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ਆਮੋਸ
ਲੇਖਕ
ਆਮੋਸ 1:1 ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਬੀ ਆਮੋਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੀ

ਹ।ੈ ਨਬੀ ਆਮੋਸ ਤਕੋਆਹ ਿਵੱਚ ਚਰਵਾਿਹਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ
ਸੀ।ਆਮੋਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਲਖਤਾਂ ਿਵਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇੱਕ
ਸਮਿਝਆ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਿਟੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਦੱਤੀ
ਸੀ, ਪਰ ਆਮੋਸ ਦੀਆਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਬਚਾ ਿਲਆ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 760-750 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਆਮੋਸ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਬੈਤਏਲ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਤੋਂ

ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਆਮੋਸ ਦੇ ਮੂਲ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ

ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਪਾਠਕ ਸਨ।
ਉਦੇਸ਼
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਿਕ

ਉਹ ਸਵੈ-ਿਨਰਭਰ ਸਨਅਤੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਹ,ੈਉਹ ਸਭ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ
ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬੁਰੇ ਸਲੂਕ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਿਵਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸੱਚੇ ਿਦਲੋਂ ਅਰਾਧਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਵਰਤਾਉ ਦੀ ਜੋ ਉਸ
ਨੰੂ ਸਨਮਾਨ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈਆਮੋਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਭਾਗਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸੀ,ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ
ਲਈ ਿਪਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਦੂਿਜਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਿਸਰਫ਼
ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸਨ।

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਨਆਂ
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ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼— 1:1-2:16
2. ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਲਈ ਬੁਲਾਹਟ— 3:1-8
3. ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਨਆਂ— 3:9-9:10
4. ਬਹਾਲੀ— 9:11-15
1ਆਮੋਸ ਦੇ ਬਚਨ, ਿਜਹੜੀ ਤਕੋਆਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਚਰਵਾਿਹਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸੀ,

ਿਜਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਖੇ ਦਰਸ਼ਣ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯੋਆਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਰਾਬੁਆਮ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਭੁਚਾਲ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਹੋਇਆ।

2ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਯੋਨ ਤੋਂ ਗੱਜੇਗਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ
ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਚਰਵਾਿਹਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਗਾਹਾਂ ਸੋਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ
ਕਰਮਲ ਦੀ ਚੋਟੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੁਆਢਂੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਅਰਾਮ

3ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ “ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ, ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਗਂਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਿਗਲਆਦਦੇਸ ਨੰੂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੁਚਿਲਆਹ।ੈ 4ਇਸਲਈਮੈਂ ਹਜ਼ਾਏਲ
ਰਾਜਾ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਭੇਜਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਨ-ਹਦਦ ਰਾਜਾ ਦੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਨੰੂ
ਵੀ ਭਸਮ ਕਰੇਗੀ। 5ਮੈਂ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦੇ ਅਰਲਾਂ ਨੰੂ ਤੋੜ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਵਨ
ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆ*ਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਬੈਤ ਅਦਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਆੱਸਾ ਫੜਨ
ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰ ਨੰੂ ਜਾਣਗੇ,”
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਇਹੋ ਬਾਣੀ ਹ।ੈ

ਫ਼ਿਲਸਤ
6 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ “ਅੱਜ਼ਾਹ ਦੇ ਿਤੰਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ,

ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਗਂਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ
ਕੌਮ ਨੰੂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਅਦੋਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ। 7ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ਼ਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਭੇਜਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ
ਦੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਭਸਮ ਕਰੇਗੀ। 8 ਮੈਂ ਅਸ਼ਦੋਦ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਕਲੋਨ ਤੋਂ

* 1:5 1:5 ਰਾਜੇ
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ਸ਼ਾਹੀ ਆੱਸਾ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਚਲਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,” ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਇਹੋ ਬਾਣੀ ਹ।ੈ

ਸੂਰ
9ਯਹੋਵਾਹਇਹਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ “ਸੂਰ ਸ਼ਿਹਰਦੇ ਿਤੰਨਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ,

ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਗਂਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ
ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੰੂ ਅਦੋਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨੇਮ ਯਾਦ ਨਾ
ਰੱਿਖਆ। 10 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੂਰ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਭੇਜਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਭਸਮ ਕਰੇਗੀ।”

