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1:1 ఐగుపుత్లోనికి యాకోబుతో వచిచ్న ఇశార్యేలీయుల పేరులు ఏవనగా, రూబేను

షిమోయ్ను లేవి యూదా ఇశాశ్ఖారు జెబూలూను బెనాయ్మీను.

1:2 దాను నఫాత్లి గాదు ఆషేరు.

1:3 వీరిలో పర్తివాడును తన తన కుటుంబముతో వచెచ్ను.

1:4 యాకోబు గరభ్మున పుటిట్నవారందరు డెబబ్దిమంది.

1:5 అపప్టికి యోసేపు ఐగుపుత్లో ఉండెను.
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1:6 యోసేపును అతని అనన్దముమ్లందరును ఆ తరము వారందరును చనిపోయిరి.

1:7 ఇశార్యేలీయులు బహు సంతానము గలవారై అభివృదిధ్పొంది విసత్రించి అతయ్ధికముగా

పర్బలిరి; వారునన్ పర్దేశము వారితో నిండియుండెను.

1:8 అపుప్డు యోసేపును ఎరుగని కొర్తత్రాజు ఐగుపుత్ను ఏలనారంభించెను.

1:9 అతడు తన జనులతో ఇటల్నెను ఇదిగో ఇశార్యేలు సంతతియైన యీ జనము మనకంటె

విసాత్రముగాను బలిషఠ్ముగాను ఉనన్ది.
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1:10 వారు విసత్రింపకుండునటుల్ మనము వారియెడల యుకిత్గా జరిగించుదము రండి;

లేనియెడల యుదధ్ము కలుగునపుప్డు కూడ మన శతుర్వులతో చేరి మనకు విరోధముగా

యుదధ్ముచేసి యీ దేశములోనుండి, వెళిల్పోదురేమో అనెను.

1:11 కాబటిట్ వారిమీద పెటిట్న భారములలో వారిని శర్మపెటుట్టకు వెటిట్పనులు చేయించు

అధికారులను వారిమీద నియమింపగా వారు ఫరోకొరకు ధానాయ్దులను నిలువచేయు

పీతోము రామెసేసను పటట్ణములను కటిట్రి.
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1:12 అయినను ఐగుపీత్యులు వారిని శర్మపెటిట్నకొలది వారు విసత్రించి పర్బలిరి గనుక

వారు ఇశార్యేలీయులయెడల అసహయ్పడిరి.

1:13 ఇశార్యేలీయులచేత ఐగుపీత్యులు కఠినముగా సేవ చేయించుకొనిరి;

1:14 వారు ఇశార్యేలీయులచేత చేయించుకొనిన పర్తి పనియు కఠినముగా ఉండెను. వారు

జిగటమంటి పనిలోను, ఇటుకల పనిలోను, పొలములో చేయు పర్తిపనిలోను కఠినసేవ

చేయించి వారి పార్ణములను విసికించిరి.
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1:15 మరియు ఐగుపుత్ రాజు షిఫార్ పూయా అను హెబీర్యుల మంతర్సానులతో మాటలాడి

1:16 మీరు హెబీర్ సతరీలకు మంతర్సానిపని చేయుచు వారిని కానుప్పీటలమీద చూచినపుప్డు

మగవాడైనయెడల వాని చంపుడి, ఆడుదైనయెడల దాని బర్దుకనియుయ్డని వారితో

చెపెప్ను.

1:17 అయితే ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడి, ఐగుపుత్ రాజు తమకాజాఞ్పించినటుల్

చేయక మగపిలల్లను బర్దుకనియయ్గా
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1:18 ఐగుపుత్ రాజు ఆ మంతర్సానులను పిలిపించి మీరెందుకు మగపిలల్లను

బర్దుకనిచిచ్తిరి? ఈ పని యేల చేసితిరి అని అడిగెను.

1:19 అందుకు ఆ మంతర్సానులు హెబీర్ సతరీలు ఐగుపుత్ సతరీలవంటివారు కారు; వారు

చురుకైనవారు. మంతర్సాని వారియొదద్కు వెళల్కమునుపే వారు పర్సవించి యుందురని

ఫరోతో చెపిప్రి.

1:20 దేవుడు ఆ మంతర్సానులకు మేలుచేసెను. ఆ జనము విసత్రించి మికిక్లి పర్బలెను.
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1:21 ఆ మంతర్సానులు దేవునికి భయపడినందున ఆయన వారికి వంశాభివృదిధ్

కలుగజేసెను.

1:22 అయితే ఫరో హెబీర్యులలో పుటిట్న పర్తి కుమారుని నదిలో పారవేయుడి, పర్తి

కుమారెత్ను బర్దుకనియుయ్డి అని తన జనులందరికి ఆజాఞ్పించెను.
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2:1 లేవి వంశసుథ్డొకడు వెళిల్ లేవి కుమారెత్ను వివాహము చేసికొనెను.

2:2 ఆ సతరీ గరభ్వతియై కుమారుని కని, వాడు సుందరుడై యుండుట చూచి మూడునెలలు

వానిని దాచెను.

2:3 తరువాత ఆమె వాని దాచలేక వాని కొరకు ఒక జముమ్పెటెట్ తీసికొని, దానికి

జిగటమనున్ను కీలును పూసి, అందులో ఆ పిలల్వానిని పెటిట్ యేటియొడుడ్న జముమ్లో

దానిని ఉంచగా,
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2:4 వానికేమి సంభవించునో తెలిసికొనుటకు వాని అకక్ దూరముగా నిలిచియుండెను.

2:5 ఫరో కుమారెత్ సాన్నము చేయుటకు ఏటికి వచెచ్ను. ఆమె పనికతెత్లు ఏటియొడుడ్న

నడుచుచుండగా ఆమె నాచులోని ఆ పెటెట్ను చూచి, తన పనికతెత్ నొకతెను పంపి దాని

తెపిప్ంచి

2:6 తెరచి ఆ పిలల్వాని చూచినపుప్డు ఆ పిలల్వాడు ఏడుచ్చుండగా చూచి వానియందు

కనికరించి వీడు హెబీర్యుల పిలల్లలో నొకడనెను.
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2:7 అపుప్డు వాని అకక్ ఫరో కుమారెత్తో నీకొరకు ఈ పిలల్వాని పెంచుటకు నేను వెళిల్ హెబీర్

సతరీలలో ఒక దాదిని పిలుచుకొని వతుత్నా అనెను.

2:8 అందుకు ఫరో కుమారెత్ వెళుల్మని చెపప్గా ఆ చినన్ది వెళిల్ ఆ బిడడ్ తలిల్ని పిలుచుకొని

వచెచ్ను.

2:9 ఫరో కుమారెత్ ఆమెతో ఈ బిడడ్ను తీసికొనిపోయి నాకొరకు వానికి పాలిచిచ్ పెంచుము,

నేను నీకు జీతమిచెచ్దనని చెపప్గా, ఆ సతరీ ఆ బిడడ్ను తీసికొనిపోయి పాలిచిచ్ పెంచెను.
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2:10 ఆ బిడడ్ పెదద్వాడైన తరువాత ఆమె ఫరో కుమారెత్ యొదద్కు అతని తీసికొనివచెచ్ను,

అతడు ఆమెకు కుమారుడాయెను. ఆమె నీటిలోనుండి ఇతని తీసితినని చెపిప్ అతనికి మోషే

అను పేరు పెటెట్ను.

2:11 ఆ దినములలో మోషే పెదద్వాడై తన జనులయొదద్కు పోయి వారి భారములను

చూచెను. అపుప్డతడు తన జనులలో ఒక హెబీర్యుని ఒక ఐగుపీత్యుడు కొటట్గా చూచెను.
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2:12 అతడు ఇటు అటు తిరిగిచూచి యెవడును లేకపోగా ఆ ఐగుపీత్యుని చంపి యిసుకలో

వాని కపిప్పెటెట్ను.

2:13 మరునాడు అతడు బయట నడిచి వెళుల్చుండగా హెబీర్యులైన మనుషుయ్లిదద్రు

పోటాల్డుచుండిరి.

2:14 అపుప్డతడు అనాయ్యము చేసినవాని చూచి నీవేల నీ పొరుగువాని కొటుట్చునాన్వని

అడుగగా అతడు మామీద నినున్ అధికారినిగాను తీరప్రినిగాను నియమించిన వాడెవడు?

నీవు ఆ ఐగుపీత్యుని చంపినటుల్ ననున్ను చంపవలెనని అనుకొనుచునాన్వా అనెను.

అందుకు మోషే - నిశచ్యముగా ఈ సంగతి బయలుపడెననుకొని భయపడెను
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2:15 ఫరో ఆ సంగతి విని మోషేను చంపచూచెను గాని, మోషే ఫరో యెదుటనుండి

పారిపోయి మిదాయ్ను దేశములో నిలిచిపోయి యొక బావియొదద్ కూరుచ్ండెను.

2:16 మిదాయ్ను యాజకునికి ఏడుగురు కుమారెత్లుండిరి. వారు వచిచ్ తమ తండిర్ మందకు

పెటుట్టకు నీళుల్ చేది తొటల్ను నింపుచుండగా

2:17 మందకాపరులు వచిచ్ వారిని తోలివేసిరి. అపుప్డు మోషే లేచి వారికి సహాయము చేసి

మందకు నీళుల్ పెటెట్ను.
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2:18 వారు తమ తండిర్యైన రగూయేలు నొదద్కు వచిచ్నపుప్డు అతడు నేడు మీరింత తవ్రగా

ఎటుల్ వచిచ్తిరనెను.

2:19 అందుకు వారు ఐగుపీత్యుడొకడు మందకాపరుల చేతిలోనుండి మముమ్ను తపిప్ంచి

వడిగా నీళుల్ చేది మన మందకు పెటెట్ననగా

2:20 అతడు తన కుమారెత్లతొ అతడెకక్డ? ఆ మనుషుయ్ని ఏల విడిచి వచిచ్తిరి?

భోజనమునకు అతని పిలుచుకొని రండనెను.
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2:21 మోషే ఆ మనుషుయ్నితో నివసించుటకు సమమ్తించెను. అతడు తన కుమారెత్యైన

సిపోప్రాను మోషేకిచెచ్ను.

2:22 ఆమె ఒక కుమారుని కనినపుప్డు మోషే నేను అనయ్దేశములో పరదేశినై

యుంటిననుకొని వానికి గెరోష్ము అను పేరు పెటెట్ను.

2:23 ఆలాగున అనేక దినములు జరిగినమీదట ఐగుపుత్ రాజు చనిపోయెను.

ఇశార్యేలీయులు తాము చేయుచునన్ వెటిట్పనులనుబటిట్ నిటూట్రుప్లు విడుచుచు

మొరపెటుట్చుండగా, తమ వెటిట్పనులనుబటిట్ వారుపెటిట్న మొర దేవునియొదద్కు చేరెను.
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2:24 కాగా దేవుడు వారి మూలుగును విని, అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులతో తాను చేసిన

నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనెను.

2:25 దేవుడు ఇశార్యేలీయులను చూచెను; దేవుడు వారియందు లక్షయ్ముంచెను.
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అధాయ్యము 3

3:1 మోషే మిదాయ్ను యాజకుడైన యితోర్ అను తన మామ మందను మేపుచు, ఆ మందను

అరణయ్ము అవతలకు తోలుకొని దేవుని పరవ్తమైన హోరేబుకు వచెచ్ను.

3:2 ఒక పొద నడిమిని అగిన్జావ్లలో యెహోవా దూత అతనికి పర్తయ్క్షమాయెను. అతడు

చూచినపుప్డు అగిన్వలన ఆ పొద మండుచుండెను. గాని పొద కాలిపోలేదు.

3:3 అపుప్డు మోషే ఆ పొద యేల కాలిపోలేదో నేను ఆ తటుట్ వెళిల్ యీ గొపప్వింత

చూచెదననుకొనెను.
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3:4 దానిని చూచుటకు అతడు ఆ తటుట్ వచుచ్ట యెహోవా చూచెను. దేవుడు ఆ పొద

నడుమనుండి మోషే మోషే అని అతనిని పిలిచెను. అందుకతడు చితత్ము పర్భువా అనెను.

3:5 అందుకాయన దగగ్రకు రావదుద్, నీ పాదముల నుండి నీ చెపుప్లు విడువుము, నీవు

నిలిచియునన్ సథ్లము పరిశుదధ్ పర్దేశము అనెను.

3:6 మరియు ఆయన నేను నీ తండిర్ దేవుడను, అబార్హాము దేవుడను ఇసాస్కు దేవుడను

యాకోబు దేవుడను అని చెపప్గా మోషే తన ముఖమును కపుప్కొని దేవునివైపు చూడ

వెరచెను.
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3:7 మరియు యెహోవా యిటల్నెను నేను ఐగుపుత్లోనునన్ నా పర్జల బాధను నిశచ్యముగా

చూచితిని, పనులలో తముమ్ను కషట్పెటుట్వారినిబటిట్ వారు పెటిట్న మొరను వింటిని, వారి

దుఃఖములు నాకు తెలిసేయునన్వి.

3:8 కాబటిట్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి వారిని విడిపించుటకును, ఆ దేశములోనుండి

విశాలమైన మంచి దేశమునకు, అనగా కనానీయులకు హితీత్యులకు అమోరీయులకు

పెరిజీ జ్యులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాససాథ్నమై, పాలు తేనెలు పర్వహించు

దేశమునకు వారిని నడిపించుటకును దిగివచిచ్యునాన్ను.
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3:9 ఇశార్యేలీయుల మొర నిజముగా నాయొదద్కు చేరినది, ఐగుపీత్యులు వారిని పెటుట్చునన్

హింస చూచితిని.

3:10 కాగా రముమ్, నినున్ ఫరోయొదద్కు పంపెదను; ఇశార్యేలీయులైన నా పర్జలను నీవు

ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని పోవలెననెను.

3:11 అందుకు మోషే నేను ఫరోయొదద్కు వెళుల్టకును, ఇశార్యేలీయులను ఐగుపుత్లోనుండి

తోడుకొని పోవుటకును ఎంతటివాడనని దేవునితో అనగా
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3:12 ఆయన నిశచ్యముగా నేను నీకు తోడైయుందును, నేను నినున్ పంపితిననుటకు ఇది

నీకు సూచన; నీవు ఆ పర్జలను ఐగుపుత్లోనుండి తోడుకొని వచిచ్న తరువాత మీరు ఈ

పరవ్తముమీద దేవుని సేవించెదరనెను.

3:13 మోషే చితత్గించుము; నేను ఇశార్యేలీయుల యొదద్కు వెళిల్ వారిని చూచి మీ పితరుల

దేవుడు మీయొదద్కు ననున్ పంపెనని వారితో చెపప్గా వారు ఆయన పేరేమి అని

అడిగినయెడల వారితో నేనేమి చెపప్వలెనని దేవుని నడిగెను.
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3:14 అందుకు దేవుడు నేను ఉనన్వాడను అను వాడనై యునాన్నని మోషేతో చెపెప్ను.

మరియు ఆయన ఉండుననువాడు మీయొదద్కు ననున్ పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో

చెపప్వలెననెను.

3:15 మరియు దేవుడు మోషేతో నిటల్నెను మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, అనగా

అబార్హాము దేవుడు ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడునైన యెహోవా మీయొదద్కు ననున్

పంపెనని నీవు ఇశార్యేలీయులతో చెపప్వలెను. నిరంతరము నా నామము ఇదే,

తరతరములకు ఇది నా జాఞ్పకారథ్క నామము.
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3:16 నీవు వెళిల్ ఇశార్యేలీయుల పెదద్లను పోగు చేసి మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, అనగా

అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబుల దేవుడు, నాకు పర్తయ్క్షమై యిటల్నెను నేను మిముమ్ను,

ఐగుపుత్లో మీకు సంభవించిన దానిని, నిశచ్యముగా చూచితిని,

3:17 ఐగుపుత్ బాధలోనుండి పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు, అనగా కనానీయులు

హితీత్యులు అమోరీయులు పెరిజీ జ్యులు హివీవ్యులు యెబూసీయులునన్ దేశమునకు

మిముమ్ రపిప్ంచెదనని సెలవిచిచ్తినని వారితో చెపుప్ము.
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3:18 వారు నీ మాట విందురు గనుక నీవును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లును ఐగుపుత్ రాజు

నొదద్కు వెళిల్ అతని చూచి హెబీర్యుల దేవుడైన యెహోవా మాకు పర్తయ్క్షమాయెను గనుక

మేము అరణయ్మునకు మూడుదినముల పర్యాణమంత దూరము పోయి మా దేవుడైన

యెహోవాకు బలిని సమరిప్ంచుదుము సెలవిమమ్ని అతనితో చెపప్వలెను.

3:19 ఐగుపుత్ రాజు మహాబలముతో మీమీదికి వచిచ్ మిముమ్ పోనియయ్డని నేనెరుగుదును;

3:20 కాని, నేను నా చెయియ్ చాపి ఐగుపుత్ మధయ్మున నేను చేయదలచియునన్ నా

అదుభ్తములనిన్టిని చూపి దాని పాడుచేసెదను. అటుతరువాత అతడు మిముమ్

పంపివేయును.



అధాయ్యము 3

3:21 జనులయెడల ఐగుపీత్యులకు కటాక్షము కలుగజేసెదను గనుక మీరు వెళుల్నపుప్డు

వటిట్చేతులతో వెళల్రు.

3:22 పర్తి సతరీయు తన పొరుగుదానిని తన యింటనుండు దానిని వెండినగలను

బంగారునగలను వసత్రములను ఇమమ్ని అడిగి తీసికొని, మీరు వాటిని మీ కుమారులకును

మీ కుమారెత్లకును ధరింపచేసి ఐగుపీత్యులను దోచుకొందురనెను.
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4:1 అందుకు మోషే చితత్గించుము; వారు ననున్ నమమ్రు నా మాట వినరు యెహోవా నీకు

పర్తయ్క్షము కాలేదందురు అని ఉతత్రమియయ్గా

4:2 యెహోవా నీచేతిలోనిది ఏమిటి అని అతనినడిగెను. అందుకతడు కఱఱ్ అనెను.

4:3 అపుప్డాయన నేలను దాని పడవేయుమనెను. అతడు దాని నేల పడవేయగానే అది

పామాయెను. మోషే దానినుండి పారిపోయెను.

4:4 అపుప్డు యెహోవా నీ చెయియ్ చాపి దాని తోక పటుట్కొనుమనగా, అతడు తన చెయియ్ చాపి

దాని పటుట్కొనగానే అది అతని చేతిలో కఱఱ్ ఆయెను.
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4:5 ఆయన దానిచేత వారు తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా, అనగా అబార్హాము దేవుడు

ఇసాస్కు దేవుడు యాకోబు దేవుడు నీకు పర్తయ్క్షమాయెనని నముమ్దురనెను.

4:6 మరియు యెహోవా నీ చెయియ్ నీ రొముమ్న ఉంచుకొనుమనగా, అతడు తన చెయియ్

రొముమ్న ఉంచుకొని దాని వెలుపలికి తీసినపుప్డు ఆ చెయియ్ కుషఠ్ముగలదై హిమమువలె

తెలల్గా ఆయెను.

4:7 తరువాత ఆయన నీ చెయియ్ మరల నీ రొముమ్న ఉంచుకొనుమనగా, అతడు తన చెయియ్

మరల తన రొముమ్న ఉంచుకొని తన రొముమ్నుండి వెలుపలికి తీసినపుప్డు అది అతని

మిగిలిన శరీరమువలె ఆయెను.
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4:8 మరియు ఆయన వారు నినున్ నమమ్క, మొదటి సూచననుబటిట్ వినకపోయినయెడల

రెండవ దానిబటిట్ విందురు.

4:9 వారు ఈ రెండు సూచనలనుబటిట్ నమమ్క నీమాట వినకపోయినయెడల నీవు కొంచెము

ఏటి నీళుల్ తీసి యెండిన నేలమీద పోయవలెను. అపుప్డు నీవు ఏటిలోనుండి తీసిన నీళుల్

పొడినేలమీద రకత్మగుననెను.

4:10 అపుప్డు మోషే పర్భువా, ఇంతకు మునుపైనను, నీవు నీ దాసునితో

మాటలాడినపప్టినుండి యైనను, నేను మాట నేరప్రిని కాను, నేను నోటిమాందయ్ము

నాలుకమాందయ్ము గలవాడనని యెహోవాతో చెపప్గా
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4:11 యెహోవా మానవునకు నోరిచిచ్నవాడు ఎవడు? మూగవానినేగాని చెవిటివానినేగాని

దృషిట్గలవానినేగాని గుర్డిడ్వానినేగాని పుటిట్ంచినవాడెవడు? యెహోవానైన నేనే గదా.

4:12 కాబటిట్ వెళుల్ము, నేను నీ నోటికి తోడైయుండి, నీవు ఏమి పలుకవలసినది నీకు

బోధించెదనని అతనితో చెపెప్ను.

4:13 అందుకతడు అయోయ్ పర్భువా, నీవు పంప తలంచినవానినే పంపుమనగా

4:14 ఆయన మోషేమీద కోపపడి లేవీయుడగు నీ అనన్యైన అహరోను లేడా? అతడు

బాగుగా మాటలాడగలడని నేనెరుగుదును, ఇదిగో అతడు నినున్ ఎదురొక్న

వచుచ్చునాన్డు, అతడు నినున్ చూచి తన హృదయమందు సంతోషించును;
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4:15 నీవు అతనితో మాటలాడి అతని నోటికి మాటలు అందించవలెను, నేను నీ నోటికి

అతని నోటికి తోడైయుండి, మీరు చేయవలసినదానిని మీకు బోధించెదను.

4:16 అతడే నీకు బదులు జనులతో మాటలాడును, అతడే నీకు నోరుగానుండును, నీవు

అతనికి దేవుడవుగా ఉందువు.

4:17 ఈ కఱఱ్ను చేతపటుట్కొని దానితో ఆ సూచక కిర్యలు చేయవలెనని చెపెప్ను.

4:18 అటుతరువాత మోషే బయలుదేరి తన మామయైన యితోర్ యొదద్కు తిరిగి వెళిల్

సెలవైనయెడల నేను ఐగుపుత్లోనునన్ నా బంధువుల యొదద్కు మరల పోయి వారింక

సజీవులై యునాన్రేమో చూచెదనని అతనితో చెపప్గా ఇతోర్ - కేష్మముగా వెళుల్మని
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4:19 అంతట యెహోవా నీ పార్ణమును వెదకిన మనుషుయ్లందరు చనిపోయిరి గనుక

ఐగుపుత్కు తిరిగి వెళుల్మని మిదాయ్నులో మోషేతో చెపప్గా,

4:20 మోషే తన భారయ్ను తన కుమారులను తీసికొని గాడిదమీద నెకిక్ంచుకొని ఐగుపుత్కు

తిరిగి వెళెల్ను. మోషే దేవుని కఱఱ్ను తనచేత పటుట్కొనిపోయెను.

4:21 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు ఐగుపుత్నందు తిరిగి చేరిన తరువాత,

చేయుటకు నేను నీకిచిచ్న మహతాక్రయ్ములనిన్యు ఫరో యెదుట చేయవలెను సుమీ

అయితే నేను అతని హృదయమును కఠినపరచెదను, అతడు ఈ జనులను పోనియయ్డు
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4:22 అపుప్డు నీవు ఫరోతో ఇశార్యేలు నా కుమారుడు, నా జేయ్షఠ్పుతుర్డు;

4:23 ననున్ సేవించునటుల్ నా కుమారుని పోనిమమ్ని నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ను; వాని

పంపనొలల్నియెడల ఇదిగో నేను నీ కుమారుని, నీ జేయ్షఠ్పుతుర్ని చంపెదనని యెహోవా

సెలవిచుచ్చునాన్డని అతనితో చెపుప్మనెను.

4:24 అతడు పోవు మారగ్మున సతర్ములో యెహోవా అతనిని ఎదురొక్ని అతని

చంపచూడగా
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4:25 సిపోప్రా వాడిగల రాయి తీసికొని తన కుమారునికి సునన్తిచేసి అతని పాదములయొదద్

అది పడవేసి నిజముగా నీవు నాకు రకత్సంబంధమైన పెనిమిటివైతివనెను; అంతట ఆయన

అతనిని విడిచెను.

4:26 అపుప్డు ఆమె ఈ సునన్తినిబటిట్ నీవు నాకు రకత్సంబంధమైన పెనిమిటివైతివనెను.

4:27 మరియు యెహోవా మోషేను ఎదురొక్నుటకు అరణయ్ములోనికి వెళుల్మని అహరోనుతో

చెపప్గా అతడు వెళిల్ దేవుని పరవ్తమందు అతని కలిసికొని అతని ముదుద్పెటుట్కొనెను.



అధాయ్యము 4

4:28 అపుప్డు మోషే తనున్ పంపిన యెహోవా పలుకుమనన్ మాటలనిన్టిని, ఆయన

చేయనాజాఞ్పించిన సూచక కిర్యలనిన్టిని అహరోనుకు తెలిపెను.

4:29 తరువాత మోషే అహరోనులు వెళిల్ ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని పోగుచేసి,

4:30 యెహోవా మోషేతో చెపిప్న మాటలనిన్యు అహరోను వివరించి, జనులయెదుట ఆ

సూచక కిర్యలను చేయగా జనులు నమిమ్రి.

4:31 మరియు యెహోవా ఇశార్యేలీయులను చూడవచిచ్ తమ బాధను కనిపెటెట్నను మాట

జనులు విని తలవంచుకొని నమసాక్రము చేసిరి.
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5:1 తరువాత మోషే అహరోనులు వచిచ్ ఫరోను చూచి ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన యెహోవా

అరణయ్ములో నాకు ఉతస్వము చేయుటకు నా జనమును పోనిమమ్ని ఆజాఞ్పించుచునాన్డనిరి.

5:2 ఫరో నేను అతని మాట విని ఇశార్యేలీయులను పోనిచుచ్టకు యెహోవా ఎవడు? నేను

యెహోవాను ఎరుగను, ఇశార్యేలీయులను పోనీయననెను.

5:3 అపుప్డు వారు హెబీర్యుల దేవుడు మముమ్ను ఎదురొక్నెను, సెలవైనయెడల మేము

అరణయ్ములోనికి మూడు దినముల పర్యాణమంత దూరముపోయి మా దేవుడైన యెహోవాకు

బలి అరిప్ంచుదుము; లేనియెడల ఆయన మామీద తెగులుతోనైనను ఖడగ్ముతోనైనను పడునేమో

అనిరి
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5:4 అందుకు ఐగుపుత్ రాజు మోషే అహరోనూ, ఈ జనులు తమ పనులను చేయకుండ

మీరేల ఆపుచునాన్రు? మీ బరువులు మోయుటకు పొండనెను.

5:5 మరియు ఫరో ఇదిగో ఈ జనము ఇపుప్డు విసత్రించియునన్ది; వారు తమ బరువులను

విడిచి తీరికగా నుండునటుల్ మీరు చేయుచునాన్రని వారితో అనెను.

5:6 ఆ దినమున ఫరో పర్జలపైనునన్ కారయ్నియామకులకును వారి నాయకులకును ఇటుల్

ఆజాఞ్పించెను
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5:7 ఇటుకలు చేయుటకు మీరు ఇకమీదట ఈ జనులకు గడిడ్ ఇయయ్కూడదు, వారు వెళిల్

తామే గడిడ్ కూరుచ్కొనవలెను.

5:8 అయినను వారు ఇదివరకు చేసిన యిటుకల లెకక్నే వారిమీద మోపవలెను, దానిలో

ఏమాతర్మును తకుక్వ చేయవదుద్; వారు సోమరులు గనుక మేము వెళిల్ మా దేవునికి

బలినరిప్ంచుటకు సెలవిమమ్ని మొఱ పెటుట్చునాన్రు

5:9 ఆ మనుషుయ్లచేత ఎకుక్వ పని చేయింపవలెను, దానిలో వారు కషట్పడవలెను,

అబదధ్పుమాటలను వారు లక్షయ్పెటట్కూడదనెను.
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5:10 కాబటిట్ పర్జలు కారయ్నియామకులును వారి నాయకులును పోయి పర్జలను చూచి నేను

మీకు గడిడ్ ఇయయ్ను;

5:11 మీరు వెళిల్ మీకు గడిడ్ యెకక్డ దొరకునో అకక్డ మీరే సంపాదించుకొనుడి, అయితే మీ

పనిలో నేమాతర్మును తకుక్వ చేయబడదని ఫరో సెలవిచెచ్ననిరి.

5:12 అపుప్డు పర్జలు గడిడ్కి మారుగా కొయయ్కాలు కూరుచ్టకు ఐగుపుత్ దేశమందంతటను

చెదిరిపోయిరి.
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5:13 మరియు కారయ్నియామకులు వారిని తవ్రపెటిట్ గడిడ్ ఉనన్పప్టివలెనే యేనాటిపని ఆనాడే

ముగించుడనిరి.

5:14 ఫరో కారయ్నియామకులు తాము ఇశార్యేలీయులలో వారిమీద ఉంచిన నాయకులను

కొటిట్ ఎపప్టివలె మీ లెకక్చొపుప్న ఇటుకలను నినన్ నేడు మీరు ఏల చేయించలేదని

అడుగగా

5:15 ఇశార్యేలీయుల నాయకులు ఫరోయొదద్కు వచిచ్ తమ దాసులయెడల తమరెందుకిటుల్

జరిగించుచునాన్రు?
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5:16 తమ దాసులకు గడిడ్నియయ్రు అయితే ఇటుకలు చేయుడని మాతో చెపుప్చునాన్రు;

చితత్గించుము, వారు తమరి దాసులను కొటుట్చునాన్రు; అయితే తపిప్దము తమరి

పర్జలయందే యునన్దని మొఱపెటిట్రి.

5:17 అందుకతడు మీరు సోమరులు మీరు సోమరులు అందుచేత మేము వెళిల్ యెహోవాకు

బలినరిప్ంచుటకు సెలవిమమ్ని మీరడుగుచునాన్రు.

5:18 మీరు పొండి, పనిచేయుడి, గడిడ్ మీకియయ్బడదు, అయితే ఇటుకల లెకక్ మీరపప్గింపక

తపప్దని చెపెప్ను.
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5:19 మీ ఇటుకల లెకక్లో నేమాతర్మును తకుక్వ చేయవదుద్, ఏనాటి పని ఆనాడే

చేయవలెనని రాజు సెలవియయ్గా, ఇశార్యేలీయుల నాయకులు తాము దురవసథ్లో

పడియునన్టుల్ తెలిసికొనిరి.

5:20 వారు ఫరోయొదద్నుండి బయలుదేరి వచుచ్చు, తముమ్ను ఎదురొక్నుటకు దారిలో

నిలిచియునన్ మోషే అహరోనులను కలిసికొని

5:21 యెహోవా మిముమ్ చూచి నాయ్యము తీరుచ్నుగాక; ఫరో యెదుటను అతని దాసుల

యెదుటను మముమ్ను అసహుయ్లనుగా చేసి మముమ్ చంపుటకై వారిచేతికి ఖడగ్మిచిచ్తిరని

వారితో అనగా
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5:22 మోషే యెహోవా యొదద్కు తిరిగివెళిల్ పర్భువా, నీవేల ఈ పర్జలకు కీడు చేసితివి? ననేన్ల

పంపితివి?

5:23 నేను నీ పేరట మాటలాడుటకు ఫరో యొదద్కు వచిచ్నపప్టినుండి అతడు ఈ జనులకు

కీడే చేయుచునాన్డు, నీ జనులను నీవు విడిపింపను లేదనెను.
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6:1 అందుకు యెహోవా ఫరోకు నేను చేయబోవుచునన్ దానిని నీవు నిశచ్యముగా

చూచెదవు; బలమైన హసత్ముచేత అతడు వారిని పోనిచుచ్ను, బలమైన హసత్ముచేతనే

అతడు తన దేశములోనుండి వారిని తోలివేయునని మోషేతో అనెను

6:2 మరియు దేవుడు మోషేతో ఇటల్నెను నేనే యెహోవాను;

6:3 నేను సరవ్శకిత్గల దేవుడను పేరున అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు పర్తయ్క్షమైతిని

కాని, యెహోవా అను నా నామమున నేను వారికి తెలియబడలేదు.
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6:4 మరియు వారు పరవాసము చేసిన దేశమగు కనానుదేశమును వారికిచుచ్టకు నా

నిబంధనను వారితో సిథ్రపరచితిని.

6:5 ఐగుపీత్యులు దాసతవ్మునకు లోపరచియునన్ ఇశార్యేలీయుల మూలుగును విని నా

నిబంధనను జాఞ్పకము చేసికొనియునాన్ను.

6:6 కాబటిట్ నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఈలాగు చెపుప్ము నేనే యెహోవాను; నేను

ఐగుపీత్యులు మోయించు బరువుల కిర్ందనుండి మిముమ్ను వెలుపలికి రపిప్ంచి, వారి

దాసతవ్ములోనుండి మిముమ్ను విడిపించి, నా బాహువు చాపి గొపప్ తీరుప్లుతీరిచ్

మిముమ్ను విడిపించి,
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6:7 మిముమ్ను నాకు పర్జలగా చేరుచ్కొని మీకు దేవుడనైయుందును. అపుప్డు ఐగుపీత్యుల

బరువు కిర్ందనుండి మిముమ్ను వెలుపలికి రపిప్ంచిన మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే అని

మీరు తెలిసికొందురు.

6:8 నేను అబార్హాము ఇసాస్కు యాకోబులకు ఇచెచ్దనని చెయియ్ యెతిత్ పర్మాణము చేసిన

దేశములోనికి మిముమ్ను రపిప్ంచి దాని మీకు సావ్సథ్య్ముగా ఇచెచ్దను; నేను యెహోవానని

చెపుప్మనగా
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6:9 మోషే ఇశార్యేలీయులతో ఆలాగు చెపెప్ను. అయితే వారు మనోవాయ్కులమునుబటిట్యు

కఠిన దాసతవ్మునుబటిట్యు మోషే మాట వినరైరి.

6:10 మరియు యెహోవా మోషేతో నీవు లోపలికి వెళిల్,

6:11 ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోతో ఇశార్యేలీయులను తన దేశములోనుండి వెలుపలికి

పోనియయ్వలెనని అతనితో చెపుప్మనెను.

6:12 అపుప్డు మోషే చితత్గించుము, ఇశార్యేలీయులే నా మాట వినలేదు; మాటమాందయ్ము

గలవాడనగు నా మాట ఫరో యెటుల్ వినునని యెహోవా సనిన్ధిని పలికెను.
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6:13 మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులతో నిటల్నెను ఇశార్యేలీయులను ఐగుపుత్

దేశములోనుండి తాము వెలుపలికి రపిప్ంచుటకై ఇశార్యేలీయుల యొదద్కును ఫరో

యొదద్కును వెళల్వలెనని వారి కాజాఞ్పించెను.

6:14 వారి పితరుల కుటుంబముల మూలపురుషులు ఎవరనగా, ఇశార్యేలు జేయ్షఠ్

కుమారుడైన రూబేను కుమారులు హనోకు పలుల్ హెసోర్ను కరీమ్; వీరు రూబేను

కుటుంబములు.
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6:15 షిమోయ్ను కుమారులు యెమూయేలు యామీను ఓహదు యాకీను సోహరు కనాను సతరీకి

కుమారుడైన షావూలు; వీరు షిమోయ్ను కుటుంబములు.

6:16 లేవి కుమారుల పేరులు వారి వారి వంశావళుల చొపుప్న ఏవేవనగా, గెరోష్ను కహాతు

మెరారి. లేవి నూట ముపప్ది యేడేండుల్ బర్దికెను.

6:17 గెరోష్ను కుమారులు వారి వారి వంశావళుల చొపుప్న లిబీన్ షిమీ.

6:18 కహాతు కుమారులు అమార్ము ఇసాహ్రు హెబోర్ను ఉజీ జ్యేలు. కహాతు నూట ముపప్ది

మూడేండుల్ బర్దికెను.
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6:19 మెరారి కుమారులు మహలి మూషి; వీరు తమ తమ వంశావళుల చొపుప్న లేవి

కుటుంబములు.

6:20 అమార్ము తన మేనతత్యైన యోకెబెదును పెండిల్ చేసికొనెను; ఆమె అతనికి

అహరోనును మోషేను కనెను. అమార్ము నూట ముపప్ది యేడేండుల్ బర్దికెను.

6:21 ఇసాహ్రు కుమారులు కోరహు నెపెగు జిఖీర్

6:22 ఉజీ జ్యేలు కుమారులు మిషాయేలు ఎలాస్ఫాను సితీర్.
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6:23 అహరోను అమీమ్నాదాబు కుమారెత్యు నయసోస్ను సహోదరియునైన ఎలీషెబను పెండిల్

చేసికొనెను. ఆమె అతనికి నాదాబును అబీహును ఎలియాజరును ఈతామారును కనెను.

6:24 కోరహు కుమారులు అసీస్రు ఎలాక్నా అబీయా సాపు; వీరు కోరహీయుల

కుటుంబములు.

6:25 అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరు పూతీయేలు కుమారెత్లలో ఒకతెను పెండిల్

చేసికొనెను. ఆమె అతనికి ఫీనెహాసును కనెను; వీరు తమ తమ కుటుంబముల చొపుప్న

లేవీయుల పితరుల మూలపురుషులు
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6:26 ఇశార్యేలీయులను వారి సేనల చొపుప్న ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వెలుపలికి

రపిప్ంచుడని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన అహరోను మోషేలు వీరు.

