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Zechariah
ਜ਼ਕਰਯਾਹ

ਭੂਿਮਕਾ
ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਦੀ ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਗ ਹਨ: (1) ਅਿਧਆਏ 18 ਿਵੱਚ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਈ.ਪੁ. 520
ਤੋਂ 518 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਮਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ।
ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦਰਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਿਫਰ
ਤੋਂ ਸਥਾਪਨਾ, ਹੈਕਲ ਦਾ ਿਫਰ ਤੋਂ ਿਨਰਮਾਣ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਣ
ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੁੱਗ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ । (2) ਅਿਧਆਏ 914 ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਿਨਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ
ਵਰਣਨ ਹੈ ।
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ:
ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ 1:1 - 8:23
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਿਨਆਂ 9:1-8
ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ 9:9 - 14:21
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ
੧ ਦਾਰਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ
ਬਰਕਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਦੋ ਦੇ ਪੋਤੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਈ ਿਕ ੨ ਯਹੋਵਾਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਿਰਹਾ, ੩ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ
ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, 'ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜੋ' ਸੈਨਾ
ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, 'ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲ ਮੁੜਾਂਗਾ' ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਆਖਦਾ ਹੈ । ੪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਪਿਹਲੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਚੀ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਿਰਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬੁਿਰਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜੋ !”
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੁਿਣਆ ਅਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ । ੫ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਦੇ, ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਹਨ ? ਅਤੇ ਕੀ ਨਬੀ ਸਦਾ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦੇ
ਰਿਹਣਗੇ ? ੬ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਿਬਧੀਆਂ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਉਤੇ
ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ? ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
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ਿਜਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਚਾਿਹਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ।
ਘੋਿੜਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਰਸ਼ਣ
੭ ਦਾਰਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਿਗਆਰਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਵੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ
ਸ਼ਬਾਟ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਬਰਕਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਦੋ ਦੇ
ਪੋਤੇ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਿਕ ੮ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਇੱਕ
ਮਨੁੱਖ ਲਾਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਮਿਹੰਦੀ ਦੇ ਬੂਿਟਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ
ਤੇ ਸਨ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾਲ, ਭੂਰੇ ਅਤੇ ਿਚੱਟੇ ਘੋੜੇ ਸਨ, ੯ ਤਾਂ
ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਕੀ ਹਨ ? ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, “ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਵਖਾਵਾਂਗਾ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹਨ ।” ੧੦ ਸੋ ਉਸ
ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਮਿਹੰਦੀ ਦੇ ਬੂਿਟਆਂ ਿਵੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ,
“ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਭੇਿਜਆ ਹੈ
। ੧੧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮਿਹੰਦੀ ਦੇ ਬੂਿਟਆਂ ਿਵੱਚ ਖੜ੍ਹਾ
ਸੀ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਪ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖੋ,
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਅਮਨ ਨਾਲ ਵੱਸਦੀ ਹੈ । ੧੨ ਅੱਗੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਤਰ
ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ, “ਹੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਸ਼ਿਹਰਾਂ ਤੇ ਰਹਮ ਨਾ ਕਰੇਂਗਾ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ
ਿਰਹਾ ਹੈ ? ੧੩ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦੂਤ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ
ਸੀ, ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਿਦਲਾਸੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ ਤਰ ਿਦੱਤਾ । ੧੪ ਫੇਰ ਉਸ ਦੂਤ
ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹ ਿਕ ਸੈਨਾਂ
ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਣਖ ਹੈ ਅਤੇ
ਸੀਯੋਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਣਖ ਹੈ, ੧੫ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ
ਿਰਹਾ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਰਾਮ ਿਵੱਚ ਸਨ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਥੋੜ੍ਹਾ ਿਜਹਾ ਸੀ
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਿਬਪਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ । ੧੬ ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਰਹਮ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਇਆ ਹਾਂ ।
ਮੇਰਾ ਭਵਨ ਇਸ ਿਵੱਚ ਉਸਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ,
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਤੇ ਨਾਪ ਦੀ ਰੱਸੀ ਿਖੱਚੀ ਜਾਵੇਗੀ । ੧੭ ਫੇਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹ ਿਕ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਫੇਰ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਛਲਣਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਫੇਰ ਸੀਯੋਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚੁਣੇਗਾ ।”

ਜ਼ਕਰਯਾਹ ੧:੧੮

3

ਜ਼ਕਰਯਾਹ ੨:੯

ਿਸੰਙ ਦੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਰਸ਼ਣ
੧੮ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਿਖਆ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਚਾਰ ਿਸੰਙ ਸਨ, ੧੯ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ
ਦੂਤ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਹਨ ? ਉਸ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਚਾਰ ਿਸੰਙ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ, ਇਸਰਾਏਲ ਅਤੇ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਿਤੱਤਰ-ਿਬੱਤਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ । ੨੦ ਿਫਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ
ਲੁਹਾਰ ਿਵਖਾਏ ੨੧ ਤਾਂ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ ? ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਇਹ ਉਹ ਿਸੰਙ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਤੱਤਰ-ਿਬੱਤਰ ਕੀਤਾ
ਿਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਿਸਰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ । ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਸੰਙਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਨ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਦੇਸ ਨੂੰ
ਿਤੱਤਰ-ਿਬੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸੰਙ ਚੁੱਿਕਆ ਹੈ ।
੨
ਨਾਪਣ ਵਾਲੀ ਡੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਰਸ਼ਣ
੧ ਫੇਰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਨਾਪਣ
ਵਾਲੀ ਰੱਸੀ ਸੀ । ੨ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਿਕੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂ ? ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਿਕ ਵੇਖਾਂ ਉਹ ਿਕੰਨਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕੰਨਾ ਲੰਮਾ
ਹੈ । ੩ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਿਜਹੜਾ ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਿਲਆ ਿਗਆ
ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਆਇਆ । ੪ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੂੰ ਿਕਹਾ,
ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਜੁਆਨ ਨੂੰ ਕਿਹ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵੱਚ ਦੇ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਬਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਹਰ ਪਨਾਹ ਵਾਲੇ ਿਪੰਡਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵੱਸੇਗਾ
। ੫ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਸ਼ਿਹਰ ਪਨਾਹ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਪਰਤਾਪ ਲਈ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ।
ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ
੬ ਓਏ, ਓਏ ਉਤਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਨੱਸੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅਕਾਸ਼
ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਹਵਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਖਲਾਰ ਛੱਿਡਆ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ
। ੭ ਓਏ ਸੀਯੋਨਾ, ਭੱਜ ਜਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਬਾਬਲ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਸਦਾ ਹੈਂ ।
੮ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਤਾਪ ਦੇ
ਿਪੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਿਲਆ ਹੈ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਹੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ ਛੂਹੰਦਾ ਹੈ ।
੯ ਇਸ ਲਈ ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਵਾਂਗਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਦਾਸਾਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਹੋਣ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
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ਮੈਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਹੈ । ੧੦ ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਹੋ
ਿਕਉਂ ਜੋ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ੧੧ ਉਸ
ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ
ਪਰਜਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵੱਸਾਂਗਾ, ਤਦ ਤੂੰ ਜਾਣੇਂਗੀ ਿਕ ਸੈਨਾਂ ਦੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ । ੧੨ ਯਹੋਵਾਹ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਪਿਵੱਤਰ
ਭੂਮੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਿਮਲਖ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਠਿਹਰਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਫੇਰ
ਚੁਣੇਗਾ । ੧੩ ਹੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਪਿਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਾਗ ਿਠਆ ਹੈ ।
੩
ਮਹਾਂ ਜਾਜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਰਸ਼ਣ
੧ ਫੇਰ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਦਖਾਇਆ ਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ । ੨ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ,
ਯਹੋਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਿਝੜਕੇ, ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਿਜਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਚੁਣ ਿਲਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ
ਿਝੜਕੇ ! ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਅੱਧ ਜਲੀ ਲੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਿਜਹੜੀ ਅੱਗ ਿਵੱਚੋਂ ਧੂਈ ਗਈ
ਹੈ ? ੩ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਮੈਲ਼ੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਨਾਲ ਦੂਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ । ੪ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਲ਼ੇ
ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਲਓ ! ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੁਿਰਆਈ ਤੇਰੇ
ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਪਿਹਨਾਵਾਂਗਾ । ੫ ਮੈਂ ਿਕਹਾ,
ਇਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਪੱਗੜੀ ਰੱਖਣ ! ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ
ਸਾਫ਼ ਪੱਗੜੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪੁਆਏ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਿਰਹਾ ।
੬ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ ਿਕ ੭ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਿਰਆਂ ਮਾਰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇਂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਿਵਹਿੜਆਂ
ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਖੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ
ਹੱਕ ਿਦਆਂਗਾ । ੮ ਹੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ, ਸੁਣ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ
ਿਜਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੇ
ਲਈ ਹਨ । ਵੇਖ,ੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ । ੯ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ । ਉਸ ਇੱਕੋ
ਪੱਥਰ ਤੇ ਸੱਤ ਅੱਖਾਂ ਹਨ । ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਿਲਖਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੈਨਾਂ
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ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਬੁਿਰਆਈ ਨੂੰ
ਦੂਰ ਕਰ ਿਦਆਂਗਾ । ੧੦ ਉਸ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਹੇਠ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਗੂਰੀ ਬੇਲ ਦੇ ਹੇਠ ਬੁਲਾਵੇਗਾ,
ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ।
੪
ਦੀਵਟ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਰਸ਼ਣ
੧ ਉਹ ਦੂਤ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫੇਰ ਮੁਿੜਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗੂੰ ਜਗਾਇਆ ਿਜਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ । ੨ ਉਸ
ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈਂ ? ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਸ਼ਮਾਦਾਨ
ਸੰਪੂਰਣ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਸੱਤ ਦੀਵੇ
ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਿਵਆਂ ਲਈ ਸੱਤ-ਸੱਤ ਨਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ
ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਸਨ । ੩ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਦੋ ਦਰੱਖਤ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ
ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਨ । ੪ ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੂਤ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ
ਿਕਹਾ, ਿਕ ਹੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਕੀ ਹਨ ? ੫ ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕਹਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹਨ ? ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਨਹੀਂ,
ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ । ੬ ਉਸ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਬਚਨ ਹੈ ਿਕ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਬਲ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਸੈਨਾਂ
ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ । ੭ ਹੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈਂ ? ਤੂੰ ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ
ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਦਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਲੈ
ਆਵੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਦੇ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਿਕਰਪਾ !। ੮ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ
ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਿਕ ੯ ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ
ਉਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਤਦ ਤੂੰ ਜਾਣੇਗਾ ਿਕ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਹੈ । ੧੦ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਿਜਸ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ
ਿਦਨ ਦੀ ਿਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ? ਉਹ ਅਨੰਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੁੱਬਾਬਲ ਦੇ ਹੱਥ
ਿਵੱਚ ਸਾਹਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ, ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ
ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਨੱਠੀਆਂ ਿਫਰਦੀਆਂ ਹਨ । ੧੧ ਤਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ
ਦੋ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਿਜਹੜੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹਨ ਕੀ
ਹਨ ? ੧੨ ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਟਿਹਣੀਆਂ
ਕੀ ਹਨ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਰਾਹੀਂ ਸੁਨਿਹਲਾ ਤੇਲ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ ? ੧੩ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ

ਜ਼ਕਰਯਾਹ ੪:੧੪

6

ਜ਼ਕਰਯਾਹ ੫:੧੧

ਿਕ ਇਹ ਕੀ ਹਨ ? ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਹੀਂ ੧੪ ਉਸ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਤੇਲ ਨਾਲ
ਮਸਹ ਹੋਏ ਦੋ ਪੁਰਖ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ
।
੫
ਡਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਰਸ਼ਣ
੧ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਇੱਕ ਡਦੀ ਹੋਈ ਲਪੇਟਵੀਂ
ਪੱਤ੍ਰੀ ਸੀ । ੨ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈਂ ? ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ
ਡਦੀ ਹੋਈ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤ੍ਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀਹ ਹੱਥ ਅਤੇ
ਚੌੜਾਈ ਦਸ ਹੱਥ ਹੈ । ੩ ਫੇਰ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਰਾਪ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਸਾਰੇ
ਦੇਸ ਦੀ ਪਰਤ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਹ
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੱਿਟਆ ਜਾਵੇਗਾ । ੪ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਿਲਆਵਾਂਗਾ । ਉਹ ਚੋਰ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ
ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵੜੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਟਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਸਮੇਤ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ ।
ਏਫਾਹ ਿਵੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਰਸ਼ਣ
੫ ਤਦ ਉਹ ਦੂਤ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ! ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ
ਨੂੰ ਿਨੱਕਲਦਾ ਹੈ ? ੬ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ? ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਏਫਾਹ
ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ
ਬਦੀ ਹੈ । ੭ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਿਸੱਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਪਰ ਚੁੱਿਕਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਔਰਤ ਏਫਾਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ । ੮ ਉਸ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣਾ ਹੈ ।
ਉਸ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਏਫਾਹ ਿਵੱਚ ਧੱਕ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਿਸੱਕੇ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਏਫਾਹ ਦੇ
ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੁੱਟ ਿਦੱਤਾ । ੯ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਦੋ
ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸੀ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਲਮਢੀਂਗ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਫਾਹ ਨੂੰ ਧਰਤੀ
ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਲੇ ਤੱਕ ਚੁੱਿਕਆ ੧੦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੂਤ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ
ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਿਕਹਾ, ਇਹ ਏਫਾਹ ਨੂੰ ਿਕੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ ? ੧੧ ਉਸ
ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਸ਼ਨਆਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ । ਜਦ
ਉਹ ਿਤਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
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੬
ਚਾਰ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਦਰਸ਼ਣ
੧ ਮੈਂ ਿਫਰ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਿਖਆ ਤਾਂ ਵੇਖ,ੋ ਦੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਿਵਚੋਂ ਚਾਰ ਰਥ
ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਿਪੱਤਲ ਦੇ ਪਹਾੜ ਸਨ । ੨ ਪਿਹਲੇ
ਰਥ ਦੇ ਘੋੜੇ ਲਾਲ, ਦੂਜੇ ਰਥ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕਾਲੇ, ੩ ਤੀਜੇ ਰਥ ਦੇ ਘੋੜੇ ਿਚੱਟੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ
ਰਥ ਦੇ ਘੋੜੇ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਤੇਜ ਸਨ । ੪ ਫੇਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੂਤ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਕੀ ਹਨ ? ੫ ਤਾਂ
ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ ਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਅਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਹਵਾਵਾਂ ਹਨ
ਜੋ ਿਨੱਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ
। ੬ ਿਜਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਕਾਲੇ ਘੋੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿਚੱਟੇ
ਘੋਿੜਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੱਬੇ ਘੋਿੜਆਂ ਵਾਲਾ
ਦੱਖਣ ਦੇਸ ਨੂੰ ਿਨੱਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੭ ਜਦ ਇਹ ਤੇਜ ਘੋੜੇ ਿਨੱਕਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਿਹਆ । ਉਸ ਨੇ ਿਕਹਾ, ਚੱਲੋ ਅਤੇ
ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਘੁੰਮੋ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਿਵੱਚ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ । ੮ ਤਦ ਉਸ ਨੇ
ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਵੇਖ, ਿਜਹੜੇ ਤਰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਤਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦਾ ਰਾਜ ਅਿਭਸ਼ੇਕ
੯ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਿਕ ੧੦ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਹਲਦੀ, ਟੋਬੀਯਾਹ ਅਤੇ ਯਦਅਯਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਿਦਨ ਆ ਕੇ
ਸਫ਼ਨਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਸ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਘਰ ਜਾ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ
੧੧ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਜ ਬਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਯਹੋਸਾਦਾਕ
ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਦੇ ਿਸਰ ਤੇ ਰੱਖ ੧੨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਸੈਨਾਂ ਦਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਿਜਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਖ ਹੈ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇਗਾ
। ੧੩ ਉਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇਗਾ । ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ । ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਿਸੰਘਾਸਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਹੋਣਗੀਆਂ । ੧੪ ਉਹ ਤਾਜ ਹੇਲਮ ਲਈ, ਟੋਬੀਯਾਹ ਲਈ, ਯਦਅਯਾਹ ਲਈ
ਅਤੇ ਸਫਨਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੇਨ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਿਵੱਚ ਯਾਦਿਗਰੀ
ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੫ ਤਾਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ
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ਬਣਾਉਣਗੇ । ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਿਕ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਭੇਿਜਆ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਿਦਲ ਲਾ ਕੇ
ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
੭
ਵਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ
੧ ਦਾਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ
ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੌਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਿਕਸਲੇਵ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ
ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੂੰ ਆਈ । ੨ ਤਾਂ ਬੈਤਏਲ ਵਾਿਲਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਸਰ, ਰਗਮ ਮਲਕ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਿਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ੩ ਅਤੇ
ਜਾਜ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਸਨ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ
ਆਖਣ, ਿਕ ਮੈਂ ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਵਰਤ ਰੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੋਗ ਕਰਨ, ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਕਈ
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਹਾਂ ? ੪ ਫੇਰ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
ਆਇਆ ਿਕ ੫ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਾਜ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਿਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ
ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਿਵਚ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਸੋਗ
ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਿਖਆ ? ੬ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦ-ੇ ਪੀਂਦੇ
ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ
? ੭ ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਪਿਹਲੇ ਨਬੀਆਂ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਵੱਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰ, ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਨਗਰ
ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ?
ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਿਗਆ ਨਾ ਮੰਨਣਾ
੮ ਫੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਜ਼ਕਰਯਾਹ ਨੂੰ ਆਇਆ ਿਕ ੯ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਿਚਆਈ ਨਾਲ ਿਨਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਦਯਾ ਅਤੇ ਤਰਸ ਕਰੇ । ੧੦ ਿਵਧਵਾ, ਯਤੀਮ, ਪਰਦੇਸੀ
ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਤਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਸੋਚੇ । ੧੧ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣ
ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਨਾ ਹੋਏ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਿਪੱਠਾਂ ਮੋੜ ਲਈਆਂ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਿਕ ਨਾ ਸੁਣਨ ੧੨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਿਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਮਸ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰ ਿਲਆ, ਤਾਂ ਿਕ ਿਬਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ
ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ । ਤਾਂ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਪ
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ਹੋਇਆ । ੧੩ ਤਦ ਿਜਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ਪੁਕਾਿਰਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਿਣਆ, ਉਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੁਕਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ
ਹੈ । ੧੪ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਵਰੋਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ
ਿਦਆਂਗਾ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਜਾੜ ਹੋ ਿਗਆ ਿਕ ਉਹ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਨ ਮੋਹਣੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ।
੮
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
੧ ਤਦ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਿਕ ੨ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੈਂ ਸੀਯੋਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਅਣਖੀ
ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਅਣਖੀ ਹਾਂ । ੩ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੀਯੋਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਵੱਸਾਂਗਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ “ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਗਰੀ” ਅਤੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਪਹਾੜ “ਪਿਵੱਤਰ ਪਹਾੜ” ਕਹਾਵੇਗਾ । ੪ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ
ਡੰਗੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਿਵੱਚ ਬੈਠਣਗੇ ੫ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਚੌਂਕ, ਚੌਂਕਾਂ
ਿਵੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ । ੬ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਵੀ
ਅਨੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ੭ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ
ਦੇਸ ਬਚਾਵਾਂਗਾ । ੮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਵੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵਾਂਗਾ । ੯ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤਕੜੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਬਚਨ ਇਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ,
ਿਜਹੜੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਨਬੀਆਂ ਦੇ
ਮੂੰਹੋਂ ਿਨੱਕਲੇ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਹੈਕਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ । ੧੦ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਨਾ ਆਦਮੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਲਈ ਕੋਈ ਭਾੜਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਵੈਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ
ਸੀ । ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਸੀ । ੧੧ ਪਰ ਮੈਂ
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ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਿਹਿਲਆਂ ਿਦਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ,
ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ੧੨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਬੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਗੂਰੀ
ਬੇਲ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼
ਆਪਣੀ ਤ੍ਰੇਲ ਦੇਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੇ ਬਕੀਏ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ । ੧੩ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ, ਿਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਸਰਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੋਗੇ ।
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ! ੧੪ ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਨੀ
ਠਾਣ ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਉ-ਦਾਿਦਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਨਾ ਪਛਤਾਇਆ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਿਕਹਾ, ੧੫ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਠਾਣ
ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਨਾਲ ਭਿਲਆਈ ਕਰਾਂ । ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋਂ ! ੧੬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ
ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ; ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲ,ੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਫਾਟਕਾਂ ਿਵੱਚ ਸਿਚਆਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤੀ ਦਾ ਿਨਆਂ ਕਰੋ । ੧੭ ਤੁਹਾਡੇ
ਿਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਬੁਿਰਆਈ ਕਰਨ
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਿਘਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ । ੧੮ ਤਦ
ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਿਕ ੧੯ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇ, ਸੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਦੱਸਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਰਤ ਯਹੂਦਾਹ
ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੇ ਪਰਬ ਹੋਣਗੇ । ਤੁਸੀਂ ਸਿਚਆਈ,
ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤੀ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ । ੨੦ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਫੇਰ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਿਤਆਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਉਣਗੇ ੨੧ ਤਾਂ
ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਆਓ, ਛੇਤੀ
ਚੱਲੀਏ, ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭਾਲੀਏ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗਾ । ੨੨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਕੌਮਾਂ ਸੈਨਾਂ ਦੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ । ੨੩ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦਸ
ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਗੇ ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਚੱਲਾਂਗ,ੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ।
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੯
ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾ ਦਾ ਿਨਆਂ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਇਦਰਾਕ ਦੇਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਤੇ ਿਜਹੜਾ ਦੰਿਮਸਕ ਤੇ
ਵੀ ਪਵੇਗਾ । ਿਕਉਂ ਜੋ ਆਦਮ ਵੰਸ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਗੋਤਾਂ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਵੱਲ ਹਨ । ੨ ਅਤੇ ਹਮਾਥ ਵੱਲ ਿਜਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ
ਅਤੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੀਦੋਨ ਵੱਲ ਵੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹਨ । ੩ ਸੂਰ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਢੇਰ ਧੂੜ ਵਾਂਗੂੰ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਲੀਆਂ
ਦੇ ਿਚੱਕੜ ਵਾਂਗੂੰ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਲਏ । ੪ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦੀ ਿਮਲਖ ਨੂੰ ਖੋਹ
ਲਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ
ਖਾਧਾ ਜਾਵੇਗਾ । ੫ ਅਸ਼ਕਲੋਨ ਵੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਡਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੱਜ਼ਾਹ ਵੀ ਿਕਉਂ
ਜੋ ਉਹ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਪੀੜ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਰੋਨ ਵੀ ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ
ਜਾਵੇਗਾ, ਅੱਜ਼ਾਹ ਿਵੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਿਮਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸ਼ਕਲੋਨ ਉਜਾੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
੬ ਦੋਗਲੇ ਅਸ਼ਦੋਦ ਿਵੱਚ ਵੱਸਣਗੇ, ਮੈਂ ਫ਼ਿਲਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਿਦਆਂਗਾ
। ੭ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਿਘਣਾਉਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ
ਉਸ ਦੇ ਦੰਦਾ ਿਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਕੀਆ
ਹੋਵੇਗਾ, ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ ਹਾਕਮ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਕਰੋਨ ਯਬੂਸੀਆਂ
ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵੇਗਾ । ੮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡੇਰਾ ਲਾਵਾਂਗਾ ਿਕ ਕੋਈ ਆ
ਜਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਫੇਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਨਾ ਲੰਘੇਗਾ, ਿਕਉਂ
ਜੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਿਲਆ ਹੈ ।
ਸੀਯੋਨ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ
੯ ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਹੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਏ ਧੀਏ, ਲਲਕਾਰ
! ਦੇਖ, ਤੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ,
ਉਹ ਦੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਗਧੇ ਦੇ ਜੁਆਨ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ । ੧੦ ਮੈਂ ਅਫਰਾਈਮ ਤੋਂ
ਰਥ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਧਣੁਖ ਤੋਿੜਆ
ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੁੰਦਰ
ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦਿਰਆ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ । ੧੧ ਤੈਨੂੰ ਵੀ
ਤੇਰੇ ਨੇਮ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਿਬਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੋਏ ਤੋਂ ਕੱਢ
ਲਵਾਂਗਾ । ੧੨ ਹੇ ਆਸਵੰਦ ਗੁਲਾਮੋ, ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਓ ! ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ
ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਮੋੜਾਂਗਾ । ੧੩ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਣੁਖ ਵਾਂਗੂੰ
ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾ ਬਾਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਹੇ ਸੀਯੋਨ ਮੈਂ
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ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਵਾਂਗਾ, ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ, ਹੇ ਯਾਵਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ
ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ । ੧੪ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਿਵਖਾਈ
ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਤੀਰ ਿਬਜਲੀ ਵਾਂਗੂੰ ਬਾਹਰ ਿਨੱਕਲੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਰ੍ਹੀ
ਫੂਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਵਾਵਰੋਲੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲੇਗਾ । ੧੫ ਸੈਨਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਖਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਲੇਲ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਿਮੱਧਣਗੇ, ਉਹ ਪੀਣਗੇ
ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਕਟੋਿਰਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਅਤੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ
ਖੂੰਿਜਆ ਵਾਂਗੂੰ ਭਰ ਜਾਣਗੇ । ੧੬ ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਇੱਜੜ ਵਾਂਗ,ੂੰ ਉਹ ਮੁਕਟ ਦੇ ਜਵਾਹਰ
ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਚਮਕਣਗੇ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਭਿਲਆਈ
ਿਕੰਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ । ੧੭ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਿਕੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ! ਅੰਨ ਜੁਆਨਾਂ
ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਰਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ ।
੧੦
ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
੧ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਮੰਗੋ, ਬਹਾਰ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦਾ ਮੀਂਹ, ਯਹੋਵਾਹ ਿਬਜਲੀ
ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਛੜ ਵਾਲਾ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਖੇਤ ਿਵੱਚ
ਸਾਗ ਪੱਤ ਦੇਵੇਗਾ । ੨ ਤਰਾਫੀਮ ਤਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੁੱਛਾਂ ਦੇਣ
ਵਾਲੇ ਝੂਠ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਸੁਫਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਰਥ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਖਾਲੀ ਤਸੱਲੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਭਟਕਦੇ ਿਫਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਿਕਉਂ ਜੋ ਅਯਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । ੩ ਅਯਾਲੀਆਂ ਤੇ
ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਿਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਸੈਨਾਂ
ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਇੱਜੜ ਵੱਲ ਅਰਥਾਤ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜੰਗੀ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗੂੰ ਬਣਾਵੇਗਾ । ੪ ਉਹਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ, ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਜੰਗੀ ਧਣੁਖ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹਾਕਮ ਿਨੱਕਲਣਗੇ । ੫ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ
ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਿਚੱਕੜ ਿਵੱਚ ਿਮੱਧਣਗੇ,
ਉਹ ਲੜਨਗੇ ਿਕਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਕਰਨਗੇ । ੬ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਬਣਾਵਾਂਗਾ,
ਮੈਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਿਲਆਵਾਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਦੇ ਛੱਿਡਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ
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ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦਆਂਗਾ । ੭ ਅਫਰਾਈਮ ਸੂਰਬੀਰ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਿਦਲ ਅਨੰਦ ਹੋਣਗੇ ਿਜਵੇਂ ਮੈਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਣਗੇ ਅਤੇ
ਅਨੰਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਦਲ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ । ੮ ਮੈਂ ਸੀਟੀ
ਵਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਿਜਵੇਂ ਪਿਹਲਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਨ । ੯ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚ ਿਖਲਾਰ ਿਦੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਦੂਰ ਦੇ ਦੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਗੇ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਸਮੇਤ ਜੀਉਂਦੇ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ । ੧੦ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵਚੋਂ ਮੋੜ ਿਲਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਿਵਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ
ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਗਲਆਦ ਦੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਲਬਾਨੋਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਵਾਂਗਾ,
- ਉਹ ਸਮਾ ਨਾ ਸਕਣਗੇ । ੧੧ ਉਹ ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ,
ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਿਹਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਨੀਲ ਦਿਰਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁੱਕ
ਜਾਵੇਗਾ, ਅੱਸ਼ੂਰ ਦਾ ਘਮੰਡ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਮਸਰ ਦਾ ਰਾਜ ਡੰਡਾ
ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ । ੧੨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਬਲਵੰਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਤੁਰਨ ਿਫਰਨਗੇ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ।
੧੧
ਅੱਿਤਆਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਨ
੧ ਹੇ ਲਬਾਨੋਨ, ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਿਕ ਅੱਗ ਤੇਰੇ ਿਦਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ
! ੨ ਹੇ ਸੂਰ, ਸੋਗ ਕਰ ਿਕਉਂ ਜੋ ਿਦਆਰ ਿਡੱਗ ਿਪਆ, ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ
! ਬਾਸ਼ਾਨ ਦੇ ਬਲੂਤ,ੋ ਸੋਗ ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਜੰਗਲ ਢਿਹ ਿਪਆ ਹੈ
। ੩ ਅਯਾਲੀਆਂ ਦੇ ਿਸਆਪੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਸ
ਹੋ ਗਈ, ਜੁਆਨ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਗੱਜਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਯਰਦਨ ਦਾ ਜੰਗਲ
ਨਾਸ ਹੋ ਿਗਆ ।
ਦੋ ਚਰਵਾਹੇ
੪ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਕਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਜੋ
ਵੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ । ੫ ਿਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਵੱਢਣਗੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆਖਣਗੇ,
ਯਹੋਵਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਿਕਉਂਿਕ ਮੈਂ ਧਨੀ ਹੋ ਿਗਆ ਹਾਂ ! ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਯਾਲੀ
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । ੬ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ
ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸ
ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਿਵਚ ਦੇ ਿਦਆਂਗਾ । ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ
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ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ― ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ । ੭ ਮੈਂ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਅਯਾਲੀ ਬਿਣਆ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੋ
ਲਾਠੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ “ਮਨੋਹਰਤਾ” ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ “ਿਮਲਾਪ” ਿਕਹਾ
ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਇਆ । ੮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨਾਂ ਅਯਾਲੀਆਂ ਨੂੰ
ਵੱਢ ਸੁੱਿਟਆ, ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੁਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ
ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ । ੯ ਤਦ ਮੈਂ ਿਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਰਾਵਾਂਗਾ, ਮਰਨ
ਵਾਲਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਬਾਕੀ
ਰਿਹਣ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਵੇ । ੧੦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
“ਮਨੋਹਰਤਾ” ਲਾਠੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ, ਤਾਂ ਿਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਨੇਮ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਬੰਿਨ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੋੜ ਲਵਾਂ ।
੧੧ ਇਹ ਉਸ ਿਦਨ ਟੁੱਟ ਿਗਆ ਜਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਿਲਆ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਮੇਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਿਕ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ । ੧੨ ਤਦ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਕਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨਗਾਹ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੈਨੂੰ
ਿਦਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਨਾ ਸਹੀ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਲ ਕੇ ਤੀਹ ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ
ਮੈਨੂੰ ਿਦੱਤੇ । ੧੩ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁਿਮ੍ਹਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਸੁੱਟ ਦੇ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਿਜਹੜਾ ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ।
ਮੈਂ ਉਹ ਤੀਹ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਘੁਿਮ੍ਹਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ
ਿਦੱਤੇ । ੧੪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਲਾਠੀ ਿਜਸ ਦਾ ਿਮਲਾਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂ ਜੋ ਯਹੂਦਾਹ
ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੈ । ੧੫ ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਿਕਹਾ ਿਕ ਫੇਰ ਮੂਰਖ
ਅਯਾਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ੧੬ ਿਕਉਂ ਜੋ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਦੇਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਅਯਾਲੀ ਨੂੰ
ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਿਜਹੜਾ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਲਵੇਗਾ,
ਭਟਿਕਆਂ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਲੇਗਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ
ਭਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚਰਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮੋਿਟਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਰ
ਚੀਰ ਸੁੱਟੇਗਾ । ੧੭ ਹਾਏ ਉਸ ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ ਅਯਾਲੀ ਲਈ ! ਿਜਹੜਾ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ
ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਤੇ ਆ
ਪਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਜੀ
ਅੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ !
੧੨
ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਿਵੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ
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੧ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਬਚਨ । ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ
ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਣਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚਦਾ ਹੈ । ੨ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ
ਲਈ ਲੁੜਕਣ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਠਿਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਵੀ
ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ੩ ਮੈਂ ਉਸ
ਿਦਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਸਾਿਰਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਠਿਹਰਾਵਾਂਗਾ ।
ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ੪ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਸ
ਿਦਨ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਗਲਪਣ
ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ
ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਿਰਆਂ ਘੋਿੜਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗਾ । ੫ ਤਦ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਿਦਲ ਿਵੱਚ ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਿਵੱਚ ਬਲ ਹਨ । ੬ ਉਸ ਿਦਨ
ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਅੰਗੀਠੀ ਵਾਂਗੂੰ ਅਤੇ
ਪੂਲ੍ਹੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਮਸਾਲ ਵਾਂਗੂੰ ਠਿਹਰਾਵਾਂਗਾ । ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅਤੇ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀ ਫੇਰ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਹੀ ਵੱਸਣਗੇ । ੭ ਯਹੋਵਾਹ ਪਿਹਲਾਂ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ
ਤੰਬੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ ਿਕਉਂਿਕ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਰਤਾਪ, ਯਹੂਦਾਹ ਤੋਂ ਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ । ੮ ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਢਾਲ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਿਦਨ ਉਹਨਾਂ
ਿਵੱਚੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾਊਦ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ । ੯ ਉਸ
ਿਦਨ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ
ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰਾਂਗਾ । ੧੦ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ
ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਿਕਰਪਾ ਅਤੇ ਦਯਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਹਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੱਲ
ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਵੰਿਨ੍ਹਆ ਸੀ ਤੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਗ ਕਰਨਗੇ
ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਦੇ ਲਈ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ
ਿਪੱਟਣਗੇ ਿਜਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਿਪੱਟਦਾ ਹੈ । ੧੧ ਉਸ ਿਦਨ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਹਦਦਰਮੋਨ ਦੇ ਸੋਗ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਸੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਹੜਾ ਮਿਗੱਦੋ
ਦੀ ਘਾਟੀ ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ । ੧੨ ਦੇਸ ਸੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ
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ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਪਤਨੀਆਂ ਅਲੱਗ, ਨਾਥਾਨ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਲੱਗ, ੧੩ ਲੇਵੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਲੱਗ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਿਸ਼ਮਈ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅਲੱਗ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਲੱਗ ੧੪ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਪਿਰਵਾਰ, ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਲੱਗ ।
੧੩
੧ ਉਸ ਿਦਨ ਪਾਪ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸੁੰਬ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ
ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖੋਿਲ੍ਹਆ ਜਾਵੇਗਾ । ੨ ਉਸ ਿਦਨ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ
ਕੱਟ ਿਦਆਂਗਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲੀਤ
ਆਤਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਿਦਆਂਗਾ । ੩ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜਦ
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਗੰਮ ਵਾਚੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੰਿਮਆ ਸੀ,
ਉਹ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਿਕ ਤੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਨਾ ਰਹੇਂਗਾ ਿਕਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ
ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈਂ ! ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੰਿਮਆ ਸੀ ਜਦ ਉਹ
ਅਗੰਮ ਵਾਚੇਗਾ ਉਹ ਨੂੰ ਿਵੰਨ੍ਹ ਸੁੱਟਣਗੇ । ੪ ਉਸ ਿਦਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ
ਹਰੇਕ ਨਬੀ ਜਦ ਉਹ ਅਗੰਮ ਵਾਚੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਿਮੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨ ਦਾ ਚੋਲਾ ਨਾ ਪਾਉਣਗੇ । ੫ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਖੇਗਾ,
ਮੈਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਿਕਉਂ ਜੋ ਜੁਆਨੀ ਤੋਂ
ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਰਹੀ ਹੈ । ੬ ਜੇ ਉਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਿਕ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ
ਦੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਕੀ ਹਨ ? ਤਾਂ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ।
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਆਿਗਆ
੭ ਹੇ ਤਲਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਅਯਾਲੀ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਜਾਗ, ਉਸ ਪੁਰਖ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਜਹੜਾ
ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ! ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਅਯਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਿਕ ਭੇਡਾਂ
ਿਖੱਲਰ ਜਾਣ, ੮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਿਕ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ
ਿਵੱਚ ਦੋ ਿਤਹਾਈ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਉਸ ਿਵੱਚ
