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Psalms
ਜ਼ਬੂਰ

ਭੂਿਮਕਾ
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ । ਇਹ ਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਗਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ
। ਕਿਹਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣ
ਿਗਆ ਸੀ ।
ਇਹ ਧਾਰਿਮਕ ਕਿਵਤਾਵਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਗੀਤ; ਸਹਾਇਤਾ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ; ਮਾਫ਼ੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ; ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲਈ
ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਗੀਤ; ਅਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯਾਚਨਾਵਾਂ । ਇਹ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਿਹਕ ਵੀ ਹਨ; ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ
ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗਿਹਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ
ਿਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਦਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ
ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹੀ ਕਲੀਿਸਯਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ
ਅਰਾਧਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਮੁੱਲ ਪੁਸਤਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ।
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੧
ਜ਼ਬੂਰ 1—41
੧ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ
ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ
ਬੈਠਦਾ ਹੈ ! ੨ ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਮਗਨ ਰਿਹੰਦਾ; ਅਤੇ
ਿਦਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੩ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦਰਖ਼ਤ
ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ
ਰੁੱਤ ਿਸਰ ਆਪਣਾ ਫਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਮਲਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ
ਉਹ ਕਰੇ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ੪ ਦੁਸ਼ਟ ਅਿਜਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਘਾਹ-ਫੂਸ
ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਪੌਣ ਉਡਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ੫ ਇਸ ਲਈ ਦੁਸ਼ਟ ਿਨਆਂ
ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹ ਸਕਣਗੇ, ਨਾ ਪਾਪੀ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ, ੬ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾਸ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ ।
੨
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ
੧ ਕੌਮਾਂ ਿਕਸ ਗੱਲ ਲਈ ਡੰਡ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੇਸ-ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਿਕਉਂ
ਿਵਅਰਥ ਸੋਚ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ? ੨ ਯਹੋਵਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਠ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਮਤਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ੩ ਿਕ
ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਈਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ
ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਸੁੱਟੀਏ । ੪ ਿਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਸੇਗਾ,
ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖ਼ੌਲਾਂ ਿਵੱਚ ਉਡਾਵੇਗਾ । ੫ ਤਦ ਉਹ ਓਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਕ੍ਰੋਧ ਿਵੱਚ ਬੋਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਿਵੱਚ ਪਾ
ਦੇਵਾਂਗਾ । ੬ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਿਹਰ ਅਰਥਾਤ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ
ਸੀਯੋਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਿਬਠਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੭ ਮੈਂ ਬਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਕਰਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ,ਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੈਂਨੂੰ
ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੮ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੀਰਾਸ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇਰੀ ਿਮਲਖ਼ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ । ੯ ਤੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ
ਸੁੱਟੇਂਗਾ, ਘੁਿਮਆਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਾਂਗੂੰ ਤੂੰ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾ-ਚੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ।
੧੦ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹੇ ਰਾਿਜਓ, ਿਸਆਣੇ ਬਣੋ, ਅਤੇ ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਨਆਈਂਓ,
ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ । ੧੧ ਭੈ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ-ਕੰਬਦੇ
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ਅਨੰਦ ਮਨਾਓ, ੧੨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮੋ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਿਵੱਚ ਆਵੇ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਛੇਤੀ ਭੜਕ
ਉਠੇਗਾ । ਧੰਨ ਹਨ ਓਹ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।
੩
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜਦਾ ਸੀ
੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਿਕੰਨੇ ਹੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਠ
ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । ੨ ਬਹੁਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ
ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ l ਸਲਹ । ੩ ਪਰ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਢਾਲ
ਹੈ,ਂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ । ੪ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ
ਮੈਨੂੰ ਤਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਸਲਹ । ੫ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਿਗਆ ਅਤੇ ਸੌਂ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਜਾਗ
ਿਠਆ, ਿਕਉਂਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ । ੬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ
ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ ਹੈ ।
੭ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਠ ! ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ
ਜਬਾਿੜਆਂ ਤੇ ਮਾਿਰਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇ ਹਨ । ੮ ਬਚਾਓ
ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਤੇ ਹੋਵੇ । ਸਲਹ ।
੪
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ: ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਿਜਆਂ ਨਾਲ । ਦਾਊਦ ਦਾ
ਭਜਨ
੧ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਂਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਰ ਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ।
ਜਦ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਿਦੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੀ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲੈ । ੨ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮਿਹਮਾ
ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਕਰੋਗੇ, ਿਵਅਰਥ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਓਗੇ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਭਾਲੋਗੇ ? ਸਲਹ
। ੩ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪਿਵੱਤਰ ਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ
ਕਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ । ੪ ਕੰਬ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਿਣਆਂ ਿਬਸਤਿਰਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਿਵੱਚ
ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ । ਸਲਹ । ੫ ਧਰਮ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੋ । ੬ ਬਹੁਤੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕੁੱਝ ਭਿਲਆਈ
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ਿਵਖਾਵੇਗਾ ? ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖੜੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਮਕਾ । ੭ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਰਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਵਧੇਰੇ
ਅਨੰਦ ਪਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੮ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੇਟਿਦਆਂ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਵਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਵੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ।
੫
ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ: ਬੰਸੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ । ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹੂੰਗਣ ਤੇ ਿਧਆਨ
ਕਰ । ੨ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ੩ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਅੰਿਮ੍ਰਤ
ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ, ਅੰਿਮ੍ਰਤ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ
ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ । ੪ ਿਕਉਂਿਕ ਤੂੰ ਅਿਜਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਜੋ
ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ ਤੋਂ ਪਰਸੰਨ ਹੋਵੇਂ, ਬਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । ੫ ਘਮੰਡੀ
ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਬਦਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ
ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ । ੬ ਤੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਂ । ਯਹੋਵਾਹ ਖੂਨੀ
ਅਤੇ ਛਲੀਏ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੭ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਦਯਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰੇ
ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭੈ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇਰੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਮੱਥਾ
ਟੇਕਾਂਗਾ । ੮ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਘਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ
ਅਗਵਾਈ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਿਸੱਧਾ ਕਰ, ੯ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ
ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸਿਚਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਸੰਘ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਕਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਨਾਲ ਵਲ-ਛਲ ਕਰਦੇ
ਹਨ । ੧੦ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਡੱਗ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ
ਦੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਵਦਰੋਹ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੧੧ ਪਰ ਸਭ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ
ਆਏ ਹਨ ਅਨੰਦ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਦਾ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਿਕ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ
ਹੈ,ਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਣ । ੧੨ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਤਾਂ
ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਦੀ ਢਾਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ
ਘੇਰੀਂ ਰੱਖੇਂਗਾ ।
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੬
ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਯਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ: ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਿਜਆਂ ਨਾਲ । ਖਰਜ ਦੇ ਰਾਗ
ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਬਕਾ ਨਾ ਦੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੇਜ
ਕੋਪ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾੜ । ੨ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈ ਕੁਮਲਾ
ਿਰਹਾ ਹਾਂ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆ ਹੱਡੀਆਂ ਬੇਚੈਨ ਹਨ
। ੩ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਅੱਤ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ?
੪ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੁੜ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾ, ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ
ਬਚਾ, ੫ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਿਸਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਤੇਰਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗਾ ? ੬ ਮੈਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ-ਮਾਰਦਾ ਥੱਕ ਿਗਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਿਵਛਾਉਣੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ
ਮੰਜਾ ਿਭਉਂਦਾ ਹਾਂ । ੭ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੋਗ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਲ਼ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ
ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੁੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ੮ ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮੀਓ,
ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰੋਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ,
੯ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ
ਕਰੇਗਾ । ੧੦ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਅਤੇ ਅੱਤ ਿਵਆਕੁਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ
ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।
੭
ਿਨਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਸ਼ੀਗਾਯੋਨ ਨਾਮਕ ਭਜਨ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਕੂਸ਼ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਇਆ ਸੀ
੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ! ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ
ਸਭ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਛੁਡਾ ਲੈ, ੨ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ
ਕੋਈ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂੰ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਵੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੋਟ-ੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਛੱਡੇ । ੩ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ੪ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵ,ੇ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇ ਸਬੱਬੋਂ ਿਵਰੋਧੀ
ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ ੫ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ,
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਮੱਧ ਦੇਵ,ੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ
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ਿਮਲਾਵੇ । ਸਲਹ । ੬ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਠ, ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ
ਦੇ ਗ਼ਜ਼ਬ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਠ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਗ । ਤੂੰ ਿਨਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ
। ੭ ਮਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਉਤਾਹਾਂ
ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ । ੮ ਯਹੋਵਾਹ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਸਿਧਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰ । ੯ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਬਦੀ
ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਿਦ੍ਰੜ ਕਰ, ਹੇ ਧਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੋ ਿਦਲਾਂ ਅਤੇ
ਗੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਜਾਚਦਾ ਹੈਂ । ੧੦ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਿਸੱਧੇ
ਮਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ੧੧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਚਾ ਿਨਆਈ ਹੈ, ਹਾਂ,
ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ੧੨ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਮੁੜੇ, ਤਾਂ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਿਤੱਖੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧੁਣੱਖ ਝੁਕਾ ਕੇ ਿਤਆਰ
ਕਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ । ੧੩ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ-ਬਾਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੧੪ ਵੇਖ,ੋ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਬਦੀ
ਦੀ ਪੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਿਵੱਚ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ
ਉਸ ਤੋਂ ਜੰਿਮਆ ਹੈ । ੧੫ ਉਸ ਨੇ ਟੋਇਆ ਕੱਿਢਆ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪੁੱਿਟਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਿਜਹੜੀ ਖੱਡ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਟੀ ਸੀ ਉਸੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਪ ਿਡੱਗ ਿਪਆ । ੧੬ ਉਸ
ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਉਸੇ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਮੁੜ ਆਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਨ੍ਹੇਰ ਉਸੇ ਦੇ
ਿਸਰ ਤੇ ਪਵੇਗਾ । ੧੭ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਵਾਂਗਾ ।
੮
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗੌਰਵ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ: ਿਗਤੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਗ ਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਕੰਨਾ ਹੀ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ । ੨ ਤੂੰ
ਆਪਿਣਆ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਨਆਿਣਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਰੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ
ਕਰਾ ਦੇਵੇ ੩ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਹੈ,
ਨਾਲੇ ਚੰਦ ਅਤੇ ਤਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਤੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ੪ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ
ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵੇ, ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਜਾਇਆ ਕੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ
ਦੀ ਸੁੱਧ ਲਵੇਂ ? ੫ ਿਕ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲੋ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਅਤੇ
ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦਾ ਮੁਕਟ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ! ੬ ਤੂੰ ਆਪਣੀ

ਜ਼ਬੂਰ ੮:੭

7

ਜ਼ਬੂਰ ੯:੧੫

ਦਸਤਕਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਿਦੱਤੀ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ੭ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਵੱਗ, ਸਗੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ, ੮ ਅਕਾਸ਼
ਦੇ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਸੁਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜੋ ਸੁਮੰਦਰ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਿਫਰਦਾ ਹੈ । ੯ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਕੰਨਾ
ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ !
੯
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਨਆਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਭਜਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਬੈਨ ਦੇ ਰਾਗ ਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਸਾਰੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ । ੨ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਗ-ਬਾਗ
ਹੋਵਾਂਗਾ, ਹੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਵਾਂਗਾ । ੩ ਜਦ ਮੇਰੇ
ਵੈਰੀ ਿਪਛਾਂਹ ਮੁੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਠੇਡਾ ਖਾ ਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
੪ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ
ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚਾ ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੫ ਤੂੰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ ਹੈ, ਤੂੰ
ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਮਟਾ
ਿਦੱਤਾ । ੬ ਵੈਰੀ ਉਜੜੇ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਨਗਰ
ਤੂੰ ਢਾਹ ਿਦੱਤ,ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਿਮਟ ਿਗਆ ਹੈ । ੭ ਪਰੰਤੂ ਯਹੋਵਾਹ ਸਦਾ
ਹੀ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਨੂੰ ਿਨਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕਰ
ਰੱਿਖਆ ਹੈ ੮ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਿਚਆਈ
ਨਾਲ ਉਮਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ । ੯ ਯਹੋਵਾਹ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾ
ਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਂ, ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾ ਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੦ ਤੇਰੇ
ਨਾਮ ਦੇ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ
ਆਪਿਣਆਂ ਤਾਿਲਬਾਂ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ । ੧੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਓ
ਿਜਹੜਾ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰੋ ।
੧੨ ਜਦ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ । ੧੩ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰ,
ਤੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੋ ਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ
ਵੈਰੀਆ ਵੱਲੋ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਕਰ, ੧੪ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਿਵੱਚ
ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਾਓ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ
। ੧੫ ਿਜਹੜਾ ਟੋਆ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਿਟਆ ਸੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਓਹ ਆਪ
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ਿਡੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਿਜਹੜੀ ਫਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਛਪਾਈ ਸੀ ਉਸੇ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਫਸ ਿਗਆ ਹੈ । ੧੬ ਯਹੋਵਾਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ
ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਫਸਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
। ਿਹੱਗਯੋਨ ਸਲਹ । ੧੭ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਤਾਲ ਿਵੱਚ ਮੁੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਵਸਾਰ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ । ੧੮ ਕੰਗਾਲ ਤਾ ਸਦਾ
ਿਵਸਰੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਣਗੇ, ਨਾ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ
। ੧੯ ਠ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਬਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ! ਤੇਰੇ ਸਨਮੁੱਖ
ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ੨੦ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਜਲ
ਪਾ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਜਾਣਨ । ਸਲਹ
।
੧੦
ਿਨਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਦੂਰ ਿਕਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ? ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਿਕਉਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ? ੨ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਿਵੱਚ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੇ
ਿਪਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਆਪ ਫਸ ਜਾਣ ! ੩ ਿਕਉਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਤੇ ਫੂ-ੰ ਫੂੰ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਭੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਫਟਕਾਰਦਾ ਅਤੇ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ੪ ਦੁਸ਼ਟ
ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਲੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਇਹ ਹੈ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ । ੫ ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸਿਥਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ
ਿਨਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆ ਤੇ ਫੁੰਕਾਰੇ
ਮਾਰਦਾ ਹੈ । ੬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲਾਂਗਾ
ਪੀੜ੍ਹੀਓ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਨਾ ਡੋਲਾਂਗਾ । ੭ ਉਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਿਫਟਕਾਰ, ਛੱਲ
ਅਤੇ ਅਨ੍ਹੇਰ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਜੀਭ ਦੇ ਹੇਠ ਸ਼ਰਾਰਤ ਅਤੇ
ਬਦੀ ਹੈ । ੮ ਉਹ ਿਪੰਡਾਂ ਦੇ ਓਹਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਨਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅਨਾਥਾਂ ਦੀ ਤਾਕ ਿਵੱਚ
ਲੱਗੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ੯ ਿਜਵੇਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨੇ ਿਵੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ
ਲਈ ਛਿਹ ਿਵੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ਼ ਿਵੱਚ ਫੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ । ੧੦ ਉਹ ਦਾਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨਾਥ ਉਹ ਦੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ
ਨਾਲ ਿਡੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ੧੧ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਿਛਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ
। ੧੨ ਠ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ! ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ
ਿਵਸਾਰ । ੧੩ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਿਕਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਿਣਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਪੁੱਛ-ਿਗੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ ? ੧੪ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਅਤੇ ਡਾਹ ਤੇ ਿਨਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਲੈ
ਲਵੇ, ਅਨਾਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਯਤੀਮ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਤੂੰ
ਹੀ ਿਰਹਾ ਹੈ । ੧੫ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਂਹ ਭੰਨ ਸੁੱਟ ! ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਭਾਲ ਜਦ
ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨਾ ਲੱਭੇ । ੧੬ ਯਹੋਵਾਹ ਜੁੱਗ-ੋ ਜੁੱਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ । ਪਰਾਈਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ । ੧੭ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮਸਕੀਨਾਂ
ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦ੍ਰੜ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਨ
ਲਾਏਗਾ ੧੮ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਯਤੀਮ ਅਤੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਂ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ
ਿਜਹੜਾ ਿਮੱਟੀ ਦਾ ਹੈ ਿਫਰ ਕਦੀ ਅਨ੍ਹੇਰ ਨਾ ਕਰੇ ।
੧੧
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ: ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਿਕਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ
ਹੋ, ਿਕ ਿਚੜੀ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਡ ਜਾ ? ੨ ਵੇਖੋ ਤਾਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਧਣੁੱਖ
ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਣ ਿਚੱਲੇ ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਿਸੱਧੇ ਮਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਅਨ੍ਹੇਰ ਿਵੱਚ ਮਾਰਨ । ੩ ਜੇ ਨੀਹਾਂ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਕੀ
ਕਰੇ ? ੪ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਸੰਘਾਸਣ
ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕਦੀਆ ਹਨ ਉਹ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਆਦਮੀ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਚਦੀਆਂ ਹਨ । ੫ ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਚਦਾ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ
ਅਤੇ ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੋਂ ਉਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਿਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੬ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾ ਦੇ
ਤੇ ਫਾਹੀਆਂ ਪਾਵੇਗਾ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਲੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਦਾ
ਿਹੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ, ੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦਾ
ਹੈ, ਿਸੱਧੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣਗੇ ।
੧੨
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਖਰਜ਼ ਦੀ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
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੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਬਚਾ ਲੈ ਿਕਉਂ ਜੋ ਧਰਮੀ ਜਨ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਦਮੀ
ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਿਵੱਚੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ੨ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝੂਠ
ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੋਪੜੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋ-ਿਦਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
੩ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੇ ਚੋਪੜੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਉਸ ਜੀਭ ਨੂੰ ਿਜਹੜੀ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ
ਹੈ, ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ । ੪ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਭਾਂ
ਨਾਲ ਿਜੱਤਾਂਗੇ । ਸਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਨ, ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ
? ੫ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੇ ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਆਹ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ
ਠਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬਚਾਓ ਿਵੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ ਿਜਹ
ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹੌਂਕਦਾ ਹੈ । ੬ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਪਾਕ ਬਚਨ ਹਨ, ਉਸ ਚਾਂਦੀ
ਵਰਗੇ ਿਜਹੜੀ ਭੱਠੀ ਿਵੱਚ ਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਿਨਰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ
ਹੈ । ੭ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੀੜੀ
ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੱਕ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇਂਗਾ । ੮ ਦੁਸ਼ਟ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਫੁੱਲੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ
ਆਦਮ ਵੰਸ ਦੀ ਨਿਖੱਧਤਾਈ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
੧੩
ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਛੱਡੇਂਗਾ ? ਕੀ ਸਦਾ ਲਈ ? ਤੂੰ ਕਦੋਂ
ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੈਥੋਂ ਲੁਕਾਵੇਂਗਾ ? ੨ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਖਚੜੀ
ਪਕਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਸੋਗ ਕਰਾਂ ? ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਕਦੋਂ
ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ? ੩ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਧਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ
ਤਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦੇ ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ
ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਵੇ, ੪ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਜੱਤ ਿਲਆ
ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਮੇਰੇ ਡੋਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋਣ । ੫ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ
ਦਯਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਬਚਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇਗਾ ।
੬ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
੧੪
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
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੧ ਮੂਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ
ਿਵਗੜ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ । ੨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਦਮ ਵੰਸ ਤੇ ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ
ਵੇਖੇ ਿਕ ਕੋਈ ਬੁੱਧਵਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਕ ਨਹੀਂ ? ੩ ਉਹ ਸੱਭੇ
ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ, ਓਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ! ੪ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਿਜਹੜੇ
ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਿਜਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ
ਲੈਂਦੇ ? ੫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੇ ਵੱਡਾ ਭੈ ਖਾਧਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ
ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ੬ ਤੁਸੀਂ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹੋ,
ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੀ ਪਨਾਹ ਹੈ । ੭ ਕਾਸ਼ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਬਚਾਓ ਸੀਯੋਨ
ਤੋਂ ਿਨਕਲੇ ! ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੋੜ ਿਲਆਵੇਗਾ,
ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਅਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ !
੧੫
ਿਸਯੋਨ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਡੇਹਰੇ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਰਿਹ ਸਕੇਗਾ ? ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਰਬਤ
ਤੇ ਕੌਣ ਵੱਸੇਗਾ ? ੨ ਉਹੋ ਿਜਹੜਾ ਿਸੱਧੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ
ਮਨੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ੩ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਉਲਾਹਮਾ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ੪ ਿਜਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਕੰਮਾ ਮਨੁੱਖ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ
ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਿਜਹੜਾ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ,
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪਵੇ, ੫ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਿਵਆਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ
ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਿਨਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਰਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਅਿਜਹਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇਗਾ ।
੧੬
ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਭਾਗ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਿਮੱਕਤਾਮ
੧ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ
ਹਾਂ । ੨ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ
ਮੇਰੀ ਿਕਤੇ ਵੀ ਭਿਲਆਈ ਨਹੀਂ । ੩ ਪਿਵੱਤਰ ਜਨ ਿਜਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨ,
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ਉਹ ਆਦਰਯੋਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ੪ ਿਜਹੜੇ ਦੂਜੇ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਲਹੂ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਡੋਹਲਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇਵਿਤਆਂ ਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਆਵਾਂਗਾ । ੫ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਿਵਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਕਟੋਰੇ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ । ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈਂ । ੬ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਥਾਵਾਂ
ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਮਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਿਹੱਸਾ ਿਮਿਲਆ ਹੈ
। ੭ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਾਂਗਾ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੮ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ
ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਡੋਲਾਂਗਾ । ੯ ਇਸ
ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਅਨੰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਿਨਹਾਲ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ
ਵੀ ਚੈਨ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇਗਾ, ੧੦ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਨਾ ਛੱਡੇਂਗਾ,
ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵੇਖਣ ਦੇਵੇਗਾ । ੧੧ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ
ਮਾਰਗ ਿਵਖਾਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਨੰਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸਦਾ
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ।
੧੭
ਅੱਿਤਆਚਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇ, ਮੇਰੀ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਕੰਨ ਲਾ ਿਜਹੜੀ ਿਨਸ਼ਕਪਟ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ । ੨ ਮੇਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਿਸੱਿਧਆਈ ਨੂੰ ਵੇਖਣ । ੩ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ
ਨੂੰ ਜਾਿਚਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਖਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਨਾ
ਲੱਭਾ, ਮੈਂ ਠਾਣ ਿਲਆ ਿਕ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਕਰੇ । ੪ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ
ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ
ਰੱਿਖਆ ਹੈ । ੫ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਫਿੜਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ
ਿਤਲਕੇ । ੬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਰ ਦੇਵੇਂਗਾ,
ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਝੁਕਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ । ੭ ਆਪਣੀ ਅਚਰਜ ਦਯਾ
ਿਵਖਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈਂ । ੮ ਅੱਖ ਦੀ ਕਾਕੀ ਦੀ ਿਨਆਈਂ ਮੇਰੀ
ਰਾਖੀ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲੈ, ੯ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ
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ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ
ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ੧੦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਚਰਬੀ ਿਵੱਚ ਗੁੱਥੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ
ਤੋਂ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । ੧੧ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰ-ਪੈਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਿਰਆ ਹੈ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਟਕਾ
ਦੇਣ । ੧੨ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਪਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਬਰ
ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਿਜਹੜਾ ਘਾਤ ਿਵੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ । ੧੩ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਠ, ਉਹ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ, ਉਹ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ
ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਛੁਡਾ ਲੈ, ੧੪ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਇਸੇ ਿਜਉਣ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਦਾ
ਿਢੱਡ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਭਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ । ਉਹ ਬੱਿਚਆ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹੰਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਆਪਿਣਆਂ ਬਾਲ-ਬੱਿਚਆ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
। ੧੫ ਮੈਂ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਗਾਂਗਾ ਤਦ ਤੇਰੇ
ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਤ੍ਰਪਤ ਹੋਵਾਂਗਾ ।
੧੮
ਦਾਊਦ ਦਾ ਮੁਕਤੀਗਾਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ । ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦਾ ਗੀਤ, ਿਜਸ
ਦੇ ਵਚਨ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਾਏ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ:
੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਬਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ । ੨ ਯਹੋਵਾਹ
ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ, ਮੇਰਾ ਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ, ਿਜਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਢਾਲ, ਮੇਰੇ ਬਚਾਓ
ਦਾ ਿਸੰਗ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ । ੩ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਉਸਤਤ ਯੋਗ
ਹੈ, ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਵਾਂਗਾ । ੪ ਮੌਤ ਦੀਆਂ
ਡੋਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ।
੫ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ, ਮੌਤ ਦੇ ਫੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ
। ੬ ਆਪਣੀ ਔਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ । ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ
ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ । ੭ ਤਦ ਧਰਤੀ
ਕੰਬ ਗਈ ਅਤੇ ਥਰ-ਥਰਾਈ, ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਿਹੱਲ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ
ਧੜਕ ਠੀਆਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ! ੮ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ
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ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਿਠਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੱਗ ਭਸਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੰਿਗਆਰੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਦਗ-ਦਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ੯ ਉਸਨੇ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ
ਉਤਿਰਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਸੀ । ੧੦ ਤਦ ਉਹ ਸਵਰਗੀ
ਜੀਵ ਕਰੂਬੀ, ਿਜਸ ਦੇ ਪੰਖ ਸਨ ਉਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਿਡਆ, ਹਾਂ, ਪੌਣ ਦੇ
ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ । ੧੧ ਉਸ ਨੇ ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ,
ਕਾਲੇ ਜਲਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮੰਡਪ
ਬਣਾਇਆ । ੧੨ ਉਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਝਲਕ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਘਟਾਂਵਾਂ ਦੇ
ਿਵਚੋਂ ਗੜੇ ਅਤੇ ਅੰਿਗਆਰੇ ਿਨੱਕਲੇ । ੧੩ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਗਰਿਜਆ,
ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ। ੧੪ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ
ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਛੰਨ-ਿਭੰਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਿਬਜਲੀਆਂ ਿਲਸ਼ਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਘਬਰਾ ਿਦੱਤਾ । ੧੫ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਬਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ
ਦੇ ਸੁਆਸ ਦੇ ਝੋਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਿਦੱਸ ਪਈਆਂ, ਅਤੇ
ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ । ੧੬ ਉਸ ਨੇ ਪਰੋਂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ
ਲੈ ਿਲਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੜਾਂ ਿਵਚੋਂ ਕੱਿਢਆ । ੧੭ ਮੇਰੇ ਬਲਵੰਤ ਵੈਰੀ
ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਤੋਂ ਿਜਹੜੇ ਮੈਥੋਂ ਿਘਣ ਕਰਦੇ ਸਨ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਸਨ । ੧੮ ਮੇਰੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ । ੧੯ ਉਹ ਮੈਨੂੰ
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ, ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਮੈਥੋਂ ਪਰਸੰਨ ਸੀ । ੨੦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਾ
ਿਦੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸੁੱਚਮਤਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਟਾ ਿਦੱਤਾ, ੨੧ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਬਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ੨੨ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ । ੨੩ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਪੂਰਾ ਉਤਿਰਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਿਖਆ ।
੨੪ ਸੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਨਗਾਹ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ
ਸੁੱਚਮਤਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਟਾ ਿਦੱਤਾ । ੨੫ ਦਯਾਵਾਨ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਦਯਾਵਾਨ ਿਵਖਾਏਂਗਾ, ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਿਵਖਾਏਂਗਾ । ੨੬ ਸ਼ੁੱਧ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਿਵਖਾਏਂਗਾ, ਅਤੇ ਹਾਠੇ
ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਠਾ ਿਵਖਾਏਂਗਾ । ੨੭ ਤੂੰ ਦੁੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਂਗਾ,
ਪਰ ਚੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰੇਂਗਾ । ੨੮ ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦਾ ਹੈ,ਂ
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ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੨੯ ਤਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੱਥੇ ਦੇ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਭੱਜ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ੩੦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੂਰਾ
ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ
ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਹੈ । ੩੧ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ? ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਿਕਹੜੀ ਚੱਟਾਨ ਹੈ ? ੩੨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਲੱਕ
ਬਲ ਨਾਲ ਕੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੩੩ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ
ਨੂੰ ਹਰਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਿਜਹੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਿਚਆਂ ਥਾਂਵਾਂ
ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੩੪ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਇਉਂ ਿਸਖਾਉਂਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਿਪੱਤਲ ਦਾ ਧਣੱਖ ਝੁਕਾ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ । ੩੫ ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਬਚਾਓ ਦੀ ਢਾਲ ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਿਲਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਨਰਮਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਡਆਇਆ ਹੈ । ੩੬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੇਠ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ
ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਿਤਲਕੇ । ੩੭ ਮੈਂ ਆਪਿਣਆਂ ਵੈਰੀਆਂ
ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਿਲਆ, ਮੈਂ ਿਪਛਾਹਾਂ ਨਾ ਹਿਟਆ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋ ਿਗਆ । ੩੮ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਫੰਿਡਆ ਿਕ ਉਹ ਫੇਰ
ਨਾ ਠ ਸਕੇ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਿਡੱਗ ਪਏ ਸਨ । ੩੯ ਤੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਨੂੰ
ਬਲ ਨਾਲ ਕੱਿਸਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੇਠ ਝੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੪੦ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਿਪੱਠ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਘਣ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕੀਤਾ । ੪੧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ
। ੪੨ ਫੇਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾਲ ਡਦੀ ਧੂੜ ਵਾਂਗੂੰ ਪੀਹ ਸੁੱਿਟਆ, ਰਸਤੇ
ਦੇ ਿਚੱਕੜ ਵਾਂਗੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ । ੪੩ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝਗਿੜਆਂ ਤੋਂ
ਛੁਡਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਥਾਿਪਆ, ਿਜਨ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਜਾਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ । ੪੪ ਸੁਣਿਦਆਂ ਸਾਰ ਉਹ ਅਧੀਨ ਹੋ
ਗਏ, ਪਰਦੇਸੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਿਹਚਕ ਕੇ ਆਏ । ੪੫ ਪਰਦੇਸੀ ਕੁਮਲਾ ਗਏ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਕੋਟਾਂ ਿਵਚੋਂ ਥਰਥਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਿਨੱਕਲੇ । ੪੬ ਯਹੋਵਾਹ ਿਜਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ
ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੋਵੇ
! ੪੭ ਉਸੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ੪੮ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ
ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ । ੪੯ ਇਸ ਲਈ,
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ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਸ
ਗਾਵਾਂਗਾ । ੫੦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਿਜੱਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਰਥਾਤ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਅੰਸ ਤੇ ਸਦਾ ਤੱਕ
ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
੧੯
ਿਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਅਕਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਬਰ ਉਸ
ਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਿਵਖਾਲਦਾ ਹੈ । ੨ ਿਦਨ ਿਦਨ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਤ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ । ੩ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ
ਹਨ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਦੀ ਹੈ । ੪ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਗੂੰਜ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ
ਉਸ ਨੇ ਸੂਰਜ ਲਈ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ੫ ਿਜਹੜਾ ਲਾੜੇ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ
ਿਵਚੋਂ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਰਮੇ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ । ੬ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੌਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦੀ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ
੭ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ੮ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਿਸੱਧੇ ਹਨ, ਓਹ ਿਦਲ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਿਨਰਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ੯ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ,
ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਨਆਂ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਓਹ ਿਨਰੇ ਪੁਰੇ
ਧਰਮ ਹਨ । ੧੦ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਸ਼ਿਹਦ ਅਤੇ ਮਖੀਲ ਿਦਆਂ ਚੋਇਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਮੱਠੇ ਹਨ । ੧੧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਿਚਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ ।
੧੨ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਝੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ
ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ, ੧੩ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ
ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਖਰਾ ਉਤਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਠਿਹਰਾਂਗਾ ।

ਜ਼ਬੂਰ ੧੯:੧੪

17

ਜ਼ਬੂਰ ੨੧:੬

੧੪ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਿਵਚਾਰ, ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ।
੨੦
ਿਜੱਤ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਤਰ ਦੇਵ,ੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਿਚਆਂ ਕਰੇ । ੨ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੇ,
ਅਤੇ ਸੀਯੋਨ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ੩ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ,ੇ ਅਤੇ
ਤੇਰੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ । ਸਲਹ । ੪ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਤੈਨੂੰ ਦੇਵ,ੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ । ੫ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਚਾਓ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਾਂਗ,ੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ
ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ । ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ । ੬ ਹੁਣ ਮੈਂ
ਜਾਿਣਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਚਾਉਣ
ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ । ੭ ਕੋਈ ਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਘੋਿੜਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ । ੮ ਓਹ ਝੁਕੇ ਅਤੇ ਿਡੱਗ
ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਠੇ ਅਤੇ ਿਸੱਧੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ । ੯ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਬਚਾ
ਲੈ ! ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਤਰ ਦੇ !
੨੧
ਿਜੱਤ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਤੂਤੀਗਾਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ
ਫ਼ਿਤਹ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਗਨ ਹੋਵੇਗਾ ! ੨ ਤੂੰ ਉਹ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਿਕਆ ਨਹੀਂ । ਸਲਹ । ੩ ਭਿਲਆਈ ਦੀਆਂ
ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਿਮਲਦਾ ਹੈ,ਂ ਤੂੰ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁਕਟ ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ
ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ । ੪ ਉਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਮੰਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ
ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਉਮਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ । ੫ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਜ ਅਤੇ ਉਪਮਾ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ
। ੬ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਂ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ
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ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਮਗਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਂ ੭ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਦਯਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੇ
ਨਾ ਡਾਲੇਗਾ । ੮ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਕੱਢੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ
ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ । ੯ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਤੰਦੂਰ ਿਵੱਚ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਨਗਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ । ੧੦ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਫਲ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚੋਂ ਨਾਸ ਕਰੇਂਗਾ, ੧੧ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁਿਰਆਈ ਠਾਣੀ, ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ
ਕਰ ਸਕੇ, ੧੨ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿਪੱਠ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਮੋੜੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ
ਿਨਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬਾਣ ਿਚੱਲੇ ਚੜਾ ਦੇਵੇਂਗਾ । ੧੩ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਾਂਗੇ ।
੨੨
ਮਨੋਿਵਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਅਤੇ ਸਤੂਤੀਗਾਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਬਲੇਰਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ? ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਿਕਉਂ ਦੂਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ? ੨ ਹੇ
ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਤਰ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ,
ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ । ੩ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ,ਂ ਤੂੰ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ
ਦੀਆਂ ਉਸਤਤਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ । ੪ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ । ੫ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਤੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਓਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਨਾ ਹੋਏ । ੬ ਪਰ ਮੈਂ ਕੀੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ
ਹਾਂ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁੱਛ ਹਾਂ । ੭ ਿਜੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ
ਓਹ ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਿਵੱਚ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਬੁੱਲ ਪਸਾਰਦੇ ਅਤੇ ਿਸਰ ਿਹਲਾਉਂਦੇ
ਹਨ, ੮ “ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇ, ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਬਚਾਵੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਸੰਨ ਹੈ “ । ੯ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਖੋਂ ਬਾਹਰ
ਿਲਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਿਦਲਾਇਆ,
੧੦ ਜੰਮਿਦਆ ਸਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਤੂੰ
ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ । ੧੧ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਰਿਹ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਬਪਤਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ
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ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ । ੧੨ ਬਹੁਤੇ ਸਾਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ ਹੈ,
ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਬਲ਼ਦਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ ਹੈ, ੧੩ ਓਹ ਪਾੜਨ
ਅਤੇ ਗੱਜਣ ਵਾਲੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡਦੇ ਹਨ । ੧੪ ਮੈਂ ਪਾਣੀ
ਵਾਂਗੂੰ ਡੋਹਿਲਆ ਿਗਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਖੜ ਗਈਆਂ ਹਨ,
ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਮੋਮ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਿਪਘਲ ਿਗਆ ਹੈ । ੧੫ ਮੇਰਾ ਗਲਾ
ਠੀਕਰੇ ਵਾਂਗੂੰ ਸੁੱਕ ਿਗਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਧੂੜ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਛੱਿਡਆ । ੧੬ ਿਕਉਂ ਜੋ ਕੁੱਿਤਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ
ਹੈ, ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ
ਿਵੰਨ੍ਹ ਸੁੱਟੇ ਹਨ । ੧੭ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਿਗਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਓਹ
ਮੈਨੂੰ ਘੂਰ-ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ । ੧੮ ਓਹ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਲਬਾਸ ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ੧੯ ਪਰ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੂਰ ਨਾ
ਰਿਹ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਬਲ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕਰ, ੨੦ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ
ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਛੁਡਾ । ੨੧ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਚਾ,
ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਸਾਹਨਾਂ ਦੇ ਿਸੰਙਾਂ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ l ੨੨ ਮੈਂ ਆਪਿਣਆਂ
ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ ।
੨੩ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਿਲਓ, ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੰਸ,
ਉਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੰਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੋ, ੨੪ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਦੁਖੀਏ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਿਣਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕੀਤੀ,
ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਿਛਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਦੁਹਾਈ
ਿਦੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਸੁਿਣਆ । ੨੫ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਉਸਤਤ ਕਰਨਾ ਤੇਰੀ
ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ
ਕਰਾਂਗਾ । ੨੬ ਨਮਰ ਲੋਕ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿਤ੍ਰਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਖੋਜੀ ਉਸ
ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇ ! ੨੭ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਿਫਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਘਰਾਣੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ੨੮ ਿਕਉਂ ਜੋ ਰਾਜ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ
ਤੇ ਉਹੋ ਹਾਕਮ ਹੈ । ੨੯ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ
ਟੇਕਣਗੇ, ਓਹ ਸੱਭੇ ਜੋ ਮਰ ਿਮਟਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ
ਜਾਨ ਿਜਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ । ੩੦ ਇੱਕ ਵੰਸ ਉਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ । ੩੧ ਓਹ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਧਰਮ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਿਕ ਉਹ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
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੨੩
ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਅਯਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ੨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇ ਹਰੇ
ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਿਵੱਚ ਿਬਠਾਉਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਦਾਇਕ ਪਾਣੀਆ ਕੋਲ
ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੩ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਿਵੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਮਤ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੪ ਭਾਵੇ ਮੈਂ
ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਿਵੱਚ ਿਫਰਾਂ, ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਬਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਹੈ । ਤੇਰੀ ਸੋਟੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ । ੫ ਤੂੰ
ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੇਜ਼ ਿਵਛਾਉਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਤੇ
ਤੇਲ ਝੱਿਸਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਟੋਰਾ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ੬ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ
ਭਿਲਆਈ ਅਤੇ ਦਯਾ ਿਜਉਣ ਭਰ ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵਸਾਂਗਾ !
੨੪
ਮਿਹਮਾਮਈ ਰਾਜਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਿਨਵਾਸੀ । ੨ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਗਦੇ
ਪਾਣੀਆ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ । ੩ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਕੌਣ ਚੜ੍ਹੇਗਾ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ੪ ਉਹ ਿਜਸ ਦੇ
ਹੱਥ ਪਾਕ ਅਤੇ ਮਨ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਅ ਬਦੀ ਵੱਲ
ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ,ਅਤੇ ਛਲਣ ਲਈ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ । ੫ ਉਸ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ
ਬਰਕਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਧਰਮ ਿਮਲੇਗਾ । ੬ ਇਹ
ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਯਾਕੂਬ
। ਸਲਹ । ੭ ਹੇ ਫਾਟਕੋ, ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਚੇ ਕਰੋ, ਹੇ ਅਨੰਤਕਾਲ ਦੇ ਦਰਵੱਿਜਓ,
ਚੇ ਹੋ ਜਾਓ ! ਤਦ ਜਲਾਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ । ੮ ਇਹ ਜਲਾਲ
ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ ? ਯਹੋਵਾਹ ਸਮਰੱਥੀ ਅਤੇ ਬਲੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਯੁੱਧ ਿਵੱਚ
ਬਲੀ ਹੈ । ੯ ਫਾਟਕੋ, ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਚੇ ਕਰੋ, ਹੇ ਆਿਦ ਦਰਵੱਿਜਓ, ਚੇ ਹੋ ਜਾਓ
! ਤਦ ਜਲਾਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ । ੧੦ ਇਹ ਜਲਾਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਕੌਣ ਹੈ ? ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ, ਉਹੋ ਜਲਾਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ । ਸਲਹ ।
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੨੫
ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ । ੨ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਨਾ ਵੈਰੀਆ ਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਗਲਾਂ ਵਜਾਉਣ ਦੇ । ੩ ਿਜੰਨ੍ਹੇ ਤੈਂਨੂੰ ਤਕਦੇ ਹਨ ਓਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ
ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਉਹੋ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ । ੪ ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾਲ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਲਾ ।
੫ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਲਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਕਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ । ੬ ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ,ਆਪਣੀਆਂ ਿਦਆਲ਼ਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਯਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ
ਹਨ । ੭ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਰੱਖ । ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ,ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ
ਰੱਖ । ੮ ਯਹੋਵਾਹ ਭਲਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਰਾਹ ਿਸਖਲਾਏਗਾ । ੯ ਉਹ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਨਆਂ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ,ਅਤੇ
ਅਧੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਿਸਖਾਲੇਗਾ । ੧੦ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨੇਮ ਅਤੇ ਸਾਖੀਆਂ
ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ ਦਯਾ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਹਨ
l ੧੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਮੇਰੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਿਖਮਾ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈ । ੧੨ ਉਹ ਿਕਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ? ਉਹ
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਿਸਖਾਲੇਗਾ । ੧੩ ਉਸ ਦਾ ਜੀਅ ਸੁਖੀ
ਵੱਸੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੰਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੪ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੇਤ
ਉਸ ਦੇ ਡਰ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਦੱਸੇਗਾ । ੧੫ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਿਕ ਉਹ
ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲ਼ ਿਵਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵੇ । ੧੬ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਯਾ
ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖੀ ਹਾਂ । ੧੭ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਧ ਗਏ
ਹਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ । ੧੮ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ
ਨੂੰ ਵੇਖ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ । ੧੯ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਿਕ ਓਹ
ਬਾਹਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਓਹ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ੨੦ ਮੇਰੀ ਜਾਨ
ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ
ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ । ੨੧ ਖਿਰਆਈ ਅਤੇ ਿਸਿਧਆਈ ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ,
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ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਂਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ । ੨੨ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ !
੨੬
ਇੱਕ ਖਰੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਖਿਰਆਈ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਿਲਆ
ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਤੇ ਅਟੱਲ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ ਹੈ । ੨ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਜਾਚ, ੩ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਯਾ
ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਚਆਈ ਿਵੱਚ ਚੱਿਲਆ ਹਾਂ । ੪ ਮੈਂ
ਿਨਕੰਿਮਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਪਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਅੰਦਰ ਜਾਂਵਾਂਗਾ ।
੫ ਬੁਿਰਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੈਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ
ਬੈਠਾਂਗਾ । ੬ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਿਨਰਮਲਤਾਈ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ
ਧੋਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੀ ਪਿਰਕਰਮਾ ਕਰਾਂਗਾ, ੭ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਿਰਆਂ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਿਬਆਨ
ਕਰਾਂ । ੮ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਸੇਿਬਆਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ
ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ । ੯ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਿਮਲਾ,
ਨਾ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦ ਨੂੰ ਖੂਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ । ੧੦ ਿਜਨ੍ਹਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ,
ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਿਰਸ਼ਵਤਾਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ੧੧ ਪਰ ਮੈਂ
ਖਰਾ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰ । ੧੨ ਮੇਰਾ
ਪੈਰ ਪੱਧਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਿਟਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਧੰਨ
ਆਖਾਂਗਾ ।
੨੭
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਕਸ ਤੋਂ ਡਰਾਂ ? ਯਹੋਵਾਹ
ਮੇਰੇ ਜੀਉਣ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਿਕਸ ਦਾ ਭੈ ਖਾਵਾਂ ? ੨ ਜਦ ਬੁਿਰਆਰ ਅਰਥਾਤ
ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਓਹ ਠੇਡਾ ਖਾ ਕੇ
ਿਡੱਗ ਪਏ । ੩ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਲ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਿਦਲ
ਨਾ ਡਰੇਗਾ । ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜੁੱਧ ਠੇ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਸਵੰਤ ਹਾਂ ।
੪ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਭਾਲਾਗਾਂ, ਿਕ ਮੈਂ ਜੀਉਣ ਭਰ
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ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵੱਸਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਨੋਹਰਤਾ ਨੂੰ ਤੱਕਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ ਕਰਾਂ । ੫ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਡਪ
ਿਵੱਚ ਲੁਕਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਿਛਪਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ
ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਚਾ ਕਰੇਗਾ । ੬ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਿਸਰ ਮੇਰੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ
ਤੇ ਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਦੇ ਚੜਾਵੇ
ਚੜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਵਾਂਗਾ । ੭ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰ ਦੇ ।
੮ “ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ,” ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਤੈਂਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗਾ । ੯ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲੁਕਾ, ਆਪਣੇ
ਦਾਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਿਰਹਾ ਹੈ,ਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ,
ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਿਤਆਗ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ! ੧੦ ਜਦ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਮੈਨੂੰ
ਿਤਆਗ ਦੇਣ, ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ । ੧੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣਾ ਰਾਹ
ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਾਲ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਸੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ
ਕਰ । ੧੨ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਝੂਠੇ
ਗਵਾਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਠੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ।
੧੩ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜੀਉਂਿਦਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਵੇਖਣ ਦਾ
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ । ੧੪ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਦਲੇਰ ਹੋਵੇ,
ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਉਡੀਕ !
੨੮
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੈਂਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਨਾ
ਰਿਹ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ
ਜਾਂਵਾਂ ਿਜਹੜੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਨ । ੨ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ
ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਵਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਦੀ ਿਵਚਲੀ ਕੋਠੜੀ ਵੱਲ ਉਠਾਵਾਂ । ੩ ਬੁਿਰਆਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਿਗਣ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ
ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਬਦੀ ਹੈ । ੪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਗੋਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ੫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਕ
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ਓਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਿਧਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੇਗਾ । ੬ ਯਹੋਵਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ । ੭ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ
ਬਲ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੌਜ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਗੀਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ । ੮ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਲਈ ਬਚਾਓ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ । ੯ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਬਚਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਰਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖ ।
੨੯
ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਮਿਹਮਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮੰਨੋ ।
੨ ਮਿਹਮਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਨ,ੋ ਪਿਵੱਤਰ ਬਸਤਰ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ । ੩ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਜਲਾਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਗਰਜਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੈ । ੪ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ । ੫ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਿਦਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਿਦਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੁੱਟਦਾ
ਹੈ ! ੬ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਛੇ ਵਾਂਗ,ੂੰ ਲਬਾਨੋਨ ਅਤੇ ਿਸਰਯੋਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਵੱਛੇ
ਵਾਂਗੂੰ ਕੁਦਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੭ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਦੀ
ਹੈ, ੮ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਜਾੜ ਿਹਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਕਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਜਾੜ
ਨੂੰ ਿਹਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ! ੯ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਆਖਦਾ
ਹੈ “ਮਿਹਮਾ ! “ ੧੦ ਯਹੋਵਾਹ ਜਲ ਪਰਲੋ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਦਾ
ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ । ੧੧ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇਗਾ,
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ।
੩੦
ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਭਵਨ ਦੇ ਆਦਰ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
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੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ
ਿਖੱਿਚਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਨੰਦ ਹੋਣ ਨਾ ਿਦੱਤਾ । ੨ ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਿਗਆ ਕੀਤਾ
। ੩ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਉਠਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੀਉਂਿਦਆ
ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਉਤਰ ਜਾਂਵਾਂ । ੪ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਤੋ, ਉਹ
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ
! ੫ ਉਹ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪਲ ਭਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਜੀਉਣ ਭਰ ਦੀ ਹੈ ।
ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ । ੬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇ
ਵੇਲੇ ਆਿਖਆ ਸੀ, ਿਕ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਂਗਾ । ੭ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਸਿਥਰ ਰੱਿਖਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਲੁਕਾਇਆ,
ਮੈਂ ਘਬਰਾਇਆ । ੮ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੈਂਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ
ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ੯ ਿਕ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਉਤਰ
ਜਾਂਵਾਂ ? ਭਲਾ, ਿਮੱਟੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇਗੀ ? ਭਲਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਿਚਆਈ
ਦੱਸੇਗੀ ? ੧੦ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ
ਸਹਾਇਕ ਹੋ ! ੧੧ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਪੱਟਣ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਨਾਲ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੱਪੜ
ਲਾਹ ਕੇ ਅਨੰਦ ਦਾ ਕਮਰ-ਕੱਸਾ ਬੱਧਾ । ੧੨ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਗਾਵੇ
ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੇ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ
।
੩੧
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ
ਹੋਣ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ! ੨ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾ
ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੁਡਾ ! ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਚੱਟਾਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਚਾਓ
ਲਈ ਗੜ੍ਹ ਹੋ । ੩ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ,ਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਚੱਲ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ । ੪ ਤੂੰ ਉਸ
ਜਾਲ਼ ਿਵਚੋਂ ਿਜਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੁਕ ਕੇ ਿਵਛਾਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ, ਤੂੰ ਜੋ
ਮੇਰਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈਂ । ੫ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ! ੬ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ
ਹਾਂ ਿਜਹੜੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ
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। ੭ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਿਵੱਚ ਮਗਨ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ
ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਿਲਆ ਹੈ । ੮ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੈਰੀ
ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਛੱਿਡਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਲੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਸਿਥਰ ਕੀਤੇ
ਹਨ । ੯ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮੱਿਸਆ ਿਵੱਚ ਹਾਂ ।
ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਮੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਲ਼ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ
। ੧੦ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੋਗ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਹੌਕੇ ਭਰਨ ਿਵੱਚ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ,
ਮੇਰੀ ਬਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਬਲ ਘੱਟ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਗਲ਼
ਗਈਆਂ ਹਨ । ੧੧ ਆਪਣੇ ਸਭ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਲਾਹਮਾ ਬਿਣਆ,
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਲਈ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਿਖਆ ਓਹ ਮੈਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ । ੧੨ ਮੈਂ
ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਾਂਗੂੰ ਮਨੋਂ ਭੁਲਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ ।
੧੩ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭੈ ਹੀ ਭੈ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਕੀਤੀ । ੧੪ ਪਰ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਮੈਂ
ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ । ੧੫ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ । ੧੬ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਤੇ ਚਮਕਾ, ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ! ੧੭ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੈਂਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ ਹੈ । ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣ, ਓਹ
ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਪਏ ਰਿਹਣ ! ੧੮ ਉਹ ਝੂਠੇ ਬੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਿਜਹੜੇ
ਧਰਮੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ !
੧੯ ਿਕੰਨ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭਿਲਆਈ ! ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਦੇ ਲਈ ਗੁਪਤ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਿਜਹੜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਦਮ
ਵੰਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ । ੨੦ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਓਟ
ਿਵੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਤੋਂ ਿਛਪਾਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਭਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ
ਆਪਣੇ ਮੰਡਪ ਿਵੱਚ ਲੁਕਾ ਰੱਖੇਂਗਾ । ੨੧ ਯਹੋਵਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਇੱਕ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਚਰਜ ਦਯਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
੨੨ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਬਰਾਹਟ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਸੀ ਿਕ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ
ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕੱਿਟਆਂ ਿਗਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ
ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ । ੨੩ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ,ੋ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ
ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਸੱਿਚਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ੨੪ ਹੇ ਸਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਿਲਓ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ
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ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦਲੇਰ ਹੋਵੇ !
੩੨
ਮਾਫ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਰਕਤ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ । ਮਸ਼ਕੀਲ
੧ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਿਜਸ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਿਗਆ, ਿਜਸ ਦਾ ਪਾਪ ਢੱਿਕਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ । ੨ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਿਜਸ ਦੀ ਬਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦੇ ਲੇਖੇ
ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਕਪਟ ਨਹੀਂ । ੩ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਿਰਹਾ
ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਹੂੰਗਣ ਨਾਲ ਗਲ਼ ਗਈਆਂ, ੪ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੱਥ
ਿਦਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਰੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਔੜ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਗਈ
। ਸਲਹ । ੫ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਈ । ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਿਲਆ । ਸਲਹ
। ੬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਿਮਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਕਰੇ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਜਦ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਓਹ ਉਸ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਪਹੁੰਚਣਗੇ । ੭ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੁਕਣ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ,ਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਖੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰੇਂਗਾ । ਸਲਹ । ੮ ਮੈਂ ਤੈਂਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ
ਿਜਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੈਂਨੂੰ ਿਸਖਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਿਨਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਂਨੂੰ
ਸਲਾਹ ਿਦਆਂਗਾ । ੯ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਖੱਚਰ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਿਜਹੜੇ ਬੇਸਮਝ
ਹਨ, ਲਗਾਮ ਅਤੇ ਵਾਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਓਹ ਤੇਰੇ
ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣਗੇ । ੧੦ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਬਪਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,
ਪਰ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਯਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰੀਂ ਰੱਖੇਗੀ । ੧੧ ਹੇ
ਧਰਮੀਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਹੇ ਸਾਰੇ ਿਸੱਧੇ ਿਦਲ
ਵਾਿਲਓ, ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਓ !
੩੩
ਸਤੂਤੀ ਦਾ ਗੀਤ
੧ ਹੇ ਧਰਮੀਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕਰੋ, ਖਿਰਆਂ ਨੂੰ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ
ਫੱਬਦੀ ਹੈ । ੨ ਬਰਬਤ ਵਜਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਦਸ ਤਾਰ ਦੀ
ਿਸਤਾਰ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਓ । ੩ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾ ਗੀਤ
ਗਾਓ, ਚੀ ਸੁਰ ਤੇ ਸੁਰ ਤਾਲ ਨਾਲ ਵਜਾਓ । ੪ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਚ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ੫ ਉਹ ਧਰਮ ਅਤੇ
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ਿਨਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਦਯਾ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ।
੬ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅਕਾਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੱਸੋਂ
ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ੭ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਢੇਰਾਂ ਿਵੱਚ ਇਕੱਿਠਆਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੂੰਿਘਆ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ੮ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰੇ, ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣ, ੯ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ
ਨੇ ਆਿਖਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋ ਿਗਆ, ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਿਗਆ
। ੧੦ ਯਹੋਵਾਹ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਅਕਾਰਥ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ
ਨੂੰ ਿਵਅਰਥ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ੧੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਰਿਹੰਦੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਪੀੜੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ । ੧੨ ਧੰਨ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ
ਿਜਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਜਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵਰਸੇ
ਲਈ ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ ! ੧੩ ਯਹੋਵਾਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ
ਆਦਮ ਵੰਸੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ । ੧੪ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬੇ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ । ੧੫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ੧੬ ਫੌਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ
ਰਾਜੇ ਦਾ ਬਚਾਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸੂਰਮਾ ਬਹੁਤੇ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
੧੭ ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬਲ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ੧੮ ਵੇਖ,ੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ
ਤੇ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ, ੧੯ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਜਾਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵੇ,ਅਤੇ ਕਾਲ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਉਂਿਦਆ ਰੱਖੇ । ੨੦ ਸਾਡਾ
ਮਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਹੈ
। ੨੧ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਉਸ ਿਵੱਚ ਆਨੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ
ਨਾਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ ਹੈ । ੨੨ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਿਤਵੇਂ ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ।
੩੪
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਤੂਤੀ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਬੀਮਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਗਲ ਵਾਂਗ ਬਿਣਆ
ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਿਗਆ
੧ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਾਂਗਾ,ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸਦਾ ਮੇਰੇ
ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ । ੨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਡਆਵੇਗੀ
, ਦੀਨ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਹੋਣਗੇ । ੩ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
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ਵਿਡਆਈ ਕਰੋ, ਰਲ ਿਮਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੀਏ ।
੪ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭਾਿਲਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ
ਡਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ । ੫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਿਕਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਿਚਹਰੇ ਉਜਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਕਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ । ੬ ਇਸ
ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਪੁਕਾਿਰਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੁਿਣਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਦੁੱਖਾਂ
ਤੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ । ੭ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਨ ਵਾਿਲਆ ਦੇ
ਦੁਆਲੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ੮ ਚੱਖੋ ਤੇ ਵੇਖੋ
ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ੯ ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੰਤੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇ ਡਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟ
ਨਹੀਂ । ੧੦ ਸ਼ੇਰ ਬੱਿਚਆ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਤਾਿਲਬਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਚੰਗੀ ਵਸਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ੧੧ ਬੱਿਚਓ, ਆਓ,ਮੇਰੀ
ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣਾ ਿਸਖਾਵਾਂਗਾ । ੧੨ ਉਹ ਿਕਹੜਾ
ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ
ਭਿਲਆਈ ਵੇਖੇ ? ੧੩ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖ । ੧੪ ਬਦੀ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾ ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰ,
ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਨੂੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ । ੧੫ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ
ਧਰਮੀਆ ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ।
੧੬ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਧਰਤੀ
ਤੋਂ ਿਮਟਾ ਸੁੱਟੇ । ੧੭ ਧਰਮੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੧੮ ਯਹੋਵਾਹ ਟੁੱਟੇ ਿਦੱਲ ਵਾਿਲਆਂ
ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਚਿਲਆਂ ਆਤਮਾਂ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੧੯ ਧਰਮੀ ਤੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੨੦ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ । ੨੧ ਬੁਿਰਆਈ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗੀ,
ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਨਗੇ । ੨੨ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ
ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ
ਿਵਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰੇਗਾ ।
੩੫
ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
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੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ, ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ । ੨ ਢਾਲ ਅਤੇ
ਨੇਜੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਠ ! ੩ ਬਰਛਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਆਖ, ਤੇਰਾ ਬਚਾਓ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ
। ੪ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਨ ਓਹ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣ, ਿਜਹੜੇ
ਮੇਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਉਹ ਿਪੱਛੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਲਝ ਜਾਣ ! ੫ ਉਹ
ਪੌਣ ਨਾਲ ਉਡਦੀ ਤੂੜੀ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ
ਮਾਰਦਾ ਜਾਏ । ੬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹਨੇਰਾ ਅਤੇ ਿਤਲਕਣਾ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਜਾਲ਼ ਿਛਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ
ਜਾਨ ਲਈ ਟੋਆ ਪੁੱਿਟਆ ਹੈ । ੮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਰਬਾਦੀ ਆ ਪਵੇ
! ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਜਾਲ਼ ਉਸ ਨੇ ਿਛਪਾਇਆ ਉਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਆਪ
ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ! ੯ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਬਾਗਬਾਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਓ ਿਵੱਚ ਮਗਨ ਹੋਵੇਗੀ । ੧੦ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਹੱਡੀਆਂ ਆਖਣਗੀਆਂ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਸਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ? ਤੂੰ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਉਸ
ਨਾਲੋ ਤਕੜੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਮਸਕੀਨ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਤੋਂ । ੧੧ ਜ਼ਾਲਮ
ਗਵਾਹ ਠ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਥੋ ਓਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
। ੧੨ ਨੇਕੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਦੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬੈਚੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
। ੧੩ ਪਰ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਓਹ ਿਬਮਾਰ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਿਲਬਾਸ ਤੱਪੜ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਰਤ
ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਫਲ ਮੇਰੀ
ਝੋਲੀ ਿਵੱਚ ਆ ਿਪਆ । ੧੪ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਿਮੱਤਰ ਜਾਂ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂੰ ਵਰਿਤਆ,
ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਲਈ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰੇ ਿਤਵੇਂ ਮੈਂ ਸੋਗ ਨਾਲ ਝੁੱਕ ਿਗਆ
। ੧੫ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੰਗੜਾਉਣ ਤੋਂ ਅਨੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੁੱਟਣ
ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਿਣਆ । ਓਹ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ
ਹਟੇ ਨਹੀਂ । ੧੬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਪਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਜਹੜੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਕਰੀਚੇ । ੧੭ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ
ਵੇਖਦਾ ਰਹੇਂਗਾ ? ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਗਾੜ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦਗੀ
ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ! ੧੮ ਮੈਂ ਮਹਾਸਭਾ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ,
ਬਹੁਿਤਆਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ । ੧੯ ਿਜਹੜੇ ਬੇਵਜਾ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ
ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਨੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਖ ਮਟਕਾਉਣ ਨਾ ਦੇ, ੨੦ ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹ
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ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਿਜਹੜੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਸਦੇ
ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਹ ਛਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ । ੨੧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਿਖਆ, ਵਾਹ, ਵਾਹ ! ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ
ਨੇ ਵੇਖ ਿਲਆ ਹੈ ! ੨੨ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਿਲਆ ! ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ,
ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਰਿਹ ! ੨੩ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਿਨਆਂ ਲਈ
ਠ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਕਦਮੇ ਲਈ ਜਾਗ । ੨੪ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,ਆਪਣੇ
ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰ,ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਨੰਦ ਨਾ ਹੋਣ
ਦੇ ! ੨੫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਣ, ਭਈ ਵਾਹ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਾਂ ! ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਆਖਣ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਿਲਆ ! ੨੬ ਿਜਹੜੇ
ਮੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਲਝ
ਜਾਣ । ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ
ਅਤੇ ਅਨਾਦਰ ਦਾ ਪਿਹਰਾਵਾ ਪਿਹਨਣ । ੨੭ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਰਸੰਨ
ਹਨ ਓਹ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਆਖਦੇ ਜਾਣ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵ,ੇ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਪਰਸੰਨ ਹੈ । ੨੮ ਤਦ
ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ, ਿਦਨ ਭਰ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇਗੀ ।
੩੬
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਵਾਕ,- ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਅੱਖੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੀ ਬਦੀ ਲੱਭੀ ਨਾ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ
ਿਘਣਾਉਣੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ । ੩ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਦੀ ਅਤੇ ਛਲ
ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਿਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
੪ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਦੀ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੱਗ
ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਦੀ ਤੋਂ ਿਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ੫ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬੱਦਲਾਂ ਤੱਕ ਹੈ । ੬ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਪਰਬਤਾਂ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਿਨਆਂ ਵੱਡੀ ਡੁੰਿਘਆਈ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ
ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ! ੭ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਿਕੰਨੀ
ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਹੈ ! ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਿਵੱਚ ਪਨਾਹ
ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ੮ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਿਚਕਨਾਈ ਨਾਲ ਰੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ
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ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਪਲਾਏਂਗਾ, ੯ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੇਰੇ
ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵੇਖਾਂਗੇ । ੧੦ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ
ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਯਾ, ਅਤੇ ਿਸੱਧੇ ਮਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ
ਵਧਾਈ ਜਾ । ੧੧ ਘਮੰਡੀ ਦਾ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ । ੧੨ ਥੇ ਬਦਕਾਰ
ਿਡੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਓਹ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਉਠ ਸਕਣਗੇ ।
੩੭
ਕੁਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਅਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਬੁਿਰਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੁੜ੍ਹ, ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋ ਨਾ ਸੜ । ੨ ਓਹ ਤਾਂ ਘਾਹ
ਵਾਂਗੂੰ ਛੇਤੀ ਕੁਮਲਾ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਗ ਪੱਤ ਵਾਂਗੂੰ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਗੇ । ੩ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਅਤੇ ਭਿਲਆਈ ਕਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਤੇ
ਪਲ । ੪ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਿਨਹਾਲ ਰਿਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਿਰਆ
ਕਰੇਗਾ । ੫ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਕਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਰੱਖ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਿਰਆਂ ਕਰੇਗਾ । ੬ ਉਹ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵਾਂਗੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਿਹਰ ਵਾਂਗੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰੇਗਾ । ੭ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਿਹ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ
ਕੁੜ੍ਹ ਿਜਹ ਦਾ ਰਾਹ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਜੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਿਰਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ
ਹੈ । ੮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਅਤੇ ਕੋਪ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਦੇ, ਨਾ ਕੁੜ੍ਹ - ਉਸ ਤੋਂ ਬੁਿਰਆਈ
ਹੀ ਿਨੱਕਲਦੀ ਹੈ ੯ ਕੁਕਰਮੀ ਤਾਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ । ੧੦ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੀ ਿਚਰ ਰਿਹੰਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਦੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੇਂਗਾ, ਪਰ
ਉਹ ਿਕਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੧ ਪਰ ਹਲੀਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ
ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਨਹਾਲ ਕਰਨਗੇ । ੧੨ ਦੁਸ਼ਟ ਧਰਮੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਮਤਾ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਕਰੀਚਦਾ ਹੈ । ੧੩ ਪ੍ਰਭੂ
ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਹੱਸੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਦਾ ਿਦਨ ਆਉਂਦਾ ਿਪਆ
ਹੈ । ੧੪ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਧੂਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਣੁੱਖ ਿਖੱਿਚਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ
ਮਸਕੀਨ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਿਸੱਧੇ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ
ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ । ੧੫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਧੱਸੇਗੀ,
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਣੁੱਖ ਭੰਨੇ ਜਾਣਗੇ । ੧੬ ਧਰਮੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕਈਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ
ਬਹੁਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ । ੧੭ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤਾਂ ਭੰਨੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ,
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ਪਰ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ । ੧੮ ਯਹੋਵਾਹ ਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਦਨ
ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ । ੧੯ ਉਹ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਓਹ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਗੇ ।
੨੦ ਦੁਸ਼ਟ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵੈਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਘਾਹ ਵਰਗੇ
ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਿਮਟ ਜਾਣਗੇ ਸਗੋਂ ਧੂੰਏਂ ਵਾਂਗੂੰ ਿਮਟ ਜਾਣਗੇ । ੨੧ ਦੁਸ਼ਟ ਉਧਾਰ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ੨੨ ਉਹ
ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਸਰਾਪੀ ਕੱਢ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
। ੨੩ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਿਦ੍ਰੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਹ
ਪਰਸੰਨ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ੨੪ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਿਡੱਗ ਵੀ ਪਵੇ ਪਰ ਿਡੱਿਗਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ । ੨੫ ਮੈਂ ਜੁਆਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ
ਹੋ ਿਗਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਿਤਆਿਗਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਦੀ ਅੰਸ ਨੂੰ
ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਿਦਆਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ । ੨੬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਧਾਰ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ । ੨੭ ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਹਟ, ਭਿਲਆਈ
ਕਰ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਵੱਸ । ੨੮ ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਿਨਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਿਤਆਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰੱਿਖਆ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਛੇਕੀ ਜਾਵੇਗੀ । ੨੯ ਧਰਮੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ,
ਅਤੇ ਸਦਾ ਉਸ ਤੇ ਵੱਸਣਗੇ । ੩੦ ਧਰਮੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੁੱਧੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀ ਰਸਨਾ ਿਨਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ । ੩੧ ਉਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਉਹ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਪੈਰ ਕਦੀ ਨਾ ਿਤਲਕਣਗੇ । ੩੨ ਦੁਸ਼ਟ ਧਰਮੀ ਦੀ
ਤਾਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰੇ । ੩੩ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ
ਿਵੱਚ ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ
ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ । ੩੪ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ, ਤਾਂ
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣੇਂ । ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਛੇਿਕਆ
ਜਾਣਾ ਵੇਖੇਂਗਾ । ੩੫ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਕੜ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਨਜ
ਭੂਮੀ ਿਵੱਚ ਹਰੇ ਭਰੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗੂੰ ਿਖੱਲਰਿਦਆਂ ਿਡੱਠਾ । ੩੬ ਪਰ ਉਹ ਲੰਘ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਨੂੰ ਭਾਿਲਆ ਪਰ ਉਹ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਾ ।
੩੭ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਿਸੱਧੇ ਪੁਰਖ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਿਕ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਸ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ । ੩੮ ਪਰ ਅਪਰਾਧੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,
ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਛੇਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ! ੩੯ ਪਰ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਯਹੋਵਾਹ
ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ੪੦ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ
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ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਨ ।
੩੮
ਪੀੜਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਯਾਦਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਬਕਾ ਨਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ
ਕਿਹਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾੜ ! ੨ ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਆ ਖੁੱਬੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ
ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੩ ਤੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ,
ਅਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ੪ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ
ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦੇ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ
ਮੈਥੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ । ੫ ਮੇਰੇ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਜਖ਼ਮ ਤੋਂ,
ਸਿੜਆਂਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕ ਵਗਦੀ ਹੈ । ੬ ਮੈਂ ਦੁੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਬਾ ਹੋ
ਿਗਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਿਫਰਦਾ ਹਾਂ, ੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਲੱਕ
ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ।
੮ ਮੈਂ ਿਨਤਾਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪੀਿਸਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਹੂੰਗਦਾ ਹਾਂ । ੯ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਇੱਿਛਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਅਤੇ
ਮੇਰਾ ਕਰਾਹਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਿਛਿਪਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ । ੧੦ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਧੜਕਦਾ
ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਲ ਘੱਟ ਿਗਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ।
੧੧ ਮੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਮੱਤਰ ਮੇਰੀ ਿਬਪਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਖੜੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ
ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੂਰ ਜਾ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ । ੧੨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਫੰਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਓਹੋ ਿਵਗਾੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਛਲ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ । ੧੩ ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਵਾਂਗੂੰ ਸੁਣਦਾ
ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੂੰਗੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ ਿਜਹੜਾ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ੧੪ ਹਾਂ, ਮੈਂ
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹਾਂ ਿਜਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਿਜਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੋਹਬ
ਨਹੀਂ ਹਨ । ੧੫ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਹੇ
ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ! ੧੬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਓਹ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਅਨੰਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਿਤਲਕਣ ਓਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ
ਵਿਡਆਈਆਂ ਕਰਨ, ੧੭ ਮੈਂ ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੋਗ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ੧੮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਿਚੰਤਾ ਕਰਾਂਗਾ । ੧੯ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥੀ ਹਨ, ਅਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ੨੦ ਨਾਲੇ
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ਿਜਹੜੇ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਿਰਆਈ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਹਨ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ । ੨੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਿਤਆਗ
ਨਾ ਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ! ੨੨ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ,
ਮੇਰੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕਰ !
੩੯
ਪੀੜਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੋਬਾ
ਯਦੂਥੂਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਕ ਿਕਤੇ
ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਂ । ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਦੁਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਮੈਂ
ਲਗਾਮ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ । ੨ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ
ਭਿਲਆਈ ਤੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਛੱਡੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਵੱਧ ਿਪਆ । ੩ ਮੇਰਾ ਮਨ
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪ ਿਗਆ, ਮੇਰੇ ਸੋਚਿਦਆਂ-ਸੋਚਿਦਆਂ ਅੱਗ ਭੜਕ ਠੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤੋਂ ਬੋਲ ਿਠਆ, ੪ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਤ ਦੱਸ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ
ਿਕ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਿਕੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਨ੍ਹਾਂ ਿਨਤਾਣਾ ਹਾਂ । ੫ ਵੇਖ,
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਦਨ ਚੱਪਾ ਭਰ ਠਿਹਰਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੁੱਝ ਹੈ ਹੀ
ਨਹੀਂ । ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹਰ ਆਦਮੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿਥਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਵੀ ਸਾਹ ਮਾਤਰ ਹੀ
ਹੈ ! ੬ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮਨੁੱਖ ਛਾਇਆ ਹੀ ਵਾਂਗੂੰ ਿਫਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਹ ਿਵਅਰਥ
ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ! ਉਹ ਮਾਇਆ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਕੌਣ
ਸਾਂਭੇਗਾ ! ੭ ਹੁਣ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂ ? ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹੀ ਆਸ
ਹੈ । ੮ ਮੇਿਰਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ, ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਮੈਨੂੰ
ਨਾ ਠਿਹਰਾ ! ੯ ਮੈਂ ਗੂੰਗਾ ਬਣ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਿਲਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੧੦ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਹਟਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮਾਰ
ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਸਮ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ੧੧ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
ਤਾੜਦਾ ਹੈ,ਂ ਤਦ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਹੁੱਪਣ ਨੂੰ ਪਤੰਗੇ ਵਾਂਗੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ
ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸੁਆਸ ਹੀ ਹੈ ! ਸਲਹ । ੧੨ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਸੁਣ
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾ, ਮੇਿਰਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਸਾਰੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਵਰਗਾ ਮੁਸਾਫਰ
ਹਾਂ । ੧੩ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਖ ਫੇਰ ਲੈ ਿਕ ਮੈਂ ਟਿਹਕਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਚਲਾ
ਜਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ।
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੪੦
ਸਤੂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਮੈਂ ਦਲੇਰੀ ਕਰਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉਡੀਿਕਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਝੁੱਕ ਕੇ
ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਸੁਣ ਲਈ । ੨ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਭਆਨਕ ਟੋਏ ਿਵਚੋਂ ਸਗੋਂ ਿਚੱਕੜ
ਦੀ ਖੁੱਭਣ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ
ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਿਦ੍ਰੜ ਕੀਤਾ । ੩ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ,
ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ । ਬਹੁਤੇ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਡਰ ਜਾਣਗੇ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਗੇ । ੪ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੁਰਾਹੀਆਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ੫ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਿਜਹੜੇ ਤੂੰ
ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਸਾਂਝੀ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ! ਜੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਤਾਂ ਓਹ ਲੇਿਖਓਂ ਬਾਹਰ ਹਨ
। ੬ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਭੇਟ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖੋਲੇ ਹਨ,
ਹੋਮ ਬਲੀ ਅਤੇ ਪਾਪ ਬਲੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ । ੭ ਤਦ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਵੇਖ, ਮੈਂ
ਆਇਆ ਹਾਂ ! ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਲਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ੮ ਿਕ
ਤੇਰੀ ਇੱਿਛਆ ਨੂੰ ਪੂਿਰਆਂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਪਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਅਤੇ
ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਮੇਰੇ ਿਹਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ । ੯ ਮੈਂ ਮਹਾਸਭਾ ਿਵੱਚ ਧਰਮ ਦੀ
ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ । ੧੦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾਂ
ਨਹੀਂ ਛੱਿਡਆ, ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ,
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਮਹਾਸਭਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿਛਪਾਈ । ੧੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ, ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ
ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ,
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
(ਜ਼ਬੂਰ 70)
੧੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਣਿਗਣਤ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ,
ਮੇਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਫਿੜਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਨਗਾਹ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ
। ਓਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ
ਿਗਆ । ੧੩ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
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ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕਰ ! ੧੪ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ
ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਾਬਰ ਜਾਣ ! ਿਜਹੜੇ
ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਿਪਛਾਂਹ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣ । ੧੫ ਜੋ
ਮੈਨੂੰ “ਆਹਾ, ਆਹਾ !” ਆਖਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਆਪਣੀ ਲਾਜ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜੜ ਜਾਣ
! ੧੬ ਿਜੰਨੇ ਤੇਰੇ ਖੋਜੀ ਹਨ, ਓਹ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਅਨੰਦ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੀ
ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ, ਓਹ ਸਦਾ ਆਖਣ, “ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ !”
੧੭ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸਕੀਨ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਢੱਲ
ਨਾ ਲਾ !
੪੧
ਰੋਗੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਨੂੰ ਬੁਿਰਆਈ
ਦੇ ਵੇਲੇ ਛੁਡਾਵੇਗਾ । ੨ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੇਂਗਾ । ੩ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ
ਿਬਸਤਰ ਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ । ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ
ਿਬਸਤਰਾ ਉਲਟਾ ਕੇ ਿਵਛਾਵੇਂਗਾ । ੪ ਮੈ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਉਤੇ
ਦਯਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਚੰਿਗਆਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੫ ਮੇਰੇ
ਵੈਰੀ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁਰਾ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਿਕ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਦੋਂ
ਿਮਟੇਗਾ ? ੬ ਅਤੇ ਜਦ ਕਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਗੱਪਾਂ
ਮਾਰਦਾ ਹੈ । ਉਸਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦੀ ਬਦੀ ਨਾਲ ਬਦੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ
ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਿਫਰਦਾ ਹੈ । ੭ ਮੇਰੇ ਸਭ ਵੈਰ ਰੱਖਨ ਵਾਲੇ ਿਮਲ ਕੇ ਮੇਰੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਰਜ ਦਾ ਉਪਾਓ ਲੱਭਦੇ ਹਨ
। ੮ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ
ਿਡੱਿਗਆ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਮੁੜ ਠੇਗਾ ਨਹੀਂ । ੯ ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਿਜਸ ਦੇ ਤੋ ਮੇਰਾ
ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਿਜਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ,ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
। ੧੦ ਪਰ ਤੂੰ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ, ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ । ੧੧ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਪਰਸੰਨ ਹੈ,ਂ ਜੋ ਮੇਰਾ
ਵੈਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਜਾਉਂਦਾ । ੧੨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਿਸਿਧਆਈ ਿਵੱਚ
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ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ,ਂ ਅਤੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ । ੧੩ ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਆਮੀਨ, ਿਫਰ ਆਮੀਨ ।
ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ
ਜ਼ਬੂਰ 42—72

