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ਨਹੂਮ
ਲੇਖਕ
ਨਹੂਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਹੂਮ (ਇਬਰਾਨੀ ਿਵੱਚ

“ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ” ਜਾਂ “ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ”) ਅਲਕੋਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
(1:1)। ਨਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨਹੂਮ ਨੰੂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾ,ਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ
ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਜਦ ਯੂਨਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਇਹ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਪਛਲੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ
ਗਏ ਸਨ।

ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ 620-612 ਈ. ਪੂ. ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਲਖੀ ਗਈ।
ਨਹੂਮ ਨੰੂ ਿਲਖਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਦੱਤੀ

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਦੋ ਪਰ੍ਿਸੱਧ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਚੱਲਦੀ ਹ:ੈ ਨ-ਆਮੋਨ ਦਾ ਪਤਨ ਅਤੇ ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਪਤਨ।

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਤਾ
ਨਹੂਮ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਜਨਾਂ ਨੇ 10 ਉੱਤਰੀ

ਗੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਯਹੂਦਾਹ ਨੰੂ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਜਨਾਂ ਨੰੂ ਡਰ ਸੀ
ਿਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦੇਸ਼
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੁੰਦਾ

ਹ।ੈ ਕੀ ਉਸ ਨੰੂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਯਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਜਦ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਭ ਦਾ ਸਹੀ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਦੀ ਵਧੀਆ ਦਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਤੌਾ ਨਹੀਂ
ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ 150 ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਨਬੀ ਯੂਨਾਹ ਨੰੂ ਉਨਾਂ
ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਭੇਿਜਆ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ
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ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਰਿਹਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜੇਕਰ ਪਿਹਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ
ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਿਜੱਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਬਲਕੁਲ
ਬੇਰਹਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਹੂਮ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸ ਿਰਹਾ ਸੀ ਿਕ
ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਿਨਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸੁਣਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਿਜਸ ਦੇ ਉਹ
ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ।

ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ
ਿਦਲਾਸਾ

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
1. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ— 1:1-14
2. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਨੀਨਵਾਹ ਦਾ ਿਨਆਂ— 1:15-3:19

ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਗੰਮ ਵਾਕ
1ਨੀਨਵਾਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ।ਅਲਕੋਸ਼ੀ ਨਹੂਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੀ ਪੋਥੀ।

2 ਯਹੋਵਾਹ ਅਣਖੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹ,ੈ ਯਹੋਵਾਹ ਬਦਲਾ
ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ
ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਲਈ ੋਧ ਰੱਖਦਾ ਹ!ੈ 3 ਯਹੋਵਾਹ ੋਧ
ਿਵੱਚ ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਲ ਿਵੱਚ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਨਾ
ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਰਾਹ ਵਾਵਰੋਲੇ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਦਲ
ਉਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਨ। 4ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੰੂ ਿਝੜਕ ਕੇ ਉਸ ਨੰੂ ਸੁਕਾ ਿਦੰਦਾ
ਹ,ੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹ,ੈ ਬਾਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਕਰਮਲ ਕੁਮਲਾ
ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਬਾਨਨ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ 5 ਪਰਬਤ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਕੰਬਦੇ ਹਨ, ਿਟੱਲੇ ਿਪਘਲ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਬ ਜਾਦਂੀ ਹੈ,
ਜਗਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਬ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 6 ਉਹ ਦੇ
ਕਿਹਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਖੜਹ੍ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੇ ੋਧ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨੰੂ ਕੌਣ
ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ ਉਹ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅੱਗ ਵਾਗਂੂੰ ਵਹਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਟਾਨਾਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਚੀਰੀਆਂ ਜਾਦਂੀਆਂ ਹਨ! 7ਯਹੋਵਾਹ ਭਲਾ ਹ,ੈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਗੜਹ੍ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਹ।ੈ 8 ਪਰ
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ਉੱਛਲਦੇ ਹੜਹ੍ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੇਗਾ। 9 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਹੜੀ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹ?ੋ ਉਹ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਬਪਤਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ
ਨਾ ਉੱਠੇਗੀ! 10ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਿਡਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਿਜਵੇਂ ਆਪਣੀ
ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਭੱਠੇ ਵਾਗਂੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭਸਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 11 ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਿਨੱਕਿਲਆ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਸ਼ਤਾਨੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਿਦੰਦਾ ਹ।ੈ 12 ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਖਦਾ ਹ,ੈ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ
ਿਕੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ
ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੰੂ ਦੁੱਖ ਿਫਰ ਨਾ ਿਦਆਗਂਾ। 13 ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੰੂ ਤੇਰੇ
ਉੱਤੋਂ ਭੰਨ ਸੁੱਟਾਗਂਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੰੂ ਤੋੜ ਸੁੱਟਾਗਂਾ। 14 ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰੇ
ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਫੇਰ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ
ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਅਤੇ ਢਾਲ਼ੇ ਹੋਏ ਬੁੱਤ ਕੱਟ ਸੁੱਟਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ
ਕਬਰ ਪੁੱਟਾਗਂਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਿਘਣਾਉਣਾ ਹੈਂ! 15 ਵੇਖੋ, ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਦੇ ਪਰ੍ਚਾਰਕ, ਸ਼ਾਤਂੀ ਦੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰ! ਹੇ ਯਹੂਦਾਹ,ਆਪਣੇ ਪਰਬਾਂ ਨੰੂ
ਮਨਾ,ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਫੇਰ ਕਦੇ
ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ ਹ!ੈ

