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EXODUS
ਕੂਚ

ਭੂਿਮਕਾ
ਕੂਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ “ਜਾਣਾ” ਜਾਂ “ਿਕਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਣਾ” ਹੈ
। ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੱਖ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਿਜਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦਾ ਹੈ - ਅਰਥਾਤ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਿਮਸਰ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਣਾ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਿਤੰਨ ਮੁੱਖ
ਭਾਗ ਹਨ: (1) ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾਂ ਅਤੇ
ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ । (2) ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਨਣਾ, ਿਜਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ
ਿਬਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੈਿਤਕ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਿਨਯਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ
। (3) ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾਉਣਾ
ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨਾ ।
ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ।
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਪਾਤਰ ਮੂਸਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਿਣਆ ਸੀ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ
ਦਾ ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਭਾਗ ਵੀਹਵੇਂ ਆਿਧਆਏ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਦਸ ਆਿਗਆਵਾਂ ਦੀ
ਸੂਚੀ ਹੈ ।
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ:
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਣਾ 1:1 - 15:21
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਗ਼ੁਲਾਮ 1:1 - 22
ਮੂਸਾ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਜੀਵਨ 2:1 - 4:31
ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 5:1 - 11:10
ਪਸਾਹ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਣਾ 12:1 - 15:21
ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਤੱਕ 15:22 - 18:27
ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨੇਮ 19:1 - 24:18
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ਿਮਲਾਪ ਵਾਲਾ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ 25:1 - 40:38
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
੧ ਹੁਣ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਜਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੋ ਇਹ ਹਨ ।
੨ ਰਊਬੇਨ ਿਸ਼ਮਓਨ ਲੇਵੀ ਯਹੂਦਾਹ ੩ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਜ਼ਬੁਲੂਨ ਿਬਨਯਾਮੀਨ
੪ ਦਾਨ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਗਾਦ ਅਤੇ ਆਸ਼ੇਰ । ੫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ
ਿਜਹੜੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਅੰਸ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਸੱਤਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਨ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੀ । ੬ ਯੂਸੁਫ਼, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ
। ੭ ਪਰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਫਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਲ ਹੋ ਗਏ । ਵਧ ਕੇ
ਬਹੁਤ ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਗਏ ਿਕ ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ । ੮ ਤਾਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਨਵਾਂ ਰਾਜਾ ਿਠਆ ਿਜਹੜਾ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ । ੯ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਕ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ
ਹਨ । ੧੦ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਕਰੀਏ, ਅਿਜਹਾ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜਦ ਲੜਾਈ ਆ
ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਨ, ਫੇਰ
ਇਸ ਦੇਸ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ । ੧੧ ਤਦ ਉਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰ ਬੇਗ਼ਾਰੀਆਂ
ਦੇ ਕਰੋੜੇ ਠਿਹਰਾਏ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਾਂ ਨਾਲ ਿਜੱਚ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਲਈ ਿਫਤੋਮ ਅਤੇ ਰਾਮਸੇਸ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨਗਰ ਬਣਾਏ । ੧੨ ਪਰ
ਿਜੰਨਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਵਧਦੇ ਅਤੇ ਫੈਲਦੇ ਜਾਂਦੇ
ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ । ੧੩ ਉਪਰੰਤ ਿਮਸਰੀ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਟਿਹਲ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ । ੧੪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਔਖੀ ਟਿਹਲ ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ ਗਾਰੇ, ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ
ਟਿਹਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਉਣ ਖੱਟਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ਿਜਹੜੀ ਟਿਹਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ
ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸੀ । ੧੫ ਤਦ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਬਰਾਨੀ
ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਿਸਫਰਾਹ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ
ਫੂਆਹ ਸੀ ਆਿਖਆ ੧੬ ਜਦ ਇਬਰਾਨਣਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਾਈ ਪੁਣਾ ਕਰਦੀਆਂ
ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਣਾਉਣ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹੇ ਤੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ
ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ ਪਰ ਜੇਕਰ ਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਿਜਉਂਦੀ ਰਹੇ । ੧੭ ਪਰ
ਦਾਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਤਵੇਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੁੰਿਡਆਂ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ।
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੧੮ ਤਦ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਿਕਉਂ
ਕੀਤੀ ਿਕ ਮੁੰਿਡਆਂ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦੇ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ ? ੧੯ ਿਫਰ ਦਾਈਆਂ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਬਰਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਿਮਸਰੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਿਜੰਦ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਈਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਜਣ ਲੈਂਦੀਆਂ
ਹਨ । ੨੦ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਲੋਕ ਵਧ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਗਏ । ੨੧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ
ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਦਾਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰੀਆਂ ਉਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਏ ।
੨੨ ਉਪਰੰਤ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਹਰ ਇੱਕ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਜੰਮੇ ਦਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦਓ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਿਜਉਂਦੀ
ਰੱਖ ਲਓ ।
੨
ਮੂਸਾ ਦਾ ਜਨਮ
੧ ਲੇਵੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਲੇਵੀ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਿਲਆ
੨ ਉਹ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ । ਉਸ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ
ਸੋਹਣਾ ਸੀ । ੩ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੁਕਾ ਨਾ ਸਕੀ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਕਾਿਨਆਂ ਦੀ
ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਲ ਿਮੱਟੀ ਨਾਲ ਿਲੱਿਪਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਿਪਲਛੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ । ੪ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ
ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੀ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ । ੫ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ
ਧੀ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਦਿਰਆ ਤੇ ਤਰੀ, ਜਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦਿਰਆ
ਦੇ ਕੰਢ-ੇ ਕੰਢੇ ਿਫਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਝਾੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਟੋਕਰੀ ਵੇਖੀ । ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ । ੬ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਰੋ ਿਰਹਾ ਸੀ । ਉਸ
ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਇਬਰਾਨੀਆਂ
ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ । ੭ ਤਦ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
“ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਬਰਾਨਣਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਿਲਆਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਇਆ ਕਰੇ ? ”
੮ ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਜਾਹ । ” ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ
ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਿਲਆਈ । ੯ ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਵਾਂਗੀ । ਤਦ ਉਸ
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ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਇਆ । ੧੦ ਜਦ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤਦ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਧੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਈ । ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੂਸਾ ਰੱਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ਹੈ ।
ਮੂਸਾ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇਸ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
੧੧ ਿਫਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜਦ ਮੂਸਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ
ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਮਸਰੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਬਰਾਨੀ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਸੀ । ੧੨ ਉਸ ਨੇ ਇੱਧਰ- ਧਰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਜਦ ਵੇਿਖਆ ਿਕ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਿਮਸਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਤ ਿਵੱਚ
ਲੁਕਾ ਿਦੱਤਾ । ੧੩ ਜਦ ਮੂਸਾ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਦੋ ਇਬਰਾਨੀ
ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ
ਿਕਉਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈਂ ? ੧੪ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੈਨੂੰ ਿਕਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ
ਅਤੇ ਿਨਆਈਂ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ? ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਉਸ ਿਮਸਰੀ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਂਗਾ ? ਤਦ ਮੂਸਾ ਡਰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ । ੧੫ ਜਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਇਹ
ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੂਸਾ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ
ਿਗਆ । ੧੬ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਜਾਜਕ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਧੀਆਂ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ
ਪਾਣੀ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਿਪਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਬੱਿਚਆਂ
ਨੂੰ ਭਰ ਿਲਆ । ੧੭ ਅਯਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਰ੍ਹੇ ਹਟਾ
ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ
ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਇਆ । ੧੮ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਰਊਏਲ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਤਦ
ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਿਕਵੇਂ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਆਈਆਂ ਹੋ ? ੧੯ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਇੱਕ ਿਮਸਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਯਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਪਾਣੀ ਕੱਢ-ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਿਪਲਾਇਆ । ੨੦ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਛੱਡ ਆਈਆਂ
ਹੋ ? ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ । ੨੧ ਤਦ ਮੂਸਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ
ਰਿਹਣ ਲਈ ਮੰਨ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਿਸੱਪੋਰਾ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਿਵਆਹ
ਿਦੱਤੀ ੨੨ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੇਰਸ਼ੋਮ
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ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਪਰਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ।
” ੨੩ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਰ ਿਗਆ,
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਉਂਕੇ ਲਏ ਅਤੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ
ਰੋਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਜੋ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ
। ੨੪ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਉਂਿਕਆਂ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ,
ਯਾਦ ਕੀਤਾ । ੨੫ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵੱਲ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਈ ।
੩
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਝਾੜੀ ਿਵੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
੧ ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਸੌਹਰੇ ਿਯਥਰੋ ਿਮਦਯਾਨੀ ਜਾਜਕ ਦੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਚਾਰਦਾ
ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇ ਿਪਛਲੀ ਵੱਲ ਹੱਕ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੋਰੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ । ੨ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਝਾੜੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ । ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ
ਵੇਖੋ, ਉਹ ਝਾੜੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਝਾੜੀ ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ।
੩ ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ
ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਿਕ ਿਕਉਂ ਝਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੜਦੀ । ੪ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ
ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁਿੜਆ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਝਾੜੀ ਿਵੱਚੋਂ ਪੁਕਾਰ
ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਹੇ ਮੂਸਾ, ਹੇ ਮੂਸਾ !” ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ
ਹਾਂ । ” ੫ ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇੱਧਰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ । ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀ
ਉਤਾਰ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਥਾਂ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ,ਂ ਪਿਵੱਤਰ ਭੂਮੀ ਹੈ । ੬ ਉਸਨੇ
ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ । ” ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਿਲਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ । ੭ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗ਼ਾਰ ਕਰਾਉਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ । ੮ ਮੈਂ
ਉਤਿਰਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵੱਗਦਾ
ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਕਨਾਨੀਆਂ, ਿਹੱਤੀਆਂ, ਅਮੋਰੀਆਂ, ਫਿਰੱਜੀਆਂ, ਿਹੱਵੀਆਂ ਅਤੇ
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ਯਬੂਸੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਉਤਾਹਾਂ ਿਲਆਵਾਂ । ੯ ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਖ, ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਅਨ੍ਹੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਿਮਸਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੇਿਖਆ ਹੈ । ੧੦ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ । ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗਾ
ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਅਰਥਾਤ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਵੇਂ
। ੧੧ ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ
ਜਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਵਾਂ ? ” ੧੨ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਜਦ ਤੂੰ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਵੇਂਗਾ ਤਦ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋਗੇ । ੧੩ ਿਫਰ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਜਦ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਵਾਂ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ? ੧੪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ” ਅਤੇ
ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੀਂ ਿਕ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਹਾਂ, ਉਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ । ੧੫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹ
ਆਿਖਆ, “ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਆਖੀਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ । ਸਦੀਪਕਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ
ਇਹੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਯਾਦਿਗਰੀ ਹੈ । ”
੧੬ ਜਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ
ਯਾਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ
ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੀਿਤਆ ਹੈ,
ਉਹ ਸਭ ਵੇਿਖਆ ਹੈ । ੧੭ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ
ਕਨਾਨੀਆਂ, ਿਹੱਤੀਆਂ, ਅਮੋਰੀਆਂ, ਫਿਰੱਜੀਆਂ, ਿਹੱਵੀਆਂ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆਂ ਦੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਅਿਜਹੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵਗਦਾ ਹੈ,
ਉਤਾਹਾਂ ਿਲਆਵਾਂਗਾ । ੧੮ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਓ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾਂ ਦੇ
ਰਸਤੇ ਲਈ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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ਲਈ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਏ । ੧੯ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ । ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣ
ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ । ੨੦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਆਪਿਣਆਂ
ਸਭ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ, ਮਾਰਾਂਗਾ । ਉਸ ਦੇ
ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ । ੨੧ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਜਾ ਲਈ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਦਯਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ
ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਓਗੇ । ੨੨ ਸਗੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਗੁਆਂਢਣ ਤੋਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਿਹਣੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਿਹਣੇ
ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਮੰਗੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ
ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓਗੇ ।
੪
ਮੂਸਾ ਅਦਭੁੱਤ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
੧ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਵੇਖ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ
ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਖਣਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ
ਿਦੱਤਾ । ੨ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੈ ? ” ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਲਾਠੀ । ” ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ
ਦੇ । ” ੩ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ । ਉਹ ਸੱਪ ਬਣ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜਾ । ੪ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਛ ਤੋਂ ਫੜ੍ਹ ਲੈ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲਾਠੀ ਬਣ ਿਗਆ । ” ੫ ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ । ੬ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹ ਆਿਖਆ, “ਹੁਣ ਤੂੰ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ
ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਿਖਆ । ” ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕੱਿਢਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਕੋੜ੍ਹ
ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਵਰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ । ੭ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ । ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਫੇਰ
ਰੱਿਖਆ, ਜਦ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਵਰਗਾ ਹੋ
ਿਗਆ । ੮ ਫੇਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾ
ਹੀ ਪਿਹਲੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ
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ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ । ੯ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਿਨਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਿਰਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਕੀ
ਭੂਮੀ ਤੇ ਡੋਲ੍ਹ ਦੇਵੀਂ । ਉਹ ਪਾਣੀ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਦਿਰਆ ਤੋਂ ਲਵੇਂਗਾ, ਉਹ ਉਸ
ਭੂਮੀ ਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ । ੧੦ ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ
ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਨਾ ਜਦ ਤੋਂ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ
ਮੋਟੀ ਹੈ । ੧੧ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਿਕਸ ਨੇ
ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕੌਣ ਗੂੰਗਾ, ਬੋਲਾ, ਸੁਜਾਖਾ ਜਾਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ? ਭਲਾ,
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ? ੧੨ ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ । ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਸਖਾਵਾਂਗਾ । ” ੧੩ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, “ਹੇ
ਪ੍ਰਭੂ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੇਜ ਦੇ । ” ੧੪ ਿਫਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਮੂਸਾ ਤੇ ਭੜਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਹਾਰੂਨ
ਲੇਵੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਵੇਖ ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ
ਹੋਵੇਗਾ । ੧੫ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਗੱਲਾਂ ਪਾਵੇਂਗਾ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ
ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਸਖਾਵਾਂਗਾ । ੧੬ ਉਹ ਤੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ ਅਤੇ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੂੰਹ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਂਗਾ । ੧੭ ਤੂੰ ਇਹ ਲਾਠੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲਵੀਂ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਨਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਖਾਵੇਂਗਾ ।
ਮੂਸਾ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
੧੮ ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਸੌਹਰੇ ਿਯਥਰੋ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਿਗਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਮੁੜ ਜਾਣ ਿਦਓ ਤਾਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਿਕ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਜਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿਯਥਰੋ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹ । ੧੯ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਮਦਯਾਨ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਜਾਹ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ।
੨੦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਸਵਾਰ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਿਪਆ, ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਲਾਠੀ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ । ੨੧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, “ਜਦ ਤੂੰ ਿਮਸਰ
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ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ
ਹਨ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਿਦਆਂਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ । ” ੨੨ ਤਦ ਤੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਖੀਂ,
“ਯਹੋਵਾਹ ਅਿਜਹਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਮੇਰਾ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ । ” ੨੩ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਗੋਂ ਤੇਰੇ
ਜੇਠੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਿਦਆਂਗਾ । ੨੪ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਠਿਹਰੇ ਥੇ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਿਹਆ
। ੨੫ ਤਦ ਿਸੱਪੋਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚੱਕ-ਮਕ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੱਲੜੀ
ਕੱਟ ਸੁੱਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਪਤੀ ਹੈਂ । ੨੬ ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ । ਿਫਰ ਉਸ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸੁੰਨਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਖੂਨੀ ਪਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈਂ । ੨੭ ਿਫਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾਹ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਤਾਂ
ਉਹ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ । ੨੮ ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੱਸੀਆਂ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੨੯ ਿਫਰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ੩੦ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਜਾ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਵਖਾਏ । ੩੧ ਤਦ ਪਰਜਾ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਤਦ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ।
੫
ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
੧ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ
ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਬ ਮਨਾਵੇ । ੨ ਪਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਂ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ
ਜਾਣ ਿਦਆਂ ? ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ
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ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ । ੩ ਿਫਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਿਮਿਲਆ । ਸਾਨੂੰ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਜਾਣ
ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਏ ਿਕਤੇ
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਰੀ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ।
੪ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹੇ ਹਾਰੂਨ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ? ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੰਮ
ਕਰੋ । ੫ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ
ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਗ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ । ੬ ਉਸੇ
ਿਦਨ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗ਼ਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ
ਕਰਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ੭ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂੰ ਇੱਟਾਂ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੂੜੀ ਨਾ ਿਦਓ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਤੂੜੀ ਇਕੱਠੀ
ਕਰਨ ੮ ਤੁਸੀਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਿਜੰਨੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤੋਂ ਬਣਵਾਓ । ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਘਟਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਹਲੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਹਨ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਲਈ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਏ । ੯ ਉਹ ਸੇਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਿਧਆਨ ਨਾ
ਦੇਣ । ੧੦ ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗ਼ਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ
ਕਰਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਫ਼ਰਊਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂੜੀ ਨਹੀਂ ਿਦਆਂਗਾ । ੧੧ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਤੂੜੀ ਿਜੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਆਪ ਿਲਆਓ । ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਘਟੇਗਾ । ੧੨ ਤਦ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਤੂੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭੁੱਠਾ ਚੁਗਣ
ਲਈ ਿਤੱਤਰ-ਿਬੱਤਰ ਹੋ ਗਏ । ੧੩ ਬੇਗ਼ਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਿਜਵੇਂ ਤੂੜੀ ਦੇ ਹੁੰਿਦਆਂ ਤੇ
ਕਰਦੇ ਸੀ । ੧੪ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਬੇਗ਼ਾਰ
ਕਰਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਰ ਖਾਧੀ
। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ ਿਗਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ
ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ? । ੧੫ ਤਦ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅੰਦਰ ਆਏ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ ? ੧੬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਓ ! ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ
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ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ । ੧੭ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਸੀ ਹੋ,
ਿਢੱਲੇ ! ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਏ । ੧੮ ਹੁਣ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪਰ ਤੂੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ੧੯ ਤਦ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਿਲਆ ਿਕ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਹਾਂ,
ਜਦ ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ
ਘਟਾਓ । ੨੦ ਜਦ ਉਹ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੇ ਤਦ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ
ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਿਮਲੇ । ੨੧ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਿਨਆਂ ਕਰੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ
ਬਾਸ਼ਨਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੰਦੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਤੇਗ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ।
ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
੨੨ ਿਫਰ ਮੂਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ
ਇਸ ਪਰਜਾ ਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਆਉਣ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਭੇਿਜਆ ?
੨੩ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਇਆ ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ।
੬
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖੇਂਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਾਲ ਕੀ
ਕਰਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਹੱਥ
ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ ।
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ
੨ ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ੩ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਮ ਨਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ੪ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਵੀ
ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਦੇਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਮੁਸਾਫਰੀ ਦਾ ਦੇਸ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਰਹੇ । ੫ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ
ਹਾਉਂਕੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
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ਨੇਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੬ ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਗ਼ਾਰ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਲੰਮੀ ਕਰ
ਕੇ ਵੱਡੇ ਿਨਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ । ੭ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ
ਹੋਣ ਲਈ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ, ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਗ਼ਾਰ ਹੇਠੋਂ
ਕੱਢ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹਾਂ । ੮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਿਜਸ ਦੇ
ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਿਮਲਖ ਿਵੱਚ ਿਦਆਂਗਾ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ । ੯ ਉਪਰੰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ
ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੂਸਾ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ । ੧੦ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ਜਾ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰ ੧੧ ਿਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇ । ੧੨ ਤਦ ਮੂਸਾ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੇਖ, ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ
ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਿਕਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਮੈਂ ਿਜਹੜਾ ਅਟਕ-ਅਟਕ ਕੇ
ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ? ੧੩ ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਲਈ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ।
ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
੧੪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਪਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਇਹ ਹਨ - ਰਊਬੇਨ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਜੇਠੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨੋਕ ਅਤੇ ਫੱਲ,ੂ ਹਸਰੋਨ ਅਤੇ ਕਰਮੀ ਹਨ,
ਇਹ ਰਊਬੇਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਹਨ । ੧੫ ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਮੂਏਲ ਯਾਮੀਨ
ਓਹਦ ਯਾਕੀਨ ਸੋਹਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਕਨਾਨੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਿਸ਼ਮਓਨ
ਦੀਆਂ ਮੂੰਹੀਆਂ ਹਨ । ੧੬ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲਪੱਤ੍ਰੀ
ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਨ - ਗੇਰਸ਼ੋਨ, ਕਹਾਥ, ਮਰਾਰੀ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ
ਸਾਲ, ਇੱਕ ਸੌ ਸੈਂਤੀ ਸਨ । ੧੭ ਗੇਰਸ਼ੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਲਬਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮਈ
ਆਪਣੀਆਂ ਮੂੰਹੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ । ੧੮ ਕਹਾਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਾਮ,
ਿਯਸਹਾਰ, ਹਬਰੋਨ ਅਤੇ ਜ਼ੀਏਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਾਥ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਲ ਇੱਕ
ਸੌ ਤੇਤੀ ਸਨ । ੧੯ ਮਰਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਲੀ ਅਤੇ ਮੂਸ਼ੀ ਹਨ । ਲੇਵੀ ਦੀਆਂ
ਮੂੰਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲਪੱਤ੍ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਨ । ੨੦ ਅਮਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ
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ਫੁੱਫੀ ਯੋਕਬਦ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਮੂਸਾ
ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੌ ਸੈਂਤੀ ਸਨ ।
੨੧ ਿਯਸਹਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਰਹ ਅਤੇ ਨਫ਼ਗ ਅਤੇ ਿਜਕਰੀ ਹਨ । ੨੨ ਜ਼ੀਏਲ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਮੀਸ਼ਾਏਲ ਅਤੇ ਅਲਸਾਫਾਨ ਅਤੇ ਿਸਤਰੀ ਹਨ । ੨੩ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਨਹਸੋਨ
ਦੀ ਭੈਣ ਅਮੀਨਾਦਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਅਲੀਸਬਾ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਨਾਦਾਬ, ਅਬੀਹੂ, ਅਲਆਜਾਰ ਅਤੇ ਈਥਾਮਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ।
੨੪ ਕੋਰਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਸੀਰ, ਅਲਕਾਨਾਹ ਅਤੇ ਅਬੀਆਸਾਫ਼ ਹਨ ਇਹ ਕੋਰਹ
ਦੀਆਂ ਮੂੰਹੀਆਂ ਹਨ । ੨੫ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਆਜਾਰ ਨੇ ਫੂਟੀਏਲ ਦੀਆਂ
ਧੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ੀਨਹਾਸ ਨੂੰ ਜਣੀ
। ਇਹ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂੰਹੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਹਨ । ੨੬ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਉਹ ਹਨ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਓ
। ੨੭ ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਿਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣ । ਇਹ ਉਹ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ
ਹਨ ।
ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
੨੮ ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਜਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ੨੯ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਿਲਆ ਿਕ
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ, ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ,
ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਹਨ । ੩੦ ਿਫਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਅਟਕ-ਅਟਕ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ । ਿਫ਼ਰਊਨ ਮੇਰੀ ਿਕਵੇਂ
ਸੁਣੇਗਾ ?
੭
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵਰਗਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਬੀ ਹੋਵੇਗਾ । ੨ ਤੂੰ
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ
ਹਾਰੂਨ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਤੋਂ
ਜਾਣ ਦੇਵੇ ੩ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਿਨਸ਼ਾਨਾਂ ਅਤੇ
ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵਧਾਵਾਂਗਾ । ੪ ਪਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ
ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਮਸਰ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਨਾਂ
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ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਵੱਿਡਆਂ ਿਨਆਵਾਂ ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਦੇਸ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ । ੫ ਤਦ ਿਮਸਰੀ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ, ਜਦ ਮੈਂ
ਿਮਸਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਸਾਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੱਢ ਿਲਆਵਾਂਗਾ । ੬ ਤਦ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੭ ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੂਸਾ ਅੱਸੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਤਿਰਆਸੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ
ਸੀ ।
ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਢਾਂਗਾ
੮ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਿਖਆ, ੯ ਜਦ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਿਵਖਾਓ ਤਦ
ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ । ੧੦ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ਹਾਰੂਨ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟੀ, ਤਦ ਉਹ
ਸਰਾਲ ਬਣ ਗਈ । ੧੧ ਿਫਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਵੀ ਿਸਆਿਣਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਸੱਿਦਆ ਤਦ ਿਮਸਰ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੰਤਰਾਂ-ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ । ੧੨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ
ਸੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਲਾਠੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਲਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਗਈ । ੧੩ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਦਸ ਭਾਰੀਆਂ ਿਬਪਤਾਵਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਵਰਣਨ
੧੪ ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਮਨ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਿਗਆ
ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਿਦੰਦਾ । ੧੫ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ ਜਾਹ । ਵੇਖ,
ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤੂੰ ਦਿਰਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਸ ਦੇ ਿਮਲਣ ਲਈ
ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਠੀ ਿਜਹੜੀ ਸੱਪ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਲਵੀਂ ੧੬ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖੀਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ
ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੇਖ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ । ੧੭ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੇਂਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ, ਵੇਖ, ਮੈਂ
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ਇਹ ਲਾਠੀ ਿਜਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਦਿਰਆ ਿਵੱਚ
ਹਨ, ਮਾਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲਹੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ੧੮ ਮੱਛੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਦਿਰਆ
ਿਵੱਚ ਹਨ, ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਰਆ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀ
ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ । ੧੯ ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਮਸਰ
ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਹਰਾਂ ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਰਆਵਾਂ
ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਲਾਬਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੇ
ਪਸਾਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲਹੂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ
ਦੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਿਵੱਚ ਲਹੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ੨੦ ਤਦ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਉਤਾਹਾਂ ਚੁੱਕ
ਕੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਿਜਹੜੇ ਦਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸਨ
ਲਹੂ ਬਣ ਗਏ । ੨੧ ਮੱਛੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਦਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਮਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ
ਦਿਰਆ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆਈ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀ ਦਿਰਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਲਹੂ ਹੋ ਿਗਆ । ੨੨ ਤਦ ਿਮਸਰ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਜੰਤਰਾਂ-ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਮਨ ਕਠੋਰ
ਹੋ ਿਗਆ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ।
੨੩ ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਲ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ
ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਾ ਲਾਇਆ । ੨੪ ਤਦ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰੀ ਦਿਰਆ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿਰਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀ ਸਕੇ
੨੫ ਸੱਤ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਿਰਆ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ।
੮
ਡੱਡੂਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ
੧ ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ ੨ ਜੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਡੱਡੂਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗਾ । ੩ ਦਿਰਆ ਡੱਡੂਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਨਾਲ
ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਨਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ, ਤੇਰੇ ਸੌਣ ਦੇ ਿਬਸਤਰੇ
ਿਵੱਚ, ਤੇਰੀ ਸੇਜ਼ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਟਿਹਲੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ, ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਿਵੱਚ, ਤੇਰੇ
ਤੰਦੂਰਾਂ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁੰਨ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਪਰਾਤਾਂ ਿਵੱਚ ਆਉਣਗੇ । ੪ ਡੱਡੂ ਤੇਰੇ

