírúurú iṣẹ́, ti
oníṣọ̀nà, ti ayàwòrán, ti aránsọ, ti aláṣọ aláró,
ti elése àlùkò, ti òdòdó àti ní ọ ̀gbọ̀ dáradára
àti ti ahunṣọ, gbogbo èyí tí ọ̀gá oníṣẹ́-ọnà àti
ayàwòrán ń ṣe.

36
1 Besaleli, Oholiabu àti olúkúlùkù ọlọ́gbọ ́n ẹni

tí OLÚwa tí fún ní ọgbọ́n àti òye láti mọ bí a ti í
ṣe gbogbo iṣẹ́ ibi mímọ́ ni kí wọn ṣe iṣẹ́ náà gẹ ́gẹ́
bí OLÚwa ti pa á láṣẹ.”

2 Mose sì pe Besaleli àti Oholiabu àti gbogbo
ọlọ́gbọ́n ènìyàn ẹni tí OLÚwa ti fún ni agbára àti
gbogbo ẹni tí ó fẹ ́ láti wá sé iṣẹ́ náà. 3 Wọ́n gba
gbogbo ọrẹ tí àwọn ọmọ Israẹli ti mú wá lọ́wọ́
Mose fún kíkọ́ ibi mímọ́ náà. Àwọn ènìyàn sì ń

35:30 Ek 31.1-6.
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mú ọrẹ àtinúwá wá ní àràárọ̀. 4 Bẹ ́ẹ̀ ni gbogbo
àwọn ọlọ́gbọ́n oníṣẹ-́ọnà tí wọn ń ṣe gbogbo iṣẹ́
ibi mímọ́ náà fi iṣẹ ́ wọn sílẹ̀. 5 Mose sì wí pé,
“Àwọn ènìyàn mú púpọ̀ wá fún ṣíṣe iṣẹ ́ náà ju bi
OLÚwa ti pa á láṣẹ láti ṣe lọ.”

6 Mose sì pàṣẹ, wọ ́n sì rán iṣẹ́ yìí sí gbogbo
ibùdó: “Kí ọkùnrin tàbí obìnrin má ṣe ṣe ohun
kankan bí ọrẹ fún ibi mímọ́ náà mọ ́.” Bẹ́ẹ̀ ni a
dá àwọn ènìyàn lẹ ́kun láti mú un wá sí i, 7 nítorí
ohun tí wọ ́n ti ní ti ju ohun tí wọn fẹ ́ fi ṣe gbogbo
iṣẹ ́ náà lọ.

Àgọ ́ náà
8 Gbogbo àwọn ọlọ ́gbọ́n ọkùnrin láàrín àwọn

òṣìṣẹ́ ni wọ ́n ṣe iṣẹ ́ náà pẹ̀lú aṣọ títa mẹ ́wàá ti
ọ̀gbọ ̀ olókùn dáradára, tí aṣọ aláró, ti elése àlùkò
àti ti òdòdó, pẹ ̀lú àwọn kérúbù ṣe iṣẹ́ sí wọn
nípa ọgbọ ́n iṣẹ́ ọnà. 9 Gbogbo aṣọ títa náà ni
kí ó jẹ́ ìwọ̀n kan náà: ìgbọ̀nwọ ́ méjìdínlọ́gbọ̀n
(28) ní gígùn àti ìgbọ̀nwọ́ mẹ́rin ni fífẹ̀. 10 Aṣọ
títa márùn-ún ni kí a so papọ ̀ mọ ́ ara wọn, àti
aṣọ títa márùn-ún ni kí a so papọ ̀ mọ ́ ara wọn.
11 Ìwọ yóò ṣì ṣe ajábó aṣọ aláró sí aṣọ títa kan
láti ìṣẹt́í rẹ ̀ wá níbi ìsopọ̀, àti bẹ ́ẹ̀ gẹ ́gẹ ́ ni ìwọ
yóò ṣe ni etí ìkangun aṣọ títa kejì, ni ibi ìsopọ̀
kejì. 12Àádọ ́ta ajábó ní ó pa lára aṣọ títa kan, àti
àádọ́ta ajábó ni ó sì lò pa ní etí aṣọ títa tí ó wà ní
ìsolù kejì, ajábó náà sì wà ní ọ̀kánkán ara wọn.
13 Ó sì ṣe àádọ́ta ìkọ́ wúrà, ó sì lò ìkọ ́ wọ ̀n-ọn-nì
láti fi aṣọ títa kan kọ́ èkejì, bẹ́ẹ̀ ó sì di odidi àgọ́
kan.
36:8 Ek 26.1-14.
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14 Ìwọ ó sì ṣe aṣọ títa irun ewúrẹ́ láti fi ṣe ìbò
sórí àgọ́ náà—aṣọ títa mọ ́kànlá ni ìwọ ó ṣe é.
15 Gbogbo aṣọ títa mọ ́kọ̀ọ̀kànlá náà jẹ ́ ìwọ̀n kan
náà, ọgbọ̀n ìgbọ̀nwọ ́ ní gígùn àti ìgbọ̀nwọ ́mẹ ́rin
ní fífẹ̀. 16Ó so aṣọ títa márùn-ún pọ̀ mọ ́ ara wọn
se ọ̀kan, ó sì tún so mẹ ́fà tókù mọ́ ara wọn se
ọ̀kan. 17 Ó sì pa àádọ́ta ajábó sí ìṣẹt́í ìkangun
aṣọ títa ní apá kan, wọ ́n sì tún pa ajábó mìíràn
sí ìṣẹt́í ìkangun aṣọ títa ní apá kejì. 18 Wọ ́n ṣe
àádọ́ta ìkọ́ idẹ láti so àgọ́ náà pọ̀ kí o lè jẹ ́ ọ̀kan.
19 Ó sì ṣe ìbòrí awọ àgbò tí a rì ní pupa fún àgọ́
náà, àti ìbòrí awọ seali sórí rẹ ̀.

