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નગર્મન

મસરમાં યાકૂબ ું કુટુબ
1 યાકૂબે પોતાના ુત્રો તથા ુત્રોના પ રવાર સ હત મસરની

યાત્રા કર . ઇસ્રાએલના ુત્રોનાં નામ આ પ્રમાંણે છે: 2 રૂબેન,
શમયોન, લેવી અને યહૂદા, 3 ઈસ્સાખાર, ઝ ુલોન અને
બન્યામીન, 4 દાન અને નફતાલી, ગાદ અને આશેર. 5 યાકૂબના
પોતાના કુલ સ ેર વંશજો હતા. ૂસફ યાકૂબના બાર દ કરામાંથી
એક હતો, વળ તે પહેલેથી મસરમાં જ હતો.

6 ત્યારબાદ સમય જતાં ૂસફ ું અવસાન થ ુ.ં પછ તેના
બધાજ ભાઈઓ અને તે આખી પેઢ ના માંણસો અવસાન પામ્યા.
7 પર ુ ઇસ્રાએલની વસ્તીમાં અનહદ વધારો થતો જ ર ો. તેઓની
સં ા ુષ્કળ વધી અને તેઓ એટલા બધા શ ક્તશાળ બન્યા કે
સમગ્ર દેશમાં તેઓ છવાઈ ગયા.

ઇસ્રાએલીઓ માંટે ુસીબત
8 હવે મસરમાં એક નવા રાજા ું શાસન શરૂ થ ુ.ં તે ક્તને
ૂસફ વષે કશી જ ખબર નહોતી. 9 તે રાજાએ પોતાની પ્રજાને

ક ું, “ઇસ્રાએલની, પ્રજાને જુઓ, તેમની વ સ્ત ુષ્કળ છે, અને
આપણા લોકો કરતાં તે વ ુ શ ક્તશાળ છે. 10 માંટે હવે આપણે
તેમની વરુદ્ધ કોઈ ચો સ યોજના ઘડવી જોઈએ. જથેી તેઓમાં
વધારો થતો અટક જાય. ન હ તો ુદ્ધ ફાટ નીકળે ત્યારે તેઓ
આપણા દશુ્મનો સાથે ભળ જઈને આપણી સામે લડશે અને
આપણા દેશમાંથી ભાગી જશે.”

11 એટલા માંટે તેમણે મજૂર કરાવીને ઇસ્રાએલીઓને દબાવવા
માંટે તેમના ઉપર ુકાદમો નીમ્યા. આ ર તે ઇસ્રાએલીઓએ
ફારુનને માંટે પીથોમ અને રામસેસ નગરો વખારો માંટે બાંધ્યાં.
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12 પણ જમે જમે તેમના પર ત્રાસ વધતો ગયો તેમ તેમ
તેમની ૃ દ્ધ થતી ગઈ. વસ્તાર વધતો ગયો અને મસરના
લોકો ઇસ્રાએલી લોકોથી વધારેને વધારે ભયભીત થવા લાગ્યા.
13 આથી તે લોકોએ ઇસ્રાએલીઓ પાસે ચાકરની જમે સખત
મજૂર કરાવવા માંડ .

14 તેમની પાસે બધીજ જાતની કાળ મજૂર કરાવવા માંડ .
ઈંટ અને ૂનો પાડવાના તથા ખેતરમાં બધીજ જાતનાં સખત કામો
કરાવીને તેમ ું જીવન અસ બનાવી દ ુ.ં

દેવની અ ુગામી દાયણો
15 ત્યાં શફાહ અને ૂઆહ નામની બે હ ૂ દાયણો હતી.

તે હ ૂ દાયણોને મસરના રાજાએ ક ું: 16 “ ારે તમે હ ૂ
ીઓની પ્ર ૂ ત કરાવવા માંટે ખાટલા પાસે જાઓ ત્યારે તેમનાં

સંતાનની જા ત પર ધ્યાન રાખો; છોકરો હોય તો તેને માંર નાખવો,
અને જો છોકર હોય તો તેને જીવતી રહેવા દેવી.”

17 પર ુ દાયણો દેવથી ડર ને ચાલનાર અને દેવમાં વ ાસ
કરતી હતી, એટલે તેણે મસરના રાજાની આજ્ઞા ું પાલન ન કરતાં
તેઓ છોકરાઓને જીવતા રહેવા દેતી.

18 તેથી મસરના રાજાએ દાયણોને બોલાવીને ક ું, “તમે આ ું
શા માંટે ક ?ુ તમે લોકોએ છોકરાઓને શા માંટે જીવતા રહેવા
દ ધા?”

19 ત્યારે દાયણોએ ફારુનને ક ું, “ હ ૂ ીઓ મસર ીઓ
જવેી નથી. તેઓ સશકત અને ખડતલ હોય છે તેથી દાયણના
આવતાં પહેલાં જ બાળકને જન્મ આપી દે છે.” 20 તેથી દેવે
એ દાયણો ું ભ ું ક ુ. 21 અને હ ૂ પ્રજા પણ સં ામાં અને
શ ક્તમાં ૃ દ્ધ પામતી રહ .
દાયણો દેવથી ડર ને ચાલતી હતી એટલે તેણે તેમને

કુટુબકબીલાવાળ ઘરવાળ બનાવી. 22 એટલા માંટે ફારુને પોતાના
બધા લોકોને આજ્ઞા કર કે, “ હ ૂઓને જન્મેલા પ્રત્યેક છોકરાને
નદ માં ફેંક દેવા, પણ છોકર ઓને જીવતી રહેવા દેવી.”



નગર્મન 2:1 iii નગર્મન 2:10

2
બાળક ૂસા

1 લેવીઓના ઘરનો એક ુરુષ જઈને પોતાની જાતની કન્યાને
પરણ્યો હતો. 2 તે ી ગભર્વતી થતાં તેને ુત્ર અવતય .
ુત્ર રૂપાળો હતો તેથી તેણે તે બાળકને ત્રણ મ હના ુધી સંતાડ

રા ો. 3 પણ પછ તેને સંતાડ રાખવા ું શ ન ર ું એટલે તેણે
નેતરનો એક કર ડયો લીધો, તેને ડામરથી લીપ્યો જથેી તે તરતો
રહે. તેમાં બાળકને ુવાડ ને કર ડયો તે નદ કનારે બરુઓમાં
ૂક આવી. 4 પછ તે છોકરા ું ું થાય છે, તે જોવા માંટે તેની

બહેનને દૂર ઊભી રાખી.
5 હવે પછ એ ું બન્ ું કે ફારુનની કુવર નદ માં સ્નાન કરવા

માંટે આવી અને તેની દાસીઓ નદ કનારે આમતેમ ફરવા લાગી.
કુવર એ બરુઓમાં પેલો કર ડયો જોઈને પોતાની દાસીને મોકલીને
તે મંગાવી લીધો. 6 પછ તેણે ઉધાડ ને જો ુ,ં તો અંદર એક
બાળક રડ ું હ ુ,ં તેથી તેને તેના પર દયા આવી.

7 અને તેને ક ું, “આ કોઈ હ ૂ ું બાળક હો ું જોઈએ.
પછ તે બાળકની બહેને ફારુનની દ કર ને ક ું, હુ જઈને કોઈ
હ ૂ ઘાવને બોલાવી લા ું જે બાળકની સાચવણી કરે અને તેના
લાલનપાલન કરવા માંટે તમાંર મદદ કરે?”

8 ફારુનની કુવર એ ક ું, “જા, બોલાવી લાવ.”
એટલે તે છોકર જઈને બાળકની માંને બોલાવી લાવી.
9 કુવર એ તેને ક ું, “આ બાળકને લઈ જા અને માંરા વતી

તેની સાચવણી કર અને તેને ઘવડાવ. હુ તને તે બદલ પગાર
આપીશ.”
તેથી ી તે ું બાળક લઈ ગઈ અને તેની સાચવણી કર .

10 પછ તે બાળક મોટુ થ ું એટલે તે તેને ફારુનની કુવર
આગળ લઈ આવી અને તેણે તેને ુત્રની જમે રા ો. “મેં એને
પાણીમાંથી બહાર કાઢયો હતો, ‘એમ કહ ને કુવર એ ુત્ર ું નામ
ૂસા રા ુ.ં’ ”
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ૂસાની પોતાના લોકોને મદદ
11 ૂસા મોટો થયો. અને એક દવસ પોતાના લોકો પાસે ગયો.

તેણે પોતાના માંણસો પર સખ્ત કામ કરવા માંટે બળજબર થતા
જોઈ. અને તેણે એક મસર ને એક હ ૂને માંરતા જોયો.
12 તેણે આમતેમ નજર કર છતાં તેને કોઈ દેખા ું ન હ એટલે
તેણે મસર ને માંર નાખીને રેતીમાં દાટ દ ઘો.

13 અને બીજે દવસે તે બહાર ફરવા નીક ો, ત્યારે તેણે બે
હ ૂઓને લડતાં જોયા. તેણે જનેો વાંક હતો તે માંણસને ક ું,
“શા માંટે ું તારા જાતભાઈને માંરે છે?”

14 એટલે તે માંણસે તેને ક ું, “તને અમાંરો ઉપર અને
ન્યાયાધીશ કોણે બના ો છે? તે જમે પેલા મસર ની હત્યા કર
તેમ માંર હત્યા કરવા માંગે છે?”
તે સાંભળ ને ૂસા ડર ગયો તેથી વચાર કરવા લાગ્યો કે,

“હવે બધાંને ખબર પડ ગઈ છે કે મેં ું ક ુર્ છે.”
15 આ વાતની જાણ ફારુનને થતા, તે ૂસાને માંર નાખવા

તૈયાર થયો. પણ ૂસા ફારુનને ત્યાંથી નાસી જઈને મધાન દેશમાં
જઈને વસ્યો.

ૂસા ું મધાનમાં આગમન
એક વખત તે કૂવા પાસે બેઠો હતો 16 ત્યારે મધાનના યાજકની

સાત ુત્રીઓ ત્યાં આવી. અને પોતાના બાપનાં ઘેટાંબકરાને પાણી
પીવડાવવા માંટે કૂવામાંથી પાણી ખેંચીને હવાડા ભરવા લાગી.
17 ત્યાં તો ભરવાડો ત્યાં આ ા અને તેમને કાઢ ૂકવા લાગ્યા,
પણ ૂસા તેમની જોડે આવી પહોંચ્ચોં અને તેમનાં ઘેટાંબકરાંને
પાણી પા ુ.ં

18 ારે તેઓ તેમના પતા રેઉએલ પાસે ગઈ ત્યારે તે બોલ્યા,
“આજે તમે આટલાં વહેલાં કેમ આ ાં?”

19 એટલે તેમણે જવાબ આપ્યો, “અમને એક મસર એ
ભરવાડોથી બચાવી અને છોડાવી વળ અમને પાણી પણ કાઢ
આપ્ ુ,ં અને ઘેટાંબકરાંને પા ુ.ં”
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20 એટલે પછ તેણે પોતાની ુત્રીઓને ૂછ ુ,ં “તે કયાં છે?
અને તમે તેને ૂક ને શા માંટે આ ાં? જાઓ, તેને જમવા માંટે
બોલાવી લાવો.”

21 ૂસા તે માંણસ સાથે રહેવા સંમત થયો, અને પોતાની ુત્રી
સ પોરાહના લ ૂસા સાથે તેણે કયાર્. 22 પછ તેણે એક ુત્રને
જન્મ આપ્યો અને તે ું નામ ૂસાએ ગેશ મ એટલા માંટે પાડ ું
કે, ૂસા બીજાનાં દેશમાં અજાણ્યો હતો.

દેવનો ઇસ્રાએલીઓને મદદ કરવાનો નણર્ય
23 હવે ઘણો સમય પસાર થયા પછ મસરના રાજા ું અવસાન

થ ું. ઇસ્રાએલીઓ ુલામીમાં પીડાતા હતા. તેઓ આક્રદ કર ને
મદદ માંટે પોકાર કરતા હતા તેથી ુલામીમાંથી કરેલો એ પોકાર
દેવ ુધી પહોંચ્યો. 24 દેવે તેમ ું રૂદન અને ઊહકાર સાંભ ો
અને ઈબ્રા હમ, ઈસહાક અને યાકૂબ સાથે કરેલા કરાર ું તેમને
સ્મરણ થ ુ.ં 25 અને દેવે ઇસ્રાએલીઓની તી જોઈ અને
તેમને ખબર હતી કે તે વહેલા તેઓની મદદ કરવાના છે.

3
સળગતી ઝાડ

1 હવે ૂસા પોતાના સસરાના એટલે મધાનના યાજક યથ્રોનાં
ઘેટાંબકરાં ચરાવતો અને સાચવતો હતો; એક દવસ તે ઘેટાંબકરાંને
રણની પ મ દશામાં દેવના પવર્ત હોરેબ પર દોર ગયો. 2 ત્યાં
યહોવાના દૂતે ઝાડવાંમાંથી નીકળતા ભડકારૂપે તેને દશર્ન દ ઘાં.
તેણે જો ું તો ઝાડ સળગતી હતી, પણ બળ ને ભસ્મ થતી

નહોંતી. 3 તેથી ૂસાને વચાર આ ો, “હુ નજીક જઈને આ
ચમત્કાર જોઉં. આ ઝાડ શા માંટે બળ જતી નથી?”

4 યહોવાએ જો ું કે ૂસા ઝાડ ને જોવા આવી ર ો છે, તેથી
દેવે ઝાડ માંથી તેને ૂમ પાડ , “ ૂસા, ૂસા!”
અને ૂસાએ જવાબ આપ્યો, “હા, હુ અહ છુ.”
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5 ત્યારે યહોવાએ ક ું, “નજીક આવીશ ન હ, પગરખાં ઉતાર
નાખ, કારણ કે ાં ું ઊભો છે તે ૂ મ પ વત્ર છે. 6 હુ તારા
પ ૃઓ ઈબ્રા હમ, ઈસહાક અને યાકૂબનો દેવ છુ.”
અને ૂસાએ પોતા ું ુખ છુપાવી દ ુ.ં કારણ કે દેવ તરફ

જોતાં તેને ડર લાગતો હતો.
7 પછ યહોવાએ ક ું, “મેં મસરમાં માંરા લોકોને દઃુખ સહન

કરતાં જોયા છે. તે તેમના ુકાદમો તેમને પીડા કરે છે ત્યારે
તેમના રૂદન મેં સાંભ ાં છે, તેમની હાડમાંર ની મને ખબર છે.
8 હુ તેમને મસર ઓનાં પંજામાંથી ુક્ત કરાવવા અને તેમને એ
દેશમાંથી બીજા એક સારા વશાળ દેશમાં લઈ જવા માંટે હુ નીચે
આ ો છુ. ાં દૂધ મઘની રેલછેલ છે અને ાં કનાનીઓ,
હ ીઓ, અમોર ઓ, પર ઝ ઓ, હવ્વીઓ અને ય ૂસીઓ વસે
છે. 9 મેં ઇસ્રાએલના લોકો ું રૂદન સાંભ ું છે, અને મસર ઓ
તેમના ઉપર જે ત્રાસ અત્યાચાર કરે છે તે મેં નજરે નહા ા છે.
10 ચાલ, એટલા માંટે હુ તને ફારુન પાસે મોક ું છુ. જાઓ, તમે
ઇસ્રાએલના માંરા લોકોને મસરમાંથી બહાર લઈ આવો.”

11 પર ુ ૂસાએ દેવને ક ું, “હુ કોણ કે ફારુન પાસે જનારો
અને ઇસ્રાએલના લોકોને મસરની બહાર લાવનારો?”

12 પણ દેવે ક ું, “હુ ચો સ તાર સાથે હોઈશ, અને મેં તને
મોકલ્યો છે એની એંધાણી તારા માંટે એ હશે કે ારે ું એ
લોકોને મસરમાંથી બહાર કાઢ લાવીશ પછ તમે સૌ આ પવર્ત
પર માંર ઉપાસના કરશો.”

13 ૂસાએ દેવને ક ું, “હુ ઇસ્રાએલના લોકો પાસે જાઉં અને
કહુ કે, ‘તમાંરા પ ૃઓના દેવે મને તમાંર પાસે મોકલ્યો છે.’
અને તેઓ મને ૂછે કે, ‘તે ું નામ ું છે?’ તો માંરે તેમને શો
જવાબ આપવો?”

14 ત્યારે દેવે ૂસાને ક ુ,ં “એમને કહો, ‘હુ એ જ છુ જે હુ
છુ.’ ારે તમે ઇસ્રાએલના લોકો પાસે જાઓ ત્યારે તેમને કહો,
‘હુ એ છુ’ જણેે મને તમાંર પાસે મોકલ્યો છે.” 15 દેવે ૂસાને
એ પણ ક ું, “તમે લોકોને જે કહેશો તે એ કે, ‘તમાંરા પ ૃઓના
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દેવ યહોવાઓ, ઈબ્રા હમ, ઈસહાક અને યાકૂબના દેવે મને તમાંર
પાસે મોકલ્યો છે. માંરુ નામ સદાને માંટે યહોવા રહેશે અને પેઢ
દરપેઢ લોકો મને એ નામે જ ઓળખશે.’ ”

16 યહોવાએ એ પણ ક ું, “જાઓ, અને ઇસ્રાએલના વડ લોને
(આગેવાનોન)ે ભેગા કરો અને તેમને કહો કે, ‘તમાંરા પ ૃઓના
દેવ,ે ઈબ્રા હમ, ઈસહાક અને યાકૂબના દેવ,ે મને દશર્ન આપ્યા
અને ક ું કે આ સંદેશો તમને આ ુ,ં હુ તમાંર પર નજર રાખી
ર ો છુ. મસરમાં તમે જે ુશ્કેલીઓ સહન કર છે તે મેં નજરે
જોઈ છે. 17 અને મેં નણર્ય કય છે કે હુ તમને દદુશામાંથી ુક્ત
કરાવી કનાનીઓ, હ ીઓ, અમોર ઓ, પર ઝ ઓ, હવ્વીઓ
અને ય ૂસીઓના દેશમાં લઈ જઈશ, ાં દૂધ અને મધની
રેલછેલ છે.’

18 “વડ લો તમાંર વાણી સાંભળશ,ે પછ તમે અને ઇસ્રાએલના
વડ લો મસરના રાજા પાસે જઈને તેને કહેજો કે, ‘ હ ૂ લોકોના
દેવ યહોવા છે. અમાંરા દેવ અમાંરા લોકો પાસે આ ા હતા,
તેમણે અમને ત્રણ દવસ રણમાં પ્રવાસ કરવા માંટે ક ું હ ું.
અમને રજા આપો તો અમે અમાંરા દેવ યહોવાને યજ્ઞ અપર્ણ કર
શક એ.’

19 “પર ુ મને ખબર છે કે મસરનો રાજા તમને જવા ન હ
દે. હા, માંત્ર મહાન શ ક્ત જ તેને વવશ કરશે અને તમને જવા
દેશે. 20 આથી હુ માંરુ બળ બતાવીશ, અને ત્યાં વ વધ પ્રકારનાં
પરાક્રમો કર ને મસરને ખોખરુ કર શ, ત્યાર પછ તે તમને જવા
દેશે. 21 ઇસ્રાએલી લોકો પર મસરના લોકોને દયા થાય તેમ
હુ કર શ, પ રણામે ારે તમે નીકળશો, ત્યારે ખાલી હાથે ન હ
નીકળો.

22 “પણ દરેક ી તેની મસર પડોશણ પાસેથી અને તેના
ઘરમાં રહેનાર મસર ી પાસેથી સોનારૂપાનાં દાગીનાં અને ુંદર
કમતી વ ો માંગી લેશ,ે અને તે તમે તમાંરાં ુત્ર ુત્રીઓને પહેરવા
આપશો; આમ તમે મસર ઓ ું ધન ૂંટ શકશો.”
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4
ૂસા માંટે પ્રમાંણ

1 ત્યારે ૂસાએ દેવને ક ું, “ ારે હુ ઇસ્રાએલના લોકોને
કહ શ કે તમે મને મોકલ્યો છે, ત્યારે એ લોકો માંરા પર વ ાસ
ન હ કરે અને કહેશે, ‘યહોવા તને પ્રત્યક્ષ નથી થયા.’ ”

2 પર ુ દેવે ૂસાને ક ું, “તેં તારા હાથમાં ું રા ું છે?”
ૂસાએ જવાબ આપ્યો, “લાકડ , એ તો માંરા ફરવા માંટેની

છે.”
3 ત્યારે દેવે ક ું, “તાર લાકડ ને જમીન પર ફેંક દે.”
એટલે ૂસાએ તેની લાકડ જમીન પર ફેંક દ ઘી, ને તે સાપ

બની ગઈ. અને તે તેનાથી ડર ગયો ને ભાગવા લાગ્યો. 4 પર ુ
યહોવાએ ૂસાને ક ું, “આગળ જા, અને સાપની ૂંછડ પકડ
લે.”

ારે ૂસાએ તેમ ક ુર્ તો, હાથમાં સાપ ફર પાછ લાકડ
બની ગઈ. 5 તેથી દેવે ક ું, “તાર લાકડ નો આ પ્રમાંણે ઉપયોગ
કર, એટલે લોકોને વ ાસ બેસશે કે તેઓના પ ૃઓના દેવ
યહોવાએ એટલે ઈબ્રા હમ, ઈસહાક, અને યાકૂબના દેવે તને દશર્ન
દ ઘાં હતા.ં”

6 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, “હુ તને બીજો એક ુરાવે આ ુ
છુ. તારો હાથ ડગલાની અંદર છાતી પર ૂક.”
તેણે હાથ અંદર ૂ ો; અને ારે પાછો કાઢયો ત્યારે, હાથે

કોઢ થયેલો હતો, અને હાથ બરફ જવેો સફેદ થઈ ગયો હતો.
7 પછ દેવે ક ું, “તારો હાથ પાછો ડગલાની અંદર છાતી પર
ૂક.” એટલે તેણે ફર હાથ ડગલાની અંદર ૂ ો, અને ારે

તેણે તે બહાર કાઢયો ત્યારે, જુએ છે તો ફર તેના બાક ના શર ર
જવેો જ સાજો થઈ ગયો હતો.

8 પછ દેવે ક ું, “જો લોકો તારા વસ્મય લાકડ ની નશાની
પછ પણ તારો વ ાસ ના કરે, તો આ બીજા પરચાથી તેમને
વ ાસ બેસશે. 9 અને જો આ બે નશાની પરચાઓ બતા ા
પછ પણ જો તેમને વ ાસ ના બેસે અને તેઓ તાર વાત ના
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સાંભળે, તો તારે નાઈલ નદ માંથી થોડુ પાણી લઈને જમીન પર
રેડ ું જથેી તે લોહ થઈ જશે.”

10 પર ુ ૂસાએ યહોવાને ક ું, “હે યહોવા, હુ સા ું કહુ છુ
કે, હુ કઈ સારો વક્તા નથી. હુ લોકો સાથે કુશળતા ૂવર્ક વાત
કરવાને યોગ્ય નથી. અને હવે તમાંર સાથે વાતચીત કયાર્ પછ
પણ, હુ કુશળ વક્તા નથી. તમને ખબર છે કે બોલવામાં હુ મંદ
છુ અને ઉ મ શ ોનો પ્રયોગ કર શક્તો નથી.”

11 ત્યારે યહોવાઓ તેને ક ું, “માંણસને મોઢુ કોણે આપ્ ું છે?
અને તેને ૂંગો કે બહેરો કોણ બનાવે છે? અને માંણસને નજરે
દેખતો કે આંધળો કોણ બનાવે છે? એ હુ છુ યહોવા, જે આ
વ ું જ કર શકુ છુ. હુ યહોવા છુ. 12 માંટે હવે જા, ારે ું
બોલીશ ત્યારે હુ તાર સાથે રહ શ. હુ તને બોલવા માંટે શ ો
આપીશ.”

13 છતાં ૂસાએ ક ું, “હે માંરા યહોવા, કૃપા કર ને ગમે તે
બીજા કોઈને મોકલો, મને ન હ.”

14 યહોવા ૂસા પર ુસ્સે થયા, અને ક ું, “હુ તને મદદ કરવા
માંટે એક માંણસ મોકલીશ. હુ તારા ભાઈ હારુનનો ઉપયોગ
કર શ. તે કુશળ વક્તા છે અને જો, તે તને મળવા આવી ર ો
છે, તને જોઈને તે ું હૃદય આનંદ પામશે. 15 તે તમાંર સાથે
ફારુનને ધેર આવશ.ે તારે ું કહેવા ું છે તે હુ તને કહ શ, તે
ું તેને કહેજ.ે હુ તમને બંનને તમાંરે ું કરવા ું છે તેનો આદેશ

આપીશ. 16 હારુન જ તમાંરા માંટે લોકો સાથે વાત કરશે. ું
તેમના માંટે મહાન તર કે રહ શ અને તે તારો અ ધકૃત વક્તા હશ.ે
તે તારુ મોઢુ અને ું તેનો દેવ. 17 એટલા માંટે જા, અને તાર
લાકડ સાથે લઈ જા. એના વડે તારે પેલા લોકોને ચમત્કારો કર
બતાવવાના છે.”

ૂસા ું મસર પાછુ ફર ું
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18 પછ ૂસાએ પોતાના સસરા યથ્રો પાસે પાછા જઈને ક ું,
“કૃપા કર ને મને જરા માંરા લોકો પાસે મસર પાછો જવા દો.
હુ એ જોવા માં ું છુ કે તેઓ હજી જીવે છે કે ન હ!”

યથ્રોએ તેને ક ુ,ં “ ુખશાં તથી જા.”
19 તે સમયે ૂસા મધાનમાં હતો. દેવે તેને ક ું, “આ સમયે

તારા માંટે મસર જ ું ુર ક્ષત છે. જે ક્તઓ તને માંરવા
ઈચ્છતા હતા તે બધા મર ગયા છે.”

20 આથી ૂસા પોતાની પત્ની અને ુત્રોને ગધેડા પર ચઢાવી
પાછો મસર જવા નીક ો. ૂસાએ પેલી લાકડ ને પોતાની સાથે
રાખી, જમેાં દેવની શ ક્ત હતી.

21 જે સમયે ૂસા મસર પાછો જઈ ર ો હતો, તે વખતે દેવે
તેને ક ું, “ ારે ું ફારુન સાથે વાત કરે ત્યારે મેં તને જે જે
ચમત્કાર બતાવવાની શ ક્ત આપી છે તે બધા ફારુન આગળ કર
બતાવજ.ે પણ હુ તેને હઠાગ્રહ બનાવી દઈશ એટલે તે તારા
લોકોને જવા દેશે ન હ. 22 ત્યારે ું ફારુનને કહેજ:ે 23 યહોવા
કહે છે કે, ‘ઇસ્રાએલ માંરો પહેલો ખોળાનો ુત્ર છે. અને મેં તને
ક ું છે કે, માંરા ુત્રને માંર ઉપાસના કરવા જવા દે. જો ું
એને જવા દેવાની ના પાડશ,ે તો હુ તારા પહેલા ખોળાના ુત્રની
હત્યા કર શ.’ ”

ૂસાના ુત્રની ુ ત
24 ૂસા પોતાની મશરની યાત્રા કર ર ો હતો. ુસાફરોને

વરામ કરવા બનાવેલા એક ાને તે ૂવા માંટે રોકાયો. યહોવા
તે ુકામે તેને મ ા. અને તેને માંર નાખવા માંટે પ્રયત્ન કય .
25 પણ સ પોરાહે એક ચકમકનો ધારદાર પથ્થર લઈ પોતાના
ુત્રની ુ ત કર અને તે ચામડ ૂસાના પગે અડાડ ને તે બોલી:

“ખરેખર તમે તો માંરા લોહ થી વરેલા વરરાજા છો!” 26 સ પોરાહે
આ એટલા માંટે ક ું, કારણ કે તેને તેના પોતાના ુત્રની ુ ત
કરવી પડ હતી. એટલા માંટે દેવે ૂસાને માંફ આપી અને તેની
હત્યા કર ન હ.
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દેવ સમક્ષ ૂસા અને હારુન
27 યહોવાએ હારુન સાથે વાત કર હતી. યહોવાએ તેને

ક ું હ ુ,ં “રણમાં જા અને ૂસાને મળ.” એટલા માંટે હારુન
દેવના પવર્ત પર જઈને તેને મ ો અને ભેટ પડ્યો. 28 ૂસાએ
પોતાને યહોવાએ જે જે કહ ને મોકલ્યો હતો તે, અને તેને જે જે
ચમત્કારો બતાવવા ું ક ું હ ુ તે બ ું કહ સંભળા ુ.ં

29 ત્યારબાદ ૂસા અને હારુન ગયા અને ઇસ્રાએલના લોકોના
બધા વડ લોને એકત્રીત કયાર્. 30 પછ હારુને લોકોને યહોવાએ
જે જે ક ું હ ુ,ં તે બ ુંજ કહ સંભાળા ું. તથા ૂસાએ લોકો
સમક્ષ ચમત્કાર કર બતા ા. 31 લોકોને વ ાસ બેઠો કે દેવે જ
ૂસાને મોકલ્યો છે. તેઓએ મસ્તક નમાંવી તેને પ્રણામ કયાર્ અને

દેવની સેવા કર , કારણ કે તેઓને ખબર હતી કે, દેવ ઇસ્રાએલના
લોકોની મદદ કરવા આ ા હતા. અને તેમણે દેવની ઉપાસના
કર કારણ કે તેઓ જાણતા હતા કે યહોવાએ તેમના દઃુખો જોયાં
હતા.

5
ફારુન સમક્ષ ૂસા અને હારુન

1 લોકોની સાથે વાત કયાર્ પછ ૂસા અને હારુન મસરના
રાજા ફારુન પાસે ગયા. તેઓએ ક ું, “ઇસ્રાએલના દેવ યહોવા
કહે છે, ‘માંરા લોકોને માંરા માંનમાં ઉત્સવ ઊજવવા રણમાં જવા
દે.’ ”

2 પર ુ ફારુને ક ું, “યહોવા વળ કોણ છે? હુ શા માંટે તેના
આદેશ માં ુ?ં શા માંટે હુ ઇસ્રાએલીઓને જવા દઉં? તમે જનેે
યહોવા કહો છો, તેને હુ ઓળખતો નથી, તેથી હુ ઇસ્રાએલીઓને
જવા દેવાની ના પાડુ છુ.”

3 ત્યારે હારુન અને ૂસાએ ક ું, “ હ ૂઓના દેવે અમને લોકોને
દશર્ન આપ્યાં છે, એટલા માંટે અમે તમને વનંતી કર એ છ એ કે
તમે અમને રણમાં ત્રણ દવસ પ્રવાસ કરવા દો. ત્યાં અમે અમાંરા
દેવ યહોવાને એક યજ્ઞ અપર્ણ કર ું, જો અમે એ પ્રમાંણે ન હ
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કર એ તો તેમનો ક્રોધ ભ ૂક ઊઠશે અને અમાંરો નાશ કરશે.
તે અમને મરક કે તરવારનો ભોગ બનાવશ.ે”

4 પર ુ ફારુને તેમને ક ું, “હે ૂસા અને હારુન, તમે લોકોને
હેરાન શા માંટે કરો છો? તમે તે લોકોના કામમાં આડા આવો
છો, તેમને તેમ ું કામ કરવા દો. તમાંરે બ ેએ પણ તમાંરુ કામ
શરુ કર ું જોઈએ. 5 જુઓ, હમણા અહ ઘણા મજૂરો છે અને
તમે તે લોકોને કામમાંથી આરામ આપવા ઈચ્છો છો?”

ફારુને લોકોને સજા કર
6 બરાબર તે જ દવસે ફારુને ઇસ્રાએલના લોકો પાસે સખત

કામ લેવાનો આદેશ ુકાદમોને આપ્યો. અને ઇસ્રાએલના ુખીઓને
હુકમ કય કે, 7 “હવે તમાંરે એ લોકોને ઈંટો બનાવવા માંટે પરાળ
આપ ું ન હ; એ લોકોને જાતે જઈને પરાળ ભે ું કરવા દો.
8 પર ુ ધ્યાન રાખજો, અત્યાર ુધી એ લોકો જટેલી ઈંટો
બનાવતા આ ા હતા તેટલી જ ઈંટો એમની પાસે બનાવડાવજો,
એમાં ઘટાડો થવો જોઈએ ન હ, કારણ કે, હવે તે લોકો આળ ુ
થઈ ગયા છે. તેથી ૂમો પાડે છે કે, અમને અમાંરા દેવના યજ્ઞો
કરવા અમને જવા દો. 9 એટલા માંટે તે લોકો પાસે વધારે સખત
કામ લો. એમને કામમાં રોક રાખો. પછ એમની પાસે ૂસાની
જૂઠ વાતો સાંભળવાનો સમય જ ન હ રહે.”

10 તેથી એ લોકોના ુકાદમોએ અને ુખીઓએ લોકોની પાસે
જઈને ક ું, “ફારુને નણર્ય કય છે કે, તે તમને લોકોને ઈંટો
બનાવવા માંટે પરાળ ન હ આપે. 11 તમાંરે જાતે જ તમાંરા માંટે
પરાળ ભે ું કરવા જ ું પડશે. તેથી જાઓ, પરાળ ભે ું કરો.
પર ુ તમે લોકો પહેલા જટેલી ઈંટો બનાવતા હતા તેમાં સહેજ
પણ ઘટાડો કરવામાં ન હ આવે.”

12 આથી પ્રત્યેક ક્ત આખા મસર દેશમાં પરાળ બનાવવા
માંટે ૂંપરા વીણવા ફેલાઈ ગયા. 13 ુકાદમો સખત કામ કરવા
માંટે તાક દ કરતા જ ર ા. “પહેલાં પરાળ મળ ું હ ું, ને
રોજ જટે ું કામ કરતા હતા તેટ ું જ તમાંરે ૂરુ કર ું પડશ.ે
14 ફારુનના ુખીઓએ ઇસ્રાએલીઓ ઉપર જે ુકાદમો દેખરેખ
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રાખવા ન ુક્ત કયાર્ હતા તેમને ૂબ માંર માંર ને ૂછવામાં આવ ું
કે, ઈટો અત્યાર ુધી જટેલી બનાવતા હતા તેટલી આજકાલ
અગાઉની જમે કેમ ૂર કરતા નથી?”

15 એટલે ઇસ્રાએલીઓના ુખીઓ ફારુનની સમક્ષ આવીને
પોકાર કરવા લાગ્યા, “તમે તમાંરા સેવકો સાથે આવો વતાર્વ કેમ
રાખો છો? 16 તમાંરા સેવકોને પરાળ આપવામાં આવ ું નથી તેમ
છતાં અમને એમ કહેવામાં આવે છે કે ઈંટો પાડો; જરા જુઓ
તો ખરા, તમાંરા સેવકોને કેવો માંર માંરવામાં આવે છે! ખરેખર,
વાંક તો તમાંરા માંણસોનો છે.”

17 એટલે ફારુને ક ું, “તમે બધા તો આળ ુ લોકો છો, તેથી
કહો છો કે અમને યહોવાના યજ્ઞો કરવા જવા દો. 18 માંટે હવે
જાઓ, કામે લાગી જાઓ, તમને પરાળ આપવામાં ન હ આવે;
અને ન કરેલી ઈંટો તો તમાંર વરઘી પ્રમાંણે ૂર કરવી જ
પડશે.”

19 હ ૂ ુકાદમોને જાણમાં આ ું કે તેઓ તકલીફમાં છે.
તેમને ખબર હતી કે તેઓ માંણસો પાસેથી પહેલા જટેલી ઈંટો
તૈયાર નથી કરાવી શકતા.

20 અને પછ ફારુનની પાસેથી તેઓ નીક ા ત્યારે ૂસા અને
હારુન તેઓને રસ્તામાં મ ા. તેઓ તેમની રાહ જોતા ઊભા
હતા. 21 તેઓએ ૂસા અને હારુનને ક ું, “તમે ું ક ુર્ છે એ
યહોવા જુએ અને તમને સજા કરે. કારણ તમે અમને ફારુન અને
તેના સેવકોની નજરમાં તરસ્કૃત બનાવી દ ઘા છે; અને અમાંર
હત્યા કરવા માંટે તેઓને એક બહા ું આપી દ ું છે.”

ૂસાની દેવને ફ રયાદ
22 ત્યારે ૂસાએ યહોવાને પ્રાથર્ના કર અને ક ું, “હે યહોવા,

તમે આ લોકોના આવા ૂંડા હાલ શા માંટે કયાર્? વળ તમે મને
જ શા માંટે મોકલ્યો? 23 કારણ કે હુ તમાંરા નામે ફારુન સાથે
વાત કરવા આ ો ત્યારથી તેણે આ લોકો ું ૂંડુ કરવા માંડ ુ
છે, અને તમે તમાંરા લોકોને બચાવવાં માંટે ક ું જ ક ુર્ નથી.”
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6
1 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, “હવે ું જોઈશ કે હુ ફારુનની

શી હાલત કરુ છુ. હુ માંર મહાન શ ક્તનો ઉપયોગ તેના
વરોધમાં કર શ. અને હુ તેને માંરા લોકોને બહાર જવા દેવાની
ફરજ પાડ શ. અને તે બળવાન હાથથી એ લોકોને તેના દેશમાંથી
હાંક કાઢશ.ે”

2 અને દેવે ૂસાને ક ું, 3 “એ હુ યહોવા છુ જે ઈબ્રા હમ,
ઈસહાક અને યાકૂબ સમક્ષ પ્રગટ થયો હતો; તેમણે મને એલ
શદાય (સવર્સમથર્ દેવ) ક ો. પર ુ મેં માંરુ યહોવા નામ તેમને
જણા ું નહો ું. 4 મેં તેમની સાથે કરાર કય , તેઓ જે દેશમાં
જઈને વસ્યા હતા તે કનાન દેશ ું મેં તેમને વચન આપ્ ું હ ું.
તેઓ ત્યા રહેતા હતા, પણ તે તેમનો પોતાનો પ્રદેશ ન હતો. 5 મેં
ઇસ્રાએલના લોકોનાં ઊહકાર સાંભ ા છે. હુ જાણું છુ કે તેઓ
મસરના ચાકરો છે અને મેં માંરો કરાર સંભાય છે. 6 એટલા
માંટે ઇસ્રાએલના લોકોને કહો કે, ‘હુ તેમને કહુ છુ, હુ યહોવા
છુ. હુ તમાંરા લોકો ું રક્ષણ કર શ. હુ તમને લોકોને મસર ઓની
મજૂર માંથી છોડાવીશ અને ુલામીમાંથી ુક્ત કર શ. હુ માંર
મહાન શ ક્તનો ઉપયોગ કર ને મસર ઓને ભયંકર શક્ષા કર શ
પછ હુ તમાંરો ઉધ્ધાર કર શ. 7 તમે બધા લોકો માંરા થશો, ને
હુ તમાંરા બધાનો દેવ થઈશ. હુ યહોવા તમાંરા લોકોનો દેવ છુ
એની તમને ત્યારે ખબર પડશે ારે હુ તમને મજૂર માંથી ુ ક્ત
અપાવીશ. 8 હુ યહોવા છુ, મેં ઈબ્રા હમ, ઈસહાક અને યાકૂબને
જે દેશ આપવા ું પ્ર તજ્ઞા ૂવર્ક વચન આપ્ ું હ ુ,ં તે દેશમાં હુ
તમને લઈ જઈશ અને તમને તેના વારસદાર બનાવીશ.’ ”

9 એટલા માંટે ૂસાએ એ વાત ઇસ્રાએલના લોકોને કહ . પણ
તે વખતે તે લોકો આકર ુલામીથી એવા હતાશ થઈ ગયા હતા
કે તેમણે તેની વાત સાંભળ ન હ.

10 ત્યારે યહોવાએ ૂસાને ક ું, 11 “જાઓ, અને મસરના
રાજા ફારુનને કહો કે, તે ઇસ્રાએલના લોકોને આ દેશમાંથી જરૂર
બહાર જવા દે.”
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12 પર ુ ૂસાએ યહોવાને ક ું, “ઇસ્રાએલના લોકો માંર વાત
સાંભળવા પણ નથી માંગતા, તો પછ ફારુન શી ર તે સાંભળશ?ે
મને તો સાર ર તે બોલતાં પણ નથી આવડ ું.”

13 પર ુ યહોવાએ ૂસા અને હારુન સાથે વાતચીત કર . દેવે
તેમને આજ્ઞા કર કે, તમાંરે મસરના રાજા ફારુન પાસે જ ું અને
ઇસ્રાએલીઓને મસર બહાર લઈ આવવા.

ઇસ્રાએલના કેટલાક કુટુબો
14 ઇસ્રાએલના પ રવારોના આગેવાનોનાં નામ આ પ્રમાંણે છે:

ઇસ્રાએલના સૌથી મોટા ુત્ર રૂબેનને ચાર ુત્રો હતા. તેઓ
હનોખ, પાલ્ ,ુ હેસ્રોન અને કામ હતા;

15 શમયોનના ુત્રો; ય ુએલ, યાર ન, ઓહાદ, યાખીન,
સોહારને શાઉલ, જે એક કનાની ીને પેટે અવતયાર્ હતા.