ਕੂਚ ੮:੫

16

ਕੂਚ ੮:੧੭

ਤੇ, ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਤੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਗੇ । ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ੫ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ
ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਤੇ, ਦਿਰਆਵਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ਤੇ ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਡੱਡੂਆਂ
ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਵੇ । ੬ ਤਦ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਮਸਰ
ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਸਾਿਰਆ ਤਦ ਡੱਡੂ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਭਰ
ਿਦੱਤਾ । ੭ ਤਦ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੰਤਰਾਂ-ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੇ ਡੱਡੂ ਲੈ ਆਏ । ੮ ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ
ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ । ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ । ੯ ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ ਮੈਂ ਕਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਪਰਜਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਡੱਡੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ
ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਿਰਆ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹਣ ? ੧੦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਕੱਲ ਤੋਂ । ਤਦ
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਿਕ
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ੧੧ ਡੱਡੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ
ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਹਲੂਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ । ਉਹ ਿਸਰਫ਼
ਦਿਰਆ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ । ੧੨ ਤਦ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ
ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੱਡੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਿਫ਼ਰਊਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ
ਿਲਆਇਆ ਸੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ । ੧੩ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ
ਦੇ ਕਿਹਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡੱਡੂ ਘਰਾਂ, ਵੇਹਿੜਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁੱਕ
ਗਏ । ੧੪ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਿਦੱਤੇ ਤੇ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਬਦਬੂ ਫੈਲ ਗਈ । ੧੫ ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਬੋਿਲਆ ਸੀ, ਜਦ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਅਰਾਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਤਦ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪੱਥਰ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ।
ਜੂੰਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ
੧੬ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਲਾਠੀ ਵਧਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਜੂੰਆਂ
ਬਣ ਜਾਵੇ । ੧੭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ
ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਸਾਿਰਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਤਦ ਆਦਮੀ
ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਤੇ ਜੂੰਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧੂੜ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
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ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਜੂੰਆਂ ਹੋ ਗਈ । ੧੮ ਤਦ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੰਤਰਾਂ-ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ
ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਜੂੰਆਂ ਲੈ ਆਉਣ ਪਰ ਉਹ ਿਲਆ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਦਮੀ
ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਤੇ ਜੂੰਆਂ ਹੀ ਜੂੰਆਂ ਸਨ । ੧੯ ਤਦ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਹੈ ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਬੋਿਲਆ
ਸੀ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ।
ਮੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ
੨੦ ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਠ ਕੇ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ । ਵੇਖ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੀਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ ੨੧ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ
ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਮੱਖਾਂ ਦੇ
ਝੁੰਡ ਭੇਜ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਘਰ ਮੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਭੂਮੀ ਵੀ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਹਨ । ੨੨ ਤਦ ਮੈਂ ਉਸ ਿਦਨ ਗੋਸ਼ਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਿਜੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਥੇ ਮੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨਾ ਹੋਣ
ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣੇਂ ਿਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ । ੨੩ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਕੱਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ।
੨੪ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਮੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ । ੨੫ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਲਈ ਇਸੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਓ । ੨੬ ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ
ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ । ਵੇਖ,ੋ ਜੇ ਅਸੀਂ
ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਥਰਾਉ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ? ੨੭ ਿਜਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖੇਗਾ ਅਸੀਂ
ਿਤੰਨ ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਜਾਂਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਲਈ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ । ੨੮ ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ
ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਬਲੀਆਂ
ਚੜ੍ਹਾਓ ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਇਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ।
੨੯ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
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ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਿਕ ਮੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਿਫ਼ਰਊਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਕੱਲ ਹਟ ਜਾਣ ਪਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਿਫਰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੇ ਿਕ
ਉਹ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੇ । ੩੦ ਤਦ
ਮੂਸਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ।
੩੧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕਿਹਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ
ਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟਿਹਲੂਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਤਦ
ਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਿਰਹਾ । ੩੨ ਪਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ
ਕਠੋਰ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ।
੯
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਿਕ ਮੇਰੀ
ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ । ੨ ਜੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਕ ਛੱਡੇਂ ੩ ਤਾਂ ਵੇਖ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ
ਤੇਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਹਨ ਘੋਿੜਆਂ ਤੇ, ਖੋਿਤਆਂ ਤੇ, ਊਠਾਂ
ਤੇ, ਚੌਿਣਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਜੜਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ
੪
। ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ
ਵੱਖਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਕੋਈ
ਨਾ ਮਰੇਗਾ । ੫ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਕੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ
ਕੰਮ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਕਰੇਗਾ । ੬ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਏ ਪਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਮਿਰਆ । ੭ ਫੇਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਰਆ ਸੀ ਪਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਮਨ ਪੱਥਰ ਹੋ
ਿਗਆ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ।
ਛਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਫੋਿੜਆਂ ਦਾ ਿਨੱਕਲਣਾ
੮ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਭੱਠੀ ਦੀ ਸੁਆਹ ਦੀਆਂ
ਮੁੱਠਾਂ ਭਰੋ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉਡਾਵੇ । ੯ ਤਾਂ
ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟਾ ਹੋ ਕੇ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ
ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਅੰਿਗਆਰੇ ਅਤੇ ਛਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ । ੧੦ ਸੋ ਉਹ ਭੱਠੀ ਦੀ
ਸੁਆਹ ਲੈ ਕੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਏ । ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ
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ਉਡਾ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਤੇ ਅੰਿਗਆਰੇ ਅਤੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ।
੧੧ ਤਾਂ ਜਾਦੂਗਰ ਅੰਿਗਆਿਰਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਿਗਆਰੇ ਿਨੱਕਲੇ ਹੋਏ ਸਨ । ੧੨ ਅਤੇ
ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਸੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰ
ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ।
ਗਿੜਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ
੧੩ ਉਪਰੰਤ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਵੇਰੇ ਠ ਕੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰੇ ੧੪ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਵਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੇ, ਤੇਰੇ
ਟਿਹਲੂਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣੇਂ ਿਕ
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ੧੫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ
ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਰਈਅਤ ਨੂੰ ਮਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਧਰਤੀ
ਤੋਂ ਿਮਟ ਿਗਆ ਹੁੰਦਾ ੧੬ ਪਰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲ ਿਵਖਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ
ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ । ੧੭ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਚਾ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹੈਂ ਿਕ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ । ੧੮ ਵੇਖ ਮੈਂ
ਭਲਕੇ ਏਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗੜੇ ਵਰਸਾਵਾਂਗਾ ਿਜੱਦਾਂ ਦੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਏ । ੧੯ ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ
ਤੇਰਾ ਜੂਹ ਿਵੱਚ ਹੈ ਭਜਾ ਿਲਆ । ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਲਆਂਦੇ ਜਾਣ ਗੜੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ
ਜਾਣਗੇ । ੨੦ ਤਾਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਟਿਹਲੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ
ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਿਹਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰੀਂ ਭਜਾ
ਿਲਆਇਆ । ੨੧ ਪਰ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਨਾ
ਲਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਹਲੂਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜੂਹ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਿਦੱਤਾ ।
੨੨ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਾ ਤਾਂ ਜੋ
ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆਦਮੀ ਤੇ, ਡੰਗਰ ਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਗ
ਪੱਤ ਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਗੜੇ ਪੈਣ । ੨੩ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਢਾਂਗਾ ਅਕਾਸ਼
ਵੱਲ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਗਰਜ ਅਤੇ ਗੜੇ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਧਰਤੀ
ਵੱਲ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੇ ਗੜੇ ਵਰਸਾਏ ।
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੨੪ ਸੋ ਗੜੇ ਸਨ ਤੇ ਗਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਐਨੀ ਡਾਢੀ ਸੀ
ਿਕ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਕੌਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
। ੨੫ ਅਤੇ ਗਿੜਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜੋ ਜੂਹ ਿਵੱਚ ਸੀ ਕੀ
ਆਦਮੀ ਕੀ ਡੰਗਰ ਮਾਿਰਆ ਨਾਲੇ ਗਿੜਆਂ ਨੇ ਖੇਤ ਦਾ ਸੱਭੋ ਸਾਗ ਪੱਤ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਬਰਛ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇ । ੨੬ ਕੇਵਲ ਗੋਸ਼ਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਿਜੱਥੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸਨ ਕੋਈ ਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ੨੭ ਤਾਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ
ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਸੱਦ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ
। ਯਹੋਵਾਹ ਸੱਚ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹਾਂ । ੨੮ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗਰਜ ਦੀ ਅਤੇ ਗਿੜਆਂ
ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰੋਗੇ
। ੨੯ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਵਾਂਗਾ
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਡਾਂਗਾ ਤਾਂ ਗਰਜਣਾ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੜੇ
ਫੇਰ ਨਾ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਿਕ ਧਰਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈ । ੩੦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਹਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋਗੇ । ੩੧ ਅਲਸੀ ਅਤੇ ਜੌਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਿਕਉਂਿਕ ਜਵਾਂ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਿਨੱਕਲੇ
ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਲਸੀ ਫੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ । ੩੨ ਪਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਮਸਰ ਮਾਰੇ ਨਾ
ਗਏ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਅਜੇ ਵਧੇ ਨਹੀਂ ਸਨ । ੩੩ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਗਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡੇ ਤਾਂ ਗਰਜਣਾ ਅਤੇ ਗੜੇ
ਹਟ ਗਏ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਥੰਮ੍ਹ ਗਈ । ੩੪ ਜਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਿਡੱਠਾ
ਿਕ ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਗੜੇ ਅਤੇ ਗਰਜਣਾ ਹਟ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਆਪਣਾ ਮਨ ਪੱਥਰ ਕਰ ਿਲਆ ਉਸ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟਿਹਲੂਆਂ ਵੀ । ੩੫ ਸੋ
ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਿਲਆ ਸੀ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੋ ਿਗਆ
। ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ।
੧੦
ਿਟੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ ਜਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟਿਹਲੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਵਾਂ । ੨ ਜੋ ਸਖ਼ਤੀ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਏ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪੋਤੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਕਰੇਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ।
੩ ਸੋ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ
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ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਂਗਾ ? ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ
ਜਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ । ੪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ
ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਭਲਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਿਟੱਡੀ ਦਲ
ਿਲਆ ਿਰਹਾ ਹਾਂ । ੫ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਦੇਵੇਗੀ ਿਕ
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬਕੀਏ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਗਿੜਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਿਰਹਾ ਹੈ ਖਾ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ ਿਬਰਛਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਗੇ ਹਨ ਖਾ ਜਾਵੇਗੀ । ੬ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ
ਟਿਹਲੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰ ਦੇਵੇਗੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਨਾ
ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਜ
ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਵੇਿਖਆ । ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ
। ੭ ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਟਿਹਲੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦ ਤੱਕ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ । ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਿਣਆ
ਨਹੀਂ ਿਕ ਿਮਸਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ? ੮ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ
ਮੁੜ ਿਲਆਂਦੇ ਗਏ । ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾਓ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਹੜੇ ਹਨ ? ੯ ਮੂਸਾ ਆਿਖਆ,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੁੱਿਢਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਵਾਂਗੇ । ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਗਾਂ
ਨਾਲ ਜਾਂਵਾਂਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਬ ਹੈ । ੧੦ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਆਿਣਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ! ਵੇਖ ਲਓ ਬੁਿਰਆਈ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੱਗੇ ਹੈ । ੧੧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਓ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ । ਸੋ ਉਹ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ
ਧੱਕੇ ਗਏ । ੧੨ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਮਸਰ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਲਾ ਲਈ ਪਸਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਵੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਿਜਹੜਾ ਗਿੜਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਿਰਹਾ ਹੈ ਚੱਟ ਜਾਵੇ ।
੧੩ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਢਾਂਗਾ ਿਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵਗਾਈ ।
ਜਦ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਲੈ ਆਈ । ੧੪ ਅਤੇ ਿਟੱਡੀ
ਦਲ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ
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ਿਵੱਚ ਤਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਐਨੀ ਭਾਰੀ ਸੀ ਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਅਿਜਹਾ ਿਟੱਡੀ
ਦਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਫੇਰ ਕਦੀ ਆਵੇਗਾ । ੧੫ ਸੋ
ਉਸ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਤ ਢੱਕ ਲਈ ਿਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਿਗਆ । ਉਸ
ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਚੱਟ ਿਲਆ ਨਾਲੇ ਿਬਰਛਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਲ ਿਜਹੜਾ
ਗਿੜਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਬਰਛਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ
ਦੇ ਸਾਗ ਪੱਤ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿਰਆਲੀ ਨਾ ਰਹੀ । ੧੬ ਤਾਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ
ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੧੭ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਿਨਰਾ ਐਤਕੀਂ ਦੀ ਵਾਰ ਮਾਫ਼
ਕਰ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਿਕ ਉਹ ਕੇਵਲ
ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਟਾਵੇ । ੧੮ ਤਾਂ ਉਹ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ । ੧੯ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪੱਛੋਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ
ਤੇਜ ਹਵਾ ਮੋੜੀ ਿਜਸ ਨੇ ਿਟੱਡੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਿਟੱਡੀ ਨਾ ਰਹੀ । ੨੦ ਪਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ।
ਅੰਧਕਾਰ
੨੧ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਪਸਾਰ
ਤਾਂ ਜੋ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਿਜਹਾ ਹਨੇਰਾ ਿਜਹੜਾ ਟੋਿਹਆ
ਜਾਵੇ । ੨੨ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਪਸਾਿਰਆ ਅਤੇ ਿਮਸਰ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਹਨੇਰ ਘੁੱਪ ਿਰਹਾ । ੨੩ ਿਕਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ
ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਿਠਆ ਪਰ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਿਵੱਚ ਚਾਨਣਾ ਸੀ । ੨੪ ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਮੂਸਾ
ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ । ਕੇਵਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਗ ਰਿਹ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਆਣੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣ
। ੨੫ ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਮ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਈਏ
। ੨੬ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਖੁਰ ਵੀ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਲਵਾਂਗੇ
ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਥੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ । ੨੭ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਠੋਰ
ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ । ਓਸ ਨੇ ਨਾ ਚਾਿਹਆ ਿਕ ਉਹ ਜਾਣ । ੨੮ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
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ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਰੱਖ ਤੂੰ ਫੇਰ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ
ਵੇਖੀਂ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੇਂਗਾ ਤੂੰ ਮਰੇਂਗਾ । ੨੯ ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਬੋਿਲਆ ਹੈ,ਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਦੀ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵੇਖਾਂਗਾ ।
੧੧
ਜੇਿਠਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਬਵਾ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ । ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ । ੨ ਪਰਜਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਦੇ ਿਕ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ
ਗਵਾਂਢੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਰ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਗਵਾਂਢਣ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ
ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਮੰਗ ਲਵੇ । ੩ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੀ ਿਨਗਾਹ
ਿਵੱਚ ਆਦਰ ਮਾਣ ਿਦੱਤਾ ਨਾਲੇ ਮੂਸਾ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਟਿਹਲੂਆਂ
ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ।
੪ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ
ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ੫ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ
ਜੇਠਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਜੇਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ
ਗੋਲੀ ਦੇ ਜੇਠੇ ਤੱਕ ਿਜਹੜੀ ਚੱਕੀ ਿਪੱਛੇ ਹੈ ਨਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਦਾ ਜੇਠਾ ਮਰ
ਜਾਵੇਗਾ । ੬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਵੱਡਾ ਿਸਆਪਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ
ਨਾ ਿਪੱਛੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋਵੇਗਾ । ੭ ਪਰ ਿਕਸੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਿਮਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇਂ ਿਭੰਨ ਭੇਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
। ੮ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਭ ਟਿਹਲੂਏ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਤਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ
ਰਗੜਨਗੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਿਕ ਤੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੀ ਪੈਰਵੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਮੈਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾਂਵਾਂਗਾ । ਫੇਰ ਉਹ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ
ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ । ੯ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਿਫ਼ਰਊਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਵਧ
ਜਾਣ ੧੦ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਦੇਸੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ।
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੧੨
ਪਸਾਹ ਦਾ ਪਰਵ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ੨ ਇਹ
ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲ ਦੇ
ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪਿਹਲਾ ਹੈ । ੩ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲੋ ਿਕ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਿਪੱਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਘਰ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਲਵੇ । ੪ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੱਬਰ ਇੱਕ
ਲੇਲੇ ਲਈ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਾਣ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਲੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਠਿਹਰਾਇਓ । ੫ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਲਾ ਬੱਜ ਤੋਂ ਰਿਹਤ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਨਰ ਹੋਵੇ । ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਿਲਓ ੬ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਧਵੀਂ ਤੱਕ ਰੱਖ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਮੰਡਲੀ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ੭ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਖਾਣਗੇ ਦੋਹੀਂ ਬਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸੇਰੂ ਤੇ ਲਾਉਣ । ੮ ਫੇਰ
ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਕੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲੇ
ਕੌੜੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਖਾਣ । ੯ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਚਾ ਅਥਵਾ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਰੰਿਨ੍ਹਆ
ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਓ ਸਗੋਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭੁੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਿਸਰੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ
ਅਤੇ ਆਂਦਰਾਂ ਸਣੇ । ੧੦ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਿਖਓ ਪਰ
ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਬਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਿਦਓ । ੧੧ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰੀਂ
ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਖਾਣਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਸਾਹ ਹੈ । ੧੨ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਦੀ ਲੰਘਾਂਗਾ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਦੇ ਜੇਠੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਹਾਂ । ੧੩ ਅਤੇ ਉਹ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੇ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਲਹੂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਵਾ ਜਦ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਨਾ ਪਵੇਗੀ ਿਜਹੜੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ ਕਰੇ । ੧੪ ਅਤੇ ਇਹ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਰਬ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਿਬਧੀ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਇਓ ।
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ਅਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ
੧੫ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ । ਪਿਹਲੇ ਹੀ ਿਦਨ ਖ਼ਮੀਰ
ਆਪਿਣਆਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਕਦੀ ਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ
ਜਾਵੇਗਾ । ੧੬ ਅਤੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ
ਿਦਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਵੱਤਰ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ ਿਨਰਾ ਉਹੋ ਿਜਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ
ਕਿਰਓ । ੧੭ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ ਿਕਉਂਿਕ
ਇਸੇ ਹੀ ਿਦਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਸੀ ਇਸ
ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਦਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਲਈ
ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ । ੧੮ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਧਵੀਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕੀ ਤਰੀਕ ਦੀ
ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ । ੧੯ ਸੱਤਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਘਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਖ਼ਮੀਰ ਨਾ ਲੱਭੇ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਖ਼ਮੀਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਵੇਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਓਪਰਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਜੰਿਮਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ । ੨੦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖ਼ਮੀਰੀ ਵਸਤ ਨਾ ਖਾਓ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਿਵੱਚ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਇਓ ।
ਪਸਾਹ ਦਾ ਪਰਬ
੨੧ ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੋ ਅਤੇ ਪਸਾਹ ਲਈ ਕੱਟੋ ।
੨੨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ੂਫੇ ਦੀ ਗੁੱਛੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਭਾਂਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ
ਡਬੋ ਕੇ, ਸੇਰੂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਬਾਹੀਆਂ ਤੇ ਲਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ । ੨੩ ਿਕਉਂਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੰਘੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਸੇਰੂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ
ਬਾਹੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ । ੨੪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ । ੨੫ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੜੋ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਿਰਓ ੨੬ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ
ਹੈ ? ੨੭ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਓ ਿਕ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪਸਾਹ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ
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ਜੋ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆ ਜਦ ਉਸ ਨੇ
ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ । ਤਾਂ ਪਰਜਾ ਨੇ ਸੀਸ
ਿਨਵਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ । ੨੮ ਫੇਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਓਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ
ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ।
ਜੇਿਠਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
੨੯ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ
ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਜੇਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ
ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਬੰਧੂਏ ਦੇ ਜੇਠੇ ਤੱਕ ਿਜਹੜਾ ਭੋਰੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਨਾਲੇ ਡੰਗਰ ਦੇ
ਹਰ ਇੱਕ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ । ੩੦ ਤਾਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਿਠਆ ਨਾਲੇ
ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਿਹਲੂਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰੀ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਿਸਆਪਾ
ਹੋਇਆ ਿਕਉਂਿਕ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਰਆ ਨਾ ਹੋਵੇ । ੩੧ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਰਾਤੀਂ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਠੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨੱਕਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਵੀ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ । ੩੨ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਵੱਗ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਸ
ਦੇਣੀ । ੩੩ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਿਮਸਰੀ ਕੱਸ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਤੀ ਕੱਢ ਲੈਣ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰ
ਗਏ ! ੩੪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੰਿਨ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਖ਼ਮੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ
ਪਰਾਤਿੜਆਂ ਸਣੇ ਆਪਿਣਆਂ ਲੀਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਿਢਆਂ ਤੇ
ਚੁੱਕ ਿਲਆ ੩੫ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਅਤੇ ਲੀੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਮੰਗ ਲਏ । ੩੬ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਆਦਰ ਮਾਣ ਿਦੱਤਾ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੰਿਗਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇ ਿਦੱਤਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਿਲਆ ।
ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ
੩੭ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮਸੇਸ ਤੋਂ ਸੁੱਕੋਥ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਨਆਿਣਆਂ
ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਛੇ ਕੁ ਲੱਖ ਮਨੁੱਖ ਿਪਆਦੇ ਸਨ । ੩੮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲੀ ਜੁਲੀ
ਭੀੜ ਵੀ ਗਈ ਨਾਲੇ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਚੌਣੇ ਅਰਥਾਤ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਸਨ । ੩੯ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਿਜਹੜਾ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਲਆਏ ਸਨ ਪਤੀਰੀਆਂ
ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ
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ਿਮਸਰੋਂ ਧੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਥੇ ਠਿਹਰ ਨਾ ਸਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾ
ਸਕੇ । ੪੦ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਰ ਸੌ ਤੀਹ
ਸਾਲ ਸੀ । ੪੧ ਚਾਰ ਸੌ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਉਸੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਗਈਆਂ
। ੪੨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੈ ਿਜਹੜੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਇਹੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਹ ਰਾਤ ਹੈ ਿਜਹੜੀ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ।
ਪਸਾਹ ਦੇ ਪਰਵ ਦੀ ਿਬਧੀ
੪੩ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਪਸਾਹ ਦੀ ਿਬਧੀ ਹੈ
। ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਖਾਵੇ ੪੪ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਰ ਟਿਹਲੂਆ ਚਾਂਦੀ
ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਉਹ ਉਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਵੇ । ੪੫ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਖਾਣ । ੪੬ ਇੱਕੋ
ਹੀ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ । ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁੱਝ
ਨਾ ਲੈ ਜਾਇਓ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਤੋਿੜਓ । ੪੭ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਮੰਡਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਰੇ । ੪੮ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਿਟਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਸਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਹਰ
ਇੱਕ ਨਰ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਨਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਸ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਣ ਸੁੰਨਤਾ ਨਰ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ
ਖਾਵੇ । ੪੯ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਇੱਕੋ
ਹੀ ਿਬਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ । ੫੦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਓਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ।
੫੧ ਅਤੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਂ
ਦੇ ਦਲ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ।
੧੩
ਜੇਿਠਆਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ੨ ਸਾਰੇ ਜੇਠੇ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਡੰਗਰ
ਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਨ ।
ਅਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬ
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੩ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਿਦਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹੱਥ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਥੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ । ਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ ।
੪ ਤੁਸੀਂ ਅਬੀਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਆਏ ਹੋ । ੫ ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਾਨੀਆਂ ਿਹੱਤੀਆਂ ਅਮੋਰੀਆਂ
ਿਹੱਵੀਆਂ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ
ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਵੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ
ਵਗਦਾ ਹੈ ਿਲਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਉਪਾਸਨਾ ਕਿਰਓ ।
੬ ਸੱਤਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਬ
ਹੈ । ੭ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਸੱਤਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ
ਜਾਵੇ । ੮ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਕੱਿਢਆ । ੯ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯਾਦਿਗਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤਕੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਮਸਰੋਂ ਕੱਿਢਆ । ੧੦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਬਧੀ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ
ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ ।
ਜੇਠੇ
੧੧ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਵੇ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ
ਖਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵੇ । ੧੨ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੱਖ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੋ ਨਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਜੇਠਾ ਬੱਚਾ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ
ਹੋਵੇ । ਨਰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਹੋਣਗੇ । ੧੩ ਹਰ ਖੋਤੇ ਦੇ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਛੁਡਾ
ਲਵੋ ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਧੌਣ ਤੋੜ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਰ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਵੋ । ੧੪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਜਦ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਖੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਬਲ
ਨਾਲ ਕੱਿਢਆ ਸੀ । ੧੫ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਾਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਸਾਡਾ
ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੌਿਠਆਂ
ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੇਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗਰ ਦੇ ਜੇਠੇ ਤੱਕ । ਇਸ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਨਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੱਖ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਬਲੀ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ
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ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ । ੧੬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ
ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਵੀਤ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ।
ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ
੧੭ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਾਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਲੈ ਿਗਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੇੜੇ
ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਛਤਾਉਣ
ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣ । ੧੮ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਆ ਕੇ
ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਉਜਾੜ ਦੀ ਰਾਹ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬੰਨ੍ਹ
ਕੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆਏ । ੧੯ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਲੈ ਲਈਆਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹੁੰ ਲੈ ਕੇ ਤਗੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਐਥੋਂ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਇਓ । ੨੦ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕੋਥ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਉਜਾੜ ਦੇ
ਕੰਢੇ ਏਥਾਮ ਿਵੱਚ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ । ੨੧ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਿਦਨ
ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਰਾਤੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗ ਦੇ
ਥੰਮ੍ਹ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਿਦਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ
ਜਾਣ । ੨੨ ਬੱਦਲ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਿਦਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਹਿਟਆ ।
੧੪
ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ, ੨ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਉਹ ਮੁੜ
ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੀ-ਹਹੀਰੋਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਮਗਦੋਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਬਆਲ-ਸਫ਼ੋਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ । ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ
ਡੇਰਾ ਲਾਓ । ੩ ਿਫ਼ਰਊਨ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਆਖੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਿਲਆ ਹੈ । ੪ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਮਨ
ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਆਦਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਿਮਸਰੀ ਜਾਣਨ ਿਕ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ । ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ । ੫ ਤਾਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੱਠ ਗਏ ਹਨ । ਤਾਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਟਿਹਲੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਿਫਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ
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ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਆਪਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿਹਲ ਤੋਂ ਜਾਣ
ਿਦੱਤਾ ? ੬ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਥ ਜੁੜਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ
ਨਾਲ ਿਲਆ ੭ ਨਾਲੇ ਉਸ ਨੇ ਛੇ ਸੌ ਚੁਗਵੇਂ ਰੱਥ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰੱਥ
ਵੀ ਲਏ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਹਾਏ । ੮ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਮਸਰ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ
ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਿਨੱਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ।
੯ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ
ਅਤੇ ਰੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘੋੜ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲਾਉਂਿਦਆਂ
ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਪੀ-ਹਹੀਰੋਥ ਦੇ ਕੋਲ ਬਆਲ-ਸਫ਼ੋਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ
ਟੱਕਰੀ । ੧੦ ਜਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਮਸਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛ-ੇ ਿਪੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਡਰੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ । ੧੧ ਉਪਰੰਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਿਕ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ
ਮਰਨ ਲਈ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ਹੈਂ ? ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੋ
ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਹੈਂ ? ੧੨ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੀ
ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਆਖੀ ਸੀ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਣ ਦੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਮਸਰੀਆਂ
ਦੀ ਟਿਹਲ ਕਰੀਏ ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੀ ਟਿਹਲ ਕਰਨੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਸੀ ? ੧੩ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਡਰੋ, ਖੜੇ ਰਹੋ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਾਉ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਿਜਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਫੇਰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ
। ੧੪ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਿਹਣਾ । ੧੫ ਤਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਮੇਰੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ? ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਿਕ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ । ੧੬ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਢਾਂਗਾ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਲੰਮਾ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗ ਕਰ ਦੇ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਥਾਣੀ ਲੰਘ ਜਾਣ । ੧੭ ਵੇਖ ਮੈਂ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ
ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਰੱਥਾਂ ਅਤੇ ਘੋੜ ਚਿੜ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਆਦਰ ਪਾਵਾਂਗਾ
। ੧੮ ਜਦ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਉਸ ਦੇ ਰਥਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘੋੜ ਚਿੜ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਆਦਰ
ਪਾਵਾਂਗਾ ਤਦ ਿਮਸਰੀ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ । ੧੯ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਦੂਤ ਿਜਹੜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਿਰਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁੜ
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ਕੇ ਿਪੱਛੇ ਆ ਖੜਾ ਹੋਇਆ । ੨੦ ਉਹ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਅਨ੍ਹੇਰ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਰਾਤ
ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਏ ।
੨੧ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਜ
ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਗਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਿਪੱਛੇ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ ਗਏ । ੨੨ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਦੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਣੀ ਕੰਧ
ਵਾਂਗੂੰ ਸਨ । ੨੩ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੇ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੱਥ ਅਤੇ ਘੋੜ ਚੜ੍ਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ
। ੨੪ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਿਹਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਮਸਰੀਆਂ
ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਿਡਠਾ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ
ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਗੜਬੜਾਹਟ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ । ੨੫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਪਹੀਏ
ਲਾਹ ਸੁੱਟੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਭਾਰੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ । ਸੋ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨੱਠ ਚੱਲੀਏ ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਿਮਸਰੀਆਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਦਾ ਹੈ । ੨੬ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਲੰਮਾ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਿਮਸਰੀਆਂ ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਥਾਂ ਤੇ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜ ਚਿੜ੍ਹਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਆਉਣ । ੨੭ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੌਹ ਫਟਣ ਵੇਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਬਲ
ਨਾਲ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨੱਠੇ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਮਸਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਛੰਡ ਸੁੱਿਟਆ । ੨੮ ਉਪਰੰਤ ਪਾਣੀ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਰੱਥ ਅਤੇ ਘੋੜ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਿਜਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ
ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਆਈ ਸੀ ਢੱਕ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਬਿਚਆ
। ੨੯ ਪਰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਅਤੇ
ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੰਧ ਵਾਂਗੂੰ ਸਨ । ੩੦ ਸੋ ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ
ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵੇਖੇ । ੩੧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਨੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਵੇਿਖਆ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੀਤਾ
ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਤੇ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ।
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੧੫
ਮੂਸਾ ਦਾ ਗੀਤ
੧ ਤਦ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ
ਹੋਇਆਂ ਆਿਖਆ - ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਗਾਵਾਂਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ।
੨ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਬਲ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ
ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਾਂਗਾ । ੩ ਯਹੋਵਾਹ ਜੋਧਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । ੪ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਰੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਉਸ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਮ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ।
੫ ਡੁੰਿਘਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਲਆ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂੰ ਤਿਹ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ।
੬ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਤੇਜਵਾਨ ਹੈ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ
ਹੱਥ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਚਕਨਾ-ਚੂਰ ਕਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ । ੭ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਤਮਤਾਈ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,ਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੇਜਦਾ ਹੈਂ ਿਜਹੜਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਠੇ ਵਾਂਗੂੰ ਭੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ੮ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੀ ਸੂਕਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ
ਜਮਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮੌਜਾਂ ਢੇਰ ਵਾਂਗੂੰ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡੁੰਿਘਆਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਜੰਮ ਗਈਆਂ । ੯ ਵੈਰੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਿਪੱਛਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਾ
ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਵੰਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਆਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ
ਤਲਵਾਰ ਸੂਤਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ । ੧੦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਹਵਾ ਨਾਲ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਲਆ, ਉਹ ਿਸੱਕੇ ਵਾਂਗੂੰ
ਮਹਾਂ ਜਲ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ । ੧੧ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇਵਿਤਆਂ ਿਵੱਚ
? ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ ਪਰਤਾਪ ਵਾਲਾ, ਉਸਤਤ ਿਵੱਚ ਭੈ
ਦਾਇਕ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲਾ ? ੧੨ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਪਸਾਿਰਆ,
ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਗਈ । ੧੩ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਜਾ
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਜਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਿਨਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਿਦੱਤਾ । ੧੪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ,
ਉਹ ਕੰਬਦੇ ਹਨ, ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਬਕ ਪਈ । ੧੫ ਤਦ ਅਦੋਮ ਦੇ
ਸਰਦਾਰ ਘਾਬਰ ਗਏ, ਮੋਆਬ ਦੇ ਸੂਰਿਮਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਲੱਗੀ, ਕਨਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਵਾਸੀ ਢੱਲ਼ ਗਏ । ੧੬ ਹੌਲ ਅਤੇ ਤਿਹਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ
ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂੰ ਚੁੱਪ ਰਿਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਜਦ ਤੱਕ
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ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਜਾ ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਿਵਹਾਝੀ ਹੈ ਪਾਰ
ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ੧੭ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਿਲਆਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਮਲਖ ਦੇ
ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਲਗਾਵੇਂਗਾ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਰਿਹਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ
ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਸਿਥਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੧੮ ਯਹੋਵਾਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ।
ਮਿਰਯਮ ਦਾ ਗੀਤ
੧੯ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘੋੜ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਵੜੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੋੜ ਿਲਆਂਦਾ
ਪਰ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰੋਂ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ
। ੨੦ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਭੈਣ ਿਮਰਯਮ ਨਬੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਡੱਫ ਲਈ
ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਡੱਫਾਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ
ਿਨੱਕਲੀਆਂ । ੨੧ ਿਮਰਯਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ - ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਗਾਓ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ।
ਕੌੜਾ ਪਾਣੀ
੨੨ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ । ਉਹ ਸ਼ੂਰ ਦੀ
ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਦੀ ਤੁਰੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਭਾ । ੨੩ ਜਦ ਉਹ ਮਾਰਾਹ ਨੂੰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਾਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ
ਪੀ ਸਕੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕੌੜਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਰਾਹ ਪੈ ਿਗਆ ।
੨੪ ਉਪਰੰਤ ਪਰਜਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁੜ-ਬੁੜਾਉਣ ਲੱਗੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੀਈਏ
? ੨੫ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਿਬਰਛ ਿਵਖਾਿਲਆ । ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਿਮੱਠਾ ਹੋ
ਿਗਆ । ਥੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿਬਧੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠਿਹਰਾਇਆ ਅਤੇ
ਥੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਿਲਆ ੨੬ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਝ
ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਭਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓਗੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ
ਮੈਂ ਿਮਸਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਰੋਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ । ੨੭ ਿਫਰ ਉਹ ਏਿਲਮ ਨੂੰ ਆਏ
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ਿਜੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਸੋਤੇ ਅਤੇ ਸੱਤਰ ਖ਼ਜੂਰ ਦੇ ਿਬਰਛ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਥੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ।
੧੬
ਮੰਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਟੇਰ
੧ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਿਲਮ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਮੰਡਲੀ ਸੀਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਏਿਲਮ ਅਤੇ ਸੀਨਈ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ
ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੰਦਰਵੇਂ ਿਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ
ਆਈ ੨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨਾਲ
ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਕੁੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ । ੩ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਿਕਉਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ ਜਦ ਅਸੀਂ
ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਤੌੜੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਅਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਕੱਢ ਿਲਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ
ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ । ੪ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਵਰ੍ਹਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਦਾ
ਭੋਜਨ ਉਸੇ ਿਦਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰਖਾਂ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ । ੫ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਛੇਵੇਂ ਿਦਨ ਜੋ ਉਹ
ਿਲਆਉਣਗੇ ਉਹ ਉਹ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ
ਉਹ ਿਨੱਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ । ੬ ਫੇਰ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਇਆ ਹੈ । ੭ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਵੇਖੋਗੇ
ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਕੁੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ
ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ? ੮ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰੱਜਵੀਂ
ਰੋਟੀ । ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕੁੜ੍ਹਦੇ
ਹੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੜ੍ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ
ਹੈ । ੯ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ
ਆਖ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੜ੍ਹਨਾ ਸੁਿਣਆ ।
੧੦ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਹਾਰੂਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ
ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਮੁਹਾਣਾ ਮੋਿੜਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਪਰਤਾਪ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤਾ । ੧੧ ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਿਲਆ,
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੧੨ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਕੁੜ੍ਹਨਾ ਸੁਿਣਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਰੱਜ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ । ੧੩ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਬਟੇਰੇ ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਰੇਲ ਪਈ । ੧੪ ਜਦ ਤਰੇਲ ਡ ਗਈ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਜਾੜ ਦੀ
ਪਰਤ ਤੇ ਿਨੱਕਾ ਿਨੱਕਾ ਕੱਕਰ ਕੋਰੇ ਵਰਗਾ ਮਹੀਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਪਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ । ੧੫ ਜਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਆਹ ਕੀ ਹੈ ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਸੀ । ਉਪਰੰਤ ਮੂਸਾ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਉਹ ਰੋਟੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ
ਿਦੱਤੀ ਹੈ । ੧੬ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਹ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਓਮਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ । ਹਰ ਮਨੁੱਖ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਹਨ ਲਵੇ । ੧੭ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਇਕੱਠਾ
ਕੀਤਾ । ੧੮ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਮਰ ਨਾਲ ਮਾਿਪਆ ਤਾਂ ਿਜਸ ਨੇ ਵੱਧ ਿਲਆ
ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵੱਧ ਨਾ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਘੱਟ ਿਲਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਘੱਟ
ਨਾ ਿਨੱਕਿਲਆ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਪਾਇਆ । ੧੯ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੱਖ ਨਾ ਛੱਡੇ ੨੦ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ
ਨਾ ਸੁਣੀ । ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਰੱਖ ਛੱਿਡਆ ਸੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੀੜੇ
ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੜਆਹਣ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ । ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗਰੰਜ
ਹੋਇਆ । ੨੧ ਸੋ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਜਦ ਧੁੱਪ ਿਤੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਢੱਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ੨੨ ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਛੇਵੇਂ ਿਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਗਣੀ ਖਾਧ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਰਥਾਤ
ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਦੀ ਓਮਰ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਆਏ ਅਤੇ ਮੂਸਾ
ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ । ੨੩ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਹੜੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਬੋਿਲਆ ਸੀ । ਭਲਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਬਤ ਦੀ ਮਨਾਉਤਾ ਹੈ
ਸੋ ਜੋ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਪਕਾ ਲਓ ਅਤੇ ਜੋ ਉਬਾਲਣਾ ਹੈ ਉਬਾਲ ਲਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ
ਬਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਰੱਖ ਛੱਡੋ । ੨੪ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਰੱਖ ਛੱਿਡਆ ਿਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਸਿੜਆਹਣ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀੜਾ ਸੀ । ੨੫ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਸ ਨੂੰ
ਅੱਜ ਖਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸਬਤ ਹੈ । ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੜ
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ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ । ੨੬ ਛੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਪਰ ਸੱਤਵਾਂ ਿਦਨ ਸਬਤ
ਹੈ । ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ੨੭ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਸੱਤਵੇਂ
ਿਦਨ ਪਰਜਾ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ
ਲੱਭਾ । ੨੮ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ
ਮੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ? ੨੯ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਤ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਿਦਨ ਦੋ ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਰਹੋ । ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਿਨਵਾਸ ਤੋਂ
ਸਬਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ । ੩੦ ਸੋ ਪਰਜਾ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ
। ੩੧ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨ ਰੱਿਖਆ । ਉਹ ਧਨੀਏ
ਵਰਗਾ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਸ਼ਿਹਦ ਿਵੱਚ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਪੂੜੇ ਵਰਗਾ ਸੀ
। ੩੨ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਹ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ ਿਕ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਓਮਰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡੋ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਖਵਾਈ ਜਦ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ । ੩੩ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਇੱਕ ਕੁੱਜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਓਮਰ ਮੰਨ ਪਾ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਛੱਡ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਂਿਭਆ ਰਹੇ । ੩੪ ਿਜਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਸਾਖ਼ੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰੱਿਖਆ ੩੫ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਮੰਨ
ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਸਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਮੰਨ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਏ ।
੩੬ ਇੱਕ ਓਮਰ ਏਫ਼ਾ ਦਾ ਦੱਸਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
੧੭
ਚਟਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ
(ਿਗਣਤੀ 20:1-13)
੧ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਸੀਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਫ਼ੀਦੀਮ
ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਪਰ ਪਰਜਾ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ੨ ਪਰਜਾ ਮੂਸਾ
ਨਾਲ ਝਗੜਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ । ਮੂਸਾ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਝਗੜਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਕਉਂ
ਪਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ? ੩ ਥੇ ਪਰਜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਤਹਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਇਹ
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ਆਖ ਕੇ ਕੁੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਲਆਇਆ ਹੈਂ ਿਕ
ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਗਾਂ ਨੂੰ ਏਥੇ ਿਤਹਾਇਆ ਮਾਰੇਂ ? ੪ ਤਾਂ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੀ ਿਦੱਤੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ
ਕੀ ਕਰਾਂ ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਿਚਰਾਂ ਤੱਕ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨਗੇ । ੫ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪਰਜਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਢਾਂਗੇ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਦਿਰਆ ਤੇ ਮਾਿਰਆ
ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਦੇ ੬ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰੇਬ ਦੀ ਚਟਾਨ
ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਿਨੱਕਲੇਗਾ
ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਜਾ ਪੀਵੇ । ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ । ੭ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੱਸਾਹ ਅਤੇ ਮਰੀਬਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਝਗੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ
ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਰੱਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ ?
ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਤੇ ਿਜੱਤ
੮ ਫੇਰ ਅਮਾਲੇਕ ਆਏ ਅਤੇ ਰਫ਼ੀਦੀਮ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਲੜੇ । ੯ ਤਾਂ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਅਤੇ ਿਨੱਕਲ ਕੇ
ਅਮਾਲੇਕ ਨਾਲ ਲੜ । ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਢਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਿਟੱਲੇ ਦੀ ਟੀਸੀ
ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ । ੧੦ ਸੋ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਸਾ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਸੀ । ਉਹ ਅਮਾਲੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੜਆ ਅਤੇ ਮੂਸਾ, ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ
ਹੂਰ ਿਟੱਲੇ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ । ੧੧ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਮੂਸਾ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਜੱਤਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਨੀਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਾਲੇਕ ਿਜੱਤਦਾ ਸੀ । ੧੨ ਪਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੱਥ ਭਾਰੀ
ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ ਧਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੇ
ਬੈਠ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਹੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਿਸਓਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ
ਪਾਿਸਓਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਛੱਿਡਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਥਣ ਤੱਕ
ਤਕੜੇ ਰਹੇ ੧੩ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਅਮਾਲੇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ
ਧਾਰ ਨਾਲ ਹਰਾ ਿਦੱਤਾ । ੧੪ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ
ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਲੈ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਣਾ ਿਕਉਂਿਕ
ਮੈਂ ਅਮਾਲੇਕ ਦਾ ਚੇਤਾ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਿਮਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ । ੧੫ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ
ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾਹ ਿਨੱਸੀ ਰੱਿਖਆ ੧੬ ਅਤੇ ਉਸ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਸਹੁੰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਮਾਲੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਯੁੱਧ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ।
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੧੮
ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ
੧ ਜਦ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੌਹਰੇ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਿਮਦਯਾਨ ਦਾ ਜਾਜਕ ਸੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੁਿਣਆ
ਅਰਥਾਤ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਿਮਸਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ । ੨ ਤਦ
ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੌਹਰੇ ਿਯਥਰੋ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਿਸੱਪੋਰਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ
ਿਲਆ ੩ ਨਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਗੇਰਸ਼ੋਮ
ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਪਰਦੇਸ ਿਵੱਚ ਓਪਰਾ ਿਰਹਾ । ੪ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ
ਨਾਮ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ
ਸਹਾਇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਤੇਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ । ੫ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦਾ
ਸੌਹਰਾ ਿਯਥਰੋ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮੂਸਾ ਕੋਲ
ਿਲਆਇਆ ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
। ੬ ਉਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੌਹਰਾ ਿਯਥਰੋ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਉਹ
ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ । ੭ ਤਦ ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਸੌਹਰੇ ਨੂੰ ਿਮਲਣ
ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਨਿਵਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਆਏ । ੮ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਸੌਹਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਅਤੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਿਜਹੜਾ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਦੱਿਸਆ । ੯ ਤਦ
ਿਯਥਰੋ ਉਸ ਸਾਰੀ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾ ਿਦੱਤਾ ਅਨੰਦ ਹੋਇਆ ।
੧੦ ਿਯਥਰੋ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਿਜਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ
ਹੱਥੋਂ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ
ਹੇਠੋਂ ਬਚਾਇਆ । ੧੧ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨਾਲੋਂ
ਵੱਡਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਘੁਮੰਡ ਕਰਦੇ ਸਨ
। ੧੨ ਮੂਸਾ ਦਾ ਸੌਹਰਾ ਿਯਥਰੋ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਬਲੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ
ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੌਹਰੇ
ਿਯਥਰੋ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਆਏ ।
ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ
(ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 1:9-18)
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੧੩ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਮੂਸਾ ਪਰਜਾ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ
ਲਈ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੜੀ ਰਹੀ । ੧੪ ਜਦ
ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੌਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ
ਆਿਖਆ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ? ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਇਕੱਲਾ
ਬੈਠਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ?
੧੫ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌਹਰੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਕ ਪਰਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ੧੬ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਿਵੱਚ ਿਨਆਂ
ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ
ਦਸ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ । ੧੭ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੌਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਸੋ
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ੧੮ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੱਕ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ
ਵੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰੀ ਹੈ । ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ । ੧੯ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ । ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਤ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ । ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਥਾਂ ਰਹੀਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਿਲਆਈਂ । ੨੦ ਤੂੰ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਿਸਖਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਿਜਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦੇ । ੨੧ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਸਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਸਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੋਣ ਚੁਣ ਲੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੈਂਕਿੜਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਪੰਜਾਹ ਦੇ
ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਦਸਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਠਿਹਰਾ ਦੇਣਾ । ੨੨ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਉਣ
ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਬੇੜਨ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ । ੨੩ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਝੱਲ ਸਕੇਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁੱਖਸਾਂਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ । ੨੪ ਸੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌਹਰੇ ਦੀ
ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਆਿਖਆ ਸੀ ਸੋ ਹੀ ਕੀਤਾ । ੨੫ ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਿਸਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਜਾ ਤੇ ਪਰਧਾਨ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਸੈਂਕਿੜਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਪੰਜਾਹਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ
ਅਤੇ ਦਸਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ । ੨੬ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਜਾ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਔਖਾ ਕੰਮ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਿਲਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਆਪ ਨਬੇੜ ਲੈਂਦੇ
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ਸਨ । ੨੭ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌਹਰੇ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਦੇ
ਰਾਹ ਪੈ ਿਗਆ ।
੧੯
ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸਰਾਏਲੀ
੧ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਜਦ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇ
ਉਹ ਸੀਨਈ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਆਏ । ੨ ਅਤੇ ਰਫ਼ੀਦੀਮ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਸੀਨਈ
ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਥੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ
ਪਹਾੜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ । ੩ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ ਤੂੰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ੪ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਜੋ ਮੈਂ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਾਬ ਦੇ ਖੰਭਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ । ੫ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਨੇਮ ਦੀ ਮਨੌਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਿਨਜੀ ਪਰਜਾ ਹੋਵੋਗੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ੬ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਜ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ
ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕੌਮ ਹੋਵੋਗੇ । ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਨੂੰ ਦੱਸੇਂਗਾ । ੭ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੮ ਿਫਰ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਸਭ ਕੁੱਝ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਬੋਿਲਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ । ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ । ੯ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਦਲ ਦੇ ਓਹਲੇ ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਜਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਤੀਤ ਕਰੇ । ਤਾਂ ਮੂਸਾ
ਨੇ ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ । ੧੦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਪਰਜਾ ਕੋਲ ਜਾਹ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰ ਅਤੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਧੋਣ । ੧੧ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣ ਿਕਉਂਿਕ ਤੀਜੇ
ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਨਈ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਤਰੇਗਾ
। ੧੨ ਤੂੰ ਪਰਜਾ ਲਈ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਹੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ
ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਾ ਚਿੜ੍ਹਓ, ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਛੂਿਹਓ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ
ਿਜਹੜਾ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ । ੧੩ ਕੋਈ ਹੱਥ ਉਸ ਨੂੰ
ਨਾ ਛੂਹੇ ਪਰ ਉਹ ਵੱਿਟਆਂ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੀਰ ਨਾਲ ਿਵੰਿਨ੍ਹਆ
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ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਨਾ ਰਹੇ । ਜਦ ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ । ੧੪ ਮੂਸਾ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਪਰਜਾ ਕੋਲ
ਤਿਰਆ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ
ਧੋਤੇ । ੧੫ ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ
ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ । ੧੬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਤੀਜੇ ਿਦਨ
ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੱਰਜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਿਲਸ਼ਕਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਬੱਦਲ
ਪਹਾੜ ਤੇ ਸੀ, ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜੰਨੇ ਲੋਕ ਡੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਸਨ ਕੰਬ ਗਏ । ੧੭ ਮੂਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਲਈ ਡੇਰੇ
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ । ੧੮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਸੀਨਈ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਿਨੱਕਲਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ
ਤੇ ਤਿਰਆ ਅਤੇ ਭੱਠੀ ਵਰਗਾ ਧੂੰਆ ਉਸ ਦੇ ਤੋਂ ਠ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ
ਪਹਾੜ ਬਹੁਤ ਕੰਬ ਿਰਹਾ ਸੀ । ੧੯ ਜਦ ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੀ ਹੁੰਦੀ
ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਰ
ਿਦੱਤਾ । ੨੦ ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਨਈ ਪਹਾੜ ਤੇ ਤਿਰਆ ਅਰਥਾਤ ਪਹਾੜ ਦੀ
ਟੀਸੀ ਤੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਸੱਿਦਆ ਤਾਂ
ਮੂਸਾ ਉਤਾਹਾਂ ਿਗਆ । ੨੧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਅਤੇ
ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕਰ ਮਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਿਡੱਗ ਪੈਣ । ੨੨ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ ਿਕਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ
ਵਰ੍ਹ ਪਵੇ । ੨੩ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਲੋਕ ਸੀਨਈ ਪਹਾੜ ਤੇ
ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਗੀਦ ਨਾਲ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਪਹਾੜ
ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਣਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ । ੨੪ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਤਾਹਾਂ ਆ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਰੂਨ ਪਰ
ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਾ ਆਉਣ ਿਕਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤੇ ਨਾ ਵਰ੍ਹ ਪਵੇ । ੨੫ ਤਦ ਮੂਸਾ ਪਰਜਾ ਕੋਲ ਉਤਿਰਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ ।
੨੦
ਦਸ ਹੁਕਮ
(ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 5:1-21)
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੧ ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ੨ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ਿਜਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ
ਹਾਂ । ੩ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤੇ ਨਾ ਹੋਣ । ੪ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰੀ
ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਨਾ ਬਣਾ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਜਹੜੀ ਪਰ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਹੈ । ੫ ਨਾ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ਿਜਹੜਾ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ
ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਬੱਿਚਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ
ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹਾਂ । ੬ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰੀਤ
ਪਾਲਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ੭ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿਵਅਰਥ ਨਾ ਲੈ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਵਅਰਥ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਦੋਸ਼ ਨਾ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ । ੮ ਤੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ । ੯ ਛੇ ਿਦਨ ਤੂੰ ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ
ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕਰ ੧੦ ਪਰ ਸੱਤਵਾਂ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਸਬਤ ਹੈ ।
ਤੂੰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਾ
ਤੇਰਾ ਗੋਲਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਡੰਗਰ ਅਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਰਦੇਸੀ ਿਜਹੜਾ
ਤੇਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ । ੧੧ ਿਕਉਂ ਜੋ ਛੇਆਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਕਾਸ਼
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਬਣਾਇਆ
ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਾਇਆ । ੧੨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਦਨ ਉਸ ਭੂਮੀ ਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਲੰਮੇ ਹੋਣ । ੧੩ ਤੂੰ ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ । ੧੪ ਤੂੰ
ਜ਼ਨਾਹ ਨਾ ਕਰ । ੧੫ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ । ੧੬ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਤੇ ਝੂਠੀ
ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ । ੧੭ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾ ਕਰ । ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੀ, ਨਾ ਉਸ
ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੀ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਬਲ਼ਦ ਦੀ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਗਧੇ ਦੀ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ
ਿਜਹੜੀ ਤੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਹੈ ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਾਣਾ
(ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 5:22-33)
੧੮ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਗੱਜਾਂ, ਲਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ
ਧੂੰਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਪਰਜਾ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਕੰਬ ਠੀ ਅਤੇ ਦੂਰ