20 Ó sì ṣe pákó igi kasia tí ó dúró òró fún àgọ́
náà. 21 Ọ̀kọ̀ọ̀kan pákó náà jẹ ́ ìgbọ̀nwọ ́ mẹ ́wàá
ní gígùn àti ìgbọ̀nwọ́ kan ààbọ̀ ní fífẹ̀, 22 pẹ ̀lú
ìtẹ̀bọ ̀ méjì tí ó kọjú sí ara wọn. Wọ́n ṣe gbogbo
pákó àgọ́ náà bí èyí. 23 Ó sì ṣe ogún pákó sí
ìhà gúúsù àgọ́ náà. 24 Ó sì ṣe ogójì fàdákà ihò
ìtẹ̀bọ ̀ lọ sí ìsàlẹ̀ wọn ìtẹ̀bọ ̀ méjì fún pákó kọ̀ọ̀kan,
ọ̀kọ̀ọ̀kan ní ìsàlẹ̀ ìtẹ̀bọ ̀. 25 Fún ìhà kejì, ìhà àríwá
àgọ́ náà, wọ ́n ṣe ogún pákó 26 àti ogójì ihò ìtẹ̀bọ̀
fàdákà méjì ní abẹ́ pákó kọ̀ọ̀kan. 27 Ó ṣe pákó
mẹ ́fà sì ìkangun, ní ìkangun ìhà ìwọ ̀-oòrùn àgọ́
náà, 28 pákó méjì ni ìwọ ó ṣe fún igun àgọ́ náà
ní ìhà ẹ̀yìn. 29Ní igun méjèèjì yìí, pákó méjì ni ó
wà níbẹ̀ láti ìdí dé orí rẹ ̀ wọ́n sì kó wọ́n sí òrùka
kan; méjèèjì rí bákan náà. 30 Wọ ́n ó sì jẹ́ pákó
mẹ ́jọ, àti ihò ìtẹ̀bọ ̀ fàdákàmẹ ́rìnlélógún,méjì wà
ní ìsàlẹ̀ ọ ̀kọ̀ọ ̀kan.

31 Ó sì ṣe ọ̀pá igi kasia márùn-ún fún pákó ìhà
36:20 Ek 26.15-29.
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kan àgọ́ náà, 32márùn-ún fún àwọn tí ó wà ní ìhà
kejì,márùn-ún fún pákó tí ó wà ní ìhà ìwọ̀-oòrùn
ní ìkangun àgọ ́ náà. 33Wọ́n sì ṣe ọ̀pá àárín tí yóò
fi jáde láti ìkangun dé ìkangun ní àárín àwọn
pákó náà. 34 Ó sì bo àwọn pákó pẹ ̀lú wúrà, wọ́n
sì ṣe àwọn òrùkawúrà láti gbá ọ ̀pá náàmú. Wọ́n
sì tún bo ọ̀pá náà pẹ̀lú wúrà.

35Ó ṣe aṣọ títa aláró, àti elése àlùkò, àti òdòdó,
àti ọ̀gbọ̀ olókùnwẹ́wẹ ́ tí í ṣe ọlọ ́nà, tí òun ti àwọn
kérúbù ni kí á ṣe é. 36 Wọ́n sì ṣe òpó igi ṣittimu
mẹ ́rin fún un wọ ́n sì bò wọ ́n pẹ̀lú wúrà. Wọ́n sì
ṣe àwọn ìkọ́ wúrà fún wọn, wọ ́n sì dá ihò ìtẹ̀bọ̀
fàdákà mẹ ́rin mẹ ́rin fún wọn. 37 Fún ẹnu-ọ ̀nà
àgọ́ náà wọ ́n ṣe aṣọ títa ti aṣọ aláró, ti elése
àlùkò, ti òdòdó àti ti ọ̀gbọ ̀ olókùn dáradára tí
a fi iṣẹ́ abẹ́rẹ ́ ṣe; 38 Ó sì ṣe òpó márùn-ún pẹ ̀lú
ìkọ́ wọn. Ó bo orí àwọn òpó náà àti ìgbànú wọn
pẹ ̀lú wúrà, ó sì fi idẹ ṣe ihò ìtẹ̀bọ ̀wọnmárààrún.

37
Àpótí náà

1Besaleli sì fi igi ṣittimu ṣe àpótí náà, ìgbọ̀nwọ́
méjì ààbọ̀ ni gígùn rẹ ̀, ìgbọ̀nwọ́ kan ààbọ̀ ni fífẹ̀
rẹ ̀, ìgbọ̀nwọ́ kan ààbọ̀ ni gíga rẹ ̀. 2Ó sì fi ojúlówó
wúrà bò ó ní inú àti ní òde, ó sì fi wúrà gbá etí
rẹ ̀ yíká. 3 Ó sì da òrùka wúrà mẹ́rin fún, láti fi
wọ ́n sí igun mẹ ́rẹ ̀ẹ̀rin ẹsẹ̀ rẹ ̀, òrùka wúrà méjì
yóò wà ní ẹ̀gbẹ́ kìn-ín-ní, òrùka wúrà méjì yóò
wà ní ẹgbẹ́ kejì. 4 Ó sì fi igi kasia ṣe ọ̀pá, ó sì fi
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wúrà bò wọ́n. 5 Ó sì fi ọ̀pá náà bọ òrùka ní ẹ̀gbẹ́
kọ̀ọ̀kan àpótí ẹ̀rí náà láti fi gbé e.

