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ਯਸਾਯਾਹ
ਲੇਖਕ
ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ

ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਉਸ ਦਾ ਿਵਆਹ ਇੱਕ ਨਬੀਆ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜਸ
ਤੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ (ਯਸਾਯਾਹ 7:3; 8:3)। ਉਸ
ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਚਾਰ ਰਾਿਜਆਂ ਅਰਥਾਤ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ, ਯੋਥਾਮ, ਆਹਾਜ਼ ਅਤੇ
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ (1:1)ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਵੇਂ
ਅਰਥਾਤ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੰੂ ਮੌਤ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਈ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 740-680 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਰਾਜਾ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਰਾਜਾ

ਯੋਥਾਮ,ਆਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਿਜਨਾਂ ਮੁਢਲੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ

ਲੋਕ ਸਨ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਿਬਤਾਉਣ ਿਵੱਚ
ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਦੇਸ਼
ਯਸਾਯਾਹ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਨੰੂ ਪੂਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਕ

ਿਵਸ਼ਾਲ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਸ
ਦੀ (ਮਸੀਹ ਦੀ) ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਹੱਸਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹ:ੈ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ
ਘੋਸ਼ਣਾ (ਯਸਾਯਾਹ 40:3-5), ਉਸ ਦਾ ਕੁਆਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ (7:14),
ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ (61:1), ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ
(52:13-53:12),ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਨੰੂ ਲੈਣ ਲਈਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ (60:2-
3)।ਨਬੀਯਸਾਯਾਹ ਨੰੂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਲਈਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਯਹੂਦਾਹ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਸੀ। ਯਹੂਦਾਹ ਨੰੂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਧਮਕੀ ਿਦੱਤੀ
ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੰੂ ਬਚਾ ਿਲਆ ਿਗਆ।
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ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ
ਦੀ ਆਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤਾ।

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਮੁਕਤੀ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਿਵਦਰੋਹ— 1:1-12:6
2. ਦੂਸਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਦਰੋਹ— 13:1-23:18
3. ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਿਬਪਤਾ— 24:1-27:13
4. ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਿਵਦਰੋਹ— 28:1-35:10
5. ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਅਤੇ ਯਸਾਯਾਹ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ— 36:1-38:22
6. ਬਾਬਲ ਦਾ ਿਪਛੋਕੜ— 39:1-47:15
7. ਸ਼ਾਤਂੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ— 48:1-66:24
1ਆਮੋਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਯਾਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ, ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ

ਰਾਿਜਆਂ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ, ਯੋਥਾਮ, ਆਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਿਦਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਖੇ ਵੇਿਖਆ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾੜਨਾ
2 ਹੇ ਅਕਾਸ਼, ਸੁਣ ਅਤੇ ਹੇ ਧਰਤੀ, ਕੰਨ ਲਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ

ਹ,ੈ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਪਾਿਲਆ ਪੋਿਸਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। 3 ਬਲ਼ਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੰੂ, ਅਤੇ ਗਧਾ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ
ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨਹੀਂ
ਸੋਚਦੀ 4ਹਾਏ, ਪਾਪੀ ਕੌਮ! ਬਦੀ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਬੁਿਰਆਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ,
ਕੁਕਰਮੀ ਪੁੱਤਰ! ਉਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੰੂ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਗਏ। 5 ਤੁਸੀਂ
ਿਕਉਂ ਹੋਰ ਮਾਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਿਵਦਰੋਹ ਕਰਨ ਤੇ ਅੜੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਹ?ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਿਸਰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਿਦਲ ਪੀਿੜਹ੍ਤ ਹੈ।
6 ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਤੋਂ ਿਸਰ ਤੱਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਿਸਰਫ਼ ਸੱਟ, ਚੋਟ
ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਾ ਬੰਨੇ ਗਏ, ਨਾ ਤੇਲ
ਨਾਲ ਨਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। 7 ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ ਉਜਾੜ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਅੱਗ ਨਾਲ
ਸੜੇ ਪਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਦੇਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਖਾਈ ਜਾਦਂੇ ਹਨ,
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ਅਤੇ ਉਹ ਅਿਜਹਾ ਉਜਾੜ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਪਲਟਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੋਵੇ। 8 ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਅਰਥਾਤ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਗਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ
ਛੱਪਰ ਵਾਗਂੂੰ ਛੱਡੀ ਗਈ, ਕਕੜੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਗਂੂ,ੰ ਜਾਂ ਘੇਰੇ ਹੋਏ
ਨਗਰ ਵਾਗਂੂੰ ਇਕੱਲੀ ਖੜਹ੍ੀ ਹ।ੈ

9 ਜੇ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਰਿਹੰਦ-ਖੁਹੰਦ ਨਾ ਛੱਡਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹੇ ਹੋ ਜਾਦਂ।ੇ

10 ਹੇ ਸਦੂਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਗੂਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ, ਹੇ ਅਮੂਰਾਹ
ਦੇ ਲੋਕੋ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓ! 11 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ
ਹ,ੈ ਮੈਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ?। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਂਿਢਆਂ
ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਨਾਲ,ਅਤੇ ਪਲੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਰੱਜ ਿਗਆ
ਹਾ,ਂ ਬਲ਼ਦਾਂ ਜਾਂ ਲੇਿਲਆਂ ਜਾਂ ਬੱਕਿਰਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

12ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਕੌਣਇਹਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਵੇਹਿੜਆਂ ਨੰੂ ਿਮੱਧ?ੋ 13ਅੱਗੇ ਨੰੂ ਿਵਅਰਥ ਚੜਹ੍ਾਵੇ ਨਾ ਿਲਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ
ਧੂਪ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਘਣਾਉਣੀ ਹ,ੈਅਮੱਿਸਆਅਤੇ ਸਬਤ, ਸਭਾ ਦਾ ਿਦਨ - ਤੁਹਾਡੀ
ਬਦੀ ਅਤੇ ਿਵਅਰਥ ਸਭਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ। 14 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਮੱਿਸਆ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀ ਨੰੂ ਿਘਣ ਆਉਂਦੀ ਹ,ੈ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਝ ਹਨ, ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਚੁੱਕਦ-ੇਚੁੱਕਦੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਿਗਆ ਹਾ!ਂ 15ਜਦ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਗਂਾ,
ਨਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿਕੰਨੀ ਹੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ,ੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਗਂਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਹੱਥ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। 16 ਨਹਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ,
ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੂਰ ਕਰ,ੋ ਬੁਿਰਆਈ ਨੰੂ ਛੱਡ
ਿਦਓ। 17 ਨੇਕੀ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖੋ, ਿਨਆਂ ਨੰੂ ਭਾਲੋ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰ,ੋ ਯਤੀਮ ਦਾ
ਿਨਆਂ ਕਰੋ, ਿਵਧਵਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜੋ।

18 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ
ਿਕਰਮਚ ਵਰਗੇ ਸੁਰਖ਼ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਿਜਹੇ ਿਚੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਲਾਲ ਸੂਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਉੱਨ ਿਜਹੇ ਸਫ਼ੇਦ ਹੋ ਜਾਣਗ।ੇ 19 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ
ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ ਦੇ ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਖਾਓਗੇ। 20 ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਨਾ ਮੰਨ ਅਤੇ ਿਵਦਰੋਹੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹ।ੈ
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ਭਿਰਸ਼ਟ ਨਗਰੀ
21ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਗਰੀ ਿਕਵੇਂ ਵੇਸਵਾ ਹੋ ਗਈ! ਿਜਹੜੀ ਿਨਆਂ ਨਾਲ

ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਧਰਮ ਵੱਸਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖੂਨੀ ਹੀ
ਵੱਸਦੇ ਹਨ! 22 ਤੇਰੀ ਚਾਦਂੀ ਖੋਟ ਬਣ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਮੈਅ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਿਮਿਲਆ
ਹੋਇਆ ਹ।ੈ 23 ਤੇਰੇ ਹਾਕਮ ਿਜ਼ੱਦੀ ਅਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਿਰਸ਼ਵਤ
ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਪੈਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਯਤੀਮ ਦਾ ਿਨਆਂ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।

24ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ,ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਾ ਵਾਕ
ਹ,ੈ ਸੁਣ,ੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਪਾਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ
ਬਦਲਾ ਲਵਾਗਂਾ! 25 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਫੇਰਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖੋਟ ਤਾਕੇ
ਿਸੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਿਮਲਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਾਗਂਾ, 26 ਤਦ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਨਆਈਂਆਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਾਗਂੂ,ੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਗਂੂੰ
ਬਹਾਲ ਕਰਾਗਂਾ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਸ਼ਿਹਰ, ਸਤਵੰਤੀ ਨਗਰੀ ਸਦਾਵੇਂਗੀ।

27 ਸੀਯੋਨ ਿਨਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਨਾਲ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਗ।ੇ 28 ਪਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਇਕੱਠਾ
ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਿਤਆਗਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗ।ੇ 29 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਬਲੂਤਾਂ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੱਿਜਆਵਾਨ
ਹੋਣਗੇ, ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਿਣਆ
ਸੀ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਖੱਜਲ ਹੋਵੋਗ।ੇ 30 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬਲੂਤ ਵਾਗਂੂੰ ਿਜਸ
ਦੇ ਪੱਤੇ ਕੁਮਲਾ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਗ਼ ਵਾਗਂੂੰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ
ਨਹੀਂ। 31ਬਲਵਾਨ ਕੱਚੀ ਸਣ ਿਜਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਿਗਆੜੇ
ਿਜਹਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਸੜਨਗ,ੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

2
ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਤਂੀ
ਮੀਕਾ 4:1-3

1ਆਮੋਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਯਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਖੇ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ।

2 ਆਖਰੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ
ਪਰਬਤ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ
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ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਅਤੇ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਧਾਰ ਵਾਗਂੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵਗਣਗੀਆ।ਂ
3ਬਹੁਤੀਆਂ ਉੱਮਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਣਗੀਆ,ਂਆਓ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤ,ੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਵੱਲ ਚੜਹ੍ੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੰੂ
ਰਾਹ ਿਵਖਾਵ,ੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਬਵਸਥਾ
ਸੀਯੋਨ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ। 4 ਉਹ
ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉੱਮਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ
ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਲ ਦੇ ਫ਼ਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਿਛਆਂ ਨੰੂ
ਦਾਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗ।ੇ ਕੌਮ-ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਰ
ਕਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਿਸੱਖਣਗ।ੇ

5 ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ,ੋਆਓ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਚੱਲੀਏ।

ਘਮੰਡ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
6ਤੂੰ ਤਾਂਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਿਕਉਂਜੋ ਉਹ ਪੂਰਬ

ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ,ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਵਾਗਂੂੰ ਮਹੂਰਤ ਵੇਖਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੰੂ ਗਲ਼ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 7ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ
ਚਾਦਂੀ-ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆਹ,ੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ ਘੋਿੜਆਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਥਾਂ ਦਾ
ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 8ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ ਬੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਉਹਆਪਣੀ
ਦਸਤਕਾਰੀ ਨੰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ
ਹ!ੈ 9ਇਸ ਲਈ ਆਦਮੀ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾਦਂਾ, ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ
ਹ,ੈ - ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰ! 10ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭੈਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਪਰਤਾਪ ਦੇ ਤੇਜ ਤੋਂ, ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚ ਵੜ ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਲੱੁਕ ਜਾ! 11 ਿਕਉਂਿਕ
ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ,ਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦਾ
ਹੰਕਾਰ ਿਨਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਿਦਨ ਿਸਰਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।

12 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਿਦਨ ਹ,ੈ ਿਜਹੜਾ ਹਰੇਕ
ਘਮੰਡੀ ਅਤੇ ਅਭਮਾਨੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ,ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ,ਅਤੇ ਉਹ
ਨੀਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ,ੇ 13 ਨਾਲੇ ਲਬਾਨਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਆਰਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਿਜਹੜੇ
ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲੂਤਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, 14 ਸਾਰੇ
ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ ਿਟੱਿਬਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, 15 ਹਰੇਕ ਉੱਚੇ
ਬੁਰਜ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ,ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, 16ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ



ਯਸਾਯਾਹ 2:17 vi ਯਸਾਯਾਹ 3:7

ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਹ ਿਦਨ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 17ਆਦਮੀ ਦਾ ਗਰੂਰ ਿਨਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੰਕਾਰ
ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਿਸਰਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ,
18ਅਤੇ ਬੁੱਤ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਿਮਟ ਜਾਣਗੇ। 19 ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਜ਼ੋਰ
ਨਾਲ ਿਹਲਾਉਣ ਨੰੂ ਉੱਠੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭੈਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ
ਦੇ ਤੇਜ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਚੱਟਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁੰਧਰਾਂ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਿਵੱਚ ਜਾ
ਵੜਨਗੇ।

20 ਉਸ ਿਦਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੰੂ, ਿਜਹੜੇ ਉਨਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੰੂ ਬਣਾਏ, ਚਕਚੂੰਧਰਾਂ ਅਤੇ ਚਮਗਾਦੜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। 21ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਿਹਲਾਉਣ ਨੰੂ ਉੱਠੇਗਾ, ਤਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਭੈਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਦੇ ਤੇਜ ਤੋਂ, ਉਹ ਚੱਟਾਨ ਿਦਆਂ
ਛੇਕਾਂ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਿਢੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇੜਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੜਨਗ।ੇ 22ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ
ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹ,ੋ ਿਜਸ ਦਾ ਸਾਹ ਉਹ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਿਵੱਚ ਹ,ੈ ਉਸ
ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਹੀ ਕੀ?

3
ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਿਨਆਂ

1 ਹੁਣ ਵੇਖੋ! ਪਰ੍ਭੂ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਆਸਰਾ
ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਅਰਥਾਤ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਸਾਰਾ ਸਹਾਰਾ, 2 ਸੂਰਬੀਰ ਤੇ ਯੋਧਾ, ਿਨਆਈਂ ਤੇ ਨਬੀ, ਫ਼ਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ
ਬਜ਼ੁਰਗ, 3ਪੰਜਾਹਾਂ ਿਸਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਰਈਸ, ਦਰਬਾਰੀ ਤੇ ਿਸਆਣਾ
ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਚਾਤਰ ਜਾਦੂਗਰ ਨੰੂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 4 ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੰਿਡਆਂ
ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਣਾਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਗੇ।
5 ਲੋਕਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮਕਰੇਗਾ, ਜੁਆਨ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ, ਅਤੇ ਨੀਚ ਪਤਵੰਤੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇਗਾ।

6 ਕੋਈ ਮਨੱੁਖਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਆਖੇਗਾ,
- ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਗਾ ਹ,ੈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਹ,ੋਅਤੇ ਇਹ ਉੱਜਿੜਆ ਹੋਇਆਢੇਰ ਤੇਰੇ
ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ। 7 ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਆਖੇਗਾ, ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਬੰਨਣ
ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਗਂਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਚੋਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
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ਆਗੂ ਨਾ ਠਿਹਰਾਓ! 8ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤਾਂ ਠੇਡਾ ਖਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਡੱਗ
ਿਪਆ ਹ,ੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਦੀਆਂ ਤੇਜਵਾਨ ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ ਲਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

9ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਦੂਮ ਵਾਗਂੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ
ਨਹੀਂ, - ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਉੱਤ!ੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬੁਿਰਆਈ
ਲੈਆਉਂਦੇ ਹਨ। 10ਧਰਮੀ ਨੰੂ ਆਖੋ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣਗ।ੇ 11 ਹਾਏ ਦੁਸ਼ਟ ਉੱਤ!ੇ ਉਹ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪ ਭੋਗੇਗਾ 12 ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ! ਬੱਚੇ
ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨੇਰ ਕਰਦ,ੇਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ! ਤੇਰੇ ਆਗੂ ਤੈਨੰੂ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਸੱਧੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੰੂ
ਿਮਟਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨਾ
13 ਯਹੋਵਾਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ

ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਹ੍ਾ ਹ।ੈ 14ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ
ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਨਆਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਨੰੂ
ਚੱਟ ਕਰ ਿਲਆ ਹ,ੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਹੈ। 15 ਸੈਨਾਂ ਦੇ
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੰੂ
ਦਬਾਉਂਦੇ ਹ,ੋ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੰੂ ਰਗੜਦੇ ਹ?ੋ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਚੇਤਾਵਨੀ
16 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਸੀਯੋਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ

ਹੰਕਾਰਨਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਅਕੜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮਟਕਾ ਕੇ ਤੁਰਦੀਆਂ
ਹਨ, ਅਤੇ ਠੁਮਕ-ਠੁਮਕ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਿਵੱਚ ਘੁੰਗਰੂ
ਛਣਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, 17 ਹੁਣ ਪਰ੍ਭੂ ਸੀਯੋਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਿਸਰ ਗੰਜਾ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੰਗੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

18 ਉਸ ਿਦਨ ਪਰ੍ਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਜੇਬਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ, ਅਤੇ ਜਾਲੀਆਂ ਤੇ
ਚੰਦਨਹਾਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, 19 ਛੁਮਕੇ, ਛਣਕੰਗਣ,ਘੁੰਡ, 20ਚੌਂਕ, ਕੰਗਣ, ਪਟਕੇ,
ਅਤਰਦਾਨੀਆ,ਂ ਚੌਂਕੀਆ,ਂ 21 ਅਤੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਨੱਥਾ,ਂ 22 ਰਾਖਵੇਂ ਕੱਪੜੇ,
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ਚੱਦਰਾ,ਂ ਦੁਪੱਟੇ ਅਤੇ ਖੀਸੇ, 23ਆਰਸੀਆ,ਂ ਮਲਮਲ, ਸਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਬੁਰਕੇ, ਇਨਾਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ।

24ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਥਾਂ ਸਿੜਆਧਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਟਕੇ ਦੀ ਥਾਂ
ਰੱਸੀ, ਮੀਢੀਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਗੰਜ, ਚੋਲੀ ਦੇ ਥਾਂ ਟਾਟ ਦੀ ਪੇਟੀ, ਸੁਹੱਪਣ ਦੇ ਥਾਂ ਦਾਗ
ਹੋਣਗੇ। 25ਤੇਰੇ ਪੁਰਖ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੂਰਮੇ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਣਗੇ।
26 ਿਸਯੋਨ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਿਵਰਲਾਪ ਤੇ ਸੋਗ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੱੁਟ-ਪੁੱਟ
ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇਗੀ।

4
1 ਉਸ ਿਦਨ ਸੱਤ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੰੂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਫੜਹ੍ਨਗੀਆ,ਂ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਗਂੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਗਂੀਆ।ਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਅਣ ਿਵਆਹੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਦੂਰ ਕਰ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਿਵੱਖ
2ਉਸ ਿਦਨਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਪਰਤਾਪਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ

ਦੇਸ ਦਾ ਫਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਇਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ
3ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਛੱਿਡਆ ਿਗਆਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ

ਰਿਹ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਅਖਵਾਏਗਾ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਗਏ। 4 ਇਹ ਤਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਪਰ੍ਭੂ
ਿਨਆਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੀਯੋਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ
ਦਾ ਮੈਲ ਧੋ ਸੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਲਹੂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਿਕਆ
ਹੋਵੇਗਾ।

5 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਠਕਾਣੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਿਦਨ ਨੰੂ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼
ਰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਿਹਮਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣੀ ਵਾਗਂੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 6ਉਹ ਿਦਨ ਨੰੂ
ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਛਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਝੜੀ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਓਟ ਲਈ ਇੱਕ
ਮੰਡਪ ਹੋਵੇਗਾ।

5
ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਗੀਤ
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1 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਿਵਖੇ ਇੱਕ ਪਰ੍ੇਮ
ਰੱਤਾ ਗੀਤ ਗਾਵਾਗਂਾ, - ਮੇਰੇ ਪਰ੍ੀਤਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਇੱਕ ਫਲਦਾਰ
ਿਟੱਬੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। 2 ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਗੋਿਡਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਥਰ ਕੱਢ ਸੁੱਟੇ,
ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਬਾਂ ਲਾਈਆ,ਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੁਰਜ
ਉਸਾਿਰਆ, ਨਾਲੇ ਦਾਖਰਸ ਲਈ ਉਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੌਦ ਪੁੱਿਟਆ, ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਉਡੀਿਕਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਲੱਗੇ ਜੰਗਲੀ ਅੰਗੂਰ।

3 ਹੁਣ ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਓ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖੋ, ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ।ੋ 4 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜਦ ਮੈਂ ਉਡੀਿਕਆ ਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਚੰਗੇ
ਅੰਗੂਰ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਿਕਉਂ ਜੰਗਲੀ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗੇ?

5 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹਾ,ਂ ਭਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਨਾਲ ਕੀ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾ।ਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਵਾੜ ਹਟਾ ਿਦਆਗਂਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੜ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੈਂ
ਉਸ ਦੀ ਕੰਧ ਢਾਹ ਸੁੱਟਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਤਾੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। 6 ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਉਜਾੜ
ਿਦਆਗਂਾ, ਉਹ ਨਾ ਛਾਿਂਗਆ ਨਾ ਗੋਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੰਿਡਆਲੇ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਉੱਗਣਗ,ੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦਆਗਂਾ, ਭਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ
ਨਾ ਵਰਾਉਣ।

7 ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੱੁਖ ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਬੂਟਾ ਹ।ੈ ਉਸ ਨੇ ਿਨਆਂ ਨੰੂ
ਉਡੀਿਕਆ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਖੂਨ ਵੇਿਖਆ! ਧਰਮ ਦੀ ਆਸ ਲਈ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ,
ਦੁਹਾਈ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ।

ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ
8 ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਘਰ ਨਾਲ ਘਰ ਜੋੜਦੇ, ਅਤੇ ਪੈਲੀ ਨਾਲ ਪੈਲੀ

ਰਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਰਹ,ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਇਕੱਲੇ ਵੱਸ!ੋ
9 ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣਿਦਆਂ ਆਿਖਆ ਹ,ੈ - ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਦਸ
ਏਕੜ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵਾੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਣ,ਅਤੇ ਬੀਜ ਦੇ ਦਸਾਂ ਟੋਿਪਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੋਪਾ
ਅੰਨ ਿਮਲੇਗਾ। 11 ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਬੈਠਦ,ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ
ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਦੌੜਨ, ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਠਿਹਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਧ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਸਤ
ਕਰ ਦੇਵੇ! 12 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਵਤਾਂ ਿਵੱਚ ਬਰਬਤ ਤੇ ਿਸਤਾਰ, ਡੱਫ਼, ਬੰਸਰੀ
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ਅਤੇ ਮਧ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ
ਉਹ ਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। 13 ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਜਾਦਂੀ ਹ,ੈ ਉਹ ਦੇ ਪਤਵੰਤ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਲੋਕ ਿਪਆਸ ਨਾਲ ਤੜਫ਼ਦੇ ਹਨ। 14ਇਸ ਲਈ ਪਤਾਲ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਵਧਾਈ ਹ,ੈਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੇਅੰਤ ਅੱਿਡਆ ਹ,ੈਇਸਲਈ
ਉਹ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਭ
ਅਨੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 15 ਲੋਕ ਿਨਵਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ,ਅਤੇ
ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਦਂੀਆਂ ਹਨ, 16 ਪਰ ਸੈਨਾਂ ਦਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਰਮ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਿਵਖਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ 17 ਤਦ ਲੇਲੇ, ਜਾਣੋ,ਆਪਣੀ
ਜੂਹ ਿਵੱਚ ਚਰਨਗੇ,ਅਤੇ ਤਕਿੜਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜ ਸਥਾਨ ਪਰਦੇਸੀ ਨੰੂ ਚਾਰਗਾਹਾਂ
ਲਈ ਿਮਲਣਗ।ੇ

18 ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਬਦੀ ਨੰੂ ਝੂਠ ਦੇ ਰੱਿਸਆਂ ਨਾਲ ਿਖੱਚਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਪਾਪ ਨੰੂ ਗੱਡੇ ਦੀਆਂ ਰੱਿਸਆਂ ਨਾਲ! 19 ਿਜਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਛੇਤੀ
ਕਰ,ੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਰ,ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ ਵੇਖੀਏ!
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ ਜਾਣੀਏ! 20ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਬੁਿਰਆਈ ਨੰੂ ਭਿਲਆਈ
ਅਤੇ ਭਿਲਆਈ ਨੰੂ ਬੁਿਰਆਈ ਆਖਦੇ ਹਨ! ਿਜਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਨੰੂ ਚਾਨਣ ਅਤੇ
ਚਾਨਣ ਨੰੂ ਹਨੇਰਾ ਆਖਦੇ ਹਨ! ਿਜਹੜੇ ਕੌੜੇ ਨੰੂ ਿਮੱਠੇ ਦੇ ਥਾ,ਂ ਅਤੇ ਿਮੱਠੇ ਨੰੂ
ਕੌੜੇ ਦੇ ਥਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ! 21 ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਿਸਆਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਿਵੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹਨ! 22 ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਮਧ ਪੀਣ ਿਵੱਚ ਸੂਰਮੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਸੂਰਬੀਰ ਹਨ! 23 ਿਜਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੰੂ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ! 24ਇਸ ਲਈ ਿਜਵੇਂ ਅੱਗ
ਦੀ ਲਾਟ ਟਾਡੇਂ ਨੰੂ ਖਾ ਜਾਦਂੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਘਾਹ ਲੰਬ ਿਵੱਚ ਿਮਟ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਸੋ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਸਿੜਆਧਂ ਵਾਗਂੂੰ ਸੜਹ੍ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ
ਧੂੜ ਵਾਗਂੂੰ ਉੱਡ ਜਾਣਗੀਆ,ਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਨੰੂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ।
25ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ੋਧ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਭੜਕ ਉੱਿਠਆ, ਉਸ ਨੇ
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ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਿਕਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ, ਤਾਂ ਪਰਬਤ
ਕੰਬ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਕੂੜੇ ਵਾਗਂੂੰ ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪਈਆਂ ਸਨ,
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦਾ ੋਧ ਨਹੀਂ ਹਿਟਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ

26 ਉਹ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਝਡੰਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ
ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਸੀਟੀ ਵਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ,ਉਹਤੁਰਤ-ਫੁਰਤਆਉਂਦੀ ਹੈ।
27ਉਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਥੱਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਠੇਡਾ ਖਾਦਂਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਂਘਲਾਉਂਦਾ,
ਨਾ ਕੋਈ ਸੌਂਦਾ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਦਾ ਕਮਰਬੰਦ ਖੁੱਲਦਾ ਹ,ੈ ਨਾ ਿਕਸੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ
ਤਸਮਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹ।ੈ 28ਉਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਿਤੱਖ,ੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਣੁੱਖ ਕੱਸੇ ਹੋਏ
ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਘੋਿੜਆਂ ਦੇ ਸੁੰਬ ਚਕਮਕ ਿਜਹ,ੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਵਾਵਰੋਲੇ
ਿਜਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। 29ਉਨਾਂ ਦਾ ਦਹਾੜਨਾ ਸ਼ੇਰਨੀ ਵਾਗਂੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਜੁਆਨ ਸ਼ੇਰ
ਵਾਗਂੂੰ ਦਹਾੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਫੜਹ੍ਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਉਸ ਨੰੂ
ਸੁਖਾਲੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 30ਉਸ ਿਦਨ
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਰਜ ਵਾਗਂੂੰ ਗੱਜਣਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ ਵੱਲ ਤੱਕੇ,
ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਹਨੇਰਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਿਵਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

6
ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਯਸਾਯਾਹ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ

1ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ
ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਭਵਨ ਭਰ ਿਗਆ।
2ਉਹਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਸਰਾਫ਼ੀਮ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਛੇ-ਛੇ ਖੰਭ ਸਨ,ਉਹਦੋ ਖੰਭਾਂ
ਨਾਲਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਦੇ ਸਨ,ਅਤੇ ਦੋ ਨਾਲਆਪਣੇ ਪੈਰ ਢੱਕਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਨਾਲ
ਉੱਡਦੇ ਸਨ। 3ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਪੁਕਾਰ-ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਦੇ ਸਨ, - “ਸੈਨਾਂ ਦਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਪਿਵੱਤਰ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ
ਭਰੀ ਹੋਈ ਹ।ੈ” 4 ਅਤੇ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਰਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ
ਿਹੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭਵਨ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ। 5 ਤਦ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਹਾਏ
ਮੇਰੇ ਉੱਤ!ੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਿਗਆ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ
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ਭਿਰਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹਾ!ਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਸੈਨਾਂ
ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਧੀਰਾਜ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਹ!ੈ

6 ਤਦ ਸਰਾਫ਼ੀਮ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਿਚਮਟੇ
ਨਾਲ ਚੁੱਿਕਆ ਸੀ। 7 ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੰੂ ਛੂਿਹਆ, ਵੇਖ
ਇਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੰੂ ਛੂਿਹਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਾਪ
ਢੱਿਕਆ ਿਗਆ ਹੈ। 8 ਫੇਰ ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ
ਿਕਸਨੰੂ ਭੇਜਾਂ ਅਤੇ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ? ਤਦ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ
ਹਾ,ਂ ਮੈਨੰੂ ਭੇਜੋ। 9 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੰੂ ਆਖ, - ਤੁਸੀਂ
ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪਰ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪਰ ਬੁੱਝੋ ਨਾ, 10ਇਸ ਪਰਜਾ ਦਾ
ਮਨ ਮੋਟਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਨ ਭਾਰੇ ਕਰ ਦ,ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ,
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ
ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਅਤੇ
ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। 11 ਤਦ ਮੈਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜਦ
ਤੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਰਾਨ ਅਤੇ ਬੇ-ਅਬਾਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਘਰ ਬੇ-ਚਰਾਗ ਨਾ ਹੋ
ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਹੀ ਉਜੜ ਨਾ ਜਾਵ।ੇ 12 ਜਦ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮਨੱੁਖਾਂ
ਨੰੂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਥਾਨ ਸੁਨਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
13 ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਿਹੱਸਾ ਹੀ ਰਹ,ੇ ਉਹ ਮੁੜ ਭਸਮ ਹੋਵੇਗਾ,
ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਚੀਲ ਜਾਂ ਬਲੂਤ ਦੇ ਰੁੱਖ ਜਦ ਉਹ ਵੱਢੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਟੁੰਡ
ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਵੰਸ਼ ਉਹ ਦਾ ਟੁੰਡ ਹ।ੈ

7
ਰਾਜਾ ਆਹਾਜ਼ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼

1 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਉੱਜ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਪੋਤਰ,ੇ ਯੋਥਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਹਾਜ਼
ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜੇ ਰਸੀਨ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਮਲਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਕਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ
ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹ ਨੰੂ ਿਜੱਤ ਨਾ ਸਕੇ। 2 ਜਦ
ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਿਕ ਅਰਾਮ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਰਾਜ ਨਾਲ
ਿਮਲ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਆਹਾਜ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਿਦਲ ਅਿਜਹਾ ਕੰਬ
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ਿਗਆ, ਿਜਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਦਰੱਖਤ ਪੌਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਬ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 3 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਯਸਾਯਾਹ ਨੰੂਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਆਰਯਾਸ਼ੂਬ ਉੱਪਰਲੇ ਤਲਾਬ
ਦੇ ਸੂਏ ਦੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਹਾਜ਼ ਨੰੂ ਿਮਲੋ 4 ਅਤੇ ਤੂੰ
ਉਹ ਨੰੂ ਆਖ, ਖ਼ਬਰਦਾਰ, ਚੁੱਪ ਰਿਹ ਅਤੇ ਨਾ ਡਰ! ਇਨਾਂ ਚੁਆਤੀਆਂ ਦੇ
ਦੋਹਾਂ ਸੁਲਗਦੇ ਟੁੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਰਮਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਰਸੀਨ ਦੇ
ਬਲਦੇ ੋਧ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਿਦਲ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਰਮਲਯਾਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨੇ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਿਖਆ, 6ਆਓ, ਅਸੀਂ ਯਹੂਦਾਹ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਘਬਰਾ ਦੇਈਏ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਲਈਏ ਅਤੇ ਟਾਬਲ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਬਣਾਈਏ। 7ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ
ਹ,ੈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, 8 ਿਕਉਂ ਜੋ
ਅਰਾਮ ਦਾ ਿਸਰ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦਾ ਿਸਰ ਰਸੀਨ ਹ,ੈ ਪਰ ਪੈਂਹਠ
ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਿਜਹਾ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ
ਕੌਮ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇਗੀ। 9ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦਾ ਿਸਰ ਸਾਮਿਰਯਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਦਾ ਿਸਰ ਰਮਲਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹੋਗੇ।

ਇਮੰਾਨੂਏਲ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ
10 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਹਾਜ਼ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, 11ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਮੰਗ, ਭਾਵੇਂ ਡੰੂਿਘਆਈ ਿਵੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਤਾਹਾਂ
ਉਿਚਆਈ ਿਵੱਚ ਮੰਗ, 12 ਪਰ ਆਹਾਜ਼ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਵਾਗਂਾ। 13ਤਦ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇਆਿਖਆ, ਹੇ ਦਾਊਦ
ਦੇ ਘਰਾਣ,ੇ ਸੁਣ। ਭਲਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੰੂ ਖੇਚਲ ਦੇਣਾ,ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ
ਹ?ੈ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਵੀ ਖੇਚਲ ਿਦਓਗੇ? 14ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ
ਆਪ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੇਖ,ੋ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮੰਾਨੂਏਲ ਰੱਖੇਗੀ। 15 ਉਹ
ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਖਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਦੀ ਨੰੂ ਰੱਦਣਾ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਨੰੂ
ਚੁਣਨਾ ਨਾ ਜਾਣੇ। 16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਦੀ ਨੰੂ ਰੱਦਣਾ
ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਨੰੂ ਚੁਣਨਾ ਜਾਣ,ੇ ਉਹ ਭੂਮੀ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਿਜਆਂ
ਤੋਂ ਤੂੰ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈਂ। 17ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤ,ੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ
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ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਅਿਜਹੇ ਿਦਨ ਲੈ ਆਵੇਗਾ, ਿਜਹੇ ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ
ਜਦੋਂ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਦੇ ਿਦਨ।

18ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਮੱਖੀ ਲਈ ਿਜਹੜੀ ਿਮਸਰ
ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਧੂਮੱਖੀ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਹ,ੈ ਸੀਟੀ ਵਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। 19 ਫੇਰ ਉਹ ਸਭ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ
ਢਾਲੂ ਵਾਦੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇੜਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਿਡਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ

20 ਉਸ ਿਦਨ ਪਰ੍ਭੂ ਉਸ ਉਸਤਰੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਦਿਰਆ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਭਾੜੇ ਤੇ
ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ, ਿਸਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲ਼ ਮੁੰਨ
ਸੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਦਾੜਹ੍ੀ ਵੀ ਮੁੰਨ ਦੇਵੇਗਾ। 21 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ
ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਇੱਕ ਵੱਛੀ ਤੇ ਦੋ ਭੇਡਾਂ ਪਾਲੇਗਾ 22ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਾਫ਼ਰੀ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਿਜੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਬਾਕੀ ਰਿਹ
ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਦਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਖਾਇਆ ਕਰਨਗ।ੇ

23ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਿਜੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਿਜਨਾਂ ਦਾ
ਮੁੱਲ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਸ਼ਕੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਡੇ ਅਤੇ ਕੰਿਡਆਲੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
24 ਤੀਰਾਂ ਅਤੇ ਧਣੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਿਕਉਂਿਕ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਕੰਿਡਆਂ
ਤੇ ਕੰਿਡਆਿਲਆਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਵੇਗਾ 25ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਟੱਬੇ ਿਜਹੜੇ ਕਹੀ ਨਾਲ
ਪੁੱਟੇ ਜਾਦਂੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕੰਿਡਆਂ ਤੇ ਕੰਿਡਆਿਲਆਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓਗੇ
ਪਰ ਉਹ ਬਲ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਚਾਰਗਾਹ ਹੋਣਗੇ।

8
ਯਸਾਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ: ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਨਸ਼ਾਨ

1ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਖ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ
ਅੱਖਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਖ, “ਮਹੇਰ-ਸ਼ਲਾਲ-ਹਾਸ਼-ਬਜ਼ ਦੇ ਲਈ” 2 ਸੋ ਮੈਂ ਊਿਰੱਯਾਹ
ਜਾਜਕਅਤੇ ਯਬਰਕਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੰੂਆਪਣੇ ਲਈ ਿਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ
ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ। 3 ਤਦ ਮੈਂ ਨਬੀਆ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ
ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ, ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਦਾ
ਨਾਮ ਮਹੇਰ-ਸ਼ਲਾਲ-ਹਾਸ਼-ਬਜ਼ ਰੱਖ, 4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਉਹ
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ਮੁੰਡਾ “ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ” ਜਾਂ “ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ” ਕਿਹਣਾ ਿਸੱਖ,ੇ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਦਾ ਮਾਲ ਅਤੇ
ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁਕਵਾਈ ਜਾਏਗੀ।

ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਆਉਣਾ
5 ਯਹੋਵਾਹ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ: 6 ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੇ

ਸ਼ੀਲੋਆਹ ਦੇ ਹੌਲੀ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਰਸੀਨ ਅਤੇ
ਰਮਲਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। 7 ਇਸ ਲਈ ਵੇਖੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਦਿਰਆ ਦੇ ਤੇਜ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀ ਚੜਹ੍ਾਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੰੂ
ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ੇਗਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਿਢਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਗੇਗਾ। 8 ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਵੀ ਲੰਘੇਗਾ, ਉਹ ਹੜਹ੍ ਬਣ ਕੇ ਵਗੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਚੜਹ੍ੇਗਾ ਅਤੇ ਹੇ
ਇਮੰਾਨੂਏਲ, ਉਹ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਨੰੂ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ!