6:27 ఇశార్యేలీయలను ఐగుపుత్లోనుండి వెలుపలికి రపిప్ంచవలెనని ఐగుపుత్ రాజైన ఫరోతో

మాటలాడిన వారు వీరు; ఆ మోషే అహరోనులు వీరే.

6:28 ఐగుపుత్ దేశములో యెహోవా మోషేతో మాటలాడిన దినమున

6:29 యెహోవా నేను యెహోవాను; నేను నీతో చెపుప్నది యావతుత్ నీవు ఐగుపుత్ రాజైన

ఫరోతో పలుకుమని మోషేతో చెపప్గా
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6:30 మోషే చితత్గించుము; నేను మాటమాందయ్ము గలవాడను, ఫరో నా మాట యెటుల్

వినునని యెహోవా సనిన్ధిని పలికెను.
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7:1 కాగా యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను ఇదిగో నినున్ ఫరోకు దేవునిగా నియమించితిని; నీ

అనన్ అహరోను నీకు పర్వకత్గా నుండును.

7:2 నేను నీకాజాఞ్పించునది యావతుత్ నీవు పలుకవలెను. ఫరో తన దేశములోనుండి

ఇశార్యేలీయులను పోనియయ్వలెనని నీ అనన్యైన అహరోను అతనితో చెపుప్ను;

7:3 అయితే నేను ఫరో హృదయమును కఠినపరిచి, ఐగుపుత్ దేశములో నా సూచక కిర్యలను

నా మహతాక్రయ్ములను విసత్రింపచేసెదను.
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7:4 ఫరో మీ మాట వినడు గాని నేను నా చెయియ్ ఐగుపుత్మీద వేసి గొపప్ తీరుప్లచేత నా

సేనలను ఇశార్యేలీయులైన నా పర్జలను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వెలుపలికి

రపిప్ంచెదను.

7:5 నేను ఐగుపుత్మీద నా చెయియ్ చాపి ఇశార్యేలీయులను వారి మధయ్నుండి రపిప్ంపగానే

నేను యెహోవానని ఐగుపీత్యులు తెలిసికొందురనెను.

7:6 మోషే అహరోనులు యెహోవా తమకు ఆజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి, ఆలాగుననే చేసిరి.
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7:7 వారు ఫరోతో మాటలాడినపుప్డు మోషేకు ఎనుబదియేండుల్, అహరోనుకు ఎనుబది

మూడు ఏండుల్.

7:8 మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులతో ఇటల్నెను ఫరో మీ శకిత్ చూపుటకై ఒక

మహతాక్రయ్ము కనుపరచుడని మీతో చెపుప్నపుప్డు

7:9 నీవు అహరోనును చూచి నీ కఱఱ్ను పటుట్కొని ఫరో యెదుట దాని పడవేయుమనుము;

అది సరప్మగును.
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7:10 కాబటిట్ మోషే అహరోనులు ఫరోయొదద్కు వెళిల్ యెహోవా తమకాజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి.

అహరోను ఫరో యెదుటను అతని సేవకుల యెదుటను తన కఱఱ్ను పడవేయగానే అది

సరప్మాయెను.

7:11 అపుప్డు ఫరో తన విదావ్ంసులను మంతర్జుఞ్లను పిలిపించెను. ఐగుపుత్

శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములచేత ఆలాగే చేసిరి.

7:12 వారిలో పర్తివాడును తన కఱఱ్ను పడవేసినపుప్డు అది సరప్మాయెనుగాని అహరోను

కఱఱ్ వారి కఱఱ్లను మింగివేయగా
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7:13 యెహోవా చెపిప్నటుట్ ఫరో హృదయము కఠినమాయెను గనుక అతడు వారి మాట

వినకపోయెను.

7:14 తరువాత యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను ఫరో హృదయము కఠినమైనది, అతడు ఈ

పర్జలను పోనియయ్నొలల్డాయెను

7:15 పొర్దుద్న నీవు ఫరోయొదద్కు వెళుల్ము, ఇదిగో అతడు ఏటిదరికి పోవును. నీవు అతనిని

ఎదురొక్నుటకు ఏటియొడుడ్న నిలిచి పాముగా చేయబడిన కఱఱ్ను చేతపటుట్కొని
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7:16 అతని చూచి అరణయ్మందు ననున్ సేవించుటకై నా పర్జలను పోనిమమ్ని

ఆజాఞ్పించుటకు గాను హెబీర్యుల దేవుడైన యెహోవా ననున్ నీయొదద్కు పంపెను. నీవు

ఇదివరకు వినకపోతివి.

7:17 కాగా యెహోవా ఆజఞ్ ఏదనగా నేను యెహోవానని దీనిబటిట్ నీవు తెలిసికొందువని

యెహోవా చెపుప్చునాన్డు. ఇదిగో నాచేతిలోనునన్ యీ కఱఱ్తో నేను ఏటి నీటిని కొటుట్దును

అది రకత్ముగా మారచ్బడును.
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7:18 ఏటిలోని చేపలు చచుచ్ను, ఏరు కంపుకొటుట్ను, ఏటి నీళుల్ తార్గుటకు ఐగుపీత్యులు

అసహయ్పడుదురని చెపుప్మనెను.

7:19 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు అహరోనుతో నీకఱఱ్ను పటుట్కొని ఐగుపుత్

జలములమీద, అనగా వారి నదులమీదను వారి కాలువలమీదను, వారి చెరువులమీదను,

వారి నీటి గుంటలనిన్టిమీదను నీ చెయియ్ చాపుము; అవి రకత్మగును; ఐగుపుత్

దేశమందంతటను మార్ను పాతర్లలోను రాతి పాతర్లలోను రకత్ము ఉండునని అతనితో

చెపుప్మనెను.
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7:20 యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే అహరోనులు చేసిరి. అతడు ఫరో యెదుటను అతని

సేవకుల యెదుటను తన కఱఱ్ను పైకెతిత్ ఏటినీళల్ను కొటట్గా ఏటి నీళల్నిన్యు రకత్ముగా

మారచ్బడెను.

7:21 ఏటిలోని చేపలు చచెచ్ను, ఏరు కంపుకొటెట్ను, ఐగుపీత్యులు ఏటి నీళుల్

తార్గలేకపోయిరి, ఐగుపుత్ దేశమందంతట రకత్ము ఉండెను.

7:22 ఐగుపుత్ శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములవలన అటుల్ చేయగా యెహోవా చెపిప్నటుట్

ఫరో హృదయము కఠినమాయెను, అతడు మోషే అహరోనుల మాట వినకపోయెను.
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7:23 జరిగిన దానిని మనసుస్న పెటట్క ఫరో తిరిగి తన యింటికి వెళెల్ను.

7:24 అయితే ఐగుపీత్యులందరు ఏటి నీళుల్ తార్గలేక తార్గు నీళల్కొరకు ఏటి పర్కక్లను

తర్వివ్రి.

7:25 యెహోవా ఏటిని కొటిట్ యేడు దినములైన
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8:1 యెహోవా ఏటిని కొటిట్ యేడు దినములైన తరువాత యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు

ఫరోయొదద్కు వెళిల్ అతనితో ననున్ సేవించుటకు నా జనులను పోనిముమ్;

8:2 నీవు వారిని పోనియయ్నొలల్నియెడల ఇదిగో నేను నీ పొలిమేరలనిన్టిని కపప్లచేత

బాధించెదను.

8:3 ఏటిలో కపప్లు విసాత్రముగా పుటుట్ను; అవి నీ యింట నీ పడకగదిలోనికి నీ

మంచముమీదికి నీ సేవకుల యిండల్లోనికి నీ జనులమీదికి నీ పొయిలలోనికి నీ పిండి

పిసుకు తొటల్లోనికి ఎకిక్ వచుచ్ను;
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8:4 ఆ కపప్లు నీమీదికి నీ జనులమీదికి నీ సేవకులందరిమీదికి వచుచ్నని యెహోవా

సెలవిచుచ్చునాన్డని చెపుప్మనెను.

8:5 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు అహరోనును చూచి నీ కఱఱ్ పటుట్కొని

యేటిపాయల మీదను కాలువల మీదను చెరువుల మీదను నీ చెయియ్ చాపి ఐగుపుత్

దేశముమీదికి కపప్లను రాజేయుమని అతనితో చెపుప్మనగా

8:6 అహరోను ఐగుపుత్ జలములమీద తన చెయియ్ చాపెను; అపుప్డు కపప్లు ఎకిక్వచిచ్

ఐగుపుత్ దేశమును కపెప్ను.
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8:7 శకునగాండుర్కూడ తమ మంతర్ములవలన అలాగు చేసి ఐగుపుత్ దేశముమీదికి కపప్లను
రాజేసిరి.

8:8 అపుప్డు ఫరో మోషే అహరోనులను పిలిపించి నాయొదద్నుండి నా జనులయొదద్నుండి ఈ
కపప్లను తొలగించుమని యెహోవాను వేడుకొనుడి, అపుప్డు యెహోవాకు బలి అరిప్ంచుటకు
ఈ పర్జలను అగతయ్ముగా పోనిచెచ్దననెను

8:9 అందుకు మోషే ననున్ గెలిచినటుట్గా నీవు అతిశయింపవచుచ్ను, ఈ కపప్ల శేషము ఏటిలోనే
ఉండునటుల్ను అవి నీమీదను నీ యిండల్లోను ఉండకుండ చంపబడునటుల్ను నీ కొరకును నీ
సేవకుల కొరకును నీ పర్జల కొరకును నేనెపుప్డు వేడుకొనవలెనో చెపుప్మని అతడు ఫరోను
అడుగగా అతడు రేపే అనెను
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8:10 అందుకతడు మా దేవుడైన యెహోవా వంటి వారెవరును లేరు అని నీవు

తెలిసికొనునటుల్ నీ మాట చొపుప్న జరుగును;

8:11 అనగా కపప్లు నీయొదద్నుండియు నీ యిండల్లోనుండియు నీ సేవకులయొదద్నుండియు

నీ పర్జలయొదద్నుండియు తొలగిపోవును; అవి యేటిలోనే ఉండుననెను.

8:12 మోషే అహరోనులు ఫరోయొదద్నుండి బయలువెళిల్నపుప్డు యెహోవా ఫరోమీదికి

రాజేసిన కపప్ల విషయములో మోషే అతనికొరకు మొఱపెటట్గా
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8:13 యెహోవా మోషే మాట చొపుప్న చేసెను గనుక ఇండల్లోనేమి వెలుపలనేమి

పొలములలోనేమి కపప్లు ఉండకుండ చచిచ్పోయెను.

8:14 జనులు వాటిని కుపప్లుగా చేసినపుప్డు భూమి కంపుకొటెట్ను.

8:15 ఫరో ఉపశమనము కలుగుట చూచి యెహోవా సెలవిచిచ్నటుట్ తన హృదయమును

కఠినపరచుకొని వారి మాట వినకపోయెను.

8:16 అందుకు యెహోవా మోషేతో నీవు నీ కఱఱ్ చాపి యీ దేశపు ధూళిని కొటుట్ము. అది

ఐగుపుత్ దేశమందంతటను పేలగునని అహరోనుతో చెపుప్మనగా వారు అటుల్ చేసిరి.
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8:17 అహరోను తన కఱఱ్ను పటుట్కొని చెయియ్ చాపి ఆ దేశపు ధూళిని కొటిట్నపుప్డు పేలు

మనుషుయ్లమీదను జంతువులమీదను ఉండెను; ఐగుపుత్ దేశమందంతటను ఆ దేశపు

ధూళి అంతయు పేలాయెను

8:18 శకునగాండుర్కూడ పేలను పుటిట్ంచవలెనని తమ మంతర్ములచేత అటుల్ చేసిరి గాని

అది వారివలన కాకపోయెను. పేలు మనుషుయ్లమీదను జంతువులమీదను ఉండగా

8:19 శకునగాండుర్ ఇది దైవశకిత్ అని ఫరోతో చెపిప్రి. అయితే యెహోవా చెపిప్నటుట్ ఫరో

హృదయము కఠినమాయెను, అతడు వారిమాట వినకపోయెను.
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8:20 కాబటిట్ యెహోవా మోషేతొ నీవు పొర్దుద్న లేచి ఫరో యెదుట నిలువుము, ఇదిగో అతడు

ఏటియొదద్కు పోవును. నీవు అతని చూచి ననున్ సేవించుటకు నా పర్జలను పోనిముమ్.

8:21 నీవు నా పర్జలను పోనియయ్నియెడల చూడుము నేను నీ మీదికిని నీ సేవకుల మీదికిని

నీ పర్జలమీదికిని నీ యిండల్లోనికి ఈగల గుంపులను పంపెదను; ఐగుపీత్యుల యిండుల్ను

వారునన్ పర్దేశమును ఈగల గుంపులతో నిండియుండును.
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8:22 మరియు భూలోకములో నేనే యెహోవాను అని నీవు తెలిసికొనునటుల్, ఆ దినమున

నేను నా పర్జలు నివసించుచునన్ గోషెను దేశమును వినాయించెదను, అకక్డ ఈగల

గుంపులుండవు.

8:23 నా పర్జలను నీ పర్జలనుండి పర్తేయ్కపరచెదను, రేపు ఈ సూచక కిర్య జరుగునని

యెహోవా సెలవిచిచ్నటుట్ నీవు చెపప్వలెననెను.

8:24 యెహోవా ఆలాగు చేసెను. బాధకరమైన ఈగల గుంపులు ఫరో యింటిలోకిని అతని

సేవకుల యిండల్లోకిని వచిచ్ ఐగుపుత్ దేశమంతట వాయ్పించెను. ఆ దేశము ఈగల

గుంపులవలన చెడిపోయెను.
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8:25 అపుప్డు ఫరో మోషే అహరోనులను పిలిపించి మీరు వెళిల్ ఈ దేశములో మీ దేవునికి

బలి అరిప్ంచుడని వారితో చెపప్గా

8:26 మోషే అటుల్ చేయతగదు; మా దేవుడైన యెహోవాకు మేము అరిప్ంచవలసిన బలి

ఐగుపీత్యులకు హేయము. ఇదిగో మేము ఐగుపీత్యులకు హేయమైన బలిని వారి

కనున్లయెదుట అరిప్ంచినయెడల వారు మముమ్ రాళల్తో కొటిట్ చంపుదురు గదా.

8:27 మేము అరణయ్ములోనికి మూడు దినముల పర్యాణమంత దూరముపోయి మా

దేవుడైన యెహోవా మాకు సెలవిచిచ్నటుల్ ఆయనకు బలినరిప్ంచుదుమనెను.
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8:28 అందుకు ఫరో మీరు అరణయ్ములో మీ దేవుడైన యెహోవాకు బలినరిప్ంచుటకు

మిముమ్ను పోనిచెచ్దను గాని దూరము పోవదుద్; మరియు నాకొరకు వేడుకొనుడనెను.

8:29 అందుకు మోషే నేను నీయొదద్నుండి వెళిల్ రేపు ఈ యీగల గుంపులు

ఫరోయొదద్నుండియు అతని సేవకులయొదద్నుండియు అతని జనులయొదద్నుండియు

తొలగిపోవునటుల్ యెహోవాను వేడుకొందును గాని యెహోవాకు బలి అరిప్ంచుటకు ఫరో

జనులను పోనియయ్క ఇకను వంచన చేయకూడదని చెపిప్



అధాయ్యము 8

8:30 ఫరోయొదద్నుండి బయలువెళిల్ యెహోవాను వేడుకొనెను.

8:31 యెహోవా మోషే మాట చొపుప్న చేయగా ఈగల గుంపులు ఫరోయొదద్నుండియు

అతని సేవకులయొదద్నుండియు అతని పర్జలయొదద్నుండియు తొలగిపోయెను;

ఒకక్టియైనను నిలువలేదు.

8:32 అయితే ఫరో ఆ సమయమునకూడ తన హృదయమును కఠినపరచుకొని జనులను

పోనియయ్డాయెను.
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9:1 తరువాత యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు ఫరోయొదద్కు వెళిల్ ననున్ సేవించుటకు నా

పర్జలను పోనిముమ్.

9:2 నీవు వారిని పోనియయ్నొలల్క ఇంకను వారిని నిరబ్ంధించినయెడల

9:3 ఇదిగో యెహోవా బాహుబలము పొలములోనునన్ నీ పశువులమీదికిని నీ

గుఱఱ్ములమీదికిని గాడిదలమీదికిని ఒంటెలమీదికిని ఎదుద్లమీదికిని గొఱఱ్లమీదికిని

వచుచ్ను, మికిక్లి బాధకరమైన తెగులు కలుగును.
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9:4 అయితే యెహోవా ఇశార్యేలీయుల పశువులను ఐగుపుత్ పశువులను వేరుపరచును;

ఇశార్యేలీయులకునన్ వాటనిన్టిలో ఒకక్టైనను చావదని హెబీర్యుల దేవుడగు యెహోవా

సెలవిచుచ్చునాన్డని అతనితో చెపుప్మనెను

9:5 మరియు యెహోవా కాలము నిరణ్యించి రేపు యెహోవా ఈ దేశములో ఆ కారయ్ము

జరిగించుననెను.

9:6 మరునాడు యెహోవా ఆ కారయ్ము చేయగా ఐగుపీత్యుల పశువులనిన్యు చచెచ్ను గాని

ఇశార్యేలీయుల పశువులలో ఒకటియు చావలేదు.
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9:7 ఫరో ఆ సంగతి తెలిసికొన పంపినపుప్డు ఇశార్యేలు పశువులలో ఒకటియు చావలేదు;

అయినను అపప్టికిని ఫరో హృదయము కఠినమైనందున జనులను పంపకపోయెను.

9:8 కాగా యెహోవా మీరు మీ పిడికిళల్నిండ ఆవపుబుగిగ్ తీసికొనుడి, మోషే ఫరో

కనున్లయెదుట ఆకాశమువైపు దాని చలల్వలెను.

9:9 అపుప్డు అది ఐగుపుత్ దేశమంతట సనన్పు ధూళియై ఐగుపుత్ దేశమంతట

మనుషుయ్లమీదను జంతువులమీదను పొకుక్లు పొకుక్ దదుద్రులగునని మోషే

అహరోనులతో చెపెప్ను.
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9:10 కాబటిట్ వారు ఆవపుబుగిగ్ తీసికొనివచిచ్ ఫరో యెదుట నిలిచిరి. మోషే ఆకాశమువైపు

దాని చలల్గానే అది మనుషుయ్లకును జంతువులకును పొకుక్లు పొకుక్ దదుద్రులాయెను.

9:11 ఆ దదుద్రులవలన శకునగాండుర్ మోషేయెదుట నిలువలేకపోయిరి ఆ దదుద్రులు

శకునగాండర్కును ఐగుపీత్యులందరికిని పుటెట్ను.

9:12 అయినను యెహోవా మోషేతో చెపిప్నటుల్ యెహోవా ఫరో హృదయమును

కఠినపరచెను, అతడు వారి మాట వినకపోయెను.
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9:13 తరువాత యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను హెబీర్యుల దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు

సెలవిచుచ్చునాన్డు; నీవు తెలల్వారగానే లేచిపోయి ఫరోయెదుట నిలిచి ననున్ సేవించుటకు

నా జనులను పోనిముమ్.

9:14 సమసత్ భూమిలో నావంటివారెవరును లేరని నీవు తెలిసికొనవలెనని ఈసారి నేను నా

తెగుళళ్నిన్యు నీ హృదయము నొచుచ్నంతగా నీ సేవకులమీదికిని నీ పర్జలమీదికిని

పంపెదను;
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9:15 భూమిమీద నుండకుండ నీవు నశించిపోవునటుల్ నేను నా చెయియ్ చాపియుంటినేని

నినున్ను నీ జనులను తెగులుతో కొటిట్వేసియుందును.

9:16 నా బలమును నీకు చూపునటుల్ను, భూలోకమందంతట నా నామమును పర్చురము

చేయునటుల్ను ఇందుకే నేను నినున్ నియమించితిని.

9:17 నీవు ఇంక నా పర్జలను పోనియయ్నొలల్క వారిమీద ఆతిశయపడుచునాన్వు.

9:18 ఇదిగో రేపు ఈ వేళకు నేను మికిక్లి బాధకరమైన వడగండల్ను కురిపించెదను; ఐగుపు

రాజయ్ము సాథ్పించిన దినము మొదలుకొని యిదివరకు అందులో అటిట్ వడగండుల్ పడలేదు.
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9:19 కాబటిట్ నీవు ఇపుప్డు పంపి నీ పశువులను పొలములలో నీకు కలిగినది యావతుత్ను

తవ్రగా భదర్ము చేయుము. ఇంటికి రపిప్ంపబడక పొలములో ఉండు పర్తి

మనుషుయ్నిమీదను జంతువుమీదను వడగండుల్ కురియును, అపుప్డు అవి చచుచ్నని

చెపుప్మనెను.

9:20 ఫరో సేవకులలో యెహోవా మాటకు భయపడినవాడు తన సేవకులను తన

పశువులను ఇండల్లోనికి తవ్రగా రపిప్ంచెను.
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9:21 అయితే యెహోవా మాట లక్షయ్పెటట్నివాడు తన పనివారిని తన పశువులను పొలములో

ఉండనిచెచ్ను.

9:22 యెహోవా నీ చెయియ్ ఆకాశమువైపు చూపుము; ఐగుపుత్ దేశమందలి మనుషుయ్లమీదను

జంతువులమీదను పొలముల కూరలనిన్టిమీదను వడగండుల్ ఐగుపుత్ దేశమంతట పడునని

మోషేతో చెపెప్ను.

9:23 మోషే తన కఱఱ్ను ఆకాశమువైపు ఎతిత్నపుప్డు యెహోవా ఉరుములను వడగండల్ను

కలుగజేయగా పిడుగులు భూమిమీద పడుచుండెను. యెహోవా ఐగుపుత్ దేశముమీద

వడగండుల్ కురిపించెను.
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9:24 ఆలాగు వడగండుల్ను వడగండల్తో కలిసిన పిడుగులును బహు బలమైనవాయెను.

ఐగుపుత్ దేశమందంతటను అది రాజయ్మైనది మొదలుకొని యెనన్డును అటిట్వి కలుగలేదు.

9:25 ఆ వడగండుల్ ఐగుపుత్ దేశమందంతట మనుషుయ్లనేమి జంతువులనేమి బయటనునన్ది

యావతుత్ను నశింపచేసెను. వడగండుల్ పొలములోని పర్తి కూరను చెడగొటెట్ను,

పొలములోని పర్తి చెటుట్ను విరుగగొటెట్ను.

9:26 అయితే ఇశార్యేలీయులునన్ గోషెను దేశములో మాతర్ము వడగండుల్ పడలేదు.
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9:27 ఇది చూడగా ఫరో మోషే అహరోనులను పిలువనంపి నేను ఈసారి పాపము

చేసియునాన్ను; యెహోవా నాయ్యవంతుడు, నేనును నా జనులును దురామ్రుగ్లము;

9:28 ఇంతమటుట్కు చాలును; ఇకను బర్హామ్ండమైన ఉరుములు వడగండుల్ రాకుండునటుల్

యెహోవాను వేడుకొనుడి, మిముమ్ను పోనిచెచ్దను, మిముమ్ను ఇకను నిలుపనని వారితో

చెపప్గా

9:29 మోషే అతని చూచి నేను ఈ పటట్ణమునుండి బయలువెళల్గానే నాచేతులు

యెహోవావైపు ఎతెత్దను. ఈ ఉరుములు మానును, ఈ వడగండుల్ను ఇకమీదట పడవు.

అందువలన భూమి యెహోవాదని నీకు తెలియబడును.
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9:30 అయినను నీవును నీ సేవకులును ఇకను దేవుడైన యెహోవాకు భయపడరని నాకు

తెలిసియునన్దనెను.

9:31 అపుప్డు జనుపచెటుల్ పువువ్లు పూసెను, యవలచేలు వెనున్లు వేసినవి గనుక జనుప

యవలచేలును చెడగొటట్బడెను గాని

9:32 గోధుమలు మెరపమొలకలు ఎదగనందున అవి చెడగొటట్బడలేదు.

9:33 మోషే ఫరోను విడిచి ఆ పటట్ణమునుండి బయలువెళిల్ యెహోవావైపు తనచేతులు

ఎతిత్నపుప్డు ఆ యురుములును వడగండుల్ను నిలిచిపోయెను, వరష్ము భూమిమీద

కురియుట మానెను.
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9:34 అయితే ఫరో వరష్మును వడగండుల్ను ఉరుములును నిలిచిపోవుట చూచి, అతడును

అతని సేవకులును ఇంక పాపము చేయుచు తమ హృదయములను కఠినపరచుకొనిరి.

9:35 యెహోవా మోషే దావ్రా పలికినటుల్ ఫరో హృదయము కఠినమాయెను; అతడు

ఇశార్యేలీయులను పోనియయ్కపోయెను.
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10:1 కాగా యెహోవా మోషేతో ఫరోయొదద్కు వెళుల్ము. నేనే యెహోవానని మీరు

తెలిసికొనునటుల్ను, నేను చేయు సూచక కిర్యలను ఐగుపీత్యులయెదుట కనుపరచుటకు,

నేను వారియెడల జరిగించిన వాటిని వారియెదుట కలుగజేసిన సూచక కిర్యలను

10:2 నీవు నీ కుమారునికి నీ కుమారుని కుమారునికి పర్చురము చేయునటుల్ను, నేను అతని

హృదయమును అతని సేవకుల హృదయములను కఠినపరచితిననెను.

10:3 కాబటిట్ మోషే అహరోనులు ఫరోయొదద్కు వెళిల్, అతనిని చూచి యీలాగు చెపిప్రి

హెబీర్యుల దేవుడగు యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా నీవు ఎనాన్ళల్వరకు నాకు

లొంగనొలల్క యుందువు? ననున్ సేవించుటకు నా జనులను పోనిముమ్.
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10:4 నీవు నా జనులను పోనియయ్నొలల్నియెడల ఇదిగో రేపు నేను మిడతలను నీ పార్ంతములలోనికి

రపిప్ంచెదను.

10:5 ఎవడును నేలను చూడలేనంతగా అవి దాని కపుప్ను, తపిప్ంచుకొనిన శేషమును, అనగా

వడగండల్దెబబ్ను తపిప్ంచుకొని మిగిలిన దానిని అవి తినివేయును, పొలములో మొలిచిన పర్తి

చెటుట్ను తినును.

10:6 మరియు అవి నీ యిండల్లోను నీ సేవకులందరి యిండల్లోను ఐగుపీత్యులందరి యిండల్లోను

నిండిపోవును. నీ పితరులుగాని నీ పితామహులుగాని యీ దేశములో నుండిన నాటనుండి

నేటివరకు అటిట్వాటిని చూడలేదని చెపిప్ ఫరో యెదుటనుండి బయలువెళెల్ను.
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10:7 అపుప్డు ఫరో సేవకులు అతని చూచి ఎనాన్ళల్వరకు వీడు మనకు ఉరిగా నుండును?

తమ దేవుడైన యెహోవాను సేవించుటకు ఈ మనుషుయ్లను పోనిముమ్; ఐగుపుత్ దేశము

నశించినదని నీకింకను తెలియదా అనిరి

10:8 మోషే అహరోనులు ఫరోయొదద్కు మరల రపిప్ంపబడగా అతడు మీరు వెళిల్ మీ దేవుడైన

యెహోవాను సేవించుడి; అందుకు ఎవరెవరు వెళుల్దురని వారినడిగెను.

10:9 అందుకు మోషే మేము యెహోవాకు పండుగ ఆచరింపవలెను గనుక మా

కుమారులను మా కుమారెత్లను మా మందలను మా పశువులను వెంటబెటుట్కొని మా పినన్

పెదద్లతోకూడ వెళెల్దమనెను
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10:10 అందుకతడు యెహోవా మీకు తోడైయుండునా? నేను మిముమ్ను మీ పిలల్లను

పోనిచెచ్దనా? ఇదిగో మీరు దురాలోచన గలవారు.

10:11 పురుషులైన మీరు మాతర్ము వెళిల్ యెహోవాను సేవించుడి; మీరు కోరినది అదే గదా

అని వారితో అనగా ఫరో సముఖమునుండి వారు వెళల్గొటట్బడిరి.

10:12 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో మిడతలు వచుచ్నటుల్ ఐగుపుత్ దేశముమీద నీ చెయియ్

చాపుము; అవి ఐగుపుత్ దేశముమీదకి వచిచ్ యీ దేశపు పైరులనిన్టిని, అనగా వడగండుల్

పాడుచేయని వాటిననిన్టిని తినివేయునని చెపెప్ను
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10:13 మోషే ఐగుపుత్ దేశముమీద తన కఱఱ్ను చాపగా యెహోవా ఆ పగలంతయు ఆ రాతిర్

అంతయు ఆ దేశముమీద తూరుప్గాలిని విసరజేసెను; ఉదయమందు ఆ తూరుప్గాలికి

మిడతలు వచెచ్ను.

10:14 ఆ మిడతలు ఐగుపుత్ దేశమంతటిమీదికి వచిచ్ ఐగుపుత్ సమసత్ పార్ంతములలో

నిలిచెను. అవి మికిక్లి బాధకరమైనవి, అంతకు మునుపు అటిట్ మిడతలు ఎపుప్డును

ఉండలేదు. తరువాత అటిట్వి ఉండబోవు. అవి నేలంతయు కపెప్ను.
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10:15 ఆ దేశమున చీకటి కమెమ్ను, ఆ దేశపు కూరగాయలనిన్టిని ఆ వడగండుల్

పాడుచేయని వృక్షఫలములనిన్టిని అవి తినివేసెను. ఐగుపుత్ దేశమంతట చెటే ల్గాని

పొలముల కూరయేగాని పచచ్నిదేదియు మిగిలియుండలేదు.

10:16 కాబటిట్ ఫరో మోషే అహరోనులను తవ్రగా పిలిపించి నేను మీ దేవుడైన యెహోవా

యెడలను మీ యెడలను పాపము చేసితిని.

10:17 మీరు దయచేసి, యీసారి మాతర్మే నా పాపము క్షమించి, నా మీదనుండి యీ చావు

మాతర్ము తొలగించుమని మీ దేవుడైన యెహోవాను వేడుకొనుడనగా
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10:18 అతడు ఫరోయొదద్నుండి బయలువెళిల్ యెహోవాను వేడుకొనెను.

10:19 అపుప్డు యెహోవా గాలిని తిర్పిప్ మహా బలమైన పడమటిగాలిని విసరజేయగా అది ఆ

మిడతలను కొంచుపోయి ఎఱఱ్సముదర్ములో పడవేసెను. ఐగుపుత్ సమసత్ పార్ంతములలో

ఒకక్ మిడతయైనను నిలువలేదు

10:20 అయినను యెహోవా ఫరో హృదయమును కఠినపరచెను; అతడు ఇశార్యేలీయులను

పోనియయ్డాయెను.
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10:21 అందుకు యెహోవా మోషేతో ఆకాశమువైపు నీ చెయియ్ చాపుము. ఐగుపుత్

దేశముమీద చీకటి చేతికి తెలియునంత చికక్ని చీకటి కముమ్ననెను.

10:22 మోషే ఆకాశమువైపు తన చెయియ్ యెతిత్నపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమంతయు మూడు

దినములు గాఢాంధకారమాయెను.

10:23 మూడు దినములు ఒకనినొకడు కనుగొనలేదు, ఎవడును తానునన్ చోటనుండి

లేవలేకపోయెను; అయినను ఇశార్యేలీయులకందరికి వారి నివాసములలో వెలుగుండెను.
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10:24 ఫరో మోషేను పిలిపించి మీరు వెళిల్ యెహోవాను సేవించుడి. మీ మందలు మీ

పశువులు మాతర్మే ఇకక్డ ఉండవలెను, మీ బిడడ్లు మీతో వెళల్వచుచ్ననగా

10:25 మోషే మేము మా దేవుడైన యెహోవాకు అరిప్ంపవలసిన బలుల నిమితత్మును

హోమారప్ణల నిమితత్మును నీవు మాకు పశువులనియయ్వలెను.

10:26 మా పశువులును మాతోకూడ రావలెను. ఒక డెకక్యైనను విడువబడదు, మా

దేవుడైన యెహోవాను సేవించుటకు వాటిలోనుండి తీసికొనవలెను. మేము దేనితో

యెహోవాను సేవింపవలెనో అకక్డ చేరకమునుపు మాకు తెలియదనెను.
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10:27 అయితే యెహోవా ఫరో హృదయమును కఠినపరపగా అతడు వారిని పోనియయ్నొలల్క

యుండెను.

10:28 గనుక ఫరో నా యెదుటనుండి పొముమ్ భదర్ము సుమీ; నా ముఖము ఇకను

చూడవదుద్, నీవు నా ముఖమును చూచు దినమున మరణమవుదువని అతనితో చెపెప్ను.

10:29 అందుకు మోషే నీవనన్ది సరి, నేనికను నీ ముఖము చూడననెను.
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11:1 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను ఫరోమీదికిని ఐగుపుత్మీదికిని ఇంకొక

తెగులును రపిప్ంచెదను. అటుతరువాత అతడు ఇకక్డనుండి మిముమ్ను పోనిచుచ్ను.

అతడు మిముమ్ను పోనిచుచ్నపుప్డు ఇకక్డనుండి మిముమ్ను బొతిత్గా వెళల్గొటుట్ను.

11:2 కాబటిట్ తన చెలికానియొదద్ పర్తి పురుషుడును తన చెలికతెత్యొదద్ పర్తి సతరీయును వెండి

నగలను బంగారు నగలను అడిగి తీసికొనుడని పర్జలతో చెపుప్ము.

11:3 యెహోవా పర్జలయెడల ఐగుపీత్యులకు కటాక్షము కలుగజేసెను; అదిగాక ఐగుపుత్

దేశములో మోషే అను మనుషుయ్డు ఫరో సేవకుల దృషిట్కిని పర్జల దృషిట్కిని మికిక్లి

గొపప్వాడాయెను.
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11:4 మోషే ఫరోతో ఇటల్నెను యెహోవా సెలవిచిచ్నదేమనగా మధయ్రాతిర్ నేను ఐగుపుత్

దేశములోనికి బయలువెళెల్దను.

11:5 అపుప్డు సింహాసనముమీద కూరుచ్నన్ ఫరో తొలిపిలల్ మొదలుకొని తిరగలి విసురు

దాసి తొలిపిలల్వరకు ఐగుపుత్ దేశమందలి తొలి పిలల్లందరును చచెచ్దరు; జంతువులలోను

తొలి పిలల్లనిన్యు చచుచ్ను

11:6 అపుప్డు ఐగుపుత్ దేశమందంతట మహా ఘోష పుటుట్ను. అటిట్ ఘోష అంతకుముందు

పుటట్లేదు, అటిట్ది ఇకమీదట పుటట్దు.
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11:7 యెహోవా ఐగుపీత్యులను ఇశార్యేలీయులను వేరుపరచునని మీకు తెలియబడునటుల్,

మనుషుయ్లమీదగాని జంతువులమీదగాని ఇశార్యేలీయులలో ఎవరిమీదనైనను ఒక

కుకక్యు తన నాలుక ఆడించదు.

11:8 అపుప్డు నీ సేవకులైన వీరందరు నాయొదద్కు వచిచ్ నాకు నమసాక్రము చేసి నీవును,

నినున్ ఆశర్యించియునన్ యీ పర్జలందరును బయలువెళుల్డని చెపుప్దురు. ఆ తరువాత

నేను వెళుల్దుననెను. మోషే ఆలాగు చెపిప్ ఫరోయెదద్నుండి అతాయ్గర్హముతో వెళిల్పోయెను
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11:9 అపుప్డు యెహోవా ఐగుపుత్ దేశములో నా మహతాక్రయ్ములు విసాత్రమగునటుల్ ఫరో మీ

మాట వినడని మోషేతో చెపెప్ను.

11:10 మోషే అహరోనులు ఫరో యెదుట ఈ మహతాక్రయ్ములను చేసిరి. అయినను

యెహోవా ఫరో హృదయమును కఠినపరపగా అతడు తన దేశములోనుండి

ఇశార్యేలీయులను పోనియయ్డాయెను.
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12:1 మోషే అహరోనులు ఐగుపుత్ దేశములో ఉండగా యెహోవా వారితో ఈలాగు

సెలవిచెచ్ను

12:2 నెలలలో ఈ నెల మీకు మొదటిది, యిది మీ సంవతస్రమునకు మొదటి నెల.

12:3 మీరు ఇశార్యేలీయుల సరవ్ సమాజముతో ఈ నెల దశమినాడు వారు తమ తమ

కుటుంబముల లెకక్చొపుప్న ఒకొక్కక్డు గొఱఱ్పిలల్నైనను, మేకపిలల్నైనను, అనగా పర్తి

యింటికిని ఒక గొఱఱ్పిలల్నైనను ఒక మేకపిలల్నైనను తీసికొనవలెను.
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12:4 ఆ పిలల్ను తినుటకు ఒక కుటుంబము చాలకపోయినయెడల వాడును వాని

పొరుగువాడును తమ లెకక్ చొపుప్న దాని తీసికొనవలెను.

12:5 ఆ గొఱఱ్పిలల్ను భుజించుటకు పర్తివాని భోజనము పరిమితినిబటిట్ వారిని

లెకిక్ంపవలెను.