6 Ó fi ojúlówó wúrà ṣe ìtẹ́ àánú; ìgbọ ̀nwọ́ méjì
àti ààbọ̀ ní gígùn àti ìgbọ̀nwọ ́ kan ààbọ̀ ní fífẹ̀.
7 Ó sì ṣe kérúbù méjì láti inú wúrà tí a fi òòlù sí
igun ìtẹ́ àánú náà. 8Ó ṣe kérúbù kan ní igun kìn-
ín-ní, àti kérúbù kejì sí igun kejì; kí kérúbù náà
jẹ ́ irú kan náà ní igun méjèèjì pẹ ̀lú ìbòrí wọn.
9 Àwọn kérúbù sì na ìyẹ́ apá wọn sókè, tí wọn
yóò sì fi ìyẹ́ apá wọn ṣe ibòòji sí orí ìtẹ́ àánú.
Àwọn kérúbù náà yóò kọ ojú sí ara wọn, wọn
yóò máa wo ọ̀kánkán ìtẹ́.

Tábìlì náà
10Ó ṣe tábìlì igi ṣittimu ìgbọ̀nwọ ́méjì ní gígùn,

ìgbọ̀nwọ́ kan ní fífẹ̀, àti ìgbọ ̀nwọ́ kan ààbọ̀ ní
gíga. 11 Ó sì fi ojúlówó wúrà bò ó, ó sì ṣe ìgbátí
wúrà yí i ká. 12 Ó sì ṣe etí kan ní ìbú àtẹ́lẹwọ́
sí i yíká, ó sì ṣe ìgbátí wúrà yí etí rẹ ̀ ká. 13 Ó
sì da òrùka wúrà mẹ́rin fún tábìlì náà, ìwọ ó sì
fi òrùka kọ̀ọ̀kan sí igun mẹ ́rẹ ̀ẹ̀rin tí ó wà ní ẹsẹ̀
rẹ ̀ mẹ ́rẹ ̀ẹ̀rin. 14Ní abẹ́ ìgbátí náà ni àwọn òrùka
náà yóò wà, ààyè láti máa fi gbé tábìlì náà. 15 Ó
sì fi igi kasia ṣe àwọn ọ̀pá, ó sì fi wúrà bò wọ ́n,
láti máa fi wọ́n gbé tábìlì náà. 16 Ó sì ṣe àwọn
ohun èlò tí ó wà lórí tábìlì náà ní ojúlówó wúrà,
abọ ́ rẹ ̀, àwo rẹ, àwokòtò rẹ ̀ àti ìgò rẹ ̀ fún dída
ọrẹ mímu jáde.

Ọ ̀pá fìtílà náà
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17Ó sì ṣe ọ̀pá fìtílà náà ní ojúlówó wúrà, ó sì lù
ú jáde, ọ̀pá rẹ ̀, ìtànná ìfẹ́ rẹ ̀, ìrudí rẹ àti agogo rẹ ̀,
wọ ́n jẹ ́ ọ̀kan náà. 18 Ẹ̀ka mẹ ́fà ni yóò yọ ní ẹ̀gbẹ́
ọ̀pá fìtílà: mẹ ́ta ní ẹ̀gbẹ́ kìn-ín-ní mẹ́ta ni ẹ̀gbẹ́
kejì. 19 Àwo mẹ ́ta ni a ṣe bí ìtànná almondi pẹ ̀lú
ìrudí àti ìtànná wà ni ẹ̀ka kan, mẹ ́ta sì tún wà
ní ẹ̀ka mìíràn, bẹ́ẹ̀ ni ní ẹ̀ka mẹ́fẹ ̀ẹ̀fà jáde lára
ọ̀pá fìtílà. 20 Ní ara ọ̀pá fìtílà ni àwo mẹ́rin ti a
ṣe gẹ ́gẹ ́ bí òdòdó almondi ti ó ni ìṣọ àti ìtànná
yóò wà. 21 Irúdì kan yóò sì wà ní abẹ́ ẹ̀ka rẹ ̀ méjì
àkọ́kọ́ tí ó yọ lára ọ̀pá fìtílà, irúdì kejì ó sì wà ní
abẹ́ ẹ̀ka rẹ ̀ méjì kejì, irúdì kẹta yóò sì wà ní abẹ́
ẹ̀ka rẹ̀ méjì kẹta: ẹ̀ka mẹ ́fà ní àpapọ̀. 22 Irúdì
wọn àti ẹ̀ka wọn kí ó rí bákan náà, kí gbogbo rẹ̀
kí ó jẹ ́ lílù ojúlówó wúrà.

23Ó ṣe fìtílà rẹ ̀, méje, àti alumagaji rẹ ̀, àti àwo
rẹ ̀, kìkì wúrà ni. 24 Ó sì ṣe ọ̀pá fìtílà náà àti
gbogbo ohun èlò rẹ ̀ láti ara tálẹ́ǹtì kan tí ó jẹ́
kìkì wúrà.

Pẹpẹ tùràrí
25 Igi kasia ní ó fi ṣe pẹpẹ tùràrí náà. Igun

mẹ ́rẹ ̀ẹ̀rin rẹ ̀ jẹ ́ déédé, gígùn rẹ ̀ jẹ ìgbọ̀nwọ ́ kan,
fífẹ̀ rẹ ̀ náà jẹ ́ ìgbọ ̀nwọ́ kan àti gíga rẹ ̀ sì jẹ́
ìgbọ̀nwọ́ méjì, ìwo rẹ ̀ sì jẹ́ bákan náà. 26 Kìkì
wúrà ni ó fi bo orí rẹ ̀, gbogbo ìhà rẹ ̀ àti ìwo rẹ ̀, ó
sì fi ìgbátí wúrà yìí ká. 27 Ó ṣe òrùka wúrà méjì
sí ìsàlẹ̀ ìgbátí náà méjì ní òdìkejì ara wọn láti
gbá òpó náà mú láti máa fi gbé e. 28 Ó ṣe òpó igi
ṣittimu, ó sì bò wọ́n pẹ̀lú u wúrà.
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29Ó sì túnṣe òróró mímọ́ ìtasórí àti kìkì òórùn
dídùn tùràrí—iṣẹ́ àwọn tí ń ṣe nǹkan olóòórùn.