9 ਹੇ ਜਾਤੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕੋ! ਿਮਲ ਜਾਓ, ਪਰ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਹੇ
ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਦੇਸ ਿਦਓ, ਕੰਨ ਲਾਓ,ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਰਾਂ ਕੱਸ,ੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਕੜੇ-
ਟੁੱਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਰਾਂ ਕੱਸ,ੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕੀਤੇ
ਜਾਓਗੇ! 10ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਪਰ ਉਹ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਓ ਪਰ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹੇਗੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹ।ੈ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ
11 ਇਸ ਤਰਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਕੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਫੜਹ੍ ਕੇ, ਇਸ

ਪਰਜਾ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਤੋਂ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ 12 ਿਕ ਉਹ
ਸਭਕੁਝ ਿਜਸ ਨੰੂਇਹਪਰਜਾ ਸਾਿਜਸ਼ਆਖ,ੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸਾਿਜਸ਼ਨਾਆਖਣਾ
ਅਤੇ ਿਜਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਭੈਅ ਖਾਦਂੀ ਹ,ੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਭੈਅ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਨਾ ਹੀ
ਕੰਬੋ। 13 ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਮੰਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਡਰੋ ਅਤੇ ਉਸੇ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਬੋ। 14 ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਲਈ ਠਕਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚੱਟਾਨ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਫਾਹੀ ਅਤੇ ਫੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਬਹੁਤੇ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਠੇਡੇ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿਡੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫੰਦੇ ਿਵੱਚ
ਫਸਣਗੇ ਅਤੇ ਫੜਹ੍ੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਿਰਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ
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16ਸਾਖੀ-ਨਾਮੇ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ,ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੇਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇ 17ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਠਿਹਰਾਗਂਾ, ਿਜਸ ਨੇ
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਿਲਆਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੰੂ ਉਡੀਕਾਗਂਾ।
18 ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਬਖ਼ਸ਼ੇ, ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ
ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹ,ੈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚੰਭੇ
ਹਨ। 19ਜਦ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਣ ਿਕਆਓ ਭੂਤਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢਣ ਵਾਿਲਆਂ ਜਾਂ ਿਜੰਨ
ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਿਜਹੜੇਘੁਸਰ-ਮੁਸਰਅਤੇ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ - ਭਲਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਨਾ ਪੁੱਛਣ?
ਕੀ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 20 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ! ਜੇ ਉਹਇਸ ਬਚਨ
ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਆਖਣ ਤਾਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁ ਨਾ ਫਟੇਗੀ।

ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ
21 ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਖੱਜਲ ਅਤੇ ਭੱੁਖੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਗੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ

ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਿਖਝਣਗੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉਤਾਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ
ਿਫਟਕਾਰਨਗੇ। 22 ਤਦ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਤੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵੇਖੋ! ਿਬਪਤਾ ਅਤੇ
ਹਨੇਰਾ, ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਧੁੰਦ ਿਵਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ! ਅਤੇ ਉਹ ਗੂੜਹ੍ੇ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਧੱਕੇ
ਜਾਣਗੇ।

9
ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ

1 ਪਰ ਉਨਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਦੁਖੀ ਸਨ, ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਧੁੰਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਿਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੇ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੰੂ
ਤੁੱਛ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਹ ਯਰਦਨ ਪਾਰ ਕੌਮਾਂ
ਦੇ ਗਲੀਲ ਨੰੂ ਪਰਤਾਪਵਾਨ ਕਰੇਗਾ।

2 ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਚਲਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਵੇਿਖਆ,
ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਯੇ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਚਮਕੀ। 3 ਤੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ, ਉਹ
ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀਦੀ ਹ,ੈਅਤੇ ਿਜਵੇਂ
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ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਵੰਡਣ ਉੱਤੇ ਸੂਰਮੇ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ
ਭਾਰੇ ਜੂਲੇ ਨੰੂ, ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਲਾਠੀ ਨੰੂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਟੀ
ਨੰੂ, ਤੂੰ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਿਜਵੇਂ ਿਮਦਯਾਨ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ। 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯੁੱਧ
ਿਵੱਚ ਲੜਹ੍ਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਕੱਪੜੇ, ਅੱਗ ਦੇ
ਬਾਲਣ ਵਾਗਂੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। 6ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਿਮਆ,ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ
ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖ਼ਿਸ਼ਆ ਿਗਆ, ਰਾਜ ਉਹ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਨਾਮ ਇਹ ਸੱਿਦਆ ਜਾਵੇਗਾ, “ਅਚਰਜ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਅਨਾਦੀ ਿਪਤਾ, ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ।” 7 ਉਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਅਤੇ
ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਰਾਜ
ਗੱਦੀ ਉੱਤ,ੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤ,ੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਿਨਆਂ
ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਅਣਖ ਇਹ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ੋਧ
8 ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੰੂ ਬਚਨ ਭੇਿਜਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਪਰਗਟ

ਹੋਇਆ ਹ।ੈ 9 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੇ ਵਾਸੀ
ਜਾਣਨਗੇ, ਿਜਹੜੇ ਗਰੂਰ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਹਨ, 10ਇੱਟਾਂ
ਿਡੱਗ ਪਈਆ,ਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਘੜਹ੍ਵੇਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਉਸਾਰਾਗਂ,ੇ ਗੁੱਲਰ ਤਾਂ
ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਿਦਆਰ ਪਾਵਾਗਂ।ੇ 11 ਇਸ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਰਸੀਨ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰੇਰੇਗਾ। 12 ਅਰਾਮੀ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀ ਿਪੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ
ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਅੱਡੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਭੱਖ ਲੈਣਗ।ੇ ਇਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ
ਉਹ ਦਾ ੋਧ ਨਹੀਂ ਹਿਟਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

13ਫੇਰ ਵੀ ਪਰਜਾਆਪਣੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜੀ,ਨਾ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੰੂ ਭਾਿਲਆ। 14ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚੋਂ ਿਸਰ ਅਤੇ ਪੂਛ,
ਖਜ਼ੂਰ ਦੀ ਟਿਹਣੀ ਅਤੇ ਕਾਨਾ ਇੱਕੋ ਿਦਨ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ, 15 ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ
ਪਤਵੰਤ, ਉਹ ਿਸਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਬੀ ਿਜਹੜਾ ਝੂਠ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਪੂਛ ਹੈ।
16ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗਣ
ਵਾਲੇ ਿਨਗਲੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 17ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੁਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਯਤੀਮਾਂ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਮ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ
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ਬੇਧਰਮੀ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮੂੰਹ ਮੂਰਖਤਾਈ ਬਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਦਾ ੋਧ ਨਹੀਂ ਹਿਟਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਹ।ੈ

18 ਬੁਿਰਆਈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਵਾਗਂੂੰ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਡੇ ਅਤੇ ਕੰਿਡਆਲੇ ਭਸਮ
ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਭੜਕ ਉੱਠਦੀ
ਹ,ੈ ਉਹ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਗੂੜਹ੍ੇ ਬੱਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਉਤਾਹਾਂ ਚੜਹ੍ਦੀ ਹ।ੈ 19 ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਕਿਹਰ ਿਵੱਚ ਦੇਸ ਸੜ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅੱਗ ਦੇ ਬਾਲਣ ਿਜਹੇ ਹਨ,
ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। 20 ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖੋਹ
ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਰਿਹੰਦਾ ਭੱੁਖਾ ਹ,ੈ ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਂਾ ਪਰ ਉਹ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ,
ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਾਹਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਵੇਗਾ, 21ਮਨੱਸ਼ਹ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਮਲ ਕੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਦਾ ੋਧ ਨਹੀਂ ਹਿਟਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ
ਦਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ

10
1 ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਬੁਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ

ਿਲਖਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੰੂ ਿਲਖੀ ਜਾਦਂੇ ਹਨ! 2 ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੰੂ
ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦੇਣ,ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣ, ਭਈ
ਿਵਧਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱੁਟ ਹੋਣ,ਅਤੇ ਉਹ ਯਤੀਮਾਂ ਨੰੂ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ! 3ਤੁਸੀਂ
ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਿਦਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਬਰਬਾਦੀ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਵੇਗੀ?
ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨੱਠਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ-ਧਨ ਿਕੱਥੇ
ਛੱਡੋਗ?ੇ 4 ਿਸਰਫ਼ ਇਹ ਿਕ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਵੱਿਢਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਿਡੱਗ ਪੈਣ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਦਾ ੋਧ ਨਹੀਂ
ਹਿਟਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ

ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ - ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ੋਧ ਦਾ ਸਾਧਨ
5 ਹਾਏ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉੱਤੇ - ਮੇਰੇ ੋਧ ਦੇ ਡੰਡੇ ਉੱਤ!ੇ ਉਹ ਲਾਠੀ ਿਜਹੜੀ

ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿਹਰ ਹ।ੈ 6 ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕੁਧਰਮੀ ਕੌਮ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਘੱਲਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਹਰ ਭੜਿਕਆ ਹ,ੈ ਉਨਾਂ
ਿਵਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਿਦਆਗਂਾ, ਭਈਉਹ ਲੱੁਟ ਲੱੁਟੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਚੁਰਾਵ,ੇਅਤੇ ਗਲੀਆਂ
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ਦੇ ਿਚੱਕੜ ਵਾਗਂੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਮੱਧ।ੇ 7ਪਰ ਉਹ ਦਾ ਇਹਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ
ਦਾ ਮਨ ਅਿਜਹਾ ਸੋਚਦਾ ਹ,ੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਨਾਸ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਵੱਢ ਸੁੱਟਣਾ ਹ।ੈ 8ਉਹ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ
ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਾਿਜਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ? 9ਕੀ ਕਲਨ, ਕਰਕਮੀਸ਼ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ
ਹਮਾਥ, ਅਰਪਾਦ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ? 10 ਿਜਵੇਂ
ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਬੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਿਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਦੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆ,ਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ
ਸਨ, 11 ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਮਿਰਯਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਭਲਾ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਾ?ਂ

12 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਪਰ੍ਭੂ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ
ਘਮੰਡੀ ਿਦਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਿਦਆਗਂਾ। 13ਉਹ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ,
ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹਾ!ਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੰੂ ਸਰਕਾਇਆਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮਾਲ-ਧਨ ਨੰੂ ਲੁੱਿਟਆ,
ਅਤੇ ਸੂਰਮੇ ਵਾਗਂੂੰ ਮੈਂ ਗੱਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਲਾਹ
ਿਦੱਤਾ! 14ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ-ਧਨ ਨੰੂ ਐਂਵੇਂ ਲੱਭ ਿਲਆ ਹ,ੈ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ
ਆਲਣੇ ਨੰੂ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆਡੇਂ ਸਮੇਟਦਾ ਹ,ੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਸਮੇਟ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਿਕਸੇ ਨੇ ਖੰਭ ਿਹਲਾਇਆ, ਨਾ
ਮੂੰਹ ਖੋਿਲਆ, ਨਾ ਚੀਂ-ਚੀਂ ਕੀਤੀ।

15ਭਲਾ, ਕੁਹਾੜਾਆਪਣੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇਆਕੜੇ? ਕੀਆਰਾਆਪਣੇ
ਿਖੱਚਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਗਰੂਰ ਕਰ?ੇ ਕੀ ਡੰਡਾ ਆਪਣੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਿਹਲਾਵੇ,
ਜਾਂ ਲਾਠੀ ਉਹ ਨੰੂ ਚੁੱਕੇ ਿਜਹੜਾ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹ!ੈ 16ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ, ਸੈਨਾਂ
ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ, ਉਹ ਦੇ ਿਰਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਸੂਰਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਿਨਰਬਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਰੋਗ ਘੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਸਾੜੇ ਵਾਗਂੂੰ ਸਾੜ ਬਲੇਗੀ।
17ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਜੋਤ ਅੱਗ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਲੰਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ
ਉਸ ਦੇ ਕੰਡੇ ਅਤੇ ਕੰਿਡਆਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
18ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫਲਦਾਰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਜਾਨ
ਤੇ ਮਾਸ ਨੰੂ ਿਮਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਜਾਦਂਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ 19 ਉਹ ਦੇ
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ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਐਨੀ ਥੋੜਹ੍ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਲਖ
ਸਕੇਗਾ।

ਬਚੇ ਹੋਏ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
20 ਉਸ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ

ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੇਰ ਸਹਾਰਾ ਨਾ
ਲੈਣਗ,ੇ ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ
ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੇ। 21ਇੱਕ ਬਕੀਆਅਰਥਾਤ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਬਕੀਆ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗਾ। 22 ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਤ
ਵਾਗਂੂੰ ਹੋਵੇ, ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮੁੜਨਗ।ੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ
ਹ,ੈ ਉਹ ਧਰਮ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 23 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰੇਗਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ
24ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਹੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ

ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ,ੋ ਜਦ ਉਹ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਵਾਗਂੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਚੁੱਕਣ। 25 ਿਕਉਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜਹ੍ੇ
ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਕਿਹਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ੋਧ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ
ਹੋਵੇਗਾ। 26ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਕੋਰੜੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਓਰੇਬ ਦੀ
ਚੱਟਾਨ ਉੱਤੇ ਿਮਦਯਾਨ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਿਮਸਰ
ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੀ ਲਾਠੀ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। 27ਅਤੇ ਉਸ
ਿਦਨਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਤੇਰੇ ਮੋਿਢਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜੂਲਾ ਤੇਰੀ
ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਲਾਹ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜੂਲਾ ਚਰਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੋਿੜਆ
ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ
28 ਉਹ ਅੱਯਾਥ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਿਮਗਰੋਨ ਨਗਰ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ

ਲੰਘੇ, ਿਮਕਮਾਸ਼ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਿਖਆ ਹ!ੈ 29 ਉਹ
ਘਾਟੀ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਗਬਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਿਟਕਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਾਹ ਕੰਬਦਾ ਹੈ,
ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਿਗਬਆਹ ਿਪੰਡ ਨੱਠ ਤੁਿਰਆ! 30 ਹੇ ਗੱਲੀਮ ਦੀ ਧੀਏ, ਉੱਚੀ
ਦੇ ਕੇ ਿਚੱਲਾ! ਹੇ ਲੈਸ਼ਾਹ, ਿਧਆਨ ਦੇ! ਹੇ ਅਨਾਥੋਥ, ਉਹ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਦ!ੇ
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31 ਮਦਮੇਨਾਹ ਨਗਰ ਭੱਜ ਤੁਿਰਆ, ਗੋਬੀਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪਨਾਹ ਭਾਲਦੇ
ਹਨ। 32ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ ਨਬਨਗਰ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰਣਗੇ, ਉਹ ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ
ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤ,ੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਟੱਬੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣਗੇ!

33 ਵੇਖੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ, ਿਭਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿਹਣੀਆਂ ਨੰੂ
ਛਾਗਂੇਗਾ, ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਦੇ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗ,ੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ। 34ਉਹ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਨੰੂ ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਅਤੇ ਲਬਾਨਨ
ਤੇਜਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ l

11
ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਰਾਜ

1 ਯੱਸੀ ਦੇ ਟੁੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਫੁੱਟ ਿਨੱਕਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਜੜਹ੍ਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਿਹਣੀ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਫਲ ਦੇਵੇਗੀ। 2 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਠਿਹਰੇਗਾ, ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਆਤਮਾ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦਾ ਆਤਮਾ। 3ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭੈਅ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਮਗਨ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਆਂ
ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। 4 ਪਰ ਉਹ
ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੰੂ ਜਾਨ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ। 5 ਧਰਮ ਉਹ ਦੀ
ਕਮਰ ਦਾ ਪਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉਹ ਦੇ ਲੱਕ ਦੀ ਪੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
6 ਬਿਘਆੜ ਲੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਚੀਤਾ ਮੇਮਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਵੱਛਾ,
ਜੁਆਨ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹਣਗ,ੇਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ
ਨੰੂ ਲਈ ਿਫਰੇਗਾ। 7ਗਾਂ ਤੇ ਿਰੱਛਣੀ ਚਰਨਗੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ
ਬੈਠਣਗੇ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਲ਼ਦ ਵਾਗਂੂੰ ਘਾਹ ਖਾਵੇਗਾ। 8 ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ ਬੱਚਾ ਸੱਪ
ਦੀ ਖੁੱਡ ਉੱਤੇ ਖੇਡੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੁੱਧੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਾਗ
ਦੀ ਵਰਮੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇਗਾ। 9 ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ
ਦੇਵੇਗਾ,ਨਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਗਆਨਨਾਲਅਿਜਹੀ
ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ
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10 ਉਸ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਯੱਸੀ ਦੀ ਜੜਹ੍ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝਡੇੰ ਲਈ
ਖੜਹ੍ੀ ਹੋਵੇਗੀ, - ਉਹ ਨੰੂ ਕੌਮਾਂ ਭਾਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਅਰਾਮ ਸਥਾਨ
ਪਰਤਾਪਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 11 ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਪਰ੍ਭੂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਤੋਂ, ਿਮਸਰ ਤੋਂ, ਪਥਰੋਸ
ਤੋਂ, ਕੂਸ਼ ਤੋਂ, ਏਲਾਮ ਤੋਂ, ਿਸ਼ਨਾਰ ਤੋਂ, ਹਮਾਥ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ
ਕੇ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। 12ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਝਡੰਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਕੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਖੱਲਿਰਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ
ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਕੋਿਨਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। 13ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੀ ਖੁਣਸ
ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਯਹੂਦਾਹ
ਨਾਲ ਖੁਣਸ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇਗਾ।
14ਪਰ ਉਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਨਗ,ੇਅਤੇ ਉਹ
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਬੀਆਂ ਨੰੂ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਦੋਮ ਅਤੇ ਮੋਆਬ
ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਗ,ੇਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗ।ੇ 15ਯਹੋਵਾਹ ਿਮਸਰ
ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖਾੜੀ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਰਆ
ਉੱਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਲੂ ਵਗਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਸੱਤ ਨਾਲੇ ਬਣਾ
ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਣਗੇ।
16 ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਇੱਕ
ਅਿਜਹੀ ਸੜਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ
ਤੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਆਏ ਸਨ।

12
ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਗੀਤ

1ਉਸ ਿਦਨ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗਾ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਗਂਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰਾ ੋਧ ਟਲ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੱਤਾ
ਹ।ੈ 2ਵੇਖ,ੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹ,ੈ ਮੈਂਆਸਰੱਖਾਗਂਾ ਅਤੇ ਨਾ ਡਰਾਗਂਾ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਲ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ।
3 ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੋਿਤਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰੋਗੇ। 4 ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ
ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ,ੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੁਕਾਰ,ੋ ਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ,ੋ ਪਰਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਤਮ
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ਹ।ੈ 5ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਗਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਜਾਿਣਆ ਜਾਵੇ। 6 ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਦੀਏ ਵਾਸਣੇ, ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾ
ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲਗੀਤਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ
ਮਹਾਨ ਹ।ੈ

13
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਬਲ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ

1 ਬਾਬਲ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਿਜਸ ਨੰੂ ਆਮੋਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ
ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ, - 2 ਨੰਗੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਝਡੰਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ,ੋ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਚੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ!ੋ ਹੱਥ ਨਾਲਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ,ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਤਵੰਤਾਂ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ
ਿਵੱਚ ਵੜਨ! 3 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ੋਧ ਨੰੂ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸੂਰਿਮਆਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ, ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੀ ਿਜੱਤ ਤੇ
ਪਰ੍ਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 4 ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੌਲ਼ੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ,ੋ ਿਜਵੇਂ ਵੱਡੀ ਭੀੜ
ਦੀ, ਰਾਜ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸ਼ੋਰ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਯੁੱਧ ਲਈ
ਸੈਨਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ!ੈ 5 ਉਹ ਦੂਰ ਦੇਸ ਤੋਂ, ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰੇ
ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕਿਹਰ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰਨ! 6 ਤੁਸੀਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਦਾ ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਗਂੂੰ ਆਵੇਗਾ।
7ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਿਢੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣਗ,ੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਿਦਲ ਡਰ ਨਾਲ
ਢੱਲ਼ ਜਾਵੇਗਾ। 8ਉਹਘਬਰਾ ਜਾਣਗੇ, ਪੀੜਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ ਲੈਣਗੇ,
ਉਹ ਜਣਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵਾਗਂੂੰ ਪੀੜ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ
ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣਗ,ੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਭੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। 9 ਵੇਖ,ੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਦਨ,
ਿਨਰਦਈ, ਕਿਹਰ ਅਤੇ ਤੇਜ ੋਧ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਿਵਰਾਨ
ਕਰ,ੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾਸ ਕਰ।ੇ 10ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਤਾਰਾਗਣ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਨਾ ਦੇਣਗ,ੇ ਸੂਰਜ ਚੜਹ੍ਿਦਆਂ ਸਾਰ
ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। 11 ਮੈਂ ਜਗਤ
ਨੰੂ ਉਹ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦੀ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਗਂਾ,
ਅਤੇ ਬੇਰਿਹਮਾਂ ਦੇ ਘਮੰਡ ਨੰੂ ਤੋੜ ਿਦਆਗਂਾ। 12ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ,
ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਓਫੀਰ ਦੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਬਣਾਵਾਗਂਾ। 13ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
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ਅਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਕਾਬਂਾ ਲਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਿਹਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ,ਇਹ
ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਿਹਰ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇਜ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ।
14 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਭੱੁਲੀ ਿਹਰਨੀ ਵਾਗਂੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਭੇਡ ਵਾਗਂੂੰ ਿਜਸ
ਦਾ ਪਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ
ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੰੂ ਭੱਜੇਗਾ। 15 ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਿਮਲ ਜਾਵੇ ਿਵੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ,
ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਫਿੜਹ੍ਆ ਜਾਵੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗੇਗਾ। 16ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਟਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱੁਟੇ ਜਾਣਗੇ,ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਬੇਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ 17ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰੇਰ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਿਜਹੜੇ ਚਾਦਂੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ, ਨਾ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 18 ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਣੁੱਖ ਜੁਆਨਾਂ ਨੰੂ ਿਵੰਨਣਗੇ,
ਉਹ ਿਢੱਡ ਦੇ ਫਲ ਉੱਤੇ ਰਹਮ ਨਾ ਕਰਨਗ,ੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਉੱਤੇ
ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਣਗੀਆ।ਂ 19ਬਾਬਲ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਕਸਦੀਆਂ
ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਅਮੂਰਾਹ ਿਜਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। 20 ਉਹ ਫੇਰ ਕਦੀ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ
ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਅਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਬੀ ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾਵੇਗਾ,
ਨਾ ਅਯਾਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਿਬਠਾਉਣਗੇ। 21 ਪਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ
ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਿਗੱਦੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਗ,ੇ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਉੱਥੇ
ਵੱਸਣਗ,ੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੱਕਰੇ ਉੱਥੇ ਨੱਚਣਗ।ੇ 22 ਿਬੱਜੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਡਾਂ ਿਵੱਚ,
ਅਤੇ ਿਗੱਦੜ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਮਿਹਲਾਂ ਿਵੱਚ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਦਾ
ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਉਹ ਦੇ ਿਦਨ ਲੰਮੇ ਨਾ ਹੋਣਗ।ੇ

14
ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁੜਨਾ

1 ਯਹੋਵਾਹ ਯਾਕੂਬ ਉੱਤੇ ਰਹਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਫੇਰ ਚੁਣੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਵਸਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਓਪਰੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। 2 ਲੋਕ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ
ਉਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਦਾਸ
ਅਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ
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ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਕੈਦੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੈਦੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ
ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ।

ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪਤਨ
3 ਿਜਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੰੂ ਤੇਰੀ ਪੀੜ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ

ਔਖੀ ਟਿਹਲ ਤੋਂ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਟਿਹਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤੈਨੰੂ ਅਰਾਮ
ਦੇਵੇ, 4 ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਹ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀਂ ਅਤੇ ਆਖੀਂ - ਦੁੱਖ
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਕਵੇਂ ਮੁੱਕ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਸੁਨਿਹਰਾ ਸਥਾਨ ਿਕਵੇਂ ਨਖੁੱਟ ਿਗਆ!
5 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਲਾਠੀ, ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਆੱਸਾ ਭੰਨ ਸੁੱਿਟਆ,
6 ਿਜਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਿਹਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ੋਧ
ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। 7 ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ
ਚੈਨ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। 8 ਸਰੂ ਵੀ
ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਬਾਨਨ ਦੇ ਿਦਆਰ ਵੀ, - ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਿਡੱਿਗਆ,
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 9 ਹੇਠ ਪਤਾਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਿਹੱਲ
ਿਪਆ ਹ,ੈ ਿਕ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰ,ੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੰੂ,
ਅਰਥਾਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੰੂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਰਾਿਜਆਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣਾਂ ਤੋਂ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ 10 ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੈਨੰੂ
ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਗਂੂੰ ਿਨਰਬਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈਂ!
ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਗਂੂੰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈਂ! 11 ਤੇਰੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਰਬਤਾਂ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਲਾਹੀ ਗਈ, ਕੀੜੇ ਤੇਰੇ ਹੇਠ ਿਵਛਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਿਕਰਮ
ਹੀ ਤੇਰਾ ਓੜਹ੍ਨਾ ਹਨ।

12 ਤੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਿਕਵੇਂ ਿਡੱਗ ਿਪਆ, ਹੇ ਿਦਨ ਦੇ ਤਾਰ*ੇ, ਫਜ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ!
ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਵੱਿਢਆ ਿਗਆ, ਹੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ! 13 ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਿਦਲ ਿਵੱਚਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਜਾਵਂਾਗਂਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਾਿਰਆਂ
ਤੋਂ ਉਤਾਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਉੱਚਾ ਕਰਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪਰਬਤ
ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾਗਂਾ। 14ਮੈਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਿਚਆਈਆਂ ਤੇ
ਚੜਹ੍ ਜਾਵਂਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੰੂ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਿਜਹਾ ਬਣਾਵਾਗਂਾ! 15 ਪਰ ਤੂੰ ਪਤਾਲ
ਤੱਕ, ਸਗੋਂ ਟੋਏ ਦੀ ਡੰੁਿਘਆਈ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਲਾਿਹਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। 16 ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ
ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਤੱਕਣਗ,ੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗ,ੇ ਭਲਾ,ਇਹਉਹ ਮਨੁੱਖ

* 14:12 14:12 ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜ
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ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਕਾਬਂਾ ਲਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੰੂ ਿਹਲਾ ਿਦੱਤਾ? 17 ਿਜਸ
ਨੇ ਜਗਤ ਉਜਾੜ ਿਜਹਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਢਾਹ ਸੁੱਟੇ? ਿਜਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੰੂ ਘਰੀਂ ਨਾ ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ? 18 ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ,ੇ ਹਾ,ਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਰ,ੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਲੇਟਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧ ਿਵੱਚ।
19 ਪਰ ਤੂੰ ਿਘਣਾਉਣੀ ਟਿਹਣੀ ਵਾਗਂੂੰ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ,
ਤੂੰ ਵੱਿਢਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨਾਲ ਿਘਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਿਜਹੜੇ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ ਿਵੰਨੇ ਗਏ, ਿਜਹੜੇ ਟੋਏ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਲਾਹੇ ਗਏ, ਉਸ ਲੋਥ ਵਾਗਂੂੰ
ਿਜਹੜੀ ਿਮੱਧੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। 20 ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕਫ਼ਨ ਦਫ਼ਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰਲੇਂਗਾ,
ਤੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੰੂ ਿਵਰਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ!
ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। 21 ਉਨਾਂ ਦੇ
ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰੋ,
ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ,ਅਤੇ ਜਗਤ
ਨੰੂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਬਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ
22ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠਾਗਂਾ,ਅਤੇ ਬਾਬਲ

ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਮਟਾ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ-ਪੋਤਰੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ,ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹ।ੈ 23ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਕੰਡੈਲੇ ਦੀ ਮੀਰਾਸ, ਅਤੇ
ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਢਾਬਾਂ ਠਿਹਰਾਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਹੂੰਝ
ਸੁੱਟਾਗਂਾ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹ।ੈ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ
24 ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਿਕ ਿਨਸੰਗ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਠਾਿਣਆ, ਿਤਵੇਂ

ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਿਤਵੇਂ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, 25 ਜੋ
ਮੈਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪੀਹ ਸੁੱਟਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਉਹ
ਨੰੂ ਲਤਾੜਾਗਂਾ, ਉਹ ਦਾ ਜੂਲਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਲਿਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਭਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਿਢਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ। 26ਇਹ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਸਾਰੀ
ਧਰਤੀ ਲਈ ਿਮੱਥੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੱਥ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਉੱਤੇ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ 27ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਠਾਣ ਿਲਆ ਹ,ੈ ਸੋ ਕੌਣ
ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਸੋ ਕੌਣ ਉਹ ਨੰੂ ਰੋਕੇਗਾ?
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ
28 ਆਹਾਜ਼ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਲ ਇਹ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਹੋਇਆ, 29 ਹੇ

ਫ਼ਿਲਸਤੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਅਨੰਦ ਨਾ ਹੋਵ,ੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ
ਭੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਨਾਗ ਦੀ ਜੜਹ੍ੋਂ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਿਨੱਕਲੇਗਾ, ਅਤੇ
ਉਹ ਦਾ ਫਲ ਇੱਕ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਹੋਵੇਗਾ। 30 ਤਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
ਭੋਜਨ ਖਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਚੈਨ ਨਾਲ ਲੇਟਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜਹ੍ ਕਾਲ
ਨਾਲ ਮਾਰ ਿਦਆਗਂਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। 31 ਹੇ ਫਾਟਕ, ਧਾਹਾਂ
ਮਾਰ! ਹੇ ਸ਼ਿਹਰ, ਦੁਹਾਈ ਦ!ੇ ਹੇ ਫ਼ਿਲਸਤ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਿਪਘਲ ਜਾ!
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧੂੰਆਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਕੋਈ ਿਢੱਲਾ-ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ।

32ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੰੂ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਹ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੀਯੋਨ
ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਜਾ ਦੇ ਦੁਿਖਆਰੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣਗੇ।

15
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੋਆਬ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ

1 ਮੋਆਬ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ l ਮੋਆਬ ਦਾ ਆਰ ਨਗਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਤ
ਿਵੱਚ ਬਰਬਾਦ ਅਤੇ ਿਵਰਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਮੋਆਬ ਦਾ ਕੀਰ ਨਗਰ ਵੀ ਇੱਕ
ਹੀ ਰਾਤ ਿਵੱਚ ਬਰਬਾਦ ਅਤੇ ਿਵਰਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 2 ਦੀਬੋਨ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ
ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉੱਿਚਆਈਆਂ ਉੱਤ,ੇ ਰੋਣ ਲਈ ਉਤਾਹਾਂ ਿਗਆ, ਨਬੋ ਅਤੇ
ਮੇਦਬਾ ਉੱਤੇ ਮੋਆਬ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਦਾ ਿਸਰ ਰੋਡਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਦਾੜਹ੍ੀ ਮੁੰਨੀ ਹੋਈ ਹ।ੈ 3 ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਤੱਪੜ ਪਿਹਨਦੇ ਹਨ,
ਕੋਿਠਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਚੌਕਾਂ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਰ-ੋਰੋ ਕੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹ।ੈ 4ਹਸ਼ਬੋਨਅਤੇ
ਅਲਾਲੇਹ ਨਗਰ ਿਚੱਲਾਉਂਦੇ ਹਨ,ਯਹਸ ਨਗਰ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ
ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਆਬ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਚੀਕ-ਿਚਹਾੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੰਬ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 5 ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਮੋਆਬ ਲਈ ਦੁਹਾਈ
ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਸੋਆਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਗਲਥ-ਸ਼ਲੀਸ਼ੀਯਾਹ ਤੱਕ ਭੱਜੇ
ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੂਹੀਥ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੜਹ੍ਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਂਦੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਉਹ
ਤਾਂ ਹੋਰੋਨਇਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤ,ੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਦੇ
ਹਨ। 6 ਿਨਮਰੀਮ ਵਾਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਘਾਹ ਮੁਰਝਾ ਿਗਆ, ਹਰਾ
ਘਾਹ ਮੁੱਕ ਿਗਆਅਤੇ ਹਿਰਆਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 7ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲ-ਧਨ
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ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜੋੜ-ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੰੂ ਬੈਂਤਾਂ ਦੇ
ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। 8 ਿਚੱਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੋਆਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ
ਗੂੰਜ ਉੱਿਠਆ ਹ,ੈ ਉਹ ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਅਗਲਇਮ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਵਰਲਾਪ
ਬਏਰ-ਏਲੀਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। 9 ਦੀਮੋਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਲਹੂ ਹੀ ਲਹੂ ਹਨ,
ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੀਮੋਨ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਿਲਆਵਾਗਂਾ, ਮੋਆਬ ਦੇ ਬਿਚਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਬਕੀਏ ਉੱਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਿਲਆਵਾਗਂਾ।

16
ਮੋਆਬ ਦੀ ਿਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਿਥਤੀ

1ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲਈਸੇਲਾ ਨਗਰ ਦੀ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਪਰਬਤ
ਉੱਤੇ ਲੇਲੇ ਘੱਲੋ। 2 ਿਜਵੇਂ ਅਵਾਰਾ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਬੋਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ
ਤਰਾਂ ਹੀ ਅਰਨਨ ਦੇ ਪੱਤਣਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਆਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ 3 ਸਲਾਹ
ਿਦਓ, ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰ!ੋ ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਵਾਗਂੂੰ ਬਣਾ,
ਕੱਿਢਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਲੁਕਾ, ਭਗੌੜੇ ਨੰੂ ਨਾ ਫੜਹ੍ਾ। 4 ਮੇਰੇ ਕੱਿਢਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ
ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਿਟਕਾ ਲੈ, ਮੋਆਬ ਲਈ ਲੁਟੇਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਓਟ ਹ।ੋ ਜਦ
ਜ਼ਾਲਮ ਮੁੱਕ ਿਗਆ, ਤਦ ਬਰਬਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਮੱਧਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ ਤੋਂ
ਿਮਟ ਗਏ, 5ਤਦਇੱਕ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦਯਾ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਊਦਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਸਿਚਆਈਨਾਲਉਹਬੈਠੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਸਿਚਆਈ
ਨਾਲ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਫੁਰਤੀ ਕਰੇਗਾ।

6 ਅਸੀਂ ਮੋਆਬ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਿਵਖੇ ਸੁਿਣਆ, ਿਕ ਉਹ ਅੱਤ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਘਮੰਡ, ਉਹ ਦੇ ਹੰਕਾਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਖੜਪਣ ਿਵਖੇ ਵੀ, - ਪਰ
ਉਹ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 7 ਇਸ ਲਈ ਮੋਆਬ, ਮੋਆਬ ਲਈ
ਧਾਹਾਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਕੀਰ-ਹਰਾਸਥ ਕਸਬੇ ਦੀ ਸੌਗੀ ਦੀਆਂ
ਿਪੰਨੀਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੌਂਕੇ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਰੋਵੋਗ।ੇ

8 ਹਸ਼ਬੋਨ ਿਪੰਡ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆ,ਂ ਿਸਬਮਾਹ ਿਪੰਡ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਸੁੱਕ
ਗਈਆ।ਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਭੰਨ ਸੁੱਟੀਆ,ਂ
ਉਹਯਾਜ਼ੇਰ ਿਪੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆ,ਂਉਹਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਫੈਲਗਈਆ,ਂਉਹਦੀਆਂ
ਸ਼ਾਖਾਂ ਿਖੱਲਰ ਗਈਆ,ਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਈਆ।ਂ 9ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ
ਯਾਜ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸਬਮਾਹ ਦੀ ਵੇਲ ਲਈ ਰੋਵਾਗਂਾ। ਹੇ ਹਸ਼ਬੋਨ ਅਤੇ ਅਲਾਲੇਹ,
ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਿਭਉਂ ਿਦਆਗਂਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਫਲਾਂ
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ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਨੰਦ ਿਢੱਲਾ ਪੈ ਿਗਆ, 10 ਅਨੰਦ
ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਫਲਦਾਰ ਪੈਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਲਈ ਗਈ, ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਜੈਕਾਰੇ
ਨਾ ਲਲਕਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਲਤਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੌਦਾਂ ਿਵੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲਤਾੜੇਗਾ,
ਮੈਂ ਲਤਾੜੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਿਡਆ ਹ।ੈ 11ਇਸਲਈਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਆਬ
ਲਈ ਬਰਬਤ ਵਾਗਂੂੰ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਕੀਰ-ਹਰਸ ਲਈ
ਵੀ।

12ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ ਮੋਆਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਉਹ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ
ਉੱਤੇ ਥੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੰੂ
ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 13ਇਹ ਬਚਨ ਉਹ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਮੋਆਬ ਦੇ ਿਵਖੇ ਭੂਤ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਬੋਿਲਆ, 14 ਪਰ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਤੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਮੋਆਬ ਦਾ
ਪਰਤਾਪ, ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸਮੇਤ ਤੁੱਛ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ
ਬਹੁਤ ਥੋੜਹ੍ੇ ਅਤੇ ਿਲੱਸੇ ਹੋਣਗ।ੇ

17
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ

1 ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ l ਵੇਖੋ ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਸ਼ਿਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਰਿਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉੱਜਿੜਆ ਹੋਇਆ ਖੰਡਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਅਰੋਏਰ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਤਆਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਜੜਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗ,ੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ
ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਵੇਗਾ। 3ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਿਵੱਚੋਂ ਗੜਹ੍ ਵਾਲੇ ਨਗਰ,
ਦੰਿਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚੋਂ ਰਾਜ, ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗ,ੇ ਅਤੇ ਜੋ ਹਾਲ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹੋ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੈਨਾਂ
ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹ।ੈ

