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GENESIS
ਉਤਪਤ

ਭੂਿਮਕਾ
ਉਤਪਤ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸ਼ੁਰੂਆਤ” । ਜਗਤ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ, ਮਨੁੱਖ
ਜਾਤੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਾਪ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ
ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ । ਉਤਪਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । (1)
ਅਿਧਆਏ 1 - 11 ਿਵੱਚ ਜਗਤ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ
ਇਿਤਹਾਸ ਹੈ । ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹੱਵਾਹ, ਕਾਇਨ ਅਤੇ ਹਾਬਲ, ਨੂਹ ਅਤੇ
ਜਲ ਪਰਲੋ ਅਤੇ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਬੁਰਜ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ । (2) ਅਿਧਆਏ
12 – 50 ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ । ਇਸ ਿਵੱਚ
ਪਿਹਲਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਸਧ ਸੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੋਤੇ ਯਾਕੂਬ (ਿਜਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ
ਵਰਣਨ ਹੈ; ਿਫਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੋਏ । ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਿਮਸਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ
।
ਜਦ ਿਕ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਅਰੰਭ ਇਸ ਤੋਂ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ
ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਉਤਪਤ ਦੇ
ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੁਸਤਕ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੇ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ:
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ਜਗਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ 1:1 - 2:25
ਪਾਪ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਰੰਭ 3:1 - 24
ਆਦਮ ਤੋਂ ਨੂਹ ਤੱਕ 4:1 - 5:32
ਨੂਹ ਅਤੇ ਜਲ ਪਰਲੋ 6:1 – 10:32
ਬਾਬਲ ਦਾ ਬੁਰਜ 11:1-9
ਸ਼ੇਮ ਤੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੱਕ 11:10-32
ਕੁਲਪਤੀ: ਅਬਰਾਹਾਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ 12:1 – 35:29
ਏਸਾਓ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ 36:1 - 43
ਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ 37:1 – 45:28
ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀ 46:1 – 50:26
ਿਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਰਨਣ
੧ ਆਦ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਿਸਰਿਜਆ । ੨ ਧਰਤੀ
ਬੇਡੌਲ ਅਤੇ ਿਵਰਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਡੁੰਿਘਆਈ ਤੇ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ ਸੀ । ੩ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਚਾਨਣ ਹੋਵ,ੇ ਤਦ ਚਾਨਣ ਹੋ ਿਗਆ । ੪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ
ਿਕ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ । ੫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਿਦਨ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਆਿਖਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ ਹੋਇਆ ।
੬ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਬਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇ । ੭ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ
ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਬਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਬਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਣੀਆਂ
ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋ ਿਗਆ । ੮ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੰਬਰ
ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਿਦਨ
ਹੋਇਆ ।
੯ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇੱਕਠੇ ਹੋ
ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਦਸੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋ ਿਗਆ । ੧੦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਆਿਖਆ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਆਿਖਆ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ । ੧੧ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਧਰਤੀ ਘਾਹ, ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਉਗਾਵੇ ਿਜਹੜੇ
ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਫਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋ ਿਗਆ । ੧੨ ਸੋ ਧਰਤੀ ਨੇ ਘਾਹ ਤੇ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਸਾਗ ਪੱਤ
ਉਹ ਦੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ
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ਿਕਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਗਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ
ਚੰਗਾ ਹੈ । ੧੩ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਿਦਨ ਹੋਇਆ ।
੧੪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਰ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਚਮਕਣ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਦਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਿਮਆਂ, ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ,
ਰੁੱਤਾਂ, ਵਿਰਆਂ ਅਤੇ ਿਦਨਾਂ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾਉਣ । ੧੫ ਓਹ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਰ ਿਵੱਚ
ਤੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਹੋਣ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਮਕਣ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋ ਿਗਆ ।
੧੬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ - ਵੱਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਜਹੜੀ
ਿਦਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਿਜਹੜੀ ਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਉਸ
ਨੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ । ੧੭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਰ ਿਵੱਚ
ਰੱਿਖਆ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ੧੮ ਅਤੇ ਿਦਨ, ਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ
ਚੰਗਾ ਹੈ । ੧੯ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਿਦਨ ਹੋਇਆ ।
੨੦ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਪਾਣੀ ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ
ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਰ ਿਵੱਚ ਡਣ । ੨੧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਤ
ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ
ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੇਿਖਆ
ਿਕ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ । ੨੨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ,
ਫਲੋ ਅਤੇ ਵਧੋ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਿਦਓ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਵਧਣ । ੨੩ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਿਦਨ ਹੋਇਆ
। ੨੪ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਧਰਤੀ ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਦੇ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ
ਹੋ ਿਗਆ । ੨੫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ । ੨੬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ
ਓਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ, ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ
ਰਾਜ ਕਰਨ । ੨੭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ
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ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਚਆ । ਉਸ ਨੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਦੀ
ਿਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ । ੨੮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਫਲੋ ਅਤੇ ਵਧੋ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਿਦਓ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਘਸਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ । ੨੯ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੀ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਫਲ ਹੈ, ਦੇ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਹੈ । ੩੦ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਾਨਵਰ,
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੰਛੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਦੇ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੋ ਿਗਆ । ੩੧ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਿਸਰਜਨਾ ਨੂੰ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ । ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਿਦਨ ਹੋਇਆ ।
੨
੧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੱਸੋਂ ਦੀ
ਿਸਰਜਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ੨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ
ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ
। ੩ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਿਦਨ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸੇ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਰਿਚਆ
ਸੀ, ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ।
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਤਪਤੀ
੪ ਇਹ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਸਰਜਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜਦ ਓਹ ਉਤਪੰਨ
ਹੋਏ ਅਰਥਾਤ ਿਜਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਬਣਾਇਆ । ੫ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਅਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ
ਖੇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਗ ਪੱਤ ਅਜੇ ਉਪਿਜਆ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਵਰ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਲਈ
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੀ । ੬ ਪਰ ਧੁੰਦ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਿਸੰਜਦੀ ਸੀ
। ੭ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਤੋਂ ਰਿਚਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਿਕਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜੀਉਂਦਾ
ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣ ਿਗਆ । ੮ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਾਗ਼
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ਅਦਨ ਿਵੱਚ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਥੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ
ਰਿਚਆ ਸੀ, ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ । ੯ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ
ਿਜਹੜਾ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਮਨਭਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ
ਸੀ, ਉਗਾਏ ਅਤੇ, ਬਾਗ਼ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਤੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਿਗਆਨ
ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੀ ਉਗਾਇਆ । ੧੦ ਇੱਕ ਨਦੀ ਉਸ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਿਸੰਜਣ ਲਈ ਅਦਨ
ਤੋਂ ਿਨਕਲੀ ਅਤੇ ਥੋਂ ਚਾਰ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ । ੧੧ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ
ਪੀਸੋਨ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਸਾਰੇ ਹਵੀਲਾਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਸੋਨਾ ਹੈ ੧੨ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੋਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਥੇ ਮੋਤੀ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ । ੧੩ ਦੂਜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੀਹੋਨ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਸਾਰੇ ਕੂਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ
। ੧੪ ਤੀਜੀ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਹੱਦਕਲ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਗਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫ਼ਰਾਤ ਹੈ । ੧੫ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਾਹੀ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰੇ
। ੧੬ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਤੂੰ ਬਾਗ਼ ਦੇ
ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਬੇਿਝਜਕ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ੧੭ ਪਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਿਗਆਨ ਦੇ ਰੁੱਖ
ਦਾ ਫਲ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਈਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਂਗਾ
। ੧੮ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਲਾ
ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਵਾਂਗਾ
। ੧੯ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਮੱਟੀ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਰਿਚਆ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਵੇਖੇ ਜੋ ਉਹ ਿਕਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਜੀਉਂਦੇ
ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ, ਉਹੀ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਿਗਆ । ੨੦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ
ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ
ਨਾਮ ਰੱਿਖਆ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕਣ ਉਹ ਦੇ ਵਰਗੀ ਨਾ
ਿਮਲੀ । ੨੧ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੂਹੜੀ ਨੀਂਦ ਿਵੱਚ ਪਾ
ਿਦੱਤਾ, ਸੋ ਉਹ ਸੌਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਪਸਲੀ ਕੱਢ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਸ ਭਰ ਿਦੱਤਾ । ੨੨ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਉਸ ਪਸਲੀ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਬਣਾਈ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ । ੨੩ ਤਦ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ
ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਿਵੱਚੋਂ ਮਾਸ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ
ਨਾਰੀ ਅਖਵਾਏਗੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਨਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ । ੨੪ ਇਸ ਲਈ
ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਿਮਿਲਆ
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ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਓਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ । ੨੫ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ
ਨੰਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ।
੩
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਨਣ
੧ ਸੱਪ ਸਭ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਚਲਾਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਿਕਸੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਤੁਸੀਂ
ਨਾ ਖਾਓ ? ੨ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਫਲ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ੩ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਰੁੱਖ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ ਨਾ ਉਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ
ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ । ੪ ਪਰ ਸੱਪ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ । ੫ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ
ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ । ੬ ਜਦ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ
ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ
ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਿਲਆ ਤੇ ਆਪ
ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਖਾਧਾ । ੭ ਤਦ ਦੋਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਿਲਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸੀਉਂਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਸਤਰ ਬਣਾ ਲਏ
। ੮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਜਦ ਉਹ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ
ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਚਲਦਾ ਿਫਰਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਿਲਆ । ੯ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ
ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਿਕੱਥੇ ਹੈਂ ? ੧੦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ
ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਿਲਆ । ੧੧ ਉਸ ਨੇ ਪੁਿਛਆ, ਤੈਨੂੰ ਿਕਸ ਨੇ ਦੱਿਸਆ ਜੋ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੈਂ ?
ਿਜਸ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਨਾ ਖਾਵੀਂ ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ
ਦਾ ਫਲ ਖਾਧਾ ਹੈ ? ੧੨ ਫੇਰ ਆਦਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਇਸਤਰੀ
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖਾ ਿਲਆ
। ੧੩ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ?
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ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸੱਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਤਦ ਮੈਂ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਧਾ
।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਆਂ
੧੪ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਾਪੀ ਹੈਂ । ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ
ਭਾਰ ਚਲੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਿਜੰਦਗੀ ਿਮੱਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ । ੧੫ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਤੇ
ਇਸਤਰੀ ਿਵੱਚ, ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਵੱਚ ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ।
ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਸਰ ਨੂੰ ਫੇਂਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਂਗਾ । ੧੬ ਉਸ ਨੇ
ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਰਭ ਦੀ ਪੀੜ ਬਹੁਤ ਵਧਾਵਾਂਗਾ । ਪੀੜ
ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਜਣੇਂਗੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਵੱਲ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ
ਹੁਕਮ ਚਲਾਵੇਗਾ । ੧੭ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਖਾਧਾ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਵੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸਰਾਪਤ
ਹੋਈ । ਤੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉਪਜ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਜੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਖਾਇਆ ਕਰੇਂਗਾ
। ੧੮ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੰਡੇ, ਕੰਿਡਆਲੇ ਉਪਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪੈਲੀ ਦਾ ਸਾਗ ਪੱਤ
ਖਾਵੇਂਗਾ । ੧੯ ਤੂੰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੇਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ
ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਨਾ ਿਮਲ ਜਾਵੇਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਸੀ
। ਤੂੰ ਿਮੱਟੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਵੇਂਗਾ । ੨੦ ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੱਵਾਹ ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ
ਹੋਈ । ੨੧ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਚਮੜੇ
ਦੇ ਬਸਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਨਾਏ ।
ਬਾਗ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ਜਾਣਾ
੨੨ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਮਝ
ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਖਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਦਾ ਜੀਉਂਦਾ
ਰਹੇ । ੨੩ ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ
ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੇ ਿਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਰਿਚਆ ਿਗਆ ਸੀ ।
੨੪ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼
ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ
ਰੱਿਖਆ ਤਾਂ ਜੋ ਓਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ।
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੪
ਕਾਇਨ ਅਤੇ ਹਾਬਲ
੧ ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹੱਵਾਹ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ
ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ
ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । ੨ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ, ਹਾਬਲ ਇੱਜੜਾਂ ਦਾ ਆਜੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਇਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ।
੩ ਕੁੱਝ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਕਾਇਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੂੰ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਲੈ ਆਇਆ । ੪ ਹਾਬਲ ਵੀ ਇੱਜੜ ਦੇ ਪਲੌਿਠਆਂ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਲੈ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹਾਬਲ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ । ੫ ਪਰ ਕਾਇਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ
ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਇਨ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਿਚਹਰਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਿਗਆ । ੬ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ
ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਚਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਿਕਉਂ ਛਾਈ ਹੈ ? ੭ ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਨਾ
ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਕੀ ਤੇਰੀ ਭੇਟ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰੇਂ
ਤਾਂ ਪਾਪ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਪਰ
ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਪਰਬਲ ਹੋ । ੮ ਫੇਰ ਕਾਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਕੁਝ
ਿਕਹਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਾਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਦੱਤਾ । ੯ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ,
ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ? ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ । ਭਲਾ, ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹਾਂ ? ੧੦ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ
? ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਲਹੂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ੧੧ ਇਸ ਲਈ
ਹੁਣ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ, ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਲਹੂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈਣ ਲਈ
ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਹੈ, ਸਰਾਪੀ ਹੋਇਆ ਹੈਂ । ੧੨ ਜਦ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ
ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ । ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਗੌੜਾ
ਅਤੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਂਗਾ । ੧੩ ਕਾਇਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੀ
ਸਜ਼ਾ ਸਿਹਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ । ੧੪ ਵੇਖ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ
ਤੋਂ ਦੁਰਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਲੁਕ ਜਾਂਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਗੌੜਾ
ਅਤੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ
। ੧੫ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਜੋ ਕੋਈ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਤ
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ਗੁਣਾ ਬਦਲਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਾਇਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕੋਈ ਉਹ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ।
ਕਾਇਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ
੧੬ ਸੋ ਕਾਇਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਦਨ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ
ਨੋਦ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਿਗਆ । ੧੭ ਕਾਇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੰਗ
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੇ ਹਨੋਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਇੱਕ ਨਗਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ
ਤੇ ਹਨੋਕ ਰੱਿਖਆ । ੧੮ ਹਨੋਕ ਤੋਂ ਈਰਾਦ ਜੰਿਮਆ, ਈਰਾਦ ਤੋਂ ਮਹੂਯਾਏਲ
ਜੰਿਮਆ, ਮਹੂਯਾਏਲ ਤੋਂ ਮਥੂਸ਼ਾਏਲ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਮਥੂਸ਼ਾਏਲ ਤੋਂ ਲਾਮਕ
ਜੰਿਮਆ । ੧੯ ਲਾਮਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ
ਆਦਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜ਼ੱਲਾਹ ਸੀ । ੨੦ ਆਦਾਹ ਨੇ ਯਾਬਲ ਨੂੰ
ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ । ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੇ ਸਨ । ੨੧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ੂਬਲ ਸੀ । ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਬਰਬਤ ਅਤੇ ਬੀਨ ਬਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ।
੨੨ ਿਜ਼ੱਲਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤੂਬਲ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ । ਉਹ ਲੋਹ,ੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਹਰ
ਇੱਕ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਨੂੰ ਿਤੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂਬਲ ਕਾਇਨ ਦੀ ਭੈਣ
ਨਾਮਾਹ ਸੀ । ੨੩ ਲਾਮਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ - ਆਦਾਹ
ਤੇ ਿਜ਼ੱਲਾਹ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ,ੋ ਹੇ ਲਾਮਕ ਦੀ ਪਤਨੀਓ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓ
। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਭਰੂ ਨੂੰ, ਿਜਸ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ । ੨੪ ਜੇ ਕਾਇਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੱਤ ਗੁਣਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਮਕ ਦਾ ਸਤੱਤਰ ਗੁਣਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਸੇਥ ਅਤੇ ਅਨੋਸ਼
੨੫ ਆਦਮ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੁੱਤਰ
ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸੇਥ ਰੱਿਖਆ ਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਬਲ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਾਇਨ ਨੇ
ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਸੀ । ੨੬ ਅਤੇ ਸੇਥ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜੰਿਮਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨੋਸ਼ ਰੱਿਖਆ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗੇ
।
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੫
ਆਦਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
(1 ਇਿਤਹਾਸ 1:1-4)
੧ ਇਹ ਆਦਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ । ਿਜਸ ਿਦਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਦਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ।
੨ ਨਰ ਨਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ
ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਮ ਰੱਿਖਆ ।
੩ ਆਦਮ ਇੱਕ ਸੌ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਵਰਗਾ
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸੇਥ ਰੱਿਖਆ
। ੪ ਸੇਥ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਦਮ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ । ੫ ਆਦਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੌ ਸੌ ਤੀਹ
ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਦ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ । ੬ ਸੇਥ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਦ
ਉਸ ਤੋਂ ਅਨੋਸ਼ ਜੰਿਮਆ । ੭ ਅਤੇ ਅਨੋਸ਼ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਸੇਥ ਅੱਠ ਸੌ ਸੱਤ
ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ । ੮ ਸੇਥ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੌ ਸੌ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਦ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ । ੯ ਅਨੋਸ਼
ਨੱਬੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੇਨਾਨ ਜੰਿਮਆ । ੧੦ ਅਤੇ ਕੇਨਾਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ
ਿਪੱਛੋਂ ਅਨੋਸ਼ ਅੱਠ ਸੌ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ
ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ । ੧੧ ਅਨੋਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੌ ਸੌ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ
ਤਦ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ । ੧੨ ਕੇਨਾਨ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਦ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਲਲੇਲ
ਜੰਿਮਆ ੧੩ ਅਤੇ ਮਹਲਲੇਲ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਕੇਨਾਨ ਅੱਠ ਸੌ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ
ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ । ੧੪ ਕੇਨਾਨ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੌ ਸੌ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਦ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ । ੧੫ ਮਹਲਲੇਲ
ਪੈਂਹਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਦ ਉਸ ਤੋਂ ਯਰਦ ਜੰਿਮਆ ੧੬ ਅਤੇ ਯਰਦ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ
ਿਪੱਛੋਂ ਮਹਲਲੇਲ ਅੱਠ ਸੌ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ
ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ । ੧੭ ਮਹਲਲੇਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅੱਠ ਸੌ ਪਚਾਨਵੇਂ ਸਾਲਾਂ
ਦੀ ਹੋਈ, ਤਦ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ । ੧੮ ਯਰਦ ਇੱਕ ਸੌ ਬਾਹਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਦ
ਉਸ ਤੋਂ ਹਨੋਕ ਜੰਿਮਆ ੧੯ ਅਤੇ ਹਨੋਕ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਯਰਦ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲਾਂ
ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ । ੨੦ ਯਰਦ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੌ ਸੌ ਬਾਹਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਤਦ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ । ੨੧ ਹਨੋਕ
ਪੈਂਹਠ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਦ ਉਸ ਤੋਂ ਮਥੂਸਲਹ ਜੰਿਮਆ, ੨੨ ਅਤੇ ਮਥੂਸਲਹ ਦੇ
ਜੰਮਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਹਨੋਕ ਿਤੰਨ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਗ-ਸੰਗ ਚਲਦਾ ਿਰਹਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ । ੨੩ ਹਨੋਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਿਤੰਨ
ਸੌ ਪੈਂਹਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ । ੨੪ ਹਨੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੰਗ-ਸੰਗ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ

ਉਤਪਤ ੫:੨੫

11

ਉਤਪਤ ੬:੮

ਅਲੋਪ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਿਲਆ । ੨੫ ਮਥੂਸਲਹ
ਇੱਕ ਸੌ ਸਤਾਸੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਦ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਮਕ ਜੰਿਮਆ, ੨੬ ਅਤੇ ਲਾਮਕ
ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਮਥੂਸਲਹ ਸੱਤ ਸੌ ਿਬਆਸੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ । ੨੭ ਮਥੂਸਲਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੌ ਸੌ
ਉਨਹੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਤਦ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ । ੨੮ ਲਾਮਕ ਇੱਕ ਸੌ ਿਬਆਸੀ
ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਦ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜੰਿਮਆ ੨੯ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖ
ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂਹ ਰੱਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਿਮਹਨਤ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ,
ਿਜਸ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸਰਾਪ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ । ੩੦ ਨੂਹ
ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਲਾਮਕ ਪੰਜ ਸੌ ਪਚਾਨਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ । ੩੧ ਲਾਮਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੱਤ ਸੌ
ਸਤੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਤਦ ਉਹ ਮਰ ਿਗਆ । ੩੨ ਨੂਹ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦਾ
ਸੀ, ਤਦ ਨੂਹ ਤੋਂ ਸ਼ੇਮ, ਹਾਮ ਤੇ ਯਾਫ਼ਤ ਜੰਮੇ ।
੬
ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ
੧ ਿਫਰ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ
ਜੰਮੀਆਂ । ੨ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਿਕ
ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣ
ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਲਏ । ੩ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਦਾ ਤੱਕ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ
ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । ੪ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੈਂਤ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ
ਪੁੱਤਰ ਜਣੇ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਹੋਏ । ੫ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਿਵਚਾਰ ਬੁਿਰਆਈ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ । ੬ ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਇਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਮਨ ਿਵੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ । ੭ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ
ਿਜਸ ਦੀ ਮੈਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੈ, ਆਦਮੀ, ਡੰਗਰ, ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼
ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੋਂ ਿਮਟਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ
ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ । ੮ ਪਰ ਨੂਹ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਹੋਈ ।
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ਨੂਹ
੯ ਇਹ ਨੂਹ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਹੈ । ਨੂਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਆਪਣੀ
ਪੀੜ੍ਹੀ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨੂਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਸੀ ।
੧੦ ਨੂਹ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੇਮ, ਹਾਮ ਅਤੇ ਯਾਫ਼ਥ । ੧੧ ਧਰਤੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਵਗੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ । ੧੨ ਤਦ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਿਵਗੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਵਗਾੜ ਿਲਆ ਸੀ ।
੧੩ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ
ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁਿਰਆਈ ਨਾਲ ਭਰ
ਗਈ ਹੈ । ਵੇਖ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ । ੧੪ ਤੂੰ
ਗੋਫ਼ਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾ । ਤੂੰ ਉਸ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ
ਕੋਠੜੀਆਂ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰਾਲ ਨਾਲ ਿਲੱਪੀਂ । ੧੫ ਉਹ ਨੂੰ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਂ, ਭਈ ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਿਤੰਨ ਸੌ ਹੱਥ, ਉਹ ਦੀ ਚੌੜਾਈ
ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੀਹ ਹੱਥ ਹੋਵੇ । ੧੬ ਤੂੰ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਿਖੜ੍ਹਕੀ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਛੱਤ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ
ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾਈਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਮੰਜ਼ਲਾਂ
ਬਣਾਈਂ । ੧੭ ਵੇਖ ਮੈਂ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਲੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਲਆ ਿਰਹਾ
ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ, ਅਕਾਸ਼ ਦੇ
ਹੇਠੋਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਿਦਆਂ । ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਿਜਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ
ਦੇਵੇਗਾ । ੧੮ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਾਂਗਾ । ਤੂੰ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਵੀਂ । ੧੯ ਤੂੰ
ਸਾਰੇ ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਅਰਥਾਤ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ
ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਲਈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕੇਂ
। ੨੦ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ, ਡੰਗਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਿਰਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦੇ ਰਿਹਣ
। ੨੧ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ । ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ
ਹੋਵੇਗਾ । ੨੨ ਤਦ ਨੂਹ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ।
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੭
ਜਲ ਪਰਲੋ
੧ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਿਕਸ਼ਤੀ
ਿਵੱਚ ਜਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਵੇਿਖਆ ਹੈ । ੨ ਸਾਰੇ
ਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ । ੩ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤਸੱਤ ਨਰ ਮਾਦਾ ਲੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਸ ਜੀਉਂਦੀ ਰਹੇ । ੪ ਿਕਉਂਿਕ
ਸੱਤ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਿਦਨ, ਚਾਲ੍ਹੀ ਰਾਤ ਮੀਂਹ ਵਰਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਿਸਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਤੋਂ ਿਮਟਾ ਿਦਆਂਗਾ । ੫ ਤਦ ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਨੂਹ
ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ । ੬ ਨੂਹ ਦੀ ਉਮਰ ਛੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ
ਜਦ ਪਰਲੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ । ੭ ਅਤੇ ਨੂਹ, ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਜਲ ਪਰਲੋ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਗਏ ।
੮ ਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਸਭ ਜ਼ਮੀਨ
ਤੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ੯ ਦੋ-ਦੋ ਅਰਥਾਤ ਨਰ ਮਾਦਾ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਨੂਹ
ਕੋਲ ਗਏ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ । ੧੦ ਤਦ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਇਆ ਿਕ ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਲੋ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ।
੧੧ ਨੂਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਛੇ ਸੌਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਤਾਰਵੇਂ ਿਦਨ, ਵੱਡੀ
ਡੁੰਿਘਆਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਤੇ ਫੁੱਟ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ
ਗਈਆਂ ੧੨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਿਦਨ ਅਤੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਰਾਤ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ
ਰਹੀ । ੧੩ ਉਸੇ ਿਦਨ ਨੂਹ, ਸ਼ੇਮ, ਹਾਮ, ਯਾਫ਼ਥ ਨੂਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਨੂਹ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨੇ ਨੂੰਹਾਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਦਾਿਖ਼ਲ ਹੋਏ । ੧੪ ਹਰੇਕ
ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਹਰੇਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਰੇਕ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪੰਛੀ
ਉਸ ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦਾਿਖਲ ਹੋਏ । ੧੫ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਸੀ,
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋੜਾ-ਜੋੜਾ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਨੂਹ
ਕੋਲ ਆਏ । ੧੬ ਨਰ-ਮਾਦਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਆਏ, ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ । ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
। ੧੭ ਪਰਲੋ ਚਾਲ੍ਹੀ ਿਦਨ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਿਗਆ,
ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਿਕਸ਼ਤੀ ਪਾਣੀ ਪਰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ
ਹੋ ਗਈ । ੧੮ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਵੱਧ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਿਕਸ਼ਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇ ਤਰਦੀ ਰਹੀ । ੧੯ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ
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ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੇ ਚੇ ਪਹਾੜ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਕਾਸ਼
ਦੇ ਹੇਠ ਸਨ, ਢੱਕੇ ਗਏ । ੨੦ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਹੱਥ ਹੋਰ ਚਾ ਹੋ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ । ੨੧ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲਦੇ ਸਨ,
ਕੀ ਪੰਛੀ, ਕੀ ਡੰਗਰ, ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ-ਜੰਤੂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ । ੨੨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਸੀ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ । ੨੩ ਹਰ
ਪ੍ਰਾਣੀ ਿਜਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੇ ਸੀ, ਕੀ ਆਦਮੀ, ਕੀ ਡੰਗਰ, ਕੀ ਿਘੱਸਰਨ
ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੀ ਅਕਾਸ਼ ਦਾ ਪੰਛੀ ਸਭ ਿਮਟ ਗਏ । ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਿਮਟ ਗਏ,
ਪਰ ਨੂਹ ਅਤੇ ਿਜੰਨ੍ਹੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਬਚ ਗਏ । ੨੪ ਡੇਢ
ਸੌ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਿਰਹਾ ।
੮
ਜਲ ਪਰਲੋ ਦਾ ਅੰਤ
੧ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ, ਹਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ । ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਵਾ ਵਗਾਈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਿਪਆ ।
੨ ਡੁੰਿਘਆਈ ਦੇ ਸੋਤੇ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ
ਵਰਖਾ ਰੁੱਕ ਗਈ । ੩ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸੌ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਣ ਲੱਗ
ਿਪਆ ੪ ਿਕਸ਼ਤੀ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਤਾਰਵੇਂ ਿਦਨ ਪਹਾੜ ਤੇ ਿਟੱਕ ਗਈ ।
੫ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਘਟਦੇ ਗਏ । ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ
ਿਦਨ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਿਦਸ ਪਈਆਂ । ੬ ਿਫਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਚਾਲ੍ਹੀਆਂ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੂਹ ਨੇ ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਿਖੜਕੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ ।
੭ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਕਾਂ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁੱਕ
ਗਏ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਿਰਹਾ । ੮ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਘੁੱਗੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖੇ ਿਕ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ । ੯ ਪਰ
ਉਸ ਘੁੱਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਲਈ ਿਟਕਾਣਾ ਨਾ ਿਮਿਲਆ ਸੋ ਉਹ ਿਕਸ਼ਤੀ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚ
ਰੱਖ ਿਲਆ । ੧੦ ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਸੱਤ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਿਕਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਘੁੱਗੀ
ਨੂੰ ਛੱਿਡਆ । ੧੧ ਉਹ ਘੁੱਗੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਦੀ
ਚੁੰਝ ਿਵੱਚ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਸੱਜਰਾ ਪੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਨੂਹ ਨੇ ਜਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਪਾਣੀ
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਿਗਆ ਹੈ । ੧੨ ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਹੋਰ ਸੱਤ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਘੁੱਗੀ
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ਨੂੰ ਿਫਰ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਈ । ੧੩ ਨੂਹ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਛੇ ਸੌ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੁੱਕ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਨੂਹ ਨੇ ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਛੱਤ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ
ਦੀ ਪਰਤ ਸੁੱਕ ਗਈ ਸੀ । ੧੪ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਤਾਈਵੇਂ ਿਦਨ ਧਰਤੀ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈ ਸੀ । ੧੫ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂਹ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ੧੬ ਿਕ ਤੂੰ ਿਕਸ਼ਤੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾਹ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ । ੧੭ ਹਰ
ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਪੰਛੀ,
ਡੰਗਰ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਹ ਤਾਂ ਜੋ
ਓਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਫਲਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਵਧਣ । ੧੮ ਤਦ ਨੂਹ, ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਗਏ । ੧੯ ਹਰੇਕ ਜਾਨਵਰ, ਹਰੇਕ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲਾ,
ਹਰੇਕ ਪੰਛੀ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਆਏ ।
ਹੋਮ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣਾ
੨੦ ਤਦ ਨੂਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ,
ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਛੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ
। ੨੧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਿਦਆਂਗਾ
ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਦੀ ਸਾਰੇ
ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੨੨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ
ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਵੱਢਣ, ਠੰਡ ਅਤੇ ਧੁੱਪ, ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ
ਿਦਨ- ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਗੇ ।
੯
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨੂਹ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਿਨਆ ਜਾਣਾ
੧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ,
ਫਲੋ ਅਤੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਿਦਉ ੨ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਅਤੇ ਭੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰੇਕ
ਜਾਨਵਰ, ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੰਛੀ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੇ ਿਜਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ
ਿਘੱਸਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ੩ ਹਰੇਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਿਜਸ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਹੈ । ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਗ ਪੱਤ ਿਦੱਤਾ
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ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ । ੪ ਪਰ ਮਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਸਮੇਤ
ਅਰਥਾਤ ਲਹੂ ਸਮੇਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਇਓ । ੫ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਅਰਥਾਤ
ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ
ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ
ਭਰਾ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ । ੬ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਰਿਚਆ ਸੀ । ੭ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋ ਅਤੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ
ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰ ਿਦਉ । ੮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ
ਬੋਿਲਆ, ੯ ਮੈਂ, ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ
ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਸ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਾਂਗਾ, ੧੦ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਸੰਗ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਹਰੇਕ ਪੰਛੀ, ਪਸ਼ੂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਾਨਵਰ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ
ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਿਕਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੈ । ੧੧ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਫੇਰ ਕਦੇ ਜਲ ਪਰਲੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਰ ਕਦੇ ਜਲ ਪਰਲੋ ਨਾ
ਆਵੇਗੀ । ੧੨ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਉਸ ਨੇਮ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ
ਹੈ, ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਦਾ ਲਈ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ । ੧੩ ਮੈਂ ਬੱਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ
ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਰੱਖੀ ਹੈ । ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਨੇਮ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀ
ਹੋਵੇਗੀ । ੧੪ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਤਦ ਇਹ ਸਤਰੰਗੀ
ਪੀਂਘ ਬੱਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ । ੧੫ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਜਲ ਪਰਲੋ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਹੜੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ
ਨਾਸ਼ ਕਰੇ । ੧੬ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਦੀਪਕ
ਨੇਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ । ੧੭ ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਉਸ ਨੇਮ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ
।
ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
੧੮ ਨੂਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹੜੇ ਿਕਸ਼ਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਉਹ ਸ਼ੇਮ, ਹਾਮ ਅਤੇ ਯਾਫ਼ਥ
ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਮ ਕਨਾਨ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ । ੧੯ ਇਹ ਨੂਹ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਆਬਾਦ ਹੋਈ । ੨੦ ਨੂਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ
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ਉਸ ਨੇ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਲਾਇਆ । ੨੧ ਉਸ ਨੇ ਮਧ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਮਤਵਾਲਾ
ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨੰਗਾ ਪੈ ਿਗਆ । ੨੨ ਤਦ ਕਨਾਨ ਦੇ ਿਪਤਾ ਹਾਮ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਜੋ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਿਸਆ । ੨੩ ਤਦ ਸ਼ੇਮ ਅਤੇ ਯਾਫ਼ਥ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਮੋਿਢਆਂ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ
ਨੰਗੇਜ਼ ਢੱਿਕਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਿਖਆ । ੨੪ ਜਦ ਨੂਹ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਿਗਆ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਿਗਆ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ
ਸੀ । ੨੫ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕਨਾਨ ਸਰਾਪੀ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ
ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਵੇਗਾ । ੨੬ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, ਸ਼ੇਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਧੰਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਸ਼ੇਮ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਵੇ । ੨੭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਾਫ਼ਥ
ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਉਸ ਦਾ
ਦਾਸ ਹੋਵੇ । ੨੮ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਹ ਿਤੰਨ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ
ਿਰਹਾ ੨੯ ਅਤੇ ਨੂਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੌ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਹੋਈ, ਤਦ ਉਹ ਮਰ
ਿਗਆ ।
੧੦
ਨੂਹ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
੧ ਨੂਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਮ, ਹਾਮ ਅਤੇ ਯਾਫ਼ਥ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ
ਜਲ ਪਰਲੋ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀਆਂ ਇਹ ਹਨ
। ੨ ਯਾਫ਼ਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਗੋਮਰ, ਮਾਗੋਗ, ਮਾਦਈ, ਯਾਵਾਨ, ਤੂਬਲ, ਮਸਕ
ਅਤੇ ਤੀਰਾਸ ਸਨ । ੩ ਗੋਮਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਅਸ਼ਕਨਜ਼, ਰੀਫ਼ਤ, ਤੋਗਰਮਾਹ ਸਨ
। ੪ ਯਾਵਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸਾਹ, ਤਰਸ਼ੀਸ਼, ਿਕੱਤੀਮ ਅਤੇ ਦੋਦਾਨੀਮ ਸਨ
। ੫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ
ਵੰਡੇ ਗਏ ਿਕ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਟੱਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ
ਹੋ ਗਏ । ੬ ਹਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਕੂਸ਼, ਿਮਸਰਇਮ, ਪੂਟ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਸਨ ।
੭ ਕੂਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਬਾ, ਹਵੀਲਾਹ, ਸਬਤਾਹ, ਰਾਮਾਹ ਅਤੇ ਸਬਤਕਾ ਸਨ ਅਤੇ
ਰਾਮਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਬਾ ਅਤੇ ਦਦਾਨ ਸਨ । ੮ ਕੂਸ਼ ਤੋਂ ਿਨਮਰੋਦ ਜੰਿਮਆ ।
ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਸੂਰਬੀਰ ਉਹ ਹੀ ਸੀ । ੯ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਨਮਰੋਦ ਵਰਗਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲਵੰਤ ਿਸ਼ਕਾਰੀ । ੧੦ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਰੰਭ ਿਸ਼ਨਾਰ
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ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਬਾਬਲ, ਅਰਕ, ਅਕੱਦ, ਕਲਨੇਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ੧੧ ਉਸ
ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਉਹ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਨੀਨਵਾਹ, ਰਹੋਬੋਥ-ਈਰ ਅਤੇ
ਕਾਲਹ, ੧੨ ਅਤੇ ਨੀਨਵਾਹ ਅਤੇ ਕਾਲਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰਸਨ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਵੱਡਾ
ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ । ੧੩ ਿਮਸਰਇਮ ਲੂਦੀ, ਅਨਾਮੀ, ਲਬਾਹੀ, ਨਫ਼ਤੂਹੀ
੧੪ ਅਤੇ ਪਤਰੂਸੀ, ਕੁਸਲੂਹੀ ਅਤੇ ਕਫ਼ਤੋਰੀ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੋਇਆ । (ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ
ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਲੋਕ ਿਨੱਕਲੇ ) ੧੫ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੀਦੋਨ ਉਸ ਦਾ ਪਿਹਲੌਠਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਤਦ ਹੇਥ, ੧੬ ਯਬੂਸੀ, ਅਮੋਰੀ, ਿਗਰਗਾਸ਼ੀ, ੧੭ ਿਹੱਵੀ, ਅਰਕੀ,
ਸੀਨੀ, ੧੮ ਅਰਵਾਦੀ, ਸਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਮਾਤੀ ਲੋਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਫੈਲ ਗਏ । ੧੯ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀਦੋਨ ਤੋਂ ਗਰਾਰ
ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ਼ਹ ਤੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸਦੂਮ, ਅਮੂਰਾਹ, ਅਦਮਾਹ, ਸਬੋਈਮ ਨੂੰ
ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀ । ੨੦ ਹਾਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਹੀ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਹ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੱਬਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ।
੨੧ ਸ਼ੇਮ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਏਬਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਪੁਰਖਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਯਾਫ਼ਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ
ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ । ੨੨ ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਏਲਾਮ, ਅੱਸ਼ੂਰ,ਅਰਪਕਸਦ,
ਲੂਦ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਸਨ । ੨੩ ਅਰਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਊਸ, ਹੂਲ, ਗਥਰ ਅਤੇ ਮਸ਼
ਸਨ । ੨੪ ਅਰਪਕਸਦ ਤੋਂ ਸ਼ਾਲਹ, ਸ਼ਾਲਹ ਤੋਂ ਏਬਰ ਜੰਮੇ । ੨੫ ਏਬਰ ਦੇ ਦੋ
ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪੇਲੇਗ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ
ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਕਟਾਨ ਸੀ । ੨੬ ਯਾਕਟਾਨ ਤੋਂ
ਅਲਮੋਦਾਦ, ਸਾਲਫ, ਹਸਰਮਾਵਤ, ਯਾਰਹ, ੨੭ ਹਦੋਰਾਮ, ਊਜ਼ਾਲ, ਿਦਕਲਾਹ,
੨੮ ਓਬਾਲ, ਅਬੀਮਾਏਲ, ਸ਼ਬਾ, ੨੯ ਓਿਫਰ, ਹਵੀਲਾਹ ਅਤੇ ਯੋਬਾਬ ਜੰਮੇ ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਾਕਟਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ । ੩੦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ
ਸਫ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਹੈ । ੩੧ ਇਹ ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ,
ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੱਬਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ
ਹੋ ਗਏ । ੩੨ ਨੂਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਇਹ ਹੀ ਹਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀਆਂ ਇਹ ਹੀ ਹਨ । ਜਲ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ।
੧੧
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਣਨ
੧ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ । ੨ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਿਸਨਾਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਲੱਿਭਆ ਅਤੇ
ਥੇ ਉਹ ਵੱਸ ਗਏ । ੩ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਆਓ ਅਸੀਂ
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ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਈਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੱਥਰਾਂ
ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਚੂਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਗਾਰਾ ਸੀ । ੪ ਿਫਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਆਉ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਈਏ ਿਜਸ ਦੀ
ਚੋਟੀ ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਮਾਈਏ ਅਿਜਹਾ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਖੰਡ ਜਾਈਏ । ੫ ਜਦ ਲੋਕ ਉਸ ਸ਼ਿਹਰ
ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਿਰਆ ।
੬ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ
ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ
ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ । ੭ ਇਸ
ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਤਰੀਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ । ੮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤਾ । ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ੯ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ
ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਲ ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂਿਕ ਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਥੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤਾ ।
ਸ਼ੇਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
(1 ਇਿਤਹਾਸ 1:24-27)
੧੦ ਇਹ ਸ਼ੇਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਹੈ । ਸ਼ੇਮ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲ ਪਰਲੋ ਤੋਂ
ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਅਰਪਕਸਦ ਜੰਿਮਆ । ੧੧ ਅਰਪਕਸਦ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਸ਼ੇਮ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ
ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ । ੧੨ ਜਦ ਅਰਪਕਸਦ ਪੈਂਤੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ
ਸ਼ਲਹ ਜੰਿਮਆ । ੧੩ ਅਤੇ ਅਰਪਕਸਦ ਸ਼ਲਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸੌ
ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ ।
੧੪ ਜਦ ਸ਼ਲਹ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਏਬਰ ਜੰਿਮਆ । ੧੫ ਸ਼ਲਹ ਏਬਰ
ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸੌ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ
ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ । ੧੬ ਅਤੇ ਏਬਰ ਚੌਂਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ
ਪੇਲੇਗ ਜੰਿਮਆ । ੧੭ ਏਬਰ ਪੇਲੇਗ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸੌ ਤੀਹ ਸਾਲ
ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ । ੧੮ ਜਦ ਪੇਲੇਗ
ਤੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰਊ ਜੰਿਮਆ । ੧੯ ਪੇਲੇਗ ਰਊ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਦੋ ਸੌ ਨੌ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ
ਜੰਮੇ । ੨੦ ਰਊ ਬੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਰੂਗ ਜੰਿਮਆ । ੨੧ ਰਊ
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ਸਰੂਗ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸੌ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ । ੨੨ ਜਦ ਸਰੂਗ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਹੋਰ ਜੰਿਮਆ । ੨੩ ਸਰੂਗ ਨਾਹੋਰ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ
ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ । ੨੪ ਜਦ ਨਾਹੋਰ
ਉਨੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਰਹ ਜੰਿਮਆ । ੨੫ ਨਾਹੋਰ ਤਾਰਹ ਦੇ
ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੌ ਨੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ
ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ । ੨੬ ਤਾਰਹ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਬਰਾਮ,
ਨਾਹੋਰ ਅਤੇ ਹਾਰਾਨ ਜੰਮੇ ।
ਤਾਰਹ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
੨੭ ਇਹ ਤਾਰਹ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਹੈ । ਤਾਰਹ ਤੋਂ ਅਬਰਾਮ, ਨਾਹੋਰ ਅਤੇ
ਹਾਰਾਨ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਹਾਰਾਨ ਤੋਂ ਲੂਤ ਜੰਿਮਆ । ੨੮ ਹਾਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਨਮ
ਭੂਮੀ ਅਰਥਾਤ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਊਰ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਮਰ ਿਗਆ ਜਦ ਿਕ ਉਸਦਾ
ਿਪਤਾ ਤਾਰਹ ਅਜੇ ਿਜਉਂਦਾ ਸੀ । ੨੯ ਅਬਰਾਮ ਅਤੇ ਨਾਹੋਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਿਵਆਹ
ਕਰ ਿਲਆ । ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਹੋਰ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਮਲਕਾਹ ਸੀ, ਿਜਹੜੀ ਹਾਰਾਨ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਜੋ ਿਮਲਕਾਹ
ਅਤੇ ਿਯਸਕਾਹ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ । ੩੦ ਪਰ ਸਾਰਈ ਬਾਂਝ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ
ਨਹੀਂ ਸੀ । ੩੧ ਤਾਰਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਰਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਲੂਤ, ਜੋ ਹਾਰਾਨ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਸਾਰਈ, ਜੋ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸਦੀਮ ਦੇ ਊਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਿਨਕਲ ਕੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ
ਲਈ ਿਨੱਕਿਲਆ; ਪਰ ਓਹ ਹਾਰਾਨ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਥੇ ਵੱਸ ਗਏ । ੩੨ ਜਦ
ਤਾਰਹ ਦੀ ਉਮਰ ਦੋ ਸੌ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤਦ ਉਹ ਹਾਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਮਰ
ਿਗਆ ।
੧੨
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਣਨ
੧ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਲੋਕ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਿਲਆ ਜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ । ੨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ
ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਂਗਾ
। ੩ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸੀਸ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਰਾਪ
ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਾਪ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ
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ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣਗੇ । ੪ ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਬਰਾਮ ਚੱਿਲਆ ਅਤੇ
ਲੂਤ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਿਲਆ । ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਮ ਹਾਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ,
ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪੰਝੱਤਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ । ੫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਰਾਮ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਸਾਰਈ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਲੂਤ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰਾਨ ਿਵੱਚ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ । ੬ ਅਬਰਾਮ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ
ਿਜੱਥੇ ਮੋਰਹ ਦੇ ਬਲੂਤ ਹਨ, ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਥੇ ਕਨਾਨੀ ਲੋਕ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਨ । ੭ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ
ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ । ਤਦ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ
ਬਣਾਈ, ਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੮ ਤਦ ਥੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਾੜ
ਨੂੰ ਆਇਆ ਜੋ ਬੈਤ-ਏਲ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ
ਲਾਇਆ । ਿਜੱਥੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਬੈਤ-ਏਲ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਅਈ ਹੈ, ਥੇ ਵੀ
ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ
। ੯ ਅਬਰਾਮ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਿਗਆ ।
ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਅਬਰਾਮ
੧੦ ਫੇਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਿਗਆ । ਇਸ ਲਈ ਅਬਰਾਮ ਪਰਦੇਸੀ
ਹੋ ਕੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਗਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਭਅੰਕਰ ਕਾਲ
ਿਪਆ ਸੀ । ੧੧ ਜਦ ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਸਾਰਈ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਇਸਤਰੀ
ਹੈ,ਂ ੧੨ ਜਦ ਿਮਸਰੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਤਦ ਉਹ ਕਿਹਣਗੇ ਿਕ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ,
ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਜੀਉਂਦੀ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ । ੧੩ ਇਸ
ਲਈ ਤੂੰ ਆਖੀਂ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ
ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਬਚ ਜਾਵੇ । ੧੪ ਿਫਰ ਜਦ ਅਬਰਾਮ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ
ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ । ੧੫ ਤਦ
ਿਫ਼ਰਾਊਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਿਫ਼ਰਾਊਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਕੀਤੀ, ਤਦ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਿਫ਼ਰਾਊਨ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ । ੧੬ ਤਦ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਿਲਆਈ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ
ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਜੜ, ਗਾਈਆਂ-ਬਲਦ, ਗਧੇ-ਗਧੀਆਂ, ਦਾਸ-ਦਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਊਠ ਹੋ
ਗਏ । ੧੭ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਫ਼ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਅਬਰਾਮ ਦੀ
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ਪਤਨੀ ਸਾਰਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਬਵਾਂ ਪਾਈਆਂ । ੧੮ ਤਦ ਿਫ਼ਰਾਊਨ ਨੇ
ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ
ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ? ੧੯ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ
ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ? ਤਦ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਲਆ । ਹੁਣ
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਅਤੇ ਜਾ । ੨੦ ਤਦ ਿਫ਼ਰਾਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ
ਨੂੰ ਉਸ ਿਵਖੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਥੋਂ ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ ।
੧੩
ਅਬਰਾਮ ਅਤੇ ਲੂਤ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਣਨ
੧ ਤਦ ਅਬਰਾਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ
ਲੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਕਨਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਿਗਆ ।
੨ ਅਬਰਾਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਸੀ । ੩ ਉਹ ਦੱਖਣ
ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਬੈਤ-ਏਲ ਦੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਿਚਆ ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ
ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਬੈਤ-ਏਲ ਅਤੇ ਅਈ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ । ੪ ਇਹ ਸਥਾਨ
ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਥੇ ਅਬਰਾਮ ਨੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ ਸੀ । ੫ ਲੂਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਅਬਰਾਮ ਨਾਲ
ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਜੜ, ਗਾਈਆਂ-ਬਲਦ ਅਤੇ ਤੰਬੂ ਸਨ । ੬ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ-ਧਨ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਸਨ । ੭ ਅਬਰਾਮ
ਅਤੇ ਲੂਤ ਦੇ ਆਜੜੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਿਗਆ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਨਾਨੀ ਅਤੇ
ਪਿਰੱਜੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ । ੮ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਆਜੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਹਾਂ । ਭਲਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ?
੯ ਇਸ ਲਈ ਮੈਥੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾ । ਜੇ ਤੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ,ਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ
ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ,ਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਵਾਂਗਾ । ੧੦ ਤਦ
ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ
ਿਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਿਸੰਿਜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਦੂਮ
ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਰਗਾ ਸੀ
ਸਗੋਂ ਸੋਆਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਉਪਜਾਊ ਸੀ । ੧੧ ਇਸ ਲਈ
ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯਰਦਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣ ਿਲਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ
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ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ । ੧੨ ਅਬਰਾਮ ਕਨਾਨ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਿਸਆ ਪਰ ਲੂਤ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਿਸਆ ਅਤੇ ਸਦੂਮ
ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ । ੧੩ ਸਦੂਮ ਦੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ
ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਪਾਪੀ ਸਨ ।
ਅਬਰਾਮ ਹਬਰੋਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
੧੪ ਜਦ ਅਬਰਾਮ ਲੂਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਿਗਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਮ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹੈ,ਂ
ਤਰ-ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵੇਖ, ੧੫ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜੋ
ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ,ਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ । ੧੬ ਮੈਂ ਤੇਰੀ
ਅੰਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਵਰਗੀ ਅਿਜਹੀ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ
ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਿਗਣ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਿਗਣ ਸਕੇਗਾ । ੧੭ ਠ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਿਵੱਚ ਤੁਰ ਿਫਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ
ਿਦਆਂਗਾ । ੧੮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਪੁੱਿਟਆ ਅਤੇ
ਮਮਰੇ ਦੇ ਬਲੂਤਾਂ ਕੋਲ, ਿਜਹੜੇ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਜਾ ਵੱਿਸਆ ਅਤੇ ਥੇ ਉਸ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ।
੧੪
ਅਬਰਾਮ ਲੂਤ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ
੧ ਿਸਨਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਮਰਾਫ਼ਲ, ਅੱਲਾਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਰਯੋਕ, ਏਲਾਮ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਕਦਾਰਲਾਓਮਰ ਅਤੇ ਗੋਈਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਤਦਾਲ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਇਆ ੨ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦੂਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਰਾ, ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਬਰਸਾ,
ਅਦਮਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਸਨਾਬ, ਸਬੋਈਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਮੇਬਰ ਅਤੇ ਬਲਾ ਅਰਥਾਤ
ਸੋਆਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ । ੩ ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਸੱਦੀਮ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ
ਜੋ ਖਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ । ੪ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਕਦਾਰਲਾਓਮਰ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਪਰ ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਵਦਰੋਹੀ ਹੋ ਗਏ । ੫ ਚੌਧਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ
ਕਦਾਰਲਾਓਮਰ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਰਫ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਅਸਤਰੋਥ ਕਰਨਇਮ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ੂਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਮ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ
ਏਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵੇਹ ਿਕਰਯਾਤਇਮ ਿਵੱਚ, ੬ ਅਤੇ ਹੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ
ਸੇਈਰ ਿਵੱਚ ਏਲ-ਪਾਰਾਨ ਤੱਕ, ਜੋ ਉਜਾੜ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਾਿਰਆ । ੭ ਉਹ ਥੋਂ ਮੁੜ
ਕੇ ਏਨ ਿਮਸਪਾਟ ਅਰਥਾਤ ਕਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹਿਸਸੋਨ ਤਾਮਰ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ,
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ਮਾਿਰਆ । ੮ ਤਦ ਸਦੂਮ, ਅਮੂਰਾਹ, ਅਦਮਾਹ, ਸਬੋਈਮ, ਬਲਾ ਅਰਥਾਤ
ਸੋਆਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਨੱਕਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਿਸੱਦੀਮ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਲੜਨ
ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ । ੯ ਅਰਥਾਤ ਏਲਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕਦਾਰਲਾਓਮਰ,
ਗੋਈਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਤਦਾਲ, ਿਸਨਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਮਰਾਫ਼ਲ, ਅੱਲਾਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਅਰਯੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਕਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹੀ
। ੧੦ ਿਸੱਦੀਮ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਿਚੱਕੜ ਦੇ ਟੋਏ ਹੀ ਟੋਏ ਸਨ, ਸਦੂਮ
ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਬਚ
ਗਏ ਉਹ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜੇ । ੧੧ ਤਦ ਉਹ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਮਾਲ ਧਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ।
੧੨ ਉਹ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਲੂਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਦੂਮ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਮਾਲ ਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ । ੧੩ ਤਦ ਿਕਸੇ ਭਗੌੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ
ਅਬਰਾਮ ਇਬਰਾਨੀ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ, ਅਬਰਾਮ ਮਮਰੇ ਅਮੋਰੀ ਜੋ ਅਸ਼ਕੋਲ
ਅਤੇ ਆਨੇਰ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਲੂਤਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਅਬਰਾਮ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਸੀ । ੧੪ ਜਦ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਉਹ
ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਤੰਨ ਸੌ ਅਠਾਰਾਂ
ਿਸਖਾਏ ਹੋਏ ਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਜੰਮੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਨ
ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ । ੧੫ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਬਣਾਏ
ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ, ਅਤੇ ਹੋਬਾਹ ਤੱਕ
ਿਜਹੜਾ ਦੰਿਮਸਕ ਦੇ ਤਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ । ੧੬ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਮਾਲ ਧਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਲੂਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ-ਧਨ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਲੈ ਆਇਆ ।
ਮਲਕੀਿਸਦਕ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
੧੭ ਜਦ ਉਹ ਕਦਾਰਲਾਓਮਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਨ ਿਜੱਤ ਕੇ ਮੁਿੜਆ, ਤਦ ਸਦੂਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਵੇਹ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਜੋ
ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਘਾਟੀ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਨੱਕਲ ਆਇਆ
। ੧੮ ਤਦ ਸ਼ਾਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮਧ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹ
ਅੱਤ ਮਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜਾਜਕ ਸੀ । ੧੯ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਅਬਰਾਮ
ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ, ਅੱਤ ਮਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ
ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਬਰਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ । ੨੦ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਅੱਤ ਮਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਿਜਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਤਦ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
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ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਿਦੱਤਾ । ੨੧ ਤਦ ਸਦੂਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਮਾਲ-ਡੰਗਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਪਰ ਮਾਲ-ਧਨ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈ ।
੨੨ ਪਰ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਸਦੂਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਤ ਮਹਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ
੨੩ ਿਕ ਮੈਂ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਸੱਲੂ ਤੱਕ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਲਵਾਂਗਾ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੂੰ ਆਖੇਂ ਿਕ ਮੈਂ ਹੀ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਧਨੀ ਬਣਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੨੪ ਪਰ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੇ ਖਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਿਹੱਸਾ ਿਜਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਆਨੇਰ, ਅਸ਼ਕੋਲ ਅਤੇ
ਮਮਰੇ, ਮੈਂ ਵਾਿਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਲੈਣ ।
੧੫
ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨੇਮ ਬੰਨਣ ਦਾ ਵਰਣਨ
੧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਦਰਸ਼ਨ ਿਵੱਚ
ਅਬਰਾਮ ਕੋਲ ਆਇਆ: ਨਾ ਡਰ ਅਬਰਾਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਢਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਲਈ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹਾਂ । ੨ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਿਰਸ
ਇਹ ਦਿਮਸ਼ਕੀ ਅਲੀਅਜ਼ਰ ਹੈ । ੩ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਆਿਖਆ ਵੇਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ
ਅੰਸ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਜੰਿਮਆ ਮੇਰਾ ਵਾਿਰਸ ਹੋਵੇਗਾ
। ੪ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਵਾਿਰਸ ਨਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਵਾਿਰਸ ਹੋਵੇਗਾ । ੫ ਯਹੋਵਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਅਤੇ
ਤਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਗਣ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਗਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਐਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ । ੬ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਿਗਿਣਆ ।
੭ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ
ਊਰ ਨਗਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇਰੀ
ਿਵਰਾਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇ ਿਦਆਂ । ੮ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਂ ਿਕਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਵਰਾਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਵਾਂਗਾ ? ੯ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਛੀ, ਇੱਕ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਕਰੀ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਲਾ, ਇੱਕ ਘੁੱਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ।
੧੦ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਟੋਟੇ
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ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਿਖਆ, ਪਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ
ਨਾ ਕੀਤੇ । ੧੧ ਜਦ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਥਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ, ਤਦ ਅਬਰਾਮ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ । ੧੨ ਜਦ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ, ਤਦ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ
ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਆ ਪਈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਉਹ ਦੇ ਤੇ
ਛਾ ਿਗਆ । ੧੩ ਉਸ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣ, ਿਕ ਤੇਰਾ ਵੰਸ਼
ਇੱਕ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ
ਓਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ । ੧੪ ਪਰ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਿਜਸ
ਦੀ ਉਹ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਹ ਵੱਡੇ
ਮਾਲ-ਧਨ ਨਾਲ ਥੋਂ ਿਨੱਕਲ ਆਉਣਗੇ । ੧੫ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ
ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਵੇਂਗਾ । ੧੬ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ
ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਿਵੱਚ ਓਹ ਵਾਿਪਸ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਅਮੋਰੀਆਂ
ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ੧੭ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਸੂਰਜ
ਡੁੱਬ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਧੂੰਏਂ ਵਾਲਾ ਤੰਦੂਰ ਅਤੇ ਬਲਦੀ
ਮਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਿਟਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ । ੧੮ ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਇੱਕ ਨੇਮ ਅਬਰਾਮ ਨਾਲ ਬੰਿਨ੍ਹਆ, ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
ਅਰਥਾਤ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦਿਰਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦਿਰਆ ਫਰਾਤ ਤੱਕ ੧੯ ਅਰਥਾਤ
ਕੇਨੀ, ਕਿਨੱਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਦਮੋਨੀ, ੨੦ ਿਹੱਤੀ, ਪਿਰੱਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਫਾਈਮ, ੨੧ ਅਮੋਰੀ,
ਕਨਾਨੀ, ਿਗਰਗਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯਬੂਸੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਹਨ ।
੧੬
ਹਾਜਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਏਲ
੧ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਈ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ
ਇੱਕ ਿਮਸਰੀ ਦਾਸੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਜਰਾ ਸੀ । ੨ ਸਾਰਈ ਨੇ ਅਬਰਾਮ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ । ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਦਾਸੀ ਕੋਲ ਜਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤਾਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਵਾਂ
। ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਸਾਰਈ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ । ੩ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਕਨਾਨ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸਿਦਆਂ ਦੱਸ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤਦ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਈ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਿਮਸਰੀ ਦਾਸੀ ਹਾਜਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ,
ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ । ੪ ਉਹ ਹਾਜਰਾ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ
ਹੋਈ । ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁੱਛ ਹੋ ਗਈ । ੫ ਸਾਰਈ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ
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ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ
ਲਈ ਆਪ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ
ਕਦਰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਗਈ । ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਅਤੇ
ਤੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇ । ੬ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਸਾਰਈ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਤੇਰੇ
ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਰ । ਉਪਰੰਤ
ਸਾਰਈ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਗਈ । ੭ ਪਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸੂਰ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਕੋਲ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਲੱਿਭਆ । ੮ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਹਾਜਰਾ ਸਾਰਈ ਦੀ ਦਾਸੀ, ਤੂੰ ਿਕੱਥੋਂ ਆਈ
ਹੈਂ ? ਅਤੇ ਿਕੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ? ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਣ
ਸਾਰਈ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਆਈ ਹਾਂ । ੯ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਣ ਕੋਲ ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦੇ
। ੧੦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਐਨਾ
ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਿਕ ਉਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਗਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ । ੧੧ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਂਗੀ । ਤੂੰ
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਮਾਏਲ ਰੱਖੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਹੈ
। ੧੨ ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਜੰਗਲੀ ਗਧੇ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਹਰ
ਇੱਕ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਸੇਗਾ । ੧੩ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਉਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਰੱਿਖਆ ਿਕ “ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੇਖਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈ” ਿਕਉਂਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਿਜਉਂਦੀ ਹਾਂ
? ੧੪ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਮ ਬਏਰ-ਲਹਈ-ਰੋਈ ਆਖਦੇ ਹਨ
। ਵੇਖੋ ਓਹ ਕਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਦ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ । ੧੫ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ
ਲਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੇ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ, ਇਸਮਾਏਲ ਰੱਿਖਆ । ੧੬ ਜਦ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੇ
ਇਸਮਾਏਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਰਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਿਛਆਸੀ ਸਾਲ
ਸੀ ।
੧੭
ਨੇਮ ਦਾ ਿਚੰਨ੍ਹ, ਸੁੰਨਤ
੧ ਜਦ ਅਬਰਾਮ ਨਿੜੰਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਮ
ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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ਹਾਂ । ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਚੱਲ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ । ੨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਆਪਣੇ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਬੰਨ੍ਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਲਾ ਵਧਾਵਾਂਗਾ । ੩ ਤਦ
ਅਬਰਾਮ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਿਡੱਿਗਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ
ਗੱਲ ਕੀਤੀ ੪ ਭਈ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ
ਿਪਤਾ ਹੋਵੇਂਗਾ । ੫ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਫੇਰ ਅਬਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੱਿਦਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅਬਰਾਹਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਿਪਤਾ
ਠਿਹਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਲਾ ਫਲਵੰਤ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਕੌਮਾਂ
ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਿਨੱਕਲਣਗੇ । ੭ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ
ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਨੇਮ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ
ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ । ੮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਅੰਸ
ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ
ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ।
੯ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ । ੧੦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੇਮ, ਿਜਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਅੰਸ
ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ: ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
। ੧੧ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਦੀ ਖੱਲੜੀ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇਮ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਠਾਂ
ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਨਰ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ
ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਿਕਸੇ ਪਰਦੇਸੀ ਤੋਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਮੁੱਲ
ਿਲਆ ਹੋਵੇ । ੧੩ ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲਏ
ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਿਜਸ ਦਾ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਨੇਮ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੪ ਪਰ
ਜੋ ਪੁਰਖ ਬੇਸੁੰਨਤਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੀ ਖੱਲੜੀ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਛੇਿਕਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਨੂੰ
ਤੋਿੜਆ ਹੈ । ੧੫ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਾਰਈ ਜੋ ਤੇਰੀ
ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਈ ਨਾ ਆਖੀਂ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਾਹ
ਹੋਵੇਗਾ । ੧੬ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ
ਿਦਆਂਗਾ । ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਅਸੀਸ ਿਦਆਂਗਾ ਿਕ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ
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ਹੋਵੇਗੀ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ । ੧੭ ਤਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ
ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਿਸਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ,
ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ? ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਰਾਹ ਜੋ ਨੱਬੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ
ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ? ੧੮ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸਮਾਏਲ
ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਬਿਣਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ । ੧੯ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਦਾ
ਨਾਮ ਇਸਹਾਕ ਰੱਖੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਉਹ ਦੀ ਅੰਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਨੇਮ ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗਾ । ੨੦ ਇਸਮਾਏਲ
ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ । ਵੇਖ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ
ਫਲਵੰਤ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਲਾ ਵਧਾਵਾਂਗਾ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਜੰਮਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ । ੨੧ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ
ਇਸਹਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਣੇਗੀ । ੨੨ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ
ਕਰ ਹਿਟਆ, ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਕੋਲੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਚਲਾ ਿਗਆ । ੨੩ ਤਦ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਏਲ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਜੰਿਮਆ
ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਿਜੰਨ੍ਹੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲਏ ਸਨ ਅਰਥਾਤ
ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਜੰਨ੍ਹੇ ਪੁਰਖ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਿਦਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਲੜੀ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਈ, ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ ਸੀ । ੨੪ ਜਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਖੱਲੜੀ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਦ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਿੜੰਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ੨੫ ਅਤੇ ਇਸਮਾਏਲ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ
ਸੀ, ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਖੱਲੜੀ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ੨੬ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਏਲ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਇੱਕੋ ਿਦਨ ਹੋਈ । ੨੭ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਜੰਮੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ
ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ
ਗਈ ।
੧੮
ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਮਮਰੇ ਦੇ ਬਲੂਤਾਂ ਿਵੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ, ਜਦ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਿਦਨ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ।
੨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਿਖਆ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਿਤੰਨ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ
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ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਭੱਿਜਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ
। ੩ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਣਾ । ੪ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਿਜਹਾ ਪਾਣੀ
ਿਲਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਆਰਾਮ ਕਰੋ । ੫ ਮੈਂ
ਥੋੜ੍ਹੀ ਿਜਹੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰਪਤ ਕਰੋ
। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਇਓ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋਲ
ਆਏ ਹੋ । ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਿਕਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ।
੬ ਤਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਝੱਟ ਸਾਰਾਹ ਕੋਲ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਜਲਦੀ
ਕਰ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਮਾਪ ਮੈਦਾ ਗੁੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ੭ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੱਸ ਕੇ
ਚੌਣੇ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਨਰਮ ਵੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ । ੮ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਦਹੀ, ਦੁੱਧ
ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਛਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਿਤਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਪਰੋਸ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਖੜ੍ਹਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਖਾਧਾ । ੯ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ?
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਹੈ । ੧੦ ਓਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਸੰਤ ਦੀ
ਰੁੱਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਿਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਤੰਬੂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਸੀ, ਸੁਣ
ਰਹੀ ਸੀ । ੧੧ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ੧੨ ਤਦ ਸਾਰਾਹ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਹੱਸੀ ਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਵੀ
ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਿਮਲੇਗਾ ? ੧੩ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਸਾਰਾਹ ਿਕਉਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਿਕ ਜਦ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਤਾਂ,
ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵਾਂਗੀ ? ਭਲਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ
ਔਖੀ ਹੈ ? ੧੪ ਿਨਯੁਕਤ ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ । ੧੫ ਪਰ ਸਾਰਾਹ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਿਕ ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਹੱਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਸੀ
ਹੈਂ ।
ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦੇ ਨਾਸ ਦਾ ਵਰਣਨ
੧੬ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਥੋਂ ਠ ਕੇ ਸਦੂਮ ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲ ਤੁਰ ਿਪਆ । ੧੭ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ
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ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਲੁਕਾਵਾਂ
? ੧੮ ਅਬਰਾਹਾਮ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਕੌਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ । ੧੯ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣ ਿਲਆ ਹੈ
ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਜਾਣਗੇ,
ਆਿਗਆ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ
ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ, ਤਾਂ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਬੋਿਲਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ । ੨੦ ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸਦੂਮ ਅਤੇ
ਅਮੂਰਾਹ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ
ਹੈ । ੨੧ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਤਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੌਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਮੈਂ ਜਾਣ ਜਾਂਵਾਂਗਾ । ੨੨ ਤਦ ਓਹ ਮਨੁੱਖ ਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਦੂਮ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ,
ਪਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜ੍ਹਾ ਿਰਹਾ । ੨੩ ਤਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ
ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਕੁਧਰਮੀ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਂਗਾ
? ੨੪ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਹ ਧਰਮੀ ਹੋਣ । ਕੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਥਾਂ
ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਹਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਹਨ, ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ? ੨੫ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਅਰਥਾਤ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਕੁਧਰਮੀ
ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਕੁਧਰਮੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ । ੨੬ ਕੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਨਆਈ
ਿਨਆਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ? ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਸਦੂਮ ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਹ ਧਰਮੀ
ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੱਡ ਿਦਆਂਗਾ । ੨੭ ਫੇਰ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ
ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਧੂੜ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਹੀ ਹਾਂ । ੨੮ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਹ
ਧਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਜ ਘੱਟ ਹੋਣ । ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਨਗਰ
ਨਸ਼ਟ ਕਰੇਂਗਾ ? ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਤਾਲੀ ਲੱਭਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ । ੨੯ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਿਖਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਲੱਭਣ । ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ । ੩੦ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੇ ਤੀਹ ਲੱਭਣ । ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਥੇ ਤੀਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ । ੩੧ ਫੇਰ
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
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ਸ਼ਾਇਦ ਥੇ ਵੀਹ ਲੱਭਣ । ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ
ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ । ੩੨ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ । ਸ਼ਾਇਦ ਥੇ ਦਸ ਲੱਭਣ ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ । ੩੩ ਜਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ ਤਦ ਉਹ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਿਗਆ ।
੧੯
ਸਦੂਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ
੧ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਦੂਤ ਸਦੂਮ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ ਲੂਤ ਸਦੂਮ ਦੇ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਠਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਝੁਕਾਇਆ । ੨ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂਓ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਰਾਤ ਠਿਹਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋਵ,ੋ ਫੇਰ
ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ ਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੌਂਕ ਿਵੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਾਂਗੇ । ੩ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ
ਿਮੰਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਓਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ । ੪ ਪਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ, ਸਦੂਮ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਨ,
ਕੀ ਬੁੱਢਾ ਚਾਰੇ ਪਾਿਸਓਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ । ੫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੂਤ
ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਓਹ ਮਨੁੱਖ ਿਕੱਥੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਏ ਹਨ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਿਲਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
ਭੋਗ ਿਵਲਾਸ ਕਰੀਏ । ੬ ਤਦ ਲੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰ ਿਲਆ । ੭ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ
ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਬੁਿਰਆਈ ਨਾ ਕਰੋ । ੮ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਿਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਪਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਆਏ
ਹਨ । ੯ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਪੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ
ਇਹ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਵੱਸਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਿਨਆਈ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ।
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਾਂਗੇ । ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆਏ । ੧੦ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ
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ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਖੱਚ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਿਲਆ । ੧੧ ਿਜਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਛੋਟਾ ਕੀ ਵੱਡਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਓਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਲੱਭਦੇ-ਲੱਭਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ।
ਲੂਤ ਦਾ ਸਦੂਮ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਣਾ
੧੨ ਤਦ ਓਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ?
ਆਪਣੇ ਜਵਾਈਆਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੇਰਾ ਇਸ ਨਗਰ
ਿਵੱਚ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਜਾ । ੧੩ ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ
ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ।
੧੪ ਉਪਰੰਤ ਲੂਤ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਠੋ ਇਸ
ਨਗਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾਓ ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਿਵੱਚ ਮਖ਼ੌਲੀਆ ਿਜਹਾ ਜਾਿਪਆ
। ੧੫ ਜਦ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਓਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਿਕਹਾ,
ਠ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹਨ ਲੈ ਜਾ,
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਿਵੱਚ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ।
੧੬ ਜਦ ਉਹ ਦੇਰੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਥ, ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾ
ਿਦੱਤਾ । ੧੭ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਓਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾ, ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੀਂ ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਿਕਤੇ ਨਾ ਠਿਹਰੀਂ । ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਤੂੰ ਵੀ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਵੇਂ । ੧੮ ਪਰ ਲੂਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂਓ,
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ । ੧੯ ਵੇਖ,ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ
ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਿਬਪਤਾ
ਆ ਪਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਵਾਂ । ੨੦ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਨਗਰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਥੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਿਦਓ । ਕੀ ਉਹ ਨਗਰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ । ੨੧ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,
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ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ । ੨੨ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਥੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾ ਿਕਉਂਿਕ
ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨਗਰ
ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਆਰ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ।
ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼
੨੩ ਸੂਰਜ ਅਜੇ ਚਿੜ੍ਹਆ ਹੀ ਸੀ, ਜਦ ਲੂਤ ਸੋਆਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵਿੜਆ ।
੨੪ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਤੇ ਗੰਧਕ ਅਤੇ ਅੱਗ ਅਕਾਸ਼
ਤੋਂ ਬਰਸਾਈ ੨੫ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਘਾਟੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ
ਨਗਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ
। ੨੬ ਪਰ ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ
ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੂਣ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਗਈ । ੨੭ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਠ
ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਿਗਆ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ
ਸੀ । ੨੮ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਵੱਲ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼
ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਭੱਠੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਵਾਂਗੂੰ ਠ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
੨੯ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਘਾਟੀ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਲੂਤ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਕਰਕੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਉਸ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਿਲਆ ।
ਮੋਆਬੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ
੩੦ ਫੇਰ ਲੂਤ ਨੇ ਸੋਆਰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਦੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੱਸ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸੋਆਰ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ
ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣ ਲੱਗ ਪਏ । ੩੧ ਤਦ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ
ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਵੇ । ੩੨ ਇਸ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਮਧ
ਿਪਲਾਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗ ਲੇਟੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਅੰਸ
ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੀਏ । ੩੩ ਿਫਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਮਧ
ਿਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਧੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸੰਗ ਲੇਟੀ ਪਰ ਲੂਤ ਨੇ ਉਹ
ਦਾ ਲੇਟਣਾ ਅਤੇ ਠਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ । ੩੪ ਅਗਲੇ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸੰਗ
ਲੇਟੀ । ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹ ਨੂੰ ਮਧ ਿਪਲਾਈਏ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ
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ਸੰਗ ਲੇਟ ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ।
੩੫ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਮਧ ਿਪਲਾਈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਧੀ
ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸੰਗ ਲੇਟੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਲੇਟਣਾ ਅਤੇ ਠਣਾ
ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ । ੩੬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਤ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਤੋਂ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈਆਂ, ੩੭ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਣਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਨਾਮ ਮੋਆਬ ਰੱਿਖਆ । ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਆਬੀਆਂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ । ੩੮ ਛੋਟੀ
ਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਿਬਨ-ਅੰਮੀ ਰੱਿਖਆ ।
ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ ।
੨੦
ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ
੧ ਤਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਥੋਂ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ
ਸ਼ੂਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਠਿਹਿਰਆ ਅਤੇ ਗਰਾਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੱਿਸਆ । ੨ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਗਰਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਆਦਮੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਿਲਆ ।
੩ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬੀਮਲਕ ਕੋਲ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਵੇਖ, ਤੂੰ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਿਲਆ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,ਂ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਿਵਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ । ੪ ਪਰ ਅਜੇ ਅਬੀਮਲਕ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਿਗਆ
ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ
ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਂਗਾ ? ੫ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ
? ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ?
ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ ਖਿਰਆਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ
ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹਾਂ, ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਦੀ ਖਿਰਆਈ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ
ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਿਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ
ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ । ੭ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੋੜ ਦੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਂਗਾ ਪਰ
ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜੇਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੈ ਿਕ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਨਗੇ ।
੮ ਅਬੀਮਲਕ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਿਠਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ
ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰ
ਗਏ । ੯ ਤਦ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ
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ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਿਵਗਾਿੜਆ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ
ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈਂ ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ੧੦ ਿਫਰ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ,
ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ? ੧੧ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ
ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ
ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ । ੧੨ ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ
ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਫੇਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੋ ਗਈ । ੧੩ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ
ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਤਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਦਯਾ
ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਥੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵਖੇ ਆਖੀਂ ਿਕ ਇਹ
ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ । ੧੪ ਤਦ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਇੱਜੜ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀਆਂ ਲੈ
ਕੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ ।
੧੫ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ । ਿਜੱਥੇ ਤੈਨੂੰ
ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਥੇ ਵੱਸ । ੧੬ ਸਾਰਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਿਦੱਤੇ ਹਨ । ਵੇਖ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ
ਲਈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ
ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਂਗੀ । ੧੭ ਤਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬੀਮਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਓਹ ਫੇਰ ਜਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ । ੧੮ ਿਕਉਂਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਬੀਮਲਕ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਦੀ ਹਰੇਕ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ।
੨੧
ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਜਨਮ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਜਵੇਂ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ । ੨ ਸਾਰਾਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ
ਅਤੇ ਉਸੇ ਿਨਯੁਕਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਠਿਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਅਬਰਾਹਾਮ
ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ । ੩ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਇਸਹਾਕ
ਰੱਿਖਆ । ੪ ਅਤੇ ਜਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਅੱਠ ਿਦਨ ਦਾ ਹੋ
ਿਗਆ, ਤਦ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਈ ।
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੫ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਜੰਿਮਆ ।
੬ ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਮਨਾਉਣਗੇ । ੭ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਕੋਈ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਿਕ ਸਾਰਾਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਏਗੀ ?
ਵੇਖੋ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ । ੮ ਉਹ
ਮੁੰਡਾ ਵੱਧਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਇਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਿਦਨ ਵੱਡੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ।
ਹਾਜਰਾ ਅਤੇ ਇਸਮਾਏਲ ਦਾ ਕੱਿਢਆ ਜਾਣਾ
੯ ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਲਈ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਮਖ਼ੌਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਿਖਆ । ੧੦ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਇਸ ਦਾਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾਸੀ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਨਾਲ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ
੧੧ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ
ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ । ੧੨ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ
ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਬੁਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ । ਜੋ ਕੁਝ
ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ ਮੰਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਇਸਹਾਕ ਤੋਂ
ਹੀ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ । ੧੩ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ
ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਹੈ । ੧੪ ਤਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਿਠਆ,
ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਮੋਿਢਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ
ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਤਦ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਏਰਸਬਾ ਦੀ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਭਟਕਦੀ ਰਹੀ । ੧੫ ਜਦ ਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ । ੧੬ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੀ
ਮਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ
ਨਾ ਵੇਖਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਚੀ- ਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ । ੧੭ ਤਦ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ
ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ? ਨਾ
ਡਰ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਿਪਆ ਹੈ ਥੋਂ ਸੁਣ ਲਈ
ਹੈ । ੧੮ ਠ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਂਭ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ
ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ । ੧੯ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ
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ਮਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈ ਆਈ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਿਪਲਾਇਆ । ੨੦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਿਗਆ, ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ ਅਤੇ
ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਬਿਣਆ । ੨੧ ਉਹ ਪਾਰਾਨ ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਆਈ
। ੨੨ ਫੇਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਬੀਮਲਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ
ਸਰਦਾਰ ਫ਼ੀਕੋਲ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਂ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ । ੨੩ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਹ
ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੋਿਤਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੇਂਗਾ । ਸਗੋਂ
ਉਸ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰੇਂਗਾ,
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਿਰਹਾ ਹੈਂ । ੨੪ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਵਾਂਗਾ । ੨੫ ਤਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਅਬੀਮਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਖੂਹ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੋਹ ਿਲਆ ਸੀ ।
੨੬ ਤਦ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਇਹ ਕੰਮ ਿਕਸ ਨੇ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ । ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਵੀ
ਨਹੀਂ । ੨੭ ਤਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਅਬੀਮਲਕ
ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਨੇਮ ਬੰਿਨਆ । ੨੮ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਭੇਡਾਂ
ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਲੇਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ੨੯ ਤਦ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੇਲੀਆਂ
ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ? ੩੦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਸੱਤ ਲੇਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈ
ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਭਈ ਇਹ ਖੂਹ ਮੈਂ ਪੁੱਿਟਆ ਹੈ । ੩੧ ਿਕਉਂ ਜੋ ਥੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਏਰਸਬਾ ਪੈ
ਿਗਆ । ੩੨ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਏਰਸਬਾ ਿਵੱਚ ਨੇਮ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਫ਼ੀਕੋਲ ਠੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ
ਗਏ । ੩੩ ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਬਏਰਸਬਾ ਿਵੱਚ ਝਾਊ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਥੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਜੋ ਅਟੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ । ੩੪ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਿਰਹਾ ।
੨੨
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ ਵਰਣਨ
੧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ! ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ
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ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ । ੨ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ,
ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਰਥਾਤ ਇਸਹਾਕ
ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰੀਆਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾ । ੩ ਤਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਤੜਕੇ
ਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਤੇ ਕਾਠੀ ਕੱਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੀਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਠ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰ ਿਪਆ ਿਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ
। ੪ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ
ਵੇਿਖਆ ੫ ਤਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਧੇ
ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕੋ । ਮੈਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ
ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ । ੬ ਤਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਦੀਆਂ
ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਅਤੇ ਛੁਰੀ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕਠੇ ਤੁਰ ਪਏ । ੭ ਇਸਹਾਕ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਪਤਾ ਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ
ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ? ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ
ਹੋਮ ਬਲੀ ਲਈ ਲੇਲਾ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ? ੮ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਲਈ ਲੇਲਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਓਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਦੇ
ਗਏ । ੯ ਓਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਿਜਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ
ਸੀ । ਥੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ
ਿਚਣ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀਆਂ
ਲੱਕੜੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ । ੧੦ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ
ਕੇ ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਿਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ੧੧ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ, “ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਬਰਾਹਾਮ !” ਉਸ
ਨੇ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ । ੧੨ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ
ਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਿਗਆ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ
ਮੈਥੋਂ ਸਰਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ੧੩ ਜਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਸੰਗ ਝਾੜੀ ਿਵੱਚ
ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ । ੧੪ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਸ
ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾਹ ਿਯਰਹ ਰੱਿਖਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ
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ਹੈ 'ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।' ੧੫ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਦੂਤ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਿਖਆ, ੧੬ ਪ੍ਰਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਿਕ ਤੂੰ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਸਰਫ਼ਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ, ੧੭ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ
ਅੰਸ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਤਾਿਰਆਂ ਿਜੰਨ੍ਹੀਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂੰ ਅੱਤ
ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ ।
੧੮ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਿਨਆ ਹੈ । ੧੯ ਤਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲ
ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਠ ਕੇ ਬਏਰਸਬਾ ਨੂੰ ਵਾਿਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਬਏਰਸਬਾ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਿਸਆ ਿਰਹਾ ।
ਨਾਹੋਰ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ
੨੦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ
ਿਗਆ, ਵੇਖ, ਿਮਲਕਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਹੋਰ ਲਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ ੨੧ ਿਮਲਕਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਦਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਊਸ ਅਤੇ
ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਬੂਜ਼ ਅਤੇ ਕਮੂਏਲ ਿਜਹੜਾ ਅਰਾਮ ਦਾ ਿਪਤਾ ਸੀ ੨੨ ਅਤੇ
ਕਸਦ, ਹਜ਼ੋ, ਿਪਲਦਾਸ, ਿਯਦਲਾਫ ਅਤੇ ਬਥੂਏਲ ੨੩ ਇਹਨਾਂ ਅੱਠ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਿਮਲਕਾਹ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਹੋਰ ਲਈ ਜਿਣਆ ਅਤੇ ਬਥੂਏਲ ਦੇ
ਿਰਬਕਾਹ ਜੰਮੀ । ੨੪ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਖ਼ੈਲ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਮਾਹ ਸੀ ਉਸ
ਨੇ ਵੀ ਤਬਹ, ਗਹਮ, ਤਹਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਕਾਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ।
੨੩
ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਣਾ
੧ ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸੌ ਸਤਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ੨ ਜਦ ਸਾਰਾਹ ਦੀ
ਐਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਿਕਰਯਤ-ਅਰਬਾ ਅਰਥਾਤ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਮਰ
ਗਈ, ਿਜਹੜਾ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਬਰਾਹਾਮ ਸਾਰਾਹ ਲਈ
ਰੋਣ ਿਪੱਟਣ ਲਈ ਆਇਆ । ੩ ਫੇਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ
ਠ ਕੇ ਹੇਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ੪ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਅਜਨਬੀ ਹਾਂ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕਬਿਰਸਤਾਨ ਮੇਰੀ ਿਵਰਾਸਤ ਕਰ
ਿਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਰਦਾ ਦੱਬ ਿਦਆਂ । ੫ ਹੇਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ੬ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਣੋ । ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
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ਸ਼ਿਹਜਾਦੇ ਹੋ । ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਬਰ
ਿਵੱਚ ਦੱਬ ਿਦਓ । ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ
ਕਬਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ । ੭ ਤਦ ਅਬਰਾਹਾਮ ਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਰਥਾਤ ਹੇਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁੱਿਕਆ, ੮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ
ਿਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਦੱਬ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ
ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਸੋਹਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਫ਼ਰੋਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ
੯ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਕਫ਼ੇਲਾਹ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇਵ,ੇ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਬੰਨੇ ਨਾਲ
ਹੈ । ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਬਿਰਸਤਾਨ
ਮੇਰੀ ਿਨੱਜ ਭੂਮੀ ਹੋਵੇ । ੧੦ ਅਫ਼ਰੋਨ ਹੇਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ
ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਿਜੰਨ੍ਹੇ ਿਹੱਤੀ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ੧੧ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ
ਸੁਣੋ । ਮੈਂ ਇਹ ਖੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਫ਼ਾ ਵੀ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਹੈ । ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਥੇ ਦੱਬ ਿਦਓ । ੧੨ ਫੇਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਝੁਿਕਆ ੧੩ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਅਫ਼ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇਕਰ
ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਉਸ ਖੇਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ।
ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਥੇ ਦੱਬਾਂ । ੧੪ ਅਫ਼ਰੋਨ ਨੇ
ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ੧੫ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਇਸ
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਜੋ ਚਾਰ ਸੌ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚਕਾਰ ਕੀ
ਹੈ ? ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਿਦਓ । ੧੬ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਅਫ਼ਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ
ਲਈ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸੌ ਿਸੱਕੇ ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਚਲਦੇ
ਸਨ, ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੇ ਿਹੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਬੋਿਲਆ ਸੀ, ਅਫ਼ਰੋਨ ਲਈ ਤੋਲ
ਿਦੱਤਾ । ੧੭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਫ਼ੇਲਾਹ ਵਾਲਾ ਅਫ਼ਰੋਨ ਦਾ ਖੇਤ, ਿਜਹੜਾ ਮਮਰੇ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਿਜਹੜੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬੰਿਨਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਨ, ੧੮ ਿਹੱਤੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ
ਸਨਮੁਖ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦੀ ਿਨੱਜ ਭੂਮੀ ਹੋ ਗਈ । ੧੯ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ
ਸਾਰਾਹ ਨੂੰ ਮਕਫ਼ੇਲਾਹ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਮਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ
ਅਰਥਾਤ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਬਰੋਨ ਿਵੱਚ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ । ੨੦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੇਤ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਚਲੀ ਗੁਫ਼ਾ, ਹੇਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਬਿਰਸਤਾਨ ਲਈ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦੀ ਿਨੱਜ ਭੂਮੀ ਹੋ ਗਈ ।
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੨੪
ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਿਵਆਹ
੧ ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਾਮ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ।
੨ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਖ਼ਿਤਆਰ ਸੀ ਆਿਖਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਪੱਟ ਦੇ
ਹੇਠ ਰੱਖ; ੩ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੇਵਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪਤਨੀ
ਨਾ ਿਲਆਵੀਂ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਵੱਸਦਾ ਹਾਂ । ੪ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਲਈ ਪਤਨੀ ਲੈ
ਆਵੀਂ । ੫ ਤਦ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਵਾਿਪਸ ਲੈ ਜਾਂਵਾਂ ਿਜੱਥੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈਂ ? ੬ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਖ਼ਬਰਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੀਂ । ੭ ਸਵਰਗ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ
ਕੱਢ ਲੈ ਆਇਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਿਦਆਂਗਾ । ਉਹ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਥੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਤਨੀ ਲੈ ਆਵੇਂਗਾ । ੮ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ
ਇਸਤਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਂਗਾ
। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਥੇ ਕਦੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੀਂ । ੯ ਤਦ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪੱਟ ਹੇਠ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ
ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ । ੧੦ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਊਠਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦਸ
ਊਠ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਿਪਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਿਵਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ
ਕੇ ਮਸੋਪੋਤਾਮੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਨਾਹੋਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਿਗਆ । ੧੧ ਉਸ ਨੌਕਰ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ
ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਸਨ । ੧੨ ਤਦ ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ
ਸਭ ਕਾਰਜ ਸਫ਼ਲ ਕਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰ ।
੧੩ ਵੇਖ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ
ਧੀਆਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਾਂ । ੧੪ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ
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ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਭਈ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂਗਾ ਤਾਂ
ਉਹ ਆਖੇ ਪੀਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਪਲਾਵਾਂਗੀ ਸੋ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਨੂੰ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਇਸਹਾਕ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗਾ
ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ੧੫ ਤਦ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਹ
ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਿਰਬਕਾਹ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਹੋਰ
ਦੀ ਪਤਨੀ ਿਮਲਕਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਥੂਏਲ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਮੋਿਢਆਂ
ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਿਨੱਕਲੀ । ੧੬ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ
ਕੁਆਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਸ਼ਮੇ
ਿਵੱਚ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ । ੧੭ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰ
ਉਸ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਨੱਠ ਕੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ
ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਈਂ । ੧੮ ਤਾਂ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਪੀਓ ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਲਾਇਆ । ੧੯ ਜਦ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾ ਚੁੱਕੀ ਤਦ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਊਠਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ
ਭਰਾਂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਓਹ ਪੀ ਨਾ ਲੈਣ । ੨੦ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ
ਘੜਾ ਹੌਦ ਿਵੱਚ ਡੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਖੂਹ ਿਵੱਚੋਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਨੱਠ ਕੇ ਗਈ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਊਠਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਭਿਰਆ । ੨੧ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਿਰਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ
ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਫ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ । ੨੨ ਜਦ ਊਠ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਤਦ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨੱਥ ਅਤੇ ਦਸ ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਕੜੇ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ
ਿਵੱਚ ਪਿਹਨਾ ਿਦੱਤੇ ੨੩ ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਂ ਤੂੰ ਿਕਹਦੀ ਧੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਕੀ
ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਰਿਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ? ੨੪ ਉਸ
ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਬਥੂਏਲ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਮਲਕਾਹ ਨੇ ਨਾਹੋਰ ਤੋਂ
ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ । ੨੫ ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਊਠਾਂ ਲਈ ਚਾਰਾ
ਬਥੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਰਿਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਹੈ । ੨੬ ਤਦ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਸਰ
ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ । ੨੭ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ
ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵ,ੇ ਿਜਸ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋਿੜਆ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ
ਪਹੁੰਚਾਇਆ । ੨੮ ਤਦ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨੱਠ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ । ੨੯ ਿਰਬਕਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ
ਲਾਬਾਨ ਸੀ, ਲਾਬਾਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਚਸ਼ਮੇ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਿਗਆ
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। ੩੦ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਨੱਥ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਕੜੇ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਜਦ
ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਿਰਬਕਾਹ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਿਜਹੜੀ ਕਿਹੰਦੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ-ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਊਠਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਸ਼ਮੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ । ੩੧ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਆਓ । ਬਾਹਰ ਿਕਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ? ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਿਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਹੈ ੩੨ ਤਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਅਤੇ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਿਦੱਤਾ । ੩੩ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਭੋਜਨ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸਾਂ
ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਦੱਸੋ ਜੀ । ੩੪ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ੩੫ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ
ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ, ਗਾਈਆਂ-ਬਲ਼ਦ, ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ, ਦਾਸ-ਦਾਸੀਆਂ, ਊਠ ਅਤੇ ਗਧੇ
ਿਦੱਤੇ ਹਨ । ੩੬ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਿਵੱਚ
ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਣਆ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ
ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੩੭ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਹੁੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ
ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਵੱਸਦਾ
ਹਾਂ, ਪਤਨੀ ਨਾ ਿਲਆਵੀਂ । ੩੮ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ
ਿਵੱਚ ਜਾਵੀਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਤਨੀ ਲੈ ਆਵੀਂ । ੩੯ ਤਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ
। ੪੦ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਿਜਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੈਂ ਚਲਦਾ ਹਾਂ
ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਤਨੀ ਲੈ ਆਵੀਂ ।
੪੧ ਤਦ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇਂਗਾ, ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ
ਜੇ ਓਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਂਗਾ । ੪੨ ਮੈਂ
ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਚਸ਼ਮੇ ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ
ਕਰੇਂ । ੪੩ ਵੇਖ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਜਹੜੀ
ਕੁੜੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਘੜੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ, ੪੪ ਪੀ ਲਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਊਠਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਰਾਂਗੀ, ਉਹ ਓਹੀ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ
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ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ । ੪੫ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਆਖਦਾ
ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਿਰਬਕਾਹ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਅਤੇ
ਉਹ ਚਸ਼ਮੇ ਿਵੱਚ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਿਰਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ
ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਈਂ । ੪੬ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾਹ
ਕੇ ਆਿਖਆ, ਪੀਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਪਲਾਵਾਂਗੀ । ਤਦ ਮੈਂ ਪੀਤਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਪਲਾਇਆ । ੪੭ ਫੇਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ,
ਤੂੰ ਿਕਹਦੀ ਧੀ ਹੈਂ ? ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਬਥੂਏਲ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਨੂੰ
ਿਮਲਕਾਹ ਨੇ ਨਾਹੋਰ ਲਈ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ । ਤਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਨੱਥ ਅਤੇ
ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਕੜੇ ਪਾ ਿਦੱਤੇ । ੪੮ ਿਫਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ
ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਿਖਆ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਧੀ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਂਵਾਂ । ੪੯ ਹੁਣ ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ
ਵੱਲ ਮੁੜਾਂ । ੫੦ ਤਦ ਲਾਬਾਨ ਅਤੇ ਬਥੂਏਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, ਇਹ
ਗੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ
। ੫੧ ਵੇਖੋ, ਿਰਬਕਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ । ਉਹ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ, ਿਜਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ । ੫੨ ਜਦ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ । ੫੩ ਫੇਰ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ
ਦੇ ਗਿਹਣੇ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਿਰਬਕਾਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ
ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ । ੫੪ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਥੇ ਹੀ ਕੱਟੀ । ਤੜਕੇ ਠ ਕੇ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਿਵਿਦਆ ਕਰੋ । ੫੫ ਿਰਬਕਾਹ
ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਿਦਨ ਅਰਥਾਤ
ਦਸ ਿਦਨ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਣ ਿਦਓ । ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
੫੬ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਿਵਿਦਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ
ਕੋਲ ਜਾਂਵਾਂ । ੫੭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ
ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ੫੮ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਰਬਕਾਹ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਂਗੀ ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
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ਆਿਖਆ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ । ੫੯ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਿਰਬਕਾਹ,
ਉਸ ਦੀ ਦਾਈ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ । ੬੦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਰਬਕਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਸਾਡੀ
ਭੈਣ, ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੋਵੇਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਟਕ
ਦੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਵੇ । ੬੧ ਤਦ ਿਰਬਕਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਠੀਆਂ
ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਪੱਛ-ੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ
। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰ ਿਰਬਕਾਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਿਪਆ । ੬੨ ਇਸਹਾਕ,
ਜੋ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਬਏਰ-ਲਹੀ-ਰੋਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ।
੬੩ ਇਸਹਾਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨ-ਿਧਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ
ਿਗਆ ਸੀ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਊਠ ਆ ਰਹੇ
ਸਨ । ੬੪ ਤਦ ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਊਠ
ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ । ੬੫ ਉਸ ਨੇ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਖੇਤ ਦੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ? ਨੌਕਰ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ
ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਤਦ ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਲਆ ।
੬੬ ਫੇਰ ਨੌਕਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਸਹਾਕ
ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ । ੬੭ ਤਦ ਇਸਹਾਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸਾਰਾਹ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਰਬਕਾਹ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਹੋਈ । ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਮਲੀ ।
੨੫
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵੰਸ਼ਜ
(1 ਇਿਤਹਾਸ 1:32,33)
੧ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਤਨੀ ਿਵਆਹ ਲਈ, ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਟੂਰਾਹ
ਸੀ । ੨ ਉਸ ਨੇ ਿਜਮਰਾਨ, ਯਾਕਸਾਨ, ਮਦਾਨ, ਿਮਦਯਾਨ, ਿਯਸਬਾਕ ਅਤੇ
ਸੂਅਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ । ੩ ਯਾਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸਬਾ ਅਤੇ ਦਦਾਨ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਦਦਾਨ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਸੂਿਰਮ, ਲਟੂਿਸਮ ਅਤੇ ਲ ਿਮਮ ਸਨ । ੪ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਏਫਾਹ, ਏਫਰ, ਹਨੋਕ, ਅਬੀਦਾ ਅਤੇ ਅਲਦਾਆ ਸਨ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਟੂਰਾਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ । ੫ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸੀ, ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਦੇ
ਿਦੱਤਾ, ੬ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਖ਼ੈਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਗ਼ਾਤਾਂ
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ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ।
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਮੌਤ
੭ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਝੱਤਰ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ।
੮ ਅਬਰਾਹਾਮ ਚੰਗੇ ਿਬਰਧਪੁਣੇ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਪੂਰੇ ਬੁਢਾਪੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਪ੍ਰਾਣ ਿਤਆਗ ਕੇ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਮਿਲਆ । ੯ ਤਦ
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਇਸਮਾਏਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਕਫੇਲਾਹ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ
ਿਵੱਚ, ਜੋ ਿਹੱਤੀ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਫਰੋਨ ਦੀ ਪੈਲੀ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਮਮਰੇ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ । ੧੦ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਨੇ ਹੇਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸੀ, ਥੇ ਹੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਸਾਰਾਹ ਦੱਬੇ ਗਏ । ੧੧ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਬਏਰ-ਲਹੀ-ਰੋਈ ਕੋਲ
ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ।
ਇਸਮਾਏਲ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
(1 ਇਿਤਹਾਸ 1:28-31)
੧੨ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਏਲ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਦਾਸੀ
ਿਮਸਰੀ ਹਾਜਰਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਲਈ ਜਿਣਆ, ਉਸ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਇਹ ਹੈ
। ੧੩ ਇਸਮਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਇਹ ਹੈ:
ਇਸਮਾਏਲ ਦਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਪੁੱਤਰ ਨਬਾਯੋਤ, ਿਫਰ ਕੇਦਾਰ, ਅਦਬਏਲ ਅਤੇ
ਿਮਬਸਾਮ, ੧੪ ਿਮਸਮਾ, ਦੂਮਾਹ, ਮਸ਼ਾ, ੧੫ ਹਦਦ, ਤੇਮਾ, ਯਟੂਰ, ਨਾਫ਼ੀਸ
ਅਤੇ ਕੇਦਮਾਹ । ੧੬ ਇਹ ਇਸਮਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਪੰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ
ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਰਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏ ।
੧੭ ਇਸਮਾਏਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸੌ ਸੈਂਤੀ ਸਾਲ ਹੋਈ ਤਦ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ
ਿਤਆਗ ਕੇ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਮਿਲਆ । ੧੮ ਉਸਦਾ
ਵੰਸ਼ ਹਵੀਲਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੂਰ ਤੱਕ, ਿਜਹੜਾ ਅੱਸੂਰ ਵੱਲ ਜਾਂਿਦਆਂ ਿਮਸਰ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਵੱਸ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵੱਸ ਗਏ
।
ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ
੧੯ ਇਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਹੈ: ਅਬਰਾਹਾਮ
ਤੋਂ ਇਸਹਾਕ ਜੰਿਮਆ, ੨੦ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਚਾਲ੍ਹੀ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਹ
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ਿਰਬਕਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਆਇਆ, ਿਜਹੜੀ ਪਦਨ
ਅਰਾਮ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਥੂਏਲ ਅਰਾਮੀ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਬਾਨ ਅਰਾਮੀ ਦੀ
ਭੈਣ ਸੀ । ੨੧ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਂਝ ਸੀ, ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਿਰਬਕਾਹ
ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ । ੨੨ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ
ਨਾਲ ਘੁਲਦੇ ਸਨ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਜੀਉਂਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ? ਤਦ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਗਈ ।
੨੩ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੀ
ਕੁੱਖੋਂ ਹੀ ਓਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੂਜੀ
ਜਾਤੀ ਨਾਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ । ੨੪ ਜਦ
ਉਸ ਦੇ ਜਣਨ ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚੇ
ਸਨ । ੨੫ ਪਿਹਲੌਠਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਲ ਜੱਤ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ ਵਰਗਾ ਬਾਹਰ
ਿਨੱਕਿਲਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਏਸਾਓ ਰੱਿਖਆ । ੨੬ ਉਸ
ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਿਨੱਕਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਏਸਾਓ ਦੀ ਅੱਡੀ
ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਕੂਬ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ । ਜਦ ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਹਾਕ ਸੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ।
ਏਸਾਓ ਦੁਆਰਾ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ
੨੭ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ । ਏਸਾਓ ਿਨਪੁੰਨ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਬਿਣਆ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ
ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਅਤੇ ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ
ਵਾਲਾ ਸੀ । ੨੮ ਇਸਹਾਕ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ
ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਿਲਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਿਰਬਕਾਹ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ
ਸੀ । ੨੯ ਇੱਕ ਿਦਨ ਯਾਕੂਬ ਦਾਲ ਪਕਾ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਏਸਾਓ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚੋਂ
ਥੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ । ੩੦ ਤਦ ਏਸਾਓ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸੇ
ਲਾਲ ਦਾਲ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਥੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਇਸੇ
ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਦੋਮ ਪੈ ਿਗਆ । ੩੧ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ
ਆਪਣਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ । ੩੨ ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,
ਮੈਂ ਮਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਪਿਹਲੌਠਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਿਕਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ? ੩੩ ਯਾਕੂਬ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੁੰ ਖਾਹ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਪਿਹਲੌਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਯਾਕੂਬ ਕੋਲ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ । ੩੪ ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਏਸਾਓ ਨੂੰ
ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਾਲ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ
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ਚਲਾ ਿਗਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤੁੱਛ
ਜਾਿਣਆ ।
੨੬
ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਗਰਾਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਨਵਾਸ
੧ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਿਪਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਹਲੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸਹਾਕ ਗਰਾਰ ਨੂੰ,
ਿਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਬੀਮਲਕ ਕੋਲ ਚਲਾ ਿਗਆ । ੨ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਈਂ ਪਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਜਾਈਂ, ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ । ੩ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਟੱਕੀਂ । ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦਆਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ
ਅੰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਦਆਂਗਾ । ਮੈਂ ਉਸ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ । ੪ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼
ਦੇ ਤਾਿਰਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਦਆਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ।
੫ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਮੇਰੀ
ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ । ੬ ਇਸਹਾਕ ਗਰਾਰ ਿਵੱਚ
ਵੱਿਸਆ ਿਰਹਾ ੭ ਜਦ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਿਵਖੇ ਪੁੱਿਛਆ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਡਰਦਾ ਸੀ,
ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ
ਮਨੁੱਖ ਿਰਬਕਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਸੋਹਣੀ
ਸੀ । ੮ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਿਦਨ ਬੀਤ ਗਏ ਤਾਂ ਅਬੀਮਲਕ
ਫ਼ਲੀਸਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਖੜਕੀ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਿਖਆ
ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇਸਹਾਕ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਿਰਬਕਾਹ ਨਾਲ ਲਾਡ-ਿਪਆਰ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ । ੯ ਤਦ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ
ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ? ਇਸਹਾਕ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਿਚਆ, ਿਕਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਨਾ ਜਾਂਵਾਂ ।
੧੦ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਗ ਲੇਟਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪ ਦਾ
ਭਾਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ । ੧੧ ਤਦ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ
ਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ
ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ । ੧੨ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਬੀਜ ਬੀਿਜਆ ਅਤੇ