੪੨

ਬੇ-ਘਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਹ ਵੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੀਲ
੧ ਿਜਵੇਂ ਹਰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਹੈ, ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ
ਜੀਅ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ । ੨ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ,
ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਿਤਹਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਜਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸਨਮੁੱਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ ? ੩ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਿਦਨੇ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਓਹ
ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਕੱਥੇ ? ੪ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ
ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਮੈਂ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ
ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ, ਜੈਜੈ ਕਾਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ੫ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ
ਿਕਉਂ ਝੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ ? ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਂ ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ
ਆਸ ਰੱਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਾਂਗਾ । ੬ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਝੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਯਰਦਨ ਅਤੇ ਹਰਮੋਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਿਮਸਾਰ ਦੇ ਪਰਬਤ
ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ । ੭ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ
ਕੇ ਡੁੰਿਘਆਈ-ਡੁੰਿਘਆਈ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠਾਠਾਂ ਅਤੇ
ਲਿਹਰਾਂ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦੇ ਤੋ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈਆਂ । ੮ ਿਦਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ
ਦਯਾ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ੯ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ ਹੈ ਮੈ ਆਖਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ਹੈਂ ? ਮੈ ਿਕਉਂ
ਵੈਰੀ ਦੇ ਅਨ੍ਹੇਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਿਫਰਦਾ ਹਾਂ ? ੧੦ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਮੈਨੂੰ
ਉਲਾਂਭਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਣੋ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ,ਂ ਜਦੋਂ ਓਹ
ਿਦਨ ਭਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਿਕੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ? ੧੧ ਹੇ ਮੇਰੇ ਜੀਅ,ਤੂੰ
ਿਕਉਂ ਝੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਕਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਂ ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ
ਆਸ ਰੱਖ ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ
ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ।
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੪੩
ਬੇ-ਘਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
(ਜ਼ਬੂਰ 42 ਦਾ ਬਾਕੀ ਿਹੱਸਾ)
੧ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਨਰਦਈ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ, ਕਪਟੀ ਤੇ ਭੈੜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ! ੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ,ਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਉਂ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈਂ ? ਮੈ ਿਕਉਂ ਵੈਰੀ ਦੇ
ਅਨ੍ਹੇਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਿਵਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਿਫਰਦਾ ਹਾਂ ? ੩ ਆਪਣੇ ਚਾਨਣ ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜ ਿਕ ਓਹ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਓਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਤੇਿਰਆਂ ਡੇਿਰਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ । ੪ ਤਦ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਕੋਲ ਜਾਂਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੀ ਅੱਤ ਵੱਡੀ
ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ,ਂ ਅਤੇ ਬਰਬਤ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ! ੫ ਹੇ ਮੇਰੇ ਜੀਅ, ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਝੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈਂ ? ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ
ਅੰਦਰ ਿਕਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਂ ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਸ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ ।
੪੪
ਿਪੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਹ ਵੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੀਲ
੧ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਿਣਆ, ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਲਈ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਕ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿਮਆਂ
ਿਵੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ੨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਿਦੱਤਾ,
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ । ਤੂੰ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ
ਿਦੱਤਾ । ੩ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਿਵਰਾਸਤ ਿਵੱਚ
ਨਹੀਂ ਿਲਆ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਪੱਖ ਕੀਤਾ । ੪ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ,ਂ ਯਾਕੂਬ ਲਈ
ਿਜੱਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ! ੫ ਤੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕਾਂਗੇ,
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਿਣਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਿਮੱਧਾਂਗੇ, ੬ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਧਣੁੱਖ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗੀ, ੭ ਪਰ ਤੂੰ
ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਡਆਂ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਿਡਆਂ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
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ਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੮ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਮਗਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ । ਸਲਹ । ੯ ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ
ਿਤਆਿਗਆ ਅਤੇ ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ
। ੧੦ ਤੂੰ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਸਾਨੂੰ ਿਪਛਾਂਹ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੧੧ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਧੀਆਂ
ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ
ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੧੨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਮੁਖਤ ਵੇਚਦਾ ਹੈ,ਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ । ੧੩ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ
ਸਾਨੂੰ ਿਨੰਿਦਆ, ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਠੱਠਾ ਅਤੇ
ਹਾਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਂ । ੧੪ ਤੂੰ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਉਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਂ ਅਤੇ
ਮਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਸਰ ਿਹਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ । ੧੫ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਮੇਰੀ
ਪਰਤੱਖ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ੧੬ ਤਰਾਣ ਦੇਣ
ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੁਫ਼ਰ ਬਕਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਤੇ ਵੱਟਾ ਲੈਣ
ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ । ੧੭ ਇਹ ਸੱਭੋ ਕੁੱਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੀਿਤਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਿਵਸਾਿਰਆ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ੧੮ ਸਾਡਾ ਮਨ
ਿਪਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਿਟਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਮੁੜੇ, ੧੯ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਿਗੱਦੜਾਂ
ਦੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਚਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਾਨੂੰ ਢੱਕ ਿਦੱਤਾ
ਹੈ । ੨੦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਿਵਸਾਿਰਆ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਓਪਰੇ
ਦੇਵਤੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਡੇ ਹਨ, ੨੧ ਤਾਂ ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੋਜ
ਨਾ ਕਰੇਗਾ ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ! ੨੨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਿਦਨ ਭਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਭੇਡਾਂ
ਦੇ ਤੁੱਲ ਿਗਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ! । ੨੩ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਾਗ ! ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੈਂ ? ਜਾਗ ਠ
! ਸਦਾ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਿਤਆਗ ਨਾ ਦੇ । ੨੪ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ
ਹੈ,ਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਦਬਾਓ ਨੂੰ ਿਵਸਾਰਦਾ ਹੈਂ ? ੨੫ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਾਨ
ਖਾਕ ਤੱਕ ਝੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਿਢੱਡ ਭੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਿਗਆ ਹੈ ! ੨੬ ਠ, ਸਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ! ।
੪੫
ਰਾਜਾ ਦੇ ਲਈ ਿਵਆਹ ਦਾ ਗੀਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ । ਸ਼ੇਸ਼ਨੀਮ ਰਾਗ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਰਹ ਵੰਸੀਆਂ
ਦਾ ਮਸ਼ਕੀਲ । ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗੀਤ
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੧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਛਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਿਵਖੇ ਰਿਚਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਮਾਿਹਰ ਿਲਖਾਰੀ ਦੀ
ਲੇਖਣੀ ਹੈ । ੨ ਤੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ,ਂ ਤੇਿਰਆਂ ਬੁੱਲਾਂ ਿਵੱਚ ਦਯਾ
ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ । ੩ ਓਏ
ਸੂਰਿਮਆਂ ! ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੇਜ ਅਤੇ ਤੇਰੀ
ਮਿਹਮਾ ਹੈ । ੪ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਨਾਲ ਸਿਚਆਈ, ਕੋਮਲਤਾਈ ਅਤੇ
ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਮੱਤ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੈਨੂੰ ਿਭਆਨਕ
ਕਾਰਜ ਿਸਖਲਾਵੇਗਾ ! ੫ ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਿਤੱਖੇ ਹਨ, ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਿਡੱਗਦੀਆਂ ਹਨ,
ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਹਨ । ੬ ਤੇਰਾ ਿਸੰਘਾਸਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੱਲੋਂ ਸਦਾ ਤੱਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆੱਸਾ ਿਸਿਧਆਈ ਦਾ ਆੱਸਾ ਹੈ ! ੭ ਤੂੰ
ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਬਦੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੈਨੂੰ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੈ
। ੮ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਸਤਰ ਤੋਂ ਮੁਰ, ਅਗਰ ਅਤੇ ਤੇਜ ਪੱਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ
ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਿਜਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਨੰਦ ਕੀਤਾ
ਹੈ । ੯ ਤੇਰੀਆਂ ਪਤਵੰਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਿਵਚੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਰਾਣੀ
ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਓਫੀਰ ਦੇ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਿਸ਼ੰਗਾਰ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ।
੧੦ ਧੀਏ, ਸੁਣ ਅਤੇ ਵੇਖ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਿਪਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੀਂ ! ੧੧ ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਸੁਹੱਪਣ ਤੋਂ ਮੋਿਹਤ
ਹੋਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ । ੧੨ ਅਤੇ ਸੂਰ ਦੇਸ
ਦੀ ਧੀ ਭੇਟ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਤੇਰੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਲਈ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ । ੧੩ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜਵੰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ
ਿਲਬਾਸ ਸੁਨਿਹਰੀ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਹੈ । ੧੪ ਬੂਟੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਪਿਹਰਾਵੇ ਪਿਹਨੀ ਉਹ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਉਹ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਿਲਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ੧੫ ਓਹ ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ
ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਓਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਹਲ ਿਵੱਚ ਵੜਨਗੀਆਂ
। ੧੬ ਤੇਰ ਿਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਵੇਂਗਾ । ੧੭ ਮੈਂ ਪੀੜੀਓ ਪੀੜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਿਸਮਰਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ,
ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਦਾ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ।
੪੬
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ
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ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਹ ਵੰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਲਾਮੋਤ ਦੀ ਰਾਗ ਤੇ
ਇੱਕ ਗੀਤ
੧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ
ਸਹਾਇਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ੨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਉਲਟ ਜਾਵੇ,
ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ, ੩ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਗਰਜਣ
ਅਤੇ ਝੱਗ ਛੱਡਣ, ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਉਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥਰ ਥਰਾਉਣ । ਸਲਹ
। ੪ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ
ਡੇਿਰਆਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਨੰਿਦਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ੫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਡੋਲੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੰਿਮ੍ਰਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰੇਗਾ । ੬ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਹੁਲੜ ਮਚਾਇਆ, ਰਾਜ ਡੋਲ ਗਏ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ
ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪੰਘਰ ਗਈ । ੭ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ
ਹੈ, ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡਾ ਚਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ । ਸਲਹ । ੮ ਆਓ, ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ,ੋ ਿਜਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀਆਂ ਮਚਾਈਆਂ ਹਨ । ੯ ਉਹ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਿਨਆਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਣੁੱਖ ਨੂੰ ਭੰਨ
ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਛੀ ਦੇ ਟੋਟ-ੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ
ਸਾੜ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ! ੧੦ ਥਮ੍ਹ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਓ ਿਕ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ
ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਵਿਡਆਇਆ ਜਾਂਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਡਆਇਆ ਜਾਂਵਾਂਗਾ !
੧੧ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੈ, ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡਾ ਚਾ
ਗੜ੍ਹ ਹੈ । ਸਲਹ ।
੪੭
ਸਰਬ ਚ ਰਾਜਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਹ ਵੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਜਨ
੧ ਹੇ ਸਭ ਲੋਕੋ, ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ, ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ
ਲਲਕਾਰੋ, ੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਤੇ ਿਭਆਣਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ
ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ ! ੩ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾ ਿਦੰਦਾ, ਅਤੇ ਮਤਾਂ
ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ੪ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ
ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਿਪਆਰੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਤਮਤਾਈ ਨੂੰ । ਸਲਹ । ੫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਲਲਕਾਰ ਨਾਲ ਪਰ ਚੜ੍ਹ ਿਗਆ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਨਰਿਸੰਗੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ।
੬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਓ, ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ,
ਗੁਣ ਗਾਓ ! ੭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੈ, ਸੁਰ ਤਾਲ ਨਾਲ
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ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੋ ! ੮ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ । ੯ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ
ਹਨ, ਿਕ ਉਹ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣ । ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਹੈ !
੪੮
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਗਰ ਿਸਯੋਨ
ਗੀਤ । ਭਜਨ । ਕੋਰਹ ਵੰਸੀਆਂ ਦਾ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤ ਉਸਤਤ ਦੇ ਜੋਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ! ੨ ਿਚਆਈ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ
ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਤਰ ਦੀ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਸ਼ਿਹਰ
ਹੈ । ੩ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਚਾ ਗੜ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ । ੪ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਓਹ ਿਮਲ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ
। ੫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਡੱਠਾ, ਫੇਰ ਦੰਗ ਰਿਹ ਗਏ, ਿਵਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਠ
ਭੱਜੇ ! ੬ ਥੇ ਕੰਬਣੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਜੱਚਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ । ੭ ਤੂੰ ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਜਹਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ
ਸੁੱਟਦਾ ਹੈਂ । ੮ ਿਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਤਵੇਂ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ,
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਿਖਆ ਵੀ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਨੂੰ
ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ । ਸਲਹ । ੯ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹੈਕਲ ਦੇ
ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੧੦ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਜਵੇਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ,
ਿਤਵੇਂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਿਨਆਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਧਰਮ ਨਾਲ
ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ੧੧ ਤੇਰੇ ਿਨਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਅਨੰਦ ਹੋਵੇ,
ਯਹੂਦਾਹ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ! ੧੨ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਿਫਰੋ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀ ਪਰਦੱਖਣਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੇ ਬੁਰਜਾਂ ਨੂੰ ਿਗਣੋ । ੧੩ ਉਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਨੂੰ
ਿਦਲ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਦੇ ਮਿਹਲਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਲੰਘੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ
ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ । ੧੪ ਇਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਾਂ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ,
ਮੌਤ ਤੱਕ ਵੀ ਓਹੋ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਰਹੇਗਾ !
੪੯
ਧਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਹ ਵੰਸੀਆਂ ਦਾ ਭਜਨ
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੧ ਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਸੁਣੋ, ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਓ ਕੰਨ ਲਾਓ ! ੨ ਕੀ
ਊਚ, ਕੀ ਨੀਚ, ਧਨੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਇਕੱਠੇ । ੩ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵਚੋਂ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਿਨੱਕਲਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਿਗਆਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ੪ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਕੰਨ ਦਿਰਸ਼ਟਾਂਤ ਵੱਲ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਰਬਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਖੋਲਾਂਗਾ ।
੫ ਬੁਰੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਿਕਉਂ ਡਰਾਂ, ਜਦ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ
? ੬ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੀ
ਬੁਹਤਾਇਤ ਤੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ, ੭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਰਾਸਿਚਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ,
੮ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਹੰਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ
ਅਸਾਧ ਹੈ, ੯ ਿਕ ਉਹ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇ
। ੧੦ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬੁੱਧਵਾਨ ਵੀ ਮਰਦੇ, ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਖਚਰਾ
ਦੋਵੇਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
। ੧੧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਿਨਵਾਸ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਿਹਣਗੇ, ਓਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ
ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ੧੨ ਪਰ ਆਦਮੀ ਆਦਰ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਟਕੇਗਾ, ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ
ਵਰਗੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ੧੩ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਲਹ । ੧੪ ਇੱਜੜ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੌਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਯਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਗਲ਼ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਦਾ ਕੋਈ
ਿਟਕਾਣਾ ਨਾ ਰਹੇਗਾ । ੧੫ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ । ਸਲਹ । ੧੬ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ
ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਧਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਉਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਵਧ ਜਾਵੇ,
੧੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ
ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਨਾ ਤਰੇਗਾ, ੧੮ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਜਉਂਦੇ ਜੀਅ ਆਪਣੀ ਜਾਨ
ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਦਾ, - ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਗੇ, ੧੯ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਰਲੇਗਾ, ਿਜਹੜੇ
ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਨਣ ਨਾ ਵੇਖਣਗੇ । ੨੦ ਿਜਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਦਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝ
ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ !
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੫੦
ਧਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਹ ਵੰਸੀਆਂ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਬੋਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜਦੇ
ਤੋਂ ਉਹ ਦੇ ਲਿਹੰਦੇ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੱਿਦਆ ਹੈ । ੨ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜਾ ਸੁਹੱਪਣ
ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਮਿਕਆ । ੩ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੇ,
ਅੱਗ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਭਸਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਨ੍ਹੇਰੀ
ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਗਦੀ ਹੈ ! ੪ ਉਹ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਨੂੰ ਵੀ, ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇ । ੫ ਮੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਇਕੱਿਠਆਂ ਕਰੋ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੇਮ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਹੈ ।
੬ ਸਵਰਗ ਉਹ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪ ਹੀ
ਿਨਆਈਂ ਹੈ । ਸਲਹ । ੭ ਹੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ, ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਖੀ ਿਦਆਂਗਾ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ! ੮ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਝੜਕਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ
ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ । ੯ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਲਦ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਿੜਆਂ
ਤੋਂ ਬੱਕਰੇ ਲਵਾਂਗਾ, ੧੦ ਿਕਉਂ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਰੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ । ੧੧ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਖੇਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ
ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਹਨ । ੧੨ ਮੈਂ ਜੇ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਆਖਦਾ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਜਗਤ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ । ੧੩ ਭਲਾ, ਮੈਂ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਵਾਂ
? ਜਾਂ ਬੱਕਿਰਆਂ ਦੀ ਰੱਤ ਪੀਵਾਂ ? ੧੪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ
ਚੜ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ੧੫ ਤਾਂ
ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰੇਂਗਾ
। ੧੬ ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ
ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ,ਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਿਲਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ ? ੧੭ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਿਪੱਛੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈਂ ? ੧੮ ਜਦ ਤੂੰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਿਵਭਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਹੋਇਆ ! ੧੯ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੁਿਰਆਈ ਲਈ
ਖੋਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਧੋਖਾ ਘੜਦੀ ਹੈ । ੨੦ ਤੂੰ ਬਿਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ,ਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਦਾ ਹੈਂ । ੨੧ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ
ਿਕਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਛੱਡੀ, ਤੂੰ ਸਮਿਝਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ,
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ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਝੜਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰਾ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼
ਕਰਾਂਗਾ । ੨੨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਵਸਾਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੋ,
ਿਕਤੇ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾੜ ਸੁੱਟਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਛੁਡਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ । ੨੩ ਿਜਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ
ਵਿਡਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ ।
੫੧
ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ, ਜਦੋਂ ਨਾਥਾਨ ਨਬੀ ਉਸ
ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਿਕ ਉਹ ਬਥਸ਼ਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਿਗਆ ਸੀ
੧ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰ,
ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਹਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਅਪਰਾਧ ਿਮਟਾ ਦੇ ! ੨ ਮੇਰੀ ਬਦੀ
ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਧੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ, ੩ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਅਪਰਾਧ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ । ੪ ਮੈਂ ਤੇਰਾ,
ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਇਹ ਬੁਿਰਆਈ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ
ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਠਿਹਰੇ,ਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਤੂੰ ਸਾਫ਼
ਿਨੱਕਲੇਂ । ੫ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਬਦੀ ਿਵੱਚ ਜੰਿਮਆ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਿਲਆ । ੬ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਸਿਚਆਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਿਸਖਾਵੇਂਗਾ । ੭ ਜ਼ੂਫ਼ੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ
ਹੋ ਜਾਂਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਧੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਚੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂਗਾ । ੮ ਮੈਨੂੰ
ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਸੁਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਓਹ ਹੱਡੀਆਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਅਨੰਦ
ਹੋਣ । ੯ ਮੇਿਰਆਂ ਪਾਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ
ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਦੇ ! ੧੦ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਕ ਮਨ ਉਤਪਨ ਕਰ, ਅਤੇ
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਿਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿਥਰ ਆਤਮਾ ਵੀ । ੧੧ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਜੂਰੋਂ ਨਾ
ਧੱਕ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਲੈ ! ੧੨ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ
ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ । ੧੩ ਤਦ
ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਿਸਖਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨਗੇ ।
੧੪ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਛੁਡਾ, ਤਾਂ
ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕਰੇਗੀ । ੧੫ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਾਵੇਗਾ । ੧੬ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾਲ
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ਪਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਿਦੰਦਾ, ਹੋਮ ਬਲੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।
੧੭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ
ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੇਗਾ । ੧੮ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਨਾਲ ਸੀਯੋਨ
ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ । ੧੯ ਤਦ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੇ
ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰਸੰਨ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਹੋਮ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਿਵੱਚ,
ਤਦ ਓਹ ਤੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਬਲਦ ਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ।
੫੨
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਕੀਲ ਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ ਜਦੋਂ ਦੋਏਗ
ਅਦੋਮੀ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਦੱਿਸਆ ਿਕ ਦਾਊਦ ਅਬੀਮਲਕ ਦੇ ਘਰ ਿਗਆ ਹੈ
੧ ਹੇ ਸੂਰਬੀਰ, ਤੂੰ ਬੁਿਰਆਈ ਤੇ ਿਕਉਂ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈਂ ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ
ਿਨੱਤ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ । ੨ ਹੇ ਛਲੀਏ, ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਬੁਿਰਆਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਿਤੱਖੇ ਉਸਤਰੇ ਵਾਂਗੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ! ੩ ਤੂੰ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਭਿਲਆਈ ਨਾਲੋ,ਂ ਅਤੇ
ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ । ਸਲਹ । ੪ ਹੇ ਛਲ
ਵਾਲੀ ਜੀਭ, ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਲਾਕ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦੀ
ਹੈਂ ! ੫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਕੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੰਬੂ
ਿਵਚੋਂ ਉਖੇੜ ਛੱਡੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੀਉਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਿਵਚੋਂ ਤੇਰੀ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ !
ਸਲਹ । ੬ ਧਰਮੀ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਡਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹੱਸਣਗੇ, ੭ ਵੇਖੋ,
ਏਹ ਓਹੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮੰਿਨਆ ਸੀ,
ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਭ
ਿਵੱਚ ਪੱਕਾ ਸੀ ! ੮ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰੁੱਖ
ਵਰਗਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ ਹੈ । ੯ ਮੈਂ
ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ ।
੫੩
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ
(ਜ਼ਬੂਰ 14)
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਮਲਹਲ ਦੇ ਰਾਗ ਤੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
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੧ ਮੂਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ! ਓਹ
ਿਵਗੜ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਘਣਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ । ੨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਦਮ ਵੰਸ ਤੇ ਦਿਰਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ
ਿਕ ਉਹ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਬੁੱਧਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਖੋਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ੩ ਓਹ ਸੱਭੇ
ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਓਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਿਫਰ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ! ੪ ਭਲਾ, ਇਹ ਕੁਕਰਮੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੀ
ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਿਜਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ?
੫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੇ ਵੱਡਾ ਭੈ ਖਾਧਾ ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਛਾਉਣੀ ਪਾਈ
ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਿਦਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੬ ਕਾਸ਼ ਿਕ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਬਚਾਓ ਸੀਯੋਨ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੇ !
ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੋੜ ਿਲਆਵੇਗਾ, ਤਦ ਯਾਕੂਬ
ਬਾਗ ਬਾਗ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਅਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ।
੫੪
ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਭਜਨ,
ਜਦੋਂ ਿਜਫੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਕੀ ਦਾਊਦ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਲੁਿਕਆ
ਨਹੀਂ ਰਿਹੰਦਾ ? “
੧ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ
ਮੇਰਾ ਿਨਆਂ ਕਰ ! ੨ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਲਾ, ੩ ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਪਰੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਠੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੇਰੀ
ਜਾਨ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ ।
ਸਲਹ । ੪ ਵੇਖ,ੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਸੰਭਾਲੂਆਂ
ਿਵਚੋਂ ਹੈ । ੫ ਇਹ ਬੁਿਰਆਈ ਮੇਰੇ ਘਾਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ
ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇ ! ੬ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੜਾਵਾਂਗਾ,
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ । ੭ ਉਹ
ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੇ
ਵੇਖ ਿਲਆ ਹੈ !
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੫੫
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਿਵਨਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਦਾ
ਮਸ਼ਕੀਲ
੧ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਕੰਨ ਲਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਲੁਕਾ, ੨ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰ ਦੇ ! ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿਵੱਚ ਬੇਚੈਨ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੂੰਗਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ, ੩ ਵੈਰੀ ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਦਬਾਓ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ
ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ । ੪ ਮੇਰਾ
ਿਦਲ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਿਪਆ ਹੈ । ੫ ਡਰ ਅਤੇ
ਥਰਥਰਾਹਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਪਏ, ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾ ਿਲਆ ਹੈ । ੬ ਤਾਂ
ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਕਾਸ਼ ਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਿਜਹੇ ਖੰਭ ਿਮਲਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡ ਜਾਂਦਾ ਤੇ
ਅਰਾਮ ਪਾਉਂਦਾ ! ੭ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਦੂਰ ਵਾਟ ਡ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਵਸੇਰਾ
ਕਰਦਾ ! ਸਲਹ । ੮ ਮੈਂ ਅਨ੍ਹੇਰੀ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਓਟ ਲੈਂਦਾ । ੯ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਲੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਅਨ੍ਹੇਰ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਵੇਿਖਆ ਹੈ ! ੧੦ ਿਦਨ ਰਾਤ ਓਹ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਬਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਹੈ । ੧੧ ਤਬਾਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫ਼ੇਰੀ ਉਸ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ
ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ੧੨ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ
ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਹ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਫੁੱਲਦਾ ਸੀ,
ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ, ੧੩ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ
ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣ- ਪਿਹਚਾਣ ਦਾ
ਸੀ ! ੧੪ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਿਮੱਠੀਆਂ ਿਮੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ
ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ । ੧੫ ਮੌਤ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਪਵੇ, ਉਹ ਿਜਉਂਦੇ ਜੀਅ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਉਤਰ ਜਾਣ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਿਰਆਈ ਹੈ ! ੧੬ ਪਰ
ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ । ੧੭ ਸ਼ਾਮ,
ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੂੰਗਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ
ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ । ੧੮ ਉਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਿਵਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੁਡਾ
ਿਲਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਸਨ । ੧੯ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਦ ਤੋਂ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈ । ਸਲਹ । ਏਹ ਓਹ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
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ਲਈ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ । ੨੦ ਉਹ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ
। ੨੧ ਉਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਿਚਕਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਲੜਾਈ
ਸੀ ! ਉਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੂਲੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਓਹ ਸਨ ਨੰਗੀਆਂ
ਤਲਵਾਰਾਂ ! ੨੨ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਸੁੱਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ,
ਓਹ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲਣ ਦੇਵੇਗਾ । ੨੩ ਪਰ ਤੂੰ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਟੋਏ ਿਵੱਚ ਡੇਗ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਹਿਤਆਰੇ ਅਤੇ ਕਪਟੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ
ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ।
੫੬
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ । ਯੋਂਤੇਲੇਖੋਕੀਮ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦਾ
ਿਮਕਤਾਮ ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਥ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਫਿੜਆ ਸੀ
੧ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਿਮੱਧਦੇ ਹਨ, ਓਹ
ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ! ੨ ਮੇਰੇ ਘਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ
ਿਦਨ ਿਮੱਧਦੇ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਲੜਦੇ ਹਨ । ੩ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ।
੪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਮੈਂ
ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ੫ ਓਹ
ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਂਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਸੋਚਾਂ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਨ । ੬ ਓਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਓਹ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ ਓਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲਈ ਆਕੜਦੇ ਸਨ
। ੭ ਭਲਾ, ਓਹ ਬਦਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬਚ ਿਨੱਕਲਣਗੇ ? ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਾਹ ਦੇ ! ੮ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅਵਾਰਾ ਿਫਰਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਂ
ਮੇਿਰਆਂ ਅੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਪੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਛੱਡ, ਭਲਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਿਕਤਾਬ
ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ? । ੯ ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਤਦ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਿਪਛਾਂਹ ਮੁੜ
ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਹੈ । ੧੦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ
ਮੈਂ ਬਚਨ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਬਚਨ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ
। ੧੧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ, ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਕੀ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ੧੨ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ
ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ, ੧੩ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾਈ ਹੈ, -
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ਭਲਾ, ਤੂੰ ਮੇਿਰਆਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਡੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚਾਵੇਂਗਾ, ਿਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਸਨਮੁੱਖ ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਚੱਲਾਂ ਿਫਰਾਂ ?
੫੭
ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਲ-ਤਸ਼ਹੇਤ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦਾ
ਿਮਕਤਾਮ; ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਊਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਫ਼ਾ ਿਵੱਚ ਲੁਕ ਿਗਆ ਸੀ
੧ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰ ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ
ਜਾਨ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ,ਅਤੇ ਮੈ ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸ਼ਰਨ
ਲਵਾਂਗਾ,ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਿਚਰ ਏਹ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਣ । ੨ ਮੈ ਅੱਤ ਮਹਾਨ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ,ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੂਿਰਆਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ । ੩ ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ,ਜਦ ਮੇਰਾ ਿਮੱਧਣ ਵਾਲਾ
ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਸਲਹ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਚਆਈ
ਘੱਲੇਗਾ । ੪ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਮੈ ਭਾਂਬੜਾਂ ਿਵੱਚ ਅਰਥਾਤ
ਆਦਮ ਵੰਸੀਆਂ ਿਵੱਚ ਲੇਟਾਂਗਾ,ਿਜੰਨਾ ਦੇ ਦੰਦ ਬਰਛੀਆਂ ਦੇ ਤੀਰ ਹਨ, ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਿਤੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ । ੫ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਤੂੰ
ਮਹਾਨ ਹੋ,ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ ! ੬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਜਾਲ਼ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ,ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਝੁੱਕ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਟੋਆ ਪੁੱਿਟਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਡੱਗ ਪਏ ਹਨ । ਸਲਹ । ੭ ਮੇਰਾ
ਮਨ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਮੈ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈ ਭਜਨ
ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ! ੮ ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਮਾ, ਜਾਗ ! ਹੇ ਸਤਾਰ ਤੇ ਬਰਬਤ, ਜਾਗੋ !
ਮੈ ਫਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾ ਿਦਆਂਗਾ ! ੯ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਮਾਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ! ੧੦ ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਤਾਂ ਅਕਾਸ਼ਾਂ
ਤੱਕ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬੱਦਲਾਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਹੈ । ੧੧ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ
ਉਤਾਹਾਂ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੋ,ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ !
੫੮
ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਲ-ਤਸ਼ਹੇਤ ਦੇ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਹੇ ਬਲਵਾਨ ਸੁਆਮੀਓ,ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ? ਕੀ
ਤੁਸੀਂ ਆਦਮ ਵੰਸੀਆਂ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਿਨਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ੨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਮਨੋਂ ਬਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ,ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਅਨ੍ਹੇਰ ਤੋਲ ਿਦੰਦੇ
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ਹੋ ? ੩ ਦੁਸ਼ਟ ਕੁੱਖੋਂ ਹੀ ਓਪਰੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ
ਕੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ੪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿਵੱਸ ਸੱਪ ਦੀ ਿਵੱਸ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਓਹ ਉਸ
ਬੋਲੇ ਨਾਗ ਦੀ ਿਨਆਈਂ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਮੁੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ੫ ਿਜਹੜਾ
ਸਪੇਿਰਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਡੀ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਓਹ ਜਾਦੂ
ਕਰਨ । ੬ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਭੰਨ ਸੁੱਟ, ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,ਜੁਆਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਦੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟ । ੭ ਓਹ ਵਗਦੇ
ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂੰ ਵਿਹ ਜਾਣ, ਜਦ ਓਹ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਓਹ,
ਮਾਨੋ, ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣ ! ੮ ਓਹ ਘੋਗੇ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਣ ਜੋ ਗਲ਼ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ,
ਓਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਣ ਿਜਸ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਵੇਿਖਆ ! ੯ ਇਸ ਤੋਂ
ਅੱਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਛਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਤੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਲੇ, ਅਣਜਲੇ,
ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਵਰੋਲੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦੇਵੇਗਾ । ੧੦ ਧਰਮੀ ਇਹ ਬਦਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਨੰਦ
ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋਵੇਗਾ । ੧੧ ਤਦ ਆਦਮੀ
ਆਖੇਗਾ, ਧਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਫਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ !
੫੯
ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਲ-ਤਸ਼ਹੇਤ ਦੇ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦਾ
ਿਮਕਤਾਮ; ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਘਰ ਤੇ
ਪਿਹਰਾ ਿਦੱਤਾ
੧ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ, ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ
ਿਚਆਈ ਤੇ ਰੱਖ ! ੨ ਮੈਨੂੰ ਬਦਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ, ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ
ਬਚਾ ! ੩ ਵੇਖ ਤਾਂ, ਓਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਘਾਤ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਲਵੰਤ
ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੁੱਝ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਮੇਰਾ
ਕੁੱਝ ਪਾਪ ਹੈ, ੪ ਮੇਰੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਓਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਤਆਰ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਗ ਅਤੇ ਵੇਖ ! ੫ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸੈਨਾਂ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈਣ
ਨੂੰ ਜਾਗ ਠ ! ਿਕਸੇ ਖੋਟੇ ਬਦਕਾਰ ਤੇ ਦਯਾ ਨਾ ਕਰ ! ਸਲਹ । ੬ ਓਹ
ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਣ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂੰ ਭੌਂਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਘੁੰਮਦੇ
ਿਫਰਦੇ ਹਨ । ੭ ਵੇਖ, ਓਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਡਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ
ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ? ੮ ਪਰ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
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ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਸੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਠੇ ਿਵੱਚ ਉਡਾਵੇਂਗਾ ! । ੯ ਹੇ ਮੇਰੇ
ਬਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਗੌਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਚਾ ਗੜ੍ਹ ਜੋ ਹੈ । ੧੦ ਮੇਰਾ
ਦਯਾਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਾਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ
ਫਤਹ ਿਵਖਾਵੇਗਾ । ੧੧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਢ, ਮਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਹੇ
ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੀ ਢਾਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਆਂ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦੇ
! ੧੨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ,
ਅਤੇ ਉਸ ਿਫਟਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਝੂਠ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਓਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਆਪਣੇ
ਹੰਕਾਰ ਿਵੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ! ੧੩ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ
ਕਰ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਾਕੂਬ ਤੇ,
ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ! ਸਲਹ । ੧੪ ਤਾਂ ਓਹ ਤਰਕਾਲਾਂ
ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਣ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂੰ ਭੌਂਕਣ, ਅਤੇ ਨਗਰ ਿਵੱਚ ਘੁੰਮਣ ਿਫਰਨ । ੧੫ ਓਹ
ਟੁੱਕ ਦੇ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਭੌਂਦੇ ਿਫਰਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਰੱਜ ਨਾ ਜਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਠਿਹਰਨ
! ੧੬ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਦਾ ਜੈ
ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ । ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚਾ ਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ ਮੇਰੀ
ਪਨਾਹਗਾਹ ਿਰਹਾ ਹੈਂ । ੧੭ ਹੇ ਮੇਰੇ ਬਲ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰਾ ਚਾ ਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਦਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ।
੬੦
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ । ਸ਼ੂਸ਼ਨੇਦੂਤ ਦੇ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦਾ
ਿਮਕਤਾਮ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰਮਨਹਰੈਮ ਅਤੇ ਅਰਮਸੋਬਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਯੋਆਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਨ ਦੀ ਤਰਾਈ ਿਵੱਚ ਅਦੋਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ
ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰ ਿਦੱਤੇ
੧ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧੀ
ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ! ੨ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਿਦੱਤਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਪਾੜ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਤੇੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਹ ਡੋਲਦੀ ਹੈ ! ੩ ਤੂੰ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਡਾਢੇ ਕਲੇਸ਼ ਿਵਖਾਏ ਹਨ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਦੀ ਮਧ ਿਪਆਈ ਹੈ ।
੪ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕ ਉਹ ਸਿਚਆਈ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਵਖਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਸਲਹ । ੫ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਪਆਰੇ ਛੁਡਾਏ
ਜਾਣ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਚਾ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰ ਦੇ ! । ੬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ
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ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ ਵੰਡ ਿਦਆਂਗਾ ਤੇ ਸੁੱਕੋਥ ਦੀ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਿਮਣਾਂਗਾ । ੭ ਿਗਲਆਦ
ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮਨੱਸ਼ਹ ਵੀ ਅਤੇ ਇਫਰਾਈਮ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦਾ ਟੋਪ ਹੈ, ਯਹੂਦਾਹ ਮੇਰਾ
ਰਾਜ ਡੰਡਾ ਹੈ, ੮ ਮੋਆਬ ਮੇਰੀ ਿਚਲਮਚੀ ਹੈ, ਅਦੋਮ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੌਲਾ
ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਹੇ ਫ਼ਿਲਸਤ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ! ੯ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਫ਼ਸੀਲਦਾਰ
ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ ? ਕੌਣ ਅਦੋਮ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ?
੧੦ ਭਲਾ, ਤੂੰ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਨੂੰ ਿਤਆਗ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕ ਤੂੰ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ? ੧੧ ਿਵਰੋਧੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਓ ਿਵਅਰਥ ਹੈ । ੧੨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਸੂਰਮਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਸੁੱਟੇਗਾ !
੬੧
ਰੱਿਖਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ: ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਦਾਊਦ ਦਾ
ਭਜਨ
੧ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇ !
੨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਢਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਉਸ
ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ, ੩ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਜੋ ਹੈ,ਂ ਤੂੰ
ਵੈਰੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਬੁਰਜ ਹੈਂ । ੪ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਸਦਾ ਰਹਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਪਨਾਹ ਲਵਾਂਗਾ । ਸਲਹ । ੫ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ
ਸੁੱਖਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਮੈਨੂੰ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੬ ਤੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਂਗਾ, ਉਹ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੀੜ੍ਹੀਓ
ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਣਗੇ । ੭ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਦਾ ਤੱਕ ਵੱਸੇਗਾ, ਦਯਾ ਅਤੇ
ਸਿਚਆਈ ਨੂੰ ਥਾਪ ਰੱਖ ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ । ੮ ਸੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ
ਦਾ ਗੁਣ ਸਦਾ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਿਕ ਮੈਂ ਿਨਤਾ ਨੇਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ
ਕਰਾਂ ।
੬੨
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ: ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ । ਯਦੂਥੂਨ ਦੀ ਰਾਗ
ਤੇ
੧ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਉਸੇ ਵੱਲੋਂ
ਹੈ । ੨ ਉਹੋ ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਮੈਂ
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ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਡੋਲਾਂਗਾ । ੩ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੋੜੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ,
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਿਮਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੋ, ਜੋ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਕੰਧ ਤੇ ਿਹਲਦੀ
ਹੋਈ ਵਾੜ ਵਰਗਾ ਹੈ ? ੪ ਓਹ ਮਤਾ ਮਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਨਰਾ ਇਸੇ ਲਈ ਿਕ ਉਹ
ਨੂੰ ਉਹ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਡੇਗ ਦੇਣ, ਓਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੂੰਹੋ ਤਾਂ ਓਹ
ਅਸੀਸ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰਾਪ ਿਦੰਦੇ ਹਨ । ਸਲਹ । ੫ ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਤੂੰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਰਿਹ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂਘ ਉਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ । ੬ ਉਹੋ
ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਹੈ, ਉਹੋ ਮੇਰਾ ਚਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਡੋਲਾਂਗਾ ।
੭ ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਤਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਲ ਦੀ
ਚੱਟਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਹੈ । ੮ ਹੇ ਪਰਜਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤੇ
ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦਓ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਪਨਾਹ
ਹੈ । ਸਲਹ । ੯ ਨੀਚ ਲੋਕ ਸਾਹ ਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੀ ਪਦਵੀ ਵਾਲੇ ਿਮਿਥਆ
ਹਨ, ਤੱਕੜ ਿਵੱਚ ਉਹ ਉਤਾਹਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਸਾਹ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕੇ ਹਨ ।
੧੦ ਅਨ੍ਹੇਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਫੂ-ੰ ਫੂੰ ਕਰੋ, ਧਨ ਸੰਪਤ
ਜੇ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਮਨ ਨਾ ਲਾਓ । ੧੧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਬੋਿਲਆ,
ਸਗੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਿਣਆ, ਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈ । ੧੨ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ,
ਦਯਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਫਲ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ ।
੬੩
ਿਪਆਸਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਤ੍ਰਪਤ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਜੰਗਲ ਿਵੱਚ ਸੀ
੧ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ,ਂ ਮੈਂ ਿਦਲ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ
ਜਾਨ ਤੇਰੀ ਿਤਹਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਬੰਜਰ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ੨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ
ਦਰਸ਼ਣ ਪਾਇਆ, ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਲ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਮਾ ਵੇਖਾਂ । ੩ ਇਸ ਲਈ
ਿਕ ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਗੇ ।
੪ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰਾਂਗਾ । ੫ ਿਜਵੇਂ ਚਰਬੀ ਤੇ ਿਥੰਿਧਆਈ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀਅ
ਿਤ੍ਰਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੈਕਾਿਰਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ
ਕਰੇਗਾ, ੬ ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿਵਛਾਉਣੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ
ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਹਰਾਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਿਧਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ੭ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋਇਆ
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ਹੈ,ਂ ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਮੈਂ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਵਾਂਗਾ । ੮ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਿਪੱਛੇਿਪੱਛੇ ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ । ੯ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੀ
ਜਾਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇ ਜਾਣਗੇ
। ੧੦ ਓਹ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਓਹ ਿਗੱਦੜਾਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਆਉਣਗੇ ।
੧੧ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸਹੁੰ
ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਛਲੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
੬੪
ਗੁਪਤ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਫਿਰਆਦ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਦੇ
ਡਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾ । ੨ ਬਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਮਤੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਤੋਂ
ਮੈਨੂੰ ਲੁਕਾ, ੩ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗੂੰ ਿਤੱਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਕੌੜੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਿਲਆ ਹੈ, ੪ ਿਕ ਗੁਪਤ
ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਚਲਾਉਣ, ਓਹ ਅਚਾਨਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ । ੫ ਓਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਲਈ ਤਕਿੜਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਓਹ ਫੰਦੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਉਪਾਓ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਭਲਾ, ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ? ੬ ਓਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਖੋਜ ਕੱਿਢਆ
ਹੈ !” ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਿਦਲ ਡੂੰਘਾ ਹੈ । ੭ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤੀਰ ਚਲਾਵੇਗਾ, ਓਹ ਫੱਟੜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ੮ ਓਹ ਠੇਡੇ ਖਾਣਗੇ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਿਵਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਭ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ
। ੯ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਡਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਕਾਰਜ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰਨਗੇ । ੧੦ ਧਰਮੀ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਸੱਧੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਵਿਡਆਈ ਕਰਨਗੇ ।
੬੫
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ, ਗੀਤ
੧ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਬਰ ਹੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਸੁੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ੨ ਹੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਬਸ਼ਰ
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ । ੩ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕੱਜ ਲਵੇਂਗਾ । ੪ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਿਜਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ
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ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ,ਂ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵੱਚ ਰਹੇ, — ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਅਰਥਾਤ
ਤੇਰੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈਕਲ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਨਾਲ ਿਤ੍ਰਪਤ ਹੋਵਾਂਗੇ । ੫ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ, ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚਹੁੰ ਕੂਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਿਲਆਂ
ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ,ਂ ਤੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਿਭਆਣਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰ ਦੇਵੇਂਗਾ !
੬ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਿਦ੍ਰੜ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਂ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਬਲ ਨਾਲ
ਬੰਿਨਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ੭ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਠਾਠਾਂ
ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਥਮ੍ਹਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,ਂ ੮ ਨਾਲੇ ਓੜਕ ਦੀਆਂ
ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤੇਰੇ ਿਨਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸੰਝ ਦੇ ਆਉਣ
ਤੋਂ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਂਦਾ ਹੈਂ । ੯ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਰੇਲ ਪੇਲ
ਕਰਦਾ ਹੈ,ਂ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਹਿਰਆ ਭਿਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਨਦੀ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ
ਅੰਨ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ । ੧੦ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਸਆੜਾਂ ਦੀ ਡੰਝ ਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,ਂ ਤੂੰ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਂ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਨਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਂ ਤੂੰ
ਉਹ ਦੇ ਪੁੰਗਰਨ ਿਵੱਚ ਬਰਕਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ । ੧੧ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਮੁਕਟ ਸਾਲ
ਦੇ ਤੇ ਧਰਦਾ ਹੈ,ਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਿਚਕਨਾਈ ਚੋਂਦੀ ਹੈ । ੧੨ ਉਜਾੜ
ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੋਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਲੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੱਧੇ ਹੋਏ
ਹਨ । ੧੩ ਜੂਹਾਂ ਇੱਜੜ ਨਾਲ ਕੱਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੂਣਾ ਅੰਨ ਨਾਲ ਢੱਕੀਆਂ
ਗਈਆਂ, ਓਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
੬੬
ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਦਾ ਗੀਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਭਜਨ, ਗੀਤ
੧ ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਈ ਲਲਕਾਰੋ, ੨ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ
ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ! ੩ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਆਖੋ, ਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕੇਡੇ ਡਰਾਉਣੇ ਹਨ ! ਤੇਰੀ ਮਹਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਿਹਚਕ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ! ੪ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ
ਟੇਕਣਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਣਗੇ, ਓਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਭਜਨ ਗਾਉਣਗੇ । ਸਲਹ । ੫ ਆਓ,
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਆਦਮ ਵੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਉਹ ਦੀ ਕਰਨੀ ਿਭਆਣਕ
ਹੈ । ੬ ਉਹ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਥਲ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ, ਓਹ ਦਿਰਆ ਿਵਚੋਂ ਸੁੱਕੀਂ ਪੈਰੀਂ ਲੰਘ
ਗਏ, ਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਨਹਾਲ ਹੋਏ । ੭ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ
ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ
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ਹਨ, ਆਕੀ ਲੋਕ ਿਸਰ ਨਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ! । ਸਲਹ । ੮ ਹੇ ਲੋਕੋ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ, ਉਹ ਦੇ ਜਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ, ੯ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ
ਨੂੰ ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ । ੧੦ ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਖਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਾਉਣ ਵਾਂਗੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਇਆ
ਹੈ । ੧੧ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਲ਼ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਢਾ ਭਾਰ ਪਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ! ੧੨ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਸਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭਿਰਆ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਿਦੱਤਾ
। ੧੩ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ
ਸੁੱਖਣਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ੧੪ ਿਜਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਿਨੱਕਲੀਆਂ,
ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨੀਆ । ੧੫ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ
ਲਈ ਮੋਟ-ੇ ਮੋਟੇ ਪਸੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਤਿਰਆਂ ਦੀ ਧੂਪ ਨਾਲ ਚੜਾਵਾਂਗਾ । ਸਲਹ ।
੧੬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣ ਵਾਿਲਓ, ਆਓ, ਸੁਣੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਿਕ
ਉਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੧੭ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ, ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਸਲਾਿਹਆ । ੧੮ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਬਦੀ
ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ । ੧੯ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਸੁਿਣਆ
ਹੈ, ਉਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾਇਆ ਹੈ । ੨੦ ਮੁਬਾਰਕ
ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਦਯਾ
ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਰੋਿਕਆ ।
੬੭
ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਗੀਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਭਜਨ, ਗੀਤ
੧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵ,ੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ
ਮੁਖੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਮਕਾਵੇ । ਸਲਹ । ੨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤੇਰੀ
ਮੁਕਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇ । ੩ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ,
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ ! ੪ ਮਤਾਂ ਅਨੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਲਕਾਰਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਿਨਆਂ ਕਰੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਕਰੇਂਗਾ । ਸਲਹ । ੫ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ
! ੬ ਭੋਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਿਸਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ
ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ । ੭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ
ਕੂੰਟਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣਗੀਆਂ ! ।
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੬੮
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਜੱਤ ਦਾ ਗੀਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਠੇ, ਉਹ ਦੇ ਵੈਰੀ ਿਛੰਨ ਿਭੰਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨਾਲ
ਖਿਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਓਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨੱਸ ਜਾਣ ! ੨ ਿਜਵੇਂ ਧੂੰਆਂ ਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਿਤਵੇਂ ਤੂੰ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਮ ਪੰਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਿਤਵੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਿਣਓਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ! ੩ ਪਰ ਧਰਮੀ ਅਨੰਦ
ਹੋਣ, ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਗ ਬਾਗ ਹੋਣ, ਓਹ ਅਨੰਦਤਾਈ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ
ਮਨਾਉਣ ! ੪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਗਾਓ, ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਭਜਨ ਗਾਓ, ਥਲਾਂ ਿਵੱਚ
ਸਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਬਾਗ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਓ ! ੫ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਿਵਧਵਾ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ
ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਿਨਵਾਸ ਿਵੱਚ ਹੈ । ੬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ
ਘਰਾਣੇ ਿਵੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗਵਾਨੀ ਿਵੱਚ ਿਨਕਾਲਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਆਕੀ ਸੁੱਕੀ ਸੜੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ । ੭ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜਦ ਤੂੰ
ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਤੁਿਰਆ, ਜਦ ਤੂੰ ਥਲ ਦੇ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਿਗਆ, ।
ਸਲਹ । ੮ ਤਦ ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਠੀ, ਅਕਾਸ਼ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੋ ਪਏ, ਥੇ
ਸੀਨਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਬ ਠੀ । ੯ ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਡਾਢੀ ਵਰਖਾ ਵਰ੍ਹਾਈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਮਰਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਥੱਕੀ
ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ । ੧੦ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸੀ, ਤੂੰ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਆਪਣੀ ਭਿਲਆਈ ਨਾਲ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ । ੧੧ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਕਮ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ, ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਲ ਹੈ, — ੧੨ “ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੱਠ ਜਾਂਦ,ੇ ਓਹ
ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ !” ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਵੰਡਦੀ ਹੈ । ੧੩ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ
ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਮਰੀ ਦੇ ਕੁੰਦੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਪਰ ਪੀਲੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ੧੪ ਜਦ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ
ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਾਣੋ, ਸਲਮੋਨ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਪੈ
ਗਈ ! ੧੫ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪਹਾੜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਬਾਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪਹਾੜ
ਚੋਟੀਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੈ । ੧੬ ਹੇ ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਹਾੜ ਵੱਲ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਵੱਸਣ ਲਈ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕਉਂ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ
ਹੋ ? ਯਹੋਵਾਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇਗਾ । ੧੭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਥ ਵੀਹ
ਹਜ਼ਾਰ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ
ਸੀਨਾਈ ਿਵੱਚ ਹੈ । ੧੮ ਤੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜ੍ਹਆ, ਤੂੰ ਬੰਧੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਿਲਆ,
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ਤੂੰ ਆਦਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਗੋਂ ਆਕੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਦਾਨ ਲਏ, ਿਕ ਯਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਥੇ ਵੱਸੇ । ੧੯ ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜਾ ਰੋਜ ਿਦਹਾੜੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ
ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ! । ਸਲਹ । ੨੦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਚਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਿਰਹਾਈ
ਹੈ । ੨੧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਿਸਰ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ
ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇਗਾ ! ੨੨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਿਕ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮੋੜ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਿਘਆਈਆਂ
ਤੋਂ ਮੋੜ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ੨੩ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲਹੂ ਿਵੱਚ ਡੋਬੇਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਕੁੱਿਤਆਂ ਦੀ ਜੀਭ ਦਾ ਲੁਕਮਾ ਵੈਰੀਆਂ ਿਵਚੋਂ ਹੋਵੇ ! ੨੪ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਤੇਰੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ । ੨੫ ਗਵਈਏ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਵਜੰਤਰੀ ਿਪੱਛੇ-ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਦੇ,
ਜੁਆਨ ਤੀਵੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਡੱਫਾਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ । ੨੬ ਤੁਸੀਂ
ਿਜਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸੋਤੇ ਤੋਂ ਹੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖੋ
! ੨੭ ਥੇ ਛੋਟਾ ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰ
ਆਪਣੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਸਣੇ, ਜਬੂਲਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਨਫਤਾਲੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ
ਵੀ । ੨੮ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਲ ਦੀ ਆਿਗਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਜੋ
ਕੁੱਝ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦ੍ਰੜ੍ਹ ਕਰ ! ੨੯ ਤੇਰੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹੈ ਰਾਜੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਭੇਟ ਿਲਆਉਣਗੇ । ੩੦ ਕਾਿਨਆ ਦੇ ਦਿਰੰਦੇ
ਨੂੰ ਿਝੜਕ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਗ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਿਛਆਂ ਸਣੇ, ਿਜਹੜੇ ਚਾਂਦੀ
ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਿਮੱਧਦੇ ਹਨ ! ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਿਖੰਡਾ ਿਦੱਤਾ । ੩੧ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਰਈਸ ਆਉਣਗੇ, ਕੂਸ਼ ਿਸ਼ਤਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਪਸਾਰੇਗਾ । ੩੨ ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੀਓ ਰਾਜ ਧਾਨੀਓ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ
ਗਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ । ਸਲਹ । ੩੩ ਿਜਹੜਾ ਮੁੱਢੋਂ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ
ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਵੇਖ,ੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਅਵਾਜ਼
ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੩੪ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨ,ੋ ਉਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ
ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਿਵੱਚ ਹੈ । ੩੫ ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਆਪਿਣਆਂ ਪਿਵੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਭਆਣਕ ਹੈ,ਂ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ
ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ! ।
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੬੯
ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੇਸ਼ਤ੍ਰੀਮ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਦਾ ਗੀਤ
੧ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਜੋ ਆਏ ਹਨ ! ੨ ਮੈਂ
ਡਾਢੇ ਿਚੱਕੜ ਿਵੱਚ ਧਸ ਚੱਿਲਆ ਹਾਂ, ਿਜੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਡੂੰਘੇ
ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਪੈ ਿਗਆ, ਿਜੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੩ ਮੈਂ
ਪੁਕਾਰਦਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਥੱਕ ਿਗਆ, ਮੇਰਾ ਸੰਘ ਬਿਹ ਿਗਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੂੰ ਉਡੀਕਿਦਆਂ ਉਡੀਕਿਦਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਰਿਹ ਗਈਆਂ ! ੪ ਿਜਹੜੇ
ਿਧਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ
ਹਨ, ਮੇਰੇ ਵਾਢੂ ਿਜਹੜੇ ਨਹੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਬਲਵੰਤ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਂ
ਨਹੀਂ ਲੁੱਿਟਆ, ਓਹ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਿਪਆ । ੫ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੂਰਖਤਾਈ
ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ,ਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉਪੱਦਰ ਤੈਥੋਂ ਲੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ । ੬ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਿਜਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ
! ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ
ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ! । ੭ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਿਨੰਦਾ ਸਹੀ, ਲਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ
ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਲਆ ਹੈ । ੮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਬਗਾਨਾ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਜਾਇਆਂ
ਿਵੱਚ ਗੈਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ੯ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗੈਰਤ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਿਨੰਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਨੰਿਦਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਪਈਆਂ । ੧੦ ਜਦ ਮੈਂ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਅਤੇ
ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਿਨੰਿਦਆ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ! ੧੧ ਜਦ ਮੈਂ ਤੱਪੜ ਆਪਣਾ ਿਬਸਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਉਤ ਬਿਣਆ । ੧੨ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਬਿਹਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਚਰਚਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਸੱਠਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹਨ । ੧੩ ਪਰ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਠੀਕ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੀ ਡਾਢੀ
ਦਯਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਬਚਾਓ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਰ ਦੇ । ੧੪ ਮੈਨੂੰ ਿਚੱਕੜ
ਿਵਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ਿਕ ਮੈਂ ਖੁੱਭ ਨਾ ਜਾਂਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ
ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਂਵਾਂ ! ੧੫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਡੂੰਘ
ਮੈਨੂੰ ਿਨਗਲੇ, ਨਾ ਗੋਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੀਟ ਲਵੇ ! ੧੬ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਤਰ
ਦੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਭਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਓੜਕ ਰਹਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ, ੧੭ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੁਕਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਡਾਢਾ ਔਖਾ ਹਾਂ ! ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤਰ ਦੇ । ੧੮ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਅਤੇ
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ਉਹ ਨੂੰ ਛੁਡਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ! ੧੯ ਮੇਰੀ
ਿਨੰਿਦਆ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਪਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ,ਂ ਮੇਰੇ ਸਭ ਿਵਰੋਧੀ
ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਨ । ੨੦ ਿਨੰਿਦਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਟੁੱਟ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂਦਾ
ਹੋ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਡੀਕਦਾ ਿਰਹਾ ਪਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ
ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਓਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਿਮਲੇ । ੨੧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਲਈ
ਮੈਨੂੰ ਿਪੱਤ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਤੇਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਿਸਰਕਾ ਿਪਆਇਆ । ੨੨ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਾਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਦ ਓਹ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਹਨ ਉਹ
ਫੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ! ੨੩ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਅਨ੍ਹੇਰ ਛਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਓਹ
ਨਾ ਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਸਦਾ ਕੰਬਦੇ ਰਿਹਣ ! ੨੪ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤੇ ਢਾਲ ਦੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ ! ੨੫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਡੇਰਾ ਜੜ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਵੱਸੇ, ੨੬ ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਤੇਰੇ
ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਘਾਇਲ ਿਕਤੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ
ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ! ੨੭ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਤੇ ਬਦੀ ਵਧਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਾ ਦੇ ! ੨੮ ਓਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਿਵਚੋਂ ਮੇਟ
ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਿਲਖੇ ਨਾ ਜਾਣ ! । ੨੯ ਪਰ ਮੈਂ ਅਧੀਨ
ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰਾ ਬਚਾਓ ਮੈਨੂੰ ਚਾ ਕਰ ਕੇ ਖਿਲ੍ਹਆਰੇ ।
੩੦ ਮੈਂ ਗੀਤ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ
ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਕਰਾਂਗਾ, ੩੧ ਅਤੇ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਬਲਦ ਨਾਲੋਂ,
ਸਗੋਂ ਿਸੰਙ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖੁਰ ਦਾਰ ਵੱਛੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਭਾਵੇਗਾ । ੩੨ ਅਧੀਨ ਇਹ
ਵੇਖ ਕੇ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤਾਿਲਬੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇ !
੩੩ ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦਾ । ੩੪ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਅਤੇ
ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਿਫਰਦਾ ਹੈ ! ੩੫ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਓਹ ਥੇ ਵੱਸਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਗੇ, ੩੬ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗੀ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਸ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣਗੇ ।
੭੦
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ, ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
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੧ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ
ਲਈ ਛੇਤੀ ਕਰ ! ੨ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹਨ, ਓਹ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਹੋਣ
ਅਤੇ ਘਾਬਰ ਜਾਣ, ਿਜਹੜੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਿਪਛਾਂਹ ਹਟਾਏ ਜਾਣ
ਤੇ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣ ! ੩ ਿਜਹੜੇ “ਆਹਾ, ਆਹਾ !” ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਆਪਣੀ ਲਾਜ
ਦੇ ਮਾਰੇ ਿਪਛਾਂਹ ਹਟ ਜਾਣ ! ੪ ਿਜੰਨੇ ਤੇਰੇ ਤਾਿਲਬ ਹਨ ਓਹ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼
ਤੇ ਅਨੰਦ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ, ਓਹ ਸਦਾ ਆਖਦੇ
ਰਿਹਣ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਿਡਆਈ ਹੋਵੇ ! ੫ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸਕੀਨ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ,
ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ,ਂ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਿਢੱਲ ਨਾ ਲਾ ! ।
੭੧
ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ
ਦੇ ! ੨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ, ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਕੰਨ
ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ! ੩ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਿਨਵਾਸ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਬਣ ਿਜੱਥੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ ਜਾਇਆ
ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਚਾਓ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ ਅਤੇ
ਮੇਰਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈਂ । ੪ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮੀ ਤੇ
ਜ਼ਾਿਲਮ ਦੇ ਪੰਿਜਓਂ ਛੁਡਾ ! ੫ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ,ਂ ਅਤੇ
ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈ । ੬ ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ
ਸੰਭਾਿਲਆ ਿਗਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਿਢਆ, ਮੈਂ ਸਦਾ
ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ । ੭ ਮੈਂ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਚੰਭਾ ਿਜਹਾ ਬਿਣਆ,
ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ ਪਨਾਹ ਹੈਂ । ੮ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਭਿਰਆ ਰਹੇਗਾ । ੯ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਿਤਆਗ ਨਾ ਦੇ, ਜਦ
ਮੇਰਾ ਬਲ ਘਟੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ! ੧੦ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਿਵਖੇ ਆਖਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਮਤਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ । ੧੧ ਓਹ ਕਿਹੰਦੇ
ਹਨ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ
ਫੜ ਲਵੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । ੧੨ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਰਿਹ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ! ੧੩ ਜੋ ਮੇਰੀ
ਜਾਨ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਹਨ ਓਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ ਓਹ ਉਲਾਹਮੇ ਅਤੇ ਿਨਰਾਦਰੀ ਿਵੱਚ ਭਰ ਜਾਣ ! ੧੪ ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ
ਆਸ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਵਾਂਗਾ । ੧੫ ਮੇਰਾ
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ਮੂੰਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਲੇਖਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ । ੧੬ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਲ ਿਵੱਚ
ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਾਂਗਾ । ੧੭ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਿਸਖਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਨੋਖੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ
ਿਰਹਾ । ੧੮ ਸੋ ਬੁਢੇਪੇ ਤੇ ਧੌਿਲਆਂ ਤੱਕ ਵੀ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਿਤਆਗ, ਜਦ
ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬਲ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਤੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਦੱਸਾਂ । ੧੯ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਧਰਮ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅੱਤ ਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ
ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ! ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੇ ਤੁੱਲ ਕੌਣ ਹੈ ? ੨੦ ਤੂੰ ਿਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਿਬਪਤਾਂ ਿਵਖਾਈਆਂ ਹਨ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਿਜਵਾਏਂਗਾ, ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਡੂੰਿਘਆਈਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਵੇਂਗਾ । ੨੧ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਦਰ
ਨੂੰ ਵਧਾ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਦੇ । ੨੨ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ
ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਤਾਰ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸਰਾਏਲ
ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ, ਮੈਂ ਬਰਬਤ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਵਾਂਗਾ । ੨੩ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹ
ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣਗੇ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੨੪ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਵੀ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ
ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਅਤੇ
ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹਨ ।
੭੨
ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਗੀਤ
੧ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਿਨਆਂ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਿਸਖਾ । ੨ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼
ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ । ੩ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਪਰਜਾ
ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਿਲਆਉਣਗੇ । ੪ ਉਹ ਪਰਜਾ ਦੇ ਮਸਕੀਨਾਂ
ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ
ਕੁਚਲੇਂਗਾ । ੫ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣੇ ਰਿਹਣਗੇ, ਲੋਕ ਪੀੜ੍ਹੀਓ
ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇਰਾ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਰਿਹਣਗੇ । ੬ ਉਹ ਦਾ ਉਤਰਨਾ ਵਰਖਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜੀ ਵੱਢ ਹੋਏ ਘਾਹ ਤੇ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਝੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ
ਨੂੰ ਿਸੰਜਦੀਆਂ ਹਨ । ੭ ਉਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਲਿਹ ਲਹਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ
ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਚੰਦਰਮਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ।
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੮ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਰਆ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ
ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ । ੯ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ
ਦੇ ਵੈਰੀ ਖਾਕ ਚੱਟਣਗੇ ! ੧੦ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਭੇਟ ਿਲਆਉਣਗੇ,
ਸ਼ਬਾ ਤੇ ਸਬਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ੧੧ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਉਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੀਆਂ । ੧੨ ਉਹ
ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਸਕੀਨ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ ।
੧੩ ਉਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ । ੧੪ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਛਲ ਤੇ ਅਨ੍ਹੇਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਉਹ ਦੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ੧੫ ਅਤੇ
ਉਹ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਾ ਦੇ ਸੋਨੇ ਿਵਚੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਓਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਿਨੱਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਉਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ
ਆਖਣਗੇ । ੧੬ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅੰਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ
ਦਾ ਫਲ ਲਬਾਨੋਨ ਵਾਂਗੂੰ ਝੂਮ,ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿਰਆਉਲ ਵਾਂਗੂੰ
ਲਿਹ ਲਹਾਉਣ ! ੧੭ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਰਹੇ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਸੂਰਜ ਰਹੇ ਉਹ ਦਾ
ਨਾਮ ਵਧੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਿਵੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਧੰਨ
ਆਖਣ ! । ੧੮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ੧੯ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਤੇਜਵਾਨ ਨਾਮ ਸਦਾ
ਤੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ ! ਆਮੀਨ
ਤੇ ਆਮੀਨ ! । ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ
। ੨੦ (ਇਸ ਨਾਲ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਹਨ ।)
ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ
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੭੩

