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Joel
ਯੋਏਲ

ਭੂਿਮਕਾ
ਨਬੀ ਯੋਏਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਕਦੋਂ
ਹੋਈ । ਅਿਜਹਾ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲਗਭਗ ਚੌਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਵੀਂ
ਸਦੀ ਈ. ਪੂ. ਿਵੱਚ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੀ
। ਯੋਏਲ ਨੇ ਿਟੱਡੀਆਂ ਦੇ ਿਭਆਨਕ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਾਲ ਦਾ
ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ 'ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਿਦਨ' ਆਉਣ
ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਿਮਕ ਇੱਛਾ ਦਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ
ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦੂਿਜਆਂ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਖਾਂ, ਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਵਹਾਵੇਗਾ ।
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
ਿਟੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ 1:1-2:17
ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 2:18-27
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਿਦਨ 2:28-3:21
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਿਜਹੜੀ ਪਥੂਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਏਲ ਨੂੰ ਆਈ, ਿਟੱਡੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਵਨਾਸ਼
੨ ਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਸੁਣੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਓ, ਕੰਨ ਲਾਓ ! ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਹੋਇਆ ?
੩ ਇਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣ ।
੪ ਜੋ ਛੋਟੀ ਿਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਿਚਆ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਿਟੱਡੀ ਖਾ ਗਈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਿਟੱਡੀ
ਤੋਂ ਬਿਚਆ, ਉਹ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ ਖਾ ਗਈ, ਜੋ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀ ਤੋਂ
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ਬਿਚਆ, ਉਹ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਿਟੱਡੀ ਖਾ ਗਈ ! ੫ ਹੇ ਮਤਵਾਿਲਓ, ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਰੋਵੋ !
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮਧ ਦੇ ਿਪਆਕੜ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਮਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ !
੬ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਅਤੇ
ਅਣਿਗਣਤ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਦੰਦ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਦੰਦ ਹਨ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰਨੀ
ਦੀਆਂ ਹਨ । ੭ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਹੰਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੁੱਿਟਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਿਛੱਲ ਲਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤੀ,
ਉਹ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਿਚੱਟੀਆਂ ਿਨੱਕਲ ਆਈਆਂ ਹਨ ।
੮ ਉਸ ਕੁਆਰੀ ਵਾਂਗੂੰ ਜੋ ਲੱਕ ਤੇ ਟਾਟ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਦੇ ਪਤੀ
ਲਈ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ ! ੯ ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀਆਂ
ਭੇਟਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੧੦ ਖੇਤ ਉਜੜ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨ
ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੰਨ ਉਜੜ ਿਗਆ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਮਧ ਮੁੱਕ ਗਈ ਅਤੇ
ਤੇਲ ਜਾਂਦਾ ਿਰਹਾ ।
੧੧ ਹੇ ਹਾਲੀਓ, ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਵੋ ! ਹੇ ਬਾਗਬਾਨੋ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੌਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਾਹਾਂ
ਮਾਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਖੇਤ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ! ੧੨ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵਾੜੀ ਸੁੱਕਦੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮੁਰਝਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਨਾਰ, ਖ਼ਜੂਰ, ਸੇਬ ਸਗੋਂ ਖੇਤ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ !
੧੩ ਹੇ ਜਾਜਕੋ, ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਤੇ ਟਾਟ ਬੰਨ੍ਹੋ ਅਤੇ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰੋ, ਹੇ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸੇਵਕੋ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕੋ, ਅੰਦਰ ਜਾਓ
ਅਤੇ ਟਾਟ ਿਵੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟ,ੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਮੈਦੇ ਦੀ
ਭੇਟ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ !
੧੪ ਪਿਵੱਤਰ ਵਰਤ ਰੱਖੋ, ਮਹਾਂ-ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦਓ !
੧੫ ਹਾਇ ਉਸ ਿਦਨ ਨੂੰ ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਦਨ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬ
ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਂਗੂੰ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ! ੧੬ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵੇਖਿਦਆਂ
ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਭਵਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਿਗਆ ?
੧੭ ਬੀਜ ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਢੇਿਲਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖੱਤੇ ਿਵਰਾਨ ਪਏ
ਹਨ, ਭੰਡਾਰ ਘਰ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ । ੧੮ ਪਸ਼ੂ ਿਕਵੇਂ
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ਅਿੜੰਗਦੇ ਹਨ ! ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਵੱਗ ਿਕਵੇਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ, ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਨ ।
੧੯ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅੱਗ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦੀਆਂ
ਚਾਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਲੰਬ ਨੇ ਖੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ।
੨੦ ਖੇਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੌਂਕਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਅੱਗ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦੀਆਂ ਚਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ।
੨
ਿਟੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਿਦਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
੧ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਤੁਰ੍ਹੀ ਫੂਕੋ ! ਮੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਸਾਂਹ ਿਖੱਚ ਦੇ ਫੂਕੋ !
