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Ezekiel
ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ

ਭੂਿਮਕਾ
ਸੰਨ 586 ਈ. ਪੂ. ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਨੇ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ
ਕੀਤਾ । ਉਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ, ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਕੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ
ਹਨ । ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਛੇ ਭਾਗ ਹਨ: (1) ਨਬੀ ਹੋਣ ਲਈ
ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ । (2) ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਆਉਣ ਅਰਥਾਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਪਤਨ ਅਤੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ
ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ । (3) ਅਨੇਕ ਜਾਤੀਆਂ ਿਜਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਿਦਆਂ ਨੂੰ
ਭਟਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ । (4) ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਮਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ । (5) ਗੋਗ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ । (6) ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਕਲ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਦਾ ਿਚੱਤਰ ।
ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ
ਸੀ । ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਨੇ ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਤੇ ਜੋਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ
ਹੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਫਰ ਤੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ
ਆਪਣੀ ਆਸਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਅਤੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰਤਾ
ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਸੀ ।
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ:
ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ 1:1 – 3:27
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ 4:1 – 24:27
ਜਾਤੀ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 25:1 – 32:32
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 33:1 – 37:28
ਗੋਗ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ 38:1 – 39:29
ਹੈਕਲ ਅਤੇ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਣ 40:1 – 48:35
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਦਰਸ਼ਣ
(1:1—7:27)
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਸੰਘਾਸਣ
੧ ਤੀਹਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੰਜ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਜਦ ਮੈਂ ਕਬਾਰ ਨਿਹਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ
ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇਖੇ । ੨ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੰਜ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ
ਯਹੋਯਾਕੀਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ੩ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ,
ਬੂਜ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਜਾਜਕ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਕਬਾਰ ਨਿਹਰ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਸੀ । ੪ ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੱਦਲ ਜੋ
ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚਮਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਿਵਚਾਿਲਓਂ ਿਪੱਤਲ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤੀ । ੫ ਉਸ
ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਜੀਵ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਇਹ ਸੀ: ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੇ ਸਨ,
੬ ਹਰੇਕ ਦੇ ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਚਾਰ ਖੰਭ ਸਨ ੭ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਿਸੱਧੇ ਸਨ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵੱਛੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਂਜੇ ਹੋਏ ਿਪੱਤਲ ਵਾਂਗੂੰ ਚਮਕਦੇ ਸਨ । ੮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਅਤੇ ਖੰਭ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ ੯ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਉਹ
ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਸੱਧੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੇ
ਸਨ । ੧੦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ
ਪਾਸੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਲਦ ਦੇ ਿਚਹਰੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਪੱਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਕਾਬ ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਸਨ । ੧੧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਚਹਰੇ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਪਰੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਨ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਦੋ ਖੰਭ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੋ ਖੰਭਾਂ
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ-ਦੋ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਢੱਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ । ੧੨ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਿਸੱਧਾ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਿਵੱਚ ਤੁਰਦਾ
ਸੀ, ਿਜੱਧਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ । ੧੩ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅੱਗ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਹੋਏ
ਕੋਿਲਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ
ਇੱਧਰ- ਧਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਿਬਜਲੀ ਿਨੱਕਲਦੀ ਸੀ
। ੧੪ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦੌੜਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜਨਾ ਿਬਜਲੀ ਵਾਂਗੂੰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ ।
੧੫ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਰ ਿਚਹਰੇ
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ਦੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਸੀ । ੧੬ ਉਹਨਾਂ ਪਹੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ
ਬਣਾਵਟ ਇਹ ਸੀ: ਹਰੇਕ ਪਹੀਆ ਪੁਖਰਾਜ ਵਾਂਗੂੰ ਚਮਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਰੇ
ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਸਨ; ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦੇ ਸਨ ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਦੂਸਰੇ
ਪਹੀਏ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ । ੧੭ ਜਦੋਂ ਪਹੀਏ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਦਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਦਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ । ੧੮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ
ਵੱਡੇ ਚੇ ਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੱਿਕਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ
ਅੱਖਾਂ ਸਨ । ੧੯ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਵ ਤੁਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਵੀ ਚੱਲਦੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਵ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਹੀਏ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ
ਸਨ । ੨੦ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਆਤਮਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਪਹੀਏ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਹੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਸੀ । ੨੧ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਤੁਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਹੀਏ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ
ਰੁਕਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਹੀਏ ਵੀ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ
ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦਾ
ਆਤਮਾ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੀ । ੨੨ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਅੰਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਲੌਰ
ਦੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਦੇ ਪਰ ਤਾਿਣਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ।
੨੩ ਉਸ ਅੰਬਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਧ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਹਰੇਕ ਦੇ
ਦੋਵਾਂ ਖੰਭਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਢੱਿਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ੨੪ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਦੇ
ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ,
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਸੈਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਸੀ ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੁਕਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ । ੨੫ ਉਸ ਅੰਬਰ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ । ੨੬ ਜੋ ਅੰਬਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਪਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਨੀਲਮ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਝ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਿਜਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਰੂਪ
ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ । ੨੭ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੱਕ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਿਪੱਤਲ
ਿਜਹਾ ਅੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਤੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਲੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ
ਚਮਕ ਸੀ । ੨੮ ਿਜਵੇਂ ਵਰਖਾ ਦੇ ਿਦਨ ਬੱਦਲ ਿਵੱਚ ਧਣੁਖ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਪਰਤਾਪ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਿਜਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਿਡੱਿਗਆ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
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੨
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ
੧ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ
ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ! ੨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ, ਤਾਂ
ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਮੈਂ ਉਹ
ਦੀ ਸੁਣੀ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ । ੩ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਥਵਾ ਉਹਨਾਂ ਿਵਦਰੋਹੀ
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਦਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ।
੪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਢੀਠ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਿਦਲ ਹਨ । ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ
ਿਰਹਾ ਹਾਂ । ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ
੫ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਿਵਦਰੋਹੀ ਘਰਾਣਾ ਹੈ,
ਪਰ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ । ੬ ਹੇ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੈ ਨਾ ਖਾਈਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ
ਡਰ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਬੱਛੂਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ
ਹੈਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਚਹਿਰਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ
ਘਾਬਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਿਵਦਰੋਹੀ ਘਰਾਣਾ ਹੈ । ੭ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਖ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਵਦਰੋਹੀ ਹਨ । ੮ ਪਰ
ਤੂੰ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਸੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ । ਤੂੰ ਉਸ ਿਵਦਰੋਹੀ
ਘਰਾਣੇ ਵਾਂਗੂੰ ਿਵਦਰੋਹੀ ਨਾ ਹੋ ! ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਖਾ ਲੈ ! ੯ ਜਦ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤ੍ਰੀ ਸੀ । ੧੦ ਉਹ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਵਰਲਾਪ, ਸੋਗ ਅਤੇ ਿਸਆਪਾ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ।
੩
੧ ਿਫਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੈਨੂੰ ਿਮਿਲਆ
ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈ ! ਇਸ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ! ੨ ਤਦ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਲਪੇਟਵੀਂ
ਪੱਤ੍ਰੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਆ ਿਦੱਤੀ । ੩ ਿਫਰ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਚਾ ਲੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤ੍ਰੀ ਨਾਲ
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ਆਪਣੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਭਰ ਲੈ । ਤਦ ਮੈਂ ਇਹ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ
ਸ਼ਿਹਦ ਵਾਂਗੂੰ ਿਮੱਠੀ ਲੱਗੀ ਸੀ । ੪ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ
। ੫ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਜਾਂਦਾ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ
ਓਪਰੀ ਅਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਔਖੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਕੋਲ
ਭੇਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੬ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਾਂ ਕੋਲ ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ
ਓਪਰੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਔਖੀ ਹੈ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
! ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੁਣਦੀਆਂ । ੭ ਪਰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਤੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦੇ । ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਢੀਠ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਿਦਲ ਹੈ । ੮ ਵੇਖ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਚਹਿਰਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਤੇਰਾ ਿਚਹਰਾ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਮੱਿਥਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਢੀਠ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੯ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਵਾਂਗੂੰ ਚਕਮਕ
ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਕ ਕਠੋਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਿਚਹਿਰਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਿਨਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਵਦਰੋਹੀ ਘਰਾਣਾ ਹੈ । ੧੦ ਿਫਰ
ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ
! ੧੧ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਅਥਵਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਣਨ,
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾ ਸੁਣਨ । ੧੨ ਿਫਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਚਾਲ ਵਰਗੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਉਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ! ੧੩ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ
ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਮੈਂ ਸੁਣੀ । ੧੪ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ
ਿਗਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਿਵੱਚ ਤੁਰ ਿਪਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੀ । ੧੫ ਮੈਂ ਤੇਲ-ਆਬੀਬ ਿਵੱਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ
ਿਜਹੜੇ ਕਬਾਰ ਨਿਹਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਰਿਹੰਦੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਿਰਹਾ ।
ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ
(ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 33:1-9)
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੧੬ ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਆਿਖਆ ੧੭ ਿਕ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਰਾਖਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ । ੧੮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਿਕ ਤੂੰ
ਪੱਕਾ ਹੀ ਮਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾ ਦੇਵੇਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ
ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਨਾ ਕਰੇਂ, ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ; ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੀ ਬਦੀ
ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਮਰੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗਾ । ੧੯ ਪਰ
ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ
ਨਾ ਮੁੜ,ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਮਰੇਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ
ਲਵੇਂਗਾ । ੨੦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਦੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੋਕਰ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ
ਉਹ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤੀ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਮਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਖੂਨ
ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗਾ । ੨੧ ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਂ
ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਧਰਮੀ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਚਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ
ਪੱਕਾ ਹੀ ਜੀਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਵੇਂਗਾ ।
ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਬੋਲਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ
੨੨ ਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਠ,
ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ । ੨੩ ਤਦ ਮੈਂ ਠ ਕੇ
ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਿਗਆ । ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਉਸ ਪਰਤਾਪ ਵਾਂਗੂੰ ਜੋ
ਮੈਂ ਕਬਾਰ ਨਿਹਰ ਦੇ ਤੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਿਡੱਗ
ਿਪਆ । ੨੪ ਤਦ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ
ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ! ੨੫ ਪਰ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਵੇਖ, ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ
ਬੰਨ੍ਹਣਗੇ ਤਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇਂ । ੨੬ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੀਭ
ਤੇਰੇ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਿਦਆਂਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ
ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ,ਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਵਦਰੋਹੀ ਘਰਾਣਾ ਹੈ । ੨੭ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗਾ ਤਦ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇਂਗਾ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ
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ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਸੁਣ,ੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਵਦਰੋਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹਨ ।
੪
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ
੧ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੇ
ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ, ਹਾਂ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ । ੨ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੜ੍ਹ ਬਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੇਰਾ ਬੰਦੀ ਕਰ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤੰਬੂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ, ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਿਕਲਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਿਥਆਰ
ਰੱਖ । ੩ ਿਫਰ ਤੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਗੱਡ । ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ।
ਉਹ ਘੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਂਗਾ । ਇਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ । ੪ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ
ਪਾਸੇ ਲੇਟ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ । ਿਜੰਨੇ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਤੂੰ ਲੇਿਟਆਂ ਰਹੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਤੇ ਝੱਲੇਂਗਾ । ੫ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਦਨ ਠਿਹਰਾਏ ਹਨ,
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਦਨ, ਜੋ ਿਤੰਨ ਸੌ ਨੱਬੇ ਿਦਨ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਪਾਪ ਝੱਲੇਂਗਾ । ੬ ਜਦ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰ ਲਵੇਂ, ਤਾਂ ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੇਟ ਜਾਵੀਂ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲੀਂ । ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਦਲੇ
ਇੱਕ-ਇੱਕ ਿਦਨ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ । ੭ ਿਫਰ ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨੰਗੀ ਕਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ੮ ਅਤੇ
ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੰਧਨ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਾਸਾ ਨਾ ਪਰਤ ਸਕੇਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇਂ । ੯ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਣਕ,
ਜੌਂ, ਫਲੀਆਂ, ਦਾਲ, ਚੀਣਾ ਅਤੇ ਬਾਜਰਾ ਲੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਿਵੱਚ
ਰੱਖ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਿਜੰਨੇ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਾਸੇ
ਪਰਨੇ ਲੇਿਟਆ ਰਹੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਿਤੰਨ ਸੌ ਨੱਬੇ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੀਂ । ੧੦ ਤੇਰਾ
ਖਾਣਾ ਜੋ ਤੂੰ ਖਾਵੇਂਗਾ ਤੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਉ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ
ਖਾਈਂ । ੧੧ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਿਮਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸੇਰ ਪੀਵੇਂਗਾ । ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪੀਣਾ ।
੧੨ ਤੂੰ ਜੌਂ ਦੇ ਫੁਲਕੇ ਖਾਵੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਪਕਾਵੀਂ । ੧੩ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਸ
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ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ
ਕਰੇਗਾ, ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾਂਗਾ । ੧੪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਹਾਏ ਪ੍ਰਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ! ਵੇਖ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਦੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਰੀ
ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਿਜਹੜੀ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਾੜੀ ਗਈ
ਹੋਵੇ । ਅਸ਼ੁੱਧ ਮਾਸ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਿਪਆ । ੧੫ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਿਕਹਾ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਲ ਦੇ ਥਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਰੋਟੀ ਉਹ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਪਕਾਵੀਂ । ੧੬ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੋੜ ਿਦਆਂਗਾ । ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੋਲ ਕੇ ਿਚੰਤਾ ਨਾਲ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਿਮਣ ਿਮਣ ਕੇ
ਪੀਣਗੇ । ੧੭ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਥੁੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਲਚਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁਿਰਆਈ ਿਵੱਚ ਿਲੱਸੇ ਪੈ
ਜਾਣ ।
੫
ਵਾਲ਼ ਮੁੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ
੧ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਅਤੇ ਨਾਈ ਦੇ ਉਸਤਰੇ ਵਾਂਗੂੰ
ਉਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਮੁਨਾ ਅਤੇ ਤੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ
ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਬਣਾ । ੨ ਿਫਰ ਜਦੋਂ ਘੇਰੇ ਦੇ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ, ਫੇਰ
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੀਜਾ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਇੱਧਰ
ਓਧਰ ਮਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹੰਦਾ ਤੀਜਾ ਿਹੱਸਾ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਤਲਵਾਰ ਿਖੱਚ ਲਵਾਂਗਾ । ੩ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਿਜਹੇ ਵਾਲ਼ ਿਗਣ ਕੇ ਲੈ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਿਵੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ੪ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ
ਕੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸਾੜ ਦੇ । ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ
ਿਵੱਚ ਿਨੱਕਲੇਗੀ । ੫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ
। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਸ ਹਨ
। ੬ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਨਆਵਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਦਰੋਹੀ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ
ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ
ਵਧੇਰੇ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਨਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ । ੭ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ
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ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ
ਕੀਤਾ । ੮ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵੇਖ, ਮੈਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ
ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ । ੯ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ
ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ । ੧੦ ਇਸ
ਲਈ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਪਉ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਿਪਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ । ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਕੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ
ਿਦਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ ਿਦਆਂਗਾ । ੧੧ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੁ,ੰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਿਣਆ ਸਾਿਰਆਂ ਭੈਿੜਆਂ
ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਅੱਖ ਦਯਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ । ੧੨ ਤੇਰਾ ਤੀਜਾ
ਿਹੱਸਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਵਚਕਾਰ ਭੱਖ
ਲਵੇਗਾ । ਤੀਜਾ ਿਹੱਸਾ ਤੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਪਵੇਗਾ, ਤੀਜਾ
ਿਹੱਸਾ ਸਾਰੀਆਂ ਿਦਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਿਖੱਚ ਲਵਾਂਗਾ । ੧੩ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦ ਮੇਰਾ
ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਦ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਆਿਖਆ ਸੀ । ੧੪ ਇਸ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਤੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ
ਨਜ਼ਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜੋ ਥੋਂ ਲੰਘਣਗੇ, ਉਜਾੜ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ । ੧੫ ਇਸ
ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਰ, ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀ ਿਝੜਕ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ,
ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਿਨੰਿਦਆ, ਠੱਠੇ, ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ
ਦਿਹਸ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਂਗਾ - ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ । ੧੬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਿਭਆਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਤੀਰ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਛੱਡਾਂਗਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ।
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ।
੧੭ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦਿਰੰਦੇ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਔਂਤਰਾ ਕਰਨਗੇ
। ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਬਵਾ ਅਤੇ ਖੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਲੰਘੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ
ਿਲਆਵਾਂਗਾ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ ।
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੬
ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਿਨੰਦਾ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ੨ ਿਕ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕਰ । ੩ ਤੂੰ ਆਖ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਹਾੜੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ !
ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਪਹਾੜਾਂ, ਿਟੱਿਲਆਂ, ਨਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵੇਖੋ, ਮੈ,ਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ । ੪ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਜੜ
ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੰਮ੍ਹ ਢਾਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆਂ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਿਦਆਂਗਾ । ੫ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ
ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਖਲਾਰ ਿਦਆਂਗਾ । ੬ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਣ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਜੜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚੇ ਸਥਾਨ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਤ
ਭੰਨੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਥੰਮ੍ਹ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਥ ਦੀ
ਿਕਰਤ ਿਮੱਟ ਜਾਵੇ । ੭ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਡੱਗਣਗੇ ਭਈ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ! ੮ ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਛੱਡ
ਿਦਆਂਗਾ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਣਗੇ, ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰੇ ਜਾਓਗੇ । ੯ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ
ਚੇਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਭਚਾਰੀ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਮਗਰ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ,
ਦੁੱਖੀ ਹੋਇਆ । ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਨਗੇ । ੧੦ ਤਦ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੁਿਰਆਈ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ।
੧੧ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ, ਿਪੱਟ ਅਤੇ ਆਖ ਿਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ! ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਤਲਵਾਰ, ਕਾਲ ਅਤੇ ਮਰੀ ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ । ੧੨ ਿਜਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ
ਉਹ ਮਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜਾ
ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲ ਨਾਲ ਮਰੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ
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ਆਪਣੇ ਕਿਹਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ । ੧੩ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹਰੇਕ ਚੇ
ਿਟੱਲੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ, ਹਰੇਕ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠ ਅਤੇ
ਹਰੇਕ ਸੰਘਣੇ ਬਲੂਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਸੁਗੰਧੀ ਧੁਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਦੇ
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ । ੧੪ ਮੈਂ ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਸਾਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿਦਬਲਾਹ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਤੇ ਿਵਰਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਦ ਉਹ
ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ !
੭
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੇੜੇ ਹੈ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ੨ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤ
ਹੈ ! ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਅੰਤ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੈ । ੩ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੰਤ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ; ਿਫਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ
ਫੇਰ ਿਲਆਵਾਂਗਾ । ੪ ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ
ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ
! ੫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਿਬਪਤਾ ! ਹਾਂ, ਇੱਕ ਿਬਪਤਾ
ਵੇਖੋ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ! ੬ ਅੰਤ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਹਾਂ, ਅੰਤ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ ! ਅੰਤ
ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜਾਗ ਿਠਆ ! ਵੇਖ, ਉਹ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੈ ! ੭ ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ! ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ! ਸਮਾਂ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ! ਿਵਨਾਸ਼ ਦਾ
ਿਦਨ ਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ੮ ਹੁਣ ਮੈਂ
ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਡੋਲ੍ਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਸਾਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਿਲਆਵਾਂਗਾ । ੯ ਮੇਰੀ ਦਯਾ ਦੀ ਿਨਗਾਹ
ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਤਰਸ ਖਾਵਾਂਗਾ । ਿਜਹਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਿਤਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ; ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣੋ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ । ੧੦ ਵੇਖ, ਉਹ ਿਦਨ ਵੇਖ ! ਉਹ
ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਗਈ, ਸੋਟੀ ਿਵੱਚ ਕਲੀਆਂ ਿਨੱਕਲੀਆਂ,
ਘੁਮੰਡ ਿਵੱਚ ਡੋਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ । ੧੧ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣੇ ਲਈ ਸੋਟੀ
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ਬਣ ਿਗਆ । ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ
ਦਾ ਆਦਰ ਰਹੇਗਾ । ੧੨ ਸਮਾਂ ਆ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਨਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ
ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਉਦਾਸ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ
ਤੇ ਕਿਹਰ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ੧੩ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ
ਵੀ ਆਪਣੀ ਿਵਕੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਦਰਸ਼ਣ ਸਾਰੀ ਹੀ
ਭੀੜ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ; ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ, ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ
ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ੧੪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਈ ਅਤੇ
ਸਭ ਕੁੱਝ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ
ਤੇਜ਼ ਕਿਹਰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਤੇ ਹੈ ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
੧੫ ਬਾਹਰ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀ ਤੇ ਕਾਲ ਹਨ । ਿਜਹੜਾ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹੈ,
ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਕਾਲ ਤੇ ਮਰੀ
ਨਾਲ ਮਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ । ੧੬ ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਬਚ
ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੁੱਗੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਰਿਹਣਗੇ, ਸਾਰੇ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਰਨੇ ਪਾਵੇਗਾ ।
੧੭ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਿਨਰਬਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
। ੧੮ ਉਹ ਲੱਕ ਤੇ ਤੱਪੜ ਕੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਭੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛਾ ਜਾਏਗਾ; ਸਾਿਰਆਂ
ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਗੰਜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ੧੯ ਉਹ
ਆਪਣੀ ਚਾਂਦੀ ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅਸ਼ੁੱਧ
ਵਸਤੂਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕਿਹਰ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ । ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਢੱਡ ਭਰਨਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ । ੨੦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਸੋਹਣੇ ਗਿਹਣੇ ਹੰਕਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ
ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤੂ ਠਿਹਰਾਇਆ । ੨੧ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗਿਹਿਣਆਂ
ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ । ੨੨ ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ
ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ । ਉਸ ਿਵੱਚ ਲੁਟੇਰੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ
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। ੨੩ ਸੰਗਲ ਬਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਦੇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ੨੪ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਬੁਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨਗੇ,
ਮੈਂ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦਾ ਘਮੰਡ ਿਮਟਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ੨੫ ਤਬਾਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ,
ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ । ੨੬ ਿਬਪਤਾ ਤੇ ਿਬਪਤਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹ ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹ ਆਉਂਦੀ
ਹੈ । ਤਦ ਉਹ ਨਬੀ ਕੋਲੋਂ ਦਰਸ਼ਣ ਭਾਲਣਗੇ, ਪਰ ਜਾਜਕ ਕੋਲੋਂ ਿਬਵਸਥਾ ਅਤੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ । ੨੭ ਰਾਜਾ ਸੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਿਹਜਾਦਾ
ਿਵਰਾਨੀ ਪਿਹਨੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣਗੇ । ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾਂ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਨ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ।
੮
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਰਸ਼ਣ
(8:1—10:22)
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ
੧ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੰਜ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ
ਸਨ ਿਕ ਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ । ੨ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ
ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਇੱਕ ਰੂਪ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਿਦਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਪਰ ਤੱਕ ਚਾਨਣ ਦੀ ਚਮਕ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤੀ, ਿਜਸ ਦਾ
ਰੰਗ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਿਪੱਤਲ ਵਰਗਾ ਸੀ । ੩ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਿਸਰ
ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿੜਆ, ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ
ਚਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਤਰ ਵੱਲ
ਅੰਦਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਿਟਕਾਣਾ ਸੀ
ਿਜਹੜੀ ਅਣਖ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਸੀ । ੪ ਵੇਖੋ, ਥੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਤੇਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਣ ਮੈਂ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਵੇਿਖਆ ਸੀ । ੫ ਤਦ
ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ! ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਤਰ ਵੱਲ
ਚੁੱਕ । ਤਦ ਮੈਂ ਉਤਰ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਉਤਰ ਵੱਲ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰ ਅਣਖ ਦੀ ਉਹੀ ਮੂਰਤੀ ਰਸਤੇ ਿਵੱਚ ਸੀ । ੬ ਉਸ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ! ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ ਅਰਥਾਤ
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ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ, ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਵਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ
ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਵੇਖੇਂਗਾ । ੭ ਤਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਹੜੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਿਲਆਇਆ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਕੰਧ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੇਕ ਹੈ । ੮ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ! ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਤੋਿੜਆ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ । ੯ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਅਤੇ ਵੇਖ ਿਕ ਿਕਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ! ੧੦ ਤਦ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ
ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਲੀਤ ਪਸ਼ੂਆਂ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬੁੱਤ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ
ਕੰਧ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ੧੧ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸੱਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ
ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਫ਼ਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਅਜ਼ਨਯਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਖਲੋਤਾ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਧੂਪਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਧੂਫ਼ ਦੇ ਬੱਦਲ ਦੀ
ਸੁਗੰਧ ਠ ਰਹੀ ਹੈ । ੧੨ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ !
ਕੀ ਤੂੰ ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ
ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਿਚੱਤ੍ਰਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੧੩ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਿਘਣਾਉਣੇ
ਕੰਮ ਵੇਖੇਂਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੧੪ ਤਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ
ਉਤਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਥੇ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੰਮੂਜ ਨੂੰ ਰੋ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ੧੫ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ! ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ
ਵੇਿਖਆ ਹੈ ? ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਵੇਖੇਂਗਾ । ੧੬ ਿਫਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਹੈਕਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਲੱਗਭਗ ਪੱਚੀ
ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਿਪੱਠ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵੱਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ
ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਸਨ ।
੧੭ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ?