16 લેવીના ુત્રો: ગેશ ન, કહાથ અને મરાર હતા. તેઓ એમને
નામે ઓળખાતાં પ રવારોના ૂવર્ ુરુષો હતા. લેવી ું આ ુષ્ય
137 વષર્ ું હ ુ.ં

17 ગેશ નના ુત્રો: લબ્ની અને શમઈ.
18 કહાથના ુત્રો: આમ્રામ, યસ્હાર, હેબ્રોન અને ઉઝઝ એલ,
કહાથ ું આ ુષ્ય 133 વષર્ ું હ ુ.ં

19 મરાર ના ુત્રો: માંહલી અને ૂશી હતા.

આ બધા પ રવાર ઇસ્રાએલના ુત્ર લેવીના હતા.

20 આમ્રામ પોતાની ફોઈ યોખેબેદ સાથે પરણ્યો, અને તેને
હારુન અને ૂસાના જન્મ થયા. આમ્રામ ું આ ુષ્ય 137
વષર્ ું હ ુ.ં

21 યસ્હારના ુત્રો: કોરાલ, નેફેગ અને ઝખ્રી.
22 ઉઝઝ એલના ુત્રો: મીશાએલ, એલ્સાફાન અને સથ્રી.
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23 હારુનના વવાહ આમ્મીનાદાબની ુત્રી અને નાહશોનની
બહેન અલીશેબા સાથે થયા. અને અલીશેબાને નાદાબ,
અબીહૂ, એલઆઝાર અને ઈથામાંર અવતયાર્.

24 કોરાહના ુત્રો: આસ્સીર, એલ્કાનાહ અને અ બઆસાફ.
આ પ રવારો કોરાહ ઓનાં પ ૃઓ છે.

25 હારુનના ુત્ર એલઆઝારે ૂટ એલની ુત્રી સાથે લ કયાર્
અને તેણે ફ નહાસને જન્મ આપ્યો.

આ બધાજ ૂવર્ ુરુષો લેવી વંશના પ રવારના હતા.
26 આ ર તે હારુન અને ૂસા આ કૂળ-સ ૂહના હતા અને તે

એ જ ક્તઓ છે જનેી સાથે દેવે વાત કર હતી. અને ક ું
હ ું કે, “ઇસ્રાએલીઓને ટૂકડ પ્રમાંણે મસરમાંથી બહાર કાઢો.”
27 હારુન અને ૂસાએ જ મસરના રાજા ફારુન સાથે વાત કર .
તેમણે ફારુનને ક ું કે, “તે ઇસ્રાએલના લોકોને મસરની બહાર
લઈ જવા દે.”

દેવે ૂસાને ફર વાર બોલા ો
28 મસર દેશના દેવે ૂસા સાથે વાત કર . 29 તેમણે ક ું, “હુ

યહોવા છુ, હુ તને કહુ છુ, તે બ ું જ મસરના રાજા ફારુનને
કહેજ.ે”

30 અને ૂસાએ ક ું, “હુ સ્પ ર તે બોલતો નથી તો પછ
ફારુન માંર વાત શી ર તે સાંભળશ?ે”

7
1 યહોવાએ ૂસાને ક ુ,ં “હુ તાર સાથે રહ શ. હુ તારો દેખાવ

એવો કર શ કે ું ફારુનની સામે એક મહાન રાજા લાગીશ અને
તારો ભાઈ હારુન તારો પ્રવકતા બનશ.ે 2 હુ તને જે આદેશ આ ુ
તે બધા તારે હારુનને કહેવા, હુ જે કહુ તે રાજા ફારુનને કહેશે,
પછ ફારુન ઇસ્રાએલી લોકોને આ નગર છોડવા દેશે. 3 પણ
હુ ફારુનને હઠાગ્રહ બનાવી દઈશ, જથેી ું જે કઈ કહ શ તેને
તે માંનશે ન હ. એથી હુ કોણ છુ તે સા બત કરવા હુ મસર
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દેશમાં અનેક ચમત્કારો કર શ. પર ુ તે છતાં પણ તે સાંભળશે
ન હ. 4 એટલા માંટે હુ મસર દેશ પર માંરો હાથ ઉગામીશ અને
તેને કારમી સજા કર ને માંરાં સૈન્યોન,ે માંર ઇસ્રાએલી પ્રજાન,ે
મસરની બહાર કાઢ લાવીશ. 5 ત્યારે મસરના લોકોને ખબર
પડશે કે હુ યહોવા છુ, હુ તેમની વરુદ્ધ થઈ જઈશ અને તેઓ
જાણશે કે હુ યહોવા છુ, ારે હુ માંરા લોકોને તેમના દેશમાંથી
બહાર લઈ જઈશ.”

6 ૂસાએ અને હારુને યહોવાએ જે આજ્ઞા કર હતી તે ું પાલન
ક ુર્. 7 તે સમયે ારે તેમણે ફારુન સાથે વાત કર ત્યારે ૂસાની
ઉમર 80 વષર્ની અને હારુનની ઉમર 83 વષર્ની હતી.

ૂસાની લાકડ ું સાપ બન ું
8 યહોવાએ ૂસા અને હારુનને ક ું, 9 “ ારે ફારુન તમને

એમ કહે કે, તમાંર શ ક્ત સા બત કરવા માંટે, ‘કોઈ ચમત્કાર
બતાવો.’ ત્યારે તારે હારુનને કહે ું કે, તાર લાકડ લઈને ફારુનની
આગળ જમીન પર નાખી દે એટલે એ સાપ બની જશે.”

10 એટલા માંટે ૂસા અને હારુન મસરના રાજા ફારુન પાસે
ગયા, અને યહોવાની આજ્ઞા પ્રમાંણે તેમણે ક ુર્. હારુને ફારુન
અને તેના અમલદારો સમક્ષ જમીન પર પોતાની લાકડ નાખી
દ ધી અને તે સાપ બની ગઈ.

11 ત્યારે ફારુને જ્ઞાની પં ડતોને અને જાદગુરોને બોલા ા.
મસરના જાદગુરોએ પણ તેમની મેલી વધા વડે હારુનના જવેો
ચમત્કાર કર બતા ો. 12 તેઓએ તેમની લાકડ ઓ જમીન
પર ફેંક અને તે સાપ બની ગઈ. પણ હારુનની લાકડ તેમની
લાકડ ઓને ગળ ગઈ. 13 ફારુને તેમ છતાં હઠાગ્રહ છોડયો ન હ
અને લોકોને જવાની ના પાડ . અને યહોવાએ ક ું હ ું તેમ,
ૂસા અને હારુનની વાત સાંભળ ન હ.

પાણી ું લોહ બન ું
14 પછ યહોવાએ હારુન અને ૂસાને ક ું, “ફારુને હઠ પકડ

છે, એ માંર પ્રજાને જવા દેવાની ના પાડે છે. 15 ફારુન સવારે
નદ કનારે આવશ.ે તમે નાઈલ નદ ના કનારે- કનારે જાઓ.
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અને જે લાકડ સાપ થઈ ગઈ હતી, તે સાથે લઈને નદ કાંઠે તમે
તેની રાહ જોતા ઊભા રહેજો. અને તેને કહેજો કે, 16 હ ૂ
લોકોના દેવ યહોવાએ મને તમાંર પાસે મોકલ્યો છે અને કહેવડા ું
છે કે, ‘માંરા લોકોને માંર ઉપાસના કરવા માંટે રણમાં જવા દે:
જો અત્યાર ુધી તેં યહોવાની વાત કાને ધર નથી.’ 17 હવે,
યહોવા કહે છે કે, ‘હુ યહોવા છુ એની તમને આના પરથી ખબર
પડ જશ.ે જો હુ નાઈલ નદ ના પાણી પર માંરા હાથમાંની
લાકડ પછાડ શ એટલે તે લોહ થઈ જશે; 18 ત્યારે નાઈલ
નદ ની માંછલીઓ મર જશ.ે અને નદ માંથી દગુધ આવશે અને
મસરવાસીઓને માંટે એ ું પાણી પીવાલાયક પણ રહેશે ન હ.’ ”
19 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, “ ું હારુનને એમ કહે કે,

તાર લાકડ લઈને મસરનાં તમાંમ જળાશયો પર, નદ ઓ ઉપર,
નહેરો અને તળાવો ઉપર તારો હાથ ફેલાવ એટલે તે બ ું જ
પાણી લોહ બની જાય. અને સમગ્ર મસર દેશમાં લાકડાના અને
પથ્થરનાં બધાં વાસણોમાં પણ પાણી ું લોહ થઈ જશ.ે”

20 એટલા માંટે ૂસા અને હારુને યહોવાની જવેી આજ્ઞા હતી
તે પ્રમાંણે ક .ુ હારુને ફારુન અને તેના અમલદારોના દેખતા
લાકડ ઉપાડ ને નાઈલના પાણી પર પ્રહાર કય . અને બ ું જ
પાણી લોહ થઈ ગ ુ.ં 21 નદ માં બધી માંછલીઓ મર ગઈ અને
નદ માંથી દગુધ આવવા લાગી. અને મસરના લોકો માંટે નદ ું
પાણી પીવા માંટે નકા ું થઈ ગ ુ.ં સમગ્ર મસરમાં લોહ થઈ
ગ ુ.ં

22 મસરના જાદગુરોએ પણ પોતાની મેલી વદ્યાથી તે પ્રમાંણે
ક ુ, તેથી ફારુને ૂસા અને હારુનની વાત કાને ન ધર . યહોવાએ
જે ું ક ું હ ું બરાબર એ જ પ્રમાંણે થ ુ.ં 23 આ બાબતને
ધ્યાનમાં લીધા વનાજ ફારુન પોતાના મહેલમાં પાછો ફર ગયો.
ૂસા અને હારુને જે કાંઈ ક ુર્ તેની તેણે ઉપેક્ષા કર .
24 મસરવાસીઓ નાઈલ નદ ું પાણી પી શકતા ન હતા તેથી

તેમણે નદ ની આજુબાજુ ચારેબાજુ કૂવાઓ ખોધ્યા અને વીરડા
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ગા ા.
દેડકાંઓ

25 યહોવા દ્વારા નાઈલ નદ પર પ્રહાર કયાર્ને ૂરા સાત દવસ
વીતી ગયા.

8
1 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, “ફારુન પાસે જઈને તેને કહો કે,

યહોવા આમ કહે છે: ‘માંરા લોકોને માંર સેવા કરવા જવા દે.
2 પણ જો ફારુન તેમને જવા દેવાની ના પાડશે તો, હુ મસર દેશમાં
દેડકાંઓનો ઉપદ્રવ મચાવીશ. 3 નાઈલ નદ દેડકાંઓથી ભરાઈ
જશે. તે નદ માંથી નીકળ ને તમાંરાં ઘરોમાં, તમાંરા શયનખંડમા,ં
તમાંરા પલંગ ઉપર, તમાંરા અમલદારોના તથા તમાંર પ્રજાનાં
ઘરોમાં, તેમના રસોડામાં અને તેમના પાણીના ઘડાઓમાં ચઢ
આવશ.ે 4 દેડકાંઓ તમાંરા ઉપર, તમાંર પ્રજા ઉપર અને તમાંરા
અમલદારો પર ફેલાશે.’ ”

5 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, “હારુનને કહે કે, તે પોતાના
હાથની લાકડ ને નહેરો, નદ ઓ અને સરોવરો ઉપર ફેલાવે, જથેી
મસર દેશ પર દેડકાંઓ ચઢ આવ.ે”
6 ત્યારે હારુને મસર દેશમાં જયાં ાં જળાશયો હતા તેના

ઉપર હાથ ઉઠા ો અને દેડકાંઓ પાણીમાંથી બહાર આવીને
સમગ્ર મસર દેશમાં છવાઈ ગયા.

7 મસરના જાદગુરોએ પણ એ ું જ ક .ુ તેઓ પણ મસર
દેશમાં દેડકાંઓ લઈ આ ા.

8 પછ ફારુને ૂસા અને હારુનને બોલાવીને ક ું, “યહોવાને
તમે પ્રાથર્ના કરો કે તે મને અને માંર પ્રજાને દેડકાંઓના ઉપદ્રવથી
છોડાવે, તો પછ હુ તમાંરા લોકોને યહોવાને યજ્ઞો અપર્વા જવા
દઈશ.”

9 ૂસાએ ફારુનને ક ું, “તમે કૃપા કર ને મને કહો કે માંરે
તમાંરા માંટે, તમાંરા અમલદારો માંટે અને તમાંર પ્રજા માંટે
યહોવાને પ્રાથર્ના ારે કરવી અને દેડકાં તમાંર પાસેથી અને
તમાંરા ઘરોમાંથી હઠ જાય અને માંત્ર નદ માં જ રહે એ ું કર ું.”

10 ફારુને ક ું, “આવતી કાલ.ે”
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ૂસાએ ક ું, “તમે જે ું કહો છો તે ું જ થશે. જથેી તમને
ખબર પડ જશે કે અમાંરા દેવ યહોવા સમાંન બીજુ કોઈ નથી.
11 દેડકાં તમાંર આગળથી અને તમાંરા ઘરોમાંથી અને તમાંરા
અમલદારો તેમજ પ્રજા આગળથી ચાલ્યા જશ,ે અને માંત્ર નાઈલ
નદ માં જ રહેશે.”

12 પછ ૂસા અને હારુન ફારુન પાસેથી વદાય થયા. પછ
ૂસાએ ફારુન સાથે ન થયા પ્રમાંણે દેડકાંઓ વષે યહોવાને
વનંતી કર . 13 અને યહોવાએ ૂસાના ક ાં પ્રમાંણે ક ુર્.
ઘરોમાંના, ઘરના ચોકમાંનાં તથા ખેતરોમાંનાં દેડકાંઓ મર ગયા.
14 તેથી મરેલાં દેડકાંઓના ઢગલા ભેગા થયા. પ રણામે તેમનાં
ફોહવાઈ જવાને કારણે સમગ્ર દેશમાં દગુધ પ્રસર ગઈ. 15 ફારુને
જો ું કે, એ તો દેવ ું કરે ું છે. અને દેશ દેડકાઓથી ુક્ત છે
પણ તે પાછો હઠ લો થઈ ગયો. અને ૂસા અને હારુનની વાત
સાંભળ ન હ. આ તો જમે દેવે ક ું હ ું તેમજ બન્ ુ.ં

જૂઓ
16 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, “હારુનને કહે કે, તે પોતાની

લાકડ ઉઠાવીને જમીન પરની ૂળ પર માંરે. અને આખા મસર
દેશમાં સવર્ત્ર ૂળની જૂ થઈ જાય.”

17 તેમણે તે પ્રમાંણે ક ુર્; અને હારુને લાકડ લઈને પોતાનો
હાથ ઊચો કર ને જમીનની ૂળ પર પ્રહાર કય , એટલે સવર્ત્ર
ૂળની જૂ થઈ ગઈ. અને તે જૂઓ માંણસો અને ઢોરઢાંખર પર

છવાઈ ગઈ.
18 મસરના જાદગુરોએ પોતાના જતરમંતરનો ઉપયોગ કય અને

એ ું જ કરવાનો પ્રયત્ન કય . પર ુ જાદગુર ૂળમાંથી જૂઓ
બનાવી શકયા ન હ. અને મ ુષ્યો તથા ઢોરઢાંખર પર જૂઓ
છવાઈ ગઈ. 19 એટલા માંટે જાદગુરોએ ફારુનને ક ું કે, દેવની
શ ક્તથી જ આ બન્ ું છે. પર ુ ફારુને તેમને સાંભ ા ન હ
અને હઠ લો જ ર ો. જે ું યહોવાએ ક ું હ ું બરાબર એ જ
પ્રમાંણે થ ુ.ં
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માંખીઓ
20 યહોવાએ ૂસાને ક ું, “સવારે વહેલો ઊઠ ને ફારુન પાસે

જા, ફારુન નદ કનારે ફરવા નીકળે ત્યારે તેની રાહ જોઈને ત્યાં
ઊભો રહેજ.ે અને તેને કહેજે કે, યહોવા એમ કહે છે કે, ‘માંરા
લોકોને માંર ઉપાસના કરવા જવા દે. 21 જો ું માંરા લોકોને
ન હ જવા દે તો તારા ઘરમા,ં તારા ઉપર, તથા તારા અમલદારો
ઉપર તથા તાર પ્રજા ઉપર, ઘરોમાં માંખીઓ મોકલીશ. અને
મસરના લોકોનાં ઘરો માંખીઓથી ભરાઈ જશ;ે અને માંખીઓ
આખી જમીન પર પણ હશ.ે 22 પણ તે દવસે હુ ઇસ્રાએલના
લોકો સાથે આવો વહાર કર શ ન હ, અને ગોશેન પ્રાંતમાં જયાં
માંરા લોકો વસે છે ત્યાં કોઈ માંખી હશે ન હ, એટલે તને ખબર
પડશે કે હુ યહોવા આ દેશમાં છુ. 23 આમ હુ માંર પ્રજા અને
તાર પ્રજા વચ્ચે જુદો વતાર્વ રાખીશ; તે માંરો પરચો અને એંધાણ
હશ.ે’ ”

24 અને પછ યહોવાએ એ પ્રમાંણે ક ુ. તેમના ક ા પ્રમાંણે
ફારુનના મહેલમા,ં અને તેના અમલદારોના ઘરોમાં તથા આખા
મસર દેશમાં માંખીઓનાં મોટાં મોટાં ઝંુડ ધસી આ ાં અને
સમગ્ર દેશ માંખીઓથી પાયમાંલ થઈ ર ો હતો. 25 એટલે ફારુને
ૂસા અને હારુનને બોલા ા, ફારુને ક ું, “તમે લોકો તમાંરા

દેવને આ દેશમાં યજ્ઞો અપ .”
26 પર ુ ૂસાએ ક ું, “એ પ્રમાંણે કર ું એ યોગ્ય નથી,

કારણ કે અમે અમાંરા દેવ યહોવાને પ ુઓને યજ્ઞમાં અપ એ
તેને મસરના લોકો અપ વત્ર ગણે છે. એથી મસરના લોકો જનેે
પ વત્ર ગણે છે તે પ ુઓની આહુ ત આપીએ તો તેઓ અમને
પથ્થરો માંર ને માંર ન હ નાંખ?ે 27 અમને લોકોને ત્રણ દવસ
રણમાંથી પસાર થઈ જવા દો. અને અમાંરા દેવ યહોવાને યજ્ઞો
અપર્વા દો. યહોવાએ અમને આમ કરવા કહેલ છે.”

28 એટલે ફારુને ક ુ,ં “હુ તમને લોકોને તમાંરા દેવ યહોવાને
યજ્ઞો અપર્વા માંટે રણમાં જવા દઈશ, પર ુ ફક્ત તમાંરે બહુ દૂર
જ ું ન હ અને માંરા માંટે પણ પ્રાથર્ના કરવી.”
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29 ૂસાએ ક ું, “સારુ, હુ અહ થી તમાંર પાસેથી જઈને તરત
જ યહોવાને પ્રાથર્ના કર શ કે, તમે અને તમાંરા અમલદારો અને
તમાંર પ્રજા આવતી કાલે સવારે માંખીઓના ત્રાસથી ુક્ત થાઓ
તેમ કરે. પણ તમાંરે અમને ૂખર્ નથી બનાવવાના. યહોવાને યજ્ઞો
અપર્વા અમને રણમાં જવા દો. અમને રોકશો ન હ.”

30 એટલે ૂસા ફારુન પાસેથી વદાય થઈને યહોવા પાસે ગયો
અને પ્રાથર્ના કર , 31 અને યહોવાએ ૂસાએ જે ક ું તે પ્રમાંણે
ક ુર્. અને ફારુન, તેના અમલદારો અને તેની પ્રજા માંખીઓના
ત્રાસથી ુક્ત થયા. એક પણ માંખી ાંય જોવા મળ ન હ.
32 પર ુ ફારુન ફર પાછો હઠાગ્રહ થઈ ગયો અને ઇસ્રાએલના
લોકોને જવા ન દ ધા.

9
ખેતરના પ ુઓમાં રોગચાળો

1 ત્યારે યહોવાઓ ૂસાને ક ું, “ફારુનની પાસે જા અને તેને
કહે કે, હ ૂઓના દેવ યહોવા એમ કહે છે કે, ‘માંરા લોકોને માંર
ઉપાસના કરવા દે.’ 2 હજુ પણ જો ું ના પાડશે અને તેમને
રોક રાખશે તો ધ્યાનથી સાંભળ, 3 હુ તારાં ખેતરનાં ઢોરોમાં,
ઘોડાઓમાં અને ગધેડાંઓમા,ં ઊટોમાં અને ગાયબળદોમાં અને
ઘેટાંબકરાંઓમાં મોટો ભયંકર રોગચાળો ફેલાવીશ અને તને સજા
કર શ. 4 પર ુ યહોવા ઇસ્રાએલીઓનાં ઢોર અને મસરનાં ઢોર
વચ્ચે જુદો વહાર કરશે. જથેી ઇસ્રાએલીઓની માં લક ું કોઈ
પણ ઢોર મરશે ન હ. 5 અને યહોવાએ સમય ન કર ને ક ું,
‘હુ આવતી કાલે આ દેશમાં એનો અમલ કર શ.’ ”

6 અને બીજે દવસે સવારે મસરમાં યહોવાએ એ પ્રમાંણે ક ુર્,
મસરવાસીઓનાં બધાં ઢોર મર ગયાં પર ુ ઇસ્રાએલીઓ ું એક
પણ ઢોર મ ુ ન હ. 7 ફારુને પોતાના માંણસોને તપાસ કરવા
મોકલ્યા કે ઇસ્રાએલના લોકો ું એકે ઢોર મ ુર્ છે કે ન હ. તેને
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જણાવવામાં આ ુ કે ઇસ્રાએલીઓ ું કોઈ પણ ઢોર મ ુર્ નથી.
ફારુને હઠાગ્રહ ચા ુ રા ો, તેણે લોકોને જવા દ ધા ન હ.

ૂમડાં
8 યહોવાએ ૂસા અને હારુનને ક ું, “તમાંરા હાથમાં ભઠ્ઠ માંથી
ુઠ્ઠ ઓ ભર ને રાખ લો, અને ફારુનના દેખતા ૂસાએ હવામાં

ફેંકવી. 9 પછ એ ઝ ણી રજની જમે આખા મસર દેશમાં ફેલાઈ
જશે. અને તેનાથી સમગ્ર મસરના માંણસો અને ઢોરોને ૂમડાં
થશે અને ત ફાટ ને ધારાં બની જશે.”

10 એટલે ૂસા અને હારુને ભઠ્ઠ માંથી રાખ લીધી. પછ
ફારુનની આગળ ઊભા રહ ને ૂસાએ આકાશ તરફ રાખ ફેંક
એટલે માંણસોને અને ઢોરોને ૂમડાં થયાં, અને તે ફાટ ને ધારાં
પડ ગયા.ં 11 મસરના જાદગુરો ૂસાને આ ું કરતા રોક શ ા
ન હ, કારણ કે જાદગુરોને તથા બધાજ મસરના લોકોને ૂમડાં
ટ નીક ાં હતા.ં 12 પર ુ યહોવાએ ફારુનને હઠે ચડા ો, અને
ક ું હ ું તે પ્રમાંણે ફારુને ૂસાની અને હારુનની વાત સાંભળ
ન હ.

કરાની વષાર્
13 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, “સવારમાં વહેલા ઊઠ ને ફારુન

પાસે ઊભો રહ ને તેને કહેજે કે, હ ૂઓના દેવ યહોવા એમ કહે
છે કે, ‘માંરા લોકોને માંર ઉપાસના કરવા જવા દે. 14 જો ું આમ
ન હ કરે તો હુ માંર બધી શ ક્ત તારા ઉપર, તારા અમલદારો
ઉપર અને તારા લોકો ઉપર વાપર શ. ત્યારે તને ખબર પડશે કે
જગતમાં માંરા જવેો બીજો કોઈ દેવ નથી. 15 કારણ કે અત્યાર
ુધીમાં મેં કયારની, તારા ઉપર અને તાર પ્રજા ઉપર રોગચાળો

મોકલી, તને સજા કર હોત તો ું ૂ મ ઉપરથી ન થઈ ગયો
હોત. 16 પણ મેં તેને એટલા માંટે જીવતો રા ો છે કે હુ તને
માંર તાકાત બતાવી શકુ. અને સમગ્ર ૃથ્વી પર માંરુ નામ પ્રગટ
થાય. 17 ું ું હજુ પણ માંરા લોકોની વરુદ્ધ છે? ું માંરા
લોકો સાથે ઘમંડ વતાર્વ રાખી તેમને જવા દેતો નથી? 18 યાદ
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રાખજ,ે આવતી કાલે આ જ સમયે હુ એવો તો ભારે કરાનો
વરસાદ વરસાવીશ કે મસરમાં કદ પડ્યો નથી, મસર દેશ બન્યો
ત્યારથી તો ન હ જ. 19 એટલે અત્યારે જ માંણસ મોકલીને તારા
ઢોરોને તથા ખેતરમાં જે કાંઈ હોય તે બધાંને ુર ક્ષત જગ્યાએ
મંગાવી લેજ.ે કારણ જે કોઈ માંણસ કે ઢોર ખેતરમાં હશ,ે એને
ઘરમાં રાખવામાં ન હ આ ું હોય તો તેના પર કરા વરસશે અને
તેઓ મરણ પામશ.ે’ ”

20 પછ ફારુનના કેટલાક અમલદારોએ યહોવાના વચન
સાંભ ાં. તેઓ ગભરાઈ ગયા. તેઓએ વહેલા વહેલા પોતાના
ચાકરોને અને ઢોરોને ઘરમાં લાવી દ ધા.ં 21 પણ જમેણે યહોવાના
વચનને ધ્યાનમાં લીધાં ન હ તેમણે પોતાના ુલામોને અને ઢોરોને
ખેતરમાં જ રહેવા દ ઘાં.

22 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, “તારા હાથ આકાશ તરફ
લંબાવ, જથેી આખા મસર દેશમાં માંણસો, ઢોરો અને ખેતરના
બધા છોડ ઉપર કરા પડ.ે”

23 પછ ૂસાએ પોતાની લાકડ આકાશ ભણી ઊચી કર એટલે
યહોવાએ વીજળ ના કડાકા સાથે જમીન પર કરા વરસા ા અને
કરા આખા મસર દેશ પર પડયા. 24 કરા પડ ર ાં હતા અને
કરાની સાથે વીજળ ઝબકારા માંરતી હતી. મસર દેશ રા
બન્યો ત્યારથી આજ ુધી કદ ન પડયો હોય એવો ભારે કરાનો
વરસાદ આખા દેશમાં પડયો. 25 તોફાનને કારણે મસરના ખેતરોમાં
જે કાંઈ હ ું તે બધાનો નાશ થઈ ગયો. કરાના કારણે આખા
મસર દેશમાં માંણસો, પ ુઓ, તથા જે કાંઈ ખેતરમાં હ ુ તે
બ ુ કરાના માંરથી નાશ પામ્ ુ.ં કરાએ ખેતરમાંના એકેએક છોડને
તેમ જ એકેએક ઝાડને ભોંયભેગાં કર દ ઘાં. 26 ગોશેન પ્રાંતમાં

ાં ઇસ્રાએલીઓ રહેતા હતા ત્યાં જ ફક્ત કરા ન પડયા.
27 પછ ફારુને ૂસા અને હારુનને બોલાવડા ા, અને ક ું,

“આ વખતે મેં પાપ ક ુર્ છે, યહોવા સાચા છે અને હુ તથા માંર
પ્રજા ુનેગાર છ એ. 28 તમે યહોવાને અરજ કરો, કારણ કે આ
કરા અને કટકાથી અમે ઘરાઈ ગયા છ એ. હુ તમને જવા દઈશ,
હવે તમાંરે અહ રોકા ું ન હ પડ.ે”
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29 ૂસાએ ફારુનને ક ું, “ ારે હુ નગર છોડ શ ત્યારે હુ
પ્રાથર્ના માંટે યહોવાની આગળ માંરા હાથ લંબાવીશ. એટલે
વીજળ ના કડાકા બંધ થઈ જશે. અને કરા પણ ન હ પડ.ે આ
પરથી તને ખબર પડશે કે આખા જગતનો માં લક યહોવા છે.
30 પણ મને ખબર છે કે તમે અને તમાંરા અમલદારો હજુ પણ
યહોવાથી ગભરાતા નથી અને તેમ ું સન્માંન પણ કરતા નથી.”

31 શણ અને જવનો તો ઘાણ વળ ગયો હતો. કારણ કે
જવને કટ આવી હતી અને શણને લ બેઠાં હતા.ં 32 પર ુ ઘઉ
અને કઠોળ મોડાં થાય છે એટલે તે ૂંદાઈ ગયાં ન હ.

33 ૂસા ફારુનને છોડ ને નગર બહાર આ ો. અને યહોવા
સમક્ષ પોતાના હાથ લંબાવી પ્રાથર્ના કર . એટલે કડાકા અને કરા
પડતા બંધ થઈ ગયા.

34 પછ ારે ફારુને જો ું કે વષાર્, કરા અને કડાકા બંધ
થઈ ગયા એટલે ફર થી તેણે ખોટુ ક ુર્. તે અને તેના અમલદારો
ફર થી હઠે ચડયા. 35 ફારુને ઇસ્રાએલના લોકોને સ્વતંત્ર ર તે
જવા દેવાની ના પાડ દ ધી. યહોવાએ ૂસાને ક ું હ ું બરાબર
તે જ પ્રમાંણે થ ુ.ં

10
તીડો

1 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, “ ું ફારુન પાસે જા. કારણ મેં
તેને અને તેના અમલદારોને એટલા માંટે હઠાગ્રહ બના ા છે કે
જથેી હુ તેમને માંરા શ ક્તશાળ ચમત્કાર બતાવી શકુ. 2 અને
ું તારા ુત્રને અને પૌત્રોને કહ શકે કે મેં આ મસરના લોકોને

કેવી સખત સજા આપી હતી, અને મેં તેમને ું ચમત્કાર બતા ા
હતા. આથી તમને ખબર પડશે કે હુ જ યહોવા છુ.”

3 એટલા માંટે ૂસા અને હારુન ફારુન પાસે ગયા અને ક ું,
“ હ ૂઓના દેવ યહોવા આ કહે છે; ‘ ું કયાં ુધી માંર આજ્ઞા ું
પાલન કરવા ના કર શ? માંરા લોકોને માંર ઉપાસના કરવા જવા
દે. 4 ધ્યાન રાખ, જો ું માંરા લોકોને માંર ઉપાસના કરવા જવા
દેવાની ના પાડશે તો યાદ રાખજે આવતી કાલે હુ તારા દેશમાં તીડો
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લાવીશ. 5 અને તે લોકો જમીનને એવી ઢાંક દેશે કે કોઈ જમીન
જોવા જ પામશે ન હ. અને કરાની વષાર્ પછ તાર પાસે જે
કાંઈ વધ્ ું છે, તે તેઓ ખાઈ જશે; તેઓ તારા ખેતરમાં ું એકેએક
ૃક્ષ ખાઈ જશ.ે 6 તેઓ તારા મહેલોને તથા તારા અમલદારોના

અને તમાંમ મસરવાસીઓનાં ઘરોને ભર દેશે. તારા પ ૃઓએ
મસરમાં રહેવા ું શરુ ક ુર્ ત્યારથી કદ ન જોયા હોય તેના કરતા
વધારે તીડો હશે.’ ” ત્યારબાદ ૂસા ફારુન પાસેથી ચાલ્યો ગયો.

7 ફારુનના અમલદારોએ તેને ક ું, “અમે ાં ુધી આ લોકોની
જાળમાં ફસાએલા રહ ુ?ં એ લોકોને એમના દેવ યહોવાની
ઉપાસના કરવા જવા દો. તમે એમને જવા ન હ દો તો, તમને
ખબર પડે તે પહેલા, મસરનો વનાશ થઈ જશે!”

8 એટલે ૂસાને અને હારુનને ફારુન પાસે પાછા બોલાવવામાં
આ ા. પછ ફારુને તેમને ક ું, “ભલ,ે તમે જાઓ અને તમાંરા
દેવ યહોવાની ઉપાસના કરો, પણ તમે કોણ કોણ જશો?”

9 ૂસાએ જવાબ આપ્યો, “અમાંરા ુવાન અને ૃદ્ધ બધાંજ
જશે; અને અમે અમાંરા ુત્ર ુત્રીઓ તથા ઘેટાંબકરાં અને ઢોરને
પણ લઈ જઈ ુ.ં અમે બધાં જ જઈ ુ,ં કારણ એ અમાંરા માંટે
અમાંરા યહોવાનો ઉત્સવ છે.”

10 ફારુને તેમને ક ું, “હુ તમને અને તમાંરાં સવર્ બાળબચ્ચાંને
મસરમાંથી જવા દઉ તે પહેલા દેવ ખરેખર તમાંર સાથે હોવા
જોઈય.ે મને લાગે છે કે તમે કઈ ખરાબ વચાર ર ાં છો. 11 ના
ભાઈ ના, જાઓ, એકલા ુરુષો જાઓ અને યહોવાની ઉપાસના
કરો. એટલી જ તમાંર માંગણી હતી. હવે તમાંરા બધાજ લોકો
જઈ શકે ન હ.” પછ ફારુને ૂસા અને હારુનને જવા દ ધાં.

12 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, “ મસરની ૂ મ પર તારો હાથ
ફેલાવ એટલે મસર ઉપર તીડો આવશ.ે તીડો મસરની તમાંમ
ૂ મ પર પ્રસર જશે અને કરાથી બચી ગયેલાં તમાંમ ૃક્ષો અને

છોડોને ખાઈ જશ.ે”
13 ૂસાએ પોતાની લાકડ ને મસર દેશ પર ઉઠાવી અને

યહોવાએ તે આખો દવસ અને આખી રાત ૂવર્ તરફથી પવન



નગર્મન 10:14 xxvii નગર્મન 10:23

કા ો, અને સવાર થતાં ુધીમાં તો એ તોફાની ૂવર્નો પવન
તીડોના ટોળાં લઈ આ ો. 14 સમગ્ર મસર પર તીડો ચડ
આ ાં અને દેશભરમાં પ્રવેશી અને ૂ મ પર બેસી ગયાં. આવાં
તીડોનાં ટોળાં અગાઉ કદ આ ાં નહોતાં અને ભ વષ્યમાં કદા પ
આવશે ન હ. 15 તીડોનાં ટોળે ટોળાં સમગ્ર ૂ મ પર છવાઈ ગયા
અને ધરતી કાળ કાળ થઈ ગઈ. કરામાંથી બચી ગયેલા મસર
દેશના તમાંમ છોડો અને ૃક્ષો ઉપરનાં બધાંજ ફળ તેઓ ખાઈ
ગયા.ં સમગ્ર મસર દેશનાં લીલાં ૃક્ષો અને છોડો નામશેષ થઈ
ગયા. કોઈ પણ છોડ પર એકે પાંદડુ ર ું ન હ.

16 ફારુને ૂસા અને હારુનને વહેલા બોલાવડા ા, અને તેણે
ક ું, “મેં તમાંરા દેવ અને તમાંર વરુધ્ધ પાપ ક ુર્ છે. 17 આ
વાર માંરો ુનો માંફ કરો, અને તમાંરા દેવ યહોવાને પ્રાથર્ના કરો
અને તેમને અરજ કરો કે તે મને આ ‘મોત’ ના તીડો માંરામાંથી
બહાર કાઢે.”

18 ૂસા ફારુનની પાસેથી વદાય થયો અને તેણે યહોવાને
પ્રાથર્ના કર . 19 એટલે યહોવાએ પવનની દશા બદલી નાંખી;
અને પ મમાંથી ભારે તોફાની પવન કાવા લાગ્યો. અને તેણે
તીડોને ઉપાડ ને રાતા સ ુદ્રમાં હાંક કાઢયા.ં સમગ્ર મસરમાં એક
પણ તીડ ર ું ન હ. 20 પર ુ યહોવાએ ફારુનને વળ પાછો
હઠાગ્રહ બના ો અને તેણે ઇસ્રાએલીઓને જવા ન દ ધા.

સવર્ત્ર અંધકાર
21 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, “તારા હાથોને આકાશ તરફ

ફેલાવ. એટલે ગાઢ અંધકાર મસર દેશને ઢાંક દેશે, એ અંધકાર
એટલો બધો ગાઢ હશે કે તમે તેને સ્પશર્ કર ને અ ુભવી શકશો.”

22 એટલે ૂસાએ હવામાં આકાશ તરફ હાથ ઉગામ્યો અને
પ્રગાઢ અંધકારે મસર દેશને ઢાંક દ ધો. મસરમાં ત્રણ દવસ
ુધી અંધકાર ર ો. 23 કોઈ પણ ક્ત બીજા કોઈને જોઈ

શક્તી ન હતી. અને ત્રણ દવસ ુધી કોઈ પોતાની જગ્યાએથી
ઊ ું થઈ શ ું ન હ, પર ુ તે બધી જ જગ્યાઓ પર ાં
ઇસ્રાએલના લોકો રહેતા હતા ત્યાં પ્રકાશ હતો.
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24 ફારુને ૂસાને ફર બોલા ો અને ક ું, “જાઓ, અને
યહોવાની ઉપાસના કરો. તમે તમાંર સાથે તમાંરા બાળકોને પણ
લઈ જઈ શકો છો. ફકત તમાંરાં ઘેટાંબકરાં અને ઢોરને પાછળ
ૂક્તા જજો.”
25 ૂસા એ ક ુ,ં “અમે અમાંરા ઘેટાંબકરાં અને ઢોર અમાંર

સાથે લઈ જઈ ું એટ ું જ ન હ પર ુ ારે અમે લોકો જઈ ું
ત્યારે તમે અમને યજ્ઞ માંટેના અપર્ણો પણ આપશો અને અમે
લોકો એ અપર્ણોનો દેવ યહોવાની ઉપાસના માંટે ઉપયોગ કર ું.
26 અમે લોકો અમાંરાં ઢોર અમાંર સાથે અમાંરા દેવ યહોવાની
ઉપાસના માંટે લઈ જઈ ુ.ં એક પણ ઢોરના પગની ખર પાછળ
રહેવી જોઈએ ન હ. અમાંરા ઢોરોમાંથી અમે અમાંરા દેવ યહોવાને
યજ્ઞ ચઢાવવાના છ એ, અને ાં ુધી અમે તે જગ્યાએ પહોંચીએ
ન હ ત્યાં ુધી અમને કેવી ર તે ખબર પડે કે અમાંરે યહોવાને ું
અપર્ણ કરવા ું છે? તેથી આ બધી જ વસ્ ુઓ તો જરૂર અમે
અમાંર સાથે લઈ જઈ ુ.ં”

27 યહોવાએ ફારુનને પાછો હઠાગ્રહ બના ો, તેથી ફારુને
તેમને જવા દેવા માંટે ના પાડ . 28 પછ ફારુને ૂસાને ક ું,
“માંર પાસેથી દૂર હઠ, હુ નથી ઈચ્છતો કે ું ફર વાર અહ
આવે. એમ છતાં જો ું મને મળવા આવીશ તો માંય જઈશ,
ખબરદાર! મને ફર મોઢુ બતા ું તો! અને જો બતા ું તો તે
જ દવસે ૂઓ જાણજ.ે”

29 પછ ૂસાએ ફારુનને ક ું, “ ું જે કહે છે તે સા ું છે. હુ
ફર થી તમને મળવા કદાપી આવીશ ન હ.”