ਕੂਚ ੨੦:੧੯

43

ਕੂਚ ੨੧:੬

ਜਾ ਖੜੀ ਹੋਈ । ੧੯ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ । ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਕਤੇ
ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ । ੨੦ ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਡਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭੈ ਤੁਹਾਡੇ
ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ । ੨੧ ਤਾਂ ਪਰਜਾ ਦੂਰ ਖੜੀ ਰਹੀ ਪਰ ਮੂਸਾ
ਉਸ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਢੁੱਕਾ ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀ ।
ਵੇਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਨਯਮ
੨੨ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਫ਼ਰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬੋਿਲਆ ਹਾਂ । ੨੩ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਬਣਾਓ । ੨੪ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ
ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲ਼ਦ ਚੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਹਰ ਸਥਾਨ
ਤੇ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ । ੨੫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਵੋ
ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਘਿੜਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਾਓ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੇਸੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ । ੨੬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ
ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚੜ੍ਹੋ ਿਕ ਿਕਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਉਸ ਤੇ ਖੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ
।
੨੧
ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਚਤ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ
(ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 15:12-18)
੧ ਇਹ ਉਹ ਿਨਆਂ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਂਗਾ । ੨ ਜਦ ਤੂੰ
ਇਬਰਾਨੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇ ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਟਿਹਲ ਕਰੇ ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ
ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਜਾਵੇ । ੩ ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਇਕੱਲਾ ਚੱਿਲਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਔਰਤ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਔਰਤ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ । ੪ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਔਰਤ ਿਦੱਤੀ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਦੇ
ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਚੱਿਲਆ ਜਾਵੇ । ੫ ਪਰ ਜੇ ਗੋਲਾ ਸਫ਼ਾਈ
ਨਾਲ ਆਖੇ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ
ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ੬ ਤਾਂ ਉਸ
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ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਿਨਆਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ
ਅਥਵਾ ਚੁਗਾਠ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆ ਕੇ ਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਮੀ
ਿਵੰਨ੍ਹੇ ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ ਲਈ ਟਿਹਲ ਕਰੇ । ੭ ਅਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ
ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਹੋਣ ਲਈ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਿਲਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚੱਲੀ
ਜਾਵੇ । ੮ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵੱਟਾ ਦੇਵੇ । ਗੈਰ ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੯ ਜੇ
ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕੁੜਮਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਕਰੇ । ੧੦ ਜੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਵੇ ਤਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਖਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਿਵਆਹ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਘਟਾਵੇ । ੧੧ ਜੇ ਉਹ ਉਸ
ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਿਤੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਿਬਨਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ।
ਿਹੰਸਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਨਯਮ
੧੨ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਮਾਰੇ ਿਕ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ
ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ । ੧੩ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਛੈਹ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ
ਠਿਹਰਾਵਾਂਗਾ ਿਜੱਥੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨੱਠ ਜਾਵੇ । ੧੪ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ
ਤੇ ਧੱਕੋ ਧੱਕੀ ਵਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਛਲ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ
ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ । ੧੫ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ
ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ । ੧੬ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਵੇਚੇ
ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੱਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਭ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ । ੧੭ ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਿਫਟਕਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ ।
੧੮ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਲੜ ਪੈਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾਲ
ਜਾਂ ਹੂਰੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ੧੯ ਤਾਂ
ਜੇ ਕਦੀ ਉਹ ਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਿਫਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਰਨ
ਵਾਲਾ ਬੇਦੋਸ਼ ਠਿਹਰੇ । ਿਨਰਾ ਉਸ ਦੇ ਿਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਭਰੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰਾਵੇ । ੨੦ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ
ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਮਾਰੇ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਟਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇ । ੨੧ ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਿਦਨ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਨਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ । ੨੨ ਜਦ
ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਧੱਕਾ
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ਮਾਰਨ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਗਰਭ ਿਡੱਗ ਪਏ ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਸਰ ਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ
ਡੰਨ ਭਰੇ ਿਜੰਨਾ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਤੇ ਠਿਹਰਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਿਨਆਈਆਂ
ਦੇ ਆਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵੇ । ੨੩ ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ
ਵੱਟੇ ਜੀਵਨ, ੨੪ ਅੱਖ ਦੇ ਵੱਟੇ ਅੱਖ, ਦੰਦ ਦੇ ਵੱਟੇ ਦੰਦ, ਹੱਥ ਦੇ ਵੱਟੇ ਹੱਥ, ਪੈਰ
ਦੇ ਵੱਟੇ ਪੈਰ, ੨੫ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵੱਟੇ ਸਾੜਨ, ਫੱਟ ਦੇ ਵੱਟੇ ਫੱਟ, ਸੱਟ ਦੇ ਵੱਟੇ ਸੱਟ ਤੂੰ
ਦੇ । ੨੬ ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੋਲੇ ਦੀ ਅੱਖ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਅੱਖ
ਤੇ ਅਿਜਹਾ ਮਾਰੇ ਿਕ ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵੱਟੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇਵੇ । ੨੭ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਦੰਦ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ
ਦੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਦ ਦੇ ਵੱਟੇ ਿਵੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣ
ਦੇਵੇ ।
ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਤਰਾ-ਅਿਧਕਾਰ
੨੮ ਜਦ ਕੋਈ ਬਲ਼ਦ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਮਾਰੇ ਿਕ
ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਲ਼ਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ
ਖਾਧਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਬਲ਼ਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਠਿਹਰੇ । ੨੯ ਜੇ ਉਹ ਬਲ਼ਦ
ਿਪੱਛੇ ਵੀ ਮਾਰ ਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਂਿਭਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਲ਼ਦ ਨੂੰ ਵੱਿਟਆਂ ਨਾਲ
ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ । ੩੦ ਜਦ ਿਨਸਤਾਰੇ
ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਤੇ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਜੋ
ਕੁੱਝ ਉਸ ਤੇ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਦੇਵੇ । ੩੧ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਸੰਙ
ਮਾਿਰਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਿਸੰਙ ਮਾਿਰਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਿਨਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ੩੨ ਜੇ ਉਹ ਬਲ਼ਦ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਿਸੰਙ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਤੀਹ
ਰੁਪਈਏ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦ ਵੱਿਟਆਂ ਨਾਲ
ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ । ੩੩ ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਟੋਆ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਨਾ ਢੱਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਬਲ਼ਦ ਜਾਂ ਖੋਤਾ ਿਡੱਗ ਪਵੇ ੩੪ ਤਾਂ ਟੋਏ ਦਾ ਮਾਲਕ
ਉਹ ਦਾ ਘਾਟਾ ਭਰੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੇ । ਫੇਰ ਲੋਥ ਉਸ
ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । ੩੫ ਜਦ ਕਦੀ ਿਕਸੇ ਦਾ ਬਲ਼ਦ ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਬਲ਼ਦ ਨੂੰ ਮਾਰੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਿਜਉਂਦੇ ਬਲ਼ਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਵੰਡ
ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੋਥ ਵੀ ਵੰਡ ਲੈਣ । ੩੬ ਅਥਵਾ ਜੇ ਇਹ ਜਾਿਣਆ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ
ਿਪੱਛੇ ਵੀ ਮਾਰ ਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਿਭਆ
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ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਘਾਟਾ ਭਰੇ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦ ਦੇ ਵੱਟੇ ਬਲ਼ਦ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਥ ਉਹ
ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
੨੨
ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਿਨਯਮ
੧ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਲ਼ਦ ਜਾਂ ਭੇਡ ਚੁਰਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਚੌਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਟੇ ਪੰਜ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਟੇ
ਚਾਰ ਭੇਡਾਂ ਵੱਟਾ ਭਰੇ । ੨ ਜੇ ਉਹ ਚੋਰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿੜਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਮਾਰ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ । ੩ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਤੇ
ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਖੂਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੱਟਾ ਭਰ ਦੇਵੇ
। ਜੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਿਚਆ ਜਾਵੇ
। ੪ ਜੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਿਜਉਂਦਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਲ਼ਦ ਭਾਵੇਂ ਖੋਤਾ
ਭਾਵੇਂ ਭੇਡ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਣਾ ਵੱਟਾ ਭਰੇ । ੫ ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪੈਲੀ ਜਾਂ ਦਾਖ਼ ਦੇ
ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਿਖਲਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਛੱਡੇ ਜੋ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਮ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਮ
ਦਾਖ਼ ਤੋਂ ਵੱਟਾ ਭਰੇ । ੬ ਜੇ ਕਦੀ ਅੱਗ ਭਖ ਠੇ ਅਤੇ ਕੰਡੇ ਕਾਠ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜਾ ਲੱਗੇ ਿਕ ਅੰਨ ਦਾ ਖਲਵਾੜਾ ਜਾਂ ਅੰਨ ਦੀ ਖੜੀ ਪੈਲੀ ਜਾਂ ਖੇਤ ਸੜ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਟਾ ਭਰੇ । ੭ ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ
ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਗਿਹਣਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਵੇ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰੋਂ
ਚੁਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਚੋਰ ਫਿੜਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਭਰੇ । ੮ ਪਰ ਜੇ ਚੋਰ
ਨਾ ਫਿੜਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਿਨਆਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਜੋ ਮਲੂਮ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਮਾਲ ਧਨ
ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ । ੯ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਭਾਵੇਂ
ਬਲ਼ਦ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਖੋਤੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਭੇਡ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਚਾਦਰ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਿਕਸੇ ਗਵਾਚੀ
ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਿਜਸ ਿਵਖੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਿਕ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ
ਿਨਆਈਆਂ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਿਜਹ ਨੂੰ ਿਨਆਈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਣ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਭਰ ਦੇਵੇ । ੧੦ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਖੋਤਾ
ਜਾਂ ਬਲ਼ਦ ਜਾਂ ਭੇਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ
ਸੱਟ ਖਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਵੇਖੇ ਿਬਨਾਂ ਿਕਤੇ ਹੱਿਕਆ ਜਾਵੇ ੧੧ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ
ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਟਾ ਨਾ ਭਰੇ । ੧੨ ਜੇ
ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਚੁਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਭਰੇ
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। ੧੩ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਪਾਿੜਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਗਾਹੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵੇ
ਅਤੇ ਪਾੜੇ ਹੋਏ ਦਾ ਵੱਟਾ ਨਾ ਭਰੇ । ੧੪ ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਤੋਂ
ਕੁੱਝ ਉਧਾਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਟ ਖਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜਦ ਿਕ ਉਹ ਦਾ ਮਾਲਕ
ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਟਾ ਭਰੇ । ੧੫ ਜੇ ਉਹ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਟਾ ਨਾ ਭਰੇ ਜੇ ਉਹ ਭਾੜੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾੜੇ ਿਵੱਚ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇ
।
ਨੈਿਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਿਨਯਮ
੧੬ ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਿਕਸੇ ਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਿਜਹ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਝਾਂਸਾ
ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਆਹ
ਲਵੇ । ੧੭ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਾ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਂਦੀ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਵੇ । ੧੮ ਤੂੰ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੂੰ
ਿਜਉਂਦੀ ਨਾ ਛੱਡ । ੧੯ ਜੋ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਿਰਆ
ਜਾਵੇ । ੨੦ ਿਜਹੜਾ ਕੇਵਲ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀਆਂ
ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ੨੧ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਤਾਓ
ਨਾ ਦੁਖ ਿਦਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਰਹੇ । ੨੨ ਿਵਧਵਾ
ਅਤੇ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ । ੨੩ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਦ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ
੨੪ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕ ਠੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਗ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਿਵਧਵਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ੨੫ ਜੇ
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਉਧਾਰ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ
ਤੂੰ ਉਹ ਦਾ ਿਬਆਜੜੀਆ ਨਾ ਬਣ, ਤੂੰ ਉਸ ਤੇ ਿਬਆਜ ਨਾ ਲਾਵੀਂ । ੨੬ ਜੇ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਗਿਹਣੇ ਰੱਖੇਂ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਹ
ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ ੨੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹੀ ਉਸ ਦਾ ਓਢਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਲਈ
ਚਾਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਿਵੱਚ ਲੰਮਾ ਪਵੇਗਾ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਰਪਾਲੂ ਹਾਂ । ੨੮ ਤੂੰ
ਿਨਆਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਨੂੰ ਿਫਟਕਾਰ ਨਾ ਦੇ
। ੨੯ ਆਪਣੇ ਖਲਵਾੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਿਢੱਲ
ਨਾ ਕਰ । ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੇਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ । ੩੦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਨਾਲ ਕਰ ਿਕ ਸੱਤ ਿਦਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ
ਪਰ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ । ੩੧ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੋ
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ਇਸ ਲਈ ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਤੋਂ ਪਾਿੜਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਓ । ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ
ਕੁੱਿਤਆਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਿਦਓ ।
੨੩
ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ
੧ ਤੂੰ ਕੂੜ ਦੀ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਨਾ ਮਾਰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਨਾ
ਿਮਲਾ ਿਕ ਤੂੰ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇਂ । ੨ ਤੂੰ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਿਤਆਂ
ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗ ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਝਗੜੇ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਤਰ ਨਾ ਦੇ ਿਕ ਬਹੁਿਤਆਂ
ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਿਵਗਾੜ ਦੇਵੇਂ । ੩ ਤੂੰ ਿਕਸੇ ਕੰਗਾਲ ਦਾ ਉਹ ਦੇ ਝਗੜੇ
ਿਵੱਚ ਪੱਖ ਨਾ ਕਰ । ੪ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਬਲ਼ਦ ਅਥਵਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ
ਿਫਰਦਾ ਵੇਖੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ । ੫ ਜਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਣਸ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਦਾ ਖੋਤਾ ਤੂੰ ਭਾਰ ਹੇਠ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਂ ਿਫਰ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ । ੬ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਜ
ਦੇ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਝਗੜੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਭੁੰਆ । ੭ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸੁੱਟ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ
ਠਿਹਰਾਵਾਂਗਾ । ੮ ਤੂੰ ਵੱਢੀ ਨਾ ਖਾਹ ਿਕਉਂ ਜੋ ਵੱਢੀ ਤੇਜ ਿਨਗਾਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ
ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਿਦੰਦੀ ਹੈ । ੯ ਤੂੰ
ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਤਾ । ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀ ।
ਸੱਤਵਾਂ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਿਦਨ
੧੦ ਛੇ ਸਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਾਸਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ
। ੧੧ ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਿਕ ਵੇਹਲੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਮੁਤਾਜ ਖਾਣ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਹ ਛੱਡਣ ਉਹ ਰੜੇ ਦੇ ਦਿਰੰਦੇ ਖਾਣ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ
ਆਪਣੀ ਦਾਖ਼ ਅਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀ ਵਾੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ । ੧੨ ਛੇ ਿਦਨ ਤੂੰ ਆਪਣਾ
ਕੰਮ ਕਰ ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਖੋਤਾ
ਸੁਸਤਾਉਣ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਟਿਹਕ ਜਾਣ । ੧੩ ਜੋ
ਕੁੱਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਵੀ ਨਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ।
ਿਤੰਨ ਮੁੱਖ ਪਰਵ
(ਕੂਚ 34:18-26; ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 16:1-17)
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੧੪ ਤੂੰ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਪਰਬ ਮਨਾ । ੧੫ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ
ਪਰਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਨਾ । ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੂੰ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਿਜਵੇਂ ਅਬੀਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ
ਦੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ । ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਜਾਣ ।
੧੬ ਵਾਢੀ ਦਾ ਪਰਬ ਅਰਥਾਤ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਫਲ ਿਜਹੜੇ ਤੂੰ ਪੈਲੀ ਿਵੱਚ
ਬੀਜੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਬ ਸਾਲ ਦੇ ਛੇਕੜ ਿਵੱਚ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪੈਲੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੋਵੇ । ੧੭ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਵਾਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ । ੧੮ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲੀ ਪਸ਼ੂ ਦਾ
ਲਹੂ ਖ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾ । ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਬ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਚਰਬੀ ਸਾਰੀ
ਰਾਤ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਰਹੇ । ੧੯ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਫਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪਿਹਲੇ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਿਲਆ । ਤੂੰ ਪਠੋਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਰੰਨ੍ਹ ।
ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼
੨੦ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਲੈ ਜਾਵੇ । ੨੧ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਨਾ ਛੇੜੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਮੇਰਾ
ਨਾਮ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੈ । ੨੨ ਸਗੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ
ਜੋ ਕੁੱਝ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹੋਵਾਂਗਾ । ੨੩ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੋਰੀਆਂ, ਿਹੱਤੀਆਂ, ਫਿਰੱਜੀਆਂ, ਕਨਾਨੀਆਂ, ਿਹੱਵੀਆਂ ਅਤੇ
ਯਬੂਸੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਂਗਾ । ੨੪ ਤੁਸੀਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੋ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ ਨਾ
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਢਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾ ਹੀ ਚਕਨਾ-ਚੂਰ ਕਰੋ । ੨੫ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਬਮਾਰੀ ਕੱਢ ਿਦਆਂਗਾ । ੨੬ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ
ਦਾ ਗਰਭ ਨਾ ਿਡੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਂਝ ਰਹੇਗੀ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ
ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ । ੨੭ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਪਵੋਗੇ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ
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ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ । ੨੮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਡੇਮੂ ਭੇਜਾਂਗਾ
ਿਜਹੜਾ ਿਹੱਵੀ ਕਨਾਨੀ ਿਹੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ । ੨੯ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਲ
ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਧੱਕਾਂਗਾ ਮਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜੜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਦਿਰੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਵਧ ਜਾਣ । ੩੦ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਧੱਕਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਲੋ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਕਰੋ । ੩੧ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਦਿਰਆ (ਫਰਾਤ) ਤੱਕ ਠਿਹਰਾਵਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ
ਧੱਕ ਿਦਓਗੇ । ੩੨ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਥਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨਾਲ ਨੇਮ
ਨਾ ਬੰਨ੍ਹੋ । ੩੩ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰਿਹਣ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਾਉਣ ਿਕਉਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
੨੪
ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨੇਮ
੧ ਉਸ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ ਉਤਾਹਾਂ ਆ ਤੂੰ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ
ਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਅਬੀਹੂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ
ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ । ੨ ਪਰ ਮੂਸਾ ਇਕੱਲਾ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨੇੜੇ ਨਾ
ਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਾਹਾਂ ਨਾ ਆਉਣ । ੩ ਸੋ ਮੂਸਾ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਨਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਬੋਿਲਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ । ੪ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਠ ਕੇ ਪਹਾੜ ਹੇਠ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ
ਥੰਮ੍ਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਗੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ । ੫ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਗਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ
ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਬਲ਼ਦਾਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ । ੬ ਿਫਰ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਅੱਧਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਲਹੂ ਜਗਵੇਦੀ
ਦੇ ਤੇ ਿਛੜਿਕਆ ੭ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨੇਮ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਬੋਿਲਆ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੰਨਾਂਗੇ । ੮ ਉਪਰੰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ
ਿਛੜਿਕਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਲਹੂ ਉਸ ਨੇਮ ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
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ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਹੈ । ੯ ਤਾਂ ਮੂਸਾ, ਹਾਰੂਨ,
ਨਾਦਾਬ, ਅਬੀਹੂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸੱਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਤਾਹਾਂ ਗਏ । ੧੦ ਿਫਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਡੱਠਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਨੀਲਮ ਦੇ
ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਿਜਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਮਕਾਹਟ ਅਕਾਸ਼ ਹੀ ਵਰਗੀ ਸੀ
। ੧੧ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ
ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ।
ਮੂਸਾ ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਤੇ
੧੨ ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਾੜ ਤੇ ਆ ਅਤੇ
ਥੇ ਰਿਹ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ
ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਿਲਖੇ ਹਨ ਦੇਵਾਂ । ੧੩ ਸੋ ਮੂਸਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਠੇ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਿਗਆ
। ੧੪ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਥੇ ਠਿਹਰੋ ਜਦ
ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੁੜ ਆਈਏ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਹੂਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਹਨ । ਜੇ ਿਕਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ । ੧੫ ਸੋ ਮੂਸਾ
ਪਹਾੜ ਤੇ ਚਿੜ੍ਹਆ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਪਹਾੜ ਤੇ ਛਾ ਿਗਆ । ੧੬ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਸੀਨਈ ਪਹਾੜ ਤੇ ਠਿਹਿਰਆ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਉਸ ਤੇ ਛੇ ਿਦਨ
ਛਾਇਆ ਿਰਹਾ ਤਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਉਸ ਨੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ।
੧੭ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂੰ ਪਹਾੜ ਦੀ
ਟੀਸੀ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਸੀ । ੧੮ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਬੱਦਲ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਿਗਆ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਪਹਾੜ
ਤੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਿਦਨ ਅਤੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਰਾਤਾਂ ਿਰਹਾ ।
੨੫
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਂਟ
(ਕੂਚ 35:4-9)
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਿਕ ੨ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਿਲਆਉਣ । ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਿਜਹ ਦਾ ਮਨ ਉਹ
ਨੂੰ ਪਰੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਿਲਓ । ੩ ਇਹ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਿਲਓ ਅਰਥਾਤ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਿਪੱਤਲ ੪ ਨੀਲਾ, ਬੈਂਗਣੀ, ਿਕਰਮਚੀ
ਰੰਗ ਅਤੇ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ਮ ੫ ਅਤੇ ਛੱਿਤ੍ਰਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਰੰਗੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਖੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਅਤੇ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ੬ ਅਤੇ
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ਦੀਵੇ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਸਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਧੂਪ ਦਾ ਮਸਾਲਾ
੭ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਏਫ਼ੋਦ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਿਵੱਚ ਜੜਨ ਲਈ ਨਗ
। ੮ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਾਂ । ੯ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਤੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਤੇ ਓਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਇਓ ।
ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ
(ਕੂਚ 37:1-9)
੧੦ ਉਹ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਬਣਾਉਣ ਿਜਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
ਢਾਈ ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਡੇਢ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਡੇਢ ਹੱਥ ਹੋਵੇ । ੧੧ ਤੂੰ ਉਸ ਤੇ
ਕੁੰਦਨ ਸੋਨਾ ਮੜ੍ਹੀਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੜ੍ਹੀਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਤੇ
ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਨੇਰੀ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਬਣਾਈਂ । ੧੨ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਾਰ ਕੜੇ ਢਾਲ਼ ਕੇ
ਉਹ ਿਦਆਂ ਚੌਹਾਂ ਪਾਿਵਆਂ ਿਵੱਚ ਲਾਈਂ ਅਰਥਾਤ ਦੋ ਕੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋ ਕੜੇ ਦੂਜੇ
ਪਾਸੇ । ੧੩ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤੇ ਸੋਨਾ ਮੜ੍ਹੀਂ । ੧੪ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਬਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਪਾਿਸਆਂ ਦੇ ਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚ
ਪਾਵੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਿਕਆ ਜਾਵੇ । ੧੫ ਚੋਬਾਂ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਕਿੜਆਂ
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ । ੧੬ ਤੂੰ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਸਾਖ਼ੀ ਰੱਖੀਂ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ । ੧੭ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦਾ ਸਰਪੋਸ਼
ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਈਂ ਿਜਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਢਾਈ ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਡੇਢ ਹੱਥ
ਹੇਵੇ । ੧੮ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਕਰੂਬੀ ਬਣਾਈਂ । ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੜਕੇ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦੇ
ਸਰਪੋਸ਼ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਿਸਿਰਆਂ ਤੋਂ ਘੜਕੇ ਬਣਾਈਂ । ੧੯ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਰੂਬੀ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੋਂ
ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਰੂਬੀ ਦੂਜੇ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਈਂ । ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਹੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਦੋਹਾਂ ਿਸਿਰਆਂ ਤੇ ਕਰੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਓ । ੨੦ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੂਬੀ ਆਪਣੇ
ਦੋਵੇਂ ਖੰਭ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਲਾਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦੇ
ਸਰਪੋਸ਼ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਰੂਬੀਆਂ
ਦੇ ਮੂੰਹ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਵੱਲ ਹੋਣ । ੨੧ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ
ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਤੇ ਰੱਖੀਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਸਾਖ਼ੀ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ ਸੰਦੂਕ
ਿਵੱਚ ਰੱਖੀਂ । ੨੨ ਤਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੇ ਿਮਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ
ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਦੇ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਿਜਹੜੇ ਸਾਖ਼ੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ
ਤੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਹੁਕਮ
ਿਦਆਂਗਾ ।
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ਪਿਵੱਤਰ ਮੇਜ਼
(ਕੂਚ 37:10-16)
੨੩ ਤੂੰ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਮੇਜ਼ ਬਣਾਈਂ । ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੋ ਹੱਥ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਡੇਢ ਹੱਥ ਹੋਵੇ । ੨੪ ਤੂੰ
ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਨੇਰੀ ਬਣਾਈਂ ।
੨੫ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਕਨਾਰੀ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਨਾਰੀ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ
ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਨੇਰੀ ਬਣਾਈਂ । ੨੬ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਾਰ ਕੜੇ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿੜਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਖੂੰਿਜਆਂ ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਿਵਆਂ
ਤੇ ਹਨ ਪਾਈਂ । ੨੭ ਕਨਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ
ਚੋਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਹੋਣ । ੨੮ ਤੂੰ ਉਹ ਚੋਬਾਂ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਬਣਾਈਂ । ਤੂੰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ । ੨੯ ਨਾਲੇ
ਤੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ, ਚਮਚੇ, ਉਸ ਦੇ ਗੜਵੇ ਅਤੇ ਡੋਹਲਣ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਬਣਾਈਂ
ਉਹ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾਈਂ । ੩੦ ਤੂੰ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ
ਰੋਟੀਆਂ ਸਦਾ ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਕਰੀਂ ।
ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੀਵਟ
(ਕੂਚ 37:17-24)
੩੧ ਤੂੰ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਈਂ । ਉਹ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਘੜਕੇ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਉਸ ਦਾ ਪਾਏਦਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਉਸ ਦੇ ਕਟੋਰੇ
ਉਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣ । ੩੨ ਛੇ ਟਿਹਣੀਆਂ ਉਸ
ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਿਸਆਂ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲਣ । ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਿਸਓਂ ਿਤੰਨ ਟਿਹਣੀਆਂ
ਅਤੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਿਸਓਂ ਿਤੰਨ ਟਿਹਣੀਆਂ । ੩੩ ਇੱਕ ਟਿਹਣੀ ਤੇ ਿਤੰਨ
ਕਟੋਰੇ ਬਦਾਮ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਟਿਹਣੀ
ਤੇ ਿਤੰਨ ਕਟੋਰੇ ਬਦਾਮ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਅਤੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੇਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਲਈ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ
ਹੋਣ । ੩੪ ਅਤੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਕਟੋਰੇ ਬਦਾਮ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਫੁੱਲ ੩੫ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਅਤੇ ਫੇਰ
ਉਸੇ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਹੇਠ
ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਲਈ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਹੋਵੇ । ੩੬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਟਿਹਣੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਿੜਆ ਹੋਇਆ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੇ
ਇੱਕ ਟੁੱਕੜੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ । ੩੭ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੱਤ ਦੀਵੇ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਦੇ ਦੀਵੇ
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ਬਾਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਨਣ ਦੇਣ । ੩੮ ਉਸ ਦੇ ਗੁਲ ਤਰਾਸ਼
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਲਦਾਨ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੋਣ ੩੯ ਅਤੇ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਣ ਦੇ
ਲਗ-ਭਗ ਤੋਂ ਇਹ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ । ੪੦ ਸੋ ਵੇਖ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਬਣਾਈਂ ਿਜਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ।
੨੬
ਿਮਲਾਪ ਦਾ ਤੰਬੂ
(ਕੂਚ 36:8-38)
੧ ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਲਈ ਦਸ ਪਰਦੇ ਉਣੇ ਹੋਏ ਕਤਾਨ ਦੇ ਬਣਾਈਂ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ
ਿਕਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦੇ ਬਣਾਈਂ, ਕਰੂਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾਈਂ ।
੨ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਠਾਈ ਹੱਥ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਦੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਚਾਰ
ਹੱਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਪ ਸਾਿਰਆਂ ਪਰਿਦਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ । ੩ ਪੰਜ ਪਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੰਜ ਪਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ।
੪ ਅਤੇ ਤੂੰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੀੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੀ ਸੰਜਾਫ਼ ਿਵੱਚ ਜੋੜ ਦੇ ਿਸਰੇ
ਵੱਲ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਰਦੇ ਦੀ ਸੰਜਾਫ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜੋੜ ਦੇ
ਿਸਰੇ ਤੇ ਬਣਾਈਂ । ੫ ਪੰਜਾਹ ਬੀੜੇ ਤੂੰ ਪਿਹਲੇ ਪਰਦੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਬੀੜੇ
ਤੂੰ ਉਸ ਿਸਰੇ ਵੱਲ ਿਜਹੜਾ ਦੂਜੇ ਜੋੜ ਿਵੱਚ ਹੈ ਬਣਾਈਂ । ਉਹ ਬੀੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ
ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ । ੬ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਹ ਕੁੰਡੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ
ਪਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ
ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇ । ੭ ਤੂੰ ਪਸ਼ਮ ਦੇ ਿਗਆਰਾਂ ਪਰਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲਈ ਬਣਾਈਂ ।
੮ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੀਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਦੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਚਾਰ
ਹੱਥ ਅਤੇ ਇਹ ਿਗਆਰਾਂ ਪਰਦੇ ਇੱਕ ਨਾਪ ਦੇ ਹੋਣ । ੯ ਤੂੰ ਪੰਜ ਪਰਦੇ ਵੱਖਰੇ
ਜੋੜੀਂ ਅਤੇ ਛੇ ਪਰਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਛੇਵਾਂ ਪੜਦਾ ਲਪੇਟੀਂ
। ੧੦ ਤੂੰ ਪੰਜਾਹ ਬੀੜੇ ਉਸ ਪਰਦੇ ਦੀ ਸੰਜਾਫ਼ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਜੋੜ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ
ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਬੀੜੇ ਦੂਜੇ ਜੋੜ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਸੰਜਾਫ਼ ਿਵੱਚ ਬਣਾਈਂ । ੧੧ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਪੰਜਾਹ ਕੁੰਡੀਆਂ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਬੀਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾ
ਦੇਵੀਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਜੋੜੀਂ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ । ੧੨ ਅਤੇ ਤੰਬੂ
ਦਾ ਪੜਦਾ ਿਜਹੜਾ ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਅੱਧਾ ਪੜਦਾ ਿਜਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈ
ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਪੱਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਮਕਦਾ ਰਹੇ । ੧੩ ਅਤੇ ਉਹ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ
ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਡੇਰੇ
ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਿਸਆਂ ਤੇ ਢੱਕਣ ਲਈ ਲਮਕਦੇ ਰਿਹਣਗੇ । ੧੪ ਅਤੇ ਤੂੰ ਤੰਬੂ ਲਈ
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ਛੱਿਤ੍ਰਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਪਰਲੇ ਲਈ
ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਢੱਕਣ ਬਣਾਈਂ । ੧੫ ਤੂੰ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ
ਤਖਤੇ ਡੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈਂ । ੧੬ ਫੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਸ ਹੱਥ ਅਤੇ ਹਰ ਫੱਟੀ ਦੀ
ਚੌੜਾਈ ਡੂਢ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ੧੭ ਅਤੇ ਹਰ ਫੱਟੀ ਿਵੱਚ ਦੋ ਚੂਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ
ਲਈ ਹੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਬਣਾਈਂ । ੧੮ ਸੋ ਤੂੰ ਡੇਰੇ
ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਵੀਹ ਫੱਟੀਆਂ ਬਣਾਈਂ ੧੯ ਅਤੇ ਤੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ
ਚਾਲ੍ਹੀ ਚੀਥੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਹਾਂ ਫੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਬਣਾਈਂ ਅਰਥਾਤ
ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਹੇਠ ਦੋ ਚੀਥੀਆਂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਚੂਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ
ਫੱਟੀ ਹੇਠ ਦੋ ਚੀਥੀਆਂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਚੂਲਾਂ ਲਈ । ੨੦ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ
ਪਾਸੇ ਲਈ ਤਰ ਵੱਲ ਵੀਹ ਫੱਟੀਆਂ ੨੧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ
ਚਾਲੀ ਚੀਥੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਹੇਠ ਦੋ ਚੀਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਫੱਟੀ ਹੇਠ
ਦੋ ਚੀਥੀਆਂ । ੨੨ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਛੇ ਫੱਟੀਆਂ ਬਣਾਈਂ । ੨੩ ਤੂੰ
ਦੋ ਫੱਟੀਆਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਪਛਵਾੜੇ ਦੇ ਖੂੰਿਜਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਂ ੨੪ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੇਠਾਂ
ਦੋਹਰੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਆਪਿਣਆਂ ਿਸਿਰਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੜੇ
ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਰਿਹਣ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਖੂੰਿਜਆਂ
ਲਈ ਉਹ ਹੋਣ ੨੫ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਠ ਫੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ
ਸੋਲਾਂ ਚੀਥੀਆਂ ਹੋਣ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਹੇਠ ਦੋ ਚੀਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਫੱਟੀ
ਹੇਠ ਵੀ ਦੋ ਚੀਥੀਆਂ । ੨੬ ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਹੋੜੇ ਬਣਾਈਂ । ਡੇਰੇ ਦੇ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਹੋੜੇ । ੨੭ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ
ਫੱਟੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਹੋੜੇ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਪਛਵਾੜੇ ਦੇ ਲਿਹੰਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ
ਲਈ ਪੰਜ ਹੋੜੇ ੨੮ ਅਤੇ ਿਵਚਲਾ ਹੋੜਾ ਫੱਟੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰੋਂ ਦੀ ਦੁਸਾਰ ਪਾਰ
ਜਾਵੇਗਾ । ੨੯ ਅਤੇ ਤੂੰ ਫੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਿੜਆਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ
ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਹੋਿੜਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੀਂ । ੩੦ ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਨੂੰ
ਉਸ ਨਮੂਨੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰੀਂ ਿਜਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਿਵਖਾਇਆ ਸੀ । ੩੧ ਤੂੰ
ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨ ਉਣੇ ਹੋਏ ਕਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਦਾ
ਬਣਾਈਂ । ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਰੂਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
। ੩੨ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੌਂਹ
ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਲਮਕਾਵੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਂਦੀ
ਦੀਆਂ ਚੌਂਹ ਚੀਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣ । ੩੩ ਤੂੰ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਮਕਾਵੀਂ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਥੇ ਉਸ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਖ਼ੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਿਲਆਵੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਦਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇਗਾ ।
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੩੪ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦਾ ਸਰਪੋਸ਼ ਸਾਖ਼ੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਤੇ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਿਵੱਚ ਰੱਖੀਂ । ੩੫ ਤੂੰ ਮੇਜ਼ ਪਰਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ
ਡੇਰੇ ਦੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਰੱਖੀਂ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ । ੩੬ ਤੂੰ ਤੰਬੂ
ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਓਟ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦੇ ਮਹੀਨ ਉਣੇ
ਹੋਏ ਕਤਾਨ ਦੀ ਬਣਾਈਂ । ਇਹ ਕਸੀਦੇਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ । ੩੭ ਤੂੰ ਪਰਦੇ ਲਈ
ਪੰਜ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੀਂ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਚੀਥੀਆਂ ਿਪੱਤਲ
ਦੀਆਂ ਢਾਲੀਂ ।
੨੭
ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀ ਵੇਦੀ
(ਕੂਚ 38:1-7)
੧ ਤੂੰ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਪੰਜ ਹੱਥ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੱਥ
ਚੌੜੀ ਬਣਾਈਂ । ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਚੌਰਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਿਤੰਨ ਹੱਥ
ਹੋਵੇ । ੨ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਸੰਗ ਉਹ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਖੂੰਿਜਆਂ ਤੇ ਬਣਾਈਂ । ਉਹ ਦੇ ਿਸੰਗ
ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪੱਤਲ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੀਂ । ੩ ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ ਸੁਆਹ ਚੁੱਕਣ
ਵਾਲੇ ਤਸਲੇ, ਉਹ ਦੇ ਕੜਛੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬਾਟੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਤ੍ਰਸੂਲੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਬਣਾਈਂ । ੪ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਤੂੰ ਿਪੱਤਲ ਦੇ
ਬਣਾਈਂ । ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਲੀਦਾਰ ਝੰਜਰੀ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਜਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਖੂੰਿਜਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਕੜੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਬਣਾਈਂ । ੫ ਤੂੰ
ਉਹ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਥੜੇ ਦੇ ਹੇਠ ਰੱਖੀਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਲੀ ਜਗਵੇਦੀ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਵੇ । ੬ ਤੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਲਈ ਚੋਬਾਂ ਬਣਾਈਂ ਅਰਥਾਤ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੇ
ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਪੱਤਲ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੀਂ । ੭ ਤੂੰ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਚੋਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾਵੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਬਾਂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦੋਹੀਂ
ਪਾਸੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ੮ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਫੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਖਲਾ ਬਣਾਈਂ । ਿਜਵੇਂ ਤੈਨੂੰ
ਪਹਾੜ ਤੇ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ।
ਡੇਰੇ ਦਾ ਿਵਹੜਾ
(ਕੂਚ 38:9-20)
੯ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਿਵਹੜਾ ਬਣਾਈਂ - ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਈ
ਮਹੀਨ ਉਣੀ ਹੋਈ ਕਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸੌ
ਹੱਥ ਹੋਵੇ । ੧੦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਵੀਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਹ
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ਚੀਥੀਆਂ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੜੇ
ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੋਣ । ੧੧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੌ ਹੱਥ ਲੰਮੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ
ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਵੀਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਹ ਚੀਥੀਆਂ
ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੋਣ
। ੧੨ ਿਵਹੜੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਲਈ ਲਿਹੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਦਸ ਅਤੇ ਚੀਥੀਆਂ ਦਸ ਹੋਣ । ੧੩ ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ
ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ੧੪ ਅਤੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਹੱਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਿਤੰਨ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਿਤੰਨ ਹੋਣ ੧੫ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਪੰਦਰਾਂ
ਹੱਥ ਹੋਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਿਤੰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਿਤੰਨ
ਹੋਣ । ੧੬ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਲਈ ਇੱਕ ਓਟ ਵੀਹ ਹੱਥ ਦੀ ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ
ਿਕਰਮਚੀ ਮਹੀਨ ਉਣੇ ਹੋਏ ਕਤਾਨ ਦੀ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਸੀਦੇਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ
ਹੋਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਚਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਚਾਰ ਹੋਣ
। ੧੭ ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ
ਨਾਲ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣ । ੧੮ ਿਵਹੜੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸੌ ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ
ਸਭਨੀਂ ਥਾਈਂ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪੰਜ ਹੱਥ ਮਹੀਨ ਉਣੀ ਹੋਈ
ਕਤਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣ । ੧੯ ਡੇਰੇ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਲੀਆਂ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣ
।
ਦੀਪਕ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ
(ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 24:1-4)
੨੦ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਨਰੋਲ ਕੁੱਟਮਾਂ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ
ਤੇਲ ਚਾਨਣ ਲਈ ਿਲਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਸਦਾ ਜਗਦਾ ਰਹੇ । ੨੧ ਅਤੇ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਪਰਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਜਹੜਾ ਸਾਖ਼ੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਾਰੂਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਸਵਾਰਨ । ਇਹ
ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ।
੨੮
ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਸਤਰ
(ਕੂਚ 39:1-7)
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੧ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਲਆਈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਜਕਾਈ
ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਰਥਾਤ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਦਾਬ, ਅਬੀਹੂ,
ਅਲਆਜਾਰ, ਈਥਾਮਾਰ । ੨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਬਸਤ੍ਰ
ਪਰਤਾਪ ਅਤੇ ਸੁਹੱਪਣ ਲਈ ਬਣਾਈਂ । ੩ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਦਾ ਆਤਮਾ ਭਿਰਆ ਹੈ ਬੋਲੀਂ ਿਕ ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਬਸਤ੍ਰ ਉਹ ਦੀ
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰੇ ।
੪ ਿਜਹੜੇ ਬਸਤ੍ਰ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਸੋ ਇਹ ਹਨ - ਇੱਕ ਸੀਨੇ ਬੰਦ, ਇੱਕ ਏਫ਼ੋਦ,
ਇੱਕ ਚੋਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੱਿਢਆ ਹੋਇਆ ਕੁੜਤਾ, ਇੱਕ ਅਮਾਮਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਟੀ
ਸੋ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਬਸਤ੍ਰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਉਣ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ । ੫ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ, ਨੀਲਾ,
ਬੈਂਗਣੀ, ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਲੈਣ ।
ਏਫ਼ੋਦ
੬ ਉਹ ਏਫ਼ੋਦ ਨੂੰ ਸੋਨ,ੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ, ਿਕਰਮਚੀ ਮਹੀਨ ਉਣੇ ਹੋਏ ਕਤਾਨ
ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ । ੭ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੋਿਢਆਂ ਦੀਆਂ
ਕਤਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਿਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੋਿੜਆ ਜਾਵੇ
੮ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਕੱਿਢਆ ਹੋਇਆ ਪਟਕਾ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਹੈ ਿਜਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਿਸਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਤ ਸੋਨੇ
ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਿਕਰਮਚੀ ਮਹੀਨ ਉਣੇ ਹੋਏ ਕਤਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ । ੯ ਤੂੰ ਦੋ
ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰੀਂ
। ੧੦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਛੇ ਦੂਜੇ ਪੱਥਰ ਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਅਨੁਸਾਰ । ੧੧ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਿਚੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਛਾਪ
ਦੀ ਕਰਾਈ ਵਾਂਗੂੰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਜੜੀਂ । ੧੨ ਤੂੰ
ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਮੋਿਢਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖੀਂ । ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਯਾਦਿਗਰੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹੋਣ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੂਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਨਾਮ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਮੋਿਢਆਂ ਤੇ ਯਾਦਿਗਰੀ ਲਈ ਲੈ ਜਾਵੇ
। ੧੩ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਾਨੇ ਬਣਾਈਂ ੧੪ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜੰਜੀਰੀਆਂ
ਰੱਿਸਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨਾਲ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਗੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਿਨਆਂ ਤੇ ਕੱਸੀਂ ।
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ਸੀਨਾ ਬੰਦ
(ਕੂਚ 39:8-21)
੧੫ ਤੂੰ ਇੱਕ ਿਨਆਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਬੰਦ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਬਣਤ ਦਾ ਬਣਾਈਂ । ਏਫ਼ੋਦ
ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਬਣਾਈਂ ਅਰਥਾਤ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ, ਿਕਰਮਚੀ
ਮਹੀਨ ਉਣੇ ਹੋਏ ਕਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਨੂੰ ਬਣਾਈਂ । ੧੬ ਉਹ ਚੌਰਸ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾ ਹੋਵੇ ।
ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇੱਕ ਿਗੱਠ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਇੱਕ ਿਗੱਠ ਹੋਵੇ । ੧੭ ਤੂੰ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਪੱਥਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਨੇ ਰੱਖੀਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪਾਲਾਂ ਜੜੀਂ । ਇੱਕ
ਪਾਲ ਿਵੱਚ ਲਾਲ ਅਕੀਕ, ਸੁਨਿਹਲਾ, ਜ਼ਬਰਜਦ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਪਾਲ
ਹੈ । ੧੮ ਦੂਜੀ ਪਾਲ ਿਵੱਚ ਪੱਨਾ, ਨੀਲਮ, ਦੁਧੀਯਾ ਿਬਲੋਰ ੧੯ ਤੀਜੀ ਪਾਲ ਿਵੱਚ
ਜ਼ਕਰਨ, ਹਰੀ ਅਕੀਕ, ਕਟਿਹਲਾ । ੨੦ ਚੌਥੀ ਪਾਲ ਿਵੱਚ ਬੈਰੂਜ,਼ ਸੁਲੇਮਾਨੀ,
ਯਸ਼ੁਬ । ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਜੜੇ ਜਾਣ । ੨੧ ਉਹ
ਪੱਥਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਬਾਰਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਪ ਦੀ ਉਕਰਾਈ ਵਾਂਗੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬਾਰਾਂ ਗੋਤਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ । ੨੨ ਤੂੰ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸ ਸੋਨੇ
ਦੀ ਜੰਜੀਰੀ ਰੱਿਸਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਬਣਾਈਂ ੨੩ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸੀਨੇ ਬੰਦ
ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਕੜੇ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦੋਨੋਂ ਕੜੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਿਸਿਰਆਂ
ਿਵੱਚ ਪਾਵੀਂ । ੨੪ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾਵੀਂ । ੨੫ ਅਤੇ ਦੂਜੇ
ਦੋਵੇਂ ਿਸਰੇ ਗੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਕੱਸੀਂ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਮੋਿਢਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਂ
। ੨੬ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਕੜੇ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਿਸਿਰਆਂ
ਿਵੱਚ ਪਾਵੀਂ ਿਜਹੜੇ ਏਫ਼ੋਦ ਦੀ ਕਨਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਨ । ੨੭ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਨੇ
ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕੜੇ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਮੋਿਢਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਰਾਂ
ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹੇਠਲੀ ਵੱਲ ਸੀਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਹੋਏ
ਪੱਟਕੇ ਦੇ ਤੇ ਰੱਖੀਂ ੨੮ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿੜਆਂ ਨਾਲ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ
ਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਿਕ ਉਹ ਏਫ਼ੋਦ
ਦੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਪੱਟਕੇ ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੀਨਾ ਬੰਦ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਤੋਂ
ਨਾ ਖੁਲ੍ਹੇ । ੨੯ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੂਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਨਆਂ ਦੇ
ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਦ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹ ਸਦਾ ਦੀ ਯਾਦਿਗਰੀ ਹੋਵੇ । ੩੦ ਤੂੰ ਿਨਆਂ ਦੇ
ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਿਵੱਚ ਊਰੀਮ ਅਤੇ ਤੁੰਮੀਮ ਪਾਵੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ
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ਿਹਰਦੇ ਤੇ ਹੋਣ ਜਦ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਆਪਣੇ ਿਹਰਦੇ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਦਾ ਲਈ ਚੁੱਕੇ
।
ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਸਤਰ
(ਕੂਚ 39:22-31)
੩੧ ਤੂੰ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਣਾਈਂ ੩੨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਲਈ ਛੇਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਛੇਕ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਇੱਕ ਉਣੀ ਹੋਈ ਕੋਰ
ਹੋਵੇ ਸੰਜੋ ਦੇ ਛੇਕ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਾ ਪਾਟੇ । ੩੩ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਘੇਰੇ
ਤੇ ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ, ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦੇ ਅਨਾਰ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਵੀਂ ੩੪ ਅਰਥਾਤ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘੁੰਗਰੂ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਘੁੰਗਰੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਚੋਗੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ
ਘੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣ । ੩੫ ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ ਜਦ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਵੜੇ ਜਾਂ
ਿਨੱਕਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ । ੩੬ ਤੂੰ ਖ਼ਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਕੀਲਾ
ਪੱਤਰ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਚਾਪ ਉਕਰਾਈ ਵਰਗਾ ਇਹ ਕਰੀਂ “ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ” ੩੭ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨੀਲੀ ਡੋਰ ਪਾਵੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਾਮੇ
ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਤ ਅਮਾਮੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ । ੩੮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਰੂਨ
ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਰੂਨ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ,
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇ । ੩੯ ਤੂੰ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਕੱਢੀਂ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਦਾ ਅਮਾਮਾ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਕਸੀਦੇਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ
ਬਣਾਈਂ । ੪੦ ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਕੁੜਤੇ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਲਈ ਪੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਂ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਰਤਾਪ ਅਤੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦੇ ਸਾਫ਼ੇ
ਬਣਾਈਂ ੪੧ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਪਵਾਈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੀਂ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਜਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ।
੪੨ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਤਾਨ ਦੀ ਕੱਛ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਜਣ ਲਈ ਬਣਾਈਂ
। ਉਹ ਲੱਕ ਤੋਂ ਪੱਟਾਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ੪੩ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ
ਜਦ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਵੜਨ ਜਾਂ ਜਗਵੇਦੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਿਕ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ
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। ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹ ਦੀ ਅੰਸ ਲਈ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਹੋਵੇ
।
੨੯
ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਜਕਈ ਦੇ ਲਈ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ
(ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 8:1-36)
੧ ਉਹ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਂ ਿਕ ਉਹ ਜਾਜਕਾਈ
ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਵਿਹੜਾ ਅਤੇ ਦੋ ਛਤ੍ਰੇ ਬੱਜ ਤੋਂ
ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਲਵੀਂ ੨ ਅਤੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਿਵੱਚ ਮਥੇ ਹੋਏ ਪਤੀਰੇ ਪਰਾਉਂਠੇ
ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੋਪੜੇ ਹੋਏ ਪੂੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਬਣਾਈਂ ੩ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਛਾਬੇ ਿਵੱਚ ਪਾਵੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਬੇ ਿਵੱਚ ਵਿਹੜੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਛੱਿਤ੍ਰਆਂ
ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਿਲਆਵੀਂ । ੪ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਲਆਈਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਲਾਈਂ । ੫ ਤੂੰ
ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਅਤੇ ਏਫ਼ੋਦ ਦਾ ਚੋਗਾ ਅਤੇ ਏਫ਼ੋਦ ਅਤੇ ਸੀਨਾ
ਬੰਦ ਪਿਹਨਾਈਂ ਅਤੇ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਪੱਟਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾ
ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹੀਂ । ੬ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਅਮਾਮਾ ਰੱਖੀਂ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਤਾਜ
ਅਮਾਮੇ ਤੇ ਰੱਖੀਂ । ੭ ਫੇਰ ਤੂੰ ਮਸਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ
ਚੋਵੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰੀਂ । ੮ ਿਫਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ
ਿਲਆਈਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁੜਤੇ ਪਿਹਨਾਈਂ । ੯ ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਦੇ ਲੱਕ ਪੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ੇ ਬੰਨ੍ਹੀਂ ਅਤੇ ਜਾਜਕਪੁਣਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੀਂ । ੧੦ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ
ਿਲਆਵੀਂ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ
ਰੱਖਣ । ੧੧ ਿਫਰ ਤੂੰ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਕੱਟ ਸੁੱਟੀਂ । ੧੨ ਤੂੰ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਙਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ
ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਲਾਈਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਲਹੂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਡੋਲ੍ਹ ਦੇਈਂ
। ੧੩ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਿਜਹੜੀ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੇਜੀ ਦੀ ਉਤਲੀ
ਿਝੱਲੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਗੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੈ ਲੈ ਕੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਸਾੜ ਸੁੱਟੀਂ ੧੪ ਪਰ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਮਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚੰਮ ਅਤੇ
ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦੇਈਂ । ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਬਲੀ ਹੈ । ੧੫ ਤੂੰ
ਇੱਕ ਛਤ੍ਰਾ ਲਵੀਂ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਛੱਤ੍ਰੇ ਦੇ ਿਸਰ
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ਤੇ ਰੱਖਣ । ੧੬ ਤੂੰ ਉਸ ਛੱਤ੍ਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸੁੱਟੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ
ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਛੜਕ ਦੇਈਂ । ੧੭ ਫੇਰ ਤੂੰ ਉਸ ਛੱਤ੍ਰੇ ਨੂੰ ਟੋਟ-ੇ ਟੋਟੇ ਕਰੀਂ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਧੋਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਿਦਆਂ ਟੋਿਟਆਂ
ਅਤੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਖੀਂ । ੧੮ ਸੋ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਛੱਤ੍ਰੇ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਸਾੜ ਸੁੱਟੀਂ ।
ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਹੈ । ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ । ੧੯ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਛੱਤ੍ਰਾ ਲਈਂ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਸ ਛੱਤ੍ਰੇ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਖਣ । ੨੦ ਤੂੰ ਉਸ ਛੱਤ੍ਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟ
ਸੁੱਟੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੀ ਪਾਪੜੀ ਤੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਪੜੀਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥਾਂ
ਦੇ ਅੰਗੂਿਠਆਂ ਤੇ ਲਾਈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਲਹੂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਛੜਕ
ਦੇਈਂ । ੨੧ ਿਜਹੜਾ ਲਹੂ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਮਸਹ ਕਰਨ ਦੇ
ਤੇਲ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਸਤ੍ਰ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਸਤ੍ਰਾਂ ਤੇ ਿਛੜਕੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਸਤ੍ਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਦੇ ਬਸਤ੍ਰ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ੨੨ ਤੂੰ ਛੱਤ੍ਰੇ ਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੱਕੀ
ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਿਜਹੜੀ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੇਜੀ ਦੀ ਉਤਲੀ ਿਝੱਲੀ ਅਤੇ
ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਚਰਬੀ ਿਜਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਜਾ ਪੱਟ ਲਈਂ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਛੱਤ੍ਰਾ ਥਾਪਨਾ ਦਾ ਹੈ । ੨੩ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਪਰਾਉਠਾ ਇੱਕ
ਪੂੜਾ ਉਸ ਦੀ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਛਾਬੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ
ਲਈਂ । ੨੪ ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰੂਨ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਦੀ ਹਥੇਲੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖੀਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ
ਿਹਲਾਵੀਂ । ੨੫ ਿਫਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਹੋਮ
ਦੀ ਬਲੀ ਤੇ ਸਾੜ ਦੇਈਂ । ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧਤਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ । ੨੬ ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਥਾਪਨਾ ਦੇ ਛੱਤ੍ਰੇ ਦਾ
ਸੀਨਾ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਿਹਲਾਵੀਂ ਅਤੇ ਉਹ
ਤੇਰੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗਾ । ੨੭ ਤੂੰ ਿਹਲਾਉਣ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਸੀਨਾ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਟ
ਦਾ ਪੱਟ ਿਜਹੜਾ ਿਹਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਚੁੱਿਕਆ ਜਾਵੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਥਾਪਨਾ ਦੇ ਛੱਤ੍ਰੇ ਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੀਂ । ੨੮ ਸੋ ਉਹ ਹਾਰੂਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਟ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
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ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ
ਭੇਟ ਰਹੇਗੀ । ੨੯ ਪਿਵੱਤਰ ਬਸਤ੍ਰ ਿਜਹੜੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਥਾਪੇ ਜਾਣ ।
੩੦ ਸੱਤ ਿਦਨ ਿਜਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਜਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪਿਹਨੇ । ੩੧ ਤੂੰ
ਥਾਪਨਾ ਦੇ ਛੱਤ੍ਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਉਬਾਲੀਂ
੩੨ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਛੱਤ੍ਰੇ ਦਾ ਮਾਸ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਿਜਹੜੀ ਉਸ
ਛਾਬੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ੩੩ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ
ਖਾਣ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਥਾਪੇ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ ।
੩੪ ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਅਥਵਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਬਾਕੀ
ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਬਚਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਸੁੱਟੀਂ । ਉਹ ਖਾਧਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ । ੩੫ ਸੋ ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਓਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀਂ
ਿਜੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਪਨਾ ਕਰੀਂ
। ੩੬ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਲਈ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀਂ । ਜਦ ਤੂੰ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇਂ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ ਚੋਵੀਂ । ੩੭ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰ
ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੀਂ ਸੋ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ
ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਭੇਂਟਾ
(ਿਗਣਤੀ 28:1-8)
੩੮ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੈ - ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਲੇਲੇ ਿਨੱਤ-ਿਨੱਤ ਸਦਾ ਲਈ । ੩੯ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵੀਂ
ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੇਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵੀਂ । ੪੦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਏਫ਼ਾ ਦੀ
ਦਸਵੰਧ ਮੈਦਾ ਖ਼ਾਲਸ ਤੇਲ ਦੇ ਹੀਨ ਦੀ ਚੌਥਾਈ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਵੀਂ
੪੧ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਲੇਲਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਾਵੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦੇ
ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ
ਸੁਗੰਧਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵੀਂ । ੪੨ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਿਵੱਚ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਵੇ । ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਲਾਂਗਾ ੪੩ ਅਤੇ ਥੇ ਮੈਂ