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਇਹ ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਿਘਣਾਉਣੇ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਜਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ
ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਿਦਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਵੇਖ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੱਕ
ਨਾਲ ਡਾਲੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ । ੧੮ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਰ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ
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ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦਯਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰਸ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ
ਉਹ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੁਕਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ।
੯
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ
੧ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾ । ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਫਿੜਆ ਹੋਵੇ । ੨ ਵੇਖੋ, ਛੇ ਮਨੁੱਖ
ਪਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਜੋ ਤਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਲੰਘ ਆਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸੀ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ
ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਿਲਖਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਤ
ਲਮਕਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ
। ੩ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਤੇਜ ਕਰੂਬੀ ਦੇ ਤੋਂ ਿਜਸ ਪਰ ਉਹ ਸੀ,
ਠ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਿਡਉੜੀ ਤੇ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਕਤਾਨੀ
ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਿਲਖਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਤ ਸੀ, ਬੁਲਾਇਆ
। ੪ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਿਵਚਾਿਲਓਂ, ਹਾਂ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਿਵਚਾਿਲਓਂ ਲੰਘ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ
ਸਾਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਹਾਂ ਭਰਦੇ ਅਤੇ
ਰੋਂਦੇ ਹਨ । ੫ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣਿਦਆਂ ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਅਤੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਯਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾ
ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰੋ । ੬ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਿਢਆਂ, ਗੱਭਰੂਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ, ਿਨੱਕੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ, ਪਰ ਿਜਹਨਾਂ ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਿਕਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ! ਤਦ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ । ੭ ਉਸ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਭਵਨ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਹਿੜਆਂ ਨੂੰ ਵੱਿਢਆ
ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦਓ ! ਅੱਗੇ ਵਧੋ ! ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ
ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । ੮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਿਹ
ਿਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ ਮੈਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਿਡੱਗ ਿਪਆ ਅਤੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ
ਆਿਖਆ, ਹਾਏ ! ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ! ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਕਿਹਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ? ੯ ਤਦ ਉਸ
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ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਿਣਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਬਹੁਤ
ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਿਨਆਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ । ੧੦ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਯਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ
ਕਦੇ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ! ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਿਸਰਾਂ ਤੇ ਿਲਆਵਾਂਗਾ । ੧੧ ਵੇਖ,ੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਜਸ ਨੇ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ
ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਿਲਖਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਤ ਸੀ, ਮੁੜ ਇਸ
ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਿਦੱਤੀ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ।
੧੦
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਿਢਆ ਜਾਣਾ
੧ ਤਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਸ ਅੰਬਰ ਿਵੱਚ ਜੋ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਿਸਰ
ਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੀਲਮ ਵਰਗੀ ਿਦਖਾਈ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਵਟ
ਿਸੰਘਾਸਣ ਵਰਗੀ ਸੀ । ੨ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ
ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਆਿਖਆ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ, ਜੋ
ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਿਗਆਰੇ ਿਜਹੜੇ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ
ਹਨ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਪਰ ਿਖਲਾਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੇਖਿਦਆਂ
ਅੰਦਰ ਿਗਆ । ੩ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਿਗਆ, ਤਦ ਕਰੂਬੀ ਭਵਨ ਦੇ ਸੱਜੇ
ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਵੇਹੜਾ ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ । ੪ ਤਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਤੇਜ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਚਾ ਹੋ ਕੇ ਭਵਨ ਦੀ ਿਡਉੜੀ ਤੇ ਆਇਆ,
ਭਵਨ ਬੱਦਲ ਨਾਲ ਭਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੇਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ
ਭਰ ਿਗਆ । ੫ ਤਦ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਤੱਕ
ਸੁਣਾਈ ਿਦੰਦੀ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਚਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ । ੬ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਕਤਾਨੀ
ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ
ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰੋਂ ਅੱਗ ਲਵੇ, ਤਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਹੀਏ
ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਿਗਆ । ੭ ਕਰੂਬੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰੂਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਉਸ ਅੱਗ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜੋ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਿਲਆ ਿਗਆ । ੮ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ
ਹੇਠਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਰਗਾ ਕੁੱਝ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਸੀ । ੯ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ,
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ਚਾਰ ਪਹੀਏ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਨ । ਇੱਕ ਕਰੂਬੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੂਜਾ
ਪਹੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਸੁਨਿਹਰੇ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂੰ
ਸੀ । ੧੦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਦੂਸਰੇ ਪਹੀਏ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ । ੧੧ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ
ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਿਜਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ
ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਉਹ ਤੁਰਿਦਆਂ ਹੋਇਆ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ
ਸਨ । ੧੨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ, ਿਪੱਠ, ਹੱਥਾਂ, ਖੰਭਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪਹੀਆਂ ਿਵੱਚ
। ੧੩ ਇਹਨਾਂ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਣਿਦਆਂ “ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਪਹੀਏ” ਆਿਖਆ
ਿਗਆ ੧੪ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਿਚਹਰੇ ਸਨ, ਪਿਹਲਾ ਿਚਹਰਾ ਕਰੂਬੀ ਦਾ
ਿਚਹਰਾ, ਦੂਜਾ ਿਚਹਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਿਚਹਰਾ, ਤੀਜਾ ਿਚਹਰਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਅਤੇ
ਚੌਥਾ ਿਚਹਰਾ ਉਕਾਬ ਦਾ ਸੀ । ੧੫ ਕਰੂਬੀ ਚੇ ਚੜ੍ਹ,ੇ ਇਹ ਉਹ ਜੀਵ ਸੀ,
ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਿਕਬਾਰ ਨਿਹਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਿਖਆ ਸੀ । ੧੬ ਜਦੋਂ ਕਰੂਬੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ
ਤਾਂ ਪਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਦ ਕਰੂਬੀਆਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੇ ਨੂੰ ਡਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਹੀ ਰਿਹੰਦੇ ਸਨ । ੧੭ ਜਦ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ
ਸਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੀ । ੧੮ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਤੇਜ ਘਰ
ਦੀ ਿਡਉੜੀ ਤੋਂ ਠ ਕੇ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰ ਆ ਕੇ ਠਿਹਰ ਿਗਆ । ੧੯ ਤਦ
ਕਰੂਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਚੁੱਕ,ੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੇ ਠੇ ਅਤੇ ਚਲੇ
ਗਏ । ਪਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ
ਪੂਰਬੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਤੇਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੀ । ੨੦ ਇਹ ਉਹ ਜੰਤੂ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਿਕਬਾਰ ਨਿਹਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਿਣਆ ਿਕ
ਇਹ ਕਰੂਬੀ ਹਨ । ੨੧ ਹਰੇਕ ਦੇ ਚਾਰ ਿਚਹਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਖੰਭ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੱਥ ਿਜਹਾ ਸੀ । ੨੨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਚਹਿਰਆਂ ਦਾ ਰੂਪ
ਓਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਿਕਬਾਰ ਨਿਹਰ ਦੇ ਤੇ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਿਸੱਧੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ।
੧੧
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਿਨੰਦਾ
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੧ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਫਾਟਕ ਤੇ ਿਜਸ ਦਾ
ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਫਾਟਕ ਦੇ ਬੂਹੇ ਿਵੱਚ ਪੱਚੀ ਮਨੁੱਖ
ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅੱਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਅਜ਼ਨਯਾਹ ਅਤੇ ਬਨਾਯਾਹ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫਲਟਯਾਹ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਨ । ੨ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ
ਬਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹਨ । ੩ ਿਜਹੜੇ ਆਖਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੜਾਹਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਹਾਂ । ੪ ਇਸ ਲਈ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ! ਹਾਂ, ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ! ੫ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਿਰਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਇਹ ਆਖ, ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹਾ ਸੋਿਚਆ ਹੈ, ਪਰ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ । ੬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨੂੰ
ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੱਿਢਆ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਹਨ । ੭ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਿਜਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਉਹੀ ਕੜਾਹਾ
ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਓਗੇ । ੮ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਲਆਵਾਂਗਾ । ੯ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦਆਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਿਲਆਵਾਂਗਾ । ੧੦ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਪਵੋਗੇ ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ! ੧੧ ਇਹ ਸ਼ਿਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੜਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮਾਸ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਆਂ
ਕਰਾਂਗਾ । ੧੨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਕੰਮ ਕੀਤੇ । ੧੩ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਬਨਾਯਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਲਟਯਾਹ ਮਰ ਿਗਆ । ਤਦ ਮੈਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਿਡੱਿਗਆ
ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਹਾਏ ! ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ !
ਕੀ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਿਚਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ?
ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
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੧੪ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ੧੫ ਹੇ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੋ ! ਇਹ ਦੇਸ ਸਾਨੂੰ ਿਵਰਸੇ ਿਵੱਚ ਿਮਿਲਆ
ਹੈ । ੧੬ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਹਨ, ਥੋੜੇ
ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ । ੧੭ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਿਖੱਲਰ ਗਏ ਹੋ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ । ੧੮ ਉਹ ਥੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ
। ੧੯ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਦਲ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ
ਪਾਵਾਂਗਾ । ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਿਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ ਿਦਲ ਿਦਆਂਗਾ, ੨੦ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ, ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਉਹ
ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ । ੨੧ ਪਰ ਿਜਹਨਾਂ
ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੀਆਂ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਿਗਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਜਾਣਾ
੨੨ ਤਦ ਕਰੂਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਚੁੱਕ,ੇ ਪਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲਨਾਲ ਚਲੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਤੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੀ ।
੨੩ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਤੇਜ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ
ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠਿਹਰ ਿਗਆ । ੨੪ ਤਦ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਣ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ
ਓਹਲੇ ਹੋ ਿਗਆ । ੨੫ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਦੱਸੀਆਂ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾਈਆਂ ਸਨ ।
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੧੨
ਨਬੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ੨ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਿਵਦਰੋਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ,ਂ ਿਜਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ
ਿਕ ਉਹ ਵੇਖਣ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਸੁਣਨ
ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਵਦਰੋਹੀ ਘਰਾਣਾ ਹੈ । ੩ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਹੇ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਦੇਸ ਿਨਕਾਲੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਵੇਖਿਦਆਂ ਦੇਸੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾ । ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ
ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਦੇਸ ਿਨਕਾਲੇ ਵਾਂਗੂੰ ਿਨੱਕਲ ਜਾ । ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੇਖਣ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ
ਇੱਕ ਿਵਦਰੋਹੀ ਘਰਾਣਾ ਹੈ । ੪ ਤੂੰ ਿਦਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਿਜਵੇਂ ਦੇਸ ਿਨਕਾਲੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਨੱਕਲ ਜਾ, ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਿਨੱਕਲ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ । ੫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਿਵੱਚ ਰਾਹ ਬਣਾ ਉਸ ਰਾਹ
ਿਨੱਕਲ ਜਾ । ੬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ
ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾ । ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਿਚਹਰਾ ਢੱਕ ਤਾਂ ਜੋ
ਤੂੰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ । ੭ ਇਸ ਲਈ ਿਜਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ । ਮੈਂ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਕੱਿਢਆ ਿਜਵੇਂ ਦੇਸ ਿਨਕਾਲੇ ਲਈ
ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਧ ਿਵੱਚ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ
ਮੈਂ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ
ਿਲਆ । ੮ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ੯ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜੋ ਿਵਦਰੋਹੀ ਘਰਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਪੁੱਿਛਆ ਿਕ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ? ੧੦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਹਜਾਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ । ੧੧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦੇ ਿਕ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹਾਂ । ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹ ਦੇਸ ਿਨਕਾਲਾ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਜਾਣਗੇ
। ੧੨ ਸ਼ਿਹਜਾਦਾ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਮੋਢੇ
ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਿਨੱਕਲ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹ ਕੰਧ ਿਵੱਚ ਰਾਹ ਬਣਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਰਾਹ
ਿਨੱਕਲ ਜਾਵੇ । ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਚਹਰਾ ਢੱਕੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
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ਨਾਲ ਦੇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ । ੧੩ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਲ਼ ਉਸ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਾਹੀ ਿਵੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਬਾਬਲ
ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਥੇ ਹੀ ਮਰ
ਜਾਏਗਾ । ੧੪ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਜੱਿਥਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਿਦਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਿਖਲਾਰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ
ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਾਂਗਾ । ੧੫ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਭਟਕਾਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਿਤੱਤਰ-ਿਬੱਤਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਦ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਹਾਂ । ੧੬ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ, ਕਾਲ ਅਤੇ ਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ
ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ
ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ।
ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਨਬੀ ਦਾ ਿਚੰਨ੍ਹ
੧੭ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੧੮ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ
ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਖਾ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਪੀ ! ੧੯ ਉਸ
ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਖ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ
ਿਫਕਰ ਨਾਲ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਿਚੰਤਾ ਨਾਲ ਪੀਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ
ਦਾ ਦੇਸ ਉਹ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ । ੨੦ ਵੱਸਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਜੜ ਜਾਣਗੇ, ਦੇਸ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ !
ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਾਵਤ ਅਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਦੇਸ਼
੨੧ ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੨੨ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
! ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਿਕ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦਰਸ਼ਣ ਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ੨੩ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦੇ ਿਕ
ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ
ਫੇਰ ਇਹ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵਰਤਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਸਮਾਂ
ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਰਸ਼ਣ ਦਾ ਿਸੱਟਾ ਨੇੜੇ ਹੈ । ੨੪ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਦਰਸ਼ਣ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀ
ਨਾਲ ਿਵਭਾਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ੨੫ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਿਢੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ,
ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਿਕ ਹੇ ਿਵਦਰੋਹੀ ਘਰਾਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ
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ਬਚਨ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ । ੨੬ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਇਆ ਿਕ ੨੭ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਵੇਖ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਆਖਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜਾ ਦਰਸ਼ਣ ਉਸ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਇਹ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਦੂਰ ਦੇ ਸਿਮਆਂ ਲਈ ਹੈ । ੨੮ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ
ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੱਗੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ
ਿਵੱਚ ਿਢੱਲ ਨਾ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ
ਆਖਾਂਗਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।
੧੩
ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੨ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਬੀ ਿਜਹੜੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਤੋਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਖ, ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ ! ੩ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਮੂਰਖ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ! ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ । ੪ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ
ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਜਾੜਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ । ੫ ਤੁਸੀਂ
ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਕੰਧ ਬਣਾਈ
ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਦਨ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕੋ । ੬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ
ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਆਸ ਿਦਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ੭ ਕੀ ਤੁਸੀਂ
ਝੂਠਾ ਦਰਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ?
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ
। ੮ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ
ਆਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠ ਜੋ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਵਰੋਧੀ
ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ੯ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜੇ ਝੂਠੇ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ
ਹਨ । ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਿਵੱਚ ਿਮਲਣਗੇ, ਨਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਵੜਨਗੇ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ । ੧੦ ਇਸ ਕਾਰਨ ਿਕ ਉਹਨਾਂ
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ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਕੱਚੀ ਿਲਪਾਈ ਕਰਦੇ
ਹਨ । ੧੧ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਕੱਚੀ ਿਲਪਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਖ, ਉਹ ਿਡੱਗ
ਪਏਗੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੋਹਲੇ ਧਾਰ ਵਰਖਾ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡ-ੇ ਵੱਡੇ ਗੜੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ
ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਉਹ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦੇਵੇਗੀ । ੧੨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਧ ਿਡੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਿਕ ਉਹ ਿਲਪਾਈ ਿਕੱਥੇ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ
? ੧੩ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ
ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਹਰ ਕਰਕੇ ਛਮ-ਛਮ ਵਰਖਾ
ਵਰ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੜੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼
ਕਰ ਦੇਣ । ੧੪ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਿਜਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੀ ਿਲਪਾਈ
ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੋੜ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਢਾਹ ਿਦਆਂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਾਂ, ਉਹ ਿਡੱਗੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਿਵੱਚ
ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ! ੧੫ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ
ਉਸ ਕੰਧ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੱਚੀ ਿਲਪਾਈ ਕੀਤੀ,
ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ । ਤਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਿਕ ਨਾ ਕੰਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਰਹੇ
ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੱਚੀ ਿਲਪਾਈ ਕੀਤੀ । ੧੬ ਅਰਥਾਤ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਨਬੀ
ਿਜਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ
ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ।
ਝੂਠੀਆਂ ਨਬੀਆ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
੧੭ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੱਲ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮਨ
ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ੧੮ ਅਤੇ ਆਖ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ! ਜੋ ਕੂਹਣੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਗੱਦੀਆਂ ਸੀਉਂਦੀਆਂ ਹੋ
ਅਤੇ ਹਰ ਕੱਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਸਰ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ
ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰੋ । ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ
ਕਰੋਗੀਆਂ ? ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓਗੀਆਂ ? ੧੯ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਠ ਕੁ ਜੌਂਵਾਂ ਲਈ
ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕਿੜਆਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟ,ੋ ਜੋ ਮਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਰੱਖੋ ਿਜਹੜੀਆਂ ਜੀਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਝੂਠ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੋ । ੨੦ ਇਸ ਲਈ
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ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾਂ,
ਿਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਫਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੂਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾੜ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਫਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋ, ਛੁਡਾ ਿਦਆਂਗਾ । ੨੧ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੁਰਿਕਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾੜਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹ ਸਕੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣੋਗੀਆਂ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ! ੨੨ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਮੀ
ਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ
ਹੱਥ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ
ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁੜੇ । ੨੩ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕੇ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਖੋਗੀਆਂ
ਅਤੇ ਨਾ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰੋਗੀਆਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ
ਛੁਡਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੀਆਂ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ।
੧੪
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਿਨੰਦਾ
੧ ਫੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬਿਹ ਗਏ
। ੨ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੩ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਥਾਂ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੀ ਠੋਕਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ । ਅਿਜਹੇ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਝ ਪੁੱਛਣ । ੪ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੀ ਠੋਕਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਰੱਖ ਕੇ ਕੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦਆਂਗਾ । ੫ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ
ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ੬ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਖ,
ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਿਫਰੋ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਘਣਾਉਿਣਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੋ । ੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਜੋ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਓਪਿਰਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ
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ਬਦੀਆਂ ਦੀ ਠੋਕਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪੇ ਹੀ ਤਰ ਿਦਆਂਗਾ ।
੮ ਮੇਰਾ ਿਚਹਰਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਈ ਅਤੇ
ਕਹਾਵਤਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ । ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦਆਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ! ੯ ਜੇਕਰ ਨਬੀ
ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਆਖੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੱਤਾ, ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸਰਾਏਲੀ ਪਰਜਾ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਮਟਾ ਿਦਆਂਗਾ । ੧੦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣਗੇ । ਨਬੀ
ਦੀ ਬਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ,
੧੧ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ
ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂ ।
ਨੂਹ, ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ
੧੨ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੧੩ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ
ਕੋਈ ਦੇਸ ਭਾਰੀ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਚੁੱਕਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂ, ਥੇ ਕਾਲ ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂ । ੧੪ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਨੂਹ, ਦਾਨੀਏਲ
ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ ਿਤੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਗੇ । ੧੫ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਬੁਰੇ ਦਿਰੰਦੇ ਭੇਜਾਂ ਿਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਫਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਉਹ
ਐਨਾ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘ ਨਾ
ਸਕੇ, ੧੬ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਕ ਭਾਵੇਂ
ਇਹ ਿਤੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ
ਸਕਣਗੇ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਚਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ ਿਵਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ੧੭ ਜਾਂ
ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ ਭੇਜਾਂ ਅਤੇ ਆਖਾਂ, ਹੇ ਤਲਵਾਰ, ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਲੰਘ ਭਈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਂ, ੧੮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਿਤੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਧੀਆਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ । ੧੯ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ
ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮਰੀ ਭੇਜਾਂ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਉਸ ਤੇ ਭੇਜਾਂ,
ਜੋ ਥੋਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਂ । ੨੦ ਭਾਵੇਂ ਨੂਹ, ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ
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ਅੱਯੂਬ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਿਕ ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਣਗੇ, ਨਾ ਧੀ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ
ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ । ੨੧ ਇਸ ਲਈ
ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਿਭਆਨਕ ਿਨਆਂ
ਅਰਥਾਤ ਤਲਵਾਰ, ਕਾਲ, ਬੁਰੇ ਦਿਰੰਦੇ ਅਤੇ ਮਰੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਭੇਜਾਂ, ਿਕ
ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਣ, ੨੨ ਤਾਂ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਥੇ ਕੁੱਝ
ਕੁ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਚ ਰਿਹਣਗੇ, ਿਜਹੜੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਏ
ਜਾਣਗੇ । ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ
ਬਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਪਾਓਗੇ । ੨੩ ਉਹ ਵੀ
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ
ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਬਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ।
੧੫
ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੨ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ
ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲੋਂ ਅਰਥਾਤ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਟਿਹਣੀ
ਿਜਹੜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਚੰਗੀ ਹੈ ? ੩ ਕੀ ਉਹ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਬਣਾਵੇ ? ਜਾਂ ਕੀ ਲੋਕ ਬਰਤਨ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ
ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਕੱਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ? ੪ ਵੇਖ, ਉਹ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਬਾਲਣ ਲਈ
ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਿਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਆਹ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ?
੫ ਵੇਖ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗ
ਿਵੱਚ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਿਕਸ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ ? ੬ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ
ਬਾਲਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ
। ੭ ਮੇਰਾ ਿਚਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਹ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਭੱਜ ਿਨੱਕਲਣਗੇ
ਪਰ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਿਚਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ । ੮ ਮੈਂ ਦੇਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਸੁੱਟਾਂਗਾ,
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ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹੈ ।
੧੬
ਿਵਭਚਾਰਨੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
੧ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੨ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ੩ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਖ, ਪ੍ਰਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕਨਆਨ
ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ । ਤੇਰਾ ਿਪਤਾ ਅਮੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਿਹੱਤੀ ਸੀ । ੪ ਤੇਰਾ
ਜਨਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੂੰ ਜਨਮ ਿਲਆ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾੜੂ
ਕੱਿਟਆ ਿਗਆ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੁਹਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਨਾ ਤੇਰੇ
ਤੇ ਲੂਣ ਮਿਲਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪੋਤਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਲਪੇਟੀ ਨਾ ਗਈ । ੫ ਿਕਸੇ
ਅੱਖ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ
ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ
ਿਦਨ ਬਾਹਰ ਮੈਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ ਗਈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਿਘਰਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ
। ੬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਿਘਆ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਿਲੱਬਿੜਆ ਹੋਇਆ
ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਜੋ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਿਲਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਂ ਜੀਉਂਦੀ
ਰਿਹ ! ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਿਕਹਾ ਿਕ ਤੂੰ ਜੋ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਿਲਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਂ ਜੀਉਂਦੀ
ਰਿਹ ! ੭ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਪੌਿਦਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਵਧੀ ਅਤੇ
ਮੁਿਟਆਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜੋਬਨ ਵਾਲੀ ਬਣੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਸੁਡੌਲ ਹੋ
ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲ਼ ਵਧੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਨੰਗੀ ਧੜੰਗੀ ਸੀ । ੮ ਫੇਰ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਲੰਿਘਆ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਿਗਆ
ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਨੂੰ
ਢੱਿਕਆ, ਹਾਂ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ੯ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਿਹਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲਹੂ ਨੂੰ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਸੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਤੇਲ ਮਿਲਆ । ੧੦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਵਾਈ, ਵਧੀਆ
ਕਤਾਨ ਦੀ ਤੇਰੀ ਪੇਟੀ ਬਣਵਾਈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ । ੧੧ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਗਿਹਿਣਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਕੜੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਗਲ਼ ਿਵੱਚ
ਹਾਰ ਪਾਇਆ । ੧੨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚ ਨੱਥ ਪਾਈ, ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵਾਲੀਆਂ
ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਤਾਜ ਤੇਰੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਿਖਆ । ੧੩ ਤੂੰ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ
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ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਤਾਨੀ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ
ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਦਾ, ਸ਼ਿਹਦ ਤੇ ਤੇਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ । ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ । ੧੪ ਤੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਉਸ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖ਼ਿਸ਼ਆ ਸੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ੧੫ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਕੇ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ । ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ
ਨੇਿੜਓਂ ਲੰਿਘਆ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ।
੧੬ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਜਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਨਾ
ਕਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ । ੧੭ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਗਿਹਿਣਆਂ ਤੋਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ । ੧੮ ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾਏ
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਧੂਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਿਖਆ । ੧੯ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਜੋ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਅਰਥਾਤ ਮੈਦਾ, ਤੇਲ ਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਲਈ ਰੱਿਖਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਿਕ ਇਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । ੨੦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ ! ਕੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਨਾਹਕਾਰੀ ਕੋਈ ਿਨੱਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ? ੨੧ ਿਕ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਿਢਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ
ਿਦੱਤਾ । ੨੨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,
ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨੰਗੀ ਧੜੰਗੀ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਿਲੱਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਵਰਗਾ
੨੩ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
- ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ! - ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ੨੪ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਲਈ ਗੁੰਬਦ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੌਂਕ ਿਵੱਚ ਚਾ ਸਥਾਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ।
੨੫ ਤੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਹਰ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਿਘਰਣਾ ਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਿਖਲਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਭਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ । ੨੬ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਗੁਆਂਢੀ ਿਮਸਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੋਟੇ ਡਾਢੇ ਸਨ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
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ਬਹੁਤੇ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਿਧਤ ਕੀਤਾ । ੨੭ ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ
ਫਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਜਹੜੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਤੋਂ
ਸ਼ਰਿਮੰਿਦਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ੨੮ ਫੇਰ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੂੰ ਰੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਰੱਜੀ
। ੨੯ ਤੂੰ ਕਸਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਿਵਭਚਾਰ ਨੂੰ ਿਖਲਾਿਰਆ ਪਰ ਇਸ
ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਰੱਜੀ । ੩੦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰਾ ਮਨ ਿਕੰਨਾ
ਿਨਰਬਲ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾ ਦਾ
ਕੰਮ ਹੈ । ੩੧ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਸੜਕ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੰਬਦ ਬਣਾਉਂਦੀ
ਹੈਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੌਂਕ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਚਾ ਸਥਾਨ ਿਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਸਲ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ।
੩੨ ਤੂੰ ਿਵਭਚਾਰਨ ਇਸਰਤੀ ਹੈ,ਂ ਿਜਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਥਾਂ ਓਪਰੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ
ਕਰਦੀ ਹੈ ! ੩੩ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਵਤ ਿਦੰਦੀ ਹੈ,ਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੁਫੇਿਰਓਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਨ । ੩੪ ਤੂੰ ਿਵਭਚਾਰ ਿਵੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ
ਵਾਂਗੂੰ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਵਭਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ
ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸਗੋਂ ਆਪ ਿਦੰਦੀ ਹੈ,ਂ ਸੋ ਤੂੰ ਓਪਰੀ ਹੈਂ !