ਉਤਪਤ ੨੬:੧੩

50

ਉਤਪਤ ੨੬:੨੫

ਉਸੇ ਸਾਲ ਸੌ ਗੁਣਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ
ਿਦੱਤੀ । ੧੩ ਸੋ ਉਹ ਵੱਧ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਤ ਵੱਡਾ
ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਿਗਆ । ੧੪ ਉਹ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ, ਗਾਈਆਂ-ਬਲ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸੜਨ ਲੱਗੇ । ੧੫ ਇਸ
ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ
ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਪੁੱਟੇ ਸਨ, ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ
ਿਦੱਤੇ । ੧੬ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਜਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈਂ । ੧੭ ਤਦ ਇਸਹਾਕ ਥੋਂ ਚਲਾ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਗਰਾਰ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਥੇ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ
। ੧੮ ਤਦ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ
ਮੌਤ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੂਹਾਂ
ਦੇ ਨਾਮ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ । ੧੯ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ
ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋਏ, ਸੁੰਬ ਫੁੱਟਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਲੱਿਭਆ । ੨੦ ਤਦ
ਗਰਾਰ ਦੇ ਆਜੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਆਜੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਅਤੇ
ਿਕਹਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਮ ਏਸਕ ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਓਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਸਨ । ੨੧ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਹ ਪੁੱਿਟਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਵੀ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਮ ਿਸਟਨਾ
ਰੱਿਖਆ । ੨੨ ਤਦ ਉਹ ਥੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਹ ਪੁੱਿਟਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਿਵਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ,ੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ
ਨਾਮ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਰਹੋਬੋਥ ਰੱਿਖਆ ਿਕ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੌੜਾ ਸਥਾਨ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਫਲਾਂਗੇ । ਉਹ ਥੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਬਏਰਸਬਾ
ਨੂੰ ਿਗਆ, ੨੩ ਉਸੇ ਰਾਤ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ । ੨੪ ਨਾ ਡਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣੇ
ਦਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧਾਵਾਂਗਾ । ੨੫ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਥੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ
ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਿਰਆ ਅਤੇ ਥੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਖੜ੍ਹਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਥੇ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਪੁੱਿਟਆ ।
ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ
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੨੬ ਤਦ ਅਬੀਮਲਕ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਅਹੁੱਜ਼ਥ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ
ਫ਼ੀਕੋਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ । ੨੭ ਪਰ ਇਸਹਾਕ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਜਦ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਵੈਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ? ੨੮ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਹੈ ਇਸ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀਏ । ੨੯ ਿਜਵੇਂ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ
ਨਾ ਕਿਰਓ । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ । ੩੦ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਓਹਨਾਂ
ਦੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ । ੩੧ ਸਵੇਰੇ ਠ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਓਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ । ੩੨ ਉਸੇ ਿਦਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇਸਹਾਕ
ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਿਟਆ ਸੀ, ਉਹ ਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਿਭਆ ਹੈ । ੩੩ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਨਾਮ
ਿਸ਼ਬਆਹ ਰੱਿਖਆ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਏਰਸਬਾ
ਹੈ ।
ਏਸਾਓ ਦੀਆਂ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਪਤਨੀਆਂ
੩੪ ਜਦ ਏਸਾਓ ਚਾਲ੍ਹੀ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਰੀ ਿਹੱਤੀ ਦੀ ਧੀ ਯਹੂਿਦਥ
ਅਤੇ ਏਲੋਨ ਿਹੱਤੀ ਦੀ ਧੀ ਬਾਸਮਥ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਲਆਇਆ । ੩੫ ਅਤੇ ਇਹ
ਗੱਲ ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਿਰਬਕਾਹ ਦੇ ਮਨਾਂ ਲਈ ਕੁੜੱਤਣ ਸੀ ।
੨੭
ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਮਲਣਾ
੧ ਜਦ ਇਸਹਾਕ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੁੰਦਲਾ
ਗਈਆਂ ਿਕ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ
ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ।
੨ ਤਦ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ
ਿਦਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ । ੩ ਸੋ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਰਥਾਤ ਧਣੁਖ ਅਤੇ
ਤਰਕਸ਼ ਲੈ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਰ ਮਾਰ, ੪ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਸੁਆਦਲਾ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਜਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ
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ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂ ।
੫ ਜਦ ਇਸਹਾਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਏਸਾਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਦ ਿਰਬਕਾਹ
ਸੁਣਦੀ ਸੀ । ਫੇਰ ਏਸਾਓ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਚਲਾ ਿਗਆ ਿਕ ਿਸ਼ਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ
ਆਵੇ । ੬ ਤਦ ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਿਣਆ ੭ ਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਰ
ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਆਦਲਾ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰ ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂ । ੮ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ
ਸੁਣ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦੀ ਹਾਂ । ੯ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਥੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਬਕਰੀ ਦੇ ਦੋ ਚੰਗੇ ਮੇਮਣੇ ਿਲਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਆਦਲਾ ਭੋਜਨ ਤੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਿਤਆਰ ਕਰਾਂ । ੧੦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ
ਦੇਵੇ । ੧੧ ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਿਰਬਕਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਮੇਰਾ
ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਜੱਤਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋਮ ਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ । ੧੨ ਸ਼ਾਇਦ
ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਾਪ ਲਵਾਂ ਤਦ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਸਰਾਪ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਵੇ । ੧੩ ਤੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ
ਸੁਣ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆ । ੧੪ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਫਿੜਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੁਆਦਲਾ
ਭੋਜਨ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਸੀ, ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ । ੧੫ ਤਦ
ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਏਸਾਓ ਦੇ ਬਸਤਰ ਿਜਹੜੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੇ
ਕੋਲ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਪਿਹਨਾਏ ੧੬ ਅਤੇ ਮੇਮਿਣਆਂ ਦੀਆਂ
ਖੱਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਮ ਹੀਣ ਗਰਦਨ ਤੇ ਲਪੇਟੀਆਂ । ੧੭ ਉਸ
ਨੇ ਉਹ ਸੁਆਦਲਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ । ੧੮ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਿਪਤਾ ਜੀ ਤਦ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ? ੧੯ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ
? ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਏਸਾਓ ਤੇਰਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਪੁੱਤਰ
ਹਾਂ । ਮੈਂ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ । ਠੋ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਰ
ਨੂੰ ਖਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਦਲ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਦੇਵੋ । ੨੦ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੈਨੂੰ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਿਕਵੇਂ ਿਮਲ ਿਗਆ, ? ਤਦ ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਿਲਆ ਿਦੱਤਾ ।
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੨੧ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਵੇਖਾਂ ਭਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਏਸਾਓ ਹੈਂ ਿਕ ਨਹੀਂ । ੨੨ ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਇਸਹਾਕ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਤੇਰੀ
ਅਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੱਥ ਏਸਾਓ ਦੇ ਹਨ । ੨੩ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ
ਪਛਾਿਣਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਰਗੇ ਜਤਾਉਲੇ
ਸਨ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ । ੨੪ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੂੰ
ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਏਸਾਓ ਹੀ ਹੈਂ ? ਤਦ ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ । ੨੫ ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਿਲਆ ਭਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਧ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਨੇ
ਪੀਤੀ । ੨੬ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ
ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਮ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ । ੨੭ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਤਾਂ ਉਸ
ਦੇ ਬਸਤਰ ਦੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਸੁੰਘੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ । ਫੇਰ ਆਿਖਆ
- ਵੇਖ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਉਸ ਖੇਤ ਦੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੋਵੇ । ੨੮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰੇਲ ਤੋਂ ਤੇ
ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਚਕਨਾਈ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਰਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਤੋਂ ਬਰਕਤ
ਦੇਵੇ । ੨੯ ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕਣ । ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕਣ । ਿਜਹੜਾ
ਤੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਵੇ ਉਹ ਆਪ ਸਰਾਿਪਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ
ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ।
ਅਸੀਸ ਦੇ ਲਈ ਏਸਾਓ ਦੀ ਜਾਚਨਾ
੩੦ ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਇਸਹਾਕ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਹਿਟਆ
ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਇਸਹਾਕ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਉਸ
ਦਾ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਇਆ । ੩੧ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸੁਆਦਲਾ ਭੋਜਨ
ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਜੀ ਠੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਵੋ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਿਦਲ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਦੇਵੋ । ੩੨ ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ ? ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਪੁੱਤਰ ਏਸਾਓ
ਹਾਂ । ੩੩ ਤਦ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਿਖਆ, ਫੇਰ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ
ਿਜਹੜਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਇਆ ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ
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ਦੇ ਭੋਜਨ ਿਵਚੋਂ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਬਾਰਕ
ਹੋਵੇਗਾ । ੩੪ ਜਦ ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁੜੱਤਣ
ਨਾਲ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ
ਵੀ ਬਰਕਤ ਿਦਓ । ੩੫ ਤਦ ਉਸ ਆਿਖਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ
ਬਰਕਤ ਲੈ ਿਗਆ । ੩੬ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਠੀਕ ਯਾਕੂਬ
ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
? ਉਸ ਨੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਰਕਤ ਵੀ
ਲੈ ਲਈ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ
ਛੱਡੀ ? ੩੭ ਤਦ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਤੇਰਾ
ਸਵਾਮੀ ਠਿਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ । ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ
ਕਰਾਂ ? ੩੮ ਤਦ ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ? ਹੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਿਦਓ ਤਾਂ ਏਸਾਓ
ਨੇ ਚੀ- ਚੀ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਇਆ । ੩੯ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਇਸਹਾਕ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰ ਿਦੱਤਾ - ਵੇਖ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਚਕਨਾਈ ਅਤੇ ਪਰੋਂ ਅਕਾਸ਼
ਦੀ ਤਰੇਲ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਰਿਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ੪੦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜੀਵੇਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਅਵਾਰਾ ਿਫਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ
ਉਹ ਦਾ ਜੂਲਾ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਤੋਂ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇਗਾਂ । ੪੧ ਏਸਾਓ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ
ਉਸ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਵੈਰ ਰੱਿਖਆ,
ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸੋਗ ਦੇ ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਹਨ
ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ । ੪੨ ਜਦ ਿਰਬਕਾਹ ਨੂੰ ਉਸ
ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਏਸਾਓ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਦ ਉਸ ਆਪਣੇ ਿਨੱਕੇ
ਪੁੱਤਰ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਵੇਖ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਤੇਰੇ ਿਵਖੇ ਤਸੱਲੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ । ੪੩ ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ
ਗੱਲ ਸੁਣ । ਠ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਲਾਬਾਨ ਕੋਲ ਹਾਰਾਨ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾ । ੪੪ ਅਤੇ
ਥੋੜ੍ਹੇ ਿਦਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਰੋਧ ਨਾ ਉਤਰ ਜਾਵੇ ।
੪੫ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਰੋਧ ਤੈਥੋਂ ਨਾ ਹੱਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਂ ਉਸ ਨਾਲ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਾਂਗੀ । ਮੈਂ ਿਕਉਂ ਇੱਕ
ਹੀ ਿਦਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਾਂ ?
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ
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੪੬ ਿਰਬਕਾਹ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਹੇਥ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ
ਿਵੱਚ ਅੱਕ ਗਈ ਹਾਂ । ਜੇਕਰ ਯਾਕੂਬ ਹੇਥ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਿਜਵੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼
ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਤਨੀ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਜੀਉਂਦੀ
ਰਹਾਂਗੀ ?
੨੮
੧ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ
ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਤੂੰ ਕਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਾ ਕਰੀਂ । ੨ ਠ, ਪਦਨ ਅਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਬਥੂਏਲ
ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਅਤੇ ਥੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਲਾਬਾਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ
ਿਵਆਹ ਕਰ ਲਈਂ । ੩ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ
ਤੈਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਵੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਦਲ ਹੋਵੇਂ ।
੪ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ,ਂ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਿਵਰਾਸਤ ਬਣਾ ਲਵੇਂ । ੫ ਇਸਹਾਕ ਨੇ
ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਤੋਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਦਨ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ
ਿਜਹੜਾ ਅਰਾਮੀ ਬਥੂਏਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਏਸਾਓ ਦੀ ਮਾਤਾ
ਿਰਬਕਾਹ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ।
ਏਸਾਓ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਵਆਹ
੬ ਜਦ ਏਸਾਓ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਪਦਨ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਥੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਤਨੀ
ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਤੂੰ ਕਨਾਨੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਾ ਕਰੀਂ, ੭ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪਦਨ ਅਰਾਮ ਨੂੰ ਚਿਲਆ ਿਗਆ । ੮ ਤਦ ਏਸਾਓ
ਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਕਨਾਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਇਸਹਾਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਿਵੱਚ ਬੁਰੀਆਂ ਹਨ ੯ ਤਦ ਏਸਾਓ ਇਸਮਾਏਲ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਏਲ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਨਬਾਯੋਥ ਦੀ ਭੈਣ ਮਹਲਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਿਲਆ ।
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ
੧੦ ਯਾਕੂਬ ਬਏਰਸਬਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਾਰਾਨ ਨੂੰ ਿਗਆ, ੧੧ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ
ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ
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ਪੱਥਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਹਾਣੇ ਰੱਖ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਲੇਟ ਿਗਆ
। ੧੨ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਟੀ ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ
ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ- ਤਰਦੇ ਸਨ । ੧੩ ਵੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ । ਿਜਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਿਪਆ ਹੈ,ਂ ਇਹ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ । ੧੪ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਤਰ-ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਫੁੱਟ ਿਨੱਕਲੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਥੋਂ
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੇ । ੧੫ ਵੇਖ, ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ
ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ
ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ । ੧੬ ਫੇਰ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ
ਤੋਂ ਜਾਿਗਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਪਰ
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ । ੧੭ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭੈ ਖਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਸਥਾਨ
ਿਕੰਨ੍ਹਾਂ ਿਭਆਨਕ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਫਾਟਕ ਹੈ । ੧੮ ਯਾਕੂਬ ਸਵੇਰੇ
ਿਠਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਸਰਹਾਣੇ ਲਈ ਰੱਿਖਆ ਸੀ,
ਥੰਮ੍ਹ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਤੇਲ ਡੋਿਲ੍ਹਆ । ੧੯ ਉਸ ਨੇ ਉਸ
ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬੈਤਏਲ ਰੱਿਖਆ, ਪਰ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੂਜ਼
ਸੀ । ੨੦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ, ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ
ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਤੁਿਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ
ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦੇਵੇ ੨੧ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੋਵੇਗਾ । ੨੨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੰਮ੍ਹ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ
ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ ।
੨੯
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਿਮਲਣਾ
੧ ਯਾਕੂਬ ਥੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪੂਰਬੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ੨ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ ਅਤੇ ਥੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਿਤੰਨ
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ਇੱਜੜ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਉਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਇੱਜੜਾਂ ਨੂੰ
ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਸੀ । ੩ ਜਦ
ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਓਹ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੇੜ੍ਹਦੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਜੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ
ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਿਦੰਦੇ ਸਨ । ੪ ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਜੜੀਆਂ
ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ
ਹਾਰਾਨ ਤੋਂ ਹਾਂ । ੫ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਹੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ । ੬ ਉਸ
ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਕੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹਾਂ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖ ਉਹ ਦੀ ਧੀ ਰਾਖ਼ੇਲ ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ੭ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਵੇਖੋ, ਅਜੇ ਿਦਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ
। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾ ਕੇ ਚਾਰਨ ਲਈ ਲੈ ਜਾਓ । ੮ ਪਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ
ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਓਹ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾ ਰੇੜ੍ਹਨ ਤਦ ਤੱਕ
ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਿਪਲਾ ਸਕਦੇ । ੯ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ
ਹੀ ਸੀ ਿਕ ਰਾਖ਼ੇਲ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨਾਲ ਆਈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਭੇਡਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੀ ਸੀ । ੧੦ ਜਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਲਾਬਾਨ ਦੀ ਧੀ
ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪੱਥਰ
ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰੇਿੜ੍ਹਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ
ਿਪਲਾਇਆ । ੧੧ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ ਚੀ- ਚੀ ਰੋਇਆ
। ੧੨ ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਿਰਬਕਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ । ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਨੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ
। ੧੩ ਜਦ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ
ਨੱਠਾ ਅਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ
ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ । ੧੪ ਤਦ ਲਾਬਾਨ ਨੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਹੈਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਹੀਨਾ
ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਿਰਹਾ ।
ਰਾਖ਼ੇਲ ਅਤੇ ਲੇਆਹ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ
੧੫ ਫੇਰ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ,ਂ ਕੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਕਰੇਂਗਾ ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ
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ਲਵੇਂਗਾ ? ਲਾਬਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਸਨ, ੧੬ ਵੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਆਹ ਅਤੇ
ਛੋਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਖ਼ੇਲ ਸੀ । ੧੭ ਲੇਆਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੋਮਲ ਸਨ ਪਰ ਰਾਖ਼ੇਲ
ਰੂਪਵੰਤ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਸੋਹਣੀ ਸੀ । ੧੮ ਯਾਕੂਬ ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ
ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਰਾਖ਼ੇਲ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ
ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ । ੧੯ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ
ਨਾਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ੨੦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹ । ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਰਾਖ਼ੇਲ ਲਈ
ਸੱਤ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਿਦਨ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਸਨ । ੨੧ ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਮੈਨੂੰ
ਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਂਵਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ । ੨੨ ਤਦ ਲਾਬਾਨ
ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ੨੩ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲੇਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ । ੨੪ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਿਜਲਫਾਹ
ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਲੇਆਹ ਲਈ ਦਾਸੀ ਹੋਵੇ । ੨੫ ਜਦ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ
ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਲੇਆਹ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ? ਕੀ ਰਾਖ਼ੇਲ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ? ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਿਕਉਂ ਕੀਤਾ ? ੨੬ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਵਆਹ ਦੇਈਏ । ੨੭ ਇਹ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ
ਪੂਰਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵੀ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ
ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰੇਂਗਾ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ । ੨੮ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਲੇਆਹ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤਦ ਉਸ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਖ਼ੇਲ ਿਵਆਹ
ਿਦੱਤੀ । ੨੯ ਤਦ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਿਬਲਹਾਹ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਖ਼ੇਲ
ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੋਵੇ । ੩੦ ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਉਹ ਰਾਖ਼ੇਲ ਕੋਲ ਵੀ
ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੂੰ ਲੇਆਹ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਹੋਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ।
ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
੩੧ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਲੇਆਹ ਤੁੱਛ ਜਾਣੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਦੀ ਕੁੱਖ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਪਰ ਰਾਖ਼ੇਲ ਬਾਂਝ ਰਹੀ । ੩੨ ਤਦ ਲੇਆਹ ਗਰਭਵਤੀ
ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ
ਰਊਬੇਨ ਰੱਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ । ੩੩ ਉਹ ਫੇਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ
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ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁੱਛ ਜਾਣੀ ਗਈ, ਇਸ ਕਾਰਨ
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਿਸ਼ਮਓਨ ਰੱਿਖਆ । ੩੪ ਉਹ
ਫੇਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਇਸ
ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਮਲੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਿਤੰਨ ਪੁੱਤਰ
ਜਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੇਵੀ ਰੱਿਖਆ । ੩੫ ਉਹ ਫੇਰ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਇਸ
ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ
ਯਹੂਦਾਹ ਰੱਿਖਆ ਤਦ ਉਹ ਜਣਨ ਤੋਂ ਰਿਹ ਗਈ ।
੩੦
੧ ਜਦ ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਣਦੀ ਤਾਂ
ਰਾਖ਼ੇਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ । ੨ ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਰਾਖ਼ੇਲ
ਤੇ ਭੜਿਕਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਨੇ
ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਿਕਆ ਹੈ ? ੩ ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੇਰੀ
ਦਾਸੀ ਿਬਲਹਾਹ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੋਿਡਆਂ ਤੇ ਜਣੇਗੀ
ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤਾਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਵਾਂ । ੪ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਦਾਸੀ ਿਬਲਹਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ । ਯਾਕੂਬ ਉਸ ਦੇ
ਕੋਲ ਿਗਆ, ੫ ਤਾਂ ਿਬਲਹਾਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ । ੬ ਤਦ ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਿਦੱਤਾ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ
ਨਾਮ ਦਾਨ ਰੱਿਖਆ । ੭ ਰਾਖ਼ੇਲ ਦੀ ਦਾਸੀ ਿਬਲਹਾਹ ਫੇਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ
ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ । ੮ ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ
ਭੈਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਘੋਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਿਜੱਤ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ
ਨਾਮ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਰੱਿਖਆ । ੯ ਜਦ ਲੇਆਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਜਣਨ ਤੋਂ ਰਿਹ
ਗਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਿਜਲਫਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ । ੧੦ ਲੇਆਹ ਦੀ ਦਾਸੀ ਿਜਲਫਾਹ ਨੇ ਵੀ ਯਾਕੂਬ
ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ੧੧ ਤਦ ਲੇਆਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ
ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਦ ਨੇ ਰੱਿਖਆ । ੧੨ ਫੇਰ ਲੇਆਹ ਦੀ ਦਾਸੀ
ਿਜਲਫਾਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਣਆ, ੧੩ ਤਦ ਲੇਆਹ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ
ਧੰਨ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ
ਦਾ ਨਾਮ ਆਸ਼ੇਰ ਰੱਿਖਆ । ੧੪ ਰਊਬੇਨ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ
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ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਦੂਦਾਂ ਫ਼ਲ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਲੇਆਹ
ਕੋਲ ਿਲਆਇਆ ਤਾਂ ਰਾਖਲ ਨੇ ਲੇਆਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੂਦਾਂ
ਫਲ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ । ੧੫ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੂਦਾਂ ਫਲ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇਂਗੀ
? ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੂਦਾਂ ਫਲ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਉਹ ਅੱਜ
ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਲੇਟੇਗਾ । ੧੬ ਜਦ ਯਾਕੂਬ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ
ਲੇਆਹ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਈ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੀਂ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਦੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾੜੇ ਤੇ ਿਲਆ ਹੈ ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਰਾਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਿਟਆ । ੧੭ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲੇਆਹ
ਦੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ ।
੧੮ ਤਦ ਲੇਆਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਭਾੜਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਿਯੱਸਾਕਾਰ
ਰੱਿਖਆ । ੧੯ ਲੇਆਹ ਫੇਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਛੇਵਾਂ ਪੁੱਤਰ
ਜਣੀ । ੨੦ ਲੇਆਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦਾਨ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ।
ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਰਹੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਛੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਜਬੁਲੂਨ ਰੱਿਖਆ । ੨੧ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ
ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਨਾਹ ਰੱਿਖਆ । ੨੨ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਰਾਖ਼ਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਖੋਿਲ੍ਹਆ
। ੨੩ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਿਨੰਿਦਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੨੪ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ
ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਸੁਫ਼ ਰੱਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ।
ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਝਗੜਾ
੨੫ ਜਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਰਾਖ਼ਲ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਮੈਨੂੰ ਿਵਿਦਆ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਿਲਆ
ਜਾਂਵਾਂ । ੨੬ ਮੇਰੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ
ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਿਲਆ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ,ਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀ । ੨੭ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ
ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹ ਜਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣ
ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ । ੨੮ ਲਾਬਾਨ ਨੇ
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ਆਿਖਆ, ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠਿਹਰਾ ਲੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ ।
੨੯ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਕਵੇਂ ਰਹੇ । ੩੦ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤੇਰੇ
ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਿਗਆ ਹੈ । ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਦਮ-ਕਦਮ
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ?
੩੧ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ ? ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ
ਨਾ ਦੇ । ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੱਜੜਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚਾਰਾਂਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ । ੩੨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ
ਭੇਡਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੰਨ੍ਹੀਆਂ ਿਚਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡੱਬੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਭੇਡਾਂ ਕਾਲੀਆਂ
ਹੋਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਿਜੰਨ੍ਹੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਿਚਤਲੀਆਂ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗਾ ਅਤੇ ਓਹ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ । ੩੩ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਤਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ
ਦੇਣ ਲਈ ਆਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਿਜਹੜੀ ਿਚਤਲੀ ਅਤੇ ਡੱਬੀ
ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਕਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ
ਹੋਵੇਗੀ । ੩੪ ਤਦ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ
। ੩੫ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਸਾਰੇ ਧਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਡੱਬੇ ਬੱਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਿਚਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡੱਬੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਿਵੱਚ ਸਫੇਦੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੰਨੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ । ੩੬ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਿਦਨਾਂ
ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇੱਜੜਾਂ
ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਲੱਗ ਿਪਆ । ੩੭ ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਹਰੇ ਸਫ਼ੇਦੇ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਅਤੇ
ਸਰੂ ਦੀਆਂ ਿਛਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਿਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ੇਦੀ ਿਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ । ੩੮ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਛਟੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਧਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਹੌਦਾਂ ਅਤੇ ਨਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਇੱਜੜ
ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦ ਓਹ ਪਾਣੀ
ਪੀਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਓਹ ਆਸੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ । ੩੯ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜੜ
ਿਛਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਸੇ ਲੱਿਗਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਦਰੇ ਅਤੇ ਿਚਤਲੇ ਅਤੇ ਡੱਬੇ
ਬੱਚੇ ਿਦੱਤੇ । ੪੦ ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲੇਲੇ ਅੱਡ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਇੱਜੜ
ਦੀਆਂ ਭੇਡ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਭ ਗਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵੱਲ
ਫੇਰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਇੱਜੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਿਰਆਂ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ । ੪੧ ਅਤੇ ਜਦ ਤਕੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਆਸੇ
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ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਹ ਿਛਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਓਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਛਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਸੇ ਲੱਗਣ
। ੪੨ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਇੱਜੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਤਦ ਉਹ ਿਛਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਪੱਠੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ
ਤਕੜੇ ਸਨ । ੪੩ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀਆਂ, ਊਠ ਅਤੇ ਗਧੇ ਹੋ ਗਏ ।
੩੧
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ
੧ ਉਸ ਨੇ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੋ ਕਿਹੰਦੇ ਸਨ ਿਕ
ਯਾਕੂਬ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਮਾਲ ਿਵਚੋਂ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਉਹ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ । ੨ ਿਫਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਿਚਹਰੇ
ਵੱਲ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਜਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ
। ੩ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼
ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ ।
੪ ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਰਾਖ਼ੇਲ ਅਤੇ ਲੇਆਹ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਕੋਲ
ਬੁਲਾਇਆ ੫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦਾ
ਮੂੰਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਪਿਹਲਾ ਵਾਂਗੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ
ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ । ੬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੋ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਪਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ੭ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਸ ਵਾਰੀ ਬਦਲੀ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ
ਪੈਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ । ੮ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਚਤਲੀਆਂ ਤੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ
ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਨੇ ਗਦਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਿਦੱਤੇ । ੯ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਡੰਗਰ ਖੋਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੇ । ੧੦ ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਇੱਜੜ ਬੇਗ
ਿਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ
ਵੇਖੋ ਿਜਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਇੱਜੜ ਪਰ ਟੱਪਦੇ ਸਨ ਓਹ ਗਦਰੇ ਅਤੇ ਿਚਤਲੇ ਅਤੇ
ਿਚਤਕਬਰੇ ਸਨ । ੧੧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ, ਯਾਕੂਬ
! ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ । ੧੨ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਿਕ ਸਾਰੇ ਬੱਕਰੇ ਿਜਹੜੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਤੇ ਟੱਪਦੇ ਸਨ ਗਦਰੇ ਅਤੇ
ਿਚਤਲੇ ਅਤੇ ਿਚਤਕਬਰੇ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ,
ਉਹ ਸਭ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ । ੧੩ ਮੈਂ ਬੈਤਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਥੰਮ੍ਹ ਤੇ
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ਤੇਲ ਡੋਿਲ੍ਹਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ । ਹੁਣ ਠ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼
ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ । ੧੪ ਤਦ ਰਾਖ਼ਲ ਅਤੇ ਲੇਆਹ
ਨੇ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ
ਿਹੱਸਾ ਜਾਂ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ? ੧੫ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਖਾ ਿਗਆ ੧੬ ਇਸ
ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਤੋਂ ਜੋ ਧਨ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰ ।
੧੭ ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਊਠਾਂ ਤੇ
ਚੜ੍ਹਾਇਆ ੧੮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਰਥਾਤ ਓਹ ਡੰਗਰ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਦਨ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਕਮਾ
ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਲੈ ਿਗਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਇਸਹਾਕ ਕੋਲ
ਚਿਲਆ ਜਾਵੇ । ੧੯ ਲਾਬਾਨ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਨ ਕਤਰਨ ਲਈ
ਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਖ਼ੇਲ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ
ਗਈ । ੨੦ ਸੋ ਯਾਕੂਬ, ਲਾਬਾਨ ਅਰਾਮੀ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਰਥਾਤ ਉਸ
ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਮੈਂ ਭੱਿਜਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ । ੨੧ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ
ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭੱਿਜਆ ਅਤੇ ਠ ਕੇ ਦਿਰਆ ਪਾਰ ਲੰਘ ਿਗਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ
ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ।
ਲਾਬਾਨ ਦਾ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਾ
੨੨ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਮਲੀ ਿਕ ਯਾਕੂਬ ਭੱਜ ਿਗਆ ਹੈ ।
੨੩ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ
ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾ ਿਲਆ । ੨੪ ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਲਾਬਾਨ ਅਰਾਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲ । ੨੫ ਤਦ ਲਾਬਾਨ,
ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ
ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਪਹਾੜ
ਤੇ ਤੰਬੂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ । ੨੬ ਤਦ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਇਹ
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਭੱਜ ਆਇਆ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ
ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੱਕ ਿਲਆਇਆ ਹੈਂ ? ੨੭ ਤੂੰ ਿਕਉਂ
ਲੁਕ ਕੇ ਭੱਿਜਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੱਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਿਕਉਂ ਨਾ ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਗ-ਰੰਗ ਅਤੇ ਡੱਫਾਂ ਅਤੇ ਬਰਬਤਾਂ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆ ਕਰਦਾ ?
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੨੮ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਚੁੰਮਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੂਰਖਪੁਣਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ । ੨੯ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਾਂ
ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਹੋ
ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਭਲਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲ । ੩੦ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੱਿਲਆ ਤਾਂ ਹੈਂ ਹੀ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈਂ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਕਉਂ
ਚੁਰਾਇਆ ? ੩੧ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਡਰ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਸੋਿਚਆ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ
ਜਾਵੇਂਗਾ । ੩੨ ਿਜਹ ਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇਂਗਾ ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ ਨਾ
ਰਹੇਗਾ । ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਭ ਲੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਿਨੱਕਲੇ
ਲੈ ਲੈ, ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾਇਆ ਹੈ
। ੩੩ ਲਾਬਾਨ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਅਤੇ ਲੇਆਹ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ
ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਲੇਆਹ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ
ਰਾਖ਼ੇਲ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਆਇਆ । ੩੪ ਤਦ ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ
ਕੇ ਊਠ ਦੀ ਕਾਠੀ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਲਾਬਾਨ ਨੇ
ਸਾਰੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਿਮਿਲਆ । ੩੫ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਰਾਜ਼ਗੀ
ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਠ ਸਕੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀਆਂ
ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਹਾਂ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਲੱਿਭਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਨਾ ਲੱਭੇ ।
੩੬ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਯਾਕੂਬ, ਲਾਬਾਨ ਨਾਲ ਝਗੜਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ
ਨੇ ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਪਾਪ ਹੈ
ਜੋ ਤੂੰ ਇਨ੍ਹੇ ਕ੍ਰੋਧ ਿਵੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ? ੩੭ ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ
ਟਟੋਿਲਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਿਮਿਲਆ ? ਉਹ ਨੂੰ ਐਥੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਤਾਂ ਜੋ ਓਹ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ । ੩੮ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ
ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਿਰਹਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਗਰਭ ਨਾ
ਿਡੱਿਗਆ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਮੇਂਢੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ ੩੯ ਅਤੇ ਫੱਟੜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਿਲਆਂਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮੈਂ ਝੱਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਿਦਨ
ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਿਗਆ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਮੰਿਗਆ । ੪੦ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ,
ਿਕ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਠੰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਮੇਰੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡ ਗਈ । ੪੧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ, ਮੈਂ
ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਲਈ, ਛੇ ਸਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਤੇਰੀ
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ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਸ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਦਿਲਆ । ੪੨ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ
ਿਪਤਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਡਰ ਮੇਰੇ
ਸੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਖਣੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਹੁੰਦਾ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ
।
ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ
੪੩ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ
ਧੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਜੜ ਮੇਰੇ ਹੀ ਇੱਜੜ ਹਨ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ ਸਭ ਮੇਰਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਆਪਣੀਆਂ
ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂ ? ੪੪ ਸੋ ਹੁਣ
ਤੂੰ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਨ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇ । ੪੫ ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਥੰਮ੍ਹ ਖੜ੍ਹਾ
ਕੀਤਾ ੪੬ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ
ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਇੱਕਠੇ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਢੇਰ ਲਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਥੇ ਉਸ ਢੇਰ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ । ੪੭ ਤਦ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ
ਯਗਰ ਸਾਹਦੂਥਾ ਰੱਿਖਆ ਪਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲੇਦ ਰੱਿਖਆ ।
੪੮ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅੱਜ ਇਹ ਢੇਰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ,
ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲੇਦ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ । ੪੯ ਅਤੇ ਿਮਸਪਾਹ ਵੀ,
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਹੋਈਏ ਰਾਖੀ ਕਰੇ । ੫੦ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਰੱਖੇਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ
ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲੈ ਆਵੇਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ
ਵੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਗਵਾਹ ਹੈ । ੫੧ ਿਫਰ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਯਾਕੂਬ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ ਇਹ ਢੇਰ ਅਤੇ ਵੇਖ ਇਹ ਥੰਮ੍ਹ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੫੨ ਇਹ ਢੇਰ ਅਤੇ ਇਹ ਥੰਮ੍ਹ ਦੋਵੇਂ ਗਵਾਹ ਹੋਣ
ਿਕ ਬੁਿਰਆਈ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਢੇਰ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਲੰਘਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਢੇਰ
ਅਤੇ ਇਸ ਥੰਮ੍ਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਲੰਘੇਂ । ੫੩ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ
ਨਾਹੋਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਸਾਡਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਤਾਂ
ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ । ੫੪ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ
ਪਹਾੜ ਤੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ
ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ । ੫੫ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਸਵੇਰੇ
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ਠ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ
ਅਤੇ ਲਾਬਾਨ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਿਗਆ ।
੩੨
ਏਸਾਓ ਨਾਲ ਿਮਲਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ
੧ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਿਗਆ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦੂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲੇ ।
੨ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਨਾਿਯਮ ਰੱਿਖਆ । ੩ ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਅੱਗੇ ਸੰਦੇਸ-਼ ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਕੋਲ, ਸ਼ੇਈਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਦੋਮ ਦੇ
ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ੪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਸਵਾਮੀ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਯਾਕੂਬ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਮੈਂ ਲਾਬਾਨ ਕੋਲ ਜਾ ਠਿਹਿਰਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਥੇ ਹੀ ਿਰਹਾ । ੫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਬਲ਼ਦ, ਗਧੇ, ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ
ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਦਯਾ ਹੋਵੇ । ੬ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ-਼ ਵਾਹਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਆ ਕੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ । ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸੌ ਆਦਮੀ ਹਨ । ੭ ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਬਹੁਤ ਡਰ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਘਬਰਾਇਆ, ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਇੱਜੜਾਂ, ਬਲ਼ਦਾਂ
ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ੮ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
ਜੇਕਰ ਏਸਾਓ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਤਦ ਦੂਜੀ
ਟੋਲੀ ਿਜਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ । ੯ ਿਫਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ
ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਿਜਸ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਸਬੰਧੀਆਂ ਕੋਲ
ਮੁੜ ਜਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਭਿਲਆਈ ਕਰਾਂਗਾ: ੧੦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਿਦਆਲਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚਆਈ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਲ
ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਰਦਨ ਦੇ
ਪਾਰ ਲੰਿਘਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋ ਟੋਲੀਆਂ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾਂ । ੧੧ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਲਵੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕਤੇ ਉਹ ਆ
ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨਾ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ । ੧੨ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਿਖਆ, ਿਕ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ ਹੀ ਭਿਲਆਈ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ
ਦੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਿਜਹੜੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਗਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ
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। ੧੩ ਉਹ ਉਸ ਰਾਤ ਥੇ ਹੀ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਿਲਆ ੧੪ ਅਰਥਾਤ ਦੋ
ਸੌ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਵੀਹ ਬੱਕਰੇ, ਦੋ ਸੌ ਭੇਡਾਂ, ਵੀਹ ਮੇਂਢ,ੇ ੧੫ ਤੀਹ ਸੂਈਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਊਠਣੀਆਂ ਬੱਿਚਆਂ ਸਮੇਤ, ਚਾਲ੍ਹੀ ਗਊਆਂ, ਦਸ ਸਾਨ੍ਹ, ਵੀਹ ਗਧੀਆਂ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸ ਬੱਚੇ । ੧੬ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇਅੱਗੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੱਗਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਰੱਖੋ ।
੧੭ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ,
ਿਕ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ,ੇ ਤੂੰ ਿਕਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ,ਂ
ਿਕੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ਦੇ ਹਨ ? ੧੮ ਤਾਂ ਤੂੰ
ਆਖੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਏਸਾਓ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਹੈ
। ੧੯ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਰਖਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ
ਝੁੰਡ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਿਮਲੋ ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਖਣਾ । ੨੦ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ, ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ
ਦਾਸ ਯਾਕੂਬ ਸਾਡੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਇਸ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ
ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ
ਕਬੂਲ ਕਰੇ । ੨੧ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਟੋਲੀ ਨਾਲ ਿਰਹਾ ।
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਮਲ ਯੁੱਧ
੨੨ ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਤ ਿਠਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ
ਦਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਿਗਆਰਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੱਬੋਕ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਿਦੱਤਾ ।
੨੩ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਿਦੱਤਾ । ੨੪ ਅਤੇ
ਯਾਕੂਬ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹ ਿਗਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਿਦਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ
ਘੁਲਦਾ ਿਰਹਾ । ੨੫ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਿਜੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੱਟ ਦਾ
ਜੋੜ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ । ੨੬ ਤਦ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਦਨ ਚੜ੍ਹ ਿਗਆ ਹੈ । ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਿਦਆਂਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਾ ਦੇਵੇਂ । ੨੭ ਤਾਂ ਉਸ
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ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ? ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਯਾਕੂਬ । ੨੮ ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਤੋਂ ਯਾਕੂਬ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਕੇ ਿਜੱਤ ਿਗਆ ਹੈਂ । ੨੯ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ? ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਿਕਉਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਂ ? ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਥੇ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ।
੩੦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪਨੀਏਲ ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ
। ੩੧ ਜਦ ਉਹ ਪਨੀਏਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਿਗਆ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ । ੩੨ ਇਸ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲੀ ਉਸ
ਨਾੜੀ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਪੱਟ ਦੇ ਜੋੜ ਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਨਾੜੀ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਪੱਟ ਦੇ ਜੋੜ ਕੋਲ ਹੱਥ ਲਾ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ ।
੩੩
ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਏਸਾਓ ਦਾ ਮੇਲ
੧ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਏਸਾਓ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸੌ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਲੇਆਹ,
ਰਾਖ਼ੇਲ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦਾਸੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਿਖਆ । ੨ ਲੇਆਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਅਤੇ ਰਾਖ਼ੇਲ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਤੋਂ ਿਪੱਛੇ
ਰੱਿਖਆ । ੩ ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਪਾਰ ਲੰਿਘਆ ਅਤੇ ਸੱਤ
ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਏਸਾਓ ਕੋਲ
ਨਾ ਪਹੁੰਿਚਆ । ੪ ਤਦ ਏਸਾਓ ਉਸ ਦੇ ਿਮਲਣ ਨੂੰ ਨੱਠਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਫੀ
ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲ੍ਹ ਿਵੱਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰੋਣ
ਲੱਗੇ । ੫ ਫੇਰ ਏਸਾਓ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆਂ
ਅਤੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਓਹ
ਬੱਚੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਹਨ । ੬ ਤਦ ਦਾਸੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ । ੭ ਫੇਰ
ਲੇਆਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ
ਅਖ਼ੀਰ ਿਵੱਚ ਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ
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। ੮ ਤਦ ਏਸਾਓ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲੀ, ਤੇਰਾ
ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ? ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਮੇਰੇ
ਤੇ ਹੋਵੇ । ੯ ਤਦ ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ
ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ । ੧੦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਨਹੀਂ ! ਜੇ ਤੇਰੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ
ਕਬੂਲ ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜਾਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੂੰ
ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈਂ । ੧੧ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ
ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ । ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਮੰਨਤ
ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਿਲਆ । ੧੨ ਫੇਰ ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਆ, ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗਾ । ੧੩ ਪਰ ਯਾਕੂਬ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਲ ਬੱਚੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਵੇਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਓਹ ਇੱਕ ਿਦਨ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਮਰ ਜਾਣਗੇ । ੧੪ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੇ
ਦਾਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤੋਰ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਤੋਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਕੋਲ ਸ਼ੇਈਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਂ । ੧੫ ਤਦ ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ । ਪਰ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ? ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਵੇ,
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ । ੧੬ ਤਦ ਉਸੇ ਿਦਨ ਏਸਾਓ ਨੇ ਫੇਰ ਸ਼ੇਈਰ ਦਾ
ਰਾਹ ਫਿੜਆ । ੧੭ ਯਾਕੂਬ ਸੁੱਕੋਥ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਛੱਪਰ ਬਣਾਏ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ
ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁੱਕੋਥ ਪੈ ਿਗਆ । ੧੮ ਯਾਕੂਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਦਨ ਅਰਾਮ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਗਰ ਸ਼ਕਮ ਿਵੱਚ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ੧੯ ਅਤੇ ਪੈਲੀ ਦਾ ਖੱਤਾ ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਿਪਤਾ ਹਮੋਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ
ਸੌ ਿਸੱਿਕਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਸੀ । ੨੦ ਥੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਏਲ-ਏਲੋਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਰੱਿਖਆ ।
੩੪
ਦੀਨਾਹ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
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੧ ਿਫਰ ਲੇਆਹ ਦੀ ਧੀ ਦੀਨਾਹ, ਿਜਹੜੀ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਈ । ੨ ਤਦ ਹਮੋਰ ਿਹੱਵੀ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕਮ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਹਜਾਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ । ੩ ਤਦ ਉਸ ਦਾ
ਿਦਲ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਧੀ ਦੀਨਾਹ ਨਾਲ ਲੱਗ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ
ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਿਮੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ । ੪ ਸੋ ਸ਼ਕਮ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਹਮੋਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹੁਣ ਲਈ ਲੈ ਦੇ ।
੫ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਸ਼ਕਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀਨਾਹ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ
ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ
ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਿਰਹਾ । ੬ ਿਫਰ ਹਮੋਰ ਸ਼ਕਮ ਦਾ ਿਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਦੇ
ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਿਗਆ ੭ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਇਹ ਸੁਣਿਦਆਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਆਏ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਸ਼ਕਮ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਲੇਟ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਮੂਰਖਤਾਈ
ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ੮ ਹਮੋਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕਮ ਦਾ ਿਦਲ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਿਦਉ, ੯ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ
ਕਰੋ । ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਿਦਉ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ
ਲੈ ਲਉ, ੧੦ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਸੋ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੱਸੋ ਅਤੇ
ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਨੱਜ-ਸੰਪਤੀ ਬਣਾਓ । ੧੧ ਸ਼ਕਮ ਨੇ
ਵੀ ਦੀਨਾਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਾਹ
ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਯਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋ, ਸੋ ਮੈਂ ਿਦਆਂਗਾ । ੧੨ ਿਜੰਨ੍ਹਾਂ
ਵੀ ਦਾਜ ਅਤੇ ਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਿਦਓਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਿਦਆਂਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਿਦਉ । ੧੩ ਤਦ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਿਕ
ਸ਼ਕਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀਨਾਹ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ
ਸ਼ਕਮ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਹਮੋਰ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਤਰ ਿਦੱਤਾ । ੧੪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬੇਸੁੰਨਤੇ ਮਨੁੱਖ
ਨੂੰ ਦੇਈਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ । ੧੫ ਅਸੀਂ ਿਸਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ
ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਈ ਜਾਏ । ੧੬ ਤਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਦਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਵਾਂਗ,ੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
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ਸੰਗ ਵੱਸਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣ ਜਾਂਵਾਂਗੇ । ੧੭ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਨਤ
ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਿਵਖੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਵਾਂਗੇ
। ੧੮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਮੋਰ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕਮ ਦੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ੧੯ ਅਤੇ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਇਸ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ।
੨੦ ਤਦ ਹਮੋਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕਮ ਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ
ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ੨੧ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਮਲਜੁਲ ਕੇ
ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਓਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਿਵਆਹ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਧੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਦਆਂਗੇ । ੨੨ ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ
ਨਾਲ ਵੱਸਣ ਲਈ ਮੰਨਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ
ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਿਜਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ । ੨੩ ਭਲਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ, ਗਾਈਆਂ-ਬਲ਼ਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਮਾਲ ਧਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ? ਅਸੀਂ
ਿਸਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਓਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਸਣਗੇ । ੨੪ ਤਦ
ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹਮੋਰ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ
ਨਗਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਈ ਗਈ
। ੨੫ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਓਹ ਦਰਦ ਿਵੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ
ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਿਸ਼ਮਓਨ ਅਤੇ ਲੇਵੀ, ਜੋ ਦੀਨਾਹ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ
ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨਗਰ ਤੇ ਿਨਡਰ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਸੁੱਿਟਆ । ੨੬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੋਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਵਾਰ
ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਦੀਨਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ
ਿਨੱਕਲ ਗਏ । ੨੭ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨਗਰ
ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਿਲਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ
। ੨੮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ, ਗਾਈਆਂ-ਬਲ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਗਿਧਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ
ਕੁਝ ਨਗਰ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਿਲਆ । ੨੯ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਧਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ
ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਿਲਆ । ੩੦ ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ
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ਿਸ਼ਮਓਨ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ, ਕਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰੱਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਿਜਹੇ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਓਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
। ੩੧ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਭਲਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੰਜਰੀ ਵਰਗਾ
ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ?
੩੫
ਬੈਤਏਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਮਲਣਾ
੧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਠ ਅਤੇ ਬੈਤਏਲ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਥੇ
ਹੀ ਵੱਸ ਅਤੇ ਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾ, ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਏਸਾਓ ਕੋਲੋਂ ਭੱਿਜਆ ਸੀ । ੨ ਤਦ
ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਏ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਿਦਉ ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਬਦਲ ਲਉ । ੩ ਅਸੀਂ ਠ ਕੇ ਬੈਤਏਲ
ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਿਜਸ ਨੇ
ਮੇਰੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਜਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ,
ਉਸ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਰਹਾ । ੪ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਾਏ ਦੇਵਿਤਆਂ
ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡਲ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦੱਤੇ,
ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੂਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਕਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਦੱਬ
ਿਦੱਤਾ । ੫ ਤਦ ਓਹ ਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈ ਛਾ ਿਗਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਨਾ ਕੀਤਾ । ੬ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੂਜ਼ ਿਵੱਚ
ਆਏ, ਿਜਹੜਾ ਕਨਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ । ਇਹ ਹੀ ਬੈਤਏਲ ਹੈ । ੭ ਉਸ ਨੇ ਥੇ
ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਏਲ-ਬੈਤਏਲ ਰੱਿਖਆ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਥੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਿਜਆ ਸੀ । ੮ ਤਦ ਿਰਬਕਾਹ ਦੀ ਦਾਈ ਦਬੋਰਾਹ ਮਰ ਗਈ
ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਬਲੂਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਦਫ਼ਨਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ
ਅੱਲੋਨ-ਬਾਕੂਥ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ । ੯ ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਦਨ ਅਰਾਮ ਤੋਂ ਵਾਿਪਸ
ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ । ੧੦ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਕੂਬ
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ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਕੂਬ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ
ਇਸਰਾਏਲ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਰਾਏਲ ਰੱਿਖਆ
। ੧੧ ਿਫਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹਾਂ । ਤੂੰ ਫਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਿਨੱਕਲਣਗੇ । ੧੨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ
ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੋਂ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ
ਵੀ ਿਦਆਂਗਾ । ੧੩ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਿਜੱਥੇ ਉਹ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਤਾਹਾਂ ਚਲਾ ਿਗਆ । ੧੪ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ
ਤੇ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ,
ਅਰਥਾਤ ਪੱਥਰ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਈ
ਅਤੇ ਤੇਲ ਡੋਿਲ੍ਹਆ । ੧੫ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੈਤਏਲ ਰੱਿਖਆ ।
ਰਾਖ਼ੇਲ ਦੀ ਮੌਤ
੧੬ ਿਫਰ ਉਹ ਬੈਤਏਲ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਏ, ਅਤੇ ਜਦ ਅਫਰਾਥ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੂਰ
ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੂੰ ਜਣਨ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਜਣਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ । ੧੭ ਜਦ ਉਹ ਜਣਨ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਿਵੱਚ ਸੀ
ਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਡਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੀ
ਜੰਮੇਗਾ । ੧੮ ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਿਨੱਕਲਣ ਨੂੰ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਨ-ਓਨੀ ਰੱਿਖਆ,
ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਰੱਿਖਆ । ੧੯ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਰਾਖਲ ਮਰ ਗਈ ਅਤੇ ਅਫਰਾਥ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਈ ਗਈ । ਇਹੋ ਹੀ
ਬੈਤਲਹਮ ਹੈ । ੨੦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਰਾਖ਼ੇਲ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ । ੨੧ ਿਫਰ ਇਸਰਾਏਲ ਤੁਰ
ਿਪਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤੰਬੂ ਏਦਰ ਦੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ।
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
(1 ਇਿਤਹਾਸ 2:1, 2)
੨੨ ਜਦ ਇਸਰਾਏਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਊਬੇਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦੀ ਰਖ਼ੈਲ ਿਬਲਹਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਿਟਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ
ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ । ੨੩ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸਨ । ਲੇਆਹ ਦੇ ਇਹ ਸਨ: ਯਾਕੂਬ
ਦਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਰਊਬੇਨ, ਿਫਰ ਿਸ਼ਮਓਨ, ਲੇਵੀ, ਯਹੂਦਾਹ, ਿਯੱਸ਼ਾਕਾਰ ਅਤੇ
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ਜਬੁਲੂਨ । ੨੪ ਰਾਖ਼ੇਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਸਨ । ੨੫ ਰਾਖ਼ੇਲ
ਦੀ ਦਾਸੀ ਿਬਲਹਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਸਨ ੨੬ ਅਤੇ ਲੇਆਹ ਦੀ
ਦਾਸੀ ਿਜ਼ਲਪਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਾਦ ਅਤੇ ਆਸ਼ੇਰ ਸਨ । ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹੜੇ
ਪਦਨ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਜੰਮੇ, ਇਹੋ ਸਨ ।
ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਮੌਤ
੨੭ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਇਸਹਾਕ ਕੋਲ ਮਮਰੇ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਿਕਰਯਥ
ਅਰਬਾ ਅਰਥਾਤ ਹਬਰੋਨ ਹੈ, ਆਇਆ ਿਜੱਥੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ
ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ ਸਨ ੨੮ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸੌ ਅੱਸੀ ਸਾਲ
ਹੋਈ । ੨੯ ਤਦ ਇਸਹਾਕ ਪ੍ਰਾਣ ਿਤਆਗ ਕੇ ਮਰ ਿਗਆ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਿਬਰਧਪੁਣੇ
ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਪੂਰੇ ਬੁਢਾਪੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਏਸਾਓ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਿਦੱਤਾ ।
੩੬
ਏਸਾਓ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
(1 ਇਿਤਹਾਸ 1:34-37)
੧ ਏਸਾਓ ਅਰਥਾਤ ਅਦੋਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਇਹ ਹੈ । ੨ ਏਸਾਓ ਕਨਾਨੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਹੱਤੀ ਏਲੋਨ ਦੀ ਧੀ ਆਦਾਹ ਨੂੰ ਿਵਆਹ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ
ਆਹਾਲੀਬਾਮਾਹ ਨੂੰ, ਿਜਹੜੀ ਅਨਾਹ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਿਸਬਓਨ ਿਹੱਵੀ ਦੀ ਦੋਹਤੀ
ਸੀ ੩ ਅਤੇ ਬਾਸਮਥ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਇਸਮਾਏਲ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਬਾਯੋਥ ਦੀ
ਭੈਣ ਸੀ । ੪ ਆਦਾਹ ਨੇ ਏਸਾਓ ਲਈ ਅਲੀਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਸਮਥ ਨੇ ਰਊਏਲ
ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ੫ ਅਤੇ ਆਹਾਲੀਬਾਮਾਹ ਨੇ ਯਊਸ ਅਤੇ ਯਾਲਾਮ ਅਤੇ ਕੋਰਹ
ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਏਸਾਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ
ਹੋਏ । ੬ ਤਦ ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ-ਧੀਆਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੱਗਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਚਲਾ ਿਗਆ । ੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਮਾਲ ਧਨ ਐਨਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸੱਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਥਾਨ
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਨ,
ਉਹ ਥੇ ਰਿਹ ਨਾ ਸਕੇ । ੮ ਏਸਾਓ ਸ਼ੇਈਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ,
ਇਹੋ ਹੀ ਅਦੋਮ ਹੈ । ੯ ਇਹ ਏਸਾਓ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਅਦੋਮੀਆਂ ਦਾ
ਿਪਤਾ ਸ਼ੇਈਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਸੀ । ੧੦ ਸੋ ਏਸਾਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ
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ਸਨ, ਅਲੀਫਾਜ਼ ਏਸਾਓ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਦਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਰਊਏਲ ਏਸਾਓ
ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਸਮਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ੧੧ ਅਤੇ ਅਲੀਫਾਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਮਾਨ, ਓਮਾਰ
ਸਫੋ, ਗਾਤਾਮ ਅਤੇ ਕਨਜ਼ ਸਨ । ੧੨ ਿਤਮਨਾ ਏਸਾਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਫਾਜ਼ ਦੀ
ਰਖ਼ੈਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਅਲੀਫਾਜ਼ ਲਈ ਅਮਾਲੇਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਏਸਾਓ
ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਦਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ । ੧੩ ਰਊਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਨ ਅਰਥਾਤ
ਨਹਥ, ਜ਼ਰਹ, ਸ਼ੰਮਾਹ ਅਤੇ ਿਮੱਜ਼ਾਹ । ਇਹ ਏਸਾਓ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਸਮਥ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਸਨ । ੧੪ ਆਹਾਲੀਬਾਮਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਨ, ਿਜਹੜੀ ਏਸਾਓ ਦੀ
ਪਤਨੀ, ਅਨਾਹ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਿਸਬਾਓਨ ਦੀ ਦੋਹਤੀ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਏਸਾਓ
ਲਈ ਯਊਸ, ਯਾਲਾਮ ਅਤੇ ਕੋਰਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ । ੧੫ ਇਹ ਏਸਾਓ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁਖੀਏ ਸਨ: ਏਸਾਓ ਦੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਫਾਜ਼ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵਚੋਂ
ਤੇਮਾਨ, ਓਮਾਰ, ਸਫੋ, ਕਨਜ਼, ੧੬ ਕੋਰਹ, ਗਾਤਾਮ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ
ਮੁਖੀਏ ਅਲੀਫਾਜ਼ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਅਦੋਮ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੋਏ । ਇਹ ਆਦਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਸਨ । ੧੭ ਏਸਾਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਊਏਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਮੁਖੀਏ ਸਨ: ਨਹਥ,
ਜ਼ਰਹ, ਸੰਮਾਹ ਅਤੇ ਿਮੱਜ਼ਾਹ, ਇਹ ਮੁਖੀਏ ਰਊਏਲ ਤੋਂ ਅਦੋਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਏਸਾਓ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਸਮਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ । ੧੮ ਏਸਾਓ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਆਹਾਲੀਬਾਮਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਨ: ਯਊਸ, ਯਾਲਾਮ ਅਤੇ ਕੋਰਹ,
ਇਹ ਮੁਖੀਏ ਏਸਾਓ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਅਨਾਹ ਦੀ ਧੀ ਆਹਾਲੀਬਾਮਾਹ ਦੇ
ਸਨ । ੧੯ ਇਹ ਏਸਾਓ ਅਰਥਾਤ ਅਦੋਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ ।
ਸ਼ੇਈਰ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ
(1 ਇਿਤਹਾਸ 1:38-42)
੨੦ ਸ਼ੇਈਰ ਹੋਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਨ:
ਲੋਟਾਨ, ਸੋਬਾਲ, ਿਸਬਓਨ, ਅਨਾਹ ੨੧ ਿਦਸ਼ੋਨ, ਏਸਰ ਅਤੇ ਦੀਸ਼ਾਨ । ਅਦੋਮ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸ਼ੇਈਰ ਦੇ ਹੋਰੀ ਜਾਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਹੀ ਮੁਖੀਏ ਹੋਏ । ੨੨ ਲੋਟਾਨ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਹੋਰੀ ਅਤੇ ਹੇਮਾਮ ਸਨ ਅਤੇ ਿਤਮਨਾ ਲੋਟਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ । ੨੩ ਸੋਬਾਲ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਨ: ਅਲਵਾਨ, ਮਾਨਹਥ, ਏਬਾਲ, ਸ਼ਫੋ ਅਤੇ ਓਨਾਮ ।
੨੪ ਿਸਬਓਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਨ: ਅੱਯਾਹ ਅਤੇ ਅਨਾਹ । ਇਹ ਉਹ ਅਨਾਹ
ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਿਸਬਓਨ ਦੇ ਗਧੇ ਚਾਰਿਦਆਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਗਰਮ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਤੇ ਲੱਭੇ ਸਨ । ੨੫ ਅਨਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਿਦਸ਼ੋਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ
ਆਹਾਲੀਬਾਮਾਹ ਸੀ । ੨੬ ਇਹ ਦੀਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ: ਹਮਦਾਨ, ਅਸੁਬਾਨ,
ਿਯਤਰਾਨ ਅਤੇ ਕਰਾਨ । ੨੭ ਏਸਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਨ: ਿਬਲਹਾਨ, ਜਾਵਾਨ