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਅਰਥਾਤ ਖਾਲ਼ਸ ਿਦਲ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਲਾ ਹੈ । ੨ ਪਰ ਮੈਂ ਹੋ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਿਫਸਲਣ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮ
ਿਤਲਕਣ ਲੱਗੇ ਸਨ । ੩ ਜਦ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਸੁਲੱਖਪੁਣਾ ਿਡੱਠਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਖੁਣਸ ਕੀਤੀ ਸੀ । ੪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਪੀੜ ਨਹੀ
ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੋਟਾ ਹੈ । ੫ ਓਹ ਹੋਰਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਔਖੇ ਨਹੀਂ
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ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਿਬਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ੬ ਇਸ ਲਈ
ਘਮੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਜੰਜੀਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨ੍ਹੇਰ ਦਾ ਲੀੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਜਦਾ
ਹੈ । ੭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਿਚਕਨਾਈ ਨਾਲ ਫੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਛਲਕਦੇ ਹਨ । ੮ ਓਹ ਠੱਠਾ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਬਦੀ ਨਾਲ ਅਨ੍ਹੇਰ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । ੯ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਮੂੰਹ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਧਿਰਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਫਰਦੀ ਹੈ ।
੧੦ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਏਧਰ ਮੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਛੰਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ
ਡੱਿਫਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ੧੧ ਅਤੇ ਓਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ?
ਭਲਾ, ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਹੈ ? ੧੨ ਵੇਖ,ੋ ਦੁਸ਼ਟ ਏਹ ਹਨ, ਅਤੇ ਓਹ ਸਦਾ
ਸੁੱਖ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਧੰਨ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ! । ੧੩ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮੈਂ ਅਿਵਰਥਾ ਆਪਣੇ ਿਦਲ
ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਨਰਮਲਤਾਈ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਹਨ, ੧੪ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਮੈਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਿਰਹਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ
। ੧੫ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਿਕ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ
ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਿਦੰਦਾ । ੧੬ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੋਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ
ਉਹ ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮਲੂਮ ਹੋਇਆ, ੧੭ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਗਆ, - ਤਦ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਿਝਆ !
੧੮ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਤਲਕਿਣਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,ਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਬਰਬਾਦੀ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ ! ੧੯ ਓਹ ਿਛੰਨ ਮਾਤ੍ਰ ਿਵੱਚ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਜੜ
ਗਏ ! ਓਹ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਓਹ ਭੈਜਲ ਨਾਲ ਿਮਟ ਗਏ ਹਨ ! ੨੦ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੁਫ਼ਨੇ ਤੋਂ
ਜਾਗਣ ਵਾਂਗੂੰ ਜਾਂ ਤੂੰ ਉਠੇਂਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੁੱਛ ਜਾਣੇਂਗਾ । ੨੧ ਮੇਰਾ
ਮਨ ਤਾਂ ਕੌੜਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਛੇਿਦਆ ਿਗਆ, ੨੨ ਮੈਂ ਐਡਾ ਜਾਹਲ
ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਿਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਸੂ ਿਜਹਾ ਬਿਣਆ । ੨੩ ਫੇਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ
ਸੰਗ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫਿੜਆ ਹੈ । ੨੪ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ
ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਜ ਿਵੱਚ ਰਖੇਂਗਾ । ੨੫ ਸਵਰਗ
ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ? ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੈਥੋਂ ਿਬਨਾ ਮੈਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ
ਨਹੀਂ । ੨੬ ਮੇਰਾ ਤਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਢਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਦਾ ਲਈ
ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਚੱਟਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਹੈ । ੨੭ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹਨ ਓਹ
ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਿਗਓਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਨਾਹਕਾਰ ਗਰਕ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ! ੨੮ ਪਰ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਪਨਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ ।
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੭੪
ਦੇਸ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਸ਼ਕੀਲ
੧ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਿਕਉਂ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ? ਤੇਰੀ ਜੂਹ
ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਧੂੰਆ ਿਕਉਂ ਠਦਾ ਹੈ ? ੨ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ
ਨੂੰ ਿਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਿਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਗੋਤ ਹੋਣ
ਲਈ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਨਾਲੇ ਇਸ ਸੀਯੋਨ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਿਜੱਥੇ ਤੂੰ ਿਰਹਾਂ
ਹੈ । ੩ ਸਦਾ ਦੇ ਉਜੜੇ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਉਠਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬੀ
ਵੱਲ ਵੀ, ਿਜਹੜੀ ਪਿਵੱਤਰ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਵੈਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ । ੪ ਤੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਤੇਰੀ
ਪਰਜਾ ਿਵੱਚ ਗੱਜਦੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ
ਹਨ । ੫ ਓਹ ਅਿਜਹੇ ਿਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹਨ ਿਕ ਿਜਵੇਂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁਹਾੜੇ
ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ! ੬ ਹੁਣ ਉਹ ਦੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਹੋਇਆ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀਆਂ
ਅਤੇ ਹਥੌਿੜਆਂ ਨਾਲ ਭੰਨ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ! ੭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਭੋਂ ਤੱਕ ਢਾਹ ਕੇ ਭਿਰਸ਼ਟ
ਕੀਤਾ ਹੈ । ੮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਆਿਖਆ ਹੈ, ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਬਾ ਦੇਈਏ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਸਭਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਸੁੱਿਟਆ ਹੈ । ੯ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ,
ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਿਰਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਦੋਂ
ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ । ੧੦ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਿਵਰੋਧੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰੇਗਾ ? ਭਲਾ,
ਵੈਰੀ ਸਦਾ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਫ਼ਰ ਬਕੇਗਾ ? ੧੧ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ, ਆਪਣਾ
ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਿਕਉਂ ਰੋਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ? ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਗਲ ਿਵਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ! ੧੨ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ
ਧਰਤੀ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ । ੧੩ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਿੜਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਜਲ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਿਸਰ ਤੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇ ।
੧੪ ਤੂੰ ਿਲਵਯਾਥਾਨ ਿਦਆਂ ਿਸਰਾਂ ਨੂੰ ਿਫ਼ਹ ਸੁੱਿਟਆ, ਤੂੰ ਉਹ ਰੋਹੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ
ਨੂੰ ਖੁਆਇਆ । ੧੫ ਤੂੰ ਸੋਤਾ ਅਤੇ ਨਦੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਤੂੰ ਬਾਰਾਂ ਮਾਸੀ ਦਿਰਆਵਾਂ
ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਿਦੱਤਾ । ੧੬ ਿਦਨ ਤੇਰਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਜਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜ
ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਿਖਆ ਹੈ । ੧੭ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਠਿਹਰਾਇਆ
ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂਲ ਅਤੇ ਿਸਆਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ੧੮ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਇਹ
ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਿਕ ਵੈਰੀ ਨੇ ਿਨੰਿਦਆ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ
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ਕੁਫ਼ਰ ਬਿਕਆ ਹੈ ! ੧੯ ਆਪਣੀ ਖੁਮਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਚੌਪਾਏ ਦੇ
ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਨਾ ਿਵਸਾਰ !
੨੦ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਰੱਖ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਥਾਂ ਅਨ੍ਹੇਰ
ਿਦਆਂ ਿਨਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ! ੨੧ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਹੋ ਕੇ
ਮੁੜਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਮਸਕੀਨ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ । ੨੨ ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਠ, ਆਪਣਾ ਮੁਦੱਪਾ ਆਪ ਹੀ ਲੜ, ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਿਕ ਮੂਰਖ ਸਾਰਾ
ਿਦਨ ਿਕਵੇਂ ਤੇਰੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ! ੨੩ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ
ਨਾ ਿਵਸਾਰ, ਤੇਰੇ ਮੁਖਾਿਲਫਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਿਨੱਤ ਠਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ।
੭੫
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ: ਅਲਤਸ਼ਹੇਤ ਦੇ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਆਸਾਫ਼ ਦਾ
ਭਜਨ । ਗੀਤ ।
੧ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਅਚਰਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ
ਹਨ । ੨ ਜਦ ਮੈਂ ਠਿਹਰਾਏ ਹੋਏ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਿਨਆਂ ਕਰਾਂਗਾ
। ੩ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਖਪ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਸਮ੍ਹਾਲ ਰੱਿਖਆ ਹੈ । ਸਲਹ । ੪ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ
ਕਰੋ ! ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਿਕ ਿਸੰਙ ਨਾ ਉਠਾਓ ! ੫ ਆਪਣਾ ਿਸੰਙ ਉਤਾਹਾਂ ਨਾ
ਉਠਾਓ, ਨਾ ਢੀਠਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ! ੬ ਚਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਿਦਓਂ ਨਾ
ਲਿਹੰਿਦਓਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਜਾੜੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ੭ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਿਨਆਈਂ ਹੈ, ਉਹ
ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ੮ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਇੱਕ
ਕਟੋਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਧ ਝੱਗ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਿਮਲਾਉਟ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹ ਉਸ ਿਵਚੋਂ ਉਲੱਦ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਉਹ ਦੇ ਫੋਗ
ਨੂੰ ਨਚੋੜ ਕੇ ਪੀਣਗੇ ! ੯ ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੱਕ ਦੱਸਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗਾ । ੧੦ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਸੰਙ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਂਗਾ,
ਪਰ ਧਰਮੀ ਦੇ ਿਸੰਙ ਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
੭੬
ਜੈਵੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ: ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਿਜਆਂ ਨਾਲ ਆਸਾਫ਼ ਦਾ
ਭਜਨ, ਗੀਤ ।
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੧ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦਾ
ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ । ੨ ਸ਼ਾਲੇਮ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦਾ ਮੰਡਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦਾ
ਭਵਨ । ੩ ਥੇ ਉਸ ਨੇ ਧਣੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਿਦੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਢਾਲ, ਤੇਗ
ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ । ਸਲਹ । ੪ ਤੂੰ ਿਸ਼ਕਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜਾ ਨਾਲੋਂ, ਤੇਜਵਾਨ
ਅਤੇ ਤਮ ਹੈਂ । ੫ ਿਦਲ ਚਲੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਓਹ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਿਵੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ,
ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਿਵਚੋਂ ਿਕਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਚੱਿਲਆ । ੬ ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਤੇਰੇ ਦਬਕੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਰਥ ਕੀ ਘੋੜਾ, ਸੱਭੇ ਘੂਕ ਨੀਂਦ ਿਵੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ! ।
੭ ਤੈਥੋਂ, ਹਾਂ, ਤੈਥੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ
ਕੌਣ ਖਲੋ ਸਕੇ ? ੮ ਸਵਰਗੋਂ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਿਦੱਤਾ, ਧਰਤੀ ਡਰ ਗਈ ਅਤੇ ਠਰ
ਗਈ, ੯ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਨਆਂ ਲਈ ਿਠਆ, ਿਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ
ਬਚਾਵੇ । ਸਲਹ । ੧੦ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਆਦਮੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹਤ ਕਰਾਵੇਗਾ,
ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਬਕੀਏ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸੇਂਗਾ । ੧੧ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾਂ ਸੁੱਖੋ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਨ,
ਓਹ ਸੱਭੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਿਜਸ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭੇਟਾਂ ਿਲਆਉਣ । ੧੨ ਉਹ
ਪਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਿਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਿਭਆਣਕ ਹੈ ।
੭੭
ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਦਲਾਸਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ: ਯਦੂਤੂਨ ਦੀ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਭਜਨ
।
੧ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਹਾਈ ਿਦਆਂਗਾ, ਹਾਂ,
ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਕੰਨ ਧਰੇਗਾ । ੨ ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਢੂੰਿਡਆ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸਾਿਰਆ
ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਿਢੱਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ । ੩ ਮੈਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਿਵਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਿਧਆਨ ਿਦੰਦਾ
ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਹੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਲਹ । ੪ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ
ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਿਲ੍ਹਆਂ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਦਾ ।
੫ ਮੈਂ ਿਪੱਛਲੇ ਿਦਨਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰ੍ਹਆਂ ਦੇ ਸਿਮਆਂ ਤੇ ਸੋਿਚਆ ।
੬ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਦਾ ਿਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, — ੭ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਹੀ ਿਤਆਗ
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ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਪਰਸੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ੮ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਲਈ
ਰੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ? ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਬਚਨ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਟ ਿਗਆ ? ੯ ਕੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕਰਪਾ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਿਗਆ ? ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ
ਰਹਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਿਲਆ ਹੈ ? । ਸਲਹ । ੧੦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਏਹ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਹੈ, — ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਬਦਲ ਿਗਆ ਹੈ ! ੧੧ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ
ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁਰਾਿਣਆਂ ਸਿਮਆਂ ਦੇ ਅਚਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ
ਕਰਾਂਗਾ । ੧੨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜਾਂ
ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰਾਂਗਾ । ੧੩ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇਰਾ ਮਾਰਗ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਿਵੱਚ
ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਿਦਓਤਾ ਿਕਹੜਾ ਹੈ ? ੧੪ ਤੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ ਜੋ
ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਂ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ।
੧੫ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਯੂਸਫ਼ ਦੀ ਅੰਸ ਨੂੰ
ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ । ਸਲਹ । ੧੬ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਿਡੱਠਾ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਪਾਣੀਆਂ
ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਿਡੱਠਾ, ਓਹ ਛਲ ਪਏ ਤੇ ਡੂੰਿਘਆਈਆਂ ਕੰਬ ਠੀਆਂ । ੧੭ ਘਟਾਂ ਨੇ
ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਇਆ, ਗਗਣ ਨੇ ਖੜਕਾ ਿਦੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਲਾਂਭੇ ਛਾਂਭੇ
ਚੱਲੇ । ੧੮ ਤੇਰੇ ਗੱਜਣ ਦਾ ਖੜਕ ਵਾਵਰੋਲੇ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ, ਲਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਸ਼ਟੀ
ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਿਦੱਤਾ, ਧਰਤੀ ਕੰਬੀ ਅਤੇ ਿਹੱਲ ਗਈ । ੧੯ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ
ਰਾਹ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਪਹੇ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਖੁਰੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਗਏ ।
੨੦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਹੱਥੀਂ, ਇੱਜੜ ਦੀ ਿਨਆਈਂ
ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ।
੭੮
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ
ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਸ਼ਕੀਲ
੧ ਹੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ, ਮੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਧਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਨ
ਮੇਰੇ ਮੁਖ-ਵਾਕਾਂ ਤੇ ਲਾਓ । ੨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਿਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਿਵੱਚ ਖੋਲਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਪੁਰਾਿਣਆਂ ਸਿਮਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਉਚਾਰਾਂਗਾ, ੩ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ
ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ । ੪ ਅਸੀਂ
ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਤੋਂ ਲੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੇ
ਦੱਸਾਂਗੇ । ੫ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ
ਇਸਰਾਏਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਬਵਸਥਾ ਠਿਹਰਾਈ, ਿਜਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ
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ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਓਹ ਆਪਣੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਿਸਖਾਉਣ, ੬ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ
ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਰਥਾਤ ਓਹ ਬੱਚ,ੇ ਿਜਹੜੇ ਜੰਮਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ, ਿਕ
ਓਹ ਵੀ ਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ੭ ਿਕ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ
ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ
ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ੮ ਅਤੇ ਓਹ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਕੱਬੀ
ਪੀੜ੍ਹੀ ਿਜਸ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਿਜਹ ਦਾ ਆਤਮਾ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਦ੍ਰੜ ਨਾ ਿਰਹਾ । ੯ ਇਫਰਾਈਮ ਦੀ ਅੰਸ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ
ਕੇ ਤੇ ਧਣੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਿਦਨ ਿਪੱਛੇ ਮੁੜ ਆਈ । ੧੦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਨੇਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ
ਕੀਤੀ । ੧੧ ਓਹ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਕਰਤੱਬਾਂ ਨੂੰ, ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਿਵਖਾਏ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ । ੧੨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਮਸਰ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ, ਸੋਅਨ ਦੀ ਰੜ੍ਹ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ੧੩ ਉਸ
ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਢੇਰ ਵਾਂਗੂੰ
ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ । ੧੪ ਉਸ ਨੇ ਿਦਨ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੱਗ ਦੀ
ਲੋ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ । ੧੫ ਉਸ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਚੱਟਾਨ ਪਾੜ
ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਦਾ ਡੂੰਿਘਆਈਆਂ ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਿਪਲਾਇਆ, ੧੬ ਉਸ
ਨੇ ਿਢੱਗ ਿਵਚੋਂ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿਰਆਵਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵਗਾਇਆ ।
੧੭ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਥਲ ਿਵੱਚ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਤੋਂ
ਆਕੀ ਹੀ ਰਹੇ । ੧੮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਿਦਆ ਲਈ ਭੋਜਨ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਮਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਕੀਤਾ । ੧੯ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੋਲੇ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚ
ਸਕੇਗਾ ? ੨੦ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਨੇ ਚੱਟਾਨ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ, ਪਾਣੀ ਫੁੱਟ ਿਨੱਕਿਲਆ,
ਅਤੇ ਧਾਰਾਂ ਵਗ ਪਈਆਂ, — ਕੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ? ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਪਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ ? ੨੧ ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਤਾਂ ਅੱਤ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਭੜਕੀ,
ਨਾਲੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਪ ਹੋਇਆ, ੨੨ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ
ਪਰਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਓ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਿਖਆ । ੨੩ ਤਾਂ ਵੀ
ਉਸ ਨੇ ਪਰ ਗਗਣ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤੇ,
੨੪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮੰਨ ਵਰ੍ਹਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ
ਅੰਨ ਿਦੱਤਾ । ੨੫ ਬਲਵੰਤਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖਾਧੀ, ਉਸ ਨੇ ਰੱਜਵੀਂ
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ਰੋਟੀ ਭੇਜੀ । ੨੬ ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਪੁਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਵਗਾਈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਹਵਾ ਚਲਾਈ, ੨੭ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧੂੜ ਵਾਂਗੂੰ ਮਹਾਂ
ਪਰਸ਼ਾਦ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਟ ਵਾਂਗੂੰ ਪੰਖੇਰੂ ਵਰ੍ਹਾਏ, ੨੮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੇਿਬਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਗਰਾਏ । ੨੯ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ।
੩੦ ਓਹ ਆਪਣੀ ਿਹਰਸ ਤੋਂ ਹਟੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਹੀ
ਸੀ, ੩੧ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭੜਿਕਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਢਾਡੇ ਮੋਿਟਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਿਨਵਾ ਿਲਆ
। ੩੨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਅਚਰਜ ਕਰਤੱਬਾਂ ਤੇ ਪਰਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ । ੩੩ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਿਦਨ ਿਵਅਰਥ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭੈ ਿਵੱਚ ਮੁਕਾਏ । ੩੪ ਜਦ
ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਿਢਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਓਹ ਮੁੜੇ ਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੋਂ ਤਨੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਢੂੰਿਡਆ । ੩੫ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ
ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਚੱਟਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡਾ ਛੁਡਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ । ੩੬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੱਲੋ ਪੱਤੋ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠ ਮਾਿਰਆ, ੩੭ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉਸ
ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਓਹ ਉਸ ਦੇ ਨੇਮ ਿਵੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੇ, ੩੮ ਪਰ
ਉਸ ਰਹੀਮ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਿਖਮਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਧ ਰੋਕ ਛੱਿਡਆ,
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਭੜਕਾਇਆ । ੩੯ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਸੀ ਿਕ
ਓਹ ਿਨਰੇ ਬਸ਼ਰ ਹੀ ਹਨ, ਓਹ ਹਵਾ ਹਨ ਿਜਹੜੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੀ । ੪੦ ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਓਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਥਲ ਿਵੱਚ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ ! ੪੧ ਮੁੜ ਿਘੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ,
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਕਾਇਆ । ੪੨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ
ਹੱਥ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਰੱਿਖਆ, ਨਾ ਉਸ ਿਦਨ ਨੂੰ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਵਰੋਧੀ
ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ੪੩ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿਨਸ਼ਾਨ, ਅਤੇ ਸੋਅਨ
ਦੀ ਜੂਹ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਅਚੰਭੇ ਿਵਖਾਏ । ੪੪ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਰਆਵਾਂ ਨੂੰ
ਲਹੂ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਓਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੀ ਨਾ
ਸਕੇ । ੪੫ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਮੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਭੇਜੇ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ,
ਅਤੇ ਡੱਡੂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਿਤਆਨਾਸ ਕੀਤਾ । ੪੬ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
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ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਿੜਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿਮਹਨਤ ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ । ੪੭ ਉਸ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਖ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿੜਆਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਦਆਂ ਗੁਲਰ
ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡ-ੇ ਵੱਡੇ ਓਿਲਆਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ । ੪੮ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਪਸੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿੜਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਲਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ
। ੪੯ ਉਸ ਨੇ ਬੁਿਰਆਈ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਡਾਢਾ ਕਿਹਰ,
ਰੋਸਾ, ਗਜਬ ਅਤੇ ਿਬਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾ ਿਦੱਤੀ । ੫੦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ
ਲਈ ਰਾਹ ਿਸੱਧਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਿਕਆ,
ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਯਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਵਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ । ੫੧ ਉਸ ਨੇ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਪਲੌਠੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ, ਿਜਹੜੇ ਹਾਮ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਨ, ੫੨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਲੈ ਤੁਿਰਆ, ਅਤੇ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਇੱਜੜ ਵਾਂਗੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ੫੩ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ
ਲੈ ਿਗਆ ਸੋ ਓਹ ਨਾ ਡਰੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਢੱਕ ਿਲਆ
। ੫੪ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਥਾਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ,
ਇਸ ਪਹਾੜ ਤੱਕ ਿਜਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਿਲਆ ਸੀ । ੫੫ ਉਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂ
ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਰੀਬ ਨਾਲ ਿਮਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲਖ
ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚ ਵਸਾਇਆ
। ੫੬ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ
ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ । ੫੭ ਸਗੋਂ
ਓਹ ਿਫਰ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਛੱਲੀਏ ਹੋ ਗਏ, ਓਹ ਿਵੰਗੇ
ਧਣੁੱਖ ਵਾਂਗੂੰ ਕੁੱਬੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ੫੮ ਆਪਿਣਆਂ ਿਚਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ
ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਛੇਿੜਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ
ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਿਹਲਾਇਆ । ੫੯ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸੁਿਣਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਿਪਆ,
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਿਘਣ ਖਾਧੀ । ੬੦ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੀਲੋਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਉਸ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਆਦਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ।
੬੧ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਬਲ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਤੇਜ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਦੇ ਿਦੱਤਾ । ੬੨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਿਮਲਖ ਨਾਲ ਅੱਤ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ । ੬੩ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ
ਨੂੰ ਅੱਗ ਨੇ ਭਸਮ ਕਰ ਸੁੱਿਟਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ
ਨਾ ਗਾਏ ਗਏ । ੬੪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਜਕ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਿਡੱਗ,ੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ
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ਦੀਆਂ ਿਵਧਵਾਂ ਨੇ ਿਵਰਲਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ । ੬੫ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵਾਂਗੂੰ ਜਾਗ
ਿਠਆ, ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਿਵੱਚ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । ੬੬ ਉਸ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਿਪਛਾਂਹ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਸਦਾ ਲਈ ਿਨੰਿਦਆ ਦਾ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ । ੬੭ ਨਾਲੇ ਉਸ ਨੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਤੰਬੂ ਨੂੰ
ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਫਰਾਈਮ ਦੇ ਗੋਤ ਿਵਚੋਂ ਨਾ ਚੁਿਣਆ । ੬੮ ਪਰ ਉਸ ਨੇ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ, ਅਰਥਾਤ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ
ਿਪਆਰਾ ਸੀ, ੬੯ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿਚਆਈਆਂ ਦੀ ਿਨਆਈਂ ਆਪਣਾ ਪਿਵੱਤਰ
ਸਥਾਨ ਉਸਾਿਰਆ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਿਨਆਈਂ ਿਜਹ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ
ਅਟੱਲ ਰੱਿਖਆ ਹੈ । ੭੦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਿਣਆ, ਅਤੇ
ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੜਆਂ ਿਵਚੋਂ ਉਹ ਨੂੰ ਲੈ ਿਲਆ । ੭੧ ਉਹ ਉਹ ਨੂੰ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਲੀਆਂ
ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਹਟਾ ਿਲਆਇਆ । ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਿਮਲਖ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਚਰਾਵੇ । ੭੨ ਸੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ।
੭੯
ਦੇਸ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੀ ਿਮਰਾਸ ਿਵੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ
ਪਿਵੱਤਰ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਥੇਹ ਕਰ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਿਰੰਿਦਆ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਿਦੱਤਾ । ੩ ਓਹਨਾਂ ਦੇ
ਲਹੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਹਾਇਆ, ਪਰ
ਦੱਬਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ । ੪ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ ਿਨੰਿਦਆ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਿਦਆਂ ਲਈ ਮਖੌਲ ਤੇ ਹਾਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ । ੫ ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਕਦ ਤੱਕ ? ਕੀ ਤੂੰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਰਹੇਂਗਾ ? ਕੀ ਤੇਰੀ ਅਣਖ
ਅੱਗ ਦੀ ਿਨਆਈਂ ਬਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ? ੬ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ
ਵਹਾ ਦੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ
ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਦੀਆਂ । ੭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ
ਭੱਖ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਸੇਿਬਆਂ ਨੂੰ ਿਵਰਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੮ ਸਾਡੇ ਿਪਉਦਾਿਦਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਮਤਾਂ ਸਾਡੇ
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ਤੇ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਣ, ਿਕਉਂਿਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ! ੯ ਹੇ ਸਾਡੇ
ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਜ ਲਈ ।
੧੦ ਕੌਮਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਖਣ ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕੱਥੇ ਹੈ ? ਤੇਰੇ ਟਿਹਲੂਆਂ ਦੇ
ਵਗਾਏ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾਿਣਆ
ਜਾਵੇ ! ੧੧ ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੀ ਧਾਹ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਵੇ, ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਬਾਂਹ ਨਾਲ
ਮਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ, ੧੨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਤੇਰੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਸੱਤ ਗੁਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਪੱਲੇ ਪ ! ੧੩ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜੂਹ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਸਦਾ ਤੇਰਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗ,ੇ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ
।
੮੦
ਇਸਰਾਏਲੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੇਸ਼ਿਤ੍ਰਮੇਦੂਤ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਆਸਾਫ਼ ਦਾ
ਭਜਨ ।
੧ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਅਯਾਲੀ, ਿਜਹੜਾ ਇੱਜੜ ਦੀ ਿਨਆਈਂ ਯੂਸੁਫ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਕੰਨ ਧਰ, ਤੂੰ ਹੋ ਕਰੂਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹੈਂ
ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਿਵਖਾ ! ੨ ਇਫਰਾਈਮ, ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਅਤੇ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਆਪਣਾ ਬਲ ਜਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਆ ! ੩ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਨੂੰ
ਬਹਾਲ ਕਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਚਮਕਾਰਾ ਿਵਖਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਂਵਾਂਗੇ
! । ੪ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਕਦ ਤਾਈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹਰ ਰੂਪੀ ਧੂੰਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਂਗਾ ? ੫ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਅੰਝੂਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਟੇ ਭਰ ਕੇ ਅੰਝੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਪਆਏ ।
੬ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਂ ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਹਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੭ ਹੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਨੂੰ
ਬਹਾਲ ਕਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਚਮਕਾਰਾ ਿਵਖਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਂਵਾਂਗੇ !
। ੮ ਤੂੰ ਿਮਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਾਖ ਦੀ ਬੇਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ, ਤੂੰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ
ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ । ੯ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਿਤਆਰ
ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਜੜ੍ਹ ਫੜੀ ਤੇ ਵਧ ਕੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਭਰ ਿਦੱਤਾ । ੧੦ ਪਹਾੜ
ਉਸ ਦੇ ਛਾਂ ਨਾਲ ਕੱਜੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿਹਣੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਦਆਰਾਂ
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ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ । ੧੧ ਉਸ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਪਸਾਰੀਆਂ,
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨਦੀ ਤਾਈਂ । ੧੨ ਤੂੰ ਉਹ ਦੀਆਂ ਵਾੜਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸ ਲਈ
ਤੋਿੜਆ, ਿਕ ਿਜੰਨੇ ਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਓਹ ਉਹ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ? ੧੩ ਜੰਗਲੀ
ਸੂਰ ਉਹ ਨੂੰ ਉਜੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੜ੍ਹ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ੧੪ ਹੇ
ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੋੜਾ ਪਾ, ਸਵਰਗੋਂ ਿਧਆਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲ ਦੀ
ਸੁੱਧ ਲੈ, ੧੫ ਉਸ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਲੇ
ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ । ੧੬ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾਿੜਆ
ਿਗਆ, ਉਹ ਵੱਿਢਆ ਿਗਆ, ਓਹ ਤੇਰੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
। ੧੭ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਅੰਸ ਤੇ
ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ । ੧੮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਥੋਂ ਿਪਛਾਹਾਂ ਨਾ ਹਟਾਂਗ,ੇ
ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ । ੧੯ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸੈਨਾਂ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਚਮਕਾਰਾ ਿਵਖਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਬਚ ਜਾਂਵਾਂਗੇ ! ।
੮੧
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਹਠ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ: ਿਗਤੀਥ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਭਜਨ ।
੧ ਸਾਡੇ ਬਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਓ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ
ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਲਕਾਰੋ ! ੨ ਕੋਈ ਭਜਨ ਛੇੜ,ੋ ਅਤੇ ਡੱਫ, ਿਮੱਠੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ
ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਜਾਓ । ੩ ਅਮੱਿਸਆ ਤੇ ਤੁਰ੍ਹੀ ਵਜਾਓ, ਨਾਲੇ
ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਬ ਦਾ ਿਦਨ ਹੈ । ੪ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲ
ਲਈ ਇੱਕ ਿਬਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ । ੫ ਉਸ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਯੂਸੁਫ਼ ਲਈ ਸਾਖੀ ਠਿਹਰਾਇਆ, ਜਦ ਉਹ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਿਨੱਕਿਲਆ । ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, — ੬ ਮੈਂ ਉਹ
ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਤੋਂ ਭਾਰ ਲਹਾਇਆ, ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਟੋਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ । ੭ ਤੂੰ ਿਬਪਤਾ
ਿਵੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪੁਕਾਿਰਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, ਗੱਜਣ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਥਾਨ ਿਵਚੋਂ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਮਰੀਬਾਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਿਖਆ । ਸਲਹ ।
੮ ਸੁਣ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਖੀ ਿਦਆਂਗਾ, ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਕਾਸ਼
ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ! । ੯ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਿਦਓਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਤੂੰ
ਿਕਸੇ ਪਰਾਏ ਿਦਓਤੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਂ ! ੧੦ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ,
ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਟੱਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਭਰ
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ਿਦਆਂਗਾ । ੧੧ ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਾਿਹਆ, ੧੨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਖਚਰਪੁਣੇ ਤੇ
ਜਾਣ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਓਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਿਤਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ । ੧੩ ਕਾਸ਼ ਕੇ ਮੇਰੀ
ਪਰਜਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੀ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ! ੧੪ ਤਾਂ
ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਿਦੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ
ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ! ੧੫ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵੈਰੀ ਅਧੀਨ ਬਣ ਬਿਹੰਦੇ, ਪਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਦਾ ਰਿਹੰਦਾ, ੧੬ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਣਕ
ਖੁਆਲਦਾ, ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਿਹਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਤ੍ਰਪਤ ਕਰਦਾ ! ।
੮੨
ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਨਆਈਂਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ
ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, — ੨ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੋੜੀ ਟੇਡਾ ਿਨਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ
ਪੱਖਪਾਤ ਕਰੋਗੇ ? । ਸਲਹ । ੩ ਿਨਤਾਣੇ ਅਤੇ ਯਤੀਮ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੋ, ਮਸਕੀਨ
ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੋ । ੪ ਿਨਤਾਣੇ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਓ । ੫ ਓਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਓਹ
ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
। ੬ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਿਦਓਤੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਭੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ।
੭ ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਂਗੂੰ ਿਡੱਗ
ਪਓਗੇ ! । ੮ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਠ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰ ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਮਰਾਸ ਬਣਾਵੇਂਗਾ ।
੮੩
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਗੀਤ । ਆਸਾਫ਼ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋ, ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਨਾ ਰਿਹ ਅਤੇ ਚੈਨ ਨਾ ਲਈ, ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ! ੨ ਵੇਖ ਤਾਂ, ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਹੁੱਲੜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਿਸਰ
ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ! ੩ ਓਹ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਛਲ ਮਤਾ ਮਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਰਾਖਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਗੰਢਦੇ ਹਨ । ੪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਆਓ
ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਮਟਾ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਫੇਰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ! ੫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਗੋਸ਼ਟ ਗੰਢੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ
ਿਵਰੁੱਧ ਨੇਮ ਬੰਿਨਆ ਜੈ, ― ੬ ਅਦੋਮ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ, ਮੋਆਬ
ਅਤੇ ਹਗਰੀ, ੭ ਗਬਾਲ, ਅੰਮੋਨ ਅਤੇ ਅਮਲੇਕ, ਫ਼ਿਲਸਤ ਸੂਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਸਣੇ,
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੮ ਅੱਸ਼ੂਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਿਗਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੂਤ ਵੰਸੀਆਂ ਲਈ ਬਾਂਹ ਕੱਢੀ
। ਸਲਹ । ੯ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕਰ ਿਜਹੋ ਿਜਹਾ ਤੂੰ ਿਮਦਯਾਨ, ਅਤੇ
ਸੀਸਰਾ ਅਤੇ ਕੀਸ਼ੋਨ ਨਦੀ ਕੋਲ ਯਾਬੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ! ੧੦ ਏਨ- ਦੋਰ ਿਵੱਚ
ਓਹ ਨਾਸ ਹੋਏ, ਭੋਂ ਦੇ ਲਈ ਓਹ ਰੂੜੀ ਬਣ ਗਏ । ੧੧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਿਤਆਂ ਨੂੰ
ਓਰੇਬ ਅਤੇ ਜ਼ਏਬ ਵਾਂਗੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਜ਼ਾਿਦਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਹ ਅਤੇ ਸਲਮੁੰਨਾ
ਵਾਂਗੂੰ ਕਰ, ੧੨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਿਖਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈਏ ! । ੧੩ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਵਰੋਲੇ ਦੀ
ਧੂੜ, ਅਤੇ ਪੌਣ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਕੱਖ ਵਾਂਗੂੰ ਕਰ । ੧੪ ਿਜਵੇਂ ਅੱਗ ਬਣ ਨੂੰ ਭਸਮ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਵੇਂ ਲਾਟ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ੧੫ ਿਤਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁਫਾਨ
ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਝੱਖੜ-ਝੋਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ
ਸੁਕਾ ! ੧੬ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਕਰ, ਤਾਂ ਓਹ
ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਾਲਣ । ੧੭ ਓਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਅਤੇ ਭੈਮਾਨ ਹੋਣ, ਓਹ
ਘਾਬਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ, ੧੮ ਿਕ ਓਹ ਜਾਣਨ ਿਕ ਇਕੱਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਿਜਹ ਦਾ
ਨਾਮ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਹੈਂ ! ।
੮੪
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਚਾਹਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਿਗਤੀਥ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਕੋਰਹ ਵੰਸੀਆਂ ਦਾ ਭਜਨ
।
੧ ਹੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਡੇਹਰੇ ਿਕਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਤੇ ਹਨ ! ੨ ਮੇਰਾ ਜੀਅ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਸਗੋਂ ਖੁੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਨਮਨ ਿਜਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ! ੩ ਹੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਜਗਵੇਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਚੜੀ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ ਬਾਲਕਟਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਲਣਾ
ਪਾਇਆ ਹੈ । ੪ ਧੰਨ ਓਹ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਿਨੱਤ ਤੇਰੀ
ਉਸਤਤ ਕਰਨਗੇ ! । ਸਲਹ । ੫ ਧੰਨ ਓਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਿਜਹ ਦਾ ਬਲ ਤੇਰੀ ਵੱਲੋਂ
ਹੈ, ਿਜਹ ਦੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਹਨ ! ੬ ਓਹ ਬਾਕਾ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ
ਲੰਘਿਦਆਂ, ਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਗਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਮੀਂਹ ਉਸ ਨੂੰ
ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ੭ ਓਹ ਬਲ ਤੇ ਬਲ ਪਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਿਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਿਵਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ੮ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ, ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣਾ ਕੰਨ
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ਲਾ ! । ਸਲਹ । ੯ ਹੇ ਸਾਡੀ ਢਾਲ, ਵੇਖ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਖੜੇ
ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰ ! ੧੦ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਿਵੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਿਦਨ ਹਜ਼ਾਰ ਿਦਨਾਂ ਨਾਲੋਂ
ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਨਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣ
ਨਾਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ੧੧ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਤੇ ਇੱਕ ਢਾਲ ਹੈ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਯਾ ਅਤੇ ਤੇਜ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਿਸਿਧਆਈ ਿਵੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਤੋਂ
ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ । ੧੨ ਹੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ
ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਤੀਜਦਾ ਹੈ ! ।
੮੫
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਦਯਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ: ਕੋਰਹ ਵੰਸੀਆਂ ਦਾ ਭਜਨ ।
੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ
ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੨ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਤੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ਸਲਹ । ੩ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਕੋਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਿਲਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਿੜਆ ਹੈਂ । ੪ ਹੇ ਸਾਡੇ
ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ
ਦੂਰ ਕਰ ! ੫ ਕੀ ਤੂੰ ਸਦਾ ਤੋੜੀ ਸਾਥੋਂ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਰਹੇਂਗਾ ? ਕੀ ਤੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਓ
ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਂਗਾ ? ੬ ਕੀ ਤੂੰ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਵਾਲੇਂਗਾ,
ਿਕ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ ਹੋਵੇ ? ੭ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਸਾਨੂੰ
ਿਵਖਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ! । ੮ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਵਾਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਆਖੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਿਕ ਓਹ ਫੇਰ ਮੂਰਖਤਾਈ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜਨ । ੯ ਿਨਸੰਗ
ਉਹ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਹ ਦੇ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਿਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ
ਮਿਹਮਾ ਵੱਸੇ ! ੧੦ ਦਯਾ ਅਤੇ ਸਿਚਆਈ ਆਪੋ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਗਈਆਂ, ਧਰਮ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਚੁੰਿਮਆ ਹੈ । ੧੧ ਸਿਚਆਈ ਧਰਤੀ ਿਵਚੋਂ ਗਦੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਧਰਮ ਝਾਕਦਾ ਹੈ । ੧੨ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਤਮ ਪਦਾਰਥ
ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇਵੇਗੀ । ੧੩ ਧਰਮ ਉਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਖੁਿਰਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਵੇਗਾ ।
੮੬
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
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੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਝੁਕਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰ ਦੇ ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ
ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ । ੨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹਾਂ,
ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਤੀਜਦਾ
ਹਾਂ । ੩ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ
। ੪ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਕਰ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਅ
ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ । ੫ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਭਲਾ ਤੇ ਦਯਾਲੂ ਹੈ,ਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਅੱਤ ਿਕਰਪਾਲੂ ਹੈਂ । ੬ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ
ਤੇ ਕੰਨ ਲਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕਰ ! ੭ ਮੈਂ
ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਰ ਦੇਵੇਂਗਾ । ੮ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ,
ਦੇਵਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਤੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ । ੯ ਹੇ
ਪ੍ਰਭੂ, ਓਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਿਜਆ, ਆਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ
ਟੇਕਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਡਆਉਣਗੀਆਂ । ੧੦ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈਂ ਅਤੇ
ਅਚਰਜ ਕਰਤੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਂ ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ ! ੧੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਰਾਹ ਿਸਖਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਚਆਈ ਿਵੱਚ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ
ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਾ । ੧੨ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ
ਮਨ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਡਆਈ
ਕਰਾਂਗਾ । ੧੩ ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ
ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕੱਿਢਆ ਹੈ । ੧੪ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੰਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਠ ਖਲੋਤੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਭਾਲ ਿਲਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਿਖਆ । ੧੫ ਪਰ ਤੂ,ੰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਦਯਾਲੂ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾਲੂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ,ਂ ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਧੀਰਜੀ ਅਤੇ ਦਯਾ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈਂ
। ੧੬ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਅਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲ
ਦੇ, ਆਪਣੀ ਗੋੱਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ! ੧੭ ਆਪਣੀ ਭਿਲਆਈ ਦਾ ਕੋਈ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਮੈਨੂੰ ਿਵਖਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਉਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਿਨਮੂਝਾਣੇ ਰਿਹ ਜਾਣ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ।
੮੭
ਿਸਯੋਨ ਦੀ ਉਸਤਤ ਿਵੱਚ
ਕੋਰਹ ਵੰਸੀਆਂ ਦਾ ਭਜਨ । ਗੀਤ ।
੧ ਉਹ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪਿਵੱਤਰ ਪਹਾੜ ਹੈ । ੨ ਯਹੋਵਾਹ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੇਹਿਰਆਂ
ਨਾਲੋਂ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ੩ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ,
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ਤੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ! । ਸਲਹ । ੪ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣੂਆਂ
ਿਵੱਚ ਰਹਬ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੇਖੋ, ਫ਼ਿਲਸਤ ਅਤੇ ਸੂਰ ਅਤੇ
ਕੂਸ਼ ਦਾ ਵੀ, ਿਕ ਇਹ ਥੇ ਜੰਿਮਆਂ ਸੀ । ੫ ਸਗੋਂ ਸੀਯੋਨ ਲਈ ਆਿਖਆ
ਜਾਵੇਗਾ, ਿਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਥੇ ਜੰਮ,ੇ ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਉਸ ਨੂੰ
ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ । ੬ ਯਹੋਵਾਹ ਮਤਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇਗਾ, ਿਕ ਏਹ ਵੀ
ਥੇ ਜੰਿਮਆ । ਸਲਹ । ੭ ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਨਚਾਰ ਆਖਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਚਸ਼ਮੇਂ
ਤੇਰੇ ਿਵਚੋਂ ਹਨ ।
੮੮
ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਗੀਤ; ਕੋਰਹ ਵੰਸੀਆਂ ਦਾ ਭਜਨ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ
ਮਹਲਤਲਗੋਨ ਦੇ ਰਾਗ ਿਵੱਚ ਅਜ਼ਰਾ ਵੰਸੀ ਹੇਮਾਨ ਦਾ ਮਸ਼ਕੀਲ
੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਿਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ
ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ । ੨ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੇਰੀ ਹਾਹਾ
ਕਾਰ ਵੱਲ ਕੰਨ ਝੁਕਾ ! ੩ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੪ ਮੈਂ ਗੋਰ ਿਵੱਚ ਲਿਹਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਿਨਰਬਲ ਮਰਦ ਵਰਗਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾਂ
। ੫ ਮੈਂ ਮੁਰਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਸੁੱਿਟਆ ਿਗਆ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਿਢਆ ਹੋਈਆਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਿਜਹੜੇ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਲੇਟੇ ਪਏ ਹਨ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫੇਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ
ਓਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਿਵੱਛੜ ਗਏ ਹਨ । ੬ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਤ ਡੂੰਘੀ ਗੋਰ, ਅਤੇ ਅਨ੍ਹੇਿਰਆਂ
ਤੇ ਗਿਹਿਰਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੈ । ੭ ਤੇਰਾ ਕਿਹਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਾਢਾ ਭਾਰੀ
ਿਪਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
। ਸਲਹ । ੮ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ
ਿਘਣਾਉਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਥੋਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਿਲਆ
ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ! ੯ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਅੰਬ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ
ਿਨੱਤ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਅੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ । ੧੦ ਕੀ ਤੂੰ
ਮੁਰਿਦਆਂ ਨੂੰ ਅਚਰਜ ਿਵਖਾਵੇਂਗਾ ? ਕੀ ਰੂਹਾਂ ਠ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਗੀਆਂ ? ।
ਸਲਹ । ੧੧ ਕੀ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਦਯਾ, ਅਤੇ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਸਿਚਆਈ
ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇਗਾ ? ੧੨ ਕੀ ਤੇਰੇ ਅਚਰਜ ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ
ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਭੁੱਲਣਹਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ? ੧੩ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ
ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਿਮ੍ਰਤ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਵੇਗੀ ? ੧੪ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
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ਤੂੰ ਿਕਉਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਿਤਆਗਦਾ ਹੈਂ ? ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੈਥੋਂ ਿਕਉਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ
ਹੈਂ ? ੧੫ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਦੁਿਖਆ ਅਤੇ ਮਰਨਾਊ ਿਰਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸਿਹ
ਕੇ ਘਾਬਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ । ੧੬ ਤੇਰਾ ਤੇਜ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਿਘਆ, ਤੇਰੇ ਹੌਲ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਾ ਿਦੱਤਾ । ੧੭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਘੇਰ ਛੱਿਡਆ
ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾ ਹੀ ਡੱਕ ਰੱਿਖਆ ਹੈ । ੧੮ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਿਮੱਤਰ ਮੈਥੋਂ
ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਨ੍ਹੇਰ ਿਵੱਚ ! ।
੮੯
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਬਪਤੀ ਸਮੇਂ ਸਤੂਤੀ ਗੀਤ
ਏਤਾਨ ਅਜ਼ਰਾ ਵੰਸੀ ਦਾ ਮਸ਼ਕੀਲ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਿਮਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਮੈਂ ਸਦਾ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ । ੨ ਮੈਂ ਤਾਂ
ਆਿਖਆ, ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਤੋੜੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ
ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰੇਂਗਾ । ੩ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਿਨ੍ਹਆ
ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ੪ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਸਦਾ
ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣਾਈ
ਰੱਖਾਂਗਾ । ਸਲਹ । ੫ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਅਕਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਅਚਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਗੇ,
ਨਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ! ੬ ਗਗਣ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਤੁੱਲ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਿਵਚੋਂ ਕੌਣ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਮਾਨ
ਹੋਵੇਗਾ ? ੭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਵੱਤਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਟੀ ਿਵੱਚ ਅੱਤ ਿਭਆਣਕ ਹੈ, ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈ ਦਾਇਕ ਹੈ ! ੮ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸੈਨਾਂ
ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਤੁੱਲ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ? ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੇਰੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੈ, ੯ ਤੂੰ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉਛਾਲ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਂ ਜਾਂ ਉਹ
ਦੀਆਂ ਠਾਠਾਂ ਠ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੰਮ੍ਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ । ੧੦ ਤੂੰ ਰਹਬ
ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਚੋਏ ਵਾਂਗੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਂਹਵਾਂ
ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਛੰਨ ਿਭੰਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ! ੧੧ ਅਕਾਸ਼
ਤੇਰੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ।
੧੨ ਤਰ ਅਤੇ ਦੁੱਖਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਬੋਰ ਤੇ ਹਰਮੋਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ
ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣਗੇ । ੧੩ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਬਲਵੰਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਤੇਰਾ
ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਚਾ ਹੈ ! ੧੪ ਧਰਮ ਤੇ ਿਨਆਂ ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੇ ਨੀਂਹ ਹਨ, ਦਯਾ
ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ । ੧੫ ਧੰਨ ਓਹ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਹੜੇ
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ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਓਹ ਤੇਰੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ
ਤੁਰਦੇ ਹਨ ! ੧੬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਓਹ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ
ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਓਹ ਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ੧੭ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦਾ
ਜਲਾਲ ਹੈ,ਂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਿਮਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਿਸੰਙ ਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
। ੧੮ ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ ।
ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨੇਮ
੧੯ ਤਦ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ
ਫਰਮਾਇਆ ਿਕ ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਜਾ ਿਵਚੋਂ ਚੁਣ
ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਿਚਆ ਕੀਤਾ ਹੈ । ੨੦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ, ਆਪਣੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਸਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ੨੧ ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਿਦ੍ਰੜ ਰਹੇਗਾ,
ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਉਹ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਦੇਵੇਗੀ । ੨੨ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਚੱਟੀ
ਲਵੇਗਾ, ਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਨੂੰ ਔਿਖਆਂ ਕਰੇਗਾ । ੨੩ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ
ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗਾ । ੨੪ ਪਰ
ਮੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦਯਾ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਾ ਿਸੰਙ ਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ੨੫ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾ ਹੱਥ ਸਮੁੰਦਰ
ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ । ੨੬ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ
ਕੇ ਆਖੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਿਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਚੱਟਾਨ
ਹੈਂ ! ੨੭ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੇਠਾ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਿਦਆਂ ਰਾਿਜਆਂ ਿਵਚੋਂ
ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ । ੨੮ ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਬਣਾਈ
ਰੱਖਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਰਹੇਗਾ, ੨੯ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਵੰਸ
ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਸਾਂਭਾਂਗਾ
। ੩੦ ਜੇ ਉਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਨਆਵਾਂ
ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ, ੩੧ ਜੇ ਓਹ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਗੜ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ, ੩੨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਅਤੇ
ਕੋਰਿੜਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਦਆਂਗਾ । ੩੩ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਦਯਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਨਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਫਦਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠਾ ਹੋਵਾਂਗਾ
। ੩੪ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਭਿਰਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਿਵਚੋਂ
ਿਨੱਕਿਲਆ ਉਹ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਾਂਗਾ । ੩੫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ
ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗਾ । ੩੬ ਉਹ ਦਾ ਵੰਸ
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ਅੰਤਰਾਲ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ।
੩੭ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾਂ ਿਜਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਗਗਣ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਾਖੀ ਿਜਹੀ ।
ਸਲਹ ।
ਰਾਜੇ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਿਵਰਲਾਪ
੩੮ ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਿਤਆਗ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ
ਹੋਏ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹੈ,ਂ ੩੯ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਿਘਣਾਉਣਾ
ਸਮਿਝਆ, ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਭਿਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ੪੦ ਤੂੰ ਉਹ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਵਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਕਿਲਆਂ ਨੂੰ ਥੇਹ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ !
੪੧ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਉਹ
ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੪੨ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਿਚਆਂ
ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ! ੪੩ ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ ਤਲਵਾਰ
ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ
। ੪੪ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਪਟਕਾ ਮਾਿਰਆ । ੪੫ ਤੂੰ ਉਹ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਲਾਜ ਿਵੱਚ ਲਪੇਿਟਆ ਹੈ ! । ਸਲਹ ।
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
੪੬ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਕਦ ਤੱਕ ? ਕੀ ਤੂੰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈ
ਰੱਖੇਂਗਾ ? ਕਦ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂੰ ਭੱਖਦਾ ਰਹੇਗਾ ? ੪੭ ਚੇਤੇ ਕਰ
ਿਕ ਮੇਰਾ ਵੇਲਾ ਿਕੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਿਕਹੜੇ ਿਵਅਰਥ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਦਮ ਵੰਸ ਨੂੰ
ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ! ੪੮ ਿਕਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ,
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ ? । ਸਲਹ । ੪੯ ਹੇ
ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀਆਂ ਓਹ ਪਿਹਲੀਆਂ ਿਦਆਲਗੀਆਂ ਿਕੱਥੇ ਹਨ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵਖੇ
ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਿਵੱਚ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ? ੫੦ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ,
ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਉਲਾਹਿਮਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਾਹਮੇ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ੫੧ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ
ਖੁਿਰਆਂ ਤੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ । ੫੨ ਯਹੋਵਾਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ! ਆਮੀਨ,
ਫੇਰ ਆਮੀਨ ! ।
ਚੌਥਾ ਭਾਗ
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੯੦