38
Pẹpẹ ẹbọ sísun

1 Ó sì fi igi kasia kọ́ pẹpẹ ẹbọ sísun, ìgbọ̀nwọ́
mẹ ́fà ni gíga rẹ ̀ àti ìgbọ̀nwọ ́ márùn-ún, igun rẹ̀
ṣe déédé. 2 Ó ṣe ìwo sí igun mẹ́rẹ ̀ẹ̀rin, nítorí kí
ìwo àti pẹpẹ náà lè jẹ ́ ọ̀kan, ó sì bo pẹpẹ náà pẹ ̀lú
idẹ. 3 Idẹ ni ó ṣe gbogbo ohun èlò pẹpẹ, ìkòkò rẹ ̀,
ọkọ, àwokòtò rẹ̀, fọ́ọ̀kì tí a fi n mú ẹran àti àwo
iná rẹ ̀. 4 Ó ṣe ààrò fún pẹpẹ náà, àwọ̀n onídẹ,
kí ó wà níṣàlẹ̀ ẹsẹ̀ rẹ ̀, dé ìdajì òkè pẹpẹ náà. 5 Ó
dá òrùka idẹ láti mú kí ó di òpó igun mẹ ́rẹ ̀ẹ̀rin
idẹ ààrò náà mú. 6 Ó sì fi igi kasia ṣe àwọn òpó
náà, ó sì bò wọ́n pẹ̀lú idẹ. 7 Ó sì fi òpó náà bọ
inú òrùka, nítorí kí ó lè wà ní ìhà pẹpẹ náà láti
máa fi gbé e. Ó sì fi pákó ṣé pẹpẹ náà ní oníhò
nínú.

Agbada fún fífọ̀
8Ó ṣe agbada idẹ, o sì fi idẹ ṣe ẹsẹ̀ rẹ ̀ ti àwòjìji

àwọn obìnrin tí ó ń sìn ní ẹnu-ọ̀nà àgọ́ àjọ.

Àgbàlá inú
9 Ó sì ṣe àgbàlá inú náà. Ní ìhà gúúsù ni

aṣọ títa ti ọ̀gbọ ̀ olókùn dáradára wà, ó jẹ ́ mita
mẹ ́rìndínláàádọ́ta ní gígùn, 10 pẹ ̀lú ogún òpó àti
ogún ihò ìtẹ̀bọ ̀ idẹ, àti pẹ̀lú fàdákà tí ó kọ́ ọ, tí
ó sì de àwọn òpó náà. 11 Ní ìhà àríwá náà tún
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jẹ mita mẹ ́rìndínláàádọ́ta ní gígùn, ó sì ní ogún
òpó àti ogun ihò ìtẹ̀bọ ̀ idẹ, pẹ ̀lú fàdákà tí ó kọ́ ọ,
tí ó sì de àwọn òpó náà.

12 Ìhà ìwọ̀-oòrùn jẹ́ mita mẹ ́tàlélógún ní fífẹ̀,
ó sì ní aṣọ títa pẹ̀lú òpó mẹ ́wàá àti ihò ìtẹ̀bọ̀
mẹ ́wàá, pẹ ̀lú fàdákà tí ó kọ́ ọ, tí ó sì de àwọn òpó
náà pọ ̀. 13 Fún ìhà ìlà-oòrùn, sí ibi tí oòrùn ti ń
yọ náà jẹ́ mita mẹ́tàlélógún ni fífẹ̀. 14Aṣọ títa ìhà
ẹnu-ọ̀nà kan jẹ ́ mita mẹ ́fà ààbọ̀, pẹ̀lú òpó mẹ́ta
àti ihò ìtẹ̀bọ ̀ mẹ́ta, 15 àti aṣọ títa ní ìhà kejì tí ó
wà ní ẹnu-ọ̀nà àgbàlá náà jẹ́ mita mẹ́fà ààbọ̀ pẹ ̀lú
òpó mẹ ́ta àti ihò ìtẹ̀bọ ̀mẹ ́fà. 16Gbogbo aṣọ tí ó yí
àgbàlá náà jẹ́ ọ̀gbọ ̀ olókùn dáradára. 17 Ihò ìtẹ̀bọ̀
fún òpó náà idẹ ni. Ìkọ́ òpó náà àti ìgbànú tí ó
wà lára òpó náà jẹ ́ fàdákà, a sì bo orí wọn pẹ ̀lú
fàdákà; gbogbo àwọn òpó àgbàlá náà ní ìgbànú
fàdákà.

18 Aṣọ títa fún ẹnu-ọ̀nà àgbàlá náà jẹ́ ti aṣọ
aláró, ti elése àlùkò, ti òdòdó àti ti ọ̀gbọ̀ olókùn
wẹ ́wẹ́ tí a fi iṣẹ́ abẹ́rẹ ́ ṣe; ogún ìgbọ ̀nwọ́ sì ni
gígùn rẹ ̀, àti gíga rẹ̀ ní ìbò rẹ ̀ jẹ ìgbọ̀nwọ ́márùn-
ún, ó bá aṣọ títa àgbàlá wọ̀n-ọn-nì ṣe déédé,
19 pẹ ̀lú òpó mẹ́rin àti ihò ìtẹ̀bọ̀ idẹ mẹ́rin. Ìkọ́
àti ìgbànú wọn jẹ́ fàdákà, a sì bo orí wọn pẹ ̀lú
fàdákà. 20Gbogbo èèkàn àgọ́ tabanaku náà àti ti
àyíká àgbàlá náà jẹ́ idẹ.