ਕੂਚ ੨੯:੪੪

64

ਕੂਚ ੩੦:੧੦

ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੰਬੂ ਮੇਰੇ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਪਿਵੱਤਰ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ੪੪ ਮੈਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਾਂਗਾ
ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਜਕਾਈ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਾਂਗਾ । ੪੫ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ੪੬ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ਿਜਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਾਂ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ।
੩੦
ਧੂਪ ਦੀ ਵੇਦੀ
(ਕੂਚ 37:25-28)
੧ ਤੂੰ ਧੂਪ ਧੁਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਿਸ਼ੱਟੀਮ
ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈਂ । ੨ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਇੱਕ
ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਹ ਚੌਰਸ ਹੋਵੇ । ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੋ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸੰਙ ਉਸੇ
ਤੋਂ ਹੋਣ । ੩ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੀਂ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਦਾ ਪਰਲਾ
ਪਾਸਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਸੰਙ, ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ
ਦੀ ਬਨੇਰੀ ਬਣਾਈਂ । ੪ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਕੜੇ ਉਸ ਦੀ ਬਨੇਰੀ ਦੇ ਹੇਠ
ਉਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਖੂੰਿਜਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਬਣਾਈਂ । ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਚੁੱਕਣ
ਲਈ ਚੋਬਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਹੋਣ । ੫ ਤੂੰ ਚੋਬਾਂ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੀਂ । ੬ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜਹੜਾ ਸਾਖ਼ੀ ਦੇ
ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਜਹੜਾ ਸਾਖ਼ੀ ਤੇ ਹੈ ਰੱਖੀਂ
ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾਂਗਾ । ੭ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਉਸ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਧੂਪ ਹਰ ਸਵੇਰੇ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਧੁਖਾਵੇ । ਜਦ ਉਹ ਦੀਿਵਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਰੇ ਤਦ ਉਹ ਇਹ ਧੁਖਾਵੇ । ੮ ਜਦ
ਹਾਰੂਨ ਦੀਿਵਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਗਾਵੇ ਤਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ
ਸਦਾ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਧੂਪ ਧੁਖਾਵੇ । ੯ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਨਾ ਓਪਰਾ
ਧੂਪ ਨਾ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਨਾ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਇਓ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਪੀਣ
ਦੀ ਭੇਟ ਡੋਹਿਲਓ ੧੦ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਉਸ ਦੇ ਿਸੰਙਾਂ ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ
ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇ । ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ।
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ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦਾ ਰੁੱਪਈਆ
੧੧ ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ੧੨ ਜਦ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਹੋਵੇ ਨਸਤਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
ਬਵਾ ਨਾ ਪਵੇ ਜਦ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰੇਂ । ੧੩ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਿਗਿਣਆ
ਹੋਇਆਂ ਿਵੱਚ ਰਲਣ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਧਾ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ
(ਸ਼ਕਲ ਿਵੱਚ ਵੀਹ ਜੀਰੇ ਹਨ) ਸੋ ਇਹ ਅੱਠ ਆਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਚੁੱਕਣ ਦੀ
ਭੇਟ ਹੋਵੇਗੀ । ੧੪ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਿਗਿਣਆ ਹੋਇਆਂ ਿਵੱਚ ਰਲਣ ਵੀਹ ਸਾਲ
ਦੇ ਅਤੇ ਤੇ ਦੇ ਹੋਣ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇਣ । ੧੫ ਤਾਂ ਧਨੀ ਅੱਠ
ਆਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਦੇਣ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ
ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇਣ । ੧੬ ਸੋ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ
ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੀਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਯਾਦਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਹੋਵੇ ।
ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਹੌਦੀ
੧੭ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ੧੮ ਤੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਇੱਕ
ਹੌਦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਅਤੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਉਹ ਨੂੰ ਰੱਖੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰੀਂ । ੧੯ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਧੋਣ ੨੦ ਜਦ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ
ਿਵੱਚ ਅਥਵਾ ਜਦ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਆਉਣ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਧੁਖਾਉਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣ ਿਕ ਉਹ ਨਾ ਮਰਨ । ੨੧ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਧੋਣ ਿਕ ਉਹ ਨਾ ਮਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਦੀ ਿਬਧੀ
ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ
ਤੱਕ ।
ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਦਾ ਤੇਲ
੨੨ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ੨੩ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਮਸਾਲਾ ਲਵੀਂ
ਅਰਥਾਤ ਪਤਲਾ ਮੁਰ ਪੰਜ ਸੌ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧ ਲਈ ਦਾਲਚੀਨੀ ਉਸ ਤੋਂ
ਅੱਧੀ ਅਰਥਾਤ ਢਾਈ ਸੌ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧ ਵਾਲੀ ਕੁਸ਼ਾ ਢਾਈ ਸੌ ਸ਼ਕਲ
੨੪ ਅਤੇ ਤੱਜ ਪੰਜ ਸੌ ਸ਼ਕਲ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨ
ਦਾ ਤੇਲ ਇੱਕ ਹੀਨ ੨੫ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਮਲਣ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਤੇਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ
ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਿਮਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਂ । ਉਹ ਇੱਕ ਮਲਣ ਦਾ
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ਪਿਵੱਤਰ ਤੇਲ ਹੋਵੇ । ੨੬ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਖ਼ੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ
ਨੂੰ ਮਲੀਂ । ੨੭ ਨਾਲੇ ਮੇਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਧੂਪ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ੨੮ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀ
ਬਲੀ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੌਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਚੌਕੀ ਨੂੰ । ੨੯ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੀਂ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ
ਕੁੱਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ । ੩੦ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰ ਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਜਕਾਈ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰਨ । ੩੧ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀਂ ਿਕ ਇਹ ਮਲਣ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਤੇਲ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇ । ੩੨ ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਿਪੰਡੇ ਤੇ
ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ
ਬਣਾਇਓ । ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਰਹੇ । ੩੩ ਿਜਹੜਾ
ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵਰਗੀ ਿਮਲਾਵਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਓਪਰੇ ਤੇ ਚੋਵੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇ ।
ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ ਪਿਵੱਤਰ ਤਰਲ
੩੪ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁਰ ਵਾਲਾ ਮਸਾਲਾ
ਲਈਂ ਅਰਥਾਤ ਮੁਰ ਮਸਤਕੀ ਅਤੇ ਲੌਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸ ਲੋਬਾਨ - ਇਹ ਇੱਕੋ
ਵਜਨ ਦੇ ਹੋਣ । ੩੫ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧ ਵਾਲੀ ਧੂਪ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੀ
ਬਣਾਈਂ । ਸਲੂਣੀ ਿਨਰੋਲ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇ । ੩੬ ਤੂੰ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਬਹੁਤ
ਮਹੀਨ ਪੀਹ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸਾਖ਼ੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਅੱਗੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਰੱਖੀਂ ਿਜੱਥੇ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਮਲਾਂਗਾ । ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇ । ੩੭ ਿਜਹੜੀ ਧੂਪ
ਨੂੰ ਬਣਾਵੇਂਗਾ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਧੂਪ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਉਹ
ਤੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇ । ੩੮ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵਾਂਗੂੰ ਸੁੰਘਣ
ਲਈ ਬਣਾਵੇ ਉਹ ਆਪਿਣਆਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
੩੧
ਡੇਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰੀਗਰ
(ਕੂਚ 35:30—36:1)
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ੨ ਵੇਖ ਮੈਂ ਬਸਲਏਲ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਊਰੀ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹੂਰ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਗੋਤ ਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸੱਿਦਆ
ਹੈ । ੩ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਿਵੱਿਦਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ
ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ੪ ਿਕ ਉਹ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇ
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ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ੫ ਨਾਲੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ
ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਕਰਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਕਰੇ ।
੬ ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹੀਸਾਮਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਹਾਲੀਆਬ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ
ਦਾਨ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਹੈ ਥਾਿਪਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਸਆਿਣਆਂ ਦੇ ਿਹਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਬੁੱਧ
ਪਾ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੋ ਕੁੱਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਬਣਾਉਣ, ੭ ਅਰਥਾਤ ਮੰਡਲੀ
ਦਾ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਸਾਖ਼ੀ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦਾ ਸਰਪੋਸ਼ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੇ
ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ੮ ਨਾਲੇ ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ
ਖ਼ਾਲਸ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਧੂਪ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ੯ ਅਤੇ
ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਹੌਦ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਚੌਂਕੀ ੧੦ ਅਤੇ ਮਹੀਨ ਉਣੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਜਦ ਉਹ ਜਾਜਕਾਈ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰਨ ੧੧ ਅਤੇ ਮਸਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧ ਵਾਲੀ ਧੂਪ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਲਈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਰਨ ।
ਸਬਤ ਦਾ ਿਦਨ
੧੨ ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ੧੩ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ
ਿਕ ਮੇਰੇ ਸਬਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨੌਤ ਕਿਰਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ । ੧੪ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਤ ਦੀ ਮਨੌਤ ਕਿਰਓ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ । ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ
ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇ । ੧੫ ਛੇ ਿਦਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੱਤਵਾਂ ਿਦਨ ਿਵਸ਼ਰਾਮ
ਦਾ ਸਬਤ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ । ਜੋ ਕੋਈ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ । ੧੬ ਉਪਰੰਤ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸਬਤ ਦੀ ਮਨੌਤ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਿਦਨ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨਣ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੈ । ੧੭ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਛੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ ।
੧੮ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਜਦ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀਨਈ ਪਹਾੜ
ਤੇ ਸਾਖ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਫੱਟੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ।
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੩੨
ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੱਛਾ
(ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 9:6-29)
੧ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਿਵੱਚ ਿਚਰ ਲਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਠ ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮਰਦ ਮੂਸਾ
ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ । ੨ ਤਾਂ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਾਲੇ ਤੋੜ
ਤਾੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ । ੩ ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਾਲੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਸਨ ਤੋੜ ਤਾੜ ਕੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ੪ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ਼ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਨਾਲ ਘੜ ਕੇ ਉਹ ਦਾ
ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰਾ
ਦੇਵਤਾ ਿਜਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਲੈ ਆਇਆ । ੫ ਜਦ ਹਾਰੂਨ ਨੇ
ਇਹ ਿਡੱਠਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਕੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਬ ਹੈ ੬ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਠੇ
ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਲਆਏ
ਤਾਂ ਲੋਕ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਹੱਸਣ ਖੇਲਣ ਨੂੰ ਠੇ । ੭ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਹ ਿਕਉਂਿਕ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ
ਉਤਾਹਾਂ ਿਲਆਇਆ ਹੈਂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ੮ ਉਹ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ
ਿਫਰ ਗਏ ਹਨ ਿਜਹ ਦਾ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਲ਼ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦੇਵਤਾ
ਿਜਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਲੈ ਆਇਆ । ੯ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਡੱਠਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਇਹ ਲੋਕ ਹਠੀ ਹਨ । ੧੦ ਹੁਣ ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭੜਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਸੁੱਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ । ੧੧ ਤਾਂ ਮੂਸਾ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਉਂ ਭੜਿਕਆ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ
ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈਂ । ੧੨ ਿਮਸਰੀ ਿਕਉਂ
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ਆਖਣ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਿਰਆਈ ਲਈ ਲੈ ਿਗਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ
ਿਵੱਚ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇ ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ
ਭੜਕਣ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੁਿਰਆਈ ਿਲਆਉਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾ
। ੧੩ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਿਰਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ
ਆਿਖਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹ ਦੇ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ । ੧੪ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਹਟ ਿਗਆ ਿਜਹੜੀ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਿਲਆ ਸੀ । ੧੫ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪਹਾੜ
ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਖ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੱਟੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸਨ
। ਉਹ ਫੱਟੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਿਸਆਂ ਤੋਂ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਇੱਕ ਪਾਿਸਓਂ ਅਤੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਿਸਓਂ ਵੀ ਿਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ੧੬ ਅਤੇ ਫੱਟੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿਲਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਲਖਤ ਸੀ ਿਜਹੜੀ ਫੱਟੀਆਂ ਤੇ
ਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ । ੧੭ ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਿਜਹੜੇ ਡੰਡ
ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ
। ੧੮ ਤਾਂ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਰੌਲ਼ਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਤਹ ਪਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਨਾ ਇਹ ਰੌਲ਼ਾ ਹਾਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ । ੧੯ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਵੱਛੇ ਅਤੇ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਹੁਤ ਭੜਕ ਿਠਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫੱਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀਆਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਭੰਨ ਸੁੱਿਟਆ ੨੦ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਲੈ ਕੇ
ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਪੀਹ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੀਪਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ
ਤੇ ਿਖਲਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਿਪਲਾ ਛੱਿਡਆ । ੨੧ ਤਾਂ ਮੂਸਾ
ਨੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ
ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਿਲਆਇਆ ? ੨੨ ਅੱਗੋਂ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦਾ
ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਭੜਕੇ । ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਉਹ ਬੁਿਰਆਈ ਤੇ ਿਤਆਰ ਹਨ
੨੩ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ
ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮਰਦ ਮੂਸਾ ਿਜਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ
ਲੈ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ । ੨੪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਭੰਨਣ ਤੋੜਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ
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ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਛਾ ਿਨੱਕਲ ਆਇਆ ।
੨੫ ਤਦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਬੇ-ਲਗ਼ਾਮ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਾਰੂਨ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਕੀਤਾ । ੨੬ ਮੂਸਾ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਿਜਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਿਲਆ । ੨੭ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਭ ਮਨੁੱਖ
ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਫਾਟਕ ਤੱਕ
ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਣ
। ੨੮ ਤਾਂ ਲੇਵੀਆਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਬੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ ਿਡੱਗੇ । ੨੯ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕਰੋ । ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ । ੩੦ ਅਗਲੇ
ਿਦਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਤਾਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ । ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰਾਂ । ੩੧ ਸੋ ਮੂਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, ਹਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ
ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ ੩੨ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ
ਪੋਥੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਿਲਖੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਿਮਟਾ ਸੁੱਟੀਂ । ੩੩ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਜਸ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਟਾ
ਸੁੱਟਾਂਗਾ । ੩੪ ਹੁਣ ਜਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੇ ਲੈ ਜਾ ਿਜਹ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਿਲਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਦੂਤ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਿਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ । ੩੫ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਵੱਛਾ ਬਣਾਉਣ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹ ਨੂੰ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ।
੩੩
ਸੀਨਈ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਤੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ
ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਉਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਜਾਣ ਿਜਹ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ
ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਸ ਤੁਹਾਡੀ
ਅੰਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ । ੨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਨਾਨੀ,
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ਅਮੋਰੀ, ਿਹੱਤੀ, ਫ਼ਿਰੱਜੀ, ਿਹੱਵੀ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦੇਵਾਂਗਾ । ੩ ਉਸ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਾਹਾਂ ਨਾ
ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਠੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਭਸਮ ਕਰ
ਿਦਆਂ । ੪ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਵਰਲਾਪ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਹਣੇ ਨਾ ਪਾਏ । ੫ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਢੀਠ ਲੋਕ ਹੋ । ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ
ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਾਹਾਂ ਜਾਂਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਰ
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗਿਹਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਲਾਹ ਸੁੱਟੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ
ਕਰਾਂ । ੬ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰੇਬ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪਰੇ ਆਪਣੇ ਗਿਹਣੇ ਲਾਹ ਸੁੱਟੇ
।
ਿਮਲਾਪ ਦਾ ਤੰਬੂ
੭ ਮੂਸਾ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਦੂਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਆਿਖਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਭਾਲਦਾ ਸੀ ਸੋ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ੮ ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਿਕ ਜਦ ਮੂਸਾ ਉਸ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠ ਕੇ
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ
ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਹ ਤੰਬੂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜ ਜਾਂਦਾ । ੯ ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਿਕ ਜਾਂ ਮੂਸਾ ਤੰਬੂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ
ਤਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ । ੧੦ ਜਦ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਦੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ
ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ । ੧੧ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਆਹਮੋ
ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗਭਰੂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂਨ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਤੰਬੂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਿਹੱਲਦਾ ਸੀ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਬਚਨ
੧੨ ਿਫਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਲੈ ਜਾ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇਂਗਾ
ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ
ਿਨਗਾਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈ । ੧੩ ਸੋ ਜੇ ਤੇਰੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ
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ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲੈ ਿਕ ਇਹ ਕੌਮ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੈ । ੧੪ ਤਾਂ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੀ
ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਿਦਆਂਗਾ । ੧੫ ਫੇਰ ਉਸ
ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਤਾਹਾਂ
ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੀਂ । ੧੬ ਫੇਰ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਜਾਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੇਰੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ
ਿਨਗਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਤੇ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਿਕ
ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਰਥਾਤ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਪਰਜਾ ਸਾਿਰਆਂ
ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਨ ਅਨੋਖੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ? ੧੭ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ
ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ । ੧੮ ਤਾਂ
ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਿਵਖਾਈਂ । ੧੯ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਸਾਰੀ ਭਿਲਆਈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਤੇ ਿਦਆਲ ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਿਦਆਲ ਹੋਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਿਜਸ ਤੇ ਰਿਹਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਹਮ ਕਰਾਂਗਾ । ੨੦ ਤਾਂ ਉਸ ਆਿਖਆ,
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਨਹੀਂ
ਸਕਦਾ । ੨੧ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ
ਚਟਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੀਂ ੨੨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਮੇਰਾ ਤੇਜ
ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੰਧਰ ਿਵੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਲੰਘਣ ਦੇ
ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਢੱਕਾਂਗਾ ੨੩ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਟਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਿਪੱਠ ਵੇਖੇਂਗਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਿਦੱਸੇਗਾ ।
੩੪
ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੱਖਤੀਆਂ
(ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 10:1-5)
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਪਿਹਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ
ਫੱਟੀਆਂ ਘੜ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੱਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਿਲਖਾਂਗਾ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਪਿਹਲੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਿਟਆ । ੨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਿਤਆਰ
ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੀਨਈ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਅਤੇ ਥੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੜਾ ਰਿਹ । ੩ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਿਦੱਸੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਜੜ
ਚੁਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੌਣਾ । ੪ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ
ਦੋ ਫੱਟੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਠ ਕੇ ਸੀਨਈ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ
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ਿਗਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਪੱਥਰ
ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੱਟੀਆਂ ਲਈਆਂ । ੫ ਯਹੋਵਾਹ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚ ਤਿਰਆ ਅਤੇ ਥੇ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ੬ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਯਹੋਵਾਹ, ਯਹੋਵਾਹ
ਿਦਆਲੂ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਿਵੱਚ ਧੀਰਜੀ ਅਤੇ ਭਿਲਆਈ
ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ੭ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਭਿਲਆਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣਹਾਰ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀ ਨੂੰ ਇਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪਰ ਪੇਵਾਂ ਦਾ ਕੁਧਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਹਾਰ ਹੈ । ੮ ਤਾਂ ਮੂਸਾ
ਨੇ ਛੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਨਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ
੯ ਅਤੇ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ
ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਠੀਏ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਧਰਮ
ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਾਵੇ ।
ਨੇਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ
(ਕੂਚ 23:14-19; ਿਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 7:1-5, 16:1-17)
੧੦ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹਾਂ । ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਅਿਜਹੇ ਅਚਰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਿਜਹੜੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਿਕਸੇ
ਕੌਮ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਹੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੰਮ
ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ । ੧੧ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਅੱਗੇ ਅਮੋਰੀ, ਕਨਾਨੀ, ਿਹੱਤੀ, ਫ਼ਿਰੱਜੀ, ਿਹੱਵੀ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਿਰਹਾ
ਹਾਂ । ੧੨ ਸੁਚੇਤ ਰਹੁ ਮਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਨ੍ਹੇਂ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫਾਹੀ ਹੋਵੇ । ੧੩ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ
ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਣਾ । ੧੪ ਤੂੰ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ
ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੀਂ । ਯਹੋਵਾਹ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗ਼ੈਰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰਤੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ੧੫ ਿਕਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਨ੍ਹੇਂ ਅਤੇ ਜਦ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ
ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਲੀ ਤੋਂ ਖਾਵੇਂ ੧੬ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਲਵੇਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ
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ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਕਰਾਉਣ । ੧੭ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢਾਲ਼ੇ ਹੋਏ ਦੇਵਤੇ
ਨਾ ਬਣਾਈਂ । ੧੮ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਈਂ । ਤੂੰ ਸੱਤ ਿਦਨ ਪਤੀਰੀ
ਰੋਟੀ ਖਾਵੀਂ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਬੀਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ
ਸਮੇਂ ਤੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਅਬੀਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ । ੧੯ ਹਰ
ਇੱਕ ਕੁੱਖ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ
ਦੇ ਜੇਠੇ ਨਰ ਮੇਰੇ ਹਨ ੨੦ ਪਰ ਖੋਤੀ ਦੇ ਜੇਠੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਛੁਡਾ ਲਵੀਂ ਅਤੇ
ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੁਡਾਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਧੌਣ ਭੰਨ ਸੁੱਟੀਂ । ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਰ ਇੱਕ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੁਡਾਵੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਸੱਖਣੇ ਹੱਥ ਨਾ ਿਦੱਸਣ
। ੨੧ ਛੇ ਿਦਨ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰੀਂ ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਕਰੀਂ । ਵਾਹੁਣ
ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਕਰੀਂ । ੨੨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅਠਵਾਰੇ ਦਾ
ਪਰਬ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੇ
ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਈਂ । ੨੩ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਰ ਪ੍ਰਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ । ੨੪ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ
ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲੋਭ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੂੰ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇਂ । ੨੫ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਲੀ ਦਾ ਲਹੂ
ਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਵੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਪਸਾਹ ਦੇ ਪਰਬ ਦੀ ਬਲੀ ਤੋਂ ਸਵੇਰ
ਤੱਕ ਰੱਖ ਛੱਡੀਂ । ੨੬ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਫਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪਿਹਲਾ ਫਲ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਿਲਆਵੀਂ । ਤੂੰ ਪਠੋਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ
ਦੁੱਧ ਿਵੱਚ ਨਾ ਉਬਾਲੀਂ । ੨੭ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਨੂੰ ਿਲਖ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੨੮ ਉਹ ਚਾਲ੍ਹੀ ਿਦਨ ਅਤੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਰਾਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ
ਥੇ ਹੀ ਿਰਹਾ । ਨਾ ਉਸ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਫੱਟੀਆਂ ਤੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਰਥਾਤ ਦਸ ਹੁਕਮ ਿਲਖੇ ।
ਮੂਸਾ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ
੨੯ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਮੂਸਾ ਸੀਨਈ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਤਿਰਆ ਤਾਂ
ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਖ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫੱਟੀਆਂ ਸਨ
ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਲੂਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਮਕਦਾ ਹੈ । ੩੦ ਜਦ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
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ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਚਮਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰੇ ।
੩੧ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਧਾਨ
ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਏ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ । ੩੨ ਫੇਰ
ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨਈ ਪਹਾੜ ਤੇ ਆਖੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ । ੩੩ ਜਦ ਮੂਸਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਿਲਆ ।
੩੪ ਜਦ ਮੂਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਦਾ
ਲਾਹ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ । ੩੫ ਇਸਰਾਏਲੀ
ਮੂਸਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਿਕ ਮੂਸਾ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਫੇਰ
ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ।
੩੫
ਸਬਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ
੧ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ੨ ਛੇ ਿਦਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੱਤਵਾਂ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਦਾ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਬਤ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਹੋਵੇ । ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਮਾਿਰਆ
ਜਾਵੇ । ੩ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਅੱਗ ਨਾ ਬਾਲਣੀ ।
ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਲਈ ਭੇਂਟ
(ਕੂਚ 25:1-9)
੪ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਜਹੜੀ
ਗੱਲ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ੫ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਭੇਟ ਿਲਓ । ਿਜਹ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ
ਭੇਟ ਿਲਆਵੇ - ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਿਪੱਤਲ ੬ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਿਕਰਮਚੀ ਮਹੀਨ
ਕਤਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ਮ ੭ ਛੱਿਤ੍ਰਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੱਲਾਂ ਅਤੇ
ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਅਤੇ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ੮ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਤੇਲ
ਅਤੇ ਮਸਹ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਧੂਪ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ੯ ਸੁਲੇਮਾਨੀ
ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਏਫ਼ੋਦ ਅਤੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਿਵੱਚ ਜੜਨ ਲਈ ਨਗ ।