11
પ્રથમ જ નત બાળકોનાં અવસાન

1 ત્યારે યહોવાએ ૂસાને ક ું, “હજી ફારુન અને મસરની
વરુદ્ધ હુ એક વધારે આફત લાવીશ. ત્યાર પછ તે તમને
લોકોને અહ થી જવા દેશે; ન ે તે તમને બધાંને અહ થી જવા
માંટે અરજ કરશે. 2 તમે ઇસ્રાએલના લોકોને આ સંદેશો અવશ્ય
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આપજો; ‘પ્રત્યેક ુરુષ પોતાના પડોશી પાસે અને પ્રત્યેક ી
પોતાની પડોશણ પાસે સોનાચાંદ ના અલંકારો માંગી લે. અને
3 યહોવા મસરવાસીઓના હૃદયમાં ઇસ્રાએલી લોકો માંટે સદભાવ
પેદા કરશે. મસરના અમલદારો અને લોકો ૂસાને બહુ મોટો
માંનવ માંનવા લાગ્યા.’ ”

4 ૂસાએ લોકોને ક ું, “યહોવા એમ કહે છે કે, ‘આજે
મધરાત્રે હુ મસરમાંથી પસાર થઈશ. 5 અને મસરમાં પહેલા
ખોળાનાં બધાંજ બાળકોનાં ૃત્ ુ થશ.ે રાજગાદ ઉપર બેસનાર
ફારુનના પ્રથમજ નત રાજકુમાંરથી માંડ ને ઘંટ એ દળણાં દળનાર
દાસીના પ્રથમજ નત ુધીનાં તમાંમ ઉપરાંત પ ુઓનાં પણ બધાંજ
પ્રથમજ નત બચ્ચાં પણ ૃત્ ુ પામશ.ે 6 અને સમગ્ર મસર દેશમાં
ભારે રડારોળ થશે, તે પહેલાં કદ ન હતો એના કરતા વધારે
ખરાબ હશે અને ભ વષ્યમાં કદ થશે ન હ. 7 પર ુ ઇસ્રાએલના
કોઈ પણ મ ુષ્યને કશી પણ ઈજા થશે ન હ. કૂતરુ પણ તેમની
સામે ભસશે ન હ, ઇસ્રાએલના કોઈ પણ માંણસ અથવા તેમના
કોઈ પણ જાનવરોને ઈજા થશે ન હ. એના પરથી તમે જાણી
શકશો કે યહોવા મસર ઓ તથા ઇસ્રાએલ ુત્રો વચ્ચે ભેદ રાખે
છે. 8 અને પછ તમાંરા આ બધાજ ચાકરો, મસરવાસીઓ
માંથા નમાંવીને માંર ૂજા કરશે. તેઓ કહેશે કે, “ચાલ્યા જાઓ!
તમાંરા બધાં લોકોને તમાંર સાથે લઈ જાવ” અને પછ હુ ક્રોધથી
ફારુન પાસેથી નીકળ જઈશ.’ ”

9 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, “ફારુને તમાંર વાત સાંભળ
નથી, કેમ? તેથી હુ મસર દેશમાં વ ુ મહાન પરચા બતાવી શકુ.”
10 અને એ જ કારણે ૂસાએ અને હારુને ફારુનના દેખતાં જ આ
બધા ચમત્કારો કર બતા ા. અને યહોવાએ ફારુનને હઠાગ્રહ
બના ો અને તેણે ઇસ્રાએલી લોકોને પોતાના દેશની બહાર જવા
દ ઘા ન હ.

12
ુ ક્ત પવર્નો નદશ
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1 ૂસા અને હારુન ારે મસરમાં હતા ત્યારે યહોવાએ તેમને
ક ું, 2 “તમાંરા લોકો માંટે આ મ હનો વષર્નો પહેલો મ હનો
ગણાશે. 3 ઇસ્રાએલના આખા સમાંજને આદેશ છે કે: આ
મ હનાના દશમાં દવસે પ્રત્યેક ક્ત પોતાના પ રવારના માંટે
એક ઘેટા ુ બચ્ ું પ્રાપ્ત કરશે. 4 અને જો ૂરતાં પ્રમાંણમાં
પ રવારમાં એક હલવાનને ખાઈ શકે તેટલા માંણસો ના હોય તો
પોતાના કેટલાક પડોશીઓને નમંત્રણ આપ ુ.ં પ્રત્યેક ક્તને
ુર ું ખાવા મળ રહે તેટ ું હલવાન ું માંસ હો ું જોઈએ. 5 તમે

પસંદ કરેલ હલવાન ખોડ-ખાંપણ વગર ું એક વષર્ ું નરજા ત ું
અને તે ઘેટા અથવા બકરામાંથી જ પસંદ કર ું જોઈએ. 6 તમાંરે
આ હલવાનને મહ નાના ચૌદમાં દવસ ુધી સંભાળ ૂવર્ક રાખ ું
જોઈએ. તે દવસે ઇસ્રાએલી સમાંજના તમાંમ લોકો સંધ્યાકાળે
તેમનાં હલવાનનો વધ કરશે. 7 તમાંરે તે હલવાનો ું લોહ ભે ું
કર ું જોઈએ. જે જે ઘરમાં એ ખાવા ું હોય તે તે ઘરની બંને
બારસાખ ઉપર અને ઓતરગ ઉપર છાંટ ું જોઈએ.

8 “તે જ રાત્રે તમાંરે હલવાનના માંસને શેક લે ું અને પછ
બેખમીર રોટલી તથા કડવી ભાજી સાથે ખા ું. 9 અને એ માંસ
કા ુ કે પાણીમાં બાફ ને ન ખા ું. પણ પગ, માં ુ,ં અને આંતરડા
સાથે શેક ને ખા ું. 10 તે જ રાત્રે બ ું જ માંસ ખાઈ લે ું
જોઈએ. અને જો એમાં ું કઈ સવાર ુધી રહે તો તે માંસને
તમાંરે આગમાં બાળ ૂક ું.

11 “અને તે તમાંરે આ ર તે જ ખા ું જોઈએ; તમાંરે યાત્રામાં
જતા હોય તેવા કપડા પહેરવા, પગમાં પગરખાં પહેર ને, હાથમાં
લાકડ લઈને, ઉતાવળે ઉતાવળે ખા ુ,ં કેમકે આ દેવ ુ દલુર્ક્ષ
છે-એ સમય ારે દેવે પોતાનાં લોકો ું રક્ષણ ક ુર્ અને તેમને
વહેલા મસરની બહાર લઈ ગયા.

12 “આજે રાત્રે હુ મસરમાં થઈને જઈશ, અને આખા મસર
દેશનાં બધાં પ્રથમજ નત બાળકોને માંર નાખીશ. પછ તે માંણસ
હોય કે પ :ુ મસરના બધા દેવોને પણ હુ સજા કર શ. અને
હુ તેમને બતાવીશ કે હુ યહોવા છુ. 13 પર ુ તમાંરા ઘર ઉપર
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લાગે ું એ લોહ એ તમે ત્યાં ર ાં છો તેની નશાની બની રહેશે
અને ારે હુ લોહ જોઈશ એટલે તમને છોડ ને આગળ ચાલ્યો
જઈશ. હુ મસરના લોકો માંટે વનાશક કાય કર શ પણ તેમાંના
કોઈ પણ ખરાબ રોગો તમાંરો નાશ ન હ કરે.

14 “તેથી તમે લોકો આજની આ રાત ું સદા સ્મરણ કરશો,
અને તમાંરે એને યહોવાના ઉત્સવ તર કે ઊજવવો. અને નત્ય
નયમાં ુસાર તમાંરા વંશજોએ યહોવાના માંનમાં તેની ઊજવણી
કરવી. 15 આ પ વત્ર પવર્ના સાત દવસો ુધી તમાંરે બેખમીર
રોટલી ખાવી. આ પ વત્ર પવર્ના પહેલે દવસે પોતપોતાના ઘરોમાંથી
બ ું જ ખમીર હઠાવી દે ુ.ં અને જો કોઈ ક્ત આ સાત દવસ
ુધી ખમીરવાળ રોટલી ખાય તો તેને ઇસ્રાએલથી જુદો કરવામાં

આવશ.ે 16 આ પ વત્ર પવર્ના પ્રથમ દવસે અને સાતમાં અં તમ
દવસે પ વત્ર ધમર્સભાઓ ભરવી. એ દવસો દરમ્યાન બીજુ
કોઈ કામ કર ું ન હ. માંત્ર પ્રત્યેકને જમવા માંટે રસોઈ તૈયાર
કરવી. 17 તમાંરે બેખમીર રોટલી ું પવર્ ઉજવ ુ,ં કારણ કે એ જ
દવસે મેં તમાંરા લોકોને ટુકડ વાર મસર દેશમાંથી બહાર કાઢયાં
હતા,ં તેથી એ દવસે તમાંરા વંશજોએ કા ૂન પાળવો. 18 પ્રથમ
મ હનાના ચૌદમાં દવસની સાંજથી માંડ ને તે માંસના એકવીસમાં
દવસની સાંજ ુધી તમાંરે બેખમીર રોટલી ખાવી. 19 સાત દવસ
ુધી તમાંરા ઘરમાં ખમીર હો ું જોઈએ ન હ. જો કોઈ ક્ત

ખમીરવાળ વસ્ ુ ખાશે તો તેનો ઇસ્રાએલી સમાંજમાંથી બ હષ્કાર
કરવામાં આવશ.ે પછ તે દેશનો વતની હોય કે વદેશનો હોય.
20 ખમીરવાળ કોઈ પણ વસ્ ુ તમાંરે ખાવી ન હ અને તમાંરાં
બધાં જ ઘરોમાં તમાંરે બેખમીર રોટલી જ ખાવાની છે.”

21 તેથી ૂસાએ બધા જ વડ લોને એક જગ્યાએ બોલા ા
અને તેમને ક ું, “જાઓ, તમાંરા પ રવાર પ્રમાંણે હલવાન લઈ
આવો અને એ પાસ્ખાના બ લને કાપો. 22 પછ પાંદડાનો ઝુફો
લઈને રકતના કૂડામાં બોળ ઓતરગને અને બ ે બારસાખ પર
તે રકત લગાડજો, અને સવાર ુધી તમાંરામાંથી કોઈએ ઘરમાંથી
બહાર નીકળ ું ન હ. 23 કારણ કે મસરવાસીઓના બધાં પ્રથમ
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જ નતોનો સંહાર કરવા યહોવા દેશમાંથી પસાર થશે. અને તે
સમયે તેઓ તમાંરા ઘરની બે બારસાખ પર અને ઓતરગ પર
રકત જોશે એટલે તે તમાંરુ બારણું ટાળ ને આગળ જશે અને
મોતના દેવદૂતને તમાંરા ઘરમાં પ્રવેશીને કોઈનો સંહાર કરવા દેશે
ન હ. 24 તમે લોકો આ વ ધને સદા યાદ રાખજો. આ નયમ
તમાંરા પોતાને માંટે અને તમાંરા વંશજોને માંટે કાયમી નયમ તર કે
સમજીને પાળજો. 25 અને યહોવાએ તમને જે દેશ આપવા ું
વચન આપે ું છે તે દેશમાં તમે પહોંચો ત્યારે પણ તમાંરે આ
નયમ ું પાલન કર ું. 26 ારે તમને લોકોને તમાંરાં બાળકો
ૂછશ,ે ‘આપણે આ ઉત્સવ શા માંટે ઉજવીએ છ એ?’ 27 ત્યારે

તમે લોકો કહેશો, ‘એ તો યહોવાના માંનમાં પાસ્ખા યજ્ઞ છે, કારણ
કે ારે યહોવાએ મસર વાસીઓનો સંહાર કય , ત્યારે આપણાં
ઘરોને ટાળ ને આગળ ચાલ્યા જઈને તેમણે આપણાં ઘરોને ઉગાર
લીધાં હતા.’ ”
ત્યારે ઇસ્રાએલીઓએ મસ્તક નમાંવી પ્રણામ કયાર્. 28 યહોવાએ

આ આદેશ ૂસાને અને હારુનને આપ્યો હતો. તેથી ઇસ્રાએલના
લોકોએ યહોવાના આદેશ પ્રમાંણે ક ુર્.

29 અને મધરાતે યહોવાએ મસર દેશના બધાં જ પ્રથમજ નત
બાળકોનો-ગાદ ઉપર બેસનારા ફારુનના પાટવીકુવરથી માંડ ને
જલેમાં કેદ કરાયેલા કેદ ઓના પ્રથમજ નત ુધીના તમાંમ ઉપરાંત
ઢોરોનો પણ બધાં જ પ્રથમજ નત બચ્ચાંઓનો સંહાર કય .
30 ફારુન અને તેના બધાં જ અમલદારો તથા બધા મસરવાસીઓ
મધરાતે જાગી ઊઠયા. સમગ્ર મસરમાં ભયંકર આકદ હતો.
કારણ કે જનેા ઘરમાં કોઈ પ્રથમજ નત ુત્ર ું મરણ ન થ ું હોય,
એ ું કોઈ ઘર મસરમાં નહો ું.

ઇસ્રાએલીઓની મસરમાંથી ુ ક્ત
31 એટલે તે રાત્રે ફારુને ૂસાને અને હારુનને બંનેને તેડાવી

મંગા ા અને ક ું, “તૈયાર થઈ જાઓ, અને માંર પ્રજામાંથી
ચાલ્યા જાઓ! તમે અને ઇસ્રાએલીઓ બં ે જાઓ, અને તમે જે
ક ું હ ું તે પ્રમાંણે યહોવાની ઉપાસના કરો. 32 અને તમાંરા ક ાં
પ્રમાંણે તમે તમાંરાં ઘેટાંબકરાં અને ઢોરઢાંખર પણ લઈ જાઓ,
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માંર વદાય લો, અને મને આ શષ આપો.” 33 મસરવાસીઓ,
એ લોકોને જમે બને તેમ વહેલા દેશ છોડ જવા દબાણ કર ને
કહેવા લાગ્યા, “જો તમે લોકો ન હ જાઓ તો અમે બધા મર
જઈ ું.”

34 ઇસ્રાએલના લોકો પાસે રોટલીના લોટમાં ખમીર નાખવા
જટેલો પણ સમય ન હતો, તેથી તે લોકોએ આથો ચડયા વગરનો
જ લોટ અને કથરોટ ચાદરમાં બાંધીને ખભે લઈ લી ું. 35 પછ
ઇસ્રાએલના લોકોએ ૂસાના ક ા પ્રમાંણે ક ુર્, તેમણે પોતાના
પડોશીઓ પાસેથી સોનાચાંદ ના ઘરેણાં અને વ ો માંગી લીધાં
હતા.ં 36 યહોવાએ મસરવાસીઓના હૃદયમાં એ લોકોના માંટે
સદભાવ પેદા કય હતો, તેથી તેઓએ ઇસ્રાએલીઓએ જે જે
માંગ્ ું તે તેમણે આપ્ ું. આમ ઇસ્રાએલી લોકોને મસરવાસીઓ ું
ધન પ્રાપ્ત થ ુ.ં

37 ઇસ્રાએલના લોકો પગપાળા રામસેસથી ુ ોથ જવા
નીક ા. લગભગ 6,00,000 ુરુષો અને ી બાળકો તો
જુદાં હતા.ં 38 જુદ જુદ જાતના લોકો મોટ સં ામાં તેમની
સાથે આ ા. અને ુષ્કળ ઘેટાંબકરાં અને ઢોરઢાંખર પણ હતા.ં
39 પર ુ લોકો પાસે લોટમાં ખમીર નાખવાનો સમય ન હતો,
તેથી મસરથી જે લોટ લા ા હતા તેની બેખમીર રોટલી બનાવી.
આથો ચડયો નહોતો, કારણ કે તેમને મસરમાંથી એકદમ હાંક
કાઢવામાં આ ા હતા; તેમને ભા ું તૈયાર કરવાનો પણ સમય
મ ો નહોતો.

40 ઇસ્રાએલના લોકો મસરમાં 430 વષર્ ર ાં હતા. 41 અને
430 વષર્ ૂરાં થતાં જ તે જ દવસે યહોવાના લોકોની બધી
ટુકડ ઓ મસર દેશમાંથી ચાલી નીકળ . 42 તે આ એક બહુ જ
ખાસ રાતે લોકોએ યાદ રાખ ું કે દેવે ું ક ુ હ ું. ઇસ્રાએલનાં
સવર્ લોકો તે રાતને હમેશા યાદ રાખશ.ે

43 પછ યહોવાએ ૂસાને અને હારુનને ક ું, “આ પાસ્ખાનો
વ ધ છે. કોઈ પણ વદેશી પાસ્ખા ું ખાઈ શકે ન હ. 44 પર ુ
જો કોઈ ક્ત પૈસા આપીને ચાકર ખર દશે અને જો તેની ુ ત
કરશે તો તે ચાકર તેમાંથી ખાઈ શકશ.ે 45 કોઈ પરદેશી બહારથી
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આવીને તમાંરા દેશમાં વસ્યો હોય અથવા કોઈ માંણસ પગારથી
કામ કરતો હોય તો તે માંણસ કે મજૂર પણ એ ખાઈ શકે ન હ.

46 “દરેક પ રવારે પસાર થયે ું જમણ ઘરમાં ખા ુ,ં જરાપણ
માંસ તમાંરે બહાર લઈ જવા ું નથી. તમાંરે બ લ ું એક હાડકુ
ુધ્ધાં ભાગ ું ન હ. 47 સમગ્ર ઇસ્રાએલી સ ુદાય આ ઉત્સવને

અવશ્ય પાળે અને ઉજવ.ે 48 પણ કોઈ વદેશી તમાંર સાથે
રહેતો હોય અને તે જો તમાંર પાસે યહોવાના માંનમાં પાસ્ખાપવર્
પાળવા માંગતો હોય તો તે તેના પ રવારના બધા ુરુષોની ુ ત
કરા ા પછ તે પવર્માં જોડાઈ શકે; તેને દેશનો જ વતની માંનવો.
પર ુ ુ ત કરા ા વનાના કોઈ પણ માંણસે તે ખા ું ન હ.
49 દેશમાં જન્મ ધારણ કરનાર વતનીઓ માંટે અને તમાંર સાથે
રહેતા વદેશીઓ માંટે પણ નયમો તો એક જ રહેશ.ે”

50 ઇસ્રાએલના બધા લોકોએ એમ જ ક ુર્, યહોવાએ ૂસાને
અને હારુનને આજ્ઞા કર હતી તે પ્રમાંણે તેમણે ક ુર્, 51 અને
તે જ દવસે યહોવા ઇસ્રાએલી લોકોને જૂથોમાં મસર દેશમાંથી
બહાર કાઢ લા ા.

13
1 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, 2 “પ્રત્યેક ઇસ્રાએલીઓએ

તેમનાં બધાં જ પ્રથમજ નત બાળકો મને સમ પત કરવાં. હવે
ઇસ્રાએલીઓમાં જે કોઈ પ્રથમ પ્રસવ ું હોય, પછ તે માંણસ
હોય કે પ ુ હોય તે માંરુ ગણાશે.”

3 ૂસાએ લોકોને ક ું, “તમે આ દવસને યાદ રાખજો, જે
દવસે તમે મસરમાંથી ુલામીના દેશમાંથી બહાર નીક ા છો,
યહોવાએ પોતાના બાહુબળથી બહાર લા ા છે, તેથી કોઈ પણ
ખમીરવાળ વસ્ ુ ખાશો ન હ. 4 આજે તમે આબીબ મ હનામાં
નીક ાં છો. 5 અને ારે યહોવા તમને કનાનીઓ, હ ીઓ,
અમોર ઓ, હવ્વીઓ, અને ય ૂસીઓના દેશમાં લઈ જાય-તેણે
તમાંરા પ ૃઓને જે દેશ તમને આપવા ું વચન આપ્ ું હ ું અને
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જયાં દૂધ અને મધની રેલછેલ છે, ત્યાં લઈ જાય, ત્યારે તમાંરે
ઉપાસના આ માંસમાં કરવાની છે.

6 “સાત દવસ ુધી તમે ખમીર વગરની રોટલી ખાજો. સાતમે
દવસે એક મોટો ભોજન સમાંરભ થશ,ે એ ઉત્સવ યહોવાના
સન્માંનમાં યોજાશે. 7 તેથી સાત દવસ ુધી તમાંરે ખમીર
વગરની જ રોટલી ખાવી. તમાંરા આખા પ્રદેશમાં ાંય પણ
ખમીરવાળ રોટલી બલકુલ હોવી જોઈએ ન હ. 8 તે દવસે
તમાંરે તમાંરાં બાળકોને કહે ું કે, ‘અને મસરમાંથી બહાર લા ા
ત્યારે યહોવાએ અમાંરા માંટે જે ક ુર્ હ ું તે માંટે અમે આ ઉત્સવ
ઉજવી ર ાં છ એ.’

9 “અને આ ઉત્સવ તમાંરા હાથ પરના એંધાણી અને તમાંરા
કપાળ પરના સ્મરણ ચ જવેા બનીને રહેશ,ે તે તમાંર આંખો
સામે એક ચ તર કે રહેશે, આ પવર્ તમને યહોવાનો ઉપદેશ
યાદ રખાવશે. તે તમને યાદ રખાવશે કે યહોવા તેમની મહાન
શ ક્તથી તમને મસરમાંથી બહાર લઈ આ ા હતા. 10 એટલા
માંટે તમાંરે આ ઉત્સવ દર વષ નયત સમયે યાદ કર ને પાળવો.

11 “યહોવા તમને અને તમાંરા વડવાઓને વચન આપ્યા પ્રમાંણે
તમને કનાનીઓના દેશમાં લઈ જશે અને દેવ તે દેશ તમને તમાંરા
પ ૃઓને આપેલ વચન ુજબ આપશે. 12 ારે તમને દેવ આ
પ્રદેશ આપે ત્યાર બાદ તમે બધા તમાંરા પ્રથમજ નત ુત્રને યહોવાને
સમ પત કરવા ું યાદ રાખજો. અને તમાંરાં પ ુઓનાં પ્રથમ વેતરનાં
બધાં નર બચ્ચાઓ યહોવાને સમ પત થવા જોઈએ. 13 પ્રત્યેક
ગધેડાં ું પ્રથમ બચ્ ુ તેની જગ્યામાં એક હલવાન અપર્ણ કર ને,
યહોવા પાસેથી પાછુ મેળવી શકાય છે. તમે લોકો જો ન છોડાવો
તો તમાંરે તેની ડોક ભાંગી નાખવી. તે ભોગ બનશ.ે તમાંરે
પ્રત્યેક પ્રથમ જન્મેલો નર સંતાન દેવ પાસેથી પાછો ખર દવાનો છે.

14 “ભ વષ્યમાં તમાંરાં બાળકો કદાચ ૂછશે કે, ‘આનો અથર્
શો? તમે આ કેમ કરો છો?’ ત્યારે તમાંરે કહે ું કે, ‘પોતાના
બાહુબળથી યહોવા અમને મસરમાંથી ુલામીના દેશમાંથી બહાર
કાઢ લા ા હતા. 15 ફારુન હઠે ચડયો હતો, તેથી તેણે અમને
બહાર જવા દેવાની ના પાડ , ત્યારે યહોવાએ મસર દેશનાં બધાં
પ્રથમ જન્મેલાં સંતાનોને, માંણસનાં અને ઢોરનાં બંનેનાં પહેલાં
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સંતાનોને માંર નાં ાં હતા,ં તેથી અમે પ્રથમજ નત બધાં નર
પ ુઓ યહોવાને અપર્ણ કર એ છ એ, પણ અમાંરા ુત્રોમાંના
અપર્ણ કરેલા સવર્ પ્રથમજ નતોને અમે નાણાં આપીને છોડાવીએ
છ એ.’ 16 અને એ ઉત્સવ તમાંરા હાથ પર ચહનરૂપ તથા
તમાંર આંખોની વચ્ચે કપાળ પર ચાંદરૂપ બની રહેશે; કારણ કે
યહોવા આપણને પોતાના બાહુબળથી મસરની બહાર લઈ આ ા
હતા એની એ સ્ ૃ ત બની રહેશે.”

ુ ક્ત પછ નો પ્રવાસ
17 ારે ફારુને લોકોને જવા દ ઘા ત્યારે એમ બન્ ું કે યહોવા

તેમને પ લસ્તીઓના દેશમાં થઈને જવાનો રસ્તો ટૂકો હોવા છતાં તે
રસ્તે તેમને લઈ ગયા ન હ. કારણ કે યહોવાએ વચા ુર્ કે, “જો
ુદ્ધ થાય તો કદાચ લોકો પોતાનો વચાર બદલી પાછા મસર

ચાલ્યા જાય.” 18 એટલે યહોવા તેમને બીજા રસ્તેથી લઈ ગયા.
રેતીના રણપ્રદેશને રસ્તે રાતા સ ુદ્ર તરફ દેવ તેમને લઈ ગયા.
મસર છો ું ત્યારે ઇસ્રાએલ ુત્રો શ સજજ હતા.

ૂસફનાં હાડકાંનો ૃહપ્રવેશ
19 ૂસાએ ૂસફનાં હાડકાં સાથે લઈ લીધાં હતા.ં ૂસફે

ઇસ્રાએલ ુત્રોની પાસે એના માંટે આ કરવા સમ લેવડા ા એમ
કહેતા, “યહોવા જરૂર તમાંર મદદ કરવા આવશ,ે તે સમયે તમે
માંરાં હાડકા અહ થી લઈ જજો.”

યહોવાએ લોકો ું માંગર્દશર્ન ક ુર્
20 પછ ઇસ્રાએલી લોકોએ ુ ોથ નગર છોડ ું અને રણની

સરહદ પર એથામમાં ુકામ કય . 21 તેઓને દવસે રસ્તો બતાવવા
માંટે યહોવા વાદળના થાંભલા રૂપે આગળ આગળ ચાલતા તેમજ
રાત્રે તેમને પ્રકાશ મળે તેથી અ સ્તંભરૂપે ચાલતા. જથેી તેઓ
સતત રાત દવસ યાત્રા કર શકતા હતા. 22 એક ઊંચા વાદળના
સ્તંભરૂપે દવસે અને અ સ્તંભ તર કે રાત્રે સતત યહોવા તેમની
સાથે ર ા.ં તેમની આગળથી જરા પણ ખસ્યા ન હ.
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14
1 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, 2 “તમે ઇસ્રાએલના લોકોને કહો

કે, પાછા ફર ને પીહાહ રોથની આગળ, મગ્દોલ અને લાલસ ુદ્રની
વચ્ચે બાલ-સફોનની આગળ ુકામ કરે, અને તમાંરે એ જગ્યાની
બરાબર સામે સ ુદ્રને કનારે ુકામ કરવો. 3 ફારુન વચારશે કે,
ઇસ્રાએલીઓ રણપ્રદેશમાં ૂલા પડ ગયા છે અને રણ એમને
ઘેર વ ું છે. 4 હુ ફારુનને હઠે ચઢાવીશ જથેી તે તમાંરો
પીછો કરશે અને તેના લશ્કરનો પરાજય કર ને હુ માંરો મ હમાં
વધાર શ. ત્યારે મસરવાસીઓ જાણશે કે, હુ યહોવા છુ.” અને
ઇસ્રાએલીઓએ એ ુજબ ક ુર્.

ઇસ્રાએલીઓનો પીછો કરતો ફારુન
5 ારે ફારુનને ખબર આપવામાં આવી કે, ઇસ્રાએલના લોકો

ભાગી ગયા છે. ત્યારે તે ું અને તેના અમલદારો ું વલણ બદલાઈ
ગ ુ.ં તેમણે ક ું આપણે ું ક ુર્, “ઇસ્રાએલીઓને આપણે જવા
કેમ દ ધા?ં આપણે આપણા ચાકરોને ુમાં ા છે.”

6 એટલે ફારુને પોતાનો રથ તૈયાર કય અને પોતા ું લશ્કર ભે ું
ક ુર્. 7 ફારુને પોતાના લોકોમાંથી 600 સૌથી શ્રે સેનાનીઓને
અને તેના બધાં રથો તેની સાથે લીધા. પ્રત્યેક રથમાં એક
અમલદાર હતો. 8 અને યહોવાએ મસરના રાજા ફારુનને
હમતવાન બના ો, તેથી તે ઇસ્રાએલી લોકોની પાછળ પડ્યો
જે પોતાના હાથ ઉચા કર નીકળ ર ાં હતા.

9 મસરના લશ્કરમાં અસં ઘોડા, સૈ નકો અને રથો હતા. તે
બધાએ એટલે કે ઘોડસેવારોએ તથા રથ સવારોએ તથા સૈ નકોએ
ઇસ્રાએલીઓનો પીછો પકડયો. અને તેઓ બાલસફોનની આગળ
પીહાહ રોથની પાસે સ ુદ્ર કનારે પડાવ નાખીને ર ા હતા ત્યાં
તેમને પકડ પાડ્યા.

10 જે સમયે ફારુન તેમની નજીક આવી પહોંચ્યો, તે સમયે
ઇસ્રાએલીઓએ નજર કર ને જો ું તો ખબર પડ કે તેમની પાછળ
મસર ઓ પડ્યા છે! ત્યારે તેઓ ૂબ ભયભીત થયા અને સહાય
માંટે યહોવાને પોકાર કય . 11 તેમણે ૂસાને ક ું, “તમે અમને
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મસરમાંથી બહાર શા માંટે લા ા? ું મસરમાં કબરો નથી?
તમે અમને આ રણપ્રદેશમાં મરવા શા માંટે લા ા? અમે લોકો
મસરમાં શાં ત ૂવર્ક ૃત્ ુ પામત, મસરમાં ઘણી કબરો હતી.
12 અમે લોકોએ મસરમાં જ તમને નહો ું ક ું કે, ‘અમને લોકોને
અમે જમે છ એ તેમ રહેવા દો, મસરવાસીઓની સેવા કરવા
દો?’ આ રણપ્રદેશમાં મર ું તેના કરતાં મસરવાસીઓની ુલામી
કરવી વધારે સાર છે.”

13 પર ુ ૂસાએ લોકોને ઉ ર આપ્યો, “ગભરાશો ન હ, ભાગો
ન હ, મ મ રહો, ને થોડ વાર ઊભા રહો અને જુઓ કે આજે
યહોવા તમાંરા લોકોનો શી ર તે ઉદ્ધાર કરે છે! આજ પછ તમે
આ મસરવાસીઓને ફર કયારેય જોશો ન હ. 14 તમાંરે લોકોએ
શાંત રહેવા સવાય બીજુ કાંઈ કરવા ું નથી. યહોવા તમાંરા માંટે
લડતા રહેશે.”

15 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, “ ું મને શા માંટે પોકાર કરે
છે? ઇસ્રાએલના લોકોને આગળ વધવા માંટે આજ્ઞા કર. 16 ું
તાર લાકડ ને રાતા સ ુદ્ર ઉપર ઉઠાવી, હાથ લાંબો કર. સ ુદ્રના
બે ભાગ થઈ જશે. જથેી ઇસ્રાએલના લોકો ૂક જમીન પર
થઈને સ ુદ્ર પાર કરશે. 17 પછ હુ મસરવાસીઓને હમતવાન
બનાવીશ એટલે તેઓ તમને સ ુદ્રમાં હાક કાઢશે. અને ફારુન
તથા તેની આખી સેના, તેના રથો અને તેના ઘોડસેવારોને હરાવીશ
અને તેઓ મને માંન આપે તેમ કર શ. 18 એટલે મસરવાસીઓને
ખબર પડશે કે હુ યહોવા છુ. અને ારે હુ ફારુન, તેના
ઘોડસેવારો અને રથપ તઓને હરાવીશ ત્યારે તેઓ માંરુ સન્માંન
કરશે.”

યહોવા દ્વારા મસર ઓનો પરાજય
19 પછ ઇસ્રાએલી લોકોના સૈન્યની આગળ ચાલતો યહોવાનો

દૂત ત્યાંથી ખસીને તેની પાછળ ચાલ્યો ગયો, તેથી મેધસ્તંભ તેમની
આગળથી ખસીને તેમની પાછળ ઊભો ર ો; 20 આ ર તે વાદળા
મસર ઓના સૈન્ય અને ઇસ્રાએલીઓના સૈન્યની વચ્ચે આવી ઉભા
ર ા.ં પણ ઇસ્રાએલી લોકો માંટે પ્રકાશ હતો. એટલે આખી
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રાત મસરની સેના અંધકારને કારણે ઇસ્રાએલીઓ પાસે આવી ન
શક .

21 ૂસાએ પોતાનો હાથ લાલ સ ુદ્ર ઉપર લંબા ો, એટલે
યહોવાએ આખી રાત ૂવર્ તરફથી ભારે પવન કાવીને સ ુદ્રને
પાછો હઠા ો, તેથી તેના પાણીના બે ભાગ પડ ગયા. અને
સ ુદ્રની જગ્યાએ ૂક જમીન બનાવી હતી. 22 ઇસ્રાએલના લોકો
ૂક જમીન પર ચાલીને સ ુદ્રમાંથી પાર ગયા. ઇસ્રાએલીઓની

ડાબી અને જમણી બાજુએ પાણીની ભીત બની ગઈ હતી. 23 અને
મસર ઓ તેમની પાછળ પડયા. ફારુનના બધા જ રથો, ઘોડાઓ
અને ઘોડસેવારો તેમની પાછળ તેઓ સ ુદ્રની વચ્ચે પહોંચી ગયા.
24 પછ પ્રભાતના પ્રથમ પહોરમાં વાદળ અને અ ના સ્તંભમાંથી
યહોવાએ મસર ઓના સૈન્ય પર દૃ પાત કર ને તેમના પર હુમલો
કર તેમનો પરાજય કય . 25 યહોવાએ તેમના રથનાં પૈડાં જમીનમાં
એવા ુંપાવી દ ધાં કે માંડ માંડ ફરતાં હતા. આથી તેઓ ૂમ
પાડવા લાગ્યા, “આ તો યહોવા ઇસ્રાએલીઓને પક્ષે આપણી
સામે લડ ર ાં છે. ચાલો, આપણે પાછા ફર એ.”

26 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, “હવે ું તારો હાથ સ ુદ્ર ઉપર
લંબાવ. જથેી મસરવાસીઓ પર, તેમના રથો પર અને તેમના
ઘોડસેવારો પર પાછાં પાણી ફર વળે.”

27 એટલે દવસ બરાબર શરૂ થાય તે પહેલાં ૂસાએ સ ુદ્ર
ઉપર હાથ લાંબો કય અને સવાર થતાં જ સ ુદ્ર પહેલાં જવેો
હતો તેવો પાછો થઈ ગયો. મસરવાસીઓએ સ ુદ્રમાં નાસભાગ
કરવા માંડ અને યહોવાએ સ ુદ્રમાં વચ્ચોવચ્ચ તેમનો ઘાણ કાઢ
ના ો, સૌને ડુબાડ દ ધા. 28 સ ુદ્રના પાણીએ પાછાં વળ ન,ે
રથોને, ઘોડસેવારોને અને ઇસ્રાએલીઓનો પીછો પકડ સ ુદ્રમાં
ઘસી ગયેલા ફારુનના સમગ્ર સૈન્યને ડુબાડ દ ુ.ં તેઓમાંથી એક
પણ બચી શકયો ન હ.

29 પર ુ ઇસ્રાએલના લોકો સ ુદ્રની વચ્ચેથી ૂક જમીન પર
થઈને ચાલ્યા ગયા હતા. અને પાણીની ભીંત તેમની ડાબી
અને જમણી બાજુએ થઈ ગઈ હતી. 30 આ ર તે તે દવસે
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યહોવાએ ઇસ્રાએલીઓને મસર ઓના હાથમાંથી બચાવી લીધા.
અને ઇસ્રાએલીઓએ મસર ઓને સ ુદ્ર કનારે ૃત હાલતમાં પડલેા
જોયા. 31 અને યહોવાએ મસર ઓ વરુધ્ધ જે પરાક્રમ ક ુ હ ું
તે જોઈને તેઓ ગભરાઈ ગયા અને યહોવા પર અને તેના સેવક
ૂસા પર તેમને વ ાસ બેઠો.

15
ૂસા ું ગીત

1 પછ ૂસાએ અને ઇસ્રાએલના લોકોએ યહોવાના માંનમાં આ
ગીત ગા ુ:ં

“હુ યહોવાના માંનમાં ગાયન કર શ,
એણે મહાન વજય પ્રાપ્ત કય !

સાગરની અંદર કઈક અ ોના અસવારને ડુબાડયા,ં
2 દેવ માંરુ સામર્થ્ય છે;
મને જણેે ઉગાય ,

હુ આ ગીતમાં એની સ્ ુ ત કરુ.
એ જ માંરો દેવ છે

અને હુ એના ુણગાન ગાઉ.
તે માંરા પતાનો દેવ છે.

હુ સન્માંન કરુ છુ. હુ એનાં યશગાન ગાઉં.
3 યહોવા તો યોદ્ધા છે,

જે ું યહોવા નામ છે.
4 ફારુનનાં રથો અને સૈન્ય,

જણેે લાલ સ ુદ્રમાં ફેંક દ ધા;ં
ફારુનના વીર સરદારને

સ ુદ્રમાં ડુબાડ દ ઘા.
5 પથ્થરની જમે સાગરની નીચે પહોચ્યા,

સાગરમાં જળ ન ધઓ ઉપર ફર વ ા.ં

6 “યહોવા! તમાંરો જમણો હાથ, પરાક્રમે મ હમાંવાન છે.
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હે યહોવા! તમાંરા જમણા હાથે શ ુઓને છ ભ કયાર્.
7 તાર શ્રે તાના માંહાત્મ્યથી,

જે તાર સામે થયા તેનો નાશ કય .
તારા ક્રોધે તેમને ઘાસના

ૂળાની જમે બાળ ના ા.
8 યહોવા, તેં ક્રોધથી કેલા પવનથી ઊભા ઢગલા થઈ ગયા

સાગરજળ.
મોજાઓ જે હતા ઉછળતા અને વહેતા ઊભા અધવચ ભીત
થઈ;

સાગરની જમે પાતાળની વચ્ચ;ે
તે સમયે સાગરજળ ભેગા થયા.

9 “શ ુ મનમાં બબડે છે,
‘હુ પકડ શ પાછળ પડ ,
અને હુ તેમ ું ધન સધ ુ લઈશ.
હુ બ ું જ માંર તરવાર વડે લઈ જઈશ.
હુ માંરે માંટે બ ુંજ રાખીશ.’

10 પર ુ યહોવા! એક માંત્ર પ્રબળ ક લગાવીને
તમે મધદ રયે, સમાંવી લીઘા.

પ્રચંડ મહા જળરા શમા,ં સૌ સીસાની જમે ડુબ્યા.

11 “હે યહોવા, કોણ છે
તમાંરા જવેો બીજો દેવ?

છે કોણ તમાંરા જે ું પરમપ વત્ર મ હમાંવાન?
તમાંરા જવેા ચમત્કાર કોણ કર શકે?
સ્તોત્રોમાં ભયજનક પરાક્રમ કરનાર, કોણ છે?

12 ૃથ્વી તેઓને તત્કાળ ગળ ગઈ,
જયાં તેં કેવળ જમણો હાથ ઊંચો કય .

13 યહોવા, તમે તમાંરા લોકોને છોડા ા,
તમાંરા પ્રેમ અને કરુણાથી તમે એમને

તમાંરા બાહુબળના પરાક્રમે;
તમાંરા પ વત્ર રોચક ધામમાં લઈ આ ા.
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14 “પ્રજા આ સાંભળ કપીને ગભરાઈ,
સહુ પલેશેથવાસીઓ ભયથી ગભરાય છે.

15 અદોમના સરદારો તે સમયે ભયભીત થયા,
મોઆબના શ ક્તશાળ અને પરાક્રમી ુરુષો ૂજે છે;
એ બધાં કનાનવાસીઓ પણ હમત હારે;

માંથાં પર ભયના ઓળા ભારે ઊતરતાં જોઈ,
16 તેઓ ઉપર ભય અને ત્રાસ આવી પડયા,

તમાંરા બાહુબળે સ્તબ્ધ બની પથ્થર જવેા થયા,
અને ું જ છોડાવી લા ો, ઊભા એટલામાં;

એ ‘યહોવા’ સ ૂહમાં તાર પ્રજા ચાલી જાય.
17 જયાં તમાંરો આવાસ છે, લોકોને એ પવર્ત પર તમાંર પાસે

લઈ જાય;
જે જગ્યા તમે સહાસન માંટે તૈયાર કર ત્યાં તેમને વસવાટ
કરવા દેશો.

હે માં લક, ત્યાં તમે મં દર તમાંરુ બાંધશો!
18 “યહોવા, તમાંરુ રાજ સદાસવર્કાળ અમર તપશે.”

19 હા, ખરેખર આમ બન્ ુ,ં ારે ફારુનના ઘોડા, રથો અને
ઘોડસેવારોએ સ ુદ્રમાં સાથે પ્રવેશ કય , ત્યારે યહોવાએ તેમના
પર સ ુદ્રના પાણી પાછાં વાળ ને તેઓ પર ફેરવી વા ાં; પર ુ
ઇસ્રાએલના લોકો સ ુદ્ર મધ્યે થઈને ૂક જમીન પર ચાલ્યા.

20 પછ હારુનની બહેન મ રયમ પ્રબો ધકાએ ખંજર હાથમાં
લીધી અને તમાંમ ીઓ તેમની પાછળ પાછળ ખંજર ઓ લઈને
નાચવા લાગી. મ રયમે અને ીઓએ નાચગાન શરૂ કય .
21 મ રયમ તેમને ગવડાવતી હતી:
“આપો આપો યહોવાને માંન,

ગાઓ યહોવાના મ હમા-ંગાન, એનો વજય છે કેવો મહાન!
એની ફતેહ છે મ હમાંવાન, ડુબાડયા સ ુદ્રને પેટાળ, એનાં ઘોડોને

અસવાર.”

