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ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ
ਲੇਖਕ
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ

ਿਵੱਚ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ
ਗਏ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਰ੍ਿਹ ਹ।ੈ “ਇਹ ਉਹ ਬਚਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਆਖੇ” (1:1)। ਇਸ ਪੁਸਤਕ
ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਿਧਆਏ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ (ਸ਼ਾਇਦ,ਯਹੋਸ਼ੁਆ) ਿਲਿਖਆ
ਿਗਆ ਹ।ੈ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਆਪ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮੱਗਰੀ ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਗਈ ਹੈ (1:1, 5; 31:24)।
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਹੋਣ
ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹ,ੈ ਿਜੱਥੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ, ਿਮਰ੍ਤਕ ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਵਗਦੀ ਹੈ (1:5)।
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਦੂਸਰਾ ਿਨਯਮ”।ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਬੰਨੇ ਗਏ ‘ਨੇਮ’ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹ।ੈ

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 1446 - 1405 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ

ਗਈ।
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ

ਪਿਹਲਾਂ 40 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਸੀ,

ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ 40
ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ।

ਉਦੇਸ਼
ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਮੂਸਾ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ‘ਿਵਦਾਇਗੀ

ਸੰਦੇਸ਼’ ਹੈ। ਇਸਰਾਏਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਹ।ੈ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਨਕਲਣ ਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਰਾਏਲੀ ਕੌਮ ਯਰਦਨ
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ਨਦੀ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਿਜੱਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ।
ਪਰ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੂਸਾ ਦਾ ਿਵਦਾਇਗੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੰੂ ਇੱਕ ਭਾਵਕੁ ਅਪੀਲ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਭਲਾ
ਹੋਵੇ (6:1-3; 17-19)।ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੌਣ ਹੈ (6:4) ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤਾ
ਹੈ (6:10-12; 20-23)। ਮੂਸਾ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਹਦਾਇਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਨਾਂ
ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੰੂ ਅਗਲੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਨੰੂ ਿਸਖਾਉਣ (6:6-9)।

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਆਿਗਆਕਾਰੀ।

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ— 1:1-3:29
2. ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ— 4:1-5:33
3. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ— 6:1-11:32
4. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਿਕਵੇਂ ਿਪਆਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ— 12:1-26:19

5. ਅਸੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਾਪ— 27:1-30:20
6. ਮੂਸਾ ਦੀ ਮੌਤ— 31:1-34:12

ਹੋਰੇਬ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
1ਇਹ ਉਹ ਬਚਨ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਯਰਦਨ ਦੇ

ਪਾਰ* ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਆਖ,ੇ ਜੋ ਸੂਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਅਰਾਬਾਹ ਿਵੱਚ ਪਾਰਾਨ,
ਤੋਫਲ,ਲਾਬਾਨ, ਹਸੇਰੋਥ ਅਤੇ ਦੀਜ਼ਾਹਾਬ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹ।ੈ 2ਹੋਰੇਬ ਤੋਂ ਕਾਦੇਸ਼-
ਬਰਨੇਆ ਤੱਕ ਸੇਈਰ ਪਰਬਤ ਦਾ ਿਗਆਰਾਂ ਿਦਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹ।ੈ 3 ਅਿਜਹਾ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਚਾਲੀਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਿਗਆਰਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੰੂ ਮੂਸਾ
ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆ,ਂ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, 4ਅਰਥਾਤ ਜਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ

* 1:1 1:1 ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ
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ਰਾਜਾ ਸੀਹੋਨ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਓਗ ਨੰੂ
ਿਜਹੜਾ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ, ਅਦਰਈ ਿਵੱਚ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ, 5 ਤਦ ਯਰਦਨ
ਦੇ ਪਾਰ† ਮੋਆਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ, 6 “ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੋਰੇਬ ਿਵੱਚ ਸਾਨੰੂ ਿਕਹਾ ਸੀ,
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਿਦਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, 7ਇਸ ਲਈ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਅਤੇ ਅਰਾਬਾਹ ਦੇ
ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ, ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅਤੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਿਢਆਂ ਉੱਤ,ੇ ਲਬਾਨਨ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦਿਰਆ ਫ਼ਰਾਤ
ਤੱਕ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। 8 ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼
ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ
ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਨੰੂ ਿਦਆਗਂਾ,ਇਸ
ਲਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਓ।”

ਮੂਸਾ ਦੁਆਰਾ ਿਨਆਈਂਆਂ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ
ਕੂਚ 18:13-27

9 ਿਫਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ
ਸਕਦਾ, 10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ
ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਿਰਆਂ ਵਾਗਂੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ।
11ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧਾਵੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 12 ਮੈਂ
ਇਕੱਲਾ ਿਕਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾ,ਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣਾ
ਸਿਹਣ ਕਰਾ?ਂ 13 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨ, ਿਸਆਣੇ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਰੱਖਣ
ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਗੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ
ਠਿਹਰਾਵਾ।ਂ” 14 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੀ ਹ।ੈ” 15ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ
ਪਰ੍ਧਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਲਆ ਿਜਹੜੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਅਤੇ ਿਗਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਠਿਹਰਾਇਆਅਰਥਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ, ਸੈਂਕਿੜਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ,
† 1:5 1:5 ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ
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ਪੰਜਾਹਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਅਤੇ ਦਸਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ
ਨੰੂ ਵੀ ਿਲਆ। 16ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਆਈਂਆਂ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ,
“ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਝਗੜੇ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਦੇਸੀ ਦਾ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਿਨਆਂ
ਕਰ।ੋ 17 ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਿਕਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਿਰਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ
ਦੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਿਜਹੀ ਸੁਿਣਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੰੂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਡਿਰਓ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਨਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ
ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਣਾਗਂਾ।” 18ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ
ਸਨ।

ਭੇਤੀਆਂ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਜਾਣਾ
ਿਗਣਤੀ 13:1-33

19 ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰੇਬ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਗਏ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਦੇਸ਼-ਬਰਨੇਆ
ਿਵੱਚ ਆਏ। 20 ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼
ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਗਏਹ,ੋ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ 21ਵੇਖੋ,
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰੱਿਖਆ ਹ।ੈ ਅੱਗੇ ਵਧ
ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਖਆ ਹ!ੈ ਨਾ ਡਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਘਬਰਾਓ!”
22 ਿਫਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲਆ ਕੇਆਖਣਲੱਗ,ੇ “ਅਸੀਂਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਮਨੱੁਖਾਂ
ਨੰੂ ਭੇਜਾਗਂੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ
ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਣ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਸਾਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹ।ੈ” 23ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੰੂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ,
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਰਾਂ ਮਨੱੁਖ ਅਰਥਾਤ ਹਰੇਕ ਗੋਤ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਚੁਣ ਿਲਆ। 24ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸ਼ਕੋਲ
ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੇਤ ਿਲਆ। 25ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਫਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਲਆਏ
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ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਖ਼ਬਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਦੇਸ਼ ਚੰਗਾ ਹ,ੈ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ”

26 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ 27 ਜਦ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚ
ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ
ਹ,ੈਇਸਲਈ ਸਾਨੰੂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੰੂ ਅਮੋਰੀਆਂ
ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣ। 28 ਅਸੀਂ ਿਕੱਧਰ ਜਾਈਏ?
ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਆਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੌਂਸਲਾ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ
ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ-ਲੰਮੇ ਹਨ! ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਉੱਚੇ ਗੜਹ੍ਾਂ
ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਨਾਕੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਵੇਿਖਆ ਹ!ੈ” 29 ਤਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਆਿਖਆ, “ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰੋ। 30ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗ-ੇਅੱਗੇ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ
ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ 31ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਵੀ,
ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਚੁੱਕਦਾ ਹ,ੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦਂੇ
ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਿਖਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ।ੇ” 32 ਪਰ
ਇਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ,
33 ਜੋ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗ-ੇਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਰੇ
ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੱਭੇ, ਰਾਤ ਨੰੂ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਦਨ ਨੰੂ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਰਾਹ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਣੀ
ਿਗਣਤੀ 14:20-45

34 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਸੁਿਣਆ, ਤਦ ਉਸ ਦਾ ੋਧ
ਭੜਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, 35 “ਇਸ ਬੁਰੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ। 36 ਿਸਰਫ਼ ਯਫ਼ੰੁਨਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੇਬ ਉਸ ਦੇਸ਼
ਨੰੂ ਵੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਿਦਆਗਂਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਤੁਿਰਆ
ਹ।ੈ” 37ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਇਹਆਖ ਕੇਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, “ਤੂੰ
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ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਂਗਾ। 38 ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ਾ
ਰਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਨੰੂ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ
ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਦੁਆਵੇਗਾ।” 39 ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਖਦੇ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਲੁੱਟ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਹੁਣੇ ਭਲੇ
ਬੁਰੇ ਦੀ ਿਸਆਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਸ਼
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। 40 ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕੂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਜਾਓ।

41 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ
ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਗਂ,ੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਸਾਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ” ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ
ਬੰਨੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਜਾਿਣਆ।
42 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਖ ਿਕ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਨਾ ਲੜੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾ,ਂ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰੇ ਜਾਓ।” 43 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਿਦੱਤੀ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਿਣਆ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ
ਿਢਠਾਈ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍ ਗਏ। 44 ਤਦ ਅਮੋਰੀਆਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ
ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਜਾਇਆ, ਿਜਵੇਂ ਸ਼ਿਹਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਸੇਈਰ ਿਵੱਚ ਹਾਰਮਾਹ ਤੱਕ ਮਾਰਦੇ ਗਏ। 45 ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸਆ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਅੱਗੇ ਰੋਏ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ
ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਲਾਇਆ। 46 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ
ਤੱਕ ਿਟਕੇ ਰਹ,ੇ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਿਟਕੇ ਰਹ।ੇ

2
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਭਟਕਣਾ

1 ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ
ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਸੇਈਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ
ਰੱਿਖਆ। 2 ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ, 3 “ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ
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ਪਰਬਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ
ਉੱਤਰਵੱਲ ਕਰ।ੋ 4ਪਰਜਾ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂਆਪਣੇ ਭਰਾ ਏਸਾਵੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹ,ੈ ਿਜਹੜੇ ਸੇਈਰ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਡਰਨਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਰਿਹਓ। 5 ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਛੇਿੜਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਦਆਗਂਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਸੇਈਰ ਪਰਬਤ ਨੰੂ ਏਸਾਓ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ 6 ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਨ ਮੁੱਲ ਿਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ
ਵੀ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਿਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ।” 7 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਰਨਾ-ਿਫਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹ।ੈ ਇਨਾਂ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ
ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਿਦੱਤੀ।

8 ਤਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਸਾਵੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਿਜਹੜੇ ਸੇਈਰ ਿਵੱਚ
ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਅਰਾਬਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਏਲਥ ਅਤੇ ਅਸਯੋਨ-ਗਬਰ ਤੋਂ
ਲੰਘੇ। ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੋਆਬ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਏ।

9 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਮੋਆਬ ਨੰੂ ਨਾ ਸਤਾਇਓ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ
ਨਾਲ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਕਿਰਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਆਰ ਨਗਰ ਲੂਤ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੰੂ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ
ਹ।ੈ” 10 ਪਿਹਲੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਉੱਥੇ ਏਮੀ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਅਨਾਕੀਆਂ
ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ-ਲੰਮੇ ਸਨ। 11ਅਨਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ
ਰਫ਼ਾਈਮ* ਿਗਣੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ, ਪਰਮੋਆਬੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਏਮੀਆਖਦੇ ਸਨ। 12ਹੋਰੀ
ਵੀ ਪਿਹਲੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਸੇਈਰ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਏਸਾਵੀਆਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਿਗਓਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ
ਤੇ ਵੱਸ ਗਏ, ਿਜਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਵਰਾਸਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ,
ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 13 “ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ, ਅਤੇ ਜ਼ਰਦ ਦੇ
ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਓ!” ਤਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਰਦ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ
ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ। 14 ਕਾਦੇਸ਼-ਬਰਨੇਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜ਼ਰਦ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ
ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਤੱਕ ਸਾਨੰੂ ਅਠੱਤੀ ਸਾਲ ਲੱਗ,ੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ

* 2:11 2:11 ਦੈਂਤ
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ਛਾਉਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਮਰ ਿਮਟ ਨਾ ਗਏ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ
ਸੀ। 15ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਮਟ ਨਾ ਗਏ, ਤਦ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਹੱਥ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ ਿਕ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਮਟਾ ਦੇਵੇ। 16ਇਸ
ਤਰਾ,ਂ ਜਦ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮਰ ਿਮਟ ਗਏ। 17 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ, 18 “ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੋਆਬ ਦੀ ਹੱਦ ਆਰ ਨਗਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹ।ੈ 19 ਜਦ ਤੂੰ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਨਾ ਸਤਾਈਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਕਰੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੀ ਿਵਰਾਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਦਆਗਂਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ
ਲੂਤ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ” 20 (ਉਹ ਵੀ ਰਫ਼ਾਈਆਂ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਿਗਣੀ ਗਈ। ਰਫ਼ਾਈ ਪਿਹਲੇ ਸਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਪਰ
ਅੰਮੋਨੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਮ ਜ਼ੁੰਮੀ ਆਖਦੇ ਸਨ) 21ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਅਨਾਕੀਆਂ ਦੀ
ਤਰਾਂ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ-ਲੰਮੇ ਸਨ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ ਨਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੱਸ ਗਏ, 22 ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ਏਸਾਵੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਿਜਹੜੇ ਸੇਈਰ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਜਦ ਉਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ ਹੋਰੀਆਂ ਦਾ
ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਉਹਆਪਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। 23 ਫੇਰ ਅੱਵੀ, ਿਜਹੜੇ ਅੱਜ਼ਾਹ ਤੱਕ
ਿਪੰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਕਫ਼ਤੋਰੀਆਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਕਫ਼ਤੋਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇ
ਸਨ, ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੱਸ ਗਏ। 24ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਉੱਠ ਅਤੇ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਅਰਨਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘੋ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਅਮੋਰੀ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਯੁੱਧ
ਛੇੜ ਿਦਓ। 25 ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭੈਅ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਡਰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ
ਕੇ ਕੰਬਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਤੜਫ਼ ਉੱਠਣਗੇ।

ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਦੀ ਹਾਰ
ਿਗਣਤੀ 21:21-30

26ਤਦ ਮੈਂ ਕਦੇਮੋਥ ਦੀ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ
ਕੋਲ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ, 27 “ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼
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ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਂਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਜੇ
ਮੁੜਾਗਂਾ ਨਾ ਹੀ ਖੱਬੇ। 28ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਦਂੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਅੰਨ ਵੇਚੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਦਂੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਦੇਵੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪੀਵਾ।ਂ ਿਸਰਫ਼ ਮੈਨੰੂ ਪੈਦਲ
ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਦ,ੇ 29 ਿਜਵੇਂ ਸੇਈਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਏਸਾਵੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਰ ਦੇ ਵਾਸੀ
ਮੋਆਬੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਯਰਦਨ
ਦੇ ਪਾਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਂਾ,ਂ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।” 30ਪਰ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ
ਹੋ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ
ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਕਠਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੰੂ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ
ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੈ। 31ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ,
“ਵੇਖ, ਮੈਂ ਸੀਹੋਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾ।ਂ ਉਸ
ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ
ਿਵਰਾਸਤ ਬਣਾ ਲਵੇਂ।” 32 ਤਦ ਸੀਹੋਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਿਨੱਕਲ ਕੇ
ਯਹਸ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। 33 ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ। 34ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਸਮੇਤ ਨਾਸ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਛੱਿਡਆ। 35 ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਪਸ਼ੂਆਂ
ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਲੱੁਟ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੀ ਲੱੁਟ ਦਾ ਮਾਲ ਿਲਆ,
ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਿਜੱਤ ਿਲਆ ਸੀ। 36 ਅਰੋਏਰ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਅਰਨਨ ਦੇ ਨਾਲੇ
ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹ,ੈ ਿਗਲਆਦ
ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਗਰ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਿਹਰ ਸਕਦਾ
ਸੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 37 ਤੁਸੀਂ
ਿਸਰਫ਼ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਗਏ ਅਰਥਾਤ ਯਬੋਕ ਨਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਪਾਸਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਸਾਨੰੂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

3
ਰਾਜੇ ਓਗ ਦੀ ਹਾਰ
ਿਗਣਤੀ 21:31-35
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1ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਓਗਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਤਾਂ ਜੋ
ਅਦਰਈ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ।ੇ 2ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਉਸ ਤੋਂ
ਨਾ ਡਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰੀਂ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹਸ਼ਬੋਨ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਸੀ।” 3ਇਸਤਰਾਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਓਗ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਾਡੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਕੱਖ
ਵੀ ਨਾ ਿਰਹਾ। 4 ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ
ਇੱਕ ਨਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਿਲਆ ਹੋਵ,ੇ ਅਰਥਾਤ
ਅਰਗੋਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੱਠ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੜੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਓਗ ਦੇ ਰਾਜ
ਦੇ ਸਨ। 5ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਗੜਹ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹਾਂ
ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਟਕ ਅਰਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ।ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਪੰਡ ਸਨ, ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। 6 ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਸਮੇਤ ਨਾਸ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ। 7 ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਲੁੱਟ ਿਲਆ 8 ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ
ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਅਰਨਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਮੋਨ ਦੇ ਪਰਬਤ
ਤੱਕ ਲੈ ਿਲਆ 9 (ਸੀਦੋਨੀ ਹਰਮੋਨ ਨੰੂ ਿਸਰਯੋਨ ਪਰ ਅਮੋਰੀ ਉਸ ਨੰੂ ਸਨੀਰ
ਆਖਦੇ ਹਨ) 10 ਉਸ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ, ਸਾਰਾ ਿਗਲਆਦ,
ਸਾਰਾ ਬਾਸ਼ਾਨ, ਸਲਕਾਹ ਅਤੇ ਅਦਰਈ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੜੇ ਬਾਸ਼ਾਨ
ਿਵੱਚ ਓਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ 11 ਿਸਰਫ਼ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਓਗ
ਹੀ ਰਫ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਇਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਰਿਹ ਿਗਆ ਸੀ। ਵੇਖ,ੋ ਉਸ ਦਾ ਪਲੰਘ
ਜੋ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰੱਬਾਹ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੌਂ ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਚਾਰ ਹੱਥ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵੰਡ
ਿਗਣਤੀ 32:1-42
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12 ਿਜਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਲਏ ਉਹ ਇਹ
ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਅਰੋਏਰ ਸ਼ਿਹਰ* ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਜਹੜਾ ਅਰਨਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਹੈ
ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਧਾ ਿਹੱਸਾ, ਿਜਹੜਾ
ਮੈਂ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਦੀਆਂ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ 13ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ ਦਾ ਬਿਚਆ
ਹੋਇਆ ਿਹੱਸਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਜਹੜਾ ਓਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਨੱਸ਼ਹ
ਦੇ ਅੱਧੇ ਗੋਤ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਸਮੇਤ ਅਰਗੋਬ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਇਲਾਕਾ। (ਬਾਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਰਫ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹ)ੈ 14ਮਨੱਸ਼ੀ ਯਾਈਰ
ਨੇ ਅਰਗੋਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਗਸ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਆਕਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ
ਤੱਕ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਥਾਤ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ
ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੱਵੋਥ-ਯਾਈਰ† ਰੱਿਖਆ, ਿਜਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਹੈ।
15 ਿਗਲਆਦ ਮੈਂ ਮਾਕੀਰ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ 16 ਅਤੇ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਦੀਆਂ
ਨੰੂ ਮੈਂ ਿਗਲਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਨਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਅਰਥਾਤ
ਨਾਲੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਿਢਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਯਬੋਕ ਦੀ ਨਦੀ ਤੱਕ ਿਜਹੜੀ
ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ 17 ਅਤੇ ਿਕੰਨਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਪਸਗਾਹ ਦੀ ਢਾਲ਼ ਦੇ
ਅਰਾਬਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ, ਜੋ ਖਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਾਬਾਹ ਅਤੇ
ਯਰਦਨ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।