ਕੂਚ ੩੫:੧੦

76

ਕੂਚ ੩੫:੨੪

ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ
(ਕੂਚ 39:32-43)
੧੦ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਿਜਹ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਬਣਾਵੇ । ੧੧ ਡੇਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਢੱਕਣ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋੜੇ ਉਸ
ਦੀਆਂ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ੧੨ ਸੰਦੂਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ
ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦਾ ਸਰਪੋਸ਼ ਅਤੇ ਓਟ ਦਾ ਪੜਦਾ ੧੩ ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ੧੪ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਚਾਨਣ
ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਲਈ ਤੇਲ
੧੫ ਧੂਪ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਅਤੇ ਮਸਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਲ ਸੁਗੰਧੀ
ਧੂਪ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਓਟ ੧੬ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਝੰਜਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੌਦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ੧੭ ਿਵਹੜੇ ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀਆਂ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਓਟ
੧੮ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਦੀਆਂ ਕੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਲਾਸਾਂ ੧੯ ਅਤੇ ਮਹੀਨ ਉਣੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਉਪਾਸਨਾ
ਲਈ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਬਸਤ੍ਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਜਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਸਤ੍ਰ ।
ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਂਟ ਿਲਆਉਣਾ
੨੦ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ੨੧ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਿਰਆ, ਆਏ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਭੇਟਾਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ
ਤੰਬੂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਬਸਤ੍ਰਾਂ ਲਈ ਿਲਆਏ । ੨੨ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ
ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਉਣੀ ਨਾਲ ਜੁਗਨੀਆਂ, ਨਥਾਂ, ਛਾਪਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ
ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ
ਿਦੱਤੀਆਂ ੨੩ ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੀਲਾ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਸੂਤ
ਅਤੇ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ਮ ਅਤੇ ਛੱਿਤ੍ਰਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਖੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਉਹ ਿਲਆਏ । ੨੪ ਿਜੰਿਨਆਂ
ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਭੇਟਾਂ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਿਜੰਿਨਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਉਪਾਸਨਾ
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ਦੇ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੱਭੀ ਉਹ ਿਲਆਏ । ੨੫ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਿਸਆਣੀਆਂ
ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਕੱਿਤਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੱਿਤਆ ਉਹ ਲੈ ਆਈਆਂ,
ਅਰਥਾਤ ਨੀਲਾ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ੨੬ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਇਸਤਰੀਆਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪਰੇਿਰਆ ਪਸ਼ਮ ਕੱਤੀ
੨੭ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਏਫ਼ੋਦ ਅਤੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਿਵੱਚ ਜੜਨ
ਲਈ ਨਗ ਿਲਆਏ ੨੮ ਅਤੇ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਚਾਨਣੇ ਲਈ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਸਹ ਕਰਨ
ਲਈ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਧੂਪ ੨੯ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ
ਇਸਤਰੀਆਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਿਰਆ ਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ
ਿਲਆਉਣ ਿਜਹ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਲਆਏ ।
ਿਮਲਾਪ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲਈ ਕਾਰੀਗਰ
(ਕੂਚ 31:1-11)
੩੦ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ ਬਸਲਏਲ ਹੂਰ ਦੇ ਪੋਤੇ
ਅਤੇ ਊਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ
ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ੩੧ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬੁੱਧ, ਸਮਝ,
ਿਵੱਿਦਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ੩੨ ਿਕ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰੀ
ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ੩੩ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ
ਜੜਨ ਲਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਿਚੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰੇ ਅਰਥਾਤ ਸਭ ਪਰਕਾਰ
ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ੩੪ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਸਖਾਉਣ ਦੀ ਬੁੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲੇ
ਦਾਨ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਅਹੀਸਾਮਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਹਾਲੀਆਬ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ । ੩੫ ਉਸ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦਾ
ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਰਥਾਤ ਕਰਾਵੇ ਦਾ, ਚਤੇਰੇ ਦਾ ਅਤੇ ਕਸੀਦੇਕਾਰ
ਦਾ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਿਕਰਮਚੀ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਿਰੰਿਦਆਂ
ਦਾ ਕੰਮ ।
੩੬
੧ ਬਸਲਏਲ ਆਹਾਲੀਆਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ।
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸਮਝ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਉਹ ਜਾਣਨ ਿਕ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਵੇਂ
ਕਰਨਾ ਹੈ ।
ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੇਂਟ
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੨ ਫੇਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਸਲਏਲ ਅਤੇ ਆਹਾਲੀਆਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧ ਿਦੱਤੀ ਸੀ ਸੱਿਦਆ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਿਰਆ ਿਕ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ
੩ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਆਂਦਾ ਸੀ ਲੈ
ਿਲਆ ਪਰ ਉਹ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਵਾਫ਼ਰ ਿਲਆਉਂਦੇ
ਰਹੇ । ੪ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਿਜਹੜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਸਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਏ ੫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਲੋਕ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਿਜਹ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹਨ । ੬ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੋਕਾ ਿਫਰਾਇਆ ਿਕ ਮਨੁੱਖ
ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਭੇਟਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ।
ਸੋ ਲੋਕ ਿਲਆਉਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਮਸਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੀ ਸੀ ।
ਡੇਰੇ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ
(ਕੂਚ 26:1-37)
੮ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਡੇਰੇ ਦੇ
ਦਸ ਪਰਦੇ ਉਣੀ ਹੋਈ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਦੇ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਰੰਗ ਦੇ
ਬਣਾਏ । ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾਇਆ
। ੯ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਠਾਈ ਹੱਥ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਦੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ
ਚਾਰ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਪ ਸਾਿਰਆਂ ਪਰਿਦਆਂ ਦਾ ਸੀ । ੧੦ ਉਸ ਨੇ
ਪੰਜ ਪਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੰਜ ਪਰਦੇ ਭੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ
੧੧ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੀੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੀ ਸੰਜਾਫ਼ ਿਵੱਚ ਜੋੜ ਕੇ
ਿਸਰੇ ਵੱਲ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਦੇ ਦੀ ਸੰਜਾਫ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬਾਹਰਲੇ
ਜੋੜ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਬਣਾਏ । ੧੨ ਪੰਜਾਹ ਬੀੜੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਪੰਜਾਹ ਬੀੜੇ ਉਸ ਨੇ ਿਸਰੇ ਵੱਲ ਿਜਹੜਾ ਦੂਜੇ ਜੋੜ ਿਵੱਚ ਸੀ ਬਣਾਏ । ਉਹ
ਬੀੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ੧੩ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਕੁੰਡੀਆਂ ਸੋਨੇ
ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੜਿਦਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ
। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ । ੧੪ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਸ਼ਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ
ਉਪਰਲੇ ਤੰਬੂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਿਗਆਰਾਂ ਪਰਦੇ ਬਣਾਏ । ੧੫ ਹਰ
ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੀਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਚਾਰ ਹੱਥ
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ਅਤੇ ਇਹ ਿਗਆਰਾਂ ਪਰਦੇ ਇੱਕੋ ਨਾਪ ਦੇ ਸਨ । ੧੬ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜ ਪਰਦੇ ਵੱਖਰੇ
ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਛੇ ਪਰਦੇ ਵੱਖਰੇ । ੧੭ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਬੀੜੇ ਉਸ ਪਰਦੇ ਦੀ ਸੰਜਾਫ਼
ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਜੋੜ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਬੀੜੇ ਦੂਜੇ ਜੋੜ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ
ਸੰਜਾਫ਼ ਿਵੱਚ ਬਣਾਏ ੧੮ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਕੁੰਡੀਆਂ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਤੰਬੂ ਦੇ
ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ੧੯ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੰਬੂ ਦਾ
ਢੱਕਣ ਛੱਿਤ੍ਰਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਤਲਾ ਢੱਕਣ
ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ । ੨੦ ਉਸ ਨੇ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ
ਦੇ ਖੜਵੇਂ ਫੱਟੇ ਡੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਏ । ੨੧ ਹਰ ਫੱਟੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਸ ਹੱਥ ਅਤੇ ਹਰ
ਫੱਟੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਡੇਢ ਹੱਥ ਸੀ ੨੨ ਅਤੇ ਹਰ ਫੱਟੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਚੂਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ
ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੱਟੇ ਬਣਾਏ । ੨੩ ਉਸ ਨੇ
ਡੇਰੇ ਦੇ ਫੱਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ - ਵੀਹ ਫੱਟੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਈ ੨੪ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲੀ ਚੀਥੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਹਾਂ ਫੱਿਟਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਅਰਥਾਤ
ਹਰ ਇੱਕ ਫੱਟੇ ਹੇਠ ਦੋ ਚੀਥੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਚੂਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ
ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਫੱਟੇ ਲਈ ਦੋ ਚੀਥੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਚੂਲਾਂ ਲਈ । ੨੫ ਅਤੇ ਡੇਰੇ
ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਤਰ ਵੱਲ ਵੀਹ ਫੱਟੇ ਬਣਾਏ ੨੬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਂਦੀ
ਦੀਆਂ ਚਾਲੀ ਚੀਥੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਫੱਟੇ ਹੇਠ ਦੋ ਚੀਥੀਆਂ ੨੭ ਅਤੇ ਡੇਰੇ
ਦੇ ਿਪਛਵਾੜੇ ਦੇ ਲਿਹੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਉਸ ਨੇ ਛੇ ਫੱਟੇ ਬਣਾਏ । ੨੮ ਉਸ ਨੇ ਦੋ
ਫੱਟੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਪਛਵਾੜੇ ਦੇ ਖੂੰਿਜਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ । ੨੯ ਉਹ ਹੇਠੋਂ ਦੋਹਰੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਆਪਿਣਆਂ ਿਸਿਰਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੜੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਖੂੰਿਜਆਂ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ
੩੦ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਠ ਫੱਟੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਸੋਲਾਂ ਚੀਥੀਆਂ
ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਫੱਟੇ ਹੇਠ ਦੋ ਚੀਥੀਆਂ । ੩੧ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਸ਼ੱਟੀਮ
ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਹੋੜੇ ਬਣਾਏ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਫੱਿਟਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਹੋੜੇ ਅਤੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਫੱਿਟਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਹੋੜੇ ੩੨ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਲਿਹੰਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ
ਫੱਿਟਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਹੋੜੇ ੩੩ ਅਤੇ ਿਵੱਚਲਾ ਹੋੜਾ ਫੱਿਟਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰੋਂ ਦੁਸਾਰ
ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ ੩੪ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫੱਿਟਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮਿੜ੍ਹਆ ਅਤੇ
ਹੋਿੜਆਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੋਿੜਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ
ਮਿੜ੍ਹਆ । ੩੫ ਉਸ ਨੇ ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ ਿਕਰਮਚੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨ ਉਣੇ ਹੋਏ ਕਤਾਨ
ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਬਣਾਇਆ । ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕਰੂਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ
ਕੰਮ ਬਣਾਇਆ । ੩੬ ਉਸ ਨੇ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ
ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮਿੜ੍ਹਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਸੋਨੇ
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ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਚੀਥੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢਾਲੀਆਂ ।
੩੭ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਓਟ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਿਕਰਮਚੀ ਰੰਗ
ਦੀ ਮਹੀਨ ਉਣੇ ਹੋਏ ਕਤਾਨ ਦੀ ਬਣਾਈ । ਇਹ ਕਸੀਦੇਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ।
੩੮ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਕੁੰਿਡਆਂ ਸਣੇ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਅਤੇ ਕਿੜਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮਿੜ੍ਹਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ
ਚੀਥੀਆਂ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਸਨ ।
੩੭
ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ
(ਕੂਚ 25:10-22)
੧ ਬਸਲਏਲ ਨੇ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਬਣਾਇਆ ਿਜਹ ਦੀ
ਲੰਬਾਈ ਢਾਈ ਹੱਥ ਚੌੜਾਈ ਡੂਢ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਡੂਢ ਹੱਥ ਸੀ । ੨ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮਿੜ੍ਹਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ
ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਨੇਰੀ ਬਣਾਈਂ ੩ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਾਰ ਕੜੇ ਢਾਲ਼ ਕੇ ਉਸ
ਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਨੁੱਕਰਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਅਰਥਾਤ ਦੋ ਕੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਦੋ ਕੜੇ ਦੂਜੇ
ਪਾਸੇ । ੪ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਮਿੜ੍ਹਆ । ੫ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਬਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਪਾਿਸਆਂ
ਦੇ ਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਿਕਆ ਜਾਵੇ । ੬ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦਾ ਸਰਪੋਸ਼ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਿਜਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
ਢਾਈ ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਡੂਢ ਹੱਥ ਸੀ । ੭ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਕਰੂਬੀ
ਬਣਾਏ । ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੜਕੇ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਿਸਿਰਆਂ
ਤੇ ਬਣਾਇਆ । ੮ ਇੱਕ ਕਰੂਬੀ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਰੂਬੀ ਦੂਜੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ।
ਉਸ ਨੇ ਕਰੂਬੀ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਿਸਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਬਣਾਏ
੯ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੂਬੀ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਿਖੰਡਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਖੰਭ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਹਮੋ
ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਵੱਲ ਸਨ ।
ਪਿਵੱਤਰ ਮੇਜ਼ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ
(ਕੂਚ 25:23-30)
੧੦ ਉਸ ਨੇ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਬਣਾਈ । ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
ਦੋ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਡੇਢ ਹੱਥ ਸੀ ।
੧੧ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮਿੜ੍ਹਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਨੇਰੀ
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ਬਣਾਈ । ੧੨ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਭਰ ਕਨਾਰੀ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਬਣਾਈ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਨੇਰੀ ਕਨਾਰੀ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਬਣਾਈ । ੧੩ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਾਰ ਕੜੇ ਢਾਲ਼ ਕੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿੜਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਚੌਹਾਂ
ਖੂੰਿਜਆਂ ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਿਵਆਂ ਤੇ ਸਨ ਪਾ ਿਦੱਤਾ । ੧੪ ਕਨਾਰੀ ਦੇ
ਕੋਲ ਹੀ ਕੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਚੋਬਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਨ । ੧੫ ਅਤੇ
ਉਹ ਚੋਬਾਂ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ
ਮਿੜ੍ਹਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ । ੧੬ ਉਸ ਨੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉਤਲੇ ਭਾਂਡੇ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ
ਦੇ ਬਣਾਏ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ, ਚਮਚੇ, ਗਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਡੋਹਲਣ ਦੇ
ਕਟੋਰੇ ।
ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੀਵਟ ਬਣਾਉਣਾ
(ਕੂਚ 25:31-40)
੧੭ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਮਾਦਾਨ
ਘੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ । ਉਸ ਦਾ ਪਾਏਦਾਨ ਅਤੇ ਡੰਡਾ ਅਤੇ ਕਟੋਰੇ ਅਤੇ ਗੋਲੇ
ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਸਨ ੧੮ ਅਤੇ ਛੇ ਟਿਹਣੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਿਸਆਂ
ਤੋਂ ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਸਨ । ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਿਸਓਂ ਿਤੰਨ ਟਿਹਣੀਆਂ ਅਤੇ
ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਿਸਓਂ ਿਤੰਨ ਟਿਹਣੀਆਂ । ੧੯ ਇੱਕ ਟਿਹਣੀ ਤੇ ਿਤੰਨ
ਕਟੋਰੇ ਬਦਾਮ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਟਿਹਣੀ ਤੇ
ਿਤੰਨ ਕਟੋਰੇ ਬਦਾਮ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੀ ਛੇਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਲਈ ਸੀ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਸਨ ।
੨੦ ਅਤੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਕਟੋਰੇ ਬਦਾਮ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਗੋਲੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਨ । ੨੧ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਅਤੇ ਫੇਰ
ਉਸ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫੇਰ ਦੋਹਾਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਹੇਠ
ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਲਈ ਸੀ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ
ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਸਨ । ੨੨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਉਸੇ
ਤੋਂ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਿੜਆ ਹੋਇਆ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ
ਸੀ । ੨੩ ਉਸ ਦੇ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤ ਦੀਵੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਲਤਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਗੁਲਦਾਨ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਨ ੨੪ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਣ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਕੁੰਦਨ
ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ।
ਧੂਪ ਦੀ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ
(ਕੂਚ 30:1-5)
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੨੫ ਉਸ ਨੇ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਧੂਪ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ । ਉਸ
ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਹ ਚੌਰਸ ਸੀ
ਅਤੇ ਦੋ ਹੱਥ ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸੰਙ ਉਸੇ ਤੋਂ ਸਨ । ੨੬ ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮਿੜ੍ਹਆ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਦਾ ਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸੰਙ । ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ
ਦੀ ਬਨੇਰੀ ਬਣਾਈ ੨੭ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਕੜੇ ਉਸ ਦੀ ਬਨੇਰੀ ਦੇ ਹੇਠ
ਉਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਿਲਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਬਣਾਏ । ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ
ਲਈ ਚੋਬਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਸਨ । ੨੮ ਉਸ ਨੇ ਚੋਬਾਂ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮਿੜ੍ਹਆ ।
ਧੂਪ ਅਤੇ ਅਿਭਸ਼ੇਕ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ
(ਕੂਚ 30:22-38)
੨੯ ਉਸ ਨੇ ਮਸਹ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਿਨਰੋਲ ਸੁਗੰਧੀ ਧੂਪ ਨੂੰ
ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ।
੩੮
ਹੋਮ ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ
(ਕੂਚ 27:1-8)
੧ ਉਸ ਨੇ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ । ਉਸ ਦੀ
ਲੰਬਾਈ ਪੰਜ ਹੱਥ ਉਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਪੰਜ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਹ ਚੌਰਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਉਚਾਈ ਿਤੰਨ ਹੱਥ ਸੀ । ੨ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸੰਙ ਉਸੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਖੂੰਿਜਆਂ
ਤੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪੱਤਲ ਨਾਲ ਮਿੜ੍ਹਆ । ੩ ਜਗਵੇਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਸਮਾਨ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਰਥਾਤ ਤਸਲੇ, ਕੜਛੇ, ਬਾਟੇ, ਿਤ੍ਰਸੂਲੀਆਂ ਅਤੇ
ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ । ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਸਨ । ੪ ਉਸ ਨੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਲਈ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਲੀਦਾਰ ਝੰਜਰੀ ਬਣਾਈ । ੫ ਉਹ ਉਸ ਦੇ
ਥੜੇ ਦੇ ਹੇਠ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚੌਹਾਂ ਖੂੰਿਜਆਂ ਲਈ ਚਾਰ
ਕੜੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਝੰਜਰੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਿਜਹੜੇ ਚੋਬਾਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਨ । ੬ ਉਸ
ਨੇ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਪੱਤਲ ਨਾਲ
ਮਿੜ੍ਹਆ । ੭ ਉਸ ਉਹ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਪਾਿਸਆਂ ਦੇ ਕਿੜਆਂ
ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ । ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਫੱਟੀਆਂ ਨਾਲ