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਕੰਬਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਦਨ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੇੜੇ
ਹੀ ਹੈ ! ੨ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਿਦਨ, ਸਗੋਂ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਦਾ
ਿਦਨ ਹੈ ! ਿਜਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ
ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਤਕੜੀ ਕੌਮ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨਾਤਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਹੋਏ, ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ !
੩ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਭਸਮ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੰਬ
ਸਾੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਵਰਾਨ ਉਜਾੜ ਹੈ ! ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ।
੪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਘੋਿੜਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗੀ ਘੋਿੜਆਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਦੌੜਦੇ ਹਨ । ੫ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਰਥਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਾਂਗੂੰ
ਕੁੱਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲੰਬ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ, ਿਜਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਦੀ
ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਬਲਵੰਤ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ !
੬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਤੜਫ਼ ਠਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਪੀਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
੭ ਉਹ ਸੂਰਿਮਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਯੋਿਧਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਤੇ
ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ
ਆਪਣੀ ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ । ੮ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਧੱਕਦਾ, ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਲੰਘ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ । ੯ ਉਹ ਸ਼ਿਹਰ ਤੇ ਟੁੱਟ
ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਖੜਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ
ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ !
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੧੦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀ ਿਹੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਸ਼ ਕੰਬਦਾ ਹੈ । ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ
ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ।
੧੧ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲਵਾਨ
ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਦਨ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਿਭਆਨਕ ਹੈ ! ਕੌਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹ
ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਹਟ
੧੨ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਛਾਤੀ
ਿਪੱਟਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋ । ੧੩ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ
ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਮੁੜੋ,
ਉਹ ਤਾਂ ਿਦਆਲੂ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਿਵੱਚ ਧੀਰਜੀ, ਭਿਲਆਈ ਨਾਲ
ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੧੪ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਭਈ ਉਹ ਮੁੜੇ
ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪੱਛੇ ਬਰਕਤ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਦੇ ਦੀ ਭੇਟ
ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਹੋਣ ?
੧੫ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਤੁਰ੍ਹੀ ਫੂਕੋ ! ਪਿਵੱਤਰ ਵਰਤ ਰੱਖੋ, ਮਹਾਂ-ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ !
੧੬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਕਰੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਿਨਆਿਣਆਂ
ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਿਦਆਂ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਲਾੜਾ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਿਵੱਚੋਂ,
ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲ ਆਵੇ !
੧੭ ਿਡਉੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਜਾਜਕ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਰੋਣ
ਅਤੇ ਆਖਣ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਬਚਾ, ਆਪਣੇ ਿਨੱਜ-ਭਾਗ ਦੀ
ਿਨੰਿਦਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕ ਕੌਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ । ਦੇਸ-਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ
ਇਹ ਿਕਉਂ ਆਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ?
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ
੧੮ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਣਖੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ
ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ । ੧੯ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਿਖਆ,
ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੰਨ, ਨਵੀਂ ਮਧ ਅਤੇ ਤੇਲ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ
ਰੱਜੋਗੇ, ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਿਨੰਿਦਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ।
੨੦ ਮੈਂ ਤਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਧੱਕ ਿਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਿਵਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਭਜਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਉਹ ਦਾ ਅਗਲਾ ਿਹੱਸਾ
ਪੂਰਬ ਿਵੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਪੱਛਲਾ ਿਹੱਸਾ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਸਮੁੰਦਰ
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ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਠੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੜ੍ਹਆਂਦ ਆਵੇਗੀ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
੨੧ ਹੇ ਦੇਸ,਼ ਨਾ ਡਰ ! ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਤੇ ਅਨੰਦ ਹੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਵੱਡੇਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ! ੨੨ ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਪਸ਼ੂਓ, ਨਾ ਡਰੋ ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਜਾੜ ਦੀਆਂ
ਚਾਰਗਾਹਾਂ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਫਲ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਹੰਜ਼ੀਰ ਅਤੇ
ਅੰਗੂਰੀ ਵੇਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਲ ਿਵਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
੨੩ ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਅਤੇ
ਅਨੰਦ ਹੋਵੋ ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਵਰਖਾ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ
ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਅਤੇ ਿਪੱਛਲੀ ਵਰਖਾ ਵਰ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਪਿਹਲਾਂ ਹੁੰਦਾ
ਸੀ ।
੨੪ ਿਪੜ ਅੰਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੌਦਾਂ ਮਧ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ
ਛਲਣਗੀਆਂ । ੨੫ ਿਜੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਿਟੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੀ
ਿਟੱਡੀਆਂ, ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਅਤੇ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਿਟੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ
ਨੇ ਿਜਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਘੱਲੀ ਸੀ, ਖਾ ਿਲਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜ
ਿਦਆਂਗਾ ।
੨੬ ਤੁਸੀਂ ਿਢੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਰੱਜ ਜਾਓਗੇ । ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤੱਤ ਕਰੋਗੇ, ਿਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕੀਤੇ
ਹਨ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਫੇਰ ਕਦੇ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ । ੨੭ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ
ਿਕ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ,
ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਫੇਰ ਕਦੇ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਹਾਇਆ ਜਾਣਾ
੨੮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ
ਤੇ ਵਹਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਗੇ,
ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਆਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣਗੇ ।
੨੯ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ
ਆਤਮਾ ਵਹਾਵਾਂਗਾ ।
੩੦ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਅਚੰਭੇ ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ ਅਰਥਾਤ ਲਹੂ, ਅੱਗ
ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ । ੩੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਤੇ ਿਭਆਨਕ ਿਦਨ ਦੇ ਆਉਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸੂਰਜ ਹਨੇਰਾ ਅਤੇ ਚੰਨ ਲਹੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ! ੩੨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ
ਕੋਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਬੁਲਾਵੇ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ।
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੩
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ
੧ ਿਕਉਂ ਜੋ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ, ਜਦ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਿਦਆਂਗਾ ੨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ
ਉਤਾਰ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਨੱਜ-ਭਾਗ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡ ਿਲਆ, ੩ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ
ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ
ਅਤੇ ਮਧ ਪੀਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੇਚ ਿਦੱਤੀ !
੪ ਹੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੀਦੋਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਿਕਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਾ ਿਦਓਗੇ ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਾ
ਵੀ ਿਦਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੱਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾ ਮੋੜ ਿਦਆਂਗਾ !
੫ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨਭਾਉਂਦੇ
ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਲੈ ਗਏ ੬ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ । ੭ ਇਸ ਲਈ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਿਦੱਤਾ, ਉਠਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਰਾਂ ਤੇ ਮੋੜ
ਿਦਆਂਗਾ ੮ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ
ਹੱਥ ਵੇਚਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਾਈਆਂ ਕੋਲ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮ
ਹੈ, ਵੇਚਣਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਿਖਆ ਹੈ !
੯ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ, ਲੜਾਈ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰੋ,
ਸੂਰਿਮਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਰ,ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਉਤਾਹਾਂ ਆਉਣ !
੧੦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਹਲਾਂ ਦੀ ਫਾਲ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ
ਦਾਤਿਰਆਂ ਨੂੰ ਬਰਛੀਆਂ ਬਣਾਓ ! ਅਤੇ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਸੂਰਬੀਰ
ਹਾਂ !
੧੧ ਹੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਓ ਸਾਰੀਓ ਕੌਮੋ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਓ ਅਤੇ ਇਕੱਿਠਆਂ
ਹੋ ਜਾਓ ! ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਥੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇ । ੧੨ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਜਾਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਥੇ
ਬੈਠ ਕੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ।
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੧੩ ਦਾਤੀ ਚਲਾਓ ਿਕਉਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ । ਆਓ, ਦਾਖਾਂ ਨੂੰ ਿਮੱਧੋ
ਿਕਉਂਿਕ ਹੌਦ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਮਟਕੇ ਭਰ-ਭਰ ਛਲਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਬੁਿਰਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ।
੧੪ ਨਬੇੜੇ ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਭੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਨਬੇੜੇ ਦੀ ਘਾਟੀ
ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਦਨ ਨੇੜੇ ਹੈ ! ੧੫ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਰੇ
ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੇ !
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ
੧੬ ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਯੋਨ ਤੋਂ ਗੱਜੇਗਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਅਵਾਜ਼
ਸੁਣਾਵੇਗਾ, ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬਣਗੇ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਲਈ
ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ ਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ ।
੧੭ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਪਹਾੜ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਓਪਰੇ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚੋਂ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਾ ਲੰਘਣਗੇ ।
੧੮ ਉਸ ਿਦਨ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਿਮੱਠੀ ਮਧ ਚੋਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਿਟੱਿਲਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਵਗੇਗਾ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ
ਵਗੇਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਿਨੱਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਿਸ਼ੱਟੀਮ ਦੀ ਵਾਦੀ
ਨੂੰ ਿਸੰਜੇਗਾ ।
੧੯ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਮਸਰ ਿਵਰਾਨ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦੋਮ ਇੱਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਉਜਾੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ । ੨੦ ਪਰ ਯਹੂਦਾਹ ਸਦਾ
ਲਈ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਿਸਆ ਰਹੇਗਾ । ੨੧ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਠਿਹਰਾਵਾਂਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ।
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