ઇસ્રાએલ ુત્રો અરણ્યમાં જાય છે
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22 પછ ૂસા ઇસ્રાએલના લોકોને રાતા સ ુદ્રથી આગળ લઈ
ગયો. અને તેઓ ત્યાંથી નીકળ ને ૂરના અરણ્યમાં ગયા; તેઓ
ત્રણ દવસ અરણ્યમાં ચાલ્યા. છતાં પાણી ન મ ાં. 23 પછ
તેઓ માંરાહ નામની જગ્યાએ આવી પહોંચ્યા પણ ત્યાંના પાણી
પણ ના પી શ ા, કારણ કે તે કડવા હતા. એને લીધે આ
જગ્યા ું નામ માંરાહ પડ ુ.ં

24 પછ તે બધા લોકોએ ૂસાની વરુદ્ધ બબડાટ કરતાં ક ું
કે, “આપણે પી ું ુ?ં”

25 એટલે ૂસાએ યહોવાને પોકાર કય એટલે યહોવાએ તેને
ઝાડ ું એક થડ બતા ું. પછ ૂસાએ તે પાણીમાં ના ું અને
પાણી મીઠુ થઈ ગ ુ.ં
ત્યાં દેવે લોકોને ન્યાય કય તથા એક વ ધ તથા એક નયમ

ઠરા ો. અને ત્યાંજ તેમની કસોટ કર . 26 યહોવાએ ક ું,
“તમે લોકો તમાંરા દેવની યહોવાની વાણી ધ્યાન ૂવર્ક સાંભળશો,
અને તેની નજરમાં જે સારુ હોય તે કરશો. અને તેની આજ્ઞાઓ
માંથે ચઢાવશો. અને માંરા બધા કા ૂનો ું પાલન કરશો તો મેં
મસર ઓ ઉપર જે રોગો મોકલ્યા હતા તેમાંનો કોઈ તમાંરા ઉપર
મોકલીશ ન હ. કારણ કે હુ યહોવા તમાંરા રોગોનો કરનાર છુ.
તમને સાજા હરનાર છુ.”

27 પછ તે લોકો એલીમ આવી પહોંચ્યા, ત્યાં બાર પાણીના
ઝરા હતા અને 70 ખજૂર ઓ ઝાડ હતા,ં તેથી પાણીની નજીક
તેઓએ પડાવ ના ો.

16
ઇસ્રાએલીઓની ફ રયાદ, તેથી દેવે ખોરાક મોકલ્યો

1 ઇસ્રાએલીઓના સમગ્ર સમાંજે એલીમથી યાત્રાનો આરભ
કય અને તેઓ એલીમ અને સનાઈની વચ્ચે આવેલા સીનના
રણપ્રદેશમાં આ ા. મસરમાંથી નીક ા પછ બીજા મ હનાનો
તે 15 મો દવસ હતો. 2 તે પછ ઇસ્રાએલના બધા લોકોએ ૂસા
અને હારુનની વરુદ્ધ ફર થી ફ રયાદ કરવાની શરૂઆત કર . 3 તે
લોકોએ ૂસા અને હારુનને ક ું, “કઈ ન હ તો આપણે માંસથી
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ભરેલા વાસણ પાસે પેટ ભરાય ત્યાં ુધી ખાતા બેઠા હતા.ં જો
યહોવાએ અમને મસરમાં માંર ના ા હોત તો સારુ થાત. તમે
તો સમગ્ર સમાંજને ૂખે માંર નાખવા આ રણમાં લા ા છો.”

4 ત્યારે યહોવાએ ૂસાને ક ું, “હુ આકાશમાંથી તમાંરા લોકો
માંટે અનાજનો વરસાદ વરસાવીશ. અને આ બધા લોકોએ
પ્ર ત દન બહાર નીકળ ને તે દવસ ૂર ું અનાજ વીણી લાવ ુ.ં
જનેે કારણે હુ તેમની પર ક્ષા કર શકુ કે તેઓ માંરા નયમ પ્રમાંણે
વતર્શે કે ન હ. 5 રોજ લોકો એક દવસ ૂર ું જ અનાજ ભે ું
કરે, પર ુ છઠ્ઠા દવસે રોજ કરતાં બમણું ભે ું કર ને રાંધી રાખ ું.”

6 એટલા માંટે ૂસા અને હારુને ઇસ્રાએલના લોકોને ક ું,
“આજે રાત્રે તમે યહોવાની શ ક્ત જોશો, અને તમને ખબર પડશે
કે મસર દેશમાંથી તમને લોકોને બચાવીને બહાર લાવનાર તે
યહોવા છે. 7 કાલે સવારે તમે લોકો યહોવા ું ગૌરવ જોશો કારણ
કે તેમણે તેમની વરુદ્ધની તમાંર ફ રયાદ સાંભળ છે, તમે હમેશા
અમને ફ રયાદ કરો છો, હવે કદાચ અમને થોડો આરામ મળે.”

8 પછ ૂસાએ તેમને ક ું, “યહોવા, સાંજે તમને માંસ ખાવા
માંટે આપશે, વળ સવારે ઘરાઈને ખાવા માંટે રોટલી આપશે,
કારણ કે તમે તેમની વરુદ્ધ જે ફ રયાદો કરો છો તે તેમણે
સાંભળ છે. પણ હવે કદાચ અમને થોડો આરામ મળે. યાદ
રાખજો કે તમાંર ફ રયાદ અમાંર વરુદ્ધ નથી, પણ યહોવાની
વરુદ્ધ છે.”
9 પછ ૂસાએ હારુનને ક ું, “ ું ઇસ્રાએલના લોકોને સંબોધન

કર, તેમને કહે, યહોવાની સમક્ષ સૌ ભેગા થાઓ, કારણ કે તેમણે
તમાંર ફ રયાદો સાંભળ છે.”

10 હારુને ઇસ્રાએલના સમગ્ર લોકસ ુદાયને સંબોધન ક ;ુ તે
બધા એક જ ાન પર ભેગા થયા હતા. તે સભાને કહેતો
હતો તે દરમ્યાન તેમણે રણ તરફ જો ું, તો તે લોકોને વાદળમાં
યહોવાનાં ગૌરવનાં દશર્ન થયા,ં

11 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 12 “મેં ઇસ્રાએલના લોકોની ફ રયાદ
સાંભળ છે; એટલા માંટે તેમને કહો કે, ‘સાંજે તમે માંસ ખાશો
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અને સવારે તમે રોટલી ઘરાઈને ખાશો; અને તમને વ ાસ થશે
કે તમાંરા દેવ યહોવા હુ છુ.’ ”

13 તે રાત્રે એ ું બન્ ું કે લાવર ઓએ ઊડ આવીને છાવણી
ઢાંક દ ધી; અને સવારમાં છાવણીની આસપાસ ઝાકળ ું પડ બાઝ
ગ ુ.ં 14 ૂરજ ઊગતાં ઝાકળ ઊડ ગ ું અને હમના પડ જે ું
બાર ક નાનો ગોળ પદાથર્ રણની સપાટ પર હતો. 15 ઇસ્રાએલના
લોકો આ જોઈ પરસ્પર એક બીજાને ૂછવા લાગ્યા, “આ ું
છે?” કારણ કે એમને ખબર ન હતી કે એ ું છે. ત્યારે તેઓને
ૂસાએ ક ું, “એ તો યહોવાએ તમને ખાવા માંટે આપેલો ખોરાક

છે. 16 યહોવાની એવી આજ્ઞા છે કે, ‘તમે પ્રત્યેક જણ પોતાનાથી
ખાઈ શકાય તેટ ું ભે ું કર લો, માંથાદ ઠ બે પાયા પ્રમાંણે તમાંરા
તં ુમાં રહેનારા માંણસોના પ્રમાંણે લઈ લો.’ ”

17 અને ઇસ્રાએલના લોકોએ એ પ્રમાંણે ક ,ુ કેટલાકે વ ુ તો
કેટલાકે ઓછુ ભે ું કર લી ું. 18 અને પછ તેઓએ ઓમેરથી
માં પયાથી માંપ્ ું ત્યારે જણેે વ ુ લી ું હ ું તે ું વધ્ ું ન હ કે
જણેે ઓછુ ભે ું ક ુર્ હ ું તે ું ઘટ ું ન હ. પ્રત્યેક માંણસે પોતાના
ખાવા ૂર ું જ એકઠુ ક ુર્ હ ુ.ં

19 પછ ૂસાએ તેમને ક ું, “તમાંરામાંથી કોઈએ સવારને માંટે
રાખી ૂક ું ન હ.” 20 પર ુ તેઓએ ૂસા ું ક ું માંન્ ું ન હ અને
તેમાંના કેટલાકે થોડુ સવાર માંટે રા ું તો તેમાં ક ડા પડયા, અને
તે ગંધાઈ ઊઠ ું તેથી ૂસા તેમના પર ક્રોધે ભરાયો.

21 રોજ સવારે પ્રત્યેક જણ પોતાનાથી ખવાય તેટલો ખોરાક
ભેગો કરતા,ં અને ૂયર્ તપતો ત્યારે જે વધ ું હોય તે બ ું ઓગળ
જ ુ.ં

22 અને પછ અઠવા ડયાના છઠે્ઠ દવસે તેઓએ બમણો ખોરાક
ભેગો કય . પ્રત્યેક ક્ત દ ઠ 16 કપ. પછ એ સમાંજના
બધા આગેવાનોએ આવીને ૂસાને તે વષે જણા ું.

23 અને તેણે તેઓને ક ું, “યહોવાની આજ્ઞા એવી છે કે,
આવતી કાલે વશ્રામવાર છે, યહોવાનો પ વત્ર સાબ્બાથ છે; તેથી
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તમાંરે જે રાંધ ુ હોય તે રાંધી લો, અને જે વધે તે તમાંરા માંટે
સવાર ુધી રાખી ૂકો.”

24 આથી ૂસાની આજ્ઞા પ્રમાંણે તેઓએ તેમાંથી સવારને માંટે
રાખી ૂક ું, તો તેમાં ક ડા પડયા ન હને ગંધાઈ પણ ઊ ું ન હ.

25 અને ૂસાએ ક ું, “આજે તો ખાઓ, કારણ કે આજે
વશ્રામવાર છે, યહોવાનો દવસ છે; આજે તમને ખેતરમાં અનાજ
ન હ મળે. 26 સપ્તાહના છ દવસ તમે એ ભે ું કરો; પણ
સાતમો દવસ સાબ્બાથ છે, તેથી તે દવસે તમને તે ખાસ ખોરાક
જમીન પર થોડો પણ ન હ મળે.”

27 સાતમાં દવસે કેટલાક લોકો ભે ું કરવા માંટે બહાર ગયા,
પણ તેમને કઈ મ ું ન હ. 28 ત્યારે યહોવાએ ૂસાને ક ું, “કયાં
ુધી તમાંરા લોકોએ માંર આજ્ઞાઓ અને નયમો ું પાલન કરવાની

ના પાડવી છે? 29 જુઓ, યહોવાએ તમાંરા માંટે વશ્રામવાર
આપ્યો છે, તેથી છઠે્ઠ દવસે તે તમને બે દવસ માંટે ચાલે તેટ ુ
અ આપશે, તેથી સાતમે દવસે પ્રત્યેક જણે પોતપોતાના ઘરમાં
રહે ું અને કોઈએ બહાર નીકળ ું ન હ.” 30 તેથી તે લોકોએ
વશ્રામવારે વશ્રામ કય .
31 ઇસ્રાએલના લોકોએ તે વ શ ભોજનન ું નામ “માં ા”

રા ુ.ં માં ા ધાણાની દાળ જે ું સફેદ હ ું. અને તેનો સ્વાદ
મધવાળ પાતળ ભાખર જવેો હતો. 32 ત્યારે ૂસાએ ક ું,
“યહોવાએ આદેશ આપ્યો છે કે, ‘તમાંરા વંશજોને માંટે તેમાંથી
8 કપ ભર ને માં ા રાખી ૂકો; જથેી હુ તમને મસરમાંથી બહાર
લઈ આ ો ત્યારે મેં તમને લોકોને જે ભોજન ખવડા ું હ ું તે
તેઓ જોઈ શકે.’ ”

33 પછ ૂસાએ હારુનને ક ું કે, “એક બરણી લઈને તેમાં 8
કપ માં ા ભર ને તમાંરા વંશજોના ભ વષ્ય માંટે સાચવી રાખવા
તેને યહોવાની આગળ ૂક.” 34 યહોવાએ ૂસાને આજ્ઞા આપ્યા
ુજબ હારુને તેને સાચવવા માંટે કરારકોશ સમક્ષ ુક ું. 35 પછ

ઇસ્રાએલના લોકોએ 40 વષર્ પયત વસવાટ કરવા યોગ્ય પ્રદેશમાં
તેઓ આ ા ત્યાં ુધી-માં ા ખા ુ.ં તેઓ કનાન દેશની સરદહમાં
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પહોંચ્યા ત્યાં ુધી તેઓએ માં ા ખા ું. 36 એક ઓમેર લગભગ
આઠ પ્યાલા બરાબર હ ુ.ં માં ા તોલવા માંટે ું એક માંપ ઓમેર
હ ુ.ં

17
ખડકમાંથી પાણી

1 ઇસ્રાએલના લોકોના સમગ્ર સમાંજે સીનના રણમાંથી છાવણી
ઉઠાવીને યહોવાની આજ્ઞા ુજબ યાત્રા કરતા કરતા આગળ વધીને
તેમણે રફ દ મમાં છાવણી નાખી રોકાણ ક .ુ પર ુ ત્યાં લોકોને
પીવા માંટે પાણી પણ દલુર્ભ હ ુ.ં 2 તેથી લોકોએ ૂસા સાથે
તકરાર કર અને ક ું, “અમને પીવા માંટે પાણી આપો.”
એટલે ૂસાએ તેમને ક ું, “તમે લોકો માંર સાથે શા માંટે

તકરાર કરો છો? તમે યહોવાની કસોટ શા માંટે કરો છો? તમે
એમ સમજો છો કે દેવ આપણી સાથે નથી?”

3 પર ુ લોકો બહુ તરસ્યા હતા. તેથી તે લોકોએ ૂસા વરુદ્ધ
બડબડાટ કરતાં ક ું કે, “તમે અમન,ે અમાંરાં બાળબચ્ચાંને અને
ઢોરઢાંખરને તરસે માંરવા શા માંટે મસર દેશમાંથી અહ લઈ
આ ા?”

4 આથી ૂસાએ યહોવાને પોકાર કય , “આ લોકો સાથે હુ ું
કરુ? તેઓ મને માંર નાખવા તૈયાર છે.”

5 યહોવાએ ૂસાને ક ું, “જા, ઇસ્રાએલના કેટલાક વડ લોને
સાથે લઈને ું લોકોની આગળ ચાલતો થા. જે લાકડ થી તેં
નાઈલ નદ પર પ્રહાર કય હતો તે તારા હાથમાં રાખજ.ે 6 જો,
હોરેબ પવર્તના એક ખડક ઉપર હુ તાર સામે ઊભો રહ શ,
પછ ું તે ખડક ઉપર પ્રહાર કરજ,ે એટલે તે ખડકમાંથી પાણી
નીકળશે, જથેી લોકોને પીવા પાણી મળશ.ે”
ઇસ્રાએલીઓના વડ લોના દેખતાં ૂસાએ તે ુજબ ક ુર્. 7 અને
ૂસાએ તે જગ્યા ું નામ માંસ્સાહ અને મર બાહ રા ું. કારણ

કે આ એ જ જગ્યા હતી ાં ઇસ્રાએલના લોકો એની વરુદ્ધ
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થયા હતા. અને તેઓએ યહોવાની પર ક્ષા કર હતી, તે લોકો
જાણવા માંગતા હતા કે યહોવા અમાંર વચ્ચે છે કે ન હ?

અમાંલેક ઓ સાથે ુદ્ધ
8 અમાંલેક ઓએ રફ દ મ આગળ આવીને ઇસ્રાએલના લોકો

પર હુમલો કય . 9 પછ ૂસાએ યહો ુઆને ક ું કે, “ ું
આપણામાંથી માંણસો પસંદ કર ને આવતી કાલે અમાંલેક ઓ
સામે ુદ્ધ કરવા જા. હુ દેવની લાકડ લઈને પવર્તની ટોચ પર
ઊભો રહ શ.”

10 યહો ુઆએ ૂસાની આજ્ઞાનો સ્વીકાર કય . અને
અમાંલેક ઓ સામે જગે ચડયો. પછ ૂસા તથા હારુન અને
હૂર પવર્તની ટોચ પર પહોંચી ગયા. 11 અને ૂસા ારે પોતાનો
હાથ ઊચો કરતો, ત્યારે ઇસ્રાએલના લોકોનો વજય થતો; પર ુ

ારે તે પોતાનો હાથ નીચો કરતો, ત્યારે અમાંલેક ઓનો વજય
થતો.

12 પણ ૂસાના હાથ થા ા એટલે તે લોકોએ એક પથ્થર
લઈ ૂસાની પાછળ ૂ ો અને તે તેના પર બેસી ગયો; અને
હારુને તથા હૂરે ટેકો દઈને તેના હાથોને ઊંચા રા ા, એક જણે
એક બાજુથી અને બીજાએ બીજી બાજુથી, આમ ૂયાર્સ્ત થતાં
ુધી હાથ ર ર ા. 13 યહો ુઆ અને તેના લોકોએ અમાંલેક

લોકોને ુધ્ધમાં હરાવી ના ા.
14 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, “એ હક કતને યાદગીર માંટે
ુસ્તકમાં લખ. અને યહો ુઆને જરૂર કહેશો કે, હુ અમાંલેક ું

નામ નશાન ૃથ્વી પરથી સદાયને માંટે ૂસી નાખીશ.”
15 ત્યાર બાદ ૂસાએ એક વેદ બનાવી અને તે ું નામ “યહોવા

નસ્સી”* રા ુ.ં 16 તેણે ક ું કે, “મેં માંરા હાથ યહોવાના
સહાસન તરફ લંબા ા એટલા માંટે યહોવાએ હમેશની જમે
અમાંલેક સાથે ુદ્ધ ક ુર્.”

* 17:15: યહોવા નસ્સી ૂળ પ્રમાણ,ે “મારો ધ્વજ.”
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ૂસાને તેના સસરાની સલાહ
1 ૂસાના સસરા યથ્રો મધાનમાં યાજક હતા. દેવે ૂસા

અને ઇસ્રાએલના લોકોને જે અનેક પ્રકારે સહાય કર હતી, તે
બાબતમાં તથા જે ર તે તે ઇસ્રાએલના લોકોને મસરમાંથી બહાર
લા ા હતા તે બાબતમાં સાંભ ું. 2 તેથી ૂસા ારે દેવના
પવર્ત પાસે છાવણી નાખીને ર ો હતો, ત્યારે યથ્રો ૂસા પાસે
ગયો. અને તેની સાથે ૂસાની પત્ની સ પોરાહ ને લા ો, જનેે
પહેલા ૂસાએ તેમના બે ુત્રો સાથે યથ્રો પાસે મોકલાવેલ હતા.
3 યથ્રો ૂસાના બે ુત્રોને સાથે લા ો હતો. પ્રથમ ુત્ર ું નામ
ગેશ મ હ ુ;ં કારણ તે જન્મ્યો ત્યારે ૂસાએ ક ું કે, “હુ પરદેશમાં
અજાણ્યો છુ.” 4 બીજા ુત્ર ું નામ અલીએઝેર હ ુ.ં કારણ કે
ૂસાએ ક ું હ ું કે, “માંરા પતાના દેવે મને મદદ કર ને ફારુનની

તરવારથી ઉગાય હતો.” 5 એટલા માંટે યથ્રો ૂસાની પત્ની અને
ુત્રને લઈને રણમાં દેવના પવર્ત આગળ જયાં ૂસાએ છાવણી

નાખીને ુકામ કય હતો ત્યાં આ ો.
6 તેના સસરા યથ્રોએ ૂસાને સંદેશો મોકલ્યો કે, “હુ તમાંરો

સસરો યથ્રો છુ અને તમાંર પત્ની અને બે ુત્રોને તમાંર પાસે
લા ું છુ.”

7 એટલા માંટે ૂસા તેના સસરાને મળવા સામો ગયો અને પ્રણામ
કર ને ુંબન ક ુર્. બંનેએ પરસ્પર એકબીજાને ક્ષેમકુશળતાના
સમાંચાર ૂછયા. પછ તેઓ ૂસાની છાવણીમાં વધારે વાતો
કરવા માંટે ગયા. 8 ત્યાં ૂસાએ પોતાના સસરા યથ્રોને યહોવાએ
ઇસ્રાએલના લોકો માંટે ફારુન અને મસરના લોકોના જે હાલ
કયાર્ હતા તથા ઇસ્રાએલના લોકોને માંગર્માં જે જે વટબણાઓનો
સામનો કરવો પડયો હતો અને યહોવાએ તે લોકોને કેવી ર તે
ઉગાયાર્ હતા, તે બ ું કહ સંભળા ુ.ં
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9 યહોવાએ ઇસ્રાએલના લોકોને મસરના લોકોના હાથમાંથી
છોડાવીને તેમના પર જે ઉપકાર કય હતો તે જાણીને યથ્રો ૂબ
પ્રસ થયો. 10 અને યથ્રોએ ક ું,

“યહોવાની સ્ ુ ત કરો,
જણેે ઇસ્રાએલી લોકોને મસર વાસીઓના
અને ફારુનના હાથમાંથી છોડ ા છે!

11 હવે મને ખાતર થઈ છે કે, યહોવા, બધા દેવોમાં મહાન છે;
કારણ કે મસરવાસીઓએ તમાંર સાથે ગેરવતાર્વ રા ો ત્યારે

તમને સૌને એમના હાથમાંથી છોડા ા.”
12 પછ ૂસાના સસરા યથ્રોએ દેવને યજ્ઞો અને દહનાપર્ણો

ચઢા ાં, અને હારુન ઇસ્રાએલના સવર્ વડ લોને સાથે લઈને દેવ
સમક્ષ ૂસાના સસરા સાથે રોટલી ખાવાને માંટે આ ો.

13 પછ બીજે દવસે સવારે ૂસાએ ઘણા લોકોનો ન્યાય કરવા ું
શરુ ક ુર્ જઓે સવારથી સાંજ ુધી આવતા રહેતા અને પોતાનો
વારો આવે ત્યાં ુધી રાહ જોતા.

14 ૂસા લોકો માંટે જે કઈ કરતો હતો તે સઘ ું ૂસાના
સસરાએ જો ુ,ં તેથી તેણે ૂસાને ક ું, “લોકોના માંટે તમે આ ું
કરો છો? ું એકમાંત્ર ન્યાયાધીશ તર કે બેસી રહે છે અને લોકો
તાર પાસે સવારથી સાંજ ુધી આ ા જ કરે છે!”

15 ત્યારે ૂસાએ પોતાના સસરાને ક ું, “લોકો માંર પાસે આવે
છે; અને તેમની સમસ્યાઓના સંબંધમાં દેવની ઈચ્છાની બાબતમાં
ૂછે છે. 16 એ લોકોમાં કોઈ વવાદ થયો હોય, તો તેઓ માંર

પાસે આવે છે. અને કોણ સા ું છે તે ન કરુ છુ. આ ર તે
હુ તેઓને દેવના કા ૂનો અને ઉપદેશો શીખ ું છુ.”

17 પર ુ ૂસાને તેના સસરાએ ક ું, “ ું જે ર તે આ કર ર ો
છે તે યોગ્ય નથી. 18 તારા એકલાથી આ કામ થઈ શકશે ન હ.
ું એકલો આ કામ ન હ કર શકે. આમ તો તમે અને તમાંર

સાથેના આ માંણસો થાક જશો. 19 હુ તને સલાહ આ ું છુ,
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તારે ું કર ું જોઈએ, એ હુ તને બતા ું છુ. હુ દેવને પ્રાથર્ના કરુ
છુ કે દેવ તને મદદ કરે. તારે દેવ સમક્ષ એ લોકોના પ્ર ત ન ધ
થ ું જોઈએ અને તે લોકોના પ્ર ો તેમની આગળ રજૂ કરવા
જોઈએ. 20 અને તારે તો લોકોને દેવના કા ૂનો અને ઉપદેશો અને
આ કાયદાઓ ન તોડવા ચેતવવાના છે, શીખવવાના છે. તેઓને
જીવનનો સાચો માંગર્ અને ું કર ું તે જણાવવા ું છે.

21 “વધારામાં દેવનો ડર રાખનાર, તથા સવર્ લોકોમાંથી હો શયાર
અને વ ાસપાત્ર હોય, તથા લાંચરૂ તને ધ ારતા હોય એવા
માંણસોને પસંદ કર ને તેઓને હજાર હજાર, સો સો, પચ્ચાસ
પચ્ચાસ અને દશ દશ માંણસોના ઉપર ઓ ન ુક્ત કરો. 22 પછ
એ ઉપર ઓ પ્ર ત ન ધઓને લોકોનો ન્યાય કરવા દો. જો કોઈ
બહુ જ ગંભીર સમસ્યા હોય તો ઉપર પ્ર ત ન ધ નણર્ય કરશે
અને પછ તેઓ તમાંર પાસે આવી શકશે. પર ુ બીજા નાના
નાના પ્ર ોનો નણર્ય તેઓ કરશે. આમ તમાંરા કાયર્માં તેઓ
સહભાગી થશે અને તમાંરુ કામ હળ ું થશે. 23 હવે જો ું
આ બ ુંજ કર શ, તો દેવના ઈચ્છતા ું કદ થાક શ ન હ અને
આ બધાં લોકો પણ સં ૂણર્પણે સંતોષી થઈ પોતાના ધરે પાછા
ફરશે.”

24 પછ ૂસાએ પોતાના સસરા ું ક ું સ્વીકા ,ુ અને તેણે તે
પ્રમાંણે ક ુર્. 25 પછ તેણે સવર્ ઇસ્રાએલના લોકોમાંથી સારા
માંણસો પસંદ કયાર્ અને તેમને હજારના, સોના, પચાસના, તથા
દશ માંણસોના ઉપર ન ુક્ત કયાર્. 26 ત્યાર બાદ તે લોકો જ
બધો સમય લોકોનો ન્યાય કરવા લાગ્યા. ફક્ત ુશ્કેલ પ્ર ો હોય
તો જ તેઓ ૂસા આગળ લાવતા, અને નાના પ્ર ો તેઓ જાતે
પતાવતા.

27 ત્યાર બાદ ૂસાએ પોતાના સસરા યથ્રોને વદાય આપી
અને પછ યથ્રો તેના વતનમાં પાછો ફય .

19
ઇસ્રાએલના લોકો સાથે દેવનો કરાર
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1 મસર દેશમાંથી નીક ા પછ ત્રીજા મ હનાના પ્રથમ દવસે
જ ઇસ્રાએલના લોકો સનાઈના રણમાં આવી પહોંચ્યા. 2 પછ
તેઓ રફ દ મથી નીકળ ને સનાઈના રણમાં આ ા અને ત્યાં
આગળ સનાઈ પવર્તની સામે નજીકમાં જ ૂકામ કય . 3 ત્યાર
બાદ ૂસા પવર્ત ચઢ ને દેવ સમક્ષ ઊભો ર ો; અને દેવે તેની સાથે
પવર્ત પરથી વાતો કર ને ક ુ, “ઇસ્રાએલના લોકોને અને યાકૂબના
ઘરને આ કહેજ:ે 4 ‘તમે તમાંર નજરે જો ું કે મે મસરવાસીઓને
ું ક ુર્ અને તમને મસરમાંથી ગરૂડની જમે ઉપાડ ને માંર પાસે

કેવી ર તે લા ો હતો. 5 તેથી હવે જો તમે માંરા ક ાં પ્રમાંણે
કરશો અને માંરા કરારને ધ્યાન રાખશો, તો સવર્ પ્રજાઓમાં તમે
માંત્ર ખાસ પ્રજા થશો. સમગ્ર ૃથ્વી માંર છે. પણ હુ તમને
માંરા ખાસ લોકો તર કે પસંદ કરુ છુ. 6 તમે માંરે સારુ એક
ખાસ યાજકો ું રા બનશો તથા પ વત્ર દેશજા ત થશો.’ આ
બ ું તમાંરે ઇસ્રાએલના લોકોને કહેવા ું છે.”

7 આથી ૂસાએ આવીને તે લોકોના વડ લોને બોલાવડા ા.
અને યહોવાએ તેને જણાવેલાં બધાં વચનો તેઓની સમક્ષ કહ
સંભળા ાં. 8 તે સાંભળ ને સવર્ લોકોએ એક સાથે જવાબ
આપ્યો, “યહોવાએ જે ફરમાં ું છે તે બધા ું અમે પાલન કર ું.”
અને લોકોએ જે જવાબ આપ્યો તે ૂસાએ દેવને પહોંચાડ્યો.

9 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, “જો હુ એક ગાઢ વાદળમાં તાર
પાસે આ ું છુ, જથેી હુ તાર સાથે બો ું ત્યારે લોકો સાંભળ
શકે, અને તારા પર સદાસવર્દા વ ાસ રાખે.”
અને લોકોનાં વચન ૂસાએ દેવને કહ સંભળા ાં.
10 અને યહોવાએ ૂસાને ક ું, “ ું લોકો પાસે જા અને તેઓને

કહે કે, આજ અને આવતી કાલે તેઓ દેહ ુ દ્ધ કરે, અને તેઓ
પોતાનાં વ ો ુએ, 11 અને ત્રીજા દવસને માંટે તૈયાર થઈ જાય;
કારણ કે, ત્રીજે દવસે હુ સવર્ લોકોના દેખતાં સનાઈના પવર્ત
ઉપર ઊતરનાર છુ. 12 અને ું પવર્તની ચારે બાજુ લોકોને માંટે
હદ બાંધી આપજ,ે અને તેમને કહેજે કે, ખબરદાર રહેજો, પવર્ત
પર ચઢતા ન હ, ને તેની તળેટ ને પણ અડકતા ન હ, અને જે
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કોઈ તેને અડકશે તેનો વધ કરવામાં આવશ.ે 13 જો કોઈ ક્ત
તેને હાથ અડકાડ,ે તો તેને પથ્થરે માંરવો અથવા તીરથી વીંધી
નાખવો, પછ તે પ ુ હોય કે માંણસ હોય, તે બચશે ન હ, જયારે
રણ શગડુ કાય, ત્યારે માંત્ર એ લોકો પવર્ત પર ચઢ શકશ.ે”

14 આથી ૂસા પવર્ત પરથી નીચે ઊતર ને લોકો પાસે ગયો
અને તેણે તેઓને ુદ્ધ કયાર્. અને લોકોએ પોતાનાં વ ો ધોઈ
ના ાં.

15 અને પછ ૂસાએ તે લોકોને ક ું, “ત્રીજા દવસ ુધીમાં
તૈયાર થઈ જજો. ી સંગ કરશો ન હ.”

16 પછ ત્રીજે દવસે સવારમાં આકાશમાં મેઘગજનાઓ અને
વીજળ ઓ થવા લાગ્યા.ં પવર્ત ઉપર કા ું ઘાડુ વાદળ છવાઈ ગ ુ,ં
અને રણ શગડાનો બહુ મોટો અવાજ થયો, જથેી છાવણીમાં સવર્
લોકો ૂજી ઊઠયા. 17 એટલે ૂસાએ સવર્ લોકોને દેવને મળવા
માંટે છાવણીમાંથી બહાર કાઢયા; અને તેઓ પવર્તની તળેટ માં
ઊભા ર ા.ં 18 અ રૂપે યહોવા સનાઈ પવર્ત ઉપર ઊતયાર્,
એટલે આખો પવર્ત બહુ કપ્યો. તે ુમાંડો ભઠ્ઠ ના ુમાંડાની જમે
ઉપર ચઢવા લાગ્યો. અને આખો પવર્ત જોરથી ૂજવા લાગ્યો.
19 અને પછ ારે રણ શગડાનો અવાજ વધારને વધારે મોટો
થતો ગયો, ત્યારે ૂસા બોલતો અને દેવ તેને ગડગડાટના અવાજથી
જવાબ આપતો.

20 અને યહોવા સનાઈ પવર્તના શખર ઉપર ઊતય ; પછ
યહોવાએ ૂસાને પવર્તના શખર ઉપર બોલા ો; તેથી ૂસા પવર્ત
ઉપર ગયો.

21 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, “નીચે જા, અને લોકોને સાવધાન
કર કે, તેઓ માંરા દશર્નાથ હદ ઓળંગીને ઘસી આવે ન હ, ન હ
તો ઘણા લોક માંયાર્ જશ.ે 22 વળ જે યાજકો માંર નજીક આવે,
તેઓ પોતાને ુદ્ધ કરે ન હ તો હુ તેમને સખત સજા કર શ.”

23 એટલે ૂસાએ યહોવાને ક ું, “લોકો સનાઈ પવર્ત ઉપર
આવી શકે ન હ, કારણ કે તમે પોતે અમને આજ્ઞા કર હતી કે,
પવર્તની ચારે બાજૂ હદ બાંધી લેજો અને લોકો તેને પાર કર
પ વત્ર મેદાનમાં ન આવ.ે”
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24 એટલે યહોવાએ તેને ક ું, “જા, નીચે ઊતર; અને હારુનને
ઉપર લઈ આવ, પર ુ યાજકો કે લોકો હદ ઓળંગીને માંર પાસે
ઘસી આવે ન હ એ ું ધ્યાન રાખજ,ે ન હ તો હુ તે લોકો ઉપર
ૂટ પડ શ.”
25 એટલે ૂસાએ નીચે ઉતર ને તેઓને એ વાત કર .

20
દશ આજ્ઞાઓ

1 પછ દેવે એ સવર્ વચનો ઉચ્ચારતા ક ું કે,

2 “હુ તમાંરો દેવ યહોવા છુ, જે તમને મસર દેશમાંથી ાં
તમે ુલામ હતાં ત્યાંથી બહાર લઈ આ ો હતો. તેથી તમાંરે
આ આદેશો માંનવા પડશે:

3 “માંરા સવાય તમાંરે બીજા કોઈ દેવોની ૂજા કરવી ન હ.
4 “તમાંરે આકાશમાંથી કે ૃથ્વી ઉપરની કે ૃથ્વી નીચેના

પાણીમાંની કોઈ પણ વસ્ ુની ૂ ત કે પ્ર તમાં બનાવવી ન હ.
5 તમાંરે તેમને સા ાંગ પ્રણામ કરવા ન હ કે તેમની ૂજા કરવી
ન હ. કારણ કે હુ જ તમાંરો દેવ યહોવા છુ. માંરા લોકો બીજા
દેવોની ૂજા કરે એ મને પસંદ નથી. જે માંર વરુદ્ધ પાપ
કરે છે, તેઓ માંરા દશુ્મન બને છે, અને હુ તેમને અને તેમના
સંતાનોને ત્રીજી અને ચોથી પેઢ ુધી સજા કર શ. 6 પર ુ
માંરા પર પ્રી ત રાખનાર અને માંર આજ્ઞા ું પાલન કરનારની
હજારો પેઢ પર હુ દયાભાવ દશાર્વનાર છુ.

7 “તમાંરે માંરુ એટલે તમાંરા દેવ યહોવાના નામનો દરુુપયોગ
ન કરવો, કારણ કે તે માંણસોને હુ નદ ષ ગણીશ ન હ. જઓે
માંરા નામનો દરુુપયોગ કરે છે તેને સજા કયાર્ વના હુ રહેતો
નથી.

8 “ વશ્રામવારની પ વત્રતા જાળવવા ું યાદ રાખો. 9 છ
દવસ તમાંરે તમાંરાં બધાં કામકાજ કરવા,ં પર ુ સાતમો દવસ
વશ્રામવાર તો તમાંરા દેવ યહોવાનો છે. 10 તેથી તે દવસે તમાંરે
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કે તમાંરા ુત્રોએ કે તમાંર ુત્રીઓએ, તમાંરા દાસ-દાસીઓએ
કે તમાંરાં ઢોરઢાંખરો કે તમાંરા ગામમાં રહેતા વદેશીએ કોઈ કામ
કર ું ન હ, કારણ કે, 11 છ દવસમાં યહોવાએ આકાશ તથા
ૃથ્વી, સ ુદ્ર તથા તેમાંની તમાંમ વસ્ ુઓ બનાવી હતી અને

સાતમે દવસે વશ્રામ કય હતો, તેથી યહોવાએ વશ્રામવારને
આશીવાર્દ આપીને તેને પ વત્ર ઠરા ો છે.

12 “તમાંરા માંતા પતા ું સન્માંન કરો, જથેી હુ તમને જે દેશ
આપનાર છુ તેમાં તમે લાં ુ આ ુષ્ય પામો.

13 “તમાંરે ૂન કર ું ન હ.
14 “તમાંરે ભચાર કરવો ન હ.
15 “તમાંરે ચોર કરવી ન હ.
16 “તમાંરે પડોશી કે માંનવબં ુ વરુદ્ધ જૂઠ સાક્ષી ુરવી

ન હ.
17 “તમાંરા પડોશીના ઘરની લાલસા રાખવી ન હ; તમાંરા

પડોશીની પત્ની, કે તેના દાસ, કે તેની દાસી, કે તેનો બળદ,
કે તે ું ગધેડુ, કે તમાંરા પડોશીની કોઈ પણ વસ્ ુની લાલસા
રાખવી ન હ.”
લોકોને દેવ પ્રત્યે ભય

18 બધા લોકો ગજના, અને રણ શગડાનો નાદ સાંભળ ને
તથા વીજળ ના ચમકારા અને પવર્તમાંથી નીકળતો ુમાંડો જોઈને
ભયભીત થઈને થરથર ૂજતાં દૂર જ ઊભા ર ા. 19 પછ
તેઓએ ૂસાને ક ું, “અમાંર સાથે તમે જ બોલો, તો અમે
સાંભળ ુ,ં પણ દેવ અમાંર સાથે ન બોલ.ે ન હ તો અમે બધા
મર જઈ ું.”

20 એટલે ૂસાએ તે લોકોને ક ું, “ગભરાશો ન હ, કારણ કે
દેવ તો તમાંર કસોટ કરવા આ ા છે, જથેી તમે બધા ગભરાતા
રહો અને પાપ ન કરો.”

21 પર ુ લોકો તો તેમ છતાં દૂર જ ઊભા ર ા,ં ને ૂસા
ઘનઘોર વાદળ નજીક જયાં દેવ હતા ત્યાં ગયો.

22 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, “ ું ઇસ્રાએલના લોકોને એ
પ્રમાંણે કહે કે, મેં તમાંર સાથે આકાશમાંથી વાત કર છે એ તમે
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જાતે જો ું છે. 23 તેથી માંર આગળ તમાંરે કોઈ સોનાચાંદ ની
ૂ તઓ ન બનાવવી. તમાંરે આ ખોટા દેવો બનાવવા ન હ.
24 “માંરા માંટે તમે લોકો એક માંટ ની વેદ બનાવજો, અને તેના

પર તમાંરાં ઘેટાંબકરાં અને ઢોરોમાંથી મને દહનાપર્ણ અને શાંત્યપર્ણ
ચઢાવજો. અને જે સવર્ જગાએ હુ માંરુ નામ ાપીશ, ત્યાં હુ
તમાંર પાસે આવીશ અને તમને આશીવાર્દ આપીશ. 25 જો તમે
માંરા માંટે પથ્થરની વેદ બાંધો, તો ઘડલેા પથ્થરની ન કરાવશો.
કારણ કે તમે જો તેના પર કોઈ પણ ઓજાર વાપરો તો તે અ ુદ્ધ
બની જાય. 26 તેમ જ તમાંરે પગ થયાં ઉપર થઈને માંર વેદ
ઉપર ચઢ ું ન હ, જથેી તમાંર ન તા દેખાય ન હ.”

21
અન્ય કા ૂનો અને આજ્ઞાઓ

1 પછ દેવે ૂસાને ક ું, “હવે તારે કા ૂનો તેઓની આગળ રજૂ
કરવાના છે તે આ છે:

2 “જો તમે કોઈ હ ૂ દાસ ખર દો, તો તે છ વરસ પયત
તમાંર સેવા કરે અને સાતમે વરસે તે છૂટો થઈ જાય અને તેણે
ુકવવાં ુ ન હ રહે. 3 ુલામ થતાં પહેલા જો તે પરણેલો ન હ

હોય, તો તે પત્નીના સવાય છુટો થઈ જાય અને એકલો ચાલ્યો
જાય. પર ુ જો ુલામ થતી વખતે જો તે પરણેલો હશે, તો
છૂટો થતી વખતે તે તેની પત્નીને સાથે લઈને જશ.ે 4 જો કદાચ
તે અ વવા હત હશે તો ધણી તેને પત્ની આપી શકશ.ે અને જો
તે પત્ની, ુત્ર કે ુત્રીઓને જન્મ આપશે, તો તે ી તથા તેનાં
બાળકો તેના ધણીનાં ગણાશે. અને તે એકલો છૂટો થાય.