ਅਦੋਮ
11 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ “ਅਦੋਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ

ਕਾਰਨ, ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਗਂਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਨੰੂ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ੋਧ ਸਦਾ ਭੜਿਕਆ ਹੀ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ
ਸਦਾ ਲਈ ਰੱਖ ਛੱਿਡਆ। 12ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਮਾਨ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਭੇਜਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਸਰਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਭਸਮ ਕਰੇਗੀ।”

ਅੰਮੋਨ
13 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, “ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਿਤੰਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ

ਕਾਰਨ, ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਗਂਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਗਲਆਦਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਨੰੂ ਚੀਰ ਿਦੱਤਾ।
14ਮੈਂ ਰੱਬਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਲਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ
ਗੜਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਭਸਮ ਕਰੇਗੀ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਿਦਨ ਲਲਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਵਾਵਰੋਲੇ ਅਤੇ
ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਉਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਸਮੇਤ
ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਇਹੋ ਬਾਣੀ ਹ।ੈ”

2
ਮੋਆਬ

1 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ “ਮੋਆਬ ਦੇ ਿਤੰਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ,
ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਗਂਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਅਦੋਮ
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ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾੜ ਕੇ ਚੂਨਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 2ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੋਆਬ
ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਭੇਜਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੀਯੋਥ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਭਸਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ
ਮੋਆਬਚੀਕ-ਿਚਹਾੜੇ ਨਾਲਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਲਲਕਾਰਅਤੇ ਤੁਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼
ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। 3 ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨਆਈਂ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾਗਂਾ,” ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਇਹੋ ਬਾਣੀ
ਹ।ੈ

ਯਹੂਦਾਹ
4ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ “ਯਹੂਦਾਹ ਨਗਰ ਦੇ ਿਤੰਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ

ਕਾਰਨ, ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਗਂਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਦੀ
ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਭਟਕਾ
ਿਦੱਤਾ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਵੀ ਚਲਦੇ ਸਨ। 5ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਨਗਰ
ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਭੇਜਾਗਂਾ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਭਸਮ ਕਰੇਗੀ।”

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਨਆਂ
6 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ “ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਤੰਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ

ਕਾਰਨ, ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਗਂਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਧਰਮੀ ਨੰੂ ਚਾਦਂੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੰੂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਲਈ ਵੇਚ
ਿਦੱਤਾ। 7 ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਦੀ ਿਸੱਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਕੁਚਲੇ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਿਪਉ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਹੀ
ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਨੰੂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰਨ।
8 ਉਹ ਹਰ ਜਗਵੇਦੀ ਕੋਲ ਿਗਰਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੇਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਪੈਿਸਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਮਧਆਪਣੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਪੀਂਦੇ ਹਨ।

9 “ਮੈਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ
ਿਦਆਰਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਬਲੂਤਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਬਲਵਾਨ ਸਨ, ਿਫਰ
ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਅਤੇ ਹੇਠ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਨਾਸ ਕੀਤਾ। 10ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ
ਲਈ ਿਫਿਰਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਓ। 11 ਮੈਂ
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ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਬੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨਜ਼ੀਰ ਠਿਹਰਾਏ। ਹੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਓ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹ?ੈ” ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਇਹੋ ਬਾਣੀ ਹ।ੈ

12 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ੀਰਾਂ ਨੰੂ ਮਧ ਿਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ,
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨਾ ਕਰ!ੋ

13 “ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਦਬਾਵਾਗਂਾ, ਿਜਵੇਂ ਪੂਿਲਆਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਗੱਡਾ ਦੱਬ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ 14 ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਸਥਾਨ
ਨਾ ਿਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬਲਵਾਨ ਦਾ ਬਲ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਰਮਾ ਆਪਣੀ
ਜਾਨ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ। 15 ਧਣੁੱਖਧਾਰੀ ਖੜਹ੍ਾ ਨਾ ਰਿਹ ਸਕੇਗਾ, ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ
ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਚ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ।
16 ਸੂਰਿਮਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦਲੇਰ ਉਸ ਿਦਨ ਨੰਗਾ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ,” ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਇਹੋ ਬਾਣੀ ਹ।ੈ

3
1 ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀਓ, ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੋ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ

ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਿਲਆ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼
ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ, 2 “ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਂ ਿਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਹੀ ਚੁਿਣਆ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਿਲਆਵਾਗਂਾ!”

