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ગણના
લેખક
યહૂદ અને ખ્રસ્તી સાવર્ ત્રક પરપરા ૂસાને ગણનાના ુસ્તકનો લેખક

ગણે છે. આ ુસ્તકમાં ઘણા આંકડાઓ, વસ્તી ગણતર ઓ, કુળો
અને યાજકોનાઆંકડાઓ તથા બીજીઆંકડાક ય મા હતીનો સમાવેશ
કરવામાં આ ો છે. ગણના ું ુસ્તક 38 વષર્નો ગાળો એટલે કે નગર્મન
પછ ના બીજા વષર્થી લઈને એટલે કે ારે તે પ્રજાએ સનાઈ પવર્ત
પાસે છાવણી કર હતી ત્યારથી લઈને નગર્મન પછ ના ચાલીસમાં વષર્
ુધી એટલે કે ારે નવી પેઢ વચનના દેશમાં પ્રવેશવા તૈયાર હતી તે

ગાળો આવરે છે. વ ુમાં,આ ુસ્તક ફક્ત બીજા વષર્ની ઘટનાઓ તથા
ચાલીસમાં વષર્ની ઘટનાઓનીજ વગતોઆપે છે અને લોકોના લગભગ
આડત્રીસ વષર્ના અરણ્યમાં ભટકવાના સમય વષે કઈ જ જણાવ ું
નથી.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 1446 થી 1405 વચ્ચેનો છે.
આ ુસ્તકની ઘટનાઓની શરૂઆત ઇઝરાયલીઓ મસરમાંથી

નીક ા તેના બીજા વષર્ બાદ થઈ કે ારે તેઓએ સનાઈ પવર્ત પાસે
છાવણી કર હતી.

વાંચકવગર્
ગણના ું ુસ્તક ઇઝરાયલી લોકોને તેઓની વચનના દેશ તરફની
ુસાફર નો અહેવાલઆપવા લખવામાંઆ ું હ ું, પણ તે બાઇબલના

ભ વષ્યના વાંચકોને પણ યાદ કરાવે છે કે ારે આપણે સ્વગર્ તરફ
ુસાફર કર એ છ એ ત્યારે ઈ ર આપણી સાથે છે.
હે ુ
ારે બીજી પેઢ વચનના દેશમાં પ્રવેશવા તૈયાર હતી (ગણના

33:2) ત્યારે ૂસાએ ગણના ું ુસ્તક તે પેઢ ને વ ાસ દ્વારા ઈ રના
વચનનો દેશ લેવા ઉ ેજનઆપવા લ ુ.ં ગણના ું ુસ્તક ઈ ર ું આ
રા પ્રત્યે ું બનશરતી વ ા ુપણું પણ પ્રદ શત કરે છે. ારે પ્રથમ



ગણના 1:1 ii ગણના 1:6

પેઢ કરારના આશીવાર્દોને નકારે છે ત્યારે ઈ ર કરાર પ્રત્યે વ ા ુ
છે. તેઓની ફ રયાદો અને બળવો કયાર્ છતાં, તેઓ હજુ પણ રા ને
આશીવાર્દ આપે છે અને દેશ આપવા ું વચન બીજી પેઢ માટે પ ર ૂણર્
કરે છે.

ુદ્રાલેખ
ુસાફર ઓ

રૂપરેખા
1. વચનના દેશમાં જવા તૈયાર — 1:1-10:10
2. સનાઈથી કાદેશ ુધીની ુસાફર — 10:11-12:16
3. બળવાને પ રણામે વલંબ— 13:1-20:13
4. કાદેશથી મોઆબના મેદાનો ુધી ુસાફર — 20:14-22:1
5. વચનનો દેશ પામવાની અપેક્ષા સાથે ઇઝરાયલ મોઆબ દેશમાં
— 22:2-32:42

6. વ વધ બાબતો વશેના પ ર શ ો— 33:1-36:13

પ્ર ુએ દાનો કે ભેટ આપવા અંગેના નયમો
1 સનાઈના અરણ્યમાં ુલાકાતમંડપમાં યહોવાહે ૂસાની સાથે વાત

કર . ઇઝરાયલીઓ મસર દેશમાંથી રવાના થયા ત્યાર પછ બીજા
વષર્ના બીજા મ હનાના પ્રથમ દવસે આ બન્ ુ.ં યહોવાહે ૂસાને ક ું
કે, 2 “ઇઝરાયલ ુત્રોના સમગ્ર કુળ પ્રમાણે તથા તેમના પતાઓનાં કુટુબ
ુજબ તથા તેઓનાં નામ ુજબ દરેક ુરુષની ગણતર કર. 3જઓે

વીસ વષર્ અને તેનાથી મોટ ઉંમરના હોય અને ઇઝરાયલી ુત્રોમાંના
જટેલા લડાઈમાં જવાને માટે લાયક હોય તેમની ગણતર તેમનાં સૈન્ય
ુજબ ું તથા હારુન કરો.
4 અને દરેક કુળમાંનો એક ુરુષ જે તેના કુળનો ુ હોય, તે

કુળના આગેવાન તર કે તમાર સાથે રહે. તેઓએ દરેકે પોતાના કુળના
ુરુષોને લડાઈમાં આગેવાની આપવી. 5 તમાર સાથે લડાઈ કરનારા

આગેવાનોનાં નામ નીચે ુજબ છે;
રુબેનના કુળમાંથી શદેઉરનો દ કરો અલી ૂર.
6 શમયોનના કુળમાંથી ૂર શાદ્દાયનો દ કરો શ ુ મયેલ.
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7 યહૂદાના કુળમાંથી આમ્મીનાદાબનો દ કરો નાહશોન.
8 ઇસ્સાખારના કુળમાંથી ુઆરનો દ કરો નથાનએલ. 9 ઝ ુલોનના
કુળમાંથી હેલોનનો દ કરો અ લયાબ.

10 ૂસફના દ કરાઓમાં એફ્રાઇમના કુળમાંથી આમ્મીહૂદનો દ કરો
અ લશામા. અને મનાશ્શાના કુળમાંથી પદાહ ૂરનો દ કરો ગમાલ્યેલ.
11 બન્યામીનના કુળમાંથી ગદોનીનો દ કરો અબીદાન.

12 દાનનાં કુળમાંથી આમ્મીશાદ્દાયનો દ કરો અહ એઝેર.
13આશેરના કુળમાંથી ઓક્રાનનો દ કરો પા ગયેલ. 14ગાદના કુળમાંથી
દએુલનો દ કરો એ લયાસાફ. 15 નફતાલીના કુળમાંથી એનાનનો દ કરો
અહ રા.”

16 જે લોકોને પસંદ કરાયા તેઓ એ ુરુષો હતા. તેઓ તેમના
ૂવર્જોના કુટુબના અ ધપ તઓ હતા. તેઓ ઇઝરાયલ કુળના

આગેવાનો* હતા.
17જે ુરુષોનાં નામ અહ આપેલાં છે, તેઓને ૂસાએ અને હારુને

લીધા. 18અને બીજા મ હનાના પ્રથમ દવસે તેમણે સમગ્ર ઇઝરાયલના
ુરુષોને એકત્ર કર અને તેઓએ તેઓનાં કુટુબો પ્રમાણે અને તેઓના
પ ૃઓનાં કુળ અ ુસાર વીસ વષર્ કે તેથી વધારે વષર્ની ઉંમરના સવર્
ુરુષોનાં નામની વંશાવળ ની યાદ કર સંભળાવી. 19જમે યહોવાહે
ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તે ુજબ ૂસાએ સનાઈના અરણ્યમાં

તેઓની ગણતર કર .
રૂબેનના કુળ

20 અને ઇઝરાયલના જયે ુત્ર રુબેનના વંશમાં, તેઓનાં કુટુબો
તથા તેઓના પતાનાં ઘર ુજબતેઓના નામની સં ા પ્રમાણે માથાદ ઠ
વીસ તથા તેથી વધારે વષર્ની ઉંમરના જટેલા ુરુષો લશ્કરમાં જોડાવા
શ ક્તમાન હતા, 21તેઓની ગણતર રુબેનના કુળમાં છેંતાળ સ હજાર
પાંચસો ુરુષોની થઈ.

શમયોનના કુળ

* 1:16 1:16 1,000 લોકોના અ ધપ ત
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22 શમયોનના વંશમાં તેઓનાં કુટુબો તથા તેઓના પતાનાં ઘર
પ્રમાણ,ે તેઓની ગણતર થઈ. અને વીસ કે તેથી વધારે વષર્ની ઉંમરના
જટેલા ુરુષો લડાઈમાં જોડાવા શ ક્તમાન હતા, તેઓના નામની સં ા
ુજબ માથાદ ઠ ગણતર થઈ. 23તેઓની ગણતર શમયોનના કુળમાં

ઓગણસાઠ હજાર ત્રણસો ુરુષોની થઈ.
ગાદના કુળ

24 ગાદના વંશમાં તેઓના કુટુબો તથા તેઓના પતાના ઘર ુજબ,
વીસ તથા તેથી વધારે વષર્ની ઉંમરના ુરુષો લડાઈમાં જવાને શ ક્તમાન
હતા, તેઓના નામની સં ા ુજબ. 25 તેઓની ગણતર , ગાદના
કુળમાં, પસ્તાળ સ હજાર છસો પચાસ ુરુષોની થઈ.

યહૂદાના કુળ
26 યહૂદાના વંશમાં તથા તેઓના પતાનાં ઘર ુજબ, વીસ તથા

તેથી વધારે વષર્ની ઉંમરના જટેલા ુરુષો લડાઈમાં જવાને શ ક્તમાન
હતા, તેઓના નામની સં ા ુજબ 27તેઓની ગણતર યહૂદાના કુળમાં
ુંમોતેર હજાર છસો ુરુષોની થઈ.

ઇસ્સાખારના કુળ
28 ઇસ્સાખારનાં વંશમાં તેઓના કુટુબો તથા તેઓના પતાનાં ઘર
ુજબ, વીસ કે તેથી વધારે વષર્ની ઉંમરના જટેલા ુરુષો લડાઈમાં

જવાને શ ક્તમાન હતા, તેઓના નામની સં ા ુજબ 29 તેઓની
ગણતર ઇસ્સાખારના કુળમાં ચોપન હજાર ચારસો ુરુષોની થઈ.

ઝ ુલોનના કુળ
30 ઝ ુલોનના વંશમાં તેઓનાં કુટુબો તથા તેઓના પતાનાં ઘર
ુજબ, વીસ કે તેથી વધારે વષર્ની ઉંમરના જટેલા ુરુષો લડાઈમાં

જવાને શ ક્તમાન હતા, તેઓનાં નામની સં ા ુજબ 31 તેઓની
ગણતર ઝ ુલોનના કુળમાં સતાવન હજાર ચારસો ુરુષોની થઈ.

ૂસફના ુત્ર એફ્રાઇમના કુળ
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32 ૂસફના દ કરાઓના એટલે એફ્રાઇમના વંશમા,ં તેઓના કુટુબો
તથા તેઓનાં પતાનાં ઘર ુજબ, વીસ કે તેથી વધારે વષર્ની ઉંમરના
જટેલા ુરુષો લડાઈમાં જવાને શ ક્તમાન હતા. તેઓનાં નામની સં ા
ુજબ 33 તેઓની ગણતર એફ્રાઇમના કુળમાં ચાળ સ હજાર પાંચસો
ુરુષોની થઈ.

ૂસફ ુત્ર મનાશ્શાના કુળ
34 મનાશ્શાનાં વંશમાં તેઓના કુટુબો તથા તેઓના પતાનાં ઘર
ુજબ, વીસ કે તેથી વધારે વષર્ની ઉંમરના જટેલા ુરુષો લડાઈમાં

જવાને શ ક્તમાન હતા, તેઓના નામની સં ા ુજબ 35 તેઓની
ગણતર મનાશ્શાના કુળમાં બત્રીસ હજાર બસો ુરુષોની થઈ.

બન્યામીનના કુળ
36 બન્યામીનના વંશમાં તેઓનાં કુટુબો તથા તેઓના પતાના ઘર
ુજબ, વીસ કે તેથી વધારે વષર્ની ઉંમરના જટેલા ુરુષો લડાઈમાં

જવાને શ ક્તમાન હતા, તેઓનાં નામની સં ા ુજબ. 37 તેઓની
ગણતર બન્યામીનના કુળમાં પાંત્રીસ હજાર ચારસો ુરુષોની થઈ.

દાનના કુળ
38 દાનના વંશમા,ં તેઓનાં કુટુબો તથા તેઓના પતાના ઘરની સં ા
ુજબ, વીસ કે તેથી વધારે વષર્ની ઉંમરના જટેલા ુરુષો લડાઈમાં

જવાને શ ક્તમાન હતા, તેઓના નામની સં ા ુજબ 39 દાનના કુળની
ગણતર બાસઠ હજાર સાતસોની થઈ.

આશેરના કુળ
40આશેરના વંશમા,ં તેઓના કુટુબો તથા તેઓનાં પતાના ઘર ુજબ,

વીસ કે તેથી વધારે વષર્ની ઉંમરના જટેલા ુરુષો લડાઈમાં જવાને
શ ક્તમાન હતા, તેઓના નામની સં ા ુજબ 41 તેઓની ગણતર
આશેરના કુળમાં,એક્તાળ સ હજાર પાંચસોની થઈ.

નફતાલીના કુળ
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42 નફતાલીનાં વંશમા,ં તેઓનાં કુટુબો તથા તેઓના પતાના ઘર
ુજબ, વીસ કે તેથી વધારે વષર્ની ઉંમરના જટેલા ુરુષો લડાઈમાં

જવાને શ ક્તમાન હતા, તેઓનાં નામની સં ા ુજબ 43 તેઓની
ગણતર , નફતાલીના કુળમાં, ત્રેપન હજાર ચારસોની થઈ.

44જઓેની ગણતર ૂસા, હારુન તથા ઇઝરાયલીઓના અ ધપ ત
બાર ુરુષોએ કર તેઓ એ છે. તેઓ ઇઝરાયલના બાર કુળના
અ ધપ તહતા. 45તેથી ઇઝરાયલીઓમાંના જે સવર્ની ગણતર તેઓનાં
પતાના ઘર ુજબ થઈએટલે વીસ કે તેથી વધારે વષર્ની ઉંમરના જટેલા
ુરુષો લડાઈમાં જવાને શ ક્તમાન હતા. 46 તેઓની ગણતર છ લાખ

ત્રણ હજાર પાંચસો પચાસની હતી.
47 પણ તેઓ મધ્યે લેવીઓની તેઓના પતાનાં કુળ ુજબ ગણતર

કરવામાં આવી ન હ. 48 કેમ કે યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, 49 ‘તારે લેવીના
કુળની ગણતર કરવી ન હ અને ઇઝરાયલીઓમાં તેઓની કુલ સં ા
તારે ન કરવી ન હ.’ ”

50તેના બદલામાં ું લેવીઓને કરારમંડપ પર તથા તેના બધા સામાન
પર તથા તેને લગતી સઘળ બાબતો પર ઠરાવ; તેઓ મંડપને તથા તેના
સવર્ સરસામાનને ઊંચક લે;અને તેઓ તેની સંભાળ રાખે અને મંડપની
ચારે બાજુ છાવણી કરે.

51 ારે મંડપને બીજી જગ્યાએ લઈ જવાનો સમય થાય, ત્યારે
લેવીઓએ તેને પાડવાનો અને ફર થી ઊભો કરવાનો થાય, ત્યારે
લેવીઓ તેને ઊભો કરે; અને એ કુળ સવાયનો કોઈ અજાણ્યા ુરુષ
નજીક આવે તો તે માય જાય. 52 અને ઇઝરાયલ ુત્રો, દરેક ુરુષ
પોતપોતાની છાવણી પાસે અને દરેક ુરુષ પોતપોતાની ધજા પાસે
પોતાનાં સૈન્ય પ્રમાણે પોતપોતાનો તં ુ ઊભો કરે.

53જો કે, લેવીઓએ પ વત્રમંડપની આસપાસ જ પોતાની છાવણી
નાખવી કે જથેી ઇઝરાયલના લોકો પર કઈ કોપ નઆવ;ેઅને લેવીઓ
સા યોના મંડપની સંભાળ રાખે. 54 ઇઝરાયલના લોકોએ એ પ્રમાણે
ક ુ; યહોવાહે ૂસાની મારફતે જે સવર્ આજ્ઞા આપી હતી, તે ુજબ
તેઓએ ક ુ.
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2
છાવણીમાં કુળો પ્રમાણે પડાવ

1યહોવાહ ફર થી ૂસા તથા હારુનને ક ું કે, 2 “ઇઝરાયલ ુત્રોમાંનો
દરેક ુરુષ પોતાના સૈન્યના જૂથનાં નશાન સાથે પોતાની અલગ ધજાની
પાસે છાવણી કરે. ુલાકાતમંડપ સામે બાજુ તેઓ છાવણી કરે.

ૂવર્ના કુળો
3 યહૂદાની છાવણીની ધજાવાળા પોતાનાં સૈન્યો ુજબ ૂવર્

તરફ છાવણી કરે, અને આમ્મીનાદાબનો દ કરો નાહશોન યહૂદાના
દ કરાઓનો આગેવાન થાય. 4 યહૂદાના સૈન્યમાં ુંમોતેર હજાર છસો
ુરુષો હતા.
5 તેના પછ ઇસ્સાખાર ું કુળ છાવણી કરે; ુઆરનો દ કરો

નથાનએલ ઇસ્સાખારના દ કરાઓનો અ ધપ ત થાય. 6 તેના સૈન્યમાં
એટલે તેમાંના જઓેની ગણતર થઈ છે તેઓ ચોપન હજાર ચારસો
ુરુષો હતા.
7 ઝ ુલોન ું કુળ ઇસ્સાખારની બાજુમાં છાવણી કરે. હેલોનનો

દ કરો અ લયાબ તે ઝ ુલોનના દ કરાઓનો અ ધપ ત થાય.
8 તેના સૈન્યમાં તેઓમાંના જઓેની ગણતર થઈ છે તેઓ સતાવન

હજાર ુરુષો હતા.
9 યહૂદાની છાવણીમાં જે સવર્ની ગણતર થઈ તેઓ, પોતાના

સૈન્યો ુજબ એક લાખ છયાસી હજાર ચારસો ુરુષો હતા. તેઓ
છાવણીમાંથી પ્રથમ ચાલી નીકળે.

દ ક્ષણના કુળો
10 રુબેનની છાવણીની ધજા પોતાનાં સૈન્યો ુજબ દ ક્ષણની

બાજુએ રહે. અને શદેઉરનો દ કરો અલી ૂર તે રુબેનના સૈન્યની
આગેવાની કરે. 11 રુબેનના સૈન્યમાં છેંતાળ સ હજાર પાંચસો ુરુષો
હતા.
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12 તેની પાસે શમયોન ું કુળ છાવણી કરે અને ૂર શાદ્દાયનો દ કરો
શ ુ મયેલ તે શમયોનના સૈન્યનો અ ધપ ત થાય. 13 શમયોનના
સૈન્યમાં ઓગણસાઠ હજાર ત્રણસો ુરુષો હતા.

14 તે પછ ગાદ ું કુળ. રેઉએલનો દ કરો એ લયાસાફ તે ગાદના
સૈન્યનો આગેવાન થાય. 15 ગાદના સૈન્યમાં પસ્તાળ સ હજાર છસો
પચાસ ુરુષો હતા.

16રુબેનની છાવણી પાસે બધા સૈન્ય મળ ને કુલ એક લાખએકાવન
હજાર ચારસો પચાસ ુરુષો છાવણી કરે. તેઓ છાવણીમાંથી બીજે
ક્રમે કૂચ કરે.

વચ્ચેના કુળો
17 એ પછ , છાવણીઓની વચ્ચેની લેવીઓની છાવણી સાથે
ુલાકાતમંડપ બહાર આવે. જમે તેઓ છાવણીમાં રહે છે તેમ તેઓ

પોતપોતાની જગ્યાએ પોતાની ધજા પાસે રહ ને બહાર ચાલે.
પ મના કુળો

18એફ્રાઇમનીછાવણીની ધજાપોતાનાં સૈન્ય ુજબપ મબાજુએ
રહે. અને આમ્મીહૂદનો દ કરો અ લશામા તે એફ્રાઇમના દ કરાઓનો
આગેવાન થાય. 19એફ્રાઇમના સૈન્યમાં ચાળ સ હજાર પાંચસો ુરુષો
હતા.

20તેની પાસે મનાશ્શા ું કુળ રહે. અને પદાહ ૂરનો ુત્ર ગમાલ્યેલ તે
મનાશ્શાના દ કરાઓનોઆગેવાન થાય. 21મનાશ્શાના સૈન્યમાં બત્રીસ
હજાર બસો ુરુષો હતા.

22 તે પછ બન્યામીન ું કુળ; અને ગ દયોનનો ુત્ર અબીદાન તે
બન્યામીનના દ કરાઓનો આગેવાન થાય. 23 મનાશ્શાના સૈન્યમાં
પાંત્રીસ હજાર ચારસો ુરુષો હતા.

24 એફ્રાઇમની છાવણીમાં જે બધાની ગણતર થઈ તેઓ, પોતાનાં
સૈન્યો ુજબ, એક લાખ આઠ હજાર એકસો હતા. તેઓ ત્રીજા ક્રમે
કૂચ કરે.

ઉ રના કુળો
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25 દાનની છાવણીની ધજા પોતાનાં સૈન્ય ુજબ ઉ ર બાજુએ
રહે. અને આમ્મીશાદ્દાયનો દ કરો અહ એઝેર તે દાનના દ કરાઓનો
આગેવાન થાય. 26 દાનના સૈન્યમાં બાસઠ હજાર સાતસો ુરુષો હતા.

27 તેની પાસે આશેર ું કુળ છાવણી કરે. અને ઓક્રાનનો દ કરો
પા ગયેલ તેનોઆગેવાન થાય. 28આશેરના સૈન્યમાં એકતાળ સહજાર
પાંચસો ુરુષો હતા.

29 તે પછ નફતાલી ું કુળ. અને એનાનનો દ કરો અહ રા તે
નફતાલીના દ કરાઓનો આગેવાન થાય. 30 નફતાલીના સૈન્યમાં ત્રેપન
હજાર ચારસો ુરુષો હતા.

31 દાનની છાવણીમાં જે સવર્ની ગણતર થઈ તેઓ એક લાખ
સતાવન હજાર છસો હતા. તેઓ પોતાની ધજા સાથે પાછળ ચાલી
નીકળે.

32 ૂસા અને હારુને પોતાનાં ૂવર્જોનાં કુળો ુજબ ગણતર કર
તેઓમાં ઇઝરાયલ ુત્રોના સૈન્યમાં છ લાખ ત્રણ હજાર પાંચસો પચાસ
ુરુષો હતા. 33જમે યહોવાહે ૂસાનેઆજ્ઞાઆપી હતી તે ુજબ ૂસા

અને હારુને ઇઝરાયલ ુત્રોમાંના લેવીઓની ગણતર કર ન હ.
34 યહોવાહે ૂસાને જે સવર્ આજ્ઞાઓ આપી હતી તે ુજબ

ઇઝરાયલના લોકોએ ક ુ. તેઓએ પોતપોતાની ધજાઓ પાસે છાવણી
કર . અને તે જ પ્રમાણે તેઓપ્રત્યેક પોતપોતાના કુટુબસાથે પોતપોતાનાં
ઘર પ્રમાણે કૂચ આરભી.

3
હારુનના ુત્રો

1 સનાઈ પવર્ત પર યહોવાહ ૂસા સાથે બોલ્યા ત્યારે હારુન અને
ૂસાની વંશાવળ આ પ્રમાણે હતી. 2 હારુનના દ કરાઓનાં નામ આ
ુજબ હતા;ં ે દ કરા ું નામ નાદાબ, તથા અબીહૂ,એલાઝાર તથા

ઈથામાર.
3 હારુનના દ કરાઓ જઓેને યાજક તર કે અ ભ ષક્ત કરવામાં

આ ા અને તેઓને યાજકની પદવીમાં સેવા કરવાને જુદા કરવામાં
આ ા તેઓનાં નામ એ હતાં. 4પર ુ નાદાબ અને અબીહૂ યહોવાહની
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આગળ સનાઈના અરણ્યમાં પારકો અ ચઢાવવાથી યહોવાહની
આગળ માયાર્ ગયા. તેથી તેઓ સનાઈના રણમાં જ ૃત્ ુ પામ્યા. તેઓ
ન:સંતાન હતા. અને એલાઝાર અને ઈથામાર પોતાના પતા હારુનના
જીવનકાળ દરમ્યાન યાજકપદમાં સેવાઓ બજાવતા હતા.

લેવીઓને યાજકો તર કે નીમ ું
5 યહોવાહ ૂસા સાથે બોલ્યા. તેમણે ક ું કે, 6 લેવીના કુળને પાસે

લાવઅને તેઓને યાજક હારુનનીઆગળઊભા કર કે, તેઓતેની સેવા
કરે.

7 તેઓએ તેની અને ુલાકાતમંડપની આખી જમાતની સંભાળ
રાખે અને મંડપને લગતી ફરજો બજાવવાની છે. 8 અને તેઓ
ુલાકાતમંડપની, સરસામાનની અને ઇઝરાયલ ુત્રોની સંભાળ રાખતાં

મંડપને લગતી ફરજો બજાવ.ે
9અને ું હારુનના તથા તેના દ કરાઓના હવાલામાં લેવીઓને સોંપી

દે કારણ કે, ઇઝરાયલના લોકો વતી તેઓ તેને સેવા માટે અપાયેલા છે.
10અને તારે હારુનને અને તેના દ કરાઓને યાજકની ફરજો બજાવવા
ન ુક્ત કરવા. જો કોઈ પરદેશી એ ફરજ બજાવવા જાય તો તે માય
જાય.”

11 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, 12 ઇઝરાયલ ુત્રોના સવર્
પ્રથમજ નત એટલે ગભર્ ઊઘાડનારને બદલ,ે તેઓમાંથી મેં લેવીઓનો
સ્વીકાર કય છે. અને લેવીઓ મારા થશે. 13 કેમ કે, સવર્ પ્રથમજ નત
મારા જ છે; ારે મેં મસરના બધા પ્રથમજ નતને માર ના ા હતા
તે દવસે મેં ઇઝરાયલ ુત્રોના સવર્ પ્રથમજ નત ુરુષો અને જાનવરોને
મારે સારુ પ વત્ર કયાર્, તેઓ મારા જ થશ.ે હુ યહોવાહ છુ.”

લેવીઓની વસ્તી ગણતર
14 સનાઈના અરણ્યમાં યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, 15 લેવીના

દ કરાઓની, તેઓના પતાનાં કુટુબો પ્રમાણે ગણતર કર. એક મ હનો
અને તેથી વધારે ઉંમરના સવર્ ુરુષોની ગણતર કર.” 16 એટલે
યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞાઆપી હતી તે ુજબ ૂસાએ તેઓની ગણતર
કર .
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17 લેવીના દ કરાઓનાં નામ આ ુજબ છે; ગેશ ન, કહાથ, અને
મરાર . 18 ગેશ નના દ કરાઓના નામ તેઓના કુળ ુજબ, લબ્ની
તથા શમઈ છે. 19 કહાથના દ કરા, તેમના કુટુબો ુજબ; આમ્રામ
તથા યસ્હાર, હેબ્રોન તથા ઉ ઝયેલ. 20મરાર ના દ કરા તેઓના કુટુબો
ુજબ, માહલી તથા ુશી છે. લેવીઓનાં કુટુબો, તેઓનાં પતાનાં ઘર
ુજબ એ છે.
21 ગેશ નથી લબ્નીઓ ું કુટુબ અને શમઈઓ ું કુટુબ થયા. એ

ગેશ નીઓના કુટુબો છે. 22 તેઓમાંના જઓેની ગણતર થઈ એટલે
તેઓમાંના એક મ હનાના અને તેથી વધારે ઉંમરના સઘળા ુરુષોની
ગણતર થઈ, તેઓની સં ા સાત હજાર પાંચસોની હતી. 23 મંડપની
પાછળ પ મ દશામાં ગેશ નીઓનાં કુટુબો છાવણી કરે.

24અને લાએલનો દ કરોએ લયાસાફ તે ગેશ નીઓના પતાનાં ઘરનો
આગેવાન થાય. 25 અને ગેશ ન ું કુટુબ ુલાકાતમંડપના પડદા એની
અંદર ું આવરણ, બહાર ું આવરણ, ુલાકાતમંડપના દ્વારના પડદાની
સંભાળ રાખ.ે 26તેઓઆંગણાના પડદા અને મંડપની પાસે અને વેદ ની
આસપાસના આંગણાના દ્વારનાં પડદાઓની સંભાળ રાખે. તેના બધા
કામ માટે તેની દોર ઓ એ બધાની સંભાળ ગેશ નના દ કરાઓ રાખે.

27 અને કહાથથી આમ્રામીઓ ું કુટુબ, ઈસહાર ઓ ું કુટુબ,
હેબ્રોનીઓ ું કુટુબ અને ઉ ઝયેલીઓ ું કુટુબ થયા;ં કહાથીઓનાં કુટુબો
એ હતાં. 28એક મ હનાના અને તેથી વધારે ઉંમરના ુરુષોની સં ા
આઠ હજાર છસો ુરુષોની હતી અને તેઓ પ વત્ર ાનની સંભાળ
રાખનારા હતા. 29 કહાથના દ કરાઓનાં કુટુબો મંડપની પાસે દ ક્ષણ
બાજુએ છાવણી કરે.

30ઉ ઝયેલનો દ કરો અ લસાફાન તે કહાથીઓનાં કુટુબોના પતાના
ઘરનો આગેવાન થાય. 31 તે લોકોએ પ વત્ર કોશની, મેજની, દ પ ૃક્ષ
અને વેદ ઓની, પ વત્ર ાનની સેવા કરવાની સામગ્રી તથા ગભર્ ૃહ
આગળના પડદાની તથા એ સવર્ કામકાજની સંભાળ રાખવી. 32અને
હારુન યાજકનો દ કરો એલાઝાર લેવીઓનાઅ ધપ તઓનોઆગેવાન
થાય. પ વત્ર ાનની સંભાળ રાખનારાઓની તે દેખરેખ રાખ.ે
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33મરાર થી માહલીઓ ું કુટુબ તથા ુશીઓ ું કુટુબો થયાં; મરાર નાં
કુટુબો એ છે. 34અને તેઓમાંના એક મ હના અને તેથી વધારે ઉંમરના
ુરુષોની ગણતર થઈ તેઓની સં ા છ હજાર બસો ુરુષોની હતી.

35 અને અ બહાઈલનો દ કરો ૂર એલ તે મરાર નાં કુટુબોના પતાના
ઘરનો આગેવાન હતો. તેઓ ઉ ર બાજુએ મંડપની પાસે છાવણી કરે.

36 અને મંડપનાં પા ટયા,ં તેની ૂંગળો, સ્તંભો, કૂભીઓ તથા તેનાં
સવર્ ઓજારો તથા તેને લગતાં સવર્ કામ 37 તદપુરાંત આંગણાની
આસપાસના સ્તંભો, કૂભીઓ, ખીલીઓ અને દોર ઓને લગતાં સવર્
કામની સંભાળ મરાર ના દ કરાઓ રાખે.

38 ૂસા, હારુન અને તેના દ કરા મંડપની સામે ૂવર્ દશામાં,
ુલાકાતમંડપની સામે ૂવર્ બાજુએ છાવણી કરે અને તેઓ

પ વત્ર ાનની સંભાળ રાખે, એટલે ઇઝરાયલીઓ માટે તેની
સંભાળ રાખે. અને જો કોઈ પરદેશી પાસે આવે તો તે માય જાય.
39 લેવીઓમાંના જે સવર્ની ગણતર થઈ, જઓેને ૂસાએ અને હારુને
યહોવાહની આજ્ઞા અ ુસાર ગણ્યા તેઓ, એટલે એક મ હનાના અને
તેની ઉપરની ઉંમરના લેવી ુરુષો પોતાના કુટુબ ુજબ બાવીસ હજાર
હતા.

લેવીઓ ઇઝરાયલના પ્રથમજ નત ુરુષો
40 યહોવાહે ૂસાને ક ું, “એક મ હનાથી ઉપરની ઉંમરના બધા

પ્રથમજ નત ઇઝરાયલી ુરુષોની ગણતર કર અને તેમનાં નામોની
સં ા ગણ. 41અને ઇઝરાયલના સવર્ પ્રથમજ નત ુરુષોને બદલે ું
મારે માટે લેવીઓને લે. હુ યહોવાહ છુ,અને ઇઝરાયલીઓના જાનવરો
મધ્યે સવર્ પ્રથમજ નતને બદલામાં લેવીઓનાં જાનવરો લે.”

42 અને જમે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તે ુજબ તેણે
સવર્ ઇઝરાયલીઓના પ્રથમજ નતની ગણતર કર . 43 અને સવર્
પ્રથમજ નત ુરુષોની ગણતર કર , એક મ હનાથી ઉપરના નામોની
સં ા પ્રમાણે ગણતાં બાવીસ હજાર બસો તોંતેરની થઈ.

44 ત્યાર પછ , યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, 45 ઇઝરાયલ પ્રજામાં
સવર્ પ્રથમજ નતના બદલામાં લેવીઓને લે. તેઓનાં જાનવરોને બદલે
લેવીઓનાં જાનવરો લે. અને લેવીઓ મારા થશે, હુ યહોવાહ છુ.
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46અને ઇઝરાયલમાં લેવીઓઉપરાંત,જે બસો તોંતેર પ્રથમજ નતને
ખંડ લેવાના છે. 47 તે દરેકને વાસ્ત,ે માથાદ ઠ પાંચ શેકેલ લે.
પ વત્ર ાનના શેકેલ એટલે વીસ ગેરાહના શેકેલ ુજબ ું લે. 48અને
તે ઉપરાંત નાની સં ાની ખંડણીનાં જે નાણાં આવે તે ું હારુન તથા
તેના દ કરાઓને આપ.

49જઓે લેવીઓને બદલે ખર દ લેવાયા હતા, તેઓ ઉપરાંત ુ ક્ત
ૂલ્યનાં ઓછા નાણાં ૂસાએ તેઓની પાસેથી લીધાં; 50 ઇઝરાયલના

પ્રથમજ નત પાસેથી ૂસાએ તે નાણાં લીધાં; એટલે પ વત્ર ાનના
શેકેલ ુજબ એક હજાર ત્રણસો પાંસઠ શેકેલ. 51 અને ૂસાએ
યહોવાહના ક ા ુજબ તથા યહોવાહે તેને આજ્ઞા કર હતી તે ુજબ
ખંડણીનાં નાણાં હારુનને અને તેના દ કરાઓને આપ્યા.

4
લેવીકુળના કહાથના ગોત્રને સોંપાયેલી ફરજ

1 યહોવાહે ૂસા અને હારુનને ક ું, 2 લેવીના દ કરાઓમાંથી
કહાથના દ કરાઓની ગણતર તેઓના કુટુબો ુજબ તથા તેઓના
પતાઓના ઘર ુજબ કરો. 3 ત્રીસથી પચાસ વષર્ની ઉંમરના બધા
ુરુષો ુલાકાતમંડપ ું કામ કરવા માટે સેવકપદમાં દાખલ થાય છે.

તે સવર્ની ગણતર કરો. 4 ુલાકાતમંડપમાં પરમપ વત્ર વસ્ ુઓના
સંબંધમાં કહાથના દ કરાઓ ું કામ આ છે.

5 ારે છાવણીનો ુકામ ઉપાડવાનો સમય આવે ત્યારે હારુન
અને તેના દ કરાઓએ અંદર જઈને પ વત્ર કરારકોશ આગળનો પડદો
ઉતાર લઈને તેનાથી સા યકોશને ઢાંક દેવો. 6 તે પર તેઓ સ ુદ્ર
ગાયના ચામડા ું આવરણ* કરે અને તેને નીલ રગનાં વ ોથી ઢાંકે અને
પ વત્રકોશને ઉપાડવાના દાંડા તેની કડ ઓમાં નાખ.ે

7પછ તેઓએઅપલી રોટલીની મેજ પર નીલ રગ ું વ પાથર દે ુ,ં
અને તેના પર થાળ ઓ, ચમચા, તપર્ણને માટે વાટકા ૂકવા; નત્યની
રોટલી તેના પર રહે. 8 તેના પર કરમજી રગ ું વ પાથર ું. અને

* 4:6 4:6 જુઓ : નગર્. 25:5
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સીલના ચામડાનાઆવરણથી તેને ઢાંક દઈને તેને ઊચકવા માટેના દાંડા
તેમાં નાખવા.

9અને તેઓએ નીલ રગ ું વ લઈને તેના વડે દ પ ૃક્ષ, દ વાઓ,
ચી પયા, તાસકો અને દ વામાં વપરાતા તેલપાત્રોને ઢાંકે. 10 તે પછ આ
સવર્ સામગ્રી સીલનાં ચામડાંનાં આવરણમાં નાખીને પા ટયા પર ૂકે.
11પછ તેઓએસોનાની વેદ નીલ રગના વ ોથી ઢાંકવી અને સીલના
ચામડાના આવરણથી તેને ઢાંકે દઈને તેને ઊચકવાના દાંડાં તેમાં નાખ.ે

12 પછ તેઓ સેવાની સવર્ સામગ્રી કે જે વડે તેઓ પ વત્ર ાનમાં
સેવા કરે છે તે લે અને નીલ રગનાં વ ોમાં તે ૂકે. અને સીલનાં ચામડાં ું
આવરણ કર ને ૂંગળ તે પર ૂકે. 13 અને તેઓએ વેદ પરથી રાખ
કાઢ નાખવી અને તેના પર જાં ુ ડયા રગ ું વ ઢાંક ુ.ં 14અને તેના
પર તેઓ તેને માટે વપરાતી સવર્ સામગ્રી એટલે સગડ ઓ, ત્રપાં ખયાં
તથા પાવડા, તપેલીઓએટલે વેદ નાં સવર્ પાત્રો ૂકે;અને તેના પર તેઓ
સીલ ચામડા ું આવરણ ૂકે. અને તેના ઉપાડવાના દાંડા તેમાં નાખ.ે

15 હારુન અને તેના દ કરાઓ ારે છાવણી ઉપાડવાની હોય
તે સમયે પ વત્ર ાનને અને પ વત્ર ાનની સાધનસામગ્રીને ઢાંકે અને
તે પછ કહાથના દ કરાઓ તે ઊંચકવા માટે આવ;ે પર ુ તેઓએ
કોઈ પણ પ વત્ર વસ્ ુઓને સ્પશર્ કરવો ન હ, રખેને તેઓ ૃત્ ુ પામ.ે
ુલાકાતમંડપના સંબંધમાં કહાથના દ કરાઓને ઊંચકવા ું તે એ છે.

16અને હારુન યાજકના દ કરા એલાઝાર ુ કામઆ છે;એટલે રોશનીને
માટે તેલ, ુગંધી દ્ર નત્ય ું ખાદ્યાપર્ણ તથા અ ભષેક માટે ું તેલ તથા
પ વત્રમંડપઅને તેમાંની સવર્ વસ્ ુઓની સંભાળ તેઓએરાખવાની છે.”