5 “પર ુ જો તે દાસ સ્પ કહે કે; ‘હુ તો માંરા ધણીને તથા
માંર પત્નીને તથા માંરાં બાળકોને ચાહુ છુ; માંરે તો છૂટ ું નથી.’
6 જો આ ું બને તો ુલામના ધણીએ તેને ન્યાયધીશોને સમક્ષ
લાવવો અને બારસાખ આગળ ઉભો રાખીને સોય વતી તેનો કાન
વીંધવો; એટલે તે તેના ધણીનો સદાને માંટે દાસ બની રહેશ.ે
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7 “અને જો કોઈ ક્ત પોતાની દ કર ને દાસી તર કે વેચ,ે
તો તેને છુટ કરવાના કાયદા, ુરુષોને છુટા કરવાના કાયદા જવેા
નથી. 8 જે ક્તએ તેને ખર દ હોય તેને જો તે ન ગમ,ે તો
તે તેના પતાને પાછ વેચી શકે છે, જો ધણીએ તેની સાથે લ
કરવા ું વચન આપ્ ુ હોય, તો તે તેણે બીજા લોકોને વેચવાનો
હ ુમાંવે છે. 9 પર ુ જો તેણે તેના પોતાના ુત્ર માંટે રાખી
હોય તો તેની સાથે તેણે ુત્રી જવેો વહાર રાખવો.

10 “જો તે બીજી પત્ની કરે, તો તેણે તેની પ્રથમ પત્નીના
ખોરાક-પોષાક કે તેનાં પત્ની તર કેના હ માં કશો ઘટાડો કરવો
ન હ. 11 અને જો તે તેની પત્ની પ્રત્યે આ ત્રણ ફરજો કર ન
શકે, તો તે મફત એટલે પૈસા ૂક ા વગર એમને એમ છૂટ થઈ
શકે.

12 “જો કોઈ એક ક્તને માંર તેની હત્યા કરે, તો તેને
મોતની સજા કરવી. 13 પર ુ જો એ ક્તએ કોઈ ચો સ
હે ુ ૂવર્ક ૂન ના ક ુર્ હોય, અને આક સ્મક ર તે તે ું ૃત્ ુ થ ું
હોય, તો તે ક્તને માંર પસંદ કરેલી જગ્યાએ નાસી જશે, ાં
લોકો પોતાની રક્ષા માંટે ભાગી શકે છે. 14 પર ુ જો કોઈ ક્રોધે
ભરાઈને જાણી જોઈને બીજાની હત્યા કરે, પોતાના પડોશી પર
ઘસી જઈને તેને દગાથી માંર નાખ;ે તો તેને માંર વેદ આગળથી
પણ લઈ જઈને ૃત્ ુદડ આપવો.”

15 “અને જો કોઈ પોતાના પતાને કે માંતાને માંરે, તો તેને
ૃત્ ુદડની સજા કરવી.
16 “જો કોઈ ચોર છૂપીથી માંનવહરણ કરે અને તેને વેચ,ે

અથવા તો તેને પોતાના તાબામાં રાખ,ે તો તેને ૃત્ ુદડની સજા
કરવી.”

17 “અને જો કોઈ પોતાના પતાને કે માંતાને શાપ આપે તો
પણ તેને ૃત્ ુદડની સજા કરવી.”

18 “અને જો કોઈ બે માંણસો એક બીજા સાથે ઝઘડો કરતા
હોય, અને એક માંણસ બીજા માંણસને પથ્થરથી કે ુઠ્ઠ થી એવો
માંરે કે તે મર ન જાય પર ુ ખાટલે પડ;ે 19 પછ ારે તે સાજો
થઈને લાકડ લઈને હરતો-ફરતો થઈ જાય, તો જે માંણસે તેને
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માંય હોય તે છૂટ જાય ખરો, પર ુ તેણે પેલા માંણસને સમય
અને કામની ુકસાની ભરપાઈ કરવી અને સં ૂણર્ સાજો થાય ત્યાં
ુધી આધાર આપવો.
20 “અને જો કોઈ ક્ત પોતાના દાસ કે દાસીને લાકડ વડે

માંરે અને તે ું ૃત્ ુ થાય, તે તો ુનેગાર ગણાય અને સજાપાત્ર
બને. 21 પર ુ જો તે દાસ કે દાસી મર ન જાય અને થોડા
દવસો પછ સાજા થઈ જાય તો ધણીને સજા ન કરવી. કારણ
એ દાસ કે દાસી તેની પોતાની મલકત છે”

22 “જો કોઈ માંણસો લડતાં-ઝઘડતાં હોય ત્યારે કોઈ માંણસ
ગભર્વતી ીને ઈજા પહોંચાડે અને તે તેના બાળકને સમય પહેલા
જન્મ આપે પણ ગંભીર ઈજા ના થાય તો તે ીનો પ ત માંગે
તેટલો દડ ન્યાયાધીશના ુકાદા પ્રમાંણે આપવો. 23 પણ જો
પછ થી બીજુ કઈ ુકસાન થાય, તો તેની શક્ષા પ્રાણને બદલે
પ્રાણ. 24 આંખને બદલે આંખ, દાંતને બદલે દાંત, હાથને બદલે
હાથ, પગને બદલે પગ. 25 ડામને બદલે ડામ, ઘાને બદલે ઘા,
ચીરાના બદલે ચીરો એ ર તે બદલો લેવો.

26 “અને જો કોઈ ક્ત પોતાના દાસ કે દાસીને આંખ પર
માંર ને તે ફોડ નાખ,ે તો તેણે આંખની ુકસાનીના બદલામાં તેમને
છૂટાં કર દેવા. 27 અને જો તે પોતાના દાસનો કે પોતાની દાસીનો
દાંત તોડ પાડ,ે તો તેના દાંતની માંટે ુકસાનીના બદલામાં તેને
છોડ દેવો.

28 “અને જો કોઈ બળદ ી કે ુરુષને શગડુ માંરેને તે ું
ૃત્ ુ થાય, તો તે બળદને પથ્થરા માંર ને માંર નાખવો. અને તે ું

માંસ ખા ું ન હ, બળદના ધણીને ુનેગાર ગણવો ન હ. 29 પણ
જો તે બળદને પહેલાંથી શગડુ માંરવાની ટેવ હોય, ને તેનો ધણી
તે જાણતો હોય, તેમ છતાં તેણે તેને કા ૂમાં રા ો ના હોય,
અને તે બળદ કોઈ ુરુષ કે ીને માંર નાખ,ે તો તે બળદને
પથ્થરો માંર ને માંર નાખવો અને તેના ધણીને પણ મોતની સજા
કરવી. 30 પર ુ ૃત્ ુદડને બદલે જો તેનો દડ કરવામાં આ ો
હોય, તો તેના જીવના બદલામાં જે કાંઈ ૂલ્ય ઠરાવવામાં આ ું
હોય તે તેણે ૂકવ ું.
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31 “અને જો તેણે કોઈના ુત્ર કે ુત્રીને શગડુ માં ુર્ હોય, તો
પણ આ જ કા ૂન લા ું પડ.ે 32 જો એ બળદ કોઈ દાસ કે
દાસીને શગડુ માંરે તો તેના ધણીએ દાસ કે દાસીને ધણીને ત્રીસ
તોલા ચાંદ આપવી અને બળદને પથ્થરો માંર ને માંર નાખવો.

33 “જો કોઈ ક્ત કુવા ું ઢાંકણુ ખોલી નાખે અથવા કોઈ
ક્ત ખાડો ખોદેને તેને ઢાંકે ન હ, ને જો તેમાં કોઈનો બળદ કે

કોઈ ું ગધેડુ પડ.ે 34 તો ખાડાના ધણીએ ુકસાન ભરપાઈ કર ુ.ં
તેણે એ પ ુના ધણીને નાણામાં બદલો આપવો. અને મરે ું પ ુ
પોતે લઈ જ ુ.ં

35 “અને જો કોઈ માંણસનો બળદ બીજાના બળદને શગડુ
માંરે અને તે મર જાય, તો તે બ ે જીવતો બળદ વેચી નાખે
અને તેની કમત તથા મરે ું પ ુ વહેંચી લે. 36 અથવા જો અને
પહેલેથી જ ખબર હોય કે એ બળદને કેટલાક સમયથી માંરવાની
ટેવ છે અને એના ધણીએ એને કા ૂમાં રા ો ન હોય, તો તે ું
ુકસાન ભરપાઈ કર આપ ુ.ં બળદને બદલે બળદ આપવો, અને

એ ૃત પ ુ તે ું થાય.

22
1 “જો કોઈ માંણસ બળદ કે ઘેટુ ચોરે અને તેને કાપે અથવા

વેચી નાખ,ે તો તેણે એક બળદને બદલે પાંચ બળદ અને એક
ઘેટાને બદલે ચાર ઘેટા આપવા. 2 જો કોઈ ચોર રાતના ખાતર
પાડતા પકડાય અને તેની હત્યા થાય તો એ ૂન ન ગણાય, પણ
3 જો તે ૂય દય પછ ખાતર પાડ ને ઘરમાં ૂસે અને પકડાઈ
જતાં તેને માંર નાખવામાં આવે તો એ ૂન ગણાય. ચોરેલા
માંલની ુકસાની ચોર કરનાર ભર આપ;ે અને જો તે કગાલ હોય
તો તેની ચોર ને કારણે પોતે વેચાઈ જાય. 4 પર ુ જો ચોરેલી
વસ્ ુ તેના તાબામાં જીવતી મળ આવ,ે પછ તે બળદ હોય કે
ગધેડુ હોય કે ઘેટુ હોય; તો તે બમણું ભરપાઈ કર આપ.ે

5 “જો કોઈ ક્ત પોતાનાં ઢોર ખેતરમાં કે દ્રાક્ષની વાડ માં છૂટાં
ૂકે અને તેઓ બીજાનાં ખેતરોમાં ભેલાણ કરે, તો તેણે પોતાના
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ખેતરની અથવા દ્રાક્ષની વાડ ની સવ મ ઊપજમાંથી ુકસાની
ભરપાઈ કર આપવી.

6 “જો કોઈ ક્ત પોતાના ખેતરમાં કાંટા-ઝાખરાં સળગાવવા
આગ પેટાવે અને આગ પડોશીના ખેતરમાં ફેલાઈ જાય અને તેના
પાક અથવા અનાજ બળ જાય; તો જણેે આગ લગાડ હોય
તેણે ૂરુ ુકસાન ભરપાઈ કર આપ ુ.ં

7 “જો કોઈ ક્ત પોતાના પડોશીને નાણાં કે મલકત સાચવવા
માંટે સોંપે અને તે પેલા માંણસના ઘરમાંથી ચોરાઈ જાય; અને
જો ચોર પકડાય, તો તેણે બમણું ભરપાઈ કર આપ ુ.ં 8 પર ુ
જો ચોર પકડાઈ ના જાય તો તે ઘર ધણીએ પોતાને ન્યાયધીશો
આગળ રજુ કરવો અને ન્યાયધીશ તેની ચોર નો ફેસલો કરશે.

9 “જો કોઈ બે ક્ત બળદ વષે કે ગધેડા વષે કે ઘેટા વષે
કે વ વષે કે કોઈ ખોવાયેલી વસ્ ુ વષે અસહમત હોય અને
તેમાંનો એક કહે: ‘આ માંરુ છે.’ પણ બીજો કહે: ‘ના આ
માંરુ છે’ તો બ ેએ દેવ પાસે જ ુંને દેવ ન્યાય આપશે કે કોણ
ખોટુ છે. જે ખોટો નીકળે તેણે બીજા ક્તને બમણું ભરપાઈ
કર આપ ુ.ં

10 “જો કોઈ માંણસ પોતાના પડોશીને ગધેડુ, બળદ, ઘેટુ કે
બીજુ કોઈ પ ુ સાચવવા સોંપે; અને તે મર જાય, અથવા તેને
કોઈ ઈજા થાય, અથવા કોઈ ઉપાડ જાય, અને કોઈ સાક્ષી હોય
ન હ, 11 તો પછ તે માંણસે સમજાવ ું કે તેણે ચોર નથી કર
અથવા પ્રાણીને ઈજા નથી પહોચાડ . તેણે યહોવાને સમ સાથે
કહેવા ું કે તેણે ચોર નથી કર ; અને તેના ધણીએ એ ક ૂલ
રાખ ું; અને પછ પડોશીએ ુકસાન ભરપાઈ કરવા ું રહે ું નથી.
12 પર ુ જો પડોશી એ તે પ ુની ચોર કર હોય, તો તેણે ધણીને
ુકસાન ભરપાઈ કર આપ ુ.ં 13 જો કોઈ જગલી પ્રાણીએ તેને

ફાડ ખા ું હોય, તો તેનો વધેલો ભાગ ુરાવા તર કે રજૂ કરવો.
પછ ફાડ ખાધેલાં પ ુ ું ુકસાન ભરપાઈ કરવા ું રહે ું નથી.

14 “અને જો કોઈ ક્ત પોતાના પડોશી પાસેથી કોઈ પ્રાણી
ઉછ ું માંગી લે, અને તેનો ધણી તેની સાથે ના હોય તે તીમાં
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તેને કઈ ઈજા થાય અથવા તે મર જાય, તો ઉછ ું લેનારે તેનો
ુરે ુરો બદલો આપવો. 15 ધણી તેની સાથે હોય, તો ઉછ ું

લેનારે ુકસાન ભરપાઈ કરવા ું રહે ું નથી. અને જો ભાડે લી ું
હોય તો ફકત ભાડુ ુકવવા ું રહે.

16 “જો કોઈ ક્ત અપરણીત કુમાં રકાને લલચાવીને તેની
સાથે મેળાપ કરે, તો તેણે તે ું કન્યા ૂલ્ય ૂકવીને તેની સાથે
લ કરે. 17 જો તેનો બાપ તેની સાથે પરણાવાની ના પાડ,ે તો
કુમાં રકાના કન્યા ૂલ્ય જટે ું નાણું આપવા ું રહે.

18 “મેલી વધાનો ઉપયોગ કરનાર ીને જીવતી રહેવા ન દે.
19 “જાનવરની સાથે કુકમર્ કરનારને ૃત્ ુદડની સજા કરવી.
20 “માંરા સવાય એટલે કે યહોવા સવાય બીજા કોઈ પણ

દેવને યજ્ઞ કરે અને આહુ ત આપે તો તે ક્ત ું નામ નશાન
રહેવા દે ું ન હ.

21 “તમાંરે વદેશીઓને હેરાન કરવા ન હ, તેમના પર ત્રાસ
કરવો ન હ, કારણ કે, તમે પોતે મસર દેશમાં વદેશી હતા.

22 “કોઈ વધવા કે અનાથ બાળકને રજાડશો ન હ. 23 જો
તમે કોઈ પણ પ્રકારે ત્રાસ અથવા તેમને દઃુખી કરશો તો તેઓ
મને પોકારશે અને હુ તેમનો પોકાર સાંભળ શ. 24 અને માંરો
ક્રોધ ભ ૂક ઊઠશે. અને હુ તરવારથી તમને રહેંસી નાખીશ; તો
તમાંર પત્ની વધવા થશે અને તમાંરાં પોતાનાં બાળકો અનાથ
થશે.

25 “તમે માંરા લોકોમાંના કોઈ ગર બ માંણસને નાણાં ધીરો, તો
તેના પ્રત્યે લેણદાર જવેો વહાર ન રાખશો, ને તેની પાસે ાજ
લેશો ન હ. 26 જો તમે તમાંરા પડોશી ું વ ગીરવે રાખો, તો
ૂયાર્સ્ત થતાં અગાઉ તમાંરે તે તેને પાછુ આપ ુ.ં 27 કારણ કે

એ એકમાંત્ર એ ું પાગરણ છે. તેથી તે બીજુ ું ઓઢ ને ૂએ?
જો તે મને પોકારશ,ે તો હુ તેને સાંભળ શ, કારણ કે હુ કૃપા ુ
છુ.

28 “તમાંરા ન્યાયધીશોની નદા ન કર તથા તમાંરા પોતાના
લોકોના કોઈ આગેવાનને શાપ આપવો ન હ.
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29 “તમાંરે તમાંરા ખેતરની ઊપજ તથા તમાંરા દ્રાક્ષારસની
ુષ્કળતામાંથી અપર્ણ કરવામાં ઢ લ કરવી ન હ અને તમાંરો જયે
ુત્ર મને આપવો.
30 “તમાંરાં બળદો અને ઘેટા ું પ્રથમ જ નત મને આપ ુ.ં સાત

દવસ ભલે તે પોતાની માંતાની સાથે રહે. આઠમે દવસે તમાંરે
તે મને આપી દેવો.

31 “અને તમે લોકો માંરા પ વત્ર માંણસો થાઓ; તમાંરે જગલી
પ ુએ માંરેલા કોઈ પ ુ ું માંસ ન ખા ું, તે કૂતરાંને નાખી દે ુ.ં

23
1 “તમાંરે જૂઠ અફવા માંનવી ન હ, કે ફેલાવવી ન હ, દુ

માંણસને સાથ આપીને ખોટ સાક્ષી ૂરવી ન હ,
2 “બહુમતીથી દોરવાઈને તમાંરે ખોટુ કામ કર ું ન હ, તેમ જ

ન્યાયલયમાં સાક્ષી આપતી વખતે ન્યાયના ભોગે બહુમતીનો પક્ષ
લેવો ન હ.

3 “માંણસ ગર બ હોય તો તેની ગર બીના કારણે ન્યાયાલયમાં
તેના પ્રત્યે પક્ષપાત ન કરવો. જો તે સાચો હોય તો જ એનો
પક્ષ લેવો.

4 “તમાંરા શ ુનો બળદ કે ગધેડો ભટકતો નજરે પડે તો તમાંરે
તેના માં લકને ત્યાં પાછો પહોંચાડવો.

5 “જો તમે તમાંરા દશુ્મનના ગધેડાને ભારથી ચગદાઈને પડલેો
જુઓ, તો તેને એમને એમ છોડ ને ચાલ્યા ન જતા,ં તમાંરે તેને
સહાય આપીને બેઠો કરવો પછ જ તેને છૂટુ કર ું.

6 “તમાંરે ગર બ માંણસને તેના ન્યાયશાસનમાં અન્યાય ન કરવો.
7 “જૂઠા આક્ષેપો કરવા ન હ, તથા નદ ષ અને ન્યાયીને
ૃત્ ુદડની સજા કરવી ન હ. હુ નદ ષ માંણસ ને માંર નાખે તેવા

ખરાબ માંણસને નદ ષ ન હ માં ુ.ં
8 “તમાંરે કદાપી લાંચ લેવી ન હ. કારણ કે લાંચ દેખતાને

અંધ બનાવે છે, જથેી તેઓ સત્ય જોઈ શકતા નથી. તે સારા
માંણસને ખોટુ બોલતા કરે છે.
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9 “તમાંરે વદેશી લોકો પર ત્રાસ કરવો ન હ, તમે લોકો મસરમાં
વદેશી હતા, એટલે તમે વદેશીઓની લાગણીને જાણો છો.

વશી પવ
10 “અને છ વષર્ પયત તમાંરે ખેતરમાં વાવેતર કર ું અને તેની

ઊપજ એકત્રીત કરવી. 11 પણ તમાંરે સાતમે વષ ક ુંય વા ા
વના જમીન પડતર રહેવા દેવી. જમીનને એક વષર્ આરામ કરવા
દેવો. જે કઈ ઉગે વા ા વગર તે વષ તે ગર બોને લેવા દે ું અને
વધે ું વનનાં પ ુઓ ખાઈ શકે. વળ તમાંરે તમાંર દ્રાક્ષની અને
જૈ ૂનની વાડ માં પણ આ પ્રમાંણે કર ું.

12 “તમાંરે છ દવસ કામ કર ું પણ સાતમે દવસે વશ્રામ
કરવો, જથેી તમાંરા બળદને અને ગધેડાને આરામ મળે અને
તમાંરા ઘરમાં કામ કરતા દાસ-દાસી અને પરદેશી આરામ કર ને
તાજા થાય.

13 “અને મેં જે બ ું તમને ક ું છે તે ું ધ્યાન રાખજો. અને
અન્ય દેવોની ૂજા કરશો ન હ. તથા તમાંરા મોઢેથી તેઓ ું નામ
સાંભળવા મળ ું જોઈએ ન હ.

14 “પ્ર તવષર્ તમાંરે માંરો ઉત્સવ ત્રણ વાર ઊજવવો, આ
રજાઓમાં, તમાંરે માંર ખાસ જગ્યાએ માંર ઉપાસના કરવા
આવ ું. 15 પહેલી રજા આબીબ મ હનામાં બેખમીર રોટલીના
ઉત્સવની હશ.ે તે વખતે સાત દવસ માંર આજ્ઞા ુજબ તમાંરે
ખમીર વગરની રોટલી ખાવી. કારણ કે, એ મ હનામાં તમે
મસરમાંથી બહાર આ ા હતા, અને કોઈએ માંર પાસે ખાલી
હાથે આવ ું ન હ.

16 “બીજી રજા કાપણીના પવર્ની હશે. આ રજા વહેલા
ઉનાળામાં તમે ખેતરમાં જે વાવેતર ક ુર્ હોય તેની પ્રથમ ઊપજ
પ્રાપ્ત થાય ત્યારે હશે.

“ત્રીજી રજા આશ્રયના પવર્માં ારે ખેતરમાંથી ઉપજ ભેગી
કરો ત્યારે રહેશે.

17 “પ્ર તવષર્ ત્રણ વખત તમાંરામાંના પ્રત્યેક ુરુષોએ માંર ખાસ
જગ્યાએ, માંર સાથે તમાંરા માં લક સાથે હાજર રહે ું.
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18 “તમાંરે માંરા યજ્ઞ ું લોહ ખમીરવાળ રોટલી સાથે ધરાવ ું
ન હ તેમજ માંરા પવર્ની ચરબી સવાર ુધી રાખી ૂકવી ન હ.

19 “તમાંર જમીનની પ્રથમ ઊપજનો ઉ મો મ ભાગ તમાંરે
તમાંરા યહોવા દેવના મં દરમાં લઈ આવવો.

“વળ લવારાને તેની માંતાના દૂધમાં રાંધ ું ન હ.”

ઇસ્રાએલીઓને ૂ મ પ્રા પ્ત માંટે યહોવાની મદદ
20 “અને તમાંરા માંટે મેં જે જગ્યા તૈયાર કર છે ત્યાં તમને

લઈ જવા માંટે હવે હુ તમાંર આગળ એક દેવદૂત મોક ું છુ
તે રસ્તામાં તમાંરુ રક્ષણ કરશે. 21 તમે લોકો તેનાથી જાળવીને
રહેજો અને તે ું ક ું કરજો. તેના વરુદ્ધ બળવો ન કરશો,
તે તમાંરો ુનો માંફ કરશે ન હ કારણ કે માંરુ નામ તેનામાં છે.
22 પર ુ જો તમે તેની આજ્ઞાઓ ું પાલન કરશો અને હુ જે કહુ તે
બ ુ કરશો, તો હુ તમાંર સાથે રહ શ અને તમાંરા શ ુઓ સાથે
લડ શ. અને તમને હેરાન અને ત્રાસ કરનારને હુ સજા આપીશ.

23 “કારણ કે માંરો દેવદૂત તમાંર આગળ આગળ ચાલશે અને
તમને અમોર ઓ, હ ીઓ, પર ઝ ઓ, કનાનીઓ, હવ્વીઓ અને
ય ૂસીઓના પ્રદેશમાં લઈ જશે, અને હુ તેઓનો સવર્નાશ કર શ.

24 “તે લોકોના દેવોની ૂજા કરવી ન હ, તેમની આગળ નમ ું
ન હ. તમાંરે તે લોકોની જમે રહેવા ું નથી; તમાંરે તેઓની ૂ તઓને
ઉથલાવી પાડવાની છે. અને તે લોકોના સ્તંભોના ભાંગીને ુ ા
કર નાખવાના છે. 25 વળ તમાંરે તમાંરા યહોવા દેવની જ સેવા
કરવાની છે, અને હુ તમાંરા અ -જળ પર આશીવાર્દ વરસાવીશ.
અને તમાંરા તમાંમ રોગો હુ દૂર કર શ. 26 તમાંરા દેશમાં કોઈ
પણ ીનો ગભર્પાત થશે ન હ, તથા કોઈ ી વાંઝણી પણ હશે
ન હ; હુ તમને લોકોને ૂરે ૂરુ આ ુષ્ય આપીશ.

27 “તમે ારે દશુ્મનો સાથે લડતા હશો, ત્યારે હુ માંરુ
મહાબળ તમાંર સામે મોકલીશ અને તે બધાંને હુ થથરાવી દઈશ.
તથા તમાંરા બધા જ દશુ્મનો તમાંરાથી ભાગી જાય એ ું હુ
કર શ.” 28 તદપુરાંત હુ તમાંર આગળ હુ ભમર ઓને મોકલીશ,
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ને તે હવ્વી તથા કનાની તથા હતી લોકોને તમાંર આગળથી કાંક
કાઢશે. 29 હુ એક જ વષર્માં એ બધાને હાંક કાઢ શ ન હ, રખેને
બધી જમીન વેરાન થઈ જાય અને જગંલમાં જગલી જાનવરોની
સં ા વધી જતાં તમે બધા ુશ્કેલીમાં ુકાઈ જાઓ. 30 તમાંર
સં ાનો એટલો બધો વધારો થાય અને તમે સમગ્ર દેશનો કબજો
લઈ શકો ત્યાં ુધીમાં તો હુ તેમને ધીરે ધીરે હાંક કાઢ શ.

31 “અને હુ રાતા સ ુદ્રથી ફ્રાત નદ ુધી તમાંર સરહદ ન
કર આપીશ. પ લસ્તીઓના સ ુદ્ર પ મી સરહદે રહેશે અને
ૂવ સરહદે અરબી રણ રહેશે. અને એ દેશના વતનીઓને હુ

તમાંરા હાથમાં સોંપી દઈશ, અને તમે તેમને હાંક કાઢજો.
32 “તમે તેઓની સાથે કે તેઓના દેવો સાથે કોઈ સંબંધ બાંધશો

ન હ, કે તેમને તમાંરા શહેરમાં રહેવા ન દેશો. 33 ન હ તો તેઓ
તમને ફસાવી, તેમના દેવોની ૂજા કરશે અને માંર વરુદ્ધ પાપ
કરવા પ્રેરશ.ે”

24
ઇસ્રાએલ અને યહોવાએ કરાર કય

1 દેવે ૂસાને ક ુ,ં “ ું અને હારુન, તથા નાદાબ તથા અબીહૂ
તથા ઇસ્રાએલના વડ લોમાંના સ ેર માંર સમક્ષ આવો; અને
થોડે દૂર રહ ને માંરુ ભજન કરજો. 2 પછ ું એકલો માંર પાસે
આવજ,ે અન્ય કોઈ ન આવે. અને લોકો તો તાર સાથે ઉપર
આવે જ ન હ.”

3 ત્યારબાદ ૂસાએ આવીને લોકોને યહોવાનાં બધાં વચનો અને
બધી આજ્ઞાઓ કહ સંભળાવી. પછ બધા લોકો એક અવાજે
બોલી ઊઠયા, “યહોવાએ જે બધી વાતો કહ છે તે બધા ું પાલન
અમે કર ું.”

4 પછ ૂસાએ યહોવાનાં બધાં આદેશો લખી ના ાં અને
સવારમાં વહેલા ઊઠ ને તેણે પવર્તની તળેટ માં એક વેદ બાંધી
અને ઇસ્રાએલના બાર કુળસ ૂહ પ્રમાંણે બાર સ્તંભ બાંધ્યા.ં 5 પછ
તેણે કેટલાક ઇસ્રાએલી નવ ુવાનોને યજ્ઞો અપર્વા મોકલ્યા. અને
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તેમણે યહોવાને દહનાપર્ણ અને શાંત્યપર્ણ તર કે બળદો અપર્ણ
કયાર્.

6 અને ૂસાએ યજ્ઞ ું અડ ું લોહ એક વાસણમાં રા ું અને
અડ ું લોહ તેણે વેદ પર છાંટ ુ.ં

7 પછ તેણે કરાર ું ુસ્તક લી ું અને બધા લોકોને મોટેથી
વાંચી સંભળા ું એટલે તેઓ બોલી ઊઠયા, “યહોવાએ જે જે
ક ું છે તે બ ું અમે માંથે ચઢાવી ું અને તે પ્રમાંણે કર ું.”

8 પછ ૂસાએ વાસણમાંથી લોહ લઈને લોકો પર છાટ ું અને
ક ું, “આ ુસ્તકમાં લખેલાં વચનો પ્રમાંણે યહોવાએ તમાંર સાથે
જે કરાર કય છે, તેને પાકો કરનાર આ લોહ છે.”

9 તે પછ ૂસા, હારુન, નાદાબ, અબીહૂ અને ઇસ્રાએલીઓના
70 વડ લોને સાથે લઈને તે ઉપર ગયો. 10 ત્યાં તેમણે ઇસ્રાએલના
દેવના દશર્ન કયાર્. તેમના પગ નીચે જાણે નીલમના જવેી ફરસબંધી
હતી-સ્વચ્છ નમર્ળ આકાશ જ જોઈ લો. 11 ઇસ્રાએલના બધા
આગેવાનોએ દેવ ું આ દ્રશ્ય જો ું, પણ યહોવાએ તેમનો નાશ ન
કય . તેઓ બધાએ સાથે ખા ું અને પી ું.

ૂસાને દેવના કા ૂનની પ્રા પ્ત
12 યહોવાએ ૂસાને ક ું, “ ું માંર પાસે પવર્ત પર આવ અને

ત્યાં રહે; અને મેં જે શલાઓ ઉપર નયમો અને આજ્ઞાનો લ ાં
છે, તે હુ તને આપીશ જથેી ું લોકોને સમજાવી શકે.”

13 આથી ૂસા તથા તેનો સેવક યહો ુઆ ઊઠયા, અને ૂસા
દેવના પવર્ત પર ગયો. 14 જતાં જતાં તેણે વડ લોને ક ું, “અમે
પાછા આવીએ, ત્યાં ુધી તમે અહ અમાંર રાહ જુઓ. અને
જુઓ, હારુન અને દૂર તમાંર સાથે છે; જો કોઈને કઈ તકરાર
હોય તો તે એ બે જણ પાસે જાય.”

ૂસાની દેવ સાથે ુલાકાત
15 પછ ૂસા પવર્ત પર ચઢયો અને વાદળોએ પવર્તને ઢાંક

દ ધો. 16 યહોવા ું ગૌરવ સનાઈ પવર્ત પર ઊત ુર્. અને છ
દવસ ુધી વાદળોએ એ પવર્તને ઢાંક રા ો, અને સાતમે દવસે
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યહોવાએ વાદળમાંથી ૂસાને હાંક માંર ને બોલા ો. 17 અને
યહોવા ું ગૌરવ ઇસ્રાએલીઓને પવર્તની ટોચે સવર્ભક્ષી અ જે ું
લાગ્ ુ.ં

18 અને ૂસા વાદળમાં પ્રવેશ કર ને પવર્ત પર ચઢયો; અને તે
ત્યાં 40 દવસ અને 40 રાત ર ો.

25
પ વત્ર વસ્ ુઓની ભેટો

1 યહોવાએ ૂસાને ક ુ,ં 2 “ઇસ્રાએલના લોકોને કહે કે, તેઓ
માંરા માંટે ભેટ ઉધરાવ;ે પ્રત્યેક માંણસ રાજી ુશીથી જે કઈ
આપે તે તમાંરે ભેટ તર કે સ્વીકાર ુ.ં 3 તમાંરે તેમની પાસેથી
આટલી વસ્ ુઓ ભેટમાં સ્વીકારવી; સો ું, ચાંદ તાં ું અને ૂરા,
જાં ુ ડયા તથા કરમજી રગ ું કમતી ઊન; 4 શણ ું ઝ ણું કાપડ
તથા બકરાંના વાળ, 5 ઘેટાનાં પકવેલાં લાલ રગમાં રગેલાં ચામડા,ં
તથા સીલ (માંછલી) નાં કુમાંશદાર ચામડાં, અને બાવળનાં લાકડા.ં
6 દ વા માંટે તેલ, અ ભષેકના તેલને માંટે તથા ુવા સત ૂપને માંટે
ુગંધીઓ, 7 ઉરપત્ર અને એફોદમાં જડવા માંટે ગોમેદ પાષાણો

અને અન્ય પાષાણો.”

પ વત્ર મંડપ
8 “અને તેઓ માંરા માંટે એક પ વત્ર ાન બનાવ,ે જથેી

હુ તેમની વચ્ચે રહ શકુ. 9 હુ મંડપનો ન ૂનો તથા તેના સવર્
સામાંનનો ન ૂનો બતા ું તે પ્રમાંણે તમાંરે તે બનાવ ુ.ં

કરારકોશની પેટ
10 “બાવળના લાકડાનો અઢ હાથ લાંબો, દોઢ હાથ પહોળો,

અને દોઢ હાથ ઊંચો એક પ વત્રકોશ બનાવવો. 11 અને તેને
અંદરથી ને બહારથી ચોખ્ખા સોનાથી મઢ લેવો અને તેની ફરતે
સોનાની પટ્ટ જડવી. 12 પછ તેને ઊંચકવાનાં ચાર સોનાનાં કડાં
બનાવવાં અને તેના ચાર ૂણે જડ દેવાં; એક બાજુએ બે કડાં
અને બીજી બાજુએ બે કડા.ં 13 બાવળના દાંડા બનાવીને પછ



નગર્મન 25:14 lxviii નગર્મન 25:30

ું તેમને સોનાથી મઢજ.ે 14 અને કોશને ઉપાડવા માંટે એ દાંડા
દરેક બાજુના કડામાં પરોવી દેવા. 15 દાંડા કોશનાં કડામાં રહેવા
દેવા, બહાર કાઢવા ન હ.

16 “અને હુ તને કરારના સ્માંરક તર કે જે બે પાટ ઓ આ ું
તે ું તેમાં ૂકજ,ે 17 વળ ચોખ્ખા સોના ું અઢ હાથ લાં ું
અને દોઢ હાથ પહો ું ઢાંકણું તમાંરે બનાવ ુ.ં 18 અને બે કરૂબ
દેવદૂતો ટ પેલા સોનામાંથી ઘડ ને ઢાંકણના બે છેડા માંટે બનાવવા.
19 અને એક દેવદૂત એક છેડા પર, ને બીજા ઢાંકણના બીજા છેડા
પર બેસાડવો, એ દેવદૂત ઢાંકણની સાથે એવી ર તે જોડ દેવા કે
ઢાંકણ અને દેવદૂતો એક થઈ જાય. 20 એ દેવદૂતોની પાંખો ઊચે
આકાશ તરફ ફેલાયેલી રાખવી. તેમનાં મોં એકબીજાની સામે હોય
અને તે ઢાંકણ તરફ વળેલાં હોય.

21 “એ ઢાંકણ કોશ ઉપર ૂક ું અને કોશમાં હુ તને આ ું તે
કરારની બે પાટ ઓ ૂકવી. 22 પછ હુ તને ત્યાં મળ શ. અને
કરારકોશ ઉપરના બે કરૂબદેવદૂતોની વચ્ચેથી હુ તને ઇસ્રાએલીઓ
માંટેની માંર બધી આજ્ઞાઓ આપીશ.

મેજ
23 “વળ ું બાવળના લાકડાનો બે હાથ લાંબો, એક હાથ

પહોળો, અને દોઢ હાથ ઊંચો એક મેજ બનાવજ.ે 24 અને ું
તેને ુદ્ધ સોનાથી મઢજ,ે ને તેને ફરતી સોનાની કનાર બનાવજ.ે
25 અને તેને ફરતી ું ચાર આંગળની કોર બનાવજ,ે અને કોરની
આસપાસ સોનાની કનાર બનાવજ.ે 26 અને એને ઉપાડવા માંટે
સોનાનાં ચાર કડાં બનાવજે અને તેને ચાર ૂણે ચાર પાયા સાથે
જડ દેજ.ે 27 મેજને ઉપાડવા માંટેની દાંડ ઓ પરોવવાના કડાં
કનારની પાસે ૂકવાં. 28 અને મેજ ઊચકવા માંટે બાવળના
દાંડા બનાવજે અને તેને સોનાથી મઢજ.ે 29 મેજ માંટે વાસણો
બનાવજ;ે રકાબીઓ, વાટકા, પેય અને નૈવેધ માંટેના વાટકા તથા
કડછ ઓ; એ બધાં ુદ્ધ સોનાનાં બનાવજ.ે 30 અને એ મેજ પર
હમેશા માંર સં ુખ મને ધરાવેલી રોટલી ૂક રાખજ.ે
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દ વી
31 “વળ , એક ુદ્ધ સોનાની દ વી બનાવજ.ે તે દ વીની

બેસણી અને થાંભલી સોનામાંથી ઘડ ને બનાવજ,ે તેનાં શોભાના
લો, કળ ઓ અને પાંદડ ઓ, દ વી સાથે જડ ને એક કર દેવા.ં
32 “એ દ વીને છ શાખા હોય-બંને બાજુએ ત્રણ ત્રણ. 33 એ

છમાંની દરેક શાખાને બદામના લના ઘાટનાં ત્રણ શોભાનાં લ
હોય, અને પ્રત્યેકને કળ ઓ અને પાંદડ ઓ હોય. 34 દ વીની
થાંભલીને બદામનાં લના ઘાટનાં ચાર શોભાના લ હોય અને
દરેકને કળ ઓ અને પાંખડ ઓ હોય, 35 દ વીને છ ડાળ હોવી
જોઈએ-દાંડ ની બ ે બાજુથી ત્રણ શાખા નીકળવી જોઈએ,
શાખાની દરેક જોડ ની નીચે એક એક કળ હોય, એ કળ એ
અને ડાળ ઓ દ વીની સાથે જડ દ ધેલી હોય. 36 અને બ ુંજ
ુદ્ધ સોનાની એક જ ડાળક માંથી ઘડ ને બનાવે ું હોય. 37 દ વી

માંટે સાત કો ડયાં બનાવવાં અને એવી ર તે ગોઠવવાં કે તેમનો
પ્રકાશ સામેની બાજુએ પડ.ે 38 એના ચી પયા અને તાસક ુદ્ધ
સોનાના હોવા જોઈએ. 39 આ બધાં સાધનો બનાવવા માંટે 75
પૌંડ ુદ્ધ સો ું વાપરજ.ે 40 તેં પવર્ત પર જોયેલા ન ૂના પ્રમાંણે
આ બ ું બનાવવાની કાળજી રાખજ.ે”

26
પ વત્ર મંડપ

1 યહોવાએ ૂસાને ક ુ,ં “વળ ું મંડપ દશ પડદાનો બનાવજ.ે
આ પડદા ઝ ણા કાંતેલા શણના હોવા જોઈએ અને ૂરા, કરમજી
અને લાલ ઊનના બનાવજ.ે એ પડદાઓ ઉપર જર થી કળામય
ર તે કરૂબ દેવદૂતો ભરાવજ.ે 2 પ્રત્યેક પડદો અઠ્ઠાવીસ હાથ લાંબો,
ને ચાર હાથ પહોળો હોય; બધાજ પડદા એક સરખા માંપના હોય.
3 પાંચ પડદા એકબીજા સાથે જોડાય અને બીજા પાંચ પડદા
એકબીજા સાથે જોડાય. 4 પડદાના એક સ ૂહ પર જાં ુ ડયા
રગના કાપડનાં નાકાં ૂકવાં. બીજા સ ૂહના છેલ્લા પડદા પર
પણ એમ જ કર ું. 5 એક પડદામાં ું 50 નાકાં બનાવજ,ે ને
બીજા સ ૂહના પડદામાં 50 નાકાં બનાવજે અને નાકાં એકબીજાની
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સામસામાં આવવા જોઈએ. 6 પછ 50 કડ ઓ સોનાની બનાવને
બંને પડદાને સાંધી દેવા જથેી મંડપનો એક સળંગ તં ુ બનશ.ે

7 “આ પ વત્ર મંડપ ઉપર તં ુ બનાવવા માંટે ું બકરાંના વાળના
કાપડના અ ગયાર પડદા તૈયાર કરવા. 8 અ ગયાર પડદા એક
સરખા માંપના હોવા જોઈએ, પ્રત્યેક 30 હાથ લાંબા અને 4 હાથ
પહોળા. 9 એમાંના પાંચ પડદાને એક સાથે સીવીને એક પડદો
બનાવવો; બાક ના છ પડદાને ભેગા સીવીને બીજો પડદો બનાવવો.
એમાંનો છઠ્ઠો પડદો મં દરના પ્રવેશદ્વાર ઉપર બેવડ વાળવો. 10 અને
સ ૂહનો જે છેલ્લો પડદો છે તેની બાજુએ પચાસ નાકાં; ને બીજા
સ ૂહના પડદાની બાજુએ પચાસ નાકાં બનાવજ.ે 11 અને કાસા
50 કડ ઓ બનાવજે અને તેને પેલા નાકાંમાં પરોવી બંને પડદાંને
જોડ દઈને એક સળંગ તં ુ બનાવજ.ે 12 અને તં ુ ઉપરથી
વધારાનો લટકતો રહેતો અડઘો પડદો મંડપના પાછલા ભાગ પર
લટકતો રાખવો. 13 તં ુની બંને બાજુએ પડદાઓ એક હાથ
તં ુના છેડથેી નીચા રહેશે. આથી આ તં ુ પ વત્ર તં ુને સં ૂણર્
ર તે ઢાંકશ.ે 14 તં ુ માંટે ઘેટાંના લાલ રગેલાં ચામડાંનો બીજો
ઓઢો બનાવવો અને તેના પર આચ્છાદન માંટે કુમાંશદાર ચામડા ું
ઢાંકણ બનાવ ુ.ં

15 “પ વત્રમંડપની આધાર તર કે બાવળનાં પા ટયાં બનાવી ઊભાં
ૂકવાં. 16 પ્રત્યેક પા ટ ું 10 હાથ લાં ુ અને દોઢ હાથ પહો ું

હોય. 17 પ્રત્યેક પા ટયામાં એકબીજાની સાથે જોડાયેલી બે સાલ
હોય; પ વત્ર મંડપની બધી જ બારસાખો સરખી હોવી જોઈએ.
18 પ વત્ર મંડપની દ ક્ષણની બાજુ માંટે 20 પ ટયા બનાવવા.ં
19 અને પ્રત્યેક પા ટયાનાં બે સાલને બેસાડવા માંટે તેની નીચે બે
કૂભી એમ કુલ 40 ચાંદ ની કૂભીઓ બનાવવી. 20 એ જ પ્રમાંણે
મંડપની ઉ રની બાજુ માંટે પણ 20 પા ટયા,ં 21 અને 40 ચાંદ ની
કૂભીઓ બનાવવી જથેી દરેક પા ટયા નીચે બબ્બે કૂભી આવ.ે
22 પ વત્ર મંડપની પ મ તરફની પાછલા ભાગ માંટે છ પા ટયાં
બનાવવા.ં 23 અને મંડપના પાછલા ભાગના બે ૂણાને માંટે ું બે
પા ટયાં બનાવ. 24 આ ૂણા પરનાં પા ટયાં નીચેથી એકબીજા
સાથે બંધ બેસતાં હોય અને તે ઠેઠ ઉપર એક કડ બધાં પા ટયાંને
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સાથે રાખે. બ ે ુણાઓમાં એમ કર ુ.ં બે ૂણા માંટેનાં બે
પા ટયાં આ ર તે બનાવવાં એટલે બે ૂણા બની જશ,ે 25 આમ,
આઠ પા ટયાં અને 16 ચાંદ ની કૂભી હશ.ે પ્રત્યેક પા ટયા નીચે
બબ્બે કૂભીઓ રાખજ.ે

26 “વળ ું બાવળના લાકડાની આડ વળ ઓ બનાવજ.ે
પ વત્ર મંડપની એક બાજુના પા ટયાંને માંટે પાંચ, 27 ને પ વત્ર
મંડપની બીજી બાજુના પા ટયાં માંટે પણ પાંચ ૂંગળો, તેમજ
પ મ તરફથી પાછલી બાજુ માંટે પાંચ. 28 વચલી વળ પા ટયાની
વચ્ચે તં ુના એક છેડાથી બીજા છેડા ુધી આવે.

