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ਿਵਰਲਾਪ
ਲੇਖਕ
ਿਵਰਲਾਪ ਦਾ ਲੇਖਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਿਗਆਤ ਹੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ ਯਹੂਦੀ

ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਦੋਵੇਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹੀ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੰੂ ਲੇਖਕ ਵੱਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ
ਹਨ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖੇ, ਅਿਜਹਾ
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹਮਲਾ ਹੁੰਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ (ਿਵਰਲਾਪ 1:13-
15) ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਨੰੂ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਿਸਖਾਉਣ ਲਈ ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ
ਕੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ। ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਡੰੂਘੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਿਧਆਏ
ਿਤੰਨ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਕਦਾ ਹ।ੈ ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਭਿਲਆਈ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਚਆਈ
ਦੁਆਰਾ ਿਦਲਾਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਿਪਆਰ
ਬਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 586-584 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਨਬੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਘੇਰ ਲੈਣ ਅਤੇ

ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖੀਂ ਦੇਿਖਆ
ਿਵਰਤਾਤਂ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਇਬਰਾਨੀ ਿਜਹੜੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਵਾਪਸ

ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ।
ਉਦੇਸ਼
ਪਾਪ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਿਸੱਟੇ ਹਨ,

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਇਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਇਕੱਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਮੀਦ
ਹ,ੈ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਲ ਨੰੂ ਬਚਾ
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ਿਲਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਥਾਤ ਿਯਸੂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਪ ਸਦੀਵੀ ਮੌਤ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਿਫਰ
ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਰ੍ਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਿਵਰਲਾਪ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪਾਪ ਅਤੇ
ਬਗਾਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ (1: 8-9; 4:13;
5:16)।

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਵਰਲਾਪ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ— 1:1-22
2. ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ੋਧ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ— 2:1-22
3. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਿਤਆਗਦਾ— 3:1-66
4. ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ— 4:1-22
5. ਿਯਰਿਮਯਾਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ— 5:1-22

ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦੁੱਖ
1 ਹਾਏ! ਉਹ ਨਗਰੀ ਿਕਵੇਂ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ,

ਿਜਹੜੀ ਪਿਹਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ!
ਉਹ ਿਵਧਵਾ ਵਾਗਂੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਿਜਹੜੀ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਮਹਾਨ ਸੀ!
ਉਹ ਜੋ ਸੂਿਬਆਂ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਗਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ!
2ਉਹ ਰਾਤ ਨੰੂ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹ,ੈ
ਉਹ ਦੇ ਹੰਝੂ ਉਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਛਲਕਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ੇਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਮੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ,
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
3ਯਹੂਦਾਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ,
ਅਤੇ ਕਿਠਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਚਲੀ ਗਈ,
ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਦੀ ਹ,ੈ
ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ।
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ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਜਾ ਫਿੜਹ੍ਆ।
4 ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਰਾਹ ਸੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,
ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਟਕ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,
ਉਹ ਦੇ ਜਾਜਕ ਹਾਉਕੇ ਭਰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੁੱਖੀ ਹਨ,
ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕੁੜੱਤਣ ਿਵੱਚ ਹ।ੈ
5ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਉਹ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਬਣ ਗਏ,
ਉਹ ਦੇ ਵੈਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ

ਹ,ੈ
ਉਹ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਵਰੋਧੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ।
6 ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਾਦਂੀ ਰਹੀ,
ਉਹ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਨਾਂ ਿਹਰਨੀਆਂ ਵਾਗਂੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਚਾਰਗਾਹ ਨਹੀਂ

ਲੱਭਦੀ,
ਉਹ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਿਨਰਬਲ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹਨ।
7ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ,
ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਮਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨਭਾਉਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ,
ਜਦ ਉਹ ਦੇ ਲੋਕ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਪਏ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਕੋਈ ਨਾ ਬਿਣਆ।
ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਇਆ।
8ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ,
ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਵੇਿਖਆ,
ਹਾ,ਂ ਉਹ ਹਾਉਕੇ ਭਰਦੀ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹ।ੈ
9ਉਹ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਉਹ ਦੇ ਪੱਲੇ ਉੱਤੇ ਹ,ੈ
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਨੰੂ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਿਖਆ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਿਭਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਗਰਾਈ ਗਈ,
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ਉਹ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੰੂ ਵੇਖ!
ਿਕਉਂ ਜੋ ਵੈਰੀ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ
10 ਿਵਰੋਧੀ ਨੇਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਨਭਾਉਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧਾਇਆ

ਹ,ੈ
ਉਹ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਵੜੀਆਂ

ਹਨ,
ਿਜਨਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੜਨ।
11ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਉਕੇ ਭਰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਰੋਟੀ ਭਾਲਦੇ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਭਾਉਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਭੋਜਨ ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਹੈ,

ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾਨ ਆਵੇ।
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਵੇਖ ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁੱਛ ਹੋ ਗਈ ਹਾ!ਂ

12 ਹੇ ਸਾਰੇ ਲੰਘਣ ਵਾਿਲਓ! ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹ?ੈ
ਿਧਆਨ ਿਦਓ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਕੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ

ਆਣ ਿਪਆ ਹ,ੈ
ਿਜਸ ਨੰੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੜਕਦੇ ੋਧ ਦੇ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹ?ੈ
13ਉਿਚਆਈ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਘੱਲੀ ਹ,ੈ
ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਗਈਆ,ਂ
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਲ਼ ਿਵਛਾਇਆ,
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਿਪੱਛੇ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ,
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਿਵਰਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਰੋਗ ਨਾਲ ਿਨਰਬਲ

ਰਿਹੰਦੀ ਹਾ।ਂ
14 ਜੂਲੇ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ

ਬੰਿਨਆ ਹ,ੈ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਵੱਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਉੱਤੇ ਚੜਹ੍ਾਇਆ ਹ,ੈ
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਲ ਘਟਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ,
ਿਜਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜਹ੍ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦੀ।
15 ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਿਮਆਂ ਨੰੂ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ ਹ,ੈ
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ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੰਡਲੀ ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ ਿਕ ਮੇਰੇ ਜੁਆਨਾਂ ਨੰੂ ਕੁਚਲ
ਦੇਵੇ।

ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਧੀ ਨੰੂ ਜਾਣੋ ਹੌਦ ਿਵੱਚ ਿਮੱਿਧਆ ਹੈ।
16ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹਾ,ਂ
ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹ,ੈ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਤਾਜ਼ਗੀ

ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਵੈਰੀ ਪਰਬਲ ਹੋ ਿਗਆ।
17 ਸੀਯੋਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਏ,
ਪਰ ਉਸ ਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
ਿਕ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਣ,
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਇਸਤਰੀ ਵਾਗਂੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹ।ੈ
18ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਮੀ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ,
ਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ, ਸੁਣੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੰੂ ਵੇਖ,ੋ
ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੁਆਨ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ।
19 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰ੍ੇਮੀਆਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾਇਆ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ,
ਜਦ ਮੇਰੇ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੋਜਨ ਲੱਭਦੇ ਸਨ,
ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਿਵੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆਵੇ,
ਤਦ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਰ੍ਾਣ ਛੱਡ ਿਦੱਤ।ੇ
20 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਵੇਖ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੁੱਖੀ ਹਾ!ਂ
ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਬੇਚੈਨ ਹ,ੈ
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹ!ੈ
ਬਾਹਰ ਤਲਵਾਰ ਮੈਨੰੂ ਵੰਸ਼ਹੀਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹ,ੈ
ਅਤੇ ਘਰ ਿਵੱਚ, ਜਾਣੋ, ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਸ ਹ!ੈ
21ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਹਾਉਕੇ ਭਰਦੀ ਹਾ,ਂ
ਪਰ ਮੈਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
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ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਿਬਪਤਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ,
ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਿਕ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ
ਪਰ ਤੂੰ ਉਹ ਿਦਨ ਿਲਆ ਿਜਸ ਦਾ ਤੂੰ ਪਰ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹ,ੈ
ਤਦ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗ।ੇ
22ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ,
ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਰ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ

ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਾਉਕੇ ਭਰਦੀ ਹਾ,ਂ
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਿਨਰਬਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹ।ੈ

2
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

1ਹਾਏ! ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਵੇਂ ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ੋਧ ਦੇ ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਢੱਕ
ਿਲਆ ਹ!ੈ

ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੰੂ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਟਕ ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ੋਧ ਦੇ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨੰੂ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ।
2 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੰੂ ਬੇਤਰਸ ਹੋ ਕੇ ਿਨਗਲ