ਨਬੀ ਦਾ ਕੰਮ
3 “ਭਲਾ, ਦੋ ਮਨੱੁਖ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਸਿਹਮਤ ਨਾ ਹੋਣ?

4ਕੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਿਸ਼ਕਾਰ ਿਮਲੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਗੱਜੇਗਾ? ਕੀ ਜੁਆਨ
ਸ਼ੇਰ ਿਬਨਾਂ ਕੁਝ ਫੜਹ੍ੇ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਕੱਢੇਗਾ? 5 ਭਲਾ, ਪੰਛੀ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਬਨਾਂ ਜਾਲ਼ ਿਵਛਾਏ ਉਸ ਿਵੱਚ ਫਸੇਗਾ? ਕੀ ਿਬਨਾਂ ਕੁਝ ਫੜਹ੍ੇ ਜਾਲ਼
ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਉੱਛਲੇਗਾ? 6 ਭਲਾ, ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਾ
ਡਰਨ? ਭਲਾ, ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਿਬਪਤਾ ਿਕਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ
ਆਵੇਗੀ? 7 ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ
ਭੇਤ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 8ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਗੱਿਜਆ ਹੈ,
ਕੌਣ ਨਾ ਡਰੇਗਾ? ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਬੋਿਲਆ, ਕੌਣ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨਾ ਕਰੇਗਾ?”

ਸਾਮਿਰਯਾ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼
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9ਅਸ਼ਦੋਦ ਦੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲਾਂ ਨੰੂ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਕੇ
ਆਖੋ, “ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਿਕੰਨਾਂ ਰੌਲ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਕੰਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹ!ੈ” 10 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਬਚਨ ਹ,ੈ “ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚ ਹਨੇਰ ਅਤੇ ਲੱੁਟ ਦਾ ਮਾਲ ਜਮਹ੍ਾਂ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਨੇਕੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦ।ੇ” 11 ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ
ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ “ਇੱਕ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਘੇਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ
ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਗੜਹ੍ ਲੱੁਟੇ ਜਾਣਗ।ੇ”

12 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ “ਿਜਵੇਂ ਅਯਾਲੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੋ
ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਕੰਨ ਦਾ ਟੁੱਕੜਾ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹ*ੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਇਸਰਾਏਲੀ ਿਜਹੜੇ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਿਵੱਚ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਲੰਘਾਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਗੱਿਦਆਂ
ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਛੁਡਾਏ ਜਾਣਗੇ।”

13 ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹ,ੈ “ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਿਦਓ, 14 ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਲਆਵਾਗਂਾ, ਉਸੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਬੈਤਏਲ ਦੀਆਂ
ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਗ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ। 15 ਮੈਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ
ਮਿਹਲਾਂ ਨੰੂ ਢਾਹ ਿਦਆਗਂਾ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਿਹਲ ਵੀ ਬਰਬਾਦ
ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭਵਨ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋਣਗ!ੇ” ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।

4
1 ਹੇ ਬਾਸ਼ਾਨ* ਦੀਓ ਗਊਓ, ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੋ! ਿਜਹੜੀਆਂ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ

ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਹ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੰੂ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹ,ੋ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੰੂ ਕੁਚਲਦੀਆਂ
ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀਆਂ ਨੰੂ ਆਖਦੀਆਂ ਹ,ੋ “ਮਧ ਿਲਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੀ
ਲਈ ਏ!” 2ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹ,ੈ “ਵੇਖੋ,
ਉਹ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਚੇ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਿਖੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗ!ੇ

* 3:12 3:12 ਅਰਥ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਆਮੀ ਨੰੂ ਿਵਖਾ ਸਕੇ ਿਕ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ

ਨੰੂ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪਵੇਗੀ * 4:1 4:1 ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ



ਆਮੋਸ 4:3 vii ਆਮੋਸ 4:12

3 ਤੁਸੀਂ ਵਾੜੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਸੱਧੀਆਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾਓਗੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਹਰਮੋਨ† ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਓਗੀਆ,ਂ” ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।