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
੩੫ ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਿਵਭਚਾਰਨ ! ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ੩੬ ਪ੍ਰਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਿਵਭਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਅੱਗੇ
ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ੩੭ ਇਸ
ਲਈ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲ
ਿਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੈਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ
ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਿਵਰੋਧਤਾ ਲਈ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰਾਂਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰਾ
ਪੜਦਾ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ । ੩੮ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਿਨਆਂ
ਕਰਾਂਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਿਵਭਚਾਰਨ ਔਰਤ ਦਾ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਗਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ

ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ੧੬:੩੯

30

ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ੧੬:੪੯

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਰ ਅਤੇ ਅਣਖ ਦਾ ਲਹੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਿਲਆਵਾਂਗਾ । ੩੯ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦਆਂਗਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਗੁੰਬਦ ਢਾਹ ਸੁੱਟਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਚੇ
ਸਥਾਨ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਲੈਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਗਿਹਣੇ ਖੋਹ
ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨੰਗੀ ਧੜੰਗੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ । ੪੦ ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇੱਕ
ਭੀੜ ਚੜ੍ਹਾ ਿਲਆਉਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਿਵੰਨ੍ਹ ਸੁੱਟਣਗੇ । ੪੧ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਫੂਕ
ਦੇਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਿਵਭਚਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖਰਚੀ ਨਾ ਦੇਵੇਂਗੀ ।
੪੨ ਤਦ ਮੇਰਾ ਕਿਹਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇਰੇ ਤੋਂ
ਹੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ । ੪੩ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਿਧਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਵੇਖ,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇਂਗੀ ।
ਜੇਹੀ ਮਾਂ ਤੇਹੀ ਪੁੱਤਰੀ
੪੪ ਵੇਖ, ਸਾਰੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਆਖਣਗੇ
ਿਕ “ਜੇਹੀ ਮਾਂ ਤੇਹੀ ਧੀ” । ੪੫ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ,ਂ ਿਜਹੜੀ
ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ,ਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਤੋਂ ਿਘਣ
ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਿਹੱਤੀ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਿਪਓ ਅਮੂਰੀ ਸੀ । ੪੬ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ
ਭੈਣ ਸਾਮਿਰਯਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ,
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਧੀਆਂ ਹਨ । ੪੭ ਪਰ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ੍ਹੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ
ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਾਣੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ
ਗੱਲ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਿਣਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਮਾਰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ
ਭੈੜੀ ਿਨੱਕਲੀ । ੪੮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ
ਸਹੁੰ, ਿਕ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਸਦੂਮ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਿਜਹਾ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੪੯ ਵੇਖ, ਤੇਰੀ
ਭੈਣ ਸਦੂਮ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਘਮੰਡ
ਕਰਦੀ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਿਬਨਾਂ ਿਚੰਤਾ ਤੋਂ ਰਿਹੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ
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ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਿਦੱਤਾ । ੫੦ ਉਹ ਹੰਕਾਰਨਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ੫੧ ਸਾਮਿਰਯਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਤੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰੀਆਂ
ਭੈਣਾ ਿਨਰਦੋਸ਼ੀ ਹਨ । ੫੨ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਣਾਂ
ਦੱਸਦੀ ਹੈ,ਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲੋਂ
ਬਹੁਤ ਿਘਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦੀ ਹੋ । ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮੀ ਹਨ, ਇਸ
ਲਈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦੀ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮੀ
ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਸਦੂਮ ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਦੀ ਿਫਰ ਤੋਂ ਸਥਾਪਨਾ
੫੩ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਰਥਾਤ ਸਦੂਮ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ, ਸਾਮਿਰਯਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ
ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂ,ੰ ੫੪ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ
ਆਪਣੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਆਪ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ । ੫੫ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਦੂਮ
ਅਤੇ ਸਾਮਿਰਯਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁੜ ਪਿਹਲੀ ਹਾਲਤ
ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਹਾਲਤ ਤੇ
ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ । ੫੬ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸਦੂਮ
ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ । ੫੭ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਬੁਰਾਈ
ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਰਾਮ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਨ ਤੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਧੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਿਸਓਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਿਖਆ । ੫੮ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ,
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਘਰਣਾ ਜੋਗ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ ।
ਇੱਕ ਨੇਮ ਜੋ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ
੫੯ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਿਜਹਾ
ਵਰਤਾਓ ਕਰਾਂਗਾ ਿਜਹੋ ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ ਨੇਮ ਦੇ ਤੋੜਨ ਿਵੱਚ
ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਿਝਆ, ੬੦ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਜੁਆਨੀ
ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਦਾ ਨੇਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗਾ । ੬੧ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
ਿਮਲਾਵੇਂਗੀ, ਤਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਿਪੱਛਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦੀ
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ਹੋਵੇਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨੇਮ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ੬੨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇਗੀ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਂ ਹਾਂ, ੬੩ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ
ਫੇਰ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇਂ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਮੈਂ ਸਭੋ ਕੁੱਝ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਫ਼
ਕਰ ਿਦਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ।
੧੭
ਉਕਾਬਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਦਾ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੨ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ
ਬੁਝਾਰਤ ਬੁੱਝ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆਖ । ੩ ਆਖ,
ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਕਾਬ, ਿਜਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੰਭ
ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ
ਲਬਾਨੋਨ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਿਦਉਦਾਰ ਰੁੱਖ ਦੀ ਟੀਸੀ ਲਈ । ੪ ਉਹ
ਸਭ ਤੋਂ ਚੀ ਟਿਹਣੀ ਭੰਨ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਿਦੱਤਾ । ੫ ਨਾਲੇ ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ
ਬੀਜ ਵੀ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਬੀਿਜਆ । ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਬਹੁਿਤਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੇਦ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗੂੰ ਲਾਇਆ । ੬ ਉਹ ਵਿਧਆ ਅਤੇ
ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਛਤਰੀ ਧਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਰੁੱਖ ਬਣ ਿਗਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ
ਟਿਹਣੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਵੱਲ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੇ
ਹੇਠਾਂ ਸਨ, ਸੋ ਉਹ ਅੰਗੂਰੀ ਬੇਲ ਬਣੀ । ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਿਨੱਕਲੀਆਂ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਧੀਆਂ । ੭ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਉਕਾਬ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੇ
ਖੰਭ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਾਲ਼ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਇਸ ਅੰਗੂਰੀ ਬੇਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਮੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਕਆਰੀ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਲਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਉਸ ਵੱਲ ਵਧਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਕਾਬ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਸੰਜੇ । ੮ ਇਹ ਚੰਗੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਆ ਿਗਆ
ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਿਨੱਕਲਣ, ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਫਲ ਲੱਗਣ ਅਤੇ
ਇਹ ਵਧੀਆ ਅੰਗੂਰ ਹੋਵੇ । ੯ ਤੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
ਕੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ? ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ
ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਨਾ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇਗਾ ਭਈ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ
ਸੁੱਕ ਜਾਣ ? ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ । ੧੦ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਲਾਈ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਫਲ ਵੀ
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ਦੇਵੇਗੀ ? ਕੀ ਇਹ ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗਿਦਆ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਕ
ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ ? ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਿਕਆਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ
੧੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੧੨ ਇਸ ਿਵਦਰੋਹੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ
ਤੂੰ ਆਖ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ
ਿਕ ਵੇਖ,ੋ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ । ੧੩ ਉਹ
ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ
ਸਹੁੰ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸੂਰਿਮਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਿਗਆ, ੧੪ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਜ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਸਰ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ
ਰੱਖ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹੇ । ੧੫ ਪਰ ਉਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਘੋੜੇ ਲੈਣ ਲਈ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ ਏਲਚੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਦਰੋਹੀ ਹੋ ਿਗਆ । ਕੀ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ
? ਕੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਉਹ ਨੇਮ ਭੰਨ ਕੇ ਵੀ ਬਚ
ਜਾਵੇਗਾ ? ੧੬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ !
ਉਹ ਉਸੇ ਥਾਂ ਿਜੱਥੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ,
ਿਜਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਨੇਮ ਉਹ ਨੇ ਭੰਗ ਕੀਤਾ
ਅਰਥਾਤ ਬਾਬਲ ਿਵੱਚ ਉਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਰੇਗਾ । ੧੭ ਨਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਆਪਣੇ ਵੱਿਡਆਂ
ਸੂਰਿਮਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰ
ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣ
ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ । ੧੮ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਤੁੱਛ
ਜਾਿਣਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਤੋਿੜਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ
ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ । ੧੯ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਸਹੁੰ ਹੈ ਿਜਹ ਨੂੰ
ਉਹ ਨੇ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨੇਮ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਨੇ ਤੋਿੜਆ । ਮੈਂ
ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ੨੦ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਲ਼
ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਾਹੀ ਿਵੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ
ਬਾਬਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਉਹ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਰਾਂਗਾ । ੨੧ ਉਹ
ਦੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਗੌੜੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਬਚ ਰਿਹਣਗੇ ਉਹ
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ਸਾਰੀਆਂ ਿਦਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗ,ੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
੨੨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਿਦਆਰ ਦੀ ਟੀਸੀ ਲਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਫੇਰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਨਰਮ ਟਿਹਣੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰੂੰਬਲ
ਿਸਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗਾ
। ੨੩ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੂੰਬਲਾਂ
ਕੱਢੇਗਾ ਅਤੇ ਫਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਿਦਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖੰਭ
ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਉਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਿਵੱਚ
ਵੱਸਣਗੇ । ੨੪ ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਚੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ
ਿਨੱਕਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਨੱਕੇ ਨੂੰ ਚਾ ਕੀਤਾ, ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ
ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੀਤਾ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਕਰ ਿਵਖਾਇਆ ।
੧੮
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੨ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਕਉਂ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਪਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੱਟੇ ਅੰਗੂਰ ਖਾਧੇ
ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਦੁੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ? ੩ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁ,ੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਆਖੋਗੇ
। ੪ ਵੇਖ,ੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹਨ । ਿਜਹੀ ਿਪਉ ਦੀ ਜਾਨ, ਵੈਸੀ ਹੀ
ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ । ਿਜਹੜੀ ਜਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਰੇਗੀ
। ੫ ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ
ਹਨ । ੬ ਿਜਸ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਨਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ
ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ,
ਨਾ ਮਾਿਸਕ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿਗਆ, ੭ ਨਾ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖੀ ਕੀਤਾ,
ਕਰਜ਼ਾਈ ਦੀ ਿਗਰਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਜਬਰ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਝ
ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਿਲਆ ਪਰ ਭੁੱਿਖਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖੁਆਈ ਅਤੇ ਨੰਿਗਆਂ ਨੂੰ
ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ । ੮ ਿਵਆਜ ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਿਵਆਜ ਿਲਆ
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬਦੀ ਵੱਲ ਮੋਿੜਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਸੱਚਾ ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ
। ੯ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਤੇ ਤੁਿਰਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ
ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਵੇ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਹ
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ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ । ੧੦ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਿਜਹੜਾ ਲੁਟੇਰਾ
ਹੋਵੇ, ਖੂਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇ ੧੧ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ
ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰੇ, ੧੨ ਦੀਨ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ
ਕੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰੇ, ਿਗਰਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਵ,ੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੱਲ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਿਘਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ੧੩ ਿਵਆਜ ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਿਵਆਜ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ? ਉਹ ਕਦੀ ਜੀਉਂਦਾ ਨਹੀਂ
ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ
ਖੂਨ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੪ ਵੇਖ,ੋ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅਿਜਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ
ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਵੇਖੇ, ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭੈ ਖਾ ਕੇ
ਉਹ ਿਜਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ੧੫ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਨਾ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ
ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੇ ੧੬ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼
ਿਗਰਵੀ ਨਾ ਰੱਖ,ੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਝ ਖੋਹ ਨਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ
ਖੁਆਵੇ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਵੇ, ੧੭ ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਮੋੜ ਲਵੇ, ਿਵਆਜ ਤੇ ਵਾਧਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ
ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਰ,ੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਦੀ ਬਦੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ,
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ । ੧੮ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਿਪਉ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮਰੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਬੇਤਰਸੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ
ਨਾਲ ਲੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ । ੧੯ ਿਫਰ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪੁੱਤਰ ਿਪਉ ਦੀ ਬਦੀ ਿਕਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ
ਨੇ ਿਨਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ । ੨੦ ਿਜਹੜੀ
ਜਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਰੇਗੀ । ਪੁੱਤਰ ਿਪਉ ਦੀ ਬਦੀ ਨਾ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਨਾ
ਿਪਉ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਦੀ ਚੁੱਕੇਗਾ । ਧਰਮੀ ਦਾ ਧਰਮ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ । ੨੧ ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ
ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ
ਨਾ ਮਰੇਗਾ । ੨੨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਚੇਤੇ
ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਕੀਤਾ, ਜੀਉਂਦਾ
ਰਹੇਗਾ । ੨੩ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਮੌਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ
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ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦਾ
ਰਹੇ ? ੨੪ ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਬਦੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਸਾਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ?
ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਜੋ ਉਸ ਕੀਤਾ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹ ਆਪਣੀ
ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਰੇਗਾ । ੨੫ ਿਫਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮਾਰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ, ਸੁਣੋ ! ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਮਾਰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ? ੨੬ ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਬਦੀ
ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਮਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਿਵੱਚ ਜੋ ਉਸ ਕੀਤੀ ਮਰੇਗਾ ।
੨੭ ਜੇਕਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਉਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਕੰਮ ਕਰੇ ਜੋ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੀਉਂਦੀ ਰੱਖੇਗਾ
। ੨੮ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਸ ਨੇ ਸੋਿਚਆ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਅਪਰਾਧਾਂ
ਤੋਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁਿੜਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਮਰੇਗਾ ।
੨੯ ਿਫਰ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ
। ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ? ੩੦ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ,
ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਿਨਆਂ ਉਸ ਦੇ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ । ਤੁਸੀਂ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ
ਆਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ । ੩੧ ਉਹਨਾਂ
ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਿਦਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਆਤਮਾ ਬਣਾਓ । ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਮਰੋਗੇ ? ੩੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ
ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋ ।
੧੯
ਿਵਰਲਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ
੧ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰ ੨ ਅਤੇ ਆਖ,
ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਕੌਣ ਸੀ ? ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਨੀ ਜੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਿਵਚਾਲੇ ਲੇਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਆਨ
ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਿਲਆ । ੩ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਿਲਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਆਨ ਸ਼ੇਰ ਬਿਣਆ, ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਰ
ਫੜਨਾ ਿਸੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗਾ । ੪ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਸੁਿਣਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਫਿੜਆ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ
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ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ । ੫ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੇ ਵੇਿਖਆ, ਿਕਉਂਿਕ
ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਆਸ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਨ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ
। ੬ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣ ਿਫਰਨ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਜੁਆਨ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਿਸ਼ਕਾਰ
ਫੜਨਾ ਿਸੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗਾ । ੭ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਿਵਧਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ
। ਉਸ ਦੀ ਗਰਜ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ ਬਹੁਤ ਡਰ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਿਗਆ । ੮ ਤਦ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੂਿਬਆਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਤਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣਾ
ਜਾਲ਼ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਫਿੜਆ ਿਗਆ । ੯ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਿਪੰਜਰੇ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ, ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ
ਲੈ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਲੇ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ । ੧੦ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗੂੰ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਫਲਵੰਤ ਸੀ
ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਿਹਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ, ੧੧ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਟਿਹਣੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਿਕ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ
ਬਣਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਸੰਘਣੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਚਾ ਹੋਇਆ,
ਅਤੇ ਸੰਘਣੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਸਣੇ ਚਾ ਿਦਸਦਾ ਸੀ । ੧੨ ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਰ
ਨਾਲ ਉਖਾੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੇਗੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਫਲ
ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਭੰਨ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ
ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਬਲ ਗਈਆਂ । ੧੩ ਹੁਣ ਉਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ, ਸੁੱਕੀ
ਤੇ ਿਤਹਾਈ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਲਾਈ ਗਈ । ੧੪ ਅੱਗ ਉਹ ਦੀ ਟੁੰਡ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲੀ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੀ ਕੋਈ
ਅਿਜਹੀ ਪੱਕੀ ਟਿਹਣੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਿਜਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਆੱਸਾ ਬਣੇ । ਇਹ
ਵੈਣ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਣ ਬਿਣਆ ਰਹੇਗਾ ।
੨੦
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਣ-ਆਿਗਆਕਾਰੀ
੧ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਿਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਆਏ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ । ੨ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ
੩ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ
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ਨੂੰ ਆਖ, ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਆਏ
ਹੋ ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ੪ ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਂਗਾ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
? ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਂਗਾ ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ
ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ । ੫ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਚੁਣ ਿਲਆ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ
ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ । ੬ ਉਸੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਿਣਆ
ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ
ਹੈ । ੭ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਦੀਆਂ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੋ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ । ੮ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਾ
ਚਾਹੀ । ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ
ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਿਟਆ, ਨਾ ਿਮਸਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਿਡਆ । ਤਦੋਂ ਮੈਂ
ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਹਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ
ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ । ੯ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ
ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਪਲੀਤ ਨਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ
ਿਲਆਇਆ । ੧੦ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ੧੧ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ, ਤਾਂ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ
ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ । ੧੨ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਬਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੇ,
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਨ ਿਕ
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ । ੧੩ ਪਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਘਰਾਣਾ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਿਗਆ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਤੇ
ਨਾ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਿਜਹਨਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਅਮਲ ਕਰੇ
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ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਬਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਲੀਤ
ਕੀਤਾ । ਤਦ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ
ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ । ੧੪ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ
ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਿਵੱਚ ਪਲੀਤ
ਨਾ ਹੋਵੇ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਿਲਆਇਆ ਸੀ । ੧੫ ਨਾਲੇ
ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਿਹਦ ਵਗਦਾ
ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ । ੧੬ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ
ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਚਲੇ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਸਬਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ
ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਸਨ ।
੧੭ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਲਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾ
ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ । ੧੮ ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੋ । ੧੯ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ,ੋ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ੨੦ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਬਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਜਾਣੋ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹਾਂ । ੨੧ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਦਰੋਹੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਤੇ ਨਾ
ਚੱਲੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਿਜਹਨਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ
ਮਨੁੱਖ ਅਮਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਬਤਾਂ
ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਹਾਵਾਂਗਾ
ਭਈ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ । ੨੨ ਿਫਰ ਵੀ ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੋਕੀ ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ
ਿਲਆਇਆ, ਪਲੀਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ੨੩ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਬਖੇਰਾਂਗਾ
। ੨੪ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ
ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੱਿਦਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਬਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗੀ
ਹੋਈ ਸੀ । ੨੫ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਬਧੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ
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ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਜੀਉਂਦੇ ਨਾ ਰਿਹਣ । ੨੬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਹੀ ਤੋਹਿਫਆਂ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾਂ
ਭਈ ਉਹ ਜਾਣਨ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ! ੨੭ ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੁਫ਼ਰ ਬਿਕਆ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ੨੮ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਿਲਆਇਆ ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਜਸ
ਚੇ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਿਜਸ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ
ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਥੇ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਿਦਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਚੜ੍ਹਾਏ । ਥੇ
ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਧੂਫ਼ ਧੁਖਾਈ ਅਤੇ ਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ
ਡੋਲ੍ਹੀਆਂ । ੨੯ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ
ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਮਾਹ ਰੱਿਖਆ ਿਜਹੜਾ ਅੱਜ
ਤੱਕ ਹੈ । ੩੦ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ
ਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ
? ੩੧ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ
ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ
ਿਦਨ ਤੱਕ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਕੁੱਝ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ,
ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕੋਗੇ । ੩੨ ਉਹ ਗੱਲ ਿਜਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸਾਂ
ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਜ਼ਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
੩੩ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਬਲਵਾਨ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹਰ ਵਹਾ
ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗਾ । ੩੪ ਮੈਂ ਬਲਵਾਨ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ
ਨਾਲ ਕਿਹਰ ਵਹਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਿਖਲਰੇ ਹੋ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰਾਂਗਾ । ੩੫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਥੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਆਂ
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ਕਰਾਂਗਾ । ੩੬ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦਾ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਦੀ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਵੀ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ । ੩੭ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆੱਸੇ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨੇਮ
ਦੇ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾਂਗਾ । ੩੮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ
ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਾਗੀ ਹਨ ਅੱਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੱਥੇ ਉਹ
ਪਰਦੇਸੀ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਪਰ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਨਾ ਵੜਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ । ੩੯ ਤੈਨੂੰ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ
ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣੋਗ,ੇ ਪਰ
ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ
ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਨਾ ਕਰੋਗੇ । ੪੦ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਪਹਾੜ ਅਰਥਾਤ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਘਰਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਗੇ । ਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ
ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਫਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤਾਂ ਮੰਗਾਂਗਾ । ੪੧ ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਿਖੱਲਰ ਗਏ ਸੀ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਧੂਫ਼ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ
ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ
ਪਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ । ੪੨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਉਸ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਲੈ
ਆਵਾਂਗਾ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ । ੪੩ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ
ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ,
ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ,
ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਿਘਣਾਉਣੇ ਹੋਵੋਗੇ । ੪੪ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ,
ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਿਰਆਂ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰਾਂਗਾ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ।
ਦੱਖਣ ਿਵੱਚ ਅੱਗ
੪੫ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੪੬ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਤੂੰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਹੰ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣ ਦੇ
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ਜੰਗਲੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ੪੭ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਆਖ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਸੁਣ ! ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਅੱਗ ਭੜਕਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ।
ਭੜਕਦਾ ਹੋਇਆ ਿਚੰਗਾੜਾ ਨਾ ਬੁਝੇਗਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਉਤਰ ਤੱਕ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ
ਮੂੰਹ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ ਜਾਣਗੇ । ੪੮ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੇਖਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਬੁਝੇਗੀ । ੪੯ ਤਦ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਹਾਏ,
ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ! ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ?
੨੧
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ
੧ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੨ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ । ੩ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ
ਨੂੰ ਆਖ, ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਤਲਵਾਰ ਿਮਆਨ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਧਰਮੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ
ਕੱਢ ਸੁੱਟਾਂਗਾ । ੪ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਂਗਾ,
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਿਮਆਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਤਰ ਤੱਕ
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ । ੫ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਿਮਆਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਖੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਉਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ ।
੬ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੌਕੇ ਭਰ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ
ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੰਡੇ ਸਾਹ ਲੈ । ੭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣ ਿਕ ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਹਾਏ, ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ? ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਖੀਂ ਿਕ
ਉਸ ਅਫ਼ਵਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਿਦਲ ਪੰਘਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ
ਹੱਥ ਿਨਰਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਿਢੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਹ
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ੮ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ
੯ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਖ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਖ, ਤਲਵਾਰ ਸਗੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਿਲਸ਼ਕਾਈ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹੈ !
੧੦ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਿਤੱਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਿਢਆ ਜਾਵੇ
। ਉਹ ਿਲਸ਼ਕਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਬਜਲੀ ਵਾਂਗੂੰ ਿਲਸ਼ਕੇ । ਫੇਰ ਕੀ ਅਸੀਂ
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ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਆੱਸਾ ਸਾਿਰਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਹੈ
। ੧੧ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਲਸ਼ਕਾਉਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ।
ਉਹ ਿਤੱਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਿਲਸ਼ਕਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ । ੧੨ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਅਤੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇਗੀ । ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ
ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ । ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਸਮੇਤ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ
ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ, ੧੩ ਿਕਉਂਿਕ ਪਰਤਾਵਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕੀ
ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਆੱਸਾ ਤੁੱਛ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ । ੧੪ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ, ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ
ਦਾ ਬਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੱਿਢਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ! ਇਹ
ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਿਜਸ ਤੋਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ । ੧੫ ਮੈਂ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਿਦਲ ਿਪਘਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਠੋਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖੀ । ਹਾਏ ਿਲਸ਼ਕਾਈ ਹੋਈ
ਤਲਵਾਰ ! ਇਹ ਚਮਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਢਣ ਲਈ ਿਤੱਖੀ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ ! ੧੬ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਅਤੇ ਿਤਆਰ ਹੋ
ਕੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾ, ਿਜੱਧਰ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ । ੧੭ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾੜੀ ਵਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਕਿਹਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ ।
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ
੧੮ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੧੯ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੋ ਰਾਹ ਬਣਾ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ
ਆਵੇ । ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਿਨੱਕਲਣਗੇ । ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਬਣਾ । ਸ਼ਿਹਰ
ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਬਣਾ । ੨੦ ਇੱਕ ਰਾਹ ਕੱਢ ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਅੰਮੋਨੀਆਂ
ਦੇ ਰੱਬਾਹ ਤੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਵੀ ਆਵੇ ।
੨੧ ਿਕਉਂ ਜੋ ਬਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੋ ਰਾਹੇ ਤੇ ਉਪਾਅ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਖਲੋਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਿਹਲਾ ਕੇ ਤਰਾਫੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਿਵੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ।
੨੨ ਉਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਉਪਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਲਾ ਤੋੜ ਯੰਤਰਾਂ
ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਵੱਢਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ ਅਤੇ
ਫਾਟਕਾਂ ਤੇ ਿਕਲਾ ਤੋੜ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਘੇਰਾ ਬੰਨ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਬਣਾਵੇ
। ੨੩ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਇਹ ਝੂਠੇ ਉਪਾਅ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਦੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ । ੨੪ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
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ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਪਰਗਟ ਹੋਏ, ਇੱਥੋਂ
ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਿਦਸਦੇ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਿਧਆਨ
ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ । ੨੫ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਫੱਟੜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇਰਾ ਿਦਨ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ! ਇਹ ਬਦੀ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ
ਹੈ ! ੨੬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅਮਾਮਾ ਉਤਾਰ ਅਤੇ ਤਾਜ ਲਾਹ
ਦੇ । ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ । ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਚਾ ਕਰ ਅਤੇ ਚੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ
ਕਰ । ੨੭ ਬਰਬਾਦੀ, ਬਰਬਾਦੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ! ਪਰ
ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਿਜਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ
ਿਦਆਂਗਾ ।
ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਤਲਵਾਰ
੨੮ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਆਖ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਿਮਹਿਣਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
ਤੂੰ ਆਖ, ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ! ਸਗੋਂ ਿਖੱਚੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ! ਵੱਢਣ ਲਈ ਉਹ ਡਾਢੀ
ਚਮਕਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿਬਜਲੀ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵੇ । ੨੯ ਜਦੋਂ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਝੂਠੇ ਦਰਸ਼ਣ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਉਪਾਅ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਿਢਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣ, ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਿਦਨ ਬਦੀ ਦੇ ਅੰਤ
ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਆ ਿਗਆ ਹੈ । ੩੦ ਉਹ ਨੂੰ ਿਮਆਨ ਿਵੱਚ ਪਾ । ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ । ੩੧ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਤੇਰੇ
ਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭੜਕਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ
ਪਸ਼ੂ ਸੁਭਾਅ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਪਾਂਗਾ, ਿਜਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਹੁਿਸ਼ਆਰ ਹਨ ।
੩੨ ਤੂੰ ਅੱਗ ਲਈ ਬਾਲਣ ਹੋਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵਗੇਗਾ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਚੇਤੇ
ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ ।
੨੨
ਹੱਿਤਆਰਾ ਨਗਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
੧ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੨ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਕੀ ਤੂੰ ਿਨਆਂ ਕਰੇਂਗਾ ? ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਖੂਨੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਂਗਾ ? ਤੂੰ
ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਉਸ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕਰ । ੩ ਤੂੰ ਆਖ, ਪ੍ਰਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਜਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਵਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ! ੪ ਤੂੰ ਉਸ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹੜਾ
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ਤੂੰ ਵਹਾਇਆ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ
ਬਣਾਇਆ, ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਿਦਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਿਲਆਇਆ ਹੈਂ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ
ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਠੱਠਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ੫ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਅਤੇ ਦੂਰ
ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਠੱਠਾ ਕਰਨਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਫਸਾਦੀ ਹੈਂ
। ੬ ਵੇਖ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਲ ਅਨੁਸਾਰ
ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਨ । ੭ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਤੁੱਛ
ਜਾਿਣਆ, ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤੀਮਾਂ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ । ੮ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਜਾਿਣਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਬਤਾਂ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ
। ੯ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਚੁਗਲਖੋਰ ਮਨੁੱਖ ਖੂਨ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ
ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਲੁੱਚਪੁਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ । ੧੦ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਿਪਤਾ ਨੂੰ ਬੇ-ਪੜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਮਾਿਸਕ ਧਰਮ
ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ । ੧੧ ਿਕਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ
ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਘਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਬਦਕਾਰੀ
ਨਾਲ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਅਥਵਾ ਆਪਣੇ ਿਪਉ ਦੀ ਧੀ
ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ । ੧੨ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਖੂਨ ਕੀਤੇ,
ਤੁਸੀਂ ਿਵਆਜ ਤੇ ਵਾਧਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ
ਲੁੱਿਟਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਿਦੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ੧੩ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਲਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਿਰਆ । ੧੪ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲ
ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ
ਤੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ? ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ੧੫ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਖ਼ੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਿਫਰਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਦਆਂਗਾ । ੧੬ ਤੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਸਮਝੇਂਗੀ ਅਤੇ ਜਾਣੇਗੀ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ !
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ
੧੭ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੧੮ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਲ਼ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਿਪੱਤਲ, ਟੀਨ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਿਸੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਹਨ । ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੈਲ਼
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ਹਨ । ੧੯ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਲ਼ ਬਣ
ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ । ੨੦ ਿਜਵੇਂ
ਉਹ ਚਾਂਦੀ, ਿਪੱਤਲ, ਲੋਹਾ, ਿਸੱਕਾ ਅਤੇ ਟੀਨ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਪਘਲਾ ਦੇਣ, ਓਵੇਂ ਹੀ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੇ
ਰੱਖ ਕੇ ਿਪਘਲਾਵਾਂਗਾ । ੨੧ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਕਿਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਪਘਲੋਗੇ
। ੨੨ ਿਜਵੇਂ ਚਾਂਦੀ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਿਪਘਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਿਪਘਲਾਏ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਤੁਹਾਡੇ
ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਾਪ
੨੩ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੨੪ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ
ਨੂੰ ਆਖ, ਤੂੰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ,ਂ ਿਜਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਿਜਹ ਤੇ
ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ? ੨੫ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਨਬੀਆਂ
ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਗੱਜਣ ਵਾਲੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂੰ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾੜਿਦਆਂ ਉਹ
ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ
ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਢੇਰ ਿਵਧਵਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਨ । ੨੬ ਉਹ
ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋਿੜਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ
ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ ਅਪਿਵੱਤਰ ਿਵੱਚ ਕੁੱਝ ਭੇਦ ਨਹੀਂ
ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਿਵੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਬਤਾਂ ਤੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਲੀਤ ਹੋਇਆ ।
੨੭ ਉਹ ਦੇ ਹਾਕਮ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਘਆੜ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ,
ਜੋ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਲਹੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ
ਹਨ । ੨੮ ਉਹ ਦੇ ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚੀ ਕਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਝੂਠੇ ਦਰਸ਼ਣ
ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਉਪਾਅ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਿਖਆ । ੨੯ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ
ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਤੇ ਨਾਹੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ੩੦ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭੇ ਜੋ ਕੰਧ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਝਰਨੇ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ
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ਉਜਾੜਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਿਭਆ । ੩੧ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਉਹਨਾਂ
ਤੇ ਵਹਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹੈ ।
੨੩
ਦੋ ਿਵਭਚਾਰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੨ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਦੋ
ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਨ । ੩ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਿਵਭਚਾਰ
ਕੀਤਾ । ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਿਵੱਚ ਿਵਭਚਾਰਨਾਂ ਬਣੀਆਂ । ਥੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰਪੁਣੇ ਦੀਆਂ
ਦੁੱਧੀਆਂ ਿਖੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ । ੪ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਹਾਲਾਹ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਆਹਾਲੀਬਾਹ ਸੀ । ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਹਾਲਾਹ ਸਾਮਿਰਯਾ
ਅਤੇ ਆਹਾਲੀਬਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਹੈ । ੫ ਆਹਾਲਾਹ ਜਦੋਂ ਿਕ ਮੇਰੀ ਸੀ ਿਵਭਚਾਰ
ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਯਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇ ਮੋਹਤ ਹੋ
ਗਈ । ੬ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣਵੇਂ ਸੁਨੱਖੇ ਗੱਭਰੂ ਸਨ,
ਜੋ ਘੋਿੜਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬੈਂਗਣੀ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਦੇ ਸਨ । ੭ ਉਸ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣਵੇਂ ਜੁਆਨ ਸਨ, ਿਵਭਚਾਰ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੋਹਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ
ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਈ । ੮ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਿਵਭਚਾਰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ
ਛੱਿਡਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲੇਟੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਦੇ ਕੁਆਰਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਖੱਿਚਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਵਭਚਾਰ ਉਹ ਦੇ
ਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤਾ । ੯ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ
ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸੌਂਪ ਿਦੱਤਾ, ਿਜਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੋਹਤ ਸੀ । ੧੦ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਬੇ-ਪੜਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਿਦੱਤਾ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਿਵੱਚ
ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਿਲਆਈ । ੧੧ ਉਸ ਦੀ
ਭੈਣ ਆਹਾਲੀਬਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੇਿਖਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਿਵਭਚਾਰ
ਿਵੱਚ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਭੈਣ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਿਨੱਕਲੀ । ੧੨ ਉਹ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇ ਮੋਹਤ ਹੋਈ
ਿਜਹੜੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਗੁਆਂਢੀ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਦੇ
ਅਤੇ ਘੋਿੜਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣਵੇਂ ਗੱਭਰੂ ਸਨ । ੧੩ ਮੈਂ
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ਵੇਿਖਆ ਿਕ ਉਹ ਵੀ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਰਗ ਸੀ
। ੧੪ ਉਹ ਿਵਭਚਾਰ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਨੇ ਕੰਧ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ
ਮੂਰਤਾਂ ਅਰਥਾਤ ਕਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਸ਼ੰਗਰਫ ਨਾਲ
ਿਖੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ੧੫ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਕਆਂ ਨਾਲ ਕਮਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ
ਸਨ ਅਤੇ ਿਸਰਾਂ ਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਲੜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਵੇਖਣ ਿਵੱਚ ਬਾਬਲੀਆਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ
ਕਸਦੀਮ ਹੈ । ੧੬ ਤਾਂ ਵੇਖਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਸਦੀਮ ਿਵੱਚ ਦੂਤ ਭੇਜੇ । ੧੭ ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਲ ਵਾਸੀ ਉਹ
ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਭੋਗ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਲੇਟੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਵਭਚਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ
ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਿਭੱਟੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਜਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ
ਤੋਂ ਸੂਗ ਕੀਤੀ । ੧੮ ਜਦ ਉਹ ਦਾ ਿਵਭਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਨੰਗੇਜ਼
ਖੁੱਲ੍ਹ ਿਗਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੂਗ ਕੀਤੀ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਤੋਂ
ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ ਸੂਗ ਕੀਤੀ ਸੀ । ੧੯ ਿਫਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵਭਚਾਰ ਨੂੰ
ਵਧਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕੇ, ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਿਮਸਰ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ੨੦ ਉਹ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਮੋਹਤ ਹੋਣ
ਲੱਗੀ, ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਖੋਿਤਆਂ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾਓ ਘੋਿੜਆਂ
ਦਾ ਵਰ੍ਹਾਓ ਹੈ । ੨੧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ
ਿਕ ਿਮਸਰੀ ਤੇਰੀਆਂ ਜੁਆਨ ਦੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਖੱਚਦੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਮਲਦੇ ਸਨ, ਫੇਰ ਲੋਚਣ ਲੱਗੀ ।
ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
੨੨ ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਆਹਾਲੀਬਾਹ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਉਠਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚਾਰੇ ਪਾਿਸਓਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ
। ੨੩ ਬਾਬਲ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਿਫਦੋਕ, ਸ਼ੋਆ, ਕੋਅ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅੱਸ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ,
ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ, ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ
ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੋਿੜਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ੨੪ ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਗੀ ਸ਼ਸ਼ਤ੍ਰਾਂ, ਰਥਾਂ,
ਛਕਿੜਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਢਾਲ਼,
ਸੀਨਾ ਬੰਦ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੋਪ ਪਾ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਿਸਓਂ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ । ਮੈਂ ਿਨਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਨਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨਗੇ ।
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੨੫ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ
ਨਾਲ ਵਰਤਣਗੇ । ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਨ ਵੱਢ ਸੁੱਟਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਰਿਹੰਦੇ
ਲੋਕ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ । ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਬਿਚਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਭੱਖ ਲਵੇਗੀ । ੨੬ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਲੈਣਗੇ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਗਿਹਣੇ ਲੁੱਟ ਲੈ ਜਾਣਗੇ । ੨੭ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਿਵਭਚਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਲਆਈ, ਮੁਕਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੁੜ
ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾ ਚੁੱਕੇਂਗੀ, ਨਾ ਫੇਰ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਂਗੀ ।
੨੮ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਿਜਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਿਘਰਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ
ਜਾਨ ਨੇ ਸੂਗ ਕੀਤੀ, ਿਦਆਂਗਾ । ੨੯ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਘਰਣਾ ਦਾ ਵਰਤਾਓ
ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਿਮਹਨਤ ਜੋ ਤੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਤੈਨੂੰ ਨੰਗਾ ਧੜੰਗਾ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਤੇਰੇ ਿਵਭਚਾਰ ਦਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਲੁੱਚਪੁਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਿਵਭਚਾਰੀ ਵੀ । ੩੦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਿਕ ਤੂੰ ਿਵਭਚਾਰ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਗਰ
ਪਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ । ੩੧ ਤੂੰ
ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਿਦਆਂਗਾ । ੩੨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕਟੋਰੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਜੋ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਹੈ ਪੀਵੇਂਗੀ, ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਠੱਠੇ
ਕਰਨਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਕਟੋਰੇ ਿਵੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਹੈ । ੩੩ ਤੂੰ ਮਸਤੀ ਤੇ ਸੋਗ ਨਾਲ
ਭਰ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਹੈ । ੩੪ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਪੀਵੇਂਗੀ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਿਨਚੋੜੇਂਗੀ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਵੀ ਚਬਾ ਜਾਵੇਂਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਛਾਤੀਆਂ ਪੁਟੇਂਗੀ । ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹੈ । ੩੫ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਅਤੇ
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ ਿਪੱਛੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਿਵਭਚਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ।
ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
੩੬ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਰਮਾਇਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਆਹਾਲਾਹ
ਅਤੇ ਆਹਾਲੀਬਾਹ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਂਗਾ ? ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਦੱਸ । ੩੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਹੂ
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ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ । ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕੀਤਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਿਕ ਮੂਰਤੀਆਂ
ਲਈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੋਣ ! ੩੮ ਇਸ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ
ਿਕ ਉਸੇ ਿਦਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਸਬਤਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ । ੩੯ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ
ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਢ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਿਦਨ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਆ ਵੜੇ,
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ
ਕੰਮ ਕੀਤਾ ! ੪੦ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੱਦੇ, ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਤ
ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਵੇਖ, ਉਹ ਆਏ ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਨ੍ਹਾਤੀ ਧੋਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ
ਕੱਜਲ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਗਿਹਿਣਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਸ਼ੰਗਾਿਰਆ । ੪੧ ਤੂੰ
ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਪਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਜ਼ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਧੂਫ਼ ਅਤੇ ਤੇਲ ਰੱਿਖਆ । ੪੨ ਇੱਕ ਗਾਫਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾਂ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਦਮੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਲਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਕੜੇ ਅਤੇ ਿਸਰਾਂ ਤੇ ਸੁੰਦਰ
ਤਾਜ ਪਿਹਨਾਏ । ੪੩ ਤਦ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੁੱਢੀ
ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਿਖਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਭਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ । ੪੪ ਉਹ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਿਕਸੇ
ਿਵਭਚਾਰਨ ਔਰਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਓਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਆਹਾਲਾਹ ਅਤੇ ਆਹਾਲੀਬਾਹ
ਲੁੱਚੜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ । ੪੫ ਪਰ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨਗੇ,
ਿਜਹੜਾ ਿਵਭਚਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਵਭਚਾਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਨ ।
੪੬ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਲ ਚੜ੍ਹਾ
ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ੪੭ ਅਤੇ ਉਹ
ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਫੂਕ ਸੁੱਟੇਗਾ । ੪੮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਨੂੰ
ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਿਸੱਿਖਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਵਾਂਗੂੰ ਲੁੱਚਪੁਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ੪੯ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗੋ ਗੀਆਂ, ਤਾਂ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ !
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੨੪
ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਂਡਾ
੧ ਫੇਰ ਨੌਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੨ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਿਦਨ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਿਦਨ
ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖ ਲੈ ਿਕ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਿਦਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ
ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ । ੩ ਇਸ ਿਵਦਰੋਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਕਿਹ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੜਾਹਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇ,
ਹਾਂ, ਉਹ ਨੂੰ ਚਾੜ੍ਹ, ਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦੇ, ੪ ਇਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਟੋਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ,
ਹਰੇਕ ਚੰਗਾ ਟੋਟਾ ਅਰਥਾਤ ਪੱਟ, ਮੋਢ,ੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਟੁੱਕੜਾ ਅਤੇ ਚੁਣਵੀਆਂ
ਹੱਡੀਆਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਭਰ ਦੇ, ੫ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਹੇਠਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਹੱਡੀਆਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਜਾਣ । ੬ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖੂਨੀ ਸ਼ਿਹਰ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅਤੇ ਉਸ ਕੜਾਹੇ ਤੇ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਜੰਗਾਲ ਲਾਿਹਆ ਨਹੀਂ ਿਗਆ । ਇੱਕਇੱਕ ਟੋਟਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ
। ੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਲਹੂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਚਟਾਨ ਤੇ
ਰੱਿਖਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਿਲ੍ਹਆ ਿਕ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਢੱਿਕਆ ਜਾਏ । ੮ ਇਸ
ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਕਿਹਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵੇ, ਤਾਂ ਿਕ ਬਦਲਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਾ ਲਹੂ
ਸੁੱਕੀ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਰੱਿਖਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਢੱਿਕਆ ਨਾ ਜਾਵੇ । ੯ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਖੂਨੀ ਸ਼ਿਹਰ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ! ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਢੇਰ
ਲਾਵਾਂਗਾ । ੧੦ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਭੜਕਾ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਉਬਾਲ, ਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਘਣਾ ਕਰ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣ । ੧੧ ਤਦ ਉਹ
ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਅੰਗਾਿਰਆਂ ਤੇ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਿਪੱਤਲ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਿਪਘਲ ਜਾਵੇ । ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ਼ ਸੜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਜੰਗਾਲ ਸੜ
ਜਾਵੇ । ੧੨ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜੰਗਾਲ
ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਅੱਗ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਦਾ ਜੰਗਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
। ੧੩ ਤੇਰੀ ਗੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਲੁੱਚਪੁਣਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਾਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ । ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਫੇਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਂਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾਂ । ੧੪ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ । ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ
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ਨਾ ਮੁੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਨਾ ਪਛਤਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ।
ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ
੧੫ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੧੬ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ,
ਤੂੰ ਨਾ ਸੋਗ ਕਰੀਂ, ਨਾ ਰੋਈਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੰਝੂ ਵਹਾਈਂ । ੧੭ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪੀਤੇ ਹੌਕੇ ਭਰੀਂ,
ਮੁਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਰੋਈਂ, ਿਸਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜੁੱਤੀ
ਪਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਢੱਕੀਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਈਂ ।
੧੮ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ
ਮਰ ਗਈ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਿਜਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਮਿਲਆ ਸੀ । ੧੯ ਇਸ
ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਂਗਾ ਿਕ ਇਹਨਾਂ
ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ? ੨੦ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੨੧ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ
ਆਖ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਿਪਆਰਾ ਹੈ,
ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤਰਸਦੀ ਹੈ, ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਤੇ ਧੀਆਂ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਿਪੱਛੇ ਛੱਡ ਆਏ ਹੋ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗਣਗੇ ।
੨੨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ
ਢੱਕੋਗੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓਗੇ । ੨੩ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰਾਂ
ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ
ਸੋਗ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਿਵੱਚ ਿਪਘਲਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ
ਧਾਹਾਂ ਮਾਰੋਗੇ । ੨੪ ਸੋ ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੈ । ਸਾਰਾ
ਕੁੱਝ ਜੋ ਉਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ! ੨੫ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਤਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੋਹਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ । ੨੬ ਉਸ ਿਦਨ
ਿਜਹੜਾ ਬਚ ਿਗਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਿਕ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਾਵੇ ।
੨੭ ਉਸ ਿਦਨ ਉਸ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲਈ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬੋਲੇਂਗਾ
ਅਤੇ ਫੇਰ ਗੂੰਗਾ ਨਾ ਰਹੇਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਂਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ !
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੨੫
ਅੰਮੋਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੨ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ
੩ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ ! ਪ੍ਰਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਜਾੜੀ ਗਈ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਿਗਆ, “ਆਹਾ ਹਾ”
ਆਿਖਆ । ੪ ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਿਦਆਂਗਾ, ਿਕ
ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮਲਖ ਹੋਵੇਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ,
ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਮੇਵੇ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਗੇ
। ੫ ਮੈਂ ਰਬਾਹ ਨੂੰ ਊਠਾਂ ਦੀ ਜੂਹ ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜੜਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ
ਲਈ ਿਦਆਂਗਾ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ! ੬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਲਈ ਜਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਿਨਆਦਰੀ ਕਰ
ਕੇ ਅਨੰਦ ਹੋਇਆ । ੭ ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੁੱਿਕਆ
ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਵੱਢ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਸ਼
ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇਂਗਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ !
ਮੋਆਬ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
੮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਮੋਆਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਈਰ
ਆਖਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ । ੯ ਇਸ
ਲਈ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਮੋਆਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਦੇ ਹੱਦਾਂ ਵਾਿਲਆਂ
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਬੈਤ-ਯਸ਼ੀਮੋਥ,
ਬਅਲ-ਮਅੋਨ ਅਤੇ ਿਕਰਯਾਥਇਮ, ਖੋਲ੍ਹ ਿਦਆਂਗਾ । ੧੦ ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਵਾਸੀਆਂ
ਨੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਅੰਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿਧਕਾਰ ਲਈ ਿਦਆਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਅੰਮੋਨੀ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ੧੧ ਮੈਂ ਮੋਆਬ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ !
ਅਦੋਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
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੧੨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਦੋਮ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ
ਤੇ ਰੱਿਖਆ । ੧੩ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਦੋਮ ਤੇ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਿਦਆਂਗਾ,
ਅਤੇ ਤੀਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਦਾਨ ਤੱਕ ਉਹ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ
ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ । ੧੪ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਦੋਮ ਤੋਂ ਬਦਲਾ
ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਕਿਹਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦੋਮ ਿਵੱਚ ਕਰਨਗੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਦਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ।
ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
੧੫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਫਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲੇ
ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਿਘਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾ ਿਲਆ, ਤਾਂ
ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ । ੧੬ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਫਿਲਸਤੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਕਰੇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ
ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ । ੧੭ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ
ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ, ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ !
੨੬
ਸੂਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
੧ ਿਗਆਰਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੨ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਸੂਰ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ
“ਆਹਾ ਹਾ” ਆਿਖਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ! ਹੁਣ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗੀ । ਹੁਣ ਉਹ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ।
੩ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਹੇ ਸੂਰ ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਿਵਰੋਧੀ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਸਾਗਰ
ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੪ ਉਹ ਸੂਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ
ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਦੇ ਬੁਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਿਮੱਟੀ ਤੱਕ ਖੁਰਚ ਸੁੱਟਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਚਟਾਨ ਬਣਾ ਛੱਡਾਂਗਾ । ੫ ਉਹ ਸਾਗਰ ਿਵੱਚ ਜਾਲ਼ ਸੁੱਟਣ
ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੀ ਆਿਖਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ । ੬ ਉਹ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹਨ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਨਣਗੇ ਿਕ ਮੈਂ
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ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ! ੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਬਾਬਲ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਿਜਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਘੋਿੜਆਂ ਅਤੇ ਰੱਥਾਂ ਤੇ
ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਤਰ ਵਲੋਂ ਸੂਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ
ਿਲਆਵਾਂਗਾ । ੮ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਵੱਢੇਗਾ,
ਤੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੋਰਚੇ ਬੰਨ੍ਹੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਮਦਮਾ ਬੰਨ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਢਾਲ਼ ਚੁੱਕੇਗਾ । ੯ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਕਲਾ ਤੋੜ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ
ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਕੁਹਾਿੜਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬੁਰਜਾਂ
ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਵੇਗਾ । ੧੦ ਉਹ ਦੇ ਘੋਿੜਆਂ ਦੀ ਬਹੁ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਨੀ ਧੂੜ
ਠੇਗੀ ਿਕ ਤੈਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਵੇਗੀ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਿਵੱਚ ਵੜ ਆਵੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ
ਪਾੜ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਵੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਵਾਰਾਂ, ਰੱਥਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ
ਖੜ ਖੜ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਕੰਧ ਿਹੱਲ ਜਾਵੇਗੀ । ੧੧ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੋਿੜਆਂ
ਦੀਆਂ ਖੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਿਲਤਾੜ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਡੱਗ
ਪੈਣਗੇ । ੧੨ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ
ਲੈਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਮਿਹਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ
ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੱਥਰ, ਕਾਠ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਿਮੱਟੀ ਸਾਗਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ ।
੧੩ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਰਬਤਾਂ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਫੇਰ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ । ੧੪ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੰਗੀ ਚਟਾਨ ਬਣਾ ਿਦਆਂਗਾ,
ਤੂੰ ਜਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਿਖਲਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਂਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਬਣਾਇਆ
ਜਾਵੇਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ । ੧੫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਸੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵੱਢਾ ਕਟੀ
ਦਾ ਕੰਮ ਅਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੱਟੜ ਹਾਹਾ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਟਾਪੂ ਤੇਰੇ
ਿਡੱਗਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਕੰਬਣਗੇ ? ੧੬ ਤਦ ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ
ਆਪਿਣਆਂ ਿਸੰਘਾਸਣਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਨਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਲਾਹ ਸੁੱਟਣਗੇ,
ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਸੁੱਟਣਗੇ, ਉਹ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ
ਘੜੀ ਕੰਬਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ । ੧੭ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੈਣ ਪਾਉਣਗੇ
ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, ਤੂੰ ਿਕਵੇਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਿਜਹੜਾ ਸਾਗਰੀ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਚੰਗਾ
ਵੱਿਸਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਸ਼ਿਹਰ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਸਾਗਰਾਂ ਿਵੱਚ ਤਕੜਾ ਸੀ,
ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ
ਡਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ! ੧੮ ਹੁਣ ਟਾਪੂ ਤੇਰੇ ਿਡੱਗਣ ਦੇ ਿਦਨ ਕੰਬਣਗੇ, ਹਾਂ ! ਸਾਗਰ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਾਪੂ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੋਣਗੇ । ੧੯ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ
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ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਵਰਗਾ ਿਜਹੜੇ ਵੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਜਾੜ ਸ਼ਿਹਰ
ਬਣਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਡੂੰਿਘਆਈ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ
ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਣਗੇ । ੨੦ ਤਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ
ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿਜਹੜੇ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਦੁਨੀਆ
ਿਵੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਿਵਰਾਨੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਵਸਾਇਆ ਨਾ
ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਿਦਆਂਗਾ । ੨੧ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਿਭਆਨਕ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇਂਗਾ । ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਂ ਤੂੰ
ਿਕੱਧਰੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਨਾ ਲੱਭੇਂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ।
੨੭
ਸੂਰ ਦੇ ਲਈ ਸੋਗ ਦਾ ਗੀਤ
੧ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੨ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ
ਸੂਰ ਤੇ ਵੈਣ ਪਾ ੩ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸੂਰ ਲਈ ਆਖ ਿਕ ਤੂੰ ਿਜਹੜਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ
ਤੇ ਵੱਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਪੂਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ,ਂ ਪ੍ਰਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਸੂਰ, ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਿਕ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ
ਹਾਂ, ੪ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ
ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨੀਰ ਦੀ ਚੀਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ
ਫੱਟੇ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਲਬਾਨੋਨ ਤੋਂ ਿਦਆਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਸਤੂਲ ਬਣਾਏ ।
੬ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਬਲੂਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਚੱਪੂ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਫੱਟੇ ਿਕੱਤੀਮ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ
ਦੇ ਸਨੋਬਰ ਤੋਂ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਜੜ ਕੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ । ੭ ਤੇਰਾ ਪਾਲ ਿਮਸਰੀ
ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ । ਤੇਰੀ
ਚਾਨਣੀ ਅਲੀਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਿਕਰਮਚੀ ਤੇ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ ਦੀ
ਸੀ । ੮ ਸੀਦੋਨ ਅਤੇ ਅਰਵਦ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਮਲਾਹ ਸਨ ਅਤੇ ਹੇ ਸੂਰ,
ਤੇਰੇ ਿਸਆਣੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਆਗੂ ਸਨ । ੯ ਗਬਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਿਸਆਣੇ
ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਛੇਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਾਹ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ।
੧੦ ਫਾਰਸ ਅਤੇ ਲੂਦ ਅਤੇ ਫੂਟ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਜੋਧੇ ਸਨ । ਉਹ
ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਢਾਲ਼ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਿਦੰਦੇ
ਸਨ । ੧੧ ਅਰਵਦ ਦੇ ਜੁਆਨ ਤੇਰੀ ਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ
ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਤੇਰੇ ਬੁਰਜਾਂ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਢਾਲਾਂ
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ਤੇਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਟਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ।
੧੨ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ,
ਉਹ ਚਾਂਦੀ, ਲੋਹਾ, ਟੀਨ ਅਤੇ ਿਸੱਕਾ ਿਲਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ ਵੇਚਦੇ
ਸਨ । ੧੩ ਯਾਵਾਨ, ਤੂਬਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ਕ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ । ਉਹ ਤੇਰੇ
ਸੌਦੇ ਲਈ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਿਡਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ
ਕਰਦੇ ਸਨ । ੧੪ ਤੋਗਰਮਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੰਡੀ ਿਵੱਚ ਘੋਿੜਆਂ, ਸਵਾਰੀ
ਦੇ ਘੋਿੜਆਂ ਤੇ ਖ਼ਚਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ । ੧੫ ਦਦਾਨੀ ਤੇਰੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਟਾਪੂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸਨ । ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਅਤੇ ਆਬਨੂਸ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਟਾਉਣ ਲਈ ਿਲਆਉਂਦੇ ਸਨ । ੧੬ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕਾਰੀਗਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀ,
ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਅਰਾਮੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਨੇ ਅਤੇ ਅਰਗਵਾਨੀ
ਰੰਗ ਤੇ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ, ਮੂੰਗਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਿਲਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ । ੧੭ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਦੇਸ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਪਾਰੀ
ਸਨ, ਉਹ ਿਮੰਨੀਥ ਅਤੇ ਪਨਗ ਦੀ ਕਣਕ, ਸ਼ਿਹਦ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਬਲਸਾਨ ਿਲਆ
ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ । ੧੮ ਦੰਿਮਸਕ ਵਾਸੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਧੇ
ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਬਹੁਤਾ ਿਮਲਣ ਕਰਕੇ ਹਲਬੋਨ ਦੀ ਮੈਅ ਅਤੇ
ਿਚੱਟੀ ਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ । ੧੯ ਵਦਾਨ ਅਤੇ ਯਾਵਾਨ ਸੂਤ
ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾਲ ਮਤਾਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਦੰਦੇ ਸਨ । ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ, ਤੱਜ
ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਸੌਦੇ ਿਵੱਚ ਸਨ । ੨੦ ਦਦਾਨ ਤੇਰਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਸਵਾਰੀ ਦੇ
ਚਾਰ-ਜਾਮੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੇਚਦਾ ਸੀ । ੨੧ ਅਰਬ ਅਤੇ ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਵਪਾਰ ਲਈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਸਨ । ਉਹ ਜੇਠੇ ਲੇਲੇ, ਛੱਤ੍ਰੇ ਅਤੇ ਬੱਕਰੇ ਿਲਆ ਕੇ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ । ੨੨ ਸਬਾ ਅਤੇ ਰਅਮਾਹ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ
ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਤੇਰੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਲਈ ਿਦੰਦੇ ਸਨ । ੨੩ ਹਾਰਾਨ, ਕੰਨੇਹ,
ਅਦਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਸ਼ੂਰ ਅਤੇ ਿਕਲਮਦ ਤੇਰੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ
। ੨੪ ਇਹੋ ਤੇਰੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਬੈਂਗਣੀ ਤੇ ਕਸੀਦੇ ਦੇ
ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਿਦਆਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਕੱਸੇ ਹੋਏ
ਤੇਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਿਲਆਉਂਦੇ ਸਨ । ੨੫ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼
ਤੇਰੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਿਦਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ੨੬ ਤੇਰੇ ਮਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਿਤਆਂ ਪਾਣੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਿਲਆਏ, ਪੂਰਬੀ ਪੌਣ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤੋਿੜਆ ਹੈ । ੨੭ ਤੇਰਾ
ਧਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ-ਿਜਨਸਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਪਾਰ, ਤੇਰੇ ਮਲਾਹ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਆਗੂ,
ਤੇਰੇ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜੋਧੇ ਜੋ
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ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਸਣੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਿਦਨ
ਸਾਗਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਡੱਗਣਗੇ । ੨੮ ਤੇਰੇ ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਚੀਕਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨਾਲ,
ਰੜ ਦੇ ਮਦਾਨ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ । ੨੯ ਸਾਰੇ ਮਾਂਝੀ, ਮਲਾਹ ਅਤੇ ਸਾਗਰ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋਣਗੇ,
੩੦ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੀ ਕਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਚੀਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਧਾਹ ਮਾਰ
ਕੇ ਰੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਿਸਰਾਂ ਤੇ ਿਮੱਟੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਿਵੱਚ ਲੇਟਣਗੇ ।
੩੧ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਿਸਰ ਮੁਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੱਪੜ ਪਿਹਨਣਗੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ
ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਿਵੱਚ ਰੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਿਵੱਚ ਿਸਆਪਾ ਕਰਨਗੇ,
੩੨ ਅਤੇ ਿਸਆਪੇ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੈਣ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਰੋਣਗੇ, ਿਕ ਕੌਣ ਸੂਰ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ?