29 “વળ પા ટયા સોનાથી મઢાવવાં. અને વળ ઓ ભેરવવા
માંટે તેમાં સોનાનાં કડાં બેસાડવાં અને વળ ઓને પણ ું સોનાથી
મઢાવજ.ે 30 પવર્ત પર તને પ વત્ર મંડપનો જે ન ૂનો મેં બતા ો
છે તે પ્રમાંણે ું પ વત્ર મંડપ ઊભો કરજ.ે

પ વત્ર મંડપની અંત: રચના
31 “ ું ૂરા, કરમજી અને લાલ ઊનનો અને ઝ ણા કાંતેલા

શણાનો એક ખાસ પડદો તં ુમાં ભાગ પાડવા માંટે બનાવજ.ે એના
ઉપર જર ની કલામય ર તે કરૂબ દેવદૂતોની આકૃ તઓ ભરાવજ.ે
32 સોનાની કૂભીઓમાં બેસાડલેી બાવળની સોનાથી મઢેલી અને
આંકડ ઓવાળ ચાર થાંભલીઓ ઉપર તેને લટકાવવો. 33 એ
આંકડ ઓ નીચે ું પડદો લટકાવજ.ે અને કરારનો તકતીઓવાળો
કોશ એ પડદા પાછળ ૂકજ.ે એ પડદો પ વત્ર ાનને પરમ
પ વત્ર ાનથી જુદો પાડશ.ે 34 પરમ પ વત્ર ાનમાં કરારકોશ પર
ઢાંકણ ઢાંક દેજ.ે

35 “પ વત્ર જગ્યાની અંદર પડદાની પેલી બાજુએ તે ખાસ મેજ
બના ુ છે તે ુક ું. તે તં ુની ઉ ર બાજુએ ુક ું, પછ દ વી
ને દ ક્ષણ તરફ બાજઠની સામે ુકવી.

પ વત્ર મંડપ ું પ્રવેશદ્વાર
36 “વળ , ું પ વત્ર મંડપના પ્રવેશદ્વાર માંટે ૂરા, કરમજી અને

લાલ ઊનનો અને ઝ ણા કાંતેલા શણનો જર ું ુંદર ભરતકામ
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કરેલો પડદો કરાવજ.ે 37 અને એ પડદા માંટે બાવળના લાકડાની
સોનાથી મઢેલી અને સોનાની કડ વાળ પાંચ થાંભલી કરાવજે અને
એ થાંભલીઓ માંટે કાંસાની ઢાળેલી પાંચ કૂભીઓ બનાવજ.ે

27
દહનાપર્ણની ભેટ માંટે વેદ

1 “વેદ બાવળના લાકડાની બનાવવી, જે ચોરસ હોય અને 5
હાથ લાંબી, 5 હાથ પહોળ અને 3 હાથ ઊંચી હોય. 2 ચારે ૂણે
ચાર ટોચકાં બનાવવા,ં અને તે વેદ ના લાકડામાંથી જ બનાવવા
અને તેના ચારે બાજુથી ુણા જોડ લેવા, જથેી તે એક બની
જાય ત્યારબાદ વેદ ને કાંસાથી ઢાંક દેવી.

3 “અને તેનાં ભસ્મપાત્રો, પાવડાંઓ, તપેલાં તથા પંજટે તથા
સગડ ઓ ું બનાવજ,ે અને તેનાં સધળાં પાત્રો કાંસાનાં બનાવજ.ે
4 અને વળ વેદ માંટે ું કાંસાની જાળ બનાવજ;ે તથા જાળ ના
ચાર ૂણામાં ું કાંસાના ચાર કડાં બનાવજ.ે 5 અને પછ ું
એ જાળ વેદ ના છાજલી નીચે એવી ર તે ૂકજે જથેી તે વેદ ની
ઊંચાઈને અડધે ુધી પહોંચે.

6 “અને વેદ ને માંટે ું બાવળના દાંડા બનાવજે અને તેને
કાંસાથી મઢ દેજ.ે 7 વળ વેદ ને ઊચકતી વખતે એ દાંડા વેદ ની
દરેક બાજુએ આવેલા કડામાં ભેરવજ.ે 8 વેદ પા ટયાના ખોખા
જવેી પોલી બનાવજ.ે પવર્ત પર મેં જમે તને બતા ું હ ું તેમ
તેઓ તેને બનાવે.

પ વત્ર મંડપનો ચોક
9 “મંડપની આજુબાજુ ચોક બનાવવો. તેની દ ક્ષણ બાજુએ

ઝ ણો કાંતેલો શણનો 100 હાથ લાંબો પડદો બનાવવો.
10 પડદાઓ લટકાવવા માંટે કાંસાની 20 થાંભલીઓ, કાંસાની
20 કૂભીઓ બેસાડવી અને એ થાંભલીઓના આડા સ ળયા અને
આંકડા ચાંદ ના બનાવવા. 11 ચોકની ઉ ર બાજુએ પણ એ જ
પ્રમાંણે કરવા ું છે. કાંસાની કૂભીઓમાં બેસાડલેા 20 સ્તંભો સાથે
જોડલેા ચાંદ ના સ ળયાઓ ઉપર ચાંદ ના આંકડાઓ વડે 100
હાથ લાંબા પડદાઓ લટકાવવાના છે.
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12 “એ ચોકની પ મ બાજુને ઢાંકવા માંટે 50 હાથ લાંબા પડદા
હોય અને તેને માંટે દશ થાંભલી અને દશ કૂભીઓ હોય. 13 ૂવર્
દશામાં પણ તે જ ર તે 50 હાથ લાંબા પડદાઓ લટકાવવા.
14 પ્રવેશદ્વારની એક બાજુએ 15 હાથના પડદા હોય અને તેને
માંટે ત્રણ થાંભલી અને ત્રણ કૂભી હોય. 15 અને બીજી બાજુએ
પણ 15 હાથના પડદા અને ત્રણ થાંબલી અને ત્રણ કૂભી હોય.

16 “પ્રવેશદ્વારને માંટે 20 હાથ લાંબો પડદો બનાવવો. તે
ઝ ણા કાંતેલા શણનો ૂરા, જાં ુડા અને કરમજી રગનો, ુંદર
ભરતકામવાળો બનાવવો, ચાર કૂભીઓમાં બેસાડલેા ચાર સ્તંભો
પર તેને લટકાવવાનો છે. 17 ચોકની આજુબાજુની બધી થાંભલીઓ
ચાંદ ના સળ યાથી જોડાયેલી હોય, તેમના સાંકળા ચાંદ ના હોય
અને તેમની કૂભીઓ કાંસાની હોય. 18 આ પ્રમાંણે ચોક ઝ ણા
કાંતેલા શણના કાપડનો બનશે. અને 100 હાથ લાંબો અને 50
હાથ પહોળો થશ.ે ચોકને ફરતા પડદાની દ વાલો 5 હાથ ઊચી
થશે. પડદાઓ ઝ ણા કાંતેલા શણના હોય. તેના તળ યા કાંસાના
હોવા જોઈએ. 19 પ વત્ર મંડપમાં વપરાતાં તમાંમ ઓજારો,
તં ુના ખીલાઓ અને બીજી વસ્ ુઓ કાંસાની હોવી જોઈએ.
ચોકને ફરતા પડદાઓની ખીલીઓ કાંસાની બનેલી હોવી જોઈએ.

દ વી માંટે ું તેલ
20 “દ વી ઉપર ૂકવાના અખંડ દ વા માંટે જૈ ૂન ું ધાણીએ

પીલે ું ઉ મ તેલ લાવી આપવા ઇસ્રાએલીઓને આજ્ઞા કરો.
21 હારુન તથા તેના ુત્રોએ એ દ વો સંભાળવાનો છે. તેઓએ
ુલાકાત મંડપની પહેલી ઓરડ માં જવા ું છે. આ કરાર ુકેલી

ઓરડ ની બહાર છે, જે બં ે ઓરડાને અલગ કરે છે. આ
જગ્યામાં તેઓ દ વો રાખશે જે સાંજથી સવાર ુધી યહોવાની
સામે બળતો રહેશે. આ કાયમી વ ધ ું ઇસ્રાએલીઓએ અને
તેના વંશજોએ પેઢ દર પેઢ પાલન કરવા ું છે.”
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28
યાજકોના પોષાક

1 દેવે ૂસાને ક ું, “ઇસ્રાએલીઓમાંથી ું તારા ભાઈ હારુનને
અને તેના ુત્રો નાદાબ, અબીહૂ, એલઆઝાર, અને ઈથામાંરને
અલગ કર ને માંર સેવા કરવા માંટે યાજકો તર કે સમ પત કરજ.ે

2 “તારા ભાઈ હારુનને માંટે પ વત્ર પોષાક તૈયાર કરાવજ,ે જથેી
તેનો મોભો અને ગૌરવ જળવાય. 3 મેં જે કાર ગરોને કુશળતા
આપી છે તેઓને ૂચના આપ કે હારુન માંટે પોષાક તૈયાર કરે
જથેી યાજક તર કે તે માંર સં ુખ સેવા કરે. 4 તેઓએ આ
પોષાક બનાવવાનાં છે. ઉરપત્ર, એફોદ, ઝભ્ભો, સફેદ ૂંથેલો
ડગલો, પાઘડ તથા કમરબંધ; તેમણે તારા ભાઈ હારુન તથા
તેના ુત્રો માંટે માંરા યાજકો તર કે સેવા બજાવે ત્યારે પહેરવાં
માંટે પ વત્ર વ ો બનાવવા.ં 5 એ વ ો સોનેર ઘેરો, ૂરા,
જાં ુડા અને કરમજી રગના ઊન અને ઝ ણા કાંતેલા શણમાંથી
જ બનાવવા.ં

એફોદ અને કમરબંધ
6 “તેઓ એફોદ સોનેર દોરો તથા ૂરા, જાં ુ ડયા અને

કરમજી રગનો અને ઝ ણા કાંતેલા શણ ું બનાવે; સૌથી વ ુ
નષ્ણાત કાર ગરો તેમાંથી એફોદ તૈયાર કરે. 7 એના બે છેડા
જોડવા માંટે એને ખભા પાસે બે સ્કધપેટ હોય.

8 “કમરબંધ પણ એવી જ બનાવટનો હોય. સોનેર દોરો,
ૂરા, જાં ુડા અને કરમજી રગના ઊન અને ઝ ણા કાંતેલા

શણના દોરાઓમાંથી ૂંથીને બનાવેલો હોય.
9 “ત્યારે ગોમેદના બે પાષાણે લેવા અને પછ તેના પર

ઇસ્રાએલનાં ુત્રોનાં નામ કોતરવાં. 10 પ્રત્યેક પાષાણ પર છ
નામ ઉંમરના ઉતરતા ક્રમ પ્રમાંણે આવ.ે આમ, તેઓના જન્મ
દવસના ક્રમમાં બારે કુળનાં નામો કોતરવામાં આવ.ે 11 આ
ુદ્રા બનાવનાર કાર ગર પાસે તારે બે પાષાણ પર ઇસ્રાએલના
ુત્રોનાં નામ કોતરાવવાં અને તેમને સોનાનાં ચોકઠામાં જડવાં અને

ઇસ્રાએલના ુત્રોના સ્માંરક તર કે ઉરાવરણના ખભાના પટા સાથે
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જડ દેવા. 12 હારુને આ નામો પોતાના બે ખભા ઉપર ધારણ
કર ને યહોવા પાસે જ ું જથેી તેને એમ ું સ્મરણ થાય. 13 એફોદ
પર પત્થરને બેસાડવા માંટે ુધ્ધ સોનાનો ઉપયોગ કરવો. ઉપર
તારે સોનાનાં ચોકઠાં લગાડવા.ં 14 અને દોર ની જમે વણેલી ુદ્ધ
સોનાની બે સાંકળ બનાવવી અને તે ચોકઠાં સાથે જોડ દેવી.

ન્યાયકરણ ું ઉરપત્ર
15 “પછ ૂબ કાળજી ૂવર્ક એફોદ બનાવવામાં ઉપયોગી એવી

કાર ગર વા ું ન્યાયકરણ ું ઉરપત્ર બનાવ ુ,ં એ સોનર દોરો, ૂરા,
જાં ુ ડયા અને લાલ ઊન ું તેમ જ ઝ ણા કાંતેલા શણ ું હોય.
16 જે સમચોરસ તથા બેવડુ વાળે ું હોય, તે એક વેંત લાં ુ અને
એક વેંત પહો ું હોય. 17 વળ તેમાં ચાર હારમાં નંગ જડવા,
પહેલી હારમાં માંણેક, પોખરાજ અને લાલ હોય. 18 બીજી હારમાં
લીલમ, નીલમ તથા હ રો હોય; 19 ત્રીજી હારમાં શ ન, અક ક,
અને યાકૂત હોય, 20 અને ચોથી હારમાં પીરોજ, ગોમેદ તથા
યાસ પસ હોય. આ બધાને સોનામાંજ જડવા.ં 21 પ્રત્યેક પથ્થર
પર ઇસ્રાએલના બારમાંના એક ુત્ર ું નામ કોતરાવ ુ.ં પ્રત્યેક
પાષાણ ઇસ્રાએલના એક કુળસ ૂહ ું પ્રતીક બનશ.ે

22 “ઉરપત્ર માંટે દોર ની જમે વણેલી ુદ્ધ સોનાની સાંકળ ઓ
કરાવવી, તે સાંકળ ઓ વડે ઉરપત્રનો ઉપરનો છેડો એફોદ સાથે
જોડવાનો છે. 23 વળ બે સોનાની કડ કરાવવી અને તે ઉરપત્રને
ઉપરને છેડે જોડ દેવી. 24 અને એ બે કડ ઓ સાથે પેલી બે
સોનાની સાંકળ જોડ દેવી. 25 સાંકળ ના બીજા બે છેડા બે
ચોકઠાં સાથે જોડ દેવા, અને એ ર તે એફોદની ખભાપટ ઓના
આગલા ભાગ ઉપર તેમને જોડ દેવી. 26 પછ સોનાની બીજી
બે કડ ઓ બનાવવી અને ઉરપત્રમાં અંદરની બાજુએ નીચેના
છેડે લગાવવી. 27 કમરબંધ પર આવતા એફોદના આગળના
ભાગના નીચેના છેડા ઉપર સોનાની બીજી બે કડ ઓ લગાવવી.
28 ઉરપત્રનો નીચેનો ભાગ ૂરા રગની પટ્ટ ઓ વડે એફોદના નીચેના
છેડા પર આવેલી કડ ઓ સાથે જોડવી. આમ કરવાથી ઉરપત્ર
એફોદથી છૂટુ પડ જશે ન હ.
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29 “ ારે હારુન પ વત્ર ાનમાં પ્રવેશ,ે ત્યારે તેની પાસે
ન્યાયકરણના ઉરપત્ર પર ઇસ્રાએલના બાર ુત્રોનાં નામ ધારણ
હોવા જોઈએ. 30 અને હમેશા તેઓ દેવની યાદ માં રહેશે. ઉર મ
અને ુમ્મીમને ન્યાયકરણના ઉરપત્રમાં ૂકવા. તે હારુન ારે
યહોવા સમક્ષ જાય, ત્યારે તેઓ તેની છાતી પર રહે. આ ર તે
હારુન હમેશા ઇસ્રાએલીઓના ન્યાય કરવા ું સાધન પોતાની સાથે
રાખશે ારે તે યહોવા સમક્ષ રહેશે ત્યારે.

યાજકોના અન્ય પોશાકો
31 “એફોદનો જામો આખો ૂરા રગના કાપડનો બનાવવો, ને

તેની વચમાં માંથા માંટે એક કાણું રાખ ુ.ં 32 એ કાણાની કોર
ચામડાના ડગલાનાં ગળાની જમે ફરતેથી ૂંથીને ઓટ લેવી, જથેી
તે ફાટ જાય ન હ. 33 અને ડગલાની નીચેની કનાર એ ૂરા,
જાં ુડા અને કરમજી રગના દાડમ ું ભરતકામ કરાવ ુ.ં અને
બે દાડમોની વચમાં સોનાની ૂઘર ઓ ૂકવી. 34 જથેી નીચલી
કોર ઉપર ફરતે પહેલાં સોનાની ૂઘર , પછ દાડમ, ફર ૂઘર ,
પછ દાડમ એ ર તે હાર થઈ જાય. હારુન ારે યાજક તર કે
સેવા કરે ત્યારે એ પહેરે. 35 ારે તે પ વત્ર ાનમાં યહોવાના
સા ધ્યમાં જાય અથવા ત્યાંથી બહાર આવે, ત્યારે એ ૂઘર ઓનો
અવાજ સંભળાશ,ે જથેી તે ૃત્ ુ પામશે ન હ.

36 “પછ ુદ્ધ સોના ું એક પત્ર બનાવ ું અને તેના પર ‘યહોવાને
સમ પત’ એમ કોતરાવ ુ.ં 37 એ પત્ર પાધડ ના આગળના ભાગમાં
ૂર દોર વડે બાંધ ું. 38 હારુને એ પોતાના કપાળ પર ધારણ

કર ું જથેી ઇસ્રાએલીઓ જે દાન આપે તેમાં કોઈ દોષ હોય તો તે
દોષ હારુન પોતાને માંથે લઈ લે. અને હારુને તે કાયમ પોતાના
કપાળ પર પહેર રાખ ું જથેી યહોવા એ પ વત્ર દાનથી પ્રસ
રહે.

39 “હારુનનો ડગલો ઝ ણા કાંતેલા શણનો બનાવવો અને પાઘડ
પણ ઝ ણા કાંતેલા શણની જ બનાવવી અને કમરપટા ઉપર ુંદર
જર કામ કરે ું હોય. 40 હારુનના પ્રત્યેક ુત્રોને માંટે તેને માંન
અને આદર આપવા જામો, કમરબંધ અને પાઘડ બનાવવા જથેી
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તેનો મોભો અને ગૌરવ જળવાય. 41 હારુન અને તેના ુત્રોને
આ પોષાક પહેરાવ અને તેઓને સેવા માંટે અપર્ણ કર. તેઓને
માંથા ઉપર જતૈતેલનો અ ભષેક કર ને યાજકપદ માંટે પ વત્ર કર.
તેઓ માંર યાજકો તર કે સેવા કરશે.

42 “તેઓને માંટે કમરથી તે સાથળ ુધી પહોંચે એવા
જાં ધયા બનાવવા, જથેી તેઓ ું નાગાપણુ કોઈની નજરે ન પડ.ે
43 હારુન અને તેના ુત્રો ારે પણ ુલાકાત મંડપમાં અથવા
પ વત્ર ાનમાંની વેદ પાસે જાય, ત્યારે તેઓ હમેશા જાં ધયા
પહેરે, જથેી તેઓ દોષમાં ન પડે અને તેઓ ૃત્ ુ ન પામ.ે હારુન
અને તેના વંશજો માંટે આ કાયમી કા ૂન સદાને માંટે છે.”

29
યાજકોની અપર્ણ વ ધ

1 દેવે ૂસાને ક ું, “યાજકો તર કે હારુન અને તેના ુત્રોના
સમપર્ણ માંટેની દ ક્ષા વ ધ આ પ્રમાંણે છે. 2 ખોડ વનાના
બે ઘેટાં અને એક જુવાન બળદ લેવો. બેખમીર રોટલી, તેલથી
મોહેલી બેખમીર ભાખર , અને તેલ ચોપડલેી બેખમીર રોટલી લેવી.
આ બ ું ઘઉના મેદા ું બનાવ ુ.ં 3 તેઓને ટોપલીમાં ૂકવાં અને
જુવાન બળદ અને બે ઘેટાં સાથે તે લાવ ુ.ં

4 “ત્યારબાદ હારુન અને તેના ુત્રોને ુલાકાત મંડપમાં દ્વાર પાસે
લાવીને તેમને સ્નાન કરાવ. 5 પછ હારુનને જામો, ભરતકામવાળો
ઝભ્ભો, એફોદ, ઉરપત્ર અને કમરબંધ પહેરાવ. 6 અને તેના માંથા
પર પાઘડ ૂકાને તેની સાથે દ ક્ષાનો પ વત્ર ુગટ બાંધ. 7 પછ
અ ભષેક ું તેલ લઈ તે ું તેના માંથા પર રેડ , તેનો અ ભષેક
કરજ.ે

8 “ત્યારબાદ તેના ુત્રોને લાવી, તેમને ડગલા પહેરાવવા કમરે
કમરબંધ બાંધવા તથા માંથે ફેંટા બાંધવા. 9 માંરા શા ત
કા ૂન ુસાર તેઓ યાજકપદે કાયમ રહેશે. આ ર તે હારુનની
અને તેના ુત્રોની યાજકપદે પ્ર ત ા કરવાની છે.
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10 “ત્યારબાદ બળદને ુલાકાતમંડપની આગળ લઈ આવવો.
અને હારુન અને તેના ુત્રોએ તેના માંથા ઉપર હાથ ૂકવા.
11 પછ યહોવાની સં ુખ ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ
બળદનો વધ કરવો. 12 બળદ ું થોડુ લોહ લઈને આંગળ
વડે વેદ નાં ટોચકાંઓને લગાડ ુ,ં પછ બાક ું બ ું લોહ વેદ ના
પાયા આગળ રેડ દે ુ.ં 13 પછ અંદરના ભાગો પર આવેલી
બધીજ ચરબી લેવી, પ ાશય અને બે ૂત્ર પડની ઉપર આવેલી
ચરબી પણ લઈ લેવી અને વેદ પર તે ું દહન કર ુ.ં 14 પર ુ
બળદના માંસન,ે ચામડ ને અને તેના અંદરના અવયવોને છાવણીની
બહાર અ થી બાળ ૂકવા.ં તે પાપાથાર્પર્ણ છે.

15 “ત્યારબાદ એક ઘેટો લેવો. હારુને અને તેના ુત્રોએ તેના
માંથ પર હાથ ૂકવા. 16 પછ એ ઘેટાનો વધ કર ને, તે ું લોહ
લઈને વેદ ની ચારે બાજુએ છાંટ ુ.ં 17 પછ તે ઘેટાંને કાપીને
કકડા કરવા. અને તેનાં આંતરડાં તથા પગ ધોઈ નાખવાં અને
પછ તેઓને માંથા અને શર રના બીજા અવયવો સાથે ૂકવાં.
18 પછ આખા ઘેટાં ું વેદ પર દહન કર ું એ યહોવાના માંનમાં
આપેલ દહનાપર્ણ છે. એની ુવાસથી હુ પ્રસ થાઉં છુ, એ
માંરા માંનમાં કરેલો હોમયજ્ઞ છે.

19 “હવે પછ બીજો ઘેટો લેવો. હારુને અને તેના ુત્રોએ
તેના માંથા પર હાથ ૂકવા. 20 પછ તે ઘેટાનો વધ કર ને તે ું
થોડુ લોહ લઈને હારુન અને તેના ુત્રોના જમણા કાનની ૂટન,ે
જમણા હાથના અં ૂઠાને તથા જમણા પગના અં ૂઠાને લગાડ ુ.ં
21 ત્યારબાદ બાક ું લોહ વેદ ની ચારે બાજુ છાંટ દે ું, વેદ
ઉપરના લોહ માંથી થોડુ લોહ અને અ ભષેક ું તેલ લઈ હારુન
અને તેનાં વ ો પર તથા તેના ુત્રો અને તેમનાં વ ો પર છાંટ ું
એટલે આમ તેઓ તથા તેઓનાં વ ો યહોવાને અથ પ વત્ર
ગણાશે.

22 “પછ ઘેટાંના ચરબીવાળા ભાગ લેવા; તેની ૂંછડ , અંદરના
અવયવો પરની ચરબી, કાળજા પરની ચરબી, ચરબી સાથે
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જ ૂત્ર પડો અને જમણી જાંધ. કારણ કે હારુન અને તેના
દ કરાઓની દ ક્ષા માંટેનો આ ઘેટો છે. 23 યહોવા આગળના
બેખમીર રોટલીના ટોપલામાંથી એક રોટલી, એક મોવણવાળ
ભાખર અને એક તેલ ચોપડલેી રોટલી લેવી. 24 એ બ ું હારુનના
અને તેના ુત્રોના હાથ પર ૂક ું અને એના વડે યહોવાની ઉપાસના
કરવી. 25 પછ તેઓના હાથમાંથી ું તે લે અને યહોવા સમક્ષ
દહનાપર્ણ તર કે વેદ પર તે ું દહન કર ુ.ં એની ુવાસથી હુ
પ્રસ છુ. એ માંરા માંનમાં કરે ું દહનાપર્ણ છે.

26 “પછ હારુનની દ ક્ષા માંટે વપરાયેલા ઘેટાની છાતી લઈને
તેના વડે યહોવાની ઉપાસના કરવી પછ એ તારો હસ્સો ગણાશ.ે
27 હારુન અને તેના ુત્રોની દ ક્ષા માંટે વપરાયેલા, જનેા વડે
ઉપાસના કર છે તે, અને ભેટ ધરાવેલી છાતી અને જાંધ તારે
યાજકો માંટે અલગ રાખવા.ં 28 માંરા શા ત નયમાં ુસાર એ
હારુનને અને તેના ુત્રોને ઇસ્રાએલીઓ તરફથી મળવો જોઈતો
હસ્સો છે; કારણ કે ઇસ્રાએલીઓએ શાંત્યપર્ણમાંથી યહોવાને
ધરાવેલી એ ભેટ છે.

29 “હારુનનાં આ પ વત્ર વ ો સાચવી રાખવાં. હારુનના ૃત્ ુ
બાદ તેના ુત્રોને વારસામાં મળે. પેઢ દર પેઢ તેઓ તેમની
પોતાની અ ભષેકની દ ક્ષા વ ધ વખતે તે પહેરે. 30 હારુન પછ
જે કોઈ ુ યાજક થાય તે ુલાકાત મંડપમાં અને પ વત્ર ાનમાં
સેવા શરૂ કરે તે અગાઉ સાત દવસ ુધી આ વ ો ધારણ કરે.

31 “દ ક્ષા માંટે અપર્ણ કરાયેલ ઘેટા ું માંસ લઈને કોઈ
પ વત્ર ાને તેને બાફ ું; 32 ત્યારબાદ હારુન અને તેના ુત્રોએ
ુલાકાતમંડપમાં પ્રવેશદ્વાર આગળ એ ઘેટા ું માંસ અને ટોપલામાંની

રોટલી ું ભોજન કર ુ.ં 33 તેમની દ ક્ષા વ ધ વખતે તેમની પ્રાય ત
વ ધ માંટે ઉપયોગમાં લેવાયેલ પદાથ જ ખાવા; યાજકો સવાય
અન્ય કોઈ પણ ક્તએ તે ખાવા ન હ. કારણ એ પ વત્ર છે.
34 સવાર ુધી જો માંસ કે રોટલીમાંથી કાંઈ વધે તો તેને અ માં
બાળ ૂક ું, ખા ું ન હ, કારણ એ પ વત્ર છે.

35 “હારુન અને તેના ુત્રોને બાબતમાં મે આજ્ઞા કર છે તે
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ુજબ જ કર ુ.ં એમની દ ક્ષાની વ ધ સાત દવસ ચલાવવી.
36 દરરોજ પ્રાય ત વ ધ માંટે એક બળદ ું બ લદાન આપ ુ.ં
વેદ ઉપર પ્રાય ત વ ધ કરવાથી ું એને પાપ ુકત કરશે. ત્યાર
પછ તારે વેદ પર તેલનો અ ભષેક કર અને પ વત્ર બનાવવી.
37 સાત દવસ ુધી વેદ ને ુધ્ધ અને પ વત્ર બનાવવી. ત્યાર
બાદ વેદ સં ૂણર્પણે અત્યંત પ વત્ર બનશ,ે એના પછ વેદ જ
અત્યંત પ વત્ર બનશ.ે અને જો કોઈ તેના સંપકમાં આવશે તે
પ વત્ર બની જશે.

38 “તારે વેદ પર આટલી બ લ ચઢાવવી: પ્ર ત દન કાયમને માંટે
એક વષર્ની ઉંમરના બે હલવાન અપર્ણ કરવા.ં 39 એક સવારે અને
બીજુ સાંજ.ે 40 પ્રથમ ઘેટા સાથે તમાંરે એક કલો ુદ્ધ તેલમાં
મોહેલો એક કલો ઝ ણો ઘઉંનો લોટ તેમજ પેયાપર્ણ તર કે એક
લીટર દ્રાક્ષારસ અપર્ણ કર ુ.ં 41 સાંજે અપર્ણ થતા હલવાનની
સાથે સવારની જમે ઝ ણા ઘઊનાં લોટ ું અને દ્રાક્ષારસ ું અપર્ણ
કર. દેવની સમક્ષ તે ુવા સત અપર્ણ અને અ માં થયેલ અપર્ણ
લેખાશ.ે એ યજ્ઞની ુવાસથી હુ પ્રસ થાઉં છુ.

42 “આ દહનાપર્ણ ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર આગળ માંર
નજર સમક્ષ નય મત પેઢ -દર પેઢ આપવાની છે. 43 હુ ત્યાં જ
તમને મળ શ; અને ત્યાં જ હુ ઇસ્રાએલીઓને પણ મળ શ. અને
માંરા મ હમાંથી એ ાન પ વત્ર થઈ જશ.ે

44 “હા, હુ ુલાકાતમંડપને, વેદ ને અને યાજકો તર કે માંરા
સેવકો હારુન તથા તેના ુત્રોને પ વત્ર કર શ. 45 અને હુ
ઇસ્રાએલના લોકો મધ્યે નવાસ કર શ અને તેમનો દેવ થઈશ.
46 તેઓને ખાતર થશે કે તેમની વચ્ચે રહેવા માંટે તેમને મસરમાંથી
બહાર લાવનાર હુ યહોવા તેઓનો દેવ છુ.”

30
ૂપદાની

1 દેવે ૂસાને ક ું, “ ૂપદાની માંટે તારે એક વેદ બનાવવી. એ
બાવળના લાકડાની બનાવવી. 2 તે એક હાથ ઊચી અને એક
હાથ સમચોરસ બનાવવી અને વેદ ના લાકડામાંથી જ કોતર ને તેનાં
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શગ બનાવવા, શગ જુદા બનાવીને વેદ પર જોડવા ન હ. તે વેદ
સાથે એક નંગ હો ું જોઈએ. 3 વેદ નો ઉપરનો ભાગ, બાજુઓ
અને શગ ુદ્ધ સોનાથી મઢ લેવો અને આખી વેદ ની ચારે બાજુ
સોનાની કનાર બનાવવી. 4 એની બે સામસામી બાજુઓએ
કનાર ની નીચે ઉપાડવાના દાંડા ભેરવવા માંટે સોનાનાં બબ્બે કડાં
ૂકવાં. 5 એ બે દાંડા બાવળના લાકડાના બનાવવા અને સોનાથી

મઢાવવા. 6 દશ આજ્ઞાઓ જમેાં ૂક છે તે સા યકોશ આગળના
પડદા સામે એ વેદ ૂકવી ત્યાં હુ તેમને દશર્ન દઈશ.

7 “એ વેદ પર પ્ર ત દન સવારે દ વાબ ી તૈયાર કરતી વખતે
હારુને ુગંધી ૂપ કરવો. 8 અને રોજ સાંજે તે દ વાઓ પ્રગટાવે
ત્યારે યહોવાની સં ુખ ૂપ કરવો. તારે પેઢ -દર-પેઢ કાયમ યહોવા
સમક્ષ ૂપ કરવો, 9 તારે એ વેદ પર ન ષદ્ધ ૂપ કરવો ન હ, કે
દહનાપર્ણ કે ખાધાપર્ણ કે પેયાપર્ણ અપર્ણ કરવાં ન હ.

10 “વષર્માં એક વાર હારુને પ્રાય તને માંટે પાપાથાર્પર્ણ ું રકત
લઈને શગ ઉપર લગાડ વેદ ને પ વત્ર કરવાની છે. પેઢ -દર-પેઢ
નય મત ર તે આ વા ષક વ ધ ું પાલન કર ુ,ં કારણ કે આ વેદ
યહોવાની પરમપ વત્ર વેદ છે.”

મં દરની જકાત
11 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 12 “ ું ારે ઇસ્રાએલીઓની

વસ્તીગણતર કરે ત્યારે જે ુરુષો ું નામ નોંધાય તેણે જ પોતાના
જીવન માંટે યહોવા સમક્ષ ખંડણી ભરવી, જથેી ું ગણતર
કરે ત્યારે લોકો પર કોઈ આફત ન આવે. 13 વસ્તીગણતર માં
નોંધાયેલા દરેક માંણસો ખંડણી પેટે અડધો શેકેલ યહોવાને અપર્ણ
તર કે આપવો. (એટલે અ ધકૃત માંત્રામાં અડધો શેકેલ જે 20
ગેરાહ ું વજન હોય છે). 14 વસ્તીગણતર માં નોંધાયેલા વીસ
વરસના કે તેથી વ ુ ઉમરના દરેક માંણસે આ જકાત આપવી.
15 મને તમાંરા જીવનના બદલામાં આ જકાત આપતી વખતે
ધનવાને વધારે કે ગર બે ઓછુ આપવા ું નથી. 16 ઇસ્રાએલીઓ
પાસેથી મળેલાં જીવનના બદલામાં ૂકવાતાં પ્રાય તના નાણાં
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ુલાકાતમંડપની સેવામાં ખચર્વા.ં આ અપર્ણ યહોવાને ઇસ્રાએલી
લોકોની યાદ અને તેમના જીવનની કમત તર કે આવશ.ે”

હાથપગ ધોવાની કૂડ
17 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 18 “હાથપગ ધોવા તારે કાંસાની

ઘોડ વાળ એક કાંસાની કૂડ બનાવવી, અને તેને વેદ અને
ુલાકાતમંડપની વચ્ચે ૂક તેમાં પાણી ભર ુ.ં 19 હારુને અને

તેના ુત્રોએ હાથપગ ધોવામાં એ પાણીનો ઉપયોગ કરવો. 20 જો
તેમણે એ પાણીથી હાથપગ ધોયા હશે તો તેઓ ુલાકાતમંડપમાં
સેવા કરવા જશે અથવા બ લ ચઢાવવા વેદ પાસે જશે ત્યારે
તેઓ ૃત્ ુ પામશે ન હ. 21 તેઓ ૃત્ ુ ન પામે તેટલા માંટે તેમણે
અ ૂક હાથપગ ધોવા. આ શા ત કા ૂન તેમણે અને તેમના
વંશજોએ પેઢ દર પેઢ પાળવાનો છે. હારુન અન તેના ુત્રો
માંટે આ ૂચનાઓ છે.”

અ ભષેક ું તેલ
22 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, 23 “શ્રે ુણવ ાવાળ
ુગંધીઓ લેવી, 12 પૌંડ ચોખ્ખો બોળ, 6 પૌંડ ુગંધીદાર

તજ, 6 પૌંડ સંગધીદાર બરુ 24 અને 12 પૌંડ દાલચીનીએ બ ું
પ વત્ર ાનના વજન પ્રમાંણે લે ું. અને એક ગેલન જૈ ૂન ું તેલ
લે ું.

25 “ નષ્ણાંત ુગંધીઓ બનાવનારાઓ પાસે આ સવર્ પદાથ ું
મશ્રણ કર ને અ ભષેક ું તેલ તૈયાર કરાવ ું. 26 તારે
ુલકાતમંડપને, કરારકોશનો, 27 બાજઠ અને તેની બધી

સામગ્રીઓનો, દ વીનો અને તેનાં સાધનોનો, ૂપની વેદ નો,
28 દહનાપર્ણની વેદ નો અને તેનાં સાધનોનો તથા ઘોડ સ હત
હાથપગ ધોવાની કૂડ નો અ ભષેક કરવો. 29 આ પ્રમાંણે આ
બધી વસ્ ુઓની ુ દ્ધ કરવી એટલે તે બધી પરમપ વત્ર બની
જશે. અને જે કોઈ તેમને અડકે તે પ વત્ર થઈ જશે.
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30 “ત્યાર પછ તારે હારુનને અને તેના ુત્રોને અ ભષેક કર
માંરા યાજકો તર કે દ ક્ષા આપવી. 31 તારે ઇસ્રાએલીઓને કહે ું,
તમાંરે પેઢ દર પેઢ આ અ ભષેકના તેલના પ વત્રતા સાચવી
રાખવી. 32 સામાંન્ય માંણસોને શર રે એ ન લગાડ ું. અને એ
ુસખા પ્રમાંણે બીજુ તેલ બનાવ ું ન હ એ પ વત્ર છે અને તમાંરે

એને પ વત્ર ગણીને ચાલવા ું છે. 33 જે કોઈ આ ુગંધીઓ ું
મશ્રણ કર આ ું તેલ બનાવે અથવા જે યાજક નથી તેવી કોઈ
ક્ત ઉપર તે રેડે તેને સમાંજમાંથી જુદો કરવામાં આવે.”
ૂપ

34 યહોવાએ ૂસાને ૂપ બનાવવા માંટે આ ૂચનાઓ આપી:
35 “તારે રાજન, કેરબા, શલારસ, અને ુદ્ધ લોબાન સરખે ભાગે
લઈ તે મશ્રણમાંથી ુગંધી ૂપ બનાવવો, તેને સરૈયો બનાવે
તેવીજ ર તે બનાવવો. એ ૂપને ુધ્ધ અને પ વત્ર રાખવા તેમાં
મીઠુ મેળવ ુ.ં 36 એમાંથી થોડો ઝ ણો ખાંડ ને તેનો ઉપયોગ
ુલાકાતમંડપમાં કરારકોશ આગળ, જયાં હુ તને દશર્ન આપવાનો

છુ ત્યાં કરવો. તમાંરે આ ૂપને અત્યંત પ વત્ર સમજવાનો
છે. 37 આ ુસખા પ્રમાંણેનો ૂપ તમાંરે પોતાના ઉપયોગ માંટે
બનાવવાનો નથી. તમાંરે એને માંરે માંટે જ અલગ રાખેલી
પ વત્રવસ્ ુ ગણવી. 38 જો કોઈ પોતાના ઉપયોગ માંટે તે બનાવે,
તો તેનો યહોવાના સમાંજમાંથી બ હષ્કાર કરવો.”