12:6 నిరోద్షమైన యేడాది మగపిలల్ను తీసికొనవలెను. గొఱఱ్లలోనుండియైనను

మేకలలోనుండియైనను దాని తీసికొనవచుచ్ను.
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12:7 ఈ నెల పదునాలుగవ దినమువరకు మీరు దాని నుంచుకొనవలెను; తరువాత

ఇశార్యేలీయుల సమాజపు వారందరు తమ తమ కూటములలో సాయంకాలమందు దాని

చంపి దాని రకత్ము కొంచెము తీసి, తాము దాని తిని యిండల్ దావ్రబంధపు రెండు

నిలువుకముమ్లమీదను పై కమిమ్మీదను చలిల్

12:8 ఆ రాతిర్యే వారు అగిన్చేత కాలచ్బడిన ఆ మాంసమును పొంగని రొటెట్లను తినవలెను.

చేదుకూరలతో దాని తినవలెను
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12:9 దాని తలను దాని కాళల్ను దాని ఆంతర్ములను అగిన్తో కాలిచ్ దాని తినవలెను;

12:10 దానిలో ఉడికి ఉడకనిదైనను నీళల్తో వండబడినదైనను తిననే తినకూడదు;

ఉదయకాలమువరకు దానిలోనిదేదియు మిగిలింపకూడదు. ఉదయకాలమువరకు

దానిలో మిగిలినది అగిన్తో కాలిచ్ వేయవలెను.

12:11 మీరు దానిని తినవలసిన విధమేదనగా, మీ నడుము కటుట్కొని మీ చెపుప్లు

తొడుగుకొని మీ కఱఱ్లుచేత పటుట్కొని, తవ్రపడుచు దాని తినవలెను; అది యెహోవాకు

పసాక్బలి.
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12:12 ఆ రాతిర్ నేను ఐగుపుత్ దేశమందు సంచరించి, ఐగుపుత్ దేశమందలి

మనుషుయ్లలోనేగాని జంతువులలోనేగాని తొలి సంతతి యంతయు హతముచేసి, ఐగుపుత్

దేవతలకందరికిని తీరుప్ తీరెచ్దను; నేను యెహోవాను.

12:13 మీరునన్ యిండల్మీద ఆ రకత్ము మీకు గురుతుగా ఉండును. నేను ఆ రకత్మును చూచి

మిముమ్ను నశింపచేయక దాటిపోయెదను. నేను ఐగుపుత్దేశమును పాడుచేయుచుండగా

మిముమ్ సంహరించుటకు తెగులు మీ మీదికి రాదు.



అధాయ్యము 12

12:14 కాబటిట్ యీ దినము మీకు జాఞ్పకారథ్మైనదగును. మీరు యెహోవాకు పండుగగా దాని

నాచరింపవలెను; తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డగా దాని నాచరింపవలెను.

12:15 ఏడు దినములు పులియని రొటెట్లను తినవలెను. మొదటి దినమున మీ

యిండల్లోనుండి పొంగినది పారవేయవలెను. మొదటి దినము మొదలుకొని యేడవ

దినము వరకు పులిసిన దానిని తిను పర్తి మనుషుయ్డు ఇశార్యేలీయులలోనుండి

కొటిట్వేయబడును.
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12:16 ఆ మొదటి దినమున మీరు పరిశుదధ్ సంఘముగాను, ఏడవ దినమున పరిశుదధ్

సంఘముగాను కూడుకొనవలెను. ఆ దినములయందు పర్తివాడు తినవలసినది మాతర్మే

మీరు సిదధ్పరచవచుచ్ను; అదియు గాక మరి ఏ పనియు చేయకూడదు.

12:17 పులియని రొటెట్ల పండుగను మీరు ఆచరింపవలెను. ఈ దినమందే నేను మీ

సమూహములను ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వెలుపలికి రపిప్ంచితిని గనుక మీరు మీ

తరములనిన్టిలో ఈ దినము నాచరింపవలెను; ఇది మీకు నితయ్మైన కటట్డగా ఉండును.
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12:18 మొదటి నెల పదునాలుగవ దినము సాయంకాలము మొదలుకొని ఆ నెల యిరువది

యొకటవ దినము సాయంకాలము వరకు మీరు పులియని రొటెట్లను తినవలెను.

12:19 ఏడు దినములు మీ యిండల్లో పొంగినదేదియును ఉండకూడదు, పులిసినదానిని

తినువాడు అనుయ్డేగాని దేశములో పుటిట్నవాడేగాని ఇశార్యేలీయుల సమాజములో

నుండక కొటిట్వేయబడును.

12:20 మీరు పులిసినదేదియు తినక మీ నివాసములనిన్టిలోను పులియని వాటినే

తినవలెనని చెపుప్మనెను.
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12:21 కాబటిట్ మోషే ఇశార్యేలీయుల పెదద్లనందరిని పిలిపించి వారితో ఇటల్నెను మీరు మీ

కుటుంబముల చొపుప్న మందలోనుండి పిలల్ను తీసికొని పసాక్ పశువును వధించుడి.

12:22 మరియు హిసోస్పు కుంచె తీసికొని పళెల్ములో నునన్ రకత్ములో దాని ముంచి,

దావ్రబంధపు పైకమిమ్కిని రెండు నిలువుకముమ్లకును పళెల్ములోని రకత్మును

తాకింపవలెను. తరువాత మీలో నెవరును ఉదయమువరకు తన యింటి దావ్రమునుండి

బయలువెళల్కూడదు.
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12:23 యెహోవా ఐగుపీత్యులను హతము చేయుటకు దేశ సంచారము చేయుచు,

దావ్రబంధపు పైకమిమ్మీదను రెండు నిలువుకముమ్లమీదను ఉనన్ రకత్మును చూచి

యెహోవా ఆ తలుపును దాటిపోవును; మిముమ్ హతము చేయుటకు మీ యిండల్లోనికి

సంహారకుని చొరనియయ్డు.

12:24 కాబటిట్ మీరు నిరంతరము మీకును మీ కుమారులకును దీనిని కటట్డగా

ఆచరింపవలెను.
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12:25 యెహోవా తాను సెలవిచిచ్నటుల్ మీ కిచుచ్చునన్ దేశమందు మీరు పర్వేశించిన

తరువాత మీరు దీని నాచరింపవలెను.

12:26 మరియు మీ కుమారులు మీరు ఆచరించు ఈ ఆచారమేమిటని

మిముమ్నడుగునపుప్డు

12:27 మీరు ఇది యెహోవాకు పసాక్బలి; ఆయన ఐగుపీత్యులను హతము చేయుచు మన

యిండల్ను కాచినపుప్డు ఆయన ఐగుపుత్లోనునన్ ఇశార్యేలీయుల యిండల్ను విడిచిపెటెట్ను

అనవలెనని చెపెప్ను. అపుప్డు పర్జలు తలలు వంచి నమసాక్రము చేసిరి.
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12:28 అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు వెళిల్ ఆలాగు చేసిరి; యెహోవా మోషే అహరోనులకు

ఆజాఞ్పించినటే ల్ చేసిరి.

12:29 అరధ్రాతిర్వేళ జరిగినదేమనగా, సింహాసనముమీద కూరుచ్నన్ ఫరో మొదలుకొని

చెరసాలలోనునన్ ఖైదీ యొకక్ తొలిపిలల్ వరకు ఐగుపుత్ దేశమందలి తొలి పిలల్లనందరిని

పశువుల తొలి పిలల్లననిన్టిని యెహోవా హతము చేసెను

12:30 ఆ రాతిర్ ఫరోయు అతని సేవకులందరును ఐగుపీత్యులందరును లేచినపుప్డు

శవములేని ఇలుల్ ఒకటైన లేకపోయినందున ఐగుపుత్లో మహా ఘోష పుటెట్ను.
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12:31 ఆ రాతిర్వేళ ఫరో మోషే అహరోనులను పిలిపించి వారితో మీరును

ఇశార్యేలీయులును లేచి నా పర్జల మధయ్నుండి బయలువెళుల్డి, మీరు చెపిప్నటుల్ పోయి

యెహోవాను సేవించుడి.

12:32 మీరు చెపిప్నటుల్ మీ మందలను మీ పశువులను తీసికొనిపోవుడి; ననున్ దీవించుడని

చెపెప్ను.

12:33 ఐగుపీత్యులు మనమందరము చచిచ్నవారమనుకొని, తమ దేశములోనుండి

పర్జలను పంపుటకు తవ్రపడి వారిని బలవంతము చేసిరి.
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12:34 కాబటిట్ పర్జలు తమ పిండిముదద్ను తీసికొని, అది పులియక మునుపే పిండి పిసుకు

తొటల్తో దానిని మూటకటుట్కొని, తమ భుజములమీద పెటుట్కొని పోయిరి.

12:35 ఇశార్యేలీయులు మోషే మాట చొపుప్న చేసి ఐగుపీత్యులయొదద్ వెండి నగలను

బంగారు నగలను వసత్రములను అడిగి తీసికొనిరి.

12:36 యెహోవా పర్జలయెడల ఐగుపీత్యులకు కటాక్షము కలుగజేసెను గనుక వారు వారికి

కావలసిన వాటిని ఇచిచ్రి. అటుల్ వారు ఐగుపీత్యులను దోచుకొనిరి.
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12:37 అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు రామసేసునుండి సుకోక్తుకు పర్యాణమైపోయిరి వారు

పిలల్లు గాక కాలబ్లము ఆరులక్షల వీరులు.

12:38 అనేకులైన అనయ్జనుల సమూహమును, గొఱఱ్లు ఎదుద్లు మొదలైన పశువుల

గొపప్మందయును వారితోకూడ బయలుదేరెను.

12:39 వారు ఐగుపుత్లో నుండి తెచిచ్న పిండి ముదద్తో పొంగని రొటెట్లుచేసి కాలిచ్రి. వారు

ఐగుపుత్లోనుండి వెళల్గొటట్బడి తడవు చేయలేకపోయిరి గనుక అది పులిసి యుండలేదు,

వారు తమ కొరకు వేరొక ఆహారమును సిదధ్పరచుకొని యుండలేదు.
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12:40 ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్లో నివసించిన కాలము నాలుగు వందల ముపప్ది

సంవతస్రములు.

12:41 ఆ నాలుగు వందల ముపప్ది సంవతస్రములు గడచిన తరువాత జరిగినదేమనగా, ఆ

దినమందే యెహోవా సేనలనిన్యు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి బయలుదేరిపోయెను.

12:42 ఆయన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వారిని బయటికి రపిప్ంచినందుకు ఇది యెహోవాకు

ఆచరింపదగిన రాతిర్. ఇశార్యేలీయులందరు తమ తమ తరములలో యెహోవాకు

ఆచరింపదగిన రాతిర్ యిదే.
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12:43 మరియు యెహోవా మోషే అహరోనులతో ఇటల్నెను ఇది పసాక్ పండుగను గూరిచ్న

కటట్డ; అనుయ్డెవడును దాని తినకూడదు గాని

12:44 వెండితో కొనబడిన దాసుడు సునన్తి పొందినవాడైతే దాని తినవచుచ్ను.

12:45 పరదేశియు కూలికి వచిచ్న దాసుడును దాని తినకూడదు.

12:46 మీరు ఒకక్ యింటిలోనే దాని తినవలెను దాని మాంసములో కొంచెమైనను

ఇంటిలోనుండి బయటికి తీసికొనిపోకూడదు, దానిలో ఒకక్ యెముకనైనను మీరు

విరువకూడదు.
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12:47 ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము ఈ పండుగను ఆచరింపవలెను.

12:48 నీయొదద్ నివసించు పరదేశి యెహోవా పసాక్ను ఆచరింపగోరినయెడల అతనికి

కలిగిన పర్తి మగవాడు సునన్తి పొందవలెను; తరువాత అతడు సమాజములో చేరి దానిని

ఆచరింపవచుచ్ను. అటిట్వాడు మీ దేశములో పుటిట్నవానితో సముడగును. సునన్తి

పొందనివాడు దానిని తినకూడదు.

12:49 దేశసుథ్నికిని మీలో నివసించు పరదేశికిని దీనిగూరిచ్ ఒకటే విధి యుండవలెననెను.
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12:50 ఇశార్యేలీయులందరు ఆలాగు చేసిరి; యెహోవా మోషే అహరోనులకు

ఆజాఞ్పించినటుల్ చేసిరి.

12:51 యెహోవా ఇశార్యేలీయులను వారి వారి సమూహముల చొపుప్న ఆనాడే ఐగుపుత్

దేశములోనుండి వెలుపలికి రపిప్ంచెను.
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13:1 మరియు యెహోవా మోషేతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను

13:2 ఇశార్యేలీయులలో మనుషుయ్లయొకక్యు పశువులయొకక్యు పర్థమ సంతతి,

అనగా పర్తి తొలిచూలు పిలల్ను నాకు పర్తిషిఠ్ంచుము; అది నాదని చెపెప్ను.

13:3 మోషే పర్జలతో నిటల్నెను మీరు దాసగృహమైన ఐగుపుత్నుండి బయలుదేరి వచిచ్న

దినమును జాఞ్పకము చేసికొనుడి. యెహోవా తన బాహుబలముచేత దానిలోనుండి

మిముమ్ను బయటికి రపిప్ంచెను; పులిసిన దేదియు తినవదుద్.
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13:4 ఆబీబను నెలలో ఈ దినమందే మీరు బయలుదేరి వచిచ్తిరి గదా.

13:5 యెహోవా నీకిచెచ్దనని నీ పితరులతో పర్మాణము చేసినటుల్, కనానీయులకు

హితీత్యులకు అమోరీయులకు హివీవ్యులకు యెబూసీయులకు నివాస సాథ్నమై యుండు,

పాలు తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు నినున్ రపిప్ంచిన తరువాత నీవు ఈ ఆచారమును

ఈ నెలలోనే జరుపుకొనవలెను.

13:6 ఏడు దినములు నీవు పులియని రొటెట్లను తినవలెను, ఏడవ దినమున యెహోవా

పండుగ ఆచరింపవలెను.
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13:7 పులియని వాటినే యేడు దినములు తినవలెను. పులిసినదేదియు నీయొదద్

కనబడకూడదు. నీ పార్ంతములనిన్టిలోను పొంగినదేదియు నీయొదద్ కనబడకూడదు.

13:8 మరియు ఆ దినమున నీవు నేను ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్నపుప్డు యెహోవా నాకు

చేసినదాని నిమితత్ము పొంగని రొటెట్లను తినుచునాన్నని నీ కుమారునికి

తెలియచెపప్వలెను.

13:9 యెహోవా ధరమ్శాసత్రము నీ నోట నుండునటుల్ బలమైన చేతితో యెహోవా

ఐగుపుత్లోనుండి నినున్ బయటికి రపిప్ంచెననుటకు, ఈ ఆచారము నీ చేతిమీద నీకు

సూచనగాను నీ కనున్ల మధయ్ జాఞ్పకారథ్ముగా ఉండును.



అధాయ్యము 13

13:10 కాబటిట్ పర్తి సంవతస్రము ఈ కటట్డను దాని నియామక కాలమున ఆచరింపవలెను.

13:11 యెహోవా నీతోను నీ పితరులతోను పర్మాణము చేసినటుల్ ఆయన కనానీయుల

దేశములోనికి నినున్ చేరిచ్ దానిని నీకిచిచ్న తరువాత

13:12 పర్తి తొలిచూలు పిలల్ను, నీకు కలుగు పశువుల సంతతిలో పర్తి తొలిపిలల్ను

యెహోవాకు పర్తిషిఠ్ంపవలెను. వానిలో మగ సంతానము యెహోవాదగును.

13:13 పర్తి గాడిద తొలిపిలల్ను వెలయిచిచ్ విడిపించి దానికి మారుగా గొఱఱ్పిలల్ను

పర్తిషిఠ్ంపవలెను. అటుల్ దానిని విడిపించనియెడల దాని మెడను విరుగదీయవలెను. నీ

కుమారులలో తొలిచూలియైన పర్తి మగవానిని వెలయిచిచ్ విడిపింపవలెను.
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13:14 ఇకమీదట నీ కుమారుడు ఇది ఏమిటని నినున్ అడుగునపుప్డు నీవు వాని చూచి

బాహుబలముచేత యెహోవా దాసగృహమైన ఐగుపుత్లోనుండి మనలను బయటికి

రపిప్ంచెను.

13:15 ఫరో మనలను పోనియయ్కుండ తన మనసుస్ను కఠినపరచుకొనగా యెహోవా

మనుషుయ్ల తొలి సంతానమేమి జంతువుల తొలి సంతానమేమి ఐగుపుత్ దేశములో తొలి

సంతానమంతయు సంహరించెను. ఆ హేతువు చేతను నేను మగదైన పర్తి తొలిచూలు

పిలల్ను యెహోవాకు బలిగా అరిప్ంచుదును; అయితే నా కుమారులలో పర్తి తొలి

సంతానము వెలయిచిచ్ విడిపించుదునని చెపప్వలెను.
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13:16 బాహుబలముచేత యెహోవా మనలను ఐగుపుత్లోనుండి బయటికి రపిప్ంచెను గనుక

ఆ సంగతి నీచేతిమీద సూచనగాను నీ కనున్ల మధయ్ లలాట పతిర్కగాను ఉండవలెను అని

చెపెప్ను.

13:17 మరియు ఫరో పర్జలను పోనియయ్గా దేవుడు ఈ పర్జలు యుదధ్ము చూచునపుప్డు

వారు పశాచ్తాత్పపడి ఐగుపుత్కు తిరుగుదురేమో అనుకొని, ఫిలిషీత్యుల దేశము

సమీపమైనను ఆ మారగ్మున వారిని నడిపింపలేదు.
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13:18 అయితే దేవుడు పర్జలను చుటుట్దారియగు ఎఱఱ్ సముదర్పు అరణయ్మారగ్మున

నడిపించెను. ఇశార్యేలీయులు యుదధ్ సనన్దుధ్లై ఐగుపుత్లోనుండి వచిచ్రి.

13:19 మరియు మోషే యోసేపు ఎముకలను తీసికొనివచెచ్ను. అతడు దేవుడు

నిశచ్యముగా దరశ్నమిచుచ్ను; అపుప్డు మీరు నా ఎముకలను ఇకక్డనుండి

తీసికొనిపోవలెనని ఇశార్యేలీయులచేత రూఢిగా పర్మాణము చేయించుకొని యుండెను.

13:20 వారు సుకోక్తునుండి పర్యాణమైపోయి, అరణయ్ము దగగ్రనునన్ ఏతాములో దిగిరి.



అధాయ్యము 13

13:21 వారు పగలు రాతిర్యు పర్యాణము చేయునటుల్గా యెహోవా తోర్వలో వారిని

నడిపించుటకై పగటివేళ మేఘసత్ంభములోను, వారికి వెలుగిచుచ్టకు రాతిర్వేళ

అగిన్సత్ంభములోను ఉండి వారికి ముందుగా నడచుచు వచెచ్ను.

13:22 ఆయన పగటివేళ మేఘసత్ంభమునైనను రాతిర్వేళ అగిన్సత్ంభమునైనను పర్జల

యెదుటనుండి తొలగింపలేదు.
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14:1 మరియు యెహోవా మోషేతో ఈలాగు సెలవిచెచ్ను

14:2 ఇశార్యేలీయులు తిరిగి పీహహీరోతు ఎదుటను, అనగా మిగోద్లుకు సముదర్మునకు

మధయ్నునన్ బయలెస్ఫోను నెదుటను, దిగవలెనని వారితో చెపుప్ము; దాని యెదుటి

సముదర్మునొదద్ వారు దిగవలెను

14:3 ఫరో ఇశార్యేలీయులను గూరిచ్ వారు ఈ దేశములో చికుక్బడియునాన్రు; అరణయ్ము

వారిని మూసివేసెనని అనుకొనును.
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14:4 అయితే నేను ఫరో హృదయమును కఠిన పరచెదను; అతడు వారిని తరుమగా; నేను

ఫరోవలనను అతని సమసత్ సేన వలనను మహిమ తెచుచ్కొందును; నేను యెహోవానని

ఐగుపీత్యులందరు తెలిసికొందురనెను. వారు ఆలాగు దిగిరి

14:5 పర్జలు పారిపోయినటుట్ ఐగుపుత్ రాజునకు తెలుపబడినపుప్డు ఫరో హృదయమును

అతని సేవకుల హృదయమును పర్జలకు విరోధముగా తిర్పప్బడి మనమెందుకీలాగు

చేసితివిు? మన సేవలో నుండకుండ ఇశార్యేలీయులను ఎందుకు పోనిచిచ్తివిు అని

చెపుప్కొనిరి.
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14:6 అంతట అతడు తన రథమును సిదధ్పరచుకొని, తన జనమును తనతోకూడ

తీసికొనిపోయెను.

14:7 మరియు అతడు శేర్షఠ్మైన ఆరు వందల రథములను ఐగుపుత్ రథములననిన్టిని వాటిలో

పర్తిదానిమీద అధిపతులను తోడుకొనిపోయెను.

14:8 యెహోవా ఐగుపుత్ రాజైన ఫరో హృదయమును కఠిన పరపగా అతడు

ఇశార్యేలీయులను తరిమెను. అటుల్ ఇశార్యేలీయులు బలిమిచేత బయలు వెళుల్చుండిరి.
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14:9 ఐగుపీత్యులు, అనగా ఫరో రథముల గుఱఱ్ములనిన్యు అతని గుఱఱ్పు రౌతులు అతని

దండును వారిని తరిమి, బయలెస్ఫోను ఎదుటనునన్ పీహహీరోతునకు సమీపమైన

సముదర్ము దగగ్ర వారు దిగియుండగా వారిని కలిసికొనిరి.

14:10 ఫరో సమీపించుచుండగా ఇశార్యేలీయులు కనున్లెతిత్ ఐగుపీత్యులు తమవెనుక

వచుచ్ట చూచి మికిక్లి భయపడి యెహోవాకు మొఱపెటిట్రి.

14:11 అంతట వారు మోషేతో ఐగుపుత్లో సమాధులు లేవని యీ యరణయ్ములో చచుచ్టకు

మముమ్ను రపిప్ంచితివా? మముమ్ను ఐగుపుత్లోనుండి బయటికి రపిప్ంచి మముమ్ను ఇటుల్

చేయనేల?
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14:12 మా జోలికి రావదుద్, ఐగుపీత్యులకు దాసులమగుదుమని ఐగుపుత్లో మేము నీతో

చెపిప్నమాట యిదే గదా; మేము ఈ అరణయ్మందు చచుచ్టకంటె ఐగుపీత్యులకు

దాసులమగుటయే మేలని చెపిప్రి.

14:13 అందుకు మోషే భయపడకుడి, యెహోవా మీకు నేడు కలుగజేయు రక్షణను మీరు

ఊరక నిలుచుండి చూడుడి; మీరు నేడు చూచిన ఐగుపీత్యులను ఇకమీదట మరి

ఎనన్డును చూడరు.
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14:14 యెహోవా మీ పక్షమున యుదధ్ము చేయును, మీరు ఊరకయే యుండవలెనని

పర్జలతో చెపెప్ను.

14:15 అంతలో యెహోవా మోషేతో నీవేల నాకు మొఱ పెటుట్చునాన్వు? సాగిపోవుడి అని

ఇశార్యేలీయులతో చెపుప్ము.

14:16 నీవు నీ కఱఱ్ను ఎతిత్ ఆ సముదర్మువైపు నీ చెయియ్ చాపి దాని పాయలుగా చేయుము,

అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు సముదర్ము మధయ్ను ఆరిన నేలమీద నడిచిపోవుదురు.
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14:17 ఇదిగో నేను నేనే ఐగుపీత్యుల హృదయములను కఠిన పరుచుదును. వారు వీరిని

తరుముదురు; నేను ఫరోవలనను అతని సమసత్ సేన వలనను అతని రథముల వలనను

అతని గుఱఱ్పు రౌతుల వలనను నాకు మహిమ తెచుచ్కొందును.

14:18 నేను ఫరోవలనను అతని రథముల వలనను అతని గుఱఱ్పు రౌతుల వలనను మహిమ

తెచుచ్కొనునపుప్డు నేను యెహోవానని ఐగుపీత్యులు తెలిసికొందురనెను.

14:19 అపుప్డు ఇశార్యేలీయుల యెదుట సమూహమునకు ముందుగా నడిచిన దేవదూత

వారి వెనుకకుపోయి వారిని వెంబడించెను; ఆ మేఘసత్ంభము వారి యెదుటనుండి పోయి

వారి వెనుక నిలిచెను
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14:20 అది ఐగుపీత్యుల సేనకు ఇశార్యేలీయుల సేనకు నడుమ పర్వేశించెను; అది

మేఘము గనుక వారికి చీకటి కలిగెను గాని, రాతిర్ అది వీరికి వెలుగిచెచ్ను గనుక ఆ రాతిర్

అంతయు ఐగుపీత్యుల సేన ఇశార్యేలీయులను సమీపించలేదు

14:21 మోషే సముదర్మువైపు తన చెయియ్ చాపగా యెహోవా ఆ రాతిర్ అంతయు బలమైన

తూరుప్గాలిచేత సముదర్మును తొలగించి దానిని ఆరిన నేలగా చేసెను.

14:22 నీళుల్ విభజింపబడగా ఇశార్యేలీయులు సముదర్ము మధయ్ను ఆరిన నేలమీద

నడిచిపోయిరి. ఆ నీళుల్ వారి కుడి యెడమ పర్కక్లను వారికి గోడవలె నుండెను.
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14:23 ఐగుపీత్యులును ఫరో గుఱఱ్ములును రథములును రౌతులును వారిని తరిమి సముదర్

మధయ్మున చేరిరి.

14:24 అయితే వేకువజామున యెహోవా ఆ అగిన్ మేఘమయమైన సత్ంభమునుండి

ఐగుపీత్యుల దండువైపు చూచి ఐగుపీత్యుల దండును కలవరపరచి

14:25 వారి రథ చకర్ములు ఊడిపడునటుల్ చేయగా వారు బహు కషట్పడి తోలుచుండిరి.

అపుప్డు ఐగుపీత్యులు ఇశార్యేలీయుల యెదుటనుండి పారిపోదము రండి; యెహోవా

వారి పక్షమున మనతో యుదధ్ము చేయుచునాన్డని చెపుప్కొనిరి.
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14:26 అంతలో యెహోవా మోషేతో ఐగుపీత్యుల మీదికిని వారి రథముల మీదికిని వారి

రౌతుల మీదికిని నీళుల్ తిరిగివచుచ్నటుల్ సముదర్ముమీద నీ చెయియ్ చాపుమనెను.

14:27 మోషే సముదర్ముమీద తన చెయియ్ చాపగా పొర్దుద్ పొడిచినపుప్డు సముదర్ము అధిక

బలముతో తిరిగి పొరెల్ను గనుక ఐగుపీత్యులు అది చూచి వెనుకకు పారిపోయిరి. అపుప్డు

యెహోవా సముదర్ము మధయ్ను ఐగుపీత్యులను నాశము చేసెను.

14:28 నీళుల్ తిరిగివచిచ్ ఆ రథములను రౌతులను వారి వెనుక సముదర్ములోనికి వచిచ్న

ఫరోయొకక్ సరవ్సేనను కపిప్వేసెను; వారిలో ఒకక్డైనను మిగిలియుండలేదు.
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14:29 అయితే ఇశార్యేలీయులు ఆరిన నేలను సముదర్ము మధయ్నునన్పుప్డు ఆ నీళుల్ వారి

కుడి యెడమ పర్కక్లను గోడవలె నుండెను.

14:30 ఆ దినమున యెహోవా ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి ఇశార్యేలీయులను రకిష్ంచెను.

ఇశార్యేలీయులు చచిచ్న ఐగుపీత్యులను సముదర్తీరమున చూచిరి.

14:31 యెహోవా ఐగుపీత్యులకు చేసిన గొపప్ కారయ్మును ఇశార్యేలీయులు చూచిరి గనుక

ఆ పర్జలు యెహోవాకు భయపడి యెహోవాయందును ఆయన సేవకుడైన

మోషేయందును నమమ్కముంచిరి.
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15:1 అపుప్డు మోషేయు ఇశార్యేలీయులును యెహోవాను గూరిచ్ యీ కీరత్న పాడిరి

యెహోవాను గూరిచ్ గానము చేసెదను ఆయన మిగుల అతిశయించి జయించెను

గుఱఱ్మును దాని రౌతును ఆయన సముదర్ములో పడదోర్సెను

15:2 యెహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయెను. ఆయన నా

దేవుడు ఆయనను వరిణ్ంచెదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమ

నుతించెదను.
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15:3 యెహోవా యుదధ్శూరుడు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు.

15:4 ఆయన ఫరో రథములను అతని సేనను సముదర్ములో పడదోర్సెను అతని

అధిపతులలో శేర్షుఠ్లు ఎఱఱ్ సముదర్ములో మునిగిపోయిరి

15:5 అగాధజలములు వారిని కపెప్ను వారు రాతివలె అడుగంటిపోయిరి.

15:6 యెహోవా, నీ దకిష్ణహసత్ము బలమొంది అతిశయించును యెహోవా, నీ దకిష్ణహసత్ము

శతుర్వుని చితకగొటుట్ను.
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15:7 నీ మీదికి లేచువారిని నీ మహిమాతిశయము వలన అణచివేయుదువు నీ కోపాగిన్ని

రగులజేయుదువు అది వారిని చెతత్వలె దహించును.

15:8 నీ నాసికారంధర్ముల ఊపిరివలన నీళుల్ రాశిగా కూరచ్బడెను పర్వాహములు కుపప్గా

నిలిచెను అగాధజలములు సముదర్ము మధయ్ గడడ్కటెట్ను

15:9 తరిమెదను కలిసికొనియెదను దోపుడుసొముమ్ పంచుకొనియెదను వాటివలన నా ఆశ

తీరుచ్కొనియెదను నా కతిత్ దూసెదను నా చెయియ్ వారిని నాశనము చేయునని

శతుర్వనుకొనెను.
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15:10 నీవు నీ గాలిని విసరజేసితివి సముదర్ము వారిని కపెప్ను వారు మహా అగాధమైన

నీళల్లో సీసమువలె మునిగిరి.

15:11 యెహోవా, వేలుప్లలో నీవంటివాడెవడు పరిశుదధ్తనుబటిట్ నీవు మహానీయుడవు

సుత్తికీరత్నలనుబటిట్ పూజుయ్డవు అదుభ్తములు చేయువాడవు నీవంటివాడెవడు

15:12 నీ దకిష్ణహసత్మును చాపితివి భూమి వారిని మింగివేసెను.

15:13 నీవు విమోచించిన యీ పర్జలను నీ కృపచేత తోడుకొనిపోతివి నీ బలముచేత వారిని

నీ పరిశుదాధ్లయమునకు నడిపించితివి.
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15:14 జనములు విని దిగులుపడును ఫిలిషిత్య నివాసులకు వేదన కలుగును.

15:15 ఎదోము నాయకులు కలవరపడుదురు మోయాబు బలిషుఠ్లకు వణకు పుటుట్ను

కనాను నివాసులందరు దిగులొంది కరిగిపోవుదురు. భయము అధిక భయము వారికి

కలుగును.

15:16 యెహోవా, నీ పర్జలు అదద్రికి చేరువరకు నీవు సంపాదించిన యీ పర్జలు అదద్రికి

చేరువరకు నీ బాహుబలముచేత పగవారు రాతివలె కదలకుందురు.
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15:17 నీవు నీ పర్జను తోడుకొని వచెచ్దవు యెహోవా, నీ సావ్సథ్య్మైన కొండమీద నా

పర్భువా, నీవు నివసించుటకు నిరిమ్ంచుకొనిన చోటను

15:18 నీచేతులు సాథ్పించిన పరిశుదాధ్లయమందు వారిని నిలువపెటెట్దవు. యెహోవా

నిరంతరమును ఏలువాడు.

15:19 ఫరో గుఱఱ్ములు అతని రథములు అతని రౌతులును సముదర్ములో దిగగా యెహోవా

వారిమీదికి సముదర్ జలములను మళిల్ంచెను. అయితే ఇశార్యేలీయులు సముదర్ము

మధయ్ను ఆరిన నేలమీద నడిచిరి.
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15:20 మరియు అహరోను సహోదరియు పర్వకి త్ర్యునగు మిరాయ్ము తంబురను

చేతపటుట్కొనెను. సతరీలందరు తంబురలతోను నాటయ్ములతోను ఆమె వెంబడి వెళల్గా

15:21 మిరాయ్ము వారితో కలిసి యిటుల్ పలల్వి యెతిత్ పాడెను యెహోవాను గానము చేయుడి

ఆయన మిగుల అతిశయించి జయించెను గుఱఱ్మును దాని రౌతును సముదర్ములో

ఆయన పడదోర్సెను.

15:22 మోషే ఎఱఱ్ సముదర్మునుండి జనులను సాగచేయగా వారు షూరు అరణయ్ములోనికి

వెళిల్ దానిలో మూడు దినములు నడిచిరి; అచచ్ట వారికి నీళుల్ దొరకలేదు. అంతలో వారు

మారాకు చేరిరి.
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15:23 మారా నీళుల్ చేదైనవి గనుక వారు ఆ నీళుల్ తార్గలేకపోయిరి. అందువలన దానికి

మారా అను పేరు కలిగెను.

15:24 పర్జలు మేమేమి తార్గుదుమని మోషేమీద సణగుకొనగా

15:25 అతడు యెహోవాకు మొఱపెటెట్ను. అంతట యెహోవా అతనికి ఒక చెటుట్ను చూపెను.

అది ఆ నీళల్లో వేసిన తరువాత నీళుల్ మధురములాయెను. అకక్డ ఆయన వారికి కటట్డను

విధిని నిరణ్యించి, అకక్డ వారిని పరీకిష్ంచి
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15:26 మీ దేవుడైన యెహోవా వాకుక్ను శర్దధ్గా విని ఆయన దృషిట్కి నాయ్యమైనది చేసి,

ఆయన ఆజఞ్లకు విధేయులై ఆయన కటట్డలనిన్టిని అనుసరించి నడచినయెడల, నేను

ఐగుపీత్యులకు కలుగజేసిన రోగములలో ఏదియు మీకు రానియయ్ను; నినున్ సవ్సథ్పరచు

యెహోవాను నేనే అనెను

15:27 తరువాత వారు ఏలీమునకు వచిచ్రి; అకక్డ పండెర్ండు నీటి బుగగ్లును డెబబ్ది యీత

చెటుల్ను ఉండెను. వారు అకక్డనే ఆ నీళల్యొదద్ దిగిరి.
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16:1 తరువాత ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయును ఏలీమునుండి పర్యాణమైపోయి,

వారు ఐగుపుత్ దేశములోనుండి బయలుదేరిన రెండవనెల పదునైదవ దినమున

ఏలీమునకును సీనాయికిని మధయ్నునన్ సీను అరణయ్మునకు వచిచ్రి.

16:2 ఆ అరణయ్ములో ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు మోషే అహరోనులమీద సణిగెను.

16:3 ఇశార్యేలీయులు మేము మాంసము వండుకొను కుండలయొదద్ కూరుచ్ండి తృపిత్గా

ఆహారము తినునపుప్డు యెహోవా చేతివలన ఏల చావకపోతివిు? ఈ సరవ్సమాజమును

ఆకలిచేత చంపుటకు ఈ అరణయ్ములోనికి మముమ్ను అకక్డనుండి తోడుకొని వచిచ్తిరని

వారితో ననగా
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16:4 యెహోవా మోషేను చూచి ఇదిగో నేను ఆకాశమునుండి మీ కొరకు ఆహారమును

కురిపించెదను; వారు నా ధరమ్శాసత్రము ననుసరించి నడుతురో లేదో అని నేను వారిని

పరీకిష్ంచునటుల్ ఈ పర్జలు వెళిల్ ఏనాటి బతెత్ము ఆనాడే కూరుచ్కొనవలెను.

16:5 మరియు ఆరవ దినమున వారు తెచుచ్కొనినదానిని సిదధ్పరచుకొనవలెను. వారు

దినదినమున కూరుచ్కొనుదానికంటె అది రెండంతలై యుండవలెననెను.

16:6 అపుప్డు మోషే అహరోనులు ఇశార్యేలీయులందరితో యెహోవా ఐగుపుత్

దేశములోనుండి మిముమ్ను బయటికి రపిప్ంచెనని సాయంకాలమందు మీకు

తెలియబడును.
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16:7 యెహోవామీద మీరు సణిగిన సణుగులను ఆయన వినుచునాన్డు; ఉదయమున మీరు

యెహోవా మహిమను చూచెదరు, మేము ఏపాటివారము? మామీద సణుగనేల అనిరి.

16:8 మరియు మోషే మీరు తినుటకై సాయంకాలమున మాంసమును ఉదయమున

చాలినంత ఆహారమును యెహోవా మీకియయ్గాను, మీరు ఆయనమీద సణుగు మీ

సణుగులను యెహోవాయే వినుచుండగాను, మేము ఏపాటివారము? మీ సణుగుట

యెహోవా మీదనేగాని మామీద కాదనెను
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16:9 అంతట మోషే అహరోనుతో యెహోవా సనిన్ధికి సమీపించుడి; ఆయన మీ

సణుగులను వినెనని నీవు ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజముతో చెపుప్మనెను.

16:10 అటుల్ అహరోను ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజముతో మాటలాడుచుండగా వారు

అరణయ్మువైపు చూచిరి, అపుప్డు యెహోవా మహిమ ఆ మేఘములో వారికి కనబడెను.

16:11 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నేను ఇశార్యేలీయుల సణుగులను వింటిని

16:12 నీవు సాయంకాలమున మీరు మాంసము తిందురు, ఉదయమున ఆహారముచేత

తృపిత్పొందుదురు, అపుప్డు మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే అని మీరు తెలిసికొందురని

వారితో చెపుప్మనెను.
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16:13 కాగా సాయంకాలమున పూరేడులు వచిచ్ వారి పాళెమును కపెప్ను, ఉదయమున

మంచువారి పాళెము చుటుట్ పడియుండెను.