ਉਤਪਤ ੩੬:੨੮

76

ਉਤਪਤ ੩੭:੨

ਅਤੇ ਅਕਾਨ । ੨੮ ਦੀਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਊਸ ਅਤੇ ਅਰਾਨ ਸਨ । ੨੯ ਹੋਰੀਆਂ
ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਇਹ ਸਨ: ਲੋਟਾਨ, ਸੋਬਾਲ, ਿਸਬਓਨ, ਅਨਾਹ, ੩੦ ਦੀਸ਼ੋਨ, ਏਸਰ
ਅਤੇ ਦੀਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਹੋਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਸਨ ਜੋ ਸ਼ੇਈਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੋਏ ।
ਅਦੋਮ ਦੇ ਰਾਜਾ
(1 ਇਿਤਹਾਸ 1:43-54)
੩੧ ਇਹ ਉਹ ਰਾਜੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਅਦੋਮ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ । ੩੨ ਬਓਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਲਾ ਅਦੋਮ ਤੇ ਰਾਜ
ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਿਦਨਹਾਬਾਹ ਸੀ । ੩੩ ਬਲਾ ਮਰ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਬਾਬ ਜੋ ਬਸਰੇ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ
ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ੩੪ ਯੋਬਾਬ ਮਰ ਿਗਆ ਤਾਂ ਤੇਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ
ਹੁਸਾਮ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ੩੫ ਹੁਸਾਮ ਮਰ ਿਗਆ ਤਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਦਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਦਦ, ਿਜਸ ਨੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ
ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ ਸੀ, ਰਾਜ ਕਾਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਗਰ ਦਾ
ਨਾਮ ਅਵੀਤ ਸੀ । ੩੬ ਹਦਦ ਮਰ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਸਰੇਕਾਹ
ਵਾਸੀ ਸਮਲਾਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ੩੭ ਸਮਲਾਹ ਮਰ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਊਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਿਜਹੜਾ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਰ ਦੇ ਰਹੋਬੋਥ
ਨਗਰ ਦਾ ਸੀ । ੩੮ ਸਾਊਲ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਕਬੋਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਬਆਲਹਾਨਾਨ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ੩੯ ਬਆਲਹਾਨਾਨ, ਅਕਬੋਰ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਦਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਊ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹੇਟਬਏਲ
ਸੀ, ਿਜਹੜੀ ਮਟਰੇਦ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਮੇਜਾਹਾਬ ਦੀ ਦੋਹਤੀ ਸੀ । ੪੦ ਏਸਾਓ
ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਇਹ ਸਨ, ਿਤਮਨਾ, ਅਲਵਾਹ, ਯਥੇਥ, ੪੧ ਆਹਾਲੀਬਾਮਾਹ, ਏਲਾਹ, ਫੀਨੋਨ,
੪੨ ਕਨਜ਼, ਤੇਮਾਨ, ਿਮਬਸਾਰ, ੪੩ ਮਗਦੀਏਲ ਅਤੇ ਈਰਾਮ, ਇਹ ਅਦੋਮ ਦੇ
ਮੁਖੀਏ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ।
ਏਸਾਓ ਅਦੋਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਖਾ ਹੈ ।
੩੭
ਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ
੧ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਕਨਾਨ
ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਿਗਆ । ਇਹ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਹੈ । ੨ ਜਦ ਯੂਸੁਫ਼
ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜੜ ਚਾਰਦਾ ਸੀ
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ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਿਬਲਹਾਹ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਪਾਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ । ੩ ਇਸਰਾਏਲ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਿਬਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੰਗ-ਿਬਰੰਗਾ ਚੋਲਾ ਬਣਾਇਆ ।
੪ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ । ੫ ਫੇਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਇਹ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੈਰ ਰੱਖਣ
ਲੱਗੇ । ੬ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਉਹ ਸੁਣੋ
। ੭ ਵੇਖ,ੋ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪੂਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਮੇਰਾ ਪੂਲਾ ਠ
ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ
ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ । ੮ ਿਫਰ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੂੰ
ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਂਗਾ ? ਤਦ ਉਹ
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੈਰ ਰੱਖਣ
ਲੱਗ ਪਏ । ੯ ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ
ਅਤੇ ਿਗਆਰਾਂ ਤਾਿਰਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ । ੧੦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਤੂੰ
ਵੇਿਖਆ ? ਕੀ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ? ੧੧ ਤਦ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਿਖਆ ।
ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਵੇਿਚਆ ਜਾਣਾ
੧੨ ਫੇਰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ
ਗਏ । ੧੩ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਸ਼ਕਮ ਿਵੱਚ
ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰਦੇ ਹਨ ? ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ । ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ । ੧੪ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਇੱਜੜਾਂ ਦੀ ਸੁਖ-ਸਾਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ।
ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਹਬਰੋਨ ਦੀ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ ਆਇਆ
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। ੧੫ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਭਟਕਦਾ
ਿਫਰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈਂ ? ੧੬ ਤਦ
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ । ਿਕਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਿਕ
ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਿਕੱਥੇ ਚਾਰਦੇ ਹਨ ? ੧੭ ਫੇਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਿਖਆ,
ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਦੋਥਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ । ਸੋ ਯੂਸੁਫ਼ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਿਪਆ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਥਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾ ਲੱਿਭਆ । ੧੮ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਈ ੧੯ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆ
ਿਰਹਾ ਹੈ । ੨੦ ਹੁਣ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀਏ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਟੋਏ ਿਵੱਚ
ਸੁੱਟ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਆਖੀਏ ਿਕਸੇ ਬੁਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਸੁਫ਼ਿਨਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ । ੨੧ ਪਰ ਰਊਬੇਨ ਨੇ ਸੁਣ
ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਨਾ
ਮਾਰੀਏ । ੨੨ ਰਊਬੇਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਖੂਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ
ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦਓ ਿਜਹੜਾ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ । ੨੩ ਜਦ
ਯੂਸੁਫ਼ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ
ਚੋਲਾ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਰੰਗ ਿਬਰੰਗਾ ਚੋਲਾ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਉਤਾਰ ਿਲਆ । ੨੪ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਟੋਆ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ੨੫ ਜਦ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ
ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਿਖਆ ਕੇ ਇਸਮਾਏਲੀਆਂ ਦਾ
ਇੱਕ ਕਾਿਫ਼ਲਾ ਿਗਲਆਦ ਤੋਂ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਊਠਾਂ ਤੇ ਗਰਮ
ਮਸਾਲੇ, ਗੁਗਲ ਅਤੇ ਗੰਧਰਸ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ
। ੨੬ ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈਏ
? ੨੭ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸਮਾਏਲੀਆਂ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਈਏ ਪਰ ਉਸ ਤੇ
ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ । ੨੮ ਤਦ ਿਮਦਯਾਨੀ ਵਪਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਟੋਏ ਿਵੱਚੋਂ ਿਖੱਚ ਕੇ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵੀਹ ਿਸੱਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼
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ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ । ੨੯ ਜਦ ਰਊਬੇਨ ਟੋਏ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ
ਵੇਖੋ ਯੂਸੁਫ਼ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ੩੦ ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ,
੩੧ ਹੁਣ ਮੈਂ ਿਕੱਥੇ ਜਾਂਵਾਂ ? ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਚੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ
ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਡੋਿਬਆ । ੩੨ ਫੇਰ ਉਸ ਰੰਗ ਿਬਰੰਗੇ ਚੋਗੇ ਨੂੰ
ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ
ਲੱਿਭਆ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਣ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
। ੩੩ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਣ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਹੈ
। ਿਕਸੇ ਬੁਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਹਾਂ, ਯੂਸੁਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਘਾਤ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ੩੪ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਤੱਪੜ ਆਪਣੀ
ਕਮਰ ਤੇ ਲਪੇਿਟਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੋਗ ਕਰਦਾ
ਿਰਹਾ । ੩੫ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ-ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਸਲੀ ਿਦੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ
ਹਾਲਤ ਉਹੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਰੋਂਦਾਰੋਂਦਾ ਤਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ।
੩੬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਮਦਯਾਨੀਆਂ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਪੋਤੀਪਰ ਕੋਲ ਵੇਚ
ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹੜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਅੰਗ-ਰੱਿਖਅਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ।
੩੮
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਤਾਮਾਰ
੧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਯਹੂਦਾਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਹੀਰਾਹ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਦੂਲਾਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਠਿਹਿਰਆ ।
੨ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਥੇ ਇੱਕ ਕਨਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੂਆ ਨਾਮੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ । ੩ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ
ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ
ਏਰ ਰੱਿਖਆ । ੪ ਉਹ ਫੇਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਓਨਾਨ ਰੱਿਖਆ । ੫ ਉਹ ਿਫਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਲਾਹ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਯਹੂਦਾਹ ਕਜ਼ੀਬ ਿਵੱਚ ਸੀ । ੬ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਪਿਹਲੌਠੇ ਪੁੱਤਰ ਏਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਿਲਆਂਦੀ, ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਮਾਰ ਸੀ
। ੭ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਏਰ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ ਇਸ
ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ । ੮ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਓਨਾਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
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ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਭਰਾ ਲਈ ਅੰਸ ਚਲਾ । ੯ ਓਨਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਇਹ ਅੰਸ
ਮੇਰੀ ਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਐਉਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ
ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਿਗਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀਰਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਲਈ ਅੰਸ ਹੋਵੇ । ੧੦ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ
ਸੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਓਨਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ । ੧੧ ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤਾਮਾਰ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵਧਵਾ ਬੈਠੀ ਰਿਹ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਲਾਹ ਿਸਆਣਾ ਨਾ
ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਮਰ ਨਾ
ਜਾਵੇ ਤਦ ਤਾਮਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ।
੧੨ ਜਦ ਬਹੁਤ ਿਦਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸ਼ੂਆ ਦੀ ਧੀ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਰ ਗਈ ਜਦ
ਯਹੂਦਾਹ ਸੋਗ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਨ ਕਤਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ ਹੀਰਾਹ ਅਦੂਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗ ਿਤਮਨਾਥ ਨੂੰ ਿਗਆ
। ੧੩ ਤਾਮਾਰ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਸੌਹਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ
ਨ ਕਤਰਨ ਿਤਮਨਾਥ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੧੪ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵਧਵਾ ਦੇ
ਬਸਤਰ ਲਾਹ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਿਲਆ ਅਤੇ ਏਨਿਯਮ
ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਤਮਨਾਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸੀ, ਜਾ ਬੈਠੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਸ਼ੇਲਾਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣਨ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ । ੧੫ ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਸਮਿਝਆ ਿਕ
ਇਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ੧੬ ਉਹ
ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਿਪਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ
ਆਉਣ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ ? ੧੭ ਉਸ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗਾ ਪਰ ਉਸ ਆਿਖਆ
ਕੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਿਹਣੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਘੱਲੇਂ ? ੧੮ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਿਹਣੇ ਰੱਖਾਂ ? ਉਸ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ,
ਆਪਣੀ ਰੱਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਿਜਹੜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ ਦੇ । ਉਸ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ
ਹੋ ਗਈ । ੧੯ ਉਹ ਥੋਂ ਠ ਕੇ ਚੱਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੁਰਕਾ ਲਾਹ
ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਲਏ । ੨੦ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ
ਅਦੂਲਾਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਲੇਲਾ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਿਹਣੇ ਰੱਖੀਆਂ
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ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੋੜ ਿਲਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੀ । ੨੧ ਫੇਰ
ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ
ਏਨਿਯਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ? ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ
ਵੇਸ਼ਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ੨੨ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਅਤੇ ਥੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ
ਵੇਸ਼ਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ੨੩ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਆਿਖਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖੇ । ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ
ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈਏ । ਵੇਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੇਲਾ ਭੇਿਜਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ।
੨੪ ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਲਗਭਗ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਯਹੂਦਾਹ
ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਤਾਮਾਰ ਨੇ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੇਖ ਉਹ
ਗਰਭਵਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਉਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆਓ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਸਾੜ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ । ੨੫ ਜਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਸੌਹਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਿਜਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਮੈਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, ਪਿਹਚਾਣ ਤਾਂ ਿਕ
ਇਹ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਰੱਸੀ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਿਕਹਦੀ ਹੈ । ੨੬ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਪਿਹਚਾਣ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਧਰਮੀ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਿਵਆਹ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਲਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ
ਨਾ ਕੀਤਾ । ੨੭ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਜਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ
ਜੋੜੇ ਸਨ । ੨੮ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਦਾਈ ਨੇ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲਾਲ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਪਿਹਲਾਂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੈ । ੨੯ ਿਫਰ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਖੱਚ ਿਲਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਨਮ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਦਾਈ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ,ਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰ
ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਵੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨਾ ਨਾਮ ਪਾਰਸ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ । ੩੦ ਉਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਿਜਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਲ ਧਾਗਾ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਜਨਮ
ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਾਰਹ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ।
੩੯
ਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਪੋਟੀਫ਼ਰ ਦੀ ਪਤਨੀ
੧ ਯੂਸੁਫ਼ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪੋਟੀਫ਼ਰ ਿਮਸਰੀ ਨੇ
ਿਜਹੜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਅੰਗ-ਰੱਿਖਅਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਸ
ਨੂੰ ਇਸਮਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਿਲਆ, ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੇ ਿਲਆਏ ਸਨ
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। ੨ ਯਹੋਵਾਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੱਡਭਾਗਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋ
ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਮਸਰੀ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ । ੩ ਤਦ ਉਸ ਦੇ
ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੪ ਸੋ ਯੂਸੁਫ਼ ਤੇ ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ
ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਹੋਈ । ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਦਾ ਮੁਖ਼ਿਤਆਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ
ਿਦੱਤਾ । ੫ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਖ਼ਿਤਆਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ
ਿਮਸਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਬਰਕਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਨ ਭਾਵੇਂ
ਖੇਤ ਿਵੱਚ । ੬ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਰੱਖੀ ਅਤੇ
ਯੂਸੁਫ਼ ਰੂਪਵੰਤ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੀ । ੭ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗ
ਪਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਟ । ੮ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਾ
ਮੰਿਨਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ
ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ
ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ੯ ਅਤੇ ਇਸ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋ । ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੁਿਰਆਈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਵੇਂ ਕਰਾਂ ? ੧੦ ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਖਦੀ ਰਹੀ
ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ
ਰਹੇ । ੧੧ ਇੱਕ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ । ੧੨ ਤਦ
ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਟ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ
ਕੱਪੜਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਿਜਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਿਗਆ । ੧੩ ਜਦ
ਉਸ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ
ਿਗਆ ਹੈ ੧੪ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਇੱਕ ਇਬਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਸਾਡਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰੇ । ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਲੇਟੇ ਪਰ ਮੈਂ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲ ਪਈ । ੧੫ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ
ਮੈਂ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਿਚੱਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ
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ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਿਗਆ । ੧੬ ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੱਕ
ਉਸ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਛੱਿਡਆ । ੧੭ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਿਜਹੜਾ ਇਬਰਾਨੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ
ਆਇਆ ਹੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆ ਵਿੜਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਿਵਵਹਾਰ
ਕਰਨ ਲੱਗਾ । ੧੮ ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਿਚੱਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ
ਕੱਪੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਿਗਆ । ੧੯ ਫੇਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਿਜਹੜੀ
ਇਹ ਬੋਲੀ ਿਕ ਤੇਰੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਰੋਧ
ਭੜਕ ਿਠਆ । ੨੦ ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ
ਪਾ ਿਦੱਤਾ, ਿਜੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਿਰਹਾ । ੨੧ ਪਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਰੋਗ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਿਵੱਚ ਦਯਾ ਪਾਈ ੨੨ ਅਤੇ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ
ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਕੰਮ ਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ । ੨੩ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦਾ
ਦਰੋਗ਼ਾ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਯਹੋਵਾਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ।
੪੦
ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਿਨਆਂ ਦਾ ਅਰਥ
੧ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸਾਕੀ
ਅਤੇ ਰਸੋਈਆ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਅਰਥਾਤ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਝ
ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ । ੨ ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਰਥਾਤ
ਸਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਅਤੇ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ੩ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ-ਰੱਿਖਅਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਉਸੇ
ਕੈਦਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਕੈਦ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ੪ ਅੰਗ-ਰੱਿਖਅਕਾਂ ਦੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਰਹੇ । ੫ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਕੀ ਅਤੇ
ਰਸੋਈਏ ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਤ
ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਫਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ । ੬ ਜਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਉਦਾਸ ਸਨ । ੭ ਉਸ
ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ
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ਘਰ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਪੁੱਿਛਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਿਚਹਰੇ ਿਕਉਂ ਉਦਾਸ ਹਨ ? ੮ ਤਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਅਰਥ
ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਸੁਫ਼ਿਨਆਂ
ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ? ੯ ਸਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦੱਿਸਆ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੇਲ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਸੀ, ੧੦ ਅਤੇ
ਉਸ ਵੇਲ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਟਿਹਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਉਹ ਨੂੰ ਕਲੀਆਂ ਿਨੱਕਲੀਆਂ
ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁੱਿਛਆਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ ਪੱਕ ਗਈ । ੧੧ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ
ਿਪਆਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਾਖ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਿਪਆਲੇ
ਿਵੱਚ ਿਨਚੋਿੜਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਪਆਲਾ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਿਖਆ
। ੧੨ ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਤੰਨ
ਟਿਹਣੀਆਂ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਹਨ । ੧੩ ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਊਨ ਤੇਰਾ ਿਸਰ
ਚਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪਿਹਲਾਂ
ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਤੂੰ ਉਹ ਦਾ ਸਾਕੀ ਸੀ, ਿਫਰ ਤੋਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਪਆਲਾ
ਦੇਵੇਂਗਾ । ੧੪ ਜਦ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਈਂ
। ੧੫ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮੈਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ । ੧੬ ਜਦ
ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਤੇ
ਿਚੱਟੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਟੋਕਰੀਆਂ ਸਨ । ੧੭ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਲੀ
ਟੋਕਰੀ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਊਨ ਲਈ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ
ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਪਰਲੀ ਟੋਕਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ । ੧੮ ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼
ਨੇ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਤੰਨ ਟੋਕਰੀਆਂ
ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਹਨ । ੧੯ ਇਨ੍ਹਾਂ ਿਤੰਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਊਨ ਤੇਰਾ ਿਸਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ
ਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਤੇਰਾ ਮਾਸ
ਖਾਣਗੇ । ੨੦ ਿਫਰ ਤੀਜੇ ਿਦਨ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਜਨਮ ਿਦਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਅਤੇ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਦਾ ਿਸਰ ਚਾ ਕੀਤਾ ।
੨੧ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਿਫਰ ਿਨਯੁਕਤ
ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਿਪਆਲਾ ਰੱਖੇ ੨੨ ਪਰ ਉਸ ਨੇ
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ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਿਜਵੇਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਿਨਆਂ
ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਿਸਆ ਸੀ । ੨੩ ਪਰ ਸਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਨਾ ਰੱਿਖਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ।
੪੧
ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਿਨਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣਾ
੧ ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ
ਨੀਲ ਨਦੀ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ੨ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਨਦੀ ਿਵੱਚੋਂ ਸੱਤ ਗਾਈਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਸੋਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਸਨ, ਿਨੱਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਚੁੱਗਣ ਲੱਗ
ਪਈਆਂ । ੩ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਗਾਈਆਂ ਹੋਰ ਿਜਹੜੀਆਂ ਕਰੂਪ
ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਿਲੱਸੀਆਂ ਸਨ, ਨਦੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ
ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ । ੪ ਤਦ ਕਰੂਪ ਅਤੇ
ਿਲੱਸੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ
ਿਨਗਲ ਿਲਆ, ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਜਾਗ ਿਠਆ । ੫ ਉਹ ਫੇਰ ਸੌਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ
ਵਾਰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੱਤ ਿਸੱਟੇ ਇੱਕ ਨੜ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨੱਕਲੇ ੬ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ
ਹੋਏ ਸੱਤ ਿਸੱਟੇ ਫੁੱਟ ਪਏ । ੭ ਉਹ ਪਤਲੇ ਿਸੱਟੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ
ਿਸੱਿਟਆਂ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਗਏ ਤਾਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਜਾਗ ਿਠਆ ਅਤੇ ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਇਹ
ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੀ ਸੀ । ੮ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਿਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਦੂਗਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੱਦ ਲਏ, ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੱਸੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਦੱਸ
ਸਿਕਆ । ੯ ਤਦ ਸਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ,
ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ੧੦ ਜਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ
ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਨੂੰ ਅੰਗ-ਰੱਿਖਅਕਾਂ ਦੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ । ੧੧ ਤਦ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਤ
ਿਵੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ । ੧੨ ਅੰਗ-ਰੱਿਖਅਕਾਂ
ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਇੱਕ ਇਬਰਾਨੀ ਜੁਆਨ, ਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ
ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਫ਼ਿਨਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ-ਇੱਕ
ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਿਸਆ । ੧੩ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ
ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਿਸਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ । ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ
ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਿਦੱਤੀ । ੧੪ ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼
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ਨੂੰ ਸੱਦ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ।
ਉਹ ਹਜਾਮਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਆਇਆ
। ੧੫ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ
ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ
ਸੁਫ਼ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਂ । ੧੬ ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ
ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ
ਤਰ ਦੇਵੇਗਾ । ੧੭ ਿਫਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਵੱਚ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ੧੮ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਦਿਰਆ ਿਵੱਚੋਂ
ਸੱਤ ਗਾਈਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਨ, ਿਨੱਕਲੀਆਂ ਅਤੇ
ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਚੁੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ । ੧੯ ਿਫਰ ਵੇਖੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਹੋਰ ਸੱਤ ਗਾਂਈਆਂ ਿਨੱਕਲੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰੂਪ ਅਤੇ ਿਲੱਸੀਆਂ ਸਨ
। ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਰੂਪ ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ
। ੨੦ ਤਦ ਉਹ ਿਲੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੂਪ ਗਾਂਈਆਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਸੱਤ ਤਕੜੀਆਂ
ਗਾਂਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈਆਂ । ੨੧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਿਲਆ ਪਰ ਵੇਖਣ
ਿਵੱਚ ਮਲੂਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਨ । ਤਦ ਮੈਂ ਜਾਗ ਿਠਆ । ੨੨ ਫੇਰ
ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਇੱਕ ਨੜ ਿਵੱਚੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੱਤ
ਿਸੱਟੇ ਿਨੱਕਲੇ, ੨੩ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਿਸੱਟੇ ਕੁਮਲਾਏ ਹੋਏ, ਪਤਲੇ
ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ ਹੋਏ ਫੁੱਟ ਪਏ । ੨੪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਤਿਲਆਂ
ਿਸੱਿਟਆਂ ਨੇ ਸੱਤ ਚੰਗੇ ਿਸੱਿਟਆਂ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਿਲਆ । ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਜਾਦੂਗਰਾਂ
ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਪਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਦੱਸ ਸਿਕਆ । ੨੫ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਕੁਝ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੨੬ ਇਹ ਸੱਤ
ਚੰਗੀਆਂ ਗਾਂਈਆਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਤ ਿਸੱਟੇ ਵੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹਨ ।
ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ । ੨੭ ਅਤੇ ਉਹ ਿਲੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੂਪ ਸੱਤ ਗਾਈਆਂ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਨੱਕਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਿਸੱਟੇ ਿਜਹੜੇ ਪਤਲੇ
ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ ।
੨੮ ਇਹ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ
ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੨੯ ਵੇਖ,ੋ ਸਾਰੇ
ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ੩੦ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
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ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਮੁੱਕ
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ । ੩੧ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਭਰਪੂਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰਾ
ਹੋਵੇਗਾ । ੩੨ ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ
ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ
ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ । ੩੩ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਿਫ਼ਰਊਨ ਇੱਕ ਿਸਆਣੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮਨੁੱਖ
ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਠਿਹਰਾਵੇ । ੩੪ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਿਜਹਾ ਕਰੇ ਿਕ
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੀ ਸੱਤ ਸਾਲ
ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ ਕਰੇ । ੩੫ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਚੰਿਗਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਗਰਾਂ
ਿਵੱਚ ਅੰਨ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ । ੩੬ ਤਦ ਉਹੀ ਅੰਨ ਸੱਤਾਂ
ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਵੇਗਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ।
ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ
੩੭ ਇਹ ਗੱਲ ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ । ੩੮ ਇਸ ਲਈ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਭਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਹੈ ? ੩੯ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਿਜਹਾ ਿਸਆਣਾ ਅਤੇ
ਬੁੱਧਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ੪੦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗੀ । ਿਸਰਫ਼ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾਂਗਾ । ੪੧ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ
ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਾਕਮ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੪੨ ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਮੋਹਰ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਮਹੀਨ ਬਸਤਰ ਪਵਾਏ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਗਲ੍ਹ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤੀ
। ੪੩ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰਥ ਿਵੱਚ ਿਬਠਾਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨਾਦੀ ਕਰਵਾਈ “ਗੋਡੇ ਿਨਵਾਓ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ”,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ
। ੪੪ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਬਨ੍ਹਾਂ
ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਿਹਲਾਵੇਗਾ

ਉਤਪਤ ੪੧:੪੫

88

ਉਤਪਤ ੪੨:੨

। ੪੫ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਫਨਥ ਪਾਨੇਆਹ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਊਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਪੋਟੀ-ਫ਼ਰਾ ਦੀ ਧੀ ਆਸਨਥ ਿਵਆਹ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼
ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਗਆ । ੪੬ ਜਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਦੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ । ੪੭ ਭਰਪੂਰੀ
ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਈ । ੪੮ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਜੋ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਅੰਨ ਉਸੇ
ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ । ੪੯ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂੰ
ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੀ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ
ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਲੇਿਖਓਂ ਬਾਹਰ ਸੀ । ੫੦ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ
ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਪੋਟੀ-ਫ਼ਰਾ
ਦੀ ਧੀ ਆਸਨਥ ਨੇ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ । ੫੧ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਪਿਹਲੌਠੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੱਸ਼ਹ
ਰੱਿਖਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਭੁਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੫੨ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਆਖ ਕੇ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਰੱਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਫਲਦਾਰ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ੫੩ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਏ ਸਨ,
ਮੁੱਕ ਗਏ । ੫੪ ਜਦ ਕਾਲ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਿਜਵੇਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰੋਟੀ ਸੀ ।
੫੫ ਜਦ ਿਮਸਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਤਦ ਪਰਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਰੋਟੀ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਯੂਸੁਫ਼ ਕੋਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਆਖੇ ਸੋ ਕਰੋ । ੫੬ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਲ
ਸੀ ਤਾਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅੰਨ ਵੇਿਚਆ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਿਗਆ । ੫੭ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਰੀ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸੀ ।
੪੨
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਿਮਸਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ
੧ ਜਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਿਕ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਅੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ? ੨ ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ
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ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਅੰਨ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਥੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੰਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ
ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ । ੩ ਸੋ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਦਸੇ ਭਰਾ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਅੰਨ
ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਗਏ । ੪ ਪਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਸ
ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਭੇਿਜਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਿਕਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਤੇ ਕੋਈ ਿਬਪਤਾ ਨਾ ਆ ਪਵੇ । ੫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਅੰਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ
ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਏ ਿਕਉਂਿਕ ਕਨਾਨ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਭਾਰੀ ਕਾਲ ਸੀ । ੬ ਯੂਸੁਫ਼ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਾਕਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅੰਨ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਭਰਾ
ਆਏ ਤਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ । ੭ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਣ ਿਲਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਜਨਬੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਿਛਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਕੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ? ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੰਨ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ।
੮ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਹਚਾਣ ਿਲਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ
ਪਛਾਿਣਆ । ੯ ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਫ਼ਨੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਵੇਖੇ
ਸਨ, ਯਾਦ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਸੂਸ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਸ਼
ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ । ੧੦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਹੀਂ
ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਅੰਨ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ । ੧੧ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਜਸੂਸ
ਨਹੀਂ ਹਾਂ । ੧੨ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ
ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹੋ । ੧੩ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਬਾਰਾਂ
ਭਰਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਸਭ ਤੋਂ
ਛੋਟਾ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ । ੧੪ ਤਦ
ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਕੀਤੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਜਸੂਸ ਹੋ । ੧੫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖੇ ਜਾਓਗੇ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ
ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਥੋਂ
ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ । ੧੬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ
ਆਵੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਖੀਆਂ ਜਾਣ
ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਸਿਚਆਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਸੂਸ ਹੋ । ੧੭ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕੈਦ ਿਵੱਚ
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ਬੰਦ ਰੱਿਖਆ । ੧੮ ਤੀਜੇ ਿਦਨ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅਿਜਹਾ ਕਰੋ
ਤਾਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ । ੧੯ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਸੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ । ੨੦ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ
ਆਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਖੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਰੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ । ੨੧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜ਼ਰੂਰ
ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਿਕਉਂਿਕ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ
ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨਾ
ਸੁਣੀ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਿਬਪਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ । ੨੨ ਤਦ ਰਊਬੇਨ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਦਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ
ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ
ਦੀ ਪੁੱਛ ਹੋਈ ਹੈ । ੨੩ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਿਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰਜੁਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ।
੨੪ ਤਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਇਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁੜ
ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਸ਼ਮਓਨ ਨੂੰ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਿਲਆ ।
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਨਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ
੨੫ ਫੇਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਅੰਨ ਭਰ
ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਉਸ ਦੇ ਬੋਰੇ ਿਵੱਚ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਸਤੇ
ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ-ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ । ੨੬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਧਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਨ ਲੱਦ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ । ੨੭ ਜਦ ਇੱਕ ਨੇ ਪੜਾਉ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ
ਆਪਣਾ ਬੋਰਾ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਉਸ
ਦੇ ਬੋਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ । ੨੮ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਮੇਰੀ ਚਾਂਦੀ ਮੋੜ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੋਰੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਹੈ । ਤਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗ,ੇ ਇਹ ਕੀ
ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ੨੯ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਕੋਲ
ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੀਿਤਆ ਸੀ, ਉਹ ਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ: ੩੦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ
ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਸੂਸ ਠਿਹਰਾਇਆ । ੩੧ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ
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ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂ । ੩੨ ਅਸੀਂ ਬਾਰਾਂ ਭਰਾ ਇੱਕ
ਹੀ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ । ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ । ੩੩ ਤਦ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇਸ਼
ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ
ਇੱਕ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਲਈ ਅੰਨ ਲੈ ਕੇ
ਚਲੇ ਜਾਓ ੩੪ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ, ਤਦ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂਗਾ
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ । ਿਫਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ੩੫ ਜਦ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਬੋਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਥੈਲੀ ਉਸ
ਦੇ ਬੋਰੇ ਿਵੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ
ਕੇ ਡਰ ਗਏ । ੩੬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਿਝਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਯੂਸੁਫ਼ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਓਨ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ੩੭ ਤਦ ਰਊਬੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਇਹ
ਆਿਖਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਿਲਆਵਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਦੇਵੀਂ । ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋੜ ਿਲਆਵਾਂਗਾ
। ੩੮ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹੈ । ਜੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ
ਿਜੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਿਬਪਤਾ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਆਣ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ
ਬੁਢਾਪੇ ਿਵੱਚ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਉਤਾਰੋਗੇ ।
੪੩
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ
੧ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਭਅੰਕਰ ਹੋ ਿਗਆ । ੨ ਜਦ ਉਹ ਅੰਨ ਿਜਹੜਾ
ਉਹ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਲਆਏ ਸਨ, ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅੰਨ ਮੁੱਲ ਲੈ ਆਓ । ੩ ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ ਸੀ,
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ । ੪ ਸੋ
ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅੰਨ ਮੁੱਲ ਲੈ
ਆਵਾਂਗ,ੇ ੫ ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਭੇਜੇਂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਵਾਂਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ
ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ
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ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ । ੬ ਫੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ
ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ
? ੭ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ ? ਤਦ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨੂੰ
ਦੱਿਸਆ । ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ
ਿਲਆਓ ? ੮ ਫੇਰ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਮਰ ਨਾ
ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ । ੯ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਿਜੰਮੇਦਾਰ
ਹਾਂ । ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਵਾਿਪਸ ਮੰਗੀ । ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਿਲਆਵਾਂ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਨਾ ਿਬਠਾਵਾਂ ਤਦ ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਤੇਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਂਗਾ ।
੧੦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਨਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਾਿਪਸ ਆ
ਜਾਂਦੇ । ੧੧ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਪਤਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਿਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਮ
ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਪਿਣਆਂ ਬੋਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਭੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਲੈ ਜਾਓ: ਅਰਥਾਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੱਗਲ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਿਹਦ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਗੰਧਰਸ,
ਿਪਸਤਾ ਅਤੇ ਬਦਾਮ । ੧੨ ਦੁੱਗਣੀ ਚਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਬੋਿਰਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਿਪਸ ਕੀਤੀ
ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਓ । ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ
। ੧੩ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਫੇਰ ਜਾਓ । ੧੪ ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਿਕਰਪਾ ਬਖ਼ਸ਼ੇ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ । ੧੫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭੇਟ
ਅਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਚਾਂਦੀ ਆਪਿਣਆਂ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਿਲਆ ਅਤੇ ਠ ਕੇ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ
ਹੋਏ । ੧੬ ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਅਤੇ
ਪਸ਼ੂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਿਤਆਰ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਪਿਹਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਭੋਜਨ ਖਾਣਗੇ । ੧੭ ਤਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਿਗਆ । ੧੮ ਜਦ ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਏ
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ਗਏ ਤਦ ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਡਰ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੀ
ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਸਾਿਡਆਂ ਬੋਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਮੁੜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਿਲਆਂਦੇ ਗਏ
ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਗਿਧਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਵੇ । ੧੯ ਤਦ ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ੨੦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ
ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਅੰਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਆਏ ਸੀ ੨੧ ਤਦ ਅਸੀਂ
ਸਰਾਂ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਿਣਆਂ ਬੋਿਰਆਂ ਨੂੰ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ
ਚਾਂਦੀ ਉਸ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ । ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਚਾਂਦੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ । ੨੨ ਹੋਰ ਚਾਂਦੀ ਵੀ
ਅੰਨ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਿਕ ਸਾਡੀ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਨੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤੀ । ੨੩ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ । ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥ
ਿਦੱਤਾ । ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲ ਗਈ ਹੈ । ਫੇਰ ਉਹ ਿਸ਼ਮਓਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ । ੨੪ ਤਦ ਉਹ ਪੁਰਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੂਸੁਫ਼
ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ
ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਧਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਿਦੱਤਾ । ੨੫ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦੁਿਪਹਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਸੁਗ਼ਾਤ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਥੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ । ੨੬ ਜਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਘਰ
ਆਇਆ ਤਾਂ ਓਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੁਗ਼ਾਤ ਲੈ ਆਏ ਿਜਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਇਆ ।
੨੭ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ
ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ ? ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ
? ੨੮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ
ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ।
੨੯ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਿਜਸ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ,
ਕੀ ਇਹੋ ਹੈ ? ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰੇ
। ੩੦ ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਭਰ
ਆਇਆ, ਉਹ ਿਕਤੇ ਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਥੇ ਰੋਇਆ । ੩੧ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ
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ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਰੋਟੀ ਪਰੋਸੋ । ੩੨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼
ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਮਸਰੀ ਇਬਰਾਨੀਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਿਮਸਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁੱਛ ਸੀ ।
੩੩ ਓਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਿਹਲੌਠਾ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੌਠੇਪਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ । ੩੪ ਤਦ ਉਸ ਆਪਣੇ ਅੱਿਗਓਂ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਚੁਕਵਾ
ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦਾ ਥਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ
ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮਨਾਇਆ
।
੪੪
ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕਟੋਰਾ
੧ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ
ਦੇ ਬੋਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜੰਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣ ਅੰਨ ਭਰ ਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਚਾਂਦੀ
ਉਸ ਦੇ ਬੋਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ੨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ
ਦੇ ਬੋਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਸਮੇਤ ਰੱਖਦੇ । ਸੋ ਉਸ
ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ । ੩ ਸਵੇਰ ਹੁੰਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਧੇ ਤੋਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ । ੪ ਓਹ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਜੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ
ਗਏ ਸਨ ਿਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਠ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਅਤੇ ਜਦ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਆਖੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਿਰਆਈ ਿਕਉਂ ਕੀਤੀ ? ੫ ਕੀ ਇਹ ਉਹ
ਿਪਆਲਾ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ
ਆਤਿਮਕ ਗੱਲਾਂ ਿਵਚਾਰਦਾ ਹੈ ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
੬ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਫਿੜ੍ਹਆ ਅਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ।
੭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਮੀ ਅਿਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਿਕਉਂ ਬੋਲਦਾ
ਹੈ ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਅਿਜਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੂਰ ਰਹੇ । ੮ ਵੇਖ,ੋ ਜਦ ਉਹ ਚਾਂਦੀ
ਿਜਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੋਿਰਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਲੱਭੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ
ਮੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਿਕਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਚੁਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ੯ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਲੱਭੇ,
ਉਹ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂਗੇ
। ੧੦ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਉਤਪਤ ੪੪:੧੧