18 ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਰਾਸਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ ਸਾਰੇ ਸੂਰਬੀਰ
ਹਿਥਆਰ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਪਾਰ ਲੰਘੋ
19 ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆ,ਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਗ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਗ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਜਾਣ,
ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। 20ਜਦ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅਰਾਮ
ਨਾ ਦੇਵੇ, ਿਜਵੇਂ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਯਰਦਨ
ਦੇ ਪਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣ-ੇਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੰੂ ਮੁੜ
ਜਾਇਓ, ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਹ।ੈ” 21 ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੰੂ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹ,ੈਅਿਜਹਾ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ

* 3:12 3:12 ਉੱਤਰ ਵੱਲ † 3:14 3:14 ਯਾਇਰ ਦਾ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ
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ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਿਜੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘੇਗਾ। 22 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ
ਨਾ ਡਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜਦਾ
ਹ।ੈ”

ਮੂਸਾ ਨੰੂ ਕਨਾਨ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
23ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, 24 “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ

ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਡਆਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ
ਹੱਥ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਕਹੜਾ
ਦੇਵਤਾ ਹ,ੈ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਿਜਹੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਜਹੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ
ਕਰ ਸਕੇ? 25 ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰੂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ
ਨੰੂ ਿਜਹੜੀ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਚੰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਅਤੇ ਲਬਾਨਨ ਨੰੂ
ਵੇਖ ਸਕਾ।ਂ” 26 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਨਾ ਸੁਣੀ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਬਸ ਕਰ! ਫੇਰ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ
ਗੱਲ ਨਾ ਛੇੜੀਂ! 27 ਿਪਸਗਾਹ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ
ਦੇਸ਼ ਵੇਖ ਲੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਨਾ ਲੰਘੇਂਗਾ। 28ਪਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ
ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਤਕੜਾ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ
ਪਰਜਾ ਦੇ ਅੱਗ-ੇਅੱਗੇ ਪਾਰ ਲੰਘੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ
ਵੇਖੇਂਗਾ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਦੁਆਵੇਗਾ।” 29 ਤਦ ਅਸੀਂ ਬੈਤ ਪਓਰ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰ ਗਏ।

4
ਮੂਸਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼

1ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣੋ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ,ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜਾ
ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਲਓ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ 2 ਿਜਹੜੇ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰ,ੋ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ
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3 ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਆਲ ਪਓਰ* ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਹ,ੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਹੜੇ ਮਨੱੁਖ ਬਆਲ-ਪਓਰ ਪਰਾਏ ਦੇਵਤੇ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, 4 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹ,ੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋ। 5 ਵੇਖ,ੋ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨ ਿਸਖਾਏ
ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦਂੇ
ਹ,ੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ।ੋ 6 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰ੍ਗਟ
ਹੋਵੇਗੀ ਅਰਥਾਤ ਿਜਹੜੇ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਣਗੇ ਿਕ
ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬੁੱਧਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹ।ੈ 7 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਿਕਹੜੀ ਅਿਜਹੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇ ਐਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ
ਹ,ੈ ਿਜਨਾਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹ,ੈ ਜਦ ਕਦੀ ਅਸੀਂ
ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾ?ਂ 8ਅਤੇ ਿਕਹੜੀ ਅਿਜਹੀ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਿਜਸ
ਦੇ ਕੋਲ ਅਿਜਹੀ ਧਾਰਿਮਕ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨ ਹਨ, ਿਜੰਨੀ ਿਕ ਇਹ ਸਾਰੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾ?ਂ

9 ਇਸ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਾਖੀ ਕਰ,ੋ ਿਕਤੇ
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਦਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਿਤਆਂ ਨੰੂ
ਿਸਖਾਇਓ। 10 ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰੇਬ
ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵਾਗਂਾ ਿਕ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਰਿਹਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਵੀ
ਿਸਖਾਉਣ।” 11 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪਰਬਤ ਦੇ ਹੇਠ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ
ਉਹ ਪਰਬਤ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੌ ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਹਨੇਰਾ, ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਂ ਸਨ। 12ਯਹੋਵਾਹ
ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ

* 4:3 4:3 ਪਰਬਤ
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ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਾ ਵੇਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣੀ। 13ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਨੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਿਦੱਤਾ ਅਰਥਾਤ ਦਸ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਲਖ
ਿਦੱਤਾ। 14 ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਧੀਆਂ
ਅਤੇ ਕਨੰੂਨ ਿਸਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ,ੋ ਿਜਸ ਨੰੂ
ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਜਾਦਂੇ ਹ।ੋ

ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
15 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਾਖੀ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਹੋਰੇਬ

ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰੂਪ
ਨਾ ਵੇਿਖਆ 16ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਵਗੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਬੁੱਤ
ਦੀ ਘੜਹ੍ੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਲਓ ਅਰਥਾਤ ਿਕਸੇ ਨਰ-ਨਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਿਵੱਚ,
17 ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਿਜਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ
ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, 18 ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲੇ
ਿਕਸੇ ਜੰਤੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ
ਮੱਛੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਿਵੱਚ, 19 ਜਾਂ ਿਫਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ
ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ ਅਤੇ ਤਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਅਰਥਾਤ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਸੈਨਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਭਟਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ
ਲੱਗ,ੋ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। 20ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਰਗੇ ਿਮਸਰ ਤੋਂ
ਕੱਿਢਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਿਨੱਜ-ਪਰਜਾ ਹੋਵ,ੋ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੋ।
21ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਿਕ
ਤੂੰ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਉਸ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼
ਕਰੇਂਗਾ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
22 ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਮਰਨਾ ਹ।ੈ ਮੈਂ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। 23ਚੌਕਸ
ਰਹ,ੋ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਨੰੂ
ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਹ,ੈ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਕਸੇ
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘੜਹ੍ੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਬਣਾਓ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
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ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 24 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਸਮ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਹ।ੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹ।ੈ

25ਜਦ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਦਨ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਵਗੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ
ਘੜਹ੍ੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਬੁਿਰਆਈ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ੋਧਵਾਨ ਹੋਵੇ, 26 ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਕਾਸ਼
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ
ਤਰਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਤੋਂ
ਪਾਰ ਜਾਦਂੇ ਹ।ੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਰਿਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਿਮਲੇਗਾ,
ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 27 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧੱਕ
ਦੇਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ ਰਿਹ ਜਾਓਗੇ। 28 ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ
ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਿਜਹੜੇ ਨਾ
ਵੇਖਦ,ੇ ਨਾ ਸੁਣਦੇ, ਨਾ ਖਾਦਂੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸੁੰਘਦੇ ਹਨ। 29ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ ਪਾਓਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ। 30 ਜਦ
ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਪਓ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਪਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪੈਣ ਤਾਂ
ਆਖਰੀ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ, 31 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਿਦਆਲੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਤਆਗੇਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇਮ ਨੰੂ ਭੁੱਲੇਗਾ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। 32 ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਤਪਤ
ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੋ
ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੋ, ਕੀ ਕਦੀ
ਅਿਜਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹ?ੈ 33 ਕੀ ਕਦੀ ਿਕਸੇ
ਪਰਜਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਹੋਈ ਸੁਣੀ ਅਤੇ
ਜੀਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹ?ੈ 34ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਦੀ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਿਕ
ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੰੂ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਪਰਤਾਿਵਆ,ਂ ਿਨਸ਼ਾਨਾ,ਂ
ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮਾ,ਂ ਯੁੱਧ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥ, ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਹਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ
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ਡਰਾਿਵਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢ ਿਲਆਵ,ੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ? 35ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਖਾਇਆ
ਿਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 36 ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਅੱਗ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਸੁਣੇ।
37 ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਿਖਆ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ
ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ, 38 ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਤੇਰੀ ਿਵਰਾਸਤ ਬਣਾ
ਦੇਵੇ, ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 39ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਾਣ ਲਓ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ ਿਕ ਉੱਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹ,ੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 40 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਦਾ ਲਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ
ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ।

ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ
41 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਿਤੰਨ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ,

42 ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ-ਭੁਲੇਖੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨੰੂ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਸ
ਦਾ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨਾਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ
ਿਵੱਚ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹ:ੇ 43ਅਰਥਾਤ ਰਊਬੇਨੀਆਂ ਦਾ
ਬਸਰ ਸ਼ਿਹਰ ਜੋ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਉੱਚੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਦੀਆਂ
ਲਈ ਿਗਲਆਦ ਿਵੱਚ ਰਾਮੋਥ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬਾਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਗੋਲਾਨ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਪਿਰਚੈ
44ਇਹ ਉਹ ਿਬਵਸਥਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ

45 ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਖੀਆ,ਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇ ਜਦ ਉਹ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇ, 46 ਅਰਥਾਤ
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ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਬੈਤ ਪਓਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਜੋ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਸੀਹੋਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਹਸ਼ਬੋਨ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾਿਰਆ, ਜਦ ਉਹ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਸਨ। 47 ਉਨਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਓਗ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ
ਿਲਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਪੂਰਬ
ਵੱਲ ਵੱਸਦੇ ਸਨ। 48 ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਰੋਏਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਜਹੜਾ ਅਰਨਨ ਦੇ ਨਾਲੇ
ਦੇ ਬੰਨੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਹੋਨ ਪਰਬਤ ਤੱਕ ਿਜਹੜਾ ਹਰਮੋਨ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ
49ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਰਾਬਾਹ ਉੱਤੇ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਅਰਥਾਤ ਅਰਾਬਾਹ
ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਿਜਹੜਾ ਿਪਸਗਾਹ ਦੀ ਢਾਲ਼ ਹੇਠ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ।

5
ਦਸ ਹੁਕਮ
ਕੂਚ 20:1-17

1 ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਨੰੂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ,
ਇਹਨਾਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣੋ, ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਸੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਮੰਨ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੋਰੇਬ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਿਨਆ,
3ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਨੇਮ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ,
ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹਾ।ਂ 4ਯਹੋਵਾਹ
ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਪਰਬਤ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਿਲਆ,
5 (ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਦੱਸਾ,ਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ
ਨਾ ਚੜਹ੍ੇ)।

6 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ,ਂ ਿਜਹੜਾ ਤੈਨੰੂ ਿਮਸਰ
ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਅਰਥਾਤ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਹਾ।ਂ

7 ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤੇ ਨਾ ਹੋਣ।
8 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘੜਹ੍ੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਨਾ ਬਣਾਈਂ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ

ਿਜਹੜੀ ਉੱਪਰ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ, ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤ,ੇਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ
ਪਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਹ।ੈ 9 ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ
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ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ,ਂ ਿਜਹੜਾ
ਪੁਰਿਖਆ,ਂ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਨੰੂ ਬੱਿਚਆਂ ਉੱਤ,ੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ
ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਉੱਤੇ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹਾ,ਂ 10 ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ

11 ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿਵਅਰਥ ਨਾ ਲੈ ਿਕਉਂਿਕ
ਜੋ ਕੋਈ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਿਵਅਰਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੰੂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਨਾ
ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ।

12 ਤੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 13 ਛੇ ਿਦਨ ਤੂੰ ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ
ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕਰ, 14 ਪਰ ਸੱਤਵਾਂ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ
ਸਬਤ ਹ।ੈ ਉਸ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਤੂ,ੰ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ,
ਨਾ ਤੇਰੀ ਧੀ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਬਲ਼ਦ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਗਧਾ,
ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਸ਼,ੂ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ,
ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਗਂੂੰ ਅਰਾਮ ਕਰਨ। 15ਯਾਦ
ਰੱਖ ਿਕ ਤੂੰ ਵੀ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਹਂ ਨਾਲ ਤੈਨੰੂ ਕੱਢ ਿਲਆ, ਇਸ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੰੂ ਸਬਤ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ

16 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵ।ੇ

17 ਤੂੰ ਖ਼ੂਨ ਨਾ ਕਰ।
18 ਤੂੰ ਿਵਭਚਾਰ ਨਾ ਕਰ।
19 ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ।
20 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ।
21ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ

ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਖੇਤ ਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ, ਨਾ
ਉਹ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਬਲ਼ਦ ਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਗਧੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੀ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰ।
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22 ਇਹੋ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਅੱਗ, ਬੱਦਲ ਅਤੇ
ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੰੂ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਆਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਿਖਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਦੋ
ਫੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਲਖ ਕੇ ਮੈਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤੇਜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰਨਾ
ਕੂਚ 20:18-21

23 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਸੁਿਣਆ, ਜਦ ਪਰਬਤ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਤਾਂ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ 24ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ,
ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਵਿਡਆਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਸੁਿਣਆ
ਹ।ੈ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਨੱੁਖ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀਉਂਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ 25ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਕਉਂ ਮਰੀਏ?
ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਸਾਨੰੂ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਂਾਗਂ।ੇ 26 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਹੜਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅੱਗ
ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ
ਹੋਵੇ? 27 ਤੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖੇ ਸੁਣ
ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੰੂ ਆਖੇ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਦੱਸ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਗਂੇ ਅਤੇ ਮੰਨਾਗਂ।ੇ

28 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆ,ਂ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬੋਿਲਆ ਹੈ,
ਉਹ ਠੀਕ ਹ।ੈ 29 ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕ
ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਦ,ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਸਦਾ ਤੱਕ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ! 30 ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਖ, “ਆਪਣ-ੇ
ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਜਾਓ।” 31 ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਜਾ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੈਨੰੂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨ ਦੱਸਾਗਂਾ, ਿਜਹੜੇ ਤੂੰ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਿਸਖਾਉਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ
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ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ 32 ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ
ਕਿਰਓ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ
ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਮੁਿੜਓ ਨਾ ਹੀ ਖੱਬੇ। 33 ਿਜਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ
ਿਵੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦਂੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹ।ੋ

6
ਮਹਾ-ਂਆਿਗਆ

1 ਇਹ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮ,ੇ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਿਸਖਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ
ਨੰੂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ,ੋ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ
ਜਾਦਂੇ ਹ,ੋ 2 ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੰੂ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ,
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮੰਨਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਨ ਲੰਮੇ
ਹੋਣ। 3 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੋ ਤਾਂ
ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵਗਦਾ*
ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਓ।

4 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਸੁਣ! ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ।
5ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ,ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ 6 ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾ,ਂ ਿਜਨਾਂ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਿਹਣ।
7 ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਸਖਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ
ਬੈਠਿਦਆ,ਂ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਤੁਰਿਦਆ,ਂ ਲੇਟਿਦਆਂ ਅਤੇ ਉੱਠਿਦਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ। 8 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਬੰਨਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਟੱਕੇ ਵਾਗਂੂੰ ਹੋਣ।

* 6:3 6:3 ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ
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9ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਟਕਾਂ ਉੱਤੇ
ਿਲਿਖਓ।

ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
10ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਵ,ੇ ਿਜਸ

ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਣ ਦੀ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ ਅਬਰਾਹਾਮ,
ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ
ਚੰਗੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ 11 ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ
ਹੋਏ ਘਰ, ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਅਤੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੌਦ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ,
ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਰੱਜ ਜਾਓਗ,ੇ 12ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਿਹਓ, ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਭੱੁਲ ਜਾਓ, ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ
ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਹ।ੈ 13 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ
ਡਰ,ੋ ਉਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਓ। 14 ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਅਰਥਾਤ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਨ, 15 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹ,ੈਇੱਕ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਰਤੀ
ਉੱਤੋਂ ਿਮਟਾ ਦੇਵੇ।

16 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰ੍ੀਿਖਆ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ
ਮੱਸਾਹ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।† 17 ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਹੁਕਮਾ,ਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਿਰਓ,
ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ 18 ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ
ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹ,ੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਕਿਰਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਦੀ
ਸਹੁੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ 19ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

20ਜਦਅੱਗੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੁੱਛਣ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆ,ਂ ਿਬਧੀਆਂ
ਅਤੇ ਕਨੰੂਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ
† 6:16 6:16 ਦੇਖੋ-ਕੂਚ 17:1-7
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ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ? 21 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਦੱਿਸਓ, ਅਸੀਂ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੰੂ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ
ਨਾਲ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ। 22 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੇਖਿਦਆ,ਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ
ਅਚੰਭੇ ਿਵਖਾਲੇ 23 ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਇਸ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਨੰੂ ਦੇਵੇ, ਿਜਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਉਸ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ। 24ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੰੂ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਡਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਜੀਉਂਦਾ ਰੱਖੇ,
ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਰੱਿਖਆ ਹ।ੈ 25ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਹੁਕਮਾਂ
ਨੰੂ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਰਮ ਠਿਹਰੇਗਾ।

7
ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪਰਜਾ
ਕੂਚ 34:11-16

1 ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਿਜਸ
ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦਂੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੇ ਅਰਥਾਤ ਅਮੋਰੀ, ਕਨਾਨੀ, ਿਹੱਤੀ, ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀ, ਿਹੱਵੀ, ਯਬੂਸੀ
ਅਤੇ ਿਗਰਗਾਸ਼ੀ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ
ਬਲਵੰਤ ਹਨ 2 ਅਤੇ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੱਿਗਓਂ ਹਰਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ
ਤਰਾਂ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਿਨਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਇਓ, 3ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਿਰਓ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ
ਲਵੇ, 4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਗੀਆ,ਂ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ,ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਭੜਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਝੱਟ ਪੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 5 ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਵਰਤਾਉ ਕਿਰਓ: ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੰੂ
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ਢਾਹ ਸੁੱਿਟਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੰਮਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਿਦਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੇਰਾਹ
ਦੇਵੀ ਦੇ ਟੁੰਡਾਂ ਨੰੂ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੰੂ
ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਿਦਓ। 6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈਇੱਕ
ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਿਨੱਜ-ਪਰਜਾ ਹੋਵੋ। 7ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਚੁਿਣਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਗਣਤੀ
ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ ਸੀ,
8 ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ
ਸਹੁੰ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ,
ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ। 9 ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹ,ੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਹੜੇ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 10 ਉਹ ਆਪਣੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬਦਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਿਵਖੇ ਿਢੱਲ ਨਾ ਲਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆ-ਂਵੇਖਿਦਆਂ
ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। 11ਇਸਲਈਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਿਬਧੀਆ,ਂ
ਅਤੇ ਕਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹਾ,ਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਕੇ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ।

ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ
ਿਬਵਸਥਾ 28:1-14

12 ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਨੰੂਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਦੇ
ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਸ ਨੇਮ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਯਾ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ
ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ। 13 ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰੇਗਾ,
ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਖ ਦੇ
ਫਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਮਧ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਲ
ਨੰੂ, ਚੌਿਣਆਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਲੇਿਲਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ
ਿਜਸ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਬਰਕਤ
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ਦੇਵੇਗਾ। 14 ਤੁਸੀਂ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗ।ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ
ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਬ-ੇਔਲਾਦ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਡੰਗਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ। 15ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਰੋਗ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,
ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਾ ਲਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੋਂ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 16ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਟੋਗ,ੇ ਿਜਨਾਂ
ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਣ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਰਓ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਹੀ ਹੋਣਗੇ। 17 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਆਖੋ,
“ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਕਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾ?ਂ” 18 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਿਰਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ
ਯਾਦ ਰੱਿਖਓ ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਿਮਸਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 19ਉਹ ਵੱਡੇ ਪਰਤਾਵੇ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨ, ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ, ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ
ਬਾਹਂ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹ,ੋਇਸੇ
ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। 20 ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਡੇਹਮੂ*
ਭੇਜੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਬਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਲੁਕਾਉਣਗ,ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। 21 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੈਅ
ਨਾ ਖਾਇਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹ।ੈ ਉਹ
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦਾਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹ।ੈ 22 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਇਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੱਢੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦਮ
ਨਾਸ ਨਾ ਕਿਰਓ, ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ
ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣ। 23 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ
ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਘਬਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ
ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵ।ੇ 24ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਿਮਟਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ
ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਿਹਰ ਨਾ ਸਕੇਗਾ ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ

* 7:20 7:20 ਪਲੇਗ
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ਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਟੋਗੇ। 25 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਮੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਲੋਭ ਨਾ
ਕਿਰਓ ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਲਓ,
ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਦੇ ਿਵੱਚ ਫਸ ਜਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਿਘਣਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਹ।ੈ 26ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਿਘਣਾਉਣੀ ਚੀਜ਼
ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਨਾ ਿਲਆਓ ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰਾਂ ਿਘਣਾਉਣੇ ਹੋ ਜਾਓ।
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਿਘਣ ਹੀ ਿਘਣ ਕਿਰਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਇੱਕ ਿਘਣਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਹ।ੈ

8
ਉੱਤਮ ਦੇਸ

1 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ
ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰੋ, ਿਜਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ
ਖਾਧੀ ਸੀ। 2 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਿਖਓ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਲਈ ਿਫਰਦਾ ਿਰਹਾ,
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਿਸਖਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਵੀ ਿਕ
ਨਹੀਂ? 3 ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੱੁਖੇ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਉਹ ਮੰਨਾ ਿਖਲਾਇਆ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ,
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਖਾਵੇ ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਿਸਰਫ਼ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ
ਪਰ ਹਰੇਕ ਬਚਨਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹ,ੈ ਮਨੱੁਖ ਜੀਉਂਦਾ
ਰਹੇਗਾ। 4ਇਨਾਂ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ। 5 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਮਨੁੱਖ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਤਾੜਨਾ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਾੜਨਾ ਿਦੰਦਾ ਿਰਹਾ। 6 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹ,ੋ 7 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਦੇਸ਼ ਿਜੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੇ, ਚਸ਼ਮੇ ਅਤੇ ਡੰੂਘੇ ਸੋਤੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ
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ਘਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਿਵੱਚ ਵਗਦੇ ਹਨ, 8ਇੱਕਅਿਜਹਾ ਦੇਸ਼ ਿਜੱਥੇ ਕਣਕ, ਜੌਂ,
ਅੰਗੂਰ, ਹੰਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਇੱਕਅਿਜਹਾ ਦੇਸ਼ ਿਜੱਥੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ
ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ 9ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਦੇਸ਼ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗੀ ਦੀ ਰੋਟੀ
ਨਾ ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੁੜ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ
ਦੇਸ਼ ਿਜਸ ਦੇ ਪੱਥਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੰੂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ
ਤਾਬਂਾ ਕੱਢੋਗ।ੇ 10 ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ
ਉਸ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਮੁਬਾਰਕਆਖੋਗੇ।

ਪਰ੍ਭੂ ਨੰੂ ਭੱੁਲਣ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
11ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ

ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾ,ਂ ਕਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ ਿਬਧੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾ ਮੰਨ, ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ 12ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੇ
ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਜਾਓ, 13 ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਣੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜੜ
ਵੱਧ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਨਾ-ਚਾਦਂੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਵੱਧ
ਜਾਵੇ, 14 ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ
ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਿਢਆ 15ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਉਜਾੜ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਕੇ ਚੱਿਲਆ, ਿਜੱਥੇ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਸੱਪ ਅਤੇ ਿਬੱਛੂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਿਜੱਥੇ
ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਥਰੀਲੀ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਿਢਆ,
16 ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮੰਨਾ ਿਖਲਾਇਆ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-
ਦਾਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਧੀਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਖੇ
ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, 17 ਿਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਖੋ ਿਕ
ਸਾਡੇ ਬਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਹ।ੈ 18 ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਿਖਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਬਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਕਮਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ,
ਿਜਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ
ਹ।ੈ 19ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੰੂ ਭੱੁਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਖੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। 20ਉਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
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ਅੱਿਗਓਂ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।

9
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ

1ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ
ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਹਨ,
ਅਿਧਕਾਰ ਕਰ ਲਓ। 2 ਉਹ ਕੌਮ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਚੇ-ਲੰਮੇ ਹਨ,
ਅਰਥਾਤ ਅਨਾਕੀ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਣਆ
ਹੈ ਿਕ ਅਨਾਕੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 3 ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣ
ਲਓ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗ-ੇਅੱਗੇ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਅੱਗ ਵਾਗਂੂੰ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢ ਿਦਓਗ,ੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਖਆ ਸੀ। 4ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੱਿਗਓਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚਇਹਨਾਆਿਖਓ ਿਕ ਸਾਡੇ ਧਰਮ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਆਇਆਹੈ।
ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੱਿਗਓਂ ਕੱਢ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ 5ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਾ ਹੀਆਪਣੇ
ਮਨ ਦੀ ਿਸਿਧਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਦਂੇ
ਹ,ੋ ਸਗੋਂ ਇਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਬਚਨ
ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਅਰਥਾਤ ਅਬਰਾਹਾਮ,
ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 6 ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੰਗਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨਲਈਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਿਕਉਂਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਠੀਲੇ ਲੋਕ ਹ।ੋ 7ਯਾਦ ਰੱਖੋ
ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ੋਿਧਤ ਕੀਤਾ। ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਦਰੋਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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8 ਹੋਰੇਬ ਿਵੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ
ਕਰਨ ਲਈ ੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ। 9ਜਦ ਮੈਂ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ
ਲੈਣ ਨੰੂ ਚਿੜਹ੍ਆਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਸੀ, ਤਦ ਮੈਂ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚਾਲੀ ਿਦਨ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਰਾਤ ਿਰਹਾ।
ਮੈਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। 10 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਪੱਥਰ
ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੱਟੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆ,ਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭਾ ਦੇ ਿਦਨ ਬੋਲੇ
ਸਨ। 11ਚਾਲੀ ਿਦਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ
ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਮੈਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 12 ਤਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਉੱਠ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਜਾ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੇਰੇ ਲੋਕ, ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਤੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਹੈਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਏ ਹਨ, ਿਜਸ
ਦਾ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢਾਲੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਬਣਾ ਲਈ ਹ।ੈ” 13ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਇਸ
ਪਰਜਾ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਠੀਲੀ ਪਰਜਾ ਹ।ੈ 14 ਮੈਨੰੂ ਛੱਡ
ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਿਮਟਾ
ਿਦਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਵੰਤ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬਣਾਵਾਗਂਾ।”
15 ਤਦ ਮੈਂ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਬਤ ਅੱਗ ਨਾਲ
ਬਲ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦੋਨ ਫੱਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਸਨ।
16 ਤਦ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਪ
ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਢਾਲ਼ ਕੇ ਬਣਾ ਿਲਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ
ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਏ ਸੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ। 17ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਨ ਫੱਟੀਆਂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਭੰਨ ਸੁੱਿਟਆ। 18 ਤਦ ਮੈਂ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਲੀ ਿਦਨ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਰਾਤਾਂ ਿਪਆ ਿਰਹਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ
ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ੋਿਧਤ
ਕੀਤਾ। 19 ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ੋਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਹਰ ਤੋਂ ਡਰ ਿਗਆ, ਿਕਉਂ
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ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਿਜਹਾ ੋਿਧਤ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ। 20ਫੇਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਰੂਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ੋਿਧਤ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਰੂਨ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 21ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਨੰੂ ਅਰਥਾਤ ਉਸ
ਵੱਛੇ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਸ ਨੰੂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਪੀਹ ਕੇ ਐਨਾ ਮਹੀਨ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਧੂੜ ਿਜਹਾ ਹੋ ਿਗਆ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਧੂੜ ਨੰੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹੜਾ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ
ਨੰੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 22 ਤਬਏਰਾਹ ਮੱਸਾਹ ਅਤੇ ਿਕਬਰੋਥ-ਹੱਤਾਵਾਹ ਿਵੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ੋਿਧਤ ਕੀਤਾ। 23 ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਦੇਸ਼-ਬਰਨੇਆ ਤੋਂ
ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, “ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰ ਲਓ ਿਜਹੜਾ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਿਵਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪਰਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੰੂ
ਸੁਿਣਆ। 24 ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਿਣਆ*, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਿਵਦਰੋਹੀ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। 25 ਤਦ ਮੈਂ ਚਾਲੀ ਿਦਨ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਰਾਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਕੇ ਿਪਆ ਿਰਹਾ, ਿਜਵੇਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਪਆ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈਆਿਖਆ ਸੀ।” 26 ਤਦ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ,ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਨੱਜ-
ਭਾਗ ਨੰੂ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੂੰ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈਂ।
27ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਅਬਰਾਹਾਮ,ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਇਸ
ਪਰਜਾ ਦੇ ਢੀਠਪੁਣੇ, ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਪਾਪ ਨੰੂ ਨਾ ਵੇਖ, 28 ਿਕਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਲੋਕ ਿਜੱਥੋਂ ਤੂੰ ਸਾਨੰੂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਹੈਂ ਆਖਣ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਿਕਆ ਿਜਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ।ੇ 29 ਉਹ
ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਿਨੱਜ-ਭਾਗ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਧਾਈ
ਹੋਈ ਬਾਹਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਹੈਂ।”

* 9:24 9:24 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ



ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 10:1 xxx ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 10:9

10
ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ
ਕੂਚ 34:1-10

1 ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ
ਦੋ ਫੱਟੀਆਂ ਘੜਹ੍ ਕੇ ਬਣਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍
ਆ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਵੀ ਬਣਵਾ। 2 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਫੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹੋ
ਗੱਲਾਂ ਿਲਖਾਗਂਾ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਤੂੰ ਭੰਨ
ਸੁੱਿਟਆ। ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਲਵੀਂ। 3 ਤਦ ਮੈਂ ਬਬੂਲ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ
ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਬਣਵਾਇਆਅਤੇ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੱਟੀਆਂ ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਘੜਹ੍
ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨ ਫੱਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਬਤ
ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਿਗਆ। 4 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਫੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਲਿਖਆ ਿਜਵੇਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਿਲਿਖਆ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਦਸ ਹੁਕਮ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰਬਤ
ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਿਦੱਤੇ ਸਨ।” ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ
ਫੱਟੀਆਂ ਮੈਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤੀਆ।ਂ 5ਜਦ ਮੈਂ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਉੱਤਿਰਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਫੱਟੀਆਂ
ਨੰੂ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨ।

6 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਯਆਕਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਏਰੋਥ* ਤੋਂ ਮੋਸੇਰਾਹ ਤੱਕ ਕੂਚ
ਕੀਤਾ।ਉੱਥੇ ਹਾਰੂਨ ਮਰ ਿਗਆਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਿਬਆ ਿਗਆ, ਤਦਉਸ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜ਼ਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਜਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
7ਉੱਥੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਗੁਦਗੋਦਾਹ ਨੰੂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਫੇਰ ਗੁਦਗੋਦਾਹ ਤੋਂ ਯਾਟਬਾਥਾਹ
ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। 8ਉਸ ਸਮੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਲੇਵੀ
ਦੇ ਗੋਤ ਨੰੂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੰੂ ਚੁੱਿਕਆ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਸੀਸ ਿਦਆ ਕਰਨ, ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਿਦੰਦੇ ਆਏ
ਹਨ। 9ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੇਵੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਗ ਜਾਂ ਿਵਰਾਸਤ
ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ ਸੀ।

* 10:6 10:6 ਯਾਕਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ
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10 ਮੈਂ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਫੇਰ ਚਾਲੀ ਿਦਨ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਰਾਤਾਂ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ
ਿਰਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਚਾਿਹਆ। 11ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਉੱਠ ਅਤੇ ਇਸ
ਪਰਜਾ ਦੇ ਅੱਗ-ੇਅੱਗੇ ਕੂਚ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਕਰ ਲੈਣ ਿਜਸ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ।”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੰਗ
12 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨ,
ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ।
13 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਿਬਧੀਆਂ ਨੰੂ ਮੰਨ
ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਿਲਆਈ ਲਈ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ 14ਵੇਖੋ,
ਅਕਾਸ਼ ਸਗੋਂ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹ।ੈ 15 ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਪਰ੍ਸੰਨ
ਹੋ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਵੰਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਣ ਿਲਆ, ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੈ।
16ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੰੂ ਹਠੀਲੇ ਨਾ ਬਣੋ, 17 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂਆਂ ਦਾ
ਪਰ੍ਭੂ ਹ।ੈ ਉਹ ਮਹਾਨ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦਾਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹ,ੈ ਿਜਹੜਾ
ਿਕਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹ।ੈ 18 ਉਹ
ਯਤੀਮ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦੇਵੇ। 19ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਦੇਸੀ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖੋ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀ। 20 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨ, ਉਸੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ,ੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ
ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਓ। 21 ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹ।ੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ,
ਿਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਹਨ। 22 ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਜਦ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਗਏ ਤਦ ਉਹ ਸੱਤਰ ਪਰ੍ਾਣੀ ਹੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਿਰਆਂ ਵਾਗਂੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
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11
ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ

1ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆ,ਂ ਕਨੰੂਨਾ,ਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਲਈ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ।
2 ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ
ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਾਿਣਆ ਅਤੇ ਨਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤਾੜ, ਉਸ ਦੀ
ਮਹਾਨਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਬਾਹਂ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ,
3ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਉੱਥੋਂ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ 4ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ,
ਉਨਾਂ ਦੇ ਘੋਿੜਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪੱਛਾ
ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਗਾਇਆ,
ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ
ਨਹੀਂ। 5 ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤਾ, 6 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਊਬੇਨੀ ਅਲੀਆਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾਥਾਨ
ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਨੰੂ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ
ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਗਲ ਿਲਆ, 7ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਨੰਾਂ
ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਹ।ੈ

ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ
8ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ, ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੱਜ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ

ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਿਜਸ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਜਾਦਂੇ ਹ,ੋ 9ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ
ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਰਿਹ ਸਕੋ, ਿਜਸ ਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ
ਵਗਦਾ ਹ।ੈ 10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦਂੇ
ਹ,ੋ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਨੱਕਲੇ ਹ,ੋ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂਆਪਣੇ ਬੀਜ
ਬੀਜਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਗ ਪੱਤ ਦੀ ਿਕਆਰੀ ਵਾਗਂੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਨਾਲੀਆਂ



ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 11:11 xxxiii ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 11:23

ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਿਦੰਦੇ ਸੀ। 11 ਪਰ ਿਜਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ
ਜਾਦਂੇ ਹ,ੋ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਪੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। 12 ਉਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਧਰਤੀ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹ।ੈ 13ਅਿਜਹਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣੋਗ,ੇ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਅਰਥਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖੋ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ,ੋ 14 ਤਦ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਵਰਖਾ ਵਰਾਵਾਗਂਾ ਅਰਥਾਤ ਪਿਹਲੀ ਅਤੇ
ਆਖਰੀ ਵਰਖਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਨ, ਨਵੀਂ ਮਧ ਅਤੇ ਤੇਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ
ਸਕੋ। 15ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਘਾਹ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓਗੇ। 16ਚੌਕਸ ਰਹ,ੋ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ
ਭਟਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ 17ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ
ਅਤੇ ਉਹਅਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਿਕ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਆਪਣਾ
ਫਲ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗ।ੇ 18 ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ
ਆਪਣੇ ਿਦਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਈਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਬੰਨਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਟੱਕੇ ਵਾਗਂੂੰ ਹੋਣ।
19 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠਿਦਆ,ਂ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਤੁਰਿਦਆ,ਂ ਲੇਟਿਦਆਂ ਅਤੇ
ਉੱਠਿਦਆਂ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਸਖਾਇਓ।
20 ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਟਕਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਲਿਖਓ, 21 ਤਾਂ ਜੋ ਿਜਸ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੰੂ ਦੇਣ
ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਬਿਣਆ ਰਹੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਬਣੇ
ਰਿਹਣ। 22 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ, ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ
ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਰਥਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹ,ੋ 23 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ
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ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ
ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਹਨ, ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵੋਗੇ। 24 ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ
ਦੇ ਤਲੇ ਿਮੱਧਣਗ,ੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਲਬਾਨਨ ਤੱਕ
ਅਤੇ ਦਿਰਆ ਫ਼ਰਾਤ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ
25 ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਠਿਹਰ ਨਾ ਸਕੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਬਕਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਅ
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਜੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋਗ,ੇ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ।

26ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਰੱਖਦਾ ਹਾ:ਂ 27ਬਰਕਤ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣੋਗੇ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ 28 ਸਰਾਪ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੰੂ ਨਾ
ਸੁਣੋ ਪਰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਿਜਸ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਕਮ
ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ।

29 ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ, ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਬਰਕਤ ਗਿਰੱਜ਼ੀਮ ਪਰਬਤ ਉੱਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਏਬਾਲ ਪਰਬਤ ਉੱਤੋਂ ਦੇਇਓ।
30 ਕੀ ਉਹ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਸੂਰਜ ਡੱੁਬਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਅਰਾਬਾਹ ਿਵੱਚ ਿਗਲਗਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਮੋਰਹ ਦੇ ਬਲੂਤਾਂ ਕੋਲ ਵੱਸਦੇ ਹਨ? 31 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਲੰਘਣ
ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰ ਲਓ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਵੱਸੋਗੇ, 32ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨਾਂ ਨੰੂ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨ, ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾ।ਂ

12
ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸਥਾਨ

1ਇਹਉਹ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ
ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ 2 ਿਜਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹ,ੈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ



ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 12:3 xxxv ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 12:12

ਉੱਤ,ੇ ਿਟੱਿਲਆਂ ਉੱਤ,ੇ ਹਰੇਕ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ ਅਰਥਾਤ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ
ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। 3 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੰੂ ਢਾਹ ਸੁੱਟਣਾ, ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਥੰਮਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੰੂ
ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਕਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੰੂ
ਤੋੜ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਟਾ ਦੇਣਾ। 4 ਿਜਵੇਂ ਉਹ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਨਾ ਕਰਨਾ।
5 ਪਰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾਉਣ ਲਈਚੁਣੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉਸੇ ਡੇਰੇ ਨੰੂ ਭਾਲਣਾ
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। 6ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾ,ਂਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਆ,ਂਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ,ਆਪਣੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾ,ਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾ,ਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਚੌਿਣਆਂ ਅਤੇ ਇੱਜੜਾਂ ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆਕਰਨਾ, 7ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਾਇਆਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ
ਘਰਾਣੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਇਓ। 8 ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਕੁਝ
ਿਜਸ ਨੰੂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਉਸ ਅਰਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ,ੇ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹ।ੈ 10ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਜਾਓ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਰਾਸਤ
ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ
ਅਰਾਮ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਵੱਸ ਜਾਓ, 11 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੰੂ
ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇਗਾ,
ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾ,ਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਆ,ਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ,
ਆਪਣੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾ,ਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾ,ਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸੁੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਲਆਇਆਕਰਨਾ। 12 ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ
ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆ,ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਸਭ ਯਹੋਵਾਹ
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ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਨੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੇਵੀ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹ,ੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਜਾਂ ਿਵਰਾਸਤ
ਨਹੀਂ ਹੈ। 13ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹ,ੋ ਤੁਸੀਂਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗ,ੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਚੜਹ੍ਾਇਓ, 14ਪਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਜਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਗੋਤ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਣ,ੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ
ਚੜਹ੍ਾਇਓ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੀ ਕਿਰਓ। 15ਪਰ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਉਸ ਬਰਕਤ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਹ,ੈ ਪਸ਼ੂ ਨੰੂ ਵੱਢ ਕੇ
ਖਾਇਓ। ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਦੋਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੰੂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਚਕਾਰੇ
ਅਤੇ ਿਹਰਨ ਨੰੂ ਖਾਦਂੇ ਹਨ। 16ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਉਸ ਨੰੂ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਤਰਾਂ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦੇਣਾ। 17 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਨ, ਨਵੀਂ ਮਧ, ਤੇਲ
ਦਾ ਦਸਵੰਧ,ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਚੌਣੇ ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾ,ਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣਾ, 18 ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ,ਂ ਧੀਆ,ਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਲੇਵੀ
ਸਮੇਤ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹ,ੈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਖਾਣਾ ਿਜਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚੁਣੇਗਾ,ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਨੰਦ ਕਰਨਾ। 19 ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ
ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹ,ੋ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੇਵੀ ਨੰੂ ਕਦੀ
ਨਾ ਭੁੱਿਲਓ।