Àwọn ohun èlò tí a lò
21 Wọ̀nyí ni iye ohun èlò tí a lò fún tabanaku

náà, tabanaku ẹ̀rí, èyí ti a kọ bí òfin Mose nípa
àwọn ọmọ Lefi ní abẹ ́ àkóso Itamari ọmọ Aaroni
àlùfáà. 22 (Besaleli ọmọ Uri, ọmọ Huri, ti ẹ̀yà
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Juda, ṣe ohun gbogbo ti OLÚwa pàṣẹ fún Mose.
23 Pẹ ̀lú rẹ ̀ ni Oholiabu ọmọ Ahisamaki, ti ẹ̀yà
Dani: alágbẹ̀dẹ, àti oníṣẹ́-ọnà àti oníṣọ̀nà tí a fi
iṣẹ ́ abẹ ́rẹ ́ ṣe ní aṣọ aláró àti elése àlùkò àti òdòdó
àti ọ̀gbọ ̀ dáradára.) 24Àròpọ̀ iye wúrà lára wúrà
ọrẹ tí a lò fún gbogbo iṣẹ́ ibi mímọ́ náà jẹ ́ tálẹ́ǹtì
mọ ́kàndínlọ́gbọ̀n àti òjìlélẹ́ẹ̀gbẹ́rín ó dín mẹ ́wàá
(730) ṣékélì gẹ ́gẹ́ bí i ṣékélì ibi mímọ́.

25 Fàdákà tí a rí nínú ìjọ, ẹni tí a kà nínú
ìkànìyàn jẹ́ ọgọ́rùn-ún tálẹ́ǹtì àti òjìdínlẹ́gbẹ ̀san
ó lé mẹ́ẹ̀ẹ́dógún (1,775) ṣékélì, gẹ ́gẹ ́ bí ìwọ̀n
ṣékélì ibi mímọ́, 26 ààbọ̀ ṣékélì kan ní orí
ẹnìkọ̀ọ̀kan, gẹ ́gẹ ́ bí ìwọ̀n ṣékélì ibi mímọ́, lórí
olúkúlùkù ẹni tí ó ti kọjá tí a ti kà, láti ẹni ogún
ọdún tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ, àròpọ̀ wọ́n jẹ́ ọgbọ̀n ọ̀kẹ ́ lé
ẹgbẹ̀tadínlógún ó lé àádọ́jọ (603,550) ọkùnrin.
27 Ọgọ ́rùn-ún tálẹ́ǹtì fàdákà ní a lò láti fi dá ihò
ìtẹ̀bọ ̀ fún ibi mímọ́ àti fún aṣọ títa ọgọ́rùn-ún
ihò ìtẹ̀bọ ̀ nínú ọgọ́rùn-ún tálẹ́ǹtì náà tálẹ́ǹtì kan
fún ihò ìtẹ̀bọ̀ kọ̀ọ̀kan. 28 Ó lo òjìdínlẹ́gbẹ̀san ó lé
mẹ ́ẹ̀ẹ́dógún (1,775) ṣékélì ni ó fi ṣe ìkọ́ fún òpó
náà, láti fi bo orí òpó náà àti láti fi ṣe ọ ̀já wọn.

29 Idẹ ara ọrẹ náà jẹ́ àádọ ́rin tálẹ́ǹtì àti egbèjìlá
(2,400) ṣékélì. 30Ó lò ó láti fi ṣe ihò ìtẹ̀bọ ̀ fún ẹnu-
ọ̀nà àgọ́ àjọ, pẹpẹ idẹ náà pẹ ̀lú ààrò idẹ rẹ ̀ àti
gbogbo ohun èlò rẹ ̀, 31 ihò ìtẹ̀bọ ̀ àgbàlá náà àyíká
àti ihò ìtẹ̀bọ̀ ẹnu-ọ̀nà àgbàlá àti gbogbo èèkàn
àgọ́ náà, àti gbogbo èèkàn àgbàlá náà yíká.

39
38:25 Ek 30.11-16.
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Aṣọ àlùfáà
1 Nínú aṣọ aláró, ti elése àlùkò àti ti òdòdó ni

wọ ́n fi ṣe aṣọ híhun fún àwọn òṣìṣẹ́ ní ibi mímọ́.
Ó sì tún dá aṣọ mímọ́ fún Aaroni gẹ ́gẹ ́ bí OLÚwa
ti pàṣẹ fún Mose.

Ẹ̀wù efodu
2 Ó ṣe ẹ̀wù efodu wúrà, ti aṣọ aláró, ti elése

àlùkò, ti òdòdó àti ti ọ̀gbọ̀ olókùn dáradára. 3 Ó
sì lu wúrà náà di ewé fẹ́lẹ́fẹ ́lẹ́, ó sì tún gé e láti
fi ṣe iṣẹ ́ sí aṣọ aláró, ti elése àlùkò, ti òdòdó, àti
sínú ọ̀gbọ̀ dáradára, iṣẹ́ ọlọ́nà. 4 Ó ṣe aṣọ èjìká
fún ẹ̀wù efodu náà, èyí tí ó so mọ igun rẹ ̀méjèèjì,
nítorí kí ó lè so ó pọ ̀. 5 Ọnà ìgbànú híhun rẹ ̀ rí
bí i ti rẹ ̀ ó rí bákan náà pẹ ̀lú ẹ̀wù efodu ó sì sé e
pẹ ̀lú wúrà, àti pẹ̀lú aṣọ aláró, elése àlùkò, òdòdó
àti pẹ̀lú ọ̀gbọ ̀ olókùn dáradára, gẹ́gẹ ́ bí OLÚwa ti
pàṣẹ fún Mose.