16:14 పడిన ఆ మంచు ఇగిరిపోయిన తరువాత నూగు మంచువలె సనన్ని కణములు

అరణయ్పు భూమిమీద కనబడెను.

16:15 ఇశార్యేలీయులు దాని చూచినపుప్డు అది ఏమైనది తెలియక ఇదేమి అని ఒకరితో

ఒకరు చెపుప్కొనిరి.
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16:16 మోషే ఇది తినుటకు యెహోవా మీకిచిచ్న ఆహారము. యెహోవా

ఆజాఞ్పించినదేమనగా పర్తివాడును తనవారి భోజనమునకు, పర్తివాడు తన

కుటుంబములోని తలకు ఒకొక్కక్ ఓమెరు చొపుప్న దాని కూరుచ్కొనవలెను, ఒకొక్కక్డు

తన గుడారములో నునన్వారికొరకు కూరుచ్కొనవలెననెను.

16:17 ఇశార్యేలీయులు అటుల్ చేయగా కొందరు హెచుచ్గాను కొందరు తకుక్వగాను

కూరుచ్కొనిరి.
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16:18 వారు ఓమెరుతో కొలిచినపుప్డు హెచుచ్గా కూరుచ్కొనినవానికి ఎకుక్వగా

మిగులలేదు తకుక్వగా కూరుచ్కొనినవానికి తకుక్వకాలేదు. వారు తమ తమ యింటివారి

భోజనమునకు సరిగా కూరుచ్కొనియుండిరి.

16:19 మరియు మోషే దీనిలో ఏమియు ఉదయమువరకు ఎవరును మిగులుచ్కొనకూడదని

వారితో చెపెప్ను.

16:20 అయితే వారు మోషే మాటవినక కొందరు ఉదయము వరకు దానిలో కొంచెము

మిగులుచ్కొనగా అది పురుగుపటిట్ కంపు కొటెట్ను. మోషే వారిమీద కోపపడగా
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16:21 వారు అనుదినము ఉదయమున ఒకొక్కక్డు తన యింటివారి భోజనమునకు

తగినటుట్గా కూరుచ్కొనిరి. ఎండ వేడిమికి అది కరిగెను.

16:22 ఆరవ దినమున వారు ఒకొక్కక్నికి రెండేసి ఓమెరుల చొపుప్న రెండంతలు ఆహారము

కూరుచ్కొనినపుప్డు సమాజము యొకక్ అధికారులందరు వచిచ్ అది మోషేకు తెలిపిరి.

16:23 అందుకు అతడు యెహోవా చెపిప్నమాట యిది; రేపు విశార్ంతిదినము, అది

యెహోవాకు పరిశుదధ్మైన విశార్ంతిదినము, మీరు కాలుచ్కొనవలసినది కాలుచ్కొనుడి,

మీరు వండుకొనవలసినది వండుకొనుడి, ఉదయము వరకు మిగిలినదంతయు మీకొరకు

ఉంచుకొనుడని వారితో చెపెప్ను
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16:24 మోషే ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు ఉదయము వరకు దానిని ఉంచుకొనిరి, అది

కంపుకొటట్లేదు, దానికి పురుగు పటట్లేదు.

16:25 మోషే నేడు దాని తినుడి, నేటి దినము యెహోవాకు విశార్ంతిదినము, నేడు అది

బయట దొరకదు.

16:26 ఆరు దినములు దాని కూరుచ్కొనవలెను, విశార్ంతిదినమున అనగా ఏడవ దినమున

అది దొరకదనెను.
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16:27 అటుల్ జరిగెను; పర్జలలో కొందరు ఏడవ దినమున దాని కూరుచ్కొన వెళల్గా

వారికేమియు దొరకకపోయెను.

16:28 అందుకు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను మీరు ఎనాన్ళల్వరకు నా ఆజఞ్లను నా

ధరమ్శాసత్రమును అనుసరించి నడువనొలల్రు?

16:29 చూడుడి నిశచ్యముగా యెహోవా ఈ విశార్ంతిదినమును ఆచరించుటకు

సెలవిచెచ్ను గనుక ఆరవ దినమున రెండు దినముల ఆహారము

మీకనుగర్హించుచునాన్డు. పర్తివాడును తన తన చోట నిలిచియుండవలెను. ఏడవ

దినమున ఎవడును తన చోటనుండి బయలువెళల్కూడదనెను.
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16:30 కాబటిట్ యేడవ దినమున పర్జలు విశర్మించిరి.

16:31 ఇశార్యేలీయులు దానికి మనాన్ అను పేరు పెటిట్రి. అది తెలల్ని కొతిమెర గింజవలె

నుండెను. దాని రుచి తేనెతో కలిపిన అపూపములవలె నుండెను.

16:32 మరియు మోషే ఇటల్నెను యెహోవా ఆజాఞ్పించినదేమనగా నేను ఐగుపుత్

దేశమునుండి మిముమ్ను బయటికి రపిప్ంచినపుప్డు అరణయ్ములో తినుటకు నేను

మీకిచిచ్న ఆహారమును మీ వంశసుథ్లు చూచునటుల్, వారు తమయొదద్ ఉంచుకొనుటకు

దానితో ఒక ఓమెరు పటుట్ పాతర్ను నింపుడనెను.
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16:33 కాబటిట్ మోషే అహరోనుతో నీవు ఒక గినెన్ను తీసికొని, దానిలో ఒక ఓమెరు మనాన్ను

పోసి, మీ వంశసుథ్లు తమయొదద్ ఉంచుకొనుటకు యెహోవా సనిన్ధిలో దాని

ఉంచుమనెను.

16:34 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఉంచబడుటకు సాక్షయ్పు మందసము ఎదుట

అహరోను దాని పెటెట్ను.

16:35 ఇశార్యేలీయులు నివసింపవలసిన దేశమునకు తాము వచుచ్ నలుబది యేండుల్

మనాన్నే తినుచుండిరి; వారు కనాను దేశపు పొలిమేరలు చేరువరకు మనాన్ను తినిరి.
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16:36 ఓమెరు అనగా ఏపాలో దశమ భాగము.
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17:1 తరువాత ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజము యెహోవా మాటచొపుప్న తమ

పర్యాణములలో సీను అరణయ్మునుండి పర్యాణమైపోయి రెఫీదీములో దిగిరి. పర్జలు

తమకు తార్గ నీళుల్ లేనందున

17:2 మోషేతో వాదించుచు తార్గుటకు మాకు నీళిల్మమ్ని అడుగగా మోషే మీరు నాతో

వాదింపనేల, యెహోవాను శోధింపనేల అని వారితో చెపెప్ను.

17:3 అకక్డ పర్జలు నీళుల్లేక దపిప్గొని మోషేమీద సణుగుచు ఇదెందుకు? మముమ్ను మా

పిలల్లను మా పశువులను దపిప్చేత చంపుటకు ఐగుపుత్లోనుండి ఇకక్డికి

తీసికొనివచిచ్తిరనిరి.
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17:4 అపుప్డు మోషే యెహోవాకు మొఱపెటుట్చు ఈ పర్జలను నేనేమి చేయుదును?

కొంతసేపటికి ననున్ రాళల్తో కొటిట్ చంపుదురనెను.

17:5 అందుకు యెహోవా నీవు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో కొందరిని తీసికొని పర్జలకు

ముందుగా పొముమ్; నీవు నదిని కొటిట్న నీ కఱఱ్ను చేతపటుట్కొని పొముమ్

17:6 ఇదిగో అకక్డ హోరేబులోని బండమీద నేను నీకు ఎదురుగా నిలిచెదను; నీవు ఆ

బండను కొటట్గా పర్జలు తార్గుటకు దానిలోనుండి నీళుల్ బయలుదేరునని మోషేతో

సెలవియయ్గా మోషే ఇశార్యేలీయుల పెదద్ల కనున్ల యెదుట అటుల్ చేసెను.
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17:7 అపుప్డు ఇశార్యేలీయులు చేసిన వాదమును బటిట్యు యెహోవా మన మధయ్ ఉనాన్డో

లేడో అని వారు యెహోవాను శోధించుటను బటిట్యు అతడు ఆ చోటికి మసాస్ అనియు

మెరీబా అనియు పేరుల్ పెటెట్ను.

17:8 తరువాత అమాలేకీయులు వచిచ్ రెఫీదీములో ఇశార్యేలీయులతో యుదధ్ము చేయగా

17:9 మోషే యెహోషువతో మనకొరకు మనుషుయ్లను ఏరప్రచి వారిని తీసికొని బయలువెళిల్

అమాలేకీయులతో యుదధ్ము చేయుము; రేపు నేను దేవుని కఱఱ్ను చేతపటుట్కొని ఆ కొండ

శిఖరముమీద నిలిచెదననెను.
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17:10 యెహోషువ మోషే తనతో చెపిప్నటుల్ చేసి అమాలేకీయులతో యుదధ్మాడెను; మోషే

అహరోను, హూరు అనువారు ఆ కొండ శిఖరమెకిక్రి

17:11 మోషే తన చెయియ్ పైకెతిత్నపుప్డు ఇశార్యేలీయులు గెలిచిరి; మోషే తన చెయియ్

దింపినపుప్డు అమాలేకీయులు గెలిచిరి,

17:12 మోషే చేతులు బరువెకక్గా వారు ఒక రాయి తీసికొనివచిచ్ అతడు దానిమీద

కూరుచ్ండుటకై దానివేసిరి. అహరోను హూరులు ఒకడు ఈ పర్కక్ను ఒకడు ఆ పర్కక్ను

అతని చేతులను ఆదుకొనగా అతని చేతులు సూరుయ్డు అసత్మించువరకు నిలుకడగా

ఉండెను.
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17:13 అటుల్ యెహోషువ కతిత్వాడిచేత అమాలేకు రాజును అతని జనులను గెలిచెను.

17:14 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో నిటల్నెను నేను అమాలేకీయుల పేరు ఆకాశముకిర్ంద

నుండకుండ బొతిత్గా తుడిచివేయుదును గనుక జాఞ్పకారథ్ముగా గర్ంధములో దీని వార్సి

యెహోషువకు వినిపించుము

17:15 తరువాత మోషే ఒక బలిపీఠమును కటిట్ దానికి యెహోవా నిసీస్ అని పేరు పెటిట్

17:16 అమాలేకీయులు తమ చేతిని యెహోవా సింహాసనమునకు విరోధముగా ఎతిత్రి గనుక

యెహోవాకు అమాలేకీయులతో తరతరముల వరకు యుదధ్మనెను.
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18:1 దేవుడు మోషేకును తన పర్జలైన ఇశార్యేలీయులకును చేసినదంతయు, యెహోవా

ఇశార్యేలీయులను ఐగుపుత్నుండి వెలుపలికి రపిప్ంచిన సంగతియు, మిదాయ్ను

యాజకుడును మోషే మామయునైన యితోర్ వినినపుప్డు

18:2 మోషే మామయైన ఆ యితోర్ తనయొదద్కు పంపబడిన మోషే భారయ్యైన సిపోప్రాను

ఆమె యిదద్రి కుమారులను తోడుకొనివచెచ్ను.

18:3 అతడు అనయ్దేశములో నేను పరదేశిననుకొని వారిలో ఒకనికి గేరోష్ము అని పేరు

పెటెట్ను.



అధాయ్యము 18

18:4 నా తండిర్ దేవుడు నాకు సహాయమై ఫరో కతిత్వాతనుండి ననున్ తపిప్ంచెననుకొని

రెండవవానికి ఎలీయెజెరని పేరు పెటెట్ను.

18:5 మోషే మామయైన యితోర్ అతని కుమారులనిదద్రిని అతని భారయ్ను తోడుకొని

అరణయ్ములో దేవుని పరవ్తము దగగ్ర దిగిన మోషే యొదద్కు వచెచ్ను.

18:6 యితోర్ అను నీ మామనైన నేనును నీ భారయ్యు ఆమెతో కూడ ఆమె యిదద్రు

కుమారులును నీయొదద్కు వచిచ్యునాన్మని మోషేకు వరత్మానము పంపగా
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18:7 మోషే తన మామను ఎదురొక్న పోయి వందనము చేసి అతని ముదుద్ పెటుట్కొనెను.

వారు ఒకరి కేష్మము ఒకరు తెలిసికొని గుడారములోనికి వచిచ్రి.

18:8 తరువాత మోషే యెహోవా ఇశార్యేలీయుల కొరకు ఫరోకును ఐగుపీత్యులకును

చేసినదంతయు, తోర్వలో తమకు వచిచ్న కషట్ము యావతుత్ను, యెహోవా తముమ్ను

విడిపించిన సంగతియు తన మామతో వివరించి చెపెప్ను.

18:9 యెహోవా ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండి విడిపించి ఇశార్యేలీయులకు చేసిన

మేలంతటినిగూరిచ్ యితోర్ సంతోషించెను.
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18:10 మరియు యితోర్ ఐగుపీత్యుల చేతిలోనుండియు ఫరో చేతిలోనుండియు మిముమ్ను

విడిపించి, ఐగుపీత్యుల చేతికిర్ందనుండి ఈ పర్జలను విడిపించిన యెహోవా

సుత్తింపబడునుగాక.

18:11 ఐగుపీత్యులు గరివ్ంచి ఇశార్యేలీయులమీద చేసిన దౌరజ్నయ్మునుబటిట్ ఆయన

చేసినదాని చూచి, యెహోవా సమసత్ దేవతలకంటె గొపప్వాడని యిపుప్డు నాకు

తెలిసినదనెను.
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18:12 మరియు మోషే మామయైన యితోర్ ఒక దహనబలిని బలులను దేవునికరిప్ంపగా

అహరోనును ఇశార్యేలీయుల పెదద్లందరును మోషే మామతో దేవుని సనిన్ధిని భోజనము

చేయవచిచ్రి.

18:13 మరునాడు మోషే పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్టకు కూరుచ్ండగా, ఉదయము

మొదలుకొని సాయంకాలము వరకు పర్జలు మోషేయొదద్ నిలిచియుండిరి.

18:14 మోషే పర్జలకు చేసినదంతయు అతని మామ చూచి నీవు ఈ పర్జలకు చేయుచునన్

యీ పని ఏమిటి? ఉదయము మొదలుకొని సాయంకాలము వరకు నీవు మాతర్ము

కూరుచ్ండగా పర్జలందరు నీయొదద్ నిలిచియుండనేల అని అడుగగా
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18:15 మోషే దేవుని తీరుప్ తెలిసికొనుటకు పర్జలు నాయొదద్కు వచెచ్దరు.

18:16 వారికి వాయ్జెయ్ము ఏదైనను కలిగినయెడల నాయొదద్కు వచెచ్దరు. నేను వారి

విషయము నాయ్యము తీరిచ్, దేవుని కటట్డలను ఆయన ధరమ్శాసత్రవిధులను వారికి

తెలుపుచునాన్నని తన మామతో చెపెప్ను.

18:17 అందుకు మోషే మామ అతనితో నీవు చేయుచునన్ పని మంచిది కాదు;

18:18 నీవును నీతో నునన్ యీ పర్జలును నిశచ్యముగా నలిగిపోవుదురు; ఈ పని నీకు

మికిక్లి భారము, అది నీవు ఒకక్డవే చేయచాలవు.
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18:19 కాబటిట్ నా మాట వినుము. నేను నీకొక ఆలోచన చెపెప్దను. దేవుడు నీకు తోడైయుండును,

పర్జల పక్షమున నీవు దేవుని సముఖమందు ఉండి వారి వాయ్జెయ్ములను దేవుని యొదద్కు
తేవలెను.

18:20 నీవు వారికి ఆయన కటట్డలను ధరమ్శాసత్రవిధులను బోధించి, వారు నడవవలసిన తోర్వను
వారు చేయవలసిన కారయ్ములను వారికి తెలుపవలెను.

18:21 మరియు నీవు పర్జలందరిలో సామరథ్య్ము దైవభకిత్ సతాయ్సకిత్ కలిగి, లంచగొండులుకాని
మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని, వేయిమందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి ఒకనిగాను,

ఏబదిమందికి ఒకనిగాను, పదిమందికి ఒకనిగాను, వారిమీద నాయ్యాధిపతులను
నియమింపవలెను.



అధాయ్యము 18

18:22 వారు ఎలల్పుప్డును పర్జలకు నాయ్యము తీరచ్వలెను. అయితే గొపప్

వాయ్జెయ్ములనిన్టిని నీయొదద్కు తేవలెను. పర్తి అలప్ విషయమును వారే తీరచ్వచుచ్ను.

అటుల్ వారు నీతో కూడ ఈ భారమును మోసినయెడల నీకు సుళువుగా ఉండును.

18:23 దేవుడు ఈలాగు చేయుటకు నీకు సెలవిచిచ్నయెడల నీవు ఈ పని చేయుచు దాని

భారమును సహింపగలవు. మరియు ఈ పర్జలందరు తమ తమ చోటల్కు సమాధానముగా

వెళుల్దురని చెపెప్ను.
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18:24 మోషే తన మామ మాట విని అతడు చెపిప్నదంతయు చేసెను.

18:25 ఇశార్యేలీయులందరిలో సామరథ్య్ముగల మనుషుయ్లను ఏరప్రచుకొని,

వెయియ్మందికి ఒకనిగాను, నూరుమందికి ఒకనిగాను, ఏబదిమందికి ఒకనిగాను,

పదిమందికి ఒకనిగాను, నాయ్యాధిపతులను ఏరాప్టు చేసి వారిని పర్జలమీద

పర్ధానులనుగా నియమించెను.

18:26 వారెలల్పుప్డును పర్జలకు నాయ్యము తీరుచ్వారు. వారు కఠిన వాయ్జెయ్ములను మోషే

యొదద్కు తెచుచ్చు, సవ్లప్ వాయ్జెయ్ములను తామే తీరుచ్చువచిచ్రి.
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18:27 తరువాత మోషే తన మామను పంపివేయగా అతడు తన సవ్దేశమునకు వెళెల్ను.
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19:1 ఇశార్యేలీయులు ఐగుపుత్ దేశమునుండి బయలుదేరిన మూడవ నెలలో, వారు

బయలుదేరిననాడే మూడవ నెల ఆరంభదినమందే, వారు సీనాయి అరణయ్మునకు వచిచ్రి.

19:2 వారు రెఫీదీమునుండి బయలుదేరి సీనాయి అరణయ్మునకు వచిచ్ ఆ అరణయ్మందు

దిగిరి. అకక్డ ఆ పరవ్తము ఎదుట ఇశార్యేలీయులు విడసిరి.

19:3 మోషే దేవుని యొదద్కు ఎకిక్ పోవగా యెహోవా ఆ పరవ్తమునుండి అతని పిలిచి నీవు

యాకోబు కుటుంబికులతో ముచచ్టించి ఇశార్యేలీయులకు తెలుపవలసినదేమనగా
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19:4 నేను ఐగుపీత్యులకు ఏమి చేసితినో, మిముమ్ను గదద్ రెకక్లమీద మోసి నాయొదద్కు

మిముమ్ నెటుల్ చేరుచ్కొంటినో మీరు చూచితిరి.

19:5 కాగా మీరు నా మాట శర్దధ్గా విని నా నిబంధన ననుసరించి నడిచినయెడల మీరు

సమసత్దేశ జనులలో నాకు సవ్కీయ సంపాదయ్మగుదురు.

19:6 సమసత్ భూమియు నాదేగదా. మీరు నాకు యాజక రూపకమైన రాజయ్ముగాను

పరిశుదధ్మైన జనముగాను ఉందురని చెపుప్ము; నీవు ఇశార్యేలీయులతో పలుకవలసిన

మాటలు ఇవే అని చెపప్గా
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19:7 మోషే వచిచ్ పర్జల పెదద్లను పిలిపించి యెహోవా తన కాజాఞ్పించిన ఆ మాటలనిన్యు

వారియెదుట తెలియపరచెను.

19:8 అందుకు పర్జలందరు యెహోవా చెపిప్నదంతయు చేసెదమని యేకముగా

ఉతత్రమిచిచ్రి. అపుప్డు మోషే తిరిగివెళిల్ పర్జల మాటలను యెహోవాకు తెలియచేసెను.

19:9 యెహోవా మోషేతో ఇదిగో నేను నీతో మాటలాడునపుప్డు పర్జలు విని నిరంతరము

నీయందు నమమ్కముంచునటుల్ నేను కారు మబుబ్లలో నీయొదద్కు వచెచ్దనని చెపెప్ను.

మోషే పర్జల మాటలను యెహోవాతో చెపప్గా
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19:10 యెహోవా మోషేతో నీవు పర్జలయొదద్కు వెళిల్ నేడును రేపును వారిని

పరిశుదధ్పరచుము; వారు తమ బటట్లు ఉదుకుకొని

19:11 మూడవనాటికి సిదధ్ముగా నుండవలెను; మూడవనాడు యెహోవా పర్జలందరి

కనున్ల ఎదుట సీనాయి పరవ్తముమీదికి దిగివచుచ్ను.

19:12 నీవు చుటుట్ పర్జలకు మేరను ఏరప్రచి మీరు ఈ పరవ్తము ఎకక్వదుద్, దాని అంచును

ముటట్వదుద్, భదర్ము సుమీ ఈ పరవ్తము ముటుట్ పర్తివానికి మరణశిక్ష తపప్క

విధింపబడవలెను.
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19:13 ఎవడును చేతితో దాని ముటట్కూడదు, ముటిట్నవాడు రాళల్తో కొటట్బడవలెను లేక

పొడవబడవలెను, మనుషుయ్డుగాని మృగముగాని బర్దుకకూడదు, బూరధవ్ని

చేయునపుప్డు వారు పరవ్తము యొదద్కు రావలెననెను.

19:14 అపుప్డు మోషే పరవ్తము మీదనుండి పర్జల యొదద్కు దిగివచిచ్ పర్జలను

పరిశుదధ్పరచగా వారు తమ బటట్లను ఉదుకుకొనిరి.

19:15 అపుప్డతడు మూడవనాటికి సిదధ్ముగా నుండుడి; ఏ పురుషుడు సతరీని చేరకూడదని

చెపెప్ను.
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19:16 మూడవనాడు ఉదయమైనపుప్డు ఆ పరవ్తముమీద ఉరుములు మెరుపులు

సాందర్మేఘము బూరయొకక్ మహా ధవ్నియు కలుగగా పాళెములోని పర్జలందరు

వణకిరి.

19:17 దేవునిని ఎదురొక్నుటకు మోషే పాళెములోనుండి పర్జలను అవతలకు రపిప్ంపగా

వారు పరవ్తము దిగువను నిలిచిరి.

19:18 యెహోవా అగిన్తో సీనాయి పరవ్తము మీదికి దిగి వచిచ్నందున అదంతయు

ధూమమయమై యుండెను. దాని ధూమము కొలిమి ధూమమువలె లేచెను,

పరవ్తమంతయు మికిక్లి కంపించెను.
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19:19 ఆ బూరధవ్ని అంతకంతకు బిగగ్రగా మోర్గెను. మోషే మాటలాడుచుండగా దేవుడు

కంఠసవ్రముచేత అతనికి ఉతత్రమిచుచ్చుండెను.

19:20 యెహోవా సీనాయి పరవ్తముమీదికి, అనగా ఆ పరవ్త శిఖరము మీదికి దిగి వచెచ్ను.

యెహోవా పరవ్త శిఖరము మీదికి రమమ్ని మోషేను పిలువగా మోషే ఎకిక్పోయెను

19:21 అపుప్డు యెహోవా పర్జలు చూచుటకు యెహోవా యొదద్కు హదుద్మీరి వచిచ్ వారిలో

అనేకులు నశింపకుండునటుల్ నీవు దిగిపోయి వారికి ఖండితముగా ఆజాఞ్పించుము.
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19:22 మరియు యెహోవా వారిమీద పడకుండునటుల్ యెహోవా యొదద్కు చేరు యాజకులు

తముమ్తామే పరిశుదధ్ పరచుకొనవలెనని మోషేతో చెపప్గా

19:23 మోషే యెహోవాతో పర్జలు సీనాయి పరవ్తము ఎకక్లేరు. నీవు పరవ్తమునకు

మేరలను ఏరప్రచి దాని పరిశుదధ్ పరచవలెనని మాకు ఖండితముగా ఆజాఞ్పించితివనెను.

19:24 అందుకు యెహోవా నీవు దిగి వెళుల్ము, నీవును నీతో అహరోనును ఎకిక్ రావలెను.

అయితే యెహోవా వారిమీద పడకుండునటుల్ యాజకులును పర్జలును ఆయన యొదద్కు

వచుచ్టకు మేరను మీరకూడదు; ఆయన వారిమీద పడునేమో అని అతనితో చెపెప్ను
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19:25 మోషే పర్జల యొదద్కు వెళిల్ ఆ మాట వారితో చెపెప్ను.
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20:1 దేవుడు ఈ ఆజఞ్లనిన్యు వివరించి చెపెప్ను.

20:2 నీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే; నేనే దాసుల గృహమైన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నినున్

వెలుపలికి రపిప్ంచితిని;

20:3 నేను తపప్ వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు.

20:4 పైన ఆకాశమందేగాని కిర్ంది భూమియందేగాని భూమికిర్ంద నీళల్యందేగాని యుండు

దేని రూపమునయినను విగర్హమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి

సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు.
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20:5 ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; ననున్

దేవ్షించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండుర్ల దోషమును

కుమారులమీదికి రపిప్ంచుచు

20:6 ననున్ పేర్మించి నా ఆజఞ్లు గైకొనువారిని వెయియ్ తరములవరకు కరుణించువాడనై

యునాన్ను.

20:7 నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపకూడదు; యెహోవా తన

నామమును వయ్రథ్ముగా నుచచ్రింపువానిని నిరోద్షిగా ఎంచడు.
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20:8 విశార్ంతిదినమును పరిశుదధ్ముగా ఆచరించుటకు జాఞ్పకముంచుకొనుము.

20:9 ఆరు దినములు నీవు కషట్పడి నీ పని అంతయు చేయవలెను

20:10 ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు విశార్ంతిదినము. దానిలో నీవైనను నీ

కుమారుడైనను నీ కుమారెత్యైనను నీ దాసుడైనను నీ దాసియైనను నీ పశువైనను నీ

యిండల్లో నునన్ పరదేశియైనను ఏపనియు చేయకూడదు.

20:11 ఆరు దినములలో యెహోవా ఆకాశమును భూమియు సముదర్మును వాటిలోని

సమసత్మును సృజించి, యేడవ దినమున విశర్మించెను; అందుచేత యెహోవా

విశార్ంతిదినమును ఆశీరవ్దించి దాని పరిశుదధ్పరచెను.
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20:12 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగర్హించు దేశములో నీవు దీరా ఘ్యుషమ్ంతుడవగునటుల్ నీ

తండిర్ని నీ తలిల్ని సనామ్నించుము.

20:13 నరహతయ్ చేయకూడదు.

20:14 వయ్భిచరింపకూడదు.

20:15 దొంగిలకూడదు.

20:16 నీ పొరుగువానిమీద అబదధ్సాక్షయ్ము పలుకకూడదు.
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20:17 నీ పొరుగువాని యిలుల్ ఆశింపకూడదు. నీ పొరుగువాని భారయ్నైనను అతని

దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని యెదుద్నైనను అతని గాడిదనైనను నీ

పొరుగువానిదగు దేనినైనను ఆశింపకూడదు అని చెపెప్ను.

20:18 పర్జలందరు ఆ ఉరుములు ఆ మెరుపులు ఆ బూర ధవ్నియు ఆ పరవ్త ధూమమును

చూచి, భయపడి తొలగి దూరముగా నిలిచి మోషేతో ఇటల్నిరి

20:19 నీవు మాతో మాటలాడుము మేము విందుము; దేవుడు మాతో మాటలాడినయెడల

మేము చనిపోవుదుము
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20:20 అందుకు మోషే భయపడకుడి; మిముమ్ పరీకిష్ంచుటకును, మీరు పాపము

చేయకుండునటుల్ ఆయన భయము మీకు కలుగుటకును, దేవుడు వేంచేసెనని పర్జలతో

చెపెప్ను.

20:21 పర్జలు దూరముగా నిలిచిరి. మోషే దేవుడునన్ ఆ గాఢాంధకారమునకు సమీపింపగా

20:22 యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను ఇశార్యేలీయులతో ఈలాగు చెపుప్ము నేను

ఆకాశమునుండి మీతో మాటలాడితినని మీరు గర్హించితిరి.
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20:23 మీరు ననున్ కొలుచుచు, వెండి దేవతలనైనను బంగారు దేవతలనైనను

చేసికొనకూడదు.

20:24 మంటి బలిపీఠమును నాకొరకు చేసి, దానిమీద నీ దహన బలులను సమాధాన

బలులను నీ గొఱఱ్లను నీ యెదుద్లను అరిప్ంపవలెను. నేను నా నామమును

జాఞ్పకారథ్ముగానుంచు పర్తి సథ్లములోను నీయొదద్కు వచిచ్ నినున్ ఆశీరవ్దించెదను.

20:25 నీవు నాకు రాళల్తో బలిపీఠమును చేయునపుప్డు మలిచిన రాళల్తో దాని కటట్కూడదు;

దానికి నీ పనిముటుట్ తగలనిచిచ్నయెడల అది అపవితర్మగును.
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20:26 మరియు నా బలిపీఠముమీద నీ దిగంబరతవ్ము కనబడక యుండునటుల్

మెటల్మీదుగా దానిని ఎకక్కూడదు.
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21:1 నీవు వారికి నియమింపవలసిన నాయ్యవిధులేవనగా

21:2 నీవు హెబీర్యుడైన దాసుని కొనినయెడల వాడు ఆరు సంవతస్రములు దాసుడైయుండి

యేడవ సంవతస్రమున ఏమియు ఇయయ్కయే నినున్ విడిచి సవ్తంతుర్డగును.

21:3 వాడు ఒంటిగా వచిచ్నయెడల ఒంటిగానే వెళల్వచుచ్ను. వానికి భారయ్ యుండినయెడల

వాని భారయ్ వానితోకూడ వెళల్వచుచ్ను.

21:4 వాని యజమానుడు వానికి భారయ్నిచిచ్న తరువాత ఆమె వానివలన కుమారులనైనను

కుమారెత్లనైనను కనినయెడల ఆ భారయ్యు ఆమె పిలల్లును ఆమె యజమానుని

సొతత్గుదురుకాని వాడు ఒంటిగానే పోవలెను.
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21:5 అయితే ఆ దాసుడు నేను నా యజమానుని నా భారయ్ను నా పిలల్లను

పేర్మించుచునాన్ను; నేను వారిని విడిచి సవ్తంతుర్డనై పోనొలల్నని నిజముగా చెపిప్నయెడల

21:6 వాని యజమానుడు దేవుని యొదద్కు వానిని తీసికొనిరావలెను, మరియు వాని

యజమానుడు తలుపునొదద్కైనను దావ్రబంధమునొదద్కైనను వాని తోడుకొనిపోయి వాని

చెవిని కదురుతో గుచచ్వలెను. తరువాత వాడు నిరంతరము వానికి దాసుడైయుండును.
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21:7 ఒకడు తన కుమారెత్ను దాసిగా అమిమ్నయెడల దాసులైన పురుషులు వెళిల్పోవునటుల్ అది

వెళిల్పోకూడదు.

21:8 దానిని పర్ధానము చేసికొనిన యజమానుని దృషిట్కి అది యిషుట్రాలు కానియెడల అది

విడిపింపబడునటుల్ అవకాశము నియయ్వలెను; దాని వంచించినందున అనయ్జనులకు

దానిని అముమ్టకు వానికి అధికారము లేదు.

21:9 తన కుమారునికి దాని పర్ధానము చేసినయెడల కుమారెత్ల విషయమైన

నాయ్యవిధినిబటిట్ దానియెడల జరిగింపవలెను.
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21:10 ఆ కుమారుడు వేరొక దాని చేరుచ్కొనినను, మొదటిదానికి ఆహారమును వసత్రమును

సంసార ధరమ్మును తకుక్వ చేయకూడదు.

21:11 ఈ మూడును దానికి కలుగజేయనియెడల అది ఏమియు ఇయయ్క సవ్తంతుర్రాలై

పోవచుచ్ను.

21:12 నరుని చావగొటిట్నవానికి నిశచ్యముగా మరణశిక్ష విధింపవలెను.

21:13 అయితే వాడు చంపవలెనని పొంచియుండకయే దైవికముగా వానిచేత ఆ హతయ్

జరిగినయెడల వాడు పారిపోగల యొక సథ్లమును నీకు నిరణ్యించెదను.
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21:14 అయితే ఒకడు తన పొరుగువానిమీద దౌరజ్నయ్ముగా వచిచ్ కపటముగా చంప

లేచినయెడల వాడు నా బలిపీఠము నాశర్యించినను వాని లాగివేసి చంపవలెను.

21:15 తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను కొటుట్వాడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష నొందును.

21:16 ఒకడు నరుని దొంగిలించి అమిమ్నను, తనయొదద్ నుంచుకొనినను, వాడు

నిశచ్యముగా మరణశిక్ష నొందును.

21:17 తన తండిర్నైనను తలిల్నైనను శపించువాడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష నొందును.
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21:18 మనుషుయ్లు పోటాల్డుచుండగా ఒకడు తన పొరుగువానిని రాతితోనైనను

పిడికిటితోనైనను గుదుద్టవలన వాడు చావక మంచముమీద పడియుండి

21:19 తరువాత లేచి తన చేతికఱఱ్తో బయటికివెళిల్ తిరుగుచుండినయెడల, వాని

కొటిట్నవానికి శిక్ష విధింపబడదుగాని అతడు పనిచేయలేని కాలమునకు తగిన సొముమ్

ఇచిచ్ వాడు అతనిని పూరిత్గా బాగుచేయింపవలెను.

21:20 ఒకడు తన దాసుడైనను తన దాసియైనను చచుచ్నటుల్ కఱఱ్తో కొటిట్నయెడల అతడు

నిశచ్యముగా పర్తిదండన నొందును.
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21:21 అయితే వాడు ఒకటి రెండు దినములు బర్దికినయెడల ఆ పర్తిదండన అతడు

పొందడు, వాడు అతని సొమేమ్గదా.

21:22 నరులు పోటాల్డుచుండగా గరభ్వతియైన సతరీకి దెబబ్తగిలి ఆమెకు గరభ్పాతమేగాక

మరి ఏ హానియు రానియెడల హానిచేసినవాడు ఆ సతరీ పెనిమిటి వానిమీద మోపిన

నషట్మును అచుచ్కొనవలెను. నాయ్యాధిపతులు తీరామ్నించినటుల్ దాని చెలిల్ంపవలెను.

21:23 హాని కలిగినయెడల నీవు పార్ణమునకు పార్ణము,
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21:24 కంటికి కనున్, పంటికి పలుల్, చేతికి చెయియ్, కాలికి కాలు,

21:25 వాతకు వాత, గాయమునకు గాయము, దెబబ్కు దెబబ్యు నియమింపవలెను.

21:26 ఒకడు తన దాసుని కనైన్నను తన దాసి కనైన్నను పోగొటిట్నయెడల ఆ కంటి

హానినిబటిట్ వారిని సవ్తంతుర్నిగా పోనియయ్వలెను.

21:27 వాడు తన దాసుని పలల్యినను తన దాసి పలల్యినను ఊడగొటిట్నయెడల ఆ పంటి

నిమితత్ము వారిని సవ్తంతుర్లగా పోనియయ్వలెను.
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21:28 ఎదుద్ పురుషునైనను సతరీనైనను చావపొడిచినయెడల నిశచ్యముగా రాళల్తో ఆ

యెదుద్ను చావకొటట్వలెను. దాని మాంసమును తినకూడదు, అయితే ఆ యెదుద్

యజమానుడు నిరోద్షియగును.

21:29 ఆ యెదుద్ అంతకు ముందు పొడుచునది అని దాని యజమానునికి తెలుపబడినను,

వాడు దాని భదర్ము చేయకుండుటవలన అది పురుషునైనను సతరీనైనను చంపినయెడల ఆ

యెదుద్ను రాళల్తో చావగొటట్వలెను; దాని యజమానుడు మరణశిక్ష నొందవలెను.
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21:30 వానికి పరికర్య ధనము నియమింపబడినయెడల వానికి నియమింపబడిన అనిన్టి

పర్కారము తన పార్ణ విమోచన నిమితత్ము ధనము చెలిల్ంపవలెను.

21:31 అది కుమారుని పొడిచినను కుమారెత్ను పొడిచినను ఈ విధి చొపుప్న అతడు

చేయవలెను.

21:32 ఆ యెదుద్ దాసునినైనను దాసినైనను పొడిచినయెడల వారి యజమానునికి ముపప్ది

తులముల వెండి చెలిల్ంపవలెను. మరియు ఆ యెదుద్ను రాళల్తో చావకొటట్వలెను.



అధాయ్యము 21

21:33 ఒకడు గోతిమీది కపుప్ తీయుటవలన, లేక ఒకడు గొయియ్ తర్వివ్ దాని

కపప్కపోవుటవలన, దానిలో ఎదద్యినను గాడిదయైనను పడినయెడల

21:34 ఆ గోతి ఖామందులు ఆ నషట్మును అచుచ్కొనవలెను; వాటి యజమానునికి సొముమ్

ఇయయ్వలెను; చచిచ్నది వానిదగును.