ਖੋਖਲਾ ਬਣਾਇਆ ।
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ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਹੌਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ
(ਕੂਚ 30:18)
੮ ਉਸ ਨੇ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੌਦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾਈ
ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦਾਰਨੀਆਂ ਿਦਆਂ ਦਰਪਣਾਂ
ਤੋਂ ਬਣਾਏ ।
ਡੇਰੇ ਦਾ ਿਵਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ
(ਕੂਚ 27:9-19)
੯ ਉਸ ਨੇ ਿਵਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਿਵਹੜੇ ਲਈ ਮਹੀਨ
ਉਣੀ ਹੋਈ ਕਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੌ ਹੱਥ ਲੰਮੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ੧੦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਵੀਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਹ ਚੀਥੀਆਂ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਸਨ
ਅਤੇ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਨ । ੧੧ ਅਤੇ ਤਰ
ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੌ ਹੱਥ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਵੀਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਵੀਹ ਚੀਥੀਆਂ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੜੇ
ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਨ । ੧੨ ਅਤੇ ਲਿਹੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਨਾਤਾਂ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਦਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਦਸ ਸਨ ਅਤੇ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਦੇ
ਕੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਨ । ੧੩ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪੰਜਾਹ
ਹੱਥ ੧੪ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਹੱਥ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਿਤੰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਿਤੰਨ ਸਨ ੧੫ ਅਤੇ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪੰਦਰਾਂ
ਪੰਦਰਾਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਿਤੰਨ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਿਤੰਨ ਸਨ । ੧੬ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਿਸਆਂ ਦੀਆਂ
ਕਨਾਤਾਂ ਉਣੀ ਹੋਈ ਕਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਨ ੧੭ ਅਤੇ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ
ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਦਾ ਮੜ੍ਹ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ੧੮ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਲਈ
ਇੱਕ ਓਟ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਮਹੀਨ ਉਣੇ ਹੋਏ ਕਤਾਨ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਕਸੀਦੇਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ । ਉਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਉਚਾਈ
ਚੌੜਾਈ ਿਜੰਨੀ ਪੰਜ ਹੱਥ ਿਵਹੜੇ ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਸੀ । ੧੯ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਚਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਚਾਰ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਸਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਦਾ ਮੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
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ਕੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਨ । ੨੦ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੀਲੀਆਂ ਿਪੱਤਲ ਦੀਆਂ ਸਨ ।
ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
੨੧ ਇਹ ਡੇਰੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸਾਖ਼ੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ
ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਈਥਾਮਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ । ੨੨ ਸੋ ਹੂਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਊਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਬਸਲਏਲ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁੱਝ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਬਣਾਇਆ । ੨੩ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹਾਲੀਆਬ ਅਹੀਸਾਮਾਕ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਿਜਹੜਾ ਦਾਨ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਿਨਪੁੰਨ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ
ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਿਕਰਮਚੀ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਦਾ ਕਸੀਦੇਕਾਰ ਸੀ । ੨੪ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ
ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਰਤਣ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਰਥਾਤ ਭੇਟ ਦਾ
ਸੋਨਾ ਨਤੀ ਿਕੱਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸੌ ਤੀਹ ਸ਼ਕਲ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕਲ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ੨੫ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ
ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੌ ਿਕੱਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਪਝੰਤਰ ਸ਼ਕਲ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ੨੬ ਅਰਥਾਤ ਜੀਆਂ ਪਰਤੀ ਅੱਧਾ ਸ਼ਕਲ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਿਗਿਣਆ
ਹੋਇਆਂ ਿਵੱਚ ਰਲਦੇ ਸਨ ਿਲਆ ਿਜਹੜੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਤੇ ਦੇ ਸਨ ਉਹ
ਛੇ ਲੱਖ ਿਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਸਨ । ੨੭ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸੌ ਿਕੱਕਾਰ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ
ਗਏ ਅਰਥਾਤ ਸੌ ਚੀਥੀਆਂ ਸੌ ਿਕੱਕਾਰ ਇੱਕ ਚੀਥੀ ਇੱਕ ਿਕੱਕਾਰ । ੨੮ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸੱਤ ਸੌ ਪਝੱਤ੍ਰ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਮਿੜ੍ਹਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਬਣਾਏ । ੨੯ ਭੇਟ ਦਾ
ਿਪੱਤਲ ਸੱਤਰ ਿਕੱਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਸ਼ਕਲ ਸੀ । ੩੦ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਨੇ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਝੰਜਰੀ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਨਾਲੇ ਿਵਹੜੇ
ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਿਸਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ
ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਿਸਆਂ ਦੀਆਂ
ਕੀਲੀਆਂ । ੩੧ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਰਿਦਆਂ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਪਰਿਦਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸੀ । ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਤੰਬੂ ਲਈ ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਦੇ ਪਰਿਦਆਂ ਲਈ ਿਕੱਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
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੩੯
ਜਾਜਕਾਈ ਬਸਤਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ
(ਕੂਚ 28:1-14)
੧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨ ਉਣਤੀ ਦਾ ਨੀਲਾ, ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਬਸਤਰ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ
ਬਸਤਰ ਬਣਾਏ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੨ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਏਫ਼ੋਦ ਨੂੰ ਸੋਨ,ੇ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਮਹੀਨ ਉਣੇ ਹੋਏ ਕਤਾਨ ਦਾ
ਬਣਾਇਆ । ੩ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਤਲੇ-ਪਤਲੇ ਪੱਤ੍ਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਤਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ
ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਿਵੱਚ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਉਿਣਆ । ੪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਿਢਆਂ ਦੀਆਂ
ਕਤਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਿਸਿਰਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ
। ੫ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਕੱਿਢਆ ਹੋਇਆ ਪਟਕਾ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਕੱਸਣ
ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਤੋਂ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਸੋਨੇ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ
ਿਕਰਮਚੀ ਮਹੀਨ ਉਣੇ ਹੋਏ ਕਤਾਨ ਦਾ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਪੱਥਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ
ਛਾਪ ਦੀ ਉਕਰਾਈ ਵਾਂਗੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਕੇ
ਬਣਾਏ । ੭ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਮੋਿਢਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਰਾਂ ਤੇ ਰੱਿਖਆ
ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦਿਗਰੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹੋਣ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ।
ਸੀਨਾ ਬੰਦ ਬਣਾਉਣਾ
(ਕੂਚ 28:15-30)
੮ ਉਸ ਨੇ ਸੀਨਾ ਬੰਦ ਨੂੰ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਂਗੂੰ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੀ ਬਣਤ ਦਾ
ਅਰਥਾਤ ਸੋਨੇ, ਨੀਲੇ, ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਮਹੀਨ ਉਣੇ ਹੋਏ ਕਤਾਨ ਦਾ
ਬਣਾਇਆ । ੯ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਚੌਰਸ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ । ਉਸ
ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇੱਕ ਿਗੱਠ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਇੱਕ ਿਗੱਠ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਹਰਾ
ਸੀ । ੧੦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪਾਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ । ਇੱਕ
ਪਾਲ ਿਵੱਚ ਲਾਲ ਅਕੀਕ, ਸੁਨਿਹਲਾ, ਅਤੇ ਜਬਰਜਦ ਇਹ ਪਿਹਲੀ ਪਾਲ ਸੀ
। ੧੧ ਦੂਜੀ ਪਾਲ ਿਵੱਚ ਪੰਨਾ, ਨੀਲਮ, ਦੁਧੀਯਾ ਿਬਲੌਰ ੧੨ ਤੀਜੀ ਪਾਲ ਿਵੱਚ
ਜਰਕਨ, ਹਰੀ ਅਕੀਕ, ਕਟੈਿਹਲਾ ੧੩ ਚੌਥੀ ਪਾਲ ਿਵੱਚ ਬੈਰੂਜ਼, ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਅਤੇ
ਯਸ਼ਬ, ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ । ੧੪ ਅਤੇ
ਉਹ ਪੱਥਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ
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ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਪ ਦੀ ਕਰਾਈ ਵਾਂਗੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬਾਰਾਂ ਗੋਤਾਂ ਲਈ ਸਨ । ੧੫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਤੇ
ਖ਼ਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੰਜੀਰੀ ਰੱਿਸਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਬਣਾਈ । ੧੬ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਕੜੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੜੇ
ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾਏ । ੧੭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਨੇ
ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰੀਆਂ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾਈਆਂ
੧੮ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋਨੋਂ ਿਸਰੇ ਗੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਖ਼ਾਿਨਆਂ ਤੇ
ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਮੋਿਢਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਰਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਿਖਆ
। ੧੯ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਕੜੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ
ਿਸਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਿਜਹੜੇ ਏਫ਼ੋਦ ਦੀ ਕਨਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਨ ।
੨੦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕੜੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਫ਼ੋਦ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ
ਕਤਰਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹੇਠਲੀ ਵੱਲ ਸੀਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ
ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਪਟਕੇ ਦੇ ਤੇ ਰੱਿਖਆ । ੨੧ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਉਸ ਦੇ ਕਿੜਆਂ
ਨਾਲ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਿਕ
ਉਹ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਪਟਕੇ ਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੀਨੇ ਬੰਦ ਏਫ਼ੋਦ ਦੇ ਤੇ ਨਾ
ਖੁਲ੍ਹੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ।
ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਸਤਰ
(ਕੂਚ 28:31-33)
੨੨ ਉਸ ਨੇ ਏਫ਼ੋਦ ਦਾ ਚੋਗਾ ਸਾਰਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਬੁਣਤ ਦਾ ਬਣਾਇਆ
੨੩ ਅਤੇ ਚੋਗੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਜੋ ਦੇ ਛੇਕ ਵਰਗਾ ਛੇਕ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਛੇਕ ਦੇ
ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਇੱਕ ਬੰਨੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਾ ਪਾਟੇ । ੨੪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ
ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਘੇਰੇ ਤੇ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਕਤਾਨ ਦੇ ਅਨਾਰ ਬਣਾਏ
। ੨੫ ਅਨਾਰਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖ਼ਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਚੋਗੇ
ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਪਾਏ ੨੬ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਘੁੰਗਰੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਫੇਰ
ਇੱਕ ਘੁੰਗਰੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਚੋਗੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ
ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਸੀ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੨੭ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਬੁਣਤ ਦੇ ਬਣਾਏ
੨੮ ਅਤੇ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਦੀ ਪਗੜੀ, ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਦਾ ਅਮਾਮਾ ਅਤੇ ਮਹੀਨ
ਕਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੱਛਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ੨੯ ਅਤੇ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਦਾ
ਉਿਣਆ ਹੋਇਆ ਨੀਲਾ ਬੈਂਗਣੀ ਅਤੇ ਿਕਰਮਚੀ ਪਟਕਾ ਕਸੀਦੇਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ
ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੩੦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
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ਮੱਥੇ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਚਮਕੀਲਾ ਪੱਤ੍ਰ ਖ਼ਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਲਖਤ ਛਾਪ ਦੀ ਕਰਾਈ ਵਾਂਗੂੰ ਿਲਖੀ “ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ
ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ” ੩੧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਨੀਲੀ ਡੋਰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਮਾਮੇ
ਦੇ ਤੇ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਜਾਵੇ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ।
ਿਮਲਾਪ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦਾ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ
(ਕੂਚ 35:10-19)
੩੨ ਸੋ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ । ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ । ੩੩ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਅਰਥਾਤ
ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਫੱਟ,ੇ ਉਸ ਦੇ
ਹੋੜ,ੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ੩੪ ਅਤੇ ਛੱਿਤ੍ਰਆਂ
ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਦੀਆਂ
ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਓਟ ਦਾ ਪਰਦਾ ੩੫ ਸਾਖ਼ੀ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਚੋਬਾਂ ਸਣੇ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦਾ ਸਰਪੋਸ਼ ੩੬ ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ
੩੭ ਖ਼ਾਲਸ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਉਸ ਦੇ ਦੀਿਵਆਂ ਸਣੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀਿਵਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਰਨਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਚਾਨਣੇ ਲਈ ਤੇਲ ੩੮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ
ਅਤੇ ਮਸਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਧੂਪ ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਓਟ
੩੯ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਝੰਜਰੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ
ਸਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਹੌਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ੪੦ ਿਵਹੜੇ ਦੀਆਂ
ਕਨਾਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ
ਫਾਟਕ ਦੀ ਓਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰੇ
ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ੪੧ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਲਈ ਮਹੀਨ ਉਿਣਆ ਹੋਇਆ ਬਸਤ੍ਰ ਅਰਥਾਤ ਹਾਰੂਨ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਬਸਤ੍ਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਸਤ੍ਰ ਿਕ ਉਹ ਜਾਜਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ।
੪੨ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ
ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ੪੩ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਿਡੱਠਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ।
੪੦
ਡੇਰੇ ਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
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੧ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ੨ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਤੂੰ
ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਤੰਬੂ ਖੜਾ ਕਰੀਂ । ੩ ਤੂੰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਾਖ਼ੀ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਰੱਖੀਂ
ਅਤੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕਰੀਂ । ੪ ਤੂੰ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਿਲਆਵੀਂ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਆਰ ਕੇ ਰੱਖੀਂ । ਤੂੰ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਿਲਆਵੀਂ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਵੀਂ ੫ ਅਤੇ ਧੂਪ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਸਾਖ਼ੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਂ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਓਟ ਲਮਕਾਈਂ । ੬ ਤੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ
ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਂ ੭ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੌਦ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ
ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰੱਖੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈਂ । ੮ ਫੇਰ
ਤੂੰ ਿਵਹੜੇ ਨੂੰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਖੜਾ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਓਟ ਲਮਕਾਈਂ ।
੯ ਤੂੰ ਮਲਣ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲੀਂ ਇਸ
ਲਈ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਹੋਵੇਗਾ । ੧੦ ਤੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਲੀਂ ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਵੱਤਰ
ਹੋਵੇਗੀ । ੧੧ ਫੇਰ ਤੂੰ ਹੌਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਮਲੀਂ । ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਕਰੀਂ । ੧੨ ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ
ਿਲਆਈਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਲਾਈਂ । ੧੩ ਤੂੰ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਬਸਤਰ ਪੁਆਈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰ ਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ
ਜਾਜਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ । ੧੪ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਿਲਆ ਕੇ ਕੁੜਤੇ
ਪੁਆਈਂ ੧੫ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਹ ਕਰੀਂ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਮਸਹ
ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਜਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਹ ਹੋਣਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਜਾਜਕਾਈ ਹੋਵੇਗੀ । ੧੬ ਮੂਸਾ ਨੇ
ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ । ੧੭ ਉਪਰੰਤ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਉਹ ਡੇਰਾ
ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ । ੧੮ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਚੀਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੱਟੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋੜੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਥੰਮ੍ਹੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ । ੧੯ ਫੇਰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੰਬੂ ਤਾਿਣਆ ਅਤੇ
ਤੰਬੂ ਤੇ ਉਤਾਹਾਂ ਢਕਣਾ ਲਾਇਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ । ੨੦ ਫੇਰ ਉਸ ਸਾਖ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਚੋਬਾਂ ਸੰਦੂਕ
ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਦਾ ਸਰਪੋਸ਼ ਉਤਾਹਾਂ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ।
੨੧ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਓਟ ਦਾ ਪੜਦਾ ਲਮਕਾਇਆ
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ਅਤੇ ਸਾਖ਼ੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਓਟ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੨੨ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਤਰ ਵੱਲ ਦੇ
ਪਾਸੇ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਿਖਆ ੨੩ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ
ਸੁਆਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੨੪ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ
ਰੱਿਖਆ ੨੫ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੨੬ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ
ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਿਖਆ ੨੭ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਧੂਪ ਜਲਾਈ
ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੨੮ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਦੀ ਓਟ ਲਮਕਾਈ । ੨੯ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ
ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ
ਚੜ੍ਹਾਈ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੩੦ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਹੌਦ
ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਨਹਾਉਣ
ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ੩੧ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਹੱਥ-ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ੩੨ ਅਰਥਾਤ ਜਦ ਉਹ ਸਾਖ਼ੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ
ਜਦ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ
ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੩੩ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਿਵਹੜਾ ਡੇਰੇ
ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਓਟ ਨੂੰ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਫਾਟਕ
ਤੇ ਲਮਕਾਇਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ।
ਿਮਲਾਪ ਦੇ ਤੰਬੂ ਤੇ ਬੱਦਲ
(ਿਗਣਤੀ 9:15-23)
੩੪ ਤਦ ਬੱਦਲ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਤੇ ਛਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ
ਨੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਭਰ ਿਦੱਤਾ । ੩੫ ਿਫਰ ਮੂਸਾ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਵੜ ਨਾ ਸਿਕਆ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਬੱਦਲ ਉਸ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ
ਨੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਭਰ ਿਦੱਤਾ । ੩੬ ਜਦ ਬੱਦਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਤੋਂ ਚੁੱਿਕਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਦ
ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ੩੭ ਪਰ ਜਦ ਬੱਦਲ
ਨਾ ਚੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਦਲ ਚੁੱਿਕਆ ਨਾ ਜਾਵੇ
। ੩੮ ਿਕਉਂਿਕ ਿਦਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬੱਦਲ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਿਰਹਾ ।
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