6 Ó ṣiṣẹ ́ òkúta óníkìsì tí a tò sí ojú ìdè wúrà, tí
a sì fín wọn gẹ ́gẹ ́ bí èdìdì pẹ̀lú orúkọ àwọn ọmọ
Israẹli. 7 Ó sì so wọ́n mọ ́ aṣọ èjìká ẹ̀wù efodu
náà bí òkúta ìrántí fún àwọn ọmọ Israẹli, gẹ ́gẹ́
bí OLÚwa ti pàṣẹ fún Mose.

Ìgbàyà
8 Ó ṣe iṣẹ ́ ọnà sí ìgbàyà náà iṣẹ́ ọgbọ́n ọlọ́nà.

Ó ṣe é bí ẹ̀wù efodu: ti wúrà ti aṣọ aláró, ti elése
àlùkò, ti òdòdó àti ti ọ̀gbọ ̀ olókùn dáradára.
9 Igun rẹ ̀ mẹ ́rẹ ̀ẹ̀rin rẹ ̀ ṣe déédé ìwọ̀n ìka kan
ní ìnà rẹ ̀, ìwọ̀n ìka kan ní ìbú rẹ ̀, ó sì jẹ ́ ìṣẹṕo
méjì. 10 Ó sì to ipele òkúta oníyebíye mẹ ́rin
39:2 Ek 28.6-12. 39:8 Ek 28.15-28.
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sí i. Ní ipele kìn-ín-ní ní rúbì wà, topasi àti
berili; 11 ní ipele kejì, turikuose, safire, emeradi
àti diamọndi; 12 ní ipele kẹta, jasiniti, agate àti
ametisiti; 13 ní ipele kẹrin, karisoliti, óníkìsì, àti
jasperi. Ó sì tò wọ́n ní ojú ìdè wúrà ní títò wọn.
14 Wọ́n jẹ́ òkúta méjìlá, ọ̀kan fún orúkọ àwọn
ọmọ Israẹli kọ̀ọ̀kan, a fín ọ̀kọ̀ọ̀kan gẹ ́gẹ ́ bí èdìdì
pẹ ̀lú orúkọ ẹnìkọ̀ọ ̀kan ẹ̀yà méjèèjìlá.

15 Fún ìgbàyà náà, wọ ́n ṣe ẹ̀wọ̀n iṣẹ́ kìkì wúrà,
gẹ ́gẹ ́ bi okùn. 16Wọ́n sì ṣe ojú ìdè wúrà méjì àti
òrùka wúrà méjì, wọ ́n sì so àwọn òkúta náà mọ́
igun méjèèjì ìgbàyà náà. 17Wọ́n sì so ẹ̀wọ ̀n wúrà
méjèèjì náà mọ́ àwọn òrùka náà ni igun ìgbàyà
náà, 18 àti ní àwọn òpin ẹ̀wọ ̀n tókù ni wọ́n fi mọ
ojú ìdè méjèèjì, wọ́n so wọ́n mọ ́ aṣọ èjìká ẹ̀wù
efodu náà ní iwájú. 19Wọ ́n ṣe òrùka wúrà méjì,
wọ ́n sì so wọ́n mọ ́ igun méjèèjì ìgbàyà náà ní etí
tí ó wà ní inú lẹ́gbẹ ̀ẹ́ ẹ̀wù efodu náà. 20 Wọ ́n sì
túnṣe òrùka wúrà méjì sí i, wọ ́n sì so wọ́n mọ́
ìdí aṣọ èjìká ní iwájú ẹ̀wù efodu náà tí ó súnmọ́
ibi tí a ṣe lọ ́ṣọ ̀ọ́ ní òkè ìgbànú ẹ̀wù efodu náà.
21 Wọn so àwọn òrùka ìgbàyà mọ ́ àwọn òrùka
ẹ̀wù efodu ọ̀já aṣọ aláró, kí a pa á pọ̀ mọ ́ ìgbànú,
nítorí kí ìgbàyà náà má ṣe tú kúrò lára ẹ̀wù
efodu náà gẹ ́gẹ ́ bí OLÚwa ti pàṣẹ fún Mose.

Àwọn aṣọ àlùfáà mìíràn
22 Ó sì ṣe ọ̀já àmùrè ẹ̀wù efodu gbogbo rẹ ̀ jẹ́

aṣọ aláró iṣẹ́ aláṣọ híhun, 23 pẹ̀lú ihò ní àárín ọ̀já
àmùrè náà gẹ ́gẹ ́ bí i ojú kọ́là, àti ìgbànú yí ihò yìí
ká, nítorí kí ó má ba à ya. 24Ó sì ṣe pomegiranate
39:22 Ek 28.31-34.



Eksodu 39:25 cxvi Eksodu 39:35

ti aṣọ aláró, elése àlùkò, òdòdó àti ti ọ̀gbọ̀ olókùn
dáradára yí ìṣẹt́í ọ̀já àmùrè náà ká. 25 Ó sì ṣe
agogo kìkì wúrà, ó sì so wọ ́n mọ ́ àyíká ìṣẹ́tí àárín
pomegiranate náà. 26 Ago àti pomegiranate kọjú
sí àyíká ìṣẹt́í ọ̀já àmùrè láti máa wọ̀ ọ́ fún iṣẹ́
àlùfáà, bí OLÚwa ti pàṣẹ fún Mose.

27Fún Aaroni àti àwọn ọmọ rẹ,wọ ́n ṣe àwọ̀tẹ́lẹ̀
ti ọ̀gbọ̀ dáradára tí iṣẹ ́ aláṣọ híhun. 28 Àti fìlà
ọ̀gbọ ̀ dáradára, ìgbàrí ọ̀gbọ̀ àti aṣọ abẹ́ ọ̀gbọ̀
olókùn dáradára. 29 Ọ ̀já náà jẹ́ ti ọ̀gbọ ̀ olókùn
dáradára, aṣọ aláró, elése àlùkò àti òdòdó tí a fi
iṣẹ ́ abẹ́rẹ ́ ṣe bí OLÚwa ṣe pàṣẹ fún Mose.