21:35 ఒకని యెదుద్ వేరొకని యెదుద్ చచుచ్నటుల్ దాని పొడిచినయెడల బర్దికియునన్ ఎదుద్ను

అమిమ్ దాని విలువను పంచుకొనవలెను, చచిచ్న యెదుద్ను పంచుకొనవలెను.
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21:36 అయితే అంతకు ముందు ఆ యెదుద్ పొడుచునది అని తెలియబడియు దాని

యజమానుడు దాని భదర్ము చేయనివాడైతే వాడు నిశచ్యముగా ఎదుద్కు

ఎదుద్నియయ్వలెను; చచిచ్నది వానిదగును.
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22:1 ఒకడు ఎదుద్నైనను గొఱఱ్నైనను దొంగిలించి దాని అమిమ్నను చంపినను ఆ యెదుద్కు

పర్తిగా అయిదు ఎదుద్లను ఆ గొఱఱ్కు పర్తిగా నాలుగు గొఱఱ్లను ఇయయ్వలెను.

22:2 దొంగ కనన్ము వేయుచుండగా వాడు దొరికి చచుచ్నటుల్ కొటట్బడినయెడల అందువలన

రకాత్పరాధముండదు.

22:3 సూరుయ్డు ఉదయించిన తరువాత వాని కొటిట్నయెడల వానికి రకాత్పరాధముండును;

వాడు సరిగా సొముమ్ మరల చెలిల్ంపవలెను. వానికేమియు లేకపోయినయెడల వాడు

దొంగతనము చేసినందున అమమ్బడవలెను.
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22:4 వాడు దొంగిలినది ఎదద్యినను గాడిదయైనను గొఱఱ్యైనను సరే అది పార్ణముతో

వానియొదద్ దొరికినయెడల రెండంతలు చెలిల్ంపవలెను.

22:5 ఒకడు చేనునైనను దార్క్షతోటనైనను మేపుటకు తన పశువును విడిపించగా ఆ పశువు

వేరొకని చేను మేసినయెడల అతడు తన చేలలోని మంచిదియు దార్క్ష తోటలోని

మంచిదియు దానికి పర్తిగా నియయ్వలెను.

22:6 అగిన్ రగిలి ముండల్ కంపలు అంటుకొనుటవలన పంట కుపప్యైనను పంటపైరైనను

చేనైనను కాలిపోయినయెడల అగిన్ నంటించినవాడు ఆ నషట్మును అచుచ్కొనవలెను.
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22:7 ఒకడు సొమమ్యినను సామానైనను జాగర్తత్పెటుట్టకు తన పొరుగువానికి అపప్గించినపుప్డు
అది ఆ మనుషుయ్ని యింట నుండి దొంగిలింపబడి ఆ దొంగ దొరికినయెడల వాడు దానికి
రెండంతలు అచుచ్కొనవలెను;

22:8 ఆ దొంగ దొరకనియెడల ఆ యింటి యజమానుడు తన పొరుగువాని పదారథ్ములను
తీసికొనెనో లేదో పరిషాక్రమగుటకై దేవుని యొదద్కు రావలెను.

22:9 పర్తి విధమైన దోర్హమునుగూరిచ్, అనగా ఎదుద్నుగూరిచ్ గాడిదనుగూరిచ్ గొఱఱ్నుగూరిచ్
బటట్నుగూరిచ్ పోయినదాని నొకడు చూచి యిది నాదని చెపిప్న దానిగూరిచ్ ఆ యిదద్రి వాయ్జెయ్ము
దేవుని యొదద్కు తేబడవలెను. దేవుడు ఎవనిమీద నేరము సాథ్పించునో వాడు తన పొరుగువానికి
రెండంతలు అచుచ్కొనవలెను.
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22:10 ఒకడు గాడిదనైనను ఎదుద్నైనను గొఱఱ్నైనను మరి ఏ జంతువునైనను కాపాడుటకు

తన పొరుగువానికి అపప్గించినమీదట, అది చచిచ్నను హాని పొందినను, ఎవడును

చూడకుండగా తోలుకొని పోబడినను,

22:11 వాడు తన పొరుగువాని సొముమ్ను తీసికొనలేదనుటకు యెహోవా పర్మాణము

వారిదద్రిమధయ్ నుండవలెను. సొతుత్దారుడు ఆ పర్మాణమును అంగీకరింపవలెను; ఆ

నషట్మును అచుచ్కొననకక్రలేదు.
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22:12 అది నిజముగా వానియొదద్నుండి దొంగిలబడినయెడల సొతుత్దారునికి ఆ నషట్మును

అచుచ్కొనవలెను.

22:13 అది నిజముగా చీలచ్బడినయెడల వాడు సాక్షయ్ముకొరకు దాని తేవలెను;

చీలచ్బడినదాని నషట్మును అచుచ్కొన నకక్రలేదు.

22:14 ఒకడు తన పొరుగువానియొదద్ దేనినైనను బదులు దీసికొనిపోగా దాని యజమానుడు

దానియొదద్ లేనపుప్డు, అది హానిపొందినను చచిచ్నను దాని నషట్మును అచుచ్కొనవలెను.
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22:15 దాని యజమానుడు దానితో నుండినయెడల దాని నషట్మును అచుచ్కొన నకక్రలేదు.

అది అదె ద్దైనయెడల అది దాని అదె ద్కు వచెచ్ను.

22:16 ఒకడు పర్ధానము చేయబడని ఒక కనయ్కను మరులుకొలిప్ ఆమెతో

శయనించినయెడల ఆమె నిమితత్ము ఓలి ఇచిచ్ ఆమెను పెండిల్ చేసికొనవలెను.

22:17 ఆమె తండిర్ ఆమెను వానికి ఇయయ్నొలల్నియెడల వాడు కనయ్కల ఓలిచొపుప్న సొముమ్

చెలిల్ంపవలెను.
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22:18 శకునము చెపుప్దానిని బర్దుకనియయ్కూడదు.

22:19 మృగ సంయోగము చేయు పర్తివాడు నిశచ్యముగా మరణశిక్ష నొందవలెను.

22:20 యోహోవాకు మాతర్మే గాక వేరొక దేవునికి బలి అరిప్ంచువాడు శాపగర్సుత్డు.

22:21 పరదేశిని విసికింపవదుద్, బాధింపవదుద్; మీరు ఐగుపుత్ దేశములో పరదేశులైయుంటిరి

గదా.

22:22 విధవరాలినైనను దికుక్లేని పిలల్నైనను బాధపెటట్కూడదు.
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22:23 వారు నీచేత ఏ విధముగానైనను బాధనొంది నాకు మొఱ పెటిట్నయెడల నేను

నిశచ్యముగా వారి మొఱను విందును.

22:24 నా కోపాగిన్ రవులుకొని మిముమ్ను కతిత్చేత చంపించెదను, మీ భారయ్లు

విధవరాండర్గుదురు, మీ పిలల్లు దికుక్లేని వారగుదురు.

22:25 నా పర్జలలో నీయొదద్నుండు ఒక బీదవానికి సొముమ్ అపిప్చిచ్నయెడల

వడిడ్కిచుచ్వానివలె వానియెడల జరిగింపకూడదు, వానికి వడిడ్ కటట్కూడదు.
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22:26 నీవు ఎపుప్డైనను నీ పొరుగువాని వసత్రమును కుదవగా తీసికొనినయెడల సూరుయ్డు

అసత్మించు వేళకు అది వానికి మరల అపప్గించుము.

22:27 వాడు కపుప్కొనునది అదే. అది వాని దేహమునకు వసత్రము; వాడు మరి ఏమి

కపుప్కొని పండుకొనును? నేను దయగలవాడను, వాడు నాకు మొఱపెటిట్నయెడల నేను

విందును.

22:28 నీవు దేవుని నిందింపగూడదు, నీ పర్జలలోని అధికారిని శపింపకూడదు.



అధాయ్యము 22

22:29 నీ మొదటి ససయ్దర్వయ్ములను అరిప్ంప తడవు చేయకూడదు. నీ కుమారులలో జేయ్షుఠ్ని

నాకు అరిప్ంపవలెను.

22:30 అటే ల్ నీ యెదుద్లను నీ గొఱఱ్లను అరిప్ంపవలెను. ఏడు దినములు అది దాని తలిల్యొదద్

ఉండవలెను. ఎనిమిదవ దినమున దానిని నాకియయ్వలెను.

22:31 మీరు నాకు పర్తిషిఠ్ంపబడినవారు గనుక పొలములో చీలచ్బడిన మాంసమును తినక

కుకక్లకు దాని పారవేయవలెను.
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23:1 లేనివారత్ను పుటిట్ంపకూడదు; అనాయ్యపు సాక్షయ్మును పలుకుటకై దుషుట్నితో నీవు

కలియకూడదు;

23:2 దుషాక్రయ్ము జరిగించుటకై సమూహమును వెంబడించవదుద్, నాయ్యమును

తిర్పిప్వేయుటకు సమూహముతో చేరి వాయ్జెయ్ములో సాక్షయ్ము పలుకకూడదు;

23:3 వాయ్జెయ్మాడువాడు బీదవాడైనను వానియెడల పక్షపాతముగా నుండకూడదు.

23:4 నీ శతుర్వుని యెదద్యినను గాడిదయైనను తపిప్పోవుచుండగా అది నీకు

కనబడినయెడల అగతయ్ముగా దాని తోలుకొనివచిచ్ వాని కపప్గింపవలెను.
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23:5 నీవు నీ పగవాని గాడిద బరువుకిర్ంద పడియుండుట చూచి, దానినుండి

తపిప్ంపకయుందునని నీవు అనుకొనినను అగతయ్ముగా వానితో కలిసి దాని

విడిపింపవలెను.

23:6 దరిదుర్ని వాయ్జెయ్ములో నాయ్యము విడిచి తీరుప్ తీరచ్కూడదు

23:7 అబదధ్మునకు దూరముగా నుండుము; నిరపరాధినైనను నీతిమంతునినైనను

చంపకూడదు; నేను దుషుట్ని నిరోద్షినిగా ఎంచను.
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23:8 లంచము తీసికొనకూడదు; లంచము దృషిట్గలవానికి గుర్డిడ్తనము కలుగజేసి,

నీతిమంతుల మాటలకు అపారథ్ము చేయించును.

23:9 పరదేశిని బాధింపకూడదు; పరదేశి మనసుస్ ఎటుల్ండునో మీరెరుగుదురు; మీరు

ఐగుపుత్ దేశములో పరదేశులైయుంటిరిగదా.

23:10 ఆరు సంవతస్రములు నీ భూమిని వితిత్ దాని పంట కూరుచ్కొనవలెను.

23:11 ఏడవ సంవతస్రమున దానిని బీడు విడువవలెను. అపుప్డు నీ పర్జలలోని బీదలు

తినిన తరువాత మిగిలినది అడవి మృగములు తినవచుచ్ను. నీ దార్క్షతోట

విషయములోను నీ ఒలీవతోట విషయములోను ఆలాగుననే చేయవలెను.
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23:12 ఆరు దినములు నీ పనులు చేసి, నీ యెదుద్ను నీ గాడిదయు నీ దాసి కుమారుడును

పరదేశియు విశర్మించునటుల్ ఏడవ దినమున ఊరక యుండవలెను.

23:13 నేను మీతో చెపిప్నవాటిననిన్టిని జాగర్తత్గా గైకొనవలెను; వేరొక దేవుని పేరు

ఉచచ్రింపకూడదు; అది నీ నోటనుండి రానియయ్ తగదు.

23:14 సంవతస్రమునకు మూడుమారులు నాకు పండుగ ఆచరింపవలెను.

23:15 పులియని రొటెట్ల పండుగ నాచరింపవలెను. నేను నీ కాజాఞ్పించినటుల్ ఆబీబు నెలలో నీవు

ఐగుపుత్లోనుండి బయలుదేరి వచిచ్తివి గనుక ఆ నెలలో నియామక కాలమందు ఏడు దినములు

పులియని రొటెట్లను తినవలెను. నా సనిన్ధిని ఎవడును వటిట్చేతులతో కనబడకూడదు.
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23:16 నీవు పొలములో వితిత్న నీ వయ్వసాయముల తొలిపంట యొకక్ కోతపండుగను,

పొలములోనుండి నీ వయ్వసాయ ఫలములను నీవు కూరుచ్కొనిన తరువాత

సంవతస్రాంతమందు ఫలసంగర్హపు పండుగను ఆచరింపవలెను.

23:17 సంవతస్రమునకు మూడుమారులు పురుషులందరు పర్భువైన యెహోవా సనిన్ధిని

కనబడవలెను.

23:18 నా బలుల రకత్మును పులిసిన దర్వయ్ముతో అరిప్ంపకూడదు. నా పండుగలో

నరిప్ంచిన కొర్వువ్ ఉదయము వరకు నిలువ యుండకూడదు.
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23:19 నీ భూమి పర్థమ ఫలములో మొదటివాటిని దేవుడైన యెహోవా మందిరమునకు

తేవలెను. మేకపిలల్ను దాని తలిల్పాలతో ఉడకబెటట్కూడదు.

23:20 ఇదిగో తోర్వలో నినున్ కాపాడి నేను సిదధ్పరచిన చోటుకు నినున్ రపిప్ంచుటకు ఒక

దూతను నీకు ముందుగా పంపుచునాన్ను.

23:21 ఆయన సనిన్ధిని జాగర్తత్గానుండి ఆయన మాట వినవలెను. ఆయన కోపము

రేపవదుద్; మీ అతికర్మములను ఆయన పరిహరింపడు, నా నామము ఆయనకునన్ది.
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23:22 అయితే నీవు ఆయన మాటను జాగర్తత్గా విని నేను చెపిప్నది యావతుత్ చేసినయెడల

నేను నీ శతుర్వులకు శతుర్వును నీ విరోధులకు విరోధియునైయుందును.

23:23 ఎటల్నగా నా దూత నీకు ముందుగా వెళుల్చు, అమోరీయులు హితీత్యులు

పెరిజీ జ్యులు కనానీయులు హివీవ్యులు యెబూసీయులను వారునన్ చోటుకు నినున్

రపిప్ంచును, నేను వారిని సంహరించెదను.

23:24 వారి దేవతలకు సాగిలపడకూడదు, వాటిని పూజింపకూడదు; వారి కిర్యలవంటి

కిర్యలు చేయక వారిని తపప్క నిరూమ్లము చేసి, వారి విగర్హములను బొతిత్గా

పగులగొటట్వలెను.
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23:25 నీ దేవుడైన యెహోవానే సేవింపవలెను, అపుప్డు ఆయన నీ ఆహారమును నీ

పానమును దీవించును. నేను నీ మధయ్నుండి రోగము తొలగించెదను.

23:26 కడుపు దిగబడునదియు గొడుడ్దియు నీ దేశములోను ఉండదు. నీ దినముల లెకక్

సంపూరిత్ చేసెదను.

23:27 ననున్ బటిట్ మనుషుయ్లు నీకు భయపడునటుల్ చేసెదను. నీవు పోవు సరవ్

దేశములవారిని ఓడగొటిట్ నీ సమసత్ శతుర్వులు నీ యెదుటనుండి పారిపోవునటుల్ చేసెదను.
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23:28 మరియు, పెదద్ కందిరీగలను నీకు ముందుగా పంపించెదను, అవి నీ యెదుటనుండి

హివీవ్యులను కనానీయులను హితీత్యులను వెళల్గొటట్ను.

23:29 దేశము పాడై అడవి మృగములు నీకు విరోధముగా విసత్రింపకుండునటుల్ వారిని ఒకక్

సంవతస్రములోనే నీ యెదుటనుండి వెళల్గొటట్ను.

23:30 నీవు అభివృదిధ్పొంది ఆ దేశమును సావ్ధీనపరచుకొనువరకు కర్మకర్మముగా వారిని

నీయెదుటనుండి వెళల్గొటెట్దను.
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23:31 మరియు ఎఱఱ్ సముదర్మునుండి ఫిలిషీత్యుల సముదర్ము వరకును అరణయ్మునుండి

నదివరకును నీ పొలిమేరలను ఏరప్రచెదను, ఆ దేశ నివాసులను నీచేతి కపప్గించెదను.

నీవు నీ యెదుటనుండి వారిని వెళల్గొటెట్దవు.

23:32 నీవు వారితోనైనను వారి దేవతలతోనైనను నిబంధన చేసికొనవదుద్. నీవు వారి

దేవతలను సేవించినయెడల అది నీకు ఉరియగును గనుక

23:33 వారు నీచేత నాకు విరోధముగా పాపము చేయింపకుండునటుల్ వారు నీ దేశములో

నివసింపకూడదు.
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24:1 మరియు ఆయన మోషేతో ఇటల్నెను నీవును, అహరోనును, నాదాబును, అబీహును,

ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో డెబబ్దిమందియు యెహోవా యొదద్కు ఎకిక్వచిచ్ దూరమున

సాగిలపడుడి.

24:2 మోషే మాతర్ము యెహోవాను సమీపింపవలెను, వారు సమీపింపకూడదు, పర్జలు

అతనితో ఎకిక్ రాకూడదు.

24:3 మోషే వచిచ్ యెహోవా మాటలనిన్టిని విధులనిన్టిని పర్జలతో వివరించి చెపెప్ను.

పర్జలందరు యెహోవా చెపిప్న మాటలనిన్టి పర్కారము చేసెదమని యేక శబద్ముతో

ఉతత్రమిచిచ్రి.
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24:4 మరియు మోషే యెహోవా మాటలనిన్టిని వార్సి ఉదయమందు లేచి ఆ కొండ దిగువను

బలిపీఠమును ఇశార్యేలు పండెర్ండు గోతర్ములు చొపుప్న పండెర్ండు సత్ంభములను కటిట్

24:5 ఇశార్యేలీయులలో యౌవనసుథ్లను పంపగా వారు దహన బలులనరిప్ంచి

యెహోవాకు సమాధాన బలులగా కోడెలను వధించిరి.

24:6 అపుప్డు మోషే వాటి రకత్ములో సగము తీసికొని పళెల్ములలో పోసి ఆ రకత్ములో

సగము బలిపీఠముమీద పోర్కిష్ంచెను.
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24:7 అతడు నిబంధన గర్ంథమును తీసికొని పర్జలకు వినిపింపగా వారు యెహోవా

చెపిప్నవనిన్యు చేయుచు విధేయులమై యుందుమనిరి.

24:8 అపుప్డు మోషే రకత్మును తీసికొని పర్జలమీద పోర్కిష్ంచి ఇదిగో యీ సంగతులనిన్టి

విషయమై యెహోవా మీతో చేసిన నిబంధన రకత్ము ఇదే అని చెపెప్ను.

24:9 తరువాత మోషే అహరోను నాదాబు అబీహు ఇశార్యేలీయుల పెదద్లలో

డెబబ్దిమందియు ఎకిక్పోయి
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24:10 ఇశార్యేలీయుల దేవుని చూచిరి. ఆయన పాదములకిర్ంద నిగనిగలాడు

నీలమయమైన వసుత్వువంటిదియు ఆకాశమండలపు తేజమువంటిదియు ఉండెను.

24:11 ఆయన ఇశార్యేలీయులలోని పర్ధానులకు ఏ హానియు చేయలేదు; వారు దేవుని

చూచి అనన్పానములు పుచుచ్కొనిరి.

24:12 అపుప్డు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు కొండయెకిక్ నాయొదద్కు వచిచ్

అచచ్టనుండుము; నీవు వారికి బోధించునటుల్ నేను వార్సిన ఆజఞ్లను, ధరమ్శాసత్రమును,

రాతిపలకలను నీకిచెచ్దననగా
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24:13 మోషేయు అతని పరిచారకుడైన యెహోషువయు లేచిరి. మోషే దేవుని కొండమీదికి

ఎకెక్ను.

24:14 అతడు పెదద్లను చూచి మేము మీయొదద్కు వచుచ్వరకు ఇకక్డనే యుండుడి; ఇదిగో

అహరోనును హూరును మీతో ఉనాన్రు; ఎవనికైనను వాయ్జెయ్మునన్యెడల వారియొదద్కు

వెళల్వచుచ్నని వారితో చెపెప్ను

24:15 మోషే కొండమీదికి ఎకిక్నపుప్డు ఆ మేఘము కొండను కమెమ్ను.
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24:16 యెహోవా మహిమ సీనాయి కొండమీద నిలిచెను; మేఘము ఆరు దినములు దాని

కముమ్కొనెను; ఏడవ దినమున ఆయన ఆ మేఘములోనుండి మోషేను పిలిచినపుప్డు

24:17 యెహోవా మహిమ ఆ కొండ శిఖరముమీద దహించు అగిన్వలె ఇశార్యేలీయుల

కనున్లకు కనబడెను.

24:18 అపుప్డు మోషే ఆ మేఘములో పర్వేశించి కొండమీదికి ఎకెక్ను. మోషే ఆ కొండమీద

రేయింబవళుళ్ నలుబది దినములుండెను.
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25:1 యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచెచ్ను

25:2 నాకు పర్తిషాఠ్రప్ణ తీసికొనిరండని ఇశార్యేలీయులతో చెపుప్ము. మనఃపూరవ్కముగా

అరిప్ంచు పర్తి మనుషుయ్నియొదద్ దాని తీసికొనవలెను.

25:3 మీరు వారియొదద్ తీసికొనవలసిన అరప్ణలేవనగా బంగారు, వెండి, ఇతత్డి,

25:4 నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు, సనన్పునార, మేకవెండుర్కలు,

25:5 ఎరుపురంగు వేసిన పొటే ట్ళల్తోళుల్, సముదర్వతస్ల తోళుల్, తుమమ్కఱఱ్లు,
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25:6 పర్దీపమునకు తైలము, అభిషేకతైలమునకును పరిమళ దర్వయ్ముల ధూపమునకు

సుగంధ సంభారములు,

25:7 లేతపచచ్లు, ఏఫోదుకును పతకమునకును చెకుక్ రతన్ములు అనునవే.

25:8 నేను వారిలో నివసించునటుల్ వారు నాకు పరిశుదధ్సథ్లమును నిరిమ్ంపవలెను.

25:9 నేను నీకు కనుపరచు విధముగా మందిరముయొకక్ ఆ రూపమును దాని

ఉపకరణములనిన్టి రూపమును నిరిమ్ంపవలెను.
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25:10 వారు తుమమ్కఱఱ్తో నొక మందసమును చేయవలెను. దాని పొడుగు రెండు

మూరలునర, దాని వెడలుప్ మూరెడునర, దాని యెతుత్ మూరెడునర

25:11 దానిమీద మేలిమి బంగారురేకు పొదిగింపవలెను; లోపలను వెలుపలను దానికి

పొదిగింపవలెను; దానిమీద బంగారు జవను చుటుట్ కటట్వలెను.

25:12 దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములను పోతపోసి, ఒక పర్కక్ను రెండు

ఉంగరములు ఎదుటి పర్కక్ను రెండు ఉంగరములు ఉండునటుల్ దాని నాలుగు కాళల్కు

వాటిని వేయవలెను.
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25:13 తుమమ్కఱఱ్తో మోతకఱఱ్లను చేసి వాటికి బంగారు రేకులను పొదిగించి

25:14 వాటితో ఆ మందసమును మోయుటకు ఆ పర్కక్లమీది ఉంగరములలో ఆ

మోతకఱఱ్లను దూరచ్వలెను.

25:15 ఆ మోతకఱఱ్లు ఆ మందసపు ఉంగరములలోనే ఉండవలెను. వాటిని

దానియొదద్నుండి తీయకూడదు;

25:16 ఆ మందసములో నేను నీకిచుచ్ శాసనములనుంచవలెను.
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25:17 మరియు నీవు మేలిమి బంగారుతో కరుణాపీఠమును చేయవలెను. దాని పొడుగు

రెండు మూరలునర దాని వెడలుప్ మూరెడునర.

25:18 మరియు రెండు బంగారు కెరూబులను చేయవలెను. కరుణాపీఠము యొకక్ రెండు

కొనలను నకిషిపనిగా చేయవలెను.

25:19 ఈ కొనను ఒక కెరూబును ఆ కొనను ఒక కెరూబును చేయవలెను. కరుణాపీఠమున

దాని రెండు కొనలమీద కెరూబులను దానితో ఏకాండముగా చేయవలెను
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25:20 ఆ కెరూబులు పైకి విపిప్న రెకక్లుగలవై కరుణాపీఠమును తమ రెకక్లతో

కపుప్చుండగా వాటి ముఖములు ఒండొంటికి ఎదురుగా నుండవలెను. ఆ కెరూబుల

ముఖములు కరుణాపీఠముతటుట్ నుండవలెను. నీవు ఆ కరుణాపీఠమును ఎతిత్ ఆ

మందసముమీద నుంచవలెను.

25:21 నేను నీకిచుచ్ శాసనములను ఆ మందసములో నుంచవలెను.

25:22 అకక్డ నేను నినున్ కలిసికొని కరుణాపీఠము మీదనుండియు, శాసనములుగల

మందసము మీదనుండు రెండు కెరూబుల మధయ్నుండియు, నేను ఇశార్యేలీయుల

నిమితత్ము మీకాజాఞ్పించు సమసత్మును నీకు తెలియచెపెప్దను
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25:23 మరియు నీవు తుమమ్కఱఱ్తో నొక బలల్ చేయవలెను. దాని పొడుగు రెండు మూరలు

దాని వెడలుప్ ఒక మూర దాని యెతుత్ మూరెడునర.

25:24 మేలిమి బంగారు రేకును దానికి పొదిగించి దానికి చుటుట్ బంగారు జవను

చేయింపవలెను.

25:25 దానికి చుటుట్ బెతెత్డు బదె ద్చేసి దాని బదె ద్పైని చుటుట్ను బంగారు జవ చేయవలెను.

25:26 దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములను చేసి దాని నాలుగు కాళల్కుండు నాలుగు

మూలలలో ఆ ఉంగరములను తగిలింపవలెను
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25:27 బలల్ మోయుటకు మోతకఱఱ్లు ఉంగరములును బదె ద్కు సమీపముగా నుండవలెను.

25:28 ఆ మోతకఱఱ్లు తుమమ్కఱఱ్తో చేసి వాటిమీద బంగారు రేకు పొదిగింపవలెను; వాటితో

బలల్ మోయబడును.

25:29 మరియు నీవు దాని పళెల్ములను ధూపారుత్లను గినెన్లను పానీయారప్ణముకు

పాతర్లను దానికి చేయవలెను; మేలిమి బంగారుతో వాటిని చేయవలెను.

25:30 నితయ్మును నా సనిన్ధిని సనిన్ధిరొటెట్లను ఈ బలల్మీద ఉంచవలెను.
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25:31 మరియు నీవు మేలిమి బంగారుతో దీపవృక్షమును చేయవలెను; నకిషిపనిగా ఈ

దీపవృక్షము చేయవలెను. దాని పర్కాండమును దాని శాఖలను నకిషిపనిగా చేయవలెను;

దాని కలశములు దాని మొగగ్లు దాని పువువ్లు దానితో ఏకాండమై యుండవలెను.

25:32 దీపవృక్షము యొకక్ ఒక పర్కక్నుండి మూడు కొమమ్లు, దీపవృక్షము యొకక్ రెండవ

పర్కక్నుండి మూడు కొమమ్లు, అనగా దాని పర్కక్లనుండి ఆరు కొమమ్లు నిగుడవలెను.

25:33 ఒక కొమమ్లో మొగగ్ పువువ్గల బాదము రూపమైన మూడు కలశములు, రెండవ

కొమమ్లో మొగగ్ పువువ్గల బాదము రూపమైన మూడు కలశములు; అటుల్

దీపవృక్షమునుండి బయలుదేరు కొమమ్లలో నుండవలెను.
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25:34 మరియు దీపవృక్ష పర్కాండములో బాదము రూపమైన నాలుగు కలశములును వాటి

మొగగ్లును వాటి పువువ్లును ఉండవలెను,

25:35 దీపవృక్ష పర్కాండమునుండి నిగుడు ఆరుకొమమ్లకు దాని రెండేసి కొమమ్లకిర్ంద

ఏకాండమైన ఒకొక్కక్ మొగగ్చొపుప్న ఉండవలెను.

25:36 వాటి మొగగ్లు వాటి కొమమ్లు దానితో ఏకాండమగును; అదంతయు మేలిమి

బంగారుతో చేయబడిన ఏకాండమైన నకిషిపనిగా ఉండవలెను.
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25:37 నీవు దానికి ఏడు దీపములను చేయవలెను. దాని యెదుట వెలుగిచుచ్నటుల్ దాని

దీపములను వెలిగింపవలెను.

25:38 దాని కతెత్ర దాని కతెత్రచిపప్యు మేలిమి బంగారుతో చేయవలెను.

25:39 ఆ ఉపకరణములనిన్ నలుబది వీసెల మేలిమి బంగారుతో చేయవలెను.

25:40 కొండమీద నీకు కనుపరచబడిన వాటి రూపము చొపుప్న వాటిని చేయుటకు

జాగర్తత్పడుము.
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26:1 మరియు నీవు పది తెరలతో ఒక మందిరమును చేయవలెను. నీల ధూమర్

రకత్వరణ్ములుగల పేనిన సనన్పు నారతో వాటిని చితర్కారుని పనియైన కెరూబులు

గలవాటినిగా చేయవలెను.

26:2 పర్తి తెర పొడుగు ఇరువది యెనిమిది మూరలు; పర్తి తెర వెడలుప్ నాలుగు మూరలు.

ఆ తెరలనిన్టికి ఒకటే కొలత.

26:3 అయిదు తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కూరప్వలెను. మిగిలిన అయిదు తెరలను

ఒకదానితో ఒకటి కూరప్వలెను.
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26:4 తెరల కూరుప్ చివరను మొదటి తెర అంచున నీలినూలుతో కొలుకులను చేయవలెను.

రెండవ కూరుప్నందలి వెలుపలి తెర చివరను అటుల్ చేయవలెను.

26:5 ఒక తెరలో ఏబది కొలుకులను చేసి, ఆ కొలుకులు ఒకదానినొకటి తగులుకొనునటుల్ ఆ

రెండవ కూరుప్నందలి తెర అంచున ఏబది కొలుకులను చేయవలెను.

26:6 మరియు ఏబది బంగారు గుండీలను చేసి ఆ గుండీలచేత ఆ తెరలను ఒకదానితో ఒకటి

కూరప్వలెను; అది ఒకటే మందిరమగును.
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26:7 మరియు మందిరముపైని గుడారముగా మేకవెండుర్కలతో తెరలు చేయవలెను;

పదకొండు తెరలను చేయవలెను.

26:8 పర్తి తెర పొడుగు ముపప్ది మూరలు, వెడలుప్ నాలుగు మూరలు, పదకొండు తెరల

కొలత ఒకక్టే.

26:9 అయిదు తెరలను ఒకటిగాను ఆరు తెరలను ఒకటిగాను ఒకదానికొకటి కూరప్వలెను.

ఆరవ తెరను గుడారపు ఎదుటిభాగమున మడవవలెను.
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26:10 తెరల కూరుప్నకు వెలుపలనునన్ తెర అంచున ఏబది కొలుకులను రెండవ

కూరుప్నందలి తెర అంచున ఏబది కొలుకులను చేయవలెను.

26:11 మరియు ఏబది యితత్డి గుండీలను చేసి యొకటే గుడారమగునటుల్ ఆ గుండీలను ఆ

కొలుకులకు తగిలించి దాని కూరప్వలెను.

26:12 ఆ గుడారపు తెరలలో మిగిలి వేర్లాడుభాగము, అనగా మిగిలిన సగము తెర,

మందిరము వెనుక పర్కక్మీద వేర్లాడవలెను.
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26:13 మరియు గుడారపు తెరల పొడుగులో మిగిలినది ఈ పర్కక్ను ఒక మూరయు, ఆ

పర్కక్ను ఒక మూరయు, మందిరమును కపుప్టకు ఈ పర్కక్ను ఆ పర్కక్ను దాని

పర్కక్లమీద వేర్లాడవలెను.

26:14 మరియు ఎఱఱ్రంగు వేసిన పొటే ట్ళల్ తోళల్తో పైకపుప్ను దానికి మీదుగా సముదర్వతస్ల

తోళల్తో పైకపుప్ను చేయవలెను.

26:15 మరియు మందిరమునకు తుమమ్కఱఱ్తో నిలువు పలకలు చేయవలెను.
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26:16 పలక పొడుగు పది మూరలు పలక వెడలుప్ మూరెడునర యుండవలెను.

26:17 పర్తి పలకలో ఒకదానికొకటి సరియైన రెండు కుసులుండవలెను. అటుల్ మందిరపు

పలకలనిన్టికి చేసి పెటట్వలెను.

26:18 ఇరువది పలకలు కుడివైపున, అనగా దకిష్ణ దికుక్న మందిరమునకు పలకలను

చేయవలెను.

26:19 మరియు నొకొక్కక్ పలకకిర్ంద దాని దాని రెండు కుసులకు రెండు దిమమ్లను ఆ

యిరువది పలకల కిర్ంద నలువది వెండి దిమమ్లను చేయవలెను.
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26:20 మందిరపు రెండవ పర్కక్ను, అనగా ఉతత్రదికుక్న,

26:21 ఒకొక్కక్ పలకకిర్ంద రెండు దిమమ్లు ఇరువది పలకలును వాటి నలువది వెండి

దిమమ్లు ఉండవలెను.

26:22 పడమటితటుట్ మందిరము యొకక్ వెనుక పర్కక్కు ఆరు పలకలను చేయవలెను.

26:23 మరియు ఆ వెనుక పర్కక్ను మందిరము యొకక్ మూలలకు రెండు పలకలను

చేయవలెను.
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26:24 అవి అడుగున కూరచ్బడి శిఖరమున మొదటి ఉంగరము దనుక ఒకదానితోఒకటి

అతికింపబడవలెను. అటుల్ ఆ రెంటికి ఉండవలెను, అవి రెండు మూలలకుండును.

26:25 పలకలు ఎనిమిది; వాటి వెండి దిమమ్లు పదునారు; ఒకొక్కక్ పలకకిర్ంద రెండు

దిమమ్లుండవలెను.

26:26 తుమమ్కఱఱ్తో అడడ్కఱఱ్లను చేయవలెను. మందిరము యొకక్ ఒకపర్కక్ పలకలకు

అయిదు అడడ్కఱఱ్లును
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26:27 మందిరము యొకక్ రెండవ పర్కక్ పలకలకు అయిదు అడడ్కఱఱ్లును పడమటి వైపున

మందిరము యొకక్ పర్కక్ పలకలకు అయిదు అడడ్కఱఱ్లును ఉండవలెను;

26:28 ఆ పలకల మధయ్నుండు నడిమి అడడ్కఱఱ్ ఈ కొసనుండి ఆ కొసవరకు చేరి

యుండవలెను.

26:29 ఆ పలకలకు బంగారు రేకును పొదిగించి వాటి అడడ్కఱఱ్లుండు వాటి ఉంగరములను

బంగారుతో చేసి అడడ్కఱఱ్లకును బంగారు రేకును పొదిగింపవలెను.
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26:30 అపుప్డు కొండమీద నీకు కనుపరచబడినదాని పోలికచొపుప్న మందిరమును

నిలువబెటట్వలెను.

26:31 మరియు నీవు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల ఒక అడడ్తెరను పేనిన సనన్నారతో

చేయవలెను. అది చితర్కారుని పనియైన కెరూబులు గలదిగా చేయవలెను.

26:32 తుమమ్కఱఱ్తో చేయబడి బంగారు రేకు పొదిగిన నాలుగు సత్ంభములమీద దాని

వేయవలెను; దాని వంకులు బంగారువి వాటి దిమమ్లు వెండివి.
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26:33 ఆ అడడ్తెరను ఆ కొలుకుల కిర్ంద తగిలించి సాక్షయ్పు మందసము అడడ్తెర లోపలికి

తేవలెను. ఆ అడడ్తెర పరిశుదధ్సథ్లమును అతిపరిశుదధ్సథ్లమును వేరుచేయును.

26:34 అతిపరిశుదధ్సథ్లములో సాక్షయ్పు మందసముమీద కరుణాపీఠము నుంచవలెను.

26:35 అడడ్తెర వెలుపల బలల్ను ఆ బలల్యెదుట దకిష్ణపు వైపుననునన్ మందిరముయొకక్

యుతత్రదికుక్న దీపవృక్షమును ఉంచవలెను.

26:36 మరియు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల పేనిన సనన్నారతో చితర్కారుని పనియైన

తెరను గుడారపు దావ్రమునకు చేయవలెను.



అధాయ్యము 26

26:37 ఆ తెరకు అయిదు సత్ంభములను తుమమ్కఱఱ్తో చేసి వాటికి బంగారు రేకు

పొదిగింపవలెను. వాటి వంపులు బంగారువి వాటికి అయిదు ఇతత్డి దిమమ్లు పోత

పోయవలెను.
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27:1 మరియు అయిదు మూరల పొడుగు అయిదు మూరల వెడలుప్ గల బలిపీఠమును

తుమమ్కఱఱ్తో నీవు చేయవలెను. ఆ బలిపీఠము చచౌచ్కముగా నుండవలెను; దాని యెతుత్

మూడు మూరలు.

27:2 దాని నాలుగు మూలలను దానికి కొముమ్లను చేయవలెను; దాని కొముమ్లు దానితో

ఏకాండముగా ఉండవలెను; దానికి ఇతత్డి రేకు పొదిగింపవలెను.

27:3 దాని బూడిదె ఎతుత్టకు కుండలను గరిటెలను గినెన్లను ముండల్ను అగిన్పాతర్లను

చేయవలెను. ఈ ఉపకరణములనిన్యు ఇతత్డితో చేయవలెను.
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27:4 మరియు వలవంటి ఇతత్డి జలెల్డ దానికి చేయవలెను.