17 યહોવાહે ૂસા તથા હારુનને ક ું કે, 18 “લેવીઓમાંથી કહાથના
કુટુબોના કુળને કાઢ નાખવાં ન હ. 19પણ તેઓ પરમપ વત્ર વસ્ ુઓની
પાસે જઈ ૃત્ ુ ન પામે પણ જીવતા રહે, તે માટે તમારે આ ુજબ
કર ુ.ં 20 તેઓ પ વત્ર વસ્ ુઓને જોવાને માટે બલકુલ અંદર ન જાય,
કેવળ હારુન અને તેના દ કરાઓ અંદર પ્રવેશ કરે હારુન તેના દ કરા
કહાથીઓને પોતપોતાની જવાબદાર ઠરાવી આપ.ે”

લેવીકુળના ગેશ નના ગોત્રને સોંપાયેલી ફરજ
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21 યહોવાહે ફર ૂસાને ક ું કે, 22 ગેશ નના દ કરાના પ ૃઓના
ઘર ુજબ તેઓનાં કુટુબો ુજબ કુલ સં ાની ગણતર કર.
23 ુલાકાતમંડપમાં સેવા કરવાના કામમાં હાજર હોય તેવા ત્રીસથી
પચાસ વષર્ની ઉંમરના જે ુરુષો હોય તે સવર્ની ગણતર કરવી.

24 સેવા કરવામાં તથા વસ્ ુઓ ઊંચકવામાં ગેશ નીઓના કુટુબો ું
કામ એ છે. 25 તેઓ મંડપના પડદા તથા ુલાકાતમંડપ ું આચ્છાદાન
તથા તેની ઉપર સીલ ચામડા ું આચ્છાદન તથા ુલાકાતમંડપના
પ્રવેશદ્વારનો પડદો 26 તથા આંગણાના પડદા, મંડપની પાસેના તથા
વેદ ની આસપાસના આંગણાના દરવાજાના બારણાનો પડદો, તેઓની
દોર ઓ, તેના કામને લગતાં સવર્ ઓજારો તથા જે કઈ તેઓથી બને તે
તેઓ ઊંચક લે અને તેના સંબંધમાં તેઓ સેવા કરે.

27ગેશ નીઓના દ કરાઓ ું ભારઊંચકવા ું તથા સવર્ સેવા ું સઘ ું
કામ હારુન તથા તેના દ કરાઓનીઆજ્ઞા ુજબ થાય. અને તમે તેઓને
ભાર ઊંચકવા ું તથા સેવા ું કામ ઠરાવી આપો. 28 ુલાકાતમંડપમાં
ગેશ નના દ કરાઓના કુટુબોની સેવા આ છે. અને હારુન યાજકના
દ કરા ઈથામારે તેઓના કામ પર દેખરેખ રાખવાની છે.

લેવીકુળના મરાર ના ગોત્રને સોંપાયેલી ફરજ
29અને મરાર ના દ કરાઓની તેઓનાં પતાઓના ઘર ુજબતેઓનાં

કુટુબો ુજબ ગણતર કરવાની છે. 30 ત્રીસ વષર્થી પચાસ વષર્ ુધીની
ઉંમરના જે સઘળા અંદર જઈને ુલાકાતમંડપમાં કામ કરવાને સેવામાં
હાજર રહે છે તેઓની ગણતર કર.

31 અને ુલાકાતમંડપમાં તેઓની સવર્ સેવાના સંબંધમાં તેઓને
સોંપે ું ભાર ઊંચકવા ું કામ એ છે. એટલે મંડપનાં પા ટયાં તથા તેના

ંભો તથા તેની કૂભીઓ, 32અનેઆંગણાની ચારે બાજુના સ્તંભો તેની
કૂભીઓ તથા તેઓની ખીલીઓ તથા તેઓની દોર ઓ અને તેઓના
ઓજારો ુદ્ધાં તથા તેની સાધનસામગ્રી અને તેઓને સોંપેલા ભારના
ઓજારોના નામ દઈને તેઓને ગણીને સોંપો.
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33 મરાર ના દ કરાઓનાં કુટુબો ું કામ એટલે તેઓની સઘળ
સેવા ુજબ ુલાકાતમંડપમાં હારુન યાજકના ુત્ર ઈથામારે દેખરેખ
રાખવાની ફરજ બજાવવાની છે.”

લેવીઓની વસ્તી ગણતર
34 અને ૂસા તથા હારુને અને જમાતના અન્ય આગેવાનોએ

કહાથના દ કરાઓની ગણતર તેઓનાં કુટુબો ુજબ તથા તેઓના
પતાઓનાં ઘર ુજબ કર . 35એટલે ત્રીસ વષર્થી પચાસ વષર્ ુધીની
ઉંમરના જે દરેક ુલાકાતમંડપમાં કામ કરવાને સેવામાં દાખલ થયા
36 તેઓની ગણતર તેઓનાં કુટુબો ુજબ બે હજાર સાતસો પચાસ
ુરુષોની થઈ.
37 કહાથીઓના કુટુબોમાંના જઓેની ગણતર થઈ એટલે કે જે

સવર્ ુલાકાતમંડપમાં સેવા કરતા હતા તથા ૂસાની મારફતે અપાયેલી
યહોવાહની આજ્ઞા અ ુસાર જઓેની ગણતર ૂસા અને હારુને કર
તેઓ એ છે.

38 એ જ ર તે ગેશ નના દ કરાઓની ગણતર તેઓના કુટુબો
ુજબ તથા તેઓનાં પતાઓનાં કુટુબો ુજબ કર . 39 એટલે ત્રીસ

વષર્થી પચાસ વષર્ની ઉંમરના જે દરેક ુલાકાતમંડપની સેવાના કામમાં
દાખલ થયા હતા. 40 તેઓની ગણતર તેઓનાં કુટુબ ુજબ તેઓના
પતાઓના ઘર ુજબ બે હજાર છસો ત્રીસ થઈ.
41 ગેશ નના દ કરાઓનાં કુટુબોમાં જઓેની ગણતર થઈ એટલે કે

સવર્ ુલાકાતમંડપમાં સેવા કરતા હતા તથા જઓેની ગણતર યહોવાહે
આપેલી આજ્ઞા ુજબ ૂસા અને હારુને કર તેઓ એ છે.

42 મરાર ના દ કરાઓનાં કુટુબોમાંના જઓેની ગણતર તેઓના
પતાઓનાં ઘર ુજબ થઈ, 43 એટલે ત્રીસ વષર્થી પચાસ વષર્ની
ઉંમરના જે દરેક ુલાકાતમંડપમાં સેવા કરવાના કામમાં દાખલ થયા
હતા, 44 તેઓની ગણતર તેઓના કુટુબ ુજબ ત્રણ હજાર બસોની
થઈ.
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45 મરાર ના દ કરાઓનાં કુટુબોમાંના જઓેની ગણતર થઈ એટલે
જઓેની ગણતર ૂસાની હસ્તક અપાયેલી યહોવાહની આજ્ઞા ુજબ
ૂસાએ અને હારુને કર તેઓ એ છે.
46 લેવીઓમાં જે સવર્ની ગણતર ૂસાએ તથા હારુને તથા

ઇઝરાયલના આગેવાનોએ તેઓના કુટુબો ુજબ, તેઓનાં પ ૃઓનાં
ઘર ુજબ કર . 47એટલે કે ત્રીસ વષર્થી પચાસ વષર્ ુધીની ઉંમરના
જે દરેક ુલાકાતમંડપની સેવાના કામમાં તથા વસ્ ુઓ ઊંચકવા ું કામ
કરવા માટે દાખલ થયા હતા 48 તેઓની ગણતર આઠ હજાર પાંચસો
એંસી ુરુષોની થઈ.

49 જમે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તેમ તેઓની ગણતર
કર . તેઓમાંના દરેકની ગણતર તેઓનાં કામ ુજબ તથા તેઓના
ઊંચકવાના બોજા ુજબ ૂસાની મારફતે યહોવાહની આજ્ઞા ુજબ
કરવામાં આવી.

5
અ ુદ્ધજનો ું છાવણી બહાર રહેઠાણ

1યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2ઇઝરાયલી લોકોનેઆજ્ઞા કર કે, તેઓ દરેક
કુ રોગીને તથા દરેક સ્રાવવાળાને તથા જઓે શબના સ્પશર્થી અ ુદ્ધ
થયા હોય તેઓને છાવણીમાંથી બહાર કાઢ ૂકે. 3 ી હોય કે ુરુષ
બ ેને બહાર કાઢ ૂકવાં અને તેઓને છાવણીની બહાર રાખવા;ં એ
સારુ કે તેઓની છાવણી કે જનેી મધ્યે હુ વ ું છુ તેને તેઓ અ ુદ્ધ કરે
ન હ.” 4 અને ઇઝરાયલીઓએ એમ ક ,ુ તેઓને છાવણીની બહાર
કાઢ્યાં. જમે યહોવાહે ૂસાને ક ું હ ું તેમ ઇઝરાયલી લોકોએ ક .ુ

ુનાનો બદલો ભર આપવો
5 ફર યહોવાહ ૂસાને ક ું, 6 ઇઝરાયલ ુત્રોને કહે કે, માણસો જે

પાપ કરે છે તેમાં ું કોઈપણ પાપ કર ને જો કોઈ ી કે ુરુષ યહોવાહની
વરુદ્ધ અપરાધ કરે તો તે ક્ત દો ષત બને છે. 7 તેણે પોતે કરેલાં
પાપની ક ૂલાત કરવી અને પોતાના ુનાનો ૂરો બદલો ભર આપવો.
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ઉપરાંત તેમાં તે પંચમાશ ઉમેર ને જનેા સંબંધમાં તેણે ુનો કય હોય
તેને તે આપ.ે

8પણ ુનાને માટે જનેે બદલોઆપવાનો હોયએ ું તે ું નજીક ું કોઈ
સ ું ના હોય, તો તે રકમ યહોવાહને આપવી અને યાજકને ૂકવવી.
વળ જે પ્રાય તનો ઘેટો કે જથેી તેને સારુ પ્રાય ત કરવામાં આવશે
તે પણ યાજકને મળે. 9અને ઇઝરાયલી લોકોની સવર્ પ વત્ર વસ્ ુઓનાં
દરેક ઉચ્છાલીયાપર્ણ કેજે તે યાજકની પાસે લાવે તે તે ું ગણાય. 10અને
દરેક અપર્ણની અ પત વસ્ ુઓ તેની થાય; જે કોઈ ુરુષ જે કઈ ભેટ
આપે છે તે યાજકની થાય.

પ તની શંકા ું નરાકરણ
11 ફર યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, 12ઇઝરાયલ પ્રજા સાથે વાત કર ને

કહે કે, જો કોઈ પર ણત ી પોતાના પ ત વરુદ્ધ પાપ કરે.
13એટલે કોઈઅન્ય ુરુષ તેની સાથે ભચાર કરેઅને તેના પ તની

આંખોથી તે ુપ્ત તથા છા ું રહે અને તે ી અ ુદ્ધ થાય અને તેની
વરુદ્ધ કોઈ સાક્ષી આપનાર ના હોય, તેમ જ તે કૃત્ય કરતી વેળાએ તે
પકડાઇના હોય, 14અને છતાં તેના પ તને તેના પર ઈષ્યાર્ થાય અને તે
અ ુદ્ધ થઈ હોય અથવા તેના પ તના મનમાં વહેમ જાગ્યો હોય પણ તે
અ ુદ્ધ થઈ ના હોય.

15તોએબાબતમાં તે ુરુષ પોતાની પત્નીને યાજક પાસે લાવ.ે તે તેને
માટે પોતા ું અપર્ણ લાવ,ેએટલેએક દશાંશએફાહજવનો મેંદો તેની પર
તે કઈ તેલ રેડે ન હ કે લોબાન પણન ૂકે. કારણ કેએઈષ્યાર્ ું ખાદ્યાપર્ણ
છે. એટલે કે અન્યાય યાદ કરાવવા માટે ું સ્મરણદાયક ખાદ્યાપર્ણ છે.

16 યાજકે તે ીને યહોવાહ સમક્ષ રજૂ કરવી. 17 પછ યાજકે
માટ ના પાત્રમાં પ વત્ર પાણી લે ું અને યાજકે મંડપની ૂ મ પરની ૂળ
લઈને તેમાં નાખવી.

18 પછ યાજક તે ીને યહોવાહ સમક્ષ રજૂ કરે અને તેના વાળ
છોડ નંખાવે અને તેના હાથમાં સ્મરણદાયક ખાદ્યાપર્ણ એટલે સંશય ું
ખાદ્યાપણર્ આપ.ે અને યાજકે કડ ું શાપકારક પાણી પોતાનાં હાથમાં
લે. 19 ત્યારબાદ યાજક તે ી પાસે પ્ર તજ્ઞા લેવડાવે અને તે ીને કહે
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કે, “જો કોઈ ુરુષ સાથે તેં ભચાર કય હોય ન હ અને જો ું તારુ
પ તવ્રતભંગ કર ને અ ુદ્ધ થઈ હોય ન હ તોઆશાપના કડવા પાણીની
સ ાથી ું ુક્ત થશ.ે

20પણજો ું તારુ પ તવ્રતભંગ કર ને અ ુદ્ધ થઈ હોયઅને તે તારા
પ ત સવાય બીજા કોઈ ુરુષ સાથે ભચાર કય હોય તો, 21 ત્યારે
યાજક તે ીને શાપ ુક્ત પ્ર તજ્ઞા લેવડાવે. અને યાજક ીને કહે કે,
“યહોવાહ તને તારા લોકમાં શાપરૂપ તથા સોગનરૂપ કરે. જો યહોવાહ
તાર જાંઘો સડાવે અને તારુ પેટ ુજાવે* ત્યારે આમ થશે. 22 આ
શાપકારક પાણી તારા આંતરડામાં પ્રવેશીને તને ુજાવી દે અને તાર
જાંઘને સડાવી નાખ.ે પછ તે ી જવાબઆપે કે “જો હુ દો ષત હોઉં
તો હા,એમ જ થાઓ.”

23 અને યાજક એક ુસ્તકમાં એ લખી લે અને એ શ ો કડવા
પાણીમાં ધોઈ નાખ.ે

24 ત્યારબાદ યાજક તે ીને શાપકારક પાણી પીવડાવ.ે જથેી
શાપકારક પાણી તે ીના અંગમાં પ્રવેશ કર અને કડ ું થશ.ે 25અને
યાજક તે ીના હાથમાંથી સંશય ું ખાદ્યાપર્ણ લે અને યહોવાહની
સમક્ષ તે ખાદ્યાપર્ણને ઘરાવીને વેદ પાસે લાવ.ે 26એ પછ યાજકે તે
ખાદ્યાપર્ણમાંથી યાદગીર તર કે એક ુઠ ભર વેદ માં દહન કર ું. અને
પછ તે ીને પાણી પાઈ દે ુ.ં

27અને તેને પાણી પાયા પછ એમ થશે કે જો તે ીએ ભચાર
કય હશે તો, અને પોતાના પ તનો અપરાધ કય હશે તો તે શાપકારક
પાણી તેનાં પેટમાં પ્રવેશી કડ ું થશે અને તે ું પેટ ૂજી જશે. અને તેની
જાંઘ સડ ને ખર પડશે. અને તે ી પોતાનાં લોકમાં શા પત થશે.
28 પણ જો તે ી અ ુદ્ધ થઈ ન હ હોય પણ તે ુદ્ધ હશે તો તે ુક્ત
થશે અને તેને પેટે સંતાન થશે.

29 ારે કોઈ ી પોતા ું પ તવ્રત ૂક જઈને અ ુદ્ધ થાય ત્યારે
ઈષ્યાર્ માટેનો નયમ એ છે. 30 અથવા ુરુષના મનમાં ઈષ્યાર્ ઉત્પ
થયો હોય અને તે ુરુષને પોતાની ી પર વહેમ આ ો હોય ત્યારે તે

* 5:21 5:21 ગભર્ ધારણ ન કર શકશ,ે વાંઝણી
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ુરુષ† યહોવાહ સમક્ષ તે ીને લાવવી અને યાજક તેના પર આ સવર્
નયમ અમલમાં ૂકે.
31પછ તે ુરુષ અન્યાયથી ુક્ત થશે અને તે ી પોતે જ તેના દોષ

માટે જવાબદાર છે.’ ”
6

નાઝ રવ્રત અંગેના નયમ
1યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, 2 “ઇઝરાયલના લોકોને એમ કહે કે, ારે

કોઈ ી કે ુરુષ યહોવાહની સેવામાં અલગ થવાની ખાસ પ્ર તજ્ઞા
લે એટલે નાઝ રવ્રત* લે 3 ત્યારે તેણે દ્રાક્ષારસનો અને દારૂનો ત્યાગ
કરવો તદપુરાંત તેણે દ્રાક્ષારસનો અથવા દારૂનો સરકો પીવો ન હ તેમ
જ દ્રાક્ષા ું શરબત પણ પી ું ન હ અને લીલી કે ૂક દ્રાક્ષ ખાવી ન હ.
4 ાં ુધી તે ું વ્રત ચા ુ હોય ત્યાં ુધી તેણે દ્રાક્ષવેલામાંથી નીપજલેી
કોઈ પણ વસ્ ુ દ્રાક્ષનાં બી કે છોતરાં પણ ખાવા ન હ.

5 વળ એ સમય દરમ્યાન તેના માથા પર અ ો ન ફરે. અને ાં
ુધી વ્રત ૂણર્ ન થાય ત્યાં ુધી તેણે યહોવાહની સેવામાં વૈરાગ લીધો

હોય તે ૂરો થયા ુધી તે ુદ્ધ રહે, તેણે પોતાના માથાનાં વાળ વધારવા.
6 યહોવાહની સેવામાં તે નાઝ ર થાય ત્યાં ુધી તે સવર્ દવસો ુધી

તેણે ૃતદેહ પાસે જ ું ન હ. 7 પોતાનાં માતા પતા કે ભાઈ બહેનના
મરણ પર તેણે પોતાની જાતને અ ુદ્ધ કરવી ન હ, કારણ તેના ઈ ર ું
વૈરાગીવ્રત તેને શર છે. 8 તેના વૈરાગીવ્રતના બધા સમય દરમ્યાન તે
યહોવાહને માટે ુદ્ધ છે.

9પર ુ જો કોઈ ક્ત ું અચાનક તેની પડખે જઅવસાન થાયઅને
તેથી તે વૈરાગી ું મા ું અ ુદ્ધ બન,ે તો તે પોતાના ુ દ્ધકરણના દવસે
એટલે સાતમે દવસે તેણે પોતાનાઅ ુદ્ધ થયેલા માથાના વાળ કપાવવા.

10 અને આઠમા દવસે તેણે ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ
યાજક પાસે બે હોલા અથવા ક ૂતરનાં બે બચ્ચાં લાવવા.ં 11 અને
યાજક એમાં ું એક પાપાથાર્પર્ણ તર કે અને બીજુ દહનીયાપર્ણ તર કે

† 5:30 5:30 યાજક અથવા ીનો પ ત * 6:2 6:2 યહોવાહની સેવા માટે અલગ
કરેલો
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ચઢાવે અને મરેલાનાં કારણે પોતાનાં પાપને લીધે તેને માટે પ્રાય ત કરે
અને તે જ દવસે તે ક્ત પોતાના માથા ું ુ દ્ધકરણ કરે.

12અને તે યહોવાહની સેવાને માટે પોતાના વૈરાગના દવસો સમપર્ણ
કરે. અને દોષાથાર્પર્ણરૂપે તેણે એક વષર્ ું નર હલવાન લાવ ું. અને
આગલા દવસો ગણવા ન હ, કેમ કે તે ું વૈરાગીવ્રત ભંગ થ ું હ ુ.ં

13અને ારે નાઝ ર વ્રતના દવસો ૂણર્ થાય ત્યારે તેને માટે આ
નયમ છે. તેને ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ લઈ જવો. 14 તેણે
યહોવાહને પોતા ું અપર્ણ ચઢાવ ું,એટલે ખોડ વનાના એક વષર્ના નર
ઘેટાં ું દહનીયાપર્ણ,ખોડખાંપણ વગરની એક વષર્ની ઘેટ ું પાપાથાર્પર્ણ
અને ખોડ વનાના નર ઘેટાં ું શાંત્યપર્ણ કર ુ,ં 15તથા બેખમીર રોટલીની
એક ટોપલી, તેલ લગાડલેા બેખમીર ખાખરા અને તેઓ ું ખાદ્યાપર્ણ
તથા પેયાપર્ણ તે લાવ.ે

16 યાજક આ બ ું યહોવાહની આગળ રજૂ કરે. અને તે ું
પાપાથાર્પર્ણ તથા દહનીયાપર્ણ ચઢાવે. 17 પછ તે યહોવાહ સમક્ષ
શાંત્યપર્ણોના યજ્ઞ તર કે બેખમીર રોટલીની ટોપલી સ હત, ઘેટાંને તે
ચઢાવે. અને યાજક તે ું ખાદ્યાપર્ણ અને તે ું પેયાપર્ણ ચઢાવે.

18અને નાઝ ર એ ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ વાળ કપાવી
નાખવા અને પોતાના વૈરાગી માથાનાં વાળ લઈને શાંત્યપર્ણની નીચેના
અ માં ૂક દેવા.

19 પછ યાજક તે ઘેટાંનો બાફેલો છાતીનો ભાગ બાફે ું બાવડુ
તથા ટોપલીમાંથી એક બેખમીર રોટલી અને એક બેખમીર ખાખરો
લે અને નાઝ ર પોતા ું મા ું ૂંડાવે ત્યારબાદ તે ચીજો તેના હાથમાં
ૂકે. 20 ત્યારબાદ યાજક અપર્ણ તર કે એ વસ્ ુઓ યહોવાહની સમક્ષ

અપર્ણ કરે. આપ વત્ર ખોરાક યાજકો માટે ન કરેલ છે, તદઉપરાંત,
છાતીનો ભાગ અને જાંધ પણ યાજકના ગણાય, હવે તે નાઝ ર એ
દ્રાક્ષારસ પીવાની છૂટ છે.

21 વ્રત રાખનાર નાઝ ર નો અને વૈરાગીવ્રતને લીધે યહોવાહ પ્રત્યે જે
અપર્ણ ચઢાવ ું તેનો તથા તે સવાય બીજુ કઈ તેને મળ શકે તેનો નયમ
આ છે. જે પ્ર તજ્ઞા તેણે લીધી હોય ત્યારે તે ુજબ તે તેના વૈરાગવ્રતના
નયમને અ ુસર ને વત.
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યાજકો ઇઝરાયલીઓને આવો આશીવાર્દ આપે
22 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, 23 હારુન અને તેના દ કરાઓને

એમ કહે કે, ‘તમે આ ુજબ ઇઝરાયલી લોકોને આશીવાર્દ આપો તમે
તેઓને એમ કહો કે.

24 યહોવાહ તને આશીવાર્દ આપો અને તારુ રક્ષણ કરો.
25યહોવાહ પોતાના ુખનો પ્રકાશ તારા પર પાડો અને તારા પર કૃપા

કરો.
26 યહોવાહ પોતા ું ુખ તારા પર ઉઠાવો અને તને શાં ત આપો.’ ”
27એમ તેઓ ઇઝરાયલી લોકોને મારુ નામ આપ.ે અને હુ તેઓને

આશીવાર્દ આપીશ.”

7
આગેવાનોએઆપેલાં દાનો

1 જે દવસે ૂસાએ ુલાકાતમંડપ ઊભો કરવા ું કાયર્ સં ૂણર્ ક ુર્,
તે દવસે તેણે મંડપનો તેમ જ તેમાંની બધી સાધનસામગ્રી વેદ તથા
તેનાં બધાં સાધનો ું અ ભષેક અને ુધ્ધીકરણ ક ુ. તથા તે પાત્રોને
પ વત્ર કયા. 2 તે દવસે એમ થ ું કે, ઇઝરાયલનાં અ ધપ તઓએ
એટલે તેઓના પતાના ઘરના ઉપર ઓએ અપર્ણ ક ુ. તેઓ કુળોના
અ ધપ તઓઅને જઓેની ગણતર થઈ હતી તેઓના ઉપર ઓ હતા.
3 તેઓ યહોવાહની સમક્ષ પોતા ું અપર્ણ લા ા એટલે બે બળદ
જોડલેા છત્રવાળાં છ ગાડાં તથા બાર બળદ. બબ્બે અ ધપ તઓ
માટે એકેક ગાડુ અને દરેકને માટે એકેક બળદ. આ બ ું તેઓએ
ુલાકાતમંડપની સમક્ષ રજૂ ક ુર્.
4 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, 5 “તેઓ પાસેથી ું તે લે કે, તેઓ
ુલાકાતમંડપની સેવા કરવાના કામમાં આવે. અને તેઓને ું લેવીઓને

આપ એટલે દરેકને ું તેઓની સેવા ુજબઆપ.”
6 તેથી ૂસાએ તે ગાડાં અને બળદો લઈને લેવીઓને આપ્યા. 7 બે

ગાડાં અને ચાર બળદો તેણે ગેશ નના દ કરાઓને તેઓની સેવા ુજબ
આપ્યા. 8અને તેણે ચાર ગાડાં તથા આઠ બળદ મરાર ના દ કરાઓને
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તેઓની સેવાઓ ુજબ હારુન યાજકના દ કરા ઈથામારની આગેવાની
હેઠળઆપ્યા.

9પર ુ કહાથના દ કરાઓને તેણે કઈ જઆપ્ ું ન હ, કારણ કે તેમ ું
કામ પ વત્ર ાનના સંબંધમાં હ ું અને તેને તેઓ પોતાના ખભા ઉપર
ઊંચક લેતા હતા.

10 વેદ નો અ ભષેક થયો તે દવસે વેદ ની પ્ર ત ા કરવાને
આગેવાનોએ અપર્ણ ક ુ તેઓએ વેદ આગળ પોતા ું અપર્ણ ચઢા ું.
11 યહોવાહે ૂસાને ક ું, સવર્ અ ધપ તઓ પોતપોતાના દવસે વેદ ની
પ્ર ત ા કરવા સારુ અપર્ણ ચઢાવ.ે

12 અને પહેલે દવસે પોતા ું અપર્ણ ચઢાવનાર તે યહૂદાના કુળનો
આમ્મીનાદાબનો દ કરો નાહશોન હતો. 13અને તે ું અપર્ણચાંદ નીએક
કથરોટ હ ુ,ં જે ું વજન એકસો ત્રીસ શેકેલ હ ું. પ વત્ર ાનના શેકેલ
ુજબ સ ેર શેકેલ ચાંદ નો એક પ્યાલો હતો; બ ે પાત્રો ખાધાપર્ણ

તર કે તેલ મ શ્રત મેંદાથી ભરેલાં હતા.ં 14તેણે દશ શેકેલ સોના ું ૂપથી
ભરે ું એક ૂપપાત્ર પણઆપ્ ુ.ં

15તથા દહનીયાપર્ણ માટે એક વાછરડો એક ઘેટો, પહેલા વષર્ ું એક
હલવાન. 16તેણે પાપાથાર્પર્ણ માટે બકરામાંથીએક નરઆપ્યો. 17અને
શાંત્યપર્ણોના યજ્ઞને માટે બે બળદ, પાંચ ઘેટા, પાંચ બકરા અને એક
વષર્નાં પાંચ હલવાન હતા;ં આમ્મીનાદાબના દ કરા નાહશોન ું અપર્ણ
એ હ ુ.ં

18 બીજે દવસે ુઆરનો દ કરા નથાનએલ એટલે ઇસ્સાખારના
અ ધપ તએ અપર્ણ ક .ુ 19 અને તેણે આ અપર્ણ ચઢા ું. એટલે
ચાંદ ની એક કથરોટ જે ું વજન એકસો વીસ શેકેલ હ ું તથા પ વત્ર

ાનના શેકેલ ુજબ સતેર શેકેલ ચાંદ નો એક પ્યાલો. આ બ ે
પાત્રોમાં ખાધાપર્ણ તર કે તેલથી મોહેલો મેંદાથી ભરેલો હતો.

20 દશ શેકેલ ૂપથી ભરે ું સોના ું ૂપપાત્ર તેણે આપ્ ુ.ં 21 તથા
તેણે દહનીયાપર્ણ માટે એક વષર્ ું વાછરડુ,એક ઘેટો, પહેલા વષર્ ું એક
હલવાન આપ્ ું. 22 તેણે પાપાથાર્પર્ણ માટે બકરામાંથી એક નર આપ્ ુ.ં
23અને તેણે શાંત્યપર્ણોના યજ્ઞ માટે બે બળદ, પાંચ ઘેટા, પાંચ બકરા
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અને એક વષર્ના પાંચ હલવાન આપ્યા.ં ુઆરના દ કરા નથાનએલ ું
અપર્ણ એ હ ુ.ં

24 ત્રીજે દવસે હેલોનનો દ કરો અ લયાબ, ઝ ુલોનના દ કરાનો
આગેવાન હતો તેણે તે ું અપર્ણઆપ્ ુ.ં 25તે ું અપર્ણઆહ ુ;ં ચાંદ ની
એક કથરોટ જે ું વજન એકસોને ત્રીસ શેકેલ હ ું અને પ વત્ર ાનના
શેકેલ ુજબ સ ેર શેકેલ એક ચાંદ નો પ્યાલો હતો. બ ે પાત્રો
ખાધાપર્ણ તર કે તેલ મ શ્રત મેંદાથી ભરેલાં હતા.ં 26 વળ તેણે દશ
શેકેલ સોના ું એક ૂપપાત્ર ૂપથી ભરે ું આપ્ ુ.ં

27તેણે દહનીયાપર્ણ માટે એક વાછરડુ,એક ઘેટો, પહેલા વષર્ ું એક
હલવાનઆપ્યા. 28પાપાથાર્પર્ણ માટે બકરામાંથી એક નર તેણેઆપ્યો.
29 તેણે શાંત્યપર્ણોને માટે બે બળદ, પાંચ ઘેટા, પાંચ બકરા અને પહેલા
વષર્નાં પાંચ હલવાનઆપ્યા.ં તે હેલોનના દ કરા અ લયાબ ું અપર્ણએ
હ ુ.ં

30 ચોથે દવસે શદેઉરનો દ કરો અલી ૂર રુબેનના દ કરાઓનો
આગેવાન તે ું અપર્ણ લા ો. 31 અને તે ું અપર્ણ આ હ ું એટલે
ચાંદ ની એક કથરોટ જે ું વજન એકસો ત્રીસ શેકેલ હ ું અને
પ વત્ર ાનના શેકેલ ુજબ સ ેર શેકેલ ચાંદ નો એક પ્યાલો હતોઆ
બ ે પાત્રો ખાધાપર્ણ તર કે તેલ મ શ્રત મેંદાથી ભરેલાં હતા.ં 32 વળ
તેણે દશ શેકેલ સોના ું ૂપથી ભરે ું એક ૂપપાત્ર અપર્ણ ક ુ.

33 દહનીયાપર્ણ માટે એક વાછરડુ, એક ઘેટો, પહેલા વષર્ ું એક
હલવાન તેણે આપ્ ું. 34 પાપાથાર્પર્ણ માટે બકરામાંથી એક નર તેણે
આપ્યો. 35 તેણે શાંત્યપર્ણોના યજ્ઞને માટે બે બળદ, પાંચ ઘેટા, પાંચ
બકરા અને એક વષર્ના પાંચ હલવાન આપ્યા.ં એ શદેઉરના દ કરા
અલી ૂર ું અપર્ણ હ ુ.ં

36 પાંચમે દવસે ૂર શાદ્દાયનો દ કરો શ ુ મયેલ, શમયોનના
દ કરાઓનો આગેવાન તે ું અપર્ણ લા ો. 37 અને તે ું અપર્ણ આ
હ ુ;ં ચાંદ ની એક કથરોટ જે ું વજન એકસોને ત્રીસ શેકેલ હ ું. અને
પ વત્ર ાનના શેકેલ ુજબ સ ેર શેકેલ રૂપાનો એક પ્યાલો આ બ ે
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પાત્રો ખાધાપર્ણ તર કે તેલ મ શ્રત મેંદાથી ભરેલાં હતા.ં 38 દશ શેકેલ
સોના ું એક ૂપપાત્ર ૂપથી ભરે ું હ ુ.ં

39 દહનીયાપર્ણ માટે એક વષર્ ું વાછરડુ, એક ઘેટો, પહેલા વષર્ ું
એક હલવાન ું અપર્ણ તેણે ક ુ. 40 પાપાથાર્પર્ણ માટે બકરામાંથી એક
નર આપ્યો. 41 અને શાંત્યપર્ણોનો યજ્ઞના માટે બે બળદ, પાંચ ઘેટા,
પાંચ બકરા અને એક વષર્ના પાંચ હલવાન એ ૂર શાદ્દાયના દ કરા
શ ુ મયેલ ું અપર્ણ હ ુ.ં

42 છઠે્ઠ દવસે દએુલના દ કરા એ લયાસાફ ગાદના દ કરાનો
અ ધપ ત અપર્ણ લા ો. 43 અને તે ું અપર્ણ આ હ ું; ચાંદ ની એક
કથરોટ જે ું વજન એકસોને ત્રીસ શેકેલ હ ુ,ં પ વત્ર ાનના સ ેર
શેકેલ ચાંદ નો એક પ્યાલો આ બ ે પાત્રો ખાધાપર્ણ તર કે તેલ મ શ્રત
મેંદાથી ભરેલાં હતા.ં 44 દશ શેકેલ સોના ું ૂપથી ભરે ું એક ૂપપાત્ર
હ ુ.ં

45 દહનીયાપર્ણ માટે એક વાછરડુ, એક ઘેટો, પહેલા વષર્ ું એક
હલવાન તેણે આપ્ ું. 46 પાપાથાર્પર્ણ માટે બકરાંમાંથી એક નર તેણે
આપ્યો. 47અને શાંત્યપર્ણોના યજ્ઞ માટે બે ગોધાં, પાંચ ઘેટા,ં પાંચ બકરા
અને એક વષર્ના પાંચ હલવાનએ દએુલના દ કરાએ લયાસાફ ું અપર્ણ
હ ુ.ં

48 સાતમે દવસે આમ્મીહૂદનો દ કરો અ લશામા એફ્રાઇમના
દ કરાઓનો આગેવાન તે તે ું અપર્ણ લા ો. 49અને તે ું અપર્ણ આ
હ ું એટલે કે ચાંદ નીએક કથરોટજે ું વજનએકસોને ત્રીસશેકેલ વજન
હ ું અને પ વત્ર ાનના શેકેલ ુજબ સ ેર શેકેલ ચાંદ નો એક પ્યાલો
આબ ે પાત્રો ખાધાપર્ણ તર કે તેલ મ શ્રત મેંદાથી ભરેલાં હતા.ં 50 દશ
શેકેલ સોના ું એક ૂપપાત્ર ૂપથી ભરે ું હ ું તે આપ્ ુ.ં

51 દહનીયાપર્ણને માટે એક વાછરડુ, એક ઘેટો, પહેલા વષર્ ું એક
હલવાન તેણે આપ્ ુ.ં 52 પાપાથાર્પર્ણને માટે બકરામાંથી એક નર
તેણે આપ્યો. 53 અને શાંત્યપર્ણોના યજ્ઞને માટે બે ગોધાં, પાંચ ઘેટા,ં
પાંચ બકરા અને એક વષર્ના પાંચ હલવાન એ આમ્મીહૂદના દ કરા
અ લશામા ું અપર્ણ હ ુ.ં
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54 આઠમા દવસે પદાહ ૂરનો દ કરો ગમાલ્યેલ, મનાશ્શાના
દ કરાઓનોઆગેવાન તે ું અપર્ણ લા ો. 55અને તે ું અપર્ણઆ હ ું
એટલે ચાંદ ની એક કથરોટ જે ું વજન એકસોને ત્રીસ શેકેલ હ ું અને
પ વત્ર ાનના શેકેલ ુજબ સ ેર શેકેલ રૂપાનો એક પ્યાલો આ બ ે
પાત્રો ખાધાપર્ણ તર કે તેલ મ શ્રત મેંદાથી ભરેલાં હતા.ં 56 દશ શેકેલ
સોના ું ૂપથી ભરે ું એક ૂપપાત્ર તેણે આપ્ ુ.ં

57 દહનીયાપર્ણને માટે એક વાછરડુ, એક ઘેટો, પહેલા વષર્ ું એક
હલવાન ું તેણે અપર્ણ ક .ુ 58 પાપાથાર્પર્ણ માટે બકરાંમાંથી એક નર
તેણેઆપ્યો. 59અને શાંત્યપર્ણોને માટે બે ગોધા,ં પાંચ ઘેટા,ં પાંચ બકરા
અને એક વષર્ના પાંચ હલવાન પદાહ ૂરના દ કરા ગમાલ્યેલ ું અપર્ણ
એ હ ુ.ં

60 નવમા દવસે ગ દયોનીનો દ કરો અબીદાન, બન્યામીનના
દ કરાઓનો આગેવાન તે પણ અપર્ણ લા ો. 61અને તે ું અપર્ણ આ
હ ું એટલે ચાંદ ની એક કથરોટ જે ું વજન એકસોને ત્રીસ શેકેલ હ ું.
અને પ વત્ર ાનના શેકેલ ુજબ સ ેર શેકેલ ચાંદ નો એક પ્યાલો આ
બ ે પાત્રો ખાધાપર્ણ તર કે તેલ મ શ્રત મેંદાથી ભરેલાં હતા.ં 62 દશ
શેકેલ સોના ું ૂપથી ભરે ું એક ૂપપાત્ર તેણે આપ્ ુ.ં

63 દહનીયાપર્ણને માટે એક વષર્ ું વાછરડુ, એક ઘેટો, પહેલા વષર્ ું
એક હલવાન એ તેણેઆપ્યા.ં 64પાપાથાર્પર્ણ માટે બકરાંમાંથી એક નર
એ તેણે આપ્યો. 65અને શાંત્યપર્ણોને માટે બે ગોધાં, પાંચ ઘેટા,ં પાંચ
બકરાઅને એક વષર્ના પાંચ હલવાનએગી દયોનીના દ કરા અબીદાન ું
અપર્ણ હ ુ.ં

66 દસમે દવસે આમ્મીશાદ્દાયનો દ કરો અહ એઝેર, દાનના
દ કરાઓનો આગેવાન તે તે ું અપર્ણ લા ો. 67અને તે ું અપર્ણ આ
હ ું એટલે ચાંદ ની એક કથરોટ જે ું વજન એકસોને ત્રીસ શેકેલ હ ું
અને પ વત્ર ાનના શેકેલ ુજબ એક ચાંદ નો પ્યાલો આ બ ે પાત્રો
ખાધાપર્ણ તર કે તેલ મ શ્રત મેંદાથી ભરેલાં હતા.ં 68 દશ શેકેલ સોના ું
ૂપથી ભરે ું એક ૂપપાત્ર હ ું તે તેણે આપ્ ુ.ં
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69 દહનીયાપર્ણના માટે એક વાછરડુ, એક ઘેટો, પહેલા વષર્ના એક
હલવાન ું અપર્ણ આપ્ ુ.ં 70 પાપાથાર્પર્ણને માટે બકરાંમાંથી એક નર
તેણે આપ્ ુ.ં 71અને શાંત્યપર્ણોને માટે બે ગોધાં, પાંચ ઘેટા,ં પાંચ બકરા
અને એક વષર્ના પાંચ હલવાન એ આમ્મીશાદ્દાય દ કરા અહ એઝેર ું
અપર્ણ હ ુ.ં

72 અ ગયારમે દવસે ઓક્રાનના દ કરા પા ગયેલ આશેરના
દ કરાઓનો આગેવાન તે અપર્ણ લા ો. 73અને તે ું અપર્ણ આ હ ું
એટલે ચાંદ ની એક કથરોટ, જે ું વજન એકસોને ત્રીસ શેકેલ હ ું અને
પ વત્ર ાનના શેકેલ ુજબ સ ેર શેકેલ એક ચાંદ નો પ્યાલો આ બ ે
પાત્રો ખાધાપર્ણ તર કે તેલ મ શ્રત મેંદાથી ભરેલાં હતા.ં 74 દશ શેકેલ
સોના ું એક ૂપપાત્ર ૂપથી ભરે ું તેણે આપ્ ુ.ં

75 દહનીયાપર્ણને માટે એક વાછરડુ, એક ઘેટો, પહેલા વષર્ ું એક
હલવાન તેણે આપ્ ુ.ં 76 પાપાથાર્પર્ણને માટે બકરાંમાંથી એક નર તેણે
આપ્યો. 77 અને શાંત્યપર્ણોના યજ્ઞને માટે બે ગોધાં, પાંચ ઘેટા,ં પાંચ
બકરા અને એક વષર્ના પાંચ હલવાન એ ઓક્રાનના દ કરા પા ગયેલ ું
અપર્ણ હ ુ.ં

78 બારમે દવસે એનાનના દ કરો અહ રા નફતાલીના દ કરાનો
આગેવાન તે ું અપર્ણ લા ો. 79 અને તે ું અપર્ણ આ હ ું એટલે
ચાંદ ની એક કથરોટ જે ું વજન એકસોને ત્રીસ શેકેલ હ ુ.ંઅને
પ વત્ર ાનના શેકેલ ુજબ આ બ ે પાત્રોમાં ખાધાપર્ણ તર કે
તેલ મ શ્રત મેંદાથી ભરેલાં હતા.ં 80 દશ શેકેલ સોના ું ૂપથી ભરે ું
એક ૂપપાત્ર તેણે આપ્ ુ.ં

81 તથા દહનીયાપર્ણને માટે એક વષર્ ું વાછરડુ, એક ઘેટો, પહેલા
વષર્ ું એક હલવાન તે તેણે આપ્ ુ.ં 82 પાપાથાર્પર્ણને માટે એક
બકરાંમાંથી એક નર તેણે આપ્યો. 83 અને શાંત્યપર્ણોના યજ્ઞને માટે
બે ગોધાં, પાંચ ઘેટા,ં પાંચ બકરા અને એક વષર્ના પાંચ હલવાન એ
એનાનના દ કરા અહ રા ું અપર્ણ હ ુ.ં

84 જે દવસે વેદ નો અ ભષેક થયો તે પ્રસંગે ઇઝરાયલના
આગેવાનોએ તે ું પ્ર ત ાપન ક .ુ તે આ હ ું. એટલે ચાંદ ની બાર
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કથરોટ, ચાંદ ના બાર પ્યાલા તથા સોનાનાં બાર ૂપપાત્રો, 85 ચાંદ ની
પ્રત્યેક કથરોટ ું વજન એકસોને વીસ શેકેલ હ ું. અને દરેક ૂપપાત્ર ું
વજન સ ેર શેકેલ હ ુ.ં ચાંદ નાં બધાં પાત્રો ું કુલ વજન પ વત્ર ાનના
શેકેલ ુજબબે હજારને ચારસો શેકેલ હ ુ.ં 86સોનાનાં ૂપપાત્રો ૂપથી
ભરેલાં, તે પ્રત્યેક ું વજન પ વત્ર ાનના શેકેલ ુજબ દશ શેકેલ હ ું.
એ ૂપપાત્રો ું સઘ ું સો ું એકસોને વીસ શેકેલ હ ું.