30Ó ṣe àwo, adé mímọ ́, láti ara kìkì wúrà, wọ́n
sì kọ ̀wé sí i, gẹ ́gẹ ́ bí i ìkọ̀wé lórí èdìdì:

Mímọ́ sí Olúwa.
31Wọ́n sì so ọ ̀já aláró mọ ́ ọn láti ṣo ó mọ ́ fìlà náà,
gẹ ́gẹ ́ bí OLÚwa ti pàṣẹ fún Mose.

Mose bẹ àgọ ́ náà wò
32 Bẹ ́ẹ̀ ni gbogbo iṣẹ ́ àgọ ́ náà, ti àgọ́ àjọ parí.

Àwọn ọmọ Israẹli ṣe ohun gbogbo gẹ ́gẹ́ bí OLÚwa
ti pàṣẹ fún Mose. 33Wọ ́n sì mú tabanaku náà tọ
Mose wá:

àgọ́ náà àti gbogbo ohun ọ̀ṣọ ́ rẹ̀, ìkọ́ rẹ̀, pákó
rẹ ̀, ọ ̀pá rẹ ̀, òpó rẹ ̀ àti àwọn ihò ìtẹ̀bọ ̀ rẹ ̀;

34 ìbòrí awọ àgbò tí a kùn ní pupa, ìbòrí awọ
àti ìji aṣọ títa;

35 àpótí ẹ̀rí pẹ̀lú àwọn òpó rẹ ̀ àti ìbòrí àánú;

39:27 Ek 28.39,40,42. 39:30 Ek 28.36,37.
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36 tábìlì pẹ̀lú gbogbo ohun èlò rẹ ̀ àti àkàrà
ìfihàn;

37 ọ̀pá fìtílà kìkì wúrà pẹ ̀lú ipele fìtílà rẹ ̀ àti
gbogbo ohun èlò rẹ ̀, àti òróró fún títanná rẹ ̀;

38 pẹpẹ wúrà àti òróró ìtasórí, tùràrí dídùn,
àti aṣọ títa fún ẹnu-ọ̀nà àgọ́ náà.

39 Pẹpẹ idẹ pẹ ̀lú idẹ ọlọ, àwọn òpó rẹ ̀ àti
gbogbo ohun èlò rẹ ̀;

agbada pẹ̀lú ẹsẹ̀ rẹ ̀;
40 aṣọ títa ti àgbàlá pẹ ̀lú àwọn òpó rẹ ̀ àti
àgbàlá, àti aṣọ títa fún ẹnu-ọ̀nà àgbàlá;

ọ̀já àmùrè àti èèkàn àgọ́ fún àgbàlá náà;
gbogbo ohun ọ̀ṣọ ́ fún àgọ́, àgọ́ àjọ náà;
41 aṣọ híhun tí wọ́n ń wọ ̀ fún iṣẹ́ ibi mímọ́, aṣọ
mímọ́ fún Aaroni àlùfáà àti aṣọ fún àwọn
ọmọ rẹ ̀ nígbà tí wọ ́n bá ń ṣiṣẹ ́ àlùfáà.

42 Àwọn ọmọ Israẹli ti ṣe gbogbo iṣẹ́ náà gẹ ́gẹ́
bí OLÚwa ti pàṣẹ fún Mose. 43 Mose bẹ iṣẹ ́ náà
wò, ó sì rí i wí pé wọ ́n ti ṣe é gẹ ́gẹ́ bí OLÚwa ti
pàṣẹ. Nítorí náà Mose sì bùkún fún wọn.

40
Gbígbé àgọ́ ró

1 OLÚwa sì wí fún Mose pé, 2 “Ní ọjọ́ kìn-ín-ní,
oṣù kìn-ín-ní ni kí ó gbé àgọ́ náà, àgọ́ àjọ náà ró.
3 Gbé àpótí ẹ̀rí sí inú rẹ̀, kí ó sì bo àpótí náà pẹ ̀lú
aṣọ títa. 4 Gbé tábìlì náà wọ ilé, kí o sì to àwọn
ohun tí ó jẹ ́ tirẹ ̀ lé e lórí. Nígbà náà gbé ọ̀pá fìtílà
wọlé, kí o sì to àwọn fìtílà rẹ ̀. 5Gbé pẹpẹ wúrà ti

39:36 Ek 25.30; 40.23; Le 24.5-9.
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tùràrí sí iwájú àpótí ẹ̀rí, kí o sì fi aṣọ títa ẹnu-ọ ̀nà
sí ara àgọ́ náà.

6 “Gbé pẹpẹ ẹbọ sísun sí iwájú ẹnu-ọ̀nà àgọ́
náà, àgọ́ àjọ; 7 gbé agbada sí àárín àgọ́ àjọ àti
pẹpẹ, kí o sì fi omi sí inú rẹ ̀. 8 Gbé àgbàlá ró yìí
ka, kí ó sì fi aṣọ títa sí ẹnu-ọ̀nà àgbàlá náà.

9 “Mú òróró ìtasórí, kí ó sì ta á sára àgọ́ náà àti
ohun gbogbo tí ó wà nínú rẹ ̀, yà pẹpẹ sí mímọ́ àti
gbogbo ọ̀ṣọ ́ rẹ̀, yóò sì jẹ́ mímọ́. 10 Ta òróró sára
pẹpẹ ẹbọ sísun àti gbogbo ohun èlò rẹ ̀, ya pẹpẹ
náà sí mímọ ́, yóò sì jẹ́ mímọ́ jùlọ. 11Ta òróró sára
agbada náà àti ẹsẹ̀ rẹ, kí o sì yà wọ́n sí mímọ́.