ਇਸਰਾਏਲ ਸੁਧਰਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ
4 “ਬੈਤਏਲ ਨੰੂ ਆਓ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰ,ੋ ਿਗਲਗਾਲ ਨੰੂ ਆ ਕੇ ਹੋਰ

ਅਪਰਾਧ ਕਰ!ੋ ਸਵੇਰ ਨੰੂਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਦਨਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ
ਲੈ ਆਓ। 5ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਖ਼ਮੀਰ ਿਮਲਾ ਕੇ ਚੜਹ੍ਾਓ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ
ਲਈ ਹੋਕਾ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰੋ! ਿਕਉਂ ਜ,ੋ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀਓ,
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਸੰਦ ਹ,ੈ” ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹ।ੈ

6 “ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਰੋਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜੇ,” ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹ।ੈ

7 “ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਨੰੂ ਰੋਕ ਰੱਿਖਆ, ਜਦ ਿਕ ਵਾਢੀ ਦੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ
ਰਿਹ ਗਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉੱਤੇ
ਨਾ ਵਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਖੇਤ ਉੱਤੇ ਵਰਖਾ ਪਈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਖੇਤ ਉੱਤੇ ਵਰਖਾ ਨਾ
ਪਈ ਉਹ ਸੁੱਕ ਿਗਆ। 8ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਿਤੰਨ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਆਏ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਿਪਆਸ ਨਾ ਬੁਝੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜੇ,” ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹ।ੈ

9 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸੋਕੇ ਅਤੇ
ਉੱਲੀ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੰੂ
ਿਟੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖਾ ਿਲਆ, ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ,” ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹ।ੈ 10 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਜਹੀ ਬਵਾ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਜੁਆਨਾਂ ਨੰੂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਿਢਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋਿੜਆਂ ਨੰੂ ਖੋਹ ਿਲਆ, ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਪਰ
ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜੇ,” ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹ।ੈ 11 “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਉਲਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਜਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਨੰੂ
ਉਲਟਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜੀ ਵਾਗਂੂੰ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ,” ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹ।ੈ 12 “ਇਸ ਲਈ ਹੇ

† 4:3 4:3 ਰੂੜਹ੍ੀ ਦੀ ਜਗਾ
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ਇਸਰਾਏਲ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਕਰਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਅਿਜਹਾ ਕਰਾਗਂਾ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ,ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਿਤਆਰ
ਹੋ ਜਾ!” 13ਵੇਖ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੰੂ ਿਸਰਜਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪੌਣ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ
ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੰੂ ਹਨੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੋ
ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਉੱਿਚਆਈਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, - ਯਹੋਵਾਹ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹ!ੈ

5
ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਹਟ

1ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ,ਇਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣੋ, ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾ,ਂ 2 “ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਿਡੱਗ ਪਈ, ਉਹ
ਫੇਰ ਨਾ ਉੱਠ ਸਕੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ
ਨੰੂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।”

3 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ “ਿਜਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰ*
ਿਨੱਕਲਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸੌ ਰਿਹ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਿਜਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਸੌ ਿਨੱਕਲਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਦਸ ਹੀ ਰਿਹ ਜਾਣਗੇ।”

4ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੰੂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤਾਂ
ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ! 5 ਪਰ ਬੈਤਏਲ ਦੀ ਖੋਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਿਗਲਗਾਲ ਿਵੱਚ ਵੜੋ,
ਨਾ ਬਏਰਸ਼ਬਾ ਨੰੂ ਜਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਗਲਗਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਬੈਤਏਲ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।

6 ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋਗ!ੇ ਿਕਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਵਾਗਂੂੰ
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਭਸਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਉਸ ਨੰੂ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 7 ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਿਨਆਂ ਨੰੂ ਕੁੜੱਤਣ
ਿਵੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੰੂ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਿਮਲਾਉਂਦੇ ਹ!ੋ

8 ਉਹ ਜੋ ਕੱਚ ਪਿਚਆ ਅਤੇ ਤਾਰਾ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹ,ੈ ਜੋ
ਘਣਘੋਰ ਹਨੇਰੇ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਦਨ ਨੰੂ
ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਹਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾਹ ਹ!ੈ 9 ਿਜਹੜਾ

* 5:3 5:3 ਿਸਪਾਹੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ
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ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬਲਵਾਨ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ!