20 ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਹੱਦਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ,ਅਤੇ ਤੁਸੀਂਆਖੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਖਾਵਾਗਂੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ
ਜੀਅ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੰੂ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸ ਖਾਇਓ। 21ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾਉਣ ਲਈਚੁਣੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਚੌਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤਾ, ਪਸ਼ੂ
ਵੱਢ ਿਲਓ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾ ਿਲਆ ਕਿਰਓ। 22 ਿਜਵੇਂ ਿਚਕਾਰੇ ਅਤੇ
ਿਹਰਨ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਈਦਾ ਹ,ੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਖਾਇਓ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ
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ਸ਼ੁੱਧ ਦੋਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੰੂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 23 ਪਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ
ਖਾਇਓ, ਿਕਉਂਜੋ ਲਹੂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਨਾ ਖਾਇਓ
24ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਗਂੂੰ ਡੋਲ ਦੇਣਾ।
25 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਨਾ ਖਾਇਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ
ਭਲਾ ਹੋਵੇ। 26 ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂਆ,ਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਜਾਇਓ,
ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਚੁਣੇਗਾ 27 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸ ਅਤੇ
ਲਹੂ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਓ ਪਰ ਸੁੱਖ-
ਸਾਦਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਉਸ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨੰੂ
ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੈਣਾ। 28ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ
ਹਾ,ਂ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਮੰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਭਲਾ ਹੋਵੇ।

ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
29 ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ ਕੱਢ

ਦੇਵੇ, ਿਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦਂੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਜਾਓ, 30ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਿਹਣਾ,ਅਿਜਹਾ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਸ ਜਾਓ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਾ
ਪੁੱਿਛਓ ਿਕਇਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਿਕਵੇਂਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰੀਏ। 31 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਿਘਣ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਲਈ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ
ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। 32ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਓ,
ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵਧਾਇਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਘਟਾਇਓ।
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13
1 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਬੀ ਜਾਂ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਹ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਿਵਖਾਵ,ੇ 2 ਅਤੇ ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਜਾਂ
ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਸੀ
ਿਕ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੀਏ, (ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, 3 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਬੀ ਜਾਂ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਖਣ
ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਸੁਿਣਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਪਰਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 4 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਿਲਓ,ਉਸੇ ਤੋਂ ਡਿਰਓ,ਉਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ
ਕਿਰਓ, ਉਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਸੁਿਣਓ, ਉਸੇ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਿਰਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਿਹਓ। 5 ਉਹ ਨਬੀ ਜਾਂ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਰਾਹੇ
ਪਾਇਆ ਹ,ੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ
ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੁਿਰਆਈ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਈਓ।

6 ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਪਆਰੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨੀ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਹਆਖ
ਕੇ ਫੁਸਲਾਵੇ ਿਕਆਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਕਰੀਏ, ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, 7ਅਰਥਾਤ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਦੂਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ, ਜਾਂ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹੋਣ, 8 ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਿਰਓ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸੁਿਣਓ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕਿਰਓ, ਨਾ ਉਸ ਨੰੂ ਲੁਕਾਓ 9 ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਓ, ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਪਿਹਲ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਠਣ। 10 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਿਜਹਾ
ਪਥਰਾਓ ਕਿਰਓ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ
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ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆਹ।ੈ 11ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲਇਹ ਸੁਣੇ ਅਤੇ
ਡਰੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵ।ੇ

12ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਖੇ ਸੁਣ,ੋ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੱਸਣ ਲਈ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ 13 ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ
ਿਨੱਕਲੇ ਹਨਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਹਰਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹਆਖ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ
ਹੈ ਿਕਆਓ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ, 14 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। ਅਤੇ
ਵੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਿਕ ਇਹ ਿਘਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ 15 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ
ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਓ, ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। 16ਉਸ
ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਚੌਂਕ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਿਰਓ, ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱੁਟ ਦੇ ਮਾਲ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਅੱਗ ਨਾਲ
ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਿਜਹੜਾ ਫੇਰ ਕਦੀ
ਨਾ ਉਸਾਿਰਆ ਜਾਵ।ੇ 17ਉਨਾਂ ਨਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ
ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗ,ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ੋਧ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਤਂ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦਯਾਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧਾਵ,ੇ ਿਜਵੇਂ
ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। 18ਇਹ ਤਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਕਰੋਗੇ।

14
ਅਨੁਿਚਤ ਸੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ

1 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਆਪਣੇਆਪ ਨੰੂ ਚੀਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀਆਪਣੇ ਭਰਵੱਿਟਆਂ
ਦਾ ਭੱਦਣ ਕਰਾਇਓ 2 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਕ
ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜ-ਪਰਜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਣ ਿਲਆ ਹ।ੈ
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ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂ
ਲੇਵੀਆਂ 11:1-47

3ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿਘਣਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਨਾ ਖਾਇਓ। 4 ਿਜਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ
ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਬਲ਼ਦ, ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀ 5 ਿਹਰਨ, ਿਚਕਾਰਾ,
ਲਾਲ ਿਹਰਨ, ਜੰਗਲੀ ਬੱਕਰਾ, ਸਾਬਂਰ, ਜੰਗਲੀ ਸਾਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਭੇਡ।
6 ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪਸ਼ੂ ਿਜਸ ਦੇ ਖੁਰ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਰਥਾਤ ਖੁਰਾਂ ਦੇ ਦੋ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਹੱਸੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
7 ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਖਾਇਓ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ
ਜਾਂ ਇਨਾਂ ਦੇ ਖੁਰ ਪਾਟੇ ਹੋਣ ਅਰਥਾਤ ਊਠ, ਖਰਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖਰਗੋਸ਼,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜੁਗਾਲੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਾਂ ਦੇ ਖੁਰ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, 8ਸੂਰ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਸ ਦੇ ਖੁਰ ਤਾਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਪਰ ਇਹ ਜੁਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹ,ੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ
ਇਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਨਾਂ ਦੀ ਲੋਥ ਨੰੂ ਛੂਹਣਾ।

9 ਿਜੰਨੇ ਜਲ-ਜੰਤੂ ਹਨ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਰਥਾਤ
ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਅਤੇ ਚਾਨੇ ਹੋਣ। 10ਪਰ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਅਤੇ ਚਾਨੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ।

11 ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੰਛੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 12 ਪਰ ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ
ਖਾਇਓ ਅਰਥਾਤ ਉਕਾਬ, ਿਗੱਧ, ਮੱਛੀ ਮਾਰ, 13ਇੱਲ, ਲਗੜ ਅਤੇ ਿਗਰਝ
ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, 14 ਹਰ ਇੱਕ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਜਾਤੀ
ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ, ਿਬਲ ਬਤੌਰੀ, ਕੋਇਲ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਜਾਤੀ
ਅਨੁਸਾਰ, 16 ਿਨੱਕਾ ਉੱਲੂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਉੱਲੂ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਲੂ, 17ਹਵਾਿਸਲ,
ਿਗਰਝ, ਮਾਹੀ ਗੀਰ, 18ਲਮਢੀਂਗ ਅਤੇ ਬਗਲਾ ਉਸ ਦੀ ਪਰ੍ਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ,
ਚੱਕੀ ਰਾਹ ਅਤੇ ਚਮਗਾਦੜ, 19ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਘਸਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਖੇਰ,ੂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਖਾਧੇ ਜਾਣ। 20 ਪਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਖੇਰੂ ਤੁਸੀਂ ਖਾ
ਸਕਦੇ ਹ।ੋ

21 ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਵ,ੇ ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਪਰਦੇਸੀ ਨੰੂ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ
ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਪਰਾਏ ਕੋਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਜਾ ਹ।ੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਮਣੇ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਉਬਾਿਲਓ।

ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਿਨਯਮ
22 ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਿਦਓ,

ਿਜਹੜੀ ਖੇਤ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਿਨੱਕਲਦੀ ਹੈ। 23 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾਉਣ
ਲਈ ਚੁਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਨ,ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਮਧ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਸਵੰਧ
ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੌਣੇ ਦੇ ਪਿਹਲੌਿਠਆਂ ਨੰੂ ਖਾਇਓ, ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈਅ ਸਦਾ ਤੱਕ ਮੰਨਣਾ ਿਸੱਖੋ। 24ਜੇਕਰ
ਉਹ ਸਥਾਨ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾਉਣ ਲਈ
ਚੁਣੇਗਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਿਮਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ
ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਨਾ ਸਕੋ, 25 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ ਚਾਦਂੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ, ਉਸ
ਚਾਦਂੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਬੰਨ ਿਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਜਾਇਓ ਿਜਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚੁਣੇਗਾ, 26 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਾਦਂੀ ਨਾਲ ਗਾ-ਂਬਲ਼ਦ,
ਭੇਡ, ਦਾਖਰਸ, ਮਧ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਲੋਚੇ, ਮੁੱਲ ਲੈ
ਿਲਓਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਾਇਓਅਤੇ ਅਨੰਦ ਕਿਰਓ। 27ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੇਵੀ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਭਾਗ ਜਾਂ ਿਵਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

28 ਹਰੇਕ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ
ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਸਵੰਧ ਿਲਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਿਖਓ, 29 ਤਦ ਲੇਵੀ,
ਿਜਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਗ ਜਾਂ ਿਵਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ, ਯਤੀਮ
ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ,ਆ ਕੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਰੱਜਣ, ਤਾਂ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਰਕਤ
ਦੇਵੇ।

15
ਸੱਤਵਾਂ ਸਾਲ: ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਸਾਲ
ਲੇਵੀਆਂ 25:1-7
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1 “ਹਰੇਕ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦਆਕਰ।ੋ 2 ਛੁਟਕਾਰੇ
ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹ,ੈ ਹਰ ਲੈਣਦਾਰਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇਆਪਣੇ
ਗੁਆਢਂੀ ਨੰੂ ਉਧਾਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ 3ਪਰਦੇਸੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕੁਝ
ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡ ਿਦਓ। 4ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਬਰਕਤ
ਦੇਵੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨਲਈ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
ਹ।ੈ 5 ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰ,ੋ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ 6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ
ਕਰਜ਼ ਿਦਓਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰਨਗੀਆ।ਂ

7 “ਜੋ ਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਗਾਲ ਭਰਾ ਲਈਆਪਣਾ ਮਨ ਕਠਰ ਨਾ ਕਿਰਓ ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੋਿਕਓ, 8 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ
ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਰੱਿਖਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਧਾਰ ਿਦਓ।
9 ਸਾਵਧਾਨ ਰਹ,ੋ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਨਕੰਮਾ
ਿਵਚਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਸੱਤਵਾਂ ਸਾਲ ਅਰਥਾਤ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਸਾਲ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਗਾਲ ਭਰਾ ਵੱਲ ਮੰਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕੁਝ
ਨਾ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫ਼ਿਰਆਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਪ ਠਿਹਰ।ੇ 10ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਦੰਦੇ
ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ।
11 ਕੰਗਾਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਹਣਗ,ੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਕਮ
ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਭਰਾਵਾਂ
ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਰੱਿਖਓ।
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ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ
ਕੂਚ 21:1-11

12 “ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਬਰਾਨੀ ਭਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈਇਬਰਾਨਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਚੀ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਨੰੂਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅਜ਼ਾਦਕਰਦੇਣਾ। 13ਜਦਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂਅਜ਼ਾਦਕਰਕੇਆਪਣੇ
ਕੋਲੋਂ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਭੇਿਜਓ, 14 ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ, ਿਪੜ
ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਰਸ ਦੇ ਕੋਹਲੂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਦਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਦਓ। ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹ,ੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ
ਿਦਓ। 15 ਯਾਦ ਰੱਖ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ,ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ
ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ 16ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਵਂਾਗਂਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ 17 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਨੰੂ
ਚੁਗਾਠ ਨਾਲ ਿਵੰਨ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। 18 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ
ਕੋਲੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਿਦਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਾ
ਲੱਗ,ੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ
ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪਿਹਲੌਠੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਅਰਪਣ
19 “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੌਣੇ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਨਰ

ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਰੱਖ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੌਣੇ ਦੇ ਿਕਸੇ
ਪਿਹਲੌਠੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਿਕਸੇ ਪਿਹਲੌਠੇ
ਦੀ ਉੱਨ ਕਤਰਨਾ। 20 ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਣਾ ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਖਾਵ,ੇ ਿਜਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਚੁਣੇਗਾ, 21 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਤ ਉਹ
ਲੰਗੜਾ ਜਾਂ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਚੜਹ੍ਾਇਓ। 22ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਖਾਇਓ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦੋਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਿਜਵੇਂ ਿਚਕਾਰਾ ਅਤੇ ਿਹਰਨ ਦਾ
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ਮਾਸ ਖਾਦਂੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੰੂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 23 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਲਹੂ ਸਮੇਤ
ਨਾ ਖਾਇਓ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਵਾਗਂੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਿਦਓ।”

16
ਪਸਹ ਦਾ ਪਰਬ
ਕੂਚ 12:1-20

1 ਅਬੀਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਲਈ ਪਸਾਹ ਮਨਾਇਆ ਕਰ,ੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਬੀਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਸੀ।
2 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੌਣੇ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ ਪਸ਼ੂ
ਉਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਪਸਾਹ ਕਰਕੇ ਚੜਹ੍ਾਇਓ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ
ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇਗਾ। 3 ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਮੀਰ ਨਾ ਖਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਿਜਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਇਓ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਿਨੱਕਲੇ ਸੀ। 4 ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ
ਤੱਕ ਕੋਈ ਖ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਜਾਵ,ੇ ਅਤੇ ਜੋ
ਪਸ਼ੂ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਹ੍ਾਓ ਉਸ ਦੇ ਮਾਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹ।ੇ 5 ਤੁਸੀਂ ਪਸਾਹ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਫਾਟਕ ਦੇ
ਅੰਦਰ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਬਲੀ ਕਰਕੇ
ਨਾ ਚੜਹ੍ਾਇਓ, 6ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਪਸਾਹ ਚੜਹ੍ਾਇਓ,
ਜਦ ਸੂਰਜ ਡੱੁਬ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਤੋਂ
ਿਨੱਕਲੇ ਸੀ। 7 ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਮਾਸ ਭੰੁਨ ਕੇ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਖਾਇਓ ਿਜਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚੁਣੇਗਾ, ਫੇਰ ਸਵੇਰ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਨੰੂ
ਮੁੜ ਆਇਓ। 8 ਛੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਇਓ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਹੋਵੇ,ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ
ਨਾ ਕਿਰਓ।

ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦਾ ਪਰਬ
ਕੂਚ 34:22; ਲੇਵੀਆਂ 23:15-21
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9ਜਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂਆਪਣੀ ਖੜਹ੍ੀ ਫ਼ਸਲ ਨੰੂ ਦਾਤੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ,ੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤੇ ਿਗਣ ਿਲਓ। 10ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ
ਕੇ ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਇਓ। 11 ਉਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ
ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੇਵੀ ਿਜਹੜਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਪਰਦੇਸੀ, ਯਤੀਮ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਨੰਦ ਕਿਰਓ।
12 ਯਾਦ ਰੱਿਖਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ
ਿਬਧੀਆਂ ਨੰੂ ਮੰਿਨਓ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਿਰਓ।

ਡੇਿਰਆਂ ਦਾ ਪਰਬ
ਲੇਵੀਆਂ 23:33-43

13 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪੜ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਦੇ ਕੋਹਲੂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ
ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੋਵ,ੇ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਡੇਿਰਆਂ ਦਾ ਪਰਬ
ਮਨਾਇਓ। 14ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਰਬ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ,
ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ, ਅਤੇ ਲੇਵੀ, ਪਰਦੇਸੀ, ਯਤੀਮ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ
ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦ ਕਿਰਓ। 15 ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਚੁਣੇਗਾ, ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਪਰਬ ਮਨਾਇਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਰੇ ਵਾਧੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ,
ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅਨੰਦ ਕਿਰਓ। 16ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ
ਪੁਰਖ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ
ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣੇਗਾ,ਅਰਥਾਤ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਰਬ, ਡੇਿਰਆਂ ਦੇ ਪਰਬਅਤੇ
ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਪਰਬ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ
ਹੋਣ। 17 ਹਰੇਕ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਿਵੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਬਰਕਤ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵੇ, ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਹ।ੈ

ਿਨਆਈਂ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ
18ਤੁਸੀਂਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈਗੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰਆਪਣੇ ਲਈ ਿਨਆਈਂਅਤੇ ਪਰ੍ਧਾਨ ਿਨਯੁਕਤ
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ਕਰ ਿਲਓ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਰਜਾ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ। 19 ਤੁਸੀਂ ਿਨਆਂ
ਨੰੂ ਨਾ ਿਵਗਾਿੜਓ। ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਿਰਓ। ਿਰਸ਼ਵਤ ਨਾ ਖਾਓ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਰਸ਼ਵਤ ਬੁੱਧਵਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ ਅੰਨਾ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਉਲਟ ਿਦੰਦੀ ਹ।ੈ 20 ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਹੀ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰੋ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ

ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
21 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ

ਬਣਾਉਗ,ੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਏ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾ
ਕਿਰਓ, 22ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥੰਮਹ੍* ਖੜਹ੍ਾ ਨਾ ਕਿਰਓ, ਿਜਸ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਘਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

17
1 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਕੋਈ ਬਲ਼ਦ ਜਾਂ ਲੇਲਾ ਬਲੀ ਨਾ

ਚੜਹ੍ਾਇਓ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕੱਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਿਘਣਾਉਣਾ ਹ।ੈ

2 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹ,ੈ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਿਜਸ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾ ਹੈ 3ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ
ਜਾਂ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਹੋਵ,ੇ ਿਜਸ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ 4ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਆਵੇ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ
ਤਰਾਂ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਿਰਓ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਅਿਜਹਾ ਿਘਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, 5 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੰੂ ਿਜਸ ਨੇ ਇਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ
ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਅਿਜਹਾ ਪਥਰਾਓ ਕਿਰਓ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵ।ੇ 6 ਜੋ
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਨਾ ਮਾਿਰਆ

* 16:22 16:22 ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਥੰਮਹ੍
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ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਿਤੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਹੀ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵ।ੇ 7ਉਸ ਨੰੂ
ਮਾਰਨ ਲਈਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਿਹਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਹੱਥ ਉੱਠਣ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇਸ ਬੁਿਰਆਈ ਨੰੂ ਿਮਟਾ ਿਦਓ।