87 દહનીયાપર્ણ માટે કુલ બાર ગોધાં,બાર ઘેટાં અને એક વષર્ના બાર
હલવાન, તેઓનાં ખાદ્યાપર્ણ ુદ્ધાં અને પાપાથાર્પર્ણ માટે બાર નર બકરાં
પણઆપ્યા. 88તથા શાંત્યપર્ણોના યજ્ઞને માટે કુલ ચોવીસબળદો,સાઠ
ઘેટા,ં સાઠ બકરા અને એક વષર્નાં સાઠ હલવાન હતા, વેદ નો અ ભષેક
કર તેના એ પ્ર ત ાપન કરવામાં આ ું.

89 ારે ુલાકાતમંડપમાં ૂસા યહોવાહની સાથે બોલવા ગયો ત્યારે
ઈ રની વાણી તેની સાથે વાત કરતી તેણે સાંભળ . બે કરુબો*
મધ્યેથી કરારકોશ પરના દયાસન ઉપરથી ઈ ર તેની સાથે બોલતા હતા.
યહોવાહ તેની સાથે બોલ્યા.

8
દ પ ૃક્ષ ઉપર દ વા ૂકવા બાબત

1 યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, 2 “ ું હારુનને કહે કે ારે ું દ વા
સળગાવે ત્યારે દ વા દ પ ૃક્ષની આગળ તેનો પ્રકાશ પાડ.ે’ ”

3 હારુને તે પ્રમાણે ક ુર્. જમે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તે
ુજબ તેણે દ પ ૃક્ષનીઆગળ દ વા સળગા ા. 4 દ પ ૃક્ષઆ ુજબ

બનાવવામાં આ ુ હ ુ;ંએટલે દ પ ૃક્ષ ું કામ ઘડલેા સોના ું હ ુ.ં તેના
પાયાથી તેનાં લો ુધી તે ઘડતર કામ ું હ ુ.ં જે ન ૂનો યહોવાહે ૂસાને
બતા ો હતો. તે પ્રમાણે તેણે દ પ ૃક્ષ બના ુ.ં

લેવીઓ ું ુ દ્ધકરણ અને અપર્ણ

* 7:89 7:89 બે પાંખવાળા પ્રાણી, નગર્. 25:17 - 22
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5 પછ , યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, 6 “ઇઝરાયલ લોકોમાંથી લેવીઓને
અલગ કર ને તેઓને ુદ્ધ કર.

7 તેઓને ુદ્ધ કરવા ું આ ુજબ કર; તેઓના પર ુ ધ્ધકરણના
પાણીનો છટકાવ કરવો. ત્યારબાદ તેઓ આ ું શર ર ૂંડાવે અને
પોતાના વ ધોઈ નાખે તથા પોતાને સ્વચ્છ કરે. 8 ત્યારબાદ તેઓ
એક વાછરડો તથા તે ું ખાદ્યાપર્ણ એટલે તેલ મ શ્રત મેંદો લ.ે અને એક
બીજો વાછરડો પાપાથાર્પર્ણ માટે લે.

9 પછ બધા લેવીઓને ુલાકાતમંડપ આગળ રજૂ કર; અને
ઇઝરાયલ લોકોની આખી જમાતને ું ભેગી કર. 10અને ું લેવીઓને
યહોવાહની સમક્ષ લાવે ત્યારે ઇઝરાયલી લોકો પોતાના હાથ લેવીઓ
પર ૂકે. 11 પછ લેવીઓને ું યહોવાહ સમક્ષ રજૂ કર. અને લેવીઓ
પર ઇઝરાયલ ુત્રો પોતાના હાથ ૂકે.

12 અને લેવીઓ પોતાના હાથ વાછરડાઓનાં માથાં પર ૂકે અને
લેવીઓના પ્રાય ત અથ એક બળદ પાપાથાર્પર્ણ તર કે અને બીજો
દહનીયાપર્ણ તર કે યહોવાહને ું ચઢાવ. 13 પછ હારુનની સામે તથા
તેના દ કરાઓ સમક્ષ ું લેવીઓને ઊભા કર અને યહોવાહને સ્ ુ તના
અપર્ણ તર કે ચઢાવ.

14 આ ર તે ું ઇઝરાયલપ્રજામાંથી લેવીઓને અલગ કર, જથેી
લેવીઓ મારા પોતાના થાય. 15 અને ત્યારપછ , લેવીઓ
ુલાકાતમંડપની સેવાને લગ ું કામ કરવા અંદર જાય. અને તારે

લેવીઓને ુદ્ધ કર ને સ્ ુત્યાપર્ણ તર કે મને અપર્ણ કરવા.
16 આ ુજબ કર, કેમ કે ઇઝરાયલપ્રજામાંથી તેઓ મને સં ૂણર્

અપાયેલા છે. ઇઝરાયલમાંથી સવર્ પ્રથમજ નતો એટલે ગભર્
ઊઘાડનારનાં બદલે મેં લેવીઓને મારા પોતાને માટે લીધા છે. 17 કેમ
કે ઇઝરાયલમાંથી પ્રથમજ નત માણસ તથા પ ુ મારાં છે. જે દવસે
મેં મસરના સવર્ પ્રથમજ નતનો નાશ કય ત્યારે તે સવર્ને મેં મારા માટે
અલગ કયા હતા.ં

18 અને ઇઝરાયલના સવર્ પ્રથમજ નતને બદલે મેં લેવીઓને લીધાં
છે. 19 ઇઝરાયલ લોકોમાંથી લેવીઓને ુલાકાતમંડપની સેવા કરવાં
માટે તથા ઇઝરાયલ લોકોને પ્રાય ત કરવા માટે મેં હારુનના તથા તેના
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દ કરાઓના હાથમાં સોંપ્યા છે. જથેી ઇઝરાયલ લોકો પ વત્ર ાનની
પાસે આવે ત્યારે તેઓ મધ્યે કોઈ મરક ન થાય.”

20 પછ ૂસા તથા હારુને તથા ઇઝરાયલ લોકોના સમગ્ર સભાએ
આ ુજબલેવીઓને ક ું; લેવીઓ વષે જે સવર્આજ્ઞા યહોવાહે ૂસાને
આપી હતી તે ુજબ ઇઝરાયલના સમગ્ર સમાજે ક ુ. 21 લેવીઓએ
પોતાને પાપથી ુદ્ધ કયાર્ અને તેઓએપોતાનાં વ ો ધોયા.ં અને હારુને
તે સૌને અપર્ણ તર કે યહોવાહનીઆગળ રજૂ કયાર્. અને હારુને તેઓને
ુદ્ધ કરવા માટે તેઓને સારુ પ્રાય ત ક .ુ
22 ત્યારબાદ લેવીઓ ુલાકાતમંડપમાં હારુનઅને તેના દ કરાઓના

હાથ નીચે સેવા કરવા ગયા. જમે યહોવાહે લેવીઓઅંગે જે આજ્ઞાઓ
ૂસાને જણાવી હતી તેમ તેઓએ તેઓને ક ુ.
23 ફર થી, યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, 24 “લેવીઓની ફરજ આ છે.

પચ્ચીસ વષર્ કે તેથી વ ુ ઉંમરના લેવીઓ ુલાકાતમંડપની અંદર જઈ
સેવા શરૂ કર શકે.

25પચાસવષર્ની ઉંમરે તેઓસેવામાંથી ન ૃ થાયઅને સેવા કરવા ું
બંધ કરે. 26તેઓ ુલાકાતમંડપમાં કામ કરતા પોતાના ભાઈઓની સાથે
સેવા કરે, પણ ુલાકાતમંડપની અંદર સેવા ન કરે, લેવીઓને સોંપેલી
સેવા માટે આ વ ા વષે ું તેઓને મા હતી આપ.”

9
બીજુ પાસ્ખાપવર્

1 મસર દેશમાંથી આ ા પછ બીજા વષર્ના પ્રથમ મ હનામાં
સનાઈના અરણ્યમાં યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, 2 “ઇઝરાયલીઓ વષર્ના
ઠરાવેલા સમયે પાસ્ખાપવર્ પાળે. 3 આ મ હનાને ચૌદમે દવસે સાંજે
નયત સમયે પાસ્ખાપવર્ પાળો. એને લગતા બધા નયમો અને વ ધઓ
ુજબ તે ું પાલન કરો.” 4 તેથી, ઇઝરાયલીઓને ૂસાએ ક ું કે

તમારે પાસ્ખાપવર્ પાળ ુ.ં 5અને પ્રથમ મ હનાના ચૌદમા દવસે સાંજે
સનાઈના અરણ્યમાં તેઓએ પાસ્ખાપવર્ પા ુ.ં જે સવર્ આજ્ઞાઓ
યહોવાહે ૂસાને આપી હતી તે ુજબ ઇઝરાયલીઓએ ક .ુ
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6 કેટલાક માણસો ૃતદેહના સ્પશર્થી અ ુદ્ધ થયા હતા તેથી તેઓ
તે દવસે પાસ્ખાપવર્ પાળ ન શ ા અને તેઓ તે દવસે ૂસા અને
હારુનની પાસે આ ા. 7 તેઓએ ૂસાને ક ું કે, “અમે ૃતદેહના
સ્પશર્થી અ ુદ્ધ થયેલા છ એ. ઇઝરાયલીઓ તેને માટે નયત સમયે
યહોવાહને અપર્ણ કરે છે. તો અમને શા માટે એ ું કરવાની મનાઈ
કરવામાં આવે છે?” 8 ૂસાએ તેઓને ક ું કે, “યહોવાહ તમારા વષે
શી આજ્ઞા આપે છે તે હુ સાંભ ું ત્યાં ુધી ઊભા રહો.”

9 યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, 10 “ઇઝરાયલપ્રજાને આ પ્રમાણે કહે કે,
જો તમારામાંનો અથવા તમારા સંતાનોમાંનો કોઈ શબના સ્પશર્ને કારણે
અ ુદ્ધ થયો હોયઅથવા દૂર ુસાફર કરતો હોય, તો પણ તે યહોવાહ ું
પાસ્ખાપવર્ પાળે.’ ”

11 બીજા મ હનાના ચૌદમા દવસે સાંજે તેઓ તે પવર્ પાળે અને
બેખમીર રોટલી તથા કડવી ભાજી સાથે તે ખાય. 12 એમાં ું ક ું
તેઓ સવાર ુધી રહેવા દે ન હ, તેમ જ તે ું એકેય હાડકુ ભાંગે ન હ.
પાસ્ખાપવર્ના સવર્ નયમો ું પાલન તેઓ કરે.

13 પણ જો કોઈ માણસ ુદ્ધ હોવા છતાં અને ુસાફર માં હોવા ન
છતાં પાસ્ખાપવર્ પાળવા ું ૂકે તે પોતાનાં લોકોથી અલગ કરાય. કેમ
કે, તેણે નયત સમયે યહોવાહને અપર્ણ ક ુ ન હ, તેથી તે માણસ ું
પાપ તેને માથ.ે 14અને જો કોઈ પરદેશી તમારામાં રહેતો હોય અને તે
યહોવાહને માટે પાસ્ખાપવર્ પાળવા ઇચ્છતો હોય તો તે પાસ્ખાના બધા
નયમો અને વ ધઓ પ્રમાણે તે પાળે. દેશના વતની તથા પરદેશી સૌને
માટે સરખો જ નયમ છે.”

અ સ્તંભ
નગર્. 40:34-38

15 મંડપ ઊભો કરવામાં આ ો તે જ દવસે મેઘે મંડપ પર એટલે
સા યમંડપ પર આચ્છાદન ક ુ. અને સાંજથી સવાર ુધી મંડપ ઉપર
તેનો દેખાવ અ ની જમે ઝળહળતો હતો. 16 આ પ્રમાણે હમેશા
થ ું મેઘ તેના પર આચ્છાદન કરતો અને રાત્રે તેનો દેખાવ અ ની
જ્વાળા જવેો હતો. 17અને ારે મંડપ ઉપરથી મેઘ હઠ જતો ત્યારે
ઇઝરાયલપ્રજા ચાલતી અને જે જગ્યાએ મેઘ થોભે ત્યાં તેઓ છાવણી
કરતા.
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18 યહોવાહની આજ્ઞા ુજબ ઇઝરાયલીઓ ુસાફર કરતા અને
તેઓનીઆજ્ઞા ુજબ તેઓછાવણી કરતા. જયાં ુધી મંડપ ઉપર મેઘ
થોભતો ત્યાં ુધી તેઓ છાવણીમાં રહેતા. 19અને ારે મેઘ લાંબા
સમય ુધી મંડપ પર રહેતો ત્યારે ઇઝરાયલ લોકો યહોવાહે સોંપેલી
સેવા કરતા અને આગળ ચાલતા ન હ.

20પર ુ કેટલીક વખત મેઘ થોડા દવસ માટે ુલાકાતમંડપ પર રહેતો
ત્યારે યહોવાહની આજ્ઞા ુજબ તેઓ છાવણીમાં રહેતા. 21 કેટલીક
વખત મેઘ સાંજથી સવાર ુધી રહેતો અને ારે સવારે મેઘ ઊપડ
જતો ત્યારે તેઓ ચાલતા એટલે કે દવસે કે રાત્રે મેઘ ઊપડતો ત્યારે
તેઓઆગળ વધતા.

22 ાં ુધી મેઘ પ વત્રમંડપ પર થોભી રહે ત્યાં ુધી એટલે કે બે
દવસ કે એક મ હનો કે એક વષર્ માટે હોય, તોપણ ઇઝરાયલ લોકો
છાવણીમાં રહેતા અને આગળ ચાલતાં ન હ. પણ ારે તે ઊપડતો
ત્યારે તેઓ ચાલતા. 23 યહોવાહની આજ્ઞા અ ુસાર તેઓ છાવણી
કરતા અને તેમની જ આજ્ઞા ુજબ તેઓ ચાલતા ૂસા દ્વારા તેઓને
અપાયેલી આજ્ઞા ુજબ તેઓ યહોવાહને સોંપેલી સેવા કરતા.

10
ચાંદ ના બે રણ શગડાં

1 યહોવાહ ૂસાને ક ું કે, 2 “ ું પોતાને માટે ચાંદ નાં બે રણ શગડાં
બનાવ અને તે ઘડતર કામના બનાવ. અને ું પ્રજાને બોલાવવાના તથા
છાવણીમાંથી ચાલી નીકળવાના કામમાં લે.

3જે સમયે બ ે રણ શગડા વગાડવામાં આવ,ે ત્યારે સમગ્ર સમાજે
ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ તમાર સમક્ષ એકત્ર થ ુ.ં 4 પર ુ

જો યાજક એક જ રણ શગડુ વગાડે તો આગેવાનો, ઇઝરાયલકુળના
ુ ુરુષો તાર સમક્ષએકઠા થાય. 5 ારે તમે ભય ૂચક રણ શગડુ

વગાડો ત્યારે ૂવર્ દશામાં નાખેલી છાવણીઓએ કૂચ કરવી.
6 બીજી વખતે રણ શગડાં મોટા અવાજે વાગે, ત્યારે દ ક્ષણ

દશામાંની છાવણીએ કૂચ કરવી. આમ ુકામ ઉઠાવવાના સંકેત તર કે
રણ શગડુ મોટા અવાજે વગાડ ું. 7પણઇઝરાયલ સમાજને સભા માટે
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એકત્ર થવા જણાવ ું હોય તો રણ શગડુ એકધારુ વગાડ ું. 8હારુનના
વંશજોએએટલે કે યાજકોએજ રણ શગડાં વગાડવાનાં છે. આકાયમી
કા ૂનનો અમલ તમારે પેઢ દરપેઢ કરવાનો છે.

9અને ારે તમે પોતાનાં દેશમાં તમારા પર જુલમ કરનારા દશુ્મનો
સાથે ુદ્ધ કરવા જાઓ ત્યારે ભય ૂચક રણ શગડાં વગાડો. યહોવાહ
રણ શગડાંનો અવાજ સાંભળશ,ે તમને યાદ કરશે અને તમને તમારા
દશુ્મનોથી બચાવશ.ે

10 વળ , તમારા ઉત્સવો વખત,ે તમારા ઠરાવેલ પવ એ અને તમારા
મ હનાઓના આરભમાં તમે તમારા દહનીયાપર્ણો તેમ જ શાંત્યપર્ણો
પર રણ શગડુ વગાડો. અને તેઓ તમારા ઈ રની હજૂરમાં તમારે માટે
સ્મરણાથ થશે. હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ.”

ઇઝરાયલીઓએ ુકામ ઉપાડયો
11 અને બીજા વષર્ના બીજા મ હનાના વીસમા દવસે સા યોના

મંડપ ઉપરથી મેઘ ઊપડ્યો. 12 અને ઇઝરાયલપ્રજાએ સનાઈના
અરણ્યમાંથી પોતાની ુસાફર શરૂ કર અને મેઘ પારાનના અરણ્યમાં
થોભ્યો. 13 ૂસાને યહોવાહ તરફથી અપાયેલી આજ્ઞા ુજબ તેઓએ
પોતાની પ્રથમ યાત્રા શરૂ કર . 14અને યહૂદા ુત્રોની પહેલી છાવણીની
ધજા પોતાનાં સૈન્ય ુજબ ચાલી નીકળ . અને તેના સૈન્યોનો
આગેવાન આમ્મીનાદાબનો દ કરો નાહશોન હતો. 15 ઇસ્સાખારના
દ કરાઓના કુળના સૈન્યનોઆગેવાન ુઆરનો દ કરો નથાનએલહતો.
16અને ઝ ુલોનના દ કરાઓના કુળનો સૈન્યનો ઉપર હેલોનનો દ કરો
અ લયાબ હતો. 17 ત્યાર પછ મંડપ ઉપાડવામાં આ ો એટલે
ગેશ નના દ કરા તથા મરાર ના દ કરાઓ મંડપ ઊંચક ને ચાલી નીક ા.
18 તે પછ , રુબેનની છાવણીની ધજા પોતાનાં સૈન્ય ુજબ ચાલી
નીકળ . અને તેના સૈન્યનો ઊપર શદેઉરનો દ કરો અલી ૂર હતો.
19અને શમયોનનો દ કરાના કુળના સૈન્યનો ઉપર ૂર શાદ્દાયનો દ કરો
શ ુ મયેલ હતો. 20 અને ગાદના દ કરાઓના કુળના સૈન્યનો ઉપર
દએુલનો દ કરો એ લયાસાફ હતો.

21અને કહાથીઓપ વત્ર ાનમાંની સાધનસામગ્રીઊંચક ને ચાલ્યા.
તેઓ જઈ પહોંચે તે અગાઉ બીજાઓએ મંડપને ઊભો કય . 22 પછ
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એફ્રાઇમના દ કરાઓની છાવણીની ધજા પોતાનાં સૈન્ય ુજબ ચાલી
નીકળ અને તેના સૈન્ય પર આમ્મીહૂદનો દ કરો અ લશામા હતો.
23 અને મનાશ્શાના દ કરાઓના કુળના સૈન્યનો ઉપર પદાહ ૂરનો
દ કરો ગમાલ્યેલ હતો. 24અને બન્યામીનના દ કરાના કુળના સૈન્યનો
ઉપર ગ દયોનીનો દ કરો અબીદાન હતો.

25 પછ દાનના દ કરાઓની છાવણીની ધજા તેમનાં સૈન્ય ુજબ
ચાલી નીકળ . બધી છાવણીઓના સૈન્યમાં તે સૌથી પાછળ હતી. અને
તેનાં સૈન્યનો ઉપર આમ્મીશાદ્દાયનો દ કરો અહ એઝેર હતો. 26અને
આશેરના દ કરાઓના કુળના સૈન્યનો ઉપર ઓક્રાનનો દ કરા પા ગયેલ
હતો. 27અને નફતાલીના દ કરાઓના કુળના સૈન્યનો ઉપર એનાનનો
દ કરો અહ રા હતો. 28 ઇઝરાયલપ્રજાના સૈન્યોની કૂચનો ક્રમ આ
ુજબ હતો. અને તેઓએ કૂચઆરભી.
29 અને ૂસાના સસરા મદ્યાની રેઉએલના દ કરા હોબાબ સાથે
ૂસાએ વાત કર . દએુલ એ ૂસાની પત્નીનો પતા હતો. ૂસાએ

હોબાબને ક ું કે, “જે જગ્યા વષે યહોવાહે અમને ક ું છે ત્યાં જવા
માટે આપણે ુસાફર કર એ છ એ. યહોવાહે ક ું છે કે, ‘હુ તમને તે
આપીશ.’ અમાર સાથે ચાલો અને અમે તમારુ ભ ું કર ું. કેમ કે
યહોવાહે ઇઝરાયલ ું ભ ું કરવા ું વચન આપ્ ું છે.” 30 પણ હોબાબે
ૂસાને ઉ રઆપ્યો કે, “હુ તમાર સાથે ન હઆ ું. હુ તો મારા પોતાના

દેશમાં મારાં સગાઓ પાસે જઈશ.”
31 ૂસાએ જવાબ આપ્યો કે, “કૃપા કર અમને છોડ ને ન જઈશ.

કેમ કે અરણ્યમાં અમારે કેવી ર તે છાવણી કરવી તે ું જાણે છે અને
ું અમારે માટે આંખોની ગરજ સારે છે. 32 અને જો ું અમાર સાથે

આવશે તો એમ થશે કે, યહોવાહ અમારુ જે કઈ ભ ું કરશે તેમ અમે
તમારુ ભ ું કર ું.”

લોકો ચાલી નીક ા
33 અને તેઓએ યહોવાહના પવર્તથી નીકળ ત્રણ દવસ યાત્રા

કર . તે ત્રણે દવસ દરમ્યાન યહોવાહનો કરારકોશ તેમને માટે
વશ્રામ ાનની જગ્યા શોધવા તેઓની આગળ ચાલ્યો. 34 અને
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દવસે તેઓ છાવણીમાંથી ચાલી નીકળતા. ત્યારે યહોવાહનો મેઘસ્તંભ
તેઓના ઉપર રહેતો.

35 અને ારે કરારકોશ ચાલી નીકળતો ત્યારે એમ થ ું કે, ૂસા
કહેતો, “હે યહોવાહ, તમે ઊઠો અને તમારા શ ુઓને વેર વખેર કર
નાખો, અને તમારો તરસ્કાર કરનારને દૂર કરો.” 36 અને ારે
કરારકોશ થોભતો ત્યારે ૂસા કહેતો કે, હે યહોવાહ, ઇઝરાયલના કરોડો
પાસે તમે પાછા આવો.”

11
તે ળ ું નામ તાબેરા પાડ ું

1 અને ઇઝરાયલીઓ યહોવાહના સાંભળતાં ુશ્કેલી વષે ફ રયાદ
કર . યહોવાહ તે સાંભળ ને તેઓના પર ુસ્સે થયા. અને તેમનો
અ તેઓ મધ્યે પ્રગટ્યો; અને તેમણે છાવણીના સૌથી દૂરના છેડા
ુધીના ભાગને બાળ ને ભસ્મ કય . 2 લોકોએ ૂસાને પોકાર કય ,

તેથી તેણે લોકો માટે યહોવાહને પ્રાથર્ના કર અને અ હોલવાઈ ગયો.
3અને તે જગ્યા ું નામ તાબેરાહ* પાડવામાં આ ું. કેમ કે, તેઓ મધ્યે
યહોવાહનો અ પ્રગટ્યો હતો.

તે ળ ું નામ તાબેરા પાડ ું
4 અને તેઓની સાથે મ શ્રત થયેલા કેટલાક પરદેશીઓ અયોગ્ય

વાસના કરવા લાગ્યા. અને ઇઝરાયલ લોકો ફ રયાદ કર રડ ને ક ું
કે, “અમને ખાવાને માંસ કોણ આપશે? 5 જે માછલી મસરમાં અમે
મફતમાં ખાતા હતા તે હવે અમને યાદ આવે છે; વળ કાકડ , તડ ૂચ,
પ્યાજ અને લસણ પણ. 6હાલ તો અમે નબળા પડ ગયા છ એ. ફક્ત
આ મા ા સવાય બીજુ કઈ જ અમાર નજરે પડ ું નથી.”

7 મા ા તો ધાણાના દાણા જટે ું હ ુ.ં તે ુંદર જવેા ચીકણા પદાથર્
જે ું દેખા ું હ ું. 8 લોકો છાવણીમાં ફર ને મા ા વીણીને એકત્ર કર
લાવતા અને ઘંટ માં દળ અથવા ખાંડ ણયામાં ખાંડ ને તથા તવામાં
શેક ને તેની ૂર ઓ બનાવતા;અને તેનો સ્વાદ જૈ ૂનના તેલ જવેો હતો.

* 11:3 11:3 બળતરા
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9અને રાત્રે છાવણીમાં ઝાકળ પડ ું ત્યારે તેની સાથે મા ા પણ પડ ું.
10અને ૂસાએ સવર્ લોકોને પોતપોતાના કુટુબોમાં એટલે દરેક માણસને
પોતાના તં ુના બારણા આગળ રડતાં સાંભ ા. અને યહોવાહ બહુ
ુસ્સે થયા ૂસાની નજરમાં ખોટુ લાગ્ ુ.ં
11 ૂસાએ યહોવાહને ક ુ,ં “તમે તમારા સેવકને શા માટે દઃુખી કય ?

અને હુ તમાર દૃ માં કેમ કૃપા ન પામ્યો કે તમે એ સવર્ લોકોનો બોજ
મારા પર નાખો છો.? 12 ું આ સવર્ લોકો મારાં સંતાનો છે? ું મેં
તેઓને જન્મઆપ્યો છે કે તમે મને કહો છો કે કોઈ પાળક પતા પોતાની
ગોદમાં ધાવણા બાળકને છાતીએ વળગાડ રાખે છે, તેમ જે દેશ વષે મેં
તેઓના પ ૃઓઆગળ સોગન ખાધા તેમાં તેઓને ઊંચક ને લઈ જા?

13આ સવર્ લોકોને આપવા માટે મને માંસ કયાંથી મળ શકે? કેમ
કે તેઓ રડ રડ ને મને કહે છે કે, “અમને માંસ આપો કે અમે ખાઈએ.
14 હુ એકલો આ સવર્ લોકોનો બોજ સહન કર શકતો નથી, કેમ કે તે
બોજ મારા ગજા બહારનો છે. 15 જો તમે માર સાથે આ ર તે વત ,
ત્યારે તો, જો હુ તમાર દૃ માં કૃપા પામ્યો હોઉં તો મને માર નાખો કે
મને મારુ હનતા જોવી ન પડ.ે”

16 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ઇઝરાયલના વડ લોમાંના સ ેર
ુરુષો કે જઓેને ું લોકોના વડ લો તથા ઉપર ઓતર કેઓળખાવે છે.

તેઓને માર સમક્ષએકત્ર કર. અને ુલાકાતમંડપની પાસે તેઓને લાવ.
તેઓને ત્યાં તાર સાથે ઊભા રાખ. 17 હુ નીચે ઊતર ને ત્યાં આવીશ
અને તાર સાથે વાત કર શ, મેં તને જેઆત્માઆપ્યો છે તેમાંનો લઈને હુ
એ લોકો પર ૂક શ. તેથી તેઓ પણ તાર સાથે લોકોનો ભાર ઊચકશે,
તેથી તારે એકલાએ બોજ ઊંચકવો પડશે ન હ.

18 ું લોકોને કહે કે,; તમે કાલને સારુ પોતાને ુદ્ધ કરો યહોવાહની
ુલાકાત માટે તૈયાર થાઓ. તમને માંસ મળશ,ે કેમ કે, તમે રડ ને

યહોવાહના કાનોમાં ક ું કે, “અમને ખાવાને માંસ કોણ આપશે? કેમ
કે, મસરમાં જ અમારા માટે સારુ હ ુ.ં” એ માટે યહોવાહ તમને માંસ
આપશે અને તમે ખાશો. 19એક દવસ કે બે દવસ ન હ, પાંચ, દશ કે
વીસ દવસ ુધીય ન હ, 20પર ુ એકઆખા મ હના ુધી તમે તે ખાશો
એટલે ુધી કે તે તમારાં નસકોરામાંથી પાછુ નીકળશ.ે અને તેથી તમે
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કટાળ જશો. કેમ કે યહોવાહ જે તમાર મધ્યે છે તેનો તમે ઇનકાર કય
છે અને તેમની આગળ રડ ને ક ું છે કે “અમે મસરમાંથી કેમ બહાર
આ ા?”

21 પછ ૂસાએ ક ું,જે લોકોની સાથે હુ છુ તેઓ છ લાખ પાયદળ
છેઅને તમે ક ું છે કે, હુ તેઓને એટ ું બ ું માંસઆપીશ કે, તેઓએક
આખા મ હના ુધી તે ખાશે.’ 22 ું તેઓને ૂર ું થાય તે માટે ઘેટાંબકરાં
તથા ઢોરઢાંકના ટોળાં કાપવામાં આવશ?ે કે તેઓને ૂર ું થાય તે માટે
સ ુદ્રનાં બધાં માછલાં એકત્ર કરવામાં આવશ?ે” 23 યહોવાહે ૂસાને
ક ું કે, “ ું મારો હાથ એટલો ટૂકો પડ્યો છે? મારુ વચન તારા પ્રત્યે ૂરુ
થશે કે ન હ એ ું હવે જોઈશ.”

24 પછ ૂસાએ બહાર આવીને યહોવાહનાં વચન લોકોને કહ
સંભળા ાં. અને લોકોના વડ લોમાંના સ ેર માણસોને તેણે એકત્ર
કયાર્. અને તેઓને તં ુની આજુબાજુ ઊભા રા ા. 25 યહોવાહ
મેઘમાંથી ઊતર આ ાઅને ૂસા સાથે બોલ્યા પછ ૂસાને જેઆત્મા
આપ્યો હતો તેમાંનો લઈ અને તે સ ેર વડ લો પર ૂ ો. અને એમ
થ ું કે આત્મા તેઓ પર ર ો. ત્યાં ુધી તેઓએ પ્રબોધ કય . પણ
ત્યાર પછ તેઓએએમ ક ુર્ ન હ.

26 પર ુ છાવણીમાં બે ુરુષો રહ ગયા હતા.ં એક ું નામ એલ્દાદ
તથા બીજા ું મેદાદ હ ુ.ં અને તેઓના પર આત્મા ર ો. તેઓનાં નામ
યાદ માં લખાયેલાં હતા,ં પણ બહાર નીકળ ને તં ુ પાસે ગયા ન હતા
અને છાવણીમાં તેઓ પ્રબોધ કરવા લાગ્યા. 27અને એક ુવાને દોડ
જઈને ૂસાને ક ું કે, “એલ્દાદ અને મેદાદ છાવણીમાં પ્રબોધ કરે છે.”

28 ૂનનો ુત્ર યહો ુઆ, જે ૂસાની સેવામાં હતો તેઓમાંના પસંદ
કરાયેલા એકે, ૂસાને ક ું કે, “મારા મા લક ૂસા, તેમને મના કર.”
29 અને ૂસાએ તેને ક ું કે “ ું માર ખાતર તને તેમના પર અદેખાઈ
આવે છે? હુ ઇચ્છુ છુ કે યહોવાહના સવર્ લોકો પ્રબોધકો થાય કે
યહોવાહ તેઓના ઉપર પોતાનો આત્મા ૂકે!” 30 પછ ૂસા તથા
ઇઝરાયલના સ ેર આગેવાનો છાવણીમાં પાછા ગયા.

પ્ર ુ લાવર ઓ મોકલે છે
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31 પછ તરત યહોવાહ પાસેથી પવન આ ો અને તે સ ુદ્ર તરફથી
લાવર ઓને ઘસડ લા ો. અને છાવણીની પાસે આ બાજુએ એક
દવસની ુસાફર ુધી તથા બીજી બાજુએ એક દવસની ુસાફર
ુધી તેઓને છાવણીનીઆસપાસ નાખી. અને તેઓજમીનથીઆશરે

બત્રીસ હાથ ઊંચે તેઓઊડતી હતી. 32 તેથી લોકોએ તે આખો દવસ
અનેઆખી રાતઅને બીજોઆખો દવસઊભા રહ લાવર ઓને ભેગી
કર . ઓછામાં ઓછ લાવર ઓ એકઠ કરનારે દસ હોમેર જટેલી
એકઠ કર . અને તેઓએ તેને છાવણીની આસપાસ સવર્ ઠેકાણે તે
પાથર દ ધી.

33 પણ માંસ હજી તેઓના મોમાં જ હ ુ.ં અને તે ચવા ું પણ નહો ું
એટલામાં તો તેઓના ઉપર યહોવાહનો કોપ સળગી ઊઠયો. અને
લોકોને યહોવાહે મોટ મરક થી માયાર્. 34તેથી તેઓએએજગ્યા ું નામ
‘ કબ્રોથ હા ાવાહ’ પા ું કેમ કે જઓેએ અયોગ્ય વાસના કર હતી
તેઓને તેઓએ ત્યાં દફના ા. 35 અને લોકો કબ્રોથ હા ાવાહ†થી
નીકળ ને હસેરોથ ગયા અને તેઓ હસેરોથમાં ર ા.

12
મ રયમને શક્ષા

1અને ૂસાએએક કૂશી ી સાથે લ કયાર્ હતા.ં તેને લીધે મ રયમ
અને હારુન ૂસાની વરુદ્ધ બોલ્યા. 2તેઓએ ક ું, “ ું યહોવાહ ફક્ત
ૂસા મારફતે જ બોલ્યા છે? ું તેઓ આપણી મારફતે બોલ્યા નથી?
“હવે યહોવાહે તેઓએ જે ક ું તે સાંભ ું. 3 ૂસા ૂબ નમ્ર હતો,
ૃથ્વી પર નમ્ર તેના જવેો બીજો કોઈ ન હતો.
4 યહોવાહે ૂસા, હારુન અને મ રયમને એકાએક ક ું; “તમે ત્રણે
ુલાકાતમંડપની પાસે બહાર આવો.” અને તેઓ ત્રણે બહાર આ ાં.

5 પછ યહોવાહ મેઘસ્તંભમાં ઊતયાર્. અને તેઓ તં ુના પ્રવેશદ્વાર
આગળ ઊભા ર ા. તેમણે હારુનને અને મ રયમને બોલા ાં. અને
તેઓ બ ે આગળઆ ાં.

6 યહોવાહે ક ું, “હવે મારા શ ો સાંભળો.
† 11:35 11:35 લોભનો કબર
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ારે તમાર સાથે મારો પ્રબોધક હોય,
તો હુ પોતે સંદશર્નમાં તેને પ્રગટ થઈશ.
અને સ્વપ્નમાં હુ તેની સાથે બોલીશ. 7 મારો સેવક ૂસા એવો
નથી

તે મારા આખા ઘરમાં વ ા ુ છે. 8 હુ ૂસા સાથે તો ુખોપ ુખ
બોલીશ, મમ વડે ન હ.

તે મારુ સ્વરૂપ જોશે.
તો તમે મારા સેવક ૂસાની વરુદ્ધ બોલતા કેમ બીધા ન હ?”

9 પછ યહોવાહનો કોપ તેઓના પર સળગી ઊઠ્યો અને તે તેમની
પાસેથી ચાલ્યા ગયા. 10 અને તં ુ પરથી મેઘ હઠ ગયો મ રયમ
કુ રોગથી બરફજવેી ેત થઈ ગઈ. ારે હારુને પાછા વળ મ રયમ
તરફ જો ું, તો જુઓ તે કુ રોગી થઈ ગયેલી હતી.

11 હારુને ૂસાને ક ું કે, “ઓ મારા મા લક, કૃપા કર ને અમારા પર
આ દોષ ન ૂક. કેમ કે અમે ૂખાર્ઈ કર અને પાપ ક ુ છે. 12 પોતાની
માતા જન્મઆપે તે વખતે જે ું અડ ું શર ર ખવાઈ ગ ું હોયએવી ૃત્ ુ
પામેલા જવેી તે ન થાઓ.”

13 તેથી, ૂસાએ યહોવાહને વનંતી કર . તેણે ક ું કે, ઓ ઈ ર,
હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે તેને સાજી કરો.” 14 યહોવાહે ૂસાને ક ું કે,
“જો તેનો પતા તેના ુખ પર ૂંકયો હોત, તો સાત દવસ તે લાજત.
તેથી સાત દવસતે છાવણીની બહાર રખાય. અને પછ તે પાછ આવે.”
15આથીમ રયમને સાત દવસ ુધી છાવણીની બહાર રાખવામાંઆવી
અને મ રયમને પાછ અંદર લાવવામાં આવી ત્યાં ુધી લોકોએઆગળ
ુસાફર કર ન હ.
16 પછ લોકો હસેરોથથી નીકળ ને પારાનના અરણ્યમાં છાવણી

કર .

13
કનાન દેશ વષે જાણવા જા ૂસો

1 પછ યહોવાહ ૂસા સાથે બોલ્યા. તેમણે ક ું કે, 2 “કનાન દેશ,
જે હુ ઇઝરાયલી લોકોને આપવાનો છુ તેની જા ૂસી કરવા માટે ું થોડા
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માણસોને મોકલ. તેઓના પતાના સવર્ કુળમાંથી એક એક ુરુષને
મોકલ. તે દરેક તેઓ મધ્યે આગેવાન હોય.”