4ਉਸ ਿਦਨਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਤਾਪਘਟਾਇਆਜਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਮੋਟਾ ਸਰੀਰ ਪਤਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, 5ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਵੇਂ
ਕੋਈ ਵਾਢਾ ਆਪਣੀ ਖੜਹ੍ੀ ਫ਼ਸਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਿਸੱਟੇ
ਤੋੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਰਫ਼ਾਈਮ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਿਸਲਾ ਚੁਗਦਾ ਹੋਵੇ।
6 ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਲੱਗ ਲਬੇੜ ਰਿਹ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਵੇਂ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਹਲੂਣੇ
ਨਾਲ, ਦ-ੋਿਤੰਨ ਦਾਣੇ ਉੱਪਰਲੇ ਟਿਹਣੇ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ, ਚਾਰ-ਪੰਜ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਦੇ
ਬਾਹਰਲੇ ਟਿਹਿਣਆਂ ਉੱਤ,ੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹ।ੈ
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7 ਉਸ ਿਦਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣਗੀਆ।ਂ 8 ਉਹ
ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਵੱਲਆਪਣੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਨਗ,ੇ ਨਾਆਪਣੀਆਂ
ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਿਕਰਤ ਵੱਲ, ਨਾ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਸੂਰਜ ਥੰਮਹ੍ਾਂ
ਵੱਲ ਵੇਖਣਗ।ੇ 9 ਉਸ ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਤਕੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਟੀਸੀ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਥਾਵਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਹੋਣਗ,ੇ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਉਹ ਿਵਰਾਨ ਹੋਣਗ।ੇ

10 ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਿਵਸਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਤਕੜੀ ਚੱਟਾਨ ਨੰੂ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਿਖਆ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਬੂਟੇ ਲਾਵੇਂ,
ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾਬ ਨੰੂ ਦੱਬੇਂ, 11 ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੰੂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ ਦੀ ਵਾੜ
ਕਰੇਂ, ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਕਲੀਆਂ ਫੁਟਵਾ ਲਵੇਂ, ਪਰ ਫ਼ਸਲ ਸੋਗ
ਅਤੇ ਡਾਢੀ ਪੀੜ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਹਾਰ
12 ਹਾਏ! ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਜ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਵਾਗਂੂੰ

ਉਹ ਗੱਜਦੇ ਹਨ! ਅਤੇ ਉੱਮਤਾਂ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ! ਉਹ ਹੜਹ੍ਾਂ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਵਾਗਂੂੰ ਰੌਲ਼ਾ
ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 13ਉੱਮਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਵਾਗਂੂੰ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,
ਪਰ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਝੜਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਨੱਠ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਉਹ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਭਜਾਏ ਜਾਣਗ,ੇ ਿਜਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਪੌਣ ਅੱਗੋਂ,ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਵਾਵਰੋਲੇ ਦੀ
ਧੂੜ ਝੱਖੜ-ਝਲੇੋ ਅੱਗੋਂ ਉੱਡ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ 14 ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਵੇਖੋ ਖੌਫ਼ ਹ!ੈ ਸਵੇਰ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਹ ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, - ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ,
ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਲੱੁਟਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ।

18
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੂਸ਼ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ

1 ਹਾਏ! ਭੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਦੇਸ, ਿਜਹੜਾ ਕੂਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਇਥੋਿਪਆ
ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰ ਹ,ੈ 2 ਿਜਹੜਾ ਰਾਹ ਦੂਤਾਂ ਨੰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਿਨਆਂ
ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹ,ੈ ਹੇ ਫੁਰਤੀਲੇ
ਦੂਤ,ੋਇੱਕ ਕੌਮ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਿਜਹ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ
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ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਭੈਅ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੰਿਨਆ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਇੱਕ ਕੌਮ ਿਜਹੜੀ ਬਲਵਾਨ
ਅਤੇ ਲਤਾੜਨ ਵਾਲੀ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦੇ ਦੇਸ ਨੰੂ ਨਦੀਆਂ ਪਾੜਦੀਆਂ ਹਨ।

3 ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਓ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਓ, ਜਦ ਝਡੰਾ
ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ! ਜਦ ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੁਣ!ੋ
4 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਆਿਖਆ ਹ,ੈ ਧੁੱਪ ਿਵੱਚ ਤੇਜ ਗਰਮੀ, ਅਤੇ ਵਾਢੀ
ਦੀ ਗਰਮੀ ਿਵੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਬੱਦਲ ਦੀ ਤਰਾ,ਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਵਨ
ਿਵੱਚੋਂ ਝਾਕਾਗਂਾ, 5 ਿਕਉਂ ਜੋ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਜਦ ਕਲੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆ,ਂ
ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਪੱਕੇ ਅੰਗੂਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੰੂ ਦਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਿਖੱਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਨੰੂ ਵੱਢ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, 6ਉਹ
ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ,ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈਇਕੱਠੀਆਂ
ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ,ਂ ਤਾਂ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਰਮੀ ਕੱਟਣਗੇ, ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਦੀ ਕੱਟਣਗੇ।

7ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਿਜਹੜੇ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜਨਾਂ ਦਾ
ਭੈਅ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੰਿਨਆ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਿਜਹੜੀ ਬਲਵਾਨ ਅਤੇ
ਲਤਾੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਦੇਸ ਨੰੂ ਨਦੀਆਂ ਪਾੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਪਰਬਤ ਨੰੂ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਿਲਆਦਂਾ ਜਾਵੇਗਾ।

19
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਮਸਰ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ

1 ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ l ਵੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਡਦੇ ਬੱਦਲ ਉੱਤੇ
ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਿਮਸਰ ਨੰੂਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਿਮਸਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਉਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੰਬ ਉੱਠਣਗੇ,
ਅਤੇ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦਾ ਿਦਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੱਲ਼ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਮੈਂ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੰੂ
ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਰੇਰਾਗਂਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਲੜਨਗ,ੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਿਹਰ ਸ਼ਿਹਰ
ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਾਜ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੇਗਾ। 3 ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੰੂ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਾਗਂਾ, ਉਹ
ਬੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਤ-ਿਮੱਤਾਂ ਅਤੇ ਿਦਓ-
ਯਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। 4 ਮੈਂ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਰਦਈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰਾਗਂਾ,
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ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹ।ੈ

5 ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦਿਰਆ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ, 6ਨਿਹਰਾਂ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ,ਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਘੱਟਦੇ-ਘੱਟਦੇ
ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਨਾ ਤੇ ਿਪਲਛੀ ਗਲ਼ ਜਾਣਗੇ। 7 ਨੀਲ ਦਿਰਆ ਉੱਤ,ੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਿਵਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਨੀਲ ਦਿਰਆ ਦੇ ਕੋਲ ਬੀਿਜਆ
ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। 8 ਮਾਛੀ
ਹਾਉਂਕੇ ਭਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਨੀਲ ਿਵੱਚ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰੋਣਗੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲ਼ ਿਵਛਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਢੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ।
9 ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਅਤੇ ਿਚੱਟੇ ਸੂਤ ਦੇ ਬੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਆਸ
ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। 10ਦੇਸ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਭੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰ੍ਾਣਾਂ ਤੋਂ
ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ।

11 ਸੋਆਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਿਨਰੇ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹਨ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ ਿਸਆਣੇ
ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਖੱਚਰਪੁਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਿਫ਼ਰਊਨ ਨੰੂ
ਆਖਦੇ ਹ,ੋ ਮੈਂ ਿਸਆਿਣਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ ਅੰਸ
ਹਾ?ਂ 12 ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਿਸਆਣੇ ਿਕੱਥੇ ਹਨ? ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨ,
ਿਕ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਮਸਰ ਲਈ ਕੀ ਠਾਿਣਆ ਹ।ੈ 13 ਸੋਆਨ ਦੇ ਹਾਕਮ
ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ, ਨਫ਼ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਆਗੂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ
ਿਸਰੇ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਿਮਸਰ ਨੰੂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ। 14ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਟੇਢੀ ਰੂਹ ਰਲਾ ਿਦੱਤੀ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਮਸਰ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਡਗਮਗਾ
ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਿਜਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਪਣੀ ਕੈ ਨਾਲ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ 15 ਫੇਰ ਿਮਸਰ
ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਿਸਰ ਜਾਂ ਪੂਛ, ਖਜ਼ੂਰ ਦੀ ਟਿਹਣੀ ਜਾਂ
ਕਾਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਿਮਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇਗਾ
16ਉਸ ਿਦਨ ਿਮਸਰੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ

ਦੇ ਹੱਥ ਿਹਲਾਉਣ ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਹਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਡਰਨਗੇ ਅਤੇ
ਕੰਬਣਗ।ੇ 17ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਦੇਸ ਿਮਸਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਥੋਂ
ਤੱਕ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਣਾਈ ਹ,ੈ ਡਰੇਗਾ।
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18 ਉਸ ਿਦਨ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪੰਜ ਸ਼ਿਹਰ ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਕਨਾਨ ਦੀ
ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਗੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣਗ।ੇ ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ “ਨਾਸ ਨਗਰ” ਅਖਵਾਏਗਾ।

19ਉਸ ਿਦਨ ਿਮਸਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਹੱਦ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਥੰਮਹ੍ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਉਹ ਿਮਸਰ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਤਦ ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਬਚਾਉ, ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ।
21 ਯਹੋਵਾਹ ਿਮਸਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ
ਿਮਸਰੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਜਾਣਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ
ਕਰਨਗੇ। 22ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਿਮਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹੋ ਨਾਲੇ ਮਾਰੇਗਾ
ਨਾਲੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਦੁਹਾਈ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ।

23ਉਸ ਿਦਨ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਤੱਕਇੱਕ ਸੜਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀ ਅੱਸ਼ੂਰ ਿਵੱਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿਮਸਰੀ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲ
ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ।

24 ਉਸ ਿਦਨ ਇਸਰਾਏਲ ਿਮਸਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਅਰਥਾਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਵੱਚਇੱਕ ਬਰਕਤ। 25 ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇਇਹ
ਆਖ ਕੇ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਿਮਸਰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਦਸਤਕਾਰੀ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਮੇਰੀ ਿਮਰਾਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ।

20
ਨੰਗੇ ਨਬੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ

1 ਿਜਸ ਸਾਲ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਰਗੋਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ
ਤਰਤਾਨ ਅਸ਼ਦੋਦ ਨੰੂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੜਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਲੈ
ਿਲਆ। 2 ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਮੋਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ
ਕੀਤੀ ਿਕ ਜਾ, ਤੱਪੜ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰ ਸੁੱਟ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਂ
ਲਾਹ ਦ।ੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ, ਨੰਗੀ
ਪੈਰੀਂ ਿਫਰਦਾ ਿਰਹਾ। 3ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇਆਿਖਆ, ਿਜਵੇਂ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਯਸਾਯਾਹ
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ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਸਰੀਰੋਂ ਨੰਗਾ ਅਤੇ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀਂ ਿਫਰਦਾ ਿਰਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਮਸਰ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕੂਸ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚੰਭਾ ਹੋਵੇ 4 ਉਸੇ ਤਰਾਂ
ਹੀ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਮਸਰੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਕੂਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੰੂ ਭਾਵੇਂ ਜੁਆਨ
ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢ,ੇ ਨੰਗੇ ਸਰੀਰ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਿਚੱਤੜ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ
ਿਮਸਰੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣ। 5 ਤਦ ਉਹ ਕੂਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਸ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਿਮਸਰ, ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਘਬਰਾ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਹੋਣਗ।ੇ 6 ਉਸ ਿਦਨ ਇਸ ਪਾਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਵਾਸੀ
ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਵੇਖ,ੋ ਜਦ ਸਾਡੀ ਆਸ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾਏ ਜਾਈਏ! ਤਾਂ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਬਚਾਗਂ?ੇ

21
ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ

1 ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਉਜਾੜ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ, - ਿਜਵੇਂ ਦੱਖਣ ਿਵੱਚ ਵਾਵਰੋਲੇ
ਲੰਘਣ ਨੰੂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹ ਉਜਾੜ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਚਿਲਆ
ਆਉਂਦਾ ਹ।ੈ 2ਕਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਣ ਮੈਨੰੂ ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ,
- ਛਲੀਆ ਛਲਦਾ, ਲੁਟੇਰਾ ਲੁੱਟਦਾ! ਹੇ ਏਲਾਮ, ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰ! ਹੇ ਮਾਦਈ,
ਘੇਰ ਲੈ! ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੂੰਗਣਾ ਮੁਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ 3ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਲੱਕ
ਦਰਦ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹ,ੈ ਜਣਨ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਪੀੜਾਂ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਫੜਹ੍
ਿਲਆ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਅਿਜਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ
ਘਬਰਾ ਿਗਆ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 4ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਧੜਕਦਾ ਹ,ੈ ਕੰਬਣੀ
ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆ ਦੱਿਬਆ, ਿਜਸ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਮੈਂ ਲੋਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਬਂਾ ਬਣ
ਗਈ ਹ।ੈ 5ਉਹ ਭੋਜਨ ਲਈ ਮੇਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਰੀਆਂ ਿਵਛਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਖਾਦਂ-ੇਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਹਾਕਮ,ੋ ਉੱਠ! ਢਾਲਾਂ ਨੰੂ ਤੇਲ ਮਲੋ!। 6 ਿਕਉਂਿਕ ਪਰ੍ਭੂ
ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ ਹ,ੈ ਜਾ, ਰਾਖ਼ਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਵੇਖੇ ਉਹ ਦੱਸ।ੇ 7ਜਦ
ਉਹਅਸਵਾਰ,ਘੋੜ ਚਿੜਹ੍ਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ,ਗਿਧਆਂ ਦੇ ਅਸਵਾਰ, ਊਠਾਂ ਦੇ ਅਸਵਾਰ
ਵੇਖੇ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰ!ੇ 8ਉਹ ਨੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਗਂੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ, ਹੇ
ਪਰ੍ਭੂ, ਮੈਂ ਪਿਹਰੇ ਦੇ ਬੁਰਜ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ
ਰਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਿਟਿਕਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾ।ਂ 9ਅਤੇ ਵੇਖੋ! ਅਸਵਾਰ, ਘੋੜ
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ਚਿੜਹ੍ਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ! ਉਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਿਡੱਗ
ਿਪਆ, ਬਾਬਲ ਿਡੱਗ ਿਪਆ! ਉਹ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ
ਭੰੂਜੇ ਭੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। 10 ਹੇ ਮੇਰੇ ਗਾਹ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਪੜ ਦੇ ਅੰਨ, ਜੋ ਕੁਝ
ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਸੁਿਣਆ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ
ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ

ਦੂਮਾਹ/ਅਦੋਮ ਦੇ ਿਵਖੇ ਸੰਦੇਸ਼
11 ਦੂਮਾਹ* ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ l ਸੇਈਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੰੂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ

ਰਾਖੇ, ਰਾਤ ਦੀ ਕੀ ਖ਼ਬਰ ਹ?ੈ ਹੇ ਰਾਖੇ, ਰਾਤ ਦੀ ਕੀ ਖ਼ਬਰ ਹ?ੈ 12 ਰਾਖੇ ਨੇ
ਆਿਖਆ, ਸਵੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਪੁੱਛੋ, ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਓ।

ਅਰਬ ਦੇ ਿਵਖੇ ਸੰਦੇਸ਼
13ਅਰਬ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਗੰਮ ਵਾਕ, - ਹੇ ਦਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਿਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ

ਅਰਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਿਵੱਚ ਿਟਕਦੇ ਹ।ੋ 14 ਹੇ ਤੇਮਾ ਦੇਸ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਿਤਹਾਏ ਦੇ
ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਿਲਆਓ, ਭਗੌੜੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਿਮਲੋ, 15 ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ, ਸਗੋਂ ਧੂਹੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਝੁਕਾਈ ਹੋਈ ਧਣੁੱਖ ਤੋਂ,
ਅਤੇ ਘਮਸਾਣ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹਨ।

16 ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਆਿਖਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ
ਸਾਲ ਿਵੱਚ, ਕੇਦਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਤਾਪ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। 17 ਕੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ,
ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਕੀਆ ਥੋੜਹ੍ਾ ਹੀ ਰਿਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹ।ੈ

22
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਖੇ ਸੰਦੇਸ਼

1 ਦਰਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਿਵਖ*ੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ l ਹੁਣ ਤੈਨੰੂ ਕੀ ਹੋਇਆ,
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਿਠਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਗਏ ਹ?ੋ 2ਹੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ
ਰੌਲ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰ! ਹੇ ਅਨੰਦਮਈ ਨਗਰ! ਤੇਰੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ
ਵੱਢੇ ਗਏ, ਨਾ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ! 3 ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਭੱਜ ਗਏ,
ਉਹ ਤੀਰ-ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੜਹ੍ੇ ਗਏ, ਿਜੰਨੇ ਲੱਭ ਪਏ ਉਹਇਕੱਠੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ,
* 21:11 21:11 ਅਰਥ ਖਾਮੋਸ਼ * 22:1 22:1 ਯਰੂਸ਼ਲਮ
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ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। 4ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਨਾ
ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਵਾਗਂਾ। ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਉੱਤ,ੇ ਮੈਨੰੂ
ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ।

5ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆਇੱਕ ਿਦਨ ਹ,ੈ ਦਰਸ਼ਣ
ਵਾਲੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਰੌਲ਼ੇ ਅਤੇ ਲਤਾੜਨਅਤੇ ਗੜਬੜਦਾ ਿਦਨ, ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਢੱਠਣਾ
ਅਤੇ ਰੌਲ਼ਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਿਚਆ! 6 ਏਲਾਮ ਨੇ ਰਥਾ,ਂਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਘੋੜ
ਚਿੜਹ੍ਆਂ ਨਾਲ ਤਰਕਸ਼ਚੁੱਿਕਆਹ,ੈਅਤੇ ਕੀਰ ਨੇ ਢਾਲ਼ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ। 7ਤੇਰੀਆਂ
ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਘੋੜ ਚਿੜਹ੍ਆਂ ਨੇ
ਫਾਟਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹ।ੈ 8 ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਪੜਦਾ ਲਾਹ
ਸੁੱਿਟਆ ਹ।ੈ
ਉਸ ਿਦਨ ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ 9ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ

ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਤੇੜਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਿਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੇ
ਤਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। 10 ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘਰਾ†ਂ ਨੰੂ ਢਾਹ ਸੁੱਿਟਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਨੰੂ ਪੱਕਾ ਕਰ।ੋ 11ਤੁਸੀਂ
ਪੁਰਾਣੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੌਦ ਬਣਾਇਆ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਮਆਂ
ਤੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਠਿਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਉਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ।

12 ਉਸ ਿਦਨ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੋਣ ਲਈ, ਸੋਗ ਕਰਨ,
ਿਸਰ ਮੁਨਾਉਣ ਅਤੇ ਤੱਪੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, 13 ਪਰ ਵੇਖ,ੋ ਖੁਸ਼ੀ
ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ, ਬਲ਼ਦਾਂ ਨੰੂ ਵੱਢਣਾ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨੰੂ ਕੱਟਣਾ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ, ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਮਧ ਪੀਤੀ ਗਈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ -
ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਪੀਵੀਏ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹ।ੈ 14 ਤਦ ਮੇਰੇ ਕੰਨ
ਿਵੱਚ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹਆਿਖਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ
ਬਦੀ ਦਾ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹ।ੈ

ਸ਼ਬਨਾ ਨੰੂ ਚੇਤਾਵਨੀ
15 ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਕੋਲ ਅਰਥਾਤ

ਸ਼ਬਨਾ ਕੋਲ ਜਾ, ਿਜਹੜਾ ਇਸ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ, 16ਐਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ
ਹ?ੈ ਅਤੇ ਐਥੇ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਐਥੇ ਇੱਕ ਕਬਰ ਪੁੱਟੀ ਹ!ੈ
† 22:10 22:10 ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਘਰ
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ਉਿਚਆਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟਦਾ, ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਿਟਕਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ!ੈ 17ਵੇਖ, ਹੇ ਸੂਰਮ,ੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੰੂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਹ੍ੇਗਾ
ਅਤੇ ਵਗਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ! 18 ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘੁਮਾ-ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੈਨੰੂ ਿਖੱਦੋ
ਵਾਗਂੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਥ
ਪਏ ਰਿਹਣਗ,ੇ ਹੇ ਤੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਹੈਂ! 19 ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹ
ਸੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। 20 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਨਾ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਉਸ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਾਕੀਮ ਨੰੂ ਬੁਲਾਵਾਗਂਾ
21ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੋਗਾ ਉਸ ਤੇ ਪਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪੇਟੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਮਰ
ਕੱਸਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦਆਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। 22 ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ
ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਰੱਖਾਗਂਾ, ਜੋ ਉਹ ਖੋਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਾ
ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਖੋਲ ਨਾ ਸਕੇਗਾ। 23 ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ
ਕੀਲੇ ਵਾਗਂੂੰ ਪੱਕੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਠਕਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਤੇਜਵਾਨ ਿਸੰਘਾਸਣ ਹੋਵੇਗਾ। 24 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਤਾ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਅਰਥਾਤ ਬਾਲ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਡੇਂ
ਕਟੋਿਰਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਤੱਕ। 25ਉਸ ਿਦਨ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹ,ੈ ਉਹ ਕੀਲਾ ਿਜਹੜਾ ਪੱਕੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਠਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਖੜ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਿਢਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਡੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਝ ਿਜਹੜਾ ਉਸ
ਉੱਤੇ ਹ,ੈ ਿਡੱਗ ਪਵੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹ।ੈ

23
ਸੂਰ ਦੇ ਿਵਖੇ ਸੰਦੇਸ਼

1ਸੂਰ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ, - ਹੇ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਬੇਿੜਓ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ!ੋ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉੱਜਿੜਆ ਹੋਇਆਹ,ੈ ਨਾ ਕੋਈਘਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਘਂਾ, ਿਕੱਤੀਮ
ਦੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਗਟ ਹੋਈ। 2ਹੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਚੁੱਪ
ਰਹ,ੋ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਦੋਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਨ ਨਾਲ
ਭਰ ਿਦੱਤਾ। 3 ਬਹੁਿਤਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਸ਼ਹੋਰ ਦਾ ਅੰਨ, ਅਤੇ ਨੀਲ
ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਹ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ
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ਹੋਇਆ। 4ਹੇ ਸੀਦੋਨ, ਲਾਜ ਖਾਹ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ,ਅਰਥਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ
ਗੜਹ੍ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਮੈਨੰੂ ਪੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆ,ਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਣੀ, ਨਾ ਜੁਆਨਾਂ ਨੰੂ
ਪਾਿਲਆ, ਨਾ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੋਿਸਆ। 5ਜਦਇਹ ਖ਼ਬਰ ਿਮਸਰ ਨੰੂ ਿਮਲੇਗੀ,
ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਉੱਤੇ ਤੜਫ਼ਣਗੇ। 6 ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਵੱਲ ਦੀ ਲੰਘੋ, ਹੇ ਕੰਢੇ ਦੇ
ਵਾਸੀਓ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰੋ! 7 ਭਲਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਦਮਈ ਨਗਰ ਹ,ੈ ਿਜਹ ਦਾ
ਅਰੰਭ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ, ਿਜਹ ਦੇ ਪੈਰ ਉਹ ਨੰੂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਵੱਸਣ ਲਈ
ਲੈ ਗਏ ਸਨ? 8 ਸੂਰ ਿਜਹੜਾ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਿਜਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹਾਕਮ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਦਰਯੋਗ
ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਸ ਨੇ ਇਹ ਠਾਿਣਆ ਹ?ੈ 9 ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ
ਠਾਿਣਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਜਾਵਟ ਨੰੂ ਗੰਦਾ ਕਰ,ੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਾਂ ਨੰੂ ਬੇਪਤ ਕਰ।ੇ 10ਨੀਲ ਦਿਰਆਵਾਗਂੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੰੂ ਲੰਘ ਜਾ,
ਹੇ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਧੀਏ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ! 11ਉਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਮੁੰਦਰ
ਉੱਤੇ ਪਸਾਿਰਆ ਹ,ੈ ਉਹ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੰੂ ਿਹਲਾਇਆ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਨਾਨ ਦੇ
ਿਵਖੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਗੜਹ੍ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। 12ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ
ਸੀਦੋਨ ਦੀ ਦੁਿਖਆਰੀਏ ਕੁਆਰੀਏ ਧੀਏ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਉੱਠ
ਿਕੱਤੀਮ ਨੰੂ ਲੰਘ ਜਾ! ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

13 ਵੇਖੋ, ਕਸਦੀਆ*ਂ ਦੇ ਦੇਸ ਨੰੂ! ਇਹ ਲੋਕ ਿਜਹੜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨੰੂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹ,ੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਬੁਰਜ ਖੜਹ੍ੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ਨੰੂ ਢਾਹ ਸੁੱਿਟਆ,
ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਖੰਡਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ 14 ਹੇ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਬੇਿੜਓ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ!ੋ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੜਹ੍ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਿਗਆ। 15ਉਸ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਵਾਗਂੂ,ੰ ਸੂਰ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਿਵਸਾਿਰਆਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਤਰ
ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਸੂਰ ਲਈ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਗੀਤ ਵਾਗਂੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, 16 ਹੇ ਿਵਸਰੀ
ਹੋਈ ਵੇਸਵਾ, ਬਰਬਤ ਲੈ, ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਿਫਰ! ਰਸੀਲੇ ਸੁਰ ਚੁੱਕ, ਬਹੁਤੇ ਗੀਤ
ਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਂ। 17ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸੂਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗੀ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੇਸਵਾਵਤੀ ਕਰੇਗੀ। 18ਉਹ ਦਾ ਲਾਭ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਕਮਾਈ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾ ਉਹ ਭੰਡਾਰ

* 23:13 23:13 ਬੇਬੀਲੋਨ
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ਿਵੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਸਾਭਂੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵੱਸਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਮਹੀਨ
ਬਸਤਰ ਪਾਉਣ।

24
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ

1 ਵੇਖ,ੋ ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਸੁੰਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਿਵਰਾਨ ਕਰੇਗਾ,
ਉਹ ਦੀ ਪਰਤ ਿਵਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਿਖਲਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।
2 ਤਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਲੋਕ ਿਤਵੇਂ ਜਾਜਕ, ਿਜਵੇਂ ਦਾਸ ਿਤਵੇਂ ਉਹ ਦਾ
ਮਾਲਕ, ਿਜਵੇਂ ਦਾਸੀ ਿਤਵੇਂ ਉਹ ਦੀ ਮਾਲਕਣ, ਿਜਵੇਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਿਤਵੇਂ ਮੁੱਲ
ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਿਜਵੇਂ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਤਵੇਂ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਬਆਜ
ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਿਤਵੇਂ ਿਬਆਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਧਰਤੀ ਸੁੰਨੀ ਹੀ ਸੁੰਨੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਲੱੁਟੀ-ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਖੀ
ਹ।ੈ

4 ਧਰਤੀ ਸੋਗ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕੁਮਲਾ ਜਾਦਂੀ ਹ,ੈ ਜਗਤ ਿਢੱਲਾ ਪੈ ਜਾਦਂਾ ਅਤੇ
ਕੁਮਲਾ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਲੋਕ ਿਢੱਲੇ ਪੈ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 5 ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ
ਵਾਸੀਆਂ ਹੇਠ ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹ,ੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ
ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਬਧੀਆਂ ਨੰੂ ਤੋੜ ਸੁੱਿਟਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਪਕ ਨੇਮ ਨੰੂ
ਭੰਨ ਿਦੱਤਾ। 6ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਖਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਵਾਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰ,ੇ ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਭਸਮ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਜਹੇ
ਮਨੁੱਖ ਬਾਕੀ ਹਨ। 7 ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਸੋਗ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਵੇਲ ਕੁਮਲਾ ਗਈ ਹ,ੈ ਸਾਰੇ
ਖੁਸ਼ ਿਦਲ ਹੌਂਕੇ ਭਰਦੇ ਹਨ। 8 ਡੱਫ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਨੰਦ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ ਮੁੱਕ ਿਗਆ, ਬਰਬਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। 9 ਉਹ ਮਧ
ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦ,ੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ
ਹ।ੈ 10ਗੜਬੜੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਗਰ ਤੋਿੜਆ ਿਗਆ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਲੰਘਣੋਂ
ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 11 ਚੌਕਾਂ ਿਵੱਚ ਮਧ ਲਈ ਰੌਲ਼ਾ ਹ,ੈ ਸਾਰਾ ਅਨੰਦ ਹਨੇਰ
ਹੋ ਿਗਆ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਮਟ ਗਈ ਹ।ੈ 12 ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਬਰਬਾਦੀ ਰਿਹ
ਗਈ, ਫਾਟਕ ਟੁੱਿਟਆ-ਭੱਿਜਆ ਿਪਆ ਹ।ੈ 13 ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਹਲੂਣਾ, ਿਜਵੇਂ ਅੰਗੂਰ ਤੋੜਨ ਦੇ
ਿਪੱਛੋਂ ਰਿਹੰਦ-ਖੁਹੰਦ ਚੁਗਣਾ।
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14ਉਹਆਪਣੀਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਗ,ੇਉਹਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਣਗ,ੇਉਹਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਲਲਕਾਰਨਗੇ। 15ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰ,ੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰ।ੋ 16 ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾ,ਂ
“ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇ!।” ਪਰ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਿਲੱਸਾ ਪੈ ਿਗਆ, ਮੈਂ
ਿਲੱਸਾ ਪੈ ਿਗਆ! ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤ!ੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ! ਹਾ,ਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ
ਕੀਤੀ!

17ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਖੌਫ਼, ਭੋਹਰਾ ਤੇ ਫੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਨ! 18ਅਿਜਹਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਖੌਫ਼ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਤੋਂ ਭੱਿਜਆ ਹੋਇਆ ਭੋਹਰੇ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗੇਗਾ, ਅਤੇ ਭੋਹਰੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਆਇਆਹੋਇਆ ਫੰਦੇ ਿਵੱਚ ਫਸੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਿਖੜਕੀਆਂ
ਖੁੱਲ ਗਈਆ,ਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਿਹੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। 19ਧਰਤੀ ਪੂਰੀ
ਤਰਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪਾਟ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ
ਿਹਲਾਈ ਗਈ। 20ਧਰਤੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਾਗਂੂੰ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਹ,ੈ ਉਹ ਛੱਪਰ ਵਾਗਂੂੰ
ਹੁਲਾਰੇ ਖਾਦਂੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਭਾਰ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹ,ੈ ਉਹ ਿਡੱਗ ਪਈ
ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਉੱਠੇਗੀ।

21ਉਸ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਅਸਮਾਨੀ ਸੈਨਾਂ ਨੰੂ ਅਸਮਾਨ
ਉੱਤ,ੇਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। 22 ਿਜਵੇਂ ਗੁਲਾਮ
ਭੋਹਰੇ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕੈਦ
ਿਵੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ,ੇ ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲਈ
ਜਾਵੇਗੀ। 23 ਤਦ ਚੰਦ ਘਬਰਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਲਾਜ ਖਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ,ਅਤੇਆਪਣੀ ਪਰਜਾ
ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ।

25
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਗੀਤ

1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਵਿਡਆਵਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ
ਨੰੂ ਸਲਾਹਾਗਂਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀਆਂ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਦੀਆਂ ਹਨ! 2 ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਮਲਬਾ
ਅਤੇ ਗੜਹ੍ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਨੰੂ ਖੰਡਰ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਮਿਹਲ ਹੁਣ
ਸ਼ਿਹਰ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਫੇਰ ਉਸਾਿਰਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ। 3 ਇਸ
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ਲਈ ਬਲਵੰਤ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਨਗ,ੇ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਤੇਰੇ
ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ। 4 ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲਈ ਗੜਹ੍ ਹੋਇਆ, ਕੰਗਾਲ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਕਸ਼ਟ
ਿਵੱਚ ਵੀ ਗੜਹ੍, ਵਾਛੜ ਤੋਂ ਪਨਾਹ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਸਾਯਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਡਰਾਉਿਣਆਂ
ਦੀ ਫੂਕ ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵਾਛੜ ਵਾਗਂੂੰ ਹ।ੈ 5 ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਾਗਂੂੰ ਤੂੰ
ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਗਰਮੀ ਬੱਦਲ ਦੇ ਸਾਯੇ ਨਾਲ,
ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਧੀਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਾਵਤ
6ਇਸੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੋਟੀਆਂ ਵਸਤਾਂ

ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਧਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ, ਗੁੱਦੇ ਸਮੇਤ ਮੋਟੀਆਂ ਵਸਤਾ,ਂ
ਛਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਧਾਂ ਦੀ ਦਾਵਤ। 7ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਬਤ ਤੇ ਉਸ
ਪੜਦੇ ਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਪੜਦੇ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਿਪਆ ਹੈ,
ਨਾਲੇ ਉਸ ਕੱਜਣ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਟਕਦਾ ਹ।ੈ 8ਉਹ ਮੌਤ ਨੰੂ
ਸਦਾ ਲਈ ਿਨਗਲ ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ
ਸੁੱਟੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੰੂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹ।ੈ

9ਉਸ ਿਦਨਆਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੇਖ,ੋਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹ,ੈ ਅਸੀਂ ਉਹ
ਨੰੂ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ, ਿਕ ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਬਚਾਵੇਗਾ - ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਹ,ੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ
ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ,ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏਅਤੇ ਅਨੰਦ ਕਰੀਏ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੋਆਬ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ
10 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥਇਸਪਰਬਤਉੱਤੇ ਠਿਹਰੇਗਾ, ਮੋਆਬਆਪਣੇ

ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਮੱਿਧਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਤੂੜੀ ਰੂੜੀ ਦੇ ਟੋਏ ਿਵੱਚ, 11ਅਤੇ
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਤੈਰਾਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੈਰਨ
ਲਈ ਮਾਰਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਘਮੰਡ ਨੰੂ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਸਮੇਤ
ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 12 ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੇ ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਝੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ,
ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਸਗੋਂ ਖ਼ਾਕ ਤੱਕ ਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।

26
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਜੱਤ ਦੇਵੇਗਾ
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1ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, - ਸਾਡਾ
ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਸ਼ਿਹਰ ਹ,ੈ ਉਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਮੁਕਤੀ
ਠਿਹਰਾਇਆ। 2ਫਾਟਕ ਖੋਲੋ! ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਮੀ ਕੌਮ ਿਜਹੜੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰਆਵੇ। 3 ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਲਵਲੀਨ ਹ,ੈ ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ
ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਇਸ ਲਈ ਭਈ ਉਹ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਹ।ੈ 4 ਸਦਾ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ,ੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਸਨਾਤਨ
ਚੱਟਾਨ ਹ।ੈ 5 ਉਹ ਤਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ, ਉੱਚੇ ਨਗਰ ਸਮੇਤ ਹੇਠਾਂ
ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ
ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਖ਼ਾਕ ਤੱਕ ਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ 6 ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ
ਮਸਕੀਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਿਮੱਿਧਆ ਜਾਵੇਗਾ।

7ਧਰਮੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਿਸੱਧਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਆਪ ਿਸੱਧਾ ਹੈਂ ਧਰਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ। 8ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਿਨਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਿਵੱਚ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,ਅਸੀਂ ਤੈਨੰੂ ਉਡੀਕਦੇ
ਹਾ,ਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਹ।ੈ 9 ਰਾਤ ਨੰੂ ਮੇਰਾ
ਪਰ੍ਾਣ ਤੈਨੰੂ ਉਡੀਕਦਾ ਹ,ੈ ਹਾ,ਂ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ
ਹ,ੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਿਨਆਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਧਰਮ
ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ। 10 ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ
ਨਹੀਂ ਿਸੱਖੇਗਾ, ਿਸਿਧਆਈ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੁਿਰਆਈ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਤੇਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

11ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਚੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ
ਪਰਜਾ ਲਈ ਤੇਰੀ ਅਣਖ ਨੰੂ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾ,ਂ ਅੱਗ ਤੇਰੇ
ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੰੂ ਭਸਮ ਕਰ!ੇ 12ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਤਂੀ ਠਿਹਰਾਵੇਂਗਾ,
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤ,ੇ ਉਹ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। 13 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੇ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਰ੍ਭੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ
ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਦਰ ਕਰਾਗਂ।ੇ 14ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਜੀਉਣਗੇ,
ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਿਨੱਕਲ ਗਈ, ਉਹ ਨਾ ਉੱਠਣਗ,ੇਇਸ ਤਰਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯਾਦ
ਿਮਟਾ ਿਦੱਤੀ। 15 ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਕੌਮ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ, ਤੂੰ ਕੌਮ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ, ਤੂੰ
ਜਲਾਲ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਫੈਲਾਇਆ।

16 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਤੱਿਕਆ, ਜਦ ਤੇਰਾ ਦਬਕਾ
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ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ।ੇ 17 ਿਜਵੇਂ
ਗਰਭਵਤੀ ਜਦ ਉਹ ਜਣਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਿਵੱਚ ਤੜਫ਼ਦੀ
ਅਤੇ ਿਚੱਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੀ!
18 ਅਸੀਂ ਗਰਭੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤੜਫ਼ੇ, ਪਰ ਜਾਣੋ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਹੀ ਜਣੀ! ਅਸੀਂ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਬਚਾਓ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਜਗਤ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ
ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 19 ਤੇਰੇ ਮੁਰਦੇ ਜੀਉਣਗੇ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆ।ਂ
ਹੇ ਖ਼ਾਕ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਜਾਗੋ, ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਓ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਤੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ
ਤੇਲ ਵਰਗੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗੀ।

ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ
20 ਹੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੜ, ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ

ਕਰ ਲੈ, ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਲੁਕਾ ਲੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਹਰ ਟਲ
ਨਾ ਜਾਵੇ। 21 ਵੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵ।ੇ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ
ਵਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਪਰਗਟ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਵੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ
ਨਾ ਢੱਕੇਗੀ।

27
1 ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਿਤੱਖੀ, ਵੱਡੀ ਤੇ ਤਕੜੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ

ਿਲਵਯਾਥਾਨ ਨੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਉੱਤੇ ਅਰਥਾਤ ਿਲਵਯਾਥਾਨ ਕੁੰਡਲੀਦਾਰ ਸੱਪ
ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਲਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਜਗਰ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ਘਾਤ
ਕਰੇਗਾ।

2 ਉਸ ਿਦਨ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਫਲਦਾਰ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼, ਲਈ ਿਮੱਠਾ ਗੀਤ
ਗਾਇਓ! 3 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦਾ ਰਾਖ਼ਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਹਰ ਦਮ ਿਸੰਜਦਾ
ਰਹਾਗਂਾ, ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਕੋਈ ਉਹ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ,ੇ ਮੈਂ ਰਾਤ-
ਿਦਨ ਉਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਗਂਾ। 4ਮੈਨੰੂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੰਡੇ ਅਤੇ ਕੰਿਡਆਲੇ
ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ! ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਇਕੱਠੇ ਸਾੜ ਸੁੱਟਦਾ। 5ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਓਟ ਨੰੂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫੜਹ੍ਨ,ਉਹਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਸੁਲਾਹ ਕਰਨ, ਹਾ,ਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨ। 6ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਸਿਮਆਂ
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ਿਵੱਚ ਯਾਕੂਬ ਜੜਹ੍ ਫੜਹ੍ੇਗਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਫੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਗਤ ਨੰੂ
ਫਲ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ।

7ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਮਾਿਰਆ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰਾਂ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਿਜਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੱਢੇ ਗਏ? 8 ਜਦ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੱਿਢਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਿਗਣ-ਿਗਣ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਬੀ ਹਵਾ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ
ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਉਡਾ ਿਦੱਤਾ। 9ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਬਦੀ
ਦਾ ਪਰ੍ਾਸਿਚਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ
ਿਕ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੂਨੇ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਗਂੂੰ
ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਅਸ਼ੇਰਾਹ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨਾ ਸੂਰਜ ਥੰਮਹ੍ ਖੜਹ੍ੇ ਰਿਹਣਗ।ੇ
10ਗੜਹ੍ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਹਰ ਤਾਂ ਸੁਨਸਾਨ ਹ,ੈ ਉਹ ਇੱਕ ਛੱਿਡਆ ਹੋਇਆ ਿਨਵਾਸ,
ਉਜਾੜ ਵਾਗਂੂੰ ਿਤਆਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ - ਉੱਥੇ ਵੱਛਾ ਚਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਨੰੂ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ। 11 ਜਦ ਉਹ ਦੇ ਟਿਹਣੇ ਸੁੱਕ
ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗ ਲਾਉਣਗੀਆ।ਂ
ਉਹ ਤਾਂ ਬੁੱਧਹੀਣ ਲੋਕ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਮ
ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇਗਾ।

12 ਉਸ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਿਰਆ ਦੇ ਵਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਿਮਸਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਨ ਝਾੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀਓ,
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗ।ੇ 13ਉਸ ਿਦਨ ਵੱਡੀ ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ
ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਿਮਸਰਦੇਸ ਿਵੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ,ਉਹਆਉਣਗ,ੇਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ।

28
ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਹਾਏ

1 ਹਾਏ ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਮੁਕਟ ਉੱਤ!ੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਹੱਪਣ ਦੇ ਕੁਮਲਾਏ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਉੱਤ,ੇ ਿਜਹੜਾ ਉਨਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ
ਦੀ ਫਲਦਾਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਹ!ੈ 2 ਵੇਖ,ੋ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਤੇ
ਸਮਰੱਥੀ ਜਨ ਹ,ੈ ਜੋ ਗਿੜਆਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਵਾਗਂੂ,ੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਲੇ ਵਾਗਂੂ,ੰ ਹੜਹ੍
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ਪੈਂਿਦਆਂ ਡਾਢੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਾਗਂੂੰ ਹ,ੈ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਬਲ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੱਕ
ਪਟਕ ਦੇਵੇਗਾ। 3ਇਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਮੰਡ ਦਾ ਮੁਕਟ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ
ਿਮੱਿਧਆ ਜਾਵੇਗਾ। 4 ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਕੁਮਲਾਇਆ ਹੋਇਆ
ਫੁੱਲ, ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਫਲਦਾਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਹ,ੈ ਹਾੜਹ੍ੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੱਕੇ
ਹੰਜ਼ੀਰ ਵਾਗਂੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੀ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲਵੇ ਅਤੇ ਿਨਗਲ
ਜਾਵੇ।

5 ਉਸ ਿਦਨ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਇਆਂ ਲਈ
ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਮੁਕਟ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, 6ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ
ਲਈ ਬੈਠਦਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰੂਹ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ
ਲੜਾਈ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯਸਾਯਾਹ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਮਤਵਾਲੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਨਬੀ
7ਇਹ ਵੀ ਮਧ ਨਾਲ ਝੂਲਦੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ

ਹਨ, - ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਨਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਝੂਲਦੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਧ ਨਾਲ
ਮਸਤਾਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ
ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਦਂੇ ਹਨ, ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਭੱੁਲ ਕਰਦੇ ਹਨ! 8 ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ
ਤਾਂ ਕੈ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਟੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ!