8 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਉੱਠੇ,
ਿਜਸ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਿਠਨ ਹੋਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਸ
ਿਵੱਚ ਦਾ ਖੂਨ, ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਦਾ ਦਾਵਾ, ਜਾਂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਜਾਇਓ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਚੁਣੇਗਾ, 9 ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਲੇਵੀਆ,ਂ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਿਨਆਈਂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ
ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਿਰਓ, ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਗੱਲ
ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਣਗ।ੇ 10 ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਓ ਿਜਹੜਾ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੱਸਣਗ,ੇ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਚੁਣੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨਤਾਈ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਓ। 11 ਿਬਵਸਥਾ
ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਣ, ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਆਖਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਓ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਦੱਸਣ ਨਾ ਸੱਜੇ ਮੁਿੜਓ ਅਤੇ ਨਾ ਖੱਬੇ। 12 ਿਜਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਸ
ਜਾਜਕ ਦੀ, ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਹ,ੈ ਜਾਂ
ਿਨਆਈਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ,ੇ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਬੁਿਰਆਈ ਨੰੂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਿਮਟਾ ਿਦਓ। 13 ਇਸ ਤਰਾਂ
ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਡਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਰਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਆਦੇਸ਼
14 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਖਣ
ਲੱਗ,ੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ
ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਲਈਏ, 15 ਤਾਂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਚੁਣ ਲਵ,ੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਿਲਓ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕਿਰਓ, ਤੁਸੀਂ
ਿਕਸੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੰੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਿਨਯੁਕਤ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ। 16 ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੋੜੇ ਨਾ ਵਧਾਵ,ੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ
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ਘੋੜੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਰਜਾ ਨੰੂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਮੋੜੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਨੰੂ ਫੇਰ ਕਦੀ ਨਾ ਮੁਿੜਓ। 17 ਉਹ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖ,ੇ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਿਫਰ
ਜਾਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਾਦਂੀ-ਸੋਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾਵ।ੇ 18ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਜਦ ਉਹਆਪਣੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸ ਿਬਵਸਥਾ
ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚੋਂ, ਿਜਹੜੀ ਲੇਵੀ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ,ਇੱਕ ਨਕਲਆਪਣੇ
ਲਈ ਿਲਖ ਲਵ।ੇ 19 ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਨੰੂ ਪੜਹ੍ੇ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ
ਿਸੱਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ
ਿਬਧੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, 20ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਨ ਿਵੱਚ ਘਮੰਡ ਕਰਕੇਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਸਮਝ,ੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਮੁੜੇ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੱਬੇ,ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ।

18
ਲੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ

1 ਲੇਵੀ ਜਾਜਕਾਂ ਸਗੋਂ ਲੇਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ
ਭਾਗ ਜਾਂ ਿਵਰਾਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਚੜਹ੍ਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਗ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਣਗ।ੇ 2 ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਹੈ,
ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ 3 ਪਰਜਾ ਵੱਲੋਂ ਿਜਹੜੇ ਬਲੀ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ
ਹਨ, ਜਾਜਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਲ਼ਦ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਭਾਵੇਂ ਲੇਲਾ,
ਉਹ ਜਾਜਕ ਨੰੂ ਮੋਢਾ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਿਢੱਡ ਦੇਣ। 4 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ
ਉਪਜ ਦਾ ਅੰਨ, ਨਵੀਂ ਮਧ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਕਤਰੀ
ਹੋਈ ਉੱਨ, ਉਸ ਨੰੂ ਿਦਓ, 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਖੜਹ੍ੇ ਿਰਹਾ ਕਰਨ।

6 ਫੇਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੇਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਗਰ ਿਵੱਚੋਂ ਆਵੇ ਿਜੱਥੇ
ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਿਛਆ ਨਾਲ
ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਜਾਵੇ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਚੁਣੇਗਾ, 7 ਤਦ ਉਹ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ
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ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਲੇਵੀ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 8ਜੋ
ਕੁਝ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਿਵੱਕਰੀ ਤੋਂ ਿਮਲੇ, ਉਸ ਨੰੂ
ਛੱਡ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਿਹੱਸਾ ਖਾਣ।

ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ
9ਜਦਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਾਗਂੂੰ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ
ਕਰਨੇ ਨਾ ਿਸੱਿਖਓ। 10 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੰੂ ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਵੇ, ਜਾਂ ਭਿਵੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ,
ਜਾਂ ਮਹੂਰਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਪੜਹ੍ਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਜਾਦੂਗਰ, 11ਜਾਂ ਝਾੜਾ-
ਫੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਿਜੰਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਭੂਤਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ,
ਜਾਂ ਮਿਰਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। 12 ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨੰਾਂ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ ਕੱਢਣ
ਵਾਲਾ ਹ।ੈ 13 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੋ।

ਇੱਕ ਨਬੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹ,ੋ ਮਹੂਰਤ ਵੇਖਣ

ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਿਦੰਦਾ। 15 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਬੀ
ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਿਣਓ। 16ਇਹ ਤੇਰੀ ਉਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜੀ ਨੰੂ ਹੋਰੇਬ ਪਰਬਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭਾ ਦੇ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੇਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਨੰੂ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ।” 17 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਆਖਦੇ
ਹਨ, ਸੋ ਠੀਕ ਆਖਦੇ ਹਨ। 18 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੇਰੇ
ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ
ਪਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਿਦਆਗਂਾ, ਉਨਾਂ ਨੰੂ
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ਦੱਸੇਗਾ। 19 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਉਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੰੂ ਨਾ
ਸੁਣੇ, ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਵਾਗਂਾ। 20ਪਰ
ਉਹ ਨਬੀ ਿਜਹੜਾ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਬੋਲੇ, ਿਜਸ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਉਹ
ਨਬੀ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ।” 21 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਖ,ੋ “ਅਸੀਂ ਉਸ
ਬਚਨ ਨੰੂ ਿਕਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬੋਿਲਆ?” 22 ਤਦ ਜੇਕਰ
ਉਹ ਨਬੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਬੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਨਬੀ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ
ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹ,ੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਡਿਰਓ।

19
ਖੂਨੀ ਲਈ ਪਨਾਹਗਾਰ
ਿਗਣਤੀ 35:9-28; ਯਹੋਸ਼ੁ 20:1-9

1ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਿਜਨਾਂ ਦਾ
ਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਲੱਗ ਪਵ,ੋ 2 ਤਦ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹ,ੈ ਿਤੰਨ ਸ਼ਿਹਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰੱਿਖਓ, 3 ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਠੀਕ ਕਰ ਿਲਓ* ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਿਤੰਨ ਿਹੱਿਸਆਂ
ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਖ਼ੂਨੀ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ। 4 ਇਹ ਉਸ ਖ਼ੂਨੀ ਦੀ
ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ ਅਰਥਾਤ ਿਜਹੜਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਗੁਆਢਂੀ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ। 5 ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਕੜੀ ਵੱਢਣ
ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕੁਹਾੜੀ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਰੁੱਖ ਨੰੂ ਵੱਢਣ ਲਈ ਟੱਕ
ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਫਲ ਦਸਤੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ
ਵੱਜੇ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵ,ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਾਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੰੂ ਭੱਜ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹ।ੇ 6ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਰਾਹ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੂਨ ਦਾ

* 19:3 19:3 ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਜਾਣੋ
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ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਜਲਣ ਿਵੱਚ ਖ਼ੂਨੀ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਫੜ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। 7ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਤੰਨ ਸ਼ਿਹਰ ਵੱਖਰੇ ਰੱਿਖਓ।

8ਜਦਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾ ਦੇਵੇ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ
ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ,
ਿਜਸ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦਾ ਬਚਨ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, 9 ਤਦ ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ ਅਰਥਾਤ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ
ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਿਤੰਨ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੋਰ ਿਤੰਨ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੰੂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਿਲਓ, 10ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕਸੇ ਬੇਦੋਸ਼ ਦਾ
ਖ਼ੂਨ ਵਹਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਵੇ।

11 ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ
ਘਾਤ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਮਾਰੇ ਿਕ ਉਹ
ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਇਨਾਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੰੂ ਭੱਜ ਜਾਵੇ, 12 ਤਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਿਲਆਉਣ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਲਹੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾਿਰਆ
ਜਾਵੇ 13 ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨੰੂ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਟਾ ਿਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵ।ੇ

ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਹੱਦਾਂ
14 ਜੋ ਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ

ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਦਾ ਿਜਹੜਾ ਿਹੱਸਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲੇਗਾ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾ ਸਰਕਾਇਓ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਿਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਠਿਹਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਨਯਮ
15 ਿਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੁਿਰਆਈ ਜਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਵੇਂ

ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਹੋਵੇ,ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਦੋ ਜਾਂ ਿਤੰਨ
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ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ। 16 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਝੂਠਾ
ਗਵਾਹ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਸ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ
ਦੇਵੇ, 17 ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਝਗੜਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਅਰਥਾਤ ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਿਨਆਈਂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਹ੍ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,
18ਤਦ ਉਹ ਿਨਆਈਂਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਉਹ ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ
ਿਦੱਤੀ ਹ,ੈ 19 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ,ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੀ ਬੁਿਰਆਈ
ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਟਾ ਿਦਓ। 20 ਤਦ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਡਰਨਗੇ
ਅਤੇ ਫੇਰ ਅਿਜਹੀ ਬੁਿਰਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗ।ੇ 21ਤੁਸੀਂ ਿਬਲਕੁਲ
ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਇਓ: ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਨ, ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ, ਦੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ
ਦੰਦ, ਹੱਥ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਰ।

20
ਯੁੱਧ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ ਿਨਯਮ

1 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਘੋੜੇ, ਰਥ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖੋ, ਤਦ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਿਰਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹ,ੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ।
2ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜੇ ਜਾਓ, ਤਦ ਜਾਜਕ ਸੈਨਾਂ
ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ,ੇ 3ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਖ,ੇ “ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਸੁਣ,ਅੱਜ ਤੁਸੀਂਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜੇਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ
ਮਨ ਕੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਨਾ ਘਬਰਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਬੋ,
4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ।ੇ” 5 ਫੇਰ ਪਰ੍ਧਾਨ ਲੋਕਾਂ
ਨੰੂ ਆਖਣ, “ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ
ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਮੁੜ ਜਾਵ,ੇ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਪਣ
ਕਰ।ੇ 6ਅਤੇ ਕੌਣ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਨੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਫਲ
ਨਾ ਵਰਿਤਆ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਮੁੜ ਜਾਵੇ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
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ਿਕ ਉਹ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਵਰਤੇ। 7ਅਤੇ
ਕੌਣ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਨੇ ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਮੁੜ ਜਾਵੇ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਉਹ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਨੱੁਖ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ।ੇ” 8 ਫੇਰ
ਪਰ੍ਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣ, “ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹ,ੈ ਜੋ ਡਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ
ਕੱਚਾ ਹ?ੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਮੁੜ ਜਾਵੇ, ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ।” 9 ਫੇਰ ਜਦ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ
ਠਿਹਰਾਉਣ।

10 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇੜੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਲਾਹ ਲਈ ਹੋਕਾ ਿਦਓ। 11 ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਟਕ ਖੋਲ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਵੇ ਿਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਾਰੀ ਅਤੇ ਟਿਹਲ
ਸੇਵਾ ਕਰਨ। 12 ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਓ, 13 ਅਤੇ ਜਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਓ, 14 ਪਰ ਇਸਤਰੀਆ,ਂ
ਬੱਚ,ੇ ਪਸ਼ੂ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੱੁਟ ਦਾ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਲੁੱਟ ਿਲਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੰੂ ਵਰਿਤਓ, ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਵੇਗਾ। 15ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ
ਨਾਲ ਕਿਰਓ, ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 16 ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਪਰ੍ਾਣੀ ਨੰੂ ਜੀਉਂਦਾ ਨਾ ਰਿਹਣ ਿਦਓ, 17ਪਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਸ ਕਰ
ਿਦਓ ਅਰਥਾਤ ਿਹੱਤੀਆ,ਂ ਅਮੋਰੀਆ,ਂ ਕਨਾਨੀਆ,ਂ ਫ਼ਿਰੱਜ਼ੀਆ,ਂ ਿਹੱਵੀਆਂ ਅਤੇ
ਯਬੂਸੀਆਂ ਦਾ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ,
18 ਿਕਉਂਿਕ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ
ਕਰਨਾ ਿਸਖਾਉਣ, ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ।ੋ
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19 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਿਜੱਤਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ
ਤੱਕ ਉਸ ਨੰੂ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੰੂ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾਸ
ਨਾ ਕਿਰਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ
ਨੰੂ ਨਾ ਵੱਿਢਓ। ਭਲਾ, ਖੇਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਆਦਮੀ ਵਰਗੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਘੇਰ
ਕੇ ਰੱਖ?ੋ 20 ਿਸਰਫ਼ ਉਹ ਰੁੱਖ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਫਲਦਾਰ
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾਸ ਕਰ ਸੁੱਿਟਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੱਿਖਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਿਜੱਿਤਆ ਨਾ
ਜਾਵੇ।

21
ਹੱਿਤਆ ਦਾ ਅਣ-ਸੁਲਿਝਆ ਮਾਮਲਾ

1 ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਲੱਭੇ ਅਤੇ
ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਉਹ ਨੰੂ ਿਕਸ ਨੇ ਮਾਿਰਆ ਹੈ, 2 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਅਤੇ ਿਨਆਈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ
ਨਾਪਣ, 3 ਤਦ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਿਹਰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੌਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਛੀ ਲੈਣ ਿਜਹੜੀ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਲਆਦਂੀ ਗਈ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਕੁਝ ਨਾ ਿਖੱਿਚਆ ਹੋਵੇ। 4ਤਦ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਉਸ ਵੱਛੀ ਨੰੂ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਿਜਹੜੀ ਨਾ ਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾ
ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਵੱਛੀ ਦੀ ਧੌਣ ਤੋੜ ਦੇਣ। 5 ਫੇਰ
ਲੇਵੀ ਜਾਜਕ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ
ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 6 ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਜਹੜੇ
ਲਾਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਵੱਛੀ ਉੱਤੇ ਧੋ ਲੈਣ ਿਜਸ ਦੀ
ਧੌਣ ਉਸ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹ,ੈ 7ਅਤੇ ਆਖਣ, “ਸਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹ ਲਹੂ
ਨਹੀਂ ਵਹਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਹ।ੈ 8 ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ,ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੰੂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੂੰ ਛੁਡਾਇਆਹੈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ,ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼
ਦਾ ਖੂਨ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਉੱਤੇ ਨਾ ਿਲਆ।” ਤਦ ਉਹ ਖੂਨ ਉਨਾਂ
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ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 9ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਧਰਮ
ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਬੇਦੋਸ਼ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੋਗੇ।

ਯੁੱਧ-ਬੰਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
10ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ

ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, 11 ਤਦ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ
ਇਸਤਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚਾਹ ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਂ,
12 ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਵੀਂ ਅਤੇ ਉਹਆਪਣਾ ਿਸਰ ਮੁਨਾਵੇ,
ਆਪਣੇ ਨਹੁੰ ਕੱਟ,ੇ 13ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਦੇਵੇ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸੋਗ ਕਰਦੀ
ਰਹ,ੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੀਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਣੇ। 14 ਫੇਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ
ਨੰੂ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇਵੀਂ ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਚਾਦਂੀ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਨਾ ਵੇਚੀਂ ਅਤੇ
ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤ ਲੈ
ਲਈ ਹ।ੈ

ਪਿਹਲੌਠੇ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
15ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਹੋਣ,ਇੱਕ ਉਸ ਨੰੂ ਿਪਆਰੀ ਹੋਵੇ

ਪਰ ਦੂਜੀ ਨੰੂ ਿਘਣਾਉਣੀ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਿਪਆਰੀ ਅਤੇ ਿਘਣਾਉਣੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿਹਲੌਠਾ ਪੁੱਤਰ ਿਘਣਾਉਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, 16 ਅਤੇ
ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਿਪਆਰੀ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ, ਿਘਣਾਉਣੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਸਦਾ ਪਿਹਲੌਠਾ
ਹ,ੈ ਪਿਹਲੌਠੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। 17 ਪਰ ਉਹ ਪਿਹਲੌਠੇ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ
ਿਘਣਾਉਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹ,ੈ ਸਵੀਕਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ
ਦਾ ਦੁਗਣਾ ਿਹੱਸਾ ਦੇਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹ,ੈ ਪਿਹਲੌਠੇ
ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹ।ੈ

ਿਵਦਰੋਹੀ ਪੁੱਤਰ
18 ਜੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਿਜ਼ੱਦੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ

ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਿਝੜਕਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਨਾਂ
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ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ,ੇ 19 ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਉਸ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ, ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣ, 20ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਆਖਣ, “ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਿਜ਼ੱਦੀ ਅਤੇ ਆਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਇਹ ਪੇਟੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹ।ੈ” 21 ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਿਜਹਾ ਪਥਰਾਓ ਕਰਨ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਤਰਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੁਿਰਆਈ ਨੰੂਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦਓ, ਤਦ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸੁਣ
ਕੇ ਡਰਨਗੇ।

ਹੋਰ ਿਨਯਮ
22ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਯੋਗ

ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਿਦਓ,
23ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੰੂ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਨਾ ਰਿਹਣ ਿਦਓ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ ਉਸੇ ਿਦਨ ਦੱਬ ਿਦਓ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਟੰਿਗਆ
ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਪੀ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਿਰਸ਼ਟ ਨਾ ਕਿਰਓ।

22
1 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗਾ-ਂਬਲ਼ਦ ਜਾਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਨੰੂ ਗੁਆਿਚਆ ਹੋਇਆ

ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਅਣਦੇਿਖਆ ਨਾ ਕਰੀਂ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ
ਮੋੜ ਲੈ ਆਵੀਂ। 2 ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੂੰ ਉਸ
ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵੀਂ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ
ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਉਸ ਨੰੂ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਉਸ ਨੰੂ ਮੋੜ ਦੇਵੀਂ। 3ਤੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਗਧੇ ਨਾਲ, ਬਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ
ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰੀਂ, ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਆਚੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੈਨੰੂ ਲੱਭੀ
ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੰੂ ਅਣਦੇਿਖਆ ਨਾ ਕਰੀਂ। 4 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗਧੇ ਜਾਂ ਬਲ਼ਦ
ਨੰੂ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਡੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਦੇਿਖਆ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ
ਉਸ ਨੰੂ ਚੁੱਕਣ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਂ।

5 ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਰਖ
ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ ਪਾਵ,ੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਿਜਹੜਾ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਘਣਾਉਣਾ ਹ।ੈ
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6ਜੇਕਰ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਕਸੇ ਪੰਛੀ ਦਾਆਲਣਾ
ਿਮਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਆਡੇਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਜਾਂ ਆਿਂਡਆਂ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਨੰੂ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫੜਹ੍ੀਂ 7 ਤੂੰ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈ ਲੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਦਨ ਲੰਮੇ ਹੋਣ।

8 ਜਦ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਬਨੇਰਾ ਬਣਾਵੀਂ
ਤਾਂ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਿਡੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਉੱਤੇ ਨਾ ਿਲਆਵੇਂ।

9 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਦੋ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾ ਬੀਜੀਂ, ਅਿਜਹਾ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਰਥਾਤ ਤੇਰਾ ਬੀਿਜਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਅਤੇ ਬਾਗ਼
ਦੀ ਉਪਜ ਦੋਵੇਂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ। 10 ਤੂੰ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਗਧੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਨਾ
ਵਾਹੀਂ। 11 ਤੂੰ ਕਤਾਨ ਅਤੇ ਉੱਨ ਦਾ ਿਮਿਲਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਪਾਵੀਂ। 12 ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝਾਲਰ ਲਗਾਈਂ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪ ਨੰੂ
ਢੱਕਦਾ ਹੈਂ।

ਨੈਿਤਕਤਾ ਦੇ ਿਨਯਮ
13 ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਿਕਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ

ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਲੱਗੇ, 14ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ
ਦੋਸ਼ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਆਖ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ,ੇ “ਮੈਂ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੁਆਰਪੁਣੇ
ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ,” 15 ਤਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਉਸ ਦੇ ਕੁਆਰਪੁਣੇ
ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਫਾਟਕ ਉੱਤੇ ਜਾਣ, 16ਅਤੇ
ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਿਪਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਆਖ,ੇ “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਇਸ
ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ 17 ਅਤੇ ਵੇਖੋ,
ਉਹ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੀ
ਿਵੱਚ ਕੁਆਰਪੁਣੇ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਕੁਆਰਪੁਣੇ ਦੇ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਹਨ।” ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਉਸ ਬਸਤਰ ਨੰੂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਵਛਾ ਦੇਣ। 18 ਤਦ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ ਕੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਿਝੜਕਣ, 19 ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੌ ਸ਼ਕੇਲ ਚਾਦਂੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਦੇ ਦੇਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ
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ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਉਹਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਸ ਨੰੂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। 20ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ
ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਿਵੱਚ ਕੁਆਰਪੁਣੇ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਾ ਪਾਏ ਗਏ ਹੋਣ,
21 ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਪੁਰਖ ਉਸ ਨੰੂ ਪੱਥਰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ* ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ
ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੀ ਬੁਿਰਆਈ ਨੰੂ ਆਪਣੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸੁੱਿਟਓ।

22 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਿਕਸੇ ਿਵਆਹੀ ਹੋਈ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਦਾ
ਫਿੜਹ੍ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਖ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੀ ਬੁਿਰਆਈ
ਨੰੂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸੁੱਿਟਓ।

23ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਕੁਆਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਿਕਸੇ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਰਖ ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰ,ੇ 24 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਉਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ
ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਓ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੰੂ ਇਸ
ਕਾਰਨ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੀ ਬੁਿਰਆਈ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸੁੱਿਟਓ। 25 ਪਰ ਜੇਕਰ
ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਿਕਸੇ ਕੁੜੀ ਨੰੂ ਿਜਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹ,ੈ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਪਾਵੇ ਅਤੇ
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰ,ੇ ਤਾਂ ਿਸਰਫ਼ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਹੀ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ
ਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ। 26ਪਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ।ੋ ਉਸ
ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਾਪ ਮੌਤ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹ,ੈ 27 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਨੇ
ਚੀਕਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆ,ਂ ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।

28ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਿਕਸੇ ਕੁਆਰੀ ਨੰੂ ਪਾਵ,ੇ ਿਜਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ
ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫੜਹ੍ੇ ਜਾਣ, 29 ਤਾਂ
* 22:21 22:21 ਜਦ ਉਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੀ
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ਉਹ ਪੁਰਖ ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਪੰਜਾਹ
ਸ਼ਕੇਲ ਚਾਦਂੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੀ
ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਸ ਨੰੂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।

30 ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਸੌਤੇਲੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਨਾ
ਹੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਖੋਲੇ।

23
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਾਹੀ

1 ਿਜਸ ਦੇ ਨਲ ਿਮੱਧੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਦੰਰੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵ,ੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੜੇ। 2ਕੁਕਰਮ ਨਾਲ ਜੰਿਮਆ ਹੋਇਆ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਭਾ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੜੇ ਸਗੋਂ ਦਸਵੀਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੜੇ। 3 ਕੋਈ ਅੰਮੋਨੀ ਜਾਂ ਮੋਆਬੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਵੜੇ ਸਗੋਂ ਦਸਵੀਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਭਾ
ਿਵੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਵੜੇ। 4ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨੱਕਲੇ ਸੀ ਤਦ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਿਨੱਕਲੇ, ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਓਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਬਲਆਮ ਨੰੂ ਭਾੜੇ
ਉੱਤੇ ਮਸੋਪੋਤਾਮੀਆ ਦੇ ਪਥੋਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਿਦਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਰਾਪ ਦੇਵੇ।
5 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਬਲਆਮ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਾਪ ਨੰੂ ਬਰਕਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹ।ੈ 6 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਅਤੇ ਭਿਲਆਈ ਨਾ ਭਾਲੋ।

7 ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਅਦੋਮੀ ਤੋਂ ਿਘਰਣਾ ਨਾ ਕਿਰਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ
ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਿਮਸਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਿਘਰਣਾ ਨਾ ਕਿਰਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹ।ੇ 8 ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹੜੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ
ਤੋਂ ਜੰਮਣ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਛਾਉਣੀ ਨੰੂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ
9ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਛਾਉਣੀ ਲਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ

ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਿਖਓ। 10ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ
ਹੋਵੇ ਿਜਹੜਾ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਿਗਆਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਛਾਉਣੀ ਿਵੱਚੋਂ



ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 23:11 lx ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 23:22

ਬਾਹਰ ਚਿਲਆਜਾਵ,ੇ ਉਹ ਛਾਉਣੀ ਿਵੱਚ ਨਾਆਵ।ੇ 11ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਉਹ ਛਾਉਣੀ ਿਵੱਚ
ਆ ਜਾਵੇ।

12 ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਿਜੱਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਲਈ ਜਾਓ। 13 ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ
ਰੰਬੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਲਈ ਬੈਠ, ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮੱਟੀ
ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਲ ਨੰੂ ਢੱਕ ਿਦਓ। 14 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਰਾਉਣ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦਾ ਹ,ੈਇਸਲਈਤੁਹਾਡੀ ਛਾਉਣੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇ,
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜਾਵੇ।

ਹੋਰ ਿਨਯਮ
15 ਿਜਹੜਾ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਕੋਲੋਂ ਨੱਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਉਸ

ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਨੰੂ ਨਾ ਮੋੜੀਂ, 16ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਜਾਵੇ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗ।ੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੰੂ
ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੀਂ।

17ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵਦਾਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।
18 ਤੂੰ ਵੇਸਵਾ ਦਾ ਭਾੜਾ ਅਤੇ ਪੁਰਖਗਾਮੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਿਕਸੇ ਸੁੱਖਣਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਲਆਵੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਹਨ।

19 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੰੂ ਿਬਆਜ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਦਂੀ, ਭਾਵੇਂ
ਅੰਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਿਜਹੜੀ ਿਬਆਜ ਉੱਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ,ੈ ਉਹ
ਿਬਆਜ ਉੱਤੇ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। 20 ਤੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਨੰੂ ਿਬਆਜ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ
ਹੈਂ, ਪਰਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਜਾਦਂਾ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਤੈਨੰੂ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।

21 ਜਦ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੇਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲ ਨਾ ਕਰੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ
ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਢੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। 22 ਪਰ
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ਜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖਣਾ ਨਾ ਸੁੱਖੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 23 ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ
ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਂ, ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੱਿਢਆ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਸੁੱਖੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਸ
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਂ।

24 ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗੂਰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈਂ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਡੇਂ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਨਾ
ਪਾਈਂ। 25ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੀ ਖੜਹ੍ੀ ਫ਼ਸਲ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਿਸੱਟੇ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੀ ਖੜਹ੍ੀ ਫ਼ਸਲ
ਿਵੱਚ ਦਾਤੀ ਨਾ ਚਲਾਈਂ।

24
ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿਵਆਹ

1 ਜਦ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਿਕਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ
ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਿਤਆਗ ਪੱਤਰ ਿਲਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਵੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। 2ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 3 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ
ਦੂਜਾ ਪੁਰਖ ਵੀ ਉਸ ਨੰੂ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਿਤਆਗ ਪੱਤਰ
ਿਲਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਿਫਰ
ਉਹ ਦੂਜਾ ਪੁਰਖ ਿਜਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਰ ਜਾਵੇ, 4 ਤਾਂ ਉਸ
ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਪਤੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਿਕ ਉਹ ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਕ ਿਘਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਪਾਪੀ ਨਾ ਬਣਾਇਓ।

ਹੋਰ ਿਨਯਮ
5 ਜਦ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਵਾਂ ਿਵਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਨਾਂ ਨਾਲ

ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵ,ੇ ਉਹਇੱਕ
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ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਵਹਲਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਵਆਹੀ ਹੋਈ ਪਤਨੀ ਨੰੂ
ਖੁਸ਼ ਕਰ।ੇ

6 ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਿਕਸੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੜ ਿਗਰਵੀ ਨਾ ਰੱਖ,ੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਜਾਣੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਿਗਰਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹ।ੈ

7 ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਚੁਰਾਉਂਦਾ
ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਵੇਚੇ, ਤਾਂ ਉਹ
ਚੋਰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੀ ਬੁਿਰਆਈ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸੁੱਿਟਓ।

8 ਕੋੜਹ੍ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲੇਵੀ ਜਾਜਕ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਦੱਸਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਰਓ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਿਰਓ। 9 ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਮਰਯਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਤੋਂ
ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ।

10ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨੰੂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਧਾਰ ਦੇਵੇਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਿਗਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਵੜੀਂ, 11 ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਹ੍ਾ
ਰਹੀਂ,ਅਤੇ ਿਜਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਤੂੰ ਉਧਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਿਗਰਵੀ ਚੀਜ਼
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਵੇ। 12ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੰਗਾਲ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ
ਿਗਰਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੌਂ ਨਾ ਜਾਵੀਂ, 13 ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਤੂੰ
ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਿਗਰਵੀ ਰੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੰੂ ਮੋੜ ਦੇਵੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ
ਿਵੱਚ ਸੌਂਵੇ ਅਤੇ ਤੈਨੰੂ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਧਰਮ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ।

14 ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੰਗਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੀਂ,
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। 15ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਿਕ ਉਹ ਕੰਗਾਲ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਿਦਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਿਵੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਸੇ ਿਦਨ
ਹੀ ਸੂਰਜ ਡੱੁਬਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀਂ, ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਾਪ ਠਿਹਰ।ੇ

16ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਪਤਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਨਾ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਤਰ
ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵ।ੇ
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17 ਤੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਯਤੀਮ ਦਾ ਿਨਆਂ ਨਾ ਿਵਗਾੜੀਂ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਿਵਧਵਾ ਦਾ
ਕੱਪੜਾ ਿਗਰਵੀ ਰੱਖੀਂ। 18 ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਂ ਿਕ ਤੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਉੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ

19 ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੱੁਲ
ਜਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੈਣ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜੀਂ। ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਦੇਸੀ, ਯਤੀਮ ਅਤੇ
ਿਵਧਵਾ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਵੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਤੈਨੰੂ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। 20ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੰੂ ਝਾੜੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ
ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾ ਝਾੜੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ, ਯਤੀਮ
ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ ਲਈ ਰਿਹਣ ਦੇਵੀਂ। 21 ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਗੂਰ
ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਛੇ ਨਾ ਤੋੜੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ, ਯਤੀਮ ਅਤੇ
ਿਵਧਵਾ ਲਈ ਰਿਹਣ ਦੇਵੀਂ। 22 ਯਾਦ ਰੱਖੀਂ ਿਕ ਤੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਮ
ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਂ।

25
1 “ਜੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਿਵੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਿਨਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ

ਿਨਆਈਂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮੀ
ਨੰੂ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਨੰੂ ਬੁਰਾ ਠਿਹਰਾਉਣ। 2ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੁਰਾ
ਮਨੁੱਖ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਠਿਹਰ,ੇ ਤਾਂ ਿਨਆਈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਲੰਮਾ ਪੁਆ ਲਵੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਿਗਣ ਕੇ ਕੋਰੜੇ
ਲਗਵਾਏ। 3 ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਚਾਲੀ ਕੋਰੜੇ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਨਾ ਮਾਰੇ,ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰਾ ਭਰਾ
ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਤੁੱਛ ਠਿਹਰ।ੇ

4 “ਤੂੰ ਗਾਹੁੰਦੇ ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੰੂ ਿਛੱਕਲੀ ਨਾ ਚੜਹ੍ਾਈਂ।”

ਮਰੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ
5 ਜੇਕਰ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ

ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਿਵਆਹ ਿਕਸੇ
ਪਰਾਏ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਰਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
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ਪੂਰਾ ਕਰ।ੇ 6 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ
ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰਾਇਆਜਾਵ,ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ
ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਟ ਨਾ ਜਾਵ।ੇ 7 ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਨਾ ਚਾਹ,ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਫਾਟਕ
ਉੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਖ,ੇ “ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।” 8 ਤਦ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਸੱਦ
ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਕੇ ਆਖ,ੇ “ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।” 9 ਤਦ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ
ਵੇਖਿਦਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾਹ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕੇ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖੇ, “ਿਜਹੜਾ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ
ਘਰਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” 10 ਫੇਰ ਉਸ
ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੱਿਦਆ ਜਾਵੇ ਅਰਥਾਤ “ਜੁੱਤੀ ਲੱਥੇ ਦਾ
ਘਰਾਣਾ।”

ਹੋਰ ਿਨਯਮ
11 “ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਨੱੁਖ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਲੜ ਪੈਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇੜੇ ਆਵੇ

ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ
ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ ਲਵੇ, 12 ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਸੁੱਟੀਂ।
ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਲਈ ਤਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।

13 “ਤੇਰੇ ਥੈਲੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ।
14 ਤੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਦੋ ਪਰ੍ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਪ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ।
15 ਤੇਰੇ ਵੱਟੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਪ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੰੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹ,ੈ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ
ਹੋਵੇ। 16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਿਜਹੜੇ ਬੁਿਰਆਈ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਿਘਣਾਉਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਅਮਾਲੇਕ ਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
17 “ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦ

ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, 18 ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਿਜਹੜੇ ਿਨਰਬਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਿਪੱਛੇ
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ਸਨ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ-ਮਾਦਂੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ।ੇ 19ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ
ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਰਾਸਤ
ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਰਾਮ ਦੇਵੇ,
ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ-ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਿਮਟਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ।”

26
ਪਿਹਲੀ ਉਪਜ ਦਾ ਅਰਪਣ

1 ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਿਜਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਜਾਓ, 2ਤਦ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੈਨੰੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹ,ੈ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੇ ਫਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਵੇਂਗਾ, ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀਂ ਅਤੇ ਉਸ
ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਜਾਵੀਂ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਸਾਉਣ
ਲਈ ਚੁਣੇਗਾ। 3 ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜੋ ਜਾਜਕ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ
ਆਖੀਂ, “ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਇਹ ਗੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚਆ ਿਗਆਹਾਂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਾਨੰੂ ਦੇਣ ਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ।” 4ਤਦ ਜਾਜਕ ਉਸ ਟੋਕਰੀ ਨੰੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। 5 ਫੇਰ ਤੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ
ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਖੀਂ, “ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਇੱਕ ਅਰਾਮੀ
ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਿਟਿਕਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ, ਬਲਵੰਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਏ ਕੌਮ ਬਣ ਿਗਆ। 6 ਤਦ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ
ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿਹਲ
ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ। 7 ਤਦ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ
ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਿਖਆ, 8 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ, ਪਸਾਰੀ
ਹੋਈ ਬਾਹਂ, ਵੱਡੇ ਡਰਾਿਵਆ,ਂ ਿਨਸ਼ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਿਮਸਰ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ, 9 ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ
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ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵਗਦਾ ਹ।ੈ 10ਹੁਣ
ਵੇਖ, ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਿਲਆਇਆ ਹਾਂ ਿਜਹੜੀ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਹ।ੈ” ਤਦ ਤੂੰ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਂ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਂ। 11ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀ
ਭਿਲਆਈ ਲਈ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ
ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਹ,ੈ ਲੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਸਮੇਤ
ਅਨੰਦ ਕਰੀਂ।

12 ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ, ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਸਾਲ ਹ,ੈ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਧੇ
ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੰੂ ਲੇਵੀ, ਪਰਦੇਸੀ, ਯਤੀਮ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ ਨੰੂ
ਦੇਵੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਜਾਣ, 13 ਫੇਰ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਖੀਂ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਵੀ, ਪਰਦੇਸੀ, ਯਤੀਮ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ
ਨੰੂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ
ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਭੱੁਿਲਆ ਹਾ।ਂ 14 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ,
ਜਦ ਮੈਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸੀ ਤਦ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੱਿਢਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਿਦੱਤਾ! ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ,
ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 15 ਤੂੰ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਿਵੱਤਰ ਿਨਵਾਸ ਹ,ੈ ਹੇਠਾਂ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਵੀ ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੰੂ
ਿਦੱਤੀ ਹ,ੈ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਦੇਸ਼
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵਗਦਾ* ਹ।ੈ”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਨੱਜ-ਪਰਜਾ
16ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ

ਇਨਾਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ
ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ 17ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਕਰ ਕੇ ਮੰਿਨਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ
ਚੱਲੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆ,ਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ
ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਸੁਣੋਗੇ। 18ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ

* 26:15 26:15 ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ



ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 26:19 lxvii ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 27:9

ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜ-ਪਰਜਾ ਕਰ ਕੇ ਮੰਿਨਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, 19 ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆਹ,ੈ ਵੱਧ ਉਸਤਤ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ
ਿਵੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਜਾ ਹੋਵੋ।

27
ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

1 ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ,
“ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
2ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੋਗ,ੇ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ
ਖੜਹ੍ੇ ਕਿਰਓ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਲਪਾਈ ਕਿਰਓ। 3 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਓ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਲਿਖਓ ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ
ਹ,ੈ ਿਜੱਥੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਚਨ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ 4 ਫੇਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘੋ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੰੂ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
ਏਬਾਲ ਪਰਬਤਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਲਪਾਈਕਰ ਿਦਓ। 5ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਇਓ ਅਰਥਾਤ ਪੱਥਰਾਂ
ਦੀ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਦ ਨਾ ਚਲਾਇਓ।
6 ਤੁਸੀਂ ਅਣਘੜਤ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ
ਬਣਾਇਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਇਓ, 7ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਇਓਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ
ਭੋਜਨ ਖਾਇਓ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਨੰਦ ਕਿਰਓ।
8 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼
ਿਲਿਖਓ।”

9 ਤਦ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਹੇ
ਇਸਰਾਏਲ,ਚੁੱਪ ਰਿਹ ਕੇ ਸੁਣ!ੋ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, 10ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਸੁਣੋ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਿਬਧੀਆਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ
ਪੂਰਾ ਕਰ।ੋ”

ਸਰਾਪ ਬਚਨ
11ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਪਰਜਾ ਨੰੂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, 12ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ

ਨਦੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ ਤਦ ਿਸ਼ਮਓਨ, ਲੇਵੀ, ਯਹੂਦਾਹ, ਿਯੱਸਾਕਾਰ, ਯੂਸੁਫ਼
ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ,ਇਹ ਗਿਰੱਜ਼ੀਮ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਜਾ ਨੰੂ ਅਸੀਸ
ਦੇਣ, 13 ਅਤੇ ਰਊਬੇਨ, ਗਾਦ, ਆਸ਼ੇਰ ਜ਼ਬੂਲੁਨ, ਦਾਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਇਹ
ਏਬਾਲ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਸਰਾਪ ਲਈ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ। 14 ਤਦ ਲੇਵੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੰੂ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ, 15 ਸਰਾਪੀ
ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਿਜਹੜਾ ਘੜਹ੍ੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਢਾਲੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਬਣਾਵੇ, ਿਜਹੜੀ
ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ,ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ
ਕਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਿਘਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ‘ਤਦ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਉੱਤਰ
ਦੇ ਕੇ ਆਖੇ,ਆਮੀਨ।’

16 ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ
ਿਨਰਾਦਰ ਕਰ।ੇ ‘ਤਦ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਆਖ,ੇਆਮੀਨ।’

17 ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੰੂ ਸਰਕਾਵੇ।
‘ਤਦ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਆਖੇ,ਆਮੀਨ।’