2
ਨੀਨਵਾਹ ਦਾ ਪਤਨ

1 ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੜਹ੍ ਆਇਆ ਹ,ੈ ਗੜਹ੍ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ, ਰਾਹ
ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰ, ਕਮਰ ਕੱਸ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਬਹੁਤ ਵਧਾ! 2 ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ
ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾਈ ਨੰੂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾਈ ਵਾਗਂੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਲੁਟੇਿਰਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਖਾਂ
ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ। 3 ਉਹ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਲਾਲ
ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਫ਼ੌਜੀ ਿਕਰਮਚੀ ਵਰਦੀ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਰੱਥ ਦਾ
ਲੋਹਾ ਅੱਗ ਵਾਗਂੂੰ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸਰੂ ਦੇ
ਬਰਛੇ ਝੁਲਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। 4ਰੱਥ ਸੜਕਾਂ ਿਵੱਚ ਿਸਰ ਤੋੜ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੌਂਕਾਂ
ਿਵੱਚ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭੱਜੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਉਹ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਹ ਿਬਜਲੀ ਵਾਗਂੂੰ ਦੌੜਦੇ ਹਨ! 5 ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ
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ਹ,ੈ ਉਹ ਜਾਦਂ-ੇਜਾਦਂੇ ਠੇਡਾ ਖਾਦਂੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵੱਲ ਨੱਸਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਖੜਹ੍ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ 6ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਫਾਟਕ ਖੋਲੇ
ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਹਲ ਗਲ਼ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 7 ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਉਹ ਬੇਪੜਦਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਉਹ ਿਲਜਾਈ ਜਾਦਂੀ ਹ,ੈ ਉਹ ਦੀਆਂ ਟਿਹਲਣਾਂ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਵਾਗਂੂੰ ਗੁਟਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਿਪੱਟਦੀਆਂ ਹਨ।
8 ਨੀਨਵਾਹ ਆਦ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁੰਡ ਵਾਗਂੂੰ ਹ,ੈ ਉਹ ਵਗ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, “ਠਿਹਰ,ੋ
ਠਿਹਰ!ੋ” ਉਹ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦ!ੇ 9 ਚਾਦਂੀ ਲੱੁਟੋ! ਸੋਨਾ
ਲੁੱਟ!ੋ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਧਨ ਵੀ!
10 ਉਹ ਖਾਲੀ, ਸੁੰਨੀ ਅਤੇ ਿਵਰਾਨ ਹ,ੈ ਿਦਲ ਿਪਘਲ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਗੋਡੇ ਿਭੜਦੇ
ਹਨ, ਕਸ਼ਟ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਲੱਕਾਂ ਿਵੱਚ ਹ,ੈ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਦਂੇ
ਹਨ! 11 ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਦਾ ਿਟਕਾਣਾ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਆਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ
ਖਾਣ ਦਾ ਥਾਂ ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ
ਿਫਰਦੇ ਸਨ,ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ ਸੀ? 12ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਿੜਆ,ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਰ ਦਾ
ਗਲ਼ਘੁੱਿਟਆ,ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੰਧਰਾਂ ਨੰੂ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਿਲਆਹੈ ਅਤੇਆਪਣੇ
ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਨੰੂ ਪਾੜੇ ਹੋਏ ਮਾਸ ਨਾਲ। 13 ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾ,ਂ ਸੈਨਾਂ ਦੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਰੱਥਾਂ ਨੰੂ ਧੂੰਏਂ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਿਦਆਗਂਾ, ਤਲਵਾਰ
ਤੇਰੇ ਜੁਆਨ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੰੂ ਖਾਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਫੇਰ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇਗੀ।

3
1ਖੂਨੀ ਸ਼ਿਹਰਉੱਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ! ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੂਠਅਤੇ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਭਿਰਆ

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਸ਼ਕਾਰ ਅਣਮੁੱਕ ਹੈ! 2 ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਖੜਾਕ, ਪਹੀਏ ਦੀ ਗੂੰਜ,
ਸਰਪੱਟ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਉੱਛਲਦਾ ਰੱਥ! 3ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਚੜਹ੍ਾਈ ਕਰਦੇ,
ਤਲਵਾਰ ਚਮਕਦੀ ਅਤੇ ਬਰਛੀ ਲਸ਼ਕਦੀ ਹ!ੈ ਵੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਭੀੜ, ਲਾਸ਼ਾਂ
ਦੇ ਢੇਰ, ਲੋਥਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਥਾਂ ਉੱਤੇ ਠਕਰ ਖਾਦਂੇ ਹਨ! 4ਇਹ ਦਾ
ਕਾਰਨਉਸ ਿਵਭਚਾਰਨਦੇ ਬਹੁਤੇ ਿਵਭਚਾਰ ਹਨ, ਿਜਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਰੂਪਵੰਤ
ਹ,ੈ ਜਾਦੂਗਰੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕਾ, ਿਜਹੜੀ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਨਾਹਕਾਰੀਆਂ
ਨਾਲ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰੀਆਂ ਨਾਲ। 5 ਵੇਖ,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾ,ਂ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹ,ੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲਿਹੰਗਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ
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ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਮਾਰਾਗਂਾ, ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਨੰੂ ਤੇਰਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਿਵਖਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ
ਨੰੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਮ! 6 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟਾਗਂਾ, ਤੇਰਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਵਾਗਂਾ ਅਤੇ
ਤੈਨੰੂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਵਾਗਂਾ! 7ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜੰਨੇ ਤੈਨੰੂ ਵੇਖਣਗ,ੇ ਤੇਰੇ
ਕੋਲੋਂ ਭੱਜਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹਣਗੇ, ਨੀਨਵਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਉਹ ਦਾ ਸੋਗ
ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਕੱਥੋਂ ਲੱਭਾ?ਂ 8 ਕੀ ਤੂੰ ਨ-ਆਮੋਨ
ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈਂ, ਜੋ ਨਿਹਰਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੱਿਸਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਿਜਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਪਾਣੀ ਸੀ, ਿਜਹ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਕੰਧ ਪਾਣੀ ਸੀ?
9 ਕੂਸ਼ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਉਹ ਦਾ ਬਲ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸੀ, ਪੂਟ ਅਤੇ ਲੂਬੀਮ ਤੇਰੇ
ਸਹਾਇਕ ਸਨ। 10 ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਿਲਆ ਿਗਆ, ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਿਗਆ,
ਉਹ ਦੇ ਿਨਆਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਿਸਿਰਆਂ ਉੱਤੇ ਪਟਕ ਿਦੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ
ਦੇ ਪਤਵੰਤਾਂ ਲਈ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ
ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਗਏ ਸਨ। 11 ਤੂੰ ਵੀ ਮਸਤ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਗਸ਼ ਖਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਵੀ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੱਭੇਂਗਾ! 12 ਤੇਰੇ ਸਭ ਗੜਹ੍ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਵਾਗਂੂੰ
ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਹੰਜ਼ੀਰ ਪਿਹਲਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਿਹਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ
ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਣਗੀਆ।ਂ 13 ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਔਰਤਾਂ
ਹੀ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਲੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨੇ
ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨੰੂ ਭਸਮ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 14 ਘੇਰੇ ਲਈ ਪਾਣੀ
ਭਰ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਗੜਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਤਕੜਾ ਕਰ, ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਜਾ, ਗਾਰਾ ਲਤਾੜ ਅਤੇ
ਭੱਠੇ ਨੰੂ ਤਕੜਾ ਕਰ! 15ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਤੈਨੰੂ ਭਸਮ ਕਰੇਗੀ, ਤਲਵਾਰ ਤੈਨੰੂ ਵੱਢੇਗੀ
ਅਤੇ ਸਲਾ ਵਾਗਂੂੰ ਤੈਨੰੂ ਖਾਵੇਗੀ,ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਲਾ ਵਾਗਂੂੰ ਵਧਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰੂ ਿਟੱਡੀ ਵਾਗਂੂੰ ਵਧਾ! 16 ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਿਰਆਂ
ਨਾਲੋਂ ਵਧਾਇਆ, ਸਲਾ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉੱਡ ਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ 17 ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਹੀ
ਲੋਕ ਿਟੱਡੀਆਂ ਵਾਗਂੂੰ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਲਾ ਦੇ ਦਲਾਂ ਵਾਗਂੂੰ ਹਨ, ਜੋ ਿਸਆਲ
ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਬਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਿਟਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਸੂਰਜ ਚੜਹ੍ਦਾ ਉਹ ਉੱਡ
ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹਨ। 18 ਹੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ,
ਤੇਰੇ ਅਯਾਲੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ
ਿਖੱਲਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 19 ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ਼
ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਜ਼ਖਮ ਸਖ਼ਤ ਹ।ੈ ਤੇਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾੜੀਆਂ
ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂਿਕ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਬਦੀ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵ?ੇ
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