31
બસાલએલ અને આહોલીઆબ

1 વળ યહોવાએ ૂસાને ક ું, 2 “જુઓ, મેં યહૂદાના
કુળસ ૂહના હૂરના ુત્ર ઉર ના દ કરા બસાલએલને ખાસ પસંદ
કય છે. 3 મેં તેનામાં દૈવી શ ક્તભર દ ધી છે અને તેને
દરેક પ્રકારની કાર ગર માં કુશળતા, સમજદાર , અને ુષ્કળ જ્ઞાન
અને હો શયાર આપી છે. 4 મેં તેને નવી નવી ભાતો ઉપજાવી
કાઢવામાં સોનાચાંદ ને કાંસાની વસ્ ુઓ બનાવવામાં, 5 રત્નોને પહેલ
પાડવામાં, લાકડામાં કોતરણી કરવામાં તથા બધી જાતના નકશીકામ
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કરવામાં કુશળ બના ો છે. 6 વળ તેની સાથે કામ કરવા માંટે
મેં દાનના કુળસ ૂહના અહ સામાંખના ુત્ર આહોલીઆબને પસંદ
કય છે, તથા બીજા બધા કુશળ કાર ગરોને પણ મેં કુશળતા
આપી છે. જથેી તેઓ મેં તને જે જણા ું તે બધી વસ્ ુઓ
બનાવી શકે:

7 ુલાકાત મંડપ,
કરારકોશ, તે ું ઢાંકણુ,ં
મંડપ ું બ ું રાચરચી ુ;ં
8 બાજઠ અને તેનાં સાધનો,
ુદ્ધ સોનાની દ વી અને તેનાં સાધનો,
ૂપ કરવાની વેદ ,

9 દહનાપર્ણની વેદ અને તેનાં બધાં સાધનો,
હાથપગ ધોવાની કૂડ અને તેની ધોડ .
10 યાજક હારુન અને તેના ુત્રો
માંટે સેવા સમયે પહેરવાનાં પ વત્ર પોષાક,
11 અ ભષેક માંટે ું તેલ અને
પ વત્ર ાનક માંટેનો ુગંધીદાર ૂપ.

તેમણે આ બધી જ સામગ્રી મેં જણા ું છે તે પ્રમાંણે બરાબર
બનાવવી.”

સાબ્બાથ દને વશ્રામ
12 યહોવાએ ૂસાને ક ું, 13 “ઇસ્રાએલના લોકોને કહે,

‘સાબ્બાથ દને વશ્રામ કરે. કારણ કે “સાબ્બાથ” માંર અને
તમાંર વચ્ચે બધી પેઢ ઓ માંટે નશાની છે. એ તમને યાદ આપશે
કે મેં તમને માંર ખાસ પ્રજા તર કે બના ા છે.

14 “ ‘આથી તમાંરે વશ્રામવાર ું પાલન કરવા ું છે, કારણ કે
તમાંરા માંટે એ પ વત્ર દવસ છે, જે કોઈ એની પ વત્રતાનો ભંગ
કરે, તેને મોતની સજા કરવી જે કોઈ વશ્રામવારે કામ કરે તેનો
સમાંજમાંથી બ હષ્કાર કરજો. 15 તમને છ દવસ કામ કરવાની
છૂટ છે, પણ સાતમે દવસ સં ૂણર્ વશ્રામનો દવસ છે, એ મને
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સમ પત થયેલો પ વત્ર દવસ છે. જે કોઈ તે દવસે કામ કરે તેને
મોતની સજા કરવી. 16 ઇસ્રાએલના લોકોએ માંર અને તેમની
વચ્ચેના કરારની સ્ ૃ ત તર કે વશ્રામવાર પેઢ દર પેઢ પાળવાનો
છે. કારણ કે, 17 સાબ્બાથ માંર અને ઇસ્રાએલી લોકોની વચ્ચે
હમેશની નશાની રહેશે,’ ” કેમકે મેં, યહોવાએ છ દવસ ુધી
આકાશ અને ૃથ્વીની રચના કર અને સાતમે દવસે મેં કામ બંધ
ક ુર્ અને વશ્રામ કય .

18 સનાઈના પવર્ત ઉપર ૂસા સાથેનો વાતાર્લાપ ૂણર્ કર ને
યહોવાએ તેને બે સ્માંરક તકતીઓ અપર્ણ કર ; એ પથ્થરની
તકતીઓ દેવની આંગળ વડે લખાયેલ દશ આજ્ઞાઓવાળ હતી.

32
સોના ું વાછરડુ

1 ૂસાને પવર્ત પરથી આવવામાં વલંબ થતો જોઈને લોકોએ
હારુન પાસે ભેગા થઈને ક ું, “ચાલ, અમને દોરવણી આપવા
માંટે દેવ બનાવ. કારણ કે મસરમાંથી અમને અહ લઈ આવનાર
ૂસા હવે અદ્રશ્ય થઈ ગયો છે; તે ું ું થ ું એની અમને ખબર

પડતી નથી.”
2 એટલે હારુને તેમને ક ું, “તમાંર પત્નીઓ અને ુત્ર ુત્રીઓના

કાનમાંથી સોનાની કડ ઓ કાઢ માંર પાસે લાવો.”
3 તેથી તેઓએ ુરુષો; ીઓ, છોકરાઓ અને છોકર ઓએ

તેમ ક ુર્. 4 હારુને કડ ઓ લઈને તે ઓગાળ અને ધા ુના
બીબામાં ઢાળ ને એક વાછરડાંની ૂ ત બનાવી એટલે લોકો બોલી
ઊઠયા, “ઇસ્રાએલીઓ! આ ર ા તમાંરા દેવ, જે તમને મસર
દેશમાંથી બહાર લઈ આ ા હતા.”

5 હારુને જો ું કે લોકો બહુ આનંદમાં આવી ગયા છે, તેથી
તેની આગળ હારુને વેદ બાંધી અને એવી જાહેરાત કર કે,
“આવતી કાલે યહોવાના માંનમાં ઉત્સવ થશે.”

6 બીજે દવસે સવારમાં વહેલા ઊઠ ને લોકોએ દહનાપર્ણો અને
શાંત્યપર્ણો ચઢા ાં અને ત્યાર પછ તેઓએ ખા ું પી ું અને
મોજમજા કરવા લાગ્યા.
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7 પછ યહોવાએ ૂસાને ક ું, “તરત નીચે જા, કારણ, તારા
લોકો, જમેને ું મસરમાંથી બહાર લઈ આ ો છે, તેઓ એ
ભયંકર પાપ ક ુર્ છે. 8 મેં તેમને જે માંગ ચાલવાની આજ્ઞા કર
હતી તેનાથી આટલા વહેલા તેઓ ફર ગયા છે. તેમણે પોતાના
માંટે એક વાછરડાની ૂ ત બનાવી છે અને તેને પગે લાગીને તેને
ભોગ ધરાવીને એમ બોલ્યા છે કે, ‘હે ઇસ્રાએલના ુત્રો, આ
ર ા તમાંરા દેવ, જે તમને લોકોને મસરમાંથી બહાર લઈ આ ા
હતા.’ ”

9 પછ યહોવાએ ક ુ,ં “મને ખબર પડ છે કે આ લોકો
કેટલા બધા હઠ લા અને બળવાખોર છે. 10 એટલે હવે તમે મને
અટકાવશો ન હ, એમના પર માંરો ક્રોધ ભ ૂક ઊઠયો છે અને હુ
તેમનો નાશ કર શ, અને તેઓના ાને હે ૂસા, હુ તમાંરામાંથી
મહાન પ્રજા પેદા કર શ.”

11 પર ુ ૂસાએ યહોવા દેવને વનંતી કર કે તે તેમ ન કરે;
તેણે આજીજી કર ને ક ું, “હે દેવ યહોવા, શા માંટે તારે તારા
આ લોકો ઉપર ક્રોધ કરવો જોઈએ? ું તો એ લોકોને તારા
બાહુના અ ૂવર્ સામર્થ્યથી મસરમાંથી બાહર લા ો હતો; 12 ું
તમે એમ ઈચ્છો છો કે મસરવાસીઓ કહે, ‘દેવ તેઓને ફસાવીને
પવર્તો મધ્યે લઈ ગયા છે, જથેી તે તેઓનો સંહાર કરે, અને
ૃથ્વીની સપાટ પરથી સદતર સમાંપ્ત કરે?’ તમાંરા ક્રોધને ઠડો

પાડો અને તમાંરા લોકો ું ખોટુ કરવા ું છોડ દો. 13 તમાંરા
સેવકો, ઈબ્રા હમ, ઈસહાક અને ઇસ્રાએલને આપે ું તમાંરુ વચન
યાદ કરો. અને તમે વચન ક ું હ ુ,ં ‘આકાશના તારા જટેલા હુ
તારા સંતાન વધાર શ. અને તારા વંશજોને જે દેશ આપવા ું મેં
વચન આપ્ ું છે તે સમગ્ર દેશ હુ તેઓને આપીશ, તેઓનો સદાનો
વારસો થશે. અને તેઓ સદાસવર્દા તેના વારસદાર બનશ.ે’ ”

14 તેથી યહોવાએ પોતાના લોકો ું ખોટુ કરવાનો જે વચાર
કય હતો તે જતો કય .

15 પછ ૂસા પાછો ફર ને કરારની બંને તકતીઓ હાથમાં લઈને
પવર્ત પરથી નીચે ઊતય . તકતીઓની બંને બાજુએ દશ આજ્ઞાઓ
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લખેલી હતી. 16 તે તકતીઓ દેવે બનાવેલી હતી અને તેના ઉપર ું
લખાણ પણ દેવે કોતર ને લખે ું હ ુ.ં

17 નીચે તળેટ માં લોકોની ૂમાં ૂમનો અવાજ સાંભળ ને
યહો ુઆએ ૂસાને ક ું, “એ ું લાગે છે કે એ લોકો ુદ્ધની
તૈયાર કર ર ા હોય!”

18 પણ ૂસાએ ક ું, “આ કોઈ વજયનો નાદ નથી તેમ
પરાજયનો પોકાર પણ નથી. આ તો ગાવાનો અવાજ સંભળાય
છે.”

19 ારે તેઓ છાવણી પાસે આ ા ત્યારે ૂસાએ વાછરડુ
અને નાચગાન જોયાં, ૂસાનો ક્રોધ ભ ૂક ઊઠયો અને તેણે
પવર્તની તળેટ માં હાથમાંની તકતીઓ નીચે પછાડ ને ૂરે ૂરા કર
ના ા. 20 પછ તે લોકોએ જે વાછરડુ બના ું હ ું તે લઈને
તેણે અ માં ઓગળાવી ના ું. પછ તેનો વાટ ને ૂકો કર
ના ો અને તે પાણીમાં ભભરાવી ઇસ્રાએલીઓને પાઈ દ ધો.

21 પછ હારુન તરફ ફર ને તેણે ક ું, “આ લોકોએ તમાંરુ ું
બગા ું છે કે તમે એ લોકોને આવા મોટા પાપમાં ના ાં?”

22 હારુને ક ું, “ ુસ્સે ના થાઓ, ભાઈ એ લોકો કેવા દુ
સ્વભાવના છે, તે તમે સાર ર તે જાણો છે. 23 એ લોકોએ મને
ક ું, ‘અમને દોરવણી આપવા માંટે દેવો બનાવી આપો, કારણ
કે અમને મસર દેશમાંથી બહાર લાવનાર ૂસા ું ું થ ું એની
અમને ખબર પડતી નથી.’ 24 એટલે મેં તેમને ક ું, ‘તમાંરામાંથી
જમેની પાસે સોનાનાં ઘરેણાં હોય તે ઉતાર નાખો.’ તેમણે મને
આપ્યાં અને મેં તે અ માં ના ાં અને આ વાછરડુ બહાર નીકળ
આ ું.”

25 ૂસાએ જો ું કે હારુને લોકો પરનો પોતાનો કા ૂ જવા દ ધો
અને પ રણામે તેઓ જગલીપણું કરતા હતા, અને તેઓના બધા
દશુ્મનો તેઓને ૂખર્ની જમે જોતા હતા. 26 છાવણીના પ્રવેશદ્વાર
આગળ ઊભા રહ ને તેણે મોટા અવાજે પોકાર કય . “યહોવાના
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પક્ષમાં હોય તે માંર પાસે આવે.” એટલે બધા લેવીઓ તેની
પાસે ભેગા થઈ ગયા.

27 તેણે તેઓને ક ું, “ઇસ્રાએલના દેવ યહોવાની આજ્ઞા
છે: ‘તમે બધા પોતપોતાની તરવાર લઈને સજજ થઈ જાઓ,
છાવણીમાં બધે ફર વળો, અને તમાંરા ભાઈઓ, મત્રો અને
પડોશીઓને માંર નાખો.’ ”

28 લેવીઓએ ૂસાના ક ા પ્રમાંણે ક ુ અને લગભગ 3,000
લોકો તે દવસે કપાઈ ગયા. 29 પછ ૂસાએ ક ું, “આજે તમને
યહોવાની દ ક્ષા મળ છે, કારણ તમે પોતાના ુત્રની અને ભાઈની
વરુદ્ધ પડ ને આશીવાર્દને પાત્ર બન્યા છો.”
30 બીજે દવસે ૂસાએ લોકોને ક ું, “તમે મહાપાપ ક ુર્ છે:

અત્યારે હુ યહોવા પાસે જાઉ છુ; કદાચ હુ તમાંરા પાપની માંફ
મેળવી શકુ.” 31 આમ કહ ને ૂસાએ ફર યહોવા પાસે જઈને
ક ું, “ દલગીર ક્ત કરુ છુ! આ લોકોએ મોટુ પાપ ક ુ છે!
એમણે પોતાને માંટે સોનાના દેવ બના ા છે. 32 તમે જો એમને
માંફ કરતા હો તો માંફ કરો. ન હ તો તમાંરા ચોપડામાંથી માંરુ
નામ ૂંસી નાખો.”

33 પર ુ યહોવાએ ૂસાને જવાબ આપ્યો, “ન હ, જે લોકોએ
માંર વરુદ્ધ જઈને પાપ ક ુર્ છે તેમ ું જ નામ હુ માંરા ચોપડામાંથી
ૂસી નાખીશ. 34 પણ હવે ું જા, અને મેં તને ક ું છે તે

જગ્યાએ આ લોકોને દોર જા. માંરો દેવદૂત તમાંર આગળ
આગળ ચાલશ,ે પણ એક દવસ એવો આવશે ારે હુ તેમને
તેમના પાપની સજા કર શ.” 35 આમ, હારુને બનાવેલા વાછરડાની
ઉપાસના કરવા બદલ યહોવાએ લોકોને આકર સજા કર .

33
“હુ તમાંર સાથે ન હ આ ું”

1 યહોવાએ ૂસાને ક ું, “ ું અહ થી નીકળ ને જે લોકોને ું
મસર દેશમાંથી બહાર લઈ આ ો છે, તેઓને ઈબ્રા હમ, ઈસહાક
અને યાકૂબને જે દેશ ું વચન આપ્ ું છે ત્યાં દોર જા, કેમ કે
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મેં વચન આપે ું છે કે, આ દેશ હુ તમાંરા વંશજોને આપીશ.
2 હુ તાર આગળ માંરા એક દેવદૂતને મોકલીશ અને કનાનીઓ,
અમોર ઓ, હ ીઓ, પર ઝ ઓ, હવ્વીઓ અને ય ૂસીઓને
હાંક કાઢ શ. 3 હુ દૂધ અને મધની જયાં રેલછેલ છે એવા દેશમાં
તમને લઈ જઈશ, પણ હુ તમાંર સાથે ન હ આ ું, કારણ કે તમે
લોકો હઠ લા છો અને કદાચ હુ તમાંરો રસ્તામાં જ સંહાર કર
ના ુ.ં”

4 લોકોએ જયારે આ કઠોર શ ો સાંભ ા ત્યારે તેઓએ
શોક કય અને કોઈએ પોતાના શર ર ઉપર દાગીના પહેચાં ન હ.
5 યહોવાએ ૂસાને ક ુ,ં “ઇસ્રાએલના લોકોને કહે કે, ‘તમે લોકો
હઠ લા છો, જો હુ તમાંર સાથે થોડ ઘડ વાર પણ આ ું તો
તમાંરો સંહાર કર ના ું. એટલે તમે તમાંરાં દાગીના, ઘરેણાં ઉતાર
નાખો, ારે હુ વચાર શ કે માંરે તમાંર સાથે ું કર ુ?ં’ ” 6 તેથી
ઇસ્રાએલીઓએ પોતાનાં ઘરેણાં ઉતાર ના ાં અને હોરેબ પવર્ત
છોડયા પછ ફર પહેચાં ન હ.

ૂલાકાત મંડપની ાપના
7 ૂસા હમેશા છાવણીની બહાર દૂર માંડવો ઊભો કરતો હતો

અને જે કોઈને યહોવાની ઈચ્છા જાણવી હોય તે છાવણી બહાર
“ ુલાકાતમંડપમાં” જતો. જે ૂસાએ છાવણી બહાર ઊભો કય
હતો. 8 ૂસા જયારે જયારે ૂલાકાતમંડપમાં જતો ત્યારે ત્યારે
બધા લોકો ઊઠ ને પોતપોતાના તં ુના દરવાજા આગળ ઊભા
રહ ન,ે ૂસા ૂલાકાતમંડપમાં દાખલ થાય ત્યાં ુધી તેને જોઈ
રહેતા. 9 ૂસા જયારે માંડવા પ્રવેશ કરતો એટલે વાદળનો થંભ
નીચે ઊતર માંડવાના દરવાજા આગળ ઊભો રહેતો અને યહોવા
ૂસા સાથે વાત કરતા. 10 વાદળના થંભને દેવ દરવાજા આગળ

જોતાં જ દરેક માંણસ પોતપોતાના માંડવાના દરવાજા આગળ
ભજન કરતા.

11 યહોવા ૂસા સાથે એક માંણસ બીજા માંણસ સાથે વાત કરે
એ ર તે મોઢામોઢ વાત કરતા. ત્યાર પછ ૂસા પાછો છાવણીમાં
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આવતો. તેનો નવ ુવાન સેવક ૂનનો ુત્ર યહો ુઆ કદ તં ુમાંથી
બહાર નીકળતો ન હ.

ૂસાને યહોવાનાં ગૌરવ ું દશર્ન
12 ૂસાએ યહોવાને ક ું, “તમે મને આ લોકોને લઈ જવા ું તો

ક ું પણ તમે એ મને ન ક ું કે, તમે માંર સાથે કોને મોકલવાના
છો, તમે મને એમ પણ ક ું કે, ‘હુ તને નામથી ઓળ ું છુ અને
તારાથી પ્રસ છુ.’ 13 જો ખરેખર મેં તમને પ્રસ કયાર્ હોય,
તો મને તમાંરા માંગ શીખવાડો. માંરે તમને ઓળખવા છે. તો
હુ તમને પ્રસ કરતો રહુ. વળ , યાદ રાખજે કે આ લોકો તો
તમાંર જ પ્રજા છે.”

14 યહોવાએ જવાબ આપ્યો, “હુ પોતે તાર સાથે જઈશ અને
તને માંગર્દશર્ન આપીશ.”

15 કેમ કે ૂસાએ ક ું હ ુ,ં “તમે જો માંર સાથે ન આવવાના
હો તો અમને અહ થી આગળ મોકલશો ન હ; 16 અને તમે અમાંર
સાથે આવો એ સવાય બીજી કઈ ર તે જાણી શકાય કે તમે
અમાંરા પર પ્રસ છો? તમે અમાંર સાથે આવો તો જ અમે,
તમાંરા લોકો અને હુ ૃથ્વી પરના બીજા બધા લોકો કરતાં જુદા
તર આવી ું.”

17 જવાબમાં યહોવાએ ૂસાને ક ું હ ુ,ં “હા, તેં જે માંગ્ ું છે
તે હુ ચો સ આપીશ. કારણ કે હુ તારા પર પ્રસ છુ અને તને
બહુ સાર ર તે જાણું છુ.”*

18 ૂસાએ વનંતી કર , “મને તમાંરા ગૌરવના દશર્ન કરાવો.”
19 યહોવાએ ક ું, “હુ માંર સં ૂણર્ ભલમનસાઈ તને દેખાડ શ,

અને તાર સમક્ષ માંરુ નામ ‘યહોવા દેવ’ તર કે જાહેર કર શ.
હુ જનેે પસંદ કર શ એ લોકો પર દયા અને કરુણા વરસાવીશ.”
20 વ ુમાં તેમણે ક ું, “પણ માંરુ ુખ ું જોઈ શક શ ન હ,
કારણ, કોઈ પણ માંણસ મને જોઈને જીવતો રહ શકે ન હ.

* 33:17: અને � જાણું છુ ૂળ પ્રમાણે, “હુ તને નામથી જાણું છુ.”
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21 “તેમ છતાં માંર બાજુમાં આ ખડક પર ઊભો રહેજ.ે
22 અને માંરુ ગૌરવ તાર નજર આગળથી પસાર થાય ત્યારે હુ
તને આ ખડકની ફાટમાં ૂક દઈશ. અને હુ પોતે પસાર થઈ
જાઉં ત્યાં ુધી માંરા હાથ વડે તને હુ ઢાંક દઈશ. 23 પછ હુ
માંરો હાથ લઈ લઈશ અને ું માંર પીઠ જોવા પામીશ, પણ
માંરુ ુખ તને દેખાશે ન હ.”

34
કરારની નવી તકતીઓ

1 યહોવાએ ૂસાને ક ું, “પ્રથમના જવેી જ પથ્થરની બે
તકતીઓ બનાવ, અને તારા વડે ભાંગી ગયેલી તકતીઓ ઉપર જે
વચનો લખેલાં હતાં તે હુ તેના પર લખીશ. 2 સવારમાં સનાઈ
પવર્ત ઉપર આવવા માંટે ું તૈયાર રહેજે અને સનાઈ પવર્તના
શખર પર ચઢ ટોચ પર માંર રાહ જોતો ઊભો રહેજ.ે 3 તાર
સાથે કોઈએ ઉપર આવવા ું નથી. એટ ું જ ન હ, પવર્ત ઉપર
કોઈ માંણસ નજરે પણ ચઢવો જોઈએ ન હ, અથવા તે પવર્તની
આસપાસ ઘેટાંબકરાં કે ઢોરઢાંખર પણ ચરતાં હોવા જોઈએ ન હ.”

4 તેથી ૂસાએ પ્રથમની તકતીઓનાં જવેી જ પથ્થરની બે
તકતીઓ બનાવી અને સવારમાં તે વહેલો ઊઠયો અને યહોવાએ
તેને ક ું હ ું તે પ્રમાંણે તેના હાથમાં તકતીઓ લઈને તે સનાઈ
પવર્ત ઉપર ચઢ ગયો. 5 પછ યહોવા મેઘસ્તંભના રૂપમાં નીચે
ઊતર આ ા અને તેની સાથે ઊભા ર ા. અને પોતા ું નામ
“યહોવા” જાહેર ક ુર્. 6 ત્યારબાદ યહોવા તેની આગળથી જાહેર
કરતા પસાર થયા કે, “હુ યહોવા છુ. હુ દયા ુ અને કૃપા ુ દેવ
છુ. ક્રોધ કરવામાં મંદ અને કરૂણાથી ભર ૂર અને વ ાસપાત્ર
છુ. 7 હુ યહોવા હજારો પેઢ ુધી કરૂણા રા ું છુ અને તેઓના
પાપોની માંફ આ ું છુ. તેમ છતાં ુનેગારને નદ ષ ઠરાવવા ના
પાડુ છુ. અને પતાના અધમર્ની સજા ત્રીજી અને ચોથી પેઢ
ુધી ુત્રો અને પૌત્રોને કરુ છુ!”
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8 ૂસાએ એકદમ ભોંય પર લાંબા થઈને સા ાંગ નમસ્કાર કયાર્.
9 તેણે ક ું, “હે યહોવા, તમે કહો છો કે તમે માંરા પર પ્રસ
છો તે જો સત્ય હોય તો કૃપા કર અમાંર સાથે આવો. આ
લોકો ગમે તેટલા હઠ લા હોય તો પણ તમે અમાંરો અધમર્ અને
અમાંરાં પાપ માંફ કરો અને તમાંરાં પોતાના લોકો તર કે અમાંરો
સ્વીકાર કરો.”

10 યહોવાએ ક ુ,ં “જુઓ, હુ અત્યારે જ તમાંર સાથે આ
કરાર કરનાર છુ. અગાઉ ૃથ્વી પર કોઈ પણ દેશમાં ન થયા હોય
તેવા ચમત્કારો હુ કર શ. તારા લોકો તે જોશે કે હુ, દેવ ૂબ
મહાન છુ. હુ જે તારા માંટે અદ ુત કાય કર શ, તે લોકો જોશે.”
11 કરારનો તારો ભાગ આ છે કે ું માંર સવર્ આજ્ઞાઓને આધીન
થા. પછ હુ તમાંર વચ્ચેથી અમોર , કનાની, હ ી, પ રઝઝ ,
હવ્વી અને ય ૂસી લોકોને હાંક કાઢ શ. 12 પણ સાવધાન
રહેજ.ે ું જે દેશમાં જાય છે, ત્યાંના વતનીઓ સાથે કરાર
કરવો ન હ, ન હતર તેઓ તને જાળમાં ફસાવશ.ે 13 પણ યાદ
રાખો, તમાંરે તેમની વેદ ઓ તોડ પાડવાની છે, તેમના ૂજાસ્તંભો
તોડ નાખવાના છે. અને તેઓની અશેરાહ દેવીની ૂ તઓ ભાંગી
નાખવાની છે. 14 તમાંરે અન્ય કોઈ દેવોની ૂજા કરવી ન હ કારણ
કે માંરુ નામ યહોવા છે માંરુ નામ હુ એટલે કાનાહ છુ-ઈષાર્ ુ
દેવ.

15 “એ દેશના વતનીઓ સાથે કોઈ કરાર કરવો ન હ, ન હ
તો તેઓ જયારે પોતાના દેવોને યજ્ઞ ચઢાવે, ત્યારે કદાચ તમને
બોલાવે અને તમે એ યજ્ઞ ખાઓ. 16 કદાચ તમે તમાંરાં ુત્રોને
તેમની ુત્રીઓ સાથે પરણાવો અને એ કન્યાઓ ભચાર ની
જમે પોતાના દેવોની ૂજા કરે ત્યારે તમાંરા ુત્રોને પણ એ રસ્તે
ચઢાવી દે અને ૂજા કરાવ.ે પછ તારા ુત્રો તેઓની પત્નીઓના
દેવોની ઉપાસના કર ને માંર વરુદ્ધ પાપ આચરશે.

17 “તેઓની ૂ તઓ સાથે કોઈ સંબંધ હોય ન હ, તેથી તમાંરે
તે દેવોની ૂ તઓ બનાવવી ન હ.
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18 “મેં તમને આજ્ઞા કર છે તે ૂજબ સાત દવસ ુધી તમાંરે
આબીબ મ હનામાં ન કરેલ સમયે ખમીર વગરની રોટલી ખાવી.
અને તમાંરે ખમીર વગરની રોટલીનો ઉત્સવ પાળવો; કારણ કે
આબીબ મ હનામાં તમે મસર દેશમાંથી બહાર નીક ા હતા.

19 “બધાં પ્રથમ પ્રસવનાં સંતાન માંરાં છે; તમાંરા પ ુઓનાં બધા
પહેલા વેતરના નર માંરા છે, પછ એ ગાયનો હોય કે બકર નો
હોય. 20 જો તમે ગધેડાના પ્રથમ બચ્ચાંને રાખવા માંગતા હોય
તો તેને બદલે હલવાન આપીને તેને ખર દ શકાય. જો ું તેને
ખંડ લેવા ના ઈચ્છતો હોય તો તેની ડોક ભાંગી નાખવી, અને
તારા બધા જ પ્રથમજ નત ુત્રોને તારે ખંડ લેવાના છે. ભેટ
લા ા વના કોઈએ માંર સમક્ષ ખાલી હાથે આવ ું ન હ.

21 “છ દવસ તમાંરે ખેડવા ું કે વાવણી ું કામ કર ુ.ં સાતમાં
દવસે વશ્રામ કરવો. માંત્ર છ દવસ કામ કર ું અને સાતમે
દવસે આરામ પાળવો.
22 “તમાંરે અઠવા ડયાનો પવર્ ઊજવવો. આ પવર્ માંટે ધઉંનો

પ્રથમ ફળ અને શરદ ઋ ુમાં કાપણી નો પવર્ ઊજવવો.
23 “પ્રત્યેક વષર્માં ત્રણ વાર ઇસ્રાએલના સવર્ ુરુષો અને

સંતાનોએ ઇસ્રાએલના દેવ યહોવા સમક્ષ ઉપ ત થ ુ.ં
24 “પ્ર તવષર્ ત્રણ વાર તમે તમાંરા દેવ યહોવાના દશર્ને જાઓ

અને તે વખતે તમાંરા દેશ પર કોઈ આક્રમણ કરશે ન હ અને તેને
જીતી લેશે ન હ. કારણ, તમાંર ૂ મ પરથી હુ બીજી પ્રજાઓને
હાંક કાઢ ને તમાંર સરહદ વસ્તાર આપીશ.

25 “તમાંરે યજ્ઞ ચઢાવીને એ ું લોહ ખમીરવાળ રોટલી સાથે
મને ધરાવ ું ન હ.

“પાસ્ખાપવર્ યજ્ઞનો કોઈ ભાગ સવાર ુધી રાખી ૂકવો ન હ.
26 “પ્ર તવષર્ તમાંર જમીનનો પ્રથમ પાકનો ઉ મો મ ભાગ

તમાંરે તમાંરા દેવ યહોવાના મં દરમાં લઈને આવ ુ.ં
“તમાંરે લવારાને તેની માંતાના દૂધમાં રાંધ ું ન હ.”
27 યહોવાએ ૂસાને ક ુ,ં “આ શ ો ું લખી લે, કારણ તાર

સાથે અને ઇસ્રાએલ સાથે મેં એ પ્રમાંણે કરાર કય છે.”
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28 તેથી ૂસા 40 દવસ અને 40 રાત અ જળ લીધા વના
યહોવા સાથે ર ો અને તેણે કરારના શ ો-દશ આજ્ઞાઓ તકતી
ઉપર લખી.

ૂસાનો પ્રકાશીત ચહેરો
29 છેલ્લે ૂસા કરારની બે તકતીઓ લઈને સનાઈ પવર્ત ઉપરથી

નીચે ઊતય , ત્યારે તે જાણતો ન હતો કે યહોવાની સમક્ષ
રહેવાથી તેનો ચહેરો પ્રકાશતો હતો. 30 હારુન અને ઇસ્રાએલીઓ
ૂસાના ચહેરાને પ્રકાશતો જોઈને તેની પાસે જતાં ગભરાતાં હતા.ં

31 આથી ૂસાએ તેઓને પાસે બોલા ા ત્યારે હારુન અને લોકોના
આગેવાનો ૂસા પાસે ગયા અને ૂસાએ તેમની સાથે વાત કર .
32 તે પછ સવર્ ઇસ્રાએલીઓ તેની પાસે આ ા અને તેને સનાઈ
પવર્ત ઉપર યહોવાએ જે બધાં આદેશો આપ્યા હતા તે બધા તેણે
લોકોને સંભળા ા.

33 ારે ૂસાએ તેઓની સાથે બોલવા ું ૂરુ ક ુ ત્યારે તેણે
પોતાના મોં ઉપર ૂંઘટ ઢાંક દ ધો. 34 ારે ારે તે યહોવા
સમક્ષ વાત કરવા જતો, ત્યારે ત્યારે ૂંઘટ દૂર કરતો અને બહાર
આવતાં ુધી ૂંઘટ પાછો ઢાંકતો ન હ. પછ બહાર આવીને
પોતાને જે જે આજ્ઞાઓ મળ હોય તે તે ઇસ્રાએલીઓને કહ
સંભળાવતો, 35 તે સમયે ઇસ્રાએલીઓને ૂસાનો ચહેરો પ્રકાશતો
દેખાયો તેથી તે યહોવા સાથે ફર વાત કરવા જતાં ુધી ઉપર
પાછો ૂંઘટ નાખી દેતો.

35
વશ્રામવારના નયમો

1 ૂસાએ સવર્ ઇસ્રાએલી લોકોની એક સભા ભેગી કર તેઓને
ક ું, “યહોવાએ તમને આટલા નયમો ું પાલન કરવાની આજ્ઞા
કર છે:

2 “માંત્ર છ દવસ તમાંરે કામ કર ુ.ં સાતમો દવસ યહોવાને
સમ પત કરેલ વશ્રામનો દવસ છે. તે દવસે જે કોઈ કામ કરે
તેને મોતની સજા કરવી. 3 સાબ્બાથના દવસે તમે ા પણ
રહેતા હોય ત્યાં આગ પેટાવાની મનાઈ છે.”
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ુલાકાતમંડપ માંટેની તૈયાર
4 પછ ૂસાએ ઇસ્રાએલીઓના સમગ્ર સમાંજને ક ું, “યહોવાએ

આ આજ્ઞા આપી છે: 5 દેવ માંટે ખાસ ભેટો ભેગી કરો.
તમાંરામાંથી પ્રત્યેકે તમાંરા હૃદયમાં ન કર ું કે તમાંરે ું આપ ું
છે. જઓેના હૃદય ઉદાર હોય તેઓ યહોવા પાસે અપર્ણો લાવ:ે
સો ું, ચાંદ અને કાંસા. 6 ૂરા, જાં ુ ડયા અને કરમજી રગ ું
ઊન, શણ ું ઝ ણું કાપડ, બકરાંના વાળ, 7 ઘેટા ું પકવે ું ચામડુ,
કુમાંશદાર ચામડાં, બાવળનાં લાકડા,ં 8 દ વા માંટે તેલ, અ ભષેકના
તેલ માંટે અને ૂપને માંટે તેજાના, ુંગધીદાર ૂપ માંટે ુગંધી
દ્ર ો, 9 યાજકના એફોદ અને ઉરપત્ર ઉપર જડવા માંટે ગોમેદ
પાષાણ અને અન્ય પાષાણો.

10 “તમાંરામાંથી જઓે ખાસ કુશળ કાર ગરો છે તેઓ આવે
અને યહોવાએ જે બનાવવાની આજ્ઞા કર છે તે બનાવે:
11 પ વત્રમંડપનો તં ,ુ તેનાં આચ્છાદન, તેની કડ ઓ, પા ટયા,ં
વળ ઓ, થાંભલી અને કૂભીઓ: 12 પ વત્રકોશ અને તેની દાંડાઓ,
ઢાંકણ અને દયાસન, પ વત્ર ાનને બંધ કરવાનો પડદો; 13 બાજઠ
અને તેને ઊંચકવાની દાંડ ઓ, અને તેનાં બધાં પાત્રો; ધરાવેલી
રોટલી. 14 દ પ ૃક્ષ અને દ વાઓ, તેનાં સાધનો, કો ડયાં અને
ૂરવા ું તેલ. 15 ૂપની વેદ અને તેની દાંડ ઓ, અ ભષેક માંટે ું

તેલ, ુગંધીદાર ૂપ, અને ૂલાકાતમંડપનો પ્રવેશદ્વાર માંટેનો પડદો.
16 આહુ ત માંટે વેદ , અને તેની કાંસાની જાળ ; થાંભલાઓ અને
વેદ પર વપરાતી બધી વસ્ ુઓ અને કાંસા ું પહો ુ વાસણ
અને તે ું તળ. વેદ ને ઊચકવાનાં બધાં સાધનો, દાંડા, કડ
અને તેની ધોડ ; 17 આંગણાની ભીતો માંટેના પડદાઓ, સ્તંભો,
તેઓની કૂભીઓ અને આંગણાનાં પ્રવેશદ્વાર માંટેના પડદાઓ;
18 ુલાકાતમંડપના અને તેના આંગણાં માંટેના સ્તંભો, આંગણાની
ૂટ ઓ અને તેની દોર ઓ, 19 પ વત્ર ાનમાં સેવા કરવાના સમયે

યાજકોએ ધારણ કરવાના દબદબાભયાર્ વ ો, એટલે કે યાજક
હારુન અને તેના ુત્રો માંટેનાં યાજક તર કે સેવા કરવા માંટેનાં
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પ વત્ર વ ો.”

લોકોના ઉદાર આપર્ણો
20 પછ ઇસ્રાએલીઓના સમગ્ર સ ુદાયે ભેટો આપવા માંટેની

વસ્ ુઓ તૈયાર કરવા માંટે ૂસા આગળથી રજા લીધી. અને
પોતપોતાના તં ુઓમાં પાછા ફયાર્. 21 પછ યહોવાના આત્માંથી
જઓેના હૃદયોને સ્પશર્ થયો હતો, તે દરેક પોતાની રાજી ુશીથી
ુલાકાતમંડપનાં સાધનો માંટે, તેની સામગ્રી માંટે અને પ વત્ર વ ો

માંટે તેઓનાં અપર્ણો લઈને યહોવાને ભેટ ધરવા પાછા આ ા.
22 ીઓ અને ુરુષો પણ આ ા અને તેમણે દરેકે રાજી ુશીથી-
કોઈએ નથ, તો કોઈએ લ વ ગયાં કોઈએ વીટ , તો કોઈએ હાર.
એમ વ વધ પ્રકારના સોનાનાં ઘરેણાં યહોવાને ભેટ ધયાર્.

23 બીજાં કેટલાક ૂરા, જાં ુડા અને કરમજી રગનાં ઊન
ઝ ણા કાંતેલા શણના કાપડ અને બકરાંના વાળનાં કાપડ લા ા.ં
વળ લાલા રગ કરેલાં ઘેટાનાં ચામડાં અને ખાસ ર તે પકવેલાં
બકરાંના ચામડાં પણ તેઓ લઈ આ ાં. 24 જે કોઈ યહોવાને
ચાંદ કે કાંસાની ભેટ ધરાવી શકે તેમ હતા તે સૌ તે લા ા,
તો કેટલાક બાંધકામ માંટે જરૂર બાવળ ું લાકડુ લા ા. 25 જે

ીઓ કાંતવામાં કુશળ હતી, તેમણે ૂરુ, જાં ુ ડ ું અને કરમજી
ઊન તથા બાર ક શણ કાંતી આપ્ ુ.ં 26 બીજી કેટલીક કુશળ

ીઓએ બકરાંના વાળ કાંતીને કાપડ તૈયાર કર આપ્ ુ.ં
27 યાજકોના ઉરપત્રમાં અને એફોદમાં જડવા માંટે આગેવાનો

ગોમેદ પાષાણ અને અન્ય પાષાણ લા ા.ં 28 તેમ જ દ વા માંટે
તથા અ ભષેક અને ુગંધીદાર ૂપ માંટે ુગંધી દ્ર ો અને તેલ
લઈ આ ા.

29 આ પ્રમાંણે ઇસ્રાએલના લોકોએ યહોવાએ ૂસા માંરફતે
જે જે કામો કરવાની આજ્ઞા કર હતી તેને માંટે તે કાયર્માં મદદ
કરવાની ઈચ્છા જે ી ુરૂષોની હતી તે સૌએ પોતાના અપર્ણો
રાજી ુશીથી તેમને આપ્યા.ં

બઝાલએલ અને આહોલીઆબ
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30 પછ ૂસાએ ઇસ્રાએલીઓને ક ું, “જુઓ, યહોવાએ
યહૂદાના કુળસ ૂહના હૂરના દ કરા ઊર ના દ કરા, બઝાલએલને
મં દરનાં હસ્તકલાનાં કામ માંટે પસંદ કય છે. 31 અને તેનામાં દેવના
આત્માંનો સંચાર કર ને તેને દરેક પ્રકારની કાર ગર માં કુશળતા,
સમજદાર તથા હોં શયાર ભર ૂર આપ્યા છે. 32 સોનાચાંદ અને
કાંસાના સાધનો બનાવવામાં, નવી નવી ભાતો ઉપજાવી કાઢવામાં,
33 રત્નોને પહેલ, પાડવામાં, જડવામા,ં તથા લાકડામાં કોતરણી
કરવામાં, તથા બધા પ્રકારના નકશીકામ કરવામાં તેને કુશળ બના ો
છે. 34 યહોવાએ તેને અને દાનકુળના અહ સામાંખના ુત્ર
આહોલીઆવને બીજાને શીખવવાની શ ક્ત આપી છે. 35 તેણે
તેમને સવર્ પ્રકાર ું કામ કરવા ું કૌશલ્ય આપ્ ું છે; કોતરણી ુ,ં
સલાઈ ુ,ં ભરતકામના કરમજી રગના કાપડના પડદાઓની ભાત
તૈયાર કરવા ું, ૂરા,ં જાં ુ ડયા અને કરમજી ઊનના અને બાર ક
શણના ભરત ૂંથણ ું અને વણાંટ ું, તેઓ સવર્ પ્રકાર ું કામ કર
શકે છે અને ભાત રચી શકે છે, સવર્માં તેઓ શ્રે ુરવાર થશ.ે

36
1 “બઝાલએલ, આહોલીઆબ અને અન્ય બધા કાર ગરો,

જઓેને યહોવાએ કૌશલ્ય અને સમજ આપ્યાં છે જથેી તેઓને
ુલાકાતમંડપના બાંધકામને લગ ું બ ું કામ કરતાં આવડ,ે તેમણે

બરાબર યહોવાની આજ્ઞા ુજબ જ બ ું બનાવવા ું છે.”
2 પછ ૂસાએ બઝાલએલને, આહોલીઆબને અને જે

કાર ગરોને યહોવાએ કૌશલ્ય આપ્ ું હ ું અને જઓે કામ કરવાને
તૈયાર હતા તે બધાને બોલા ા અને સૌને કામ શરૂ કરવા જણા ુ.ં
3 ઇસ્રાએલીઓએ મં દર બાંધવા માંટે જે જે ભેટો આપી હતી
તે બધી ૂસાએ તેમને સોંપી દ ધી. તેમ છતાં ઇસ્રાએલીઓ
પ્ર ત દન સવારમાં ભેટ લાવતા ર ા. 4 તેથી મં દર ું કામ કરનારા
બધાજ કાર ગરો પોતપોતા ું કામ છોડ ને ૂસા સમક્ષ આવીને
કહેવા લાગ્યા, 5 “યહોવાએ જે કામ કરવાની આજ્ઞા કર છે તે
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ૂરુ કરવા માંટે જરૂર હોય તેના કરતાં ધણું વધારે લોકો લા ા
કરે છે.”