3અને યહોવાહની આજ્ઞા અ ુસાર પારાનના અરણ્યમાંથી ૂસાએ
તેઓને મોકલ્યા. એ સવર્ ુરુષો ઇઝરાયલી લોકોના આગેવાનો હતા.
4 તેઓનાં નામ આ પ્રમાણે છે; રુબેનના કુળમાંથી, ઝા ૂરનો દ કરો
શામ્ ૂઆ.

5 શમયોનના કુળમાંથી હોર નો દ કરો શાફાટ. 6યહૂદાના કુળમાંથી,
ય ેનો દ કરો કાલેબ. 7 ઇસ્સાખારના કુળમાંથી, ૂસફનો દ કરો
ઈગાલ. 8એફ્રાઇમના કુળમાંથી, ૂનનો દ કરો હો શયા.

9 બન્યામીનના કુળમાંથી, રા નો દ કરો પાલ્ટ . 10 ઝ ુલોનના
કુળમાંથી, સોદ નો દ કરો ગાદ યેલ. 11 ૂસફના કુળમાંથી એટલે
મનાશ્શા કુળમાંથી, ુસીનો દ કરો ગાદ . 12 દાન કુળમાંથી, ગમાલીનો
દ કરો આમ્મીએલ.

13 આશેરના કુળમાંથી, મખાએલનો દ કરો સ ુર. 14 નફતાલીના
કુળમાંથી, વોફસીનો દ કરો નાહબી. 15 ગાદના કુળમાંથી, માખીરનો
દ કરો ુએલ. 16 જે ુરુષોને ૂસાએ દેશની જા ૂસી કરવા મોકલ્યા
તેઓનાં નામ એ હતા.ં ૂસાએ ૂનના દ કરા હો શયા ું નામ બદલીને
યહો ુઆ રા ુ.ં

17 ૂસાએ તેઓને કનાન દેશની જા ૂસી કરવા મોકલ્યા અને તેઓને
ક ું કે, “તમે નેગેબની દ ક્ષણમાં થઈને ઉચ્ચ પ્રદેશમાં જાઓ. 18 તે દેશ
કેવો છે તે જુઓ ત્યાં રહેનારા લોક બળવાન છે કે અબળ, થોડા છે કે
ઘણાં? 19જે દેશમાં તેઓ રહે છે તે કેવો છે સારો છે કે ખરાબ? તેઓ
કેવા નગરોમાં રહે છે? ું તેઓ છાવણીઓ કે કલ્લાઓમાં રહે છે?
20 ત્યાંની જમીન ફળદ્રપ છે કે ઉજ્જડ? વળ ત્યાં ૃક્ષો છે કે ન હ? તે
જુઓ, નભર્ય થઈને જાઓ અને તે દેશ ું ફળ લેતા આવજો.” હવે તે
સમય પ્રથમ દ્રાક્ષો પાકવાનો હતો.

21તેથી તેઓઊંચાણમાં ગયા અને જઈને સીનના અરણ્યથી રહોબ
ુધી એટલે હમાથની ઘાટ ુધી દેશની જા ૂસી કર . 22 તેઓ

નેગેબમાંથી પસાર થયા અને હેબ્રોન પહોંચ્યા. ત્યાં અનાક ુત્રો
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અહ માન, શેશાઈ અને તાલ્માય હતા. હેબ્રોન તો મસરમાંના
સોઆનથી સાત વષર્ અગાઉ બંધા ું હ ુ.ં

23 ારે તેઓ એશ્કોલના નીચાણમાં પહોચ્યા. ત્યાં તેઓએ
દ્રાક્ષવેલાની ઝૂમખા કાપી લીધી. બે માણસોની વચ્ચમાં દાંડા ઉપર
લટકાવીને તેને ઊંચક લીધી. પછ કેટલાંક દાડમ અને અંજીર પણ
તેઓ લા ા. 24જે દ્રાક્ષ ું ઝૂમ ું ઇઝરાયલીઓએ ત્યાંથી કાપ્ ું તેના
પરથી એ જગ્યા ું નામ એશ્કોલ* પ ુ.ં

25 તે દેશની જા ૂસી કર ને તે લોકો ચાળ સ દવસ પછ
પાછા આ ા. 26 તેઓ ત્યાંથી ૂસા તથા હારુનની પાસે તથા
ઇઝરાયલ ુત્રોની આખી જમાત પાસે પારાનના અરણ્યમાં કાદેશમાં
આ ા. અને તેઓને તથા આખી જમાતને તેઓએજાણ કર . અને તે
દેશનાં ફળ તેઓને બતા ાં.

27તેઓએ ૂસાને ક ું, “તેં અમને જે દેશમાં મોકલ્યા ત્યાં અમે ગયા,
તે ખરેખર દૂધ તથા મધથી રેલછેલવાળો દેશ† છે. અને આ તે ું ફળ
છે. 28 તોપણ તે દેશનાં લોકો શ ક્તશાળ છે તેઓનાં નગરો વશાળ
અને કલ્લેબંધીવાળા છે. વળ અમે ત્યાં અનાક ુત્રોને પણ જોયા.
29 અમાલેક ઓ નેગેબમાં રહે છે. અને પહાડ પ્રદેશોમાં હ ીઓ,
ય ૂસીઓ અને અમોર ઓ રહે છે. અને કનાનીઓ સ ુદ્ર પાસે અને
યદનને કાંઠે રહે છે.”

30 પછ કાલેબે ૂસાની પાસે ઊભા રહેલા લોકોને શાંત પાડ્યા અને
ક ું, ચાલો,આપણે હુમલો કર તે દેશનો કબજો લઈએ, કેમ કેઆપણે
તેને જીતી શકવા માટે સમથર્ છ એ.” 31 પણ જે માણસો તેઓની સાથે
ગયા હતા તેઓએ ક ું કે, “આપણે એ લોકો ઉપર હુમલો કર શકતા
નથી. કેમ કે તેઓઆપણા કરતાં વ ુ બળવાન છે.”

32 અને જે દેશની જા ૂસી તેઓએ કર હતી, તે વષે ઇઝરાયલ
લોકોની પાસે તેઓ માઠો સંદેશો લા ા.અને એમ ક ું કે, “જે દેશમાં
અમે જા ૂસી કરવા માટે ફર વ ા છ એ તે તેના વસનારાને ખાઈ
જનાર દેશ છે ત્યાં અમે જોયેલા બધા માણસો બળવાન છે. 33 ત્યાં

* 13:24 13:24 ુચ્છ † 13:27 13:27 ફળદ્રપ
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અમે મહાકાયએટલે અનાકના વંશજોને પણજોયા, તેઓની સામે અમે
પોતાની દૃ માં તીડોના જવેા હતા. અને તેઓની નજરમાં અમે પણ
એવા જ હતા.”

14
જા ૂસોના હેવાલ પછ લોકોની કચકચ

1 અને સમગ્ર સમાજે મોટે સાદે પોક ૂક અને તે આખી રાત લોક
રડ્યા. 2અને સવર્ ઇઝરાયલીઓએ ૂસા અને હારુનની વરુદ્ધ કચકચ
કર . સમગ્ર સ ુદાયે તેઓને ક ું “આઅરણ્ય કરતાં તો અમે મસરમાં
જ ૃત્ ુ પામ્યા હોત તો કે ું સારુ થાત.! 3તલવારથી મરવાને યહોવાહ
અમને આ દેશમાં શા માટે લા ા છે? અમાર ીઓ તથા બાળકોને
તેઓ પકડ લેશે. આના કરતાં તો મસર પાછા જ ું એ અમારે માટે
વધારે સારુ ન હોય?!”

4અને તેઓએએકબીજાને ક ું કે, “ચાલો,આપણે કોઈનેઆગેવાન
તર કે પસંદ કર એઅને પાછા મસરજઈએ.” 5 ત્યારે ૂસા તથા હારુન
ઇઝરાયલ લોકોના ભેગા મળેલા સમગ્ર સ ુદાય આગળ ઊંધા પડયા.

6 અને ૂનનો દ કરો યહો ુઆ તથા ય ેનો દ કરો કાલેબ જઓે
દેશની જા ૂસી કરનારાઓમાંનાં હતા. તેઓએ પોતાનાં વ ફાડ્યાં.
7 અને તેઓએ ઇઝરાયલ ુત્રોના સમગ્ર સ ુદાયને ક ું કે, “અમે જે
દેશની જા ૂસી કરવા ગયા હતા તે ૂબ ઉતમ દેશ છે. 8જો યહોવાહ
આપણા પર પ્રસ હશ,ે તો તે આપણને તે દેશમાં લઈ જશે અને તે
આપણને આપશ.ે તે તો દૂધ તથા મધથી રેલછેલવાળો દેશ છે.

9 પણ યહોવાહની વરુદ્ધ તમે દગો ન કરશો, તેમ જ દેશના લોકોથી
તમે ડરશો ન હ, કેમ કે તેઓને આપણે ખોરાકની પેઠે ખાઈ જઈ ું.
તેઓનોઆશ્રયતેઓની પાસેથીજતો ર ો છે, કેમ કે યહોવાહઆપણી
સાથે છે તેઓથી ડરશો ન હ.” 10 પણ સમગ્ર સમાજે ક ું કે, તેઓને
પથ્થરે મારો. અને ુલાકાતમંડપમાં સવર્ ઇઝરાયલ ુત્રોને યહોવાહ ું
ગૌરવ દેખા ુ.ં

ૂસા લોકોને માટે પ્રાથર્ના કરે છે
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11અને યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, “આલોકો કયાં ુધી મને ધ ારશ?ે
તેઓ મધ્યે જે સવર્ ચ ો મેં કયાર્ છે તે છતાં પણ તેઓ કયા ુધી મારા
પર વ ાસ રાખશે ન હ? 12 હુ મરક ફેલાવીને તેમનો નાશ કર શ અને
તેઓને વતન વનાના કર નાખીશ. અને તેઓના કરતાં એક મોટ તથા
બળવાન દેશજા ત તારાથી ઉત્પ કર શ.”

13 પણ ૂસાએ યહોવાહને ક ું કે, જો તમે આમ કરશો, તો
મસર ઓ તે વાત સાંભળશ.ે કેમ કે, તમે તમારા પરાક્રમથી તેઓ
મધ્યેથી આ લોકોને બહાર લા ા છો. 14 તેઓ આ દેશના
રહેવાસીઓને કહેશે કે, તેઓએ સાભ ું છે કે, તમે યહોવાહઆ લોક
મધ્યે છો. કેમ કે યહોવાહ તેઓને ુખ સમક્ષ દેખાય છે. અને તમારો
મેઘ તમારા લોકની ઉપર થોભે છે. અને દવસે મેઘ ંભમાં અને રાત્રે
અ ંભમાં તેઓની આગળ તમે ચાલો છો.

15હવે જો તમે આ લોકોને એક માણસની જમે માર નાખશો તો જે
દેશજા તઓએ તમાર ક ત સાંભળ છે તેઓ કહેશે કે, 16 ‘યહોવાહે
આ લોકોને જે દેશ આપવાના સોગન ખાધા હતા તેમાં તે તેઓને લાવી
શ ા ન હ,એટલે તેમણે તેઓને અરણ્યમાં માર ના ા.’ ”

17 માટે હવે હુ તમને વનંતી કરુ છુ કે, તમારુ સામથ્યર્ બતાવો. જમે
તમે ક ું છે કે, 18યહોવાહ ક્રોધ કરવામાં ધીમા તથા ુષ્કળ દયા ુ છો.
અને અન્યાય તથા અપરાધોની ક્ષમાઆપનાર છે. તથા કોઈ પણ પ્રકારે
દો ષતને નદ ષ ન હ ઠરાવનારઅને પતાઓનાઅન્યાયનો બદલો ત્રીજી
તથા ચોથી પેઢ નાં બાળકો પાસેથી લેનાર છે. 19 હુ તમને વનંતી કરુ
છુ કે, તમાર દયાના માહાત્મય પ્રમાણે અને જમે તમે મસરથી માંડ ને
આજપયતતેઓને પાપની માફ આપી છે, તે પ્રમાણે તેઓને ક્ષમા કરો.”

20 યહોવાહે ક ું કે, “તારા કહેવા ુજબ મેં તેઓને ક્ષમા કર છે,
21 પણ ન ે હુ જીવતો છુ. અને આખી ૃથ્વી યહોવાહના ગૌરવથી
ભર ૂર થશે, 22 જે સવર્ લોકોએ મારુ ગૌરવ અને મસરમાં તથા
અરણ્યમાં મારા ચમત્કારો જોયા છતાં દસ વખત મારુ પાર ું ક ુ છે
અને માર વાણી સાંભળ નથી.

23 મેં તેઓના પ ૃઓને જે દેશ આપવા ું વચન આપ્ ું હ ું તે તેઓ
ન હજજોશે. તેમ જ મને ુચ્છકારનાર કોઈ પણ તે દેશને જોવા પામશે
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ન હ. 24 સવાય મારો સેવક કાલેબ કેમ કે તેને જુદો આત્મા હતો. અને
તે મારા માગર્માં સં ૂણર્પણે ચાલ્યો છે. તે માટે જે દેશમાં એ ગયો છે
તે દેશમાં હુ તેને લઈ જઈશ અને તેના સંતાન તે ું વતન પ્રાપ્ત કરશે.
25 હાલ અમાલેક ઓ અને કનાનીઓ મેદાનમાં વસે છે. તેથી કાલે તમે
પાછા ફરો અને ૂફ સ ુદ્રને રસ્તે પાછા અરણ્યમાં જાઓ.”

લોકોને તેમની કચકચ માટે શક્ષા
26 યહોવાહ ૂસા અને હારુનની સાથે બોલ્યા. તેમણે ક ું, 27 “આ

દુ લોકો જે માર વરુદ્ધ કચકચ કરે છે તેઓ ું હુ ાં ુધી સહન
કરુ? ઇઝરાયલી લોકોની કચકચ જે તેઓ માર વરુદ્ધ કરે છે તે સવર્
મેં સાંભળ છે.

28 યહોવાહ કહે છે કે, તેઓને કહે કે, ‘હુ જી વત છુ,’ જમે તમે
મારા કાનોમાં બોલ્યા તેમ હુ ન કર શ; 29 અને તમારા ૃતદેહ આ
અરણ્યમાં પડશે. જઓેએમારા વરુદ્ધકચકચ કર છેઅને તમારામાંના
જઓેની ગણતર થઈ છે એટલે વીસ વષર્ની ઉંમરના અને તેથી વધારે
ઉપરના તેઓની સં ામાંના તમારા લોકો. 30 મેં તમને જે દેશમાં
વસાવવા ું વચન આપ્ ું હ ું તેમાં જવા ન હ જ પામશે. ફક્ત ય ેનો
દ કરો કાલેબ અને ૂનનો દ કરો યહો ુઆ જ તેમાં પ્રવેશ કરશ.ે

31 પણ તમારાં સંતાનો જઓેના વષે તમે ક ું કે, તેઓ ૂંટરૂપ થઈ
જશે. તેઓને હુ અંદર લાવીશ. જે દેશનો તમે અસ્વીકાર કય છે.
તેનો તેઓ અ ુભવ કરશે! 32 પણ તમારા ૃતદેહો તો આ અરણ્યમાં
પડશે. 33 અને ચાળ શ વષર્ ુધી તમારા સંતાનો અરણ્યમાં ભટકશે.
અને તમારા ુનાઓ ું ફળ ભોગવશે ાં ુધી કે અરણ્યમાં તમારા
ૃતદેહો નાશ પામ.ે
34જટેલા દવસમાં તમે તે દેશની જા ૂસી કર એટલે ચાળ સ દવસ

તેઓની સં ા ુજબ એક એક દવસને બદલે એક એક વષર્ લેખે
એટલે ચાળ સ વષર્ ુધી તમે તમારાં ભચાર ું ફળ ભોગવશો. 35 હુ
યહોવાહ બોલ્યો છુ કે, ન ેઆ દુ પ્રજાજે માર આગળએકઠ થઈ
છે તેઓને હુ આ પ્રમાણે કર શ. આઅરણ્યમાં તેઓનો અંત થશે અને
અહ તેઓ ૃત્ ુ પામશે.
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36 અને જે માણસોને ૂસાએ દેશની જા ૂસી કરવા માટે મોકલ્યા
હતા. તેમાંના જઓે પાછા આ ા અને દેશ વષે ખરાબ સંદેશો લાવીને
આખી પ્રજાની પાસે તેની વરુદ્ધ કચકચ કરાવી. 37જે લોકો દેશ વષે
ખરાબ સંદેશો લા ા તેઓ યહોવાહની આગળ મરક થી માયાર્ ગયા.
38 પણ જઓે દેશની જા ૂસી કરવા ગયા હતા તેઓમાંનો ૂનનો દ કરો
યહો ુઆ તથા ય ેનો દ કરો કાલેબ જીવતા ર ા.

કનાન દેશ કબજે કરવા ઇઝરાયલીઓનો પ્રથમ હુમલો
39 ારે ૂસાએઆ સવર્ વાતો ઇઝરાયલી લોકોને કહ અને ત્યારે

તેઓએ બહુ શોક કય . 40 અને તેઓ વહેલી સવારે ઊઠયા અને
પવર્તના શખર પર જઈને ક ું કે, “જુઓ, આપણે અહ છ એ. અને
જે જગ્યા વષે યહોવાહે વચન આપ્ ું હ ું ત્યાં આપણે જઈએ, કેમ કે
આપણે પાપ ક ુ છે.”

41પણ ૂસાએ ક ું, તમે યહોવાહનીઆજ્ઞા ું ઉલ્લંઘન કેમ કરો છો?
તમે સફળ થશો ન હ. 42આગળ જશો ન હ, કેમ કે યહોવાહ તમાર
મધ્યે નથી રખેને તમારા શ ુઓ તમને હરાવે. 43પણઅમાલેક ઓઅને
કનાનીઓ ત્યાં તમાર આગળ છે અને તમે તલવારથી મરશો કેમ કે તમે
યહોવાહને અ ુસરવાથી પાછા ફયાર્ છો. તેથી તેઓ તમાર સાથે ન હ
રહે.”

44 હવે તેઓ પવર્તના શખર પર ચઢ ગયા. પર ુ યહોવાહનો
કરારકોશ અને ૂસા છાવણીમાંથી બહાર ન ગયા. 45 પછ
અમાલેક ઓ અને કનાનીઓ જઓે તે પવર્તોમાં રહેતા હતા તેઓ નીચે
ઊતર આ ા. અને તેઓએ ઇઝરાયલીઓ પર હુમલો કય અને
તેઓને હોમાર્ ુધી નસાડ્યા.

15
અપર્ણો અંગેના નયમો

1પછ યહોવાહ ૂસા સાથે બોલ્યા. તેમણે ક ું, 2ઇઝરાયલી લોકોને
કહે કે, તમારા વસવાટ માટેનો જે દેશ યહોવાહ તમને આપે છે તેમાં
જયારે તમે પ્રવેશો ત્યારે, 3અને ારે તમે અપર્ણ માટે ઐ ચ્છકાપર્ણ
તર કે તમારા ન કરેલા પવ માં યહોવાહને સારુ ુવાસને અથ
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ઘેટાંબકરાંનો કે અન્ય જાનવરોના હોમયજ્ઞ તથા દહનીયાપર્ણ અથવા
યજ્ઞ ચઢાવો.

4 ત્યારે પોતા ું અપર્ણ કરતી વખતે અપર્ણ ચઢાવનારે એની સાથે પા
હન ચોથા ભાગના તેલથી મોહેલા એક દશાંશ એફાહ મેંદા ું ખાદ્યાપર્ણ
યહોવાહને અપર્ણ કર ું. 5અને દરેક હલવાનને સારુ દહનીયાપર્ણ સાથે
કે યજ્ઞ સાથે પા હન દ્રાક્ષારસ ું પેયાપર્ણ ું તૈયાર કર.

6જો ું ઘેટાં ું અપર્ણ ચઢાવે તો,એક ૃતીયાંશ હન તેલથી મોહેલા
બે દશાંશ એફાહ મેંદા ું ખાદ્યાપણર્ તૈયાર કર. 7અને એક ૃતીયાંશ હન
દ્રાક્ષારસ ું ુવા સત પેયાપર્ણ યહોવાહને ચઢાવ.

8 અને ારે ું દહનીયાપર્ણ કે પ્ર તજ્ઞા ૂણર્ કરવાના યજ્ઞને માટે
અથવા યહોવાહને માટે શાંત્યપર્ણોને સારુ બળદ તૈયાર કરે, 9 ત્યારે
તે બળદ સાથે અડધા હન તેલથી મોહેલા ત્રણ દશાંશ એફાહ મેંદા ું
ખાદ્યાપર્ણ ચઢાવ.ે 10 અને યહોવાહને માટે ુવા સત પેયાપર્ણ તર કે
અધ હન દ્રાક્ષારસ હોમયજ્ઞ તર કે ચઢાવ.

11પ્રત્યેક બળદ વષ,ે કે પ્રત્યેક ઘેટા વષે કે પ્રત્યેક નર હલવાન વષે,
કે પ્રત્યેક બકર ના બચ્ચા વષે આ પ્રમાણે કર ુ.ં 12 પ્રત્યેક બ લદાન જે
ું તૈયાર કર અને અપર્ણ કરે તેના સંબંધમાં અહ દશાર્ ાં ુજબ કર ું.

13 યહોવાહ પ્રત્યે ુવા સત હોમયજ્ઞ ચઢાવવામાં જે સવર્ ઇઝરાયલના
વતનીઓ છે, તેઓએ તે કાય આ ર તે કરવા.

14 અને જો કોઈ પરદેશી તમાર સાથે રહેતો હોય, અથવા તમારા
લોકની પેઢ ું જે કોઈ તમાર વચ્ચે રહે ું હોય અને જો તે યહોવાહને
સારુ ુવા સતહોમયજ્ઞચઢાવવા ઇચ્છે તો તે જમે તમે કરો છો તે ુજબ
કરે. 15આ નયમ તમારે માટે તથા તમાર સાથે રહેતા વદેશીઓ માટે
સમાન છે અને તે નયમ સદાને માટે તમારા લોકના વંશજોને સારુ હોય.
જમે તમે છો તેમ યહોવાહ સમક્ષ વદેશી પણ હોય. 16 તમારે સારુ
તથા તમાર સાથે રહેતા વદેશી માટે એક જ નયમ તથા એક જ કા ૂન
હોય.’ ”

17 પછ યહોવાહ ૂસા સાથે બોલ્યા. તેમણે ક ું કે,
18 ઇઝરાયલ ુત્રોને એમ કહે કે, જે દેશમાં હુ તમને લઈ જાઉં છુ ત્યાં
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તમે આવો પછ , 19 ારે તમે એ દેશ ું અનાજ ખાઓ ત્યારે તમારે
યહોવાહને અપર્ણ ચઢાવ ું.

20 ઉચ્છાલીયાપર્ણને માટે પ્રથમ બાંધેલા લોટની ૂર ચઢાવવી. જમે
ખળ ું ઉચ્છાલીયાપર્ણ કરો છો તેમ તમારે તેને ઉપર ઉઠાવવી. 21 તમે
બાંધેલા લોટમાંથી પ્રથમ ભાગ તમારે યહોવાહ માટે ઉચ્છાલીયાપર્ણ
કર ુ.ં

22 ારે તમે અજાણતામાં આવી સરત ૂક કરો અને મારા હસ્તક
ૂસાને કહેલી આજ્ઞાઓ ું પાલન ન કરો. 23એટલે જે સવર્ આજ્ઞાઓ

યહોવાહે ૂસા મારફતે તમને આપી છે તે યહોવાહે જે દવસે આજ્ઞા
આપી ત્યારથી માંડ ને પેઢ દરપેઢ પાલન ન હ કરો. 24 અને
જો આખા સમાજે અજાણતામાં ૂલ કર હોય, તો આખી પ્રજા
યહોવાહને ુવાસને અથ દહનીયાપર્ણ તર કે એક વાછરડો અને તેની
સાથે ખાદ્યાપર્ણ તથા પેયાપર્ણ ુધ્ધા વ ધ ુજબ ચઢાવે. આ સાથે
પાપાથાર્પર્ણ તર કે એક બકરા ું પણ અપર્ણ કરે.

25 યાજક સમગ્ર ઇઝરાયલ સમાજ માટે પ્રાય ત કરે અને તેઓને
માફ કરવામાં આવશે. કેમ કે એ સરત ૂક હતી અને તેઓ પોતા ું
અપર્ણએટલે તેમને માટે હોમયજ્ઞ તથા પોતાની ૂલને લીધે પાપાથાર્પર્ણ
લા ા છે. 26 તેથી સમગ્ર ઇઝરાયલ સમાજને અને તેમની સાથે
વસતા વદેશીઓને પણ માફ કરવામાં આવશે, કારણ કે સઘળા લોકથી
અજાણતામાં એ પાપ થ ું હ ુ.ં

27 જો કોઈ ક્ત અજાણતામાં પાપ કરે, તો તેણે એક વષર્ની
બકર પાપાથાર્પર્ણ તર કે ચઢાવવી. 28અને અજાણતામાં પાપ કરનારને
યાજક યહોવાહ સમક્ષ પ્રાય ત કરે તો તે ક્તને તેની ૂલ માફ
કરવામાં આવશે. 29 અજાણતામાં પાપ કરનાર પ્રત્યેક માટે, એટલે કે
ઇઝરાયલના વતની માટે અને તેઓ મધ્યે વસનાર વદેશી માટે આ એક
જ નયમ રાખવો.

30 પણ જો કોઈ ક્ત પછ તે ઇઝરાયલનાં વતની હોય કે વદેશી
હોય પણ જાણી જોઈને ઇરાદા ૂવર્ક તે પાપ કરે તો તે મારુ અપમાન
કરે છે. તે માણસ પોતાના લોકોમાંથી અલગ કરાય. 31તેણે મારુ વચન
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ગણકા ુ નથી અને માર આજ્ઞા તોડ છે. તેથી એ માણસનો સં ૂણર્
બ હષ્કાર કરવો. તેનો અન્યાય તેના માથ.ે’ ”

32 ારે ઇઝરાયલી લોકો અરણ્યમાં હતા, ત્યારે તેઓએ એક
માણસને વશ્રામવારે લાકડાં વીણતા જોયો. 33 જઓેએ તેને જોયો
તેઓ તેને ૂસા, હારુન અને સમગ્ર સમાજ પાસે લા ા. 34 તેઓએ
તેને બંદ ખાનામાં રા ો કેમ કે તેઓને ું કર ું તે હજી ન થ ું નહો ું.

35 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, “તે માણસ ન માય જાય. સમગ્ર
સમાજ એને છાવણી બહાર લાવી પથ્થરે મારે.” 36 તેથી યહોવાહે
ૂસાને આજ્ઞા કર હતી તે ુજબ સમગ્ર સમાજ તેને છાવણીની બહાર

લઈ ગયા અને પથ્થરે માય .
વસ ્ત્રોની કોરોને કનાર લગાડવા અંગે નયમો

37વળ , યહોવાહ ૂસા સાથે બોલ્યા. તેમણે ક ું કે, 38 “ઇઝરાયલ
લોકોને ું કહે અને આજ્ઞા કર કે, વંશપરપરા પોતાના વ ને કનાર ઓ
લગાડે દરેક કનાર ઓની કોર પર ૂરા રગની પટ્ટ ઓ કનાર લગાડ.ે
39 તે જોઈને તમને યહોવાહની સવર્ આજ્ઞાઓ ું સ્મરણ થશે અને તમે
એ ું પાલન કરશો તથા તમારુ અંતઃકરણ તથા તમાર પોતાની આંખો
કે, જે ગ ણકાઓની પાછળ ભટક જવાની તમને ટેવ પડ છે તેઓની
પાછળ ખેંચાશો ન હ.

40જથેી તમે માર સવર્ આજ્ઞાઓ પાળવા ું યાદ રાખો અને તમારા
ઈ રની આગળ પ વત્ર બનો. 41 હુ યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ. કે
જે તમને મસર દેશમાંથી તમારો ઈ ર થવાને બહાર લા ો છે. હુ
યહોવાહ તમારો ઈ ર છુ.”

16
કોરા, દાથન અને અ બરામનો બળવો

1લેવીના દ કરા કહાથના દ કરા યસ્હારનો દ કરો કોરા,અ લયાબના
દ કરા દાથાન તથા અ બરામ તથા પેલેથનો દ કરો ઓન, એ રુબેનના
વંશજોએ કેટલાક માણસોને ભેગા કયાર્. 2 અને તેઓ ઇઝરાયલ
લોકોમાંના કેટલાક એટલે પ્રજાના બસો પચાસ આગેવાનો કે જઓે
સભા માટે નમંત્રાયેલા નામાં કત માણસો હતા તેઓને લઈને ૂસાની
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સામે ઊભા થયા. 3 ૂસા તથા હારુનની વરુદ્ધ તેઓએ સભા
બોલાવીને તેઓને ક ું, “તમે હવે હદ પાર કરો છો. આખીજમાત પ વત્ર
છે, તેઓમાંનો દરેક યહોવાહ માટે ુકરર કરાયેલો છે અને યહોવાહ
તેઓની મધ્યે છે. તમે પોતાને યહોવાહની જમાત કરતાં ઊંચા શા માટે
કરો છો?”

4 ારે ૂસાએઆસાંભ ું ત્યારે તે ઊંધો પડ ગયો. 5તે કોરા તથા
તેનીઆખી ટોળ સાથે બોલ્યો, તેણે ક ું, “સવારે યહોવાહ બતાવશે કે
કોણ તેઓના છે અને કોણ યહોવાહ માટે ુકરર કરાયેલા છે. જનેે તેઓ
પસંદ કરશે તેને ઈ ર પોતાની પાસે બોલાવશ.ે યહોવાહ તેને પોતાની
પાસે બોલાવશ.ે

6 કોરા તથા તાર આખી ટોળ આ પ્રમાણે કરો. ૂપપાત્ર લો
7આવતીકાલે અ તથા ૂપ લઈ યહોવાહની આગળ ૂકો. યહોવાહ
જનેે પસંદ કરશે,જે ુકરર થયેલ છે તે ક્ત પ વત્ર બનશ.ે હે લેવીના
વંશજ તમે ઘણાં દૂર જતા ર ા છો.”

8 ફર થી, ૂસાએ કોરાને ક ું, “ઓ લેવીના વંશજો, હવે સાંભળો:
9ઇઝરાયલના ઈ રે તમને પોતાની નજીક લાવવા માટે, તેમના મંડપની
સેવા કરવા માટે અને તેમના લોકની સામે ઊભા રહ ને તેમની સેવા કરવા
માટે ઇઝરાયલ પ્રજામાંથી અલગ કયાર્ છે ું એ તમને ઓછુ લાગે છે?
10તેઓ તને તથા તાર સાથેના સવર્ ભાઈઓએટલે લેવીના દ કરાઓને
નજીક લા ા છે, તમે હજી પણ યાજકપદ માગો છો? 11 તેથી ું અને
તાર આખી ટોળ યહોવાહની વરુદ્ધ એકત્ર થયાં છો. તો તમે શા માટે
હારુન વષે ફ રયાદ કરે છો, કોણ યહોવાહની આજ્ઞા પાળે છે?”

12 પછ ૂસાએ અ લયાબના દ કરા દાથાનને અને અ બરામને
બોલા ા, પણતેઓએક ું કે, “અમે ત્યાં ન હઆવીએ. 13તમે અમને
દૂધ તથા મધથી રેલછેલવાળો* દેશમાંથીઆઅરણ્યમાં મરવા માટે લઈ
આ ા એટ ું ઓછુ છે કે તમે અમારા પર પાછા સ ા ચલાવવા માગો
છો? 14તદપુરાંત, તમે અમને દૂધ તથા મધથી રેલછેલવાળો દેશમાં નથી
લા ા અને તમે અમને ખેતરો કે દ્રાક્ષવાડ ઓનો વારસો નથી આપ્યો.

* 16:13 16:13 ફળદ્રપ
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ું તમે અમને ખાલી વચન આપીને ૂખર્† બનાવશો? અમે તમાર પાસે
ન હઆવીએ.”

15 ૂસાને ઘણો ક્રોધ ચઢ્યો અને તેણે યહોવાહને ક ું, “તેઓના
અપર્ણનો સ્વીકાર કરશો ન હ. મેં તે લોકો પાસેથી એક ગધેડુ પણ લી ું
નથી અને તેઓમાંના કોઈ ું કઈ ુકસાન પણ ક ુર્ નથી.” 16 એટલે
ૂસાએ કોરાને ક ું, “ ું અને તારા સવર્ સાથીઓ એટલે ુ,ં તેઓ અને

હારુન આવતીકાલે યહોવાહની આગળ જજો. 17 તમારામાંનો પ્રત્યેક
માણસ પોતા ું ૂપપાત્ર લે તેમાં ૂપ નાખ.ે પછ પ્રત્યેક માણસ પોતા ું
ૂપપાત્ર એટલે બસો પચાસ ૂપપાત્રો યહોવાહ સમક્ષ લાવે. ું અને

હારુન પોતપોતાનાં ૂપપાત્ર લાવો.”
18 તેથી તે પ્રત્યેક માણસે પોતા ું ૂપપાત્ર લી ુ,ં તેમાં અ ૂ ો

તથા ૂપ ના ું અને ૂસા તથા હારુનની સાથે ુલાકાતમંડપના
પ્રવેશદ્વાર આગળ આવીને ઊભા ર ા. 19 કોરાએ આખી જમાતને
ૂસા તથા હારુન વરુદ્ધ ુલાકાતમંડપના દ્વાર પાસે એકઠ કર અને

આખી જમાતને યહોવાહ ું ગૌરવ દેખા ુ.ં
20 પછ યહોવાહ ૂસા તથા હારુન સાથે બોલ્યા; 21 “આ જમાત

મધ્યેથી પોતાને અલગ કરો કે હુ તેઓનો તરતજ નાશ કરુ.” 22 ૂસાએ
તથા હારુને સા ાંગ પ્રણામ કયાર્ અને ક ું, “ઈ ર, સવર્ માનવજાતના
આત્માઓના ઈ ર,જો એક માણસ પાપ કરે તો ું તમે આખી જમાત
પ્રત્યે કોપાયમાન થશો?”

23 યહોવાહે ૂસાને ઉ ર આપ્યો. તેમણે ક ું કે, 24 “જમાત
સાથે વાત કર. કહે કે, કોરા, દાથાન તથા અ બરામના તં ુઓથી દૂર
જાઓ.’ ”

25 પછ ૂસા ઊઠ ને દાથાન તથા અ બરામની પાસે ગયો;
ઇઝરાયલના વડ લો તેની પાછળ ગયા. 26 ૂસાએ જમાત સાથે વાત
કર ને ક ું કે, “હવે આ દુ માણસોના તં ુઓ પાસેથી દૂર જાઓઅને
એમની કોઈ વસ્ ુને અડકશો ન હ. રખેને તેઓનાં બધાં પાપોને કારણે
તમારો નાશ થાય.” 27 તેથી જમાત કોરા, દાથાન તથા અ બરામના

† 16:14 16:14અંધ બનાવ ું
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તં ુઓની દરેક બાજુએથી ચાલ્યા ગયા. દાથાન તથા અ બરામ પોતાની
પત્નીઓ, દ કરાઓતથા નાનાં બાળકો સાથે બહાર નીકળ ને તં ુઓના
પ્રવેશદ્વાર આગળઆવીને ઊભા ર ા.

28પછ ૂસાએ ક ું, “આદ્વારા તમને જાણશો કે યહોવાહેઆસવર્
કામ કરવા મને મોકલ્યો છે, કેમ કે એ કામો મેં માર પોતાની જાતે કયા
નથી. 29જો આ લોકો બીજા બધા માણસોની જમે કુદરતી ર તે ૃત્ ુ
પામે તો માન ું કે યહોવાહે મને મોકલ્યો નથી. 30 પણ જો યહોવાહ કરે
અને ૃથ્વી પોતા ું ુખ ઉઘાડ ને તેઓને તથા તેઓનીબધીજવસ્ ુઓને
સ્વાહા કર જાય અને તેઓ જીવતેજીવત ૃત્ ુલોકમાં ગરક થઈ જાય
તો તમારે જાણ ું કે,એ માણસોએ યહોવાહને ધ ાયાર્ છે.”

31 ૂસાએઆસવર્ વાતો બોલવા ું ૂરુ ક ુ કે તરતજતે લોકોના પગ
નીચેની ધરતી ફાટ . 32 ૃથ્વી પોતા ું ુખ ઉઘાડ ને તેઓને તથા તેમનાં
કુટુબો અને કોરાના સવર્ માણસોને તથા તેઓની સવર્ માલ મલકતને
સ્વાહા કર ગઈ.

33 તેઓ અને તેઓનાં ઘરનાં સવર્ જીવતાં જ ૃત્ ુલોકમાં પહોંચી
ગયા.ં ૃથ્વીએ તેઓને ઢાંક દ ધાં અને આ ર તે તેઓ સ ુદાયમાંથી
નાશ પામ્યા.ં 34 તેમની ચીસો સાંભળ ને આસપાસ ઊભેલા બધા
ઇઝરાયલીઓ નાસવા માંડયા. તેઓએ ક ુ,ં “રખેને આપણને પણ
ધરતી ગળ જાય!” 35પછ યહોવાહ પાસેથી અ ધસીઆ ો અને
ૂપ ચઢાવવા આવેલા અઢ સો માણસોને ભસ્મ કયાર્.

બળવાખોરોનાં ૂપપાત્રો ટ પીને વેદ ઢાંકવાનાં પતરાં બના ાં
36 પછ યહોવાહ ૂસા સાથે બોલ્યા તેમણે ક ું કે, 37 “હારુન

યાજકના દ કરા એલાઝાર સાથે વાત કર અને કહે કે, અ માંથી
ૂપદાનીઓ લઈ લે, કેમ કે તે ૂપ પ વત્ર છે, મારા માટે ુકરર થયેલ છે.

તે કોલસા અને રાખ વખેર નાખ. 38જઓેએ પાપ કર ને પોતાનો જીવ
ુમા ો છે તે ૂપપાત્ર લઈ લ.ે તેમને ટ પીને વેદ ને ઢાંકવા માટે પતરાં

બનાવવા.ં તે ુરુષોએ તેઓ ું અપર્ણ મને ક ુ, તેથી તેઓ પ વત્ર છે,
મારા માટે ુકરર કરેલ છે. તેઓ ઇઝરાયલી લોકોને માટે ચ રૂપ થશે.”
39 તેઓએજે પ ળનાં ૂપપાત્ર ું અપર્ણ ક ુ હ ું તે યાજક એલાઝારે
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લીધાં. ૂસા દ્વારા યહોવાહ જમે બોલ્યા હતા તે ુજબ તેણે તેઓને
ટ પીને વેદ ને ઢાંકવા માટેઆવરણબનાવડા ાં. 40તે ઇઝરાયલી ુત્રોને
માટે સ્મરણમાં રહે કે, જથેી કોઈ ક્ત એટલે હારુનના વંશજમાંની
કોઈ પણ ક્તએ યહોવાહ સમક્ષ ૂપ ચઢાવવાને આવ ું ન હ. આ
ર તે, તેના હાલ કોરા અને તેના સાથીઓ જવેા ન થાય.

