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ਮਲਾਕੀ
ਲੇਖਕ
ਮਲਾਕੀ 1:1 ਨਬੀ ਮਲਾਕੀ ਨੰੂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ

ਹ।ੈ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਾਮ “ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ” ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਜੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਵਜੋਂ ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਖੱਚਦਾ ਹੈ,
ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ
ਿਵੱਚ, “ਮਲਾਕੀ” ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੰੂ ਿਲਆ
ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਨੰੂ ਭੇਜੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਮਹਾਨ ਨਬੀ ਏਲੀਯਾਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਿਦਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 430 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਇਹ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਲਖੀ ਗਈ ਪੁਸਤਕ ਹ,ੈ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਬਾਬਲ

ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਆਮ

ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਦੇਸ਼
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਿਦਲਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ

ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ
ਿਦਲਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਿਨਆਈਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਵੇਗਾ
ਤਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ
ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨੇਮ ਦੀਆਂ
ਅਸੀਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਮਲਾਕੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਆਖੇ। ਿਜਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ
ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪੁਸਤਕ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹ,ੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਆਂ
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ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ।

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਰੀਤਾ-ਂਿਰਵਾਜਾਂ ਲਈ ਿਝੜਕਣਾ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਜਾਜਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਲਈਆਖਣਾ— 1:1-2:9
2. ਯਹੂਦਾਹ ਨੰੂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿਨਵਾਿਜਆ ਜਾਣਾ— 2:10-3:6
3. ਯਹੂਦਾਹ ਨੰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈਆਖਣਾ— 3:7-4:6
1ਮਲਾਕੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਗੰਮ ਵਾਕ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਪਆਰ

2ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ
ਿਕ ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਏਸਾਓ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕੀਤਾ 3ਪਰ ਏਸਾਓ ਨਾਲ ਵੈਰ
ਰੱਿਖਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਬਤ ਨੰੂ ਿਵਰਾਨ ਕਰ ਛੱਿਡਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਮਲਖ਼
ਉਜਾੜ ਦੇ ਿਗੱਦੜਾਂ ਨੰੂ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਹੈ। 4 ਭਾਵੇਂ ਅਦੋਮ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਖਣ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਭੰਨੇ ਤੋੜੇ ਤਾਂ ਗਏ ਪਰ ਉੱਜੜੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸਾਰਾਗਂ।ੇ ਪਰ ਸੈਨਾਂ
ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਸਾਰਨਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਢਾਹ ਦੇਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਲੋਕ
ਉਹ ਨੰੂ “ਦੁਸ਼ਟ ਦੇਸ” ਪੁਕਾਰਨਗੇ ਅਤੇ “ਉਹ ਪਰਜਾ ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਕਿਹਰ ਸਦਾ ਲਈ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ” 5 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਖੋਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ!

ਜਾਜਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਫਟਕਾਰ
6 “ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ

ਹ।ੈ ਜੇ ਮੈਂ ਿਪਤਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਆਮੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ
ਭੈਅ ਿਕੱਥੇ ਹ?ੈ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਜਕੋ! ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ
ਨਾਮ ਦਾ ਿਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ? 7 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਭਿਰਸ਼ਟ ਰੋਟੀਆਂ
ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹ,ੋ ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਤੈਨੰੂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ
ਇਹ ਆਖਣ ਿਵੱਚ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤਾਂ ਤੁੱਛ ਹੈ 8ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ
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ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੁਿਰਆਈ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਲੰਗੜੇ ਜਾਂ ਿਬਮਾਰ ਪਸ਼ੂ
ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੁਿਰਆਈ ਨਹੀਂ!” ਜ਼ਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮ
ਨੰੂ ਏਹੋ ਹੀ ਚੜਹ੍ਾ, - ਕੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤੈਨੰੂ ਆਦਰ
ਦੇਵੇਗਾ? ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। 9 ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ
ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਯਾ ਕਰ।ੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਦਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹ।ੈ 10 ਕਾਸ਼ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਿਵਅਰਥ
ਅੱਗ ਨਾ ਬਾਲਦ!ੇ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰ੍ਸੰਨ ਨਹੀਂ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂਾ। 11 ਿਕਉਂਿਕ ਸੂਰਜ ਦੇ
ਚੜਹ੍ਦੇ ਤੋਂ ਲਿਹੰਦੇ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਹ,ੈ ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ
ਲਈਧੂਫ਼ ਧੁਖਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਚੜਹ੍ਾਵਾ ਚੜਹ੍ਾਉਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ
ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹ।ੈ 12 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖ ਕੇ
ਉਸ ਨੰੂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪਰ੍ਭੂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਲ
ਅਰਥਾਤ ਭੋਜਨ ਤੁੱਛ ਹੈ 13 ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਖਆ, ਇਹ ਸਾਨੰੂ ਕੀ ਅਕੇਵਾਂ ਲਾ
ਛੱਿਡਆ ਹ!ੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨੱਕ ਚੜਹ੍ਾਉਂਦੇ ਹ,ੋ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ
ਹ,ੈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱੁਟ ਦਾ ਮਾਲ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹ!ੋ ਲੰਗੜੇ ਨੰੂ ਜਾਂ ਿਬਮਾਰ ਨੰੂ, ਇਹ
ਭੇਟ ਤੁਸੀਂ ਿਲਆਉਂਦੇ ਹ!ੋ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਗਂਾ? ਯਹੋਵਾਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ 14 ਿਫਟਕਾਰ ਉਸ ਛਲੀਏ ਉੱਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚ ਨਰ ਪਸ਼ੂ
ਤਾਂ ਹੈ ਿਜਹ ਦੀ ਉਹ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਲਈ ਬੱਜ ਵਾਲਾ ਚੜਹ੍ਾਵਾ
ਚੜਹ੍ਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਾ,ਂ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭੈਅ ਦਾਇਕ ਹ!ੈ

2
1 ਹੁਣ ਹੇ ਜਾਜਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ 2 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ

ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਦਰ ਨੰੂ ਮਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਬਰਕਤਾਂ ਨੰੂ ਸਰਾਪ ਿਦਆਗਂਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰੂ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਰੱਿਖਆ ਮੈਂ ਸਰਾਪ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾ,ਂ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹ।ੈ 3 ਵੇਖੋ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀ ਨੰੂ ਿਝੜਕਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਿਡਆਂ
ਪਰਬਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਸੁੱਟਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ। 4ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ
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ਲਓਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਕ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਲੇਵੀ
ਵੰਸ਼ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹ।ੈ 5ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਂੀ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੰੂ ਇਹ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ
ਡਰਦਾ ਰਹ।ੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਿਰਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੈਅ ਖਾਦਂਾ
ਿਰਹਾ। 6 ਸਿਚਆਈ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਉਸ
ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਿਗਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਤਂੀ ਅਤੇ ਿਸਿਧਆਈ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੰੂ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਮੋੜ ਲੈ ਆਇਆ।
7 ਜਾਜਕ ਦੇ ਬੁੱਲ ਤਾਂ ਿਗਆਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ
ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਭਾਲਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਹੈ। 8ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਰਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੰੂ ਠਕਰ
ਖੁਆਈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਵੀ ਦੇ ਨੇਮ ਨੰੂ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ
ਹ।ੈ 9ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਖੱਧ ਅਤੇ ਖੱਜਲ
ਕੀਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਬਵਸਥਾ
ਿਵੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵਫ਼ਾਈ
10ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ

ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਨਹੀਂ ਿਸਰਿਜਆ? ਫੇਰ ਿਕਉਂਅਸੀਂਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਹੋ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਨੇਮ ਨੰੂ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾ?ਂ 11ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਬੇਪਰਤੀਤੀ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਿਘਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਨੰੂ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੰੂ
ਿਪਆਰੀ ਸੀ, ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਓਪਰੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਧੀ ਨੰੂ ਿਵਆਹ ਿਲਆਇਆ।
12ਯਹੋਵਾਹ ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹ,ੇ ਜਾਗਦੇ ਨੰੂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ
ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦੇਵੇ, ਨਾਲੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਭੇਟ
ਚੜਹ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ! 13 ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਜਗਵੇਦੀ ਨੰੂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੂੰਿਗਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਫੇਰ
ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹ।ੈ 14 ਤੁਸੀਂ
ਆਖਦੇ ਹ,ੋ ਿਕਉਂ? ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਿਵੱਚ ਗਵਾਹ ਹ,ੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ
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ਤੇਰੀ ਸਾਥਣ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨੇਮ ਦੀ ਔਰਤ ਹ।ੈ 15 ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਰਿਚਆ? ਕੀ ਉਸ ਲਈ ਰੂਹ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਫੇਰ ਇੱਕ ਨੰੂ ਹੀ ਿਕਉਂ? ਉਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਸਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ
ਿਵੱਚ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰ
16 ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੰੂ ਤਲਾਕਨਾਮੇ
ਤੋਂ ਿਘਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਸਤਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ
ਹ,ੈ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਚੌਕਸ
ਰਹੋ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਾ ਕਰ।ੋ

ਿਨਆਂ ਦਾ ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਹੈ
17 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਅਕਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ

ਆਖਦੇ ਹ,ੋ ਕਾਹਦੇ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੰੂ ਅਕਾ ਿਦੱਤਾ? ਇਸ ਆਖਣ ਿਵੱਚ ਿਕ
ਜਦ ਹਰੇਕ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਭਲਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਇਹ ਿਕ ਿਨਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕੱਥੇ ਹ?ੈ

3
1 ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੰੂ ਭੇਜਦਾ ਹਾ,ਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਨੰੂ ਿਤਆਰ

ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭੂ ਿਜਹ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਅਚਾਨਕਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਆ
ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾ,ਂ ਨੇਮ ਦਾ ਦੂਤ ਿਜਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹ,ੋ - ਵੇਖ,ੋ ਉਹਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਸੈਨਾਂ
ਦਾ ਯਹੋਵਾਹਆਖਦਾ ਹ।ੈ 2ਪਰਉਸਦੇਆਉਣਦੇ ਿਦਨ ਨੰੂ ਕੌਣ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਕੌਣ ਖੜਹ੍ਾ ਰਿਹ ਸਕੇਗਾ? ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਸੁਿਨਆਰੇ ਦੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਧੋਬੀ ਦੇ ਸਾਬਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। 3ਉਹ ਚਾਦਂੀ ਨੰੂ ਤਾਉਣ
ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹ ਲੇਵੀਆਂ ਨੰੂ ਚਾਦਂੀ ਵਾਗਂੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੋਨੇ ਵਾਗਂੂੰ ਅਤੇ ਚਾਦਂੀ ਵਾਗਂੂੰ ਤਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਯੋਗ
ਭੇਟ ਚੜਹ੍ਾਉਣਗੇ। 4ਤਦ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਭੇਟ ਯਹੋਵਾਹ ਨੰੂ ਪਸੰਦ
ਆਵੇਗੀ, ਿਜਵੇਂ ਪਰ੍ਾਚੀਨ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਿਪੱਛਿਲਆਂ ਸਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਪਸੰਦ
ਆਉਂਦੀ ਸੀ। 5ਮੈਂ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਵਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਚੁਸਤ ਗਵਾਹ
ਹੋਵਾਗਂਾ, ਜਾਦੂਗਰਾ,ਂ ਿਵਭਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ,
ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੰੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਿਵਧਵਾ ਅਤੇ ਅਨਾਥ
ਨੰੂ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜੋ ਪਰਦੇਸੀ ਨੰੂ ਮੋੜ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
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ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਗਂਾ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਖਦਾ ਹ।ੈ

ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਚੋਰੀ
6 ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅਟੱਲ ਹਾ।ਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ,

ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 7ਆਪਣੇ ਪੁਰਿਖਆਂ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਤੋਂ
ਬੇਮੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ
ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲ ਮੁੜਾਗਂਾ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਆਖਦੇ ਹ,ੋ ਅਸੀਂ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ ਿਵੱਚ ਮੁੜੀਏ? 8 ਕੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੰੂ ਠੱਗੇਗਾ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਠੱਗ ਿਲਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹ,ੋ ਿਕਹੜੀ ਗੱਲ
ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੰੂ ਠੱਗ ਿਲਆ? ਦਸਵੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਿਵੱਚ! 9 ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਪੀਆਂ
ਦੇ ਸਰਾਪੀ ਹੋਏ! ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਠੱਗਦੇ ਹ,ੋ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਦੀ
ਹ।ੈ 10 ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖ਼ਾਨੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਜ਼ਰਾ ਪਰਖ,ੋ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਵਰਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ!
11ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਿਝੜਕਾਗਂਾ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲਾਂ
ਨੰੂ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗੂਰੀ ਪੈਲੀ ਿਵੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਫਲ ਨਾ
ਿਡੱਗਣਗੇ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ 12ਤਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਧੰਨ
ਆਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੇਸ ਹੋਵੋਗ,ੇ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ
13 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਰੜੀਆਂ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤਦ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹ,ੋ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਬੋਿਲਆ ਿਗਆ? 14 ਤੁਸੀਂ
ਆਿਖਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿਸਆਪਾ ਕਰਦੇ
ਹੋਏੇ ਚੱਲੀਏ? 15 ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਕੜਬਾਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਧੰਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ
ਸਫ਼ਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੰੂ ਪਰਤਾ ਕੇ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦਯਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
16 ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ

ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਧਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ
ਸਨਮੁਖ ਯਾਦਿਗਰੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਿਲਖੀ ਗਈ। 17ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ
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ਹ,ੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੀ ਖ਼ਾਸ ਮਲਕੀਅਤ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੈਂ
ਇਹ ਕਰਾ,ਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਖ਼ਸ਼ ਿਦਆਗਂਾ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰੂ ਬਖ਼ਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 18 ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜੋਗੇ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਅਤੇ
ਦੁਸ਼ਟ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਸੇਵਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਖ ਕਰੋਗੇ।

4
ਪਰ੍ਭੂ ਦੇ ਿਦਨ ਦਾ ਆਉਣਾ

1 ਵੇਖੋ, ਉਹ ਿਦਨ ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਤੰਦੂਰ ਵਾਗਂੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹ।ੈ ਸਾਰੇ
ਆਕੜਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸੜਹ੍ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਿਦਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਾੜਨ ਲਈ
ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟੁੰਡ-ਮੁੰਡ ਨਾ
ਛੱਡੇਗਾ। 2 ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੈਅ ਮੰਨਦੇ ਹ,ੋ ਧਰਮ ਦਾ
ਸੂਰਜ ਚੜਹ੍ੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਕਰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਚੰਿਗਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾੜੇ
ਦੇ ਵੱਿਛਆਂ ਵਾਗਂੂੰ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੋਗੇ ਅਤੇ ਕੁੱਦੋਗ।ੇ 3 ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੰੂ ਿਮੱਧੋਗੇ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦੀ ਸੁਆਹ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਿਦਨ ਜਦ
ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਗਂਾ, ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹ।ੈ 4 ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ
ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੰੂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨਆਵਂਾਂ ਨੰੂ ਿਜਨਾਂ ਦਾ
ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਹੋਰੇਬ ਿਵੱਚ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। 5 ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਏਲੀਯਾਹ
ਨਬੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜਾਗਂਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ
ਿਭਆਨਕ ਿਦਨ ਆਵੇ 6ਉਹ ਿਪਤਾਵਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਬਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ
ਿਦਲ ਿਪਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜੇਗਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕਰਾ!ਂ
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