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
੧ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵੱਸੋਂ ਿਰਹਾ ਹੈਂ । ੨ ਉਸ ਤੋਂ
ਪਿਹਲਾਂ ਿਕ ਪਹਾੜ ਉਤਪਤ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਿਚਆ, ਆਦ
ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ । ੩ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਕ ਵੱਲ ਮੋੜ ਿਦੰਦਾ
ਹੈ,ਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਂ ਹੇ ਆਦਮ ਵੰਸੀਓ, ਮੁੜੋ ! ੪ ਤੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਤਾਂ
ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੱਲ ਦੇ ਿਦਨ ਵਰਗੇ ਜਦ ਿਕ ਉਹ ਬੀਤ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਹਰ
ਰਾਤ ਵਰਗੇ ਹਨ । ੫ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੂੰਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਂ ਓਹ ਨੀਂਦ ਵਰਗੇ
ਹਨ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਓਹ ਉਸ ਘਾਹ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਪੁੰਗਰਦਾ ਹੈ । ੬ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਹ
ਲਿਹ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਸੰਝ ਨੂੰ ਵੱਿਢਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
੭ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦ,ੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਿਹਰ ਨਾਲ ਘਾਬਰ ਜਾਂਦੇ
ਹਾਂ । ੮ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਚਾਨਣ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੈ । ੯ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਿਦਹਾੜੇ ਤਾਂ ਕਿਹਰ
ਿਵੱਚ ਬੀਤਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵਾਂਗੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
। ੧੦ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਦਨ ਸੱਤਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਸੀ
ਵਰ੍ਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਕੜ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੋਗ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ । ੧੧ ਤੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਿਹਰ ਨੂੰ
ਤੇਰੇ ਭੈ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ? ੧੨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਦਨ ਿਗਣਨ ਐਉਂ ਿਸਖਲਾ,
ਿਕ ਅਸੀਂ ਿਹਕਮਤ ਵਾਲਾ ਮਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰੀਏ । ੧੩ ਮੁੜ ਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਿਕੰਨਾ ਿਚਰ ਤੱਕ ? ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਹ ! ੧੪ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਦਯਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਿਨਸ਼ਾ ਕਰ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਨ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਈਏ
ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਕਰੀਏ । ੧੫ ਸਾਨੂੰ ਉੰਨੇ ਿਦਨ ਅਨੰਦ ਕਰਵਾ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ
ਦੁਖੀ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜੰਨੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਬੁਿਰਆਈ ਵੇਖੀ ਹੈ । ੧੬ ਤੇਰੀ ਕਾਰ
ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਤੇਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਤੇ ਪਰਗਟ ਹੋਵੇ । ੧੭ ਪ੍ਰਭੂ
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪਰਸੰਨਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਕਾਇਮ ਕਰ, ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਇਮ ਕਰ ।
੯੧
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
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੧ ਿਜਹੜਾ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਓਟ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ
ਸਾਯੇ ਹੇਠ ਿਟਕੇਗਾ । ੨ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਆਖਾਂਗਾ, ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ
ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਜਹ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ।
੩ ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਧੀ ਦੀ ਫਾਹੀ ਿਵਚੋਂ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਮਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ
। ੪ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪਰਾਂ ਹੇਠ ਤੂੰ ਪਨਾਹ
ਲਵੇਂਗਾ, ਉਹ ਦੀ ਸਿਚਆਈ ਇੱਕ ਢਾਲ ਅਤੇ ਫਰੀ ਹੈ । ੫ ਤੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਭੈਜਲ ਤੋਂ
ਨਾ ਡਰੇਂਗਾ, ਨਾ ਿਦਨ ਦੇ ਡਦੇ ਬਾਣ ਤੋਂ, ੬ ਨਾ ਉਸ ਮਰੀ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਅਨ੍ਹੇਰੇ
ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਦੁਪਿਹਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੀ ਹੈ । ੭ ਤੇਰੇ
ਮੁੱਢ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਿਡੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ
ਆਵੇਗੀ । ੮ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਿਨਗਾਹ ਕਰੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ
ਦਾ ਬਦਲਾ ਵੇਖੇਂਗਾ । ੯ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹਗਾਰ ਹੈ,ਂ — ਤੂੰ ਅੱਤ
ਮਹਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਸੋਂ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ । ੧੦ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਿਰਆਈ ਨਹੀਂ
ਪਵੇਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਵਾ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ । ੧੧ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ
ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਿਕ ਤੇਿਰਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ
। ੧੨ ਓਹ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਮਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ
। ੧੩ ਤੂੰ ਸ਼ੀਂਹ ਅਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਿਮਧੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਜੁਆਨ ਸ਼ੀਂਹ ਅਤੇ ਨਾਗ ਨੂੰ ਲਤਾੜੇਂਗਾ
। ੧੪ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ
ਨੂੰ ਚਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋ ਜਾਤਾ ਹੈ । ੧੫ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦਆਂਗਾ, ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ
ਉਹ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਦਰ ਿਦਆਂਗਾ, ੧੬ ਆਰਜਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ
ਮੈਂ ਉਹ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ ।
੯੨
ਉਸਤਤ ਦਾ ਗੀਤ
ਭਜਨ । ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਗੀਤ ।
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ, ਹੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ
ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਭਲਾ ਹੈ, ੨ ਨਾਲੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੀ
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ੩ ਦਸਾਂ ਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਜੇ ਤੇ ਅਤੇ ਿਸਤਾਰ
ਤੇ, ਅਤੇ ਬਰਬਤ ਦੇ ਿਬਹਾਗ ਦੇ ਸੁਰ ਤੇ । ੪ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ
ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਨੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਿਦਆਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜੈਕਾਰਾ
ਗਜਾਵਾਂਗਾ । ੫ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਿਕੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ! ਤੇਰੇ ਿਖਆਲ ਬਹੁਤ
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ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਹਨ ! ੬ ਪਸੂ ਵੱਤ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੂਰਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਸਮਝਦਾ, ੭ ਿਕ ਦੁਸ਼ਟ ਜਦੋਂ ਘਾਹ ਵਾਂਗੂੰ ਫੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਦਕਾਰ ਫੁੱਲਦੇ
ਫਲਦੇ ਹਨ, ਏਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਿਕ ਓਹ ਸਦਾ ਲਈ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ । ੮ ਪਰ ਤੂੰ,
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਮਹਾਨ ਹੈਂ । ੯ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਹਾਂ, ਵੇਖ,
ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮੀ ਿਖੰਡ ਪੁੰਡ ਜਾਣਗੇ ! ੧੦ ਪਰ
ਤੂੰ ਜੰਗਲੀ ਸਾਂਢ ਦੇ ਿਸੰਙ ਮੇਰੇ ਿਸੰਙ ਨੂੰ ਿਚਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਜਰੇ ਤੇਲ ਨਾਲ
ਮਿਲਆ ਿਗਆ । ੧੧ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਾਤੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈੜੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਿਣਆ ! ੧੨ ਧਰਮੀ ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਿਬਰਛ ਵਾਂਗੂੰ
ਫਿਲਆ ਰਹੇਗਾ, ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਿਦਆਰ ਵਾਂਗੂੰ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ । ੧੩ ਿਜਹੜੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਿਵੱਚ
ਲਿਹ ਲਹਾਉਣਗੇ । ੧੪ ਓਹ ਬੁਢੇਪੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਫਲ ਿਲਆਉਣਗੇ, ਓਹ ਹਰੇ ਤੇ ਰਸ
ਭਰੇ ਰਿਹਣਗੇ, ੧੫ ਿਕ ਓਹ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
੯੩
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਪਰਤਾਪ ਦਾ ਪਿਹਰਾਵਾ ਪਿਹਿਨਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪਿਹਰਾਵਾ ਪਿਹਿਨਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਬਲ ਨਾਲ
ਕਮਰ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਗਤ ਕਾਇਮ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਨਾ ਿਹੱਲੇ । ੨ ਤੇਰੀ
ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਆਦ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਅਨਾਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ । ੩ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ
ਮਚਾਇਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਗਰਜਦੇ
ਹਨ ! ੪ ਬਹੁਿਤਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲੋ,ਂ ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਠਾਠਾਂ ਨਾਲੋਂ
ਵੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਚਾਈ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੈ । ੫ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਅੱਤ ਸੱਚੀਆਂ
ਹਨ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਿਦੰਦੀ
ਹੈ ।
੯੪
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਆਪਣਾ ਤੇਜ਼ ਿਵਖਾ ! ੨ ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਿਨਆਈਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਠਾ,
ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਗ ਬਦਲਾ ਦੇ ! ੩ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੋੜੀ ਦੁਸ਼ਟ, ਕਦੋਂ ਤੋੜੀ
ਦੁਸ਼ਟ ਬਗਲਾਂ ਵਜਾਉਣਗੇ ? ੪ ਓਹ ਡਕਾਰਦੇ, ਓਹ ਨੱਕ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ,