9 ਉਹ ਿਕਸਨੰੂ ਿਗਆਨ ਿਸਖਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਕਸਨੰੂ ਪਰਚਾਰ ਦੀ ਸਮਝ
ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਜਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਇਆ ਿਗਆ, ਜਾਂ ਿਜਹੜੇ ਦੁੱਧੀਆਂ
ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ? 10 ਿਬਧ ਤੇ ਿਬਧ, ਿਬਧ ਤੇ ਿਬਧ, ਸੂਤਰ ਤੇ ਸੂਤਰ, ਸੂਤਰ
ਤੇ ਸੂਤਰ, ਥੋੜਹ੍ਾ ਐਥੇ, ਥੋੜਹ੍ਾ ਉੱਥ!ੇ 11ਉਹ ਤਾਂ ਓਪਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ, 12 ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਇਹ
ਅਰਾਮ ਹੈ, ਹੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੰੂ ਅਰਾਮ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਚੈਨ ਇਹ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਚਾਿਹਆ। 13ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ
ਹੋਵੇਗਾ, ਿਬਧ ਤੇ ਿਬਧ, ਿਬਧ ਤੇ ਿਬਧ, ਸੂਤਰ ਤੇ ਸੂਤਰ, ਸੂਤਰ ਤੇ ਸੂਤਰ, ਥੋੜਹ੍ਾ
ਐਥੇ, ਥੋੜਹ੍ਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਿਪਛਾਹਾਂ ਿਡੱਗ ਪੈਣ, ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ
ਹੋਣ ਤੇ ਫਸ ਕੇ ਫੜਹ੍ੇ ਜਾਣ।

ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ
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14 ਇਸ ਲਈ, ਹੇ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ,ੋ ਤੁਸੀਂ
ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਿਜਹੜੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ,
15 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਿਨਆ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਨਾਲ
ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਿਬਪਤਾ ਦਾ ਹੜਹ੍ ਆ ਝੁੱਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ
ਨਾ ਆਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਧੋਖੇ
ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੰੂ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ, 16ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ
ਹ,ੈ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ ਪਰਿਖਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ
ਅਮੋਲਕ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਧਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਜਹੜਾ ਪਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹਘਬਰਾ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।* 17ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੰੂ ਸੂਤਰ,ਅਤੇ ਧਰਮ
ਨੰੂ ਸਾਹਲ ਬਣਾਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਗੜੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪਨਾਹ ਨੰੂ ਹੂੰਝ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਹੜਹ੍
ਤੁਹਾਡੀ ਓਟ ਨੰੂ ਰੋੜਹ੍ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗ।ੇ 18ਤਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਤ ਨਾਲ ਬੰਿਨਆਹੋਇਆ
ਨੇਮ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ,ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕਰਾਰ ਕਾਇਮਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ
ਿਬਪਤਾ ਦਾ ਹੜਹ੍ ਆ ਝੁੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਤਾੜੇ ਜਾਓਗੇ। 19 ਜਦ ਕਦੀ ਹੜਹ੍
ਲੰਘੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੜਹ੍ੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਿਦਨੇ ਰਾਤੀਂ ਲੰਘੇਗਾ,
ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੰੂ ਸੁਣਨਾ ਿਨਰੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ! 20 ਪਲੰਘ ਲੰਮੇ
ਪੈਣ ਲਈ ਛੋਟਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਓੜਹ੍ਨਾ ਓੜਹ੍ਨ ਲਈ ਤੰਗ ਹ।ੈ

21 ਿਜਵੇਂ ਫਰਾਸੀਮ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਠ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਿਜਵੇਂ ਿਗਬਓਨ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੋਪਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ
ਫੇਰ ੋਧ ਿਵਖਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਆਪਣਾ ਅਚਰਜ਼ ਕਰ,ੇ ਅਤੇ
ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ, ਆਪਣਾ ਅਨਖਾ ਕਾਰਜ ਕਰ।ੇ 22 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੱਠੇ ਨਾ ਕਰੋ
ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰ੍ਭੂ ਸੈਨਾਂ
ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਿਣਆ ਹ।ੈ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਗਆਨ
23 ਕੰਨ ਲਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਿਧਆਨ ਲਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਨ

ਸੁਣੋ। 24 ਕੀ ਹਾਲੀ ਬੀਜਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹ?ੈ ਕੀ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਖੋਲਦਾ, ਅਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ?ੈ 25 ਜਦ ਉਹ
ਨੰੂ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਿਲਆ, ਕੀ ਉਹ ਸੌਂਫ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਿਖਲਾਰਦਾ, ਅਤੇ ਜੀਰੇ ਦਾ ਖੁੱਲਾ

* 28:16 28:16 ਜ਼ਬੂਰ 118:22-23, ਰੋਮੀਆਂ 9:33,1 ਪਤਰਸ 2:6
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ਛੱਟਾ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ? ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੰੂ ਿਸਆੜਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਜੌਂਵਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾ,ਂ
ਅਤੇ ਮਸਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਬੰਿਨਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ? 26 ਉਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਹ ਨੰੂ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਿਸਖਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

27 ਸੌਂਫ ਤਾਂ ਗੰਡਾਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਜੀਰੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੇ ਦਾ
ਪਹੀਆ ਫੇਰੀਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਸੌਂਫ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟੀਦਾ
ਹ।ੈ 28 ਰੋਟੀ ਦਾ ਅੰਨ ਤਾਂ ਦਰੜੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੰੂ ਸਦਾ ਗਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ
ਰਿਹੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਦਾ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਦਰੜ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ। 29ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੈਨਾਂ ਦੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਸਲਾਹ ਿਵੱਚ ਅਚਰਜ਼ ਹ,ੈ ਬੁੱਧੀ ਿਵੱਚ ਮਹਾਨ!

29
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਹਾਏ

1 ਹਾਏ ਅਰੀਏਲ* ਉੱਤ,ੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਉੱਤ!ੇ ਉਸ ਨਗਰ ਉੱਤੇ
ਿਜੱਥੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ! ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਲ ਜੋੜੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਬ ਸਮੇਂ ਿਸਰ
ਮਨਾਓ। 2 ਮੈਂ ਅਰੀਏਲ ਨੰੂ ਤੰਗ ਕਰਾਗਂਾ, ਤਾਂ ਸੋਗ ਤੇ ਿਸਆਪਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਵਾਗਂੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਲੇ-
ਦੁਆਲੇ ਛਾਉਣੀ ਲਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾਵਾਗਂਾ,
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਦਮਦਮਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਾਗਂਾ। 4 ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਡੰੁਿਘਆਈ ਤੋਂ
ਬੋਲੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਖ਼ਾਕ ਦੇ ਹੇਠ ਆਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਪਰ੍ੇਤਾਂ
ਵਾਗਂੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਖ਼ਾਕ ਿਵੱਚੋਂ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਕਰੇਗਾ।

5 ਪਰ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਦਲ ਬਰੀਕ ਘੱਟੇ ਵਾਗਂੂ,ੰ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਦਲ
ਉੱਡਦੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਝੱਟਪੱਟ, ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 6 ਸੈਨਾਂ
ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀ ਗੱਜ ਨਾਲ, ਭੁਚਾਲ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰ, ਵਾਵਰੋਲੇ
ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ
ਦੇਣ ਆਵੇਗਾ। 7 ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਦਲ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਰੀਏਲ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੜਹ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਾਗਂੂ,ੰ ਰਾਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਵਾਗਂੂੰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
8ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਭੱੁਖਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਖਾ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ
* 29:1 29:1 ਯਰੂਸ਼ਲਮ
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ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਿਜਵੇਂ ਿਤਹਾਇਆ ਸੁਫ਼ਨਾ
ਵੇਖਦਾ ਹ,ੈ ਿਕ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਪੀ ਿਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਜਾਗਦਾ, ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ
ਹੁੱਿਸਆਹੋਇਆਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਜੀ ਿਤਹਾਇਆਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਨਾਲਲੜਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੰੂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨਾ
9ਠਿਹਰੋ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋ! ਮੌਜਾਂ ਲੱੁਟੋ ਅਤੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਓ! ਉਹ ਮਤਵਾਲੇ

ਹਨ ਪਰ ਮਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ!
10 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੂੜਹ੍ੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਰੂਹ ਵਹਾ ਿਦੱਤੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ ਅਰਥਾਤ ਨਬੀ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਸਰਾਂ ਨੰੂ ਅਰਥਾਤ ਦਰਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਕੱਜ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ 11 ਸਾਰਾ ਦਰਸ਼ਣ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਉਸ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਉਹ
ਿਕਸੇ ਪੜਹ੍ੇ ਹੋਏ ਨੰੂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਦੇਣ ਿਕ ਇਹ ਨੰੂ ਪੜਹ੍ੋ ਤਾ,ਂ ਪਰ ਉਹ ਆਖੇ, ਮੈਂ
ਪੜਹ੍ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੰੂ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹ।ੈ 12ਫੇਰ ਉਹ ਪੁਸਤਕ
ਿਕਸੇ ਅਣਪੜਹ੍ ਨੰੂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਿਕ ਇਹ ਨੰੂ ਪੜਹ੍ੋ ਤਾ,ਂ ਪਰ ਉਹ
ਆਖੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਣਪੜਹ੍ ਹਾ।ਂ

13ਤਦ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਆਿਖਆ,ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ,ਅਤੇ
ਆਪਿਣਆਂ ਮੂੰਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਿਦਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭੈਅ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ
ਹ,ੈ ਿਜਹੜਾ ਰਿਟਆ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ 14ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨਾਲ
ਅਚਰਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਾਗਂਾ, ਅਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਅਜੂਬਾ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ
ਦੀ ਬੁੱਧ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਤਿਰਆਂ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਲੁਕਾਈ
ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਆਸ
15 ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ

ਵੱਡਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ
ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਸਾਨੰੂ ਵੇਖਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਸਾਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹ?ੈ 16 ਤੁਸੀਂ
ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕਰਦੇ ਹ!ੋ ਕੀ ਘੁਿਮਆਰ ਿਮੱਟੀ ਵਰਗਾ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ,
ਭਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਖੇ ਆਖੇ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ
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ਬਣਾਇਆ, ਜਾਂ ਘੜਤ ਆਪਣੇ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਿਵਖੇ ਆਖ,ੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸਮਝ
ਨਹੀਂ?

17ਕੀ ਥੋੜਹ੍ਾ ਹੀ ਿਚਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਲਬਾਨਨ ਫਲਦਾਰ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲ
ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਖੇਤ ਜੰਗਲ ਿਜਹਾ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। 18ਉਸ ਿਦਨ
ਬੋਲੇ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਗ,ੇ ਅਤੇ ਅੰਿਨਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੁੰਦ ਅਤੇ
ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਵੇਖਣਗੀਆ,ਂ 19 ਮਸਕੀਨ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਨੰਦ ਹੋਣਗੇ,
ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਣਗੇ,
20 ਿਕਉਂ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਿਮਟ ਜਾਣਗ,ੇ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗ,ੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਿਜਹੜੇ ਬਦੀ ਲਈ ਜਾਗਦੇ ਹਨ ਿਮਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, 21 ਿਜਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ
ਨੰੂ ਪਾਪੀ ਠਿਹਰਾਉਂਦ,ੇਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈਜੋ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਾਹੀ
ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋੜ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

22ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਿਜਸ ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੰੂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ, ਯਾਕੂਬ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵਖੇ ਇਹਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਯਾਕੂਬ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ
ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੀਲਾ ਨਾ ਪਵੇਗਾ। 23ਜਦ ਉਹਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ ਨੰੂ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਦਸਤਕਾਰੀ
ਹ,ੈ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਵੇਖਣਗ,ੇ ਤਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਆਖਣਗੇ, ਅਤੇ
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੰੂ ਹੀ ਪਿਵੱਤਰ ਆਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਣਗੇ। 24 ਮਨ ਦੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ
ਬੁੜ-ਬੁੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਉਣਗੇ।

30
ਿਮਸਰ ਨਾਲ ਿਵਅਰਥ ਦਾ ਨੇਮ

1 ਹਾਏ ਿਵਦਰੋਹੀ ਬਾਲਕਾਂ ਉੱਤ!ੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹ,ੈ ਿਜਹੜੇ ਯੋਜਨਾ
ਕਰਦੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਿਜਹੜੇ ਨੇਮ ਬੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ
ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, 2 ਿਜਹੜੇ ਹੇਠਾਂ ਿਮਸਰ
ਨੰੂ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦ,ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਓਟ ਿਵੱਚ
ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਉਣ,ਅਤੇ ਿਮਸਰਦੇ ਸਾਯੇ ਿਵੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ। 3ਇਸਲਈ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਦੀ ਓਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਯੇ ਿਵੱਚ ਪਨਾਹ
ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੰਿਦਆਦਾ ਕਾਰਨਹੋਵੇਗੀ। 4ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਆਨ
ਿਵੱਚ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹਾਨੇਸ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਣ, 5 ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ
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ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਉਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਲਾਜ ਖਾਣਗ,ੇ ਉਹ ਨਾ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਨਾ ਲਾਭ ਲਈ, ਪਰ ਲਾਜ ਅਤੇ ਿਨੰਿਦਆ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ!

6 ਦੱਖਣੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ, - ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ,
ਿਜੱਥੋਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ, ਨਾਗ ਅਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਜੁਆਨ ਗਿਧਆਂ ਦੀ ਿਪੱਠ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਧਨ, ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਦੇ ਕੁਹਾਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਉਸ ਕੌਮ ਵੱਲ ਚੁੱਕੀ ਲਈ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀ ਲਾਭਦਾਇਕ
ਨਹੀਂ! 7 ਿਮਸਰੀ ਿਵਅਰਥ ਅਤੇ ਫੋਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਉਸ ਨੰੂ “ਰਹਬ-ਿਜਹੜੀ ਬੈਠੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹ”ੈ ਸੱਿਦਆ ਹ!ੈ

ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
8 ਹੁਣ ਜਾ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਖ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਿਲਖ, ਅਤੇ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰ,

ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਿਮਆਂ ਲਈ ਸਦਾ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੋਵੇ। 9ਇਹ ਤਾਂ ਿਵਦਰੋਹੀ
ਪਰਜਾ, ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਬਾਲਕ ਹਨ, ਬਾਲਕ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ
ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, 10 ਿਜਹੜੇ ਦਰਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਦਰਸ਼ਣ ਨਾ ਵੇਖ!ੋ
ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੰੂ ਨਾ ਦੱਸ,ੋ ਸਾਨੰੂ ਿਮੱਠੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਛਲ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਦੱਸੋ! 11 ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟ,ੋ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਿਫਰ ਜਾਓ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਅੱਿਗਓਂ ਹਟਾ ਿਦਓ! 12ਇਸ ਲਈ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਗੱਲ ਨੰੂ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਹ,ੋ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਹੱਠ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ
ਉਸ ਉੱਤੇ ਢਾਸਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹ,ੋ 13ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਡੱਗਣ
ਵਾਲੀ ਤੇੜ ਵਾਗਂੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਹੜੀ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਿਵੱਚ ਉਭਰੀ ਹੋਈ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦਾ
ਟੁੱਟਣਾ ਅਚਾਨਕ, ਇੱਕ ਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। 14ਉਹ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਘੁਿਮਆਰ ਦੇ ਭਾਡੇਂ
ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਵਾਗਂੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਟੁੱਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਠੀਕਰਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇਗਾ, ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਚੁੱਲੇ ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਗ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਹੌਦ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਿਰਆ ਜਾਵ।ੇ

15 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਮੁੜ
ਆਉਣਅਤੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਓ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਤਂੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਚਾਿਹਆ, 16 ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ,
ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘੋਿੜਆਂ ਤੇ ਨੱਠਾਗਂ,ੇ -ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੱਠਗੇ! ਅਸੀਂ ਤੇਜ ਚੱਲਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਗਂ,ੇ -ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇਜ ਹੋਣਗ!ੇ
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17ਇੱਕ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨੱਠਣਗੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਦੇ
ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੱਠਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਬਤ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਬਾਸਂ ਵਾਗਂੂ,ੰ
ਜਾਂ ਿਟੱਬੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝਡੇੰ ਵਾਗਂੂੰ ਨਾ ਛੱਡੇ ਜਾਓਗ।ੇ

18ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰੇ,
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਮ
ਕਰ,ੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹ,ੈ ਧੰਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ!

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ
19 ਹਾ,ਂ ਹੇ ਲੋਕੋ, ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਸੀਯੋਨ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਹ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ

ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਵੋਗ,ੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਹਾਈ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ
ਿਕਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਹਾਈ ਸੁਣਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ।
20 ਭਾਵੇਂ ਪਰ੍ਭੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ
ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨਾ ਲੁਕਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖਣਗੀਆ,ਂ 21ਅਤੇ ਜਦ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਨੰੂ ਮੁੜੋ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਨੰੂ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪੱਛੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ਇਹਆਖਦੀ ਹੋਈ ਸੁਣਨਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ
ਰਾਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹ,ੈਇਸ ਿਵੱਚ ਚੱਲੋ। 22ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਦਂੀ ਨਾਲ ਮੜਹ੍ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਕਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੰੂ, ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਚੜਹ੍ੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਢਲੇ ਹੋਏ ਬੁੱਤਾਂ
ਨੰੂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋਗ,ੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਗੰਦੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਵਾਗਂੂੰ ਿਖਲਾਰ ਿਦਓਗੇ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਖੋਗੇ, ਦੂਰ ਹੋਵੋ! 23 ਉਹ ਉਸ ਬੀਜ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ
ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਬੀਜੋਗੇ ਮੀਂਹ ਘੱਲੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ
ਰੋਟੀ ਿਮਲੇਗੀ ਉਹਉੱਤਮਅਤੇ ਵਧੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਸ ਿਦਨ ਤੇਰਾ ਵੱਗ ਖੁੱਲੀ ਜੂਹ
ਿਵੱਚ ਚੁਗੇਗਾ। 24ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਜੁਆਨ ਗਧੇ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਸਲੂਣੇ ਪੱਠੇ ਖਾਣਗੇ, ਿਜਹੜੇ ਛੱਜ ਤੇ ਤੁੰਗਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਹੋਣਗ।ੇ 25ਵੱਡੇ
ਿਵਨਾਸ਼ ਦੇ ਿਦਨ ਜਦ ਬੁਰਜ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਉਸ ਿਦਨ ਹਰੇਕ ਬੁਲੰਦ ਪਰਬਤ
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉੱਚੇ ਿਟੱਬੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣਗੇ। 26 ਿਜਸ ਿਦਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਫੱਟ ਬੰਨੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੱਟ ਦਾ
ਜ਼ਖਮ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਿਦਨ ਚੰਦ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਰਗਾ
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ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸੱਤ ਗੁਣਾ, ਅਰਥਾਤ ਸੱਤਾਂ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ
27 ਵੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ੋਧ ਨਾਲ ਭੱਿਖਆ ਹੋਇਆ

ਅਤੇ ਗੂੜਹ੍ੇ ਉੱਠਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਦੇ ਬੁੱਲ ਕਿਹਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀ ਜੀਭ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵਾਗਂੂੰ ਹੈ। 28 ਉਹ ਦਾ ਸਾਹ ਨਦੀ ਦੇ
ਹੜਹ੍ ਵਾਗਂੂੰ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਗਲ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ
ਛੱਜ ਨਾਲ ਛੱਟ,ੇ ਅਤੇ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਗਾਮ ਕੌਮਾਂ ਿਦਆਂ ਜਬਾਿੜਆਂ ਿਵੱਚ
ਪਾਵੇਗਾ।

29 ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਓਗ,ੇ ਿਜਵੇਂ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬ ਦੀ ਰਾਤ ਿਵੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ,
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਦਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਅਨੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਵੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚੱਿਲਆ ਆਉਂਦਾ
ਹ।ੈ 30 ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਤੇਜਵਾਨ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹਂ
ਦਾ ਉਲਾਰ, ਤੱਤੇ ੋਧ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਨਾਲ
ਿਵਖਾਵੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ, ਵਾਛੜ ਅਤੇ ਗੜੇ ਹੋਣਗੇ। 31ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਤਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰੇਗਾ। 32 ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲਾਠੀ ਦੀ ਹਰ ਸੱਟ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਲਾਵੇਗਾ, ਡੱਫ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਰਬਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਿਵੱਚ
ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ। 33ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਸਵਾ
ਿਤਆਰ ਹ,ੈ ਹਾ,ਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਈ ਡੰੂਘਾ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਕੇ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ
ਹ,ੈ ਉਹ ਦੀ ਿਚਤਾ ਅੱਗ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸਾਹ ਗੰਧਕ
ਦੀ ਧਾਰ ਵਾਗਂੂੰ ਉਹ ਨੰੂ ਸੁਲਗਾਵੇਗਾ।

31
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ

1 ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਮਸਰ ਨੰੂ ਜਾਦਂੇ ਹਨ! ਅਤੇ
ਘੋਿੜਆਂ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ
ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਘੋੜ ਚਿੜਹ੍ਆਂ ਉੱਤੇ ਿਕ ਉਹ ਅੱਤ ਤਕੜੇ ਹਨ!
ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦ,ੇ ਨਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਭਾਲਦੇ
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ਹਨ। 2 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੀ ਅੱਤ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਿਲਆਵੇਗਾ, ਉਹ
ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਅਤੇ
ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉੱਠੇਗਾ। 3 ਿਮਸਰੀ
ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ! ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਮਾਸ ਹਨ, ਰੂਹ ਨਹੀਂ! ਜਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ ਠੇਡਾ ਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਿਡੱਗੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਮਟ ਜਾਣਗ।ੇ

4ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਆਿਖਆ ਹ,ੈ ਿਜਵੇਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਜੁਆਨ ਬੱਬਰ
ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਘੂਰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਯਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉਹ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਉਤਰੇਗਾ, ਭਈ
ਉਹ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਟੱਬੇ ਉੱਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰੇ। 5 ਖੰਭ ਫੈਲਾਏ
ਹੋਏ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਗਂੂ,ੰ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ, ਉਹਆੜ
ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੁਡਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।

6ਹੇ ਇਸਰਾਏਲੀਓ, ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਿਜਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਢਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ।
7 ਉਸ ਿਦਨ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੰੂ
ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਿਡਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹ,ੈ ਿਤਆਗ ਦੇਵੇਗਾ।
8ਅੱਸ਼ੂਰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗੇਗਾ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਜੋ
ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੰੂ ਖਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਨੱਠੇਗਾ, ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਜੁਆਨ ਬੇਗਾਰੀ ਲਈ ਫੜਹ੍ੇ ਜਾਣਗੇ। 9 ਉਹ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਭੈਅ ਨਾਲ
ਿਡੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹਾਕਮ ਝਡੇੰ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗ,ੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦੀ ਅੱਗ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਭੱਠੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ।

32
ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ

1 ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਿਨਆਂ ਨਾਲ
ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਗੇ। 2 ਹਰੇਕ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਲੁੱਕਣ ਦੇ ਥਾਂ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਛੜ ਤੋਂ
ਓਟ, ਸੁੱਕੇ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਿਜਹਾ, ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਚੱਟਾਨ
ਦੇ ਸਾਯੇ ਿਜਹਾ। 3 ਵੇਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆ,ਂ ਅਤੇ
ਸੁਣਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨਗੇ। 4ਕਾਹਿਲਆਂ ਦਾ ਮਨ ਿਗਆਨ ਸਮਝਗੇਾ,
ਅਤੇ ਥਥਿਲਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੋਲਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੇਗੀ। 5 ਮੂਰਖ
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ਅੱਗੇ ਨੰੂ ਪਤਵੰਤ ਨਾ ਕਹਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇਕ ਅਖਵਾਏਗਾ। 6 ਮੂਰਖ ਤਾਂ
ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਬਦੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਭਈ ਉਹ
ਕੁਫ਼ਰ ਬਕੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਗਲਤ ਬਚਨ ਬੋਲੇ, ਅਤੇ ਭੱੁਖੇ ਦੀ ਜਾਨ
ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਿਤਹਾਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਲਵੇ। 7 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ
ਬੁਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੰੂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਗਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ।ੇ 8 ਪਰ
ਪਤਵੰਤ ਭਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹ।ੈ

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
9 ਹੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਔਰਤੋਂ ਉੱਠ, ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ! ਹੇ ਬੇਿਫ਼ਕਰ ਧੀਓ, ਮੇਰੇ

ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓ! 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਿਦਨ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ
ਜਾਓਗੀਆ,ਂ ਹੇ ਿਨਸਿਚੰਤ ਔਰਤੋਂ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਚੁਗਣਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਕੋਈ ਫਲ ਹੱਥ ਨਾਆਵੇਗਾ। 11ਹੇ ਲਾਪਰਵਾਹ,ੋ ਕੰਬੋ! ਹੇ ਿਨਸਿਚੰਤਣੀਓ,
ਘਬਰਾ ਜਾਓ! ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਸੁੱਟੋ, ਆਪਣੇ ਲੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤੱਪੜ
ਬੰਨ ਲਓ! 12 ਉਹ ਫਲਦਾਰ ਵੇਲ ਅਤੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛਾਤੀਆਂ
ਿਪੱਟਣਗੀਆ।ਂ 13ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਿਵੱਚ ਕੰਡੇ ਅਤੇ ਕੰਿਡਆਲੇ ਉੱਗਣਗੇ,
ਸਗੋਂ ਅਨੰਦਮਈ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਲ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ। 14 ਮਿਹਲ ਤਾਂ
ਛੱਿਡਆਜਾਵੇਗਾ, ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਹਰ ਬ-ੇਚਰਾਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਟੱਬਾ
ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਦਾ ਬੁਰਜ ਸਦਾ ਲਈ ਘੁਰਨੇ, ਜੰਗਲੀ ਗਿਧਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ
ਇੱਜੜਾਂ ਦੀ ਚਾਰਗਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 15 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਹਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵ,ੇ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਫਲਦਾਰ ਖੇਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵ,ੇ ਅਤੇ
ਫਲਦਾਰ ਖੇਤ ਇੱਕ ਬਣ ਨਾ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇ। 16 ਤਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਵੱਸੇਗਾ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਫਲਦਾਰ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਰਹੇਗਾ। 17 ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਤਂੀ
ਹੋਵੇਗਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਸਦੀਪਕ ਚੈਨ ਅਤੇ ਆਸ ਹੋਵੇਗਾ। 18 ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ
ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇ ਭਵਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਅਮਨ ਦੇ ਵਾਸਾਂ ਿਵੱਚ, ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਚੈਨ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਵੱਸੇਗੀ। 19 ਜੰਗਲ ਦੇ ਿਡੱਗਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੜੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਪੂਰੀ
ਤਰਾਂ ਹੀ ਢਿਹ ਜਾਵੇਗਾ। 20 ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ
ਬੀਜਦੇ ਹ,ੋ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦ ਅਤੇ ਗਧੇ ਖੁਲੇ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹ!ੋ।
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ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
1 ਹਾਏ ਲੁਟੇਿਰਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤ,ੇ ਤੂੰ ਜੋ ਲੁੱਿਟਆ ਨਹੀਂ ਿਗਆ! ਹਾਏ ਠੱਗਾ ਤੇਰੇ

ਉੱਤੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਠੱਿਗਆ! ਜਦ ਤੂੰ ਲੱੁਟ ਚੁੱਕੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੱੁਿਟਆ
ਜਾਏਂਗਾ, ਜਦ ਤੂੰ ਠੱਗ ਹਟੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਠੱਗਣਗੇ!

2ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰ! ਅਸੀਂ ਤੈਨੰੂ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾ,ਂ ਹਰ ਸਵੇਰ
ਨੰੂ ਸਾਡਾ ਬਲ ਹ,ੋ ਨਾਲੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਬਚਾਓ। 3 ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਨਾਲ
ਲੋਕ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਉੱਠਿਦਆਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਿਖੰਡ-ਪੁੰਡ ਗਈਆ।ਂ 4 ਿਜਵੇਂ ਿਟੱਡੀਆਂ
ਚੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱੁਟ ਚੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਟੱਡੇ
ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਝੱਪਟਣਗ।ੇ

5 ਯਹੋਵਾਹ ਮਹਾਨ ਹ,ੈ ਉਹ ਉਿਚਆਈ ਉੱਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਸੀਯੋਨ ਨੰੂ
ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। 6 ਤੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਮੁਕਤੀ,
ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਿਸਯੋਨ
ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

7 ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਰ ਿਚੱਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇ ਦੂਤ ਿਵਲਕਦੇ
ਹਨ। 8 ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰਗ ਿਵਰਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਿਰਹਾ।
ਨੇਮ ਤੋੜੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਸ਼ਿਹਰ* ਤੁੱਛ ਕੀਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਮਨੱੁਖ ਿਕਸੇ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ। 9ਦੇਸ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਲਬਾਨਨਘਬਰਾ ਕੇ ਕੁਮਲਾ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰੋਨ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਾਗਂੂੰ ਹੋ ਿਗਆ, ਬਾਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਕਰਮਲ ਪੱਤੇ ਝਾੜ
ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੰੂ ਚੇਤਾਵਨੀ
10ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਠਾਗਂਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਕਰਾਗਂਾ,

ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਲਾਿਹਆ ਜਾਵਂਾਗਂਾ। 11 ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਕੱਖ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਘਾਹ ਜਣੋਗ,ੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਸਮ ਕਰੇਗੀ।
12 ਲੋਕ ਸਾੜੇ ਹੋਏ ਚੂਨੇ ਵਾਗਂੂੰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਕੰਿਡਆਂ ਵਾਗਂੂੰ ਉਹ
ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਜਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।

13 ਹੇ ਦੂਰ ਿਦਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਨੇੜੇ ਿਦਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਨੰੂ ਜਾਣੋ! 14 ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਪਾਪੀ ਡਰ ਗਏ, ਕਾਬਂੇ ਨੇ ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਨੰੂ ਫੜ ਿਲਆ,
ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਕੋਲ ਿਟੱਕ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ ਕੌਣ ਸਾਡੇ
* 33:8 33:8 ਗਵਾਹ
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ਿਵੱਚੋਂ ਸਦੀਪਕ ਸਾੜੇ ਕੋਲ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 15 ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਧਰਮ ਨਾਲ
ਚੱਲਦਾ, ਿਜਹੜਾ ਿਸੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਿਜਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੰੂ ਤੁੱਛ
ਜਾਣਦਾ, ਿਜਹੜਾ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਿਖੱਚਦਾ ਹ,ੈ ਖੂਨ ਦੀ ਗੱਲ
ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹ,ੈਅਤੇ ਬਦੀ ਦੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਮੀਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 16ਉਹ ਹੀ ਉੱਿਚਆਈਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਸੇਗਾ, ਉਹ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਰ
ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਗੜਹ੍ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਨੰੂ ਪਾਣੀ
ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਿਵੱਖ
17 ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਜੇ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਿਵੱਚ ਵੇਖਣਗੀਆ,ਂ ਉਹ ਲੰਮ-ੇ

ਚੌੜੇ ਦੇਸ ਨੰੂ ਵੇਖਣਗੀਆ।ਂ 18 ਤੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਭੈਅ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ,
ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਿਕੱਥੇ ਹ?ੈ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਾ ਿਕੱਥੇ ਹ?ੈ ਬੁਰਜ਼ਾਂ ਦਾ
ਿਗਣਨ ਵਾਲਾ ਿਕੱਥੇ ਹ?ੈ 19 ਤੂੰ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਘਮੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਵੇਖੇਂਗਾ,
ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ
ਓਪਰੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਤੂੰ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 20 ਸੀਯੋਨ ਨੰੂ ਵੇਖ,
ਸਾਡੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ ਦਾ ਨਗਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ
ਵੇਖਣਗੀਆ,ਂਇੱਕ ਅਰਾਮ ਦਾ ਵਾਸ,ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਿਜਹੜਾ ਪੁੱਿਟਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਿਜਸ ਦੇ ਕੀਲੇ ਕਦੀ ਉਖਾੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗ,ੇ ਿਜਸ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ
ਤੋੜੀ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ। 21ਪਰ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ,
ਿਜੱਥੇ ਚੌੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਰਆ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਚੱਪੂਆਂ ਵਾਲੀ ਬੇੜੀ ਨਾ
ਚੱਲੇਗੀ, ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਲੰਘੇਗਾ। 22ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ
ਸਾਡਾ ਿਨਆਈਂ ਹ,ੈ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਿਬਧੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹ,ੈ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ
ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੰੂ ਬਚਾਵੇਗਾ। 23 ਤੇਰੇ ਰੱਸੇ ਿਢੱਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਸਤੂਲ ਉਹ
ਦੇ ਥਾਂ ਨੰੂ ਕੱਸ ਨਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹ ਪਾਲ ਨੰੂ ਉਡਾ ਸਕੇ। ਤਦ ਿਸ਼ਕਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ
ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਲੰਗੜੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟਣਗੇ। 24 ਿਸਯੋਨ
ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸੀ ਨਾ ਆਖੇਗਾ, ਮੈਂ ਿਬਮਾਰ ਹਾ,ਂ ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ
ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

34
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ



ਯਸਾਯਾਹ 34:1 lvii ਯਸਾਯਾਹ 34:14

1 ਹੇ ਕੌਮੋ, ਸੁਣਨ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆਓ, ਹੇ ਉੱਮਤ,ੋ ਕੰਨ ਲਾਓ! ਧਰਤੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ, ਜਗਤ ਅਤੇ ਸਭ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹ,ੈ ਸੋ ਸੁਣ!ੇ
2ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਉਹ ਦਾ ੋਧ ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੜਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ
ਤਰਾਂ ਨਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। 3ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ
ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣਗ,ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਤੋਂ ਸਿੜਆਧਂ ਉੱਠੇਗੀ, ਅਤੇ ਪਰਬਤ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗ।ੇ 4ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਡਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਪੱਤੀ ਵਾਗਂੂੰ ਲਪੇਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਿਰਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ ਝੜ
ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਵੇਂ ਪੱਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੰਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਝੜ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

5ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਪੀ ਕੇ ਰੱਜ ਗਈਹ,ੈ ਵੇਖੋ,ਉਹਅਦੋਮ ਉੱਤੇ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਿਨਆਂ ਲਈ ਜਾ ਪਵੇਗੀ। 6ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਿਲੱਬੜੀ ਹੋਈ ਹ,ੈ ਉਹ ਚਰਬੀ ਨਾਲ, ਲੇਿਲਆਂ ਅਤੇ
ਬੱਕਿਰਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ, ਮੇਂਿਢਆਂ ਦੇ ਗੁਰਿਦਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਿਤਪਤ ਹੋਈ
ਹ,ੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਬਾਸਰਾਹ ਿਵੱਚ ਬਲੀ, ਅਤੇ ਅਦੋਮ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ 7ਜੰਗਲੀ ਸਾਨ, ਵੱਛੇ ਅਤੇ ਬਲ਼ਦ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ ਲਹੂ ਨਾਲ ਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਚਰਬੀ ਨਾਲ
ਿਚਕਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

8 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਿਦਨ ਵੀ ਹ,ੈ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਲੜਹ੍ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ। 9ਉਹ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਰਾਲ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆ,ਂ ਉਹ ਦੀ
ਖ਼ਾਕ, ਗੰਧਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਰਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 10 ਿਦਨ
ਰਾਤ ਉਹ ਬੁਝਗੇੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਸਦਾ ਉੱਠਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ
ਉਹ ਿਵਰਾਨ ਰਹੇਗੀ,ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ
ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 11 ਲੰਮਢੀਂਗ ਅਤੇ ਕੰਡੈਲਾ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗ,ੇ ਅਤੇ
ਉੱਲੂ ਅਤੇ ਕਾਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਜ਼ਰੀਬ,
ਅਤੇ ਿਵਰਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਲ ਿਖੱਚੇਗਾ। 12ਉਹ ਦੇ ਪਤਵੰਤ ਉਹ ਨੰੂ “ਅਲੋਪ ਰਾਜ”
ਸੱਦਣਗ,ੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ, ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਿਜਹੇ ਹੋਣਗੇ।

13 ਕੰਡੇ ਉਹ ਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ਿਵੱਚ ਉੱਗਣਗ,ੇ ਿਬੱਛੂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਉਹ
ਦੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚ।ਉਹ ਿਗੱਦੜਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਦਾ ਿਵਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।
14ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਿਬੱਜੂਆਂ ਨਾਲ ਿਮਲਣਗ,ੇ ਜੰਗਲੀ ਬੱਕਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ
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ਨੰੂ ਸੱਦੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਚਮਿਗੱਦੜ ਉੱਥੇ ਿਟਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਰਾਮ ਦਾ ਥਾਂ
ਪਵੇਗਾ।

15 ਉੱਥੇ ਮਾਦਾ ਉੱਲੂ ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਡੇਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੇਉ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਹਰੇਕਆਪਣੇ ਨਰ ਨਾਲ। 16ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚੋਂ ਭਾਲ ਕੇ ਪੜਹ੍ੋ ਇਹਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ
ਹੋਵੇਗੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਆਤਮਾ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 17 ਉਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਹ,ੈਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ ਨੰੂ ਜ਼ਰੀਬ ਨਾਲ ਵੰਿਡਆ। ਉਹ ਸਦਾ
ਤੱਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗ,ੇ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਉਹ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣਗੇ।

35
ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ

1 ਉਜਾੜ ਅਤੇ ਥਲ ਦੇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਗ,ੇ ਰੜਾ ਮੈਦਾਨ ਬਾਗ-ਬਾਗ
ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਰਗਸ ਵਾਗਂੂੰ ਿਖੜੇਗਾ। 2 ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਿਖੜੇਗਾ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ
ਤੇ ਜੈਕਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਬਾਨਨ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਕਰਮਲ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਰੋਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉਹ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ, ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖਣਗ।ੇ 3 ਿਢੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਤਕੜੇ ਕਰ,ੋਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਗੋਿਡਆਂ
ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ!ੋ 4ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਿਦਲ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂਆਖੋ, ਤਕੜੇ ਹੋਵ!ੋ ਨਾ ਡਰ!ੋ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਵੇਖੋ! ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ ਆ
ਿਰਹਾ, ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਚਾਵੇਗਾ।

5 ਤਦ ਅੰਿਨਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁਜਾਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਬੋਿਲ਼ਆਂ ਦੇ
ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। 6 ਤਦ ਲੰਗੜਾ ਿਹਰਨ ਵਾਗਂੂੰ ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਭਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਗੁੰਗੇ
ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਵੇਗੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ,ਅਤੇ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ
ਿਵੱਚ ਨਦੀਆਂ ਫੁੱਟ ਿਨੱਕਲਣਗੀਆ।ਂ 7ਤੱਪਦੀ ਰੇਤ ਤਲਾਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ,ਅਤੇ
ਿਤਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁੰਬ। ਿਜਹੜੇ ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਿਵੱਚ ਿਗੱਦੜ ਬੈਠਦੇ ਸਨ,
ਉੱਥੇ ਘਾਹ, ਕਾਨੇ ਅਤੇ ਦਬ ਹੋਣਗੇ।

8 ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਰਗ “ਪਿਵੱਤਰ ਮਾਰਗ”
ਕਹਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਉਹ ਮਾਰਗ ਛੁਡਾਏ
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ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਮੂਰਖ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ
ਕੁਰਾਹੇ ਨਾ ਪੈਣਗੇ। 9ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਪਾੜਨ ਵਾਲਾ
ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜਹ੍ੇਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੱਭਣਗ,ੇ ਪਰ ਛੁਡਾਏ ਹੋਏ
ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਣਗ।ੇ 10 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਏ ਹੋਏ ਮੁੜ ਆਉਣਗ,ੇ ਉਹ
ਜੈਕਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਸੀਯੋਨ ਨੰੂਆਉਣਗ,ੇਅਤੇ ਸਦੀਪਕਅਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ
ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗ,ੇ ਸੋਗਅਤੇ ਹਾਉਂਕੇ ਉੱਥੋਂ
ਨੱਠ ਜਾਣਗੇ।

36
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਹਮਲਾ
2 ਰਾਜਾ 18:13-27; 2 ਇਤ 32:1-19

1 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੌਧਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ
ਸਨਹੇਰੀਬ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੜਹ੍ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਿਲਆ। 2 ਫੇਰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੰੂ ਲਾਕੀਸ਼
ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਭੇਿਜਆ
ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਤਲਾਬ ਦੀ ਨਾਲੀ ਕੋਲ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਖੜਹ੍ਾ ਸੀ।
3 ਤਦ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਾਕੀਮ ਿਜਹੜਾ ਮਿਹਲ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਸੀ
ਅਤੇ ਸ਼ਬਨਾ ਮੁਨੀਮ ਅਤੇ ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਹ ਜੋ ਿਲਖਾਰੀ ਸੀ, ਇਹ
ਿਤੰਨ ਉਸ ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਏ।

4 ਤਦ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੰੂ ਆਖੋ,
ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਤੂੰ ਿਕਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਂ
ਬੈਠਾ ਹੈ? 5 ਮੈਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਭਲਾ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਯੁੱਧ ਦੇ
ਲਈ ਤੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬਲ ਹ।ੈ ਹੁਣ ਤੈਨੰੂ ਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ? 6ਵੇਖ, ਤੈਨੰੂ ਇਸਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਕਾਨੇ ਅਰਥਾਤ ਿਮਸਰ
ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹ।ੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਸਣਾ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਖੁੱਭ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਪਾੜ ਛੱਡੇਗਾ। ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਿਜਹਾ ਹੀ
ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 7 ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਆਖੇਂ ਿਕ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ
ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾ,ਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਉਹੋ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀਆਂ



ਯਸਾਯਾਹ 36:8 lx ਯਸਾਯਾਹ 36:17

ਨੰੂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਹਟਾ ਕੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਜਗਵੇਦੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਕਰ?ੋ 8ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਤੌਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਘੋੜੇ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਰ ਿਬਠਾ ਸਕੇਂ। 9 ਫੇਰ ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਛੋਟੇ
ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੌਕਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਨੰੂ ਵੀ ਹਰਾ ਸਕੇਂਗਾ? ਜਦ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪ
ਰਥਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰਾਂ ਲਈ ਿਮਸਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹ?ੈ 10 ਫੇਰ ਭਲਾ,
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ ਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕੀਤੀ ਹ?ੈ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇਆਪ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ,ਇਸ ਦੇਸ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਨਾਸ
ਕਰ ਦ!ੇ

11 ਤਦ ਅਲਯਾਕੀਮ, ਸ਼ਬਨਾ ਅਤੇ ਯੋਆਹ ਨੇ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਅਰਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ
ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਣਿਦਆਂ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਉੱਤੇ
ਬੈਠੇ ਹਨ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ* ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ।ੋ 12 ਪਰ
ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਤੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ
ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ - ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲਆਪਣਾ
ਿਬਸ਼ਟਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂਤਰ ਪੀਣਾ ਪਵੇਗਾ?

13 ਤਦ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਉੱਚੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਸੁਣੋ! 14 ਰਾਜਾ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਛੁਡਾ ਨਾ ਸਕੇਗਾ। 15ਨਾ ਹੀ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਇਹਆਖ ਕੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਵੇ ਭਈ ਯਹੋਵਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੰੂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ,
ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 16 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈਆਪਣੀ ਦਾਖ
ਦੀ ਵੇਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਫਲ ਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ
ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੌਦ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਗਾ। 17ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵਂਾਂ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ ਵਾਗਂੂੰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮਧ ਦਾ
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ਦੇਸ, ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇਸ ਹ।ੈ 18ਖ਼ਬਰਦਾਰ, ਿਕਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੰੂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ! 19 ਭਲਾ,
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੰੂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਕਦੀ ਛੁਡਾਇਆ ਹ?ੈ ਹਮਾਥ ਅਤੇ ਅਰਪਾਦ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹਨ?
ਸਫ਼ਰਵਇਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੰੂ ਮੇਰੇ
ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਿਲਆ? 20ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇਵਿਤਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਿਕਹੜੇ ਹਨ,
ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਿਲਆ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਕੀ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਛੁਡਾ ਲਵੇਗਾ?

21 ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਨਾ
ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇਣਾ।
22 ਤਦ ਿਹਲਕੀਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਯਾਕੀਮ ਜੋ ਮਿਹਲ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਸੀ, ਅਤੇ
ਸ਼ਬਨਾ ਮੁਨੀਮ ਅਤੇ ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਆਹ ਜੋ ਿਲਖਾਰੀ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ
ਕੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੱਸੀਆ।ਂ

37
ਰਾਜੇ ਦਾ ਯਸਾਯਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗਣਾ
2 ਰਾਜਾ 19:1-7

1 ਜਦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ
ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਤੱਪੜ ਲਪੇਿਟਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਿਗਆ। 2 ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਲਯਾਕੀਮ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਮਿਹਲ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧਕ ਸੀ,
ਸ਼ਬਨਾ ਮੁਨੀਮ ਨੰੂ ਅਤੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਤੱਪੜ ਪੁਆ ਕੇਆਮੋਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ। 3 ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਿਦਨ ਦੁੱਖ, ਘੁਰਕੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਜਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 4 ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ
ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਕ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਬੋਲੀਆਂ
ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਝੜਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਬਿਚਆ-ਂਖੁਿਚਆਂ ਲਈ ਜੋ ਰਿਹ ਗਏ
ਹਨ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰ।
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5 ਜਦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯਸਾਯਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ 6 ਤਾਂ
ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਨੰੂ ਇਹ ਆਿਖਓ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ,
ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਬਿਕਆ ਹੈ,
ਨਾ ਡਰੀਂ। 7 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਰੂਹ ਪਾਵਾਗਂਾ ਿਕ ਉਹ ਕੁਝ
ਅਫ਼ਵਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਨੰੂ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਉਸੇ ਦੇ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰਵਾ ਿਦਆਗਂਾ।

ਅੱਸ਼ੂਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਧਮਕੀ
2 ਰਾਜਾ 19:8-19

8 ਤਦ ਰਬਸ਼ਾਕੇਹ ਮੁੜ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੰੂ ਿਲਬਨਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਯੁੱਧ ਕਰਿਦਆਂ ਪਾਇਆ ਿਕਉਂਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸੁਿਣਆਸੀ ਿਕ ਉਹਲਾਕੀਸ਼ ਤੋਂ ਚਲਾ
ਿਗਆ ਹ।ੈ 9 ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਕੂਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਤਰਹਾਕਾਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਇਹ ਸੁਿਣਆ
ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੰੂ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਵੱਲ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ, 10ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ
ਨੰੂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਿਕ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹ,ੈਇਹਆਖ
ਕੇ ਤੈਨੰੂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। 11 ਵੇਖ, ਤੂੰ ਆਪ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ ਸਾਿਰਆਂ
ਦੇਸਾਂ ਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਂਗਾ? 12ਕੀ
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਛੁਡਾਇਆ, ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਨਾਸ
ਕੀਤਾ ਅਰਥਾਤ ਗੋਜ਼ਾਨ ਨੰੂ, ਹਾਰਾਨ ਨੰੂ ਅਤੇ ਰਸ਼ਫ਼ ਅਤੇ ਅਦਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੰੂ
ਿਜਹੜੇ ਤਲਾੱਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸਨ? 13 ਹਮਾਥ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਅਰਪਾਦ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ
ਸਫ਼ਰਵਇਮ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਹੇਨਾ ਅਤੇ ਇੱਵਾਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਿਕੱਥੇ ਹਨ?

14 ਜਦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੜਹ੍ਆ,
ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਜਾ ਕੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ
ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ 15ਅਤੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਇਹਆਖ ਕੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
ਕੀਤੀ, 16 ਹੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਿਬਰਾਜਣ ਵਾਲੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ।
ਤੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ। 17ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਾ ਅਤੇ
ਸੁਣ! ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੋਲ ਅਤੇ ਵੇਖ! ਤੂੰ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦੀਆਂ
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ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਜੀਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਬੋਲੀਆਂ
ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਖਵਾ ਘੱਲੀਆਂ ਹਨ। 18 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ
ਰਾਿਜਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਨੰੂ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ 19ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੰੂ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਵਤੇ
ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ, ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਸਨ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ। 20 ਹੁਣ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਜਾਣ ਲੈਣ ਿਕ
ਤੂੰ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਇਕੱਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ!

ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਈ ਯਸਾਯਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
2 ਰਾਜਾ 19:20-37

21 ਤਦ ਆਮੋਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੰੂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ
ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ
ਿਕ ਤੂੰ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨਹੇਰੀਬ ਦੇ ਿਵਖੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ,
22ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹ ਬਚਨ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ,
- ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਧੀ ਤੈਨੰੂ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੀ ਹ,ੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਉਂਦੀ
ਹ।ੈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਧੀ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਿਸਰ ਿਹਲਾਉਂਦੀ ਹ।ੈ

23 ਤੂੰ ਿਕਸਨੰੂ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਿਕਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਬਿਕਆ ਹ?ੈ
ਤੂੰ ਿਕਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ,ਅਤੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲਆਪਣੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਚੁੱਕੀਆ?ਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ! 24 ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰ੍ਭੂ ਨੰੂ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਆਿਖਆ,
ਮੈਂ ਆਪਿਣਆਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚਿੜਹ੍ਆ
ਹਾ,ਂ ਸਗੋਂ ਲਬਾਨਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਿਦਆਰ, ਤੇ
ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰੂ ਵੱਢ ਛੱਡੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਟੀਸੀ ਿਵੱਚ, ਉਹ
ਦੀ ਫਲਦਾਰ ਜੰਗਲੀ ਵਾੜੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵਿੜਆ। 25 ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ
ਪੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਨਾਲ ਿਮਸਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ
ਨੰੂ ਸੁਕਾ ਿਦੱਤਾ। 26ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਿਚਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਠਾਣ ਿਲਆ
ਸੀ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਿਣਆਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ
ਉਹ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਗੜਹ੍ ਵਾਿਲਆਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੰੂ ਉਜਾੜ-ਪੁਜਾੜ ਕੇ
ਖੰਡਰ ਕਰ ਛੱਡੇਂ। 27ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀ ਿਨਰਬਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
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ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਗ ਪੱਤ ਅਤੇ ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ,
ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਦੇ ਘਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਨ ਵਾਗਂੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ
ਜਾਵੇ।

28 ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੈਠਣਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਖਝਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾ।ਂ 29ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਖਝਣਾ ਅਤੇ
ਤੇਰਾ ਰੌਲ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਕੇਲ ਤੇਰੇ
ਨੱਕ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਗਾਮ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਪਾਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਰਾਹ
ਤੂੰ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੈਨੰੂ ਿਪਛਾਹਾਂ ਮੋੜ ਿਦਆਗਂਾ।

30 ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾਓ ਜੋ
ਆਪ ਉੱਗੇ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਗੇ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਬੀ ਬੀਜੋ,
ਵੱਢੋ, ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਲਾਓ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਖਾਓ। 31 ਤਦ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੇਠਾਂ ਨੰੂ ਜੜਹ੍ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਉਤਾਹਾਂ ਨੰੂ
ਫਲਣਗ,ੇ 32 ਿਕਉਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬਕੀਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸੀਯੋਨ
ਪਰਬਤ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਣਗੇ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਣਖ ਇਹ ਕਰੇਗੀ।

33ਇਸਲਈਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਿਵਖੇ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ - ਉਹ
ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਨਾ ਐਥੇ ਤੀਰ ਚਲਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਢਾਲ਼ ਲੈ ਕੇ
ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਮਦਮਾ ਬਣਾਵੇਗਾ। 34 ਿਜਸ
ਰਾਹ ਉਹ ਆਇਆ ਹ,ੈ ਉਸੇ ਰਾਹ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਕੋਲ
ਨਾ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹ!ੈ 35 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਮੱਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਨੰੂ ਸਾਭਂ ਰੱਖਾਗਂਾ।

36 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਲੱਖ ਪਚਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਰਖ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਜਦ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਨੰੂ ਉੱਠੇ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ,
ਉੱਥੇ ਸਭ ਲੋਥਾਂ ਹੀ ਲੋਥਾਂ ਸਨ! 37 ਤਦ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਨਹੇਰੀਬ ਆਪਣੀ
ਸੈਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੂਚ ਕਰ ਕੇ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੀਨਵਾਹ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣ ਲੱਗਾ। 38ਫੇਰ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦ ਉਹਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਿਨਸਰੋਕ
ਦੇ ਮੰਦਰ ਿਵੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਦਰਮਲਕ
ਅਤੇ ਸ਼ਰਸਰ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਰਾਰਾਤ ਦੇ ਦੇਸ
ਨੰੂ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਦ ਉਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏਸਰ-ਹੱਦੋਨ ਉਹ ਦੇ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
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38
ਰਾਜਾ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗਾਈ
2 ਰਾਜਾ 20:1-11; 2 ਇਤ 32:24-26

1ਉਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤਾਂਆਮੋਸ
ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਬਚੇਂਗਾ ਨਹੀਂ। 2 ਤਦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਕੰਧ ਵੱਲ
ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ 3 ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਯਾਦ ਕਰੀਂ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੀ ਖਿਰਆਈ ਨਾਲ
ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭਲਾ ਹੈ ਉਹੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। 4 ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ
ਯਸਾਯਾਹ ਨੰੂ ਆਇਆ, 5ਜਾ, ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੰੂ ਆਖ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪੁਰਖੇ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਅੱਥਰੂ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਿਦਆਗਂਾ।
6 ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਇਸ
ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਰੱਖਾਗਂਾ।

7ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਬੋਿਲਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ,ਇਸ ਲਈ
ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ: 8 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੰੂ
ਿਜਹੜਾ ਆਹਾਜ਼ ਦੀ ਧੁੱਪ ਘੜੀ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਲਿਹ ਿਗਆ ਹੈ ਦਸ ਕਦਮ
ਿਪਛਾਹਾਂ ਮੋੜ ਿਦਆਗਂਾ। ਤਦ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦਸ ਕਦਮ ਧੁੱਪ ਘੜੀ ਉੱਤੇ
ਮੁੜ ਿਗਆ, ਿਜੱਥੋਂ ਉਹ ਲਿਹ ਿਗਆ ਸੀ।

9 ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਦੀ ਿਲਖਤ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਕੇ
ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਲਖੀ, -

10ਮੈਂ ਆਿਖਆਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ
ਿਵੱਚ ਚੱਿਲਆ ਜਾਵਂਾਗਂਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੇ ਰਿਹੰਦੇ ਸਾਲ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

11 ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਨਹੀਂ
ਵੇਖਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਦਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੰੂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਾਗਂਾ, ਨਾ ਉਨਾਂ
ਨਾਲ ਵੱਸਾਗਂਾ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।
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12 ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਪੁੱਿਟਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਅਯਾਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਾਗਂੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ
ਚੁੱਿਕਆ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਜੁਲਾਹੇ ਵਾਗਂੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਪੇਟ ਿਲਆ, ਉਹ ਮੈਨੰੂ
ਖੱਡੀ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ।

13ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕਦਾ ਿਰਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਗਂੂੰ
ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਭੰਨ ਸੁੱਟਦਾ ਹ,ੈ ਇੱਕ ਹੀ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੰਤ
ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ।

14 ਮੈਂ ਅਬਾਬੀਲ ਜਾਂ ਕੂੰਜ ਵਾਗਂੂੰ ਚੀਂ-ਚੀਂ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ, ਮੈਂ ਘੁੱਗੀ ਵਾਗਂੂੰ
ਹੂੰਗਦਾ ਿਰਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਰਿਹ ਗਈਆ,ਂ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ!

15 ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾ?ਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ
ਵੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦੇ ਕਾਰਨ,ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ
ਚੱਲਾਗਂਾ।

16ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ,ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਿਮਲਦਾ ਹ,ੈ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ
ਜੀਵਨ ਬਖ਼ਸ਼।

17ਵੇਖ, ਮੇਰੀ ਹੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਕੁੜੱਤਣ ਹੀ ਕੁੜੱਤਣ ਸਿਹਣੀ ਪਈ, ਪਰ
ਤੂੰ ਪਰ੍ੇਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੇ ਟੋਏ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹ,ੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਿਪੱਛੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ

18ਪਤਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰ
ਸਕਦੀ, ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਲਿਹਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।

19ਜੀਉਂਦਾ, ਹਾ,ਂ ਜੀਉਂਦਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਦਾ
ਹਾ!ਂ ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੱਸੇਗਾ।

20ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੰੂ ਬਚਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਲਈਅਸੀਂਆਪਣੇ ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਿਜਆਂ
ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ
ਰਹਾਗਂ।ੇ

21ਯਸਾਯਾਹ ਨੇਆਿਖਆਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੰਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੁੱਪਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇ
ਫੋੜੇ ਉੱਤੇ ਲੇਪ ਕਰ ਿਦਓ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। 22 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ
ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੰੂ ਜਾਵਂਾਗਂਾ?
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ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਦੂਤ
2 ਰਾਜਾ 20:12-19

1 ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਲਦਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰੋਦਕ-ਬਲਦਾਨ ਨੇ
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੰੂ ਿਚੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਗ਼ਾਤ ਭੇਜੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸੁਿਣਆ
ਸੀ ਿਕ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।
2 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ
ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਿਵਖਾਇਆ ਅਰਥਾਤ ਚਾਦਂੀ, ਸੋਨਾ, ਮਸਾਲਾ, ਖ਼ਾਲਸ ਤੇਲ,
ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਸਤਰ-ਖ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ
ਸੀ। ਉਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਿਵਖਾਇਆ। 3 ਤਦ ਯਸਾਯਾਹ ਨਬੀ
ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁੱਿਛਆ, ਇਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ
ਨੇ ਕੀ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ? ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਅੱਗੋਂ
ਉੱਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਅਰਥਾਤ ਬਾਬਲ ਤੋਂ।
4 ਫੇਰ ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਪੁੱਿਛਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਵੇਿਖਆ?
ਤਦ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਹ,ੈ ਉਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਵੇਿਖਆ, ਮੇਿਰਆਂ ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਿਵਖਾਈ।

5ਤਦਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੰੂਆਿਖਆ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ
ਸੁਣ! 6ਵੇਖ,ਉਹ ਿਦਨਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਸਭਕੁਝ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ
ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਬਾਬਲ ਨੰੂ ਲੈ
ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਿਡਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ 7ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗ,ੇ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਤੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਂਗਾ,
ਉਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਿਹਲ
ਿਵੱਚ ਖੁਸਰੇ ਬਣਨਗ।ੇ 8 ਿਹਜ਼ਕੀਯਾਹ ਨੇ ਯਸਾਯਾਹ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਬਚਨ ਜੋ ਤੂੰ ਬੋਿਲਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹ।ੈ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਿਖਆ, ਮੇਰੇ
ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਰਹੇਗਾ।
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ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਬਚਨ

1 ਿਦਲਾਸਾ ਿਦਓ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਆਖਦਾ ਹੈ। 2ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਪੁਕਾਰ
ਕੇ ਆਖ,ੋ ਤੇਰੀ ਔਖੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹ,ੈ ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ
ਹ,ੈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਚੁੱਕੀਂ ਹੈਂ।
3ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹ,ੈ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰੋ,
ਿਬਆਬਾਨ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰਗ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਕਰੋ।
4ਹਰੇਕਘਾਟੀ ਭਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਰਬਤਅਤੇ ਿਟੱਬਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ, ਖੁਰਦਰਾ ਪੱਧਰਾ ਅਤੇ ਉੱਚੇ-ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਿਸੱਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ 5ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖਣਗ,ੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਿਲਆ ਹ।ੈ 6ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ਆਖਦੀ ਹ,ੈ ਪਰਚਾਰ ਕਰ! ਤਾਂ
ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਪਰਚਾਰ ਕਰਾ?ਂ ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਾਣੀ ਘਾਹ ਹੀ ਹ,ੈ ਉਹ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਸੁਹੱਪਣ ਖੇਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹ।ੈ 7 ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸਾਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫੂਿਕਆ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਦਂਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਕੁਮਲਾ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ - ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਲੋਕ
ਘਾਹ ਹੀ ਹਨ! 8 ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਦਂਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਕੁਮਲਾ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।

9 ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ ਜਾ!
ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ
ਉੱਚੀ ਕਰ ਕੇ ਚੁੱਕ! ਉੱਚੀ ਕਰ ਕੇ ਚੁੱਕ, ਨਾ ਡਰ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੰੂ
ਆਖ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਵੇਖੋ! 10 ਵੇਖੋ, ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਬਲ ਨਾਲ ਆ
ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਦੀ ਭੁਜਾ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਦਾ ਫਲ
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹ।ੈ 11ਉਹ ਅਯਾਲੀ
ਵਾਗਂੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਨੰੂ ਚਰਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਲੇਿਲਆਂ
ਨੰੂ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲਈ ਿਫਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੁੱਧ
ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੋਰੇਗਾ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
12 ਿਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੰੂ ਿਮਿਣਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ

ਆਪਣੀਆਂ ਿਗੱਠਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਮਾਿਪਆ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਨੰੂ ਟੋਪੇ ਿਵੱਚ
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ਭਿਰਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੰੂ ਤਕੜੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਿਟੱਿਬਆਂ ਨੰੂ ਤਰਾਜ਼ੂ ਿਵੱਚ ਤੋਿਲਆ
ਹ?ੈ 13 ਿਕਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਮਾਰਗ ਿਵਖਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਦਾ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਮਝਾਇਆ? 14 ਉਹ ਨੇ ਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ
ਕੀਤੀ, ਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਸਮਝ ਬਖ਼ਸ਼ੀ, ਜਾਂ ਿਨਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਉਹ ਨੰੂ
ਿਸਖਾਇਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਿਵੱਿਦਆ ਿਸਖਾਈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਿਗਆਨ ਦਾ ਰਾਹ
ਸਮਝਾਇਆ? 15 ਵੇਖ,ੋ ਕੌਮਾਂ ਡੋਲ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਪਕੇ ਿਜਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ
ਤਰਾਜ਼ੂਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਿਜਹੀਆਂ ਠਿਹਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੇਖੋ, ਉਹ ਟਾਪੂਆਂ ਨੰੂ ਧੂੜ ਦੇ
ਕਣਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹ।ੈ 16 ਲਬਾਨਨ ਬਾਲਣ ਲਈ ਥੋੜਹ੍ਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਪਸ਼ੂ ਹੋਮ ਬਲੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। 17 ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਨਜਰ ਿਵੱਚ ਿਵਅਰਥ ਅਤੇ ਫੋਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ
ਿਗਣੀਆਂ ਜਾਦਂੀਆਂ ਹਨ।

18 ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਿਕਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਦੱਸੋਗ,ੇ ਜਾਂ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ
ਉਹ ਦੀ ਉਪਮਾ ਿਦਓਗ।ੇ 19 ਮੂਰਤ? ਕਾਰੀਗਰ ਉਹ ਨੰੂ ਢਾਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਸੁਿਨਆਰ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਮੜਹ੍ਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹ।ੈ 20 ਿਜਹੜਾ ਅਿਜਹੀ ਭੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਹ,ੈ ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਲੱਕੜੀ
ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਗਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਿਨਪੁੰਨ
ਕਾਰੀਗਰ ਭਾਲਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹੀ ਮੂਰਤ ਕਾਇਮ ਕਰ,ੇ ਿਜਹੜੀ
ਿਹੱਲੇ ਨਾ।

21ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦ,ੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਕੀ ਉਹਆਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਨਹੀਂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ? ਕੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਿਝਆ? 22ਉਹੋ ਹੈ
ਿਜਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦਾ ਹ,ੈਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਿਟੱਿਡਆਂ ਵਾਗਂੂੰ
ਹਨ, ਿਜਹੜਾ ਅਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਪੜਦੇ ਵਾਗਂੂੰ ਤਾਣਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਵੱਸਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਤੰਬੂ ਵਾਗਂੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ 23 ਿਜਹੜਾ ਇਖ਼ਿਤਆਰ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਤੁੱਛ ਿਜਹੇ ਕਰ
ਿਦੰਦਾ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਨਆਈਂਆਂ ਨੰੂ ਫੋਕਟ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ

24ਉਹ ਅਜੇ ਲਾਏ ਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਬੀਜੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲੀ ਨੇ
ਅਜੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਜੜਹ੍ ਹੀ ਫੜਹ੍ੀ ਹ,ੈ ਿਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਕੁਮਲਾ ਜਾਦਂੇ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੱਖਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।

25ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਿਕਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਦੱਸੋਗ,ੇ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਤੁੱਲ ਠਿਹਰਾ?ਂ ਪਿਵੱਤਰ
ਪੁਰਖ ਆਖਦਾ ਹ।ੈ 26 ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਚੁੱਕੋ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਿਕਸ ਨੇ
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ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਸਰਿਜਆ, ਿਜਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਿਗਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਦਂਾ
ਹ,ੈ ਉਹਇਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਨਾਮ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਡਾਢੇ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

27 ਹੇ ਯਾਕੂਬ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਆਖਦਾ, ਅਤੇ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈਂ,
ਿਕ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਲੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਛੱਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ? 28 ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ
ਸੁਿਣਆ, ਿਕ ਅਨਾਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਜੋ ਧਰਤੀ ਿਦਆਂ ਬੰਿਨਆਂ ਦਾ ਕਰਤਾ
ਹ,ੈ ਨਾ ਹੁੱਸਦਾ ਹ,ੈ ਨਾ ਥੱਕਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਦੀ ਸਮਝ ਅਥਾਹ ਹ?ੈ 29 ਉਹ ਥੱਕੇ
ਹੋਏ ਨੰੂ ਬਲ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਿਨਰਬਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ 30 ਮੁੰਡੇ ਹੁੱਸ
ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ,ਅਤੇ ਜੁਆਨ ਵੀ ਿਡੱਗ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, 31ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਿਸਿਰਓਂ ਬਲ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਉਕਾਬਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ
ਉੱਡਣਗ,ੇਉਹਦੌੜਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਥੱਕਣਗੇ,ਉਹਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ।

41
ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀ

1ਹੇ ਟਾਪੂਓ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸੁਣ,ੋ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣਾ ਬਲਨਵੇਂ ਿਸਿਰਓਂ
ਪਾਉਣ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਿਨਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨੇੜੇ
ਆਈਏ।

2 ਿਕਸ ਨੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਨੰੂ ਉਕਸਾਇਆ, ਿਜਸ ਦੇ ਕਦਮ ਫ਼ਤਹ ਚੁੰਮਦੀ
ਹ?ੈ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਿਜਆਂ ਉੱਤੇ
ਰਾਜ ਕਰ,ੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਧੂੜ ਵਾਗਂੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਧਣੁੱਖ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਕੱਖ ਵਾਗਂੂੰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ 3 ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। 4 ਿਕਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਨੰੂ ਆਦ ਤੋਂ ਬੁਲਾ
ਕੇ ਮੁਕਾਇਆ? ਮੈਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ! ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾ!ਂ

5 ਟਾਪੂਆਂ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਡਰ ਗਏ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਹਨ,
ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 6 ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢਂੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ! 7 ਤਰਖਾਣ
ਸੁਿਨਆਰ ਨੰੂ ਤਕੜਾ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ
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ਹ,ੈ ਉਹ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਆਹਰਨ ਉੱਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਕੇਂ ਿਵਖੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਚੰਗਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਿਕੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੱਿਕਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਿਹੱਲੇ
ਨਾ।

8 ਪਰ ਤੂੰ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਮੇਰੇ ਦਾਸ, ਹੇ ਯਾਕੂਬ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੈਂ ਚੁਿਣਆ ਹੈ,
ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਅੰਸ, 9 ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਿਦਆਂ ਖੂੰਿਜਆਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਤੈਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ
ਦਾਸ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਚੁਿਣਆਹੈ ਅਤੇ ਤੈਨੰੂ ਿਤਆਿਗਆਨਹੀਂ। 10ਨਾ ਡਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹਾ,ਂ ਨਾ ਘਬਰਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਜ਼ੋਰ
ਬਖ਼ਸ਼ਾਗਂਾ, ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਗਂਾ, ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਤਹਮੰਦ
ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਾਗਂਾ।

11 ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ੋਿਧਤ ਹਨ, ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਿਜਹੇ
ਹੋ ਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗ।ੇ 12 ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਭਾਲੇਂਗਾ
ਪਰ ਪਾਏਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਿਜਹੇ ਸਗੋਂ
ਿਵਅਰਥ ਿਜਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ! 13ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ
ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਗਂਾ।

14 ਨਾ ਡਰ, ਹੇ ਕੀੜੇ ਵਰਗੇ ਯਾਕੂਬ, ਹੇ ਛੋਟੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਨਾ ਡਰ! ਮੈਂ
ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਗਂਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹ,ੈ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹ।ੈ 15 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਨਵੇਂ ਿਤੱਖੇ ਗਾਹ ਪਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਫਲੇ ਿਜਹਾ ਿਜਸ ਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਹਨ, ਠਿਹਰਾਵਾਗਂਾ, ਤੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਨੰੂ ਗਾਹੇਂਗਾ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਹੀਨ ਕਰੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਟੱਿਬਆਂ ਨੰੂ ਕੱਖ ਵਾਗਂੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਂਗਾ।
16 ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਛੱਟੇਂਗਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ
ਤੁਫ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਖਲਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੇਂਗਾ।

17 ਮਸਕੀਨ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਪਾਣੀ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਜੀਭਾਂ ਿਪਆਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹਨ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਗਂਾ, ਮੈਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਿਤਆਗਾਗਂਾ। 18ਮੈਂ ਨੰਗੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ
ਉੱਤੇ ਨਦੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਘਾਟੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਲੇ ਸੋਤੇ ਖੋਲਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਤਲਾਬ, ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁੰਬ ਬਣਾਵਾਗਂਾ। 19 ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
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ਿਦਆਰ ਅਤੇ ਬਬੂਲ, ਮਿਹੰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਵਾਗਂਾ। ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ
ਸਰ,ੂ ਚੀਲ ਅਤੇ ਚਨਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਾਗਂਾ। 20 ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਅਤੇ
ਜਾਣਨ, ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਿਸਰਿਜਆ ਹੈ।

ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
21 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ,ੋ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਰਾਜਾ

ਆਖਦਾ ਹ,ੈਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣ ਿਲਆਓ। 22ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਆਉਣਅਤੇ
ਸਾਨੰੂ ਦੱਸਣ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੱਸੋ, ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਿਧਆਨ ਦੇਈਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਨੰੂ
ਜਾਣੀਏ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓ। 23 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਗਂੇ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਹ,ੋ ਹਾ,ਂ ਭਿਲਆਈ
ਜਾਂ ਬੁਿਰਆਈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰ,ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ
ਵੇਖੀਏ! 24 ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਫੋਕਟ ਿਜਹੇ ਹਨ! ਜੋ
ਤੈਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਘਣਾਉਣਾ ਹ।ੈ

25 ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਿਗਆ ਹੈ,
ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜਹ੍ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ
ਤਰਾਂ ਆ ਪਵੇਗਾ ਿਜਵੇਂ ਗਾਰੇ ਉੱਤ,ੇ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਘੁਿਮਆਰ ਿਮੱਟੀ ਨੰੂ ਲਤਾੜਦਾ
ਹ।ੈ 26 ਿਕਸ ਨੇ ਆਦ ਤੋਂ ਦੱਿਸਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ, ਅਤੇ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜੋ
ਅਸੀਂਆਖੀਏ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 27 ਮੈਂ ਹੀ ਪਿਹਲਾ ਸੀ,
ਿਜਸ ਨੇ ਸੀਯੋਨ ਨੰੂ ਆਿਖਆ, - ਵੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖ! ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈਮੈਂ
ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਖ਼ਿਸ਼ਆ। 28 ਜਦ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਿਕ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ
ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੰੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। 29 ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਿਵਅਰਥ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ
ਹਵਾ ਅਤੇ ਫੋਕਟ ਹੀ ਹਨ।

42
ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਦਾਸ
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1 ਵੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੇਰਾ ਚੁਣਵਾਂ ਿਜਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ
ਜੀਅ ਪਰਸੰਨ ਹ।ੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹ,ੈ ਉਹ ਕੌਮਾਂ
ਲਈਇਨਸਾਫ਼ ਪਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। 2ਉਹ ਨਾ ਿਚੱਲਾਵੇਗਾ, ਨਾਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼
ਉੱਚੀ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਗਲੀ ਿਵੱਚ ਸੁਣਾਵੇਗਾ। 3ਉਹ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ
ਕਾਨੇ ਨੰੂ ਨਾ ਤੋੜੇਗਾ, ਨਾ ਿਨੰਮਹ੍ੀ ਬੱਤੀ ਨੰੂ ਬੁਝਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ
ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। 4 ਉਹ ਨਾ ਲੜਖੜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੌਂਸਲਾ ਛੱਡੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ
ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕਰ,ੇ ਅਤੇ ਟਾਪੂ ਉਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਨੰੂ ਉਡੀਕਣਗ।ੇ

5 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਤਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹ,ੈ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਾਹ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਨੰੂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 6 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਸੱਿਦਆ
ਹ,ੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨੰੂ ਤਕੜਾ ਕਰਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਤੈਨੰੂ
ਪਰਜਾ ਲਈ ਨੇਮ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਜੋਤ ਠਿਹਰਾਵਾਗਂਾ, 7 ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਅੰਨੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ ਖੋਲੇਂ, ਭੋਹਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਬੈਿਠਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਨੰੂ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢੇਂ। 8 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ,ਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਪਰਤਾਪ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਿਦਆਗਂਾ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਮੂਰਤਾਂ ਨੰੂ।
9 ਵੇਖੋ, ਪਿਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਦਂੀਆਂ ਰਹੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ
ਹਾ,ਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ

ਉਸਤਤ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ
10ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ

ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹ,ੋ ਨਾਲੇ ਉਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ,
ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵੀ। 11 ਉਜਾੜ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ,
ਉਹ ਿਪੰਡ ਿਜੱਥੇ ਕੇਦਾਰ ਵੱਸਦਾ ਹ,ੈ ਸਲਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣ, ਪਹਾੜਾਂ
ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਲਲਕਾਰਨ। 12ਉਹਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਨ,ਅਤੇ
ਟਾਪੂਆਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ। 13ਯਹੋਵਾਹ ਸੂਰਮੇ ਵਾਗਂੂੰ
ਿਨੱਕਲੇਗਾ,ਉਹਯੋਧੇ ਵਾਗਂੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੰੂ ਉਭਾਰੇਗਾ,ਉਹਨਾਰਾ ਮਾਰੇਗਾ,
ਉਹ ਕੂਕ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ਤਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਚਨ
14 ਮੈਂ ਿਚਰ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲਈ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨੰੂ ਰੋਿਕਆ

ਹ,ੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਣਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵਾਗਂੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਰਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਹਾਉਂਕੇ ਭਰਾਗਂਾ
ਅਤੇ ਔਖੇ-ਔਖੇ ਸਾਹ ਲਵਾਗਂਾ। 15 ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਿਟੱਿਬਆਂ ਨੰੂ ਿਵਰਾਨ ਕਰ
ਿਦਆਗਂਾ,ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਗ ਪੱਤ ਨੰੂ ਸੁਕਾ ਿਦਆਗਂਾ, ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਨੰੂ ਟਾਪੂ
ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ, ਅਤੇ ਤਲਾਬ ਸੁਕਾ ਿਦਆਗਂਾ। 16 ਮੈਂ ਅੰਿਨਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਰਾਹ
ਉੱਤੇ ਤੋਰਾਗਂਾ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ,ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਗਂਾ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰੇ
ਨੰੂ ਚਾਨਣ, ਅਤੇ ਿਵੰਿਗਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਸੱਿਧਆਂ ਬਣਾ ਿਦਆਗਂਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ
ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਿਤਆਗਾਗਂਾ। 17 ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਣਗ,ੇ ਉਹ ਡਾਢੇ
ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਹੋਣਗ,ੇ ਿਜਹੜੇ ਬੁੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਮੂਰਤਾਂ ਨੰੂ
ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਹ!ੋ”

ਇਸਰਾਏਲ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ
18 ਹੇ ਬੋਿਲਓ, ਸੁਣ!ੋ ਹੇ ਅੰਿਨਓ, ਵੇਖਣ ਲਈ ਗੌਰ ਕਰ!ੋ 19 ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਤੋਂ

ਿਬਨਾਂ ਕੌਣ ਅੰਨਾ ਹ?ੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਦੂਤ ਨਾਲੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੋਲਾ ਕੌਣ ਹ?ੈ
ਮੇਰੇ ਮੇਲੀ ਵਰਗਾ ਅੰਨਾ ਕੌਣ ਹ?ੈ ਜਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਵਰਗਾ ਅੰਨਾ ਕੌਣ ਹ?ੈ
20 ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ, ਪਰ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਤਾਂ ਖੁਲੇ ਹਨ
ਪਰ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ।

21 ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਿਕ ਆਪਣੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਵਿਡਆਵ,ੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਦਰ ਦੇਵੇ। 22 ਪਰ ਉਹ ਲੱੁਟੇ ਹੋਏ
ਤੇ ਮੁੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਟੋਇਆਂ ਿਵੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ, ਅਤੇ
ਕੈਦਖ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਲੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਕੋਈਨਹੀਂ,ਉਹ ਲੁੱਟ ਬਣਗਏਪਰ ਕੋਈਨਹੀਂਆਖਦਾ, ਮੋੜ ਿਦਓ! 23ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੌਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਣੇਗਾ? 24 ਿਕਸ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੰੂ ਲੁਟਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ
ਲੁਟੇਿਰਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਿਦੱਤਾ? ਭਲਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ? ਿਜਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦ?ੇ 25 ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ
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ੋਧ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾ ਿਦੱਤੀ, ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਆਿਲਓਂ-
ਦੁਆਿਲਓਂ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਮਿਝਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ,
ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਿਦਲ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ।

43
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ

1 ਹੇ ਯਾਕੂਬ, ਤੇਰਾ ਕਰਤਾਰ, ਅਤੇ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਤੇਰਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਨਾ ਡਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਛੁਡਾ ਿਲਆ ਹੈ,
ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈਂ। 2 ਜਦ ਤੂੰ ਪਾਣੀਆਂ
ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਜਦ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਦੀ, ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਨਾ ਡੋਬਣਗੀਆ,ਂ ਜਦ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਚੱਲੇਂਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੰੂ
ਨਾ ਸਾੜੇਗੀ, ਨਾ ਲਾਟ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਗੀ। 3 ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹਾ,ਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ, ਤੇਰਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਨੰੂ
ਤੇਰੀ ਿਰਹਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਕੂਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਬਾ ਨੰੂ ਤੇਰੇ ਵਟਾਦਂਰੇ ਿਵੱਚ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ
4ਇਸ ਕਾਰਨ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਅਤੇ ਆਦਰਯੋਗ ਹੈਂ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵਟਾਦਂਰੇ ਿਵੱਚ
ਕੌਮਾਂ ਿਦਆਗਂਾ। 5 ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ
ਨੰੂ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਆਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਤੈਨੰੂ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਗਂਾ। 6 ਮੈਂ ਉੱਤਰ
ਨੰੂ ਆਖਾਗਂਾ, ਦ!ੇ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਨੰੂ, ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ! ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਤੋਂ
ਿਲਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ, 7 ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ
ਸਦਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਤਾਪ ਲਈ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੈਂ
ਿਸਰਿਜਆ, ਹਾ,ਂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸਰਾਏਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਗਵਾਹ
8ਅੱਖਾਂ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਅੰਿਨਆਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਬੋਿਲ਼ਆਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ

ਿਲਆ। 9 ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉੱਮਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸ,ੇ ਅਤੇ ਪਿਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੰੂ ਸੁਣਾਵ?ੇ ਉਹਆਪਣੇ
ਗਵਾਹ ਿਲਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਨ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣ ਕੇ
ਆਖਣ, ਇਹ ਸੱਚ ਹ।ੈ 10ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਨਾਲੇ
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ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੈਂ ਚੁਿਣਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਤੀਤ ਕਰੋ,
ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾ।ਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ
ਿਪੱਛੋਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। 11ਮੈਂ, ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ,ਂ ਮੇਰੇ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਿਸਆ, ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਨਾ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਓਪਰੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹ,ੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ।ਂ 13 ਹਾ,ਂ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾ,ਂ
ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਉਹ ਨੰੂ
ਰੋਕੇਗਾ?

ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ
14 ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ

ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮੱਤ ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਵੱਲ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਭਗੌਿੜਆਂ ਵਾਗਂੂੰ ਲੈ ਆਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਕਸਦੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਗਂਾ, ਿਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ
ਹਨ। 15ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਕਰਤਾਰ,
ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹਾ।ਂ 16ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਰਾਹ
ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਡਾਢੇ ਪਾਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਰਸਤਾ, 17ਉਹ ਜੋ ਰਥ ਅਤੇ ਘੋੜਾ, ਫੌਜ
ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਲੇਟ ਜਾਦਂ,ੇ ਉਹ ਉੱਠਣਗੇ
ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਦੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਬੱਤੀ ਵਾਗਂੂੰ ਬੁਝ ਗਏ। 18 ਪਿਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ
ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਸੋਚੋ, 19 ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾ,ਂ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਿਦੱਸ ਪਵੇਗਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ
ਰਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਹੀ ਰਾਹ ਬਣਾਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਥਲ ਿਵੱਚ ਨਦੀਆ।ਂ
20ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਿਗੱਦੜ ਅਤੇ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰਨਗ,ੇ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ,ਅਤੇ ਥਲ ਿਵੱਚ ਨਦੀਆਂ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਭਈ ਮੇਰੀ ਚੁਣੀ
ਹੋਈ ਪਰਜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵ।ੇ 21 ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਸਰਿਜਆ ਿਕ
ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰ।ੇ

ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਾਪ
22 ਪਰ ਹੇ ਯਾਕੂਬ, ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਿਰਆ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ

ਤੋਂ ਅੱਕ ਿਗਆ! 23 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਲੇਲੇ ਨਹੀਂ
ਿਲਆਇਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੈਦੇ
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ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਲੁਬਾਨ ਨਾਲ ਤੈਨੰੂ ਅਕਾਇਆ।
24 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁਗੰਿਧਤ ਪੋਨੇ ਨਹੀਂ ਿਲਆਦਂ,ੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਬਲੀਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਰਜਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਕਾ ਿਦੱਤਾ।

25 ਮੈਂ, ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਮੱਤ
ਿਮਟਾਉਂਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਗਂਾ। 26 ਮੈਨੰੂ ਯਾਦ
ਕਰ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਹੀ ਿਨਰਣਾ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਧਰਮੀ
ਠਿਹਰੇਂ। 27 ਤੇਰੇ ਪਿਹਲੇ ਿਪਤਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ। 28ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਚ-ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ
ਨੰੂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਠਿਹਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਨੰੂ ਿਫਟਕਾਰ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ
ਦੁਰਬਚਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ।

44
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

1 ਹੁਣ ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਮੇਰੇ ਦਾਸ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੈਂ ਚੁਿਣਆ, ਸੁਣ!
2ਯਹੋਵਾਹ ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਬਣਾਇਆ, ਤੈਨੰੂ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਿਸਰਿਜਆ ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਨਾ ਡਰ, ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਮੇਰੇ ਦਾਸ, ਅਤੇ
ਯਸ਼ੁਰੂਨ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੈਂ ਚੁਿਣਆ ਹ।ੈ 3 ਮੈਂ ਤਾਂ ਿਤਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ
ਸੁੱਕੀ ਸੜੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਗਾਵਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੀ ਅੰਸ
ਉੱਤ,ੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਵਹਾਵਾਗਂਾ। 4 ਉਹ ਘਾਹ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਉਪਜਣਗ,ੇ ਿਜਵੇਂ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਂਤਾ।ਂ 5 ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ, “ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹਾ,ਂ” ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਿਲਖੇਗਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ,”ਅਤੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਾਮ
ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇਵੇਗਾ।

6ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ
ਯਹੋਵਾਹ, ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਆਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਹਾ,ਂ ਮੇਰੇ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ
ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ। 7 ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹ,ੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ?
ਉਹਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੇ ਿਕ ਿਜਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਸਨਾਤਨ ਪਰਜਾ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆਅਤੇਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ
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ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇ - ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। 8 ਭੈਅ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਡਰੋ, ਕੀ ਮੈਂ
ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਤੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਿਸਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹ।ੋ ਕੀ ਮੇਰੇ
ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਟਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ।

ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ
9ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਅਰਥ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ

ਰੀਝਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨਾ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ,ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣਗ।ੇ 10 ਿਕਸ ਨੇ ਦੇਵਤਾ ਘਿੜਆ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਢਾਿਲਆ,
ਿਜਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ? 11 ਵੇਖੋ, ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣਗੇ,
ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹਨ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਭੈਅ
ਖਾਣਗ,ੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। 12 ਲੁਹਾਰ ਆਪਣਾ ਸੰਦ ਿਤੱਖਾ ਕਰਦਾ
ਹ,ੈ ਉਹ ਕੋਿਲਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਹਥੌਿੜਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨੰੂ ਘੜਹ੍ਦਾ,
ਉਹਆਪਣੀ ਬਲਵੰਤ ਬਾਹਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨੰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੋ ਜਾਦਂਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਬਲ ਘੱਟ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਅਤੇ ਥੱਕ ਜਾਦਂਾ ਹੈ।
13 ਤਰਖਾਣ ਸੂਤ ਤਾਣਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਕਲਮ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਰੰਿਦਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਪਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਵਾਗਂੂ,ੰ ਮੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ! 14 ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਦਆਰ
ਵੱਢਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਸਰੂ ਜਾਂ ਬਲੂਤ ਲੈਂਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ
ਵਧਣ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਚੀਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਉਹ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
15 ਤਦ ਉਹ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਬਾਲਣ ਲਈ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ
ਸੇਕਦਾ ਹ,ੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਬਾਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ, ਉਸੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ
ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹ!ੈ ਉਹ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦਾ
ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਰਗੜਦਾ ਹ!ੈ 16ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਉਹ ਅੱਗ
ਬਾਲਦਾ ਹ,ੈਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਬਾਬ ਭੰੁਨ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਜ ਜਾਦਂਾ
ਹ,ੈ ਨਾਲੇ ਉਹ ਸੇਕਦਾ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਹ,ੈਆਹਾ! ਮੈਂ ਗਰਮ ਹੋ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਅੱਗ
ਵੇਖੀ। 17ਉਸੇ ਦਾ ਬਿਚਆ ਹੋਇਆ ਟੁੱਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ,ਇੱਕ ਬੁੱਤ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸਗੋਂ ਮੱਥਾ ਰਗੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਮੈਨੰੂ ਛੁਡਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੇਵਤਾ
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ਹੈਂ! 18ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦ,ੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦ,ੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਦਆਂ ਮਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
19 ਕੋਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਿਗਆਨ ਹ,ੈ ਨਾ ਸਮਝ,
ਿਕ ਉਹ ਆਖੇ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਮੈਂ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਬਾਲ ਿਲਆ, ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਉਸ
ਦੇ ਕੋਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ, ਮੈਂ ਮਾਸ ਭੰੁਨ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਭਲਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਚੇ
ਹੋਏ ਟੁੱਕੜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਿਘਣਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵਾ?ਂ ਕੀ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਟੁੰਡ ਅੱਗੇ
ਮੱਥਾ ਰਗੜਾ?ਂ 20ਉਹ ਸੁਆਹ ਖਾਦਂਾ ਹ,ੈਇੱਕ ਛਲੀਏ ਿਦਲ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਕੁਰਾਹੇ
ਪਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ
ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਝੂਠ ਨਹੀਂ?

ਜਗਤ ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ
21 ਹੇ ਯਾਕੂਬ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ,

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਜੋ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਿਸਰਿਜਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈਂ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਮੈਂ
ਤੈਨੰੂ ਨਾ ਿਵਸਾਰਾਗਂਾ। 22 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾ ਵਾਗਂੂ,ੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ
ਨੰੂ ਬੱਦਲ ਵਾਗਂੂੰ ਿਮਟਾ ਿਦੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਿਨਸਤਾਰਾ
ਕੀਤਾ ਹ।ੈ

23 ਹੇ ਅਕਾਸ਼ੋ, ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਓ, ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ ਹੇ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ, ਲਲਕਾਰ,ੋ ਪਰਬਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ, ਜੰਗਲ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਿਨਸਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪਰਗਟ ਕਰੇਗਾ।

24ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਿਸਰਿਜਆਇਹ
ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਅਕਾਸ਼ਾਂ
ਦਾ ਤਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਵਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾ।ਂ 25ਮੈਂ
ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਵਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੱਸਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਨੰੂ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਿਸਆਿਣਆਂ ਨੰੂ ਿਪੱਛੇ ਹਟਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਿਗਆਨ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾ।ਂ 26 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਕਾਇਮ
ਰੱਖਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਉਹਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਿਵਖ,ੇ ਉਹ
ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਨੰੂ ਖੜਹ੍ਾ ਕਰਾਗਂਾ, - 27 ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਗਰ
ਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਸੁੱਕ ਜਾ! ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਸੁਕਾ ਿਦਆਗਂਾ।
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28 ਮੈਂ ਜੋ ਕੋਰਸ਼ ਿਵਖੇ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਯਾਲੀ
ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਇੱਿਛਆ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਆਖੇਗਾ, ਉਹ ਉਸਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

45
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਰੁਸ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ

1ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੋਰਸ਼ ਨੰੂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ
ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਫਿੜਹ੍ਆ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਕਰ
ਿਦਆ,ਂ ਅਤੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਖੋਲ ਿਦਆ,ਂ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਨੰੂ ਖੋਲ ਿਦਆਂ ਅਤੇ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 2ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗ-ੇ
ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਗਂਾ,ਅਤੇ ਉੱਚੇ-ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੰੂ ਪੱਧਰਾ ਕਰਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਿਪੱਤਲਦੇ ਫਾਟਕ
ਭੰਨ ਸੁੱਟਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਗਂਾ। 3 ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਿਦਆਗਂਾ, ਤਾਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ
ਤੈਨੰੂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾ।ਂ 4 ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਯਾਕੂਬ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੈਨੰੂ ਪਦਵੀ ਿਦੱਤੀ
ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 5ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਿਬਨਾਂ
ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਬਲ ਦੇਵਾਗਂਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, 6 ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜਹ੍ਦੇ ਪਾਿਸਓਂ ਅਤੇ ਲਿਹੰਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨ, ਿਕ ਮੇਰੇ ਿਬਨਾਂ
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ,ਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 7 ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਦਾ
ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ
ਿਬਪਤਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 8 ਹੇ ਅਕਾਸ਼ੋ,
ਉੱਪਰੋਂ ਮੇਰੀ ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਵਰਾਓ,! ਅਤੇ ਗਗਨ ਤੋਂ ਧਰਮ ਵਰੇ, ਧਰਤੀ ਖੁੱਲ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਫਲ ਿਲਆਵ,ੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੰੂ ਵੀ ਉਗਾਵੇ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ।

ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
9ਹਾਏ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਮੱਟੀ

ਦੇ ਠੀਕਿਰਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਠੀਕਰਾ ਹ!ੈ ਭਲਾ, ਿਮੱਟੀ ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਨੰੂ
ਆਖੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਂ? ਜਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਿਕਰਤਇਹਆਖੇ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਤਾਂ
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ਹੱਥ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ! 10ਹਾਏ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਤੂੰ ਿਕਸਨੰੂ
ਜਨਮ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ? ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਮਾਤਾ ਨੰੂ, ਤੈਨੰੂ ਕਾਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ?
11ਯਹੋਵਾਹ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ,ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ,
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਿਵਖ,ੇ ਮੇਰੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਿਵਖ,ੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦਓਗ?ੇ 12 ਮੈਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੰੂ
ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ
ਅਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਤਾਿਣਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਾਰਾ-ਮੰਡਲ ਨੰੂ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। 13 ਮੈਂ
ਉਹ ਨੰੂ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਉਠਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਿਸੱਧੇ ਕਰਾਗਂਾ,
ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਹਰ ਉਸਾਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੰੂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਿਬਨਾਂ
ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਬਦਲੇ ਦੇ, ਅਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹ।ੈ

14 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਿਮਸਰ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਕੂਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਅਤੇ
ਸ਼ਬਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਮਨੱੁਖ, ਉਹ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗ,ੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆਉਣਗ,ੇ
ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗ,ੇ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹ,ੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ।

15 ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਅਿਜਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ ਜੋ ਆਪ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। 16 ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣਗੇ
ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਠਾਉਣਗ,ੇ ਿਜਹੜੇ ਬੁੱਤ ਸਾਜ ਹਨ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਿਵੱਚ
ਜਾਣਗੇ। 17ਇਸਰਾਏਲ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਚਾਇਆਜਾਵੇਗਾ,
ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਸਦਾ ਤੱਕ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਨਾ ਹੋਵੋਗ,ੇ ਨਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਠਾਓਗੇ।

18 ਯਹੋਵਾਹ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹ,ੈ - ਉਹ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ
ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਸਾਿਜਆ, ਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, - ਉਹ
ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਵਰਾਨ ਰਿਹਣ ਲਈ ਉਤਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਵੱਸਣ ਲਈ ਉਸ
ਨੰੂ ਿਸਰਿਜਆ, - ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ,ਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
19ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਿਲਆ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ, ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ
ਦੀ ਅੰਸ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ, ਿਕ “ਮੈਨੰੂ ਿਵਅਰਥ ਭਾਲੋ,” ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸੱਚ
ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਿਸੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹਾ।ਂ

ਿਸਰ੍ਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਰ੍ਭੂ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ
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20ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੋ, ਹੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਚੇ
ਹੋਇਓ ਲੋਕੋ। ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੰੂ ਚੁੱਕੀ
ਿਫਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਚਾ
ਸਕਦਾ! 21 ਪਰਚਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰ,ੋ - ਹਾ,ਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸਲਾਹ
ਕਰਨ, - ਿਕਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਿਸਆ? ਿਕਸ ਨੇ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਇਹ
ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ? ਭਲਾ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ, ਧਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ
ਨਹੀਂ।

22 ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਿਢਆਂ ਉੱਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਬਚ
ਜਾਓ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। 23ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਹੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹ,ੈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਬਚਨ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਮੁੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਗੋਡਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਿਨਵੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ
ਖਾਵੇਗੀ।

24ਮੇਰੇ ਿਵਖੇ ਇਹਆਿਖਆਜਾਵੇਗਾ, ਿਸਰਫ਼ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਹੀ ਧਰਮਅਤੇ
ਬਲ ਹ,ੈ ਸਭ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ
ਹੋਣਗੇ। 25ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੰਸ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰੇਗਾ ਅਤੇ
ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ।

46
1 ਬੇਲ ਦੇਵਤਾ ਝੁੱਕ ਜਾਦਂਾ, ਨਬੋ ਦੇਵਤਾ ਕੁੱਬਾ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ

ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੀ
ਿਫਰਦੇ ਹ,ੋ ਉਹ ਭਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਬੋਝ ਹਨ। 2 ਉਹ
ਇਕੱਠੇ ਝੁੱਕ ਜਾਦਂ,ੇ ਉਹ ਕੁੱਬੇ ਹੋ ਜਾਦਂ,ੇ ਉਹ ਬੋਝ ਨੰੂ ਛੁਡਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਆਪ
ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ।

3 ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਨਾਲੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਬਚੇ ਹੋਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸੰਭਾਿਲਆਅਤੇ ਕੁੱਖੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਿਫਰਦਾ
ਿਰਹਾ, 4ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਧੌਿਲਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹੀ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਬਣਾਇਆ
ਹ,ੈ ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੰੂ ਚੁੱਕਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਉਠਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਛੁਡਾਵਾਗਂਾ।

5 ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਿਕਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਓਗ,ੇ ਿਕਸ ਦੇ ਤੁੱਲ ਮੈਨੰੂ ਠਿਹਰਾਓਗੇ,
ਅਤੇ ਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਿਮਸਾਲ ਿਦਓਗ,ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਹੋਈਏ?
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6 ਿਜਹੜੇ ਥੈਲੀ ਿਵੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਉਲੱਦਦੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਤੱਕੜੀ ਿਵੱਚ ਤੋਲਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਸੁਿਨਆਰ ਨੰੂ ਭਾੜੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਫੇਰ ਉਹ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਗੋਂ ਮੱਥਾ ਰਗੜਦੇ ਹਨ! 7ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਮੋਢੇ
ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਨੰੂ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿਹੱਲਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੰੂ
ਪੁਕਾਰੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਬਪਤਾਵਾਂ
ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ

8 ਹੇ ਅਪਰਾਧੀਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਫੇਰ ਿਦਲ
ਤੇ ਲਾਓ! 9ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ ਆਦ ਤੋਂ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ। 10 ਮੈਂ ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਨੰੂ ਅਤੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜੋ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੱਸਦਾ ਹਾ,ਂ
ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾ,ਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ,ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇੱਿਛਆ
ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਗਂਾ। 11 ਮੈਂ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਨੰੂ ਪੂਰਬੋਂ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੰੂ ਦੂਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਸੱਦਦਾ ਹਾ।ਂ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਬੋਿਲਆ ਹੈ,
ਸੋ ਮੈਂ ਿਨਭਾਵਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਠਾਿਣਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਗਂਾ।

12ਹੇ ਹਠੀਲੇ ਿਦਲ ਵਾਿਲਓ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ!ੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ, - 13ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੰੂ ਨੇੜੇ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹਾ,ਂ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ
ਿਢੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਬਚਾਓ,ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈਆਪਣਾ
ਤੇਜ ਬਖ਼ਸ਼ਾਗਂਾ।

47
ਬਾਬਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

1 ਹੇ ਬਾਬਲ ਦੀ ਕੁਆਰੀਏ ਧੀਏ, ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਖ਼ਾਕ ਿਵੱਚ ਬੈਠ! ਹੇ
ਕਸਦੀਆਂ ਦੀ ਧੀਏ, ਿਸੰਘਾਸਣ ਿਬਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨੰੂ ਸੋਹਲ
ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਨਾ ਸਦਾਵੇਂਗੀ! 2 ਚੱਕੀ ਲੈ ਅਤੇ ਆਟਾ ਪੀਹ, ਆਪਣਾ ਬੁਰਕਾ
ਲਾਹ, ਘੱਗਰਾ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਲੱਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰ, ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ! 3 ਤੇਰਾ
ਨੰਗੇਜ਼ ਉਘਾਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਿਦੱਸੇਗੀ, ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਗਂਾ,
ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ।

4 ਸਾਡੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹ।ੈ
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5 ਹੇ ਕਸਦੀਆਂ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ! ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾ ਪੈ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨੰੂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਲਕਾ ਨਾ ਸਦਾਵੇਂਗੀ! 6 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ
ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਿਮਰਾਸ ਨੰੂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜੂਲਾ
ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੀਤਾ। 7 ਤੂੰ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਮਲਕਾ ਰਹਾਗਂੀ! ਐਥੋਂ ਤੱਕ
ਿਕ ਤੂੰ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਮਨ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਿਖਆ
ਿਕ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਹੋਵੇਗਾ।

8 ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਲੈ, ਹੇ ਮੌਜਣ!ੇ ਿਜਹੜੀ ਿਨਸ਼ਿਚੰਤ ਬੈਠਦੀ ਹੈਂ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਆਖਦੀ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ!
ਮੈਂ ਿਵਧਵਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਾਗਂੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਦੁੱਖ
ਜਾਣਾਗਂੀ। 9 ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪੈਣਗੀਆ,ਂ ਇੱਕੇ ਿਦਨ ਇੱਕ
ਪਲ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਖੋਹਣਾ ਅਤੇ ਰੰਡੇਪਾ! ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੇ
ਉੱਤੇ ਆ ਪੈਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਵੱਧ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਝਾੜਾ-ਫੂਕੀ ਬਹੁਤ ਵਾਫ਼ਰ
ਹੋਵੇ।

10 ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ, ਤੂੰ ਆਿਖਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੰੂ ਵੇਖਦਾ
ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਗਆਨ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ! 11 ਿਬਪਤਾ
ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇਗੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਂਗੀ, ਬਰਬਾਦੀ
ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗੇਗੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਨੰੂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਂਗੀ, ਤਬਾਹੀ ਅਚਾਨਕ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਆਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ।

12 ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਝਾੜਾ-ਫੂਕੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰੀਆਂ ਦੇ
ਵਾਧੇ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਰਿਹ, ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਤੋਂ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ,
ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੰੂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਡਰਾ ਸਕੇਂ! 13 ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨਾਲ ਥੱਕ ਗਈ, ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਜਾਚਂਣ ਵਾਲੇ, ਤਾਿਰਆਂ ਦੇ
ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਦੇ ਟੇਵੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੈਨੰੂ ਉਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤਣਗੀਆ!ਂ

14 ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕੱਖ ਵਾਗਂੂੰ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾੜੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਲੰਬ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਕੋਲੇ ਸੇਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਅਿਜਹੀ ਅੱਗ ਿਜਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਸਕੇ! 15 ਿਜਨਾਂ ਲਈ
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ਤੂੰ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ
ਜੁਆਨੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣ-ੇਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿਖਸਕ
ਜਾਣਗੇ, ਤੈਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

48
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਵੀ ਪਰ੍ਭੂ

1ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ,ਇਹਸੁਣ,ੋ ਿਜਹੜੇਇਸਰਾਏਲਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਾਉਂਦੇ,
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਹ,ੋ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦਂ,ੇ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਪਰ ਸਿਚਆਈ ਅਤੇ
ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। 2 ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ,
ਢਾਸਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

3 ਮੈਂ ਪਿਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੱਸੀਆ,ਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨੱਕਲੀਆਂ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਚਾਨਕ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆ।ਂ 4ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਹਠੀਲਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ
ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਹ,ੈ 5ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਤੈਨੰੂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੱਸੀਆ,ਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਸੁਣਾਇਆ,
ਿਕਤੇ ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਆਖੇਂ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਹੋਈ
ਮੂਰਤ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਢਾਲ਼ੇ ਹੋਏ ਬੁੱਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ!

6 ਤੂੰ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰ -
ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਦੱਸੋਗ?ੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾ,ਂ
ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 7 ਉਹ ਹੁਣੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈਆ,ਂ
ਨਾ ਿਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਿਣਆ ਵੀ ਨਹੀਂ,
ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਤੂੰ ਆਖੇਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 8 ਨਾ ਤੂੰ
ਸੁਿਣਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਿਣਆ, ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਿਕ ਤੂੰ ਠੱਗੀ ਤੇ ਠੱਗੀ ਕਮਾਵੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਅਪਰਾਧੀ
ਅਖਵਾਇਆ।

9 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਆਪਣਾ ੋਧ ਰੋਕ ਰੱਿਖਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਉਸਤਤ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਉਹ ਨੰੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੋਕ ਰੱਖਾਗਂਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਵੱਢ ਨਾ ਸੁੱਟਾ।ਂ



ਯਸਾਯਾਹ 48:10 lxxxvi ਯਸਾਯਾਹ 48:21

10ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਤਾਇਆਪਰਚਾਦਂੀ ਵਾਗਂੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ਿਵੱਚ
ਪਰਤਾਇਆ ਹ।ੈ 11 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ, ਹਾ,ਂਆਪਣੀ ਹੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕਰਦਾ
ਹਾ,ਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਿਕਉਂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਤਾਪ ਦੂਜੇ ਨੰੂ
ਨਹੀਂ ਿਦਆਗਂਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਦਾਸ, ਖੋਰੁਸ
12 ਹੇ ਯਾਕੂਬ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਮੇਰੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ! ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ

ਆਦ ਹਾਂ ਅੰਤ ਵੀ ਹਾ।ਂ 13 ਹਾ,ਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ
ਹੱਥ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਫੈਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੱਦਦਾ ਹਾ,ਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਖਲੋ
ਜਾਦਂੇ ਹਨ।

14ਤੁਸੀਂ ਸਭਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸੁਣ,ੋ -ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸ ਨੇ ਇਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ? ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੰੂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ
ਬਾਬਲ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਭੁਜਾ ਕਸਦੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਹੋਵੇਗੀ। 15 ਮੈਂ, ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਨੰੂ ਸੱਿਦਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ
ਿਲਆਇਆਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ। 16 ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਓ,
ਇਹ ਸੁਣ,ੋ ਮੈਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, - ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਭੇਿਜਆ
ਹ।ੈ

ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
17 ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਇਹ

ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਤੈਨੰੂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ
ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਤੈਨੰੂ ਉਸ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾ,ਂ ਿਜਸ ਰਾਹ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ।
18 ਕਾਸ਼ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨਦਾ! ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਦੀ ਵਾਗਂੂ,ੰ ਅਤੇ
ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਹੁੰਦਾ, 19 ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਰੇਤ ਿਜਹਾ
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਉਹ ਦੇ ਦਾਿਣਆਂ ਿਜਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ
ਿਮਟਾਇਆ ਨਾ ਜਾਦਂਾ, ਨਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ।

20ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੋ, ਕਸਦੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਨੱਠ! ਜੈਕਾਿਰਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ
ਦੱਸੋ, ਇਹ ਨੰੂ ਸੁਣਾਓ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ,ੋਆਖੋ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇਆਪਣੇ ਦਾਸ ਯਾਕੂਬ ਨੰੂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹ!ੈ 21ਜਦਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ
ਿਵਰਾਿਨਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੈ ਿਗਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਿਪਆਸੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
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ਦੇ ਲਈ ਚੱਟਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਚੱਟਾਨ ਨੰੂ ਪਾਿੜਆ ਅਤੇ
ਪਾਣੀ ਫੁੱਟ ਿਨੱਕਿਲਆ। 22 ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਤਂੀ
ਨਹੀਂ।

49
ਇਸਰਾਏਲ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋਤ

1 ਹੇ ਟਾਪੂਓ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ,ੋ ਹੇ ਦੂਰ ਦੀਓ ਕੌਮੋਂ, ਕੰਨ ਲਾਓ! ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ
ਿਢੱਡੋਂ ਹੀ ਸੱਦ ਿਲਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਿਲਆ। 2ਉਸ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੰੂ ਿਤੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਗਂੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਯੇ
ਿਵੱਚ ਮੈਨੰੂ ਲੁਕਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਚਮਕੀਲਾ ਤੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ
ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਤਰਕਸ਼ ਿਵੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਹ,ੈ 3ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ
ਦਾਸ ਇਸਰਾਏਲ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਿਵਖਾਵਾਗਂਾ। 4 ਤਦ ਮੈਂ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਿਵਅਰਥ ਹੀ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂਆਪਣਾ ਬਲ ਫੋਕਟ ਤੇ ਿਵਅਰਥ
ਲਈਗੁਆ ਿਦੱਤਾ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ,ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ
ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਹ।ੈ

5 ਹੁਣ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਕੁੱਖੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਾਸ
ਹੋਣ ਲਈ ਿਸਰਿਜਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋੜ ਿਲਆਵਾ,ਂ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਆਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਬਲ ਹ,ੈ - 6 ਹਾ,ਂ ਉਹਆਖਦਾ
ਹ,ੈ ਕੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹ,ੈ ਿਕ ਤੂੰ ਯਾਕੂਬ ਿਦਆਂ ਗੋਤਾਂ ਨੰੂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਿਚਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਹੋਵੇਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ
ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਜੋਤ ਠਿਹਰਾਵਾਗਂਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚ।ੇ

7 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ
ਪੁਰਖ,ਉਸ ਨੰੂ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਿਜਹੜਾ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਿਘਣਾਉਣਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੰੂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ - ਰਾਜੇ ਤੈਨੰੂ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ
ਉੱਠਣਗ,ੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹ,ੈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਸ ਨੇ
ਤੈਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਹ।ੈ
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ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਪੁਨਰ ਿਨਰਮਾਣ
8ਯਹੋਵਾਹ ਇਹਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ

ਦੇ ਿਦਨ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ,ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੱਿਖਆਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੈਨੰੂ ਪਰਜਾ
ਦੇ ਨੇਮ ਲਈ ਿਦਆਗਂਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਸ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰੇਂ, ਿਵਰਾਨ ਿਵਰਾਸਤਾਂ ਨੰੂ
ਵੰਡੇਂ, 9ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਆਖੇਂ ਿਕ ਿਨੱਕਲ ਜਾਓ! ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਹਨੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਹਨ,ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਵਖਲਾਓ। ਉਹ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਰਨਗੇ,
ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ 10ਉਹ
ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਿਤਹਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਲੂ, ਨਾ ਧੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰੇਗੀ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ
ਦੇ ਸੋਿਤਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। 11ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਨੰੂ ਰਾਹ
ਬਣਾਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ 12 ਵੇਖੋ,
ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਗ,ੇਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਉੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ,ਅਤੇ ਅਸਵਨ*
ਦੇਸ ਤੋਂ ਆਉਣਗ।ੇ 13 ਹੇ ਅਕਾਸ਼,ੋ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਓ! ਹੇ ਧਰਤੀ, ਬਾਗ-ਬਾਗ
ਹ!ੋ ਹੇ ਪਰਬਤੋ, ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰ!ੋ ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਿਖਆਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਰਹਮ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ

14 ਪਰ ਸੀਯੋਨ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ
ਮੈਨੰੂ ਭੁਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ 15ਭਲਾ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਿਕ ਉਹਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਬਾਲ ਉੱਤੇ ਰਹਮ ਨਾ ਕਰ?ੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭੱੁਲ
ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਭੱੁਲਾਗਂਾ। 16 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਉੱਕਰ ਿਲਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। 17 ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਫੁਰਤੀ
ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੈਨੰੂ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤੈਨੰੂ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਨੱਕਲ ਜਾਣਗੇ। 18 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ
ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਗਿਹਣੇ ਵਾਗਂੂੰ ਪਿਹਨੇਂ ਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੰੂ ਲਾੜੀ ਵਾਗਂੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨੇਗੀ।

19 ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬਰਬਾਦ ਅਤੇ ਿਵਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਦੇਸ ਉਜਾਿੜਆ
ਿਗਆ ਪਰ, - ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਭੀੜੀ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਅਤੇ ਤੈਨੰੂ ਭੱਖ ਲੈਣ
ਵਾਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗ।ੇ 20 ਿਜਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੈਥੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ
* 49:12 49:12 ਸ਼ੀਨੀਮ
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ਿਵੱਚ ਆਖਣਗੇ, ਇਹ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੀੜਾ ਹੈ, ਸਾਨੰੂ ਜਗਹ੍ਾ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
ਵੱਸੀਏ। 21 ਤਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਖੇਗੀ, ਿਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਜਿਣਆ? ਮੈਂ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਅਤੇ ਬਾਝਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, -
ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸ ਨੇ ਪਾਿਲਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਰਿਹ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਿਕੱਥੋਂ
ਆਏ ਹਨ?