27:5 ఆ వలమీద దాని నాలుగు మూలలను నాలుగు ఇతత్డి ఉంగరములను చేసి ఆ వల

బలిపీఠము నడిమివరకు చేరునటుల్ దిగువను బలిపీఠము గటుట్కిర్ంద దాని నుంచవలెను.

27:6 మరియు బలిపీఠము కొరకు మోతకఱఱ్లను చేయవలెను. ఆ మోతకఱఱ్లను

తుమమ్కఱఱ్తో చేసి వాటికి ఇతత్డి రేకు పొదిగింపవలెను.

27:7 ఆ మోతకఱఱ్లను ఆ ఉంగరములలో చొనపవలెను. బలిపీఠమును మోయుటకు ఆ

మోతకఱఱ్లు దాని రెండుపర్కక్ల నుండవలెను.
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27:8 పలకలతో గులల్గా దాని చేయవలెను; కొండమీద నీకు చూపబడిన పోలికగానే వారు

దాని చేయవలెను.

27:9 మరియు నీవు మందిరమునకు ఆవరణము ఏరప్రచవలెను. కుడివైపున, అనగా

దకిష్ణదికుక్న ఆవరణముగా నూరు మూరల పొడుగుగలదై పేనిన సనన్నార యవనికలు

ఒక పర్కక్కు ఉండవలెను.

27:10 దాని యిరువది సత్ంభములును వాటి యిరువది దిమమ్లును ఇతత్డివి; ఆ సత్ంభముల

వంకులును వాటి పెండెబదద్లును వెండివి.
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27:11 అటే ల్ పొడుగులో ఉతత్రదికుక్న నూరు మూరల పొడుగు గల యవనికలుండవలెను.

దాని యిరువది సత్ంభములును వాటి యిరువది దిమమ్లును ఇతత్డివి. ఆ సత్ంభముల

వంకులును వాటి పెండెబదుద్లును వెండివి

27:12 పడమటిదికుక్న ఆవరణపు వెడలుప్ కొరకు ఏబది మూరల యవనికలుండవలెను;

వాటి సత్ంభములు పది వాటి దిమమ్లు పది.

27:13 తూరుప్వైపున, అనగా ఉదయదికుక్న ఆవరణపు వెడలుప్ ఏబది మూరలు.
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27:14 ఒక పర్కక్ను పదునైదు మూరల యవనికలుండవలెను; వాటి సత్ంభములు మూడు

వాటి దిమమ్లు మూడు.

27:15 రెండవ పర్కక్ను పరునైదుమూరల యవనికలుండవలెను; వాటి సత్ంభములు మూడు

వాటి దిమమ్లును మూడు.

27:16 ఆవరణపు దావ్రమునకు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల యిరువది మూరల తెర

యుండవలెను. అవి పేనిన సనన్నారతో చితర్కారుని పనిగా ఉండవలెను; వాటి

సత్ంభములు నాలుగు వాటి దిమమ్లు నాలుగు.
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27:17 ఆవరణము చుటుట్నన్ సత్ంభములనిన్యు వెండి పెండెబదద్లు కలవి; వాటి వంకులు

వెండివి వాటి దిమమ్లు ఇతత్డివి.

27:18 ఆవరణపు పొడుగు నూరు మూరలు; దాని వెడలుప్ ఏబది మూరలు దాని యెతుత్

అయిదు మూరలు; అవి పేనిన సనన్నారవి వాటి దిమమ్లు ఇతత్డివి.

27:19 మందిర సంబంధమైన సేవోపకరణములనిన్యు మేకులనిన్యు ఆవరణపు

మేకులనిన్యు ఇతత్డివై యుండవలెను.
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27:20 మరియు దీపము నితయ్ము వెలిగించునటుల్ పర్దీపమునకు దంచి తీసిన అచచ్ము

ఒలీవల నూనె తేవలెనని ఇశార్యేలీయుల కాజాఞ్పించుము.

27:21 సాక్షయ్పు మందసము ఎదుటనునన్ తెరకు వెలుపల పర్తయ్క్షపు గుడారములో

అహరోనును అతని కుమారులును సాయంకాలము మొదలుకొని ఉదయమువరకు

యెహోవా సనిన్ధిని దాని సవరింపవలెను. అది ఇశార్యేలీయులకు వారి

తరతరములవరకు నితయ్మైన కటట్డ.
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28:1 మరియు నాకు యాజకతవ్ము చేయుటకై నీ సహోదరుడైన అహరోనును అతని

కుమారులను, అనగా అహరోనును, అహరోను కుమారులైన నాదాబును, అబీహును,

ఎలియాజరును ఈతామారును ఇశార్యేలీయులలోనుండి నీయొదద్కు పిలిపింపుము.

28:2 అతనికి అలంకారమును ఘనతయు కలుగునటుల్ నీ సహోదరుడైన అహరోనుకు

పర్తిషిఠ్త వసత్రములను కుటట్వలెను.

28:3 అహరోను నాకు యాజకుడగునటుల్ నీవు అతని పర్తిషిఠ్ంచుదువు. అతని వసత్రములను

కుటుట్టకై నేను జాఞ్నాతమ్తో నింపిన వివేక హృదయులందరికి ఆజఞ్ ఇముమ్.
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28:4 పతకము ఏఫోదు నిలువుటంగీ విచితర్మైన చొకాక్యి పాగా దటిట్యు వారు

కుటట్వలసిన వసత్రములు. అతడు నాకు యాజకుడై యుండునటుల్ వారు నీ సహోదరుడైన

అహరోనుకును అతని కుమారులకును పర్తిషిఠ్త వసత్రములను కుటిట్ంపవలెను.

28:5 వారు బంగారును నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల నూలును సనన్నారను తీసికొని

28:6 బంగారుతోను నీల ధూమర్ రకత్ వరణ్ములు గల ఏఫోదును పేనిన సనన్నారతోను

చితర్కారుని పనిగా చేయవలెను.
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28:7 రెండు అంచులయందు కూరచ్బడు రెండు భుజఖండములు దానికుండవలెను; అటుల్

అది సమకూరప్బడి యుండును.

28:8 మరియు ఏఫోదు మీదనుండు విచితర్మైన దటిట్ దాని పనిరీతిగా ఏకాండమైనదై

బంగారుతోను నీలధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల నూలుతోను పేనిన సనన్నారతోను

కుటట్వలెను.

28:9 మరియు నీవు రెండు లేత పచచ్లను తీసికొని వాటిమీద ఇశార్యేలీయుల పేరులను,

అనగా వారి జనన కర్మము చొపుప్న
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28:10 ఒక రతన్ముమీద వారి పేళల్లో ఆరును, రెండవ రతన్ముమీద తకిక్న ఆరుగురి పేళల్ను

చెకిక్ంపవలెను.

28:11 ముదర్మీద చెకక్బడిన వాటివలె చెకెక్డివాని పనిగా ఆ రెండు రతన్ములమీద

ఇశార్యేలీయుల పేళల్ను చెకిక్ బంగారు జవలలో వాటిని పొదగవలెను.

28:12 అపుప్డు ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకారథ్మైన రతన్ములనుగా ఆ రెండు రతన్ములను

ఏఫోదు భుజములమీద ఉంచవలెను అటుల్ జాఞ్పకము కొరకు అహరోను తన రెండు

భుజములమీద యెహోవా సనిన్ధిని వారి పేరులను భరించును
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28:13 మరియు బంగారు జవలను మేలిమి బంగారుతో రెండు గొలుసులను చేయవలెను;

28:14 సూతర్ములవలె అలిల్కపనిగా వాటిని చేసి అలిల్న గొలుసులను ఆ జవలకు

తగిలింపవలెను.

28:15 మరియు చితర్కారుని పనిగా నాయ్యవిధానపతకము చేయవలెను. ఏఫోదు పనివలె

దాని చేయవలెను; బంగారుతోను నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల నూలుతోను పేనిన

సనన్నారతోను దాని చేయవలెను.
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28:16 అది మడవబడి చచౌచ్కముగా నుండవలెను; అది జేనెడు పొడుగు జేనెడు

వెడలుప్గలదై యుండవలెను.

28:17 దానిలో నాలుగు పంకుత్ల రతన్ములుండునటుల్ రతన్ముల జవలను చేయవలెను.

మాణికయ్ గోమేధిక మరకతములు గల పంకిత్ మొదటిది;

28:18 పదమ్రాగ నీల సూరయ్కాంతములు గల పంకిత్ రెండవది;

28:19 గారుతమ్తము యషుమ్రాయి ఇందర్నీలములు గల పంకిత్ మూడవది;
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28:20 రకత్వరణ్పురాయి సులిమానిరాయి సూరయ్కాంతములు గల పంకిత్ నాలుగవది. వాటిని

బంగారు జవలలో పొదగవలెను.

28:21 ఆ రతన్ములు ఇశార్యేలీయుల పేరులుగలవై వారి పేరులచొపుప్న

పండెర్ండుండవలెను. ముదర్మీద చెకిక్నవాటివలె వారిలో పర్తివాని పేరుచొపుప్న

పండెర్ండు గోతర్ముల పేరులు ఉండవలెను.

28:22 మరియు ఆ పతకము అలిల్కపనిగా పేనిన గొలుసులను మేలిమి బంగారుతో

చేయవలెను.
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28:23 పతకమునకు రెండు బంగారు ఉంగరములు చేసి

28:24 ఆ రెండు ఉంగరములను పతకపు రెండు కొసలయందు తగిలించి, పతకపు

కొసలనునన్ రెండు ఉంగరములలో అలల్బడిన ఆ రెండు బంగారు గొలుసులను

తగిలింపవలెను.

28:25 అలిల్న ఆ రెండు గొలుసుల కొసలను రెండు రెండు జవలకు తగిలించి ఏఫోదు నెదుట

దాని భుజములమీద కటట్వలెను.
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28:26 మరియు నీవు బంగారుతో రెండు ఉంగరములను చేసి ఏఫోదు నెదుటనునన్

పతకములోపలి అంచున దాని రెండు కొసలకు వాటిని తగిలింపవలెను.

28:27 మరియు నీవు రెండు బంగారు ఉంగరములుచేసి ఏఫోదు విచితర్మైన దటిట్ పైగా దాని

కూరుప్నొదద్, దాని యెదుటి పర్కక్కు దిగువను, ఏఫోదు రెండు భుజభాగములకు వాటిని

తగిలింపవలెను.

28:28 అపుప్డు పతకము ఏఫోదు విచితర్మైన దటిట్కి పైగా నుండునటుల్ను అది ఏఫోదునుండి

వదలక యుండునటుల్ను వారు దాని ఉంగరములకు ఏఫోదు ఉంగరములకు నీలి

సూతర్ముతో పతకము కటట్వలెను
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28:29 అటుల్ అహరోను పరిశుదధ్సథ్లములోనికి వెళుల్నపుప్డు అతడు తన రొముమ్మీద

నాయ్యవిధానపతకములోని ఇశార్యేలీయుల పేళల్ను నితయ్ము యెహోవా సనిన్ధిని

జాఞ్పకారథ్ముగా భరింపవలెను

28:30 మరియు నీవు నాయ్యవిధానపతకములో ఊరీము తుమీమ్ము అనువాటిని

ఉంచవలెను; అహరోను యెహోవా సనిన్ధికి వెళుల్నపుప్డు అవి అతని రొముమ్న ఉండునటుల్

అహరోను యెహోవా సనిన్ధిని తన రొముమ్న ఇశార్యేలీయుల నాయ్యవిధానమును

నితయ్ము భరించును.
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28:31 మరియు ఏఫోదు నిలువుటంగీని కేవలము నీలి దారముతో కుటట్వలెను.

28:32 దానినడుమ తల దూరుటకు రంధర్ము ఉండవలెను. అది చినగకుండునటుల్ కంఠ

కవచ రంధర్మువలె దాని రంధర్ముచుటుట్ నేతపనియైన గోటు ఉండవలెను.

28:33 దాని అంచున దాని అంచులచుటుట్ నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల దానిమమ్ పండల్ను

వాటి నడుమను బంగారు గంటలను నిలువుటంగీ చుటుట్ తగిలింపవలెను.

28:34 ఒకొక్కక్ బంగారు గంటయు దానిమమ్పండును ఆ నిలువుటంగీ కిర్ంది అంచున చుటుట్

ఉండవలెను.
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28:35 సేవ చేయునపుప్డు అహరోను దాని ధరించుకొనవలెను. అతడు యెహోవా సనిన్ధిని

పరిశుదధ్సథ్లములోనికి పర్వేశించునపుప్డు అతడు చావక యుండునటుల్ దాని ధవ్ని

వినబడవలెను.

28:36 మరియు నీవు మేలిమి బంగారు రేకు చేసి ముదర్ చెకుక్నటుల్ దానిమీద యెహోవా

పరిశుదుధ్డు అను మాట చెకక్వలెను.

28:37 అది పాగామీద ఉండునటుల్ నీలి సూతర్ముతో దాని కటట్వలెను. అది పాగా

ముందటివైపున ఉండవలెను.
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28:38 తమ పరిశుదధ్మైన అరప్ణలనిన్టిలో ఇశార్యేలీయులు పర్తిషిఠ్ంచు

పరిశుదధ్మైనవాటికి తగులు దోషములను అహరోను భరించునటుల్ అది అహరోను నొసట

ఉండవలెను; వారు యెహోవా సనిన్ధిని అంగీకరింపబడునటుల్ అది నితయ్మును అతని

నొసట ఉండవలెను.

28:39 మరియు సనన్నారతో చొకాక్యిని బుటాట్పనిగా చేయవలెను. సనన్నారతో పాగాను

నేయవలెను; దటిట్ని బుటాట్పనిగా చేయవలెను.
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28:40 అహరోను కుమారులకు నీవు చొకాక్యిలను కుటట్వలెను; వారికి దటీ ట్లను

చేయవలెను; వారికి అలంకారమును ఘనతయు కలుగునటుల్ కుళాల్యిలను వారికి

చేయవలెను.

28:41 నీవు నీ సహోదరుడైన అహరోనుకును అతని కుమారులకును వాటిని

తొడిగింపవలెను; వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారికి అభిషేకముచేసి వారిని పర్తిషిఠ్ంచి

వారిని పరిశుదధ్పరచవలెను.
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28:42 మరియు వారి మానమును కపుప్కొనుటకు నీవు వారికి నారలాగులను కుటట్వలెను.

28:43 వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి పర్వేశించునపుప్డైనను, పరిశుదధ్సథ్లములో

సేవచేయుటకు బలిపీఠమును సమీపించునపుప్డైనను, వారు దోషులై చావక యుండునటుల్

అది అహరోనుమీదను అతని కుమారులమీదను ఉండవలెను. ఇది అతనికిని అతని

తరువాత అతని సంతతికిని నితయ్మైన కటట్డ.
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29:1 వారు నాకు యాజకులగునటుల్ వారిని పర్తిషిఠ్ంచుటకు నీవు వారికి చేయవలసిన

కారయ్మేదనగా

29:2 ఒక కోడెదూడను కళంకములేని రెండు పొటే ట్ళల్ను పొంగని రొటెట్ను పొంగనివై నూనెతో

కలిసిన భక్షయ్ములను పొంగనివై నూనె పూసిన పలచని అపప్డములను తీసికొనుము.

29:3 గోధుమపిండితో వాటిని చేసి ఒక గంపలో వాటిని పెటిట్, ఆ గంపను ఆ కోడెను ఆ

రెండు పొటే ట్ళల్ను తీసికొని రావలెను.
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29:4 మరియు నీవు అహరోనును అతని కుమారులను పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రము

దగగ్రకు తీసికొనివచిచ్ నీళల్తో వారికి సాన్నము చేయించి

29:5 ఆ వసత్రములను తీసికొని చొకాక్యిని ఏఫోదు నిలువుటంగిని ఏఫోదును పతకమును

అహరోనుకు ధరింపచేసి, ఏఫోదు విచితర్మైన నడికటుట్ను అతనికి కటిట్

29:6 అతని తలమీద పాగాను పెటిట్ ఆ పాగామీద పరిశుదధ్ కిరీటముంచి

29:7 అభిషేకతైలమును తీసికొని అతని తలమీద పోసి అతని నభిషేకింపవలెను.
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29:8 మరియు నీవు అతని కుమారులను సమీపింపచేసి వారికి చొకాక్యిలను

తొడిగింపవలెను.

29:9 అహరోనుకును అతని కుమారులకును దటిట్ని కటిట్ వారికి కుళాల్యిలను

వేయింపవలెను; నితయ్మైన కటట్డనుబటిట్ యాజకతవ్ము వారికగును. అహరోనును అతని

కుమారులను ఆలాగున పర్తిషిట్ంపవలెను

29:10 మరియు నీవు పర్తయ్క్షపు గుడారము నెదుటికి ఆ కోడెను తెపిప్ంపవలెను అహరోనును

అతని కుమారులును కోడె తలమీద తమచేతులనుంచగా
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29:11 పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ యెహోవా సనిన్ధిని ఆ కోడెను

వధింపవలెను.

29:12 ఆ కోడె రకత్ములో కొంచెము తీసికొని నీ వేర్లితో బలిపీఠపు కొముమ్లమీద చమిరి ఆ

రకత్శేషమంతయు బలిపీఠపు టడుగున పోయవలెను.

29:13 మరియు ఆంతర్ములను కపుప్కొను కొర్వవ్ంతటిని కాలేజముమీది వపను రెండు

మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది కొర్వువ్ను నీవు తీసి బలిపీఠముమీద దహింపవలెను.
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29:14 ఆ కోడె మాంసమును దాని చరమ్మును దాని పేడను పాళెమునకు వెలుపల అగిన్తో

కాలచ్వలెను, అది పాపపరిహారారథ్మైన బలి.

29:15 నీవు ఆ పొటే ట్ళల్లో ఒకదాని తీసికొనవలెను. అహరోనును అతని కుమారులును ఆ

పొటే ట్లు తలమీద తమ చేతులుంచగా

29:16 నీవు ఆ పొటే ట్లును వధించి దాని రకత్ము తీసి బలిపీఠముచుటుట్ దాని పోర్కిష్ంపవలెను.

29:17 అంతట నీవు ఆ పొటే ట్లును దాని అవయవములను దేనికి అది విడదీసి దాని

ఆంతర్ములను దాని కాళల్ను కడిగి దాని అవయవములతోను తలతోను చేరిచ్
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29:18 బలిపీఠముమీద ఆ పొటే ట్లంతయు దహింపవలెను; అది యెహోవాకు దహనబలి,

యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమము.

29:19 మరియు నీవు రెండవ పొటే ట్లును తీసికొనవలెను. అహరోనును అతని కుమారులును

ఆ పొటే ట్లు తలమీద తమచేతులుంచగా

29:20 ఆ పొటే ట్లును వధించి దాని రకత్ములో కొంచెము తీసి, ఆహరోను కుడిచెవి

కొనమీదను అతని కుమారుల కుడి చెవుల కొనమీదను, వారి కుడిచేతి బొటట్న

వేర్ళల్మీదను, వారి కుడికాలి బొటట్నవేర్ళల్మీదను చమిరి బలిపీఠముమీద చుటుట్ ఆ రకత్మును

పోర్కిష్ంపవలెను.
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29:21 మరియు నీవు బలిపీఠము మీదనునన్ రకత్ములోను అభిషేకతైలములోను కొంచెము

తీసి అహరోనుమీదను, అతని వసత్రములమీదను, అతనితోనునన్ అతని కుమారులమీదను,

అతని కుమారుల వసత్రములమీదను పోర్కిష్ంపవలెను. అపుప్డు అతడును అతని

వసత్రములును అతనితోనునన్ అతని కుమారులును అతని కుమారుల వసత్రములును

పర్తిషిఠ్తములగును.

29:22 మరియు అది పర్తిషిఠ్తమైన పొటే ట్లు గనుక దాని కొర్వువ్ను కొర్వివ్న తోకను

ఆంతర్ములను కపుప్ కొర్వువ్ను కాలేజముమీది వపను రెండు మూతర్గర్ంథులను వాటిమీది

కొర్వువ్ను కుడి జబబ్ను
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29:23 ఒక గుండర్ని రొటెట్ను నూనెతో వండిన యొక భక్షయ్మును యెహోవా యెదుటనునన్

పొంగనివాటిలో పలచని ఒక అపప్డమును నీవు తీసికొని

29:24 అహరోను చేతులలోను అతని కుమారుల చేతులలోను వాటిననిన్టిని ఉంచి,

అలాల్డింపబడు నైవేదయ్ముగా యెహోవా సనిన్ధిని వాటిని అలాల్డింపవలెను.

29:25 తరువాత నీవు వారి చేతులలోనుండి వాటిని తీసికొని యెహోవా సనిన్ధిని ఇంపైన

సువాసన కలుగునటుల్ దహనబలిగా వాటిని బలిపీఠముమీద దహింపవలెను. అది

యెహోవాకు హోమము.
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29:26 మరియు అహరోనుకు పర్తిషిఠ్తమైన పొటే ట్లునుండి బోరను తీసి అలాల్డింపబడు

అరప్ణముగా యెహోవా సనిన్ధిని దానిని అలాల్డింపవలెను; అది నీ వంతగును.

29:27 పర్తిషిఠ్తమైన ఆ పొటే ట్లులో అనగా అహరోనుదియు అతని కుమారులదియునైన

దానిలో అలాల్డింపబడిన బోరను పర్తిషిఠ్తమైన జబబ్ను పర్తిషిఠ్ంపవలెను.

29:28 అది పర్తిషాట్రప్ణ గనుక నితయ్మైన కటట్డచొపుప్న అది ఇశార్యేలీయులనుండి

అహరోనుకును అతని కుమారులకునగును. అది ఇశార్యేలీయులు అరిప్ంచు

సమాధానబలులలోనుండి తాము చేసిన పర్తిషాట్రప్ణ, అనగా వారు యెహోవాకు చేసిన

పర్తిషాట్రప్ణగా నుండును
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29:29 మరియు అహరోను పర్తిషిఠ్త వసత్రములును అతని తరువాత అతని కుమారులవగును;

వారు అభిషేకము పొందుటకును పర్తిషిఠ్ంపబడుటకును వాటిని ధరించుకొనవలెను.

29:30 అతని కుమారులలో నెవడు అతనికి పర్తిగా యాజకుడగునో అతడు

పరిశుదధ్సథ్లములో సేవ చేయుటకు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డు ఏడు

దినములు వాటిని వేసికొనవలెను.
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29:31 మరియు నీవు పర్తిషిఠ్తమైన పొటే ట్లును తీసికొని పరిశుదధ్సథ్లములో దాని

మాంసమును వండవలెను.

29:32 అహరోనును అతని కుమారులును పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రము దగగ్ర ఆ

పొటే ట్లు మాంసమును గంపలోని రొటెట్లను తినవలెను.

29:33 వారిని పర్తిషఠ్ చేయుటకును వారిని పరిశుదధ్పరచుటకును వేటివలన పార్యశిచ్తత్ము

చేయబడెనో వాటిని వారు తినవలెను; అవి పరిశుదధ్మైనవి గనుక అనుయ్డు వాటిని

తినకూడదు.
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29:34 పర్తిషిఠ్తమైన మాంసములోనేమి ఆ రొటెట్లలో నేమి కొంచెమైనను ఉదయమువరకు

మిగిలియుండినయెడల మిగిలినది అగిన్చేత దహింపవలెను; అది పర్తిషిఠ్తమైనది గనుక

దాని తినవలదు.

29:35 నేను నీకాజాఞ్పించిన వాటనిన్టినిబటిట్ నీవు అటుల్ అహరోనుకును అతని

కుమారులకును చేయవలెను. ఏడు దినములు వారిని పర్తిషఠ్పరచవలెను.

29:36 పార్యశిచ్తత్ము నిమితత్ము నీవు పర్తిదినమున ఒక కోడెను పాపపరిహారారథ్బలిగా

అరిప్ంపవలెను. బలిపీఠము నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయుటవలన దానికి

పాపపరిహారారథ్బలినరిప్ంచి దాని పర్తిషిఠ్ంచుటకు దానికి అభిషేకము చేయవలెను.
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29:37 ఏడు దినములు నీవు బలిపీఠము నిమితత్ము పార్శిచ్తత్ము చేసి దాని

పరిశుదధ్పరచవలెను. ఆ బలిపీఠము అతిపరిశుదధ్ముగా ఉండును. ఆ బలిపీఠమునకు

తగులునది అంతయు పర్తిషిఠ్తమగును.

29:38 నీవు బలిపీఠముమీద నితయ్మును అరిప్ంపవలసినదేమనగా, ఏడాదివి రెండు

గొఱఱ్పిలల్లను పర్తిదినము ఉదయమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను

29:39 సాయంకాలమందు ఒక గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను.
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29:40 దంచి తీసిన ముపాప్వు నూనెతో కలిపిన పదియవవంతు పిండిని పానీయారప్ణముగా

ముపాప్వు దార్కాష్రసమును మొదటి గొఱఱ్పిలల్తో అరిప్ంపవలెను. సాయంకాలమందు

రెండవ గొఱఱ్పిలల్ను అరిప్ంపవలెను.

29:41 అది యెహోవాకు ఇంపైన సువాసనగల హోమమగునటుల్ ఉదయకాలమందలి

అరప్ణమును దాని పానీయారప్ణమును అరిప్ంచినటుట్ దీని నరిప్ంపవలెను.

29:42 ఇది యెహోవా సనిన్ధిని సాక్షయ్పు గుడారముయొకక్ దావ్రమునొదద్ మీ తరతరములకు

నితయ్ముగా అరిప్ంచు దహనబలి. నీతో మాటలాడుటకు నేను అకక్డికి వచిచ్ మిముమ్ను

కలిసికొందును.
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29:43 అకక్డికి వచిచ్ ఇశార్యేలీయులను కలిసికొందును; అది నా మహిమవలన

పరిశుదధ్పరచబడును.

29:44 నేను సాక్షయ్పు గుడారమును బలిపీఠమును పరిశుదధ్పరచెదను. నాకు

యాజకులగునటుల్ అహరోనును అతని కుమారులను పరిశుదధ్పరచెదను.

29:45 నేను ఇశార్యేలీయుల మధయ్ నివసించి వారికి దేవుడనైయుందును.

29:46 కావున నేను వారి మధయ్ నివసించునటుల్ ఐగుపుత్ దేశములోనుండి వారిని వెలుపలికి

రపిప్ంచిన తమ దేవుడైన యెహోవాను నేనే అని వారు తెలిసికొందురు. నేను వారి

దేవుడనైన యెహోవాను.
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30:1 మరియు ధూపము వేయుటకు నీవు ఒక వేదికను చేయవలెను తుమమ్కఱఱ్తో దాని

చేయవలెను.

30:2 దాని పొడుగు ఒక మూర దాని వెడలుప్ ఒక మూర. అది చచౌచ్కముగా నుండవలెను.

దాని యెతుత్ రెండు మూరలు దాని కొముమ్లు దానితో ఏకాండమై యుండవలెను.

30:3 దాని పైభాగమునకును దాని నాలుగు పర్కక్లకును దాని కొముమ్లకును మేలిమి

బంగారు రేకులు పొదిగించి దానికి చుటుట్ బంగారు జవను చేయవలెను.



అధాయ్యము 30

30:4 దాని జవకు దిగువను దానికి రెండు బంగారు ఉంగరములు చేయవలెను; దాని రెండు

పర్కక్లయందలి దాని రెండు మూలలమీద వాటిని ఉంచవలెను.

30:5 అవి దాని మోయు మోతకఱఱ్లకు సథ్లములు. ఆ మోతకఱఱ్లను తుమమ్కఱఱ్తో చేసి

వాటికి బంగారు రేకు పొదిగింపవలెను.

30:6 సాక్షయ్పుమందసము నొదద్నుండు అడడ్తెర యెదుట, అనగా శాసనములమీది

కరుణాపీఠము నెదుట నీవు దానిని ఉంచవలెను; అకక్డ నేను నినున్ కలిసికొందును.
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30:7 అహరోను పర్తిదినము పొర్దుద్న దానిమీద పరిమళదర్వయ్ముల ధూపము వేయవలెను.

అతడు పర్దీపములను చకక్పరచునపుప్డు దానిమీద ఆ ధూపము వేయవలెను.

30:8 మరియు సాయంకాలమందు అహరోను పర్దీపములను వెలిగించునపుప్డు దానిమీద

ధూపము వేయవలెను. అది మీ తరతరములకు యెహోవా సనిన్ధిని నితయ్మైన ధూపము.

30:9 మీరు దానిమీద అనయ్ధూపమునైనను దహనబలి సంబంధమైన దర్వయ్మునైనను

నైవేదయ్మునైనను అరిప్ంపకూడదు; పానీయమునైనను దానిమీద పోయకూడదు.
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30:10 మరియు అహరోను సంవతస్రమునకొకసారి పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన పాపపరిహారారథ్బలి

రకత్మువలన దాని కొముమ్ల నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. మీ తరతరములకు

సంవతస్రమునకు ఒకసారి అతడు దాని నిమితత్ము పార్యశిచ్తత్ము చేయవలెను. అది

యెహోవాకు అతి పరిశుదధ్మైనది.

30:11 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు ఇశార్యేలీయులను లెకిక్ంపవలెను.

30:12 వారు లెకిక్ంపబడు వేళకు పర్తివాడు యెహోవాకు తన పార్ణపరికర్యధనము

నిచుచ్కొనవలెను. ఆలాగు చేసినయెడల నీవు వారిని లెకిక్ంచునపుప్డు వారిలో ఏ

తెగులును పుటట్దు.
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30:13 వారు ఇయయ్వలసినది ఏమనగా, లెకిక్ంపబడినవారిలో చేరు పర్తివాడును

పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ తులమునుబటిట్ అరతులము ఇయయ్వలెను. ఆ తులము యిరువది

చినన్ములు. ఆ అరతులము యెహోవాకు పర్తిషాఠ్రప్ణ.

30:14 ఇరువది సంవతస్రములు గాని అంతకంటె యెకుక్వ వయసుస్ గాని గలవారై

లెకిక్ంపబడినవారిలో చేరు పర్తివాడును యెహోవాకు అరప్ణ నియయ్వలెను.

30:15 అది మీ పార్ణములకు పరికర్యధనముగా నుండునటుల్ యెహోవాకు అరప్ణ

ఇచుచ్నపుప్డు ధనవంతుడు అర తులముకంటె ఎకుక్వ ఇయయ్కూడదు. బీదవాడు తకుక్వ

ఇయయ్కూడదు.



అధాయ్యము 30

30:16 నీవు ఇశార్యేలీయుల యొదద్నుండి పార్యశిచ్తాత్రథ్మైన వెండి తీసికొని పర్తయ్క్షపు

గుడారముయొకక్ సేవ నిమితత్ము దాని నియమింపవలెను. మీకు పార్యశిచ్తత్ము

కలుగునటుల్ అది యెహోవా సనిన్ధిని ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకారథ్ముగా నుండును.

30:17 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను కడుగుకొనుటకు నీవు ఇతత్డితో దానికొక

గంగాళమును ఇతత్డి పీటను చేసి

30:18 పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు బలిపీఠమునకు నడుమ దానిని ఉంచి నీళల్తో నింపవలెను.
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30:19 ఆ నీళల్తో అహరోనును అతని కుమారులును తమ చేతులను కాళల్ను

కడుగుకొనవలెను.

30:20 వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డును సేవచేసి యెహోవాకు

హోమధూపము నరిప్ంచుటకు బలిపీఠము నొదద్కు వచుచ్నపుప్డును తాము చావక

యుండునటుల్ నీళల్తో కడుగుకొనవలెను.

30:21 తాము చావక యుండునటుల్ తమ చేతులను కాళల్ను కడుగుకొనవలెను. అది వారికి,

అనగా అతనికిని అతని సంతతికిని వారి తరతరములకు నితయ్మైన కటట్డగా నుండును.
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30:22 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు ముఖయ్మైన సుగంధ సంభారములలో

30:23 పరిశుదధ్సథ్ల సంబంధమైన తులముచొపుప్న, అచచ్మైన గోపరసము ఐదువందల

తులములును సుగంధము గల లవంగిపటట్ సగము, అనగా రెండువందల ఏబది

తులముల యెతుత్ను

30:24 నిమమ్గడిడ్ నూనె రెండువందల ఏబది తులముల యెతుత్ను, లవంగిపటట్ ఐదువందల

తులములును ఒలీవ నూనె సంభారమును మూడు పళుల్ను తీసికొని
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30:25 వాటిని పర్తిషాఠ్భిషేక తైలము, అనగా సుగంధదర్వయ్మేళకుని పనియైన పరిమళ

సంభారముగా చేయవలెను. అది పర్తిషాఠ్భిషేక తైలమగును.

30:26 ఆ తైలముతో నీవు సాక్షయ్పు గుడారమును సాక్షయ్పు మందసమును

30:27 బలల్ను దాని ఉపకరణములనిన్టిని దీపవృక్షమును దాని ఉపకరణములను

ధూపవేదికను

30:28 దహనబలిపీఠమును దాని ఉపకరణములనిన్టిని గంగాళమును దాని పీటను

అభిషేకించి
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30:29 అవి అతిపరిశుదధ్మైనవిగా ఉండునటుల్ వాటిని పర్తిషిఠ్ంపవలెను. వాటిని తగులు పర్తి

వసుత్వు పర్తిషిఠ్తమగును.

30:30 మరియు అహరోనును అతని కుమారులును నాకు యాజకులై యుండునటుల్ నీవు

వారిని అభిషేకించి పర్తిషిఠ్ంపవలెను.

30:31 మరియు నీవు ఇశార్యేలీయులతో ఇది మీ తరతరములకు నాకు పర్తిషాఠ్భిషేక తైలమై

యుండవలెను;
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30:32 దానిని నర శరీరముమీద పోయకూడదు; దాని మేళనము చొపుప్న దానివంటి

దేనినైనను చేయకూడదు. అది పర్తిషిఠ్తమైనది, అది మీకు పర్తిషిఠ్తమైనదిగా నుండవలెను.

30:33 దానివంటిది కలుపువాడును అనుయ్నిమీద దానిని పోయువాడును తన

పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడవలెనని చెపుప్ము.

30:34 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు పరిమళ దర్వయ్ములను, అనగా

జటామాంసి గోపి చందనము గంధపుచెకక్ అను ఈ పరిమళ దర్వయ్ములను సవ్చఛ్మైన

సాంబార్ణిని సమభాగములుగా తీసికొని
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30:35 వాటితో ధూపదర్వయ్మును చేయవలెను; అది సుగంధదర్వయ్మేళకుని పనిచొపుప్న

కలపబడి, ఉపుప్ గలదియు సవ్చఛ్మైనదియు పరిశుదధ్మైనదియునైన సుగంధ

ధూపసంభారము.

30:36 దానిలో కొంచెము పొడిచేసి నేను నినున్ కలిసికొను పర్తయ్క్షపు గుడారములోని

సాక్షయ్పు మందసము నెదుట దాని నుంచవలెను. అది మీకు అతిపరిశుదధ్ముగా

ఉండవలెను.
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30:37 నీవు చేయవలసిన ఆ ధూపదర్వయ్మును దాని మేళనము చొపుప్న మీ నిమితత్ము మీరు

చేసికొనకూడదు. అది యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైనదిగా ఎంచవలెను.

30:38 దాని వాసన చూచుటకు దానివంటిది చేయువాడు తన పర్జలలోనుండి

కొటిట్వేయబడును.
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31:1 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను

31:2 చూడుము; నేను యూదా గోతర్ములో హూరు మనుమడును ఊరు కుమారుడునైన

బెసలేలు అను పేరుగల వానిని పిలిచితిని.

31:3 విచితర్మైన పనులను కలిప్ంచుటకును బంగారుతోను వెండితోను ఇతత్డితోను పని

చేయుటకును పొదుగుటకై

31:4 రతన్ములను సాన బెటుట్టకును కఱఱ్నుకోసి చెకుక్టకును
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31:5 సమసత్ విధములైన పనులను చేయుటకును జాఞ్న విదాయ్ వివేకములును సమసత్మైన

పనుల నేరుప్ను వానికి కలుగునటుల్ వానిని దేవుని ఆతమ్పూరుణ్నిగా చేసియునాన్ను.

31:6 మరియు నేను దాను గోతర్ములోని అహీసామాకు కుమారుడైన అహోలీయాబును

అతనికి తోడు చేసితిని. నేను నీకాజాఞ్పించినవనిన్యు చేయునటుల్ జాఞ్న హృదయులందరి

హృదయములలో జాఞ్నమును ఉంచియునాన్ను.

31:7 పర్తయ్క్షపు గుడారమును సాక్షయ్పు మందసమును దానిమీదనునన్ కరుణాపీఠమును ఆ

గుడారపు ఉపకరణములనిన్టిని
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31:8 బలల్ను దాని ఉపకరణములను నిరమ్లమైన దీపవృక్షమును దాని ఉపకరణములనిన్టిని

ధూపవేదికను

31:9 దహనబలిపీఠమును దాని ఉపకరణములనిన్టిని గంగాళమును దాని పీటను

31:10 యాజకసేవ చేయునటుల్ సేవా వసత్రములను యాజకుడైన అహరోనుయొకక్ పర్తిషిఠ్త

వసత్రములను అతని కుమారుల వసత్రములను

31:11 అభిషేకతైలమును పరిశుదధ్ సథ్లముకొరకు పరిమళ ధూపదర్వయ్ములను నేను

నీకాజాఞ్పించిన పర్కారముగా వారు సమసత్మును చేయవలెను.
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31:12 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు ఇశార్యేలీయులతో నిజముగా మీరు

నేను నియమించిన విశార్ంతిదినములను ఆచరింపవలెను;

31:13 మిముమ్ను పరిశుదధ్పరచు యెహోవాను నేనే అని తెలిసికొనునటుల్ అది మీ

తరతరములకు నాకును మీకును గురుతగును.