ਬਚ ਰਹੇਗੀ । ੯ ਮੈਂ ਇੱਕ ਿਤਹਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗ ਿਵੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਤਾਵਾਂਗਾ
ਿਜਵੇਂ ਚਾਂਦੀ ਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੂੰ ਪਰਖਾਂਗਾ ਿਜਵੇਂ ਸੋਨਾ ਪਰਖੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ

ਜ਼ਕਰਯਾਹ ੧੪:੧

17

ਜ਼ਕਰਯਾਹ ੧੪:੧੨

ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ ਿਦਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ,
ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ।
੧੪
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ
੧ ਵੇਖ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਿਦਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੇਰੀ ਲੁੱਟ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀ
ਜਾਵੇਗੀ । ੨ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ
ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ
ਬੇ-ਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਸ਼ਿਹਰ ਗੁਲਾਮੀ ਿਵੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ
ਸ਼ਿਹਰ ਤੋਂ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ । ੩ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਿਨੱਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ
ਯੁੱਧ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਵੇਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਿਦਨ ਲੜਦਾ ਸੀ । ੪ ਉਸ ਿਦਨ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ
ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਿਜਹੜਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਹੈ
ਅਤੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਪਹਾੜ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਿਵੱਚੋਂ ਪਾਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅੱਧਾ ਪਹਾੜ ਤਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਦੱਖਣ ਨੂੰ
ਸਰਕ ਜਾਵੇਗਾ । ੫ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੀ ਭੱਜੋਗੇ, ਿਜਵੇਂ
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਦੇ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜੇ ਸੀ, ਤਦ
ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ । ੬ ਇਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਮੱਧਮ ਪੈ
ਜਾਣਗੇ । ੭ ਪਰ ਇੱਕ ਿਦਨ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਿਦਨ
ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਰਾਤ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ । ੮ ਉਸ ਿਦਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਅੰਿਮ੍ਰਤ ਜਲ ਿਨੱਕਲੇਗਾ, ਿਜਸ ਦਾ ਅੱਧ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ
ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ
ਿਵੱਚ ਹੈ । ਇਹ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਿਵੱਚ ਰਹੇਗਾ । ੯ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ
ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੦ ਗਬਾ ਤੋਂ ਿਰੰਮੀਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਅਰਾਬਾਹ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੱਸੇਗਾ । ਿਬਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਪਿਹਲੇ ਫਾਟਕ ਦੇ
ਥਾਂ ਅਰਥਾਤ ਕੋਨੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹਨਨਏਲ ਦੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਅੰਗੂਰੀ ਚੁਬੱਿਚਆਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ । ੧੧ ਉਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਵੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਰਾਪ
ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸੁੱਖ ਿਵੱਚ ਵੱਸੇਗਾ । ੧੨ ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਿਜਹੜੀਆਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
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ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖੜੇ ਖੜੇ ਗਲ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਲ਼ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਿਵੱਚ ਗਲ਼
ਜਾਵੇਗੀ । ੧੩ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਿਦਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ
ਿਵੱਚ ਵੱਡੀ ਹੱਲ ਚੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਗੇ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ । ੧੪ ਯਹੂਦਾਹ ਵੀ
ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਧਨ
ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ।
੧੫ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਾਂਗੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਘੋਿੜਆਂ, ਖੱਚਰਾਂ, ਊਠਾਂ, ਗਿਧਆਂ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਪਵੇਗੀ, ਿਜਹੜੇ ਡੇਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ । ੧੬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਿਵੱਚੋਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਈਆਂ
ਹਨ ਬਾਕੀ ਰਿਹ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਡੇਿਰਆਂ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਂਹਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਣਗੀਆਂ । ੧੭ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਿਵੱਚੋਂ
ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇਗਾ
ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇਗਾ । ੧੮ ਜੇ ਿਮਸਰ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ
ਅਤੇ ਨਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ
ਪਵੇਗੀ, ਿਜਹ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਿਜਹੜੀਆਂ ਡੇਿਰਆਂ
ਦੇ ਪਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀਆਂ ਹਨ । ੧੯ ਇਹ ਿਮਸਰ
ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਿਜਹੜੀਆਂ ਡੇਿਰਆਂ
ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਤਾਹਾਂ ਨਾ ਜਾਣਗੀਆਂ । ੨੦ ਉਸ ਿਦਨ ਘੋਿੜਆਂ
ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਿਲਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ, “ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ” ਅਤੇ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਟੋਿਰਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਿਜਹੜੀਆਂ
ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਨ । ੨੧ ਸਗੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ
ਦੇਗ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਪਿਵੱਤਰ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਾਰੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਕਾਉਣਗੇ । ਉਸ ਿਦਨ ਕੋਈ
ਵਪਾਰੀ ਫੇਰ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਿਵੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
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