હારુન ૂપપાત્ર સાથે લોકો મધ્યે ગયો ને મરક બંધ પડ
41 પર ુ બીજે દવસે આખી ઇઝરાયલી જમાતે ૂસા અને હારુનની

વરુદ્ધ ફ રયાદ કર . તેઓએ ક ું કે, “તમે યહોવાહના લોકોને માર
ના ા છે.” 42 ારે ૂસા અને હારુનની વરુદ્ધ સમગ્ર સમાજએકઠો
થયો ત્યારે એમ થ ું કે, તેઓએ ુલાકાતમંડપ તરફ જો ું તો એકાએક
વાદળે તેના પરઆચ્છાદન ક ુ. યહોવાહ ું ગૌરવ દેખા ુ.ં 43અને ૂસા
તથા હારુન ુલાકાતમંડપ આગળ જઈને ઊભા ર ા.

44 પછ યહોવાહ ૂસા સાથે બોલ્યા. તેમણે ક ું, 45 “આ જમાત
આગળથી દૂર જાઓજથેી હુ તેઓનો તરત જ નાશ કરુ.” એટલે ૂસા
અને હારુનજમીન પરઊંધા પડ્યા. 46 ૂસાએહારુનને ક ુ,ં “ ૂપદાની
લે, વેદ માંથી અ લે અને તેમાં નાખ, તેમાં ૂપ નાખ, તરતજ તે જમાત
પાસે લઈ જા અને તેમના પાપ ું પ્રાય ત કર, કેમ કે યહોવાહનો કોપ
આ ો છે. મરક શરૂ થઈ છે.”

47આથી ૂસાના ક ા પ્રમાણે હારુને ક .ુ તે જમાતની વચ્ચે દોડ
ગયો. લોકોમાં મરક ફેલાવા ું શરુ થ ુ,ં તેથી તેણે ૂપ નાખી લોકોને
સારુ પ્રાય ત ક ુ. 48 હારુન મરેલા તથા જીવતાઓની વચ્ચે ઊભો
ર ો;આપ્રમાણે મરક બંધ થઈ.

49 કોરાની બાબતમાં જઓે ૃત્ ુ પામ્યાં હતાં તેઓ ઉપરાંત
મરક થી મયાર્ તેઓની સં ા ચૌદ હજાર સાતસો હતી. 50 હારુન
ુલાકાતમંડપના પ્રવેશ દ્વારઆગળ ૂસા પાસે પાછોઆ ોઅને મરક

બંધ થઈ.

17
હારુનની લાકડ ટ
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1 યહોવાહ ૂસા સાથે બોલ્યા. તેમણે ક ું કે, 2 “ ું ઇઝરાયલી
લોકોને કહે કે તેઓની પાસેથી એટલે તેઓના ૂવર્જોના કુળદ ઠ એક તે
ુજબ લાકડ ઓ લેવી એટલે તેઓના સવર્ આગેવાનો પાસેથી તેઓના
પતાઓનાં ઘર ુજબ બાર લાકડ લે અને દરેક માણસ ું નામ તેની
લાકડ પર લખ.

3 લેવીની લાકડ પર ું હારુન ું નામ લખ; કેમ કે તેઓના ૂવર્જોના
કુળના દરેક આગેવાનને માટે એકેક લાકડ હોય. 4 કરારની* સામેના
ુલાકાતમંડપમાં કે ાં હુ તને મ ું છુ ત્યાં તારે આ લાકડ ઓ ૂકવી.

5અને એ ું થશે કે જે માણસને હુ પસંદ કર શ તેની લાકડ ને અંકુર ટ
નીકળશે. આર તે હુ ઇઝરાયલી લોકો જે તાર વરુદ્ધ બોલે છે તેઓની
ફ રયાદોને બંધ કર શ.”

6 તેથી ૂસાએ બધા ઇઝરાયલી લોકોને ક ું. બધા કુળના
આગેવાનોએ પોતાની લાકડ તેને આપી, દરેક આગેવાન પાસેથી એક
લાકડ , તેમનાં પ ૃઓના કુળો પ્રમાણે એકેક લાકડ , એમ કુલ બાર
લાકડ . હારુનની લાકડ પણ તેઓની લાકડ ઓ વચ્ચે હતી. 7 પછ
ૂસાએ લાકડ ઓ ુલાકાતમંડપની અંદરના સા યમંડપમાં યહોવાહની

સમક્ષ ૂક .
8 બીજે દવસે ૂસા સા યમંડપમાં ગયો ત્યારે જુઓ, હારુનની

લાકડ જે લેવીના કુળને માટે હતી તે ટ નીકળ હતી. તેને અંકુર
ટ્યા હતા, લો ખીલ્યાં હતા અને પાક બદામો પણ લાગી હતી.

9 ૂસા યહોવાહની સમક્ષતામાંથી બધી લાકડ ઓ ઇઝરાયલી પાસે
બહાર લા ો. દરેક માણસે પોતાની લાકડ શોધી અને લઈ લીધી.

10યહોવાહે ૂસાને ક ુ,ં “હારુનની લાકડ સા યમંડપની સમક્ષ ૂક.
બળવો કરનારા લોકો વરુદ્ધ ચ તર કે ૂક,જથેી માર વરુદ્ધ તેમની
આફ રયાદોનો અંતઆવે અને તેમને મર ું પડે ન હ.” 11યહોવાહે જમે
આજ્ઞા આપી હતી તે પ્રમાણે ૂસાએ ક ુર્.

* 17:4 17:4 કરારની પેટ , જુઓ નગર્. 25, 31:18
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12ઇઝરાયલી લોકોએ ૂસાને ક ું, “આપણેઅહ મર જઈ ુ.ં અમે
બધા નાશ પામીએછ એ! 13જે કોઈ ઉપરજાય છે,એટલે યહોવાહના
મંડપ પાસે જાય છે, તે માય જાય છે. તો ું અમે બધા નાશ પામીએ?”

18
યાજકો અને લેવીઓની ફરજો

1યહોવાહે હારુનને ક ું, “પ વત્ર ાન વરુદ્ધ કરેલાં બધા પાપો માટે
ુ,ં તારા દ કરાઓ અને તારા પ ૃઓના કુટુબો જવાબદાર છે. પણ ું

અને તાર સાથે તારા દ કરાઓ યાજકપદની વરુદ્ધ કરેલાં પાપો માટે
જવાબદાર છે. 2 લેવી કુળના તારા ભાઈઓન,ે એટલે તારા પ ૃઓના
કુળને, તાર પાસે લાવ કે જયારે ું અને તારા દ કરાઓ સા યમંડપની
આગળ સેવા કરો ત્યારે તેઓ તમને મદદ કરે.

3 તેઓ તાર તથા આખા મંડપની સેવા કરે. પણ, તેઓએ
પ વત્ર ાનનાં પાત્રો કે વેદ ની નજીકઆવ ું ન હ. કે તેઓ તથા ું માયાર્
જાઓ. 4 તેઓ તમાર સાથે જોડાઈને ુલાકાતમંડપની સેવા કરશે,
મંડપ સાથે જોડાયેલાં બધાં કાય કરશે. પરદેશી તમાર પાસે આવે
ન હ. 5અને તમે પ વત્ર ાન અને વેદ ની સેવા કરો કે જથેી ઇઝરાયલ
લોકો પર ફર મારો કોપ આવે ન હ.

6 જુઓ, મેં પોતે ઇઝરાયલના વંશજો મધ્યેથી તારા લેવી ભાઈઓને
પસંદ કયાર્ છે. ુલાકાતમંડપ સાથે જોડાયેલાં કાય કરવા માટે તેઓ મને
ભેટ તર કે આપવામાં આ ા છે. 7 પર ુ ું અને તારા દ કરાઓ વેદ ને
અને પડદાની અંદર પરમપ વત્ર ાનને લગતી યાજક તર કેની બધી જ
ફરજો બજાવો અને સેવા કરો. ભેટ તર કે હુ તમને યાજકપદ આ ું છુ.
કોઈ પરદેશી પાસે આવે તે માય જાય.”

અપર્ણોમાંથી યાજકોનો હસ્ સો
8 વળ યહોવાહે હારુનને ક ું, “જુઓ, મેં ઉચ્છાલીયાપર્ણોની સેવા

તને આપી છે, એટલે ઇઝરાયલી લોકો જે બધા પ વત્ર અપર્ણો મને
આપે છે. તેં મેં તમને તથા તમારા દ કરાઓને સદાના હક તર કે આપ્યા
છે. 9 અ માં હોમવામાં આવેલા અપર્ણનાં ભાગો સવાય આ બધાં
અ ત પ વત્ર અપર્ણો તારાં ગણાશે. એટલે બધાં ખાદ્યાપર્ણો, બધાં
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પાપાથાર્પર્ણો અને બધાં દોષાથાર્પર્ણો આ બધાં પ વત્ર અપર્ણો જે મારે
માટે રા ાં છે અને મારા માટે લાવે તે તારાં અને તારા માટે પ વત્ર ગણાય.

10 તે પરમપ વત્ર વસ્ ુઓ તર કે તારે અપર્ણો ખાવાં*. તમારામાંના
દરેક ુરુષોએ પણ તેમાંથી ખા ું; તે તારે માટે પ વત્ર ગણવાં. 11 આ
બધાં અપર્ણો તારાં છે: ઇઝરાયલના લોકો જે ઉચ્છાલીયાપર્ણો ચઢાવે તે
અને તેમની ભેટો સ હત, મેં તને, તારા દ કરાઓને તથા તાર દ કર ઓને
સદાના હક તર કે આપ્યાં છે. દરેક તારા ઘરમાં જે ુદ્ધ હોય તે આ
અપર્ણોમાંથી ખાય.

12બધાં ઉ મ તેલ,બધો ઉ મ દ્રાક્ષારસ તથા અનાજ,જે પ્રથમફળ
લોકોએ મને આપ્ ું ત,ેઆ બધી વસ્ ુઓ મેં તને આપી છે. 13 પોતાની
ૂ મની પ્રથમ પેદાશ તર કે જે કઈ માર પાસે લાવે તે બ ું તારુ થશે.

તારા કુટુબમાં જે કોઈ ુદ્ધ હોય તે તેમાંથી ખાય.
14 ઇઝરાયલની સમ પત પ્રત્યેક વસ્ ુ તાર થાય. 15 લોકો જે

યહોવાહને અપર્ણ કરે. માણસ તેમ જ પ ુમાંથી પ્રથમજ નત પણ તારા
થાય. પણ તારે પ્રત્યેક પ્રથમજ નત બાળકને તથા અ ુદ્ધ પ ુના પ્રથમ
બચ્ચાંને ખર દ ને તારે તેમને ુકત કરવા.ં 16તેઓમાંના જઓેને છોડાવી
લેવાના હોય તેઓને એક મ હનાની ઉંમરથી ું તારા ઠરાવેલા ૂલ્યથી
એટલે પ વત્ર ાનોના શેકેલ પ્રમાણે પાંચ શેકેલના નાણાંથી, જે વીસ
ગેરહ† જટે ું છે છોડાવી લે.

17 પણ ગાયના પ્રથમજ નતન,ે ઘેટાંના પ્રથમજ નતને તથા બકરાના
પ્રથમજ નતને ું ન ખર દ. તેઓ પ વત્ર છે, મારા માટે અલગ કરેલા
છે. તારે તેઓ ું રક્ત વેદ પર છાંટ ું અને મારા માટે ુવા સત હોમયજ્ઞ
તર કે ચરબી ું અપર્ણ કર ુ.ં 18 તેઓ ું માંસ તારુ થાય. છાતીની જમે
અને જમણી જાંઘની જમે તેઓ ું માંસ તારુ ગણાય.

19 ઇઝરાયલી લોકો જે પ વત્ર વસ્ ુઓ માર આગળ અપર્ણ કરે છે
તેઓનાં સવર્ ઉચ્છાલીયાપર્ણો તને તથા તારા દ કરા અને દ કર ઓને
સદા હક તર કે આપ્યાં છે. તે સદાને માટે તાર અને તારા વંશજોની
સાથે મેં કરેલો મીઠાનો કરાર છે.” 20 યહોવાહે હારુનને ક ું, “તેઓના
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દેશમાં તારે કઈ વારસો ન હોય, કે લોકોની સંપ મધ્યે તારે કઈ ભાગ
ન હોય. ઇઝરાયલી લોકો મધ્યે તારો હસ્સો અને તારો વારસો હુ છુ.

અપર્ણોમાંથી લેવીઓનો હસ્સો
21 લેવીના વંશજો, જે ુલાકાતમંડપની સેવા કરે છે તેના બદલામાં,

જુઓ, મેં તેઓને ઇઝરાયલમાં બધા દશાંશનો દશમો વારસોઆપ્યો છે.
22 હવે પછ ઇઝરાયલના લોકો ુલાકાતમંડપ પાસે આવે ન હ, રખેને
આ પાપ માટે તેઓ જવાબદાર ગણાય અને માયાર્ જાય.

23 ુલાકાતમંડપની સેવા લેવીઓ જ કરે. તેને લગતા દરેક પાપને
લીધે તે જવાબદાર ગણાય. તમાર પેઢ દરપેઢ આ સદાને માટે
વ ધ થાય. અને ઇઝરાયલી લોકો મધ્યે તેઓને કોઈ વારસો ન મળે.
24 ઇઝરાયલ લોકોનો દશમો ભાગ યહોવાહને અપર્ણ કરવો. તે મેં
લેવીઓને વારસા તર કે આપ્યો છે. તેથી મેં તેઓને ક ું, તેઓને
ઇઝરાયલી મધ્યે કઈ વારસો ન હ મળે.’ ”

લેવીઓ ું દશાંશ
25 યહોવાહે ૂસાને ક ુ,ં 26 “ ું લેવીઓ સાથે વાત કર ને તેમને

કહે કે, ‘યહોવાહે વારસા તર કે આપેલો દશમો ભાગ જયારે તમે
ઇઝરાયલી લોકો પાસેથી પ્રાપ્ત કરો, ત્યારે તમારે યહોવાહને દશમો
ભાગ એટલે દશાંશનો દશમો ભાગ ઉચ્છાલીયાપર્ણ તર કે અપર્ણ
કરવો. 27તમારુ ઉચ્છાલીયાપર્ણ,ખળ ના અનાજનો દસમો ભાગ તથા
દ્રાક્ષકુડની પેદાશનો દસમો ભાગ તમારા લાભમાં ગણાશે.

28 ઇઝરાયલી લોકો તરફથી તમને મળેલા દસમા ભાગમાંથી તમારે
યહોવાહને ઉચ્છાલીયાપર્ણ કરવા.ં તેમાંથી તમે હારુન યાજકને
ઉચ્છાલીયાપર્ણ આપો. 29 જે સવર્ ભેટો ું પ્રાપ્ત કરે તેમાંથી, તારે
દરેક ઉચ્છાલીયાપર્ણ યહોવાહને અપર્ણ કરવા.ં જે પ વત્ર અને ઉ મ
વસ્ ુઓ તને આપવામાં આવી છે તેમાંથી તારે અપર્ણ કર ું.

30 માટે ું તેઓને કહે, ‘તેમાંથી તેના ઉ મ ભાગ ું ારે તમે
ઉચ્છાલીયાપર્ણ કરો, ત્યારે તે ખળ ની ઊપજ તથા દ્રાક્ષકુડની ઊપજના
અપર્ણ જટે ું લેવીઓના લાભમાં ગણાશે. 31 ું તથા તારાં કુટુબો
બચેલી તાર ભેટો ગમે તે જગ્યાએ ખાઓ, કારણ કે ુલાકાતમંડપમાં
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કરેલી સેવાનો તે બદલો ગણાશ.ે 32જેઉ મભાગ તમે પ્રાપ્ત કય તે તમે
યહોવાહને ઉચ્છાલીયાપર્ણ તર કે ચઢાવો, તે ખાવાથી તથા પીવાથી તેનો
દોષ તમને ન હ લાગે. પણ તમારે ઇઝરાયલ લોકોનાં પ વત્ર અપર્ણોને
અ ુદ્ધ કરવાં ન હ, રખેને તમે માયાર્ જાઓ.’ ”

19
લાલ વાછરડ ની રાખ

1યહોવાહે ૂસા તથા હારુનસાથે વાત કર તેમણે ૂસાને ક ું, 2 “જે
કા ૂન તથા નયમ હુ લોકોને ફરમા ું છે તે આ છે: ઇઝરાયલના લોકોને
આ કા ૂનો જણાવો: ઇઝરાયલના લોકોને કહો કે, તેઓ ખોડખાંપણ
વગરની અને જનેા પર કદ ઝંૂસર લાદવામાં આવી ન હોય તેવી લાલ
વાછરડ તાર પાસે લાવ.ે

3 લાલ વાછરડ એલાઝાર યાજકને આપ. તે તેને છાવણી બહાર
લાવે અને કોઈ તેની સામે તે વાછરડ ને માર નાખ.ે 4 એલાઝાર
યાજક તેમાંથી થોડુ રક્ત પોતાની આંગળ પર લે અને ુલાકાતમંડપની
આગળની તરફ સાત વખત તેનો છટકાવ કરે. 5 બીજો યાજક તેની
નજર સમક્ષ તે વાછરડ ું દહન કરે. તે ક્ત વાછરડ ના ચામડા ુ,ં
માંસ ુ,ં લોહ ું તેના છાણ સ હત દહન કરે. 6 ત્યારબાદ યાજક દેવદાર
ૃક્ષ ું લાકડુ, ઝુફો અને કરમજી રગની દોર આ બ ું લઈને વાછરડ ના

દહન મધ્યે નાખ.ે
7 ત્યારબાદ તે પોતાનાં વ ો ધોઈ નાખે અને પાણીમાં સ્નાન કરે.

પછ છાવણીમાંઆવે,સાંજ ુધી તે અ ુદ્ધ ગણાય. 8જણેે વાછરડ ું
દહન ક ુ હોય તે પોતાનાં વ ો ધોઈ નાખે અને પાણીમાં સ્નાન કરે. તે
પણ સાંજ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય.

9જે ુદ્ધ હોય તેવી ક્ત વાછરડ ની રાખ ભેગી કરે, છાવણીની
બહાર સ્વચ્છ જગ્યાએ તેની ઢગલી કરે. ઇઝરાયલ લોકોના સ ુદાય
માટે આ રાખને રાખી ૂકવી. પાપથી ુદ્ધ થવા માટે આ રાખ ું તેઓ
પાણીમાં મશ્રણ કરે, તે પાપાથાર્પણર્ છે. 10જે કોઈએ વાછરડ ની રાખ
ભેગી કર હોય તેણે પોતાનાં વ ો ધોઈ નાખવા.ં તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ
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ગણાય. ઇઝરાયલના લોકો માટે અને તેઓની સાથે રહેતા પરદેશીઓ
માટે તે હમેશનો નયમ થાય.

ુડદાનો સ્પશર્ કરના અ ુદ્ધ ગણાય
11જે કોઈ ૃતદેહનો સ્પશર્ કરે તે સાત દવસ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય.

12 પછ તે ક્ત ત્રીજે દવસે અને સાતમે દવસે પોતાને ુદ્ધ કરે.
પછ તે ુદ્ધ ગણાય. પણજો તે ત્રીજે દવસે અને સાતમે દવસે પોતાને
ુદ્ધ ન કરે, તો તે સાતમા દવસે પણ ુદ્ધ ન ગણાય. 13જે કોઈ ૃત્ ુ

પામેલા ક્તનો એટલે કે, ૃત્ ુ પામેલા માણસનાં શર રનો સ્પશર્ કરે
અને પોતાને ુદ્ધ ન કરે, તો તે યહોવાહના ુલાકાતમંડપને અ ુદ્ધ કરે છે.
તેને ઇઝરાયલમાંથી વં ચત કરાય કેમ કે તેના પર ુ દ્ધજળ છાંટવામાં
આ ું નહો ું. તે અ ુદ્ધ ગણાય; તેના પર હજી પોતા ું અ ુદ્ધપણું છે.

14 ારે કોઈ માણસ તં ુમાં ૃત્ ુ પામે ત્યારે તેના માટે આ નયમ
છે. પ્રત્યેક ક્ત જે તં ુમાં જાયઅને પ્રત્યેક ક્ત જે તં ુમાં હોય તે
સાત દવસ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય. 15 દરેક ુલ્ ું પાત્ર, જનેા પર ઢાંકણ
ન હોય તે અ ુદ્ધ છે. 16જો કોઈ ક્ત તં ુની બહાર તલવારથી માર
નંખાયેલાનો, ૃતદેહનો, માણસનાં હાડકાંનો, કે કબરનો સ્પશર્ કરે તો તે

ક્ત સાત દવસ ુધી અ ુદ્ધ ગણાય.
17 અ ુદ્ધ ક્ત માટે આ પ્રમાણે કર. પાપાથાર્પર્ણના દહનની

રાખ લઈને તે ું વાસણમાં ઝરાના પાણી સાથે મશ્રણ કર. 18જે કોઈ
ુદ્ધ હોય તેણે ઝુફો લઈને પાણીમાં બોળ ને મંડપ ઉપર તથા તેમાંના

બધાં પાત્રો ઉપર તથા ત્યાં જે બધા માણસો હતા તેઓ પર છાંટ ુ,ં
જે ક્તએ હાડકાને, ૃત્ ુ પામેલા ક્તન,ે માર નાખવામાં આવેલા

ક્તને કે કબરને સ્પશર્ કય હોય તેની ઉપર પણ છાટ ુ.ં 19 ુદ્ધ
માણસેઅ ુદ્ધ માણસપર ત્રીજે દવસે તથા સાતમે દવસે પાણીછાંટ ુ.ં
સાતમે દવસે અ ુદ્ધ માણસે પોતાને ુદ્ધ કરવો. તેણે પોતાનાં વ ો
ધોઈ નાખવાં અને પાણીમાં સ્નાન કર ુ,ંએટલે સાંજે તે ુદ્ધ થશે.

20 પણ જે કોઈ અ ુદ્ધ હોવા છતાં પોતાને ુદ્ધ થવાનો ઇનકાર
કય હોય તો તે ક્તને સ ુદાયમાંથી બ હષ્કૃત કરવો, કેમ કે, તેણે
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યહોવાહના પ વત્ર ાનને અ ુદ્ધ ક ુ છે. તેના પર ુ દ્ધ ું પાણી
છાંટવામાં આ ું નથી, તેથી તે અ ુદ્ધ છે. 21 આ તમારે માટે સદાનો
નયમ છે. પાણીનો છટકાવ કરનાર ક્ત પોતાનાં વ ધોઈ નાખે.
વળ જે કોઈ ુ દ્ધના પાણીનો સ્પશર્ કરે તે પણ સાંજ ુધી અ ુદ્ધ
ગણાય. 22 અ ુદ્ધ ક્ત કશાનો સ્પશર્ કરે તે સાંજ ુધી અ ુદ્ધ
ગણાય. તે વસ્ ુને સ્પશર્ કરનાર ક્ત પણ સાંજ ુધી અ ુદ્ધ
ગણાય.”

20
કાદેશમાં બનેલા બનાવો
નગર્. 17:1-7

1 પહેલા મ હનામાં ઇઝરાયલ લોકોની આખી જમાત સીનના
અરણ્યમાં આવી; તેઓ કાદેશમાં ર ા. ત્યાં મ રયમ મરણ પામી અને
તેને ત્યાં દફનાવવામાં આવી.

2 ત્યાં લોકો માટે પીવા ું પાણી નહો ું, તેથી તેઓ ૂસાની અને
હારુનની વરુદ્ધએકત્ર થયા. 3લોકો ૂસા વરુદ્ધ ફ રયાદ કર ને કહેવા
લાગ્યા, “ ારે અમારા ભાઈઓ યહોવાહની સામે મરણ પામ્યા ત્યારે
અમે પણ મર ગયા હોત તો કે ું સારુ!

4 તમે યહોવાહના લોકોને આ અરણ્યમાં કેમ લા ા છો, અમે તથા
અમારાં જાનવરો મર જઈએ? 5 આ ભયાનક જગ્યામાં લાવવાને ું
અમને મસરમાંથી કેમ બહાર લા ો છે? અહ તો દાણા, અંજીરો,
દ્રાક્ષા કે દાડમો નથી. અને પીવા માટે પાણી પણ નથી.”

6 ૂસા તથા હારુન સભા આગળથી નીકળ ગયા. તેઓ
ુલાકાતમંડપના દ્વાર પાસે ગયા અને ઉંધા પડ્યા. ત્યાં તેઓની સમક્ષ

યહોવાહ ું ગૌરવ પ્રગટ થ ુ.ં
7 યહોવાહે ૂસા સાથે વાત કર ને ક ું, 8 “લાકડ લે અને ું તથા

તારો ભાઈ હારુન સ ુદાયને એકત્ર કરો. તેઓનીઆંખો સમક્ષ ખડકને
કહે કે તે પોતા ું પાણી આપ.ે ું ખડકમાંથી તેઓને સારુ પાણી વહે ું
કર, તે ું જમાતને તથા જાનવરને પીવા માટે આપ.” 9જમે યહોવાહે
ૂસાને આજ્ઞા કર હતી તેમ ૂસાએ યહોવાહઆગળથી લાકડ લીધી.
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10 પછ ૂસાએ અને હારુને જમાતને ખડક આગળ ભેગી કર .
ૂસાએ તેઓને ક ું, “હવે, હે બળવાખોરો સાંભળો, ું અમે તમારે

સારુ આ ખડકમાંથી પાણી બહાર કાઢ એ?” 11 પછ ૂસાએ પોતાનો
હાથ ઊંચો કર ને પોતાની લાકડ ખડકને બે વાર માર , ુષ્કળ પાણી
બહાર વહ આ ું. આખીજમાતે પાણી પી ું અને તેઓનાં જાનવરોએ
પણ પી ુ.ં

12 પછ યહોવાહે ૂસાને અને હારુનને ક ું, કેમ કે તમે મારા પર
ભરોસો ન કય , કે ઇઝરાયલ લોકોની દ્ર માં મને પ વત્ર મના ો ન હ,
માટે જે દેશ મેંઆસભાનેઆપ્યો છે તેમાં તમે તેઓને પહોંચાડશો ન હ.”
13આ જગ્યા ું નામ મર બાહ* ું પાણી એ ું પાડવામાં આ ું, કેમ કે
ત્યાં ઇઝરાયલના લોકોએ યહોવાહ સાથે ઝઘડો કય હતો, તેઓ મધ્યે
તેમણે પોતાને પ વત્ર મના ા.

અદોમના રાજાએ દેશપાર જવા મના કર
14 ૂસાએ કાદેશથી અદોમના રાજા પાસે સંદેશાવાહકો મોકલ્યા:

તારોભાઈઇઝરાયલએ ું કહે છે: “જેસવર્ ુસીબતોઅમારા પરઆવી
તે ું જાણે છે. 15અમારા પ ૃઓ મસરમાં ગયા અને મસરમાં લાંબો
સમય ર ા, મસર ઓએઅમને તથા અમારા પ ૃઓને દ:ુખઆપ્ ું તે
પણ ું જાણે છે. 16 ારે અમે યહોવાહને પોકાર કય , ત્યારે યહોવાહે
અમારોઅવાજસાંભ ોઅને દૂતને મોકલીને અમને મસરમાંથી બહાર
લા ા. જો,અમે તારા દેશની સરહદના કાદેશ શહેરમાં છ એ.

17મહેરબાની કર ને અમને તારા દેશમાં થઈને જવા દે. અમે ખેતરમાં
કે દ્રાક્ષવાડ માં થઈને ન હ જઈએ, કે અમે તારા કૂવાઓ ું પાણી ન હ
પીએ. અમે રાજમાગ થઈને જઈ ું. તાર સરહદ પસાર કરતા ુધી
અમે ડાબે કે જમણે હાથે ન હ ફર એ.”

18 પણ અદોમના રાજાએ તેને જવાબ આપ્યો, “ ું અહ થી જઈશ
ન હ. જો ું એ ું કર શ, તો હુ તારા પર હુમલો કરવા તલવાર લઈને
આવીશ.” 19 ત્યારે ઇઝરાયલના લોકોએ તેને ક ું, “અમે રાજમાગ
થઈને જઈ ું. જો અમે કે અમારાં જાનવરો તારા કૂવા ું પીએ, તો અમે

* 20:13 20:13 ઝધડ ું
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તે ું ૂલ્ય આપી ું. બીજુ ક ું ન હ તો અમને પગે ચાલીને પેલી બાજુ
જવા દે.”

20 પણ અદોમ રાજાએ જવાબ આપ્યો, “તમે પાર જવા ન હ
પામશે.” પછ અદોમ રાજા ઘણાં સૈ નકો તથા મજ ૂત હાથ સાથે
ઇઝરાયલ સામે આ ો. 21 અદોમ રાજાએ ઇઝરાયલને પોતાની
સરહદમાં થઈને જવા દેવાનો ઇનકાર કય . એ કારણથી, ઇઝરાયલ
લોકો અદોમના દેશમાંથી બીજી તરફ વ ા.

હારુન ું ૃત્ ુ
22 તેથી લોકોએ કાદેશથી ુસાફર કર અને ઇઝરાયલ લોકોની

આખી જમાત હોર પવર્ત આગળ આવી. 23 હોર પવર્તમાં અદોમની
સરહદ પાસે યહોવાહ ૂસા તથા હારુન સાથે બોલ્યા. તેમણે ક ું,
24 “હારુન તેના ૂવર્જો સાથે ભળ જશે, કેમ કે જે દેશ મેં ઇઝરાયલ
લોકોને આપ્યો છે તેમાં તે પ્રવેશ કરશે ન હ. કેમ કે તમે બ ેએ
મર બાહનાં પાણી પાસે મારા વચન વરુદ્ધ બળવો કય હતો.

25 ું હારુનઅને તેના દ કરા એલાઝારને લઈને તેઓને હોર પવર્ત પર
લાવ. 26 હારુનના યાજકપણાનાં વ ો ઉતાર લઈને તેને તેના દ કરા
એલાઝારને પહેરાવ. હારુન ત્યાં મર જશે અને પોતાના ૂવર્જોની સાથે
ભળ જશે.”

27 યહોવાહે જમે આજ્ઞા આપી હતી તેમ ૂસાએ ક .ુ આખી
જમાતના દેખતાં તેઓ હોર પવર્ત પર ગયા. 28 ૂસાએ હારુનનાં
યાજકપદનાં વ ો ઉતાર ને તેના દ કરા એલાઝારને પહેરા ાં. ત્યાં
પવર્તનાં શખર પર હારુન મર ગયો. પછ ૂસા અને એલાઝાર નીચે
આ ા. 29 ારે આખી જમાતે જો ું કે હારુન મરણ પામ્યો છે, ત્યારે
આખી જમાતે હારુન માટે ત્રીસ દવસ ુધી વલાપ કય .

21
કનાનવાસીઓ ઉપર વજય

1 ારે નેગેબમાં રહેતા કનાનીઓના રાજા અરાદે સાંભ ું કે
ઇઝરાયલ અથાર મને માગથી ુસાફર કર ર ા છે, ત્યારે તેણે
ઇઝરાયલ સામે લડાઈ કર ને તેમાંના કેટલાકને કેદ કર લીધા. 2 તેથી
ઇઝરાયલે યહોવાહને વચન આપીને ક ું કે, “જો તમે અમને આ
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લોકો ઉપર વજય આપશો, તો અમે તેઓનાં નગરોનો સં ૂણર્ નાશ
કર નાખી ુ.ં” 3 યહોવાહે ઇઝરાયલીઓની વનંતી સાંભળ ને તેઓને
કનાનીઓ ઉપર વજય અપા ો. તેઓએ તેઓનો અને તેઓના
નગરોનો સં ૂણર્પણે નાશ કય . અને તે જગ્યા ું નામ હોમાર્હ* પ ુ.ં

પ ળનો સપર્
4 તેઓ હોર પવર્ત તરફથી રાતા સ ુદ્રને રસ્તે થઈને અદોમ દેશની

ફરતે આગળ ગયા. રસ્તામાં લોકોનાં હૃદય ઘણાં ના હમત થઈ ગયાં
હતા.ં 5 લોકો ઈ ર અને ૂસાની વરુદ્ધ બોલવા લાગ્યા, “શા માટે
અરણ્યમાં મર જવાને તમે અમને મસરમાંથી બહાર કાઢ લા ા?
અહ રોટલી નથી, પાણી નથી, આ કગાળ ભોજનથી તો અમે કટાળ
ગયા છ એ.”

6 ત્યારે યહોવાહે લોકોની વચ્ચે ઝેર સાપો મોકલ્યા. એસાપો લોકોને
કરડ્યા; ઘણાં લોકો મર ગયા. 7 તેથી લોકોએ ૂસા પાસે આવીને ક ું,
“અમે પાપ ક ુ છે કેમ કે અમે તાર અને યહોવાહની વરુદ્ધ બોલ્યા
છ એ. યહોવાહને પ્રાથર્ના કર કે તેઓ અમાર મધ્યેથી સાપો દૂર કરે.”
તેથી ૂસાએ લોકો માટે પ્રાથર્ના કર .

8 યહોવાહે ૂસાને ક ુ,ં “એક સાપ બનાવ અને તેને સ્તંભ પર ૂક.
એટલે એમ થશે કે જે કોઈ ડખાયે ું હોય ત,ે તેને જોઈને બચી જાય.”
9 તેથી ૂસાએ પ ળનો સાપ બનાવીને સ્તંભ પર ૂ ો. ારે કોઈ

ક્તને સાપ કરડ્યો હોય અને જો તે પ ળના સાપ તરફ જુએ, તો
તે બચી જશે.

હોર પવર્તથી મોઆબની ખીણ ુધી
10 ઇઝરાયલ લોકોએ આગળ ુસાફર કર ને ઓબોથમાં છાવણી

કર . 11 તેઓએઓબોથથી ુસાફર કર ને ઈયે-અબાર મમાં છાવણી
કર તે અરણ્યમાં મોઆબની ૂવર્ તરફ છે.

12 અને ત્યાંથી ુસાફર કર ને તેઓએ ઝેરેદની ખીણ આગળ
છાવણી કર . 13 ત્યાંથી તેઓએ ુસાફર કર ને આન ન નદ ની
બીજી બાજુએ છાવણી કર , જે અમોર ઓની સરહદ ુધી વસ્તરેલા

* 21:3 21:3 નાશ
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અરણ્યમાં છે, આન ન મોઆબીઓ અને અમોર ઓ વચ્ચેની સરહદ
છે.

14 માટે યહોવાહના ુદ્ધોની યાદ માં કહે ું છે,
“ ૂફામાં વાહેબ,
તથા આન નની ખીણો,
15આર નગરની તરફ ઢળતો,
તથા મોઆબની સરહદ તરફ નીચે જતો ખીણોનો ઢોળાવ.”

16 ત્યાંથી તેઓ ુસાફર કર ને બએર એટલે જે કૂવા સંબંધી
યહોવાહે ૂસાને ક ું હ ું કે, “ ું લોકોને મારા માટે એકત્ર કર હુ તેઓને
પાણી આપીશ ત્યાં આ ા.”

17 ત્યારે ઇઝરાયલે આ ગીત ગા ુ:ં
“હે કૂવા, તારાં ઝરણ ફોડ. તેને વષે ગાઓ.
18જે કૂવો અમારા અ ધપ તઓએ ખોદ્યો,
જે કૂવો નયમ ાપકની આજ્ઞાથી લોકના આગેવાનોએ પોતાની

લાકડ ઓથી ખોદ્યો છે.”
પછ અરણ્યથી તેઓએ મ ાનાહ ુધી ુસાફર કર .

19 મ ાનાહથી તેઓ ુસાફર કર ને નાહલીએલ ગયા અને
નાહલીએલથી બામોથ, 20બામોથથી મોઆબીઓના દેશમાંની ખીણમાં
પસ્ગાહ પવર્તની તળેટ માં અરણ્યમાં આવેલી ખીણ તરફ ગયા.

સીહોન અને ઓગ રાજાઓ પર વજય
21 પછ ઇઝરાયલે સંદેશાવાહકોને મોકલીને અમોર ઓના રાજા

સીહોનને કહેવડા ું કે, 22 કૃપા કર ને અમને તારા દેશમાં થઈને જવા
દે. અમે વળ ને તારા ખેતરો કે દ્રાક્ષવાડ ઓમાં થઈને ન હ જઈએ. અમે
તારા કૂવાઓમાંથી પાણી ન હ પીએ. અમે તાર સરહદ પસાર કર એ
ત્યાં ુધી રાજમાગ થઈને ચાલી ુ.ં” 23 પણ રાજા સીહોને ઇઝરાયલને
પોતાની સરહદમાં થઈને જવા દ ધા ન હ. સીહોન રાજાએ પોતાના
સૈન્યને એકત્ર ક ુ અને રણમાં ઇઝરાયલીઓ ઉપર હુમલો કય . તે
યાહાસ પહોંચી ગયો. ત્યાં તેઓએ ઇઝરાયલ સાથે ુદ્ધ ક .ુ

24 પણ ઇઝરાયલે સીહોનના સૈન્યનો તલવારની ધારથી સંહાર
કય અને આન નથી યાબ્બોક નદ ુધી, આમ્મોન લોકોની સરહદ
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ુધીનો પ્રદેશ કબજે કર લીધો. આમ્મોન લોકોની સરહદ કલ્લાબંધ
હતી. 25 ઇઝરાયલે હેશ્બોન અને તેની આસપાસનાં ગામો સ હત
અમોર ઓનાં બધાં નગરોજીતી લીધાં અને તેમાં તેમણે રહેવા ું શરૂ ક ુ.
26 હેશ્બોન અમોર ઓના રાજા સીહોન ું નગર હ ુ,ં સીહોને અગાઉના
મોઆબના રાજા સામે ુદ્ધ કર ને આન ન નદ ુધીનો તેનો બધો પ્રદેશ
લઈ લીધો હતો.

27 માટે કહેવતો કહેનારા કહે છે,
“તમે હેશ્બોનમાં આવો,
સીહોન ું નગર ફર થી બંધાય અને પાય.
28 હેશ્બોનમાંથી અ ,
એટલે સીહોનના નગરમાંથી પ્રજ્વ લત અ નીક ો
તેણે મોઆબના આરન,ેઆન ન પવર્ત†ના મા લકોન,ે
ભસ્મ કયાર્.
29 હે મોઆબ, તને અફસોસ!
કમોશના લોકો, તમારો નાશ થયો છે.
તેણે પોતાના દ કરાઓને નાસી ગયેલા
અને પોતાની દ કર ઓએ કેદ ઓ તર કે,
અમોર ઓના રાજા સીહોનને સોંપી દ ધા છે.
30પણઅમે સીહોનને જીતી લીધો છે. દ બોન ુધી હેશ્બોનનો વનાશ‡

થઈ ગયો છે.
મેદબા પાસેના નોફાહ ુધી,
અમે તેઓને હરા ા છે.”

31આર તે ઇઝરાયલઅમોર ઓના દેશમાં વસ્યો. 32 ૂસાએ યાઝેર
પર જા ૂસી કરવા માટે માણસો મોકલ્યા. તેઓએ તેમનાં ગામો લઈ
લીધાં અને ત્યાં જે અમોર ઓ હતા તેઓને હાંક કાઢ્યા.

33 પછ તેઓએ પાછા વળ ને બાશાનના રસ્તેથી ગયા. બાશાનનો
રાજા ઓગ અને તે ું આ ું સૈન્ય તેઓની સાથે ુદ્ધ કરવા એડ્રઇે
આ ા. 34 યહોવાહે ૂસાને ક ું, “તેનાથી બીતો ન હ, કેમ કે મેં તને
તેના પર, તેના આખા સૈન્ય પર અને તેના દેશ પર વજય આપ્યો છે.
હેશ્બોનમાં રહેતા અમોર ઓના રાજા સીહોનની સાથે જે ું તેં ક ુ તે ું
† 21:28 21:28 પ્ર ુ ‡ 21:30 21:30 તેઓને પત્થરોથી માર ને હત્યા કરવામાંઆવી
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જ તેની સાથે કરજ.ે” 35 માટે તેઓએ તેન,ે તેના દ કરાઓને અને તેના
આખા સૈન્યને એટલે ુધી માયાર્ કે તે લોકોમાં ું કોઈ પણ જીવ ું બચ્ ું
ન હ. તેઓએ તેનો દેશ કબજે કર લીધો.