18 ‘ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਿਜਹੜਾ ਅੰਨੇ ਨੰੂ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਦੇਵ।ੇ’ ਤਦ ਸਾਰੀ
ਪਰਜਾ ਆਖੇ,ਆਮੀਨ।

19 ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਿਜਹੜਾ ਪਰਦੇਸੀ, ਯਤੀਮ, ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਿਵਗਾੜੇ। ‘ਤਦ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਆਖੇ,ਆਮੀਨ।’

20 ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ
ਕਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਖੋਿਲਆ ਹ।ੈ ‘ਤਦ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ
ਆਖੇ,ਆਮੀਨ।’

21 ‘ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰੇ। ਤਦ ਸਾਰੀ
ਪਰਜਾ ਆਖੇ,ਆਮੀਨ।’
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22 ‘ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਿਜਹੜਾਆਪਣੀ ਭੈਣ, ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰ,ੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਧੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੋਵ।ੇ ਤਦ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ
ਆਖੇ,ਆਮੀਨ।’

23ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਿਜਹੜਾਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰ।ੇ ‘ਤਦ ਸਾਰੀ
ਪਰਜਾ ਆਖੇ,ਆਮੀਨ।’

24 ‘ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨੰੂ ਲੱੁਕ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਤਦ
ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਆਖੇ,ਆਮੀਨ।’

25 ‘ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਿਜਹੜਾ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਖੂਨ
ਕਰ।ੇ ਤਦ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਆਖ,ੇਆਮੀਨ।’

26 ‘ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆ,ਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨ ਕੇ
ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ।ੇ ਤਦ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਆਖ,ੇਆਮੀਨ।’

28
ਆਿਗਆ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ
ਲੇਵੀਆਂ 26:3-13; ਿਬਵਸਥਾ 7:12-24

1ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। 2ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੀਆ,ਂ ਸਗੋਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਲਣਗੀਆ।ਂ 3ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਿਵੱਚ, 4 ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ
ਫਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਣੇ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਬੱਚ।ੇ 5 ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਕਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਪਰਾਤ, 6ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ
ਬਾਹਰ ਜਾਦਂੇ ਹੋਏ, 7ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠਦੇ
ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਸੱਤ
ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂਭੱਜਣਗ।ੇ 8ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਸ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ।
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9ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਜਾ ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। 10ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰੇ ਜਾਦਂੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ। 11ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ
ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਣੇ ਦੇ ਫਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਦੇ ਫਲ ਨੰੂ ਵਧਾਵੇਗਾ। 12ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਅਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ
ਭੰਡਾਰ ਖੋਲੇਗਾ ਿਕ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਕਰਜ਼ ਿਦਓਗੇ
ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪ ਿਕਸੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਨਾ ਪਵੇਗਾ। 13ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਛ
ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਿਸਰ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ,
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨ, ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ
ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ 14 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ
ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁੜੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ।ੋ

ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰਾਪ
ਲੇਵੀਆਂ 26:14-46

15 ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਿਬਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ
ਕਰ,ੋ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆ ਫੜਹ੍ਨਗੇ, 16 ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਿਵੱਚ, 17 ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਕਰੀ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਾਤ, 18ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ
ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਣੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਬੱਚ,ੇ 19ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ
ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਦਂੇ ਹੋਏ, 20ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤ,ੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈਦੇ ਕਾਰਨ,
ਿਜਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਪ, ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ
ਤਾੜਨਾ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ।
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21ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਵਾ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਮਟਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦਂੇ ਹ।ੋ 22ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਪਿਦੱਕ, ਤਾਪ, ਸੋਜ, ਿਤੱਖੀ ਤਪਸ਼, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ।
ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਿਹਣਗੀਆ,ਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋ
ਜਾਓ। 23ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਿਪੱਤਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਧਰਤੀ ਲੋਹੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 24ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੀਂਹ
ਨੰੂ ਘੱਟਾ ਅਤੇ ਧੂੜ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਇਸ ਨੰੂ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਪਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਿਮਟ ਨਾ ਜਾਓ। 25ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਸੱਤ
ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਭੱਜੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ
ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਨਮੂਨਾ ਹੋਵੋਗ।ੇ 26 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਕੋਈ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 27 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਸਰੀ ਫੋਿੜਆ,ਂ
ਬਵਾਸੀਰ, ਦੱਦਰੀ ਅਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। 28 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਾਗਲਪਣ, ਅੰਨਪੁਣੇ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ
ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ, 29 ਿਜਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਟੋਹੰਦਾ ਿਫਰਦਾ ਹੈ,
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਿਹਰ ਨੰੂ ਟੋਹੰਦੇ ਿਫਰੋਗ।ੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ
ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗ।ੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈਦੱਬੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਲੱੁਟੇ ਜਾਓਗ,ੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ
ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ 30 ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਕਰੋਗੇ
ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੁਰਖ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟੇਗਾ। ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗ,ੇ ਪਰ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਵੱਸੋਗੇ ਨਹੀਂ,ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗ,ੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲਨਾ ਖਾਓਗੇ।
31 ਤੁਹਾਡਾ ਬਲ਼ਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗ,ੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱੁਟ ਿਵੱਚ ਚਲਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਜੜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ
ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 32 ਤੁਹਾਡੇ
ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਰਾ
ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲੋਚਦੇ-ਲੋਚਦੇ ਤਰਸ ਜਾਣਗੀਆ,ਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 33 ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ
ਕਮਾਈ ਉਹ ਲੋਕ ਖਾਣਗੇ, ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ
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ਦੱਬੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾਓਗ।ੇ 34 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ-ਵੇਖ
ਕੇ ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। 35 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੋਿਡਆਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਿਵੱਚ, ਸਗੋਂ
ਪੈਰ ਦੇ ਤਲੇ ਤੋਂ ਿਸਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਫੋਿੜਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ, ਿਜਨਾਂ
ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। 36 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੰੂ ਿਜਸ
ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਠਿਹਰਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਨਾ
ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਕਰੋਗੇ ਅਰਥਾਤ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੇਵਤ।ੇ 37ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥ-ੇਿਜੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ,ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ ਨਮੂਨਾ,
ਕਹਾਉਤ ਅਤੇ ਮਖ਼ੌਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਓਗ।ੇ 38 ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਬੀਜ ਤਾਂ
ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਉਪਜ ਥੋੜਹ੍ੀ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਟੱਡੀਆਂ
ਉਸ ਨੰੂ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ 39 ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਤਾਂ
ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਧ ਪੀਓਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁੱਛੇ ਇਕੱਠੇ
ਕਰੋਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੀੜਾ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ। 40 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ
ਿਵੱਚ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਾ
ਮਲ ਸਕੋਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਝੜ ਜਾਵੇਗਾ। 41ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ
ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਹੋਣਗ,ੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਚਲੇ
ਜਾਣਗੇ। 42ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਨੰੂ ਿਟੱਡੀਆਂ
ਖਾ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ 43ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ
ਉੱਚਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। 44ਉਹ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਦੇਓਗ।ੇ ਉਹ ਿਸਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਛ ਹੋਵੋਗ।ੇ 45 ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ ਸਗੋਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆ ਫੜਹ੍ਨਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ ਨਾ ਜਾਓ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ
ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਿਬਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ। 46ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਉੱਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ਼ ਲਈ ਹੋਣਗੇ।
47 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਹੁੰਿਦਆਂ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਅਨੰਦਤਾਈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,
48ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ, ਿਪਆਸ, ਨੰਗੇਪਣ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ
ਥੁੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਟਿਹਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗ,ੇ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ
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ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜੂਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਦ
ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। 49 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦੂਰੋਂ ਅਰਥਾਤ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ, ਉਕਾਬ ਦੀ ਤਰਾਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੰੂ ਲੈ ਆਵੇਗਾ,
ਅਿਜਹੀ ਕੌਮ ਿਜਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਗੋ।ੇ 50ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਕੌਮ ਜੋ
ਿਨਰਦਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਹੜੀ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਜੁਆਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰੇਗੀ, 51ਜਦਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਟਾ ਨਾ ਦੇਵੇ,ਉਹਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ
ਦਾ ਫਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਲ ਖਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੰਨ,
ਨਵੀਂ ਮਧ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਣੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਛੱਡੇਗੀ,
ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। 52ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਾਟਕਾਂ
ਿਵੱਚ ਘੇਰ ਲਵੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ
ਢਾਹੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਿਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ
ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੇਰ
ਲਵੇਗੀ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 53ਉਸਘੇਰੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਤਾਉਣਗ,ੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਲ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਓਗੇ,
ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਵੇਗਾ। 54 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ
ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਓ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ, ਆਪਣੀ ਿਪਆਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ
ਵੱਲ ਭੈੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, 55ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ
ਮਾਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਖਾਦਂਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਘੇਰੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਤਾਉਣਗ,ੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ। 56ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਉਹ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇਸਤਰੀ ਿਜਸ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ
ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਵੱਲ, 57ਆਪਣੀ ਆਓਲ
ਵੱਲ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਿਨੱਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਵੱਲ
ਭੈੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ
ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਤਾਉਣਗੇ,
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਖਾ ਜਾਵੇਗੀ।



ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 28:58 lxxiv ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 28:68

58 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਇਸ
ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਪਰ੍ਤਾਪੀ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦਾਇਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਡਰ,ੋ 59ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਵਾਂ ਨੰੂ ਿਭਆਨਕ
ਬਣਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਗ
ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। 60 ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ
ਸਾਰੇ ਿਮਸਰੀ ਰੋਗਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਲੈ ਆਵੇਗਾ, ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹ,ੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਲੱਗੇ ਰਿਹਣਗ,ੇ 61 ਸਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਿਬਪਤਾ ਿਜਹੜੀ
ਇਸ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੈ
ਆਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਿਮਟ ਨਾ ਜਾਓ। 62 ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਿਰਆਂ
ਿਜੰਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਜਾਓਗ,ੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। 63ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਿਜਵੇਂ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਿਲਆਈਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਧੇ ਲਈਖੁਸ਼
ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਿਮਟਾਉਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਉਖਾੜੇ ਜਾਓਗ,ੇ ਿਜਸ
ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦਂੇ ਹ।ੋ 64ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਿਖਲਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਅਰਥਾਤ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਿਜਹਨਾਂ
ਨੰੂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। 65ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੇ ਤਲੇ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ
ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੰਬਣ ਵਾਲੇ ਿਦਲ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ
ਘਬਰਾਹਟ ਦੇਵੇਗਾ। 66 ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੁਬਧਾ ਿਵੱਚ ਅਟਿਕਆ
ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਦਨ ਰਾਤ ਡਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਉਣ ਦੀ ਆਸ
ਛੱਡ ਬੈਠਗੇ। 67ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ,ਅਤੇ ਉਸ ਸਭ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣਗੀਆ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੰੂ ਆਖੋਗੇ, “ਸ਼ਾਮ ਕਦੋਂ
ਹੋਵੇਗੀ?” ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਆਖੋਗ,ੇ “ਸਵੇਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?” 68ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਿਮਸਰ ਨੰੂ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਦੇ
ਿਵਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਫੇਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗ।ੇ ਉੱਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾਸ-ਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੇਚੋਗੇ



ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 29:1 lxxv ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 29:13

ਪਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

29
ਮੋਆਬ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨੇਮ

1ਇਹ ਉਸ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨਣ
ਦਾ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੰੂ ਮੋਆਬ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਨੇਮ
ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰੇਬ ਿਵੱਚ ਬੰਿਨਆ ਸੀ, ਵੱਖਰਾ ਹ।ੈ

2ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, “ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਿਫ਼ਰਊਨ,ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ 3ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪਰਤਾਵ,ੇ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ, 4 ਪਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਿਦਲ, ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਅਤੇ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤੇ। 5ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਲਈ ਿਫਰਦਾ ਿਰਹਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਏ
ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆ।ਂ 6 ਰੋਟੀ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਅਤੇ ਮਧ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੀ ਸਕੇ, ਇਹ ਇਸ
ਲਈ ਹੋਇਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ 7 ਜਦ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਤਦ ਹਸ਼ਬੋਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਹੋਨ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦਾ
ਰਾਜਾ ਓਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਨੰੂ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ,
8 ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਰਊਬੇਨੀਆ,ਂ ਗਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਧੇ
ਗੋਤ ਨੰੂ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ। 9 ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ
ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੋ।”

10ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਹ੍ੇ ਹ,ੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਮੁਖੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ, 11ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ,ੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂਇਸਤਰੀਆ,ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇਸੀ ਿਜਹੜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਤੱਕ ਸਭ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ 12 ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਬੰਨਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਸਹੁੰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਸਾਝਂੀ ਹੋ ਜਾਓ 13 ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਕਰਕੇ
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ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵੇ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਅਰਥਾਤ ਅਬਰਾਹਾਮ,
ਇਸਹਾਕਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। 14ਮੈਂ ਇਸ ਨੇਮ ਅਤੇ ਇਸ ਸਹੁੰ ਨੰੂ
ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ 15 ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਿਜਹੜੇ
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਹ੍ੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, 16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕਵੇਂ ਅਸੀਂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇ ਅਤੇ ਿਕਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਕੌਮਾਂ
ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੇ, 17 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆ,ਂ ਪੱਥਰ, ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ
ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਵੇਖੀਆ,ਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। 18 ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਖ, ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ, ਜਾਂ ਟੱਬਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੋਤ
ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਦਾ ਮਨ ਅੱਜ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਿਫਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ
ਕੇ ਉਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ,ੇ ਫੇਰ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਅੱਕ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਫੁੱਟ ਿਨੱਕਲੇ 19ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸਰਾਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ ਿਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਪਾਵਾਗਂਾ ਭਾਵੇਂ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਿਜ਼ੱਦ ਿਵੱਚ ਚੱਲਾਂ ਅਤੇ ਿਪਆਸ ਨੰੂ ਵਧਾ ਕੇ ਮਤਵਾਲਾ ਹੋਵਾ।ਂ
20ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਅਣਖ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਸੁਲਗੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਾਪ ਿਜਹੜੇ ਇਸ
ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹਨ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਆ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਿਮਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। 21ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੰੂ ਇਸ ਨੇਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਾਪਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜੇਇਸ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ,ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬੁਿਰਆਈਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇਗਾ*। 22ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ
ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਵੀ
ਿਜਹੜੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣਗ,ੇ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਵੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਆਖਣਗੇ,
23 “ਿਕਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਗੰਧਕ ਤੇ ਲੂਣ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੜ ਗਈ ਹੈ! ਨਾ
ਤਾਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਬੀਿਜਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਉੱਗਦਾ ਹ,ੈ ਨਾ ਹੀ ਉਸ
* 29:21 29:21 ਕਹਾਉਤਾਂ
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ਿਵੱਚੋਂ ਘਾਹ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਸਦੂਮ, ਅਮੂਰਾਹ, ਅਦਮਾਹ ਅਤੇ ਸਬੋਈਮ ਦੇ
ਵਾਗਂੂੰ ਹਨ†, ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ੋਧ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪਲਟ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ,” 24ਤਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੀਆਖਣਗੀਆਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ
ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ੋਧ ਦੇ ਭੜਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹ?ੈ 25ਤਦ
ਲੋਕ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ, “ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇਮ ਨੰੂ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ ਸੀ,
ਜਦ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ, 26ਉਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ, ਉਹ ਦੇਵਤੇ
ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਠਿਹਰਾਏ
ਸਨ। 27ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੜਿਕਆ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਾਪ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਹਨ,ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਵੇ।
28ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ੋਧ, ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਹਰ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ
ਉਖਾੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹ।ੈ”

29 “ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਪਰ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਰ੍ਗਟ ਹਨ ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਹਨ,
ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ।”

30
ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

1 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਿਖਆਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦ
ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਹਾਨੰੂ
ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ,ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ 2ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੱਜ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ, 3 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ
ਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ
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ਿਖਲਾਿਰਆ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। 4 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹੱਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉੱਥੋਂ ਲੈਆਵੇਗਾ। 5ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਵੇਗਾ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਵਧਾਵੇਗਾ। 6 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ
ਿਦਲ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖ,ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ
ਰਹ।ੋ 7 ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਿਘਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਵੇਗਾ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁੱਖ
ਿਦੱਤਾ। 8 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜੋਗੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗ,ੇ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ
9ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਿਲਆਈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਫਲ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਭਿਲਆਈ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ।
10ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਸੁਣ ਕੇ
ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਿਬਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰ,ੋ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋ।

11ਵੇਖੋ,ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। 12 ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ
ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖ,ੋ “ਭਲਾ, ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੌਣ ਚੜਹ੍ੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ?”
13 ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖ,ੋ “ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੌਣ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ
ਪਾਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ
ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ?” 14 ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ।ੋ
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15 ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਿਲਆਈ, ਮੌਤ ਅਤੇ
ਬੁਿਰਆਈ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ ਹ।ੈ 16 ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖ,ੋ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾ,ਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ
ਰਹੋ ਅਤੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਸ
ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨਲਈਤੁਸੀਂ ਜਾਦਂੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। 17ਪਰ ਜੇਕਰ
ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਿਫਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਿਫਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ 18 ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੱਜ
ਦੱਸ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕੋਗੇ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਦਂੇ ਹੋ। 19 ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ, ਬਰਕਤ
ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਚੁਣੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਵੰਸ਼ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹ।ੇ 20 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖ,ੋ ਉਸ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ
ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇ
ਰਹੋ ਿਜਸ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਅਰਥਾਤ ਅਬਰਾਹਾਮ,
ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ।

31
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਜਾਣਾ

1ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲਇਹਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 2ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੰਦਰ
ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਇਸ
ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਂਗਾ। 3ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗ-ੇ
ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ ਿਮਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗ-ੇਅੱਗੇ ਪਾਰ ਜਾਵੇਗਾ
ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇਆਿਖਆਹ।ੈ 4ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ
ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਸੀਹੋਨ ਅਤੇ ਓਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
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ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਿਮਟਾ ਿਦੱਤਾ। 5ਜਦਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਕਿਰਓ, ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 6 ਤਕੜੇ ਹੋਵ,ੋ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ
ਨਾ ਡਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਕੰਬੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਜਾਦਂਾ ਹ!ੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੱਡੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਤਆਗੇਗਾ।”

7 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੰੂ ਸੱਦ ਕੇ
ਆਿਖਆ, “ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਉਸ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ
ਖਾਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਾਵੇਂਗਾ। 8 ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪ ਤੇਰੇ ਅੱਗ-ੇਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੰੂ
ਛੱਡੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਿਤਆਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਡਰ ਅਤੇ ਨਾ ਘਬਰਾ!”