ਜ਼ਬੂਰ ੯੪:੫

88

ਜ਼ਬੂਰ ੯੫:੨

ਸਾਰੇ ਬਦਕਾਰ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ! ੫ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਓਹ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ
ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਤੇਰੀ ਿਮਰਾਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੰਦੇ ਹਨ । ੬ ਓਹ ਿਵਧਵਾ ਅਤੇ
ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ੭ ਅਤੇ ਓਹ
ਆਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾ ਵੇਖੂਗਾ, ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੁੱਝ ਪਰਵਾ
ਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ! ੮ ਹੇ ਪਸੂ ਵੱਤ ਲੋਕੋ, ਸਮਝੋ ! ਹੇ ਮੂਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣੋਗੇ
? ੯ ਿਜਸ ਨੇ ਕੰਨ ਲਾਇਆ, ਭਲਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ? ਿਜਸ ਨੇ ਅੱਖ ਰਚੀ,
ਭਲਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ ? ੧੦ ਿਜਹੜਾ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਆਦਮੀ
ਨੂੰ ਿਵਿਦਆ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ, ਉਹ ਨਾ ਿਝੜਕੇਗਾ ? ੧੧ ਯਹੋਵਾਹ ਆਦਮੀ
ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਓਹ ਅਿਵਰਥੀਆਂ ਹਨ । ੧੨ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਧੰਨ
ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਖ ਿਜਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ,ਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਿਸੱਿਖਆ
ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ ! ੧੩ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਬੁਿਰਆਂ ਿਦਨਾਂ ਤੋਂ ਚੈਨ ਦੇਵ,ੇਂ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਟਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਟੋਆ ਨਾ ਪੁੱਿਟਆ ਜਾਵੇ । ੧੪ ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਨਾ
ਛੱਡੇਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਿਮਰਾਸ ਨੂੰ ਿਤਆਗੇਗਾ । ੧੫ ਜਾਂ ਿਨਆਂ ਧਰਮ ਵੱਲ
ਮੁੜ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਧ ਮਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਗੇ । ੧੬ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਬੁਿਰਆਰਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਠੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ? ੧੭ ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਝੱਟ
ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੱਸਦੀ । ੧੮ ਜਦ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ, ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮ੍ਹਾਲਦੀ ਸੀ । ੧੯ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਿਚੰਤਾ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ੨੦ ਕੀ
ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖੇਗੀ, ਜੋ ਿਬਧੀ ਦੀ ਓਟ ਿਵੱਚ
ਸ਼ਰਾਰਤ ਘੜਦੀ ਹੈ ? ੨੧ ਓਹ ਧਰਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ੀ ਲਹੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ । ੨੨ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਚਾ
ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਦੀ ਚੱਟਾਨ, ੨੩ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਬਦੀ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਿਵੱਚ
ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਮਟਾ
ਦੇਵੇਗਾ ! ।
੯੫
ਉਸਤਤ ਦਾ ਗੀਤ
੧ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ
ਚੱਟਾਨ ਲਈ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀਏ ! ੨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਦਆਂ ਉਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਦੇ
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ਲਈ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਿਦਆਂ ਚੱਲੀਏ ! ੩ ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ੪ ਿਜਹ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਥੱਲੇ ਹਨ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਦੀਆਂ ਹਨ, ੫ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹ ਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਿਜਆ
। ੬ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਅਤੇ ਿਨਉਂ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਿਨਵਾਈਏ ! ੭ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਜੂਹ ਦੀ
ਪਰਜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਾਂ । ਕਾਸ਼ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਸੁਣਦੇ ! ੮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਜਵੇਂ ਮਰੀਬਾਹ ਤੇ ਮੱਸਾਹ ਦੇ
ਵੇਲੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ, ੯ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ,
ਮੇਰੀ ਜਾਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੇਿਖਆ । ੧੦ ਚਾਲ੍ਹੀ ਵਿਰ੍ਹਆਂ ਤੱਕ ਮੈਂ
ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਏਹ ਤਾਂ ਿਫਰਤੂ ਮਨ
ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਿਰਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਿਣਆ, ੧੧ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਿਵੱਚ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਿਕ ਏਹ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੜਨਗੇ ।
੯੬
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ ਚ ਰਾਜਾ
(1 ਇਿਤਹਾਸ 16:23-33)
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਲਈ ਗਾਓ, ਹੇ ਸਾਰੀ ਸਿਰਸ਼ਟੀ, ਯਹੋਵਾਹ
ਲਈ ਗਾਓ ! ੨ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਗਾਓ, ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ, ਉਹ ਦੀ
ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਦਨੋ ਿਦਨ ਪਰਚਾਰ ਕਰੋ ! ੩ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਦਾ,
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ । ੪ ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ
ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤ ਉਸਤਤ ਜੋਗ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਭੈ ਦਾਇਕ
ਹੈ । ੫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਬੁੱਤ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਬਣਾਏ
। ੬ ਉਪਮਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਉਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੁਹੱਪਣ ਉਹ ਦੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਭਵਨ ਿਵੱਚ । ੭ ਲੋਕਾਂ ਦੀਓ ਕੁੱਲੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਹਾਂ, ਪਰਤਾਪ
ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮੰਨ,ੋ ੮ ਪਰਤਾਪ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨੋ,
ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵੱਚ ਆਓ ! ੯ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ ਬਸਤਰ
ਿਵੱਚ ਮੱਥਾ ਤੇਜੋ । ਹੇ ਸਾਰੀ ਸਿਰਸ਼ਟੀ, ਉਹ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਥਰ-ਥਰ ਕਰੋ ! ੧੦ ਕੌਮਾਂ
ਿਵੱਚ ਆਖੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈ ਜਗਤ ਕਾਇਮ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਨਾ
ਿਹੱਲ,ੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ । ੧੧ ਅਕਾਸ਼ ਅਨੰਦ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਗਰਜੇ, ੧੨ ਮਦਾਨ
ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ ਬਾਗ ਬਾਗ ਹੋਵੇ ! ਫੇਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਬਰਛ
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ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣਗੇ, ੧੩ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ
ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਅਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ ।
੯੭
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ ਚ ਸ਼ਾਸ਼ਕ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਟਾਪੂ ਿਜਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ
ਅਨੰਦ ਹੋਣ ! ੨ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਅਨ੍ਹੇਰਾ ਉਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਅਤੇ
ਿਨਆਂ ਉਹ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ । ੩ ਅੱਗ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਫ਼ੇਿਰਓਂ ਭਸਮ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ । ੪ ਇਹ ਦੀਆਂ ਿਬਜਲੀਆਂ
ਜਗਤ ਨੂੰ ਿਲਸ਼ਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਬ ਠਦੀ ਹੈ ! ੫ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਪਹਾੜ ਮੋਮ ਵਾਂਗੂੰ ਪੰਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ! ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ! ੬ ਅਕਾਸ਼ ਉਹ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਿਨਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਵੇਖਦੇ ਹਨ । ੭ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਪੁਜਾਰੀ, ਿਜਹੜੇ ਬੁੱਤਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਿਦਉਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ
ਟੇਕਣ ! ੮ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਿਰਆਂ ਿਨਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੀਯੋਨ ਨੇ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ
ਅਨੰਦ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ । ੯ ਸਾਰੀ
ਧਰਤੀ ਤੇ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਹੈ,ਂ ਤੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਿਦਓਿਤਆਂ ਨਾਲੋਂ
ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈਂ ! ੧੦ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਬੁਿਰਆਈ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕਰੋ ! ਉਹ
ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ
ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੧੧ ਧਰਮੀਆਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਬੀਿਜਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਸੱਧੇ
ਮਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਅਨੰਦ । ੧੨ ਹੇ ਧਰਮੀਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ
ਉਹ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ! ।
੯੮
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਸਤਤ ਦਾ ਗੀਤ
ਭਜਨ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕੀਤੇ
ਹਨ, ਉਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਬਾਂਹ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਫਿਤਹ
ਪਾਈ ਹੈ । ੨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਤਹ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਧਰਮ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਿਵਖਾਇਆ ਹੈ । ੩ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਚੇਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ
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ਕੰਿਢਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਫਿਤਹ ਨੂੰ ਿਡੱਠਾ ਹੈ । ੪ ਹੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ
ਿਦਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰੋ, ਰਾਗ ਛੇੜੋ, ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰੋ,
ਭਜਨ ਗਾਓ, ੫ ਬਰਬਤ ਵਜਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਭਜਨ ਗਾਓ, ਰਸੀਲੇ ਸੁਰ
ਨਾਲ ਬਰਬਤ ਵਜਾ ਕੇ ੬ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਰਿਸੰਗੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਲਕਾਰੋ । ੭ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ,
ਜਗਤ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵੀ । ੮ ਨਦੀਆਂ ਤਾਲ ਦੇਣ, ਪਹਾੜ ਰਲ ਕੇ ਜੈ ਜੈ
ਕਾਰ ਕਰਨ, ੯ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਨ ਲਈ
ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਿਨਆਂ
ਕਰੇਗਾ ।
੯੯
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੰਬਣ, ਉਹ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਿਬਰਾਜਮਾਨ
ਹੈ, ਧਰਤੀ ਡੋਲ ਠੇ ! ੨ ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਿਰਆਂ
ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ । ੩ ਓਹ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਿਭਆਣਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ,
ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ । ੪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਨਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ,
ਤੂੰ ਿਸਿਧਆਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,ਂ ਤੂੰ ਹੀ ਯਾਕੂਬ ਿਵੱਚ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ
ਕਰਦਾ ਹੈਂ । ੫ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ
ਿਦਆਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ,ੋ ਉਹ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ । ੬ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ
ਉਹ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਿਵਚੋਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਮੂਏਲ ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚੋਂ,
ਓਹ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ । ੭ ਉਹ
ਬੱਦਲ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਿਵੱਚ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ
ਅਤੇ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਿਨਆ । ੮ ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਿਖਮਾ
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ । ੯ ਯਹੋਵਾਹ
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਮੱਥਾ
ਟੇਕੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈ ।
੧੦੦
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਗੀਤ
ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਭਜਨ
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੧ ਹੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਲਲਕਾਰੋ, ੨ ਅਨੰਦ ਹੋ ਕੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ, ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਿਵੱਚ ਆਓ
। ੩ ਜਾਣ ਰੱਖੋ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਿਜਆ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੀ ਜੂਹ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਾਂ । ੪ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ
ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਿਵੱਚ ਆਓ, ਉਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ । ੫ ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ
ਦਯਾ ਸਦੀਪਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਹੈ ।
੧੦੧
ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਿਬਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਕਲਪ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਮੈਂ ਦਯਾ ਅਤੇ ਿਨਆਂ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗਾ
੨
। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਿਸਆਣਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਆਵੇਂਗਾ
? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਿਫਰਾਂਗਾ । ੩ ਮੈਂ ਿਵਰਥੀ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਿਫਰਤੂਆਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ
ਿਘਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੰਬੜੇਗੀ ੪ ਮਨ ਦਾ ਕੁੱਬਾਪੁਣਾ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਂ
ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾਂਗਾ । ੫ ਿਜਹੜਾ ਓਹਲੇ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ
ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਿਦਆਂਗਾ, ਚੀ ਅੱਖ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਆਕੜ
ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੱਲਾਂਗਾ । ੬ ਮੇਰੀ ਿਨਗਾਹ ਦੇਸ ਦੇ ਸਿਚਆਰਾਂ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਿਕ ਓਹ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਸਣ, ਿਜਹੜਾ ਪੂਰੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ।
੭ ਛਲੀਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਨਾ ਵੱਸੇਗਾ, ਝੂਠਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਇਮ
ਨਾ ਰਹੇਗਾ । ੮ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਸ ਿਦਆਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਿਮਟਾਇਆ
ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ
।
੧੦੨
ਸੰਕਟ ਦੇ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਦੀਨ ਜਨ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਿਰਆ ਆਪਣੇ
ਸੋਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ
੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ
! ੨ ਮੇਰੇ ਔਖ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਥੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੁਕਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਮੇਰੀ ਵੱਲ
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ਝੁਕਾ, ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤਰ ਦੇ ! ੩ ਮੇਰੇ ਿਦਨ ਤਾਂ ਧੂੰਏਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਲਣ ਵਾਂਗੂੰ ਬਲਦੀਆਂ ਹਨ ।
੪ ਘਾਹ ਦੀ ਿਨਆਈਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਿਰਆ ਿਗਆ ਤੇ ਸੁੱਕ ਿਗਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਿਗਆ । ੫ ਮੇਰੇ ਕਰਾਹਣੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀਆਂ
ਹੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ । ੬ ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਦੇ ਲੰਮਢੀਂਗ ਦੇ ਤੁੱਲ
ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਿਵਰਾਨੇ ਦਾ ਲੂ ਬਿਣਆ ! ੭ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਿਰਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਚੜੀ
ਵਰਗਾ ਬਿਣਆ, ਿਜਹੜੀ ਛੱਤ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ । ੮ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਸਾਰੇ ਿਦਨ
ਮੈਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਮੇਰਾ ਨਾਉਂ ਲੈ ਕੇ ਿਫਟਕਾਰਾਂ
ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ੯ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵਾਂਗੂੰ ਸੁਆਹ ਫੱਕਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਿਵੱਚ
ਅੰਝੂ ਿਮਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ । ੧੦ ਇਹ ਤੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਿਹਰ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ
ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਪਟਕਾ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ! ੧੧ ਮੇਰੇ ਿਦਨ ਢਲਦੇ ਸਾਯੇ ਵਾਂਗੂੰ ਹਨ, ਮੈਂ
ਘਾਹ ਵਾਂਗੂੰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ । ੧੨ ਪਰ ਤੂੰ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਦਾ ਤੱਕ ਿਬਰਾਜਮਾਨ
ਰਹੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਿਸਮਰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ! ੧੩ ਤੂੰ ਠੇਂਗਾ ਅਤੇ
ਸੀਯੋਨ ਤੇ ਰਹਮ ਕਰੇਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤਰਸ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਗੋਂ ਥਾਿਪਆ
ਹੋਇਆ ਵੇਲਾ ਆ ਪੁੱਿਜਆ ਹੈ । ੧੪ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰਸੰਨ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਥੇਹ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । ੧੫ ਇਉਂ ਕੌਮਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਤੇਰੇ ਪਰਤਾਪ ਤੋਂ । ੧੬ ਜਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਤਾਪ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਗਟ
ਹੋਇਆ । ੧੭ ਉਸ ਨੇ ਲਾਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਤਾ । ੧੮ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ
ਲਈ ਿਲਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ ਪਰਜਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਉਸਤਤ ਕਰੇਗੀ । ੧੯ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਉਿਚਆਈ ਤੋਂ
ਿਨਗਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਿਡੱਠਾ ਹੈ, ੨੦ ਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮ
ਦਾ ਹਾਹੁਕਾ ਸੁਣ,ੇ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇ, ੨੧ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੀਯੋਨ ਿਵੱਚ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਪਰਚਾਰ
ਕਰਨ, ੨੨ ਜਦ ਲੋਕ ਅਤੇ ਰਜਵਾੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ
ਹੋਣ । ੨੩ ਉਸ ਨੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਬਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਯੂ
ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ । ੨੪ ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਆਯੂ ਿਵੱਚ
ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਨਾ ਲੈ, ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹਨ ! ੨੫ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ
ਨੀਂਹ ਧਰੀ, ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ । ੨੬ ਓਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,
ਪਰ ਤੂੰ ਅਟੱਲ ਰਹੇਂਗਾ, ਓਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
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ਿਲਬਾਸ ਦੀ ਿਨਆਈਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਸੋ ਓਹ ਬਦਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ! ੨੭ ਪਰ ਤੂੰ
ਓਹੀ ਹੈ,ਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ । ੨੮ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਵੱਸੀ ਰਹੇਗੀ,
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ।
੧੦੩
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ,
ਉਸ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ! ੨ ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ, ਅਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਾਰ ਨਾ ਿਵਸਾਰ ! ੩ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਨੂੰ
ਿਖਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਰੋਆ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੪ ਉਹ ਤੇਰੀ ਿਜੰਦ
ਨੂੰ ਟੋਏ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਸਰ ਤੇ ਦਯਾ ਤੇ ਰਹਮ ਦਾ ਮੁਕਟ
ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ੫ ਉਹ ਭਿਲਆਈ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਕਾਬ ਵਾਂਗੂੰ
ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ । ੬ ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਿਨਆਂ,
ਸਭ ਦਬਾਏ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੭ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਮੂਸਾ ਤੇ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਪਰਗਟ ਿਕਤੇ । ੮ ਯਹੋਵਾਹ ਦਯਾਲੂ ਤੇ
ਿਕਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਧੀਰਜੀ ਅਤੇ ਦਯਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ । ੯ ਉਹ ਸਦਾ
ਨਹੀਂ ਿਝੜਕੇਗਾ, ਨਾ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਧ ਰੱਖੇਗਾ । ੧੦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਿਤਆ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ
ਬਦਲਾ ਿਦੱਤਾ । ੧੧ ਿਜੰਨਾ ਚਾ ਅਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਦੀ
ਦਯਾ ਉਹ ਦੇ ਡਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤੇ ਹੈ ! ੧੨ ਿਜੰਨਾ ਚੜਦਾ ਲਿਹੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ,
ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ! ੧੩ ਿਜਵੇਂ ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਤਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਡਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਤਰਸ
ਖਾਂਦਾ ਹੈ । ੧੪ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਰਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ
ਿਮੱਟੀ ਹੀ ਹਾਂ । ੧੫ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਯੂ ਘਾਹ ਿਜੰਨੀ ਹੈ, ਮਦਾਨ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂੰ
ਉਹ ਟਿਹਕਦਾ ਹੈ, ੧੬ ਜਦ ਵਾਉ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਵਗਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਥਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ । ੧੭ ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਦਯਾ ਆਦ
ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਡਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰਾਂ
ਪੋਿਤ੍ਰਆਂ ਤੱਕ, ੧੮ ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ
ਉਹ ਦੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੧੯ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ
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ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਹੈ । ੨੦ ਹੇ ਉਹ ਦੇ ਦੂਤ,ੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ
ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਬਲਵਾਨ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੂਿਰਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ
! ੨੧ ਹੇ ਉਹ ਦੀਓ ਸਾਰੀਓ ਸੈਨਾਵੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ
ਉਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਿਰਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ! ੨੨ ਹੇ ਉਹ ਦੇ ਕਾਰਜੋ,
ਉਹ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ ! ਹੇ
ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ ! ।
੧੦੪
ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ
੧ ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ,
ਤੂੰ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਹੈ,ਂ ਤੂੰ ਤੇਜ ਅਤੇ ਉਪਮਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਿਹਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ! ੨ ਤੂੰ
ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵਾਂਗੂੰ ਹੈ,ਂ ਤੂੰ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਵਾਂਗੂੰ ਤਾਣਦਾ ਹੈ,ਂ — ੩ ਤੂੰ
ਜੋ ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬੀੜਦਾ ਹੈ,ਂ ਜੋ ਘਟਾ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਰਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਸੈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਂ ੪ ਤੂੰ ਹਵਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾਰੇ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਂ ।
੫ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਿਕ ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਅਟੱਲ ਰਹੇ । ੬ ਤੂੰ
ਉਹ ਨੂੰ ਡੂੰਿਘਆਈ ਨਾਲ ਇਉਂ ਕੱਿਜਆ ਿਜਵੇਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ
ਪਰ ਖਲੋ ਗਏ । ੭ ਓਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਨੱਠ ਗਏ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੜ੍ਹਕ
ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਤਾਬੀ ਭੱਜੇ, ੮ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਿਜਸ ਦੀ ਤੂੰ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ
― ਪਹਾੜ ਉਤਾਂਹ ਚੜ੍ਹੇ, ਦੂਣਾ ਹੇਠਾਂ ਤਰੀਆਂ ― ੯ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ
ਹੱਦ ਠਿਹਰਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਿਕ ਓਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘਣ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਧਰਤੀ
ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਣ । ੧੦ ਤੂੰ ਚਸ਼ਮੇਂ ਵਾਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵਗਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਂ ਓਹ ਪਹਾੜਾਂ ਿਵੱਚ
ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ । ੧੧ ਰੜ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਜੰਗਲੀ ਖੋਤੇ ਵੀ
ਆਪਣੀ ਤੇਹ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ । ੧੨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਖੇਰੂ ਵਸੇਰਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਟਿਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ । ੧੩ ਤੂੰ ਆਪਿਣਆਂ ਚੁਬਾਿਰਆਂ
ਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਿਸੰਜਦਾ ਹੈ,ਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਰੱਜਦੀ ਹੈ ।
੧੪ ਤੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਘਾਹ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਾਗ ਪੱਤ ਉਗਾਉਂਦਾ
ਹੈ,ਂ ਿਕ ਧਰਤੀ ਿਵਚੋਂ ਆਹਾਰ ਕੱਢ,ੇਂ ੧੫ ਦਾਖ਼ਰਸ ਿਜਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ
ਅਨੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਿਜਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ
ਰੋਟੀ ਿਜਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਤਕਿੜਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ । ੧੬ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਰੁੱਖ
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ਿਤ੍ਰਪਤ ਰਿਹੰਦ,ੇ ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਿਦਆਰ ਿਜਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਲਾਏ, ੧੭ ਿਜੱਥੇ ਿਚੜੀਆਂ
ਆਪਣੇ ਆਹਲਣੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੰਮਢੀਂਗ ਦਾ ਘਰ ਚੀਲ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ
ਤੇ ਹੈ । ੧੮ ਚੇ ਪਹਾੜ ਬਣ ਬੱਕਿਰਆਂ ਲਈ ਹਨ, ਿਢਗਾਂ ਪਹਾੜੀ ਸਿਹਆਂ
ਲਈ ਓਟ ਹਨ । ੧੯ ਉਹ ਨੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਿਥਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ
ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ੨੦ ਤੂੰ ਅਨ੍ਹੇਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਤਦ ਸਾਰੇ ਬਣਚਰ ਦੱਬੀਂ ਪੈਰੀਂ ਿਨੱਕਲਦੇ ਹਨ । ੨੧ ਜੁਆਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਿਸ਼ਕਾਰ
ਲਈ ਗੱਜਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ੨੨ ਸੂਰਜ
ਚੜਦੇ ਹੀ ਓਹ ਿਖਸਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਿਣਆਂ ਘੁਰਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਬਿਹੰਦੇ
ਹਨ । ੨੩ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਧੇ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਮਹਨਤ
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੋੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੨੪ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕੇਡੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ
ਹਨ ! ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਾਿਜਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇਰੀਆਂ ਰਚਨਾਂ
ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ! ੨੫ ਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਭੁੜਕਣ ਵਾਲੇ
ਅਣਿਗਣਤ ਹਨ, ਓਹ ਿਨੱਕੇ ਿਨੱਕੇ ਤੇ ਵੱਡ-ੇ ਵੱਡੇ ਜੀਵ ਹਨ ! ੨੬ ਥੇ ਜਹਾਜ਼
ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਿਲਵਯਾਥਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਰਿਚਆ । ੨੭ ਏਹ
ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ ਹਨ, ਿਕ ਤੂੰ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇਂ ।
੨੮ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,ਂ ਓਹ ਚੁਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ,ਂ
ਓਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ੨੯ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਂ ਓਹ
ਘਾਬਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,ਂ ਓਹ ਪ੍ਰਾਣ ਿਤਆਗਦੇ,
ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ੩੦ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ
ਭੇਜਦਾ ਹੈ,ਂ ਓਹ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ
ਹੈਂ । ੩੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਸਦਾ ਲਈ ਹੋਵ,ੇ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ
ਅਨੰਦ ਹੋਵ,ੇ — ੩੨ ਜੋ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਬ ਠਦੀ
ਹੈ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ ! ੩੩ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਭਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ
ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗਾ ! ੩੪ ਮੇਰਾ ਿਧਆਨ ਉਹ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਮਗਨ
ਰਹਾਂਗਾ । ੩੫ ਪਾਪੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਿਮਟ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਿਹਣ ! ਹੇ
ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ, ਹਲਲੂਯਾਹ ! ।
੧੦੫
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ
(1 ਇਿਤਹਾਸ 16:8-22)
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੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰੋ ! ੨ ਉਹ ਨੂੰ ਗਾਓ, ਉਸ ਲਈ ਭਜਨ ਗਾਓ, ਉਹ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਰੋ ! ੩ ਉਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਫਖਰ
ਕਰੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਤਾਲੀਬਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅਨੰਦ ਹੋਣ ! ੪ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਮਰੱਥ
ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਚੋ । ੫ ਉਹ ਦੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ
ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਦੇ ਅਚੰਿਭਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ
ਿਨਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ । ੬ ਹੇ ਉਹ ਦੇ ਦਾਸ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਨਸਲ, ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਵੰਿਸਓ,
ਉਹ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕੋ, ੭ ਉਹੋ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਦੇ ਿਨਆਂ ਹਨ ! ੮ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਉਸ
ਬਚਨ ਨੂੰ ਿਜਹ ਦਾ ਉਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ੯ ਿਜਹੜਾ ਉਹ
ਨੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨਾਲ ਬੰਿਨ੍ਹਆ, ਨਾਲੇ ਇਸਹਾਕ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨੂੰ, ੧੦ ਅਤੇ
ਉਹ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਿਬਧੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਅਨੰਤ ਨੇਮ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਨੂੰ ਿਦ੍ਰੜ ਕੀਤਾ, ੧੧ ਅਤੇ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਕਨਾਨ ਦਾ ਦੇਸ ਤੈਨੂੰ ਿਦਆਂਗਾ,
ਏਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਮਲਖ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ, ੧੨ ਜਦ ਓਹ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਨ, ਸਗੋਂ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਵੀ ਸਨ, ੧੩ ਅਤੇ ਓਹ ਕੌਮ-ਕੌਮ ਿਵੱਚ,
ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਮਤ ਿਵੱਚ ਿਫਰਦੇ ਰਹੇ । ੧੪ ਉਹ ਨੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤੇ ਅਨ੍ਹੇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਝੜਿਕਆ,
— ੧੫ ਿਕ ਮੇਰੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਹਾਣ ਕਰੋ !
੧੬ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਲ ਪਾ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਸਰਾ ਭੰਨ
ਸੁੱਿਟਆ । ੧੭ ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਭੇਿਜਆ, ਯੂਸੁਫ਼ ਦਾਸ ਕਰਕੇ
ਵੇਿਚਆ ਿਗਆ । ੧੮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ
ਲੋਹੇ ਿਵੱਚ ਜਕਿੜਆ ਿਗਆ, ੧੯ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਿਕ ਉਹ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਿਰਹਾ । ੨੦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੱਤਾ, ਰਈਯਤਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ । ੨੧ ਉਸ
ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਿਮਲਖ ਦਾ ਹਾਕਮ
ਠਿਹਰਾਇਆ, ੨੨ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ
ਲਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਿਸਖਾਵੇ । ੨੩ ਇਸਰਾਏਲ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ
ਿਗਆ, ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਹਾਮ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਿਰਹਾ । ੨੪ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਲਵੰਤ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ
ਤੋਂ ਬਲਵੰਤ ਕੀਤਾ । ੨੫ ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਫੇਰ ਿਦੱਤੇ, ਿਕ ਓਹ ਉਹ ਦੀ
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ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨ । ੨੬ ਉਹ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ, ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਿਜਹ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਚੁਿਣਆ ਸੀ ।
੨੭ ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ, ਅਤੇ ਹਾਮ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਅਚਰਜ
ਕੰਮ ਿਵਖਾਏ । ੨੮ ਉਹ ਨੇ ਅਨ੍ਹੇਰ ਭੇਿਜਆ ਤਾਂ ਅਨ੍ਹੇਰਾ ਘੁੱਪ ਹੋ ਿਗਆ, ਓਹ
ਉਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਆਕੀ ਨਾ ਹੋਏ । ੨੯ ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਹੂ
ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਿਟਆ । ੩੦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਧਰਤੀ ਿਵਚੋਂ ਡੱਡੂ ਕਟਕਾਂ ਦੇ ਕਟਕ ਿਨੱਕਲ ਪਏ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ
ਕੋਠੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ! ੩੧ ਉਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਮੱਖਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਜੂੰਆਂ ਵੀ । ੩੨ ਉਹ ਨੇ ਗਿੜਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ
ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਂ । ੩੩ ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਹਜੀਰਾਂ ਮਾਰ ਿਦੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਿਬਰਛ ਭੰਨ
ਸੁੱਟੇ । ੩੪ ਉਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਤਾਂ ਸਲਾ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਟੋਕਾ ਅਣਿਗਣਤ ਸੀ ।
੩੫ ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਗ ਪੱਤ ਖਾ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲ ਵੀ ਖਾ ਲਏ । ੩੬ ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੇਠੇ ਮਾਰ
ਿਦੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਫਲ ਵੀ । ੩੭ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ, ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਤਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਡਗਮਗਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਨਾ ਸੀ । ੩੮ ਿਮਸਰੀ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨੱਕਲ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ ਸਨ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਿਪਆ ਸੀ । ੩੯ ਉਹ ਨੇ ਪੜਦੇ ਲਈ ਬੱਦਲ
ਤਾਿਣਆ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗ ਿਦੱਤੀ । ੪੦ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣ
ਤੇ ਉਹ ਬਟਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਰਜਾਇਆ ।
੪੧ ਉਹ ਨੇ ਚੱਟਾਨ ਨੂੰ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਫੁੱਟ ਿਨੱਕਲੇ, ਓਹ ਥਲਾਂ ਿਵੱਚ ਨਦੀ
ਵਾਂਗੂੰ ਵਗ ਤੁਰ,ੇ ੪੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਦਾਸ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਿਖਆ । ੪੩ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ,
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜੈਕਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ । ੪੪ ਉਹ
ਨੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਮਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਲਖ ਿਵੱਚ
ਿਦੱਤੀ, ੪੫ ਿਕ ਓਹ ਉਹ ਦੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਿਵਚਾਰਨ । ਹਲਲੂਯਾਹ ! ।
੧੦੬
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਵਦਰੋਹ
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੧ ਹਲਲੂਯਾਹ ! ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ
ਦੀ ਦਯਾ ਸਦੀਪਕ ਹੈ ! ੨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਰਣਨ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੌਣ ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ੩ ਧੰਨ ਓਹ ਿਜਹੜੇ
ਿਨਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ
! ੪ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ
ਬਚਾਓ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁੱਧ ਲੈ, ੫ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਭਿਲਆਈ ਵੇਖਾਂ,
ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ ਹੋਵਾਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਿਮਲਖ ਦੇ ਨਾਲ ਫਖਰ
ਕਰਾਂ ! । ੬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਿਜਹੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਦੀ ਅਤੇ
ਦੁਸ਼ਟਪੁਣਾ ਕੀਤਾ । ੭ ਸਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਿਮਸਰ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਅਚਰਜਾਂ ਨੂੰ
ਨਾ ਸਮਿਝਆ, ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਿਦਆਲਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਿਖਆ, ਪਰ
ਓਹ ਸਮੁੰਦਰ ਅਰਥਾਤ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ । ੮ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਿਵਖਾਵੇ । ੯ ਉਹ ਨੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਿਗਆ,
ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਿਘਆਈਆਂ ਦੇ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਿਜਵੇਂ ਉਜਾੜ ਦੇ ਿਵਚੋਂ ਦੀ
ਲੰਘਾਇਆ, ੧੦ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਵੈਰੀ
ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ । ੧੧ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਲਆ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਬਿਚਆ ! ੧੨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ
ਮੰਿਨਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ । ੧੩ ਓਹ ਉਹ ਦੇ
ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ।
੧੪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਿਹਰਸ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਥਲ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ
ਪਰਤਾਇਆ, ੧੫ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਲੱਿਸਆਂ ਨਾ ਕੀਤਾ । ੧੬ ਡੇਰੇ ਿਵੱਚ ਓਹ ਮੂਸਾ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਭਗਤ ਹਾਰੂਨ ਤੇ ਸੜੇ, ੧੭ ਧਰਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਦਾਥਾਨ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਿਲਆ,
ਅਤੇ ਅਬੀਰਾਮ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਿਲਆ, ੧੮ ਤਾਂ ਅੱਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਿਵੱਚ
ਫੁੱਟ ਿਨੱਕਲੀ, ਅਤੇ ਲੰਬ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕੀਤਾ । ੧੯ ਹੋਰੇਬ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਛਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਢਾਲੇ ਹੋਏ ਬੁੱਤ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਿਕਆ, ੨੦ ਇਉਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਤਾਪ ਨੂੰ, ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਲਦ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਦਲ
ਿਲਆ ! ੨੧ ਓਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਿਜਸ ਨੇ ਿਮਸਰ
ਿਵੱਚ ਵੱਡ-ੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ੨੨ ਹਾਮ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਅਚਰਜ, ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ
ਤੇ ਿਭਆਣਕ ਕੰਮ ! ੨੩ ਤਾਂ ਓਸ ਆਿਖਆ ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ
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ਸੁੱਟਦਾ, ਜੇ ਮੂਸਾ ਮੇਰਾ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਤੇੜ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ,
ਿਕ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੋੜੇ । ੨੪ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਨਭਾਉਂਦੇ
ਦੇਸ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਿਨਆ, ੨੫ ਪਰ
ਆਪਣੀਆਂ ਤੰਬੂਆਂ ਿਵੱਚ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ
ਸੁਿਣਆ । ੨੬ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਿਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ
ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦਆਂਗਾ, ੨੭ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ ਿਦਆਂਗਾ । ੨੮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਆਲ ਪਓਰ
ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੁਰਿਦਆਂ ਦੇ ਚੜਾਿਵਆਂ ਨੂੰ ਖਾਧਾ
! ੨੯ ਇਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ
ਮਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਫੁੱਟ ਪਈ । ੩੦ ਤਾਂ ਫੀਨਹਾਸ ਿਵਚਕਾਰ ਖਲੋ ਿਗਆ, ਅਤੇ
ਮਰੀ ਰੁਕ ਗਈ, ੩੧ ਅਤੇ ਏਹ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ, ਪੀੜ੍ਹੀਓ
ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਦਾ ਲਈ । ੩੨ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰੀਬਾਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇ
ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਏਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੂਸਾ ਲਈ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ੩੩ ਓਹ
ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਕੀ ਜੋ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ
ਤੋਂ ਕੁਵੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ । ੩੪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਹਨਾਂ ਮਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ
ਕੀਤਾ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ੩੫ ਸਗੋਂ ਓਹ
ਓਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਰਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਿਸੱਖ ਲਏ, ੩੬ ਅਤੇ
ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਹੀ ਬਣ ਗਏ
। ੩੭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੂਤਿਨਆ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ
। ੩੮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਨਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਹੂ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਲਹੂ
ਵਹਾਇਆ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨਾਨ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ,
੩੯ ਓਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਭਿਰਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਬੀਂ ਜ਼ਨਾਹਕਾਰ
ਠਿਹਰੇ । ੪੦ ਇਉਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਤੇ ਭੜਕ ਿਠਆ,
ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਮਰਾਸ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕੀਤੀ । ੪੧ ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ
ਦੇ ਵੱਸ ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ।
੪੨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ, ਅਤੇ ਓਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ
ਹੇਠ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ । ੪੩ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, ਪਰ ਓਹ
ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਆਕੀ ਰਹੇ, ਓਹ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਹੀਣੇ ਹੋ ਗਏ । ੪੪ ਜਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਆਦ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ । ੪੫ ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ
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ਆਪਣੀ ਬੇਹੱਦ ਦਯਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ । ੪੬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਬੰਧੂਏ ਬਣ ਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਮ ਦੁਵਾਇਆ । ੪੭ ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ! ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਿਵਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ,
ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਿਵੱਚ
ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਬਹੀਏ ! ੪੮ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਦ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ
ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ! ਹੇ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ, ਆਖ “ਆਮੀਨ ! “ ਹਲਲੂਯਾਹ ! ।
ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ
ਜ਼ਬੂਰ 107—150