22
મોઆબનો રાજા બલામને બોલાવી લાવે છે

1 ઇઝરાયલી લોકોએ ુસાફર કર ને મોઆબના મેદાનમાં યદન
નદ ની બીજી બાજુએ યર ખોની પાસે છાવણી કર .

2ઇઝરાયલે અમોર ઓને જે ક ુ હ ું તે મોઆબના રાજા સ પોરના
દ કરા બાલાકે જો ુ.ં 3 તે લોકોને જોઈને મોઆબ ડર ગયો કેમ કે
તેઓ ઘણાં હતા, ઇઝરાયલ લોકોના કારણથી મોઆબ ત્રાસ પામ્યો.
4 મોઆબ રાજાએ મદ્યાનના આગેવાનોને ક ું, “જમે કોઈ બળદ
ખેતરમાં ું ઘાસ ખાય છે, તેમ આ સ ુદાય આપણને ખાઈ જશે.” તે
સમયે સ પોરનો દ કરો બાલાક મોઆબનો રાજા હતો.

5તેણે બેઓરના દ કરા બલામને બોલાવવા સારુ પથોર કે જે નદ પર
છે, ત્યાં એટલે તેના લોકોના દેશમાં સંદેશાવાહકો મોકલીને કહેવડા ું
કે, “જુઓ, મસરમાંથી એક દેશજા ત આવી છે. તેઓએ ૃથ્વીની
સપાટ ને ઢાંક દ ધી છે અને તેઓએ માર પાસે જ પડાવ ના ો છે.
6 કૃપા કર ને આવ અને મારા માટે આ રા ને શાપ આપ, કેમ કે તેઓ
મારા કરતાં વધારે બળવાન છે. કદાચ હુઆ લોકોને હુમલો કર ને એવી
ર તે મારુ કે તેઓને દેશમાંથી હાંક કાઢ શકુ. હુ જાણું છુ કે જનેે ું
આશીવાર્દ આપે છે તે આશીવાર્ દત થાય છે અને જનેે ું શાપ આપે છે
તે શા પત થાય છે.”

7 મોઆબના વડ લોએ તથા મદ્યાનના વડ લોએ જાદમુંતરની
દ ક્ષણા લઈને બલામ પાસે આવીને તેને બાલાકનો સંદેશો કહ
સંભળા ો. 8બલામે તેઓને ક ું, “આજ રાત અહ રહો. યહોવાહ
મને જે જણાવશે તે હુ તમને કહ શ.” તેથી મોઆબના આગેવાનો
બલામ સાથે રાત ર ા.

9ઈ રેબલામ પાસેઆવીને ૂ ું, “તાર સાથેઆમાણસોઆ ા
તે કોણ છે?” 10 બલામે ઈ રને જવાબ આપ્યો, “મોઆબના રાજા
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સ પોરના દ કરા બાલાકે તેઓને માર પાસે મોકલ્યા છે. તેણે ક ું,
11 ‘જુઓ,જે પ્રજા મસરમાંથી નીકળ આવી છે તેણે ૃથ્વીની સપાટ ને
ઢાંક દ ધી છે. હવેઆવીને મારા માટે તેઓને શાપઆપ. કદાચ હુ તેઓ
સાથે ુદ્ધ કર ને તેઓને કાઢ ૂકુ.’ ”

12 ઈ રે બલામને ક ું, “તારે તે માણસો સાથે જ ું ન હ. તારે
ઇઝરાયલ લોકોને શાપ આપવો ન હ કેમ કે તેઓ આશીવાર્ દત છે.”
13 તેથી બલામે સવારે વહેલા ઊઠ ને બાલાકના વડ લોને ક ું, “તમારા
દેશમાં પાછા જાઓ કેમ કે, ઈ ર મને તમાર સાથે આવવાની મના કરે
છે.” 14 તેથી મોઆબના વડ લો ત્યાંથી નીકળ ને બાલાક પાસે પાછા
ગયા. તેઓએ ક ું, “બલામે અમાર સાથે આવવાની ના પાડ છે.”

15 બાલાકે ફર થી વધારે અને પહેલા સ ૂહ કરતાં વધારે માનવંત
વડ લોને મોકલ્યા. 16 તેઓએ બલામ પાસે આવીને તેને ક ું,
“ સ પોરના દ કરા બાલાકે આ ુજબ ક ું, ‘કૃપા કર ને તને માર પાસે
આવવાથી કોઈ રોકો ન હ, 17 કેમ કે હુ તને મોટો બદલો આપીશ અને
તારો ભારે આદર કર શ, ું મને જે કહ શ તે હુ કર શ. માટે કૃપા કર
આવ અને મારે સારુઆ લોકોને શાપ આપ.’ ”

18બલામે બાલાકના માણસોને જવાબઆપ્યો, “જો બાલાક મહેલ
ભર ને સો ું ચાંદ મને આપે તોપણ હુ નાની કે મોટ કોઈ પણ બાબતમાં
મારા યહોવાહ, મારા ઈ રની આજ્ઞા વરુદ્ધ કઈ કર શકુ તેમ નથી.
19 માટે હવે, કૃપા કર ને આજ રાત અહ રોકાઈ જાઓ, કે જથેી
યહોવાહે મને અગાઉ જે ક ું તે કરતાં બીજુ ું કહે તે હુ જાણી શકુ.”
20 રાત્રે ઈ રે બલામ પાસે આવીને ક ું, “જોઆ લોકો તને બોલાવવા
આ ા હોય, તો ું ઊઠ ને તેમની સાથે જા. પણ હુ તને જે કરવા ું કહુ
તેટ ું જ ું કર.”

બલામ અને તેની ગધેડ
21 બલામ સવારે ઊઠ ને પોતાની ગધેડ ઉપર જીન બાંધીને

મોઆબના વડ લો સાથે ગયો. 22પણ તે ગયો, તેથી ઈ રને ક્રોધ ચઢ્યો
હતો. ારે બલામ ગધેડ પર સવાર થઈને જતો હતો ત્યારે તેની સામે
થવા માટે રસ્તામાં યહોવાહનો દૂત ઊભો ર ો,બલામના બે સેવકો પણ
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તેની સાથે હતા. 23ગધેડ એ યહોવાહના દૂતને રસ્તામાં પોતાની તલવાર
ખેંચીને ઊભેલોજોયો. તેથી ગધેડ પોતાનો રસ્તો બદલીને ખેતરમાં વળ
ગઈ. બલામ ગધેડ ને માર ને ફર પછ રસ્તા પર લઈઆ ો.

24 પછ યહોવાહનો દૂત દ્રાક્ષવાડ ઓની વચ્ચે રસ્તામાં ઊભો ર ો,
તેની જમણી બાજુ અને બીજી બાજુ દ વાલ હતી. 25 ગધેડ એ
યહોવાહના દૂતને ફર થી જોયો. તે દ વાલ સામે ચાલી ગઈ અને
બલામનો પગ દ વાલની સાથે પછડાયો. બલામે તેને ફર માર .

26યહોવાહનો દૂતઆગળગયો,બીજીસાંકડ જગ્યા ાં ગધેડ ને
ડાબે કે જમણે ફરવાનો કોઈ રસ્તો ન હતો ત્યાં ઊભો ર ો. 27 ગધેડ
યહોવાહના દૂતને જોઈને બલામ સાથે નીચે બેસી પડ . બલામને ુસ્સો
આ ો અને તેણે ગધેડ ને લાકડ થી માર .

28 પછ યહોવાહે ગધેડ ું ુખ ખોલ્ ું કે તે વાત કર શકે. તેણે
બલામને ક ું, “મેં તને ું ક ુ છે કે તેં મને ત્રણ વખત માર ?” 29બલામે
ગધેડ ને જવાબઆપ્યો, “તે એટલા માટે, કેમ કે તેં માર સાથે ૂખર્તાભ ુ
કામ ક ુ છે. જો મારા હાથમાં તલવાર હોત તો સારુ. જો હોત તો,
હમણાં જ હુ તને માર નાખત.” 30 ગધેડ એ બલામને ૂ ું, “ ું હુ
તાર ગધેડ નથી? જનેા પર તેં તારા ૂરા જીવનથી આજ ુધી સવાર
કર છે. તાર આગળઆ ું કરવાની મને ારેયઆદત હતી?” બલામે
ક ું, “ના.”

31 પછ યહોવાહે બલામની આંખો ખોલી, તેણે યહોવાહના દૂતને
પોતાની તલવાર હાથમાં લઈને રસ્તાની વચ્ચે ઊભેલો જોયો. બલામે
મા ું નમાવીને તેને સા ાંગ દડ્વત પ્રણામ કયાર્. 32 યહોવાહના દૂતે
તેને ક ું, “તેં આ ગધેડ ને ત્રણ વખત શા માટે માર છે? જો, હુ તાર
આગળશ ુ તર કે ઊભો ર ો કેમ કે માર આગળતારા કામો દુ હતા.ં
33 ગધેડ એ મને જોયો એટલે તે ત્રણ વાર મારાથી દૂર ખસી ગઈ. જો
તે ખસી ગઈ ના હોત તો મેં તને માર ના ો હોત અને ગધેડ નો જીવ
બચા ો હોત.”

34 બલામે યહોવાહના દૂતને ક ું, “મેં પાપ ક ુ છે. હુ જાણતો ન
હતો કે ું માગર્માં માર સામે ઊભો છે. તો હવ,ે જો આ સફરથી ું



ગણના 22:35 lxviii ગણના 23:3

નારાજ થયો છે, તો ાંથી હુઆ ો છુ ત્યાં હુ પાછો જઈશ.” 35પણ
યહોવાહના દૂતે બલામને ક ુ,ં “આમાણસોની સાથે જા. પણ જે વાત
હુ તને કહુ તે જ તારે કહેવી.” તેથી બલામ બાલાકના વડ લો સાથે ગયો.

બાલાક બલામને મળવાને ગયો
36 બાલાક રાજાએ જયારે સાંભ ું કે બલામ આ ો છે, ત્યારે તે

તેને મળવા માટે મોઆબ ું નગર જે આન નની સરહદ પર આવે ું છે
ત્યાં ગયો. 37બાલાકે બલામને ક ું, “મેં તને બોલાવવા માણસો નહોતા
મોકલ્યા? શા માટે ું માર પાસે આ ો ન હ? ું હુ તારો આદર કરવા
સમથર્ ન હતો.”

38 ત્યારે બલામે બાલાકને જવાબઆપ્યો, “જો, હુ તાર પાસેઆ ો
છુ. ું મને કઈ બોલવાનો અ ધકાર છે? જે વચનો ઈ રે મારા ુખમાં
ૂ ાં છે ફક્ત તે જ હુ બોલીશ.” 39 બલામ બાલાક સાથે ગયો અને

તેઓ કયાર્થ-હુસોથઆ ા. 40 પછ બાલાકે બળદો તથા ઘેટાંનો યજ્ઞ
કય અને તેણે બલામ તથા તેની સાથેના વડ લોને તેમાંથી થોડુ માંસ
આપ્ ુ.ં

41 અને સવારે, બાલાક બલામને બઆલના ઉચ્ચ ાનો*માં લઈ
ગયો. ત્યાંથી બલામ ઇઝરાયલીઓની છાવણીનો એક ભાગ જોઈ
શકતો હતો.

23
બલામની પહેલી ભ વષ્યવાણી

1 બલામે બાલાકને ક ું, “અહ મારે માટે સાત વેદ ઓ બાંધ અને
સાત બળદ તથા સાત ઘેટાં તૈયાર કર.” 2 જમે બલામે વનંતી કર
હતી તેમ બાલાકે ક .ુ બાલાક તથા બલામે દરેક વેદ પર એક બળદ
તથા એક ઘેટાં ું બ લદાન ચઢા ું. 3બલામે બાલાકને ક ું, “ ું “તારા
દહનીયાપર્ણ પાસે ઊભો રહે અને હુ જાઉ છુ. કદાચ યહોવાહ મને
મળવાઆવશે. તેઓજે કઈ મને કહેશે તે હુ તને કહ શ.” પછ તે એક
ઉજ્જડ ટેકર પર ગયો.
* 22:41 22:41 બઆલ ૂ તઓની ટેકર
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4 ઈ ર તેને મ ા અને બલામે યહોવાહને ક ું, “મેં સાત વેદ ઓ
બાંધી છે અને દરેક પર એક બળદ અને એક ઘેટાં ું બ લદાન ચઢા ું
છે.” 5 પછ યહોવાહે બલામના ુખમાં વચન ૂ ું અને ક ું, “ ું
બાલાક પાસે પાછો જા અને તેને કહે.” 6 બલામ બાલાક પાસે પાછો
ગયો. જુઓ તે તથા મોઆબના બધા વડ લો તેના દહનીયાપર્ણની પાસે
ઊભા હતા.

7બલામે ભ વષ્યવાણી બોલીને ક ું,
“મોઆબનો રાજા ૂવર્ના પવર્તોમાંથી

એટલે અરામથી બાલાક મને લા ો છે.
‘તેણે ક ું,આવ, મારે માટે યાકૂબને શાપ દે.’

‘આવ, ઇઝરાયલને ુચ્છકાર.’
8જનેે ઈ ર શાપ આપતા નથી તેને હુ કેવી ર તે શાપ આ ું?

યહોવાહ જનેે ુચ્છકારતા નથી તેને હુ કેવી ર તે ુચ્છકારુ?
9 કેમ કે ખડકોના શખર પરથી હુ તેને જોઈ શકુ છુ;

ટેકર ઓ પરથી હુ તેને જોઉં છુ.
જુઓ, ત્યાં એકલા રહેનારા લોકો છે

અને પોતાની જાતને સાધારણ પ્રજા ગણતા નથી.
10 યાકૂબની ૂળને કોણ ગણી શકે

અથવા ઇઝરાયલના ચ ુથાશની કોણ ગણતર કર શકે?
મારુ ૃત્ ુ ન્યાયી ક્તના જે ું થાઓ,

અને મારા જીવનનો અંત પણ તેના જવેો થાઓ!”
11 બાલાકે બલામને ક ું, “આ તેં માર સાથે ું ક ુ છે? મેં તને
મારા દશુ્મનોને શાપ આપવા બોલા ો, પણ જો, તેં તેઓને આશીવાર્દ
આપ્યો.” 12 બલામે જવાબ આપીને ક ું, “યહોવાહ મારા ુખમાં જે
વચન ૂકે તે બોલવાને મારે સંભાળ ન રાખવી?”

બલામની બીજી ભ વષ્યવાણી
13 ત્યાર પછ બાલાકે તેને ક ું, “કૃપા કર માર સાથે બીજીજગ્યાએ

આવ કે ાં ું તેઓને જોઈ શકે. ું ફક્ત તેઓના નજીકના ભાગને
જોઈ શકશે, તેઓ બધાને ું ન હ દેખ.ે ત્યાંથી ું તેઓને મારા માટે
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શાપ દે.” 14 તે બલામને પસ્ગાહ પવર્તની શખરે આવેલા સોફ મના
ખેતરમાં લઈ ગયો, ત્યાં તેણે સાત વેદ ઓ બાંધી. દરેક વેદ ઉપર એક
બળદ અને એક ઘેટાં ું બ લદાન ચઢા ું. 15 બલામે બાલાકને ક ું,
“અહ તારા દહનીયાપર્ણ પાસે ઊભો રહે, હુ યહોવાહને મળવા ત્યાં
ઉપર જાઉ છુ.”

16 યહોવાહ બલામને મળવા આ ા અને તેના ુખમાં વચન ૂ ું.
તેમણે ક ું, “બાલાક પાસે પાછો જા અને મારુ વચન તેને આપ.”
17બલામ તેની પાસે પાછોઆ ો, તો જુઓ, તે તથા મોઆબના વડ લો
તેની સાથે તેના દહનીયાપર્ણ પાસે ઊભા હતા. ત્યારે બાલાકે તેને ૂ ું,
“યહોવાહે તને ું ક ું છે?” 18બલામે તેની ભ વષ્યવાણીની શરૂઆત
કર . તેને ક ું,
“બાલાક ઊઠ,અને સાંભળ.

હે સ પોરના દ કરા, મને સાંભળ.
19ઈ ર મ ુષ્ય નથી કે તે જૂઠુ બોલ,ે

અથવા માણસ નથી કે તે પોતા ું મન બદલ.ે
તે પોતા ું વચન ૂરુ ન હ કરે?

પોતા ું બોલ ું ૂરુ ન હ કરે?
20 જુઓ,આશીવાર્દ આપવાની આજ્ઞા મને મળ છે.

ઈ રે તેઓને આશીવાર્દ આપ્યો છે તે હુ ફેરવી શકતો નથી.
21 તેઓએ યાકૂબમાં કઈ જ ખોટુ જો ું નથી.

કે ઇઝરાયલમાં ુશ્કેલી જોઈ નથી.
યહોવાહ તેઓના ઈ ર તેઓની સાથે છે,

અને તેઓની વચ્ચે રાજાનો જયજયકાર છે.
22ઈ ર તેઓને મસરમાંથી બહાર લા ા છે,અને

જગલી બળદ જવેી તાકાત આપે છે.
23 યાકૂબ વરુદ્ધ કોઈ મંત્રતંત્ર ન હ ચાલ,ે

ઇઝરાયલ પર કઈ પણ મંત્ર વદ્યા ચાલશે ન હ.
ઇઝરાયલ તથા યાકૂબ વષે કહેવાશે કે,

‘જુઓ ઈ રે કે ું ક ુ છે!’
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24 જુઓ, લોકો સહણની જમે ઊઠે છે,
જમે સહ બહાર નીકળ ને હુમલો કરે છે.
તે મારેલો શકાર ખાય અને
તે ું રક્ત પીવે ન હ ત્યાં ુધી તે ૂઈ જશે ન હ.”
બાલામની ત્રીજી ભ વષ્યવાણી

25 પછ બાલાકે બલામને ક ું, “તેઓને શાપ ન દે તેમ જ આશીવાર્દ
પણ ન આપ.” 26 પણ બલામે બાલાકને જવાબ આપીને ક ું, “ ું મેં
તને ક ું ન હ ું કે યહોવાહ મને જે કહેશે તે જ હુ કહ શ.” 27બાલાકે
બલામને જવાબઆપ્યો, “હવેઆવ, હુ તને બીજીજગ્યાએ લઈજાઉં.
કદાચ ઈ ર પ્રસ થાય અને ત્યાંથી ું તેઓને મારે સારુ શાપ આપ.ે”

28 બાલાક બલામને પેઓર પવર્તના શખર પર લઈ ગયો, ાંથી
અરણ્ય જોઈ શકા ું હ ુ.ં 29બલામે બાલાકને ક ું, “અહ મારે સારુ
સાત વેદ બાંધી આપ અને સાત બળદ તથા સાત ઘેટાં તૈયાર કર.”
30 જમે બલામે ક ું તેમ બાલાકે ક ુ, તેણે દરેક વેદ પર એક બળદ
તથા એક ઘેટાં ું બ લદાન ચઢા ુ.ં

24
1બલામે જો ું કે ઇઝરાયલનેઆશીવાર્દઆપવો તે યહોવાહને પસંદ

પ ું છે, તેથી તે મંત્ર વદ્યા કરવા ગયો ન હ, પણ, તેણે અરણ્યની તરફ
જો ું.

2 તેણે દ્ર કર ને જો ું તો ઇઝરાયલીઓએ પોતાના કુળ પ્રમાણે
છાવણી નાખી હતી અને ઈ રનો આત્મા તેના પર આ ો. 3 તેણે
ભ વષ્યવાણી કર ને ક ુ,ં
“બેઓરનો દ કરો બલામ કહે છે,

જે માણસની આંખો વશાળ ર તે ુલ્લી હતી.
4 તે બોલે છે અને ઈ રના શ ો સાંભળે છે.

જે પોતાની ુલ્લી આંખે ઊંધો પડ ને
સવર્સમથર્ ું દશર્ન પામે છે.
5 હે યાકૂબ, તારા તં ુઓ,

હે ઇઝરાયલ તારા મંડપ કેવા ુંદર છે!
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6ખીણોની માફફ તેઓ પથરાયેલા છે,
નદ કનારે બગીચા જવેા,
યહોવાહે રોપેલા અગરના છોડ જવેા,
પાણી પાસેના દેવદાર ૃક્ષ જવેા.

7 તેની ડોલમાંથી પાણી વહેશે,
ઘણાં પાણીઓમાં તે ું બીજ છે.

તેઓનો રાજા અગાગ કરતાં મોટો થશે,
તેઓ ું રા પ્રતાપી રા બનશ.ે

8ઈ ર તેઓને મસરમાંથી કાઢ લાવે છે.
તેનામાં જગલી બળદના જવેી તાકાત છે.

તે પોતાની વરુદ્ધ થનાર પ્રજાઓને ખાઈ જશે.
તે તેઓનાં હાડકાં ભાંગીને ટુકડા કરશે.
તે પોતાના તીરોથી તેઓને વીંધી નાખશે.

9 તે સહ તથા સહણની માફક નીચે નમીને ઊંઘે છે.
તેને ઉઠાડવાની હમત કોણ કરે?

તને જે આશીવાર્દ આપે તે આશીવાર્ દત થાઓ;
તને જે શાપ આપે તે શા પત થાઓ.”

10 બાલાકને બલામ પર ૂબ ુસ્સો આ ો અને ુસ્સામાં તેણે
પોતાના હાથ મસ ા. બાલાકે બલામને ક ું, “મારા દશુ્મનોને શાપ
આપવા માટે મેં તને બોલા ો છે, પણ જો, તેં ત્રણ વાર તેઓને
આશીવાર્દ આપ્યો. 11 તો અત્યારે મને છોડ ને ઘરે જા. મેં ક ું હુ તને
મોટો બદલોઆપીશ, પણ યહોવાહે તને તે બદલો પ્રાપ્ત કરવાથી વં ચત
રા ો છે.”

12બલામે બાલાકને જવાબઆપ્યો, “જે સંદેશાવાહકો તેં માર પાસે
મોકલ્યા હતા તેઓને પણ ું એ ું નહો ું ક ું કે, 13 ‘જો બાલાક મને
તેના મહેલ ું સો ુંચાંદ આપ,ે તો પણ હુ યહોવાહની આજ્ઞાની વરુદ્ધ
જઈને માર મરજી પ્રમાણે સારુ કે ખરાબ કઈ જ કર શકતો નથી. હુ
તો યહોવાહ જે કહે છે તે જ કર શ.’ 14તો હવે,જો હુ મારા લોકો પાસે
જાઉ છુ. પણ તે અગાઉ તને ચેતવણીઆ ું છુ કે આ લોકો ભ વષ્યમાં
તારા લોકો સાથે ું કરશે.”
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બલામની છેવટની ભ વષ્યવાણીઓ
15બલામે ભ વષ્યવાણી કરતાં ક ું,

“બેઓરના દ કરા બલામ,
જનેી આંખો ુલ્લી હતી તે કહે છે.

16જે ઈ રની વાણી સાંભળે છે,
જનેે પરાત્પર ઈ ર પાસેથી ડહાપણ પ્રાપ્ત થ ું છે,
જે ુલ્લી આંખો રાખીને સવર્સમથર્ ઈ ર ું દશર્ન પામે છે, તે કહે છે.
17 હુ તેને જોઉં છુ, પણ તે અત્યારે ન હ.
હુ તેને જોઉં છુ, પણ પાસે ન હ.
યાકૂબના વંશમાંથી એક તારો ઊગશે,
ઇઝરાયલમાંથી રાજદડ ઊભો થશ.ે
તે મોઆબના આગેવાનોનો* નાશ કર નાખશે.
અને શેથના બધા વંશજોનો† તે નાશ કરશ.ે
18અદોમ ઇઝરાયલ ું વતન પ્રાપ્ત કરશે.
અને સેઈર પણ તે ું વતન પ્રાપ્ત કરશ,ે

તે બ ે ઇઝરાયલના શ ુઓ હતા,
જનેા પર ઇઝરાયલ વજતેા થશે.

19 યાકૂબમાંથી એક રાજા નીકળશે જે આ ધપત્ય ધારણ કરશે,
તે નગરમાંથી બાક રહેલા લોકોનો વનાશ કરશે.”
20 પછ બલામે અમાલેક ઓ તરફ જોઈને ભ વષ્યવાણી કર ને ક ું,
“અમાલેક પહે ું મોટુ રા હ ુ,ં
પણ તેનો છેલ્લો અંત વનાશ હશ.ે”
21અને બલામે કેનીઓ તરફ જોઈને ભ વષ્યવાણી કર ને ક ું,
“ ું જે જગ્યાએ રહે છે તે મજ ૂત છે,
અને તારા માળા ખડકોમાં બાંધેલા છે.
22 તોપણ કાઈન વેરાન કરાયો છે

ારે આશ્ ૂર તને કેદ કર ને દૂર લઈ જશે.”
23બલામે છેલ્લી ભ વષ્યવાણી કરતાં ક ું,

“અરે! ઈ રઆ પ્રમાણે કરશે ત્યારે કોણ જીવ ું બચશ?ે
* 24:17 24:17 સીમાઓ † 24:17 24:17 કોલાહલ કરનારાઓ
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24 ક ીમના કનારા પરથી વહાણો આવશ;ે
તેઓઆશ્ ૂર પર હુમલો કરશે અને એબેરને કચડ નાખશે,
પણ તેઓનો,અંતે વનાશ થશ.ે”
25 પછ બલામ ઊઠ ને ચાલ્યો ગયો. તે પોતાને ઘરે પાછો ફય અને
બાલાક પણ પોતાના રસ્તે ગયો.

25
લોકો બાલ-પેઓરના પંથમાં

1ઇઝરાયલ શટ્ટ મમાં રહેતા હતા ત્યારે ુરુષોએમોઆબની ીઓ
સાથે ૂવા ું શરૂ ક ુ. 2 કેમ કે મોઆબીઓ તે લોકોને પોતાના
દેવોને બ લદાન અપર્ણ કરવા આમંત્રણ આપતા હતા. તેથી લોકોએ
ખા ું અને મોઆબીઓના દેવોની ૂજા કર . 3 ઇઝરાયલના માણસો
બઆલ-પેઓરની ૂજામાં સામેલ થયા,એટલે યહોવાહ ઇઝરાયલ પર
કોપાયમાન થયા.

4યહોવાહે ૂસાને ક ું કે, “લોકોના બધા વડ લોને લઈને તેઓને માર
નાખ. અને દવસે ુલ્લી ર તે લોકોની સમક્ષ* તેઓને માર આગળ
લટકાવ, જથેી ઇઝરાયલ પરથી મારો ુસ્સો દૂર થાય.” 5 તેથી ૂસાએ
ઇઝરાયલના વડ લોને ક ું, “તમારામાંનો દરેક પોતાના લોકોમાંથી જણેે
બઆલ-પેઓરની ૂજા કર હોય તેને માર નાખ.ે”

6 ઇઝરાયલનો એક માણસ આ ો અને એક મદ્યાની ીને તેના
કુટુબના સભ્યો વચ્ચે લઈ ગયો. ૂસાની નજર સમક્ષ અને ઇઝરાયલ
લોકોનો આખો સ ુદાય, જયારે ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ
રડતો હતો તે સમયે આ ું બન્ ુ.ં 7 જયારે હારુન યાજકના દ કરા
એલાઝારનો દ કરો ફ નહાસ તે જોઈને સ ુદાયમાંથી ઊભો થયો અને
પોતાના હાથમાં ભાલો લીધો.

8 તે ઇઝરાયલી માણસની પાછળ તં ુમાં ગયો અને ભાલાનો ઘા
કર ને તે ઇઝરાયલી માણસને અને ીના પેટને વીંધી ના ા.ં જે મરક
ઈ રે ઇઝરાયલી લોકો પર મોકલી હતી તે બંધ થઈ. 9જઓે મરક થી
મરણ પામ્યા હતો તેઓ સં ામાં ચોવીસ હજાર હતા.
* 25:4 25:4 ૂયર્ની પ્રકાશમાં
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10 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, 11 “હારુન યાજકના દ કરા
એલાઝારના દ કરા ફ નહાસે ઇઝરાયલ લોકો પરથી મારા રોષને શાંત
કય છે કેમ કે તે માર પ્રત્યે ઝ ૂની હતો. તેથી મારા ુસ્સામાં મેં
ઇઝરાયલી લોકોનો નાશ ન કય .

12 તેથી કહે કે, ‘યહોવાહ કહે છે કે, જુઓ, હુ ફ નહાસને મારો
શાં તનો કરાર આ ું છુ. 13 તેના માટે તથા તેના પછ તેના વંશજોને
માટે તે સદાના યાજકપદનો કરાર થશે, કેમ કે મારા માટે,એટલે પોતાના
ઈ ર માટેઆવેશી થયો છે. તેણે ઇઝરાયલના લોકો માટે પ્રાય ત ક ુ
હ ુ.ં”

14 જે ઇઝરાયલી માણસને મદ્યાની ીની સાથે માર નાખવામાં
આ ો હતો તે ું નામ ઝમ્રી હ ુ,ં તે શમયોનીઓ મધ્યે પ ૃઓના
કુટુબનો આગેવાન સા ૂનો દ કરો હતો. 15 જે મદ્યાની ીને માર
નાખવામાં આવી હતી તે ું નામ ક ઝબી હ ુ,ં તે ૂરની દ કર હતી, જે
મદ્યાનમાં કુટુબનો અને કુળનો આગેવાન હતો.
16 પછ યહોવાહે ૂસા સાથે વાત કર ને ક ું, 17 “ મદ્યાનીઓ સાથે

દશુ્મનોજવેો વતાર્વ કરઅને તેઓપર હુમલો કર, 18 કેમ કે તેઓકપટથી
તમાર સાથે દશુ્મનો જવેા વહાર કરે છે. તેઓ પેઓરની બાબતમાં
અને તેઓની બહેન એટલે મદ્યાનનાઆગેવાનની દ કર ક ઝબી કે જનેે
પેઓરની બાબતમાં મરક ના દવસે માર નાખવામાં આવી હતી તેની
બાબતમાં તમને ફસા ા હતા.”

26
બીજી વસ્તી ગણતર

1 મરક બંધ થયા પછ યહોવાહે ૂસાને તથા હારુન યાજકના ુત્ર
એલાઝારને ક ું, 2 “ઇઝરાયલી લોકોની આખી જમાતમાં જઓે વીસ
વષર્ના કે તેથી વધારે ઉંમરના હોય,એટલે કે જઓેઇઝરાયલ માટે ુદ્ધમાં
જવાને સમથર્ હોય તેઓની તથા તેઓના પ ૃઓના કુટુબોની ગણતર
કર.”

3 યદન નદ ને કનારે યર ખોના, મોઆબના મેદાનમાં ૂસા તથા
એલાઝાર યાજકે તેઓની સાથે વાત કર કે, 4વીસ વષર્ તથા તેથી વધારે
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ઉંમરના લોકોની ગણતર કરો, જમે યહોવાહે ૂસાને તથા ઇઝરાયલ
લોકોને મસરમાંથી બહારઆ ા હતા ત્યારે તેઓનેઆજ્ઞાઆપી હતી
તેમ.”

5 ઇઝરાયલનો જયે દ કરો રુબેન હતો. તેના દ કરા હનોખથી
હનોખીઓ ું કુટુબ. પાલ્ ૂથી પાલ્ ૂ ું કુટુબ. 6 હેસ્રોનથી હેસ્રોનીઓ ું
કુટુબ. કામ થી કામ ઓ ું કુટુબ. 7 રુબેનના વંશજોનાં આટલાં કુળો
હતા,ં તેઓની સં ા તેંતાલીસહજાર સાતસોત્રીસની હતી.

8 પાલ્ ૂનો દ કરો અ લયાબ હતો. 9અ લયાબના દ કરા: ન ુએલ,
દાથાન તથા અ બરામ હતા. દાથાન તથા અ બરામ જઓે કોરાહને
અ ુસરતા હતા ારે તેઓએ ૂસા તથા હારુનની સામે બંડ પોકાર ને
યહોવાહ સામે બળવો કય તે એ જ હતા.

10જયારે તેઓ ૃત્ ુ પામ્યા ત્યારે ૃથ્વી પોતા ું ુખ ખોલીને તેઓને
કોરાહ સ હત ગળ ગઈ. તે જ સમયે અ એ બસો પચાસ માણસોનો
નાશ કર ના ો જઓે ચ રૂપ થઈ પડ્યા. 11 તેમ છતાં કોરાહના
વંશજો ૃત્ ુ પામ્યા ન હ.

12 શમયોનના વંશજોનાં કુટુબો નીચે પ્રમાણે છે:
ન ુએલથી ન ુએલીઓ ું કુટુબ.
યામીનથી યામીનીઓ ું કુટુબ.
યાખીનથી યાખીનીઓ ું કુટુબ,
13 ઝેરાહથી ઝેરાહ ઓ ું કુટુબ.
શાઉલથી શાઉલીઓ ું કુટુબ.
14 આ શમયોનના વંશજોનાં કુટુબો હતા,ં જઓે સં ામાં
બાવીસહજાર બસો માણસો હતા.

15ગાદના વંશજોનાં કુટુબો આ હતાં એટલ.ે
સફોનથી સફોનીઓ ું કુટુબ.
હાગ્ગીથી હાગ્ગીઓ ું કુટુબ.
ૂનીથી ૂનીઓ ું કુટુબ.

16ઓઝનીથી ઓઝનીઓ ું કુટુબ.
એર થી એર ઓ ું કુટુબ.
17અરોદથી અરોદ ઓ ું કુટુબ.
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આરએલીથી આરએલીઓ ું કુટુબ.
18 આ ગાદના વંશજોના કુટુબો હતા જઓેની સં ા ચાલીસહજાર
પાંચસો માણસોની હતી.

19એર તથા ઓનાન યહૂદાના દ કરા હતા, પણ આ માણસો કનાન
દેશમાં ૃત્ ુ પામ્યા હતા. 20 યહૂદાના બીજા વંશજોનાં કુટુબો આ હતાં
એટલ:ે
શેલાથી શેલાનીઓ ું કુટુબ.
પેરેસથી પેરેસીઓ ું કુટુબ.
ઝેરાહથી ઝેરાહ ઓ ું કુટુબ.
21 પેરેસના વંશજો આ હતા એટલ:ે
હેસ્રોનથી હેસ્રોનીઓ ું કુટુબ.
હા ૂલથી હા ૂલીઓ ું કુટુબ.
22 આ યહૂદાના વંશજોનાં કુટુબો હતા, જઓેની સં ા છોતેરહજાર

પાંચસો માણસોની હતી.
23ઇસ્સાખારના વંશજોના કુટુબો આ હતાં એટલ:ે

તોલાથી તોલાઈઓ ું કુટુબ.
ુવાહથી ૂનીઓ ું કુટુબ.

24 યા ૂબથી યા ૂબીઓ ું કુટુબ.
શમ્રોનથી શમ્રોનીઓ ું કુટુબ.
25 આ ઇસ્સાખારના વંશજોના કુટુબો હતા, જઓેની સં ા
ચોસઠહજાર ત્રણસો માણસોની હતી.

26ઝ ુલોનના વંશજોનાં કુટુબો આ હતાં એટલ:ે
સેરેદથી સેરેદ ઓ ું કુટુબ.
એલોનથી એલોનીઓ ું કુટુબ.
યાહલેલથી યાહલેલીઓ ું કુટુબ.
27 આ ઝ ુલોનીઓના વંશજોનાં કુટુબો હતા.ં જઓેની સં ા
સાઠહજાર પાંચસો માણસોની હતી.

28 ૂસફના વંશજો મનાશ્શા અને એફ્રાઇમ હતા. 29 મનાશ્શાના
વંશજો આ હતા:
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માખીરથી માખીર ઓ ું કુટુબ માખીર ગલ્યાદનો પતા હતો,
ગલ્યાદથી ગલ્યાદ ઓ ું કુટુબ.
30 ગલ્યાદનાં કુટુબો આ હતા:ં

ઈએઝેરથી ઈએઝેર ઓ ું કુટુબ.
હેલેકથી હેલેક ઓ ું કુટુબ,અને
31આસ્રીએલથી આસ્રીએલીઓ ું કુટુબ.
અને શખેમથી શખેમીઓ ું કુટુબ.
32શમીદાથી શમીદાઈઓ ું કુટુબ.
હેફેરથી હેફેર ઓ ું કુટુબ.

33 હેફેરના દ કરા સલોફહાદને દ કરા નહોતા, પણ ફક્ત દ કર ઓ
જ હતી. તેની દ કર ઓનાં નામ માહલાહ, ૂહ, હોગ્લાહ, મલ્કાહ
તથા તસાર્ હતા.ં 34 આ મનાશ્શાનાં કુટુબો હતા,ં જઓેની સં ા
બાવનહજાર સાતસો માણસોની હતી.

35એફ્રાઇમના વંશજોનાં કુટુબો આ હતા.ં
ૂથેલાહથી ૂથેલાહ ઓ ું કુટુબ.

બેખેરથી બેખેર ઓ ું કુટુબ.
તાહાનથી તાહાનીઓ ું કુટુબ.
36 ૂથેલાહના વંશજો,
એરાનથી એરાનીઓ ું કુટુબ.
37આએફ્રાઇમના વંશજોનાં કુટુબો હતા.ં જઓેની સં ા બત્રીસહજાર
પાંચસો માણસોની હતી. ૂસફના વંશજો તેઓના કુટુબોની ગણતર
પ્રમાણે આ છે.

38 બન્યામીનના વંશજોનાં કુટુબો આ હતા:ં
બેલાથી બેલાઈઓ ું કુટુબ.
આશ્બેલથી આશ્બેલીઓ ું કુટુબ.
અહ રામથી અહ રામીઓ ું કુટુબ.
39 ૂફામથી ૂફામીઓ ું કુટુબ.
હૂફામથી હૂફામીઓ ું કુટુબ.
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40બેલાના દ કરાઓઆદ તથા નામાન હતા. આદથીઆદ ઓ ું કુટુબ,
નામાનથી નામાનીઓ ું કુટુબ. 41 આ બન્યામીનના વંશજોનાં કુટુબો
હતા.ં જઓેની સં ા પસ્તાળ સહજાર છસો માણસોની હતી.

42 દાનના કુટુબોના વંશજો, ૂહામથી ૂહામીઓ ું કુટુબ. આ
દાનના વંશજો ું કુટુબ હ ું. 43 ૂહામીઓના બધાં કુટુબોની સં ા
ચોસઠહજાર ચારસો માણસોની હતી.

44આશેરના વંશજોનાં કુટુબો આ હતા.ં
યમ્નાથી યમ્નીઓ ું કુટુબ.
ય ીથી ય ીઓ ું કુટુબ,
બ રયાથી બ રયાઓ ું કુટુબ.
45બ રયાના વંશજોનાં કુટુબો આ હતા.ં
હેબેરથી હેબેર ઓ ું કુટુબ.
માલ્ક એલથી માલ્ક એલીઓ ું કુટુબ.
46આશેરની દ કર ું નામસેરાહ હ ુ.ં 47આઆશેરના વંશજોનાં કુટુબો
હતા,ં જઓેની સં ા તેપનહજાર ચારસો માણસોની હતી.