ਹਰੇਕ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਪਿੜਹ੍ਆ ਜਾਣਾ
9ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸ ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਿਲਖ ਕੇ ਲੇਵੀ ਜਾਜਕਾਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ

ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਸੌਂਪ
ਿਦੱਤੀ। 10 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹਆਖ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, “ਸੱਤ-ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ
ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਡੇਿਰਆਂ ਦੇ ਪਰਬ
ਿਵੱਚ, 11ਜਦਸਾਰਾਇਸਰਾਏਲਆ ਕੇ,ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣੇਗਾ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਸੁਣਿਦਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਪੜਹ੍ ਦੇ ਸੁਣਾਇਓ। 12 ਸਾਰੀ
ਪਰਜਾ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਿਰਓ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਖ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀਆ,ਂ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ, ਭਾਵੇਂ
ਪਰਦੇਸੀ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ, 13ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ
ਸੁਣੀਆ,ਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਿਸੱਖਣ,
ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹ,ੋ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹ।ੋ”

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ
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14 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਆ
ਗਏ ਹਨ। ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੰੂ ਸੱਦ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾ।ਂ” ਤਦ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। 15 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਬੱਦਲ ਦੇ
ਥੰਮਹ੍ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਦਲ ਦਾ ਥੰਮਹ੍ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ
ਠਿਹਰ ਿਗਆ।

16ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖ, ਤੂੰ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਨਾਲ ਿਮਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਾਏ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਨੰੂ ਇਹ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ
ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਿਤਆਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆ
ਸੀ, ਭੰਗ ਕਰੇਗੀ। 17 ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ੋਧ ਇਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇਗਾ। ਮੈਂ
ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਿਤਆਗ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਲਵਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਇਹ ਿਨਗਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਿਰਆਈਆਂ
ਅਤੇ ਿਬਪਤਾਵਾਂ ਆ ਪੈਣਗੀਆ,ਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਿਦਨ ਆਖਣਗੇ,
‘ਕੀ ਇਨਾਂ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਿਕ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹ?ੈ’ 18 ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨਾਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੀ ਇਹ ਪਰਾਏ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਵੱਲ
ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਨਗ,ੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਲਵਾਗਂਾ। 19ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਗੀਤ ਿਲਖ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ
ਿਸਖਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਗੀਤਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮੇਰੇ ਲਈਗਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ।
20ਜਦ ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਗਂਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਖਾ-ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤਦਇਹਪਰਾਏ ਦੇਵਿਤਆਂ ਵੱਲ
ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਭੰਗ
ਕਰ ਸੁੱਟਣਗ।ੇ 21 ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਿਰਆਈਆਂ
ਅਤੇ ਿਬਪਤਾਵਾਂ ਇਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੀਤ ਇਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ
ਲਈ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਇਸ ਨੰੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੱੁਲੇਗੀ।
ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਜੇ ਜਦ ਿਕ ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਿਜਸ
ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਕੀ-ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ
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ਹਨ।”
22 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਇਹ ਗੀਤ ਿਲਿਖਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ

ਿਸਖਾਇਆ। 23 ਉਸ ਨੇ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੰੂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ, “ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਂਗਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਹੋਵਾਗਂਾ।”

24ਜਦ ਮੂਸਾ ਇਸ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖ
ਚੁੱਿਕਆ, 25 ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ
ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, 26 “ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਿਦਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ
ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਖੀ ਹੋਵ।ੇ 27 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਢੀਠਪੁਣੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਆਕੜੀ ਧੌਣ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ।ਂ ਵੇਖ,ੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦ ਿਕ ਮੈਂ ਜੀਉਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਹਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਿਕੰਨਾਂ ਵੱਧ ਨਾ ਕਰੋਗ?ੇ 28 ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ
ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗਵਾਹ ਬਣਾਵਾ,ਂ 29 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ
ਿਵਗਾੜ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਓਗੇ ਿਜਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇਗੀ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨੰੂ ੋਧਵਾਨ ਬਣਾਉਗ।ੇ”

30ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚਇਸਗੀਤ ਦੀਆਂ
ਤੁਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਾਈਆ।ਂ

32
ਮੂਸਾ ਦਾ ਗੀਤ

1 ਹੇ ਅਕਾਸ਼, ਕੰਨ ਲਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਗਂਾ,
ਹੇ ਧਰਤੀ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ।
2 ਮੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੀਂਹ ਵਾਗਂੂੰ ਵਰੇਗਾ,
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ਮੇਰਾ ਬੋਲ ਤੇਲ ਵਾਗਂੂੰ ਪਵੇਗਾ,
ਿਜਵੇਂ ਕੂਲੇ-ਕੂਲੇ ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਫੁਹਾਰ,
ਸਾਗ ਪੱਤ ਉੱਤੇ ਝੜਹ੍ੀਆ।ਂ
3 ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਾਗਂਾ,
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੰੂ ਮੰਨ।
4ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਹ,ੈ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਿਸੱਧ ਹਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ ਿਨਆਂ ਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਸਿਚਆਈ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹ,ੈ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਹ।ੈ
5ਉਹ ਿਵਗੜ ਗਏ ਹਨ,
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਲੰਕੀ ਹਨ,
ਇਹ ਪੀੜਹ੍ੀ ਟੇਢੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹ।ੈ
6 ਹੇ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਮੱਤਹੀਣ ਪਰਜਾ,
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਦਲਾ ਿਦੰਦੇ ਹ?ੋ
ਕੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਮੁੱਲ ਿਲਆ,
ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ?
7 ਪੁਰਾਿਣਆਂ ਿਦਨਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰੋ,
ਪੀੜਹ੍ੀ-ਪੀੜਹ੍ੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰ,ੋ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ,
ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਆਖਣਗੇ।
8 ਜਦ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਿਵਰਾਸਤ ਵੰਡੀ,
ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਆਦਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ,
ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉੱਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾ,ਂ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਨੀਆ,ਂ
9 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹ,ੈ
ਯਾਕੂਬ ਉਸ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਦਾ ਭਾਗ ਹ।ੈ
10ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਉਜਾੜ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ,
ਅਤੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਿਭਆ।
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ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਘੇਰੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਈ,
ਅੱਖ ਦੀ ਕਾਕੀ ਵਾਗਂੂੰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ।
11 ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਉਕਾਬ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਨੰੂ ਿਹਲਾਉਂਦਾ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਉੱਤੇ ਫੜ ਫੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਿਲਆ,
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਚੁੱਕ ਿਲਆ,
12ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
13ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਉੱਿਚਆਈਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ,
ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਖੇਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖਾਧੀ,
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਪੱਥਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ਿਹਦ,
ਅਤੇ ਚਕਮਕ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਚੁਸਾਇਆ।
14ਚੌਣੇ ਦਾ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਦਾ ਦੁੱਧ,
ਲੇਿਲਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲ,
ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਮੇਂਢੇ ਅਤੇ ਬੱਕਰ,ੇ
ਕਣਕ ਦੀ ਉੱਤਮ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ,
ਤੂੰ ਅੰਗੂਰੀ ਰਸ ਦੀ ਮਧ ਪੀਤੀ।
15ਯਸ਼ੁਰੂਨ* ਮੋਟਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੁਲੱਤੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ,
ਤੂੰ ਵੀ ਮੋਟਾ ਹੋ ਿਗਆ,
ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਿਗਆ,
ਤੂੰ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ ਹੈਂ।
ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਨੰੂ ਹਲਕਾ ਜਾਿਣਆ।
16ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਏ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਈਰਖਾਲੂ ਬਣਾਇਆ,
ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਗੁੱਸਾ ਦੁਆਇਆ।
17ਉਨਾਂ ਨੇ ਭਿਰਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਅੱਗ,ੇ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਲੀਆਂ

ਚੜਹ੍ਾਈਆ,ਂ
ਉਨਾਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੰੂ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ,
* 32:15 32:15 ਧਰਮੀ ਮਨੱੁਖ, ਇਸਰਾਏਲ



ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 32:18 lxxxv ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 32:26

ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਦੇਵਤੇ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣੇ ਿਨੱਕਲੇ ਸਨ,
ਿਜਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰ।ੇ
18 ਿਜਸ ਚੱਟਾਨ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਸਾਰ ਿਦੱਤਾ,
ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਤੂੰ ਭੱੁਲ ਿਗਆ।
19ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਿਘਰਣਾ ਕੀਤੀ,
ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ-ਂਧੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਉਕਸਾਇਆ।
20 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਲਵਾਗਂਾ,
ਮੈਂ ਵੇਖਾਗਂਾ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹਠੀਲੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਹ,ੈ
ਇਹ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ
21ਇਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਈਰਖਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਵਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਗੁੱਸੇ ਦੁਆਇਆ,
ਮੈਂ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਾਵਾਗਂਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਗੁੱਸਾ ਦੁਆਵਾਗਂਾ,
22 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਹੈ,
ਿਜਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਤਾਲ ਤੱਕ ਬਲਦੀ ਜਾਦਂੀ ਹ,ੈ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮੇਤ ਭਸਮ ਕਰਦੀ ਜਾਦਂੀ ਹ,ੈ
ਸਗੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹ।ੈ
23 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਵਾਗਂਾ,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾ ਿਦਆਗਂਾ।
24ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਢੱਲ਼ ਜਾਣਗੇ,
ਉਹ ਿਤੱਖੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਣਗ,ੇ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਚਲਾਵਾਗਂਾ,
ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਉੱਤੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਰ ਛੱਡਾਗਂਾ।
25 ਬਾਹਰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰਨਗ,ੇ
ਅਤੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ,
ਿਜਸ ਨਾਲ ਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦਾ,
ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਧੌਿਲਆਂ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
26 ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਿਖਲਾਰ ਿਦਆਗਂਾ,



ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 32:27 lxxxvi ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 32:36

ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੱਕ ਿਮਟਾ ਿਦਆਗਂਾ,
27 ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦਾ ਡਰ ਸੀ,
ਿਕਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਉਲਟਾ ਸਮਝਣ,
ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਿਰਹਾ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
28ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਿਨਰਬੁੱਧ ਕੌਮ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ।
29 ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸਮਝ ਲੈਂਦ,ੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਨੰੂ ਿਵਚਾਰ ਲੈਂਦੇ,
30 ਜੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਵੇਚ ਿਦੰਦੀ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਫੜਹ੍ਾ ਿਦੰਦਾ?
ਤਾਂ ਿਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪੈਂਦਾ,
ਅਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਨੰੂ ਭਜਾ ਸਕਦੇ,
31 ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਸਾਡੀ ਚੱਟਾਨ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ
ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਹੀ ਿਨਆਂ ਕਰਨ।
32ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਖ ਬੇਲ ਤਾਂ ਸਦੂਮ ਦੀ ਦਾਖ ਬੇਲ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੀ,
ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਹ।ੈ
ਉਸ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਅੰਗੂਰ ਹਨ,
ਉਸ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਕੌੜੇ ਹਨ।
33ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਧ ਨਾਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਰ ਹ,ੈ
ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਿਤੱਖੀ ਿਵੱਸ ਹੈ।
34 ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ,
ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭੰਡਾਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹ?ੈ
35 ਬਦਲਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹ,ੈ
ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਿਤਲਕੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਬਪਤਾ ਦਾ ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਹ,ੈ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼ ਛੇਤੀ ਆ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ
36ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵੇਗਾ,
ਜਦ ਉਹ ਵੇਖੇਗਾ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਜਾਦਂਾ ਿਰਹਾ,
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ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਿਰਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੁੱਲਾ।
37 ਤਦ ਉਹ ਆਖੇਗਾ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹਨ?
ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ?
38 ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਖਾਦਂੇ ਸਨ,
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਮਧ ਪੀਂਦੇ ਸਨ?
ਉਹ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਓਟ ਹੋਣ!
39 ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਿਕ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾ,ਂ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ,
ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜੀਉਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ
ਮੈਂ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ
ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਸਕੇ,
40 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ,ਂ
ਮੈਂ ਸਦੀਪਕਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ
41 ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਤੇਜ ਕਰਾ,ਂ
ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਨੰੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲਵਾ,ਂ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਗਂਾ,
ਅਤੇ ਮੈਥੋਂ ਿਘਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਬਦਲਾ ਿਦਆਗਂਾ।
42 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਨੰੂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮਤਵਾਲੇ ਕਰਾਗਂਾ,
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਮਾਸ ਖਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਲਹੂ ਵੱਿਢਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀਆਂ

ਦਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਸ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
43 ਹੇ ਕੌਮੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਓ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਪਾਪ ਲਈ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਦੇਵੇਗਾ।

44ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਪਰਜਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਈਆ।ਂ

ਮੂਸਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਿਨਰਦੇਸ਼
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45ਜਦ ਮੂਸਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਬੋਲ ਚੁੱਿਕਆ 46ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣੇ ਮਨ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਓ,
ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਖੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਇਸ
ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦਓ, 47 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਲਕੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਿਦਨ ਬਹੁਤੇ
ਹੋਣਗੇ, ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹ।ੋ”

48 ਫੇਰ ਉਸੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 49 “ਤੂੰ ਇਸ
ਅਬਾਰੀਮ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਨਬੋ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਚੜਹ੍, ਜੋ ਮੋਆਬ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਯਰੀਹੋ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਵੇਖ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਿਵਰਾਸਤ ਹੋਣ ਲਈ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾ।ਂ 50 ਫੇਰ ਉਸੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਚੜਹ੍ ਿਰਹਾ
ਹੈਂ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਮਲ ਜਾਵੇਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਤੇਰਾ
ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਹੋਰ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ।
51ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸੀਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ, ਕਾਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਮਰੀਬਾਹ
ਨਾਮ ਦੇ ਸੋਤੇ ਉੱਤ,ੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਰਥਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੈਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾ ਠਿਹਰਾਇਆ 52ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ
ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾ,ਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੇਂਗਾ ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇਂਗਾ।”

33
ਮੂਸਾ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ

1ਇਹ ਉਹ ਅਸੀਸ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ। 2ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਨਈ ਤੋਂ ਆਇਆ,
ਅਤੇ ਸੇਈਰ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਭਿਰਆ,
ਉਹ ਪਾਰਾਨ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਚਮਿਕਆ,
ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਜਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਆਇਆ,
ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਲਈ ਅਗਨੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ।
3 ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ
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ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹਨ,
ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ,
ਹਰ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ
4 ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਿਦੱਤਾ,
ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਸਭਾ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਠਿਹਰੀ।
5ਉਹ ਯਸ਼ੁਰੂਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਸੀ,
ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ,
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੋਤ ਜਮਾਂ ਹੋਏ।
6 ਰਊਬੇਨ ਮਰੇ ਨਾ ਸਗੋਂ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ,
ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨੱੁਖ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ ਹੋਣ।
7ਯਹੂਦਾਹ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਸੁਣ,
ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਆ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿੜਆ,
ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਹ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹ।ੋ
8 ਲੇਵੀ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਤੇਰੀ ਤੁੰਮੀਮ ਅਤੇ ਊਰੀਮ ਤੇਰੇ ਉਸ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਹਨ,
ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੂੰ ਮੱਸਾਹ ਉੱਤੇ ਪਰਿਖਆ,
ਅਤੇ ਮਰੀਬਾਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ,
9ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਿਵਖੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ,
ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਮੰਿਨਆ,
ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਿਣਆ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਆਖਾ ਮੰਿਨਆ,
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨੇਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
10ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਨੰੂ ਤੇਰੇ ਿਨਯਮ ਿਸਖਾਉਣਗ,ੇ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ।
ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣਗੇ,
ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਤੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਉਣਗੇ।
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11 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਕਰ।
ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਸੁੱਟ,
ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿਘਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਵੀ ਿਕ ਉਹ ਫੇਰ ਨਾ ਉੱਠਣ।
12 ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਪਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਵੱਸੇਗਾ।
ਉਹ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਉਸ ਨੰੂ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮੋਿਢਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਦਾ ਰਹੇਗਾ।
13ਯੂਸੁਫ਼ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ,
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੋਂ,
ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਡੰੁਿਘਆਈ ਤੋਂ,
14ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ,
ਅਤੇ ਚੰਦ ਦੇ ਉਗਾਏ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾ*ਂ ਤੋਂ,
15ਅਤੇ ਆਦ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ,
ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਉੱਿਚਆਈਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ,
16 ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ,
ਝਾੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰ੍ਸੰਨਤਾ ਤੋਂ,
ਇਹ ਸਭ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ

ਸੀ।
17ਉਹ ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਵਰਗਾ ਪਰ੍ਤਾਪੀ ਹ,ੈ
ਉਸ ਦੇ ਿਸੰਗ ਜੰਗਲੀ ਸਾਨ ਦੇ ਿਸੰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ,
ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਧੱਕੇਗਾ।
ਉਹ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ,
ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਨ।
18ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਉੱਤ,ੇ
ਅਤੇ ਹੇ ਿਯੱਸਾਕਾਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਹ।ੋ
* 33:14 33:14 ਮਹੀਨੇ
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19ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਸੱਦਣਗ,ੇ
ਉੱਥੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਣਗੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਤੋਂ,
ਅਤੇ ਰੇਤ ਿਵੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗ।ੇ
20ਗਾਦ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ, ਜੋ ਗਾਦ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ
ਗਾਦ ਸ਼ੇਰਨੀ ਵਾਗਂੂੰ ਵੱਸਦਾ ਹ,ੈ
ਉਹ ਬਾਹਂ ਨੰੂ ਸਗੋਂ ਿਸਰ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਨੰੂ ਤੋੜ ਸੁੱਟਦਾ ਹ।ੈ
21ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣ ਿਲਆ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੰੂ ਿਲਆ ਕੇ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧਰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਿਨਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ।
22 ਦਾਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਦਾਨ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਬਾਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕੁੱਦਦਾ ਹ।ੈ
23ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ, ਤੂੰ ਜੋ ਦਯਾ ਨਾਲ ਿਤਪਤ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈਂ,
ਪੱਛਮ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਉੱਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਕਰ ਲੈ।
24ਆਸ਼ੇਰ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਆਸ਼ੇਰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹ,ੋ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੰੂ ਭਾਵ,ੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਡਬੋਏ।
25 ਤੇਰੇ ਅਰਲ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਹੋਣ,
ਿਜਵੇਂ ਤੇਰੇ ਿਦਨ ਿਤਵੇਂ ਤੇਰਾ ਬਲ ਹੋਵੇ।
26 ਹੇ ਯਸ਼ੁਰੂਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ
ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤ,ੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਤਾਪ ਿਵੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹ।ੈ
27ਅਨਾਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰਾ ਧਾਮ ਹ,ੈ
ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸਨਾਤਨ ਭੁਜਾਂ ਹਨ।
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ਉਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੰੂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦ।ੇ
28ਇਸਰਾਏਲ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵੱਸੇਗਾ,
ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਅੰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮਧ ਹ,ੈ
ਉੱਥੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਸੋਤਾ† ਇਕੱਲਾ ਹ,ੈ
ਹਾ,ਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹ।ੈ
29 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ!
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਚਾਈ ਹੋਈ ਪਰਜਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹ?ੈ
ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਢਾਲ਼,
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰ੍ਤਾਪ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹ,ੈ
ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੈਥੋਂ ਿਝਜਕਣਗ,ੇ
ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਮੱਧਦਾ ਿਫਰੇਂਗਾ।

34
ਮੂਸਾ ਦੀ ਮੌਤ

1 ਮੂਸਾ ਮੋਆਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਨਬੋ ਪਰਬਤ ਨੰੂ ਿਪਸਗਾਹ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍
ਿਗਆ, ਿਜਹੜਾ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਦਾਨ ਤੱਕ
ਿਗਲਆਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਿਵਖਾਇਆ 2 ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਨਫ਼ਤਾਲੀ, ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼,
3ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਆਰ ਤੱਕ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਿਜਹੜਾ
ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ ਹ,ੈ ਿਵਖਾ ਿਦੱਤਾ। 4 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ
ਆਿਖਆ, “ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ
ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਨੰੂ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਤੇਰੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਿਵਖਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਂਗਾ।”

5ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਉੱਥੇ
ਮੋਆਬ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਮਰ ਿਗਆ 6ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮੋਆਬ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਬੈਤ
ਪਓਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ। 7 ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ

† 33:28 33:28 ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ
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ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਪਰ ਨਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਬਲ ਘਿਟਆ ਸੀ। 8ਇਸਰਾਏਲੀ ਮੂਸਾ ਲਈ ਮੋਆਬ ਦੇ
ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਤੀਹ ਿਦਨ ਤੱਕ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੋਗ ਅਤੇ
ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ।

9 ਨੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਇਸਰਾਏਲੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
10ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਵਰਗਾ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਉੱਿਠਆ ਿਜਸ ਨੰੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਹਮ-ੋਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ 11ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਿਵਖਾਲਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਸੀ 12 ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੈਅ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ
ਕੇ ਿਵਖਾਏ।
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