12 “Mú Aaroni àti àwọn ọmọ rẹ ̀ wá sí ẹnu-ọ ̀nà
àgọ́ àjọ, kí o sì wẹ ̀ wọ ́n pẹ̀lú omi. 13 Nígbà náà
wọ Aaroni ní aṣọ mímọ́, ta òróró sí i ní orí, kí
o sì yà á sí mímọ́, nítorí kí ó lè máa sìn mi bí
àlùfáà. 14Mú àwọn ọmọ rẹ ̀ kí o sì fi aṣọ àwọ̀tẹ́lẹ̀
wọ ̀ wọ́n. 15 Ta òróró sí wọn ní orí gẹ ́gẹ ́ bí o ti ta
òróró sí baba wọn ní orí, nítorí kì wọn lè máa sìn
mi bí àlùfáà. Ìtasórí wọn yóò jẹ ́ iṣẹ ́ àlùfáà ti yóò
máa lò fún gbogbo ìrandíran tó ń bọ̀.” 16 Mose
ṣe ohun gbogbo gẹ ́gẹ ́ bí OLÚwa ti pàṣẹ fún un.

17 Bẹ́ẹ̀ ni wọ ́n gbé àgọ́ náà ró ní ọjọ́ kìn-ín-ní
oṣù kìn-ín-ní ní ọdún kejì. 18 Nígbà tí Mose gbé
àgọ́ náà ró ó fi ihò ìtẹ̀bọ ̀ sí ààyè rẹ ̀, ó to pákó rẹ ̀,
ó fi ọ̀pá rẹ ̀ bọ ̀ ọ́, ó sì gbé àwọn òpó rẹ ̀ ró. 19 Ó na
aṣọ àgọ́ náà sórí àgọ́, ó sì fi ìbòrí bo orí àgọ ́ náà,
bí OLÚwa ṣe pàṣẹ fún Mose.

20 Ó mu ẹ̀rí, ó sì fi sínú àpótí, ó so àwọn òpó
mọ ́ àpótí náà, ó sì fi àánú bo orí rẹ. 21 Ó sì gbé
àpótí náà wá sínú àgọ́; ó sì sọ aṣọ títa, ó sì ta á
bo àpótí ẹ̀rí, gẹ ́gẹ ́ bí OLÚwa ti pàṣẹ fún Mose.
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22Mose gbé tábìlì sínú àgọ́ àjọ sí ìhà àríwá àgọ́
náà lẹ́yìn aṣọ títa, 23 ó sì to àkàrà sórí rẹ̀ níwájú
OLÚwa, gẹ ́gẹ ́ bí OLÚwa ti pàṣẹ fún Mose.

24Ó gbé ọ̀pá fìtílà sínú àgọ́ àjọ ní òdìkejì tábìlì
ní ìhà gúúsù àgọ́ náà. 25Ó sì tan àwọn fìtílà náà
níwájú OLÚwa, gẹ ́gẹ ́ bí OLÚwa ti pàṣẹ fún Mose.

26Mose gbé pẹpẹ wúrà sínú àgọ́ àjọ níwájú aṣọ
títa 27 ó sì jó tùràrí dídùn lórí rẹ ̀, gẹ ́gẹ ́ bí OLÚwa
ti pàṣẹ fún Mose.

28 Ó sì ta aṣọ títa sí ẹnu-ọ̀nà àgọ́ náà. 29 Ó gbé
pẹpẹ ẹbọ sísun sí ẹ̀gbẹ́ ẹnu-ọ̀nà àgọ́ àjọ, ó sì rú
ẹbọ sísun àti ẹbọ oúnjẹ, gẹ ́gẹ ́ bí OLÚwa ti pàṣẹ
fún Mose.

30 Ó gbé agbada sí àárín àgọ́ àjọ àti pẹpẹ, ó sì
pọn omi sínú rẹ ̀ fún wíwẹ̀, 31 Mose, Aaroni àti
àwọn ọmọ rẹ ̀ lò ó láti fi wẹ ọwọ́ àti ẹsẹ̀ wọn.
32 Wọ́n máa ń wẹ̀ nígbàkígbà tí wọ ́n bá wọ àgọ́
àjọ tàbí tí wọ ́n bá súnmọ́ pẹpẹ, gẹ ́gẹ ́ bí OLÚwa ti
pàṣẹ fún Mose.

33 Mose sì gbé àgbàlá tí ó yí àgọ́ náà kà ró àti
pẹpẹ, ó sì ta aṣọ títa ti ẹnu-ọ ̀nà sí àgbàlá náà.
Bẹ ́ẹ̀ ni Mose ṣe parí iṣẹ ́ náà.

Ògo OLÚwa
34 Nígbà náà ni àwọsánmọ̀ bo àgọ́ àjọ, ògo

OLÚwa bo àgọ́ náà. 35 Mose kò sì lè wọ inú àgọ́
àjọ, nítorí àwọsánmọ̀ wà ní orí àgọ́, ògo OLÚwa
sì ti kún inú àgọ́ náà.

36 Ní gbogbo ìrìnàjò àwọn ọmọ Israẹli
nígbàkígbà tí a bá ti fa ìkùùkuu àwọsánmọ̀

40:23 Ek 25.30; 39.36; Le 24.5-9. 40:30 Ek 30.18-21. 40:34
If 15.8.
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náà sókè kúrò lórí àgọ́, wọ ́n máa ń jáde lọ;
37 ṣùgbọ́n tí àwọsánmọ̀ kò bá gòkè wọn kò
ní jáde títí di ọjọ ́ tí ó bá gòkè. 38 Nítorí náà
àwọsánmọ̀ OLÚwa wà lórí àgọ́ ní ọ̀sán, iná sì wà
nínú àwọsánmọ ̀ ní alẹ ́, ní ojú gbogbo ilé Israẹli
ní gbogbo ìrìnàjò wọn.
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