48 નફતાલીના વંશજોનાં કુટુબો આ હતાં:
યાહસએલથી યાહસએલીઓ ું કુટુબ,
ૂનીથી ૂનીઓ ું કુટુબ,

49 યેસેરથી યેસેર ઓ ું કુટુબ,
શલ્લેમથી શલ્લેમીઓ ું કુટુબ.
50 નફતાલીના વંશજોનાં કુટુબો આ હતા.ં જઓેની સં ા
પસ્તાળ સહજાર ચારસો માણસોની હતી.
51 ઇઝરાયલ લોકો મધ્યેના માણસોની કુલ ગણતર છ લાખ એક

હજાર સાતસો ત્રીસની હતી.
52 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, 53 “તેઓનાં નામોની સં ા પ્રમાણે

માણસોને આ દેશનો વારસો વહેંચી આપવો.
54 મોટા કુટુબને વધારે વારસો આપવો, નાના કુટુબને થોડો વારસો

આપવો. દરેક કુટુબના માણસોની ગણતર પ્રમાણે તેમને વારસો
આપવો. 55 ચઠ્ઠ નાખીને દેશની વહેંચણી કરવી. દરેકને તેમના
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પ ૃઓનાં કુળો પ્રમાણે વારસો મળે. 56વધારે તથા થોડા કુટુબોની વચ્ચે
ચઠ્ઠ ઓ નાખીને વારસાની વહેંચણી કરવી.”
57 લેવીઓનાં કુટુબો: તેઓનાં કુટુબો પ્રમાણે ગણતર થઈ તે આ

હતી:
ગેશ નથી ગેશ નીઓ ું કુટુબ.
કહાથથી કહાથીઓ ું કુટુબ.
મરાર થી મરાર ઓ ું કુટુબ,
58લેવીઓનાં કુટુબો નીચે ુજબ છે:
લબ્નીઓ ું કુટુબ.
હેબ્રોનીઓ ું કુટુબ.
માહલીઓ ું કુટુબ.
ુશીઓ ું કુટુબ.

તથા કોરાહ ઓ ું કુટુબ.
કહાથઆમ્રામનો ૂવર્જ હતો. 59આમ્રામની પત્ની ું નામ યોખેબેદ હ ું,
તે લેવીની દ કર હતી, જે મસરમાં લેવીને ઘરે જન્મી હતી. તેનાથી
હારુન, ૂસા તથા તેમની બહેન મ રયમ જન્મ્યા હતા.

60 હારુનની પત્નીએ નાદાબ તથા અબીહૂ, એલાઝાર તથા
ઈથામારને જન્મ આપ્યો. આમ્રામ તેનો પ ત હતો. 61 નાદાબ તથા
અબીહૂ યહોવાહ સમક્ષઅમાન્ય અ ચઢાવતા ૃત્ ુ પામ્યા. 62તેઓ
મધ્યેના જઓેની ગણતર થઈ તેઓ એટલે એક મ હનો તથા તેનાથી
વધારે ઉંમરના ુરુષોની સં ા તેવીસ હજારની હતી. પણ તેઓની
ગણતર ઇઝરાયલ લોકો વચ્ચે થઈ ન હતી, કેમ કે તેઓને ઇઝરાયલ
લોકો મધ્યે વારસો મ ો ન હતો.

63 ૂસા તથા એલાઝાર યાજકથી જઓેની ગણતર થઈ તેઓ
આ હતા. તેઓએ યદનને કનારે યર ખો સામે મોઆબના મેદાનમાં
ઇઝરાયલ લોકોની ગણતર કર . 64 ૂસાએ તથા હારુન યાજકે સનાઈ
અરણ્યમાં ઇઝરાયલના વંશજોની ગણતર કર ત્યારે જઓેની ગણતર
થઈ હતી તેઓમાંનો એક પણ માણસ ત્યાં ન હતો.
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65 કેમ કે, યહોવાહે ક ું હ ું કે આ બધા લોકો અરણ્યમાં ૃત્ ુ
પામશે. ફક્તય ેનો દ કરો કાલેબ તથા ૂનનો દ કરો યહો ુઆ સવાય
તેઓમાંનો એક પણ માણસ બચશે ન હ.

27
દ કર ઓની વારસાહ ની માગણી

1 ૂસફના દ કરા મનાશ્શાના કુટુબોમાંથી મનાશ્શાના દ કરા માખીરના
દ કરા ગલ્યાદના દ કરા હેફેરના દ કરા સલોફહાદની દ કર ઓ ૂસા
પાસે આવી. તેની દ કર ઓના નામ આ પ્રમાણે હતા: માહલાહ, ૂહ,
હોગ્લાહ, મલ્કાહ તથા તસાર્.

2 તેઓએ ૂસાની, એલાઝાર યાજકની, વડ લોની તથા આખી
જમાતનીઆગળ ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વારઆગળઊભી રહ ને ક ું,
3 “અમારો પતા અરણ્યમાં ૃત્ ુ પામ્યો. યહોવાહ વરુદ્ધ ઊઠનાર
કોરાહની ટોળ માં તે ન હતા. તે તેના પોતાના પાપમાં ૃત્ ુ પામ્યા; તેને
કોઈ દ કરા ન હતા.

4અમારા પતાને દ કરો ન હોવાથી અમારા પતા ું નામ કુટુબમાંથી
શા માટે દૂર કરાય? અમારા પતાના ભાઈઓ મધ્યે અમને વારસો
આપવામાં આવ.ે” 5 માટે ૂસા આ બાબત યહોવાહ સમક્ષ લા ો.

6અને યહોવાહે ૂસાને ક ું, 7 “સલોફહાદની દ કર ઓ સા ું બોલે
છે. ું ન ે તે લોકોને તેમના પતાના ભાઈઓની સાથે વારસાનો દેશ
આપ; તેઓના પતાનો વારસો તેઓને આપ. 8ઇઝરાયલ લોકોને સાથે
વાત કર ને કહે, ‘જો કોઈ માણસ ૃત્ ુ પામે અને તેને દ કરો ન હોય, તો
તેની દ કર ને તેનો વારસો આપ.

9જો તેને દ કર ના હોય, તો ું તેનો વારસો તેના ભાઈઓને આપ.
10જો તેને ભાઈઓ ના હોય, તો તેનો તેના પતાના ભાઈઓને આપ.
11અને જો તેને કાકાઓ ન હોય, તો તેનો વારસો તેના નજીકના સગાને
આપ, તે તેનો મા લક બને. યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા કર હતી તે પ્રમાણે
આ કાયદો ઇઝરાયલી લોકો માટે કા ૂન થાય.’ ”

ૂસાનો અ ુગામી યહો ુઆ નીમાયો
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12 યહોવાહે ૂસાને ક ુ,ં “ ું અબાર મના પવર્ત પર જા અને જે દેશ
મેં ઇઝરાયલી લોકોને આપેલો છે તે જો. 13 તે જોયા પછ ું પણ તારા
ભાઈ હારુનની જમે તારા લોકો સાથે ભળ જશે. 14 કેમ કે સીનના
અરણ્યમાં આખી જમાતની દ્ર માં ખડકમાંથી વહેતા પાણી પાસે
કાદેશમાં મર બાહનાં પાણી મને પ વત્ર માનવા વષે તેં માર આજ્ઞાની
વરુદ્ધ બળવો કય .
15 પછ ૂસાએ યહોવાહની સાથે વાત કર ને ક ું, 16 “યહોવાહ,

સવર્ માનવજાતના આત્માઓના ઈ ર, તે લોકો પર એક માણસને
ન ુક્ત કરે. 17 કોઈ માણસ તેઓની આગળ બહાર જાય અને અંદર
આવે, જે તેઓને બહાર ચલાવે અને અંદર લાવ,ે જથેી તમારા લોકો
પાળક વગરનાં ઘેટાં જવેા ન રહે.”

18 યહોવાહે ૂસાને ક ું, “ ૂનનો દ કરો યહો ુઆ, જનેામાં મારો
આત્મા રહે છે, તેના પર તારો હાથ ૂક. 19 ું તેને એલાઝાર યાજક તથા
આખી જમાત સમક્ષઊભો કર, તેઓના દેખતાં તેને તારો ઉ રા ધકાર
ન ુક્ત કર.
20 તારો કેટલોક અ ધકાર તેના પર ૂક, જથેી ઇઝરાયલી લોકોની

આખી જમાત તેની આજ્ઞા પાળે. 21એલાઝાર યાજક પાસે તે ઊભો
રહે, ઉર મ*ના નણર્ય વડે યહોવાહની સમક્ષ તેને માટે ૂછે. તેના
કહેવાથી તેઓ,એટલે તે તથા ઇઝરાયલી લોકોનીઆખી જમાત બહાર
જાય અને અંદર આવે.

22 યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તેમ તેણે ક .ુ તેણે
યહો ુઆને લઈને એલાઝાર યાજક તથા સમગ્ર જમાતની સમક્ષ રજૂ
કય . 23યહોવાહે જમે કરવા ું ક ું હ ું તેમ ૂસાએ તેનો હાથ તેના પર
ૂક ને સોંપણી કર .

28
નય મત અપર્ણો ચઢાવવા અંગે
નગર્. 29:38-46

* 27:21 27:21 ઉર મ અને ુમ્મીમ યહોવાહની ઇચ્છા ન કરવા માટે યાજકો ઉપયોગ
કરતા હતા
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1 યહોવાહે ૂસા સાથે વાત કરતાં ક ું, 2 “ઇઝરાયલ લોકોને આજ્ઞા
કર ને તેઓને કહે, ‘તમારે ન ત સમયે મારે સારુ બ લદાન ચઢાવ ું,
મારે સારુ ુવા સત હોમયજ્ઞને સારુ મારુ અ તમે સંભાળ ને તેમને
યોગ્ય સમયે મને ચઢાવો.

3 તારે તેઓને કહે ું, “આ હોમયજ્ઞ જે તમારે યહોવાહને ચઢાવવો.
પ્ર ત દન તમારે એક વષર્ના ખોડખાંપણ વગરના નર હલવાનો ું
દહનીયાપર્ણ કર ુ.ં 4 એક હલવાન તમારે સવારે ચઢાવ ું અને બીજુ
હલવાન સાંજે ચઢાવ ું. 5ખાદ્યાપર્ણને સારુ એક દશાંશ એફાહ મેંદો,
પા હન* કૂટ ને કાઢેલો તેલથી મોહેલો.

6 તે રોજ ું દહનીયાપર્ણ છે જે યહોવાહની આજ્ઞા પ્રમાણે ુવાસને
સારુ યહોવાહના હોમયજ્ઞ તર કે સનાઈ પવર્તમાં ઠરાવાયો હતો.
7 પેયાપર્ણ એક હલવાનને સારુ પા હન દ્રાક્ષારસ ું હોય. તમે
યહોવાહને માટે પ વત્ર ાનમાં મધ ું પેયાપર્ણ રેડો. 8બીજુ હલવાન તમે
સાંજે ચઢાવો, સવારના ખાદ્યાપર્ણની માફક અને સાંજના પેયાપર્ણની
માફક તમે તે ચઢાવો. આ ુવા સત હોમયજ્ઞ યહોવાહને માટે છે.

સાબ્બાથે અપર્ણ
9 “ વશ્રામવારને દવસે તમારે ખોડખાંપણ વગરના એક વષર્ની

ઉંમરના બે હલવાન ચઢાવવા,ખાદ્યાપર્ણ તર કે બે દશાંશ એફાહ મેંદાનો
લોટ તેલમાં મોહેલો અને તે ું પેયાપર્ણ ચઢાવ ુ.ં 10 દરેક વશ્રામવાર ું
દહનીયાપણર્ અને રોજ ું દહનીયાપર્ણ અને પેયાપર્ણ ઉપરાંત એ છે.

માસના પ્રથમ દવસે અપર્ણ
11 દરેક મ હનાના પ્રથમ દવસે તમે યહોવાહને દહનીયાપર્ણ ચઢાવો.

તમે ખોડખાંપણ વગરના બે વાછરડો, એક ઘેટો અને એક વષર્ની
ઉંમરના સાત નર હલવાન ચઢાવો. 12 પ્રત્યેક બળદને સારુ ત્રણ દશાંશ
એફાહ તેલથી મોહેલો મેંદાનો લોટ ખાદ્યાપર્ણ તર કે અને એક ઘેટાંને
સારુ બે દશાંશ એફાહ મેદાનો લોટ તેલથી મોહેલો ખાદ્યાપર્ણ તર કે
ચઢાવો. 13અને પ્રત્યેક હલવાન માટે તેલમાં મોહેલો એક દશાંશ એફાહ

* 28:5 28:5 પા હન લગભગ 1 કલોગ્રામ
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ખાદ્યાપર્ણ તર કે ચઢાવો. આ દહનીયાપર્ણ યહોવાહને સારુ ુવા સત
હોમયજ્ઞ છે.

14 તેઓનાં પેયાપર્ણ દરેક વાછરડા સાથે અડધો હન, ઘેટાંની સાથે
ૃતીયાંશ હન અને હલવાન સાથે પા હન દ્રાક્ષારસ હોય. વષર્ના

પ્રત્યેક મ હનામાંના પ્રથમ દવસ ું આ દહનીયાપર્ણ છે. 15એક બકરો
પાપાથાર્પર્ણ તર કે તમારે યહોવાહને ચઢાવવો. રોજના દહનીયાપર્ણ
અને તે સાથેના પેયાપર્ણ ઉપરાંત ું આ અપર્ણ છે.

16 પહેલા મ હનાને ચૌદમા દવસે યહોવાહ ું પાસ્ખાપવર્ છે. 17આ
મ હનાને પંદરમે દવસે પવર્ રાખ ું. સાત દવસ ુધી બેખમીર રોટલી
ખાવી. 18 પ્રથમ દવસે યહોવાહની સમક્ષ પ વત્ર સભા રાખવી. તે
દવસે રોજ ું કામ કર ું ન હ.
19પણ તમારે યહોવાહને દહનીયાપર્ણએટલે હોમયજ્ઞ ચઢાવ ું. તમે

બે વાછરડા, એક ઘેટાં અને એક વષર્ની ઉંમરના ખોડખાંપણ વગરના
સાત હલવાનો ચઢાવ. 20 બળદની સાથે ત્રણ દશાંશ એફાહ તેલથી
મોહેલો મેંદાનો લોટ અને ઘેટાંની સાથે બે દશાંશએફાહ ખાદ્યાપર્ણ તર કે
ચઢાવો. 21સાત હલવાનોમાંના દરેક હલવાન સાથે એક દશાંશ એફાહ
મેંદાનો લોટ તેલથી મોહેલો તમારે ચઢાવવો. 22 તમારા પોતાના માટે
પ્રાય ત કરવા સારુ પાપાથાર્પર્ણ તર કે તમે એક બકરા ું અપર્ણ કરો.

23 સવાર ું દહનીયાપર્ણ કે જે નય મત દહનીયાપર્ણ છે તે ઉપરાંત
આ અપર્ણો ચઢાવો. 24 સાત દવસ ુધી દરરોજ યહોવાહને માટે
ુવા સત હોમયજ્ઞ ું અ તમે ચઢાવો. રોજના દહનીયાપર્ણ તથા

પેયાપર્ણ તર કે તે ચઢાવવામાં આવે. 25 સાતમા દવસે યહોવાહના
આદરમાં પ વત્રસભા કરવી અને તે દવસે રોજ ું કામ કર ું ન હ.

26 પ્રથમ ફળના દવસે, એટલે જયારે અઠવા ડયાનાં પવર્માં તમે
યહોવાહને ન ું ખાદ્યાપર્ણ ચઢાવો, ત્યારે પ્રથમ દવસ,ે તમારે યહોવાહના
આદરમાં પ વત્રસભા રાખવી, તે દવસે તમારે રોજ ું કામ કર ું ન હ.
27 તમે યહોવાહને ુવાસને સારુ દહનીયાપર્ણ ચઢાવો. એટલે તમારે
બે વાછરડા, એક ઘેટાં તથા એક વષર્ના સાત નર હલવાનો ચઢાવવાં.
28 તેઓ ું ખાદ્યાપર્ણ તેલથી મોહેલા મેંદાના ત્રણ દશાંશ એફાહ દરેક
બળદને સારુ, બે દશાંશ ઘેટાંને સારુ ચઢાવો.
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29તેલથી મોહેલો એક દશાંશએફાહ મેંદો સાત હલવાનોમાંના દરેકને
ચઢાવવો. 30 તમારા પોતાના પ્રાય તને માટે એક બકરો અપર્ણ
કરવો. 31 રોજના દહનીયાપર્ણ,ખાદ્યાપર્ણ તથા પેયાપર્ણ ઉપરાંત તમારે
બ લદાન માટે ખામી વગરના પ ુઓ ચઢાવવાં.

29
રણ શગડા ું (નવા વષર્ ુ)ં પવર્
લેવી 23:15-22

1 સાતમાં મ હનાના પ્રથમ દવસે તમારે યહોવાહના આદરમાં
પ વત્રસભા રાખવી. રોજ ું નયત કામ કર ું ન હ. તે દવસ તમારે
માટે રણ શગડાં વગાડવાનો છે.

2 તે દવસે તમે ુવાસને સારુ યહોવાહને દહનીયાપર્ણ ચઢાવો. તમે
ખામી વગરનો વાછરડો, એક ઘેટો, એક વષર્ની ઉંમરનાં સાત હલવાન
ચઢાવો.

3 તેઓ ું ખાદ્યાપર્ણ તેલથી મોહેલા મેંદા ુ,ં વાછરડાની સાથે ત્રણ
દશાંશ એફાહ અને ઘેટાંની સાથે બે દશાંશ એફાહ ચઢાવ. 4 સાત
હલવાનોમાંના દરેક હલવાનને સારુ એક એફાહ. 5 પોતાના માટે
પ્રાય ત કરવા પાપાથાર્પર્ણ તર કે એક બકરો ચઢાવવો.

6દરેક મ હનાને પહે ું દહનીયાપર્ણ, તે ું ખાદ્યાપર્ણ, રોજ ું ખાદ્યાપર્ણ
તથા તેનાં પેયાપર્ણો ચઢાવવા.ં ારે ું આ અપર્ણો ચઢાવે ત્યારે
યહોવાહને સારુ ુવા સત હોમયજ્ઞ ચઢાવવાના વ ધ ું પાળજ.ે

પ્રાય ના દવસે અપર્ણો
લેવી 23:26-32

7 સાતમા મ હનાને દસમે દવસે યહોવાહના આદરમાં પ વત્રસભા
રાખવી. તે દવસે તમારે પોતાને નમ્ર* કર ું અને કોઈ કામ ન કર ું.
8તમારે યહોવાહને ુવા સત દહનીયાપર્ણ ચઢાવવો. તમે ખામી વગરનો
એક વાછરડો, એક ઘેટો તથા એક વષર્ની ઉંમરના સાત નર હલવાનો
ચઢાવો.

9 તમારે વાછરડા સાથે ત્રણ દશાંશ એફાહ તેલથી મોહેલો મેંદો અને
ઘેટા સાથે બે દશાંશ એફાહ મેંદો ચઢાવવો, 10એક દશાંશ એફાહ સાત

* 29:7 29:7 ઉપવાસ કરવો
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હલવાનોમાંના દરેક હલવાન માટે. 11વળ પાપાથાર્પર્ણ માટે તમારે એક
બકરા ું બ લદાનઆપ ું. પ્રાય તના દવસ ું પાપાથાર્પર્ણ વષર્માં એક
વખત તે પ્રાય તના દવસે અપર્ણ કરવામાં આવ ું અને પ્ર ત દન થતાં
દહનીયાપર્ણ, ખાદ્યાપર્ણો અને પેયાપર્ણો ઉપરાંત ું આ અપર્ણ છે.

માંડવાપવર્ વખતે અપર્ણો
લેવી 23:33-44

12 સાતમા મ હનાના પંદરમે દવસે તમારે યહોવાહના આદરમાં
પ વત્રસભા રાખવી. રોજ ું નયત કામ કર ું ન હ, સાત દવસ
ુધી યહોવાહને માટે પવર્ પાળો. 13 તે દવસે તમે યહોવાહને માટે

દહનીયાપર્ણ, યહોવાહને સારુ ુવા સત હોમયજ્ઞ ચઢાવો. તમારે ખામી
વગરના તેર વાછરડા,બે ઘેટાં અને એક વષર્ની ઉંમરના ચૌદ નર હલવાન
ચઢાવવાં.

14તેર બળદોમાંનાં દરેક બળદની સાથે તેઓ ું ખાદ્યાપર્ણ ત્રણ દશાંશ
એફાહ તેલથી મોહેલા મેંદા ું ચઢાવ ુ,ં બે દશાંશ બે ઘેટામાંના દરેક
ઘેટાંની સાથ,ે 15એક દશાંશ એફાહ ચૌદ હલવાનોમાંના દરેક હલવાન
સાથ.ે 16 નય મત થતાં દહનીયાપર્ણો, ખાદ્યાપર્ણો તથા પેયાપર્ણ
ઉપરાંત પાપાથાર્પર્ણ તર કે એક બકરો ચઢાવવો.

17 સભાના બીજે દવસે તમારે બાર વાછરડા, બે ઘેટાં તથા એક
વષર્ની ઉંમરના ખોડખાંપણ વગરના ચૌદ નર હલવાનો ચઢાવવા.
18 તેઓ ું ખાદ્યાપર્ણ તથા તેઓનાં પેયાપર્ણો બળદોને સારુ, ઘેટાઓને
સારુ, હલવાનોને સારુ, તેઓની ગણતર પ્રમાણે તથા વ ધ ુજબ
ચઢાવવાં. 19 તદપુરાંત પ્ર ત દન થતાં દહનીયાપર્ણ, તેઓનાં ખાદ્યાપર્ણ
તથા તેઓનાં પેયાપર્ણ ઉપરાંત પાપાથાર્પર્ણને માટે એક બકરો ચઢાવવો.

20સભાના ત્રીજા દવસે અ ગયાર બળદો, બે ઘેટા તથા એક વષર્ની
ઉંમરના ખામી વગરના ચૌદ હલવાનો ચઢાવવા. 21 તથા તેની સાથે
તેઓની ગણતર પ્રમાણે તથા વ ધ પ્રમાણે તેઓનાં ખાદ્યાપર્ણ તથા
પેયાપર્ણ બળદોને સારુ, ઘેટાઓને સારુ, હલવાનોને સારુ ચઢાવવાં.
22 પ્ર ત દન થતાં દહનીયાપર્ણો, ખાદ્યાપર્ણો અને પેયાપર્ણ ઉપરાંત
પાપાથાર્પર્ણ તર કે એક બકરો ચઢાવવો.

23સભાના ચોથા દવસે દસબળદો,બે ઘેટા તથાએક વષર્ની ઉંમરના
ખામી વગરના ચૌદ નર હલવાનો ચઢાવવા. 24 તેઓની ગણતર તથા
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વ ધ પ્રમાણે તેઓના ખાદ્યાપર્ણ તથા તેઓનાં પેયાપર્ણ બળદોને સારુ,
ઘેટાઓને સારુ તથા હલવાનોને સારુ ચઢાવવાં. 25 પ્ર ત દન થતાં
દહનીયાપર્ણ,ખાદ્યાપર્ણ તથા પેયાપર્ણો ઉપરાંત પાપાથાર્પર્ણ તર કે એક
બકરો ચઢાવવો.

26 સભાના પાંચમા દવસે નવ વાછરડા, બે ઘેટા અને એક વષર્ની
ઉંમરના ખામી વગરના ચૌદ હલવાન ચઢાવવા. 27 તેઓની ગણતર
તથા વ ધ પ્રમાણે તેઓ ું ખાદ્યાપર્ણ તથા તેઓનાં પેયાપર્ણો બળદોને
સારુ, ઘેટાઓને સારુ તથા હલવાનોને સારુ ચઢાવવાં. 28 પ્ર ત દન
થતાં દહનીયાપર્ણ, તેઓનાં ખાદ્યાપર્ણ તથા તેઓનાં પેયાપર્ણો ઉપરાંત
પાપાથાર્પર્ણ માટે એક બકરો ચઢાવવો.

29 સભાના છઠ્ઠા દવસે આઠ વાછરડા, બે ઘેટા તથા એક વષર્ની
ઉંમરના ખામી વગરના ચૌદ હલવાન ચઢાવવા. 30 તેઓની ગણતર
તથા વ ધ પ્રમાણે તેઓનાં ખાદ્યાપર્ણ તથા પેયાપર્ણો બળદોને સારુ,
ઘેટાઓને સારુ તથા હલવાનોને સારુ ચઢાવવાં. 31 પ્ર ત દન થતાં
દહનીયાપર્ણ, તેઓનાં ખાદ્યાપર્ણ તથા તેઓના પેયાપર્ણો ઉપરાંત
પાપાથાર્પર્ણને માટે એક બકરો ચઢાવવાં.

32 સભાના સાતમા દવસે સાત વાછરડા, બે ઘેટા અને એક વષર્ની
ઉંમરના ખામી વગરના ચૌદ હલવાન ચઢાવવાં. 33 તેઓની ગણતર
તથા વ ધ પ્રમાણે ખાદ્યાપર્ણ તથા પેયાપર્ણો બળદોને સારુ, ઘેટાઓને
સારુ તથા હલવાનોને સારુ ચઢાવવા.ં 34 પ્ર ત દન થતાં દહનીયાપર્ણ,
ખાદ્યાપર્ણ અને પેયાપર્ણો ઉપરાંત પાપાથાર્પર્ણ તર કે એક બકરો
ચઢાવવો.

35 આઠમા દવસે તમારે બીજી પ વત્ર સભા રાખવી. તમારે બીજુ
કામ કર ું ન હ. 36 તમારે યહોવાહને ુવા સત હોમયજ્ઞ એટલે
દહનીયાપર્ણ ચઢાવ ુ.ં તારે એક બળદ, એક ઘેટો અને એક વષર્ની
ઉંમરના ખામી વગરના સાત હલવાન ચઢાવવા.

37 તેઓની ગણતર તથા વ ધ પ્રમાણે તેઓના ખાદ્યાપર્ણ તથા
તેઓના પેયાપર્ણો બળદોને સારુ, ઘેટાઓને સારુ તથા હલવાનોને સારુ
ચઢાવવા. 38 પ્ર ત દન થતાં દહનીયાપર્ણ, ખાદ્યાપર્ણ તથા પેયાપર્ણો
ઉપરાંત તમારે પાપાથાર્પર્ણ તર કે એક બકરો ચઢાવવો.

39તમારાંઆ દહનીયાપર્ણો,ખાદ્યાપર્ણો, પેયાપર્ણો તથા શાંત્યપર્ણો,
તમાર પ્ર તજ્ઞાઓ તથા ઐ ચ્છકાપર્ણો તમારા ઠરાવેલા ઉત્સવોમાં
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યહોવાહને ચઢાવવાં.” 40 યહોવાહે ૂસાને જે આજ્ઞા આપી હતી તે
પ્રમાણે સવર્ બાબતો તેણે ઇઝરાયલી લોકોને કહ સંભળાવી.

30
વચન કે માનતા વષે નયમો

1 ૂસાએ ઇઝરાયલી લોકોના કુળના આગેવાનોને ક ું, “યહોવાહે
આજ્ઞા આપી તે આ છે. 2જયારે કોઈ ક્ત યહોવાહ માટે, પોતાને
માટે સમ ખાઈને વચન લે, તો તે પોતા ું વચન તોડે ન હ. તે તેના ુખ
દ્વારા જે બોલ્યો હોય તે સવર્ કરવા માટે તેણે પોતા ું વચન પાળ ુ.ં

3જો કોઈ કુવાર ી યહોવાહને નામે સંકલ્પ કરે, પોતાના પતાના
ઘરે રહ ન,ે વચનથી પોતાને આધીન કરે, 4 જે વચનો અને સંકલ્પો
દ્વારા તેણે પોતાની આધીનતા દશાર્વી હોય તે વષે ારે તેના પતાના
સાંભળવામાં આ ું હોય, છતાં તેના પતાએ કઈ ક ું ન હોય, તો તેનો
સંકલ્પ કાયમ રહે. જે વચનથી તેણે પોતાને આધીન કરેલી છે તે કાયમ
રહે.

5 પણ તેના પતા તે વષે સાંભળ ને તે દવસે જો તેને મનાઈ કરે, તો
જે સંકલ્પો તથા વચનો જે વડે તેણે પોતાની આધીનતા દશાર્વેલી છે તે
કાયમ રહે. તેના પતાએ તેને ના પાડ હોવાથી યહોવાહ તેને ુક્ત કરે.

6 ારે તેણે સંકલ્પો કયાર્ હોય અથવા પોતાના હોઠોથી અ વચાર
ર તે બોલીને પોતાને આધીન કર હોય અને જો તે લ કરે, 7અને જો
તેનો પ ત તે વષે સાંભળ ને તે દવસે તેને મના ન કરે, તો તેના સંકલ્પો
કાયમ રહે. જે વચન વડે તેણે પોતાને આધીન કરેલી હોય તે કાયમ રહે.

8 પણ તેનો પ ત તે વષે સાંભળ ને જો તે દવસે તેને મના કરે, તો જે
સંકલ્પ તેણે કયાર્ છે, પોતાના હોઠોની અ વચાર વાતોથી તેણે પોતાની
આધીનતા દશાર્વી છે, તે રદ કરે. તેથી યહોવાહ તેને ુક્ત કરે.

9પણ વધવા અથવા છૂટાછેડા પામેલી ી માટે, દરેક સંપકથી તેણે
પોતાની આધીનતા દશાર્વી તે પ્ર તજ્ઞા તેને માટે કાયમ રહે. 10 જો તે

ીએ તેના પ તના ઘરમાં સંકલ્પ કય હોય કે, સમથી પોતાને આધીન
કર હોય, 11 તેનો પ ત તે વષે સાંભળ ને તેને ક ું કહે ન હ અને જો
તે તેનો સંકલ્પ ના ૂદ કરે ન હ, તો તેના બધા સંકલ્પો કાયમ રહે. દરેક
વચન જે વડે તેણે પોતાને આધીન કર હોય તે કાયમ રહે.
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12 પણ તેનો પ ત સાંભળે તે દવસે જો તે ના ૂદ કરે, તો જે સંકલ્પો
તથા વચનો તેના વષે તેના ુખમાંથી નીક ા છે તે કાયમ રહે ન હ.
તેના પ તએ તેને ના ૂદ કયાર્ છે. યહોવાહ તેને ુક્ત કરે.

13 દરેક સંકલ્પ તથા આત્મક કરવા માટેના તેના બંધનકારક સમને
તેનો પ ત માન્ય કે અમાન્ય કર શકે છે. 14પર ુ જો તે તેને દનપ્ર ત દન
કઈ જ ન કહે, તો જે સંકલ્પો તથા વચનો જે વડે તેણે પોતાને આધીન
કર હોય તે કાયમ રહે. તેણે તે કાયમ રા ા છે કેમ કે તેણે તે સમયે તેને
કઈ જ ક ું ન હ કે તેણે તે વષે સાંભ ું છે.

15 પણ જો તેનો પ ત તે વષે સાંભળ ને લાંબા સમય ુધી તેની
પત્નીના સંકલ્પ રદ ન કરે, તો તે ીનાં પાપ માટે તે જવાબદાર થશે.”
16પ ત તથા પત્ની વચ્ચ,ે તેમ જ પતા તથા તેના નાનપણમાં તેના ઘરમાં
રહેતી તેની દ કર વચ્ચે યહોવાહે ૂસાને જે કા ૂનો જણા ા તે આ છે.

31
મદ્યાનીઓ સામે ધમર્ ુદ્ધ

1યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2 “ઇઝરાયલી લોકોનો બદલો ું મદ્યાનીઓ
પાસેથી લે. તે ું કયાર્ પછ ું તારા લોકો સાથે ભળ જઈશ.”

3 તેથી ૂસાએ લોકોને ક ું, “તમારામાંથી કેટલાક માણસો
શ સજજ થઈને યહોવાહ તરફથી મદ્યાનીઓ પાસેથી બદલો લેવા
મદ્યાનીઓ ઉપર હુમલો કરો. 4 ઇઝરાયલના પ્રત્યેક કુળમાંથી એક
હજાર સૈ નકોને ુદ્ધમાં મોકલવા.” 5 ઇઝરાયલના હજારો ુરુષોમાંથી
પ્રત્યેક કુળમાંથી એક હજાર ુરુષ ુજબ ૂસાએ બાર હજાર ુરુષોને
શ સજજ કર ને ુદ્ધને માટે મોકલ્યા.

6 પછ ૂસાએ દરેક કુળમાંથી હજાર ુરુષોને ુદ્ધમાં મોકલ્યા,
એલાઝાર યાજકના દ કરા ફ નહાસને પ વત્ર ાનનાં પાત્રો તથા ુદ્ધનાદ
કરવાના રણ શગડાં લઈને ુદ્ધમાં મોકલ્યો. 7 યહોવાહે જમે ૂસાને
આજ્ઞાઆપી હતી તેમ તેઓએ મદ્યાનીઓ વરુદ્ધલડાઈ કર . તેઓએ
તમામ માણસોને માર ના ા. 8 ુદ્ધમાં માયાર્ ગયેલા ઉપરાંત તેઓએ
મદ્યાનીઓના રાજા અવી, રેકેમ, ૂર, હૂર તથા રેબા એ પાંચ મદ્યાની
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રાજાઓને માર ના ા. વળ તેઓએ બેઓરના દ કરા બલામને પણ
તલવારથી માર ના ો.

9ઇઝરાયલના સૈન્યએ મદ્યાની ીઓને તથા તેઓનાં બાળકોને કેદ
કર લીધાં, તેઓનાં ઘેટાંબકરાં સ હત તમામ જાનવરોને તથા તેઓના
બધા સરસામાનને ૂંટ લીધાં. આ બ ું તેઓએ ૂંટ તર કે આંચક
લી ું. 10 ાં તેઓ રહેતા હતા તે બધાં નગરોને તથા તેઓની બધી
છાવણીઓને તેઓએ બાળ ના ાં.

11તેઓએ કેદ ઓએટલે માણસ તથા પ ુઓબ ેની ૂંટફાટ લીધી.
12 તેઓ કેદ ઓને તથા ૂંટ કરેલી વસ્ ુઓને ૂસા, એલાઝાર યાજક
તથા ઇઝરાયલ લોકોની જમાત પાસે લા ા. આબ ું તેઓ મોઆબના
મેદાનમાં યર ખોની સામે યદન નદ ને કનારે આવેલી છાવણીમાં લા ા.

ઇઝરાયલ ું લશ્કર જીતીને પાછુ ફ ુ
13 ૂસા,એલાઝાર યાજક તથા જમાતનાઆગેવાનો તેઓને મળવા

માટે છાવણી બહાર આ ા. 14 પણ ૂસા સૈન્યના અ ધકાર ,
સહસ્રા ધપ ત તથા શતા ધપ ત જઓે ુદ્ધમાંથીઆ ા હતા તેઓ પર
ુસ્સે હતો. 15 ૂસાએ તેઓને ક ું, “ ું તમે બધી ીઓને જીવતી

રહેવા દ ધી છે?
16 જુઓ,આ ીઓએબલામની સલાહથી ઇઝરાયલી લોકો પાસે,

પેઓરની બાબતમાં યહોવાહની વરુદ્ધ પાપ ક ,ુ તેથી યહોવાહની
જમાત મધ્યે મરક ચાલી. 17 તો હવે, બાળકો મધ્યેથી દરેક ુરુષને
માર નાખો, દરેક ી જે ુરુષ સાથે ૂઈ ગઈ હોય તેને માર નાખો.

18પણ તમારા માટે દરેક જુવાન કન્યાઓલો જે ારેય કોઈ માણસ
સાથે ૂઈ ગઈ ના હોય. 19 તમે સાત દવસ ુધી છાવણીની બહાર
એટલે ઇઝરાયલની છાવણીની બહાર રહો. તમારામાંના જે કોઈએ
કોઈને માર ના ો હોય કે કોઈએ મરણ પામેલાનો સ્પશર્ કય હોય,
ત્રીજા દવસે તથા સાતમા દવસે ું તથા તારા કેદ ઓ પોતાને ુદ્ધ કરો.
20તમારાં બધાં વ , ચામડાની તથા બકરાના વાળથી બનેલી દરેક વસ્ ુ
તથા લાકડાની બનાવેલી દરેક વસ્ ુથી પોતાને ુદ્ધ કરો.”
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21 જે સૈ નકો ુદ્ધમાં ગયા હતા તેઓને એલાઝાર યાજકે ક ું,
“યહોવાહે ૂસાને જે નયમ આપ્યો તે આ છે: 22 સો ું, ચાંદ , કાં ું,
લોખંડ, કલાઈ અને સી ુ,ં 23જે દરેક વસ્ ુ અ નો સામનો કર શકે,
તે તમે અ માં નાખો અને તે ુદ્ધ થશે. ુ દ્ધના પાણી વડે તે વસ્ ુઓ
ુદ્ધ કરવામાં આવ.ે જે કઈ અ માં ટક ન શકે તેને તમે પાણીથી ુદ્ધ

કરો. 24અને સાતમા દવસે તમે તમારા વ ો ધોઈ નાખો, ત્યાર પછ
તમે ુદ્ધ થશો. ત્યાર પછ તમે ઇઝરાયલની છાવણીમાં પાછા આવો.”

ૂટની વહેંચણી
25 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 26 “ ું, એલાઝાર યાજક, જમાતના

પ ૃઓના કુળના આગેવાનો મળ ન,ે જે માણસો તથા પ ુઓ કે
જઓેની ૂંટ કરવામાં આવી તેઓની ગણતર કરો. 27 ૂંટના બે ભાગ
પાડો. તેને જે સૈ નકો ુદ્ધમાં ગયા હતા તેઓ તથા બાક ની આખી
જમાત વચ્ચે વહેંચો.

28 જે સૈ નકો ુદ્ધમાં ગયા હતા તેઓ પાસેથી કર લઈને મને
આપો. દરેક પાંચસો પ ુઓમાંથી એક પ ુ, એટલે માણસોમાંથી
તથા જાનવરોમાંથી, ગધેડામાંથી, ઘેટાં કે બકરામાંથી લેવા.ં 29 તેઓના
અડધામાંથી તે લો અને મારા માટે ઉચ્છાલીયાપર્ણ તર કે એલાઝાર
યાજકને તે આપો.

30 ઇઝરાયલી લોકોના અડધામાંથી, દર પચાસ ક્તમાંથી,
ગધેડાંમાંથી, ઘેટા તથા બકરામાંથી તથા અન્ય જાનવરોમાંથી લેવા.ં જે
લેવીઓ યહોવાહના મંડપની સંભાળ લે છે તેઓને આપો.” 31 તેથી
યહોવાહે આજ્ઞા કર હતી તે પ્રમાણે ૂસાએ તથા યાજક એલાઝારે
ક ુ.

32સૈ નકોએ જે ૂંટ લીધી હતી તેની યાદ : છ લાખ પંચોતેર હજાર
ઘેટા,ં 33 બોતેર હજાર બળદો, 34 એકસઠ હજાર ગધેડા,ં 35 બત્રીસ
હજાર ીઓ જે ારેય કોઈ માણસ સાથે ૂઈ ગઈ ન હતી.

36 ુદ્ધમાં ગયેલા સૈ નકોને ૂંટમાંથી જે અડધો ભાગ મ ો તે ત્રણ
લાખ સાડત્રીસ હજાર ઘેટાં હતા.ં 37 ઘેટાંમાંથી યહોવાહનો ભાગ છસો
પંચોતેર હતો. 38છત્રીસહજારબસોબળદમાંથી યહોવાહનો કરબોતેર
હતો.