10ਜੋ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਤਾੜਨਾ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਜੋ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਿਘਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 11 ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਨੰੂ
ਕੁਚਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹ,ੋਇਸ ਲਈ
ਿਜਹੜੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਘੜਹ੍ੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਨਾ
ਸਕੋਗੇ! ਅਤੇ ਜੋ ਸੁਹਾਵਣੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਧ ਨਾ
ਪੀ ਸਕੋਗੇ! 12 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ
ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨੰੂ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹ,ੋ ਅਤੇ
ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹ!ੋ 13ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ,
ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਰਹ,ੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੁਰਾ ਹ!ੈ

14 ਹੇ ਲੋਕੋ, ਭਿਲਆਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ,ੋ ਬੁਿਰਆਈ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਜੀਉਂਦੇ ਰਹ,ੋ ਿਫਰ ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਿਘਰਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਿਲਆਈ
ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰ,ੋ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਿਨਆਂ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ,ੋ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਸੈਨਾਂ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਇਆਂ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰ।ੇ

16ਇਸਲਈਸੈਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹਇਹਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ “ਸਾਰੇ
ਚੌਕਾਂ ਿਵੱਚ ਰੋਣਾ-ਿਪੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਹਾਏ
ਹਾਏ! ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਿਕਸਾਨ ਨੰੂ ਸੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਨ ਦੇ
ਮਾਹਰਾਂ ਨੰੂ ਰੋਣ-ਿਪੱਟਣ ਲਈ ਸੱਦਣਗ।ੇ 17 ਸਾਰੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਰੋਣਾ-
ਿਪੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਗਂਾ,” ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇਹੋ
ਬਚਨ ਹ।ੈ

18 ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਦਨ ਨੰੂ ਲੋਚਦੇ ਹ!ੋ ਤੁਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਨਆਂ ਦਾ ਿਦਨ ਿਕਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ?ੋ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ,
ਚਾਨਣ ਦਾ ਨਹੀਂ! 19 ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੱਿਗਓਂ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਿਰੱਛ
ਉਸ ਨੰੂ ਟੱਕਰ,ੇ ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ
ਸੱਪ ਉਸ ਨੰੂ ਡੱਸ ਲਵ!ੇ 20 ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਦਨ ਹਨੇਰਾ
ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਿਕ ਚਾਨਣ? ਅਤੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ, ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਚਮਕ ਨਾ
ਹੋਵੇਗੀ?
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21ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਬਾਂ ਤੋਂ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਿਘਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਮਹਾਸਂਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ! 22 ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ
ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਹ੍ਾਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਾਦਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਿਧਆਨ
ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਗਂਾ। 23ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ,ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਬਾਬਾਂ
ਦਾ ਸੁਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਗਂਾ। 24 ਪਰ ਿਨਆਂ ਨੰੂ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੰੂ
ਬਾਰਾ-ਂਮਾਸੀ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਵਗਣ ਿਦਓ!

25 “ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੱਕ
ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਮੈਨੰੂ ਹੀ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹ?ੋ 26 ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਰਾਜਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਯੂਨ ਦੇਵਤੇ ਦੇ
ਤਾਰੇ ਨੰੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਿਫਰਦੇ ਰਹ,ੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ! 27ਇਸ
ਲਈਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵਂਾਗਂਾ,”ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਇਹੋ ਬਚਨ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹ!ੈ

6
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼

1 “ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ! ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਪਰਬਤਉੱਤੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ! ਿਜਹੜੇ
ਖ਼ਾਸ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਆਉਂਦਾ
ਹ।ੈ 2ਕਲਨੇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਿਹਰ ਹਮਾਥ ਨੰੂ
ਜਾਓ, ਫੇਰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਗਥ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਜਾਓ, ਭਲਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹ?ੈ
3 ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਿਬਪਤਾ ਦਾ ਿਦਨ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੰੂ ਨੇੜੇ ਲੈ
ਆਉਂਦੇ ਹ!ੋ