੩੩ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਾਲ ਸਾਗਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਾਂ
ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਿਜਨਸਾਂ
ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਧਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ । ੩੪ ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਾਣੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਡੂੰਿਘਆਈਆਂ ਿਵੱਚ ਠਾਠਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਟੁੱਟ ਿਗਆ ਹੈਂ । ਤੇਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ
ਿਜਨਸਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਲਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ । ੩੫ ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ
ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੩੬ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵਪਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਿਮਹਣੇ
ਮਾਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇਂਗਾ ।
੨੮
ਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
੧ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੨ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ
ਸੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਖ, ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ
ਤੇਰਾ ਿਦਲ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਿਖਆ, ਿਕ ਮੈਂ ਦੇਵਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਗਰਾਂ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਮਨ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਂ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈਂ । ੩ ਵੇਖ,
ਤੂੰ ਦਾਨੀਏਲ ਤੋਂ ਿਸਆਣਾ ਹੈ,ਂ ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਿਕਆ
ਹੋਵੇ ! ੪ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਿਸਆਣਪ ਅਤੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ
ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਆਪਿਣਆਂ ਖ਼ਜ਼ਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ । ੫ ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਵੱਡੀ ਿਸਆਣਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਧਨ ਬਹੁਤ ਵਧਾ
ਿਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਿਦਲ ਤੇਰੇ ਧਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ । ੬ ਇਸ
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ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਦਲ
ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ੭ ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੱਡੀ
ਿਭਆਨਕ ਕੌਮ ਦੇ ਹਨ, ਚੜ੍ਹਾ ਿਲਆਵਾਂਗਾ । ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਤਲਵਾਰ ਿਖੱਚਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ । ੮ ਉਹ
ਤੈਨੂੰ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੇਂਗਾ, ਿਜਹੜੇ
ਸਾਗਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ੯ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੇਂਗਾ, ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ? ਜਦੋਂ ਿਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ
ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈਂ । ੧੦ ਤੂੰ ਿਵਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੇਸੁੰਨਤੇ
ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੇਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ।
ਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪਤਨ
੧੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੧੨ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸੂਰ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਵੈਣ ਪਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
ਤੂੰ ਤਮਤਾਈ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ,ਂ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ
ਹੈਂ । ੧੩ ਤੂੰ ਅਦਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਪੱਥਰ
ਤੇਰੇ ਢੱਕਣ ਲਈ ਸੀ, ਿਜਵੇਂ ਲਾਲ ਅਕੀਕ, ਸੁਨਿਹਲਾ ਅਤੇ ਦੂਿਧਯਾ ਿਬਲੌਰ,
ਬੈਰੂਜ, ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਅਤੇ ਯਸ਼ਬ, ਨੀਲਮ, ਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਜਦ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ।
ਤੇਰੇ ਤੂਮਰੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬੰਸਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਉਤਪਤ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਉਹ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ੧੪ ਤੂੰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ
ਹੋਇਆ ਕਰੂਬੀ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਢੱਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਪਹਾੜ ਤੇ ਰੱਿਖਆ, ਤੂੰ ਥੇ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਰਦਾ ਿਫਰਦਾ ਸੀ ।
੧੫ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਿਕ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਪਾਈ ਗਈ । ੧੬ ਤੇਰੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਭਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਨਾਪਾਕੀ ਵਾਂਗੂੰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ
ਕਰੂਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ੧੭ ਤੇਰਾ ਿਦਲ
ਤੇਰੇ ਸੁਹੱਪਣ ਿਵੱਚ ਘਮੰਡੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ
ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਟਕ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਲੈਣ । ੧੮ ਤੂੰ ਆਪਿਣਆਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਿਵੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਅਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢੀ, ਿਜਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ
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ਖਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੈਨੂੰ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਆਹ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ । ੧੯ ਮਤਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋਵੇਂਗਾ ।
ਸੀਦੋਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
੨੦ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੨੧ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਤੂੰ ਸੈਦਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ, ੨੨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਖ,
ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾਂ, ਹੇ ਸੈਦਾ ! ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ
ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ! ੨੩ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਬਵਾ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਲਹੂ ਅਤੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਲੋਕ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗਣਗੇ, ਜੋ ਚਾਰੇ ਪਾਿਸਓਂ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ,
ਤਦ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ !
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਿਮਲੇਗੀ
੨੪ ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਚੁੱਭਣ ਵਾਲੀ ਝਾੜੀ
ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਡਾ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਮੈਂ ਹਾਂ ! ੨੫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਿਖੱਲਰ ਗਏ ਹਨ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ,
ਤਦ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ
ਿਦੱਤੀ ਸੀ, ਵੱਸਣਗੇ । ੨੬ ਉਹ ਉਸ ਿਵੱਚ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਵੱਸਣਗੇ ਸਗੋਂ ਘਰ
ਪਾਉਣਗੇ, ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਵੱਸਣਗੇ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਜੋ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਿਨਆਂ
ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ।
੨੯
ਿਮਸਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
੧ ਦਸਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੨ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ
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ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ, ੩ ਬੋਲ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਖ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
ਹੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹਾਂ ! ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਜਲ ਜੰਤੂ
ਹੈ,ਂ ਿਜਹੜਾ ਆਪਿਣਆਂ ਦਿਰਆਵਾਂ ਿਵੱਚ ਲੇਟ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਮੇਰਾ ਦਿਰਆ ਨੀਲ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ।
੪ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਬਾਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਿਰਆਂ ਦਿਰਆਵਾਂ
ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇਰੀ ਖੱਲ ਤੇ ਿਚੰਬੇੜ ਿਦਆਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਿਰਆਂ ਦਿਰਆਵਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੂਹ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੇਿਰਆਂ ਦਿਰਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ
ਨੂੰ ਵੀ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀ ਖੱਲ ਤੇ ਿਚੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ੫ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ
ਤੇਿਰਆਂ ਦਿਰਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦਆਂਗਾ,
ਤੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਰਹੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਂਗਾ ਨਾ ਇਕੱਠਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ
ਖਾਣ ਲਈ ਿਦਆਂਗਾ । ੬ ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕਾਨੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਸਨ । ੭ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਫਿੜਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਟੁੱਟ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਫੱਟੜ ਕਰ ਿਦੱਤੇ, ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ
ਿਲਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਲੱਕ ਿਹੱਲ ਗਏ ।
੮ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਤੇਰੇ
ਤੇ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ।
੯ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਜੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਨਦੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ।
੧੦ ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿਮਸਰ
ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਮਗਦੋਲ ਸਵੇਨੇਹ ਤੋਂ ਕੂਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜ ਿਦਆਂਗਾ ।
੧੧ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੈਰ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਨਾ ਲੰਘੇਗਾ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਖੁਰ
ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੰਘੇਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੨ ਮੈਂ ਜੜੇ
ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਜਾੜ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ
ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਤੱਤਰ-ਿਬੱਤਰ ਕਰਾਂਗਾ ।
੧੩ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ
ਮੈਂ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਿਖੱਲਰ ਗਏ ਸਨ, ਫੇਰ ਇਕੱਠਾ
ਕਰਾਂਗਾ । ੧੪ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ ਿਨਕਾਲੇ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
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ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਫਤਰੋਸ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮੋੜ
ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨੱਕਾ ਿਜਹਾ ਰਾਜ ਬਣੇਗਾ ੧੫ ਇਹ ਰਾਜਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਾ ਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾ ਨਾ ਕਰ
ਸਕੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੇਰ ਕੌਮਾਂ ਪਰ ਹਕੂਮਤ
ਨਾ ਕਰਨ ੧੬ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਈ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗਾ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਵੇਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ !
ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਹਰਾਵੇਗਾ
੧੭ ਸਤਾਈਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ੧੮ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਬਾਬਲ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸੂਰ ਦੀ ਿਵਰੋਧਤਾ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਵਾਈ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਦਾ ਿਸਰ ਗੰਜਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਮੋਢਾ ਿਛੱਿਲਆ
ਿਗਆ ਪਰ ਨਾ ਉਹ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਜਹੜੀ ਉਹਨਾਂ
ਉਹ ਦੀ ਿਵਰੋਧਤਾ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੂਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । ੧੯ ਇਸ
ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦਾ ਦੇਸ ਬਾਬਲ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ
ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ । ੨੦ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦਾ ਦੇਸ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ
ਜੋ ਉਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ੨੧ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਿਸੰਗ ਉਗਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ
ਖੋਲ੍ਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ !
੩੦
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਮਸਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੨ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਖ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਲਾ,
ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਸ ਿਦਨ ਤੇ ! ੩ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਦਨ
ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਿਦਨ, ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ! ੪ ਤਲਵਾਰ
ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਆਵੇਗੀ, ਤੇ ਕੂਸ਼ ਿਵੱਚ ਕੰਬਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਵੱਢੇ
ਹੋਏ ਿਡੱਗਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ । ੫ ਕੂਸ਼, ਫੂਟ, ਲੂਦ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਮਲਵੇਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੂਬ, ਅਤੇ ਉਸ
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ਨੇਮ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ
। ੬ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਮਸਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਮੰਡ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਮਗਦੋਲ ਸਵੇਨੇਹ ਤੋਂ, ਉਹ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ੭ ਉਹ ਜੜੇ ਦੇਸਾਂ
ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਜੜਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਜੜੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਉਜਾੜ
ਰਿਹਣਗੇ । ੮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ
ਤੋੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਦ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ! ੯ ਉਸ ਿਦਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਭਈ ਮਨਮੁੱਖ ਕੂਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ,
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪੀੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਵੇਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਵੇਖ
! ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ੧੦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ,
ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨੱਸਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗਾ । ੧੧ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲੋਕ
ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਭਆਨਕ ਹਨ, ਦੇਸ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਿਖੱਚਣਗੇ, ਅਤੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਵੱਿਢਆ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ
ਭਰ ਦੇਣਗੇ । ੧੨ ਮੈਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਬੁਿਰਆਰਾਂ ਦੇ
ਹੱਥ ਵੇਚਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨੂੰ ਓਪਿਰਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਉਜਾੜ ਿਦਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ । ੧੩ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ, ਨੋਫ ਿਵੱਚੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼
ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਡਰ ਪਾ ਿਦਆਂਗਾ । ੧੪ ਫਤਰੋਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਦਆਂਗਾ,
ਸੋਆਨ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨੋ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ । ੧੫ ਮੈਂ ਸੀਨ
ਤੇ ਜੋ ਿਮਸਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨੋ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੱਢ
ਸੁੱਟਾਂਗਾ । ੧੬ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਸੀਨ ਨੂੰ ਕਰੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ,
ਨੋ ਚੀਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੋਫ ਿਦਨੋ ਿਦਨ ਦੁੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੭ ਆਵਨ ਅਤੇ
ਫੀ-ਬਸਥ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ
ਜਾਣਗੀਆਂ । ੧੮ ਤਹਫਨਹੇਸ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਦਨ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਥੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਜੂਿਲਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਨਾ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਦਲ ਇਹ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ
ਿਵੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ । ੧੯ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ, ਿਕ
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ !
ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ
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੨੦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਬਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੱਤ ਤਾਰੀਖ਼
ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੨੧ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਿਮਸਰ
ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਭੰਨ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖ, ਉਹ ਬੰਨ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ।
ਦਵਾਈ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਫੜਨ
ਲਈ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇ । ੨੨ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ, ਮੈਂ
ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਾਂਗਾ
ਅਰਥਾਤ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚੋਂ ਡੇਗ ਿਦਆਂਗਾ । ੨੩ ਮੈਂ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ ਿਦਆਂਗਾ
ਅਤੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਤੱਤਰ-ਿਬੱਤਰ ਕਰਾਂਗਾ । ੨੪ ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਿਦਆਂਗਾ, ਪਰ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ
ਫੱਟੜ ਵਾਂਗੂੰ ਜੋ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵ,ੇ ਆਹਾਂ ਭਰੇਗਾ । ੨੫ ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ
ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਿਫ਼ਰਊਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ
। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ ਤੇ ਿਖੱਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ !
੨੬ ਮੈਂ ਿਮਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਿਤੱਤਰ-ਿਬੱਤਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਦ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ !
੩੧
ਿਮਸਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਵਦਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ
੧ ਫੇਰ ਬਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੨ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਖ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਡਆਈ ਿਵੱਚ ਿਕਹ ਦੇ ਵਰਗੇ
ਹੋ ? ੩ ਵੇਖ, ਅੱਸ਼ੂਰੀ ਲਬਾਨੋਨ ਿਵੱਚ ਿਦਆਰ ਸੀ, ਿਜਸ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ
ਸੁੰਦਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਾ ਕੱਦ ਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਟੀਸੀ ਸੰਘਣੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ । ੪ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਡੂੰਿਘਆਈ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚਾ ਕੀਤਾ । ਉਹ ਦੇ ਗੇ ਹੋਏ ਥਾਂ ਦੇ
ਦੁਆਲੇ ਨਿਹਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਨ । ੫ ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਫੁੱਟ ਿਨੱਕਲਣ ਕਰਕੇ ਉਸ
ਦਾ ਕੱਦ ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾ ਹੋ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ
ਬਹੁਤੀਆਂ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ । ੬ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਉਹ ਦੀਆਂ
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ਟਿਹਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਦੇ
ਹੇਠਾਂ, ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਰੰਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੰਦੇ ਸਨ । ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੀਆਂ ਸਨ । ੭ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਵਿਡਆਈ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ । ੮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਿਦਆਰ
ਉਹ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਸੂਰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਮੋਨ ਦਾ ਰੁੱਖ, ਉਹ
ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁੱਖ,
ਸੁੰਦਰਤਾ ਿਵੱਚ ਉਸ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ੯ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ
ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਖ਼ਸ਼ੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਬਾਗ਼ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਖਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ । ੧੦ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਟੀਸੀ ਨੂੰ ਸੰਘਣੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ
ਆਪਣੀ ਉਚਾਈ ਦਾ ਘਮੰਡ ਆਇਆ । ੧੧ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗਾ । ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਵਰਤੇਗਾ । ਮੈਂ ਉਹ
ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੧੨ ਓਪਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਭਆਨਕ ਹਨ, ਉਹ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ । ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਿਡੱਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹਰਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠੋਂ ਿਨੱਕਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਛੱਡ
ਦੇਣਗੇ । ੧੩ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਉਸ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਰੰਦੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ੧੪ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਰੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਆਕੜ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਸੀ
ਸੰਘਣੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਨਾ ਰੱਖੇ । ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਿਸੱਧੇ ਨਾ ਖਲੋਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਤ
ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਆਦਮ ਵੰਸੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਉਤਰਨਗੇ । ੧੫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਹ
ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਉਤਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਸੋਗ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਡੂੰਿਘਆਈ ਨੂੰ
ਲੁਕਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਨਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀ
ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਬਾਨੋਨ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਲਈ ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਗ਼ਸ਼ੀਆਂ ਖਾਣਗੇ । ੧੬ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗਦੇ ਹਨ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਧੱਕਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ
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ਦੇ ਿਡੱਗਣ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕੰਬਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ,
ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਚੁਣਵੇਂ ਚੰਗੇ ਰੁੱਖ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਤਾਲ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਣਗੇ । ੧੭ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਤਲਵਾਰ
ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ
ਸਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਛਾਉਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਸਦੇ ਸਨ । ੧੮ ਤੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ
ਡੂੰਿਘਆਈ ਿਵੱਚ ਅਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਹ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈਂ ? ਪਰ ਤੂੰ ਅਦਨ ਦੇ
ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਧੱਿਕਆ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ
ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਬੇ-ਸੁੰਨਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਿਪਆ ਰਹੇਂਗਾ, ਇਹੀ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ।
੩੨
ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਗਰਮੱਛ ਨਾਲ
੧ ਬਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਰਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੨ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਮਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਿਫ਼ਰਊਨ
ਤੇ ਵੈਣ ਪਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖ, ਤੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜੁਆਨ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂੰ ਸੀ,
ਪਰ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਲ ਜੰਤੂ ਵਰਗਾ ਹੈ,ਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜ਼ੋਰ
ਨਾਲ ਿਨੱਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,ਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਚੋਲ ਸੁੱਿਟਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੩ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਜਾਲ਼
ਿਵਛਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਜਾਲ਼ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ । ੪ ਤਦ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛੱਡ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਿਦਆਂਗਾ ।
ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਿਬਠਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਜਾਵਾਂਗਾ । ੫ ਤੇਰਾ ਮਾਸ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦਆਂਗਾ । ੬ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਤੈਰਦਾ ਸੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਿਸੰਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਿਹਰਾਂ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ੭ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਮਟਾ ਿਦਆਂਗਾ ਤਾਂ ਅਕਾਸ਼
ਨੂੰ ਢੱਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਤਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ । ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ
ਹੇਠ ਲੁਕਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਚੰਨ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ । ੮ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਦੇਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਸ਼ੀ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਪਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ੯ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਤੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਤੇ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
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ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਮੈਂ ਦੁੱਖੀ ਕਰਾਂਗਾ । ੧੦ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ
ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਡਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਚਮਕਾਵਾਂਗਾ,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਿਡੱਗਣ ਦੇ ਿਦਨ ਤੋਂ
ਹਰ ਘੜੀ ਕੰਬੇਗਾ । ੧੧ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਲ ਦੇ
ਰਾਜਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਵੇਗੀ । ੧੨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੇਗ ਿਦਆਂਗਾ, ਿਜਹੜੇ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਭਆਨਕ ਹਨ । ਉਹ ਿਮਸਰ
ਦੀ ਮਗਰੂਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ।
੧੩ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲਾਿਗਓਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ
ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ
ਖੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨਗੇ । ੧੪ ਤਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਹਰਾਂ ਤੇਲ ਵਾਂਗੂੰ ਵਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ੧੫ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ
ਭਰਪੂਰੀ ਨੂੰ ਿਵਰਾਨ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ
ਮਾਰਾਂਗਾ, ਤਦ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈਂ । ੧੬ ਇਹ ਉਹ ਵੈਣ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਵੈਣ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੈਣ ਪਾਉਣਗੀਆਂ,
ਉਹ ਿਮਸਰ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਤੇ ਇਹੋ ਵੈਣ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ।
ਮੁਰਿਦਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ
੧੭ ਫੇਰ ਬਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੰਦਰਵੇਂ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ੧੮ ਿਕ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਿਮਸਰ
ਦੀ ਭੀੜ ਤੇ ਰੋਣਾ ਿਪੱਟਣਾ ਕਰ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਸੱਧ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ
ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਤਿਰਆ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ
ਲਾਹ ਦੇ । ੧੯ ਤੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਿਵੱਚ ਿਕਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੀ ? ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਜਾ ਅਤੇ
ਬੇ-ਸੁੰਨਿਤਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆ ਰਿਹ । ੨੦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਡੱਗਣਗੇ,
ਿਜਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ । ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਉਹ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾ । ੨੧ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਤਕੜੇ ਹਨ, ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਗੇ ।
ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇ-ਸੁੰਨਿਤਆਂ ਨਾਲ ਪਏ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ
ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ । ੨੨ ਅੱਸ਼ੂਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਥੇ ਹੈ, ਉਹ
ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਕਬਰਾਂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਤੇ ਿਡੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ
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। ੨੩ ਿਜਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ
ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਤੇ ਡੇਗੇ ਗਏ,
ਿਜਹੜੇ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਭੈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਨ । ੨੪ ਏਲਾਮ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਹੈ, ਥੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ ਤੇ ਡੇਗੇ ਗਏ ਹਨ । ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਤਾਲ ਿਵੱਚ ਬੇਸੁੰਨਤੇ ਤਰ ਗਏ ਹਨ । ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਤਾਲ ਿਵੱਚ ਬੇ-ਸੰਨਤੇ ਤਰ ਗਏ,
ਿਜਹੜੇ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਭੈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ
ਿਵੱਚ ਤਰ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਠਾਈ ਹੈ । ੨੫ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਲਈ ਵੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਸਣ
ਲਾਇਆ ਹੈ । ਉਹ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇ-ਸੁੰਨਤੇ
ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ ਹਨ । ਉਹ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਭੈ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਤਰ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਮੋਸ਼ੀ
ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ । ੨੬ ਮਸ਼ਕ, ਤੂਬਲ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਥੇ ਹੈ । ਉਹ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਉਹ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਬੇ-ਸੁੰਨਤੇ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਨ । ੨੭ ਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਿਮਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਸੁੰਨਿਤਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਡੱਗ ਪਏ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਸਣੇ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ
ਤਰ ਗਏ, ਪਏ ਨਾ ਰਿਹਣਗੇ ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਸਰਾਂ
ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ
ਤੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਸੂਰਿਮਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭੈ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਸਨ । ੨੮ ਬੇ-ਸੁੰਨਿਤਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਭੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ
ਦੇ ਵੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆ ਰਹੇਂਗਾ । ੨੯ ਥੇ ਅਦੋਮ ਵੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਿਦਆਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ
ਵੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਬੇ-ਸੁੰਨਿਤਆਂ ਅਤੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਤਰ
ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਏ ਰਿਹਣਗੇ । ੩੦ ਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਿਸਦੋਨੀ ਿਜਹੜੇ ਵੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਤਰ ਗਏ, ਉਹ ਥੇ ਹਨ ।
ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੈਮਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਤਲਵਾਰ
ਦੇ ਵੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇ-ਸੁੰਨਤੇ ਪਏ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਤਿਰਆਂ
ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਠਾਉਣਗੇ । ੩੧ ਿਫ਼ਰਊਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਵੇਗਾ, ਹਾਂ, ਿਫ਼ਰਊਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ
ਫੌਜ ਿਜਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ੩੨ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਭੈ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੇ
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ਵੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇ-ਸੁੰਨਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਰਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਂ, ਿਫ਼ਰਊਨ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ।
੩੩
ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ
(ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ 3:16-21)
੧ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੨ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਿਲਆਵਾਂ ਅਤੇ ਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈਣ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਖਾ ਬਣਾਉਣ । ੩ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਰਿਸੰਗਾ ਫੂਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰੇ । ੪ ਤਦ ਿਜਹੜਾ ਕੋਈ
ਨਰਿਸੰਗੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਤਲਵਾਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਲੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਉਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ । ੫ ਉਹ ਨੇ ਨਰਿਸੰਗੇ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਚੌਕਸ ਨਾ ਹੋਇਆ । ਉਹ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਉਸੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ
ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ । ੬ ਪਰ ਜੇਕਰ
ਰਾਖਾ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਨਰਿਸੰਗੇ ਨਾ ਫੂਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖ਼ਬਰਦਾਰ
ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਤਲਵਾਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੈ ਜਾਵੇ,
ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣ ਕਰਕੇ ਿਲਆ ਿਗਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਰਾਖੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਮੰਗਾਂਗਾ । ੭ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਲਈ ਰਾਖਾ ਠਿਹਰਾਇਆ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਵਾਕ ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ । ੮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਦੁਸ਼ਟਾ ! ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਂਗਾ,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲੇਂ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਨਾ
ਕਰੇਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣ ਿਵੱਚ ਮਰੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਦੇ
ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਪੁੱਛ ਕਰਾਂਗਾ । ੯ ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰੇਂ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁੜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਬਦੀ ਿਵੱਚ ਮਰੇਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਈ ।
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ
੧੦ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਖ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖਦੇ
ਹੋ ਿਕ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਗਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ? ੧੧ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਦੁਸ਼ਟ
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ਦੀ ਮੌਤ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ
ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇ । ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ,
ਤੁਸੀਂ ਮੁੜੋ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜੋ ! ਤੁਸੀਂ ਿਕਉਂ ਮਰੋਗੇ ? ੧੨ ਹੇ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਧਰਮੀ ਦਾ ਧਰਮ ਉਸ ਦੇ
ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ ਛੁਡਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ, ਿਜਸ ਿਦਨ
ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਡੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਜਦੋਂ
ਪਾਪ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਉਂਦਾ ਨਾ ਰਿਹ ਸਕੇਗਾ । ੧੩ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧਰਮੀ
ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਕਰ ਕੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮਰੇਗਾ । ੧੪ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ
ਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਰੇ
ਜੋ ਿਨਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਹੈ । ੧੫ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਗਿਹਣੇ ਰੱਿਖਆ ਮਾਲ ਮੋੜ ਦੇਵੇ
ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਜੋ ਉਸ ਲੁੱਟੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਤੁਰੇ । ਿਫਰ ਬਦੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ।
੧੬ ਤਦ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
। ਉਸ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ।
੧੭ ਪਰ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆਖਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਹ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਾਹ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ੧੮ ਜੇਕਰ ਧਰਮੀ
ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਬਦੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਮਰੇਗਾ । ੧੯ ਜੇਕਰ
ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਰੇ ਜੋ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ । ੨੦ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ
ਰਾਹ ਇੱਕੋ ਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ! ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ
ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ।
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
੨੧ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬਾਰਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੰਜ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ
ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ਿਕ ਇੱਕ ਿਜਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚ ਿਨੱਕਿਲਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ
ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਹੈ ! ੨੨ ਸ਼ਾਮ
ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬਚੇ ਹੋਏ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਪਰ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ ।
ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਗੂੰਗਾ ਨਾ ਿਰਹਾ ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ
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੨੩ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੨੪ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉਜਾੜਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਬਰਾਹਮ
ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਹਾਂ, ਦੇਸ ਸਾਨੂੰ ਿਵਰਸੇ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ੨੫ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦੇ
ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਹੂ ਸਮੇਤ ਖਾਂਦ,ੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰੋਗੇ
? ੨੬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ! ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰੋਗੇ ? ੨੭ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁ,ੰ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਉਜਾੜਾਂ ਿਵੱਚ ਹਨ
ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਦੇ
ਖਾਣ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਫਾਂ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਬਵਾ ਨਾਲ
ਮਰਨਗੇ । ੨੮ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਅਚਰਜਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ,
ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਮੰਡ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਹਾੜ ਜੜ
ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ । ੨੯ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਦੇਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ
ਅਚਰਜਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ !
ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਲ
੩੦ ਪਰ ਤੂੰ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ
ਦੇ ਬੂਿਹਆਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਹਾਂ, ਹਰ
ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਚੱਲੋ, ਉਹ ਵਾਕ ਸੁਣੀਏ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ੩੧ ਿਜਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਿਹੰਦੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ
ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਿਪਆਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਲੋਭ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਹੈ । ੩੨ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਪਆਰੇ
ਰਾਗ ਵਰਗਾ ਹੈ,ਂ ਿਜਹੜਾ ਰਸੀਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ ਬਜਾਉਣ ਿਵੱਚ
ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ
ਹਨ । ੩੩ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੇਖ ! ਇਹ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ,
ਤਦ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੀ !
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੩੪
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੨ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ, ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਜੜੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ
ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਜੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਜੜੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ! ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ,
ਕੀ ਆਜੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ? ੩ ਤੁਸੀਂ ਚਰਬੀ ਖਾਂਦੇ, ਨ
ਪਿਹਨਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਜੜ ਨਹੀਂ ਚਾਰਦੇ ਹੋ । ੪ ਤੁਸੀਂ
ਿਲੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੀਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰੋਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ
ਨਹੀਂ ਿਲਆਂਦਾ ਅਤੇ ਗਵਾਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਿਭਆ, ਸਗੋਂ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਧੱਕੇ
ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ੫ ਉਹ ਿਖੱਲਰ ਗਏ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੋਈ ਆਜੜੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਿਖੱਲਰ ਗਈਆਂ
। ੬ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਚੇ ਿਟੱਬੇ ਤੇ ਭਟਕਦੀਆਂ
ਸਨ । ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਖੱਲਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਨੇ ਨਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਿਭਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ । ੭ ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਆਜੜੀਓ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ ! ੮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ
ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਿਸ਼ਕਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਰੇਕ ਖੇਤ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣੀਆਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੋਈ ਆਜੜੀ ਨਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਆਜੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਆਜੜੀਆਂ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਿਢੱਡ ਭਿਰਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਿਰਆ । ੯ ਇਸ ਲਈ
ਹੇ ਆਜੜੀਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ ! ੧੦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਜੜੀਆਂ ਦਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਜੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ
ਮੰਗਾਂਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜੜ ਚੁਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਆਜੜੀ ਅੱਗੇ
ਲਈ ਆਪਣਾ ਿਢੱਡ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਜੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਮੂੰਹੋਂ ਛੁਡਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ।
ਚੰਗਾ ਚਰਵਾਹਾ
੧੧ ਿਕਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ
ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗਾ । ੧੨ ਿਜਵੇਂ ਆਜੜੀ
ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਿਖੱਲਰ ਗਈਆਂ ਹੋਣ । ਓਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ
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ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਿਦਨ
ਿਖੱਲਰ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਛੁਡਾ ਿਲਆਵਾਂਗਾ । ੧੩ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਮੋੜ
ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਨਿਹਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਤੇ
ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਸਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਚਾਰਾਂਗਾ । ੧੪ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜੂਹ
ਿਵੱਚ ਚਰਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ,
ਥੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਾਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਲੇਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੀ ਜੂਹ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚਰਨਗੀਆਂ । ੧੫ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟਾਵਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ੧੬ ਮੈਂ ਗਵਾਚੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ।
ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਿਲੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੋਟੀਆਂ ਅਤੇ
ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਨਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰਾਂਗਾ । ੧੭ ਹੇ ਮੇਰੀਓ
ਭੇਡੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਖੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਭੇਡ ਅਤੇ ਭੇਡ
ਿਵੱਚ, ਦੁੰਿਬਆਂ ਅਤੇ ਬੱਕਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ । ੧੮ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਨੱਕੀ ਿਜਹੀ ਜਾਪੀ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਚਰਾਂਦ ਚਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਰਾਂਦ ਪੈਰਾਂ
ਹੇਠਾਂ ਿਮੱਧ ਿਦਓ ? ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਵੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ
ਘਚੋਲ ਿਦਓ ? ੧੯ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਿਮੱਧੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਘਚੋਲੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ! ੨੦ ਇਸ ਲਈ
ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਮੈਂ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੋਟੀਆਂ ਅਤੇ
ਿਲੱਸੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ । ੨੧ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ
ਤੇ ਮੋਢੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧੱਿਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਿਲੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸੰਗਾਂ ਨਾਲ
ਧੱਿਕਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਿਖੱਲਰ ਗਈਆਂ । ੨੨ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਕਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ
ਿਵੱਚ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ । ੨੩ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ, ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਜੜੀ ਹੋਵੇਗਾ । ੨੪ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ । ੨੫ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨੇਮ ਬੰਨ੍ਹਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਬੁਰੇ ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁਕਾ ਿਦਆਂਗਾ । ਉਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਸੁੱਖ ਨਾਲ
ਵੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਿਵੱਚ ਸੌਣਗੇ । ੨੬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ
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ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਨ, ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਸਮੇਂ ਿਸਰ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਵਾਂਗਾ । ਬਰਕਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵਰ੍ਹੇਗੀ । ੨੭ ਖੇਤ ਦੇ
ਰੁੱਖ ਆਪਣਾ ਮੇਵਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਵੇਗੀ । ਉਹ
ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਲੀ
ਦੀ ਰੱਸੀ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਿਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ
ਸਨ, ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ! ੨੮ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਈ
ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਿਰੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਨਾ
ਸਕਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਡਰਾਵੇਗਾ ।
੨੯ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰਗਾਹ ਉਗਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਨਾ
ਸਿਹਣਗੇ । ੩੦ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅਰਥਾਤ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹਨ,
ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ੩੧ ਤੁਸੀਂ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਭੇਡੋ, ਮੇਰੀ ਜੂਹ ਦੀਓ ਭੇਡੋ,
ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ।
੩੫
ਅਦੋਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
੧ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੨ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਸ਼ਈਰ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ।
੩ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖ, ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਵੇਖ, ਹੇ ਸ਼ਈਰ ਪਹਾੜ
! ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਪਸਾਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਿਵਰਾਨਾ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ । ੪ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾਂਗਾ,
ਤੂੰ ਜੜ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇਂਗਾ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ! ੫ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਦਾ ਤੋਂ
ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ, ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਬਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੬ ਇਸ
ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਲਹੂ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਲਹੂ ਤੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਲਹੂ
ਤੋਂ ਿਘ੍ਰਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਲਹੂ ਤੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੇਗਾ । ੭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮੈਂ ਸ਼ਈਰ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਂਗਾ । ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ
ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਸੁੱਟਾਂਗਾ । ੮ ਉਹ ਦੇ
ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਵੱਿਢਆ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦਆਂਗਾ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ
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ਤੇਿਰਆਂ ਿਟੱਿਲਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਿਡੱਗਣਗੇ । ੯ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਉਜਾੜ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਹਰ ਫੇਰ ਨਾ ਵੱਸਣਗੇ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ! ੧੦ ਤੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੌਮਾਂ
ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਥੇ ਸੀ । ੧੧ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਹਰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅਣਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਿਘਰਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਮੈਂ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਵਾਂਗਾ
। ੧੨ ਤੂੰ ਜਾਣੇਂਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਿਨੰਿਦਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੋ
ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਖੀਆਂ ਿਕ ਉਹ ਜੜ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ, ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ । ੧੩ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਡਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਚੁੱਿਕਆ ਹਾਂ । ੧੪ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਅਨੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਜਾੜਾਂਗਾ । ੧੫ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਦੇ ਉਜਾੜ ਹੋਣ ਕਰਨ ਅਨੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ । ਹੇ ਸ਼ਈਰ ਪਹਾੜ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਅਦੋਮ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ !
੩੬
ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਸੀਸ
੧ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਲਈ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਅਤੇ ਤੂੰ
ਆਖ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਹਾੜੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ ! ੨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਆਹਾ ! ਚੇ ਚੇ ਪੁਰਾਣੇ
ਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ੩ ਇਸ ਲਈ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ,
ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾਿੜਆ, ਹਰੇਕ ਪਾਿਸਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੜੱਪ ਿਲਆ ਅਤੇ
ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ
ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਹੋ । ੪ ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਹਾੜੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਬਚਨ ਸੁਣੋ ! ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਿਟੱਿਲਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ,
ਜੜੀਆਂ ਿਵਰਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ
ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮਖੌਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ । ੫ ਇਸ
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ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਦੋਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਿਲਆ ਹਾਂ, ਿਜਹਨਾਂ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਦੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਠਿਹਰਾਇਆ, ਭਈ ਉਹ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ
ਲਈ ਕੱਢਣ । ੬ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ
ਕਰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪਹਾੜਾਂ, ਿਟੱਿਲਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਿਵੱਚ
ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ੭ ਇਸ ਲਈ
ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ । ੮ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਹਾੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਕੱਢੋਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲਈ ਫਲ ਦੇਵੋਗ,ੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ੯ ਇਸ
ਲਈ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਵਾਹੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੀਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ । ੧੦ ਮੈਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਿਦਆਂਗਾ । ਸ਼ਿਹਰ
ਵਸਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਸਥਾਨ ਫੇਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ । ੧੧ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ
ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ । ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫਲਣਗੇ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਵਸਾਵਾਂਗਾ ਿਜਹੋ ਿਜਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸੀ । ਤੁਹਾਡੇ
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ! ੧੨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਾਂਗਾ ਿਕ ਮਨੁੱਖ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੀ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਪਰਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਿਫਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜਾ
ਕਰਨਗੇ । ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਔਲਾਦ ਨਾ ਕਰੋਗੇ । ੧੩ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਔਲਾਦ ਕੀਤਾ । ੧੪ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ
ਕਰੋਗੇ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਕਰੋਗ,ੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹੈ । ੧੫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮੇਹਣੇ ਸੁਣਨ ਨਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾਂ
ਦੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਠੋਕਰ
ਿਖਲਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ
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੧੬ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ੧੭ ਹੇ
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ
ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਔਰਤ
ਵਰਗਾ ਸੀ । ੧੮ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਵਹਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਹਾਇਆ । ੧੯ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖੱਲਰ ਗਏ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਚੱਲਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ । ੨੦ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਸਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਿਕ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ । ੨੧ ਪਰ ਮੈਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਚੰਤਾ ਹੋਈ, ਿਜਹ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਨੇ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ । ੨੨ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਿਜਸ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ । ੨੩ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ,
ਿਜਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ, ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤਦ ਉਹ ਕੌਮਾਂ
ਜਾਣਨਗੀਆਂ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ੨੪ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾਂਗਾ । ੨੫ ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਿਨਰਮਲ ਜਲ
ਿਛੜਕਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਤੋਂ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ । ੨੬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨਵਾਂ ਿਦਲ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ । ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਿਦਲ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਿਦਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਾਂਗਾ ।
੨੭ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਤੇ
ਚਲਾਵਾਂਗਾ । ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਿਨਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ
ਕਰੋਗੇ । ੨੮ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ
ਵੱਸੋਗ,ੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ । ੨੯ ਮੈਂ
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ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਨ ਮੰਗਾਵਾਂਗਾ
। ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਲ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗਾ । ੩੦ ਮੈਂ ਰੁੱਖਾਂ
ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਬਖ਼ਸ਼ਾਂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਅੱਗੇ ਲਈ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾ ਉਠਾਵੋਗੇ । ੩੧ ਤਦ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆ ਬੁਿਰਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਭਈ
ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਘਣਾਉਣੇ
ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕਰੋਗੇ । ੩੨ ਪ੍ਰਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ
ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਹੋਵੋ । ੩੩ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ
ਵਸਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਰਾਨ ਥਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ । ੩੪ ਉਹ ਿਵਰਾਨ ਧਰਤੀ
ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਲੰਘਿਦਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਿਵਰਾਨ ਪਈ ਸੀ, ਵਾਹੀ ਜਾਵੇਗੀ
। ੩੫ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ਿਜਹੜੀ ਿਵਰਾਨ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਦਨ
ਦੇ ਬਾਗ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਗਈ । ਬਰਬਾਦ, ਜੜੇ ਅਤੇ ਢਾਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰ ਗੜ੍ਹਾਂ
ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਸਦੇ ਹੋ ਗਏ । ੩੬ ਤਦ ਕੌਮਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਾਣਨਗੀਆਂ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਢਾਿਹਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੜਆਂ ਿਵਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ । ੩੭ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਇਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਭਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ
ਕਰਾਂ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜੜ ਵਾਂਗੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਵਾਂ । ੩੮ ਪਿਵੱਤਰ
ਇੱਜੜ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਇੱਜੜ ਉਹ ਦੇ ਠਿਹਰਾਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਬਾਂ
ਿਵੱਚ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਜੱਿਥਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ
ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ !
੩੭
ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਾਦੀ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ
ਬਾਹਰ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ,
ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਿਦੱਤਾ । ੨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਇਆ
ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਉਸ ਵਾਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ
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ਬਹੁਤ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ੩ ਉਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਿਛਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ,
ਕੀ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਜੀਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ? ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ੪ ਫੇਰ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ
ਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਹੇ ਸੁੱਕੀ ਹੱਡੀਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਬਚਨ ਸੁਣੋ ! ੫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ !
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਵੋਗੀਆਂ ।
੬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾੜਾਂ ਿਦਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਸ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਚੰਮ ਨਾਲ ਢੱਕਾਂਗਾ । ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਆਤਮਾ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪਵੋਗੀਆਂ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੀਆਂ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ! ੭ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ
ਸ਼ੋਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ
ਗਈਆਂ, ਹਰੇਕ ਹੱਡੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ । ੮ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ,
ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾੜਾਂ ਤੇ ਮਾਸ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਚੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ
ਿਲਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ੯ ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ
ਆਤਮਾ ਲਈ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ! ਤੂੰ
ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਆਤਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ
ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਓ ਅਤੇ ਵੱਿਢਆਂ ਹੋਇਆਂ ਿਵੱਚ ਆਤਮਾ ਪਾਓ, ਤਾਂ
ਿਕ ਉਹ ਜੀਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ । ੧੦ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਤਮਾ ਪੈ ਿਗਆ । ਉਹ ਜੀਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਸੀ । ੧੧ ਤਦ
ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਘਰਾਣਾ ਹੈ । ਵੇਖ, ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਅਤੇ
ਸਾਡੀ ਆਸ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਾਂ ! ੧੨ ਇਸ
ਲਈ ਤੂੰ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ,ੋ ਵੇਖੋ ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾਂਗਾ । ੧੩ ਹੇ
ਮੇਰੇ ਲੋਕ,ੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਕਬਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ! ੧੪ ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ । ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਵਸਾਵਾਂਗਾ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਆਿਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ।
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ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜ
੧੫ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ੧੬ ਹੇ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਿਲਖ, “ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਸਾਥੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ।” ਫੇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਿਲਖ,
“ਯੂਸੁਫ਼ ਲਈ, ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ।” ੧੭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇ, ਤਾਂ ਿਕ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਇੱਕੋ ਲੱਕੜੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ । ੧੮ ਜਦ ਤੇਰੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤੈਨੂੰ ਆਖੇ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਦੱਸੇਂਗਾ ? ੧੯ ਤਦ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ,
ਮੈਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ । ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ
ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਕੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ । ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ । ੨੦ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਿਜਹਨਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਿਲਖਦਾ ਹੈ,ਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ । ੨੧ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੱਥੇ
ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਹਨ, ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਿਸਓਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ
। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾਂਗਾ । ੨੨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ
ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਈ ਨਾ ਦੋ
ਕੌਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ । ੨੩ ਨਾ ਹੀ
ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ
ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਿਣਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਵੱਸੇਿਬਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਜੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ
। ੨੪ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ
ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਜੜੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ
ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ । ੨੫ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ
ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਵੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
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ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸਦਾ ਤੱਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਵੱਸਣਗੇ । ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਦਾਊਦ
ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । ੨੬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਦਾ ਨੇਮ ਅਰਥਾਤ ਸਦਾ ਦਾ ਨੇਮ ਬੰਨ੍ਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਦਾ
ਲਈ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗਾ । ੨੭ ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣਗੇ । ੨੮ ਮੇਰਾ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਣਨਗੀਆਂ ਿਕ
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ, ਿਜਹੜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ !
੩੮
ਗੋਗ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਿਖਆ ੨ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਗੋਗ ਿਜਹੜਾ ਮਾਗੋਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਸ਼, ਮਸ਼ਕ ਅਤੇ ਤੂਬਲ
ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ
। ੩ ਤੂੰ ਆਖ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ, ਹੇ ਗੋਗ, ਰੋਸ਼, ਮਸ਼ਕ ਤੇ
ਤੂਬਲ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹਾਂ ! ੪ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਜਬਾਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਕੰਿਡਆਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਘੋਿੜਆਂ
ਅਤੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਿਜਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਿਜਹੜੀ
ਬਰਛੀਆਂ ਤੇ ਢਾਲਾਂ ਲਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ
ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਿਖੱਚ ਕੇ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ । ੫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਸ,
ਕੂਸ਼ ਅਤੇ ਪਤੂ ਿਜਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢਾਲ਼ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੋਪ ਨਾਲ ਹਨ, ੬ ਗੋਮਰ,
ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਤਰ ਦੇ ਦੁਰੇਡੇ ਪਾਿਸਆਂ ਦਾ ਤੋਗ਼ਰਮਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਰਥਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ । ੭ ਤੂੰ ਿਤਆਰ ਹੋ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਿਜਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ
ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ । ੮ ਬਹੁਤ ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਵੇਿਖਆ
ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰੀ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਭੂਮੀ ਤੇ ਿਜਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾਈ
ਗਈ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਲਆਂਦੀ ਗਈ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਸ਼ਿਚੰਤ ਹੋ ਕੇ ਵੱਸਣਗੇ । ੯ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ
ਅਨ੍ਹੇਰੀ ਵਾਂਗੂੰ ਆਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ । ੧੦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ
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ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬੁਰੀ ਜੁਗਤੀ ਸੋਚੇਂਗਾ
। ੧੧ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਪਨਾਹ ਵਾਲੇ ਿਪੰਡਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ
ਕਰਾਂਗਾ । ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਜਹੜੇ ਅਰਾਮ ਤੇ ਬੇਿਫਕਰੀ ਨਾਲ
ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਿਬਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਖਾਈਆਂ
ਅਤੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ । ੧੨ ਤਦ ਜੋ ਤੂੰ ਲੁੱਟੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਖੋਹ ਲਵੇਂ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਜਿੜਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਬਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ
ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚਲਾਵੇਂ, ਿਜਹਨਾਂ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ।
੧੩ ਸ਼ਬਾ, ਦਦਾਨ ਅਤੇ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੁਆਨ ਸ਼ੇਰ
ਤੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈਂ ? ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੇਸ
ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਮਾਲ ਖੋਹ ਲਵੇਂ ? ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਲੁੱਟ,ੇਂ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਲੈ
ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰੇ ? । ੧੪ ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਅਤੇ ਗੋਗ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਿਨਸ਼ਿਚੰਤ ਵੱਸੇਗੀ, ਕੀ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਣੇਂਗਾ ?
੧੫ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰੇਿਡਓਂ ਆਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੋਿੜਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ
ਸਭਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ । ੧੬ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਂਗਾ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗੂੰ ਲੁਕਾ ਲਵੇਂਗਾ, ਇਹ ਅਖੀਰੀ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਹੇ ਗੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਾਵਾਂਗਾ ।
ਗੋਗ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
੧੭ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਿਜਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ, ਇਸਰਾਏਲੀ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਿਜਹਨਾਂ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਿਲਆਵਾਂਗਾ । ੧੮ ਉਸ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦੋਂ
ਗੋਗ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ
ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ੧੯ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਅਤੇ
ਕਿਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਬੋਿਲਆ ਹਾਂ, ਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਿਦਨ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਭੂਮੀ
ਤੇ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਵੇਗਾ । ੨੦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਅਕਾਸ਼
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ਦੇ ਪੰਛੀ, ਰੜ ਦੇ ਦਿਰੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਿਘੱਸਰਨ ਵਾਲੇ ਿਜਹੜੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਿਘੱਸਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣਗੇ ਅਤੇ
ਪਹਾੜ ਡੇਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਢਲਾਨਾਂ ਡੇਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਧ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਿਡੱਗ ਪਏਗੀ । ੨੧ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ
ਸੱਦਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਦੇ ਭਰਾ
ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ । ੨੨ ਮੈਂ ਮਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਗਾ ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਕਰਾਂਗਾ । ਉਹ ਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਰਖਾ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਗੜੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ
ਵਰ੍ਹਾਵਾਂਗਾ । ੨੩ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾ ਕਰਾਵਾਂਗਾ
। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ
ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ !
੩੯
ਗੋਗ ਦੀ ਹਾਰ
੧ ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਗੋਗ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਅਤੇ
ਤੂੰ ਆਖ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਹੇ ਗੋਗ, ਰੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਸ਼ਕ
ਅਤੇ ਤੂਬਲ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਿਵਰੋਧੀ ਹਾਂ ! ੨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਏਧਰ ਓਧਰ ਲਈ ਿਫਰਾਂਗਾ । ਉਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੜ੍ਹਾ ਿਲਆਵਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਿਲਆਵਾਂਗਾ । ੩ ਤੇਰੀ ਧਣੁਖ ਤੇਰੇ ਖੱਬੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਿਦਆਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਣ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚੋਂ ਡੇਗੇ ਜਾਣਗੇ ।
੪ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ, ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਹੋਣਗੇ ਿਡੱਗ ਜਾਏਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ
ਰੜ ਦੇ ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਲਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ । ੫ ਤੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਖੇਤ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗੇਗਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਿਲਆ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ੬ ਮੈਂ ਮਾਗੋਗ ਤੇ
ਸਾਗਰੀ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਨਸ਼ਿਚੰਤ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਅੱਗ ਭੇਜਾਂਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ! ੭ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਨਾਮ ਦੀ ਿਨਰਾਦਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਿਦਆਂਗਾ । ਕੌਮਾਂ ਜਾਣਨਗੀਆਂ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਹਾਂ । ੮ ਵੇਖ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ,
ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ਇਹ ਉਹੀ ਿਦਨ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵਖੇ ਮੈਂ ਆਿਖਆ
ਸੀ । ੯ ਤਦ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਿਨੱਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ
ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਗੇ ਅਰਥਾਤ ਢਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਧਣੁਖਾਂ ਅਤੇ
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ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਟਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨੇਿਜ਼ਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਰਿਹਣਗੇ । ੧੦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਨਾ ਖੇਤ ਿਵੱਚੋਂ ਲੱਕੜੀ ਚੁੱਕਣਗੇ,
ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਵੱਢਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਹੀ ਫੂਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਲੁੱਟਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ।
ਗੋਗ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਣਾ
੧੧ ਉਸ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮੈਂ ਥੇ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਗੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਕਬਿਰਸਤਾਨ ਿਦਆਂਗਾ ਅਰਥਾਤ ਰਾਹ ਲੰਘਿਦਆਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਜਹੜੀ ਸਾਗਰ
ਦੇ ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਹ ਲੰਘਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਥੇ ਗੋਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੱਬਣਗੇ ਅਤੇ “ਗੋਗ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ
ਵਾਦੀ” ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਗੇ । ੧੨ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੇ । ੧੩ ਹਾਂ, ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯਾਦਗਰੀ ਦਾ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ,
ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ੧੪ ਉਹ ਸਦਾ
ਲਈ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਲੰਘਣਗੇ ਭਈ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰਾਂ
ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਦੱਬਣ. ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ । ਉਹ ਸੱਤਾਂ
ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਆਖਰ ਿਵੱਚ ਲੱਭਣਗੇ । ੧੫ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੇਖ,ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੋਗ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਨੂੰ ਨਾ ਦਬਾਉਣ । ੧੬ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹਮੋਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨਗੇ । ੧੭ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਛੀ, ਅਤੇ ਰੜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਿਰੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ
ਆਓ, ਆਲੇ ਦੁਆਿਲਓਂ ਮੇਰੀ ਬਲੀ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਬਲੀ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ । ਹਾਂ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਲੀ ਕੋਲ,
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਖਾਓ ਅਤੇ ਲਹੂ ਪੀਓ । ੧੮ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਿਮਆਂ ਦਾ ਮਾਸ
ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਓਗੇ, ਹਾਂ, ਦੁੰਿਬਆਂ, ਲੇਿਲਆਂ,
ਬੱਕਿਰਆਂ ਅਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੋਟੇ ਤੇ ਪਲੇ ਹੋਏ
ਹਨ । ੧੯ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਲੀ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੱਟੀ ਐਨੀ ਚਰਬੀ ਖਾਓਗੇ
ਿਕ ਰੱਜ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਐਨਾ ਲਹੂ ਪੀਓਗੇ ਿਕ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ । ੨੦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ
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ਲੰਗਾਰ ਿਵੱਚੋਂ ਘੋਿੜਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੂਰਿਮਆਂ ਅਤੇ ਜੋਿਧਆਂ ਨਾਲ
ਰੱਜੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ।
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਨਾ
੨੧ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਮੇਰੇ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ,
ਵੇਖਣਗੀਆਂ । ੨੨ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਜਾਣੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ ਤੋਂ ਲੈ
ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ! ੨੩ ਕੌਮਾਂ ਜਾਣਨਗੀਆਂ
ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਿਪਆ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ
ਲੁਕਾ ਿਲਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੋਧਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ । ਤਾਂ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਪਏ । ੨੪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ
ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ । ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਇਆ । ੨੫ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ
ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਫੇਰ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵਾਂਗਾ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਣਖੀ
ਹੋਵਾਂਗਾ । ੨੬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਛਲ ਿਜਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਏ, ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਿਨਸ਼ਿਚੰਤ ਵੱਸਣਗੇ,
ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਵੇਗਾ । ੨੭ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਮੋੜ ਿਲਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਠਿਹਰਾਇਆ ਿਗਆ । ੨੮ ਤਦ
ਉਹ ਜਾਣਨਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ! ਇਸ ਲਈ ਿਕ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਥੇ ਨਾ
ਛੱਡਾਂਗਾ । ੨੯ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੁਕਵਾਂਗਾ ਜਦ ਮੈਂ
ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਵਹਾਵਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਵਾਕ ਹੈ ।
੪੦
ਭਿਵੱਖਤ ਹੈਕਲ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ
(40:1—48:35)
ਿਹਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ
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੧ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪੱਚੀਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਸ
ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹ ਚੌਦਵਾਂ ਸਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਿਦਨ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੇ ਲੈ ਿਗਆ । ੨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਉਤਾਿਰਆ । ਉਸੇ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾਣੋ ਇੱਕ
ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਅਕਾਰ ਸੀ । ੩ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੇ ਲੈ ਿਗਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ
ਿਜਸ ਦਾ ਰੂਪ ਿਪੱਤਲ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਣ ਦੀ ਰੱਸੀ ਅਤੇ ਿਮਣਨ ਵਾਲਾ
ਕਾਨਾ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲਈ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਖੜਾ ਸੀ । ੪ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਅਤੇ
ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਕੁੱਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਵਖਾਵਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੇ ਿਦਲ ਲਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਿਲਆਂਦਾ ਿਗਆ ਹੈਂ ਿਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ
ਕੁੱਝ ਤੈਨੂੰ ਿਵਖਾਵਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ
ਦੱਸ ।
ਪੂਰਬੀ ਫਾਟਕ
੫ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਭਵਨ ਦੇ ਿਵਹੜੇ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਕੰਧ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਿਮਣਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨਾ ਸੀ, ਿਜਹੜਾ ਛੇ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਹੱਥ
ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਚਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ
ਿਮਣੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਇੱਕ ਕਾਨਾ । ੬ ਤਦ ਉਹ ਪੂਰਬੀ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚਿੜ੍ਹਆ । ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ
ਸਰਦਲ ਨੂੰ ਿਮਿਣਆ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਚੌੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸਰਦਲ
ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਸੀ । ੭ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਲੰਮੀ ਤੇ
ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਚੌੜੀ ਸੀ । ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਹੱਥ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸਰਦਲ ਇੱਕ
ਕਾਨਾ ਸੀ । ੮ ਉਹ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨਾ ਿਮਣੀ ।
੯ ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਅੱਠ ਹੱਥ ਿਮਣੀ, ਉਹ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦੋ ਹੱਥ
ਸਨ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਘਰ ਵੱਲ ਸੀ । ੧੦ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਤੰਨ ਇਧਰ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਓਧਰ ਸਨ, ਇਹ ਿਤੰਨੇ ਿਮਣਤੀ ਿਵੱਚ
ਇੱਕੋ ਿਜੰਨੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਧਰ ਓਧਰ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਪ ਸੀ ।
੧੧ ਉਹ ਨੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦਸ ਹੱਥ ਤੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
ਤੇਰਾਂ ਹੱਥ ਿਮਣੀ । ੧੨ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਇਧਰ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਹੱਥ ਓਧਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਛੇ ਹੱਥ ਇਧਰ ਤੇ ਛੇ ਹੱਥ ਓਧਰ ਸਨ । ੧੩ ਤਦ
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ਉਹ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਦੀ ਛੱਤ ਤੱਕ ਪੱਚੀ ਹੱਥ
ਚੌੜਾ ਿਮਿਣਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ । ੧੪ ਉਹ ਨੇ ਥੰਮ੍ਹ ਸੱਠ ਹੱਥ
ਿਮਣੇ ਅਤੇ ਵੇਹੜੇ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਫਾਟਕ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸਨ । ੧੫ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਹ ਹੱਥਾਂ
ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ । ੧੬ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਫਾਟਕ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਚੁਫੇਰੇ ਝਰੋਖੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੁਫੇਰੇ ਝਰੋਖੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਥੰਮਾਂ ਤੇ ਖਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਸਨ ।
ਬਾਹਰੀ ਵੇਹੜਾ
੧੭ ਫੇਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਕੋਠੜੀਆਂ ਸਨ
ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਫਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਤੀਹ
ਕੋਠੜੀਆਂ ਸਨ । ੧੮ ਉਹ ਫਰਸ਼ ਅਥਵਾ ਥੱਲੇ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ੧੯ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ
ਬਾਹਰ ਸੌ ਹੱਥ ਿਮਣੀ ।
ਤਰੀ ਫਾਟਕ
੨੦ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਦੇ ਉਤਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ
ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਿਮਣੀ । ੨੧ ਉਹ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਤੰਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਉਸ
ਪਾਸੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਤੇ ਡਾਟਾਂ ਪਿਹਲੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਮੇਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਨ । ਉਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਪੱਚੀ ਹੱਥ ਸੀ । ੨੨ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ, ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ
ਦੇ ਮੇਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸੱਤ ਪੌੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਦੀ
ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ । ੨੩ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਦਾ ਫਾਟਕ ਉਤਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ
ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਫਾਟਕ
ਤੋਂ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਸੌ ਹੱਥ ਿਮਿਣਆ ।
ਦੱਖਣੀ ਫਾਟਕ
੨੪ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾਂ ਹਾਂ ਿਕ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਇੱਕ
ਫਾਟਕ ਹੈ । ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਾਪਾਂ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਿਣਆ । ੨੫ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਿਵੱਚ ਚਾਰ
ਚੁਫੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਖੜਕੀਆਂ ਸਨ । ਲੰਮਾਈ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ ਅਤੇ
ਚੌੜਾਈ ਪੱਚੀ ਹੱਥ ਸੀ । ੨੬ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੱਤ ਪੌੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ । ਉਹ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਤੇ ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ
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ਮੂਰਤਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਓਸ ਪਾਸੇ । ੨੭ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅੰਦਰਲੇ
ਵੇਹੜੇ ਦਾ ਫਾਟਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਵੱਲ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਸੌ ਹੱਥ
ਿਮਿਣਆ ।
ਅੰਦਰਲਾ ਵੇਹੜਾ: ਦੱਖਣੀ ਫਾਟਕ
੨੮ ਤਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੇਿਚਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਿਮਿਣਆ ।
੨੯ ਉਹ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ, ਉਹ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ
ਹੀ ਮੇਿਚਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਡਉੜ੍ਹੀ
ਿਵੱਚ ਚੁਫੇਰੇ ਿਖੜਕੀਆਂ ਸਨ । ਲੰਬਾਈ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਪੱਚੀ ਹੱਥ ਸੀ
। ੩੦ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਿਰਓਂ ਪੱਚੀ ਹੱਥ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਪੱਚੀ ਹੱਥ ਚੌੜੀ ਸੀ ।
੩੧ ਉਹ ਦੀ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਵੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਤੇ ਖਜ਼ੂਰ
ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅੱਠ ਪੌੜੀਆਂ ਸਨ ।
ਅੰਦਰਲਾ ਵੇਹੜਾ: ਪੂਰਬੀ ਫਾਟਕ
੩੨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਅੰਦਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ
ਮੇਿਚਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ । ੩੩ ਉਹ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ, ਥੰਮਾਂ
ਅਤੇ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੇਿਚਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਿਵੱਚ ਚੁਫੇਰੇ ਿਖੜਕੀਆਂ ਸਨ । ਲੰਮਾਈ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ
ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਪੱਚੀ ਹੱਥ ਸੀ । ੩੪ ਉਹ ਦੀ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਵੱਲ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਤੇ ਇਧਰ ਓਧਰ ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਸਨ ਅਤੇ
ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅੱਠ ਪੌੜੀਆਂ ਸਨ ।
ਅੰਦਰਲਾ ਵੇਹੜਾ: ਤਰੀ ਫਾਟਕ
੩੫ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਤਰੀ ਫਾਟਕ ਵੱਲ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੇਿਚਆਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ । ੩੬ ਉਹ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ, ਉਹ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਚੁਫੇਰੇ ਿਖੜਕੀਆਂ ਸਨ, ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ
ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਪੱਚੀ ਹੱਥ ਸੀ । ੩੭ ਉਹ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਬਾਹਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਵੱਲ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਤੇ ਇਧਰ ਓਧਰ ਖਜ਼ੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤੇ
ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅੱਠ ਪੌੜੀਆਂ ਸਨ ।
ਉਤਰੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਥਤ ਕੋਠੜੀਆਂ
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੩੮ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਸੀ, ਿਜੱਥੇ ਹੋਮ ਦੀ
ਬਲੀ ਧੋਂਦੇ ਸਨ । ੩੯ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਿਵੱਚ ਦੋ ਮੇਜ਼ਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ
ਦੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ, ਪਾਪ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ
ਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ । ੪੦ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਉਤਰੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਦੋ ਮੇਜ਼ਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਮੇਜਾਂ ਸਨ ।
੪੧ ਫਾਟਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਾਰ ਮੇਜ਼ਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ
ਅੱਠ ਮੇਜ਼ਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਨ । ੪੨ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਘੜੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਚਾਰ ਮੇਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਡੇਢ ਹੱਥ ਲੰਮੀਆਂ, ਡੇਢ ਹੱਥ ਚੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਹੱਥ ਚੀਆਂ ਸਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਬਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ
ਹਿਥਆਰ ਰੱਖੇ ਸਨ । ੪੩ ਉਹ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਚਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਲੰਮੇ ਕੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਬਲੀ ਦਾ ਮਾਸ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੀ । ੪੪ ਅੰਦਰਲੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰਲੇ ਵੇਹੜੇ
ਿਵੱਚ ਜੋ ਉਤਰੀ ਫਾਟਕ ਵੱਲ ਸੀ, ਗਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਸੀ । ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਪੂਰਬੀ ਫਾਟਕ ਵੱਲ ਸੀ, ਿਜਸ
ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਤਰ ਵੱਲ ਸੀ । ੪੫ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਕੋਠੜੀ ਿਜਸ ਦਾ
ਮੂੰਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਡੇਹਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ
ਹਨ । ੪੬ ਉਹ ਕੋਠੜੀ ਿਜਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਤਰ ਵੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਲਈ ਹੈ,
ਿਜਹੜੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਨ । ਇਹ ਸਦੋਕ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ ਹਨ ਜੋ
ਲੇਵੀਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
।
ਅੰਦਰਲਾ ਵੇਹੜਾ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦਾ ਭਵਨ
੪੭ ਉਹ ਨੇ ਵੇਹੜੇ ਨੂੰ ਸੌ ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਤੇ ਸੌ ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਵਰਗਾਕਾਰ ਿਮਿਣਆ
ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ । ੪੮ ਫੇਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਵਨ ਦੀ ਿਡਉੜ੍ਹੀ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਿਮਿਣਆ, ਪੰਜ ਹੱਥ ਇਧਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੱਥ
ਓਧਰ ਅਤੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਿਤੰਨ ਹੱਥ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੀ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਹੱਥ ਉਸ
ਪਾਸੇ । ੪੯ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਦੀ ਲੰਮਾਈ ਵੀਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਬਾਰਾਂ ਹੱਥ ਸੀ ।
ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਕੋਲ ਿਜਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਪੀਲ ਪਾਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ।
੪੧
੧ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਿਮਿਣਆ, ਛੇ ਹੱਥ ਦੀ
ਚੌੜਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਛੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹੀ ਡੇਹਰੇ ਦੀ
ਚੌੜਾਈ ਸੀ । ੨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦਸ ਹੱਥ ਸੀ । ਉਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ
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ਪੰਜ ਹੱਥ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਪੰਜ ਹੱਥ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਲੰਮਾਈ
ਚਾਲੀ ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਵੀਹ ਹੱਥ ਿਮਣੀ । ੩ ਤਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ, ਦੋ ਹੱਥ, ਿਮਿਣਆ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਛੇ ਹੱਥ ਅਤੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਸੱਤ ਹੱਥ ਸੀ । ੪ ਉਸ ਨੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਲੰਮਾਈ
ਨੂੰ ਵੀਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀਹ ਹੱਥ ਿਮਿਣਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹੀ
ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ।
ਹੈਕਲ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ
੫ ਉਹ ਨੇ ਭਵਨ ਦੀ ਕੰਧ ਛੇ ਹੱਥ ਿਮਣੀ ਅਤੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕੋਠੜੀ ਦੀ
ਚੌੜਾਈ ਭਵਨ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਚਾਰ ਹੱਥ ਸੀ । ੬ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਤੰਨ ਮੰਜਲਾਂ
ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਤੇ ਕੋਠੜੀ, ਪਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਤੀਹ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕੰਧ
ਿਵੱਚ ਜੋ ਭਵਨ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਬਣਾਈਆਂ
ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਭਵਨ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਿਮਲੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਸਨ । ੭ ਉਹ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਤੇ ਤੱਕ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ
ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਭਵਨ ਚੁਫੇਿਰਓਂ ਚਾ
ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਵਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਿਜੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰ
ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਿਵਚਕਾਰਲੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਸੀ । ੮ ਮੈਂ
ਭਵਨ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਚਾ ਥੜਾ ਵੇਿਖਆ । ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਛੇ
ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੇ ਿਜੰਨੀ ਸੀ । ੯ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ
ਕੰਧ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਪੰਜ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਥਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਉਹ ਭਵਨ ਦੇ
ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸੀ । ੧੦ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਭਵਨ
ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਵੀਹ ਹੱਥ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ । ੧੧ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਉਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਸਨ । ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਤਰ ਵੱਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਹੱਥ ਸੀ ।
ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦਾ ਭਵਨ
੧੨ ਉਹ ਮਕਾਨ ਿਜਹੜਾ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਦੀ
ਚੌੜਾਈ ਸੱਤਰ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੰਧ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਹੱਥ ਮੋਟੀ
ਅਤੇ ਨੱਬੇ ਹੱਥ ਲੰਮੀ ਸੀ ।
ਹੈਕਲ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਪ
੧੩ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਸੌ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਿਮਿਣਆ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਅਤੇ
ਮਕਾਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਸੌ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਸੀ । ੧੪ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਸੌ ਹੱਥ ਸੀ । ੧੫ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਲੰਮਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇ
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ਬਰਾਂਡੇ ਇਸ ਪਾਿਸਓਂ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਿਸਓਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੇਹੜੇ
ਦੀ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸੌ ਹੱਥ ਿਮਿਣਆ ।
ਹੈਕਲ ਦੀ ਸਜਾਵਟ
੧੬ ਸਰਦਲਾਂ, ਝਰੋਿਖਆਂ ਅਤੇ ਚੁਫੇਰੇ ਦੇ ਬਰਾਂਿਡਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਿਤੰਨ ਮੰਜਲੇ
ਅਤੇ ਸਰਦਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੁਫੇਿਰਓਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਤੱਕ
ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਿਖੜਕੀਆਂ ਵੀ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ
। ੧੭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭਵਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ
ਚੁਫੇਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਧ ਤੱਕ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਸਭ ਠੀਕ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ
। ੧੮ ਕਰੂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਜ਼ੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਖਜ਼ੂਰ ਦੋ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਰੂਬੀ ਦੇ ਦੋ ਿਚਹਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ
ਸਨ । ੧੯ ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਜ਼ੂਰ ਵੱਲ ਦਾ ਿਚਹਰਾ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ
ਪਾਸੇ ਜੁਆਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਿਚਹਰਾ ਵੀ ਖਜ਼ੂਰ ਵੱਲ ਸੀ, ਭਵਨ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ੨੦ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਰ ਤੱਕ
ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਕਰੂਬੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ।
ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਵੇਦੀ
੨੧ ਹੈਕਲ ਦੀ ਚੁਗਾਠ ਚਾਰ ਨੁੱਕਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ਸੀ । ੨੨ ਜਗਵੇਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੀ ਉਚਾਈ
ਿਤੰਨ ਹੱਥ ਅਤੇ ਲੰਮਾਈ ਦੋ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਨ,ੇ ਉਹ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੋਿਲਆ ਿਕ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਹੈ ।
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
੨੩ ਹੈਕਲ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ । ੨੪ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ
ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਤਾਕ ਸਨ ਿਜਹੜੇ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਦੋ ਤਾਕ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਈ ਅਤੇ
ਦੋ ਦੂਜੇ ਲਈ । ੨੫ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਰਥਾਤ ਹੈਕਲ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਤੇ ਕਰੂਬੀਆਂ
ਅਤੇ ਖਜ਼ੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕੰਧ ਤੇ ਬਣੀਆਂ
ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਲੱਗੇ
ਹੋਏ ਸਨ । ੨੬ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖੀ ਿਵੱਚ ਝਰੋਖੇ
ਤੇ ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਵਨ ਦੀ ਵੱਖੀ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਅਤੇ ਫੱਟੇ
ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਹੋ ਸ਼ਕਲ ਸੀ ।
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੪੨
ਹੈਕਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਥਤ ਦੋ ਕੋਠੜੀਆਂ
੧ ਿਫਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਤਰੀ ਰਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਿਗਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਤਰ ਵੱਲ
ਸੀ, ਲੈ ਆਇਆ । ੨ ਸੌ ਹੱਥ ਲੰਮੇ ਥਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਤਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ,
ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ ਸੀ । ੩ ਅੰਦਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਦੇ ਵੀਹ ਹੱਥ ਦੇ
ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਿਤੰਨ ਛੱਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ । ੪ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਦਰ
ਵੱਲ ਦਸ ਹੱਥ ਚੌੜਾ ਰਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਤਰ ਵੱਲ ਸਨ । ੫ ਪਰ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਂਿਡਆਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਤੇ ਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਟਾਕਰੇ
ਿਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੀ ਥਾਂ ਰੋਕ ਰੱਖੀ ਸੀ । ੬ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਿਤੰਨ ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ
ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਵੇਹੜੇ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ
ਹੇਠਲੀ ਅਤੇ ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸਨ । ੭ ਕੋਠੜੀਆਂ
ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਵੱਲ ਦੀ, ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ
ਕੰਧ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ ਲੰਬੀ ਸੀ । ੮ ਿਕਉਂ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ
ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੌ ਹੱਥ ਦੀ ਲੰਮਾਈ
ਸੀ । ੯ ਉਹਨਾਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਬਾਹਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ । ੧੦ ਪੂਰਬੀ ਵੇਹੜੇ ਦੀ ਚੌੜੀ ਕੰਧ ਿਵੱਚ
ਅਤੇ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਠੜੀਆਂ ਸਨ । ੧੧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ
ਅਿਜਹਾ ਰਾਹ ਸੀ, ਿਜਹਾ ਉਤਰੀ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮਾਈ
ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਂਘੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ । ੧੨ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ
ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਾਹ ਦੇ ਿਸਰੇ ਤੇ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ
ਿਸੱਧੀ ਕੰਧ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੀ ਵੱਲ ਿਜੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਵੜਦੇ ਸਨ । ੧੩ ਤਦ
ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਠੜੀਆਂ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਹਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਕੋਠੜੀਆਂ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਜਾਜਕ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣਗੇ । ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਂਟ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਬਲੀ
ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਥੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਥਾਨ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ । ੧੪ ਜਦੋਂ
ਜਾਜਕ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਥੇ ਹੀ ਲਾਹ ਦੇਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ।
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ਹੈਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਪ
੧੫ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਿਮਣ ਚੁੱਿਕਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਫਾਟਕ
ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ, ਿਜਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰੇ
ਪਾਿਸਓਂ ਿਮਿਣਆ । ੧੬ ਉਸ ਨੇ ਿਮਣਤੀ ਦੇ ਕਾਨੇ ਨਾਲ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਚੁਫੇਰੇ ਪੰਜ
ਸੌ ਕਾਨੇ ਿਮਣੇ । ੧੭ ਉਸ ਨੇ ਿਮਣਤੀ ਦੇ ਕਾਨੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਵੱਲ ਚੁਫੇਰੇ ਪੰਜ ਸੌ
ਕਾਨੇ ਿਮਣੇ । ੧੮ ਉਸ ਨੇ ਿਮਣਤੀ ਦੇ ਕਾਨੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਵੀ ਪੰਜ ਸੌ ਕਾਨੇ
ਿਮਣੇ । ੧੯ ਉਸ ਨੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਿਮਣਤੀ ਦੇ ਕਾਨੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸੌ ਕਾਨੇ
ਿਮਣੇ । ੨੦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁਫੇਿਰਓਂ ਿਮਿਣਆ । ਉਹ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੰਧ
ਪੰਜ ਸੌ ਕਾਨੇ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਕਾਨੇ ਚੌੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ
ਸਧਾਰਨ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇ ।
੪੩
ਭਵਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
੧ ਫੇਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਾਟਕ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਫਾਟਕ ਤੇ ਿਜਸ ਦਾ
ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸੀ । ੨ ਵੇਖ,ੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਪੂਰਬ ਦੇ
ਰਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਸੀ । ਧਰਤੀ
ਉਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਚਮਕ ਠੀ । ੩ ਇਹ ਉਸ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਜੋ
ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ ਸੀ, ਹਾਂ, ਉਸ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਿਖਆ
ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਣ ਉਸ
ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਸਨ, ਿਜਹੜੇ ਮੈਂ ਕਬਾਰ ਨਿਹਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਤਦ ਮੈਂ ਮੂਧੇ
ਮੂੰਹ ਿਡੱਗ ਿਪਆ । ੪ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਉਸ ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਾਹ ਿਜਸ ਦਾ
ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਹੈ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਆਇਆ । ੫ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ
ਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਭਵਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ
ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ੬ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਿਜਹੜਾ ਭਵਨ ਿਵੱਚੋਂ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ । ੭ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ
ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਦਾ ਲਈ ਵੱਸਾਂਗਾ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਫੇਰ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਵਭਚਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਿਚਆਈਆਂ ਿਵੱਚ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨਗੇ । ੮ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਸਰਦਲ ਮੇਰੀ ਸਰਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਗਾਠ ਮੇਰੀ ਚੁਗਾਠ ਦੇ ਨਾਲ
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ਲਗਵੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਸੀ । ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ
ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਿਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਲੀਤ
ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਿਲਆ । ੯ ਸੋ ਹੁਣ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਭਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਵੱਸਾਂਗਾ । ੧੦ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭਵਨ ਿਵਖਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਿਮਣਨ । ੧੧ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ
ਸਾਿਰਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣ, ਿਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦਾ
ਨਕਸ਼ਾ, ਇਹ ਦੀ ਬਣਾਵਟ, ਉਹ ਦਾ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ, ਸਾਰਾ
ਨਕਸ਼ਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਖ, ਤਾਂ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ । ੧੨ ਇਸ
ਭਵਨ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ
ਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ! ਵੇਖ ! ਇਹੀ ਇਸ ਭਵਨ
ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਹੈ ।
ਵੇਦੀ ਦੀ ਬਣਾਵਟ
੧੩ ਹੱਥ ਦੇ ਮੇਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਇਹ ਿਮਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਥ ਦੀ
ਲੰਮਾਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਹੈ । ਤਿਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ
ਇੱਕ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਇੱਕ ਿਗੱਠ ਚੌੜਾ ਫੱਟਾ, ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਇਹੀ ਹੈ । ੧੪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੀ ਇਸ ਤਿਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਦੋ ਹੱਥ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਅਤੇ ਿਨੱਕੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਚਾਰ
ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਇੱਕ ਹੱਥ ੧੫ ਅਤੇ ਪਰਲਾ ਿਹੱਸਾ ਜਗਵੇਦੀ ਦਾ ਚਾਰ ਹੱਥ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਚੁਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਰ ਚਾਰ ਿਸੰਗ ਹੋਣਗੇ । ੧੬ ਜਗਵੇਦੀ
ਬਾਰਾਂ ਹੱਥ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਹੱਥ ਚੌੜੀ, ਅਥਵਾ, ਵਰਗਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ
। ੧੭ ਕੁਰਸੀ ਚੌਦਾਂ ਹੱਥ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਚੌਦਾਂ ਚੌੜੀ ਵਰਗਾਕਾਰ ਅਤੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸ
ਦਾ ਕੰਢਾ ਅੱਧਾ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਿਹ ਚੁਫੇਰੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੌੜੀ
ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਵੇਦੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ
੧੮ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਗਵੇਦੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਿਬਧੀਆਂ ਉਸ ਿਦਨ ਚਾਲੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ
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ਉਸ ਤੇ ਲਹੂ ਿਛੜਕਣ । ੧੯ ਤੂੰ ਲੇਵੀ ਜਾਜਕਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਸਦੇਕ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਪ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ
ਵੱਛਾ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ੨੦ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚੋਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਚਾਰੇ ਿਸੰਗਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਿਣਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ
ਫੱਟੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ
ਕਰੇਂ । ੨੧ ਪਾਪ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਵੱਛਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਨ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਥਾਂ
ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ । ੨੨ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਿਦਨ ਇੱਕ
ਬੇਕਜ ਬੱਕਰਾ ਪਾਪ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਈਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਉਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਗੇ, ਿਜਵੇਂ ਵੱਛੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ । ੨੩ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ
ਕਰ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਕਜ ਵੱਛਾ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਕਜ ਦੁੰਬਾ ਚੜ੍ਹਾਵੀਂ
। ੨੪ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਿਲਆਵੀਂ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ
ਲੂਣ ਿਛੜਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ।
੨੫ ਤੂੰ ਸੱਤ ਿਦਨ ਤੱਕ ਹਰ ਿਦਨ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਪਾਪ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰ
ਰੱਖੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਕਜ ਵੱਛਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਜੜ ਦਾ ਬੇਕਜ ਦੁੰਬਾ ਵੀ ਿਤਆਰ ਕਰ
ਰੱਖੀਂ । ੨੬ ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੱਠ ਕਰਨਗੇ । ੨੭ ਜਦੋਂ ਇਹ ਿਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਅੱਠਵੇਂ ਿਦਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਜਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਭੇਂਟਾ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ।
੪੪
ਪੂਰਬੀ ਫਾਟਕ ਫਾਟਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ
੧ ਤਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਸ
ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ ਮੋੜ ਕੇ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ । ੨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਵੜੇਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ
ਿਵੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ । ੩ ਪਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ
ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਇਸ
ਿਵੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਫਾਟਕ ਦੀ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ
ਰਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਿਨਯਮ
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੪ ਫੇਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਤਰੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਲਆਇਆ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਡੱਠਾ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭਰ
ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਿਡੱਿਗਆ । ੫ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣਾ ਿਦਲ ਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਲਈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਅਤੇ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਆਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ
ਆਪਣਾ ਿਧਆਨ ਲਾ । ੬ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਆਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ
ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝੀਂ । ੭ ਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ
ਰੋਟੀ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਲਹੂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੇਸੁੰਨਤੇ ਿਦਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੇਸੁੰਨਤੇ
ਮਾਸ ਵਾਲੀ ਓਪਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਏ, ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਿਘਣਾਉਣੇ
ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਤੋਿੜਆ । ੮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ
ਰਾਖੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਿਰਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਦਾ ਰਾਖਾ ਥਾਪ ਿਦੱਤਾ । ੯ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਓਪਰੀ
ਸੰਤਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੇ ਓਪਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਕੋਈ
ਿਦਲ ਦਾ ਬੇਸੁੰਨਤਾ ਜਾਂ ਮਾਸ ਦਾ ਬੇਸੁੰਨਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਨਾ
ਵੜੇਗਾ ।
ਲੇਵੀ ਜਾਜਕ ਪਦ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ
੧੦ ਪਰ ਲੇਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰੇ ਹਟੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ
ਬਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ । ੧੧ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ
ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ
ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ । ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਬਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣਗੇ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਰਿਹਣਗੇ । ੧੨ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਪਾਪਾਂ ਿਵੱਚ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਿਕਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ੧੩ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ ਸਕਣਗੇ ਿਕ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵੱਚ ਜਾਜਕ
ਬਣਨ, ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ ਅਰਥਾਤ ਅੱਤ
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ਪਿਵੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ । ੧੪ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਨ ਦੀ ਰਾਖੀ
ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਖੇ ਥਾਪਾਂਗਾ ।
ਜਾਜਕ
੧੫ ਪਰ ਲੇਵੀ ਜਾਜਕ ਅਰਥਾਤ ਸਦੋਕ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ
ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖਲੋਤੇ ਰਿਹਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਲਹੂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ੧੬ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਵੜਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਆਉਣਗੇ, ਭਈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ
। ੧੭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਅੰਦਰ ਵੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰਲੇ
ਵੇਹੜੇ ਅਤੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਊਨੀ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਪਿਹਨਣਗੇ ।
੧੮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰਾਂ ਤੇ ਕਤਾਨੀ ਅਮਾਮੇ ਅਤੇ ਲੱਕ ਤੇ ਕਤਾਨੀ ਪਜਾਮੇ
ਪਿਹਨਣਗੇ । ਿਜਹੜੀ ਵਸਤੂ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਤੇ ਨਾ
ਬੰਨ੍ਹਣ । ੧੯ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਅਰਥਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ
ਿਨੱਕਲ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੀੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਪਿਵੱਤਰ ਕੋਠੜੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੀੜੇ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾ ਕਰਨ । ੨੦ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਮੁਨਾਉਣਗੇ, ਨਾ ਵਾਲ਼
ਵਧਾਉਣਗੇ । ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲ਼ ਕਤਰਾਉਣਗੇ । ੨੧ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੇ
ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਜਕ ਮੈ ਨਾ ਪੀਵੇ । ੨੨ ਉਹ ਿਵਧਵਾ ਜਾਂ ਛੁੱਟੜ
ਔਰਤ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਨਸਲ
ਦੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਸ ਿਵਧਵਾ ਨਾਲ ਜੋ ਿਕਸੇ ਜਾਜਕ
ਦੀ ਿਵਧਵਾ ਹੋਵੇ ਿਵਆਹ ਕਰਾਉਣਗੇ । ੨੩ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਅਤੇ
ਅਪਿਵੱਤਰ ਿਵੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਕਰਨਾ ਿਸਖਾਉਣਗੇ । ੨੪ ਉਹ ਝਗਿੜਆਂ ਦੇ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਲੋਣਗੇ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਨਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਆਂ ਕਰਨਗੇ । ਉਹ ਮੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ
ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਪਰਬਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਬਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ । ੨੫ ਉਹ ਿਕਸੇ ਮੁਰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਿਪਤਾ, ਮਾਤਾ, ਪੁੱਤਰ,
ਧੀ, ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਿਜਹ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
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ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਨ । ੨੬ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸੱਤ ਿਦਨ
ਿਗਣਨਗੇ । ੨੭ ਿਜਸ ਿਦਨ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੰਦਰਲੇ ਿਵਹੜੇ
ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਪ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਵੇਗਾ,
ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ੨੮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਮਰਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਹੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮਰਾਸ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਮਲਖ
ਨਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮਲਖ ਹਾਂ । ੨੯ ਉਹ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ, ਪਾਪ ਦੀ
ਭੇਟ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਿਜਹੜੀ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ
ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ । ੩੦ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਹਲੇ
ਫਲਾਂ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਿਹੱਸਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਜਾਜਕ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਗੁੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ
ਆਟੇ ਿਵੱਚੋਂ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ । ੩੧ ਪਰ ਉਹ
ਿਜਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿਰੰਿਦਆਂ ਦਾ ਫਾਿੜਆ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਪੰਛੀ,
ਕੀ ਪਸ਼ੂ, ਜਾਜਕ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣ ।
੪੫
ਦੇਸ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਾਗ
੧ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਵਰਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੰਡੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ
ਇੱਕ ਪਿਵੱਤਰ ਭਾਗ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ । ਉਹ ਦੀ ਲੰਮਾਈ ਪੱਚੀ
ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਨੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ । ੨ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਿਜਸ
ਦੀ ਲੰਮਾਈ ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਪੰਜ ਸੌ, ਜੋ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚੌਰਸ ਹੈ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਲਈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ
ਹੱਥ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ । ੩ ਤੂੰ ਇਸ ਿਮਣਤੀ ਦੀ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੰਮਾਈ
ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਚੌੜਾਈ ਿਮਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਂਗਾ
ਜੋ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ । ੪ ਦੇਸ ਦਾ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ
ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗਾ । ੫ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਦਸ
ਹਜ਼ਾਰ ਚੌੜਾ ਲੇਵੀਆ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ । ੬ ਤੁਸੀਂ
ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਭਾਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੰਮਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਦੇ ਭੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲਈ
ਹੋਵੇਗਾ ।
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ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਭੂਮੀ
੭ ਪਿਵੱਤਰ ਭੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਭੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਛਮੀ ਕੋਨਾ ਪੱਛਮ
ਦੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਕੋਨਾ ਪੂਰਬ ਦੀ ਵੱਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਲੰਮਾਈ ਿਵੱਚ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ । ੮ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਭਾਗ
ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ
ਦੇਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਣਗੇ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਿਨਯਮ
੯ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਇਹੀ ਬਹੁਤਾ ਹੈ । ਅੱਿਤਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ । ਿਨਆਂ ਅਤੇ
ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ,
ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ੧੦ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਏਫਾ
ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬਥ ਰੱਿਖਆ ਕਰੋ । ੧੧ ਏਫਾ ਅਤੇ ਬਥ ਦੇ ਤੋਲ ਇੱਕੋ ਿਜੰਨੇ ਹੋਣ,
ਤਾਂ ਜੋ ਬਥ ਿਵੱਚ ਹੋਮਰ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਏਫਾ ਵੀ ਹੋਮਰ ਦਾ ਦਸਵਾਂ
ਭਾਗ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਤੋਲ ਹੋਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ । ੧੨ ਸ਼ਕਲ ਵੀਹ ਗੇਰਾਹ ਦਾ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵੀਹ ਸ਼ਕਲ, ਪੱਚੀ ਸ਼ਕਲ, ਪੰਦਰਾਂ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨਹ ਹੋਵੇਗਾ
। ੧੩ ਭੇਟਾਂ ਿਜਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਓਗੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ - ਕਣਕ ਦੇ ਹੋਮਰ ਿਵੱਚੋਂ ਏਫਾ
ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ ਅਤੇ ਜੌਂ ਦੇ ਹੋਮਰ ਿਵੱਚੋਂ ਏਫਾ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ ਦੇਣਾ । ੧੪ ਤੇਲ
ਅਰਥਾਤ ਤੇਲ ਦੇ ਬਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਿਬਧੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜਾ ਦਸ
ਬਥ ਦਾ ਹੋਮਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਥ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ ਦੇਣਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੋਮਰ ਿਵੱਚ ਦਸ
ਬਥ ਹਨ । ੧੫ ਇੱਜੜ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਦੇ ਸੌ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਜੂਹ
ਦਾ ਇੱਕ ਦੁੰਬਾ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ
ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਹੋਵ,ੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ।
੧੬ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਹੈ
ਇਹੀ ਭੇਟਾਂ ਦੇਣਗੇ । ੧੭ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ, ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ, ਪੀਣ ਦੀ
ਭੇਟ, ਨਵੇਂ ਚੰਨ ਦੇ ਪਰਬਾਂ ਿਵੱਚ, ਸਬਤਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ । ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਬਲੀ, ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ,
ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭੇਟ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਲਈ
ਦੇਵੇਗਾ ।
ਪਰਬ
(ਕੂਚ 12:1-20; ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 23:33-43)
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੧੮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ
ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੇਕਜ ਵੱਛਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ । ੧੯ ਜਾਜਕ
ਪਾਪ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਵੱਛੇ ਦਾ ਲਹੂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਭਵਨ ਦੀਆਂ
ਚੁਗਾਠਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਿਨਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵੇਹੜੇ
ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਤੇ ਲਾਵੇਗਾ । ੨੦ ਤੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੱਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ
ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਿਜਹੜਾ ਭੁੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਿਜਹੜਾ ਅਣਜਾਣ
ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਹੀ ਕਰੇਂਗਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਭਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸਿਚਤ ਕਰੋਗੇ ।
੨੧ ਤੁਸੀਂ ਪਿਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਦਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਪਸਹ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਉਣਾ,
ਿਜਹੜਾ ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ ਦਾ ਪਰਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬੇਖ਼ਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ
ਜਾਵੇਗੀ । ੨੨ ਉਸੇ ਿਦਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਪਾਪ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰੱਖੇਗਾ । ੨੩ ਪਰਬ ਦੇ
ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਹਰ ਿਦਨ ਅਥਵਾ ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤ ਬੇਕਜ ਵੱਛੇ ਅਤੇ
ਸੱਤ ਬੇਕਜ ਦੁੰਬੇ ਿਲਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਿਦਨ ਪਾਪ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ । ੨੪ ਉਹ ਹਰੇਕ
ਵੱਛੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਫਾ ਭਰ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੁੰਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਫਾ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਫ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੀਨ ਤੇਲ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ । ੨੫ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ
ਪੰਦਰਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਬ ਦੇ ਲਈ ਿਜਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਤਆਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਪ ਦੀ ਬਲੀ, ਹੋਮ ਦੀ ਭੇਟ, ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ
ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ।
੪੬
ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਰਬ
੧ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੰਦਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਦਾ ਫਾਟਕ ਿਜਸ
ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਛੇ ਿਦਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਸਬਤ ਦੇ
ਿਦਨ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੰਨ ਦੇ ਿਦਨ ਵੀ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
੨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਫਾਟਕ ਦੀ ਚੁਗਾਠ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇਗਾ । ਜਾਜਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਮ
ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਟਕ ਦੀ
ਸਰਦਲ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੇਗਾ, ਪਰ ਫਾਟਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਾ
ਹੋਵੇਗਾ । ੩ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਫਾਟਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਬਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੰਨ
ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ ਕਰਨਗੇ । ੪ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਿਜਹੜੀ
ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚੜ੍ਹਾਵੇਗਾ ਇਹ ਹੈ, - ਛੇ ਬੇਕਜ
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ਲੇਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਕਜ ਦੁੰਬਾ । ੫ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਦੁੰਬੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਫ਼ਾਹ ਅਤੇ
ਲੇਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਫਾ ਦੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਹੀਨ ਤੇਲ । ੬ ਨਵੇਂ ਚੰਨ ਦੇ ਿਦਨ ਇੱਕ ਬੇਕਜ ਵੱਛਾ, ਛੇ ਬੇਕਜ ਵਿਹੜੇ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਕਜ ਦੁੰਬਾ ਹੋਣਗੇ । ੭ ਉਹ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਿਤਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ
ਵੱਛੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਫਾ ਅਤੇ ਦੁੰਬੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਫਾ ਅਤੇ ਲੇਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਏਫਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀਨ ਤੇਲ । ੮ ਜਦੋਂ
ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਾਟਕ ਦੀ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਸੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲੇਗਾ । ੯ ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਿਜਹੜਾ ਉਤਰੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਸਤੇ
ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਿਜਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਤਰੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਸਤੇ
ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ । ਿਜਸ ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਮੁੜ
ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਿਸੱਧਾ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਿਨੱਕਲ
ਜਾਵੇਗਾ । ੧੦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਿਮਲ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਗੇ ।
੧੧ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਪਰਬਾਂ ਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਫਾ ਅਤੇ ਦੁੰਬੇ
ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਫਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੇਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਏਫਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀਨ ਤੇਲ । ੧੨ ਜਦੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ
ਿਤਆਰ ਕਰੇ ਅਥਵਾ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭੇਟ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ
ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਲਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਟਕ ਿਜਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ ਉਹ
ਦੇ ਲਈ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਿਦਨ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਦੀ
ਬਲੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵੇਗਾ । ਤਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਿਨੱਕਲਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਭੇਂਟ
੧੩ ਤੂੰ ਹਰ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਕਜ ਲੇਲਾ ਹੋਮ
ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵੇਂਗਾ । ੧੪ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵੇਂਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਏਫਾ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ ਅਤੇ
ਮੈਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇਲ ਦੇ ਹੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਭਾਗ । ਸਦਾ
ਦੀ ਿਬਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ
ਹੋਵੇਗੀ । ੧੫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੇਲਾ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਅਤੇ ਤੇਲ ਹਰ ਸਵੇਰੇ
ਸਦਾ ਦੀ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦਾ ਭਾਗ
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੧੬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, - ਜੇਕਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਗਾਤ ਦੇਵ,ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਿਮਰਾਸ ਹੋਵੇਗੀ
। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਿਮਰਾਸ ਹੈ । ੧੭ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਿਹਲੂਆਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਮਰਾਸ ਿਵੱਚੋਂ ਸੁਗਾਤ ਦੇਵੇਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ
ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,
ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਿਮਰਾਸ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ । ੧੮ ਰਾਜਕੁਮਾਰ
ਧੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਮਰਾਸ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਲਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਿਮਰਾਸ ਿਵੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਿਮਰਾਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਜੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ।
ਹੈਕਲ ਦੇ ਰਸੋਈ ਘਰ
੧੯ ਫੇਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹ ਜੋ ਫਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਜਾਜਕਾਂ
ਦੀਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਤਰ ਵੱਲ ਸੀ ਲੈ ਆਇਆ,
ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਿਪੱਛੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸੀ । ੨੦ ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜਾਜਕ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਬਲੀ ਨੂੰ
ਉਬਾਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ ਪਕਾਉਣਗੇ, ਿਕਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਵੇਹੜੇ
ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰਨ । ੨੧ ਫੇਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਵੇਹੜੇ ਿਵੱਚ
ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵੇਹੜੇ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਖੂੰਿਜਆਂ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਵੇਹੜੇ
ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੂੰਜੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਹੜਾ ਸੀ । ੨੨ ਵੇਹੜੇ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਖੂੰਿਜਆਂ ਿਵੱਚ
ਚਾਲੀ ਚਾਲੀ ਹੱਥ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਤੀਹ ਤੀਹ ਹੱਥ ਚੌੜੇ ਵੇਹੜੇ ਨਾਲ ਲਗਵੇਂ ਸਨ, ਇਹ
ਚਾਰ ਕੋਿਨਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਚੇ ਦੇ ਸਨ । ੨੩ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਅਰਥਾਤ
ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਕੰਧ ਸੀ ਅਤੇ ਚੁਫੇਰੇ ਕੰਧ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਬਾਲਣ ਦੇ ਥਾਂ ਬਣੇ
ਹੋਏ ਸਨ । ੨੪ ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ ਉਬਾਲਣ ਦੇ ਘਰ ਹਨ,
ਿਜੱਥੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਉਬਾਲਣਗੇ ।
੪੭
ਹੈਕਲ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਵਿਹੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋਤਾ
੧ ਫੇਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਵਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੋੜ ਿਲਆਇਆ ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਹੈਕਲ
ਦੀ ਸਰਦਲ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਗ ਿਰਹਾ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਭਵਨ ਦਾ ਮੂੰਹ
ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਵਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਦੱਖਣ
ਵੱਲੋਂ ਵਗ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ੨ ਤਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਤਰੀ ਫਾਟਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ
ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ
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ਫਾਟਕ ਤੇ ਮੋੜ ਿਲਆਇਆ ਅਰਥਾਤ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਅਤੇ
ਵੇਖੋ, ਸੱਜੇ ਪਾਿਸਓਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਿਰਹਾ ਸੀ । ੩ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਜਹ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਫੀਤਾ ਸੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵੱਧ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੱਥ ਿਮਿਣਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ
ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਗੱਿਟਆਂ ਤੱਕ ਸੀ । ੪ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੱਥ
ਹੋਰ ਿਮਿਣਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਗੋਿਡਆਂ ਤੱਕ ਸੀ
। ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਿਮਿਣਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਕ ਤੱਕ ਸੀ । ੫ ਫੇਰ ਉਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਿਮਿਣਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਅਿਜਹਾ ਨਾਲਾ ਸੀ ਿਕ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਾਣੀ
ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਿਗਆ, ਿਜਹ
ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ । ੬ ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਿਖਆ ? ਤਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ
ਤੇ ਮੋੜ ਿਲਆਂਦਾ । ੭ ਜਦ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਨਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ
ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਸਨ । ੮ ਤਦ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਿਕ ਇਹ
ਪਾਣੀ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਵਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਾਬਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਵਗ ਕੇ ਹੇਠਾਂ
ਸਾਗਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਿਵੱਚ ਿਮਲਿਦਆਂ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ
ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ । ੯ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜੱਥੇ ਇਹ ਨਾਲੇ ਜਾਣਗੇ ਹਰੇਕ
ਜਲ ਜੰਤੂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ
ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਥੇ ਪਹੁੰਿਚਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਿਗਆ । ਸੋ
ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਇਹ ਨਾਲੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜੀਵਨ ਬਖ਼ਸ਼ਣਗੇ । ੧੦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਮਾਛੀ ਉਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਿਹਣਗੇ । ਏਨ-ਗਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਨ-ਅਗਲਇਮ
ਤੱਕ ਜਾਲ਼ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਘਾਟ ਹੋਣਗੇ । ਉਹ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ
ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ।
੧੧ ਪਰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਚੱਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਿਜਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ
ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਲੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਰਿਹਣਗੀਆਂ । ੧੨ ਨਾਲੇ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਉਹ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਕੰਿਢਆਂ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੇਵੇ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਗਣਗੇ, ਿਜਹਨਾਂ
ਦੇ ਪੱਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਵੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣਗੇ । ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ ਮੇਵੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ,
ਿਜਹੜੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਿਨੱਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਵੇ ਖਾਣ ਲਈ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ।
ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
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੧੩ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹੱਦ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ ਨੂੰ ਵੰਡੋਗ,ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਗੋਤਾਂ ਦੀ ਿਮਰਾਸ ਹੋਵੇ ।
ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਦੁਗਣਾ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਿਜੰਨਾ
ਦੇਸ ਿਮਰਾਸ ਿਵੱਚ ਲਵੋਗ,ੇ ਿਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉਦਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮਰਾਸ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੫ ਦੇਸ ਦੀ ਹੱਦ
ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ, - ਉਤਰ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਥਲੋਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸਦਾਦ
ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੱਕ, ੧੬ ਹਮਾਥ, ਬੇਰੋਥਾਹ, ਿਸਬਰਈਮ ਜੋ ਦੰਿਮਸਕ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ
ਹਮਾਥ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸੇਰ-ਹੱਤੀਕੋਨ ਜੋ ਹੌਰਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਹੈ
। ੧੭ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਹੱਦ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਰਥਾਤ ਹਸਰ-ਏਨੋਨ ਦੰਿਮਸਕ ਦੀ ਹੱਦ
ਅਤੇ ਉਤਰ ਵੱਲ ਤਰੀ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹਮਾਥ ਦੀ ਹੱਦ । ਉਤਰੀ ਿਦਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ
। ੧੮ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਹੌਰਾਨ ਤੇ ਦੰਿਮਸਕ ਅਤੇ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤੋਂ ਯਰਦਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਤਰੀ ਹੱਦ ਤੋਂ
ਪੂਰਬੀ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਿਮਣਨਾ । ਇਹੀ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਹੈ । ੧੯ ਦੱਖਣੀ ਿਦਸ਼ਾ
ਵੱਲ ਦੱਖਣੀ ਹੱਦ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਤਾਮਰ ਤੋਂ ਮਰੀਥੋਥ-ਕਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ
ਤੱਕ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਦੱਖਣੀ ਿਦਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ।
੨੦ ਪੱਛਮੀ ਿਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੱਖਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮਾਥ ਦੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ । ਇਹੀ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਹੈ । ੨੧ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਲੈਣਾ । ੨੨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਓਪਿਰਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਜੰਮੇਗੀ, ਦੇਸ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪਰਚੀਆਂ
ਪਾਵੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਣਗੇ । ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਮਰਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ । ੨੩ ਅਿਜਹਾ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਸ ਗੋਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਵੱਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਿਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ
ਨੂੰ ਿਮਰਾਸ ਿਦਓਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ।
੪੮
ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵੰਡ
੧ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ - ਐਨ ਤਰ ਿਵੱਚ ਹਥਲੋਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲਨਾਲ ਹਮਾਥ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ, ਹਸਰ-ਏਨਾਨ ਤੱਕ ਿਜਹੜਾ ਦੰਿਮਸਕ ਦੀ ਉਤਰੀ
ਹੱਦ ਤੇ ਹਮਾਥ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ । ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗ ।
੨ ਦਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਸ਼ੇਰ ਦੇ
ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗ । ੩ ਆਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ
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ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਫਤਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗ । ੪ ਨਫਤਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ
ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗ । ੫ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੀ
ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਫਰਾਈਮ ਦੇ ਲਈ
ਇੱਕ ਭਾਗ । ੬ ਅਫਰਾਈਮ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ
ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਊਬੇਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗ । ੭ ਰਊਬੇਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ
ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗ ।
ਦੇਸ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਭੂਮੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ ਭਾਗ
੮ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੇਟਾਂ
ਦਾ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਹ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਲੰਮਾਈ ਰਿਹੰਦੇ ਭਾਗਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਉਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । ੯ ਭੇਟਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ
ਛੱਡੋਗੇ, ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਚੌੜਾ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੦ ਇਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਭੇਟਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਂ, ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਤਰ ਵੱਲ ਉਹ
ਦੀ ਲੰਮਾਈ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਪੱਛਮ
ਦੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਪੂਰਬ ਦੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ
ਉਹ ਦੀ ਲੰਮਾਈ ਦੱਖਣ ਦੀ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਉਹ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੧ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜੇ ਸਦੋਕ ਦੇ
ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਪਿਵੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਬੇਮੁੱਖ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਿਜਹਾ ਿਕ ਲੇਵੀ ਬੇਮੁੱਖ
ਹੋ ਗਏ । ੧੨ ਦੇਸ ਦੀ ਭੇਟਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਲੇਵੀ ਦੇ ਭਾਗ ਦੀ ਹੱਦ ਕੋਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਭੇਟਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਹੜੀ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗੀ । ੧੩ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਹੱਦ
ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਵੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਦਸ
ਹਜ਼ਾਰ ਚੌੜਾ । ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੰਮਾਈ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ
ਹੋਵੇਗੀ । ੧੪ ਉਹ ਉਸ ਿਵੱਚੋਂ ਨਾ ਵੇਚਣ, ਨਾ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ, ਅਤੇ ਨਾ ਦੇਸ
ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਫਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣ ਦੇਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ
ਹੈ । ੧੫ ਉਹ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਬਾਕੀ ਭਾਗ ਉਸ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਸ਼ਿਹਰ ਉਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੬ ਉਹ ਦੀ ਿਮਣਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ - ਉਤਰ
ਵੱਲ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ, ਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਚਾਰ
ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਹੱਥ । ੧੭ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ
ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਉਤਰ ਵੱਲ ਦੋ ਸੌ ਪੰਜਾਹ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦੋ ਸੌ ਪੰਜਾਹ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੋ ਸੌ
ਪੰਜਾਹ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦੋ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਹੱਥ । ੧੮ ਪਿਵੱਤਰ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
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ਰਿਹੰਦੀ ਲੰਮਾਈ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹ
ਪਿਵੱਤਰ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਹਾਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ
ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੧੯ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ । ੨੦ ਭੇਟਾਂ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਦੀ ਲੰਮਾਈ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ
ਪਿਵੱਤਰ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵਰਗਾਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਿਮਰਾਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਛੱਡੋਗੇ । ੨੧ ਰਿਹੰਦਾ ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਭੇਟਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ
ਿਮਰਾਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ
ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਅਤੇ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਛਮ
ਵੱਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਭੇਟਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਭਵਨ ਉਹ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਹੋਵੇਗਾ । ੨੨ ਲੇਵੀ ਦੀ ਿਮਰਾਸ ਿਵੱਚੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਿਮਰਾਸ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੀ
ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਿਮਰਾਸ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ
ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਿਵਚਾਲੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਹੋਰ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਭਾਗ
੨੩ ਬਾਕੀ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ
ਤੱਕ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ । ੨੪ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦ
ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੀਂ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗ
ਹੋਵੇਗਾ । ੨੫ ਿਸ਼ਮਓਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੀਂ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ
ਤੱਕ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ । ੨੬ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ
ਲੱਗਵੀਂ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ
। ੨੭ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੀਂ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਾਦ
ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ । ੨੮ ਗਾਦ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੀਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ
ਦੱਖਣੀ ਕੰਢੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਮਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਬੋਥ- ਕਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਿਮਸਰ
ਦੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ । ੨੯ ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ ਹੈ ਿਜਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਿਮਰਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੰਡੋਗੇ ਅਤੇ
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ।
ਨਗਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
੩੦ ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਇਹ ਹਨ - ਉਤਰ ਵੱਲ ਿਮਣਤੀ ਚਾਰ
ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ੩੧ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸਰਾਏਲ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ
ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ । ਿਤੰਨ ਫਾਟਕ ਤਰ ਵੱਲ - ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਰਊਬੇਨ ਦਾ, ਇੱਕ
ਫਾਟਕ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ, ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਲੇਵੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ੩੨ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੀ
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ਿਮਣਤੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਫਾਟਕ - ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾ,
ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਦਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ੩੩ ਦੱਖਣ ਵੱਲ
ਦੀ ਿਮਣਤੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਫਾਟਕ - ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਿਸ਼ਮਓਨ
ਦਾ, ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਿਯੱਸਾਕਾਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
੩੪ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦੀ ਿਮਣਤੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਫਾਟਕ - ਇੱਕ
ਫਾਟਕ ਗਾਦ ਦਾ, ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਆਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਨਫਤਾਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
। ੩੫ ਉਹ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸੇ ਿਦਨ ਤੋਂ ਇਹ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ “ਯਹੋਵਾਹ ਥੇ ਹੈ” ।
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