ગણના 31:39 xcii ગણના 32:1

39ત્રીસ હજારને પાંચસો ગધેડા;ંજમેાંથી યહોવાહનો ભાગ એકસઠ
હતો. 40જે માણસો સોળ હજાર હતા જમેાંથી યહોવાહનો કર બત્રીસ
માણસોનો હતો. 41 યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તે પ્રમાણે
ૂસાએ એ કર એટલે યહોવાહ ું ઉચ્છાલીયાપર્ણ એલાઝાર યાજકને

આપ્ ુ.ં 42 ઇઝરાયલી લોકોનો જે અડધો ભાગ ૂસાએ ુદ્ધમાં ગયેલા
સૈ નકો પાસેથી લીધો હતો ત,ે 43જમાતનો અડધા ભાગમાં ત્રણ લાખ
સાડત્રીસ હજાર પાંચસો ઘેટા,ં 44છત્રીસ હજારબળદો, 45ત્રીસ હજાર
પાંચસો ગધેડા,ં 46સોળ હજાર માણસો હતા.ં

47જમે યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તેમ ૂસાએ ઇઝરાયલી
લોકોના અડધા ભાગમાંથી દરેક પચાસ માણસમાંથી તથા પ ુઓમાંથી
એક લઈને યહોવાહના મંડપની સંભાળ રાખનાર લેવીઓને તે આપ્યા.ં

48 પછ સૈન્યના સેનાપ તઓ, સહસ્રા ધપ તઓ તથા
શતા ધપ તઓ ૂસા પાસે આ ા. 49 તેઓએ ૂસાને ક ું, “જે
સૈ નકો અમારા હાથ નીચે છે તેઓની તારા દાસોએ ગણતર કર છે,
એક પણ માણસઓછો થયો નથી.

50 અમારા માટે યહોવાહની આગળ પ્રાય ત કરવાને સારુ દરેક
માણસને જે મ ું તે અમે યહોવાહને સારુઅપર્ણ કરવાને લા ા છ એ,
એટલે સોનાનાં ઘરેણાં, સાંકળા, બંગડ ઓ, વીંટ ઓ, ુટ ઓ તથા
હારો લા ા છ એ.” 51 ૂસાએ તથા યાજક એલાઝાર યાજકે તેઓની
પાસેથી સો ું તથા હાથે ઘડલેાં સવર્ પાત્રો લીધાં.

52 ઉચ્છાલીયાપર્ણ ું સો ું સહસ્રા ધપ તઓ તથા શતા ધપ તઓ
પાસેથી યહોવાહને ચઢા ું તે ું વજન સોળ હજાર સાતસો પચાસ
શેકેલ હ ુ.ં 53 દરેક સૈ નકે પોતપોતાને માટે ૂંટ લઈ લીધી હતી. 54 ૂસા
તથા એલાઝાર યાજક સહસ્રા ધપ ત તથા શતા ધપ તઓપાસેથી સો ું
લઈને યહોવાહ માટે ઇઝરાયલ લોકોના સ્મરણાથ ુલાકાતમંડપમાં
લા ા.

32
યદનની ૂવ રહેતાં કુળો

1 હવે રુબેનના તથા ગાદના વંશજો પાસે મોટ સં ામાં જાનવરો
હતા.ં જયારે તેઓએ જો ું કે યાઝેરનો તથા ગલ્યાદનો દેશ જાનવરો
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માટે અ ુકૂળ જગ્યા છે. 2 તેથી રુબેન તથા ગાદના વંશજોએ ૂસા,
એલાઝાર યાજક તથા સમાજના આગેવાનો પાસે આવીને ક ું કે,
3 “અટારોથ, દ બોન, યાઝેર, નમ્રાહ, હેશ્બોન, એલઆલેહ, સબામ,
નબો તથા બેઓન.

4 એટલે ઇઝરાયલી લોકોની આગળ જે દેશ પર યહોવાહે હુમલો
કય તે દેશ જાનવરોના માટે ૂબ અ ુકૂળ છે. તારા દાસો પાસે ુષ્કળ
પ ુસંપ છે.” 5 તેઓએ ક ું, “જો અમે તાર દ્ર માં કૃપા પામ્યા
હોય, તો અમને એટલે તારા દાસોને આ દેશ વતન તર કે આપ. યદન
પાર અમને લઈ ન જા.”

6 ૂસાએ ગાદ તથા રુબેનના વંશજોને ક ું, “ ું તમારા ભાઈઓ
ુદ્ધમાં જાય છે ત્યારે તમે અહ બેસી રહેશો? 7 ઇઝરાયલી લોકોને જે

દેશ યહોવાહે આપ્યો છે તેમાં જવા માટે તેઓનાં હૃદય તમે કેમ નરાશ
કરો છો?

8 ારે મેં તમારા પ ૃઓને કાદેશ બાનઆથી દેશની જા ૂસી કરવા
મોકલ્યા, ત્યારે તેઓએએમજ ક ુર્, 9 ારે તેઓએએશ્કોલ ખીણમાં
જઈને તે દેશ જોયો ત્યારે તેઓએ ઇઝરાયલી લોકોનાં હૃદય નરાશ કર
ના ાં કે જથેી તેઓજે દેશ યહોવાહે તેઓને આપ્યો છે તેમાં પ્રવેશ કરે
ન હ.

10 આથી તે દવસે યહોવાહ કોપાયમાન થયા. તેમણે સમ ખાઈને
ક ું કે, 11 ‘વીસ વષર્ના કે તેથી વધારે ઉંમરના જે માણસો મસર
દેશમાંથી બહારઆ ા તેઓમાંનો કોઈ પણ જે દેશ વષે મેં ઇબ્રા હમ,
ઇસહાક તથા યાકૂબઆગળ સમ ખાધા તેને જોવા પામશે ન હ. કેમ કે
તેઓ માર પાછળ ૂરા મનથી ચાલ્યા નથી. 12 ક નઝ ય ેનો દ કરો
કાલેબ તથા ૂનનો દ કરો યહો ુઆ. ફક્ત કાલેબ તથા યહો ુઆ ૂરા
મનથી માર પાછળ ચાલ્યા હતા.’ ”

13 તેથી ઇઝરાયલ ઉપર યહોવાહ કોપાયમાન થયા. તેમણે તેમને
ચાલીસ વષર્ ુધી, જે પેઢ એ યહોવાહની દ્ર માં ખોટુ ક ુ હ ું તે
બધાનો નાશ થાય ત્યાં ુધી તેઓને અરણ્યમાં ચારે બાજુ ભટકા ા.
14 જુઓ, તમે પાપી લોકો જવેા, તમારા પતાઓની જગ્યાએ ઊભા
થઈન,ે ઇઝરાયલ પ્રત્યે યહોવાહનો ુસ્સો હજી પણ વ ુ સળગા ો
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છે. 15જો તમે તેની પાછળથી ફર જશો, તો તેઓ ફર થી ઇઝરાયલને
અરણ્યમાં ભટકતા ૂક દેશે અને તમારાથી આ બધા લોકોનો નાશ
થશે.”

16 તેથી તેઓએ ૂસાની પાસે આવીને ક ું, “અહ અમને અમારાં
ઘેટાંબકરાં માટે વાડા અને અમારા કુટુબો માટે નગરો બાંધવા દે. 17 ત્યાર
બાદ અમે જાતે શ સજજ થઈને ઇઝરાયલી લોકોની આગળ રહ
તેઓને તેઓની જગ્યાએ પહોંચાડતા ુધી લડ ુ.ં પણ અમારા કુટુબો
આ દેશના રહેવાસીઓને લીધે કલ્લેબંધીવાળા નગરોમાં રહેશે.

18ઇઝરાયલી લોકોમાંનો દરેક પોતાનો વારસો ન પામે ત્યાં ુધી અમે
પોતાના ઘરે પાછા ફર ું ન હ. 19અમે યદન નદ ને પેલે પારના દેશમાં
તેઓની સાથે વારસો ન હ લઈએ, કેમ કે, યદન નદ ને ૂવર્ કનારે અમને
વારસો મળ ૂ ો છે.”

20 ૂસાએ તેઓને ક ુ,ં “જો તમે જે ક ું છે તે પ્રમાણે કરશો અને
સજ્જ થઈને યહોવાહની આગળ તમે ુદ્ધ માટે જશો. 21 ાં ુધી
યહોવાહ પોતાના શ ુઓને પોતાની આગળથી કાઢ ૂકે ત્યાં ુધી તમે
શ સ જ્જત માણસો યહોવાહની આગળથી યદન પાર જશો. 22 તે
દેશ યહોવાહના તાબામાં થાય. ત્યારપછ તમે પાછા આવજો. તમે
યહોવાહ તથા ઇઝરાયલ પ્રત્યે નદ ષ ઠરશો. યહોવાહની આગળ આ
દેશ તમારુ વતન થશે.

23 પર ુ જો તમે તે ન હ ક ુ હોય તો તમે યહોવાહની વરુદ્ધ ું પાપ
ક ુ ગણાશ.ે ન ે તમારુ પાપ તમને પકડ પાડશે. 24 તમારાં કુટુબો
માટે નગરો તથા તમારાં જાનવરો માટે વાડા બાંધો; પછ તમે જે ક ું
છે તેમ કરો.” 25 ગાદ તથા રુબેનના વંશજોએ ૂસાને ક ું, “અમારા
મા લકની આજ્ઞા પ્રમાણે અમે તારા દાસો કર ું.

26 અમારાં બાળકો, અમાર ીઓ, અમારાં ઘેટાબકરાં સ હત
અમારાં તમામ જાનવરો સ હત અહ ગલ્યાદના નગરોમાં રહ ું.
27પણ ુદ્ધને માટે સજ્જથયેલો તારા બધા દાસો મારા મા લકના કહેવા
પ્રમાણે યદન પાર યહોવાહની સમક્ષ લડાઈ કરવાને જઈ ું.”

28 તેથી ૂસાએ એલાઝાર યાજક, ૂનનો દ કરો યહો ુઆ તથા
ઇઝરાયલના કુળના કુટુબોના આગેવાનોને ૂચના આપીને ક ું,
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29 ૂસાએ તેઓને ક ું, “જો ગાદના તથા રુબેનના વંશજો ુદ્ધને સારુ
હ થયાર સજીને દરેક માણસ યહોવાહની આગળ તમાર સાથે લડાઈ
કરવાને યદનને પેલે પાર જાય, જો તે દેશ તમારા તાબામાં આવી જાય
તો તમે તેઓને ગલ્યાદનો દેશ વતન તર કે આપજો. 30 પણ જો તેઓ
શ સજ્જ થઈને તમાર સાથે યદનને પાર ન જાય તો તેઓને કનાન
દેશમાં તમાર મધ્યે વતન મળશ.ે”

31 ગાદના તથા રુબેનના વંશજોએ જવાબ આપીને ક ું, “જમે
યહોવાહે તારા દાસોને ક ું છે તે પ્રમાણે અમે કર ું. 32 અમે
શ સજ્જ થઈને યહોવાહનીઆગળ યદન પાર કર ને કનાનના દેશમાં
જઈ ું, પણ યદન નદ ના ૂવર્ કાંઠે અમારા વારસાની જમીન રહેશે.”

33 આથી ૂસાએ ગાદના તથા રુબેનના વંશજોને તથા ૂસફના
દ કરા મનાશ્શાના અધર્કુળને અમોર ઓના રાજા સીહોન ું રા તથા
બાશાનના રાજાઓગ ું રા આપ્ ુ.ં તેણે તેઓને તે દેશ, તેની સરહદો
સાથે તેના બધા નગરો તથા તે દેશનીઆજુબાજુનાં બધાં નગરોઆપ્યાં.

34 ગાદના વંશજોએ દ બોન, અટારોથ, અરોએર, 35 આટ્રોથ-
શોફાન, યાઝેર, યોગ્બહાહ, 36 બેથ- નમ્રાહ તથા બેથ-હારાન એ
કલ્લાવાળા નગરો બાંધ્યા તથા ઘેટાંને માટે વાડા બાંધ્યા.ં 37 રુબેનના
વંશજોએ હેશ્બોન,એલઆલેહ, કયાર્થાઈમ, 38નબો,બઆલ-મેઓન
પછ તેઓના નામ બદલીને તથા સબ્માહ બાંધ્યા.ં જે નગરો તેઓએ
બાંધ્યાં તેઓને તેઓએ બીજાં નામ આપ્યાં. 39 મનાશ્શાના દ કરા
માખીરના વંશજોએ ગલ્યાદ જઈને તેને જીતી લી ું અને તેમાં રહેતા
અમોર ઓને કાઢ ૂ ા.

40 ૂસાએ મનાશ્શાના દ કરા માખીરને ગલ્યાદ આપ્ ું અને તેના
લોકો ત્યાં ર ા. 41 મનાશ્શાના દ કરા યાઈરે ત્યાં જઈને તેનાં નગરો
કબજે કર લીધાં અને તેઓને હાવ્વોથ-યાઈર* એ ું નામ આપ્ ુ.ં
42નોબાહે કનાથજઈને તેનાં ગામો કબજે કર લીધાં. અને તેના પોતાના
નામ પરથી તે ું નામ નોબાહ પા ુ.ં

33
મસરથી મોઆબની ુસાફર ની યાદ

* 32:41 32:41 યાઈરનો નગરો
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1 ૂસા અને હારુનની આગેવાની હેઠળ ઇઝરાયલી લોકો પોતાનાં
સૈન્ય જૂથો સ હત મસર દેશમાંથી બહાર આ ા પછ તે લોકોએ જે
જે ઠેકાણે ુસાફર કર તે આ છે: 2 ાંથી તેઓ રવાના થયા અને

ાં ગયા તે ળોનાં નામ ૂસાએ યહોવાહની આજ્ઞા અ ુસાર નોંધી
લીધાં હતા.ં તેઓની મજલો પ્રમાણે તેઓની કૂચ આ છે.

3 તેઓ પહેલા મ હને, એટલે પહેલા મ હનાના પંદરમા દવસે
રામસેસથી રવાના થયા. પાસ્ખાપવર્ પછ ની સવારે ઇઝરાયલી લોકો
મસરવાસીઓના દેખતાં જાહેરમાં નીક ા. 4 ારે મસરવાસીઓ
પોતાના પ્રથમજ નતો જઓેને યહોવાહે તેઓની મધ્યેથી માર ના ા
તેઓને દફ્નાવતા હતા તે સમયે એ ું બન્ ુ.ં યહોવાહે બતા ું કે તેમના
દેવો કરતા તે વ ુ સામથ્યર્ છે.

5 ઇઝરાયલીઓએ રામસેસથી નીકળ ને ુ ોથમાં છાવણી કર .
6 તેઓએ ુ ોથથી નીકળ ને અરણ્ય કનારે આવેલા એથામમાં
છાવણી કર . 7 તેઓ એથામથી નીકળ ને પાછા ફર ને બઆલ-
સફોનની પાસે આવેલ પી-હાહ રોથ આ ા, ત્યાં તેઓએ મગ્દોલની
સામે છાવણી કર .

8 પછ પી-હાહ રોથથી નીકળ ને સ ુદ્ર મધ્યે થઈને તેઓ અરણ્યમાં
ગયા. તેઓએ એથામના અરણ્યમાં ત્રણ દવસ ુસાફર કર ને
મારાહમાં છાવણી કર . 9 તેઓ મારાહથી આગળ વધીને એલીમ
આ ા. એલીમમાં પાણીના બાર ઝરા અને ખજૂર નાં સ ેર ૃક્ષો હતા.ં
ત્યાં તેઓએ છાવણી કર . 10 તેઓએ એલીમથી નીકળ ને લાલ સ ુદ્ર
પાસે છાવણી કર .

11 તેઓએ લાલ સ ુદ્રથી નીકળ ને સીનના અરણ્યમાં છાવણી કર .
12 તેઓએ સીનના અરણ્યમાંથી નીકળ ને દોફકાહમાં છાવણી કર .
13 દોફકાહથી નીકળ નેઆ ૂશમાં છાવણી કર . 14તેઓએઆ ૂશથી
નીકળ ને રફ દ મમાં છાવણી કર . ત્યાં લોકોને માટે પીવા ું પાણી નહો ું.

15 તેઓએ રફ દ મથી નીકળ ને સનાઈના અરણ્યમાં છાવણી કર .
16 તેઓએ સનાઈના અરણ્યમાંથી નીકળ ને કબ્રોથ હા ાવાહમાં
છાવણી કર . 17 તેઓએ કબ્રોથ હા ાવાહથી નીકળ ને હસેરોથમાં
છાવણી કર . 18તેઓએહસેરોથથી નીકળ ને રથ્માહમાં છાવણી કર .



ગણના 33:19 xcvii ગણના 33:45

19 રથ્માહથી નીકળ ને તેઓએ રમ્મોનપેરેસમાં છાવણી
કર . 20 રમ્મોનપેરેસથી નીકળ ને તેઓએ લબ્નાહમાં છાવણી
કર . 21 લબ્નાહથી નીકળ ને તેઓએ રસ્સાહમાં છાવણી કર .
22 રસ્સાહથી નીકળ ને તેઓએ કહેલાથાહમાં છાવણી કર .

23 કહેલાથાહથી નીકળ ને તેઓએ શેફેર પવર્ત આગળ છાવણી
કર . 24 શેફેર પવર્તથી નીકળ ને તેઓએ હરાદાહમાં છાવણી
કર . 25 હરાદાહથી નીકળ ને તેમણે માકેહેલોથમાં છાવણી કર .
26 માકેહેલોથથી નીકળ તેઓએ તાહાથમાં છાવણી કર .

27 તાહાથથી નીકળ ને તેઓએ તેરાહમાં છાવણી કર . 28 તેરાહથી
નીકળ ને તેઓએ મથ્કાહમાં છાવણી કર . 29 મથ્કાહમાંથી નીકળ ને
તેઓએ હાશ્મોનાહમાં છાવણી કર . 30 હાશ્મોનાહથી નીકળ ને
તેઓએ મોસેરોથમાં છાવણી કર .

31 મોસેરોથથી નીકળ ને તેઓએ બનીયાઅકાનમાં છાવણી કર .
32બનીયાઅકાનથી નીકળ ને તેઓએહોર-હા ગદગાદમાં છાવણી કર .
33 હોર-હા ગદગાદથી નીકળ ને તેઓએ યોટબાથાહમાં છાવણી કર .
34 યોટબાથાહથી નીકળ ને તેઓએઆબ્રોનામાં છાવણી કર .

35 આબ્રોનાથી નીકળ ને તેઓએ એસ્યોન-ગેબેરમાં છાવણી કર .
36 એસ્યોન-ગેબેરથી નીકળ ને તેઓએ કાદેશમાં એટલે કે સીનના
અરણ્યમાં છાવણી કર . 37 કાદેશથી નીકળ ને તેઓએ અદોમની
સરહદે આવેલા હોર પવર્ત આગળ છાવણી કર .

38 યહોવાહની આજ્ઞા પ્રમાણે હારુન યાજક હોર પવર્ત ઉપર
ગયો અને ઇઝરાયલી લોકોના મસર દેશમાંથી બહાર આ ા પછ
ચાળ સમાં વષ, એટલે પાંચમા મ હનાના પ્રથમ દવસે તે ત્યાં ૃત્ ુ
પામ્યો. 39 હારુન હોર પવર્ત પર મરણ પામ્યો ત્યારે તે એકસો તેવીસ
વષર્નો હતો.

40કનાની દેશના નેગેબમાં રહેતા અરાદના કનાની રાજાએઇઝરાયલી
લોકોના આવવા વષે સાંભ ુ.ં

41 તેઓએ હોર પવર્તથી નીકળ ને સાલ્મોનામાં છાવણી કર .
42 સાલ્મોનાથી નીકળ ને તેઓએ ૂનોનમાં છાવણી કર . 43 ૂનોનથી
નીકળ ને તેઓએઓબોથમાં છાવણી કર .

44ઓબોથથી નીકળ ને તેઓએ મોઆબીઓની સરહદમાં આવેલા
ઈયે-અબાર મમાં છાવણી કર . 45ઈયે-અબાર મથી નીકળ ને તેઓએ
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દ બોનગાદમાં છાવણી કર . 46 દ બોનગાદથી નીકળ ને તેઓએ
આલ્મોન દબ્લાથાઈમમાં છાવણી કર .

47 આલ્મોન દબ્લાથાઈમમાંથી નીકળ ને તેઓએ નબોની સામે
આવેલા અબાર મના પવર્તો આગળ છાવણી કર . 48 અબાર મના
પવર્તોથી નીકળ ને તેઓએ યર ખોની સામે યદન નદ ના કનારે આવેલા
મોઆબના મેદાનોમાં છાવણી કર . 49 તેઓએ યદનને કનારે, બેથ-
યશીમોથથી આબેલ- શટ્ટ મ ુધી મોઆબના મેદાનમાં છાવણી કર .

યદનઓળંગતા પહેલાં પ્રદેશની વહેંચણી
50 મોઆબના મેદાનોમાં યદનને કનારે યર ખોની પાસે યહોવાહે
ૂસાને ક ું, 51 “ ું ઇઝરાયલી લોકોને કહે કે, ‘જયારે તમે યદન પાર

કર ને કનાન દેશમાંજાઓ, 52 ત્યારે તમારે દેશના બધા રહેવાસીને તમાર
આગળથી કાઢ ૂકવા. તમારે તેઓની બધી કોતરેલી ૂ તઓનો નાશ
કરવો. તેઓની બધી ગાળેલી ૂ તઓનો તથા તેમના ઉચ્ચ ાનોનો
તમારે નાશ કરવો.

53 તમારે તે દેશનો કબજો લેવો અને તેમાં વસવાટ કરવો, કેમ કે, તે
દેશ મેં તમને વતનને સારુ આપ્યો છે. 54 તમારે ચઠ્ઠ નાખીને તે દેશ
તમારા કુળ પ્રમાણે વહેંચી લેવો. વધારે સં ા ધરાવતા કુળને વધારે
વસ્તાર ધરાવતા દેશનો ભાગ અનેઓછ સં ા ધરાવતા કુળને ઓછો
વસ્તાર ધરાવતા દેશનો ભાગ વહેંચીઆપવો. દરેક કુળના નામની ચઠ્ઠ

ાં પડે તે પ્રદેશ તેને મળે. તમારા પ ૃઓના કુળો પ્રમાણે દેશનો વારસો
તમને મળે.

55 પણ જો તમે તે દેશના રહેવાસીઓને તમાર આગળથી હાંક
ન હ કાઢો, તો તેઓમાંના જઓેને તમે રહેવા દેશો તેઓ તમાર આંખમાં
કણીરૂપ અને તમારા પડખામાં કાંટારૂપ થઈ પડશ.ે જે દેશમાં તમે વસો
છો ત્યાં તેઓ તમારા જીવનો પર દઃુખ લાવશે. 56અને એ ું થશે કે મેં
તે લોકોની જે દશા કરવા ું ધા ુ હ ું તે હુ તમાર સાથે કર શ.’ ”

34
દેશની સરહદો

1યહોવાહે ૂસાને ક ું, 2ઇઝરાયલી લોકોનેઆજ્ઞા કર ને કહે, ારે
તમે કનાનના દેશમાં પ્રવેશ કરશો, ત્યારે કનાન દેશ અને તેની સરહદો
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તમાર થશે, 3તમારો દ ક્ષણ ભાગ સીનના અરણ્યથી અદોમની સરહદ
ુધી વસ્તરશ.ે તમાર દ ક્ષણસરહદ ખારા સ ુદ્રના ૂવર્ના છેડાથી શરૂ

થાય.
4તમાર સરહદ વળ ને આક્રાબ્બીમના ઢોળાવ તરફ સીનના અરણ્ય
ુધી જાય. ત્યાંથી તે દ ક્ષણમાં કાદેશ બાનઆ ુધી અને આગળ

હસારઆદ્દાર ુધી અને આગળ આસ્મોન ુધી જાય. 5 ત્યાંથી તે
સરહદ આસ્મોનથી વળ ને મસરનાં ઝરણાં અને સ ુદ્ર ુધી જાય.

6 મોટો સ ુદ્ર તથા તેનો કનારો તે તમાર પ મ સરહદ હશ.ે
7 તમાર ઉ રની સરહદ ૂમધ્ય સ ુદ્રથી શરૂ થઈ હોર પવર્ત ુધી

તેની સીમારેખા દોરવી, 8 ત્યાંથી હોર પવર્તથી લબો હમાથ ુધી અને
આગળ સદાદ ુધી જશે. 9 ત્યાંથી તે સરહદ ઝફ્રોન ુધી અને તેનો
છેડો હસાર-એનાન ુધી પહોંચ.ે આતમાર ઉ રની સરહદ થશે.

10 તમાર ૂવર્ની સરહદ હસાર-એનાનથી શરૂ થઈ શફામ ુધી
આંકવી. 11 તે સરહદ શફામથી નીચે વળ ને આ યનની ૂવ આવેલ
રબ્લાહ ુધી જશે. તે સરહદ ત્યાંથી ક ેરેથ સ ુદ્ર ુધી ૂવર્ કનારે
પહોંચશ.ે 12 ત્યાંથી તે સરહદ ઊતર ને યદન કનારે જાય અને આગળ
વધી ખારા સ ુદ્ર ુધીઆવે. આ દેશ તેની ચારે દશાની સરહદો પ્રમાણે
તમારો થશે.’ ”

13 ૂસાએઇઝરાયલી લોકોનેઆજ્ઞા કર ને ક ું “આદેશતમારે ચઠ્ઠ
નાખીને વહેંચી લેવો, યહોવાહે આ દેશ નવ કુળોને તથા અડધા કુળને
આપવાની આજ્ઞા આપી છે. 14 રુબેનના વંશજોને તેઓના પ ૃઓના
કુળ પ્રમાણે, ગાદના વંશજોના કુળને તથા મનાશ્શાનાઅધર્કુળને તેઓનો
વારસો વહેંચી આપવામાં આ ો છે. 15 આ બે કુળોને તથા અડધા
કુળને તેઓના દેશનો ભાગ યર ખોની આગળ યદન નદ ની ૂવર્ તરફ
એટલે ૂયર્ની ઉગમણી દશા તરફ મ ો છે.”

દેશની વહેંચણી ું કામ સંભાળતા આગેવાનો
16 યહોવાહે ૂસાને ક ું, 17 “જે માણસો તારા વારસા માટે આ

દેશને વહેંચશે તેઓનાં નામ આ છે: એલાઝાર યાજક તથા ૂનનો
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દ કરો યહો ુઆ. 18 તેઓના કુળ માટે દેશની વહેંચણી કરવા તારે દરેક
કુળમાંથી એકઆગેવાન પસંદ કરવો.

19 તે માણસોનાં નામ આ પ્રમાણે છે:
યહૂદાના કુળમાંથી ય ેનો દ કરો કાલેબ.
20 શમયોનના વંશજોના કુળમાંથી આમ્મીહૂદનો દ કરો શ ુએલ.

21 બન્યામીનના કુળમાંથી કસ્લોનનો દ કરો અલીદાદ.
22 દાનના વંશજોના કુળનો આગેવાન, યોગ્લીનો દ કરો ુ .
23 ૂસફના વંશજોમાંથી, મનાશ્શાના વંશજોના કુળનો આગેવાન,

એફોદનો દ કરો હા ીએલ.
24એફ્રાઇમના વંશજોના કુળનો આગેવાન, શફટાનનો દ કરો ક ુએલ.
25 ઝ ુલોનના વંશજોના કુળનો આગેવાન, પાનાખનો દ કરો

અલીસાફાન.
26 ઇસ્સાખારના વંશજોના કુળનો આગેવાન, અઝઝાનનો દ કરો

પાલ્ટ એલ.
27આશેરના વંશજોના કુળનો આગેવાન, શલોમીનો દ કરો અ હહુદ,
28 નફતાલીના વંશજોના કુળનો આગેવાન, આમ્મીહૂદનો દ કરો

પદાહએલ.”
29 યહોવાહે આ માણસોને કનાન દેશના વારસાનો ભાગ ઇઝરાયલના
દરેક કુળને વહેંચવાની આજ્ઞા આપી હતી.

35
લેવીઓને અપાયેલા નગરો

1 મોઆબના મેદાનમાં યદનને કનારે યર ખો પાસે યહોવાહે ૂસાને
ક ું, 2 “ ું ઇઝરાયલ લોકોને આજ્ઞા કર કે, તેઓના દેશનો કેટલોક ભાગ
લેવીઓને આપ.ે તેઓ તેમને કેટલાંક નગરો અને આસપાસની ગૌચર
જમીન આપ.ે

3આ નગરો લેવીઓને રહેવા માટે મળે. ગૌચરની જમીન તો તેમનાં
અન્યજાનવરો, ઉપરાંત ઘેટાંબકરાં માટે હશે. 4તમે લેવીઓને જે નગરો
આપો તેની ગૌચરની જમીન નગરના કોટની ચારે બાજુએ એક હજાર
હાથ હોય.
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5 તમારે નગરની બહાર બે હજાર હાથ ૂવર્ તરફ, બે હજાર હાથ
દ ક્ષણ તરફ, બે હજાર હાથ પ મ તરફ અને બે હજાર હાથ ઉ ર
તરફ માપ ુ.ં તેઓનાં નગરોનાં ગૌચરઆ પ્રમાણે હોય. તે નગર મધ્યમાં
રહે.

6 જે છ નગરો તમે લેવીઓને આપો તે આશ્રયનગરો તર કે હોય.
જણેે હત્યા કર હોય તે ત્યાં નાસી જઈ શકે માટે તારે તેઓને આપવાં.
ઉપરાંત બીજાં બેતાળ સ નગરો પણઆપવા.ં 7આમ, કુલઅડતાળ સ
નગરો અને તેની આસપાસની ગૌચરની જમીન લેવીઓને આપવી.

8 ઇઝરાયલી લોકોનાં મોટા કુળો કે, જે કુળોની પાસે વધારે જમીન
છે તે વધારે નગરો આપ.ે નાનાં કુળો થોડા નગરો આપે. દરેક કુળને જે
ભાગ પ્રાપ્ત થયો છે તે પ્રમાણે લેવીઓને આપ.ે”

આશ્રયનગરો
ુન. 19:1-13; ય મ. 20:1-9

9 પછ યહોવાહે ૂસાને ક ું, 10 “ ું ઇઝરાયલી લોકોને કહે, ‘જયારે
તમે યદન પાર કર ને કનાન દેશમાં પ્રવેશ કરો. 11 ત્યારે તમારે અ ુક
નગરોને તમારા માટે આશ્રયના નગરો તર કે પસંદ કરવા,ં જમેાં જે
માણસે કોઈને અજાણતાં માર ના ો હોય તે આશ્રય લઈ શકે.

12આનગરો તમારા માટે બદલો લેનારના હાથમાંથી રક્ષણાથ થાય,
મ ુષ્યઘાતકને ઇનસાફને સારુ જમાતનીઆગળખડો કરવામાં નઆવે
ત્યાં ુધી તે દોષી ન ઠરે. 13તેથી તમારેઆશ્રયનાં નગરો તર કે છ નગરો
પસંદ કરવા.ં

14ત્રણનગરો યદન નદ ની પારઆપવાં અને ત્રણ નગરો કનાન દેશમાં
આપવા.ં 15આ છ નગરો ઇઝરાયલી લોકો માટે, પરદેશીઓ માટે તથા
તમાર મધ્યે રહેતા લોકો માટે આશ્રયનગરો ગણાશ.ે જણેે અજાણતા
કોઈને માર ના ો હોય તે ત્યાં નાસી જાય.

16 પણ જો તે કોઈને લોખંડના સાધનથી એવી ર તે મારે કે તે મર
જાય, તો તે ૂની ગણાશ,ે તે ૂનીને દેહાંતદડની સજાઆપવામાં આવે.
17જથેી મોત નીપજવાનો સંભવ હોય,એવો પથ્થર લઈને તે તેને મારે કે,
જથેી જો પેલા ું મોત નીપજ,ે તો તે ૂની છે, તે ૂનીને દેહાતદડની સજા
થશે. 18 જો દોષી માણસ તેના શકારને માર નાખવા માટે લાકડાંના
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હ થયારથી મારે,જો તે શકાર મર જાય, તો તે ૂની ગણાય. તે ૂનીને
દેહાંતદડની સજા થશ.ે

19 લોહ નો બદલો લેનાર, પોતે જ ૂનીને માર નાખ.ે 20 તેથી જો
તેણે તેને દ્વષેથી ધ ો માય હોય અથવા છુપાઇને તેના પર કઈ ફેં ું
હોય અને જો તે ક્ત મર જાય, 21અથવા દ્વષેથી તેને તેના હાથથી
માર ને નીચે ફેંક દે અને જો તે ક્ત મર જાય, તો જણેે તેને માય
છે તેને દેહાંતદડની સજા મળે. લોહ નો બદલો લેનાર માણસ ારે તે
ૂનીને મળે ત્યારે તે તેને માર નાખ.ે
22 પણ જો કોઈ માણસ દશુ્મનાવટ વગર તેની પર પ્રહાર કરે અથવા

તેને રાહ જોયા વગર તેને માર નાખવાના ઇરાદાથી તેના ઉપર કોઈ
હ થયાર ફેંકે, 23અથવા કોઈ માણસ ું મોત થાય એવો પથ્થર તેને ન
દેખતાં તેણે તેના પર ફેં ો હોય, તેથી તે ું મોત નીપ ું હોય, પણ તે
તેનો દશુ્મન ન હોય, તેમ જ તે ું ુકશાન કરવાનો તેનો ઇરાદો ન હોય.
પણ કદાચ તે મર જાય.

24 તો જમાત મારનાર તથા લોહ ું વેર લેનાર બ ે વચ્ચે કા ૂનો
પ્રમાણે ન્યાય કરે. 25જમાત મારનારને લોહ નો બદલો લેનારના હાથથી
રક્ષણ કરે,જમાત તેને જેઆશ્રયનગરમાં તે નાસી ગયો હોય ત્યાં પાછો
લાવ.ે પ વત્ર તેલથી જે યાજકનો અ ભ ષક્ત થયો હોય તે ું ૃત્ ુ થાય
ત્યાં ુધી તે ત્યાં રહે.

26 પણ જે આશ્રયનગરમાં દોષી માણસ નાસી ગયો હોય, તેની
સરહદની બહાર તે સમયે તે જાય, 27 લોહ નો બદલો લેનાર તેને
આશ્રયનગરની સરહદ બહાર મળે, જો તે તેને માર નાખ,ે તો લોહ નો
બદલો લેનારને માથે ૂનનો દોષ ગણાય ન હ. 28 કેમ કે ુ યાજક ું
ૃત્ ુ થાય ત્યાં ુધી દોષી માણસે આશ્રયનગરમાં જ રહે ું. ુ

યાજકના ૃત્ ુ પછ તે ક્ત પોતાના વતનના દેશમાં પાછો જાય.
29 આ કા ૂનો તમાર વંશપરપરા તમારાં સવર્ રહેઠાણોમાં તમારો

ઇનસાફ કરવાનો કાયદો થાય. 30 જે કોઈ ક્ત ું ૂન કરે, ૂની
સાક્ષીઓને આધારે દેહાંતદડ ભોગવે. ફક્ત એક જ સાક્ષીનો ુરાવો
દેહાંતદડ આપવા માટે ૂરતો ગણાય ન હ.
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31જે મ ુષ્યઘાતકને ૂનનો દોષ લાગ્યો હોય, તે ૂનીનો જીવ તમારે
કઈ પણ ૂલ્ય આપીને લેવો ન હ. તેને ૃત્ ુની સજા થવી જ જોઈએ.
32 ુ યાજક ું મરણ થાય ત્યાં ુધી આશ્રયનગરમાં રક્ષણ લેનાર
મ ુષ્યઘાતક પાસેથી કોઈ પણ પ્રકારની રકમ લઈને તેને ઘરે પાછા ફરવા
માટેની રજાઆપી શકાય ન હ.

33એ પ્રમાણે તમે જે દેશમાં રહો છો તેને ભ્ર ન કરશો, કેમ કે રક્ત
એ તો દેશને ભ્ર કરે છે. કેમ કે દેશમાં વહેવડાવેલા લોહ ું પ્રાય ત
તે રક્ત વહેવડારના રક્ત સવાય થઈ શક ું નથી. 34 તમે જે દેશમાં
રહો છો તેને તમે અ ુદ્ધ ન કરો, કેમ કે હુ તેમાં રહુ છુ. હુ યહોવાહ,
ઇઝરાયલી લોકો મધ્યે રહુ છુ.’ ”

36
લ કરેલી સ ્ત્રીઓનો વારસાહ

1 ૂસફના વંશજોના-કુટુબોમાંના મનાશ્શાના દ કરા માખીરના
દ કરા ગલ્યાદના કુટુબના પ ૃઓનાં ઘરના વડ લોએ પાસે આવીને
ૂસાની આગળ; તથા ઇઝરાયલી લોકોના પ ૃઓના વડ લો એટલે

અ ધપ તઓની આગળ જઈને નમ્ર અરજ કર ને ક ું, 2 તેઓએ ક ું,
“યહોવાહે મારા મા લકને આજ્ઞા કર છે કે, ચઠ્ઠ નાખીને ઇઝરાયલી
લોકોને દેશનો ભાગ વહેંચી આપવો. યહોવાહ તરફથી તમને આજ્ઞા
મળ છે કે અમારા ભાઈ સલોફહાદનો ભાગ તેની દ કર ઓને આપવો.

3 પર ુ જો તેની દ કર ઓ ઇઝરાયલી લોકોમાંના કોઈ બીજા કુળના
ુરુષો સાથે લ કરે, તો તેઓના દેશનો ભાગ અમારા પ ૃઓના

ભાગમાંથી ના ૂદ કરવામાં આવશ.ે તો જે કુળની તેઓ થાય તેને તે
ભાગ જોડ દેવામાં આવે. એમ કરવાથી અમારા વારસાના હસ્સામાંથી
તે ના ૂદ કરવામાં આવશ.ે 4 ારે ઇઝરાયલીઓ ું ુ બલી પવર્
આવશ,ે ત્યારે તેઓનો ભાગ તેઓ જે કુળની થઈ હશે તે કુળને તેના
ભાગ સાથે જોડ દેવામાં આવશે. આ પ્રમાણ,ે તેઓનો ભાગ અમારા
પ ૃઓના ભાગમાંથી લઈ લેવામાં આવશ.ે”
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5 ૂસાએ ઇઝરાયલી લોકોને યહોવાહના વચન પ્રમાણેઆજ્ઞાઆપી.
તેણે ક ું, “ ૂસફના વંશજોના કુળ ું કહે ું વાજબી છે. 6સલોફહાદની
દ કર ઓ વષે યહોવાહએવીઆજ્ઞા કરે છે કે, ‘તેઓજનેે ઉ મ સમજે
તેની સાથે લ કરવા દે, પણ ફક્ત તેઓ પોતાના જ પ ૃઓના કુળમાં
લ કરે.’ ”

7 ઇઝરાયલી લોકોનો ભાગ એક કુળમાંથી બીજા કુળમાં બદલી
શકાશે ન હ. દરેક ઇઝરાયલી લોકો પોતાના પ ૃઓના કુળના ભાગને
વળગી રહશે.

8 ઇઝરાયલી લોકોની મધ્યે વારસો પામેલી દરેક ી પોતાના
પ ૃઓના કુટુબમાંના કોઈની સાથે લ કરે. એટલા માટે કે ઇઝરાયલી
લોકોમાંના દરેકને પોતાના પ ૃઓનો વારસો મળે. 9 જથેી વારસાનો
કોઈ પણ ભાગ એક કુળમાંથી બીજા કુળમાં જશે ન હ. ઇઝરાયલી
લોકોના કુળમાંનો દરેક માણસ પોતાના વારસાને વળગી રહશ.ે”

10 યહોવાહે ૂસાને આજ્ઞા આપી હતી તે પ્રમાણે સલોફહાદની
દ કર ઓએ ક ુ. 11 માહલાહ, તસાર્, હોગ્લાહ, મલ્કાહ તથા ૂહે
એટલે સલોફહાદની દ કર ઓએ, મનાશ્શાના દ કરાઓસાથે લ કયા.
12 તેઓએ ૂસફના દ કરા મનાશ્શાના કુટુબમાં લ કયા, તેઓનો
વારસો તેઓના પ ૃઓના કુટુબના કુળમાં કાયમ જળવાઈ ર ો.

13જેઆજ્ઞાઓતથા કા ૂનો યદન નદ ને કનારે મોઆબના મેદાનોમાં
યર ખો સામે યહોવાહે ૂસાને ઇઝરાયલી લોકો માટે આપ્યા તે એ છે.
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