4 “ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਪਲੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਲੇਟਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਛਾਉਿਣਆਂ
ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਲੇਲੇ ਅਤੇ ਚੌਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਛੇ ਖਾਦਂੇ ਹ!ੋ 5 ਤੁਸੀਂ
ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਬੇਸੁਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਜਾਉਣ
ਦੇ ਸਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹ,ੋ 6 ਤੁਸੀਂ ਿਪਆਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਮਧ ਪੀਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਖ਼ਾਲਸ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਲਦੇ ਹ,ੋ ਪਰਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦ!ੇ
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7ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾਂ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਸੌਂਦੇ
ਸਨ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ-ਿਵਲਾਸ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।”

8ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹ,ੈ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਿਘਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੜਹ੍ਾਂ
ਤੋਂ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹ,ੈ ਸਭ ਵੈਰੀ
ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ।”

9 ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਘਰ ਿਵੱਚ ਦਸ ਮਨੱੁਖ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਰ
ਜਾਣਗੇ, 10 ਿਫਰ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹ,ੈ ਉਸ
ਨੰੂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਪੁੱਛੇ, “ਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਵੀ ਹ?ੈ” ਅਤੇ ਉਹਆਖੇ, ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਆਖੇਗਾ, “ਚੁੱਪ ਰਿਹ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਨੰੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ!”

11 ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਵੱਡਾ ਘਰ ਛੇਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਛੋਟਾ
ਘਰ ਦਰਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਭਲਾ, ਘੋੜੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੌੜਦੇ
ਹਨ? ਕੀ ਲੋਕ ਬਲ਼ਦਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਨਆਂ ਨੰੂ
ਜ਼ਿਹਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਫਲ ਨੰੂ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ! 13 ਤੁਸੀਂ ਜੋ
ਿਖ਼ਆਲੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹ,ੋ “ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ
ਬਲ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ?” 14ਇਸ ਕਾਰਨ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹ,ੈ “ਵੇਖ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ
ਕੌਮ ਨੰੂ ਉਠਾਵਾਗਂਾ ਿਜਹੜੀ ਹਮਾਥ ਦੇ ਪਰ੍ਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਾਬਾਹ ਦੀ ਨਦੀ ਤੱਕ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਤਾਏਗੀ।”

7
ਿਵਨਾਸ਼ ਦੇ ਿਤੰਨ ਦਰਸ਼ਣ

ਿਟੱਡੀਆਂ
1ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਿਵਖਾਇਆਅਤੇ ਵੇਖੋ,ਉਹ ਨੇ ਹਾੜਹ੍ੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ

ਦੇ ਉੱਗਣ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ ਿਟੱਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆ,ਂ ਜਦ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ
ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲ ਿਤਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 2ਜਦਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ
ਘਾਹ ਖਾ ਚੁੱਕੀਆ,ਂ ਤਦ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੁਆਫ਼ ਕਰ! ਯਾਕੂਬ
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ਿਕਵੇਂ ਸਿਥਰ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ?” 3 ਇਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਪਛਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਿਕਹਾ, “ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਅੱਗ
4ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਿਵਖਾਇਆਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੱਗ

ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਆ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਗਰ ਨੰੂ ਸੁਕਾ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਭਸਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। 5 ਤਦ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਰੁੱਕ ਜਾ! ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਿਕਵੇਂ ਸਿਥਰ ਰਹੇਗਾ? ਉਹ
ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹ?ੈ” 6 ਇਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਪਛਤਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਸਾਹਲ
7 ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਿਵਖਾਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਪਰ੍ਭੂ ਸਾਹਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ

ਇੱਕ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸਾਹਲ ਸੀ। 8ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੈਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, “ਆਮੋਸ, ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ?” ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਇੱਕ ਸਾਹਲ।”
ਤਦ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਿਕਹਾ, “ਵੇਖ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਾਹਲ
ਲਾਵਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਾਗਂਾ। 9ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ
ਉਜਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਾਗਂਾ।”

ਆਮੋਸ ਅਤੇ ਅਮਸਯਾਹ
10 ਤਦ ਬੈਤਏਲ ਦੇ ਜਾਜਕ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਾ

ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਨੰੂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਿਜਆ, “ਆਮੋਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਿਜ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ,
11 ਿਕਉਂਿਕ ਆਮੋਸ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਯਾਰਾਬੁਆਮ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਚਿਲਆ
ਜਾਵੇਗਾ।”