31:14 కావున మీరు విశార్ంతిదినము నాచరింపవలెను. నిశచ్యముగా అది మీకు

పరిశుదధ్ము; దానిని అపవితర్ పరచువాడు తన పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడును.
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31:15 ఆరు దినములు పనిచేయవచుచ్ను; ఏడవదినము యెహోవాకు పర్తిషిఠ్తమైన

విశార్ంతిదినము. ఆ విశార్ంతిదినమున పనిచేయు పర్తివాడును తపప్క మరణశిక్ష

నొందును.

31:16 ఇశార్యేలీయులు తమ తర తరములకు విశార్ంతిదినాచారమును అనుసరించి ఆ

దినము నాచరింపవలెను; అది నితయ్ నిబంధన.

31:17 నాకును ఇశార్యేలీయులకును అది ఎలల్పుప్డును గురుతైయుండును; ఏలయనగా

ఆరు దినములు యెహోవా భూమాయ్కాశములను సృజించి యేడవ దినమున పని మాని

విశర్మించెనని చెపుప్ము.
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31:18 మరియు ఆయన సీనాయి కొండమీద మోషేతో మాటలాడుట చాలించిన తరువాత

ఆయన తన శాసనములుగల రెండు పలకలను, అనగా దేవుని వేర్లితో వార్యబడిన రాతి

పలకలను అతనికిచెచ్ను.
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32:1 మాషే కొండ దిగకుండ తడవుచేయుట పర్జలు చూచినపుప్డు ఆ పర్జలు

అహరోనునొదద్కు కూడి వచిచ్ లెముమ్, మా ముందర నడుచుటకు ఒక దేవతను మాకొరకు

చేయుము. ఐగుపుత్లోనుండి మముమ్ను రపిప్ంచిన ఆ మోషే అనువాడు ఏమాయెనో మాకు

తెలియదని అతనితో చెపిప్రి.

32:2 అందుకు అహరోను మీ భారయ్లకు మీ కుమారులకు మీ కుమారెత్లకు చెవులనునన్

బంగారు పోగులను తీసి నాయొదద్కు తెండని వారితో చెపప్గా
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32:3 పర్జలందరు తమ చెవులనునన్ బంగారు పోగులను తీసి అహరోను నొదద్కు తెచిచ్రి.

32:4 అతడు వారియొదద్ వాటిని తీసికొని పోగరతో రూపమును ఏరప్రచి దానిని పోతపోసిన

దూడగా చేసెను. అపుప్డు వారు ఓ ఇశార్యేలూ, ఐగుపుత్ దేశములోనుండి నినున్ రపిప్ంచిన

నీ దేవుడు ఇదే అనిరి.

32:5 అహరోను అది చూచి దాని యెదుట ఒక బలిపీఠము కటిట్ంచెను. మరియు అహరోను

రేపు యెహోవాకు పండుగ జరుగునని చాటింపగా
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32:6 మరునాడు వారు ఉదయమున లేచి దహన బలులను సమాధాన బలులనరిప్ంచిరి.

అపుప్డు జనులు తినుటకును తార్గుటకును కూరుచ్ండి ఆడుటకు లేచిరి.

32:7 కాగా యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు దిగివెళుల్ము; ఐగుపుత్ దేశమునుండి నీవు

రపిప్ంచిన నీ పర్జలు చెడిపోయిరి.

32:8 నేను వారికి నియమించిన తోర్వనుండి తవ్రగా తొలగిపోయి తమకొరకు పోతపోసిన

దూడను చేసికొని దానికి సాగిలపడి బలినరిప్ంచి ఓయి ఇశార్యేలూ, ఐగుపుత్ దేశమునుండి

నినున్ రపిప్ంచిన నీ దేవుడు ఇదే అని చెపుప్కొనిరనెను.
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32:9 మరియు యెహోవా ఇటల్నెను నేను ఈ పర్జలను చూచియునాన్ను; ఇదిగో వారు

లోబడనొలల్ని పర్జలు.

32:10 కావున నీవు ఊరకుండుము; నా కోపము వారిమీద మండును, నేను వారిని కాలిచ్వేసి

నినున్ గొపప్ జనముగా చేసెదనని మోషేతో చెపప్గా

32:11 మోషే తన దేవుడైన యెహోవాను బర్తిమాలుకొని యెహోవా, నీవు మహాశకిత్వలన

బాహుబలమువలన ఐగుపుత్ దేశములోనుండి రపిప్ంచిన నీ పర్జలమీద నీ కోపము

మండనేల?
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32:12 ఆయన కొండలలో వారిని చంపునటుల్ను భూమిమీదనుండి వారిని

నశింపచేయునటుల్ను కీడుకొరకే వారిని తీసికొనిపోయెనని ఐగుపీత్యులు ఏల

చెపుప్కొనవలెను? నీ కోపాగిన్నుండి మళుల్కొని నీవు

32:13 నీ సేవకులైన అబార్హామును ఇసాస్కును ఇశార్యేలును జాఞ్పకము చేసికొనుము. నీవు

వారితో ఆకాశనక్షతర్ములవలె మీ సంతానము అభివృదిధ్జేసి నేను చెపిప్న యీ

సమసత్భూమిని మీ సంతానమునకిచెచ్దననియు, వారు నిరంతరము దానికి

హకుక్దారులగుదురనియు వారితో నీతోడని పర్మాణముచేసి చెపిప్తివనెను.
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32:14 అంతట యెహోవా తన పర్జలకు చేసెదనని చెపిప్న కీడును గూరిచ్ సంతాపపడెను.

32:15 మోషే శాసనములు గల రెండు పలకలను చేతపటుట్కొని కొండదిగి వచెచ్ను. ఆ

పలకలు ఇరు పర్కక్లను వార్యబడినవి; అవి ఈ పర్కక్ను ఆ పర్కక్ను వార్యబడియుండెను.

32:16 ఆ పలకలు దేవుడు చేసినవి; ఆ పలకల మీద చెకక్బడిన వార్త దేవుని చేవార్త.

32:17 ఆ పర్జలు పెదద్కేకలు వేయుచుండగా యెహోషువ ఆ ధవ్ని విని పాళెములో

యుదధ్ధవ్ని అని మోషేతో అనగా
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32:18 అతడు అది జయధవ్ని కాదు, అపజయ ధవ్ని కాదు, సంగీత ధవ్ని నాకు

వినబడుచునన్దనెను.

32:19 అతడు పాళెమునకు సమీపింపగా, ఆ దూడను, వారు నాటయ్మాడుటను చూచెను.

అందుకు మోషే కోపము మండెను; అతడు కొండదిగువను తనచేతులలోనుండి ఆ

పలకలను పడవేసి వాటిని పగులగొటెట్ను

32:20 మరియు అతడు వారు చేసిన ఆ దూడను తీసికొని అగిన్తో కాలిచ్ పొడిచేసి నీళల్మీద

చలిల్ ఇశార్యేలీయులచేత దాని తార్గించెను.
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32:21 అపుప్డు మోషే నీవు ఈ పర్జలమీదికి ఈ గొపప్ పాపము రపిప్ంచునటుల్ వారు నినున్

ఏమిచేసిరని అహరోనును నడుగగా

32:22 అహరోను నా యేలినవాడా, నీ కోపము మండనియయ్కుము. ఈ పర్జలు దురామ్రుగ్లను

మాట నీవెరుగుదువు.

32:23 వారు మాకు ముందు నడుచుటకు ఒక దేవతను చేయుము; ఐగుపుత్లోనుండి

మముమ్ను రపిప్ంచినవాడగు ఈ మోషే యేమాయెనో మాకు తెలియదనిరి.
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32:24 అందుకు నేను ఎవరియొదద్ బంగారము ఉనన్దో వారు దానిని ఊడదీసి తెండని

చెపిప్తిని. నేను దాని అగిన్లో వేయగా ఈ దూడయాయెననెను.

32:25 పర్జలు విచచ్లవిడిగా తిరుగుట మోషే చూచెను. వారి విరోధులలో వారికి ఎగతాళి

కలుగునటుల్ అహరోను విచచ్లవిడిగా తిరుగుటకు వారిని విడిచిపెటిట్యుండెను.

32:26 అందుకు మోషే పాళెముయొకక్ దావ్రమున నిలిచి యెహోవా పక్షమున

నునన్వారందరు నాయొదద్కు రండి అనగా లేవీయులందరును అతని యొదద్కు కూడి

వచిచ్రి.
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32:27 అతడు వారిని చూచి మీలో పర్తివాడును తన కతిత్ని తన నడుమున కటుట్కొని

పాళెములో దావ్రమునుండి దావ్రమునకు వెళుల్చు, పర్తివాడు తన సహోదరుని పర్తివాడు

తన చెలికానిని పర్తివాడు తన పొరుగువానిని చంపవలెనని ఇశార్యేలీయుల దేవుడైన

యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డనెను

32:28 లేవీయులు మోషే మాటచొపుప్న చేయగా, ఆ దినమున పర్జలలో ఇంచుమించు

మూడు వేలమంది కూలిరి.
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32:29 ఏలయనగా మోషే వారిని చూచి నేడు యెహోవా మిముమ్ను ఆశీరవ్దించునటుల్ మీలో

పర్తివాడు తన కుమారునిమీద పడియేగాని తన సహోదరునిమీద పడియేగాని

యెహోవాకు మిముమ్ను మీరే పర్తిషఠ్ చేసికొనుడనెను.

32:30 మరునాడు మోషే పర్జలతో మీరు గొపప్ పాపము చేసితిరి గనుక యెహోవా యొదద్కు

కొండయెకిక్ వెళెల్దను; ఒకవేళ మీ పాపమునకు పార్యశిచ్తత్ము చేయగలనేమో అనెను.

32:31 అపుప్డు మోషే యెహోవా యొదద్కు తిరిగివెళిల్ అయోయ్ యీ పర్జలు గొపప్ పాపము

చేసిరి; వారు బంగారు దేవతను తమకొరకు చేసికొనిరి.
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32:32 అయోయ్ నీవు వారి పాపమును ఒకవేళ పరిహరించితివా, లేనియెడల నీవు వార్సిన నీ

గర్ంథములో నుండి నా పేరు తుడిచివేయుమని బర్తిమాలుకొనుచునాన్ననెను.

32:33 అందుకు యెహోవా యెవడు నా యెదుట పాపము చేసెనో వాని నా

గర్ంథములోనుండి తుడిచివేయుదును.

32:34 కాబటిట్ నీవు వెళిల్ నేను నీతో చెపిప్న చోటికి పర్జలను నడిపించుము. ఇదిగో నా దూత

నీకు ముందుగా వెళుల్ను. నేను వచుచ్ దినమున వారి పాపమును వారి మీదికి

రపిప్ంచెదనని మోషేతో చెపెప్ను.
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32:35 అహరోను కలిప్ంచిన దూడను పర్జలు చేయించినందున యెహోవా వారిని

బాధపెటెట్ను.
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33:1 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవును నీవు ఐగుపుత్ దేశమునుండి

తోడుకొనివచిచ్న పర్జలును బయలుదేరి, నేను అబార్హాముతోను ఇసాస్కుతోను

యాకోబుతోను పర్మాణముచేసి నీ సంతానమునకు దీనినిచెచ్దనని చెపిప్న పాలు తేనెలు

పర్వహించు దేశమునకు లేచిపొండి.

33:2 నేను నీకు ముందుగా దూతను పంపి కనానీయులను అమోరీయులను హితీత్యులను

పెరిజీ జ్యులను హివీవ్యులను యెబూసీయులను వెళల్గొటెట్దను.
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33:3 మీరు లోబడనొలల్ని పర్జలు గనుక నేను మీతో కూడ రాను; తోర్వలో మిముమ్ను

సంహరించెదనేమో అని మోషేతో చెపెప్ను.

33:4 పర్జలు ఆ దురావ్రత్ను విని దుఃఖించిరి; ఎవడును ఆభరణములను ధరించుకొనలేదు.

33:5 కాగా యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను నీవు ఇశార్యేలీయులతో మీరు లోబడనొలల్ని

పర్జలు; ఒక క్షణమాతర్ము నేను మీ నడుమకు వచిచ్తినా, మిముమ్ను నిరూమ్లము చేసెదను

గనుక మిముమ్ను ఏమి చేయవలెనో అది నాకు తెలియునటుల్ మీ ఆభరణములను మీ

మీదనుండి తీసివేయుడి అని చెపుప్మనెను.
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33:6 కాబటిట్ ఇశార్యేలీయులు హోరేబు కొండయొదద్ తమ ఆభరణములను తీసివేసిరి.

33:7 అంతట మోషే గుడారమును తీసి పాళెము వెలుపలికి వెళిల్ పాళెమునకు దూరముగా

దాని వేసి, దానికి పర్తయ్క్షపు గుడారమను పేరు పెటెట్ను. యెహోవాను వెదకిన పర్తివాడును

పాళెమునకు వెలుపలనునన్ ఆ పర్తయ్క్షపు గుడారమునకు వెళుల్చు వచెచ్ను

33:8 మోషే ఆ గుడారమునకు వెళిల్నపుప్డు పర్జలందరును లేచి, పర్తివాడు తన గుడారపు

దావ్రమందు నిలిచి, అతడు ఆ గుడారములోనికి పోవువరకు అతని వెనుకతటుట్ నిదానించి

చూచుచుండెను.
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33:9 మోషే ఆ గుడారములోనికి పోయినపుప్డు మేఘసత్ంభము దిగి ఆ గుడారపు

దావ్రమందు నిలువగా యెహోవా మోషేతో మాటలాడుచుండెను.

33:10 పర్జలందరు ఆ మేఘసత్ంభము ఆ గుడారపు దావ్రమున నిలుచుట చూచి, లేచి

పర్తివాడును తన తన గుడారపు దావ్రమందు నమసాక్రము చేయుచుండిరి.

33:11 మనుషుయ్డు తన సేన్హితునితో మాటలాడునటుల్ యెహోవా మోషేతో ముఖాముఖిగా

మాటలాడుచుండెను. తరువాత అతడు పాళెములోనికి తిరిగి వచుచ్చుండెను. అతని

పరిచారకుడును నూను కుమారుడునైన యెహోషువ అను యౌవనసుథ్డు

గుడారములోనుండి వెలుపలికి రాలేదు.
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33:12 మోషే యెహోవాతో ఇటల్నెను చూడుము ఈ పర్జలను తోడుకొనిపొమమ్ని నీవు నాతో

చెపుప్చునాన్వు గాని నాతో ఎవరిని పంపెదవో అది నాకు తెలుపలేదు. నీవు నేను నీ

పేరునుబటిట్ నినున్ ఎరిగియునాన్ననియు, నా కటాక్షము నీకు కలిగినదనియు చెపిప్తివి

కదా.

33:13 కాబటిట్ నీ కటాక్షము నాయెడల కలిగినయెడల నీ కటాక్షము నాయెడల

కలుగునటుల్గా దయచేసి నీ మారగ్మును నాకు తెలుపుము. అపుప్డు నేను నినున్

తెలిసికొందును; చితత్గించుము, ఈ జనము నీ పర్జలేగదా అనెను.
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33:14 అందుకు ఆయన నా సనిన్ధి నీకు తోడుగా వచుచ్ను, నేను నీకు విశార్ంతి

కలుగజేసెదననగా

33:15 మోషే నీ సనిన్ధి రానియెడల ఇకక్డనుండి మముమ్ను తోడుకొనిపోకుము.

33:16 నాయెడలను నీ పర్జలయెడలను నీకు కటాక్షము కలిగినదని దేనివలన

తెలియబడును? నీవు మాతో వచుచ్టవలననే గదా? అటుల్ మేము, అనగా నేనును నీ

పర్జలును భూమిమీదనునన్ సమసత్ పర్జలలోనుండి పర్తేయ్కింపబడుదుమని ఆయనతో

చెపెప్ను.
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33:17 కాగా యెహోవా నీవు చెపిప్న మాటచొపుప్న చేసెదను; నీమీద నాకు కటాక్షము

కలిగినది, నీ పేరునుబటిట్ నినున్ ఎరుగుదునని మోషేతో చెపప్గా

33:18 అతడు దయచేసి నీ మహిమను నాకు చూపుమనగా

33:19 ఆయన నా మంచితనమంతయు నీ యెదుట కనుపరచెదను; యెహోవా అను

నామమును నీ యెదుట పర్కటించెదను. నేను కరుణించువాని కరుణించెదను,

ఎవనియందు కనికరపడెదనో వానియందు కనికరపడెదననెను.
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33:20 మరియు ఆయన నీవు నా ముఖమును చూడజాలవు; ఏ నరుడును ననున్ చూచి

బర్దుకడనెను.

33:21 మరియు యెహోవా ఇదిగో నా సమీపమున ఒక సథ్లమునన్ది, నీవు ఆ బండమీద

నిలువవలెను.

33:22 నా మహిమ నినున్ దాటి వెళుల్చుండగా ఆ బండసందులో నినున్ ఉంచి, నినున్ దాటి

వెళుల్వరకు నాచేతితో నినున్ కపెప్దను;
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33:23 నేను నా చెయియ్ తీసిన తరువాత నా వెనుక పారశ్వ్మును చూచెదవు కాని నా ముఖము

నీకు కనబడదని మోషేతో చెపెప్ను.
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34:1 మరియు యెహోవా మోషేతో మొదటి పలకలవంటి మరి రెండు రాతిపలకలను

చెకుక్ము. నీవు పగులగొటిట్న మొదటి పలకలమీదనునన్ వాకయ్ములను నేను ఈ

పలకలమీద వార్సెదను.

34:2 ఉదయమునకు నీవు సిదధ్పడి ఉదయమున సీనాయి కొండయెకిక్ అకక్డ శిఖరముమీద

నా సనిన్ధిని నిలిచియుండవలెను.

34:3 ఏ నరుడును నీతో ఈ కొండకు రాకూడదు; ఏ నరుడును ఈ కొండమీద ఎకక్డనైనను

కనబడకూడదు; ఈ కొండయెదుట గొఱఱ్లైనను ఎదుద్లైనను మేయకూడదని సెలవిచెచ్ను.
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34:4 కాబటిట్ అతడు మొదటి పలకలవంటి రెండు రాతిపలకలను చెకెక్ను. మోషే తనకు

యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ ఉదయమందు పెందలకడ లేచి ఆ రెండు రాతిపలకలను

చేతపటుట్కొని సీనాయికొండ యెకక్గా

34:5 మేఘములో యెహోవా దిగి అకక్డ అతనితో నిలిచి యెహోవా అను నామమును

పర్కటించెను.

34:6 అతని యెదుట యెహోవా అతని దాటి వెళుల్చు యెహోవా కనికరము, దయ,

దీరఘ్శాంతము, విసాత్రమైన కృపాసతయ్ములు గల దేవుడైన యెహోవా.
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34:7 ఆయన వేయి వేలమందికి కృపను చూపుచు, దోషమును అపరాధమును పాపమును

క్షమించును గాని ఆయన ఏమాతర్మును దోషులను నిరోద్షులగా ఎంచక మూడు నాలుగు

తరములవరకు తండుర్ల దోషమును కుమారులమీదికిని కుమారుల కుమారులమీదికిని

రపిప్ంచునని పర్కటించెను.

34:8 అందుకు మోషే తవ్రపడి నేలవరకు తలవంచుకొని నమసాక్రము చేసి

34:9 పర్భువా, నామీద నీకు కటాక్షము కలిగినయెడల నా మనవి ఆలకించుము. దయచేసి

నా పర్భువు మా మధయ్ను ఉండి మాతోకూడ రావలెను. వీరు లోబడనొలల్ని పర్జలు, మా

దోషమును పాపమును క్షమించు మముమ్ను నీ సావ్సథ్య్ముగా చేసికొనుమనెను
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34:10 అందుకు ఆయన ఇదిగో నేను ఒక నిబంధన చేయుచునాన్ను; భూమిమీద

ఎకక్డనైనను ఏ జనములోనైనను చేయబడని అదుభ్తములు నీ పర్జలందరియెదుట

చేసెదను. నీవు ఏ పర్జల నడుమనునాన్వో ఆ పర్జలందరును యెహోవా కారయ్మును

చూచెదరు నేను నీయెడల చేయబోవునది భయంకరమైనది

34:11 నేడు నేను నీకాజాఞ్పించుదాని ననుసరించి నడువుము. ఇదిగో నేను అమోరీయులను

కనానీయులను హితీత్యులను పెరిజీ జ్యులను హివీవ్యులను యెబూసీయులను నీ

యెదుటనుండి వెళల్గొటెట్దను.
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34:12 నీవు ఎకక్డికి వెళుల్చునాన్వో ఆ దేశపు నివాసులతో నిబంధన చేసికొనకుండ

జాగర్తత్పడుము. ఒకవేళ అది నీకు ఉరి కావచుచ్ను.

34:13 కాబటిట్ మీరు వారి బలిపీఠములను పడగొటిట్ వారి బొమమ్లను పగులగొటిట్ వారి

దేవతా సత్ంభములను పడగొటట్వలెను.

34:14 ఏలయనగా వేరొక దేవునికి నమసాక్రము చేయవదుద్, ఆయన నామము రోషము గల

యెహోవా; ఆయన రోషము గల దేవుడు.
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34:15 ఆ దేశపు నివాసులతో నిబంధన చేసికొనకుండ జాగర్తత్పడుము; వారు ఇతరుల

దేవతలతో వయ్భిచరించి ఆ దేవతలకు బలి అరిప్ంచుచునన్పుప్డు ఒకడు నినున్

పిలిచినయెడల నీవు వాని బలిదర్వయ్మును తినకుండ చూచుకొనుము.

34:16 మరియు నీవు నీ కుమారులకొరకు వారి కుమారెత్లను పుచుచ్కొనునెడల వారి

కుమారెత్లు తమ దేవతలతో వయ్భిచరించి నీ కుమారులను తమ దేవతలతో వయ్భిచరింప

చేయుదురేమో.
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34:17 పోతపోసిన దేవతలను చేసికొనవలదు.

34:18 మీరు పొంగనివాటి పండుగ ఆచరింపవలెను. నేను నీకాజాఞ్పించినటుల్ ఆబీబు నెలలో

నియామక కాలమందు ఏడు దినములు పొంగనివాటినే తినవలెను. ఏలయనగా ఆబీబు

నెలలో ఐగుపుత్లోనుండి మీరు బయలుదేరి వచిచ్తిరి.

34:19 పర్తి తొలిచూలు పిలల్యు నాది. నీ పశువులలో తొలిచూలుదైన పర్తి మగది దూడయే

గాని గొఱఱ్ పిలల్యేగాని అది నాదగును
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34:20 గొఱఱ్పిలల్ను ఇచిచ్ గాడిద తొలిపిలల్ను విడిపింపవలెను, దాని విమోచింపనియెడల

దాని మెడను విరుగదీయవలెను. నీ కుమారులలో పర్తి తొలిచూలువాని విడిపింపవలెను,

నా సనిన్ధిని వారు పటిట్చేతులతో కనబడవలదు.

34:21 ఆరు దినములు నీవు పనిచేసి యేడవ దినమున విశర్మింపవలెను. దునున్

కాలమందైనను కోయు కాలమందైనను ఆ దినమున విశర్మింపవలెను.

34:22 మరియు నీవు గోధుమల కోతలో పర్థమ ఫలముల పండుగను, అనగా వారముల

పండుగను సంవతస్రాంతమందు పంటకూరుచ్ పండుగను ఆచరింపవలెను.
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34:23 సంవతస్రమునకు ముమామ్రు నీ పురుషులందరు పర్భువును ఇశార్యేలీయుల

దేవుడునైన యెహోవా సనిన్ధిని కనబడవలెను

34:24 ఏలయనగా నీ యెదుటనుండి జనములను వెళల్గొటిట్ నీ పొలిమేరలను గొపప్విగా

చేసెదను. మరియు నీవు సంవతస్రమునకు ముమామ్రు నీ దేవుడైన యెహోవా సనిన్ధిని

కనబడబోవునపుప్డు ఎవడును నీ భూమిని ఆశింపడు.

34:25 నీవు పులిసినదానితో నా బలిరకత్మును అరిప్ంపకూడదు; పసాక్ పండుగలోని

బలిసంబంధమైన మాంసమును ఉదయకాలమువరకు ఉంచకూడదు.
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34:26 నీ భూమి యొకక్ పర్థమ ఫలములలో మొదటివి నీ దేవుడైన యెహోవా

మందిరములోనికి తేవలెను. మేకపిలల్ను దాని తలిల్పాలతో ఉడకబెటట్కూడదనెను.

34:27 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను ఈ వాకయ్ములను వార్సికొనుము; ఏలయనగా

ఈ వాకయ్ములనుబటిట్ నేను నీతోను ఇశార్యేలీయులతోను నిబంధన చేసియునాన్ను.

34:28 అతడు నలుబది రేయింబగళుల్ యెహోవాతో కూడ అకక్డ నుండెను. అతడు

భోజనము చేయలేదు నీళుల్ తార్గలేదు; అంతలో ఆయన ఆ నిబంధన వాకయ్ములను అనగా

పది ఆజఞ్లను ఆ పలకలమీద వార్సెను
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34:29 మోషే సీనాయికొండ దిగుచుండగా శాసనములు గల ఆ రెండు పలకలు మోషే

చేతిలో ఉండెను. అతడు ఆ కొండ దిగుచుండగా ఆయన అతనితో మాటలాడుచునన్పుప్డు

తన ముఖచరమ్ము పర్కాశించిన సంగతి మోషేకు తెలిసియుండలేదు.

34:30 అహరోనును ఇశార్యేలీయులందరును మోషేను చూచినపుప్డు అతని ముఖచరమ్ము

పర్కాశించెను గనుక వారు అతని సమీపింప వెరచిరి.

34:31 మోషే వారిని పిలిచినపుప్డు అహరోనును సమాజ పర్ధానులందరును అతని యొదద్కు

తిరిగివచిచ్రి, మోషే వారితో మాటలాడెను.
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34:32 అటుతరువాత ఇశార్యేలీయులందరు సమీపింపగా సీనాయి కొండమీద యెహోవా

తనతో చెపిప్నది యావతుత్ను అతడు వారికాజాఞ్పించెను.

34:33 మోషే వారితో ఆ మాటలు చెపుప్ట చాలించి తన ముఖము మీద ముసుకు

వేసికొనెను.

34:34 అయినను మోషే యెహోవాతో మాటలాడుటకు ఆయన సనిన్ధిని పర్వేశించినది

మొదలుకొని అతడు వెలుపలికి వచుచ్వరకు ఆ ముసుకు తీసివేసెను; అతడు వెలుపలికి

వచిచ్ తనకు ఆజాఞ్పింపబడిన దానిని ఇశార్యేలీయులతో చెపెప్ను
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34:35 మోషే ముఖచరమ్ము పర్కాశింపగా ఇశార్యేలీయులు మోషే ముఖమును చూచిరి;

మోషే ఆయనతో మాటలాడుటకు లోపలికి వెళుల్వరకు తన ముఖముమీద ముసుకు

వేసికొనెను.
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అధాయ్యము 35

పరిశుదధ్ గర్ంధము

www.TeluguBibleStudy.com



అధాయ్యము 35

35:1 మోషే ఇశార్యేలీయుల సరవ్సమాజమును పోగుచేసి మీరు చేయునటుల్ యెహోవా

ఆజాఞ్పించిన విధులేవనగా

35:2 ఆరు దినములు పనిచేయవలెను; ఏడవది మీకు పరిశుదధ్దినము. అది యెహోవా

విశార్ంతిదినము; దానిలో పనిచేయు పర్తివాడును మరణశిక్ష నొందును.

35:3 విశార్ంతిదినమున మీరు మీ యిండల్లో ఎకక్డను అగిన్ రాజబెటట్కూడదని వారితో

చెపెప్ను.
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35:4 మరియు మోషే ఇశార్యేలీయులైన సరవ్సమాజముతో ఇటల్నెను యెహోవా

ఆజాఞ్పించినదేమనగా

35:5 మీరు మీలోనుండి యెహోవాకు అరప్ణము పోగుచేయుడి. ఎటల్నగా బుదిధ్పుటిట్న

పర్తివాడు యెహోవా సేవ నిమితత్ము బంగారు, వెండి, ఇతత్డి,

35:6 నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు, సనన్నార మేక వెండుర్కలు, ఎఱఱ్రంగు వేసిన పొటే ట్ళల్ తోళుల్,

సముదర్వతస్ల తోళుల్, తుమమ్కఱఱ్,
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35:7 పర్దీపమునకు తైలము,

35:8 అభిషేకతైలమునకును పరిమళ దర్వయ్ధూపమునకును సుగంధ సంభారములు,

35:9 ఏఫోదుకును పతకమునకును లేత పచచ్లును చెకుక్ రతన్ములును తీసికొనిరావలెను.

35:10 మరియు వివేక హృదయులందరు వచిచ్ యెహోవా ఆజాఞ్పించినవనిన్యు

చేయవలెను.

35:11 అవేవనగా మందిరము దాని గుడారము దాని పైకపుప్ దాని కొలుకులు దాని పలకలు

దాని అడడ్కఱఱ్లు దాని సత్ంభములు దాని దిమమ్లు.
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35:12 మందసము దాని మోతకఱఱ్లు, కరుణాపీఠము కపుప్ తెర,

35:13 బలల్ దాని మోతకఱఱ్లు దాని ఉపకరణములనిన్యు, సనిన్ధి రొటెట్లు,

35:14 వెలుగు కొఱకు దీపవృక్షము దాని ఉపకరణములు దాని పర్దీపములు, దీపములకు

తైలము

35:15 ధూపవేదిక దాని మోతకఱఱ్లు, అభిషేకతైలము పరిమళ దర్వయ్ సంభారము, మందిర

దావ్రమున దావ్రమునకు తెర.
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35:16 దహనబలిపీఠము దానికి కలిగిన ఇతత్డి జలెల్డ దాని మోతకఱఱ్లు దాని

యుపకరణములనిన్యు, గంగాళము దాని పీట

35:17 ఆవరణపు తెరలు దాని సత్ంభములు వాటి దిమమ్లు ఆవరణ దావ్రమునకు తెర

35:18 మందిరమునకు మేకులు ఆవరణమునకు మేకులు వాటికి తార్ళుల్

35:19 పరిశుదధ్సథ్లములో సేవ చేయుటకు సేవా వసత్రములు, అనగా యాజకుడైన

అహరోనుకు పర్తిషిఠ్త వసత్రములు యాజకులగునటుల్ అతని కుమారులకును వసత్రములు

నవియే అనెను.
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35:20 ఇశార్యేలీయుల సమాజమంతయు మోషే ఎదుటనుండి వెడలిపోయెను.

35:21 తరువాత ఎవని హృదయము వాని రేపెనో, ఎవని మనసుస్ వాని పేర్రేపించెనో

వారందరు వచిచ్, పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ పనికొరకును దాని సమసత్ సేవకొరకును

పర్తిషిఠ్త వసత్రములకొరకును యెహోవాకు అరప్ణను తెచిచ్రి.

35:22 సతరీలుగాని పురుషులుగాని యెవరెవరి హృదయములు వారిని పేర్రేపించెనో వారందరు

యెహోవాకు బంగారు అరిప్ంచిన పర్తివాడును ముకక్రలను, పోగులను, ఉంగరములను

తావళములను, సమసత్ విధమైన బంగారు వసుత్వులను తెచిచ్రి.
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35:23 మరియు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు, సనన్నార, మేక వెండుర్కలు, ఎఱఱ్రంగు వేసిన

పొటే ట్ళల్ తోళుల్, సముదర్వతస్ల తోళుల్, వీటిలో ఏవి యెవరియొదద్ నుండెనో వారు వాటిని

తెచిచ్రి.

35:24 వెండిగాని యితత్డిగాని పర్తిషిఠ్ంచిన పర్తివాడును యెహోవాకు ఆ అరప్ణము తెచెచ్ను.

ఆ సేవలో ఏ పనికైనను వచుచ్ తుమమ్కఱఱ్ యెవనియొదద్నుండెనో వాడు దాని తెచెచ్ను.
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35:25 మరియు వివేక హృదయముగల సతరీలందరు తమ చేతులతో వడికి తాము వడికిన నీల

ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల నూలును సనన్నార నూలును తెచిచ్రి.

35:26 ఏ సతరీలు జాఞ్న హృదయము గలవారై పేర్రేపింపబడిరో వారందరు మేక వెండుర్కలను

వడికిరి.

35:27 పర్ధానులు ఏఫోదుకును పతకమునకును చెకుక్ రతన్ములను లేతపచచ్లను

35:28 సుగంధ దర్వయ్మును, దీపమునకును అభిషేకతైలమునకును పరిమళ

ధూపమునకును తైలమును తెచిచ్రి.
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35:29 మోషే చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పనులనిన్టికొరకు ఇశార్యేలీయులలో

పురుషులేమి సతరీలేమి తెచుచ్టకు ఎవరి హృదయములు వారిని పేర్రేపించునో వారందరు

మనఃపూరవ్కముగా యెహోవాకు అరప్ణములను తెచిచ్రి.

35:30 మరియు మోషే ఇశార్యేలీయులతో ఇటల్నెను చూడుడి;

35:31 యెహోవా ఊరు కుమారుడును హూరు మనుమడునైన బెసలేలును పేరుపెటిట్ పిలిచి

విచితర్మైన పనులను కలిప్ంచుటకును బంగారుతోను వెండితోను ఇతత్డితోను

పనిచేయుటకును,
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35:32 రతన్ములను సానబెటిట్ పొదుగుటకును చెకుక్టకును,

35:33 విచితర్మైన పనులనిన్టిని చేయుటకును వారికి పర్జాఞ్ వివేక జాఞ్నములు కలుగునటుల్ దేవుని
ఆతమ్తో వాని నింపియునాన్డు.

35:34 అతడును దాను గోతిర్కుడును అహీసామాకు కుమారుడునైన అహోలీయాబును ఇతరులకు
నేరుప్నటుల్ వారికి బుదిధ్ పుటిట్ంచెను.

35:35 చెకుక్వాడేమి చితర్కారుడేమి నీలధూమర్ రకత్వరణ్ములతోను సనన్నారతోను బుటాపని
చేయువాడేమి నేతగాడేమి చేయు సమసత్విధములైన పనులు, అనగా ఏ పనియైనను
చేయువారియొకక్యు విచితర్మైన పని కలిప్ంచు వారియొకక్యు పనులను చేయునటుల్ ఆయన
వారి హృదయములను జాఞ్నముతో నింపియునాన్డు.
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36:1 పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ సేవనిమితత్ము పర్తివిధమైన పనిచేయ తెలిసికొనుటకై

యెహోవా ఎవరికి పర్జాఞ్ వివేకములు కలుగజేసెనో అటిట్ బెసలేలును అహోలీయాబును

మొదలైన పర్జాఞ్వంతులందరును యెహోవా ఆజాఞ్పించిన అంతటిచొపుప్న చేయుదురనెను.

36:2 బెసలేలును అహోలీయాబును యెహోవా ఎవరి హృదయములో పర్జఞ్ పుటిట్ంచెనో ఆ

పని చేయుటకు ఎవని హృదయము వాని రేపెనో వారినందరిని మోషే పిలిపించెను.
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36:3 ఆ పని చేయుటకై వారు పరిశుదధ్సథ్లముయొకక్ సేవకొరకు ఇశార్యేలీయులు తెచిచ్న

అరప్ణములనిన్టిని మోషే యొదద్నుండి తీసికొనిరి. అయినను ఇశార్యేలీయులు ఇంక పర్తి

ఉదయమున మనఃపూరవ్కముగా అరప్ణములను అతని యొదద్కు తెచుచ్చుండిరి.

36:4 అపుప్డు పరిశుదధ్సథ్ల సంబంధమైన పని అంతయు చేయు పర్జాఞ్వంతులందరిలో

పర్తివాడు తాను చేయుపని విడిచివచిచ్

36:5 మోషేతో చేయవలెనని యెహోవా ఆజాఞ్పించిన పని విషయమైన సేవకొరకు పర్జలు

కావలసిన దానికంటె బహు విసాత్రము తీసికొని వచుచ్చునాన్రని చెపప్గా



అధాయ్యము 36

36:6 మోషే పరిశుదధ్సథ్లమునకు ఏ పురుషుడైనను ఏ సతరీయైనను ఇకమీదట ఏ అరప్ణనైనను

తేవదద్ని ఆజాఞ్పించెను గనుక పాళెమందంతటను ఆ మాట చాటించిరి; ఆ పని అంతయు

చేయునటుల్ దానికొరకు వారు తెచిచ్న సామగిర్ చాలినది, అది అతయ్ధికమైనది

36:7 గనుక పర్జలు తీసికొనివచుచ్ట మానిరి.

36:8 ఆ పని చేసినవారిలో పర్జఞ్గల పర్తివాడును మందిరమును పది తెరలతో చేసెను.

అతడు వాటిని నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల పేనిన సనన్నారతో చితర్కారుని పనియైన

కెరూబులు గలవాటినిగా చేసెను.
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36:9 పర్తి తెరపొడుగు ఇరువది యెనిమిది మూరలు; పర్తి తెర వెడలుప్ నాలుగు మూరలు;

ఆ తెరలనిన్టి కొలత ఒకక్టే.