੧੦੭

ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦੀਪਕ
ਹੈ ! ੨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਛੁਡਾਏ ਹੋਏ ਇਹ ਆਖਣ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਿਵਰੋਧੀ ਦੇ
ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ । ੩ ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦਸੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ,
ਚੜ੍ਹਿਦਓਂ, ਲਿਹੰਿਦਓਂ, ਤਰੋਂ ਤੇ ਦੱਖਣੋਂ । ੪ ਓਹ ਥਲ ਦੇ ਰਾਹ ਉਜਾੜ ਿਵੱਚ
ਅਵਾਰਾ ਿਫਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਿਸਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਹਰ ਨਾ ਲੱਭਾ । ੫ ਓਹ ਭੁੱਖੇ
ਤੇ ਿਤਹਾਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਨਾਢਾਲ ਸਨ । ੬ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ । ੭ ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ,
ਿਕ ਓਹ ਿਕਸੇ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਹਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਜਾਣ । ੮ ਕਾਸ਼ ਿਕ ਓਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਦਯਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਆਦਮ ਵੰਸੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ
ਦਾ ! ੯ ਉਹ ਤਾਂ ਤਰਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੁੱਖੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ
ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ । ੧੦ ਿਜਹੜੇ ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਯੇ ਥੱਲੇ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ
ਦੁੱਖ ਤੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ੧੧ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਓਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ
ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਤਾ, ੧੨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇ ਖੇਚਲ ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ, ਓਹ ਿਡੱਗਣ ਨੂੰ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ
ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ੧੩ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ, ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਿਵਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ । ੧੪ ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਯੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਬੰਦ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ । ੧੫ ਕਾਸ਼ ਿਕ ਓਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਦਯਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ
ਆਦਮ ਵੰਸੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ! ੧੬ ਉਹ ਨੇ ਤਾਂ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਦਰ
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ਭੰਨ ਸੁੱਟੇ, ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਅਰਲਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ । ੧੭ ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਕੁਚਲਣ
ਤੇ ਕੁਕਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਨ, ੧੮ ਸਭ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਜੀਅ ਿਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਹ ਮੌਤ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ।
੧੯ ਤਾਂ ਓਹ ਆਪਣੀ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦ,ੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਕਸ਼ਟਾਂ ਿਵਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੨੦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੨੧ ਕਾਸ਼ ਿਕ ਓਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਦਯਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਆਦਮ ਵੰਸੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਦੇ
ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ! ੨੨ ਓਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੰਮ
ਜੈਕਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸਣ । ੨੩ ਿਜਹੜੇ ਜ਼ਹਾਜਾਂ ਿਵੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ,
ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੋਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਬੁਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ੨੪ ਓਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਅਚਰਜਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਿਘਆਈ ਿਵੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਨ । ੨੫ ਉਹ
ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਫਾਨ ਵਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ
ਹਨ । ੨੬ ਓਹ ਅਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦ,ੇ ਓਹ ਡੂੰਘਾਣ ਿਵੱਚ ਆਣ ਪੈਂਦੇ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਅ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ੨੭ ਓਹ ਝੂਲਦੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ ਤੇ
ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਾਂਗੂੰ ਿਡੱਗਦੇ ਢਾਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ । ੨੮ ਤਾਂ ਓਹ ਆਪਣੀ ਿਬਪਤਾ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦ,ੇ ਅਤੇ ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਿਵਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ । ੨੯ ਓਹ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ
ਥੰਮ੍ਹਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ੩੦ ਤਾਂ
ਓਹ ਉਸ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ
ਮੰਗੇ ਘਾਟ ਤੇ ਪੁਚਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ੩੧ ਕਾਸ਼ ਿਕ ਓਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਉਹ
ਦੀ ਦਯਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਆਦਮ ਵੰਸੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਅਚਰਜ
ਕੰਮਾਂ ਦਾ ! ੩੨ ਓਹ ਪਰਜਾ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ ਉਹ ਨੂੰ ਵਿਡਆਉਣ, ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ
ਦੀ ਬੈਠਕ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ । ੩੩ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ, ਅਤੇ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਿਤਆਂ ਨੂੰ ਸੜੀ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ੩੪ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ
ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਫਲਵੰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੱਲਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ੩੫ ਉਹ
ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਝੀਲ, ਅਤੇ ਸੜੀ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਤਾ ਬਣਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
੩੬ ਅਤੇ ਭੁੱਿਖਆਂ ਨੂੰ ਥੇ ਵਸਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਓਹ ਵੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਹਰ
ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ੩੭ ਅਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਬੀਜਣ ਤੇ ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਲਾਉਣ, ਅਤੇ
ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣ । ੩੮ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੰਦਾ ਅਤੇ ਓਹ ਵਧ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ । ੩੯ ਫੇਰ ਅਨ੍ਹੇਰੇ
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ਅਤੇ ਬਦੀ ਅਤੇ ਰੰਜ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਓਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਿਨਉਂਦੇ ਹਨ । ੪੦ ਉਹ
ਪਤਵੰਿਤਆਂ ਤੇ ਸੂਗ ਡੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਾਹ ਥਲ ਿਵੱਚ ਭੂਆਂਉਂਦਾ
ਹੈ । ੪੧ ਪਰ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਵਚੋਂ ਉਤਾਹਾਂ ਿਬਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ
ਟੱਬਰ ਇੱਜੜ ਿਜਹਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ੪੨ ਿਸੱਧੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਅਨੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ
ਸਾਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ । ੪੩ ਜੋ ਕੋਈ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੈ ਉਹ
ਏਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਦਯਾ ਤੇ ਿਧਆਨ ਲਾਵੇਗਾ ।
੧੦੮
ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
(ਜ਼ਬੂਰ 57:7-11, 60:5-12)
ਗੀਤ । ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮਾਂ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਪਰਤਾਪ ਸਣੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ! ੨ ਹੇ ਸਤਾਰ ਤੇ ਬਰਬਤ, ਜਾਗੋ, ਮੈਂ
ਫਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾ ਿਦਆਂਗਾ ! ੩ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮਤਾਂ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗਾ । ੪ ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਤਾਂ
ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬੱਦਲਾਂ ਤੱਕ ਹੈ ! ੫ ਹੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਤੇਰੀ
ਮਿਹਮਾ ਹੋਵੇ ! । ੬ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਛੁਡਾਏ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ
ਨਾਲ ਬਚਾ ਲੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰ ਦੇ । ੭ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਪਿਵੱਤਰਤਾਈ
ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਕਮ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੁੱਕੋਥ
ਦੀ ਦੂਣ ਨੂੰ ਿਮਣਾਂਗਾ । ੮ ਿਗਲਆਦ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮਨੱਸ਼ਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਫਰਾਈਮ
ਮੇਰੇ ਿਸਰ ਦਾ ਟੋਪ ਹੈ, ਯਹੂਦਾਹ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਡੰਡਾ ਹੈ, ੯ ਮੋਆਬ ਮੇਰੀ ਿਚਲਮਚੀ
ਹੈ, ਅਦੋਮ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੌਲਾ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਫ਼ਿਲਸਤ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰਾਂਗਾ ।
੧੦ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਫ਼ਸੀਲਦਾਰ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ? ਕੌਣ ਅਦੋਮ ਤੱਕ ਮੇਰੀ
ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ? ੧੧ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਿਤਆਗ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ
ਤੂੰ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ? ੧੨ ਿਵਰੋਧੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਚਾਓ ਿਵਅਰਥ ਹੈ । ੧੩ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੂਰਮਗਤੀ ਕਰਾਂਗ,ੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਸੁੱਟੇਗਾ ! ।
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੧੦੯
ਬਦਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਹੇ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਿਹ, ੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਭੈੜਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ
ਛਲ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਖੋਿਲਆ ਹੈ, ਓਹ ਝੂਠੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ
ਬੋਲੇ । ੩ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ, ਅਤੇ ਧਗਾਣੇ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਝਗੜੇ । ੪ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਓਹ ਮੇਰਾ ਿਵਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ੫ ਭਿਲਆਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਿਰਆਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ
ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੈਰ ਓਹ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ੬ ਦੁਸ਼ਟ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਲਾ, ਅਤੇ
ਿਵਰੋਧੀ ਉਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ! ੭ ਆਪਣੇ ਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਿਨੱਕਲੇ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਾਪ ਿਗਣੀ ਜਾਵੇ ! ੮ ਉਹ ਦੇ ਿਦਨ ਥੋੜੇ ਹੋਣ, ਉਹ
ਦਾ ਹੁਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਵੇ ! ੯ ਉਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਤੀਵੀਂ
ਰੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ! ੧੦ ਉਹ ਦੇ ਬਾਲ ਰੁਲਦੇ ਿਫਰਨ ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਜੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਟੁੱਕਰ ਲੱਭਣ ! ੧੧ ਉਹ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਦਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਫਾਹ
ਲਵੇ, ਅਤੇ ਓਪਰੇ ਉਹ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਣ ! ੧੨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜਾ
ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇ ਯਤੀਮਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੇ !
੧੩ ਉਹ ਦੀ ਅੰਸ ਮੁਕਾਈ ਜਾਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਿਵੱਚ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਉਂ
ਿਮਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ! ੧੪ ਉਹ ਦੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਦੀ ਬਦੀ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹੇ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਨਾ ਿਮਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ! ੧੫ ਓਹ ਸਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਰਿਹਣ, ਿਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਧਰਤੀਓਂ ਮੁਕਾ ਦੇਵ,ੇ ੧੬ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਨੇ ਦਯਾ ਕਰਨੀ ਚੇਤੇ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਸਕੀਨ, ਕੰਗਾਲ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਿਦਲ
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਿਪੱਛੇ ਿਪਆ, ੧੭ ਹਾਂ, ਉਹ ਨੇ ਿਫਟਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ
ਰੱਖੀ, ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਆ ਪਈ, ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ
ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ੧੮ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਿਫਟਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਵਾਂਗੂੰ ਪਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਤੇਲ ਵਾਂਗੂੰ ਸਮਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ । ੧੯ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਲੀੜੇ ਵਾਂਗੂੰ
ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕ,ੇ ਤੇ ਉਸ ਪੇਟੀ ਵਾਂਗੂੰ ਿਜਹ ਦੇ
ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸਦਾ ਰਹੇ ! ੨੦ ਏਹੋ ਈ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਵੀ
! ੨੧ ਪਰ ਤੂੰ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰ,
ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਤਾਂ ਭਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈ, ੨੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ,
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ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫੱਟੜ ਹੋਇਆ ਹੈ । ੨੩ ਮੈਂ ਢਲਦੀ ਛਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਜਾਂਦਾ
ਿਰਹਾ, ਮੈਂ ਸਲਾ ਵਾਂਗੂੰ ਝਾਿੜਆ ਜਾਂਦਾ, ੨੪ ਵਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਿਭੜਦੇ ਹਨ,
ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਤੇਲ ਖੁਣੋਂ ਿਲੱਸਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ । ੨੫ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਿਨਆਂ ਦਾ
ਥਾਂ ਹੋ ਿਗਆ, ਜਦ ਓਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਓਹ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਿਹਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ੨੬ ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ! ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ
ਬਚਾ, ੨੭ ਿਕ ਓਹ ਜਾਣਨ ਿਕ ਏਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਏਹ
ਕੀਤਾ ਹੈ । ੨੮ ਓਹ ਿਫਟਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਪਰ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ! ਜਦ ਓਹ ਠਣ ਤਾਂ
ਓਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਅਨੰਦ ਹੋਵੇ ! ੨੯ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਿਨਰਾਦਰੀ
ਪਿਹਨਣ, ਓਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾਲ ਚੱਦਰ ਵਾਂਗੂੰ ਕੱਜਣ ! ੩੦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ । ੩੧ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਗਾਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ, ਿਕ ਉਹ
ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਿਨਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ।
੧੧੦
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਕ ਹੈ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਜਦ
ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਨਾ ਕਰ ਿਦਆਂ । ੨ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੇਰੇ ਬਲ ਦੀ ਆਸਾ ਸੀਯੋਨ ਿਵਚੋਂ ਘੱਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਰਾਜ ਕਰ । ੩ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਿਵੱਤਰ ਸਜਾਵਟ ਨਾਲ ਤੜਕੇ ਦੀ ਕੁੱਖ,ੋਂ ਤੇਰੇ ਜੁਆਨ ਤੇਰੇ ਲਈ
ਤ੍ਰੇਲ ਵਰਗੇ ਹਨ । ੪ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ
ਮਲਿਕਿਸਦਕ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹੈਂ । ੫ ਪ੍ਰਭੂ
ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਿਦਨ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਿਵੰਨ੍ਹ ਸੁੱਟੇਗਾ,
੬ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ
ਖੋਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਿਤਆਂ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵੰਨ੍ਹ ਸੁੱਟੇਗਾ । ੭ ਉਹ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਨਦੀ
ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਿਸਰ ਚਾ ਕਰੇਗਾ ।
੧੧੧
ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ
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੧ ਹੇਲੈਲੂਯਾਹ ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ, ਿਸੱਿਧਆਂ ਦੀ ਪਿਰਹਾ ਤੇ
ਮੰਡਲੀ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ । ੨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਹਨ,
ਓਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰਸੰਨ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ।
੩ ਉਹ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੇਜ ਅਤੇ ਉਪਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਧਰਮ ਸਦਾ ਤੱਕ ਬਿਣਆ
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ੪ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਇਆ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਯਾਲੂ ਤੇ ਿਕਰਪਾਲੂ ਹੈ । ੫ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ
ਖਾਣਾ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ । ੬ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਲ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਿਵਖਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ
ਦੀ ਿਮਰਾਸ ਿਦੱਤੀ । ੭ ਉਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿਚਆਈ ਤੇ ਿਨਆਂ ਦੇ ਹਨ,
ਉਹ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਹਨ । ੮ ਓਹ ਸਦਾ ਹੀ ਅਟੱਲ ਰਿਹਣਗੇ, ਓਹ
ਸਿਚਆਈ ਤੇ ਿਸਿਧਆਈ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ੯ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ
ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਭੇਿਜਆ, ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,
ਉਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਵੱਤਰ ਤੇ ਭੈ ਦਾਇਕ ਹੈ ! ੧੦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਡਰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ,
ਿਜੰਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ
ਸਦਾ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ।
੧੧੨
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਗਤ ਦਾ ਅਨੰਦ
੧ ਹਲਲੂਯਾਹ ! ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਗਨ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ । ੨ ਉਹ ਦੀ ਅੰਸ ਧਰਤੀ
ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਚਆਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ । ੩ ਧਨ
ਦੌਲਤ ਉਹ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾ ਧਰਮ ਸਦਾ ਤੱਕ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ
। ੪ ਸਿਚਆਰਾਂ ਲਈ ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਿਵੱਚ ਚਾਨਣ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਯਾਲੂ,
ਿਕਰਪਾਲੂ ਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ । ੫ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਦਯਾਵਾਨ
ਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਏਗਾ ।
੬ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲੇਗਾ, ਧਰਮੀ ਸਦਾ ਦੀ ਯਾਦਗੀਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ।
੭ ਉਹ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਦਾ ਿਦਲ ਮਜਬੂਤ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਹੈ । ੮ ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਡੋਲੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਤੇ (ਆਪਣੀ ਿਜੱਤ) ਨਾ ਵੇਖੇ । ੯ ਉਹ ਨੇ ਵੰਿਡਆ, ਉਹ ਨੇ
ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਦਾ ਧਰਮ ਸਦਾ ਤੱਕ ਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਿਸੰਙ
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ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ੧੦ ਦੁਸ਼ਟ ਇਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜ੍ਹੇਗਾ,
ਦੰਦ ਪੀਹ ਪੀਹ ਕੇ ਉਹ ਗਲ਼ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਿਹਰਸ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।
੧੧੩
ਉਸਤਤ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾਮ
੧ ਹਲਲੂਯਾਹ ! ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕੋ, ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ
ਉਸਤਤ ਕਰੋ ! ੨ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ
ਤੱਕ ! ੩ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜਨ ਤੋਂ ਉਹ ਦੇ ਲਿਹਣ ਤੱਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ
ਹੋਵੇ ! ੪ ਯਹੋਵਾਹ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ
ਪਰ ਹੈ । ੫ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ ? ਿਜਹੜਾ ਉਿਚਆਈ
ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ੬ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਿਵਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕ ਅਕਾਸ਼
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਿਨਗਾਹ ਮਾਰੇ, ੭ ਿਜਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਾਕ ਿਵਚੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ੮ ਿਕ ਉਹ ਨੂੰ ਪਤਵੰਤਾਂ ਿਵੱਚ, ਸਗੋਂ ਉਹ
ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਿਬਠਾਵੇ, ੯ ਉਹ ਬੇਉਲਾਦਾ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਘਰ
ਵਸਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹਲਲੂਯਾਹ
!।
੧੧੪
ਪਸਾਹ ਦਾ ਗੀਤ
੧ ਜਦ ਇਸਰਾਏਲ ਿਮਸਰ ਿਵਚੋਂ ਿਨੱਕਿਲਆ, ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਇੱਕ
ਓਪਰੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ੨ ਤਾਂ ਯਹੂਦਾਹ ਉਹ ਦਾ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਇਸਰਾਏਲ
ਉਹ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ । ੩ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਿਡੱਠਾ ਤੇ ਨੱਠਾ, ਯਰਦਨ ਉਲਟੀ ਵਗੀ
! ੪ ਪਹਾੜ ਛੱਤਿਰਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਟੱਪਦੇ ਸਨ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਲੇਿਲਆਂ ਵਾਂਗੂੰ । ੫ ਹੇ
ਸਮੁੰਦਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਿਕ ਤੂੰ ਨੱਠਦਾ ਹੈਂ ? ਤੂੰ, ਯਰਦਨ, ਿਕਉਂ ਉਲਟੀ ਵਗਦੀ
ਹੈਂ ? ੬ ਹੇ ਪਹਾੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਤਿਰਆਂ ਵਾਂਗ,ੂੰ ਹੇ ਪਹਾੜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਿਲਆਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਿਕਉਂ ਟੱਪਦੇ ਹੋ ? ੭ ਹੇ ਧਰਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ
ਕੰਬ, ੮ ਿਜਸ ਨੇ ਚੱਟਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੰਭ, ਚਖਮਖ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਚਸ਼ਮਾ ਬਣਾ ਛੱਿਡਆ ਹੈ ।
੧੧੫
ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
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੧ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਦਯਾ ਤੇ ਸਿਚਆਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਡਆਈ ਦੇ ! ੨ ਕੌਮਾਂ ਇਉਂ ਆਖਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਕੱਥੇ ਹੋਊ ? ੩ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ ਜੋ
ਚਾਿਹਆ ਸੋ ਕੀਤਾ । ੪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀ ਹਨ, ਓਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ
ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਹਨ । ੫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਓਹ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ੬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਓਹ
ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਓਹ ਸੁੰਘਦੇ ਨਹੀਂ, ੭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ
ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਓਹ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਓਹ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ,
ਨਾ ਓਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘ ਤੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਨ ! ੮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਓਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ
। ੯ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ! ਉਹ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਤੇ
ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ । ੧੦ ਹੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ! ਉਹ
ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ । ੧੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਿਲਓ,
ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ! ਉਹ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ ।
੧੨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ! ੧੩ ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੀ ਛੋਟੇ ਕੀ ਵੱਡੇ ! ੧੪ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ! ੧੫ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਿਜਹੜਾ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਿਸਰਜਣਹਾਰ ਹੈ । ੧੬ ਅਕਾਸ਼
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅਕਾਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਉਹ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤ੍ਰ ਦੇ ਵੰਸ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ
ਹੈ । ੧੭ ਮੁਰਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਓਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਖਮੋਸ਼ੀ
ਿਵੱਚ ਉਤਰ ਗਏ ਹਨ । ੧੮ ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ
ਲੈ ਕੇ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ । ਹਲਲੂਯਾਹ ! ।
੧੧੬
ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
੧ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੇ
ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਜੋਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ । ੨ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਕੰਨ ਲਾਇਆ ਹੈ,
ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ । ੩ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਲ ਿਲਆ,
ਪਤਾਲ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਲੱਿਭਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੋਗ ਿਮਿਲਆ । ੪ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ, — ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ
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ਛੁਡਾ ਲਈ ! ੫ ਯਹੋਵਾਹ ਦਯਾਵਾਨ ਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਹੀਮ ਹੈ
। ੬ ਯਹੋਵਾਹ ਭੋਲੀਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀਣਾ ਪੈ ਿਗਆ ਪਰ ਉਹ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ । ੭ ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਆਪਣੇ ਿਟਕਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੱਲ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ੮ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਮੇਰੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਝੂਆਂ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਿਤਲਕਣ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ । ੯ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਰਾਂਗਾ । ੧੦ ਮੈਂ ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ, ੧੧ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਬਰਾਹਟ ਿਵੱਚ ਆਖ
ਬੈਠਾ, ਿਕ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਝੂਠਾ ਹੈ । ੧੨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਾਰਾਂ
ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਕੀ ਮੋੜ ਕੇ ਿਦਆਂ ? ੧੩ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਪਆਲਾ ਚੁੱਕਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ । ੧੪ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ
ਸੁੱਖਣਾਂ ਲਾਹਵਾਂਗਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ । ੧੫ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਹੈ ! ੧੬ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਗੋੱਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ
ਬੰਧਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ । ੧੭ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ । ੧੮ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾਂ
ਲਾਹਵਾਂਗਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ੧੯ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ
ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਿਵੱਚ, ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਤੇਰੇ ਐਨ ਿਵਚਕਾਰ । ਹਲਲੂਯਾਹ ! ।
੧੧੭
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਹੇ ਸਾਰੀਓ ਕੌਮ,ੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਹੇ ਸਾਰੀਓ ਮਤੋ, ਉਹ ਦੇ ਗੁਣ
ਗਾਓ ! ੨ ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਢੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ
ਸਦੀਪਕ ਹੈ । ਹਲਲੂਯਾਹ ! ।
੧੧੮
ਿਜੱਤ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਤਾਂ ਸਦੀਪਕ
ਹੈ ! ੨ ਇਸਰਾਏਲ ਵੀ ਆਖੇ, ਿਕ ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦੀਪਕ ਹੈ । ੩ ਹਾਰੂਨ ਦਾ
ਘਰਾਣਾ ਵੀ ਆਖੇ, ਿਕ ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦੀਪਕ ਹੈ । ੪ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ
ਵੀ ਆਖਣ, ਿਕ ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦੀਪਕ ਹੈ ! । ੫ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ
ਪੁਕਾਿਰਆ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ । ੬ ਯਹੋਵਾਹ
ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ, ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ੭ ਯਹੋਵਾਹ
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ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਿਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ
। ੮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋ,ਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ ਭਲਾ ਹੈ ।
੯ ਪਤਵੰਤਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ ਭਲਾ ਹੈ ।
੧੦ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਿਲਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਵੱਢ ਹੀ ਸੁੱਿਟਆ । ੧੧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ, ਆਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ
ਪਾ ਿਲਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਹੀ ਸੁੱਿਟਆ । ੧੨ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਸ਼ਿਹਤ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਿਲਆ, ਓਹ ਕੰਿਡਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂੰ
ਬੁੱਝ ਗਏ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਹੀ ਸੁੱਿਟਆ । ੧੩ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
ਡੇਗਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ।
੧੪ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਬਲ ਤੇ ਗੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਹੈਗਾ । ੧੫ ਧਰਮੀਆਂ
ਦੇ ਡੇਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਬਚਾਓ ਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ
ਸੂਰਮਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੧੬ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ
ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਸੂਰਮਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੧੭ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਜੀਆਂਗਾ,
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ । ੧੮ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਤਾਿੜਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ । ੧੯ ਧਰਮ ਦੇ ਫਾਟਕ ਮੇਰੇ
ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ।
੨੦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਫਾਟਕ ਇਹ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਇਹ ਦੇ ਿਵਚੋਂ ਦੀ ਜਾਣਗੇ । ੨੧ ਮੈਂ ਤੇਰਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਚਾਓ ਹੋਇਆ
ਹੈਂ । ੨੨ ਿਜਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰੱਿਦਆ, ਸੋਈ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਿਸਰ ਹੋ ਿਗਆ ।
੨੩ ਏਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਿਵੱਚ ਅਚਰਜ ਹੈ । ੨੪ ਏਹ
ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਬਾਗ ਤੇ ਅਨੰਦ ਹੋਈਏ
! ੨੫ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਿਬਨਤੀ ਹੈ, ਬਚਾ ਲੈ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਿਬਨਤੀ ਹੈ, ਿਨਹਾਲ ਕੇ
! ੨੬ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ । ੨੭ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ, ਜਗ ਪਸੂ ਨੂੰ ਰੱਿਸਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਿਦਓ, —
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਿਸੰਙਾਂ ਤੱਕ । ੨੮ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੂੰ ਹੈ,ਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ
। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਕਰਾਂਗਾ । ੨੯ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਜੋ ਸਦੀਪਕ ਹੈ ।
੧੧੯
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ
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ਅਲਫ਼
੧ ਧੰਨ ਓਹ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਪਰਮ ਚਲ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੇ
ਚੱਲਦੇ ਹਨ ! ੨ ਧੰਨ ਓਹ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਇਹ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਅਤੇ ਤਨੋ
ਮਨੋ ਉਹ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ ! ੩ ਓਹ ਤਾਂ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਓਹ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ
ਚੱਲਦੇ ਹਨ । ੪ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ, ਿਕ ਅਸੀਂ ਮਨ
ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ । ੫ ਕਾਸ਼ ਿਕ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ! ੬ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਗੌਹ ਕਰਾਂਗਾ,
ਤਦ ਮੈਂ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗਾ । ੭ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਿਰਆਂ ਸੱਿਚਆਂ ਿਨਆਵਾਂ ਨੂੰ
ਿਸੱਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਿਸੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ । ੮ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ
ਿਬਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਿਤਆਗ ਨਾ ਦੇ !
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ
ਬੇਥ
੯ ਜੁਆਨ ਿਕੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਰੱਖੇ ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਉਹ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰੇ । ੧੦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਭਾਿਲਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ
ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭਟਕਣ ਨਾ ਦੇ ! ੧੧ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਜਮਾਂ
ਕਰ ਿਲਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਾਂ । ੧੨ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ,ਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਲਾ ! ੧੩ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਆਵਾਂ ਦਾ ਿਨਰਨਾ ਕੀਤਾ । ੧੪ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ
ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਿਰਹਾ, ਿਜਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਤੇ । ੧੫ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫਰਮਾਨਾ ਿਵੱਚ ਲੀਨ
ਹੋਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਹ ਕਰਾਂਗਾ । ੧੬ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਮਗਨ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਿਵਸਰਾਂਗਾ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ
ਿਗਮੇਲ
੧੭ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਿਕ ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹਾਂ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਚਨ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂ । ੧੮ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ, ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀਆਂ
ਅਚਰਜ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ! ੧੯ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮੈਥੋਂ
ਗੁਪਤ ਨਾ ਰੱਖ । ੨੦ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਿਰਆਂ ਿਨਆਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਿਵੱਚ
ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ । ੨੧ ਮੈਂ ਸਰਾਪੀ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਿਜਆ ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ । ੨੨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਿਨੰਿਦਆ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੁਰ ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ
ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਿਲਆ ਹੈ ! ੨੩ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੁੱਧ
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ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਲੀਨ ਰਹੇਗਾ ।
੨੪ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ
ਦਾਲਥ
੨੫ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਾਕ ਿਵੱਚ ਰਲ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ
ਜੀਵਾਲ ! ੨੬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ,
ਆਪਣੀਆ ਿਬਧੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਲਾ ! ੨੭ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਮੈਨੂੰ
ਸਮਝਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਿਧਆਨ ਲਾਵਾਂਗਾ । ੨੮ ਮੇਰੀ ਜਾਨ
ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਢਲ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਿਦ੍ਰੜ ਕਰ
! ੨੯ ਝੂਠ ਦਾ ਰਾਹ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦਯਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ
ਬਖਸ਼ ਦੇ ! ੩੦ ਮੈਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਿਰਆਂ ਿਨਆਵਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਿਖਆ । ੩੧ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਛੱਿਡਆ ਹੈ, ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਨਾ ਕਰ ! ੩੨ ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਂਗਾ,
ਤਦ ਮੈ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਦੌਿੜਆ ਜਾਂਵਾਂਗਾ !
ਸਮਝ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਹੇ
੩੩ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਲਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਤ
ਤੱਕ ਉਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਾਂਗਾ । ੩੪ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ
ਸਾਭਾਂਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ । ੩੫ ਮੈਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਮਗਨ ਹਾਂ !
੩੬ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਮੋੜ, ਨਾ ਿਕ ਲੋਭ ਵੱਲ, ੩੭ ਮੇਰੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਿਵਅਰਥ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਜਵਾਲ !
੩੮ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖ, ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਭੈ ਮੰਨਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ । ੩੯ ਮੇਰੀ ਿਨੰਿਦਆ ਨੂੰ ਿਜਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਥੋਂ ਲੰਘਾ
ਦੇ, ਤੇਰੇ ਿਨਆਂ ਭਲੇ ਹਨ ! ੪੦ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋਿਚਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ
ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਿਜਵਾਲ !
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ
ਵਾਵ
੪੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਵੇ, ਤੇਰਾ ਬਚਾਓ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਚਨ
ਅਨੁਸਾਰ ! ੪੨ ਤਾਂ ਮੈ ਆਪਣੀ ਿਨੰਿਦਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦਆਂਗਾ,
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ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ੪੩ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਿਚਆਈ
ਦਾ ਬਚਨ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਖੋਹ ਨਾ ਲੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਿਨਆਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ,
੪੪ ਤਾਂ ਮੈ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ, ੪੫ ਅਤੇ
ਮੈਂ ਖੁਲਮਖੁਲਾ ਚੱਲਦਾ ਿਫਰਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਿਲਬ ਿਰਹਾ
। ੪੬ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ
ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗਾ । ੪੭ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਿਵੱਚ ਅੱਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ,
ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹੈ । ੪੮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵੱਲ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅੱਡਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਲੀਨ
ਹੋਵਾਂਗਾ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਆਸ
ਜ਼ੈਨ
੪੯ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਲਈ ਉਹ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਕਰ,ਿਜਹ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ
ਦੁਆਈ ਹੈ ! ੫੦ ਏਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਤੱਸਲੀ ਹੈ, ਿਕ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਿਜਵਾਿਲਆ ਹੈ । ੫੧ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੱਠੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਉਡਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਇਆ । ੫੨ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਰਾਚੀਨ
ਿਨਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਿਦਲਾਸਾ ਿਮਿਲਆ । ੫੩ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ
ਭਖ ਿਠਆ ਹੈ, ਿਕ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਿਦੰਦੇ ਹਨ । ੫੪ ਤੇਰੀਆਂ
ਿਬਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਭਜਨ ਸਨ । ੫੫ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,ਮੈਂ
ਰਾਤੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ
੫੬ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਿਲਆ ਹੈ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਤੀ
ਖੇਥ
੫੭ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਿਖਆ, ਮੈਂ ਤੇਿਰਆਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਾਂਗਾ । ੫੮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰ । ੫੯ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ
ਨੂੰ ਸੋਿਚਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵੱਲ ਫੇਰੇ ਹਨ । ੬੦ ਮੈਂ ਛੇਤੀ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਿਢੱਲ ਨਾ ਲਾਈ, ਿਕ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂ । ੬੧ ਦੁਸ਼ਟਾਂ
ਦੇ ਬੰਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਲ ਿਲਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀ ਿਵਸਾਿਰਆ
। ੬੨ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਿਦਆਂ ਿਨਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠ ਕੇ ਤੇਰਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ । ੬੩ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹਾਂ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰਾ ਭੈ ਰੱਖਦੇ
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ਹਨ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੬੪ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,ਧਰਤੀ ਤੇਰੀ
ਦਯਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਆਪਣੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਲਾ !
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਲ
ਟੇਥ
੬੫ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਤੂੰ ਭਿਲਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਬਚਨ
ਅਨੁਸਾਰ ੬੬ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਿਬਬੇਕ ਤੇ ਿਗਆਨ ਿਸਖਲਾ,ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਤੇ ਿਨਹਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ੬੭ ਮੇਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਿਲਆ ਿਫਰਦਾ
ਸੀ,ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ੬੮ ਤੂੰ ਭਲਾ ਹੈਂ ਅਤੇ
ਭਿਲਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਂ ਆਪਣੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਲਾ । ੬੯ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠ ਥੱਪ ਛੱਿਡਆ ਹੈ,ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਮੰਨਾਗਾ । ੭੦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚਰਬੀ ਵਰਗਾ ਮੋਟਾ ਹੈ,ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ । ੭੧ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲਾ ਿਕ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ,ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ
ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸੱਖਾਂ । ੭੨ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਿਸੱਿਕਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ !
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਯੋਧ
੭੩ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰਿਚਆ ਹੈ,ਮੈਨੂੰ ਿਗਆਨ ਦੇ ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਖਾਂ । ੭੪ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰਾ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਨੰਦ
ਹੋਣਗੇ,ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਤੇ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਹੈ । ੭੫ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਤੇਰੇ ਿਨਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਤੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ
। ੭੬ ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਿਜਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ
ਨੂੰ ਿਮਿਲਆ । ੭੭ ਤੇਰੀਆਂ ਿਦਆਲਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਿਮਲ ਜਾਣ ਿਕ ਮੈਂ ਜੀਂਉਦਾ
ਰਹਾਂ,ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੈ ! ੭੮ ਹੰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ
ਹੋਣ ਿਕਉਂਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਡੇਗ ਿਦੱਤਾ ਹੈ,ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਲੀਨ ਰਹਾਂਗਾ । ੭੯ ਤੇਰੇ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਿਫਰਨ,ਅਤੇ ਉਹ
ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । ੮੦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵ,ੇ ਿਕ ਮੈਂ ਲੱਿਜਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵਾਂ !
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
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੮੧ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਖੁੱਸਦੀ ਹੈ,ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਿਵੱਚ
ਹਾਂ । ੮੨ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਲਈ ਪੱਕ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਕਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇਂਗਾ ? ੮੩ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੂੰਏਂ ਿਵੱਚ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਵਾਙੁ ਹੋਇਆ,ਤਾਂ
ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਿਲਆ । ੮੪ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਿਦਨ ਿਕੰਨੇ ਕੁ
ਹਨ ? ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਂਗਾ ? ੮੫ ਿਜਹੜੇ
ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟੋਏ
ਪੁੱਟੇ । ੮੬ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਸੱਚੇ ਹਨ,ਉਹ ਝੂਠ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ,ਤੂੰ
ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ! ੮੭ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਿਮਟਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਨ,ਪਰ ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਿਤਆਿਗਆ । ੮੮ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ
ਜੀਂਉਦਾ ਰੱਖ,ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਲਾਮੇਧ
੮੯ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,ਸਦਾ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਇਸਿਥਰ ਹੈ ! ੯੦ ਤੇਰੀ
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀਓਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ,ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬਣੀ
ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ । ੯੧ ਉਹ ਤੇਰੇ ਿਨਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੜੇ ਹਨ,ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੱਭੋ
ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਹਨ । ੯੨ ਜੇ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ,ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਦੁੱਖ ਿਵੱਚ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ । ੯੩ ਤੇਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂਗਾ,ਿਕਉਂਿਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਜਉਂਿਦਆ ਰੱਿਖਆ ਹੈ । ੯੪ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹਾਂ,ਮੈਨੂੰ
ਬਚਾ,ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਿਲਬ ਿਰਹਾ ! ੯੫ ਦੁਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਨਾਸ ਕਰਨ
ਲਈ ਘਾਤ ਿਵੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ,ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ।
੯੬ ਸਾਰੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਮੈਂ ਵੇਿਖਆ,ਪਰ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ
ਹੈ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ
ਮੀਮ
੯੭ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨਾਲ ਿਕੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ,ਿਦਨ ਭਰ ਮੈਂ ਉਹ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਲੀਨ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ ! ੯੮ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ
ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਂ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ । ੯੯ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਿਗਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ,ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਮੈਂ ਲੀਨ ਰਿਹੰਦਾ ਹਾਂ । ੧੦੦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਾਚਦਾ ਹਾਂ,ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ
ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਿਭਆ । ੧੦੧ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੁਰੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਰੋਕ
ਰੱਿਖਆ ਹੈ,ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂ । ੧੦੨ ਤੇਿਰਆਂ ਿਨਆਵਾਂ
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ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਿਟਆ,ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਹੈ । ੧੦੩ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਮੇਰੇ
ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਕੇਡੇ ਿਮੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਿਹਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਿਮੱਠੇ
! ੧੦੪ ਤੇਰੇ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਿਮਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਝੂਠੇ
ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼
ਨੂਨ
੧੦੫ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਦੀਪਕ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ
। ੧੦੬ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ
ਿਨਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ । ੧੦੭ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ
ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਰੱਖ ! ੧੦੮ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ
ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਿਨਆਂ
ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਲਾ । ੧੦੯ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਲੀ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ! ੧੧੦ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਹੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ੧੧੧ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ
ਿਮਰਾਸ ਿਵੱਚ ਿਲਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਨ । ੧੧੨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਦਾ ਹੀ
ਪੂਰਾ ਕਰਾ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਸਾਮੇਖ
੧੧੩ ਮੈਂ ਦੁਿਚੱਿਤਆ ਨਾਲ ਖੁਣਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,ਪਰ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨਾਲ
ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ । ੧੧੪ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਹੈ,ਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ
ਦੀ ਆਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ । ੧੧੫ ਹੇ ਬਦਕਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੋ, ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂ ! ੧੧੬ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਥਮ ਿਕ ਮੈਂ
ਿਜਉਂਦਾ ਰਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂਘ ਤੋਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ! ੧੧੭ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਤਾਂ
ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਂਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਗੌਹ ਕਰਾਂਗਾ । ੧੧੮ ਿਜਹੜੇ
ਤੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਫ਼ਰੇਬ ਹੈ । ੧੧੯ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਟ ਵਾਂਗੂੰ ਦੂਰ
ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ,ਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ । ੧੨੦ ਤੇਰੇ ਭੈ
ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਨਆਵਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ
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ਏਨ
੧੨੧ ਮੈਂ ਿਨਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਬਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਕੋਲ ਨਾ
ਛੱਡ ! ੧੨੨ ਭਿਲਆਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਜਾਮਨ ਬਣ, ਹੰਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ
ਨਾ ਦਬਾਉਣ ! ੧੨੩ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਬਚਨ
ਲਈ ਪੱਕ ਗਈਆਂ । ੧੨੪ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਅਨੁਸਾਰ
ਵਰਤ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਲਾ । ੧੨੫ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ,
ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼, ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂ । ੧੨੬ ਏਹ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, — ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਕਾਰਥ ਬਣਾਇਆ !
੧੨੭ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸੋਨੇ, ਸਗੋਂ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਤ
ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ! ੧੨੮ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰਮਾਨ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ
ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਝੂਠੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਿਘਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ
ਪੇ
੧੨੯ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਅਚਰਜ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ! ੧੩੦ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਨਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਸੱਧੇ
ਸਾਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ । ੧੩੧ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੌਂਿਕਆ,
ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਸੀ । ੧੩੨ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਿਕਰਪਾ ਕਰ, ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਲਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ੧੩੩ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ, ਿਕ ਕੋਈ ਬਦੀ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਕਰੇ । ੧੩੪ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਬਾਓ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ, ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂ । ੧੩੫ ਆਪਣੇ ਮੁਖੜੇ ਦੀ ਚਮਕ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ
ਿਵਖਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਿਸਖਲਾ । ੧੩੬ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ
ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦਾ ਿਨਆਂ
ਸਾਂਦੇ
੧੩੭ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਹੈ,ਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਨਆਂ ਿਸੱਧੇ ਹਨ । ੧੩੮ ਤੂੰ
ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਧਰਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ
। ੧੩੯ ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਤੇਰੇ ਬਚਨ
ਭੁੱਲ ਗਏ । ੧੪੦ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਅੱਤ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਉਸ
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ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੧੪੧ ਮੈਂ ਿਨੱਕਾ ਿਜਹਾ ਤੇ ਤੁੱਛ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਿਲਆ ! ੧੪੨ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਸਦਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਸੱਚ ਹੈ । ੧੪੩ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੰਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ, ਪ੍ਰ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਹਨ । ੧੪੪ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸਦਾ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਜਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ।
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਕਾਫ਼
੧੪੫ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪੁਕਾਿਰਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਤਰ ਦੇ,
ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰੱਖਾਂਗਾ ! ੧੪੬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ
ਲੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ! ੧੪੭ ਮੈਂ ਪੌਹ ਫੁੱਟਣ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਿਠਆ ਤੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਲਈ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ।
੧੪੮ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਹਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਿਕ ਤੇਰੇ ਬਚਨ
ਿਵੱਚ ਲੀਨ ਹੋਵਾਂ । ੧੪੯ ਆਪਣੀ ਿਕਰਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੈ, ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਿਨਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਰੱਖ ! ੧੫੦ ਖੋਟ ਦਾ ਿਪੱਛਾ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਓਹ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ । ੧੫੧ ਤੂੰ ਵੀ,
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਨੇੜੇ ਹੈ,ਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਸੱਚੇ ਹਨ ! ੧੫੨ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ
ਤੋਂ ਮੈਂ ਿਚਰੋਕਣਾ ਹੀ ਜਾਿਣਆ, ਿਕ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ
!।
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ

ਰੇਸ਼
੧੫੩ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਿਵਸਾਿਰਆ ! ੧੫੪ ਮੇਰਾ ਮੁਦੱਪਾ ਲੜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ
ਬਚਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਰੱਖ ! ੧੫੫ ਮੁਕਤੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ
ਓਹ ਤੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ । ੧੫੬ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਰਹਮ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਿਨਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਰੱਖ ! ੧੫੭ ਮੇਰੇ ਿਪੱਛਾ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਮੁਿੜਆ । ੧੫੮ ਮੈਂ ਚਾਲ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ ਤੇ ਿਘਣ ਕੀਤੀ, ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬਚਨ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ੧੫੯ ਵੇਖ, ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦਾ
ਹਾਂ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਰੱਖ ! ੧੬੦ ਤੇਰੇ ਬਚਨ
ਦਾ ਤਾਤ ਪਰਜ ਸਿਚਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਿਨਆਂ ਸਦਾ ਤੱਕ ਹੈ
।
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ
ਸ਼ੀਨ
੧੬੧ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਿਧਗਾਣੇ ਮੇਰਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਬਚਨ
ਤੋਂ ਭੈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ੧੬੨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਿਜਦਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ
ਦੇ ਿਮਲਣ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ! ੧੬੩ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਾਲ ਵੈਰ ਤੇ ਿਘਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ
ਿਬਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ । ੧੬੪ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਿਨਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ,
ਮੈਂ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਸੱਚ ਵਾਰ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ੧੬੫ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਦੇ
ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੈਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ । ੧੬੬ ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ
। ੧੬੭ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ! ੧੬੮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਤੇ ਤੇਹੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ
ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇਰੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ।
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਤਾਵ
੧੬੯ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚ,ੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ
ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ! ੧੭੦ ਮੇਰੀ ਅਰਜੋਈ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ! ੧੭੧ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਉਚਰਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈਂ । ੧੭੨ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇਰੇ ਬਚਨ
ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਧਰਮ ਦੇ ਹਨ । ੧੭੩ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਫਰਮਾਨ ਚੁਣ ਲਏ ਹਨ । ੧੭੪ ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋਿਚਆ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਿਬਵਸਥਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ !
੧੭੫ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਿਜਉਂਦੀ ਰਹੇ ਿਕ ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਨਆਂ ਮੇਰੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ । ੧੭੬ ਮੈਂ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਵਾਂਗੂੰ ਭਟਕ ਿਗਆ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ
ਦਾਸ ਨੂੰ ਭਾਲ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹਾਂ ।
੧੨੦
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ
੧ ਆਪਣੀ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਤਰ ਿਦੱਤਾ । ੨ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਛਲੇਡੀ
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ਜੀਭ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲੈ ! ੩ ਹੇ ਛਲੇਡੀਏ ਜੀਭੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਰੇ
ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ? ੪ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਿਤੱਖੇ ਬਾਣ, ਝਾੜੀ ਦੇ ਅੰਿਗਆਰੇ ਨਾਲ !
੫ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਮਸ਼ਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦਾ, ਿਕ ਮੈਂ ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਡੇਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਸਦਾ
ਹਾਂ ! ੬ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੇਲ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਸਣਾ ਿਪਆ ।
੭ ਮੈਂ ਮੇਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ !
੧੨੧
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ
੧ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕੱਥੋਂ
ਆਵੇਗੀ ? ੨ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਰਤਾ
ਹੈ । ੩ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਰਾਖਾ ਨਾ ਉਂਘਲਾਵੇਗਾ, ੪ ਵੇਖ,
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਖਾ ਨਾ ਉਂਘਲਾਵੇਗਾ ਨਾ ਸੌਵੇਂਗਾ ! ੫ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰਾ ਰਾਖਾ
ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਯਾ ਹੈ । ੬ ਨਾ ਿਦਨੇ ਸੂਰਜ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ,
ਨਾ ਰਾਤੀਂ ਚੰਦਰਮਾ । ੭ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਰੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ
ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ । ੮ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ
ਿਵੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰੱਿਖਆ ਕਰੇਗਾ !
੧੨੨
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ
੧ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦ ਓਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਆਓ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ
ਚੱਲੀਏ ! ੨ ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ।
੩ ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੂੰ ਅਿਜਹੇ ਸ਼ਿਹਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ
ਿਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ੪ ਿਜੱਥੇ ਗੋਤ, ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਗੋਤ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਸਾਖੀ
ਦੇਣ ਲਈ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਓਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ
। ੫ ਥੇ ਤਾਂ ਿਨਆਂ ਲਈ ਿਸੰਘਾਸਣ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਰੱਖੇ
ਹੋਏ ਹਨ । ੬ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਮੰਗੋ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਿਨਹਾਲ ਹੋਣਗੇ ।
੭ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਹਰਪਨਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਮਿਹਲਾਂ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ
ਿਨਹਾਲਤਾ ! ੮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ
ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ ! ੯ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ
ਭਿਲਆਈ ਦਾ ਖੋਜੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ।
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੧੨੩
ਦਯਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ
੧ ਹੇ ਸਵਰਗ ਿਵੱਚ ਿਬਰਾਜਮਾਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ
੨
! ਵੇਖ, ਿਜਵੇਂ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਦਾਸੀ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਿਕਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਤਵੇਂ
ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਿਹਣਗੀਆਂ, ਜਦ
ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਵੇ । ੩ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਿਨਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰ ਗਏ ਹਾਂ !
੪ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਸੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੱਿਠਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਨਰਾਦਰੀ ਤੋਂ
ਬਹੁਤ ਰੱਜ ਗਈ ਹੈ ।
੧੨੪
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ
੧ ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਇਹ ਆਖੇ, ੨ ਜੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡੇ ਿਵਰੁੱਧ ਠੇ, ੩ ਤਾਂ ਓਹ ਸਾਨੂੰ
ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਨੂੰ ਿਨਗਲ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੜਕ ਿਠਆ,
੪ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰੋੜ੍ਹ ਲੈ ਜਾਂਦ,ੇ ਅਤੇ ਨਾਲਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਤੋਂ ਦੀ ਵਗ
ਜਾਂਦਾ, ੫ ਤਾਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ !
੬ ਯਹੋਵਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵ,ੇ ਿਜਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ
ਿਦੱਤਾ ! ੭ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਿਚੜੀ ਵਾਂਗੂੰ ਿਚੜੀਮਾਰ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਈ ਗਈ,
ਫਾਹੀ ਟੁੱਟੀ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ । ੮ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ
ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ।
੧੨੫
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ
੧ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਰਗੇ
ਹਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਅਟੱਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ! ੨ ਿਜਵੇਂ ਪਹਾੜ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਨ, ਿਤਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਹੈ । ੩ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ-ਡੰਡ
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ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬਿਣਆ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ
ਹੱਥ ਬਦੀ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ । ੪ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਭਿਲਆਂ ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ ਕਰ, ਅਤੇ
ਿਸੱਧੇ ਮਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਵੀ । ੫ ਪਰ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਭਟਕ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵੇਗਾ ! ਇਸਰਾਏਲ
ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ ।
੧੨੬
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ
੧ ਜਦ ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈ ਆਇਆ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਸੁਫ਼ਨੇ
ਵੇਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਵਰਗੇ ਸੀ ! ੨ ਤਦ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ, ਅਤੇ
ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਸੀ, ਤਦ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਆਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ! ੩ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ
ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਅਨੰਦ ਹੋਏ ਹਾਂ ! ੪ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ
ਨੂੰ, ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਮੋੜ ਿਲਆ ! ੫ ਿਜਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ
ਹਨ, ਉਹ ਜੈਕਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ । ੬ ਿਜਹੜਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬੀਜ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੈਕਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਵੇਗਾ !
੧੨੭
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਸਤਤ ਦਾ ਗੀਤ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ
੧ ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ
ਿਮਹਨਤ ਿਵਅਰਥ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਸ਼ਿਹਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਰਾਖੇ
ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਿਵਅਰਥ ਹੈ । ੨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਠਣਾ ਅਤੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ
ਰਿਹਣਾ, ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਿਵਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਪਆਿਰਆਂ
ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ੩ ਵੇਖੋ, ਬੱਚੇ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਿਮਰਾਸ ਹਨ, ਗਰਭ ਦਾ ਫਲ
ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਹੈ, ੪ ਿਜਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਬਾਣ, ਿਤਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਹਨ, ੫ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਿਜਸ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ !
ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫਾਟਕ ਿਵੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ !
੧੨੮
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਰਕਤ
ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ
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੧ ਧੰਨ ਹੈ ਹਰੇਕ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ
ਹੈ ! ੨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੋਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ
ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ । ੩ ਤੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਫਲਦਾਰ ਦਾਖ ਵਾਂਗੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ,
ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬੂਿਟਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਤੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਗੇ । ੪ ਵੇਖੋ,
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ । ੫ ਯਹੋਵਾਹ
ਸੀਯੋਨ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਭਿਲਆਈ
ਵੇਖੇਂ, ੬ ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤ੍ਰੇ-ਪੋਤ੍ਰੇ ਵੇਖੇਂ ! ਇਸਰਾਏਲ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ
।
੧੨੯
ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ
੧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ, ਇਸਰਾਏਲ ਇਹ
ਆਖੇ, ੨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਿਦੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਤੇ ਪਰਬਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ! ੩ ਹਾਲੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਿਪੱਠ ਤੇ ਹਲ ਵਾਿਹਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਿਸਆੜ ਕੱਢੇ ! ੪ ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਿਦਆਂ ਰੱਿਸਆਂ
ਨੂੰ ਕੱਟ ਸੁੱਿਟਆ । ੫ ਿਜੰਨੇ ਸੀਯੋਨ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਰਿਮੰਦੇ ਹੋ ਕੇ
ਪਛਾੜੇ ਜਾਣ ! ੬ ਉਹ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਘਾਹ ਵਰਗੇ ਹੋਣ, ਿਜਹੜਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ
ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ੭ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਢਾ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਨਾ ਪੂਲੇ
ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ, ੮ ਅਤੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, “ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਿਦੰਦੇ
ਹਾਂ ।”
੧੩੦
ਿਕਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ
੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਡੂੰਿਘਆਈ ਿਵੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ ਹੈ, ੨ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਿਹਣ !
੩ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਦੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕੌਣ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹ
ਸਕਦਾ ? ੪ ਪਰ ਤੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ,ਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਭੈ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ । ੫ ਮੈਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਬਚਨ
ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ । ੬ ਿਜੰਨਾ ਪਿਹਰੇਦਾਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਹਾਂ, ਿਜੰਨਾ ਪਿਹਰੇਦਾਰ
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ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ ।
੭ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਕੋਲ ਦਯਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੋਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ੮ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ।
੧੩੧
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵਰਗਾ ਭਰੋਸਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ
੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਘਮੰਡ ਨਾਲ
ਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਸਨ,
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦਾ । ੨ ਿਨਸੰਗ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ
ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਿਜਵੇਂ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਾਂ, ਿਤਵੇਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਏ ਹੋਏ ਬਾਲਕ ਵਾਂਗੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ
ਹੈ । ੩ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ, ਯਹੋਵਾਹ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ
ਤੱਕ !
੧੩੨
ਹੈਕਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ
੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਦਾਊਦ ਲਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ , ੨ ਿਜਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਕਾਦਰ ਲਈ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ, ੩ ਿਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ
ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਤੰਬੂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾਂਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਿਵਛਾਉਣੇ ਤੇ
ਚੜ੍ਹਾਂਗਾ, ੪ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ, ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਊਂਘ
ਆਉਣ ਿਦਆਂਗਾ, ੫ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਲੱਭਾਂ, ਅਤੇ
ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਕਾਦਰ ਲਈ ਕੋਈ ਡੇਹਰਾ ! ੬ ਵੇਖਾ, ਅਸੀਂ ਅਫਰਾਥਾਹ ਿਵੱਚ ਉਹ
ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਅਰ ਦੀ ਰੜ੍ਹ ਿਵੱਚ ਲੱਭ ਿਪਆ । ੭ ਅਸੀਂ
ਉਹ ਦੇ ਡੇਹਰੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ।
੮ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਠ, ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਥਾਂ ਿਵੱਚ ਆ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਵੀ ! ੯ ਤੇਰੇ ਜਾਜਕ ਧਰਮ ਦਾ ਿਲਬਾਸ ਪਾਉਣ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੰਤ
ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਣ, ੧੦ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜ ! ੧੧ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਿਜਸ ਤੋਂ
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ਉਹ ਿਫਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਢੱਡ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਿਕਸੇ ਨੂੰ
ਿਬਠਾਵਾਂਗਾ, ੧੨ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਖੀ ਦੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਿਸਖਾਵਾਂਗਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਵੀ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਤੇਰੀ ਰਾਜ
ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗੀ । ੧੩ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਚੁਿਣਆ, ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਉਹ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ । ੧੪ ਏਹ ਸਦਾ ਲਈ ਿਵਸਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ,
ਮੈਂ ਏਥੇ ਵੱਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜੋ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ । ੧੫ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਿਰਜਕ
ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਰਕਤ ਿਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਰਜਾਵਾਂਗਾ
। ੧੬ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਿਲਬਾਸ ਪੁਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸੰਤ
ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਣਗੇ ! ੧੭ ਥੇ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਲਈ ਇੱਕ ਿਸੰਙ ਫੁਟਾਵਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਸਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲਈ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਿਤਆਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ । ੧੮ ਉਹ ਦੇ
ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਿਲਬਾਸ ਪੁਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦਾ ਮੁਕਟ
ਚਮਕੇਗਾ ।
੧੩੩
ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਧੰਨ ਹੈ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ
੧ ਵੇਖੋ, ਿਕੰਨਾ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਭਰਾ ਿਮਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਵੱਸਣ ! ੨ ਇਹ
ਉਸ ਖਾਲ਼ਸ ਤੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਿਸਰ ਤੋਂ ਚੋ ਕੇ ਦਾੜੀ ਤੇ, ਅਰਥਾਤ
ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਚੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੀ ਿਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ ।
੩ ਇਹ ਹਰਮੋਨ ਦੀ ਤ੍ਰੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਯੋਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਹੀ ਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਾ, ਅਰਥਾਤ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ।
੧੩੪
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗੀਤ
੧ ਵੇਖੋ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ, ਤੁਸੀਂ
ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ੨ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ
ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ ! ੩ ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਸੀਯੋਨ
ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ।
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੧੩੫
ਉਸਤਤ ਦਾ ਗੀਤ
੧ ਹਲਲੂਯਾਹ ! ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕੋ,
ਉਸਤਤ ਕਰੋ ! ੨ ਤੁਸੀਂ ਿਜਹੜੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ
ਬਾਰਗਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਖੜੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ੩ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ
ਭਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ ਿਕਉਂ ਜੋ ਏਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ! ੪ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਿਮਲਖ ਲਈ
ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ । ੫ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਮੈਂ ਜਾਣ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ, ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ
ਸਾਰੇ ਦੇਵਿਤਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ । ੬ ਜੋ ਕੁੱਝ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਚਾਿਹਆ, ਉਹ ਨੇ
ਅਕਾਸ਼ ਿਵੱਚ, ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਡੂੰਿਘਆਈਆਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ
! ੭ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਭਾਫ ਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਿਲਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੀਂਹ ਲਈ
ਿਬਜਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਪਿਣਆਂ ਖਜ਼ਾਿਨਆਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਿਲਆਉਂਦਾ ਹੈ,
੮ ਿਜਸ ਨੇ ਿਮਸਰ ਦੇ ਜੇਿਠਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੰਗਰ ਤੱਕ ।
੯ ਹੇ ਿਮਸਰ, ਉਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਨਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅਚੰਭੇ ਭੇਜੇ, ਿਫਰਊਨ ਤੇ ਅਤੇ
ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਿਹਲੂਆਂ ਤੇ, — ੧੦ ਿਜਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ
ਿਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ, ੧੧ ਅਰਥਾਤ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਨੂੰ, ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਓਗ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾਿੜਆਂ
ਨੂੰ । ੧੨ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਿਮਰਾਸ ਿਵੱਚ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਿਮਰਾਸ ਿਵੱਚ ਿਦਤੇ । ੧੩ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਦੀਪਕ
ਹੈ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਹੈ ! ੧੪ ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ
ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵੇਗਾ
। ੧੫ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀ ਹਨ, ਓਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ
ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਹਨ । ੧੬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਓਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰ ਓਹ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ੧੭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਓਹ
ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦ,ੇ — ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ! ੧੮ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਓਹ ਸਾਰੇ ਿਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ
ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ! । ੧੯ ਹੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ
ਆਖ ! ੨੦ ਹੇ ਲੇਵੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ ! ੨੧ ਯਹੋਵਾਹ ਸੀਯੋਨ ਤੋਂ
ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਿਜਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ, — ਹਲਲੂਯਾਹ ! ।
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੧੩੬
ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ
। ੨ ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ ।
੩ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ । ੪ ਉਸੇ
ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਚਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ,
੫ ਉਸੇ ਦਾ ਿਜਸ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ
ਹੈ, ੬ ਉਸੇ ਦਾ ਿਜਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ
ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, ੭ ਉਸੇ ਦਾ ਿਜਸ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ
ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, ੮ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਿਕ ਉਹ ਿਦਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ
ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, ੯ ਚੰਦਰਮਾਂ ਤੇ ਤਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਿਕ ਓਹ ਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ, ਉਹ ਦੀ
ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, ੧੦ ਉਸੇ ਦਾ ਿਜਸ ਿਮਸਰ ਦੇ ਜੇਿਠਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ, ਉਹ ਦੀ
ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, ੧੧ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕੱਢ ਿਲਆਇਆ,
ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, ੧੨ ਤਕੜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਨਾਲ, ਉਹ
ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, ੧੩ ਉਸੇ ਦਾ ਿਜਸ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਦੋ ਿਹੱਸੇ
ਕਰ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, ੧੪ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਿਵਚੋਂ
ਦੀ ਲੰਘਾ ਿਲਆ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, ੧੫ ਅਤੇ ਿਫਰਊਨ ਤੇ ਉਹ ਦੀ ਫੌਜ
ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਝਾੜ ਸੁੱਿਟਆ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, ੧੬ ਉਸੇ ਦਾ
ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇ ਿਵੱਚ ਲਈ ਤੁਿਰਆ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ
ਹੈ, ੧੭ ਉਸੇ ਦਾ ਿਜਸ ਵੱਡ-ੇ ਵੱਡੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਮਾਿਰਆ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ
ਹੈ, ੧੮ ਅਤੇ ਪਰਤਾਪੀ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ,
੧੯ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਹੋਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, ੨੦ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ
ਰਾਜੇ ਓਗ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, ੨੧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਮਲਖ
ਿਵੱਚ ਦੇ ਿਦੱਤਾ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, ੨੨ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ
ਿਮਲਖ ਿਵੱਚ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, ੨੩ ਿਜਸ ਸਾਡੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਸਾਨੂੰ
ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, ੨੪ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ
ਛੁਡਾਇਆ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, ੨੫ ਜੋ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, ੨੬ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ
ਦੀ ਦਯਾ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ ! ।
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੧੩੭
ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਿਵਰਲਾਪ ਗੀਤ
੧ ਥੇ ਬਾਬੁਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਬੈਠ,ੇ ਨਾਲੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ,
ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ । ੨ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬੇਦ-ਮਜਨੂੰਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਿਦੱਤਾ, ੩ ਿਕਉਂ ਜੋ ਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਗੀਤ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ
ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ, ਿਕ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਿਵਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗਾਓ ! ੪ ਅਸੀਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਗੀਤ ਪਰਾਏ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਿਕੱਕੁਰ ਗਾਈਏ ? ੫ ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਜੇ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ― ੬ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤਾਲੂ ਨਾ
ਜਾ ਲੱਗੇ ! ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਰੱਖਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਮ ਅਨੰਦ
ਤੋਂ ਚਾ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ! ੭ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਅਦੋਮ ਦੇ ਵੰਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਿਦਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਿਜਹੜੇ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨੂੰ ਢਾਹ ਿਦਓ, ਉਹ ਨੂੰ ਨੀਂਹ ਤੱਕ
ਢਾਹ ਿਦਓ ! ੮ ਹੇ ਬਾਬਲ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਿਜਹੜੀ ਜੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਉਹ ਹੈ
ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇਵ,ੇ ਿਜਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ! ੯ ਧੰਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ
ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਟਾਨ ਤੇ ਪਟਕ ਦੇਵੇ ! ।
੧੩੮
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਿਦਲ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੇਵਿਤਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗਾ । ੨ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਿਵੱਤਰ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੂੰ
ਵਿਡਆਇਆ ਹੈ ! ੩ ਿਜਸ ਿਦਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਰ ਿਦੱਤਾ, ਤੂੰ
ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਿਦਲੇਰ ਬਣਾਇਆ । ੪ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਧਰਤੀ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸੁੱਖ ਿਦਆਂ ਵਾਕਾਂ
ਨੂੰ ਸੁਿਣਆ ਹੈ, ੫ ਅਤੇ ਓਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਮਿਹਮਾ ਜੋ ਵੱਡੀ ਹੈ ! ੬ ਭਾਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੀਿਣਆਂ
ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ! ੭ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਿਵੱਚ
ਚੱਲਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਰੱਖੇਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਵਧਾਵੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ । ੮ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ
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ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੀ ਦਯਾ ਸਦੀਪਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ
ਨਾ ਿਤਆਗ !
੧੩੯
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਿਸੱਧ ਿਗਆਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ ਿਲਆ ਤੇ ਜਾਣ ਿਲਆ, ੨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੈਠਣਾ
ਠਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ,ਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,ਂ ੩ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਚੱਲਣੇ ਅਤੇ ਲੇਟਣੇ ਦੀ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ
ਵਾਕਫ ਹੈਂ । ੪ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, — ਵੇਖ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ
ਉਹ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ । ੫ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਿਪੱਛੋਂ ਘੇਰ ਰੱਿਖਆ ਹੈ, ਤੂੰ
ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਧਿਰਆ ਹੈ, ― ੬ ਇਹ ਿਗਆਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਚਰਜ ਹੈ,
ਉਹ ਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ! । ੭ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਿਕੱਧਰ ਜਾਂਵਾਂ,
ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਿਕੱਧਰ ਨੱਠਾਂ ? ੮ ਜੇ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਵਾਂ, ਤੂੰ
ਥੇ ਹੈ,ਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਿਬਸਤਰਾ ਿਵਛਾਵਾਂ, ਵੇਖ, ਤੂੰ ਥੇ ਹੈਂ ! ੯ ਜੇ ਮੈਂ
ਫਜਰ ਦੇ ਖੰਭ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਆਖਰ ਿਵੱਚ ਜਾ ਵੱਸਾਂ, ੧੦ ਥੇ ਵੀ
ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇਗਾ !
੧੧ ਜੇ ਮੈਂ ਅਾਖਾਂ ਿਕ ਅਨ੍ਹੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਰਦੇ ਿਗਰਦੇ
ਦਾ ਚਾਨਣ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ੧੨ ਫੇਰ ਵੀ ਅਨ੍ਹੇਰਾ ਤੈਥੋਂ ਨਾ ਿਛਪਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ
ਰਾਤ-ਿਦਨ ਵਾਂਗੂੰ ਚਮਕੇਗੀ, ਸੋ ਅਨ੍ਹੇਰਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹਨ ! । ੧੩ ਤੂੰ
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗ ਰਚੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਢੱਿਕਆ । ੧੪ ਮੈਂ
ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਿਭਆਣਕ ਰੀਤੀ ਤੇ ਅਚਰਜ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ
ਅਚਰਜ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਏਹ ਖੂਬ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ! ੧੫ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ
ਤੈਥੋਂ ਲੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦ ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ
ਿਦਆਂ ਹੇਠਿਲਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰਾ ਰਸੀਦਾ ਕੱਢੀਦਾ ਸੀ । ੧੬ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਡੌਲ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਵੇਿਖਆ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪੋਥੀ ਿਵੱਚ ਸਭ ਿਲਖੇ ਗਏ, ਿਦਨ
ਿਮਥੇ ਗਏ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਵਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ੧੭ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੇਰੇ ਿਵਚਾਰ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੇਡੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੇਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ! ੧੮ ਜੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਿਗਣਾ, ਓਹ ਰੇਟ ਦੇ ਦਾਿਣਆ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ, ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਗ ਠਦਾ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ੧੯ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਂਗਾ,
ਹੇ ਖੂਨੀਓ, ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ! ੨੦ ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਿਵਖੇ ਬੁਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
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ਓਹ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਵਅਰਥ ਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ! ੨੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ? ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਿਵਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਗਰੰਜ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ? ੨੨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਓਹ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਹੋ
ਗਏ ਹਨ । ੨੩ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਚ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਖਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ, ੨੪ ਅਤੇ ਵੇਖ ਿਕਤੇ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਚਾਲ
ਤਾਂ ਨਹੀਂ ? ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ! ।
੧੪੦
ਰੱਿਖਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰਾਖੀ
ਕਰ, ੨ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਿਦਲਾਂ ਿਵੱਚ ਬੁਰੇ ਉਪੱਦਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ
ਿਦਨ ਲੜਾਈਆਂ ਛੇੜਦੇ ਹਨ ! ੩ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਭਾਂ
ਨੂੰ ਿਤੱਿਖਆਂ ਕੀਤਾ, ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਿਵੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ! । ੪ ਹੇ
ਯਹੋਵਾਹ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭ, ਜ਼ਾਲਮ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰਖੀ ਕਰ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਔਕੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਕੀਤੀ ! ੫ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਾਹੀ
ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਲੁਕਾ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਲ਼ ਿਵਛਾਇਆ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੰਦੇ ਲਾਏ ਹਨ । ਸਲਹ । ੬ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਆਿਖਆ, ਤੂੰ
ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ,ਂ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਜੋਈਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੇ ਕੰਨ
ਲਾ ! ੭ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਬਲਵਾਨ ਬਚਾਊ, ਰਣ ਦੇ ਿਦਨ ਮੈਂ ਿਸਰ ਨੂੰ ਕੱਿਜਆ ਹੈ
! ੮ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਿਛਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਦੇ ਉਪੱਦਰਾਂ
ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਦੇ, ਓਹ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰਨ ! । ਸਲਹ । ੯ ਿਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇਦੁਆਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਿਸਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਵੇ !
੧੦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਿਗਆਰੇ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਓਹ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ
ਟੋਇਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕ ਫੇਰ ਨਾ ਠਣ ! ੧੧ ਬਕਵਾਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹੇ,
ਬੁਿਰਆਈ ਉਹ ਦੇ ਢਾਉਣ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਹੀ ਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰੇ ! ੧੨ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ
ਹਾਂ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਮਸਕੀਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਦਾ ਿਨਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ।
੧੩ ਧਰਮੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਚਆਰ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ
ਵੱਸਣਗੇ ।
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੧੪੧
ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਿਰਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ,
ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੇ ਕੰਨ ਲਾ ! ੨ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਂਗੂੰ
ਠਿਹਰੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਭੇਟ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ । ੩ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿਹਰਾ ਿਬਠਾ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਖਾ ਰੱਖ ! ੪ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਿਕਸੇ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨਾ ਮੋੜ, ਿਕ ਮੈਂ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ
ਪਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦਲੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਖਾਣ ਨਾ ਦੇ ! ੫ ਧਰਮੀ ਮੈਨੂੰ
ਮਾਰੇ, ਉਹ ਦੀ ਦਯਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਬਕਾਵੇ, ਉਹ ਿਸਰ ਲਈ ਤੇਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਿਸਰ
ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਿਰਆਈਆਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ । ੬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਿਨਆਈ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਡੇਗੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਓਹ
ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਗੇ ਿਕ ਓਹ ਿਮੱਠੀਆਂ ਹਨ । ੭ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਭੂਮੀ ਤੇ ਲੱਕੜ
ਵੱਢੇ ਤੇ ਚੀਰ੍ਹ,ੇ ਿਤਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਖੰਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ।
੮ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਾਂ,
ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾ ਕੱਢ ! ੯ ਉਸ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਿਜਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਾਈ ਹੈ,
ਅਤੇ ਬਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਿਧਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ! ੧੦ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਜਾਲ਼ਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਡੱਗ ਪੈਣ, ਿਜਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਲੰਘ ਜਾਂਵਾਂ !
੧੪੨
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਮਸ਼ਕੀਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਫ਼ਾ
੧ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ
ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ੨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਰਆਦ ਉਹ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ । ੩ ਜਦ
ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਢਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ । ਿਜਸ
ਰਾਹ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਹੀ ਲਾਈ ਹੈ । ੪ ਿਨਗਾਹ
ਕਰ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ, ਿਕ ਮੇਰਾ ਿਸਆਣੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਜਾਂਦੀ
ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਿਗੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ! ੫ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਂ
ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਿਦੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਿਖਆ ਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਹੈ,ਂ ਿਜਉਂਿਦਆਂ ਦੀ
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ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਗ । ੬ ਮੇਰੇ ਿਚਲਾਉਣੇ ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ
ਅਧੀਨ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਿਪੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਓਹ
ਮੈਥੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹਨ ! ੭ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਿਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ
ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਧਰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਘੇਰਨਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ
ਕਰੇਂਗਾ ! ।
੧੪੩
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕੰਨ ਲਾ,
ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਰ ਦੇ ! ੨ ਆਪਣੇ ਦਾਸ
ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਨਾ ਿਲਆ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਿਹਰ
ਸਕਦਾ । ੩ ਵੈਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦ ਨੂੰ
ਿਚੱਥ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨ੍ਹੇਰੇ ਥਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਵਸਾਇਆ
ਹੈ, ਿਚਰ ਦੇ ਮੋਇਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ! ੪ ਤਦੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਢਾਲ
ਹੈ, ਮੇਰਾ ਿਦਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਿਵਆਕੁਲ ਹੈ । ੫ ਮੈਂ ਪੁਰਾਿਣਆਂ ਸਿਮਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ
ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਿਧਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ੬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਅੱਡਦਾ
ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗੂੰ ਤੇਰੀ ਿਤਹਾਈ ਹੈ । ਸਲਹ । ੭ ਛੇਤੀ ਕਰ,
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਤਰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਬੱਸ ਹੋ ਚੱਿਲਆ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ
ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਲੁਕਾ, ਿਕਤੇ ਮੈਂ ਕਬਰ ਿਵੱਚ ਤਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਵਾਂ !
੮ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਕਰ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਿਖਆ
ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਉਠਾ ਰੱਖੀ
ਹੈ । ੯ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਲੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ! ੧੦ ਤੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਿਸਖਲਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ,ਂ ਤੇਰਾ
ਆਤਮਾ ਨੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਧਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ । ੧੧ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ,
ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਨੂੰ ਿਜਉਂਦਾ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ
ਦੁੱਖਾਂ ਿਵਚੋਂ ਕੱਢ, ੧੨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਟਾ ਸੁੱਟ,
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ! ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ
ਜੋ ਹਾਂ ।

ਜ਼ਬੂਰ ੧੪੪:੧

133

ਜ਼ਬੂਰ ੧੪੪:੧੫

੧੪੪
ਿਜੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ
ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ
ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਿਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ੨ ਮੇਰੀ ਦਯਾ, ਮੇਰਾ ਗੜ੍ਹ,
ਮੇਰਾ ਚਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਿਜਸ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਮੈਂ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ।
੩ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਦਮੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਿਸਆਣੇਂ, ਤੇ ਆਦਮ ਵੰਸ ਕੀ, ਜੋ
ਉਹ ਦਾ ਿਖਆਲ ਕਰੇਂ ? ੪ ਆਦਮੀ ਸੁਆਸ ਹੀ ਿਜਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਿਦਨ ਢਲਦੇ
ਸਾਯੇ ਵਰਗੇ ਹਨ । ੫ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਤਰ ਆ,
ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਿਕ ਧੂੰਆ ਿਨੱਕਲੇ ! ੬ ਿਬਜਲੀ ਿਲਸ਼ਕਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਖੰਡਾ ਦੇ,
ਆਪਣੇ ਬਾਣ ਚਲਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਦੇ ! ੭ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਰੋਂ ਪਸਾਰ,
ਮੈਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਿਵਚੋਂ ਛੁਡਾ ! ਅਰਥਾਤ ਓਪਿਰਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ੮ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਮੂੰਹ ਿਵਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਝੂਠ ਦਾ ਸੱਜਾ
ਹੱਥ ਹੈ । ੯ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਦਸ ਤਾਰਾਂ
ਵਾਲੀ ਿਸਤਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗਾ । ੧੦ ਿਜਹੜਾ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਿਖੱਚ ਲੈਂਦਾ
ਹੈ,ਂ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ ! ੧੧ ਓਪਿਰਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਿਖੱਚ ਕੇ ਛੁਡਾ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ
ਿਵਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਝੂਠ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ
ਹੈ ! । ੧੨ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਿਵੱਚ ਬੂਿਟਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵਧਣ, ਅਤੇ
ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਖੂੰਜੇ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਿਨਆਈਂ ਹੋਣ, ਿਜਹੜੇ ਮਿਹਲ ਲਈ ਘੜੇ
ਹੋਣ । ੧੩ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਅਨਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਵਾੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨਾਲ, ੧੪ ਸਾਡੇ ਬਲਦ ਚੰਗੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਕੋਈ
ਸੰਨ੍ਹ ਨਾ ਹੋਵ,ੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵ,ੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚੌਂਕਾਂ ਿਵੱਚ ਡੰਡ ਦੁਹਾਈ ਹੋਵੇ,
੧੫ ਤਾਂ ਧੰਨ ਓਹ ਲੋਕ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ! ਧੰਨ ਓਹ ਲੋਕ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ !
੧੪੫
ਉਸਤਤ ਦਾ ਗੀਤ
ਉਸਤਤ: ਦਾਊਦ ਦਾ ਭਜਨ

ਜ਼ਬੂਰ ੧੪੫:੧

134

ਜ਼ਬੂਰ ੧੪੫:੨੧

੧ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ
ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਾਂਗਾ, ੨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਦਨੋ ਿਦਨ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਾਂਗਾ, ਅਤੇ
ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ ! ੩ ਯਹੋਵਾਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਤ
ਉਸਤਤ ਜੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਗੰਮ ਹੈ । ੪ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੂਜੀ
ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜੱਸ ਸੁਣਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਓਹ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ।
੫ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇਜਵਾਨ ਪਰਤਾਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਿਧਆਨ
ਕਰਾਂਗਾ । ੬ ਓਹ ਤੇਰੇ ਿਭਆਣਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ । ੭ ਓਹ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਭਿਲਆਈ ਨੂੰ
ਚੇਤੇ ਕਰ ਕੇ ਗਰਮ ਜੋਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਓਹ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣਗੇ
। ੮ ਯਹੋਵਾਹ ਦਯਾਲੂ ਤੇ ਿਕਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਿਵੱਚ ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਦਯਾ
ਿਵੱਚ ਮਹਾਨ । ੯ ਯਹੋਵਾਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਰਿਹਮਤਾਂ
ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਹਨ । ੧੦ ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਣਗੇ । ੧੧ ਓਹ ਤੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ
ਪਰਤਾਪ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ੧੨ ਿਕ
ਓਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੰਸ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ, ਨਾਲੇ ਉਸ
ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਤੇਜਵਾਨ ਪਰਤਾਪ ਨੂੰ । ੧੩ ਤੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਨਾਦੀ ਤੇ
ਅਨੰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ । ੧੪ ਯਹੋਵਾਹ ਸਾਿਰਆਂ
ਿਡੱਗਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਝੁਿਕਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਿਸੱਧਾ
ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ੧੫ ਸਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,
ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੇਲੇ ਿਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਣ ਿਦੰਦਾ ਹੈਂ । ੧੬ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ
ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ,ਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ । ੧੭ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਿਵੱਚ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਦਯਾਵਾਨ
ਹੈ । ੧੮ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਂ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ । ੧੯ ਉਹ ਆਪਣਾ
ਭੈ ਮੰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਇੱਿਛਆ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਸੁਣੇਗਾ
ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ । ੨੦ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ । ੨੧ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਸ਼ਰ ਉਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੁੱਗੋ-ਜੁੱਗ ਮੁਬਾਰਕ
ਆਖਣ !
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੧੪੬
ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ
੧ ਹਲਲੂਯਾਹ ! ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ! ੨ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਭਰ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗਾ । ੩ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਆਦਮ ਵੰਸ
ਤੇ, ਿਜਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਾਓ ਹੈ ਨਹੀਂ । ੪ ਉਹ ਦਾ ਸਾਹ ਿਨੱਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ
ਆਪਣੀ ਿਮੱਟੀ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਿਦਨ ਉਹ ਦੇ ਪਰੋਜਨ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ ! ੫ ਧੰਨ ਉਹ ਹੈ ਿਜਹ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਿਜਹ ਦੀ
ਆਸਾ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਹੈ ! ੬ ਉਹ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ
ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਸ ਿਵੱਚ ਹੈ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਦਾ ਤੱਕ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੭ ਉਹ ਦਬਾਏ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਿਖਆਂ
ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ੮ ਯਹੋਵਾਹ ਅੰਿਨ੍ਹਆਂ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਝੁਿਕਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਿਸੱਧਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਿਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੯ ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਤੀਮਾਂ ਤੇ ਿਵਧਵਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ
ਿਵੰਗਾ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ੧੦ ਯਹੋਵਾਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਹੇ
ਸੀਯੋਨ, ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ । ਹਲਲੂਯਾਹ !
੧੪੭
ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ
੧ ਹਲਲੂਯਾਹ ! ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਸਤਤ
ਕਰਨਾ ਮਨ ਭਾਉਣਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ! ੨ ਯਹੋਵਾਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੇਸੋਂ ਕੱਿਢਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੩ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ
ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਗਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਦਾ ਹੈ । ੪ ਉਹ ਤਾਿਰਆਂ
ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਉਂ ਬਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੫ ਸਾਡਾ
ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ । ੬ ਯਹੋਵਾਹ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੱਕ
ਿਨਵਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ । ੭ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਤਰ ਿਦਓ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਲਈ ਬਰਬਤ ਨਾਲ ਭਜਨ ਗਾਓ, ੮ ਿਜਹੜਾ ਅਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਲਈ ਮੀਂਹ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਘਾਹ ਉਗਾਉਂਦਾ
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ਹੈ । ੯ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਾਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਜਦ ਉਹ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ । ੧੦ ਨਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਨੁੱਖ
ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਰੀਝਦਾ ਹੈ । ੧੧ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਿਲਆਂ ਤੇ
ਰੀਝਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਦੀ ਆਸਵੰਦਾ ਤੇ ਵੀ । ੧੨ ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ,
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਜਸ ਗਾ, ਹੇ ਸੀਯੋਨ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ! ੧੩ ਉਹ
ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਅਰਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਤੇਰੇ ਬੱਿਚਆਂ
ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ । ੧੪ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਲਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ
ਮੈਦੇ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨਾਲ ਰਜਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੧੫ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਦੌੜਦਾ ਹੈ । ੧੬ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਨ ਵਾਂਗੂੰ
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਕਰ ਸੁਆਹ ਵਾਂਗੂੰ ਿਖੰਡਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੧੭ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰਫ਼
ਨੂੰ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਪਾਲੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹ ਸਕਦਾ
ਹੈ ? ੧੮ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਪਘਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ
ਪੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ੧੯ ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ,
ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ ਤੇ ਿਨਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ । ੨੦ ਉਹ ਨੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਕੌਮ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਿਨਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਿਣਆ
ਵੀ ਨਹੀਂ । ਹਲਲੂਯਾਹ ! ।
੧੪੮
ਸਾਰੀ ਿਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ
੧ ਹਲਲੂਯਾਹ ! ਅਕਾਸ਼ੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਉਿਚਆਈਆਂ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ! ੨ ਹੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਤੋ, ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਹੇ ਉਹ
ਦੀਓ ਸਾਰੀਓ ਸੈਨਾਵੋ, ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ! ੩ ਹੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ, ਉਹ ਦੀ
ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਹੇ ਸਾਰੇ ਰੋਸ਼ਨ ਤਾਿਰਓ, ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ! ੪ ਹੇ ਅਕਾਸ਼ਾਂ
ਦੇ ਅਕਾਸ਼,ੋ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਿਜਹੜੇ ਅਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹਨ !
੫ ਏਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਓਹ
ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ, ੬ ਅਤੇ ਉਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਇਸਿਥਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ
ਿਬਧੀ ਿਦੱਤੀ ਿਜਹੜੀ ਅਟੱਲ ਹੈ । ੭ ਹੇ ਜਲ ਜੰਤੂਓ ਤੇ ਸਾਰੀਓ ਡੂੰਿਘਆਈਓ,
ਿਪ੍ਰਥਵੀ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ! ੮ ਅੱਗ ਦੇ ਗੜ੍ਹੇ, ਬਰਫ਼ ਤੇ ਧੁੰਦ,
ਤੂਫਾਨੀ ਹਵਾ ਿਜਹੜੀ ਉਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ੯ ਪਹਾੜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਟੱਬੇ,
ਫਲਦਾਰ ਿਬਰਛ ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਦਆਰ, ੧੦ ਦਿਰੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ, ਿਘਸਰਨ ਵਾਲੇ
ਤੇ ਪੰਖ ਪੰਛੀ, ੧੧ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ
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ਿਨਆਈਂ, ੧੨ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ, ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਜੁਆਨ, ੧੩ ਏਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ
ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਤੇਜ਼
ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰ ਹੈ, ੧੪ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਿਸੰਙ ਨੂੰ
ਚਾ ਕੀਤਾ, ਏਹ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਉਸਤਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ
ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਲਈ, ਿਜਹੜੇ ਉਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ― ਹਲਲੂਯਾਹ ! ।
੧੪੯
ਇਸਰਾਏਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ
੧ ਹਲਲੂਯਾਹ ! ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਿਵੱਚ
ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ! ੨ ਇਸਰਾਏਲ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾ ਿਵੱਚ ਅਨੰਦ ਹੋਵੇ, ਸੀਯੋਨ
ਦੇ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਿਵੱਚ ਬਾਗ ਬਾਗ ਹੋਣ । ੩ ਓਹ ਿਨਰਤਕਾਰੀ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਤਬਲਾ ਤੇ ਿਸਤਾਰ ਵਜਾਉਂਦੇ
ਹੋਏ ਉਹ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ! ੪ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਜੋ ਹੈ,
ਉਹ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਹ ਨਾਲ ਿਸੰਗਾਰੇਗਾ, ੫ ਸੰਤ ਮਿਹਮਾ ਿਵੱਚ ਬਾਗ ਬਾਗ
ਹੋਣ, ਓਹ ਆਪਣੇ ਿਵਛਾਉਿਣਆਂ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਉਣ ! ੬ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀਆਂ
ਵਿਡਆਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਿਵੱਚ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਦੁਧਾਰੀ
ਤਲਵਾਰ, ੭ ਿਕ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਿਝੜਕੀਂ
ਦੇਣ, ੮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਿਜਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਿਤਆਂ
ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ, ੯ ਅਤੇ ਿਲਖੇ ਹੋਏ ਫਤਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ
ਚਲਾਉਣ, — ਏਹ ਉਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ । ਹਲਲੂਯਾਹ ! ।
੧੫੦
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ
੧ ਹਲਲੂਯਾਹ ! ਉਹ ਦੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ,
ਉਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੰਬਰ ਿਵੱਚ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ! ੨ ਉਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੀ ਅਤਯੰਤ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗ
ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ! ੩ ਤੁਰ੍ਹੀ ਦੀ ਫੂਕ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਿਸਤਾਰ
ਤੇ ਬਰਬਤ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ੪ ਤਬਲੇ ਤੇ ਿਨਰਤਕਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ
ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਵਾਿਜਆਂ ਤੇ ਬੰਸਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ !
੫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਰ ਵਾਲੀ ਝਾਂਜ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਛਣਕਣ ਵਾਲੀ ਝਾਂਜ
ਨਾਲ ਉਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ! ੬ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਓ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ !
ਹਲਲੂਯਾਹ ! ।
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