22 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੌਮਾਂ ਲਈ
ਉਠਾਵਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਝਡੰਾ ਉੱਚਾ ਕਰਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੀ ਿਲਆਉਣਗ,ੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੋਿਢਆਂ ਉੱਤੇ
ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ 23ਰਾਜੇ ਤੇਰੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ
ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆ,ਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਿਡੱਗ ਕੇ ਤੈਨੰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ,
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਕ ਚੱਟਣਗ,ੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇਂਗੀ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ।

24 ਕੀ ਲੱੁਟ ਸੂਰਮੇ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੈਦੀ ਛੁਡਾਏ
ਜਾਣਗੇ? 25 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਸੂਰਿਮਆਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਲੈ ਲਏ
ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਲੱੁਟ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਝਗੜਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਝਗੜਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਗਂਾ।
26 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਖੁਆਵਾਗਂਾ, ਉਹ
ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋਣਗੇ ਿਜਵੇਂ ਮਧ ਨਾਲ,ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਜਾਣਨਗੇ
ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ,
ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾ।ਂ

50
1ਯਹੋਵਾਹਇਹਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਿਤਆਗਪੱਤੀ ਿਕੱਥੇ ਹ,ੈ ਿਜਹੜੀ

ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਿਤਆਗਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਦੱਤੀ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਕਹੜੇ ਲੈਣਦਾਰ ਕੋਲ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ? ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਚੇ ਗਏ,ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕੱਢੀ ਗਈ। 2 ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ
ਉੱਥੇ ਿਕਉਂ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਦ ਮੈਂ ਪੁਕਾਿਰਆ ਤਾਂ ਿਕਉਂ ਕੋਈ ਉੱਤਰ
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਲਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਐਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਿਗਆ ਜੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ
ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਿਰਹਾ, ਜਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਵੇਖੋ,
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘੁਰਕੀ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੰੂ ਸੁਕਾ ਿਦੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਨੰੂ ਉਜਾੜ
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ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੁਸ ਜਾਦਂੀਆਂ
ਹਨ, ਉਹ ਿਤਹਾਈਆਂ ਮਰ ਜਾਦਂੀਆਂ ਹਨ। 3 ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਨੰੂ ਜਾਣੋ ਸੋਗ ਦਾ
ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਿਹਨਾਉਂਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਤੱਪੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓੜਹ੍ਨਾ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ
ਹਾ।ਂ

ਪਰ੍ਭੂ ਦਾ ਆਿਗਆਕਾਰੀ ਦਾਸ
4ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਿਦੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂ ਿਕ ਹੁੱਸੇ

ਹੋਏ ਨੰੂ ਿਕਵੇਂ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵਾ,ਂ ਉਹ ਮੈਨੰੂ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਜਗਾਉਂਦਾ
ਹ,ੈਉਹਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੰੂ ਖੋਲਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਚੇਿਲਆਂ ਵਾਗਂੂੰ ਸੁਣਾ।ਂ 5ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖੋਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਵਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਿਪੱਛੇ ਹਿਟਆ, 6ਮੈਂਆਪਣੀ
ਿਪੱਠ ਮਾਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾੜਹ੍ੀ ਪੁੱਟਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ
ਿਦੱਤੀਆ,ਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਅਤੇ ਥੁੱਕ ਤੋਂ ਨਾ ਲੁਕਾਇਆ।

7 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ
ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਚਕਮਕ ਵਾਗਂੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵਾਗਂਾ। 8 ਮੈਨੰੂ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇੜੇ ਹ,ੈ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇਗਾ? ਆਓ, ਅਸੀਂ ਆਹਮ-ੋ
ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਈਏ, ਮੇਰਾ ਿਵਰੋਧੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ! 9 ਵੇਖੋ,
ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਕੌਣ ਮੈਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ? ਵੇਖੋ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਗਂੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗ,ੇ ਕੀੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ।

10 ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਸੁਣਦਾ ਹ?ੈ ਿਜਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ,ੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਢਾਸਣਾ
ਲਾਵੇ। 11ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਿਲਓ, ਿਜਹੜੇਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਾਲਾਂ
ਜਗਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ
ਜਗਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤੁਰੋ ਿਫਰ!ੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਫਲ
ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਿਵੱਚ ਪਏ ਰਹੋਗ।ੇ

51
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈ ਸ਼ਾਤਂੀਦਾਇਕ ਬਚਨ
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1ਹੇ ਧਰਮਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਿਲਓ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਭਾਲਣ ਵਾਿਲਓ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ!ੋ
ਉਸ ਚੱਟਾਨ ਵੱਲ ਿਜੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਖਦਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਿਜੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਿਧਆਨ ਕਰ!ੋ 2ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਿਪਤਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰੋ,
ਅਤੇ ਸਾਰਾਹ ਉੱਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ, ਜਦ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਤਦ
ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ।
3 ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਸੀਯੋਨ ਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਿਵਰਾਿਨਆਂ
ਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਉਜਾੜ ਨੰੂ ਅਦਨ ਵਾਗਂੂ,ੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ
ਸੁੱਕੀ ਭੂਮੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਾਗ ਵਾਗਂੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਅਨੰਦ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਭਜਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ।

4 ਹੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ, ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੰਨ
ਲਾਓ! ਿਬਵਸਥਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਚਾਨਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। 5 ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਨੇੜੇ ਹ,ੈ ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਿਨੱਕਿਲਆ ਹੈ,
ਮੇਰੀਆਂ ਭੁਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨਗੀਆ,ਂ ਟਾਪੂ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ,
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੁਜਾ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣਗੇ। 6ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕੋ,
ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰੋ,ਅਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਧੂੰਏਂ ਵਾਗਂੂੰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਗਂੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਗਂੂੰ ਮਰ
ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਸਦੀਪਕ ਹੋਵੇਗੀ,ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਅਨੰਤ ਹੋਵੇਗਾ।

7ਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਿਲਓ, ਮੇਰੀ ਸੁਣ,ੋ ਹੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ, ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ
ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਹ।ੈ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ,ੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਦੁਰਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, 8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੀੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੱਪੜੇ ਵਾਗਂੂੰ ਖਾ
ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਨ ਵਾਗਂੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਰਮ
ਸਦੀਪਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੱਕ।

9 ਜਾਗ, ਜਾਗ, ਬਲ ਪਿਹਨ ਲੈ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭੁਜਾ! ਜਾਗ, ਿਜਵੇਂ
ਪੁਰਾਿਣਆਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਸਿਮਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਿਵੱਚ! ਕੀ
ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਨੇ ਰਹਬ* ਨੰੂ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਜਗਰ ਨੰੂ
ਿਵੰਿਨਆ? 10 ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਿਜਸ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੰੂ, ਵੱਡੀ ਡੰੁਿਘਆਈ ਿਦਆਂ
ਪਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਕਾ ਿਦੱਤਾ? ਿਜਸ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਿਹ ਨੰੂ ਛੁਡਾਏ ਹੋਇਆਂ ਦੇ
ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ? 11 ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਛੁਡਾਏ ਹੋਏ ਮੁੜ
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ਆਉਣਗ,ੇ ਅਤੇ ਜੈਕਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣਗ,ੇ ਸਦੀਪਕ ਅਨੰਦ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗ,ੇ ਸੋਗ
ਅਤੇ ਹਾਉਂਕੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

12ਮੈਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹਾ,ਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ ਜੋ ਮਰਨਹਾਰ
ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰੇਂ, ਅਤੇ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ, ਿਜਹੜਾ ਘਾਹ ਵਾਗਂੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? 13 ਤੂੰ
ਯਹੋਵਾਹਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਨੰੂ ਿਵਸਾਰ ਿਦੱਤਾ, ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਦਾ ਤਾਣਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਿਨੱਤ ਿਦਹਾੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈਂ,
ਿਜਹੜਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ, - ਭਲਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਿਕੱਥੇ ਿਰਹਾ?
14 ਝੁੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਕੈਦੀ ਛੇਤੀ ਖੋਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਉਸ ਨੰੂ ਰੋਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ। 15 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹਾ,ਂ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਛਾਲਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਗੱਜਦੀਆਂ
ਹਨ, - ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹ!ੈ 16ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ
ਪਾਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਯੇ ਿਵੱਚ ਤੈਨੰੂ ਢੱਿਕਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਨੰੂ
ਤਾਣਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਾ,ਂ ਅਤੇ ਸੀਯੋਨ ਨੰੂ ਆਖਾ,ਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੈਂ।

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ
17 ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਾਗ, ਜਾਗ! ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਜਾ! ਤੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ

ਉਹ ਦੇ ੋਧ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਪੀਤਾ, ਤੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਡਗਮਗਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਪਆਲੇ ਨੰੂ
ਪੀ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ। 18ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਜਨਮ
ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਿਰਹਾ, ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਪਾਿਲਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਹ੍ੇ। 19ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ
ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਈਆ,ਂ ਕੌਣ ਤੈਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਭੰਨ ਤੋੜ, ਕਾਲ
ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਆ ਪਈ, ਮੈਂ ਿਕਵੇਂ ਤੈਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦਆ?ਂ 20 ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ
ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਿਡੱਗੇ ਪਏ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਹਰਨ
ਜਾਲ਼ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਝੜਕ ਨਾਲ ਭਰੇ
ਹੋਏ ਹਨ।

21 ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੇ ਦੁਿਖਆਰੀਏ, ਇਹ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਮਤਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈਂ ਪਰ
ਮਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। 22 ਤੇਰਾ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਹੜਾ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਦਾ ਹ,ੈ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ
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ਡਗਮਗਾਉਣ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਲੈ ਿਲਆ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ੋਧ ਦਾ ਿਪਆਲਾ, ਤੂੰ
ਇਹ ਫੇਰ ਕਦੀ ਨਾ ਪੀਵੇਂਗੀ। 23 ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਤੈਨੰੂ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਿਦਆਗਂਾ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਝੁੱਕ ਜਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ
ਲੰਘੀਏ! ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਵਾਗਂੂ,ੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਲਈ
ਗਲੀ ਵਾਗਂੂੰ ਬਣਾਇਆ।

52
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ

1 ਜਾਗ, ਜਾਗ, ਹੇ ਸੀਯੋਨ, ਆਪਣਾ ਬਲ ਧਾਰਣ ਕਰ, ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ,ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨ ਲੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਫੇਰ ਕਦੀ ਕੋਈ
ਅਸੁੰਨਤਾ ਜਾਂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਵੇਗਾ। 2ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ! ਆਪਣੇ ਆਪ
ਤੋਂ ਧੂੜ ਝਾੜ ਅਤੇ ਉੱਠ ਬੈਠ, ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦ,ੇ ਹੇ
ਸੀਯੋਨ ਦੀਏ ਬੱਧੀਏ ਧੀਏ!

3 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖ਼ਤ ਵੇਚੇ ਗਏ ਇਸ ਲਈ
ਹੁਣ ਿਬਨਾਂ ਚਾਦਂੀ ਦੇ ਕੇ ਛੁਡਾਏ ਜਾਓਗੇ। 4 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ
ਹ,ੈ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਪਿਹਲਾਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਿਟਕੇ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਨੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਿਬਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦਬਾਇਆ। 5 ਹੁਣ ਐਥੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹ?ੈ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹ,ੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਜੋ ਮੁਖ਼ਤ ਲਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨਾਂ ਦਾ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ,
ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ 6ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ
ਪਰਜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਾਣੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਿਦਨ ਉਹ ਜਾਣੇਗੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਹਾਂ
ਜੋ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਿਲਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾ।ਂ

7 ਿਜਹੜਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਪੈਰ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਿਕੰਨੇ
ਫੱਬਦੇ ਹਨ! ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਭਿਲਆਈ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਿਲਆਉਂਦਾ, ਿਜਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਸੀਯੋਨ ਨੰੂ ਆਖਦਾ
ਹ,ੈ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 8 ਤੇਰੇ ਰਾਿਖਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ! ਉਹ
ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦ,ੇ ਇਕੱਠੇ ਉਹ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਨਾਲ ਵੇਖਣਗੇ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਯੋਨ ਨੰੂ ਮੁੜੇਗਾ। 9 ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਜੈਕਾਰੇ
ਗਜਾਓ, ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਖੰਡਰ!ੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੰੂ
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ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਛੁਡਾਇਆਹੈ। 10ਯਹੋਵਾਹ ਨੇਆਪਣੀ
ਪਿਵੱਤਰ ਬਾਹਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਪਸਾਰੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਾਓ ਨੰੂ ਵੇਖਣਗ।ੇ

11ਦੂਰ ਹੋਵ,ੋ ਦੂਰ ਹੋਵੋ, ਉੱਥੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾਓ! ਿਕਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤੂ ਨੰੂ ਹੱਥ ਨਾ
ਲਾਓ, ਉਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾਓ! ਆਪ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਭਾਡੇਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ। 12 ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਿਨੱਕਲ ਜਾਓਗੇ, ਨਾ ਨੱਠ
ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗ-ੇਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਪੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ।

ਦਾਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ
13ਵੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਉਤਾਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,

ਉਹ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 14 ਿਜਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, - ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਿਜਹਾ ਿਵਗਿੜਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਜਾਪਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਆਦਮ-ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ! 15 ਸੋ
ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਦੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ
ਬੰਦ ਰੱਖਣਗ,ੇ ਿਕਉਂਿਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਨਾ ਿਗਆ, ਉਹ ਵੇਖਣਗ,ੇ ਅਤੇ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਿਣਆ, ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ।

53
1 ਸਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਕਸ ਨੇ ਪਰਤੀਤ ਕੀਤੀ? ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭੁਜਾ ਿਕਸ

ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਈ? 2 ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੂੰਬਲ ਵਾਗਂੂ,ੰ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚੋਂ ਜੜਹ੍ ਵਾਗਂੂੰ ਫੁੱਟ ਿਨੱਕਿਲਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ
ਸਰੂਪ ਸੀ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਵੇਖਦ,ੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਹੱਪਣ ਸੀ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਸ
ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦ।ੇ 3ਉਹ ਤੁੱਛ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਿਤਆਿਗਆਹੋਇਆਸੀ,ਇੱਕ
ਦੁਖੀਆ ਮਨੁੱਖ, ਸੋਗ ਦਾ ਜਾਣ,ੂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਗਂੂੰ ਿਜਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ,
ਉਹ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ।

4 ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ, ਪਰ
ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੁੱਿਟਆਅਤੇ ਭੰਿਨਆ ਹੋਇਆ
ਸਮਿਝਆ। 5 ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਅਤੇ
ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਚਿਲਆ ਿਗਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ
ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾ।ਂ 6ਅਸੀਂ
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ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਭੱੁਲੇ ਿਫਰਦੇ ਸੀ,ਅਸੀਂਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜੇ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਦੀ।

7ਉਹ ਸਤਾਇਆ ਿਗਆਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ
ਖੋਿਲਆ, ਉਸ ਲੇਲੇ ਵਾਗਂੂੰ ਿਜਹੜਾ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ
ਭੇਡ ਵਾਗਂੂੰ ਿਜਹੜੀ ਉੱਨ ਕਤਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੂੰਗੀ ਹ,ੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਿਲਆ। 8 ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਫਿੜਹ੍ਆ
ਿਗਆ, ਉਸ ਦੀ ਪੀੜਹ੍ੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸ ਨੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਠਾ ਿਲਆ ਿਗਆ? ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੰੂ
ਮਾਰ ਪਈ, 9 ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠਿਹਰਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ
ਵੇਲੇ ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਛਲ ਸੀ।

10 ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਭਾਇਆ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਸੋਗ ਿਵੱਚ ਪਾਵੇ।
ਜਦ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਠਿਹਰਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਸ ਨੰੂ
ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹਆਪਣੇ ਿਦਨ ਲੰਮੇ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ। 11ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੇਖੇਗਾ
ਅਤੇ ਿਤਪਤ ਹੋਵੇਗਾ,ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਦਾਸ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੰੂ
ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੰੂ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗਾ। 12ਇਸ
ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਵੱਿਡਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਹੱਸਾ ਵੰਡ ਿਦਆਗਂਾ,ਅਤੇ ਬਲਵੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹ ਲੱੁਟ ਵੰਡੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮੌਤ ਲਈ ਡੋਲ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ, ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕੇ, ਅਤੇ
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

54
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰ੍ੇਮ

1 ਹੇ ਬਾਝਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਣੀ, ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾ! ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾ ਅਤੇ
ਿਚੱਲਾ, ਤੂੰ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆ!ਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਤਆਗੀ ਹੋਈ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। 2ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ
ਦੇ ਥਾਂ ਨੰੂ ਚੌੜਾ ਕਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਪੜਦੇ ਤਾਣਨ, ਤੂੰ ਸਰਫ਼ਾ ਨਾ ਕਰ,
ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਕੀਿਲਆਂ ਨੰੂ ਤਕੜਾ ਕਰ! 3 ਤੂੰ
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ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਫੈਲੇਂਗੀ, ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਉੱਜੜੇ ਹੋਏ
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੰੂ ਵਸਾਵੇਗੀ।

4 ਨਾ ਡਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਨਾ ਘਬਰਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਲਾਜ ਨੰੂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂਗੀ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੰਡੇਪੇ ਦੇ ਉਲਾਭੇਂ ਨੰੂ ਫੇਰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੇਂਗੀ। 5 ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਤਾਂ
ਤੇਰਾ ਕਰਤਾਰ ਹ,ੈ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹ।ੈ ਤੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਿਦਆ
ਜਾਵੇਗਾ। 6 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨੰੂ ਿਤਆਗੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਸੋਗਣ
ਇਸਤਰੀ ਵਾਗਂੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਾਗਂੂੰ ਜਦ ਉਹ ਛੱਡੀ ਜਾਦਂੀ,
ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹ।ੈ 7 ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਿਤਆਿਗਆ ਸੀ,
ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਗਂਾ। 8 ੋਧ ਦੇ ਹੜਹ੍ ਿਵੱਚ ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾ ਿਲਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਦੀਪਕ
ਦਯਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਮਕਰਾਗਂਾ,ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾਆਖਦਾ
ਹ।ੈ 9ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੂਹ ਦੀ ਪਰਲੋ ਿਜਹੀ ਹ,ੈ - ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹ,ੈ ਿਕ
ਨੂਹ ਦੀ ਪਰਲੋ ਫੇਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਿਕ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ੋਿਧਤ ਨਾ ਹੋਵਾਗਂਾ, ਨਾ ਤੈਨੰੂ ਿਝੜਕਾਗਂਾ। 10 ਭਾਵੇਂ ਪਰਬਤ ਜਾਦਂੇ
ਰਿਹਣ ਤੇ ਿਟੱਲੇ ਿਹਲਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਦਯਾ ਤੈਥੋਂ ਜਾਦਂੀ ਨਾ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ
ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਨੇਮ ਿਹੱਲੇਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਖਦਾ
ਹ।ੈ

ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਗਰ
11 ਹੇ ਦੁਿਖਆਰੀਏ, ਅਨੇਰ ਦੀਏ ਮਾਰੀਏ ਹੋਈਏ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ ਨਹੀਂ

ਿਮਿਲਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੰੂ ਫ਼ੀਰੋਿਜ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਜੜਹ੍ਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ
ਨੀਂਹਾਂ ਨੰੂ ਨੀਲਮਾਂ ਨਾਲ ਧਰਾਗਂਾ। 12 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਲਸਾਂ ਨੰੂ ਲਾਲਾਂ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ
ਫਾਟਕਾਂ ਨੰੂ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ
ਬਣਾਵਾਗਂਾ। 13 ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਿਸੱਖੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗ,ੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਤਂੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ। 14 ਤੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇਂਗੀ, ਅਤੇ
ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਂਗੀ,ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰੇਂਗੀ, ਅਤੇ ਖੌਫ਼ ਨਾ ਖਾਵੇਂਗੀ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇਗਾ। 15 ਵੇਖ, ਉਹ ਝਗੜਾ ਛੇੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੀ
ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਿਡੱਗੇਗਾ। 16 ਵੇਖ,
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ਮੈਂ ਲੁਹਾਰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੋਿਲਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਧੌਂਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ
ਲਈ ਸੰਦ ਕੱਢਦਾ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਜਾੜਨ ਲਈਉਤਪਤ ਕੀਤਾ।
17 ਹਰੇਕ ਹਿਥਆਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਿਨਕੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰੇਕ
ਜੀਭ ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਨਆਂ ਲਈ ਉੱਠੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵੇਂਗੀ - ਇਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹ,ੈਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰਣਗੇ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹ।ੈ

55
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ: ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ

1ਆਓ, ਹਰੇਕ ਜੋ ਿਤਹਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਆਓ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ
ਕੋਲ ਚਾਦਂੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਖਾਓ, ਆਓ, ਿਬਨਾਂ ਚਾਦਂੀ,
ਿਬਨਾਂ ਮੁੱਲ ਮਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਓ! 2 ਿਜਹੜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੀ ਚਾਦਂੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਜਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਿਮਹਨਤ ਿਕਉਂਖਰਚਦੇ ਹ?ੋ ਿਧਆਨਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ
ਜੀ ਿਚਕਨਾਈ ਨਾਲ ਿਤਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। 3 ਕੰਨ ਲਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਓ, ਸੁਣੋ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋਗ,ੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਦੀਪਕ ਨੇਮ ਬੰਨਾਗਂਾ,
ਅਰਥਾਤ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ ਅਟੱਲ ਿਦਆਲ਼ਗੀਆਂ ਦਾ ਨੇਮ। 4 ਵੇਖ, ਮੈਂ
ਉਹ ਨੰੂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਗਵਾਹ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹ,ੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰ੍ਧਾਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮ।
5ਵੇਖ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੰੂ ਸੱਦੇਂਗਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ,ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਨੰੂ ਜੋ ਤੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆ,ਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੱਜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆ,ਂਇਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ
ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਸ਼ੋਭਾਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ

6ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਭਾਲੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਉਹ ਨੰੂ ਪੁਕਾਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ
ਨੇੜੇ ਹ।ੈ 7ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਨੰੂ ਿਤਆਗ,ੇ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਰਆਪਣੇ ਿਖ਼ਆਲਾਂ
ਨੰੂ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਜੋ ਅੱਤ ਿਦਆਲੂ ਹ,ੈ 8 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਖ਼ਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਖ਼ਆਲ
ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹ।ੈ 9 ਿਜਵੇਂ
ਅਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਿਤਵੇਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ,ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਖ਼ਆਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਖ਼ਆਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ।
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10 ਿਜਵੇਂ ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹ,ੈਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂੀ,
ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਿਸੰਜ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਜਮਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਿਖੜਾਉਂਦੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਰੋਟੀ ਿਦੰਦੀ ਹ,ੈ 11 ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਮੇਰਾ
ਬਚਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਅਿਵਰਥਾ ਨਹੀਂ
ਮੁੜੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਠਾਿਣਆ ਉਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ
ਉਹ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ।

12 ਿਕਉਂਿਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਿਨੱਕਲੋਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਤੋਰੇ ਜਾਓਗੇ,
ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਿਟੱਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣਗ।ੇ 13 ਕੰਿਡਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਸਰੂ ਉੱਗੇਗਾ, ਕੰਟੀਲੀ
ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਹੰਦੀ ਉੱਗੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਇਹ ਸਦੀਪਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਦੀ ਿਮਟੇਗਾ ਨਹੀਂ।

56
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸ਼ਾਿਮਲ

1ਯਹੋਵਾਹ ਇਹਆਖਦਾ ਹ,ੈਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ
ਕਰ,ੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹ,ੈਅਤੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਪਰਗਟ
ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹ।ੈ 2ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਆਦਮ-ਵੰਸ਼ੀ ਜੋ
ਇਸ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਸਬਤ ਨੰੂ ਿਬਨਾਂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹਰ ਬਦੀ ਨੰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

3ਪਰਦੇਸੀ ਿਜਸ ਨੇਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਿਲਆ ਹ,ੈ ਉਹ
ਇਹ ਨਾ ਆਖ,ੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਿਵੱਚੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾ
ਖੁਸਰਾ ਇਹ ਆਖ,ੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਸੁੱਕਾ ਰੁੱਖ ਹਾ।ਂ 4 ਿਕਉਂਿਕ ਖੁਸਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਬਤਾਂ
ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੰੂ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਚੁਣਦ,ੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਨੰੂ
ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ 5 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ
ਿਦਆਗਂਾ, ਜੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ
ਸਦੀਪਕ ਨਾਮ ਿਦਆਗਂਾ, ਜੋ ਿਮਟਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ।

6 ਪਰਦੇਸੀ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਿਲਆ ਹੈ,
ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਰ੍ੇਮ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ
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ਉਸ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਣ, ਹਰੇਕ ਜੋ ਸਬਤ ਨੰੂ ਿਬਨਾਂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਮੰਨਦਾ, ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਨੰੂ ਫੜਹ੍ੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 7ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ
ਿਲਆਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ ਦੁਆਵਾਗਂਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਮੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣਗੇ,
ਮੇਰਾ ਘਰ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸਦਾਵੇਗਾ। 8ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਾਕ ਹ,ੈ - ਮੈਂ
ਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨਾਂ ਇਕੱਿਠਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਗਂਾ।

ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾੜਨਾ
9 ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੰਤੂਓ, ਹੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰੋਂ! ਖਾਣ ਲਈ ਆ

ਜਾਓ! 10 ਉਹ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅੰਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਸਮਝ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁੰਗੇ
ਕੁੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਭੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਖਦ,ੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਨੀਂਦਰ
ਦੇ ਪਰ੍ੇਮੀ ਹਨ। 11ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੇ ਹਨ, ਇਹ ਰੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦ,ੇ ਅਤੇ
ਇਹ ਅਯਾਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ,ਇਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ ਆਪਣ-ੇਆਪਣੇ ਲਾਭ
ਲਈ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ। 12ਆਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ
ਹਨ, ਅਸੀਂ ਮਧ ਿਲਆਈਏ ਅਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਵੀਏ, ਕੱਲ ਦਾ ਿਦਨ ਅੱਜ ਿਜਹਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ।

57
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ

1 ਧਰਮੀ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਿਦਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਭਗਤ
ਲੋਕ ਲੈ ਲਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਧਰਮੀ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਿਲਆ
ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਿਬਪਤਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। 2 ਉਹ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਾਲ ਜਾਦਂ,ੇ
ਉਹਆਪਣੇ ਿਬਸਤਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਅਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਿਸੱਧੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ
ਹਨ।

3 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਥੇ ਨੇੜੇ ਆਓ, ਹੇ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,ੋ ਿਵਭਚਾਰੀ ਅਤੇ
ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਵੰਸ਼! 4 ਤੁਸੀਂ ਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਖ਼ੌਲ ਕਰਦੇ ਹ?ੋ ਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ
ਅੱਡਦੇ ਅਤੇ ਜੀਭ ਕੱਢਦੇ ਹ?ੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬੱਚ,ੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ
ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ? 5ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਬਲੂਤਾਂ ਿਵੱਚ, ਹਰੇਕ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ
ਿਵੱਚ ਸੜਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘਾਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਹੇਠ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ
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ਵੱਢਦੇ ਹ!ੋ 6ਘਾਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰੇ ਪੱਥਰ ਤੇਰੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚਆਉਣਗ,ੇਇਹੋ ਤੇਰਾ ਭਾਗ
ਹ!ੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਤੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਡੋਲੀ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਈ,
ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਤਂ ਰਹਾ?ਂ 7ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਪਰਬਤ
ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਿਬਸਤਰ ਿਵਛਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਲਈ ਚੜਹ੍
ਵੀ ਗਈ। 8 ਬੂਿਹਆਂ ਅਤੇ ਚੁਗਾਠਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ
ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਨੰਗੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਤਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ
ਿਬਸਤਰਾ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲਆਪਣਾ ਨੇਮ ਬੰਿਨਆ, ਵੇਖਿਦਆਂ ਸਾਰ
ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਬਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਟੂ ਹੋ ਗਈ! 9 ਤੂੰ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਮਲਕ ਦੇਵਤੇ* ਕੋਲ
ਗਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਚੋਲੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਘੱਲੇ,
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਤਾਲ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ! 10ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
ਨਾਲ ਥੱਕ ਗਈ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਿਵਅਰਥ ਹ,ੈ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਿਵੱਚ
ਜਾਨ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਨਾ ਥੱਕੀ।

11ਤੂੰ ਿਕਸ ਤੋਂ ਐਨਾ ਸਿਹਮੀ ਅਤੇ ਡਰੀ ਿਕ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਯਾਦ ਨਾ
ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਨਾ ਿਰਹਾ?
ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀ। 12ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਨੰੂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸਾਗਂਾ, ਪਰ
ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਾ ਪੁਚਾਉਣਗ।ੇ 13 ਜਦ ਤੂੰ ਿਚੱਲਾਏਂ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ
ਟੋਲਾ ਤੈਨੰੂ ਛੁਡਾਵੇ। ਪਰ ਹਵਾ ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ,ਅਤੇ ਇੱਕ
ਫੂਕ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
14ਤਦਆਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਰਤੀ ਪਾਓ, ਭਰਤੀ! ਰਾਹ ਿਤਆਰ ਕਰ,ੋ ਮੇਰੀ

ਪਰਜਾ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਚੁੱਕ ਸੁੱਟੋ! 15ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ
ਜੋ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਵੱਤਰ ਹ,ੈਇਹਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਿਜਸ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਕੁਚਿਲਆ ਅਤੇ ਦੀਨ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਅਤੇ ਕੁਚਿਲਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਿਦਲ ਨੰੂ ਜੀਉਂਦਾ ਕਰਾ।ਂ 16ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੱਕ ਨਾ ਝਗੜਾਗਂਾ, ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ
ੋਧਵਾਨ ਰਹਾਗਂਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਨਢਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,

ਉਹ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। 17 ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਲੋਭ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ

* 57:9 57:9 ਰਾਜਾ
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ਕਾਰਨ ੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਮਾਿਰਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਇਆ,
ਮੈਂ ੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਭਟਕਦੇ
ਗਏ। 18 ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਉਸ
ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਗ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਨੰੂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ਾਗਂਾ। 19 ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਉਸਤਤ ਦਾ ਫਲ ਉਤਪੰਨ
ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਲਈਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਲੇ ਲਈਸ਼ਾਤਂੀ, ਸ਼ਾਤਂੀ! ਯਹੋਵਾਹ
ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰਾਗਂਾ। 20ਦੁਸ਼ਟ ਉੱਛਲਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਗਂੂੰ
ਹਨ, ਜੋ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਿਚੱਕੜ ਅਤੇ ਗੰਦ
ਉਛਾਲਦੀਆਂ ਹਨ। 21ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਆਖਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਹੀਂ।

58
ਸੱਚਾ ਵਰਤ

1ਸੰਘ ਅੱਡ ਕੇ ਪੁਕਾਰ, ਸਰਫ਼ਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੁਰੀ ਵਾਗਂੂੰ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ
ਕਰ! ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ, ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਪਾਪ ਦੱਸ! 2ਉਹ ਿਨੱਤ ਿਦਹਾੜੇ ਮੈਨੰੂ ਭਾਲਦੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਜਾਣਨ ਦੀ
ਅਿਜਹੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਣੋ ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਧਰਮੀ ਕੌਮ ਹਨ, ਿਜਸ ਨੇ ਧਰਮ
ਕਮਾਇਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਿਤਆਿਗਆ, ਉਹ
ਧਰਮ ਦੇ ਿਨਯਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 3ਉਹਆਖਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਿਖਆ ਪਰ ਤੂੰ
ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੰੂ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਤੂੰ ਿਖ਼ਆਲ ਨਹੀਂ
ਕਰਦਾ? ਵੇਖੋ, ਵਰਤ ਦੇ ਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦੇ ਹ,ੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਕਾਿਮਆਂ ਨੰੂ ਧੱਕੀ ਿਫਰਦੇ ਹ।ੋ 4 ਵੇਖ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜੇ-ਰਗੜੇ ਲਈ, ਅਤੇ
ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਹੂਰੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹ,ੋ ਿਜਹੋ ਿਜਹੇ ਵਰਤ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ
ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਿਚਆਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ। 5 ਭਲਾ, ਇਹ
ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਵਰਤ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮੈਂ ਚੁਿਣਆ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੀਨ ਕਰੇ? ਭਲਾ, ਿਸਰ ਨੰੂ ਕਾਨੇ ਵਾਗਂੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਤੱਪੜ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਿਵਛਾਉਣਾ, ਭਲਾ, ਇਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ
ਆਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਭਾਵ?ੇ
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6 ਿਜਹੜਾ ਵਰਤ ਮੈਂ ਚੁਿਣਆ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅਿਨਆਂ ਦੇ
ਬੰਧਨਾਂ ਨੰੂ ਖੋਲੋ, ਅਤੇ ਅਨੇਰ ਦੇ ਜੂਲੇ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੰੂ ਤੋੜੋ? ਕੁਚਲੇ ਹੋਇਆਂ ਨੰੂ
ਛੁਡਾਓ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੂਲੇ ਨੰੂ ਭੰਨ ਸੁੱਟ?ੋ 7 ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
ਰੋਟੀ ਭੱੁਿਖਆਂ ਨੰੂ ਵੰਡ ਿਦਓ, ਅਤੇ ਬ-ੇਘਰੇ ਭਟਕਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਿਲਆਓ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਨੰਗੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰੂ ਕੱਜੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੁਕਾਓ? 8 ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਚਾਨਣ ਸਵੇਰ ਵਾਗਂੂੰ ਫੁੱਟ
ਿਨੱਕਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਛੇਤੀ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਤੇਰੇ
ਅੱਗ-ੇਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਰਾਖ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। 9 ਜਦ
ਤੂੰ ਪੁਕਾਰੇਂਗਾ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੂੰ ਦੁਹਾਈ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ
ਆਖੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾ।ਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਅਨੇਰ ਦਾ ਜੂਲਾ, ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣਾ
ਅਤੇ ਦੁਰਬਚਨ ਬੋਲਣਾ ਦੂਰ ਕਰੇਂ, 10 ਜੇ ਤੂੰ ਭੱੁਖੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦਲ ਖੋਲ ਕੇ
ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਂ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਚੜਹ੍ੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਦੁਪਿਹਰ ਵਾਗਂੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। 11 ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੀ
ਅਗਵਾਈ ਸਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਝੁਲਿਸਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਿਤਪਤ
ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਿਸੰਜੇ ਹੋਏ ਬਾਗ਼ ਿਜਹਾ
ਹੋਵੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਸੁੰਬ ਿਜਹਾ ਿਜਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। 12 ਤੇਰੇ ਲੋਕ
ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਖੰਡਰਾਂ ਨੰੂ ਉਸਾਰਨਗ,ੇ ਤੂੰ ਿਪਛਲੀਆਂ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਉੱਤੇ
ਘਰ ਬਣਾਵੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ “ਤੇੜ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,” ਅਤੇ “ਵਸੇਿਬਆਂ ਦੇ
ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰਕ” ਅਖਵਾਏਂਗਾ।

ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ
13 ਜੇ ਤੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਨੰੂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਿਦਨ ਿਵੱਚ

ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ
ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਿਦਨ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਿਦਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆਦਰ
ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਾ
ਕਰ ਕੇ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨੰੂ ਆਦਰ ਦੇਵੇਂ, 14 ਤਦ ਤੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਮਗਨ ਰਹੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਉਿਚਆਈਆਂ ਉੱਤੇ
ਚੜਹ੍ਾਵਾਗਂਾ, ਤੇਰੇ ਿਪਤਾ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚੋਂ ਖੁਆਵਾਗਂਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹ।ੈ
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59
ਨਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ

1 ਵੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਅਿਜਹਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਨਾ
ਉਹ ਦਾ ਕੰਨ ਅਿਜਹਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸੁਣੇ ਨਾ। 2 ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ
ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਿਜਹਾ ਲੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ ਿਕ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। 3 ਤੁਹਾਡੇ
ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਿਲੱਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਦੀ ਨਾਲ,
ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ ਝੂਠ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਬਦੀ ਬਕਦੀ ਹ।ੈ 4 ਕੋਈ
ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ
ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫੋਕਟ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ
ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਗਰਭੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬਦੀ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੰਦੇ ਹਨ! 5 ਉਹ ਨਾਗ ਦੇ
ਆਡੇਂ ਸੇਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ ਉਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਆਿਂਡਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਖਾਵੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਤੋਿੜਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ
ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹ।ੈ 6ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲੇ ਨਾਲ ਬਸਤਰ ਨਾ ਬਣਨਗੇ,
ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਢੱਕਣਗ,ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਕਰਤੂਤਾਂ ਬਦੀ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਹ।ੈ 7 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਬੁਿਰਆਈ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਦਾ ਲਹੂ
ਵਹਾਉਣ ਿਵੱਚ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਖ਼ਆਲ ਬਦੀ ਦੇ ਿਖ਼ਆਲ
ਹਨ, ਿਵਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਹ।ੈ 8ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਰਾਹ
ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਪਹੇ ਟੇਢੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।

ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ
9 ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਿਨਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ

ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਨੰੂ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ! ਅਤੇ
ਉਜਾਲੇ ਨੰੂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ ਚਲਦੇ ਹਾ।ਂ 10ਅਸੀਂ ਅੰਿਨਆਂ ਵਾਗਂੂੰ
ਕੰਧ ਨੰੂ ਟੋਹੰਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਿਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ
ਰਾਹ ਭਾਲਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਦੁਪਿਹਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ ਵਾਗਂੂੰ ਠੇਡਾ ਖਾਦਂੇ ਹਾ,ਂ ਬਲਵਾਨਾ*ਂ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਵਾਗਂੂੰ ਹਾ।ਂ 11ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਿਰੱਛਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਗੁਰਰਾਉਂਦੇ

* 59:10 59:10 ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ
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ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਘੁੱਗੀਆਂ ਵਾਗਂੂੰ ਹੂੰਗਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਿਨਆਂ ਨੰੂ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾ,ਂ
ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤੀ ਨੰੂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹ।ੈ 12 ਸਾਡੇ
ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਿਦੰਦੇ
ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੰੂ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾ।ਂ 13ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ
ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣੋਂ ਹੱਟ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਿਵਦਰੋਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਜੁਗਤੀ ਕਰ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆ।ਂ
14 ਿਨਆਂ ਪਲਟ ਿਗਆ,ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੂਰ ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਸਿਚਆਈਤਾਂ ਚੌਂਕ
ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪਈ, ਅਤੇ ਿਸਿਧਆਈ ਅੰਦਰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 15 ਸਿਚਆਈ
ਲੱਭਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਬਦੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ,ਉਹਆਪਣੇਆਪ ਨੰੂ ਿਸ਼ਕਾਰ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਨੰੂ ਿਤਆਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆਅਤੇ ਪਰ੍ਸੰਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਨਆਂ ਿਕਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਸੀ। 16ਉਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਕੋਈ ਮਨੱੁਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੰਗ ਰਿਹ ਿਗਆ ਿਕ ਕੋਈ
ਵੀ ਿਵਚੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੀ ਭੁਜਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਬਚਾਓ
ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਸੰਭਾਿਲਆ। 17 ਉਹ ਨੇ ਧਰਮ ਨੰੂ
ਸੰਜੋ ਵਾਗਂੂੰ ਪਿਹਿਨਆਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਰੱਿਖਆ, ਉਸ ਨੇ
ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਸਤਰ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੋਲੇ ਵਾਗਂੂੰ ਅਣਖ ਨੰੂ ਪਾ ਿਲਆ।
18ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ,ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ
ਲਈ ੋਧ, ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਟਾਪੂਆਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ
ਦਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। 19 ਤਦ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ ਅਤੇ
ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜਹ੍ਦੇ ਪਾਿਸਓਂ ਉਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹੜਹ੍
ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਵਾਗਂੂੰ ਆਵੇਗਾ, ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਝਡੰਾ
ਖੜਹ੍ਾ ਕਰੇਗਾ† l

20ਸੀਯੋਨ ਲਈਇੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਉਨਾਂ ਲਈ
ਜੋ ਯਾਕੂਬ ਿਵੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਿਫਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ।
21ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੇਮ ਹ,ੈ ਮੇਰਾ
† 59:19 59:19 ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋੜਹ੍ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ l
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ਆਤਮਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਪਾਏ, ਉਹ ਤੇਰੇ
ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ, ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ, ਸਗੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਦੀ ਅੰਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚੋਂ,
ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹ।ੈ

60
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਿਵੱਖ

1 ਉੱਠ, ਚਮਕ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਚਾਨਣ ਆ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਪਰਤਾਪ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਿਕਆ ਹ।ੈ 2 ਵੇਖੋ, ਹਨੇਰਾ ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉੱਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹ,ੈ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੇ ਚਾਨਣ ਵੱਲ
ਆਉਣਗੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਤੇਰੇ ਚੜਹ੍ਾਓ ਦੀ ਚਮਕ ਵੱਲ।

4ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ! ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਇਕੱਠੇ
ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਗ,ੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ
ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ 5 ਤਦ ਤੂੰ ਇਸ ਨੰੂ ਵੇਖੇਂਗੀ ਅਤੇ ਚਮਕੇਂਗੀ, ਅਤੇ
ਤੇਰਾ ਿਦਲ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬੇਗਾ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ
ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਿਫਰੇਗੀ,ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲ-ਧਨ ਤੇਰੇ ਵੱਲਆਵੇਗਾ।
6ਊਠਾਂ ਦੇ ਝੁਡੰ ਤੇਰੇ ਦੇਸ ਨੰੂ ਭਰ ਦੇਣਗੇ, ਿਮਦਯਾਨ ਅਤੇ ਏਫਾਹ ਦੇਸ ਦੇ ਜੁਆਨ
ਊਠ, ਸ਼ਬਾ ਦੇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਆਉਣਗ,ੇਅਤੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਲੁਬਾਨ ਿਲਆਉਣਗੇ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਗ।ੇ 7 ਕੇਦਾਰ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਇੱਜੜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ,ੇ ਨਬਾਯੋਤ ਦੇਸ ਦੇ ਮੇਂਢੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਨਗੇ,ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ,ੇਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ
ਭਵਨ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਤਾਪੀ ਬਣਾਵਾਗਂਾ।

8ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਬੱਦਲ ਵਾਗਂੂੰ ਉੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਘੁੱਗੀਆਂ
ਆਪਣੇਆਲਿਣਆਂ ਨੰੂ? 9ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਟਾਪੂ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗ,ੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਣਗ,ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਦਂੀ ਤੇ ਸੋਨੇ
ਸਮੇਤ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਰਥਾਤ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਲਈ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਰੋਂ ਿਲਆਉਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਸ਼ਾਨ-ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਭਿਰਆ
ਹ।ੈ
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10ਪਰਦੇਸੀ ਤੇਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੰੂ ਉਸਾਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ੋਧ ਿਵੱਚ ਮਾਿਰਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰ੍ਸੰਨਤਾ
ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਮ ਕਰਾਗਂਾ। 11 ਤੇਰੇ ਫਾਟਕ ਸਦਾ ਖੁੱਲੇ ਰਿਹਣਗ,ੇ ਉਹ
ਿਦਨ ਰਾਤ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣਗ,ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਧਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੰੂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਿਜੱਤ ਦੇ ਜਲੂਸ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਉਣ।
12 ਿਜਹੜੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਰਾਜ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾ,ਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ 13ਲਬਾਨਨ
ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲਆਵੇਗੀ ਅਰਥਾਤ ਸਰ,ੂ ਚੀਲਅਤੇ ਚਨਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲਇਕੱਠੇ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਸਜਾਉਣ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਵਾਗਂਾ। 14 ਤੈਨੰੂ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਤੈਨੰੂ ਤੁੱਛ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ
ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੀਯੋਨ ਆਖਣਗੇ।

15 ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਿਤਆਗੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਿਘਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਸਦਾ ਲਈ ਮਾਣ ਅਤੇ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ੀ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵਾਗਂਾ। 16ਤੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘੇਗੀ,ਅਤੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ
ਚੁੰਘੇਗੀ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਂਗੀ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾ,ਂ ਤੇਰਾ
ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹਾ।ਂ

17 ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਚਾਦਂੀ ਿਲਆਵਾਗਂਾ, ਲੱਕੜੀ
ਦੇ ਥਾਂ ਿਪੱਤਲ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਲੋਹਾ ਿਲਆਵਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਨੰੂ ਤੇਰਾ ਹਾਕਮ
ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਨੰੂ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਬਣਾਵਾਗਂਾ। 18 ਤੇਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਕਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ
ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਬਰਬਾਦੀ ਜਾਂ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਕਦੀ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੂੰ
ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੰੂ ਮੁਕਤੀ,ਅਤੇਆਪਣੇ ਫਾਟਕਾਂ ਨੰੂ ਉਸਤਤ ਸੱਦੇਂਗੀ। 19ਫੇਰ
ਿਦਨ ਨੰੂ ਸੂਰਜ ਤੇਰਾ ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਚੰਦ ਉਜਾਲੇ ਲਈ ਤੈਨੰੂ ਚਾਨਣ
ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਸਦੀਪਕ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਠਿਹਰੇਗਾ। 20ਤੇਰਾ ਸੂਰਜ ਫੇਰਨਹੀਂ ਲੱਥੇਗਾ,ਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈਚੰਦ ਦੀ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਦੀਪਕ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੋਗ ਦੇ ਿਦਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। 21 ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ
ਧਰਤੀ ਨੰੂ ਸਦਾ ਲਈ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
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ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠਿਹਰਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇ। 22 ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇੱਕ
ਹਜ਼ਾਰ* ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਕੌਮ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸਮੇਂ
ਿਸਰ ਇਹ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਗਂਾ।

61
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

1 ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹ,ੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਮਸਹ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੰੂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾ,ਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਲਈ
ਭੇਿਜਆ ਹ,ੈ ਿਕ ਮੈਂ ਟੁੱਟੇ ਿਦਲ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਾ,ਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੰੂ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਛੱੁਟਣ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਾ,ਂ 2 ਤਾਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ
ਦੇ ਿਦਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਾ,ਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਗੀਆਂ ਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦਆ,ਂ 3 ਅਤੇ
ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਸੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਾ,ਂ - ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਤੋਂ ਸੁਆਹ ਦੂਰ
ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਤਾਜ ਰੱਖਣ, ਸੋਗ ਦੇ ਥਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਵਾ,ਂ ਿਨਰਾਸ਼ ਆਤਮਾ
ਦੇ ਥਾਂ ਉਸਤਤ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਬਖ਼ਸ਼ਾ,ਂ ਤਦ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਬਲੂਤ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਦਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਪਰਗਟ ਹੋਵ।ੇ 4ਉਹ ਪਰ੍ਾਚੀਨ
ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣਗ,ੇ ਉਹ ਪਿਹਲੇ ਿਵਰਾਿਨਆਂ ਨੰੂ ਉਸਾਰਨਗ,ੇ ਉਹ
ਬਰਬਾਦ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੰੂ, ਿਜਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੀੜਹ੍ੀਆਂ ਤੋਂ ਿਵਰਾਨ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਨਵੇਂ ਿਸਿਰਓਂ ਉਸਾਰਨਗ।ੇ

5ਪਰਦੇਸੀਆ ਖੜਹ੍ੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜੜਾਂ ਨੰੂ ਚਾਰਨਗ,ੇ ਓਪਰੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਹਾਲੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਹੋਣਗ,ੇ 6ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਜਾਜਕ ਕਹਾਓਗ,ੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕਆਖਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਧਨ ਖਾਓਗ,ੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਮਾਲ-ਧਨ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋਗ।ੇ 7 ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੁਗਣਾ
ਿਹੱਸਾ ਿਮਲੇਗਾ, ਬੇਪਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਮੌਜ ਮਾਣੋਗ,ੇ ਇਸ
ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਦੁਗਣੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੋਵੋਗ,ੇ ਸਦੀਪਕ
ਅਨੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ।

8 ਿਕਉਂਿਕ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਨਸਾਫ਼ ਨੰੂ ਤਾਂ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਲੱੁਟ ਅਤੇ
ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਿਚਆਈ

* 60:22 60:22 ਕਬੀਲਾ
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ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਿਦਆਗਂਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਦੀਪਕ ਨੇਮ ਬੰਨਾਗਂਾ।
9 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਣੀ
ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਮੁਬਾਰਕ ਵੰਸ਼ ਹ।ੈ

10 ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਗਂਾ, ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਾਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ
ਮਗਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਵਾਏ ਹਨ,ਅਤੇ ਉਸ
ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚੋਗੇ ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਢੱਿਕਆ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਲਾੜਾ ਿਸਹਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਸੁਆਰਦਾ, ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਆਪਿਣਆਂ ਗਿਹਿਣਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੰੂ ਿਸ਼ੰਗਾਰਦੀ ਹ।ੈ 11 ਿਜਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁੰਗਰ ਕੱਢਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਬਾਗ਼
ਬੀਜਾਂ ਨੰੂ ਉਪਜਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਨੰੂ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੰਗਰਾਵੇਗਾ।

62
ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਚੰਤਾ

1 ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਮੈਂ
ਚੈਨ ਨਾ ਲਵਾਗਂਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਉਜਾਲੇ ਵਾਗਂੂ,ੰਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ
ਬਲਦੇ ਦੀਵੇ ਵਾਗਂੂੰ ਨਾ ਿਵਖਾਈ ਦੇਵੇ। 2 ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਨੰੂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ
ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨੰੂ ਵੇਖਣਗੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਿਨੱਕਲੇਗਾ। 3 ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਮੁਕਟ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਤਾਜ ਹੋਵੇਂਗੀ। 4 ਤੂੰ ਫੇਰ “ਛੱਡੀ
ਹੋਈ” ਨਾ ਸਦਾਏਂਗੀ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਫੇਰ “ਉਜਾੜ” ਅਖਵਾਏਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ
ਹੇਪਸੀਬਾ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਅਰਥਾਤ “ਮੇਰੀ ਭਾਉਣੀ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹ,ੈ” ਅਤੇ
ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਿਬਯੂਲਾਹ ਅਰਥਾਤ “ਸੁਹਾਗਣ” ਅਖਵਾਏਗੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਹ,ੈਅਤੇ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵਆਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। 5 ਿਜਵੇਂ ਜੁਆਨ ਕੁਆਰੀ
ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਲੈਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ* ਤੈਨੰੂ ਿਵਆਹ ਲੈਣਗ,ੇ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ
ਲਾੜਾ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਉੱਤੇ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ
ਅਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। 6ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਖੇ ਲਾਏ ਹਨ, ਸਾਰਾ
ਿਦਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਿਹਣਗ,ੇ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ
* 62:5 62:5 ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ
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ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ ਅਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ! 7ਅਤੇ ਉਹ ਨੰੂ ਅਰਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦਓ, ਜਦ ਤੱਕ
ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਸਤਤ ਲਈ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕਰ!ੇ 8ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਲਵੰਤ ਭੁਜਾ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ
ਅੱਗੇ ਨੰੂ ਤੇਰਾ ਅੰਨ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਲਈ ਕਦੀ ਨਾ ਦੇਵਾਗਂਾ,ਅਤੇ ਓਪਰੇ
ਤੇਰੀ ਨਵੀਂ ਮਧ ਨਾ ਪੀਣਗ,ੇ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਿਮਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ 9 ਪਰ ਉਹ
ਦੇ ਸਾਭਂਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੰੂ ਖਾਣਗ,ੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਗ।ੇ ਉਹ
ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵੇਹਿੜਆਂ ਿਵੱਚ
ਪੀਣਗ।ੇ

10 ਲੰਘ ਜਾਓ, ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਓ! ਪਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ
ਿਤਆਰ ਕਰੋ, ਭਰਤੀ ਪਾਓ, ਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਪਾਓ! ਪੱਥਰਾਂ ਨੰੂ ਕੱਢ
ਸੁੱਟੋ, ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਝਡੰਾ ਉੱਚਾ ਕਰ!ੋ 11 ਵੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਧਰਤੀ
ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕ ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਨੰੂ ਆਖੋ, ਵੇਖ, ਤੇਰਾ
ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਵੇਖ, ਉਹ ਦਾ ਇਨਾਮ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹ।ੈ 12ਉਹ ਉਨਾਂ ਨੰੂ “ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਜਾ,” “ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਛੁਡਾਏ ਹੋਏ” ਆਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ “ਲੱਭੀ ਹੋਈ†” ਅਰਥਾਤ “ਨਾ
ਿਤਆਗੀ ਹੋਈ ਨਗਰੀ” ਸੱਿਦਆ ਜਾਵੇਗਾ।

63
ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਿਜੱਤ

1 ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਅਦੋਮ ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਸਰਾਹ ਨਗਰ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬਸਤਰ ਪਾ
ਕੇ ਤੁਿਰਆ ਆਉਂਦਾ ਹ?ੈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਪਰਤਾਪ ਦਾ ਿਲਬਾਸ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ
ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਿਵੱਚ ਉਲਾਘਂਾਂ ਭਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਮੈਂ ਹਾ,ਂ ਜੋ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥੀ ਹਾ।ਂ

2 ਤੇਰਾ ਿਲਬਾਸ ਲਾਲ ਿਕਉਂ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਬਸਤਰ ਹੌਦ ਿਵੱਚ ਦਾਖਾਂ ਲਤਾੜਨ
ਵਾਲੇ ਿਜਹਾ ਿਕਉਂ ਹ?ੈ

3 ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਹੌਦ ਿਵੱਚ ਲਤਾਿੜਆ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ੋਧ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਲਤਾਿੜਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਮੱਿਧਆ, ਮੇਰੇ ਬਸਤਰ ਉੱਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਿਛੜਿਕਆ ਿਗਆ,ਅਤੇ ਮੈਂਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਲਬਾਸ ਨੰੂ ਲਬੇਿੜਆ
† 62:12 62:12 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਪਆਰੀ
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ਹ!ੈ 4 ਿਕਉਂ ਜੋ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸੀ,ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਛੁਡਾਇਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਸਾਲਆ ਿਗਆਹ।ੈ 5ਮੈਂ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕਨਹੀਂ
ਸੀ, ਮੈਂ ਦੰਗ ਰਿਹ ਿਗਆ ਿਕ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਹੀ ਬਾਹਂ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ,ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੰੂ ਸੰਭਾਿਲਆ।
6 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ੋਧ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਲਤਾਿੜਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ
ਮਤਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਹਾਇਆ।

ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਿਲਆਈ
7 ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤ,ੇ ਨਾਲੇ

ਇਸਰਾਏਲਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੱਡੀ ਭਿਲਆਈਲਈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਨੇਆਪਣੇ
ਰਹਮ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਦੀ ਵਾਫ਼ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਖ਼ਸ਼ ਿਦੱਤਾ,
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਦਯਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਗਂਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਗਂਾ।
8 ਉਸ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹ,ੈ ਅਿਜਹੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਧੋਖਾ
ਨਾ ਦੇਣਗੇ,ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। 9ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਦੂਤ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਚਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ੇਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ
ਨੰੂ ਛੁਡਾਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਚੁੱਕੀ ਿਫਿਰਆ।

10 ਪਰ ਉਹ ਿਵਦਰੋਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੰੂ ਦੁਖੀ
ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਆਪ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੜਆ। 11 ਤਦ ਉਹ ਦੀ ਪਰਜਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਿਦਨਾਂ ਨੰੂ
ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗ,ੇ - ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਉਤਾਹਾਂ
ਿਲਆਇਆ,ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਯਾਲੀ ਸਮੇਤ? ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਿਜਸ
ਨੇਆਪਣਾ ਪਿਵੱਤਰਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ? 12 ਿਜਸ ਨੇਆਪਣੀ
ਪਰਤਾਪਵਾਨ ਭੁਜਾ ਨੰੂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ? ਿਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੰੂ ਪਾਿੜਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦੀਪਕ ਨਾਮ
ਬਣਾਵੇ? 13 ਿਜਸ ਨੇ ਡੰੁਿਘਆਈਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ?
ਿਜਵੇਂ ਘੋੜਾ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ, ਿਤਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਕਰ ਨਾ ਖਾਧੀ। 14 ਿਜਵੇਂ ਪਸ਼ੂ
ਦੂਣ ਿਵੱਚ ਜਾਦਂ,ੇ ਿਤਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਰਾਮ ਿਦੱਤਾ। ਤੂੰ
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਪਰਤਾਪਵਾਨ ਨਾਮ ਬਣਾਵੇਂ।



ਯਸਾਯਾਹ 63:15 cxi ਯਸਾਯਾਹ 64:7

ਦਯਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ
15 ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰ ਅਤੇ ਵੇਖ, ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ

ਭਵਨ ਤੋਂ, ਤੇਰੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਿਕੱਥੇ ਹਨ? ਤੇਰੀ ਅਣਖ ਅਤੇ
ਤੇਰਾ ਰਹਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੀ, ਰੁੱਕ ਿਗਆ ਹ।ੈ 16 ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹੈਂ, ਭਾਵੇਂ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਸਾਨੰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਸਾਨੰੂ ਨਹੀਂ ਪਿਹਚਾਣਦਾ,
ਪਰ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹ,ੈ ਸਾਡਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਦੀਪਕ
ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੈਂ। 17 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਆਪਿਣਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੰੂ ਿਕਉਂ ਭਟਕਣ
ਿਦੱਤਾ? ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਿਦਲਾਂ ਨੰੂ ਤੇਰਾ ਡਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਿਕਉਂ ਕਠਰ ਹੋਣ ਿਦੱਤਾ? ਆਪਣੇ
ਦਾਸਾ,ਂ ਆਪਣੇ ਿਨੱਜ ਭਾਗ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੁੜ ਆ। 18 ਥੋੜਹ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ
ਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਜਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ
ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ, ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਲਤਾਿੜਆ ਹ।ੈ 19 ਅਸੀਂ ਤਾਂ
ਜਾਣੋ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਿਜਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ
ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇ ਜਾਦਂ।ੇ

64
1ਕਾਸ਼ ਿਕ ਤੂੰ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪਾੜ ਕੇ ਉਤਰਆਵੇਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਰਬਤ

ਕੰਬ ਜਾਣ! 2 ਿਜਵੇਂ ਅੱਗ ਝਾੜੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾੜਦੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਉਬਾਲਦੀ, ਿਤਵੇਂ
ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂ ਕੰਬ
ਜਾਣ! 3 ਜਦ ਤੂੰ ਿਭਆਨਕ ਕੰਮ ਕੀਤ,ੇ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੰੂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ
ਤੂੰ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਰਬਤ ਕੰਬ ਗਏ। 4 ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਸਿਮਆਂ ਤੋਂ
ਨਾ ਿਕਸੇ ਨੇ ਸੁਿਣਆ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਿਪਆ, ਨਾ ਅੱਖ ਨੇ ਤੇਰੇ ਿਬਨਾਂ
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਡੀਕਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਕੰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ। 5 ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈਂ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵੇਖ, ਤੂੰ
ੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ - ਅਸੀਂ ਿਕਸ

ਤਰਾਂ ਬਚਾਗਂ?ੇ 6 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ
ਧਾਰਿਮਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਗੰਦੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਵਾਗਂੂੰ ਕੁਮਲਾ
ਜਾਦਂੇ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਹਵਾ ਵਾਗਂੂੰ ਸਾਨੰੂ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਦਂੀਆਂ ਹਨ।
7 ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੈਨੰੂ ਫੜਹ੍
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ਕੇ ਰੱਖ,ੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਸਾਡੀਆਂ
ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ।

8 ਪਰ ਹੁਣ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਿਪਤਾ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਿਮੱਟੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਘੁਿਮਆਰ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਹਾ।ਂ 9 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਅੱਤ
ੋਧਵਾਨ ਨਾ ਹ,ੋ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਦੀ ਨੰੂ ਸਦਾ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਵੇਖ, ਿਧਆਨ

ਦ,ੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹਾ।ਂ 10 ਤੇਰੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਿਹਰ ਉਜਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਸੀਯੋਨ ਸੁੰਨਸਾਨ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵਰਾਨ ਹੋ
ਿਗਆ। 11 ਸਾਡਾ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਨ, ਿਜੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਤੇਰੀ
ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਿਗਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਸਥਾਨ
ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। 12ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਰੋਕ ਰੱਖੇਂਗਾ? ਕੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹੇਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਅੱਤ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਂਗਾ?

65
ਿਵਦਰੋਹੀਆਂ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ

1ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ,
ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਭਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਲੱਭ ਿਲਆ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੰੂ ਵੀ ਜੋ
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੰੂ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, “ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਹਾ।ਂ” 2 ਮੈਂ
ਸਾਰਾ ਿਦਨਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵਦਰੋਹੀ ਪਰਜਾ ਲਈ ਪਸਾਿਰਆ ਹੈ, ਿਜਸ
ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਖ਼ਆਲਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, - 3ਇੱਕ
ਪਰਜਾ ਿਜਸ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬਾਗ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਬਲੀਆਂ ਚੜਹ੍ਾ ਕੇ ਅਤੇ
ਇੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ੋਧ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। 4 ਿਜਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਬਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੁੱਿਝਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਸੂਰ ਦਾ
ਮਾਸ ਖਾਦਂੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਿਂਡਆਂ ਿਵੱਚ ਹੈ,
5 ਿਜਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਹਾ।ਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗ ਵਾਗਂੂੰ ਹਨ,
ਜੋ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਬਲਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹ!ੈ 6 ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੈ,
ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹਾਗਂਾ ਪਰ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਿਦਆਗਂਾ, ਹਾ,ਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਿਵੱਚ
ਬਦਲਾ ਪਾਵਾਗਂਾ, 7 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ
ਦੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ
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ਧੂਪ ਧੁਖਾਇਆ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਿਟੱਿਬਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਬਿਕਆ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਿਵੱਚ ਿਮਣ ਕੇ
ਪਾਵਾਗਂਾ।

8 ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਵੇਂ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਿਵੱਚ ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਭਰ
ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਬਰਕਤ ਹ,ੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਵਰਤਾਗਂਾ ਿਕ ਮੈਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰਾ।ਂ 9ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚੋਂ
ਆਪਣੇ ਪਰਬਤ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੱਢਾਗਂਾ, ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰ
ਿਵੱਚ ਲੈਣਗ,ੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਵੱਸਣਗ।ੇ 10 ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਲਈ ਿਜਨਾਂ ਨੇ
ਮੈਨੰੂ ਭਾਿਲਆ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਰੋਨ ਇੱਜੜਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਅਤੇ ਆਕੋਰ ਦੀ ਘਾਟੀ
ਚੌਣੇ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। 11 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਿਤਆਗਦੇ ਹੋ,
ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਨੰੂ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਹ,ੋ ਜੋ ਿਕਸਮਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲਈ ਮੇਜ਼
ਸੁਆਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਭਾਗ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲਈ ਰਲਵੀਂ ਮਧ ਭਰਦੇ ਹ,ੋ 12 ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ
ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਗ ਬਣਾਵਾਗਂਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਲਈ ਝੁੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਨਾ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣੀ,
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬਦੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ
ਤੁਸੀਂ ਚੁਿਣਆ।

13ਇਸ ਲਈ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਖਾਣਗੇ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭੱੁਖੇ ਰਹੋਗੇ, ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਪੀਣਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਿਤਹਾਏ ਰਹੋਗ,ੇ ਵੇਖੋ,
ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਵੋਗ,ੇ 14 ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਦਾਸ
ਖੁਸ਼ ਿਦਲੀ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਣਗ,ੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਗ ਨਾਲ ਿਚੱਲਾਓਗੇ, ਅਤੇ
ਦੁਖੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੋਗ!ੇ 15ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ-ਲੈ
ਕੇ ਸਰਾਪ ਦੇਣਗ,ੇਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਆਪਣੇ
ਦਾਸਾਂ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। 16 ਜੋ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ
ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਸੀਸ
ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਵ,ੇ ਉਹ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਹੁੰ
ਖਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਿਹਲੇ ਦੁੱਖ ਭੁਲਾਏ ਜਾਣਗ,ੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਏ
ਜਾਣਗੇ।

ਨਵਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ
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17 ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ
ਪਿਹਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਰਿਹਣਗੀਆ,ਂ ਸਗੋਂ ਸੋਚ-ਿਵਚਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਾ
ਚੜਹ੍ਨਗੀਆ।ਂ 18ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ
ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਵੋ, ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈ ਅਨੰਦ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹਾ।ਂ 19 ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਅਨੰਦ
ਹੋਵਾਗਂਾ,ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਗਂਾ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਫੇਰ ਰੋਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਜਾਂ ਦੁਹਾਈ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇਗੀ, 20ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਥੋੜਹ੍ੇ ਿਦਨਾਂ ਦਾ
ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ,
ਿਕਉਂਿਕ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਮਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੰੂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ,
ਪਰ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਪੀ ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇਗਾ। 21ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਵੱਸਣਗ,ੇ ਉਹ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣਗੇ।
22ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਬਣਾਉਣਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਸੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਲਾਉਣਗੇ
ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖਾਵ,ੇ ਿਕਉਂਿਕ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਿਦਨ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ,
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ।
23ਉਹ ਿਵਅਰਥ ਿਮਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਲੇਸ਼ ਲਈ
ਜੰਮੇਗੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਸ
ਹੋਣਗੇ। 24 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਿਦਆਗਂਾ, ਅਤੇ ਉਹ
ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਿਕ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਗਂਾ। 25 ਬਿਘਆੜ ਅਤੇ ਲੇਲਾ
ਇਕੱਠੇ ਚਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਲ਼ਦ ਵਾਗਂੂੰ ਘਾਹ ਖਾਵੇਗਾ, ਸੱਪ ਦਾ ਭੋਜਨ
ਿਮੱਟੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ ਿਵੱਚ ਨਾ ਉਹ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਦੁੱਖ
ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਨਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ

66
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ

1ਯਹੋਵਾਹ ਇਹਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਵਰਗ ਮੇਰਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ
ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹ,ੈ - ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਭਵਨ ਬਣਾਓਗ?ੇ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਾਮਗਾਹ ਫੇਰ ਿਕੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ? 2ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹ,ੈ ਇਹਨਾਂ
ਸਭਨਾਂ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਨੇ ਬਣਾਇਆਹ,ੈਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਅਿਜਹੇ
ਜਨ ਉੱਤੇ ਿਨਗਾਹ ਰੱਖਾਗਂਾ, ਜੋ ਦੀਨ ਅਤੇ ਿਨਮਰ ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਬ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ
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3 ਬਲ਼ਦ ਨੰੂ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਿਜਹਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਨੰੂ
ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਧੌਣ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ ਿਜਹਾ ਹ,ੈ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਸੂਰ ਦਾ ਲਹੂ ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਿਜਹਾ ਹ,ੈ ਲੁਬਾਨ ਦਾ ਧੁਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੂਰਤ
ਨੰੂ ਧੰਨ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਿਜਹਾ ਹ,ੈ ਹਾ,ਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਏ ਹਨ,
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਅ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਸੰਨ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।
4 ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਚੁਣਾਗਂਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਅ
ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਿਲਆਵਾਗਂਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਨਾ
ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਿਕਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਬਦੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।

5ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਬਦੇ ਹ,ੋ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ!ੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਕੱਢ ਿਦੰਦੇ ਹਨ,ਆਖਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਖੁਸ਼ੀ ਨੰੂ ਵੇਖੀਏ, ਪਰ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣਗ।ੇ

6 ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਰੌਲ਼ੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਹੈਕਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦੀ ਹ!ੈ
ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹ,ੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬਦਲਾ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹ!ੈ

7 ਪੀੜਾਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ, ਦਰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਿਮਆ। 8 ਿਕਸ ਨੇ ਅਿਜਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ? ਿਕਸ ਨੇ ਅਿਜਹੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੀਆ?ਂ ਭਲਾ, ਇੱਕ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੇਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ ਜਾਂ
ਇੱਕ ਪਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮ ਜੰਮ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਪਰ ਿਜਵੇਂ ਹੀ ਸੀਯੋਨ ਨੰੂ ਪੀੜਾਂ
ਲੱਗੀਆ,ਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ। 9ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
ਭਲਾ, ਮੈਂ ਜੰਮਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਜਨਮਾਵਾ?ਂ ਜਾਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਜੰਮਣ
ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਖ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਾ?ਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹ।ੈ

10 ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ੇਮੀਓ! ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਹਾਲ ਹੋਵੋ, ਉਸ ਨਾਲ
ਅਨੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਵੋ, ਹੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਗ ਕਰਨ ਵਾਿਲਓ! ਉਸ
ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ! 11ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧੀਆਂ
ਚੁੰਘੋ ਅਤੇ ਰੱਜ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਮਗਨ ਕਰ।ੋ

12ਯਹੋਵਾਹ ਇਹਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਿਰਆ ਵਾਗਂੂ,ੰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦਾ
ਮਾਲ-ਧਨ ਨਦੀ ਦੇ ਹੜਹ੍ ਵਾਗਂੂੰ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਘੋਗ,ੇ ਤੁਸੀਂ
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ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਗੋਿਡਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁਦਾਏ ਜਾਓਗ।ੇ 13 ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਮਾਤਾ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੰਦੀ ਹ,ੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦਆਗਂਾ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਦਲਾਸਾ ਪਾਓਗੇ। 14 ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਿਦਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਘਾਹ ਵਾਗਂੂੰ ਹਰੀਆ-ਂਭਰੀਆਂ
ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ
ਉੱਤੇ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਕਿਹਰ ਉਸ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹ।ੈ

15 ਵੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਥ ਵਾਵਰੋਲੇ ਵਾਗਂੂ,ੰ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ੋਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾੜ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ
ਨਾਲ ਪਾਵ,ੇ 16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ
ਹਰੇਕ ਪਰ੍ਾਣੀ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ।

17ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬਾਗ਼ਾਂ
ਿਵੱਚ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ, ਚੂਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਦਂੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹ।ੈ

18 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਖ਼ਆਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾ,ਂ
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੰੂ
ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਗਂਾ,ਅਤੇ ਉਹਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਤਾਪ ਨੰੂ ਵੇਖਣਗੀਆ।ਂ
19 ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਰੱਖਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਭਗੌੜੇ ਕੌਮਾਂ
ਵੱਲ ਘੱਲਾਗਂਾ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੁੰਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਰਤਾਪ ਵੇਿਖਆ ਹੈ
ਅਰਥਾਤ ਤਰਸ਼ੀਸ਼, ਪੂਲ ਅਤੇ ਲੂਦ ਵੱਲ ਜੋ ਧਣੁੱਖ ਕੱਸਦੇ ਹਨ, ਤੂਬਲ ਅਤੇ
ਯਾਵਾਨ ਵੱਲ ਵੀ, ਦੂਰ-ਦੂਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵੱਲ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਤਾਪ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ
ਦੱਸਣਗ।ੇ 20 ਿਜਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਸਾਫ਼ ਭਾਡੇਂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਭਵਨ ਨੰੂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਘੋਿੜਆਂ ਉੱਤ,ੇ ਰਥਾਂ ਿਵੱਚ, ਪਾਲਕੀਆਂ ਿਵੱਚ,
ਖੱਚਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਉੱਤ,ੇ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਲੈਆਉਣਗ,ੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹ।ੈ 21ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨੰੂ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ
ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਣਾਗਂਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹ।ੈ

22 ਿਜਵੇਂ ਨਵਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਗਂਾ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ
ਕਾਇਮ ਰਿਹਣਗ,ੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਾਇਮ
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ਰਹੇਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹ।ੈ 23ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚੰਦ
ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਬਤ ਤੋਂ ਸਬਤ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਮੱਥਾ
ਟੇਕਣ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ

24 ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਮਨੱੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖਣਗ,ੇ ਿਜਨਾਂ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਦਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕਦੀ ਨਾ ਮਰੇਗਾ, ਨਾ
ਉਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਗੇੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ਾਣੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਘਣਾਉਣੇ
ਹੋਣਗੇ।
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