36:10 అయిదు తెరలను ఒక దానితో ఒకటి కూరెచ్ను; మిగిలిన అయిదు తెరలను

ఒకదానితో ఒకటి కూరెచ్ను.

36:11 మొదటి కూరుప్ చివరనునన్ తెర అంచున నీలినూలుతో కొలుకులను చేసెను. రెండవ

కూరుప్న వెలుపటి తెర అంచున అటుల్ చేసెను.
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36:12 ఒక తెరలో ఏబది కొలుకులను చేసెను, రెండవ కూరుప్నునన్ తెర అంచున ఏబది

కొలుకులను చేసెను. ఈ కొలుకులు ఒక దానితో ఒకటి సరిగా నుండెను.

36:13 మరియు అతడు ఏబది బంగారు గుండీలను చేసి ఆ గుండీలచేత ఆ తెరలను ఒక

దానితో ఒకటి కూరప్గా అది ఒకక్ మందిరముగా ఉండెను.

36:14 మరియు మందిరముమీద గుడారముగా మేక వెండుర్కలతో తెరలను చేసెను; వాటిని

పదకొండు తెరలనుగా చేసెను.



అధాయ్యము 36

36:15 పర్తి తెర పొడుగు ముపప్ది మూరలు పర్తి తెర వెడలుప్ నాలుగు మూరలు;

36:16 ఆ పదకొండు తెరల కొలత ఒకక్టే. అయిదు తెరలను ఒకటిగాను ఆరు తెరలను

ఒకటిగాను కూరెచ్ను.

36:17 మొదటి కూరుప్నందలి వెలుపటి తెర అంచున ఏబది కొలుకులను చేసెను. మరియు

రెండవ కూరుప్నందలి వెలుపటి తెర అంచున ఏబది కొలుకులను చేసెను.

36:18 ఆ గుడారము ఒకక్టిగా నుండునటుల్ దాని కూరుచ్టకు ఏబది యితత్డి గుండీలను

చేసెను.
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36:19 మరియు ఎఱఱ్రంగు వేసిన పొటే ట్ళల్ తోళల్తో గుడారముకొరకు కపుప్ను దానికి మీదుగా

సముదర్వతస్ల తోళల్తో పైకపుప్ను చేసెను.

36:20 మరియు అతడు మందిరమునకు తుమమ్కఱఱ్తో నిలువు పలకలు చేసెను.

36:21 పలక పొడుగు పది మూరలు పలక వెడలుప్ మూరెడునర.

36:22 పర్తి పలకకు ఒకదానికొకటి సమదూరము గల కుసులు రెండు ఉండెను. అటుల్

మందిరముయొకక్ పలకలనిన్టికి చేసెను.
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36:23 కుడివైపున, అనగా దకిష్ణదికుక్న ఇరువది పలకలుండునటుల్ మందిరమునకు

పలకలు చేసెను.

36:24 ఒకొక్కక్ పలక కిర్ంద దాని రెండు కుసులకు రెండు దిమమ్లను, ఆ యిరువది పలకల

కిర్ంద నలుబది వెండి దిమమ్లను చేసెను.

36:25 మందిరముయొకక్ రెండవ పర్కక్కు, అనగా ఉతత్రదికుక్న ఇరువది పలకలను వాటి

నలుబది వెండి దిమమ్లను,



అధాయ్యము 36

36:26 అనగా ఒకొక్కక్ పలక కిర్ంద రెండు దిమమ్లను ఒక పలక కిర్ంద రెండు దిమమ్లను

చేసెను.

36:27 పడమటిదికుక్న మందిరముయొకక్ వెనుక పర్కక్ను ఆరు పలకలు చేసెను.

36:28 వెనుకపర్కక్ను మందిరము యొకక్ మూలలకు రెండు పలకలను చేసెను.

36:29 అవి అడుగున కూరచ్బడి మొదటి ఉంగరముదాక ఒకదానితోఒకటి శిఖరమున

కూరచ్బడినవి. అటుల్ రెండు మూలలలో ఆ రెండు పలకలు చేసెను.
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36:30 ఎనిమిది పలకలుండెను; వాటి వెండి దిమమ్లు పదునారు దిమమ్లు; పర్తి పలక కిర్ంద

రెండు దిమమ్లుండెను.

36:31 మరియు అతడు తుమమ్కఱఱ్తో అడడ్కఱఱ్లను చేసెను. మందిరముయొకక్ ఒకపర్కక్

పలకకు అయిదు అడడ్కఱఱ్లను

36:32 మందిరముయొకక్ రెండవపర్కక్ పలకలకు అయిదు అడడ్కఱఱ్లను, పడమటివైపున

మందిరము యొకక్ వెనుకపర్కక్ పలకలకు అయిదు అడడ్కఱఱ్లను చేసెను.
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36:33 పలకల మధయ్నుండు నడిమి అడడ్కఱఱ్ను ఈ కొననుండి ఆ కొనవరకు

చేరియుండచేసెను.

36:34 ఆ పలకలకు బంగారు రేకులు పొదిగించి వాటి అడడ్కఱఱ్లుండు వాటి ఉంగరములను

బంగారుతో చేసి అడడ్కఱఱ్లకు బంగారు రేకులను పొదిగించెను.

36:35 మరియు అతడు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల అడడ్తెరను పేనిన సనన్నారతో

చేసెను, చితర్కారునిపనియైన కెరూబులు గలదానిగా దాని చేసెను.
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36:36 దాని కొరకు తుమమ్కఱఱ్తో నాలుగు సత్ంభములను చేసి వాటికి బంగారు రేకులను

పొదిగించెను. వాటి వంకులు బంగారువి, వాటికొరకు నాలుగు వెండి దిమమ్లను

పోతపోసెను.

36:37 మరియు అతడు గుడారపు దావ్రముకొరకు నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల పేనిన

సనన్నారతో బుటా పనియైన అడడ్తెరను చేసెను.

36:38 దాని అయిదు సత్ంభములను వాటి దిమమ్లను చేసి వాటి బోదెలకును వాటి

పెండెబదద్లకును బంగారు రేకులను పొదిగించెను; వాటి అయిదు దిమమ్లు ఇతత్డివి.
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37:1 మరియు బెసలేలు తుమమ్కఱఱ్తో ఆ మందసమును చేసెను. దాని పొడుగు రెండు

మూరలనర దాని వెడలుప్ మూరెడునర దాని యెతుత్ మూరెడునర.

37:2 లోపలను వెలుపలను దానికి మేలిమి బంగారు రేకు పొదిగించి దానికి చుటుట్ బంగారు

జవను చేసెను.

37:3 దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములను పోతపోసి, ఒక పర్కక్ను రెండు

ఉంగరములును ఎదుటి పర్కక్ను రెండు ఉంగరములుండునటుల్ దాని నాలుగు కాళల్కు

వాటిని తగిలించెను.
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37:4 మరియు అతడు తుమమ్కఱఱ్తో మోతకఱఱ్లను చేసి వాటికి బంగారు రేకులను పొదిగించి

37:5 మందసమును మోయుటకు దాని పర్కక్లమీది ఉంగరములలో ఆ మోతకఱఱ్లను

చొనిపెను.

37:6 మరియు అతడు మేలిమి బంగారుతో కరుణాపీఠమును చేసెను. దాని పొడుగు రెండు

మూరలనర దాని వెడలుప్ మూరెడునర;
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37:7 మరియు రెండు బంగారు కెరూబులను చేసెను, కరుణాపీఠము యొకక్ రెండు కొనలను

వాటిని నకిషిపనిగా చేసెను.

37:8 ఒకొక్కక్ కొనను ఒకొక్కక్ కెరూబును కరుణాపీఠముతో ఏకాండముగా దాని రెండు

కొనలమీద కెరూబులను చేసెను.

37:9 ఆ కెరూబులు పైకివిపిప్న రెకక్లుగలవై కరుణాపీఠమును తమ రెకక్లతో కపెప్ను.

కెరూబుల ముఖములు ఒకదానికిఒకటి ఎదురుగా ఉండెను; వాటి ముఖములు

కరుణాపీఠము వైపుగా నుండెను.
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37:10 మరియు అతడు తుమమ్కఱఱ్తో బలల్ను చేసెను. దాని పొడుగు రెండు మూరలు దాని

వెడలుప్ మూరెడు దాని యెతుత్ మూరెడునర.

37:11 అతడు దానికి మేలిమి బంగారు రేకు పొదిగించి దానికి చుటుట్ బంగారు జవను

చేసెను;

37:12 దానికి చుటుట్ బెతెత్డు బదె ద్చేసి దాని బదె ద్పైని చుటుట్ బంగారు జవను చేసెను.

37:13 దానికి నాలుగు బంగారు ఉంగరములను పోతపోసి దాని నాలుగు కాళల్కుండిన

నాలుగు మూలలయందు ఆ ఉంగరములను వేసెను.
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37:14 బలల్ను మోయుటకు మోతకఱఱ్లుండు ఆ ఉంగరములు దాని బదె ద్కు సమీపముగా

నుండెను.

37:15 బలల్ను మోయుటకు తుమమ్కఱఱ్తో మోతకఱఱ్లను చేసి వాటికి బంగారు రేకులు

పొదిగించెను.

37:16 మరియు నతడు బలల్మీదనుండు దాని ఉపకరణములను, అనగా దాని

గంగాళములను దాని ధూపకలశములను దాని గినెన్లను తరప్ణము చేయుటకు దాని

పాతర్లను మేలిమి బంగారుతో చేసెను.
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37:17 అతడు మేలిమి బంగారుతో దీపవృక్షమును చేసెను. ఆ దీపవృక్షమును దాని

పర్కాండమును దాని కొమమ్ను నకిషిపనిగా చేసెను. దాని కలశములు మొగగ్లు పువువ్లు

ఏకాండమైనవి.

37:18 దీపవృక్షము యొకక్ ఇరుపర్కక్లనుండి మూడేసి కొమమ్లు అటుల్ దాని పర్కక్లనుండి

ఆరు కొమమ్లు బయలుదేరినవి.

37:19 ఒక కొమమ్లో మొగగ్లు పువువ్లు గల బాదము రూపమైన మూడు కలశములు,

రెండవ కొమమ్లో మొగగ్లు పువువ్లు గల బాదము రూపమైన మూడు కలశములు; అటుల్

దీపవృక్షమునుండి బయలుదేరిన ఆరు కొమమ్లకు ఉండెను.
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37:20 మరియు దీపవృక్షమందు దాని మొగగ్లు దాని పువువ్లు గల బాదము రూపమైన

నాలుగు కలశములుండెను.

37:21 దీపవృక్షమునుండి బయలుదేరు ఆరు కొమమ్లలో రెండేసి కొమమ్లకిర్ంద ఏకాండమైన

మొగగ్యు నుండెను.

37:22 వాటి మొగగ్లు వాటి కొమమ్లు ఏకాండమైనవి; అదంతయు ఏకాండమైనదై మేలిమి

బంగారుతో నకిషిపనిగా చేయబడెను.
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37:23 మరియు అతడు దాని యేడు పర్దీపములను దాని కతెత్రను దాని పటుట్కారును దాని

కతెత్రచిపప్ను మేలిమి బంగారుతో చేసెను.

37:24 దానిని దాని ఉపకరణములనిన్టిని నలుబది వీసెల మేలిమి బంగారుతో చేసెను.

37:25 మరియు అతడు తుమమ్కఱఱ్తో ధూపవేదికను చేసెను. దాని పొడుగు మూరెడు దాని

వెడలుప్ మూరెడు, అది చచౌచ్కముగా నుండెను. దాని యెతుత్ రెండు మూరలు దాని

కొముమ్లు ఏకాండమైనవి.
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37:26 దానికి, అనగా దాని కపుప్కును దాని నాలుగు పర్కక్లకును దాని కొముమ్లకును

మేలిమి బంగారు రేకులు పొదిగించి దానికి చుటుట్ బంగారు జవను చేసెను.

37:27 దాని మోయు మోతకఱఱ్లకు సథ్లములుగా దానికి రెండు ఉంగరములను బంగారుతో

చేసి దాని రెండు పర్కక్లయందు దాని రెండు మూలలయందు దాని జవకు దిగువను

వాటిని వేసెను.

37:28 దాని మోతకఱఱ్లను తుమమ్కఱఱ్తో చేసి వాటికి బంగారు రేకులను తాపెను.
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37:29 అతడు పరిశుదధ్మైన అభిషేకతైలమును సవ్చఛ్మైన పరిమళ ధూపదర్వయ్మును

పరిమళ దర్వయ్ముల మేళకునిచేత చేయించెను.
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38:1 మరియు అతడు తుమమ్కఱఱ్తో దహనబలిపీఠమును చేసెను. దాని పొడుగు అయిదు

మూరలు దాని వెడలుప్ అయిదు మూరలు, అది చచౌచ్కమైనది. దాని యెతుత్ మూడు

మూరలు దాని నాలుగు మూలలను కొముమ్లను చేసెను.

38:2 దాని కొముమ్లు దానితో ఏకాండమైనవి; దానికి ఇతత్డిరేకు పొదిగించెను.

38:3 అతడు ఆ బలిపీఠ సంబంధమైన ఉపకరణములనిన్టిని, అనగా దాని బిందెలను దాని

గరిటెలను దాని గినెన్లను దాని ముండల్ను దాని అగిన్పాతర్లను చేసెను. దాని

ఉపకరణములనిన్టిని ఇతత్డితో చేసెను
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38:4 ఆ బలిపీఠము నిమితత్ము దాని జవకిర్ంద దాని నడిమివరకు లోతుగానునన్ వలవంటి

ఇతత్డి జలెల్డను చేసెను.

38:5 మరియు అతడు ఆ యితత్డి జలెల్డయొకక్ నాలుగు మూలలలో దాని మోతకఱఱ్లుండు

నాలుగు ఉంగరములను పోతపోసెను.

38:6 ఆ మోతకఱఱ్లను తుమమ్కఱఱ్తో చేసి వాటికి రాగి రేకులు పొదిగించెను.

38:7 ఆ బలిపీఠమును మోయుటకు దాని పర్కక్లనునన్ ఉంగరములలో ఆ మోతకఱఱ్లు

చొనిపెను; పలకలతో బలిపీఠమును గులల్గా చేసెను.
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38:8 అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారముయొకక్ దావ్రమున సేవింపవచిచ్న సేవకురాండర్

అదద్ములతో ఇతత్డి గంగాళమును దాని ఇతత్డి పీటను చేసెను.

38:9 మరియు అతడు ఆవరణము చేసెను. కుడివైపున, అనగా దకిష్ణదికుక్న నూరు మూరల

పొడుగు గలవియు పేనిన సనన్నారవియునైన తెరలుండెను.

38:10 వాటి సత్ంభములు ఇరువది వాటి ఇతత్డి దిమమ్లు ఇరువది. ఆ సత్ంభముల వంకులును

వాటి పెండెబదద్లును వెండివి.
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38:11 ఉతత్రదికుక్ననునన్ తెరలు నూరు మూరలవి; వాటి సత్ంభములు ఇరువది, వాటి

యితత్డి దిమమ్లు ఇరువది, ఆ సత్ంభముల వంకులును వాటి పెండెబదద్లును వెండివి.

38:12 పడమటిదికుక్న తెరలు ఏబది మూరలవి; వాటి సత్ంభములు పది, వాటి దిమమ్లు

పది, ఆ సత్ంభముల వంకులును వాటి పెండెబదద్లును వెండివి.

38:13 తూరుప్వైపున, అనగా ఉదయపు దికుక్న ఏబది మూరలు;

38:14 దావ్రముయొకక్ ఒక పర్కక్ను తెరలు పదునైదు మూరలవి; వాటి సత్ంభములు మూడు

వాటి దిమమ్లు మూడు.
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38:15 అటుల్ రెండవ పర్కక్ను, అనగా ఇరు పర్కక్లను ఆవరణ దావ్రమునకు పదునైదు

మూరల తెరలు ఉండెను; వాటి సత్ంభములు మూడు వాటి దిమమ్లు మూడు.

38:16 ఆవరణము చుటుట్నునన్ దాని తెరలనిన్యు పేనిన సనన్నారవి.

38:17 సత్ంభముల దిమమ్లు రాగివి, సత్ంభముల వంకులును వాటి పెండెబదద్లును వెండివి.

వాటి బోదెలకు వెండి రేకులు పొదిగింపబడెను. ఆవరణపు సత్ంభములనిన్యు వెండి

బదద్లతో కూరప్బడెను.
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38:18 ఆవరణ దావ్రపు తెర నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గలదియు పేనిన సనన్నారతో

చేయబడినదియునైన బుటాపనిది. దాని పొడుగు ఇరువది మూరలు; దాని యెతుత్, అనగా

వెడలుప్ ఆవరణ తెరలతో సరిగా, అయిదు మూరలు.

38:19 వాటి సత్ంభములు నాలుగు, వాటి ఇతత్డి దిమమ్లు నాలుగు. వాటి వంకులు వెండివి.

38:20 వాటి బోదెలకు వెండి రేకు పొదిగింపబడెను, వాటి పెండెబదద్లు వెండివి,

మందిరమునకును దాని చుటుట్నునన్ ఆవరణమునకును చేయబడిన మేకులనిన్యు

ఇతత్డివి.
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38:21 మందిరపదారథ్ముల మొతత్ము, అనగా సాక్షయ్పు మందిర పదారథ్ముల మొతత్ము ఇదే.

ఇటుల్ వాటిని యాజకుడైన అహరోను కుమారుడగు ఈతామారు లేవీయులచేత మోషే

మాటచొపుప్న లెకక్ పెటిట్ంచెను.

38:22 యూదా గోతిర్కుడైన హూరు మనుమడును ఊరు కుమారుడునైన బెసలేలు యెహోవా

మోషేకు ఆజాఞ్పించినదంతయు చేసెను.

38:23 దాను గోతిర్కుడును అహీసామాకు కుమారుడునైన అహోలీయాబు అతనికి

తోడైయుండెను. ఇతడు చెకుక్వాడును విచితర్మైనపని కలిప్ంచువాడును నీల ధూమర్

రకత్వరణ్ములతోను సనన్నారతోను బుటాపని చేయువాడునై యుండెను.
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38:24 పరిశుదధ్సథ్ల విషయమైన పని అంతటిలోను పనికొరకు వయ్యపరచబడిన

బంగారమంతయు, అనగా పర్తిషిఠ్ంపబడిన బంగారు పరిశుదధ్సథ్లపు తులముచొపుప్న

నూట పదహారు మణుగుల ఐదువందల ముపప్ది తులములు.

38:25 సమాజములో చేరినవారి వెండి పరిశుదధ్సథ్లపు తులముచొపుప్న నాలుగువందల

మణుగుల వెయియ్నిన్ ఐదువందల డెబబ్దియైదు తులములు.

38:26 ఈ పనున్ ఇరువది ఏండుల్ మొదలుకొని పైపార్యము కలిగి లెకక్లో చేరిన

వారందరిలో, అనగా ఆరులక్షల మూడువేల ఐదువందల ఏబది మందిలో తలకొకటికి

అరతులము.
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38:27 ఆ నాలుగువందల వెండి మణుగులతో పరిశుదధ్సథ్లమునకు దిమమ్లు అడడ్తెరకు

దిమమ్లును; అనగా ఒక దిమమ్కు నాలుగు మణుగులచొపుప్న నాలుగు వందల

మణుగులకు నూరు దిమమ్లు పోత పోయబడెను.

38:28 వెయియ్నిన్ ఐదువందల డెబబ్దియైదు తులముల వెండితో అతడు సత్ంభములకు

వంకులను చేసి వాటి బోదెలకు పొదిగించి వాటిని పెండెబదద్లచేత కటెట్ను.

38:29 మరియు పర్తిషిఠ్ంపబడిన యితత్డి రెండువందల ఎనుబది మణుగుల రెండువేల

నాలుగువందల తులములు.
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38:30 అతడు దానితో పర్తయ్క్షపు గుడారపు దావ్రమునకు దిమమ్లను ఇతత్డి వేదికను దానికి

ఇతత్డి జలెల్డను వేదిక ఉపకరణములనిన్టిని

38:31 చుటుట్నునన్ ఆవరణమునకు దిమమ్లను ఆవరణ దావ్రమునకు దిమమ్లను

ఆలయమునకు మేకులనిన్టిని చుటుట్నునన్ ఆవరణమునకు మేకులనిన్టిని చేసెను.
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39:1 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుట్ పరిశుదధ్సథ్లములో అహరోను చేయు సేవ

నిమితత్ము నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల సేవా వసత్రములను అనగా పర్తిషిఠ్త వసత్రములను

కుటిట్రి.

39:2 మరియు అతడు బంగారుతోను నీల ధూమర్ రకత్ వరణ్ములుగల నూలుతోను పేనిన

సనన్నారతోను ఏఫోదును చేసెను.

39:3 నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల నూలుతోను సనన్నారతోను చితర్కారుని పనిగా

నేయుటకు బంగారును రేకులుగా కొటిట్ అది తీగెలుగా కతిత్రించిరి.
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39:4 దానికి కూరుచ్ భుజఖండములను చేసిరి, దాని రెండు అంచులయందు అవి

కూరప్బడెను.

39:5 దానిమీదనునన్ దాని విచితర్మైన దటిట్ యేకాండమై దానితో సమమైన పనిగలిగి

బంగారుతోను నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల పేనిన సనన్నారతోను చేయబడెను; అటుల్

యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను.

39:6 మరియు బంగారు జవలలో పొదిగిన లేతపచచ్లను సిదధ్పరచిరి. ముదర్లు

చెకక్బడునటుల్ ఇశార్యేలీయుల పేళుల్ వాటిమీద చెకక్బడెను.
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39:7 అవి ఇశార్యేలీయులకు జాఞ్పకారథ్మైన రతన్ములగునటుల్ ఏఫోదు భుజములమీద

వాటిని ఉంచెను. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను.

39:8 మరియు అతడు ఏఫోదు పనివలె బంగారుతోను నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల

పంకుత్లతోను సనన్నారతోను చితర్కారుని పనిగా పతకమును చేసెను.

39:9 అది చచౌచ్కముగా నుండెను. ఆ పతకమును మడతగా చేసిరి. అది మడవబడినదై

జేనెడు పొడుగు జేనెడు వెడలుప్ గలది.
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39:10 వారు దానిలో నాలుగు పంకుత్ల రతన్ములను పొదిగిరి. మాణికయ్ గోమేధిక

మరకతములు గల పంకిత్ మొదటిది;

39:11 పదమ్రాగ నీల సూరయ్కాంత మణులు గల పంకిత్ రెండవది;

39:12 గారుతమ్తకము యషుమ్రాయి ఇందర్నీలమును గల పంకిత్ మూడవది;

39:13 రకత్వరణ్పురాయి సులిమానిరాయి సూరయ్కాంతమును గల పంకిత్ నాలుగవది;

వాటివాటి పంకుత్లలో అవి బంగారు జవలలో పొదిగింపబడెను.
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39:14 ఆ రతన్ములు ఇశార్యేలీయుల పేళల్చొపుప్న, పండెర్ండు ముదర్లవలె చెకక్బడిన వారి

పేళల్చొపుప్న, పండెర్ండు గోతర్ముల పేళుళ్ ఒకొక్కక్దానిమీద ఒకొక్కక్ పేరు చెకక్బడెను.

39:15 మరియు వారు ఆ పతకమునకు మేలిమి బంగారుతో అలిల్కపనియైన గొలుసులు

చేసిరి.

39:16 వారు రెండు బంగారు జవలు రెండు బంగారు ఉంగరములును చేసి ఆ రెండు

ఉంగరములును పతకపు రెండు కొనలను ఉంచి
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39:17 అలల్బడిన ఆ రెండు బంగారు గొలుసులను పతకపు కొనలనునన్ రెండు

ఉంగరములలో వేసి

39:18 అలల్బడిన ఆ రెండు గొలుసుల కొనలను ఆ రెండు జవలకు తగిలించి ఏఫోదు

భుజఖండములమీద దాని యెదుట ఉంచిరి.

39:19 మరియు వారు రెండు బంగారు ఉంగరములను చేసి ఏఫోదు నెదుటనునన్ పతకపు

లోపలి అంచున దాని రెండు కొనలకు వాటిని వేసిరి.
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39:20 మరియు రెండు బంగారు ఉంగరములను చేసి ఏఫోదు విచితర్మైన నడికటుట్నకు పైగా

దాని రెండవ కూరుప్నొదద్నునన్ దాని యెదుటి పర్కక్ను, ఏఫోదు రెండు భుజఖండములకు

దిగువను వాటిని వేసిరి.

39:21 ఆ పతకము ఏఫోదు విచితర్మైన దటిట్కి పైగా నుండునటుల్ను అది ఏఫోదునుండి

విడిపోకుండునటుల్ను ఆ పతకమును దాని ఉంగరములకును ఏఫోదు ఉంగరములకును

నీలిసూతర్ముతో కటిట్రి. అటుల్ యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించెను.
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39:22 మరియు అతడు ఏఫోదు చొకాక్యి కేవలము నీలి నూలుతో అలిల్కపనిగా చేసెను. ఆ

చొకాక్యి మధయ్నునన్ రంధర్ము కవచ రంధర్మువలె ఉండెను.

39:23 అది చినుగకుండునటుల్ దాని రంధర్మునకు చుటుట్ ఒక గోటు ఉండెను.

39:24 మరియు వారు చొకాక్యి అంచులమీద నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములుగల పేనిన

నూలుతో దానిమమ్ పండల్ను చేసిరి.

39:25 మరియు వారు మేలిమి బంగారుతో గంటలను చేసి ఆ దానిమమ్పండల్ మధయ్ను,

అనగా ఆ చొకాక్యి అంచులమీద చుటుట్నునన్ దానిమమ్పండల్ మధయ్ను ఆ గంటలను

పెటిట్రి.
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39:26 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ సేవ చేయుటకు ఒకొక్కక్ గంటను ఒకొక్కక్

దానిమమ్పండును ఆ చొకాక్యి అంచులమీద చుటుట్ ఉంచిరి.

39:27 మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు అహరోనుకును అతని

కుమారులకును నేత పనియైన సనన్నార చొకాక్యిలను సనన్నార పాగాను అందమైన

39:28 సనన్నార కుళాల్యిలను పేనిన సనన్నార లాగులను

39:29 నీల ధూమర్ రకత్వరణ్ములు గల పేనిన సనన్నారతో బుటాపనియైన నడికటుట్ను చేసిరి.
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39:30 మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు మేలిమి బంగారుతో

పరిశుదధ్కిరీట భూషణము చేసి చెకిక్న ముదర్వలె దానిమీద యెహోవా పరిశుదుధ్డు అను

వార్త వార్సిరి.

39:31 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ పాగాకు మీదుగా కటుట్నటుల్ దానికి నీలి

సూతర్మును కటిట్రి.

39:32 పర్తయ్క్షపు గుడారపు మందిరము యొకక్ పని యావతుత్ను సంపూరిత్ చేయబడెను.

యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించిన పర్కారముగానే ఇశార్యేలీయులు చేసిరి.



అధాయ్యము 39

39:33 అపుప్డు వారు మందిరమును గుడారమును దాని ఉపకరణములనిన్టిని దాని

కొలుకులను, పలకలను, కముమ్లను, సత్ంభములను, దిమమ్లను,

39:34 ఎరుపురంగు వేసిన పొటే ట్ళల్ తోళల్ పైకపుప్ను, సముదర్వతస్ల తోళల్ పైకపుప్ను, కపుప్

తెరను,

39:35 సాక్షయ్పు మందసమును దాని మోతకఱఱ్లను, కరుణాపీఠమును,

39:36 బలల్ను, దాని ఉపకరణములనిన్టిని, సముఖపు రొటెట్లను,
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39:37 పవితర్మైన దీపవృక్షమును, సవరించు దాని పర్దీపములను, అనగా దాని పర్దీపముల

వరుసను దాని ఉపకరణములనిన్టిని దీపముకొరకు తైలమును

39:38 బంగారు వేదికను అభిషేకతైలమును పరిమళ ధూపదర్వయ్ములను శాలా

దావ్రమునకు తెరను

39:39 ఇతత్డి బలిపీఠమును దానికుండు ఇతత్డి జలెల్డను దాని మోతకఱఱ్లను దాని

ఉపకరణములనిన్టిని, గంగాళమును దాని పీటను
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39:40 ఆవరణపు తెరలు దాని సత్ంభములను దాని దిమమ్లను ఆవరణ దావ్రమునకు తెరను

దాని తార్ళల్ను దాని మేకులను పర్తయ్క్షపు గుడారములో మందిరసేవ కొరకైన

ఉపకరణములనిన్టిని, పరిశుదధ్సథ్లములోని

39:41 యాజక సేవారథ్మైన వసత్రములను, అనగా యాజకుడైన అహరోనుకు పరిశుదధ్

వసత్రములను అతని కుమారులకు వసత్రములను మోషే యొదద్కు తీసికొనివచిచ్రి.

39:42 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ ఇశార్యేలీయులు ఆ పని అంతయు చేసిరి.
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39:43 మోషే ఆ పని అంతయు చూచినపుప్డు యెహోవా ఆజాఞ్పించినటుల్ వారు దానిని

చేసియుండిరి; ఆలాగుననే చేసియుండిరి గనుక మోషే వారిని దీవించెను.
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40:1 మరియు యెహోవా మోషేతో ఇటల్నెను

40:2 మొదటి నెలలో మొదటి దినమున నీవు పర్తయ్క్షపు గుడారపు మందిరమును

నిలువబెటట్వలెను.

40:3 అచచ్ట నీవు సాక్షయ్పు మందసమును నిలిపి ఆ మందసమును అడడ్తెరతో కపప్వలెను.

40:4 నీవు బలల్ను లోపలికి తెచిచ్ దానిమీద కర్మముగా ఉంచవలసిన వాటిని ఉంచి

దీపవృక్షమును లోపలికి తెచిచ్ దాని పర్దీపములను వెలిగింపవలెను.
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40:5 సాక్షయ్పు మందసము నెదుట ధూమము వేయు బంగారు వేదికను ఉంచి మందిర

దావ్రమునకు తెరను తగిలింపవలెను.

40:6 పర్తయ్క్షపు గుడారపు మందిర దావ్రము నెదుట దహన బలిపీఠమును ఉంచవలెను;

40:7 పర్తయ్క్షపు గుడారమునకును బలిపీఠమునకును మధయ్ను గంగాళమును ఉంచి దానిలో

నీళుల్ నింపవలెను.

40:8 తెరలచుటుట్ ఆవరణమును నిలువబెటిట్ ఆవరణ దావ్రము యొకక్ తెరను

తగిలింపవలెను.
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40:9 మరియు నీవు అభిషేకతైలమును తీసికొని మందిరమునకును దానిలోని

సమసత్మునకును అభిషేకము చేసి దానిని దాని ఉపకరణములనిన్టిని పర్తిషిఠ్ంపవలెను,

అపుప్డు అది పరిశుదధ్మగును.

40:10 దహనబలిపీఠమునకు అభిషేకము చేసి ఆ పీఠమును పర్తిషిఠ్ంపవలెను, అపుప్డు ఆ

పీఠము అతిపరిశుదధ్మగును.

40:11 ఆ గంగాళమునకు దాని పీటకు అభిషేకము చేసి దాని పర్తిషిఠ్ంపవలెను.
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40:12 మరియు నీవు అహరోనును అతని కుమారులను పర్తయ్క్షపు గుడారము యొకక్

దావ్రమునొదద్కు తోడుకొనివచిచ్ వారిని నీళల్తో సాన్నము చేయించి

40:13 అహరోను నాకు యాజకుడగునటుల్ అతనికి పర్తిషిఠ్త వసత్రములను ధరింపచేసి అతనికి

అభిషేకము చేసి అతని పర్తిషిఠ్ంపవలెను.

40:14 మరియు నీవు అతని కుమారులను తోడుకొనివచిచ్ వారికి చొకాక్యిలను తొడిగించి

40:15 వారు నాకు యాజకులగుటకై నీవు వారి తండిర్కి అభిషేకము చేసినటుల్ వారికిని

అభిషేకము చేయుము. వారి అభిషేకము తరతరములకు వారికి నితయ్మైన యాజకతవ్

సూచనగా ఉండుననెను.
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40:16 మోషే ఆ పర్కారము చేసెను; యెహోవా అతనికి ఆజాఞ్పించిన వాటిననిన్టిని చేసెను,

ఆలాగుననే చేసెను.

40:17 రెండవ సంవతస్రమున మొదటి నెలలో మొదటి దినమున మందిరము

నిలువబెటట్బడెను.

40:18 యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ మోషే మందిరమును నిలువబెటిట్ దాని దిమమ్లను

వేసి దాని పలకలను నిలువబెటిట్ దాని పెండెబదద్లను చొనిపి దాని సత్ంభములను

నిలువబెటిట్
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40:19 మందిరముమీద గుడారమును పరచి దానిపైని గుడారపు కపుప్ను వేసెను.

40:20 మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు శాసనములను తీసికొని

మందసములో ఉంచి మందసమునకు మోతకఱఱ్లను దూరిచ్ దానిమీద కరుణాపీఠము

నుంచెను.

40:21 మందిరములోనికి మందసమును తెచిచ్ కపుప్తెరను వేసి సాక్షయ్పు మందసమును

కపెప్ను.
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40:22 మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారములో

మందిరము యొకక్ ఉతత్రదికుక్న, అడడ్తెరకు వెలుపల బలల్ను ఉంచి

40:23 యెహోవా సనిన్ధిని దానిమీద రొటెట్లను కర్మముగా ఉంచెను.

40:24 మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారములో

మందిరమునకు దకిష్ణదికుక్న బలల్ యెదుట దీపవృక్షమును ఉంచి

40:25 యెహోవా సనిన్ధిని పర్దీపములను వెలిగించెను.
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40:26 మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారములో అడడ్తెర

యెదుట బంగారు ధూపవేదికను ఉంచి

40:27 దానిమీద పరిమళ దర్వయ్ములను ధూపము వేసెను.

40:28 మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు మందిర దావ్రమునకు తెరను

వేసెను. అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారపు మందిరపు దావ్రమునొదద్ దహనబలిపీఠమును ఉంచి

40:29 దానిమీద దహనబలినరిప్ంచి నైవేదయ్మును సమరిప్ంచెను.
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40:30 మరియు యెహోవా మోషేకు ఆజాఞ్పించినటుల్ అతడు పర్తయ్క్షపు గుడారమునకును

బలిపీఠమునకును మధయ్ గంగాళమును ఉంచి పర్కాష్ళణకొరకు దానిలో నీళుల్ పోసెను.

40:31 దానియొదద్ మోషేయు అహరోనును అతని కుమారులును తమ చేతులును కాళుల్ను

కడుగుకొనిరి.

40:32 వారు పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళుల్నపుప్డును బలిపీఠమునకు

సమీపించునపుప్డును కడుగుకొనిరి.
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40:33 మరియు అతడు మందిరమునకును బలిపీఠమునకును చుటుట్ ఆవరణమును ఏరప్రచి

ఆవరణదావ్రపు తెరను వేసెను. ఆలాగున మోషే పని సంపూరిత్ చేసెను.

40:34 అపుప్డు మేఘము పర్తయ్క్షపు గుడారమును కమమ్గా యెహోవా తేజసుస్ మందిరమును

నింపెను.

40:35 ఆ మేఘము మందిరముమీద నిలుచుటచేత మందిరము యెహోవా తేజసుస్తో

నిండెను గనుక మోషే పర్తయ్క్షపు గుడారములోనికి వెళల్లేకుండెను.
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40:36 మేఘము మందిరము మీదనుండి పైకి వెళుల్నపుప్డెలల్ను ఇశార్యేలీయులు

పర్యాణమైపోయిరి.

40:37 ఇదే వారి పర్యాణ పదధ్తి. ఆ మేఘముపైకి వెళల్నియెడల అది వెళుల్ దినమువరకు

వారు పర్యాణము చేయకుండిరి.

40:38 ఇశార్యేలీయులందరి కనున్ల ఎదుట పగటివేళ యెహోవా మేఘము

మందిరముమీద ఉండెను. రాతిర్వేళ అగిన్ దానిమీద ఉండెను. వారి సమసత్

పర్యాణములలో ఈలాగుననే జరిగెను.


	విషయసూచిక
	అధ్యాయము 1
	అధ్యాయము 2
	అధ్యాయము 3
	అధ్యాయము 4
	అధ్యాయము 5
	అధ్యాయము 6
	అధ్యాయము 7
	అధ్యాయము 8
	అధ్యాయము 9
	అధ్యాయము 10
	అధ్యాయము 11
	అధ్యాయము 12
	అధ్యాయము 13
	అధ్యాయము 14
	అధ్యాయము 15
	అధ్యాయము 16
	అధ్యాయము 17
	అధ్యాయము 18
	అధ్యాయము 19
	అధ్యాయము 20
	అధ్యాయము 21
	అధ్యాయము 22
	అధ్యాయము 23
	అధ్యాయము 24
	అధ్యాయము 25
	అధ్యాయము 26
	అధ్యాయము 27
	అధ్యాయము 28
	అధ్యాయము 29
	అధ్యాయము 30
	అధ్యాయము 31
	అధ్యాయము 32
	అధ్యాయము 33
	అధ్యాయము 34
	అధ్యాయము 35
	అధ్యాయము 36
	అధ్యాయము 37
	అధ్యాయము 38
	అధ్యాయము 39
	అధ్యాయము 40