12 ਤਦ ਅਮਸਯਾਹ ਨੇ ਆਮੋਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਜਾ,
ਇੱਥੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਭੱਜ ਜਾ! ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ 13ਪਰ ਬੈਤਏਲ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਕਦੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨਾ ਕਰੀਂ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਹਲ* ਹ।ੈ” 14ਆਮੋਸ ਨੇ

* 7:13 7:13 ਹੈਕਲ
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ਅਮਸਯਾਹ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ,
ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਯਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁੱਲਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਫਲ† ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਸੀ,” 15ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਇੱਜੜ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਫਰਨ ਤੋਂ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਮੈਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਜਾ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ!” 16ਇਸ
ਲਈ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ, “ਤੂੰ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈਂ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ
ਕਰ!” 17ਇਸਲਈਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਵੇਸਵਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਭੂਮੀ ਮਾਪ ਕੇ ਵੰਡ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ‡ੇ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਮਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ
ਜਾਵੇਗਾ!

8
ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਟੋਕਰੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ

1 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਿਵਖਾਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਫਲਾ*ਂ
ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਸੀ। 2ਉਸਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, “ਆਮੋਸ ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ
ਹੈਂ?” ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, “ਗਰਮੀ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ।” ਤਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਿਕਹਾ, “ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਿਗਆ ਹ!ੈ ਮੈਂ
ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਾਗਂਾ।” 3ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, “ਉਸ ਿਦਨ
ਮੰਦਰ ਦੇ ਗੀਤ ਿਵਰਲਾਪ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲੱਗੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ!ਂ”

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਤਨ
4 “ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੰੂ ਿਨਗਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਿਨਮਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ

ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ,ੋ” ਸੁਣ!ੋ 5 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹ,ੋ “ਅਮੱਿਸਆ ਕਦੋਂ ਬੀਤੇਗੀ,
ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਵੇਚੀਏ? ਅਤੇ ਸਬਤ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਣਕ
ਦੇ ਖੱਤੇ ਖੋਲੀਏ ਿਕ ਅਸੀਂ ਏਫਾਹ ਨੰੂ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕੇਲ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ
ਛਲ ਨਾਲ ਡੰਡੀ ਮਾਰੀਏ, 6 ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੰੂ ਚਾਦਂੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ
ਨੰੂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈਏ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਕੂੜਾ ਵੇਚੀਏ!”

† 7:14 7:14 ਦੇਖਭਾਲ ‡ 7:17 7:17 ਅਸ਼ੁੱਧ * 8:1 8:1 ਅੰਜੀਰ
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7ਯਹੋਵਾਹ, ਿਜਸ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੰੂ ਘਮੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇਆਪਣੀ
ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹ,ੈ “ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੰੂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੱੁਲਾਗਂਾ! 8ਕੀ
ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੰਬੇਗਾ? ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਸੋਗ ਨਾ ਕਰਨਗ?ੇ
ਹਾ,ਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਚੜਹ੍ੇਗਾ, ਜੋ ਉੱਛਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਤਰ
ਜਾਦਂੀ ਹ?ੈ ਿਮਸਰ ਦੀ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰਾ!ਂ”

9 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, “ਉਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਨੰੂ ਭਰੀ ਦੁਪਿਹਰ ਨੰੂ
ਲਾਹ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਿਦਨ-ਿਦਹਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਿਦਆਗਂਾ। 10 ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਬਾਂ ਨੰੂ ਸੋਗ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੀਤਾਂ ਨੰੂ ਿਵਰਲਾਪ ਿਵੱਚ ਬਦਲ
ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਸਾਿਰਆਂ ਲੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟਾਟ ਬੰਨਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿਸਰ ਨੰੂ ਗੰਜਾ
ਕਰਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਾਵਾਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਇਕਲੌਤੇ ਲਈ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਭੈੜੇ ਿਦਨ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।”

11 “ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹ,ੈ ਵੇਖ, ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ
ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਭੇਜਾਗਂਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਪਆਸ
ਦਾ, ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। 12 ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ
ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਭਟਕਦੇ ਿਫਰਨਗੇ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਬਾਣੀ ਨੰੂ ਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਿਫਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਨਾ
ਪਾਉਣਗੇ।

13 “ਉਸ ਿਦਨ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਗੜੇ ਜੁਆਨ ਿਪਆਸ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗ!ੇ 14ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀ ਅਸ਼ਮਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ
ਖਾਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਦਾਨ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੁ,ੰ ਅਤੇ ਬਏਰਸ਼ਬਾ
ਦੇ ਰਾਹ† ਦੀ ਸਹੁੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਉੱਠਣਗੇ!”

9
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਆਂ

1 ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੰੂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਇਆ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ,
“ਥੰਮਹ੍ਾਂ ਦੇ ਿਸਖਰਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਚੌਖਟਾਂ ਿਹੱਲਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡੇਗ ਕੇ ਭੰਨ ਸੁੱਟ! ਅਤੇ ਜੋ ਬਚ ਜਾਣ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ
ਵੱਢਾਗਂਾ, ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇਗਾ।
† 8:14 8:14 ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ
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2 “ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਤਾਲ ਤੱਕ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਲੈਣ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਿਖੱਚ ਲਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਚੜਹ੍ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਤਾਰ
ਿਲਆਵਾਗਂਾ! 3ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਮਲ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਲੱੁਕ ਜਾਣ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ
ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭ ਕੇ ਫੜਹ੍ ਲਵਾਗਂਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ
ਲੁੱਕ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਪ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਡੱਸੇਗਾ!
4 ਭਾਵੇਂ ਵੈਰੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਹੱਕ ਕੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਨੰੂ
ਹੁਕਮ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਵੱਢੇਗੀ! ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਭਿਲਆਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੁਿਰਆਈ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖਾਗਂਾ।”

5 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਹ,ੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਛੂਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਿਪਘਲ
ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਿਮਸਰ
ਦੀ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਚੜਹ੍ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਛਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਤਰ ਜਾਦਂੀ
ਹ।ੈ 6 ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ
ਅਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਸੱਦਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਤ ਉੱਤੇ ਵਹਾ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾਹ
ਹ!ੈ

7 “ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੂਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ?” ਪਰ੍ਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹ।ੈ “ਕੀ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੰੂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ,
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕਫ਼ਤੋਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਨੰੂ ਕੀਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਇਆ? 8 ਵੇਖ,ੋ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਪਾਪੀ
ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਨਾਸ ਕਰਾਗਂਾ। ਤਾਂ ਵੀ
ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ,” ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹ।ੈ

9 “ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਐਂਵੇਂ ਛਾਣ ਸੁੱਟਾਗਂਾ, ਿਜਵੇਂ ਅੰਨ ਛਾਨਣੀ ਿਵੱਚ ਛਾਣੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਦਾਣਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਿਡੱਗੇਗਾ। 10 ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ ਮਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਿਬਪਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਨਾ
ਸਾਨੰੂ ਿਮਲੇਗੀ!”

ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ
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11 “ਉਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਿਡੱਗੇ ਹੋਏ ਡੇਰੇ ਨੰੂ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀਆਂ ਤੇੜਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਨੰੂ ਫੇਰ ਬਣਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੰੂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਮਆਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ, 12 ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਦੋਮ ਦੇ ਬਚੇ
ਹੋਇਆਂ ਉੱਤ,ੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਣ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ
ਤੋਂ ਪੁਕਾਰੀਆਂ ਜਾਦਂੀਆਂ ਹਨ,” ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ
ਕਰਦਾ ਹ।ੈ

13 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹ,ੈ “ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਹਲ਼
ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਿਮੱਧਣ ਵਾਲਾ, ਬੀਜ
ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਜਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਮਧ ਚੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਿਟੱਿਲਆਂ ਤੋਂ ਵਗੇਗੀ! 14ਮੈਂਆਪਣੀ ਪਰਜਾਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵਾਿਪਸ
ਲੈਆਵਾਗਂਾ,ਉਹਉੱਜੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੰੂ ਉਸਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣਗੇ,
ਉਹਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਧ ਪੀਣਗ,ੇਉਹਬਾਗ਼ਲਾਉਣਗੇ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣਗ।ੇ 15ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਲਾਵਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਦੇ ਪੁੱਟੇ ਨਾ
ਜਾਣਗੇ,” ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
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