ਿਲਆ,
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ੋਧ ਿਵੱਚ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਗੜਹ੍ ਢਾਹ ਕੇ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਰਲਾ

ਿਦੱਤ,ੇ
ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੰੂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ।
3ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ੋਧ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਸੰਗ ਨੰੂ ਵੱਢ

ਸੁੱਿਟਆ ਹ,ੈ
ਉਸ ਨੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ

ਿਪੱਛੇ ਿਖੱਚ ਿਲਆ,
ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਭੜਕਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੰੂ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ
4ਉਸ ਨੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣਾ ਧਣੁੱਖ ਿਖੱਿਚਆ,
ਅਤੇ ਿਵਰੋਧੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਚੁੱਿਕਆ ਹ,ੈ
ਿਜੰਨੇ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਮਨਭਾਉਣੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਨੇ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ

ਹ,ੈ
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ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗ ਵਾਗਂੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੰੂ ਵਹਾਇਆ
ਹ।ੈ

5ਯਹੋਵਾਹ ਵੈਰੀ ਵਾਗਂਰ ਹੋ ਿਗਆ,
ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੰੂ ਿਨਗਲ ਿਲਆ,
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਲਾਂ ਨੰੂ ਿਨਗਲ ਿਲਆ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਢਾਹ ਸੁੱਿਟਆ ਹ,ੈ
ਉਸ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰੋਣਾ-ਿਪੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ ਹ।ੈ
6ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਨੰੂ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਮਚਾਨ ਵਾਗਂੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਿਟਆ,
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ ਅਤੇ ਸਬਤ ਨੰੂ ਿਵਸਾਰ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ੋਧ ਿਵੱਚ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਨੰੂ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ।
7ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗਵੇਦੀ ਨੰੂ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ,
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਿਘਰਣਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ,
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੰੂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਰ ਿਦੱਤਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਇਆ,
ਿਜਵੇਂ ਪਰਬ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹ!ੈ
8ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਨੰੂ ਢਾਹੁਣਾ ਠਾਣ ਿਲਆ,
ਉਸ ਨੇ ਮਾਪ ਦੀ ਡੋਰੀ ਿਖੱਚੀ,
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਇਆ,
ਉਸ ਨੇ ਿਕਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਾਇਆ,
ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ।
9ਉਹ ਦੇ ਫਾਟਕ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਧੱਸ ਗਏ ਹਨ,
ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਅਰਲਾਂ ਨੰੂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾਸ ਕੀਤਾ,
ਉਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਉਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਿਬਵਸਥਾ ਨਹੀਂ

ਹ,ੈ
ਉਹ ਦੇ ਨਬੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦ।ੇ
10 ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੈਠੇ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਮੱਟੀ ਪਾਈ ਹ,ੈ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਪੜ ਪਾ ਿਲਆ ਹ।ੈ
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ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰਾਂ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ।
11 ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰ-ੋਰੋ ਕੇ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ,
ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਬੇਚੈਨ ਹ,ੈ
ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ,
ਮੇਰਾ ਕਾਲਜਾ ਫੱਟ ਿਗਆ ਹ,ੈ
ਿਕਉਂਿਕ ਿਨਆਣੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਬੇਸੁਰਤ

ਪਏ ਹਨ।
12ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੰੂ ਰ-ੋਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ,
ਅੰਨ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਿਕੱਥੇ ਹਨ?
ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਮਨੱੁਖ ਵਾਗੂੰ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਕੇ,
ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰ੍ਾਣ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।
13 ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਕੀ ਆਖਾ,ਂ
ਅਤੇ ਤੈਨੰੂ ਿਕਹ ਦੇ ਵਰਗੀ ਠਿਹਰਾਵਾ?ਂ
ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਦੀਏ ਕੁਆਰੀਏ ਧੀਏ! ਮੈਂ ਿਕਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂ
ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਤਸੱਲੀ ਿਦਆ?ਂ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਜ਼ਖਮ ਸਾਗਰ ਵਾਗਂੂੰ ਵੱਡਾ ਹ,ੈ
ਕੌਣ ਤੈਨੰੂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?
14 ਤੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਝੂਠੇ ਤੇ ਿਵਅਰਥ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਖੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੰੂ ਪਰਗਟ ਨਾ ਕੀਤਾ,
ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੰੂ ਰੋਕ ਿਦੰਦ,ੇ
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਿਵਅਰਥ ਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਬੋਲੇ,
15 ਸਭ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਉਹਯਰੂਸ਼ਲਮਦੀ ਧੀ ਦੇ ਉੱਤ,ੇਨੱਕ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਿਸਰ ਿਹਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹੰਦੇ

ਹਨ,
ਕੀ ਇਹ ਉਹੋ ਸ਼ਿਹਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਇਹ ਨਾਮ ਿਦੰਦੇ ਸਨ, “ਸੁੰਦਰਤਾ ਿਵੱਚ

ਿਸੱਧ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਨੰਦ?”
16 ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਅੱਿਡਆ ਹੈ,
ਉਹ ਿਖੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਦੰਦ ਪੀਂਹਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ ਿਨਗਲ ਿਲਆ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਿਦਨ ਨੰੂ ਤਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ,
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ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਲੱਭ ਿਗਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਵੇਖ ਿਲਆ ਹੈ!
17ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹੋ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਠਾਿਣਆ ਸੀ,
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਿਜਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਿਮਆਂ

ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਤੈਨੰੂ ਢਾਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਧਾ,
ਉਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੰੂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਨੰਦ ਕਰਾਇਆ,
ਉਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਿਸੰਗ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ
18ਉਨਾਂ ਨੇ ਿਦਲ ਤੋਂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ,
ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧੀ ਦੀਏ ਕੰਧੇ,
ਿਦਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਹੰਝੂ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਵਗਦੇ ਰਿਹਣ!
ਤੂੰ ਅਰਾਮ ਨਾ ਕਰ,ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਨੰੂ ਚੈਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦ।ੇ
19ਉੱਠ! ਰਾਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿਹਰ ਦੇ ਅਰੰਭ ਿਵੱਚ ਿਚੱਲਾ!
ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਾਣੀ ਵਾਗਂੂੰ ਡੋਲ ਦ,ੇ
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਉਸ ਦੀ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਫੈਲਾ,
ਿਜਹੜੇ ਭੱੁਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਿਸਰੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸੁਰਤ ਪਏ ਹਨ।
20 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਵੇਖ! ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇ ਿਕ ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਦੁੱਖ ਿਕਸਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਹ?ੈ
ਕੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਫਲ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਖਾਣ?
ਹੇ ਪਰ੍ਭੂ! ਕੀ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਨਬੀ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਵੱਢੇ ਜਾਣ?
21 ਜੁਆਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹਨ,
ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੁਆਨ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਪਏ।
ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ੋਧ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਘਾਤ ਕੀਤਾ,
ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਧਾ!
22 ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆ*ਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੰੂ, ਪਰਬ ਦੇ ਿਦਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ

ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹ,ੈ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ੋਧ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਚ ਸਿਕਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ

ਬਾਕੀ ਿਰਹਾ,
ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਮੈਂ ਪਾਿਲਆ ਪੋਿਸਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾ ਿਦੱਤਾ

ਹ।ੈ
* 2:22 2:22 ਭੈਅ
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3
ਸਜ਼ਾ, ਤੋਬਾ ਅਤੇ ਆਸ

1 ਮੈਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਿਜਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ੋਧ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ ਭੋਿਗਆ
ਹ,ੈ

2ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਨੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਚਲਾਇਆ।