6 તેથી ૂસાએ આખી છાવણીમાં ઢઢેરો પટા ો કે હવે વ ુ
ભેટ લાવવાની જરૂર નથી. એટલે લોકોએ ભેટ લાવવા ું બંધ
ક ુ. 7 અત્યાર ુધીમાં જે કાંઈ આ ું હ ું તે બ ું કામ ૂરુ
કરવા માંટે જોઈએ તેના કરતાં વધારે હ ુ.ં

પ વત્ર મંડપ
8 સૌથી કુશળ કાર ગરોએ પ વત્રમંડપ બના ો. ઝ ણાં કાંતેલા

શણ અને ૂરા કરમજી અને લાલ ઊનના દશ પડદાઓથી તેમણે
તં ુ બના ો. એના ઉપર કરૂબ દેવદૂતોની આકૃ તઓ ભરેલી
હતી. 9 પ્રત્યેક પડદો 28 વાર લાંબો અને 4 વાર પહોળો
હતો. બધા જ પડદા સમાંન માંપના હતા. 10 તેમણે પાંચ તાકા
જોડ ને એક મોટો પડદો બના ો, અને બીજા પાંચનો બીજો
મોટો પડદો બના ો. 11 તેમણે દરેક મોટા પડદાની બહારની
બાજુએ ૂરા કાપડની પટ્ટ થી પચાસ નાકાં બના ા.ં 12 તેમણે
એક મોટા પડદાના પહેલાં પડદાને 50 નાકા બના ા, અને બીજા
મોટા પડદાના છેલ્લા પડદાને એની બરાબર સામે આવે એ ર તે
50 નાકાં બના ા.ં 13 આ નાકાંઓને જોડવા માંટે તેમણે 50
સોનાની કડ ઓ બનાવી. અને તેના વડે આ બે પડદાઓને જોડ
દ ઘા એટલે પ વત્રમંડપનો એક સળંગ તં ુ રચાયો.

14 એ પ વત્રમંડપ ઉપર તં ુ બનાવવા માંટે તેમણે બકરાંના
વાળના કાપડના અ ગયાર પડદાઓ બના ા. તે બધા સરખા
માંપના હતા. 15 પ્રત્યેક પડદો 30 હાથ લાંબો અને 4 હાથ
પહોળો હતો. બધા પડદા એક જ માંપના હતા. 16 બઝાલએલ
પાંચ પડદા એકબીજા સાથે જોડ દઈને એક મોટો પડદો બના ો
અને બીજા છ નો બીજો એક મોટો પડદો બના ો; 17 પછ
તેમણે પહેલા મોટા પડદાના છેલ્લા તાકાને 50 નાકાં ૂ ાં અને
બીજા મોટા પડદાની બાજુએ બીજા પચાસ નાકાં ૂ ાં. 18 આ
નાકાંઓને જોડવા માંટે કાંસાની નાના કદની 50 કડ ઓ બનાવી
તેના વડે એ બે પડદા જોડ દ ધા એટલે એક સળંગ તં ુ થઈ
ગયો. 19 તેમણે પ વત્રમંડપની છત ું સૌથી ઉપર ું આવરણ
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બના .ુ પહે ું ઘેટાનાં લાલ રગેલાં ચામડાઓમાંથી તથા બીજુ
બકરાંના પકવેલાં કુમાંશદાર ચામડા ું બના ુ.ં

20 પ વત્રમંડપની બાજુની ભીતો માંટે ઊભા ગોઠવવા તેમણે
બાવળનાં પા ટયાં તૈયાર કયાર્. 21 પ્રત્યેક પા ટ ું 10 હાથ લાં ું
અને દોઢ હાથ પહો ું હ ુ.ં 22 પ્રત્યેક પા ટયાંને એકબીજા સાથે
જોડવા માંટે દરેકને બબ્બે સાલ કાઢયાં હતા;ં 23 દ ક્ષણ બાજુએ
ભીત માંટે 20 પા ટયાં હતા.ં 24 તે 20 પા ટયાં ચાંદ ની 40
કૂભીઓમાં ઊભા કયાર્ હતા, પ્રત્યેક પા ટ ું બે કૂભીઓમાં ઊ ું ક ુર્
હ ુ.ં 25 ઉ ર બાજુએ ભીત માંટે પણ 20 પા ટયાં હતા.ં 26 તે
20 પા ટયાં ચાંદ ની 40 કૂભીઓમાં ઊભા કયાર્ હતા.ં પ્રત્યેક
પા ટ ું બે કૂભીઓ વચ્ચે ઊ ુ ક ુર્ હ ુ.ં 27 ુલાકાતમંડપનો
પાછળનો ભાગ પ મ દશામાં હતો અને તેની પછ ત માંટે છ
પા ટયાં બના ાં હતા.ં 28 અને પછ તના ૂણાઓ માંટે બે
પા ટયાં બના ા.ં 29 પછ તનાં અને ૂણાઓનાં પા ટયાં નીચેથી
જોડલેાં હતાં અને ઠેઠ ઉપરથી પહેલી કડ ુધી જોડ દ ધેલાં
હતા.ં 30 આમ, પ મ બાજુએ કુલ આઠ પા ટયા,ં ચાંદ ની 16
કૂભીઓમાં ઊભા કરેલાં હતા.ં અને પ્રત્યેક પા ટ ું બે કૂભીઓમાં
બેસાડે ું હ ુ.ં

31 પછ તેમણે આ પા ટયાઓને તેમની બાજુએથી એક બીજા
સાથે જોડ દેવા માંટે બાવળનાં લાકડાંની ૂંગળો બનાવી, પાંચ
તં ુની એક બાજુનાં પા ટયાં માંટે અને બીજી પાંચ બીજી બાજુનાં
પા ટયાં માંટે. 32 અને પાંચ ૂગળો પ મની પછ તના પા ટયાં
માંટે, 33 આ પાંચ ૂંગળોમાંથી વચલી ૂંગળ પા ટયાઓની અડધી
ઊચાઈને એક છેડાથી તે બીજા છેડા ુધી લાગેલી હતી. 34 આ
પા ટયાઓ અને ૂંગળો સોનાંથી મઢેલાં હતાં અને કડાંઓ ુદ્ધ
સોનાનાં બના ાં હતા.ં

35 અંદરનો પડદો વણાંટકામના કાપડનો બનાવેલો હતો. અને
ૂરા, જાં ુડા અને કરમજી ઊનનો હતો. તેના ઉપર જર થી

કલાત્મક ર તે કરૂબદેવદૂતોની આકૃ તઓ ું ભરત કરવામાં આ ું
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હ ુ.ં 36 પડદાને લટકાવવા માંટે બાવળની ચાર થાંભલીઓ બનાવી
અને તેને સોને મઢ ને, સોનાની વાળ ુક . અને થાંભળ ઓ
માંટે ચાર ચાંદ ની કૂભીઓ બનાવી. 37 માંડવાના પ્રવેશદ્વાર માંટે
બઝાલએલે ૂરા, કરમજી અને લાલ ઊનનો તથા ઝ ણા કાંતેલા
શણનો ભરત ભરેલો પડદો બના ો. 38 બાવળના લાકડામાંથી
પાંચ થાભલી અને કડ ઓ તૈયાર કર સોનાથી મઢ , પછ તેઓને
કાંસાની પાંચ કૂભીઓમાં ઊભી કર . તેના ટોચકાઓને અને
પડદાની દાંડ ન.ે પછ સોનાની પાંચ કડ ઓ વડે આ પડદો
લટકાવવામાં આ ો.

37
કરારકોશની રચના

1 પછ બઝાલએલે બાવળના લાકડામાંથી પ વત્રકોશ બના ો,
જનેી લંબાઈ અઢ હાથ, પહોળાઈ દોઢ હાથ અને ઊંચાઈ દોઢ
હાથ હતી. 2 તેણે તેને અંદર બહાર ુદ્ધ સોનાથી મઢ ને તેની ફરતે
સોનાની પટ ૂક હતી. 3 તેના ચાર પગોમાં સોનાનાં ચાર કડાં
જોડલેા હતા.ં પ્રત્યેક છેડા ઉપર બે કડા.ં 4 પછ તેણે બાવળના
લાકડાના દાંડા બના ા અને તેને સોનાથી મઢ લીધાં. 5 અને કોશ
ઉપાડવા માંટે બંને બાજુના કડામાં પરોવી દ ઘા. 6 ત્યારબાદ તેણે
ુદ્ધ સોનામાંથી અઢ હાથ લાં ુ અને દોઢ હાથ પહો ું ઢાંકણ

તૈયાર ક .ુ 7 તેણે બે કરૂબદેવદૂતોની આકૃ તઓ સોનામાંથી ઘડ ને
ઢાંકણના બે છેડા માંટે બનાવી. 8 એક છેડે એક કરૂબદેવદૂત અને
બીજે છેડે એક કરૂબદેવદૂત; તેણે તેને ઢાંકણ સાથે જોડ દ ધી.
9 દેવદૂતોની પાંખો ઊંચે પસારેલી હોવાથી ઢાંકણ પાંખોથી ઢકાઈ
જ ું હ ુ.ં દેવદૂતોનાં મોં એકબીજાની સામસામે હતા,ં અને ઢાંકણ
તરફ વાળેલાં હતા.ં

વ શ મેજ
10 બાવળના લાકડામાંથી તેણે 2 હાથ લાંબો, 1 હાથ પહોળો

અને દોઢ હાથ ઊચો બાજઠ બના ો, 11 આખા બાજઠને ુદ્ધ
સોનાથી મઢ લઈને બાજઠની ચારે તરફની ધાર પર સોનાની
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કનાર બનાવી. 12 પછ તેણે તેની ફરતે ચાર ઈચની કનાર
બનાવી અને તેની ફરતે સોનાની કોર ૂક . 13 તેણે એને ઉપાડવા
માંટે સોનાનાં ચાર કડાં બના ાં અને ચાર ૂણે ચાર પાયે જડ
દ ધા.ં 14 બાજઠ ઉપાડવાની દાંડ ની જગાઓ એટલે કડાં એ
કનાર ની નજીક હતા. 15 દાંડ ઓ બાવળના લાકડાની બનાવી
અને તેને ૂવણર્થી મઢ લીધી. 16 પછ તેણે બાજઠને માંટેનાં
વાસણો-રકાબીઓ, વાટકા, બરણીઓ અને પેયાપર્ણ માંટેના વાટકા
ુદ્ધ સોનાનાં બના ા.
દ વીની બેસણી

17 તેણે ુદ્ધ સોનાની દ વી બનાવી; દ વીની બેસણી અને
થાંભલી સોનામાંથી ઘડ ને બના ાં અને તેના ઉપરનાં શોભાનાં
લો, કળ ઓ અને પાંદડ ઓ તેની સાથે જડ દ ધા.ં 18 દ પ ૃક્ષની
બંને બાજુએ ત્રણ ત્રણ એમ કુલ છ શાખાઓ હતી. 19 પ્રત્યેક
શાખા ઉપર શોભા માંટે કળ ઓ અને પાંદડ ઓ સાથે બદામ
ઘાટનાં ત્રણ ત્રણ લ હતા.ં 20 દ પ ૃક્ષની થાંભલીઓને કળ ઓ
અને પાંદડ ઓવાળાં ચાર શોભાનાં લ હતા.ં 21 દ પ ૃક્ષનાં સ્તંભ
ઉપર બબ્બે શાખાઓની દરેક જોડ નીચે એક એક લ હ ું.
વળ ટોચની શાખાની જોડ ના ઉપરના ભાગમાં પણ એક લ હ ું.
અને નીચેની શાખાઓની જોડ ના નીચેના ભાગમાં એક લ હ ું.
આમ ચાર લ હતા.ં 22 દ વીની થાંભલી સાથે શાખાઓ અને
કળ ઓ જોડ દેવામાં આ ા હતા,ં અને એ બ ું ુદ્ધ સોનાની
એક જ ઢાળક માંથી ઘડ ને બનાવવામાં આ ું હ ુ.ં 23 દ વી માંટે
તેણે સાત કો ડયાં બના ા.ં દવેટની વાટ સમાંરવાની કાતર અને
રાખદાનીઓ ુદ્ધ સોનામાંથી બના ા.ં 24 દ પ ૃક્ષ અને એનો
સાજ બનાવવામાં તેણે 75 પૌંડ ુદ્ધ સો ું વાપ ુ હ ું.

ૂપ માંટેની વેદ
25 ૂપ માંટેની વેદ તેણે બાવળના લાકડામાંથી બનાવી. તે 1

હાથ લાંબી, 1 હાથ પહોળ અને 2 હાથ ઊચી ને સમચોરસ
હતી. વેદ પર ચાર શગ હતાં દરેક ૂણામાં એક શગ હ ું.
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આ શગો એકબીજા સાથે જોડલેા હતા, એક નંગ બનાવવા એક
ભાગ તર કે એક જ એકમમાં તેના ુણાઓ ઉપર શગ તૈયાર
કરેલાં હતા.ં 26 આખી વેદ ને ુદ્ધ સોનાથી મઢ લેવામાં આવી
અને તેની ચારે તરફની ધાર ઉપર સોનાની કનાર બનાવવામાં
આવી. 27 તેણે તેને માંટે બે સોનાનાં કડા બનાવીને બંને બાજુએ
કનાર ની નીચે જડ દ ધા.ં જમેાં ઉપાડતી વખતે દાંડા પરોવી
શકાય. 28 પછ તેણે બાવળનાં લાકડાના દાંડા બનાવીને સોનાથી
મઢયા.

29 વળ તેણે અ ભષેક માંટે ું તેલ તેમજ સરૈયો બનાવે તેવો
ુદ્ધ ુગંધીદાર ૂપ પણ બના ો.

38
યજ્ઞવેદ

1 તેણે 5 હાથ લાંબી, 5 હાથ પહોળ અને 3 હાથ ઊચી ચોરસ
યજ્ઞ માંટેની વેદ બાવળના લાકડામાંથી બનાવી. 2 તેના ચાર ૂણા
પર ચાર શગ હતા,ં તે વેદ ના લાકડામાંથી જ બનાવેલાં હતા.ં
આ વેદ ઉપર કાંસા ું આવરણ ચઢાવવામાં આ ું હ ું. 3 પછ
તેણે વેદ નાં બધાં જ પાત્રો-ભસ્મપાત્રો, તાવડ ઓ, તપેલાં, ડોયા,
પંજટે અને સગડ ઓ-કાંસાનાં બના ા.ં 4 પછ તેણે વેદ ની
અંદરના ભાગમાં જયાં અ પ્રગટે છે ત્યાં અડધી ઊચાઈએ
ટેકા માંટેની ધાર બનાવીને તેના ઉપર કાંસાની જાળ ગોઠવી.
5 આ વેદ ની ચાર બાજુઓ માંટે ચાર કડાં બનાવીને કઠેરાના
ચાર ૂણે ૂ ાં જથેી તેમાં દાંડા ભેરવી શકાય. 6 આ દાંડા
બાવળના લાકડાના બનાવીને તેને કાંસાથી મઢ લીધા, 7 પછ તેને
વેદ ની બાજુએ આવેલાં કડાંઓમાં પરોવી દ ધા. વેદ લાકડાંના
પા ટયાંમાંથી બનાવેલી હતી અને અંદરથી પોલી રાખી હતી.

8 ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર પાસે ભેગી થયેલી ીઓનાં દાન
કરેલા કાંસાના દપર્ણમાંથી ઢાળ ને તેણે હાથ પગ ધોવાની કાંસાની
કૂડ અને તેની કાંસાની ઘોડ બના ા.ં

પ વત્ર મંડપ ું આંગણું



નગર્મન 38:9 ciii નગર્મન 38:21

9 પછ તેણે આંગણું બના ુ;ં તેની દ ક્ષણ બાજુના પડદાની
ભીંત 100 હાથ લાંબી હતી અને તે ઝ ણા કાંતેલા શણના
પડદાઓની બનાવેલી હતી. 10 આ પડદાને પકડ રાખવા માંટે
20 થાંભલીઓ અને 20 કૂભીઓ કાંસાની હતી. તથા એ
થાંભલીઓના આંકડા અને આડા સ ળયા ચાંદ ના બનાવેલા હતા.
11 ઉ રની બાજુએ 100 હાથ લાંબા પડદા હતા અને તેને માંટે
કાંસાની 20 થાંભલીઓ અને 20 કૂભીઓ હતી, તથા આંકડા
અને સ ળયા ચાંદ ના હતા.

12 આંગણાની પ મ બાજુએ 50 હાથ લાંબા પડદા હતા.
તથા 10 થાંભલીઓ અને 10 કૂભીઓ હતી. અને આંકડા અને
સ ળયા ચાંદ ના હતા.

13 આંગણાની ૂવર્ તરફ 50 હાથ લાંબી ભીંત હતી. આંગણનો
પ્રવેશદ્વાર આ તરફ હતો. 14 પ્રવેશદ્વારની એક બાજુએ 15 હાથનો
પડદો હતો અને તેને થોભવા માંટે ત્રણ થાંભલીઓ અને ત્રણ
કૂભીઓ હતી. 15 અને આંગણાના પ્રવેશદ્વારની બીજી બાજુએ
15 હાથ લાંબા પડદા હતા, અને તેમને ત્રણ થાંભલીઓ અને
ત્રણ કૂભીઓ હતી. 16 ભીતો બનાવવા માંટે વપરાયેલા બધા
જ પડદાઓ ઝ ણા કાંતેલા શણના બનાવેલા હતા. 17 પ્રત્યેક
થાંભલીઓ માંટેની કૂભીઓ કાંસાની હતી અને આંકડા તથા દાંડ ઓ
ચાંદ ના હતા.ં થાંભલીઓનો ટોચકા ચાંદ ના પતરાથી મઢેલી હતી,
આંગણાની બધી થાંભલીઓને ચાદ ની દાંડ ઓ હતી.

18 આંગણાના પ્રવેશદ્વારનો પડદો ૂરા, કરમજી, તથા લાલ
રગના ઊનનો અને ઝ ણા કાંતેલા શણનો હતો, તેના પર ભરતકામ
કરે ું હ ુ.ં અને તે 20 હાથ લાંબો અને આંગણાને ફરતા
પડદાની જમે 5 હાથ ઊંચો હતો. 19 તે ચાર કાંસાની કૂભીઓમાં
બેસાડલેી ચાર કાંસાની થાંભલીઓ ઉપર લટકાવેલો હતો. તેના
આંકડાઓ અને સ ળયાઓ ચાંદ ના હતા. થાંભલીઓના મથાળાં
ચાંદ થી મઢેલાં હતા.ં 20 પ વત્રમંડપ તથા આંગણાના બાંધકામમાં
વપરાયેલી બધી ૂંટ ઓ કાંસાની બનાવેલી હતી.

21 પ વત્ર તં ુ એટલે કે કરારકોશના તં ુના બાંધકામમાં વપરાયેલ
વ વધ ધા ુનો હસાબ આ ુજબ છે. ૂસાએ એ યાદ તૈયાર
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કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો, અને તે યાજક હારુનના ુત્ર
ઈથામાંરના નર ક્ષણ હેઠળ તૈયાર કરેલી હતી.

22 યહૂદાના કુળસ ૂહના હૂરના દ કરા ઊર ના દ કરા બઝાલએલે
યહોવાએ ૂસાને જે જે બનાવવાની આજ્ઞા કર હતી તે બ ું
બના ુ.ં 23 તેને મદદ કરનાર દાનના વંશના અહ સામાંખનો ુત્ર
આહોલીઆબ કોતરકામ કરનાર, નવી ભાતો બનાવનાર, અને ૂરા
કરમજી અને લાલ ઊન તેમજ ઝ ણા કાંતેલા શણ ું ભરત ભરનાર
હતો.

24 એ પ વત્ર ાનક માંટે યહોવાને સમ પત કુલ સોના ું વજન
મં દરના માંપના ધોરણ ુજબ 2 ટન કરતા વધારે હ ુ.ં

25 વસ્તીગણતર ની નોંધણી વખતે લોકો પાસેથી મળેલ ચાદ ું
વજન મં દરના માંપ ધોરણ પ્રમાંણે 3 3/4 ટન કરતા વધારે હ ું.
26 વસ્તીગણતર માં વીસની અને તેની ઉપરની ઉંમરના 6,03,550
માંણસો નોંધાયેલ હતા.ં અને તેમાંના પ્રત્યેક એક બેકા ચાંદ ની
ખંડણી ભર હતી (અધીકૃત માંપ વાપરતા એક બેકા એટલે
અડધો શેકેલ). 27 પ વત્ર ાન માંટેની અને પડદા માંટેની કૂભીઓ
બનાવવામાં 3-3/4 ટન ચાંદ વપરાઈ હતી: તેમાંથી 100 કૂભીઓ
બનાવી. તેથી દરેક કૂભીમાં 75 પૌંડ ચાંદ હતી. 28 બાક ની 50
પૌંડ ચાંદ માંથી તેણે થાંભલીઓના આંકડા, તેમનાં મથાળાં અને
દાંડ ઓ બનાવી.

29 યહોવાને સમ પત કુલ કાંસા સાડા છવ્વીસ ટન કરતા
વધારે હ ુ.ં 30 આ કાંસાનો ઉપયોગ ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વારની
કૂભીઓ, કાંસાની વેદ અને તેની કાંસાની જાળ , વેદ નાં બધાં
સાધનો, 31 આંગણા માંટેના પાયા તથા તેના પ્રવેશદ્વાર અને
પ વત્રમંડપ અને આંગણાનાં બાંધકામ માંટે વપરાયેલા સવર્ અને
ખીલીઓ બનાવવા માંટે થયો હતો.

39
યાજકો માંટેના પોષાક



નગર્મન 39:1 cv નગર્મન 39:12

1 પ વત્ર ાનમાં સેવા કરતી વખતે યાજકોએ પહેરવાના
દબદબાભયાર્ પોષાક, લોકોએ ૂરા, જાં ુડા અને કરમજી રગના
કાપડમાંથી બના ા. યહોવાએ ૂસાને આજ્ઞા કર હતી તે ુજબ
તેમણે હારુનને માંટેનાં વ ો બના ા.ં

એફોદ
2 તેમણે એફોદ સોના ું તથા જાં ુ ડયા, કરમજી અને લાલ

ઊન અને ઝ ણા કાંતેલા શણ ું બના ુ.ં 3 સોનાને ટ પીને
બઝાલએલે સોનાના પાતળાં પતરાં બના ા.ં અને તેને કાપીને
તેના તાર બના ા. આ તાર ૂરા, જાં ુડા, અને કરમજી રગના
કાપડમાં વણી લેવામાં આ ા. આ કાયર્ એક બહુ જ કુશળ
કાર ગર ું હ ુ.ં 4 એફોદને ખભે બાંધવાના પટા બનાવીને તેની બે
બાજુએ જોડ દ ધા. જથેી તે બાંધી શકાય. 5 એના ઉપરનો
કમરપટો પણ યહોવાએ ૂસાને આજ્ઞા કયાર્ ુજબ એફોદના જવેી
ન કાર ગર વાળો અને સોનેર , જાં ુ ડયા, કરમજી અને લાલ
ઊન તથા ઝ ણા કાંતેલા શણ સાથે ૂંથીને બનાવેલો હતો અને
તેની સાથે જોડ દ ધેલો હતો.

6 પછ તેમણે બે ગોમેદ પાષાણો સોનાના ચોકઠામાં જડયા, આ
પાષાણો ઉપર ઇસ્રાએલના કુળોનાં નામ કોતરેલાં હતા.ં 7 અને પછ
તેઓએ તેને એફોદના ખભાના પટ્ટા સાથ,ે દેવને ઇસ્રાએલીઓની
યાદ તર કે જોડ દ ધા. યહોવાએ જમે ૂસાને આજ્ઞા કર હતી
તે પ્રમાંણે કરવામાં આ ું હ ુ.ં

ન્યાયકરણ ું ઉરપત્ર
8 તેમણે ન્યાયકરણ ઉરપત્ર એફોદની જમે ુંદર કાર ગર થી

બના ું હ ુ.ં તેને બનાવવા માંટે તેમણે સોનાના દોરા, જા ું ડયા,
કરમજી, અને લાલ ઉન તથા ઝ ણા કાંતેલા શણનો ઉપયોગ કય .
9 તે એક સમચોરસ બેવડ વાળે ું એક વેંત લાં ું અને એક વેંત
પહો ું હ ુ.ં 10 એમાં નંગોની ચાર હાર બેસાડલેી હતી; પ્રથમ
હારમાં માંણેક, પોખરાજ અને લાલ રત્ન હતા. 11 બીજી હારમાં
લીલમ, નીલમ અને હ રા. 12 ત્રીજી હારમાં શ ન, અક ક અને
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યાકૂત 13 અને ચોથી હારમાં ગોમેદ, પરોજ અને યાસ પસની,
એ બધાં સોનાનાં નકશીકામવાળા ચોકઠામાં જડલેા હતા. 14 આ
ર તે તેમાં બાર નંગો હતા અને તેના પર ઇસ્રાએલના ુત્રોનાં નામ
કોતરેલાં હતાં. પ્રત્યેક નંગ પર ઇસ્રાએલના એક વંશ ું નામ
કળાથી કોતરે ું હ ું.

15 તેમણે ન્યાયકરણ ઉરપત્ર માંટે ુદ્ધ સોનાની ૂંથેલી દોર
જવેી સાંકળ ઓ બનાવી. 16 તદપુરાંત તેમણે સોનાની બે વાળ
બનાવી ન્યાયકરણ ઉરપત્રના બે ૂણાઓમાં બેસાડ દ ધી. તેઓએ
ખભાના ટુકડાઓ માંટે બે સોનાની નકશી બનાવી. 17 પછ
ન્યાયકરણ ઉરપત્રના છેડા પર ૂકેલી કડ ઓમાં સોનાની સાંકળ ઓ
જોડ દ ધી. 18 એ સાંકળ ના બીજા બે છેડા બે ચોકઠાં સાથે
જોડ દ ધાં અને એ ર તે એ ચોકઠાં ન્યાયકોથળ ની સ્કધપટ ઓના
આગળના ભાગ પર જોડ દ ધા.ં 19 તે પછ સોનાની બીજી બે
કડ ઓ બનાવી એફોદની નજીકના ન્યાયકરણ ઉરપત્રની અંદરની
બાજુના નીચલા ૂણાએ ૂક . 20 ત્યારબાદ બીજી બે સોનાની
કડ ઓ બનાવીને એફોદના ખભાના બે પટાના સામેના નીચેના
છેડે સાંધા નજીક અને ુંદર ૂંથેલા કમરપટાની ઉપરના ભાગમાં
લગાવી દ ધી. 21 ન્યાયકરણ ઉરપત્રના નીચલા છેડાને ૂર દોર
વડે એફોદની કડ ઓ સાથે બાંધી દ ધો, જથેી યહોવાએ ૂસાને
આજ્ઞા કર હતી તે ુજબ ન્યાયકરણ ઉરપત્ર કરમપટા ઉપર રહે
અને છૂ ન પડ જાય.

યાજકોના અન્ય વ ો
22 અફોદ પરનો જામો આખો ૂરા રગના કાપડનો એક કુશળ

કાર ગરે બના ો હતો. 23 તેમણે જામાંની વચ્ચે એક કાણું પા ું
અને તેની કનાર સીવી લીધી. તેની કનાર ફાટ ન જાય તે માંટે
સીવવામાં આવી હતી.

24 જામાંની નીચેની બાજુએ દાડમ ભરેલાં હતા.ં તે કાંતેલા
શણના તથા ૂરા તથા જાં ુડા તથા કરમજી રગના ભરતકામથી
બનાવેલાં હતા.ં 25 તેમજ ુદ્ધ સોનાની ૂઘર ઓ બનાવી એ
દાડમો વચ્ચે આખી નીચલી બાજુએ ૂક હતી. 26 એ જ ર તે
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ઝભ્ભાની નીચેની બાજુએ વારાફરતી દાડમ અને ૂઘર આવતાં
હતા.ં યહોવાએ ૂસાને આજ્ઞા કર હતી તે પ્રમાંણે હારુન
યહોવાની સેવા કરતી વખતે આ ઝભ્ભો પહેરતો હતો.

27 તેમણે હારુન અને તેના ુત્રો માંટે ઝ ણા કાંતેલા શણના
અંગરખાં બના ા,ં 28 વળ ઝ ણા કાંતેલા શણમાંથી પાધડ ઓ,
ફા ળયા, અને પાયજામાં બના ા. 29 તથા યહોવાની આજ્ઞા
ુજબ ૂરા, કરમજી, અને લાલ ઊનનો ભરત ભરેલો ઝ ણા

કાંતેલા શણનો કમરપટો બના ો.
30 અંતે તેમણે ુદ્ધ સોનામાંથી એક તકતી બનાવી જનેી પર

પ વત્ર શ ો કોતરેલા હતા, “યહોવા પ વત્રતા” તે ુગટ ઉપર
જડલેી હતી. 31 એ ુરા રગની પટ્ટ સાથે બાંધેલી હતી, જે
પાઘડ ઉપર બંધાએલી હતી.

ૂસા દ્વારા પ વત્રમંડપ ું નર ક્ષણ
32 આ ર તે યહોવાએ ૂસાને આપેલી આજ્ઞા અ ુસાર

પ વત્રમંડપ ું કામ ૂણર્ થ ુ.ં આ બ ુંજ ઇસ્રાએલીઓએ આજ્ઞા
ુજબ ક ુ. 33 પછ તેઓએ પ વત્રમંડપ, તેનો તં ુ અને તે ું

બ ું રાચરચી ુ,ં તેની કડ ઓ, પા ટયા,ં વળ ઓ, થાંભલીઓ
અને કૂભીઓ, 34 તેઓએ તેને ુકવેલા રાતા રગેલા ચામડાંમાંથી
બનાવેલા મંડપના ઢાંકણ અને ઝ ણા ચામડામાંથી બનાવેલા ઢાંકણ
અને અત્યંત પ વત્રજગ્યાનાં પ્રવેશ દ્વારનો પડદો બના ો.

35 કરારકોશ, તેના દાંડા, તે ું ઢાંકણ, 36 મેજ અને તેનાં
બધાં સાધનો, અપર્ણ કરેલી રોટલી, 37 ુદ્ધ સોના ું દ પ ૃક્ષ-તેનાં
કો ડયા, જે હારબંધ ગોઠવવાનાં હતા,ં અને તેનાં બધાં સાધનો,
અને ૂરવા ું તેલ, 38 સોનાની વેદ , અ ભષેક માંટે ું તેલ, ુગંધીદાર
ૂપ, ુલાકાત મંડપના પ્રવેશદ્વારનો પડદો, 39 કાંસાની વેદ , તેની

કાંસાની બનાવેલી જાળ , તેના દાંડા, અને તેનાં બધાં સાધનો કૂડ
અને તેની ધોડ ,

40 આંગણાની ભીંતો માંટેના પડદાઓ, અને તેને લટકાવવા
માંટેની થાંભલીઓ અને કૂભીઓ, તેમજ આંગણાંના પ્રવેશદ્વાર
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માંટેના પડદાઓ અને તેના સ્તંભો, દોર અને ખીલાઓ તથા
ુલાકાતમંડપમાં સેવા માંટે વાપરવાનાં બધાં સાધનો.
41 પ વત્ર ાનમાં સેવા કરવાના સમયે પહેરવાનાં ુંદર

દબદબાભયાર્ વ ો તથા યાજક તર કે ફરજ બજાવતી વખતે
હારુન અને તેના ુત્રોએ પહેરવાનાં પ વત્ર વ ો ૂસાને બતા ાં.

42 યહોવાએ ૂસાને જણા ા ુજબ બ ું જ કામ
ઇસ્રાએલીઓએ ૂણર્ ક ુ હ ું. 43 પછ ૂસાએ બ ું જ તપાસી
લી ું અને યહોવાએ જણા ા ુજબ બના ુ છે એની ખાતર
કર લીધી અને પછ ૂસાએ તેમને આશીવાર્દ આપ્યા.

40
ૂસા દ્વારા પ વત્રમંડપની ાપના

1 હવે યહોવાએ ૂસાને ક ું, 2 “પ્રથમ માંસના પ્રથમ દવસે ું
પ વત્રમડપ ઊભો કરજ.ે 3 પછ જમેાં દશ આજ્ઞાઓ ૂકેલી છે,
તે સા યકોશ મંડપમાં ૂકજ;ે અને પરમપ વત્ર ાનમાં સા યકોશને
પડદાથી ઢાંક દેજ.ે 4 પછ મેજ લાવીને તેના પર પાત્રો ગોઠવજ,ે
અને દ વી લાવીને તેના પર કો ડયાં ગોઠવીને દ વાઓ પ્રગટાવજ.ે
5 ત્યારબાદ સા યકોશ આગળ સોનાની ૂપદાની ગોઠવજ.ે

6 “પ્રવેશદ્વારનો પડદો ુલાકાતમંડપમાં યથા ાને લટકાવજ.ે
અને ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર સામે દહનાપર્ણ માંટે વેદ ૂકજ.ે
7 ુલાકાતમંડપ અને વેદ ની વચ્ચે કૂડ ૂકજે અને તેમાં પાણી
ભરજ.ે 8 ુલાકાત મંડપના બહારના ભાગમાં ચારે બાજુ આંગણું
તૈયાર કરજે અને આંગણાના પ્રવેશદ્વારે પડદો લટકાવજ.ે

9 “પછ અ ભષેક ું તેલ લઈ પ વત્રમંડપનો તથા તેમાંની સવર્
વસ્ ુઓનો અ ભષેક કર , તેની તથા તેમાંના બધા રાચરચીલાની
ુ દ્ધ કરજે તેથી એ પ વત્ર થઈ જશ.ે 10 વેદ નો અને તેનાં

સવર્ સાધનોનો પણ અ ભષેક કર તેમની ુદ્ધ કરજે તેથી તે પણ
અત્યંત પ વત્ર થઈ જશે. 11 કૂડ અને તેની ઘોડ ની પણ ુ દ્ધ
કરવા માંટે અ ભષેક કરજ.ે



નગર્મન 40:12 cix નગર્મન 40:29

12 “પછ ું હારુનને અને તના ુત્રોને ુલાકાત મંડપના પ્રવેશદ્વાર
આગળ લાવજે અને તેમને જળથી સ્નાન કરાવજ.ે 13 ત્યારબાદ
હારુનને પ વત્ર પોશાક પહેરાવજે અને તેનો અ ભષેક કરજ,ે અને
યાજક તર કે માંર સેવા કરવા માંટે તેને પ વત્ર કરજ.ે 14 ત્યાર
પછ ું તેના ુત્રોને આગળ લાવીને અંગરખાં પહેરાવજ.ે 15 તેમના
પતાની જમે તમને પણ અ ભષેક કર યાજકપદે દ ક્ષત કરજ.ે
તેમનો અ ભષેક કરવાથી તેઓ અને તેમના વંશજો કાયમ માંટે
યાજકો બનશે.” 16 યહોવાએ ૂસાને જે આજ્ઞા કર હતી તે
પ્રમાંણે કરવા માંટે ૂસા આગળ વધ્યો.

17 બીજા વષર્ના પ્રથમ માંસના પ્રથમ દવસે પ વત્રમંડપ
ઊભો કરવામાં આ ો. 18 ૂસાએ કૂભીઓ ગોઠવી. પા ટયાં
બેસાડયા,ં વળ ઓ જડ દ ધી અને થાંભલીઓ ઊભી કર દ ધી.
19 યહોવાએ તેને ક ું હ ું તે પ્રમાંણે પ વત્રમંડપ ઉપર આવરણ
પાથર દ ું અને છેક ઉપર આચ્છાદન લગા ા.

20 અને તેની પર યહોવાની આજ્ઞા ુજબ ઢાંકણ પાથર દ ુ.ં
તેણે સા યલેખ કોશમાં ૂક , કડાંમાં દાંડ ઓ બેસાડ કરારકોશને
મથાળે ઢાંકણ ૂક દ ુ.ં 21 પછ પ વત્રકોશને તે પ વત્રમંડપમાં
લા ો અને યહોવાની આજ્ઞા અ ુસાર તેને ઢાંકવા પડદો લટકા ો.
22 ુલાકાતમંડપમાં ઉ ર બાજુએ તેણે પડદાની બહાર મેજ ૂકયો.
23 અને તેના ઉપર યહોવાની આજ્ઞા અ ુસાર યહોવાને ધરાવેલી
રોટલી ૂક . 24 ુલાકાત મંડપની અંદર મેજની સામે દ ક્ષણ
બાજુએ તેમણે દ વી ૂક . 25 અને યહોવાની આજ્ઞા ુજબ તેના
ઉપર યહોવા સમક્ષ દ વા સળગા ાં.

26 ુલાકાતમંડપમાં પડદાની આગળ તેણે સોનાની વેદ
ૂક . 27 યહોવાની આજ્ઞા અ ુસાર તેમાં ુંગધી ૂપ કય .

28 પ વત્રમંડપના પ્રવેશદ્વારે તેણે પડદો લટકા ો.
29 તેણે ુલાકાતમંડપના પ્રવેશદ્વાર પર અપર્ણોને બાળવા માંટે

વેદ ગોઠવી, અને તેના ઉપર બળેલાં દહનાપર્ણ અને ખાધાપર્ણ
અપર્વા આ બ ું તેણે દેવની આજ્ઞા ુજબ ક ુર્.
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30 તેણે ુલાકાતમંડપ અને વેદ ની વચ્ચે કૂડ ગોઠવી અને તેમાં
હાથપગ ધોવા માંટે પાણી રેડ ું; 31 ૂસા અને હારુન અને તેના
ુત્રો ુલાકાતમંડપમાં પ્રવેશ કરવા અથવા આહુ ત અપર્ણ કરવા

વેદ પાસે જતા. 32 ત્યારે યહોવાએ ૂસાને આજ્ઞા કયાર્ ુજબ
એમાંથી હાથપગ ધોતા.

33 તેણે પ વત્રમંડપ અને વેદ ની ચારેબાજુ આંગણું ઊ ું ક ુર્.
અને આંગણાના પ્રવેશદ્વારે પડદા વડે દરવાજો બના ો. આ
પ્રમાંણે ૂસાએ કાયર્ પ ર ૂણર્ ક .ુ

યહોવા ું ગૌરવ
34 ત્યારબાદ ુલાકાતમંડપને વાદળે ઘેર લીધો. અને યહોવા ું

ગૌરવ મંડપમાં ાપી ગ ુ.ં 35 ૂસા ુલાકાત મંડપમાં પ્રવેશી
શકયો ન હ, કેમ કે, વાદળ તેના પર ર થ ું હ ું, અને
યહોવા ું ગૌરવ મંડપમાં પ્રસર ગ ું હ ુ.ં

36 ઇસ્રાએલીઓના પ્રવાસના પ્રત્યેક ુકામે જયારે વાદળ મંડપ
પરથી હઠ જ ું ત્યારે તે લોકો ુકામ ઉપાડતા. 37 પણ જો
વાદળ પ વત્રમંડપ ઉપર ર થ ું તો વાદળ હઠે ન હ ત્યાં ુધી
તેઓ ુકામ ઉપાડતા ન હ. 38 દવસ દરમ્યાન ુલાકાતમંડપ
પર વાદળ આચ્છાદન કરે અને રાતે વાદળ અ મય બની જાય,
એટલે ઇસ્રાએલી લોકો સમગ્ર પ્રવાસ દરમ્યાન પ્રત્યેક ુકામને જોઈ
શકતા.
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