95

ਉਤਪਤ ੪੪:੨੩

। ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਲੱਭੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ੀ
ਠਿਹਰੋਗੇ । ੧੧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੋਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾਹ ਕੇ
ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤੇ ੧੨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੱਕ ਸਭ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ
ਅਤੇ ਉਹ ਿਪਆਲਾ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਬੋਰੇ ਿਵੱਚ ਲੱਿਭਆ । ੧੩ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਧਾ ਲੱਿਦਆ ਅਤੇ ਓਹ
ਨਗਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਏ । ੧੪ ਜਦ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰ
ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਥੇ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਓਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਡੱਗ
ਪਏ । ੧੫ ਫੇਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਕੀਤੀ ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਿਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਦਮੀ ਆਤਿਮਕ ਗੱਲਾਂ
ਿਵਚਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ੧੬ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਕੀ
ਆਖੀਏ ਅਤੇ ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਨਰਦੋਸ਼
ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ ।
ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਿਜਸ ਦੇ
ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਿਪਆਲਾ ਲੱਿਭਆ ਹੈ । ੧੭ ਪਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਥੋਂ
ਦੂਰ ਹੋਵੇ । ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਿਪਆਲਾ ਲੱਿਭਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਗ਼ੁਲਾਮ
ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਿਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ
।
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਯਹੂਦਾਹ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ
੧੮ ਫੇਰ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਾ ਭੜਕੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ
ਸਮਾਨ ਹੋ । ੧੯ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਿਛਆ ਸੀ, ਕੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਭਰਾ ਹੈ ? ੨੦ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਸੀ ਿਕ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਬਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ
ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਮਰ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ
ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਿਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੨੧ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂ । ੨੨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਤਾਂ
ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ । ੨੩ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਸੀ
ਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ
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ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ । ੨੪ ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਕੋਲ ਗਏ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ । ੨੫ ਤਦ ਸਾਡੇ
ਿਪਤਾ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਆਓ
। ੨੬ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਵਾਂਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੇ । ੨੭ ਤਦ
ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ । ੨੮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ
ਕੇ ਚਲਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਿਲਆ ਿਕ ਉਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਪਾਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ । ੨੯ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ
ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿਬਪਤਾ ਉਸ ਤੇ ਆ ਪਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੁਢਾਪੇ
ਿਵੱਚ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਉਤਾਰੋਗੇ । ੩੦ ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ
ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਨ ੩੧ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਵੇਖੇਗਾ ਿਕ ਇਹ
ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ
ਬੁਢਾਪੇ ਿਵੱਚ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਉਤਾਰਨਗੇ । ੩੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਿਲਆਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਪਾਪੀ
ਹੋਵਾਂਗਾ । ੩੩ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦਾ
ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਿਪਸ
ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ । ੩੪ ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਿਕਵੇਂ ਜਾਂਵਾਂ, ਜੇਕਰ
ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ? ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਬੁਿਰਆਈ ਿਜਹੜੀ
ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਤੇ ਆਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇ ।
੪੫
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ
੧ ਯੂਸੁਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ
ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਰੋਕ ਨਾ ਸਿਕਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦਓ ਅਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ
ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਿਰਹਾ ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ
ਪਰਗਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ੨ ਅਤੇ ਚੀ- ਚੀ ਰੋਇਆ ਤਾਂ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ
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ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੋਈ । ੩ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਅਜੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ
? ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਬਰਾ
ਗਏ । ੪ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਓ । ਤਦ ਓਹ
ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਯੂਸੁਫ਼ ਹਾਂ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਿਮਸਰ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਿਚਆ ਸੀ । ੫ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ
ਪਛਤਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਬਰਾਓ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕਉਂਿਕ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ
ਸੀ । ੬ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਹਨ,
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵਾਹੀ ਤੇ ਨਾ ਵਾਢੀ ਹੋਵੇਗੀ । ੭ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ
ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਰੱਖੇ । ੮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਇੱਥੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਲਈ ਿਪਤਾ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਕਮ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ
। ੯ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ
ਯੂਸੁਫ਼ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ
ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ । ੧੦ ਤੁਸੀਂ
ਗੋਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸੋਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ
ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਚੌਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ
ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ । ੧੧ ਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਜੇ ਕਾਲ ਦੇ
ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਹਨ, ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਣਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣ । ੧੨ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਮੈਂ
ਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ । ੧੩ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਤਾਪ ਿਜਹੜਾ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੱਿਸਓ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਐਥੇ ਲੈ ਆਓ । ੧੪ ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ
ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗਲ੍ਹ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਇਆ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਗਲ੍ਹ ਲੱਗ
ਕੇ ਰੋਇਆ । ੧੫ ਿਫਰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਾਿਰਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਰੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ
ਕੀਤੀਆਂ । ੧੬ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਘਰ ਸੁਣੀ ਗਈ ਿਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਭਰਾ
ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ
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ਲੱਗੀ । ੧੭ ਇਸ ਲਈ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਆਖ ਿਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ: ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਲੱਦੋ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਓ,
੧੮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਚਕਨਾਈ
ਖਾਓਗੇ । ੧੯ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਿਗਆ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਿਕ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੱਡੇ
ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ । ੨੦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਨ । ੨੧ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਗੱਡੇ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਿਦੱਤੀ । ੨੨ ਉਸ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਬਸਤਰ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ
ਿਤੰਨ ਸੌ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਿਸੱਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜੋੜੇ ਬਸਤਰ ਿਦੱਤੇ । ੨੩ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਭੇਿਜਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਿਮਸਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ
ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਦਸ ਗਧੇ ਅਤੇ ਅੰਨ-ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਈ ਹੋਰ
ਭੋਜਨ-ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਸ ਗਧੀਆਂ । ੨੪ ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਓਹ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਿਕਤੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਿਰਓ । ੨੫ ਸੋ ਓਹ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਵਾਿਪਸ
ਆਏ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ । ੨੬ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਅਜੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼
ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਿਦਲ ਬੈਠ ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ । ੨੭ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ । ਜਦ
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੇ ਿਜਹੜੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸਨ ਵੇਖੇ ਤਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਜਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾਨ ਆਈ । ੨੮ ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਇਹੋ ਬਹੁਤ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਅਜੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਜਾਂਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ।
੪੬
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਿਮਸਰ ਆਉਣਾ
੧ ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਏਰਸਬਾ
ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਬਲੀਆਂ
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ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ । ੨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਯਾਕੂਬ ! ਯਾਕੂਬ ! ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ । ੩ ਉਸ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ । ੪ ਿਮਸਰ ਵੱਲ ਜਾਣ
ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਥੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗਸੰਗ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਚੱਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੋਂ ਫੇਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਯੂਸੁਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ । ੫ ਯਾਕੂਬ ਬਏਰਸਬਾ
ਤੋਂ ਿਠਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਿਡਆਂ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲ,ੇ ਿਜਹੜੇ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸਨ । ੬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕਮਾਇਆ
ਸੀ, ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੰਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਆਇਆ ੭ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ-ਧੀਆਂ, ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ
ਸਾਰਾ ਵੰਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ । ੮ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਇਹ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਆਏ: ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਪੁੱਤਰ
ਰਊਬੇਨ । ੯ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਹਨੋਕ, ਫੱਲ,ੂ ਹਸਰੋਨ ਅਤੇ ਕਰਮੀ । ੧੦ ਿਸ਼ਮਓਨ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਯਮੂਏਲ, ਯਾਮੀਨ, ਓਹਦ, ਯਾਕੀਨ,ਸੋਹਰ ਅਤੇ ਸਾਊਲ ਜੋ ਕਨਾਨੀ
ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ । ੧੧ ਲੇਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਗੇਰਸੋਨ, ਕਹਾਥ ਅਤੇ ਮਰਾਰੀ ।
੧੨ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਏਰ, ਓਨਾਨ, ਸ਼ੇਲਾਹ, ਫ਼ਰਸ, ਅਤੇ ਜ਼ਾਰਹ । ਪਰ ਏਰ
ਅਤੇ ਓਨਾਨ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਫਰਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਸਰੋਨ ਅਤੇ
ਹਾਮੂਲ ਸਨ । ੧੩ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਤੋਲਾ, ਪੁੱਵਾਹ, ਯੋਬ ਅਤੇ ਿਸਮਰੋਨ ।
੧੪ ਜਬੁਲੂਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਸਰਦ, ਏਲੋਨ ਅਤੇ ਯਹਲਏਲ । ੧੫ ਲੇਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਇਹ ਸਨ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀਨਾਹ ਸਮੇਤ ਪਦਨ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ
ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਧੀਆਂ ਤੇਤੀ ਸਨ । ੧੬ ਗਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਿਸਫਯੋਨ, ਹੱਗੀ, ਸੂਨੀ, ਅਸਬੋਨ, ਏਰੀ,
ਅਰੋਦੀ ਅਤੇ ਅਰਏਲੀ ਸਨ । ੧੭ ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਿਯਮਨਾਹ, ਿਯਸ਼ਵਾਹ,
ਿਯਸ਼ਵੀ, ਬਰੀਆਹ ਅਤੇ ਸਰਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ । ਬਰੀਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਬਰ
ਅਤੇ ਮਲਕੀਏਲ ਸਨ । ੧੮ ਇਹ ਿਜਲਫਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਲਾਬਾਨ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲੇਆਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਲ੍ਹਾਂ
ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ । ੧੯ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਖ਼ੇਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸੁਫ਼
ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਸਨ । ੨੦ ਯੂਸੁਫ਼ ਤੋਂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਓਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ
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ਪੋਟੀਫਰਾ ਦੀ ਧੀ ਆਸਨਥ ਨੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ
। ੨੧ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਬਲਾ, ਬਕਰ, ਅਸ਼ਬੇਲ, ਗੇਰਾ, ਨਾਮਾਨ, ਏਹੀ,
ਰੋਸ਼, ਮੁੱਫੀਮ, ਹੁੱਫੀਮ ਅਤੇ ਆਰਦ ਸਨ । ੨੨ ਇਹ ਰਾਖ਼ੇਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ,
ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਜੰਿਮਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੌਦਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਨ
। ੨੩ ਦਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਸ਼ੀਮ ਸੀ । ੨੪ ਨਫਤਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਯਹਸਏਲ,
ਗੂਨੀ, ਯੇਸਰ ਅਤੇ ਿਸੱਲੇਮ ਸਨ । ੨੫ ਇਹ ਿਬਲਹਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਿਜਸ ਨੂੰ
ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਖ਼ੇਲ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਲਈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ । ੨੬ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਿਨੱਜ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਰੇ
ਪ੍ਰਾਣੀ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਆਏ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ
ਿਛਆਹਠ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਨ । ੨੭ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਜੰਮੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਸੱਤਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਨ ।
ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਿਵੱਚ
੨੮ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਿਵਖਾਵੇ, ਅਤੇ ਓਹ ਗੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਆਏ ।
੨੯ ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਥ ਜੋਿੜਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ
ਿਮਲਣ ਲਈ ਗੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਗਲ੍ਹ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਗਲ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਇਆ । ੩੦ ਫੇਰ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ
ਵੇਖ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਅਜੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ । ੩੧ ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਕੋਲ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਘਰਾਣਾ, ਿਜਹੜਾ
ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਿਗਆ ਹੈ । ੩੨ ਓਹ ਮਨੁੱਖ ਆਜੜੀ ਹਨ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਹ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਵੱਗ
ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ । ੩੩ ਜਦ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ੩੪ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਆਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ
ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਪਓ ਦਾਦੇ ਵੀ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਜਾਓਗੇ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਿਮਸਰੀ ਸਾਰੇ ਆਜੜੀਆਂ ਤੋਂ ਿਘਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
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੪੭
੧ ਯੂਸੁਫ਼ ਿਗਆ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਚੌਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਗਏ
ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਓਹ ਗੋਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਨ । ੨ ਤਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਪੰਜ ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ । ੩ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਉਹ
ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੇ
ਦਾਸ ਅਯਾਲੀ ਹਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਪਓ ਦਾਦੇ ਵੀ । ੪ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਵੱਸਣ ਲਈ
ਆਏ ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਡਾਢਾ ਕਾਲ ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ
ਗੋਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦਓ । ੫ ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ । ੬ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ
ਅੱਗੇ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਵਸਾ ਅਰਥਾਤ ਗੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ ਦੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਜੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਿਸਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਤੇ ਠਿਹਰਾ
ਦੇ । ੭ ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਿਲਆਂਦਾ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ
ਸਨਮੁਖ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ । ੮ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਿਕਨ੍ਹੀ ਹੈ ? ੯ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਿਦਨ ਇੱਕ ਸੌ ਤੀਹ ਸਾਲ ਹਨ । ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ
ਦੇ ਿਦਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਓ ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ
ਮੁਸਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ । ੧੦ ਫੇਰ ਯਾਕੂਬ
ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਿਨੱਕਲ ਆਇਆ । ੧੧ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼
ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਅਰਥਾਤ ਰਾਮਸੇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ, ਿਜਵੇਂ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ । ੧੨ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ
ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ।
ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
੧੩ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਕਾਲ ਭਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਿਮਸਰ
ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ੧੪ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਸਾਰੀ
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ਚਾਂਦੀ, ਿਜਹੜੀ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਅੰਨ ਮੁੱਲ ਲੈਣ
ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਮੱਲੀ, ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਘਰ
ਲੈ ਆਂਦੀ । ੧੫ ਜਦ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਖਰਚ ਹੋ ਗਈ
ਤਦ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰੀ ਇਹ ਆਖਣ ਲਈ ਯੂਸੁਫ਼ ਕੋਲ ਆਏ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਿਦਓ ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਿਕਉਂ ਮਰੀਏ ਿਕਉਂ ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ । ੧੬ ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼
ਨੇ ਆਿਖਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਿਦਓ ਅਤੇ ਜੇ ਚਾਂਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੰਨ੍ਹ ਿਦਆਂਗਾ । ੧੭ ਤਦ ਓਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ
ਯੂਸੁਫ਼ ਕੋਲ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋਿੜਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਇੱਜੜਾਂ
ਅਤੇ ਗਿਧਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ । ੧੮ ਜਦ ਉਹ ਸਾਲ ਬੀਤ
ਿਗਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਓਹ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਿਕ ਸਾਡੀ ਚਾਂਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ । ੧੯ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਿਕਉਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ । ਸਾਨੂੰ
ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਓ । ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਸਮੇਤ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਵਾਂਗ,ੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਿਦਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀਵੀਏ
ਅਤੇ ਮਰੀਏ ਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜੜ ਨਾ ਜਾਵੇ । ੨੦ ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਿਮਸਰ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਫ਼ਰਊਨ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਮਸਰੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਿਦੱਤੇ, ਸੋ
ਉਹ ਧਰਤੀ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ । ੨੧ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੀ
ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ । ੨੨ ਕੇਵਲ ਜਾਜਕਾਂ
ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਲਈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਭੋਜਨ
ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਖਾਧਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਵੇਚੀ । ੨੩ ਤਦ
ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਜ
ਦੇ ਿਦਨ ਿਫ਼ਰਊਨ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ । ੨੪ ਵੇਖ,ੋ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ
। ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜੋ । ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ
ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਿਹੱਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਖੇਤ ਦੇ ਬੀਜ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ,
ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਣਗੇ । ੨੫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਿਖਆ,
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ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ
ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ । ੨੬ ਸੋ
ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਿਜਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਹੈ, ਠਿਹਰਾਇਆ ਜੋ ਪੰਜਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਿਸਰਫ਼ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਹੀ । ਓਹ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਨਾ ਹੋਈ ।
ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਇੱਛਾ
੨੭ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਮਸਰ ਦੀ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਥੇ ਿਵਰਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਥੇ ਓਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਲੇ ਅਤੇ ਵਧੇ ।
੨੮ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਿਜਉਂਦਾ ਿਰਹਾ, ਸੋ ਯਾਕੂਬ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸੌ ਸੰਤਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ । ੨੯ ਜਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਮਰਨ ਦੇ ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਿਖਆ,
ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਿਕਰਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਪੱਟ ਹੇਠ ਰੱਖ ਅਤੇ
ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉ ਕਰੀਂ । ੩੦ ਮੈਨੂੰ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਦੱਬੀਂ । ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਪਓ ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਜਾਂਵਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਿਰਸਤਾਨ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਬੀਂ
ਤਾਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ । ੩੧ ਅਤੇ
ਉਸ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਸਰਹਾਣੇ ਤੇ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ
।
੪੮
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ
੧ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਕਸੇ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਤਾ ਿਬਮਾਰ ਹੈ । ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮਨੱਸ਼ਹ
ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆ । ੨ ਿਕਸੇ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ,
ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਿਗਆ । ੩ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼
ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਲੂਜ਼
ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ੪ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ
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ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਦਾ ਲਈ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ
ਹੋਣ ਲਈ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ । ੫ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਿਜਹੜੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹਨ । ਰਊਬੇਨ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਓਨ
ਵਾਂਗੂੰ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ੬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਿਜਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਤੈਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਪਰ ਓਹ ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ
ਦੀ ਵੰਡ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ । ੭ ਜਦ ਮੈਂ ਪਦਨ
ਤੋਂ ਆ ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਜਦ ਅਫ਼ਰਾਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੂਰ ਰਿਹ ਿਗਆ
ਸੀ ਤਾਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਾਖ਼ਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਥੇ ਹੀ ਅਫ਼ਰਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਦੱਬ ਿਦੱਤਾ । ੮ ਇਹੋ ਹੀ ਬੈਤਲਹਮ ਹੈ ।
ਫੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਪੁਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ ?
੯ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਿਦੱਤੇ ਹਨ । ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆ ਤਾਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂ । ੧੦ ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਿਕ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਦ
ਯੂਸੁਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲ੍ਹ ਲਾਇਆ ੧੧ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਨੂੰ
ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾਲ ਿਦੱਤੀ ਹੈ । ੧੨ ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਿਡਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਿਨਵਾਇਆ ੧੩ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆ, ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸੱਜੇ
ਪਾਸੇ ਿਲਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ । ੧੪ ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਿਖਆ, ਿਜਹੜਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ
ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਿਖਆ । ਉਸ ਨੇ ਜਾਣ
ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮਨੱਸ਼ਹ ਪਿਹਲੌਠਾ ਸੀ । ੧੫ ਉਸ
ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਨੇ ਜੀਵਨ
ਭਰ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ੧੬ ਅਤੇ ਉਹੀ ਦੂਤ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੀ
ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਿਡਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ
ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦੇ
ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਲ ਬਣ ਜਾਣ ।

ਉਤਪਤ ੪੮:੧੭

105

ਉਤਪਤ ੪੯:੬

੧੭ ਜਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਇਸ ਲਈ ਫੜ੍ਹ ਿਲਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ
ਿਸਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਖੇ । ੧੮ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਿਪਤਾ ਜੀ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿਹਲੌਠਾ ਹੈ । ਆਪਣਾ
ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਖ । ੧੯ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ
ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ੨੦ ਿਫਰ ਉਸ
ਨੇ ਉਸੇ ਿਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਸਰਾਏਲ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ
ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਬਰਕਤ ਿਦਆ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੈਨੂੰ ਇਫ਼ਰਾਈਮ
ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਵਰਗਾ ਬਣਾਵੇ । ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਮਨੱਸ਼ਹ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ
ਰੱਿਖਆ । ੨੧ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਓ ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਲੈ ਆਵੇਗਾ । ੨੨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ
ਇਲਾਕਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਧਣੁਖ ਨਾਲ ਅਮੋਰੀਆਂ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਿਲਆ ਸੀ ।
੪੯
ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
੧ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਬੀਤੇਗਾ ।
੨ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੁਣ,ੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੀ ਸੁਣੋ । ੩ ਰਊਬੇਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਹਲੌਠਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ,ਂ ਮੇਰਾ ਬਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈਂ । ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਿਵੱਚ ਤਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਤਮ ਹੈਂ । ੪ ਤੂੰ ਜਲ
ਵਾਂਗੂੰ ਉਬਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਚੀ ਪਦਵੀ ਨਾ ਪਾਵੇਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਿਗਆ । ਤਦ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ । ਉਹ ਮੇਰੇ
ਿਬਸਤਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਿਗਆ । ੫ ਿਸ਼ਮਓਨ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਭਰਾ-ਭਰਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ । ੬ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾ । ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਮਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰਲ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਿਵੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਛੱਿਡਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਢੀਠਪੁਣੇ
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ਿਵੱਚ ਬਲ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਾਂ ਵੱਢ ਿਦੱਤੀਆਂ । ੭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸਰਾਿਪਆ
ਜਾਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਭਅੰਕਰ ਸੀ; ਨਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਹ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕਠੋਰ
ਸੀ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਿਵੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਿਖੰਡਾ ਿਦਆਂਗਾ । ੮ ਹੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ; ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ
ਅੱਗੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਗੇ । ੯ ਯਹੂਦਾਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਿਸ਼ਕਾਰ ਮਾਰ
ਕੇ ਆਇਆ । ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠ ਿਗਆ
। ਿਫਰ ਕੌਣ ਉਹ ਨੂੰ ਛੇੜੇਗਾ ? ੧੦ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਆੱਸਾ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ
ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਾਕਮ ਦਾ ਸੋਟਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਉਸੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗੀ । ੧੧ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ ਦੀ
ਬੇਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ ਦੇ ਤਮ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇਗਾ
। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਮਧ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਹਰਾਵਾ ਅੰਗੂਰਾਂ
ਦੇ ਰਸ ਿਵੱਚ ਧੋਤਾ ਹੈ । ੧੨ ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਧ ਨਾਲ ਲਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਦੰਦ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਿਚੱਟੇ ਹਨ । ੧੩ ਜਬੁਲੂਨ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਘਾਟ ਤੇ ਵੱਸੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਬੇਿੜਆਂ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀਦੋਨ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ।
੧੪ ਯੱਸ਼ਾਕਾਰ ਬਲਵੰਤ ਗਧਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਵਾੜੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸਿਹਮ ਕੇ
ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ੧੫ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਵੇਖੀ ਿਕ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇਸ਼ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਿਨਵਾਇਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਗਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਣਆ । ੧੬ ਦਾਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੋਤਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ । ੧੭ ਦਾਨ ਮਾਰਗ ਤੇ
ਸੱਪ ਸਗੋਂ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ
ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਰ ਿਪੱਛੇ ਿਡੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ੧੮ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਉਡੀਿਕਆ ਹੈ । ੧੯ ਗਾਦ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਾਂ ਧੱਕਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਿਪੱਠ ਨੂੰ ਧੱਕੇਗਾ । ੨੦ ਆਸੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਿਚਕਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਆਦਲੇ
ਸ਼ਾਹੀ ਭੋਜਨ ਦੇਵੇਗਾ । ੨੧ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲਾਂ
ਬੋਲਦਾ ਹੈ । ੨੨ ਯੂਸੁਫ਼ ਇੱਕ ਫਲਦਾਇਕ ਦਾਖਲਤਾ ਹੈ, ਸੋਤੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਇੱਕ
ਫਲਦਾਇਕ ਦਾਖ਼ਲਤਾ, ਿਜਸ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਕੰਧ ਤੋਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਹਨ । ੨੩ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਅਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਿਖਆ । ੨੪ ਪਰ ਉਹ ਦਾ ਧਣੁਖ ਤਕੜਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਬਲਵੰਤ ਹਨ ( ਥੋਂ
ਹੀ ਅਯਾਲੀ ਅਰਥਾਤ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਵੇਗਾ ) ੨੫ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੇ
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ, ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੋਂ,
ਿਜਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰੋਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਹੇਠਾਂ ਪਈਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਡੂੰਿਘਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ,
੨੬ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਿਪਓ ਦਾਿਦਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ, ਸਗੋਂ
ਸਦੀਪਕ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਬੰਿਨ੍ਹਆਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈਆਂ । ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ
ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅਲੱਗ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ । ੨੭ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਪਾੜਨ ਵਾਲਾ ਬਿਘਆੜ ਹੈ । ਸਵੇਰੇ ਉਹ
ਿਸ਼ਕਾਰ ਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਵੰਡੇਗਾ ।
ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਣਾ
੨੮ ਇਹ ਸਭ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਗੋਤ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਬਚਨ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਿਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਿਲਆ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹਰ
ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ । ੨੯ ਫੇਰ
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ
ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪਓ ਦਾਿਦਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਅਫ਼ਰੋਨ
ਿਹੱਤੀ ਦੀ ਪੈਲੀ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਦੱਿਬਓ । ੩੦ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ
ਮਕਫ਼ੀਲਾਹ ਦੀ ਪੈਲੀ ਿਵੱਚ ਮਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਪੈਲੀ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਅਫ਼ਰੋਨ ਿਹੱਤੀ ਤੋਂ ਕਬਿਰਸਤਾਨ ਦੀ ਿਨੱਜ ਭੂਮੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸੀ
। ੩੧ ਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾਹ ਨੂੰ ਦੱਿਬਆ,
ਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਿਰਬਕਾਹ ਨੂੰ ਦੱਿਬਆ ਅਤੇ ਥੇ
ਮੈਂ ਲੇਆਹ ਨੂੰ ਦੱਿਬਆ । ੩੨ ਮੈਂ ਉਸ ਪੈਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਫ਼ਾ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਹੈ, ਹੇਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਿਲਆ । ੩੩ ਜਦ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਆਿਗਆ ਦੇ ਚੁੱਿਕਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਿਮਿਲਆ ।
੫੦
੧ ਯੂਸੁਫ਼ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਿਡੱਗ ਕੇ ਰੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ।
੨ ਫੇਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ, ਿਕ ਉਹ
ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਭਰਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਭਰੀਆਂ । ੩ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਚਾਲ੍ਹੀ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਿਮਸਰੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੱਤਰ ਿਦਨ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ੪ ਅਤੇ ਜਦ ਿਵਰਲਾਪ
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ਦੇ ਿਦਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ,
ਿਕ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ੫ ਮੇਰੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਸਹੁੰ ਲਈ ਸੀ ਿਕ ਵੇਖ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ,
ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਿਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਪੁੱਿਟਆ
ਸੀ ਦੱਬੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗਾ । ੬ ਤਦ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਦੇ ।
੭ ਇਸ ਲਈ ਯੂਸੁਫ਼ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ, ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਿਮਸਰ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਏ । ੮ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਵੀ ਗਏ, ਿਸਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚ,ੇ ਇੱਜੜ ਅਤੇ
ਚੌਣੇ ਗੋਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਗਏ । ੯ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਥ ਵੀ ਅਤੇ ਸਵਾਰ ਵੀ
ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ । ੧੦ ਿਫਰ ਉਹ ਆਤਾਦ ਦੇ ਿਪੜ ਤੱਕ
ਆਏ ਿਜਹੜਾ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਹੈ, ਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਅਤੇ ਡਾਢਾ
ਿਵਰਲਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਏ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਲਈ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ
ਅਫ਼ਸੋਸ ਕੀਤਾ । ੧੧ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਕਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸੋਗ ਨੂੰ
ਆਤਾਦ ਦੇ ਿਪੜ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਮਸਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ
ਭਾਰੀ ਸੋਗ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਬੇਲ ਿਮਸਰਾਈਮ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ,
ਿਜਹੜਾ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਹੈ । ੧੨ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ । ੧੩ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼
ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮਕਫ਼ੀਲਾਹ ਦੀ ਪੈਲੀ ਦੀ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ,
ਿਜਸ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਅਫਰੋਨ ਿਹੱਤੀ ਤੋਂ ਕਬਰ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਲਈ
ਮਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਸੀ ।
ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣਾ
੧੪ ਉਪਰੰਤ ਯੂਸੁਫ਼ ਆਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਸਭ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਿਮਸਰ
ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਏ । ੧੫ ਜਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਮਰ
ਿਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਸਾਡੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੇਗਾ, ਿਜਹੜੀ ਅਸੀਂ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ੧੬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਿਜਆ, ਿਕ
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ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਇਹ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ੧੭ ਯੂਸੁਫ਼
ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਿਕ ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ, ਇਸ
ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ ਕਰ
ਿਦਓ ਤਾਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਰੋ ਿਪਆ । ੧੮ ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ
ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਿਡੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਿਖਆ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ
ਹਾਂ । ੧੯ ਪਰ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਡਰੋ । ਭਲਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਥਾਂ ਹਾਂ ? ੨੦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ; ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਿਲਆਈ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਰੱਖੇ, ਿਜਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ । ੨੧ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ । ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ । ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਦਲਾਸਾ ਪਾਇਆ ।
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਮੌਤ
੨੨ ਯੂਸੁਫ਼ ਆਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ
ਵੱਿਸਆ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਇੱਕ ਸੌ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦਾ ਿਰਹਾ । ੨੩ ਯੂਸੁਫ਼
ਨੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਮਾਕੀਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ।
੨੪ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ,
ਿਜਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਉਸ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਖਾਧੀ
ਸੀ । ੨੫ ਤਦ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੁੰ ਲਈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਜਾਣਾ । ੨੬ ਯੂਸੁਫ਼ ਇੱਕ ਸੌ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ
ਿਗਆ ।
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