3 ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ!
4ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਸੁਕਾ ਿਦੱਤਾ,
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ
5ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਲਾ ਬਣਾਇਆ,
ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ ਨਾਲ ਘੇਰ ਿਲਆ।
6ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਗਂੂੰ
ਹਨੇਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹ।ੈ
7ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਧ ਬਣਾ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਿਨੱਕਲ ਸਕਦਾ,
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਗਲਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ।
8 ਹਾ,ਂ ਜਦ ਮੈਂ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਿਚੱਲਾਉਂਦਾ ਹਾ,ਂ
ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ।
9ਉਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਨੰੂ ਘੜਹ੍ੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ,
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਸਿਤਆਂ ਨੰੂ ਟੇਡਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ
10ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਘਾਤ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਿਰੱਛ,
ਅਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹ।ੈ
11ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰੂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ।
12ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਣੁੱਖ ਿਖੱਿਚਆ,
ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਵਾਗਂੂੰ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ।
13ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕਸ਼ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰਿਦਆਂ ਨੰੂ ਿਵੰਨ ਸੁੱਿਟਆ।
14 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਖੌਲ,
ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਤਾਹਿਨਆਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ
15ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤਾ,
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ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਨਾਗਦੌਣੇ ਨਾਲ ਰਜਾ ਿਦੱਤਾ ਹ।ੈ
16ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਰੋਿੜਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਿਦੱਤ,ੇ
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਰਾਖ਼ ਿਵੱਚ ਿਲਟਾਇਆ ਹੈ।
17 ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੰੂ ਸ਼ਾਤਂੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ,
ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨੰੂ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਹਾ।ਂ
18ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਬਲ ਨਾਸ ਹੋ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਆਸ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ।
19 ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੰੂ,
ਮੇਰੀ ਤਲਖੀ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰ!
20 ਮੇਰਾ ਪਰ੍ਾਣ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਿਦਆ-ਂਕਰਿਦਆ,ਂ
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਿਗਆ ਹ।ੈ
21 ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਿਦਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ
ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਆਸ ਹ।ੈ
22ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅੱਤ ਦਯਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ ਅਟੁੱਟ ਹੈ!
23ਉਹ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੰੂ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਦਂੀ ਹ,ੈ
ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਹ।ੈ
24 ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਿਹੰਦੀ ਹ,ੈ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਿਹੱਸਾ ਹ,ੈ
ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਉਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਹ।ੈ
25 ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਉਡੀਕਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੀ ਜਾਨ ਉਸ ਨੰੂ ਭਾਲਦੀ ਹ,ੈ
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਭਲਾ ਹ।ੈ
26 ਭਲਾ ਹੈ ਿਕ ਮਨੱੁਖ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈਆਸ ਰੱਖੇ।
27 ਜੁਆਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਿਵੱਚ ਜੂਲਾ ਚੁੱਕੇ।
28ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹ,ੇ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਜੂਲਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ।
29ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ,ੇ
ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਆਸ ਹੋਵ!ੇ
30ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਫੇਰ ਦੇਵੇ,
ਉਹ ਿਨੰਿਦਆ ਸਿਹ ਲਵ!ੇ
31 ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰ੍ਭੂ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ।



ਿਵਰਲਾਪ 3:32 xii ਿਵਰਲਾਪ 3:49

32 ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇਵੇ,
ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਦਯਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
33 ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਦਲੋਂ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ,
ਨਾ ਹੀ ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੰੂ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ
34 ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੰੂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਿਮੱਧਣਾ,
35ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ,
36ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਿਵਗਾੜਨਾ, ਪਰ੍ਭੂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ!
37 ਕੌਣ ਕੁਝ ਆਖੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵ,ੇ
ਜਦ ਪਰ੍ਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵ?ੇ
38 ਕੀ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ?
39 ਜੀਉਂਦਾ ਆਦਮੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕਉਂ ਕਰੇ,
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਬੁਰਾ ਿਕਉਂ ਮੰਨੇ?
40ਆਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪਰਖੀਏ ਅਤੇ ਬਦਲੀਏ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ!
41ਅਸੀਂਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸਵਰਗਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਚੁੱਕੀਏ

ਅਤੇ ਆਖੀਏ,
42ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਿਵਦਰੋਹ ਕੀਤਾ,
ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
43 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ੋਧ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਢੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ,
ਤੂੰ ਿਬਨਾਂ ਤਰਸ ਖਾਧੇ ਸਾਨੰੂ ਮਾਿਰਆ।
44 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਲਆ,
ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚ।ੇ
45 ਤੂੰ ਸਾਨੰੂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਰੂੜਹ੍ੀ ਵਰਗਾ ਠਿਹਰਾਇਆ।
46 ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪਸਾਿਰਆ ਹੈ, 47 ਡਰ

ਅਤੇ ਫੰਦਾ, ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਏ ਹਨ।
48 ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ

ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ।
49 ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਰੁੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ,
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50 ਜਦ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੇ।
51 ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ,
ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਨੰੂ ਦੁੱਖੀ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ
52 ਿਜਹੜੇ ਿਬਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਚੜਹ੍ੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
53ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੰੂ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੱਥਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇ* ਹਨ।
54 ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਗੇ,
ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਿਮਿਟਆ ਹਾ!ਂ
55 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਡੰੂਘੇ ਟੋਏ ਿਵੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ,
56 ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ,
ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਆਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ!
57 ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਪੁਕਾਿਰਆ, ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਆਇਆ,
ਤੂੰ ਆਿਖਆ, ਨਾ ਡਰ!
58 ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰ੍ਭੂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਿੜਆ ਹ,ੈ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ
59 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਹ,ੈ
ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰ!
60 ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵੇਿਖਆ ਹ,ੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
61 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਨੰੂ ਸੁਿਣਆ ਹ,ੈ
ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
62 ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾ,ਂ
ਅਤੇ ਿਦਨ ਭਰ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ।
63ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦ!ੇ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਹਿਨਆਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹਾ।ਂ

64 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾ
ਦੇਵੇਂਗਾ।
* 3:53 3:53 ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ
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65 ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ,
ਤੇਰਾ ਸਰਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
66 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ੋਧ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੇਂਗਾ,
ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ।

4
ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਦਸ਼ਾ

1 ਸੋਨਾ ਿਕਵੇਂ ਿਫੱਕਾ ਹੋ ਿਗਆ! ਖ਼ਰਾ ਸੋਨਾ ਿਕਵੇਂ ਬਦਲ ਿਗਆ?
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਿਸਰ ਉੱਤੇ ਿਖੱਲਰੇ ਪਏ ਹਨ!
2 ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਜਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤੁੱਲ ਸਨ,
ਿਕਵੇਂ ਘੁਿਮਆਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਭਾਿਂਡਆਂ ਵਾਗਂੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝੇ ਗਏ ਹਨ!
3 ਿਗੱਦੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੀਆਂ

ਹਨ,
ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਧੀ, ਉਜਾੜ ਦੇ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਿਨਰਦਈ ਹੋ ਗਈ ਹ!ੈ
4ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੀਭ ਿਪਆਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗੀ ਹੈ,
ਿਨਆਣੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ।
5 ਿਜਹੜੇ ਸੁਆਦਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਦਂੇ ਸਨ, ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਭੁੱਖੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ,
ਿਜਹੜੇ ਮਖ਼ਮਲੀ ਕੱਪਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਪਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਹੀਿਰਆਂ ਨੰੂ ਜੱਫ਼ੀਆਂ

ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ!
6 ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਸਦੂਮ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹ,ੈ
ਿਜਹੜਾ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਏ ਇੱਕ ਪਲ ਿਵੱਚ ਢਾਿਹਆ ਿਗਆ।
7ਉਹ ਦੇ ਪਤਵੰਤ* ਬਰਫ਼ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਿਚੱਟੇ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਮੂੰਗੇ ਨਾਲੋਂ ਲਾਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਨੀਲਮ ਵਰਗੀ

ਸੀ।
8 ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕਾਲਖ ਨਾਲੋਂ ਕਾਲਾ ਹ,ੈ
ਉਹ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਪਿਹਚਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂ,ੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਿਗਆ,
ਉਹ ਸੁੱਕ ਕੇ ਲੱਕੜ ਵਾਗਂੂੰ ਹੋ ਿਗਆ ਹ।ੈ

* 4:7 4:7 ਨਾਜ਼ਰੀ ਅਰਥ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਲੰਮਾ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ
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9 ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ, ਭੱੁਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਹਨ,
ਖੇਤ ਦਾ ਫਲ ਨਾ ਿਮਲਣ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਾਣ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ
10 ਿਦਆਲੂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪਕਾਇਆ!
ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਨ!
11ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਿਹਰ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ,
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੜਕਦਾ ੋਧ ਡੋਲ ਿਦੱਤਾ,
ਉਸ ਨੇ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਅੱਗ ਭੜਕਾਈ, ਿਜਸਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੰੂ ਭਸਮ

ਕਰ ਿਦੱਤਾ।
12 ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦ,ੇ
ਿਕ ਵੈਰੀ ਅਤੇ ਿਵਰੋਧੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਿਵੱਚ ਆ ਵੜੇ।
13ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਹੋਇਆ,
ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ।
14ਉਹ ਅੰਿਨਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਲਹੂ ਨਾਲ ਇਨੇੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,
ਭਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
15 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ “ਦੂਰ ਹੋਵ,ੋ”
“ਭਿਰਸ਼ਟੇ ਹੋਇਓ! ਦੂਰ ਹੋਵੋ, ਦੂਰ ਹੋਵੋ! ਸਾਨੰੂ ਨਾ ਛੂਹੋ!”
ਜਦ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਰੇ-ਮਾਰੇ ਿਫਰਨ ਲੱਗ,ੇ ਤਦ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਲੋਕਆਖਦੇ

ਸਨ, “ਉਹ ਐਥੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਦੇ!”
16ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ੋਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਖਲਾਰ ਿਦੱਤਾ,
ਉਹ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਿਦਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ, ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕੀਤੀ।
17 ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵਅਰਥ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਿਦਆਂ ਥੱਕ

ਗਈਆ,ਂ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹ,ੇ ਿਜਹੜੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
18ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ,
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ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਆ
ਿਗਆ ਸੀ।

19 ਸਾਡਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਉਕਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਸਨ,
ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਿਪੱਛੇ ਭੱਜੇ,
ਉਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸਾਡੀ ਘਾਤ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ।
20ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ,
ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੀ,
ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਸੀ,
ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਾਗਂ,ੇ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਟੋਇਆਂ ਿਵੱਚ ਫਿੜਹ੍ਆ ਿਗਆ!
21 ਹੇ ਅਦੋਮ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਿਜਹੜੀ ਊਜ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈਂ,
ਅਨੰਦ ਹੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ!
ਇਹ ਿਪਆਲਾ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ,
ਤੂੰ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨੰਗੀ ਕਰੇਂਗੀ!
22 ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ,
ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਫੇਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ!
ਹੇ ਅਦੋਮ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਵੇਗਾ,
ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਉਘਾੜ ਦੇਵੇਗਾ!

5
ਦਯਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ

1 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਉਸ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰ!
ਿਧਆਨ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਿਨਰਾਦਰੀ ਨੰੂ ਦੇਖ!
2 ਸਾਡੀ ਿਵਰਾਸਤ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ,
ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਾਇਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ।
3ਅਸੀਂ ਯਤੀਮ ਹਾ,ਂ ਸਾਡੇ ਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਿਵਧਵਾ ਵਾਗਂੂੰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
4ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪੀਤਾ,
ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲੱਕੜੀ ਸਾਨੰੂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।
5 ਸਾਡਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ,
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ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੰੂ ਅਰਾਮ ਨਹੀਂ ਿਮਲਦਾ।
6ਅਸੀਂ ਆਪ ਿਮਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ,
ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕੀਏ।
7 ਸਾਡੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਵੱਸੇ,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾ।ਂ
8ਗੁਲਾਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਸਾਨੰੂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
9ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾ।ਂ
10 ਭੁੱਖ ਦੀ ਝੁਲਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ,
ਸਾਡਾ ਚਮੜਾ ਤੰਦੂਰ ਵਾਗਂੂੰ ਕਾਲਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।
11 ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਇਸਤਰੀਆ,ਂ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਿਵੱਚ ਕੁਆਰੀਆਂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ।ਂ
12 ਹਾਕਮ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਭਾਰ ਟੰਿਗਆ ਿਗਆ,
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਾਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
13 ਜੁਆਨਾਂ ਨੰੂ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ,
ਬੱਿਚਆਂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਠਕਰਾਂ ਖਾਧੀਆ।ਂ
14 ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ,
ਅਤੇ ਜੁਆਨ ਆਪਣੇ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਟ ਗਏ ਹਨ।
15 ਸਾਡੇ ਿਦਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹ,ੈ
ਸਾਡਾ ਨੱਚਣਾ ਸੋਗ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਿਗਆ ਹੈ।
16 ਮੁਕਟ ਸਾਡੇ ਿਸਰਾਂ ਤੋਂ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਹੈ,
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ
17ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਿਦਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ,
ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆ,ਂ
18 ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਉਜਾੜ ਹੋ ਿਗਆ,
ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਗੱਦੜ ਿਫਰਦੇ ਹਨ।
19 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈਂ,
ਤੇਰਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਪੀੜਹ੍ੀਓਂ ਪੀੜਹ੍ੀ ਕਾਇਮ ਹ।ੈ
20 ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਸਾਨੰੂ ਸਦਾ ਲਈ ਿਵਸਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹ,ੈ
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ਅਤੇ ਿਕਉਂ ਸਾਨੰੂ ਇਨੇੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?
21 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਆਵਾਗਂ,ੇ
ਸਾਡੇ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਦ।ੇ
22 ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹ?ੈ
ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ੋਿਧਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈਂ?
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